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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

14 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 5 ΙΟΥΛΙΟΥ 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.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

4.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

6.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

7.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

8.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

9.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

10.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

11.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

12.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

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 ΝΙΚΟΛΑΟΥ

18.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

19.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

21.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

22.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

24.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ
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25.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝ ΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

3.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

4.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

5.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

7.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ το υ ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι να πάρουμε τις θέσεις μας για να ξεκινήσει το
Συμβούλιο. Η κυρία Γκανά να πάρει παρουσίες.
Κ

ΓΚΑΝΑ:

Καλησπέρα σας.
Νικόλαος,

Παντελάρος Βασίλειος παρών, Καραγιάννης

Δαουάχερ

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Ναουάφ,
Θερμού

Σταθάς

Ελένη,

Βο ρέας

Κωνσταντίνος,
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 ροχί δης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι καλώς ήρθατε.

Να καλωσορίσουμε και τους

συναδέλφους συμβασιούχους εργαζόμενους στην καθαριότητα.
Να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις.

Ποιος θα ήθελε;

Κύριε

Μποζίκα.
Κο

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:

Καλησπέρα συναδέλφισσες και συνάδελφοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

7

Παρακαλώ συνάδελφοι και συμπολίτες να κάνουμε λίγο ησυχία
για να ακούμε τον ομιλητή.
Κο

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:

Καλησπέρα κύριε Φουρλή.

Αγαπητοί συνάδελφοι, αυτές τις

ημέρες, αυτές τις 15 -20 μέρες για άλλη μια φορά η Αυτ οδιοίκηση
δοκιμάστηκε,

βλήθηκε

από

διάφορα

τερτίπια

αποφάσεων

υπουργικών, αποφάσεων ανωτάτων δικαστηρίων κλπ. που στην
τελική ανάλυση και σαν αποτέλεσμα είχε η ποιότητα ζωής των
κατοίκων όλων των πόλεων της Ελλάδας αμέσως και εμμέσως
φυσικά οι εργαζόμενοι στην τοπική Αυτοδιοίκηση αλλά αυτή ταύτη
και η Αυτοδιοίκηση.
Εμείς είμαστε δυστυχώς από τους Δήμους που κάποιοι
φρόντισαν να μην υπάρχει πρόβλεψη να μην φτάσουμε εκεί. Και
σίγουρα αυτοί οι κάποιοι δεν είναι αυτοί οι οποίοι θα τολμήσω να
πω

γιατί

εγώ

έχω

επ ιδείξει

άλλον

τρόπο

αυτοδιοικητικής

αντιπολίτευσης. Συμφωνώ σε όλα τα θετικά γιατί η αποστολή μας
εδώ σε αυτή την αίθουσα και η παρουσία μας στο τοπικό
γίγνεσθαι είναι να βοηθάμε για την καλύτερη ποιότητα των
δημοτών μας στο Δήμο μας και αν μπορούμε και σ ε όμορους και
άλλους δήμους.
Ποτέ δεν έκανα και αυτό το δείχνει και η αυτοδιοικητική μου
παρουσία σε αυτή εδώ την αίθουσα ή κάποια ανάλογη στη
Λεωφόρο

Αθηνών

181 -183

στα

παλιά

μας

χρόνια,

ξέρει

ο

Δήμαρχος, ξέρει ο Κώστας, κουνάει το κεφάλι του ο Μόσχος. Πο τέ
δεν

ήμουν

από

αυτούς

που

έκανα

αντιπολίτευση

για

αντιπολίτευση.
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Εγώ θα είμαι δίπλα σε κάθε εξουσία, στα καλά και στα κακά
για να βοηθήσω και να συνδράμω με τις γνώσεις μου και με την
εμπειρία μου.
Τ ώρα, γιατί τα είπα όλα αυτά.

Τ α είπα διότι βρέθηκ αν

πολλοί και πολλά blogs και αυτά τα ηλεκτρονικά συστήματα, sites
κλπ., να κατηγορήσουν, να κατηγορηθούν πολλοί και διάφοροι,
αλλά πάντα βλέποντας τα πράγματα ρηχά.
Κάνανε και ατυχείς συσχετισμούς και κάνανε και ατυχείς
συγκρίσεις με άλλους δήμους, το δ ικό μας.
συνάδελφοι,

είμαστε

αξιωματική

Ναι, αγαπητοί

αντιπολίτευση

αλλά

δεν

μπορούμε να παρακάμψουμε ότι εμείς δεν έχουμε το ελάχιστο
προσωπικό το μόνιμο στην καθαριότητα και ότι εξαρτάται 100% η
ποιότητα περισυλλογής των απορριμμάτων μας κλπ. από το
ανθρώπινο δυναμικό που δεν είναι μόνιμο, πρώτο.
Δεύτερο, δεν μπορεί κανείς να παραβλέψει το γεγονός ότι
είμαστε ο μεγαλύτερος Δήμος στη δυτική Αθήνα σαν εμβαδόν,
προσέξτε με μην παρεξηγηθεί η φράση μου, σαν εμβαδόν, σαν
κάλυψη γεωγραφική στο χάρτη και έχουμε 2,5 απορριμματοφόρα.
Δηλαδή τι κάνουμε; Τ ην ώρα που προσπαθούμε να καλύψουμε το
κενό των 10, 15 ημερών του αγώνα που δώσανε οι άνθρωποι
αυτοί καλώς ή κακώς, εγώ δεν τα εξετάζω αυτή τη στιγμή, εγώ
εξετάζω το αποτέλεσμα που

αιωρείται έξω στον κόσμο και

κυκλοφορεί, την ίδια στιγμή λοιπόν φωνάζουμε και λέμε την ώρα
που

αρχίζουμε

να

μαζεύουμε

τα

επόμενα και ξανά γεμίζουν οι κάδοι.

της

απεργίας

έρχονται

τα

Υπάρχει μια δυσκολία σε

αυτό.
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Τ ο ερώτημά μου λοιπόν είναι μετά αυτή τη μικρή μου
λογοδιάρροια

είναι

να

ρ ωτήσω

τη

διοίκηση

σε

τι

φάση

βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι σχεδιασμό ή τι στρατηγική θα
ακολουθήσει ο Δήμος μαζί με τους εργαζόμενους και με αυτά τα
απειροελάχιστα

μέσα

που

έχουμε

γιατί

σας

είπα

ότι

το

μεγαλύτερο πρόβλημά μας είναι ότι τα απορριμματοφό ρα όλα και
τα οχήματα του Δήμου μας και τα μηχανήματα γράφουν Δήμος
Χαϊδαρίου 1996.
Αν μπορούμε να βρούμε λύση με τέτοια οχήματα να λύσουμε
τέτοιο Δήμο και τέτοιας έκτασης Δήμο θα σας πω μπράβο. Επειδή
δεν είμαστε όμως μάγοι και πρέπει να βάλουμε τα πράγμ ατα στη
σειρά τους τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο, η ερώτησή μου
απευθύνεται σε αυτό που σας είπα για τη στρατηγική και το πώς
προγραμματίζει να καλύψουμε το γρηγορότερο δυνατό το θέμα
αυτό με την καθαριότητα.
Ευχαριστώ πολύ, συγνώμη για την μακροσκελή..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Κύριε Ασπρογέρακα. Έλα Θοδωρή.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Εγώ θέλω με αφορμή αυτό, τις εξελίξεις που είχαμε όσον αφορά
τους συμβασιούχους, βλέπω εδώ πέρα ότι υπάρχει μια πρόταση
από το Δήμο την οποία βεβαίως και θα εγκρίνουμε, νομίζω ό τι δεν
είναι η στιγμή να κάνουμε έναν συνολικό απολογισμό.

Εγώ έτσι

εκτιμώ. Θέλω να κάτσει ο κουρνιαχτός, να καθαρίσει η πόλη και
μετά θα έχουμε την ευκαιρία να κουβεντιάσουμε συνολικά να
δούμε που βρισκόμαστε.
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Και στο μεταξύ πρέπει με βάση όλες αυτούς το υς νομικούς
ελιγμούς, διασταλτικές αποφάσεις κλπ. πρέπει να υπηρετήσουμε
το συμφέρον της πόλης με μόνιμες θέσεις εργασίας. Και νομίζω
σε αυτό είμαστε σωστά προσανατολισμένοι.
Επίσης θα έλεγα ότι θεωρώ θετικό ότι η μεγάλη πλειοψηφία
των δήμων ή τουλάχιστον θα δούμε τον απολογισμό στο τέλος,
έκλεισε την πόρτα σε αυτό που λέμε ιδιωτικούς εργολάβους.
Γιατί επιχειρήθηκε με αφορμή αυτό το πρόβλημα που προέκυψε
το αίτημα για μόνιμες και σταθερές θέσεις και βέβαια και το
δικαίωμα παράτασης των εργαζομένων στην καθ αριότητα και
μέχρι

να

προκύψουν

θέσεις,

πάρα

πολλοί

άνοιξαν

όχι

την

κερκόπορτα, θα έλεγα ανοίξανε όλα τα παράθυρα κλπ. σε αυτό
που λέμε ιδιωτικοποίηση.
Θεωρώ θετικό το ότι και η τοπική Αυτοδιοίκηση και η
Κυβέρνηση και τα κόμματα της Αριστεράς έκλεισαν την πόρτα θα
έλεγα

οριστικά

σε

αυτό

το

πράγμα.

Και

θα

έλεγα

ότι

δεν

μπόρεσαν να παίξουν με αυτό που λέμε κοινωνικό αυτοματισμό.
Νομίζω ότι η κοινωνία με ώριμο τρόπο παρά το ότι ήταν και
δύσκολες οι καιρικές συνθήκες, συμπαραστάθηκε στους αγώνες
των εργαζομένω ν και στο γενικό αίτημα το ότι υπάρχει ανάγκη
επιτέλους στην τοπική Αυτοδιοίκηση να υπάρξουν μόνιμες και
σταθερές θέσεις εργασίας.
Εμείς σαν Πολίτες σε Δράση παρακολουθήσαμε θα λέγαμε
την

προσπάθεια

που

έκαναν

οι

εργαζόμενοι

και

η

τοπική

Αυτοδιοίκηση εδώ ο Δήμος συγκεκριμένα σε δύσκολες συνθήκες.
Δεν

μπήκαμε

στον

πειρασμό

παρότι

πέφτανε

αλλεπάλληλα

τηλέφωνα από τον κόσμο και τι γίνεται κλπ. και κουβεντιάζονται
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διάφορα στο καφενείο, εμείς δεν μπήκαμε στη λογική να βγάλουμε
μια ανακοίνωση που να λέει τι κάν ει ο Δήμος κλπ.
Βγάλαμε μια ανακοίνωση για να αξιοποιήσουμε αυτό το θέμα
που σας έχουμε εγκαλέσει και άλλη φορά, που έχει και μια
πρόταση. Και ζητάμε το Σεπτέμβριο με το καλό που θα γυρίσουμε
λαϊκές συνελεύσεις να κουβεντιάσουμε με θέμα ασκήσεις τοπικής
δημοκρατίας

όπως

τις

λέμε

εμείς,

εσείς

τις

λέτε

λαϊκές

συνελεύσεις, δεν έχω πρόβλημα στον όρο, να κουβεντιάσουμε το
ζήτημα

των

εφαρμογής

σκουπιδιών,
του

τοπικού

της

μείωσης

των

προγράμματος,

της

σκουπιδιών,
εναρμόνισης

της
με

προσπάθεια και με βοήθεια από τον ΕΣΔΝΑ.
Να βάλουμε ένα πρόγραμμα, έναν οδικό χάρτη που να λέει
που ξεκινάμε.

Κατά τη γνώμη μου για να το αναλύσω με δυο

κουβέντες χρειάζονται δυο πράγματα.

Ένα τοπικότητα, δηλαδή

μπορεί να συμφωνήσουμε με κάποια γειτονιά να ξεκινήσει το
πρόγραμμα.

Να ξεκινήσουμε με την τοπική Αυτοδιοίκηση και να

βάλουμε και κάποιους στόχους είτε στις λαϊκές, είτε να μαζέψουμε
τα χάρτινα κλπ.

Να διαπαιδαγωγήσουμε όπως λέω που χάθηκε

χρόνος αυτά τα τρία χρόνια την κοινωνία.
Νομίζω

αυτό

αν

το

καταφέρει

συνολικά

η

τοπική

Αυτοδιοίκηση πέρα από τη διαπάλη που υπήρξε και πήρε και
πολιτικά χαρακτηριστικά αντικειμενικά και που κάποιοι ήθελαν να
κάνουν

μικροπολιτική,

νομίζω

ότι

θα

είναι

μεγάλο

κέρδος

συνολικά για την κοινωνία. Θα έλεγα ειδικά για την Αθήνα, θα
έλεγα ειδικά για το Χαϊδάρι. Και από αυτό το ζήτημα μπορούμε να
βγούμε κερδισμένοι που σημαίνει ότι το κάνω και πιο πρακτικό
όπως λέω, αντικειμενικά θα μπορέσουμε να έρθουμε στο τέλος
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της χρονιάς για το πρόγραμμα της επόμενης χρονιάς και σε
μείωση των ανταποδοτικών τελών.
Αυτή λοιπόν είναι η δική μου τοποθέτηση με αφορμή τα
πράγματα, παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Νομίζουμε, όπως είπα
και την προηγούμενη φορά που κάποιοι θεώρησαν ότι ίσως
υπερέβαλα

κλπ.

ότι

υπάρχει

το

δικαστικό

σώμα

με

τις

αλλεπάλληλες αποφάσεις για τους δι κούς του λόγους έχει επιλέξει
όχθη θα λέγαμε. Βεβαίως η πολιτεία πρέπει με θεσμικό τρόπο να
αντιμετωπίσει αυτό το ζήτημα. Και εμείς βέβαια από τη δική μας
πλευρά σαν τοπική Αυτοδιοίκηση, σαν άνθρωποι που είμαστε
μέσα στην κοινωνία να αυξήσουμε την πολιτική μας κριτική γιατί
χρειάζεται

και

αυτό

για

να

ανακοπεί

αυτή

η

σειρά

των

αλλεπάλληλων..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή, συγνώμη για τη διακοπή. Έχουμε εκτός ημερησίας θέμα
των συμβασιούχων. Μπορεί να γίνει ολοκληρωμένη τοποθέτηση
εκεί.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Εντάξει. Μισό λε πτό, αφού το ανοίξαμε όμως..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ο ανοίξαμε ως ερωτήματα τώρα. Αλλά είναι και πρώτο θέμα,
περιμένουν και..
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Ωραία, ερώτημα είναι λοιπόν.

Μπορούμε να το … μαζί, δεν έχω

αντίρρηση. Ανάλογα και το τι θα πει ο Δήμαρχος θα επανέλθουμε,
θα

μας

δοθεί

η

δυνατότητα

και

στη

συζήτηση

εκεί

επανέλθουμε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, Κώστα.

Εγώ ρώτησα ποιος θέλει.

Ο Ηρακλής, ο

Βασίλης, ο Κώστας. Πάμε, έλα Ηρακλή.
Κο

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Μας μπέρδεψες λίγο Πρόεδρε γιατί συνήθως δίνεις εσύ το λόγο,
για αυτό το λέ ω.

Κώστα, στη διαδικασία των ερωτήσεων νομίζω

δεν σηκώνουμε το χέρι, δίνει ο Πρόεδρος με τη σειρά το λόγο.
Λοιπόν, το πρώτο ερώτημα και νομίζω είναι αυτό που
απασχολεί και όλη την πόλη αυτές τις ημέρες, μια ενημέρωση για
το χρονοδιάγραμμα αποκομιδής των απορριμμάτων και πότε
υπάρχει εκτίμηση ότι η πόλη θα επανέλθει στην καθημερινότητα,
στη φυσιολογική της εικόνα.
Και δυο μικρότερες ερωτήσεις σε θέματα ήσσονος σημασίας
σε σχέση..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συγνώμη λίγο Ηρακλή, τώρα που μιλάς το ηχείο σου το ακούς;
Κο

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Ωραία, τώρα είναι καλύτερα νομίζω.
Και δυο ερωτήσεις, λοιπόν, σε σχέση με κυκλοφοριακά
θέματα ήσσονος σημασίας αλλά επειδή χρονίζουν και υπάρχουν
παράπονα από τους κατοίκους θα ήθελα να δω πως εξελίσσονται.
Είχαμε πάρει πριν από περίπου δυο χρόνια στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής απόφαση για να τοποθετηθούν κάποια στοπ στο
άνω Δάσος στην πλατεία και κάποιες πινακίδες. Δεν έχουν
τοποθετηθεί

ακόμα

όχι

με

ευθύνη

του

Δήμου,

ξέρω

ότι

περιμένουμε την απόφαση της περιφέρειας αλλά θεωρώ ότι πια
ξεπερνάει κάθε όριο αυτή η καθυστέρηση και δεν ξέρω αν αυτό
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γίνεται σε όλες τις αποφάσεις ή μόνο στη συγκεκριμένη υπάρχει
κάποιος λόγος που έχει καθυστερήσει.
Και

το

δεύτερο

πάλι

για

το

δάσος,

υπάρχουν

πολλά

παράπονα κατοίκων στη Σωκράτους με την Άνδρου ότι γίνονται
συνεχώς ατυχήματα γιατί δεν υπάρχει ορατότητα στη Σωκράτους.
Αν υπάρχει δυνατότητα εκεί να τοποθετηθεί ένα κάτοπτρο για να
βελτιωθεί λίγο η κατάσταση. Κατεβαίνουν με μεγάλη τα οχήματα
της

Σωκράτους,

έχουν

στοπ,

δεν

υπάρχει

καθόλου

καλή

ορατότητα αριστερά επει δή είναι η μάντρα και παρκαρισμένα
αυτοκίνητα και έχουμε συνεχώς ατυχήματα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έλα Βασίλη.
Κο

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:

Καλησπέρα και από εμένα. Σε συνέχεια και εγώ των ερωτήσεων
για την καθαριότητα θα ήθελα μια ενημέρωση. Τ ώρα εγώ νομίζω
ότι λειτούργησε ο κοινωνικός αυτοματισμός, δεν θα ήθελα να
είμαι στη θέση σας, νομίζω ότι είστε δέκτες πολλών παραπόνων,
άλλα δίκαια άλλα άδικα.
Θα ήθελα και εγώ το χρονοδιάγραμμα αν υπάρχει αυτή τη
στιγμή πλήρης, αν λειτουργούν όλα τα απορριμματοφόρα και οι
συμβασιούχοι και μια επισήμανση σε σχέση με τον καθαρισμό και
την

απολύμανση

γιατί

μαζεύονται

τα

σκουπίδια

αλλά

τα

υπολείμματα ξέρω ότι δεν υπάρχει υδροφόρα τέλος πάντων ή
τρόπος να καθαριστεί με ένα πιεστικό, αν μπορεί να γίνει μια
απολύμανση με ασβέστη που εί ναι πολύ πιο εύκολο και πρέπει να
γίνει άμεσα γιατί είναι πολύ έντονη η μυρωδιά.
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Νομίζω ότι ο σχεδιασμός δεν ήταν καλός, εγώ είδα δρόμους
να καθαρίζονται τρεις φορές και δρόμους να μην έχουν καθαριστεί
καθόλου αλλά εντάξει, αυτό νομίζω ότι ίσως και δικαι ολογείται
μέσα στον πανικό αυτό.
Μια ενημέρωση δηλαδή παρόμοια με του Θοδωρή, πότε θα
τελειώσει αυτό το πρόβλημα συνολικά.
Και ένα αίτημα που ήρθε στο xaidari agenda, με αυτό τον
πεζόδρομο του δάσους όπου σπάνε την μπάρα και μπαίνουν μέσα
και παρκάρουν. Τ ο είχαμε συζητήσει πριν ένα χρόνο, δεν ξέρω
έχουμε

σηκώσει

περίπτωση;

τα

χέρια

ψηλά;

Τι

γίνεται

με

αυτή

Δηλαδή δεν μπορούμε να βρούμε μια λύση;

την

Εμείς

έχουμε ένα αίτημα με φωτογραφία 1 η Ιουλίου πάλι, δεν ξέρω
ανοιχτή ήταν, δεν ήταν σπασμένη, δεν ξέρω τι ήταν με αμάξια
μέσα στον πεζόδρομο. Νομίζω ότι κάποια στιγμή πρέπει να λυθεί
αυτό το θέμα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ασπρογέρακας πρώτα.
Κο

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:

Λοιπόν, 4 ερωτήσεις θέλω να κάνω λόγω του ότι υπάρχει και
περιμένει κόσμος εδώ αν μπορούν να απ αντηθούν σήμερα. Εγώ
συνήθως κάνω μια -δυο ερωτήσεις αλλά τις θεωρώ κρίσιμες εν
πάση περιπτώσει.
Πρώτη ερώτηση, όπως ξέρετε όλοι σας και αυτό είναι ένα
θέμα που χρονίζει στην 3 η Σεπτεμβρίου έχουμε ένα κομμάτι το
οποίο έχει καταπατηθεί από συγκεκριμένο κάτοι κο εκεί. Υπάρχει
αμετάκλητο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής, η ιστορία που
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είχε ξεκινήσει ακόμα επί δημαρχ ίας Σπηλιόπουλου όπου είχε
γκρεμιστεί και μια μάντρα που είχε φτιάξει.
Εξακολουθεί, έχει παραμείνει μέσα, συνεχίζει να παραμένει
και όχι μόνο αυτό αλλ ά έχει βάλει και ένα άλογο μέσα και κότες.
Αυτό λοιπόν όπως ξέρετε έχει παραχωρηθεί κατά χρήση στο
Δήμο, υποχρεούνται σε αποζημιώσεις για όλα τα χρόνια που το
κρατάει αυτό το πράγμα και το χρησιμοποιεί ως σπίτι του και
εμείς θα μου επιτρέψετε να πω, και ό ταν λέω εμείς βάζω και τον
εαυτό μου μέσα, εμείς καθόμαστε με σταυρωμένα τα χέρια.
Εγώ
ενοχλεί

δέχθηκα σωρεία διαμαρτυριών κατοίκων, δεν τους
το

άλογο

αλλά

εν

πάση

περιπτώσει

η

εν

γένει

συμπεριφορά, οι κότες, έχει βάλει φώτα μέσα το χρησιμοποιεί ως
σπίτι τ ου.
Ερώτημα λοιπόν προς τη διοίκηση τι πρόκειται να γίνει
τελικά με αυτό το θέμα το οποίο σας λέω είναι από το ’98, από
τότε έχουμε αμετάκλητο πρωτόκολλο διοικητικής αποβολής.
Ένα δεύτερο, όταν έγινε η πλημμύρα στον Σκαραμαγκά και
μιλάω ειδικά για το σχολε ίο του Ντάγκα εκεί υπήρχε ένα πρακτικό
ζημιών το οποίο είχε συντάξει η προϊσταμένη σήμερα της τεχνικής
υπηρεσίας

η

κυρία

Παναγιωτάκου.

Και

επειδή

έχουμε

ξανά

κουβεντιάσει εδώ υπάρχει κάποια μελέτη η οποία γίνεται εκεί και
χωρίς να είμαι καχύποπτος αλλά απλ ώς κάτι υποπτεύομαι νομίζω
ότι θα πρέπει να ελεγχθούν ή να τις δούμε, να λάβουμε γνώση
των ζημιών που γίνανε τότε και αν μήπως με την καινούργια
μελέτη η οποία δεν έχει υλοποιηθεί ακόμα γίνεται απλώς μια
εκτροπή και παραμένει το ίδιο το πρόβλημα.

Τ ο βάζω για

προβληματισμό της ίδιας της διοίκησης.
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Ένα τρίτο για το νταμάρι του Χαμηλοθώρη. Ξέρω ότι πήγαν
ένα-δυο εργαζόμενοι από εδώ και έκοψαν κάποια χόρτα. Βέβαια
είναι γεγονός ότι μεσολάβησε το τεράστιο με τα σκουπίδια. Έχω
την αίσθηση όμως ότι αυτό θα πρέπε ι και ρωτώ τι πρόκειται να
γίνει από πλευράς καθαριότητας, θα πρέπει να καθαριστεί διότι
είναι πολύ επικίνδυνο για να πιάσει μια φωτιά και εν πάση
περιπτώσει και για άλλους λόγους κάποιοι άλλοι να τρίβουν τα
χέρια τους.
Και ένα τελευταίο, νομίζω ότι έχουμε αργήσει πολύ, 27 του
Ιούλη

τελειώνουν

δασικούς χάρτες.
Πιτσούνη

είναι

η

προθεσμία

για

τις

ενστάσεις

για

τους

Κάτι λοιπόν που ανέδειξε και διάβασα στον
ένα

κομμάτι

στον

όμορο

Δήμο

του

Δήμου

Περιστερίου το οποίο είχε εξαιρεθεί από τους δασικούς χάρτες και
εκεί

προβλέπεται

να

ανοίξει

και

κάποια

είσοδος

προς

το

ύποπτο

ότι

στρατόπεδο. Είναι στην πλευρά του Περιστερίου.
Επειδή

λοιπόν

και

εκεί

πάλι

βλέπω

σαν

ενδεχόμενα δεν είχε εξαιρεθεί τυχαία από τους δασικούς χάρτες
και ενδεχόμενα να βρεθούμε με καμιά καφετέρ ια πάλι στη φάτσα
και ενδεχόμενα παραπέρα με τίποτα όρους δόμησης μέσα στο
στρατόπεδο από την πόρτα μετά που θα ανοίξει το βάζω και αυτό
για προβληματισμό στο Συμβούλιο.
Δεν ζητώ πλήρεις απαντήσεις σήμερα αλλά νομίζω ότι είναι
θέματα

που

πρέπει

τελικά

κάπο ια

στιγμή

να

λυθούν

ή

απαντήσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Σκαμπά.
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ΣΚΑΜ ΠΑ:

Εγώ θέλω να πω μια κουβέντα που αισθάνομαι την ανάγκη να την
πω

ως

πολίτης

αυτού

του

Δήμου

και

όχι

ως

δημοτικός

σύμβουλος.
Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους εργαζόμενους
γιατί τις μέρες του ακραίου καύσωνα που έχουμε χρόνια να το
ζήσουμε τόσο ακραίο, τις μέρες που ψάχναμε όλοι μας να βρούμε
δροσιά

και

άνθρωποι

αράζαμε
αυτοί

στα

και

air-condition

έχοντας

πλήρη

στις

επισφάλεια

παραλίες

για

το

αν

οι
θα

καλυφθούν εργασιακά γιατ ί ήταν όλα σε εκκρεμότητα και το αν θα
πληρωθούν

για

αυτές

τις

μέρες

και

για

τις

μέρες

τις

προηγούμενες, δούλευαν στη χειρότερη δουλειά που μπορεί να
δουλέψει κανείς εκείνες τις ημέρες.
Εμείς

περνάμε

δίπλα

από

τους

κάδους

και

κάνουμε

παράκαμψη για να μην μας πάρει η μυρωδιά και εκείνοι τους
άδειαζαν και προσπαθούσαν να καθαρίσουν την πόλη. Νομίζω ότι
δεν υπάρχουν πιο απάνθρωπες συνθήκες για να το κάνεις αυτό,
εγώ προσωπικά στην εργασία μου την Παρασκευή μας άφησαν να
φύγουμε πιο νωρίς και δουλεύουμε δουλει ά γραφείου.
Αισθάνομαι πραγματικά πολύ μεγάλο σεβασμό για αυτούς
τους ανθρώπους. Αισθάνομαι την ανάγκη να πω ένα μεγάλο
ευχαριστώ και νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει υποχρέωση
να το μεταφέρει αυτό στην κοινωνία.
Αυτό, τα υπόλοιπα στο θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Λοιπόν,

νομίζω

δεν

έχουμε

άλλες.

Να

περάσουμε

στους

αντιδημάρχους καταρχήν. Ο κος Χουδελούδης.
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ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ

Καλησπέρα και από εμένα. Τ ο πρόβλημα το ξέρουμε, το ζήσαμε
και γίνανε προσπάθειες από την υπηρεσία. Ξεκινάγανε από το
βράδυ από τις 20:00 κα ι τελειώνανε 23:00 με 24:00 και ξανά αμάν
από

την

αρχή

για

να

μπορούμε

να

καθαρίσουμε

με

τις

δυνατότητες, ανέφερε και ο συνάδελφος ο Ανδρέας ο Μποζίκας με
αυτά τα μέσα που διαθέτουμε σαν Δήμος.
Και μπορώ να πω ότι σε ένα βαθμό πάρα πολύ καλό το
πετύχαμε. Υπάρχουν κάποιες εκκρεμότητες που σε δυο μέρες θα
κλείσει το θέμα και να πω έτσι ενημερωτικά ότι με το ξεκίνημα της
απεργίας προμηθευτήκαμε φάρμακα και γινόταν κάθε νύχτα και
βράδυ ψεκασμός.
Όλοι οι όγκοι των σκουπιδιών ψεκάζονταν με φάρμακο και
για τα μικρόβια για τους πολίτες μα και για τους εργαζόμενους
που έπρεπε να έρθουν σε επαφή με τα σκουπίδια.
Να επισημάνω δυο -τρία πράγματα γιατί ακούστηκαν ότι στα
μέσα δικτύωσης κάποιοι θέλανε να σπεκουλάρουν, καλώς ή
κακώς

είναι

άποψη

του

καθενός

νοσοκομεία, έχει στρατόπεδα.

ότι

το

Χαϊδάρι

έ χει

τρία

Υπάρχουν κάποιες υποδομές που

μας φέρανε πίσω για κάποιους συγκεκριμένους λόγους.
Βέβαια

δεν

θα

είναι

ντροπή

να

πούμε

ότι

συμπαρασταθήκαμε στους συναδέλφους γιατί και εγώ 30 χρόνια
αυτή δουλειά έκανα, συμπαρασταθήκαμε για να μπορούν βάσει
και των αναγκών του Δήμου για να εξυπηρετούν τους δημότες να
μπορούν να μείνουν στη δουλειά τους.
Δεν είναι κακό να διεκδικείς να έχεις δουλειά. Δεν έγινε
κάποιος κλέφτης ή κορόιδεψε κανέναν. Δώσαμε τη μάχη και σαν

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

20

δημοτική αρχή και π ιστεύουμε ότι συμπαρασταθήκαμε σωστά και
ορθά και είναι στη δουλειά τους.
Τ ώρα να πω κάποια πράγματα λειτουργικά, δεν θέλω να
αναφέρω νούμερα γιατί θα αρχίσει να λέει ο Ανδρέας όχι δεν είναι
τόσα, ο Θοδωρής δεν είναι τόσα. Έχουμε στοιχεία μπορούμε να
κάτσουμε αν θέλουμε να τα συζητήσουμε.
Εγώ

θα

κυκλοφορείτε

ήθελα
στο

να

πω

Χαϊδάρι

ένα
και

ευχαριστώ
βλέπετε

γιατί

όποιοι

υπάρχουν

από

διαφορετικούς δήμους αυτοκίνητα. Να πω ένα ευχαριστώ και
προς αυτούς τους δήμους που άμεσα μας συμπαρασταθήκανε και
μας βοηθήσανε συν και του ΑΣΔΑ.
Εγώ θα πω κάτι και συγκινούμαι γιατί θα έχετε ενημερωθεί
ότι χάθηκε κάποιος συνάδελφος στου Ζωγράφου από αυτή την
ενταντικοποίηση όπως ανέφερε και η συνάδελφος Σκαμπά. Εμείς
προσέξαμε λίγο. Δεν σας κρύβω ότι με τον καύσωνα υπήρξαν
συνάδελφοι που δουλέψανε, να το πούμε. Που είπαν όχι θα πάμε
για

δουλειά

αφού

πρέπει

να

καθαριστεί

η

πόλη

να

την

καθαρίσουμε.
Προσπαθήσαμε στις ημέρες της απεργίας να καθαρίσουμε με
προσωπικό
σημεία,

ασφαλείας

τα

ενημερωθήκα τε

νοσοκομεία
προφανώς

και
στο

κάποια

ευαίσθητα

διαδίκτυο

ποιοι

ασχολούνται.
Γιατί γίνονται συγκρίσεις, εγώ δεν θα πω σε αυτό το
τρυπάκι.

Ας αναλάβει ο καθένας την ευθύνη του το τι θέλει να

πασάρει.

Εγώ βέβαια να πω γιατί μπήκε το ερώτημα από το

συνάδελφο τον Βασίλη, το τι βήματα θα γ ίνουν.
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Ξεκινάει ο καθαρισμός πιο εντατικά στους χώρους που
υπήρχαν

μεγάλο

τονάζ,

όγκος

σκουπιδιών,

θα

πλυθεί,

θα

ασβεστωθεί και θα γίνει και μια απολύμανση. Τ ο ξέρετε ότι
πλυντήριο δεν υπάρχει για να μην λέμε και ψέματα ανάμεσά μας
γιατί στο Δήμο Χαϊδαρίο υ είμαστε. Θα γίνει μια προσπάθεια με το
βυτίο με φάρμακα να πλυθούν και υπάρχει μια συνεννόηση
μήπως πάρουμε δανεικό ένα πλυντήριο να κάνουμε ένα πλύσιμο
των κάδων.
Δεν θέλω να κουράσω, μόνο να πω ένα ευχαριστώ στους
συναδέλφους που συμπαρασταθήκανε, δο υλέψανε και αυτό θα το
δούμε και θα συνεννοηθούμε από κοντά τι θα γίνει παραπέρα.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος από τους αντιδημάρχους υπάρχει για κάποιο θέμα; Ο κος
Καραγιάννης.
Κο

ΒΟΡΕΑΣ:

Γεια σας. Μόνο για τη σήμανση έχω να πω ότι έχουμε τα
κατάλληλα που χρειάζονται..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κώστα, ο κος Βορέας για να καταγράφεται.
Κο

ΒΟΡΕΑΣ:

Λοιπόν, όχι μόνο για το άνω δάσος αλλά και συνολικότερα η
σήμανση ξεκινάει άμεσα σε όλο το Χαϊδάρι όπου χρειάζεται και
όπου υπάρχουν αποφάσεις και από την Επιτροπή Ποιότητα ς
Ζωής για ιδιαίτερες περιπτώσεις όπως είναι οι καθρέφτες και
αυτά.
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Να σας πω κάτι τώρα, δεν κάθισα να μετρήσω και αν ήρθαν
οι καθρέφτες και ήρθε το σήμα που γράφει στοπ ή γράφει 30
χιλιόμετρα ή κάτι τέτοια. Αλλά έχω ενημέρωση από την υπηρεσία
ότι τα υλικ ά έχουν έρθει.
Αυτό συγκεκριμένα και ότι πρόκειται να τελειώνει αυτή η
ιστορία.
Για την μπάρα στον πεζόδρομο. Είμαστε σε μια διαδικασία
να αλλαχθεί τελικά αυτό και να βρεθεί ένας άλλος τρόπος που θα
είναι ασφαλέστερος αν και δεν έχουμε αποδείξεις αλλά ξέρ ουμε
πραγματικά, μπορώ να πω υποπτευόμαστε αλλά έχουμε και
στοιχεία που κανείς όμως δεν ομολογεί συγκεκριμένα από πού
ξεκινάει.
Δεν μπορεί δηλαδή Παρασκευή μεσημέρι να φτιάχνεται η
μπάρα και Σάββατο πρωί να είναι σπασμένη. Τ ι να κάνουμε, να
διαθέσουμε σε μ όνιμη βάση προσωπικό; Είναι λίγο δύσκολο.
Εγώ από τη μεριά μου παρατήρηση το εξής:
μεριά

την

αυτοθυσία

των

εργαζομένων

γιατί

Από τη μια
είπε

και

ο

αντιδήμαρχος προηγούμενα ο Μόσχος για το ωράριο εργασίας.
Αυτό δεν σημαίνει ότι στις 23:00 δεν είχε 40 βαθμ ού ή 39,5. Και
από την άλλη μεριά την αντίθεση και αυτό είναι επαινετικό για
τους ίδιους, όμως θα σας πω ένα πράγμα. Δεν ήταν απλά
κοινωνικός αυτοματισμός. Φάνηκε και η φασίζουσα νοοτροπία
κάποιων ανθρώπων.
Ξέρετε τι μου είπε μάλιστα κάποια πρόσφατα που έγινε και
αυτή η ιστορία στο Γαλάτσι;

Στου Ζωγράφου συγνώμη.

Δεν με

ενδιαφέρει λέει εμένα τι μου λέτε. Λέω μα πέθανε άνθρωπος.
Βρωμάει και πληρώνω και θέλω να μην βρωμάει. Τ ο διανοείστε
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Και θέλει πραγματικά μια προσοχή, δεν μιλάω, δεν

φαντάζομαι ότι βρέθηκε δημοτικός σύμβουλος ή και άνθρωπος
που

ασχολείται

κοινωνικός

που

να

αυτοματισμός

το

στήριξε

που

πρέπει

αλλά
να

υπάρχει
μας

αυτός

ο

δημιουργήσει

ερωτηματικά και πρέπει να τον καταπολεμήσουμε γιατί σήμερα
είναι ο ένας και αύριο θα είναι κάποιος άλλος που θα κάνει αυτή
τη δουλειά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Καραγιάννη.
Κο

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Επιτρέψτε μου παρόλο που η αντιδημαρχία μου δεν έχει σχέση με
την καθαριότητα και τα σκουπίδια, έχω την ανάγκη να κάνω έναν
πολιτικό σχολιασμό για τα γεγονότα των η μερών γιατί νομίζω ότι
έγινε μια προσπάθεια τις προηγούμενες μέρες που δεν βγήκε σε
ορισμένους, να στήσουν κυριολεκτικά το παιχνίδι του κοινωνικού
αυτοματισμού επενδύοντας σε αυτό.
Επενδύοντας δηλαδή στο να καθυστερήσει η δημοτική αρχή
να μαζέψει τα σκουπί δια, να στραφεί ο κόσμος εναντίον της και
όχι μόνο εναντίον της δημοτικής αρχής αλλά εναντίον κυρίως της
στάσης της, της στάσης που κράτησε για τις κινητοποιήσεις των
εργαζόμενων που δεν ήταν μια στάση για ένα χτύπημα στην
πλάτη. Ήταν μια στάση από θέση αρ χής.
Ήταν μια στάση που επιβάλλονταν να υπάρξει γιατί το
δικαίωμα στην εργασία δεν είναι επαιτεία.

Τ ο δικαίωμα στην

εργασία δεν είναι κάτι το οποίο κάποιος μπορεί να το έχει και
κάποιος άλλος δεν μπορεί να το έχει.

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

24

Από αυτή την άποψη είναι χαρακτηριστικό και η τοποθέτηση
παρόλο που ο Θοδωρής ο Σπηλιόπουλος προσπαθεί σήμερα με
την τοποθέτησή του να τα μαζέψει κάπως τα πράγματα γιατί είπε
ότι

δεν

βγήκε

ανακοίνωση

που

να

προσπαθεί

να

κάνει

αντιπολίτευση και ήταν μετρημένη. Ίσα -ίσα μια μέρα μετά τη λήξη
της

απεργίας

η

ανακοίνωση

των

Πολιτών

σε

Δράση

έλεγε

χαρακτηριστικά ότι η πόλη ζέχνει, την επόμενη μέρα, και ότι αυτό
είναι επιεικής χαρακτηρισμός.
Και μάλιστα παρακάτω έλεγε, χαρακτήριζε τον αγώνα των
συμβασιούχων

ως

έναν

αγώνα

υπερβολών

που

κάποιοι

προσπάθησ αν για μικροκομματικό όφελος να παίξουν με το θέμα.
Τ ην ίδια στιγμή δυο μέρες μετά με τοποθέτησή του επίσης στο
διαδίκτυο άλλος δημοτικός σύμβουλος της παράταξης του κ.
Ντηνιακού έγραφε στο διαδίκτυο , και την ίδια στιγμή που η
κατάσταση, δεν είπε ο Μόσχος και τα στοιχεία είχε μαζευτεί κατά
περίπου 90% ο όγκος των απορριμμάτων, ένας όγκος που
σύμφωνα με τα στοιχεία που μπορεί να βεβαιώσει και η υπηρεσία
ξεπερνούσε τους 700 τόνους.
Και αν υπολογίσει κάποιος τη δυνατότητα της υπηρεσίας με
τα μηχανήματα που ε ίχε να μαζεύει γύρω στους 50 τόνους την
ημέρα η αποκομιδή του 90% των σκουπιδιών, των 700 τόνων
δηλαδή ότι κατάφερε και έγινε η υπηρεσία σε πέντε μέρες
καταλαβαίνετε τι υπερπροσπάθεια έγινε.
Όταν ο Πειραιάς δεν έχει ξεπεράσει το 50% της αποκομιδής.
Όταν η Αθήνα δεν έχει ξεπεράσει το 50% της αποκομιδής. Όταν η
Θεσσαλονίκη δεν έχει ξεπεράσει το 50% της αποκομιδής. Θα πω
και παρακάτω και την προσπάθεια που έκαναν κάποιοι κρύβοντας
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εμφανίσουν

κάποιους

δημάρχους

ικανούς και κάποιους δημ άρχους ανίκανους.
Τ ην ίδια στιγμή λοιπόν που γινόταν υπερπροσπάθεια από
τους εργαζόμενους στην καθαριότητα και για αυτό τους οφείλει η
κοινωνία ένα μεγάλο ευχαριστώ, εμείς δεν τους οφείλουμε ένα
μεγάλο ευχαριστώ γιατί απλά μάζεψαν τα σκουπίδια. Κυρίως
οφείλουμε ένα μεγάλο ευχαριστώ γιατί ο δικός τους αγώνας για
την εργασία είναι δικός μας αγώνας για τα δικά μας παιδιά αύριο
που δεν θα έχουν δουλειά.

Που η μοίρα τους θα είναι να

δουλεύουν 8 μήνες γιατί αυτό νομοθέτησε η Κυβέρνηση του
ΣΥΡΙΖΑ.
Άρα δεν παλεύανε μόνο για το δικό τους δικαίωμα, παλεύανε
για το δικαίωμα όλων των εργαζομένων να έχουν δικαίωμα στη
δουλειά.

Σε

παραθυράκι

μια
ούτε

δουλειά

που

δουλεύανε

δυο

δεν

μπήκανε

μέρες

και

από

κανένα

ξαφνικά

κάνανε

απεργία όπως λέγανε διάφοροι ξύπνιοι για να μονι μοποιηθούν.
Και

μάλιστα

για

να

δείτε

πως

στήνεται

ο

κοινωνικός

αυτοματισμός, το πρώτο σχόλιο που έγινε μετά από αυτή την
ανάρτηση μετά από ένα λεπτό ήταν το εξής:

Αύριο να δούμε τι

στάση θα πάρει η δημοτική αρχή για όλα αυτά τα αίσχη που
γίνονται στο Συμβ ούλιο που θα κάνετε προσπαθώντας να στηθεί
εδώ πέρα μαγαζί αντιπαράθεσης τέτοιο και αντιπολίτευσης που
να βάλλει ενάντια στη δημοτική αρχή και τους εργαζόμενους.
Δυστυχώς ή ευτυχώς για εμάς κάτι τέτοιο δεν τους βγήκε
γιατί όντως η προσπάθεια και της υπηρεσ ίας ήταν υπεράνθρωπη.
Δυο ζητήματα ακόμα. Θέλω να διαβάσω μια επιστολή που
δημοσιεύτηκε σε έγκυρο site της τοπικής Αυτοδιοίκησης, για να
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δουν κάποιοι οι οποίοι με ευκολία, με πολύ μεγάλη ευκολία
κάνουν κριτική απλά γιατί η μύτη τους δέχθηκε οχλήσεις, γιατ ί
κάποιοι,

κοιτάξτε

και

το

πρόβλημα

με

τα

σκουπίδια

αντικειμενικό και για αυτό πιέστηκε και η Κυβέρνηση.

είναι

Και εμείς

σε όλους τους κατοίκους που παραπονιόντουσαν για αυτή την
κατάσταση δεν τους αντιμετωπίζαμε σαν αυτούς που προσπαθούν
να εκμεταλλευτού ν πολιτικά αυτό το γεγονός.
Και μάλιστα όσοι απευθύνονταν στη δημοτική αρχή και
μαθαίνανε ακριβώς ποια είναι η κατάσταση και ποιο είναι το
σχέδιο της δημοτικής αρχής για να λυθεί το πρόβλημα τις
επόμενες μέρες αφού έληξε η απεργία λέγανε ότι δυστυχώς δεν
την ξέραμε αυτή την κατάσταση που έχετε να αντιμετωπίσετε.
Δεν ξέραμε ότι όχι η πλειοψηφία, το 90% των εργαζόμενων
στην καθαριότητα είναι συμβασιούχοι.
1996

έχει

να

γίνει

αγορά

του

Δεν ξέραμε ότι από το

στόλου.

Δεν ξέραμε

ότι

η

καθαριότητα βασίζεται στο α ν θα χαλάσει ένα αυτοκίνητο 20ετίας.
Δεν ξέραμε ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου αν απολυόντουσαν αυτοί
οι συμβασιούχοι δεν θα είχε ούτε οδηγό για να μαζεύει σκουπίδια.
Και όταν αυτά τα πράγματα τα μάθαινε ο κόσμος τότε καταλάβαινε
και έδειχνε υπομονή.
Λοιπόν, θέλω να διαβάσω μια επιστολή που δημοσιεύτηκε
σε site της τοπικής Αυτοδιοίκησης για να καταλάβετε τι σημαίνει
εργασία

σε

αυτές

τις

συνθήκες

ενός

εργαζόμενου

στην

καθαριότητα.
Λέει λοιπόν ένας άνθρωπος:

«Δούλεψα 8 μήνες σε Δήμο

πίσω από απορριμματοφόρο. Όχι κάμ ποσα χρόνια ή και καμιά
ζωή όπως άλλοι. Έχω όμως στοιχειώδη εμπειρία για να ρωτήσω.
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Έχετε φανταστεί πως είναι τα υγρά από κάθε λογής σκουπίδια να
περνάνε μέσα από τα πολυχρησιμοποιημένα γάντια; Να λούζεστε
με όλα τα υγρά σύνθλιψης πάνω στα γλιστερά σκαλο πάτια;
Να μυρίζετε μια μυρωδιά που δεν προλαβαίνει να φύγει πριν
ξανά πιάσετε δουλειά;
κινδυνεύοντας

ανά

Να τρώτε τη βροχή, το κρύο, τη ζέστη

πάσα

στιγμή

να

σκοτωθείτε

από

τα

μηχανήματα ή να σωριαστείτε στην άσφαλτο;
Να κυνηγάτε τις βρωμιές που σκορπίζ ουν λογικά τα ζώα
επειδή ορισμένοι δεν κάνουν τον κόπο να κατέβουν καν από τα
αυτοκίνητά τους και παρατάνε τα σκουπίδια απέξω;

Να τραβάτε

τους εξαιρετικά βαρείς κάδους και να μην ξεκολλάνε;
Μετά από όλα αυτά έχετε διανοηθεί πως είναι να παράγεις
αυτό το έργο και να σου φέρονται λες και είσαι ο ίδιος ζώο και
σκουπίδια; Και κύρια, μπορείτε να φανταστείτε αυτή η εργασία να
μην

έχει

πρόωρη

συνταξιοδότηση

και

βαρέα

και

ανθυγιεινά

ένσημα;
Όλοι μαζί έχουμε φανταστεί πως είναι στα 62 σου όπως
αυτή η εργαζόμενη που σκοτώθηκε να κάνεις όλα αυτά μα και να
συντηρείς 4 παιδιά εκ των οποίων το ένα ανήλικο και το άλλο
ΑΜΕΑ;
Τ α σκουπίδια και η βρώμα τους κάποια στιγμή καθαρίζουν.
Η αθλιότητα όμως όσων ειρωνεύονται τους αγώνες δεν ξεπλένεται
με κανενός ντροπή».
Αυτή

είναι

η

επιστολή

που

έγραψε

ένας

8μηνίτης

συνάδελφων αυτών που εργαζόντουσαν χωρίς να έχουν δικαίωμα
με τη νομοθετική ρύθμιση της Κυβέρνησης ούτε στη μοριοδότηση
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επιπλέον

ημερών

που

θα
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δουλεύουν

στην

υπηρεσία

καθαριότητας.
Τ ρίτο ζήτημα και κλείνω, πρέπει να μας απαντήσει κάποια
στιγμή ο ΣΥΡΙΖΑ και η παράταξή του στο Χαϊδάρι τα εξής
ζητήματα.

Ή θα είναι με την πρώτη ανακοίνωση που βγάλανε

που λέει ότι στέκονται αρωγοί στους αγώνες των εργαζόμενων και
ιδιαίτερα στους αγώνες των εργαζόμενων του Δήμου Χαϊδαρί ου ή
θα είναι με τη δεύτερη ανακοίνωση που λέει οι αγώνες των
υπερβολικών

και

οι

αγώνες

που

εκμεταλλεύθηκαν

για

μικροκομματικό συμφέρον.
Ή θα είναι με τη συνύπαρξη ή δεν θα είναι μάλλον με τη
συνύπαρξη των εργαζόμενων πολλών ταχυτήτων σε μια υπηρεσία
που αυτό συνιστά μια επικίνδυνη στρέβλωση ή θα είναι με τον
Υπουργό τους που έγραφε στην απόφαση που πήρε ότι οι
εργαζόμενοι που έχουν συμπληρώσει χρόνο απασχόλησης και
φορέα πλέον των 24 μηνών δεν δύνανται να απασχοληθούν
δυνάμει των σχετικών νέων συμβάσεων κα ι δεν μεταβάλλει το
χαρακτήρα

της

σχέσης

εργασίας

βάσει

της

οποίας

προσελήφθησαν οι απασχολούμενοι στις θέσεις αυτές.
Πρέπει να μας απαντήσει κάποια στιγμή αν η πρόταση που
έκανε είναι πιο μπροστά από το Υπουργείο οι ίδιοι, γιατί η
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ στο Χαϊδάρι έλεγε να παρατηθούν οι
συμβάσεις μέχρι το τέλος του ’17, ούτε καν μέχρι το Μάρτιο του
’18.

Και να μετατραπούν λέει στο εγγύς μέλλον σε συμβάσεις

αορίστου χρόνου.
Και

τέλος

να

μας

απαντήσουν

αν

ο

Δήμος

Χαϊδαρίου

αρνείται να δει το που πηγαίνει η κο ινωνία και επικαλείται μια
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ιδεολογική εμμονή αναχρονιστική αντίληψη για το θέμα των
απορριμμάτων και αυτό το ζήτημα έχει αντανάκλαση στον τρόπο
λειτουργίας

της

δημοτικής

αρχής

ή

όπως

λέει

στην

άλλη

ανακοίνωση γιατί δεν μπορεί να είσαι και με τον κλέφτη και με το
νοικοκύρη, αν στο Δήμο Χαϊδαρίου έχουμε προχωρήσει μερικά
βήματα μπροστά και χρειάζεται ενότητα και συστράτευση.
Και με τις δύο ανακοινώσεις δεν μπορεί να είσαι. Και κυρίως
δεν μπορείς να είσαι με τους εργαζόμενους και κλείνω με αυτό,
όταν η ΑΥΓΗ τ ο κομματικό σου όργανο βγαίνει και λέει και αυτό
το λέμε για να βγάλουν συμπεράσματα οι εργαζόμενοι, για να
γίνει κατανοητό ορισμένοι κρίσιμοι για την κοινωνία και τα εθνικά
συμφέροντα κλάδοι δεν έχουν δικαίωμα στην απεργία.
Ε, λοιπόν, το δικαίωμα στην απε ργία δεν το στέρησαν άλλες
κυβερνήσεις.

Τ ο δικαίωμα στην απεργία δεν το στέρησε ούτε η

χούντα. Δεν θα έρθει τώρα μια αριστερή Κυβέρνηση που ούτε στα
λόγια δεν είναι πια αριστερή να μας στερήσει και το δικαίωμα
στην απεργία.
Εμείς

έχουμε

ξεκάθαρο

με

ποιου ς

είμαστε

και

ποιους

αφήνουμε. Κάποια στιγμή ας σταματήσει και αυτό το πράγμα με
την μπανανόφλουδα όταν η κατάσταση γέρνει και είναι στο
πλευρό των εργαζόμενων η κοινωνία να βγάζουμε ανακοινώσεις
στο πλευρό των εργαζόμενων και όταν η πλάστιγγα γέρνει από
αντίθετα να βγαίνουμε πρώτοι μια μέρα μετά την απεργία και να
λέμε ζέχνει η πόλη μαζέψτε τα σκουπίδια.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάποιος άλλος από τους αντιδημάρχους; Πριν δώσω το
λόγο

στο

Δήμαρχο

θέλω

να

κάνω

και

εγώ

ένα

σχόλιο,

συνάδελφοι.
Κοιτάξτε να δείτε, οι συνάδελφοι που στέκονται πίσω οι
συμβασιούχοι

μέσα

σε

6,

7

μέρες

μαζέψανε

σκουπίδια

20

ημερών. Βγείτε μια βόλτα σήμερα και θα δείτε ότι οι εστίες
σκουπιδιών στην πόλη είναι ελάχιστες.

Και με δεδομένη την

κατάσταση του στόλου.
Κάνανε λοιπόν έναν άθλο.

Όλο αυτό τον καιρό ο Νίκος

έβαλε πολιτικά και για την Κυβέρνηση και για τις ευθύνες, εγώ
θέλω να μιλήσω για κάτι πιο επικίνδυνο.
ικανούς.

Για τους απολιτίκ

Αυτοί είναι οι πιο επικίνδυνοι. Οι ικανοί δήμαρχοι

συνάδελφοι

την

ημέρα

των

απεργιών

όταν

ήταν

κλ ειστή

η

χωματερή πού τα πηγαίνανε τα σκουπίδια; Μπορεί να απαντήσει
κανείς;
Στα

κοντέινερ

μέσα

στις

κατοικημένες

περιοχές,

στις

γειτονιές. Αυτή είναι οι δήμαρχοι οι ικανοί. Αυτό δεν έβλαπτε την
υγεία

των

πολιτών;

Όχι

γιατί

δεν

φαίνονταν.

Μπορεί

να

βρωμάγανε αλλά δεν φαίνονταν τα σκουπίδια. Αυτοί είναι οι
ικανοί.
Αυτοί

που

κραυγάζουν

για

την

καθαριότητα

και

δεν

αναγνωρίζουν το παγκόσμιο ρεκόρ που έκαναν οι εργαζόμενοι
ειδικά στο Χαϊδάρι είναι αυτοί που ψελλίζουν κάθε τρεις και λίγο
φέρτε και τον ιδιώτη ρ ε παιδιά.
Ας τα αφήσουν αυτά, λοιπόν.

Ο κόσμος δεν είναι χαζός.

Φωνάζει, λέει για τα σκουπίδια ναι γιατί έχει το πρόβλημα μέσα
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στην πόρτα του αλλά δεν τσιμπάει όμως κιόλας. Και φαίνεται από
το σημερινό αν τσίμπησε ή όχι στον κοινωνικό αυτοματισμό που
μεθοδευμένα τις προηγούμενες μέρες κάποιοι προσπάθησαν να
δημιουργήσουν.
Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Είναι σημαντική η σημερινή συνεδρίαση γιατί πρώτον με την
ευκαιρία και των ερωτήσεων αλλά και το τι συνέβη στην πόλη τις
τελευταίες μέρες δίνεται η δυνατότητα να συζη τήσουμε λίγο πιο
αναλυτικά για το τι ακριβώς έχει γίνει στο Δήμο μας αλλά και γιατί
σε

λίγο

σαν

πρώτο

θέμα

εκτός

ημερήσιας

διάταξης

θα

συζητήσουμε για την έγκριση συνέχισης της απασχόλησης των
εργαζομένων μέχρι το Μάρτιο του ’18.
Αυτό είναι μια πρώτη νίκη, είναι μια παρακαταθήκη την
οποία

πρέπει

κινητοποιήσεις

να
οι

κρατήσετε
οποίες

γιατί

έγιναν

το

αν

δεν

υπήρχαν

προηγούμενο

οι

διάστημα

σήμερα βέβαια οι συμβασιούχοι δεν θα ήταν εδώ.
Αν είχαν δεχθεί τη μοίρα τους ή όπως λένε κάποιοι τι να
κάνουμε, πώς να αντ ιδράσουμε δεν γίνεται τίποτα, στις 7/6 θα
είχαν πάρει την απόλυση και θα ήταν στα σπίτια τους.
Άρα λοιπόν είναι πολύ σημαντικό και είναι ένα δίδαγμα, ένα
μήνυμα προς τους εργαζόμενους ότι με την διεκδίκηση, με τον
αγώνα τους μπορούν να διεκδικήσουν και τη ζωή και τη δουλειά
τους και αυτό φάνηκε και με αυτές τις εξελίξεις.
Δεύτερον, κατάφεραν κάτω από ένα απίστευτο περιβάλλον
που

είχε

διαμορφωθεί

πολεμικής

εναντίον

δηλαδή

των

συμβασιούχων από τα κανάλια, από την Κυβέρνηση, από την
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ΠΟΕ ΟΤ Α η οποία στην πορεί α άλλαξε θέση, από την ΚΕΔΕ όπου
θυμάστε τι γίνονταν και ποια ήταν η θέση της όλο αυτό το
διάστημα.
Άλλαξε
κατάφεραν

θέση

μονολεκτικά

λοιπόν

έστω

να

το

τελευταίο

πάρουν

τη

διάστημα

μόνο,

μοριοδότηση,

να

καταργηθεί το όριο ηλικίας, να προκηρυχθούν μόνιμες θέσεις
εργασίας που για εμάς θα πρέπει να συνεχίσει τον αγώνα και
πιθανόν με άλλες μορφές, θα το δείτε αυτό, στην πορεία αφού
έχετε πια κρατήσει το τι κερδίσατε μέχρι τώρα, ούτε ώστε να
κερδίσετε και το βασικό, το κύριο που είναι η μετατροπή των
συμβάσεων σε αορίστου χρόνου.
Γιατί δυστυχώς πολλοί παρακάμπτουν αυτό το ζήτημα και
μιλάει για νίκη η Κυβέρνηση για παράδειγμα ή κάποιοι άλλοι.
Είναι μικρές νίκες οι οποίες όμως δεν έχουν φέρει ακόμα τη
μεγάλη νίκη για εσάς και για τη ζωή σας που το επόμενο
διάστημα θα καθορίσετε κα με ποιον αγώνα θα συνεχίσετε να το
διεκδικείτε.
Δώσατε πραγματικά έναν ηρωικό αγώνα σε πολύ δύσκολες
συνθήκες και βέβαια δεν διεκδικήσατε κάτι παραπάνω από το
αυτονόητο για εσάς, δηλαδή για τη δουλειά.

Δεν διεκδικήσατε

ούτε παχυλούς μι σθούς, ούτε δουλειά πίσω από γραφεία, ούτε
οτιδήποτε άλλα προνόμια.
Και πρέπει να πω ότι πολλοί από εσάς συζητώντας το
προηγούμενο διάστημα δεν είχανε κατέβει ποτέ σε διαδήλωση,
δεν είχαν πάρει ποτέ μέρος σε κατάληψη, δεν είχαν πάρει μέρος
σε κινητοποίηση και σε κατάληψη της λεωφόρου που κάναμε, σε
μαζικές

διαδικασίες,

σε

διαδικασία

Δημοτικού

Συμβουλίου.
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Δηλαδή νομίζω ότι το ξάφνιασμα τους ήταν πολύ μεγάλο και αυτό
νομίζω ότι πρέπει να το κρατήσουν σαν ένα κίνητρο για τη ζωή
που πρέπει να έχουν από εδώ και πέρα. Πως δηλαδή πρέπει να
βλέπουν τα πράγματα, με αγωνιστικό τρόπο και με διεκδίκηση και
όχι με ηττοπάθεια.
Εγώ θα ήθελα να δώσω πολλά -πολλά συγχαρητήρια σε όλη
την υπηρεσία καθαριότητας. Στον Αντιδήμαρχο που ήταν από το
πρωί μέχρι το άλλο πρωί στο πόδι . Στον προϊστάμενο στον κ.
Μπαρδή

που

πραγματικά

σχεδίασε

όλο

αυτό

το

τεράστιο

πρόβλημα το οποίο δεν ήταν καθόλου εύκολο να το λύσεις και
βέβαια στους εργαζόμενους που σε πολύ δύσκολες συνθήκες, σε
συνθήκες καύσωνα αυτών των απορριμματοφόρων 20ετίας και
πλέον

που

έχουμε

μέσα

σε

όγκους

σκουπιδιών,

σε

βουνά

κυριολεκτικά πάλευαν για να καθαρίσουν την πόλη.
Θα πω μόνο δυο πράγματα.

Πρώτον, ότι 4 εργαζόμενοι

μέσα από αυτή τη μάχη πραγματικά με άδεια γιατρού είχαν
πρόβλημα

που

τους

δημιουργήθηκε

αυτές

τις

ημέρες .

Και

δεύτερον μια εικόνα που δεν θα μου φύγει από το μυαλό. Πολλές
εικόνες βέβαια γιατί γύρναγα όλη την πόλη, μια εικόνα στην οδό
Οδυσσέως όπου ήταν σταματημένο το απορριμματοφόρο, ήταν ο
φάρος, εγώ πήγαινα να δω τι γίνεται με την καθαριότητα της
πόλης και βλέπω δυο εργαζόμενους που ήταν σαν να παλεύουν.
Λέω τι γίνεται εδώ.
Και ήταν ο πόντιος ο χοντρούλης με έναν άλλον πόντιο.
Πλησιάζω

κοντά,

βγαίνει,

κατεβαίνει

και

ο

οδηγός

και

προσπαθούσε να τους κρατήσει. Ο ένας κράταγε τον άλλον για να
μην πέσουν κάτ ω από τα ζουμιά που είχαν τα σκουπίδια. Και
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κατέβηκε και ο οδηγός να τους συγκρατήσει για να μην πέσουν
κάτω.
Για αυτό λοιπόν το προσωπικό, για αυτούς τους ανθρώπους
που δίνουν πραγματικά μάχη βγαίνουν όλοι αυτοί, τι να πω, που
έχουν φασίζουσα νοοτροπία, που είναι κομπλεξικοί, που κάθονται
πίσω από έναν υπολογιστή και δεν έχουν κάνει τίποτα στη ζωή
τους

και

προσπαθούν

να

θίξουν

οποιονδήποτε

εργάζεται

ή

οποιονδήποτε παράγει κάτι;
Ξέρετε την ώρα αυτή, 01:00 η ώρα που γινόταν εκείνο το
περιστατικό, την ίδια ώ ρα γίνονταν διάλογος μέσω facebook
μεταξύ Δημοτικού συμβούλου που λείπει τώρα αλλιώς θα έλεγα
και το όνομά του και θα διάβαζα και το τι είπε και πολιτών οι
οποίοι μιλάγανε για τα προβλήματα στην καθαριότητα και για τον
πρόχειρο τρόπο που γίνεται η διαλογή και τα απορριμματοφόρα
σκορπίζουν τις εκχυμώσεις των οργανικών απορριμμάτων στους
δρόμους και έπεσε ένας με ένα μηχανάκι και μετά από ένα λεπτό
αυτός που έπεσε με το μηχανάκι βγήκε και ένα σχόλιο.
Δηλαδή οποία σύμπτωση, ε;

Φοβερό δεν είναι;

Αυτά

λοιπόν κάθονται και γράφουν και συνεχίζουν να γράφουν όλο
αυτό το διάστημα.

Θα το πούμε και ποιος το είπε αλλά θέλω να

είναι παρών ας πούμε για να το διαβάσω όλο.
Είναι

γεγονός,

λοιπόν,

ότι

με

την

απεργία

και

τις

κινητοποιήσεις και την κατάληψη που έκαναν οι ερ γαζόμενοι
δημιουργήθηκε πολύ μεγάλο θέμα στην πόλη.

Αυτό βέβαια το

πρόβλημα δεν είναι καινούργιο. Τ ο 1992 για να θυμίσω και στους
παλιότερους και να μαθαίνουν οι νεότεροι οι οποίοι κάνουν
διάφορα σχόλια, η κατάσταση στην πόλη ήταν πολύ χειρότερη και
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θυμάστε και ποια ήταν τότε δημοτική αρχή, το 1992 λέω. Όπου
μετά από μια πολυήμερη απεργία των εργαζομένων στους δήμους
ήταν

τότε

Κυβέρνηση

Μητσοτάκη

αν

θυμάστε,

η

τριετία

(Μητσοτάκη) όπως λένε κάποιοι.
Τ ότε λοιπόν οι όγκοι των σκουπιδιών είχαν ξεπεράσει κατά
πολύ τα σημερινά σκουπίδια. Και τότε είχε δημιουργηθεί επειδή
τότε ήταν και πολύ έντονες οι αντιπαραθέσεις και ο διπολισμός
ΠΑΣΟΚ

και

Νέα

Δημοκρατία,

επειδή

ήταν

Κυβέρνηση

Νέα

Δημοκρατία, δημιουργήθηκε απεργοσπαστικός μηχανισμός από
νεοδημοκράτες του Δήμου της Αθήνας που λειτουργούσε ο Δήμος
της Αθήνας και τότε συγκρίνανε την Αθήνα με το Χαϊδάρι και
λέγανε είναι καθαρή η Αθήνα το Χαϊδάρι ζέχνει.
Και έκαναν λοιπόν μηχανισμό και ήρθαν στο Χαϊδάρι για να
μαζεύουν σκουπίδια εργαζόμενοι δεξιοί του Δήμου της Αθή νας
στο βρώμικο Χαϊδάρι που τότε είχε ΠΑΣΟΚ δήμαρχο.
Αυτά έτσι για την ιστορία και για να μαθαίνουν κάποιοι το τι
γίνεται και ότι δεν πρέπει να βγάζουν συμπεράσματα και να
κάνουν τέτοιες συγκρίσεις.
Πριν πω για το τι ακριβώς έχει γίνει με τα σκουπίδια πρ έπει
να πω ότι εμείς είμαστε υπερήφανοι που στο Χαϊδάρι στηρίχθηκε
απόλυτα ο αγώνας των εργαζομένων και μέσα από τις δυο
μεγάλες συγκεντρώσεις με τους φορείς της πόλης που κάναμε
που μαζεύτηκαν 30 φορείς την κάθε φορά και ενημερώθηκαν για
το ποιο ακριβώς ε ίναι το θέμα.

Και βέβαια που εκδηλώθηκε και

με τη συμπαράσταση της δημοτικής αρχής όπου όχι μόνο δεν
μπήκε κανένα εμπόδιο αλλά βοηθήσαμε όσο μπορούσαμε και από
όλες τις θέσεις αυτόν τον αγώνα.
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Δεν σας χτυπάγαμε την πλάτη έτσι μόνο και σας λέγαμε ότι
δίκιο έχετε και από πίσω να προσπαθούμε να σας πριονίσουμε
τον αγώνα τον οποίο κάνατε. Ξέρατε ότι σας στηρίξαμε από την
πρώτη μέχρι την τελευταία στιγμή. Ήταν κάποιοι δήμοι οι οποίοι
βγάζανε

ανακοίνωση

στήριξης

και

από

την

άλλη

με

τους

προϊσταμένους και τους αν τιδημάρχους εκβιάζανε, απειλούσαν,
βγάζανε με το έτσι θέλω το προσωπικό, τους εργαζόμενους στην
καθαριότητα και κυρίως τους συμβασιούχους με τον πέλεκυ της
απόλυσης ότι δεν θα σας ανανεώσουμε τις συμβάσεις κλπ.
Και βέβαια αυτό φάνηκε και στην πορεία σε κά ποιους
δήμους που σήμερα κάποιοι φέρνουν σαν μέτρο σύγκρισης και
λένε γιατί ας πούμε το Χαϊδάρι είναι βρώμικος Δήμος ενώ δίπλα
το Αιγάλεω για παράδειγμα ή το Περιστέρι είναι καθαροί δήμοι.
Να σας πω λοιπόν γιατί, γιατί στο Περιστέρι που είχε
ελάχιστους

συμ βασιούχους,

δεν

έγινε

κατάληψη

του

αμαξοστασίου και βγαίνανε κάθε μέρα όλα τα απορριμματοφόρα
έξω και στο Δήμο του Αιγάλεω μετά τις πρώτες μέρες η δημοτική
αρχή

και

ο

αντιδήμαρχος

και

υπάρχουν

καταγγελίες

εδώ

συγκεκριμένες που μπορώ να σας διαβάσω, έβγαλα ν έξω τα
απορριμματοφόρα.
Απειλούσαν και εκβίαζαν τους εργαζόμενους που έκαναν
κατάληψη και έβγαλαν έξω τα απορριμματοφόρα. Τ ο ίδιο συνέβη
και σε κάποιους άλλους δήμους αλλά σε πολλούς δήμους όπου
πραγματικά υπήρχε στήριξη και από τα σωματεία εργαζομένων
και από δημοτικές αρχές και από το κίνημα πέτυχε απόλυτα η
απεργία.
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Και να ξέρετε ότι τα αποτελέσματα θα ήταν πολύ καλύτερα
αν αυτό το μέτωπο ήταν σε όλη την Ελλάδα έτσι όπως ήταν στην
πόλη μας.

Δηλαδή δεν έβγαινε κανένα απορριμματοφόρο οι

συνέπειες για τ ην Κυβέρνηση, γιατί αυτή έπρεπε να πάρει το
μήνυμα, θα ήταν μεγαλύτερες.
Να πω λοιπόν ότι μετά τη λήξη της απεργίας, μάλλον μόλις
μάθαμε ακριβώς κάναμε μια σύσκεψη με τον αντιδήμαρχο και τον
προϊστάμενο

τον

κ.

Μπαρδή

και

είπαμε

για

το

πώς

θα

διαχειριστούμ ε την κατάσταση.
Εδώ βέβαια να σας πω ότι όλες τις προηγούμενες μέρες και
αυτοί οι οποίοι έγραφαν στα site ή έκαναν σχόλια ή ακόμα και οι
δημοτικοί σύμβουλοι εκτός από τον κ. Μποζίκα και τον κ.
Ασπρογέρακα που πήραν για να ρωτήσουν τι γίνεται, κανένας
άλλος δεν πήρε να ρωτήσει παιδιά τι σχεδιασμός υπάρχει, σε
πόσες θα μαζέψουμε τα σκουπίδια, φτάνουν τα μηχανήματα που
έχουμε, θέλετε κάποια βοήθεια, τι ακριβώς;
Δεν πήρε κανείς. Και εδώ πραγματικά είναι ένα τεράστιο
παράπονο το οποίο έχουμε, παράπονο σε εισα γωγικά, γιατί
ξέρουμε ότι κάποιοι θα θέλανε να εκμεταλλευτούν αυτή την
κατάσταση και να στρέψουν την κοινωνία, αυτό που λέγαμε πριν
ο κοινωνικός αυτοματισμός εναντίον της δημοτικής αρχής και
κυρίως των εργαζομένων.
Γιατί εμάς σας λέω δεν μας πειράζει καθόλ ου. Αλλά μας
ενοχλεί πάρα πολύ να υπάρχει αυτό που είπε ο κος Βορέας
προηγουμένως και να λέει ο άλλος ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει αν
πέθανε, μου το είπε ο Βορέας την ημέρα που έγινε αυτό για αυτό
και πραγματικά είναι αλήθεια αυτό που είπε.
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Ήρθε επάνω και μ ου λέω δεν αντέχω άλλο, μου είπαν αυτό
το πράγμα. Δεν με ενδιαφέρει λέει, εμένα με ενδιαφέρει να
ξεβρομίσει η πόλη.
μπορείτε

να

Και γίναμε δέκτες αυτό το διάστημα δεν

φανταστείτε

πόσων

ανθρώπων

που

άλλοι

καλοπροαίρετα οι περισσότεροι που όταν τους εξηγούσ αμε τι
συμβαίνει κατανοούσαν και έλεγαν παιδιά δίκιο έχετε. Αλλά
βγήκαν και ένα σωρό άλλοι με κακοήθεια πραγματικά, με κακία,
άνθρωποι που ποτέ δεν έχουν δει με συμπάθεια έναν αγώνα που
γίνεται και έχυσαν το δηλητήριό τους.
Έχυσαν ατέλειωτη μελάνι σε κείμε να, σε facebook, σε site,
οπουδήποτε, οτιδήποτε μπορούσαν να κάνουν σας λέω για να
συκοφαντήσουν αυτό το οποίο κάνατε.
αυτοί;

Γιατί να δουλεύουν λέει

Δεν προσλήφθηκαν με ένα 8μηνο;

διεκδικήσουν

μόνιμη

δουλειά;

Σκεφτείτε

Γιατί να θέλουν να
δηλαδή

φασίζο υσα

λογική.
Κάναμε λοιπόν το σχεδιασμό και είπαμε το εξής. Στην πόλη
περίπου

κατά

σκουπιδιών.

μέσο

όρο

την

ημέρα

μαζεύονται

70

τόνοι

Στις 11 μέρες της απεργίας συν 5 μέρες περίπου

ακόμα που είχαμε τις κινητοποιήσεις γιατί είχαμε και το 4ημερο
που

είχε

προηγηθεί

αλλά

και

τις

στάσεις

εργασίας

και

τις

κινητοποιήσεις εδώ ήταν περίπου 15 με 16 μέρες είχαν μαζευτεί
όλοι αυτοί οι τόνοι σκουπιδιών.
Αν

κάνουμε

υπολόγισα,

με

15

γιατί

κάθισα

μέρες

επί

και
70

τα

έγραψα

τόνους

είναι

αυτά

και

1.050

τα

τόνοι

σκουπιδιών που είχαν μαζευτεί στην πόλη. Εμείς λοιπόν έπρεπε
να βρουν τα απορριμματοφόρα τα οποία έχουμε σε βάρδιες
πολλαπλές, να πηγαίνουν δηλαδή να γεμίζουν να ξεφορτώνουν,
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να

ξανά

έρχονται

προσπαθούν

μαζί

να
με

γεμίζουν

τους

70

39

να

τόνους

ξεφορτώνουν
που

έτ σι

και

και

να

αλλιώς

βγαίνανε κάθε μέρα θα έπρεπε να πάρουν και περίπου 200
τόνους την ημέρα προκειμένου να φτάσουμε μέσα στις 6 μέρες
που έχουμε φτάσει μέχρι τώρα για να καθαρίσει η πόλη.

Γιατί

αύριο η πόλη θα καθαρίσει.
Είναι μόνο κάποια σημεία στην Αφαία και στο Άνω Δάσος
και ελάχιστα, τίποτα δηλαδή δυο -τρεις όγκοι στον Αι -Γιώργη όπου
πια η πόλη θα καθαρίσει σε μια μέρα.

Σκεφτείτε, λοιπόν, τι

υπεράνθρωπη προσπάθεια, τι αγώνας, πόσα δρομολόγια γίνονταν
όταν είχαμε τα εξής:
Πρώτον, είχαμε την καθυστέρηση στη με ταφόρτωση στο
Σχιστό και στη χωματερή όπου οι αναμονές ήταν στη χωματερή 4,
5, 6 ώρες και στη μεταφόρτωση στο Σχιστό τις περισσότερες
φορές

έκλεινε

οπότε

ήμασταν

αναγκασμένοι

να

πάνε

στη

χωματερή για να καθυστερήσουν τόσες ώρες εκεί κάτω. Που
σημαίνει ότι ακυρώνοντα ν συνεχώς δρομολόγια.
Δεύτερο,

είχαμε

την

περίοδο

του

καύσωνα

όπου

ήταν

απάνθρωπο και βέβαια καταλαβαίνετε ότι ήμασταν και εντελώς
παράνομοι γιατί η εργασιακή νομοθεσία απαγορεύει να δουλεύεις
στον ήλιο σε συνθήκες καύσωνα και κυρίως όταν έχει φτ άσει και
43 βαθμούς όπου μέσα στον ήλιο ήταν και 50 βαθμούς η
θερμοκρασία,

και

παρόλα

αυτά

πάρα

πολλοί

εργαζόμενοι

βγαίνανε και μαζεύανε σκουπίδια. Τ ο οποίο όμως δεν μπορούσες
να το γενικεύσεις και να βγάλεις πάρα πολλά αυτοκίνητα.

Είχαμε

λοιπόν δεύτερο ζήτημα.
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Τ ρίτο

ζήτημα

είχαμε

το

40

ανελαστικό,

πάρουμε οπωσδήποτε τα νοσοκομεία.

το

ότι

έπρεπε

να

Τ α νοσοκομεία πρέπει να

τα πάρεις κάθε μέρα. Έπρεπε δηλαδή αυτά τα δρομολόγια να
γίνουν έτσι και αλλιώς.
Τ έταρτο θέμα, είχαμε τις μέρες αυτές που μαζεύαμε τα
σκουπίδια

τις

4

λαϊκές

του

Σάββατου

που

και

αυτές

είναι

ανελαστικές. Έπρεπε δηλαδή το Σάββατο που δεν θα γίνονταν
αυτά τα δρομολόγια όπως επίσης και την Πέμπτη να πάρεις τα
σκουπίδια.
Επίσης ο τρόπος αποκομιδής όταν έχεις βουνά σκουπιδιών
δεν μπορείς να πά ρεις τον κάδο, είναι εντελώς διαφορετικό να
πηγαίνει το απορριμματοφόρο και να παίρνει τον κάδο και άλλο
να είναι θαμμένος ο κάδος μέσα σε όγκους σκουπιδιών και να
προσπαθείς να αραιώσεις, να αδειάσεις τον κάδο, να πάρεις τις
σακούλες.
Καταλαβαίνετε
επικίνδυνο
χρονοβόρο.

είναι

λοιπό ν

για

τους

αυτό

πόσο

δύσκολο

εργαζόμενους

και

είναι,
πόσο

πόσο
βέβαια

Και βέβαια είχαμε την έλλειψη αυτοκινήτων. Όλα τα

αυτοκίνητα από την πρώτη μέρα βγήκαν έξω, ότι είχαμε στη
διάθεσή μας. Δηλαδή τα 5 απορριμματοφόρα και τα δυ ο φορτηγά.
Κάναμε αναστολή αδειών των εργαζομένων παρότι πολλοί
εργαζόμενοι είχαν κανονίσει τις άδειές τους οι άνθρωποι και ο
καθένας κανονίζει και τη ζωή του, τις είχαν κανονίσει με την
υπηρεσία πολύ πριν. Έβγαλα απόφαση αναστολής όλων των
αδειών και έμ ειναν εδώ οι εργαζόμενοι και αυτό είναι προς τιμήν
τους γιατί δεν ήρθε ούτε ένας να διαμαρτυρηθεί ή να πάρει τέλος
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πάντων άδεια αυτό που λέμε από γιατρό ή από οπουδήποτε
αλλού.
Όλα αυτά νομίζω ότι θα πρέπει τουλάχιστον όσοι έρχονται
και κάνουν κριτική εκ τ ων υστέρων ή κάνανε κριτική μέσα στην
κάψα πραγματικά του προβλήματος θα έπρεπε νομίζω τώρα να
βγουν να κάνουν την αυτοκριτική τους και να πουν έστω ένα
μεγάλο

μπράβο,

ένα

ευχαριστώ

σε

όλους

αυτούς

τους

εργαζόμενους.
Να δούμε αν θα βγουν και αυτοί που τα γ ράψανε και τα site
και αυτοί οι οποίοι έβγαλαν τις ανακοινώσεις, οι παρατάξεις,
αυτοί που σας χτυπάγανε την πλάτη και σας τη χτυπάνε ακόμα να
δούμε αν θα βγουν να πουν ένα μεγάλο ευχαριστώ.
Συγκρίνανε
πόλεις.

Να

όπως

σας

είπα

διαβάσω

και

προηγουμένως

κάποια

τις

αποσπάσματα

διάφορες
από

την

ανακοίνωση που έβγαλε ένας Δήμος, την υπογράφει ο Δήμαρχος.
Λέει ότι «και το χειρότερο, από τη μια οι δήμαρχοι που βγήκανε
ευθαρσώς και στήριξαν το κίνημα των συμβασιούχων και τον
δίκαιο αγώνα τους, ήταν δηλαδή δυο στρα τόπεδα, και από την
άλλη οι ελάχιστοι «ικανοί» που βγήκαν στις κάμερες αξιοποιώντας
τους απεργοσπαστικούς μηχανισμούς γιατί έκαναν και τέτοιους,
το είπα προηγουμένως, ποιώντας τη νήσσαν και την επίσημη
τοποθέτηση της ΚΕΔΕ των τελευταίων ημερών που έλεγε ότ ι
πρέπει να κλείσουν, να στηριχθεί ο αγώνας των συμβασιούχων.
Και

εκθέτοντας

τους

συναδέλφους

τους

εισέπρατταν

συγχαρητήρια».
Θυμάστε,

βγαίνανε

τα

κανάλια

στα

σύνορα

Χαϊδάρι με

Περιστέρι και λέγανε μπράβο στο Δήμο Περιστερίου, κανένα
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σκουπίδι, κοιτάξτε τι γίνεται στο Χαϊδάρι, γεμάτο σκουπίδια το
Χαϊδάρι.
«Οι ελάχιστοι αυτοί συνάδελφοι για τους οποίους η ΚΕΔΕ
δεν βρήκε ούτε λέξη να πει προκειμένου να στηρίξει τον αγώνα
και τη συνέπεια της πλειοψηφίας των υπολοίπων ενδεχομένως
προέβησαν και σε ένα περιβαλλοντ ικό έγκλημα που εκθέτει
ανεπανόρθωτα την τοπική Αυτοδιοίκηση και αναιρεί όλη την
προσπάθεια για την περιβαλλοντική αναβάθμιση των δήμων.
Οι δήμαρχοι αυτοί είτε αρνούνται να πουν που πήγαν και
πέταξαν τα σκουπίδια τόνων και 11 ημερών, είτε εκτοξεύουν
διάφορες ανεδαφικές δικαιολογίες περί αόρατων απομονωμένων
χώρων προσωρινής εναπόθεσης».
Εδώ έγινε περιβαλλοντικό έγκλημα.

Είχαμε την αγωνία αν

αυτοί οι κύριοι που μαζεύανε σκουπίδια αν πηγαίνουν και τα
ρίχνουν στα βουνά εδώ τα δικά μας.
αυτό κάνανε.

Ψάχναμε να βρούμε γι ατί

Κάνανε παράλληλα με την απεργοσπασία, τον

εκβιασμό των εργαζομένων, κάνανε και περιβαλλοντικό έγκλημα.
Και βγαίνανε τα κανάλια και βγαίνουν σήμερα και κάποιοι εδώ
συνάδελφοι της αντιπολίτευσης είτε μέσα, site και λοιποί και λένε
μπράβο. Γιατί; Διαβάζω ανακοίνωση παράταξης.
Ήδη σε πολλούς δήμο υς με κατάλληλους χειρισμούς των
αρμοδίων,

δηλαδή

μομφή

Θανάση

και

υπόλοιποι

και

οι

εργαζόμενοι μομφή ότι εκεί υπήρχαν κατάλληλοι χειρισμοί ενώ
εμείς δεν κάναμε. Δεν μας βγήκε η Παναγία εμάς δηλαδή να
μαζέψουμε τα σκουπίδια.
Η κατάσταση λοιπόν με τους κα τάλληλους χειρισμούς, η
κατάσταση της καθαριότητας της πόλης τους έχει βελτιωθεί
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αισθητά. Στο δικό μας Δήμο γιατί όχι; Ας επικρατήσει έναντι των
ιδεοληψιών και των αγκυλώσεων η λογική και η υπευθυνότητα.
Δηλαδή η υπηρεσία καθαριότητας και οι εργαζόμενοι κ αι οι
συμβασιούχοι έχουν αγκυλώσεις και είναι ανεύθυνοι. Αυτή είναι
ανακοίνωση της παράταξης του κ. Ντηνιακού.
Και συνεχίζω να τελειώσω, του Δημάρχου Ηλιούπολης είναι
αυτή η ανακοίνωση που διαβάζω, γιατί η Ηλιούπολη όπως και
πάρα πολλοί άλλοι δήμοι ακόμα δ εν έχουν μαζέψει τα σκουπίδια.
«Πολύ δε περισσότερο βγήκαν στην

κάμερα και αντί να

πουν την αλήθεια ότι η μη συσσώρευση των σκουπιδιών στους
δήμους τους πολύ απλά οφείλεται στο ότι οι εργαζόμενοι δεν
απείργησαν ή δεν έκαναν κατάληψη των γκαράζ, απέκρυψαν το
γεγονός και παρουσιάστηκαν ως δήμαρχοι ιδιαίτερων ικανοτήτων
που αξίζουν επαίνων σε αντίθεση βέβαια με τους υπόλοιπους
άχρηστους και ανίκανους που αφήνουν τους δημότες τους στο
έλεος του Θεού».
Αυτά

λοιπόν

παίχτηκαν

προηγούμενο διάστημα.

και

πολλά -πολλά

άλλα

όλο

το

Ας πούμε απόψε ήρθε ο Θανάσης,

κάναμε ένα σχεδιασμό και έρχεται ο Θανάσης ο Μπαρδής λίγο
πριν κατέβω κάτω, δηλαδή στις 20:30 η ώρα και μου λέει
Δήμαρχε καταστροφή. Έκλεισε η μεταφόρτωση του Σχιστού και θα
πρέπει να περιμένουμε μέχρι το πρωί να ξεφορτώσουμε στη
χωματερή.
Ξέρετε πόσα δρομολόγια χάθηκαν;
μπορούν

να

μεταφόρτωσης;

παρθούν

μόνο

από

Ξέρετε πόσοι τόνοι δεν
αυτό

το

κλείσιμο

της

Αυτά όμως δεν τα σκέφτονται ή δεν τα λένε ή

τους βολεύει έτσι κάποιους.
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Για να τελειώσω ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμος Χαϊδαρίου φταίει που έκλεισε ο σταθμός μεταφόρτωσης.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, ναι.

Λοιπόν, είπε και ο αντιδήμαρχος για όλα τα υπόλοιπα

μέτρα που παίρναμε και θα πάρουμε βέβαια στη συνέχεια.
Δηλαδή κάναμε τον ψεκασμό τουλάχιστον όσο το δυνατόν να μην
αναπτυχθούν έντομα, σκνίπες, ποντίκια και διάφορα άλλα έντομα
που υπάρχουν.
Έχουμε

πει

και

έχουμε

συζητήσει

να

γίνεται

παντού

καθαρισμός και απολύμανση των χώρων όπου μαζεύονται τα
σκουπίδια. Και βέβαια ψεκασμός και ασβέστωμα. Εδώ να πούμε
βέβαια ότι με τα ελάχιστα μ έσα που έχουμε, δηλαδή με ένα
βυτιοφόρο το οποίο παράλληλα αυτές τις ημέρες πρέπει να είναι
σε επιφυλακή γιατί έχουμε και τεσσάρι για τον καύσωνα.
Τ ην ίδια ώρα δηλαδή που συζητάμε εμείς τώρα η καρδιά μας
καταλαβαίνετε
τεσσάρι,

πως

είναι

πυροφύλακες

και

χτυπάει

πολύ
θα

γιατί

με

επικίνδυνες
πρέπει

επιφυλακή παράλληλα.

και

το

τον αέρα αυτό έχ ουμε
οι

συνθήκες.

βυτιοφόρο

να

Έχουμε
είναι

σε

Να είναι γεμάτο γιατί αν μπει κάποια

φωτιά θα πουν ότι δεν φροντίσατε να είναι γεμάτο το βυτιοφόρο,
πλένατε τους δρόμους.

Για να δείτε δηλαδή πόσα θέματα

δημιουργούνται.
Να πω ότι σε σχέση με τον κόσμο υπήρχαν πάρα πολλοί
συμπολίτες μας και πρέπει να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που
προσπάθησαν όσο το δυνατόν να κρατήσουν τα σκουπίδια στα
μπαλκόνια, στους κήπους τους, τα έδεναν σε σακούλες.

Δηλαδή
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σεβάστηκαν την έκκληση που κάναμε να μην βγάζουν σκουπίδια.
Και υπήρχαν βέβαια και πάρα πολλοί οι οποίοι πραγματικά
έβγαλαν το διάστημα που είχαμε αυτό το πρόβλημα και ότι άλλο
μπάζο είχαν έξω. Δηλαδή την ίδια περίοδο βγάζανε μεγάλα
αντικείμενα,

κάνανε

κλαδέματα

και

καταλαβαίνετε

πόσο

επιδεινώνονταν το πρόβλημα.
Να πω ότι μετά από ενέργειες που κάναμε γιατί υπήρχε και
πολύ μεγάλη δυσκολία με τους δήμους γιατί οι περισσότεροι
δήμοι και αυτοί δεν έχουν τελειώσει με το καθάρισμα αλλά
πήραμε κάποια απορριμματοφόρα και ανοιχτά αυτοκίνητα από
δήμους της περιοχής αλλά και της ευρύτερης Αθήνας, τα βάλαμε,
τα ρίξαμε και αυτά στη μάχη ούτως ώστε να έχουμε όσο το
δυνατόν μεγαλύτερο αποτέλεσμα. Και βέβαια έτσι έχει πέσει και
όλο το προσωπικό, σας ε ίπα και προηγουμένως τι μέτρα έχουμε
πάρει.
Να πω ότι θα γίνει μια καμπάνια το επόμενο διάστημα ούτως
ώστε να μην βγάζουν μπάζα έξω και να μην αφήνουν σακούλες
έξω από τους κάδους. Είναι τεράστιο το πρόβλημα,

κάποιοι λες

και το κάνουν επίτηδες. Άδειοι οι κάδοι, είναι γεροί, δηλαδή με
ένα πάτημα του ποδιού ανοίγουν να πεις ότι δεν ανοίγουν και
αφήνουν απέξω τα σκουπίδια.

Δεν ξέρω, επειδή έχει πάρει

διαστάσεις αυτό το θέμα κατά πόσο υπάρχει και σκοπιμότητα. Και
πραγματικά με λυπεί πάρα πολύ το γεγονός αν αυ τό γίνεται
σκόπιμα. Αλλά διαβάζοντας αυτά τα αισχρά τα οποία γράφουν
κάθε

μέρα

πραγματικά

πιθανόν

να

πιστέψω

ότι

έχει

σκοπιμότητα δηλαδή αυτό το πράγμα.
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Λοιπόν, τελειώνοντας για την καθαριότητα να πω και πάλι
ότι

εμείς

σας

συμβασιούχους.

σεβόμαστε
Αυτό

απόλυτα.

νομίζω

ότι

το

Απευθύνο μαι
έχουμε

στους

αποδείξει,

δεν

χρειάζεται και δεν μου αρέσουν έτσι τα πολλά λόγια, αλλά
τουλάχιστον και στα όργανα της ΚΕΔΕ και στις συνεδριάσεις που
γίνονται γιατί δεν μπορείτε να φανταστείτε τι ακούγεται σε αυτές
τις συνεδριάσεις.
Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι πιέσεις δεχόμαστε από τον
κόσμο. Παρόλα αυτά εμείς θέλουμε να πετύχει στον αγώνα τον
οποίο δίνετε για το δικαίωμά σας στη δουλειά, το δικαιούστε αυτό
το πράγμα. Και κρατήστε σας λέω πραγματικά σφικτά, κρατήστε
γερά αυτό το οποίο κάνατε.

Τ ο κάνατε με ψηλά το κεφάλι και

νομίζω ότι αυτή η πρώτη νίκη μπορεί να φέρει και την επόμενη
γιατί πρέπει κάποτε να συνειδητοποιήσουν κάποιοι ότι δεν μπορεί
να βολευτεί ο άνθρωπος με 8μηνα, με 2μηνα, με 3μηνα με μισή
ζωή δηλαδή κα ι μισή δουλειά.
Αυτό

λοιπόν

σε

σχέση

με

τους

εργαζόμενους

και

την

καθαριότητα.
Δυο-τρία, είπε και ο Νίκος τώρα δεν θέλω να σχολιάσω
πολλά από αυτά, την ανακοίνωση των Πολιτών σε Δράση και των
υπολοίπων. Δυο -τρία από τα ερωτήματα τα οποία μπήκαν.
Για τη σήμανση στους δρόμους. Πριν από λίγες μέρες ήρθαν
τα σήματα και θα μπουν όπου υπάρχουν αιτήματα και αποφάσεις
δημοτικών συμβουλίων θα μπουν σε όλους τους δρόμους. Βέβαια
για τη Σωκράτους και Άνδρου και όπου υπάρχει αίτημα θα πρέπει
όχι να περιμένουμε το Δ ημοτικό Συμβούλιο, να γίνεται αίτημα
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μέσω πρωτοκόλλου να παίρνει απόφαση η Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο και να..
Όχι, όχι, είπε για Σωκράτους και Άνδρου που δεν υπάρχει
κάτοπτρο, για να μπει κάτοπτρο.
Λοιπόν, για την μπάρα του πεζόδρομου στο Δάσος. Πρέπει
να πω ότι την έχουν σπάσει δεκάδες φορές, δεν είναι μια και δυο
αλλά δεν θα τους περάσει. Να το ξέρουν ότι προσπαθούμε να
βρούμε λύση που δεν θα μπορούν να την καταστρέφουν. Βέβαια
για πολλούς λόγους γίνεται αυτό. Ο βασικός είναι ότι κά ποιοι
θέλουν να βάζουν τα αυτοκίνητα μέσα για να πηγαίνουν στα
μαγαζιά τα οποία είναι εκεί δίπλα. Υπάρχει τεράστιο πρόβλημα,
μετά από πολλά χρόνια κάναμε επιτέλους τη μπάρα, λειτούργησε
για πάνω από ένα χρόνο, ανακουφίστηκε εκεί η γειτονιά. Θα την
ξαναβάλουμε. Να είναι σίγουροι αυτοί οι οποίοι τη σπάνε ότι δεν
θα μπορέσουν να την ξανά σπάσουν μετά.
Τ ώρα για τα υπόλοιπα εντάξει είναι
θέλουν πολύ συζήτηση.

θέματα, Κώστα, που

Βέβαια για τις ενστάσεις για τους

δασικούς χάρτες για το Περιστέρι δεν μπορώ να σο υ πω τώρα.
Εκεί προφανώς υπάρχει ένας σχεδιασμός αλλά δεν θέλω τώρα να
θίξω ζητήματα που αφορούν άλλο Δήμο.
Και

υπάρχει και ένας σχεδιασμός και σε σχέση με το

στρατόπεδο γενικότερα κλπ.

Αλλά αφορά άλλο Δήμο και δεν

θέλω να το συζητήσουμε τώρα εδώ δημό σια αυτό το θέμα.
Και για το νταμάρι του πρώην Χαμηλοθώρη γιατί δεν είναι
του Χαμηλοθώρη είναι του Δήμου, ξεκινήσαμε. Εκεί θα γίνουν
εργασίες αλλά πέσαμε πάνω σε όλα αυτά τα γεγονότα και
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να

συνεχίσουμε

εκεί

τις

παρεμβάσεις .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη
όπως έχετε δει έχουμε ένα θέμα εκτός ημερησίας.

Έγκριση της

απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης των προσωρινών
πινάκων διοριστέων, το γνωστό θέμα για τους συναδέλφους.
Προτείνω να το κουβεντιάσουμε πρώτο. Υπάρχει διαφωνία να το
κουβεντιάσουμε πρώτο; Όχι.

ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.
Έγκριση της απασχόλησης έως την ημερομηνία κατάρτισης
των προσωρινών πινάκων διοριστέων και σε κάθε περίπτωση
όχι πέραν της 31 η ς Μαρτίου 2018 σύμφωνα με τις διατάξει ς του
άρθρου 25 του Ν. 4479/2017 του προσωπικού το οποίο
προσλήφθηκε στο Δήμο Χαϊδαρίου με συμβάσεις εργασίας
ορισμένου χρόνου σε θέσεις ανταποδοτικών υπηρεσιών
καθαριότητας και εξακολουθεί να παρέχει τις υπηρεσίες του
μέχρι τις 7/6/2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάμε λοιπόν στο εκτός ημερησίας. Έγκριση της απασχόλησης
έως

την

ημερομηνία

κατάρτισης

των

προσωρινών

πινάκων

διοριστέων και σε κάθε περίπτωση όχι πέραν της 31 η ς Μαρτίου
2018 σύμφωνα με τις διατάξεις του

άρθρου 25 του νόμου

4479/2017 του προσωπικού το οποίο προσ λήφθηκε στο Δήμο μας
με

συμβάσεις

εργασίας

ορισμένου

χρόνου

σε

θέσεις
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καθαριότητας

και

εξακολουθεί

να

παρέχει τις υπηρεσίες του μέχρι τις 7/6/2017.
Καταρχήν αν υπάρχει ερώτημα ως προς την εισήγηση. Όχι,
δεν είναι ψήφισμα, είναι ενημ ερωτικό για τους Παλαιστίνιους,
ενημέρωση της πρεσβείας.
Ωραία,

λοιπόν

υπάρχει

από

τους

άλλους

συναδέλφους

ερώτημα; Κύριε Μποζίκα.
Κο

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:

Πρόεδρε,

δεν

θα

μακρηγορήσουμε,

δεν

θα

μπούμε

σε

λεπτομέρειες γιατί άλλωστε καλύφθηκε το πρώτο θέμα εκτός
ημερησίας από την προηγούμενη συζήτηση που κάναμε για όλα
τα προβλήματα της καθαριότητας και των εργαζόμενων.
Τ ο σημαντικότερο από όλα είναι ότι για άλλη μια φορά
αποδείχθηκε

το

πόσο

πολύ

καλύπτουν

πάγιες

και

διαρκείς

ανάγκες αυτά τα στελέχη, αυτοί οι άνθρωπο ι, αυτό το ανθρώπινο
δυναμικό την ώρα που το ζήσαμε στο πετσί μας εμείς και όλη η
πόλη και όλη η Ελλάδα με το ότι απείργησαν για ένα χρονικό
διάστημα διεκδικώντας τα δίκαια αιτήματά τους.
Άρα για να κλείνω εγώ την τοποθέτησή μου, είμαστε υπέρ
της εισήγησης του Δημάρχου και ευχόμεθα κάποια στιγμή αυτό το
όχι

πέραν

της

31/3/2018

να

υπάρξει

χαρακτήρας

αόριστης

συνεργασίας, αορίστου χρόνου συνεργασίας γιατί πράγματι οι
συγκεκριμένες ειδικότητες και οι συγκεκριμένοι άνθρωποι σίγουρα
καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
Η παράταξή μας αυτονόητο είναι ότι ψηφίζουμε υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Καρατζαφέρης.
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:

Και εμείς ψηφίζουμε υπέρ, τώρα να μην το αναλύσουμε όλα, το
υπεραναλύσαμε. Εντάξει, οι τελευταίοι που έχουν να πληρώσο υν
κάτι οι άνθρωποι είναι αυτοί οι άνθρωποι. Εξυπακούεται ότι έχουν
το δικαίωμά τους στην εργασία και στη ζωή.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Λοιπόν, εγώ θα πω μερικά πράγματα με αφορμή και τη συζήτηση
που

έγινε

γιατί

δεν

θέλω

να

αφήσω

αναπάντητα

ορισμένα

ζητήματα. Αφορούν και τον κ. Καραγιάννη.
Καταρχήν όσον αφορά το ενδιαφέρον. Λείπει ο κος Μόσχος
εδώ πέρα. Τ ο Σάββατο 1 Ιουλίου 9:28 και 9:34 απευθύνθηκα δυο
φορές στον Αντιδήμαρχος. Μου απάντησε στο τέλος της ίδιας
μέρας στις 23:00 το βράδυ.

Στο μεταξύ τα ερωτήματα που με

ενδιέφεραν για να μπορώ να πω και θα δει και ο Δήμαρχος ότι
είμαι πάρα πολύ καλά ενημερωμένος για να διαμορφώσει πολιτική
άποψη, που δεν τα είπε ούτε αυτός στην ομιλία του, δηλαδή ότι
από τα 7 μηχανήματα εί χαμε 4, 2 πρέσες μεγάλες, μια μικρή
πρέσα, ένα μύλο, δηλαδή 3,5. Και ότι είχαμε βοήθεια δυο ανοιχτά
φορτηγά και ένα φορτωτή συν ότι μας έδωσε το Νέο Ηράκλειο, το
Κερατσίνι και ο Ασπρόπυργος αν δεν κάνω λάθος και ένα ανοιχτό
από τον ήλιο.
Άρα σημαίνει ότι ήμουν καλά πληροφορημένος τουλάχιστον
για

εκείνη

την

ημέρα.

Και

παράλληλα

επέβαλα

διάφορα

ερωτήματα στην ΕΣΔΝΑ κλπ., στον ΑΣΔΑ, αν είχαν υποβληθεί
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από το Δήμο για να ελέγξω με τον δικό μου τρόπο το τι γίνεται.
Και πρέπει να πω λοιπόν ότι ο Δήμος δεν ήταν με σταυρωμένα
χέρια και προσπάθησε. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα να λέω όταν
γίνεται προσπάθεια να λέω ότι γίνεται προσπάθεια. Και να λέω
όταν υπάρχει διαφωνία την πολιτική μου διαφωνία.
Δεύτερον,

όσον

αφορά

το

ζήτημα,

πραγματικά

ο

Βαλασσόπουλος ο Δήμαρχος Ηλι ούπολης ήταν μια καλή ομιλία
που έβαλε θα έλεγα αρκετά έντονα το ζήτημα των μεθόδων που
χρησιμοποιήσανε

διάφοροι

δήμαρχοι

απεργοσπαστικό

μηχανισμό

είτε

είτε
κάνοντας

ενισχύοντας
οι

ίδιοι

απεργοσπαστικό μηχανισμό.
Τ ο λέω αυτό λοιπόν γιατί αυτό ήταν μια πραγ ματικότητα που
το ζήσαμε όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Και τώρα
απευθύνομαι, λοιπόν, στον κ. Καραγιάννη που έκανε μια πολλών
λεπτών ομιλία και σε αυτή την ομιλία δεν βρήκε χρόνο να
αναφερθεί ούτε για την πολιτική της Νέας Δημοκρατίας και το τι
τακτική ακολούθησε χρησιμοποιώντας την τοπική Αυτοδιοίκηση,
ούτε για τον Πατούλη προσωπικά, ούτε για τη διαπλοκή, ούτε για
τους εργολάβους, ούτε για την προσπάθεια του Μπουτάρη στη
Θεσσαλονίκη για να βάλει από την μπροστινή την πόρτα τους
εργολάβους, ούτε για τ ον Δανιηλίδη τον πράσινο δήμαρχο που
έτσι και αλλιώς έχει πάρει θέση.
Τ ο λέω αυτό γιατί όταν θέλουμε να κάνουμε κριτική θα
πρέπει να είμαστε έτοιμοι να δεχτούμε και την κριτική, τον τρόπο
και την ανάλυση και την οπτική με την οποία βλέπουμε τα
πράγματα. Και πρέπει να πούμε ότι με αφορμή το ζήτημα των
σκουπιδιών

παράλληλα

με

άλλα

ζητήματα

στο

ίδιο

χρονικό
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διάστημα παίχτηκε και παίζεται ένα μεγάλο παιχνίδι με θέατρο
την τοπική Αυτοδιοίκηση και με αφορμή τους εργαζόμενους.

Και

άσχετα το τι μπορεί να λέει ο κα θένας αυτό που μετρά είναι οι
πράξεις, τα ψηφίσματα, οι πολιτικές αποφάσεις και το τι γίνεται
στο τέλος.
Και

σε

αυτό

λοιπόν

το

πράγμα

ανεξάρτητα

από

την

κλιμάκωση και το τι θα ήθελε ο καθένας, βεβαίως εντάξει είναι
γνωστό ότι υπάρχει ένας πολιτικός χώρος που θέλει μόνιμη και
σταθερή δουλειά για όλα τα πράγματα στο δημόσιο τομέα και
μάλιστα με 1.400 βασικό μισθό.
Στις σημερινές συνθήκες λοιπόν ο αγώνας των εργαζομένων
στέφθηκε με επιτυχία.

Και θα το έλεγα όχι μόνο οι εργαζόμενοι

αυτοί που θα έχουν τη δυνατ ότητα και έχω και την εμπειρία τέλος
πάντων από το Διοικητικό Συμβούλιο του Αττικού Νοσοκομείου
και όλο το πώς το σύστημα της διαπλοκής με τα ασφαλιστικά
μέτρα κλπ., ότι θετική πρωτοβουλία υπάρχει προσπαθεί να την
εμποδίσει, να την περικόψει, να την αναστε ίλει και να κρατήσει
τους εργολάβους γενικά στους δημόσιους και δημοτικούς χώρους.
Αυτό λοιπόν πρέπει να λέγεται.

Με βάση λοιπόν αυτή την

κλιμάκωση που έγινε και σε συνδυασμό με ένα κλίμα αποφάσεων
του Συμβουλίου Επικρατείας και άλλων δικαστικών σωμάτων
καθώς

και

μια

συνδικαλιστικούς

επίθεση
της

που

αστυνομίας,

έγινε
των

από

εκπροσώπους

δικαστικών

είτε

σε

υπουργούς, είτε σε οτιδήποτε άλλο όχι γιατί ήταν υπουργοί αλλά
κυρίως για το περιεχόμενο των πολιτικών ενεργειών και των
αποφάσεων όποιος θέλει να βλέπει τη μια οπτική δικαίωμά του
και μπορεί να συνεχίσει, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.
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Μπαίνοντας, λοιπόν με αφορμή αυτό εδώ το θέμα και επειδή
επίσης όλοι ξέρουμε καλά ελληνικά, μια ανακοίνωση μπορεί να
έχει τίτλο η πόλη ζέχνει και η διοίκηση είναι ανίκανη ή μπορεί να
έχει μέσα σε 132 σειρές να έχει μια διαπίστωση ότι η πόλη ζέχνει.
Ο καθένας μπορεί να επιλέγει ότι θέλει, είναι δικαίωμά του αλλά
και 5.400 άνθρωποι που το είδαν αυτό πιστεύω να βγάλουν τα
δικά τους συμπεράσματα. Εγώ δεν θέλω να τους πείσω ούτε γ ια
να το ένα ούτε για το άλλο.
Η ανακοίνωση, λοιπόν, αυτό που είχε τίτλο καθαριότητα
τώρα ανακύκλωση εχθές, έρχεται να υπερασπιστεί στην ουσία
αυτό που έφερε η δημοτική αρχή σήμερα να το ψηφίσουμε. Και
λέει λοιπόν «τώρα υπερπροσπάθεια να καθαρίσει η πόλη κ αι να
υλοποιηθεί το Περιφερειακό σχέδιο για ανακύκλωση στην πηγή
και μείωση του όγκου των απορριμμάτων.
υπερπροσπάθεια

από

τη

δημοτική

αρχή

Τ ώρα χρειάζεται
και

από

τους

εργαζόμενους να καθαρίσει η πόλη από τα σκουπίδια και να
ληφθούν έκτακτα μέτρα απολύμα νσης στο χώρο με βάση τις
καιρικές συνθήκες.
Τ ο ότι η πόλη ζέχνει είναι επιεικής χαρακτηρισμός. Ο
αγώνας για νομοθετική ρύθμιση των θεμάτων των συμβασιούχων
έληξε. Τ ο σημαντικότερο όλων οι εργολάβοι των απορριμμάτων
αλλά και οι πολιτικοί εργολάβοι της διαπ λοκής έφαγαν κοινώς
πόρτα.
Οι

εργαζόμενοι

με

αφορμή

αυτόν

τον

αγώνα

έλαβαν

δεσμεύσεις για μόνιμη και σταθερή δουλειά, αίτημα παλαιόθεν της
κοινωνίας ενάντια στην πολιτική ομηρία και μέτρα εξασφάλισης
των δεδουλευμένων και παρά της εργασίας των 8μηνιτών τη ς
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λύσεις

παρακάμπτοντας

απαγορεύσεις του Συμβουλίου Επικρατείας.
ευκαιρία

για

πλήρη

αξιολόγηση

τις

Αλλά θα έχουμε την

συνολικά

του

αγώνα

των

υπερβολών και ποιοι προσπάθησαν για μικροκομματικό όφελος
να παίξουμε το θέμα.
Τ ώρα
πράγματα.

λοιπό ν
Πρώτον,

απαιτείται
να

στο

καθαρίσει

Δήμο
η

μας

πόλη

να

γίνουν

δυο

με

σχέδιο

και

αποτελεσματικότητα που να ξεπεράσει τους συνήθεις ρυθμούς.
Όλοι στοιχηματίζουν ότι με βάση την εμπειρία θα χρειαστεί μια
εβδομάδα, ένα δεκαήμερο για να καθαρίσει η πόλη. Ελπίζουμε και
ευχόμαστε να διαψευστούμε. Η σύγκριση με τους γύρω δήμους
είναι αναπόφευκτη.
Δεύτερο, μόλις κατακάτσει ο κουρνιαχτός από το σκουπίδι
το Δημοτικό Συμβούλιο της πόλης πρέπει να αναστοχαστεί για το
σοβαρό θέμα , με κεφαλαία, Τ ΗΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣ ΗΣ ΣΤ Η ΠΗΓΗ ΚΑΙ
Τ ΗΣ ΜΕΙΩΣ ΗΣ Τ ΟΥ ΟΓΚΟΥ Τ ΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤ ΩΝ.
Οι

Πολίτες

σε

δράση

Χαϊδαρίου

όλη

αυτή

την

τριετία

φέρνουμε και ξαναφέρουμε το θέμα στην ε πικαιρότητα και με
συγκεκριμένες προτάσ εις. Κανένας Δήμος δεν παίρνει ά ριστα.
Αλλά παρά πολλοί δήμοι παίρνουν την βάση ή και το λίαν καλώς
στην προσπάθεια για εκπαίδευση του πληθυσμού και εφαρμόζουν
διάφορα επιμέρους προγράμματα.
Ο Δήμος Χαϊδαρίου αρν είται να δει το που πηγαίνει η
κοινωνία. Επικαλείται με ιδεολογική εμμονή την αναχρονι στική
αντίληψη ότι το θέμ α των απορριμμάτων είναι ζήτημα κεντρικής
εξουσίας και σταυρώνει τα χέρια .
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Δεν θα μας απασχολούσε αν αυτό δεν είχε αντανάκλαση
στον

τρόπο

λειτουργίας

της

δημοτικής

μηχανής

και

στην

αυταπάτη ότι η λύση είναι να αγοράσουμε απορριμματοφόρα
πράγμα για το οποί ο σύσσωμο το Δημόσιο Συμβούλιο ψήφισε
παρότι χάθηκε μια τριετία στο να καταλήξουμε στην πολυπόθητη
απόφαση.
Έτσι ο εθελοντισμός ατόνησε γιατί δεν υπάρχουν ενδιάμεσοι
στόχοι. Και σε άλλους δήμους εφαρμόζονται προσπάθειες με
εθελοντική δράση αλλά όλες συνοδ εύονται με στόχους Εφαρμογής
ανακύκλωσης

στην πηγή

εκπαίδευσης

σε

και προγραμμάτων

συνδυασμό

με

την

περιβαλλοντικής

ευαισθητοπο ιημένη

εκπαιδευτική Κοινότητα.
Οι

Πολίτες

σε

Δράση

Χαϊδαρίο υ

απευθύνονται

στους

συμπολίτες. Νομίζουμε ότι το θ έμα της εφαρμογής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή μου, νομίζω ότι την ανακοίνωση την έχουμε διαβάσει όλα
στα μέσα.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Όχι, όχι, σε παρακαλώ Πρόεδρε θέλω να γραφεί στα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σε παρακαλώ, μπορείς Θοδωρή.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Όχι, εγώ μιλάω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ πρέπει να υπερασπιστώ τη λειτουργία του Συμβουλίου.
Λοιπόν, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
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ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Εσύ μπορεί να υπερασπιστείς αλλά αυτή είναι η ομιλία μου, μισό
λεπτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπορείς να καταθέσεις την ανακοίνωση στα πρακτικά.

Αλλιώς η

κάθε παράταξη την αν ακοίνωσή της θα βγαίνει και θα τη διαβάζει
εδώ. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή αυτή την τακτική.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Όχι, όχι, μισό λεπτό Πρόεδρε, μισό λεπτό είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν καταλαβαίνω αυτή την τακτική.

Νομίζω ότι δεν σε έχω

διακόψει ποτέ, το ξέρεις νομίζω αλλά νομίζω ότι είναι κατάχρηση
αυτό το πράγμα. Διαβάζεις ξανά την ανακοίνωση της παράταξής
σου που υπάρχει, μπορείς να την καταθέσεις και θα περιληφθεί
στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Όχι, όχι, δεν θέλω να την καταθέσω. Θέλω να τη διαβάσω και τα
κρίσιμα σημεία και τελειώνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπορείς να την καταθέσεις και να μπει στα πρακτικά.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Όχι, τα κρίσιμα σημεία θέλω να τα διαβάσω όχι όπως τα διάβασε
ο Καραγιάννης αλλά με το δικό μου τρόπο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει συνάδελφ οι.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Και λέω λοιπόν και τελειώνω, μια παράγραφος.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ας απαντηθεί πολιτικά αυτή η τακτική.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Μισό λεπτό τελειώνω. Να γίνουν λαϊκές συνελεύσεις λέω λοιπόν,
όχι για να ακουστεί το τι λέω συνολικά στην ανακοίνωση και πο ιο
πνεύμα έχει και μετά ας κάνει κριτική ο Δήμαρχος.
Λοιπόν, συνελεύσεις τοπικής δημοκρατίας με μοναδικό θέμα
το παραπάνω. Δεν θα γίνουμε όλοι σοφότεροι μόνο αλλά είμαστε
σίγουρα ότι η λαϊκή αυτενέργεια θα εκπλήξει. Σε αυτές τις
συνελεύσεις είναι ανάγκ η να καλεστεί η Περιφέρεια Αττικής και ο
Ενιαίος

Διαβαθμιδικος

Σύνδεσμος

Νομού

Αττικής

που

διαχειρίζεται το θέμα και με βάση την συσσωρευμένη εμπειρία να
προχωρήσουμε με γοργ ά βήματα στη σωστή κατεύθυνση.
Και τελειώνω κάνοντας τις αναφορές των εκδηλώσεων που
κάναμε εμείς είτε με την περιφέρεια, είτε με την Μπιζά, είτε σε μια
συνέντευξη που έχω δώσει που κάνω κριτική στο Δήμο.
ήταν.

Λοιπόν,

θα

τελείωνε

επομένως

όπως

Αυτό

βλέπεις.

Καταλαβαίνω την ανησυχία σου και σωστά έκανες την παρέμβασή
σου.
Εγώ όμως λοιπόν προσπάθησα για να μην διαβάσω στην
ερώτηση την ανακοίνωσή μου, προσπάθησα να αποδώσω το
πνεύμα. Επειδή κατά τη γνώμη μου υπήρξε διαστρέβλωση και
κατάχρηση έπρεπε να αποδώσω το πνεύμα κλπ.
Και είμαι διαθέσιμος για όποια συζήτηση. Επομένως λοιπόν
καταγράφηκε στα πρακτικά με τον τρόπο και ερμήνευσα πως
γίνεται η κριτική. Εσείς βεβαίως μπορείτε να πείτε τα δικά σας. Ο
κόσμος θεωρεί ότι εγώ κάνω ας πούμε χαμηλού επιπέδου κριτική
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και ενώ θα έπρεπε να βγω στις γειτονιές κλπ. και να λέω
διάφορα, εγώ λοιπόν είπα ότι αυτή τη στιγμή δίνεται η μάχη που
προσπαθεί η δημοτική αρχή και προσπαθεί να ανταποκριθεί μαζί
με τη βοήθεια των εργαζομένων.

Και τη βοήθεια μάλιστα των

εργαζομένων οι οποίοι έχουν και την ανασφάλειά τους και στους
οποίους συμπαραστέκεται σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο.
Με αυτό τον τρόπο λοιπόν εμείς και με αυτό το κείμενο
θεωρούμε ότι είναι η βάση και δεν έχει καμία αντίφαση του ενός
με του άλλου, είναι συνέχεια αυτής της λογικής που λέμε ούτε ο
Δήμος φταίει, ούτε η περιφέρεια φταίει, ούτε η Κυβέ ρνηση φταίει
με μια έννοια αφαιρετική κλπ.
Νομίζω ότι πρέπει να αλλάξουμε ένα βηματισμό συνολικά
και στο συγκεκριμένο Δήμο και στην περιφέρεια και η Κυβέρνηση
πρέπει στο ζήτημα αυτό που λέγεται εθνικό σχέδιο αποκομιδής
των απορριμμάτων, μείωση του όγκου τ ων σκουπιδιών με βάση
τους ευρωπαϊκούς στόχους νομίζω ότι όλοι πρέπει να το ξανά
κοιτάξουν

με

ήρεμο

τρόπο

και

χωρίς

την

ένταση

της

αντιπαράθεσης που έγινε αυτές τις ημέρες, με συγκεκριμένο
πολιτικό σχέδιο.
Αυτή

είναι

η

δική

μου

θέση.

Τα

υπόλοιπα

τώρα

για

επιμέρους που αφορούν κόμματα που μας υποστηρίζουν κλπ. θα
αναλάβουν τα κόμματα να απαντήσουν. Αυτό το είπα από την
αρχή και εξήγησα ότι με βάση το πολιτικό σκεπτικό αυτό που
ανέφερα ψηφίζουμε το κείμενο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Δρούλιας.
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ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος.

Τ ην άποψή μας την

είχαμε εκφράσει αναλυτικά στην προηγούμενη συνεδρίαση για το
πώς θα πρέπει να λειτουργεί συνολικά όχι μόνο η υπηρεσία
καθαριότητας,

όλες

οι

υπηρεσίες

του

Δήμου.

Με

μόνιμο

προσωπικό, με ένα συγκεκριμένο οργα νόγραμμα που θα καλύπτει
τις ανάγκες.
Εκτιμώ ότι η Ελλάδα για να σταθεί στα πόδια της τα επόμενα
χρόνια θα πρέπει συνεχώς να δημιουργεί θέσεις εργασίας στον
ιδιωτικό τομέα και όχι στο δημόσιο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι
δεν θα πρέπει να υπάρχουν οι κατάλ ληλες δομές οργανωμένες σε
όλους τους δήμους. Όπως σε ορισμένους δήμους φάνηκε ότι αν ο
χειρισμός ήταν και στο παρελθόν διαχρονικά διαφορετικός θα
μπορούσε να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα και αυτές τις δύσκολες
μέρες πολύ καλύτερα προς όφελος της τοπικής κο ινωνίας, προς
όφελος των δημοτών και να έχει μια πολύ καλύτερη εικόνα η
πόλη.
Σαν

λύση

θεωρώ

ότι

θα

πρέπει

να

γίνουν

μόνιμες

προσλήψεις μέσα από διαδικασίες αξιόπιστες που υπάρχουν στην
ελληνική νομοθεσία, υπάρχει το ΑΣΕΠ, να καλυφθούν οι θέσεις
που πρέπει , οι θέσεις που καλύπτουν τις πάγιες και διαρκείς
ανάγκες του Δήμου και της υπηρεσίας της καθαριότητας.
Νομίζω όμως ότι η καλύτερη, η βέλτιστη λύση αυτή τη
στιγμή ως προσωρινή λύση για να καλυφθούν οι ανάγκες που
υπάρχουν για να μην δημιουργηθεί κανένα θέ μα στη σωστή
λειτουργία της υπηρεσίας είναι να συνεχίσουν να παραταθούν
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αυτές οι συμβάσεις μέχρι το χρονικό σημείο που θα λυθεί
οριστικά το θέμα με τις μόνιμες προσλήψεις μέσω ΑΣΕΠ.
Επομένως συμφωνούμε και εμείς και υπερψηφίζουμε την
πρόταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Θεοδωρακόπουλος.
Κο

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Ναι Πρόεδρε. Και εμείς ψηφίζουμε την εισήγηση. Εφόσον στην
παρούσα

φάση

είναι

ο

μόνος

τρόπος

που

έχουμε

να

παρατείνουμε τις θέσεις εργασίας αυτών των ανθρώπων μέχρι ως
31/3 που λέει και ο νόμος, στην παρούσα φάση λο ιπόν ψηφίζουμε
και ας ελπίσουμε να δούμε τι θα γίνει.
Δεν ξέρω εάν επειδή … το συνάδελφο τον Ανδρέα αορίστου
και αυτά, σίγουρα τώρα δεν μπορούμε να μιλήσουμε για κάτι
τέτοιο,

ο

νόμος

άλλα

πράγματα

λέει.

Προσπαθούμε

λοιπόν

συνεχίζουμε και βλέπουμε.
Ναι, ψηφίζεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Φουρλής.
Κο

ΦΟΥΡΛΗΣ:

Μάλιστα. Είχαμε αναφερθεί σε δυο προηγούμενες, μια είπε ο κος
Δρούλιας, εμείς είχαμε κάνει και μια προηγούμενη άτυπη.

Εγώ

θα ήθελα να κάνω, βέβαια το ψηφίζω δεν τίθεται θέμα, αλλά θα
ήθελα να κάνω και δυο π αρατηρήσεις επειδή δόθηκε η ευκαιρία.
Ξέρετε πολλές φορές στη ζωή όποιος είναι ευγενής και
προσηνής μπορεί να είναι και στα τελείως αζήτητα. Τ ι θέλω να
πω. Είπατε κύριε εμείς βλέπουμε στα facebook ή και εμάς που
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μας ενημερώνανε άλλοι ότι ο Δήμος Περιστερίο υ και ο Δήμος
Φαλήρου βλέπαμε όλες τις φωτογραφίες και έρχονταν όλοι εσείς
τι κάνετε εσείς στο Χαϊδάρι. Γιατί είπαμε ότι αυτή η «εξουσία»
είναι συνολική. Μπορεί να είμαστε αντιπολίτευση αλλά και εμείς
εισπράττουμε τα πυρά ορισμένες φορές ότι τι έλεγχο κάνο υμε.
Εγώ επιλέγω πάντα αυτές τις φορές, ενδεχομένως το είπε
και ο κος Μποζίκας, ότι όταν είναι έκτακτη ανάγκη δεν χρειάζεται
πεδίον δόξης λαμπρό εδώ πέρα να βγάλουμε τα ξίφη και να
παίζουμε και να κάνουμε.

Αλλά αυτή ήταν μια πάγια κατάσταση

θα μπορούσε ο καθένας να πει, να κάνει, να φτιάξει.
Κατά τη γνώμη μου λοιπόν εγώ είμαι άλαλα τα χείλη των
ασεβών. Διότι εδώ πέρα ήταν μια

έκτακτη ανάγκη, πώς να το

κάνουμε. Και μάλιστα εδώ πέρα δώσατε τα συγχαρητήρια σε
αυτούς τους κυρίους εδώ πέρα και για αυτό δεν πή ρα και
τηλέφωνο. Και ξέρετε γιατί δεν πήρα τηλέφωνο; Γιατί πίστευα ότι
θα κάνετε καλά και εσείς και ο κύριος Μπαρδής και οι υπόλοιποι
τη δουλειά τους εδώ πέρα.
Ε, κάποιος είπε για άθλους. Εγώ θα έλεγα να μην πω
αυτούς που έκανε ο Ηρακλής τους άθλους. Ε, ή ταν αυτοί τους
δώσαμε συγχαρητήρια.

Τ ώρα, αν αυτοί οι κύριοι που παίρνουν

εγώ δεν το ήξερα ότι ήταν ωρολογιακή βόμβα ο κος Παχατουρίδης
εδώ ο συνάδελφος και συνεργάτης του κ. Μποζίκα. Διότι αυτό
που έκαναν για δέκα μέρες που το διάβασα και εγώ, μην γελάτε ,
συνεργάτης δεν είσαι;

Είστε συνεργάτες, τι είστε στον ΑΣΔΑ;

Αυτό είναι. Γιατί και εσείς πηγαίνατε εκεί πέρα και λέγατε κοιτάξτε
πως είναι το Περιστέρι και κοίτα το Χαϊδάρι. Δηλαδή εμείς δεν
ξέρουμε να διαχειριστούμε.
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Ήταν ωρολογιακή βόμβα. Πού τα βάζου ν αυτοί, έχουν ειδικά
ψυγεία μέσα;

Τ ι τα κάνουν δηλαδή;

Ο κος Χατζηδάκης βέβαια

ήταν συνεργάτης ενός μεγάλου πολιτικού και ξέρει να διοικεί γιατί
είναι στο στρατό, γιατί, γιατί. Καταλάβατε πως είναι;

Μερικές

φορές περνάει μια εικόνα η οποία είναι πλασμα τική.
Τ ώρα, εκείνο όμως που θα ήθελα να προσάψω μια μικρή
ευθύνη,

δεν

ξέρω.

Επειδή

λοιπόν

εμείς

εδώ

έχουμε

τρία

νοσοκομεία τα οποία τα ακούμε. Επειδή ολόκληρο Περιστέρι που
είναι τέταρτος Δήμος δεν έχει ούτε ένα νοσοκομείο. Επειδή
έχουμε πρόσφυγες θα ήθ ελα σας παρακαλώ, μα την Παναγία
δηλαδή, να είστε εκεί που συμμετέχετε ή του Υπουργείου Υγείας ή
οτιδήποτε άλλο επειδή έχουμε αυτές εδώ τις δομές θέλουμε κάτι
παραπάνω ή από την περιφέρεια. Να μας δώσει αν είναι δυνατόν
έστω από την περιφέρεια ένα απορριμμ ατοφόρο, κάτι παραπάνω.
Διότι ένας Δήμος σαν το δικό μας ούτε το Αιγάλεω έχει ούτε το
Περιστέρι έχει εδώ πέρα.
Πόσος κόσμος έρχεται εδώ πέρα στα νοσοκομεία σε αυτές
τις δομές και έχουμε και τους πρόσφυγες;
Αυτό, ψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν άλλοι συνάδελφο ι που θέλουν να τοποθετηθούν;

Η

κυρία Σκαμπά, ο κος Κουβαράς, ο κος Βουλγαρίδης.
Λοιπόν, Αθηνά.
Κ

ΣΚΑΜ ΠΑ:

Λοιπόν, εννοείται ότι το ψηφίζω.

Νομίζω ότι από όλη αυτή την

ιστορία ζήσαμε δυο καινούργια πράγματα.

Τ ο ένα είναι ότι εδώ

και αρκετό καιρό που ε ίχε πλακώσει η απογοήτευση στον κόσμο
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επικρατούσε η άποψη ότι η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ θα περάσει
τα μέτρα της χωρίς να στάξει αίμα στο χαλί.
Οι

συμβασιούχοι

και

οι

εργαζόμενοι

στους

δήμους

ανέτρεψαν αυτή την εικόνα. Πραγματικά έδωσαν έναν αγώνα με
αξιώσεις νίκης και έχοντας αποτελέσματα. Και αυτό είναι πάρα
πολύ σημαντικό όχι μόνο για αυτούς αλλά για όλους μας. Τ ο ένα
καινούργιο πράγμα είναι αυτό.
Τ ο δεύτερο καινούργιο πράγμα είναι ότι με την απόφαση του
Ελεγκτικού Συνεδρίου η οποία ξεκίνησε όλη αυτή την ιστορία στην
πραγματικότητα έχουμε δικαστήριο στην Ελλάδα το οποίο βγάζει
το μνημόνιο αντισυνταγματικό. Γιατί το Ελεγκτικό Συνέδριο είπε
ότι απαγορεύεται σε θέσεις που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες να κάνεις καταχρηστικά χρήση συμβάσεων.

Και βάσε ι

αυτού τους απέλυσε.
Τ ο μνημόνιο όμως επιβάλει να μην γίνονται προσλήψεις και
επιβάλει με έναν έμμεσο τρόπο να γίνεται χρήση αυτών των
καταχρηστικών συμβάσεων.

Στην πραγματικότητα, λοιπόν, το

Ελεγκτικό Συνέδριο έχει αποδείξει για πρώτη φορά δικαστικά ότ ι
το μνημόνιο είναι αντισυνταγματικό. Αυτά είναι τα δυο καινούργια
πράγματα.
Παρότι η ιστορία με τα σκουπίδια και την υγιεινή και
καθαριότητα όλων μας έκανε αυτόν τον αγώνα να είναι υπόθεση
όλων μας και τρόμαξε τον κόσμο για το τι θα γίνει αν αυτοί οι
άνθρωποι λείψουν από τις υπηρεσίες παρόλα αυτά δεν είναι
αυτός ο λόγος που ήταν υπόθεση όλων μας.
Ο λόγος είναι γιατί οι ελαστικές σχέσεις εργασίας ως μέσο
είναι το μέσο για να καταργηθούν όλα τα εργασιακά δικαιώματα.
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Αυτό που είναι σχέδιο και που το επιβάλλου ν σιγά-σιγά με όλα τα
μνημόνια και τις συμφωνίες όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά με τον
έναν ή τον άλλον τρόπο σε όλη την Ευρώπη και στον κόσμο είναι
να καταργηθεί και από το δημόσιο και από τον ιδιωτικό τομέα
κάθε έννοια εργατικού δικαίου.
Οι σχέσεις εργασίας θ α σταματήσουν να είναι μόνιμες. Και
για αυτό το λόγο αυτός ο αγώνας ήταν ένας αγώνας ο οποίος
πρέπει να συνεχίσει και αφορά όχι μόνο τους συγκεκριμένους
εργαζόμενους, όχι μόνο τους συμβασιούχους του δημοσίου αλλά
όλους τους εργαζόμενους.
Τ ον έχουμε μπροστ ά μας. Ναι μεν σταμάτησε αυτή τη στιγμή
κατά τη γνώμη μου μπορούσε να συνεχίσει. Η συνδικαλιστική
ηγεσία δεν στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων. Γιατί στο ύψος
των περιστάσεων σημαίνει ότι δεν ψάχνω να βρω τον καλύτερο
συμβιβασμό αλλά ψάχνω να οργανώσω πιο α ποτελεσματικά τη
μάχη για να καταφέρει χτυπήματα στον αντίπαλο και αυτό δεν το
έκανε.
Αυτός ο αγώνας πρέπει να συνεχιστεί. Γιατί το μέλλον μας
όσον αφορά το πώς θα δουλεύουμε και το πώς θα ζούμε είναι
εξαιρετικά επισφαλές. Όμως είναι ένας αγώνας ο οποίος ή ταν
ζωντανός,

διεκδικητικός,

ένας

αγώνας

με

αποφασισμένους

ανθρώπους που παρότι δεν πίστευαν ότι θα στηριχθούν, δεν
δούλεψε ο κοινωνικός αυτοματισμός. Δεν

λέω ότι δεν υπήρχαν

αντιδράσεις από τον κόσμο άσχημες όμως η κοινωνία συνολικά
έδειξε

ανοχή

σε

αυτή

την

ιστορία

και

ξέρουμε

όλοι

πόσο

επιβάρυνε την καθημερινότητα του καθενός. Και αυτό είναι πάρα
πολύ σημαντικό να το κρατήσουμε και έχει μια νίκη. Μπορεί να
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μην είναι η επιθυμητή αλλά σηματοδοτεί ότι μπορεί να συνεχίσει
αυτή η ιστορία.
Εννοείται ότι το ψηφ ίζω. Να πω ότι δεν είναι αυτονόητο,
υπάρχουν δήμαρχοι που απολύουν σήμερα. Δεν εκμεταλλεύτηκαν
όλοι αυτή τη διάταξη και βεβαίως να πω ότι δεν θα πανηγυρίσω.
Η Κυβέρνηση έχει κλωτσήσει το τενεκεδάκι λίγο πιο εκεί. Δεν
δικαιούται να πανηγυρίζει ότι έλυσε το πρόβλημα. Ξέρουμε πολύ
καλά ότι δεν θα προσληφθούν όλοι. Και να δούμε ποιος θα έρθει
να κάνει την επιλογή της …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Κουβαράς.
Κο

ΚΟΥΒΑΡΑΣ:

Όσο μπορώ πιο λακωνικά. Θοδωρή, στο χωριό μου λένε από εκεί
που μας χρωστούσανε μας πήραν και το βόδι . Να αναρωτηθούμε
λιγάκι λοιπόν και να πούμε και για Νεοδημοκράτες και για
οποιουσδήποτε θέλεις.
Είναι ψέματα ότι εδώ και πολλά χρόνια στην ΠΟΕ ΟΤ Α οι
συνδικαλιστικές παρατάξεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ
και του ΣΥΡΙΖΑ αρνούνται να εγγράψουν τους συ μβασιούχους μη
θεωρώντας τους μέλη τους;
Είναι ψέματα ότι σε όποια σωματεία, σε όποιους δήμους έχει
την πλειοψηφία το ΠΑΜΕ τους βάζει αυτούς τους συμβασιούχους
σαν μέλη τους και ψηφίζουν και όταν πάνε αντιπρόσωποι στην
ΠΟΕ

ΟΤ Α

μπαίνει

ζήτημα

από

αυτές

τις

συνδικαλιστικές

παρατάξεις που μόλις σου είπα αν είναι νόμιμοι ή όχι;
Είναι ψέματα ότι ο δικός σας Υπουργός της Αριστεράς ο
Σκουρλέτης βγήκε και άδειασε αυτούς τους συνδικαλιστές της
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ΠΟΕ ΟΤ Α που τους είπε ρε παιδιά εσείς πριν από μια εβδομάδα
είχατε άλλη άποψη τώρα πιεστήκατε από το ΠΑΜΕ και αλλάξατε
την άποψή σας και έρχεστε εδώ, δεν το δημοσίευσαν αυτό τα
μέσα; Ο ΡΙΖΟΣΠΑΣΤ ΗΣ το έγραψε αυτό μονάχα;
Είναι ψέματα το άρθρο της ΑΥΓΗΣ που σου διάβασε πριν
από λίγο ο Νίκος ο Καραγιάννης;

Είναι ψέματα ότι εδώ κ αι

αρκετές ημέρες έχει υπάρξει ένας καταιγισμός από καταγγελίες
εκατοντάδων συνδικάτων που κατακεραυνώνουν, φτύνουν, την
εφημερίδα της Αριστεράς την ΑΥΓΗ για αυτή της τη θέση;
Είναι

ψέματα

Νεοδημοκράτες

ότι

δημάρχους

εκτός

από

που

απαράδεκτοι δήμαρχοι συριζαίοι;

τους

ανέφερε ς

απαράδεκτους
υπήρξαν

εξίσου

Είπε παραδείγματα ο Μιχάλης

και με τον Αιγαλιώτη και με πόσους άλλους που στήσανε κάποια
στιγμή απεργοσπαστικό μηχανισμό;
Μας διάβασες εσύ ή όχι τώρα αυτό το κείμενο το οποίο εσύ
διάβασες, τώρα το αντέγραψ α, η σύγκριση με τους δήμους είναι
αναπόφευκτη στο μάζεμα των σκουπιδιών. Τ ι είναι αυτό που λες;
Τ ι έλεγε τόση ώρα εδώ ο Μιχάλης, τι έλεγαν τόση ώρα όλοι οι
άλλοι εδώ;
Ποιος μπορούσε να μαζέψει και να τα πάει πού εν μέσω
απεργίας;

Ο απεργοσπάστης και αυ τός που τα πήγαινε στα

κοντέινερ και στο άλσος Περιστερίου. Κρινόμαστε με αυτούς; Και
την ίδια ακριβώς κριτική ακούμε και από τον κ. Δρούλια. Πρόσεξε
γιατί με τον ομολογουμένα νεοφιλελεύθερο κύριο Δρούλια οι
απόψεις σου και τα επιχειρήματά σου ταιριάζου ν, προβληματίσου
λιγάκι.

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

67

Όχι, είσαι δηλωμένος και το λες και εντάξει. Άλλοι είναι
αυτοί που λένε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε και μετά τα γυρνάνε
αλλιώς. Και προφανώς για αυτό άκουσες αυτά που άκουσες από
τον Καραγιάννη γιατί ένας Νεοδημοκράτης λέει ναι, είμ αι αυτός
και πιστεύω σε αυτό. Εσείς είστε αυτοί που λέτε πιστεύω εκεί που
πιστεύω αλλά κάνω τα άλλα.
Τ ο γνωστό ανέκδοτο, βγαίνει ο δεξιός σε ένα αμάξι με τον
συριζαίο και το ΚΚΕ και λέει ο δεξιός πάτα φλας δεξιά, στρίψε
δεξιά και βγαίνει ο ΚΚΕ και λέει π άτα φλας αριστερά, στρίψε
αριστερά, και βγαίνει ο συριζαίος πάτα φλας αριστερά και στρίψε
δεξιά. Ε, μα αυτό θα κατακρίνουμε πως θα το κάνουμε.
Σε τελική ανάλυση βγαίνεις τώρα σήμερα και μας λες ούτε η
Κυβέρνηση φταίει, ούτε ο Δήμος φταίει, ούτε η περιφέρ εια φταίει.
Ε, ποιος φταίει ρε Θοδωρή;

Κάποιος πρέπει να φταίει, δεν

γίνεται αυτό το πράγμα.
Ούτε είναι δυνατόν να ακούμε και από τον κ. Δρούλια για
πολλοστή φορά εδώ πέρα ότι βγαίνει και υπερασπίζεται ότι
πρέπει να γίνουν προσλήψεις για πάγιες και διαρκε ίς ανάγκες.
Μα δεν αποδείχθηκε ότι και οι 46 καλύπτουν πάγιες και διαρκείς
ανάγκες;

Πώς θα μπουν οι 46 όταν βγαίνει ο Υπουργός και λέει

8.500 θα διώξω και μάξιμουμ 2.500 ίσως να προσλάβω;

Ε, μην

κοροϊδευόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Βουλγαρίδης, έκλεισε. Ο Δ ήμαρχος.

Ζήτησα κατάλογο

συνάδελφε Καραγιάννη, ελπίζω να μην ανοίξει νέος κύκλος.
δευτερόλεπτα.
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:

Λοιπόν, θα μπορούσα να μην έχω μιλήσει αλλά μερικές φορές
πραγματικά την ίδια στιγμή που κάποιος και εγώ καταλαβαίνω και
το άγχος υπερασπ ίζοντας την Κυβέρνηση που αυτή τη στιγμή με
την πολιτική της οδηγεί σε απολύσεις, γιατί η πολιτική της
Κυβέρνησης οδηγεί στις απολύσεις στη Μάνδρα και σε ένα κάρο
άλλους δήμους που έχουν ξεπεράσει τις 400 σήμερα.
Είναι πρόκληση κάποιος να βγαίνει και να λέ ει ότι εμείς
τοποθετούμαστε καλύπτοντας της Νέα Δημοκρατία για να χάσει ο
ΣΥΡΙΖΑ λες και νομοθετεί σε αυτή τη φάση η Νέα Δημοκρατία. Ή
λες

και

αυτή

τη

στιγμή

είχαμε

εμείς

κανένα

συμφέρον

να

καθόμαστε να υποστηρίζουμε υπογείως τη Νέα Δημοκρατία για να
την π έσουμε στο ΣΥΡΙΖΑ.
Αυτά ούτε το ΠΑΣΟΚ στις πιο ένδοξες μέρες του δεν τα
έκανε, ούτε το ΠΑΣΟΚ τέτοιο πράγμα.
Λοιπόν, είναι δεδομένο ότι η νομοθετική ρύθμιση που έκανε
ο ΣΥΡΙΖΑ οδηγεί σε απολύσεις, ναι ή όχι;

Η ιστορία τι έχει

αποδείξει; Απέδειξε ότι οδ ηγεί σε απολύσεις. Είναι δεδομένο ότι
η νομοθετική ρύθμιση που έκανε ο Σκουρλέτης οδηγεί πολλούς
δήμους να αφήσουν απλήρωτους τους εργαζόμενους και να μην
τους πληρώσουν για εργασία που προσέφεραν από τις 7 Ιουνίου
μέχρι σήμερα. Γίνεται σε δεκάδες δήμους .
Είναι δεδομένο η τοποθέτηση του ΣΥΡΙΖΑ στην ΚΕΔΕ ότι
αυτοί

που

απεργούν

θέλουν

από

την

πίσω

πόρτα

την

ιδιωτικοποίηση. Τ ην έκανε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ στην
ΚΕΔΕ, ο κατά τα άλλα αγαπητός συνάδελφος Δήμαρχος του
Αιγάλεω ο οποίος έστησε και απεργοσπαστικό μηχανισμό.
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Και εδώ πέρα ακούμε τώρα λες και είμαστε αλλού εμείς, λες
και ζούμε σε άλλη πόλη.

Αλλά η αλήθεια ποια είναι;

Ότι η Νέα

Δημοκρατία και ο Κούλης βγήκε και είπε εγώ αν βγω στην
Κυβέρνηση θα απολύσω γιατί έτσι πρέπει να γίνει. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν
λέει αυτό. Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι θα σας μονιμοποιήσω όλους. Αλλά
τελικά

θα

μονιμοποιήσει

το

1/4.

Και

όχι

από

αυτούς

τους

συμβασιούχους που είναι σήμερα στη δουλειά.
Ο ΣΥΡΙΖΑ λέει για εξασφάλιση στα δεδουλευμένα. Όμως σε
ένα σωρό δήμους δεν έχουν εξασφαλίσει τα δε δουλευμένα. Άρα
λοιπόν εδώ πέρα μιλάμε για απάτη. Αυτό είναι πολιτική απάτη.
Και ξέρετε η Νέα Δημοκρατία επειδή έχει ξεκάθαρη στάση οι
εργαζόμενοι στους ΟΤ Α της έχουν γυρίσει την πλάτη αλλά ο
ΣΥΡΙΖΑ όλο και κλωθογυρίζει και προσπαθεί με τον έναν ή τον
άλλον

τρόπο

με

τις

διάφορες

πολιτικές

προσεταιρίζεται κομμάτια του κλάδου.

κολοτούμπες

να

Είτε προσπαθώντας να

θέσει τους μόνιμους εναντίον των συμβασιούχων είτε το αντίθετο.
Λοιπόν,
αναπάντητα.

αυτά
Και

τα
αν

πράγματα
μη

τι

δεν

άλλο

μπορεί

εν τάξει

να

αυτά

μένουν
τα

είπε

και
ο

Παπανδρέου πριν 5 χρόνια στη Βουλή. Βρείτε και κανένα άλλο
επιχείρημα καινούργιο να πείθετε και τον κόσμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Θα είμαι πάρα πολύ σύντομος. Απλά νομίζω ότι είναι πολύ άδικο
να χαμογελάνε έτσι ειρωνικά και ν α σχολιάζουμε αυτούς οι οποίοι
ζητάνε μόνιμη και σταθερή δουλειά και 1.400 ευρώ μισθό.
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Εφαρμόστε τα 751, να μην υπάρχουν δηλαδή εργαζόμενοι
που να αμείβονται με 300 και 400 ευρώ και μετά να έχετε το
θράσος να μιλάτε για τα αιτήματα για μόνιμη και σταθερή δ ουλειά
που είναι δίκαιο και έπρεπε να το έχουμε κάνει όλοι σημαία μας.
Δεύτερον, λέει βρε πως αλλάζουν οι καιροί. Ο κος Δρούλιας
το Γενάρη όταν είχαμε πάρει την απόφαση για να ζητήσουμε την
πρόσληψη

μόνιμου

προσωπικού

στην

καθαριότητα

είχε

διαφωνήσει. Ό πως έχει διαφωνήσει και με όλες τις αποφάσεις για
το προσωπικό όλων των σχέσεων.
Και βέβαια υπάρχει Οργανισμός, υπάρχουν κενές οργανικές
θέσεις, υπάρχουν κυρίως οι ανάγκες στο Δήμο αλλά μου αρέσει
είναι και αυτό μια υποχώρηση. Όπως ήταν της ΠΟΕ ΟΤ Α η
υποχώρηση

και

όπως

ήταν

βέβαια

και

της

ΚΕΔΕ

και

της

Κυβέρνησης έστω και αν έκανε μισό βήμα πίσω, μάλλον μισό
βήμα μπροστά και πολλά βήματα πίσω.
Να πω το εξής λοιπόν τώρα για το θέμα που είναι πολύ
σοβαρό που συζητάμε σήμερα και έχει να κάνει με τις ζωές των
ανθρώπων. Εμείς παίρνουμε σήμερα μια απόφαση η οποία είναι
σύμφωνα με αυτά που ισχύουν κατά τη γνώμη μας η καλύτερη
δυνατή.

Δηλαδή, πρώτον είμαστε ο Δήμος ο οποίος πάμε να

υλοποιήσουμε
πάρουμε

το

δηλαδή

τελευταίο
την

στάδιο

απόφαση

για

μόνο
το

της

εγκυκλίου,

προσωπικό

και

να
την

ονομαστική και να στείλουμε αφού έχουμε πάρει ήδη απόφαση για
την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού.
Άρα γλιτώνουμε τη διαδικασία, τις εμπλοκές, οποιαδήποτε
προβλήματα υπήρχαν σε σχέση με τους άλλους δήμους.
προσωπικό

που

ζητάμε

είν αι

περισσότερο

από

αυτό
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Δηλαδή σήμερα υπηρετούν 46 συμβασιούχοι,

εμείς ζητάμε 58 συμβασιούχους.

Ζητάμε δηλαδή περισσότερους

γιατί πραγματικά οι ανάγκες είναι αυτές.
Τ ρίτον,

δεν

βγάλαμε

διαπιστωτική

πράξη

λήξης

των

συμβάσεων, αυτό το οποίο δυστυχώς έχει γίνει σε πολλούς
δήμους. Ήδη είχε ξεκινήσει από τις 7/6 θυμάστε σε αρκετούς
δήμους όπου έγινε λύση των συμβάσεων με την απόφαση δηλαδή
της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Και δυστυχώς πολλοί
δήμοι

ακόμα

και

σήμερα

βγάζουν

αποφάσ εις

λήξης

των

συμβάσεων των συμβασιούχων.
Είμαστε από τους πρώτους δήμους που παίρνουμε απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου και την παίρνουμε πολύ γρήγορα και την
κάναμε με τέτοιες διαδικασίες ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα
κενό σε σχέση με την πληρωμή.
Είμαστε από τους λίγους δήμους που θα πληρώσουμε τους
εργαζόμενους για το σύνολο της υπηρεσίας που έχουν κάνει.
Δηλαδή

θα

δώσομε

εντολή

τώρα,

δώσαμε

στις

οικονομικές

υπηρεσίες στην Ενιαία Αρχή Πληρωμών να δώσει όλο τον Ιούνιο,
κάτι που δυστυχώς δεν έχει γίνει στους περισσότερους, σε
πολλούς δήμους, έχουμε τα στοιχεία αλλά να μην αδικήσω γιατί
δεν έχουμε από το σύνολο της χώρας, που έχουν δώσει πληρωμή
μόνο μέχρι τις 7/6.
Και η απόφαση την οποία έχουμε πάρει που πιθανόν να
χρησιμοποιηθεί αργότερα λέει το εξής πο υ είναι πάρα πολύ
σημαντική ακόμα και η διατύπωση της απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου.

Λέμε λοιπόν ότι επιβάλλεται η κατεπείγουσα και

αδιάλειπτη παραμονή του προσωπικού ορισμένου χρόνου των
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συνολικά

46

ατόμων

που

παρείχαν

72
πραγματικά

υπηρεσίες

ανταποδοτι κού χαρακτήρα την 7/6 και εξακολουθούν να παρέχουν
τις ίδιες υπηρεσίες μέχρι και σήμερα χωρίς κενά δηλαδή και όλα
αυτά που σας είπα πριν, κατά αριθμό ατόμων και ειδικότητα κλπ.
όπως ακριβώς αναγράφονται στον πίνακα που ακολουθεί.
Με

αυτή

λοιπόν

τη

διατύπωσ η

εμείς

δεχόμαστε

ότι

συνεχίζετε να εργάζεστε κανονικά χωρίς καμία διακοπή ούτε μιας
μέρας.

Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να πάει σαν απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου όπως επίσης και οτιδήποτε έχει να κάνει
με το οικονομικό μέρος που σας είπα και πριν ότι η απόφασή μας
και θα το δείτε βέβαια στην πράξη όταν πληρωθείτε, είναι να
πληρωθείτε όλα τα δεδουλευμένα.
Πιστεύω λοιπόν ότι πρέπει να ψηφιστεί και ομόφωνα η
απόφαση για να μην υπάρξει και οποιοδήποτε άλλο πρόβλημα.
Κο

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Μια διευκρίνιση επειδή αναφ έρθηκε ο Δήμαρχος.

Είναι γεγονός

ότι έχουμε καταψηφίσει όλες τις προσλήψεις με συμβάσεις.
Έχουμε πει ότι διαφωνούμε με αυτόν τον τρόπο, ότι πρέπει να
υπάρχουν

με

βάση

το

οργανόγραμμα

ακριβώς

όπως

το

περιέγραψες Δήμαρχε.
Είχαμε όμως τονίσει στην προηγούμε νη συνεδρίαση ότι αυτή
τη στιγμή για την εύρυθμη λειτουργία της υπηρεσίας η καλύτερη
λύση είναι να παραταθούν οι συμβάσεις μέχρι να λυθεί αυτό το
πρόβλημα μέσω των προσλήψεων με το ΑΣΕΠ.
Θεωρώ ότι δεν κάνουμε καμία υποχώρηση στις απόψεις μας,
παραμένει η άποψή μας σταθερή σε αυτό το θέμα αλλά νομίζω ότι
επιβάλλεται η παράταση των συμβάσεων για να συνεχιστεί η
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εύρυθμη

λειτουργία

της

υπηρεσίας

73
μέχρι

να

ολοκληρωθεί

η

διαδικασία των προσλήψεων μέσω ΑΣΕΠ.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ωραία, για να κλείσουμε με σταθερή νεοφιλελεύ θερη λοιπόν
στάση εκφράστηκε και αυτό που είπες πριν ότι όχι όλα στο
δημόσιο

αλλά

να

μπουν

και

ιδιώτες

στους

δήμους.

Είναι

σαφέστατη η θέση σου.
Κ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ :

Ναι, η απόφαση ομόφωνα .

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 1 ο
Λήψη απόφασης σχετικά με το αίτημα της Ετα ιρείας
ΜΕ Ε
Ακινήτου στο λόφο
ποσοστού 30

- Μισθώτριας του Δημοτικού

ροφήτη Ηλία για την μείωση μισθώματος

σύμφωνα με την υπ αριθμ . πρωτ: 15678/6 -62017 αίτηση της

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάμε στην ημερήσια διάταξη συνάδελφοι. Θέμα πρώτο, λήψ η
απόφασης σχετικά με το αίτημα της εταιρίας « LABEL URBAN
CLUBBING ΜΕΠΕ» μισθώτριας του Δημοτικού ακινήτου στο λόφο
Προφήτη

Ηλία

για

τη

μείωση

μισθώματος

ποσοστού

σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 15678/6.6.17 αίτησή της.
Αντιδήμαρχε, κύριε Μοσχονά.
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Μ ΟΣ ΧΟΝΑΣ:

Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα.

Βέβαια να πω ότι αν και το

θέμα που συζητήσαμε πριν ήταν πάρα πολύ σημαντικό και νομίζω
ότι ήταν και το φλέγον ζήτημα των τελευταίων ημερών, θα ήθελα
πριν πω κάποια πράγματα για το συγκεκριμένο θέμα να δώσω
πάρα πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που βγήκαν τα
αποτελέσματα των πανελληνίων εξετάσεων αυτή την περίοδο.
Και

ιδιαίτερα

θα

ήθελα

να

συγχαρώ

μια

μαθήτρια

Χαϊδαριώτισα από το 4 ο Λύκειο η οποία είναι από ότι ξέρω και
συγγενής εκεί του Κώστα του Φουρλή, και είν αι πραγματικά
πρώτη των πρώτων πανελλαδικά από ένα δημόσιο σχολείο και
μάλιστα σε μια περίοδο που μας είχαν πρήξει με τα κολέγια και τα
ιδιωτικά σχολεία που μόνο αυτά κάνουν δουλειά και βγάζουν τους
πρώτους στους πρώτους.

Πραγματικά έρχεται μια κοπέλα από

ένα δημόσιο σχολείο και δίνει την απάντηση ότι μπορούμε.
Όλα

παίζουν

ρόλο,

κυρίως

όμως

παίζουν

οι

ατομικές

προσπάθειες των παιδιών και η συμπαράσταση της οικογένειας
αλλά και το εκπαιδευτικό προσωπικό είναι πολύ σημαντικό, ο
ρόλος του.
Πριν πω την πρότα ση της δημοτικής αρχής για το θέμα να
πω ότι το θέμα αυτό σαν θέμα, δηλαδή αίτηση για μείωση
ενοικίου πρέπει να είναι το ένατο ή το δέκατο που
θυμάμαι εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο.

έρχεται όσο

Βέβαια δεν έχω ξαναδεί

σε site να τίθεται ζήτημα με ερωτηματικό εάν θα μειώσουμε ή όχι
το ενοίκιο στον Προφήτη Ηλία.
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Ενδεχομένως θα ήθελε το site με αυτόν τον τρόπο να δείξει
ότι η δημοτική αρχή είναι ευαίσθητη στις μεγάλες επιχειρήσεις και
τους κάνει ενδεχομένως και τα χατίρια κλπ.
Να

πω

ότι

δημοσίευμα

και

κατά
ο

τη

γνώμη

τρόπος

με

μου
τον

αυτού

οποίο

του

είδους

εκφράστηκε

το
δεν

εξυπηρετούσε την ενημέρωση του κόσμου, του αναγνωστικού
κοινού όσον αφορά τα ζητήματα του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά
ήθελε να δημιουργήσει σύγχυση ως προς τις προθέσεις και τη
στάση

της

δημο τικής

αρχής

απέναντι

στους

μικρομεσαίους,

απέναντι αν θέλετε σε όλους αυτούς τους επαγγελματίες που σε
αυτές τις συνθήκες και ειδικά σε περίοδο τέτοια φορολογικών
δηλώσεων μοιράζονται, όχι μάλλον μοιράζονται, παίρνουν ένα
μικρό κομμάτι από το εισόδημά τους και το κρατάνε, το υπόλοιπο
το δίνουν στην εφορία.
Και νομίζω ότι σαν μια τέτοια ενέργεια εγώ θα ήθελα να πω
ότι έχουν γνώση οι φύλακες για τέτοια δημοσιεύματα. Και θα
ήθελα πραγματικά και στο άμεσο χρονικό διάστημα που θα
έχουμε την ευκαιρία να συζητήσου με πάρα πολλά πράγματα και
για μισθωμένα ακίνητα και για άλλες υποθέσεις να δείξουν το ίδιο
ενδιαφέρον και τότε και να αναδεικνύουν και τότε τα θέματα που
θα προκύπτουν.
Τ ο λέω αυτό εισηγητικά γιατί πραγματικά αν δεν ήταν το
μεγάλο ζήτημα της καθαριότητας θα το άνοιγα ακόμα περισσότερο
το θέμα αυτό.
Εν κατακλείδι η δική μας η πρόταση είναι να μην γίνει
αποδεκτή

η

αναφέρονται

αίτηση
στο

της

εταιρίας

εισηγητικό

αλλά

και

για

και

τους

γιατί

λόγους

θεωρούμε
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πραγματικά το μίσθωμα το οποίο δίνεται αυτή τη στιγμή δεν
υπάρχει καν σκέψη να μειωθεί από τη δική μας την πλευρά.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερώτημα; Ο κος Δρούλιας.
Κο

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Έγινε καθόλου διαπραγμάτευση με την εταιρία για το ύψος
δηλαδή της μείωσης;

Αν ήταν μικρότερο το ύψος θα υπήρχε

θετική εισήγηση ή οποιαδήποτε μείωση είναι αρνητική;

Σε

οποιαδήποτε μείωση είστε αρνητικοί;
Κο
Δεν

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
θα

μπορούσε

Ηρακλή

να

γίνει

κανενός

είδους

διαπραγμάτευση. Η νομοθεσία είναι ξεκάθαρη.
Κο

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Η νομοθεσία λέει μέχρι 20% για αυτό.
Κο

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:

Οτιδήποτε άλλο γινόταν σε σχέση με αυτό θα ήταν από την
πλευρά μας παράνομο.
Κο

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Θέλω να πω ότι επειδή προβλέπεται μια μείωση μέχρι 20% και
γενικά..
Κο

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:

Προβλέπεται για τις συμβάσεις μέχρι το 2010.

Η σύμβαση η

συγκεκριμένη είναι το 2012 .
Κο

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Α, ωραία.
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ΦΟΥΡΛΗΣ:

Αντιδήμαρχε, μα εδώ πέρα το λέτε ρητά ότι εκμισθώνουν οι δήμοι
με συμβάσεις που έχουν συναφθεί ως τον Ιούνιο του 2010
κατόπιν σχετικής αίτησης κλπ.

Μα αυτό είναι του ’12, είναι

δυνατόν από τη στιγμή εδώ να παρανομή σουμε;

Τ ο αναφέρετε

έτσι δεν είναι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν δεν υπάρχει άλλη ερώτημα, κύριε Μποζίκα. Η πρόταση είναι
αρνητική από τη δημοτική αρχή.
Ο κος Μποζίκας.
Κο

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:

Κοιτάξτε, είναι δύσκολα αυτά τα θέματα ιδιαίτερα σε αυτές τις
εποχές

που

υπάρχει

μια

μ εγάλη

δυσκολία

στη

μικρομεσαία

ιδιωτική πρωτοβουλία αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν θα
συμφωνούσα, προσπαθώ να διαχειριστώ τα λόγια μου γιατί
καταγράφονται. Γιατί με τέτοια αιτήματα..
Δεν θα συμφωνήσουμε, δεν αποδεχόμαστε την πρότασή
τους και δεν την αποδεχόμαστε διότι είμαστε σίγουροι ότι είναι
μια διαχειριστική ντρίπλα και αυτή ενός μάνατζερ ο οποίος
διαχειρίζεται αυτή την επιχείρηση γιατί είναι σειρά από μαγαζιά.
Γιατί δεν θα επεκταθώ όπως έκανε κάποτε ο Κώστας ο Βορέας
και έλεγε πως έχουν καταλάβει το χώρο και τι επεκτάσεις έχουν
γίνει και τι εκείνα και τι πολεοδομικά και τι τα άλλα.
Εγώ

απλά

περιορίζομαι

και

λέω

ότι

συμφωνώ

με

την

πρόταση, με το εισηγητικό. Άλλωστε προβλέπεται και από το
νόμο να μην δεχθούμε. Οπότε δεν χρειάζεται να μακρηγορήσουμε
Πρόεδρε και Θανάση, άντε γεια σας.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε

τον

κ.

Μποζίκα.

Από

την

παράταξη

του

κ.

Ντηνιακού; Κύριε Καρατζαφέρη.
Κο

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:

Συμφωνούμε και εμείς με το εισηγητικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κο

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

Λοιπόν, συμφωνώ με την πρόταση να μην γίνει μείωση και επί τη
ευκαιρία θέλω να πω το εξής:

Θέλω μια γνωμοδότηση από τη

νομική μας υπηρεσία, το έχουμε κουβεντιάσει λίγο το θέμα αλλά
με αφορμή αυτό το θέμα επειδή αφορά δημόσιες επιχειρήσεις.
Τ ο ερώτημα που βάζω, δεν θέλω να απα ντηθεί σ ήμερα, είναι
εάν έχουν δικαίωμα να κάνουν υπενοικίαση. Εντάξει, το έχουμε
πει. Εγώ νομίζω ότι..
Ωραία,

εγώ

λέω

λοιπόν

ότι

με

αφορμή

αυτό

επειδή

προκύπτουν προβλήματα και πολλά λέγονται και ακούγονται όχι
για αυτή την επιχείρηση και για διάφορες άλ λες που έχουν
νοικιαστεί, ότι άλλοι είναι τα ονόματά τους και άλλοι είναι τα
αφεντικά μέσα.
Λοιπόν, εγώ λέω ότι μπορούμε εφόσον αυτό συμφωνούμε να
στείλουμε μια κοινοποίηση σε όλες τις αντίστοιχες υπηρεσίες που
έχουν νοικιάσει από εμάς. Και αν σκοπεύουν να κάνουν ή έχουν
κάνει οποιαδήποτε μεταβολή να μας ενημερώσουν. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Δρούλιας.

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Κο

79

ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Θεοδωρακόπουλος.
Κο

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Ναι, κύριε Αντιδήμαρχε, συγνώμη μια ερώτηση, αυτό που δεν
κατάλαβα. Ο νόμος τ ι λέει;

Μας απαγορεύει;

Ένα λεπτάκι, ο

νόμος λέει ότι δεν μπορούμε να κάνουμε; Γιατί λοιπόν συζητάμε
τα θέλω και τα δεν θέλω;
Ακόμα και αυτό που είπες Αντιδήμαρχε ότι η δημοτική αρχή
δεν θέλει, δηλαδή αν ήθελε θα το έκανε;

Αυτό μας λες; Άρα

λοιπόν π άμε βάσει νόμου, δεν υπάρχει θέλω δεν θέλω. Παιδιά να
ξεμπερδεύουμε, δηλαδή αν χάνουμε τόση ώρα για τα αυτονόητα
για όνομα του Θεού.
Άρα λοιπόν είναι άστοχο και αυτό ότι η δημοτική αρχή
εισηγείται θέλει αυτό, αν μου επιτρέπεις. Ο νόμος λέει αυτό,
βάσει νόμου εισηγούμαστε αυτό.

Παιδιά, καταλάβατε.

Δηλαδή

μην χάνουμε και τα αυτονόητα, έχουμε ξεκουτιάνει εδώ μέσα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Φουρλής.
Κο

ΦΟΥΡΛΗΣ:

Τ ι να πω αφού το ίδιο το εισηγητικό λέει ότι απαγορεύεται να
πάρουμε απόφαση.

Τ ώρα τις προθέσεις ή οτιδήποτε συμφωνώ

με την εισήγηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέλει άλλος συνάδελφος κάτι σε αυτό; Έλα Ηρακλή, κάτι είπες.
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ΔΡΟΥΛΙΑΣ:

Ρώτησα αν προβλέπεται να περάσει Οικονομική Επιτροπή, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΙΣΗΓΗΣΗ

ΘΕΜΑ 2 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής τιμολογίων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όποιος θέλει συνάδελφοι, υπάρχουν στην υπηρεσία τα πάντα.
Θέμα δεύτερο, λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγραφής
τιμολογίων.
Κο

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:

Όπως το εισηγητικό, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διοργάνωσης

ολιτιστικών

εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τρίτο,

λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

διοργάνωσης

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων.
Κύριε Καραγιάννη.

Τ ο εισηγητικό είχε σταλεί, ναι. Υπάρχει

κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την
διεξαγωγή Διαγωνιστικώ ν Διαδικασιών των συνοπτικών
διαγωνισμών (α)

ρομήθεια Κάδων & (β)

ρομήθεια

λιπαντικών για την κίνηση μεταφορικών μέσων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα τέταρτο, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για
τη

διεξαγωγή

διαγωνιστικών

διαδικασιών

των

συνοπτικών

διαγωνισμών προμήθεια κάδων και προμήθεια λιπαντικών για την
κίνηση των μεταφορικών μέσων.
Όπως το εισηγητικό. Υπάρχει θέμα τίποτα, συνάδελφοι;
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 5 ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για την
διεξαγωγή Διαγωνιστικών Διαδικασιών των διαγωνισμών (α)
ρομήθεια Ειδών Ατομικής
Τροφίμων & (γ)

ροστασίας (β)

ρομήθεια

ρομήθεια Γάλατος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πέμπτο, συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για
τη

διεξαγωγή

διαγωνιστικών

διαδικασιών

των

διαγωνισμών

προμήθεια ει δών ατομικής προστασίας, προμήθεια τροφίμων,
προμήθεια γάλατος.
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας του έργου
Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες
συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο “Τάκης Χαραλαμπίδης” του
Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Το

έκτο

θέμα,

συνάδελφοι

το

αποσύρουμε

που

αφορά

το

«Χαραλαμπίδης» γιατί ήδη το είχαμε βάλει, το είχαμε περάσει
απλά είχε γίνει ένα μπλέξιμο με την εγκύκλιο που μας έστειλαν
την τελευταία.

Έχει ψηφιστεί δηλαδή ήδη από το Δημοτικ ό

Συμβούλιο οπότε..
Α ΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ 6 ο ΘΕΜΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτά, καληνύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………
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ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………
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ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΥΣΑ

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ

ΑΠΩΝ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Ε ΥΡ Ε ΤΗΡ Ι Ο Ο ΜΙ Λ ΗΤΩΝ

Δ ΗΜΑΡ Χ Ο Σ

31,44,69,72

ΠΡ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

6,29,48,56,73,81,82

ΓΚΑΝΑ-Ρ ΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕ Λ Ι ΚΗ

6

ΚΑΡ ΑΓΙ ΑΝΝΗΣ ΝΙ ΚΟ Λ ΑΟ Σ

23,67

Δ ΑΟ ΥΑΧ Ε Ρ ΝΑΟ ΥΑΦ

……………………….

ΒΑΡ ΥΤΙ ΜΙ ΑΔΗΣ ΗΛ Ι ΑΣ

……………………….

ΒΟ Ρ Ε ΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟ Σ

21

ΜΟ ΣΧ Ο ΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ

73,76,80

ΖΩΤΟ Σ Ι ΩΑΝΝΗΣ

……………………….

Χ ΑΤΖΗΣΤΕ Ρ ΓΙ Ο Υ ΣΤΕ Λ Λ Α

……………………….

Χ Ο ΥΔ Ε Λ Ο ΥΛ ΗΣ ΜΟ ΣΧ Ο Σ

……………………….

ΒΟ ΥΛ ΓΑΡ Ι ΔΗΣ Λ Ε ΩΝΙ ΔΑΣ

……………………….

ΖΕ Ρ ΒΑ ΓΙ ΑΝΝΟ ΥΛ Α

……………………… .

ΚΟ ΥΒΑΡ ΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ

65
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Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

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

Θ Ε Ο Δ ΩΡ Ο Υ ΔΗΜΗΤΡ Ι Ο Σ

………………………………….

ΤΡ Ο Χ Ι Δ ΗΣ Ε ΜΜΑΝΟ ΥΗΛ

………………………………….

ΜΠΟ ΖΙ ΚΑΣ ΑΝΔΡ Ε ΑΣ

6,7,49,77

Λ ΥΜΠΟ ΥΣΑΚΗ -ΓΕ ΩΡ ΓΙ ΑΔΗ Ε Ι Ρ ΗΝΗ ………………………….

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡ ΗΣ

………………………………….

ΚΑΡ ΑΤ ΖΑΦΕ Ρ ΗΣ ΒΑΣΙ Λ Ε Ι Ο Σ

14,50,77

ΣΠΗΛ Ι Ο ΠΟ ΥΛ Ο Σ Θ Ε Ο ΔΩΡ Ο Σ

9,12,50,55,56,57,78

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘ ΗΝΑ

17,62

Δ Ρ Ο ΥΛ Ι ΑΣ ΗΡ ΑΚΛ ΗΣ

13,58,72,75,76,78,79

Θ Ε Ο Δ ΩΡ ΑΚΟ ΠΟ ΥΛ Ο Σ ΦΩΤΙ Ο Σ

60,78

ΑΣΠΡ Ο ΓΕ Ρ ΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟ Σ 1 5

ΦΟ ΥΡ Λ ΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ ΝΟ Σ (ΚΩΣΤΑΣ) 6 0 , 7 6 , 7 9
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