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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καραγιάννης Νικόλαος
∆αουάχερ Ναουάφ
Βαρυτιμιάδης Ηλίας
Θερμού Ελένη
Βορέας Κωνσταντίνος
Μοσχονάς Παναγιώτης
Ζώτος Ιωάννης
Χατζηστεργίου Στέλλα
Χουδελούδης Μόσχος
Βουλγαρίδης Λεωνίδας
∆ημουλά Μαρία
Ζέρβα Γιαννούλα
Κουβαράς Παναγιώτης
Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία
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Ντηνιακός Ευάγγελος
Τσατσαμπάς ∆ημήτρης
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος
Σκαμπά Αθηνά
∆ρούλιας Ηρακλής
Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος
Κεντρής Ιωάννης
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος
Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σταθάς Κωνσταντίνος
Τροχίδης Εμμανουήλ
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Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πειθαρχική
δίωξη του ∆ημάρχου κ. Μιχάλη Σελέκου.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι Καλησπέρα. Να πάρουμε τις θέσεις μας για να
ξεκινήσουμε.
ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ: Παρακαλώ τους Αντιδημάρχους να κάτσουν. Καλησπέρα
σας. Παντελάρος Βασίλειος, Καραγιάννης Νικόλαος, ∆αουάχερ Ναουάφ,
Σταθάς

Κωνσταντίνος,

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

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

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου

Αλεξία,

Τσουκνίδας

Κωνσταντίνος, Θεοδώρου ∆ημήτρης, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας,
Τοκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς
∆ημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλειος, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά,
∆ρούλιας Ηρακλής, Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτιος,
Κεντρής Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
Άρχεται η συνεδρίασης.

1ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με πειθαρχική δίωξη του
∆ημάρχου κ. Μιχάλη Σελέκου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, καλέσαμε Έκτακτο ∆ημοτικό Συμβούλιο σήμερα
γιατί υπάρχει μία κλήση στον πειθαρχικό του ∆ημάρχου για υπόθεση του
∆ήμου και θεωρήσαμε ότι είναι ανάγκη να ενημερωθεί το ∆ημοτικό Συμβούλιο
και αν πάρει θέση για το ζήτημα αυτό. Εγώ θα διαβάσω το κείμενο και μετά
θα σας πει και ο ∆ήμαρχος συμπληρωματικά ορισμένα πράγματα. Θα κάνουμε
ερωτήσεις και θα τοποθετηθούν οι συνάδελφοι.
«Την Παρασκευή 25 Νοεμβρίου 2016 συζητείται ενώπιον του Πειθαρχικού
Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής, κατόπιν παραπομπής από
το Τμήμα Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Νομικών Προσώπων ∆ημοσίου ∆ικαίου
της ∆ιεύθυνσης ∆ιοίκησης της Γενικής ∆ιεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής και σε συνέχεια της με αριθμ. Πρωτ., έχει
τον αριθμό, 22 Οκτωβρίου του 2015 κλήση σε απολογία από την ανωτέρω
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Υπηρεσία, η υπόθεση που αφορά σε πειθαρχική δίωξη εναντίον του ∆ημάρχου
Μιχάλη Σελέκου για το πειθαρχικό αδίκημα της παράβασης καθήκοντος.
Συγκεκριμένα την 11η Νοεμβρίου 2015 πρωτοκολλήθηκε στον ∆ήμο μας η
από 22 Οκτωβρίου απόφαση του 2015 απόφαση της ασκούσας καθήκοντα
Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής, με την οποία εκλήθη
ο ∆ήμαρχος να απολογηθεί εγγράφως για το αποδιδόμενο παράπτωμα
παράβασης καθήκοντος λόγω άρνησης συνεργασίας με τον Συνήγορο του
Πολίτη. Πράγματι, στις 30 Νοεμβρίου 2015 ο ∆ήμαρχος υπέβαλλε στην
ασκούσα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
Αττικής την από 26 Νοεμβρίου 2015 έγγραφη απολογία του.
Στη συνέχεια κοινοποιήθηκε η από 20 Οκτωβρίου 2016 κλήση προκειμένου να
εμφανιστεί ενώπιον του Πειθαρχικού Συμβουλίου της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης Αττικής, το οποίο καλείται να γνωμοδοτήσει υπέρ η μη της θέσης
του ∆ημάρχου σε αργία για παράβαση καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια,
καθώς και τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με διατάξεις του αρ. 234 του Ν.
3852/2010, διότι σύμφωνα πάντα με τα αναφερόμενα στο από

3

Φεβρουαρίου του ’16 και με αριθμ. Πρωτ. Τάδε παραπεμπτικό έγγραφο της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής διαπιστώνεται ότι ιδίως από το έτος 2014
και εφεξής κακοδιοίκηση από την έλλειψη συνεργασίας των Υπηρεσιών του
∆ήμου Χαϊδαρίου και του ίδιου του ∆ημάρχου Χαϊδαρίου, από τον οποίο
ζητήθηκε απ’ τον Συνήγορο του Πολίτη η παρέμβασή του και η άσκηση
πειθαρχικού ελέγχου των Υπηρεσιών του ∆ήμου ως προς το ζήτημα της μη
συνεργασίας με την Ανεξάρτητη Αρχή.
Η υπόθεση για την οποία έχει ασκηθεί πειθαρχική δίωξη κατά του ∆ημάρχου
αφορά στην απαλλοτρίωση οικοπέδου εμβαδού 154τ.μ., το οποίο βρίσκεται
εντός του άλσους Προφήτη Ηλία στον ∆ήμο Χαϊδαρίου. Εντάσσεται ασφαλώς
στο φλέγον ζήτημα της διαχείρισης των δεσμευμένων υπό απαλλοτρίωση
οικοπέδων την πόλης μας και το οποίο η παρούσα ∆ημοτική Αρχή παρέλαβε,
μεταξύ άλλων οξυτάτων προβλημάτων, τον Σεπτέμβριο του έτους 2014, όταν
ανέλαβε τα καθήκοντά της.
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Το ζήτημα της διοικητικής άρσης της απαλλοτρίωσης της ιδιοκτησίας του κ.
Χρυσούλη ή της αποζημίωσής του για την απαλλοτρίωσή του ετέθη στον
∆ήμο Χαϊδαρίου το έτος 2007, μετά από σχετική αίτησή του, ενώ το οικόπεδό
του έχει δεσμευτεί ήδη από το έτος 1955. Το έτος 2011 ελήφθη η υπ’ αριθμ.
320 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου με την οποία πιστοποιήθηκε η
δυνατότητα καταβολής των απαιτούμενων ποσών για την κατά προτεραιότητα
συντέλεση της απαλλοτρίωσης δύο οικοπέδων στον Λόφο Προφήτη Ηλία, ένα
εκ των οποίων ήταν το οικόπεδο του κ. Χρυσούλη, και αποφασίστηκε η
εγγραφή της σχετικής πίστωσης ύψους 48.109,60€ στον Προϋπολογισμό του
έτους 2011 και του έτους 2012.
Από τότε και μέχρι σήμερα ο κ. Χρυσούλης, αν και έχει συναντηθεί με τον
∆ήμαρχο επανειλημμένως, διαφωνεί με την εκτίμηση της αξίας του ακινήτου
του, όπως αυτή έγινε απ’ τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ∆ήμου, και για τον λόγο
αυτό αρνείται την πραγματοποίηση της αγοροπωλησίας. Αντ’ αυτού,
απευθύνεται σε ανεξάρτητες αρχές, στον Συνήγορο του Πολίτη, το Σώμα
Επιθεωρητών Ελεγκτών ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, ζητώντας να παρέμβουν
προκειμένου να λυθεί η υπόθεσή του κατά το δοκούν και να λάβει το ποσόν
των 73.381€ που αντιστοιχεί στην αντικειμενική κατά τη γνώμη του αξία του
ακινήτου.
Η παρούσα ∆ημοτική Αρχή και ο ∆ήμαρχος προσωπικά έδειξαν κάθε διάθεση
να διευθετηθεί η συγκεκριμένη διαφορά, πλην όμως πάντα η οποιαδήποτε
προσπάθεια προσέκρουε στην άρνηση του κ. Χρυσούλη να λάβει το ποσό
αποζημίωσης που είχε οριστεί απ’ τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ∆ήμου, ύψους
48.109,60€. Η αντίθετη δε επιλογή της καταβολής στον κ. Χρυσούλη του
ποσού των 73.381€, που ο ίδιος εκτιμούσε ότι έπρεπε να λάβει,
προφανέστατα θα συνιστούσε παράνομη πράξη απ’ την πλευρά του
∆ημάρχου, αφού χωρίς νόμιμη αιτία και κατά παρέλκυση από τον
αντικειμενικό προσδιορισμό της αξίας του ακινήτου, θα κατέβαλε στον κ.
Χρυσούλη ποσό 25.271.40€ επιπλέον του νομίμου. Στον κ. Χρυσούλη, τέλος,
προτάθηκε και η λύση της ανταλλαγής με άλλο οικόπεδο διαθέσιμο, πρόταση
η οποία επίσης δεν έγινε δεκτή απ’ την πλευρά του.
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Ο Συνήγορος του Πολίτη, ενώ είχε επικοινωνήσει με τον ∆ήμο για τη
συγκεκριμένη υπόθεση εγγράφως, ήδη από το έτος 2010, το έτος 2014 και
ενώ η παρούσα ∆ημοτική Αρχή μόλις είχε αναλάβει τα καθήκοντά της,
απέστειλε μία επιστολή προς τον Αντιδήμαρχο της Τεχνικής Υπηρεσίας στις 14
Οκτωβρίου 2014 και μία προς τον ∆ήμαρχο στις 20 Γενάρη 2015, και στη
συνέχεια παρέπεμψε την υπόθεση με έγγραφό του στην Αποκεντρωμένη
∆ιοίκηση Αττικής, σύμφωνα με το οποίο δήθεν διαπιστώνεται η άρνηση
σύμπραξης του ∆ήμου Χαϊδαρίου με τις Υπηρεσίες του και μάλιστα ότι ιδίως
από το έτος 2014 και εφεξής διαπιστώνεται κακοδιαχείριση από έλλειψη
συνεργασίας των Υπηρεσιών του ∆ήμου και του ∆ημάρχου.
Η δε Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αττικής, αφού έλαβε το έγγραφο αυτό του
Συνηγόρου του Πολίτη, κάλεσε τον ∆ήμαρχο σε απολογία και στη συνέχεια,
χωρίς δεύτερη σκέψη, παρέπεμψε την υπόθεση στο Πειθαρχικό Συμβούλιο,
εγκαλώντας τον ∆ήμαρχο

για παράβαση καθήκοντος. Εν ολίγοις, η

Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αττικής παραπέμπει τον ∆ήμαρχο στο Πειθαρχικό
Συμβούλιο για την δήθεν από δόλο ή βαριά αμέλεια παρέβη τα καθήκοντά του
και μάλιστα με σκοπό να προσπορίσει όφελος στον εαυτό του ή σε άλλον ή να
βλάψει το κράτος.
Προκαλεί εύλογες απορίες η στάση του Συνηγόρου του Πολίτη, που έσπευσε
να παραπέμψει την υπόθεση στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αττικής λίγους
μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων της και ενώ επί 4 έτη περίμενε την
ενημέρωση απ’ την προηγούμενη ∆ημοτική Αρχή, η οποία βέβαια δεν υπήρξε
ποτέ. Γιατί άραγε τόση σπουδή απ’ την πλευρά του βοηθού του Συνηγόρου
του Πολίτη; Ομοίως και η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση της Αττικής έσπευσε να
παραπέμψει

τον

∆ήμαρχο

στο

Πειθαρχικό

Συμβούλιο

για

παράβαση

καθήκοντος και με το ερώτημα της θέσης του ∆ημάρχου σε αργία ή όχι,
διαπιστώνοντας μάλιστα κακοδιοίκηση απ’ το έτος 2014 και εφεξής. Υπήρχαν
άραγε ανάλογες διαπιστώσεις της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής και στο
παρελθόν; Πώς προκύπτει άραγε η ύπαρξη κακοδιοίκησης ιδίως απ’ το έτος
2014 και μετά; Γιατί άραγε τόση σπουδή απ’ την πλευρά της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης Αττικής.

12

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

Το ∆ημοτικό Συμβούλιο, αντιλαμβανόμενο ότι η παρούσα ∆ημοτική Αρχή και ο
∆ήμαρχος προσωπικά έπραξαν ό,τι ήταν ανθρωπίνως δυνατό για τη
διευθέτηση

της

συγκεκριμένης

υπόθεσης,

παρά

τα

ιδιαιτέρως

στενά

δημοσιονομικά πλαίσια που περιορίζουν τις υφιστάμενες επιλογές και έχουν
συγχρόνως προκαλέσει και τη δραματική υποστελέχωση των Υπηρεσιών του
∆ήμου, θεωρεί ανεξήγητη την κλήση σε απολογία και την πειθαρχική δίωξη
κατά του ∆ημάρχου, που προσβάλει συνολικά το ίδιο το ∆ημοτικό Συμβούλιο
ως πολιτικό όργανο.
Το ∆ημοτικό Συμβούλιο κρίνει τους χειρισμούς του ∆ημάρχου ως τους
απόλυτα ενδεδειγμένους, αφού με τη στάση του προάσπισε το συμφέρον του
∆ήμου, με γνώμονα την υπηρέτηση του καθήκοντος που του ανατέθηκε ως
ανώτερη αρχή γι’ αυτό τον σκοπό. Με αυτό το σκεπτικό απαιτούμε την παύση
της πειθαρχικής δίωξης του ∆ημάρχου και καλούμε τον χαϊδαριώτικο λαό να
σταθεί στο πλάι του».
∆ήμαρχε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Γιατί άραγε τόση σπουδή απ’ την πλευρά
του βοηθού του Συνηγόρου του Πολίτη; Γιατί άραγε τόση σπουδή απ’ την
πλευρά της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης Αττικής; Είναι ερωτήματα που πρέπει
να απαντηθούν και θα πω στο τέλος γιατί τέτοια σπουδή. Απλά να πω ότι
ζήτησαν απ’ τον ∆ήμο σε χρονικό διάστημα τριών μηνών, δηλαδή από
14/10/14 μέχρι 20/1/15, δηλαδή μέσα σε 3 μήνες, όπου μην ξεχνάτε μόλις
είχαμε αναλάβει τη διοίκηση του ∆ήμου και είχαν μεσολαβήσει και οι
πλημμύρες στις 22 και 24 Οκτώβρη, που όλη η Τεχνική Υπηρεσία και όλος ο
∆ήμος ήταν σε περίοδο μάχης, ζήτησαν να γίνουν ό,τι δεν είχε γίνει από το
1955 και ό,τι δεν έγινε από το 2010 μέχρι το τέλος του ’14 με επανειλημμένα
έγγραφα του Συνηγόρου του Πολίτη. Είναι τυχαία κάποια πράγματα; Νομίζω
ότι αυτό πλανάται όχι πάνω από την αίθουσα του ∆ημοτικού Συμβουλίου,
αλλά πλανάται πάνω από τη χώρα μας και θα πούμε στο τέλος γιατί,
τουλάχιστον κατά τη γνώμη μας, συμβαίνουν αυτά.
Να σας πω δυο πράγματα για την ιστορία. Ξέρετε πολύ καλά ότι υπάρχουν
πάρα πολλά δεσμευμένα οικόπεδα στον ∆ήμο μας τα οποία δεν έχουν
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απαλλοτριωθεί. Αυτό σε ελληνικά σημαίνει ότι οι άνθρωποι δεν έχουν
πληρωθεί για τη δέσμευση των οικοπέδων τους. Βέβαια υπήρχαν κάποιοι που
ήταν πιο έξυπνοι απ’ τους άλλους, ήταν περισσότερα μέσα στα πράγματα,
είχαν περισσότερες σχέσεις με το κράτος ή με τον ∆ήμο και αποζημιώθηκαν.
Έτσι λοιπόν έχουμε την πιο τραβηγμένη περίπτωση, γιατί έχουμε πάρα πολλές
τα τελευταία χρόνια, η πιο τραβηγμένη λοιπόν περίπτωση είναι η περίπτωση
του Προφήτη Ηλία, όπου από το 1955 είναι δεσμευμένα για δημιουργία χώρου
πρασίνου

πάρα

πολλά

οικόπεδα

συμπολιτών

μας.

Απ’

αυτά

κάποια

αποζημιώθηκαν το 1967, ανάμεσά τους αποζημιώθηκε και η οικογένεια
Μητσοτάκη. Μάλιστα τώρα που ασχολούμασταν με το Κτηματολόγια έχουμε
και πάρε δώσε με την οικογένεια Μητσοτάκη. Αποζημιώθηκαν λοιπόν κάποιοι
και κάποιοι άλλοι δεν πληρώθηκαν οι άνθρωποι και φτάνουν μέχρι σήμερα να
διεκδικούν την αποζημίωση του οικοπέδου τους.
Εμείς πάντα λέγαμε ότι όταν δεσμεύεται ένα οικόπεδο θα πρέπει και να
απαλλοτριώνεται, να πληρώνεται δηλαδή. Και αυτή την έννοια είχε το
«τσάμπα μάγκες» που είχα πει και κάποια στιγμή σε μία απ’ τις Λαϊκές
Συγκεντρώσεις που κάναμε, ότι δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει να
ολοκληρώνεις και μία απόφαση την οποία παίρνεις για το συμφέρον της
πόλης, γιατί η δέσμευση των οικοπέδων και η απαλλοτρίωση, δηλαδή να
έρχεται το οικόπεδο αυτό στον ∆ήμο, είναι προς όφελος της πόλης. Έχουμε
λοιπόν πολλούς συμπολίτες μας οι οποίοι δεν έχουν αποζημιωθεί και εγώ για
τον συγκεκριμένο, για τον κ. Χρυσούλη, δεν θα πω κάτι κακό, γιατί διεκδικεί
τέλος πάντων την αποζημίωση του οικοπέδου του.
Όμως εδώ έχουμε τώρα τα εξής γεγονότα. Όταν έγινε η αποζημίωση 20.000,
20 στρεμμάτων τέλος πάντων και κάτι, ενώ ήταν μέσα στα οικόπεδα που ήταν
προς αποζημίωση το οικόπεδο του Χρυσούλη δεν αποζημιώθηκε και αυτό
πραγματικά πρέπει να ερευνήσουμε για ποιο λόγο τότε. Αυτά είναι προς
διερεύνηση. Θα τα βρούμε όλα αυτά τα πράγματα στην πορεία, γιατί άνοιξαν
οι ασκοί του Αιόλου και δεν θα καθίσουμε και εμείς με σταυρωμένα χέρια.
∆ηλαδή όταν του κάνουν ένα τέτοιο πόλεμο, που θα δείτε παρακάτω τι
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μορφές έχει, όταν σου κάνουν τέτοιο πόλεμο καταλαβαίνετε ότι και εμείς θα
αντιδράσουμε με τον χειρότερο τρόπο.
Όταν αναλάβαμε εμείς τη διοίκηση του ∆ήμου, τον Οκτώβρη δηλαδή του ’14,
σας είπα σε τι συνθήκες, ήρθε ο κ. Χρυσούλης, εγώ δεν γνώριζα τίποτα για
την περίπτωσή του, απλά θυμήθηκα αργότερα ότι είχε πάρει μία απόφαση το
∆ημοτικό Συμβούλιο το 2011 που όριζε την τιμή, την αξία δηλαδή του
οικοπέδου του Χρυσούλη και του Καραμπάτση, πώς λέγεται άλλο ένα
οικόπεδο, και με την απόφαση αυτή ζητούνταν να εγγραφεί πίστωση στον
προϋπολογισμό ούτως ώστε να πληρωθεί, να αποζημιωθεί αυτό το οικόπεδο.
Η εκτίμηση η οποία γίνονταν απ’ τον Χρυσούλη, σύμφωνα με μία
αντικειμενική αξία που πήρε απ’ τη ∆ΟΥ Αμαρουσίου, σε ένα χειρόγραφο
κείμενο βέβαια, το οποίο δεν βάζει τους συντελεστές που καθορίζουν την
τελική αξία, αλλά βάζει μόνο την τιμή ζώνης, χωρίς να υπολογίζει τον
συντελεστή δόμησης και το ότι είναι χώρος υπό απαλλοτρίωση, έβγαζε ένα
ποσό 73.381€. Η εκτίμηση, η απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, που έγινε
σύμφωνα με τις αντικειμενικές αξίες που υπήρχαν εκείνη την εποχή και τους
συντελεστές που σας είπα, ήταν για 48.109,60€. Υπήρχε λοιπόν μία
διαφορετική εκτίμηση του ∆ήμου Χαϊδαρίου και του ενδιαφερόμενου ως προς
την αποζημίωση του οικοπέδου, απαλλοτρίωση.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, δεν πήγε στο δικαστήριο. Θα γινόταν με αγορά του
οικοπέδου. ∆εν πήγε. Αγορά του οικοπέδου, αλλά η αγορά του οικοπέδου
βάσει της αντικειμενικής αξίας, δεν θα πήγαινες με ελεύθερους όρους.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς. Μα αγορά με αντικειμενική αξία θα πήγαινες. ∆εν πας
στο ελεύθερο εμπόριο. ∆εν είσαι ιδιώτης να πας να παζαρέψεις ένα οικόπεδο.
Από το 2011 λοιπόν που πάρθηκε η απόφαση μέχρι το ’14, σας λέω και πάλι,
δεν είχε γίνει καμία ενέργεια, παρότι ο Χρυσούλης είχε κάνει επανειλημμένα
έγγραφα. Αυτός ο φάκελος όλος είναι με έγγραφα τα οποία είχε κάνει ο
Χρυσούλης εκείνα τα χρόνια, και παλιότερα βέβαια, το 2007, έχει προϊστορία

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23Η

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

15

λέμε το θέμα, αλλά έκανε πάρα πολλά έγγραφα τότε, όπως έκανε και ο
συνήγορος του πολίτη εκείνη την περίοδο πάρα πολλά έγγραφα προς τον
∆ήμο.
Ερχόμαστε λοιπόν τον Οκτώβριο όπως σας είπα, εμφανίζεται εδώ στα τέλη
του Οκτώβρη ο Χρυσούλης με αυτές τις συνθήκες και λέει ότι έχω ένα
οικόπεδο το οποίο θα πρέπει να αποζημιωθεί. Εμείς ψάξαμε το θέμα. Ήταν
Αντιδήμαρχος τότε ο Ηλίας Βαρυτιμιάδης, και με την Τεχνική Υπηρεσία με τον
Χονδρογιάννη, ασχοληθήκαμε πάρα πολύ, παρ’ όλες σας λέω και πάλι της
συνθήκες της εποχής, και του λέμε ότι ξέρεις κάτι, δεν μπορεί να αποζημιωθεί
σε αυτή την τιμή, γιατί η τιμή που έχει βγάλει το ∆ημοτικό Συμβούλιο και η
τιμή την οποία βγάζουμε εμείς με τους συντελεστές που υπάρχουν είναι στις
48.000.
Έφυγε λοιπόν ο Χρυσούλης, κάνει ένα έγγραφο προς τον Συνήγορο του
Πολίτη. Μας στέλνει ο Συνήγορος που Πολίτης ένα έγγραφο και εμείς
απαντάμε στον Χρυσούλη τέλος 10ου, μεγάλη έτσι..., έτρεξε πάρα πολύ
γρήγορα ο Συνήγορος του Πολίτη. Τέλη του ’14 μας απαντάει ο Συνήγορος
του Πολίτη και απαντάμε εμείς αρχές του ’15 στον Χρυσούλη λέγοντας του
την ιστορία και ότι θα πρέπει να αποζημιωθεί στην αντικειμενική αξία του
∆ήμου.
Ο Χρυσούλης ξανακάνει έγγραφο στον Συνήγορο του Πολίτη, στην
Αποκεντρωμένη. Γενικά απέφευγε να βάλει δικηγόρους ή να πάει στα
δικαστήρια για να βγει από εκεί τιμή, αλλά προσπαθούσε με αυτό τον τρόπο,
μέσω διαφόρων οργανισμών, πώς να το πούμε τώρα, οργάνων του δημοσίου
να παρέμβει. Και μας στέλνει δεύτερο έγγραφο το Συνήγορος του Πολίτη τον
Ιανουάριο, πολύ γρήγορα σας λέω και πάλι, εκεί τρέχουν με φοβερή
ταχύτητα, έτσι; Εμείς ερχόμαστε σε επαφή επανειλημμένα με τον Χρυσούλη,
πάρα πολλές επαφές, έχουμε και τις ημερομηνίες, τηλεφωνικές, ερχόταν εδώ,
σε μένα, στον Αντιδήμαρχο, στην Τεχνική Υπηρεσία, αλλά προσκρούαμε πάνω
στο ότι δεν συμφωνούσαμε ως προς την τιμή.
Εμείς του λέγαμε τις τρεις λύσεις, ή να του δώσουμε τις 48.000, ή να κάνουμε
ανταλλαγή με άλλο οικόπεδο ίσης αξίας σε άλλη περιοχή του ∆ήμου, στο Άνω
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∆άσος συγκεκριμένα που υπήρχαν κάποια οικόπεδα αδιάθετα, ή να πάει στη
δικαστική οδό ούτως ώστε να υπάρξει μια λύση στο θέμα. Ο Χρυσούλης δεν
έκανε τίποτα από όλα αυτά και παρεμβαίνει μετά από ενημέρωση του
Συνήγορου του Πολίτη η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση, πολύ γρήγορη και η
Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση, και με καλεί σε απολογία γιατί, πρώτον, όπως λέει
εδώ μου αποδίδεται το πειθαρχικό παράπτωμα της παράβασης καθήκοντος.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδιά είναι ολόκληρο κλασέρ εδώ τώρα. ∆εν είναι τίποτα. Μία
σελίδα είναι. Εδώ είναι. Να σας το διαβάσω τώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ...πιστεύεις ότι γράφει το ίδιο πράγμα; Βρείτε την κλήση παιδιά
να την δώσουμε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σου το δώσουμε παιδί μου, δεν υπάρχει θέμα, αλίμονο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βγάλε την κλήση.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ελευθερία, κα Τοκατλίδη.
Λέει λοιπόν το έγγραφο της Αποκεντρωμένης «Αποστέλλουμε στο Συμβούλιό
σας, προς το Συμβούλιο του αρ. 234 του Ν.3852/10, αποστέλλουμε στο
Συμβούλιό σας τον πειθαρχικό φάκελο που αφορά τον ∆ήμαρχο Χαϊδαρίου κ.
Μιχάλη Σελέκο, προκειμένου αυτό να γνωμοδοτήσει υπέρ ή μη της θέσης
αυτού σε αργία για παράβαση καθήκοντος από δόλο ή βαριά αμέλεια, καθώς
και τη διάρκεια αυτής, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 234 του Ν.3852/10.
Ειδικότερα, η ανεξάρτητη αρχή Συνήγορος του Πολίτη, με το υπ’ αριθμ. Τάδε
έγγραφό της προς την Υπηρεσία μας, γνωστοποιεί ότι σε υπόθεση αναφοράς
του κ. Χρυσούλη Άρη σχετικά με την μη καταβολή αποζημίωσης λόγω
απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας στον ∆ήμο Χαϊδαρίου, διαπιστώνει ιδίως από το
έτος 2014 και εφεξής...» Ακούστε τώρα, έτσι; Μέσα σε 3 μήνες έγιναν όλα.
Ιδίως απ’ το έτος 2014 και εφεξής το διαπίστωσε αυτό. Κακοδιοίκηση από την
έλλειψη

συνεργασίας

των

Υπηρεσιών

του.

50

χρόνια

οι

Υπηρεσίες

καθυστερούσαν, σε 3 μήνες μέσα έγιναν όλα τα κακά του κόσμου. Από την
έλλειψη συνεργασίας, που είχαμε έρθει επανειλημμένα σε επαφή με τον
Χρυσούλη και υπάρχουν ντοκουμέντα. «...των Υπηρεσιών του ∆ήμου
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Χαϊδαρίου και του ίδιου του ∆ημάρχου Χαϊδαρίου, από τον οποίο ζητήθηκε
από τον Συνήγορο του Πολίτη η παρέμβασή του και η άσκηση πειθαρχικού
ελέγχου των Υπηρεσιών του ∆ήμου ως προς το ζήτημα της μη συνεργασίας με
την ανεξάρτητη αρχή».
∆ηλαδή είναι ένα κατάπτυστο κείμενο αυτό. ∆εν ξέρω αν το διαβάσατε. Τώρα
θα σας μοιραστεί κιόλας για να καταλάβατε ακριβώς τι λέει. Αναφέρει για δόλο
ή βαριά αμέλεια για ένα θέμα με το οποίο και εγώ προσωπικά αλλά και οι
Υπηρεσίες του ∆ήμου έχουν ασχοληθεί επανειλημμένα. ∆ηλαδή δεν έχουμε
ασχοληθεί με κανένα άλλο θέμα, που έχουμε σοβαρότατα θέματα, απ’ ό,τι με
το θέμα του Χρυσούλη. Και ότι δεν άσκησα πειθαρχικό έλεγχο στην Υπηρεσία,
η οποία Υπηρεσία όμως είχε συνεχή επαφή με τον Χρυσούλη και εφάρμοσε
ακριβώς τον διαμεσολαβητικό ρόλο που πρέπει, που προτείνει ο Συνήγορος
του Πολίτη να έχουν τα δύο μέρη. Ο Συνήγορος του Πολίτη αυτό τον ρόλο
παίζει, του διαμεσολαβητή ανάμεσα στη συγκεκριμένη περίπτωση του ∆ήμου
και του ενδιαφερόμενου. Αυτό λοιπόν έγινε με τον καλύτερο τρόπο. Και μας
εγκαλεί για αυτό εδώ και στέλνει εμένα σε πειθαρχικό παράπτωμα γι’ αυτό
ακριβώς τον λόγο.
Να πω εδώ ότι τουλάχιστον εμείς σας είπα και στην αρχή ότι η θέση μας είναι
να αποζημιώνονται όσο είναι το δυνατόν περισσότεροι ιδιοκτήτες οικοπέδων
και το έχουμε δείξει και στην πράξη, όταν αυτή τη στιγμή πληρώνουμε όλους
τους προμηθευτές του ∆ήμου, έχουμε φτάσει να πληρώνουμε τώρα στο 1 με
1,5 μήνα το αργότερο τους προμηθευτές του ∆ήμου, όταν προηγούμενα
χρόνια είχαν 1, 2, 3 ή δεν πληρώνονταν, χρόνια έτσι, δεν πληρώνονταν ποτέ.
Πληρώνουμε τις δικαστικές αποφάσεις, όλες οι δικαστικές αποφάσεις που
έρχονται πληρώνονται, όπως επίσης και χρέη προηγούμενων διοικήσεων. Και
οι δικαστικές αποφάσεις βέβαια αυτά αφορούν.
Υπήρχε περίπτωση να υπάρχει σαφής εικόνα και να μην πληρώσουμε τον
Χρυσούλη; Αλλά αν πληρώναμε τον Χρυσούλη με τις 73.000 δεν θα
εγκαλούσατε εμένα, δεν θα πήγαινα με το παράπτωμα της απιστίας ή της
κακοδιαχείρισης, ή της μη υπεράσπισης του δημόσιου χρήματος όταν θα
έκανα μία τέτοια συμφωνία; ∆ηλαδή εδώ υπάρχει ένας παραλογισμός
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απίστευτος. Και δεν μπαίνει ο Συνήγορος του Πολίτης στην πρόταση, αφού
ξέρει ποιο είναι το θέμα της μη πληρωμής, να πει ότι πληρώστε με αυτό ή με
αυτό το ποσό, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παίρνει θέση για το τι θα πρέπει να
γίνει στο δια ταύτα, στη δική μας υπόθεση λέει ασχοληθείτε, λύστε το
πρόβλημα, αλλά να το λύσουμε πώς; Πώς όταν δεν δέχεται η άλλη η πλευρά;
Να του δώσω τα λεφτά που θέλει; Τότε θα πηγαίναμε για απιστία μέσα.
∆ηλαδή μιλάμε για τέλειο παραλογισμό.
Καλά, θα πω μετά κάποια πράγματα ανάλογα με την κουβέντα που θα γίνει.
Τελειώνοντας να πω το εξής. Είπα στην αρχή και αναφέρεται και μέσα στο
κείμενο το εισηγητικό εδώ για το Έκτακτο ∆ημοτικό Συμβούλιο, γιατί τόση
σπουδή. Συζητώντας προχθές με μία υπάλληλο του Συνηγόρου του Πολίτη,
μου είπε ότι, καλά, έπεσε απ’ τα σύννεφα, γέλαγε, και μου λέει ότι το 95%
των εγγράφων που κάνει ο Συνήγορος του Πολίτη των απαντώνται. Και λέει
γι’ αυτό το θέμα σε παραπέμπουν; ∆ηλαδή εντάξει. Η γυναίκα γέλαγε. ∆ηλαδή
γέλαγε και είχε οργιστεί αλλά γέλαγε τουλάχιστον. Εγώ έχω οργιστεί βέβαια
περισσότερο.
Εγώ νομίζω ότι αυτή η όλη διαδικασία και με τόσο γρήγορες, με fast track
διαδικασίες, θέλει να στείλει κάποια μηνύματα. Θέλει να στείλει κάποια
μηνύματα σε μια νέα ∆ημοτική Αρχή, σε κάποιον άλλο συσχετισμό που
υπάρχει τουλάχιστον στις τελευταίες εκλογές σε κάποιους δήμους της χώρας
μας, όπου επικράτησαν κάποιες δυνάμεις που αμφισβητούν αυτή την πολιτική
που υπάρχει, που παίρνουν κάποιες άλλες αποφάσεις. Αμέσως να μας κόψει τα
πόδια, να πει ότι ξέρετε κάτι, πρώτον, ότι όλοι το ίδιο είναι, να παραπέμπεται
σε πειθαρχικό, άντε να εξηγείς στον κόσμο ας πούμε αυτή η παραπομπή πόσο
άδικη είναι και πόσο κατάπτυστη, γιατί δεν ντρέπομαι να μην πω τα πράγματα
με το όνομά τους, να στείλουν μήνυμα λοιπόν ότι δεν αστειεύονται, και ότι
αφού για ένα τέτοιο δευτερεύον, τριτεύον ή δεν ξέρω εγώ τι θέμα, πώς το
αξιολογεί ο καθένας, πας στο πειθαρχικό, σκεφτείτε αν σαν ∆ημοτική Αρχή
πάρετε άλλη θέση σχετικά με σημαντικά ζητήματα τι έχει να γίνει.
Και μην ξεχνάτε ότι εκείνη την περίοδο εμείς αρνηθήκαμε να δώσουμε τα
αποθεματικά του ∆ήμου, ήρθαμε σε σύγκρουση δηλαδή με κάποιες λογικές,
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πήραμε το μέρος των εργαζομένων, των ανέργων, αναρτήσαμε πανό,
στηρίξαμε τους αγρότες, καταργήσαμε τις ΚΟΙΝΣΕΠ και τις ιδιωτικοποιήσεις,
καταργήσαμε τροφεία, μειώσαμε δημοτικά τέλη, εφαρμόσαμε μια διαφορετική
πολιτική, που τουλάχιστον έδειχνε κάτι άλλο, ότι μπορεί και κάτι άλλο να γίνει
στην τοπική αυτοδιοίκηση. Το μήνυμα λοιπόν έπρεπε να σταλεί. Και εμείς
πιστεύουμε ότι επιλέχθηκε ο ∆ήμος ο δικός μας, ένας από τους πέντε έτσι και
αλλιώς θα επιλέγονταν, επιλέχθηκε ο δικός μας ∆ήμος για να σταλεί αυτό το
μήνυμα, μέσα από ένα γελοίο πραγματικά, όχι ως προς τον άνθρωπο.
Για μένα ο κ. Χρυσούλης έχει δίκιο ως προς το ένα μέρος, ότι πρέπει να
αποζημιωθεί. Αλλά όπως και αυτός χειρίζεται το θέμα δεν έχει καθόλου δίκιο.
Όχι λοιπόν ως προς αυτό, αλλά ως προς το ότι θα παραπεμφθεί ο ∆ήμαρχος
της πόλης, που ο ∆ήμαρχος εκφράζει και το ∆ημοτικό Συμβούλιο και τον
χαϊδαριώτικο λαό, στο Πειθαρχικό Συμβούλιο γιατί τι; ∆εν υπερασπίστηκε το
δημοτικό συμφέρον; Ίσα- ίσα που το υπερασπίστηκε και θα έπρεπε να του
πουν και μπράβο γιατί δεν ενέδωσε και δεν έπεσε στην παγίδα να αποζημιώσει
με περισσότερα χρήματα. Είδε δόλο άραγε ή προσπάθησε να κερδίσει από
αυτή την ιστορία; Το πιστεύει κανένας αυτό; Υπάρχει κάποιος χαϊδαριώτης
που να πιστεύει κάτι τέτοιο; Ότι υπήρχε δόλος πίσω από αυτή τη διαδικασία;
Ίσα-ίσα που όλες οι ενέργειες που κάναμε απ’ την πρώτη μέρα μέχρι πριν από
λίγες μέρες που είχαμε πάλι συνάντηση με τον Χρυσούλη ήταν σε αυτή την
κατεύθυνση, στο να βρεθεί λύση. Αλλά λύση όμως που θα είναι σύννομη, που
θα εφαρμόζει και την απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ’11, αλλά και
τις αντικειμενικές αξίας που υπάρχουν, που υπήρχαν εκείνη την περίοδο και
είναι ακριβώς αυτές τις οποίες σας ανέφερα πριν.
Πάντως τελειώνοντας να πω ότι είναι γελασμένοι όσοι πιστεύουν ότι θα
μπορέσουν να μας τρομοκρατήσουν ή να μας στείλουν τέτοιου είδους
μηνύματα και εμείς να τα πάρουμε. ∆εν είμαστε ούτε αφελείς, ούτε
ευθυνόφοβοι, ούτε ριψάσπιδες, ούτε άνθρωποι οι οποίοι στην πρώτη
δυσκολία θα κάνουμε πίσω. Αυτό να το ξέρουν όλοι όσοι στηρίζουν με τον
ένα ή τον άλλο τρόπο, γιατί θα βγουν και διάφοροι εδώ να πουν πιθανόν
κάποια πράγματα. Το μήνυμα τουλάχιστον που εμείς θέλουμε είναι ότι και την
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ίδια πολιτική θα ασκήσουμε και τα συμφέροντα των δημοτών και του ∆ήμου
θα υπερασπιστούμε με κάθε τρόπο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι ερωτήσεις. Ο κ. ∆ρούλιας.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ:

∆ύο

ερωτήσεις.

Το

ένα

ως

προς

τη

διαδικασία

της

απαλλοτρίωσης αγοραπωλησίας. Γιατί δεν επιλέχθηκε, διαχρονικά, δεν μιλάω
μόνο για τα τελευταία δύο χρόνια, η διαδικασία της απαλλοτρίωσης με
καθορισμό τιμής μονάδας απ’ το δικαστήριο, όπου εκεί πλέον κατατίθενται τα
χρήματα στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και δεν έχει σημασία αν
διαφωνεί, δεν απαιτείται δηλαδή η σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη. Επομένως
με αυτό τον τρόπο πιστεύω θα είχε λυθεί το θέμα.
Και η δεύτερη ερώτηση, ο λόγος της πειθαρχικής δίωξης αν κατάλαβα καλά
δεν είναι ενέργειες και λόγοι, και δόλος μάλλον, από τη διαδικασία της
αγοραπωλησίας, αλλά ως προς το ότι δεν υπήρξε συνεργασία, δεν υπήρξε
απάντηση στα έγγραφα στον Συνήγορο του Πολίτη. Νομίζω ότι αυτός είναι, ο
πραγματικός λόγος δηλαδή της δίωξης είναι το ότι δεν υπήρξε ανταπόκριση
στις οχλήσεις από τον Συνήγορο του Πολίτη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα συνάδελφοι; Ο κ. Φουρλής. Το μικρόφωνο.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Συγνώμη. Το έγγραφο εδώ πέρα της Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
αναφέρει ότι «Σχετικά με τη μη καταβολή αποζημίωσης λόγω απαλλοτρίωσης
σε ιδιοκτησία». Καταρχάς την απόφαση την έχουμε, ήταν απαλλοτρίωση ή
ήταν αγοραπωλησία; Αν λοιπόν είναι αγοραπωλησία η απόφαση που πήραμε,
γιατί αυτοί οι κύριοι εδώ πέρα γράφουν ότι είναι απαλλοτρίωση; Και άμα ήταν
απαλλοτρίωση δεν έπρεπε να πάρουμε τιμή μονάδος;
Ένα άλλο θέμα, αναφέρεται μέσα ότι απ’ το ’10 ο συνήγορος του πολίτη έκανε
αυτή την... Είναι αλήθεια; Όχι, το ’10. Το ’11 ήταν η απόφαση, άρα απ’ το ’10
άρχισε αυτός και κινούσε την ιστορία. Και μάλιστα αυτό ήταν κατά
προτεραιότητα.
Και τέλος πάντων για να καταλάβουμε, η αντικειμενική αξία στο Ελληνικό
Κράτος μάθαμε πόσο είναι; Είναι 48 ή είναι 73 τόσο, τόσο, τόσο; Ένα απλό
θέμα.
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Πρώτα απ’ όλα η απόφαση το ’11 αν γράφει αγοραπωλησία ή απαλλοτρίωση,
αν είναι αγοραπωλησία κακώς αυτοί οι κύριοι παραπέμπουν εδώ πέρα κατά
λάθος περί μη συμμόρφωσης απαλλοτριώσεως και θα τους ξαναστείλετε πίσω
και να διαβάζουν καλύτερα τα έγγραφα και μετά ας κάνουν και άλλοι
συνάδελφοι και να δούμε τι άλλη ερώτηση θα κάνουμε. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει; Το «Ανυπότακτο
Χαϊδάρι» ζητάει να ρωτήσει. Απ’ τους συναδέλφους υπάρχει κάποιος που θέλει
να ρωτήσει; Κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Επειδή ο ∆ήμαρχος στην εισήγησή του στάθηκε πολύ στο
θέμα του ύψους της αποζημίωσης αφενός μεν ως προς τον ενδιαφερόμενο,
ότι είναι αυτές οι 75.000 περίπου, ενώ η απόφαση του ∆ήμου είναι περίπου
48.000. Θέλω να ρωτήσω από τα έγγραφα της Περιφέρειας ή του Συνηγόρου
του Πολίτη τίθεται κάπου το θέμα των 75.000, δηλαδή της ικανοποίησης του
αιτήματος του ενδιαφερομένου ή τελικά μέσα από τα κείμενα ζητείται η
αποζημίωση στη βάση της απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου, ή δεν
γίνεται καμία αναφορά;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό Κώστα. Θα βγάλουμε μετά φωτοτυπίες. Συνήγορος
του Πολίτη. 13 ∆εκεμβρίου ’10. Τώρα πιθανόν να είναι και πιο πριν...
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μήπως μπορούμε να ξέρουμε, ∆ήμαρχε, την αλληλογραφία,
πόσες φορές όχλησε ο Συνήγορος του Πολίτη και του ∆ημότη και όλα αυτά
για

απαντήστε

μου,

απαντήστε

μου;

Γιατί

είναι

πρωτόγνωρο

στα

αυτοδιοικητικά μια τέτοια κίνηση του Συνηγόρου του Πολίτη.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω τώρα. Υπάρχουν πόσα έγγραφα; 47 νομίζω
έγγραφα; Εγώ τώρα βλέπω εδώ πρόχειρα, θα τα βρούμε γιατί υπάρχουν και
καταγραμμένα ας πούμε καταγραμμένα όχι όλα του Συνήγορου, γενικά η
αλληλογραφία. Του Συνήγορου βλέπω 13 ∆εκεμβρίου 2010, 13 Ιουλίου 2011,
του Συνήγορου, έτσι; Μισό λεπτό γιατί συνήγορος. 14 ∆εκεμβρίου 2011.
Παιδιά, θα τα βρούμε τώρα όλα. Υπάρχουν ’11, ’12, ’13, κάθε χρόνο υπάρχουν
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έγγραφα. Από τότε λοιπόν ο Συνήγορος κάνει. Νομίζω ότι και στην εισήγησή
μου ήμουν σαφής, ότι τόσα χρόνια ο Συνήγορος κάνει αυτή τη διαδικασία και
ξαφνικά... ∆εν απαντούσε, όχι. ∆εν απαντούσε. Και ξαφνικά λέει «ιδίως απ’ το
2014» ακούστε τώρα και λέει ο Συνήγορος του Πολίτη «ιδίως απ’ το 2014»...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Η Αποκεντρωμένη. Και έρχεται λοιπόν η αποκεντρωμένη και
λέει ιδίως απ’ το 2014, δηλαδή απ’ το τέλος που αναλάβαμε 2 έγγραφα σας
είπα με διαφορά τριών μηνών, σε εκείνη την περίοδο που εμεί ήδη είχαμε
απαντήσει και στον Χρυσούλη και είχαμε επανειλημμένες επαφές με τον
Χρυσούλη.
Οι αντικειμενικές αξίες, πρώτον, στα έγγραφα, σε κανένα έγγραφο και του
Συνήγορου και της Αποκεντρωμένης δεν γίνεται αναφορά σε ποσό. Αυτό το
είπα και στην εισήγησή μου, ότι δεν μας λένε δώστε αυτό το ποσό, να πάρουν
μία θέση. ∆εν αναφέρεται πουθενά σε ποσό. Η αντικειμενική λοιπόν αξία είναι
αυτή την οποία είχε βγάλει και το ∆ημοτικό Συμβούλιο και υπάρχει και τώρα
από

συμβολαιογράφου

που

έχουμε

πάρει

εκείνης

της

περιόδου

τις

αντικειμενικές αξίες, που είναι ακριβώς το ίδιο ποσό το οποίο αναφέρει η
απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου, με μια μικρή απόκλιση κάποιων ευρώ.
Άρα λοιπόν η τότε απόφαση με εκείνη την αντικειμενική αξία είναι σωστή.
Για την ανταπόκριση στις οχλήσεις του Συνηγόρου. Είπαμε ότι ο Συνήγορος
του Πολίτη σαν σκοπό, εκτός απ’ την αλληλογραφία που είναι το τυπικό
μέρος, το ουσιαστικό μέρος είναι να βάλει τις δύο πλευρές σε μία διαδικασία
να βρουν λύση. Αυτή λοιπόν η διαδικασία μπήκε σε εφαρμογή, εφαρμόστηκε,
είχαμε σας λέω πάρα πολλές επαφές, δηλαδή εγώ είχα κουραστεί να βλέπω
τον Χρυσούλη, αλλά όταν βλέπεις έναν άνθρωπο άκαμπτο που να έρχεται και
να σου λέει ότι εγώ τόσο, 74.000 και δεν κάνω πίσω, τι θα κάνεις από εκεί και
πέρα; Του έλεγα χίλια δυο πράγματα. Ότι βρε άνθρωπε πάρε αυτά τα λεφτά,
πήγαινε μετά στο δικαστήριο και διεκδίκησε τα υπόλοιπα, ότι δεν μπορούμε
εμείς να σου δώσουμε κάτι παραπάνω, θα πάμε μέσα για απιστία. Έλεγε όχι,

δεν με ενδιαφέρει, θέλω 74.000.
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∆είχνοντάς μας, σας λέω και πάλι, μία τιμή αντικειμενικής αξίας απ’ τη ∆ΟΥ
Αμαρουσίου που είχε βγει χειρόγραφα και δεν υπολόγιζε μέσα αυτούς τους
συντελεστές. ∆ηλαδή πήγε εκεί πάνω, ποια είναι η τιμή ζώνης, τόσο, 1.450€
που ήταν, αυτή που πραγματικά ήταν η τιμή ζώνης, αλλά από εκεί και πέρα
δεν υπολόγιζε τα υπόλοιπα. Το Μαρούσι δεν ήξερε. ∆εν έγινε με ηλεκτρονικό
τρόπο, όπου μπαίνοντας μέσα οι συντεταγμένες των οδών και η περιοχή
βγαίνουν όλες οι τιμές. Αυτοί λοιπόν στο Μαρούσι πήγαν και υπολόγισαν
χειρόγραφα μία τιμή και αυτός λοιπόν επικαλείται αυτή την τιμή και έρχεται
εδώ και λέει θέλω 73.381€. Άντε εσύ λοιπόν βρες άκρη τώρα με αυτόν.
Και μάλιστα σας λέω ότι είναι εδώ και η Γραμματέας αλλά είναι και η Τεχνική
Υπηρεσία, πόσες φορές έχουμε μιλήσει στο τηλέφωνο; Έχουμε βαρεθεί να
μιλάμε στο τηλέφωνο και να κάνουμε επαφές στο γραφείο. Και όλες σας λέω,
εμείς είχαμε όλη τη διάθεση, είχαμε και το ποσό να του δώσουμε του
ανθρώπου, του λέγαμε πάρτα βρε άνθρωπε να ξεμπερδεύουμε, όχι δεν θέλω,

θέλω 73.000.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ-ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Αυτό το 73 ρωτήσατε ποτέ τη ∆ΟΥ
Αμαρουσίου...
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας λέω, έβγαλε ένας υπάλληλος της ∆ΟΥ, χωρίς να υπολογίσει
και τον συντελεστή δόμηση στον Προφήτη Ηλία, αλλά και το ότι είναι
απαλλοτριούμενο το οικόπεδο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν το δέχεται αυτός, δεν το δέχεται. Όχι, αυτός δεν
δέχεται. ∆έχεται αυτό, ότι τότε βγήκε αυτό, τελείωσε. Του έχουμε εμφανίσει
από άλλες ∆ΟΥ, του έχουμε εμφανίσει άλλα έγγραφα, δεν το δέχεται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ λίγη ησυχία.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ τώρα είναι τα έγγραφα με χρονολογική σειρά. Αν τα
θέλετε θα σας τα δώσουμε, θα τα τυπώσουμε να δείτε πόσα έγγραφα
υπάρχουν. Απ’ το 2007 ξεκινάει η αλληλογραφία.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Κέντρη στο μικρόφωνο.
ΚΕΝΤΡΗΣ: Κ. ∆ήμαρχε, μπορείτε να μου πείτε κάτι; Όταν ο ∆ήμος πήρε το
έγγραφο αυτό της ∆ΟΥ του Αμαρουσίου, το οποίο προφανώς δεν έχει
υπολογίσει αυτά τα πράγματα τα οποία μας λέγανε, γιατί η Νομική Υπηρεσία
του ∆ήμου Χαϊδαρίου δεν το έστειλε ως άκυρο αυτό το έγγραφο και να
ενημερώσει ας πούμε την Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση και τον Συνήγορο του
Πολίτη ότι ζητάει με ένα παράτυπο έγγραφο ο κύριος αποζημίωση μεγαλύτερη
από αυτή την οποία έπρεπε να δώσει ο ∆ήμος; Θέλω να μου το πείτε αν το
είχατε εξετάσει στο μυαλό σας αυτό, γιατί είναι μια εύλογη ερώτηση αυτή,
εντάξει;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, αυτό το έγγραφο δεν ήρθε στον ∆ήμο. Όχι, όχι. Αυτό
ήταν ένα έγγραφο, το οποίο μάλιστα ήταν ακριβές αντίγραφο, είχε μια
σφραγίδα «ακριβές αντίγραφο», χειρόγραφο, σας λέω και πάλι, χειρόγραφο,
το οποίο είχε ο Χρυσούλης. ∆εν κοινοποιήθηκε, δεν ήρθε καθόλου στον ∆ήμο,
πρώτο. ∆εύτερο... Άκουσέ με λίγο Γιάννη. ∆εύτερο, εμείς όλα τα έγγραφα τα
οποία στέλναμε, λέγαμε ότι η αντικειμενική αξία που έχει βγάλει ο ∆ήμος είναι
48.103, πόσο είναι. Αυτό λέγαμε και ότι δεν συμφωνούμε με την τιμή του...
∆ηλαδή παντού αυτό το κοινοποιούσαμε. Γι’ αυτό και δεν προχωρούσε, σας
είπα, η διαδικασία. ∆ιαφορετικά δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Σε αυτό που ειπώθηκε πριν, για να είναι ξεκάθαρο. Τελικά ο
∆ήμος δεν έστειλε ούτε μία απάντηση προς την ανεξάρτητη αρχή, τον
Συνήγορο του Πολίτη σχετικά με το θέμα; ∆ηλαδή απ’ τον ∆ήμο δεν έχει
φύγει ποτέ κανένα έγγραφο ως απάντηση όλων αυτών των οχλήσεων που
είχαμε; Ή έχει σταλεί έστω μια απάντηση;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απ’ το ’10 είπαμε δεν έχει σταλεί καμία απάντηση. Έχει σταλεί
απάντηση επίσημη στον Χρυσούλη, όπως και στην Αποκεντρωμένη επίσημες
απαντήσεις. Στον Συνήγορο του Πολίτη δεν έχει σταλεί, γιατί σας λέω, αυτό
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το οποίο είναι ο ρόλος που πρέπει να παίξει ο Συνήγορος του Πολίτη από εμάς
τηρήθηκε με τον καλύτερο τρόπο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Αναλυτικότατη. Και αυτή μπορούμε να σας τη δώσουμε.
Είναι αναλυτική που γράφει μέσα τα πάντα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η Νομική Υπηρεσία παρευρίσκεται σήμερα εδώ; Και θέλω
να ρωτήσω, μισό λεπτό, μάλλον δεν παρευρίσκεται.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Παρευρίσκεται η κα Χατζή, η οποία είναι ειδική συνεργάτης δική
μου και είναι νομικός και χειρίζεται το θέμα.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια έχουμε κάνει όλο αυτό το πακέτο και με την κα
Πετροπούλου που είναι στη Νομική Υπηρεσία του ∆ήμου, όπως και με την
Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήμου, με τη ∆ιευθύντρια και τον Τμηματάρχη, τον κ.
Χονδρογιάννη.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η ολοκληρωμένη ερώτηση είναι...
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆ηλαδή έχουμε επανειλημμένες επαφές για...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, είναι δική σας επομένως επιλογή πολιτική και
διοικητική το ότι έχετε εδώ πέρα την κα Χατζή. Αυτό. Η ερώτησή μου αυτή.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, γιατί...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ήθελα να δω αν υπάρχει, αν έχετε αυτή τη στιγμή...
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Απλά επειδή αυτή την περίοδο υπάρχουν και οι ενστάσεις
του Κτηματολογίου και πάρα πολλά άλλα θέματα...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μιχάλη, δεν έχω πρόβλημα. ∆εν το προχωράω παραπέρα.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, απλά εμείς με ανοιχτά χαρτιά μιλάμε πάντα. ∆εν...
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, εντάξει.
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή λοιπόν υπάρχει όλος αυτός ο φόρτος, ανέλαβε η κα
Χατζή, η οποία θα παρασταθεί και στο δικαστήριο για να μην μπλοκάρουμε
την Πετροπούλου από άλλες δουλειές του ∆ήμου.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. Θέλει το «Ανυπότακτο Χαϊδάρι» να κάνει μια ερώτηση. Στο
μικρόφωνο.
ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ: Απ’ το «Ανυπότακτο Χαϊδάρι», Χρήστος Ματσούκας. Μια
διευκρινιστική ερώτηση σε σχέση με το σημερινό καθεστώς αυτού του
οικοπέδου. ∆ηλαδή σήμερα, σήμερα που μιλάμε, το οικόπεδο αυτό είναι
ακόμη απαλλοτριωμένο ή έχει απελευθερωθεί;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι δεσμευμένο. Και είναι χώρος πρασίνου εκεί. ∆ηλαδή αυτός
δεν μπορεί ούτε να το χτίσει. Πρέπει να γίνει άρση της δέσμευσης, να γίνει
τροποποίηση του ρυμοτομικού. ∆ηλαδή που καταλαβαίνεις όταν είναι τώρα
έτσι ο Λόφος του Προφήτη Ηλία χαρακτηρισμένος σαν πράσινο, είναι πάρα
πολύ δύσκολο. ∆ηλαδή αυτό τώρα προσπαθεί, εκβιάζει, πιέζει, κάνει για να
πάρει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλο ερώτημα συνάδελφοι; Να πάρουμε τον λόγο. Κ.
Φουρλή.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ερώτηση; Ναι.
ΦΟΥΡΛΗΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... δεν στείλαμε ένα χαρτί στον Συνήγορο
του Πολίτη να του πούμε ότι δεν μπορούμε να πληρώσουμε πιο πολλά
χρήματα, κ. Συνήγορε του Πολίτη, δεδομένου ότι τόσο είναι η απόφαση και
όχι τα 73. Αυτή είναι η κατηγορία εδώ πέρα. Μια τυπική πράξη την οποία εμείς
δεν κάναμε, αν κατάλαβα καλά, γι’ αυτό πάμε στο Πειθαρχικό. Και άσχετο αν
αυτό ήταν σωστό ή άδικο. ∆εν υπάρχει τίποτα άλλο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: ∆εν ήθελα ερώτηση, απλά επειδή πρέπει στις 10:00μ.μ. να
φύγω, αν μπορώ να προηγηθώ ή να τοποθετηθώ κάποια στιγμή μέχρι εκείνη
την ώρα.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Νομίζω συνάδελφοι να αφήσουμε τον κύριο.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εντάξει, όχι, αν μου παραχωρούν συνάδελφοι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει απ’ τους άλλους συναδέλφους; Κ. Μποζίκα; Κ.
Ντηνιακέ; Κ. Σπηλιόπουλε; Να δώσουμε τον λόγο; Κ. ∆ρούλια. Ο κ.
Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Περιγράψατε έναν παραλογισμό που υπάρχει στη δημόσια
διοίκηση και μπορεί να ισχύει, ωστόσο εμείς εδώ μου φαίνεται ζούμε τον
παραλογισμό του ∆ημοτικού Συμβουλίου. Και τι εννοώ; Από αυτά τα οποία και
εχθές προφορικά ακούσαμε από τον Πρόεδρε, αλλά και από αυτά που
συνάγονται από τη σημερινή συζήτηση, είναι ότι το μοναδικό θέμα που
υπάρχει εδώ είναι ότι δεν απάντησε η ∆ημοτική Αρχή εγγράφως σε ένα
αίτημα. Αυτό το θέμα δεν νομίζω ότι χρήζει Έκτακτου ∆ημοτικού Συμβουλίου.
Μήπως ενδεχομένως υπάρχουν άλλες σκοπιμότητες από τη ∆ημοτική Αρχή για
να κάνουν ∆ημοτικό Συμβούλιο για ένα τέτοιο θέμα, γιατί αυτή είναι η ουσία.
Αν θέλατε να συζητήσουμε ένα θέμα για τις απαλλοτριώσεις και τα
δεσμευμένα ακίνητα, θα μπορούσαμε να το κάνουμε σε ένα άλλο ∆ημοτικό
Συμβούλιο. Εδώ σε αυτό το ∆ημοτικό Συμβούλιο που έχετε αυτή την ευκολία
να μας καλείτε για κάποια θέματα τα οποία δεν έχουν την ουσία την οποία
τους αποδίδετε, προκαλεί πάρα πολλά ερωτήματα, ειλικρινά.
Καταρχήν παίρνουμε τη θέση την ευθεία, ότι φυσικά δεν υπάρχει, για να μην
ειπωθεί κάτι αντίθετο, δεν υπάρχει δόλος και βαριά αμέλεια και δεν υπάρχει,
δεν είναι άξιο συζήτησης να συζητάμε ότι ο ∆ήμος δεν απάντησε και ότι είχε
σκοπιμότητα σε αυτό το θέμα. Πόσο μάλλον όταν εδώ μας αναφέρετε ότι και
τα προηγούμενα χρόνια υπήρχε αυτή η πρακτική. Αυτό φαντάζομαι με τους
συμβούλους που έχετε νομιμοποιεί κατά κάποιο τρόπο την παράληψή σας,
που φυσικά εγώ δεν θεωρώ ότι ήταν σωστή, αλλά εν πάση περιπτώσει δεν
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χρήζει πειθαρχικής δίωξης και δεν νομίζω ότι θα υπάρχει και κάποιο θέμα επί
της διαδικασίας.
Αυτή είναι η θέση μας. Περιγραφικά όμως θα ήθελα να πω και 2-3 πράγματα,
τα οποία μπορεί να μην εντάσσονται και να χρίζουν πειθαρχικής δίωξης, όμως
πολιτικά πρέπει να κρίνονται, γιατί όλοι μας κρινόμαστε εδώ πέρα.
Κτηματολόγιο. Έκτακτο ∆ημοτικό Συμβούλιο. Εισήγηση την προηγούμενη
ημέρα, χωρίς έγγραφα, χωρίς τίποτα. Μια από τα ίδια. Να έρθουμε εδώ, αν
ακούσουμε την ιστορία, να έρθει ένα mail μία ώρα πριν, να το διαβάσουμε, να
υπογράψουμε, να βγάλουμε ένα ∆ελτίο Τύπου. Ήρωες η δημοτική Αρχή,
μπράβο, μάχεται κατά του παρελθόντος, τσάμπα μάγκες οι άλλοι. Αυτό
κάνουμε και στις Λαϊκές Συνελεύσεις. Πάμε εκεί, λέμε στον κόσμο όλα αυτά,
φταίνε οι προηγούμενοι, αυτή η ιστοριούλα. Ένα αυτό. Ποιότητα Ζωής πριν 2
βδομάδες. Έκτακτη Ποιότητα Ζωής για να μην περάσει το δεκαπενθήμερο.
Τελευταία στιγμή. Παίρνουμε το μέλος της Ποιότητας Ζωής τελευταία στιγμή,
Καρατζαφέρη Ποιότητα Ζωής 1:00μ.μ. η ώρα.
Αυτή είναι η υποτίμηση του ίδιου του ∆ημοτικού Συμβουλίου και των
ανθρώπων που το απαρτίζουν. Αν θέλετε να ρίχνετε αυτό το επίπεδο στο
∆ημοτικό Συμβούλιο θα υποστείτε και τις συνέπειες. Κλείνοντας, καταλήγουμε,
ο Συνήγορος του Πολίτη δεν έχει αρμοδιότητα, όπως αποκαλύφθηκε, να
αποφασίζει πόσα χρήματα θα πάρει ο καθένας, ο δημότης. Αυτό είναι μια
άλλου είδους συζήτηση, αλλά από εδώ και πέρα να είμαστε ξεκάθαροι. ∆εν θα
ανεχθούμε τέτοιου είδους προπαγανδιστικές λειτουργίες που μάλλον οδηγούν
όπως λέτε εσείς σε τσάμπα μάγκες, σε ψεύτικους ήρωες. Ευχαριστούμε και
πέρα από τη δουλειά αποχωρούμε συνειδητά από το ∆ημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια.
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εμείς δεν θα αποχωρήσουμε, απλά εγώ έχω μία ανειλημμένη
υποχρέωση και θα χρειαστεί σε περίπου ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά, να φύγω.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ελάτε συνάδελφοι.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Όχι, δεν θα μιλήσει είκοσι λεπτά. Θα είμαι πιο σύντομος. Ως
προς την ουσία του θέματος, νομίζω ότι όλη αυτή η ιστορία είναι λίγο ή πολύ
αστεία και τελικά πιστεύω ότι και ο ∆ήμαρχος θα αθωωθεί στο Πειθαρχικό και
δεν θα υπάρξει πρόβλημα. Όμως, νομίζω ότι προκύπτουν από αυτή την
ιστορία δύο σημαντικές πολιτικές τοποθετήσεις που θα ήθελα να κάνω και
κάποια θέματα διαδικαστικά.
Η πρώτη πολιτική τοποθέτηση έχει να κάνει με τον ρόλο της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης. Έχουμε πει πολλές φορές στο παρελθόν και νομίζω είναι και πάγια
άποψη της αυτοδιοίκησης ότι θα πρέπει να καταργηθεί και έτσι όπως
λειτουργεί σήμερα με διοικητικού υπαλλήλους ουσιαστικά να προΐστανται, δεν
έχει κανένα νόημα ύπαρξης και ακόμα και στην λογική που έχει βάλει ο
Καλλικράτης νομίζουμε ότι θα πρέπει οι δήμοι να έχουν την αυτοτέλειά τους,
να μην καπελώνονται είτε με αποκεντρωμένες διοικήσεις, είτε με γενικούς
γραμματείς, είτε με οποιοδήποτε άλλο σχέδιο έχουμε δει στο παρελθόν ή
μπορεί να προκύψει στο μέλλον. Άρα η πρώτη πολιτική νομίζω επισήμανση
που πρέπει να γίνει από όλους έχει να κάνει με τον ρόλο της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης και ίσως εκεί θα μπορούσαμε και ομόφωνα όλοι να συμφωνήσουμε
σε μία πρόταση, σε μία άποψη ότι θα πρέπει επιτέλους να καταργηθεί.
Το δεύτερο έχει να κάνει, η δεύτερη επισήμανση, με τη λειτουργία ενός
σημαντικού θεσμού πιστεύω για τη δημόσια διοίκηση, που είναι ο Συνήγορος
του Πολίτη. Είναι κάτι το οποίο είναι αναγκαίο, λειτουργεί θετικά, βοηθάει ως
προς την καλύτερη λειτουργία του δημοσίου. Και εδώ εγώ προφανώς και δεν
μπορώ να δεχτώ επιχειρήματα ότι επέδειξε σπουδή ή λειτούργησε γρήγορα,
γιατί προφανώς αυτός είναι και ο στόχος. Ο στόχος από τον Συνήγορο του
Πολίτη ή από όλες τις Υπηρεσίες του ∆ημοσίου είναι να λειτουργούν γρήγορα
και να εξυπηρετούν του πολίτες και ο ∆ήμος να εξυπηρετεί και τους δημότες.
Όπως επίσης σας έχω κάνει πολλές φορές την επισήμανση ότι υπάρχει ένας
θεσμός που λέγεται Συνήγορος του ∆ημότη και θα μπορούσαμε, σε πολλούς
δήμους υπάρχει και έχει προχωρήσει και θα μπορούσαμε και εμείς να το
κάνουμε, έχει αγνοηθεί αυτό από τη ∆ημοτική Αρχή. Και όμως αν υπήρχε ο
Συνήγορος του ∆ημότη θα μπορούσε να είχε λειτουργήσει κατευναστικά,
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πυροσβεστικά και σε αυτή την υπόθεση. Νομίζω ότι από όλα αυτά πρέπει να
παθήματα να γίνονται μαθήματα και να βλέπουμε πώς μπορούμε να
λειτουργήσουμε καλύτερα και σαν Υπηρεσία.
Γιατί ποιο είναι το πρόβλημα στη συγκεκριμένη περίπτωση που καλείται ο
∆ήμαρχος σε Πειθαρχικό; ∆εν είναι η τιμή ή το ότι δεν έχει προχωρήσει την
απαλλοτρίωση, είναι το ότι δεν έχει απαντήσει όλα αυτά τα χρόνια ο ∆ήμος,
και ο ∆ήμαρχος, αλλά ο ∆ήμος συνολικά στον Συνήγορο του Πολίτη και δεν
έχει πάρει κάποιες... Προφανώς έχει κάνει κάποιες ενέργειες ο ∆ήμος και ο
∆ήμαρχος και έχει απευθυνθεί στον συγκεκριμένο δημότη, αυτό όμως δεν
αποτυπώθηκε με ένα έγγραφο προς την αρμόδια αρχή. Αν είχε απαντηθεί ή
απλά, το λέω επειδή το έχω ζήσει εγώ σε άλλες θέσεις που έχω ασκήσει
διοίκηση, απλά ένα έγγραφο του ∆ημάρχου προς τις Υπηρεσίες να επιληφθούν
του θέματος ή να φανεί ότι υπάρχει ενδιαφέρον και μία κινητικότητα και αυτό
να κοινοποιηθεί μετά στον Συνήγορο του Πολίτη, με μία σειρά από ενέργειες
που έχουν γίνει, που να εκφράζουν τις θέσεις μας, οι οποίες προφανώς και
είναι σωστές, δεν μπορούσε ο ∆ήμαρχος να συμφωνήσει στις 73.000 αφού
δεν υπήρχε συμφωνία στις 48.000. Εκεί βέβαια θα πω κάτι άλλο για τη
διαδικασία στο τέλος. Μόνο αυτό αν είχε γίνει, όλη αυτή η ιστορία δεν θα είχε
δημιουργηθεί. ∆ηλαδή το μόνο που χρειαζόταν ήταν να έχει υπάρξει μία
ανταπόκριση στις οχλήσεις του Συνήγορου του Πολίτη.
Αυτό λοιπόν κατά μία έννοια δείχνει μία κακή οργάνωση και λειτουργία του
∆ήμου συνολικά, του ∆ήμου σαν οργανισμός. Αυτό λοιπόν, γι’ αυτό λέω ότι τα
παθήματα πρέπει να γίνονται μαθήματα, θα πρέπει με κάποιο τρόπο να
αντιμετωπιστεί. Και εκεί εστιάζει νομίζω και το έγγραφο και όλη η διαδικασία
που έχει κινηθεί από τον Συνήγορο του Πολίτη. ∆ηλαδή αν υπήρχε η
ανταπόκριση και απλά η ενημέρωση προς την αρμόδια αρχή για τις ενέργειες
που έχουν ληφθεί από τον ∆ήμαρχο, από τις Υπηρεσίες, σε σχέση με τη
συγκεκριμένη υπόθεση, τίποτα από όλα αυτά δεν θα είχε γίνει. Επαναλαμβάνω
ότι είναι αστείο βέβαια να το συζητάμε και στο τέλος πιστεύω ότι θα αθωωθεί
ο ∆ήμαρχος και πρέπει να αθωωθεί, προς Θεού, δεν λέει κανείς το αντίθετο,
ούτε μπορεί κανείς να διανοηθεί ότι υπάρχει δόλος πίσω από όλο αυτό.
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Υπάρχει όμως, και αυτό θα πρέπει να μας προβληματίζει, μία κακή οργάνωση
και μία κακή λειτουργία των υπηρεσιών ακόμα και ως προς την αντιμετώπιση
αυτού του θεσμού, που λέω και πάλι ότι είναι ένας θεσμός που πρέπει να
υπάρχει, είναι ένας θεσμός που είναι προς όφελος του απλού πολίτη, του
απλού δημότη, και αυτός είναι ο ρόλος του, να κεντρίζει τις δημόσιες
υπηρεσίες, είτε είναι δήμος, είτε είναι οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία, ούτως
ώστε να λειτουργούν γρήγορα, έγκαιρα και αποτελεσματικά και έτσι θα πρέπει
να λειτουργεί και ο ∆ήμος. Επομένως νομίζω ότι εκεί εστιάζεται το πρόβλημα.
Αν υπήρχαν αυτές οι ενέργειες τίποτα από όλα αυτά δεν μας απασχολούσε
σήμερα το βράδυ. Ούτως ή άλλως νομίζω ότι το θέμα θα λυθεί, αλλά θα
πρέπει να γίνει μάθημα και προς τις Υπηρεσίες για να αντιμετωπίζουν
διαφορετικά αυτό τον θεσμό, και τον θεσμό του Συνήγορου του ∆ημότη, εγώ
θα το ξαναβάλω. Είναι κάτι το οποίο θα μπορούσαμε να το είχαμε κάνει και θα
βοηθούσε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ουσιαστικά θα βοηθούσε και την ίδια
τη ∆ημοτική Αρχή να χειρίζεται μια σειρά από τέτοιες υποθέσεις σε σχέση με
τους δημότες της πόλης.
Κλείνοντας, ένα τελευταίο σε σχέση με τη διαδικασία που ακολουθήθηκε και
που νομίζω και αυτή είναι λανθασμένη. Από τη στιγμή που έχει υπάρχει
απόφαση

για

απαλλοτρίωση,

έπρεπε

να

έχει

κινηθεί

ο

∆ήμος

για

απαλλοτρίωση και όχι για αγοραπωλησία. Και αυτό το λέω, επαναλαμβάνω,
διαχρονικά, δεν είναι κάτι που ξεκίνησε το ’14. Υπάρχει μια απόφαση του ’10,
του ’11, που μίλαγε για απαλλοτρίωση. Αν είχε κινηθεί ο ∆ήμος, είχε ζητήσει
από το δικαστήριο καθορισμό τιμής μονάδος και έβγαινε δικαστικά η τιμή
μονάδος, τα χρήματα μπαίνουν στο Ταμείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, δεν
χρειάζεται καμία σύμφωνη γνώμη του ιδιοκτήτη και η διαδικασία θα είχε πάρει
τον δρόμο της και θα είχε υλοποιηθεί. Από τη στιγμή που είδαμε ότι υπάρχει
αδιέξοδο και δεν μπορεί να υπάρξει συμφωνία σε μία κοινή άποψη με τον
ιδιοκτήτη, νομίζω ότι ο ∆ήμος θα έπρεπε να έχει κινηθεί προς αυτή την
κατεύθυνση. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. ∆ρούλια, συμφωνείτε με το κείμενο να υιοθετηθεί από το
∆ημοτικό Συμβούλιο; Γιατί πρέπει να καταγραφεί.
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∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος τώρα για μία απόφαση. Εντάξει,
δεν μπορούμε να... Λέω και πάλι ο ∆ήμαρχος θα αθωωθεί και πρέπει να
αθωωθεί, δεν μπορούμε εμείς να διαφωνήσουμε σε αυτό. Αλλά νομίζω ότι...
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΡΟΥΛΙΑΣ: Εντάξει, η δική μου εκτίμηση είναι αυτή. Και δεν νομίζω ότι θα
βοηθήσει μία απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. Τέλος πάντων, δεν έχουμε
κάποια αντίρρηση, αλλά νομίζω ότι αλλού, η ουσία είναι σε αυτά τα οποία
τοποθετήθηκε και πολύ δευτερεύουσα σημασία έχει το αν θα υπάρξει
απόφαση από το ∆ημοτικό Συμβούλιο ή αν αυτή θα είναι ομόφωνη. Εμείς
πραγματικά δεν βρίσκουμε τον λόγο γιατί να γίνει αυτό, αλλά εντάξει, δεν
έχουμε και λόγο να διαφωνήσουμε στο ότι πρέπει να αθωωθεί ο ∆ήμαρχος
από αυτή τη διαδικασία.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. ∆ρούλια. Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ Πρόεδρε και πιστεύω να με ευχαριστήσουν και
οι προλαλήσαντες.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι. επειδή έγινε τώρα αυτός ο διάλογος σε σχέση με
την απόφαση. Εμείς το βάλαμε σήμερα και κάναμε βέβαια Έκτακτο ∆ημοτικό
Συμβούλιο και για να ενημερωθεί το ∆ημοτικό Συμβούλιο, γιατί ήταν
αδιανόητο να υπάρχει Πειθαρχικό την Παρασκευή του ∆ημάρχου και να μην
ξέρει το ∆ημοτικό Συμβούλιο το τι συμβαίνει. Αυτό βέβαια θα απάνταγα και
στο ζήτημα που έβαλε ο Ντηνιακός, αλλά πραγματικά, σκεφτείτε δηλαδή να
μην κάναμε Συμβούλιο, θα μας λέγατε καλά για ένα τέτοιο θέμα, περνάει
Πειθαρχικό ο ∆ήμαρχος και δεν ενημερώνετε το ∆ημοτικό Συμβούλιο;
Το δεύτερο θέμα της απόφασης αυτής για εμάς είναι σημαντικό, γιατί ανάμεσα
σε ένα τεράστιο οπλοστάσιο το οποίο θα παρουσιάσουμε θα είναι και η
απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου. ∆εν μπορεί δηλαδή να μην παίρνει θέση
το ∆ημοτικό Συμβούλιο πάνω σε αυτό το θέμα. Γι’ αυτό και βάζουμε σήμερα
το θέμα στο ∆ημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Μποζίκα. Ανδρέα σε κόψαμε 10 φορές.
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ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοίταξε, η ευγένειά μου είναι γνωστή τοις πάσι, οπότε
καταλαβαίνετε. ∆υστυχώς όμως θα αναγκαστώ να επαναλάβω αυτά που
άκουσα, διότι ένα είναι το σίγουρο, ο ∆ήμος Χαϊδαρίου και ο ∆ήμαρχος σαν
φυσικό πρόσωπο και σαν θέση έχει χειριστεί καλά το θέμα. Αυτό δεν μπορεί
αν το αμφισβητήσει κανείς.
Σε αυτό το σημείο μόνο που έχω ενδοιασμούς και κάποια ένσταση είναι, και
θα συμφωνήσω και με τον κ. ∆ρούλια και με τον κ. Ντηνιακό, είναι για το... Σε
ευχαριστώ κύριε... Είναι για το θέμα της αλληλογραφίας με τον Συνήγορο του
Πολίτη. Ακούστε, ο Συνήγορος του Πολίτη και η Γενική Γραμματεία
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, πρώην Νομαρχία, με τους δοτούς Νομάρχες κ.λπ.,
όσο και να μας αρέσουν, έπαιξαν ένα ρόλο κάποτε ελέγχου και φρεναρίσματος
πολλών ατασθαλιών για τις οποίες ατασθαλίες αυτές ενοχοποιείται και η
τοπική αυτοδιοίκηση. Μην κρυβόμαστε πίσω απ’ το δάχτυλό μας.
Σίγουρα σήμερα θα συμφωνήσω και εγώ πάλι με τον κ. ∆ρούλια, ότι θα πρέπει
να

συζητήσουμε

ότι

δεν

χρειάζεται

πλέον

η

Γενική

Γραμματεία

Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης, γιατί είναι διοικητική υπηρεσία, γραφειοκράτες,
αν μου επιτρέψετε τη λέξη, «του κερατά». Όσοι ασκούν διοίκηση που έχει να
κάνει και να απευθύνεται ως προς τη νομική κάλυψη των αποφάσεων, βλέπε
πρώτος βαθμός, βλέπε συνδέσμους, βλέπε, βλέπε, βλέπε αυτοδιοικητικούς,
πηγαίνει το έγγραφο στην Αποκεντρωμένη και δεν ξέρουμε πότε θα γυρίσει,
που και αυτή για την εύρυθμη λειτουργία, εννοείται της αυτοδιοίκησης, έχει
και αυτή χρόνους απάντησης, όρια, 40 μέρες. Οι υπηρεσιακοί το ξέρουν. Πάνε
και 60 και 70 και 80. Αυτούς δεν μπορείς να τους σεντράρεις πουθενά. ∆εν
μπορείς να πας να πεις στον κ. Γενικό Γραμματέα να σου πω κάτι, δεν έκανε
καλά τη δουλειά σου ο διοικητικός υπάλληλος τάδε, σε σεντράρω εκεί. Όπως
σήμερα καλείται ο ∆ήμαρχος Χαϊδαρίου, ο σημερινός που τρέχει την υπόθεση
της διαχείρισης και της διοίκησης του ∆ήμου Χαϊδαρίου, να τον στείλει στο αρ.
233, το παλιό 18 του νόμου μπλα μπλα μπλα στο Πειθαρχικό, γιατί, γιατί δεν
απάντησε.
Για μένα κακώς δεν απαντήσαμε. Όσοι έχουν διαχειριστεί δημόσια διοίκηση
ξέρουν μελανά σημεία που έχουν όλες αυτές οι ανεξάρτητες αρχές. ∆εν
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μπορούμε ας πούμε επί παραδείγματι αύριο να πάει ο ∆ήμαρχος να καταθέσει,
μέσω της πληρεξουσίου, μέσω, μέσω, ή ο ίδιος φυσικό πρόσωπο θα πάει στην
Επιτροπή και θα βάλουμε ένα ψήφισμα κοντά, συνημμένα, ότι είμαστε κατά
της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης. Τον κάψαμε τον
άνθρωπο. ∆εν υπάρχει περίπτωση δηλαδή. Έτσι είναι και ο Συνήγορος του
Πολίτη. Σίγουρα είναι πολύ αργή, πάρα πολύ αργή, μεγάλη ραστώνη στα
γραφεία. Έχετε πάει ποτέ στα γραφεία του Συνήγορου του Πολίτη; Ηρεμία.
Μία κάλμα. ∆ηλαδή κάτι το φοβερό ας πούμε.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ναι. Επιλεκτικά. Ναι. Και εμένα μου κάνατε γρήγορα στο Πάρκο
Τρίτση, ναι.
Να κλείσω, να μην επαναλαμβάνω τα ίδια πράγματα, τις ίδιες έννοιες με άλλα
λόγια. ∆ήμαρχε, διαχειριστήκατε καλά την υπόθεση Χρυσούλη. Έπρεπε όμως
να είμαστε και σε υπηρεσιακό επίπεδο πιο ετοιμοπόλεμοι και πιο ευαίσθητοι
στις συνεργασίες και στις επικοινωνίες με τις ανεξάρτητες αρχές. ∆εν θέλω,
έχω ξανατοποθετηθεί κάποια φορά και είπα κάνα δυο λογάκια για τις
υπηρεσίες μας και δεν θέλω να προσωποποιηθεί σε κάποιους συγκεκριμένους
υπαλλήλους, αλλά μην είμαστε συνέχεια στο απυρόβλητο σε αυτό το θέμα,
γιατί δεν μπορώ να φανταστώ να μου έρχεται χαρτί από τον Συνήγορο του
Πολίτη, στον ΑΣ∆Α μου έρχονταν διάφορα, ο καθένας το μακρύ του, το κοντό
του, να μην υπάρχει ένας να διαχειρίζεται αυτές τις υποθέσεις, δηλαδή να
ενημερώνει τη διοίκηση, να προειδοποιεί τη διοίκηση. Να πει ξέρετε κάτι
∆ήμαρχε, Αντιδήμαρχοι, την τάδε του μηνός έχουμε κόκκινο deadline που
λέμε στην Ελλάδα, έχουμε ημερομηνία λήξεως. ∆ηλαδή πρέπει να τα... Τώρα
εάν πούμε ότι δεν γουστάρουμε τις ανεξάρτητες αρχές πάσο, δεν
απολογούμεθα πουθενά, δεν λογοδοτούμε πουθενά, πάσο.
Αλλά επειδή δεν είναι έτσι και το ξέρω ότι δεν είναι έτσι, θα έπρεπε να είμαστε
λίγο και πιο όχι αυστηροί, να επικαλούμεθα την τυπικότητα των ημερομηνιών
κ.λπ. Κ. Φουρλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, ναι. Με τις ημερομηνίες. Γι’ αυτό
καλείται σήμερα ο ∆ήμαρχος, την Παρασκευή, συγνώμη, σε αυτή την ωραία
Επιτροπή, τη μεγάλη, με τους τρεις Εφέτες, με τους τρεις αυτό, εκείνα και τα
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άλλα και με τους αυτοδιοικητικούς της ΠΕ∆Α και, και, και. Ευτυχώς που είναι
και γνωστός εκεί στην...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Ο Καπλάνης. Και γι’ αυτό καλείται, για την έλλειψη επικοινωνίας
και ανταπόκρισης στα αιτήματα της ΠΕ∆Α. Στην ουσία την τυπική, την
πραγματική, την ηθική, τη διαχειριστική της υπόθεσης και την πολιτική ο
∆ήμαρχος και η ∆ημοτική Αρχή τα πήγε άψογα και σίγουρα δεν μπορεί την
320 απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου του ’11 να την κάνει, με
συγχωρείτε, μπακαλόχαρτο και να την πετάξει στον κάλαθο των αχρήστων και
να... ό,τι του ζητάει ο καθένας θα τους δίνει, γιατί τότε πάλι εμείς που
φωνάζουμε ότι δεν μας ενημερώνεις, δεν μας κάνεις, μας αιφνιδιάζεις, την ίδια
στιγμή εμείς πάλι θα λέγαμε γιατί το έκανες αυτό και αυτό σύρει και ποινικά
κατά τον κ. Φουρλή, είναι και ποινικά κολάσιμες αυτές οι πράξεις. Αυτή την
παράληψη δυστυχώς... Αν και επειδή είναι παρατραβηγμένα τα πράγματα, η
εμπειρία και η δικιά μου, αν μου επιτρέπετε, τόσα χρόνια θα είναι απαλλακτική
η απόφαση της Επιτροπής, του Πειθαρχικού, δεν θέλω να το λέω Πειθαρχικό,
της Επιτροπής του αρ. 233, και θα το έχουμε σαν δίδαγμα προς το μέλλον και
περαιτέρω. Ευχαριστούμε πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ θα πρέπει να επαναλάβω την ερώτηση, συνάδελφοι, σε
σχέση με το κείμενο, γιατί πρέπει να βγει μια απόφαση.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοιτάξτε, λόγω του τυπικού της υπόθεσης εμείς θα δηλώσουμε
παρόντες, γιατί είναι πολύ τυπικό για το τέτοιο. Ξέρω ότι μπορεί να
δυσκολεύουμε τον ∆ήμο, αλλά υπάρχει μια τυπικότητα στην άποψη του ότι
δεν δίνουμε τη δέουσα σημασία και αξία στο όργανο αυτό, σε αυτή την αρχή.
Γι’ αυτό και μόνο τον λόγο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο... Μάλιστα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνεί ο κ. ∆ρούλιας με το κείμενο. Συνάδελφοι, η
κατηγορία πάντως είναι συγκεκριμένη. ∆ηλαδή το κείμενο δεν απευθύνεται
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στον Συνήγορο του Πολίτη, απευθύνεται στην Αποκεντρωμένη, η οποία πάει
τον ∆ήμαρχο για παράβαση καθήκοντος.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΟΚ. Να δώσουμε τον λόγο στον κ. Σπηλιόπουλο. Παρών λοιπόν
ο κ. Μποζίκας. Παρών. Κ. Σπηλιόπουλε.
ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτάκι. Καταρχήν θέλω να δηλώσω ότι σωστά η
∆ημοτική Αρχή και η πλειοψηφία ενήργησε στο να συγκαλέσει σήμερα
Έκτακτο ∆ημοτικό Συμβούλιο. Κατά τη γνώμη μου το ζήτημα είναι πάρα πολύ
σοβαρό από την πολιτική του άποψη κυρίως και όχι από τη διοικητική του ή
τη νομική του πλευρά.
Θα ήθελα να ακούσω απ’ τον κ. Φουρλή και απ’ τον κ. Ασπρογέρακα που είναι
μετά, αν για τέτοιου είδους ερωτήματα όσον αφορά τον τρόπο ανταπόκρισης
της ∆ημοτικής Αρχής, με το ερώτημα της αργίας ή όχι εξαντλείται το μάξιμουμ
θα λέγαμε των διοικητικών δυνατοτήτων που έχει η Αποκεντρωμένη και αν θα
μπορούσε

το

ερώτημα

να

είναι

διαφορετικού

χαρακτήρα

και

άλλη

μεθοδολογία. Αυτό έτσι απλώς για να βάλω ένα ερώτημα.
Επί της ουσίας, κατά τη γνώμη μου υπάρχει ένα σοβαρό πολιτικό ζήτημα.
Χαίρομαι που το ψήφισμα έχει φτιαχτεί με τέτοιο τρόπο που να μη δυσκολεύει
κάποιον να το ψηφίσει εάν θέλει. Εγώ ανήκω στην κατηγορία που και άλλα να
έλεγε, θα έλεγα όσον αφορά τις πολιτικές ευθύνες αυτή της στιγμής και θα τις
πω εδώ, θεωρώ ότι είναι πολύ κρίσιμο αυτό το ζήτημα και όχι διοικητικού
χαρακτήρα ή επικοινωνιακού χαρακτήρα, όπως κάποιος άλλος συνάδελφος
που αποχώρησε θεώρησε.
Κατά τη γνώμη μου υπάρχει μια μεθοδολογία από παράγοντες της πολιτικής
ζωής που έχουν την αρμοδιότητα σε διάφορους φορείς, όχι μόνο της
πολιτικής εξουσίας, αλλά και της δικαστικής και των ανεξαρτήτων αρχών, στο
να υπάρξει μια μεθοδολογία σκλήρυνσης απέναντι σε αυτό που λέμε
δημοκρατικά

δικαιώματα

και

να

σταλθούν

μηνύματα

προς

όλες

τις

κατευθύνσεις σε όλα τα επίπεδα. Μηνύματα ότι το καθεστώς που κυριάρχησε
όλα τα προηγούμενα 40 χρόνια θα συνεχίσει να λειτουργεί, είναι αισθητή η
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παρουσία του και θα κάνει ό,τι περνάει απ’ το χέρι του να επανέλθει προτέρα
κατάσταση.
Το λέω αυτό γιατί και πριν από λίγους μήνες εδώ κουβεντιάσαμε το ζήτημα
της στήριξης απέναντι στον ∆ήμαρχο της Πάτρας, τον Πελετίδη, που τον
εγκάλεσε η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση όχι για τυπικό επί της ουσίας
παράπτωμα, γιατί πάντα πίσω από ένα τυπικό παράπτωμα πολλές φορές
κρίνονται μεγάλα πολιτικά ζητήματα. Εξάλλου δεν είναι τυχαίο ότι στην
πολιτική ζωή του τόπου αλλά και στην κοινωνική ζωή όταν κάποιος ήθελε να
απειλήσει που είχε δύναμη έλεγα «θα σε τυλίξω σε μια κόλλα χαρτί», που
αυτό σήμαινε τα πάντα. Ότι με τη δύναμη την οικονομική, την πολιτική, την
κοινωνική κ.λπ. αυτός που είχε το μαχαίρι και το πεπόνι μπορούσε να κόβει
την πίτα έτσι όπως ήθελε και παράλληλα ο κλέφτης να είναι αυτός που κατά
λάθος μάζεψε την ψίχα που έπεφτε κάτω από το τραπέζι.
Το ίδιο χρονικό διάστημα, τώρα αυτό το τελευταίο, αν διαβάσουμε στον
σημερινό τύπο α Ιερά Σύνοδος, σκληραίνοντας τη στάση της, αδειάζει τον
Αρχιεπίσκοπο όσον αφορά την εκλογή ενός επισκόπου, η ΕΡΤ συνεχίζει να
παρουσιάζει τη «Χρυσή Αυγή» και οι δικαστές, που δεν ξέρω αν θα τους
ελέγξει κάποια ανεξάρτητη αρχή, αν προβλέπεται, αρνούνται να υποβάλλουν
πόθεν έσχες και κάνουν προσφυγή στο Συμβούλιο Επικρατείας.
Παράλληλα εμείς έχουμε γνωρίσει εδώ στον ∆ήμο, και παρά τις προσπάθειες
που έχουν γίνει, το ότι το σύστημα καλά κρατεί και ας πούμε θα έλεγα έχει
τον ύπνο του δικαίου όσον αφορά το ζήτημα του διαχειριστικού ελέγχου,
ζήτημα το οποίο στον δικό μας τον ∆ήμο το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό
και για το οποίο ζήτημα με ομόφωνη απόφαση, καθυστερημένα μεν αλλά με
ομόφωνη απόφαση, ζητήσαμε σαν ∆ημοτικό Συμβούλιο συνολικά και
ομόφωνα στο να υπάρξει για ζητήματα που έχουν να κάνουν σχέση με μια
σειρά πράγματα που άπτονται και ζητημάτων οικονομικών και ζητημάτων που
έχουν σχέση με τη νομή της γης, πράξη 287 και άλλα τέτοια ζητήματα, που
δεν είναι η ώρα να το αναλύσουμε.
Υπάρχει λοιπόν ένα, για μένα, με αφορμή αυτό το ζήτημα, ένα ζήτημα που
πρέπει να το αναδείξουμε στον ρόλο που μπορεί να έχει ένα ∆ημοτικό
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Συμβούλιο. Γνωρίζετε ότι σε προηγούμενα ∆ημοτικά Συμβούλια, με αφορμή
διάφορα θέματα, έβαλα τις ευθύνες που υπάρχουν και στην Κυβέρνηση όσον
αφορά την καθυστέρηση του να υπάρξει άμεση λύση στο ζήτημα της
Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης μέχρι να αντικατασταθεί ο Καλλικράτης. Ο λόγος
που το έκανα δεν είχα ότι είχα κάποια διοικητική ανησυχία για το αν και το
πώς, αλλά κατά τη γνώμη μου ότι θεωρούσα ότι αυτή η παράληψη μπορεί να
παίξει τον ρόλο της σε μια σειρά πράγματα, που έτσι και αλλιώς αθροίζονται
είτε από παραλήψεις στο διάστημα αυτό της διοίκησης που επιχειρήθηκε να
ανατραπεί αυτή η κυβέρνηση και στη συνέχει να εγκλωβιστεί σε ένα μνημόνιο
και στην πορεία, με το σύστημα αυτών των πιέσεων που υπάρχει, και
εσωτερικά, και εξωτερικής ΤΡΟΙΚΑΣ και εσωτερικά της αναδιαμορφούμενης
σημερινής ΤΡΟΙΚΑΣ.
Κατά τη γνώμη μου υπάρχει λοιπόν μπροστά στη συζήτηση, που θα γίνει έτσι
και αλλιώς, γιατί έχει εξαγγελθεί, καθυστερημένα βέβαια απ’ τον καινούργιο
Υπουργό, θα γίνει μια συζήτηση για την κατάργηση του Καλλικράτη, και
παράλληλα με τη συζήτηση που έχει ανοιχτή για το Σύνταγμα, έτσι και αλλιώς
κατά τη γνώμη μου υπάρχουν δύο κατηγορίας ερωτήματα. Ένα όσον αφορά
το ζήτημα των ανεξαρτήτων αρχών και πραγματικά πρέπει να αξιολογηθεί ο
ρόλος τους σε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, γιατί θέλω να πω ότι
μεγιστοποιήθηκε σε συνθήκες κρίσης αυτή η επιλογή, που είναι θα λέγαμε
παραλλαγή του δικαστικού συστήματος, και στην ουσία ήταν στάχτη στα
μάτια στον κόσμο, την ίδια ώρα που το δικαστικό σύστημα, όταν μιλάγαμε για
δικαστικό σύστημα μιλάγαμε για σύστημα διαπλοκής, μαζί με το πολιτικό
σύστημα, μαζί με τα ΜΜΕ κ.λπ.
Θα λέγαμε λοιπόν ότι απέναντι στη δυσπιστία των πολιτών που όλα τα
προηγούμενα χρόνια στο σύγχρονο θα λέγαμε καπιταλιστικό, αστικό,
κοινοβουλευτικό σύστημα ήταν αυξανόμενα όλα τα προηγούμενα χρόνια
παγκοσμίως, επινοήθηκε αυτή η διαδικασία των ανεξαρτήτων αρχών, που
μπορούμε να πούμε ότι έπαιξε και ορισμένο θετικό ρόλο σε ορισμένες φάσεις,
μπροστά στο ότι συνολικά θα λέγαμε το πολιτικό, μιντιακό και δικαστικό
σύστημα επεδείκνυε όλα τα προηγούμενα χρόνια σε ζητήματα, είτε αφορούν
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πολιτικά

ζητήματα,

τη

μεγαλύτερη σκληρότητα. Και υπήρξαν άνθρωπου που θα λέγαμε σε αυτή τη
δυνατότητα που τους δόθηκε έπαιξαν ένα συγκεκριμένο ρόλο.
Ερχόμαστε λοιπόν, ένα ζήτημα είναι σήμερα να αξιολογηθεί στην πορεία
επανελέγχου και επαναδιαμόρφωσης άρθρων του Συντάγματος ο ρόλος και το
σύστημα ελέγχου όσον αφορά τις ανεξάρτητες αρχές και κυρίως θα έλεγα στο
να κοπεί ο ομφάλιος λώρος που επιτρέπει σε ανθρώπους που είναι σε αυτούς
τους χώρους την επομένη να βρεθούν στο κεντρικό πολιτικό σύστημα, αν όχι
στην κεντρική πολιτική σκηνή έτσι όπως νοείται και θεωρείται μόνο το
κοινοβούλιο, αλλά ξαφνικά να γίνεται ∆ήμαρχος.
Σήμερα γνωρίζουμε ότι η τοπική αυτοδιοίκηση και στα πλαίσια και αυτού του
συστήματος, ανεξαρτήτως του ότι υπάρχει ανάγκη μιας αναδιαμόρφωσης σε
πιο δημοκρατική κατεύθυνση, υπάρχουν πολύ σημαντικές θέσεις και έχουμε
δει τα βιογραφικά ορισμένων πολλών θα λέγαμε ανθρώπων, που υπηρέτησαν
τις ανεξάρτητες αρχές, την επόμενη στιγμή είτε να είναι επικεφαλής
ψηφοδελτίων, είτε να είναι σε ψηφοδέλτια κομμάτων ή συνδυασμών κ.λπ.
Επομένως, αυτό το πράγμα θέλει κατά τη γνώμη μου μία επανεξέταση.
Το δεύτερο ζήτημα, και θα τελειώσω με αυτό, είναι ότι μπροστά στη
συζήτηση που έτσι και αλλιώς ανοίγει με την κατάργηση του Καλλικράτη και
την αναδιαμόρφωση της αυτονομίας της πολιτικής, διοικητικής, οικονομικής
κ.λπ. στον χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης, κατά τη γνώμη μου υπάρχουν
ζητήματα για τον τρόπο ελέγχου που πρέπει να μας απασχολήσει ή και
αυτοελέγχου θα έλεγα, μια και είναι διακριτή και αυτή η εξουσία, δηλαδή κατά
τον ίδιο τρόπο που λένε οι δικαστές, ή λένε οι ανεξάρτητες αρχές, ή λέει το
πολιτικό σύστημα, κατά τη γνώμη μου πρέπει να βρεθούν τρόποι που το ίδιο
το... ο χώρος της τοπικής αυτοδιοίκησης σε τέτοια σημαντικά ζητήματα να
έχει λόγο. Αυτό μπορεί να..., δεν θα το αναλύσω, μπορεί να γίνει με σύνθετα
σώματα και όχι μόνο πρόσωπα, θα επανέλθω σε αυτό, γιατί η μόδα των
τελευταίων ετών ήταν για μια σειρά ζητήματα να έχουμε μονοπρόσωπες αρχές
κρίσης για μια σειρά ζητήματα, ή μικρής σύνθεσης. Αυτό ειδικά στις
ανεξάρτητες αρχές θα λέγαμε ότι είναι ο βασικός κανόνας.
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Θέλω να πω λοιπόν ότι υπάρχει η ανάγκη με σύνθετα σώματα, τα οποία μέσα
από συζήτηση, δεν θα προτείνω αυτή τη στιγμή, από τον χώρο της τοπικής
αυτοδιοίκησης, απ’ το δικαστικό σώμα, από μια πολιτική γερουσία που ίσως
πρέπει να επανεξεταστεί με όρους, παίρνοντας τα καλύτερα σημεία της
ευρωπαϊκής πολιτικής κουλτούρας γι’ αυτά τα ζητήματα, δηλαδή άνθρωποι
που δεν θα εμπλακούν μετά στην εκτελεστική εξουσία, και τέτοια ζητήματα να
μπορείς να έχεις τη δυνατότητα οι θεσμοί, όπως είναι η τοπική αυτοδιοίκηση,
κάπου να..., εκτός από ζήτημα ας πούμε της πολιτικής πίεσης, κάπου να
μπορεί να αποταθεί. ∆ηλαδή αυτή τη στιγμή στην ουσία θα λέγαμε ότι το
συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο είναι..., εδώ θα συμφωνήσω ίσως με κάποιους
χαρακτηρισμούς, ότι είναι της πλάκας θα έλεγα, γιατί κανένας δεν αμφισβητεί
ότι σε μια ιστορικότητα αντιδικίας ανάμεσα στον πολίτη και στον ∆ήμο έχουν
σπαταληθεί εργατοώρες νομικές, διοικητικές και πολιτικές για να αποδοθεί
αυτό που λέμε δικαιοσύνη στα πλαίσια αυτής που ασκεί και μπορεί να ασκήσει
μια ∆ημοτική Αρχή. Αυτή τη στιγμή θα έλεγα λοιπόν όταν κάποιος σε τυλίγει
σε μια κόλλα χαρτί, υπάρχει το αντικειμενικό ερώτημα απ’ την άλλη μεριά, πού
θα βρει ο ∆ήμαρχος, ο κάθε ∆ήμαρχος, το δίκιο του.
Και πρέπει αν πούμε λοιπόν ότι, και με αυτό τελειώνω, επειδή όλα αυτά στην
ουσία, και απ’ τη συζήτηση που έγινε, που κρατήθηκε χαμηλά κατά τη γνώμη
μου, υπάρχουν τα πολιτικά ζητήματα, τα επίδικα, που έχουν να κάνουν σχέση
με το επίπεδο της δημοκρατίας, της πραγματικής δημοκρατίας που αυτή τη
στιγμή

επιχειρείται

ποικιλοτρόπως

να

φαλκιδευτεί,

με

όλους

τους

μηχανισμούς, που το σύστημα το οποίο όλο το προηγούμενο χρονικό
διάστημα επέλεξε να λειτουργήσει, και κατά τη γνώμη μου θα έλεγα ότι στην
ουσία μπορεί να επιχειρηθεί αυτή η υπόθεση να χρεωθεί και πολιτικά,
ανεξαρτήτως ότι είναι στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση ο μηχανισμός άσκησης
εξουσίας και του Πειθαρχικού, σε ανεπάρκειες πολιτικού χαρακτήρα, που έτσι
και αλλιώς υπάρχουν σε αυτή την κυβέρνηση, αλλά τα αίτιά της είναι
διαφορετικά από τη συγκεκριμένη περίπτωση, που νομίζω ότι επιχειρείται ας
πούμε να στηθεί ένας μηχανισμός συκοφάντησης και ένα παιχνίδι θα έλεγα για
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τα ΜΜΕ στα πλαίσια αυτών που έχουμε δει το τελευταίο χρονικό διάστημα, με
αφορμή και την τηλεόραση και άλλα τέτοια ζητήματα.
Αυτά. Εννοείται ότι ψηφίζω. Μισό λεπτό. Εννοείται ότι ψηφίζω, όπως είπα απ’
την αρχή. Το κείμενο είναι πάρα πολύ καλογραμμένο στο σκεπτικό του και
στο... όσο μπορώ να καταλάβω, και στην έκθεση των διοικητικών
πεπραγμένων θα έλεγα και στην ουσία ασχολείται κυρίως με αυτό, μια και
επέλεξε, και καλά κάνει η ∆ημοτική Αρχή, να σταθεί στο σκέλος που αφορά τις
διαδικασίες που πρέπει να γίνουν στα πλαίσια του ήδη υπάρχοντος νόμου,
ανεξάρτητα απ’ την πολιτική της άποψη, που και εγώ έχω, ότι ακριβώς χάρη
σε αυτό τον νόμο, που θα έπρεπε να έχει καταργηθεί, και το σύστημα της
διαπλοκής που υπάρχει, στήνεται και η συγκεκριμένη υπόθεση.
∆ιότι αν δεν είχε καταργηθεί αυτός ο νόμος και είχαμε ένα δημοκρατικό νόμο,
είχα καταργηθεί η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση, δεν ξέρω πού θα απευθυνόταν ο
Συνήγορος του Πολίτη, ή με ποια μορφή, ή με ποιο τρόπο, γιατί στην ουσία ο
Συνήγορος του Πολίτη αυτή τη στιγμή με τον τρόπο επιχείρησε, αξιοποιώντας
τις δυνατότητες που ήξερε εκ των πραγμάτων, αυτό που περιέγραψε ο
συνάδελφος, ο κ. Μποζίκας, ότι δεν έχει άλλη επιλογή απ’ το να κάνει αυτό.
Έτσι; Θα λέγαμε όμως επιδεικνύοντας το μέγιστο της αυστηρότητας και
μάλιστα πολύ περισσότερο από διοικητικού παράγοντες και όχι πολιτικούς
παράγοντες. Και είναι γνωστό ότι για μια σειρά ζητήματα και οι διοικητικοί
παράγοντες έχουν δικαίωμα να αρνηθούν να εφαρμόσουν πλευρές του νόμου
όταν θεωρούν ότι τους υπερβαίνουν. Χωρίς να σημαίνει αυτό κάτι ενάντια στη
διοικητική τους εξέλιξη ή κάτι άλλο. Υπάρχουν και γι’ αυτά διαδικασίες στο
οποίο μπορεί να αναφερθεί προς την ανώτερη δικαστική αρχή, μια και
εμπλέκεται, και να παραπέμψει το ζήτημα λόγω αναρμοδιότητας, λόγω της
εξέλιξης που έχει υπάρξει ήδη στην Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση. Αυτά,
ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Θεοδωρακόπουλος.
ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ Πρόεδρε. Απ’ ό,τι έχουμε καταλάβει,
σήμερα

καλούμαστε

να

συζητήσουμε

το

σκεπτικό,

όπως

είπαν

οι

προλαλήσαντες, εδώ είναι ότι ο ∆ήμαρχος στην ουσία καλείται να τεθεί σε
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αργία γιατί; Γιατί δεν απαντήσαμε στην ανεξάρτητη αρχή. Αυτή είναι η ουσία
και όχι το άλλο το κομμάτι. Η διαφωνία μας εμάς με τον πολίτη είναι μια
διαφωνία η οποία θα λυθεί όπως θα λυθεί. Σίγουρα το ένα κομμάτι, Πρόεδρε,
είναι

οι

ανεξάρτητες

αρχές.

Καλώς,

κακώς,

δεν

μπορούμε

να

τις

παραβλέπουμε. Σίγουρα κάπου έχει γίνει μία παρατυπία, κάτι μας ξέφυγε,
κάποιο λάθος κάναμε; Αν θέλετε εγώ λίγο στέκομαι, δεν μπορώ να απαντήσω
εγώ στο μυαλό μου, ξαφνικά τι έγινε, ενώ απ’ ό,τι κατάλαβα μέσα σε κάποια
χρόνια είχαμε 10, 15 αλληλογραφίες, στις τελευταίες δύο αλληλογραφίες μέσα
σε 3 μήνες, ότι είχατε αναλάβει, ξαφνικά πάμε και κάνουμε όλη αυτή την
κίνηση. Αυτό είναι λίγο περίεργο στο δικό μου μυαλό.
Ο λόγος που συζητάμε λοιπόν, όπως προειπώθηκε, ναι, θεωρώ ότι είναι
αστείος. Είναι όντως αστείος ο λόγος, είναι γελοιότητα αυτό. ∆εν βλέπω
κάπου, δεν μπορώ να δω εγώ προσωπικά δόλο σε αυτή την κατάσταση. ∆εν
μπορώ να δω δόλο του ∆ημάρχου ότι δεν απαντήσαμε για κάποιο λόγο.
Θεωρώ ότι αν έκανε αυτά που ήθελε ο πολίτης θα είχε άλλα προβλήματα, τα
γνωστά.
Ξέρετε ότι διαφωνώ πάντα με χαρακτηρισμούς τσάμπα μάγκες, ψεύτικους
ήρωες ή οτιδήποτε άλλο. Αυτά ξέρετε ότι τα αποφεύγω, είναι θέμα αρχής.
Σίγουρα θα ήθελα στην προκειμένη περίπτωση, δεν ξέρω κατά πόσο έγινε ή
αν ήταν εδώ να μας απαντούσε, αλλά δεν έχει και τόσο μεγάλη σημασία εάν οι
Υπηρεσίες, εάν η Νομική Υπηρεσία ήρθε να προλάβει τον ∆ήμαρχο, να μας πει
μα ξέρετε κάτι, ... μια αλληλογραφία και αν δεν απαντήσουμε, γιατί εμείς
θεωρούμε ότι δεν πρέπει να απαντήσουμε, θα έχουμε πρόβλημα. Αυτό θα
ήταν ίσως σοφότερο να μπορούμε να το προλάβουμε.
Παρόλα αυτά όμως, πηγαίνοντας στην ουσία του πράγματος, επειδή όπως
προείπα επ’ ουδενί δεν μπορώ να δω δόλο σε κάτι τέτοιο, και επειδή καλώς ή
κακώς ο ∆ήμαρχος καλείται στο Πειθαρχικό να τεθεί σε αργία γι’ αυτό τον
λόγο, καλώς ή κακώς, συμφωνώ – διαφωνώ με τον ∆ήμαρχο, μου αρέσει –
δεν μου αρέσει ο ∆ήμαρχος της πόλης, είναι ο καθρέπτης μας, έτσι είναι.
Σήμερα είναι ο κ. Σελέκος, αύριο δεν ξέρω ποιος θα είναι. Ο ∆ήμαρχος της
πόλης είναι ο καθρέπτης των πολιτών και ημών εδώ μέσα. Και μη γελιόμαστε
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εάν, κούφια η ώρα, που δεν θα γίνει, αλλά αν κάτι συνέβαινε κάτι τέτοιο, μετά
τι θα ακούγαμε, τι θα λέγανε. Ο Σελέκος, ο ∆ήμαρχος σας, εσείς. Είναι ο
καθρέπτης ο ∆ήμαρχος, το λέω και το εννοώ.
Για τον λόγο αυτό λοιπόν καλούμαι να ψηφίσω σήμερα αυτή την απόφαση,
Πρόεδρε, και εγώ και ο Γιάννης Κέντρης. ∆εν ξέρω κατά πόσο αυτό θα
μπορέσει να δώσει ένα πάτημα στον ∆ήμαρχο. Θα ήθελα, αν με ρωτάτε, θα
ήθελα όλο το ∆ημοτικό Συμβούλιο να το έχει ψηφίσει, γιατί πρέπει να
κοιτάξουμε την ουσία. Ναι, υπάρχει, είπα, μία παρατυπία, κάπου ξέφυγε, κάτι
έγινε, κάποιο λάθος. Θέλετε δεν δώσαμε και βάρος; Μπορεί. Είχαμε άλλα
πράγματα στο κεφάλι μας. Γι’ αυτό όμως τον λόγο δεν μπορεί να καλούμε ένα
∆ήμαρχο σε αργία. Το θεωρώ αδιανόητο. Και επαναλαμβάνω, επειδή εγώ
ξέρετε δεν μασάω τα λόγια μου, ξέρετε ποιος είμαι, εγώ θα ήθελα λοιπόν από
το ∆ημοτικό Συμβούλιο να υπάρχει ομόφωνη απόφαση ότι ναι, για τον λόγω
του ότι μιλάμε για τον ∆ήμαρχο της πόλης, εδώ καλούμαι να καλύψουμε τον
∆ήμαρχο της πόλης, όταν όλοι συμφωνούμε ότι δεν υπάρχει δόλος. Νομίζω
ότι συμφωνούμε άπαντες. Αυτά. Ευχαριστώ.
Άρα λοιπόν σας είπα Πρόεδρε, και εγώ και ο κ. Κέντρης εντάξει, είμαστε υπέρ.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον. Θεοδωρακόπουλο. Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Θα σας φάω λίγο χρόνο, κ. Πρόεδρε, γιατί νομίζω ότι έχει
μια διάσταση το θέμα, ή μάλλον πολλές διαστάσεις. Και να ξεκινήσω από κάτι
που ειπώθηκε από τον ∆ήμαρχο στην αρχή για το θέμα των δεσμεύσεων τον
οικοπέδων, για να μην ξεχνιόμαστε το λέω αυτό και όχι για λόγους
αντιπολιτευτικούς στενά. Θυμάμαι από το ’78 και για πολλά χρόνια μετά ότι αν
τολμούσε κάποιος, άλλες εποχές βέβαια, άλλες οικονομικές δυνατότητες,
θυμάμαι ότι αν τολμούσε κάποιος να διαφωνήσει σε δέσμευση οικοπέδου που
δεσμεύονταν για συγκεκριμένους λόγους, έρχονταν εκλογές επόμενες μετά και
έπρεπε να έχουμε δεσμευμένους χώρους, όπως για παράδειγμα εκείνο το
πελώριο οικόπεδο που βρίσκεται εκεί κοντά στο Αθλητικό Κέντρο. Τότε
γινόταν ο χαμός. Γιατί; Ότι ο τάδε δεν ψήφισε τη δέσμευση του τάδε
οικοπέδου. Με ποια λογική από πίσω; Με την λογική από πίσω ότι εγώ έχτισα,
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αλλά του διπλανού έπεσε, όπως έλεγα ο αείμνηστος Σκαμπάς, να γίνει πάρκο ή
πλατεία.
Άρα μεταξύ μας τουλάχιστον παροικούμε στην Ιερουσαλήμ του Χαϊδαρίου,
γνωριζόμαστε όλοι μεταξύ μας, δεν νομίζω ότι ήταν εύκολο για κάποιον να
έχει μια αντίθετη άποψη στην προτεινόμενη δέσμευση του κάποιου
οικοπέδου. Γιατί γινόταν αυτό; ∆ιότι υπήρχε το νομικό οπλοστάσιο. Ποιο ήταν
το νομικό οπλοστάσιο, και για να πούμε και δια σήμερα, θα έρθω και στο
σήμερα, το νομικό οπλοστάσιο είναι ότι μπορείς να δεσμεύεις αορίστως την
οποιαδήποτε ιδιοκτησία, την οποιαδήποτε περιουσία, και εάν το Συμβούλιο της
Επικρατείας κάποια στιγμή έκρινε ότι είχε παρέλθει ο εύλογος χρόνος, το
αποδέσμευσε, με δυνατότητα νομική πάλι στον ∆ήμο να το επαναδεσμεύσει.
Ήρθε λοιπόν το τελευταίο νομοθετικό καθεστώς, το ’12 αν θυμάμαι καλά, ο
νόμος περί απαλλοτριώσεων, και είπε θες να απαλλοτριώσεις κύριε κάτι; θα
έχεις και πίστωση μέσα για να προχωρήσεις να μπορέσεις να το πληρώσεις.
Άρα λοιπόν εκεί παίζαμε όλοι περίπου σε αυτό το παιχνίδι.
Και να πω και ένα που έχει σχέση με αυτό. Τελευταία ασκήθηκε και κάποια
αγωγή για κάποιο οικόπεδο στο Practiker, η οποία νομίζω ότι συζητήθηκε
κιόλας, όπως συζητιέται και μια δεν θα πω μεγάλη ή μικρή αποζημίωση, για
μένα δεν μπαίνει καν θέμα, άσχετα αν η κα Πετροπούλου σωστά το χειρίστηκε
το θέμα και έχεις τους φόβους της και τους κινδύνους που νομίζει ότι
περικλείνει, αλλά δεν νομίζω ότι μπαίνει τέτοιο θέμα αποζημίωσης για τον
κύριο αυτό για όποια χρήση θέλει να το χρησιμοποιήσει, διότι υπάγονταν σε
αυτό το καθεστώς που είπα εγώ προηγούμενα.
Θα έρθω λοιπόν στο συγκεκριμένο. Κοιτάξτε να δείτε, διαβάζω εδώ, και θα
σας πω ποια είναι η θέση μου, γιατί την έχω πει και πολύ παλιότερα, όχι πάρα
πολύ παλιότερα, την έχω πει δηλαδή και εμφανιζόμενος σε τηλεοπτικό
σταθμό. Ποια είναι η κατηγορία; Ότι ο ∆ήμαρχος, απ’ τον οποίο ζητήθηκε απ’
τον Συνήγορο του Πολίτη η παρέμβασή του και η άσκηση πειθαρχικού
ελέγχου των Υπηρεσιών του ∆ήμου ως προς το ζήτημα της μη συνεργασίας με
την ανεξάρτητη αρχή. Μια γενική τοποθέτηση. Εγώ απέναντι στις ανεξάρτητες
αρχές, ασχέτως αν είναι θεσμικά κατοχυρωμένες, ήμουν πάντα κουμπωμένος.
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∆ηλαδή, έτσι για να το χαλαρώσουμε, θα σας πω ότι τις ανεξάρτητες αρχές τις
θεωρώ κάτι σαν τους «Ανεξάρτητους Έλληνες». ∆εν καταλαβαίνω δηλαδή
αυτό το τι θα πει ανεξάρτητη αρχή με την έννοια αυτή.
Και σας λέω ότι απευθύνεται ο συγκεκριμένος πολίτης, δεν το θέλω να είναι
ούτε δικηγόρος, ούτε να ξέρει στοιχειώδη νομικά, απευθύνεται στον ∆ήμο και
ζητάει κάποια λεφτά. Και πάει στον Συνήγορο του Πολίτη, πάει στους
Επιθεωρητές ∆ημόσιας ∆ιοίκησης, δεν ξέρω που αλλού πάει, και λέει δεν μου
δίνει ο ∆ήμος αυτά τα λεφτά. Έχω καμιά υποχρέωση θεσμική εγώ ως
∆ήμαρχος να απαντήσω γιατί δεν του δίνω τα λεφτά; ∆εν σου δίνω τα λεφτά
αυτά που πήραμε μια απόφαση, πήγαινε στο δικαστήριο να καθοριστεί τιμή
μονάδος και να τα πάρεις. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. ∆ηλαδή δεν το
κατάλαβα δεν συνεργάζεται ο ∆ήμαρχος και οι αρχές με τον Συνήγορο του
Πολίτη. Να του πω τι; Αυτός μου ζητάει 70, 80 χιλιάδες και δεν του τα δίνω;
Να πάει στο δικαστήριο να τα πάρει.
Γιατί η απόφαση, αυτό έλεγα στη Γραμματέα, στη Μαρία, προηγούμενα, η
απόφαση λέει για απαλλοτρίωση. Ξέρετε τι έπρεπε να λέει αυτή η απόφαση;
Για συμβιβαστική επίλυση διαφοράς. ∆ιότι αν θα πηγαίναμε σε αυτό τον
δρόμο της απαλλοτρίωσης και ειδικά με τον Προφήτη Ηλία, θα έρχονταν άλλοι
500, όπως μας σταμάταγαν στον δρόμο, και θα έλεγαν ρε παιδιά πάμε και
εμείς ας πούμε για να το απαλλοτριώσουμε, ένα κομμάτι που είναι
χαρακτηρισμένο από το ’55 σαν πράσινο κ.λπ. και ένα που εξαιρέθηκε και
αποζημιώθηκε.
Άρα λοιπόν θεωρώ ότι αυτή η ασκηθείσα ήδη πειθαρχική δίωξη, το σκεπτικό
μας και η απόφασή μας δεν θα πρέπει να είναι ότι να παύσει η πειθαρχική
δίωξη, θα πρέπει να την θεωρήσουμε απαράδεκτη ως πειθαρχική δίωξη.
∆ηλαδή το περιεχόμενο της απόφασης θα είναι ότι θεωρούμε απαράδεκτη
αυτή την ασκηθείσα πειθαρχική δίωξη.
Και να σας πω και κάτι τελευταίο για να κλείσω. Έλεγε ένας μεγάλος
φιλόσοφος του 18ου αιώνα, ο Μπέρναρντ Σω, ότι αυτός λέει που ξέρει να έχει
δίκιο, ελπίζει. Αυτός που ξέρει να έχει άδικο, φοβάται. Προσέξτε ότι και στις
δύο περιπτώσεις κανένας δεν είναι σίγουρος. Άρα λοιπόν με αυτά τα δεδομένα
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κάπου πρέπει να μπουν, θα χρησιμοποιήσω τη λέξη της μόδας, κόκκινες
γραμμές, να οριοθετήσουμε κάποια πράγματα. Με εγκαλείς κ. Συνήγορε του
Πολίτη διότι δεν απάντησα στον ∆ημότη και δεν του είπα δεν σου δίνω τα 73,
σου δίνω τα 48; Ή αν είναι δυνατόν, που εκεί είναι η παρέμβαση του
Συνήγορου του Πολίτη, ποια είναι η προφανής παρανομία που πρέπει να
παρέμβει και να διαμεσολαβήσει. Για ποια παρανομία μίλαγε ο συγκεκριμένος;
∆εν νομίζω ότι χρειάζεται να πω τίποτα περισσότερο. Θεωρώ ότι η απόφαση
πρέπει να λέει αυτό, ότι θεωρούμε με αυτά τα δεδομένα απαράδεκτη την
πειθαρχική δίωξη.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ. Φουρλής.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, δεν γνωρίζω τον Μπέρναρντ Σω, που ανέφερε
ο κ. συνάδελφος εξ επωνύμων, ξέρω ένα άσμα που έλεγε «διότι δεν
συνεμορφώθηκα στας υποδείξεις», το ξέρετε; Εσείς το ξέρετε κ. Μποζίκα;
Προκαλεί εντύπωση πράγματι το γεγονός ότι διαβάζοντας αυτό εδώ, γι’ αυτό
είπα απ’ το 10, κάπου λέτε απ’ το ’10 άρχισε, και αντιλήφθη τώρα τελευταίως
κακοδιοίκησε τη..., έτσι για να δίνουμε τα πραγματικά περιστατικά ποια είναι
δηλαδή και την πρόθεση, πέρα απ’ το γράμμα του νόμου είναι και το πνεύμα
του νόμου μερικές φορές τι κάνουμε, ποιες είναι οι προθέσεις δηλαδή, τώρα ο
κ. Συνήγορος του Πολίτη. Βέβαια εδώ βλέπω μέσα απαντήσατε με ένα
απολογητικό υπόμνημα, έγγραφο, δεν ξέρω τι απαντήσατε, είπατε ότι
αρνείστε τις αρχές τις ανεξάρτητες κ.λπ.; ∆εν το ξέραμε, δεν το διαβάσαμε
αυτό. Αλλά αν είναι δυνατόν, είναι ένα τυπικό αυτό θέμα εδώ πέρα, το οποίο
όπως είπατε αν υποτεθεί κάνατε διαφορετικά, δεν είχατε αυτή τη δυνατότητα
να πληρώσατε παραπάνω, ότι θα πηγαίνατε δηλαδή τότε έπρεπε να
εγκαλείστε, αν είναι δυνατόν.
∆εν θέλω να επαναλάβω, τα είπε εναργέστατα ο κ. Μποζίκας, τα ανέφερε όλα.
Έτσι είναι, αφού τα είπες όλα, γιατί έκανες και δημόσια διοίκηση.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Σου έκανε και like.
ΦΟΥΡΛΗΣ: Σίγουρα και δεν μπορεί να μην ψηφίσουμε μόνο και μόνο που
είναι κατηγορούμενος ο ∆ήμαρχος της πόλης στο πειθαρχικό εκεί γι’ αυτό τον
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λόγο εδώ πέρα. Γιατί η ουσία, ποια είναι η ουσία; Ξέρετε ποιο είναι το
παράλογο εδώ πέρα της κακοδιοίκησης; Ότι είπατε ότι έχετε ασχοληθεί
υπηρεσιακού παράγοντες, δικηγόροι, μηχανικοί για να βρείτε μια λύση. Πόσες
εργατοώρες έχετε χάσει εδώ πέρα; Και ενδεχομένως κατηγορούμεθα και όλοι
εμείς εδώ πέρα τώρα γιατί αν στέλνατε ένα χαρτί σε αυτό εδώ, ότι ναι κύριε,
έχουμε έρθει σε επαφή 15 φορές, έχουμε καθίσει τόσοι δικηγόροι και τόσοι
πολιτικοί μηχανικοί και τόσο η Εφορία, εδώ πέρα να δούμε ποια είναι...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ: Τι είπατε;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΦΟΥΡΛΗΣ: ∆εν κατάλαβα. Τι; ∆εν κατάλαβα;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΑΣΠΟΓΕΡΑΚΑΣ: Γιατί να απαντήσει, Κώστα; Είχε υποχρέωση να απαντήσει
γιατί δεν του δίνει αυτά τα λεφτά και του δίνει...
ΦΟΥΡΛΗΣ: Όχι. Για ένα τυπικό κατηγορούμεθα εδώ πέρα, για ένα έγγραφο.
Ο κ. Μποζίκας λέει για δεν ξέρω πώς είναι η διοίκηση ενδεχομένως, ναι, αυτό
το χαρτί θέλει, χρειάζεται, είναι τύποι. ∆ηλαδή μερικές φορές σταματάμε εδώ
πέρα, χάνουμε το δάσος και βλέπουμε το δέντρο. Αυτή ήθελα να πω κ.
Μποζίκα. Το καταλαβαίνετε; Εντάξει, δεν μπορώ να πω τίποτα άλλο τώρα,
αφού φωνασκεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πάρει τον λόγο; Μάλλον
όσοι συνάδελφοι θέλουν να πάρουν να σηκώσουν για να... Ο κ. Κουβαράς.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βαρυτιμιάδης.
ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ: Εγώ προσωπικά δεν θα πω πολλά πράγματα, γιατί τα έχετε
καλύψει όλοι σας. Απλά θέλω να πω το εξής, ότι απ’ την ώρα που εκλεχτήκαμε
το 2014 μέχρι και σήμερα, βλέπω πράγματα τα οποία δεν μπορώ να καταλάβω
από πού βγαίνουν, πώς γίνονται και γιατί γίνονται. ∆εν θα πω πολιτικά, γιατί
δεν είμαι πολιτικός. Εμείς από το 2014 που αναλάβαμε τον Οκτώβριο μήνα,
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έτυχε να ήμουν Αντιδήμαρχος τότε Τεχνικής Υπηρεσίας, ήρθε ο κύριος αυτό,
κάναμε μία συνάντηση. Ήταν αδιανόητο βέβαια να μπούμε στη διαδικασία ότι
ξέρεις, θα σου δώσουμε παραπάνω λεφτά ή δεν θα δυο δώσουμε πιο λίγα ή
εν πάση περιπτώσει. Θεωρώ ότι και που μπήκε αυτή η διαδικασία για τον
∆ήμαρχο είναι παράλογη.
∆εν θέλω να πω κάτι άλλο. Είπατε, τα είπατε όλοι και θα μιλήσουν και οι
υπόλοιπη από την ομάδα τη δικιά μας. ∆ήμαρχε, δεν χρειαζόταν ούτε... Εγώ
θεωρώ ότι ούτε καν έπρεπε να μπούμε στη διαδικασία, όχι ότι έπρεπε να το
βάλουμε στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, όπως είπε ο κ. Ντηνιακός, έπρεπε να μπει
στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, έπρεπε να πάρει γνώση το Σώμα, αλλά είναι για
γέλια πολλά. Πάλι μάλλον κάποιοι δεν θέλουν να είμαστε εδώ στη ∆ημοτική
Αρχή, αλλά εμείς δεν τους κάνουμε το χατίρι. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουβαράς.
ΚΟΥΒΑΡΑΣ: Θεωρώ ότι σήμερα κάποιοι αδίκησαν τον εαυτό τους με την
τοποθέτησή τους, και το λέω εντελώς τυπικά, και νομίζω ότι θα πρέπει να το
ξανασκεφτούν έστω και την τελευταία στιγμή για το τι θα ψηφίζουν. Και το
λέω αυτό γιατί θα πρέπει πάντα να κοιτάμε το κύριο από το δευτερεύον. Και
σίγουρα είναι δευτερεύον το αν απάντησε ή δεν απάντησε, έπρεπε να
απαντήσει με ένα έγγραφο ή όχι, ή να κάνει το ένα, ή να κάνει το άλλο ο
∆ήμος. Το κύριο είναι ποιο; Ότι σήμερα εγκαλείται ο ∆ήμαρχος με την
κατηγορία του δόλου, του δόλου και της αμέλειας γι’ αυτό το θέμα.
Τοποθετούμαστε σε αυτό ή όχι; Αυτό κρίνουμε σήμερα. Εγώ καταλαβαίνω μια
τοποθέτηση που να πει ναι και εγώ μαζί σας, ομόφωνα όλοι, ότι αυτό είναι
απαράδεκτο, να το χρησιμοποιήσεις ∆ήμε και από εκεί και πέρα σαν
δευτερεύουσα παρατήρηση, να πω ότι ξέρεις έπρεπε να γίνει το ένα ή το
άλλο. Κάποιο νομίζω λοιπόν ότι πρέπει αν το ξανασκεφτούν.
Ο κ. Ντηνιακός δεν αδίκησε τον εαυτό του. Ήταν ο ίδιος ο εαυτός του.
Παρέμεινε πιστός στον εαυτό του. Πιστός στη μέχρι τώρα τακτική του. Μίλησε
για παραλογισμούς και βιώσαμε τον παραλογισμό του κ. Ντηνιακού, που τον
έχουμε βιώσει άπειρες φορές εδώ μέσα. Μας θύμισε ότι μιλούσαμε κάποτε για
τσάμπα μάγκες, μας είπε τσάμπα ήρωες και ένα μια τσάμπα ηρωική
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αποχώρηση. Βγήκε όλως παραλόγως και μας έκανε κριτική το ότι εμείς εδώ
υποβαθμίζουμε τις διαδικασίες και σαν επιχείρημα γι’ αυτό μίλησε για τις
Λαϊκές Συνελεύσεις. Όπου εκεί έγινε μια υπόθεση εκατοντάδων χιλιάδων
δημοτών, στις οποίες αυτός δεν ήρθε. Απαξίωσε να πατήσει. Και ήρθε αυτός
που δεν ήρθε να μας κάνει κριτική ότι εμείς απαξιώνουμε διαδικασίες.
Ήρθε και μας έκανε κριτική γιατί εμείς δεν δώσαμε τα χαρτιά που ήθελε όταν
μιλάγαμε για το Κτηματολόγιο, όταν ειπώθηκε εδώ μέσα σε αυτή την αίθουσα
ότι ήταν εκατοντάδες υποθέσεις και ότι ο καθένας μπορούσε να έρθει να τα
βρει. Και μας τα λέει ποιος; Ο γιος εκείνου ο οποίος έκανε ∆ημοτικά Συμβούλια
στις 5:00π.μ. απαξιώνοντας τα πάντα για να μην γίνει ουσιαστική συζήτηση.
μας μιλάει και μας λέει ότι απαξιώνουμε εμείς διαδικασίες και την ίδια στιγμή
θεωρεί το γεγονός το ότι πάμε να ενημερώσουμε γι’ αυτό το θέμα το
∆ημοτικό Συμβούλιο σαν κάτι τριτεύων ή δεν ξέρω εγώ τι και σηκώνεται και
φεύγει. Και το ερμηνεύει αυτό ως προσπάθεια ηρωοποίησες μας, την θέλησή
μας να ενημερωθεί το ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Παραδέχεται ότι είναι παραλογισμός, αλλά δεν απαντά όμως, όπως πρέπει αν
το σκεφτούν και οι άλλοι, αυτό που είπαν και κάποιοι άλλοι, ότι αυτός ο
παραλογισμός σε ποιο άλλο ∆ήμο έγινε παιδιά; Ποιος είναι αυτός, ένας άλλος
δήμος που λειτούργησε τόσο ξεκάθαρα παράλογα ο οποιοσδήποτε δημόσιος
φορέας. Ή σε ετούτον εδώ τον ∆ήμο γιατί δεν λειτούργησε έτσι όλα τα
προηγούμενα χρόνια; Μα δεν απάντησε καθόλου ο ∆ήμος τα προηγούμενα
χρόνια που δεν ήταν αυτή η ∆ημοτική Αρχή. Γιατί τώρα στους τρεις πρώτους
μήνες που ήταν η ∆ημοτική Αρχή χτύπησαν όλα τα καμπανάκια. Και βγαίνει
και κειμενάκι, που το διάβασε και ο ∆ήμαρχος, ειδικά απ’ το ’14. Ειδικά απ’ το
’14 και μετά. Αν αυτό δεν δείχνει σκοπιμότητα και εμπάθεια, πιπιλάμε το
δάχτυλό μας;
Κάποιοι εν ολίγοις δεν μπορούν να αντέξουν ότι δεν ασχολούμαστε μόνο με
λαμπιόνια,

λακκούβες,

βιτρινούλες

και

μικρόψυχα

πάνε

να

κάνουν

αντιπολίτευση, εκεί που αυτονόητα θα έπρεπε να πουν συμπαραστεκόμαστε.
Μιλάω για τον κ. Ντηνιακό. Γι’ αυτό προτιμούν τους δικούς τους μονόλογους
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και αποφεύγουν και Λαϊκές Συνελεύσεις, και συζητήσεις εκεί που είναι. Να μην
ανησυχούν όμως, γιατί κρίνονται.
Μια τελευταία κουβέντα για τον Θοδωρή. Εγώ χαίρομαι για την τοποθέτησή
του και τον συγχαίρω. Θα καταλάβαινα όμως 100% την τοποθέτησή του αν
δεν κυβερνούσε και ο ΣΥΡΙΖΑ δυο τρία χρόνια τώρα, ο οποίος συνεχίζει την
πολιτική των προηγούμενων κυβερνήσεων στην τοπική διοίκηση, με
υποχρηματοδοτήσεις,

με

δεσμεύσεις

αποθεματικών,

με

βάθεμα

των

χαρακτηριστικών της τοπικής διοίκησης σαν το δεξί χέρι της εκάστοτε
κυβέρνησης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Καταρχήν ένα θέμα. Η κουβέντα έφυγε από ορισμένους ομιλητές σε
άλλο επίπεδο. Μιλάγαμε γιατί δεν απαντήσαμε εκεί και όχι για τις κατηγορίες.
Εάν λοιπόν το παράπτωμα του ∆ημάρχου είναι γιατί δεν απάντησε, θα έπρεπε
λογικά να το γράψουν αυτοί που ετοίμασαν το κατηγορητήριο.
Εγώ με τον κ. Χρυσούλη έτυχε να έχω μια συζήτηση πριν από κάποιες μέρες
και τον περιμένω 15 μέρες για να έρθει να συζητήσουμε. Του είπα ότι θα
πρέπει να γίνει επικαιροποίηση άμα θέλει της τιμής μονάδος, να έρθει να
συζητήσουμε να δούμε, να βρούμε μια λύση. Ο κ. Χρυσούλης όμως αν θα
δείτε σε 19 σημεία, αν θυμάμαι καλά, από τα 23 που επιπρόσθετα μπήκαν
μέσα στις αιτιάσεις που έχει η διοίκησης του ∆ήμου για το πρόσωπο του
∆ημάρχου, ζητάει μονίμως την άρση. ∆εν ζητάει τα λεφτά του. ∆εν
προσπάθησε να μου δικαιολογήσει γιατί του έδωσε αυτή την τιμή και με ποια
στοιχεία του έδωσε αυτή την τιμή και ότι θα πρέπει να πάμε σε μία
συμβολαιογράφο, να πάμε σε εκείνη την εποχή να δούμε τα πράγματα, γιατί
και η Τεχνική Υπηρεσία δεν μπορεί να βγάλει την τιμή μονάδος ακριβώς
σύμφωνα με... είναι τεχνοκρατικό το θέμα βέβαια, αλλά είμαι υποχρεωμένος
να απαντήσω για να καλύψω και την Υπηρεσία μου.
Η τιμή που έδωσε η Τεχνική Υπηρεσία ήταν αυτή που έπρεπε να δώσει και
που όφειλε να δώσει και καμία άλλη. Ο κ. Χρυσούλης ζητάει αυτά τα χρήματα
γιατί το οικόπεδο είναι γωνία, είναι στον Προφήτη Ηλία, έχει τη θέα του και
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προσπαθεί να απαλλαγεί από αυτό. Ζητάει 19 φορές την άρση. Ήρθε σε
εμένα, συζητήσαμε μαζί, τον παρακάλεσα, επέμενε, συμφωνήσαμε μαζί να
έρθει πριν από 15 μέρες, 16 με τη σημερινή, και δεν εμφανίστηκε ποτέ. Γιατί
πράγματι από τον τρόπο που μίλαγε κατάλαβα ότι ζητάει την άρση. Όφειλε δε
ως επισπεύδων, και του το είπα, να προσφύγει στα δικαστήρια. Θα ήταν πολύ
εύκολο να του ορίσει τιμή μονάδος και να τελειώνει. Είναι αυτό που είπε και ο
κ. Ασπρογέρακας. ∆εν το έκανε και δεν πέρασε καθόλου. Είχε την απόφαση
αυτή της Αποκεντρωμένης και προσπαθεί μέσω της Αποκεντρωμένης να πάρει
αυτή την τιμή που ζητά. Αλλά έμμεσα, γιατί η Αποκεντρωμένη δεν παίρνει
θέση απέναντι σε αυτό.
Όμως είναι αδιανόητο άνθρωποι που υπηρέτησαν προηγούμενες διοικήσεις
του ∆ήμου σαν πλειοψηφία, να έρχονται και να λένε ότι δεν απαντήσαμε στον
Συνήγορο του Πολίτη και έπρεπε, μπορούν να μου πουν πότε απάντησαν στον
Συνήγορο του Πολίτη, όταν αυτός έστελνε έγγραφα στον ∆ήμο Χαϊδαρίου;
Πότε όταν ήρθαν καταγγελίες από τον Συνήγορο του Πολίτη ζητήθηκε η δίωξη
των ∆ημάρχων; Όλων των προηγουμένων ∆ημάρχων που διοίκησαν τον ∆ήμο
16 χρόνια πριν από εμάς. Να μην τρελαθούμε κιόλας. Και με κατηγορίες
βαρύτερες, αποδεδειγμένες κατηγορίες για αμέλεια. Και μιλάμε για αμέλεια εις
βάρος του ∆ημοσίου καθαρά. Μην βάζουν λοιπόν τον δόλο. Αυτό δείχνει μια
εμπάθεια, θα μου επιτρέψετε να πω, σε σχέση με το κατηγορητήριο. ∆όλος
είναι να θέλεις να υπερασπιστείς τον ∆ήμο από τα χρήματα που ζητάει ο άλλος
περισσότερα από αυτά που δικαιούται; Και ποιος είναι υποχρεωμένος να
προσφύγει στα δικαστήρια, αυτός που διεκδικεί την αποζημίωσή του ή αυτός
που πρόκειται να πληρώσει; Για να ξέρουμε και τι γίνεται.
Αλλά τέλος πάντων εμείς, και τουλάχιστον αυτό δεν μπορεί να το
αμφισβητήσει κανείς, κινούμεθα σε μια βάση δικαίου, αυτό που θεωρούμε
δίκαιο και σωστό. ∆εν μας ενδιαφέρει μόνο αν είναι απόλυτα νόμιμο ή όχι,
όπως θα έλεγε και κάποιος παλιότερα, ότι είμαστε στις παρυφές της
νομιμότητας, αλλά πρέπει να είναι οπωσδήποτε σε βάση δικαιοσύνης και ίσης
αντιμετώπισης των πολιτών. ∆εν μπορεί λοιπόν ο κάθε ένας να έρχεται επειδή
δεν του στείλαμε ένα γράμμα και να μας στέλνει για δόλο τη διοίκηση, για
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δόλο και για βαριά αμέλεια. ∆ηλαδή αυτούς τους προηγούμενος που ο ίδιο
Συνήγορος, όχι ο ίδιος σαν πρόσωπα, αλλά ο ίδιος σαν οργανισμός, σαν
φορέας, ο Συνήγορος του Πολίτη καταλόγιζε ευθύνες για αμέλεια εις βάρος
του ∆ημοσίου τι έκανε; Αυτό λοιπόν εμένα γιατί να μην με οδηγεί ότι είναι
πολιτική δίωξη καθαρά και το λέω ευθέως. ∆ηλαδή αν φτάνουμε στο σημείο οι
άνθρωποι να σκέφτονται με τέτοια μονομέρεια και να έχουν τέτοιες θέσεις,
νομίζω ότι δεν αξίζουν τον κόπο να την κατέχουν αυτή τη θέση και δεν με
ενδιαφέρει καθόλου πώς θα ερμηνευθούν στα πρακτικά αυτά που λέω και πώς
θα ερμηνευθούν από αυτούς που θα διαβάσουν τα πρακτικά.
Θεωρώ λοιπόν ότι τουλάχιστον είναι ήπιο το κείμενο, είναι πολύ ήπιο το
κείμενο, και συνήθως και απ’ τη φύση του ∆ημάρχου απορρέει αυτό. Όσο για
απαντήσεις που και εγώ θα ήθελα να δώσω σε κάποιους κυρίους που έφυγαν,
καλά είναι όταν θα έρθουν εδώ σε δοσμένη ευκαιρία να απαντηθούν. Αυτά.
Πιστεύω ότι οι συζητήσεις γίνονται για να πείσει ο ένας τον άλλο και για να
διαμορφώσουμε άποψη συνολικότερη.
Λοιπόν, οι συνάδελφοι που σκέφτονται λευκό ή έτσι ή αλλιώς, ας
αναλογιστούν ποια ήταν η στάση της δημοτικής μας παράταξης όταν εμείς
ήμασταν στην αντιπολίτευση και πόσο σταθήκαμε στους δημάρχους δίπλα
όταν διεκδικούσαν συγκεκριμένα πράγματα, όπως είναι τα σχολεία, που είχαμε
πάει με προηγούμενες διοικήσεις, όπως είναι οι παιδικές χαρές, που
ξεσηκώσαμε και τα παιδιά και για τα σχολεία και για το ένα και για το άλλο, τις
υπογραφές που μαζεύαμε κάθε φορά και πόσο στηρίξαμε τις όποιες διοικήσεις
πέρασαν απ’ τον ∆ήμο. ∆εν είχαμε ποτέ μικροψυχία και ούτε ποτέ
σκεφτόμαστε το τυπικό μέρος τι θα πει ο Συνήγορος του Πολίτη ή κάποια
άλλη δημόσια αρχή. Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λείπει και ο Θοδωρής να με χρονομετρήσει.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Χρονομετρώ εγώ Αντιδήμαρχε.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πολύ σύντομα, γιατί ειπώθηκαν αρκετά. Νομίζω ότι το
∆ημοτικό Συμβούλιο σαν πολιτικό όργανο κατεξοχήν δεν πρέπει να σταθεί στο
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συγκεκριμένο ζήτημα, ούτε στη νομική πλευρά και τη νομική υποστήριξη, που
οι έγκριτοι νομικοί θα έχουν ούτως ή άλλως για μεθαύριο, ούτε στην τυπική
πλευρά της δημόσιας διοίκησης, γιατί και αυτό όποιοι έχουν ασκήσει διοίκηση,
και ευτυχώς στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, επειδή είναι πολλοί οι παροικούντες
στην Ιερουσαλήμ, πολλοί έχουν ασκήσει διοίκηση. Ακόμα και ο κ. Ντηνιακός,
που αποχώρησε, είναι σε μία παράταξη που μέλη της και πρωτοκλασάτα
στελέχη της έχουν ασκήσει διοίκηση και ξέρουν μόνο το εξής πολύ απλό, ότι η
καθημερινή αλληλογραφία που φτάνει στον ∆ήμο ξεπερνάει τα 150 έγγραφα
την ημέρα, με την υποχρέωση να απαντηθούν όλα. Νομίζω ότι είναι κάτι
αυτονόητο και ο καθένας αντιλαμβάνεται ότι εάν υπήρχε αυτή τη στιγμή η
∆ημοτική Αρχή έδινε την εντολή οι δημοτικοί υπάλληλοι να απαντάνε ένα-ένα
τα έγγραφα καθημερινά, δεν θα έπρεπε να ασχολείται κανένας με τίποτα άλλο
παρά να απαντάει έγγραφα.
Η ουσία δεν είναι στην απάντηση του εγγράφου. Η ουσία είναι ότι ενώ έχει
απαντηθεί στο έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Αποκεντρωμένης ∆ιοίκησης
Αττικής το συγκεκριμένο ζήτημα, η Αποκεντρωμένη ∆ιοίκηση Αττικής επιλέγει
να παραπέμψει τον ∆ήμαρχο ακόμα και μετά την απάντησή του, την απολογία
του. Αυτό είναι που πρέπει να προβληματίσει όλους τους ∆ημοτικούς
Συμβούλους για τον λόγο που αυτή η δίωξη πραγματοποιείται. Γιατί θα
μπορούσε πολύ εύκολα και απλά να πει κάποιος έχει γίνει, δεν απαντήθηκε το
έγγραφο. Μάλιστα. Υπάρχει απολογία του ∆ημάρχου που απαντάει και λέει
ακριβώς το ιστορικό. Εφόσον παραπέμπεται ο ∆ήμαρχος, παρά την απάντησή
του, προκαλεί σοβαρά ερωτηματικά η επιλογή αυτή της Αποκεντρωμένης
∆ιοίκησης. Και το λέμε αυτό γιατί; Επιλέχθηκε μία μικρή αφορμή, κατά τα
άλλα αθώα, έως και τη χαρακτήρισαν διάφοροι συνάδελφοι πριν από εμένα,
δεν θα πω κάτι παραπάνω, για να συρθεί ο ∆ήμαρχος, ο Κουμουνιστής
∆ήμαρχος του Χαϊδαρίου, με αυτό το κατηγορητήριο.
Καταρχήν να ξέρουν ότι για ένα Κουμουνιστή ∆ήμαρχο είναι παράσημο να
συρθεί στα δικαστήρια επειδή προάσπισε το δημοτικό συμφέρον και δεν
μπήκε, σε καμία περίπτωση δεν έθεσε τη δικιά του προστασία την δικαστική
κ.λπ. και να κοιτάξει να σώσει το τομάρι του και να κρυφτεί πίσω από τους
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υπηρεσιακούς, γιατί ήταν εύκολη η επιλογή να γίνει απλά μια Ε∆Ε στο όνομα
να μην προχωρήσει αυτή η διαδικασία. ∆εν κοίταξε λοιπόν να σώσει το τομάρι
του αποκρύπτοντας την ουσία, ότι την ίδια στιγμή που ο Συνήγορος του
Πολίτη τοποθετείται με αυτό τον τρόπο για αυτό το συγκεκριμένο ζήτημα, ο
συγκεκριμένος ∆ήμος λειτουργεί με μειωμένο προσωπικό σε όλες τις
Υπηρεσίες του και κάτω από άθλιες συνθήκες και υποδομές. Αυτό λοιπόν ο
Συνήγορος του Πολίτη όχι μόνο δεν το συνυπολόγισε, αλλά συνέχισε το
έγγραφο και παρά τις απαντήσεις που ο ίδιος ο κ. Χρυσούλης έχει λάβει
προσωπικά και δεν έχει πάει στο δικαστήριο, που θα ήταν ο ενδεδειγμένος
τρόπος διεκδίκησης των χρημάτων του.
Για να συντομεύω να πω μόνο το εξής. Κατά τη γνώμη μας η υπόθεση
μοιράζει να είναι στημένη. Θα αποδειχτεί βέβαια. Επειδή κάποιοι προτρέχουν
να πουν αν και πώς θα κριθεί η απόφαση, έχει την αξία του να πούμε, και για
το αν είναι επικοινωνιακό τρικ ή όχι, την Παρασκευή θα εκδικαστεί και θα
δούμε αν είναι και τι είναι και εκεί στην πράξη θα δουν με την πρωθύστερη
τοποθέτησή του ο καθένας θα κάτσει, όπως λέει και ο λαός μας, ο κάθε
κατεργάρης στον πάγκο του.
Για εμάς η σχέση της ∆ημοτικής Αρχής με τους εργαζόμενους του ∆ήμου δεν
υπάρχει ποτέ περίπτωση να κριθεί από καμία ανεξάρτητη αρχή και από κανένα
άλλο όργανο. Η σχέση που έχει η ∆ημοτική Αρχή, οι Αντιδήμαρχοι, οι
∆ημοτικοί Σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις με τους εργαζόμενους του
∆ήμου θα είναι στην κρίση και στην επιλογή του ∆ημάρχου και δεν θα
επιβάλλονται από καμία άλλη αρχή.
Γιατί ξέρετε ότι ο ∆ήμαρχος παίρνει υπόψη του και άλλα ζητήματα για το αν
θα σύρει έναν εργαζόμενο σε Ε∆Ε που θα τον συνοδεύει σε ένα φάκελο
υπηρεσιακό για όλη του την υπόλοιπη ζωή. Γιατί ο συγκεκριμένος
εργαζόμενος, που μπορεί σήμερα η Αποκεντρωμένη με ευκολία να καλεί τον
∆ήμαρχο που δεν έκανε Ε∆Ε, να έχει ταυτόχρονα να λύσει και δεκάδες άλλα
ζητήματα, που αυτό το κράτος το ίδιο απαγορεύει τις προσλήψεις προκειμένου
να μπορεί να ανταποκριθεί. Πόσο υποκριτικό λοιπόν είναι αυτές οι κατηγορίες,
που όχι μόνο είναι αβάσιμες, αλλά δεν προκύπτουν και από πουθενά, και
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μάλιστα προσβάλουν και την κρίση του ∆ημάρχου και της ∆ημοτικής Αρχής
για το πώς πρέπει αν διοικεί τον ∆ήμο και να συμπεριφέρεται στους
εργαζόμενους. Τρίτο ζήτημα είναι αυτό.
Τελειώνοντας,

δύο

ζητήματα

ακόμα

πολύ

σύντομα.

Είναι

παράβαση

καθήκοντος το ότι δεν απαντήθηκε ένα έγγραφο για την απαλλοτρίωση, για
την αγορά κ.λπ., και δεν είναι παράβαση καθήκοντος η στάση όλων των
προηγούμενων ∆ημοτικών Αρχών που δεν προχώρησαν τη διαδικασία.
Παράβαση του καθήκοντος είναι ότι δεν απαντήθηκε το έγγραφο. Όλοι αυτοί
που από το ’55 μέχρι σήμερα δεν προχώρησαν να αποζημιωθεί ο άνθρωπος
δεν είναι παράβαση καθήκοντος. Για να καταλάβετε την παράνοια αυτού του
κράτους, που αυτή τη στιγμή με αυτή τη λογική σέρνει τον ∆ήμαρχο με
πειθαρχικά παραπτώματα.
Τελειώνοντας να πω μόνο το εξής, γιατί δεν μπορεί να μείνει αναπάντητη η
προκλητική στάση του κ. Ντηνιακού. Κρίνοντας κάποιοι εξ ιδίων τα αλλότρια,
επιλέγοντας να κάνουν πολιτική με επικοινωνιακούς όρους, χωρίς να τους
απασχολεί στην πραγματικότητα ούτε το ∆ημοτικό Συμβούλιο σαν πολιτικό
όργανο, ούτε στην πραγματικότητα και η πορεία αυτής της πόλης, και
αποδεικνύεται, δεν έχει κανένα νόημα να επιχειρηματολογήσω τώρα για αυτό.
Κάποιοι λοιπόν προσπαθούν ακόμα και σε τέτοιες στιγμές, που σέρνεται ένας
∆ήμαρχος στο δικαστήριο, προσπαθούν να είναι οι ίδιοι πρωταγωνιστές.
Μερικές φορές όμως εκτός από το Όσκαρ υπάρχει και το Χρυσό Βατόμουρο.
Και η αλήθεια είναι ο κ. Ντηνιακός, μάλλον επειδή δεν του έγραψε κάποιος
κάτι στο Χαϊδάρι Ατζέντα, δεν είχε σήμερα να τοποθετηθεί για αυτό το κρίσιμο
ζήτημα. Και επέλεξε αυτή την τακτική, γιατί στην πραγματικότητα δεν τον
απασχολεί η ουσία και η συζήτηση που γίνεται εδώ, γιατί δεν είναι η πρώτη
φορά που το κάνει.
Αλλά ευτυχώς αυτός ο χαϊδαριώτικος λαός του γύρισε μια φορά την πλάτη και
δυστυχώς για τον ίδιο η επιλογή που έχει κάνει να χειρίζεται με αυτό τον
τρόπο τον απαξιωτικό τους ∆ημοτικούς Συμβούλους στο ∆ημοτικό Συμβούλιο
και τον ίδιο την ∆ήμαρχο, που μεθαύριο θα συρθεί με αυτή την άθλια
κατηγορία στο Πειθαρχικό, διάλεξε αυτή τη στάση. Θα ήταν πολύ προτιμότερο
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να διαφωνήσει, να ψηφίσει κατά, να ψηφίσει λευκό, παρών, απών, να κάνει
οτιδήποτε άλλο. Αλλά αυτό που έκανε, ακόμα και τώρα να προσπαθήσει με
αυτό τον... δεν θέλω να τον χαρακτηρίσω τρόπο, να γίνει ο ίδιος
πρωταγωνιστής ακόμα και σήμερα σε αυτό το ∆ημοτικό Συμβούλιο,
πραγματικά δεν πρέπει να έχει ξαναγίνει στην ιστορία των ∆ημοτικών
Συμβουλίων.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σύντροφοι, πριν... Σύντροφοι, ναι, συνάδελφοι, είναι η
συνήθεια. Προεδρεύει και αλλού ο Πρόεδρος. Συνάδελφοι, πριν κλείσουμε,
πριν κλείσει ο ∆ήμαρχος θα ήθελα να πω δυο πράγματα, σχολιάζοντας και απ’
την πλευρά μου... Γιατί εγκαλούμαστε και για κάποια πράγματα εδώ πέρα.
Καταρχήν, θέλω να ρωτήσω ανεξάρτητη αρχή, πώς επιλέγεται ο Συνήγορος
του ∆ημότη; Του Πολίτη. Ας το σκεφτούμε συνάδελφοι τι είναι ανεξάρτητη
αρχή, γιατί εμείς ως πολιτικός χώρος έχουμε πάρει συγκεκριμένη θέση
απέναντι σε τέτοιους θεσμούς. Και έχουμε πάρει αρνητική θέση όχι ότι δεν
τους σεβόμαστε ή ότι δεν απαντάς εσκεμμένα, έτσι; Αλλά έχουμε πάρει
συγκεκριμένη θέση και η θέση μας απορρέει από τέτοια συγκεκριμένη λογική
και τέτοια συγκεκριμένη πρακτική. Τους ίδιους φόβους έχουμε εκφράσει και
για άλλους θεσμούς δήθεν δημοκρατικούς και υπερασπιστές της δημοκρατίας,
της αστικής, των πολιτών κ.λπ. Ένα αυτό.
Το δεύτερο που θέλω να πω, και το ξαναλέω ότι δεν αναφέρομαι σε
συναδέλφους ∆ημοτικούς Συμβούλους, ο καθένας έχει την πολιτική του
άποψη που είναι σεβαστή, κάνει τις πολιτικές του ενέργειες που είναι σεβαστές
κ.λπ. και είναι... Όμως εδώ μπήκε ένα ζήτημα γιατί δεν δώσαμε το κείμενο
νωρίς, την κλήση και όλα αυτά, την πρακτική αυτή κ.λπ. Ακούστε να δείτε
συνάδελφοι, εμείς σαν πολιτικός χώρος ό,τι έχει γίνει μέσα σε αυτό το
∆ημοτικό Συμβούλιο παλιότερα και από πάντα, πάντα το αντιμετωπίσαμε με
ωριμότητα, βάζοντας τα ζητήματα πολιτικά. Και δεν πέσαμε ποτέ σε λογικές
κλεφτολογίας, σκανδαλολογίας ό,τι και αν είχε γίνει, και ούτε επενδύσαμε σε
μια τέτοια λογική. Πάντα κρίναμε τα πράγματα πολιτικά και κάτω από το δικό
μας πολιτικό πρίσμα παίρναμε και την οποιαδήποτε θέση.
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Σήμερα ήρθαν εδώ στο ∆ημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι, ξαναλέω ότι δεν
αναφέρομαι σε συναδέλφους, ήρθαν κάποιοι που μυρίστηκαν αίμα. Βέβαια δεν
του βγήκε και έφυγαν. Που δεν έχουν παρουσιαστεί εδώ για πολλά φοβερά
και τρομερά ζητήματα που έχουμε κουβεντιάσει, πολύ σοβαρά, ήρθαν εδώ
γιατί μυρίστηκαν αίμα. ∆εν βγήκε, έφυγαν, με γεια τους, με χαρά τους. Αλλά
από αυτό να καταλάβετε γιατί μερικές φορές και από τη δυσκολία σύνταξης
ενός κειμένου τέτοιου είδους υπάρχει μια αργοπορία, αλλά και μερικές φορές
δεν μπορούμε να δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιους που δεν είναι αιρετοί,
που δεν ελέγχονται από πουθενά, απλά έχουν τα μέσα, να διασύρουν τον
οποιονδήποτε με τιτλάκια και σχολιάκια που τα βλέπουμε τον τελευταίο καιρό.
Ο ∆ήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τουλάχιστον είμαι σίγουρος ότι όλοι γίναμε πιο σοφοί
απόψε μετά από αυτή την κουβέντα. Και αν θέλετε και για το τυπικά πώς
πρέπει να λειτουργούν, δηλαδή κάνεις ένα χαρτί και ξεμπερδεύεις, πόσο
εύκολα με ένα χαρτί να ξεμπερδεύεις. Και βέβαια παρακάμπτοντας την ουσία
που είναι η προσπάθεια πραγματικά, η αγωνιώδης προσπάθεια που κάναμε
όλο αυτό το διάστημα για να βρούμε μια λύση, γιατί σας λέω και ο άνθρωπος
πρέπει να αποζημιωθεί, αλλά και ο ∆ήμος να μην ζημιωθεί. Και ακριβώς επειδή
θέλαμε να εφαρμόσουμε αυτό, μας τύλιξαν σε μια κόλλα χαρτί επειδή δεν
έγινε ένα χαρτί. Και δεν πιάνουν την ουσία της συνεργασίας σύμφωνα με την
ερμηνεία η οποία γίνεται, γιατί η συνεργασία σύμφωνα με τον Συνήγορο του
Πολίτη σημαίνει η προσπάθεια που κάνεις με τις Υπηρεσίες σου για να λύσεις
το πρόβλημα. Και αυτή η συνεργασία με τον Χρυσούλη υπήρξε στον μέγιστο
βαθμό.
∆υο τρία ζητήματα έτσι να βάλω. Εντάξει, δεν θέλω να ασχοληθώ τώρα με
τον Ντηνιακό, ασχολήθηκαν πολλοί. Απλά να πω ότι για το Κτηματολόγιο αν
δεν παίρναμε αυτή την απόφαση στο ∆ημοτικό Συμβούλιο σκεφτείτε τι θα
γινόταν στην πόλη όταν θα πήγαιναν τα χαρτιά και πόσο έχει ηρεμήσει τώρα ο
κόσμος όταν συνοδεύεται το χαρτί της ένστασης με την απόφαση του
∆ημοτικού Συμβουλίου. Ας πούμε σήμερα είχα μια περίπτωση που μου λέει η
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γυναίκα που μίλησα ότι εντάξει πήρα την απόφαση του ∆ημοτικού Συμβουλίου
και ηρέμησα, αλλά εξηγήστε μου και δυο λόγια. Αυτό γίνεται κάθε μέρα.
Το θέμα της παραπομπής δεν είναι ότι δεν απάντησε ο ∆ήμαρχος, αλλά βασικά
γιατί ο ∆ήμαρχος δεν άσκησε πειθαρχικό έλεγχο στις Υπηρεσίες του ∆ήμου
που δεν απάντησαν. ∆ηλαδή εγώ ας πούμε έπρεπε μέσα σε αυτή την πληθώρα
των εγγράφων που έρχεται κάθε μέρα, έρχονται πάνω από 100 έγγραφα, 150
την ημέρα, όπου το καθένα για να απαντηθεί θέλει τεράστιο χρόνο και ψάξιμο
πολλών ημερών από την κάθε Υπηρεσία, να απαιτώ από τους υπηρεσιακούς
παράγοντες και μάλιστα όταν ξέρω ότι για κάποια από αυτά υπάρχουν
διαδικασίες, υπάρχει δηλαδή μια κινητικότητα. Να τους λέω ξέρετε κάτι,
αφήστε τα όλα τα άλλα και απαντήστε στο έγγραφο. Και όταν ξέρουμε γι’
αυτή την ιστορία ότι ολόκληρα χρόνια δεν απαντήθηκε τίποτα. Και όταν, σας
λέω και πάλι, έχουμε με τον άνθρωπο συνεχή επαφή. ∆ηλαδή το πιο εύκολο,
αλλά είδατε δεν το ανέφερα καν και εισηγητικά, απλά επειδή μπήκε τώρα από
ένα συνάδελφο, για αυτό το λέω, σε καμία περίπτωση εμείς δεν θα ρίχναμε το
μπαλάκι στους υπηρεσιακούς, να κάνουμε Ε∆Ε στους υπηρεσιακούς γιατί δεν
απάντησαν. Οι υπηρεσιακοί τη δουλειά τους την έκαναν κατά τη γνώμη μας
αρκετά καλά και δεν έκαναν μόνο το τυπικό μέρος.
Η Αποκεντρωμένη να σας πω ότι δεν μας έδινε ούτε καν το προπεμπτήριο. Για
να το πάρουμε κάναμε ολόκληρο αγώνα. Ήθελαν αίτηση κ.λπ. ∆ηλαδή με
παραπέμπουν και δεν μας έδιναν το χαρτί για ποιο λόγο ακριβώς. Για να
καταλάβετε τη λογική τους. Τα προηγούμενα χρόνια και η Αποκεντρωμένη και
ο Συνήγορος του Πολίτη, και φαίνεται σε έγγραφά τους αυτό, έλεγαν ότι

επειδή δεν μας απαντάει ο ∆ήμος, ας πούμε το 2012, μετά από τηλεφωνική
επικοινωνία. Σε εμάς μέσα στους 3 μήνες και πριν από την παραπομπή μου
δεν πήραν ένα τηλέφωνο, να πούνε ∆ήμαρχε τι έγινε; Γιατί ας πούμε δεν μας

στέλνετε ένα χαρτί εκεί πέρα να δούμε τι γίνεται; ∆εν μπήκαν καν στον κόπο
να πάρουν ένα τηλέφωνο, όταν μέσα από δικά τους έγγραφα, τα οποία
έχουμε εδώ, λέει ότι κατόπιν τηλεφωνικών επικοινωνιών με τη διοίκηση και με

τον Αντιδήμαρχο και με τον ∆ήμαρχο στις προηγούμενες θητείες, για να δείτε
δηλαδή τι παιχνίδια και τι κρύβεται πίσω από όλα αυτά.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 23Η

22 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2016

59

Ο Χρυσούλης με αυτά εδώ, αυτά είναι τα έγγραφα τα οποία κάνει, αυτά τα
χειρόγραφα, ζητά όχι Κώστα την άρση, ζητάει την αποζημίωση. Ζητάει την
αποζημίωση με την τιμή αυτή την οποία σας έχουμε αναφέρει πολλές φορές,
θα την έχετε εμπεδώσει και εσείς 73.000.
Για την παράβαση καθήκοντος, αν μπούμε στην ουσία τώρα, θα έπρεπε να
παραπέμπεται κάποιος για παράβαση καθήκοντος όταν δεν λύνει προβλήματα
της πόλης, όταν πνίγεται ο κόσμος, όταν δεν έχει σχολεία, όταν δεν έχει
δρόμους να περπατήσει, τότε θα έπρεπε να πηγαίνει για παράβαση
καθήκοντος και όχι γιατί δεν κάνει ένα χαρτί.
Και για να τελειώσω, να μην πω πολλά, θα ήθελα πολλά να πω, να πω το εξής,
ότι νομίζω ότι όλοι συνειδητοποιούμε και τουλάχιστον οι συνάδελφοι που
έχουν μείνει στο ∆ημοτικό Συμβούλιο, και είναι προς τιμήν τους, ανεξάρτητα
από το αν συμφωνούν ή όχι με την πολιτική μας, με το τι κάνουμε τέλος
πάντων σαν διοίκηση, με πραγματικά υψηλό αίσθημα ευθύνης είπαν ότι αυτή
τη στιγμή, και με το κείμενο που διαμορφώθηκε για να ψηφιστεί από όλους,
ότι το ψηφίζουμε για να στηριχθεί η ∆ημοτική Αρχή σε αυτόν τέλος πάντων
τον αγώνα που θα δώσει την Παρασκευή για να μην μπει κάποια πειθαρχική
ποινή, που είναι η αργία δηλαδή.
Εδώ εγώ να θυμίσω το εξής. Είπε και άλλος συνάδελφος, και ο Κώστας
Βορέας, ότι εμείς, το λέω τώρα για να το θυμούνται οι παλιοί, που είναι λίγοι
εδώ, αλλά για να γνωρίζουν και οι νεότεροι. Εμείς πολλές φορές στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο... Αν θέλεις Αντρέα Παντελάρο, επειδή σε αφορά το θέμα, έλα,
κάτσε λίγο. Εμείς λοιπόν παλιότερα στο ∆ημοτικό Συμβούλιο πολλές φορές αν
και διαφωνούσαμε, όταν ήταν να στηριχθεί για διάφορους λόγους η ∆ημοτική
Αρχή, αυτό το κάναμε πράξη. Και το κάναμε πράξη είτε μένοντας και
ψηφίζοντας, είτε αν δεν θέλαμε αποχωρώντας από τη διαδικασία για να μην
χαλάσουμε την ομόφωνη απόφαση.
Εγώ θα το ξαναπώ εδώ, που είναι τιμή του, ο Γιάννης Κουβέλης, ∆ημοτικός
Σύμβουλος που ανήκει στη Νέα ∆ημοκρατία, όταν είχε έρθει για συζήτηση το
θέμα της καταστροφής του Περισσού από τις πλημμύρες και υπήρχε τότε μία
διαδικασία, έπαιρναν αποφάσεις μαζικοί φορείς κ.λπ., ∆ήμοι, για τις
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πλημμύρες, για την αποκατάσταση των ζημιών του αρχείου από τις
πλημμύρες. Τότε λοιπόν ο Γιάννης Κουβέλης είχε το θάρρος να πει ότι ξέρετε
κάτι, εγώ επειδή είχα θύμα στον Εμφύλιο, ο αδερφός μου ήταν στρατιώτης
και σκοτώθηκε στον Εμφύλιο, και δεν μπορώ να ψηφίσω να δοθεί ενίσχυση
στο ΚΚΕ, προκειμένου να είναι ομόφωνη η απόφαση θα αποχωρήσω από τη
Συνεδρίαση. Και αποχώρησε για να παρθεί ομόφωνη απόφαση και να μην έχει
πρόβλημα στο ελεγκτικό συνέδριο, ούτως ώστε να δοθούν τα χρήματα για
την αποκατάσταση του αρχείου. Είχε δηλαδή αυτή την εντιμότητα.
Σήμερα, βέβαια να πω ότι, να θυμηθώ ένα τραγούδι, λέει «ό,τι δεν με
σκοτώνει με κάνει πιο δυνατό» και όσο και αν κάποια από εδώ έφυγε με ένα
χαμόγελο τόσο όταν ειπώθηκε ότι η παράταξη θα ψηφίσει παρών και θα
σπάσει το ομόφωνο, εμάς αυτό δεν μας εμποδίζει. Και πραγματικά επειδή ο
καθένας κρίνεται εδώ μέσα, νομίζω ότι η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα
καθορίζει και τη στάση ζωής συνολικά που πρέπει να έχουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Επειδή ανοιχτά ο ∆ήμαρχος απευθύνθηκε στο τέλος και είπε
μάλιστα ότι με αφορά και διέκοψε τη συζήτησή μου με τον Πρόεδρο.
∆ήμαρχε, αυτό που πρέπει να μείνει στην ψυχή σας είναι ότι σας έχουμε
απόλυτη εμπιστοσύνη σε αυτά που κάνετε, όπως διαχειρίζεστε τις υποθέσεις.
∆εν είπα, δεν άφησα ψεγάδι για τη διαχείριση, για την ηθική της υπόθεσης
ούτε ένα μιλιγκράμ. Σας είπα ότι κάποια στιγμή, και αυτό έλεγα και στον κ.
Φουρλή ο οποίος έφυγε, ως κυνηγημένος, σας είπα ότι επί της ουσίας του
θέματος έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ σας είπα ότι θα απαλλαχθείτε, από την
εμπειρία που έχω. Εγώ σας είπα ότι αυτά είναι γελοιότητες. Σας είπα ότι η
ραστώνη που επικρατεί μέσα σε αυτή την ανεξάρτητη και την έκανα έτσι
αρχή, άρα δεν είναι ανεξάρτητη. Εγώ σας είπα ότι εξεπλάγην για την ταχύτητα
που δημιουργήθηκε όλη αυτή η ιστορία με τη ∆ημοτική Αρχή αυτή τη
σημερινή που έχομε από το ’14 μέχρι σήμερα.
Αλλά σας είπα ότι προβλέπεται από το αρ. 233 και 234 του Κώδικα 3852,
βλέπε Καλλικράτης, χωρίς να μπω σε επαναστατικές τέτοιες, να καταργήσουμε
το ένα, να καταργήσουμε το άλλο, όσο διοικώ πρέπει να κινούμε σε αυτές τις
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νόρμες, ∆ήμαρχε. Εάν θέλουμε να κάνουμε οποιαδήποτε επανάσταση ή
αμφισβήτηση των αρχών, πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι είμαστε
διοίκηση, διαχείριση και όχι αντιπολίτευση. Σας επαναλαμβάνω, έχετε όλα τα
δίκια του Θεού και σας είπα, αν το θεωρείτε τη φράση «του Θεού»
επιτρεπόμενη, σας είπα ότι θα απαλλαχθείτε, η πρόβλεψή μου είναι αυτή από
τις εμπειρίες που έχω. Και δεν σας κρύβω ...ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... και εάν
θέλετε για οποιοδήποτε λόγο να θεωρήσετε ότι είμαστε μικρόψυχοι, έχουμε
αποδείξει σε όλα τα άλλα τα ψηφίσματα και τα κομματικά που έχετε φέρει με
την υπερψήφισή τους ότι δεν μεροληπτούμε πολιτικά και ούτε έχουμε
πολιτική μικροψυχία.
Εάν τώρα το τυπικό μέρος της μιας διοίκησης θεωρείται μόνιμα πολιτικό και
δεν εγκλιματιζόμαστε και δεν λειτουργούμε κάτω από τις νόρμες των
διοικητικών κανονισμών, δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο. ∆εν μπορώ,
δηλαδή... να πούμε τι; Ότι εις βάρος του 233, 234 δεν... Γιατί μένουμε πάντα
στη μία πλευρά του άρθρου και όχι στη βαριά, πώς την είπαμε, τέτοια;
∆ηλαδή δεν είναι μόνο ότι κάνατε παράβαση καθήκοντος, είναι βαριά αμέλεια.
Και γιατί να μην... ∆εν είναι βαριά αμέλεια; Να κοιταχτούμε όλοι μαζί. Είναι ή
δεν είναι βαριά αμέλεια;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Όχι, όχι.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:

Το

έγγραφο

που

απευθύνεται

από

ποιον;

Από

την

Αποκεντρωμένη ή από εμάς που στείλαμε στην Αποκεντρωμένη;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Χρυσούλης δεν ζητάει από τον Συνήγορο του Πολίτη. Ο
Χρυσούλης; Μισό λεπτάκι. Ναι, στο πρώτο, ναι. Το... Μισό λεπτάκι. ∆εν είναι
αυτό. Μισό λεπτό τώρα, γιατί πρέπει αν το διαβάσω ακριβώς, δεν... Υπάρχουν
πολλά χαρτιά εδώ.
Έγγραφο, αυτό τώρα θυμήθηκα και εγώ και μου το υπενθυμίζει και η Άννα,
ότι έγγραφο του Χρυσούλη προς τον Συνήγορο δεν έχουμε. Έχουμε μόνο του
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Συνηγόρου προς εμάς μετά την επιστολή του Χρυσούλη. Αλλά όλες οι
επιστολές του Χρυσούλη είναι σε αυτό το στυλ που σας έδειξα πριν.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, έχει στείλει, αλλά δεν μας το έστειλε ο Συνήγορος, ούτε ο
Χρυσούλης.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Συνήγορος του Πολίτη τι ζητάει;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι ζητάει, ο Χρυσούλης μέσω του Συνήγορου του Πολίτη τι
ζητάει.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδιά μισό λεπτό, να δούμε το...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Περιμένετε να βρούμε το πρώτο έγγραφο...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει εδώ, ακούστε λίγο. «Αξιότιμε κ. Αντιδήμαρχε, ο Συνήγορος
του Πολίτη εξετάζει αναφορά του κ. Χρυσούλη Άρη ήδη από το έτος 2010».
Αυτό είναι 9 Οκτωβρίου του ’14 που σας είπα, το οποίο ήρθε σε εμάς
17/10/14. Και 22 και 24 είχαμε τις πλημμύρες, να μην ξεχνιόμαστε τι έκανε η
Τεχνική Υπηρεσία. «Επειδή δεν είχε λάβει απάντηση από τις εμπλεκόμενες
υπηρεσίες σε αίτησή του, στην οποία ζήτησε να του γνωστοποιήσουν εάν έχει
δυνατότητα έκδοσης οικοδομικής άδειας για την ανέγερση ακινήτου σε
οικόπεδο που είχε ήδη ενταχθεί στο σχέδιο πόλεως του ∆ήμου Χαϊδαρίου και
ειδικότερα στη θέση Λόφος Προφήτη Ηλία». Πιάσε το αυγό και κούρευ’ το.
Καμία σχέση με αυτά που ζητάει για την αποζημίωσή του. ∆ηλαδή το ’10
ζήταγε άλλα πράγματα. Το ’14, ’15, ’16 ζητάει άλλα πράγματα. Αν δείτε,
έχουμε ένα φάκελο με τα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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Στα έγγραφα προς τον ∆ήμο, ακούστε λίγο, στα έγγραφα που στέλνει προς
τον ∆ήμο ζητάει αποζημίωση σύμφωνα με την αντικειμενική αξία της ∆ΟΥ
Αμαρουσίου. Σε όλα τα έγγραφα ζητάει αυτό.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μα ακριβώς γι’ αυτό. ∆ηλαδή ζητάει αποζημίωση 73.000. Αυτό
ζητάει σε όλα τα έγγραφα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Για το αν χτίζει ή όχι δεν ζήτησε τέτοιο από εμάς.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ:

Τα

έχουμε

όλα,

απλά

τώρα

έχουν

μπερδευτεί

εδώ,

καταλαβαίνετε. Υπάρχει πληθώρα εγγράφων, υπάρχουν πάρα πολλά έγγραφα,
γι’ αυτό. Πάντως σας λέω ότι τα τελευταία χρόνια ζητάει αποζημίωση
σύμφωνα με το... και φέρνει πάντα ας πούμε αυτή την εκτίμηση της ∆ΟΥ
Αμαρουσίου. Που σας λέω δεν πατάει στην πραγματικότητα, είναι υπερβολική.
Για να, κλείνω Αντρέα... ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Νομίζω ότι το ∆ημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί, με την παράταξη
του κ. Μποζίκα να δηλώνει παρών. Παρακαλώ.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μετά τις εξελίξεις και μετά τα... ψηφίζουμε εγώ και η κα
Λυμπουσάκη, δεν ξέρω τι κάνει η απούσα...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα λοιπόν έχουμε ομόφωνη απόφαση του ∆ημοτικού
Συμβουλίου σε σχέση με την πειθαρχική, την κλήση του ∆ημάρχου στο
Πειθαρχικό.
Συνάδελφοι, να ενημερώσω πριν φύγετε ότι... Ναι. ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆ΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (απών)

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
(απών)

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ

∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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