ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
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ΤΗΛ. & FAX: 210 7247505-7
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ΠΡΑΚΤΙΚΑ
∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ
Συνεδρίαση 28Η
Της 19ης ∆εκεμβρίου 2016
Ημέρα: ∆ευτέρα και ώρα: 20:00 μ.μ

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Καραγιάννης Νικόλαος
∆αουάχερ Ναουάφ
Σταθάς Κωνσταντίνος
Βαρυτιμιάδης Ηλίας
Θερμού Ελένη
Βορέας Κωνσταντίνος
Μοσχονάς Παναγιώτης
Χατζηστεργίου Στέλλα
Χουδελούδης Μόσχος
Βουλγαρίδης Λεωνίδας
∆ημουλά Μαρία
Ζέρβα Γιαννούλα
Κουβαράς Παναγιώτης
Παναγοπούλου - Γεωργοπούλου Αλεξία

5

6
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Τσουκνίδας Κωνσταντίνος
Θεοδώρου ∆ημήτριος
Τροχίδης Εμμανουήλ
Μποζίκας Ανδρέας
Λυμπουσάκη - Γεωργιάδη Ειρήνη
Ντηνιακός Ευάγγελος
Τσατσαμπάς ∆ημήτρης
∆ρούλιας Ηρακλής
Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος
Φουρλής Κωνσταντίνος (Κώστας)
ΑΠΟΝΤΕΣ
Ζώτος Ιωάννης
Τοκατλίδη Ελευθερία
Καρατζαφέρης Βασίλειος (γραμματέας)
Σπηλιόπουλος Θεόδωρος
Σκαμπά Αθηνά
Γκανά - Ρηγάκη Αγγελική
Θεοδωρακόπουλος Φώτιος
Κεντρής Ιωάννης
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ
1.

ΣΕΛΙ∆Α

Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου «Στέγη

16,38

Πολιτισμού» στο ∆άσος.
2.

Λήψη απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με
τον ορισμό αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με την

16,39

υπόθεση ενστάσεων του Κτηματολογίου.

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ∆ΙΑΤΑΞΗΣ

ΣΕΛΙ∆Α

1.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάκλησης δέσμευσης
πίστωσης προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.

16

2.

Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης
∆ήμου μας, οικον. Έτους 2016.

16

3.

Λήψη
απόφασης
περί
τροποποίησης
Προγράμματος ∆ήμου Έτους 2016.

Τεχνικού

4.

Λήψη
απόφασης
περί
τροποποίησης
Προγράμματος ∆ράσης ∆ήμου Έτους 2016.

Ετήσιου

5.

Λήψη απόφασης περί έγκριση «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ – ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΛΟΓΩ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015».

18

Λήψη απόφασης περί έγκριση «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ
ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ
ΤΗΝ
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ
∆ΑΣΟΥΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ
2015».

18

7.

Λήψη απόφασης περί μετάθεσης προθεσμίας εκτέλεσης
σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «∆ημιουργία
Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου».

25

8.

Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’
αριθμ.254/7.01.2016 Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων
κίνησης (Πετρέλαιο κίνησης & Αμόλυβδη Βενζίνη).

26

9.

Λήψη απόφασης περί «Ορισμού εκ νέου εκπροσώπων
για την κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του ∆ήμου
Χαϊδαρίου και τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες».

27

10.

Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού λόγω λάθους
χρέωσης.

27

6.

προϋπολογισμού

του

17
17

8
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11.

Λήψη απόφασης περί διαγραφής
παραστατικών, παρελθόντων ετών.

12.

Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 5.177,19 €
στην κ. Ασημακοπούλου Ελένη ως ¨αχρεωσθήτως
καταβληθέντα¨.

27

13.

Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού
∆ικαίου Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της
πράξης «∆ομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό
Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ∆ήμου Χαϊδαρίου» με
κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001522, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ 20142020».

28

Λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας των
υφιστάμενων κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης
της φτώχειας, συμμετοχής του ∆ήμου Χαϊδαρίου, σε
εταιρικό κοινωνικό σχήμα, με τον ∆ήμο Αιγάλεω, του
Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως τις 31-12-2016.

29

Λήψη απόφασης περί έναρξης άσκησης νέας
αρμοδιότητας από την ∆ιεύθυνσης Κοινωνικής
Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήμου Χαϊδαρίου
(Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικοπρονοιακών
∆ομών – Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας).

29

16.

Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική στήριξη
κατοίκων του ∆ήμου Χαϊδαρίου.

29

17.

Λήψη
απόφασης
περί
εξέτασης
δυνατότητας
επαναλειτουργίας του Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης
(Κ∆ΒΜ) και συμμετοχής του ∆ήμου στην Πράξη
«ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» - ορισμός
υπευθύνου-Εξουσιοδότηση ∆ημάρχου.

30

18.

ήψη απόφασης περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων
Π/Βαθμιας & ∆/Βαθμιας Εκπ/σης 2017-2018

31

19.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήμου, οικον. έτους 2016
(σχετ.:66/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).

31

Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του
Ετήσιου Προγράμματος ∆ράσης της Κοινωφελής
Επιχείρησης του ∆ήμου,
οικον. έτους 2016
(σχετ.:67/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).

31

Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών
της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήμου Χαϊδαρίου. (σχετ.:
65/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).

31

14.

15.

20.

21.

τιμολογίων

–

27
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Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση του
προϋπολογισμού έτους 2017
και της εισηγητικής
έκθεσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήμου
Χαϊδαρίου. (σχετ.: 57/2015 ΚΕ∆Χ)

32

Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση του Ετήσιου
Προγράμματος ∆ράσης έτους 2017 της Κοινωφελής
Επιχείρησης του ∆ήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 58/2015
ΚΕ∆Χ).

33

Λήψη απόφασης περί αιτημάτων σχετικά με τη κοπή ή
μη δέντρων στα όρια αρμοδιότητας του ∆ήμου μας,
βάσει των αριθμ. 107-108/2016 αποφάσεων εισηγήσεων
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

33

Τροποποίηση της 244/2016 Απόφασης ∆.Σ. περί
έγκρισης συμμετοχής του ∆ήμου μας, στο Συνέδριο της
Κεντρικής Ένωσης ∆ήμων Ελλάδας, με θέμα: «Αλλαγή
του Καλλικράτη-Νέο Μοντέλο Οργάνωσης και ∆ιοίκησης
του Κράτους».

34

26.

Ορισμός μελών Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με
τις διατάξεις του άρθρου 183 του Ν.3463/2006, για το
έτος 2017.

35

27.

Λήψη απόφασης
Συμβούλου και
συγκρότηση της
των φορολογικών

για τον ορισμό ενός (1) ∆ημοτικού
του αναπληρωτή του,
για την
Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό
διαφορών, έτους 2017.

35

Ορισμός δύο (2) ∆ημοτικών Συμβούλων και των
αναπληρωτών τους, ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή
για το έτος 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις των
άρθρων: 186-190-191-192-194 & 199 του Ν. 3463/06.

36

Ορισμός δύο (2) ∆ημοτικών Συμβούλων και των
αναπληρωτών τους, για την παραλαβή καλής εκτέλεσηςμικρών έργων-εργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 15 του Π∆ 171/87, για το έτος
2017.

36

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης
υπηρεσιών, Έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221 του
Νόμου 4412/2016.

37

31.

Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης
προμηθειών, Έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221
του Νόμου 4412/2016.

38

32.

Ορισμός ∆ημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές
τους, στο Πρωτοβάθμιο & ∆ευτεροβάθμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Θεάτρων, Κινηματογράφων, έτους 2017

37

23.

24.

25.

28.

29.

30.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, καλησπέρα. Να καθίσουμε σιγά-σιγά για να
ξεκινήσουμε. Ο συνάδελφος ο Βασίλης Καρατζαφέρης είναι άρρωστος. Θα
πάρω εγώ παρουσίες. Έχουμε απώλειες σήμερα. Είναι ο καιρός λίγο περίεργος
και πιθανόν και άλλοι συνάδελφοι να έχουν το ίδιο πρόβλημα.
Παντελάρος Βασίλης, 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-Γεωργοπούλου

Αλεξία,

Τσουκνίδας

Κωνσταντίνος, Θεοδώρου ∆ημήτρης, Τροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας,
Τοκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη Ειρήνη, Ντηνιακός Ευάγγελος, Τσατσαμπάς
∆ημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλης, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά,
∆ρούλιας Ηρακλής, Γκανά-Ρηγάκη Αγγελική, Θεοδωρακόπουλος Φώτης,
Κεντρής Ιωάννης, Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
Και η συναδέλφισσα η Αγγελική Γκανά έχει ενημερώσει ότι είναι ασθενής, και
ο συνάδελφος ο Σπηλιόπουλος που είχε ενημερώσει και αυτός ότι κάποια
εκδήλωση...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όχι, έχει ενημερώσει ο Θοδωρής. Τώρα...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι; Κάποια εκδήλωση είχαν η Αντιπεριφέρεια. Να πάμε σε
ερωτήσεις, ανακοινώσεις. Κ. Μποζίκα.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Κοιτάξτε, καλησπέρα, σήμερα είναι ένα ∆ημοτικό Συμβούλιο το
οποίο αντιλαμβανόμαστε οι περισσότεροι έχει να κάνει με ημερομηνίες, έχει να
κάνει με χρονικά όρια και ορίζοντες που πρέπει να έχουμε 31/12.
Καταλαβαίνουμε ότι το ∆ημοτικό Συμβούλιο αυτό είναι διαδικαστικό και
υποχρεωτικό για τυπικούς λόγους και όχι ουσία, από τα θέματα που είδα, γι’
αυτό λόγω των ημερών δεν θέλω να αντιπολιτευτώ. Άλλωστε οι συνάδελφοι
εδώ μου έχουν πει ότι κάνω αντιπολίτευση στη συμπολίτευση, κάτι τέτοια μου
έχουν βγάλει, και επειδή έχω άλλη άποψη εγώ για την Αυτοδιοίκηση, δεν έχω
τίποτα να πω αυτές τις χρονιάρες μέρες, θα τα πούμε από Γενάρη που θα
είμαστε πιο κακοί.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, αλλά τι ζητάνε; ∆εν πρέπει να γράφει τι ζητάμε; Ζητάμε
αυτό. Λοιπόν, ο κ. Ντηνιακός.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ, ησυχία, συνάδελφοι.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Χρόνια Πολλά. Και εγώ θα είμαι
πολύ λιτός, πληροφοριακή ερώτηση σε συνδυασμό βέβαια με ένα από τα
πολλά θέματα βανδαλισμού, αν θέλετε, στην Πλ. Λαού, στην Πλ. Σκαμπά, με
γκράφιτι, βαψίματα. Αυτό ήθελα να το πω, εντάξει, τιμούμε έτσι με αυτόν τον
τρόπο τον ∆ημήτρη Σκαμπά με την πλατεία, συνδυαστικά ήθελα να το
ρωτήσω πληροφοριακά τι γίνεται με περιπτώσεις όπως του Στέλλιου Σάββα
και της Ελένης Καμπόλη που εκκρεμούν περιπτώσεις βάσει, ομόφωνα απ’ ό,τι
ξέρω αποφάσεων του ∆ημοτικού Συμβουλίου να τιμήσουμε τη μνήμη τους
εμπράκτως.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. ∆ρούλιας. ∆εν έχουμε. Ο κ.
Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Τις άλλες θα τις κάνουμε μετά, κατά τη συζήτηση των
θεμάτων. Εγώ μία ερώτηση. Από κάποιες ενστάσεις που είδα σε σχέση με
αυτήν την απόφαση που έχουμε πάρει για τα ρέματα κ.λπ., που είχαν γίνει
βέβαια από την προηγούμενη ∆ιοίκηση, είδα σε κάποιες από αυτές ότι είχε
γίνει μια εν πάση περιπτώσει αρκετά ικανοποιητική δουλειά με επικεφαλής τον
τότε τεχνικό, έναν από τους συμβούλους του κ. Μαραβέλια, τον κ. Σπηλιώτη,
και συνεργασία με κάποιους δικηγόρους και είδα ότι υπάρχει μια πληθώρα
στοιχείων για κάποια πράγματα. Αυτό το αρχείο του κ. Σπηλιώτη, το οποίο
φυσικά, δεν ξέρω αν έχει και ιδιωτικό ο άνθρωπος, αλλά δουλεύοντας εδώ
στον δήμο φεύγοντας θα πρέπει να το έχει παραδώσει, υπάρχει αυτό το
στοιχείο, αυτό το αρχείο του κ. Σπηλιώτη εδώ; Και αν δεν υπάρχει, είμαι της
γνώμης ότι θα πρέπει να διαταχθεί κάποια έρευνα, τελικά δεν μπορούν να
χάνονται, τη μια το Κτηματολόγιο το οποίο το ’64 φαίνεται σε κάποια
σχεδιαγράμματα που εγώ έχω στα χέρια μου, στη συνέχεια αυτό, διότι
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βοηθάει σε πολλά πράγματα και θα πρέπει έστω να ζητηθεί αν δεν υπάρχει
στον δήμο και δεν έχει βρεθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει; Κ. Τσατσαμπά.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Βρέθηκα χθες σε ένα κλειστό γυμναστήριο στην πόλη μας και
υπήρξε ένας αγώνας εκεί βόλεϊ όπου οι αρμόδιοι εκεί που έδινε τον αγώνα που
μετέφεραν ένα αίτημα και μία αγωνία και μία υπόσχεση που έχει υπάρξει από
τη ∆ημοτική Αρχή να τοποθετηθούν μπαλόνια σε κάποια ανοιχτά γήπεδα
προκειμένου να βελτιωθούν οι αγωνιστικές συνθήκες και με παρακάλεσαν να
τεθεί μία ερώτηση, να υπάρξει μία ενημέρωση αν αυτό το ζήτημα έχει
δρομολογηθεί και αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής του. Αυτό
ήθελα να ρωτήσω και να υπάρξει μια απάντηση, αν θέλετε να ενημερώσετε
και εσείς οι ίδιοι τους συλλόγους δηλαδή γιατί τίθεται το ερώτημα και μάλλον
δεν έχουν λάβει συγκεκριμένη απάντηση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τσατσαμπά. Υπάρχει άλλος συνάδελφος
που θέλει να ρωτήσει; Από τους αντιδημάρχους κάποιος που θέλει να πάρει
τον λόγο σε σχέση με τις ερωτήσεις των συναδέλφων; Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Γεια σας. Καταρχήν, ό,τι αφορά τη δημοτική περιουσία και την
εργασία που έκανε ο κ. Σπηλιώτης παράλληλα με τον κύριο..
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη, συγνώμη, Αντιδήμαρχε. Συνάδελφοι, να κάνουμε λίγο
ησυχία, δεν ακούγεται ο συνάδελφος. Πάμε.
ΒΟΡΕΑΣ: Θέλω να πω σε σχέση με τη δημοτική περιουσία και τα στοιχεία
που είχε μαζέψει ο Θοδωρής Σπηλιώτης όταν ήταν συνεργάτης του δήμου,
όπως και με την υπόθεση, και την έκθεση του κ. Πάτρα για συγκεκριμένες
ιδιοκτησίες όμως και όχι γενικά για όλο το Κτηματολόγιο της πόλης. Το
Κτηματολόγιο της πόλης είναι, η ιδιοκτησία της πόλης είναι ένα τεράστιο
πρόβλημα που δυστυχώς βγαίνει κάθε μέρα μπροστά μας και δεν υπάρχει
συνολική δουλειά που να καταγράφει ή να έχει άποψη για όλα τα θέματα. Επ’
αυτού λοιπόν έχω να πω ότι ανακάλυψα, όλως τυχαίως το λέω αυτό, κάποια
στοιχεία του κ. Σπηλιώτη σαν εργασία, έχω μια επικοινωνία μαζί του για
θέματα που υπάρχει πρόβλημα και δεν μπορούσε να το λύσουμε και είναι
σημαντική η βοήθεια που μας δίνει, όμως να τονίσω ότι από την έκθεση του
συγκεκριμένου

δικηγόρου

που

είχαμε

βάλει,

τα

επιχειρήματα

που
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χρησιμοποιήσαμε μας βγήκαν σε... δυστυχώς δεν μας βγήκαν σε καλό.
Αποδείχθηκε δηλαδή ότι εκεί που χρησιμοποιήσαμε για συγκεκριμένες
ιδιοκτησίες αυτά τα στοιχεία ή με τον τρόπο που τα χρησιμοποιήσαμε, αλλά
αυτό δεν μπορώ εγώ να το ελέγξω, δεν είμαι ούτε νομικός, ούτε τεχνικός,
δυστυχώς δεν πέρασαν.
Έχουμε κάνει ενστάσεις πάλι, έχουμε και άλλα στοιχεία προσθέσει, η Υπηρεσία
εργάζεται μέχρι την Κυριακή προσπαθώντας να μαζέψει στοιχεία και
βρίσκουμε στοιχεία, αποδεικνύεται ότι οι μεγαλοϊδιοκτήτες δυστυχώς ό,τι δεν
κινείται στην πόλη και δεν υπάρχει συγκεκριμένη, είναι λίγο μπερδεμένο,
ζητάνε ακόμα και οικόπεδα τα οποία έχουν χτιστεί και έχουν πουληθεί από
χρόνια και μέχρι τον πεζόδρομο του δάσους που έχει γίνει άσφαλτος πριν το
’53 που ήταν δήμαρχος ο κ. Κουτσούκος, ο αείμνηστος Κουτσούκος.
Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν είναι δυνατόν μετά από 60 χρόνια και, 66, 67
χρόνια να έρχονται να ζητάνε ιδιοκτησία ότι είναι δική τους. Όταν υπάρχουν
και συμβόλαια που έχει πληρώσει ο δήμος μας και έχει αποζημιώσει ιδιοκτήτες
γι’ αυτά τα συγκεκριμένα. Τέλος πάντων είμαστε σε μια τέτοια διαδικασία, έχω
την αντίληψη, επικοινωνώ με τον Θοδωρή Σπηλιώτη, με έχει βοηθήσει αρκετά
σε προσωπικό επίπεδο και μου έχει δώσει στοιχεία που μας έχουν
εξυπηρετήσει. ∆υστυχώς όπως αποδεικνύεται όμως, επειδή ζητάνε ό,τι δεν
κινείται στην πόλη, θεωρώ ότι θα πάμε σε δικαστήρια στη συνέχεια που θα
είναι το επόμενο στάδιο, προσπαθώντας να αποδείξουμε ότι δεν είναι
ιδιοκτησία κάποιου. Υπάρχουν στοιχεία πολύ σημαντικά που αποδεικνύουν ότι
οι άνθρωποι αυτοί δυστυχώς προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τα πάντα και
την άγνοια των περισσοτέρων γιατί από το ’28 μέχρι σήμερα έχει περάσει
σχεδόν ένας αιώνας, και προσπαθούν να εκμεταλλευτούν αυτό γιατί δεν
υπάρχουν οι άνθρωποι που μπορούσαν να αποδείξουν ακριβώς.
Και όπως αυτό το μπεζ βιβλίο καθ’ ομολογία του κ. Ιγγλέση εξαφανίστηκε από
το ’83 και μετά, είχε παραδοθεί από τον ∆ημήτρη Σκαμπά, δυστυχώς αυτό
είναι ένα μεγάλο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε.
Και εγώ θα χαμογελούσα, γιατί άμα ήμουν σε αμηχανία αυτό θα έκανα, για
τον συνάδελφο που το έκανε προηγουμένως. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλος συνάδελφος από τους αντιδημάρχους; Ο κ. Καραγιάννης.
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα. Έχει γίνει μια πολύ μεγάλη προσπάθεια με τα
μπαλόνια. Η θέλησή μας ήταν να προλάβουμε μέσα στο ’16 να έχουν
τελειώσει. Υπήρχε, για να θυμίσω στο Σώμα, υπήρχε μία έτοιμη μελέτη για
ένα δημοτικό που είχε εκπονήσει η πρώην... η ΚΤΥΠ, Κτιριακές Υποδομές Α.Ε.,
οι οποίες δεν προχώρησε λόγω της... υπήρχε μια αντίρρηση και από τον
Σύλλογο Γονέων του σχολείου. Το ένα σχέδιο ήταν αυτό, και το δεύτερο είναι
για να κλείσουν με μπαλόνια πάνω στον πρώτο πυρήνα αθλητικών
εγκαταστάσεων τα δύο γήπεδα τα ανοιχτά του μπάσκετ.
Η διάθεσή μας είναι η εξής. Επειδή για να γίνουν τα λεγόμενα μπαλόνια, αυτά
τα ανοιχτού τύπου στέγαστρα, χρειάζεται στατική μελέτη, στατικός και
αντίστοιχη δυνατότητα από τον δήμο, από την Τεχνική Υπηρεσία δεν υπάρχει,
άρα έχουμε κινηθεί στην εξής λογική, έχουμε επισκεφτεί μέχρι στιγμής
κάποιους δήμους που έχουν τέτοιες υποδομές, τις επόμενες μέρες θα
επισκεφτούμε και τον ∆ήμο Ν. Σμύρνης που έχει ένα αντίστοιχο τέτοια, μια
τέτοια αθλητική εγκατάσταση, έχουμε επισκεφτεί το γήπεδο της Κηφισιάς και
της Ελληνογερμανικής Σχολής και κάνουμε μία προσπάθεια με τον ∆ήμο
Άμφισσα που είχε ένα τέτοιο γήπεδο, έφτιαξε κλειστό και είναι αναξιοποίητος
εκεί ο σκελετός επί της ουσίας, τα σίδερα, μήπως μπορούμε με αυτόν τον
τρόπο είτε παίρνοντας τη μελέτη, είτε παίρνοντας τον σκελετό να μπορέσει να
ολοκληρωθεί το έργο.
Όπως είδατε μπήκε και στο τεχνικό πρόγραμμα του ’17. Και τον Σεπτέμβρη
που το συζητήσαμε με τους συλλόγους κατά τη διάρκεια των συζητήσεων για
την κατανομή των ωρών στις αθλητικές εγκατάσταση ειπώθηκε η δική μας
διάθεση, θέληση, προσανατολισμός, είναι τον Σεπτέμβρη του ’17 να είμαστε
έτοιμοι. Σε αυτήν την κατεύθυνση είμαστε δηλαδή και σε συνεργασία με την
Τεχνική Υπηρεσία. ∆εν είναι κάτι εύκολο, ωστόσο επειδή δεν είναι και βαρέως
τύπου κατασκευή, θεωρούμε ότι αν καταλήξουμε σε κάτι το οποίο να ταιριάζει
καταρχήν εκεί στον χώρο, στον πρώτο πυρήνα, νομίζω ότι μέχρι τον
Σεπτέμβριο του 2017 θα έχει ολοκληρωθεί.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο δήμαρχος.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Για τους βανδαλισμούς στην Πλ. Σκαμπά τι να πω εγώ. Μια
διαπίστωση είναι αυτή η οποία έγινε. ∆υστυχώς βανδαλισμοί είπαμε ότι
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γίνονται παντού. Και στο Χαϊδάρι, σε όλες τις περιοχές και σε όλους τους
δήμους. Είναι ένα φαινόμενο με κοινωνικά αίτια. Βλέπετε ότι η Αστυνομία
προχθές είπαμε να έρθει να... τέλος πάντων για κάποιο θέμα που είχε
προκύψει, και δήλωσε αδυναμία. ∆ηλαδή υπήρχε μία καταγγελία ότι κάπου
γίνεται κάτι στο Χαϊδάρι, και πήγα εγώ με τον αντιδήμαρχο τον κ. Κουδελούδη
και το Τμήμα εδώ δήλωσε αδυναμία στο να παρευρεθεί γιατί δεν είχε δύναμη.
Για να σκεφτείτε δηλαδή τι ακριβώς γίνεται.
Για την ονοματοδοσία, θα προχωρήσει. Το αρχείο του Σπηλιώτη βέβαια, θα
βρούμε δρόμους, γιατί υπάρχουν κάποια θέματα και με κάποιους δρόμους.
Ουσιαστικά δρόμοι, ναι.
Για τον κ. Σάββα, πιθανόν να υπάρξει, γιατί σε συνεννόηση με την οικογένεια
υπάρχει ένας δρόμος που θέλει να ονοματιστεί. Θα δούμε τώρα για την Ελένη
Καμπόλη. Για το αρχείο του Σπηλιώτη, είπε και ο Κώστας Βορέας πολλά
πράγματα. Εγώ να πω όχι τόσο για το αρχείο, όσο για τη διαδικασία του
Κτηματολογίου, θα το έχουμε μετά και σαν θέμα, να πω ότι έχει ασχοληθεί
πάρα πολύ η Τεχνική Υπηρεσία και το Τοπογραφικό Τμήμα με τη Νομική
Υπηρεσία παράλληλα και με τη στήριξη ειδικού συνεργάτη, νομικού δηλαδή,
όπου πραγματικά πιστεύουμε ότι όσο μπορούμε χτίσαμε περισσότερο και με
περισσότερο επιχειρήματα όλες τις ενστάσεις οι οποίες έχουν γίνει, και τις
αμφισβητήσεις για πάρα πολλά ζητήματα. Είπε και ο Κώστας, οτιδήποτε
υπάρχει στον δήμο αμφισβητείται από παλιούς οικοπεδοφάγους, καταπατητές,
οτιδήποτε άλλο όπως μπορούμε να τους ονοματίσουμε, οι οποίοι διεκδικούν
κάθε ελεύθερο χώρο και ακόμα και χώρους που λειτουργούν σήμερα παιδικές
χαρές, το κολυμβητήριο, σχολεία, δημόσια κτίρια, το αθλητικό κέντρο,
οπουδήποτε δηλαδή, οτιδήποτε υπάρχει, αμφισβητείται. Έχουν αξιοποιηθεί
όλα τα στοιχεία τα οποία έχουμε, και έχουν αξιοποιηθεί και πληροφορίες από
ανθρώπους, μάλιστα κάναμε και μία επαφή με τον πρώην δήμαρχο τον κ.
Ντηνιακό για το θέμα του Προφ. Ηλία, προσπαθούμε τέλος πάντων ό,τι
δυνατότητα μας δίνεται από πληροφορίες και στοιχεία να τα αξιοποιήσουμε.
Για τα μπαλόνια είπε ο Νίκος, δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην Η∆, έχετε πάρει δύο Εκτός
Ημερησίας θέματα που προτείνονται να μπουν προς συζήτησης στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο.
1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου «Στέγη Πολιτισμού» στο
∆άσος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στο ∆άσος, στην Παπανδρέου, αυτό που έχουμε ως δήμος.
2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Λήψη απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου σχετικά με τον ορισμό
αμοιβής δικηγόρου αναφορικά με την υπόθεση ενστάσεων του
Κτηματολογίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση να κουβεντιαστούν στο τέλος, συνάδελφοι;
∆εν υπάρχει, απ’ ό,τι βλέπω. Συμφωνούμε, λοιπόν.
Περνάμε στην Ημερήσια ∆ιάταξη.
1ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης ανάκλησης δέσμευσης πίστωσης
προϋπολογισμού οικον. Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Είναι ανάκληση προκειμένου να πληρωθούν, να μπει καινούρια
ΑΥ για να πληρωθεί η μετακίνηση στο συνέδριο της Θεσσαλονίκης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι, σε σχέση με αυτό; Συμφωνούμε.
2ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Έγκριση 13ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού του ∆ήμου μας, οικον.
Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όπως είπε και ο Αντρέας Μποζίκας στην αρχή, είναι
αναμόρφωση κυρίως για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε το Κοινωνικό
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Παντοπωλείο που έχει εγκριθεί η συμμετοχή του δήμου και δεύτερον, για να
τακτοποιηθούν κάποιοι κωδικοί μιας και είναι τέλος του χρόνου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, υπάρχει κάτι σε σχέση με την αναμόρφωση του
προϋπολογισμού; Κ. Ντηνιακέ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εμείς δεν το ψηφίζουμε για τυπικούς λόγους. Τώρα το είδαμε,
δεν μπορούμε να λάβουμε γνώση.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη, Βαγγέλη, επειδή δεν άκουσα καλά, καταψηφίζετε;
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καταψηφίζετε. Ωραία. Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Κατά
πλειοψηφία, συνάδελφοι; Και εσείς; Ωραία. Κατά πλειοψηφία, καταγράφηκε,
συνάδελφοι, ποιοι ψηφίζουν και ποιοι...
3ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος
∆ήμου Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προέρχεται από την αναμόρφωση, συνάδελφοι, υπάρχει κάτι;
Έχετε το εισηγητικό. Συμφωνούμε στην τροποποίηση; Κατά πλειοψηφία.
Καταψηφίζει ο κ. ∆ρούλιας.
4ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος
∆ράσης ∆ήμου Έτους 2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ίδιο φαντάζομαι, συνάδελφοι; Κατά πλειοψηφία. Καταψηφίζει
ο κ. ∆ρούλιας
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5ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΘΩΡΑΚΙΣΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΩ ΑΦΑΙΑΣ –
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015».
&
6ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκριση «ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΥΠΟ∆ΟΜΩΝ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ
ΒΟΡΕΙΟ∆ΥΤΙΚΗΣ ΛΕΚΑΝΗΣ ∆ΑΣΟΥΣ ΧΑΪ∆ΑΡΙΟΥ, ΛΟΓΩ
ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βορέας.
ΒΟΡΕΑΣ: Θα είμαι όσο μπορώ πιο περιληπτικός. Γνωρίζετε το πρόβλημα, έχει
ξανασυζητηθεί αυτό εδώ. Είναι γνωστό ότι πλημμυρίζει έτσι και αλλιώς η
Αφαία και δημιουργούνται καταστροφές. Έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία,
φαίνεται βέβαια και σε όλο το εισηγητικό που υπάρχει και υπάρχει και ο
προϋπολογισμός μέσω αυτής της συγκεκριμένης εργασίας που πρέπει να γίνει.
Έχει ολοκληρωθεί, έχει συμπληρωθεί, έχει διορθωθεί, είναι ώριμη κατά την
άποψή μας και θεωρώ πραγματικά ότι πρέπει ομόφωνα να αποφασίσουμε για
να αποδείξουμε και σε τελευταία ανάλυση ότι πέρα από κάποιες διαφορές που
υπάρχουν μεταξύ μας τα αναγκαία έργα που δεκαετίες ταλανίζουν αυτήν την
πόλη πρέπει κάποτε να γίνουν.
Με αυτή λοιπόν τη λογική κάνω αυτήν την εισήγηση και σας προτρέπω να το
στηρίξετε όλες οι παρατάξεις, χωρίς να σκεφτείτε κάτι άλλο στο πίσω μέρος
του μυαλού σας. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, υπάρχει κάποιο ερώτημα; Ο κ. Ντηνιακός.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Έχω δύο ερωτήσεις. Ποια διαδικασία ακολουθήθηκε για την
επιλογή του μελετητή; Ποιο το κόστος της μελέτης, ο χρόνος της παράδοσης
και αν παραδόθηκε αυτή έγκαιρα. Και μια παρατήρηση σχετικά με τη
γεωποικιλομορφία του χώρου, δεδομένου ότι οι ροές έρχονται από το βουνό,
από το Αιγάλεω και το Ποικίλο και εμποδίζονται στη φυσική τους ροή από την
εθνική οδό η οποία υπάγεται στην Περιφέρεια. Έχει γίνει κάποια επαφή
ανάληψης του έργου από την Περιφέρεια, από τις ... γιατί ουσιαστικά η
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Περιφέρεια είναι υπεύθυνη για τις απορροές του όρους, δηλαδή αυτό είναι το
ένα κομμάτι του έργου. Για την επίλυση συνολικά και τη συνολική
αντιμετώπιση υπάρχει κάποια... υπάρχει συνεργασία, υπάρχει επαφή; Μία
πληροφόρηση σχετικά με αυτό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα, συνάδελφοι, σε σχέση με το θέμα αυτό; ∆εν
υπάρχει. Θα απαντήσει ο αντιδήμαρχος ή ο δήμαρχος; Ερώτημα, Κώστα, λέμε
γι’ αυτό το θέμα. Ο κ. Ασπρογέρακας.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Καταρχήν εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής, μάλλον τα εξής,
γιατί αυτό αφορά και το δεύτερο, αυτή η μελέτη εν πάση περιπτώσει που
έγινε, έχει εγκριθεί καταρχήν από την Τεχνική Υπηρεσία του δήμου; Ένα
πρώτο ερώτημα.
Ένα δεύτερο που δεν είναι ερώτημα, είναι ερώτημα και τοποθέτηση μαζί με
δυο λόγια, είναι ότι έχω την αίσθηση ότι θα πρέπει αυτές τις μελέτες εμείς δεν
τις ξέρουμε καν, δεν τις έχουμε δει, και εννοώ δεν τις έχουμε δει, όλοι έχουμε
κάποιον φίλο μηχανικό, κ.λπ., ο οποίος θα μπορέσει να μας πει ή να μας
φωτίσει σε κάποια πράγματα.
Το τρίτο, οι κάτοικοι των συγκεκριμένων περιοχών έχουν λάβει γνώση αυτή
της μελέτης που υπάρχει, τι κάνει ακριβώς, πώς, τι, μπορεί να υπάρχουν
ενστάσεις, μπορεί να υπάρχουν κάποια τέτοια ζητήματα. ∆ηλαδή καταρχήν
θέλω να δηλώσω από την αρχή, βεβαίως είμαστε και υπέρ των δύο έργων
αυτών ότι πρέπει να γίνουν, αλλά διατηρώ εγώ προσωπικά μία επιφύλαξη ως
προς τα ζητήματα που έβαλα προηγούμενα που αφορά και το άλλο σκέλος,
βέβαια, τη δεύτερη εκπόνηση της μελέτης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Υπάρχει άλλο ερώτημα,
συνάδελφοι; Αν δεν υπάρχει, να δώσουμε το λόγο στο δήμαρχο. Ορίστε; Να
πει ο αντιδήμαρχος πρώτα.
ΒΟΡΕΑΣ: ∆ύο πολύ γρήγορα. Οι όροι έχουν τηρηθεί. Εξάλλου η εισήγηση
που έρχεται είναι της Τεχνικής Υπηρεσίας και την υπογράφει η κα
Παναγιωτάκου. Νομίζω ότι οι επικεφαλής των παρατάξεων πρέπει να έχουν
λάβει εκτός από αυτό και όλα τα απαραίτητα στοιχεία. Η μελέτη, συγνώμη,
εντάξει, πιθανόν να έγινε κάποιο λάθος από τη μεριά του υπαλλήλου. ∆εν είναι
εκεί το θέμα. Η μελέτη έχει εγκριθεί, έχει παρακολουθηθεί από την αρχή από
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το ηλεκτρομηχανολογικό τμήμα του δήμου, των Υπηρεσιών και οι κάτοικοι
γνωρίζουν και στην περιοχή της Αφαίας η οποία μας ταλαιπώρησε ιδιαίτερα για
τη διαδρομή λόγω του τρόπου που έχει μετατοπιστεί το ρέμα και που υπάρχει
το άλλο κομμάτι της Κάτω Αφαίας.
Είναι δεδομένο αυτό, δηλαδή οποιοδήποτε άλλο στοιχείο δεν σας έχει
αποδοθεί και θέλετε να το στείλουμε με email, το στέλνουμε.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό, Αντιδήμαρχε. Συνάδελφοι, η μελέτη είναι στη
διάθεση οποιουδήποτε συναδέλφου στην Τεχνική Υπηρεσία να την πάρει να
την μελετήσει. Αλλά να σταλεί με email αυτό το πράγμα δεν γινόταν. Το λέω
από την πλευρά του τμήματος να έχετε υπόψη σας.
ΒΟΡΕΑΣ: ΠΑΡΑΛΛΗΛΟΙ ∆ΙΑΛΟΓΟΙ... για να σταλεί η μελέτη ολόκληρη.
Μίλησα για να δοθούν διευκρινίσεις με email.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ήμαρχε, θέλεις κάτι;
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πω.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον, εδώ μιλάμε σήμερα για δύο μελέτες που αν
υλοποιηθούν, θα λύσουν σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό δύο βασικά προβλήματα
που υπάρχουν σε δύο περιοχές, στην Αφαία και στο Β∆ ∆άσος. Και εμείς
πιστεύουμε ότι θα υλοποιηθούν, τουλάχιστο υπάρχει δέσμευση από τη
Περιφέρεια ότι θα αναλάβει το κόστος του έργου. Αν θυμάστε, είχαμε
συζητήσει επανειλημμένα εδώ σε αυτήν την αίθουσα ότι εμείς σαν δήμος θα
αναλάβουμε να κάνουμε τις μελέτες, γι’ αυτό και βρήκαμε μελετητικά γραφεία
για να γίνουν οι μελέτες, και το έργο θα ενταχθεί στην Περιφέρεια όπου
υπάρχει δέσμευση της Περιφέρειας όπως προχώρησε το θέμα του κεντρικού
αγωγού να προχωρήσει και οποιεσδήποτε άλλες μελέτες είναι ώριμες για την
αντιπλημμυρική θωράκιση των περιοχών της ∆υτ. Αθήνας.
Έχουμε

έρθει

σε

επαφή,

σε

πολύ

συχνή

επαφή

είμαι

με

τον

αντιπεριφερειάρχη, οπότε τελειώνοντας αυτή η διαδικασία και του ∆ημοτικού
Συμβουλίου και αφού πέρασε πια από πολύ μεγάλο κόσκινο, πέρασαν, μάλλον,
και οι δύο μελέτες, ήρθαν σήμερα πια, έχει τελειώσει γιατί πήγαν στη
∆ιεύθυνση Αντιπλημμυρικών και Εγγειοβελτιωτικών Έργων, στην Κεντρική
Συντονιστική Επιτροπή του υπουργείου. ∆ηλαδή υπάρχουν διάφορα στάδια
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από τα οποία η αρχική μελέτη ας πούμε μπήκαν κάποια ζητήματα σε σχέση με
το πιθανές άλλες λύσεις κ.λπ., κ.λπ., βελτιώθηκε και ήρθαν πια σήμερα και με
τη συνεργασία των αρμόδιων φορέων των υπουργείων και έχουν καταληχθεί
σε αυτήν την πρόταση την οποία θα σας πω σε λίγο.
Η κάθε... με ανάθεση έγινε, τα έχουμε συζητήσει αυτά στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο αρκετές φορές.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, απλά επειδή ρώτησε ο κ. Ντηνιακός. Έγινε με ανάθεση,
έγιναν τρεις μελέτες έχουμε, απλά επειδή τα έχω πει πάρα πολλές φορές στο
∆ημοτικό Συμβούλιο, γι’ αυτό. Οι δυο συζητιούνται σήμερα που έχουν
τελειώσει, η τρίτη είναι ακόμα στη φάση της εκπόνησης και σε λίγο καιρό θα
είναι και αυτή έτοιμη. Ήταν 15.000,00€ η κάθε ανάθεση, τις έχουμε ψηφίσει
αυτές στο ∆ημοτικό Συμβούλιο.
Οι μελετητές είναι εξειδικευμένοι υδραυλικοί μηχανολόγοι, δηλαδή είναι
εξειδικευμένοι σε τέτοιου είδους μελέτες, δεν θέλαμε να βρούμε έναν
οποιονδήποτε μηχανικό να κάνει μια τέτοια μελέτη, με τεράστια εμπειρία, το
ξέρεις, εξάλλου το έχουμε συζητήσει εδώ, Ηρακλή, και υπήρχαν εδώ οι εξής
δυσκολίες, στο Β∆ ∆άσος υπήρχε τεράστιο πρόβλημα με το ότι έπρεπε να
βρεθούν, επειδή συζητάμε τώρα για όλη τη λεκάνη του Ποικίλου Όρους σε
εκείνη την πλευρά, έπρεπε να βρεθούν υδρολογικά στοιχεία σχετικά με το τι
υπάρχει πάνω στο βουνό, τα ρέματα, αν υπάρχουν, την κατεύθυνση του
νερού, τι ποσότητα νερού πέφτουν, πού έρχονται, κ.λπ., και επίσης το πού θα
κουμπώσει, γιατί έπρεπε κάπου όλο αυτό το έργο να κουμπώσει σε αγωγούς
οι οποίοι θα υπήρχαν.
Ο μελετητής, επειδή κάναμε και επιτόπιες επαφές πάρα πολλές φορές και
επισκέψεις εκεί, υπήρχε στην αρχή, είχε βρεθεί ένας αγωγός ο οποίος υπήρχε
μέσα στον χώρο του ψυχιατρείου, ο οποίος όμως τελικά ήταν ανενεργός,
δεν... και δεν εξυπηρετούσε, και δεν οδηγούσε πουθενά. Ενώ πιστεύουμε ότι
οδηγεί στην Λ. Καβάλας. Θέλω να σου πω και το πόσο περίπλοκη και το πόσο
χρονοβόρα είναι όλη αυτή η διαδικασία. Και αφού βρέθηκαν και χάρτες από τη
Γεωγραφική Υπηρεσία, κ.λπ., κ.λπ..
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Αυτό λοιπόν που γίνεται τώρα είναι, ουσιαστικά με δυο λόγια να σας πω ότι
συγκεντρώνονται τα νερά στη διασταύρωση, ένας μεγάλος όγκος νερών στη
διασταύρωση Ακροπόλεως και Μάνου Κατράκη, αυτά όλα διοχετεύονται με
έναν κεντρικό αγωγό παράλληλα με την Αντύπα και πηγαίνουν πιο κάτω
παράλληλα με την μάντρα του ψυχιατρείου και αριστερά στη Λουντέμη κ.λπ.,
και πιο κάτω κουμπώνουν με αγωγούς οι οποίοι υπήρχαν αγωγοί υποδοχής οι
οποίοι όμως ήταν δυστυχώς ανενεργοί και δεν αξιοποιήθηκαν όταν έγινε η
ένταξη του Άνω ∆άσους.
Υπήρχαν διάφορα τεχνικά ζητήματα σε σχέση με το μέγεθος των αγωγών, γι’
αυτό και καθυστέρησε κάποια στιγμή, γιατί οι αγωγοί που προβλέπονταν δεν
μπορούσαν να κουμπώσουν με τους προηγούμενους αγωγούς οι οποίοι ήταν
μικρότερης διαμέτρου και έπρεπε να αλλάξουν και πιο κάτω οι αγωγοί. Γι’ αυτό
υπάρχει και μεγάλο κόστος, κ.λπ..
Για την Αφαία, εκεί έχουμε το εξής, πρώτον, έχουμε τα νερά τα οποία
έρχονται από το Όρος Αιγάλεω, κυρίως δηλαδή από εκεί έρχονται τα νερά.
Καταλαβαίνετε ένα ολόκληρο βουνό τι κατεβάζει. Είχαμε με τη δημιουργία της
σχολής κάτω της Νέας Παιδείας, εκεί αλλοιώθηκε εντελώς το περιβάλλον.
Είχαμε δηλαδή ένα πρόβλημα με τη δημιουργία της σχολής. ∆εύτερο
πρόβλημα, είχαμε με τη δημιουργία της γέφυρας της σιδηροδρομικής γραμμής
δηλαδή. Σε εκείνο το σημείο ακριβώς έγινε η γέφυρα, κόπηκαν πολλές
χιλιάδες, γύρω στα 5.000 δέντρα εμείς υπολογίζουμε, σε αυτήν την περιοχή,
έγινε αλλοίωση του εδάφους, έγιναν χωματουργικές εργασίες για να
ανοιχθούν οι δρόμοι που έπρεπε να γίνουν και δρόμοι μάλιστα στήριξης των
φορτηγών και των αυτοκινήτων που θα ανέβαιναν στο βουνό, δηλαδή
καταστράφηκε ένα πολύ μεγάλο κομμάτι του ∆άσους, και επίσης τα νερά
διέβρωσαν πια το χώμα που υπήρχε εκεί και κατέβασαν και πάρα πολλές
πέτρες κάτω. ∆ηλαδή μιλάμε για μία αλλοίωση, η Γιάννα Ζέρβα επειδή τυχαίνει
να μένει και εκεί ακριβώς δίπλα, ξέρει πολύ καλά την αλλοίωση εκεί του
περιβάλλοντος.
Με τη δημιουργία της Νέας Παιδείας, ενώ υπήρχε μία φυσική ροή και
σχηματιζόταν ένα ρέμα φυσικό, εγκλωβίστηκαν τα νερά και είναι μία πολύ
μικρή... ένας αγωγός πολύ μικρός ο οποίος παίρνει ούτε τα μισά νερά από
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αυτά που έπαιρνε το φυσικό ρέμα το οποίο είχε δημιουργηθεί εκεί, με
αποτέλεσμα να πολλαπλασιάζεται ο όγκος του νερού που φεύγει στην περιοχή
της Αφαίας.
Επίσης έχουμε κατακρήμνιση από τις πέτρες, από τα βράχια, κ.λπ., που
φράζουν εκεί το ρέμα, δηλαδή υπάρχει μια ανωμαλία πολύ μεγάλη σε μία
περιοχή που λειτουργούσε φυσιολογικά όλα τα προηγούμενα χρόνια. Στη
μελέτη που έγινε προσπάθησε ο μελετητής να βρει λύση για να φύγουν τα
νερά κάτω από την εθνική οδό, και να βρουν το ρέμα της Αφαίας. Εκεί
σύμφωνα με μαρτυρίες που υπήρχαν παλιότερα και εδώ υπάρχει μία τεράστια
αδυναμία, το να μην υπάρχουν άνθρωποι που να μπορούν να βρουν, και τέλος
πάντων όλα αυτά διαχρονικά, όλα τα προηγούμενα χρόνια η Τεχνική Υπηρεσία
να μην ξέρει πού ακριβώς υπήρχαν υποδομές, υπήρχε ένας αγωγός ο οποίος
ήταν σε αναμονή ακριβώς αν γίνει κάποιο έργο αντιπλημμυρικό, να περάσει το
νερό και να περάσει απέναντι στο ρέμα της Αφαίας. Αυτός ο αγωγός παρότι
πολλοί κάτοικοι έψαξαν, όπως και εδώ τα συνεργεία της Τεχνικής Υπηρεσίας
του δήμου επανειλημμένα πήγαν με τον εκσκαφέα εκεί και έψαχναν να βρουν
πού είναι, δεν βρέθηκε ο αγωγός αυτός.
Αυτό βέβαια μπορεί να είναι και καλύτερο σαν αποτέλεσμα και άλλαξε και τα
σχέδια τα οποία, τα αρχικά του μελετητή και ο μελετητής τα είδε διαφορετικά
το θέμα, γιατί αν αυτό το νερό της Κάτω Αφαίας πήγαινε απέναντι στην Κάτω
Αφαία, τότε ήδη το ρέμα το οποίο δημιουργούσε προβλήματα στην περιοχή
υπερχείλισης και είχαμε ζητήματα πιθανόν κατάρρευσης και κάποιων σπιτιών
πιο κάτω, δηλαδή σε δύο σημεία, στο εκκλησάκι και κάτω ανάμεσα στο
κέλυφος που έχει το ποτάμι το τσιμέντινο υπάρχει μία απόσταση 300μ. που
δεν έχει γίνει έργο από την Περιφέρεια και συνεχίζει μετά από εκεί και κάτω
και οδηγεί στη θάλασσα.
Αυτό το κομμάτι λοιπόν εκεί σε αυτό το κομμάτι γίνεται υπερχείλιση και
υπάρχει κίνδυνος και για τα σπίτια. Αν έπεφτε λοιπόν και το ρέμα της Κάτω
Αφαίας εκεί, τότε τα πράγματα θα ήταν πάρα πολύ επικίνδυνα.
Η λύση λοιπόν που επιλέχθηκε ήταν να υπάρξει αγωγός κάτω από την
Πούλιας, να μαζεύει τα νερά εκεί τα οποία έρχονται και να οδηγούνται αυτά τα
νερά μέσω ενός μεγάλου αγωγού παράλληλα με τη Λ. Καβάλας να περάσει
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κάτω από τη Λ. Σχιστού και να οδηγηθούν στην εκβολή του ρέματος και της
Πάνω Αφαίας, δηλαδή σε εκείνο το σημείο που γίνεται η εκβολή και με μια
κατάλληλη εκβάθυνση εκεί που μπορεί να γίνει, αυτή θα είναι τέλος πάντων η
ροή των νερών.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το ρέμα του σχολείου, ναι, θα γίνουν διάφορες υποδοχές εκεί,
θα γίνουν... δεν θα τα παίρνουμε μόνο από ένα σημείο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα εγώ δεν θέλω να σχολιάσω. Καταλαβαίνεις.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, μετά από τις διευκρινίσεις του δημάρχου...
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν τελείωσα, μισό λεπτάκι ακόμα, για να τελειώσω. Αν
εγκρίθηκαν από την Τεχνική Υπηρεσία, είναι σαφές ότι εγκρίθηκαν. Είπαμε ότι
όποιος συνάδελφος ήθελε, και αυτό το λέμε και άλλες φορές, υπάρχουν
κάποια πράγματα που δεν μπορούν να δοθούν ούτε με ηλεκτρονικό τρόπο,
ούτε με φωτοτυπία, ούτε... δηλαδή αυτά τα σχέδια όποιος ήθελε και
βλέποντας εδώ και αρκετές μέρες τα θέματα του ∆ημοτικού Συμβουλίου,
μπορούσε να πάει και να ρωτήσει βέβαια και διάφορες πληροφορίες και
διευκρινίσεις.
Και επίσης για τους κατοίκους στην Αφαία το συζητήσαμε στην τελευταία
φορά που κάναμε την επίσκεψη, το θέμα το ξέρουν δηλαδή οι κάτοικοι της
Αφαίας, το θέμα και το από πού θα περάσουν και πού θα οδηγηθούν τα νερά.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, κ. Ασπρογέρακα, παρακαλώ.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ... Εγώ απλώς σας δίνω την
πληροφορία ότι σήμερα ή αύριο συζητάνε στη Βουλή να περάσουν κάποια
τροπολογία σχετικά με τον Ν.2742/99 με το οποίο προστατεύεται η περιοχή
εδώ, ως ιδιαίτερου φυσικού κάλλους. Τι λέει η τροπολογία δεν ξέρω, έχω
όμως την πληροφορία ότι ετοιμάζουν τροπολογία για σήμερα ή αύριο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μετά τις διευκρινίσεις, συνάδελφοι;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι, ναι. Συνάδελφοι, μετά τις διευκρινίσεις του δημάρχου και
του αντιδημάρχου, υπάρχει αντίρρηση όσον αφορά το 6ο θέμα; Ομόφωνα,
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συνάδελφοι; Ομόφωνα. Για το θέμα 5ο και το 6ο, νομίζω ότι το ίδιο, έτσι;
Ομόφωνα, λοιπόν.
7ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί μετάθεσης προθεσμίας εκτέλεσης
σύμβασης για την υλοποίηση του έργου «∆ημιουργία Ιστορικού
Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Το ιστορικό λεύκωμα είναι, αν και γράφει βέβαια και το
εισηγητικό, έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί 31/12 και λόγω της παράτασης που
ζητάει ο ανάδοχος είπαμε να πάει έναν ακόμα χρόνο προκειμένου να
παραδοθεί, να πάει δηλαδή μέχρι 31/12/2017. Είναι έργο αυτό, εμείς το
βρήκαμε, είναι έργο το οποίο έχει εγκριθεί και έχει ολοκληρωθεί η α’ φάση
δηλαδή όταν εμείς παραλάβαμε και μένει να παραδοθεί ολόκληρο.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνάδελφοι, ερωτήσεις. Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Τίποτα, δια μικροφώνου επαναλαμβάνω αυτό που ρώτησαν τον
αντιδήμαρχο, μου απάντησε ότι το βρήκατε αυτό το έργο σε εξέλιξη, αυτή τη
μελέτη, από την ανάθεση, και είναι προϋπολογισμού 36.500, είναι λεύκωμα
και έχει περάσει όλες τις νομικές διαδικασίες, δηλαδή επίτροπο, κ.λπ..
05/09/2014.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μήπως αναλάβατε...
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: 05/29 πέρασε. Είχαν παρθεί...
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω εγώ. Είχε περάσει Οικονομική Επιτροπή πριν από
εμάς, προηγούμενη ∆ιοίκηση, και έλεγχος νομιμότητας είχε περάσει. Εμείς
υπογράψαμε τη σύμβαση στις 05/09.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα, συνάδελφοι; Υπάρχει; Όσον αφορά το θέμα
αυτό, υπάρχει διαφωνία; Κ. Ντηνιακέ.
ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ: Εμείς καταψηφίζουμε γιατί το έχουμε καταψηφίσει, οπότε το
ένα ακολουθεί το άλλο. Σαν να ψηφίζουμε την παράταση και να μην τον
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αποδεχόμαστε. Αν μπορούσαμε να... αν μπορεί να αποσυρθεί κιόλας, θα το
δεχόμασταν σαν αίτημα. Εκεί θα ψηφίζαμε ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατά πλειοψηφία.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, ναι, το ψηφίζετε, θα σας πω το εξής, αν γίνει μία
σωστή δουλειά, ένα ιστορικό λεύκωμα για την πόλη και με δεδομένο ότι θα
δημιουργηθεί και το μουσείο της πόλης, είναι απαραίτητο και πρέπει να
υπάρχει και ένα επικαιροποιημένο λεύκωμα. ∆εν είναι καθόλου πολλά τα
χρήματα σε σχέση με... Αν δημιουργηθεί αυτό το λεύκωμα σύμφωνα, λέμε
πάλι, με τις προδιαγραφές που πρέπει να βάλουμε, το περιεχόμενο που πρέπει
να έχει, και βέβαια θα έρθει και σαν επικαιροποιημένο συμπλήρωμα και των
υπολοίπων δουλειών που έχουν γίνει και των λευκωμάτων που έχουν βγει.
ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ: Να ρωτήσω διευκρινιστικά. Όπως αναφέρει ο δήμαρχος,
μιλάει για κάποιες ουσιαστικά νέες εργασίες που θα απαιτηθούν για να
συμπληρωθεί το λεύκωμα και να γίνει ολοκληρωμένη δουλειά όπως λέει, που
εγώ προσωπικά δεν θα είχα αντίρρηση αν συνέβαινε αυτό. Ωστόσο όμως, η
τιμολόγηση του έργου έχει να κάνει με το παρελθόν, όχι να κάνει με το παρόν
ή τη διαδρομή του παρόντος από την αλλαγή της ∆ημοτικής Αρχής μέχρι
σήμερα. Οπότε μιλάμε για εργασίες του παρελθόντος, την περίοδο της
προηγούμενης ∆ημοτικής Αρχής, δεν μιλάμε για άλλες εργασίες. Και βεβαίως
αυτές εμείς τις καταψηφίζουμε και ζητάμε, όπως ειπώθηκε, αν είναι δυνατόν
και να ακυρωθεί αυτή η σύμβαση, διότι θεωρούμε ότι εξυπηρετούσε άλλα
ζητήματα και όχι το λεύκωμα, όπως τέθηκε.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω ότι εμείς δεν παραλάβουμε ένα υλικό όπως ήταν και θα
αξιοποιήσουμε αυτό μόνο. Αν ήμαστε έτσι να λέμε ναι σε όλα και όπως είναι,
έχετε δίκιο. ∆εν θα κάνουμε αυτό το πράγμα. Και ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, κατά πλειοψηφία.
8ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη Απόφασης για τη χρονική παράταση της υπ’
αριθμ.254/7.01.2016 Σύμβασης Προμήθειας Καυσίμων κίνησης
(Πετρέλαιο κίνησης & Αμόλυβδη Βενζίνη).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Μοσχονά.
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ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Υπάρχουν χρήματα στον κωδικό ακόμα. ∆εν έχουν ξοδευτεί,
οπότε παράταση μέχρι να τελειώσει ο κωδικός.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση, συνάδελφοι; Ομόφωνα; Ομόφωνα.
9ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί «Ορισμού εκ νέου εκπροσώπων για την
κίνηση των τραπεζικών λογαριασμών του ∆ήμου Χαϊδαρίου και
τις λοιπές συναλλαγές με τις Τράπεζες».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχει αντίρρηση; Συμφωνούμε,
συνάδελφοι; Ομόφωνα.
10ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί διαγραφής ποσού λόγω λάθους χρέωσης.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιδήμαρχε.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Εδώ είχε χρεωθεί, αντί να πάει στο 50% λόγω της απόφασης
του ∆ημοτικού Συμβουλίου, είχε χρεωθεί κανονικά, και τώρα επιστρέφονται.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει ερώτημα ή αντίρρηση;, συνάδελφοι; Ομόφωνα.
11ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί διαγραφής τιμολογίων –παραστατικών,
παρελθόντων ετών.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το εισηγητικό. Αντιδήμαρχε, θέλετε κάτι;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Όχι, νομίζω ότι είναι αναλυτικό. Τι αφορά το καθένα και τι...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Υπάρχει

κάτι,

συνάδελφοι,

σε

αυτό;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε. Ομόφωνα.
12ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης για την επιστροφή ποσού 5.177,19 € στην κ.
Ασημακοπούλου Ελένη ως «αχρεωσθήτως καταβληθέντα».
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Να πω λίγο εδώ γιατί είναι και σχετικά μεγάλο το ποσό. Ότι αντί
να χρεωθεί στη γιαγιά, χρεώθηκε στην εγγονή, με αποτέλεσμα να γίνει

28

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

δέσμευση

λογαριασμού.

Θα

χρεώθηκε

στη

γιαγιά,

αλλά

πρέπει

να

επιστραφούν τα λεφτά στη εγγονή. Χρεώθηκε στη γιαγιά, ναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει αντίρρηση, συνάδελφοι; Ομόφωνα.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Και αν έχει λεφτά.
13ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Πρόσληψη προσωπικού με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού ∆ικαίου
Ορισμένου Χρόνου για την υλοποίηση της πράξης «∆ομή Παροχής
Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Παροχή Συσσιτίου ∆ήμου
Χαϊδαρίου» με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5001522, ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΕΣΠΑ
2014-2020».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιδήμαρχε.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Πρόκειται για το κοινωνικό παντοπωλείο. Είναι αναλυτικό το
εισηγητικό. Γράφει και τις ειδικότητες τις οποίες θέλουμε να έχουμε
προκειμένου να προχωρήσει η δράση αυτή. Τα χρήματα είναι 270.000,00€ για
άμεσες δαπάνες προσωπικού και 81.000,00€ λοιπές δαπάνες. Αν θυμάμαι καλά
λήγει σε τέσσερα χρόνια. Να το δω λιγάκι. Μέχρι το ’20; Τέσσερα χρόνια,
καλά το θυμάμαι.
Τώρα, για τις ειδικότητες δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια... συνήθως είναι της
Υπηρεσίας προτάσεις. Αν υπάρχει κάποια...
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Μποζίκας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Συνάδελφε, Αντιδήμαρχε, θέλω να σας ρωτήσω το εξής. Αυτές
οι ειδικότητες προβλέπονται από το πρόγραμμα ή είναι απόφαση της
Κοινωνικής Υπηρεσίας μας, της ∆ιοίκησης του δήμου ανάλογα με το πώς θέλει
να οργανώσει αυτή τη δράση; Και η διάρκεια είναι ενδεικτική συν τις
ανανεώσεις; ∆ηλαδή αν είναι με 12 μήνες, με δικαίωμα ανανέωσης. Μέσα από
το ΑΣΕΠ; Με τα κριτήρια του ΑΣΕΠ;
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Η επιλογή θα γίνει μέσω του ΑΣΕΠ. Και οι ειδικότητες έχουν
βγει σε συνεργασία της ∆ιεύθυνσης Στρατηγικού Σχεδιασμού και Κοινωνικής
Υπηρεσίας.
ΜΠΟΖΙΚΑΣ: Μάλιστα.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άλλο ερώτημα υπάρχει, συνάδελφοι, για το θέμα αυτό;
∆ιαφωνία; Κ. ∆ρούλια. Συμφωνούμε; Ομόφωνα, λοιπόν. Καταψηφίζετε;
Εντάξει. Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

14ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης για την παράταση λειτουργίας των υφιστάμενων
κοινωνικών δομών άμεσης αντιμετώπισης της φτώχειας, συμμετοχής
του ∆ήμου Χαϊδαρίου, σε εταιρικό κοινωνικό σχήμα, με τον ∆ήμο
Αιγάλεω, του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και
Κοινωνικής Αλληλεγγύης, έως τις 31-12-2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πρόκειται για τη σύμπραξη με το Αιγάλεω και το ΚΙΠΟ∆Α, και
είναι ο τελευταίος μήνας. Το πρόγραμμα λήγει τον ∆εκέμβρη. Προτείνεται να
ψηφιστεί γιατί υπάρχουν εργαζόμενοι εκεί πέρα. Μέχρι να ολοκληρωθεί το
πρόγραμμα.

Υπάρχει

κάτι,

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

Ομόφωνα.

15ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έναρξης άσκησης νέας αρμοδιότητας από την
∆ιεύθυνσης Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης του ∆ήμου
Χαϊδαρίου (Γραφείο Εποπτείας και Ελέγχου Κοινωνικοπρονοιακών
∆ομών – Τμήμα Κοινωνικής Μέριμνας).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχουν ερωτήματα; ∆εν υπάρχουν.
Συμφωνούμε, συνάδελφοι; Συμφωνούμε, ομόφωνα.

16ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης για την έκτακτη οικονομική στήριξη κατοίκων του
∆ήμου Χαϊδαρίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αντιδήμαρχε, θέλετε να πείτε κάτι; Έχετε το εισηγητικό,
συνάδελφοι. Πρόκειται για τους συμπολίτες μας που έχουν δυσκολίες. 18
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συμπολίτες. Βλέπετε και τη δαπάνη. Υπάρχει αντίρρηση; Συμφωνούμε;
Ομόφωνα.
17ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί εξέτασης δυνατότητας επαναλειτουργίας του
Κέντρου ∆ια Βίου Μάθησης (Κ∆ΒΜ) και συμμετοχής του ∆ήμου στην
Πράξη «ΚΕΝΤΡΑ ∆ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ – ΝΕΑ ΦΑΣΗ» - ορισμός
υπευθύνου-Εξουσιοδότηση ∆ημάρχου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Ερωτήματα;

Να

πει

ο

αντιδήμαρχος,

καταρχήν,

πιο

συγκεκριμένα.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λειτουργούσε το Κέντρο ∆ια Βίου Μάθησης, για κάποιο
διάστημα η κυβέρνηση το έκοψε προκειμένου να επανεξεταστεί και να
διαμορφωθεί ένα νέο πλαίσιο. Αυτό που γνωρίζουμε σε αυτή τη φάση είναι ότι
θα σταματήσει οι εργαζόμενοι που δούλευαν στα κέντρα δια βίου μάθησης να
είναι με μπλοκάκι, ότι θα προσληφθούν πλέον κανονικά, που ήταν ένα αρκετά
σοβαρό ζήτημα, και θα συνεχίσει να λειτουργεί από άποψη περιεχομένου,
όπως λειτουργούσε. Μην πω παραπάνω σε αυτό.
Τώρα, το εισηγητικό είναι αυτό που επί της ουσίας έστειλαν και από το
ΙΝΕ∆ΙΒΙΜ, εμείς προτείνουμε εισηγητικά να οριστεί υπεύθυνος εκπρόσωπος
του δήμου η διευθύντρια στρατηγικού σχεδιασμού κα Σιλάκου και υπεύθυνος
του Κέντρου Κοινότητας όπως έχει οριστεί και στην προηγούμενη φάση που
το είχαμε συζητήσει η κα Βελέντζα. Θα είναι στους ίδιους χώρους που γινόταν
μέχρι τώρα. Υπάρχει απόφαση της ∆ημοτικής Επιτροπής Παιδείας.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει ερώτημα, συνάδελφοι; Κ. Ασπρογέρακα.
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ: Εγώ ψηφίζω όχι, με αιτιολογία είναι μία από τις
νεοφιλελεύθερες ανακαλύψεις της κα ∆ιαμαντοπούλου, της τέως Υπουργού
Παιδείας, έχω τοποθετηθεί για το θέμα αυτό εδώ μέσα και για τον λόγο αυτόν
ψηφίζω όχι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Κατά πλειοψηφία.
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18ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί μεταβολών Σχολικών Μονάδων Π/Βαθμιας
& ∆/Βαθμιας Εκπ/σης 2017-2018.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Καραγιάννη.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τι να πω. Έτσι όπως είναι το εισηγητικό.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το κείμενο το έχετε δει. Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι, σε αυτό;
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
19ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
∆ήμου, οικον. έτους 2016 (σχετ.:66/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχετε το εισηγητικό. ∆εν ξέρω, κ. Βουλγαρίδη, αν θέλετε να
προσθέσετε κάτι.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Όχι, τα εισηγητικά τα έχουν πάρει. Ό,τι απορία υπάρχει,
μπορούν να ρωτήσουν.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Υπάρχει

ερώτημα,

συνάδελφοι;

Υπάρχει

αντίρρηση;

Κ.

Ασπρογέρακα. Κατά πλειοψηφία λοιπόν.
20ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί έγκρισης της τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος ∆ράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του ∆ήμου,
οικον. έτους 2016 (σχετ.:67/2016 Απ. ΚΕ∆Χ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προκύπτει από τον προϋπολογισμό, το ίδιο, κ. Ασπρογέρακα;
Ομόφωνα, λοιπόν.
21ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της
Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήμου Χαϊδαρίου. (σχετ.: 65/2016 Απ.
ΚΕ∆Χ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Βουλγαρίδη.
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ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Απ’ ό,τι γράφει το εισηγητικό, αλλάζουμε, επειδή κάποιος
υπάλληλος από ορισμένου χρόνου πήραμε απόφαση και έγινε αορίστου,
πρέπει να αλλάξουμε τον κανονισμό και αυτό κάναμε. Τον θέσαμε στη θέση
του όπως πρέπει να είναι.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Τι πώς έγινε; Από απόφαση του ∆ιοικητικού Συμβουλίου.
Ήταν από το 2004 ο υπάλληλος αυτός. Ναι, πήραμε απόφαση σαν ∆ιοικητικό
Συμβούλιο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Είναι άτομα ΑμεΑ. ∆εν ήθελα να το αναφέρω. Ακριβώς.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Όχι, είναι το πρόγραμμα το 4+1, άμα γνωρίζετε, το έχουμε
ξαναναφέρει, τα οποία έρχονται μέσω του ΟΑΕ∆ και είναι επιδοτούμενο μόνο
το ένσημο αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε και μετά τον 4ο χρόνο
μπορείς, ο συγκεκριμένος υπάλληλος είναι από το 2004.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Μα δεν είναι δικαστήριο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Βάσει νόμου είναι.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είχε το δικαίωμα αλλά δεν είχε υλοποιηθεί.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Ναι, είναι από το 2004 το παιδί αυτό εδώ.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι, κάποια αντίρρηση; Συμφωνούμε;
Ομόφωνα, λοιπόν.
22ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση του προϋπολογισμού
έτους 2017 και της εισηγητικής έκθεσης της Κοινωφελής
Επιχείρησης του ∆ήμου Χαϊδαρίου. (σχετ.: 57/2015 ΚΕ∆Χ).
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Βουλγαρίδη.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Ό,τι αναφέρει το εισηγητικό. Αν υπάρχει κάποια απορία,
μπορώ να εξηγήσω. Γι’ αυτό έχει έρθει και η υπάλληλος εδώ, η κα Σταύρου,
να μας βοηθήσει, αν χρειαστεί.
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ερωτήσεις, συνάδελφοι.
ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ: Μπορώ να πω ότι ήταν ομόφωνα. Το βλέπετε στο
εισηγητικό.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση, συνάδελφοι; Αν δεν υπάρχει, να πούμε. Κ.
Ασπρογέρακα. Καταψηφίζετε; Οι υπόλοιποι συμφωνούμε; Συμφωνούμε,
συνάδελφοι, κατά πλειοψηφία λοιπόν ο προϋπολογισμός της κοινωφελούς
επιχείρησης.
23ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης που αφορά στην έγκριση του Ετήσιου
Προγράμματος ∆ράσης έτους 2017 της Κοινωφελής Επιχείρησης του
∆ήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 58/2015 ΚΕ∆Χ)
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το ίδιο, κ. Ασπρογέρακα; Ναι σε αυτό. Ομόφωνα λοιπόν,
συνάδελφοι; Ομόφωνα.
24ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης περί αιτημάτων σχετικά με τη κοπή ή μη δέντρων
στα όρια αρμοδιότητας του ∆ήμου μας, βάσει των αριθμ. 107108/2016 αποφάσεων εισηγήσεων της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κ. Χουδελούδη.
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. Είναι δύο θέματα, το ένα ήταν
κατά πλειοψηφία και το άλλο ήταν ομόφωνα. Είναι το δέντρο που είναι ένα
πεύκο στη Σαχτούρη 7 που είναι έτοιμο, στην Αστηθαία, που είναι έτοιμο,
είναι σκωροφαγωμένο από κάτω. Είναι πεύκο εκεί. Κατά πλειοψηφία δεν
ψήφισε ο Βασίλης. Και το δεύτερο δέντρο είναι στη Γρηγορούσα, Αγ.
Γεωργίου 7 αν θυμάμαι καλά, που είναι ένας βραχίτωνας, είναι ένα πεζοδρόμιο
γύρω στους 50 πόντους, έχει σηκώσει και τη μάντρα και τη πεζοδρόμιο και
πάρθηκε απόφαση για κοπή και υποχρεωτικά έρχονται και στο ∆ημοτικό
Συμβούλιο για να ενημερώνονται όλοι. Στο δεύτερο, ναι, ήταν ομόφωνο.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Όχι η Τεχνική Υπηρεσία. Το Πράσινο. Η τακτική της
Υπηρεσίας Πρασίνου αυτή είναι. Λέει ότι είναι υγιές το δέντρο και δεν είναι
επικίνδυνο. Η Τεχνική Υπηρεσία το εισηγητικό ήταν να κοπεί και να
επισκευαστεί το πεζοδρόμιο. Βέβαια θα βλέπετε και μέσα στο Χαϊδάρι ότι όπου
μπορούμε φυτεύουμε δέντρα πάρα πολλά.
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ: Ο βραχίτωνας; Ή το πεύκο; Για να καταλάβω. Το πεύκο
αφού είναι σάπιο από κάτω. Αν θέλετε, μπορείτε να περάσετε να το δείτε. Το
άλλο έχει σηκώσει όλη τη μάντρα και είναι τόσο το πεζοδρόμιο. Εντάξει;
Υπάρχει άλλο ερώτημα, συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ο κ. ∆ρούλιας διαφωνεί.
Συμφωνούμε; Κατά πλειοψηφία, κατά ο κ. ∆ρούλιας, και ο κ. Ντηνιακός. Όπως
εκφράστηκε στην επιτροπή για το ένα δέντρο εσείς και στα δύο. Ο κ.
∆ρούλιας και στα δύο.
∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να πω κάτι για να κατανοήσουμε κάτι. Η Υπηρεσία
Πρασίνου κρίνει αν είναι γερό το δέντρο ή όχι. Μπορεί να είναι πολύ γερό το
δέντρο, να είναι τρομερό. Αλλά όμως δεν κρίνει την επικινδυνότητα στις
ζημιές που κάνει στα σπίτια, στις μάντρες, στα πεζοδρόμια. Αν έχετε δει τις
ζημιές που κάνει σε ορισμένα σπίτια, και ήσαστε και εσείς ο ίδιος, που έχω δει
τέτοια σπίτια δηλαδή, θα λέγατε όχι μόνο να κοπεί, να ξεριζωθεί από κάτω.
Αυτό ακριβώς κρίνει τώρα η Τεχνική Υπηρεσία του δήμου η οποία προτείνει
και παίρνει η επιτροπή αυτήν την απόφαση.
25ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Τροποποίηση της 244/2016 Απόφασης ∆.Σ. περί έγκρισης
συμμετοχής του ∆ήμου μας, στο Συνέδριο της Κεντρικής Ένωσης
∆ήμων Ελλάδας, με θέμα: «Αλλαγή του Καλλικράτη-Νέο Μοντέλο
Οργάνωσης και ∆ιοίκησης του Κράτους».
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι αναπροσαρμογή, συνάδελφοι, για να καλυφθούν, έχετε δει
το εισηγητικό. Είναι αναπροσαρμογή σε σχέση με τους συναδέλφους που
συμμετείχαν στο συνέδριο. Υπάρχει κάτι;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Για το δεύτερο ήταν, για το Βόλο εκείνο. Υπάρχει κάτι,
συνάδελφοι; Συμφωνούμε, ομόφωνα.
26ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ορισμός μελών Επιτροπής Κτηματολογίου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 183 του Ν.3463/2006, για το έτος 2017.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Στην

προηγούμενη

Επιτροπή

Κτηματολογίου

ήταν

οι

συνάδελφοι τακτικά μέλη Βορέας, Σκαμπά, και ο Παναγιώτης ο Σκορδάς από
την Τεχνική Υπηρεσία. Αναπληρωματικά ήταν ο Ηλίας Βαρυτιμιάδης, ο
Ηρακλής ∆ρούλιας, και η Γενοβέφα η Μπέντα. Εμείς, συνάδελφοι, προτείνουμε
να παραμείνει ως έχει η πρότασή μας όσον αφορά τους εκπροσώπους της
παράταξης. ∆εν ξέρω και για τον υπηρεσιακό, τους υπηρεσιακούς. ∆εν ξέρω
αν η αντιπολίτευση έχει κάποια άλλη πρόταση για τους εκπροσώπους της
αντιπολίτευσης.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να μείνει ως έχει, συνάδελφοι; Συμφωνείτε; Πάμε με αυτήν την
πρόταση λοιπόν.
27ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Λήψη απόφασης για τον ορισμό ενός (1) ∆ημοτικού Συμβούλου και
του αναπληρωτή του, για την συγκρότηση της Επιτροπής Επίλυσης
με συμβιβασμό των φορολογικών διαφορών, έτους 2017.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η πρότασή μας είναι τακτικός να είναι ο κ. Μοσχονάς και
αναπληρωματικός
Συμφωνούμε.

ο

κ.

Κουβαράς.

Υπάρχει

αντίρρηση,

συνάδελφοι;
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28ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ορισμός δύο (2) ∆ημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών τους,
ως μέλη στην Εκτιμητική Επιτροπή για το έτος 2017, σύμφωνα με τις
διατάξεις των άρθρων: 186-190-191-192-194 & 199 του Ν. 3463/06.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Στην Εκτιμητική Επιτροπή, να πω ότι από τη συμπολίτευση ήταν
ο Ηλίας Βαρυτιμιάδης ως τακτικό μέλος και ο ∆ημήτρης Θεοδώρου ως
αναπληρωματικό, και από την αντιπολίτευση ήταν η κα Γκανά, ως τακτικό και
ο κ. Κέντρης ως αναπληρωματικό. Υπάρχει.. η συμπολίτευση προτείνουμε τον
Κώστα Τσουκνίδα ως τακτικό, και τον Ηλία Βαρυτιμιάδη ως αναπληρωματικό.
Υπάρχει από την αντιπολίτευση κάποια πρόταση, συνάδελφοι;
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ήταν η κα Γκανά τακτική και ο κ. Κέντρης αναπληρωματικό.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώμη, και από την συμπολίτευση, λάθος; Το ανάποδο, τον
Ηλία Βαρυτιμιάδη τακτικό, όπως ήταν πριν, και τον Κώστα Τσουκνίδα
αναπληρωματικό. Τα διάβασα ανάποδα. Όχι, εκείνο είναι το ανάποδο. Από την
αντιπολίτευση, συνάδελφοι. Να μείνει το ίδιο; Γκανά-Κέντρης; Εσείς το
αποφασίζετε.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε, συνάδελφοι; Γκανά-Κέντρης; Ωραία.
29ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ορισμός δύο (2) ∆ημοτικών Συμβούλων και των αναπληρωτών
τους, για την παραλαβή καλής εκτέλεσης- μικρών έργωνεργασιών συντήρησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 15
του Π∆ 171/87, για το έτος 2017.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκεί ήταν από τη συμπολίτευση ο Κώστας Σταθάς με τον
∆ημήτρη Θεοδώρου αναπληρωματικό, και πάλι Γκανά-Κέντρης ήταν εκεί,
συνάδελφοι, γιατί πάλι κανένας... το θυμόμουν, κανείς δεν είχε ζητήσει να
συμμετέχει. Υπάρχει από κανέναν συνάδελφο της αντιπολίτευσης πρόθεση...
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παραμένει το ίδιο; Θέλει κάποιος άλλος; Μένει ως έχει.
Συμφωνούμε.
30ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης υπηρεσιών,
Έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να μου φέρουν ένα λεπτό, συνάδελφοι, τα ονόματα των
υπηρεσιακών που είναι στις δύο επόμενες επιτροπές, να πάμε να συζητήσουμε
το 32; Μέχρι να μου φέρουν τα ονόματα; Συμφωνείτε;
32ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Ορισμός ∆ημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, στο
Πρωτοβάθμιο & ∆ευτεροβάθμιο Συμβούλιο Επιθεώρησης Θεάτρων,
Κινηματογράφων, έτους 2017.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι άλλη μία επιτροπή που είναι Α’ θμιο και Β’ θμιο Συμβούλιο
Επιθεώρησης Θεάτρων και Κινηματογράφων. Στην Α’ θμια ήταν Βορέας∆ημουλά, συγνώμη, στην Α’ θμια ήταν Καραγιάννης-Θεοδώρου και Β’ θμια
Βορέας-∆ημουλά. Υπάρχει αντίρρηση; Τα ίδια, συνάδελφοι.
30ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης υπηρεσιών,
Έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου 4412/2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι συγκρότηση επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης
υπηρεσιών σύμφωνα με το άρθρο 221.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:

Προτείνονται

ως

τακτικοί

οι

συνάδελφοι

Ανδρομιδάς,

Μπελτεγρή, Λεβάντη, και ως αναπληρωματικοί Ζαφειριάδης, Πετρακάκης,
Σερδάρης. Υπάρχει αντίρρηση; Συμφωνούμε, συνάδελφοι.
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31ο ΘΕΜΑ Η.∆.
Συγκρότηση Επιτροπής παραλαβής–καλής εκτέλεσης
προμηθειών, Έτους 2017, σύμφωνα με το άρθρο 221 του Νόμου
4412/2016.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Προτείνονται ως τακτικά οι συνάδελφοι Σταμέλου, Αλεξανδρή,
Φαρδέλας, και αναπληρωματικά Τσέλιος, Κίτσιου και Νίκα. Υπάρχει αντίρρηση;
Συμφωνούμε, συνάδελφοι.
Πάμε στα Εκτός Ημερησίας.

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Έγκριση παράτασης μίσθωσης του ακινήτου «Στέγη Πολιτισμού» στο
∆άσος.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς. Ή ο κ. Καραγιάννης; Κ. Καραγιάννη, για το
∆άσος.
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είχαμε ξανασυζητήσει και στο παρελθόν ότι λήγει η
σύμβαση με το κτίριο που στεγάζει το πολιτιστικό κέντρο του ∆άσους,
προκειμένου να διασφαλίσουμε και τη συνέχιση της πραγματοποίησης των
μαθημάτων που γίνονται στο ΠΟΚΕΝ του ∆άσους και για να εξασφαλιστεί είτε
η επέκταση της ενοικίασης του ίδιου χώρου, είτε η μεταφορά σε άλλο
κατάλληλο χώρο του πολιτιστικού κέντρου. Ζητάμε το ∆ημοτικό Συμβούλιο να
πάρει αυτήν την απόφαση προκειμένου να εξασφαλιστεί για ακόμα ένα
εξάμηνο η ενοικίαση του κτιρίου.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συμφωνούμε, λοιπόν, ομόφωνα.
Πριν πω το τελευταίο θέμα, παρακαλώ, συνάδελφοι, να μην φύγετε, για να
κουβεντιάσουμε για κάτι.

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28Η

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016

2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ Η.∆.
Λήψη απόφασης του ∆ημοτικού Συμβουλίου ως προς το ύψος της
αμοιβής της δικηγόρου για την υπόθεση των ενστάσεων του
Κτηματολογίου.
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μοσχονάς.
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Η πρόταση είναι να είναι 6.000,00€ συν ΦΠΑ, 24% για το...
ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΜΟΣΧΟΝΑΣ: Ναι, έχει προχωρήσει.
∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν, συμφωνούμε, συνάδελφοι; Ομόφωνα λοιπόν.
Πριν φύγουμε, να πω... ∆ΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
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Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (απών)
ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

∆ΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών)

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ ΜΟΣΧΟΣ

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ ΛΕΩΝΙ∆ΑΣ

∆ΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
(απών)

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η ΕΙΡΗΝΗ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 28Η

19 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2016
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ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
(απών)

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ (απούσα)

∆ΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ (απούσα)

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ (απών)

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (απών)

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ
ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ

11,19,24

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑ∆ΗΣ

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

ΒΟΡΕΑΣ

12,18,19

ΒΟΥΛΓΑΡΙ∆ΗΣ

32

ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ

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

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

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

∆ΑΟΥΑΧΕΡ

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

∆ΗΜΑΡΧΟΣ

14,20,34

∆ΗΜΟΥΛΑ

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

∆ΡΟΥΛΙΑΣ

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

ΖΕΡΒΑ

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

ΖΩΤΟΣ

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

ΘΕΟ∆ΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΘΕΟ∆ΩΡΟΥ

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

ΘΕΡΜΟΥ

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

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

14,30

ΚΕΝΤΡΗΣ

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

ΚΟΥΒΑΡΑΣ

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

ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗ - ΓΕΩΡΓΙΑ∆Η

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

ΜΟΣΧΟΝΑΣ

28

ΜΠΟΖΙΚΑΣ

10,28

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ

11,18

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ - ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ

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

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

10,35

ΣΚΑΜΠΑ

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

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ

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

ΣΤΑΘΑΣ

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

ΤΟΚΑΤΛΙ∆Η

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

ΤΡΟΧΙ∆ΗΣ

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

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ

12,26

ΤΣΟΥΚΝΙ∆ΑΣ

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

ΦΟΥΡΛΗΣ

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

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ

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

ΧΟΥ∆ΕΛΟΥ∆ΗΣ
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