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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

18 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 26 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του Τ ΖΑΜ ΙΛ

3.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

4.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

5.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

6.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

7.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

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.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

14.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

15.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

17.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

18.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

19.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

21.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ
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25.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

26.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -

2.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

3.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

4.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

5.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) το υ ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Λήψη

απόφασης

σχετικά

µε

την

διεκδίκηση

παραχώρησης στον Δήμο Χαϊδαρίου των 220 στρεµ. του
ΠΡΟΒΛΗΤΑ ΣΚΑΡΑΜ ΑΓΚΑ. (ΣΕΛ.30)
2.

Λήψη

απόφασης

για

την

διαχείριση

των

ασθενών

δέ ντρων στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ.87)
3.

Λήψη

απόφασης

για

την

παραχώρηση

του

Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού «Βεργίνας (Ο.Τ.
393) στο Άνω Δάσος, από τον ΟΑΕΔ προς τον Δήμο

4.

Χαϊδαρίου.

(ΣΕΛ.123)

Έγ κριση

7ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2017. (ΣΕΛ.130)
5.

Έγ κριση τροποποίη σης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2017. (ΣΕΛ.131)

6.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017. (ΣΕΛ.132)

7.

Αποδοχή

υλοποίησης

συγχρηματοδοτούμενου

Ευρωπαϊκού Προγράμματος µε τίτλο: «Εκπαίδευση

–

Επιμόρφωση – Κατάρτιση. Εργαλεία Εκσυγχρονισμού
του

Δήµου

Χαϊδαρίου

Μ αθησιακής
Εκπαίδευση και

(ERASM US

Κινητικότητας

και

+

2017,

Τοµέ ας

Επαγγελματική

Κατάρτισης 2017 -1- ka102-035278) –

Ορισµός Υπεύθυνου Προγράμματος». (ΣΕΛ.132)
8.

Λήψη απόφασης περί έ γκριση τροποποίησης της υπ'
αριθµ. 118/2017 Απόφασης ∆.Σ. ως προς /το σκέ λος της
που αφορά τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού
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Συσσιτίου (Υποέ ργο _2 της Πράξης µε κωδικό ΟΠΣ:
5001522

του

20142020»,

E.Π.

της

Περιφέ ρειας

Επιχειρησιακό

Αττικής

Πρόγραμμα

«ATTIKH

16),

Άξονας

Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στ όχος (09))». (ΣΕΛ.133)
9.

Έγ κριση

κανονισμού

λειτουργίας

ΚΕΝΤΡΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜ ΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ. (ΣΕΛ.133)
10.

Λήψη απόφασης σχετικά µε Αποδοχή και διάθεση ποσού
επιχορήγησης του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών

των

Δευτεροβάθμιας

σχολείων

Πρωτοβάθμιας

Εκπ αίδευσης

Έτους

&

2017.

(Γ΄

Κατανομή). (ΣΕΛ.134)
11.

Λήψη

απόφασης

πρόσληψη
εργασίας
πλ αίσιο

περί

ενός

ΤΕ

ιδιωτικού
της

Προγράμματος:

υποβολής

αιτήματος

Βρεφονηπιοκόμου,

δικαίου

ορισμέ νου

υλοποίησης
«Εναρμόνιση

του

για

µε

την

σχέ ση

χρόνου,

στο

Ευρωπαϊκού

Οικογε νειακής

και

Επαγγελματικής Ζωής», για την κάλυψη αναγκών των
Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου µας.
(ΣΕΛ.135)
12.

Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Ν.4483/2017 περί
ρύθμισης

οφειλών,

της

μισθώτριας

εταιρείας

µε

την

επωνυμία «Γιορτή ΑΕ». (ΣΕΛ.135)
13.

Λήψη απόφασης σχετικά µε τη διαγραφή ή µη χρεών
σύμφωνα µε τις

σχετικέ ς διατάξεις του Ν.3463/2006

(Δημοτικός Κώδικας). (ΣΕΛ.136)
14.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκριση

διαγραφής

οφειλής.

(ΣΕΛ.137)
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15.

6

«Ορισµός εκπροσώπων για την υπογραφή και εκτέ λεση
σύµβασης προμήθειας µ μηχανήματος POS του Δήμου
Χαϊδαρίου από την Εθνική Τράπεζα». (ΣΕΛ.137)

16.

Λήψη απόφασης περί έ γκριση ή µη συμπληρωματικής
σύµβασης ασφάλισης Μ εταφορικών Μ έ σων. (ΣΕΛ.138)

17.

Ορισµός Δηµοτικού Συμβούλου ως µέ λος στο Διοικητικό
Συμβούλιο

της

Αστικής

µη

Κερδοσκοπικής

Εταιρίας:

«Κέ ντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
Ψυχοκοινωνικής
Αιγάλεω,

Υγείας

Χαϊδαρίου»

Δήµων

µε

Αγίας

διακριτικό

Βαρβάρας,

τίτλο

«Άρηξις».

(ΣΕΛ.138)
18.

Λήψη

απόφασης

για

την

συγκρότηση

Επιτροπής

Δηµοσίων Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθεί ας
ανάθεση

έ ργων,

μελετών

και

παροχή

τεχνικών

και

λ οιπών συναφών Επιστημονικών Υπηρεσιών. (ΣΕΛ.139)
19.

Επανάληψη

της

υπ΄

αριθ.

177/2017

Α.∆.Σ.

περί

«Κανονισμού Διοίκησης & Λειτουργίας του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου -Χαϊδαρίου» (Σχετ: η αριθµ. 53/2017 Απ.
Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.140)
20.

Λήψη απόφασης

περί χορήγησης θέ σης στάθμευσης

ΑΜ ΕΑ (Σχετ: η αριθµ. 54/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.140)
21.

Λήψη

απόφασης

καταργημέ νη

θέ ση

περί

μετατόπισης

κενωθέ ντος

Περιπτέ ρου

Περιπτέ ρου

(Σχετ:

σε
η

αριθµ. 55/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.141)
22.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκριση

διοργάνωσης

Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου µας και έ γκριση
διάθεσης πιστώσεων. (ΣΕΛ.143)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι,

να

μαζευόμαστε

καθυστερήσει λίγο .

λίγο

σιγά -σιγά.

Λοιπόν, καλώς ήρθατε.

Ήδη

έχουμε

Η συναδέλφισσα η

κυρία Γκανά να πάρει παρ ουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα σας 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 Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας, Δημουλά Μαρία,
Ζέρβα

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου -

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

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευ άγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Δημήτρης,

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να πούμε συνάδελ φοι μέχρι στιγμής έχουν ειδοποιήσει
ότι θα απουσιάζουν για επαγγελματικούς ή προσωπικούς λόγους
οι συνάδελφοι Καραγιάννης, Κουβαράς και Σταθάς.

Δεν ξέρω αν

έχετε πληροφορία για κάποιον άλλον από τους συναδέλφους.
Οπότε

να

προχωρήσουμε

σε

ερωτήσεις,

Βαγγέλη να πεις μιας και ήρθε ο Ανδρέας

ανακ οινώσεις.
τώρα.

Ο κος

Ντηνιακός.
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Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα, δυο ερωτήσεις.

Μια επίκαιρη ενόψει και βροχής

αφού φαντάζομαι αντιληφθήκαμε ότι το φθινόπωρο μπήκε για τα
καλά. Πέρα από το αντιπλημμυρικό που και σε αυτ ό θα ήθελα μια
παραπάνω
υλοποιείται.

ενημέρωση,

το

μεγάλο

αυτό

έργο

το

οποίο

Εάν ενόψει του φθινοπώρου και των βροχών που

έρχονται, ήρθαν και ελπίζουμε βέβαια να μην είναι τόσο δυνατές,
αν υπάρχουν αυτές οι απαραίτητες μικρότερης κλίμακας ενέργειες
για τη θωράκιση της πόλης, αν έχουν δρομολογηθεί όπως ο
καθαρισμός φρεατίων κλπ.
Σε σχέση με το αντιπλημμυρικό, το είχαμε θέσει και την άλλη
φορά. Από ότι θυμάμαι απάντησε η κυρία Παναγιωτάτου. Είναι
ένα έργο το οποίο θα διαρκέσει αρκετό καιρό, σε ποιο στάδιο
βρίσκεται. Και έθεσε ένα θέμα το οποίο πολλοί συμπολίτες μας το
θέτουν και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σχετικά με αυτό.
Η οδός Πύλου έχει κλείσει για την υλοποίηση αυτού του
έργου.

Κατά

πόσο

αντιπλημμυρικό

θα

τεχνικά

είναι

διαρκέσει

δυνατόν

α ρκετό

δεδομένου

χρονικό

ότι

το

διάστημα

να

συνεχιστούν οι εργασίες και να ανοίξει η πρώτη είσοδος του
δάσους.

Ως πρώτη είσοδος του δάσους το κλείσιμο το οποίο

υπάρχει όλο αυτό το διάστημα πιστεύω ότι έχει αρκετές αρνητικές
επιπτώσεις σε όλους τους τομείς για την πόλη μας.
Και ένα δεύτερο θέμα, και εχθές μετά τη Γέφυρα Ζωής που
ακολούθησα ένα μέρος του αγώνα και σε διάφορους χώρους με
πιάνουν γονείς και φορείς σωματείων σχετικά με το θέμα των δυο
γηπέδων και την αλλαγή του τάπητα. Δηλαδή του γηπέδου του
Σιδηρόπουλου και το υ Δάσους.
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Από ότι γνωρίζουμε είχε δρομολογηθεί να αλλάξει ο τάπητας
προκειμένου να γίνει ειδικά, να αρχίσει ουσιαστικά να λειτουργεί
και το γήπεδο του δάσους και ως αποτέλεσμα να λυθεί και σε
μεγάλο

βαθμό

αυτό

το

πρόβλημα

που

κάθε

χρόνο

αντιμετωπίζουμε με τις ώρες και με τα γήπεδα.
Από όσο έχω πληροφορηθεί έχει πάει πιο πίσω. Πόσο
χρονικό διάστημα θα είναι αυτό και αν είναι μεσούσης της
αγωνιστικής περιόδου στην περίπτωση που υπάρχει αυτή η
αλλαγή αν έχει προβλεφθεί πως κατά τη διάρκεια της αλλαγής θα
γίνονται οι προπονήσεις.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό.

Ανδρέα θέλεις τώρα;

Ο κος

Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Κύριε Δήμαρχε, η περιφέρεια ξέρετε
και ο ΑΣΔΑ καταρτίζει αυτή την εποχή ένα Τ εχνικό πρόγραμμα
που θα υλοποιηθεί προϋπολογιστικά και πρακτικά για το 2018.
Έχουμε ζητήσει από όλους τους δήμους μέλη και του ΑΣΔΑ και
από ότι ξέρω και η περιφέρεια έχουμε ζητήσει τη συνδρομή και
τις προτάσεις των δήμων.
Εμείς

σαν

Δήμος

έχουμε

μπει

σε

αυτή

τη

διαδικασία,

προχωράμε αυτή τη διαδικασία για να εμπλουτιστεί το πρόγραμμα
του ΑΣΔΑ και της περιφέρειας;

Τ ίποτε άλλο. Τ ο άλλο με τα

αντιπλημμυρικά τα είπε ο Βαγγέλης που θέλω να πω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω να ρωτήσω ενημερωτικά επειδή στις 25 του μήνα λήγει
η

προθεσμία

για

τους

δασικούς

χάρτες,

δεν

δόθηκε

άλλη

παράταση νομίζω. Θέλω να ρωτήσω αν έχουμε κάποια σημαντική
εξέλιξη από άποψη πληροφόρησης όσον αφορά από αυτά που
είπαμε στο τελευταίο Δημοτικό Συμβού λιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κος Δρούλιας.

Ο κος

Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Θα μπορούσα να απευθυνθώ στο δήμαρχο ή στον αρμόδιο
προϊστάμενο, θεωρώ όμως ότι όταν μιλάμε για παθογένειες στο
χώρο του δημοσίου είναι δυο τα περιστατικ ά, δεν είναι ένα, θα
πρέπει κάπου να είμαστε σχετικά κουμπωμένοι.
Και το πρώτο περιστατικό είναι, αυτό το αναφέρω γιατί ήδη
έχει τελειώσει, ότι όταν έπεσε κάποιο δέντρο στην οδό Αθηνάς και
απέναντι από το σπίτι μου, δεν το λέω γιατί αφορά το σπίτι μου,
δεν αφορούσε το σπίτι μου, το δέντρο έπεσε και έκλεισε σχεδόν
το

δρόμο,

ήρθε

η

πυροσβεστική

υπηρεσία,

τα

ξέρει

ο

αντιδήμαρχος ο Μόσχος. Ήρθε η πυροσβεστική υπηρεσία, έβαλε
τις κορδέλες που έπρεπε να βάλει και ήρθαν δυο από την
υπηρεσία πρασίνου, δεν λέω ονόμ ατα ούτε ρώτησα ονόματα, και
είπα παιδιά κάτι πρέπει να κάνουμε, ειδοποιήστε τον αντιδήμαρχο
κλπ. Είχε κλείσει ουσιαστικά ο δρόμος.
Και με κάποιους άλλους εκεί γείτονες βοηθάγαμε να πάνε
στην άκρη τα κλαδιά γιατί η πυροσβεστική είπε ότι εμείς δεν
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μαζεύουμε κλαδιά και συνεννοηθείτε με το Δήμο. Σας λέω λοιπόν
ότι οι δυο συγκεκριμένοι και λέω δεν λέω ονόματα αν και ξέρω, οι
δυο συγκεκριμένοι εκείνη τη στιγμή γυρίσανε ο ένας στον άλλο
και του έλεγε έλα γιατί έχουμε ραντεβού με τη W IND για κάτι
yellows.
Και βέβαια ξερά έγινε, σας το λέω ειλικρινά, και τους είπα
παιδιά με συγχωρείτε όταν συζητούνται θέματα για εργασιακά
δικαιώματα εμείς έχουμε σημαία και τη σηκώνουμε πολύ ψηλά.
Δεύτερο περιστατικό σήμερα, πάλι δεν ξέρω ποια είναι η
υπάλληλος. Ήρθε φιλόλογος και κ αθηγήτρια χορού, μπαλέτου,
κόρη

γνωστού,

γνωστότατου

γιατρού

τέως

διευθυντή

του

δημοσίου όπου η αρμόδια υπάλληλος της είπε μην καταθέτεις την
αίτηση, δεν της είπε δεν παίρνω την αίτηση, μην καταθέτεις την
αίτηση γιατί δεν έχεις μόρια, δεν έχεις προϋπηρεσία και θα την
απορρίψουμε.
Και αναρωτιέμαι και προς εσάς το απευθύνω το ερώτημα,
δεν ξέρω αν είναι με ΑΣΕΠ ή χωρίς ΑΣΕΠ αυτή η ιστορία, θα
έκανε την πρόσληψη η ίδια και της είπε μη δίνεις την αίτηση γιατί,
θα κάνω εγώ μια αίτηση αύριο να με πάρετε δικηγόρο σ το Δήμο.
Ας την απορρίψετε την αίτηση. Θα μου πει μην την καταθέτεις
γιατί δεν θα σε πάρουμε γιατί έχουμε δύο;
Και το τρίτο ερώτημα αφορά το συγκεκριμένο άστεγο που
του δώσανε εξιτήριο από το Ψυχιατρείο τις ημέρες του καύσωνα ο
οποίος εξακολουθεί να βρίσκ εται στο Δαφνί.

Είχα κάνει το

ερώτημα στο Δήμαρχο και περίμενα ότι είτε ο ίδιος είτε η αρμόδια
κοινωνική υπηρεσία θα είχε μια επαφή.
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Η πληροφόρηση που έχω είναι ότι η υποδιοικήτρια είπε στον
κ. Παπαναγιώτου από το Χαϊδάρι σήμερα εμείς δεν βγάλαμε
κανέναν άστεγο από το Δαφνί, δεν ξέρουμε ποιος είναι αυτός.
Και ο άστεγος ακόμα υπάρχει εκεί και ενόψει χειμώνα.
Ερώτημα

λοιπόν,

δεν

είναι

παρατήρηση,

έχουμε

πληροφόρηση τελικά αυτός ο άνθρωπος από πού βγήκε, ποιος
είναι και γιατί βρίσκεται εκεί;

Διότι θα έχουμε θάνατο μόλις

πιάσουν τα πρώτα κρύα για το συγκεκριμένο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει; Η κυρία Γκανά.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Θέλω να προσπεράσω ένα θέμα, δεν μου είναι δυνατό γιατί
γίνομαι δέκτης επανειλημμένως παραπόνων για το θέμα των
ζώων

και

των

ιδιοκτητών

τους

οι

οποίοι

δεν

σέβονται

το

περιβάλλον.
Και όταν τους απαντώ ότι ελέχθη στο Δημοτικό Συμβούλιο
ότι απαγορεύεται να μπουν πινακίδες ή δεν γίνομαι πιστευτή ή
μου αναφέρουν για τον τάδε Δήμο γιατί το κάνει που δεν μπορώ
να τους πω τίποτα για τί δεν το γνωρίζω.
Εχθές βρέθηκα στο Κηποθέατρο της Νίκαιας και είδα ιδίοις
όμμασι με υπογραφή του Δήμου Νικαίας Αγίου Ιωάννη Ρέντη μια
πινακίδα που είχε ένα γραφικό και με μεγάλα ευανάγνωστα
γράμματα έγραφε «σεβασμός στο περιβάλλον. Μαζεύω ότι αφήνει
ο σκύλος μου». Και στη συνέχεια είχε τις υποχρεώσεις των
ιδιοκτητών σκύλων.
Τ ελείωνε

δε

αυτό

με

την

εξής

παρατήρηση

ότι

στους

παραβάτες θα επιβάλλεται πρόστιμο ως 300 ευρώ από την
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ελληνική αστυνομία σύμφωνα με το νόμο 4039/12 και το νόμο
4235/15.
Θέλω να ρωτήσω μήπως έχει αλλάξει κάτι στο νόμο και δεν
το γνωρίζουμε;

Ή εάν δεν έχει αλλάξει αυτός ο Δήμος δεν

υπακούει. Άρα δεν υπακούει και τολμάει να κάνει τέτοια υπόδειξη;
Που τη βλέπω και λίγο δρακόντεια έτσι όπως ήταν γραμμένη.
Εμείς δεν μπορούμε να τολμή σουμε μια ευγενική υπενθύμιση
στους ανθρώπους οι οποίοι έχουν και τα δίκια τους;

Θα μου

πείτε ότι δεν είναι το σύνολο, εντάξει. Για αυτή την εξαίρεση του
κανόνα που δημιουργεί σε καθημερινή βάση μεγάλο πρόβλημα να
μπουν

κάποιες

πινακίδες

σε

χώρους

πράσιν ου,

αναψυχής,

πάρκα, πλατείες που δημιουργούν όντως πρόβλημα;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στους αντιδημάρχους.

Κύριε

Τ σατσαμπά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Θέλω

να

ρωτήσω

σχετικά

με

τη

δημοτική

επιχείρηση

στη

Λεωφόρο Αθηνών με το όνομα ΣΤ ΑΘΜΟΣ Τ Ω ΡΑ η οποία είναι
μισθωμένη.
δημοτική

Νομίζω ότι περίπου πριν δυο χρόνια από τώρα η

αρχή

είχε

ξεκαθαρίσει

ότι

λόγω

μη

τήρησης

των

συμφωνηθέντων ότι προχωράει στην αποβολή των προσώπων
που έχουν μισθώσει τη συγκεκριμένη επιχείρηση. Έχουν περάσει
περίπου δυο χρόνια δεν έχει γίνει τίποτα.
Αλλά επειδή αυτό το ζήτημα θα απαντηθεί με το γνωστό
τρόπο περί νομικών δυσκολιών οι οποίες δυσκολεύονται να
λυθούν μεταξύ της νομικής υπηρεσίας του Δήμου και της νομικής
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υπηρεσίας του μισθωτή, αφορμή για την ερώτησή μου έχε ι να
κάνει το γεγονός ότι έχει μετατραπεί για πολλές ώρες την ημέρα ή
κυρίως το βράδυ, τουλάχιστον εγώ είμαι αυτόπτης μάρτυρας για
κάποιες ώρες σε πάρκινγκ για νταλίκες, που δεκάδες νταλίκες
καλύπτουν όλο το χώρο της στάθμευσης εκεί, συνολικά δηλαδή
όλη την έκταση.
Θα θέλαμε μια απάντηση γιατί από ότι φαίνεται αντί τελικά ο
χώρος να επιστρέψει στο Δήμο δεν φτάνει μόνο ότι έχουν περάσει
δυο

χρόνια

που

δεν

έχει

γίνει

αυτή

η

αποβολή

όπως

υποσχεθήκατε τώρα έχει μετατραπεί και σε μια επιβαρυμένη εστία
για την πόλη και ιδιαίτερα πάνω στη λεωφόρο Αθηνών που
νομίζουμε

ότι

μεταδίδει

αυτό

το

στοιχείο

της

επιβάρυνσης

ευρύτερα και έξω από την πόλη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε

τον

κ.

Τ σατσαμπά.

Από

τους

αντιδημάρχους

κάποιος; Ο κος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Βέβαια δεν άκουσα όλες τις ερωτήσεις
αλλά νομίζω ότι δεν έχω σημειώσει, μπορεί να το δει και ο
Δήμαρχος.
Όσον αφορά το τελευταίο που είναι για το τουριστικό κάτω
στην εθνική οδό. Πράγματι έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για να
γίνει η αποπομπή του μι σθωτή.

Βεβαίως έχει κερδίσει ανακοπή

από το δικαστήριο και έχει έρθει για να κάνει αίτηση για τη
ρύθμιση των χρεών του.
Αυτό βέβαια δεν σημαίνει κάτι, σημαίνει ότι αν δεν τηρούνται
όλες οι προϋποθέσεις ως γνωστόν και δεν προχωρήσει στη
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ρύθμιση που του δί νει το δικαίωμα ο νόμος μέχρι 30 Νοέμβρη και
δεν προχωρήσει και στην τακτική αποπληρωμή όλων των χρεών
και των υποχρεώσεών του, θα γίνει αφαίρεση αδείας λειτουργίας
όπως προβλέπονται δηλαδή από τις διατάξεις για τις άδειες των
καταστημάτων.
Παρόλα αυτά η νομική υπηρεσία το βλέπει το θέμα, το
παρακολουθεί, δεν γνωρίζω να υπάρχει κάποια εμπλοκή σε κάτι.
Δεν

ξέρω

τώρα

Δημήτρη

εάν,

τουλάχιστον

εγώ

δεν

έχω

ενημέρωση για κάποια εμπλοκή νομική να μην τα βρίσκουν κλπ.
Ξέρω ότι απλά το παρακολουθεί και είναι στη δ ικαστική οδό. Ναι,
για αποβολή και αίτηση απόδοσης μισθίου και έκανε ανακοπή την
οποία και κέρδισε.
Τ ώρα, όσον αφορά για το ζήτημα, εγώ θα μιλήσω κυρίως για
την αίτηση για την πρόσληψη. Γενικά το γραφείο προσωπικού..

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Θα σας πω, έ χει κάνει αίτηση για ρύθμιση, έγινε δεκτή η
αναστολή και μετά έκανε αίτηση πάλι για ρύθμιση.
Τ ώρα, όσον αφορά για το ζήτημα αυτό, για το γραφείο
προσωπικού θα μιλήσω εγώ.
Κώστα δεν μπορώ να σου πω.

Για τα συνεργεία τα άλλα κύριε
Για την αίτηση στην κόρη , τη

γνωστή.
Ξέρω ότι γενικά το γραφείο προσωπικού δέχεται πάρα πολύ
πίεση λόγω των πολλών, είναι αυτό αναμφισβήτητο. Θεωρώ ότι
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μάλλον είναι με την έννοια, ο υπάλληλος δηλαδή το είπε με την
έννοια αυτή.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Δεν είπε δεν την παίρνω, είπε μην την καταθέσεις..
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Γιατί δεν θα έχεις τύχη, ναι. Θεωρώ ότι είναι ατυχία εκ μέρους του
υπαλλήλου. Κανονικά θα έπρεπε να πει τη γνώμη της όποια θέλει
ή την εκτίμησή της αλλά θα έπρεπε να παραλάβει την αίτηση. Δεν
ξέρω τώρα για ποια προκήρυξη μιλά με αλλά εν πάση περιπτώσει
καλό θα είναι το λέμε ανοιχτά και εδώ να υπάρχει και μια τέτοια
κατεύθυνση από όλους ότι όταν υπάρχει τέτοιο θέμα καλό είναι να
έρχονται να μας βρουν να το αντιμετωπίζουμε.

Γιατί θεωρώ ότι

δεν έχει κακή πρόθεση, έγινε πάνω στο φ όρτο να αποφύγουμε
κάποια πράγματα.
Κατάλαβα, για αυτό λέω ότι θεωρώ ότι δεν έγινε από κακή
πρόθεση. Αυτό απλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος αντιδήμαρχος που θα ήθελε; Ο κος Βορέας.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Καλησπέρα καταρχήν.
και

έχουμε

απαντήσει

Για την Πύλου έχουν ξαναγίνει ερωτήσεις
σε

αυτό.

Το

ενδιαφέρον

σας

είναι

συγκινητικό γιατί ρωτάτε πολύ συχνά. Σήμερα έγινε διαγωνισμός
για το έργο, για την επισκευή της Πύλου. Έχουμε βγάλει μια
ανακοίνωση νομίζω πλήρη, δεν χρειάζεται να επαναλαμβάνουμε
τα ίδια πράγματα.
Για το δρόμο , για να λειτουργήσει ο δρόμος επειδή υπάρχει
σπηλαίωση κάτω από την άσφαλτο αν παίρνετε την ευθύνη εσείς
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να τον ανοίξετε και να βουλιάξει κανείς και να σκοτωθεί κανένας
άνθρωπος εμείς δεν την παίρνουμε αυτή την ευθύνη. Και όχι μόνο
την ευθύνη αλλά κυρίως οφείλουμε την προστασία των πολιτών
και των περιουσιών τους.
Όταν λοιπόν έχει γίνει ένα έργο τέτοιου είδους που δεν
πρέπει να ρωτάτε, σας το έχω πει και κατ΄ ιδίαν, ρωτάτε για έργα
που είναι εντελώς ανάρμοστα, δεν συνάδουν με το περιβάλλον.
Δεν φταίμε εμεί ς για έναν αγωγό που είναι 2Χ2 και καταλήγει σε
έναν αγωγό που είναι 80 εκατοστά η διάμετρός του.

4 κυβικά

νερό μπαίνουν για να καλυφθούν τα 80 εκατοστά του κυβικού
μέτρου. Αντιλαμβάνεσθε λοιπόν ότι τα 3..
Μα όταν υπάρχει ένας αγωγός που πηγαίνει σε κεντ ρικό
πολύ

μικρότερο με 3 κυβικά 200 μείον αυτό το νερό έχει

δημιουργήσει ένα τρομερό πρόβλημα. Και ο κος Τ σατσαμπάς το
γνωρίζει, τι να κάνουμε τώρα;
ξέρετε αυτό το πρόβλημα;

Ρωτήστε τον για να ξέρει. Δεν το
Δεν ήσασταν αντιδήμαρχος όταν

καταργήσατε το έρ γο και δεν έγινε ο αγωγός ο κεντρικός;
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Δεν ανοίγει ο δρόμος αυτός γιατί έχει σπηλαίωση από κάτω,
θέλετε να μπείτε να το δείτε; Μα τώρα έγινε ο διαγωνισμός για να
φτιαχτεί το έργο και δεν υπάρχει με λέτη λέτε εσείς;

Κύριε

Τ σατσαμπά σας παρακαλώ, όχι έτσι. Δεν μπορεί να λειτουργήσει
κύριε ο δρόμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Αντιδήμαρχε, κύριε Τ σατσαμπά, αφήστε να ολοκληρώσει και θα
πει και ο Δήμαρχος. Αφήστε να ολοκληρώσει ο αντιδήμαρχος. Τ ο
έργο, έγινε σήμερα διαγ ωνισμός για το έργο για να ανοίξει ο
δρόμος αποσυνδεδεμένος από τον αγωγό, Βαγγέλη.

Ναι, γίνεται

έργο εκεί ακριβώς αυτό που ρώτησες, αποσυνδεδεμένος από τον
αγωγό.
Ο αγωγός άλλη δουλειά γιατί ο αγωγός από ότι φαίνεται θα
αργήσει. Εμείς περάσαμε κυκλοφορι ακή μελέτη, το Περιστέρι 100
μέτρα δεν την έχει περάσει ακόμα. Α, πέρασε;

Πέρασε, καλό

αυτό.
Λοιπόν, ολοκλήρωσε Αντιδήμαρχε.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Λοιπόν, αυτό το έργο της Πύλου θα τελειώσει. Τ ο πρόβλημα θα
λυθεί όταν όπως είπε και ο Πρόεδρος τελειώσει ο κεντρικός
αγωγός.

Εγώ έκανα την παρατήρηση γιατί είναι κάτι που το

ξέρετε, έχετε ξαναρωτήσει και έχουμε συζητήσει και κατ΄ ιδίαν
κλπ.

δεν χρειάζεται να βάζουμε τα ίδια πράγματα, δικαίωμά σας

είναι.
Επιτρέψτε μου να το ολοκληρώσω. Θα πει ο Δήμαρχος, εγώ
αυτό είχα να πω. Όσο έδωσα να καταλάβετε, μπορεί να φταίει και
ο τρόπος που εκφράζομαι.
Όσο για τους αγωγούς των όμβριων αν κατάλαβα καλά, τα
φρεάτια και τέτοια έχουν καθαριστεί τα περισσότερα. Υπάρχουν
κάποια προβλήματα που έχουν δημιουργηθεί άλλες καταστάσεις
και μετά τον καθαρισμό. Αλλά νομίζω ότι έχουν καθαριστεί με τον
καλύτερο τρόπο γιατί όσοι κυκλοφορείτε σε περιοχές που έχουν
αγωγούς όμβριων θα είδατε πόσοι τόνοι, πόσα φορτηγά λάσπης
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Γιατί έγινε εκτενέστατος καθαρισμός

και συνεχί ζεται.
Αυτά δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος από τους αντιδημάρχους; Κύριε Χουδελούδη.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Είναι το θέμα που έβαλε ο κος
Ασπρογέρακας.

Πληροφοριακά

αυτός

που

απάντησε

ραντεβού στη W IND δεν είναι υπάλ ληλος του Δήμου.

έχω

Για να

ξέρουμε και τι λέμε. Δεν ξέρω αν βοηθούσε ή όχι, δεν είναι
υπάλληλος του Δήμου. Εκεί ήρθε ανυψωτικό ιδιωτικό, είχε σπάσει
το πεύκο στην Κύπρου και φύγαμε από εκεί και κόψαμε το πεύκο
το υπόλοιπο που είχε τον κισσό.
Αυτός ο υπάλληλ ος που κάνατε διάλογος είναι σύζυγος
κάποιου συναδέλφου κηπουρού για να είμαστε ξεκάθαροι.

Δεν

ξέρω, δεν θυμάμαι, είπατε τον διάλογο. Δεν ήμουν εκεί. Δεν είναι
κηπουρός, είναι ιδιώτης. Και δεν ήταν.. Δεν ξέρω, δεν ήμουν εκεί
να μην πάρω θέση για αυτό. Σ ας το λέω για να μην έρχεται η
εικόνα ότι οι υπάλληλοι παρατάνε τη δουλειά και πάνε γιατί έχουν
ραντεβού δεν ξέρω που.
Τ ο δεύτερο θέμα με το θέμα των σκυλιών που έβαλε η
συνάδελφος η Γκανά για να τα βάλουμε στη σειρά.
πινακίδα

είδατε

ή

αν

τη

βγάλατε

κάποια

Δεν ξέρω τι

φωτογραφία.

Η

νομοθεσία το ’15 άλλαξε, απαγορεύεται να βάζεις πινακίδες ότι
απαγορεύεις στα σκυλιά να μπαίνουν στις πλατείες. Απαγορεύεται
μόνο στις παιδικές χαρές τα σκυλιά συνοδούς ατόμων με ειδικά
προβλήματα, για τις παιδικές χαρές. Στις πλατείες απαγορεύεται
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να βάλουμε και πινακίδα σας το λέω, έχει αλλάξει η νομοθεσία το
’15.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Όχι απαγορεύεται να μπαίνουν τα σκυλιά.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Απαγορεύει να βάλεις πινακίδα για απαγόρευση των σκυλιών σε
πλατεία.

Αυτό είπε.

Δεν ξέρω τώρα τι είδατε, αναφέρει κάποια

υποβολή προστίμου. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα, το ’15 άλλαξε.
Ευχαριστώ.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.

Και θα τα

διευκρινίσουμε.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Να πω και κάτι για τον άστεγο. Εγώ πήγα επανειλημμέ να δυοτρεις φορές, γύρεψα να βρω τον άστεγο και βράδυ και μεσημέρι
μπορώ να πω γιατί γυρνάω. Δεν έτυχε να τον βρω. Από κάποια
πληροφόρηση αυτός δηλώνει Γλέζος Εμμανουήλ το όνομά του,
μου το μεταφέρανε. Εγώ δεν τον βρήκα.
Τ ο αν βγήκε από το ψυχιατρείο, αν είναι άστεγος και είναι
κάτοικος

εκεί

στη

Μονή

είναι

άλλο

ζητούμενο.

Κάναμε

προσπάθεια, δεν εβρέθη, δεν ξέρω ο Χρήστος αν είναι εδώ γιατί
κάποιες φορές μου λέει εκεί κοιμάται. Εμένα μου επέδειξε που να
πάω

δεν

τον

βρήκα.

Για

να

είμαστε

ρεαλιστές

σε

κάποια

πράγματα. Θα ξανά επιχειρήσουμε βέβαια.
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα. Νομίζω ότι για αυτό το θέμα
τουλάχιστον είναι εντελώς άστοχο αυτό που κάνουμε αυτή τη
στιγμή.

Για τον συγκεκριμένο που μιλάτε έχει ασχοληθεί πάρα

πολύ η κοινωνική υπηρεσί α. Τ ον έχουν βρει τον συγκεκριμένο,
έχουν συζητήσει, έχει διάφορα θέματα ψυχιατρικά.
Δεν είναι ακριβώς έτσι όπως τα είπατε κύριε Ασπρογέρακα
τα πράγματα αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα που λύνεται αλλού.
Όχι εδώ μέσα και να πάρει τώρα προεκτάσεις και να α ρχίσουμε
να λέμε διάφορα πράγματα για τον κάθε άστεγο.

Πάντως η

κοινωνική υπηρεσία του Δήμου έχει ασχοληθεί πάρα μα πάρα
πολύ με αυτόν τον άνθρωπο.
Αυτά απλά σας διαβεβαιώνω και όποιος συνάδελφος θέλει
μπορεί να απευθύνεται για τέτοια ιδιαίτερα και ευαίσ θητα θέματα
στην κοινωνική υπηρεσία απευθείας και να πληροφορείται για τις
ενέργειες. Δηλαδή πραγματικά επειδή έχω ασχοληθεί με το θέμα
έχουν γίνει πολλές ενέργειες αλλά μέχρι εδώ.
Τ ώρα το θέμα το άλλο μου έλεγε και η Αλεξία πριν δεν έχει
υποδιοικήτρια το ΨΝΑ έχει διοικήτρια. Τ α εξιτήρια τα δίνει η
ιατρική υπηρεσία του νοσοκομείου, δηλαδή είναι

θέματα τώρα

μην τα μπερδεύουμε όλα για να πούμε κάτι που δεν έχει κάποια
βάση.
Και για να λήξουμε και το θέμα με τις πινακίδες, από το
2015

μετά

από

παρέμβαση

των

φιλοζωικών

οργανώσεων

απαγορεύεται να βάζουν οι δήμοι πινακίδες που να λένε ότι
απαγορεύεται οι σκύλοι σε πλατείες και οποιοδήποτε χώρο.
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Άσε με να ολοκληρώσω, σε παρακαλώ. Υπάρχουν πινακίδες
οι οποίες έχουν μείνει εδώ και χρόνια σε κάποιους δήμους όπου
είχαν μπει. Όπου δηλαδή είχαν μπει πινακίδες έχουν παραμείνει
κάποιες. Απαγορεύεται όμως να βάλεις πινακίδες από το 2015 και
μετά.
Για τα αντιπλημμυρικά και την οδό Πύλου κλπ. νομίζω ότι
έγινε σαφές ότι σήμερα έγινε δημοπράτηση του έργου. Εννοείται
ότι προϋπ ήρξε μελέτη και για να φτάσουμε σε αυτό το σημείο να
κλείσουμε την οδό Πύλου καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούσε άλλο
να αντιμετωπιστεί το θέμα και δεν έκλεισε έτσι αλλά μετά από
παρέμβαση

Μηχανικών.

Μάλιστα

έτυχε

να

είμαι

εγώ

με

τη

διευθύντρια της τεχνικής υπη ρεσίας την κυρία Παναγιωτάκου
εκείνη την ώρα εκεί που ήρθαν Μηχανικοί από το Υπουργείο και
από την περιφέρεια και μας είπαν ότι θα πρέπει να πάρουμε
αμέσως

μέτρα

για

να

κλείσει

η

οδός

Πύλου

γιατί

υπήρχε

διάβρωση από μέσα. Δεν φαίνεται από πάνω, πρέπει να σκύψεις
για να δεις το μέγεθος της διάβρωσης.
Ήταν

πάρα

πολύ

επικίνδυνο

να

γίνει

υποχώρηση

του

δρόμου και να έχουμε θύματα εκεί. Μην ξεχνάτε ότι εκεί περνάνε
αυτοκίνητα, περνάνε σχολικά για τους παιδικούς σταθμούς τους
ιδιωτικούς

που

υπάρχουν

στο

δάσος,

πε ρνάνε

φορτηγά,

αυτοκίνητα τροφοδοσίας.
Καταλαβαίνετε λοιπόν με τέτοιο βάρος να υποχωρούσε ο
δρόμος και να είχαμε θύματα. Δεν μπορούσαμε και δεν πρέπει να
παίζουμε με αυτά τα θέματα.

Αυτό λοιπόν που κάναμε αμέσως

ήταν να αντιμετωπίσουμε το θέμα. Βάλαμε δυο φορές μέσα
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κάμερες για να δούμε που ακριβώς βρίσκεται το θέμα γιατί μιλάμε
για ένα μεγάλο κομμάτι που δεν μπορούσες να το ξηλώσεις όλο.
Τ έλος πάντων βρέθηκε,

έγινε η μελέτη και σήμερα έγινε η

δημοπράτηση που σημαίνει ότι σε λίγο καιρό θα ολοκληρωθεί, θα
γίνει επισκευή. Χωρίς αυτό βέβαια να διασφαλίζει για αυτό λέει ο
κος Βορέας πριν αλλά δεν τον παρακολουθούσατε, χωρίς αυτό το
πράγμα να διασφαλίζει ότι δεν θα δημιουργούνται προβλήματα
στην περιοχή μέχρι να γίνει σύνδεση με τον κεντρικό αγωγό.
Αν δεν γίνει ο κεντρικός αγωγός στη λεωφόρο Καβάλας για
να γίνεται η εκτόνωση του νερού δηλαδή από τον αγωγό των δυο
μέτρων σε αντίστοιχο αγωγό, τότε θα έχουμε αυτού του είδους τα
φαινόμενα

να

πετάνε

τα

καπάκια

και

βέβαια

να

γίνεται

η

διάβρωση όπως έγινε σε εκείνο τ ο σημείο και του αγωγού πια
γιατί έσπασε και έλειπε έτσι ένα μεγάλο κομμάτι του αγωγού
πάνω

για

αυτό

και

υπήρχαν

αυτά

τα

φαινόμενα

και

δεν

μπορούσαν να αντιμετωπιστούν.
Άρα λοιπόν κρατήστε ότι ξεκινάει το έργο, θα σκεπαστεί ο
δρόμος. Είναι δηλαδή και η ασφ αλτόστρωση του δρόμου μέσα στο
έργο. Δεν διασφαλίζει σε τίποτα ότι δεν θα έχουμε σε πλημμυρικά
φαινόμενα μεγάλης έντασης ξανά να φεύγουν τα καπάκια και να
υπάρχει αυτός ο κίνδυνος εκεί.
Για το έργο το αντιπλημμυρικό της λεωφόρου Καβάλας απλά
να σας πω ότι υπάρχουν αυτό το τέρας της γραφειοκρατίας που
είναι τεράστιο, είναι δηλαδή απίστευτο.

Αυτή τη στιγμή είμαστε

στην τελική φάση, δηλαδή έγινε δημοπρασία, μπήκε ο εργολάβος,
έπρεπε

να

κάνει

τομές

κλπ.,

κυκλοφοριακή

μελέτη.

Ήρθε,
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ψηφίσαμε

στο

Δημοτικό

Συμβούλ ιο

24
αν

θυμάστε

εμείς

στην

κυκλοφοριακή μελέτη η οποία προτείνονταν.
Τ ο Περιστέρι καθυστέρησε πάρα πολύ πριν από λίγες μέρες
γιατί έχει και ένα μικρό κομμάτι, ένα πολύ μικρό κομμάτι 100
μέτρων περίπου το οποίο ανήκει διοικητικά στο Δήμο Περιστερίου
και είχαν για ένα δρόμο εκεί να εγκρίνουν την κυκλοφοριακή
αλλαγή. Έγινε και αυτό.
Και τώρα θα πρέπει αυτά να πάνε, γιατί έχω εδώ κατά
σύμπτωση συζητώντας με τη διευθύντρια σήμερα, κάναμε ένα -ένα
τις

ενέργειες

οι

οποίες

θα

πρέπει

να

γ ίνουν.

Λοιπόν,

εμπλεκόμενες υπ ηρεσίες Δήμος Χαϊδαρίου, Περιστερίου υπηρεσία
Δ9 της περιφέρειας όπου διαβιβάζονται σήμερα οι μελέτες αυτές
που είναι ολοκληρωμένες αφού απάντησε και το Περιστέρι. Η
αστυνομία

εκεί

θα

τη

στείλει

η

Δ9

αφού

εγκρίνει,

η

αποκεντρωμένη διοίκηση εκεί θα τη στείλ ει η Δ9 αφού πάρει και
την έγκριση της αστυνομίας και ο εκτιμώμενος χρόνος για αυτό
γιατί καταλαβαίνετε πως πάνε, είναι περίπου 30 με 50 ημέρες
από σήμερα για να ξεκινήσει το έργο.
Αυτό είναι το χρονοδιάγραμμα το οποίο υπάρχει και αφού
έχουμε ξεπεράσει χί λια δυο άλλα θέματα τα οποία υπήρχαν για
αυτό το έργο.
Καθαρισμός είπαμε και μικρής κλίμακας έργα, πρέπει να
ξέρετε ότι κάνουμε. Ήδη θα γίνει σε λίγες μέρες παρέμβαση στο
σημείο της συμβολής Ρίμινι με Ιερού Λόχου, θα γίνει μια χοάνη
εκεί για να απορροφούντ αι, κάποια ποσότητα τέλος πάντων για
να μην πλημμυρίζει η Ιερού Λόχου.
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Ήδη

είμαστε

στο

τελικό

στάδιο

25
για

τη

μελέτη

για

το

στρατόπεδο και τη συναρμολογή που πρέπει να γίνει με τον
αγωγό. Έχουμε κάνει καθαρισμούς, τα έχουμε πει και πόσα λεφτά
δώσαμε φέτος α πό τον προϋπολογισμό για να γίνει ο καθαρισμός
των φρεατίων.
Πάμε στο έργο στην Ελ Αλαμέιν στην Αστιθέα η οποία και
αυτή θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Και έχουμε στα έργα
της

περιφέρειας

προς

δημοπράτηση

τα

αντιπλημμυρικά

του

βορειοδυτικού δάσους κ αι της Αφαίας. Και με την ευκαιρία να σας
πω για τα έργα, Ανδρέα μου έχουμε στην περιφέρεια ενταγμένα
που είναι έτοιμα προς δημοπράτηση και έχουν μπει σε κωδικούς
η κατασκευή του νέου ΚΑΠΗ στην οδό Κύπρου.

Ο χλοοτάπητας

του πρώτου αθλητικού κέντρου.
Εδώ να σας πω ότι θα υπογράψουμε αυτές τις ημέρες την
προγραμματική σύμβαση με την περιφέρεια, έχει ολοκληρωθεί
δηλαδή η μελέτη, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες, υπογράφεται η
προγραμματική σύμβαση για να γίνει η δημοπράτηση του έργου.
Ενίσχυση

υποδομών

αποχέτευσ ης

όμβριων

στην

βορειοδυτική λεκάνη που είπαμε, αντιπλημμυρική θωράκιση στην
Κάτω Αφαία και παρεμβάσεις σε υφιστάμενες παιδικές χαρές του
Δήμου με ένα μεγάλο ποσό που έχουμε βάλει 500.000.
Ετοιμάζουμε τις μελέτες για κλείσιμο δυο γηπέδων μπάσκετ
με φούσκες, με τα μπαλόνια που λέμε. Αυτά θα μπουν σαν έργα
στην περιφέρεια λέμε. Τ ην αναπαλαίωση του παλιού δημαρχείου
και την κατασκευή του πεζοδρομίου στη οδό Ρίμινι που θα
ολοκληρωθεί και αυτή.
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Λοιπόν, για την Ελ Αλαμέιν σας είπα, και νέες προτάσεις
προς ένταξη για το ’18 είναι η συναρ μολογή δικτύων όμβριων του
στρατοπέδου,

αυτό

που

σας

είπα

και

προηγουμένως.

Αντικατάσταση ταρτάν στο γήπεδο του Δάσους, βελτιώσεις οδικού
δικτύου στο Χαϊδάρι εδώ έχουμε βάλει ένα μεγάλο ποσό γιατί
πραγματικά είναι σμπαραλιασμένο όλ ο το οδικό δίκτυο της πόλης.
Έχει πολλά χρόνια δηλαδή να γίνει ανακατασκευή.
Να σας πω ότι για τους δρόμους που έχουμε εντάξει είμαστε
ο επόμενος Δήμος, είναι αυτή τη στιγμή στο Καματερό γιατί
υπήρχε

μια

εμπλοκή

ασφαλτόστρωση.

με

τον

εργολάβο

που

κάνει

την

Είναι τώρα στο Καματερό και πιέζουμε να

είμαστε ο επόμενος Δήμος που θα έρθει ο εργολάβος για να γίνει
η ασφαλτόστρωση στους 8 δρόμους που έχουμε επιλέξει.
Από

εκεί

και

πέρα

όμως

θέλουμε

να

γίνουν

μαζικές

βελτιωτικές εργασίες σε πάρα πολλούς δρόμους. Κα ι εκτεταμένες
επισκευές δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων, ήδη ας πούμε στην
Κυπρίων Αγωνιστών, έτσι ξεκίνησε εχθές τώρα με τη βροχή
υπάρχει μια καθυστέρηση λόγω της βροχής αλλά ξεκίνησε εχθές,
μπήκε ο εργολάβος δηλαδή και ξεκίνησε το έργο αλλά επειδή
υπάρχουν διάφορα προβλήματα σε πολλά σημεία της πόλης
έχουμε βάλει και αυτό το έργο.
Για τους δασικούς χάρτες θυμάστε είχαμε κάνει ολόκληρη
συζήτηση την προηγούμενη φορά. Σας είπαμε ότι σαν δημοτική
αρχή σκεφτόμαστε πάρα πολύ το θέμα του πάρκου νεολαίας.
Τ ελικά η πρόταση, έγιναν εχθές όλες οι διαδικασίες, η κατάθεση
των προτάσεων.

Χαρακτηρίζουμε σαν δασική έκταση το Πάρκο

Νεολαίας. Πιστεύουμε ότι έτσι έπρεπε να γίνει, δεν έπρεπε σε
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καμία περίπτωση να αφήσουμε ανοιχτό οποιοδήποτε ενδεχόμενο
να

δημιουργηθεί

εκεί

οι κοδομικό

τετράγωνο

ή

να

μπουν

οποιεσδήποτε άλλες χρήσεις στο χώρο.
Σε σχέση με τις ομάδες τώρα. Αυτά και τα δυο γήπεδα είναι
ενταγμένα σε άλλα προγράμματα. Τ ο ένα το τρέχουμε με την
περιφέρεια, το άλλο είναι με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, το
Υφυπουργείο Αθλητισμού. Και καταλαβαίνετε ότι το καθένα έχει
και τους ρυθμούς του και τους χρόνους του.
Εμείς πιέζουμε να γίνουν και τα δύο και όσο πιο γρήγορα
γίνεται. Δεν μπορούμε όμως σε καμία περίπτωση να πούμε ότι θα
προηγηθεί αυτό και θα μείνει πίσω το άλλο. Εμείς θέλουμε μέσα
στο ’17 αν μπορούν να ξεκινήσουν και να τελειώσουν τα έργα.
Τ ο ιδανικό θα είναι, βλέπουμε σε σχέση με τους χρόνους
γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ το πού θα πάνε οι ομάδες, το
ιδανικό θα είναι να γίνουν τα έργα κοντά στα Χριστούγεννα που
υπάρχει

μια

διακοπή

15

ημερών

έτσι

και

αλλιώς

και

στις

ακαδημίες, να εκμεταλλευτούμε δηλαδή αυτό το χρόνο.
Παράλληλα έχουμε έρθει σε επαφή με τους δήμους και της
Αγίας Βαρβάρας του Αιγάλεω για να χρησιμοποιήσουμε γήπεδά
τους προκειμένου να μην υπάρξει πρόβ λημα στις ομάδες.
Εξάλλου υπάρχει βέβαια θετική ανταπόκριση γιατί και εμείς
φιλοξενούσαμε ομάδες των αντίστοιχων δήμων και πέρυσι και
πρόπερσι όταν φτιάχνανε, αυτοί έκαναν διάφορες εργασίες στα
γήπεδα.
Και έχουμε και το γήπεδο στη Ρίμινι δίπλα στο νοσοκομε ίο
που και αυτό θα χρησιμοποιηθεί από τις ομάδες. Πάντως είμαστε
αισιόδοξοι

ότι

σε

σύντομο

χρονικό

διάστημα

θα

γίνουν
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βελτιώσεις και στο χλοοτάπητα και οι άλλες βελτιώσεις που
θέλουμε να κάνουμε στα γήπεδα.
Τ ώρα για τα δέντρα υπάρχει η διαβεβαίωση Κώστα γιατί
επικοινωνήσαμε με τηλέφωνα κλπ., ήταν υπάλληλοι ιδιωτικού
συνεργείου δεν ήταν υπάλληλοι του Δήμου αυτοί.

Δεύτερο,

απαντήθηκε και το θέμα των αιτήσεων κλπ. Είναι απαράδεκτο και
αύριο

θα

δούμε

αυτό

το

θέμα,

δεν

μπορεί

να

λέει

κανείς

υπάλληλος δεν έχ ει το δικαίωμα να κρίνει αυτός αν θα πρέπει να
γίνει μια αίτηση ή όχι. Αυτό είναι απαράδεκτο.
Η επιλογή γίνεται από τριμελή επιτροπή και γίνεται με
κριτήρια ΑΣΕΠ.

Δηλαδή παίρνουν πτυχία, προϋπηρεσίες κλπ,

μετράνε όλα αυτά. Και υπάρχει μια τριμελής επιτρο πή που κάνει
αυτές τις προσλήψεις μόνο για τον πολιτισμό. Έτσι είναι ο νόμος.
Για το κολυμβητήριο και τον αθλητισμό πηγαίνει μέσω ΑΣΕΠ.
Τ α υπόλοιπα για τις πινακίδες είπαμε και για το σταθμό,
αίτηση ανακοπής κλπ. ειπώθηκαν.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Άρα ο δρόμος ότα ν τελειώσει το έργο θα τεθεί υπό δοκιμή και
ενδεχομένως

να

δούμε

αν

θα

αντέξει

εφόσον

δεν

έχει

ολοκληρωθεί το μεγάλο έργο το αντιπλημμυρικό. Κάτι τέτοιο;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι, όχι. Ο δρόμος θα δοθεί για χρήση όταν τελειώσει το έργο.
Δηλαδή τελειώνοντας το έργο ο δρόμος θα είναι έτοιμος για
χρήση. Απλά λέω ότι με το πρόβλημα που υπάρχει της εκτόνωσης
του νερού πιθανόν κάποια στιγμή, τώρα δεν θα έχουμε τη
διαρροή γιατί θα επισκευαστούν τα φρεάτια, δεν θα έχουμε τη
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διαρροή που διαβρώνει το έδαφος και που φεύγει το ν ερό έξω
αλλά θα έχουμε το πέταγμα των φρεατίων.
Δηλαδή το καταλαβαίνετε, από φυσική ξέρετε νομίζω όλοι, τι
γίνεται σε αυτή την περίπτωση όταν γυρνάει πίσω το νερό. Αυτό
θα γίνει, ο δρόμος θα δοθεί σε λειτουργία εννοείται.
Να πω ακόμα μια ανακοίνωση.

Ήρθε σήμερα από την

εταιρία που έχει αναλάβει την κατασκευή των πεζογεφυρών η
αίτηση για να πάρουν άδεια χρήσης κατάληψης των χώρων εδώ
για να ξεκινήσουν τις εργασίες για τις δυο πεζογέφυρες που
έχουν εγκριθεί για το Δήμο μας.
Εδώ να σας πω ότι η πεζογέφυρα αυ τή που θα ενώσει τη
Γρηγορούσα με το κεντρικό Χαϊδάρι, τη Φαβιέρου δηλαδή με την
Καραϊσκάκη θα είναι πάρα πολύ σημαντική με δεδομένο ότι σαν
πρώτο έργο το οποίο έχουμε επιλέξει για την ΟΧΕ είναι η
ανάπλαση της οδού Φαβιέρου.
Έτσι λοιπόν θα έχουμε από την Κ αραϊσκάκη μέχρι το τέλος
της Φαβιέρου, μέχρι το τέλος του Χαϊδαρίου της πόλης δηλαδή,
ένα σύγχρονο πεζόδρομο, δυο δρόμους οι οποίοι θα έχουν
πεζόδρομους, θα έχουν άλλα στοιχεία πάνω τα οποία πιστεύουμε
ότι θα εξυπηρετήσουν αν θέλετε και στο δέσιμο των περι οχών
που είναι αυτή τη στιγμή ξεκομμένες στο Δήμο μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη έχετε πάρει
ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που έχει να κάνει με την
ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες. Τ ο ζητάει με
εγκύκλιο το Υπουργείο Πολιτισμού και έχει να κάνει με τις
αδειοδοτήσεις των γηπέδων.
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Πρέπει

να

αποδοθεί

μέχρι

τις

30
29

του

μήνα.

Υπάρχει

αντίρρηση να το κουβεντιάσουμε στο τέλος; Συμφωνούμε.

ΘΕΜΑ 1 ο
Λήψη απόφασης σχετικά µε την διεκδίκηση παραχώρησης
στον Δήμο Χα ϊδαρίου των 220 στρεµ. του ΠΡΟΒΛΗΤΑ
ΣΚΑΡΑΜΑΓΚΑ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να περάσουμε λοιπόν στην ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο, λήψη
απόφασης σχετικά με την διεκδίκηση παραχώρησης στο Δήμο
Χαϊδαρίου των 220 στρεμμάτων του προβλήτα Σκαραμαγκά.
Να δώσουμε το λόγο στο Δήμ αρχο για την εισήγηση.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, δεν ξέρω να διαβάσω πρώτα την πρόταση που κάνουμε
και να πω μετά κάποια πράγματα συμπληρωματικά και να γίνει
συζήτηση.
Τ ο Δημοτικό Συμβούλιο Χαϊδαρίου εκφράζοντας την ομόθυμη
επιθυμία των κατοίκων της πόλης μας αλλά και της δυτικής
Αθήνας απαιτεί την άμεση παραχώρηση του προβλήτα νούμερο 4
στο Σκαραμαγκά ώστε να αξιοποιηθεί από την τοπική διοίκηση ως
χώρος αναψυχής για να είναι η πρόσβαση στη θάλασσά μας
δικαίωμα για όλο το λαό.
Ιδιαίτερα

τα

τελευταία

χρόνια

που

τα

ο ικονομικά

προβλήματα στερούν το δικαίωμα για διακοπές στην πλειονότητα
των λαϊκών στρωμάτων είναι απαραίτητο να υπάρχει διέξοδος στο
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θαλάσσιο μέτωπο το Σκαραμαγκά με ταυτόχρονο καθαρισμό των
θαλάσσιων ρύπων ανάπλασης και ανάδειξης της παραλίας του.
Εξάλλου παραχωρήσεις και παρεμβάσεις αξιοποίησης σε
παραθαλάσσιες εκτάσεις έχουν γίνει σε αρκετά σημεία τόσο της
ανατολικής και της νότιας Αττικής όσο και στην υπόλοιπη χώρα
με αντίστοιχες αποδόσεις των εκτάσεων στην τοπική διοίκηση.
Είναι

γνωστή

σε

όλους

μας

η

ι στορική

διαδρομή

της

περιοχής αυτής όπου οι επιλογές κυβερνήσεων προηγούμενων
δεκαετιών καταδίκασαν σε αφανισμό ένα από τα πλέον θελκτικά
σημεία της δυτικής Αθήνας.
Κατά συνέπεια αποτελεί στοιχειώδη υποχρέωση του κράτους
έστω και σήμερα να επανορθώσει για τις επιλογές αυτές.

Η

θάλασσα του Σκαραμαγκά είναι μέρος μιας θαυμάσιας περιοχής
που κυριαρχεί το φυσικό κάλλος στην είσοδο πύλη της δυτικής
Αθήνας.
και

Μονή Δαφνιού, …, αρχαίας ιεράς οδού.

Ποικίλο

θάλασσα

Όρος,

Ιερό

Σκαραμαγκά

Αφροδίτης,

συνθέτουν

Λίμνη

μια

Όρος Αιγάλεω

Κουμουνδούρου ,

περιοχή

με

σημαντικά

ιστορικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά.
Η

καταστροφή,

η

απαξίωση,

ο

βιασμός

της

φύσης

αποσυνθέτουν αυτό το υπέροχο σύνολο, αλλοιώνουν τα αγαθά
που έχουν δημιουργήσει στο πέρασμα των χ ρόνων η φύση και ο
άνθρωπος.
Η έκταση των 220 στρεμμάτων του προβλήτα νούμερο 4
είναι σαφές ότι έχει δημόσιο και κοινόχρηστο χαρακτήρα αφού η
καταπάτηση

της

παραλίας

100

στρέμματα

και

το

παράνομο

μπάζωμα επιχωμάτωσης στη θάλασσα 120 στρέμματα δεν είναι
δυνατόν να νομιμοποιηθούν.
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Τ ο πολύχρονο αίτημα των κατοίκων και των μαζικών φορέων
της

περιοχής

έχει

στηριχθεί

με

πολλές

εκδηλώσεις,

συγκεντρώσεις, άρθρα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ερωτήσεις
στη Βουλή.
Μετά από τα παραπάνω και με δεδομένη την απαίτηση του
λαού απόδοσης του χώρου του προβλήτα νούμερο 4 και της
ελεύθερης

ακτής

ζητάμε

να

προχωρήσετε

άμεσα

στην

παραχώρηση του προβλήτα στο Δήμο Χαϊδαρίου για δημόσια και
κοινωφελή χρήση για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των
κατοίκων του Χαϊδαρίου και της δυ τικής Αθήνας.
Αυτό είναι το αίτημα το οποίο καταθέτουμε για ψήφιση. Θα
ήθελα όμως να πω κάποια πράγματα ακόμη τα οποία δεν
μπορούν να συμπεριληφθούν όλα βέβαια στο αίτημα διεκδίκησης.
Η

καταστροφή

του

Σκαραμαγκά

γνωρίζουμε

έτσι

ιστορικά ότι άρχισε το 1956 και συνεχίστηκε μέχρι το 1977.

όλοι
Οι

επεκτάσεις δηλαδή των ναυπηγείων. Η μόνη διέξοδος προς τη
θάλασσα που είχαν τα λαϊκά στρώματα της δυτικής Αθήνας
έκλεισε βίαια αφήνοντας πολλές φορές το στίγμα του μαζούτ
πάνω στα σώματα της φτωχολογιάς και των π αιδιών που ήθελαν
να πάρουν λίγη δροσιά.
Έχουμε οι μεγαλύτεροι αυτή την εμπειρία, το πώς είχαμε
διέξοδο στη θάλασσα, πηγαίναμε για μπάνιο με το λεωφορείο του
πάθους και του πόθου, θυμάστε που βόγκαγε μάλιστα όταν
έρχονταν από τον Σκαραμαγκά προς το Χαϊδάρ ι. Και αυτό κάποια
στιγμή με τη μόλυνση κατάντησε να γίνει εφιάλτης γιατί τις
τελευταίες φορές που πήγαμε όλοι φύγαμε με αρκετό μαζούτ
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πάνω. Εγώ πλενόμουν με tide για να φύγει το μαζούτ την
τελευταία φορά που πήγα για μπάνιο.
Τ α σπίτια που υπήρχαν εκεί, θυμάστε ότι υπήρχαν πάρα
πολλά

σπίτια

κατοικία,

ανθρώπων

πρώτη

που

κατοικία

τα

αλλά

χρησιμοποιούσαν
κάποιοι

και

σαν

και

σαν

εξοχικά,

εγκαταλείφτηκαν και ρήμαξαν. Τ ο Δημοτικό σχολείο το οποίο
υπήρχε και λειτουργούσε στην περιοχή ήταν το 13 ο Δημοτικό,
έκλεισε. Βιοτεχνίες ξεφύτρωσαν αλλοιώνοντας την περιοχή.
Υπήρχε κονδύλι στον προϋπολογισμό του Δήμου για τον
καθαρισμό της ακτής από τα φύκια και μετά αυτό αντικαταστάθηκε
με καθαρισμό από το μαζούτ. Είναι τραγικό δηλαδή.
Η όμορφη και πραγματικά γλαφυρή σαν ζ ωγραφιά παραλία η
οποία σχηματίζονταν εκεί με τα ταβερνάκια τους γέμισε με
σαπιοκάραβα,

φορτηγά,

νταλίκες.

Δηλαδή

μιλάμε

για

μια

καταστροφή, μια αλλοίωση εντελώς του περιβάλλοντος.
Αυτά βέβαια δεν ήταν καθόλου μα καθόλου τυχαία. Ο
σχεδιασμός της αστικής τ άξης εκείνη την περίοδο ήθελε, ήταν να
γίνει ναυπηγείο κοντά στον αστικό ιστό για να έχουν φτηνά
εργατικά χέρια και βέβαια να μειώνονται τα έξοδα λειτουργίας των
ναυπηγείων.

Αδιαφορώντας εντελώς για την καταστροφή και την

υποβάθμιση του περιβάλλοντος.
Τ ο 1994 είχαν αρχίσει ήδη τις επιχωματώσεις σιγά -σιγά τα
ναυπηγεία,

ολοκληρώθηκε

όμως

το

’94

με

τη

μεγάλη

επιχωμάτωση της θάλασσας που έκαναν και την παράλληλη
καταπάτηση της παραλίας.
στρέμματα

τα

οποία

Είπαμε και στο κείμενο, 220 ήταν τα

έγιναν

οι

επιχωμα τώσεις,

το

μπάζωμα
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δηλαδή το παράνομο μετά τον αιγιαλό και 100 στρέμματα που
πήραν από τον αιγιαλό.
Είναι σαφές για εμάς και σύμφωνα με το νόμο 1337/83
οποιαδήποτε παρέμβαση αυθαίρετη είχε γίνει από το ’83 και μετά,
από την ψήφιση του νόμου και μετά δεν ήτ αν δυνατόν να
νομιμοποιηθεί σε καμία περίπτωση. Και βέβαια ακόμα και αυτό το
άρθρο 24 του συντάγματος προστατεύει από όλες αυτές τις
παρανομίες.
Είχαμε και άλλα βέβαια τα οποία ήταν στην κατεύθυνση μη
νομιμοποίησης του χώρου όπως το 2010 σε ερώτηση που

έ γινε

στη Βουλή το Υπουργείο Οικονομικών απάντησε ότι παράνομα
έγινε και δεν ευσταθεί η νομιμοποίηση αυτού του χώρου.
Βέβαια

το

’94

είχαμε

χαρακτηρισμό

της

μπαζωμένης

περιοχές ως νέος αιγιαλός. Δηλαδή μετέφεραν τη γραμμή του
νέου αιγιαλού στο χώρο της μπα ζωμένης περιοχής.

Τ ο 2003

ανακλήθηκε αυτή με απόφαση χωρίς βέβαια μέχρι σήμερα να έχει
υπάρξει οριστική απόφαση σε σχέση με την ακριβή οριοθέτηση
του αιγιαλού.
Όλο αυτό το χρονικό διάστημα έγιναν πολλές προσπάθειες
για να αλωθεί ολόκληρη η περιοχή του Σκ αραμαγκά και της
δυτικής πύλης της Αθήνας.

Να σας θυμίσω επιγραμματικά, τα

λέω πολύ γρήγορα γιατί ήδη μιλάω αρκετή ώρα, να σας θυμίσω
λοιπόν την προσπάθεια που έγινε για τη δημιουργία του λιμανιού
στον Σκαραμαγκά.
Βέβαια πρέπει να θυμόμαστε ποιοι τότε αντ έδρασαν, ποιοι
κινητοποιήθηκαν,

ποιοι

απέτρεψαν

αυτά

τα

σχέδια,

ποιοι

συγκρούστηκαν με τα ΜΑΤ , ποιοι έκλεισαν την εθνική οδό γιατί
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τίποτα δεν είναι τυχαίο και απορώ γιατί κάποια δημοσιεύματα
ξεχνάνε ότι αυτοί που πρωτοστάτησαν τότε ήταν η παράταξη της
σημερινής δημοτικής αρχής με τον κ. Ασπρογέρακα, με την
παράταξη τότε, δεν θυμάμαι πως λεγόταν και βέβαια το Σύλλογο
της Αφαίας ο οποίος συμμετείχε και αυτός και πολλούς κατοίκους
που είχαν οικολογικές ανησυχίες για το θέμα του λιμανιού .
Δεν

μπορέσαμε

να

αποτρ έψουμε

την

εγκατάσταση

των

κοντέινερ σε ένα κομμάτι αλλά αποτρέψαμε τη δημιουργία του
λιμανιού που θα σήμαινε πάρα πολλά κοντέινερ στην περιοχή.
Να πω εδώ ότι αυτός ο σχεδιασμός του λιμανιού ήταν σε
συνδυασμό με την χάραξη της σιδηροδρομικής γραμμής η οποί α
προέβλεπε

και

μια

μικρή

γραμμή

και

ένα

μικρό

σταθμό

μεταφόρτωσης η οποία στο σημείο ακριβώς του λιμανιού αν
είχατε δει, τέλος πάντων οι παλιότεροι, τώρα αναφέρομαι σε
πράγματα πιθανόν που θα ξέρουμε λίγοι εδώ, στο σχεδιασμό
λοιπόν υπήρχε ένα έμβολο που

έφευγε από τη γραμμή και

δημιουργούσε έναν υποσταθμό ο οποίος θα εξυπηρετούσε τη
λειτουργία του λιμανιού.
Δηλαδή
λιμανιού.

τα

σχέδια

Έγιναν

ήταν

έτοιμα

προσπάθειες

για

τη

παλιότερα

λειτουργία
για

του

δημιουργία

βιομηχανικής ζώνης στην περιοχή η οποία αποτρ άπηκε και αυτή,
ο Ανδρέας τα θυμάται γιατί είναι από τους παλιούς, η οποία και
αυτή αποτράπηκε.
Με οδηγό το Copa Copana που ήταν μια εντελώς παράνομη
χρήση θέλανε να επεκταθούν αυτές οι χρήσεις και στο υπόλοιπο
κομμάτι.

Για

αυτό

δεν

είναι

καθόλου

τυχαίο

ό τι

ψηφίστηκε

μεταμεσονύκτια στο Δημοτικό Συμβούλιο η επέκταση του ωραρίου
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των

καταστημάτων

από

36
το

Δαφνί

μέχρι

τον

Σκαραμαγκά. Δεν ξέρω αν ήταν για τις αλεπούδες αλλά δεν
νομίζω.
Για τις αλεπούδες, το θυμάσαι πολύ καλά Κίμωνα, το
θυμάσαι αυτό γιατί και εσύ συμμετείχες τότε σε όλα αυτά.
Η χάραξη, λοιπόν, της σιδηροδρομικής γραμμής με αυτόν
τον τρόπο που και αυτή πέρασε μεταμεσονύκτια στις τρεις η ώρα
σαν θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης για να δείτε και τη λειτουργία
του

σημερινού

Δημοτικού

Συμβου λίου

και

σε

σχέση

και

με

κάποιες άλλες λειτουργίες, δημιουργούσε ένα Π στο οποίο θέλανε
σε αυτό το Π να χωρέσουν όλες αυτές τις χρήσεις που λέμε τώρα,
δηλαδή να αλλοιωθεί εντελώς ο χαρακτήρας του Σκαραμαγκά και
να κάνουν πάρτι εκεί οι επιχειρήσεις, οι εται ρίες, οι βιομήχανοι, οι
εφοπλιστές και όλοι αυτοί που μας πολέμησαν με νύχια και με
δόντια για να μην τους χαλάσουμε τα σχέδια.
Σας είπα για τις αντιδράσεις και τις κινητοποιήσεις. Για να
φτάσουμε στο σήμερα, στο χώρο της προβλήτας φιλοξενείται
σήμερα το κ έντρο φιλοξενίας Σκαραμαγκά με τους πρόσφυγες.
Εδώ για μια ακόμη φορά να πω ότι είναι προς τιμή μας σαν
Δημοτικό Συμβούλιο και σαν λαός της περιοχής που αποδέχτηκε
την προσφυγιά. Αυτό πραγματικά θα είναι ένας τίτλος τιμής για
όλους μας πιστεύω για πάρα πολ λά χρόνια.
Και είναι πολύ σημαντικό που δεν έχουν ακουστεί και δεν
έχουν γίνει διάφορα πράγματα έκτροπα ή οτιδήποτε άλλο, είναι
δηλαδή ακόμα η κατάσταση εκεί κάπως καλή.

Τ ο τελευταίο

διάστημα υπάρχει μείωση του αριθμού των φιλοξενούμενων στον
Σκαραμαγκά, έχει μειωθεί κατά 1000 ο αριθμός. Έχουμε περίπου
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2.500 αυτή τη στιγμή και υπάρχει η τάση μείωσης του αριθμού με
δεδομένη και την πρόθεση όσοι είναι στα κέντρα φιλοξενίας να
φιλοξενηθούν είτε σε σπίτια μέσα στον αστικό ιστό, να διαχυθούν
δηλαδή σε όλη την Ε λλάδα είτε να μετεγκατασταθούν.
Έχουμε μεγάλο αριθμό που γυρνάει στη Συρία τώρα που σε
ένα μεγάλο ποσοστό του εδάφους της Συρίας δεν γίνονται πια
πολεμικές

συγκρούσεις και γυρνάνε οι άνθρωποι πίσω. Και

επίσης υπάρχει και μετεγκατάσταση στις χώρες της Ευρώπ ης ή
παράνομη τέλος πάντων διαφυγή με κάθε τρόπο που μπορούν οι
άνθρωποι να φύγουν για να πάνε στη χώρα τελικού προορισμού.
Σε σχέση με το τι θα γίνει μετά την απομάκρυνση. Έχουμε
δηλώσεις και του υπουργού Εθνικής Άμυνας του Καμένου και του
αναπληρωτή υπου ργού του κ. Βίτσα ότι μετά την απομάκρυνση
των κέντρων φιλοξενίας οι χώροι που φιλοξενούν τους πρόσφυγες
θα αποδοθούν στους δήμους της περιοχής.
Επίσης πρέπει να σας θυμίσω ότι το 2009 ο σημερινός
Πρωθυπουργός ο κος Τ σίπρας σαν βουλευτής τότε του ΣΥΡΙΖΑ
είχε κάνει ερώτηση στη Βουλή και ρωτούσε «εντάσσεται στον
άμεσο

σχεδιασμό

απόδοση

της

της

έκτασης

νέας
του

Κυβέρνησης
παράνομου

να

συνδράμει

στην

κατασκευασμένου

με

επιχωματώσεις προβλήτα νούμερο 4, έκτασης 220 στρεμμάτων σε
δημόσια και κοινωφελή χρήση»;
Έχουμε δηλαδή τότε σε σχέση με το μέλλον και το τι θα γίνει
με αυτό το χώρο δηλώσεις και του πρωθυπουργού και των
αρμόδιων υπουργών. Νομίζουμε ότι είναι πια ώριμο το θέμα. Για
να σας πω την αλήθεια εγώ έχω κάνει και επαφές με τους
αρμόδιους υπουργούς και του ς δύο υπουργούς που ανέφερα
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προηγουμένως για το θέμα αυτό και σε σχέση με το χειρισμό του
θέματος και τουλάχιστον προφορικά ήταν θετική.
Πιστεύω ότι η απόφαση που θα πάρουμε σήμερα θα ανοίξει
το δρόμο και βέβαια όχι από το μόνη της μια απόφαση δεν φτάνει
αλλά με πιέσεις, με κινητοποιήσεις του κόσμου, με διάφορες
μορφές

αγώνα

που

θα

ακολουθήσουμε

να

γίνει

πια

πραγματικότητα αυτή η αναγκαιότητα που έχει το Χαϊδάρι για
ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία, για να δημιουργηθούν εκεί
χώροι αναψυχής, ξεκούρασης, δραστ ηριοτήτων για τη νεολαία,
για τα παιδιά, για όλο τον κόσμο που τόσο πολύ το έχει ανάγκη.
Είναι λοιπόν ιστορική η σημερινή μέρα και πιστεύω ότι
μπορούμε και θα πρέπει να διεκδικήσουμε την προβλήτα αυτή η
οποία ανήκει στον χαϊδαριώτικο λαό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις συνάδελφοι. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Αν θυμάμαι καλά στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που πήγε
να φέρει το θέμα ο κος Σπηλιόπουλος, είχατε πει ότι θα μας
ανακοινώσετε ότι έχετε πρόσφατα ή θα έχετε κάποια νεότερα.
Πέρα από αυτά που μας είπατε υ πάρχει κάτι άλλο νεότερο σε
σχέση με την εξέλιξη των θεμάτων;

Πέρα από το ψήφισμα που

φέρνετε.
Δηλαδή με τους υπηρεσιακούς βρεθήκατε αυτό το διάστημα
με κάποιους περισσότερο, υπάρχει κάτι πιο απτό;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ήταν σαφές αυτό που είπα στην τοποθέτησή μου γ ια τις επαφές,
απλά

κάποια

πράγματα

γίνονται.

Δεν

μπορούν
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ανακοινώνονται όλα δηλαδή, κάποια πράγματα επιτρέψτε μας να
χειριστούμε τουλάχιστον εγώ σαν Δήμαρχος πρέπει να χειρίζομαι
κάποια πράγματα.
Δεν πρέπει να πούμε κάτι άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, εντάξει αν δεν καλύπτεσθε κύριε Ντηνιακέ τι να κάνουμε,
κάντε

σχόλιο

όταν

μιλήσετε.

Πάμε,

υπάρχει

άλλο

ερώτημα

συνάδελφοι;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Από όλα αυτά που είπα δηλαδή αυτό κράτησες;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει άλλο ερώτημα συνάδελφοι;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δηλαδή τι μπορούσα να ανακοινώσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Έχεις να πεις τίποτα, έχεις να ανακοινώσεις τίποτα; Α, στη σειρά
σου εντάξει, γιατί μήπως ήταν κάτι που μπορούσε να μας
διαμορφώσει τη θέση μας μετά την τοποθέτησή μας.
Λοιπόν,

ακούστε

συνάδε λφοι,

είναι

ένα

θέμα

το

οποίο

ταλανίζει αυτή την πόλη και γενικότερα τη δυτική Αθήνα όπως
είπε ο Δήμαρχος από το 1956.
τερατούργημα

και

ένα

διαρκές

Έχει γίνει, έχει συντελεστεί το
κακούργημα

οικολογικής

και

περιβαλλοντικής καταστροφής, δεν έχει ανοίξει μύ τη για κανέναν
και από πουθενά.
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Προχθές γίναμε μάρτυρες και ζούμε ακόμη την οικολογική
καταστροφή στο Πέραμα εκεί στη Σαλαμίνα, στο Σαρωνικό και όλα
τα media και όλοι οι κάτοικοι εκεί έχουν κινητοποιηθεί και
συνέχεια το διατηρούν με ένα υψηλού επιπέδου επι κοινωνιακό
τρικ την όλη ιστορία γιατί είναι η Γλυφάδα και το λέω και ας
καταγραφεί, είναι το Φάληρο, είναι η Σαρωνίδα, είναι τα τρία Β και
πάει λέγοντας.
Για τον Ασπρόπυργο, το Χαϊδάρι, την Ελευσίνα και αυτό εδώ
το πάρα πολύ γραφικό κόλπο, τον κλειστό κόλπ ο της Ελευσίνας
και του Χαϊδαρίου και του Ασπροπύργου δεν έχει λυθεί μύτη.
Συνετελέσθη εκτός από το οικολογικό ως προς τη θάλασσα
με τις ρυπαντικές, τις ρυπαίνουσες αυτές δραστηριότητες όπως
είναι τα Ελληνικά Πετρέλαια, είναι ο Χάλυβας, είναι, είναι, τα
διυλιστήρια και όλα τα σχετικά μέχρι τα άλλα διυλιστήρια κάτω
της Ελευσίνας, δεν έχει γίνει τίποτα.
Τ ην ιστορική αναδρομή την έκανε ο Δήμαρχος, δεν θα την
επαναλάβω. Και εμείς κάναμε μπάνιο εκεί και εμείς τρίβαμε με τα
χαλικάκια στις πατούσες μας το μαζούτ και την πίσσα, πίσσα τη
λέγαμε εμείς τότε.
Σήμερα ήγγικεν η ώρα.

Νομίζω ότι έχουν ωριμάσει όλες οι

συνθήκες και από πολιτική άποψη αλλά και από στρατηγική σαν
διαχείριση του Δήμου μας των θεμάτων να απαιτηθεί και να
πάρουμε αυτό που δικαιούμαστε. Αυτό που δικαιούμαστε είναι το
θαλάσσιο μέτωπο που μας ανήκει. Δεν θέλουμε περισσότερα
μέτρα, αυτό που μας ανήκει, και την προβλήτα 4.
Η Κυβέρνηση και οι κυβερνώντες και οι διαχειριστές της
εξουσίας αυτής της Κυβέρνησης είχαν πει τότε για να ηρεμήσουν
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λίγο την τοπική Αυτοδιοίκηση θα το πει και ο Θοδωρής, ότι ξέρετε
παιδιά ότι σας πάρουμε και σας το κάνουμε hot spot κλπ. μετά θα
παραμείνει στη διαχείριση και στη χρήση του Δήμου που ανήκει ο
υπαίθριος αυτός χώρος ή στεγασμένος σε άλλα νησιά κλπ.
Νομίζω ότι αυτή τ η φορά θα πρέπει να πειστεί η Κυβέρνηση
να είναι συνεπής και στις υποσχέσεις της και να αφήσει κατά
μέρος

τις

υποσχέσεις

προεκλογικά κλπ.

τις

ανεκπλήρωτες

που

είχε

εκδώσει

Άλλωστε η περίπτωση του μεταναστευτικού

ήταν μετά την προεκλογική περίοδο οπότε πλέ ον λειτουργούσαν
σαν πλειοψηφία και όχι σαν μειοψηφία οι κυβερνώντες.
Εμείς είμαστε υπέρ του ψηφίσματος, θα είμαστε δίπλα σε
οποιαδήποτε πρόταση που έχει να γίνει για την αξιοποίηση του
χώρου αρκεί να είναι μέσα στα πλαίσια του συμφέροντος των
δημοτών και της ποιότητας ζωής τους.
Ο Σκαραμαγκάς είναι ένα κομμάτι που λίγο -πολύ όλες οι
δημοτικές

παρατάξεις

ασχολήθηκαν

κατά

την

προεκλογική

περίοδο, η κάθε μια από τη δική της πλευρά και με το πώς βλέπει
μια ανάπλαση και πως βλέπει έναν δημόσιο χώρο.
Παρακαλώ αν θέλουν.. Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λίγο εκεί πίσω, λίγο πιο σιγά. Έχει δίκιο ο Ανδρέας που
διαμαρτύρεται.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Νομίζω έχω το δικαίωμα να διαμαρτυρηθώ και όποιος δεν θέλει
ας βγει έξω να..
Λοιπόν, όλες οι δημοτικές παρατάξεις το συμπ εριλάβανε
έστω και σαν μια αναφορά. Αργότερα ήρθαν και οι προτάσεις

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

42

συγκεκριμένες, είναι πράγματα τα οποία θα τα δούμε στο μέλλον.
Δεν είναι κάτι που λύνεται από τη μια μέρα στην άλλη όπως
αναφέρει κάθε φορά και ο Δήμαρχος για θέματα γραφειοκρατίας
κλπ., αυτό το τέρας, τη λαίλαπα της γραφειοκρατίας, πόσο
χρονοβόρα και καθυστερήσεις σε θέματα έργων και σχεδίων και
μελετών δημιουργεί.
Δεν

θα

πω

τίποτε

άλλο,

θα

περιμένω

να

ακούσω

περισσότερα από το Θοδωρή ο οποίος είναι αποφασισμένος να
πει πάρα πολλά για να γίνουμε και πιο ενήμεροι στα θέματα των
διαθέσεων της Κυβέρνησης κλπ. για τον Σκαραμαγκά.
Είμαστε υπέρ του ψηφίσματος και του αιτήματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Και εγώ θέλω να πω δυο λόγια σχετικά και με την πρόταση και
συνολικότερα το θέμα του Σκαραμαγκά.
τεχνικές.

Δυο παρατηρήσεις έτσι

Θα προτιμούσαμε να υπάρχει η μορφή απόφασης και

όχι ψηφίσματος. Πολλές φορές φέρνουμε ένα ψήφισμα στην αρχή
για ένα ευρύτερα πολιτικό θέμα.
Όχι, λέω ο τίτλος γιατί γράφει ψήφισμα.

Επίσης θεωρώ ότι

θα βοηθούσε να μην λέγαμε, να παρουσιάζαμε πιο συγκεκριμένα
το αίτημα να είναι η ελευθέρωση της ακτής και όχι η προβλήτα. Η
προβλήτα είναι κάτι υλικό, εδώ θέλουμε την ελευθέρωση, την
απόδοση του συγκεκριμένου χώρου.
Ένα

άλλο

θέμα

το

οποίο

προκύπτει

σχετικά

και

επανέρχομαι, έρχομαι σε ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε να είχε
τεθεί και πρωτύτερα γιατί πέρα από τους περιβαλλοντικούς,
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διατυπώθηκαν

και

από

άλλους και έχουν διατυπωθεί κατά καιρούς, υπ άρχει και ένα
νομικό θέμα εδώ ότι ο χώρος ο συγκεκριμένος απαλλοτριώθηκε
για να εξυπηρετήσει έναν συγκεκριμένο σκοπό από τα ναυπηγεία
ο οποίος εδώ και χρόνια δεν εξυπηρετείται.
Και δεν μιλάω για τους πρόσφυγες, θα έρθω και σε αυτό. Η
χρήση

δηλαδή

του

χώρου

ως

χώρου

εναπόθεσης

εμπορευματοκιβωτίων αντίκειται στη χρήση για την οποία έχει
δοθεί.

Οπότε ακόμα και αυτός ο λόγος με μια απόφαση που

μπορεί να πάρουμε μαζική εδώ μπορεί ανάλογα με την απάντηση
ή την έλλειψη απάντησης που μπορεί να δοθεί από την κεντρι κή
διοίκηση να προσβληθεί στα διοικητικά δικαστήρια.

Και πιστεύω

λίγο που το είδα συγκεκριμένα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Στα πλαίσια αυτά και προκειμένου να είναι πιο μαζικό το
αίτημα χωρίς να αναφερθώ συγκεκριμένα στη δική μας παράταξη
αλλά πιο πρόσ φατα στην προσπάθεια της παράταξης του Θοδωρή
του Σπηλιόπουλου, καλό θα ήταν να αναφερθεί επίσης η φράση
και από παρατάξεις της αντιπολίτευσης.

Τ ην απόφαση την

εισηγείται η δημοτική αρχή αλλά καλό είναι να φανεί η μαζικότητα
πέρα από την ψήφιση ότι έχουν γίνει κάποιες ενέργειες.
Γιατί ανεξαρτήτως τώρα των μακετών και των μελετών που
έχουν γίνει από διάφορες παρατάξεις το αίτημα φαντάζομαι είναι
κοινό, είναι τοπικό και υπερτοπικό θα λέγαμε.

Είναι ένα θέμα

τώρα ότι υπάρχει μια αναστολή με τη φιλοξενία των προσφύγων.
Αυτό το βλέπουμε στην εξέλιξή του. Πήγαμε στη Σάμο πριν
ενάμισι χρόνο, είχαν πάρει μια απόφαση για ισότιμη σε όλους
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προσφύγων

δεν

είδαμε

να

εφαρμόζεται.
Μπορεί να μειώνονται οι πρόσφυγες δεν ξέρουμε όμως
αύριο τι θα γίνει, δεν υπάρχει κάτι συγκεκριμένο και από την
ΚΕΔΕ σε σχέση με την ενσωμάτωση κιόλας των ανθρώπων αυτών
γιατί έχει περάσει όλο αυτό το χρονικό διάστημα και οι άνθρωποι
σίγουρα θα έχουν απηυδήσει.
αποχωρήσουν

οι

υπόλοιποι

Αν δεν αποχωρήσουν ή όσοι
πρέπει

να

ενσωματωθούν

στις

τοπικές κοινωνίες και να μην μένουν σε κοντέινερ αλλά σε
διαμερίσματα και να μοιραστούν σε όλους τους δήμους, σε όλη
την Ελλάδα.
Ένα θέμα που τέθηκε και την προηγούμενη φορά με το
πρόσφατο

τραγικό

πνιγμό

του

παιδιού.

Λόγοι

ασφαλείας.

Υπάρχουν διάφορα θέματα εδώ που πρέπει να κοιτάξουμε και σε
συνδυασμό με τη δέσμευση, με το καλό κλίμα που από ότι
κατάλαβα υπάρχει συνδυαστικά να ακολουθηθεί και η πορεία
σιγά-σιγά αδειάσματος όλου του χώρου από τους πρ όσφυγες.
Τ ώρα, πέρα από αυτό εμείς θα καταθέσουμε τη μελέτη που
είχαμε κάνει και μάλιστα τότε είχαμε θέσει να συζητηθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο το θέμα ίσως και λόγω κυρίως για το νομικό
αυτό

θέμα

που

σας

είπα,

ότι

με

μια

απόφαση

Δημοτικού

Συμβουλίου θα ενισχυθεί και θα φέρουμε σε διάλογο γ ραπτό την
κεντρική διοίκηση πέρα από τις προφορικές υποσχέσεις. Αν
υπάρχει αυτό το εχέγγυο τώρα θα το δούμε και μακάρι να υπάρχει
γιατί αυτή η απόφαση που θα πάρουμε είναι έγγραφη.
Κάποια

θέματα

στα

οποία

αναφέρθηκε

και

ο

Ανδρέας

συνδυαστικά με τη δυτική Αθήνα και το τι γίνεται σε άλλες
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περιοχές, βλέπω δημοσίευμα της ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗΣ της Κυριακής
«στην τελική ευθεία η νέα παραλιακή».

Ένα έργο που αφορά τα

νότια προάστια, το οποίο όντως γίνεται τώρα. Προχωράει. Εμείς
είμαστε ακόμα αρκετά πίσω πολιτικά.
Οι

επισκέπτες

οι

οποίοι

έρχονται

και

χαιρετίζουν

τις

διάφορες δραστηριότητες που προφανώς ήρθαν και προχθές της
Κυβέρνησης εδώ είναι υποχρεωμένοι να δείξουν τη φιλολαϊκή
ευαισθησία τους αν όντως υπάρχει. Πόσο μάλλον στη δυτική
Αθήνα όταν προχωρούν άλλα έργα σε ά λλες περιοχές τι εξέλιξη
θα έχουν εδώ τα θέματα αυτά.
υπάρχει

ήδη

δέσμευση

Όπως αναφέρθηκε ο Δήμαρχος

οπότε

είναι

ακόμα

περισσότερο

εκτεθειμένος ο Πρωθυπουργός αλλά πέρα από όλα τα άλλα
έχουμε και το θέμα των προσφύγων.
Δηλαδή είναι ένα σύνθετο θέμα πίσω από το οποίο μπορεί
να κρύβονται διάφοροι και να λένε ξέρεις καθυστερούμε για αυτό
το λόγο, για το ένα, για το άλλο. Υπάρχει ένα θέμα.
Ωστόσο πέρα από αυτό που είπαμε γιατί μια απόφαση
πρέπει να ακολουθήσει και άλλες κινητοποιήσεις ξανά όπως και
σε

άλλες

περιπτώσεις

θα

φωτίσω

κάποιες

πτυχές

που

θα

μπορούσαμε να βοηθήσουμε τον κόσμο, ειδικά τον Χαϊδαριώτη να
συμμετέχει και να είναι πιο διεκδικητικός και αγωνιστικός.
Ο Χαϊδαριώτης, είχαμε αναφερθεί και στην παρουσίαση που
είχαμε κάνει τότε, θεωρούμε ότι έχε ι στο DNA του το όραμα για το
Χαϊδάρι.

Ένα έργο το οποίο υπάρχει, είναι ορατό στο μάτι, ένα

όμορφο έργο, ένα δυνατό έργο που θα κάνει τον Χαϊδαριώτη να
ονειρεύεται για το αύριο θα του δώσει και μια ώθηση. Ειδικά τους
νεότερους.
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Δηλαδή ωραία θα δοθεί ο χ ώρος, τι θα γίνει εκεί;
συζήτηση

πρέπει

να

τρέχει

επάλληλα

γιατί

καλό

Αυτή η
είναι

να

οραματιζόμαστε και να ονειρευόμαστε πάνω σε στέρεες βάσεις
για

να

μπορέσουν

να

υλοποιηθούν

και

τα

συγκεκριμένα

πράγματα.
Και εδώ έρχομαι σε δυο θέματα στα οποία ενδεχομέ νως και
να διαφωνήσουμε ή το έχουμε θέσει και με τον Παναγιώτη την
άλλη

φορά,

είχε

απαντηθεί

και

από τον Καραγιάννη. Εμείς

θεωρούμε ότι η χρηματοδότηση ενός ενδεχόμενου έργου επειδή
προκύπτει

μέσα

από

ευρωπαϊκά

προγράμματα

στα

οποία

ενδεχομένως να υπάρχουν και ΣΔΙΤ για τα οποία διαφωνούμε
πολιτικά, έχει ημερομηνία λήξης.
Όμως σε αυτές τις περιπτώσεις αποτελεί μοχλό πίεσης
εφόσον υπάρχει ημερομηνία λήξης να υλοποιηθεί όσο γίνεται πιο
γρήγορα και το θέμα της απελευθέρωσης του χώρου ώστε εν
συνεχεία

να

υπάρχε ι

ένα

συγκεκριμένο

έργο.

Όταν

τα

χρηματοδοτικά αυτά εργαλεία εκλείψουν δεν θα μπορεί να γίνει
τίποτα.
Πάνω σε αυτό το θέμα επίσης όπως αναφέρθηκα πριν για
την τελική ευθεία στη νέα παραλιακή, εντάξει μπορούμε να
ευλογήσουμε τα γένια μας γιατί θεωρούμε ω ραίο αυτό το σχέδιο
στο

οποίο

αποτυπώσαμε

μια

ιδέα,

αλλά

αν

δείτε

τη

χρηματοδότηση της παραλιακής έγινε από το Ίδρυμα Σταύρος
Νιάρχος και από τον αρχιτέκτονα Ρέντζο Πιάνο.
Ενδεχομένως για εσάς ο Νιάρχος ήταν ένας καταστροφέας ή
οτιδήποτε, δεν ξέρω. Πολιτι κά αν το δούμε θα δεχόμασταν μια
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μελέτη από ένα τέτοιο ίδρυμα να χρηματοδοτηθεί για να γίνει κάτι
όμορφο, κάτι ωραίο, ένα κόσμημα για την περιοχή;
Είναι θέματα τα οποία πρέπει να τεθούν παράλληλα για να
μπορέσει αυτή η απόφαση να οδηγήσει κάπου.
Αυτά ήθελ α να πω. Δεν ξέρω αν έχει να πει κάτι ειδικότερα
ο Καρατζαφέρης ο Βασίλης ο οποίος είναι Μηχανικός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα έχουν τη δυνατότητα μετά και οι δημοτικοί σύμβουλοι.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Θα ψηφίσουμε, απλά ειδικά για την ώρα αυτές οι παρατηρήσεις
αν μπορούσαν να μπουν στο ψήφισμα, να τονιστεί δηλαδή ότι
είναι απόφαση και η συμμετοχή της αντιπολίτευσης..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάνω να επισημάνω ότι το ψήφισμα δεν αναφέρει δημοτική αρχή.
Είναι ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου, του συνόλου δηλαδή.
Δεν λέει πουθενά δημοτική αρ χή, λέει του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και δεύτερον είναι ένα ψήφισμα αίτημα παραχώρησης. Δεν
βάζουμε μετά πως θα το αξιοποιήσουμε κλπ.

Αυτό είναι άλλη

συζήτηση. Τ ο βασικό που ζητάμε εμείς τώρα εδώ σαν Δημοτικό
Συμβούλιο είναι να μας παραχωρηθεί.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚ ΟΣ:
Και εγώ αόριστα αναφέρθηκα ότι θα μπορούσε να πει ότι από
παρατάξεις

της

αντιπολίτευσης

έχει

τεθεί

το

θέμα

της

απελευθέρωσης. Όχι ότι έχουν δείξει μακέτες ή οτιδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει τεθεί από όλους Βαγγέλη και προεκλογικά και στην πορεία.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Συγνώμη, δεν θέλω να ανοίξω τώρα αυτή την κουβέντα αλλά αυτό
που λέει ο Βαγγέλης δεν έχει γίνει ποτέ όχι μόνο στο Χαϊδάρι
ποτέ

σε

κανένα

Δημοτικό

Συμβούλιο.

Οι

αποφάσεις

των

δημοτικών συμβουλίων γίνονται είτε με εισήγηση της δημοτικής
αρχής

είτε

αν

αντιπολίτευση,

βάλει
μια

κ άποιος

παράταξη,

άλλος
γίνεται

θέμα,

ένας

εισήγηση

και

από

την

υπάρχει

απόφαση πια του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και τώρα ποιος μιλάει;
πρόταση

για

το

ΜΕΤ ΡΟ

και

Ο Βαγγέλης ο οποίος έκανε μια
δεν

το

πέρασε

σαν

απόφαση

Δημοτικού Συμβουλίου, το πέρασε σαν απόφαση της παράταξης
κάτι το οποίο βέβαια τα προηγούμενα το είχαν πολεμήσει να μην
έρθει το ΜΕΤ ΡΟ εδώ. Δηλαδή είναι φοβερό αυτό που γίνεται.
Η πρόταση για το ΜΕΤ ΡΟ που ήταν απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου βγήκε προς τα έξω και στα μέσα ότι ήταν πρόταση
μιας παράταξης. Ενώ είχαμε κάνει τόσες επαφές, είχαμε πάει
κάτω στο ΜΕΤ ΡΟ, είχαμε ζητήσει την επέκταση, είχαμε κάνει
έγγραφα, δηλαδή νομίζω ότι λίγο δεν μιλάς τώρα σε ανθρώπους
που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μάλλον για το στρατόπεδο εννοείς, οι παραλείψεις που έχουν
προκύψει με συγκεκριμένα έγγραφα που δεν αφορούν εμένα, εγώ
είπα να αναφερθεί σαν ιστορική αναφορά.

Απόφαση για το

ΜΕΤ ΡΟ δεν έχουμε πάρει.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Η ιστορική αναφορά αναφέρεται στον αγώνα που έκανε το μαζικό
κίνημα,

οι

κάτοικοι,

πολίτες

οι

οποίοι

δημοσιοποιούσαν

έγγραφα. Αλίμονο δηλαδή.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον κ. Σπηλιόπουλο.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Χαίρομαι

καταρχήν

που

έχουμε

με

αυτή

τη

μορφή

έστω

ψηφίσματος ή απόφασης που λέει ο Δήμα ρχος, κουβεντιάζουμε
ένα ζήτημα για το οποίο είχα ζητήσει στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο

να

το

κουβεντιάσουμε

σαν

θέμα

και

έρχεται

με

πρόταση της πλειοψηφίας.
Τ ο σημαντικό βέβαια είναι οι αποφάσεις που θα πάρουμε.
Λέω λοιπόν ότι εμείς, το ψήφισμα αυτό είναι φτιαγμένο με τέτοιο
τρόπο

και

Συμβουλίου,

χαίρομαι
είναι

που

χωράει

προσεκτικά

το

σύνολο

διατυπωμένο

του

και

Δημοτικού

εμείς

θα

το

ψηφίσουμε παρά τις δυο επιμέρους παρατηρήσεις μας.
Τ ο ένα είναι θέλει μια διατύπωση και θέλω να πω ότι είναι
από έναν άνθρωπο προσεκτικό τον Κώστα το Φωτεινάκη που μου
το έστειλε ηλεκτρονικά, εκεί που λέει να προχωρήσετε άμεσα
στην παραχώρηση του προβλήτα νούμερο 4, επειδή μπορεί να
ερμηνευτεί ότι, μάλλον δεν θα πω τι μπορεί να ερμηνευτεί θα
καταλάβετε από τη διατύπωση.
Λέει λοιπόν, ζητάμε να προετοιμάσετε τη δρομολόγηση της
αξιοποίησης του χώρου μετά την τακτοποίηση μεταφορά των
προσφύγων. Αυτή τη διατύπωση λέει. Να είναι δηλαδή σαφές ότι
εμείς αυτό το πράγμα, μετά την τακτοποίησης μεταφοράς των
προσφύγων. Να μην υπάρχει οποιαδήποτε ερμηνεία ότι εμείς
λέμε αυτή τη στιγμή να φύγουν οι πρόσφυγες. Που έτσι και
αλλιώς νομίζω ότι δεν είναι όχι στο μυαλό της πλειοψηφίας δεν
είναι στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Αλλά επειδή
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υπάρχει και κίτρινος τύπος στη χώρα που παίζει με αυτά τα
πράγματα κάνει αυτή την πρόταση.
Τ ο δεύτερο, θα ήθελα να φύγει εγώ προσωπικά αυτό που
λέει να έρθει η παραχώρηση του προβλήτα νούμερο 4 στο Δήμο
Χαϊδαρίου. Και θα πω με δυο κουβέντες, δεν είναι της ώρας να το
αναλύσουμε και απλώς να λέει για δημόσι α και κοινωφελή χρήση
για την καλυτέρευση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του
Χαϊδαρίου και της δυτικής Αθήνας.
Επειδή από την εμπειρία στο πάρκο Τ ρίτση έχει αναπτυχθεί
μια συζήτηση η οποία δεν είναι της στιγμής, έχουμε να λύσουμε
άλλα πράγματα, νομίζω ότι θα έχουμε την ευκαιρία προϊόντος του
χρόνου και κουβεντιάζοντας και αφού ευοδωθούν όλες αυτές οι
ενέργειες, να δούμε εάν αυτός ο χώρος μαζί με το σύνολο,
δηλαδή τα 220 στρέμματα μαζί με τα 5 στρέμματα της ακτής θα
πρέπει να είναι στο χειρισμό του Δήμου ή στη μορφή ενός
πάρκου.
Αυτό

δεν

το

βάζω

κατ΄

αντιδιαστολή.

Λέω

ότι

έχει

αναπτυχθεί μια συζήτηση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα
τέτοιων

χώρων.

Γιατί

μιλάμε

για

225

στρέμματα.

Έχουμε

αρνητικά ζητήματα όσον αφορά το χειρισμό τέτοιων χώρων από
δήμους όχι α πό πρόθεση αλλά κυρίως από την οικονομική τους
ανεπάρκεια το να μπορέσουν να χειριστούν αυτούς τους χώρους.
Δεν το ανοίγω κατ΄ αντιπαράθεση απλώς λέω αυτή τη
διατύπωση. Ούτε θα παίξει ρόλο το τι θα ψηφίσω. Απλώς το λέω
για να γραφτεί στα πρακτικά.
Τ ώρα, όσον αφορά την ουσία του ζητήματος. Θέλω να
θυμίσω εμείς πήραμε πρωτοβουλίες ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι
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είμαστε και υπεράνω υποψίας σαν χώρος δημοτικός και με την
πολιτική υποστήριξη συγκεκριμένων κομμάτων, και όχι μόνο
βέβαια, στο να σηκώσουμε αυτό το ζήτη μα για να διευκολύνουμε
θα λέγαμε στα πλαίσια της προγραμματικής αντιπολίτευσης και το
Δήμο

και

τη

δημοτική

αρχή

και

το

σύνολο

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.
Δεδομένου

ακριβώς

για

αυτό

το

σημείο

που

ανέφερα

προηγουμένως ότι το σήκωμα αυτού του ζητήματος δηλαδή το να
αποδοθούν τα 220 στρέμματα, για αυτούς που ανιχνεύουν και
θέλουν να δημιουργήσουν πρόβλημα θα μπορούσε να ταυτιστεί με
αυτό που σε άλλους χώρους έχουν ανακινήσει το να φύγουν οι
πρόσφυγες και να μας αδειάσουν τον τόπο.
Εμείς λοιπόν λέω ξεκινώντας πρι ν να μπω στην ουσία του
ζητήματος, κάνω μια πολιτική τοποθέτηση και λέω ότι το Χαϊδάρι
των προσφύγων επιβεβαίωσε την κληρονομιά, την ιστορική του
κληρονομιά

με

τον

τρόπο

που

το

σύνολο

του

Δημοτικού

Συμβουλίου και των Χαϊδαριωτών υποδέχτηκε τους πρόσφυγες.
Και

τολμώ

να

πω

ότι

από

την

άποψη

των

ιστορικών

περιόδων το Χαϊδάρι πολιτικά λέω ότι έχει κριθεί και θα μπορούμε
να λέμε όταν θα γράφουμε τη δημοτική ιστορία όσον αφορά τα
μνημεία

πολιτισμού,

το

Χαϊδάρι

των

4

ιστορικών

περιόδων

συνήθως λέμε όλοι μας και ε ννοούμε την περίοδο της αρχαίας
ιεράς οδού και ότι συνεπάγεται, την περίοδο της βυζαντινής
μονής

Δαφνίου και ότι συνεπάγεται, την περίοδο του 1821

Καραϊσκάκη και ότι συνεπάγεται και την περίοδο της εθνικής
αντίστασης, μπλοκ 15, μνημείο 59 μαρτύρων που το λ έμε κοινώς
Λέλας Καραγιάννη.
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Λέω λοιπόν ότι υπάρχει και μια 5 η ιστορική περίοδος που
πολιτικά έχει κριθεί και μένουν και οι ιστορικοί να το αποδεχθούν.
Ποια είναι η 5 η αυτή ιστορική περίοδος;
αλληλεγγύης

του

Χαϊδαρίου

Είναι η περίοδος της

στους

πρόσφυγες,

στα
και

προσφυγόπουλα

που

τα

υποδεχτήκαμε

στα

ενσωματώθηκαν

κατά

το

δυνατόν

μπορούσαμε

όσο

σχολεία

στην

χαϊδαριώτικη κοινωνία.
Με

αυτή

την

έννοια

λοιπόν

νομίζω

ότι

αυτό

σημαντικό το οποίο τιμά το Δήμο μας, τιμά όλους.

είναι

το

Η πολιτεία

έδειξε κατ΄ αντι διαστολή προς το Ωραιόκαστρο ότι ο Δήμος
Χαϊδαρίου ανταποκρίθηκε στο αίσθημα αλληλεγγύης ανθρωπιάς
απέναντι στο προσφυγικό κύμα που έλαχε στη χώρα μας αυτούς
τους ανθρώπους που στο πέρασμά τους ξαφνικά να κλείσουν τα
σύνορα της Ευρώπης λόγω συγκεκριμένων π ολιτικών και εμείς
είχαμε την υποχρέωση να τους περιθάλψουμε.
Και ο Δήμος Χαϊδαρίου γενικά αλλά και οι άνθρωποι στο
Χαϊδάρι έκαναν ότι μπορούσαν και θεωρούμε ότι είμαστε μέρος
και εμείς σαν παράταξη αυτής της θετικής ιστορίας που με τους
ανθρώπους μας μαζί και μετά στη συνέχεια για έναν ολόκληρο
χρόνο καταφέραμε μέχρι που να μπορέσουν οι κρατικές δομές να
ανταποκριθούν συμβάλλαμε καθημερινά, Χριστούγεννα, Πάσχα,
καλοκαίρι, Δεκαπενταύγουστο σε βάρδιες να μπορέσουμε να
υπηρετήσουμε τους ανθρώπους αυτούς που έ τσι και αλλιώς και
λόγω του μεγάλου πληθυσμού χρειαζόντουσαν να λυθούν και
ζητήματα υποστήριξης σε ότι έχει σχέση με το φαγητό, τα τρόφιμα
κλπ.
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Και αυτό νομίζω για άλλη μια φορά και πρέπει να το λέμε
σύσσωμο το Χαϊδάρι ανταποκρίθηκε.
Τ ώρα, για την ουσία του ζητήματος.

Εμείς κάναμε ένα

δεκαπενθήμερο εκδηλώσεων και θέλω να πω λοιπόν, απαντώ και
στο ερώτημα που εντάσσουμε την απόδοση αυτή σε κοινωφελή
χρήση για τους Χαϊδαριώτες και τους κατοίκους δυτικής Αθήνας.
Τ ο ονομάσαμε αναπτυξιακή πρόταση Χαϊδαρίου, μονοπάτια
πολιτισμός Σκαραμαγκάς. Πρέπει να σας πω ότι υπήρχε μια
συζήτηση και πριν τις εκλογές που το σύνολο των αριστερών
ριζοσπαστικών κινήσεων επεξεργαστήκαμε μια πρόταση για τη
δυτική Αθήνα.
Και άλλες παρατάξεις εμείς λέμε ότι τους απασχολεί το
ζήτημα της υποβάθμισης της δυτικής Αθήνας, ένα ζήτημα που
ιστορικά μας κυνηγάει, αφορά εμάς, τα παιδιά μας και τα εγγόνια
μας και που παρά τα ρυθμιστικά σχέδια της Αθήνας και τις
διάφορες διατυπώσεις που υπήρξαν από όλες τις κυβερνήσεις και
τη σημερινή αυτό το χάσμα θέλει τρομερή προσπάθεια πολιτική,
κινηματική και κυρίως θα έλεγα από τους δήμους και όσον αφορά
εμάς το δικό μας το Δήμο να συμβάλει σε αυτό το ζήτημα.

Διότι

πραγματικά υπάρχει μια διαφορά περνώντας το ποτάμι σε ότι
αφορά τις υποδομές και μια σειρ ά άλλα πράγματα.
Λέμε λοιπόν ότι το Χαϊδάρι για να μπορέσει να παίξει ένα
σύγχρονο ρόλο για τους κατοίκους τους, για να μπορέσει να
δημιουργήσει θέσεις εργασίας, αναπτυξιακή δυναμική για την
πόλη χρειάζεται έχοντας μάλιστα και το πλεονέκτημα ότι σήμερα
μπορούμε πια να λέμε ότι έχουμε την πολιτιστική πρωτεύουσα
την Ελευσίνα του 2021 να αναδείξει τους αρχαιολογικούς χώρους,
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τα ιστορικά μνημεία να μπορέσει να εισπράξει χρήματα και από το
τουριστικό προϊόν, αυτό που λέμε ότι τα 3.000.000 επισκεπτών,
τουριστών έρχονται στην Αθήνα και που λένε όλοι ότι θα γίνουν
7.000.000.
Αντί

λοιπόν

να

κινούνται

Ελευσίνα

νομίζω

ότι

και

το

στον

άξονα

Χαϊδάρι

Ακρόπολης

δικαιούται

μια

και

τέτοια

ανάπτυξη και σε αυτόν τον τομέα. Παράλληλα βέβαια με την
ανάπτυξη

των

ναυπηγείων

αφού

λυθούν

ζητήματα

ώστε

πραγματικά θα έλεγα το Χαϊδάρι να ξαναγίνει ένα εργοτάξιο με
την καλή έννοια του όρου.
Χρειάζεται

λοιπόν

μια

ενιαιοποίηση

των

αρχαιολογικών

χώρων της Ιεράς Οδού, της Μονής Δαφνίου, του Σκαραμαγκά, της
Λίμνης Κουμουνδούρου, του μνημείου Πλομπίδη, μνημείο Λέλας
Καραγιάννη, μπλοκ 15 και Παλατάκι.
Αυτό λοιπόν το σχέδιο μαζί με την απόδοση των 220
στρεμμάτων που θα πω μετά για αυτό, μπορεί να βοηθηθεί και με
την ανάδειξη της ήδη υπάρχουσας ακτής των 5, 6 στρεμμάτων
που θα βοηθήσει λοιπόν σαν σημείο αναφοράς.
Είναι ένα σχέδιο συνολικό το οποίο όμως δεν απαιτεί να
γίνει μόνο του όλο μαζί αλλά μπορεί να γίνει και τμηματικά αρκεί
να έχουμε μια ενιαία αντίληψη.

Έτσι λοιπόν νομίζω ότι σε αυτή

την κατεύθυνση εγώ δεν θα σταθώ τόσο πολύ στο παρελθόν που
η Διαφάνεια, Ανάπτυξη, Δημοκρατία έτσι λεγόταν η παράταξη, στη
συνέχεια οι Πολίτες σε Δράση, Οικολόγοι Πράσινοι και ξανά
Πολίτες σε Δράση, σαν ιστορική συνέχεια ενός οράματος που είχε
περιγραφεί και από τον Δημήτρη τον Σκαμπά συνολικά για τη
δυτική

Αθή να

νομίζω

ότι

το

υπηρετήσαμε

όσο

μπορούσαμε
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καλύτερα όλα τα προηγούμενα χρόνια και σήμερα μαρσάρουμε θα
λέγαμε τις μηχανές μας και θεωρούμε ότι και το Δημοτικό
Συμβούλιο μπορεί να συμβάλει σε αυτή την κατεύθυνση.
Λέω λοιπόν το εξής, αυτό που το 2005 ο Δημή τρης ο Βίτσας
το επεξεργάστηκε σε πρώτη φάση, το 2008 οι Πολίτες σε Δράση
Χαϊδαρίου

επεξεργάστηκαν

μια

προμελέτη,

υπάρχει

αυτή

η

προμελέτη και θα θυμίσω λίγο και τα νούμερα και μιλάμε για
10.000.000 που τάξη μεγέθους συν/πλην αυτό το σχέδιο λοιπόν
το οποίο παρουσιάστηκε το 2009 εκεί στην ακτή, νομίζουμε ότι
μπορεί να είναι μια βάση συζήτησης για το Δήμο.
Δηλαδή σήμερα κανονικά αν ήμασταν σωστοί θα έπρεπε αντί
να κουβεντιάζουμε για ένα ψήφισμα θα έπρεπε να εγκρίνουμε μια
προμελέτη.

Εγώ

λέω

λοιπόν ότι

έχουν

κατατεθεί και άλλες

προτάσεις. Νομίζω ότι με πολύ σύντομο τρόπο ο Δήμος πρέπει
σε αυτό το συγκεκριμένο θέμα να πάρει μια απόφαση που να λέει
ότι πρέπει να υιοθετήσει ή κάποια πρόταση ή να προκηρύξει
κάποια πρόταση και να καλέσει τους μελετητές την άλφα ή βήτα
μορφή που θα καταληχθεί γιατί εμείς δεν θεωρούμε τίποτα
θέσφατο. Θεωρούμε το γενικό περίγραμμα.
Αυτό λοιπόν θα μας δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσουμε
με πιο γρήγορους ρυθμούς. Τ ι έχουμε αυτή τη στιγμή στο χέρι.
Εμείς τουλάχιστον το Γενάρη του 2017 ε πισκεφτήκαμε τον Βίτσα,
επισκεφτήκαμε τον Τ ερζάκη με την ιδιότητα που είχε όχι ως
μελετητής αλλά σαν Πρόεδρος της εταιρίας Ελληνικού Δημοσίου
και στη συνέχεια έκανα σαν εκπρόσωπος της παράταξης πάρα
πολλές επαφές με τον Τ σόκα και πρόσφατα το Σεπτέμβριο όπω ς
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σας είχα πει και την προηγούμενη φορά και με τη Ρένα τη
Δούρου.
Αυτό

λοιπόν

που

υπάρχει

και

που

διατυπώθηκε

στην

εκδήλωση που κάναμε είναι ότι υπάρχει πολιτική υιοθεσία του
σχεδίου και μάλιστα ο Σπύρος ο Τ ζόκας δεσμεύτηκε ότι εφόσον
κατατεθεί από το Δήμο αυτό το σχέδιο μπορεί να το.., δεσμεύτηκε
δηλαδή σε συνεννόηση με τη Ρένα τη Δούρου στην εκδήλωση που
κάναμε του Σαββάτου στον Σκαραμαγκά ότι μπορεί να το..,
δεσμεύεται όπως έκανε και με τα αντιπλημμυρικά και άλλα
ζητήματα με το μπλοκ 15 να το υιοθετήσει και να υπάρξει
απόφαση.
Αυτό λοιπόν είναι το συγκεκριμένο ζήτημα το οποίο θεωρώ
ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό σαν πολιτική δέσμευση. Έχει
ειπωθεί δημόσια, έχει βιντεοσκοπηθεί, έχει γραφτεί σε δελτίο
τύπου που έχω κοινοποιήσει και επομένως μένει από το Δήμο να
πάρει τις αντίστοιχες πρωτοβουλίες.
Και πρέπει να πω ότι επίσης υπήρξε η συμπαράσταση εκτός
από τον Δημήτρη Βίτσα που παρευρέθηκε στην εκδήλωση και από
τον Τ ζανέτο το Φιλιππάκο και σε σχέση με τις δραστηριότητες
που αφορούν τα ζητήματα μεταναστευτικής

πολιτικής και το

χειρισμό αυτού του ζητήματος σε μια λογική επίλυσης, είτε
κάποιοι άνθρωποι γυρνάνε στις πατρίδες τους, κάποιοι άνθρωποι
θα πάνε αλλού και κάποιοι άνθρωποι θα ενταχθούν σε δομές στα
πλαίσια

του

προγράμματος

της

Ύπατης

Αρμοστείας που το

Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής εφαρμόζει.
Επομένως δεν θα είναι αυτό το πρόβλημά μας. Τ ο πρόβλημά
μας λοιπόν είναι να επεξεργαστούμε αυτά τα ζητήματα.

Σε αυτή
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την κατεύθυνση λοιπόν επειδή θεωρούμε συν Αθηνά και χείρα
κίνει εμείς κάναμε ένα 15νθημερο εκδη λώσεων που εκτός από τις
έξι μέρες ήμασταν στις πλατείες και κάναμε την τελική εκδήλωση
το Σάββατο και επιλέξαμε το Σκαραμαγκά και όχι εδώ ή κάπου
αλλού ακριβώς για να σηματοδοτήσει, κάναμε και μια θαλάσσια
βόλτα και σε αυτό καλώ και το Δήμο να συμβάλει, μ ια θαλάσσια
βόλτα, θαλασσινή βαρκάδα Σκαραμαγκάς -Ελευσίνα.
Πρέπει να πούμε ότι είχε γίνει μια τέτοια πριν από 20 χρόνια
από τους φίλους της Οικολογικής Κίνησης Ελευσίνας στην οποία
εμείς είχαμε συμμετάσχει σαν φυσικά πρόσωπα. Θέλω να πω
λοιπόν

ότι

είναι

ευ καιρία

να

αναδειχθούν

και

τα

ζητήματα

απορρύπανσης του κόλπου της Ελευσίνας και γενικότερα του
Αργοσαρωνικού αλλά λέω από τη δική μας πλευρά. Και νομίζω ότι
μπορεί ο Δήμος Χαϊδαρίου να πάρει πρωτοβουλίες. Εμείς σε αυτή
την κατεύθυνση έχουμε απευθυνθεί παντ ού όσο μπορούμε.
Και νομίζουμε ότι στα πλαίσια και αυτού του ψηφίσματος
που παίρνουμε σήμερα θα πρέπει να απευθυνθούμε στο Δήμο της
Ελευσίνας, στη Σαλαμίνα, στον Ασπρόπυργο και όπου αλλού
νομίζουμε.
Θα έλεγα επίσης ότι εγώ κάλεσα και την Αντιπεριφέρεια
Δυτικής Αθήνας σε κοινό μέτωπο με την αντιπεριφέρεια δυτικής
Αττικής. Νομίζω επειδή πολλές φορές πραγματικά βαλτώνουμε σε
πάρα πολλά πράγματα, το καταλαβαίνω, μικρά πράγματα τα
μεγάλα τα θεωρούμε ότι είναι δύσκολα κλπ. Νομίζω ότι τα μεγάλα
πράγματα σήμερα μπο ρούμε με μέθοδο να τα βάλουμε γιατί
αφορά τη ζωή μας, αφορά την ανάπτυξη στη Δυτική Αθήνα.
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Θα έλεγα επίσης με αφορμή τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά
κάποτε το οικολογικό κίνημα θεωρούσε αδιανόητο σε περιοχές να
υπάρχει που λέγαμε για ανάπτυξη για τουριστικό προϊό ν να
υπάρχουν τα ναυπηγεία. Σήμερα είμαστε υποχρεωμένοι χωρίς να
σημαίνει ότι έχουν λυθεί όλα τα ζητήματα να διαχειριστούμε και
να καλοδεχθούμε την ανάπτυξη γιατί αυτό δεν είναι λειτουργία
ναυπηγείων, αυτό το ότι συντηρούνται με έργα από το Πολεμικό
Ναυτικό.
Αφού λυθεί το πρόβλημα του ιδιοκτησιακού καθεστώτος που
θα λυθεί από ότι είπε ο Βίτσας έτσι και αλλιώς, δηλαδή είτε έτσι
είτε αλλιώς θα λυθεί στα διοικητικά δικαστήρια της Ευρώπης θα
έχουμε ένα αποτέλεσμα που θα λέει είτε πληρώνει το δημόσιο είτε
πληρώνει ο ΣΑΦΑ, θα λυθεί όμως. Αυτό είναι κέρδος για εμάς για
όλα αυτά τα ζητήματα.
Τ ο μαζεύω Πρόεδρε, έτσι και αλλιώς δεν κουβεντιάσαμε
αυτά τα τρία χρόνια και το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό να
διατυπωθούν με σαφήνεια το τι λέει ο καθένας και λέω λοιπόν το
εξής.

Ότι στα πλαίσια αυτών των ενεργειών όσων μπόρεσα να

πω, εμείς θα συνεχίσουμε την παρουσίαση αυτής της πρότασής
μας συμβάλλοντας με το δικό μας τρόπο στις γειτονιές του
Χαϊδαρίου, ήδη έχω ζητήσει και σε άλλες περιοχές να κάνω
εκδηλώσεις και νομίζω ότι θα πρέπει να επανέλθουμε. Εγώ αυτό
ζητώ να δεσμευτεί ο Δήμαρχος σήμερα.

Εκτός από το πολιτικό

ψήφισμα να προχωρήσουμε, νομίζω να κάνει τις αντίστοιχες
επαφές αυτές που έχει κάνει από αυτά που λέγονται και από αυτά
που δεν λέγονται, το κατανοώ.

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

59

Εγώ πιστεύω ό τι διευκόλυνα σαν παράταξη από τη δική μας
πλευρά στο ζήτημα του χειρισμού του θέματος επειδή είναι οι
πρόσφυγες εκεί. Και νομίζω ότι με πάρα πολύ προσοχή θα
πρέπει να κερδηθεί αυτός εδώ ο χρόνος γιατί εγώ λέω και αν
αύριο το πρωί φύγουν οι πρόσφυγες όλα α υτά τα πράγματα και με
τη γραφειοκρατία που υπάρχει χρειάζεται μια διετία με ούριο
άνεμο στις πολιτικές αποφάσεις, στα χρήματα κλπ.
Αυτά, αν έχω ξεχάσει κάτι θα συμπληρώσω μετά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε το Θοδωρή Σπηλιόπουλο. Ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Σε αυτά τα θέματα όταν μιλάς μετά το Θοδωρή είναι εξαντλητικό,
έχεις ήδη εξαντληθεί περιμένοντας να μιλήσεις. Θα προσπαθήσω
για αυτό να είμαι όσο μπορώ πιο σύντομος.
Νομίζω ότι το ψήφισμα και ως κίνηση αλλά και ως κείμενο
είναι ένα θετικό στοιχείο.

Εννοώ ό τι είναι από τις λίγες φορές

που ένα ψήφισμα της δημοτικής αρχής δεν έχει ακρότητες, νομίζω
ότι μπορεί να συμπεριλάβει όλες τις παρατάξεις. Είναι αρκετά
προσεκτικό επομένως εμείς εξ αρχής δηλώνουμε ότι θα το
ψηφίσουμε.

Άλλωστε

η

αξιοποίηση

και

της

περιοχής

του

Σκαραμαγκά αλλά και πολλών άλλων χώρων στο Δήμο μας, στην
πόλη μας έχουμε πει πολλές φορές ότι είναι πρωταρχικό μας
στόχος.
Αποτελούσε σημαντικό κεφάλαιο και στο προεκλογικό μας
πρόγραμμα, είναι ταυτισμένο με μια συγκεκριμένη λογική που
έχουμε

για

τη ν

αξιοποίηση

αυτών

των

χώρων

και

για
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αναβάθμιση της ίδιας της πόλης, της αναβάθμισης της ποιότητας
ζωής των δημοτών.
Βέβαια σήμερα αυτό το οποίο κάνουμε είναι το άλφα και
μέχρι να φτάσουμε στο Ω έχουμε πάρα πολύ δρόμο.

Είναι ένα

πρώτο βήμα στο οποίο νομίζω κανείς δεν μπορεί να διαφωνήσει.
Όμως πιστεύω ότι επί της ουσίας δεν μπορούμε να πετύχουμε
πολλά έτσι όπως έχει γίνει η κατάσταση. Μόνο επικοινωνιακά
αυτή τη στιγμή μπορούμε να προχωρήσουμε κάποια πράγματα,
έχουμε μείνει πάρα πολύ πίσω.
Και αυτός ήταν και ο λόγος που εμείς είχαμε εκφραστεί
αρνητικά στο να γίνει το κέντρο φιλοξενίας προσφύγων στη
συγκεκριμένη περιοχή παρά τις ευαισθησίες που έχουμε και για
τους πρόσφυγες και για τις συνθήκες διαβίωσης. Είχαμε από την
αρχή επισημάνει ότι και οι συνθή κες διαβίωσης σε αυτό το χώρο
δεν είναι οι ιδανικές αλλά και ο συγκεκριμένος χώρος αν θέλουμε
να αξιοποιηθεί τα επόμενα χρόνια, την επόμενη δεκαετία δεν
μπορεί

αυτή

τη

στιγμή

να

γίνει

κάτι

τέτοιο

εξαιτίας

της

εγκατάστασης εκεί του κέντρου φιλοξενίας το οπο ίο θα παραμείνει
και για αρκετά χρόνια ακόμα.
Νομίζω ότι για τα επόμενα δέκα χρόνια δεν μπορούμε να
μιλάμε για ουσιαστική αξιοποίηση του χώρου. Παρόλα αυτά είναι
θετικό, είναι το πρώτο βήμα. Εμείς θα θέλαμε να προχωρήσουμε
ακόμα περισσότερο, να υπάρχει ήδ η ένα master plan, να υπάρχει
ήδη ένας οδικός χάρτης για το πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτός ο
χώρος.
Έχουμε

τονίσει

πολλές

φορές

τον

τρόπο

που

εμείς

σκεφτόμαστε, το πρότυπό μας για την αξιοποίηση τέτοιων χώρων
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είναι η μαρίνα του Φλοίσβου, είναι ο παλιός ιπ πόδρομος στο
ίδρυμα Νιάρχου τώρα, δεν είναι το θεαθήναι, δεν είναι το πάρκο
Τ ρίτση. Κ αι αν είναι να πάρουμε σαν Δήμος ένα χώρο και ύστερα
από μερικά χρόνια να επικρατεί η κατάσταση που επικρατεί
σήμερα στο Πάρκο Νεολαίας στο Θεαθήναι δεν έχει κανένα
νόημα.
Είμαστε πλέον με μοναδικό τρόπο πιστεύουμε ότι μπορεί με
τις σύγχρονες συνθήκες που έχουν δημιουργηθεί μόνο μέσα από
τις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, μόνο μέσα από την
προσέγγιση ιδρυμάτων όπως το ίδρυμα Νιάρχου, αν ο Δήμος
οργανωμένα πήγαινε στο ίδρυμα Νιάρχου πιστεύω ότι θα ήταν και
για εκείνο ένα πρώτο μέλημα στην περιοχή που τόσο πολύ έχει
επιβαρυνθεί από συγκεκριμένες δραστηριότητες να συμβάλει στην
αναστροφή αυτής της κατάστασης και στη μελλοντική αναβάθμιση
της περιοχής.
Αλλά βέβαια δεν είναι μόνο το ίδρυμα Νιάρχου υπάρχουν
πάρα πολλά άλλα ιδρύματα, υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι που
μέσα

από

τη

σύμπραξη

δημοσίου

και

ιδιωτικού

τομέα

θα

μπορούσαν να συμβάλουν, για εμένα ο μοναδικός τρόπος μέσα
στα επόμενα χρόνια να αξιοποιηθεί όχι μόνο το ξανα λέω η
συγκεκριμένη περιοχή αλλά και άλλες περιοχές του Χαϊδαρίου.
Και δεν ανέφερα τυχαία το Θεαθήναι γιατί πιστεύω ότι είναι
λάθος που θα χαρακτηριστεί δασικό γιατί έτσι δεν μπορεί να
αξιοποιηθεί, ξέρω Κίμωνα ότι διαφωνείς σε αυτό. Δεν μπορεί να
αξιοποιηθεί το Θεαθήναι, δεν μπορεί να αξιοποιηθεί ο χώρος.
Ένας χώρος για τον οποίο έχουν δαπανηθεί πολλά εκατομμύρια,
ευρωπαϊκά κονδύλια δυο φορές έχουν δοθεί.

Να έχει σήμερα
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αυτή την εικόνα και δυστυχώς το μέλλον του προδιαγράφεται
ζοφερό, δεν πιστεύω ότι μπορ εί να γίνει τίποτα εκεί. Συνεχώς θα
ρημάζει και όσο περνάνε τα χρόνια θα γίνεται διαρκώς χειρότερη
η κατάσταση.
Μια παρένθεση ήταν αυτή επειδή αναφέρθηκε ο Δήμαρχος
και στην αρχική του εισήγηση για την τελική απόφαση ως προς το
συγκεκριμένο χώρο. Και νομίζ ω σχετίζεται όπως σας είπα και
πριν με τη δική μας φιλοσοφία, με τη δική μας λογική για το πώς
θα πρέπει τα επόμενα χρόνια να αξιοποιηθούν οι πολύ σημαντικοί
χώροι που διαθέτει η πόλη μας και που θα μπορούσαν να
αλλάξουν πραγματικά και την εικόνα της πόλης προς το καλύτερο
αλλά και την ποιότητα ζωής των δημοτών.
Από εκεί και πέρα όπως είπα συμφωνούμε.

Τ ο επόμενο

βήμα θα ήταν να υπάρξει ένα master plan για το χώρο, για το
πώς θεωρούμε εμείς εδώ, για το πώς πιστεύουμε ότι θα πρέπει
να αξιοποιηθεί, με ποιες χ ρήσεις θα πρέπει να αξιοποιηθεί ο
συγκεκριμένος χώρος. Νομίζω ότι θα πρέπει να δοθεί έμφαση σε
αθλητικές χρήσεις, σε χρήσεις αναψυχής και πρασίνου.
Όλα

αυτά

όμως

μέσα

από

μια

ολοκληρωμένη

μελέτη.

Ολοκληρωμένη μελέτη οικονομοτεχνική που να εμπεριέχει και τη
ρεαλιστική αξιοποίηση του χώρου. Τ ο λέω και πάλι, το να πάρει
ο Δήμος ένα χώρο που δεν θα μπορεί να τον κάνει τίποτα, δεν θα
μπορεί να τον αξιοποιήσει όταν βέβαια με το καλό φύγει από εκεί
το κέντρο φιλοξενίας των προσφύγων, νομίζω ότι επί της ουσίας
δεν θα αλλάξει και την εικόνα την οποία έχει αυτή τη στιγμή η
περιοχή.
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Μόνο όταν εξασφαλίσουμε ότι θα υπάρχουν τα απαραίτητα
κονδύλια

και

οι

απαραίτητες

μελέτες

για

την

πραγματική

αξιοποίηση αυτού του χώρου θα έχουμε κάνει και το ουσιαστικό
βήμα πέρα από τις κινήσεις τις οποίες αυτή τη στιγμή μπορούμε
να κάνουμε.

Και επαναλαμβάνω για εμένα έχουν πολύ μικρή

ουσία και πολύ μικρή αποτελεσματικότητα με τις συνθήκες που
έχουν δημιουργηθεί στην περιοχή τα τελευταία χρόνια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕ ΡΑΚΑΣ:
Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, επειδή θα πρέπει να είμαστε
δίκαιοι απέναντι σε κάποιους ανθρώπους μια και η ιστορία είναι η
πρώτη επιστήμη, θα φροντίσω να είμαι επιγραμματικός σε 4, 5
πράγματα και να κάνω κάποιες συμπληρώσεις ή διορθώσεις στο
ψήφισμα το οποίο έχετε φέρει στου οποίου τον πυρήνα, την
καρδιά

συμφωνούμε

σε

κάθε

περίπτωση.

Πιστεύω

ότι

οι

συμπληρώσεις αυτές, οι βελτιώσεις θα καθορίσουν καλύτερα αυτό
το οποίο ζητάμε.
Λοιπόν, ξεκινώντας όπως είπα επιγραμματικά και σεβόμενος
την ιστορία, να μην ξεχάσω ότι μιλάω για λογαριασμό της Κίνησης
του Διάφανου Δήμου αλλά και για λογαριασμό του Κίμωνα του
Φουντούλη ο οποίος είχε μια τεράστια συμβολή σε αυτή την
ιστορία όπως εξελίχθηκε στη συνέχεια. Αν βέβαια θελήσει κάτι να
συμπληρώσει ή να διευκρινί σει πιστεύω ότι θα έχετε την ευγενή
καλοσύνη να του δώσετε το λόγο.
Λοιπόν, θέλω να υπενθυμίσω λοιπόν το εξής πρώτα -πρώτα.
Υπήρξε δέσμευση του σημερινού πρωθυπουργού από το ’09 που
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ήταν Πρόεδρος και αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ για την άμεση απόδοση
του προβλήτα 4 στους πολίτες δυτικής Αθήνας, ένα.
Δυο, υπήρξε ουσιαστική συμβολή και πρωταγωνιστική η
στάση

του

τότε

υπουργού

ή

του

σημερινού

αναπληρωτή

υπουργού Άμυνας του κ. Βίτσα ο οποίος μετείχε και διεκδικούσε
ακριβώς αυτό το δικαίωμά μας το οποίο διεκδικούμε και εμ είς.
Παρενθετικά λέω ότι όταν επρόκειτο να έρθουν οι πρόσφυγες
θυμάμαι εδώ ότι υπήρχε μια επιστολή του προς το Δημοτικό
Συμβούλιο που ζήταγε αν όχι τη σύμφωνη, τουλάχιστον τη γνώμη
του Δημοτικού Συμβουλίου, ο μεθερμηνευόμενο ουσιαστικά και
νομικά σημαίνει ότι αποδεχόταν την ιδιοκτησία την οποία, το
δικαίωμά μας μην λέω ιδιοκτησία, το δικαίωμα το οποίο έχουμε.
Άρα λοιπόν αυτό που προέχει είναι η άμεση ξεκάθαρη
απόδοση του προβλήτα 4, αυτών των στρεμμάτων καθώς των
μέτρων καθώς και των άλλων που δεσμεύτηκαν για κάποιο
συγκεκριμένο σκοπό. Δεν χρησιμοποιήθηκαν, μεταλλάχθηκαν θα
έλεγα τα 120 στρέμματα, μπαζώθηκαν και μια και μιλάμε τώρα και
επειδή έχουμε πολλά πράγματα στο πίσω μέρος του μυαλού μας
ή κάποιοι τα έχουν, εγώ τα έχω πάντως μπροστά και αυτό ήταν το
λάθος

μου

θεωρηθεί

πάντα,

ότι

είναι

αυτό
μια

δεν θέλω
διεκδίκηση

σε
η

καμία
οποία

περίπτωση
έχει

να

χαρακτήρα

μικροκομματικό, παλαιοκομματική και θα πω γιατί το λέω αυτό ή
οτιδήποτε άλλο.
Δηλαδή πρέπει να φύγει αυτή τη στιγμή από τη σκέψη του
καθένα από εμά ς αλλά και του κόσμου ότι λειτουργεί έτσι, εκλογές
έρχονται, κοντά είναι οι εκλογές τα δυο χρόνια και εν πάση
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περιπτώσει κάτι πρέπει να δώσουμε ή κάτι πρέπει να δείξουμε ότι
δίνουμε. Αυτό το επισημαίνω.
Τ ι υπήρξε στη συνέχεια. Υπήρξε η επιστολή τότε του Βίτσα
το ’09 προς τον Πρωθυπουργό Παπανδρέου. Υπήρξε η επιστολή,
μάλλον

η

θέση

με

την

επιστολή

αυτή

από

τον

σημερινό

Πρωθυπουργό στη Βουλή στον Παπανδρέου για την απόδοση
δηλαδή. Ακόμα και του τέως δημάρχου του κ. Μαραβέλια.
Το

’10

έστειλα

και

εγώ

επιστολ ή

στον

Πρωθυπουργό

Παπανδρέου με αυτό το αίτημα. Τ ο ’16 έστειλε και ο Φουντούλης
στη συνέχεια της δικής μου ας πούμε θέσης αυτής και όταν λέω
της δικής μου δεν εννοώ ατομικά, της παράταξης που τότε ήμουν
επικεφαλής.
Στο φυλλάδιο δε θέλω να επισημάνω της δ εύτερης Κυριακής
του υποψήφιου τότε δημάρχου κυρίου Μαραβέλια αναφερόταν σε
θερμοκοιτίδες επιχειρηματικότητας δηλαδή ΒΥΠΕ ή βιομηχανικό
πάρκο. Για μια τέτοια δηλαδή λειτουργία.
Είναι αλήθεια και αυτό πρέπει να το λέμε ότι ο αγώνας που
έγινε τότε εναντίον του λιμανιού βασικά ξεκίνησε και ματαιώθηκε
αυτή η αδειοδότηση για το λιμάνι από την τότε κίνηση των
πολιτών σε δράση και με πρωτοβουλία και πρέπει να το λέμε
αυτό πάλι του Κίμωνα του Φουντούλη.
Όταν λοιπόν αποτράπηκε αυτό το δικαίωμα δεν είπα ότι
είχατε μηδενική συμμετοχή, λέω ότι ήταν καθοριστική η στάση της
κίνησης τότε, δεν είπα ότι ήσασταν εκτός του παιχνιδιού. Δεν
είπα τέτοιο πράγμα, προς Θεού.
Θέλω να πω κάτι τώρα για να το μαλακώσουμε λιγάκι, να το
χαλαρώσουμε.

Τ ότε ο συνάδελφος και φίλος ο Θόδωρος ο
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Σπηλιόπουλος είχε πει ότι δεν το πιστεύουμε αυτό το πράγμα,
δεν το πιστεύουμε, το είχε γράψει στο μπλοκ του τότε. Αλλά
παρόλα αυτά είπε ότι πρέπει να το γιορτάσουμε.

Εν πάση

περιπτώσει δεν κάναμε καμιά ειδική γιορτή αλλά χαρήκαμε είναι
σίγουρο.
Και δυο ακόμα πραγματάκια για να έρθω στο ψήφισμα.

Η

πρώτη καταγεγραμμένη αναφορά για τη χρήση της προβλήτας του
νούμερο 4 γίνεται ως αναψυχή στις 2 Μάρτη του 2006 στη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις νεροτσουλήθρες
από τον Κίμωνα τον Φουντούλη.
Στη συνέχεια τεκμηριώνει το θέμα το ’08 και το ’09 ο
Γιώργος ο Τ ερζάκης για την επιχωμάτωση και την πρότασή του
για την ανάπτυξη μέχρι που έλεγε ότι μπορούμε σε κάποιο σημείο
εκεί να σπάσουμε και να πάω εγώ με πέδιλα και με μάσκα και να
έρθει το λιμενικό να μ ε συλλάβει. Δεν το υλοποιήσαμε αυτό το
πράγμα πάντως ο Τ ερζάκης το έλεγε και το πάλευε.
Άρα λοιπόν δεν είναι αλήθεια ότι το ’98 είχε υποβληθεί, είχε
ζητηθεί αυτό το αίτημα του προβλήτα 4 απλώς ο Σκαραμαγκάς
είχε

τεθεί

γενικότερα

όπως

είχε

τεθεί

ακόμα,

μάλ λον

επί

αντιπολίτευσης Δημήτρη Σκαμπά το ’87 όπου πάλι σαν ανέκδοτο
το λέω αυτό, έλεγε ο Γιάννης ο … ότι μπορούμε να καθαρίσουμε
λίγο τις πέτρες, τα θυμάται ο Δήμαρχος, και να το κάνουμε και
μαρίνα και ο Σκαμπάς του έλεγε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνει
αυτό βρε Γιάννη αφού εκεί είναι ρύπανση φοβερή.
Είπε ο Γιάννης το κορυφαίο τότε και το αποδεικνύει στην
πράξη ότι Δήμαρχε εγώ δεν έχω πάθει τίποτα μέχρι τώρα. Και του
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Πράγματι δεν είχε πάθει και δεν έχει πάθει

και μέχρι σήμερα.
Λοιπόν, κ οντά σε αυτό θα πω και ένα τελευταίο όσον αφορά
πάλι την πρόταση για την Ιερά Οδό. Πάλι είχε την τιμή να την
κάνει ο Κίμωνας ο Φουντούλης πολύ δε μεταγενέστερα αυτή η
πρόταση

για

την

Ιερά

Οδό

ήρθε

ως

τίτλος

από

αυτή

την

περίφημη, το λέω με την καλή έννοια δεν το λέω ειρωνικά,
ελληνική εταιρία και αντιγράφηκε από κάποιους.
Κλείνω για να πάω στο ψήφισμα και λέω το εξής μπορώ να
γράψω οτιδήποτε. Είμαι υποχρεωμένος να λέω την αλήθεια και αν
δεν είναι δικό μου αυτό που γράφω να βάζω βιβλιογραφία. Δεν
διεκδικούμε

κανένα

copyright .

Εγώ

όταν

γράφω

και

κυρίως

οικονομικά, πολιτικά κλπ. λέω βιβλιογραφία 1, 2, 3, 4. Τ ο λέει ο
τάδε, το λέει ο τάδε, το λέει ο τάδε. Δεν είπα ότι το λέω εγώ ως
Βαρουφάκης ούτε ως Φωτόπουλος ούτε ως Σκαλ Πολανί. Λέω
Πολανί, λέω Μαρξ, λέω Έγκ ελς, δεν ξέρω ποιους λέω.
Άρα λοιπόν αυτό αν θέλετε συμβουλή μου από μια εμπειρία
καλό είναι να αποφεύγεται. Δημιουργεί άλλα πράγματα, άλλα
ζητήματα και στις καθημερινές μας σχέσεις.
Τ ο κλείνω, έρχομαι στο ψήφισμα.

Εδώ που λέμε πρώτη,

δεύτερη, τρίτη σειρά αλλά και της δυτικής Αθήνας απαιτεί την
άμεση παραχώρηση του προβλήτα 4 και την επιστροφή των 120
στρεμμάτων, αυτά τα οποία ανήκουν σε εμάς. Και την επιστροφή.
Αυτά δεν ζητάμε να μας παραχωρηθούν, είναι δικά μας και μετά
την αποχώρηση των προσφύγων ζητάμε την επιστροφή των 120
στρεμμάτων.
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Νομίζω ότι είναι περιττό να πούμε είσοδο πύλη, μπορούμε
να πούμε πύλη. Μονή Δαφνίου λίγο παραπάνω ίχνος αρχαίας
Ιεράς Οδού, αρχαιολογικός χώρος ιεράς οδού, όχι ίχνος ιεράς
οδού. Στον αρχαιολογικό χώρο της Ιεράς Οδού.
Και

ερχόμαστε

και

πίσω

και

λέμε

έκταση

των

220

στρεμμάτων του προβλήτα 4 είναι σαφές ότι έχει δημόσιο και
κοινόχρηστο χαρακτήρα αφού η καταπάτηση παραλίας του Δήμου
Χαϊδαρίου

100

στρέμματα

και

το

παράνομο

μπάζωμα

επιχωμάτωση στη θάλασσα 120 στρέμματα, η φράση δεν είναι
δυνατόν να νομιμοποιηθούν ξέρω με ποια έννοια το λέτε, το
παράνομο μπάζωμα. Θα λέγαμε λοιπόν ότι αυτό που πρέπει να
γίνει δεν πρέπει να αποκοπούν για πάντα, να αποκόψουν για
πάντα την πρόσβαση προς τη θάλασσα. Διότι έτσι και αλλιώς
αυτά είναι παράνομα και δεν συζητάμε παράνομη επιχωμάτωση
για μια νομιμοποίηση. Διότι από εκεί και πέρα μπαίνουν άλλα
ζητήματα.
Εμείς

λέμε

ότι

να

μην

αποκοπεί

ο

κόσμος

από

την

πρόσβασή του στη θάλασσα. Και βγάλτε τη λέξη κοινωφελή
χρήση. Κοινωφελής χρήση είναι του ιδρύμ ατος του Διομηδείου
Κήπου, κοινόχρηστος χώρος. Εδώ που λέμε δηλαδή παραχώρηση
του προβλήτα 4 στο Δήμο του Χαϊδαρίου για δημόσια χρήση ως
κοινόχρηστος χώρος και όχι κοινωφελή. Έχει άλλη έννοια νομικά
το κοινωφελή.
Ευχαριστώ, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να τοποθετηθούν για το
θέμα;

Ο κος Τ σατσαμπάς.

Μισό λεπτό, Δημήτρη. Ποιοι άλλοι

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

69

είναι που θα ήθελαν να τοποθετηθούν;

Ο κος Καρατζαφέρης,

ωραία.
Κύριε Τ σατσαμπά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Πριν μιλήσω σύντομα για το θέμα, ειπώθηκαν άλλ ωστε πάρα
πολλά απλά θα προσπαθήσω να συμπληρώσω και τη δική μου
σκέψη σε όλα αυτά που ακούστηκαν, θέλω να κάνω μια αναφορά
πάλι

σε

μια

παρέμβαση

του

δημάρχου

στη

διάρκεια

της

συζήτησης η οποία πάλι στόχο είχε να δημιουργήσει εντυπώσεις.
Έχει να κάνει με το ΜΕΤ ΡΟ που ανέφερε πως η παράταξή μας
δεν ήθελε το ΜΕΤ ΡΟ να έρθει στο Χαϊδάρι.
Περίπου αυτό εννοούσε, δεν ξέρω αν ακριβώς διατυπώθηκε
έτσι.

Όχι, βεβαίως θα απαντήσω γιατί εσείς προκαλέσατε κύριε

Δήμαρχε λέγοντας λοιπόν ότι έχει ξανασυζητηθεί αυτό το ζήτ ημα
και

έχουμε

ζητήσει

στοιχεία

τα

οποία

δεσμευτήκατε

ότι

θα

προσκομίσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι διαθέτετε για αυτό το
ζήτημα αλλά δεν το έχετε κάνει. Και βεβαίως από τη στιγμή που
δεν το κάνετε νομίζω ότι έχουμε κάθε δικαίωμα να λέμε ότι αυτά
που λέτε είναι ψευδή.
Ωστόσο συμπληρωματικά να πω ότι ναι ότι
κάποιοι

πολίτες

οι

οποίοι

βρίσκουν

τον

τέως

υπάρχουν

δήμαρχο

τον

Κυριάκο τον Ντηνιακό και του λένε ότι Δήμαρχε κάνατε όλα τα
έργα στο Χαϊδάρι, αν θέλατε θα μπορούσατε να κάνετε και το
ΜΕΤ ΡΟ. Αυτό το λέ νε γιατί η σκέψη τους εκεί πάει. Ένας
Δήμαρχος που έκανε όλα τα έργα στο Χαϊδάρι, όλα τα μεγάλα
έργα στο Χαϊδάρι θα μπορούσε να κάνει και το ΜΕΤ ΡΟ.
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Αλλά αυτή είναι η σκέψη πολιτών απλά, δεν ξέρουν την
πραγματικότητα. Η πραγματικότητα έχει ειπωθεί εδώ μέσ α και η
πραγματικότητα

ήταν

ότι

ο

αρχικός

σχεδιασμός

ήταν

στον

Ελαιώνα και πάλι με ενέργειες του τέως δημάρχου μπόρεσε να
έρθει μέχρι εκεί που βρίσκεται τώρα.
Τ ελειώνω με αυτό. Αν έχετε κάποτε στοιχεία πείτε τα αλλιώς
σταματήστε να λέτε ψέματα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μια διακοπή εδώ, μισό λεπτό.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Δεν έχω αντίρρηση να με διακόψετε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ο Πρόεδρος του ΑΤ Τ ΙΚΟ ΜΕΤ ΡΟ είπε την κουβέντα που έχω πει
και άλλη φορά για τις ευθύνες του τότε δημάρχου και ήμασταν
παρόντες

τρεις,

τρεις

άνθρωποι.

Επικαλούμαι

ήτα ν

και

ο

γραμματέας, είναι εδώ, ο Πρόεδρος του ΑΤ Τ ΙΚΟ ΜΕΤ ΡΟ ο
προηγούμενος, πριν από δυο χρόνια.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Ναι, θα είχε ενδιαφέρον να ζητηθεί αυτό, να ζητηθεί εγγράφως τι
έχει συμβεί. Θα μας έβγαζε και εμάς από μια απορία.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ήμασταν τρεις μπρο στά όταν το είπε. Και δεύτερον, μπορώ να
βρω

απλά

θέλει

λίγο

ψάξιμο

τα

πρακτικά

του

Δημοτικού

Συμβουλίου όπου ο τότε Δήμαρχος..
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Να το κάνετε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Θα το κάνω.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Το

είχατε

ξαναπεί

ότι

θα

το

κάνετε

αλλά

δεν

το

κάνετε,

περιμένουμε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Θα

το

κάνω,

κοίταξε

έχω

πιο

σημαντικά

πράγματα

τώρα,

ασχολούμαστε με πολλά προβλήματα της πόλης, θα το βρούμε
όμως και αυτό.

Αν ασχοληθούμε είναι πάρα πολύ εύκολο να το

βρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκληρώστε.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Για το θέμα μας τώρα επειδή έχετε πολύ σημαντικά πράγματα να
κάνετε..
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Νομίζω ότι και εσύ ήσουν τότε παρών όμως όταν τα έλεγε αυτά ο
Κυριάκος.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Για ποιο;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εκτός αν ξεχνάς εύκολα. Λέω σε α υτό το Δημοτικό Συμβούλιο
πρέπει τότε να ήσουν και εσύ όταν έλεγε ότι αν έρθει το ΜΕΤ ΡΟ
στο Χαϊδάρι θα δημιουργηθεί πρόβλημα με το παρκάρισμα των
αυτοκινήτων που θα έρχονται από τον Ασπρόπυργο και την
Ελευσίνα και τη δυτική Αθήνα.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Εντάξει.
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ι εντάξει, δεν τα έλεγε αυτά; Δεν τα έλεγε αυτά;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Γιατί δεν υπήρχε τέτοιο ζήτημα το οποίο βεβαίως θα έπρεπε να
αντιμετωπιστεί;

Γιατί

οι

κάτοικοι

της

Ελευσίνας

και

του

Ασπρόπυργου που θα έρθουν να χρησιμοποιήσουν το ΜΕΤ ΡΟ
εδώ δεν θα υπήρχε ζήτημα στάθμευσης;

Βεβαίως θα υπήρχε

αλλά αυτό έπρεπε να αντιμετωπιστεί με τα κατάλληλα μέσα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αυτή όμως ήταν η αιτία να αντιδράσει και να διαφωνήσει με το να
έρθει το ΜΕΤ ΡΟ στο Χαϊδάρι, είναι σαφές αυτό. Είναι σαφές και
το γνωρίζουν όλοι όσοι ήταν παλιά στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Ωραία, ξαναλέω αν έχετε στοιχεία να τα καταθέσετε αλλιώς
σταματήστε να λέτε ψέματα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Επικαλούμαι τώρα τις μαρτυρίες και άλλων ανθρώπων που ήταν
παρόντες.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Για το συγκεκριμ ένο θέμα λοιπόν..
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Και όποτε θέλεις μπορώ να το κάνω και γραπτώς γιατί ο
Πρόεδρος του ΑΤ Τ ΙΚΟ ΜΕΤ ΡΟ ήταν σαφέστατος.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Βεβαίως, βεβαίως θα έχει ενδιαφέρον. Περιμένουμε όμως, γιατί
περιμένουμε τώρα ένα -δυο χρόνια αλλά δεν έχει γίνει τί ποτα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Μα υπάρχουν εδώ μαρτυρίες. Σταμάτα βρε Βασίλη σε παρακαλώ.
Δεν μπορεί τώρα ο Τ σατσαμπάς να επανέρχεται σε ένα θέμα που
ξέρει ότι ευθύνονται, έχουν τεράστιες ευθύνες.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Μπορεί να μην σας αρέσει κύριε Δήμαρχε, εσείς προκαλέσατ ε.
Εσείς προκαλέσατε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έχουν τεράστιες ευθύνες που δεν ήρθε το ΜΕΤ ΡΟ.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Εσείς προκαλέσατε.
Λοιπόν, για το συγκεκριμένο θέμα επειδή ασχολείστε με τα
πολύ σημαντικά όπως λέτε. Τ ο συγκεκριμένο θέμα νομίζω ότι δεν
διαφωνεί κανείς ότι ε ίναι από τα πλέον σημαντικά και βεβαίως δεν
έχει προκύψει τώρα, είναι ένα ζήτημα που έχει ξεκινήσει δεκαετίες
και πολύ σωστά έχει ξεκινήσει δεκαετίες όπου οι δημοτικές αρχές
με τη δυναμική της κάθε δημοτικής αρχής, με την τακτική της κάθε
δημοτικής αρχής π ροσπαθούσε να αντιμετωπίσει το πρόβλημα
που είχε προκύψει για τους γνωστούς λόγους του παρελθόντος
νομίζω αναφέρθηκαν αυτά. Δεν θέλω να επιστρέψω σε αυτά.
Ωστόσο όμως αν αύριο με ρωτήσει ένας πολίτης, ένας
δημότης και μου πει τι γίνεται, που βρισκόσαστε μ ε αυτό το πολύ
σημαντικό

θέμα

που

όλες

οι

παρατάξεις

το

γράφετε

στα

προεκλογικά σας φυλλάδια και όλες οι παρατάξεις παίρνετε
αποφάσεις κάθε φορά που είσαστε διοίκηση για την απόδοση της
προβλήτας για την ελευθέρωση της ακτής, εγώ αυτό που θα του
απαντήσω είναι ότι βρισκόμαστε 20 με 30 χρόνια πίσω. Και με τη
σημερινή μας απόφαση ακριβώς σε αυτό το σημείο βρισκόμαστε.
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Είναι ακριβώς η ίδια απόφαση που έχει ληφθεί στην περίοδο που
ήμουν και εγώ διοίκηση και υπάρχει στα πρακτικά και έχει ληφθεί
απόφαση για την α πόδοση 220 στρεμμάτων της προβλήτας και
που δεν έχω αντίρρηση να πω ότι και από τις άλλες παρατάξεις
και από τις προηγούμενες διοικήσεις είτε με καλή προαίρεση είτε
αν θέλετε εκ του πονηρού έχουν παρθεί και τέτοιες αποφάσεις
αλλά έχουν παρθεί και τώρα έρχε ται να παρθεί μια ακόμα ίδια
απόφαση.
Θα ψηφίσουμε ομόφωνα.

Πολύ φοβάμαι όμως από αυτά

που ακούσαμε ότι μετά από κάποια χρόνια θα ξανά έρθουμε να
πάρουμε άλλη μια απόφαση. Η πραγματικότητα όμως θα είναι
αυτή που ζούμε και βεβαίως πολύ φοβάμαι ότι θα υπάρχ ει και μια
ακόμη
χρόνου

μεγαλύτερη
μόνο

επιβάρυνση

επιβαρύνσεις

γιατί

μέσα

στη

διάρκεια

προστίθενται

και

όχι

του

κάποιες

ελαφρύνσεις.
Είχα αρχίσει να πείθομαι ότι κάτι αλλάζει και θα το περίμενα
αυτό διότι έχουμε μια Κυβέρνηση η οποία τουλάχιστον την
περίοδο που ήταν αντιπολίτευση σήκωνε τη σημαία πολύ έντονα
και κατηγορούσε τις προηγούμενες κυβερνήσεις ότι εξυπηρετούν
συμφέροντα. Αυτή δεν εξυπηρετεί συμφέροντα. Υπάρχουν τώρα
2,5

χρόνια

στην

Κυβέρνηση

αλλά

από

κάποιες

υποσχέσεις

προφορικές δεν έχω δει στην πράξη τίποτε άλλο.
Αυτή η δημοτική αρχή που βεβαίως πρωτοστατούσε σε όλες
τις περιόδους αγωνιστικά για το θέμα το συγκεκριμένο έχει τρία
χρόνια στη δημοτική αρχή και έρχεται σήμερα να πάρει ένα
ψήφισμα, ούτε καν απόφαση. Πολύ σωστά επισημάνθηκε ας είναι
τουλάχιστον απόφαση.
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Φαίνεται ότι ακόμα η αίσθησή σας είναι ότι είσαστε στην
αντιπολίτευση.

Όχι,

είσαστε

διοίκηση

και

πρέπει

να

κάνετε

ενέργειες όχι ψηφίσματα για να υπάρξει αποτέλεσμα. Και εγώ λέω
είναι οι καλύτερες προϋποθέσεις τώρα, δημοτική αρχή η οποία
δεν

έχει

κάποιες

δεσμεύσεις,

δεν

θέλει

να

κάνει

κάποιες

εξυπηρετήσεις, δεν παρασύρεται ή κωλύεται από συμφέροντα.
Κυβέρνηση η οποία και αυτή με τα ίδια χαρακτηριστικά λέει ότι
είναι και δεν έχω καμία διάθεση να πω ότι είναι κάτι άλλο.
Ωραία, ενεργείστε. Α λλά όχι με ψηφίσματα γιατί θα ξανά
έρθουμε στα ψηφίσματα μετά από χρόνια. Ενεργείστε με πράξεις
ώστε

να

αρχίσουν

τα

αποτελέσματα.

Αυτό

εγώ

θέλω

να

επισημάνω και αυτό θα πω και στον πολίτη αύριο αν με ρωτήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ. Κύριε Καρ ατζαφέρη, έχετε το λόγο.
Αντιδήμαρχε, σε παρακαλώ. Κύριε Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Καλησπέρα και από εμένα.

Δεν ξέρω τώρα πήγαινε ομαλά η

συζήτηση, μας είχε υπνωτίσει και ο κος Σπηλιόπουλος, συγνώμη
δεν το λέω με κακή πρόθεση αλλά ήταν μακροσκελή η ανάλυσή
του, τώρα έγινε λίγο.. δεν το είπα με κακή πρόθεση προς Θεού.
Πράγματι είναι από τα λίγα οραματικά πεδία που υπάρχουν
στο Δήμο μας και εγώ θα περίμενα από την τεχνική υπηρεσία του
Δήμου να έχει μια πρόταση γιατί είναι απαραίτητο όταν διεκδικείς
κάτι να έχεις κάτι να δείξεις, είτε είναι προμελέτη, είτε είναι
αναγνωριστική μελέτη, είτε είναι πρόταση, είτε είναι μακέτα όπως
λένε τώρα τελευταία.
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Εμείς έχουμε κάνει μια πρόταση, έχουν κάνει και άλλοι.
Εμείς λόγω ίσως και επειδή έχουμε μια ομάδα είναι τεχνικά
αρκετά τεκμηριωμένη. Σε ένα ιδανικό πολιτικό περιβάλλον θα
μπορούσατε να ενσωματώσετε την πρότασή μας στην απόφαση ή
σε ακόμα ιδανικότερο θα μπορούσατε να την πάρετε και με το
επιτελείο σας να την πάτε και δυο βήματα παρακάτω και να την
ενσωματώσετ ε.

Εμείς θα την καταθέσουμε, δεν νομίζω ότι θα

γίνει τίποτα από όλα αυτά.
Ακούω πάρα πολλά πράγματα για δηλώσεις, δηλώσεις του
ενός, δηλώσεις του άλλου, δηλώσεις του υπουργού, του νυν, του
πρώην.

Δηλώσεις του διευθυντή του ΜΕΤ ΡΟ.

δηλώσεις

σε

εμένα

δεν

λένε

τίποτα,

να

κάνουμε

Τ έλος πάντων οι

υπάρχουν

και

λαϊκές

παροιμίες για αυτό.
Πρέπει

να

τρέξουμε

κάποιες

μελέτες.

Το

παραλιακό μέτωπο που γίνεται τώρα παρά το γεγονός ότι το
ίδρυμα Νιάρχος λέει ότι θα κάνει τη μελέτη υπάρχουν εδώ και
χρόνια

προκαταρκτικ ές

μελέτες,

μελέτες

υδραυλικές,

μελέτες

αποχέτευσης γιατί κάποιοι είχαν ενδιαφερθεί για να έρθει στο
τέλος μια μελέτη τελική και να κουμπώσει.
Τ ώρα εμείς εδώ δεν έχουμε τίποτα. Πρέπει έστω από τώρα
από την πλευρά της διοίκησης γιατί οι υπόλοιπες προτάσεις είναι
δεν μπορεί να γίνουν κάτι άλλο, να ξεκινήσει μια τέλος πάντων
οργανωμένη και επιστημονική έτσι ώστε να μπει το νερό στο
αυλάκι γιατί μέχρι τώρα είμαστε ακόμα σε ένα ψήφισμα.
Στην πρότασή μας εμείς έχουμε τέσσερεις άξονες. Τ ον
αθλητισμό, τώρα εμένα θ α διακόψετε κύριε Δήμαρχε;

Δεν έχω

πρόβλημα αλλά απλώς πλατειάσαμε..
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βασίλη μου, γίνεται μια κουβέντα πάνω σε ένα ψήφισμα και τώρα
εσύ

μας

κάνες

παρουσίαση

της

μακέτας.

Εντάξει,

την

παρουσιάσατε τη μακέτα, ας ολοκληρώσουμε επιτέλους αυτή τη
συζήτηση.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Μιλάω, ακούστε να δείτε, μιλάω για την πρότασή μας την τελική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ην

έχετε

καταθέσει

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο,

την

έχετε

δημοσιοποιήσει τη μακέτα σας, το ξέρουμε ότι έχετε μακέτα.
Υπάρχει ένα ψήφισμα που συζητάμε.
Κος ΚΑΡΑΤΖ ΑΦΕΡΗΣ:
Δεν μίλησα για μακέτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει, κάνατε την πρότασή σας.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εδώ εσείς μπλέξατε τις χρήσεις στην Αφαία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει, ολοκληρώστε κύριε Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Θέλετε να με διακόψετε, δεν έχω πρόβλημα να με διακόψ ετε αλλά
δεν είναι δίκαιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν είναι της ώρας.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Μάλιστα. Εγώ είπα θα μιλήσω 4 λεπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Έχετε μιλήσει ήδη 6.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
6 έχω μιλήσει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βέβαια.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Λοιπόν, τέλος πάντων, οι άξονες που βλέπουμ ε εμείς στην
περιοχή αφού δεν θέλετε να αναφερθούμε είναι ο αθλητισμός, ο
πολιτισμός, η αναψυχή κα το περιβάλλον.

Άποψή μας είναι ότι

στους 4 αυτούς άξονες η πρόταση πρέπει να σέβεται τις χρήσεις,
να μην υπάρχουν οχλούσες χρήσεις.
Εμείς έχουμε προχωρήσει σε έναν προϋπολογισμό σοβαρό
και

έχουμε

προτείνει

χρηματοδότησης.

και

μια

χρηματοδότηση,

τρόπο

Σε σχέση με τον τρόπο χρηματοδότησης εγώ

δεν ζηλεύω τη χρηματοδότηση του Σταύρος Νιάρχος αλλά δεν
είμαι τόσο οπαδός αλλά επειδή υπάρχει χρηματοδότηση του
Σταύρος Νιάρχος βλέπω και πλεονεκτήματα στο ΜΕΤ ΡΟ να
ακούγονται για τη μεταφορά της γραμμής της καινούργιας προς τα
κάτω και πρέπει εσείς και εμείς όλοι δυναμικά όπως κάνατε,
όπως λέτε και τα προηγούμενα χρόνια, να διεκδικήσουμε τη
γραμμή του ΜΕΤ ΡΟ να έρθει προ ς τα εδώ και να μην πάει προς
τα κάτω λόγω αυτών των πλεονεκτημάτων.
Αυτά έχω να πω ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στο Δήμαρχο έχω και εγώ το
δικαίωμα να κάνω ένα πολιτικό σχόλιο.
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Λοιπόν, ακούστε να δείτε συνάδελφοι, επειδή ακο ύστηκαν
πολλά

εδώ

πέρα

και

μάλιστα

εντάξει

εμείς

κατεβάσαμε,

η

δημοτική αρχή, ένα ψήφισμα το οποίο είναι έτσι δομημένο για να
εκφράσει συνολικά αυτό που θέλει ο Χαϊδαριώτικος λαός και όλες
οι παρατάξεις, να αποδοθεί ο χώρος στο λαό του Χαϊδαρίου. Και
η κουβέντα μας είναι πάνω σε αυτό.
Μπήκαν

όμως

κάποιες

πολιτικές

πλευρές

που

να

με

συμπαθάτε εγώ θέλω να τις σχολιάσω. Πρώτα -πρώτα για αυτούς
που ευαγγελίζονται το ίδρυμα Νιάρχου κλπ., τα ναυπηγεία του
Σκαραμαγκά μήπως γνωρίζετε ποιος τα έκανε;

Με τις ευλογίε ς

των αστικών κυβερνήσεων τη δεκαετία του ’60;

Ένας ευεργέτης

μεγάλος του ελληνικού λαού, ο Νιάρχος.
Ακούστε να δείτε συνά δελφοι, δεν υπάρχει το πάρκο Τ ρίτση
που χρηματοδοτείται από το δημόσιο και όταν έρχεται η ιδιωτική
πρωτοβουλία όλα γίνονται καλά. Εί ναι ζήτημα πολιτικής βούλησης
και

ποιον

υπηρετείς.

Αν

ήθελε

το

κράτος

συνάδελφοι

θα

χρηματοδοτούσε και το πάρκο Τ ρίτση και τα νοσοκομεία και εν
πάση περιπτώσει οτιδήποτε ωφελεί τον ελληνικό λαό και τους
εργαζόμενους και θα λειτουργούσαν στην εντέλεια.
Η στρατηγική του όμως είναι η παράδοση στα ιδιωτικά
συμφέροντα. Και όποιος λοιπόν ευαγγελίζεται ιδρύματα Νιάρχου
ή το Φλοίσβο του Λάτση ή όλα τα υπόλοιπα υπηρετεί αυτή την
πολιτική.

Να μην κοροϊδευόμαστε τώρα εδώ και μιλάμε για

ικανούς και ανίκανους. Μακέτες κάνουν όλοι. Ποιος θα πληρώσει
τις μακέτες και ποιον θα υπηρετήσουν οι μακέτες;

Μπορεί να

απαντήσει κανείς σε αυτό;
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Και δεν θέλω να χρεώσω τίποτα το Θοδωρή αλλά είναι
προσωπική άποψη Θοδωρή, το μη απόδοση στο Δήμο Χαϊδαρίου
είναι έως και επικίνδυνο. Έχο υν δημιουργηθεί οργανισμοί και
οργανισμοί, ο Ανδρέας που ήταν στον ΑΣΔΑ και είναι στον ΑΣΔΑ
ξέρει, διαχείρισης τέτοιων χώρων που μπήκε το κεφάλαιο από την
πίσω πόρτα και γίνανε ριβιέρες που δεν μπορεί να πάει ο
οποιοσδήποτε πρέπει να τα σκάσεις στην πόρτα για να πας.
Και

τα

ιδρύματα

Νιάρχος

που

κάνουν

ιδρύματα εκεί καταλήγουν, στην πόρτα.
Θοδωρή.

αυτά

τα

ευαγή

Δεν σου το χρεώνω,

Δεν σου το χρεώνω. Έχεις δίκιο ότι η χρηματοδότηση

των δήμων είναι τέτοια αλλά δεν φταίνε οι δήμοι.
Όποιος

λοιπόν

ευαγγελίζετα ι

τέτοια

ιδρύματα

ανοίγει

διάπλατα την πόρτα να μπει το εισιτηριάκι για να μπορούμε να
πάμε στον Σκαραμαγκά και να τα αφήσετε αυτά περί ικανότητας.
Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ώρα μου κάνει εντύπωση πως δεν έχουν διαβάσει κάποιοι τα
θέματα

του

Δημοτικού

Συμβουλίο υ.

Θέμα

πρώτο,

λήψη

απόφασης σχετικά με τη διεκδίκηση παραχώρησης της προβλήτας
νούμερο 4.
Δηλαδή μα συζητάμε τόση ώρα και χτίζατε όλοι σας την
επιχειρηματολογία πάνω στο αν είναι ψήφισμα και δεν είναι
απόφαση.

Μα είναι δυνατόν να συζητάμε εδώ και να μη ν είναι

απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου;

Δηλαδή ειλικρινά αν δεν

έχει άλλα επιχειρήματα κάποιος μην στέκεται σε γελοία και έωλα
ας πούμε.
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Λήψη απόφασης, είναι σαφέστατο το θέμα.

Είναι δυνατόν

να πάρουμε ψήφισμα σαν Δημοτικό Συμβούλιο;
Δεύτερο θέμα, γι α τον τρόπο χρηματοδότησης της μελέτης
κλπ. που έγινε ολόκληρη συζήτηση. Προϋπόθεση για να γίνει
οτιδήποτε από αυτά είναι να υπάρχει ιδιοκτησία. Αν δεν υπάρχει
ιδιοκτησία

δεν

πρόγραμμα.

μπορείς

να

μπεις

σε

κανένα

χρηματοδοτικό

Και αυτό νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζετε. Εκτός

αν κάνετε ότι δεν γνωρίζετε.
Ισχύει

απόλυτα,

χρηματοδότησης..

προϋπόθεση..

Όχι,

όχι,

προϋπόθεση

Βρε Ανδρέα πες τους σε παρακαλώ.

Δεν

μπορεί να γίνει μελέτη, να γίνει μελέτη από το Δήμο αν δεν
υπάρχει ιδιοκτησία, δεν εγκρίνει κανέ νας από οπουδήποτε.

Για

να εγκριθεί μελέτη πρέπει να υπάρχει ιδιοκτησία.
Άκουσέ με λίγο, το να κάνεις μια ιδιωτική μελέτη σου λέω
υπάρχουν πέντε μελέτες για τον Σκαραμαγκά, πέντε μελέτες
υπάρχουν για τον προβλήτα.

Και 45 να έχουμε αν δεν λυθεί το

ιδιοκτησιακό για να προχωρήσουν δεν μπορεί καμία από αυτές.
Βεβαίως, ο κος Τ ερζάκης, ο κος Φουντούλης, η παράταξη
της Νέας Δημοκρατίας το 1980 και εμείς πριν από μερικά χρόνια.
5 μελέτες υπάρχουν.
Μάλλον

δεν

Και να σας πω και τι αναφέρει η κάθε μία.

διαβάζετ ε,

μου

φαίνετε

ότι

δεν

ενημερώνεστε.

Θυμήθηκα και τον Αδραχτά που ήταν ο πρώτος ο οποίος είχε
κάνει τη μελέτη για την ακτή. Τ ο θυμάσαι; Πες τα Κίμωνα γιατί..
ήρθαν τώρα όλοι να το παίξουν φωστήρες.
Ακούστε με τώρα, σε σχέση με κάποια ζητήματα που έβαλ ε
ο Θοδωρής. Εμείς διαφωνούμε. Πρώτον, λέει ο Θοδωρής να
ζητήσουμε μετά την τακτοποίηση μεταφοράς των προσφύγων την
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Η παραχώρηση πρέπει να γίνει τώρα ανεξάρτητα

και δεν συνδέεται με τους πρόσφυγες. Και πιστεύουμε επειδή και
οι διαδικασίες είνα ι χρονοβόρες θα πρέπει να ξεκινήσει τώρα η
παραχώρηση.

Εμείς σε σχέση με τους πρόσφυγες και το είπες

στην τοποθέτησή σου ότι ίσα -ίσα που δεν βάζουμε κανένα ζήτημα
αποχώρησης. Αλλά αυτό όμως η παραχώρηση δεν έχει καμία
σχέση με το αν θα λειτουργεί και για πόσο διάστημα ακόμα το
κέντρο φιλοξενίας.
Για την απόδοση στο Δήμο Χαϊδαρίου να σας θυμίσω ότι
πριν από λίγους μήνες αποδόθηκε στο Κερατσίνι τα λιπάσματα,
στο Δήμο Κερατσινίου.
λιμάνι της Πάτρας.

Στο Δήμο της Πάτρας αποδόθηκε το

Στο Δήμο της Θεσσαλονίκης επίσης ένα

κομμάτι του λιμανιού.
Και βέβαια έβαλε το ζήτημα και ο Βασίλης και ξέρουμε πολύ
καλά το πώς λειτουργούν διάφορες συμπράξεις μετά και διάφοροι
οργανισμοί και διάφορα πρόσωπα, νομικά πρόσωπα που θα
σχηματιστούν για τη διαχείριση αυτών των χώρων.
Για εμάς είναι σαφές ότι είναι κομμάτι της πόλης μας και θα
πρέπει

η

απόδοση

να

γίνει

και

η

παραχώρηση

στο

Δήμο

Χαϊδαρίου.
Για

τον

Κώστα,

η

επιστροφή

των

120

στρεμμάτων

το

αναφέρουμε στο κείμενο μέσα, αναφέρουμε τα 100 και τα 120.
Δεύτερη σελίδα δηλαδή τα ξεχωρίζουμε αυτά.
Για τον αρχαιολογικό χώρο νομίζω ότι είναι σωστό να
γράψουμε αρχαιολογικός χώρος. Ότι δεν πρέπει να αποκόψουν
την πρόσβαση στη θάλασσα, οι παρατηρήσεις αυτές δηλαδή και
ως κοινόχρηστος χώρος για δημόσια χρήση και αυτό είναι σωστό.
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Δηλαδή αυτές οι παρατηρήσεις γίνονται δεκτές για να είναι πιο
σωστή η απόφαση.
Αυτά,

να

μην μπω

τώρα

στον πειρασμό

να σχολιάσω

οτιδήποτε άλλο από αυτά που ακούστηκαν. Νομίζω ότι αυτό που
πρέπει να κρατήσουμε είναι μια απόφαση που δεν θα μείνει στο
συρτάρι, δεν θ α μείνει στα χαρτιά για αυτό και δεν θα ξεκινήσουμε
από το μηδέν, από το πριν 20 χρόνια ή 30 ή 5. Αλλά θα πρέπει
να ξεκινήσουμε τη διεκδίκηση μετά από αυτή την απόφαση για να
παραχωρηθεί επιτέλους ο χώρος αυτός στο Δήμο στον οποίο
βέβαια ανήκει. Στο λαό τ ης πόλης μας και της δυτικής Αθήνας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Φουντούλη, θέλετε κάτι; Ναι.
Κος ΦΟΥΝΤΟΥΛΗΣ:
Ναι, δυο σημεία θέλω να σας τονίσω. Τ ο ανέφερε ακροθιγώς ο
Κώστας και το αποδεχτήκατε στη διατύπωση να μην αποκοπεί και
να φύγουμε από τη νομιμότητα. Και εδ ώ είναι μια μεγάλη παγίδα
που θέλω να σας εξηγήσω γιατί την αντιμετωπίσαμε το 2007
μέχρι το 2009 όταν ψάχναμε αυτό το ζήτημα με τον Γιώργο τον
Τ ερζάκη.
Τ ο επιχείρημα ότι είναι παράνομη η επιχωμάτωση είναι το
κραυγαλέο και το κορυφαίο επιχείρημα που έχουμε ως Δήμος και
ως κοινωνία για να πούμε ότι αυτό που μας μπαζώσατε πρέπει να
μας το φέρετε πίσω. Αν θέλουμε να κάνουμε αποκατάσταση για το
περιβάλλον, για το Δήμο, για το λαό, πρέπει να ζητήσουμε ο
ρυπαίνων να πληρώσει. Δηλαδή να ξηλώσει το μπετό και να μας
δώσει την παλιά παραλία.
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Επειδή αντιλαμβανόμαστε ότι αυτό είναι ένα σισύφειο έργο
και στην παρούσα φάση το κόστος είναι τέτοιο που δεν θα
επιτρέψει να υπάρξει δημόσια δαπάνη για ανάπτυξη θάλασσας, τι
ζητάμε;

Ένα υποκατάστατο θαλάσσιας αναψυχής πάνω σε ένα

τεχνητό περιβάλλον να έχουν την ευχέρεια πρόσβασης με τη
θάλασσα.
Αν όμως μας δοθεί αυτός ο χώρος και δεν έχουμε τις
εγγυήσεις ότι ο ρυπαίνων μπορεί πάλ ι ως Ελληνικό Δημόσιο εν
γένει θα φροντίσει για την τακτοποίησή του, και δεν χρησιμοποιώ
τώρα τη λέξη τ ακτοποίηση όπως είναι στα αυθαίρετα, για το πώς
θα

βρεθεί

μια

συνταγματικά

συμβατή

λύση

ώστε

αυτή

η

πλατφόρμα εκεί να μπορέσει να έχει χρήσεις αναψυχής, αν μας
δοθεί χωρίς αυτή τη διαδικασία θα βρεθούμε μπροστά σε έναν
κυκεώνα, μακάρι να είστε εσείς, μακάρ ι να είστε χίλια χρόνια,
μακάρι να έρθουν άλλοι καλύτεροι, μπορεί να μην έρθουν άλλοι
καλύτεροι, μπορεί να μην έχουμε και άλλες κυβερνήσεις.
Οπότε μπορεί να βρεθούμε σε μια πολύ μεγάλη δυσκολία.
Άρα αυτό είναι ένα κρίσιμο σημείο που παράλληλα με την όποι α
διαπραγμάτευση είναι σε εξέλιξη και την όποια καλή θέληση και
βούληση της Κυβέρνησης πρέπει να είναι μέσα στο μυαλό μας.
Είναι το κομβικό σημείο, είναι το ζωτικό σημείο, χωρίς αυτό δεν
ξεμπλέκει το κουβάρι.
Τ ο δεύτερο σημείο έχει να κάνει με το φόβο που υπάρχει αν
δεν έχουμε ιδιοκτησία του Δήμου ούτως ή άλλως. Ακόμα και αν ο
Δήμος το έπαιρνε μόνο με βιομηχανική χρήση αυτό θα ήταν
ευλογία για το Χαϊδάρι και θα εξηγήσω γιατί. Μπορεί να ακούγεται
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παράδοξο

από
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άνθρωπο
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που

λέγεται

και

με

την

προϋπηρεσία που έχει στο συγκεκριμένο Δήμο.
Αυτή τη στιγμή με τον 3982/11 αν δεν κάνω λάθος το
νούμερο

του

κεφάλαιο

Γ

νόμου
έρχεται

περί
και

επαγγελματικών

δίνει

το

πώς

θα

δικαιωμάτων
τακτοποιηθούν

στο
οι

βιομηχανικές περιοχές. Και ενώ η τακτοποίηση των βιομηχανι κών
περιοχών καίει γιατί είναι προϋπόθεση ανάπτυξης και θέλουμε
δουλειές και εργατικά χέρια και ο καθένας μπορεί να έχει στο
μυαλό του το πώς θα γίνεται η διαχείριση και το πώς θα
προχωράει, εκεί επιτρέπει σε αυτούς που έχουν μια πλειοψηφία
γης μέσα σε μια άτυπη βιομηχανική συγκέντρωση όπως είναι ο
Σκαραμαγκάς, ΕΚΟ, ναυπηγεία, δυο -τρεις μεγαλούτσικες μονάδες
και πολλές μικρές.
Αν έχουν πάνω από το 50% και το έχουν το πάνω από το
50% στην άτυπη βιομηχανική περιοχή, να κάνουν κουμάντο αυτοί
να πετάξουν το Δή μο απέξω και να μην υπάρχει ούτε καθαριότητα
από το Δήμο.
Αυτά που σας λέω είναι δυνατότητες που δίνει ο νόμος και
δίνει για ένα συγκεκριμένο σκεπτικό που στην περίπτωσή μας
μπορεί να είναι η πλήρης αποξένωση για το Δήμο αν δεν
καταφέρει

να

πάρει

τα

στρέμμ ατα

για

να

έχει

λόγο

στη

βιομηχανική περιοχή και για τη βιομηχανική περιοχή. Όχι μόνο
για την αναψυχή που αναζητούμε τη διέξοδο. Ίσως να κάνω λάθος
για τον 3982 ο νόμος είναι του ’11, θα σας τον προσκομίσω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Λοιπόν, μην ανοίξουμε δ εύτερο κύκλο. Επί προσωπικού τι; Τ ι επί
προσωπικού; Μπήκε κάποιο ζήτημα;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μια διευκρίνιση. Εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχαμε φέρει
το ΜΕΤ ΡΟ φέραμε το στρατόπεδο. Μάλλον έκανε παρανόηση ο
Δήμαρχος και ήθελε να πετάξει αυτά τα καρφιά πο υ πετάει κάθε
φορά.
Εγώ είμαι αισιόδοξος, για να κλείσω..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ώρα κύριε Ντηνιακέ θα αρχίσουμε δεύτερο γύρο;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Αυτό το έγγραφο δεν θα χαθεί όπως χάθηκε του στρατοπέδου και
δεν το έψαξε ο Δήμαρχος.

Είμαι αισιόδοξος, επειδή έχει πολλές

δουλειές να κάνει αυτό το έγγραφο το πιστεύω ότι δεν θα χαθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ, στα αρχεία του Δημοτικού Συμβουλίου υπάρχει 7
φορές η μακέτα σας. 7 φορές την έχετε φέρει. Ναι, και εγώ σας
λέω 7 φορές υπάρχει.
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ομόφωνο.. Θ οδωρή, μην αρχίσουμε
δεύτερο κύκλο τώρα.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ δεν λέω να φύγει η φράση να προχωρήσετε άμεσα στην
παραχώρηση του προβλήτα νούμερο 4.

Λέω στο τέλος για να

διευκολύνω λίγο, πρόσεξέ το Μιχάλη, αφού διαβάσουμε εγώ έχω
διαφωνία να λέει στο Δήμο Χαϊδαρίου.
Στο τέλος λοιπόν που λέει και της δυτικής Αθήνας και να
προετοιμάσετε τη δρομολόγηση της αξιοποίησης του χώρου μετά
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την τακτοποίηση, μεταφορά των προσφύγων.

Να υπάρχει μια

διατύπωση..
Τ ι έγινε ρε Τ ροχίδη τώρα;

Άσε να μου το εξηγήσει ο

Δήμαρχος, πάρε το μικρόφωνο και πες μας.

Αφού το κατάλαβες

λοιπόν συμφωνείς μαζί μου δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει, ήσουν σαφής Θοδωρή.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Κατάλαβες τι λέω Μιχάλη;

Θέλω να υπάρχει μια διατύπωση να

μην το πάρει ο κίτρινος τύπος και πει ότι ζητάμε να φ ύγει τώρα,
αυτό. Βρες τη εσύ τη διατύπωση.

Εντάξει;

Ωραία. Ο Τ ροχίδης

μπορεί να μας βοηθήσει αν θέλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει. Και με την παρατήρηση αυτή του Θοδωρή να υποθέσω
ότι είναι ομόφωνο το ψήφισμα;

Με την παρατήρηση αυτή.

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟ ΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο
Λήψη απόφασης για την διαχείριση των ασθενών δέντρων στα
όρια του Δήμου Χαϊδαρίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δεύτερο, λήψη απόφασης για τη διαχείριση των ασθενών
δέντρων στα όρια του Δήμου Χαϊδαρίου.
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Α,

ο
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Κώστας

ο

Τ σουκνίδας

ο

εντεταλμένος σύμβουλος στο πράσινο.
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Καλησπέρα.

Έχετε

πάρει

το

εισηγητικό

από

την

υπηρεσία

πρασίνου για τους λόγους και τις αιτίες που έχουν προκύψει με
την πτώση των πεύκων αλλά και την αναγκαιότητα της κοπής των
σημαδεμένων πεύκων από το δασ αρχείο.
Σίγουρα δεν είναι αρεστή η εικόνα της πτώσης των πεύκων
στην περιοχή μας αλλά και το ότι έχουμε σταθεί τυχεροί μέχρι
τώρα σε σχέση με το ότι δεν έχουμε θρηνήσει ζωή, κάτι λέει. Δεν
είναι αρεστό σε κανέναν η κοπή των σημαδεμένων πεύκων που
έχει γίνει από το δασαρχείο αλλά έχει να κάνει με την ανάγκη και
την προστασία των δημοτών μας.
Σε σχέση με την αναφορά που έκανα προηγούμενα θα ήθελα
να σας πω που ίσως ιδιαίτερα και ξεχωριστά ο Κίμωνας ξέρει
καλύτερα τα πράγματα, στην περιοχή του Δήμου μας έχ ουμε τρία
είδη πεύκων. Είναι η χαλέπιος πεύκη η οποία επικρατεί στην
πλειοψηφία της στην Καραϊσκάκη. Η ήρεμη πεύκη πολύ λιγότερο
και σχεδόν καθόλου η κουκουναριά.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση όμως είναι πασιφανές αυτό που
αντιμετωπίζουμε εμείς στο αστικό περ ιβάλλον, το αντιμετωπίζουν
και σε άλλους δήμους της Ελλάδας. Η χαλέπ ιος πεύκη είναι
επιρρεπής στην πτώση της όταν είναι πολυετής, γερασμένη, και
υπάρχουν λόγοι και αιτίες. Και αιτίες είναι ότι ασφυκτιά από το
αστικό περιβάλλον.

Ασφυκτιά από το πολύ τσιμέν το που έχει

πέσει στην Καραϊσκάκη.
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επίσης
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και
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υψηλές

θερμοκρασίες,

οι

κλιματολογικές συνθήκες, η ανάπτυξη της π ιτυοκάμπιας η οποία
τα

τελευταία

χρόνια

έχει

να

κάνει

πολύ -πολύ

το

τελευταίο

διάστημα που αντιμετωπίζουμε σε σχέση με την κάλυψη των
πεύκων από το μπαμπάκι.
Τ ρόποι αντιμετώπισης υπάρχουν, δυνατότητες στο Δήμο δεν
έχουμε τέτοιες για να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο σε
σχέση με την π ιτυοκάμπια.
Και τέλος είναι το πρόβλημα της σηψιρριζίας που υπάρχει
σε σχέση με την αδυναμία πο υ έχει η χαλέπιος πεύκη, το ότι οι
ρίζες της είναι οριζόντιες και αφού βρίσκουν στο τσιμέντο είναι
γεγονός ότι αρχίζουν και βγαίνουν από την επιφάνεια της γης με
αποτέλεσμα να χάνει το κέντρο βάρους.
Αυτές είναι οι αιτίες που δυστυχώς έχουν δημιουργήσει τη ν
εικόνα

στην

Καραϊσκάκη

και

εδώ

πέρα

είναι

πασιφανές

η

αναλογία το πού πέφτουν πεύκα και που δεν πέφτουν πεύκα. Στο
αστικό περιβάλλον έχουν πέσει το τελευταίο διάστημα και στο
κεντρικό Χαϊδάρι και στο Δάσος αρκετά.
Στις

δασικές

εκτάσεις

του

Δήμου

μας

είνα ι

πολύ-πολύ

λιγότερα και εξηγείται σε σχέση με την προηγούμενη αναφορά
που έκανα. Εγώ σε σχέση με το ότι σαν εντεταλμένος για αυτό το
διάστημα που βρίσκομαι και ιδιαίτερα με την αγωνία σε σχέση με
την Καραϊσκάκη έχω ζητήσει από την υπηρεσία πρασίνου μαζί με
το δασαρχείο Αιγάλεω να γίνει μια πλήρη καταγραφή και έλεγχος
το οποίο θα γράφεται σε βιβλίο ελέγχου της υπηρεσίας πρασίνου
για την κατάσταση των πεύκων και τη μεταβολή τους.
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Αυτή τη στιγμή είναι ένας συγκεκριμένος αριθμός που έχει
κοπεί αλλά υπάρχει κα ι συνέχεια γιατί καταγράφεται εκ νέου από
το δασαρχείο. Σίγουρα σε σχέση με την αγωνία και την κοπή των
πεύκων

εμείς

έχουμε

αντικαταστήσει

ορισμένα

πεύκα

στην

Καραϊσκάκη αλλά και γενικότερα σε όλο το Χαϊδάρι και με άλλου
είδους δέντρα.
Έχουμε κάνει αυτό το διάστημα πολλές φυτεύσεις από
διάφορα θαμνοειδή σε σχολεία και πλατείες, στην πεζογέφυρα και
στην ανάπλαση και θα φροντίσουμε ακόμα περισσότερες να
γίνουν εφόσον το κρίνουμε αναγκαίο σε σχέση με τη δυνατότητα
που υπάρχει και το προσωπικό του Δήμου.
Δυστυχ ώς όμως στην Καραϊσκάκη πέρα από όλα αυτά είναι
μια κατάσταση η οποία δυστυχώς θέλει και είναι αναγκαίο να γίνει
αραίωση.

Υπάρχει

στην

κυριολεξία

ένα

πνίξιμο

και

μια

αρρωστημένη κατάσταση των πεύκων. Εκεί πέρα την όλη εικόνα
την έχει αναλάβει το δασαρχείο .
Πέρα από όλα αυτά όμως εγώ θέλω να ενημερώσω και το
Δημοτικό Συμβούλιο το ότι το επόμενο διάστημα θα είμαι σε
επαφή με τη γεωπονική σχολή να μου δώσουν τη δυνατότητα να
γίνει

ακόμα

φοιτητές

και

επάνω

εργασία
στην

της

γεωπονικής

αντιμετώπ ιση

και

σχολής
καλύτερη

από
λύση

τους
του

προβλήματος της χαλέπιας πεύκης στην περιοχή μας.
Πολύ περισσότερο όμως θα ήθελα να πω το ότι εγώ από την
πλευρά μου σε σχέση με το ότι η κοπή των δέντρων στην
Καραϊσκάκη τη διέπει ένα ιδιαίτερο καθεστώς που χρειάζεται η
έγκριση από το δασαρχείο. Πέρα από
τελευταίο

διάστημα

έχω

ζητήσει

από

όλα αυτά όμως το
την

υπηρεσία
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καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν γενικότερα στο
Χαϊδάρι. Υπάρχουν αρκετές σελίδες.
Εγώ για να ενεργήσω άμεσα και να μπορέσω να προλάβω
καταστάσεις

μαζί

με

την υπηρεσία

πρασίνου

θα

ήθελα

την

έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου σε σχέση με το ότι να μπορώ
να επέμβω άμεσα και να κάνω την κοπή των δέντρων και των
κλαδιών αυτών που κρίνονται απαραίτητα από την υπηρεσία
πρασίνου.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσει ς συνάδελφοι.

Ο κος Ντηνιακός.

Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Να ρωτήσω, το εισηγητικό που θα σταλεί από την αρμόδια
υπηρεσία ποιο είναι; Αυτό που ήρθε τώρα; Αυτό που ήρθε τώρα,
αυτό.

Η εντολή εξουσιοδότησης που θα σας δώσουμε αφορά

δυνατότητα να κόψετε δέντρα χωρίς την έγκριση του δασαρχείου;
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Αυτό έχει να κάνει μόνο με την Καραϊσκάκη. Στην Καραϊσκάκη η
κοπή των δέντρων γίνεται με έγκριση του δασάρχη. Εκτός της
Καραϊσκάκη έχουμε τη δυνατότητα μόνοι μας χωρίς έγκριση του
δασαρχείου να κάνουμε κοπή δέντρ ων και αφαίρεση επικίνδυνων
κλαδιών.
Προκειμένου

όμως

να

υπάρχει

η

χρονοτριβή

και

η

καθυστέρηση από την έγκριση Ποιότητας Ζωής καταλαβαίνετε ότι
αυτό πιθανότατα εγκυμονεί κάπως περισσότερους κινδύνους από
το να επέμβουμε άμεσα.

Βέβαια μετά από έγγραφο τ ων

γεωπόνων του Δήμου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, υπάρχει άλλο ερώτημα;
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Να το επαναλάβω, όλους μας πονάει και σε κανέναν δεν αρέσει η
κοπή

των

δέντρων.

Το

ξέρουμε,

οικολογική άποψη έχουμε όλοι.

ευαισθησία

έχουμε

όλοι,

Αλλά προτεραιότητα έχε ι η

ασφάλεια ζωής των δημοτών.
Υλικά να πούμε το ότι και αν συμβεί είναι κάτι που μπορεί
να αντικατασταθεί. Σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να έχουμε
παρόμοιες

καταστάσεις

άλλων

δήμων πανελλαδικά

που

από

πτώσεις δέντρων έχουν χαθεί ζωές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, είναι σαφές αυτό που λέει. Ακούστε λίγο ρε παιδιά,
όταν υπάρχει ένα άρρωστο δέντρο που είναι εμφανές ότι πάει να
πέσει να μην περιμένουμε να συνεδριάσουν δέκα όργανα μέχρι να
πέσει στο κεφάλι ενός ανθρώπου, αυτό ζητάμε.
Μισό λεπτό, το δασαρχείο έχε ι αποφανθεί και λέει ότι αν δεν
τα κόψετε θα πέσουν στο κεφάλι μας. Αυτό που είπε ο Κώστας
την προηγούμενη φορά, κόβονται στη μέση σαν αγγουράκι και
πέφτει πάνω σου δυόμισι τόνοι.
Αυτό

που

περιπτώσεις

και

ζητάμε
από

το

είναι

τι;

δα σαρχείο

Όταν

υπάρχουν

αλλά

και

έξω

τέτοιες
από

την

Καραϊσκάκη που δεν μπορεί να έρθει το δασαρχείο εκεί, δεν είναι
στην ευθύνη του και αντιληφθούμε ότι υπάρχει ένα άρρωστο
δέντρο να παίρνει την ευθύνη η υπηρεσία και να το κόβει χωρίς
πολλές διαδικασίες.
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και

το

φέρνουμε

στο

Δημοτικό Συμβούλιο να πάρετε θέση γιατί πολλές φορές και εγώ
θα το πω άλλα λέμε εδώ και άλλα λέμε έξω. Εδώ λέμε κόψτε τα
επικίνδυνα δέντρα και έξω λέμε α, το Χαϊδάρι το σφάξαμε.
Λοιπόν, είναι σαφές το ερώτημα, τι δεν καταλαβαίν ετε;
Έλα Βαγγέλη.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι, το αίτημα δεν είναι σαφές. Εγώ θα έλεγα να έρθει ένα
συγκεκριμένο αίτημα σε εύλογο χρονικό διάστημα και να το
ψηφίσουμε την επόμενη φορά. Αλλά εδώ φέρατε ένα, όπως δε θα
αναφερθώ για τους δασικούς χάρες για το περίφημο εισηγητικό
που δεν ήρθε ποτέ, αλλά υπάρχει απίστευτη..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βαγγέλη το αίτημα είναι σαφές κατά τη γνώμη μας.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εδώ δεν υπάρχει αίτημα σαφές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατά τη γνώμη μας το αίτημα είναι σαφές. Αν δεν σε καλύπτει μην
το ψηφίσεις.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Θέλετε

εσείς

μήπως

να παίξετε πολιτικά παιχνίδια;

Φέρτε

συγκεκριμένο αίτημα να το ψηφίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πες το όπως θέλεις. Φέρνουμε ένα θέμα συγκεκριμένο, αν δεν σε
καλύπτει μην το ψηφίσεις, πως θα γίνει. Δημοτικό Συμβούλιο είναι
εδώ πέρα. Δεν θα κ άνουμε παζάρια.
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Να πάρει το λόγο η κάθε παράταξη και να

τοποθετηθεί. Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Τ ο πρόβλημα με το

πευκόφυτο της Στρατάρχη Καραϊσκάκη είναι

γνωστό τοις πάσι, ένα πρόβλημα το οποίο κρατάει πολλά χρόνια.
Μας έκανε μια αξιόλο γη ανάλυση ο συνάδελφος ο εντεταλμένος
σύμβουλος, είναι πράγματι εκεί με τα τρία είδη πεύκης κλπ. τα
οποία δεν τα ξέραμε γιατί δεν ασχοληθήκαμε ποτέ με αυτό το
αντικείμενο.
Κοιτάξτε,
δεδομένη.
τοποθετηθεί

η

επικινδυνότητα

αυτών

των

πεύκων

είναι

Έχουμε ξανακάνει αναλ ύσεις επί αναλύσεων, έχει
και

ο

Δήμαρχος

αντιδήμαρχοι του πράσινου κλπ.

και

άλλοι

εντεταλμένοι

και

Και στην Επιτροπή Ποιότητας

Ζωής που ήμουν παλιότερα μέχρι 31/12/16.
Έχει κουραστεί αυτός ο δρόμος. Αυτός ο δρόμος και τα
πεύκα είναι από αυτά που υπόκεινται σε αυτή την πίεση και σε
αυτό το βάρος της αυξημένης όχλησης από τα μαγαζιά αναψυχής
και

διασκέδασης

που

επεκτείνονται,

που

μεγαλώνουν το χώρο που δικαιούνται.

μεγαλώνουν,

που

Που παραβιάζουν το

πεύκο για να βάλουν τον προβολέα τους, να δέσ ουν την τέντα
τους.

Όλα αυτά τα οποία τα έχουμε αντιμετωπίσει όλες οι

προηγούμενες διοικήσεις και τώρα το αντιμετωπίζουμε και με τη
δική σας.
Υπάρχει μια χρονοβόρος διαδικασία στην εξουσιοδότηση
αυτή για την οποία μας ζητάει, τώρα προκαλείται το ενδιαφέρο ν
από

τον

εντεταλμένο

τον

Κώστα

να

ζητήσει

αυτή

την

εξουσιοδότηση γιατί σίγουρα υπάρχει μια χρονοβόρα διαδικασία
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μέχρι να συσταθεί η μια επιτροπή με την άλλη, να φτάσει να
παραπεμφθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο κλπ. για να πάρουμε
απόφαση για την κοπή ενός δέν τρου.
Για το συγκεκριμένο της Καραϊσκάκη δεν το συζητάμε το
κομμάτι.

Τ ο πεδίο εκεί. Είναι το δασαρχείο όπως συμφωνήσαμε

όλοι και να μην το συμφωνούμε έτσι είναι. Τ ώρα για τα υπόλοιπα
θα χρειαστούμε μια πιο..,
Να το πω από την αρχή, για τα υπόλοιπα δέντρ α και σημεία
θα πρέπει η υπηρεσία να έχει πολύ αυστηρό γνώμονα και πολύ
μεγάλη οικολογική ευαισθησία στο βαθμό φυσικά που να μην
θυσιάζουμε οποιαδήποτε ζωή ή αρτιμέλεια ή ακεραιότητα στο
βωμό αυτού του αστικού πράσινου που δυστυχώς όπως σε όλες
τις πόλεις έχει αρχίσει και μειώνεται και στη δική μας περίπτωση.
Πρακτικά έχω τη δυνατότητα να γνωρίζω ότι πάρα πολλοί
δήμοι υλοποιούν αυτή την εξουσιοδότηση που ζήτησε σήμερα ο
εντεταλμένος σύμβουλος για το επικίνδυνο της υπόθεσης και την
ταχύτητα.

Δηλαδή εάν θα μας έρθει ένα χαρτί στον εντεταλμένο

που θα λέει από τη Διεύθυνση του Πρασίνου από τον γεωπόνο, τη
γεωπόνο, τον επιστήμονα ότι ξέρεις το κόβουμε γιατί εντός
ολίγων

ημερών

μπορεί

να

έχουμε

αυτό,

η

ευθύνη

είναι

υπηρεσιακή, θα είναι ενυπόγραφο το υπηρεσιακό σ ημείωμα και
για την άμεση επέμβαση και παρέμβαση του Δήμου εγώ θα
συμφωνήσω μόνο και μόνο επειδή το έχουν υλοποιήσει και το
υλοποιούν και άλλοι δήμοι που μπορώ αυτή τη στιγμή να σας
κατονομάσω τουλάχιστον τρεις.
Είναι γειτονικοί δήμοι, δεν είναι η Πετρούπ ολη. Είναι το
Περιστέρι, είναι το Ίλιον και είναι και οι Άγιοι Ανάργυροι. Υπάρχει
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μια πάγια εξουσιοδότηση πάντα με την προϋπόθεση του.. και
πάντα

για

συνάδελφε,

επικινδυνότητα.
όχι

γιατί

Όχι

γιατί,

αντιμετωπίσαμε

προσέξτε
κάτι

με

αγαπητέ

προβλήματα

στην

Ποιότητα Ζωής που έλεγε ξέρεις με ενοχλεί μου χαλάει το
επίπεδο του πεζοδρομίου μου. Και επειδή έχουμε οριζόντιες
όπως το είπε προηγούμενα ο εντεταλμένος ας το κόψουμε τώρα.
Όχι για τέτοια πράγματα.
Μόνο για λόγους ασφάλειας των δημοτών, των πεζών κλπ.
και να μην κινδυνολογούμε τώρα και παιδιών και όλα αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Όπως αναφέρθηκα και πριν εγώ δεν βλέπω, στον πυρήνα των
λεγομένων του κ. Τ σουκνίδα δεν θα διαφωνήσουμε αλλά επί της
διαδικασίας και για κάποιους άλλους λόγους πο υ θα αναφερθεί ο
κος Καρατζαφέρης θα ψηφίσουμε λευκό. Υπάρχει όλη η καλή
διάθεση και η δυνατότητα να επανέλθετε με συγκεκριμένο αίτημα
πάνω σε αυτό το οποίο ζητάτε προκειμένου να υπάρξει όντως
κάποια

ευελιξία

σύμφωνα

με

τους

όρους

ενδεχομένως να περάσει και από τη νομική

της

νομοθεσίας

υπηρεσία από το

έγγραφο αυτό, να το συζητήσουμε. Και όχι να έρχεται λίγο πριν τη
συζήτηση, αυτό το έθιμο που βλέπουμε εδώ πέρα πρέπει κάποια
στιγμή να σταματήσει.
Εγώ ακριβώς πολιτικά παιχνίδια δεν θα κάνω και ειλικρινά
εάν ισχύει αυτό, αναφέρθηκε ότι μπορεί για κάποιο δέντρο να μην
προβήκατε σε κόψιμο του δέντρου επειδή αντιδράσαμε εμείς ή
κάποια άλλη παράταξη, θεωρώ, φαντάζομαι ότι δεν θα έπρεπε να
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το κάνετε. Μια δυνατή, μια αυτάρκης δημοτική αρχή δεν πρέπει
να φοβάται το π ολιτικό κόστος αν μιλήσει ο ένας ή ο άλλος σε
περίπτωση που υπάρχει όντως θέμα επικινδυνότητας.
Ο κος Τ σουκνίδας αναφέρθηκε όντως για τη γεωπονική
σχολή, για τη συνεργασία που πρέπει να υπάρχει.

Εγώ θα

συμπλήρωνα και το Διομ ήδειο Κήπο που υπάρχουν αξιόλογ οι
επιστήμονες μέσα να υπάρχει μια συνεργασία.

Τ ο Ινστιτούτο

Μπενάκη έχει μια επίσης, ένα ινστιτούτο αν δεν κάνω

λάθος.

Γενικώς το τρίπτυχο Δήμος, φορείς, πολίτες αλλά ίσως και
επιχειρηματίες μιλώντας ειδικά για την Καραϊσκάκη και για αυτούς
τους δρόμου ς στους οποίους υπάρχουν πεύκα πρέπει να υπάρχει
συνεργασία, ενημέρωση, διαφάνεια και αυστηρότητα όσο δεν πάει
άλλο προκειμένου να μην θρηνήσουμε θύματα.
Επίσης

εκφράσω

την

απορία

μου

γιατί

έγινε

αυτή

η

εγρήγορση τώρα. Θα συμπληρώσει ο κος Καρατζαφέρης, ναι. Αν
έγινε όντως με αφορμή το τελευταίο αυτό γεγονός που είχαμε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που δεν ξέρω, όλα αυτά τα
γεγονότα εάν και κατά πόσο η δημοτική αρχή έπεται ή προηγείται
δημιουργούν

διάφορα

ζητήματα

ως

προς

την

ασφάλεια

των

αποφάσεων π ου πρέπει να λαμβάνουμε εδώ.
Για αυτό όσο πιο σαφής είναι οι εξουσιοδοτήσεις και τα
αιτήματά σας καλό είναι να έρχονται και στο σωστό χρόνο και να
είναι και σωστά διατυπωμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Εγώ θα σταθώ όχι στα έγγραφα, τ ο έγγραφο είναι ένα έγγραφο
που λέει το αυτονόητο ότι έχει γίνει μια δουλειά. Βάζω λοιπόν στο
πολιτικό αίτημα. Εγώ πρέπει να πω το εξής, εκείνη την ημέρα
που συνέβη αυτό εν θερμώ έγραψα κάποια κείμενα και μετά το
επαναδιατύπωσα και με τη βοήθεια του Φωτειν άκη για τις θέσεις
μας που δεν έχει σημασία τώρα να ψάξω να το βρω.
Αυτό που έχει σημασία είναι το εξής, κατά τη γνώμη μου οι
υπάλληλοι που βρίσκονται στην υπηρεσία πρασίνου δέχονται ένα
πολιτικό bulling από το Δημοτικό Συμβούλιο. Τ ο λέω έτσι μετά
λόγου γνώσεως. Δηλαδή ξέρουν ότι στην ουσία αμφισβητούνται
σχεδόν μονίμως όλες οι αποφάσεις.
Εγώ δεν θα πω ότι είναι από συγκεκριμένες παρατάξεις, θα
πω όλοι ο καθένας μας και με το δικό του τρόπο όταν προέρχεται
ένα ζήτημα που είναι τοπικό για να μην βγάλω αν κ αι εγώ έχω
διαχωρίσει τη θέση μου εδώ και δυο χρόνια για αυτό το ζήτημα
και δικαιούμαι να το βγάλω, είπα δεν συμμετέχω ότι λέει η τεχνική
υπηρεσία.

Αν

υπάρχει

συμφωνία

τεχνικής

υπηρεσίας

και

γεωπόνου, πράσινο, δεν ασχολούμαι. Γενική θέση.
Δηλαδή θεωρώ όπως έχω πει και άλλες φορές και για το
συγκεκριμένο τμήμα, δεν θα μιλήσω για τα άλλα τμήματα της
διοίκησης,

για

τους

εργαζόμενους

εννοώ,

έχω

απόλυτη

εμπιστοσύνη.
Όμως οι εργαζόμενοι εκεί επειδή ξέρουν ότι έχει γίνει,
δηλαδή κάθε φορά ασχολούμαστε για ένα -ένα δέντρο. Αυτό μόνο
εδώ πέρα συμβαίνει να το πούμε έτσι στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Και αλλού υπάρχουν προβλήματα.
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Εγώ λοιπόν σε αυτό το ζήτημα γιατί αυτό το χαρακτήρα έχει
η εξουσιοδότηση, στο πρόσωπο και του συναδέλφου εγώ έχω
εμπιστοσύνη. Δεν το θεωρώ δηλα δή ότι ας πούμε θα κάνει
κατάχρηση αυτού του δικαιώματος. Εξάλλου εδώ πέρα είμαστε και
αν το πω και αλλιώς. Από τη στιγμή που θα έχουμε τη σύμφωνη
γνώμη της υπηρεσίας πρασίνου και της τεχνικής υπηρεσίας ας
κάνουμε

και

ένα

λάθος,

είναι

άλλο

ζήτημα

ότι

πρέπε ι

να

αποκαταστήσουμε τα δέντρα και τι πρέπει να κάνουμε αλλά
πρέπει να το ξεχωρίσουμε.
Δηλαδή αν σκοτωθεί, προχθές, την προηγούμενη φορά δεν
σκοτώθηκαν δυο κορίτσια που ήταν δίπλα ο Θεοδωρακόπουλος
κατά τύχη, δηλαδή το δέντρο έπεσε εκεί και μετά προσπαθούσ ε,
πάθανε σοκ κλπ. Αυτό είναι το λιγότερο βέβαια. Όταν παθαίνεις
σοκ κάποια στιγμή συνέρχεσαι, αυτό λέω.
Κάποια στιγμή έλεγαν για το δήμαρχο Αιγάλεω, να πω κάτι,
ότι τα αφάνισε τα δέντρα. Ότι λοιπόν υπήρχε πήγε τα σάρωσε όλα
κλπ. Έγινε χαμός στο Αιγάλεω . Μετά πήγε κα φύτεψε.
Εμείς

λέω

από

τη

στιγμή

που

υπάρχει

εκτίμηση

ότι

υπάρχουν δέντρα που κινδυνεύουν μόλις θα υπάρξει κακοκαιρία
δηλαδή είναι ζήτημα τύχης, το ότι δεν έπεσε. Δεν μακρηγορώ
άλλο

τελείωσα.

Εγώ

λοιπόν

δίνω

εξουσιοδότηση

και

στο

πρόσωπο του συναδέλφου.
Τ ώρα επειδή εδώ κάτι κουβεντιάσαμε, δεν είναι δική μου
ιδέα, άκουσα. Αν υπάρχει ζήτημα και τριμελούς επιτροπής. Εγώ
να εξουσιοδοτήσω όποιον θέλετε. Μια τριμελή επιτροπή μαζί με
τον Τ σουκνίδα κλπ.
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Εγώ τελείωσα, λέω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή επ είγει με
βάση τις ήδη υπάρχουσες αποφάσεις, θεωρώ ότι καθυστερούμε.
Πρέπει πριν την ερχόμενη κακοκαιρία να το πω έτσι να πάρουμε,
να υλοποιήσουμε αυτό το σχέδιο. Ότι λέει εδώ πέρα και ειδικά για
την

πλατεία

Καραϊσκάκη,

για

το

δρόμο

Καραϊσκάκη

όπου

χρειάζετ αι να επιταχύνουμε και να ζητήσουμε και τη σύμφωνη
γνώμη του δασαρχείου.

Τ ότε λοιπόν αν το δασαρχείο διαφωνεί

κατά κόρον να έρθει το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πω κάτι, Θοδωρή κοίταξε, όταν υπάρχει αμφισβήτηση για ένα
δέντρο υπάρχει η Επιτρ οπή Ποιότητας Ζωής και θα πηγαίνει, δεν
υπάρχει θέμα.
Κα ΣΚΑΜ ΠΑ:
Τ α επικίνδυνα που έχουν σημανθεί θα κοπούν.
δηλαδή τα 30.

Ναι, τα 30 που λέει εδώ, ωραία.

Εξουσιοδοτούμε
Δεύτερον, εάν

βρούμε άλλο επικίνδυνο εξουσιοδοτούμε εκ των προτέρων να
κοπεί χωρίς

διαδικασία, ούτε Ποιότητα Ζωής ούτε Δημοτικό

Συμβούλιο. Εκτός Καραϊσκάκη.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αν βρεθεί επικίνδυνο και χαρακτηριστεί από το δασαρχείο ή από
τους γεωπόνους του Δήμου.

Εδώ έχουμε δυο πράγματα, είτε θα

το χαρακτηρίσουν σαν επικίνδυνο για πτώση που πρ έπει άμεσα
να κοπεί είτε θα το χαρακτηρίσουν ως επικίνδυνο αλλά μπορεί να
κρατήσει λίγο. Εκεί θα έρθει ή αν υπάρχει και θέμα και με την
τεχνική υπηρεσία, δηλαδή αν γκρεμίζει τοίχους, αν δημιουργεί
άλλου είδους προβλήματα τότε θα πάει στην Επιτροπή Ποιότητα ς
Ζωής.
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που

δεν

περιμένουν

τη

συνεδρίαση και αυτά που θέλουμε να αποφύγουμε δηλαδή την
πτώση για να μην έχουμε θανάτους, σε αυτή την περίπτωση
εξουσιοδοτούμε.

Δεν εξουσιοδοτούμε για οποιοδήποτε δέντρο

που ένας κάτοικος κάνει μια αίτηση να κοπεί και δεν υπάρχει
ιδιαίτερο πρόβλημα.
Είναι σαφές ότι στα κατεπείγοντα όμως δεν μπορούμε να
περιμένουμε,

δηλαδή

είδατε

όλοι

αντιμετωπίσαμε

αυτό

το

διάστημα τεράστιο πρόβλημα. Και αυτό που είπε ο Ανδρέας δεν
μίλησα γιατί θέλω να μιλήσω μετά σ το κλείσιμο, οι περισσότεροι
δήμοι αυτό έχουν κάνει. Δεν το κάνει εμείς μόνο αυτό, δήμοι που
δεν έχουν τόσο πράσινο, δεν έχουν τόσο κίνδυνο.
Είμαστε ο Δήμος με το περισσότερο πράσινο. Έχει το ίδιο
θέμα το Περιστέρι ή το Αιγάλεω που έχει μόνο το άλσος ή τ ο
Ίλιον; Εμείς έχουμε το μεγάλο πρόβλημα.
Κα ΣΚΑΜ ΠΑ:
Εντάξει αυτό, είναι σαφές. Ότι χαρακτηριστεί επικίνδυνο θα
κόβεται χωρίς άλλη διαδικασία. Εγώ είμαι σύμφωνη. Από τους
επιστήμονες και για την Καραϊσκάκη και από το δασαρχείο εντάξει
σαφώς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Κώστα, μισό λεπτό. Ήθελα να σας αναφέρω γενικότερα με την
κουβέντα που έχω κάνει το τελευταίο διάστημα και ενόψει του
χειμώνα και των καιρικών συνθηκών και των βροχοπτώσεων η
χαλέπιος πεύκη παίρνει επιπλέον τα 2/3 του βάρους της που αυτό
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κατάσταση

που

επικρατεί

στην

Καραϊσκάκη είναι πολύ πιο εύκολο να πέσει και γενικότερα σε όλο
το Χαϊδάρι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ασπρογέρακα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Εγώ

στην

εξουσιοδότηση

στην

οποία

καταρχήν

συμφωνώ

ξέροντας και τ ις ευαισθησίες του συγκεκριμένου θα ήθελα να πω
το εξής, να περιέχεται στην εξουσία της διαχείρισης που θα έχει
και το δικαίωμα και η υποχρέωσή του να επιζητεί τη συνεργασία
και της γεωπονικής αλλά και της δασικής υπηρεσίας και για τις
περιπτώσεις

των

περι οχών

Άγιου

Χριστόφορου

και

Μονής

Δαφνίου όπου εκεί έχουμε πολλά δέντρα τα οποία είναι σε μια
τέτοια κατάσταση.
Και επιπλέον απολογιστικά ο ίδιος μπορεί να το κάνει αυτό,
να

φέρνει

και

κάποιο

φωτογραφικό

υλικό

για

κάποιους

ενδεχόμενα, φωτογραφίες κλπ. για τ η μορφή του δέντρου πριν και
μετά.
Και ένα τελευταίο, μου ειπώθηκε, ξέρω ότι τα οικονομικά
είναι τόσο στριμωγμένα υπάρχουν λέει δυνατότητες στήριξης
κάποιων πεύκων τα οποία έχουν κριθεί επικίνδυνα αλλά έχουν
ένα κόστος μεγάλο.

Αυτό μου το έχει πει υπεύθυν ος δασικός

παράγοντας. Αλλά μου λέει αυτό απαιτεί και χώρο να έχεις δίπλα
από τα πεύκα κλπ. και αυτά είναι μια δαπάνη μεγάλη πως θα
τοποθετηθούν.
Και ένα τελευταίο που θέλω να πω στα πλαίσια αυτής της
εξουσιοδότησης και της διαχείρισης που θα έχει, ένα άλ λο ζήτημα
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το οποίο θεωρώ πολύ σοβαρό να υπάρχει πρώτος και τελευταίος
λόγος και σε αυτό το κούρεμα που κάνουν στα δέντρα των
πεζοδρομίων όπως θέλουν και ιδίως με τις ελιές που τις κάνουν
πλατείες, τρίγωνα, τετράγωνα κλπ.
Δεν είναι πράγμα αυτό. Έχει παραγί νει δηλαδή αυτό το
πράγμα και πρέπει να υπάρχει όχι γνώμη, ότι έχουμε τη γνώμη
του γεωπόνου τη σύμφωνη ότι πρέπει να κουρευτεί έτσι αυτό.
Θέλεις να εξυπηρετήσεις και μπορείς κάντο διαφορετικά μην το
κάνεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εκτός

από

τον

Βασίλη

που

έχει

ζητήσει

το

λόγο

άλλος

συνάδελφος θέλει να μιλήσει; Ο Καραγιάννης, ο Χουδελούδης.
Έλα Αθηνά.
Κα ΣΚΑΜ ΠΑ:
Ένα

ερώτημα

αντικατάστασης
επιβεβλημένη.

για

το

στην

κλείσιμο,

εάν

Καραϊσκάκη

ή

υπάρχει
η

δυνατότητα

αραίωση

είναι

Δηλαδή είμαστε υποχρεωμένοι να τα έχουμε πι ο

αραιά. Και εάν αντικατασταθούν από τι δέντρα, δηλαδή δεν θα
ξαναβάλουμε φαντάζομαι τη χαλέπιο πεύκη που μας λες αλλά κάτι
άλλο. Αυτή την ερώτηση για το κλείσιμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Να βάλουμε λίγο τα πράγματα στη θέση τους γ ιατί τα βλέπω λίγο
συγκεχυμένα ειδικά μετά το χαρτί αυτό εδώ το σημερινό του
διευθυντή της υπηρεσίας προστασίας.
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Εμείς στην παράταξή μας που εκπροσωπείται από εμένα
στην Ποιότητα Ζωής έχουμε αντιδράσει πάρα πολλές φορές σε
κοπές δέντρων οι οποίες δεν ήταν , πάρα πολλές από αυτές δεν
είχαν καν τη σύμφωνη γνώμη της διευθύντριας, της προϊσταμένης
της κυρίας Παράσχου. Υπήρχαν δέντρα που επειδή σήκωναν τις
πλάκες,

επειδή

χαλούσαν

μάντρες

με

εισήγηση

της

κυρίας

Παράσχου που έλεγε ότι δεν είναι επικίνδυνο, η απόφα ση της
Ποιότητας Ζωής κατά πλειοψηφία βέβαια πάρθηκε να κοπεί το
δέντρο.
Εγώ λοιπόν εκεί φώναζα και έλεγα ότι μπορεί να γίνει μια
διαμόρφωση του πεζοδρομίου όχι κατ΄ ανάγκη τοπική, 10, 20
μέτρα. Να σηκωθεί και να σωθεί το πεύκο.
ξεκινήσει

η

διαφωνία

και

προσπαθείτε

Από εκεί έχει
νομίζω

να

το

διαστρεβλώσετε εντέχνως.
Εγώ δεν έχω ποτέ ψηφίσει, δηλαδή όταν η προϊσταμένη λέει
ότι το δέντρο είναι επικίνδυνο ή το δασαρχείο δεν έχω τρελαθεί
να μου λέει το δασαρχείο, ειδικά το δασαρχείο ότι είναι το πεύκο
επικίνδυνο και εγώ να ψηφίζω ότι δεν είναι επικίνδυνο.
Στην Ποιότητα Ζωής για παράδειγμα δεν έχετε φέρει ποτέ
από ότι θυμάμαι κοπή επικίνδυνου δέντρου στην Στρατάρχου
Καραϊσκάκη. Έχετε φέρει;
τέτοιο

πρόβλημα

Αφού η Στρατάρχου Καραϊσκάκη έχει

προσήμανση

λέει

σε

προσήμανση πότε έγινε για παράδειγμα;

30

δέντρα.

Αυτή

η

Έχει γίνει καιρό πριν;

Γιατί δεν έχετε φέρει 5 δέντρα της Στρατάρχου Καραϊσκάκη που
είναι

σημαδεμένα

από

το

δασαρχείο

να

ψηφίσουμε

να

κόψουμε; Έχετε φέρει δέντρα που ενοχλούν τα ρολόγια.
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Εντάξει, ωραία. Εγώ λοιπόν λέω ότι δεν χρειάζεται αυτή η
εξουσιοδότηση γιατί η Ποιότητα Ζωής μπορεί πολύ άμεσα να.., η
γνώμη μου είναι αυτή. Εντάξει μπορεί να την αλλάξω κιόλας αλλά
δεν μας έχετε καλέσει ποτέ στην Ποιότητα Ζωής σε μια έκτακτη
συνεδρίαση και έχουμ ε πει όχι.

Τ ώρα να κάνουμε τη δεκαμελή

Ποιότητα Ζωής τριμελή δεν βλέπω κανένα λόγο.

Η Ποιότητα

Ζωής συγκλείνεται άμεσα.
Τ ώρα, εγώ έχω εδώ ένα χαρτί, έχει πέσει στα χέρια μου από
τις 12/9/16 το οποίο είναι του δασαρχείου Αιγάλεω, προφανώς το
έχετε και ε σείς, το οποίο λέει ότι έγινε αυτοψία στον πεζόδρομο
της

Στρατάρχου

Καραϊσκάκη

παρουσία

του

κ.

Χουδελούδη.

Επισημαίνει το πρόβλημα που υπάρχει στα δέντρα, σε ορισμένα
δέντρα.

Επισημαίνει

την

κατάσταση

των

καταστημάτων

που

βρίσκονται στον πεζόδρομο και έχου ν καρφώσει πάνω στα δέντρα
καρφιά, έχουν τυλίξει καλώδια, σχοινιά, φώτα και άλλα υλικά τα
οποία τραυματίζουν τα πεύκα και δημιουργούν παραμορφώσεις
κάνοντας τα πιο αδύναμα με αποτέλεσμα να σπάσουν σε κάποια
κακοκαιρία.
Αυτό σας το έχει στείλει 12/9/16 και σας ζητάει σε ένα μήνα
από τη λήψη του παρόντος να ενημερώσετε τους ιδιοκτήτες των
καταστημάτων προκειμένου να απομακρύνουν κάθε είδους υλικά
από τα φυόμενα εντός του πεζοδρόμου δέντρα. Εσείς ένα χρόνο
μετά μας είπατε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότ ι το
μόνο που έχετε κάνει είναι να αφαιρέσετε τα καλώδια και τα
ρεύματα του Δήμου.

Τ ους καταστηματάρχες δεν τους έχετε

εξαναγκάσει να το κάνουν.
Συνεπώς σε διάστημα ενός μηνός…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφε Βασίλη, συγνώμη που σε διακόπτω τώρα, επειδή
είμαστε όλοι στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει γίνει ενημέρωση εδώ
για την αποκαθήλωση από τα μαγαζιά. Αν κάνεις εδώ και μήνες
μια βόλτα στην Καραϊσκάκη..
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Όχι, όχι, από του Δήμου. Έχετε αποκαθηλώσει μαγαζιά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα παρατηρήσεις ότι μόνο ένα μαγαζί δ εν έχει συμμορφωθεί με
την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μην λέμε ότι θέλουμε
τώρα εδώ πέρα.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Όλα τα άλλα έχουν συμμορφωθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι,

αν

κυκλοφορούσες

στην

Καραϊσκάκη

συνάδελφε

θα

το

έβλεπες. Σε παρακαλώ πολύ τώρα. Παρακωλύουμε με το τίποτα..
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εντάξει, αφού λοιπόν κυκλοφορείτε μόνο εσείς στην Καραϊσκάκη..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ακούστε συνάδελφοι, γίνονται δημοτικά συμβούλια..
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Θέλεις να μιλήσεις και εσύ πάλι; Να ολοκληρώσω;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άκουσέ με λίγο Βασίλη. Είμαι υποχρεωμένος να υπερασπίσω την
υπόσταση του Σώματος. Γίνονται δημοτικά συμβούλια με 80
θέματα

και

τελειώνουν

σε

μιάμιση

ώρα.

Εδώ

είμαστε

7

παρατάξεις, δίνουμε άπλετο χρόνο να πει ο καθένας ότι θέλει
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αλλά να επαναλαμβάνουμε τα ίδια και τα ίδια, θέλεις να σου
φέρουμε τα πρακτικά;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Δεν είναι τα ίδια και τα ίδια. Έχω μιλήσει δυο φορές και με
διέκοψες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μα έχει γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο..
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Είμαι ο μόνος που διέκοψες, Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχουμε άλλα 19 θ έματα σοβαρά και επαναλαμβάνουμε τα ίδια και
τα ίδια. Παρακωλύετε δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Είμαστε ενοχλητικοί και θα συνεχίσουμε να είμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν θέλετε εγώ θα βάλω ψήφισμα λοιπόν την επόμενη φορά να
έχουμε ένα ωράριο.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Τ ον κ. Σπηλιόπουλο τον διέκοψες μετά από μια ώρα, του έκανες
σύσταση του κ. Σπηλιόπουλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ον διακόπτω και τον κ. Σπηλιόπουλο.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Και εμένα στα έξι λεπτά μου έκανες σύσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει,

σε

παρακαλώ

πολύ

όμως

να

μην

κουβεντιάζουμε

πράγματα που ξαναλέγαμε πριν δυο μήνες.
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Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Δεν τα έχουμε πει αυτά.

Τ ο χαρτί αυτό δεν το έχετε φέρει ποτέ

στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν έχετε ενημερώσει ποτέ πλην
μετά τις πτώσεις του δέντρου ότι υπάρχουν επικίνδυνα δ έντρα
στην

Στρατάρχου

Καραϊσκάκη

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο,

σας

προκαλώ, δεν το έχετε αναφέρει ποτέ πριν την πτώση του
δέντρου.
Έχετε ενημερωθεί, έχετε τεράστιες ευθύνες από τις 12/9/16
και για εμένα, μπορώ νομίζω να εκφράσω τη γνώμη μου και να
την εκφράσετε και εσείς, για εμ ένα..

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Ναι, πρώτα ο Θεός να είμαστε εδώ να ξέρουμε τι λέμε, ναι. Αλλά
να ξέρετε και εσείς τρία χρόνια εδώ τι λέτε και τι λέγατε. Εδώ
λοιπόν δεν έχετε ενημερώσει ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο για τα
επικίνδυνα πεύκ α. Ενεργοποιηθήκατε μετά την πτώση και πάτε να
δημιουργήσετε μια κατάσταση, φέρνετε αυτό εδώ το χαρτί το
οποίο είναι για εμένα απαρ άδεκτο, δεν έχει ούτε μια ημερομηνία,
ούτε μια ημερομηνία για να θολώσετε τα νερά.
Αυτό εγώ δεν θα σας δώσω εξουσιοδότηση γ ιατί σας θεωρώ
επικίνδυνους με την ανεπάρκεια και δεν ξέρω πως αλλιώς να το
πω. Παραδείγματος χάρη τα πεύκα δεν έπεσαν λόγω καιρικών
συνθηκών. Δεν είχαμε κακοκαιρία όταν έπεσε το πεύκο έξω από
την καφετέρια προ ενός μήνα. Αυτό λέτε εδώ.

Γελάτε με αυτά

που λέτε, εσείς τα λέτε.
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Λοιπόν, εγώ δεν δίνω εξουσιοδότηση και περιμένω..
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Αυτό Βασίλη είναι από την υπηρεσία πρασίνου.

Όχι τα λέμε, η

προϊσταμένη η Παράσχου το λέει.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Μάλιστα εντάξει. Και περιμένω..
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Να καταλαβαίνεις ορισμένα πράγματα σε σχέση με την αναφορά
που έκανα εγώ. Και όλα τα καλώδια και όλα τα καταστήματα αν
περπατήσεις

την

Καραϊσκάκη

ήδη

από

το

Μάρτιο

έχουν

αποξηλωθεί όλα και από τα μικρόφωνα που είχαν μπει εδώ και
δεκαετίες αλλά πολύ περισσότερο σε σχέση με τα καταστήματα.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Θα γινόταν δεκτή η αναφορά σας αν γινόταν πριν 8 μήνες, όχι
μετά από ένα χρόνο και μετά την πτώση του δέντρου.
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Βάλε ιδιαίτερα για την αναφορά σε σχέση με τις μικροφωνικές και
τις

καλωδιώσεις

βάλε

π ίσω

το

διάστημα

που

σου

ανέφερα

προηγουμένως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Νομίζω είναι λογικό κάποι οι να επενδύουν στην προσπάθειά τους
να κάνουν αντιπολίτευση σε πράγματα τα οποία είναι αν όχι
δευτερεύοντα

και

ανούσια

τουλάχιστον

είναι

ε κτός

πραγματικότητας.
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Και επειδή χαρακτηριστήκαμε επικίνδυνοι και ανεπαρκείς να
πω ότι από τη θέση της αντιπολίτευσης φαίνεται πότε κάποιος
είναι έτοιμος να πάρει γενναίες αποφάσεις και δεν φαίνεται από
την παρουσίαση μακετών και πλακετών και δεν ξέρω εγώ τι άλλο,
αλλά φαίνεται από τη στιγμή που σαν διοίκηση παίρνει αποφάσεις
που κάνουν την αλλαγή. Γιατί είναι μια σημαντική αλλαγή αυτή για
τον πεζόδρομο αλλά ταυτόχρονα έχουν στο μυαλό τους πέρα από
την ευαισθησία για το περιβάλλον που αυτή αποδεδειγμένα
υπάρχει,

πέρα

Κυριακή

και

από

τις

την

τελευταία

προηγούμενες

εξόρμηση

εξορμήσεις

που

που

έγινε

έχουν

την
γίνει

καθαριότητας στο παρελθόν, έχουν γίνει και άλλες ενέργειες με τη
φύτευση νέων δέντρων στη σειρά αυτών που είχαν πέσει κλπ.
Τ ελικά όμως όταν είσαι διοίκηση κρίνεσαι από την ώρα που
ήσουν αντιπολίτευση στο παρελθόν. Και όταν κάποιος κάνει
αντιπολίτευση

προσπαθώντας

να

αποφύγει

την

ουσιαστική

συζήτηση μένοντας σε δευτερεύοντα ζητήματα αν είναι ψήφισμα ή
αν είναι απόφαση, αν είναι κείμενο και εισηγητικό και δεν του
φτάνει η εισηγητική ομιλία του δημάρχου ή το εισηγητικό της
υπηρεσίας για να τοποθετηθεί.
Για να τοποθετηθεί σε τι; Σε ένα ζήτημα που νομίζω ότι αν
πας σε ένα δεκάχρονο παιδί και του πεις πρέπει η υπηρεσία
πρασίνου όταν ένα δέντρο χαρακτηρίζε ται εξαιρετικά επικίνδυνο,
δηλαδή;

Δηλαδή ότι τις επόμενες 24, 48, 72 ώρες μπορεί να

πέσει είναι λογικό το Δημοτικό Συμβούλιο να εξουσιοδοτεί την
υπηρεσία για να το κόψει;

Αυτό τώρα πόσο δύσκολο μπορεί να

είναι κάποιος να το καταλάβει νομίζω τα συμπεράσ ματα είναι
απλά. Δεν χρειάζεται μεγάλη δυσκολία.
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Ο νόμος λοιπόν λέει, ο νόμος λέει για να μαθαίνετε κύριε
Ντηνιακέ γιατί είστε αντιπολίτευση αλλά δυστυχώς δεν έχετε μπει
στη διαδικασία, εντάξει εσείς που είστε διαβασμένος και νομικός
τα

ξέρετε

όλα.

Αφήστ ε

εμείς

να

εμπιστευόμαστε

τους

επιστήμονες γεωπόνους και εσείς που είστε νομικός να ξέρετε
καλύτερα από τους γεωπόνους, από τους δασάρχες, από όλους
και πότε πρέπει να κοπεί ένα δέντρο. Αυτό είναι μοναδικό.
Σε αυτή τη χώρα οι νομικοί μπορούν να εκφράζουν γ νώμη
για την προπονητική, τα δάση, όλα. Σε όλα είναι ειδικοί, ξέρουν.
Λοιπόν, ο νόμος λέει το εξής, για την κοπή των δέντρων
χρειάζεται απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Λέμε σήμερα και παίρνουμε τι απόφαση; Εκεί που κρίνουμε
και όχι εμείς, η υπηρεσί α, οι αρμόδιοι υπηρεσιακοί, το δασαρχείο
ότι υπάρχει κίνδυνος να πέσει δέντρο και να κινδυνεύσει ζωή λέμε
ότι πρέπει να εξουσιοδοτείται η υπηρεσία για να μπορεί να
παρεμβαίνει άμεσα.
Πραγματικά μετά από αυτή τη συζήτηση εγώ αμφιβάλω αν
κάποιος θέλει να κάν ει μόνο στείρα αντιπολίτευση και τίποτε άλλο
ή αν καταλαβαίνει τι συζητάμε. Δηλαδή αυτό είναι ένα θέμα που
θεωρητικά θα έπρεπε να έχει τελειώσει σε τρία λεπτά.

Και

προσπαθείτε για τις εφημερίδες και εγώ δεν ξέρω τι να φτιάξουμε
λέει μια επιτροπή που θα συ ζητήσει με άλλη εισήγηση, με άλλο
που θα λέει αλλιώς, που θα κάνει αυτό να συζητήσουμε για να
μην πεθάνει κανένας άνθρωπος και δεν πέσει κανένα πεύκο στο
κεφάλι. Ένα ζήτημα.
Δεύτερο ζήτημα, δυστυχώς δεν ήμασταν εμείς υπεύθυνοι για
τον τρόπο που δομήθηκε ο πεζόδρομος της Καραϊσκάκη που κατά
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τα άλλα είναι ένας πολύ ωραίος πευκόφυτος πεζόδρομος αλλά
κατά τα άλλα με τον τρόπο που δομήθηκε έγινε όχι για να είναι
πευκόφυτος πεζόδρομος αλλά για να εξυπηρετήσει και κάποια
άλλα συμφέροντα στην περιοχή.
Μαγαζιά που ήθελαν να ανοίξουν, επιχειρηματικούς κύκλους
που εξυπηρετήθηκαν πολύ καλά τα τελευταία 20 χρόνια. Που δεν
υπήρχε ούτε ένας πολιτικός παράγοντας να πάει να τους τραβήξει
το αυτάκι ούτε για τα φώτα.

Γιατί τα φώτα και τις πρόκες και τα

καλώδια δεν μπήκαν το υς τελευταίους 6 μήνες, δεν μπήκαν τον
9/16. Δεν ξέρω, φαντάζομαι στο Χαϊδάρι ζούσατε.
Εγώ λοιπόν που ζω από μικρό παιδί στο Χαϊδάρι θυμάμαι
αυτή την κατάσταση στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη από τότε
που ήμουν 5 χρόνων. Εσείς τον ανακαλύψατε τον 9 ο /16; Α ν τον
ανακαλύψατε τον 9 ο /16 πολύ καλά, δεν πειράζει.

Ο καθένας

όποτε μπορεί.
Τ ρίτο ζήτημα και τελευταίο. Εμείς εδώ πέρα δεν μπαίνουμε
στη διαδικασία σήμερα και δεν φέρνουμε ένα θέμα γιατί θέλουμε
να

εξουσιοδοτείται

και

να

παίρνει

προίκα

ο

εντεταλμένος

σύμβουλος και να αποφασίζει και να διατάζει. Ούτε είμαστε αυτής
της λογικής.
Και αν θέλετε κιόλας επειδή ακριβώς πηγαίναμε με αυτή τη
διαδικασία που άλλοι δήμοι αυτό το θέμα το έχουν περάσει και το
είπε και ο Δήμαρχος εισηγητικά, το έχουν περάσει πολύ πιο
νωρίς, εμείς ακριβώς για αυτό το λόγο επειδή θέλαμε αυτά τα
θέματα να πηγαίνουν μέσω της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
καθυστερήσαμε και στην κοπή κάποιων δέντρων.
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τώρα

επειδή

αυτό

113
το

πράγμα

έφτασε

στο

απροχώρητο δεν μπορεί να πηγαίνει στην Επιτροπή Π οιότητας
Ζωής και να ζητάει ο καθένας χωρίς να έχει ειδικές γνώσεις να
του αιτιολογηθεί ειδικώς και αναλυτικώς και επισταμένως μια
τέτοια

εξαιρετική

επικινδυνότητα,

υπάρχει

πρόβλημα.

Έχουν

πέσει πόσα.
Άρα

επειδή

δεν

μπορείτε

να

τίθεται

συζήτηση

και

να

περιμένουμε πότε θα συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής να
περάσουν δυο εβδομάδες λέμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις να
έχει το δικαίωμα η υπηρεσία να προβαίνει σε..
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι απόλυτα κατανοητό για αυτό και οι
περισσότεροι συνάδελφοι εξάλλου δ εν βάλατε κανένα ιδιαίτερο
ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Κοιτάξτε να δείτε γιατί εγώ είμαι και λίγο πρακτικός. Έχετε την
εντύπωση κύριε Ντηνιακέ ότι έχουμε όρεξη να τρέχουμε μέσα στη
νύχτα

ή

καθημερινά

να

απασχολούμε

30,

28,

22

άτομ α

μηχανήματα, αυτοκίνητα και να χρεωνόμαστε και να μας λέτε
πολιτική εξυπηρέτηση;
Πρέπει

να

ντρέπεσαι

γιατί

κάποιοι

άλλοι

έκαναν

εξυπηρετήσεις και τους έζησα γιατί είχα την τύχη και την τιμή να
υπηρετώ το Δήμο. Τ ο ζητούμενο, το αν ο Δήμος έχει δυνατότητα
ή έχει την ευθύνη εσείς και με το φίλο μου τον Βασίλη θα πίνετε
καφεδάκι στο Κολωνάκι, εγώ θα είμαι μέσα στο αυτόφωρο.
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Και να σας πω τελευταία γιατί λέμε για το Χαϊδάρι. Στα
κουνέλια

πέσανε

δέντρα

που

ούτε

τα

ξέρετε

που

είναι

τα

κουνέλια. Και να σας πω κά τι, για τα αιτήματα. Είναι 200 αιτήματα
κατοίκων εκεί. Πόσα φέραμε; Πρέπει να ντρέπεστε.
Και να πω και κάτι, κύριε Καρατζαφέρη. Όταν είναι ένα
πεζοδρόμιο πόντους και έχει σηκώσει όλο το πεζοδρόμιο και τη
βεράντα του σπιτιού και είναι βραχυχ ίτωνας και είνα ι ένα δέντρο
που δεν είναι τόσης σημασίας που αυτό το δέντρο, το είδος
σηκώνει τα πάντα, τι θα κάνεις; Γιατί κατηγόρησες όταν η τεχνική
υπηρεσία..
Μισό λεπτό για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, όταν η
τεχνική υπηρεσία κάνει εισηγητικό ότι το δέντρο πρέ πει να κοπεί,
ο λόγος, το πράσινο λέει αν είναι υγιής ή αν είναι επικίνδυνο
προς

πτώση.

Και

λέει

είναι

υγιής

και

δεν είναι

λόγος για

επικίνδυνη πτώση. Η ζημιά όμως που κάνει στην αποχέτευση,
στην ύδρευση η τεχνική υπηρεσία κάνει το εισηγητικό.

Για να

είμαστε ξεκάθαροι.
Τ ο πεζοδρόμιο που είναι 40 πόντους θα σε ρωτήσω εκεί έχει
ένα δέντρο που έχει διάμετρο 30 τι θα το κάνεις αφού είσαι και
Μηχανικός; Κοιτάξτε να δείτε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Καρατζαφέρη, έχετε τα μέσα.

Αντιδήμαρχε, ολοκλήρωσε

και μην απευθύνεις ερωτήσεις.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Τ ελειώνω,

τα

δέντρα,

τα

πεύκα

στην

Καραϊσκάκη

είπε

ο

Καραγιάννης είναι και ευθύνη προηγούμενων παλιά διοικήσεων
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που το πεζοδρόμιο ήταν 1,50 και το κάναμε 1,10 για να φαίνονται
οι μαγαζάτορες.
Και δεύτερον, από τη Δ.Ε.Η. όποιος θ υμάται πιο παλιά
πέρναγε

υψηλή

τάση

στην

Καραϊσκάκη,

δεν

ξέρω

αν

το

θυμόσαστε. Η Δ.Ε.Η. προχώραγε και κλάδευε δέντρα και σήμερα
κλαδεύει ότι είναι στο δίκτυο. Παθαίνουν ζημιά και τα πεύκα και
από αυτή τη δουλειά. Δεν έχουμε ευθύνη και εξυπηρέτηση
πολιτική, σας το λέω κατάματα. Πες μου μια περίπτωση που
ήρθατε στην ΕΠΖ και διαπιστώσατε ότι κόβω το δέντρο του
Χουδελούδη

σπίτι.

Αυτό

με

τσάντισε

πιο

πολύ

για

τον

κ.

Ντηνιακό.
Και να τελειώνω με μια κουβέντα, εάν κρίνουν ότι είναι
επικίνδυνο με πρόταση του πρασίν ου να είμαστε ξεκάθαροι, τη
δεχόσαστε ναι ή όχι; Και να ψηφίσετε την απόφαση που φέραμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Διαδικασία, ένα δευτερόλεπτο. Λοιπόν, εγώ θέλω να πω το εξής
προς τον Πρόεδρο πολύ φιλικά. Νομίζω ότι είναι υποχρέωσή του
να προστατεύει το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου.

Τ ο λέω

έτσι, εγώ από ότι ξέρετε πάρα πολλές φορές έχω αντιθέσεις
προγραμματικού χαρακτήρα με πάρα πολλούς και με εσάς και με
τον Ντηνιακό.
Και δεν λέω ότι το κάνει από πρόθεση ο Χουδελούδης και
χρησιμοποιώ τ ην πιο καλή περίπτωση γιατί νομίζω εν τη ρύμη
του λόγου. Η απαξίωση στο πρόσωπο ή στον πατέρα του κλπ.
θέλει μια προσοχή.
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Νομίζω ότι πάρα πολλές φορές γίνεται αυτό. Γίνεται εγώ
καταλαβαίνω στην αντιπαράθεση γιατί και ο Ντηνιακός πολλές
φορές το επιδιώκει και κυρίως ο Τ σατσαμπάς το κάνει με αυτόν
τον τρόπο.
Εγώ νομίζω λοιπόν ότι στο Δημοτικό Συμβούλιο όλοι για
αυτό και απευθύνομαι προς τον Πρόεδρο, να τελειώσω μισό
λεπτό. Για αυτό απευθύνομαι στον Πρόεδρο που δεν απευθύνομαι
για κάποιο συνάδελφο. Αυτό και τ ίποτε άλλο και τελείωσα. Αν έχω
δίκιο, έχω δίκιο. Αν έχω άδικο μου απαντάς αλλά εκεί το παίρνεις
υπόψη, αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σαφέστατο, Θοδωρή. Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε είναι πολύ σοβαρό το θέμα, θυμάσαι Θοδωρή την αγωνία
που είχες εκφράσει και εσύ εκεί μπροστά στο δέντρο και άλλοι
συνάδελφοι εδώ. Και νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στάθηκε
στο ύψος των περιστάσεων πραγματικά.
Υπάρχει δυστυχώς μια αντιπαράθεση από μια συγκεκριμένη
παράταξη που ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο,
πραγματικά δε ν μπορώ να καταλάβω.

Δηλαδή έχουμε εμείς να

κερδίσουμε τίποτα και θα φέρναμε σήμερα σαν θέμα συζήτησης
για να πάρουμε μια απόφαση εξουσιοδότησης για να αποφύγουμε
τραγικά γεγονότα;

Δηλαδή για ποιο λόγο να το κάναμε; Έχουμε

να κερδίσουμε κάτι πολιτικά κα ι θέλαμε να σας παγιδεύσουμε, να
σας τριπλάρουμε, να σας κάνουμε κάτι;

Δηλαδή ειλικρινά δεν

μπορώ να το καταλάβω, πέφτω από τα σύννεφα, δεν το ανέχομαι
αυτό το πράγμα.
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Ήταν σαφές ότι η εισήγηση που γίνεται στο Δημοτικό
Συμβούλιο στηρίζεται πάνω σε ένα έγ γραφο της υπηρεσίας που
είναι το υπηρεσιακό, την εισήγηση όμως την έκανε ο εντεταλμένος
σύμβουλος. Και η εισήγηση είχε την πρόταση μέσα. Δεν μπορείτε
να λέτε ότι είναι αυτό το χαρτί η εισήγηση της υπηρεσίας
πρασίνου.

Τ ην εισήγηση την έκανε ο εντεταλμένος σύμβουλος

και ήταν σαφέστατος στο τι ζήταγε.
Δηλαδή προσπαθείτε πάντα έτσι με ντρίπλες να αποφύγετε
την ουσία και πιάνεστε με θέματα που νομίζω ότι αδικούν και
εσάς τους ίδιους ειλικρινά. Συγνώμη για αυτή την παρατήρηση,
δεν έπρεπε σήμερα να φτάσουμε σε α υτό το σημείο.
Γιατί ποιο είναι το θέμα ρε παιδιά; Υπάρχει επικινδυνότητα
για πολλούς λόγους, εξηγήθηκε, ήταν αναλυτικότατος ο Κώστας ο
Τ σουκνίδας στο τι ακριβώς συμβαίνει. Και εγώ να πω κάποια
πράγματα ακόμα.
ρίζες πράγματι.

Ήταν η διαμόρφωση εκεί η οποία έκοψε τις
Τ ο είπε ο Κώστας. Είναι η παλαιότητα και τα

δέντρα γερνάνε.
Και τα δέντρα, αυτά τα πεύκα τα οποία έχουν φυτευτεί πριν
από 50 και 60 χρόνια γερνάνε κάποτε. Είναι ο τρόπος φύτευσης
τέτοιος που έχουν φυτευτεί 5 δέντρα μέσα σε δυο τετραγωνικά
μέτρα που το ένα πνίγει το άλλο.

Είναι τα σύρματα και κάθε

είδους αντικείμενο, πρόκες, καρφιά, καλώδια, οτιδήποτε έμπαινε
δεκάδες χρόνια τώρα. Να σας δείξουμε κορμούς πεύκων που
έπεσαν να δείτε μέσα πως έχει ξεραθεί το πάνω μέρος, έχει
στραγγαλίσει εντελώς τ ο δέντρο, δηλαδή μπαίνει το σύρμα μέσα,
έχει μπει δέκα πόντους μέσα το σύρμα γιατί μεγαλώνει το δέντρο
και το πάνω μέρος ξεραίνεται.
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Αυτό είναι αποτέλεσμα μιας δράσης δεκάδων χρόνων τώρα
και δεν μπορεί αυτοί οι οποίοι διοικούσαν το Δήμο όλα τα
προηγούμενα χρόνια που αν μη τι άλλο ανέχονταν αυτή την
κατάσταση η οποία υπήρχε τότε να έρχονται σήμερα και να
εγκαλούν εμάς ότι μέσα σε αυτό το σύντομο χρονικό διάστημα δεν
πήραμε μέτρα ή οτιδήποτε άλλο.
Μην ξεχνάτε ότι εμείς πήραμε μέτρα. Έχουμε πάρει πολλά
μέτρα.

Πρώτα-πρώτα

βγάλαμε

τα

μεγάφωνα

όταν

έγινε

το

έγγραφο του δασαρχείου αμέσως αποξηλώσαμε όλα τα μεγάφωνα
του Δήμου. Ότι εγκατάσταση υπήρχε από το Δήμο.
Δεύτερον, έχουμε κάνει πολλά έγγραφα στους ιδιοκτήτες
από πέρυσι και μόνο ένας δεν τα έχει αφαιρέσει, όλ οι οι άλλοι τα
αφαίρεσαν. Τ ρίτον, οριοθετήσαμε για πρώτη φορά στο Χαϊδάρι το
χώρο που πρέπει να αναπτύσσονται τα τραπεζοκαθίσματα για να
μην υπάρχει

αυτή

η

αλόγιστη

χρήση

και αν θέλετε και οι

παρεμβάσεις που γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια, που γίνονταν
για να υπάρχει η ωραία εικόνα προς τα έξω, αυτό το φαίνεσθε.
Πηγαίνανε και κάτω από τα πεύκα φυτεύανε λουλουδάκια μιας
εβδομάδας και δέκα ημερών που και ζημιά κάνανε στα πεύκα και
λειτουργούσαν

μόνο

έτσι

για

εντυπωσιασμό

φεύγανε χιλιάδες και χι λιάδες ευρώ.

δέκα

μέρες

Τ ο ξεχνάτε αυτό;

και

Ξεχνάτε

ποιοι τα έκαναν όλα αυτά; Να σας τα θυμίσουμε λοιπόν εμείς αν
δεν το ξέρετε.
Αγοράσαμε ανυψωτικό μηχάνημα μόνο και μόνο για να
φτάνουμε ψηλά για να κλαδεύουμε τα δέντρα ή να κόβουμε όπου
υπάρχει ανάγκη.

Βάλαμε εν τεταλμένο σύμβουλο για το πράσινο

ακριβώς για να ενισχύσουμε αυτή τη δουλειά που πρέπει να γίνει
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στο Δήμο. Να ασχολείται δηλαδή ένας σύμβουλος ο οποίος και
αμισθί ασχολείται ο άνθρωπος και από το πρωί μέχρι το βράδυ
για να κάνει αυτή τη δουλειά.
Δεν μπορεί τε να φανταστείτε την αγωνία που έχουμε κάθε
φορά που φυσάει, που χιονίζει, που έχει ξηρασία γιατί και με την
ξηρασία πέφτουν τα πεύκα. Και αυτό που είπε ο Μόσχος το είπε
ειλικρινά γιατί όταν κάποιοι άλλοι κοιμούνται κάποιοι από εμάς
τρέχουμε

για

να

δούμε

τι

θα

γίνει

με

τα

δέντρα

και

παρακολουθούμε. Δεν μπορείτε να φανταστείτε την αγωνία που
υπάρχει.
Προχθές ήμασταν σε μια εκδήλωση εδώ του Δήμου, σε μια
θεατρική παράσταση και στις 11 η ώρα πάμε να φάμε ένα
σουβλάκι, τηλέφωνο ένας κάτοικος της Σύρου με παίρν ει Δήμαρχε
έπεσε ένα δέντρο στην οδό Σύρου. Και έτρεχε ο Μόσχος και
οδήγησε το αυτοκίνητο μόνος του το ανυψωτικό και ευτυχώς
βρήκαμε και κάποιον ο οποίος το κλάδεψε.
Ελάτε εσείς λοιπόν σε αυτή την αγωνία να δείτε τι τραβάμε.
Προχθές όταν λύγισαν τα δυο δέν τρα πάνω στο διατηρητέο στην
οδό Κύπρου, αυτό το οποίο τώρα το αποκτήσαμε, λύγισαν δυο
δέντρα και έπεσαν έτσι. Δείξε Μόσχο τις φωτογραφίες. Θα
περιμέναμε να συνεδριάσει η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή η
τριμελής επιτροπή για να κοπούν τα πεύκα;
Και αν έρχοντα ν κάποιος εκεί και έπιανε τον Μόσχο ή αυτόν
που τα κλάδευε θα τον πήγαινε μέσα αυτόφωρο γιατί δεν είχε
άδεια

και

δεν

θα

είχε

την

εξουσιοδότηση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.
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Καταλαβαίνετε λοιπόν τι γίνεται;

Και μιλάνε τώρα αυτοί

για.., που δεν έχουν κοπεί.

Α ν δείτε ποια δέντρα έχουν κοπεί

αυτή την περίοδο μόνο τα επικίνδυνα. Μιλάνε αυτοί οι οποίοι
έβαλαν πλάτη για να κοπούν 5000 δέντρα στο στρατόπεδο πεύκα,
5000 πεύκα για να γίνει η σιδηροδρομική γραμμή. Απογύμνωσαν
τον Ελαιώνα και τις φιστικιές, απογύμνωσαν το Copa Copana και
άλλα

μέρη.

Χιλιάδες

δέντρα,

δεκάδες

χιλιάδες

δέντρα.

Και

έρχονται σήμερα αυτοί και έχουν το θράσος να μιλάνε ότι κόψαμε
πέντε δέντρα τα οποία ήταν επικίνδυνα για πτώση.
Νομίζω ότι όλα έχουν ένα όριο.

Και να πούμε το άλλο,

ξέρετε πόσες φ υτεύσεις έχουμε κάνει αυτό το διάστημα;

Τ α έχει

φέρει τα στοιχεία και δεν τα είπε τώρα ο αντιδήμαρχος.

Είχαμε

κάνει 250 φυτεύσεις δέντρων. Έχουμε πάρει δέντρα και από το
γεωπονικό πανεπιστήμιο και από την ΕΡΓΟΣΕ και από την
Διομήδειο και από ιδιώτες, φυτ ά.
Αυτά γιατί δεν τα λέτε;

Ξέρετε ότι στην

Καραϊσκάκη

υπάρχει αναπλήρωση όλων των δέντρων και θα υπάρξει γιατί
πρέπει να είναι και κατάλληλη η περίοδος για να γίνουν οι
φυτεύσεις;
Λοιπόν, για να τελειώνουμε τώρα μια και καλή νομίζω ότι
δεν μπορεί κανείς να πλειοδοτήσει σε σχέση με την προστασία
του

πρασίνου,

περιβάλλοντος.

των

δέντρων

Τ ουλάχιστον

και
νομίζω

της
ότι

προστασίας
όλοι

αυτή

του
την

ευαισθησία την έχουμε. Και επιτρέψτε μας να διαχειριστούμε αυτά
τα θέματα τα οποία στις πλάτες κάποιων θα πέσου ν, θα πέσουν
στις πλάτες των γεωπόνων ή της διοίκησης του Δήμου ή του
αντιδημάρχου ή του δημάρχου αν συμβεί οτιδήποτε και εσείς θα
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κάθεστε τότε και θα λέτε δεν κόψανε τα δέντρα, δεν κλαδέψανε τα
δέντρα και πέσανε.
Δεν θυμάστε τι φασαρία έκαναν που κλαδεύτη καν εδώ από
πίσω οι ευκάλυπτοι;

Δεν θυμάστε που ήρθαν στο Δημοτικό

Συμβούλιο και λέει καταστρέψατε τα δέντρα;

Βγείτε λίγο στο

παράθυρο και δείτε τους ευκαλύπτους, γιατί αν κάποιος δεν ξέρει
το πώς λειτουργεί ένα δέντρο, αν κάποιος επικαλείται την ιδιότη τά
του είμαι νομικός και τα ξέρω όλα, πολύ σωστά το είπε ο Μόσχος,
πάει

η

εποχή

που

κάποιοι

νομικοί

στο

Χαϊδάρι

ήταν

και

αρχιτέκτονες, ήταν και γιατροί, ήταν και οικονομολόγοι και ήταν
και κριτικοί έργων τέχνης.
Αυτές οι εποχές παρήλθαν. Εμείς ότι πούμε και αυτή είναι η
εισήγηση, ότι πει το δασαρχείο και οι γεωπόνοι του Δήμου αυτό
θα γίνει. Δεν θα πάω εγώ να κρίνω αν ένα δέντρο πρέπει να κοπεί
ή όχι ή να κλαδευτεί. Γιατί δεν μιλάμε για κοπή μιλάμε και για
κλάδεμα.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εμείς δεν έχουμε αντίρρηση σε αυτό, ειλικρινά.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αλλά που έχετε αντίρρηση;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Δεν είχε διατυπωθεί σαφώς.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ήταν σαφέστατη η εισήγηση που έκανε.

Και πραγματικά εμείς

θέλαμε να γίνει.. Βασίλη, θέλαμε να γίνει ήρεμα και τίμια αυτή η
συζήτηση εδώ μέσα για να πάρουμε όλοι μια..
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μα ποιοι πυροδότησαν την ένταση; Εντάξει, αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Γεωργιάδη.
Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έχουν σημειωθεί τα δέντρα.

Τ ο δασαρχείο έχει σημαδέψει

δέντρα και έρχεται ό ταν είναι να γίνει η κοπή δέντρων και
παρακολουθεί.

Να σας πω και κάτι άλλο, που οφείλεται. Ένας

ακόμη λόγος είναι ότι γίνονταν τα προηγούμενα χρόνια λάθος
κλάδεμα των δέντρων, γίνονταν κλάδεμα από κάτω.
Αυτό τι σημαίνει;

Ότι το δέντρο έπαιρνε ύψος και χάνει το

κέντρο βάρους. Ήταν λάθος, δεν έπρεπε να γίνεται αυτό το
κλάδεμα. Επίσης παρεμβαίνει η Δ.Ε.Η., αυτά δεν μπορείς να τα
αποφύγεις όμως κάποιες φορές. Παρεμβαίνει η Δ.Ε.Η., κόβει το
δέντρο εκεί που περνάνε τα καλώδια ενδιάμεσα και το δέντρο
χάνει το κέντρο βάρους. Η Δ.Ε.Η. όμως αυτή τη δουλειά κάνει.
Δηλαδή δεν έχει μαζί της από το δασαρχείο γεωπόνο αλλά
δυστυχώς έτσι είναι τα πράγματα.

Εκεί λοιπόν πρέπει να

αντιμετωπίσουμε και αυτά τα θέματα, είναι λίγο περίπλοκα.
Δηλαδή ειλικρινά δείξτε εμπιστοσύ νη τουλάχιστον σε αυτούς
τους ανθρώπους που ανεβαίνουν πάνω στο ανυψωτικό στα 15
μέτρα και με το ένα χέρι κρατάνε το αλυσοπρίονο και κόβουν ή
στον άλλον που είναι από κάτω και πιθανόν να του έρθει στο
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Δηλαδή να σεβαστούμε και τους εργαζόμ ενους

που δουλεύουν εκεί και τους γεωπόνους που έχουν τεράστια
ευθύνη.
Γιατί οι γεωπόνοι πιέζονται, πολύ σωστά το είπε ο Κώστας ή
ο

Θοδωρής,

ότι

πιέζονται

οι

υπηρεσιακοί

από

κάποιους

δημοτικούς συμβούλους γιατί μπαίνει το ζήτημα ότι κόβονται
δέντρα και ει λικρινά υπάρχει αυτού του είδους η πίεση.
Σκεφτείτε λοιπόν τώρα να πέσει ένα δέντρο και εγώ αν
θέλετε το είπα μάλιστα και στους γεωπόνους, θα μπορούσα να
κάνω ένα έγγραφο για να είμαι καλυμμένος και να είναι καλυμμένη
και η διοίκηση και να πω ελέγξτε και π είτε μας ποια δέντρα είναι
για κοπή και να ότι σημαδεύεται για κοπή να κόβεται.
Έτσι λοιπόν ξέρετε πόσο ήσυχοι θα κοιμόμασταν;

Θα

λέγαμε ορίστε έπρεπε η γεωπόνος και η υπηρεσία πρασίνου, οι
υπηρεσιακοί, να φροντίσουν να κοπούν. Δεν το κάνουμε όμως
αυτό. Δεν το κάνουμε γιατί θέλουμε να προστατεύσουμε αυτούς
τους ανθρώπους.
Ε, λοιπόν, να μην πω τώρα άλλα πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατά πλειοψηφία λοιπόν η απόφαση.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Λήψη απόφασης για την παραχώρηση του Βρεφονηπιακού
Σταθμού επί της οδού «Βεργίνας (Ο.Τ. 393) στο Άνω Δάσος,
από τον ΟΑΕΔ προς τον Δήμο Χαϊδαρίου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τρίτο,

λήψη

απόφασης

για

την

παραχώρηση

του

βρεφονηπιακού σταθμού επί της οδού «Βεργίνας (Ο.Τ . 393) στο
Άνω Δάσος, από τον ΟΑΕΔ προς το Δήμο Χαϊδαρίου.
Τ ο εισηγητικό το έχετε πάρει, είναι αναλυτικότατο, νομίζω
ότι γνωρίζετε όλοι την υπόθεση. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.

Δεν

υπάρχουν.
Ποιος συνάδελφος θέλει να πει; Θοδωρή.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Τ ώρα είναι αργά αλλά τέλος πάντων επί της ουσίας λίγο να
μιλήσω.

Λοιπ όν,

νομίζω

ότι

πρέπει

να

ξεχωρίσουμε

πράγματα. Ένα αν έχουμε κάνει τις ενέργειες που

δυο

πρέπει να

κάνουμε τα τελευταία τρία χρόνια και νομίζω δεν έχουμε κάνει
όλες τις ενέργειες. Αργήσαμε, υπήρχε ένα πρόβλημα με τον
ΟΑΕΔ, αποκαταστάθηκε αυτό.
Έχω ασχολη θεί πάρα πολύ με αυτό το θέμα. Υπάρχουν
θέματα που ασχολούμαι λίγο και θέματα που ασχολούμαι πολύ.
Νομίζω ότι με αυτό το θέμα έχω ασχοληθεί ξέρω όλες τις φάσεις.
Έχω κουβεντιάσει και με τη διοικήτρια του ΟΑΕΔ κλπ.
Υπάρχουν λοιπόν δυο ζητήματα. Αυτός ο στ αθμός χτίστηκε
με ευθύνη του Δήμου σε αυτή την περιοχή με μια προϋπόθεση ότι
θα φτιαχνόταν ένας δρόμος διότι για να φτιαχτεί ένα κτίριο ή
εκείνη η διοίκηση. Έγινε λοιπόν αυτό το κτίριο. Αυτό το κτίριο
στοίχισε 1.230.000, τέλος πάντων χοντρικά 1.200.000.
Έχει κλείσει μια δεκαετία.

Τ α λεφτά που 85 γονείς κάθε

χρόνια επί τόσα χρόνια μας κάνει 2,5 με 3 εκατομμύρια. Έχουν
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πληρώσει κάποιοι άνθρωποι αν πηγαίνανε τα παιδιά τους στο
βρεφονηπιακό

σταθμό

εξυπηρετήθηκαν

στο

και

Δήμο

στην

αλλά

καλύτερη

υπό

Δηλαδή δεν είχαμε αυτές τις 85 θέσεις.

περίπτωση

σ υνθήκες

συμπίεσης.

Νομίζω ότι 85 έλεγε το

χαρτί, τέλος πάντων 60 θέσεις. Τ ότε το ποσό είναι λίγο μικρότερο
αλλά δεν αλλάζει την κατάσταση.
Εγώ νομίζω ότι πρέπει εδώ και τώρα να βρεθεί λύση. Πρέπει
να σας πω ότι έχω κ ινηθεί και σε υπέρβαση όλων των στοιχείων
και για πολιτική λύση και μετά θα πω και για το συγκεκριμένο.
Νομίζω

ότι

εμείς

πρέπει

να

βρούμε

μια

λύση

πολεοδομικά

αποδεκτή. Άκουσα για πρώτη φορά μετά από χρόνια να υπάρχει
είσοδος από το πλάι.
Εγώ λέω ότι οπο ιαδήποτε λύση είναι αποδεκτή, πρέπει εδώ
και τώρα να γίνει. Αν αυτή είναι αποδεκτή από τις τεχνικές
υπηρεσίες τις δικές μας, τις αντίστοιχες του ΟΑΕΔ και ότι
συνεπάγεται ποιος άλλος εγκρίνει αυτό το πράγμα να περπατήσει
εδώ και τώρα. Νομίζω ότι αυτό είναι άσχετο με το ποιος θα έχει,
γιατί μπαίνει κατά τη γνώμη μου και δεν κάνω λάθος, το είχε πει
και προφορικά γιατί κάνω συνέχεια ερωτήσεις για αυτό το ζήτημα
ο Δήμαρχος, το τι θα γίνει.
Δηλαδή εμένα δεν με ενδιαφέρει σε τελευταία ανάλυση αν
στο τέλος θα έχει την ιδιοκτησία ο Δήμος ή ο ΟΑΕΔ για το λόγο
που

φτιάχτηκε.

εξυπηρετήσει

Γιατί

ανθρώπους

ο

ΟΑΕΔ
άπορους

φτιάχνει
που

σταθμούς

έχουν

δικαίωμα να πηγαίνουν τα παιδιά τους κλπ.

σχέση

για

να

με

το

Έχει το δικαίωμα.

Και υπάρχουν και 25 σταθμοί σε όλη την Ελλά δα.

Μπορεί να τα

βρούμε, μπορεί να μην τα βρούμε με τον ΟΑΕΔ στο ζήτημα της
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προγραμματικής σύμβασης για πόσο χρόνο θα μας το δώσει ή
όχι.

Γιατί

αλλιώς

ήταν πριν μερικά

χρόνια.

Εκείνη ήταν

απαράδεκτη η σύμβαση και καλά την απορρίψαμε κλπ.
Στην ουσία νομ ίζω ότι με βάση τα καταγεγραμμένα επειδή τα
χαρτιά μένουν, από τη στιγμή που δεν ανταποκριθήκαμε στο
ζήτημα του φτιαξίματος του δρόμου, αν κάνω λάθος διέκοψε με
τώρα,

σαν Δήμος λέω όχι σαν πλειοψηφία και σαν παράταξη

νομίζω ότι έχω παρέλθει το χρονικό διά στημα και ανήκει αυτή τη
στιγμή στον ΟΑΕΔ. Δηλαδή έχει παρέλθει η παραχώρηση. Κάνω
λάθος;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έτσι και αλλιώς ο σταθμός στον ΟΑΕΔ ανήκει.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, αλλά μας είχε κάνει μια παραχώρηση.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν είχε κάνει παραχώρηση, δεν είχε υπογρα φεί η προγραμματική
σύμβαση.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ωραία, άρα λοιπόν ανήκει στον ΟΑΕΔ. Εγώ λέω λοιπόν ότι ανήκει
στον ΟΑΕΔ. Εμείς νομίζω σαν Δήμος έχουμε υποχρέωση να
φτιαχτεί ένας δρόμος. Αυτό επειδή κατά κάποιο τρόπο και στις
απαντήσεις, ξανά διάβασα τα πρακ τικά και την πρώτη και τη
δεύτερη φορά και ίσως και στην εισήγηση, νομίζω ότι αυτό πρέπει
να το λύσουμε ότι πρέπει να φτιαχτεί.
Τ ώρα αν αυτό θα είναι με τεχνικούς γιατί ρώτησα και τους
τεχνικούς αν δεν φτιαχτεί, αν δεν γίνει αποδεκτή η λύση από το
πλάι για το δρόμο για να ανορθωθεί επειδή είναι μπαζωμένος, θα
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είναι με ήλωση της περιοχής ή με άλλο τρόπο κλπ. το πόσο θα
κοστίσει εγώ νομίζω μετά αφού βρούμε τη λύση θα πρέπει να
απευθυνθούμε και στην περιφέρεια, έργο, κατασκευή.
Για αυτό λέω ότι πρέπει να ξεφύγ ουμε εμείς από αυτό το
πράγμα. Να πούμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, αν είναι
δηλαδή ο δρόμος και κοστίζει 300.000.

Επίσης το ζήτημα της

φύλαξης θα πρέπει να το λύσουμε. Δηλαδή λέμε τώρα να το
φτιάξει ο ΟΑΕΔ ωραία. Ποιος θα έχει την ευθύνη;

Θα πρέπει

κατηγορηματικά να πούμε ότι εμείς δεν μπορούμε. Δηλαδή θα
βάλει φύλακα;

Να του το πούμε αν θεωρούμε ότι εμείς δεν

μπορούμε να περιφρουρήσουμε με γραπτό τρόπο.
Τ ο ίδιο έχω ζητήσει και από τον ΟΑΕΔ, αν έχει διαφωνία με
τον τρόπο που κινούμαστε σαν Δήμος λέω για τις ενέργειές μας
πρέπει

να

υπάρξει

αλληλογραφία

ανοιχτή

εκτός

από

την

εσωτερική να κοινοποιηθεί.
Και νομίζω τέλος πάντων άσχετα από όλα αυτά για αυτό εγώ
βάζω το πολιτικό ζήτημα της λύσης γιατί καμιά φορά δημόσιο
εναντίον δημοσίου. Ωραία εγώ λέω ότι οι προηγούμενοι δεν
ήθελαν με τίποτα, είναι σαφές αυτό. Εγώ λέω ότι εσείς θέλετε
περισσότερο

από

εμένα

να

λειτουργήσει

ο

σταθμός.

Το

αντικειμενικό είναι τώρα ότι είμαστε στα τρία χρόνια και έχει χαθεί
χρόνος. Αυτό λέω.
Επομένως λοιπόν έβαλα το πολιτικό σ κεπτικό και εξηγώ και
τις

ενέργειες,

το

έχω

πει

και

την

προηγούμενη

φορά,

παρακάμπτω τους πάντες, θα βγω και με πολιτική τοποθέτηση για
αυτό το ζήτημα να παρέμβει το δημόσιο, η πολιτεία, να βοηθήσει
τους δυο φορείς του δημοσίου που είναι ο Δήμος και ο ΟΑΕΔ ,
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μπορεί να έχουν και οι δυο δίκιο αλλά τέλος πάντων αυτό που την
πληρώνει είναι τα παιδιά μας και ανεξαρτήτως προθέσεων. Εδώ
δεν κάνω μικροπολιτική, είδατε είπα εγώ λέω μπορεί να θέλετε
εσείς περισσότερο από εμένα για να το πω αλλιώς.
Τ ο αντικειμενικό εί ναι όμως ότι έχουμε και επίσης και ο
ΟΑΕΔ θέλει. Ας ξεκαθαριστεί λοιπόν τι θα κάνει ο ΟΑΕΔ, ας
ξεκαθαρίσει τι θα κάνει ο Δήμος αλλά νομίζω το ζήτημα του
δρόμου και τελειώνω με αυτό, εύχομαι αυτή η λύση που λέτε να
είναι αποδεκτή. Θα επανέλθω, αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ασπρογέρακα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Ναι.

Λοιπόν,

θα

πω

δυο

λόγια

μια

και

είπαμε

και

στο

προηγούμενο θέμα για τον Σκαραμαγκά, για την ιστορία.
Αυτό που έγινε τότε δεν ήταν έγκλημα, ήταν λάθος. Δηλαδή
ποιο μεγάλο από έγκλημα. Τ ι έγινε δηλαδή γιατί κάπ οιοι δεν
ξέρουν. Αυτό λοιπόν δόθηκε τότε στον ΟΑΕΔ ως ιδιοκτησία και
είναι μεταγεγραμμένο στο όνομά του με την προφορική υπόσχεση
της τότε Προέδρου, ξέρετε όλοι ποια ήταν Πρόεδρος, ότι αυτό θα
χτιστεί και θα παραχωρηθεί στο Δήμο.
Τ ελικά αυτό χτίστηκε, ήτ αν η αδελφή ενός τέως δημάρχου
τότε Πρόεδρος που δόθηκε. Δεν κατάλαβα ποτέ μου γιατί δόθηκε
για ιδιοκτησία στον ΟΑΕΔ. Μπορούσε να μείνει σαν ιδιοκτησία
στο Δήμο και αν ήθελε ο ΟΑΕΔ να το αναγείρει και να το
παραχωρήσει. Μάλιστα είχε θέσει και θέματα, τα θ υμάμαι πολύ
καλά αυτά ότι εμείς μπορεί να βάλουμε παιδιά εργαζομένων του
ΟΑΕΔ και όχι του Δήμου. Ένα είναι αυτό.
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Τ ο δεύτερο και θα τον πιάνει λόξιγκας απόψε τον Γιώργο τον
Τ ερζάκη, υπάρχει μελέτη του Γιώργου Τ ερζάκη για το πώς μπορεί
να γίνει από το πλάι αυτός ο δρόμος. Και είναι μια μελέτη πολύ
προσεγμένη, την ξέρουμε από πρώτο χέρι.
Νομίζω λοιπόν ότι με αυτά τα δεδομένα και χωρίς να
παίζουμε, όχι εμείς, δηλαδή ο ΟΑΕΔ τι είναι αυτή τη στιγμή;

Ο

ΟΑΕΔ είναι ένα κομμάτι αυτού που λέγεται κράτος, κεντρικής
διοίκησης, της κεντρικής Κυβέρνησης. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε
προγραμματική σύμβαση τέτοιου είδους ώστε να πει σας το δίνω
για ένα, δυο, τρία, χρόνια και σας κάνω και τη χάρη;
Να αναδείξουμε λοιπόν το προηγούμενο θέμα που λέω εγώ.
Δηλαδή σας μεταβιβάστηκ ε ένα οικόπεδο για ποιο πράγμα; Να το
κάνετε βρεφονηπιακό σταθμό, το κάνατε. Γιατί έστω δεν το
χρησιμοποιήσατε ποτέ για τα παιδιά του ΟΑΕΔ ή γιατί δεν
ζητήσατε τότε όταν το χτίσατε πως θα υπάρχει πρόσβαση εκεί;
Και φτάσαμε να έχουμε γίνει θέατρο στην κυρι ολεξία θέατρο με
την κακή την έννοια να μας γράφουν πεντακόσιες φορές οι
εφημερίδες κλπ. και να πλακώνουν τα κανάλια πάνω και να λένε η
αετοφωλιά.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι πρέπει να λήξει μια για πάντα αυτό,
το θέμα στενά της έννοιας της παραχώρησης είναι ένα ζήτημα
αλλά πρέπει να λήξει οριστικά αυτό το θέμα. Τ ο οικόπεδο ανήκε
στο Δήμο, το κτίριο χτίστηκε από το κράτος, ο Δήμος δεν είναι
κανένας ιδιώτης, πρέπει να παραχωρηθεί οριστικά και αμετάκλητα
για να χρησιμοποιηθεί για τις ανάγκες των παιδιών του Δήμου
γιατί σήμερα υπάρχουν άνθρωποι χωρισμένοι, σε διάσταση κλπ.
που τρέμει η ψυχή τους αν θα μπορέσουν να φέρουν το παιδί
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στον παιδικό σταθμό γιατί υπάρχουν 15 θέσεις και δεν ξέρουν αν
μπορούν να το πάρουν ή όχι.
Με αυτή την έννοια λοιπόν όχι το ψηφίζουμε απλ ώς πρέπει
να προσθέσουμε και πράγματα σε αυτό για την παραχώρηση σε
αυτά όλα που είπα, ότι έχει μια ιστορία αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος

συνάδελφος;

Ομόφωνα

λοιπόν

συνάδελφοι

από

ότι

κατάλαβα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Αποδοχή υλοποίησης συγχρηματο δοτούμενου Ευρωπαϊκού
Προγράμματος µε τίτλο: «Εκπαίδευση – Επιμόρφωση –
Κατάρτιση. Εργαλεία Εκσυγχρονισμού του Δήµου Χαϊδαρίου
(ERASMUS + 2017, Τοµέας Μαθησιακής Κινητικότητας και
Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτισης 2017 -1- ka102035278) – Ορισµός Υ πεύθυνου Προγράμματος»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τέταρτο

συγχρηματοδοτούμενου

λοιπόν,
ευρωπαϊκού

αποδοχή

υλοποίησης

προγράμματος

με

τίτλο

«εκπαίδευση, επιμόρφωση, κατάρτιση, εργαλεία εκσυγχρονισμού
του

Δήμου

Χαϊδαρίου

( ERASMUS

2017,

τομέας

μαθησιακής

κινητικότητας κ αι επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης)
ορισμός υπεύθυνου προγράμματος.
Ο κος Μοσχονάς.
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Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Είναι και αργά βέβαια τώρα, είναι ένα πρόγραμμα το λέει και το
εισηγητικό αναλυτικά.

Για να μπορέσουμε να εντάξουμε τα

χρήματα στην αναμόρφωση πρέ πει να γίνει πρώτα η αποδοχή
υλοποίησης του προγράμματος αυτού.
Εμείς

εισηγούμαστε

την

αποδοχή

σε

πρώτη

φάση

της

υλοποίησης του προγράμματος ώστε να μπορεί να ενταχθεί και
στην αναμόρφωση που έρχεται μετά σαν επόμενο θέμα και από
εκεί

και

πέρα

θα

ενημερωθ ούμε,

έχουμε

ζητήσει

και

το

πρόγραμμα με πολύ μεγάλη ακρίβεια του προγράμματος αυτού.
Και αν υπάρχει κάποια πλευρά η οποία δεν θα συμφωνήσουμε ή
θα θεωρήσουμε ότι δεν είναι σύμφωνα με τις αρχές όπως το
έχουμε βάλει τώρα δηλαδή στο εισηγητικό θα επανεξετάσο υμε εάν
θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

πέμπτο,

έγκριση

7ης

αναμόρφωσης

προϋπολογισμού

οικονομικού έτους 2017.
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Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Κώστα, αναμόρφωση. Ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έκτο, έγκριση τροποποίησης Τ ε χνικού προγράμματος έτους
2017.
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

έβδομο,

έγκριση

τροποποίησης

ετήσιου

προγράμματος

δράσης έτους 2017.
Δεν υπάρχει κάτι, συ μφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
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Λήψη απόφασης περί έγκριση τροποποίησης της υπ' αριθµ.
118/2017 Απόφασης ∆.Σ. ως προς /το σκέλος της που αφορά
τον Κανονισμό Λειτουργίας του Κοινωνικού Συσσιτίου
(Υποέργο _2 της Πράξης µε κωδικό ΟΠΣ: 5001522 του E.Π. της
Περιφέρειας Αττικής «ATTIKH 20142020», Επιχειρησιακό
Πρόγραμμα 16), Άξονας Προτεραιότητας (09), Θεματικός
Στόχος (09))».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα όγδοο, λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης της
υπ΄ αριθμ. 118/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ως
προς το σκέλος της που αφορά τον κανονισμό λειτουργίας του
κοινωνικού συσσιτίου.
Είναι κάποια διευκρίνιση όσον αφορά το πρόγραμμα του
κοινωνικού συσσιτίου. Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Έγκριση κανονισμού λειτουργίας ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟ ΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΔΗΜΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ένατο, κανονισμός λειτουργίας κέντρου κοινότητας του
Δήμου Χαϊδαρίου.
Έχετε πάρει το εισηγητικό. Λέει αναλυτικά τι είναι το κέντρο
κοινότητας. Τ ο εισηγητικό συνάδελφοι είναι με βάση αυτό που
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από

την

εφημερίδα

της

Κυβέρνησης.
Η

μόνη

αλλαγή

που

ζητάμε

να

ψηφίσει

το

Δημοτικό

Συμβούλιο είναι εκεί που αναφέρεται στις εργασιακές σχέσεις
αναφέρει με συμβάσεις έργου. Εμείς διαφωνούμε με αυτό και
προτείνουμε

και

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

να

το

υιοθετή σει.

Ορισμένου χρόνου, ναι.
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Λήψη απόφασης σχετικά µε Αποδοχή και διάθεση ποσού
επιχορήγησης του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Έτους 201 7. (Γ΄ Κατανομή).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο, λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και διάθεση
ποσού

επιχορήγησης

του

Υπουργείου

Εσωτερικών

για

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων.
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 26 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2017

την

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

135

Λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος για την πρόσληψη
ενός ΤΕ Βρεφονηπιοκόμου, µε σχέση εργασίας ιδιωτικού
δικαίου ορισμένου χρόνου, στο πλαίσιο της υλοποίησης του
Ευρωπαϊκού Προγράμματος: «Εναρμόνιση Οικογενειακής και
Επαγγελματικής Ζωής», για την κάλυψη αναγκών των
Παιδικών – Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου µας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 11 ο , λήψη απόφασης περί υποβολής αιτήματος για την
πρόσληψη

ενός

ΤΕ

βρεφονηπιοκόμου,

με

σχέση

εργασίας

ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο πλαίσιο της υλοποίησης
του ευρωπαϊκού προγράμματος «εναρμόνιση οικογενειακής και
επαγγελματικής ζωής».
Υπήρξε

μια

παραίτηση

και

πρέπει

να

αντικατασταθεί.

Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Λήψη απόφασης για την υπαγωγή στον Ν.4483/2017 περί
ρύθμισης οφειλών, της μισθώτριας εταιρείας µε την επωνυμία
«Γιορτή ΑΕ».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 12 ο , λήψη απόφασης για την υπαγωγή στο νόμο 4483/17
περί ρύθμισης οφειλών της μισθώτριας εταιρίας με την επωνυμία
«Γιορτή ΑΕ».
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Θέλεις να πεις κάτι αντιδήμαρχε;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Πρέπει να υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για να μπει
επειδή είναι πάνω από 150.000 ευρώ. Με ακρίβεια δεν θυμάμαι,
περίπου 200.000 είναι. Με μια μικρή καθυστέρηση στο τελευταίο
μίσθωμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Οι 200.000 από πού..
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Παλιά μισθώματα, β εβαιώσεις από Δ.Ε.Η., από ρεύμα παλιές.
Έρχονται

από

παλιά

πολλά.

Τ ώρα

αναλυτικά

δεν το

έχω

μπροστά μου.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Δηλαδή τι κάνει πληρώνει τώρα τη Δ.Ε.Η. και δεν πλήρωνε παλιά;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Δεν υπάρχει κάτι νεότερο, περιμένουμε να μας απαντήσει το..
Έχει λήξει το χρονικό διάστημα της παραχώρηση ς, έχουμε κάνει
έγγραφο στο Τ ΑΙΠ ΕΔ και περιμένουμε να μας απαντήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
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Λήψη απόφασης σχετικά µε τη διαγραφή ή µη χρεών
σύμφωνα µ ε τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006
(Δημοτικός Κώδικας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 13 ο , λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών
σύμφωνα

με

τις

σχετικές

διατάξεις

του

νόμου

3463/06

του

Δημοτικού κώδικα.
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διαγραφής οφειλής

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 14 ο , λήψη απόφασης περί έγκριση διαγραφής οφειλής.
Έχετε

το

εισηγητικό.

Υπάρχει

κάποιο

ερώτημα;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
«Ορισµός εκπροσώπων για την υπογρ αφή και εκτέλεση
σύµβασης προμήθειας µμηχανήματος POS του Δήμου
Χαϊδαρίου από την Εθνική Τράπεζα».
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 15 ο , ορισμός εκπροσώπων για την υπογραφή και εκτέλεση
σύμβασης προμήθειας μηχανήματος POS του Δήμου Χαϊδαρίου
από την Εθνική τράπεζα.
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 16 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση ή µη συμπληρωματικής
σύµβασης ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 16 ο , λήψη απόφασης περί έγκρισης ή μη συμπληρωματικής
σύμβασης ασφάλισης μεταφορικών μέσων.
Έχετε το εισηγητικό, βλέπετε γιατί πρόκειται.
απορριμματοφόρο

που

Είναι για το

μας έδωσε ο Δήμος Περιστερίου, το

βανάκι και τα δυο 4Χ4 τη δωρεά που μας έκαναν.
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 17 ο
Ορισµός Δηµοτικού Συμβούλου ως µέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο της Αστικής µη Κερδοσκοπικής Εταιρίας: «Κέντρο
Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της
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Ψυχοκοινωνικής Υγείας Δήµων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω,
Χαϊδαρίου» µε διακριτικό τίτλο «Άρηξις»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 17 ο , ορισμός Δημοτικού συμβούλου ως μέλος στο Διοικητικό
Συμβούλιο

της

αστικής

μη

κερδοσκοπικής

εταιρίας

«Κέντρο

Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας των Δήμων Αγίας Βαρβάρας, Αιγάλεω, Χαϊδαρίου» με
διακριτικό τίτλο «Άρηξις».
Προτείνεται η συναδέλφισσα η Παναγοπο ύλου η Αλεξία.
Υπάρχει αντίρρηση; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 18 ο
Λήψη απόφασης για την συγκρότηση Επιτροπής Δηµοσίων
Ηλεκτρονικών Κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση έργων,
μελετών και παροχή τεχνικών και λοιπών συναφών
Επιστημονικών Υπηρεσιών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
18 ο ,

Θέμα

λήψη

απόφασης

για

τη

συγκρότηση

επιτροπής

δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευθείας ανάθεση
έργων,

μελετών

και

παροχή

τεχνικών

και

λοιπών

συναφών

επιστημονικών υπηρεσιών.
Έχετε πάρει το εισηγητικό. Συμπληρωματικά υπάρχει κάτι;
Συμφωνούμε.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 19 ο
Επανάληψη της υπ΄ αριθ. 177/2017 Α.Δ.Σ. περί «Κανονισμού
Διοίκησης & Λειτουργίας του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου» (Σχετ: η αριθµ. 53/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 19 ο , επανάληψη της υπ΄ αριθμ. 177/2017 Α.Δ.Σ. περί
κανονισμού διοίκησης και λειτουργιάς του κολυμβητηρίου.
Λέω

ότι

το

ξαναφέρνουμε

συνάδελφοι

γιατί

έπρεπε

να

περάσει από Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Πέρασε και επανέρχεται.
Υπάρχει κάτι άλλο; Συμφωνούμε.
Ο αντιδήμαρχος ο κος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Ομιλία εκτός μικροφώνου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 20 ο
Λήψη απόφασης περί χορήγησης θέσης στάθμευσης ΑΜΕΑ
(Σχετ: η αριθµ. 54/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 20 ο ,

λήψη απόφασης περί χορήγησης θέσης στάθμευσης

ΑΜΕΑ.
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Κύριε Χουδελούδη.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Υπάρχουν όλα τα εισηγητικά και το περάσαμε και επιτροπή
Ποιότητας Ζωής και από την κοινωνική υπηρεσία και από την
τεχνική

υπηρεσία και το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο,

πρέπει να παρθεί απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 21 ο
Λήψη απόφασης περί μετατόπισης Περιπτέρου σε
καταργημένη θέση κενωθέντος Περιπτέρου (Σχετ: η αριθµ.
55/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 21 ο , λήψη απόφασης περί μετατόπισης περιπτέρου σε
καταργημένη θέση κενωθέντος περιπτέρου.
Μεταφέρεται το περίπτερο που είναι στο ταχυδρομείο στο
Corner Pallas.
Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Κοινοποιήθηκε σε εμάς, το συζήτησα με τον υπεύθυνο εκεί για τα
περίπτερα κλπ., μας ήρθε ένα εξώδικο κοινοποιείται και σε εμάς
σε όλες τις παρατάξεις για το θέμα του περιπτέρου από την ΕΛΕ
στο Δαφνί.
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Λοιπόν, διαβάζω εδώ μέσα, διάβασα μάλλον εδώ μέσα ότι
υπάρχει απόφαση λέει της Αποκεντρωμένης Διοίκησης που την
απόφαση που είχε παρθεί να μην μετατοπιστεί ότι την ακυρώνει.
Τ ι έχει γί νει με αυτό το θέμα έτσι πληροφοριακά τώρα μια
και τελειώσαμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση ακύρωσε την απόφαση
γιατί

είχε

έρθει

παραπομπή

και

από
όχι

την
ως

Επιτροπή
απόφαση.

Ποιότητας
Δηλαδή

Ζωής
αντί

ως
να..,

παραπέμφθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο όχι με θετική ή αρνητική
γνώμη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής αλλά..
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Για τυπικό λόγο δηλαδή;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για τυπικό λόγο συνάδελφοι.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Και τι κάνουμε σε αυτήν την περίπτωση τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, κοιτάξτε να δ είτε. Ξανά πήραμε απόφαση στην
Επιτροπή

Ποιότητας

Ζωής

και

ξανά

πήραμε

απόφαση

στο

Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχει προσβληθεί στην Αποκεντρωμένη.
Ο συγκεκριμένος κάνει εξώδικο γιατί ο ανάπηρος έχει πεθάνει.
Αυτός ζητάει να πάει το περίπτερο εκεί που θέλει κα ι επικαλείται
τη γνώμη της Τ ροχαίας.
Η γνώμη της Τ ροχαίας είναι δεσμευτική προς το Δήμο, έτσι
λέει ο νόμος συνάδελφοι, μόνο όταν είναι αρνητική. Όταν είναι
θετική δεν είναι δεσμευτική. Δηλαδή αν το όργανο του Δήμου
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αποφασίσει ότι δεν πρέπει να πάει έχει κ άθε δικαίωμα. Επίσης ο
ίδιος παρόλα αυτά που ισχυρίζεται στο εξώδικο δεν έχει δικαίωμα
να ζητάει μετακίνηση γιατί είναι μισθωτής δεν είναι ιδιοκτήτης. Η
ιδιοκτησία είναι στο Δήμο πλέον.
Δεν εισπράττει τίποτα, το περίπτερο είναι κλειστό.

Ένα

λεπτό, το περ ίπτερο είναι κλειστό αλλά αυτός έχει συμβόλαιο. Τ ο
έκανε πριν πεθάνει η κυρία. Τ ο περίπτερο είναι εκεί όποτε θέλει
μπορεί να πάει να το ανοίξει.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εμείς κινούμαστε με βάση και αυτό που μας λέει η νομική
υπηρεσία, Κώστα. Θα το ψάξουμε πάντως. Θα το δούμε.
Λοιπόν

όσον

αφορά

το

21 ο

για

τη

μετατόπιση

του

περιπτέρου υπάρχει αντίρρηση; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 22 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικών
εκδηλώσε ων του Δήμου µας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

22 ο ,

λήψη

απόφασης

περί

έγκριση

διοργάνωσης

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης
πίστωσης.
Υπάρχει κάτι σε αυτό;
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Ο κος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Ομιλία εκτός μικρο φώνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.
Ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων σε κατηγορίες

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στο εκτός ημερησίας θέμα, ένταξη των αθλητικών εγκαταστάσεων
σε κατηγορίες. Πήρατε το εισηγητικό, υπ άρχει κάτι;
Ο Αντιδήμαρχος δυο πράγματα.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Λοιπόν, πολύ σύντομα. Άλλαξε ο νόμος, το πρώτο στάδιο με την
αλλαγή

του

νόμου

εγκαταστάσεων

είναι

μέχρι

τις

η

κατηγοριοποίηση
29

Σεπτεμβρίου

των

αθλητικών

και

μετά

την

κατηγοριοποίηση από τις 30 και μετά για κάποιες από αυτές τις
κατηγορίες που αναφέρονται μέσα στο νόμο την άδεια τη βγάζει ο
Δήμος μετά από εισήγηση μηχανικού της τεχνικής υπηρεσίας και
απόφαση δημάρχου.
Καταργείται δηλαδή ως ένα βαθμό σε κάποιες κατηγορίες το
προηγούμενο καθεστώς της επιτροπής από την περιφέρεια. Στις
κατηγορίες

τις

δικές

μας

ας

πούμε

στο

Χαϊδάρι,

δεν

είναι

κατηγορίες που παίζουν τα αθλητικά σωματεία. Αν δείτε αφορά
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την κατηγορία που έχει να κάνει αν είναι κλειστή ή ανοιχτή και τον
αριθμό των καθήμενων στις εξέδρ ες. Έτσι κατηγοριοποιείται.
Στις αθλητικές εγκαταστάσεις που έχουμε εμείς γίνεται με
εισήγηση της τεχνικής υπηρεσίας και απόφαση Δημάρχου. Δεν
είναι τέτοιας έκτασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καληνύχτα σας .

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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