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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

11 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 ΤΖΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

5.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

7.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

8.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

10.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑ ΟΥ

11.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

12.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

13.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

16.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

17.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛ ΑΟΥ

18.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

19.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

21.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

22.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

23.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

2.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

3.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

4.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

5.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

7.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

8.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

9.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Λήψη απόφασης για την δημιουργία Ράμπας πάνω από
φρεάτιο

ομβρίων

Ανεξαρτησίας

στην

οδό

43, -Μ ΕΣΟΓΕΙΑΚΟ

Κορυτσάς
ΚΕΝΤΡΟ

21Α

&

ΔΙΑΚΟΠΩΝ

ΑΙΜ ΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε. - (σχετ: 35/2017 Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.2 5)
2.

Λήψη απόφασης περί αντιδρόμησ ης των οδών Φλούντζη
(στο

τμήμα

Πρεβέ ζης)
στην

της

από

Πρεβέ ζης

περιοχή

την

και

της

οδό

Ρίμινι

παράδρομου

Γρηγορούσας

έ ως

την

οδό

Ηρακλέ ους

Χαϊδαρίου.

και

(σχετ:

36/2017 Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.26)
3.

Λήψη απόφασης περί αιτήματος που αφορά στην κοπή ή
μη δέ νδρων, στα ό ρια αρμοδιότητας του Δήμου μας.
(σχετ: 38 -39/2017 Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.28)

4.

Λήψη

απόφασης

για

την

εκτέ λεση

έ ργου

βελτίωσης

Εισόδου της Πόλης στην οδό Πλαταιών (σχετ: /2017
Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.29)
5.

Συγκρότηση

Τριμελούς

Επιτροπής

Αξιολόγησης

Ενστάσεων-Προσφυγών,

Εξέ τασης γ ια

τον

ηλ εκτρονικό Ανοικτό Διαγωνισμό ‘’ Προμήθεια Υλικών
γ ια

τα

συνεργεία

της

Αυτεπιστασίας

Έτους

2017.

(ΣΕΛ.33)
6.

Έκτακτη

διακοπή

κυκλοφορίας

οχημάτων

στην

οδό

Πύλου, από το ύψος της Λ. Αθηνών μέ χρι την οδό Φυλής.
(ΣΕΛ.34)
7.

Έγ κριση διενέ ργειας δημοπρασίας γ ια την «Συντήρηση
και επισκευή οχημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ.3 9)
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8.

5

Λήψη Απόφασης περί οριστικοποίησης των οδών προς
ασφαλτόστρωση

(υλοποίηση

έ ργου

του

ΑΣΔΑ:

Συντήρηση οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής). (ΣΕΛ.39)
9.

Λήψη απόφασης για συνέ χιση η μη συμμετοχής τ ου
Δήμου

μας

στο

Διαδημοτικό

Δίκτυο

Δομών

Υγείας.

(ΣΕΛ.41)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχουμε μια καθυστέρηση λόγω των εκδηλώσεων. Θα πάρουμε τις
θέσεις μας. Η συναδέλφισσα η κυρία Ρηγάκη θα πάρει παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ :
Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Π αντελάρος

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,

Βασίλειο ς,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, λίγο την προσοχή σας ήθελα. Να πω ότι έχουν
ειδοποιήσει συνάδελ φοι, η Αλεξία η Παναγοπούλου είναι στο
δρόμο,

ήταν

στην

εκδήλωση,

κάποιοι

λείπανε

λόγω

της

εκδήλωσης. Ο συνάδελφος ο Βουλγαρίδης κάνει κάτι εξετάσεις,
θα λείψει. Η συναδέφλισσα η Τ οκατλίδου ειδοποίησε ότι έχει ένα
πρόβλημα και δεν μπορεί να έρθει. Ο Βαγγέλ ης να ευχηθούμε
κιόλας να ζήσει, να είναι καλά. Ο συνάδελφος ο Τ σατσαμπάς είναι

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 12 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

7

στο δρόμο. Η συναδέλφισσα η Χατζηστεργίου δουλεύει. Για τους
υπόλοιπους τώρα…
Να πάμε σε ερωτήσεις. Πριν, λάβανε ένα mail συνάδελφοι
από το Τ μήμα του Δημοτικού Συμβουλίου, την άλλη βδομάδα
Τ ρίτη

20

του

μήνα,

ο

συμπολίτης

μας

ο

Θεοδωρής

ο

Σπανόπουλος, ζήτησε να παρουσιάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο
να

κάνει

μια

παρουσίαση

πρόληψης

και

αντιμετώπισης

εμφραγμάτων. Αυτό έστειλε ένα mail ότι θα γίνει 9 η ώρα στη
μεγάλη αίθουσα. Θα μεταφ ερθεί στις 8:30, γιατί μάλλον θα
χρειαστεί συνάδελφοι να κάνουμε συμβούλιο την Τ ρίτη. Όχι
μάλλον, κατά 99%. Για τις 20 του μήνα. Να γίνει αυτή η
παρουσίαση. Θα γίνει κάτω επειδή θέλει προτζέκτορα και θα
ανέβουμε μετά να κάνουμε τη δουλειά μας εδώ.
Να πάμε σε ερωτήσεις – ανακοινώσεις. Ο συνάδελφος ο Θοδωρής
έβαλε θέμα ένα ψήφισμα για τους συμβασιούχους. Για τους
συμβασιούχους την περασμένη βδομάδα έγινε ευρεία σύσκεψη
εδώ

μαζικών

φορέων

και

δημοτικών

συμβούλων,

έγινε

και

κινητοποίηση την Παρασκευή. Τ ώρα δεν ξέρω συνάδελφοι, εγώ
έχω έναν ενδοιασμό με ποια έννοια; Δεν είναι εδώ Θοδωρή το
σωματείο. Δεν είναι εδώ η επιτροπή των συμβασιούχων. Δηλαδή,
να το κουβεντιάσουμε, γιατί; Για να το κουβεντιάσουμε μεταξύ
μας;

Μπορούμε

να

το

βάλουμε

την

Τ ρίτη,

θα

ξανακάνουμε

συμβούλιο την Τ ρίτη 20 του μήνα. Να τους φωνάξουμε για να έχει
και μια αξία η κουβέντα. Δεν ξέρω αν συμφωνείς.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Να πω λίγο, θα είναι μπαγιάτικο λίγο. Θέλω να πω το εξής: εγώ
καλοχαιρέτισα όταν με πήρες τηλέφωνο για τη διαδικασία της
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συγκέντρωσης φορέων κλπ. Στη συνέχεια υπήρξε ένα κάλεσμα, το
οποίο στην ουσία εγώ θεώρησα ότι ξεπέρναγε το επίπεδο του
καλέσματος απ’ ότι έχουμε συνηθίσει που κάνει το Δημοτικό
Συμβούλιο

και

τουλάχιστον

σε

αυτό

το

πράγμα

δεν

έχω

πρόβλημα, ιστορικά θα λέγαμε κ αι με τη διοίκηση τη δική σας και
με εσένα σαν Πρόεδρο.
Αυτό

είχε

χαρακτηριστικά

ιδεολογικού

και

πολιτικού

φανιφέστου. Εγώ δεν έχω πρόβλημα να αντιπαρατεθώ, αλλά
θεώρησα ότι ξεπέρναγε αυτό που λέμε κάλεσμα. Ενώ έχουμε
κάνει και άλλες συσκέψεις φορέων κλπ . Εκεί που μπήκε το
δίλημμα είτε να έρθω και να αντιπαρατεθώ κλπ, είχα ετοιμάσει
μάλιστα και αυτό το κείμενο που καταθέτω σήμερα, σε διαδικασία
Δημοτικού Συμβουλίου για να ακουστεί και η δική μας γνώμη,
πολύ περισσότερο που με ενδιέφερε να ακούσω, εκτός απ ’ τη
δική σας άποψη που την άκουσα κλπ και τ ην τοποθέτηση όλων
των επικεφαλεί ς των παρατάξεων για το συγκεκριμένο θέμα.
Διότι εγώ έχω ένα κείμενο θα έλεγα στρογγυλό σε αυτή την
αντίληψη, που να μας χωράει όλους και επειδή πιστεύω ότι - δεν
μακρηγορώ, τελ ειώνω σε δευτερόλεπτα - θεωρώ ότι αυτό θα
ήθελα να ακουστεί και να καταγραφεί στα πρακτικά του Δημοτικού
Συμβουλίου, αν λυθεί το πρόβλημα δε θα χρειαστεί, θα είναι μια
περιττολογία που την κάναμε, θα έχει περάσει και θα το έχουν
κάνει, αν όμως δεν χρειαστε ί, είναι μια ενωτική βάση, ώστε με
αυτό τον τρόπο που εγώ προτείνω το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι
κατά πλειοψηφία – μειοψηφία.
Κατά καιρούς έχουμε πάρει ομόφωνες αποφάσεις ανάλογα
με

το

τι

αποφασίζετε

και

εσείς

και

άλλοτε

έχουμε

πάρει
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αποφάσεις κατά πλειο ψηφία. Με αυτή την έννοια θέλω να το
βάλω. Δεν ξέρω, συνεννοήσου και με το Δήμαρχο. Δηλαδή θα
είναι πολύ αργά. Ενώ έχουμε εξελίξεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, κοιτάξτε να δείτε τώρα. Εδώ έγινε μία σύσκεψη και
είναι λογικό και η δημοτική αρχή και η πλειοψηφία του σωματείου,
βάλανε την άποψή τους, άσχετα αν συμφωνείς ή διαφωνείς
Θοδωρή.
σωματείων

Στη

σύσκεψη

που

ήταν

που

και

οι

έγινε
πιο

30

μαζικών

πολλοί

απ’

φορέων
τις

και

δημοτικές

παρατάξεις εδώ, δεν συμφωνήσανε όλοι με το κείμενο. Στην κοινή
δράση όμως για να μη φύγουν αυτοί οι άνθρωποι συμφωνήσανε.
Δηλαδή δεν έγινε εδώ πέρα κάποια, είπαν οι μαζικοί φορείς,
οι παρατάξεις τη γνώμη τους. Δεν έγινε κάποια, πώς το λένε, πώς
να το πω, δεν βγάλαμε ένα ψήφισμα. Είναι εδώ και οι υπόλοιποι
συνάδελφοι. Όλοι είπαν την άποψή τους και δεν ήταν όλοι
ταυτόσημοι με της δημοτικής αρχής ή του σωματείου. Όλοι
συμφωνήσανε όμως στην αναγκαιότητα του αγώνα για να μη
φύγει αυτός ο κόσμος απ’ το δήμο μας.
Τ ώρα εγώ νομίζω ότι είναι περιττό, προσωπική μου γνώμη,
νομίζω ότι είναι πε ριττή η παραπέρα συζήτηση, γιατί ακριβώς
έγινε πριν λίγες μέρες Θοδωρή. Δηλαδή και ο κόσμος που ήρθε
εδώ και ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα, δεν ήρθαν όλοι
ενστερνιζόμενοι την πολιτική άποψη που έκφραζε το κάλεσμα.
Και αυτό εκφράστηκε και στην ίδια τη σύ σκεψη εδώ πέρα.
Εκφράστηκε όμως το κοινό που είναι τί; Ότι αυτός ο κόσμος δεν
πρέπει να φύγει απ’ το δήμο μας, από διαφορετικές αφετηρίες.
Δεν ξέρω, πείτε συνάδελφοι κιόλας αν…
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Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Θα μπορούσα να κάνω στη διαδικασία των ερωτήσεων την κριτ ική
που έχω γι’ αυτό που έγινε. Θα ήθελα όμως να γίνει μέσα από
διαδικασία

τοποθέτησης.

Δηλαδή

δεν

είναι

το

θέμα

ζήτημα

εντυπώσεων. Ζήτημα εντυπώσεων, έχω βγάλει το κείμενο, ο
κόσμος ούτε ξέρει αν συνεδριάσαμε ή δεν συνεδριάσαμε, έχω
τοποθετηθεί δημόσια. Τ ο έχουν δει 3 -4 χιλιάδες άνθρωποι.
Εμένα με ενδιαφέρει ότι βάζω ένα ζήτημα διαδικασίας και
ουσίας. Αν συμφωνήσουμε ότι την άλλη Τ ρίτη να την κάνουμε
αυτή τη συζήτηση με βάση τις νεότερες εξελίξεις, μακάρι να
πούμε ότι λύθηκε το θέμα. Δηλαδή δεν είναι το θ έμα να κάνω μια
τοποθέτηση και να μου απαντήσει ο Δήμαρχος. Εγώ θέλω να
ακούσω και τους άλλους επικεφαλείς των παρατάξεων σε μια
διαδικασία Δημοτικού Συμβουλίου.
Ο Αντρέας έστειλε ένα κείμενο, το ξέρω, έλειπε για άλλους
λόγους κλπ κλπ.

Εγώ θεώρησα ότι α υτή η διαδικασία με πετάει

απέξω, να το πω έτσι, απ’ τον τρόπο όχι του καλέσματος, του
κειμένου που συνοδεύεται, ξεπέρναγε τα όρια μιας πρόσκλησης.
Και

αποφάσισα

να

ακολουθήσω

αυτή

τη

διαδικασία.

Θέλω

θεσμικά να γίνει μια συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Αν συμφωνεί και ο Δήμαρχος ότι την άλλη Τ ρίτη που έχουμε
Δημοτικό Συμβούλιο το ίδιο κείμενο, εκτός αν έχω κλπ, εγώ θα
ήθελα να το κάνουμε έτσι. Αλλιώς… Με αυτή την έννοια λέω.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Βέβαια είπε αναλυτικά ο Πρόεδρος ο Βασίλης ο Παντελάρος τους
λόγους για τους οποίους σήμερα νομίζουμε ότι είναι περιττό,
αλλά την Τ ρίτη και με μια προετοιμασία και το κάλεσμα εδώ στη
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συνεδρίαση του σωματείου εργαζομένων αλλά και της επιτροπής
των συμβασιούχων, δεν μπορούμε δηλαδή να μιλάμε γι’ αυτούς
χωρίς αυτούς, μπορούμε ευχαρίστως πάλι να κάνουμε.
Γιατί να σας πω τώρα, πιθανόν να πρέπει να πάρουμε και
άλλες

αποφάσεις

για

παραπέρα

κλιμάκωση.

Δηλαδή

έτσι

κι

αλλιώς πρέπει να συζητηθεί το θέμα. Οπότε δεν έχουμε κανένα
πρόβλημα την Τ ρίτη, αλλά με μια καλή προετοιμασία και ν α
έρθουν και οι εμπλεκόμενοι εδώ να το συζητήσουμε, σαφώς. Και
να

βρούμε

κυρίως

κοινή

γλώσσα

για

να

στηρίξουμε

τους

εργαζόμενους. Αυτό είναι τώρα.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ωραία. Ακριβώς επειδή εμένα η πρόθεσή μου είναι αυτή, θα ήθελα
αν προκύψουν νωρίτερα εξελ ίξεις, αντί να κάνουμε σύσκεψη
φορέων, θα ήθελα να κάνουμε έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο.
Δηλαδή το ζητάω, αντί να κάνουμε σύσκεψη φορέων θα ήθελα
αυτό που κάναμε η σύσκεψη φορέων, οπότε εάν γίνει Δημοτικό
Συμβούλιο ο καθένας θα πει ό,τι θέλει, μας καλεί ο Πρ όεδρος.
Κατάλαβες. Βάζω ένα ζήτημα τάξης. Γιατί είχαμε μια ενωτική
απόφαση και θεώρησα ότι η διαδικασία του κειμένου ξεπερνάει τις
παλιότερες, γιατί εγώ είχα ψηφίσει όλα τα ζητήματα για τους
συμβασιούχους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή μου, δεν ήταν Δημοτικό Συμβούλιο η σύσκεψη όμως.
Κατατέθηκαν

απόψεις

διαφόρων

αποχρώσεων.

Όλοι

όμως

κατέληξαν στην…
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Να μην μπούμε στην ουσία.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ δέχομαι, εφόσον συμφωνεί και ο Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πάμε έτσι συνάδελφοι. Τ ην άλλη Τ ρίτη με το σωματείο παρών,
με τους εργαζόμενους παρών.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Να μην κάνουμε μια συζήτηση χωρίς να μπούμε στην ουσία.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Και αν προκύψουν εξελίξεις ενδιάμεσα, θα πάμε σε έκτακτο
Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό είναι δεδομένο.
Κος ΣΠΗΛΙ ΟΠΟΥΛΟΣ:
Χαίρομαι και συμφωνώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έλα Μανώλη.
Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ :
Επειδή νομίζω εδώ κοροϊδευόμαστε, ξεκάθαρα εδώ έχουν ταχθεί.
Τ ώρα να συζητάμε, να ξανασυζητάμε, να παίρνουμε θέση, να
γράφουμε

κείμενα,

τώρα

σταμάτησε

ο

Βαγγέλης

να

γράφει

ξεκίνησε ο Θ οδωρής. Εδώ είναι συγκεκριμένα ή είμαστε με τους
συμβασιούχους ή δεν είμαστε. Ξεκάθαρα πράγματα. Θέλουμε να
μείνουν ή να φύγουν; Τ ώρα, ο Θοδωρής να μας πήγαινε από τη
μία άκρη στην άλλη και να μας ξαναγυρνάει, το διάβασα και το
κείμενο κλπ, τι θέλει επιτέλ ους να μας πει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει Μανώλη, δεν εκφέρουμε γνώμη…
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Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Άμα μπούμε στη διαδικασία μπορείς να με ρωτήσεις ό,τι θέλεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συγνώμη λίγο Θοδωρή. Δεν εκφέρουμε γνώμη τώρα για το κείμενο
των ΠΟΛΙΤ ΩΝ ΣΕ ΔΡΑΣΗ.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛ ΟΣ:
Ό,τι απορία έχεις όταν μπούμε στη διαδικασία να με ρωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν εκφέρουμε γνώμη. Δεν το συζητάμε τώρα Μανώλη, οπότε
ανοίγουμε τζάμπα διαδικασία τώρα. Να περάσουμε σε ερωτήσεις
– ανακοινώσεις. Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα και απ ό εμένα και όπως ο Πρόεδρος ευχήθηκε στο
συνάδελφο βίον ανθόσπαρτον και ευτυχή και εμείς σαν μείζονα
αντιπολίτευση ευχόμαστε το ίδιο για τον Βαγγέλη για τη νέα του
ζωή. Δυο μικρά θεματάκια εγώ θα απασχολήσω τη δημοτική αρχή.
Τ ο πρώτο είναι, ο Άη Γιώργης επ άνω στο Δάσος Χαϊδαρίου
διάβασα από έγκριτο site που ασχολείται με το Χαϊδάρι σήμερα,
ότι

κλείσανε

τον

αύλειο

χώρο

του

Άη

Γιώργη,

κάποια

πρωτοβουλία, χωρίς να ρωτήσει κανείς κανέναν. Δεν ξέρω αν
έχουν και πολεοδομικές άδειες γι’ αυτό αυτοί που το ξεκίνησαν
και το έκαναν.
Θα ήθελα να δει λίγο η δημοτική αρχή με τις υπηρεσίες το
κατά

πόσο

είχε

δικαίωμα

η

εκκλησιαστική

επιτροπή

και

παππάδες, δεν ξέρω ποιοι αποφάσισαν αυτό το πράγμα, έχουν το
δικαίωμα να το κάνουν, γιατί αν είναι δημοτικό χώρος δεν έχουν
το

δικαίωμα

να

το

κλείσουν,

είναι

απλό.

Αυτό

δε

θα
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συζητάγαμε αν ήταν σε κάποια άλλη περιοχή που είναι πιο άνετα,
υπάρχουν πιο άνετοι χώροι και πιο ασφαλείς και προσπελάσιμοι
και προσβάσιμοι για τα παιδιά να παίξουν την μισή ώρα, τη μία
ώρα που δικαιούνται τ ην ημέρα το απόγευμα ή το πρωί.
Εκεί ξέρετε απ’ τη μορφολογία του εδάφους είναι δύσκολα τα
πράγματα. Αυτή η πλατειούλα, αυτό το ίσιωμα ήταν αυτό που
έδινε λίγο ζωή και το δικαίωμα στα παιδιά στο παιχνίδι και θα
ήθελα να το δούμε Δήμαρχε, τι ακριβώς γίνεται . Διερευνήστε το,
αν

δεν

το

έχετε

διερευνήσει

και

δεν

μπορείτε

να

μας

πληροφορήσετε σήμερα.
Και ήθελα και απευθυνόμενος και στον κ. Βορέα, ήθελα να
δούμε πότε θα ομαλοποιήσουμε, θα στρογγυλέψουμε τις γωνιές
στον πλάτανο, ο οποίος έπιασε, έχει μεγαλώσει, πο τίζεται καλά
και επειδή τώρα είναι η εποχή των παιδιών και σε αυτό το σημείο
στην

πλατεία

του

ομαλοποιήσουμε
προηγουμένως,

Δάσους
τις

έφτιαξε

Χαϊδαρίου,

γωνίες
ένα

να

δούμε

όπως

είπε

και

κείμενο

που

πότε

θα

Θοδωρής

ομαλοποιεί

και

στρογγυλεύει τα πράγματα. Με πολύ δόση χιούμορ το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Απ’ την παράταξη του κ. Τ ηνιακού;
Ο κ. Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Καλησπέρα και από εμένα. Ένα πρόβλημα, ένα θέμα επί της
διαδικασίας. Σήμερα το πρωί ήρθα στο δήμο για να δω και να
πάρω τα σχέδια με το ΚΑΠΗ της Σπάρτης. Μίλησα με τον κ.
Βορέα ο οποίος εκείνη την ώρα έφευγε. Και μου είπε να πάω στην
Τ εχνική Υπηρεσία. Είδα με τον κ. Τ ράνη τα σχέδια, μου τα έδειξε
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ο άνθρωπος στο κομπιούτερ, απλά μετά μου είπε να κάνω αίτηση
για να πάρω τα σχέδια και να συνεννοηθώ με την Προϊσταμένη.
Πήγα μετά στην Προϊσταμένη την κυρία Παναγιωτάκου, η
οποία μου έθεσε το θέμα του κόστους των σχεδίων και ότι έπρεπε
να κάνω αίτηση, την οποία βέβαια και έκανα. Καταρχήν θέμα
κόστους δεν υφίσταται, γιατί τα σχέδια ήταν ηλεκτρονικά, είναι
ηλεκτρονικά, αλλά τα επιβαρύνομαι και εγώ, δεν είναι θέμα τώρα
τέσσερα σχέδια. Τ α παίρνω και με ένα usb ηλεκτρονικά δηλαδή ή
στέλνετε και σε μια πιο εξελιγμένη κατάσταση και με ένα email.
Άλλοι δήμοι τα στέλνουν με ένα email.
Εν τω μεταξύ και πριν δυο βδομάδες που είχα πάει στον κ.
Χονδρογιάννη για το κτηματολόγιο, μου είπε ο άνθρωπος, ήταν
πράγματι 14:30 η ώρα, μου λέει έχω δουλειά, του λέω θα
ξαναπεράσω. Και θέλω να ρωτήσω, είναι έτσι, καταθέτουμε οι
δημοτικοί σύμβουλοι αί τηση για να πάρουμε κάποια στοιχεία;
Δηλαδή

εσείς

όταν

ήσασταν

Δήμαρχε

ή

Βασίλη

στην

αντιπολίτευση, καταθέτατε αίτηση; Απλά για να ξέρουμε. Ή άλλοι
δημοτικοί σύμβουλοι καταθέτουν αίτηση για να πάρουν τα σχέδια;
Αν ισχύει αυτό για όλους.
Τ ώρα, επί της ουσ ίας για τη Σπάρτης, όταν πάρουμε τα
σχέδια στα χέρια μας, δεν ξέρω, πρέπει να περιμένουμε μια
βδομάδα που πληροφορήθηκα ότι κάνει η αίτηση για να ανέβει
από κάτω πάνω; Ή μπορώ με αυτή την αίτηση να ‘ρθω και να
πάρω

τα

σχέδια;

Γιατί

είναι

κάποια

πράγματα

τα

οποία

επείγονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Τ ώρα για να μην μακρηγορούμε Βασίλη, οτιδήποτε πράγμα φεύγει
από

το

δήμο,

επειδή

δεν

είναι

δικό

μας

των

δημοτικών

συμβούλων και του Δήμαρχου και κανενός, είναι το λαού του
Χαϊδαρίου, πρέπει να καταθέσεις μια αίτηση για να το π άρεις.
Είναι σαφές αυτό το πράγμα. Ο οποιοσδήποτε. Και εγώ σαν
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου όταν ζητήσω κάτι απ’ τη
δημοτική υπηρεσία, πρέπει να καταθέσω κάτι. Ένα αυτό.
Και δεύτερο. Τ ώρα, κάνει μια βδομάδα και τέτοια. Πάρε την
αίτησή

σου,

πήγαινε

στ ην

τεχνική

υπηρεσία

και

θα

σε

εξυπηρετήσουν οι συνάδελφοι. Δεν ξέρω γιατί γίνεται κουβέντα
τώρα γι’ αυτό το θέμα.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Γίνεται κουβέντα για να τεθεί το θέμα, γιατί είχε ξανατεθεί. Είναι
πολιτικό το θέμα. Θέλω να τεθεί το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βασίλη μου, δεν χρίζει καν κουβέντας αυτό το πράγμα. Σα
δημοτικός σύμβουλος έχεις δικαίωμα να πάρεις ό,τι θέλεις, θα
κάνεις μία αίτηση και θα το πάρεις. Τ έλος.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Όταν μου τίθεται το θέμα του κόστους και δεν υφίσταται κόστος,
εντάξει, εγώ θέλ ω να ακουστεί αυτό. Βασίλη μπορεί να πάω σε
δυο βδομάδες και να μην τα ξαναπάρω τα σχέδια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ ξαναλέω ότι οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος με μία
αίτησή του έχει δικαίωμα να έχει πρόσβαση.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Ωραία. Αυτό ήθελα να ακουστεί.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος. Θοδωρή. Ηρακλή.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ :
Ναι, μία ερώτηση και από εμένα. Είχαμε ρωτήσει και άλλη φορά
στο παρελθόν, έχουμε όμως καιρό να μιλήσουμε γι’ αυτό, σε
σχέση

με

υπάρχει.

τη

δημιουργία

Είχαμε

πει

δημοτικής

κάπο ια

συγκοινωνίας

στιγμή

ότι

θα

που

δεν

παίρναμε

ένα

λεωφορείο απ’ το ψυχιατρείο ή θα κάναμε κάποιες ενέργειες
μήπως

στο

μέλλον

αποκτήσουμε

λεωφορείο.

Ήθελα

μία

ενημέρωση πού βρίσκεται αυτό, αν στο σχεδιασμό της δημοτικής
αρχής

παραμένει

να

δημιουργηθεί

κάποια

στιγμή

αξιόπιστη

δημοτική συγκοινωνία με την αγορά κάποιων λεωφορείων είτε
από τον ΟΑΣΑ, είτε από άλλους φορείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Απ’ τους επικεφαλείς καταρχήν. Κώστα; Έλα
Αγγελική.
Κα ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ:
Παρακολουθώ

όλες

αυτές

τις

μέρες

τόσες

εκδηλώσεις

που

γίνοντ αι και όσο μπορώ περισσότερες παρακολουθώ και χαίρομαι
γι’ αυτό. Επειδή ταυτόχρονα ενημερώνομαι και για τους όμορους
δήμους, για το Δήμο Αθηναίων, ακόμα και Καλαμάτας επειδή έχω
συγγενείς, θα ήθελα να κάνω μία ερώτηση. Βλέπω ότι γίνονται
κυρίως όλες οι εκδ ηλώσεις μας με άξονα την Καραϊσκάκη. Δηλαδή
έχουμε ένα Δημαρχείο, ένα χώρο κατάλληλο βεβαίως, έχουμε το
Παλατάκι,

έχουμε

ο

Θεατράκι,

έχουμε

την

ΕΛΕ,

την

Στέγη

Πολιτισμού πρώην ΕΛΕ, που κατ’ εξοχήν σε αυτές γίνονται
εκδηλώσεις.
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Θα ήθελα να ρωτήσω και να κά νω μια πρόταση πώς βλέπει
η

δημοτική

αρχή,

αν

θα

μπορούσαν

να

μοιραστούν

σε

περισσότερους χώρους κάποιες εκδηλώσεις απ’ αυτές, όχι όλες,
δεν είναι δυνατόν βέβαια, ούτως ώστε να αναδείξουμε και τα άλλα
σημεία του Χαϊδαρίου, δηλαδή το Διομήδειο, την Αφαία, τ η Μονή
Δαφνίου, την Ιερά Οδό, τον Προφήτη Ηλία ή αν μπορούσαμε να
κάνουμε ανθοκομική έκθεση ή βιβλίου σε κάποιες, στο Δάσος,
στην Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου.
Να αναδειχθούν και άλλα σημεία της πόλης μας, σημεία που
θα

αποκτήσουν

ζωή

και

εμπορικά

επίσ ης.

Αυτό

ήθελα

να

ρωτήσω. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Οι Αντιδήμαρχοι; Κύριε Βορέα.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Καλησπέρα

καταρχήν.

Για

τον

Άγιο

Γεώργιο.

Έχουμε

επανειλημμένες συναντήσεις απ’ τον καντηλανάφτη μέχρι και τον
παππά. Δυστυχώς είναι αμετακίνητοι, είναι πολύ λεπτό το θέμα.
Νομίζω ότι ορισμένοι πατάνε και στο θρησκευτικό αίσθημα των
κατοίκων. Υπακούν έναν ιερέα κάποιοι.
Η αλήθεια είναι ότι καταρχήν είναι δημοτική γη, ανήκει στο
δήμο όλος ο χώρος και εκεί που είναι χτισμένος ο ναός και
αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο για να μπορούν να
έχουν χώρο λατρείας σε αυτό το σημείο που μένουν που είναι
ανηφορικό και δημιουργεί προβλήματα και στους ηλικιωμένους,
αποφασίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο πριν από χρόνια να
δοθεί ο χώρος για να χτιστεί η εκκ λησία.
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διάφορα

πράγματα,

ακόμα

και

διεκδίκηση του αύλειου χώρου, ο οποίος είναι πια ένα κομμάτι
απ’ την πλατεία που περιορίστηκε. Έχουμε κάνει αυτές τις
συζητήσεις. Βρισκόμαστε σε μια εξέλιξη. Αν ο Δήμαρχος έχει κάτι
νεότερο μπορεί να το πει βέβαια στη συνέχεια, αλλά εγώ έχω
μείνει σε αυτό. Προσπαθούμε πάντως ειλικρινά και θα λυθεί το
πρόβλημα, δηλαδή θα ανοίξει αυτή η είσοδος.
Δεν είναι δυνατόν και για τη χρήση που έχει εκεί ο χώρος
αλλά και για την εξυπηρέτηση των κατοίκων που η πλα τεία έμεινε,
είναι η μοναδική πλατεία του Άνω Δάσους και είναι απαράδεκτο
να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει η γειτονιά και σε αυτό το χώρο
που είναι απομακρυσμένο, η πλατεία θα χρησιμοποιηθεί έτσι κι
αλλιώς. Αυτό έχω να δηλώσω προς το παρόν.
Για τον πλάτανο , ο φίλος μου ο Αντρέας να είναι σίγουρος
ότι

μέσα

στο

καλοκαίρι,

όταν

φτάσουμε

στην

Ηρώων

Πολυτεχνείου και στην πλατεία στον πεζόδρομο, θα ρυθμιστεί και
αυτό το ζήτημα. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος απ’ τους Αντιδημάρχους; Ο Καραγιάννης ο
Νίκος.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Σε σχέση με αυτό που έθεσε η κυρία
Γκανά, να πούμε το εξής, ότι καταρχήν στις συνδιοργανώσεις που
γίνονται με τους φορείς, εμείς δεν έχουμε κανένα ζήτημα αν και οι
συνδιοργανωτές

της

εκδήλωσης

και

θα

θέλαμε

κιόλα ς

οι

συνδιοργανωτές ης εκδήλωσης να μπορούν έτσι να θέλουν να
κάνουν την εκδήλωση σε κάποιο άλλο χώρο. Επειδή όμως η
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πλατεία του Δημαρχείου ενδείκνυται και λόγω της έκτασής της και
λόγω

της

προσβασιμότητάς

της,

οι

περισσότεροι

φορείς

επιλέγουν την Πλατεία του Δημαρχείου για να πραγματοποιήσουν
τις εκδηλώσεις τους.
Αυτό τώρα καταλαβαίνετε ότι δεν είναι μόνο στο δικό μας
χέρι. Έχει να κάνει και με τον κόσμο, να μπορεί δηλαδή ένας
χώρος να υποδεχθεί τον κόσμο, να είναι προσβάσιμος κλπ. Όσον
αφορά

το

δήμο,

γίν ονται

αρκετές

προσπάθειες

ειδικά

το

καλοκαίρι, για να γίνουν εκδηλώσεις και σε άλλους χώρους. Πχ θα
έρθει και τις επόμενες μέρες στο συμβούλιο όπως και πέρσι, σε
12 πλατείες του Χαϊδαρίου είχαν γίνει εκδηλώσεις για μικρά
παιδιά. Αντίστοιχα αθλητικές και άλ λες εκδηλώσεις που μπορούν
να αποφευχθούν να γίνουν πέριξ του κέντρου του Χαϊδαρίου
γίνονται και σε άλλους κατάλληλους χώρους.
Ξαναλέω, έχει να κάνει πάντα και με κάποια δεδομένα. Ας
πούμε οι εκδηλώσει της βιβλιοθήκης γίνονται στο Παλατάκι γιατί
αντικειμενικά δεν μπορεί να φύγει ένας όγκος βιβλίων και να
μεταφερθούν αλλού για να πραγματοποιηθούν οι εκδηλώσεις.
Αντίστοιχα και για τα υπόλοιπα. Τ ώρα, αναγκαστικά το χειμώνα,
φαντάζομαι για το καλοκαίρι το θέτετε, αναγκαστικά το χειμώνα η
επιλογή είναι στους κλ ειστούς χώρους.
Τ ο καλοκαίρι μετά την ανάδειξη της νέας πλατείας, οι
περισσότεροι φορείς ακριβώς επειδή είναι στο κέντρο της πόλης
κλπ,

επιλέγουν

τη

συγκεκριμένη

πλατεία.

Με

αφορμή

την

Παγκόσμια Ημέρα της Μουσικής και κλείνω με αυτό, θα γίνουν
εκδηλώσεις και σε άλλες περιοχές και στον πεζόδρομο του
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Δάσους και στην Πλατεία Λαού, αντίστοιχα και αλλού. Άρα, θέλω
να πω πρέπει να τα παίρνουμε όλα υπόψη μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να πω και εγώ για τον Βαγγέλη…
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Ένα σχόλιο μόνο να κάνω. Υπέπεσε στην αντίληψή μας, το λέω
αυτό για να το έχει υπόψη του και το Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή
ειπώθηκε και σαν χώρος ο Διομήδειος Κήπος, υπέπεσε στην
αντίληψή μας φορέας που ζήτησε το Διομήδειο προκειμένου να
πραγματοποιήσει εκδήλ ωση ανοιχτή στο κοινό, χωρίς κάποιο
εισιτήριο

κλπ,

η

απάντηση

ήταν

αρνητική

επίσημα

απ’

το

Διομήδειο Κήπο.
Η απάντηση ήταν αρνητική

γιατί είναι ιδιωτικός φορέας και

παραχωρείται πλέον μόνο με ανταπόδοση. Αυτό έχει φτάσει στα
χέρια μας, όχι στα αυτιά μας δεν έχει φτάσει. Έφτασε στα χέρια
μας όμως η απάντηση. Τ ο λέω γιατί χρειάζεται καμιά φορά όταν
αποδεικνύεσαι μάντης κακών και στην πράξη και το Δημοτικό
Συμβούλιο και ο κόσμος να βγάλει τα συμπεράσματά του για το
ποιο θα είναι το μέλλον της υπόθεσης αυτής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ξεκινώντας να πω και εγώ να ζήσουν ευτυχισμένοι ο Βαγγέλης ο
Ντηνιακός με τη σύζυγό του. Τ ώρα για τα θέματα που μπήκαν, τα
απάντησε βέβαια ο Κώστας ο Βορέας. Δυο πράγματα μόνο να πω.
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Ότι εκεί εντελώς αυθαίρετα η εκκλησία έκλεισε τον αύλειο χώρο
του

Άη

Γιώργη.

διαμαρτυρίες.

Ο

Έγιναν

πολλές

προηγούμενος

επαφές

απ’

παππάς

το

που

δήμο
ήταν

και
εκεί

ακολουθούσε μια τακτική ιδιοκτησίας του χώρου.
Άλλαξε πριν από λίγες μέρες ο παππάς, πήγε ο πατέρας
Παναγιώτης στον Άη Γιώργη. Ε ίχα επαφή εγώ μαζί του και
κανονίσαμε αυτές τις μέρες να συζητήσουμε για το τι θα γίνει,
γιατί σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να μείνει κλειστός ο
χώρος. Αυτό είναι δεδομένο ότι ο χώρος θα ανοίξει έτσι κι
αλλιώς. Αν θέλετε ακόμα και με τη στάμπα είναι δη μοτικός ο
χώρος.

Περιμένουμε

βέβαια

να

γίνει

η

ανάρτηση

του

κτηματολογίου, αλλά υπήρξε διεκδίκηση, τα είπε και ο Κώστας ο
Βορέας, απ’ τη Μητρόπολη Νίκαιας του χώρου.
Ο χώρος δόθηκε όπως είναι φυσικό στο δήμο, περιμένουμε
όμως την επίσημη ανάρτηση. Αλλά αν εξάρτητα απ’ αυτό δεν
υπάρχει καμία περίπτωση να παραμείνει κλειστή εκεί η πλατεία,
που είναι πραγματικά ο μόνος χώρος που εξυπηρετεί τους
κατοίκους του Άνω Δάσους. Γιατί όπως έχω πει επανειλημμένα,
το Άνω Δάσος χτίστηκε χωρίς να έχει ελεύθερους χώρους, χω ρίς
να έχει παιδικές χαρές, πλατείες, πεζοδρόμια μεγάλα, δηλαδή μια
πόλη που μπήκε τελευταία στο σχέδιο πόλης και δεν έχει καμία
μα καμία υποδομή.
Για τη στρογγυλοποίηση των γωνιών και εγώ πρέπει να πω
ότι είμαι υπέρ αυτής της άποψης. Από πέρσι το παλεύω. Είναι και
η Διευθύντρια της Τ εχνικής Υπηρεσίας εδώ και ο Αντιδήμαρχος.
Πρέπει κάτι να γίνει. Βέβαια γωνίες υπάρχουν παντού. Αλλά εκεί
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τέλος πάντων ας γίνει μια ομαλοποίηση για να μην

υπάρξει

κάποιο πρόβλημα.
Για

τη

δημοτική

συγκοινωνία,

πήραμ ε

πράγματι

δύο

λεωφορεία από το Δαφνί, τα οποία όμως δεν είναι και στην
καλύτερη

κατάσταση.

Εγώ

τα

είδα

και

θέλουν πάρα πολλά

χρήματα να επισκευαστούν. Αλλά ανεξάρτητα απ’ αυτό, το βασικό
πρόβλημα που μας κωλύει αυτή τη στιγμή είναι το ΑΦΜ. Είναι
δηλαδή τέτοια η διαδικασία που δεν μπορούμε να συνεχίσουμε τις
διαδικασίες σα δήμος, γιατί ιδιοκτησιακά ανήκουν στο Δαφνί, δεν
μας τα έχει δηλαδή δωρίσει το ΨΝΑ, μας τα έχει δώσει με
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου για ένα χρόνο.
Αυτό σημαίνει ότι ιδιοκτησιακά ανήκουν στο ΨΝΑ, άρα δεν
μπορούμε εμείς να προχωρήσουμε τις διαδικασίες και να κάνουμε
τις

πληρωμές

κλπ.

Δηλαδή

τραγέλαφος,

έτσι;

Αυτό

είναι

δυστυχώς το δημόσιο και η γραφειοκρατία. Και έτσι έχουμε
κολλήσει και δεν μπορούμε να προχωρήσουμε στις επισκευές.
Ψάχνουμε πάντως λύσεις και για άλλου είδους αγορά ή έστω
ενοικίαση ή οτιδήποτε άλλο για να λειτουργήσει η δημοτική
συγκοινωνία.
Αυτό βέβαια πρέπει να πούμε εδώ ότι είναι υποχρέωση της
πολιτείας να καλύπτει συγκοινωνιακά. Και ξέρετε ότι διάβαζα, ας
πούμε, ένας δήμος, πριν από λίγες μέρες το διάβαζα στον Τ ύπο,
ότι έγινε μήνυση εναντίον του Δημάρχου γιατί λειτουργούσε
δημοτική συγκοινωνία, οι οποίες είναι παράνομες οι δημοτικές
συγκοινωνίες. Αυτό πρέπει να το γνωρίζετε. Και τον τρέχουν
τώρα,

είναι

στα

δικαστήρ ια.

Διαβάστε

την

Εφημερίδα

Συντακτών, πριν από μια βδομάδα περίπου έγραφε.
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δημοτική

συγκοινωνία.

Απαγορεύεται κανονικά. Εμείς θα κάνουμε, ανεξάρτητα απ’ αυτό
θα κάνουμε, αλλά σας είπα ποιο είναι το πρόβλημα, τα λεωφορεία
που πήραμε απ’ το Δαφνί, γιατί το Δαφνί δεν παίρνει απόφαση να
τα δωρίσει στο δήμο για να συνεχιστούν οι διαδικασίες . Οπότε
αυτή τη στιγμή τα έχουμε και περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Δε
δίνει, δεν έχει, έχουμε κάνει επανειλημμένες επαφές με τον
ΟΑΣΑ. Και στο ν ΟΔΔΥ έχουμε πάει και κάτω στο ναυτικό και
παντού.
Εντάξει, δε θα σχολιάσω για τα σχέδια για το ΚΑΠΗ, αλλά
νομίζω ότι ο κάθε δημοτικός σύμβουλος μπορεί πολύ απλά αν
πάει στον Αντιδήμαρχο, ούτε να κάνει μία βδομάδα που λες.
Δηλαδή πραγματικά αυτά που είπε ο Πρόεδρος του Συμβουλίου
με καλύπτουν απόλυτα. Μην προσπαθούμε δηλαδή τώρα να
βρούμε τέτοια ελάσσονα θέματα για να πούμε κάτι.
Και για τις εκδηλώσεις, κοιτάξτε, γίνονται. Ο Σύλλογος κάνει
στην Αφαία. Ο Σύλλογος του Δάσους όμως την Πέμπτη κάνει
εκδήλωση εδώ στο Δημαρχείο. Δεν την κάνει στο Δάσος, γιατί
αυτό το κέντρο όπως λέτε, αυτός ο άξονας, είναι που μαζεύει
χιλιάδες κόσμο. Έχει τις ανέσεις, έχει τους χώρους. Εμείς αυτό
που θέλουμε είναι να αποκεντρώσουμε πραγματικά και θα γίνουν
εκδηλώσεις και αποκεντ ρωμένες.
Κοιτάξτε, η Μονή Δαφνίου δεν έχει δοθεί ακόμα. Ξέρετε ότι η
αποκατάσταση δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα. Δεν μπορεί να δοθεί.
Εγώ πήγα στη Μονή Δαφνίου, δύο φορές πήγα το τελευταίο
διάστημα. Δυστυχώς δεν έχει παραδοθεί και σε μια κουβέντα που
έκανα, μου λένε εδώ δεν μπορεί να γίνει προσιτή στον κόσμο, θα
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γίνουν εκδηλώσεις; Δηλαδή αυτό στο μέλλον όμως θα γίνει
οπωσδήποτε. Είναι ένας χώρος τον οποίο σα δήμος διεκδικούμε
για να τον αξιοποιήσουμε. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, θα περάσουμε στην ημερήσια δ ιάταξη.

ΘΕΜΑ 1 ο
Λήψη απόφασης για την δημιουργία Ράμπας πάνω από
φρεάτιο ομβρίων στην οδό Κορυτσάς 21Α & Ανεξαρτησίας 43, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε. (σχετ: 35/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 1ο: Λήψη απόφασης για την δημιουργία Ράμπας πάν ω από
φρεάτιο ομβρίων στην οδό Κορυτσάς 21Α & Ανεξαρτησίας 43, ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤ ΡΟ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΑΙΜΟΚΑΘΑΡΣΗΣ Α.Ε. - (σχετ:
35/2017 Ε.Π.Ζ.).
Αντιδήμαρχε.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ :
Καλησπέρα.

Υπάρχει

απόφαση

απ’

την Επιτροπή

Ποιότητας

Ζωής. Τ ο φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβ ούλιο. Υπάρχει εισήγηση
και απ’ την Τ εχνική Υπηρεσία, τα σχέδια και η πρόταση που έχει
γίνει είναι ελεγμένη. Τ ο φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για
ψήφιση. Είναι στην παλιά δημαρχία από πίσω όποιος δεν το
γνωρίζει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφω νούμε;
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο
Λήψη απόφασης περί αντιδρόμησης των οδών Φλούντζη (στο
τμήμα της από την οδό Ρίμινι έως την οδό Πρεβέζης)
Πρεβέζης και παράδρομου Ηρακλέους και στην περιοχή της
Γρηγορούσας Χαϊδαρίου. (σχετ: 36/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 2ο: Λήψη απόφασης περί αντιδρόμησης των οδών Φλούντζη
(στο τμήμα της από την οδό Ρίμινι έως την οδό Πρεβέζης)
Πρεβέζης και παράδρομου Ηρακλέους και στην περιοχή της
Γρηγορούσας Χαϊδαρίου. (σχετ: 36/2017 Ε.Π.Ζ.).
Αντιδήμαρχε.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ :
Υπάρχει αίτημα των κατοίκων από πάρα πολύ καιρό. Ήθελε
κάποια διαδικασία. Τ ην κάναμε με τη βοήθεια της Τ εχνικής
Υπηρεσίας. Πέρασε απ’ την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής

και

υποχρεωτικά πρέπει να περάσει και από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής πέρασ ε ομόφωνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ο κ. Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Εγώ το ψήφισα στην Ποιότητα Ζωής, θα το ψηφίσουμε και εδώ.
Απλά δυο πράγματα ήθελα να πω. Πρώτον, ότι όλες αυτές οι
προτάσεις οι μεμονωμένες και οι ενέργειες που παίρνουμε, θα
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πρέπει να είναι σε ένα συνολικότερο πλαίσιο και με βάση τη
μελέτη που υπάρχει σε εξέλιξη, γιατί υπάρχει μία κυκλοφοριακή
μελέτη,

υπάρχει

ένα

γραφείο

με

το

οποίο

συνεργαζόμαστε.

Ρώτησα και στην Ποιότητα Ζωής ότι είναι μέσα στις προτάσεις και
της κυκλοφοριακής μελέτης. Δηλαδή να μην κάνουμε πράγματα
που δεν ταυτίζονται με τις προτάσεις αυτές.
Και το δεύτερο. Νομίζω ότι στη συγκεκριμένη περιοχή το
ιδανικό κάποια στιγμή θα ήταν το κομμάτι αυτό της Φλουντζή να
πεζοδρομηθεί και να γίνει πεζόδρομος και να πάρει άλλ ου είδους
χρήση στη συγκεκριμένη, να δημιουργηθεί δηλαδή ένα τοπικό
κέντρο

στην

περιοχή

του

Αγίου

Γεωργίου,

που

μπορεί

να

αναπτυχθεί με άλλον εντελώς διαφορετικό τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε; Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αυτή η αντιδρόμηση π ου κάνουμε είναι αίτημα των κατοίκων εκεί
και

των

καταστηματαρχών

της

περιοχής,

οι

οποίοι

βέβαια

αντιδρούν σε οποιαδήποτε σκέψη πεζοδρόμησης, γιατί δεν θα
μπορέσουν να λειτουργήσουν τα μαγαζιά. Είναι διαφορετικό εκεί,
γιατί θέλουμε να σταματάνε αυτοί οι οπ οίοι πηγαίνουν στο
ΑΤ Τ ΙΚΟ νοσοκομείο και στο στρατόπεδο. Δεν έχει δηλαδή εκεί
κομμάτι για να κάνει ο κόσμος τη βόλτα, για να μαζέψει τόσο
κόσμο που θα συντηρηθούν τα μαγαζιά. Αν κόψεις την πρόσβαση
των χιλιάδων που πηγαίνουν στο ΑΤ Τ ΙΚΟ νοσοκομείο και στα
στρατόπεδα, τότε τελειώσανε σαν επαγγελματίες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ομόφωνα συνάδελφοι.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Λήψη απόφασης περί αιτήματος που αφορά στην κοπή ή μη
δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας. (σχετ: 38 39/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 3ο: Λήψη απόφασης περί αιτήματος που αφορά στην κοπή
ή μη δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας. (σχετ: 38 39/2017 Ε.Π.Ζ.).
Ο κ. Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ :
Υπάρχει αίτημα κατοίκου στην Ολυμπίας και 25 η ς Μαρτίου, το
πεζοδρόμιο είναι περίπου στου ς 50 πόντους. Πέρασε η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής. Είναι κάποια δέντρα που σηκώνουν και τη
μάντρα. Δεν υπάρχει και πέρασμα στο πεζοδρόμιο. Πάρθηκε
απόφαση

και

το

φέρνουμε

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο

για

να

περάσει και απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο για να γίνει πράξη.
Συμφωνεί και η Υπηρεσία Πρασίνου και έγινε έλεγχος και απ’ την
Τ εχνική Υπηρεσία και συμβαδίζουν και οι δύο. Υπάρχει σύμφωνη
γνώμη και των δύο υπηρεσιών και στα δύο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Κύριε Δρούλια.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Εμείς

διαφωνούμε με όλε ς τις κοπές δέντρων. Νομίζω και στην

Ποιότητα Ζωής είχα διαφωνήσει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ομόφωνα λέει εδώ. Είναι δύο επιτροπές αυτά που έρχονται
σήμερα συνάδελφοι, από δύο συνεδριάσεις.

Συνάδελφοι, όλα

αυτά έχουν φυτευτεί.. από εδώ και πέρα νομίζω πλέον ότι το
καταλαβαίνουν όλοι, γιατί όλα τα δέντρα έχουν μεγαλώσει και
έχουν τιναχθεί τα πεζοδρόμια της πόλης. Αλλά πρέπει να μπαίνει,
ναι, στις νέες οικοδομές που γίνονται πρέπει να τους λέτε τι θα
φυτέψουν. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Λήψη απόφασης για την εκτέλεση έργου βελτίωσης Εισόδου
της Πόλης στην οδό Πλαταιών (σχετ: /2017 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 4ο: Λήψη απόφασης για την εκτέλεση έργου βελτίωσης
Εισόδου της Πόλης στην οδό Πλαταιών (σχετ: /2017 Ε.Π.Ζ.).
Κύριε Μόσχο.
Κος Μ ΟΣΧΟΣ :
Τ ο είχαμε σήμερα στην Ποιότητα Ζωής, πέρασε ομόφωνα. Ήταν η
διαπλάτυνση του πεζοδρομίου για να είναι η είσοδος της πόλης
που έρχονται από το Μετρό. Δεν μπορεί να περάσει κανένας. Τ ο
πεζοδρόμιο είναι αρκετό, μα δεν υπάρχει χώρος γιατί έχει πολλά
δέντρα και έχουν σηκωθεί και οι ρίζες. Στην Ποιότητα Ζωής
ομόφωνα πάρθηκε απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Υπάρχει κάτι συνάδελφοι σε αυτό; Θα μικρύνει ο δρόμος, ναι. Ο
κ. Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Είναι κάτι το οποίο το λέμε πολλές φορές, νομίζω το έχουμε
διαπιστώσει όλοι μας, ότι ένα απ’ τα μεγαλύ τερα προβλήματα
ειδικά στο κέντρο του Χαϊδαρίου και στην Αστιθέα, είναι ότι δεν
υπάρχουν επαρκή πεζοδρόμια για να περπατάνε οι πολίτες.
Ειδικά στη συγκεκριμένη περιοχή που πολλοί πλέον πηγαίνουν
περπατώντας και προς το σταθμό του Μετρό που γειτνιάζει με τη ν
περιοχή και την πόλη μας.
Επομένως και αυτή αλλά και οποιαδήποτε άλλη παρέμβαση
τέτοιου είδους, νομίζω ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Έχει
ανάγκη η πόλη απ’ τη διαπλάτυνση των πεζοδρομίων. Προφανώς
απαιτείται

και

μία

μελέτη

για

το

πού

θα

διοχετευτ ούν

παρκαρισμένα αυτοκίνητα. Εγώ το είπα και στην Ποιότητα Ζωής,
νομίζω ότι ένας χώρος που πρέπει να αξιοποιηθεί απ’ το δήμο
είναι

το

πάρκινγκ

διαφημισμένο
κατάσταση,

και
στο

που

λίγο

υπάρχει

σκοτεινό

γήπεδο,

στην

το
Ιερά

αναξιοποίητο
βράδυ

και

Οδό

στο

όμως,

σε

όχι

μη
καλή

γήπεδο

στο

Σιδηρόπουλος.
Τ ο οποίο δεν απέχει απαγορευτικά απ’ το σταθμό του Μετρό
για να αφήνει κάποιος εκεί το αυτοκίνητό του και περπατώντας
δέκα λεπτά να βρίσκεται στο σταθμό του Μετρό. Αλλά απαιτείται
και μια συνολικότερο ίσως μελέτη , για το πώς μπορούμε να
αξιοποιήσουμε χώρους και θέσεις στάθμευσης, σε τέτοιο σημείο
όμως που να μην εμποδίζουν τη διέλευση των πεζών, ένα
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πρόβλημα το οποίο είναι πολύ μεγάλο πραγματικά στο κεντρικό
Χαϊδάρι και στην Αστιθέα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι; Αντιδήμαρχοι;
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Για το θέμα του πάρκινγκ και κλαδεύεται και ο φωτισμός είναι
σωστός. Τ ο ζητούμενο θα είναι εάν δημιουργηθεί πάρκινγκ με τη
δικιά μας συναίνεση, το θέμα των φθορών ή του κλεψίματος. Εγώ
πρέπει να τα πω για να μην έχουμε και την ευθύνη φύλαξης, για
να είμαστε ξεκάθαροι. Τ ο πάρκινγκ συντηρείται, είναι και καθαρό
και φωτισμό έχει. Τ ακτικά καθαρίζεται μπορώ να πω. Δεν υπάρχει
πρόβλημα. Τ ο ζητούμενο είναι στην κρίση του καθενός πόσο
θέλει να περπατήσει. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Η απόφαση που παίρνουμε σήμερα είναι πάρα πολύ σημαντική
και είναι η πρώτη μιας σειράς αποφάσεων που πιστεύω ότι θα
πάρουμε

και

στο

επόμενο

διάστημα,

για

την

διαπλάτυνση

κάποιων πεζοδρομίων σε σημεία της πόλης που υπάρχει πολύ
μεγάλη ανάγκη. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό ότι η μελέτη
και η υλοποίηση γίνονται απ’ την Τ εχνική Υπηρεσία του δήμου
μας.
Επίσης, θα δώσει τη δυνατότητα στον κόσμο που αυτή τη
στιγμή

αντιμετωπίζει

πολλά

προβλήματα

πηγαίνοντας

ή

ερχόμενος από το Μετρό σε εκείνη την περιοχή, όπου σήμερα
δυστυχώς όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, όπου δεν
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υπάρχει επαρκές πεζοδρόμιο, υπάρχουν πάρα πολλά δέντρα που
έχουν πετάξει έξω τις πλάκες κλπ γιατί δεν μπορεί να γίνει
εύκολα παρέμβαση εκεί για να είναι βατό το πεζο δρόμιο. Και
επίσης

όταν

παρκάρουν

αυτοκίνητα

απ’

αυτή

την

πλευρά,

μειώνεται και η ορατότητα και έχουμε και φαινόμενα εκεί να
υπάρχουν και επιθέσεις εναντίον παιδιών, γυναικών κλπ.
Αντιμετωπίζουμε με την πρόταση αυτή ανοίγοντας εκεί το
δρόμο και να γίνει κ αι χώρος βόλτας για τον κόσμο που θα
μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό το κομμάτι και με μία αξιοποίηση
που θέλουμε να κάνουμε και στο χώρο που είναι το μπάσκετ
σήμερα, νομίζουμε ότι πραγματικά η είσοδος της πόλης θα
αλλάξει εντελώς χαρακτήρα.
Σε σχέση με τα αυτοκίνητα και το παρκάρισμα, πρέπει να
πούμε ότι δυστυχώς υπάρχει λογική σε πολλούς καβάλα πάνε
στην εκκλησιά καβάλα στο Μετρό. Δηλαδή θέλουν να παρκάρουν
ακριβώς

δίπλα.

Θα

πάρουμε

μέτρα

βέβαια

ώστε

να

μην

ανεβαίνουν πάνω αυτοκίνητα κλπ, να μην παρεμποδί ζεται δηλαδή
η κυκλοφορία των πεζών.
Τ ο πάρκινγκ το οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή δίπλα στο
γήπεδο, είναι πολύ μακριά από το χώρο. Κανένας δεν το αφήνει
τόσο μακριά δυστυχώς. Αν και εκεί υπάρχει δρόμος, υπάρχει
πεζόδρομος που οδηγεί κατευθείαν στο Μετρό και δεν υπάρχει
κανένα πρόβλημα. Ο χώρος είναι καθαρός εκεί, απλά δεν μπορεί,
είπε και ο Μόσχος ο Χουδελούδης, δεν μπορούμε να το κάνουμε
επίσημα πάρκινγκ με ό,τι συνεπάγεται αυτό ως προς τις ευθύνες.
Μπορεί όμως ο καθένας αυτή τη στιγμή να το χρησιμοποιήσ ει.
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Έχουμε βέβαια και ένα δεδομένο ακόμα, ότι σε ένα χρόνο
που θα παραδοθεί ο σταθμός της Αγίας Βαρβάρας, τότε πάρα
πολλά αυτοκίνητα που έρχονται σήμερα στον καταληκτικό σταθμό
που είναι η Αγία Μαρίνα, θα πάνε πια στην Αγία Βαρβάρα και
αργότερα

στον

Κορυδα λλό,

οπότε

σίγουρα

θα

υπάρχει

αποσυμφόρηση του χώρου εκεί. Πάντως ανεξάρτητα απ’ αυτά,
προχωράμε. Είναι πάρα πολύ σημαντική αυτή η παρέμβαση. Και
θέλω πραγματικά να δώσω συγχαρητήρια στην Τ εχνική Υπηρεσία
για τη μελέτη και για την υλοποίηση που θα κάνει το αμέσως
επόμενο διάστημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι συμφωνούμε νομίζω. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης -Αξιολόγησης
Ενστάσεων -Προσφυγών, για τον ηλεκτρονικό Ανοικτό
Διαγωνισμό ‘’ Προμήθεια Υλικών για τα συνεργεία τη ς
Αυτεπιστασίας Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

5ο:

Αξιολόγησης

Συγκρότηση

Τ ριμελούς

Ενστάσεων -Προσφυγών,

Επιτροπής
για

τον

Εξέτασης ηλεκτρονικό

Ανοικτό Διαγωνισμό ‘’ Προμήθεια Υλικών για τα συνεργεία της
Αυτεπιστασίας Έτους 2017.
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Έχετε τον κατάλογο συνάδελφοι . Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε;
Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό Πύλου,
από το ύψος της Λ. Αθηνών μέχρι την οδό Φυλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 6ο: Έκτακτη διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων στην οδό
Πύλου, από το ύψος της Λ . Αθηνών μέχρι την οδό Φυλής.
Ο συνάδελφος ο Βορέας.
Κος ΒΟΡΕΑΣ :
Τ ο πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε με την Πύλο νομίζω ότι είναι
γνωστό σε όλους. Τ ουλάχιστον τώρα βέβαια είναι κλειστή, αλλά
μέχρι τώρα τουλάχιστον τέσσερις ή πέντε φορές αν δεν κάνω
λάθος,

έχει

ολόκληρες,

υποβαθμιστεί,
πηγάδι

μπορώ

έχει
να

ανοίξει,
πω

την

έχουν

δημιουργήσει

προηγούμενη

φορά.

Υπάρχει ένα σπήλαιο που έχει δημιουργηθεί από κάτω.
Είναι ιδιαίτερα επικίνδυνο. Μέχρι τώρα κάναμε μπαλώματα,
δυστυχώς όμως με το πρόβλημα που παρουσιάζε ται με τα νερά,
με τον αγωγό και με τον κεντρικό που δεν υπήρχε και ήταν τυφλό
και τα νερά βγαίνουν στην Κορυτσάς και πνίγεται το Χαϊδάρι και
πάλι το πρόβλημα δεν λύνεται οριστικά, παραμένει το πρόβλημα,
θα υπάρχει, μέχρι να τελειώσουμε τη σχέση με τον αγω γό τον
κεντρικό της Καβάλας και να κουμπώσει.
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να

κάνουμε

ένα

έργο

και

υπάρχει συνεργασία και σε εξέλιξη μια μελέτη για το πώς θα
αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Θα γίνει όσο γίνεται πιο
γρήγορα και με έκτακτες διαδικασίες. Αλλά α υτή τη στιγμή είμαστε
υποχρεωμένοι, γιατί κάποιο βαρύ αυτοκίνητο, φορτηγό, οτιδήποτε
άλλο,

λεωφορείο,

πυροσβεστική,

υπάρχει

περίπτωση

να

βουλιάξει. Γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο υποχρεωθήκαμε εκ των
πραγμάτων να κλείσουμε το δρόμο μέχρι να επισκευάσουμε με
όποιον τρόπο.
Αυτή τη στιγμή ακόμα κοιτάμε να δούμε πόση είναι η έκταση
της ζημιάς. Δεν είναι πάρα πολύ μακριά. Εγώ αποφεύγω να δίνω
χρονοδιαγράμματα. Μία εκτίμηση, εγώ φαντάζομαι ότι σε δυο τρεις

μήνες

θα

έχει

τελειώσει

αυτή

η

ιστορία,

θα

έχει

κατασκευαστεί δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, ενισχυτικά σε αυτό που λέει ο Αντιδήμαρχος, δεν
είναι της πλάκας η ζημιά και είδατε τί γράφει και το εισηγητικό.
Μιλάει για σπηλαίωση. Βέβαια υπάρχουν κάποιες αντιδράσεις
από κάποιους κατοίκους, κλείσαμε την Πύλου, αλλά…
Μ ΕΛΟΣ:
(Ομιλία χωρίς μικρόφωνο)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτό Ηρακλή μου άκουσε αν δεις, ό,τι και να κάνουμε εκεί, θα
κάνουμε, έτσι; Εάν δεν φτάσει ο αγωγός να κουμπώσει, το
πρόβλημα δε θα λυθεί, γιατί πρέπει να λυθεί το θέμα που θα
πηγαίνουν τα νερά, που τα τρώνε όλα εκε ί πέρα. Δε θα ανοίξει
Θοδωρή, όπως το λες. Αν δεν το φτιάξουμε δε θα ανοίξει. Επίσης
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ξέρετε

ότι

ήμασταν

στο

τσακ
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αυτή

την

κυκλοφοριακή

παρέμβαση που θα κάναμε στη Θησέως να την υλοποιήσουμε με
τα σήματα, ήρθαν και τα σήματα. Τ ο αναβάλαμε γιατί πρέπει να
διοχετευθούν

κάπου

τα

αυτοκίνητα

εφόσον

είναι

κλειστή

η

είσοδος. Δηλαδή η γειτονιά εκεί τώρα θα υποφέρει για λίγο καιρό.
Ναι Ηρακλή.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Πάντως η ένταση και η έκταση του φαινομένου εκεί είναι τέτοια,
που νομίζω ότι δεν προκαλείται απ’ τα επιφα νειακά νερά, αλλά
από υπόγεια νερά. Γι’ αυτό λέω ότι χρειάζεται – δηλαδή και να
φτιαχτεί το αγωγός πάλι το πρόβλημα μπορεί να υπάρχει στα
εδάφη και να καταρρεύσει. Γι’ αυτό λέω ότι χρειάζεται μια
γεωλογική μελέτη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ξέρω αν η συναδέλφισσα η Γι ώτα θέλει να πει δυο κουβέντες
παραπάνω για το τι ζημιά υπάρχει εκεί.

Η Διευθύντρια της

Τ εχνικής Υπηρεσίας κυρία Παναγιωτάκου.
Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ:
Λοιπόν, το πρόβλημα που υπάρχει στη συγκεκριμένη περίπτωση
είναι λίγο πολύ γνωστό σε όλους. Δηλαδή μαζεύονται πολλά νερά,
δεν μπορούν να παροχετευθούν απ’ τον υπάρχοντα αγωγό, με
αποτέλεσμα να συνθλίβεται ο αγωγός, δημιουργείται υδραυλικό
πλήγμα,

συνθλίβεται

λίγο -λίγο,

σιγά-σιγά

ο

αγωγός,

με

αποτέλεσμα στο υπέδαφος στο σημείο αυτό που συνθλίβεται ο
αγωγός να μαζεύ ονται πάρα πολλά νερά.
Δεν είναι ότι υπάρχουν υπόγεια νερά και απ’ αυτά. Έρχονται
συγκεντρωμένα τα νερά απ’ το δίκτυο που υπάρχει πιο πάνω.
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Στενεύει πιο κάτω. Στενεύει όταν πηγαίνει προς την Κορυτσάς. Αν
δούμε εγκάρσια τη Λεωφόρο Αθηνών για ένα μεγάλο μή κος, για
όλη σχεδόν την Λεωφόρο Αθηνών, υπάρχει πλακοσκεπής αγωγός
2Χ2, δηλαδή φεύγει απ’ τη συμβολή με την οδό Πύλου και
πηγαίνει για την οδό Κορυτσάς. Στο σημείο μεταξύ, στο απέναντι
Ο.Τ . μεταξύ ρυμοτομικής και οικοδομικής, από πλακοσκεπής 2Χ2
γίνεται

Φ80,

μαζεύονται

ασύλληπτο.
νερά,

στο

Αυτό

έχει

ως

προηγούμενο

αποτέλεσμα

φρεάτιο

όπου

σκάει,

στο

παραπροηγούμενο σκάει και πάει λέγοντας.
Αυτό αν πούμε ότι γίνεται σήμερα έργο και σκάβουμε από το
φρεάτιο

της

οδού

Θησέως

και

μέχρι

την

Καβάλας

και

αντικαθιστ ούμε όλο τον αγωγό και με ασφάλεια και με γεωλογική
μελέτη

και

με

οτιδήποτε,

εάν

δεν

ολοκληρωθεί

και

δε

λειτουργήσει, δηλαδή να ολοκληρωθεί έτοιμος να λειτουργήσει, ο
αγωγός στη Λεωφόρο Αθηνών, δεν διασφαλίζει κανένας κανέναν
ότι δεν θα ξανασυμβεί το ίδιο πράγμα.
Να δούμε το εξής, με μία αναλογία. Τ ο ’96 που έγινε η
διευθέτηση των ομβρίων νερών στην περιοχή και έγινε αυτό με
την αγωγή στην κατάσταση που είναι σήμερα που υπήρξε ο
80άρης που προϋπήρξε ο 80άρης, δεν έγινε τώρα ο 80άρης, έγινε
στη δεκαετία το υ ’70 όταν φτιάχτηκε η εθνική οδός, ειρήσθω εν
παρόδω, στη χούντα ή λίγο μετά, δηλαδή κάπου εκεί πάντως,
χρόνια όχι τόσο…
Απ’ το ’96 που έγινε αυτή η διευθέτηση στο κάτω Δάσος και
καταλήγει ο αγωγός στην οδό Πύλου, κράτησε το έργο, δηλαδή
άρχισαν

να

παρου σιάζονται

τα

προβλήματα

μετά

από

μια

δεκαετία. Δηλαδή από το 2005, 2006 περίπου άρχισε στην
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συμβολή στην οδό Πύλου με την οδό Αθηνών να πετάει το καπάκι
επάνω. Δηλαδή κράτησε το έργο για μια δεκαετία. Τ ηρουμένων
των αναλογιών λοιπόν, μια τέτοια διόρθωση όπ ως λέμε, θα
κρατήσει μέχρι να γίνει ο αγωγός. Αλλά και πάλι δεν μπορεί να
πει κανείς, δηλαδή δεν είναι επιστημονική και τεκμηριωμένη
απάντηση αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι,

νομίζω

ότι

ήταν

σαφέστατη

η

Διευθύντρια

της

Τ εχνικής Υπηρεσίας. Υπάρχει αντίρρηση; Σ υμφωνούμε;
Μ ΕΛΟΣ:
(Ομιλία χωρίς μικρόφωνο)
Κα ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΥ:
Συγνώμη Πρόεδρε, αυτή τη στιγμή συζητάμε με επιστήμονες, με
συναδέλφους οι οποίοι κάνουν τις υδραυλικές μελέτες ήδη για τα
άλλα ζητήματα στο Χαϊδάρι και ζητάμε τη γνώμη τους και την
επιστημονικ ή και τεκμηριωμένη εκτίμησή τους. Όμως, η αλήθεια
είναι ότι αν δεν γίνει ο κεντρικός αγωγός, αγίους να κάνουμε εκεί,
δε θα λυθεί το πρόβλημα. Αυτό να γίνει ξεκάθαρο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μισό λεπτό, για να γίνει ξεκάθαρο, γιατί θα ρωτάει και ο κόσμος
και υπάρχει σο βαρότατο πρόβλημα εκεί, δεν ξέρουμε από κάτω τι
ακριβώς γίνεται. Δεν πρόκειται να λυθεί πραγματικά αν δεν γίνει ο
κεντρικός αγωγός, ούτως ώστε να προστατευτεί έτσι και η οδός
Κορυτσάς. Δηλαδή θα έχουμε δύο καλά. Τ ο ένα είναι ότι θα
διοχετευτεί το νερό στον κεντρικό αγωγό και δε θα έχουμε αυτά τα
σπασίματα, το πέταγμα των φρεατίων και τις καταστροφές και
δεύτερον, θα σωθεί και η οδός Κορυτσάς, γιατί θα κόψουμε το
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τον

Φ80

που

πάει

στην Κορυτσάς.
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Οπότε

η

Κορυτσάς πια θα μαζεύει τα νερά εκείνης της πλευράς μόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, θέμα 6 ο ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την «Συντήρηση και
επισκευή οχημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 7ο: Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για την «Συντήρηση
και επισκευή οχημάτων του Δήμου Χαϊδαρίου.
Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη Απόφασης περί οριστικοποίησης των οδών προς
ασφαλτόστρωση (υλοποίηση έργου του ΑΣΔΑ: Συντήρηση
οδικού δικτύου Δυτικής Αττικής)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 8ο: Λήψη Απόφασης περί οριστικοποίησης των οδών προς
ασφαλτόστρωση (υλοποίηση έργου του ΑΣΔΑ: Συντήρηση οδικού
δικτύου Δυτικής Αττικής).
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Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ναι. Στο μικρόφωνο η κυρία
Γεωργιάδη.
Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Επειδή έχω δει στους όμορ ους δήμους Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα,
ότι έχουν ήδη ασφαλτοστρωθεί κάποιοι δρόμοι, εμείς έχουμε
καταλήξει ποιοι δρόμοι θα ασφαλτοστρωθούν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι στο εισηγητικό άμα δεις Ειρήνη.
Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Δεν το έχω εγώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ο εισηγητικό, για δώσε το Σ άκη. Μέχρι να δει και η Ειρήνη,
υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι σε σχέση με αυτό; Συνάδελφοι,
έγινε μία επιλογή εκεί που υπάρχει σοβαρή κυκλοφορία και
υπάρχει και σοβαρό πρόβλημα. Από εκεί έγινε. Αν δείτε δηλαδή
και είναι σε όλο το Χαϊδάρι και είναι κομμάτια που είναι… Ορίστε;
Όχι ότι δεν υπάρχουν άλλα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Είχαμε συγκεκριμένα τετραγωνικά μέτρα που μπορούσαμε να
ασφαλτοστρώσουμε.

Δεν

μπορούσαμε

να

πάμε

ούτε

ένα

παραπάνω. Ο Αντρέας ξέρει γιατί επί των ημερών σου… Τ ο
ΑΣΔΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε; Ομόφωνα .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 9 ο
Λήψη απόφασης για συνέχιση η μη συμμετοχής του Δήμου
μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για συνέχιση η μη συμμετοχής του
Δήμου μας στο Διαδημοτικό Δίκτυο Δομών Υγείας.
Να πει δυο κουβέ ντες ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Η πρότασή μας είναι να μην συνεχίσουμε να συμμετέχουμε, γιατί
δεν υπάρχει κάποιο όφελος. Δηλαδή δίνουμε συνδρομές χωρίς να
υπάρχει ουσιαστικό όφελος. Εδώ σαν δήμος κάνουμε πάρα πολλά
πράγματα σε σχέση με διάφορα προγράμματα προώ θησης της
υγείας, με τεστ ΠΑΠ που έχουμε κάνει, ψηλάφηση του μαστού,
αιμοδοσίες,

πάρα

πολλά

πράγματα.

Η

Κοινωνική

Υπηρεσία

πραγματικά έχει κάνει αρκετά βήματα σε αυτό τον τομέα. Δε
νομίζουμε ότι χρειάζεται να πληρώνουμε έτσι συνδρομές χωρίς να
υπάρχει κάπο ιος λόγος. Ημερίδες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όσο καιρό είμαστε εδώ συνάδελφοι, πρακτικά κάνουμε αυτή την
εξέταση, κάνουμε τούτο, κάνουμε εκείνο, μηδέν. Μόνο ημερίδες.
Καμία ενημέρωση για τέτοια πράγματα Κώστα. Αντρέα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Συγνώμη, και οι παλιότεροι εδώ όχι μόνο εγώ που είμαι νεότερος
και οι παλιότεροι εδώ θυμόμαστε ότι δεν έχει συνεισφέρει σε κάτι
δηλαδή αυτή η δραστηριότητα Κώστα. Τ ελικά κατέληξε να είναι
μια

στρογγυλή,

ούτε

καν

στρογγυλή

σφραγίδα

και

ζει
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βιοπορίζεται από τις συμμετοχές. 800 ευρώ το χρ όνο. Δεν έχει
προσφέρει τίποτα. Εμείς σαν αντιπολίτευση δεν το ψηφίζουμε. Να
μη συνεχίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνείτε συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Καληνύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟ Σ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…….…………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………
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ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤ ΗΣ

………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

..…………….

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………….…

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝ ΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

……………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΠΩΝ

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

ΑΠΩΝ

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΩΝ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩ ΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜ ΕΝΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

10,12,21,27,31,36,40,41

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

6,9,15,25,29,35,40,41

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν .

19,21

ΔΑΟΥΑΧΕΡ Ν .

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

ΣΤΑΘΑΣ Κ.

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

ΘΕΡΜ ΟΥ Ε .

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

ΒΟΡΕΑΣ Κ .

18,34

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ Π .

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

ΖΩΤΟΣ Ι.

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

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ . -------------------------------------------------------

ΖΕΡΒΑ Γ.

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

ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π .

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

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α.

-----------------------------
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ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Κ .

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

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ .

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

ΤΡΟΧΙΔΗΣ Ε .

12

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ Α.

13,41

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ε .

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ Δ .

40

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

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ Β .

14,16

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ .

7,10,11,12,13

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ Α.

6,17

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Κ . --------------------------------------------------------

ΦΟΥΡΛΗΣ Κ .

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