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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

17 η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 5 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 18:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥ ΑΦ του ΤΖΑΜ 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.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑ ΝΝΗ

11.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

12.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

13.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

15.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

16.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

17.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

18.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

19.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

20.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

21.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

22.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

23.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

24.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
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25.

3

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ Α ΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

4.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

5.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

6.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

7.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤ ΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

****************

ΘΕΜ Α ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ενημέ ρωση σχετικά με τις εξελίξεις για τους δασικούς χάρτες
(ΣΕΛ. 12)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, να ξεκινήσουμε το Συμβούλιο .

Η συναδέλφισσα η

κυρία Γκανά να πάρει παρουσίες .
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα

και

από

εμένα .

Παντελάρος

Βασίλειος

παρών,

Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος,
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

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

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου -

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

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, καταρχήν να ζητήσουμε συγνώμη για την αργοπορία.
Είστε όλοι ενημερωμένοι ότι είχαμε ένα συμβάν στην Καραϊσκάκη
με την πτώση ενός πεύκου.
Να πούμε ότι το σημερινό Συμβούλιο είναι εξ αναβολής,
ήταν προγραμματισμένο για εχθές, μεταφέρθηκε σήμερα μετά το
τραγικό συμβάν του θανάτου του συμπολίτη μας του Σταύρου του
Μπαλοδήμα.

Εκφράζοντας τα συλλυπητήρια εκ μέρους του
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Δημοτικού Συμβουλίου να δώσω το λόγο στο Δήμαρχο να πει δυο
κουβέντες και μετά όποιος από τους συναδέλφους θα ήθελε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Βρισκόμαστε σήμερα στη δυσάρεστη θέση κ αι μέσα στα πλαίσια
του Δημοτικού Συμβουλίου που γίνεται, έτσι και αλλιώς θα
γίνονταν έκτακτο Συμβούλιο αν δεν είχαμε το σημερινό για τον
Σταύρο Μπαλοδήμα.
Είμαστε

λοιπόν

σε

αυτή

τη

δυσάρεστη

θέση

να

αποχαιρετίσουμε έναν άνθρωπο ο οποίος συνέδεσε την πορεί α
του με τη σημαντική παρουσία που είχε στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Ο Σταύρος Μπαλοδήμας εκλέχτηκε δημοτικός σύμβουλος το
2006 και υπηρέτησε το Δήμο για δυο τετραετίες. Από θέσεις
ευθύνης σαν αντιδήμαρχος παιδείας, νεολαίας, πολιτισμού και
αθλητισμού.
Ήταν επ ίσης Πρόεδρος σχολικής επιτροπής όπως επίσης
συμμετείχε και σε διάφορα συμβούλια και σε διάφορες επιτροπές
του Δήμου μας. Ήταν επίσης ο εκδότης και η ψυχή μιας τοπικής
εφημερίδας, της εφημερίδας Χαϊδάρι 24 ώρες. Μεγάλη ήταν η
αγάπη του Σταύρου για τον αθλ ητικό όμιλο Χαϊδαρίου. Εκεί ένα
σημαντικό κομμάτι της ζωής του το είχε αφιερώσει αφιλοκερδώς,
υπηρέτησε

με

πάθος

και

με

πολύ

μεγάλη

αγάπη

τον

ΑΟ

Χαϊδαρίου. Κυρίως ήταν πάνω από όλα και ένας φανατικός
φίλαθλος

μπορούμε

να

πούμε.

Δηλαδή

ξέφευγε

από

τα

συνηθισμένα μιας απλής συμμετοχής γιατί πραγματικά αγάπησε
με πάθος τον ΑΟ Χαϊδαρίου.
Αγαπούσε και ακολουθούσε την ομάδα παντού όπου έπαιζε.
Σαν καθηγητής υπηρέτησε την εκπαίδευση στα διάφορα

σχολεία
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που υπηρέτησε.
5ο

Γυμνάσιο

6

Τ ελευταία του θητεία ήταν σαν διευθυντής στ ο

Ιλίου.

Η

αγάπη

των

παιδιών

στον

Σταύρο

εκφράστηκε και με την παρουσία του στην πραγματικά πάνδημη
κηδεία που έγινε εχθές με τη συμμετοχή και του συνόλου του
Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και πάρα πολλών, εκατοντάδων
συμπολιτών μας.

Και έβλεπες την αγάπη των παιδιών που με

αναφιλητά σε όλη τη διάρκεια της κηδείας ξεσπούσαν σε κλάματα
κλπ.

Αυτό δείχνει δηλαδή το δέσιμο το οποίο είχε με τα παιδιά.
Ο Σταύρος ότι έκανε το έκανε με πάθος. Έτσι και η σχέση

του

με

τα

κοινά

και

χαρακτηριστικά.

την

Έλεγε

πολιτική
πάντα

είχε

την

αυτά

άποψή

α κριβώς
του

τα

χωρίς

στρογγυλέματα και υπεκφυγές. Βέβαια διαφωνούσαμε πολιτικά,
αυτός

ήταν υπέρμαχος

μιας

νεοφιλελεύθερης

πολιτικής,

των

ιδιωτικοποιήσεων, της ελεύθερης αγοράς. Γίνονταν πολύ μεγάλες
συγκρούσεις στο Δημ οτικό Συμβούλιο.
Όμως όλοι γνώριζαν ότι οι αντιθέσεις αυτές ήταν προϊόν της
πολιτικής διαφοράς την οποία είχαμε. Ήταν δηλαδή πολιτικές
αντιθέσεις

και

ποτέ

δεν

γίνονταν

προσωπικές.

Ήταν

ένα

χαρακτηριστικό αυτό του Σταύρου το να είναι δυναμικός και να
εκφράζει με θέρμη τις απόψεις του αλλά και πάλι σας λέω ότι
πήγαζαν αυτά από την πολιτική θέση την οποία ακολουθούσε.
Ο Σταύρος έδωσε τα τελευταία χρόνια μια πολύ σκληρή,
δύσκολη μάχη με την αρρώστια του, με τον καρκίνο δηλαδή.
Στάθηκε όρθιος, δυνατός, θαρραλέο ς και έδωσε μια παλικαρίσια
μάχη απέναντι σε έναν όπως αποδείχθηκε ανίκητο εχθρό. Δεν το
έβαλε ποτέ κάτω και αυτό ήταν ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά
του.
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Έφυγε σε μια ηλικία που θα μπορούσε να προσφέρει πάρα
πολλά πράγματα και στην οικογένειά του και στ ην εκπαίδευση και
στα κοινά.

Σαν Δημοτικό Συμβούλιο και μέσα από αυτή την

αίθουσα εκφράζουμε τα πιο θερμά μας συλλυπητήρια στη γυναίκα
του την Κατερίνα, στις κόρες του Φλαβιανή και Μιχαέλα, στους
γονείς του Παναγιώτη και Κυριακούλα και βέβαια και στον αδε λφό
του Ηλία. Σε όλους τους συγγενείς και φίλους του Σταύρου.
Τ α συγκλονιστικά αποχαιρετιστήρια που εχθές βγήκαν από
τα χείλη, τα τρεμάμενα χείλη και της Κατερίνας και του Ηλία και
των συναδέλφων του από το 5 ο Γυμνάσιο του Ιλίου αλλά και από
τον πρώην Δήμα ρχο τον κ. Μαραβέλια στην παράταξη του οποίου
ανήκε όλα αυτά τα χρόνια ο Σταύρος νομίζουμε ότι εκφράζουν και
τα δικά μας συναισθήματα.
Εμείς να ευχηθούμε να έχει καλό ταξίδι και να έχουν δύναμη
και κουράγιο οι δικοί του άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιος άλλος συνάδελφος, υπάρχει κάποιος;

Έλα Αντρέα, ο κος

Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Ναι, κοιτάξτε η τοποθέτηση του δημάρχου ήταν υπέρ πλήρης.
Κάλυψε

όλες

τις

πτυχές

αυτού

του

κακού

και

δυσάρεστου

γεγονότος που ζει σήμερα η οικογένειά του, οι αγαπημένοι του
και η πόλη μας και το Ίλιον που έχει αγαπηθεί και αγαπήθηκε ο
Σταύρος ο Μπαλοδήμας.
Δεν θα προσθέσω περισσότερα γιατί δεν επιτρέπεται σε
αυτές τις περιπτώσεις να επαναλαμβανόμαστε. Και εγώ επειδή
για

ένα

πολύ

μικρό

χρονικό

διάστημα

δυο

μηνών,

τριών,
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συνεργάστηκα μαζί το υ θέλω να ευχηθώ στην οικογένειά του,
στην Κατερίνα κυρίαρχα γιατί αυτή θα τραβήξει και το Γολγοθά με
τα παιδιά της κλπ., κουράγιο, δύναμη και ο Σταύρος να έχει καλό
παράδεισο.
Τ ίποτε άλλο, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Πάνω σε αυτά ήθελα και εγώ να προσθέσω δυο πράγματα.
Καταρχήν όπως σωστά ειπώθηκε εχθές ήταν πολύ έντονη η
παρουσία των παιδιών που όλοι έχουμε περάσει από τα σχολικά
χρόνια. Δεν είχαν όλοι οι καθηγητές αυτό το δέσιμο με τα παιδιά.
Και δεν νομίζω ότι ήταν θέμα ηλικίας κιόλας, υπάρχουν και
νεότεροι καθηγητές. Ήταν αυτή η χαρισματικότητα που είχε στην
προσέγγιση των ανθρώπων.
Επίσης,

εγώ

δεν

το

ήξερα,

ότι

σχεδόν

4

χρόνια

είχε

διαγνωστεί με τον καρκίνο, εγώ νόμιζα ότι ήταν αρκετά λιγότερα,
ο τρόπος με τον οποίο το πάλεψε και είναι παράδειγμα για πολύ
κόσμο. Η μαχητικότητά του γενικότερα που την επέδειξε και στην
αντιμετώπιση της αρρώστιας του.
Κάτι τελευταίο για την οικογένειά του, να πούμε ότι και η
μητέρα του παλαιότερα και ο αδερφός του είν αι και εκείνοι με την
υπηρεσιακή ιδιότητα κομμάτια της Αυτοδιοίκησης.

Εξέχοντα

πρόσωπα και η μητέρα του από όσο γνωρίζω όταν υπηρέτησε
εδώ και ο αδερφός του ο Ηλίας.
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Συλλυπητήρια στην οικογένεια, πιστεύω όλο το Δημοτικό
Συμβούλιο το κατέθεσε εχθές και να ζήσουν να το θυμούνται
ειδικότερα η γυναίκα του και τα δυο του παιδιά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Συντάσσομαι πλήρως με τη νηφάλια τοποθέτηση του Δημάρχου
και την περιγραφή του εκλιπόντα ο οποίος από τη δική του
πλευρά

έδωσε

το

στίγμα

στην

Χαϊδαριώτικη

κοινωνία,

στο

σχολείο, στον αθλητισμό και στους νέους ανθρώπους αλλά και
σαν άνθρωπος, πατέρας, οικογενειάρχης.
Αν και δεν είναι της στιγμής, σε αυτό νομίζω συμφωνούμε
όλοι, εγώ νομίζω ότι ο τρόπος που έδωσε τη μάχη ενάντια στον
καρκίνο γιατί πρέπει να τα λέμε τα πράγματα με το όνομά τους σε
όλη αυτή την ιστορική διαδρομή, εξάλλου ήταν και μια αιτία που
ενώ εγώ σε αντιπαραθέσεις βρισκόμουν με το Σταύρο, βρέθηκα
πιο κοντά για τα θέματα υγείας κουβεντιάζοντας, νομίζω ότι
πρέπει να σκεφθούμε πιο νηφάλια κάποια στιγμή.

Αυτό το

μήνυμα αισιοδοξίας που ο ίδιος μετέφερε και ήταν αυθεντικό προς
τα έξω για τους ανθρώπους που έχουν αυτή την πάθηση να το
σκεφτούμε και εμείς σαν δημοτική αρχή κάποια άλλη στιγμή το τι
και το πώς.
Δεν

το

περιγράφω

γιατ ί

δεν

είναι

της

στιγμής.

Αυτά,

ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Θεοδωρακόπουλος.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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Ναι Πρόεδρε και εγώ με τη σειρά μου να εκφράσω τα θερμά μου
συλλυπητήρια

στην

οικογένεια

του

θανόντα,

του

φίλου

του

Σταύρου του Μπαλοδήμα. Πραγματικά οι στιγμέ ς είναι δύσκολες,
ο Δήμαρχος νομίζω τα είπε όλα, απλά τα συλλυπητήριά μας να
εκφράσουμε και εμείς.
Δεν σας κρύβω ότι δυστυχώς την περιπέτεια του Σταύρου
την έζησα από την πρώτη στιγμή, είμαι αυτός που τον πήγα στην
πρώτη διάγνωση αν μου επιτρέπετε.

Δεν θα ξεχάσω ποτέ το

τηλεφώνημά του όταν μου ζήτησε τη βοήθειά μου ένα βράδυ στις
00:20.
Δυστυχώς παρότι πρέπει να μας μείνει η όλη αντιμετώπιση
του Σταύρου, αυτό που πραγματικά όλοι λέμε είναι πως το
πάλεψε σαν να είναι πραγματικό λιοντάρι. Ένα παλικάρι όρθιο και
να λέει εμένα δεν θα με νικήσεις.
Σίγουρα

αυτή η μάχη είναι άνιση, μας το αποδεικνύει

καθημερινά. Εγώ θέλω να θυμάμαι το φίλο τον Σταύρο, τον
αδερφό όπως τον

ήξερα. Ένα παλικάρι που πραγματικά δεν

φοβόταν τίποτα. Μας έδωσε πραγματικά μάθημα ζωής, ας μας
μείνει

αυτό.

Ας

μας

μείνει

το

μάθημά

του,

ο

τρόπος

που

αντιμετώπισε επί 3 χρόνια και κάτι αυτή την κατάσταση.
Ο

τρόπος

με

τον

οποίο

ήθελε

να

μας

διδάξει

πόσο

σημαντική είναι η ζωή. Δυστυχώς στην καθημερινότητα που ζούμε
πολλοί το ξεχνάμε. Καλό είναι λο ιπόν να θυμόμαστε πόσο μικροί,
πόσο μικροί πραγματικά είμαστε πάνω σε αυτή τη γη.
Καλό παράδεισο, αδερφέ. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ασπρογέρακα.
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Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Ναι, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω ότι αυτή τη στιγμή
το μόνο που μπορεί να κάν ει κάποιος σε ένα νεκρό και μάλιστα
νέο

άνθρωπο

να

υποκλιθεί

στη

σωρό

του.

Το

θέμα

της

αποτίμησης και της κριτικής μιας ζωής που πέρασε μέχρι την
ηλικία του είναι θέμα όχι δικό μας και δεν είναι πιστεύω της
στιγμής, είναι θέμα πλέον της ιστορίας αυτού του τόπου, αυτού
του Δήμου, αυτού και των προηγούμενων δημοτικών συμβουλίων
από τα οποία πέρασε ο συχωρεμένος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Ρηγάκη -Γκανά.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Όντως ήταν συγκλονιστικό το γεγονός που ζήσαμε εχθές, γεγονός
που με συντάραξε από την πρώτη στιγμή που έμ αθα για τη
διάγνωση της ασθένειάς του.
Τ ον

Σταύρο

τον

έζησα

ως

μαθητή

στον

4ο

Γυμνάσιο

Χαϊδαρίου, χρόνια αργότερα τον έζησα ως Πρόεδρο της σχολικής
επιτροπής του σχολείου μας, 4 ο υ Γυμνασίου και 4 ο υ Λυκείου και
μέχρι σήμερα τον έζησα οικογενειάρχη, τον έζ ησα διευθυντή του
5 ο υ Γυμνασίου Ιλίου και εκδότη της εφημερίδας 24 ώρες.
Ο Σταύρος ήταν ένα δραστήριο άτομο, ένα γελαστό, ένα
υπεύθυνο άτομο, ένα αισιόδοξο άτομο και υπερασπιζόταν με
πάθος αυτό που αγαπούσε. Έτσι παλικαρίσια έδωσε και τη μάχη
μέχρι το τέλ ος αλλά δυστυχώς ήταν άνιση.
Θα λείψει από την αγαπημένη του οικογένεια, από τους
λατρεμένους του γονείς και τον αδελφό του. Θα λείψει από την
εκπαιδευτική και την αθλητική κοινότητα που υπηρετούσε.
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εκφράσω

οικογένειά

του,

και
να

εγώ

τους

τα

θερμά

ευχηθώ

καλό

κουράγιο και ο ίδιος να έχει καλό παράδεισο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε;
Λοιπόν, να περάσουμε στο θέμα μας, συνάδελφοι.

ΘΕΜΑ 1 ο
Ενημέρωση σχετικά με τις εξελίξεις για τους δασικούς χάρτες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι γνωστό από την προηγούμενη συνεδρίαση, έχει να κάνει με
τους δασικούς χάρτες. Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο για την
εισήγηση εκ μέρους της δημοτικής αρχής.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, θα προσπαθήσω να είμαι αρκετά σύντομος. Είναι ένα
θέμα το οποίο λίγο -πολύ θα έχετε παρακολουθήσει όλοι σε σχέση
με την εξέλιξη της ανάρτησης και των ενστάσεων για τους
δασικούς χάρτες.
Η προθεσμία μέχρι πριν από λίγες ώρες έληγε στις 7
Σεπτέμβρη αλλά δόθηκε παράταση τώρα για τις 25 Σεπτέμβρη.
Είναι μια ακόμη παράταση η οποί α δόθηκε γιατί πραγματικά είναι
ένα πολύ σοβαρό, ένα μείζον θέμα που αφορά όλη την Ελλάδα σε
σχέση

με

τις

τακτοποιήσεις

που

πρέπει

να

γίνουν

και

καταλαβαίνετε ότι επειδή υπάρχουν και πολύ μεγάλα και τεράστια
συμφέροντα για αυτό το θέμα δεν έχουν ακόμα πάρε ι αν θέλετε
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και θέση ακόμα και οι τοπικές κοινωνίες.

Εκκρεμούν δηλαδή

αρκετοί δήμοι ακόμα και δίνονται αυτές οι απανωτές παρατάσεις.
Πρέπει

να

σας

πω

ότι

εμείς

είμαστε

ένας

από

τους

ελάχιστους, από τους λίγους δήμους που θέλαμε να έρθει το θέμα
και στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί το Χαϊδάρι όπως ξέρετε έχει το
ενδιαφέρον σε σχέση με τις δασικές εκτάσεις αφού στα όριά μας,
στο όριο του Δήμου υπάρχουν το Ποικίλο Όρος, το Όρος Αιγάλεω,
ο

Σκαραμαγκάς ,

υπάρχει

το

στρατόπεδο,

μεγάλες

εκτάσεις

δηλαδή όπου υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι εκδηλώνουν
ενδιαφέρον,

όχι

μόνο

τώρα

από

παλιότερα

πάρα

πολλοί

καταπατητές, πολλά αντικρουόμενα συμφέροντα και είναι μια
τελευταία ευκαιρία για κάποιες από αυτές τις περιπτώσεις να
πάρουμε

μια

χρειάζονται

απόφαση

και

βέβαια

να
που

κάνουμε
θα

τις

κριθούν

ενστάσεις οι οποίε ς
αργότερα

από

την

Επιτροπή Ενστάσεων των δασικών χαρτών.
Βέβαια για εμάς δεν λήγει εδώ το ζήτημα της υπεράσπισης
του δημόσιου χαρακτήρα των δασών και γενικά των δημοσίων
εκτάσεων γιατί δεν είναι μόνο τα δάση τα οποία κινδυνεύουν,
είναι ένας αγώνας ο οποίος ανεξάρτητα από οποιαδήποτε εξέλιξη
πάρουν τα πράγματα θα πρέπει να συνεχιστεί και στο μέλλον
γιατί έχουμε αν θέλετε ιερό δικαίωμα να υπερασπιστούμε τις
τελευταίες νησίδες πράσινου και ανάσας ζωής που υπάρχουν
στην π εριοχή μας.
Έχουμε, είναι εδώ βέβαια και από την τεχνική υπηρεσία η
διευθύντρια η κυρία Παναγιωτάκου και ο κος Χονδρογιάννης ο
οποίος είναι ο τμηματάρχης του πολεοδομικού τμήματος, είναι
τοπογράφος Μηχανικός ξέρει αρκετά, πιο λεπτομερή ορισμένα
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μπουν

και

μπορεί

να

τα

συζητήσουμε στη συνέχεια του θέματος.
Εμείς

επιλέξαμε

σαν

δημοτική

αρχή

να

συζητήσουμε

ορισμένα βασικά θέματα. Α, να σας πω ότι έχουμε πάρει υπόψη,
δεν φτάνουμε έτσι σε αυτό το Συμβούλιο χωρίς να πάρουμε
υπόψη και τις προτάσεις που έχουν διατυπωθεί προς το Δήμο
μας

γραπτώς

ή

μέσω

τέλος

πάντων

των

διαφόρων

μέσων

επικοινωνίας που υπάρχουν, ένα μεγάλο κομμάτι αυτών των
προτάσεων έχει κάνει ο συμπολίτης μας ο Κίμωνας ο Φουντούλης
ο οποίος είναι εδώ σήμερα.
Έχει διατελέ σει και δημοτικός σύμβουλος ο Κίμωνας, έχει
μια

ιδιαίτερη

ευαισθησία

γύρω

από

αυτά

τα

θέματα

της

προστασίας του περιβάλλοντος και βέβαια πήραμε υπόψη και τις
προτάσεις που έχει κάνει. Σε άλλες συμφωνούμε, σε άλλες
διαφωνούμε όπως επίσης και άλλες προτάσεις οι οποίες έχουν
καταγραφεί.
Κάναμε εδώ επειδή όποιος δεν έχει μπει στον υπολογιστή
για να δει ακριβώς τους χάρτες, το πριν και το μετά, δηλαδή τις
αεροφωτογραφίες

του

’45

όπου

έχουν

καταγραφεί,

έχει

καταγραφεί όλη η Ελλάδα στις αεροφωτογραφίες του ’45 κα ι
συγκρίνονται με τη σημερινή κατάσταση.
Όποιος δεν έχει δει λοιπόν και τα σημεία αυτά τα οποία
έχουν διάφορους χαρακτηρισμούς, υπάρχουν δηλαδή διάφοροι
χαρακτηρισμοί,

δεν

μπορούμε,

θα

είναι

λίγο

δύσκολο

να

παρακολουθήσει για αυτό κάναμε μια εκτύπωση αυτή την οποία
μπορούσαμε να κάνουμε της κατάστασης που υπάρχει σήμερα και
έχουμε σημειώσει πάνω με νούμερα ορισμένα κρίσιμα σημεία για
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εμάς, σε κάποιο από αυτά θα κάνουμε ενστάσεις, σε κάποια άλλα
απλά να πούμε το τι συμβαίνει σήμερα.
Λοιπόν, έχουμε ξεκινώντα ς το σημείο 1, είναι το Copa
Copana, είναι ο χώρος αυτός που βρίσκεται σήμερα το Copa
Copana. Για αυτό το χώρο θα κάνουμε ένσταση. Ο χώρος αυτός
βέβαια χαρακτηρίζεται..
Έκανα λάθος, έχω αφήσει τα μισά χαρτιά επάνω.
Μέχρι να φέρει η κυρία Παναγιωτάκου να σας πω λοιπόν για
το Copa Copana . Ο χώρος αυτός χαρακτηρίζεται σύμφωνα με τις
αεροφωτογραφίες

του

’45

ότι

δεν

ήταν

δασική

έκταση

και

σύμφωνα με τη σημερινή πρόταση ότι είναι άλλης χρήσης.
Βέβαια

εδώ

χαρακτηρίζεται

μας

κάνει

τό τε

πολύ

που

μεγάλη

δεν

ήταν

εντύπωση
αφού

το

πώς

υπάρχουν

αεροφωτογραφίες, μάλιστα στην ένσταση την οποία κάνουμε
πρώτον λέμε ότι ο νόμος, η περιοχή αυτή καλύπτεται από το νόμο
για την προστασία του περιβάλλοντος.
Και

δεύτερον,

έχουμε

αεροφωτογραφία

του

’74

που

προκύπτει ότι δεν προκ ύπτει ότι δεν ήταν δασική περιοχή.
Δηλαδή εκεί φαινόταν καθαρά, μάλιστα έχουμε και φωτογραφίες
γιατί όταν ξεκίνησε το έργο του Copa Copana τότε μια επιτροπή
εδώ κατοίκων και η δημοτική κίνηση στην οποία ανήκαμε πάλεψε
για να μην γίνει σε αυτό το χώρο το Copa Copana . Έχουμε πάρα
πολλές φωτογραφίες που δείχνουν ότι ήταν κομμάτι του δάσους.
Ήταν συνέχεια δηλαδή του όλου που υπήρχε σε εκείνη την
περιοχή.
Πολύ περίεργα λοιπόν αυτός ο χώρος αποχαρακτηρίζεται
αποδασικός. Εμείς κάνουμε ένσταση σαν αιτιολογία γράφ ουμε ότι
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ο χώρος καλύπτεται από το νόμο 2742/99 περί προστασίας
περιβάλλοντος.
αεροφωτογραφία

Είναι
που

έτσι
σας

η

είπα

περιοχή
και

Ζ1.

πριν

με

Από

την

ημερομηνία

φωτοληψίας 10/9/74 δεν προκύπτει ο μη δασικός χαρακτήρας του
Copa Copana.
Και βέβαια επικαλ ούμαστε και το χωροταξικό σχεδιασμό και
την αειφόρο ανάπτυξη. Ένα λοιπόν σημείο είναι αυτό.
Τ ο δεύτερο σημείο που για αυτό πάρα πολύ περίεργα
εμφανίζεται ότι δεν είναι δασικό, είναι ο χώρος που βρίσκεται
σήμερα η Νέα Παιδεία. Κάνει μια περίεργη μύτη αν δε ίτε εκεί
στους χάρτες.
Λοιπόν, για το χώρο της Νέας Παιδείας εδώ υπάρχει μια
πολύ μεγάλη ιστορία, δεν θα σας την αναλύσω όλη τώρα γιατί
αυτό από μόνο του είναι ένα θέμα.

Ακόμα και σε δικαστική

απόφαση φαίνεται ότι ένα κομμάτι της Νέας Παιδείας είναι δασικ ή
έκταση.

Εμείς λοιπόν κάνουμε ένσταση και λέμε ξανά ότι ο

χώρος καλύπτεται από το νόμο 2742, πάλι από αεροφωτογραφία
του ’74 φαίνεται ότι εκεί υπήρχε δάσος και βέβαια και για την
πρόταση που κάνουμε για την αειφόρο ανάπτυξη.
Είναι δυο σημαντικά θέματα αυ τά για εμάς. Βέβαια ξέρουμε
ότι είναι πολύ δύσκολο να κερδηθούν, σας το λέω από τώρα για
να είμαστε έτοιμοι, αλλά η μάχη θα δοθεί με τις αιτιολογήσεις
αυτές τις οποίες έχουμε. Πιστεύουμε ότι μπορούμε να κερδίσουμε
έναν πολύτιμο χώρο όπως είναι ο χώρος του Copa Copana και
επίσης θα πρέπει να μπει και μια τάξη στο θέμα της Νέας
Παιδείας και στις παραβιάσεις τις οποίες έχει κάνει η ιδιοκτησία
του σχολείου.
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Τ ο τρία είναι ο χώρος στο Δαφνί που είναι στο πάνω μέρος
της Κομνηνών. Η οδός Κομνηνών θυμάστε είχαμε πάρει απόφαση
στο Δημοτικό Συμβούλιο, είχαν έρθει εδώ οι κάτοικοι.

Εκεί

υπάρχει μια δεδομένη κατάσταση, υπάρχουν δηλαδή σπίτια τα
οποία είναι στο πάνω μέρος της Κομνηνών.
Είχαμε πάρει απόφαση για ένταξη στο σχέδιο πόλης αυτής
της οικοδομικής γραμμής και ε πίσης ενός κομματιού που είναι
χαρακτηρισμένο για να γίνει, είναι από το ΓΠΣ για να γίνει το
νηπιαγωγείο της περιοχής. Γιατί αυτή τη στιγμή ξέρετε ότι είναι
μαζί με το Δημοτικό και υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα στη
λειτουργία.
Στο δασικό χάρη φαίνεται, απο χαρακτηρίζεται ένα αρκετά
μεγαλύτερο μέρος το οποίο ήταν στο παλιό γενικό πολεοδομικό
σχέδιο της πόλης. Εμείς όμως διαφωνούμε, είναι μάλιστα δασικό
αυτό το κομμάτι. Αν δείτε είναι στη γωνία που κάνει το τέλος του
Δαφνιού, είναι πιο πάνω από τον Άγιο Χριστ όφορο και κάνει τη
γωνία και φτάνει το παλιό ΓΠΣ μέχρι αυτό το περίφημο μονοπάτι
το οποίο ήθελαν να διανοίξουν σαν δρόμο για τη σύνδεση
Δάσους-Δαφνιού όπου εκεί είχαν ανοίξει και ορέξεις βέβαια και
ιδιοκτησιών και του … όπου καταλαβαίνετε ότι αν γίνονταν α υτή η
σύνδεση και αν εφαρμόζονταν αυτό το ΓΠΣ το οποίο είναι
ψηφισμένο, αν υλοποιούνταν εκεί θα γινόταν άλλη μια μικρή
πόλη.
Εμείς λοιπόν κάνουμε την ένσταση, λέμε ότι η ανωτέρω
έκταση

περιλαμβάνεται

στο

ΓΠΣ

ως

οικιστική

αλλά

δεν

περιλαμβάνεται στην πολεοδ ομική μελέτη ένταξης που είναι σε
εξέλιξη μετά από αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
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Είναι αυτό που σας είπα για την ένταξη μόνο της δομημένης
περιοχής που είναι κάποια σπίτια συμπολιτών μας εδώ και 50
χρόνια.

Στις αεροφωτογραφίες του ’45 ο χώρος χαρακτ ηρίζεται

ως δασικός και σήμερα βέβαια υπάρχει έτσι αυτή η κατάσταση.
Είναι δηλαδή δάσος πίσω ακριβώς από τα σπίτια.
Τ ο σημείο 6, θα τα πούμε μετά το 4 και το 5 και το 7, το
σημείο 6 είναι το κομμάτι το οποίο είναι παράλληλα με την Ιερά
Οδό. Ξεκινάει από τη ν πολυκατοικία που βρίσκεται μετά το
γήπεδο «Τ άκης Χαραλαμπίδης» και σβήνει στο Σχιστό πάνω.
Είναι ένα μεγάλο κομμάτι το οποίο είναι αυτή τη στιγμή δασική η
έκταση.
Η αιτιολογία που εμείς κάνουμε ένσταση να παραμείνει η
δασική έκταση εκεί, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αν εφαρμοστεί το
ΓΠΣ το οποίο και εκεί προέβλεπε μέσα τη ρυμοτομική γραμμή.
Επειδή υπήρχε η παλιά χάραξη της Ιεράς Οδού η οποία πήγαινε
πίσω από την πολυκατοικία και έκοβε ένα μέρος του Βοτανικού
κήπου και έσβηνε και αυτή πάνω στο μικρό Σχιστό.
Όλο αυτό λοιπόν το κομμάτι το οποίο είναι αρκετά μεγάλο
και σε κάποια σημεία είναι και πολύ φαρδύ για να χτιστούν
πολυκατοικίες κλπ., εμείς ζητάμε να χαρακτηριστεί σαν δασική
έκταση.
Η αιτιολογία που γράφουμε εδώ…

Τ ώρα είναι οικιστική,

είναι εντός σχεδίο υ. Είναι στην οικιστική ζώνη.
Κα …………..:
Παρέμβαση μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Γράφουμε λοιπόν, ο Δήμος εξαίρεσε την ανωτέρω περιοχή γιατί
περιλαμβάνεται στα όρια πόλης του Δήμου Χαϊδαρίου βάσει του
ισχύοντος ρυμοτομικού διατάγματος. Η περιοχή είν αι τμήμα του
Διομήδειου κ ήπου. Η Ιερά οδός με την οποία συνορεύει βόρεια το
τμήμα είναι οριστικά κατασκευασμένη και είναι σε εξέλιξη η
πολεοδομική μελέτη τροποποίησης των ορίων πόλης στα όρια της
Ιεράς οδού.

Δηλαδή μπαίνει μέσα το όριο οπότε ζητάμε αυτός ο

χώρος να χαρακτηριστεί ως δασικός.
Στους χάρτες του ’45 το τμήμα αυτό χαρακτηρίζεται Δ,
δασικό

δηλαδή,

και

προτείνουμε

να

συμπεριληφθεί

στην

ανάρτηση βέβαια ως δασικό.
Τ ο σημείο 4 και 5 είναι το ΨΝΑ και το Δρομοκαΐτειο. Εδώ αν
δείτε μέσα τα έχει στα ό ρια της πόλης. Εδώ υπήρχε μια ολόκληρη
συζήτηση,

βασικά

το

αναφέρω

αυτό

γιατί

υπήρχαν

κάποιες

απόψεις του κ. Φουντούλη σε σχέση με τον χαρακτηρισμό ή όχι
το πώς χαρακτηρίζεται.
Να σας πω εδώ ότι το Δρομοκαΐτειο από το 1887 λειτουργεί
σαν ψυχιατρείο, υπάρ χουν εκεί τα κτίσματα. Μέσα στο χώρο του
Δρομοκαΐτειου ακόμα και σήμερα υπάρχουν κάποιες εκτάσεις οι
οποίες είναι δασικές ή είναι προς αναδάσωση. Όμως ο χώρος
συνολικά χαρακτηρίζεται σαν χώρος νοσοκομειακός, σαν χώρος
υγείας.
Τ ο ίδιο και με το ΨΝΑ του οποί ου οι εγκαταστάσεις έγιναν
πριν από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο το ’37 και εκεί βέβαια
υπάρχει

η

δόμηση

και

δεν

υπήρχε

βέβαια

και

σε

αεροφωτογραφίες του ’45 δασική έκταση.
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Εδώ να πω ότι αν θέλετε υπάρχει και ένας πολιτικός
αντίλογος ότι προκειμένου, υπάρχει έν ας φόβος πρώτα -πρώτα
τον οποίο έχουμε όλοι μήπως αν υλοποιηθούν οι προθέσεις που
υπάρχουν στην Κυβέρνηση ή στην Ευρωπαϊκή Ένωση και οι
ντιρεκτίβες που λένε ότι θα πρέπει να κλείσουν τα ψυχιατρεία και
να γίνουν άλλες μικρές δομές στα πλαίσια από ιδρυματοποι ήσεις
υπάρχει λοιπόν ο φόβος αυτός τον οποίο και εμείς βέβαια τον
εκφράζαμε παλιότερα ότι πιθανόν να είναι έτσι πολύ μεγάλα
φιλέτα τα οποία θα δοθούν προς αξιοποίηση
Ο αντίλογος βέβαια είναι ότι πρώτον εμείς παλεύουμε αυτοί
οι χώροι να παραμείνουν και να λ ειτουργήσουν τα ψυχιατρικά
ιδρύματα. Είδατε ότι υπάρχουν πρώτες νίκες εδώ και δυο χρόνια
με το σύμφωνο Λυκουρέντζου, έπρεπε να έχουν κλείσει πριν από
δυο χρόνια τα ψυχιατρεία.
Όμως ο αγώνας των εργαζομένων, των τοπικών κοινωνιών,
του συνδικαλιστικού κινήμα τος προς το παρόν έχει ανατρέψει
αυτή την προοπτική.
Δεύτερον, στα πλαίσια αν θέλετε της καλύτερης λειτουργίας
και κάποιων επισκευών ή έργων που πρέπει να γίνουν μέσα αν
εμείς

πάμε

σε

αποχαρακτηρισμό

αν

γίνει

δεκτός

και

στο

χαρακτηρισμό δασικών αυτών των π εριοχών δεν θα μπορεί να
γίνει οποιοδήποτε έργο, οποιαδήποτε επισκευή σε αυτό το χώρο.
Αυτό το πρόβλημα το είχαμε στο Λοιμωδών όπου ένα
κομμάτι των Λοιμωδών δεν είχε αποχαρακτηριστεί αποδασικό ενώ
μέσα

υπήρχαν

κτίσματα

και

αυτό

επικαλούνται

τώρα

σαν

αιτιολογία προκειμένου να δικαιολογήσουν τη στάση τους ότι δεν
μπορούμε να επισκευάσουμε αυτά τα κτίρια για να γίνουν κάποιες

17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

21

κλινικές και να λειτουργήσει έστω κολοβό το νοσοκομείο το
Λοιμωδών.
Εμείς λοιπόν και στα δυο αυτά, στο 4 και στο 5 Δαφνί και
Δρομοκαΐτει ο δεχόμαστε την κατάσταση όπως είναι τώρα.
Τ ο 7 είναι η περιοχή παράλληλα της Μπουμπουλίνας η
οποία περιοχή σύμφωνα με εξαγγελίες αλλά οι οποίες όμως δεν
έχουν

υλοποιηθεί

πρόκειται

να

δοθούν

στο

Δήμο,

τα

55

στρέμματα.
Αυτή
θέλουμε
πρέπει

η
τον

να

περιοχή

χαρακτηρίζεται

αποχαρακτηρισμό

παραμείνει

ως

της.

δασική

με

ως

δασ ική,

Δηλαδή
την

εμείς

δεν

πιστεύουμε

ότι

αξιοποίηση

όπως

υπάρχουν και παλιότερες αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων
με αξιοποίηση των υπαρχουσών κτιρίων που υπάρχουν μέσα.
Δηλαδή μπορούν να αξιοποιηθούν αν θέλουμε κάποια κτίρια
που υπάρχουν μέσα και βέβαια να γίνουν ήπιες χρήσεις που να
συνάδουν με το δάσος.
Λοιπόν, εγώ σταματώ εδώ σε αυτά τα σημεία. Αν έχετε
οποιαδήποτε ερώτηση, αν θέλετε να πείτε για οποιοδήποτε άλλο
σημείο γιατί θα μπορο ύσαμε να μιλάμε τώρα για πάρα πολλά
μπορούμε να τα συζητήσουμε και τα υπόλοιπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, ερωτήσεις καταρχήν. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Επειδή στο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο που είχε τεθεί το θέμα
αναφερόταν ότι θα αποσταλεί εισηγητικό, ε ν τέλει μετά την
αναβολή δυο φορές του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγητικό δεν
απεστάλη.

Εμείς

έστω

τώρα

γιατί

από

ότι

κατάλαβα

δεν
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ενημέρωση,

μπορούμε

την

εισήγηση έστω και τώρα να την έχουμε γραπτώς;
Ρώτησα

πριν

τον

κ.

Χονδρογ ιάννη

μου

είπε

ότι

είναι

πολιτική το θέμα, γιατί φαντάζομαι ότι θα θεμελιωθούν κάποιες
ενστάσεις. Αυτές οι ενστάσεις πριν αποσταλούν θα μπορούμε να
τις λάβουμε γνώση;

Τ ο σκεπτικό αυτό στο οποίο αναφέρεστε

τώρα μπορούμε να το έχουμε σε ένα έγγραφο κείμενο; Δηλαδή εκ
παραδρομής αναφέρθηκε ότι θα αποσταλεί εισηγητικό ή αλλάξατε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να μαζέψουμε συνάδελφοι πρώτα τις ερωτήσεις και να
απαντηθούν όλες μαζί. Υπάρχει κάτι άλλο;

Κύριε Φουντούλη,

ερωτήματα καταρχήν.
Κος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:
Καλησπέρα σας. Βά ζω ένα πρώτο ερώτημα και είναι το εξής, ο
χάρτης αυτός είναι μπροστά μας. Είναι η εικόνα που έχουμε όλοι
όσοι ανοίξουμε τον υπολογιστή και πάμε στη σχετική σελίδα.
Ποιος έφτιαξε αυτό το χάρτη;

Συμμετείχε ο Δήμος στην

προηγούμενη φάση όταν επέτρεπε ο νόμο ς του ’10 και του ’14 να
γίνουν παρεμβάσεις από τους δήμους; Δηλαδή αυτά που σήμερα
απεικονίζονται έχει βάλει το χέρι του με καλή πρόθεση πιστεύω ο
Δήμος για να απεικονιστεί με το συγκεκριμένο τρόπο;
Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα. Τ ο δεύτερο ερώτημα έχει να
κάνει με στοιχεία που ήδη αναφέρθηκαν από το δήμαρχο και θέλω
να προλάβω για να μην μείνουν εντυπώσεις ότι κάπου μπορούμε
να κάνουμε κάποια πράγματα.
Στις δυο περιπτώσεις του water park και του σχολείου
υπάρχουν τελεσίδικες πράξεις χαρακτηρισμού από το δασαρχείο
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από το ’92 και το 2002. Συνεπώς εκεί όχι απλά είναι δύσκολο δεν
έχει καμία τύχη καμία ένσταση για το θέμα δασικό μη δασικό, όσο
δασικό έχουν δώσει τα δασαρχεία αυτό είναι. Και αυτό ισχύει
στην περίπτωση του Νέα Παιδεία όπου υπάρχει κομμάτι δασι κό ή
για να «πνιγεί» και πρόσφατα δασάρχης παλικάρι ο οποίος
δέχθηκε και πληροφόρηση και από εμάς ξαναθύμισε το δασικό
κομμάτι και σώθηκε.
Λέω λοιπόν, μην χάσετε χρόνο για το δασικό, έχουμε άλλα
εργαλεία εκτός δασικού χάρτη για να το υπερασπιστούμε.
Στο τρίτο σημείο που θέλω να επισημάνω, δείτε ανεξάρτητα
από την πρόθεση να επισκευαστούν τα ψυχιατρεία που κανείς δεν
έχει άρνηση σε αυτό το θέμα, βάλτε στο κεφάλι, να βάλουμε στο
κεφάλι μας όλοι ότι τα κτίρια, οι εγκαταστάσεις μέσα σε αυτά τα
τεράστια δασοκτ ήματα, έτσι χαρακτηριζόντουσαν από τις παλιές
νομοθεσίες είναι σχετικά συγκεντρωμένα.
Ας

κάνουμε

λοιπόν

ένα

περίγραμμα

μέσα

στο

φαρδύ

οικόπεδο ψυχιατρείο το αμιγώς δομημένο κομμάτι, το οικιστικό
κομμάτι να το πω έτσι όπου να ξεφύγουμε το σκόπελο που
επισημαίνετε και να μείνουν οι περιβάλλουσες εκτάσεις γιατί ήταν
τα

ψυχιατρεία

μέσα

στο

δάσος

για

να

βρίσκουν

ηρεμία

οι

ψυχασθενείς του καιρού εκείνου, το ίδιο ισχύει και σήμερα.
Για να διασφαλίσουμε λοιπόν το φόβο αύριο μια αλλαγή
χρήσης να μας το φέρει μη δασ ικό ας κάνουμε ένα περίγραμμα
εσωτερικό τα κτίρια να βρούμε μια λύση. Μένω σε αυτά κύριε
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Να δώσουμε το λόγο στο

Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, για την εισήγηση. Πρέπει να σας πω ότι εδώ και πολλά,
πολλά χρόνια υπήρχε πάντα στο εισηγητικό και επικαλούμαι εδώ
είναι ο Θανάσης, η Μαρία ήταν και πιο παλιά στο Δήμο όπου
έλεγε εισήγηση δημάρχου ή εισήγηση αντιδημάρχου και βέβαια
δεν ερχόταν κανένα εισηγητικό.
Αυτό βέβαια δεν το λέω για να δικαιολογήσω αν ήρθε ή όχ ι
εισηγητικό αλλά να σας πω ότι η κάθε παράταξη και ο

κάθε

συνάδελφος όταν μπαίνει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο
ανεξάρτητα από το αν υπάρχει εισηγητικό ή όχι αυτό που θα
πρέπει να κάνει είναι να διερευνήσει, να βάλει κάτω τις προτάσεις
του και να έρθει εδώ με προτάσεις ανεξάρτητα του τι θα πει η
δημοτική

αρχή.

Δεν

πρέπει

δηλαδή

να

ετεροκαθορίζεται

σύμφωνα με την πρόταση την οποία θα κάνει η δημοτική αρχή.
Δεύτερον, υπήρχε όλη η δυνατότητα και αυτό ποτέ έτσι δεν
το αποκρύψαμε να έρθει οποιοσδήποτε θέλει και στις υπηρεσίες
του Δήμου αλλά και στη διοίκηση του Δήμου και να συζητήσουμε
κάποια θέματα.
Να σας πω εδώ επειδή είναι αρκετά σύνθετο το θέμα, ότι
μέχρι σήμερα το πρωί διατυπώναμε την πρόταση με τον κ.
Χονδρογιάννη ψάχνοντας να βρούμε και τα στοιχεία τ α οποία
έπρεπε να βγούμε. Δεν είναι δηλαδή τόσο εύκολη η διαδικασία,
γιατί για να κάνεις ενστάσεις και για να έρθει μια εισήγηση
γραπτή που θα έπρεπε να έχει όλα αυτά τα στοιχεία θα έπρεπε
να έχουμε ακριβώς την πρόταση την οποία θα κάναμε.
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Χονδρογιάννη

τελείωσε;

Περίπου στις 14:00 ήρθε σε εμένα συγκεκριμένη πια αυτή η
πρόταση,

γιατί

είχε

πάρα

πολύ

ψάξιμο,

έχει

πάρα

πολλές

λεπτομέρειες και διάφορα θέματα τα οποία θα πρέπει να βρεθούν.
Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να κολλήσουμε σ το αν υπήρχε
ή όχι εισήγηση.

Υπάρχει όλη η δυνατότητα ο καθένας να

εκφραστεί και αν θέλετε πραγματικά γιατί ήρθαμε με καλή διάθεση
δεν είναι να μαλώσουμε, είναι να υπερασπιστούμε ότι μπορούμε
από τον δασικό πλούτο που υπάρχει στην περιοχή μας.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚ ΟΣ:
Έστω αύριο μπορούμε να έχουμε όμως..
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Βεβαίως θα το έχετε και σήμερα.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εντάξει, αυτό εγώ ήθελα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κανένα θέμα, αλίμονο. Και σήμερα μπορεί να το έχετε, δηλαδή
αργότερα να τα φωτοτυπήσουμε και να τα έχετε.
Λοιπόν, για το α ν το ’10 και το ’14 παρέμβηκε ο Δήμος στα
όρια της πόλης.

Δεν μπορώ να πω για το ’10 και το ’14 δεν

ήμασταν στη διοίκηση του Δήμου. Αυτό που μπορώ να πω είναι
ότι παρεμβήκαμε, μπορεί να απαντήσει ο κος Πετρογιάννης, αυτό
που κάναμε το ’16 ήταν να οριοθετή σουμε την περιοχή στη
Κομνηνών…
Τ ι λες Κώστα;
Κος ……….:
Παρέμβαση μακριά από το μικρόφωνο.
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, θα πεις γιατί αφορά την τεχνική υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Χονδρογιάννης.
Κος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Σχετικά με το ερώτημα της συμμετοχής της υπηρεσίας μας στ ην
κατάρτιση του χάρτη που έβαλε ο κος Φουντούλης.
Οι δασικοί χάρτες σε όλη την Ελλάδα και στο Δήμο μας είναι
αποκλειστικά αρμοδιότητα της δασικής υπηρεσίας.

Η δασική

υπηρεσία χαρακτηρίζει ως δασικές, μη δασικές, χορτολιβαδικές
όλες τις εκτάσεις που είνα ι εκτός σχεδίου.

Και η εκδίκαση των

ενστάσεων αφορά τις περιοχές εκτός σχεδίου.
Προκειμένου

λοιπόν

η

δασική

υπηρεσία

να

δεχθεί

τις

ενστάσεις ήθελε να οριοθετήσει υπευθύνως από τις πολεοδομίες
και από τους δήμους τα όρια των οικισμών.
ανέλαβε ο Δήμος.

Αυτή τη δουλειά

Μας έκανε έγγραφο, μας έδωσε κωδικούς

ηλεκτρονικά και η δουλειά μας, η κύρια δουλειά μας στους
δασικούς χάρτες δεν ήταν ο χαρακτηρισμός, δεν έχουμε καμία
σχέση εμείς, ήταν να ορίσουμε ποιο είναι το σχέδιο πόλης ώστε
από εκεί και πέρα να φανε ί στην εκτός σχεδίου περιοχή ποια είναι
δασικά και ποια όχι.
Πήραμε το διάταγμα του ’55 που αφορά το μεγαλύτερο
μέρος του Δήμου μας, το διάταγμα του Σκαραμαγκά το ’37, τα
διατάγματα των νέων περιοχών Άνου Δάσους και Αφαίας και
περάσαμε όσο μπορούσαμε με α κρίβεια τεχνοκρατική και ήμασταν
από τους πρώτους δήμους που

έκανε αυτό, υπάρχουν ακόμα 9
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δήμοι που δεν το έχουν κάνει, τα όρια της εντός με της εκτός
σχεδίου περιοχή. Αυτή ήταν η κύρια δουλειά μας.
Ο νόμος έλεγε εκτός από την αποτύπωση ηλεκτρονικά και σε
ψηφιακή μορφή στους χάρτες τους ηλεκτρονικούς των ορίων των
οικισμών από το ’50 μέχρι σήμερα, να περάσουμε και προτάσεις
περιοχών που πρόκειται στο μέλλον να πολεοδομηθούν.
Για αυτές τις εκτάσεις δεν θα γίνονταν χαρακτηρισμός σε
αυτή τη φάση αλλά αφού λήξ ει και … οι δασικοί χάρτες μια
δεκαπενταμελής επιτροπή θα εξετάσει αν αυτές οι προτάσεις
έχουν προχωρήσει ή όχι και αν πρέπει να εξαιρεθούν ή όχι.
Εξετάζοντας εμείς ποιες περιοχές μελλοντικά μπορούν να
μπουν στο σχέδιο πρώτα πήραμε το γενικό πολεοδομικό σχ έδιο
και την τροποποίησή του. Τ ρεις περιοχές ήταν να μπουν στο
σχέδιο. Η μια ήταν Άνω Δάσος μπήκε, το άλλο ήταν η Αφαία
μπήκε

και

είχε

μείνει

και

μια περιοχή πάνω από την οδό

Κομνηνών στο Δαφνί.
Και πήραμε τα όρια του οικισμού όπως στο ΓΠΣ και ακριβώς
το αντιγράψαμε copy paste και το βάλαμε. Επίσης ψάξαμε ποιες
περιοχές είναι εκτός σχεδίου αλλά είναι πόλεις, λειτουργούν
οικιστικά. Και με δική μου πρόταση ως τη διοίκηση είδα ότι τα δυο
ψυχιατρεία χωρίζουν την πόλη, δεν είναι δάσος.
Τ ότε που έκανα την πρότα ση βέβαια δεν ήξερα ότι δεν ήταν
δάσος

ποτέ,

απλώς

πήρα

τις

τεχνικές

υπηρεσίες

των

δύο

νοσοκομείων, τους είπα την πρόθεσή μου και συμφωνήσανε
απόλυτα και με χαρά κιόλας. Αλλά μου είπαν και εκείνοι ότι ποτέ
δεν ήταν δάσος η περιοχή τους για αυτό και είχαν βγάλει 100
οικοδομικές άδειες.
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Αργότερα που είχα πρόσβαση ηλεκτρονικά στους χάρτες του
’45 είδα αποσπασματικά ποτέ δεν ήταν δάσος, ούτε το ένα ούτε
το άλλο. Άρα δεν είχε κανένα νόημα να συζητάμε τώρα αν το
βάζαμε ή δεν το βάζαμε.

Δηλαδή αν δεν είχαμε προ τείνει στην

επιτροπή που θα εκδικαστεί σε ένα χρόνο περίπου τα δυο
ψυχιατρεία να εξαιρεθούν πάλι δεν θα ήταν δάσος.
φωτογραφίες

του

1945

δεν

είναι

δάσος

άρα

δεν

Με τις
υπάρχει

αντικείμενο.
Και αυτό μπορεί να το δει ο οποιοσδήποτε στο κομπιούτερ.
Πατάει τ ο κουμπάκι του ’45 και βλέπει ότι δεν είναι δάσος.
Τ ώρα, στα όρια των οικισμών που περάσαμε στην Ιερά οδό,
περάσαμε αναγκαστικά το ισχύον διάταγμα. Τ ο ισχύον διάταγμα
λοιπόν στα όρια της Ιεράς οδού είναι πιο μέσα. Μάλιστα για να
καταλάβετε τι σας λέω στο σ ημείο αυτό είναι αρκετά πιο μέσα, 50
μέτρα πιο μέσα. Ο μισός τίτλος κυριότητας που έχει ο Δήμος για
το γήπεδο έχει προκύψει από πράξη αναλογισμού εφαρμογής του
ρυμοτομικού σχεδίου σαν οδό.
Δηλαδή κάνανε πράξη αναλογισμού για να πλατύνουμε την
Ιερά οδό και κάναμε τίτλο, πέρασε στο Δήμο, και μετά το κάναμε
γήπεδο. Επειδή όμως τώρα είναι οριστικά τα όρια της Ιεράς οδού
επεξεργαζόμαστε πολεοδομική πρόταση να μετατοπίζουμε βόρεια
το ισχύον ρυμοτομικό σχέδιο και να το πάμε στα σημερινά όρια.
Η διαδικασία αυτή είναι διόρθωση των ορίων μόλις γίνει η
τροποποίηση αλλά το κάναμε και σαν ένσταση τώρα μήπως
περάσει από τώρα.
τα

άλλα

συμφωνώ

Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο να σας πω. Σε όλα
με

το

Δήμαρχο.

Άρα

η

συμμετοχή

της
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υπηρεσίας μας ήταν τεχνοκρατικής μορφής, δεν έχει σχέση με τον
χαρακτηρισμό.
Τ ώρα, όσον αφορά τις ενστάσεις που έγιναν συμφωνώ
απόλυτα με τον κ. Φουντούλη και σας το έχω πει. Τ ις ενστάσεις
όσον αφορά το Copa Copana και το.., δεν έχουμε καμιά ελπίδα
γιατί είναι και στις φωτογραφίες του ’45 και με τα στοιχ εία που
ξέρουμε δεν είναι δασικά.
Αν κάποιος, επειδή έχω ακούσει πολλά, θέλει να το ψάξει
πιο πολύ το θέμα και σε βάθος γιατί κάτι τέτοιο μου είπε η
διευθύντριά μου, αξίζει να αναθέσεις σε ένα γραφείο να ελέγξει το
Υπουργείο αν φτάσουμε στο σημείο αυτό δηλ αδή. Να πάρει
δηλαδή την αεροφωτογραφία την αυθεντική του στρατού και να
πάει σε ένα γραφείο που έχει τα μηχανήματα τα μεγάλα που
βλέπουν

την

περιοχή

όπως

ήταν

τότε

και

να

ελέγξει

τους

δασικούς χάρτες του ’45. Μόνο αυτό είναι, αλλιώς κάνουμε την
ένσταση, είναι τουφεκιά στον αέρα, δεν έχει τίποτε άλλο. Και αυτό
είναι κάτι που κοστίζει 2000 ευρώ.
Εμείς δεν έχουμε μηχανήματα φωτοερμηνείας αλλά αν έχεις
φωτογραφίες που αλληλοκαλύπτονται και τις δεις στο ειδικό
μηχάνημα βλέπεις την περιοχή ακριβώς. Γιατί πιθανο λογούμε
όλοι γιατί στην Ελλάδα ζούμε ότι μερικοί δασάρχες είναι στη
φυλακή. Ακόμα και τώρα της Πεντέλης είναι στη φυλακή. Μπορεί
κάποιος δηλαδή επ΄ αμοιβή να αποχαρακτήρισε μια περιοχή και
να το … δεδομένο ότι έχει η πράξη χαρακτηρισμού.
Αλλά αυτό θα ελεγχ θεί όχι με την ένσταση, αυτό θα ελεγχθεί
μόνο

αν

βρούμε

τη

γνήσια

αεροφωτογραφία

και

κάνουμε

φωτοερμηνεία τεχνοκρατικά. Αυτά έχω να πω.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Απλά μια επισήμανση ως προς τη διαδικασία ανάρτησης και
ενστάσεων.

Εδώ να σκ εφτούμε λίγο και το ενδεχόμενο ότι

ενστάσεις ως προς τον δασικό ή μη χαρακτήρα μπορεί να έχουν
υποβάλει και ιδιώτες ή άλλα νομικά πρόσωπα.

Και όχι μόνο ο

Δήμος.
Δυστυχώς
δεδομένων

λόγω

ούτε

το

της

προστασίας

δημόσιο,

ούτε

των

προσωπικών

χάρη

του

δημοσίο υ

συμφέροντος μπορούμε να έχουμε γνώση των ενστάσεων αυτών
πριν κοινοποιηθούν όταν θα έρθει η ώρα να εκδικαστούν, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δήμαρχε, έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις στις απαντήσεις;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Απλά πρώτον σας είπα και στην αρχή ότι υπάρχουν τελεσίδικες
πράξεις για το Copa Copana και τη Νέα Παιδεία, είναι πάρα πολύ
δύσκολη η διεκδίκηση. Αλλά αν θέλετε και για πολιτικούς λόγους
αλλά και για λόγους ουσίας που πρέπει να φανεί ότι εμείς
αμφισβητούμε

αυτή

την

κατάσταση

για

αυτό

κάνουμε

τις

ενστάσεις.
Για το περίγραμμα που είπε ο Κίμωνας.
υπάρχει

αυτό

Δρομοκαΐτειου

το

περίγραμμα.

χαρακτηρίζονται

Δηλαδή

Στο Δρομοκαΐτειο

μέσα

περιοχές

και

στο

χώρο

του

δασικές

και

αναδασωτέες.
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πυκνότητα

οικημάτων

εκεί

δεν

μπορείς να κάνεις περίγραμμα. Δηλαδή είναι πάρα πολύ δύσκολο
το να βάλεις … Η .. στην Καβάλας είναι εκτός, δεν είναι.
Κος ………:
Δεν κάνουμε χαρακτηρισμούς εμείς, το δασαρχείο τους κάνει. Η
φωτογραφία του ’45 είναι σαφέστατη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό λεπτό Κίμωνα. Ας μιλήσει ο κος Φουντούλης αν συμφωνεί τε
να μας δώσει όλη τη.. και μετά να πάρουν το λόγο οι συνάδελφοι.
Συμφωνούμε;
Κύριε Φουντούλη.
Κος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:
Τ ο πρώτο που είναι μείζον και είναι μείζον γιατί ξέρω ότι ως
δημοτική αρχή δεν κρύβετε την ολότητά σας με το Κομμουνιστικό
Κόμμα Ελλάδος και αυτό σας τιμά.
Το

θέμα

που

συζητάμε

εδώ

είναι

πρωτίστως

κοινοβουλευτικό. Με το νόμο του 2010 που δόθηκε η δυνατότητα
στην Αυτοδιοίκηση να μπαίνει και να πειράζει τους δασικούς
χάρτες, μην βλέπετε το δικό μας το Δήμο και τα προβλήματα που
έχουμε εμείς, βάλ τε στο μυαλό σας την Ανατολική Αττική και την
Ηλεία. Βάλτε την κατάσταση γύρω από τη Ζαχάρω και γύρω από
το Κατάκολο.
Επειδή λοιπόν υπάρχουν αυτοδιοικήσεις στις οποίες θα
έπρεπε

να

έχουν

αφαιρεθεί

τα

εκλογικά

δικαιώματα

κατ΄

αντιστοιχία με τους ζωοκλέφτες , όσο ατιμωτικό είναι η ζωοκλοπή
άλλο

τόσο

είναι

ο

βιασμός

του

περιβάλλοντος

που

είναι

συστηματικός και γεωγραφικά εντοπισμένος σε συγκεκριμένες
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περιοχές στη χώρα, για αυτό το θέμα λοιπόν είναι πρώτα από όλα
κοινοβουλευτικό, γιατί;
Γιατί επιχειρείται να καταλυθεί το σύνταγμα στο άρθρο 24.
Και την ώρα που εμείς συζητάμε εδώ ωριμάζει μια υπόθεση στο
Συμβούλιο της Επικρατείας γιατί υπάρχουν προσφυγές. Γιατί η
Αυτοδιοίκηση όσο και αν εμείς θέλουμε να την ανεβάσουμε και
όσο και αν την τιμάμε και όσο και αν παλ εύουμε για αυτή, δεν
είναι

ο

πυρήνας

του

κράτους

για

να

έχει

το

δικαίωμα

να

χαρακτηρίζει δάσος, μη δάσος.
Αυτό

είναι

διοίκησης.
παγίδα

μια

αυστηρή

αρμοδιότητα

της

κεντρικής

Όταν λοιπόν πέφτουμε σε αυτή την παγίδα γιατί

είναι

εν

προκειμένω

εδώ

για

τους

δ ήμους,

για

τις

δημοτικές αρχές για τους αυτοδιοικητικούς που δεν συμφωνούν
με αυτή τη λογική, υπήρχαν κάποιοι που πολλοί συμφωνούσαν,
είναι ολοφάνερο αυτό για αυτό δεν έγινε κουβέντα το ’10.
Όσοι λοιπόν δεν συμφωνούν πρέπει πρώτα από όλα να
ξεκινήσουν ότι η Αυτοδιοίκηση δεν μπορεί να χαρακτηρίζει ή να
αποχαρακτηρίζει δάσος.
ένα

κείμενο,

με

ένα

Μπορεί να στέλνει μια παρατήρηση με
χάρτη

στο

Υπουργείο.

Αλλά

αυτή

η

παρέμβαση θα λειτουργήσει αύριο κατά τρόπο που θα πει στην
Αυτοδιοίκηση εσύ τα έκανες.
ξαναλέω,

αφορά

την

Και δεν αφορά το Δήμο Χαϊδαρίου

Ελλάδα,

αφορά

δανειστές,

αφορά

συμφωνίες, μια σειρά πράγματα.
Το

δεύτερο

τώρα

που

αφορά

το

δικό

μας

το

Δήμο.

Αναφέρθηκε γύρω -γύρω ο κος Χονδρογιάννη ς, δεν είπε τίποτα για
την περίπτωση του πάρκου Νεολαίας.

Τ ο πάρκο Νεολαίας είναι

ένα κομμάτι δασικό, είναι χαρακτηρισμένο ως τέτοιο. Έχουν γίνει
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τρεις αναδασώσεις από το Δήμο, δηλαδή θα πρέπει να πούμε
όταν το αποχαρακτηρίζουν ότι οι δήμαρχοι ήταν σουρωμ ένοι όταν
έκαναν αναδάσωση.

Τ ο σουρωμένοι σε εισαγωγικά, κάνανε κάτι

λάθος, δεν έχει συμβεί κάτι τέτοιο.
Είναι δασικό αμιγώς και το μόνο ότι υπάρχει εκεί είναι μια
καφετέρια.

Είναι

μια

καφετέρια

που

ξέρουμε

όλοι

ότι

είναι

αυθαίρετη και είναι αυθαίρετη για τί έτσι χαρακτηρίστηκε γιατί ο
υποφαινόμενος το ’98 κόντρα σε μια διοίκηση του Χαϊδαρίου και
μια διοικητική δομή του Δήμου Χαϊδαρίου που έλεγε πως όλα
είναι νόμιμα, πήγε στην πολεοδομία και έδειξε πως όλα ήταν
παράνομα και άνθρωποι κινδύνευαν γιατί δεν υπή ρχαν ούτε οι
στοιχειώδεις βεβαιώσεις για πυροσβεστική ασφάλεια κλπ.

Έτσι

έκλεισε το …
Εάν εξαιρέσουμε αυτά τα στρέμματα στο Πάρκο Νεολαίας
που δεν είναι παραχωρημένο κατά ιδιοκτησία αλλά μόνο κατά
χρήση, ανοίγουμε μια πολύ μεγάλη πόρτα στον αυριανό που θα
πάρει μια χρήση να πει εσύ Δήμαρχε Χαϊδαρίου, εσύ εκπρόσωπο
του Κομμουνιστικού Κόμματος ήσουν που πήρες το δάσος 50
στρέμματα και τα έβγαλες εκτός.

Αυτό επισημαίνω εγώ σε εσάς

και είναι το καραμπινάτο σημείο μέσα στο Χαϊδάρι.
Τ ο τρίτο σημείο που έχει 3 -4 γεωγραφικές θέσεις προς
σχολιασμό είναι το εξής.

Η όλη διαδικασία μας φέρνει σε

σύγκρουση

δήμους

με

γειτονικούς

και

από

την

ώρα

που

ασχολούμαστε από το δάσος θα την πάρουμε αυτή την ευθύνη. Η
Αγία Βαρβάρα και ο Κορυδαλλός έχουν εξαιρέσει κομμάτια πάνω
από το Διομήδειο Κήπο ίσως και Διομήδειο Κήπο, αμιγώς δασικά,
γιατί κάτι θέλουν να κάνουν οικιστικά.
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αφορά,

τοπικιστικά

αν

είναι

θέλετε

η

ποιότητα

και

ως

34
ζωής

πολίτες

μας.
της

Και

τοπικά,

Ελλάδας

που

νοιαζόμαστε για το δασικό πλούτο είτε στη Δαδιά στον Έβρο και
στο Νευροκόπι είτε είναι μέχρι τη Ρόδο ότι έχει.
Αντιστοίχως στο στρατόπεδο εμείς νοιαζόμαστε το μέγιστο
του στρατοπέδου να χαρακτηριστεί δασικό. Ακόμα και όπου λόγοι
εθνικής

άμυνας

υπαγορεύουν

να

μην

μπαίνουν

στο

χάρτη,

προσωπική στην εθνική άμυ να και να είναι δασικό ανά πάσα
στιγμή γίνεται εθνική άμυνα, ξεκάθαρα πράγματα το λέει το
σύνταγμα αυτό, δεν έχουμε πρόσχωμα. Εμάς μας νοιάζει να είναι
φαρδύς ο δασικός χάρτης μέσα στο στρατόπεδο γιατί υπάρχει το
αύριο.
Και μας νοιάζει σε μια γωνιά που έχ ει πάρει το Περιστέρι,
είναι μια γωνιά ανατολικά όπου ήδη είναι αποχαρακτηρισμένο στο
χάρτη προφανώς με παρέμβαση του Περιστερίου.
νοιάζει;

Γιατί μας

Μας νοιάζει και θα σας θυμίσω ένα δημοσίευμα από το

Πιτσούνι City για να μνημονεύσουμε τον τύπο, πριν απ ό 3-4
μήνες

όταν

είχαμε

τις

εκδηλώσεις

για

τους

εκτελεσμένους,

προτάθηκε μια λύση για είσοδο μέσω του Περιστερίου στο
στρατόπεδο.
Και κανένας καλοπροαίρετος άνθρωπος δεν έχει αντίρρηση
για να πάμε στο μπλοκ 15 να βρεθεί η πιο καλή λύση. Μακάρι να
υπάρχει η δυνατότητα να πηγαίνουν τα παιδιά, να πηγαίνει ο
κόσμος να μαθαίνει για την αντίσταση, κανείς δεν έχει αντίρρηση.
Μόνο που το 2008 άλλαξε το γενικό πολεοδομικό σχέδιο του
Περιστερίου, δεν ερωτήθηκε ή δεν θέλησε να απαντήσει το
Χαϊδάρι και έτσι δεν μνημο νεύεται η θέση του Χαϊδαρίου στο ΓΠΣ
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του Περιστερίου και αυτό το επισημάναμε εμείς το 2011 τότε ως
δημοτικοί σύμβουλοι εγώ και ο Ασπρογέρακας από το σχήμα
Πολίτες εν Δράσει Οικολόγοι Πράσινοι και κανείς άλλος πολιτικός
συνδυασμός δεν τοποθετήθηκε στο Χαϊδά ρι, πέρασε μουγκά.
Τ ο Περιστέρι λοιπόν παίζει ένα παιχνίδι που είναι αδιάφανο
για εμάς.

Δεν λέω αν είναι κακό ή καλό είναι αδιάφανο. Και αν

ανοίξει δρόμος δημιουργούνται πολεοδομικά δεδομένα γύρω από
το δρόμο αν βρεθούν ιδιοκτησίες έχουν πρόσωπο στο δρόμ ο,
αρχίζει μια σειρά ιστορίες.
Είμαι υποχρεωμένος να θυμίσω ότι από το δικό μας το Δήμο
έχει υπάρξει απόπειρα να δοθούν όρια δόμησης σε κομμάτι που
είναι σε σύγχυση μέσα στο στρατόπεδο, ΟΤ 451, όπως ήταν το
’85, όπως έγινε το ’99 με σχέδια που δεν αλλάξανε . Είναι
κουραστικά ιστορικά κομμάτια, ο Δήμαρχος τα ξέρει. Στην αρχή
είχε μια πολύ καθαρή τοποθέτηση μετά είπε ας πάμε και στα
θέματα αυτά.
Τ α επισημαίνω τα θέματα με τους γείτονες, είναι μείζονα.
Τ ο πλέον μείζον ξαναλέω είναι το συνταγματικό θέμα. Εκεί η
κοινοβουλευτική σας ομάδα με κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να
αναδείξει μείζον ζήτημα και ενώ πιέζουν οι δανειστές για να
τακτοποιηθούν οι χάρτες δεν το κάνουν για το δάσος. Τ ο κάνουν
οι δανειστές γιατί ξέρουν πως ήδη γλιτώνουν φιλέτα με τον τρόπο
που έχουν καταρτιστεί οι χάρτες.

Αυτή είναι η πολιτική μου

εντύπωση, την καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρα λοιπόν αν εμείς πέσουμε σε μια παγίδα άντε σαν καλή
δημοτική

αρχή

εμείς

να

ασκήσουμε

ένα

νόμο

που

είναι
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αντισυνταγματικός, δίνουμε λαβή στην Κυβέρνηση η οπ οία δεν
τον ψήφισε το νόμο το ’10 και το ’14 αλλά αυτή την ώρα αυτή …
Αυτό είναι το πλέγμα που εγώ καταθέτω, συμπτύσσω πρώτα
από

όλα

το

Πάρκο

Οπωσδήποτε

πρέπει

Νεολαίας
να

περνάει

από

χαρακτηριστεί

το

δασικό,

χέρι

μας.

καθαρές

κουβέντες. Στα ψυχιατρεία ν α εξαντλήσουμε αν μπορούμε να
δώσουμε δασικό χαρακτήρα, γύρω -γύρω ότι μπορεί να σωθεί.
Υπάρχει και ο Προφήτης Ηλίας, είναι μέσα στο ΓΠΣ, βεβαίως είναι
μέσα στο ΓΠΣ, ως άλσος είναι στο ΓΠΣ.
Έγιναν αίσχη επάνω στον Προφήτη Ηλία με 800 τετραγωνικά
δομημένα

στ ις

καφετέριες

και

«νομιμοποιημένα»,

«τακτοποιημένα» το ’14 με μόνους να φωνάζουμε εμάς τότε. Αυτά
τα πράγματα δεν πρέπει να επαναληφθούν.
Πολύ σωστά πάτε να σώσετε τα ακίνητα των ανθρώπων που
ιστορικά μένουν στο Δαφνί, βεβαίως πρέπει να βρεθεί λύση. Για
τα θέματα Copa Copana και το σχολείο, Δήμαρχε εδώ η πολιτική
ευθύνη

είναι

πολύ

μεγάλη

της

δημοτικής

αρχής.

Εγώ

έχω

επισημάνει μια σειρά από χάρτες που δημιουργούν πρόβλημα δεν
είναι ο δασικός χάρτης. Ο δασικός χάρτης ο συντάκτης του είχε
να πάρει νόμιμα δεδ ομένα. Τ ο πρόβλημα είναι με τους χάρτες του
ΥΠΕΧΩΔΕ που δείχνουν τις προστατευμένες ζώνες που πάνε να
καθορίσουν μέσα από το πάρκο Τ ρίτση γιατί αυτός είναι τώρα ο
φορέας

που

θα

ασχολείται

με

τα

βουνά

αν

δεν

έχει

γίνει

αντιληπτό εδώ.
Αυτά είπα το ’14 που ήρ θα πρώτη φορά στο Δ.Σ. είναι η
δεύτερη που έρχομαι, δεν θέλω να έρχομαι να σας ενοχλώ, ήρθα
το ’14 και ανέφερα αυτά αν τα θυμάστε, τα ξανά έγραψα στον
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τύπο. Υπάρχει μια πρωτοβουλία για να αλλάξει η προστασία στα
βουνά. Και αν έχει κάνει ένα καλό ο Κυριάκο ς ο Ντηνιακός με τον
οποίο εγώ τσακώνομαι παιδιόθεν είναι ότι χαρακτήρισε όλο το
βουνό ως Πρόεδρος του Οργανισμού Αθήνας ως τοπίο ιδιαίτερου
φυσικού κάλλους.
Δεν το θυμήθηκε κάποιες χρήσιμες στιγμές, δεν πειράζει,
έμεινε στο νόμο. Σήμερα εργασίες του ΠΕΧΩ ΔΕ, μελέτες του
ΠΕΧΩΔΕ εμφανίζουν ως τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλλους μόνο
ένα κομμάτι γύρω από το Δαφνί, μόνο ένα κομμάτι γύρω από το
λίμνη

Κουμουνδούρου.

Δεν

είναι

νομοθετημένες

αυτές

οι

προθέσεις.
Εμείς πατάμε πάνω σε 33.000 στρέμματα, αλλά αυτοί οι
χάρτες οι άλλοι που έχουμε κουβεντιάσουμε που έχω δείξει που
είναι, αυτοί είναι οι επικ ίνδυνοι.

Εκεί λοιπόν έχουμε άλλη μάχη.

Υπάρχει μια ακόμα μάχη πολύ κρίσιμη, λειτουργεί σχολείο και
κινδυνεύουν παιδιά να πνιγούν. Δεν έχει κάνει καμιά δημοτική
αρχή ένα χ αρτί προς τις αρμόδιες διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας,
Πρωτοβάθμιας,

προς

το

Υπουργείο

έτσι

ξέρω

τουλάχιστον,

διαψεύστε με αν άλλαξε κάτι τους τελευταίους μήνες, και να πουν
αυτό το σχολείο είναι μέσα στο ποτάμι και έχω δυο ιστορικές
πλημμύρες ’13 και ’15.
Σας δίνω όπλα για να πάμε στην ουσία των ανθρώπων.
Κλείνω και ευχαριστώ για το χρόνο σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ποιος συνάδελφος θέλει; Κύριε Χονδρογιάννη, ναι.
Κος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
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Μόνο μια πρόταση όσον αφορά το Πάρκο στην Μπουμπουλίνας, ο
Δήμος απλώς πέρασε τα υπάρχοντα όρια. Είναι το οικοδομικό
τετράγωνο Γ452. Τ ίποτε άλλο
Κος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:
Κύριε

Πρόεδρε,

είναι

Χονδρογιάννης.

ανακριβές

αυτό

που

λέει

ο

κος

Τ ο 452 αφορά το αθλητικό κέντρο. Μέχρι εκεί

είμαστε σύμφωνοι. Πάνω από το αθλητικό κέντρο είναι εκτός ΓΠΣ
και ανά πάσα στιγμή μας φέρνετε το ΓΠΣ και το επισημαίνουμε
πάνω.

Τ ελεία.

Στο ΓΠΣ αυτό λέω, αφήστε τα όρια του Δήμου,

αυτό λέω.
Κος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Υπάρχει

τροποποίηση

σχεδίου,

είναι

ΦΕΚ

που

είναι

εντός

σχεδίου τι άλλο να σας πω;
Κος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:
Τ ο κομμάτι πάνω από το γήπεδο;
Κος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Ακριβώς.
Κος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:
Ποιο είναι αυτό το ΦΕΚ;
Κος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Ελάτε να σας το δείξω.
Κος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:
Εγώ

επισημαίνω

ότι

πήραμε

πρόσφατα

ανοιχτό

οικοδομικό

τετράγωνο, Γ452.
Κος ΧΟΝΔΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:
Εντάξει, έκλεισε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Λοιπόν, ποιος συνάδελφος θα ήθελε να πάρει το λόγο;

Γίνεται

μια ενημέρωση με τις συγκεκριμένες προθέσεις της δημοτικής
αρχής

οι

οποίες

νομίζω

ήταν σαφέστατες.

Κάνουμε ειδική

συνεδρίαση κύριε Καρατζαφέρη για να εκφραστούν και οι άλλες
παρατάξεις. Εντάξει, δικαίωμα της κάθε παράταξης.
Λοιπόν, κάποιος άλλος; Θοδωρή. Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, εγώ λέω το εξής:

Η συζήτηση και με τις τοποθετήσεις του

Κίμωνα του Φουντούλη έχει εμπλουτιστεί και με τις απαντήσεις
του Χονδρογιάννη και του δημάρχου. Άρα κατά τη γνώμη μου
αυτό είναι το υλικό της συζήτησης.
Εγώ λοιπόν θα ήθελα ο Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου, είναι δικό του θέμα, να εξασφαλίσουμε
από την ομάδα υποστήριξης που αποδελτιώνει τις συζητήσεις να
το κάνει γρήγο ρα και κατ΄ εξαίρεση. Διότι εφόσον έχουμε τη
δυνατότητα μέχρι τις 27 του μήνα, 25 του μήνα, σημαίνει ότι
έχουμε 17 μέρες.
Μελετώντας λοιπόν τα πρακτικά τις σημερινής συζήτησης με
τους αντίστοιχους συμβούλους η κάθε παράταξη θα της δοθεί η
δυνατότητα αν έχ ει παρατηρήσεις που να συμβάλει είτε να
αντικρούσει είτε μια διαφορετική ερμηνεία να το κάνει. Έχει
σημασία αυτό, με την έννοια να μπορούμε να πάμε τα πρακτικά
σε ανθρώπους που έχουν ειδίκευση ή σχετική ειδίκευση και να
απευθυνθούμε σε γραφείο κάθε παράταξ η.

Ένα σκέλος είναι

αυτό.
Τ ο δεύτερο που θέλω να πω σε γενικές γραμμές για τα κύρια
ζητήματα έτσι όπως τα έθεσε ο Δήμαρχος παρά τις επιφυλάξεις
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που ακούστηκαν εγώ συμφωνώ. Δηλαδή εννοώ και στα ζητήματα
που

παρότι

ειπώθηκε

ότι

έχει

κριθεί

το

ζήτημα

με

τον

χαρακτηρισμό των περιοχών που αφορούν το Copa Copana και τη
Νέα Παιδεία αν κατάλαβα καλά, νομίζω το κατάλαβα καλά, και
που στον καινούργιο νόμο χαρακτηρίζεται με τη λέξη αστική
πυκνότητα ότι υπάρχουν τελεσίδικες αποφάσεις, συμφωνώ λοιπόν
να υπάρξουν πολιτ ικές ενέργειες.
Και ίσως με τη νομική υπηρεσία του Δήμου να υπάρξει μια
διατύπωση που να είναι σε διάθεση όλων των παρατάξεων και ο
καθένας από το δικό του δρόμο ας ακολουθήσει αυτό που νομίζει
προς

τις

κοινοβουλευτικές

ομάδες

ή

συνολικά

προς

το

κοινοβούλι ο. Με την έννοια ότι θεωρώ ότι πάντα λέμε υπάρχουν
νόμοι

πάντα

σημαντικές

όμως

έχουμε

διαπιστώσει

τροποποιήσεις

εφόσον

ότι

υπάρχουν

προκύπτουν

και

ζητήματα

σημαντικά.
Είτε αυτή τη στιγμή είτε αργότερα.
είναι

κάτι

διασταλτική

μυστικό,

γίνεται

κ ατ΄

είτε

νομική

ερμηνεία

Διότι αυτό που λέω δεν

εξακολούθηση
ερμηνεία

είτε

είτε
μια

γίνεται
σειρά

πράγματα που αφορούν νόμους μετά στα δικαστήρια ή στο
Συμβούλιο Επικρατείας ή στα αντίστοιχα τέλος πάντων ανώτερα
όργανα του δικαστικού σώματος έχουμε ερμηνεία αυτών των
πραγμάτων.
Και επειδή ανοίχθηκαν ζητήματα που έχουν σχέση με το
σύνταγμα με το άρθρο 24 για το οποίο όλοι ανησυχούμε και θα
υπάρξει και μια συζήτηση που έχει ανοίξει πάνω στο σύνταγμα σε
τροποποιήσεις, νομίζω σε ζητήματα που εμείς από τη δική μας
πλευρά

με

βάση

τη

δική

μας

εμπειρία

μπορούμε

να

17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

41

τεκμηριώσουμε εκτός από τις μονογραφίες που έχουν υπάρξει
σαν

συλλογική

αντίληψη

και

με

αποφάσεις

του

Δημοτικού

Συμβουλίου καλό είναι να το κάνουμε.
Τ ώρα,

εδώ

υπάρχουν

δυο

τεχνικά

ζητήματα,

Τ άκης

Χαραλαμπίδης, Σχιστό από ότι κατάλαβα δεν υπάρχει κάποιο
ιδιαίτερο θέμα. Είναι γραφειοκρατικό αν κατάλαβα καλά.

Για το

Δρομοκαΐτειο εγώ λέω να πάρουμε υπόψη τις παρατηρήσεις του
Κίμωνα του Φουντούλη και κυρίως λέω ότι 2000 δεν είναι πολλά.
Νομίζω για λόγους πολιτικής και ιστ ορικής τάξης ο Δήμος μπορεί
να

διαθέσει

σε

κάποιο

γραφείο

ειδικό

το

ζήτημα

της

φωτοερμηνείας για όποια ζητήματα νομίζουμε ότι είναι κρίσιμα
που προκύπτουν από την αρχική εισήγηση αλλά και από τις
τοποθετήσεις.
Θα έλεγα ότι υπάρχουν και άνθρωποι και στο δι κό σας
χώρο,

συνταξιούχοι,

δασολόγοι

σε

άλλο

Δήμο

που

έχουν

ασχοληθεί με αυτό το θέμα και μπορούμε να συμβουλευτούμε
όπως

είναι

στην

επαγγελματική

Καισαριανή

ενασχόληση

και

του

που

γνωρίζω

αντιδημάρχου

ήταν
εκεί

η
του

συγκεκριμένου.
Οπότε νομίζω ότι μπορού με να απευθυνθούμε και για την
ουσία

του

πράγματος,

τη

δική

του

γνώμη

αλλά

και

το να

συμβουλευτούμε ποιο γραφείο θεωρεί αξιόπιστο όσον αφορά το
ζήτημα αυτό γιατί είναι ένα ειδικό της φωτοερμηνείας και πολλά
ακούγονται και λέγοντα.
Νομίζω ότι εγώ υιοθετώ τ ην παρατήρηση που έκανε ο
Κίμωνας ο Φουντούλης όσον αφορά τη Νέα Παιδεία. Νομίζω ότι
θα πρέπει σαν Δημοτικό Συμβούλιο το ζήτημα, έχω πάρα πολλές
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φορές τοποθετηθεί ότι για όλα τα πράγματα και με αφορμή και
αυτό που συνέβη σήμερα, προσωπική θέση, θέση της πα ράταξης
και νομίζω θέση κάθε ανθρώπου νοήμονα που ενδιαφέρεται για το
κοινό καλό, είναι πρώτα το ζήτημα της ασφάλειας. Μετά είναι όλα
τα άλλα.
Επομένως νομίζω ότι αν δεν το έχουμε κάνει αυτό το
πράγμα να το κάνει η δημοτική αρχή με ομόφωνη απόφαση όλων
μας στο να χειριστούμε αυτό το ζήτημα γιατί εκ των υστέρων
κλαίμε για μια σειρά πράγματα και δεν νομίζω ότι για ένα πράγμα
στο οποίο την πολιτική ευθύνη τουλάχιστον δεν την έχει η
συγκεκριμένη πολιτική αρχή όσον αφορά την καταπάτηση του
χώρου της Νέας Παιδεία ς να χρεωθεί μια νομική ατέλεια ή μη
δράση σε έναν τομέα για τον οποίο νομίζω ότι θα έχει τη
σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Τ ώρα, αν κατάλαβα καλά υπάρχουν ζητήματα που με τους
άλλους δήμους πρέπει να ανοίξουμε ένα μέτωπο. Κρατώ μια
επιφύλαξη χωρίς να αμφισβητώ αυτά που ειπώθηκαν. Νομίζω ότι
μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτό το ζήτημα.

Ειδικά για το

ζήτημα του Ποικίλου Όρους είναι ένα ζήτημα που θα λέγαμε ότι το
Χαϊδάρι για λόγους που έχουν να κάνουν σχέση γεωγραφικούς,
ιστορικούς,

πολιτικούς

και

κ οινωνικούς

θα

έλεγα

και

αναπτυξιακούς την επόμενη μέρα που έχουμε τοποθετηθεί και
εμείς αλλά και όλοι πιστεύω πρέπει να ασχοληθεί με αυτό το
ζήτημα

αν

υπάρχουν

τρύπες

να

το

πούμε

έτσι

και

να

τις

προσδιορίσουμε.
Με αυτή την έννοια λοιπόν και αφού ξανά σκεφτ ώ τα γραπτά
γιατί τα γραπτά μένουν επιφυλάσσομαι να επανέλθω για ζητήματα
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που θεωρούν ότι έχουν μεγαλύτερη αξία ή που κατά τη γνώμη της
συλλογικής μας αντίληψης θεωρούμε ότι πρέπει να τα σηκώσουμε
εμείς από τη δική μας πλευρά συμβάλλοντας σε αποφάσεις του
Δήμου που να είναι προς μια κατεύθυνση υπεράσπισης της γης,
της περιοχής και δεν το είπα τυχαία. Γιατί σήμερα το ζήτημα της
γης των υδάτων είναι ζητήματα καινούργια που έχουν προκύψει
σε ευρωπαϊκό και σε παγκόσμιο επίπεδο και το να δρούμε τοπικά
και να στέλνουμε μήνυμα παγκόσμιο είναι ένα ζήτημα το οποίο
έχει τη δική του αξία και πάρα πολλές φορές το έχουμε κάνει και
για άλλα θέματα είτε κοινωνικά, είτε πολιτικά, είτε ιστορικά.
Και με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι έχουμε και ευθύνη
και δικαίωμα να επιση μάνουμε όποιο ζήτημα λεπτό βάσει τα
σημερινά δεδομένα το θεωρούμε ή το περνάμε πολλές φορές
αβρόχοις ποσί, κυρίως θα έλεγα τουλάχιστον όσον αφορά εμάς,
από άγνοια. Γιατί πλέον τα ζητήματα τα πολιτικά έχουν μια
εμπλοκή πολιτικονομική θα έλεγα που είναι πάρα πολύ ισχυρή
στη σημερινή εποχή και εκ των πραγμάτων μια σειρά ανθρώπους
που δεν έχουμε την ειδικότητα ή το background θα λέγαμε αυτό
μας ξεπερνάει και επομένως χρειαζόμαστε τη γνώμη των ειδικών
συμβούλων.
Αυτά Πρόεδρε, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελ φος; Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εγώ όπως είπα και πριν αν έχουμε τη δυνατότητα γιατί εγώ
πιστεύω ότι θα μπορούσε να έχει γίνει καλύτερη συζήτηση αν
προϋπήρχε αυτό, δεν θέλω όμως να μπω πάλι σε θέματα
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Κοιτάζουμε

το

τώρα

44
και

εφόσον

δόθηκε

η

προθεσμία αυτή αν μπορούμε να έχουμε ένα εισηγητικό με τα
συγκεκριμένα αυτά σημεία την άποψη της δημοτικής αρχής, και
από εκεί και πέρα εφόσον έχουμε όπως είπες Βασίλη μπορεί να
γίνει, από ότι κατάλαβα θα γίνει Δημοτικό Συμβούλιο πριν τις 25.
Εάν υπάρχ ει και ένα προσχέδιο των ενστάσεων που μπορεί
να έχετε ετοιμάσει σε 10 μέρες να μας το στείλετε, αν είναι

πιο

εύκολο από το να έρθουμε εμείς εδώ ή οτιδήποτε, και εμείς να
έρθουμε εντάξει δεν υπάρχει θέμα, απλά για το πιο σύντομο του
πράγματος

και

να

τοποθ ετηθούμε

στο

επόμενο

Δημοτικό

Συμβούλιο ή και άτυπα αν μπορέσουμε να συνεισφέρουμε στο
περιεχόμενο αυτό και μπορούμε να συνταχθούμε να το κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Κοιτάξτε, τυπικά παίρνω το λόγο διότι θα επαναλάβω α υτά που
είπαν οι προηγούμενοι συνάδελφοι και να πω ότι κυρίαρχα είναι
ένα από τα σοβαρότερα θέματα που αφορά κάθε Δήμο και
ιδιαίτερα το δικό μας που όπως είπε και ο Δήμαρχος έχει την
τύχη αλλά και τη δυσκολία της καθημερινότητας να περιβάλλεται
από

περιαστ ικό

πράσινο

που

ανοίγει

ορέξεις

πολλών

και

διαφόρων συμφερόντων.
Θεωρώ στοχευμένες τους χαρακτηρισμούς ένα, δυο, τρία,
τέσσερα, πέντε, έξι που έχει ο πίνακας.
παρεμβάσεις

του

κ.

Φουντούλη

του

Δεν μπορώ να αγνοήσω
Κίμωνα

ο

οποίος

είναι

εύστοχος σε πάρα πο λλές παρατηρήσεις του.
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Εδώ λοιπόν καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο και κάποιοι
σοβαροί ενεργοί δημότες που ασχολούνται με το περιβάλλον και
με την ποιότητα της περιβαλλοντικής ζωής της πόλης και των
δημοτών μας να κάτσουμε να συγκεράσουμε κάποιες διαφορές κα ι
να βρούμε την κοινή γραμμή που θα προτείνουμε.
Εγώ να σας πω κάτι Δήμαρχε, είμαι και υπέρ να κάνουμε σε
όλα

ενστάσεις

και

ότι

κερδίσουμε.

Ναι,

κανά

δυο

είναι

τετελεσμένα, συμφωνώ. Είναι πάνω από όλα τα υπηρεσιακό σε
αυτές τις περιπτώσεις και λιγότερο το πολιτικό, αλλά και πολιτικά
έχουμε την υποχρέωση να γράψει η ιστορία ότι αυτό το Δημοτικό
Συμβούλιο, αυτοί οι ενεργοί πολίτες καθίσαμε όλοι κάτω και
ομόφωνα

κάναμε

αυτή

την

ένσταση

στην

κόντρα

της

γραφειοκρατίας και της θετικότητας των νόμων. Αυτό είναι το ένα.
Τ ο θέμα του θεαθήναι είναι σοβαρό αλλά θεωρώ ότι δεν
συζητιέται για τη δημοτική αρχή ότι είναι δασικό και ούτε καν
διαπραγματεύεται. Άλλωστε ήταν, είναι και θα είναι και αυτό είναι
και η δυσκολία όπως παρουσίασε και ο Κίμωνας του να ξανά
φτιαχτεί κάτι εκεί διότι όλο από την αρχή μέχρι το τέλος είναι
έργο του ΑΣΔΑ της δεκαετίας του ’80, μέσα με τέλη της δεκαετίας
του ’80 που είναι δομημένο, ακριβολογώ, όλο σε ένα παράνομο,
σε μια κινούμενη άμμο τυπικά και πολεοδομικά και για αυτό δεν
μπορεί να ξαναγί νει κάτι τώρα.
Η σχέση με τους όμορους και γείτονες δήμους πρέπει να
ξεκαθαριστεί. Όλοι μαζί σύσσωμοι και θέλω να προτείνω σε αυτή
την αίθουσα αν μπορούμε και με την περαιτέρω ενημέρωση που
ζήτησε και ο Αγγέλης ο Ντηνιακός η εισήγηση αν μπορούμε
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συνάδελφοι να είναι ομόφωνη για να δείξουμε το ομοιογενές του
Δημοτικού Συμβουλίου και το ισχυρό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Κύριε Θεοδωρακόπουλε.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε.

Σχετικά με το θέμα που συζητάμε

εντάξει ειπώθηκαν, αυτό που λένε και οι συνάδελφοι το να έχουμε
μια ενημέρωση άλλη καλό είναι, κακό δεν είναι.

Δεν λέγεται

πάντα για άλλους λόγους.
Τ ώρα σίγουρα εδώ αυτό που μένει είναι αυτό που μπορούμε
να αποδείξουμε, εγώ έτσι ξέρω. Αν μπορούμε να το αποδείξουμε
και να γλιτώσουμε κάτι έχει καλώς. Τ ο να λέμε λόγια εδώ κανένα
δεκάωρο δεν ξέρω ποιος κερδίζει τι.
Παράκληση μόνο να αναφερθώ, δυο λεπτά δώστε μου,
επειδή μιλάμε για το πράσινο της πόλης στα όριά μας. Καλώς ή
κακώς υπάρχει και το πράσινο μέσα στην πόλη.
ένα συμβάν.

Σήμερα είχ αμε

Να αναφερθώ δυο λεπτά να κάνω μια παράκληση -

πρόταση δεν ξέρω πως μπορεί να γίνει Δήμαρχε, Πρόεδρε, αν
χρειαστεί κάντε μια ειδική συνεδρίαση να συζητήσουμε το θέμα
αυτό.
Μην το περνάμε κάθε φορά έγινε, οκ, δεν θρηνήσαμε κόσμο,
τελειώσαμε.

Είναι πολύ σημαντικό, πολύ σοβαρό. Δεν το λέω

αντιπολιτευτικά Δήμαρχε, το ξέρεις. Ο πρώτος που … ήσουν εκεί
και ο Μόσχος, για όνομα του Θεού, πρέπει κάτι να γίνει. Δεν
μπορώ

να

δεχθώ

την

πάγια

απάντηση,

δεν

ξέρουμε,

δεν

μπορούμε να κάνουμε κάτι.
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Εγώ είμαι καρδιολόγος, αν μου πεις τι πρέπει να κάνω για
την καρδιά μου θα σου πω. Αν σου πω δεν ξέρω πρέπει να πας
στον επόμενο προφανώς.

Τ ι είναι αυτή η απάντηση, εδώ και

χρόνια, δεν ξέρουμε, δεν γίνεται και πέφτουν κλαδιά, κορμοί,
δέντρα πάνω στον κόσμο εγώ δε ν μπορώ να το καταλάβω αυτό.
Επειδή έτυχε να είμαι παρών και σας ειδοποίησα αμέσως,
έτρεξα, δεν μπορώ να σας μεταφέρω εκείνες τις στιγμές. Δεν
μπορώ να ξεχάσω το κοριτσάκι, ένα ξανθό κοριτσάκι περί τα 20
έτη να μην μπορώ να την κάνω καλά, είχε πάθει κρίση πανικού το
παιδί γιατί έπεσε στο ένα μέτρο. Ψάχναμε από κάτω να βρούμε
κόσμο.

Εάν πρέπει να θρηνήσουμε κόσμο για να πούμε ότι ναι

σαν Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρουμε απόφαση ε, τι να πω. Να
ευχηθούμε να θρηνήσουμε;
Να γίνει μια συνεδρίαση παράκληση να πάρου με απόφαση.
Θέλω να πιστεύω κοινή απόφαση ότι κάτι πρέπει να γίνει.

Τα

επικίνδυνα δέντρα επιτέλους πρέπει να κοπούν. Υπάρχει άλλος
τρόπος; Ας βρεθεί, ας ειπωθεί να γίνει όμως. Δεν μπορεί να
κυκλοφορείς στα καλά καθούμενα και να κινδυνεύεις να πεθάνεις,
δεν γίνεται.
Τ ο έζησα, ήμουν παρών. Δεν θρηνήσαμε θύματα για ενάμισι
μέτρο μάξιμουμ δυο. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν δεν θέλετε η
αστυνομία ήταν εκεί, κόσμος. Με μια ανάρτηση αν μπούμε και
ρωτήσουμε το παιδί θα εμφανιστεί φαντάζομαι. Δεν το ξέρω αλλά
φαντάζομαι θα το βρούμε.
Ήταν ένα ζευγαράκι στο ένα μέτρο, ενάμισι. Δεν μπορούμε
άλλο να παίζουμε με τις ζωές ανθρώπων γιατί παίζουμε όλοι μας
εδώ μέσα. Και να έρθουν αυτοί οι ειδικοί οι υπεύθυνοι, οι
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ανεύθυνοι, εγώ τους λέω υπευθυνοανεύθυνους να μας πουν με
υπογραφή ότι όχι κύριοι δεν μπορείτε. Να έχουμε όμως και εμείς
να πούμε ότι κάτι κάναμε ρε αδερφέ. Και για όλους αυτούς που
θα τρέξουν να πουν ότι τους κατέβει για αντιπολιτευτικούς ή και
εγώ δεν ξέρω τι άλλους λόγους, εγώ θα πω μια κουβέντα κύριοι.
Και δεν τ ο λέω για να είμαι μακάβριος.
Θα ρωτήσω λοιπόν, έχει ανακοινώσει ποτέ θάνατο;

Εγώ

δυστυχώς λόγω δουλειάς έχω ανακοινώσει πολλές φορές και σας
λέω δεν είναι ότι πιο ευχάριστο. Ας σοβαρευτούμε λοιπόν και να
πράξουμε κάτι εδώ μέσα όλοι μας. Πρέπει κάποια στ ιγμή να
παρθεί μια απόφαση με όποιο να μην πω πολιτικό κόστος είναι
αυτό.
Για όνομα του Θεού, μην συμβεί κάτι. Παράκληση Πρόεδρε,
Δήμαρχε, μια συνεδρίαση αν χρειαστεί μόνο για αυτό ρε παιδιά.
Και να δούμε ποιοι είναι αυτοί, ωραία ο καθένας μπορεί να πει ότι
θέλει, να παρθεί μια απόφαση δεν πάει άλλο. Κάθε τρεις μήνες
πέφτει και ένας κορμός.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν πάμε στον κ. Ασπρογέρακα, να πούμε συνάδελφοι ότι στις
προθέσεις μας είναι να γίνει αυτή η κουβέντα και μάλιστα άμεσα.
Τ ο θέμα είναι ότι ξ έρετε ότι τα πεύκα δεν είναι στην αρμοδιότητά
μας.
Έρχεται λοιπόν η δασική υπηρεσία και λέει μην τολμήσετε
να αγγίξετε οτιδήποτε χωρίς την άδειά μας. Θα τους καλέσουμε
και πάλι..
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

17η ΕΚΤΑΚΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 5 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

49

Πρόεδρέ μου, συγνώμη που σε διακόπτω, καταλαβαίνω απόλυτ α
τι λες το ξέρω το πρόβλημα. Να έρθουν λοιπόν αυτοί οι κύριοι με
υπογραφή και σφραγίδα. Διότι εγώ παλικάρι μου αν το παιδάκι
πέθαινε 20 χρόνων τι θα λέγαμε; Πού θα κρυβόμασταν, κάτω από
ποια πόρτα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχεις απόλυτο δίκιο.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Και λέω θα κρυβόμασταν από τις τύψεις μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε τώρα να έρθουν…
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Για όνομα του Θεού δηλαδή, μια ζωή κάπου κολλάμε.

Δεν πάει

άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εμείς λοιπόν θα ζητήσουμε για άλλη μια φορά να έρθουν να
ελέγξουν και να καταλήξουν τι και να πάρουμε τις αποφάσεις μας.
Είναι επικίνδυνο πρέπει να τελειώνει.
Ωστόσο θα πρέπει να σας πω συνάδελφοι, θα πει βέβαια και
ο

Δήμαρχος

μετά,

ότι

πάρθηκαν

μέτρα

προσπαθώντας

να

σώσουμε μια κατάσταση πρώτα ο Δήμος αποκαθήλωσε τα πάντα
ότι υπήρχε δικό μας, εννοώ μικροφωνικές και τέτοια πάνω από τα
δέντρα, μετά έγινε έκκληση στους μαγαζάτορες να τα βγάλουν,
ενώ

τα

δέντρα

που

έχουν

πέσει,

το

συγκεκριμένο

σήμερα

φαινότανε, η εγκοπή από αυτά που ήταν κρεμασμένα πάνω του.
Και όμως υπάρχουν σ ήμερα αυτή τη στιγμή επαγγελματίες
στο Χαϊδάρι που έχουν σφιγμένα τα δέντρα με φωτάκια και με
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ιδρώνουν,

Κώστα,

από

πρόστιμα. Δεν ιδρώνουν. Πληρώνουμε και καταστρέφουμε.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ να πω κάτι μόνο Πρόεδρε, δεν κ άνω τον συνήγορο των
μαγαζάτορων.

Δεν

ξέρω,

τα

προβλήματα

αυτά

αν

τα

διατυπώσουμε αυτά θα είναι προφανώς, δεν πάμε να κρύψουμε
κάτι. Απλά να πω ενημερωτικά ότι δέκα λεπτά πριν το δέντρο που
ήταν τεράστιο, το είδατε, το είχε χτυπήσει ένα λεωφορείο που
πέρασε.

Τ υχαίο;

Τ υχαίο.

Απλά το αναφέρω γιατί ήμουν εκεί

παιδιά.
Πέρασε ένα λεωφορείο και το βρήκε, ναι δηλαδή ήταν πολύ
μεγάλο το δέντρο και μάλιστα σταμάτησε ο οδηγός. Ο οδηγός
σταμάτησε γιατί έκανε μπαμ, κοίταξε ο άνθρωπος και έφυγε. Μετά
από 10 λεπτά…
Σας λέω υπάρχει και αυτό, ήμασταν εκεί, υπάρχει ομολογία,
δεν είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κ. Ασπρογέρακα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Ναι, δεν θέλω να κουράσω κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θέλω να πω
ότι καλύφθηκα πλήρως από την τοποθέτηση του Φουντ ούλη και
θέλω να καταλάβουμε όλοι μας, τον «χρησιμοποιώ» τώρα τον
Φουντούλη ως έναν άνθρωπο ο οποίος ουσιαστικά δεν κάνει
αντιπολίτευση.
Αυτός ο άνθρωπος εδώ και χρόνια κάνει μελέτη και διατριβή
πάνω

στο

συγκεκριμένο

θέμα

πέρα

από

τα

άλλα.

Με
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αρθρογραφίε ς, με τοποθετήσεις κλπ.

Σαν συμπέρασμα αυτών

των πραγμάτων.
Πρέπει λοιπόν η άποψή μου είναι, όταν λέω ότι καλύφθηκα
εννοώ ότι συμφωνώ απόλυτα και η άποψή μου είναι ότι πρέπει να
κινηθούμε σε αυτές τις συνισταμένες τις οποίες έβαλε.
Γιατί πρέπει να κινηθο ύμε;

Όχι για να πούμε αύριο -

μεθαύριο εμείς κάναμε αυτό, αλλά γιατί θα έρθουν κάποιοι και
είναι σίγουρο ότι θα έρθουν κάποιοι, είτε θα είναι κόσμος, είτε θα
είναι αντιπολιτευόμενες παρατάξεις των όποιων θα υπάρχουν
αύριο-μεθαύριο και θα έρθουν και θα σε βά λουν σε ένα σκαμνί,
θεωρητικό αυτό και θα σου πουν για αυτό τι έκανες;
Θα σας πω γιατί το λέω αυτό με παράδειγμα, για αυτό τι
έκανες, για εκείνο τι έκανες, για το άλλο τι έκανες; Τ ην πληγή του
Προφήτη Ηλία την ξέρετε, την ξέρουμε τόσα χρόνια όσα χρόνια
ζούμε εδώ. Η οποία είναι, υπάρχει, συνεχίζεται και δεν ξέρω για
πόσο θα συνεχίζεται ακόμα.
Θα σας πω μόνο ένα πράγμα γιατί λέω ότι πρέπει να
κινηθούμε προς αυτές τις κατευθύνσεις. Κάποιοι παλιότερα για το
θέμα του Θεαθήναι, όχι πολύ παλιότερα, σχετικά πρόσ φατα,
ορεγόντουσαν ότι αυτό το πράγμα μπορεί να ξαναγίνει όχι για
μαγαζί αλλά για να χρησιμοποιηθεί για κάτι άλλο.

Ξέρετε αυτό

περνάει εύκολα. Εμείς δεν θέλουμε παντού να υπάρχουν τα
πεύκα, το γκαζόν, οι ιστορίες κλπ.
Θα μπορούσε λοιπόν να γίνει ένα πραγ ματάκι συμβατό εκεί
επίσκεψης του Πάρκου Νεολαίας, ένα ξύλινο κατασκεύασμα κλπ.
Ορέξεις όμως άλλες υπάρχουν και για αυτό η κουβέντα που
γίνεται δεν γίνεται για το ονόρε εδώ μέσα.

Ούτε ο Φουντούλης
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σηκώθηκε και έφυγε από το Κορωπί και ήρθε σήμερα εδώ να
τοποθετηθεί δυο ώρες έχοντας κάνει μια προηγούμενη δουλειά
επί χρόνια.
Και λέω ένα παράδειγμα το οποίο αντιμετώπισα με το θέμα
των δασικών χαρτών. Όπως ξέρετε στο Άνω Δάσος υπάρχουν
γύρω

στα

40

οικόπεδα

τα

οποία

βρίσκονται

γιατί

είπε

προηγούμενα ο Κώστας ο Χονδρογιάννης ότι με το Άνω Δάσος
τελειώσαμε. Σας λέω λοιπόν ότι δεν έχουμε τελειώσει.
Υπάρχουν 40 οικόπεδα τα οποία αυτά έχουν χαρακτηριστεί
τα περισσότερα ως ιδιωτικώς δασικά στα οποία μέσα υπάρχουν
σπίτια,

στα

οποία

μέσα

μένει

κόσμος.

Και

όταν

έγιναν

οι

νομιμοποιήσεις με τον 690/48, τον 720/77 κλπ. ενώ ρητά λέγανε
οι νόμοι ότι δεν νομιμοποιούνται αυτά που βρίσκονται σε δάση,
σε αναδασωτέες εκτάσεις, δεν έχει σημασία ιδιωτικές ή δημόσιες,
σε αιγιαλούς και παραλίες, σας λέω λοιπόν ότι εκεί χτίστηκαν
σπίτια, οι εφορίες πήραν το φόρο, η πολεοδομία πήρε και έκανε
τις νομιμοποιήσεις και έδωσε σε εξαίρεση από την κατεδάφιση.
Και αν αύριο ένα σπίτι υφιστάμενο σήμερα το οποίο ξέρω
και είναι δίπατο θελήσει να αλλάξει ένα παράθυρο, σας λέω ότι
δεν μπορεί να πάρει

καμία άδεια από την πολεοδομία και

μεθαύριο θα του πουν άστο να πέσει. Να συντηρηθεί δεν μπορεί
να

συντηρηθεί.

Άρα

λοιπόν

έχουμε

πολλά

ανοιχτά

μέτωπα.

Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι είναι μουγγοί σήμερα γιατί δεν έχουν
καταλάβει τι γίνεται.

Θα τους δείτε αύριο που θα τους βρούμε

μπροστά.
Και ένα τελευταίο σχετικά με αυτό που είπε ο συνάδελφος ο
Θεοδωρακόπουλος. Κοιτάξτε να δείτε, να λέω γενικά και αόριστα
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εγώ είμαι υπέρ των πεύκων είναι πολύ καλό. Θα πρέπει λοιπόν
να

υπάρξει ένας συντονισμός και αυτό που λέγετ αι δασική

υπηρεσία να δίνει μια δασοπονική μελέτη υπεύθυν η και να λέει τα
συγκεκριμένα πεύκα τα οποία θα χρωματίζει με κόκκινο είναι
ακίνδυνα, δεν πρέπει να κοπούν κλπ.
Η δε δική μας υπηρεσία πρασίνου να λέει είναι υγιές και
επικίνδυνο ή υγιές και ακίνδυν ο.

Τ ο υγιές και μόνο δεν μου λέει

τίποτα. Τ ώρα είμαι υγιής, σε πέντε λεπτά μπορεί να έχω πάθει
ανακοπή. Αυτό λοιπόν φαίνεται ότι θα πάθεις την ανακοπή όπως
την έπαθε εδώ, όπως το έπαθε στην Αθηνάς.

Όταν φώναζα εγώ

ένα χρόνο δεν φταίει ο Δήμος, ήταν εντός ιδιοκτησίας ότι παιδιά
κόψτε τον κισσό που το έχει αγκαλιάσει, θα πέσει.
Έπεσε λοιπόν και είμαστε τυχεροί όλοι, δεν μιλάω για τον
εαυτό μου γιατί είμαι απέναντι, όπου ακριβώς έπεσε σχεδόν πάνω
στα κάγκελα. Ένα δέντρο 120 ετών με έναν κορμό τέτοιο που
κόπηκε σαν αγγούρι. Υπάρχει και το διπλανό. Όπου αυτά δεν
ακούγονται. Αν συμβεί όμως αυτό που λέει ο Θεοδωρακόπουλος
καταλαβαίνετε τι θα γίνει μετά. Και μετά την πτώση του πεύκου,
κλείνω Πρόεδρε, βρεθήκανε οι ενδιαφερόμενοι όπου ήρθαν και
είπαν ποιος το έκοψε το πεύκο αυτό;

Λέω εμείς. Τ ρελαθήκαμε

τώρα και είπαμε θα πάμε απέναντι να κόψουμε το πεύκο. Έτοιμοι
για την παρατήρηση γιατί δεν ήταν κάποιος εκεί εκείνη τη στιγμή.
Και παρά τις εξηγήσεις ακόμα μας κοιτάνε με επιφύλαξη. Τ ι
έγινε με το πεύκο αυτό. Λοιπόν, νομίζω ότι πρέπει να κινηθούμε
και σύντομα προς αυτή την κατεύθυνση και επιβάλλεται και αυτό
το Συμβούλιο το οποίο είπε άμεσα. Και εν πάση περιπτώσει να
υλοποιηθούν και να ενεργοποιηθούν αυτά τα πρόστιμα που
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υπάρχουν από χρόνια. Και αν δεν καταλαβαίνουν δ εν πειράζει,
ένα χιλιάρικο την εβδομάδα καλό θα τους κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε;

Να δώσουμε το λόγο στον

Δήμαρχο για το κλείσιμο του θέματος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Σας είπα και στην αρχή ότι είμαστε σχεδόν ο μοναδικός Δήμος
που κάνει αυτή τη συζήτ ηση και δεν είμαστε Δήμος ανατολικής
Αττικής ή κάτω Ηλείας όπως λέμε ή νησιού που εκεί παίζονται
τεράστια παιχνίδια. Γιατί πραγματικά θέλαμε να συζητήσουμε και
με ειλικρίνεια να δούμε όλες τις προτάσεις οι οποίες θα υπάρχουν
και να δούμε όπως είπα και ειση γητικά τι μπορούμε να σώσουμε
σε αυτό τον τόπο.
Εδώ να σας πω με κάθε ειλικρίνεια ότι μέχρι τελευταία
στιγμή, μέχρι το μεσημέρι συζήταγα με την κεντρική υπηρεσία,
για τον

κ. Χονδρογιάννη για το θέμα του Πάρκου Νεολαίας.

Δηλαδή είναι ένα θέμα το οποίο δεν ήταν λυμένο.
Λέω ότι δεν είναι λυμένο και μέχρι τελευταία στιγμή που θα
καταθέσουμε τις ενστάσεις θα αποφασιστεί τι θα κάνουμε με το
Πάρκο Νεολαίας γιατί πραγματικά και η δική μας θέση είναι αυτή.
Υπήρχε μόνο μια μικρή αμφιβολία για αυτό και δεν το φέραμ ε
σήμερα για συζήτηση σχετικά με το κτίσμα που υπάρχει εκεί, όχι
βέβαια στη μορφή που υπάρχει σήμερα, αν θα μπορούσε να
υπάρξει ένα πολύ μικρό, το αρχικό δηλαδή κτίσμα το οποίο θα
συνάδει με τη δασική έκταση εκεί που μπορεί να φιλοξενήσει έναν
περιβαλλοντι κό Σύλλογο ή κάποιον άλλο Σύλλογο της περιοχής.
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Εκεί υπήρχε διαφορά και για αυτό δεν κάναμε και την
ένσταση μέχρι τώρα για το θέμα αυτό. Πάντως εκεί και η δική μας
θέση είναι ότι είναι δασική έκταση και δεν θα πρέπει σε καμία
περίπτωση να μπει στο σχέδιο π όλης το οποίο βέβαια έχει μπει
το ’94 στο σχέδιο πόλης. Τ ουλάχιστον αυτή τη διαβεβαίωση έχω
εγώ από την τεχνική υπηρεσία.

Και μου φέρανε και τους χάρτες

όπου δείχνει ότι το ’94 μπήκε στο σχέδιο πόλης.

Αυτό βέβαια

είναι προς διερεύνηση, ευτυχώς έχουμε κά ποιες μέρες ακόμα.
Πάντως είναι ένα σοβαρό θέμα και σας λέω ποια είναι η θέση της
δημοτικής αρχής για το Πάρκο Νεολαίας.
Για τη Νέα Παιδεία και τις πλημμύρες να σας πω ότι η Νέα
Παιδεία με τα έργα τα οποία έχει κάνει προστατεύει το κτίριο και
τις εγκαταστάσεις της και πνίγει όμως την κάτω Αφαία, αυτό είναι
το ζήτημα.
Είναι πολύ γνωστό σε όλους και με τις πλημμύρες που
έχουν γίνει και με τις μελέτες και με τις επαφές που έχουμε κάνει
με όλα τα υπουργεία για το θέμα της κάτω Αφαίας. Δεν είναι το θα
πέσουν από τα σύννεφα δηλαδή, δεν θα πέσει από τα σύννεφα
κανένας. Αν θέλετε όμως να κάνουμε ένα έγγραφο σαν Δήμος που
θα βάζει το μαχαίρι βαθιά στο να πάρουν και αυτοί κάποια θέση
οι αρμόδιοι, να το κάνουμε ευχαρίστως. Δεν έχουμε κανένα θέμα
και

καλό

είναι

να

το

κά νουμε

και

ενόψει

βέβαια

και

του

φθινοπώρου που έρχεται.
Για τα γενικότερα ζητήματα που έβαλε ο Κίμωνας που
πραγματικά σε πάρα πολλά από αυτά που είπε συμφωνούμε, να
του θυμίσω ότι ψηφίστηκε και ένα νέο ρυθμιστικό όπου πατώντας
πάνω στα παράθυρα ή τις πόρτε ς που αφήνουν οι νόμοι μέχρι
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τώρα προστασίας ή όχι των δασών γιατί όταν δημιουργούνται
υποζώνες σημαίνει ότι σπάει το ενιαίο και αδιαίρετο του δάσους,
δημιουργούν τεράστια

προβλήματα,

να

μην πω τώρα τι θα

δημιουργήσουν στο παραλιακό μέτωπο, αλλά εδώ για το δικό μας
δεν

αποκλείεται

Ποικίλου

Όρους

στις
να

παρυφές
δούμε

σε

του

όρους

λίγο

Αιγάλεω

εγκαταστάσεις

και

του

που

τις

προβλέπει το νέο ρυθμιστικό σχέδιο.
Σε σχέση με τους άλλους δήμους, υπάρχουν παρατάξεις
τουλάχιστον και το Περιστέρι που ξέρω, η παράταξη εκεί του ΚΚΕ
έχει βάλει αυτά τα ζητήματα. Δεν μπορώ να σου πω, δεν έχω
συζητήσει δηλαδή με την Αγία Βαρβάρα και τον Κορυδαλλό. Και
βέβαια τώρα είναι λίγο δύσκολο, εμείς συζητάμε για την πόλη
μας.

Είναι

αν

θέλετε

και

λίγο

αδόκιμο

να

πας

και

να

συμβουλεύσεις ή όχι.
Θα προσπαθήσουμε σαν κόμμα να δούμε τις δυνάμεις που
έχουμε εκεί και να δούμε και αυτά τα ζητήματα που εγώ πιστεύω
ότι τοπικά τα έχουμε δει αυτά τα θέματα.
Μπορούμε αν θέλετε δεν έχουμε κανένα πρόβλημα στο
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δηλαδή να μ ην γίνουν οι ενστάσεις
μεθαύριο και να δούμε και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να
συζητήσουμε πάνω σε αυτές τις πλευρές, δηλαδή τη συμπλήρωση
των ενστάσεων που σας λέω το ζήτημα του Πάρκου Νεολαίας
είναι ένα θέμα το οποίο δεν έχει κλείσει για εμάς και αυτ ό το
οποίο θέλουμε είναι η προστασία του και η ανάδειξή του σαν
δασική έκταση.
Να σας πω μια κουβέντα μόνο για την πτώση των δέντρων.
Δεν θέλαμε να το ανοίξουμε στην αρχή αν και υπήρχε μια μεγάλη
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μεγάλος

εκνευρισμός,

μια

αγανάκτηση για τη στάση που δυστυχώς κρατάνε και ορισμένοι
στο Διοικητικό Συμβούλιο σε σχέση με τα δέντρα.
Ήρθε πραγματικά Φώτη εγώ συμφωνώ απόλυτα όπως το
έβαλες, ήρθε η ώρα όπου πρέπει να τελειώσει αυτό το παιχνίδι
πια με τα δέντρα. Πρέπει ο καθένας να πάρε ι θέση και να την
πάρει και μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορεί δηλαδή να
είναι και με το χωροφύλαξ και με τον αστυφύλαξ.
Δεν μπορεί να μας κατηγορούν κάποιοι ότι κόβουμε τα
δέντρα και παράλληλα μας κατηγορούν ότι πέφτουν τα δέντρα.
Αυτό νομίζω ότι π ρέπει να τελειώνει. Και εμείς θα κάνουμε ένα
Δημοτικό Συμβούλιο ειδικά για αυτό το θέμα, θα καταγραφούν οι
απόψεις και θα βγουν έξω. Να ξέρει ο κόσμος τι ακριβώς
συζητιέται και ποιες αποφάσεις πάρθηκαν.

Δεν μπορεί άλλο να

συνεχιστεί αυτό το παιχνίδι.
Θα

γίνει

λοιπόν

ξανά

μια

καταγραφή

από

τη

δασική

υπηρεσία και από τους γεωπόνους του Δήμου και θα πάμε στο
κόψιμο όσων δέντρων θα χαρακτηριστούν σαν επικίνδυνα. Αυτό
είναι δεδομένο.
Βέβαια

να

σας

πω

ότι

ακόμα

και

να

μην

είναι

χαρακτηρισμένο ένα δέντρο σαν επι κίνδυνο μπορεί για πολλούς
λόγους και πάλι να πέσει. Βλέπετε ότι πτώσεις δέντρων γίνονται
δυστυχώς παντού σε όλη την Ελλάδα, σε πόλεις και σε χωριά και
ανεξάρτητα με τις καιρικές συνθήκες πολλές φορές. Υπάρχει
δηλαδή ένα μεγάλο ζήτημα.
Εδώ εμείς κυρίως στ ην Καραϊσκάκη που έχουμε αυτό το
φαινόμενο οφείλεται στο στραγγάλισμα που είχαν υποστεί τα
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πεύκα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Έχουμε κομμάτια πεύκων
όπου το σύρμα το οποίο υπήρχε έχει μπει τόσο βαθιά που έχει
στραγγαλίσει

εντελώς

το

δέντρο.

Δεν

παίρνει

χυμού ς,

δεν

αναπτύσσεται το δέντρο, ξεραίνεται το πάνω κομμάτι για αυτό και
βλέπετε ότι δεν ξεριζώνονται από τη ρίζα, σπάνε.

Αν είναι

δυνατόν δηλαδή το δέντρο να σπάσει από τη μέση και πάνω. Σαν
αγγούρι, πραγματικά κόβεται σαν αγγούρι γιατί δεν πάει ο χυμός
πάνω. Είναι τρομερό δηλαδή αυτό που συμβαίνει.
Πήραμε όλα τα μέτρα από την πλευρά του Δήμου, ξηλώσαμε
οτιδήποτε είχε να κάνει με το Δήμο, βγάλαμε και τις κόρνες που
ήταν για τις παρελάσεις, τα σύρματα, οτιδήποτε. Θα μπορούσε να
σας πει εδώ είναι και ο Κώστ ας ο Τ σουκνίδας που είναι ο
αρμόδιος για το θέμα του πρασίνου. Έχουμε πάρει πολλά μέτρα.
Έχουμε

αναγκάσει

πολλούς

από

τους

μαγαζάτορες

να

τα

βγάλουν. Είναι ακόμα δυο -τρεις που δεν έχουν πειθαρχήσει.
Ε, λοιπόν, τις επόμενες μέρες δεν υπάρχει καμία περίπτωση
αυτοί οι δυο -τρεις να μην ξηλώσουν ότι αντικείμενο πληγώνει τα
δέντρα. Σωστά το έβαλες Φώτη μου, στο επόμενο Συμβούλιο θα
μπει και σαν θέμα για να πάρουμε και απόφαση.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Αυτό ακριβώς, να παρθεί απόφαση και να υλοποιηθεί, τέλος.
Όποιος

θέλει

εδώ

να

πει

ότι

θέλει

και

μετά

ας

έρθει

με

φωτογραφίες εκείνος να πάμε και εμείς. Και να μου επιτραπεί ο
όρος Δήμαρχε, βλέπεις εγώ είμαι ο πρώτος σύμφωνος, να μου
επιτραπεί ο όρος συμπολίτευση κάνω αυτή τη στιγμή.
Δηλαδή το τι λεγόταν εκείνη τη στιγμ ή το καταλαβαίνετε ίσως
το έζησες γιατί πήγες μετά, γιατί πάντα μετά φταίει ο Δήμος, η
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δημοτική αρχή γιατί δεν κόψανε, δεν κάνανε, γιατί ο κόσμος δεν
ξέρει. Ο κόσμος σου λέει τι έκανες.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Στον τραυματισμό δεν υπάρχει συμπολίτευση και αντιπολίτευσ η.
Εδώ μιλάμε για ανθρώπινες ζωές πρέπει να το καταλάβουν
κάποιοι.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Αυτό ακριβώς.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν θα παίξουν με ανθρώπινες ζωές κάποιοι.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Εκεί πρέπει να τελειώσει αυτή η κουβέντα, να τελειώσει όμως.
Ευχαριστώ.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Και με το Θοδωρή είχαμε αυτή την κουβέντα και με την Αθηνά την
Σκαμπά. Πραγματικά συμφωνούμε με εσένα, εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καληνύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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