Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

15 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖ ΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

5.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

6.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

8.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

9.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

10.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

13.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

14.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

16.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

17.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

19.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

20.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

21.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

22.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

24.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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25.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

26.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

27.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

28.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

2.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

3.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

4.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκριση

μερικής

ανάκλησης

πίστωσης προϋπολογισμού οικ. έ τους 2017. (ΣΕΛ. 47)
2.

Έγ κριση

5ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2017. (ΣΕΛ. 48)
3.

Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έ τους
2017. (ΣΕΛ. 50)

4.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017. (ΣΕΛ. 50)

5.

Έγ κριση

2ης

Τριμηνιαίας

Έκθεσης

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017. (ΣΕΛ. 50)
6.

Καθορισμός
Εκπαίδευσης

αριθμού
και

μαθητευόμενων

Κατά ρτισης

Επαγγελματικής

(Μ εταλυκειακό

-Τάξη

Μ αθητείας ΕΠΑ.Λ, Μ αθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο
Δήμο μας κατά το σχολικό έ τος 2017 -2018». (ΣΕΛ. 51)
7.

Λήψη

απόφασης

περί

μετατόπισης

περιπτέ ρου,

του

μισθωτή κ. Χρήστου Σταύρου (σχετ.: 44/2017 Απ. ΕΠΖ).
(ΣΕΛ. 52)
8.

Λήψη απόφασης περί αιτήσεως χορήγησης βεβαίωσης
σχετικά

με

κατασχεθέ ν

από

το

Δήμο

υπομίσθωση

ακίνητο επί της Στρ. Καραϊσκάκη 83 & Δαβάκη. (ΣΕΛ. 53)
9.

Έγ κριση Κανονισμού λειτουργίας παιδικών σταθμών του
Δήμου Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ. 55)

10.

Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου καταβ ολής
μειωμέ νου μισθώματος για το μισθωμέ νο κυλικείο που
βρίσκεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Χαϊδαρίου,
15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ ΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

5

σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012.
(ΣΕΛ. 58)
11.

Λήψη απόφασης για την έ γκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου
Π.Κ.Τ.Μ .Ν.Ε

του

έ ργου:

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΑΓΩΓΟΥ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» (ΣΕΛ. 59)
12.

Λήψη

απόφασης

περαίωσης

περί

έ ργου:

έ γκριση

παράτασης

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

χρόνου
ΑΓΩΓΟΥ

ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ» (ΣΕΛ. 61)
13.

Λήψη

απόφασης

Προσωρινής

και

«ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ

για

την

συγκρότηση

Οριστικής

ΑΝΑΒΑΘΜ ΙΣΗ

Επιτροπής

Παραλα βής

του

ΤΗΣ

ΚΑΣΙΩΠΗΣ»

ΟΔΟΥ

έ ργου

(ΣΕΛ. 61)
14.

Λήψη απόφασης περί έ γκριση διενέ ργειας δημοπρασίας,
καθορισμός

τρόπου

μηχανολογικού

εκτέ λεσης,

για

Εξοπλισμού

την

στην

προμήθεια
υπηρεσία

καθαριότητας και ανακύκλωσης. (ΣΕΛ. 62)
15.

Λήψη απόφασ ης περί έ γκριση διενέ ργειας δημοπρασίας
και καθορισμός τρόπου εκτέ λεσης έ ργων. (ΣΕΛ. 62)

16.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

Απολογισμού

&

Ισολογισμού της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου,
οικον. έ τους 2017 (σχετ.: 18/2017 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ. 63)
17.

Λήψη

απόφασης

Προϋπολογισμού

περί
και

έ γκρισης

της

Αναμόρφωσης

Εισηγητικής

Έκθεσης

του
της

Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έ τους 2017
(σχετ.: 22/2017 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ. 64)
18.

Λήψη

απόφασης

Ετήσιου

περί

Προγράμματος

έ γκρισης
Δράσης

τροποποίησης
της

του

Κοινωφελής
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Επιχείρη σης

του

Δήμου,

6

οικον.

έ τους

2017(σχετ.:

23/2017 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ. 64)
19.

Λήψη

απόφασης

για

την

τοποθέ τηση

τριών

(3)

κατατοπιστικών πινακίδων διαδρομής προς τον Ιερό
Ναό Αγίας Μ αρίνας. (σχετ.: 43/2017 Απ. ΕΠΖ). (ΣΕΛ. 65)
20.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκριση

διοργάνωσης

Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και έ γκριση
διάθεσης πιστώσεων. (ΣΕΛ. 65)
21.

Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέ σεων κενωθέ ντων
Περιπτέ ρων (σχετ.: 47/2017 Απ. ΕΠΖ). (ΣΕΛ. 66)

22.

Λήψη απόφασης για την τοποθέ τηση προστατευτικών
κιγ κλιδωμάτων

στην

αδιέ ξοδο

της

οδού

«Ομήρου»

(σχετ.: 48/2017 Απ. ΕΠΖ). (ΣΕΛ. 67)
23.

Λήψη

απόφασης

για

την

τοποθέ τηση

εμποδίου

στο

πεζοδρόμιο επί της οδού «Αγίας Παρασκευής 61 -63» στο
Δάσος Χαϊδαρίου (σχετ.: 49/2017 Απ. ΕΠΖ). (ΣΕΛ. 69)
24.

Λήψη

απόφασης

εμποδίων

στη ν

για
οδό

την

τοποθέ τηση

«Κασσιόπης

πλαστικών

8»

-περιοχή

Ελ αιώνα(σχετ.: /2017 Απ. ΕΠΖ). (ΣΕΛ. 70)
25.

Λήψη

απόφασης

πεζοδρόμιο

στην

για
οδό

την
Αγ.

τοποθέ τηση

εμποδίου

Παρασκευής

34

σε

–περιοχή

Δάσος Χαϊδαρίου (σχετ.: 51/2017 Απ. ΕΠΖ). (ΣΕΛ. 70)
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγ κριση αποφάσεων υλοποίησης των υποέ ργων της
πράξης

με

τίτλο

«δομή

παροχής

βασικών

αγαθών,

κοινωνικό παντοπωλείο, παροχής συσσιτίου του Δήμου
Χαϊδαρίου». (ΣΕΛ. 71)
2.

Κυκλοφοριακέ ς ρυθμίσεις για την υλοποίηση του έ ργου
του μεγάλου αγωγού στη λεωφόρο Αθηνών. (ΣΕΛ. 71)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι, καλώς ήρθατε.

Η κυρία Ρηγάκη -Γκανά να

πάρει παρουσίες, η γραμματέας του Συμβουλίου.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα σας.
Νικόλαος,

Παντελάρος Βασίλειος παρών, Καραγιάννης

Δαουάχερ

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Ναουάφ,
Θερμού

Σταθάς

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,
Κωνσταντίνος,

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

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου -

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

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακ όπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι να ξεκινήσουμε με ερωτήσεις ανακοινώσεις.
Από την παράταξη του κ. Μποζίκα. Κυρία Τ οκατλίδη, θέλετε κάτι;
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Θα ήθελα να μας ενημερώσ ετε για την τελευταία απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής για το ανυψωτικό μηχάνημα που έγινε μια
διόρθωση της απόφασης της Οικονομικής του έτους του 2016,
νομίζω ήταν 24/5/16 ή μπορεί και νωρίτερα.
Να μας ενημερώσετε και μετά θα κάνω και την ερώτησή μου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Έχω κάποιες ερωτήσεις. Σε συνέχεια
του

προηγούμενου

Δημοτικού

Συμβουλίου,

αν

θυμάμαι

καλά

πρέπει να έχει κάνει την ερώτηση ο Βασίλης ο Καρατζαφέρης.
Σήμερα πολλοί εξ ημών ήρθαμε από τον εο ρτασμό της Αγίας
Παρασκευής και εχθές και σήμερα και συνέχεια το πρόβλημα με
την μπάρα στην Ηρώων Πολυτεχνείου συνεχίζεται, το θέσαμε.
Θεωρώ ότι κάποια πράγματα έχουν το συμβολισμό τους,
περάσαμε, βγήκε η εικόνα, κάναμε την περιφορά. Μπροστά μας
να υπάρχει αυτό το χάλι. Είναι μια πολύ άσχημη εικόνα και
ειδικότερα στη σημερινή ημέρα και τη χθεσινή τονίζει μια αίσθηση
του μπάτε σκύλοι αλέστε.
Εγώ

δεν λέω,

μόνιμα

να

λυθεί

το θέμα όχι απλά να

σκουπίσουμε και σήμερα και εχθές να ήταν αλλά πιστεύω ότι αυτό
το σκεπτικό δείχνει δεν ξέρω, κάποια πράγματα που σήμερα
πιστεύω κλείνουμε το τρίτο έτος της δημοτικής αρχής αυτής, καλό
είναι να το σκεφτείτε από το Σεπτέμβρη.
Αυτό
ευρύτερα.

και

κάποια

άλλα

θέματα

τα

Δεν θέλω να φάω πολύ χρόνο.

οποία

θα

θέσω

και

Για την οδό Πύλου

επίσης αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει πρόβλημα, καλό είναι να μας
εξηγήσετε. Εγώ απλά θα πω ότι δεχόμαστε πολλά τηλεφωνήματα
και στον κόσμο έτσι όπως επικοινωνούμε. Είναι η πρώτη είσοδος
στο δάσος, ας επισπεύσουμε όσο γίνεται δυνατόν και ας δοθεί
προτεραιότητα στην οδό Πύλου με τα όποια προβλήματα που
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ομολογουμένως έχει και τα αναγνωρίζουμε. Δεν είμαστε απόλυτα
αρνητικοί.
Πάνω στο πλαίσιο αυτό επειδή έλειπα στο προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο και οφείλω να κάνω μια παρατήρηση γιατί σε
σχέση με την καθ αριότητα και την ανακοίνωση που κάναμε γιατί
δόθηκαν

κάποιες

απαντήσεις,

θεωρώ

ότι

ίσα -ίσα

ότι

η

ανακοίνωση που βγάλαμε σε σχέση με την καθαριότητα είναι
ζυγισμένη

και

αντιλαμβανόμενη

τα

προβλήματα

τα

οποία

της

τρίτης

ομολογουμένως έχει ο Δήμος.
Όμως

επαναλαμβάνω,

ε ίσαστε

στο

τελείωμα

χρονιάς, ήσασταν 20 χρόνια αντιπολίτευση, εγώ δεν είπα να
λάμψει ο Δήμος από τη μια μέρα στην άλλη αλλά αυτή η
κατάσταση

μπορεί

να

βελτιωθεί

και

είμαστε

εδώ

με

τις

παρατηρήσεις μας τις συγκεκριμένες. Μια εξ αυτών σήμερα μετά
από το τέλος της απεργίας διαμαρτύρονται και οι περισσότεροι το
εισπράττουν με τη ζέστη αυτή που ενδυναμώνει αυτή τη μυρωδιά,
οι κάδοι δεν πλένονται σωστά και μυρίζουν.

Μια από τις

παρατηρήσεις που επιτρέψτε μου να κάνω.
Και ένα τελευταίο θέμα το οποίο τέθηκε στην πλατφόρμα, το
στείλαμε στο mail, ομολογουμένως το κοίταξα εγώ, δεν το είχα
προσέξει αλλά όντως υπάρχει πρόβλημα εκεί.

Είχε τεθεί σε

πολλά σημεία του Χαϊδαρίου και υπάρχει το πρόβλημα του
φωτισμού. Επί της Καραϊσκάκη όντως άλλαξαν κάποιες λάμπε ς
αλλά οι λάμπες αυτές φωτίζουν πάρα πολύ έντονα. Δεν ξέρω αν
είναι θέμα ρύθμισης ή οι συγκεκριμένες λάμπες.
Πάντως το αποτέλεσμα είναι αρνητικό και όχι θετικό. Από το
μη φωτισμό δηλαδή φτάνουμε στον έντονο φωτισμό. Πολλοί
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διαμαρτύρονται, ένας εξ αυτών έσ τειλε και ένα mail, το στείλαμε
σε εσάς πριν 15 -20 μέρες.
Και ένα τελευταίο επίσης, κάποια ερώτηση έχουμε δεχθεί
από δυο-τρεις συμπολίτες μας για τους πλημμυροπαθείς του 2015
που δεν έχουν αποζημιωθεί σε ποιο στάδιο βρίσκεται.

Έχει

περάσει καιρός από την προηγούμενη ερώτηση που τέθηκε και
για αυτό το λόγο το ξανά ρωτάμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ έχω μια ερώτηση σχετικά με το σταθμό της οδού Βεργίνας.
Εν

συντομία,

γνωρίζουμε

ότι

προηγούμενο χρονικό διάστημα.

είχε

γίνε ι

μια

συζήτηση

το

Γύρω στο Πάσχα αν γνωρίζω

καλά υπήρξε μια ανταλλαγή ή ζητήθηκε ανταλλαγή εγγράφων από
το Δήμο, από την Τ εχνική Υπηρεσία όσον αφορά τα πρωτόκολλα
παραλαβής αναλυτικών εργασιών, αν υπάρχει μελέτη εφαρμογής
και το προσωρινό πρωτόκολλο παραλαβής του ΟΑΕΔ με βάση το
οποίο υφίστανται εμπράγματα δικαιώματα.
Τ ο θέμα για εμένα είναι το εξής, αυτή τη στιγμή πού
βρισκόμαστε;

Εννοώ

σε

επίπεδο πολιτικής εκτίμησης, από

άποψη δηλαδή προσανατολισμού ο Δήμος το να αξιοποιηθε ί το
κτίριο για βρεφονηπιακό σταθμό, ένα ζήτημα είναι αυτό.
Δεύτερον,

που

βρισκόμαστε

γραφειοκρατικού ζητήματος.

από

την

άποψη

του

Δηλαδή από όσο γνωρίζω και δεν

ξέρω αν κάνω λάθος μετά την παραχώρηση που έχει γίνει το 2014
που έληξε αυτή, για ένα χρόνο ή ταν αυτή το 2015, στην ουσία
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είμαστε σε διαπραγμάτευση με τον ΟΑΕΔ αν θα πάρουμε το κτίριο
και θα το χρησιμοποιήσουμε.
Αν νομίζω καλά ότι είμαστε σε αυτή τη φάση. Και ξέρω ότι
είχε ανοίξει μια συζήτηση ανάμεσα στη διοικήτρια του ΟΑΕΔ και
στο δήμαρχο.
στα

οποία

Κα ι ανέφερα λοιπόν ορισμένα τεχνικά ζητήματα

θέλω

προμελέτη

ή

κάποιες

καταρχήν

απαντήσεις
εκτίμηση

αποκατάστασης του δρόμου, ένα

συν
για

αν
το

υπάρχει

μια

ζήτημα

της

σκέλος είναι αυτό, και αν θα

εφαρμοστεί ποια μελέτη.
Και το δεύτερο, η εκτίμηση α πό την επίσκεψη που έγινε από
τις τεχνικές υπηρεσίες νομίζω μεικτό κλιμάκιο όσον αφορά τις
φθορές στο υπάρχον κτίριο τι τάξη μεγέθους είναι.

Νομίζω ότι

έβαλα κάποια αναλυτικά ερωτήματα και νομίζω ότι από την
απάντηση του δημάρχου θα δω που βρισκόμαστε.
Ευχαριστώ. Δεν έχω άλλη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό λεπτό, να πω ότι ο κος Δρούλιας έχει ενημερώσει ότι θα
απουσιάζει σήμερα λόγω δουλειάς.
Πριν

συνεχίσουμε

οφείλω

να

ενημερώσω

το

Σώμα

συνάδελφοι ότι η αίθουσα λειτουργεί με γεννήτρια αυτή τη στιγμή
γιατί υπάρχει διακοπή ρεύματος. Όλο το δημαρχείο ότι λειτουργεί,
λειτουργεί με γεννήτρια. Να το έχετε υπόψη σας.
Ο κος Κέντρης; Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Δυο ερωτήσεις έχω εγώ να κάνω.

Η πρώτη είναι εδώ με τον

καύσωνα, νομίζω ότι ο Δήμαρχος πρέπει να τον έχει δει γιατί
έκανε μια επίσκεψη στη γιορτή από ότι έχω πληροφορηθεί.
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Κάποιος ασθενής ο οποίος νοσηλευόταν στο ψυχιατρείο, αν το
ξέρω και καλά το επώνυμό του είναι Γλέζος, αυτός ο άνθρωπος
πέρα από την ψυχική πάθηση εν πάση περιπτώσει που έχει, έχει
και πάρκινσον συγχρόνως.
Αυτός λοιπόν πήρε εξιτήριο από το Δαφνί και βρίσκεται
δίπλα από το αυτοκίνητο που μένει ο Χρήστος και μένει σε ένα
κουτί.

Έχω λοιπόν την αίσθηση ότι θα πρέπει αν ήδη δεν έχει

γίνει από πλευράς κοινωνικής υπηρεσίας ή από την πλευρά του
Δημάρχου θα πρέπει να γίνει μια παρέμβαση πως ο άνθρωπος
βρίσκεται εκτός νοσοκομείου με αυτή την πάθηση σαν σκυλί
κυριολεκτικά πεταμένος στο δρόμο.
Πήρε λέει, του δώσανε εξιτήριο. Ποιος τι, γιατί, δεν μπορώ
να βγάλω άκρη και από τον ίδιο ο οποίος δεν μπορείς να
συνεννοηθείς μαζί του δεν μιλάει και καλά. Ένα αυτό.
Τ ο δεύτερο είναι με τα στέγαστρα του ΟΑΣΑ. Υπάρχει μια
πληροφόρηση η οποία είναι τελείως αντιφατική. Η μια πλευρά λέει
ότι

αυτά

τα

κόβουν

και

τα

παίρνουν

διάφοροι

τσιγγάνοι.

Προηγούμενα πλ ηροφορήθηκα από τον Αντιδήμαρχο ότι αυτά τα
παίρνει λέει ο εργολάβος του ΟΑΣΑ γιατί δεν πληρώνεται από τον
ΟΑΣΑ.
Νομίζω ότι εδώ έχουμε καίριο λόγο παρέμβασής μας διότι
ήδη ο κόσμος βρίζει, έβριζε και από το χειμώνα αλλά και εγώ είχα
την εντύπωση, το είχα ξ αναρωτήσει ότι μάλλον τα παίρνει για να
τα αντικαταστήσουν με άλλα. Αλλά τώρα λέει τα παίρνουν γιατί
δεν έχει πληρωθεί ο εργολάβος.

Ήδη ο κόσμος κάθεται στη

στάση περιμένει μέσα στον ήλιο, σε λίγο καιρό μετά το χειμώνα
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στη βροχή, στο κρύο. Άρα λοιπόν θα π ρέπει να πάρουμε κάποια
θέση σαν Συμβούλιο και σαν Δήμαρχος να κάνει παρέμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει; Η κυρία Σκαμπά.
Κα ΣΚΑΜ ΠΑ:
Ναι, εγώ θέλω να φέρω ένα θέμα που έχει να κάνει με την πλατεία
Λαού-Σκαμπά.

Και σε σχέση με τ ις πολιτιστικές εκδηλώσεις που

έγιναν εκεί το καλοκαίρι. Θέλω για ακόμα μια φορά να ζητήσω
από τον Πρόεδρο να παραχωρήσω το χρόνο μου στους πολίτες
που έχω για την ερώτησή μου, νομίζω ότι θα την διατυπώσουν
καλύτερα.
Αν δεν το δεχθείτε θα την κάνω εγώ. Ω ραία.
Κα ΧΡΗΣΤΟΥ:
Καλησπέρα σας, λέγομαι Κατερίνα Χρήστου.

Είμαι από την

πολιτιστική ομάδα πλατείας Λαού ή Σκαμπά αν θέλετε η οποία
λειτουργεί αυτόνομα και σε εθελοντική βάση.
Για

δεύτερη

χρονιά

φέτος

οργανώσαμε

ένα

πρόγραμμα

δραστηριοτήτων για τα πιτσιρί κια μας και για τους γονείς που
συχνάζουν τα απογεύματα στην πλατεία μας.

Τ ο περιεχόμενο

των εκδηλώσεων ανακοινώθηκε στον κύριο Δήμαρχο εν καιρώ ο
οποίος μας θύμισε και με την επίσκεψή του τη δεύτερη μέρα των
εκδηλώσεων.
Χαρακτηριστικά

μας

είπε

μεταξύ

άλλ ων

συγκινητικών

προτάσεων ότι αυτές οι εκδηλώσεις πρέπει να γίνουν θεσμός.
Τ ον ευχαριστούμε.

Όμως

48

ώρες

μετά

από

το

τέλος

των

δραστηριοτήτων στις οποίες χωρίς υπερβολή συμμετείχαν κάθε
βράδυ πάνω από 100 παιδιά και μας πλησίαζαν και οι οικογένειές
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τους κάποιος αποφάσισε ότι πρέπει να καλύψει τα έργα των
μικρών παιδιών μας με άσπρη μπογιά.
Να σας μεταφέρω ένα σχόλιο παιδιών.

«Τ ώρα είμαστε σε

θάλαμο ψυχιατρικής κλινικής», παιδιά της Ε΄ τάξης Δημοτικού.
Επί ένα χρόνο οι ζωγραφιές των παιδιών μας που είχαν γίνει το
καλοκαίρι του 2016 δηλαδή δεν είχαν ενοχλήσει καμιά υπηρεσία
του Δήμου αλλά ξαφνικά όπως μου δήλωσε ο υπεύθυνος του
τμήματος περιβάλλοντος δεν μπορεί ο κάθε πολίτης ή η κάθε
ομάδα πολιτών να κάνει ότι θέλει. Πρέπει να ακολουθήσει μια
διαδικασία.
Δηλαδή σημαίνει αίτηση, έγκριση, μεταφορά του αιτήματος
στην επόμενη υπηρεσία κλπ. Τ ο ότι ο Δήμαρχος γνωρίζει το θέμα
δεν αρκεί. Σίγουρα έτσι δεν ενθαρρύνεται ο εθελοντισμός.
γραφειοκρατία;

Με

Σε καμιά περίπτωση. Και ποιες υπηρεσίες είχαν

αποφασίσει να εγκαταλείψουν την πλατεία Λαού επί σειρά ετών;
Ας σημειωθεί ότι τα ζητήματα της λειτουργικότητας της
πλατείας έχουν τεθεί και σε δημοτικά συμβο ύλια, το θυμόσαστε,
και

γραπτώς

με

υπογραφές

κατοίκων.

Ποια

υπηρεσία

ευαισθητοποιήθηκε, είχαμε οργανώσει μια ο μάδα εθελοντών για
το βάψιμο για τα παγκάκια της πλατείας που είναι σε άθλια
αισθητική κατάσταση.
Μήπως

πρέπει

πραγματοποιήσουμε;

να

κάνουμε

αίτηση

Και πού, σε ποια υπηρεσία;

να

το

Πρέπει να

συνάψουμε μια γραφιστική καλλιτεχνική έκθεση ή μπορούμε να το
κάνουμε; Σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ειπώθηκε ότι δεν
βλέπουμε τους κατοίκους να συμμετέχουν στη διατήρηση της
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πλατείας και θα γίνει αυτό μέσω γραφειοκρατικών διαδικασιών;
Νομίζω ότι δουλευόμαστε εδώ πέρα.
Σας παραθέτω εικόνες από την πλατεία πριν

από την

κάλυψη των ζωγραφιών των παιδιών μας και μετά. Και ας κρίνει
το Δημοτικό Συμβούλιο ας πούμε το τι είναι προτιμότερο.

Οι

ζωγραφιές των παιδιών μας ή τα αίσχη που υπάρχουν αυτή τη
στιγμή.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

Τ α δίνω στον Πρόεδρο να τα

διαβιβάσει. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει; Ερώτημα όχι προς την
κυρία,

ερώτημα

προς

απαντήσει ο Δήμαρχος.

το

προεδρείο.

Προς

το

Σώμα.

Θα

Υπάρχει ερώτημα άλλο; Τ ο θέμα σας

είναι στην ημερήσια διάταξη κύριε.
Από τους Αντιδημ άρχους ποιος συνάδελφος θα ήθελε το
λόγο;

Ο κος Χουδελούδης.

συναδέλφους.

Να εξηγήσω κάτι προς τους

Συνάδελφοι, με την ευκαιρία αυτή ήθελα να

ενημερώσω για κάτι το Σώμα. Ως δημοτική αρχή έχουμε δώσει το
δικαίωμα σε οποιοδήποτε κόμμα και σε οποιαδήποτε παράταξη
ακόμα και αν δεν εκπροσωπείται στο Δημοτικό Συμβούλιο να
χρησιμοποιεί την αίθουσα με ένα και μοναδικό όρο, να τη σέβεται.
Δυστυχώς σε τελευταία εκδήλωση που έγινε στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου από δημοτική παράταξη παρά τις
κατευθύνσεις

πο υ

δώσαμε

σαν

Δημοτικό

Συμβούλιο

να

μην

πειραχθούν μικρόφωνα και γραφεία γιατί αυτά εδώ κάνουν δίκτυο
και καταστρέφονται, δυστυχώς δεν σεβαστήκανε το χώρο. Οφείλω
να το πω, για αυτό και πήραμε μέτρα συνάδελφοι και όπως είδατε
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μικρόφω να

και

δεν

θα

ξανά

χρησιμοποιηθούν από κανέναν τα μικρόφωνα, τα μικρόφωνα λέω
όχι η αίθουσα, από κανέναν πλην του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τ ο κόστος τους είναι 550 ευρώ το ένα, είναι πάρα πολύ
δύσκολο

να

αγοράστηκαν

βρεθούν
κα ι

ανταλλακτικά,

δυστυχώς

έχουμε

δεν

ξέρω

πρόβλημα.

από
Η

πού

αίθουσα

βεβαίως θα δίνεται, βεβαίως θα τη χρησιμοποιούν οι παρατάξεις,
έχουν κάθε δικαίωμα αλλά συνάδελφοι πρέπει να πάρουμε αυτό
το μέτρο γιατί δεν θα μπορούμε να κάνουμε Δημοτικό Συμβούλιο.
Συγνώμη για τη διακοπή, κύριε Χο υδελούδη.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Καλησπέρα και από εμένα.
του κ. Ντηνιακού.
μυρωδιά.

Δυο -τρία πράγματα για την ερώτηση

Με το θέμα της καθαριότητας και τη γνωστή

Γίνονται προσπάθειες, θα το έχετε γνώση ότι το

πλυντήριο κάδων δεν λειτουργεί, είναι διαλυμένο κα ι με άλλους
τρόπους πλένονται οι κάδοι και απολυμαίνονται.
Δεν είναι εύκολο. Εγώ να κάνω και μια παρατήρηση και μια
προτροπή προς όλους τους συναδέλφους. Υπάρχει ένα θέμα με
την καθαριότητα με τα οικόπεδα που πάνε και καθαρίζουμε και
την

ίδια

ώρα

βγαίνουν

σκουπίδια

σε

οικόπεδα

που

είναι

ακάλυπτα. Καλό είναι και οι συνάδελφοι, όλοι που ασχολούμαστε
με τα τοπικά ζητήματα της πόλης να έχουμε και το νου μας, να
προτρέπουμε τον κόσμο σε κάποια πράγματα που να λύνονται.
Δεν είναι δυνατόν να αστυνομεύεται ο Δήμ ος ή όλες οι γειτονιές
από υπαλλήλους του Δήμου, δεν είναι δυνατόν.
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Κλείνοντας να πω γίνεται η προσπάθεια για την αγορά των
μηχανημάτων και το ξέρετε που θα μας δώσει μια ανάσα και θα
λειτουργήσουμε πολύ πιο καλύτερα και πιο σωστά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος από τους συναδέλφους Αντιδημάρχους;

Θα δώσουμε το

λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Να ξεκινήσω, μάλλον να τα πάρω με
τη σειρά που έγιναν οι ερωτήσεις.

Για την απόφαση της

Οικονομικής Επιτροπής. Πρώτα -πρώτα έχω πει πάρα πολλές
φορές ότι κάποιες ερωτήσεις θα μπορούσαν να γίνονται είτε στις
υπηρεσίες, είτε στον Πρόεδρο της Οικονομικής Επιτροπής, στο
δήμαρχο, στους αντιδημάρχους.
Δεν

καταλαβαίνω

τι

νόημα

έχει

να

γίνονται

κάποιες

ερωτήσεις που θα μπορούσαν να είχαν λυθεί αν θέλετε και πολύ
πιο αναλυτικά και να δοθούν και οι απαντήσεις που χρειάζονται
πιο ολοκληρωμένα από το να μπαίνουν στο Δημοτικό Συμβούλιο
για δημιουργία εντυπώσεων και μόνο.

Αλλά αυτό εντάξει το

ξεπερνάμε, ότι ερωτήσεις γίνονται θα τις απαντάμε έτσι με μεγάλη
ευχαρίστηση.
Λοιπόν,

για

την

Οικονομική

Επιτροπή.

Ξέρετε

ότι

προχωρήσαμε στην αγορά δυο αυτοκινήτων τα οποία ήδη έχουν
βγει στην κυκλοφορία, ενός φορτηγού και ενός ανυψωτικού. Ο
διαγωνισμός συμπεριελάμβανε και την αγορά ενός GSB, ενός
φορτωτή

δηλαδή.

Το

συ νολικό

ποσό

που

ανέρχονταν

προμήθεια αυτών των μηχανημάτων ανέρχονταν στις 204.000.
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Ήταν δηλαδή τέλος πάντων να μην πω αναλυτικά, ως προς
το σκέλος του φορτωτή ο διαγωνισμός βγήκε άγονος, άρα αυτό το
κομμάτι βγήκε εκτός διαγωνισμού. Ήταν περίπου 22.000 η αγορά
του φορτωτή. Έτσι λοιπόν έμεναν 182.000 από τα δυο αυτοκίνητα
για τα οποία συνεχίστηκε ο διαγωνισμός.
Η απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής που έγινε πέρυσι
ανέφερε αυτό το γεγονός, μόνο που δεν έκανε την αφαίρεση για
να πει ποιο ποσό παραμένει. Δ ηλαδή έλεγε αναλυτικά το τι έχει
συμβεί, ότι κρίθηκε άγονος ένας διαγωνισμός, αφαιρείται αυτό το
ποσό, δεν έγραφε όμως το ποσό των 182.000.
Αυτό είναι το κρίσιμο σημείο γιατί ένας διαγωνισμός πάνω
από 200.000 θα πρέπει να γίνει προσυμβατικός έλεγχος, δηλα δή
μια

διαδικασία

ουσίας.

γραφειοκρατική

περισσότερο

και

όχι

επί

της

Αυτό λοιπόν δεν γράφτηκε αν θέλετε λόγω κακής

διατύπωσης ενώ φαινόταν από το κείμενο, από τα πάντα.

Και

βέβαια και από την αγορά.
Κόπηκαν τα εντάλματα από τη στιγμή που πήραμε τα
μηχανήματα, πήγαν στον πάρεδρο και ο πάρεδρος έβαλε το
ζήτημα ότι έπρεπε να υπάρξει μια απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με σημερινή ημερομηνία, δεν τον ενδιέφερε δηλαδή αν
θα είχε εκείνη την ημερομηνία ή τη σημερινή που να ανέφερε
ακριβώς αυτό το γεγονός.
Αυτό λοιπόν έκανε η Οικονομική Επιτροπή, συνεδρίασε και
με ομόφωνη απόφασή της επιβεβαίωσε την ουσία αυτού του
θέματος, πήγαν τα χαρτιά στον Πάρεδρο, εγκρίθηκαν και μάλιστα
σήμερα πληρώθηκαν και τα δυο αυτοκίνητα. Αυτό είναι το θέμα.
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να

κυκλοφορήσουν

τα

αυτοκίνητα δεν τους κάνουμε το χατίρι, στεναχωρήθηκαν πάρα
πολύ προφανώς κάποιοι αλλά τέλος πάντων η αγορά έγινε όπως
θα προχωρήσει ο Δήμος και σε όλα τα ζητήματα τα οποία έχει
βάλει και όλους τους στόχους που έχει βάλει για υλοπο ίηση.
Για την μπάρα της Ηρώων Πολυτεχνείου.

Τ ο μπάτε σκύλοι

αλέστε ίσχυε για 30 χρόνια τώρα από τη στιγμή που έγινε ο
πεζόδρομος αυτός και δεν προβλέφθηκε να μπουν μέτρα που θα
εμποδίζουν την είσοδο των αυτοκινήτων στο χώρο.
Αυτό το μπάτε σκύλοι αλέστε λο ιπόν των 30 χρόνων το
αντιμετωπίσαμε εμείς πριν από 2 χρόνια με τρομερή προσπάθεια
αν θέλετε, φτιάξαμε αυτή την μπάρα και την στηρίζαμε όπως και
θα τη στηρίξουμε βέβαια με τρομερές θυσίες. Δεν μπορείτε να
φανταστείτε επειδή ενοχλούσε η μπάρα, εξυπηρετούσε

πάρα

πολύ τον κόσμο αλλά ενοχλούσε κάποιους οι οποίοι ήθελαν
πραγματικά να μπαίνουν μέσα, να μαρκάρουν κλπ.
Για δυο χρόνια έγινε περίπου 20 φορές 20 καταστροφές της
μπάρας. Δηλαδή είχαμε μια απίστευτη συχνότητα, είναι εδώ η
διευθύντρια

τεχνικής

υπηρεσίας,

ο

αντιδήμαρχος,

είναι

ο

Βαρυτιμιάδης ο Ηλίας που είχε ασχοληθεί και αυτός σε πρώτη
φάση για να μπει η μπάρα. Ξέρει πολύ καλά και μπορεί να μας
πει αν θέλει και πολλά πράγματα για το τι αγώνα δώσαμε.
Τ ην τελευταία φορά, λοιπόν, η μπάρα είχε πάρα πολύ
μεγάλη καταστροφή. Πήγαμε πια, δεν ξέρω με βαριοπούλες, με τι
και της έκαναν τεράστια καταστροφή. Προσπαθούμε να βρούμε
τρόπο και με την τεχνική υπηρεσία, με τη διευθύντρια έχουμε βρει
προσπέκτους, έχουμε μιλήσει με διάφορους προμηθευτές για να
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βρούμε τρόπο να βάλουμε εγκατάσταση η οποία δεν θα μπορεί να
καταστρέφεται από εδώ και πέρα.
Αν κάποιοι λοιπόν ανακάλυψαν τώρα και δεν περπατούσαν
στο Χαϊδάρι για 30 ολόκληρα χρόνια τότε πραγματικά ισχύει το
μπάτε σκύλοι αλέστε για αυτό το μικρό χρονικό διάστημα που έτσ ι
πάνε κάποιοι και καταστρέφουν την μπάρα. Αλλά τουλάχιστον
μνήμη έχουμε όσοι κυκλοφορούσαμε και όσοι μέναμε στο Χαϊδάρι
και όσοι έχουμε πάει πάρα πολλές φορές στην περιφορά της
Αγίας Παρασκευής.
Για την οδό Πύλου πιστεύω ότι καλό θα είναι πρώτον να
βλέπετε τα εισηγητικά γιατί μέσα έχει λειτουργική αποκατάσταση
της οδού Πύλου 24.800 ευρώ. Αλλά δεν είναι αυτό το ζήτημα. Τ ο
ζήτημα με την οδό Πύλου που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον
ανατρέχει και αυτό στο παρελθόν.
Τ ι έγινε λοιπόν εκεί;

Έγινε ένας αγωγό ς ο οποίος έρχεται

από το δάσος, έχει διάμετρο δυο μέτρα και καταλήγει αυτό το
οποίο

έχουμε

πει

ουσιαστικά διέξοδο.

πάρα

πολλές

φορές,

καταλήγει

σε

ένα

Καταλήγει σε έναν αγωγό 80 εκατοστών

όπου το τσιμέντο το οποίο έχει μπει μάλιστα έχει αφήσει πολύ
λιγότερο από 80 εκατοστά, πολύ μικρότερη διάμετρο.
Άρα λοιπόν αυτή είναι η μια διακλάδωση, περνάει κάτω από
την εθνική οδό και πηγαίνει στην οδό Κορυτσάς και βλέπουμε τα
προβλήματα

που

υπάρχουν

στην

οδό

Κορυτσάς.

Η

άλλη

διακλάδωση πηγαίνει αριστερά προς την Αθή να επί της λεωφόρου
Καβάλας και αυτή είναι τυφλή βέβαια κλειστή και είναι για να
δέσει, για να κουμπώσει με τον κεντρικό αγωγό ο οποίος έχουμε
και σε αυτόν, θα δείτε τώρα και έκτακτο θέμα για τον κεντρικό
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αγωγό, θα κούμπωνε λοιπόν με τον κεντρικό αγωγό ο ο ποίος
κεντρικός αγωγός και αυτός για πάρα πολλά χρόνια ήταν στα
συρτάρια

και

δεν

υλοποιούνταν

αυτό

το

έργο

που

είναι

απαραίτητο, που είναι αναγκαίο για όλο το Χαϊδάρι.
Εγκληματική λοιπόν ενέργεια αυτοί οι οποίοι σχεδίασαν,
υλοποίησαν, παρέλαβαν και η πολιτ ική ηγεσία τότε η οποία
δέχτηκε να γίνει αυτό το έργο το οποίο δημιούργησε στην πορεία
το πρόβλημα της οδού Πύλου.

Τ ι κάνουν λοιπόν τα νερά;

Έρχονται κάτω με μια διάμετρο δυο μέτρων, πέφτουν πάνω στους
ούτε 50 πόντους δεν έχουν απομείνει και γυρνάνε πίσω . Και
δημιουργούν

τα

προβλήματα

και

σπάνε

τον

αγωγό

και

πλημμυρίζουν, πετάνε τα φρεάτια, πετάνε το φρεάτιο που είναι
ακριβώς στην Πύλου και λεωφόρο Καβάλας, πετάνε το φρεάτιο
εκεί που είναι τώρα η τρύπα και προσπαθούμε, έχει ζυμώσει
πάρα πολύ πια εκεί το έ δαφος και έχει και προβλήματα. Και
πετάνε και το πιο πάνω φρεάτιο το οποίο είναι περίπου στην οδό
Φυλής.
Αυτή

την

αντιμετωπίσουμε.

κατάσταση

λοιπόν

προσπαθούμε

να

Τ ο κλείσιμο της οδού Πύλου έγινε έτσι γιατί

είχε ζυμώσει τόσο πολύ το έδαφος στο συγκεκριμ ένο σημείο που
δεν έπαιρνε άλλο μπάλωμα πια. Είχε γίνει επικίνδυνο δηλαδή για
να πέσουν μέσα αυτοκίνητα και να έχουμε βέβαια θύματα.
Ήταν μια απόφαση που δεν ήταν καθόλου εύκολη για εμάς
αλλά εκ των πραγμάτων έπρεπε να την πάρουμε. Από εκεί και
πέρα όμως προσπαθούμε να λύσουμε, να δώσουμε λύσεις στο
πρόβλημα.
κάμερες.

Έχουν έρθει ειδικοί, έχουν μπει δυο φορές μέσα
Τ ην πρώτη φορά επειδή δεν ήταν πλήρης η εικόνα
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επαναλήφθηκε το Σάββατο και έδειξε ότι ακριβώς το φρεάτιο που
έχει τη ζύμωση που λέμε τώρα που υπάρχει αυτό το μεγάλο
πρόβλημα, εκεί υπάρχει ένα σπάσιμο στο πάνω μέρος του
αγωγού.
Άρα λοιπόν βρήκαμε γιατί δεν μπορούσες να πας στα τυφλά
στο να κάνεις ενέργειες χωρίς να δεις έτσι όλα αυτά. Ήδη έχουμε
βάλει το θέμα στην αναμόρφωση. Έχουμε έρθει σε επα φή με
ειδικούς

και

αποκατάσταση

βέβαια
εκεί

του

το

επόμενο

αγωγού

και

διάστημα
βέβαια

θα

θα

γίνει

γίνει

η

και

η

αποκατάσταση του δρόμου.
Βέβαια να σας πω και πάλι ότι αν δεν έρθει να κουμπώσει ο
κεντρικός αγωγός όπως είναι τώρα κατασκευασμένο αυτό το έργο
πάλι θα έχουμε προβλήματα το επόμενο διάστημα.

Δεν μπορείς

τον δίμετρο σωλήνα να τον συνεχίσεις στην οδό Κορυτσάς γιατί
θα πνιγούν τα σπίτια απέναντι, θα πνιγεί το κολυμβητήριο και το
3 ο Δημοτικό σχολείο.
Είναι ένα έργο το οποίο πραγματικά σας λέω οδηγούσ ε στο
πουθενά και εμείς προσπαθούμε να δώσουμε λύση σε αυτό το
γρίφο με επιτάχυνση των διαδικασιών για τον κεντρικό αγωγό και
με μπάλωμα αυτή τη στιγμή αλλά ένα ουσιαστικό μπάλωμα ούτως
ώστε να κλείσει και ο δρόμος και να μην υπάρχουν προβλήματα.
Για την κ αθαριότητα είπε ο Αντιδήμαρχος πάρα πολλά.

Το

πλύσιμο των κάδων, ξέρετε ότι δεν υπάρχει πλυντήριο κάδων,
είναι στην παραγγελία που έχουμε κάνει.

Πρέπει όμως να

παραδεχθείτε ότι τουλάχιστον τώρα πια που έχει αποκατασταθεί
έτσι η καθαριότητα στην πόλη έχου με αρχίσει πια να ασπρίζουμε
όλους τους χώρους όπου υπάρχουν τα φρεάτια.
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αρχές

Σεπτέμβρη

θα

πάρουμε αρκετούς κάδους για τα απορρίμματα, 160 κάδους.
Επίσης

θα

πάρουμε

κάδους,

ήρθαμε

σε

επαφή

με

την

ανακύκλωση και για την ανακύ κλωση και βέβαια όσο μπορούμε θα
κάνουμε και μια έκκληση στον κόσμο, μια καμπάνια για να
σεβαστεί ο ίδιος ο κόσμος την καθαριότητα γιατί αυτό που γίνεται
να πηγαίνει ο καθένας και να πετάει ότι θέλει, όπου θέλει,
σακούλες έξω από κάδους είναι απίστευτο να είναι άδειος ο
κάδος και να μην ρίχνουμε τη σακούλα μέσα.

Δηλαδή κάπου

πρέπει να υπάρχει και μια ευαισθητοποίηση του κόσμου για αυτό
το πράγμα.
Για το φωτισμό της Καραϊσκάκη.

Ειλικρινά σε αυτή την

αίθουσα όλα περίμενα να τα ακούσω αλλά να έρχεται σαν
ερώτημα μια δεν ξέρω αναφορά, τι να πω, το είδα και εγώ αυτό
και πραγματικά καθίσαμε όλοι στο δημαρχείο και λέμε μα τι
γράφει ο άνθρωπος. Και να έρχεται αυτό σαν αίτημα και σαν
δεδομένο ότι υπάρχει άπλετος φωτισμός πια στην Καραϊσκάκη
νομίζω ότι ξεπερνάει κάθ ε όριο.
Πόσες

φορές

σε

αυτή

την

αίθουσα

δεν

λέγατε

ότι

η

Καραϊσκάκη δεν έχει επαρκή φωτισμό. Και πραγματικά και όλοι το
αναγνωρίζουμε αυτό. Βάλαμε λοιπόν, μπήκε τώρα…
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μισό λεπτό, αυτή την ιστορία να παραφράζεται που λέμε είναι
πολιτική δεκαετίας ’80.

Επιτέλους να σταματήσετε αυτή την

πολιτική και αυτά που…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κύριε Ντηνιακέ, είναι η ώρα που μιλάει ο Δήμαρχος.

Δεν σας

διέκοψε. Κύριε Ντηνιακέ, δεν σας διέκοψε κανείς, δεν έχετε
δικαίωμα να διακόπτετε κανέναν. Δεν σας διέκοψε κανείς, δεν θα
διακόπτετε κανέναν.

Σας παρακαλώ πάρα πολύ.

Δεν σας

διέκοψε κανείς, δεν έχετε δικαίωμα να διακόπτετε κανέναν.
Αν ενοχλείστε πολιτικά να απαντήσετε πολιτικά.
τα μέσα.

Έχετε όλα

Στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα διακόπτετε κανέναν.

Παρακαλώ, Δήμαρχε .
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, παρέρχομαι αυτά γιατί ο φτωχούλης του Θεού κάνει
κρίση.

Ειλικρινά λυπάμαι πάρα πολύ, έχεις χάσει την ψυχραιμία

σου, πιστεύω κάποια στιγμή να την βρεις. Γιατί αν αρχίσουμε και
μιλάμε για παλάτια, για πολυκατοικίες και για οικοπεδοφάγους και
για τοκογλύφους σε αυτή την πόλη ξέρεις πολύ καλά και όλοι
γνωρίζουν πάρα πολύ καλά το τι έχει συμβεί. Πάρα πολύ καλά
ξέρουν όλοι.
Τ ι να μιλήσω δεν κατάλαβα, σε τι;

Άκουσέ με λοιπόν,

συνεχίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ, έχετε όλη τη δυνατότητα να απα ντήσετε και τα
μέσα να απαντήσετε. Τ ώρα αυτή τη στιγμή απαντά ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έγινε λοιπόν μελέτη από την τεχνική υπηρεσία για την ενίσχυση
του φωτισμού της Καραϊσκάκη, του πεζόδρομου. Τ ο αποτέλεσμα
νομίζω ότι το είδαμε όλοι. Επιτέλους στο κομμάτι αυτό το οποίο
έγινε γιατί έχουμε ακόμα ένα δεύτερο κομμάτι από την Πλαστήρα
μέχρι το Παλατάκι να ενισχύσουμε το φωτισμό.
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Αυτό το κομμάτι λοιπόν φωτίστηκε και όλος μα όλος ο
κόσμος

λέει

Καραϊσκάκη.

ότι

επιτέλους

έχουμε

σωστό

φωτισμό

στην

Αυτό το πράγμα τώ ρα βρέθηκε ένας ο οποίος

έστειλε στο agenda xaidari και λέει το εξής, ότι καλώς ο φωτισμός
αλλά εμποδίζονται λέει οι οδηγοί οι οποίοι κυκλοφορούν με τα
αυτοκίνητά τους από το φωτισμό του πεζόδρομου.
Αυτό είναι το ερώτημα το οποίο βάζει ο συγκεκριμένος
κάτοικος και το οποίο σήμερα ήρθε ο Βαγγέλης ο Ντηνιακός ο
οποίος το βάζει σαν ερώτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο.

Είμαστε

λοιπόν υποχρεωμένοι να απαντήσουμε ότι δεν υπάρχει από
κανέναν άλλον οποιαδήποτε τέτοιου είδους παρατήρηση. Ίσα -ίσα
που επιτέλους η Καραϊσκά κη σε αυτό το κομμάτι έχει επαρκή
φωτισμό.
Ήδη

αυτό

συνδυάζεται

με

την

αποξήλωση

όλων

των

φωτιστικών ή οτιδήποτε άλλο είχαν μπει στην Καραϊσκάκη και
δημιουργούσαν αυτή την άθλια εικόνα και βέβαια το επόμενο
διάστημα θα γίνει και η συμπλήρωση από τη Δαβάκη μέχρι το
Παλατάκι.
Για τους πλημμυροπαθείς.

Εδώ υπάρχει ένα τεράστιο θέμα

υπηρεσιών όπου τα υπουργεία μεταξύ τους παίξανε ένα άθλιο
παιχνίδι.

Ενώ ήρθε στην αρχή έγκριση ποσού χωρίς όμως τα

χρήματα και ενώ οι υπηρεσίες του Δήμου, η κοινωνική υπηρεσία
που κάνει όλη αυτή τη διαδικασία είχαν τη διαβεβαίωση ότι θα
μπουν τα χρήματα, κάποια στιγμή υπήρξε μια εμπλοκή μεταξύ του
Υπουργείου Εργασίας και του Υπουργείου Οικονομικών για το
ποιος τελικά θα πρέπει να δώσει τα χρήματα.
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Μετά από πάρα πολλές, πρέπει να σ ας πω ότι έχουμε κάνει
δεκάδες

επαφές,

έχουν

πάει

παράγοντες

υπηρεσιακοί

στα

υπουργεία, επιτέλους προχθές ξεκαθαρίστηκε, όχι προχθές, την
προηγούμενη εβδομάδα ξεκαθαρίστηκε το θέμα και επιτέλους
ήρθε από το Υπουργείο Οικονομικών ότι αυτό αναλαμβάνει και θα
εκταμιεύσει το ποσό για τους πλημμυροπαθείς.
Εδώ βέβαια πρέπει να πούμε το εξής. Συζητώντας πριν από
λίγες μέρες με άλλους δημάρχους για το θέμα αυτό υπάρχουν
δήμοι οι οποίοι, δεν πληρώνει βέβαια ο Δήμος απλά λέω,
πλημμυροπαθείς δήμων όπου από τις πλημμύ ρες του ’11, ’12 και
’13 παίρνουν τώρα τα χρήματα. Για να φανταστείτε δηλαδή τι
ακριβώς γίνεται και δυστυχώς είναι και ένα φαινόμενο που το
αντιμετωπίζουν και οι πυροπαθείς και οι σεισμοπαθείς και όλες
αυτές οι κατηγορίες των συνανθρώπων μας που παθαίνουν πολύ
μεγάλες ζημιές.
Για το βρεφονηπιακό σταθμό της Βεργίνας. Επιτέλους μετά
από ένα χρόνο ο ΟΑΕΔ έστειλε προχθές μια δισκέτα όπου
αναφέρει την καταμέτρηση, πως τη λέτε εσείς οι Μηχανικοί Γιώτα;
Τ ο πώς κατασκευάστηκε ο σταθμός.
Εδώ υπάρχουν αρκετά θέματα , σας έχω ενημερώσει εδώ στο
Δημοτικό Συμβούλιο αρκετές φορές για αυτό το θέμα για το
σταθμό Βεργίνας που έχει να κάνει πρώτον με το τι συμφωνία, τι
είδους συμφωνία θα γίνει μεταξύ του Δήμου και του ΟΑΕΔ, αν
δηλαδή έρθει ο σταθμός με τι όρους θα έρθει. Για τί αν θυμάστε
πολύ

καλά

οι

όροι

που

προβλέπονταν

ήταν

απαράδεκτοι,

προβλέπονταν δηλαδή ότι δίνεται για δέκα χρόνια και όποτε θέλει
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τον παίρνει ο ΟΑΕΔ, ότι πρέπει ο Δήμος να τον φτιάξει με δικά
του μέσα κλπ.
Αυτή τη στιγμή έχουμε να αντιμετωπίσουμε τα εξής θέματα.
Πρώτον, σε σχέση με το δρόμο.

Αν γίνει ο δρόμος της οδού

Βεργίνας όπως προβλέπεται κατά τη γνώμη μου θα υπάρχουν
τεράστια προβλήματα για τις ιδιοκτησίες πριν και μετά την οδό.
Δεύτερον, είναι τόσο επικλινές σε εκείνο το σημείο που δεν θα
εξυπηρετεί την ανάγκη για την οποία πρέπει να γίνει ο δρόμος
από τη Βεργίνας, δηλαδή για να μπαίνουν αυτοκίνητα μέσα.
Και τρίτον αν θέλετε υπάρχει και ένα πρόβλημα το οποίο
βάζουν από την τεχνική υπηρεσία ότι ακόμα γίνεται ζύμωση στο
οικόπεδο που είναι από κάτω στα 11 στρέμματα δηλαδή και δεν
μπορούμε να διακινδυνεύσουμε ένα τέτοιο δρόμο υπερυψωμένο
σε ένα σημείο όπως είναι εκείνος.
Και το δεύτερο ζήτημα είναι αν πάρουμε το σταθμό ποιος θα
πληρώσει τη διαφορά της ολοκλήρωσης του σταθμού και βέβαια
μετά την καταμ έτρηση, που αυτό θα το κρίνουμε μετά την
καταμέτρηση που θα γίνει και πόσα έξοδα χρειάζονται ακόμα για
να γίνει ο σταθμός.
Όλα αυτά είναι προς συζήτηση.

Τ ο επόμενο διάστημα

πιστεύω ότι θα λυθούν αυτά τα θέματα και θα αποφασίσουμε για
το τι θα γίνει.

Πάν τως να σας πω ότι φέτος λειτούργησε ο

σταθμός στο Δάσος στην 3 η Σεπτεμβρίου που σημαίνει ότι
απορροφήθηκε έτσι ένα καλό ποσοστό παιδιών, δεν υπάρχει
δηλαδή έτσι το οξυμένο πρόβλημα που υπήρχε παλιότερα.
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Για τον άστεγο ειλικρινά δεν ξέρω τίποτα, δεν μπορώ ν α
απαντήσω. Δεν ξέρω καθόλου, δεν μπορώ να σου απαντήσω γιατί
δεν το ξέρω. Αύριο το πρωί θα δούμε με την κοινωνική υπηρεσία.
Να πω λίγο για την πολιτική ομάδα του δάσους. Εγώ πρώτα
από όλα θέλω να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια γιατί έχουν
μια

πολύ

σημαντι κή

δραστηριότητα,

έχουν

κάνει

τρομερά

πράγματα. Είναι τώρα δυο -τρία χρόνια, από πέρυσι ξεκίνησαν να
κάνουν αυτές τις δράσεις εκεί τις πολυήμερες, δεν εξαντλείται σε
μια μέρα η δράση.
Βέβαια

είναι

παππούδων κλπ.

καθημερινή

η

παρουσία

εκεί

των

γονιών,

Έχε ι πάρει ζωή η πλατεία Σκαμπά. Έχουν

κάνει πάρα πολλά πράγματα και πραγματικά θέλω να σας δώσω
συγχαρητήρια για αυτό, δεν το λέω έτσι δηλαδή.

Και όλα αυτά

που κάνατε φέτος είναι και το πρόγραμμα εδώ ήταν τρομερά.
Δηλαδή δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσος κ όσμος, πόσα παιδιά
μαζεύονταν, δηλαδή ένα ατέλειωτο πανηγύρι γινόταν εκεί.
Και αυτό που αναφέρεται εδώ εγώ ειλικρινά τώρα έπεσα από
τα σύννεφα. Δηλαδή δεν το ξέρουμε και δεν θα μπορούσαμε ποτέ
να δώσουμε εμείς την έγκριση σαν Δήμος να σβηστούν αυτές οι
ζωγραφιές.
προηγούμενο

Εδώ

λέμε

πεντάμηνο

να

κάνουμε,

που

είχαμε

έχουμε
ζωγράφο

στείλει
και

με

το

έφτιαχνε,

ζωγράφιζε τους παιδικούς σταθμούς στα νηπιαγωγεία και τα
δημοτικά.
Θέλουμε τέτοιου είδους ζωγραφιές στην πόλη, όχι ότι θα
δίναμε εντολή να σβηστούν αυ τά τα πράγματα. Δηλαδή απορώ
ειλικρινά και θέλω να μου πείτε το όνομα, να μου πείτε αύριο
ποιος έδωσε εντολή να σβηστούν αυτά. Και έπρεπε εκείνη την
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ώρα να πάρετε ένα τηλέφωνο να το σταματήσουμε, αυτό είναι
εγκληματικό ειλικρινά.
Δεν υπήρχε περίπτωση εμείς να δώσουμε, θα δίναμε εμείς
σαν δημοτική αρχή εντολή να σβηστούν αυτά εδώ και να υπάρχει
ένας άσπρο, ένας άσπρος τοίχος;

Αν είναι δυνατόν. Σε καμιά

περίπτωση. Ειλικρινά.. Ναι, αλλά πού πήρατε τηλέφωνο;
Δεν το πιστεύω, δηλαδή ειλικρινά...

Όχι, δεν λέ τε, μα είναι

οι φωτογραφίες εδώ τι ψέματα να πείτε; Αλλά δεν υπήρχε καμία
μα καμία περίπτωση εμείς να δώσουμε τέτοιου είδους εντολή.
Δεύτερον, έχετε κάθε δικαίωμα αν θέλετε, το παίρνετε μόνοι
σας αυτό το δικαίωμα να κάνετε ότι δραστηριότητες θέλετε.
Πραγματικά εμείς θέλουμε οι πλατείες να λειτουργήσουν έτσι
όπως λειτουργεί η πλατεία Σκαμπά. Μακάρι δηλαδή να υπήρχαν
πρωτοβουλίες

ανθρώπων

σε

όλες

τις

πλατείες

και

να

ζωντανεύανε πάλι οι πλατείες μας. Αυτό θα ήταν ευχής έργο.
Αυτό ζητάμε, να βγει ο κόσμος έξ ω και βέβαια ότι μπορούμε
και σαν Δήμος να βοηθήσουμε με υλικά, με οτιδήποτε μπορούμε.
Βέβαια να πούμε ότι εκεί έχουμε κάνει τις πρώτες παρεμβάσεις
και βέβαια θα ολοκληρωθούν και το επόμενο διάστημα. Γιατί να
λέμε

και

τα

καλά,

κάναμε

αρκετές

παρεμβάσεις

κ αι

θα

συνεχιστούν για το επόμενο διάστημα.
Πάντως εγώ να ζητήσω συγνώμη εκ μέρους του Δήμου αλλά
δεν γνωρίζαμε τίποτα. Αυτό σας το λέω, δηλαδή είναι δυνατόν να
γνωρίζαμε και να το… Είναι απίστευτο.
Κα ΣΚΑΜ ΠΑ:
Έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πάρα πολλές φορές αναφορές
από δημοτικούς συμβούλους για βανδαλισμούς. Αυτό που έγινε
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ενεργοποιήθηκαν

τα

παιδιά,

ασπρίσανε την πλατεία τους γιατί έχει σημασία, όταν ένα χώρο
λειτουργείς μέσα σε αυτό, το θεωρείς δικό σου, ζωγραφίσανε και
οι έφηβοι δεν βανδαλίσανε την πλατεία επί ένα χρόνο.
Όταν φέτος βάφτηκαν άσπρες οι ζωγραφιές την άλλη μέρα
έγινε βανδαλισμός. Είναι πολύ σημαντικό αυτό δίδαγμα για όλους
μας για το πώς μπορεί να μάθεις στη νέα γενιά να σέβεται το
χώρο, όταν το νιώσει δικό της. Αυτό είναι που δεν κάνουμε. Και
αυτό είναι που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι και είναι το αξιόλογο.
Δεν είναι αυτές καθ΄ εαυτές οι εκδηλώσεις, είναι το ότι βάλανε τον
κόσμο να κάνει αυτά τα πράγματα και να θεωρεί το χώρο δικό
του.
Και αυτό ενσωμάτωσε και τους εφήβους που έχουν όλη αυτή
τη δυσκολία. Ήθελα να το πω αυτό γιατί είναι μεγάλο δίδαγμα και
για εμένα ήταν.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, για να συνεχίσω και να ολοκληρώσω και με το επόμενο
θέμα για τη Φιλίππου, να πω ότι πράγματι έτσι είναι. Δηλαδή
όπου

υπάρχουν

ζωγραφιές,

όπου

υπάρχουν

κάποια

έργα

παλιότερα είχαν βγει οι ζωγράφοι και εδώ από την περιοχή μας,
Μαράβας κλπ., οι οποίοι είχαν κάνει σε συνεργασία με το
Επιμελητήριο

εικαστικών

τεχνών

και

είχαν

ζωγραφίσει

πάρα

πολλούς τοίχους στο Χαϊδάρι. Από το Παλατάκ ι που είχε τότε
μανδρότοιχο μέχρι απέναντι στην Ιερά Οδό στο Δρομοκαΐτειο,
εδώ στη λεωφόρο Καβάλας, στην Αγωνιστών Στρατοπέδου κλπ.
Ήταν
γράψανε

τεράστιο
ποτέ

το

τίποτε

αποτέλεσμα.
επάνω.

Εμείς

Το

σέβονταν

θέλουμε

και

όλοι,

δεν

κάνουμε
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προσπάθειες και με τον Αντιδήμαρχο Πολιτισμού να βρούμε
διάφορες ομάδες που θα κάνουν βέβαια, σήμερα δεν θα υπάρχει
αυτός ο σοσιαλιστικός σουρεαλισμός που είχε γίνει τότε τα έργα
με θέμα την ειρήνη κλπ. αλλά έστω τα παιδιά με γκράφιτι με το
δικό

τους

τρόπο

τώρα

νομίζουμε

ότι

αυτό

θα

λειτουργήσει

αποτρεπτικά στο να υπάρχουν αυτές οι βωμολοχίες και να
γράφονται συνθήματα τα οποία νομίζω μας υποτιμούν όλους.
Οπότε αυτό είναι πάρα πολύ σωστό και μακάρι να βρούμε,
κάνουμε προσπάθεια πάντως να βρούμε ανθρώπους που θα
ζωγραφίσουν σε διάφορα σημεία της πόλης.
Να πω για την οδό Φιλίππου, δεν έγινε βέβαια ερώτηση,
αλλά επειδή υπήρξε μια ένταση στην αρχή.
Φιλίππου

έρχεται

και

τεράστιο

πρόβλημα

αυτή

εκεί.

από
Οι

πολύ

κάτοικοι

Κοιτάξτε, η οδός

μακριά.

Υπήρχε

υπέφεραν

από

ένα
δυο

πράγματα. Τ ο πρώτο είναι ότι όταν έβρεχε έβγαιναν ακαθαρσίες
μέσα στα σπίτια τους, δηλαδή υπήρχε τρομερό πρόβλημα. Είναι
η πάροδος Φιλίππου για όσους δεν ξέρουν όπου μένουν δεκάδες
οικογένειες, υπάρχουν εκεί και πολυκατοικίες, υπάρχουν δηλαδή
πάρα πολλά διαμερίσμ ατα.
Και το δεύτερο βέβαια όπως ήταν ο δρόμος, χωματόδρομος,
ανώμαλος, σπάγανε τα αυτοκίνητα, δηλαδή υπήρχε τεράστιο
πρόβλημα.

Κάναμε λοιπόν αυτό το έργο, μπήκε ο εργολάβος,

είχαμε να αντιμετωπίσουμε τεράστια θέματα γιατί δεν ήταν σαφές
το που πηγαίνουν οι δυο αγωγοί γιατί έχουμε οδηγό όμβριων και
οδηγό ακαθάρτων και έπρεπε να δει ο εργολάβος και να πάει αν
θέλετε βήμα-βήμα, μέτρο με μέτρο ούτως ώστε να βρει που
ακριβώς είναι οι δυο αγωγοί, που βγαίνουν έξω γιατί υπάρχει και
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ένα οικόπεδο και είχαμε το πρό βλημα αν θα βγαίνουν μέσα από
το οικόπεδο, αν θα πηγαίνει ευθεία στην πάροδο και θα πέφτει
μετά στη Φιλίππου. Δηλαδή διάφορα τεχνικά προβλήματα τα
οποία θα έπρεπε στην πορεία να τα βλέπει.
Τ ο έργο το πήγαμε προς τα πίσω για να αποφύγουμε τις
βροχές.

Δεν μ πορούσε δηλαδή αυτό το έργο και με το σκάψιμο

που θα είχε γιατί θα ήταν πολύ μεγάλο το βάθος να γίνει μέσα
στο χειμώνα. Ξεκίνησε τον Ιούνιο και τον Ιούνιο είδατε όλοι τι
έγινε, πόσες πλημμύρες είχαμε, πόσα φαινόμενα καιρικά που δεν
τα περίμενε κανένας αυτό το μήνα. Υπήρχε ανοιχτό σκάμμα όταν
έγινε

η

πλημμύρα.

Εκεί

είχαμε

τεράστιο

πρόβλημα

και

το

πρόβλημα που είχε να αντιμετωπίσει ο εργολάβος σε εκείνη τη
φάση και όχι ο εργολάβος, βασικά εμείς πάνω από όλα. Βέβαια
ενδιάμεσα έσπασε και ο αγωγός της ΕΥΔΑΠ. Υπή ρχε τεράστια
ποσότητα νερού, πλημμύρισε και ένα σπίτι, είχαμε δηλαδή τέτοια
θέματα.
Υπήρχε πολύ μεγάλη ζύμωση του εδάφους, του χώματος και
θα έπρεπε λοιπόν να ρισκάρουμε το αν θα πρέπει να πούμε στον
εργολάβο ξέρεις κάτι συνέχισε τώρα και δεν μας ενδιαφέρε ι αν σε
4,5

μέτρα

εργάτης.

βάθος
Αυτό

σκοτωθεί

κάποιος

καταλαβαίνετε

ότι

από
δεν

κατολίσθηση,
μπορούσαμε

ένας

να

το

ρισκάρουμε σε καμία περίπτωση.
Έτσι λοιπόν περιμέναμε να στεγνώσει το χώμα, να μην είναι
σαθρό, δηλαδή να είναι όσο το δυνατόν πιο σταθερό, να γίνουν
μελέτες εδαφολογικές κλπ.

Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα.

Γίνεται ένα έργο μετά από δεκαετίες εκεί. Είχατε αυτό το αίτημα,
το είχαν οι κάτοικοι, εμείς όταν αναλάβαμε για αυτό το θέμα στο
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Δημοτικό Συμβούλιο που ήμασταν σαν αντιπολίτευση έρχο νταν
συνέχεια αυτό το θέμα, ποτέ δεν είχε λυθεί.
Τ ο λύνουμε τώρα και πραγματικά βγήκα από τα ρούχα μου
πριν από λίγο γιατί λέω ότι εντάξει να μην πείτε ευχαριστώ, ας
μην πείτε ευχαριστώ, αλλά να βγαίνετε όμως και να λέτε, να
μιλάτε για αδιαφορία ή για οτιδ ήποτε άλλο της δημοτικής αρχής
νομίζω ότι αυτό πάει πολύ.
Πάντως η δέσμευση του εργολάβου είναι ότι μέχρι τις 8
Αυγούστου θα γίνει και η τσιμεντόστρωση . Αυτή είναι η τελευταία
δέσμευση που έχουμε πάρει από τον εργολάβο. Δηλαδή σε λίγες
μέρες θα ολοκληρωθε ί το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό λεπτό κυρία Τ οκατλίδη. Τ ότε λοιπόν να δώσουμε το λόγο σε
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο και σε όσους έκαναν ερωτήσεις να
τοποθετηθούν. Είμαστε στη διαδικασία, έχετε κάνει και Πρόεδρος
ερωτήσεων-απαντήσεων. Αυτή είναι η διαδικασία. Υπά ρχει και
άλλος τρόπος να τοποθετηθείτε.

Ήμασταν στη διαδικασία των

ερωτήσεων, μπορούσατε να το βάλετε σαν θέμα.
Μετά θα πρέπει να δώσω το λόγο σε κάθε συνάδελφο που
έκανε ερώτηση να δευτερολογήσει. Δεν ξέρω αν το δέχεται το
Σώμα, συνάδελφοι, αυτό πως θα γ ίνει. Είπα ότι δυνατότητα έχετε
να απαντήσετε, παίρνετε το λόγο για οποιοδήποτε θέμα και έχετε
και άλλες δυνατότητες. Αλλά απαντάει ο Δήμαρχος και μετά θα
κάνουμε δευτερολογία όλοι;
Να το βάλουμε σε ψηφοφορία συνάδελφοι. Μα θέλετε εσείς,
θέλει ο κος Ντηνιακός και μετά μπορεί να θέλει και ο Θοδωρής,
μπορεί να θέλει ο οποιοσδήποτε. Συγνώμη, τοποθετήσεις λοιπόν
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μπορούμε

να

κάνουμε

δεύτερες.
Κύριε Τ σατσαμ πά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Θέλω επί της διαδικασίας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα που
αναφέρεστε κύριε Πρόεδρε, να πω ότι η δευτερολογία είναι ένα
βασικό συστατικό μιας δημοκρατικής διαδικασίας και νομίζω ότι
προβλέπεται

και

στον

κανονισμό

λειτουργίας

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.
Ωστόσο πολλά χρόνια τώρα δεν εφαρμόζεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο, όχι σε αυτό τώρα επί θητείας δική σας αλλά και στα
προηγούμενα, όμως ήθελα να κάνω μια παρατήρηση. Αν οι
απαντήσεις

κυρίως

του

δημάρχου

δεν

έχουν

προσωπικό

χαρακτήρα ή υπαινιχτικό χαρακτήρα νομίζω δεν χρειάζεται η
δευτερολογία.

Αν

όμως

έχουν

τέτοια

στοιχεία

νομίζω

είναι

αναφαίρετο δικαίωμα των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου να
λαμβάνουν το λόγο ώστε να απαντούν.

Και ο Δήμαρχος πολλές

φορές το συνηθίζει να έχει τέτοια χαρακτηριστικ ά στις απαντήσεις
του και εκ των πραγμάτων τίθεται αυτή η ανάγκη για αυτό και
δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα.
Άρα λοιπόν για να κλείσω εγώ το διαδικαστικό να πω ότι οι
ερωτήσεις και οι απαντήσεις θα είναι επί του συγκεκριμένου
χωρίς υπαινιγμούς, χωρίς υπ ονοούμενα ή διαφορετικά θα πρέπει
να ακολουθείται και ο δρόμος της δευτερολογίας προκειμένου να
δίνονται ανταπαντήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Δήμαρχε.
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Σύμφωνα

με

τον

κανονισμό

στη

διαδικασία

ερωτήσεων -

απαντήσεων δεν υπάρχει δευτερολογία. Δευτερολογία υπάρχει
μόνο

στις

τοποθετήσεις

επί

των

θεμάτων

του

Δημοτικού

Συμβουλίου για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτό.
Δεύτερον, εγώ δεν έχω κανέναν υπαινιγμό και δεν έχω
οτιδήποτε εναντίον συναδέλφων. Απλά αναφέρομαι σε αυτόν ο
οποίος κάνει ερώτηση. Έχω κάθε δικαίωμα να αναφερθώ πάνω
στον ερωτώντα. Δηλαδή δεν θα πω ότι την ερώτηση την κάνει ο
κύριος τάδε;

Αλίμονο. Και κάνω ένα σχόλιο το πώς ήρθε αυτό,

γιατί αυτή η ερώτηση η οποία έγινε δεν είναι τυχαία.

Μετέφερε

ένα κείμενο το οποίο έγραψε ένας συμπολίτης μας.
Τ ι να απαντήσεις σε αυτό;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Σε αυτό θέλουμε να απαντήσουμε ότι έχουμε διαφορετική άποψη
γιατί

εμείς

αφού

πήραμε

αυτό

το

θέμα

πήγαμε

με

τον

Καρατζαφέρη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ, με συγχωρείτε τώρα. Παίρνετε το λόγο, θα τον
ζητήσει και η κυρία Τ οκατ λίδη, δεν ξέρω συνάδελφοι. Εγώ θέλω
να καλέσω το Σώμα να πάρει το λόγο.

Να κρατήσουμε μια

διαδικασία δηλαδή, δεν γίνεται να δευτερολογεί ο καθένας στις
απαντήσεις του δημάρχου, πώς να το κάνουμε; Κυρία Τ οκατλίδη,
έχετε κάνει και Πρόεδρος.
Σας

είπα

εγώ

κάτι

τέτοιο;

Εγώ

είπα

ερωτήσεις -

τοποθετήσεις. Μπορούσατε να κάνετε την τοποθέτηση.

Κυρία

Τ οκατλίδη, έχετε κάνει Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ ΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

37

ξέρετε πως λειτουργεί. Εγώ λοιπόν σας λέω ότι δεν μπορώ να
επιτρέψω, δεν το επιτρέπατε κυρία Τ οκατλίδη, σας παρακαλώ
τώρα. Να περάσουμε συνάδελφοι…
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Να πω κάτι, πάντως οι παρατηρήσεις μου θα είναι επί της
διαδικασίας και επί του θέματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ, δεν μπορώ να το κάνω αυτό, θα ανοίξει ένας
ασκός

του

Αιόλου

ο

καθένας

να

τοποθετε ίται

ξανά

στην

τοποθέτηση του δημάρχου. Δεν γίνεται δηλαδή.
Έβρισε ο Δήμαρχος συνάδελφε Καρατζαφέρη;
Δήμαρχος;

Έβρισε, συνάδελφοι, ο Δήμαρχος;

Έβρισε ο

Κύριε Ντηνιακέ,

πολλές παρατάξεις στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν διαφωνήσει με
αυτά που λέει ο Δήμαρχ ος. Βγάζουν μια ανακοίνωση, λοιπόν, και
ενημερώνουν το λαό. Και σας λέω ότι τα μέσα για να το κάνετε τα
έχετε.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Έκανε χαρακτηρισμούς.
εμείς

θα

αποχωρήσουμε

Έστω επί προσωπικού, αν δεν δεχθεί
σαν

ένδειξη

διαμαρτυρίας.

Αυτή

ολοκληρωτική δια δικασία θα σταματήσει επιτέλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ας σας ακούσουμε και μια φορά δημόσια.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Σας παρακαλώ παιδιά, αν θέλετε λίγο ησυχία.

Επειδή εμείς δεν φοβόμαστε τίποτε και βέβαια αυτοί οι εκβιασμοί
ότι θα αποχωρήσουμε καταλαβαίνε τε ότι δεν μας ενδιαφέρουν
καθόλου, όποτε θέλετε αποχωρείτε αλλά για να συνεχιστεί η
διαδικασία και να μην βρίσκετε οποιοδήποτε πάτημα να μιλήσει
και η Ελευθερία και ο κος Ντηνιακός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσω πρώτα το λόγο στο Θοδωρή τον Σπηλιόπουλο που
ήθελε να π αρέμβει για αυτό, Θοδωρή.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Μια κουβέντα. Εγώ συμφωνώ με το πνεύμα του δημάρχου και την
παρέμβαση, απλώς θέλω να πω το εξής. Ότι γενικά με την ανοχή
του σώματος ο Πρόεδρος πρέπει με δημιουργικό τρόπο, να μην
κολλήσουμε στο τυπικό, όταν χρ ειάζεται για κάποια περίπτωση.
Διαφωνώ βέβαια ότι για κάθε πολιτικό θέμα τουλάχιστον εγώ
ποτέ δεν έχω κάνει κατάχρηση. Όταν κάποιος αισθάνεται ότι είναι
προσβεβλημένος για αυτά που λέγονται επί προσωπικού ζητά το
λόγο επί προσωπικού, είναι άλλο θέμα.

Μην τα ανακατώνουμε

όλα γιατί πρέπει να κρατάμε και μια σειρά.
Από

εκεί

και

πέρα

και

εγώ

το

έχω

κάνει,

όταν

έχω

διαφωνήσει βγάζω μια ανακοίνωση μετά και νομίζω από εκεί και
πέρα

ο

καθένας

κρίνεται

για

τον

τρόπο,

αλλά

πρέπει

να

κρατήσουμε ένα χαμηλό στυλ και κ αλώ και τον Πρόεδρο με
δημιουργικό

τρόπο

και

με

την ανοχή όλων μας εντάξει αν

χρειαστεί να δώσει και μια φορά το λόγο θα έλεγα και εφόσον
συμφωνεί και ο Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θοδωρή, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να δίνω επί προσωπικού
και έχω δώσει πάρα πολλέ ς φορές.
αρέσει

η

απάντηση

του

Αλλά όχι επειδή δεν μας

δημάρχου

στην

ερώτησή

μας

να

τοποθετηθούμε στην τοποθέτηση του δημάρχου. Εντάξει;
Λέω ότι πολλές παρατάξεις δεν έχουν καλυφθεί και έχουν
βγάλει μια ανακοίνωση προς το λαό.

Λοιπόν, Βαγγέλη εάν

θεωρείς ότι υβρίστηκες όπως λέει ο Καρατζαφέρης πες αυτό που
θες.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Λοιπόν, σχετίζεται το ένα με το άλλο..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, θα μιλήσει και η Ελευθερία. Έλα Ελευθερία.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Νομίζω ότι δημιουργήθηκε ένα θέμα χωρίς να υπάρχει.

Εγώ

λοιπόν επει δή δεν τοποθετήθηκα, ήθελα να τοποθετηθώ και ίσως
ήταν

λάθος

που

δεν

τοποθετήθηκα

εξ

αρχής

και

μετά

να

απαντήσει ο Δήμαρχος πάνω σε αυτό.
Ήθελα λοιπόν να πω ότι σωστά εσείς πήρατε μια απόφαση
όπου θέλατε να διορθώσετε την απόφαση 81, η οποία 81 λέει
ρητά

και

κατηγορηματικά

στο

αποφασίζει,

ότι

η

προϋπολογισθείσα δαπ άνη… Λέει λοιπόν, ότι κηρύσσει ως άγονο
το τμήμα του διαγωνισμού για την ομάδα γ και την επανάληψή του
με τροποποίηση των όρων της διακήρυξης.
Ο Δήμος και η νομολογία λέει ότι η προϋπολογιζόμενη
δαπάνη

σε

προσυμβατικό

έλεγχο

υπάγονται

συμβάσεις

με

προϋπολογιζόμενη δαπάνη χωρίς φόρο πάνω από 200.000 ευρώ.
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Ως προϋπολογιζόμενη δαπάνη νοείται αυτή της διακήρυξης με
βάση την οποία δημοπρατήθηκε το έργο.
Άρα λοιπόν θέλω να πω ότι η απόφαση της Οικονομι κής
Επιτροπής

βάσει

λοιπόν

της

νομολογίας

και

βάσει

του

συγκεκριμένου νόμου που γίνονται οι διαγωνισμοί έπρεπε, είναι
παράτυπη. Αντιλαμβάνομαι ότι εσείς με κάποιο τρόπο έπρεπε να
καλύψετε

γιατί

διαγωνισμό

και

ετεροχρονισμένα,
μετά

απ ό

δυο

χρόνια

συμβασιοποίηση

μετά
να

από

το

θέλουμε

να

πάρουμε απόφαση για αλλαγή όρων του διαγωνισμού αυτό δεν
γίνεται. Και μάλιστα με οικονομική επιτροπή και απόφαση του ’17
για μια απόφαση του 2015 όπου έγινε τότε ο διαγωνισμός.
Όχι, αλλάξαμε το ποσό.

Ωραία, ο Δήμος ναι το

λέει

ξεκάθαρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε,

αφήστε

την

κυρία

Τ οκατλίδη

να

ολοκληρώσει.

Αντιδήμαρχε θα απαντήσετε, αφήστε να ολοκληρώσει.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Και επίσης το να λέμε ότι ο Επίτροπος επίσημα μας έδωσε μια
τέτοια κατεύθυνση νομίζω ότι είναι λίγο επικίνδ υνο γιατί είναι
πραγματικά παράτυπο το συγκεκριμένο.

Εγώ ευχαριστώ πολύ

μπορείτε να πείτε οτιδήποτε θέλετε πάνω στην τοποθέτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε.
παρακαλώ.

Εντάξει, κύριε Ντηνιακέ.

Κύριε Αντιδήμαρχε σε

Εντάξει, εγώ προσπάθησα να την προστατέψω τ η

διαδικασία. Σας παρακαλώ, συνάδελφε Καραγιάννη.
Μισό λεπτό.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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παράκληση,

επειδή

εδώ

μέσα

είμαστε όλοι άνθρωποι, ζωντανά δεν νομίζω να υπάρχουν, θα
παρακαλέσω

τον

χαρακτηρισ μούς

Αντιδήμαρχο

τους.

Είναι

η

να
νιοστή

παρακαλέσει
φορά

που

τους

συνέχεια

αναφέρεται για συναδέλφους έτσι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν νομίζω.. Φώτη, συγνώμη, πολιτικές ανταλλαγές..
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Πρόεδρε, σε παρακαλώ. Ξέρεις ότι ένα ελάχιστο … το έχω.

Θα

παρακαλέσω οι διαφορετικές πολιτικές ..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πολιτικούς χαρακτηρισμούς ανταλλάσσει ο καθένας εδώ πέρα.
Δεν έβρισε κανείς.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Δεν ακούστηκαν πολιτικοί χαρακτηρισμοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ι είπε; Τ ι είπε συνάδελφε Φώτη;
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, δεν αναφέρθ ηκε σε εμένα. Δεν
χρειάζεται να αναφερθεί σε εμένα να με βρίσει.

Όταν βρίζει το

συνάδελφό μου..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ι είπε;
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Τ ι είπε; Ότι δεν σέβεται τον εαυτό της;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι βρισιά αυτό;
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Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Πρόεδρε, θέλετε να κάτσουμ ε να δούμε πως … ο συνάδελφος
Αντιδήμαρχος; Μια παράκληση..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Φώτη, ζούμε μια πραγματικότητα. Συγνώμη, εγώ είμαι Πρόεδρος,
προσπάθησα να κρατήσω το Συμβούλιο σε ένα επίπεδο αλλά
άκουσε να δεις..
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Είναι άλλο πράγμα αυτό. Όταν ε ίναι επί προσωπικού συμφωνώ
και εγώ να απαντήσει. Είναι άλλο πράγμα αυτό και άλλο πράγμα
σε υβρίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι πολιτικός χαρακτηρισμός.
είπε.

Σαν δημοτική σύμβουλος της

Σαν δημοτική σύμβουλος της είπε, όχι σαν άνθρωπος.

Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ξέρετε πολύ καλά, δεν σας το λέω εγώ, είναι εριστικός στις
τοποθετήσεις του. Αν θέλουμε λίγο αυτό το εριστικό να εκλείψει.
Ηλίθιοι δεν είμαστε εδώ μέσα.

Δεν περιμένετε από εμένα να το

ακούσετε αυτό φαντάζομαι, το ξέρετε ότι είναι εριστικός. Εντάξει;
Ευχαριστούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατανοητό Φώτη. Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Λοιπόν, σε σχέση με τις λάμπες εδώ υπάρχει μια διαδικασία.
Δόθηκε το mail.

Εμείς, εγώ με τον Καρατζαφέρη πήγαμε και

κάναμε αυτοψία στο συγκεκριμένο μέρος, πηγαίνετε να το δείτε,
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εμείς επ εξεργαστήκαμε το αίτημα ότι στο συγκεκριμένο σημείο
είναι πάρα πολύ έντονος ο φωτισμός.
Επίσης, επειδή προσέχω πάρα πολύ τι λέω, πριν είπα ότι
κάπου δεν

υπάρχει φωτισμός.

Εδώ φτάσαμε στο αντίθετο. Δεν

ειρωνεύτηκα, είναι μια πραγματικότητα.

Λοιπόν, οι απαντήσεις

αυτές, κλείνουμε τρίτο χρόνο, οι απαντήσεις αυτού του είδους
ότι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βαγγέλη μου, με συγχωρείς, δεν μου απαντάς επί προσωπικού
τώρα. Λες την άποψή σου. Δευτερολογείς.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Επί προσωπικού και θα κλείσω.

Με συγχωρείς, για την Πύλου

εγώ ο ίδιος είπα ότι υπάρχει στο εισηγητικό, το είπα ο ίδιος.
Είπα για το συγκεκριμένο θέμα γιατί έχετε ξανά αναφερθεί στο
παρελθόν και το έχετε εξηγήσει και μπορεί να έχετε και δίκιο.
Είπα για το συγκεκριμένο θέμα πότε θα ανοίξει ο δρόμος, ή
όχι πότε, να επισπεύσουμε. Είπα κάτι πάρα πολύ συγκεκριμένο,
απαντάτε κάτι εντελώς αόριστο. Για την μπάρα επίσης..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συγνώμη, συνάδελφε Ντηνιακέ, αυτή τη στιγμή απαντάς επί
προσωπικού;

Σε χαρακτήρισε ο Δήμαρχος και απαντάς επί

προσωπικού την άποψή σ ου για την μπάρα;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Επί προσωπικού για το θέμα της μπάρας..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εγώ συνάδελφοι βάζω ζήτημα για τη διαδικασία στο Συμβούλιο
και να πάρουν θέση οι παρατάξεις, συγνώμη δηλαδή.
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Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μισό λεπτό, επί προσωπικού, όχι εγώ δεν θα μπω κ αν σε αυτή τη
διαδικασία γιατί έχω μάθει..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν είναι επί προσωπικού αυτό.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Δεν παίζω κάτι το οποίο δεν είμαι.

Εγώ είμαι αυτός που είμαι.

Αυτή ίσως είναι μια διαφορά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν είναι επί προσωπικού η παρατήρησή σας.

Ξανά λέτε την

πολιτική σας θέση.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Και ακριβώς επειδή τέθηκε κάτι επί προσωπικού και φτάσανε κάτι
αόριστες αναφορές που δεν ξέρω που αναφέρονται, ειλικρινά.
Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα για να κλείσω γιατί από εκεί
ξεκινήσανε όλα για τις μπάρες που είχε τεθεί ένα ερώτημα την
προηγούμενη

φορά

και

εγώ

εξέφρασα

μια

άποψη

ότι

είναι

οδυνηρό μετά από τόσες μέρες στη συγκεκριμένη μέρα κιόλας και
τη χθεσινή που η πολιούχος του δάσους εορτάζει και γίνεται
περιφορά και δεν αναφέρθηκε ποιος πήγαινε επειδή εγώ είμαι 38
χρόνων και δεν είμαι 60 ας πούμε αν θα ήμουν … πριν γεννηθώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ, είπατε επί προσωπικού.

Δεν θα τελειώσουμε

έτσι ποτέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:

15η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Τ ΗΣ 26ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Αυτές

οι

απαντήσεις

45

δεν έχουν κανένα

νόημα.

Εδώ μιλάμε

συγκεκριμένα ότι το θέμα της μπάρας δεν λύθηκε και εμείς
πιστεύουμε ότι σαν εικόνα τις ημέρες αυτές δεν τιμά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ην ακούσαμε την άποψή σας κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Και είναι καλό για να μην υπάρχει ένταση, από το Σεπτέμβρη και
μετά να μην έχουμε τέτοιου είδους απαντήσεις. Να απ αντάμε
συγκεκριμένα

στα

ερωτήματα

τα

οποία

θέτονται.

Γιατί

τα

ερωτήματα θέτονται καλόπιστα και προσέχουμε πως..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ, αν δεν σας αρέσουν οι απαντήσεις δεν μπορούμε
να κάνουμε κάτι, δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε. Πώς να το
κάνουμε δηλαδή.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, για να κλείσουμε να προχωρήσουμε στα θέματα.
παρακαλώ

Κώστα,

σε

παρακαλώ.

Κάποιοι

Σε

ενοχλούνται

προφανώς γιατί οι απαντήσεις μπαίνουν επί της ουσίας. Και σε
κάθε θέμα στο οποίο γίνεται ερώτηση αναφέρουμε και την ιστορία
γιατί αν δεν ξ έρεις την ιστορία τότε δεν μπορείς να βγάλεις και
συμπεράσματα για το σήμερα, για το τι γίνεται και βέβαια να δεις
τις αδυναμίες, που οφείλονται κλπ.
Δηλαδή θα ήταν αδιανόητο και αν θέλετε την κάνω και για
την ενημέρωση του Σώματος, δεν πρέπει να γνωρίζου με δηλαδή
τι ακριβώς συμβαίνει;

Δεν πρέπει να γνωρίζουμε ποιο είναι

συνολικά το θέμα της Πύλου για παράδειγμα ή το θέμα της
μπάρας;

Δεν μας ενδιαφέρει η μπάρα επειδή πέρναγε μόνο
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σήμερα η Αγία Παρασκευή, μας ενδιαφέρει κάθε μέρα η μπάρα.
Αυτό είναι το θέ μα. Καταλάβατε;
Όπως και η οδός Πύλου μας ενδιαφέρει γιατί έχει μια ιστορία
που είναι βρώμικη.

Τ ην έχω ξαναπεί, επαναλαμβάνεται την

ερώτηση και είμαι υποχρεωμένος να ξανά αναφέρω το τι ακριβώς
συμβαίνει. Και δεν θα μας ορίσετε σε καμία περίπτωση πως θα
απαντάμε, πως θα είναι οι απαντήσεις. Αλίμονο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά, σας παρακαλώ. Δεν έχετε το λόγο, λέτε πριν
να τηρούμε τη διαδικασία κλπ. και τώρα συνεχίζετε την ίδια
τακτική. Ελάτε τώρα. Και εμείς ξέρουμε από τακτικισμούς.
Λοιπόν, προτείνεται στ ο Σώμα, συνάδελφοι, ένα θέμα εκτός
ημερησίας να το κουβεντιάσουμε στο τέλος.

Είναι

έγκριση

αποφάσεων υλοποίησης των υποέργων της πράξης με τίτλο
«δομή

παροχής

βασικών

αγαθών,

κοινωνικό

παντοπωλείο,

παροχής συσσιτίου του Δήμου Χαϊδαρίου» . Πρόκειται για τα έργα
του επιχειρησιακού προγράμματος της περιφέρειας.
Και το δεύτερο, ενημερωθήκαμε σήμερα συνάδελφοι για τις
παρεμβάσεις που θα γίνουν τις κυκλοφοριακές για την υλοποίηση
του έργου του μεγάλου αγωγού στη λεωφόρο Αθηνών .

Και

πρέπει να πει γνώμη και το Δη μοτικό Συμβούλιο. Προτείνω και
αυτό να κουβεντιαστεί εκτός ημερησίας. Υπάρχει αντίρρηση;
Είναι κυκλοφοριακή μελέτη που έκανε…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μισό λεπτό, Βασίλη, περίμενε, καταλαβαίνω τι λες. Καταλαβαίνω
αλλά μια ενημέρωση.

Πήρατε νομίζω το έγγραφο που έχει έ ρθει

σήμερα από την τεχνική εταιρία η οποία θα κάνει το έργο του
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κεντρικού αγωγού. Έχει σημερινή ημερομηνία 26/7 και ήρθε το
μεσημέρι στο δημαρχείο.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτή και με την πρόταση την οποία
κάνει, την έχουν οι παρατάξεις, δεν το έχουν;

Δεν το πήρατε

τώρα αυτό; Και εμείς παιδιά τώρα το πήραμε. Ναι, αυτό.
Σύμφωνα λοιπόν με αυτό το έγγραφο θα πρέπει το Δημοτικό
Συμβούλιο να πάρει απόφαση αν συμφωνεί ή όχι με την πρόταση
η οποία γίνεται που είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει το έργο.
Ξέρετε ότι με σολαβεί ένα καλοκαίρι ενάμισι μήνα δεν θα
γίνεται Δημοτικό Συμβούλιο. Αν πιστεύετε ότι μπορούμε να πάμε
ενάμισι μήνα πίσω το έργο του κεντρικού αγωγού νομίζω ότι δεν
έχουμε τέτοιο δικαίωμα.
Οι αλλαγές που προβλέπονται είναι μόνο τρεις. Είναι αυτές
που είναι με bold. Στο στάδιο β που λέει οδός Ανοίξεως, η οδός
Έλλης είναι και η οδός Φλούτζη. Είναι και η Πλουτάρχου.
Μισό λεπτό να σας πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είπαμε να τα κουβεντιάσουμε.
ώρα.

Αν θέλει ας τα βάλει εκείνη την

Συνάδελφοι, έχει δίκιο ο Θοδωρής. Υπάρχει αντίρρηση να

μπει στην ημερήσια διάταξη; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΘΕΜΑ 1 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση μερικής ανάκλησης πίστωσης
προϋπολογισμού οικ. έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Λοιπόν, θέμα πρώτο, λήψη απόφασης περί έγκρισης μερικής
ανάκλησης πίστωσης του προϋ πολογισμού του οικονομικού έτους
2017.
Αντιδήμαρχε.
ΑΝΤΙΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχουν ανακλήσεις του ΑΕΥ του πολιτισμού οι οποίες
στο τέλος δηλαδή, στο τελευταίο θέμα αν θυμάμαι καλά της
συνεδρίασης μπαίνουν οι καινούργιες εκδηλώσεις που θα γίνουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Παρακαλώ, λίγο ησυχία συνάδελφοι.
Λοιπόν,

υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι

πάνω

σε

αυτό;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο
Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δεύτερο,

έγκριση

5 ης

αναμόρφωσης

προ ϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2017.
Αντιδήμαρχε.
ΑΝΤΙΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, εντάξει τώρα γίνεται ενίσχυση κάποιων κωδικών οι οποίοι
χρειάζονται και από την εμπειρία των υπηρεσιών που υπάρχει και
για τακτοποιήσεις σε κάποιους κωδικούς όπως τα ταμεία νομικών
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κλπ.

Περιορίζονται κάποιοι άλλοι και το κυριότερο μπαίνουν

μέσα

οι

κωδικοί

μηχανημάτων

της

για

το

δάνειο,

καθαριότητας,

για

του

την

προμήθεια

Χαραλαμπίδη

των

και

του

κοινωνικού παντοπωλείου που ξεκινάει από 1 η Αυγούστου.
Είναι και δυο σημαντικές κατά τη γνώ μη μας που έχουν
σχέση με την ΟΧΕ και τη 287 όπου προχωράνε και εκεί κάποια
πράγματα. Δεν ξέρω τώρα, νομίζω ότι είναι αρκετά αναλυτικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

Υπάρχει διαφωνία; Ομόφωνα;

Κατά

πλειοψηφία. Παρακαλώ, ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Δεν ξέρω, έγινε Οικονομική Επιτροπή το πρωί;

Γιατί σε mail

μπορεί να μου έχει πάει στο πατρικό μου γιατί μένω στο
Κολωνάκι αλλά δεν.., ηλεκτρονικά δεν ήρθε και για αυτό δεν ήρθα
στην αναμόρφωση.
Σε σχέση με τις δαπάνες και αυτό που γίνεται, είναι τε χνικού
τύπου η αναμόρφωση ή όντως θα περιοριστούν κάποιες ώστε θα
έχει αντίκτυπο αυτό;
ΑΝΤΙΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ας πούμε για το δάνειο είναι συγκεκριμένοι οι κωδικοί που πρέπει
να μπουν για να προχωρήσει. Κυρίως τώρα γίνεται για αυτό, αν
δεις δηλαδή είναι για αυτό, για τις υπηρεσίες για την ΟΧΕ, τη 287
και την Πύλου, αυτά τα τρία είναι.

Τ ρία εννοώ σαν θέματα

βασικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατά πλειοψηφία με διαφωνία της κυρίας Τ οκατλίδη, έτσι;
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτο υς 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα τρίτο, έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού προγράμματος έτους
2017. Προκύπτει από την αναμόρφωση. Κατά πλειοψηφία; Κατά
πλειοψηφία. Υπάρχει κάτι από τις άλλες παρατάξεις συνάδελφοι;
Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τέταρτο,

έγκριση

τροποποίησης

ετήσιου προγράμματος

δράσης του 2017. Επίσης προκύπτει από την αναμόρφωση.
Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Έγκριση 2ης Τριμ ηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2017
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πέμπτο, έγκριση 2 η ς τριμηνιαίας έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2017.
Αντιδήμαρχε.
ΑΝΤΙΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, όσον αφορά το δεύτερο τρίμηνο τα μεγέθη εί ναι σχεδόν
παρόμοια με το πρώτο. Δηλαδή δεν υπάρχουν μεγάλες διαφορές
που μπορείς να σταθείς για να πεις ότι εδώ υπάρχει μια σαφή
βελτίωση ή χειροτέρευση.
Γίνεται μια προσπάθεια, ευελπιστούμε ότι ιδίως τα έσοδα
του Δήμου και με τη ρύθμιση που λέει το Υπο υργείο ότι θα έρθει
Αύγουστο, Σεπτέμβριο και θα ανακουφίσει πάρα πολύ κόσμο
θεωρούμε ότι θα έχουμε πολύ καλύτερη επίτευξη στο στόχο όσον
αφορά τα έσοδα.
Τ ώρα δεν ξέρω αν θέλουμε σε κάποιο συγκεκριμένο κωδικό
ερώτηση, ευχαρίστως να απαντήσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι για την τριμηνιαία;
Λοιπόν, συμφωνούμε συνάδελφοι;

Κύριε Μποζίκα.

Κατά πλειοψηφία, διαφωνεί η

κυρία Τ οκατλίδη.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων Επαγγελματικής
Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Μεταλυκειακό -Τάξη Μαθητείας
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ΕΠΑ.Λ, Μαθητεία ΕΠΑ.Σ.) για απασχόληση στο Δήμο μας κατά
το σχολικό έτος 2017 -2018»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έκτο, καθορισμός αριθμού μαθητευόμενων επαγγελματικής
εκπαίδευσης και κατάρτισης (μεταλυκειακό – τάξη μαθητείας,
ΕΠΑΛ, μαθητεία ΕΠΑΣ) για απασχό ληση στο Δήμο μας κατά το
σχολικό έτος 2017 -2018.
Είναι

ξεκάθαρο

το

θέμα.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Λήψη απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρου, του μισθωτή
κ. Χρήστου Σταύρου (σχετ.: 44/2017 Απ. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έβδομο, λήψη απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρου του
μισθωτή κ. Χρήστου Σταύρου με τη σχετική απόφαση 44/2017 της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Θέλεις να πεις δυο πράγματα Αντιδήμαρχε;

Τ ο εισηγητικό

το έχετε πάρει, υπάρχει κάτι; Ναι, αυτό που ήταν στη Νέλε, αυτό
που κουβεντιάσατε πρόσφατα.
Λοιπόν, συνάδελφοι, περίπτερο που είναι στην Νέλε είχε
ζητηθεί να πάει λεωφόρο Αθηνών. Τ ο είχαμε απορρίψει. Ο
ενδιαφερόμενος πήγε στην Αποκεντρωμένη, το προσέβαλε και
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μας ήρθε πίσω η απόφαση γιατί; Γιατί δεν ήρθε με απόφαση της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και παραπέμφθηκε.
Εμείς

το

ξαναφέραμε,

το

αιτιολογήσαμε,

άλλωστε

το

περίπτερο δεν έχει ιδιοκτήτη. Είναι του ενοικιαστή. Και για αυτό
το απορρίψαμε.

Έχει πεθάνει ο ιδιοκτήτης και το ζητάει ο

ενοικιαστής, ναι. Δεν έχει δικαίωμα να ζητάει κάτι τέτοιο.
Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης περί αιτήσεως χορήγησης βεβαίωσης
σχετικά με κατασχεθέν από το Δήμο υπομίσθωση ακίνητο επί
της Στρ. Καραϊσκάκη 83 & Δαβάκη

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

όγδοο,

λήψη

απόφασης

περί

αιτήσεως

χορήγησης

βεβαίωσης σχετικά με κατασχεθέν από το Δήμο υπομίσθωση
ακίνητο επί της Στρατάρχου Καραϊσκάκη 83 & Δαβάκη.
Πες εσύ Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν ξέρω, έχετε διαβάσει το εισηγητικό;

Υπάρχει απόφαση, έχει

πάει για δικαστι κή ρύθμιση του θέματος. Τ ο δικαστήριο θα γίνει
το

Γενάρη

του

’19.

Μέχρι

τότε

οι

άνθρωποι

θέλουν

να

ενοικιάσουν το χώρο στην Εθνική Τ ράπεζα η οποία ζητάει από
εμάς

μια

απόφαση

ότι

δεν

θα…,

ναι

τώρα

να

μην

λεπτομέρειες.
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Διαφωνεί κάποιος;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟ Σ:
Εγώ δεν διαφωνώ, ίσα -ίσα που ακριβώς θα μπει ένας αξιόπιστος
μισθωτής.

Θα

ήθελα

λίγο

πιο

σαφή

τη

γνωμοδότηση

αλλά

συντάσσομαι.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, γιατί υπάρχει και κάτι άλλο. Φώτη, έχουν αδικηθεί εδώ
και πολλά χρόνια, έχει γίνει η συζήτηση, θυμάσαι ή σουν στο
Δημοτικό

Συμβούλιο

παλιότερα

περί

συμψηφισμού γιατί ενώ

προβλέπονταν στη σύμβαση την οποία είχαν υπογράψει να γίνουν
διάφορα έργα εκεί, ο Δήμος τότε δεν έκανε αυτά τα έργα,
ανέλαβαν το κόστος κατασκευής οι εκμισθωτές του θεαθήναι,
έκαναν πάρα πολλ ές παρεμβάσεις, πάρα πολλά έργα εκεί.
Τ έλος

πάντων,

αυτά

έχουν

πιστοποιηθεί

και

από

τις

υπηρεσίες του Δήμου και όχι τώρα, διαχρονικά δηλαδή έχουν
πιστοποιηθεί. Παρόλα αυτά όμως δεν έγινε ένας συμβιβασμός
που θα μπορούσε να γίνει σε εκείνη τη φάση, τώρα λοι πόν νομίζω
ότι είναι πολύ δίκαιο αυτό και όπως είναι η γνωμοδότηση το
έχουν δει πάρα πολλοί νομικοί, νομίζουμε ότι καλύπτει και το
Δημοτικό Συμβούλιο και την τράπεζα και τους ενδιαφερόμενους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει κάποια διαφωνία, συνάδελφοι;

Συμφωνο ύμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 9 ο
Έγκριση Κανονισμού λειτουργίας παιδικών σταθμών του
Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

ένατο,

έγκριση

κανονισμού

λειτουργίας

των

παιδικών

σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου.
Να πούμε δυο πράγματα συνάδελφοι. Αυτό ζ ητείται από την
ΕΕΤ Α γιατί ο προηγούμενος κανονισμός ήταν προσαρμοσμένος, ο
κανονισμός του νομικού προσώπου. Οι παρεμβάσεις που έχουμε
κάνει, βασικά ο προηγούμενος κανονισμός ήταν με βάση το ΦΕΚ
τότε που πέρασαν οι παιδικοί σταθμοί στους δήμους.
Οι παρεμβάσεις που έχουμε κάνει συνάδελφοι έχουν ως
εξής:

Είναι ελάχιστες, προσπαθώντας να βοηθήσουμε λίγο στη

λειτουργία.

Στο

άρθρο

3

που

λέει

δικαίωμα

εγγραφής,

επανεγγραφής παιδιών προσθέσαμε το εξής, λέει ότι κάποια
παιδιά που πάσχουν από σωματικές, πνευματικ ές ή ψυχικές
παθήσεις εγγράφονται στο σταθμό εφόσον υπάρχει πιστοποίηση
ειδικού γιατρού, αυτό υπήρχε και από πριν.
Προσθέσαμε το εξής, ότι σε κάποιες περιπτώσεις μετά από
υπόδειξη κρατικού νοσηλευτικού ιδρύματος δύναται το παιδί να
συνοδεύεται από ειδικό κ αθ΄ όλη τη διάρκεια της φιλοξενίας του
στον

παιδικό

σταθμό

με

τη

μέριμνα

των

γονιών

του.

Καταλαβαίνετε και για το παιδί αυτό γιατί θέλει κάποιον.
Τ ο δεύτερο έχει να κάνει συνάδελφοι με τους εργαζόμενους
όπου

αναφέρουμε,

να

το

βρω

μισό

λεπτό.

Στην

ιατρική

παρακολούθηση το προσωπικό των σταθμών υποβάλλεται σε
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προληπτικό ιατρικό έλεγχο. Αυτό δεν περιγραφόταν, το βάλαμε
για να μπορούν οι συνάδελφοι και με την παρουσία του γιατρού
εργασίας που έχουμε εδώ και για τη δική τους υγεία και για τα
παιδιά.
Και το τρί το, προσθέσαμε το νούμερο πέντε που λέει σε
περίπτωση λοιμώδους νοσήματος οι γονείς υποχρεούνται να
ειδοποιήσουν

αμέσως

τον

προϊστάμενο

του

σταθμού.

Η

επιστροφή του παιδιού στο σταθμό πρέπει να συνοδεύεται από
ιατρική βεβαίωση για τη νόσο από την οποία έπα σχε το παιδί και
για την αποκατάσταση της υγείας του.
Ελευθερία, ναι.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Σύμφωνα κιόλας με το έγγραφο του κ. Γκοτζόπουλου το μόνο που
θα

πρέπει

εγώ

να

παρατηρήσω

είναι

ότι

θα

πρέπει

να

αναφέρουμε και στον κανονισμό λειτουργίας τη δυναμικότητα τ ων
σταθμών η οποία να συνοδεύεται με αντίστοιχη βεβαίωση της
τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου.
Και μάλιστα λέει το έγγραφο του κ. Γκοτζόπουλου ότι να
συνοδεύεται από τεχνική έκθεση θεωρημένη από τον προϊστάμενο
τεχνικών

υπηρεσιών

αναφορά

στη

του

συνολική

Δήμου

η

δυναμικότητα

οποία

θα

εκάστης

περιλαμβά νει
δομής

καθώς

επίσης και την κατανομή αυτή στους κύριους χώρους φιλοξενίας
βρεφών και νηπίων.
Και

μετά

ότι

θα

γίνεται

αναφορά

φυσικά

και

στο

προβλεπόμενο προσωπικό πράγμα το οποίο γίνεται. Αλλά το
πρώτο κομμάτι λ είπει. Άρα λοιπόν εκεί πέρα είμαστε ανοιχτοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ελευθερία, αυτά δεν περιλαμβάνονται στον κανονισμό. Θα πάει ο
κανονισμός

με

αυτά.

Αν

δείτε

το

έγγραφο

δεν

ζητάει

να

περιλαμβάνονται στον κανονισμό.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Λέει στη βελτιωμένη έκδοση, λέει ότι..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ζητάει να πάνε μαζί με τον κανονισμό. Άρα κανονισμό λειτουργίας
της δομής και απόφαση του αρμοδίου οργάνου από τα οποία να
προκύπτει η δυναμικότητα των δομών.
Άρα λέω εμείς ή θα έχουμε μια δεύτερη απόφαση για τη
δυναμικότητα των δομών σύμφωνα με την τεχνική..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Απόφαση νομίζω έχουμε με τη δυναμικότητα των δομών, είχαμε
πάρει.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Θέλει τεχνική έκθεση.

Δεν υπάρχει η τεχνική έκθεση όμως

επισυναπτόμενη και θέλει τεχνική έκθεση. Αυτό άλλαξε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελευθερία, εμείς κουβεντιάζο υμε..
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Εγώ για αυτό σας το αναφέρω..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι,

είναι

γνωστό,

είναι

γνωστό.

Είναι

προετοιμασμένη

η

υπηρεσία. Εμείς όμως πρέπει να πάρουμε απόφαση για τον
κανονισμό. Αυτό είναι, για να είναι ψηφισμένος δηλαδή.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
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Εννοείται ότι θα πάρουμε για τον κανονισμό αλλά παράλληλα
χρειάζεται η βεβαίωση τεχνικής υπηρεσίας, δεν υπάρχει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνώ απόλυτα, είναι όλα προετοιμασμένα.

Υπάρχει κάτι

στον κανονισμό συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα λοιπόν.
Κα ………:
Βασίλη, εγώ απέχω γιατί δε ν τον είχα πάρει τον κανονισμό
καθόλου, δεν είχε έρθει μέχρι το μεσημέρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ηλεκτρονικά δεν έχει έρθει;
Κα ……….:
Δεν έχει έρθει και δεν τον έχω μελετήσει καθόλου.

Εγώ δεν τον

έχω πάρει και απέχω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάντως οι παρεμβάσεις που κάναμε συνάδελφοι είναι αυτές σε
σχέση με τον παλιό. συμφωνούμε λοιπόν; Ομόφωνα συνάδελφοι;
Η κυρία Γκανά απέχει γιατί δεν το έχει μελετήσει.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Λήψη απόφασης για την παράταση χρόνου καταβολής
μειωμένου μισθώματος για το μισ θωμένο κυλικείο που
βρίσκεται στο Δημοτικό Κολυμβητήριο Δήμου Χαϊδαρίου,
σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 9 του Ν. 4071/2012

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα δέκατο, λήψη απόφασης για την παράταση καταβολής
μειωμένου μισθώματος για το μισθωμένο κυλικείο που βρίσκεται
στο Δημοτικό κολυμβητήριο του Δήμου Χαϊδαρίου.
Αντιδήμαρχε.
Συμφωνούμε;

Η πρόταση είναι να παραταθεί η μείωση.
Συμφωνούμε.

Να

παραταθεί

η

μείωση,

συνάδελφοι.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Λήψη απόφασης για την έγκριση 1ου Α.Π.Ε και 1ου
Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε του έρ γου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ
ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 11 ο , λήψη απόφασης για την έγκριση 1 ο υ ΑΠΕ του έργου
«ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου Φιλίππου».
Είναι αυτό που είπε πριν ο Δήμαρχος. Έλα Θοδωρή. Θέλει
κάποιος άλλος; Θοδωρή έχεις το λόγο.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω, δεν κάνω ερώτηση κάνω κατευθείαν τοποθέτηση.
Λοιπόν, πήγα με έναν μηχανικό και είδα λίγο το έργο. Υπάρχουν
δυο

παρατηρήσεις,

θα

το

ψηφίσω

το

έργο

με

επιφύλαξη

θεωρώντας να μου δοθούν δυο απαντήσει ς.
Υπάρχει ένα ζήτημα στην πάροδο του Φιλίππου το μικρό
που μαζεύει τα όμβρια το οποίο είναι τεχνικά λάθος. Και η λύση
από ότι κατάλαβα, από ότι έχω κουβεντιάσει και έχει πει ο
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εργολάβος στους περιοίκους δεν είναι να έρθει το βάθος, τέλος
πάντων χρειάζετα ι σιφώνιο.

Αν δεν υπάρχει σιφώνιο υπάρχει η

λύση να φεύγουν τα νερά αλλά σημαίνει εάν υπάρχει στο κάτω
μέρος

οσμές

για

κάποιο

λόγο

αυτές

θα

τις

λούζονται

οι

πολυκατοικίες γύρω -γύρω.
Άρα λοιπόν θέλει ανακατασκευή πέρα του ότι αυτό είναι της
πλάκας, η σιδε ρένια, η σχάρα αυτή είναι απαράδεκτη τεχνικά.
Δεύτερον, στην κατηφόρα στο δρόμο δηλαδή έχει βάλει
αυτές τις σχάρες εγκοπής άλλα αντί άλλων. Δηλαδή αντί να τις
βάλει μέσα στο αυλάκι τις έχει βάλει, γελάω τώρα που το
σκέφτομαι, πρέπει τα νερά κάποιος να βάλ ει το χέρι του να τα
μαζέψει μέσα. Είναι τελείως απαράδεκτο.
Λέω για τις

σχάρες εγκοπής που είναι στην κατηφόρα, οι

δυο σχάρες εγκοπής χαμηλ ά…

Στην αριστερή πλευρά υπάρχει

ένα εγκοπής πιο χαμηλά που είναι 300 ετών και είναι σε σωστή
θέση και πιο πάνω έχ ει άλλα δυο εγκοπής που η λογική πρέπει
να είναι ένας που θέλει να περάσει το δρόμο να μην βραχεί.
Είναι λοιπόν σε λάθος θέση. Δεν είναι στο σημείο δηλαδή..

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, παίρνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις του Θοδωρή και τις
απαντήσεις

της

κυρίας

Παναγιωτάκου

υπάρχει

αντίρρηση;

Συμφωνούμε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Τ ο ψηφίζω με επιφύλαξη, έτσι και αλλιώς είναι πρώτη φάση, θα
επανέλθω.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση παράτασης χρόνου περαίωσης
έργου: «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚ ΑΘΑΡΤΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ
ΠΑΡΟΔΟΥ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 12 ο , λήψη απόφασης περί έγκρισης παράτασης χρόνου
περαίωσης του έργου «ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της
παρόδου Φιλίππου».
Υπάρχει θέμα συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Λήψη απόφασ ης για την συγκρότηση Επιτροπής Προσωρινής
και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΚΑΣΙΩΠΗΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λήψη απόφασης για τη συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και
οριστικής παραλαβής του έργου «λειτουργική αναβάθμισης της
οδού Κασι ώπης».
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Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας δημοπρασίας,
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης, για την προμήθεια
μηχανολογικού Εξοπλισμού στην υπηρεσ ία καθαριότ ητας και
ανακύκλωσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

14 ο ,

λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

διενέργειας

δημοπρασίας, καθορισμός τρόπου εκτέλεσης για την προμήθεια
μηχανολογικού

εξοπλισμού

στην

υπηρεσία

καθαριότητας

και

ανακύκλωσης.
Είναι

το

γνωστό

θέμα

με

τα

οχήματα.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και
καθορισμός τρόπου εκτέλεσης έργων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα 15 ο , λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας δημοπρασίας
και καθορισμός τρόπου ε κτέλεσης έργων.
Να αναφερθούν, νομίζω έχετε πάρει το εισηγητικό, για ποια
έργα είναι.

Λοιπόν, είναι η διάνοιξη της οδού Αρεοπόλεως στο

ύψος της οδού Σύρου, είναι η επισκευή δικτύου όμβριων στην
Αστιθέα και η λειτουργική αποκατάσταση της Πύλου μεταξύ των
οδών Φυλής και λεωφόρου Αθηνών.
Υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι;

Συμφωνούμε συνάδελφοι;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 16 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού & Ισολογισμού
της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2017
(σχετ.: 18/2017 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

16 ο ,

λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

απολογισμού

και

ισολογισμού της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου για το
οικονομικό έτος 2017.
Έχετε το εισηγητικό, δεν ξέρω αν θέλεις να προσθέσεις κάτι
Πρόεδρε.

Όλα είναι καθαρά. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

Κατά

πλειοψηφία, η κυρία Τ οκατλίδη.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΘΕΜΑ 17 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2017
(σχετ.: 22/2017 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

αναμόρφωσης

του

προϋπολογισμού και της εισηγητικής έκθεσης.
Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 18 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. έτου ς 2017(σχετ.: 23/2017 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 18 ο , λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του
ετήσιου προγράμματος της ΚΕΔ επίσης κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΘΕΜΑ 19 ο
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση τριών (3)
κατατοπιστικών πινακίδων διαδρομής προς τον Ιερό Ναό
Αγίας Μαρίνας. (σχετ.: 43/2017 Α π. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

19 ο ,

λήψη

απόφασης

για

την

τοποθέτηση

τριών

κατατοπιστικών πινακίδων διαδρομής προς τον ιερό ναό της
Αγίας Μαρίνας.
Είναι απόφαση της Επιτροπής Πο ιότητας Ζωής να δείχνουμε
που είναι ο ναός. Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 20 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

20 ο ,

λήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

διορ γάνωσης

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης
πιστώσεων.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 21 ο
Λήψη απόφασης για την κατάργηση θέσεων κενωθέντων
Περιπτέρων (σχετ.: 47/2017 Απ. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
21 ο ,

Θέμα

λήψη

απόφασης

για

την

κατάργηση

θέσεων

κενωθέντων περιπτέρων.
Έχετε πάρει το εισηγητικό.

Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

Καταργούνται τα κενωθέντα περίπτερα στο κολυμβητήριο και η
θέση μπροστά στο ΚΟΡΝΕΡ ΠΑΛΛΑΣ.

Σύμφωνα βέβαια με νέες

όπως είδατε και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής το εισηγητικό, με
αποφάσεις που έχουν παρθεί από το Υπουργείο κλπ. μπορούν
εκεί να μεταφερθούν άλλα που έχουν ζητήσει μετακίνηση.
Δεν έχει έρθει ακόμα εισηγητικό και θέμα, είναι πολλές οι
αιτήσεις μετακίνησης, Βασίλη. Είν αι πολλά τα περίπτερα που
ζητάνε

μετακίνηση.

Θα

αποφασίσουμε

και

θα

έρθει

στο

Συμβούλιο.
Είναι ας πούμε η περίπτωση του περιπτέρου που είναι στο
βενζινάδικο

στην

Καραϊσκάκη

που

υπάρχει

παρέμβαση

της

Τ ροχαίας κλπ. Είναι τέτοιες οι περιπτώσεις στα περισσό τερα και
κάποια τα οποία ζητάνε γιατί δεν δουλεύουν.

Δηλαδή λόγω της

κρίσης δεν μπορούν να σταθούν στο χώρο που είναι. Αλλά αυτό
θα

το

κουβεντιάσουμε

σε

Συμβούλιο

δηλαδή,

τώρα

κουβεντιάζουμε την κατάργηση της θέσης.
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ΘΕΜΑ 22 ο
Λήψη απόφασης για την τοπ οθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων στην αδιέξοδο της οδού «Ομήρου» (σχετ.:
48/2017 Απ. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 22 ο , λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων στην αδιέξοδο της οδού Ομήρου.
Θοδωρή, για το 22;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Με αφορμή αυτό το θέμα που έχει σχέση με δημόσια περιουσία
που βάζουμε στο 22, 23, 24 και 25 θέλω να κάνω μια συνολική
τοποθέτηση πολύ σύντομη.
Νομίζω με ευθύνη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής όπου
έχουμε καταστροφή της δημοτικής περιουσίας είτε αφορά κάδους
παραδείγματος χάρη, οι κάδοι δεν καταστρέφονται γενικά στο
Χαϊδάρι, καταστρέφονται σε κάποιες γειτονιές έχω την εντύπωση,
λέω εγώ. Μπορεί να κάνω λάθος.
Επίσης ας πούμε η μπάρα είναι ένα συγκεκριμένο πράγμα
που καταστρέφεται και πάει λέγοντας. Ή σε κάποια περιοχή
έχουμε μόνιμη καταστροφή κιγκλιδωμάτων ή κολώνες πως τις
λέμε, δεν λέμε φυσική φθορά που κάποιος μπορεί να το περνάει
κλπ.
Νομίζω ότι με την ευθύνη της Ποιότητας Ζωής θα πρέπει να
υποδειχθεί και προς το Δήμο, δηλαδή αν χρειαστεί να κινηθούν
και νομικές δια δικασίες.

Δηλαδή νομίζω ότι εκτός από τις

εκκλήσεις

πράγματα.

υπάρχουν

δυο

Ένα

που

αφορά
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αστυνομικό μέρος, παραδείγματος χάρη η μπάρα, σημαίνει ότι
κάνεις μήνυση κατ΄ αγνώστων και κατά συνέπεια καλείς την
πολιτεία να πάρει τα μέτρα, το κοινοποιείς όμω ς.
Και ένα δεύτερο έχει σχέση με πρόστιμα από πλευράς
Δήμου. Δηλαδή ας μπει και κάποιο πρόστιμο, δηλαδή εντάξει εγώ
συμφωνώ με τον Χουδελούδη, ο καθένας ότι γουστάρει και όποτε
θέλει

κατεβάζει.

Θα

πρέπει

περιοχή γιατί και αυτό

λοιπόν

αν

εντοπίσουμε

κάποια

δεν συμβαίνει παντού, το 80% των

κατοίκων συμμορφώνεται σε αυτό που λέμε στην κοινή λογική.
Αλλά υπάρχουν ακόμα και για τα καταστήματα, το 80% των
καταστημάτων ακολουθούν μια τακτική, αυτό που λέμε σακούλες
μαύρες, να μην σέρνουν τα πράγματα και να μην τρ έχουν τα
ζουμιά κλπ.
Υπάρχει

ένα

20%

που

με

το

που

περνάει

το

απορριμματοφόρο στις 23:00 το βράδυ που γεμίζουμε οσμές κλπ.
και διαμαρτύρεται όλος ο κόσμος όταν κάτσει ή στον κεντρικό
δρόμο ή αλλού κλπ., εκτός από αυτό όμως υπάρχουν ορισμένοι
καταστηματάρχ ες οι οποίοι έχουν μια συγκεκριμένη άποψη.
Και ξαφνικά ο κάδος όχι απλώς γεμίζει, όχι απλώς δεν κάνει
διαλογή χάρτινα κλπ. κουτιά, είναι σε χειρότερη κατάσταση από
την ώρα που έχει περάσει το απορριμματοφόρο. Αυτό, έκανα μια
συνολική τοποθέτηση για να πά ρω θέση και να βοηθήσω τη
δημοτική αρχή να το σκεφτεί και να κινηθεί αντίστοιχα.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι, σε σχέση με την οδό Ομήρου αν θυμάστε για
όσους δεν είναι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είναι ο δρόμος
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Ζητάνε οι κάτοικοι δυο

πράγματα, ζητούσαν στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Τ ο ένα ήταν
να μπει ένα κιγκλίδωμα μην φύγει κανένα αυτοκίνητο κάτω από
τις σκάλες και αυτό φέρνουμε.
Το

δεύτερο

ζητούσαν

οι

κάτοικοι

να

απαγορευτεί

η

στάθμευση σε μη κατοίκους. Αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε
συνάδελφοι γιατί είναι δημοτικός δρόμος και απαγορεύεται από
τον ΚΟΚ.
Συμφωνούμε για το κιγκλίδωμα; Συμφωνούμε νομίζω.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 23 ο
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εμποδίου στο
πεζοδρόμιο επί της οδού «Αγίας Παρασκευής 61 -63» στο
Δάσος Χ αϊδαρίου (σχετ.: 49/2017 Απ. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 23 ο , λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εμποδίου στο
πεζοδρόμιο

της

οδού

Αγίας

Παρασκευής

61 -63

στο

Δάσος

Χαϊδαρίου.
Αίτημα κάτοικου συνάδελφοι, ξέρετε την κατάσταση στην
οδό Αγίας Παρασκευής, είναι ένας δύσκολος δρόμος. Ανεβαίνουν,
κλείνουν την πόρτα και καταστρέφουν βασικά τα ρολόγια της
ΕΥΔΑΠ.
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 24 ο
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων
στην οδό «Κασσι όπης 8» -περιοχή Ελαιώνα(σχετ.: /2017 Απ.
ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ο θέμα 24 ο αποσύρεται.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ 24 ο ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 25 ο
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εμποδίου σε πεζοδρόμιο
στην οδό Αγ. Παρασκευής 34 –περιοχή Δάσος Χ αϊδαρίου
(σχετ.: 51/2017 Απ. ΕΠΖ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ο θέμα 25 ο , λήψη απόφασης για την τοποθέτηση εμποδίου σε
πεζοδρόμιο στην οδό Αγίας Παρασκευής, στον ίδιο δρόμο πιο
κάτω.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.
Έγκριση αποφάσεων υλοποίησης των υποέργων της
πράξης με τίτλο «δομή παροχής βασικών αγαθών, κοινωνικό
παντοπωλείο, παροχής συσσιτίου του Δήμου Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, πάμε στο πρώτο εκτός ημερήσιας.
ΑΝΤΙΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Για το κοινωνικό παντοπωλείο το έχουμε συζητήσει και σε άλλα
δημοτικά συμβούλια.

Ξεκινάε ι 1/8, παίρνουμε την απόφαση να

υλοποιηθεί το χρονοδιάγραμμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πούμε ότι ήταν αυτό που υλοποιούνταν μαζί με το Δήμο
Αιγάλεω και την ΚΟΙΝΣΕΠ, ΜΚΟ τι ήταν αυτή, ναι ήταν οι ίδιες
δράσεις

οι

οποίες

περάσανε

με κυβερνητική απόφαση στην

περιφέρεια, δεν είναι άλλο, είναι οι ίδιες δράσεις.
Έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα της περιφέρειας και έχει να
κάνει με το ξεκίνημα της υλοποίησης που γίνεται 1 η Αυγούστου.
Υπάρχει διαφωνία; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο Ε.Η.Δ.
Κυκλοφοριακές ρυ θμίσεις για την υλοποίηση του έργου
του μεγάλου αγωγού στη λεωφόρο Αθηνών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Και το επόμενο θέμα που έχει να κάνει με τις κυκλοφοριακές
ρυθμίσεις για το ξεκίνημα του έργου, για τον αγωγό στη Λεωφόρο
Αθηνών.
Δήμαρχε, επανέλαβε αν θέλεις.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, απλά είχα αρχίσει να λέω στην αρχή για την αναγκαιότητα
βασικά ήθελα να πω ότι πρέπει να περάσει σήμερα. Βέβαια σας
είπα

ότι

σήμερα

ήρθε

το

έγγραφο

το

οποίο

ζητάει

να

τοποθετηθούμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο και επειδή μεσολαβεί το
καλοκαίρι δεν έχουμε δι καίωμα νομίζω σαν Δημοτικό Συμβούλιο
να καθυστερήσει ενάμισι μήνα το έργο.
Πάντως να πω το εξής, ότι είναι πολύ μικρές οι παρεμβάσεις
που προβλέπονται, οι αλλαγές δηλαδή και αν θέλετε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Βασίλη, ο κος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Δυο

ερωτήσεις.

Η

μελέτη

αυτή

είναι

εγκεκριμένη

από

την

περιφέρεια ή εμείς το εγκρίνουμε για να εγκριθεί;
Και ένα δεύτερο, από την Ποιότητα Ζωής δεν πρέπει να
περάσει αυτή η μελέτη;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι, όχι, δεν πρέπει να περάσει.

Αυτή η κυκλοφο ριακή μελέτη

έχει βέβαια όποιος θέλει και εσύ που είσαι και πιο ειδικός
μπορείς να έρθεις και να δεις συνολικά τη μελέτη. Σας λέμε ότι
σήμερα ήρθε και εμείς την κοιτάζουμε για αυτό έκανα και αυτή την
πρόταση πριν.
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Αυτή είναι προϋπόθεση για να ξεκινήσει τ ο έργο.
εγκεκριμένη ναι.

Είναι

Αυτή είναι η μελέτη της περιφέρειας, Βασίλη.

Είναι η έγκριση της περιφέρειας αυτή και θέλει τη σύμφωνη
γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου. Αν δεν υπάρχει η σύμφωνη
γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου σημαίνει ότι πρέπει να γίνει
τροποποίηση της μελέτης που καταλαβαίνετε σε τι διαδικασίες
μπαίνουμε μετά από αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συμφωνούμε συνάδελφοι;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλό

καλοκαίρι

σε

όλους,

καλές

διακοπές,

καλή

δύναμη.

Τ ελευταίες μέρες του Αυγούστου οπωσδήποτε θ α κάνουμε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο, από 25 και μετά.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………………
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ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ
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ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ
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Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
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ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
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ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ
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