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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

16 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 30 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛ ΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

3.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

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.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

9.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

11.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

12.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

13.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

15.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

17.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

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.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

24.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ
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25.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ το υ ΣΤΑΥΡΟΥ

26.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

27.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

3.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

5.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του Π ΕΛΟΠΙΔΑ

6.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Εξελίξεις στους δασικούς χάρτες (ΣΕΛ.27)
2. Λήψη απόφασης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των
παιδικών σταθμών του Δήμου μας (ΣΕΛ.28)
3. Έγ κριση

6ης

αναμόρφωσης

προϋπολογισμού

οικονομικού έ τους 2017 (ΣΕΛ.31)
4. Έγ κριση

τροποποίησης

τεχνικού

προγράμματος

του

έ τους 2017 (ΣΕΛ.32)
5. Έγ κριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης
γ ια το 2017 (ΣΕΛ.33)
6. Έγ κριση

κανονισμού

λειτουργίας

του

Δημοτικού

Κολυμβητηρίου (ΣΕΛ.33)
7. Έγ κριση

Κανονισμού

Συνδρομ ών

του

Δημοτικού

Κολυμβητηρίου (ΣΕΛ.45) .
8. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Νόμο 4483/17
ρυθμίσεις οφειλών (ΣΕΛ.45)
9. Λήψη απόφασης περί έ γκρισης ή μη της σιωπηρής
παράτασης της μίσθωσης ακινήτου «Στέ γη Πολιτισμού
Δάσους» (ΣΕΛ.46)
10.

Έγκριση

Γνώμης

προς

πρακτικού
το

της

Επιτρ οπής

Παροχής

Δημοτικό

Συμβούλιο

για

την

καταστροφή αντικειμέ νων που δεν έ χουν καμία αξία
(ΣΕΛ.47)
11.
τη

Λήψη απόφασης περί γνωμοδότηση Επιτροπής για
συνεργασία

του

Δήμου

Χαϊδαρίου

με

πιστωτικό
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ίδρυμα, σε σχέ ση με τα χρηματικά διαθέ σιμα του Δήμο υ
(ΣΕΛ.48)
12.
τη

Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για
διεξαγωγή

διαγωνιστικών

διαδικασιών

του

συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια γραφικής ύλης και
λ οιπών υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού, γραφίτη,
μελανιών για τους εκτυπωτέ ς και τα φωτοαντιγραφικά
μηχανήματα (ΣΕΛ.50)
13.
τη

Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για
διεξαγωγή

συνοπτικού

διαγωνιστικών

διαγωνισμού

διαδικασιών

«Προμήθεια

υλικών

του
για

τη

συνεργία της αυτεπιστασίας έ τους 2017», χρωμάτων και
υδραυλικών υλικών (ΣΕΛ.50)
14.

Λήψη

κατόπιν

απόφασης
αιτήματος

περί

διαγραφής

παραίτησης

τιμολογίου,

της

εταιρείας

Παπαδόπουλος Λιούτα (ΣΕΛ.51)
15.

Λήψη

μέ λους

απόφασης

τους

περί

Διοικητικού

αντικατάστασης
Συμβουλίου

τακτικού

του

Νομικού

Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική
Επιτροπή

Δευτεροβάθμ ιας

Εκπαίδευσης»

του

Δήμου

Χαϊδαρίου (ΣΕΛ.51)
16.

Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων όσα

αχρεωστήτως καταβληθέ ντα (ΣΕΛ.52)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

καλώς

ήρθατε,

συνάδελφοι.

Καλό

φθινόπωρο.

Να

δώσουμε τον λόγο στην κυρία Γκανά, για τις παρουσίε ς.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα κι από μένα. Καλό αποκαλόκαιρο. Καλή αρχή στη νέα
περίοδο Δημοτικού Συμβουλίου. Παντελάρος Βασίλειος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρών.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καραγιάννης Νικόλαος. Δαουάχερ Ναουάφ. Σταθάς Κωνσταντίνος.
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας.

Θερμού

Ελένη.

Βορέας

Κ ωνσταντίνος.

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

Γιαννούλα.

Γεωργοπούλου

Κουβαράς

Αλεξία.

Παναγιώτης.

Τ σουκνίδας

Παναγοπούλου -

Κωνσταντίνος.

Θεοδώρου

Δημήτριος. Τ ροχίδης Εμ μανουήλ. Μποζίκας Ανδρέας. Τ οκατλίδη
Ελευθερία.

Γεωργιάδη

Ειρήνη.

Ντηνιακός

Ευάγγελος.

Τ σατσαμπάς Δημήτρης. Καρατζαφέρης Βασίλειος. Σπηλιόπουλος
Θεόδωρος. Σκαμπά Αθηνά. Δρούλιας Ηρακλής. Γκανά -Ρηγάκη
Αγγελική.

Θεοδωρακόπουλος

Φώτιος.

Κέντρης

Ιωάννης.

Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος. Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ερωτήσεις, ανακοινώσεις. Ο κύριος Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Αγαπητές συναδέλφισες, αγαπητοί συνάδελφοι, καλό φθινόπωρο,
καλή δημαρχιακή περίοδο, προτελευταία. Καλησπέρα.
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Επί ευκαιρία, να δώσω τ ις πιο θερμές ευχές μου στα παιδιά
όλων των Χαϊδαριωτών και όχι μόνο, που πέτυχαν στη δοκιμασία
των

πανελληνίων

Τ ριτοβάθμια

εξετάσεων

Εκπα ίδευση.

Ένα

για

την

εισαγωγή

σύστημα

τους

στην

απαρχαιωμένο ,

ένα

σύστημα το οποίο έχει αποδειχθεί ότι δεν έχει απο δώσει τίποτα,
αλλά διατηρείται και συντηρείται για τους γνωστούς λόγους, που
όλοι λίγο-πολύ σ’ αυτήν την αίθουσα γνωρίζουμε κι όχι μόνο σ’
αυτήν την αίθουσα.
Επίσης, θέλω να ευχηθώ καλή δύναμη στη συνέχεια του
αγώνα που θα δώσουν τα παιδιά που δεν προκρίθηκαν , δεν
μπήκαν, δεν μπόρεσαν να εισαχθούν στα δημόσια εκπαιδευτικά
ιδρύματα. Και σαν γονιός να πω μια κουβέντα, ότι δεν τελειώνει
εδώ ο αγώνας της ζωής, αλλά από εδώ ξεκινάει, για όλους μας.
Και γι’ αυτούς που πέτυχαν και γι’ αυτούς που δεν πέτυχαν.
Εγώ,

αγαπητέ

Δήμαρχε,

θα

ήθελα

να

σας

κάνω

δυο

ερωτησούλες, που έχουν να κάνουν με τα του οίκου μας. Η μία
ερώτηση είναι το σημαντικό θέμα με τον μηχανολογικό εξοπλισμό στόλο των οχημάτων που τρέχουμε αυτόν τον καιρό, να μας
ενημερώσεις σε ποια φάση βρίσκεται η ό λη διαδικασία. Γιατί
βλέπετε ότι κάθε μέρα το πράγμα δυσκολεύει και περισσότερο.
Και

επειδή

κάποιοι

μπορούν

να

αντλούν

από

κει

αντιπολιτευτική διάθεση, άλλοι γνωρίζουν τι σημαίνει να έχεις 2,5
και 3 οχήματα σ’ έναν τόσο τεράστιο Δήμο και δεν κράζουν και δ ε
βγάζουν κορώνες. Απεναντίας, συμπάσχουν και προσπαθούν να
βοηθήσουν, ο καθένας απ’ το μέρος του, εκτός Δήμου κιόλας.
Αυτό είναι το ένα. Και ένα δεύτερο, που γίναμε μάρτυρες
μιας δυσάρεστης εξέλιξης που είχαμε, μιας επίσκεψης ενός
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συνδημότη μας, από την οδό Φιλίππου, που παραπονέθηκε για
κάποιες κωλυσιεργίες, για κάποιες καθυστερήσεις. Τ έλος πάντων,
το γνωρίζουμε, δε χρειάζεται να λέμε πολλά. Θα ήθελα, δια
στόματος Δήμαρχου, να μας εξηγήσει πού βρίσκονται αυτές οι
δύο περιπτώσεις.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Μποζίκα. Ο κύριος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα

κι

από

μένα.

Καλή

χρονιά

να

έχουμε.

Υγεία,

παραγωγική δημιουργικότητα και σύνεση. Συντάσσομαι απόλυτα
με αυτά που είπε ο Αντρέας, σε σχέση με την επιτυχία των
μαθητών. Αλλά κα ι σε σχέση με αυτούς που δεν πέτυχαν, τίποτα
δεν τελειώνει εδώ. Οπότε δε θα περιαυτολογήσω σε σχέση με
αυτό.
Δύο ερωτήσεις θα κάνω, σύντομες. Η μία αφορά, σχετικά με
μία ενημέρωση, με μία είδηση που προέκυψε πρόσφατα, σχετικά
με τη λειτουργία των κέντρων

ενημέρωσης και υποστήριξης

δανειοληπτών, που συστάθηκαν σε όλη την Ελλάδα. Απ’ ό,τι έχω
καταλάβει,

τώρα

από

τον

Σεπτέμβρη

θα

ξεκινήσουν

να

λειτουργούν τα περισσότερα.
Με, έτσι, απορία βλέπω ότι για ένα τόσο επίκαι ρο θέμα στη
Δυτική Αθήνα μόνο ο Δήμος Περι στερίου έχει κέντρο αντίστοιχο.
Από την άλλη, στα Βόρεια Προάστια και στα Νότια υπάρχουν δύο
ξεχωριστοί

Δήμοι

που

έχουν

από

ένα

κέντρο.

Μου

κάνει

εντύπωση, γιατί φαντάζομαι ότι και από τα στοιχεία, όπως
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προκύπτει, ότι η Δυτική Αθήνα έχει μεγαλύτερη ανάγκη,

οι

δανειολήπτες μάλλον, από μια τέτοια υποστήριξη.
Σε κάθε περίπτωση, εντάξει, φαντάζομαι ότι κι εσείς δεν
μπορεί

να

ξέρετε

με

ποια

κριτήρια

επιλέχθηκε

ο

Δήμος

Περιστερίου ή μόνο ο Δήμος Περιστερίου. Αν έστω θα υπάρξει μία
διαδημοτική συνεργασία και ενημ έρωση, ώστε οι Δημότες του
Χαϊδαρίου

να

Περιστερίου.

απευθύνονται

Αν

δηλαδή,

θα

στο

συγκεκριμένο

υπάρχει

αυτή

η

κέντρο
χωρική,

του
έτσι,

συνεργασία σε σχέση μ’ αυτό.
Τ ο θεωρώ πολύ σημαντικό, γιατί τώρα και στα πλαίσια του
εξωδικαστικού

συμβιβασμού

κόκκινο.

οφειλές

Νέες

πολύς

έρχονται,

κ όσμος

όπως

βρίσκεται

είδαμε.

Οπότε,

στο
μία

απάντηση σε σχέση μ’ αυτό.
Κι ένα δεύτερο θέμα. Αυτό το συζητούσαμε με τον Αντρέα
στις

14

Αυγούστου.

Βέβαια,

ίσως

κι

ο

Αντρέας

είναι

πιο

κατάλληλος, αλλά δεν προλάβαμε. Σχετικά με την αξιολόγηση των
Ο.Χ.Ε., που απ’ ό,τι είδαμε η πρόταση του ΑΣΔΑ ήρθε τελευταία
στην αξιολόγηση. Προτελευταία, τελευταία; Σε σχέση με τις άλλες
τέσσερις; Ναι.
Εν πάσει περιπτώσει, αν αυτή η αξιολόγηση και το εύρος
της

θα

υπάρχει

πιθανότητα

να

έχει

αντίκ τυπο

στην

χρηματοδότηση που έχουν ανάγκη οι Δήμοι από το ΕΣΠΑ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ο κύριος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Κι από μένα καλή χρονιά. Και περνάω στα θέματα που θέλω να
θέσω. Εμείς, στα πλαίσια της προγραμματικής αντιπολίτευσης,
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όπως γνωρίζετ ε, πάρα πολλές φορές καταθέτουμε προτάσεις για
διάφορα θέματα.
Θέλω έτσι απλώς να προαναγγείλω, πριν να περάσω στο
συγκεκριμένο

θέμα,

για

το οποίο έχω ζητήσει και να γίνει

συζήτηση, σαν έκτακτο θέμα, ότι έχω ανοίξει μία συζήτηση για το
αν μπορεί το κολυμβ ητήριο, για το οποίο όντως έχουν γίνει
προσπάθειες

βελτίωσης

και

οικονομίας

στην

κατανάλωση

ρεύματος.
Δηλαδή, αξιοποίησα τα τριήμερα που γίνανε εδώ για τους
κολυμβητικούς αγώνες, να ανοίξω μια συζήτηση με τον Γενικό
Γραμματέα, τον ίδιο τον Συνοδινό, να δού με τι γίνεται σε άλλα
κολυμβητήρια και αν μπορούμε να υπάρξει αυτονομία με ηλιακή
ενέργεια. Επιφυλάσσομαι σ’ αυτό.
Ένα δεύτερο, ενημερώνω τον Δήμαρχο. Επειδή θεωρώ, απ’
την απάντησή του για τον σταθμό Βεργίνας, ότι υπάρχει κάποιο
πρόβλημα, άνοιξα μία αλλη λογραφία, που δεν έχω πάρει ακόμα
απάντηση, με τη Διοικήτρια του ΟΑΕΔ. Εντάξει, το έκανα μετά το
καλοκαίρι, δεν είχε και νόημα πιο πριν, θέλοντας να έχω κάποιες
απαντήσεις και από τον Οργανισμό, από εκεί, για το τι γίνεται απ’
τη δική τους πλευρά.
Περνάω τώρα στο θέμα για το οποίο θα σας φάω δυο -τρία
λεπτά. Ίσως λίγο παραπάνω. Λοιπόν, εμείς είχαμε πάντα την
άποψη, το γνωρίζουν οι παλαιότεροι, ότι ο Δήμος Χαϊδαρίου είναι
παραθαλάσσιος Δήμος. Και γι’ αυτό έχουμε αγωνιστεί, πιστεύω το
σύνολο του Χαϊδαρίου.
Εμείς, σαν παράταξη, οι Πολίτες σε Δράση, Διαφάνεια,
Ανάπτυξη,

Δημοκρατία,

μετά

την

περίοδο

Σκαμπά.

Και

σαν
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Πολίτες σε Δράση, οι Πολίτες σε Δράση -Οικολόγοι Πράσινοι. Με
το περιοδικό διαδρομές και με άλλες ενέργειες. Και το 2009, με
επικεφαλής τον Βίτσα, με εκδηλώσεις στην παραλία Σκαραμαγκά
και με ολοκληρωμένη πρόταση αξιοποίησης των 220 στρεμμάτων
που διεκδικούνται και συνεχίζουν να διεκδικούνται και σήμερα.
Ο λόγος που ζητάω να γίνει η συζήτηση, έχω κουβεντιάσει
με τον Δήμαρχο. Και το ότι δεν πρόλαβα νωρί τερα, δεν είναι ότι
περίμενα να ‘ έρθουν τα θέματ α για να το ζητήσω κατ’ εξαίρεσι ν.
Εκκρεμούσε

μία

συνάντηση

που

είχα

ζητήσει

από

πριν

το

καλοκαίρι με την Περιφερειάρχισσα, τη Ρένα τη Δούρου.
Με την έννοια, να μπορώ να πω απ’ τη δική μου πλευρά και
στα πλαίσια της κοινής δράσης που υπάρχει, της παράταξής μας
και άλλων παρατάξεων με την Περιφέρεια και πριν τις εκλογές,
αλλά και μετά. Να μπορώ να πω δυο πράγματα παραπάνω.
Λέω, λοιπόν, ότι θα επανέλθω σ’ αυτό το ζήτημα. Έτσι,
λοιπόν,

μετά

τηλεφωνική

την

συνάντηση

επικοινωνία

αυτή

με

τον

α ποφάσισα
Δήμαρχο

και

να,

είχα

μια

ζήτησα

να

κουβεντιάσουμε αυτό το ζήτημα.
Να το πω, μάλιστα, στην αρχή. Ο λόγος είναι ότι γενικά
υπάρχει πολιτική συμφωνία σ’ αυτό το αίτημα, στήριξης. Και στο
μικρό και στο μεγάλο σχέδιο. Ενν οώ και στην στήριξη των 220
στρεμμάτων, το οποίο όμως, όπως γνωρίζουμε όλοι, εκκρεμεί
από άλλα Υπουργεία και από άλλους φορείς, από το Υπουργείο
Εθνικής

Άμυνας

και

από

την

ΕΤ ΑΔ,

Ελληνική

Εταιρεία

Αξιοποίησης Δημοσίου.
Και με τους οποίους φορείς είχαμε κάν ει παλαιότερα και
είχαμε βγάλει ανακοινώσεις. Είχαμε κάνει συζήτηση και με τον
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Αναπληρωτή

Υπουργό,

τον

12

Δημήτρη

τον

Βίτσα

και

με

τον

θέση

να

Πρόεδρο της ΕΤ ΑΔ, τον Γιώργο τον Τ ερζάκη.
Σήμερα,

λοιπόν,

βρισκόμαστε

στην

ευχάριστη

πούμε ότι στον βαθμό που θα λυ θούν κάποια ζητήματα και για να
βοηθήσουμε να λυθούν κάποια ζητήματα, νομίζουμε ότι ο Δήμος
Χαϊδαρίου μπορεί να πάρει κάποιες αποφάσεις και με την στήριξη
της Περιφέρειας.
Έτσι,

λοιπόν,

κάνουμε

ένα

σχεδόν

εικοσαήμερο

εκδηλώσεων, που πρώτη από αυτές είναι στις 9 του μήνα μ’ ένα
πλοίο, το οποίο μπορεί να μεταφέρει πάνω από 100 περίπου
ανθρώπους.
Και θα ξεκινήσουμε από την Ελευσίνα, γιατί εκεί είναι το
σημείο πρόσβασης. Θα κινηθούμε κατά μήκος της ακτογραμμής,
θα

έρθουμε

στο

Σκαραμαγκά

και

θα

επιστρέψουμε.

Κ αι

θα

παρουσιάσουμε την πρόταση μας και εν πλω.
Και βέβαια, το υπόλοιπο χρονικό διάστημα, σε πάρα πολλά
σημεία του Χαϊδαρίου, με τη βοήθεια της Τ εχνικής Υπηρεσίας,
εννοώ του Δήμου και τη στήριξη, γιατί θα χρειαστεί να πάρουμε
ρεύμα, θα παρουσιάσουμε την π ρότασή μας σε γειτονιές.
Και θα καταλήξουμε, στις 23 του μήνα σε μία μεγαλύτερη,
θεωρούμε, εκδήλωση, στην παραλία Σκαραμαγκά, θεωρώντας ότι
πρέπει να κάνουμε την εκδήλωση σ’ εκείνο εκεί το μέρος που, με
βάση και το περιεχόμενο της εκδήλωσης, συμβολίζει τη διάθεσή
μας και τη συνέχεια της δράσης μας και της διεκδίκησής μας.
Αυτό λοιπόν είναι περίπου το ζήτημα για το οποίο θέλω να
πάρουμε κατ’ αρχήν αποφάσεις. Αυτή, λοιπόν, η πρόταση, που
την

περιέγραψα

στο

γενικό

της

μέρος,

περιλαμβάνει

την
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αξιοποίηση της υ πάρχουσας ακτής των 5 -6 στρεμμάτων, με
συγκεκριμένες προτάσεις, για τις οποίες, διαβάζοντάς τις μία-μία,
πρέπει

να

πω

ότι

Περιφερειάρχισ α.

υπάρχει

Και

που

πολιτική

στο

συμφωνία

βαθμό

που

ο

από

την

Δήμος

θα

ανταποκριθεί και θα παρουσιάσει μελέτες, είναι διατεθειμένη να
τα εντάξει και στον προϋπολογισμό.
Αυτό

είναι,

λοιπόν,

η

διευθέτηση

προσπέλασης

στην

περιοχή, την ανάπλαση των δρόμων, εξασφάλιση του φωτισμού,
κατάλληλης

προβλήτας

εγκαταλελειμμένων
πράσινου

και

και

σκαφών,

δημιουργία

ακτής,

απομάκρυνση

ανάπλασης

κερκίδων

από

των

μικρής

λωρίδας

ελαφριά

λυόμενη

κατασκευή, για υπαίθριες συναυλίες με θέα τη θάλασσα.
Και έβδομο, βέβαια, είναι να ζήτημα να διεκδικηθεί από
ιδιώτες ή από το πολεμικό ναυτικό. Θα γίνουν και σ’ αυτό
αντίστοιχες ενέργειες, που να μπορέσ ει να φιλοξενήσει, να είναι
επισκεπτόμενο αυτό και να μπορεί να φιλοξενήσει την ιστορία εκεί
της περιοχής και λοιπά.
Αυτά τα δένουμε συνολικά με μία συνολικότερα αναπτυξιακή
πρόταση του Χαϊδαρίου, σύνδεση με τα μονοπάτια πολιτισμού, τα
οποία όλοι τα γνωρίζ ουμε, δηλαδή, την Ιερά Οδό. Δηλαδή, εννοώ
αυτά που γνωρίζουμε στις τέσσερις ιστορικές περιόδους, τα
μνημεία που έχουμε κι έχουμε αυτό το πλεονέκτημα. Ιερά Οδός,
Μονή

Δαφνίου,

Κουμουνδούρου,

Ιερό
Μνημείο

Αφαίας,

Σκαραμαγκάς,

Πλουμπίδη,

Μνημείο

Λίμνη
Λέλας

Καραγιάννη, Μπλοκ 15, Παλατάκι, καλύπτονται όλες οι περίοδοι
αυτοί.
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Νομίζουμε

ότι

είναι

ευκαιρία

και

14
με

την

ανάδειξη

της

Ελευσίνας σε πολιτιστική πρωτεύουσα να κουνήσουμε λίγο κι
εμείς την, ας πούμε, την κατάσταση, σε μια κατεύθυνση, μπορεί
να

γίνει

το

Χαϊ δάρι

τόπος

προορισμού

για

τους

3.000.000

τουρίστες, που λένε ότι θα γίνουν πολύ περισσότεροι το επόμενο
χρονικό διάστημα.
Και που βεβαίως ο Δήμος καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορεί
αυτό το σχέδιο να το κάνει μόνος του, αλλά μπορεί να υπάρχουν
προϋποθέσεις στήρ ιξης και με μία ενιαία λογική. Κομμάτι -κομμάτι
που θα γίνεται, να εντάσσεται σ’ αυτήν τη λογική. Ήδη υπάρχει το
μπλοκ 15 και άλλα ζητήματα, που δε θέλω να επεκταθώ σήμερα
σ’ αυτήν την κατεύθυνση.
Περίπου λοιπόν εξέθεσα τον λόγο για τον οποίο θα ήθελα να
το κουβεντιάσουμε σήμερα. Βεβαίως, ο Δήμαρχος μου απάντησε
ότι υπήρχε σκέψη να γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν
έχω αντίρρηση. Με όποιον τρόπο, αρκεί να μην καθυστερήσει.
Νομίζω

ότι

έτσι

κι

αλλιώς

θα

έχουμε

σύντομα

Δημοτικό

Συμβούλιο, κοντά στο επό μενο διάστημα.
Αλλά και σήμερα νομίζω ότι αν υπάρξει διαδικασία, μιας κατ’
αρχήν συμφωνίας, στο βαθμό

που το έχει μελετήσει, γιατί το

έστειλα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, να υπάρξει μία
πολιτική συμφωνία και εξουσιοδότηση του Δημάρχου να κινηθε ί σ’
αυτήν την κατεύθυνση με την Περιφέρεια και να διαπιστώσει αυτά
που λέω εγώ, στον βαθμό που συμφωνεί, σε γενικές γραμμές και
να υπάρξει μία ιεράρχηση του τι και του πώς.
Και
Περιφέρεια

να

ζητηθεί
βάζει

ως

και

αντίστοιχη

γνωστόν,

βοήθεια.

πά ντα

σαν

Βεβαίως,

η

προϋπόθεση

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

15

παρουσίαση μελετών, στο οποίο ο Δήμος, νομίζω, πρέπει να
πάρει αντίστοιχες αποφάσεις.
Νομίζω εξέθεσα εν συντομία αυτό το ζήτημα, για να γραφεί
και στα πρακτικά και να υπάρχει με τη μορφή της ερώτησης.
Εναπόκειται στον Πρόεδρο του Δημοτι κό Συμβούλιο και στον
Δήμαρχο. Δεν είχαμε ξαναμιλήσει μετά.
Και βέβαια και στους επικεφαλής των άλλων παρατάξεων, αν
θα το κουβεντιάσουμε σήμερα ή θα το κουβεντιάσουμε με τη
λογική που είπα εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, με πρωτοβουλία
του Δημάρχου. Δεν με α πασχολεί το τι και το πώς. Ωστόσο, θα
ήθελα

αν

γίνει

συζήτηση,

να

υπάρχει

δυνατότητα

να

τοποθετηθούν το σύνολο των δημοτικών συμβούλων.
Αυτά, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος, που θα ήθελε να ρωτήσει; Κυρία Γκανά.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Θα ήθελα κι εγώ να συγχαρώ όλα τα παιδιά του Χαϊδαρίου για την
επιτυχία τους στις Πανελλήνιες εξετάσεις.
Θα μου επιτρέψετε να αναφερθώ ιδιαίτερα στην περίπτωση
της

Αναστασίας Κατσικογιάννη, η οποία μπήκε πρώτη στην

Ιατρική Αθηνών, με τη βαθμολογία, απ’ ό,τι διαβάσ ατε και στα
Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, ήταν πρώτη των πρώτων. Και να
αναφερθώ και στην Ελευθερία τη Μοσχονά, που είναι η κόρη του
Αντιδημάρχου μας. Και οι δύο υπήρξαν μαθήτριες 4 ο υ Γυμνασίου
και 4 ο υ Λυκείου Χαϊδαρίου.
Θα ήθελα, επίσης, να πω και κάτι άλλο. Διάβασα τελευταία
στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης για μία συμπολίτισσα μας, η
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οποία

νοσηλεύεται

πρόκειται

να

στο

υποστεί

Αττικό,

με

16
λευχαιμία.

μεταμόσχευση,

Και

χρειάζεται

η

οποία

να

κάνει

μεταμόσχευση μυελού των οστών. Οπότε γίνεται έκκληση για να
βρεθεί ο συ μβατός δότης.
Και παράλληλα, επειδή έχει οικονομικό πρόβλημα, είναι
μητέρα δύο παιδιών, μόνη της και ο πατέρας της που ήταν η
στήριξη η οικονομική της, πρόσφατα πέθανε. Τ ο αναφέρω αυτό,
λέγοντας, αν είναι δυνατόν από την κοινωνική υπηρεσία, από τον
Δήμο, να γίνει μία ευρύτερη ενημέρωση για την εξεύρεση δότη
μυελού των οστών, πρώτα απ’ όλα και αν μπορεί να συνεισφέρει
οικονομικά στην περίπτωση αυτής της κοπέλας.
Λέγεται

Μαρία

Αναγνώστου.

Είναι

γραμμένα

και

στις

εφημερίδες και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, τηλέφωνα ή
αριθμός λογαριασμού που μπορεί να κατατεθούν χρήματα, αν
είναι δυνατόν, από κάποιον ή από την κοινωνική υπηρεσία, ο
Δήμος αν μπορέσει να προσφέρει οικονομικά.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Να δώσουμε τον λόγο, κατ’ αρχήν,
αν από τους Αντιδημάρχους θέλει κάποιος, για κάποιο ζήτημα
που τον αφορά; Να δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, καλησπέρα κι από μένα. Καλό φθινόπωρο. Για τα παιδιά
που πέτυχαν, πραγματικά συμφωνώ κι εγώ με τον Αντρέα, έτσι
όπως

το

έβαλε.

Απλά

πρέπει

να

πω

ότι

μιλάμε

για

ένα

εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο πετάει έξω από τη μόρφωση με
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πάρα πολλές δικλείδες, πάρα πολλά παιδιά, κυρίως λαϊκών
οικογενειών.
Εδώ πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στις οικογένειες
που

στήριξαν,

μέσα

από αυτές τις δυσκολ ίες που περνάνε

σήμερα, τα παιδιά. Γιατί δυστυχώς χωρίς στήριξη δεν γίνεται.
Εμείς, σαν Δήμος, ξέρετε ότι μέσω του Κοινωνικού Φροντιστηρίου
δώσαμε

τη

δυνατότητα

σε

170

παιδιά

περίπου

να

κάνουν

ενισχυτική διδασκαλία κι ήταν κι αυτό, έτσι, ένα θετικό, σ’ αυτ ήν
τη βοήθεια που χρειάζονταν.
Βέβαια, το θέμα είναι ότι θα πρέπει όλοι να έχουν δικαίωμα
και στη μόρφωση και στη δουλειά. Και εδώ είναι ένα μεγάλο
ζήτημα, δηλαδή, τελειώνοντας το Πανεπιστήμιο, η αξιοποίηση
όλου αυτού του επιστημονικού δυναμικού, που δυστ υχώς, μη
βρίσκοντας

δουλειά

στην

Ελλάδα

πηγαίνει

στο

εξωτερικό.

Χάνουμε, δηλαδή, εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά.
Και νομίζω ότι καλά είναι έτσι τα λόγια, αλλά αν δεν
παλέψουμε

όλοι

για

να

αλλάξει

αυτή

η

κατάσταση

και

το

εκπαιδευτικό σύστημα, αλλά συνολικότερ α η κοινωνία, που θα
δίνει τη δυνατότητα σε όλους να έχουν δικαιώματα στη ζωή,
νομίζω ότι δε θα ερχόμαστε σε κάθε Συμβούλιο και θα λέμε αυτά
τα πράγματα, τα ίδια.
Να δώσω, επίσης, συγχαρητήρια στην μαθήτρια, εδώ, τη
συμπολίτισσά μας, η οποία έβγαλε…
Κα ΓΚΑΝΑ:
Συγγνώμη, να διορθώσω. Αλεξία. Είναι η Αλεξία. Η Αναστασία
ήταν η αδερφή της. Ναι, ναι.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Η Αλεξία, δεν πειράζει. Ναι, ναι.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Ναι, η Αλεξία ήταν.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αλλά και σε όλα τα παιδιά, που έδωσαν τον δικό τους αγ ώνα. Με
διαφορετικές συ νθήκες ο καθένας. Και δεν κρίνεται κανένα, μα
κανένα παιδί.
Και δεν θα πρέπει να κρίνεται μόνο από το αποτέλεσμα. Τ ο
αν πέρασε, δηλαδή ή όχι. Και το αν πέρασε σε καλή ή χειρότερη
σχολή. Αυτό έχει να κάνει με πάρα πολλούς παράγοντες, που
διαμορφώνουν το κοινωνικό πλαίσιο που δίνει ο καθένας στην
μάχη για τη μόρφωσή του.
Να πω για τις ερωτήσεις. Για το στόλο των οχημάτων,
επιτέλους τελείωσε όλος αυτός ο όγκος της γραφειοκρατίας, με
εγκρίσεις,

με

μελέτες

και

λοιπά.

Ήδη

αυτήν

τη

στιγμή

διατυπώνεται η διακήρυξη, η οποία θα βγει στις εφημερίδες,
πιστεύω τις επόμενες δέκα μέρα, δηλαδή περίπου μια βδομάδα
θα κάνει. Εγώ βάζω δέκα μέρες περίπου. Θα δημοσιευτεί.
Ξέρετε ότι είναι διεθνής ο διαγωνισμός. Είναι τρίμηνο,
δηλαδή, το χρονικό διάστημα, τρίμηνο, που θα γίνου ν οι αιτήσεις
από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες. Αλλά, τουλάχιστον έχει μπει το
νερό στ’ αυλάκι. Τ ελειώσαμε, δηλαδή, με την πολύ μεγάλη
γραφειοκρατία που υπήρχε πριν.
Και πιστεύω ότι από δω και πέρα πια και τα χρονικά
διαστήματα θα είναι πια πιο συγκεκριμέ να, ούτως ώστε να μην
καθυστερήσουν πάρα πολύ τα μηχανήματα. Όλα αυτά που είναι
απαραίτητα για την πόλη μας.
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Για την οδό Φιλίππου, Ανδρέα καλά κάνεις και το βάζεις,
γιατί

υπήρχε

μια

ένταση

την

προηγούμενη

φορά

από

έναν

συμπολίτη μας. Τ ο έργο τελείωσε, ολο κληρώθηκε. Ήταν ένα έργο
και έβγαινε κι αυτός ο θυμός των πολιτών, γιατί εκκρεμούσε πάρα
πολλά χρόνια τώρα.
Μένανε τα λύματα μέσα στα σπίτια. Κινδύνευαν, δηλαδή, και
από τα όμβρια αλλά και από τα λύματα τα σπίτια. Υπήρχε μία
τραγική κατάσταση. Και βέβαια, ένας χωματόδρομος ανώμαλος,
που δεν μπορούσες να περάσεις. Έγινε, λοιπόν, το έργο. Έγινε η
διαμόρφωση με τσιμεντόστρωση. Και πραγματικά πιστεύουμε ότι
έδωσε μια ανάσα σ’ όλον τον κόσμο εκεί της περιοχής.
Για το

Κέντρο Υποστήριξης Δανειοληπτών, να σας πω ότι

δεν προβλέπεται. Δεν ξέρω πώς το Περιστέρι και οι δύο άλλοι
Δήμοι και τι Κέντρο κάνανε. Πάντως εμείς, σαν Δήμος, στηρίζουμε
και όχι με πολλές, έτσι, φανφάρες και πανηγυρισμούς . Γιατί είναι
ένα θέμα που δεν είναι για πανηγυρισμούς.
Στηρίζουμε συμπολίτ ες μας, οι οποίοι έχουν και πρόβλημα,
το να βγουν τα σπίτια τους στο σφυρί, αλλά και συμπολίτες που
κόβουν το ρεύμα. Έχουμε κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις. Κι
έχουμε

κάνει

και

επανασύνδεση

ρευμάτων

σε

πάρα

πολλές

οικογένειες.
Για την Ο.Χ.Ε. και την αξιολόγ ηση του ΑΣΔΑ, πρώτα -πρώτα,
να σας πω, τώρα είναι μεγάλο θέμα και σήμερα ειδικά είχαμε
συνεδρίαση στον ΑΣΔΑ οι Δήμαρχοι γι’ αυτό το θέμα. να σας πω
κάποια δεδομένα από την προηγούμενη φορά που συζητήσαμε.
Ήταν τρεις Δήμοι, δηλαδή μία ενότητα Δήμων, που είνα ι ο ΑΣΔΑ,
ο Δήμος Αθήνας και ο Δήμος του Πειραιά.
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Από τότε πρόλαβαν και έκαναν αίτηση άλλες δύο ενότητες
Δήμων. Έκανε η Καλλιθέα, με τον Τ αύρο -Μοσχάτο και το Μαρούσι
με την Βόρεια Αττική. Έχουμε, δηλαδή, πέντε ενότητες πια
Δήμων. Οπότε το ποσό το οποίο μο ιράζεται, αυτός είναι ο τελικός
πίνακας, αναλογεί πια μικρότερο ποσοστό στην κάθε ενότητα.
Τ ο αίτημα το οποίο υπήρχε από όλους τους Δήμους, ήταν
για 416.000.000. Τ ο αίτημα του ΑΣΔΑ ήταν για 98.000.000. Η
έγκριση όμως είναι για 258.000.000. Αυτό είναι το τ ελικό ποσό το
οποίο δίνεται. Και στον ΑΣΔΑ αντιστοιχούν 58.000.000.
Αν θυμάστε, λέγαμε εδώ κι όταν κάναμε και την συνάντηση
που ήταν και ο Διευθυντής της Τ εχνικής Υπηρεσίας του ΑΣΔΑ και
βέβαια και ο κύριος Μποζίκας, ο οποίος γνωρίζει το θέμα, λέγαμε
ότι π ερίπου το ποσό που θα έρθει στον ΑΣΔΑ θα είναι γύρω στα
65.000.000.
Γιατί δεν ήταν το αίτημα που κάνεις, είναι το τι θα σου
δώσουν. Είμαστε, δηλαδή, μείον 7.000.000. Που σημαίνει ανά
Δήμο, ας πούμε αν το πάρουμε χονδρικά, γύρω στο εκατομμύριο
κάτω.
Η βαθμολογία, η οποία είναι περίπλοκη, είμαστε τέταρτοι
στη βαθμολογία. Δεν είμαστε τελευταίοι. Αλλά η βαθμολογία δεν
εξαρτάται απ’ την πρόταση η οποία γίνεται. Έχει πληθυσμιακά,
οικονομικά κριτήρια .
Ας πούμε, δύο Δήμοι της Δυτικής Αθήνας έριξαν πολύ
χαμηλά

τη

βαθμολογία,

γιατί

θεωρήθηκαν

ότι

είναι

Δήμοι

πλούσιοι. Κι αυτοί είναι το Χαϊδάρι και η Πετρούπολη, κατά
σύμπτωση.
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Τ ώρα, από κει και πέρα, για τα έργα. Εμείς είμαστε από
τους Δήμους οι οποίοι έχουμε κάνει πρόταση –έχουμε στείλει,
πρώτα-πρώτα έναν πάρα πολύ καλό υπάλληλο του Δήμο, τον
Παναγιώτη τον Σμυρνή, για να χειριστεί την Ο.Χ.Ε. στον ΑΣΔΑ. Ο
οποίος έχει και εμπειρία δηλαδή από μελέτες και λοιπά. Είναι
πραγματικά η καλύτερη επιλογή που θα μπορούσαμε να κάνουμε.
Και έχουμε κάνει και ολοκληρωμένη πρόταση σχετικά, αν
θέλετε, και με την ιεράρχηση των έργων, τα οποία πρέπει να
γίνουν. Βέβαια, εδώ να σας πω ότι, γιατί είναι λίγο περίπλοκο το
θέμα, αυτά τα 58.000.000 δεν μοιράζονται στους Δήμους, ας
πούμε, πληθυσμιακά, πόσο αντιστοιχεί στον καθένα. Ξέρω εγώ,
το Περιστέρι που είναι ο μεγαλύτερος 20%, άλλοι 18 %, 12%, 10%
και 5%, η Αγία Βαρβάρα, ας πούμε.
Αλλά μοιράζονται σύμφωνα με διάφορους άξονες. Δηλαδή,
έχουμε

τον

Ενεργειακά,
θερμοκοιτίδα,

άξονα

κτηριακά,

αναβάθμιση

για

αστικού

επιχειρηματικότητα,

κοινωνικές

χώρου,

υποδομές.

αντιπλημμυρικά,

πληροφορική,

κοινωνική

κατάρτιση και κρατικές επιδοτήσεις.
Αυτά, λοιπόν, τα ποσά καταλαβαίνετε ότι, σαν Δήμοι και εδώ
έχουμε ένα μεγάλο θέμα, οι περισσότεροι προσπαθούμε να
κάνουμε κάποια έργα τα οποία είναι αναγκαία για τις περιοχές
μας. Απαραίτητα. Δε θέλουμε, δηλαδή, να κάνουμε επιλογή
σύμφωνα με τις κατευθύνσεις οι οποίες υπάρχουν απ’ την ΟΧΕ,
που δε θα έχουν, έτσι, ένα αποτέλεσμα για τους κατοίκους.
Δηλαδή, η επιχειρηματικότητα, που έχει 8.5000.000, δεν την
διεκδικεί

κανένας

Δήμος.

Να

σας

πω,

τώρα,

έτσι,

ένα

παράδειγμα. Αυτά αφαιρούνται απ’ το συνολικό ποσό. Ή, τέλος
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πάντων, όσοι πάρουν απ’ αυτό το ποσό, δε θα πάρουν για
κτηριακές υποδομές, για έργα αναπλάσεων, για αντιπλημμυρικά,
για διάφορα τέτοια έργα.
Καταλαβαίνετε, λοιπόν, ότι δεν είναι καθόλου εύκολο αυτό
το ζήτημα της διαχείρισης. Όμως, πιστεύω ότι με μια κουβέντα,
έτσι, έχουμε κάνει πάρα πολλές, βέβαια, συζητήσεις, αλλά και
σήμερα καταλήξαμε στο ότι θα προσπαθήσουμε να βρούμε την
καλύτερη

φόρμουλα,

ούτως

ώστε

ανάλογα

και

με

τις

ιδιαιτερότητες του κάθε Δήμου και τις ανάγκες που έχει, να γίνει,
ας πούμε, πιο δίκαιη η μοιρασιά. Και βέβαια, δε θα ριχτεί
κανένας. Είπαμε ότι αυτό είναι, έτσι, αναλογικό σε σχέση με τον
πληθυσμό.
Εμείς τώρα έχουμε αρκετά έργα για τα ο ποία υπάρχει
προμελέτη και μελέτες. Και έχουν μπει και κάποια, τέλος πάντων,
χρονοδιαγράμματα. Πιστεύουμε ότι θα είμαστε μέσα σε όλα τα
χρονοδιαγράμματα. Να σας πω ότι περίπου σε 10 μέρες θα
καταληχθεί, γιατί θα πρέπει να αρχίσουμε πια να γίνεται και
οριστικοποίηση των μελετών.
Περίπου σε 10 μέρες θα μπορούμε να πούμε και ακριβώς,
σύμφωνα και με την ιεράρχηση που βάζουμε, ποια έργα θα
ενταχθούν στην ΟΧΕ.

Τ ώρα, να μη σας κουράζω άλλο. Μέχρι

εδώ νομίζω ότι ήταν….
Λοιπόν, για το κολυμβητήριο, τι είπες, Θοδωρ ή;
Κος

:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Ωραία. Δεκτή κάθε μελέτη, αν υπάρχει. Πάντως , να πω ότι δεν
πληρώνουμε πετρέλαι ο. Έχουμε βάλει φυσικό αέριο. Δηλαδή, εδώ
και δύο χρόνια, θυμάστε, κάναμε αυτήν την, πληρώσαμε και τα
χρέη για το φυσικό αέρ ιο.
Λοιπόν,

αν

υπάρχει

πάντως

οποιαδήποτε

μελέτη,

οποιαδήποτε σκέψη. Ναι, τώρα μου λέει ο Νίκος, πες το Νίκο, ότι
ετοιμάζει και η τεχνική υπηρεσία μελέτη.
Κος

:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της Βεργίνας, δυστυχώς
δεν υπάρχει, έτσι, κάποια εξέλιξη ραγδαία, ας πούμε, που να…
Γιατί δεν έχουμε από τον ΟΑΕΔ, σου έχω πει επανειλημμένα,
Θοδωρή, δεν τους βλέπω πρόθυμους να κάνουν αυτά που θα
πρέπει να κάνουν σαν ΟΑΕΔ, δηλαδή, να τελειώσει, να γίνουν οι
βελτιώσεις μέσα, να γίνει το δικό τους κομμάτι, ούτως ώστε να
δούμε εμείς τι θα κάνουμε με τον δρόμο.
Βέβαια, εδώ υπάρχουν διάφορα ζητήματα, σε σχέση με το αν
μπορεί να ολοκληρωθεί ο δρόμος της Βεργίνας, δηλαδή, να πάρει
αυτήν την κλίση, για να εξυπηρετήσει το κάτω μέρος. Τ εχνικά,
δηλαδή, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Είναι πάρα πολύ δύσκολο.
Και υπάρχει τώρα μια άλλη σκέψη, να γίνει είσοδος μόνο απ’
το πίσω μέρος, απ’ το πλάι. Με μια καλή αντιστήριξη πιστεύουμε
ότι αυτό μόνο θα μπορέσει να λύσει το πρόβλημα της πρόσβασ ης,
ούτως ώστε να λειτουργήσει.
Μέχρι να γίνει όμως αυτό, πρέπει να γίνουν επιμετρήσεις, να
μας

στείλει

ο

ΟΑΕΔ,

ο

οποίος

δεν

έχει

στείλει

ακόμα
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επιμετρήσεις. Ούτως ώστε να προχωρήσουμε στο επόμενο βήμα,
του να δούμε τελικά πόσο είναι το ποσό το οποίο υπολείπεται για
να ολοκληρωθεί το έργο. Κι εκεί να κάνουμε τις διαπραγματεύσεις
με τον ΟΑΕΔ για το τι θα γίνει.
Και μετά θα πάμε, βέβαια, στο επόμενο στάδιο, που θα είναι
τι θα προβλέπει η προγραμματική σύμβαση. Αν θα δοθεί, δηλαδή,
στον Δήμο, για πόσα χρ όνια, με τι όρους και λοιπά. Αλλά θα
πρέπει να λυθούν αυτά τα δύο βασικά ζητήματα.
Εμείς, σαν Δήμος, αυτήν τη στιγμή μάλλον καταλήγουμε
στην επιλογή της εισόδου από το πλάι. Γιατί εκτός από όλα τα
άλλα υπάρχει και το ζήτημα με το νταμάρι κάτω, που δεν ξέρ ουμε
αν θα μπορεί ένας δρόμος να πατήσει, έτσι, σ’ ένα έδαφος που
ακόμα διαμορφώνεται. Επίσης, κλείνει το σπίτι πίσω, ας πούμε,
το οποίο έχει κτιστεί. Και διάφορα άλλα θέματα. Υπάρχουν.
Αλλά

κυρίως

είναι

η

κλ ίση,

η

οποία

δεν

μπορεί

να

εξυπηρετήσει το σχολ είο. Δεν μπορεί να φτάσει με τέτοια κλίση,
δηλαδή. Δεν μπορεί να ανέβει αυτοκίνητο εκεί. Όταν δόθηκε η
μηκοτομή, δεν μπορώ να καταλάβω ειλικρινά, ας πούμε, πώς
δόθηκε θεωρητικά μια μηκοτομή τότε, χωρίς να υπάρχει πρακτική
λύση. Και οι μηχανικοί, βέβαια, αν το έχουν δει, αν έχουν δει τον
χώρο, θα ξέρουν πολύ καλά ότι είναι αδύνατο να γίνει.
Για την παραλία του Σκαραμαγκά, καίει βέβαια το βασικό,
που είναι η διεκδίκηση των 220 στρεμμάτων. Να σας πω, γιατί
ξέρετε, κάνουμε κάποια βήματα μερικές φορές και δεν β γαίνουμε
να τα λέμε. Σου είπα κι εσένα, Θοδωρή, ότι στο επόμενο Δημοτικό
Συμβούλιο, θέλαμε δηλαδή να κάνουμε όσο δυνατόν μια καλύτερη
πρόταση.
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Έχουμε έρθει σε επαφή με κυβερνητικά στελέχη. Έχουμε
συμφωνήσει σ’ αυτό, το να γίνει, έτσι, αυτό το βήμα. Υπάρχο υν
εδώ εξαγγελίες, θυμάστε, έτσι, από παλιότερα, ότι όπου υπάρχει
κέντρο φιλοξενίας, ο χώρος θα δοθεί στους Δήμους. Έχουμε
δηλαδή ένα κρατούμενο. Δεύτερο, έχουμε το βασικό για εμάς, που
αυτό είναι παράνομη επιχωμάτωση, άρα ανήκει έτσι κι αλλιώς,
δηλαδή, στ ον Δήμο.
Να

σας

δώσω

κι

ένα

στοιχείο,

ότι

ο

πληθυσμός

των

μεταναστών έχει μειωθεί στον Σκαραμαγκά, κατά 1.000 άτομα
περίπου.

Αυτήν

τη

στιγμή

έχουμε

γύρω

στις

2.500

που

φιλοξενούνται εκεί.
Και βέβαια, με την προοπτική ότι θα απομακρυνθούν σιγά σιγά,

βρίσκ οντας

σπίτια

είτε

μπαίνοντας

στο

θέμα

της

μετεγκατάστασης οι πρόσφυγες, πιστεύουμε ότι σ’ ένα -δύο χρόνια
–τώρα δεν μπορώ να δώσω έτσι ακριβό χρόνο - πιθανόν, ας
πούμε, να απελευθερωθεί ο χώρος.
Εμείς θα κάνουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο την
πρότασή

μας .

Θα

πάρουμε

την

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου, σε σχέση με τα 220 στρέμματα. Από κει και πέρα
τώρα αυτό, σε σχέση με την συνολική ανάπλαση και το τι πρέπει
να γίνει, νομίζω ότι είναι νωρίς να το συζητήσουμε τώρα.
Ότι πρέπει να γίνουν κάποιες παρεμβάσε ις σ’ εκείνο το
κομμάτι, αν και είναι δύσκολο, γιατί καταλαβαίνεις ότι ό,τι έργο
γίνεται εκεί καταστρέφεται μετά από… Δηλαδή, απ’ τις μπασκέτες,
ό,τι

έχει

υπάρχει

γίνει
πολύ

τέλος

πάντων

μεγάλη

χρήση

καταστρέφεται
και

αλόγιστη,

γρήγορα.
αν

θέλεις.

Γιατί
Δε ν
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υπάρχει, έτσι, κάποιος έλεγχος που να μπορεί να αποκλείσει
αυτές τις ενέργειες.
Άρα, λοιπόν, στο επόμενο Συμβούλιο θα συζητήσουμε την
πρόταση, απόφαση την οποία θα πάρουμε για τον Σκαραμαγκά.
Και κάποιες βελτιώσεις, γιατί διάβασα το φυλλάδιο. Βέβαια, αυ τή
είναι μια εκδήλωση την οποία κάνετε σαν δημοτική παράταξη.
Έτσι, δεν μπορούμε εμείς, σαν Δήμος, να συμμετέχουμε. Αλλά
όποιος

πολίτης

θέλει,

βέβαια,

κάνετε

εσείς

μια

καμπάνια.

Ο,τιδήποτε στοχεύει στην ανάδειξη αυτού του θέματος καλό είναι.
Εμείς δε διαφω νούμε.
Για την καθαριότητα προσπαθούμε, γιατί βάζει και ζητήματα
καθαριότητας μέσα, για τα σκουπίδια, για τις σπασμένες βάρκες
και λοιπά. Κάνουμε πολλές ενέργειες. Ξέρετε όμως ότι ακόμα τα
οκτάμηνα γ ια τα Κέντρα Φιλοξενίας δεν έχουν βγει. Έχουν φύγει
τα προηγούμενα οκτάμηνα, δεν έχουν έρθει καινούρια οκτάμηνα.
Και να σας πω τα προβλήματα που υπάρχουν τώρα και στη
λειτουργία του Κέντρου. Ότι δεν γίνεται πια φύλαξη του χώρου.
Ενώ μέχρι τώρα φύλαγε τον χώρο η αστυνομία, με τα οκτάμηνα τα
οποία είχαμε. Αυτήν τη στιγμή έφυγαν τα οκτάμηνα, έφυγε η
αστυνομία

και

είναι

εντελώς

αφύλακτος

ο

χώρος.

Με

ό,τι

συνεπάγεται αυτό στο να μπαινοβγαίνει μέσα όποιος θέλει.
Τ ο πολεμικό ναυτικό, το οποίο είναι τώρα το μοναδ ικό που
έχει δύναμη μέσα, δεν μπορεί να παρέμβει, αν

θέλετε, σαν να

παίξει τον ρόλο της αστυνομίας. Μόνο έχει το θέμα της διοίκησης
του χώρου.
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Αλωνίζουν, συνεχίζουν να αλωνίζουν κάποιες ΜΚΟ γιατί και
κάποιες άλλες έμειναν απλήρωτες ή τέλος πάντων ολοκλήρ ωσαν
την αρπακτή την οποία έκαναν και έχουν φύγει από τον χώρο.
Γενικά, δηλαδή, δεν είναι η καλύτερη κατάσταση, αυτήν τη
στιγμή, στο Κέντρο Φιλοξενίας. Δεν υπάρχει, αν θέλετε, ούτε
έλεγχος. Και δυστυχώς μπορεί, είδαμε το φαινόμενο με το παιδάκι
το καλοκαίρι.
Αυτά τα λέγαμε από παλιότερα, ότι θα πρέπει να υπάρχει
φράκτης στο κάτω μέρος, δηλαδή να μην έχουν πρόσβαση στη
θάλασσα. Οι περισσότεροι δεν ξέρουν μπάνιο. Και από τα νέα
παιδιά, αλλά και οι μεγαλύτεροι. Και δυστυχώς είχαμε κι αυτό το
περιστατικό.
Λοιπόν, αυτά.

ΘΕΜΑ 1 ο
Εξελίξεις στους δασικούς χάρτες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να περάσουμε, συνάδελφοι, στην ημερήσια διάταξη. Σχετικά με
το πρώτο θέμα, με τις εξελίξεις για τους δασικούς χάρτες. Είπαμε,
συνάδελφοι, το εξής. Κάναμε μια κουβέντα και είπαμε να το
αποσύρουμε.
Και επειδή είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Και να το
κουβεντιάσουμε ξεχωριστά στις αρχές τις εβδομάδας. Τ ην Τ ρίτη,
κατά πάσα πιθανότητα. Μόνο του. Ειδική συνεδρίαση, δηλαδή.
Αυτήν

την

Τ ρίτη,

ναι,

που

θα

μας

έρθει.

Ναι,

σε

ειδική

συνεδρίαση για τους δ ασικούς χάρτες.
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Επειδή είναι ένα πάρα πολύ σοβαρό θ έμα. Και δε χωράει
τώρα ανάμεσα σε ερωτήσεις κι όλα τα υπόλοιπα. Φαντάζομαι θα
συμφωνείτε.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 2ο
Λήψη απόφασης σχετικά με την εύρυθμη λειτουργία των
παιδικών σταθμών του Δήμου μας

Θέμα δεύτερο. Λήψη απόφασης σχετικά με την εύρυθμη
λειτουργία των παιδικών σταθμών του Δήμου μας. Λοιπόν, να
δώσουμε τον λόγο στον Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, τώρα τι περισσότερο να πω; Είναι οι ανανεώσεις των
συμβάσεων που κάναμε για τους εργαζόμενους στους παιδ ικούς
σταθμούς. Ανανεώνουμε όλες τις συμβάσεις. Δεν πάμε, δηλαδή,
σε επιλογή, έτσι, όπως γινόταν παλιότερα. Όλο το προσωπικό
είναι απαραίτητο για την λειτουργία των παιδικών σταθμών. Και
προτείνουμε να πάρουμε απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι; Σ υμφωνούμε; Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Σύντομα θα δοθεί στο Σωματείο, στις παρατάξεις, για να πάμε σε
διαδικασία, δηλαδή, έγκρισης αργότερα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ομόφωνα συνάδελφοι, έτσι;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Να ρωτήσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Τ ι ψηφίζουμε τώρα ακριβώς; Μου λείπει κάποιο…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έχουμε

68

εργαζόμενους,

οι

οποίοι

προσλαμβάνονται

με

ανανεούμενο πρόγραμμα. Δηλαδή, είναι μέσω ΕΣΠΑ, για τους
παιδικούς

σταθμούς

βρεφονηπιοκόμοι,

αυτό

το

πρόγραμμα.

καθαρίστριες.

Είναι

Προσωπικό,

νηπιαγωγοί,

δηλαδή,

που

απασχολείται στους παιδικούς σταθμούς.
Αυτό, σαν Δήμος, έχουμε τη δυνατότητα κάθε χρόνο να
ανανεώνουμε

αυτό

το

προσωπικό,

μέχρι

τη

λήξη

του

προγράμματος. Θα μπορούσαμε, σ αν Δημοτικό Συμβούλιο, να
πούμε ότι δεν ανανεώνουμε. Βέβαια, πώς θα λειτουργήσουν οι
παιδικοί σταθμοί, θα μου πείτε.
Εντάξει,

λοιπόν.

Αυτό.

Κάνουμε

χρήση

αυτού

του

δικαιώματος που έχουμε για την ανανέωση των συμβάσεων των
εργαζομένων.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Οι εργαζόμενοι πότε έχουν προσληφθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, να μιλάμε στα μικρόφωνα, να καταγράφονται.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
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Ναι. Οι εργαζόμενοι, πότε έχουν προσληφθεί, δηλαδή, πρώτη
φορά.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Οι περισσότεροι, κοιτάξτε. Σταδιακά οι προσλήψεις. Ανάλογα,
δηλαδή, η κάθε Δημοτική Αρχή πώς είχε σχεδιάσει έτσι τη
λειτουργία των παιδικών σταθμών. Είχαν ξεκινήσει από πριν το
’10 αυτές οι προσλήψεις. Τ ο ’09, όταν ξεκίνησε το πρόγραμμα.
Προσλαμβάνονταν σταδιακά. Και τα τελευταία χρόνια έχουμε
προσλάβει και…
Τ ότε λειτουργούσαν και οι ΚΟΙΝΣΕΠ. Δηλαδή, ένα μεγάλο
κονδύλι δινόταν στις ΚΟΙΝΣΕΠ και κάλυπταν κάποιες ανάγκες.
Από αυτούς τους εργαζόμενους, αν δεν κάνω λάθος, οι 37 είχαν
προσληφθεί

από

την

προηγούμενη

Δημοτική

Αρχή.

Και

οι

υπόλοιποι προσλήφθηκαν τα τελευταί α τρία χρόνια, ούτως ώστε
να φτάσουμε στην κάλυψη του προσωπικού που πρέπει.
Αυτές οι προσλήψεις είναι μέσω ΑΣΕΠ, με μοριοδότηση,
δηλαδή. Και σας λέω, εμείς χωρίς να κάνουμε επιλογή του
προσωπικού, όσοι έχουν προσληφθεί, ζητάμε την ανανέωση των
συμβάσεων.
Κος

:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Για τους παιδικούς σταθμούς το προσωπικό; Είναι 95.
Κος

:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Είναι οι παλιοί, οι μόνιμοι. Τ ο μόνιμο προσωπικό. Και είναι και τα
οκτάμηνα που έχουμε. Τ α οκτάμηνα, μέσω ΟΑΕΔ. Αυτό μας κάνει
95. Τ ο μόνιμο προσωπικό είναι 18.
Κος

:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, δεν έχουμε μόνιμο προσωπικό. Είναι απ’ τους λίγους Δήμους
που έχει τόσο μικρό μόνιμο προσωπικό. Δηλαδή, να φανταστείτε,
18 άτομα δεν φτάνουν για ένα σταθμό, ας πούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα,
λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση 6 η ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού
έτους 2017

Θέμα τρίτο. Έγκριση 6ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού
οικονομικού έτους 2017. Αντιδήμαρχε, αν ήθελες να μας πεις δυο
λόγια.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, καλησπέρα κι από μένα. Κατ’ αρχήν, πριν πω για την
αναμόρφωση. Να συμπληρώσω όσον αφορά την Αλεξία την
Κατσικογιάννη, που είναι και ανιψιά του κυρίου Φουρλή. Δεν τον
βλέπω τον Κώστα τώρα εδώ.

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

32

Ότι δεν είναι απλά μια επιτυχούσα, αλλά είναι η πρώτη των
πρώτων,

πανελλαδικά.

Δηλαδή,

έχει

γράψει

τον

μεγαλύτερο

βαθμό πανελλαδικά. 19.854 μόρια. Σχεδόν άριστα δηλαδή.
Και νομίζω ότι αυτό αποδεικνύει ότι και τα δημόσια σχολεία
πραγματικά

μπορούν

να

παράγουν

σημαντικό

έργο,

αν

στηριχθούν και από το κράτος και με κάθε τρόπο, δηλαδή και από
τον Δήμο και από το κράτος.
Τ ώρα, όσον αφορά την αναμόρφωση. Έχει δύο σκέλη. Τ ο
πρώτο σκέλος είναι για να εντάξει ένα ποσό, 925.000, το οποίο
αφορά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις του Δήμου. Επιχορήγηση,
δηλαδή, από τον Δήμο, για να καλυφθούν οι ληξιπρόθεσμες
υποχρεώσεις του Δήμου.
Και βέβαια γίνεται κι ένας περιορισμός κωδικών και μία
δημιουργία και ενίσχυση άλλων κωδικών, που έχουν σχέση με την
καθαριότητα

και

τον

ηλεκτροφωτισμό.

Έργα,

δηλαδή,

αυτεπιστασίας και της τεχνικής, σε διάφορες περιοχές. Όπως
είναι η Αφαία, ας πούμε, η οδός Δήμητρας.
Αυτό. Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποια άλλη ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι; Δεν υπάρχει. Κατά πλε ιοψηφία, κύριε
Δρούλια; Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση τροποποίησης τεχνικού προγράμματος του έτους
2017
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τέταρτο.

Έγκριση
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τροποποίησης

τεχνικού

προγράμματος του έτους 2017. Προκύπτει από την αναμόρφωση.
Υπάρχει κάτι; Κατά πλειοψηφία; Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης για το
2017

Θέμα

πέμπτο.

Έγκριση

τροποποίησης

ετήσιου

προγράμματος δράσης για το 2017. Φαντάζομαι το ίδιο. Έτσι;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕ ΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δ ημοτικού
Κολυμβητηρίου

Θέμα έκτο. Έγκριση κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου. Ο κύριος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Ναι. Καλησπέρα κι από μένα. Καλό φθινόπωρο.
Τ ώρα

αυτός

ο

κανονισμό ς

έρχεται

να

συμπληρώσει,

αποτελεί ένα ακόμα βήμα της βελτίωσης της λειτουργίας του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου. Καθώς ο τελευταίος κανονισμός με τον
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οποίο συνέχιζε να λειτουργεί το κολυμβητήριο, ήταν πριν από
περίπου 12 χρόνια, όταν ήταν ακόμα Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου
Δικαίου. Στηριζόταν σε νόμους που είχαν αλλάξει. Και προφανώς
και στη λειτουργία του που έχει σταδιακά και με τα χρόνια έχει
σχεδόν τροποποιηθεί σε όλη τη δομή.
Θέλω κατ’ αρχήν να ευχαριστήσω και τον Διευθυντή της
Υπηρεσίας και τον Προϊστάμενο το υ τμήματος κολυμβητηρίου,
γιατί μέσα στο καλοκαίρι έκαναν μια πολύ αξιόλογη προσπάθεια.
Επί της ουσίας μελετώντας και κανονισμούς από άλλα δημοτικά
κολυμβητήρια σε όλη την Ελλάδα, αλλά βάζοντας και πλευρές
που είτε δυσκόλευαν είτε τέλος πάντων αποτελούν κα ινοτόμες
ιδέες, προκειμένου να λειτουργήσει σε ακόμα καλύτερη βάση το
κολυμβητήριο.
Είναι σε συνέχεια όλων αυτών των προσπαθειών που έχουν
γίνει αυτά τα τρία χρόνια, με αρχή την κατάργηση της ΚΟΙΝΣΕΠ
από το κολυμβητήριο, της ουσιαστικής αναβάθμισής του, τ όσο
όσον αφορά τον υλικοτεχνικό του εξοπλισμό, την εγκατάσταση,
αλλά και συνολικά τη λειτουργία του ίδιου του τμήματος, με
προπονητές ,

νέα

τμήματα,

που

έχει

αγκαλιάσει

πολύ

περισσότερους δημότες.
Και συναγωνίζεται πλέον τα μεγαλύτερα κολυμβητήρια στη
Δυτική Αττική, αλλά και γενικότερα στην Αθήνα. Και σε μεγάλο
βαθμό αυτό αποδεικνύεται και από την ίδια τη χρήση του, τόσο
από

τεχνικά

κλιμάκια

πανελλήνιους

αγώνες

της
που

Εθνικής

Ομάδας,

διοργανώνει

η

όσο

και

για

Κολυμβητική

Ομοσπονδία, για τους αγώνες πόλο ανώ τερης κατηγορίας και
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άλλων πρωταθλημάτων και διοργανώσεων που έχουν γίνει κυρίως
τον τελευταίο χρόνο, αλλά και τα προηγούμενα χρόνια.
Να μην πω παραπάνω. Νομίζω ότι αποδεικνύεται και μ’
αυτόν τον κανονισμό ότι η Δημοτική Αρχή κάνει μια πολύ μεγάλη
προσπάθεια,

σ’

ένα

πολύ

δύσκολο

περιβάλλον,

κυρίως

οικονομικό, να ανταπεξέλθει και να μπορεί να έχει αθλητικούς
χώρους σύγχρονους, λειτουργικούς, που να μπορούν όλοι οι
Δημότες να αθληθούν. Και αυτό είναι το κύριο ζήτημα. Η άθληση,
δηλαδή, για όλους. Που να μπορο ύν όλοι να έχουν πρόσβαση,
χωρίς να αποκλείεται κανένας.
Και ταυτόχρονα θα ήταν ακόμα καλύτερη αν υπήρχε η
αντίστοιχη

χρηματοδότηση

που

χρειάζεται

και

η

αντίστοιχη

δυνατότητα για να προσληφθεί το αναγκαίο προσωπικό. Καθώς,
όπως βλέπετε, προβλέπονται μέσα κάποιες θέσεις, όπως των
υπεύθυνων της συντήρησης ή του μηχανοστασίου, οι οποίοι είναι
εξειδικευμένοι επιστήμονες.
Φαντάζομαι, οι περισσότεροι, παλιότεροι κι από μένα, θα
γνωρίζετε τι σημαίνει μηχανοστάσιο ενός κολυμβητηρίου και τι
φροντίδα, τι μεγάλη ευθ ύνη είναι για να λειτουργήσει και να μην
έχει προβλήματα και δυσλειτουργίες.
Θυμάστε
κολυμβητήριο

πόσο
από

συχνά
τεχνικά

σταμάταγε
προβλήματα.

να

λειτουργεί
Κάτι

που

το
έχει

αποφευχθεί και σε μεγάλο βαθμό οφείλεται και στη συνεργασία
της Τ εχνικής Υπηρεσί ας.
Κι εδώ πρέπει να δώσουμε τα εύσημα, καθώς με αυτό το
προσωπικό

που

υπάρχει

σήμερα,

πραγματικά

είναι

ένα

κατόρθωμα να λειτουργεί με τους όρους που λειτουργεί και να
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κολυμβητήρια,

που

λειτουργούν στην περιοχή.
Νομίζω, τώρα, μην επεκταθώ σε σημεία. Είναι εκτενέστατος
ο κανονισμός. Πιάνει σχεδόν το σύνολο των περιπτώσεων που
έχουμε αντιμετωπίσει τουλάχιστον έως σήμερα. Πλευρές που δεν
πιάνονται για τον κανονισμό των αθλούμενων και λοιπά, μπαίνει
και εισηγητικά, θα καθορί ζονται, αν τεθεί τέλος πάντων κάποιο
άλλο θέμα, θα μπορούν και με απόφαση του τμήματος του
κολυμβητηρίου να δοθούν και κάποιες πιο συγκεκριμένες οδηγίες.
Νομίζω ότι αυτό που είπα και εισηγητικά, αποτελεί ένα
ακόμα βήμα στον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας τ ου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν ερωτήσεις, συνάδελφοι; Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Κατ’ αρχήν, ξεχάσαμε, συγχαρητήρια και για τον γιο του κυρίου
Τ σατσαμπά, ο οποίος ήρθε σε καλή θέση στην επιλογή που
ήθελε, στη Σχολή της επιλογής του. Απόφοιτος του 4 ο υ Λυκείου κι
αυτός, κυρία Γκανά. Δεν ξέρω μήπως δεν το ξέρατε.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Συγγνώμη, δεν εί δα τα αποτελέσματα όλα του 4 ο υ . Δεν κατάφερα
να πάω. Αλλά, ό,τι γράφτηκε στις εφημερίδες και γι’ αυτό το
ανακοίνωσα.

Συγγνώμη,

κύριε

Τ σατσαμπά.

Πέρυσι,

πάντως

πανηγυρίζαμε την πρωτιά του άλλου, στην ΑΣΟΕ, έτσι; Στο
Οικονομικό Πανεπιστήμιο.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Σε σχέση με τον κανονισμό, επί της ουσίας, υπάρχει κάποια
έντονη διαφοροποίηση, σε σχέση με τον προηγούμενο κανονισμό;
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Ουσιαστική διαφοροποίηση. Προσθήκες και βελτιώσεις, μπορεί να
υπάρχουν. Κάποια, γιατί δεν μπόρεσαν να τον συγκρίνω με τον
προηγούμενο, τουλάχιστον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Κέντρη; Να τις μαζέψουμε λίγο. Άλλη ερώτηση; Κύριε
Καραγιάννη. Α, κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω λίγο να μας πεις σε συντομία τις βα σικές αλλαγές που
γίνανε. Στα όρια ηλικίας, ξέρω εγώ, τι είναι δωρεάν, τι όχι. Αν
κατάλαβα καλά, έχω διαβάσει λίγο. Αν υπάρχει και κάτι άλλο,
δηλαδή, που δεν εντοπίσαμε. Ένα αυτό.
Και

δεύτερον,

μια

και

αναφέρθηκες

εισηγητικά.

Ποιες

ακριβώς αλλαγές, βελτιώ σεις γίνανε, το καλοκαίρι, από αυτές που
είχαν σχεδιαστεί; Αν γίνανε όλες και ποιες. Μια και επεκτάθη κες
και σ’ αυτό το ζήτημα, θα ήθελα να ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Καραγιάννη.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Εντάξει, τώρα, να σας πω. Κορμός αποτελεί το προηγούμενο
κείμενο.

Ωστόσο,

υπάρχουν

σοβαρές

διαφοροποιήσεις

που

όφειλαν να γίνουν. Κατ’ αρχήν, γιατί σαν νομικό πρόσωπο είχε
Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο είναι ένα διαδικαστικό ζήτημα,
ωστόσο οι αρμοδιότητες σαν αρμοδιότητες, έπρεπε να υπάρξει
αντιστοίχιση με την σημερινή κατάσταση.
Δεύτερον και στο οργανόγραμμα, στο προσωπικό, οι θέσεις
που προβλέπονται, έχει κάποιες αλλαγές. Σε σχέση, δηλαδή και
με τις ευθύνες και με κάποιες παραπάνω θέσεις. Ας πούμε, ο
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υπεύθυνος συντήρησης οριζόταν ως εξωτερικός συνεργάτης στην
προηγούμενη

κατάσταση.

Τ ώρα

έχει

μπει

με

συγκεκριμένες

αρμοδιότητες. Τ εχνικός υπάλληλος του Δήμου και τα λοιπά.
Και

στην

άδεια

λειτουργίας

και

στις

ημέρες

και

ώρες

λειτουργίας. Δηλαδή, τώρα μην επεκταθώ. Έχει γίνει, ας πούμε,
μία ώρα πιο πριν η δυνατότητα των α θλούμενων να μπουν και τα
λοιπά.
Στη

διαμόρφωση

του

προϋπολογισμού,

όπως

βλέπετε,

γίνεται αντιστοίχιση με τη σημερινή κατάσταση. Έχει μπει για την
χρήση

των

λοιπών

χώρων,

που

δεν

υπήρχε

καθόλου.

Η

οριοθέτηση, δηλαδή, πώς χρησιμοποιούνται οι λοιποί χώροι, πώς
γίνεται η παραχώρηση των χώρων και η σχέση του τμήματος του
κολυμβητηρίου με τα αθλητικά σωματεία, προκειμένου να υπάρχει
σαφές κανονισμός, ποιος καθορίζει και ποια είναι η σχέση του
Δήμου με τους αθλητικούς συλλόγους που χρησιμοποιούν το
κολυμβητήριο.
Για τις διοργανώσεις που μπορεί να φιλοξενήσει, καθώς
όταν είχε φτιαχτεί ο προηγούμενος κανονισμός, δεν υπήρχαν
διοργανώσεις,

πρωταθλήματα

και

τα

λοιπά

που

έχουν

διαμορφωθεί σήμερα.
Κι έχει γίνει και μία σοβαρή προσπάθεια, απ’ το ’17 και
μετά, το οποίο είναι σχεδόν καινούριο. Ας πούμε, το ατομικό
δελτίο εισόδου έχει διαμορφωθεί σχεδόν απ’ την αρχή. Υπήρχε
σαν προηγούμενη κατάσταση, αλλά είναι εντελώς καινούριο στη
λογική του, στη χρήση του και στη λογική του.
Υπάρχει δυνατότητα των ποινών, η οποία δεν υ πήρχε στον
προηγούμενο κανονισμό. Καθώς είχαν εντοπιστεί με τα χρόνια
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φθορές, οι οποίες ενώ γνώριζε το τμήμα του κολυμβητηρίου ποιος
έχει προκαλέσει την φθορά και τα λοιπά, δεν μπορούσε να
επιβάλλει, ας πούμε, αν έχει κάτι προέλθει από ατύχημα την
αντικατάστασή του, ας πούμε.
Ή, ακόμα και σε περιπτώσεις όπως λέει χαρακτηριστικά στο
άρθρο 20, μπορεί να επιβάλλει ακόμα και χρηματική τιμωρία που
να

φτάνει

μέχρι

και

στο

δεκαπλάσιο

της

συγκεκριμένης

συνδρομής που υπάρχει σήμερα, όταν υπάρχει υποτροπή. Γιατί
όλα αυτά έχουν με τα χρόνια…
Στις υποχρεώσεις και στις προϋποθέσεις διεξαγωγής των
αθλητικών

διοργανώσεων.

Γενικά,

φαντάζομαι,

αν

και

οι

παλιότεροι θυμάστε, είναι ένα πιο αναλυτικό κείμενο, το οποίο
προσπαθεί

να

προβλέψει

περισσότερες

περιπτώσεις

και

καταστάσ εις.
Η

ουσία

είναι

ότι

επί

της

ουσίας

μιλάμε

για

έναν

εκσυγχρονισμένο κανονισμό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Συγγνώμη. Επειδή δεν ξέρω, Δήμαρχε, αν έγινε αναφορά και
στους επιτυχόντες του Λαϊκού Φροντιστηρίου, αν και αύριο θα
βγει και ανακοίνωση από τον Δήμο, μιας και έγινε αναφορά στο
Δημοτικό

Συμβούλιο,

νομίζω

οφείλουμε

στους

αρκετούς

επιτυχόντες, περίπου το 30% των παιδιών που έδωσαν, απ’ τους
τριτολύκειους μαθητές που παρακολουθούσαν τα μαθήματα του
Λαϊκού Φροντιστηρίου, πέτυχαν σε κάπ οια σχολή.
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Και νομίζω ότι είναι, πέρα από τα συγχαρητήρια, για τα
παιδιά και καλή σταδιοδρομία στη σχολή που πέτυχαν και που θα
επιλέξουν να τελειώσουν, νομίζω ότι αποδεικνύει ότι αποτελεί μια
αναγκαιότητα που μετά από χρόνια θεσπίστηκε στον Δήμο μας
και κάθε χρόνο, χρόνο με τον χρόνο, μεγαλώνει και από άποψη
συμμετοχής του αριθμού των μαθητών που συμμετέχουν, καθώς
έχει πλέον καθιερωθεί στη συνείδηση και των μαθητών της πόλης.
Θα υπάρξει και ανακοίνωση αύριο. Και για τη νέα χρονιά, για
τη λειτουργία απ’ τη νέα χρονιά. Τ ο λέω μέσα στο Συμβούλιο,
μιας και ειπώθηκε και για τους υπόλοιπους, που φυσικά, σε
όλους τους επιτυχόντες, είτε είναι διακριθέντες, αλλά και σε όλα
τα υπόλοιπα παιδιά, νομίζω ότι οφείλουμε συγχαρητήρια για τον
τιτάνιο αγώνα που κάνουν αυτά τα χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά, θέλατε κάτι, για το θέμα;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Μια ερώτηση ήθελα να κάνω, σχετικά με τη λειτουργία του
κολυμβητηρίου. Αν μπορούμε να ενημερωθούμε σε σχέση με τη
χρήση που γίνεται από τους Χαϊδαριώτες και όσους κάνουν
χρήση, φυσικά, της πισίνας του κολυμβητηρίου.
Αριθμητικά

ή

ποσοστιαία,

πόσα

άτομα

είναι

αυτά

που

χρησιμοποιούν το κολυμβητήριο με προγράμματα του Δήμου. Και
πόσα άτομα είναι αυτά που το χρησιμοποιούν με προγράμματα
των αθλητικών συλλόγων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σπη λιόπουλε. Κύριε Καραγιάννη.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
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Λοιπόν, αυτήν τη στιγμή στον Δήμο είναι εγγεγραμμένοι περίπου
2.000 αθλούμενοι. Εκ των οποίων, οι 1.200 υπολογίζεται, τώρα,
με βάση τα στατιστικά που μαζέψαμε πέρυσι, γιατί δεν μπορεί να
είναι και ακριβείς. Περ ίπου στους 1.200 κολυμπούν στην πισίνα
σε μόνιμη βάση. Όταν λέμε μόνιμη βάση, εννοούμε τουλάχιστον
δύο μήνες συνεχόμενους, κατά τη διάρκεια της χρονιάς.
Δεν

μπορεί

να

είναι

απόλυτο

αυτό,

βέβαια,

γιατί

καταλαβαίνετε ότι άλλη χρήση γίνεται τον Σεπτέμβρη και τον
Οκτώβρη, τον Μάη και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, άλλη χρήση
γίνεται τον Δεκέμβρη. Ας πούμε, τα παιδικά προγράμματα και
ιδίως αυτά που αφορούν τις πολύ μικρές ηλικίες, έχουν πολύ
σοβαρή πτώση κατά τους χειμερινούς μήνες.
Τα

τελευταία

τρία

χρόνια

έχει

σ χεδόν

διπλασιαστεί

ο

αριθμός των εγγεγραμμένων μελών του κολυμβητηρίου, που είναι
εγγεγραμμένοι στον Δήμο. Δηλαδή, ήταν περίπου στους 1.200,
που

είχαν

μείνει

στον

Δήμο.

Επί

ΚΟΙΝΣΕΠ,

ας

πούμε,

κολυμπούσαν στα προγράμματα που ήταν του Δήμου, τότε. Και
έχει

σ χεδόν

υπερδιπλασιαστεί.

Και

με

το

πρόγραμμα

που

καταρτίσαμε φέτος πιστεύουμε ότι θα υπάρξει ακόμα μεγαλύτερη
αύξηση.
Τ ώρα, σε σχέση με την ομάδα, χωρίς να έχω την δυνατότητα
να… Δηλαδή, μπορεί να πέφτω και έξω. Δεν νομίζω να πέφτω
πολύ έξω όμως. Δεν νομίζ ω ότι αυτήν τη στιγμή ξεπερνάει τους
600 αθλούμενους. Αν θέλετε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο
μπορώ να μάθω και τα στοιχεία με ακρίβεια και να ενημερώσω.
Τ ώρα, σε σχέση με την αναβάθμιση. Είχε γίνει μία πολύ
καλή καταγραφή τον Ιούνη των τεχνικών ενεργειώ ν που έπρεπε
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στη
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Αυτήν

την

στιγμή

διαμόρφωση

των

η

Τ εχνική

αναγκαίων,

γραφειοκρατικά, διαδικασιών.
Θεωρούμε ότι μέχρι τέλος του Σεπτέμβρη θα έχει γίνει το
σύνολο

των

εργασιών

που

είχαν προγραμματιστεί

για

τη ν

αναβάθμιση του κολυμβητηρίου, που αφορούν την αλλαγή στα
φίλτρα, την αλλαγή και των φίλτρων που είχαν χαλάσει και της
άμμου στα φίλτρα που υπήρχαν. Συντήρηση, δηλαδή, για να
υπάρχει

η

βέλτιστη

δυνατή

καθαριότητα

του

νερού.

Και

ταυτόχρονα θα γίνει και αγο ρά νέων διαδρομών και αθλητικού
εξοπλισμού.
Τ ώρα, θα τα συζητήσουμε και πιο αναλυτικά. Θα έρθουν στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Μιλάμε για έργα που δεν είχανε… Δηλαδή,
οι διαδρομές είναι, αυτήν τη στιγμή, πέραν της δεκαετίας. Θα
έπρεπε ήδη να έχουν αλλαχθεί.
Καταλαβαίνετε,
δαπανηθεί
κατάσταση

για
που

να

όμως,

ότι

με

φτάσει

το

κολυμβητήριο

είναι

σήμερα,

τα

γιατί

χρήματα

είχε

σε

που

έχουν

αυτήν

πολύ

την

σοβαρές

εκκρεμότητες. Δεν είχαν γίνει εργασίες για χρόνια. Η κατάσταση
που

λειτουργεί

αυτήν

τη

στιγμή

είναι

σε

π ολύ

υψηλή

και

ικανοποιητική , μπορεί να χαρακτηριστεί πολύ ικανοποιητική.
Τ ο κολυμβητήριο, τις τελευταίες ημέρες επί της ουσίας δε
λειτούργησε για το κοινό, γιατί τις τελευταίες τέσσερις ημέρες
χρησιμοποιούταν για

πανελλήνιους

αγώνες.

Γι’ αυτό έκλεισε

θεωρητικά πέντε μέρες νωρίτερα από το… Δηλαδή έκλεισε για το
κοινό στις 23.
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Εργασίες γίνανε μες στο καλοκαίρι, αυτές που όφειλαν να
γίνουν, με βάση τη σύμβαση που υπάρχει ήδη για τον καθαρισμό
του νερού, τη χλωρίωση, τέλος πάντων, τη συντήρηση του. Οι
υπόλοιπ ες εργασίες, οι επιπλέον, θα γίνουν μέσα σ’ αυτόν τον
μήνα. Δηλαδή, ξεκινώντας… Θα τα συζητήσουμε στην Οικονομική
Επιτροπή, τέλος πάντων, όταν τεθεί και το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, όσον αφορά τον κανονισμό, κυρία Γεωργιάδη.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Λοιπόν,

ο

πλευρές.

εκσυ γχρονισμός
Παραδείγματος

του

κανονισμού

χάριν,

στη

έχει

και

σελίδα

τέτοιες

13,

στις

προϋποθέσεις διεξαγωγής αθλητικών διοργανώσεων, μπαίνουν
πλευρές

που

Δημοτικό

αφορούν

περιπτώσεις

Κολυμβητήριο

σε

που

άλλους

παραχωρείται
φορείς

για

το
να

πραγματοποιήσουν αθλητικές συναντήσεις, ημερίδες, πανελλήνια
πρωταθλήματα και τα λοιπά.
Δηλαδή,

με

τον

κανονισμό

που

περνάμε

σήμερα

εξασφαλίζουμε την όσο καλύτερη και ομαλότερη λειτουργία του,
του κολυμβητηρίου, κατά τη διάρκεια που αυτό παραχωρείται σε
άλλους φορείς, για να πραγματοποιήσουν όλες τις παραπάνω
περιπτώσεις που είπα.
Κα

:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Τ ροχίδης.
Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ:
Τ ώρα, όσον αφορά το ζήτημα που έβαλε η Ειρήνη.

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Κος

44

:

(Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, κύριε Τ ροχίδη. Πείτε αυτό.
Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ:
Ναι, ναι. Να πω. Θα λυθεί το ζήτημα τώρα. Μ’ αυτό που θα πω θα
λυθεί το ζήτημα. Η Ομοσπονδία, επειδή ο Δήμος δεν μπορεί.
Έχουμε εμείς … τις καθαρίστριες και λοιπά, όσο έχουμε το δικό
μας κοινό. Όταν γίνονται οι αγώνες, που είπε και ο Αντιδήμαρχος,
αναλαμβάνουν τις ευθύνες ή ομοσπονδία ή το Σωματείο.
Σε αυτήν την περίπτωση, η Ομοσπονδία, τα αναλαμβάνει η
ομάδα. Δίνει λεφτά, λοιπόν, η Ομοσπονδία στην ομάδα και η
ομάδα δεν πήρε τους κατάλληλους να καθαρίσει. Τ α λε φτά τα
πήρε από την Ομοσπονδία. Με αποτέλεσμα, την ευθύνη την έχει η
ομάδα.
Και όλες οι ομάδες να φροντίζουν από δω και πέρα, γι’ αυτό
έβαλε και τις ποινές, να καθαρίζουν. Έτσι έχει. Τ α λεφτά τα
πήραν από την Ομοσπονδία, κάνανε την πάπια. Πήρανε τα λεφτά,
χωρίς να καθαρίζουν. Και φορτώθηκε την ιστορία ο Δήμος.
Λοιπόν, από δω και πέρα, όπως είπε ο Αντιδήμαρχος και
δεν τα είπε όλα, η κάθε ομάδα που μπαίνει στους χώρους του
Δήμου, είτε είναι κολυμβητήριο είτε είναι γήπεδα, θα πρέπει από
δω και πέρα να φροντί ζει να καθαρίζει και τα λοιπά. Και να μην τα
φορτώνει όλα στον Δήμο. Και να μην παίρνει τα λεφτά, μόνο τα
λεφτά στην τσέπη και να μην κάνει τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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συνάδελφοι,

υπάρχει

αντίρρηση; Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Έγκριση Κανονισμού Συνδρομών του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου

Τ ο θέμα έβδομο αποσύρεται γιατί δεν είμαστε πλήρως έτοιμοι,
συνάδελφοι.
Κος

:

Δε θα υπάρξει αλλαγή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δε θα υπάρξει αλλαγή, λέει τώρα εδώ ο Αντιδήμαρχος, έτσι;
Οπότε δεν κ ουβεντιάζουμε.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Νόμο 4483/17
ρυθμίσεις οφειλών

Θέμα όγδοο. Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Νόμο
4483/17 ρυθμίσεις οφειλών. Ο κύριος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
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Λοιπόν, τώρα το έχετε το εισηγητικό. Να πω ότι για οφειλές πάνω
από 150.000 ευρώ πρέπει να εγκρίνει το Δημοτικό Συμβούλιο την
υπαγωγή των οφειλετών στην ρύθμιση. Από 50.000 ως 150.000
είναι η Οικονομική Επιτροπή. Και μέχρι 50.000 γίνεται απλά
υπηρεσιακά.
Τ ώρα, νομίζω είναι πολύ αναλυτικό το εισ ηγητικό. Γίνεται
μια προσπάθεια αυτήν τη στιγμή και από τις υπηρεσίες. Έχουν
καταγραφεί όλοι οι οφειλέτες και ενημερώνονται. Σε πρώτη φάση
θα ενημερωθούν όσοι έχουν οφειλές πάνω από 1.500 ευρώ,
προκειμένου να έρθουν να κάνουν την ρύθμιση.
Υπάρχει μια μέχρ ι στιγμής σχετικά καλή ροή. Έχουν έρθει,
δηλαδή, με αιτήσεις για ρύθμιση οφειλών. Γιατί πάρα πολύς
κόσμος το περίμενε, τις 100 δόσεις. Δεν ξέρω, από και πέρα, δεν
ξέρω αν χρειάζεται κάτι άλλο να πούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις. Ο κύριος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚ ΟΣ:
Τ ίποτα, σ’ αυτό το πλαίσιο, επειδή υπάρχει μια προθεσμία, όσο
το δυνατόν μεγαλύτερη ενημέρωση και πίεση. Γιατί ενδεχομένως
να μην ξανά υπάρξει τώρα και…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Συμφωνούμε, συνάδελφοι; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
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Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της σιωπηρής
παράτασης της μίσθωσης ακινήτου «Στέγη Πολιτισμού
Δάσους»

Θέμα

ένατο.

Λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη της

σιωπηρής παράτασης της μίσθωσης ακινήτου «Στέγη Πολιτισμού
Δάσους». Ο κύριος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Είχε ξανά έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο πριν περίπου 8 μήνες η
παράταση της Στέγης Πολιτισμού του Δάσους, προκειμένου να
ολοκληρωθεί ο διαγωνισμός που είχε προκύψει για την ανεύρεση
νέου χώρου. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού δεν προέκυψε
κάποιο νέο ακίνητο. Κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού που
προκηρύχθηκε από την υπηρεσία.
Οπότε,

για

να

συνεχίσουμε,

να

λειτουργήσει

η

Στέγη

Πολιτισμού του Δάσους κανονικά, προχωράμε σε νέα παράταση,
προκειμένου να γίνει από την αρχή η διαδικασία και να είμαστε
καθ’ όλα νόμιμ οι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις, συνάδελφοι. Ποιος θέλει; Ο κύριος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Δεν υποβλήθηκε κανένα ακίνητο; Γιατί δεν άκουσα καλά, Νίκο.
Ούτε ο ίδιος;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλο ερώτημα;
Λοιπόν, ομόφωνα, συνάδελφοι; Ομόφωνα.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩ ΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παροχής Γνώμης προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που
δεν έχουν καμία αξία

Θέμα δέκατο.
Γνώμης

προς

το

Έγκριση πρακτικού της Επιτροπής Παροχής
Δημοτικό

Συμβούλιο

για

την

καταστροφή

αντικειμένων που δεν έχουν καμία αξία. Ο κύριος Βορέας.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Τ ο 1997 καταστράφηκε ένα μηχάνημα της καθαριότητας, από
φωτιά που έπιασε. Αυτό, δυστυχώς, δεν υπάρχει άλλο στοιχείο,
παρά

μόνο

το

καταστράφηκε

χαρτί

της

ολοσχε ρώς.

πολεοδομίας,
Ότι

κάηκε

που

λέει

ολόκληρο,

ότι
δεν

αυτό
έμεινε

τίποτα.
Όμως, εκείνη την περίοδο, δεν έγινε κανένα πρωτόκολλο
καταστροφής και φαίνεται ότι το μηχάνημα αυτό υπάρχει στον
Δήμο. Θεωρούμε, λοιπόν, ότι πρέπει πράγματι και γι’ αυτό έγινε
αυτό το πρωτόκολλο και φαίνεται κιόλ ας, απ’ το περιεχόμενό του.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει, Αντιδήμαρχε; Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι; Συμφωνούμε;
Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
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Λήψη απόφασης περί γνωμοδότηση Επιτροπής για τη
συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με πιστωτικό ίδρυμα, σε
σχέση με τα χ ρηματικά διαθέσιμα του Δήμου

Θέμα

εντέκατο.

Λήψη

απόφασης

περί

γνωμοδότηση

Επιτροπής για τη συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με πιστωτικό
ίδρυμα, σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. Κύριε
Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, αν και υπάρχει το εισηγητικ ό, εγώ να δώσω κάποια
στοιχεία για τα επιτόκια, για να γνωρίζουμε.
Είναι τέσσερις τράπεζες, οι οποίες καταθέσανε προσφορά.
Τ ράπεζα Πειραιώς, με 1,30. Η Alpha με 0,65. Η Εθνική με 1,71.
Και η Eurobank με 1,41. Μαζί με τις χορηγίες που βάζανε στην
προσφορά τους, έφτανε η Πειραιώς γύρω στο 1,40, η Eurobank –
περίπου τώρα λέμε, έτσι; - στο 1,50 και η Alpha γύρω στο 0,77.
Δηλαδή, ακόμα και χωρίς τη χορηγία της Εθνικής, που
φτάνει περίπου στο 1,74, είναι χαμηλότερα σαν επιτόκια δηλαδή
απέναντι

στον

Δήμο.

Μ’

αυτήν

την έννοια

συνεχίζουμε

την

συνεργασία δηλαδή που είχε ο Δήμος με την Εθνική Τ ράπεζα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει ερώτημα, συνάδελφοι; Υπάρχει κάτι;

Διάλογος

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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πολιτική.

Τ αμπούρι.

Λοιπόν,

συμφωνούμε, συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 12 ο
Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τη
διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών του συνοπτικού
διαγωνισμού προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών υλικών
γραφείου, φωτοτυπικού υλικού, γραφίτη, μελανιών για τους
εκτυπωτές και τα φωτοαντι γραφικά μηχαν ήματα

Θέμα
ενστάσεων

δωδέκατο.
για

τη

Συγκρότηση

διεξαγωγή

επιτροπής

αξιολόγησης

διαγωνιστικών διαδικασιών του

συνοπτικού διαγωνισμού προμήθεια γραφικής ύλης και λοιπών
υλικών γραφείου, φωτοτυπικού υλικού, γραφίτη, μελανιών για
τους εκτυπωτές και τα φωτοαντιγραφικά μηχανήματα.
Τ α ονόματα τα έχετε. Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Συγκρότηση Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων για τη
διεξαγωγή διαγωνιστικών διαδικασιών του συνοπτικού
διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών γι α τη συνεργία της
αυτεπιστασίας έτους 2017», χρωμάτων και υδραυλικών
υλικών
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Επιτροπής

αξιολόγησης

διαγωνιστικών διαδικασιών του

συνοπτικού διαγωνισμού «Προμήθεια υλικών για τη συνεργία της
αυτεπιστασίας έτους 2017», χρωμάτων και υδραυλικών υλικών.
Τα

ονόματα

τα

έχετε.

Υπάρχει

κάτι,

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Λήψη απόφασης περί διαγραφής τιμολογίου, κατόπιν
αιτήματος παραίτησης της εταιρείας Παπαδόπουλος Λιούτα

Θέμα δέκατο τέταρτο. Λήψη απόφασης περί διαγραφής
τιμολογίου,

κατόπιν

αιτήματος

παραίτησης

της

εταιρείας

Παπαδόπουλος Λιούτα.
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 15 ο
Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης τακτικού μέλους
τους Διοικητικού Συμβουλ ίου του Νομικού Προσώπου
Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Χαϊδαρίου

16η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

52

Θέμα δέκατο πέμπτο. Λήψη απόφασης περί αντικατάστασης
τακτικού

μέλους

Προσώπου

τους

Δημοσίου

Διοικητικού
Δικ αίου

με

Συμβουλίου
την

του

επωνυμία

Νομικού
«Σχολική

Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» του Δήμου Χαϊδαρίου.
Να

πούμε

ότι…

Παρακαλώ.

Συμφωνούμε;

Λοιπόν,

συμφωνούμε, λοιπόν. Έτσι, ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Πριν πάω στο δέκατο έκτο. Να πούμε, ξέχασα να το πω
πριν, να κατα γραφεί. Με ενημέρωσε ο Κώστας, ο Φουρλής, ότι ο
Κώστας ο Γέρακας είναι ασθενής. Γι’ αυτό λείπει σήμερα.

ΘΕΜΑ 16 ο
Λήψη απόφασης περί επιστροφής χρημάτων όσα
αχρεωστήτως καταβληθέντα

Θέμα

δέκατο

έκτο.

Λήψη

απόφασης

περί

επιστροφής

χρημάτων όσα αχρεωστήτως καταβληθέντα.
Το

εισηγητικό

το

έχετε.

Υπάρχει

κάτι,

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

Καλή σας νύχτα.
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ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………
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ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟ ΥΛΑ

………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

………………
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ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

16,17,18,22,23,28,29,30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

6,27

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

6,15,17,18,36

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

33,37,39,40,43,47

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

48

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

31,45,49

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………
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ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ ………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

43,44

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

6

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ ………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

8,36,46

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

40

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

29,47

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

9,37

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

………………

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………
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ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

………………
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