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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

10 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 24 ΜΑΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του Τ ΖΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

5.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

6.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

8.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

9.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

10.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

13.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

14.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

15.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

16.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

17.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

19.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

21.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ
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25.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

26.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

4.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

5.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

6.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του Χ ΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγ κριση

3ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2017. (σελ. 22)
2.

Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2017. (σελ. 23)

3.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017. (σελ . 24)

4.

Λήψη απόφασης περί έ γκρισης διάθεσης πίστωσης για
έ κτακτη

οικονομική

στήριξη

κατοίκων

του

Δήμου

Χαϊδαρίου. (σελ. 24)
5.

Έγ κριση

Πρωτοκόλλου

Προσωρινής

και

Οριστικής

Παραλαβής του έ ργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΣΧΟΛΕΙΩΝ,

ΚΤΙΡΙΩΝ

(ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΛΟΓΩ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ

ΥΓΡΟΜ ΟΝΩΣΗΣ

ΑΝΑΓΚΩΝ»
ΣΤΟ

12ο

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) (σελ. 25)
6.

Συμπλήρωση

της

υπ’

αριθμ.

47/2017

απόφασης

Δημοτικού Συμβουλίου για την έ γκριση εγγραφής του
Δήμου

μας

ως

συνδρομητή

σε

ηλεκτρονική

βάση

δεδομέ νων. (σελ. 25)
7.

Λήψη

απόφασης

περί

επισ τροφής

χρημάτων

ως

αχρεωστήτως καταβληθέ ντα (παράβαση κ.ο.κ). (σελ. 26)
8.

Λήψη

απόφασης

περί

επιστροφής

χρημάτων

ως

αχρεωστήτως καταβληθέ ντα., σχετικά με την δημοσίευση
δημοπρασίας

περί

εκποίησης

εγκαταλελειμμέ νων

οχημάτων. (σελ. 26)
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9.

Συγκρότηση

‘’ΤΡΙ Μ ΕΛΟΥΣ
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ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

ηλ εκτρονικό

Διεθνή

&

ΕΞΕΤΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ’’

Διαγωνισμό

για

–
τον

‘’ΠΡΟΜ ΗΘΕΙΑΣ

ΚΑΥΣΊΜ ΩΝ ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ Μ ΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ
Μ ΕΣΩΝ

&

Μ ΗΧΑΝΗΜ ΑΤΩΝ

ΚΑΘΩΣ

ΚΑΙ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΘΕΡΜ ΑΝΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜ ΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ
ΝΟΜ ΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018’’ (σελ .
27)
10.

Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής
Έργων του E.Π. της Περιφέ ρειας Αττικής «ATTIKH 2014 2020»

(Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

(16),

Άξονας

Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)» (σελ. 28)
11.

Έγ κριση

Κανονισμού

Λειτουργίας

Κοινωνικού

Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου
(Υποέ ργα 1, 2 της Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5001522 του
E.Π.

της

Περιφέ ρειας

Αττικής

«ATTIKH

2014 -2020»,

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας
(09), Θεματικός Στόχος (09))» (σελ. 28)
12.

Λήψη

απόφασης

για

την

αναγκαιότητα

σύναψης

συμβολαίων και ορισμού συμβολαιογράφου. (σελ. 29)
13.

Λήψη

απόφασης

320/2011

περί

απόφασης

επανάληψης

Δ.Σ.

ως

προς

της
το

υπ΄

αριθμ.

σκέ λος

της

απαλλοτρίωσης ιδιοκτησίας του κ. Χρυσού λη Αρη, στο
Προφήτη Ηλία και διαδικασία υλοποίησης. (σελ. 32)
14.

Λήψη

απόφασης

Προϋπολογισμού

περί
και

έ γκρισης

της

Αναμόρφωσης

Εισηγητικής

Έκθεσης
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Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έ τους 2017
(σχετ.: 8/2017 Απ. ΚΕΔΧ). (σελ. 33)
15.

Λήψη

απόφασης

Ετήσιου

περί

Προγράμματος

έ γκρισης
Δράσης

τροποποίησης
της

του

Κοινωφελής

Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έ τους 2017 (σχετ.: 9/2017
Απ. ΚΕΔΧ). (σελ. 33)

ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Κατανομή
Νομικά

πίστωσης

Πρόσωπα

β’

επιχορήγησης

Σχολ ική

Επιτροπή

του

2017

στα

Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου, Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
έ τους 2017. (σελ. 34)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, θα πάρουμε παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα

και

από

εμένα .

Παντελάρος

Βασίλειος

παρών,

Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος,
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης , Χατζηστεργίου Στέλλα,
Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας, Δημουλά Μαρία,
Ζέρβα

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου -

Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τ ροχίδης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπ ηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Δημήτρης,

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι,

να

προσπαθήσουν

πούμε
στην

ότι

πορεία

έχουμε
να

ειδοποιήσει,

έρθουν

ο

ότι

συνάδελφος

θα
ο

Καραγιάννης, η συναδέλφισσα η Ζέρβα. Ξέρουμε ο συνάδελφος ο
Ασπρογέρακας είναι εκτός Αθήνας. Και αυτός ειδοποίησε ότι έχει
σοβαρή

δουλειά.

Υπάρχει

κάποια

πληροφορία

για

άλλους

συναδέλφους; Πριν πάμε στις ερωτήσεις, να ενημερώσω το
συμβούλιο, έχετε πάρει και προσκλήσεις.
Καταρχήν

υπάρχει

η

εκδήλωση

στις

28

Μαϊου,

ημέρα

Κυριακή. Ο Σύλλογος Ποντίων Χαϊδαρίου και ο Δήμος Χαϊδαρ ίου
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σας καλούν να τιμήσετε με την παρουσία σας την εκδήλωση
μνήμης που διοργανώνουν για την 19 η του Μάη, ημέρα μν ήμης
της γενοκτονίας των Ελλήνων του Πόντου. Έχετε πάρει και το…
Στην αίθουσα, υπάρχει και το πρόγραμμα, οι δραστηριότητες που
θα γίνουν στην αίθουσα του Συλλόγου. Τ ο μνημόσυνο στον Ιερό
Ναό του Αγίου Ανδρέα την Κυριακή.
Και

ο

Σύνδεσμος

των

«Φωκαέων»

που

μ ας

καλεί

την

Κυριακή 28 Μάη 12.30 στο προαύλιο του Συνδέσμου για την
πατροπαράδοτη εκδήλωση που κάνει κάθε χρόνο ο Σύλλογος.
Μ ΕΛΟΣ:
(Ομιλία χωρίς μικρόφωνο) Στο λέω για να γραφτεί στα πρακτικά…
και αύριο το βράδυ ο Δήμος Χαϊδαρίου θα …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, επ ειδή τα φέρανε τώρα αυτά, γι’ αυτό. Υπάρχει, βέβαια. Τ ο
Σάββατο είναι η εκδήλωση του Συλλόγου … και αύριο υπάρχει
θεατρική παράσταση. Και το Σάββατο παρουσίαση βιβλίου που
έχει κάνει η συναδέλφισσα η Αγγελική στο Παλατάκι. Ερωτήσεις
υπάρχουν. Ο κ. Τ ηνιακός .
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Δύο χαλαρές ερωτήσεις στα πλαίσια των εκδηλώσεων αυτών
τοπικού και μη ενδιαφέροντος, αυτοδιοικητικού ενδιαφέροντος θα
έλεγα, τουλάχιστον η μία. Τ ο προηγούμενο Σαββατοκύριακο,
Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή, έγινε με πρωτοβουλία υπό την
αιγίδα της ΚΕΔΕ ένα φεστιβάλ καινοτομίας όπου περίπου 50
ομάδες διαγωνίστηκαν στο να δείξουν κάποιες εφαρμογές που θα
δίνουν λύσεις σε θέματα αυτοδιοίκησης.
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Ήταν διαγωνιστική διαδικασία και είχαν έπαθλα. Υπήρχε
επιτροπή, υπήρχαν και μέντορες, έτυχε να είμαι μ έντορας στη
συγκεκριμένη

διαδικασία.

Ήθελα

να

ρωτήσω,

επειδή

όπως

έρχονται όλα τα μέλη, .. πολύ και να προσέλθετε και ο δήμος να
κοινοποιήσει σε όλους για να συμμετέχουν κλπ, επειδή βλέπω ότι
άλλες φορές γίνεται αυτό απ’ τη μεριά σας, καταρχήν συμμετείχε
κάποιος απ’ τη διοίκηση του Δήμου, υπηρεσιακός ή πολιτικός;
Δεύτερον. Απ’ ότι είδα επίσης προβλήθηκε ή όχι σε ότι
αφορά εμένα τουλάχιστον σαν δημοτικούς συμβούλους δεν είδα
κάποια προβολή. Οι εφαρμογές αυτές οι οποίες κέρδισαν θα
εξελιχθούν και θα μπορούν με ελάχιστο ή καθόλου κόστος να
εφαρμοστούν

σε

όλους

τους

δήμους

και

είναι

πάρα

πολύ

σημαντικό. Ήθελα τη θέση σας και μία πραγματική απεικόνιση της
κατάστασης ως προς αυτό.
Και άλλο ένα θέμα που αφορά πάλι την εκδήλωση για το
μπλόκο, για δεύτερη φορά βλέ πουμε ότι η εκδήλωση του δήμου
γίνεται άλλη μέρα σε σχέση με την εκδήλωση της περιφέρειας. Αν
υπάρχει

μια

δυνατότητα

απ’

του

χρόνου,

να

ενδυναμωθεί

πιστεύουμε η τόσο σημαντική εκδήλωση για την πόλη μας. Αυτές
οι εκδηλώσεις να γίνουν ενιαία. Βλέπω η περιφέρ εια κάνει και
δεύτερη εκδήλωση αυτή την Παρασκευή ενώ έχει ήδη κάνει. Αυτό
μια

πρόταση,

αν

υπάρχει

μια

ανεκτικότητα

ως

προς

αυτό,

περιφέρεια και δήμος να γίνει μία ενισχυμένη εκδήλωση που να
τιμηθούν τα πρόσωπα αυτά.
Και στα πλαίσια και της προσπάθειας πο υ κάνουμε για το
στρατόπεδο,

η

γνώμη

μου

είναι

ότι

θα

ενδυναμωθεί

περισσότερο το αίτημά μας. Ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι; Θοδωρή.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Για τις κοινές εκδηλώσεις και δραστηριότητες, δε θέλω σήμερα,
συμφωνώ με το σ κεπτικό του Βαγγέλη του Ντηνιακού, αλλά δε
θέλω σήμερα να αναφερθώ. Νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία
αφορούν

άλλες

εκδηλώσεις ,

πηγαίνοντας

ξανά

για

…

τον

Οκτώβριο, με βάση την εμπειρία και των προηγουμένων ετών και
τις δραστηριότητες για την απελευθέρωση της Αθήνας κλπ, να
κάνουμε μια, όλοι μας να έχουμε μια καλύτερη συμβολή σε αυτό
το ζήτημα. Επομένως θα βρω χρόνο και θα αρθρογραφήσω
σχετικά με αυτό.
Τ ο δεύτερο που θέλω να πω, νομίζω ότι.. Να το πω αλλιώς.
Τ ο τελευταίο χρονικό διάστημα μια σειρά παιδιά τ ου Δήμου
Χαϊδαρίου είτε σε αθλητικούς αγώνες, είτε σε επιστημονικούς
αγώνες, είτε σε άλλους, έχουν διακριθεί. Και γνωρίζω βεβαίως ότι
ο Δήμαρχος έχει παρευρεθεί και στον αγώνα τον αθλητικό που
έγινε που αφορούσε το αθλητικό πρωτάθλημα, το ποδόσφαιρο,
αλλά και με αφορμή ότι τα παιδιά του 2 ο υ Γυμνασίου νομίζω,
βγήκαν δεν ξέρω πρώτο, δεύτερο, τέλος πάντων, διακριθήκανε
σαν διαγωνισμό επιστημονικού χαρακτήρα που έχει σχέση με το…
της φυσικής.
Νομίζω ότι να πάρει μια πρωτοβουλία ο δήμος, το δημοτικό
συμβούλιο,

να

βρούμε

έναν

τρόπο

και

με

κάποιο

τρόπο

αθροιστικά να τιμήσουμε αυτά τα παιδιά. Δεν ξέρω αν είμαστε
έτοιμοι. Υπάρχει ένα νόημα, αλλά νομίζω ότι δεν είμαστε έτοιμοι,
στους αθλητικούς αγώνες, αν δηλαδή το ήξερα …
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Στους αθλητικούς αγώνες που γίνεται το Σα ββατοκύριακο θα
έκανα πρόταση, ανάμεσα στα άλλα που θα λέγαμε, θα ήταν καλό
να λέγαμε, ο δήμος να φέρει σήμερα, παρουσία του κοινού και
των αγώνων κλασικού αθλητισμού, τα παιδιά που διακρίνονται
στη …. Αυτή είναι η πρότασή μου. Νομίζω ότι δεν προλαβαίνουμε
το Σαββατοκύριακο γιατί ό,τι και να κάνουμε θα έχουν τελειώσει.
Τ ο να τους δώσεις κάτι αναμνηστικό κλπ. Αυτά ήθελα να πω. Θα
βρούμε ευκαιρία επομένως. Απλώς το βάζω σαν σκέψη. Να
συμμετέχει δηλαδή και το δημοτικό συμβούλιο σύσσωμο σε
τέτοιες δραστηριότητε ς, γιατί δεν είναι και εύκολο να είσαι στους
αγώνες 10 η ώρα το πρωί ή οτιδήποτε άλλο κλπ κλπ. Και νομίζω
ότι είναι ομόθυμη η πρόθεση του δημοτικού συμβουλίου να
τιμήσει τα παιδιά αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Ανδρέα τίποτα; Κύριε Τ σατσαμπά;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Τ ο Μάντσεστερ όπως είναι γνωστό είναι μια πολύ φιλική πόλη
που λέγαμε και στο ελληνικό κοινό, αλλά και στο ευρωπαϊκό και
γενικότερα.

Αυτό

ποδοσφαιρική

βέβαια

ομάδα

του

προέρχεται
Μάντσεστερ

και

απ’

που

τη

έχει

γνωστή
πολλούς

φιλάθλους στη χώρα μας , αλλά και απ’ τις σπουδές που γίνονται
σε αυτή την πόλη στα αγγλικά Πανεπιστήμια. Και όπως είναι
γνωστό συνέβη αυτή η τρομοκρατική ενέργεια, η οποία στοίχισε
πολλές ζωές και νέων παιδιών που βρίσκονταν εκεί σε έναν
συναυλιακό χώρο.
Νομίζω ότι δεν θα πρέπ ει να μας αφήσει ανέγγιχτους.
Πιστεύω σαν δημοτικό συμβούλιο ότι θα πρέπει να καταδικάσουμε
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αυτή την τρομοκρατική ενέργεια και βέβαια πάντα στα πλαίσια και
των

αιτιών

που

γεννούν

τέτοιες

ενέργειες,

νομίζω

ότι

λειτουργώντας έτσι ως πολιτικό όργανο, είναι έν α θέμα το οποίο
δε θα φέρει διαφωνίες και πιστεύω ότι και ενόψει του σημερινού
δημοτικού συμβουλίου αξίζει να πάρουμε μια τέτοια απόφαση.
Ένα

δεύτερο

θέμα

που

θέλω

να

θέσω,

αφορά

την

καθαριότητα. Η άποψή μου είναι ότι είμαστε απ’ τις λιγότερο
καθαρές πόλ εις του λεκανοπεδίου τουλάχιστον. Ωστόσο τώρα με
την υπόθεση της απεργίας έχουν επιδεινωθεί πάρα πολύ τα
πράγματα. Οι όγκοι σκουπιδιών και εκτός κάδων είναι πάρα
πολλοί. Υπάρχει έντονη δυσοσμία. Οι κλιματολογικές συνθήκες
επιδεινώνουν την κατάσταση.
Θέλω να ρωτήσω εάν η δημοτική αρχή έχει κάποιο σχέδιο
ώστε να υπάρξει μια άμεση αποκατάσταση αυτής της εικόνας,
γιατί όπως καταλαβαίνετε σαφέστατα είναι προτεραιότητα για τη
δημόσια υγεία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

κάτι

άλλο

συνάδελφοι;

Να

δώσω

το

λόγο

στους

Αντιδημάρχους καταρχήν, ποιος θέλει; Ο κ. Κουζελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ :
Μια διευκρίνιση κ. Τ σατσαμπά. Γι’ αυτές τις μέρες μιλάτε; Ή
γενικά; Και αν μπορείτε να μου πείτε κάποιο δήμο που πιστεύετε
ότι είναι πολύ πιο καθαρός απ’ το Χαϊδάρι, συγκριτικά. Σας
πληροφορώ ότι υπήρχε απεργία, αποχή Σαββατοκύριακο και
48ωρη απεργία της τοπικής αυτοδιοίκησης για το θέμα των
συμβασιούχων. Εάν αναφέρεστε γι’ αυτό το διάστημα, καλώς
αναφέρεστε.
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Γίνανε προσπάθειες, καθαρίστηκε η πόλη με τον τρόπο και
με τη χωματερή κλειστή και υπάρχουν τεράστια προβλήματα με τη
χωματερή. Η χωματερή δε δέχεται κάποια αντικείμενα είτε μπάζα,
είτε

κάποιες

σαβούρες.

Τα

κλαδιά

πάνε

σε

εργοστάσιο

συγκεκριμένα που παίρνει μόνο κλαδιά και γίνεται μία διαλογή
στη βάση. Από εκεί και πέρα αν έχετε κάτι να μας πείτε για την
καθαριότητα συγκεκριμένα, πέστε το.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος απ’ τους Αντιδημάρχους; Ο κ. Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
Να δούμε αν υπάρχει δυνατότητα αυτές τις μέρες να βραβευτούν
οι μαθητές, αν και η γνώμη μου θα ήταν να βραβευτού ν το
Δεκέμβρη μαζί με τους αριστούχους όλοι μαζί. Θα ήταν καλύτερο
δηλαδή.

Τ αιριάζει

νομίζω

και

περισσότερο

σαν

εκδήλωση

συγκεκριμένα. Να το δούμε σε δεύτερη φάση, γιατί τώρα δε
νομίζω ότι θα είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος

απ’

τους

Αντιδημάρχους;

Να

δώσουμε

το

λ όγο

στο

Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Καταρχάς να ξεκινήσω με μια μικρή ενημέρωση για ένα πολύ
σοβαρό

θέμα

όμως,

σχετικά

με

τους

συμβασιούχους.

Τ ην

απόφαση αυτή που πήρε η ολομέλεια του Ελεγκτικού Συνεδρίου
για

να

ακυρωθεί

η

πράξη

με

την

οποία

ανανεώνονται

οι

συμβάσεις στους συμβασιούχους, ξέρετε, μέχρι το τέλος του ’17.
Να θυμίσω εδώ ότι επειδή το έχουμε ξανασυζητήσει, έχω πει
και τις θέσεις που υπήρχαν και στο τελευταίο συνέδριο της ΚΕΔΕ
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σχετικά με τους συμβασιούχους, αλλά και γενικότερα τη θέση που
έχει και η ΚΕΔ Ε, αλλά και τα περισσότερα κόμματα, τα οποία λένε
ότι δεν πρέπει να γίνουν ανανεώσεις των συμβάσεων και θα
πρέπει να απολυθούν οι συμβασιούχοι, είναι ένα γνωστό θέμα.
Ξέρετε ότι κάποιοι δήμοι δεν ανανεώσανε συμβάσεις που
ήδη υπήρχε Υπουργική Απόφαση για τ ην ανανέωση. Όπως επίσης
και

η

θέση

της

ΚΕΔΕ

που

πίεζε

την

κυβέρνηση

να

μην

ανανεωθούν οι συμβάσεις. Εδώ παίζεται ένα τεράστιο παιχνίδι,
που η ουσία είναι η εξής, για να μην πω πολλά πράγματα, γιατί
έχει βέβαια πολύ μεγάλες διαστάσεις αυτό. Και όχι βέβαια μόνο
για

την

καθαριότητα

αλλά

και

για

άλλους

τομείς

και

στην

ιδιωτικοποίηση στους εργολάβους.
Στον τομέα της καθαριότητας όπου στο Χαϊδάρι έχουμε ένα
δήμο

που

λειτούργησε

πιλοτικά

στο

πως

θα

απαξιωθεί

η

καθαριότητα το προηγούμενο διάστημα, εδώ και πολλά χ ρόνια
δεν είχαν γίνει προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, με αποτέλεσμα
να λειτουργεί η καθαριότητα κυρίως με συμβασιούχους με κάθε
μορφή

σύμβασης

που

υπήρχε.

Αλλά

δεν

υπήρχε

μόνιμο

προσωπικό για να έχουμε μια σταθερή βάση όπου θα λύνεται το
πρόβλημα της καθαρι ότητας.
Και

βέβαια

επανειλημμένα,

και

σε

άλλους

αυτεπιστασία,

τομείς

πολιτισμό

τα

κλπ

έχουμε
κλπ.

Για

δει
την

καθαριότητα ο στόχος είναι και της κυβέρνησης, αλλά και των
άλλων κομμάτων και της ΚΕΔΕ, αυτός ο χρυσοφόρος κατά τα
άλλα τομέας, γιατί μπορεί να είναι σκουπίδια, αλλά για κάποιους
είναι χρυσάφι, να δοθεί σε εργολάβους, να δοθεί σε ιδιώτες, με
ό,τι

συνεπάγεται

αυτό

και

για

τις

εργασιακές

σχέσεις
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εργαζομένων, αλλά και σε σχέση με τα οικονομικά μεγέθη, όπου
οι δήμοι θα ενισχύουν τους εργολάβους, ο ι οποίοι θα παίρνουν
προσωπικό με 300, 500 ευρώ. Τ ις περισσότερες φορές μαύρα.
Και με μαύρους. Μαύρους εννοώ εργαζόμενους, όχι στο χρώμα,
αλλά στις συνθήκες δουλειάς.
Και έτσι θα είναι ικανοποιημένοι όλοι. Και πολιτικά αυτοί οι
οποίοι

θέλουν

δημόσιο

να

τομέα.

Η

σαρώσουν
απόφαση

οτιδήποτε
είναι

να

υπάρχει
μην

όρθιο

ανανεωθούν

στο
οι

συμβάσεις. Αυτό για το δήμο μας σημαίνει ότι 46 συμβασιούχοι
που έχουν προσληφθεί για να καλύψουν τις ανάγκες που και
αυτοί δεν καλύπτουν όλες τις ανάγκες, γιατί έχουν απομείνε ι μόνο
12 εργαζόμενοι στην καθαριότητα. Αν απολυθούν 46 εργαζόμενοι
καταλαβαίνετε το τεράστιο πρόβλημα το οποίο θα έχουμε.
Υπάρχει κινητοποίηση αυτό το διάστημα. Σε αυτά τα πλαίσια
έγινε και η 48ωρη απεργία και αποχή απ’ την εργασία των
εργαζομένων. Έγινα ν συγκεντρώσεις στην Αθήνα. Συναντηθήκαμε
–

ήμουν

και

εγώ

στην

αντιπροσωπεία

–

με

τον

Υπουργό

Εσωτερικών τον κ. Σκουρλέτη, ο οποίος είπε ότι η θέση της
κυβέρνησης είναι να μην απολυθούν τώρα, αλλά να τελειώσει
μέχρι το τέλος του ’17, χωρίς όμως να προβλέπε ι την μετατροπή
τους σε αορίστου χρόνου.
Αλλά δεν μπορούν να κάνουν νέα νομοθετική ρύθμιση.
Προσκρούουν σε συνταγματικά κωλύματα και θα περιμένουν την
απόφαση,

την

καθαρογραφή

της

απόφασης

του

Ελεγκτικού

Συνεδρίου για να κρίνουν μετά με ποιο τρόπο θα λυθε ί αυτό το
θέμα. Εμείς απ’ την πρώτη στιγμή σταθήκαμε στο πλάι των
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συμβασιούχων, στο δικαίωμά τους για να διεκδικήσουν τη δουλειά
τους.
Και βέβαια εξυπηρετώντας αν θέλετε και το συμφέρον της
πόλης, που θα πρέπει οι πόλεις να είναι καθαρές. Και ιδιαίτερα
τώρα

μπαίνουμε

και

σε

μία

περίοδο

καλοκαιριού

και

καταλαβαίνετε τι θα σημαίνει η απογύμνωση των υπηρεσιών απ’
αυτούς τους εργαζόμενους. Και παράλληλα πρέπει να σας πω ότι
δεν υπάρχει και δυνατότητα άμεσης αναπλήρωσης αυτών των
εργαζομένων. Καταλαβαίνετε λοι πόν τι τεράστια προβλήματα θα
δημιουργηθούν.
Όπου

όμως

θα

έρθει

εκ

του

θαύματος

ο

σωτήρας,

ο

εργολάβος δηλαδή και θα πει παιδιά, μην ξεχνάτε ότι σε αυτό το
Δημοτικό Συμβούλιο έχει γίνει πρόταση από δημοτικό σύμβουλο
που σήμερα έρχεται και μας λέει για τη ν καθαριότητα της πόλης,
έχει το θράσος δηλαδή να λέει ότι δεν είναι καθαρή

πόλη το

Χαϊδάρι και να παίρνει ένα τετραήμερο απεργίας και αποχής των
εργαζομένων, όταν όλη η Αθήνα έχει πλημμυρίσει. Δεν μπήκε
τουλάχιστον καν στον κόπο να δει τα ρεπορτάζ, δε λέ ω εγώ να
περπατήσει στους δρόμους. Να δει τα ρεπορτάζ της τηλεόρασης.
Να δει τα βουνά από σκουπίδια που υπήρχαν σε όλες τις πόλεις.
Δυστυχώς όμως κάποιοι, επειδή δεν έχουν να χτυπήσουν
κάπου αλλού, προσπαθούν με αυτό το βρώμικο τρόπο του λέγε λέγε κάτι θ α μείνει, να κατοχυρωθεί ότι το Χαϊδάρι είναι βρώμικη
πόλη. Δεν έχουν τί άλλο να πουν. Και δυστυχώς επαναλαμβάνω,
ενώ όλος ο κόσμος λέει ποια είναι η εικόνα της πόλης. Αν κάνεις
μία βόλτα συνάδελφε, θα δεις μέσα σε μία μέρα μόνο πόσο έχει
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καθαρίσει η πόλη. Μόνο μέσα σε μία μέρα. Δηλαδή σκέψου και τις
επόμενες μέρες.
Αλλά

δυστυχώς

η

μικροψυχία

σου

είναι

τέτοια,

που

δυστυχώς υπάρχουν βρώμικες λέξεις, βρώμικες απόψεις και όχι
βρώμικες πόλεις κάποιες φορές. Λυπάμαι πάρα πολύ για σένα,
γιατί περίμενα άλλα πράγμ ατα. Ειλικρινά δηλαδή λυπάμαι. Και
στο λέω με κάθε ειλικρίνεια Δημήτρη.
Μ ΕΛΟΣ:
Θα μιλήσω επί προσωπικού.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Δε θα μιλήσεις επί προσωπικού.
Μ ΕΛΟΣ:
Αυτό που κάνεις είναι φασιστικό.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Καθόλου φασιστικό.
Μ ΕΛΟΣ:
Θα σταματήσεις και μετά θα μιλήσω.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Καθόλου φασιστικό. Παίρνεις ένα τετραήμερο απεργίας και το
κάνεις κυρίαρχο. Πρέπει να ντρέπεσαι γι’ αυτό. Ένα τετραήμερο
απεργίας για να φέρεις ότι υπάρχει πρόβλημα. Δεν ντρέπεσαι;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εμείς

έχουμε

βγάλει

απόφαση

στήρι ξης

του

αγώνα

των

συμβασιούχων. Θα στηρίξουμε με κάθε τρόπο το δικαίωμά τους
να μην απολυθούν και να μετατραπούν οι συμβάσεις τους σε
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συμβάσεις αορίστου χρόνου. Αυτό είναι το αίτημα το οποίο
υπάρχει. Και βέβαια δε συζητάμε για τα δεδουλευμένα, είναι
χρήματ α τα οποία έχουν δουλέψει και εννοείται ότι θα πρέπει να
τα πάρουν.
Για τις καινοτομίες και αυτό το πρόγραμμα, κοιτάξτε, κάθε
μέρα έρχονται απ’ την ΚΕΔΕ και από διάφορους φορείς δεκάδες
τέτοιες προτάσεις. Ο καθένας παρουσιάζει και κάτι. Δεν είναι η
πρώτη φορά που η ΚΕΔΕ έχει παρουσιάσει. Απλά έτυχε να
παρευρεθεί ένας σύμβουλος σε αυτό. Απ’ το δήμο δεν πήγε
κανένας, αλλά έχουμε πάει σε άλλες εκδηλώσεις. Σήμερα για
παράδειγμα υπήρχε άλλη εκδήλωση.
Θέλω να σας πω ότι αξιολογείς κάθε φορά το ποιος το κάνει,
το ειδικό βάρος που έχει, τι μπορείς να πάρεις απ’ αυτό, αν είναι
κούφια

λόγια

ή

όχι

και κρίνεις ανάλογα βέβαια και με τις

δυνατότητες, γιατί δεν έχεις και δέκα υπηρεσιακούς υπαλλήλους,
τους

οποίο υς

μπορείς

να

στείλεις

κάθε

μέρα

για

να

παρακολουθούν. Σας λέω υπάρχει πληθώρα τέτοιων εγγράφων
καθημερινά

για

τέτοιου

είδους

ημερίδες,

συναντήσεις,

όπου

μπορεί να φανταστείτε, που γίνονται γύρω απ’ το θέμα αυτό των
καινοτομιών. Και βέβαια από πίσω κρύβοντ αι διάφοροι που
θέλουν να προωθήσουν το προϊόν τους. Εκεί είναι η δουλειά.
Για τις εκδηλώσεις για το μπλόκο εμείς έχουμε, μη ρωτάτε
για μας, εμείς μία εκδήλωση κάνουμε εδώ. Και μας προξενεί
εντύπωση γιατί η περιφέρεια για τον ίδιο σκοπό διοργανώνει δική
της εκδήλωση. Να σας πω ότι στην Καισαριανή διοργανώνει ο
δήμος την εκδήλωση. Στην Νίκαια για το μπλόκο τη διοργανώνει ο
δήμος.

Δεν

γίνεται

δεύτερη

παράλληλα.

Στο

Κερατσίνι
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διοργανώνει ο δήμος. Για το μπλόκο της Καλογρέζας, ο δήμος
Νέας Ιωνίας. Στην Καλ λιθέα ο δήμος Καλλιθέας.
Πουθενά δε διοργανώνει παράλληλα και η περιφέρεια. Και
αυτό εμάς μας προξενεί αν θέλετε εντύπωση, γιατί επιλέγει για το
Χαϊδάρι

η

περιφέρεια

να

διοργανώσει

ξεχωριστή

εκδήλωση.

Καταλαβαίνετε πολύ καλά ότι ο δήμος είναι αυτός ο οποί ος
διοργανώνει αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Και το επανέλαβε
μάλιστα η περιφέρεια πάλι φέτος αυτό το ζήτημα. Δηλαδή έκανε
ξεχωριστή εκδήλωση.
Μ ΕΛΟΣ:
(Ομιλία χωρίς μικρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ην

Πέμπτη

αύριο

γίνεται

θεατρική

παράσταση

την

οποία

διοργανώνει ο δήμος. Δεν έχει καμία σχέση η περιφέρεια. Τ ο έργο
το έχει γράψει ο Θάνος ο Τ ζόκας το θεατρικό.
Να σας πω σε σχέση με τις επιτυχίες και σχολείων και
συλλόγων

της

πόλης

μας,

πρώτον,

παρευρεθήκαμε

και

παρακολουθήσαμε από κοντά τη μεγάλη προσπάθεια που έκ ανε
το 4 ο Λύκειο. Πήρε την 3 η θέση στους μαθητικούς αγώνες, που για
εμάς είναι πρωταθλητές γιατί οι δύο ομάδες ήταν από ιδιωτικά
σχολεία, βγήκε πρώτο δημόσιο σχολείο. Σαν δήμος σταθήκαμε
απ’ την πρώτη στιγμή στο πλευρό τους. Τ ους ενισχύσαμε με
διάφορους τρόπους. Και ήμασταν και στους αγώνες και στους
υποδοχές και τις δύο φορές που ήρθανε.
Πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια στο μπάσκετ της Δάφνης
Δαφνίου που ανέβηκε φέτος στη Β’ Εθνική. Προχθές την Κυριακή
έγινε και η απονομή του κυπέλου. Στη γυναικεία ομάδα τ ου
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Αστέρα η οποία ανέβηκε στην Γ’ Εθνική κατηγορία. Στο Θρίαμβο
που παρόλο που έχασε την άνοδο στο παρά ένα κυριολεκτικά την
έχασε,

αλλά

πρωταγωνίστησε

σε

όλη

τη

διάρκεια

του

πρωταθλήματος.
Και βέβαια τις επιτυχίες και του 2 ο υ Γυμνασ ίου που θα πει
μετά και η Ελένη Θερμού κάποια πράγματα. Τ ώρα με ενημέρωσε
δηλαδή σχετικά με το τι έγινε. Αλλά και στους μαθητές του 3 ο υ
Λυκείου, που στους μαθηματικούς αγώνες και αυτοί πήραν την
πρωτιά. Έχουμε δηλαδή πολλές επιτυχίες, που όπως είπε και ο
Νίκος ο Καραγιάννης, να δούμε κατά τη γνώμη μου το Δεκέμβρη
στην εκδήλωση που γίνεται για να τιμηθούν οι μαθητές, να έχουμε
μία

εκδήλωση

τιμής,

να

τιμήσουμε

δηλαδή

το

σύνολο

των

μαθητών που είχαν κάποια επιτυχία είτε αθλητική, είτε στο
επίπεδο της γνώσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Γιάννη ήθελες κάτι; Ο κ. Κέντρης.
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ :
Ναι, μία επισήμανση. Μία επισήμανση θα ήθελα να κάνω όχι στα
λεγόμενα του κυρίου Δημάρχου, ούτε θέλω να αντιπαρατεθώ. Θα
ήθελα μόνο τούτο να πω, ότι το κομμάτι της καθαριότητας είναι
ένα δύσκολο κομμάτι. Για όσον αφορά δε το προσωπικό κύριε
Δήμαρχε, έχω κάποιες ενστάσεις. Όχι απ’ τα λεγόμενα τα δικά
σας. Εξάλλου το δημοτικό συμβούλιο πολλές φορές έχει μιλήσει
υπέρ των εργαζομένων, έχει ψηφίσει για συμβάσεις κλπ υπέρ των
εργαζομένων κ.ο.κ.
Θα πρέπει όμως να καταλάβουμε κ αι σε μια συζήτηση που
είχα και με τον κύριο Αντιδήμαρχο και οι εργαζόμενοι, ότι πρέπει
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οποίο καθήκον τους είναι

σοβαρό. Διότι στο Δήμο Χαϊδαρίου οι δημότες πληρώνουν απ’ τα
μεγαλύτερα δημοτικά τέλη για την καθαριότητα που υπάρχουν στο
λεκανοπέδιο της Αττικής.
Πολύ φοβούμαι και θα το πω αυτό, ότι δεν επιτελούν το έργο
τους όπως πρέπει. Δεν αναφέρομαι, αν και έχω παραδείγματα,
ονομαστικά

για

εργαζομένους.

Θα

πρέπει

να

καταβάλουμε

προσπάθειες προκειμένου να μη γίνει αυτό το οποίο πολλοί
επιθυμούν, γιατί και εγώ είμαι κατά του να δοθεί η καθαριότητα
όπως στα νοσοκομεία ή στους δήμους ή δεν ξέρω εγώ, στα
σχολεία, σε ιδιώτες.
Θα πρέπει και οι ίδιοι οι εργαζόμενοι να αισθανθούν το
μέγεθος της ευθύνης τους. Και πρέπει κύριε Δήμ αρχε, επειδή
εμείς κάνουμε διοίκηση και εμείς απολογούμαστε στο λαό, θα
πρέπει να πουν ότι σε καιρούς δύσκολους, οι εργαζόμενοι θα
πρέπει να δουλεύουν. Τ ο δε δουλεύω ή λουφάρω ή το με
κυνηγάει ο Αντιδήμαρχος, με κυνηγάει ο Προϊστάμενος κ.ο.κ.
προκειμένου να μπορέσουμε να επιτελέσουμε το έργο αυτό το
οποίο είναι πολύ σοβαρό η καθαριότητα, πρέπει να σταματήσει.
Και τα παιχνιδάκια πρέπει να σταματήσουν. Πρέπει όλοι να
αναλάβουμε

τις

ευθύνες

μας.

Υπάρχουν

χιλιάδες

άνεργοι

συμπολίτες μας και αυτοί οι οποίοι έχ ουν στο πίσω μέρος του
μυαλού τους ότι εγώ θέλω να μπω σε μια θέση στο δημόσιο ή σε
μια θέση του δήμου κλπ, να εξασφαλίσω τα 750 ευρουδάκια, τις
υπερωρίες μου και τα λοιπά, προκειμένου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Εντάξει Γιάννη, νομίζω είναι κατανοητό, αλλά τώρα ανοίγουμε
έναν κύκλο συζήτησης ολόκληρο. Είναι άδικο για τους άλλους
συναδέλφους…
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ :
Ζητώ συγνώμη κύριε Πρόεδρε, απλώς το θέτω ως επισήμανση
πάνω στα λεγόμενα. Συγνώμη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, εκτός απ’ την ημερήσια διάταξη υπάρχει ένα θέμα
εκτός ημερησία ς και έχει να κάνει με την κατανομή πίστωσης της
β’ επιχορήγησης του 2017 για τις Σχολικές Επιτροπές.
Είπαμε να το φέρουμε κατ’ επείγον για να μπορέσουν να
προχωρήσουν

και

οι

Σχολικές

Επιτροπές.

Υπάρχει

ανάγκη

δηλαδή να κάνουν πράγματα. Υπάρχει αντίρρηση ; Συμφωνούμε.

ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγκριση 3ης Αναμόρφωσης προϋπολο γισμού, οικονομικού έτους
2017. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Νομίζω έχει έρθει το εισηγητικό. Αυτή η αναμόρφωση όπως
συμπληρώθηκε και απ’ την Οικονομική Επιτροπή, αφορά δύο
ζητήματα.

Το

πρώτο

ζήτημα

είναι

η

υπόθεση

Χρυσούλη,

η

αποζημίωση για το οικόπεδο αυτό που είχε πάει και σε απολογία
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για την υπόθεση αυτή ο Δήμαρχος, τα 48.600. Και

μια

μελέτη

14.000 για τον Προφήτη Ηλία.
Και

το

άλλο

κομμάτι

είναι

για

τα

πολιτιστικά,

για

τις

πολιτιστικές εκδηλώσεις το επόμενο δίμηνο, οι οποίες είναι,
συμπληρώθηκε δηλαδή στην Οικονομική στις 21.000, αθλητικές
δραστηριότητες,

πολιτιστικές

δραστηριότητες,

υποστήριξη

συστήματος αυτο ματισμού .. 700 ευρώ και προμήθεια βιβλίων 400
ευρώ. Η συμπλήρωση δεν ξέρω αν έχει έρθει. Αν δεν έχει έρθει
Θοδωρή μια φωτοτυπία να την πάρουμε.
Απ’ αυτά προκύπτει ότι το αποθεματικό περιορίζεται στις
«7.000» ευρώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν ερωτήσεις. Κύριε Μπ οζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Δεν έχω να πω τίποτα περισσότερο. Έγινε εκτενής αναφορά και
συζητήθηκε στην Οικονομική Επιτροπή. Είναι αναμόρφωση. Εμείς
απλώς την ψηφίζουμε γιατί … για να μπορέσει να λειτουργήσει ο
δήμος. Έχουμε αυτή τη φιλοσοφία και αυτή την άποψη. Άλλοι
έχουν διαφορετική. Δεν μας ενδιαφέρει. Ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Οι υπόλοιποι συνάδελφοι; Ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα 2 ο . Έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού Προγράμματος Έτους
2017.
Προκύπτει από την αναμόρφωση. Υπάρχει διαφωνία;
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜ Α 3 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 3 ο . Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017. Επίσης. Σ υμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για
έκτακτη οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 4 ο . Λήψη απόφασης περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για
έκτακτη οικονομική στήριξη κατοίκων του Δήμου Χαϊδαρίου.
Δήμαρχε θέλεις να πεις κάτι;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Αφορά την οικονομική στήριξη 16 συμπολιτών μας και το ποσό
είναι 6.000.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Κάποια ερώτηση; Υπάρχει διαφωνία;
Συμφωνούμε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Έγκριση Πρωτοκ όλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής
του έργου : «ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΧΟΛΕΙΩΝ,
ΚΤΙΡΙΩΝ ΛΟΓΩ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ» (ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ
ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤΟ 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 5 ο . Έγκριση
Παραλαβής
ΣΧΟΛΕΙΩΝ,

του

Πρωτοκόλλου
έργου:

ΚΤ ΙΡΙΩΝ

Προσωρινής

«ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
ΛΟΓΩ

και

ΚΑΙ

ΕΚΤ ΑΚΤ ΩΝ

Οριστικής

ΣΥΝΤ ΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΝΑΓΚΩΝ»

(ΑΝΑΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΥΓΡΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΤ Ο 12ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ)
Το

εισηγητικό

το

έχετε.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 47/2017 α πόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου για την έγκριση εγγραφής του Δήμου μας ως
συνδρομητή σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 6 ο .

Συμπλήρωση

της

υπ’

αριθμ.

47/2017

απόφασης

Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση εγγραφής του Δήμου μας
ως συνδρομητή σε ηλ εκτρονική βάση δεδομένων.
Που χρησιμοποιείται συνάδελφοι απ’ την υπηρεσία. Υπάρχει
κάποια διαφωνία; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜ Α 7 ο
Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέ ντα (παράβαση κ.ο.κ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 7 ο . Λήψη από φασης περί επιστροφής χρημάτων ως
αχρεωστήτως καταβληθέντα (παράβαση κ.ο.κ).
Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε;
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων ως αχρεωστήτως
καταβληθέντα., σχετικά με την δημοσίευση δημοπρασίας περί
εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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8ο.

Λήψη

αχρεωστήτως

απόφασης

περί

καταβληθέντα.,
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επιστροφής

σχετικά

με

χρημάτων

την

ως

δημοσίευση

δημοπρασίας περί εκποίησης εγκαταλελειμμένων οχημάτων.
Έχετε το ει σηγητικό. Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε συνάδελφοι;
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Συγκρότηση ‘’ΤΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤΑΣΗΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ’’ για τον
ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό ‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΊΜΩΝ
ΚΙΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ &
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2017 & 2018’’

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 9 ο . Συγκρότηση ‘’Τ ΡΙΜΕΛΟΥΣ ΕΠΙΤ ΡΟΠΗΣ ΕΞΕΤ ΑΣΗΣ –
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ
ηλεκτρονικό
ΚΙΝΗΣΗΣ

ΕΝΣΤ ΑΣΕΩΝ

Διεθνή
ΓΙΑ

Τ ΙΣ

&

Διαγωνισμό
ΑΝΑΓΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ’’
‘’ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
ΜΕΤ ΑΦΟΡΙΚΩΝ

για

τον

ΚΑΥΣΊΜΩΝ
ΜΕΣΩΝ

&

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤ ΩΝ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΕΤ ΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΓΙΑ Τ ΙΣ
ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΗΜΟΤ ΙΚΩΝ ΚΤ ΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΩΝ Π ΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ
Τ Α ΕΤ Η 2017 & 2018’.
Βλέπετε

συνάδελφοι.

Υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμ ε;

Συμφωνούμε.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής
Έργων του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 2014 -2020»
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09),
Θεματικός Στόχος (09)»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 10 ο . Συγκρότηση Επιτροπής Παρακολούθησης & Παραλαβής
Έργων του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής «AT T IKH 2014 -2020»
(Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09),
Θεματικός Στόχος (09)»
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Έχετε τους πίνακες. Συμφωνούμε;
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Έγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Κοινωνικού Παντοπωλείου,
Κοινωνικού Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου (Υποέργα 1, 2 της
Πράξης με κωδικό ΟΠΣ: 5001522 του E.Π. της Περιφέρειας
Αττικής «ATTIKH 2014 -2020», Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16),
Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09))»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κανονισμού

29
Λειτουργίας

Κοινωνικού

Παντοπωλείου, Κοινωνικού Συσσιτίου Δήμου Χαϊδαρίου (Υποέργα
1,

2

της

Πράξης

Περιφέρειας

με

Αττικής

κωδικό

ΟΠΣ:

«AT T IKH

5001522

2014-2020»,

του

E.Π.

της

Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα (16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος
(09))»
Το

εισηγητικό

έχει

σταλθεί.

Δεν

ξέρω,

υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα σύναψης συμβολαίω ν
και ορισμού συμβολαιογράφου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
12 ο .

Θέμα

Λήψη

απόφασης

για

την

αναγκαιότητα

σύναψης

συμβολαίων και ορισμού συμβολαιογράφου.
Τ ο εισηγητικό ήρθε σήμερα. Δεν ξέρω, θες να πεις δυο
πράγματα Αντιδήμαρχε; Δήμαρχε;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αφορά

συμβολαιογραφικές

πράξεις

για

την

αγορά

του

διατηρητέου κτιρίου στην οδό Κύκνου, για τη δωρεά των δύο
οχημάτων που μας κάνει το Κέντρο…
Μ ΕΛΟΣ:
Η δωρεά θέλει λεφτά;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Θέλει. Αυτοκινήτων. Δύο αυτοκινήτων. Είναι μεταξύ δημοσίου και
ιδιώτη. Γι’ αυτό το λόγο. Είναι για τη σύνταξη πράξης καθορισμού
των θέσεων στάθμευσης για το ΚΑΠΗ, το οποίο θα γίνει στην οδό
Σπάρτης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ο κ. Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Σε

σχέση

με

ενημερώσουμε,

το

ΚΑΠΗ,

καταρχήν

να

απ’

ότι

ξέρω,

ενημε ρωθούμε

δεν
εμείς,

πρέπει
τι

να

σχέδιο

αφορά αυτό; Δηλαδή τι δόμηση έχει το ΚΑΠΗ που φτιάχνεται εκεί;
Γιατί απ’ ότι βλέπω εγκρίνεται κάποια αδειοδότηση. Έτσι δεν
είναι; Δεν πρέπει να γίνει μια ενημέρωση; Φαντάζομαι δε θα
φτιάξουμε ένα πενταώροφο ΚΑΠΗ. Θα φτιάξουμε κάτι… Δηλαδή
εγώ δεν έχω ενημέρωση. Δεν ξέρω αν την έχω χάσει, αλλά και ως
κάτοικος εκεί παραδίπλα, πάλι δεν έχω ενημέρωση. Κάποια
ενημέρωση πρέπει να κάνουμε, γιατί το ΚΑΠΗ το έχουμε πει δυο τρεις φορές ότι θα κάνουμε ένα ΚΑΠΗ. Πού θα χτιστεί το ΚΑΠΗ;
Τ ί δόμησ η θα έχει; Πώς θα είναι; Αυτό.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Τ ο ΚΑΠΗ θα γίνει στη συμβολή των οδών Σπάρτης και Νίκης,
απέναντι ακριβώς απ’ την Αγία Μαρίνα. Οι όροι δόμησης σε καμία
περίπτωση δεν μπορεί να υπερβούν τους όρους δόμησης που
υπάρχουν για κάθε περιοχή. Ο συντελεσ τής δόμησης είναι 1 εκεί.
Τ α σχέδια συνολικά το τι προβλέπεται, να μην πάρω να σας
εξηγώ τώρα σε κάθε όροφο τι προβλέπεται. Τ ριώροφο θα είναι.
Υπάρχουν τα σχέδια στην Τ εχνική Υπηρεσία και νομίζω ότι θα
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έπρεπε να τα έχετε δει, γιατί δεν είναι καινούργιο θέμ α το ΚΑΠΗ.
Τ ο έχουμε συζητήσει.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Εγώ πάντως συγκεκριμένα νομίζω ότι δε θα πρέπει να εξαντληθεί
ο συντελεστής δόμησης. Εκτός αν βάζουμε και άλλες χρήσεις.
Δηλαδή το ΚΑΠΗ, είναι ανάγκη να κάνουμε ένα τριώροφο εκεί;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Θα βάλεις και άλλες χρήσεις. Τ ώρα μην τα λέμε αυτά. Εννοείται
ότι θα βάλεις και άλλες χρήσεις.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Νομίζω ότι τουλάχιστον οι κάτοικοι εκεί, δε νομίζω ότι οι κάτοικοι
έχουν ενημερωθεί για το τριώροφο. Έχετε ενημερώσει;

ΔΙΑΛΟΓΟΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν

υπάρχει

σ υγκεκριμένο,

Δημοτικό

Συμβούλιο

είναι

εδώ

συνάδελφοι, ας έρθουν κάποιοι να το βάλουν. Δεν έχει πει τίποτα
σε κανέναν.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν κατάλαβα. Υπάρχει διαμαρτυρία κατοίκων εκεί για να γίνει
διώροφο ή ένας όροφος;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Όχι, δεν ανέφερα εγώ κ άτι τέτοιο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Αυτό λέω.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
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Εγώ είπα ότι οι κάτοικοι φαντάζομαι, επειδή μένω παραδίπλα, ότι
δεν έχουν ενημερωθεί επί των σχεδίων, όχι επί της κατασκευής
του ΚΑΠΗ. Και ότι γνώμη μου είναι ότι δε θα έπρεπε να
εξαντληθεί ο συντελεστής δόμησης και να φτιαχτεί κάτι διώροφο
τουλάχιστον. Αυτό. Εγώ δε μίλησα ούτε για κατοίκους που
διαμαρτύρονται, ούτε για τίποτα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όταν έχεις όμως μία χρηματοδότηση και σου ανοίγονται κάποιοι
δρόμοι

να

γλιτώσεις

κάποια

ενοίκια

ή

να

εμπλουτίσεις

με

διάφορες χρήσεις, νομίζω ότι δεν μπορείς να απεμπολήσεις αυτό
σου το δικαίωμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όσον

αφορά

Συμφωνούμε

το
με

12

συνάδελφοι

υπάρχει

την

αναγκαιότητα

κάτι;

σύναψης

Συμφωνούμε;

συμβολαίου

και

ορισμό συμβολαιογράφου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Λήψη απόφασης περί επανάληψης της υπ΄ αριθμ. 320/2011
απόφασης Δ.Σ. ως προς το σκέλος της απαλλοτρίωσης
ιδιοκτησίας του κ. Χρυσούλη Αρη, στο Προφήτη Ηλία και
διαδικασία υλοποίησης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 13ο. Λήψη απόφασης περί επανάληψης της υπ΄ αριθμ.
320/2011 απόφασης Δ.Σ. ως προς το σκέλος της απαλλοτρίωσ ης
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ιδιοκτησίας

του

κ.

Χρυσούλη

Ά ρη,

33
στο

Προφήτη

Ηλία

και

διαδικασία υλοποίησης.
Το

εισηγητικό

το

έχετε.

Ερωτήσεις

αν

υπάρχουν.

Δεν

υπάρχουν. Συμφωνούμε συνάδελφοι; Υπάρχει κάτι στο θέμα;
Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2017
(σχετ.: 8/2017 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 14 ο . Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης τ ου
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελής
Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2017 (σχετ.: 8/2017 Απ.
ΚΕΔΧ).
Όπως

το

εισηγητικό.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. έτους 2017 (σχετ.: 9/2017 Απ. ΚΕΔΧ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 15 ο . Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. έτους 2017 (σχετ.: 9/2017 Απ. ΚΕΔΧ).
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.
Κατανομή πίστωσης β’ επιχορήγησης του 2017 στα Νομικά
Πρόσωπα Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του
Δήμου Χαϊδαρίο υ, Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας, για την
κάλυψη λειτουργικών αναγκών έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και

τέλος.

Το

εκτός

ημερησίας.

Κατανομή

πίστωσης

β’

επιχορήγησης του 2017 στα Νομικά Πρόσωπα Σχολική Επιτροπή
Πρωτοβάθμιας

Εκπαίδευσης

του

Δήμου

Χαϊδαρίου,

Σχολι κή

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας, για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών
έτους

2017.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΕΛΕΚΟΣ Μ ΙΧΑΛ ΗΣ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…….…………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

..…………….

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………
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ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

………………
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ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

………………

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

ΑΠΩΝ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΩΝ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΠΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ
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Ε ΥΡ Ε ΤΗΡ Ι Ο Ο ΜΙ Λ ΗΤΩΝ

Δ ΗΜΑΡ Χ Ο Σ

13,17,19,24,29,30,31,32

ΠΡ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

7,8,22,34

ΚΑΡ ΑΓΙ ΑΝΝΗΣ Ν.

13

Δ ΑΟ ΥΑΧ Ε Ρ Ν.

------------------------------

ΣΤΑΘ ΑΣ Κ.

------------------------------

ΒΑΡ ΥΤΙ ΜΙ ΑΔΗΣ Η.

------------------------------

Θ Ε Ρ ΜΟ Υ Ε .

------------------------------

ΒΟ Ρ Ε ΑΣ Κ.

------------------------------

ΜΟ ΣΧ Ο ΝΑΣ Π.

22

ΖΩΤΟ Σ Ι .

-------------------------------

Χ ΑΤΖΗΣΤΕ Ρ ΓΙ Ο Υ Σ.

-------------------------------

Χ Ο ΥΔ Ε Λ Ο ΥΛ ΗΣ Μ.

----------------- --------------

ΒΟ ΥΛ ΓΑΡ Ι ΔΗΣ Λ .

-------------------------------

Δ ΗΜΟ ΥΛ Α Μ.

-------------------------------
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ΖΕ Ρ ΒΑ Γ.

-------------------------------

ΚΟ ΥΒΑΡ ΑΣ Π.

-------------------------------

ΠΑΝΑΓΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ -ΓΕ ΩΡ ΓΟ ΠΟ ΥΛ Ο Υ Α. --------

ΤΣΟ ΥΚΝΙ ΔΑΣ Κ. ----- --------------------------

Θ Ε Ο Δ ΩΡ Ο Υ Δ.

-------------------------------

ΜΠΟ ΖΙ ΚΑΣ Α.

23

Λ ΥΜΠΟ ΥΣΑΚΗ -ΓΕ ΩΡ ΓΙ ΑΔΗ Ε . -------------------

ΝΤΗΝΙ ΑΚΟ Σ Ε .

8

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ Δ.

11

ΚΑΡ ΑΤΖΑΦΕ Ρ ΗΣ Β.

30,31

ΣΠΗΛ Ι Ο ΠΟ ΥΛ Ο Σ Θ .

10

ΣΚΑΜΠΑ Α.

------------------------------ -

ΓΚΑΝΑ-Ρ ΗΓΑΚΗ Α.

7

ΚΕ ΝΤΡ ΗΣ Ι .

20,22
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