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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

24 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΔΕΥΤΕΡΑ 27 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟ ΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

3.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

4.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

6.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

7.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

9.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

10.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

11.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

13.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

14.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

15.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

17.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

18.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

19.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

20.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

21.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

22.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

23.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
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25.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

26.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

28.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

3

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

4.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

5.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ Σ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

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

***********
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγ κριση

8ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2017. (ΣΕΛ.48)
2. Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2017. (ΣΕΛ.49)
3. Έγ κριση τροποποίησης Ετήσ ιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017. (ΣΕΛ.49)
4. Έγ κριση: α) συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου µας
στο Ετήσιο Τακτικό Συνέ δριο της ΚΕ∆Ε στα Ιωάννινα,
που θα διεξαχθεί από 30/11 – 2/12 2017 – β) διάθεσης
σχετικών πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων μετάβασης,
διαμονής

και

ημερήσιας

αποζημίωσης

της

αντιπροσωπείας. (ΣΕΛ.50)
5. Αποδοχή

ή

μη

γνωμοδότησης

Τεχνικού

Συμβουλίου

Δημοσίων Έργων Περιφέ ρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για
τη σύναψη Συμπληρωματικής

Σύμβασης του

Έργου:

«Ανακατασκευή αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου
Φιλίππου» έ γκριση 2ου ΑΠΕ, έ γκριση 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ .Ε.
(ΣΕΛ.51)
6. Έγ κριση

όρων

Προγραμματικής

Σύμβασης,

ορισμός

Εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης
Δήμου

Χαϊδαρίου

«Διάστρωση

,

μεταξύ
,

για

συνθετικού

την

Περιφέ ρειας
υλοποίηση

χλο οτάπητα

Αττικής
του
και

και

Έργου:
εργασίες

συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α’
Αθλητικού Κέ ντρου Δήμου Χαϊδαρίου». (ΣΕΛ.51)
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7. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την αρτίωση
της

Κοινής

Γενικής

Επιτροπής

Γραμματείας

Χαϊδαρίου,

για

Παρακολούθησης
Αθλ ητισμού

την

και

υλοποίηση

μεταξύ
του

της

Δήμου

του

Έργου:

«Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες
συντήρησης

στο

Δημοτικό

γήπεδο

"Τάκης

Χαραλαμπίδης " του Δήμου Χαϊδαρίου» (ΣΕΛ.54)
8. Λήψη

απόφασης

ποσοστού

έ ως

σχετικά

με

του

12%

τη

χρησιμοποίηση

συνολικού

ποσού

της

Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ),
γ ια την κάλυψη λειτουργικών αναγκών. (ΣΕΛ.54)
9. Λήψη

απόφασης

περί

ύψους

χρηματοδότησης

της

Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο Χαϊδαρίου για
το Έτος 2018. (ΣΕΛ.57)
10.

Έγκριση

οριστικών

π ρωτοκόλλων

παραλαβής

εργασιών-υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής (άρθρο
219 παρ.5 του ν. 4412/2016) (ΣΕΛ.57)
11.

Λήψη

απόφασης

σχετικά

με

διαγραφή

ποσού

72.523,09 (Νο τιμ. 4/30 -12-2016) σύμφωνα με την αριθμ.
127.6.1/2017
Υπουργείου

(ΑΔΑ: ΨΡΧΚ46Ψ844 -Μ Ψ3)
Περιβάλλοντος

&

απόφαση

Ενέ ργειας

-

του

ΠΡΑΣΙΝΟ

ΤΑΜ ΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ. (ΣΕΛ.58)
12.

Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή ή μη

χρεών

σύμφωνα

με

τις

σχετικέ ς

διατάξεις

του

3463/2006. (ΣΕΛ.59)
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Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και

13.

της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελ ούς Επιχείρησης
του Δήμου, οικον. έ τους 2017 (ΣΕΛ.60)
Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος

14.

Δράσης

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

του

Δήμου,

οικον. έ τους 2017. (ΣΕΛ.61)
Έγκριση

15.

ή

μη

κοπής

δέ ντρων

στα

όρια

αρμοδιότητας του Δήμου μας. (ΣΕΛ.61)
Έγκριση ή μη τοποθέ τησης πλαστικών εμποδίων

16.

(κορίνες) εκατέ ρωθεν εισόδου κατοικίας. (ΣΕΛ.62)
Έγκριση τοποθέ τησης εμποδίων Π στον χώρο του

17.

9ου Δημοτικού Σχολείου. (ΣΕΛ.63)
Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής

18.

σηματοδοτούμενης
Αγ ωνιστών

Διάβασης

Στρατοπέ δου

Δημοτικού

Πεζών

επί

της

Χαϊδαρίου

στο

ύψος

Κολυμβητηρίου,

οδού
του

προειδοποιητικών

αναλάμποντων σηματοδοτών ανάντη αυτής (σε ικανή
απόσταση) και στις δυο κατευθύνσεις της ανωτέ ρω οδού
καθώς και τοποθέ τηση δύο (2) Πινακίδων Σήμανσης Π21.
(ΣΕΛ.63)
Έγκριση

19.

(Α.Υ.Ι.Μ .)

Απόφασης
της

Υλοποίησης
Πράξης

με

Ίδια

με

Μ έ σα
τίτλο:

«Kέ ντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου» (κωδικός ΟΠΣ:
5002681) του E.Π. της Περιφέ ρειας Αττικής «ATTIKH 2014
-

2020»

(Επιχειρησιακό

Πρόγραμμα

(16),

Άξονας

Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχ ος (09). (ΣΕΛ.65)
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20.

7

Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου μας

και έ γκριση διάθεσης πιστώσεων. (ΣΕΛ.66)
21.

Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και διάθεση

ποσού

επιχορήγησης

του

ΥΠΕΣ,

για

την

κάλυψη

λ ειτουργικών δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας &
Δευτεροβάθμια ς

Εκπαίδευσης

Έτους

2017.

(Δ΄

Κατανομή). (ΣΕΛ.67)

ΘΕΜ ΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Ψήφισμα για την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία.
(ΣΕΛ.48)
2. Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων . (ΣΕΛ.48)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι,

καθυστερήσαμε,

Κεφαλλονιτών,

στο

υπήρχε

Αμφιθέατρο

του

εκδήλωση

Δήμου.

Λίγο

των
ησυχία

παρακαλώ συνάδελφοι, καθίστε να ξεκινήσει το Συμβούλιο. Να
πω για να προλάβω ερωτήσεις, ότι εκ μέρους του τμήματος, να
πούμε είχαμε μία δυσκολία σε σχέση με τα εισηγητικά, θα
αντιληφθήκατε, ήρθανε σταδιακά.
Αυτό συνέβη συνάδελφοι γιατί επισπεύσαμε το Συμβούλιο,
λόγω

της

επικείμενης

αναχώρησης

της

Αντιπροσωπείας

του

Δήμου για το Συνέδριο της ΚΕΔΕ και καταλαβαίνετε ότι υπήρχε
μια δυσκολία από τις υπηρεσίες, να ολοκληρώσουν έγκαιρα, την
Πέμπτη που ήρθε η πρόσκληση, τα εισηγ ητικά, γι’ αυτό και
ήρθανε σταδιακά μέχρι και σήμερα.
Να ξεκινήσουμε με τις παρουσίες, η κυρία Ρηγάκη.
Κα ΓΚΑΝΑ - ΡΗΓΑΚΗ :
Καλησπέρα

και

από

εμένα .

Παντελάρος

Βασίλειος

παρών,

Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος,
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας ,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

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

Γιαννούλα,

Γεωργοπούλου

Κουβαράς

Αλεξία.

Παναγιώτης,

Τ σουκνίδας

Παναγοπούλου

Κωνσταντίνος,

-

Θεοδώ ρου

Δημήτριος, Τ ροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη
Ελευθερία,

Γεωργιάδη

Ειρήνη,

Ντηνιακός

Ευάγγελος,

Τ σατσαμπάς Δημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλειος, Σπηλιόπουλος
Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλής, Γκανά - Ρηγάκη
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Φώ τιος,

Κέντρης

Ιωάννης,

Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πω συνάδελφοι ότι ο Κώστας ο Φουρλής πήρε τηλέφωνο και
ενημέρωσε ότι δεν θα είναι σήμερα, έχει ένα πρόβλημα υγείας.
Και να περάσουμε συνάδελφοι σε ερωτήσεις. Ο κύριος
Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Καλησπέρα και από μένα. Επειδή καθυστερήσαμε σημαντικά είναι
9.30 και με έκπληξή μας διαβάσαμε ότι μας καλείτε στις 9.00 η
ώρα για Δημοτικό

Συμβούλιο, όταν εσείς δεν είσαστε αυτού του

χαρακτήρας, Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, να μας βάζετε
9.00 το βράδυ. Για να μην φτάσει μεταμεσονύχτιο,

έχω κάποιες

ερωτησούλες, που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητα, θα
απευθυνθώ στις αρμόδιες υπηρεσίες, δεν είναι σημείο και χώρος
τώρα, να μιλάμε για αυτά τα θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Μποζίκα. Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Εγώ σύντομος θα είμαι. Με αφορμή την επικαιρότητα και τα
τραγικά που συνέβησαν στην Μάνδρα και στα Μέγαρα και στην
ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, θα ήθελα επί τη ευκαιρία,
πολύ

σύντομα,

με

όλες

αυτ ές

τις

εξαγγελίες

και

τις

γραφειοκρατικές δυσκολίες, που κι εμείς τις ζήσαμε και τις ζούμε
εδώ πέρα, σε σχέση με το αντιπλημμυρικό που πλέον προχωράει.
Ωστόσο,
Περιφέρεια,

επειδή

μήπως

μια

γίνανε

κάποιες

ερώτηση,

τελικά

αναφορές
υπήρξε

από
ένα

την

θετικό
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ανασκούμπωμα της Περιφέρειας, όλο αυτό το διάστημα σε σχέση
με την ακόμα ταχύτερη προώθηση του συγκεκριμένου έργου;
Και

φυσικά

οικογένειες

των

να

εκφράσουμε

θυμάτων,

εκ

τα
των

συλλυπητήριά

μας

στις

οποίων

και

δύο

ήταν

Χαϊδαριώτικες οικογένειες.
Κος…………….:
(εκτός μικροφώνου)
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Τ ώρα άλλη μία ερώτηση που γίνεται κάθε χρόνο σε σχέση με τις
επικείμενες

χριστουγεννιάτικες

γιορτές.

Ψηφίσαμε

στην

προηγούμενη Οικονομική Επιτροπή και μία αγορά λαμπιον ιών και
το θεωρούμε πολύ θετική εξέλιξη αυτό.
Πέρα από αυτό, το οποίο το γνωρίζουμε, αν υπάρχει ένα
οργανωμένο
εορτασμό

σχέδιο,

μια

Χριστουγέννων

καμπάνια
και

πιο

οργανωμένη

Πρωτοχρονιάς,

που

για

τον

βλέπουμε,

εντάξει…
Ας

μην

είμαστε

και

υπερβολικοί

που

ξεκινάνε

τα

Χριστούγεννα ενάμισι μήνα πριν, αλλά είναι μια θετική νότα που
θεωρώ ιδιαίτερα τους μικρότερους σε ηλικία, τους ευχαριστεί και
τους μεγαλύτερους να ξεχνάνε την καθημερινότητα, έστω για ένα
μικρό χρονικό διάστημα.
Κος…………….:
Και τους επαγγελματίες.
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Και φυσικά και τους επαγγελμ ατίες και για τις πόλεις και την
τοπική αγορά. Και κάτι τελευταίο, σαν αναφορά και πρόταση,
μάθαμε πολλοί από εμάς, εγώ όταν πήγα στην Άνοιξη κιόλας, είδα
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την

ταινία

«Τ ελευταίο

σημείωμα» του Παντελή Βούλγαρη.
Θεωρώ ότι μάλ ιστα σε αυτή τη χρονική συγκυρία που
προβάλλεται

και

αναφέρεται

σε

αυτό

το

συμβάν

με

τους

εκτελεσθέντες διακοσίους και το ρόλο του μεγάλου αγωνιστή
Ναπολέοντος Σουκατζίδη , ακόμα και αυτή η ταινία, μπορεί να
αποτελέσει μοχλό πίεσης για το αίτημα αυτό που όλ οι ομόφωνα,
σχεδόν, θέσαμε, σχεδόν πριν δύο χρόνια και το οποίο έχει πάρει
το δρόμο του.
Μια πρόταση, ίσως φέτος, είδα ότι με πρωτοβουλία του
σκηνοθέτη, παίχτηκε και προβλήθηκε η ταινία για τα σχολεία του
Δήμου Καισαριανής και του Δήμου Χαϊδαρίου. Μια πρό ταση
μάλλον και για τεχνικούς λόγους δικούς μας και πνευματικών
δικαιωμάτων, αν όχι φέτος, του χρόνου στους αρίστους, οι οποίοι
βραβεύονται κάθε χρόνο, της Γ΄ Λυκείου, οι οποίοι πρωτεύουν και
εισέρχονται και στα Ανώτατα και Ανώτερα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα,
ένα DVD της ταινίας να προσφέρεται ως δώρο στους μαθητές
αυτούς.
Ώστε να υπάρχει όσο γίνεται μεγαλύτερη διάχυση της ταινίας
αυτής. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Ντηνιακό. Ο κύριος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Διάβασα ότι εγκρίθηκε ένα ΕΣΠΑ, που αφορά την ενεργειακή
αναβάθμιση αθλητικών χώρων, είναι για τον Αντιδήμαρχο τον
αντίστοιχο και την αναβάθμιση χώρων αθλητισμού, Ενεργειακή
Αναβάθμιση Χώρων Αθλητισμού και για ανοιχτά κολυμβητήρια.
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Υπάρχει μια χρονική προθεσμία μέχρι 10 Ιανουαρίου του
2018. Ρωτάω λοιπόν αν το έχουμε υπόψη μας αυτό και αν
σκοπεύουμε να το αξιοποιήσουμε, για την ενεργειακή αναβάθμιση
του Κολυμβητηρίου εδώ. Ένα είναι αυτό.
Δεύτερον, παρέλαβα όλη την αλληλογραφία που αφορά ένα
δύσκολο θέμα. Τ ην αλληλογραφία που αφορά το 6 ο Γυμνάσιο, τα
ζώα τα αδέσποτα, τις διαφωνίες εκεί των κατοίκων, όσον αφορά
την στάση φιλόζωων σχετικά με το 6 ο Γυμνάσιο.
Θέλω να ρωτήσω, είναι ένα δύσκολο θέμα, με την έννοια ότι
πραγματικά υπάρχει κίνημα φιλόζωων στο Χαϊδάρι. Εμείς έχουμε
ταυτιστεί θα λέγαμε στο παρελθόν με αυτούς και το έχουμε
υποστηρίξει, αλλά νομίζω και όλο το Δημοτικό

Συμβούλιο. Από

την άλλη μεριά υπάρχει ο νόμος, που αναφέρει συγκεκριμένα
πράγματα γύρω από σχολεία κλπ.
Και ίσως και στην περιοχή αυτή, όχι ίσως, υπάρχει η
αλληλογραφία κατοίκων της περιοχής που αναφέρεται ότι παίρνει
χαρακτηριστικά αγέλης κλπ. Και θέλω να ρωτήσω αυτή τη στιγμή
πώς το αντιμετωπίζει ο Δήμος, σε ποια φάση είμαστε.
Τ ρίτον, δημοσιεύτηκε σε τοπική εφημερίδα η συνέντευξη της
Διοικήτριας του ΟΑΕΔ, όσον αφορ ά το σταθμό Βεργίνας. Τ ο
γενικό

συμπέρασμα,

αν

το

κατάλαβα

εγώ,

είναι

ότι

είναι

διαθέσιμος να τον παραδώσει, από την στιγμή που ο Δήμος θα
είναι έτοιμος, όσον αφορά και τον εξοπλισμό, να καλύψει τα
έξοδα.
Και θέλω να ξέρω αν η μελέτη και όσον αφορά το τι
κοστολογεί, είχαμε κουβεντιάσει και την προηγούμενη φορά αν
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έχει ολοκληρωθεί, αν δηλαδή αυτά που χρειάζονται είναι 20.000 ή
300.000 ή 80.000;
Και επίσης, όσον αφορά, επειδή είχε γίνει και κουβέντα, ότι
υπάρχει και μια άλλη τεχνική μελέτη, αλλά νομίζω ότι ε ίχε
χαρακτηριστεί σαν μεταβατική λύση. Ήθελα λίγο ενημέρωση, αν ο
Δήμαρχος θεωρεί ότι έχει διαβάσει τη συνέντευξη. Αν δεν την έχει
διαβάσει…
(εκτός μικροφώνου)
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Όχι, θα μπορούσες να μην την έχεις διαβάσει, θα μπορούσαμε να
έρθουμε σε άλλ ο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι θέμα.
Νομίζω ότι έχουμε θέμα για τη διάθεση του ΣΑΤ Α έτσι δεν
είναι; Οπότε θα ρωτήσω και θα το τοποθετηθώ εκεί πέρα. Έχουμε
ένα θέμα για τη διάθεση κονδυλίων του ΣΑΤ Α, ο πότε δεν ρωτά ω
τώρα. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τ ον κύριο Σπηλιόπουλο, ο κύριος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Καλησπέρα κι από μένα. Να εκφράσω κι εγώ με τη σειρά μου τα
συλλυπητήρια

στις

οικογένειες

των

συμπολιτών

μας

για

το

θλιβερό συμβάν στη Μάνδρα και το θάνατο τόσων ανθρώπων.
Δύο ερωτήσεις, αν και νομί ζω ότι έχουν καλυφθεί όλα τα
θέματα, από τους προηγούμενους συναδέλφους. Ο Θοδωρής με
πρόλαβε σ’ αυτό που ήθελα να ρωτήσω για τον παιδικό σταθμό
στη Βεργίνα, γιατί και εγώ διάβασα τη συνέντευξη και ήθελα
ενημερωτικά

να

ξέρω

αν

γίνανε

κάποιες

ενέργειες,

κάπ οιες

επαφές με τον ΟΑΕΔ και τι εννοεί η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, όταν
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Δηλαδή

τι

εκκρεμότητες

υπάρχουν από τη δική μας πλευρά.
Και το δεύτερο σε σχέση με τις γιορτές των Χριστουγέννων,
τι δράσεις προγραμματίζονται, ούτως ώστε να τονωθεί λίγο η
αγορά της πόλης και τα μαγαζιά της πόλης, αυτή την δύσκολη
περίοδο για όλους, πολύ περισσότερο για την αγορά που έχει
υποστεί τόσο μεγάλη καθίζηση, σε συνθήκες κρίσης.
Αν ο Δήμος προετοιμάζει κάποιες εκδηλώσεις, που θα
μπορούσαν να κρατή σουν τον κόσμο στην τοπική αγορά του
Χαϊδαρίου, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Δρούλια, άλλος συνάδελφος που θα
ήθελε; Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στους αντιδημάρχους. Ο
κύριος Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Να πω δυο λόγια. Έχουν γίνει κάποι ες ενέργειες εκεί στο 6 ο
Γυμνάσιο, υπάρχει μια διχογνωμία. Αν θέλετε κάτι πιο αναλυτικό,
μπορείτε να απευθυνθείτε στην Υπηρεσία Καθαριότητας, που
είναι και οι υπάλληλοι που είναι χρεωμένοι.
Γιατί αναφέρατε νόμους κλπ. μπορεί αναλυτικά, για να μην
κρατάμε και το Δημοτικό

Συμβούλιο, να σας πούνε τα πάντα.

Υπάρχουν αλληλομηνύσεις ανάμεσα σε κατοίκους, έχουν κάνει και
μήνυση προς την Καθαριότητα, προς εμένα, για τα σκυλιά κλπ.
Δεν θέλω να πω πιο πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
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Πολύ σύντομα να πω το εξής για το Κολυμβητήριο, έχει κατατεθεί
πρόταση και στον ΑΣΔΑ, για την ενεργειακή αναβάθμισή του, θα
κατατεθεί

πρόταση

και

στο

συγκεκριμένο

ΕΣΠΑ.

Βέβαια,

ανεξάρτητα από το αν θα είναι ένα επιλέξιμο έργο και τις
επόμενες μέρες θα γίνει μια

προσπάθεια, ήδη κάνουμε μια

προσπάθεια να δημοσιοποιήσουμε στοιχεία, μέσω του τμήματος
του αντίστοιχου του Κολυμβητηρίου για διάφορα ζητήματα.
Έχει γίνει, όμως, πολύ σοβαρή προσπάθεια, ούτως ή άλλως
για την εξοικονόμηση πόρων με τέτοιες πρακτικές. Δηλαδ ή με την
αναβάθμιση

των

υποδομών

και

κυρίως

του

μηχανοστασίου,

προκειμένου να υπάρχει, ανεξάρτητα λέω αν θα ενταχθεί ή όχι, να
γίνει προσπάθεια να υπάρχει εξοικονόμηση.
Για τις εκδηλώσεις τις χριστουγεννιάτικες, στο επόμενο
Συμβούλιο θα περάσει ψήφιση πί στωσης, αφού καταλήξουμε
συγκεκριμένα για το περιεχόμενο των εκδηλώσεων. Κάθε χρόνο
γίνεται μια προσπάθεια, με τη δημιουργία των χριστουγεννιάτικων
γιορτών και διάφορων άλλων εκδηλώσεων, που γίνονται σε
διάφορα σημεία της πόλης.
Και φέτος γίνεται μία πρ οσπάθεια να σχεδιαστεί ακόμα
καλύτερα

και

από

πέρυσι,

αυτές

οι

εκδηλώσεις

για

τα

Χριστούγεννα, ώστε να αγκαλιάσει και παιδιά και ενήλικες. Να
γίνει σε συνεργασία και με το σύλλογο των ΕΒΕ του Χαϊδαρίου και
με άλλους συλλόγους και ταυτόχρονα να γίνει και η εκδήλωση
που

γίνεται

στα

πλαίσια

αυτών

των

εκδηλώσεων,

για

την

βράβευση των αριστούχων μαθητών της πόλης.
Είναι ακόμα νωρίς, για τον στολισμό και τα λοιπά, έχει γίνει
ήδη αγορά και ήδη έχουν τοποθετηθεί αν έχετε παρατηρήσει, στα
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περισσότερα σημεία της πό λης, τα χριστουγεννιάτικα στολίδια.
Θα ξεκινήσουν και οι εκδηλώσεις, νομίζω, όμως ότι πολλές
φορές, όχι πολλές φορές, στην πλειοψηφία τους, η αίσθησή μου
είναι

ότι…

είναι σοβαρή υπερβολή να ξεκινάει όλη αυτή η

διαδικασία από 15 Νοέμβρη.
Δηλαδή σε αρκετού ς Δήμους αυτό που γίνεται και στο όνομα
δε, ότι θα ενισχυθεί η αγορά της πόλης, επειδή μπήκανε 5
στολίδια, να στολίζεται η πόλη και να κοροϊδεύει η εκάστοτε
Διοίκηση του Δήμου τους επαγγελματίες, ότι αν στολίσεις πέντε
στολίδια, ξαφνικά θα βρει λεφτά ο κόσ μος και θα πάει να ψωνίζει
στα μαγαζιά.
Εντάξει, νομίζω και ο πιο αφελής καταλαβαίνει ότι τα λεφτά
δεν έρχονται από τον ουρανό. Ίσα ίσα που η κατάσταση είναι
πολύ δύσκολη και χρόνο με το χρόνο χειροτερεύει. Φυσικά, θα
γίνει η προσπάθεια αλλά μην συνδέεται και συνδέεται εντέχνως
από κάποιους Δημάρχους,

αυτή η διαδικασία, προκειμένου να

κοροϊδεύουν

για

τον

κόσμο,

την

πραγματική

αιτία

των

προβλημάτων τους.
Και τα μαγαζιά ταυτόχρονα, ότι με την είσπραξη 10 ημερών
θα καταφέρουν να ανταπεξέλθουν στην κόλαση τω ν φόρων που
έχουν να αντιμετωπίσουν 12 μήνες. Φυσικά ξαναλέω ότι σε ό,τι
έχει να κάνει με εμάς, έγκαιρα και στο χρόνο που πρέπει, θα
ετοιμαστούν όλες οι απαραίτητες εκδηλώσεις.
Για την ταινία με τον Σουκατζίδη, στην πρεμιέρα της ταινίας,
που είχαμε την τύ χη να παραβρεθούμε με τον Δήμαρχο, ήρθαμε
σε επαφή με τον κύριο Βούλγαρη και έγινε η συνεννόηση να γίνει
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η προβολή για ένα συγκεκριμένο αριθμό, μία προβολή, μία
ημέρα…
Κος…………….:
(εκτός μικροφώνου)
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Και στους δύο τους κινηματογράφους, θα γ ινόταν μία προβολή για
ένα συγκεκριμένο αριθμό παιδιών, που θα αφορούσε τα παιδιά
της

Γ΄

Λυκείου

της

πόλης

μας.

Και

σε

δεύτερη

φάση,

θα

εντασσόταν η προβολή και αυτή είναι η θέλησή μας, δεν είμαστε
της άποψης ότι πρέπει κάποιοι αριστούχοι μεμονωμένα να δού νε
την ταινία. Θέλουμε όλοι, όσο το δυνατόν περισσότερα παιδιά,
μαθητές, να έρθουν σε επαφή βλέποντας την ταινία με την ιστορία
της πόλης μας.
Να μάθουν από τις ηρωικές στιγμές της Αντίστασης, την
ηρωική

στάση

των

200

κομμουνιστών

και

του

Ναπολέοντα

Σουκατζίδη. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να γνωρίζουν αυτή την
ιστορία,

γιατί

εμείς

δεν

την

βλέπουμε

μουσειακά,

σαν

κάτι

παρελθοντολογικό που έγινε και πρέπει να το γιορτάζουμε σε μία
επέτειο, όταν έρχεται ο καιρός του.
Αλλά για εμάς η μεγαλύτερη τιμή και η μεγα λύτερη απόδοση
του

φόρου

τιμής

στους

συγκεκριμένους

νεκρούς,

είναι

τα

διδάγματα του αγώνα, της Αντίστασης, της ηρωικής στάσης να τα
μαθαίνουν οι νέοι και σήμερα και να συνεχίζουν με αυτές τις αξίες
να πορεύονται στη ζωή τους.
Άρα για εμάς, είναι ένα στοί χημα, όλα τα παιδιά της πόλης,
να δούνε τη συγκεκριμένη τ αινία. Θα γινόταν η προβολή την
προηγούμενη Πέμπτη, για λόγους προσωπικούς δεν μπορούσε ο
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κύριος Βούλγαρης να παραβρεθεί. Ζήτησε να αλλάξει ημερομηνία
προκειμένου να βρίσκεται αυτός και οι υπόλοιποι συντελεστές της
ταινίας

και

έτσι

μετατέθηκε

η

ημερομηνία

για

την

επόμενη

εβδομάδα.
Και τις ημέρες του Μάϊου, λίγο πριν τις εκδηλώσεις που
κάνει ο Δήμος μας για τους 200 τ ου Μπλοκ 15, θα γίνει μια
προσπάθεια όλοι οι μαθητές της πόλης, γυμνάσια και λύκεια
φυσικά, να παρακολουθήσουν τη συγκεκριμένη ταινία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος από τους Αντιδημάρχους; Όχι. Πριν
δώσω το λόγο στο Δήμαρχο να πω συνάδελφοι για τα αδέσποτα,
ότι

είμαστε

ήδη

στη

διαδικασία

συγκρότησης

Πενταμελούς,

Θοδωρή.
Έφερε δηλ αδή και το Σωματείο, επειδή καταλαβαίνετε θα
γίνεται

μια

διαχείριση

αυτής

της

κατάστασης,

έφερε

και

το

Σωματείο όλα του τα χαρτιά, είναι όλα εντάξει. Και προχωράμε
στη συγκρότηση Πενταμελούς επιτροπής, που θα διαχειρίζεται το
ζήτημα, το οποίο υπάρχει, θα π ει και ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Να δηλώσω κι εγώ την αμέριστη
συμπαράσταση των κατοίκων της πόλης μας, για το μεγάλο κακό
που βρήκε την Μάνδρα, τη Νέα Πέραμο και γενικά τη Δυτική
Αττική. Είχαμε και τρεις συμπολίτες μας ανάμεσα στα θύ ματα. Να
πούμε ότι ο Δήμος προσπαθεί να βοηθήσει όσο μπορεί τους
πληγέντες.
Μάλιστα έχουμε κάνει έκκληση και έχουν μαζευτεί πάρα
πολλά

υλικά.

Κουβέρτες,

ρούχα,

τρόφιμα

είδη

υγιεινής.
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Προσπαθούμε με τεχνικά μέσα να βοηθήσουμε επίσης και έτσι
έχουμε κάνει α υτό το ανοιχτό κάλεσμα και έχουν ανταποκριθεί
πάρα πολλοί κάτοικοι και φορείς της πόλης μας.
Σχετικά με τη αντιπλημμυρικά έργα, εδώ να πούμε, καλά
τώρα δεν είναι ώρα να πω συνολικά για το τι έχει γίνει εκεί, αλλά
αυτό είναι αποτέλεσμα βέβαια μιας έντονης βροχόπτωσης. Είναι
γεγονός ότι εκείνη την ώρα έπεσε πάρα πολλή βροχή,

σε ένα

δίωρο που θα μπορούσε να έχει επιπτώσεις.
Αλλά βέβαια, αν υπήρχαν αντιπλημμυρικά έργα, δεν θα
είχαμε σε καμία περίπτωση νεκρούς, δεν θα είχαμε αυτές τις
καταστροφές, οι οποίες έγιναν. Και βέβαια, δεν είναι μόνο τα
αντιπλημμυρικά έργα, αλλά είναι και η διαχείριση της γης.
Μην ξεχνάμε ότι μπήκανε περιοχές στο σχέδιο πόλης και
οικοδομήθηκαν, χτ ίστηκαν εργοστάσια, εγκαταστάσεις του Δήμου
πάνω στα ρέματα. Έγιναν διαμορφώσεις πάνω στ α ρέματα. Και
όλα

αυτά

βέβαια,

περιβάλλοντος,

το

σε
ότι

σχέση
μπαίνουν

με

την

φωτιές

καταστροφή
και

δεν

του

γίνονται

αναδασώσεις στις συγκεκριμένες περιοχές, οδηγούν σε αυτά τα
αποτελέσματα.
Εδώ και χρόνια τώρα, οι κάτοικοι της Δυτικής Αττικής
απαιτούν έργα, γιατί ιστορικά πρέπει να γνωρίζετε, ότι ακόμα από
τον 1 ο Αιώνα μετά Χριστού, είχε πληγεί η περιοχή της Δυτικής
Αττικής. Και στον αιώνα που πέρασε και μετά τον πόλεμο
ιδιαίτερα, είχαμε πάρα πολλές πλημμύρες και πάλι με κάποιους
νεκρούς, με 1,2 νεκρούς τ ην κάθε φορά.
Παρ' ότι τα έργα αυτά ήταν αναγκαιότητα και με δεδομένη τη
δόμηση

η

οποία

γίνεται,

ότι

χτίζονται

περισσότερα

σπίτια,
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λείπουν πια οι ελεύθεροι χώροι που θα απορροφούν το νερό, το
χώμα δηλαδή.
Παρ' όλα αυτά δεν υπήρχε και από την Περιφέρεια κ ανένα
αντιπλημμυρικό

έργο,

αλλά

δεν

υπήρχε

και

πίεση

από

τις

Δημοτικές Αρχές, γιατί οι Δημοτικές Αρχές αυτό πρέπει να κάνουν
και αυτό είναι το μερίδιο της ευθύνης που τους αναλογεί. Κατά
πόσο βάζουν σαν πρώτη προτεραιότητα, ιεραρχούν και παλεύουν
για να γίνουν αντιπλημμυρικά έργα στην περιοχή τους, όταν
βέβαια είναι γνωστά τα προβλήματα.
Εδώ, σε σχέση με εμάς, με το Χαϊδάρι, πρέπει να πούμε ότι
το αντιπλημμυρικό της Λεωφόρου Καβάλας… υπάρχει και μία,
γιατί

εννοείται

ότι

εμείς

ήρθαμε

σε

επαφή

αμέσως

με

την

Περιφέρεια, για να τρέξουν οι διαδικασίες και μετά από τις, αν
θέλετε, δεσμεύσεις και της Περιφέρειας και της κυβέρνησης, ότι
θα προσπαθήσουν να απλουστευτούν κάπως οι διαδικασίες.
Μετά από επανειλημμένες επαφές με τον Αντιπεριφερειάρχη,
έκανε και ένα έγγρ αφο, προκειμένου λίγο να συντομευθούν οι
διαδικασίες,

για

το

αντιπλημμυρικό

της Λεωφόρου Καβάλας.

Έχουμε όμως τα δύο μεγάλα που είναι το Βορειοδυτικό Δάσος και
της Αφαίας.
Πρέπει να σας πω ότι αύριο το πρωί, δημοπρατείται στις
10.30 με ηλεκτρονικό διαγωνι σμό που θα πάρουν μέρος οι 6
εταιρείες που ασχολούνται με τα υδραυλικά έργα.
Δημοπρατείται το έργο της Ελ Αλαμέιν και επίσης κάναμε
άλλη μία μικρή παρέμβαση, αλλά πιστεύουμε ουσιαστικ ή στο
χώρο της συμβολής της Ρίμ ινι με την Ιερού Λόχου, όπου ανοίξαμε
ένα μεγάλο φρεάτιο, μια μεγάλη χοάνη, ούτως ώστε να γίνεται
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απορρόφηση των νερών, γιατί εκεί εστιάζεται το πρόβλημα και
από εκεί πνίγεται η Ιερού Λόχου.
Αυτό πιστεύουμε ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ, στο να μην
υπάρξουν πια προβλήματα εκεί. Βέβαια, σε συνδυασμό με αυτό
που προσπαθούμε να κάνουμε και μέσα από το Στρατόπεδο, αν
και

είναι

αρμοδιότητα

άλλων,

αλλά

εμείς

σαν

Δήμος,

προσπαθούμε να κάνουμε και τα δίκτυα μέσα στο Στρατόπεδο.
Και

βέβαια

το

μεγάλο

ζητούμενο

είναι,

να

γίνει

η

αντιμετώπιση των νερών στο βουν ό, αυτό που λέμε με διάφορους
τρόπους, υπάρχουν και επιστημονικοί, τώρα δεν είναι της ώρας
να σας πω πόσοι τρόποι

υπάρχουν, αλλά μπορεί να γίνει

αναχαίτιση του νερού, στο χώρο του Στρατοπέδου, ούτως ώστε
να έρχονται όσο το δυνατόν λιγότερα νερά κάτω και κ υρίως να
αποφύγουμε να έρχονται φερτές ύλες, γιατί αυτές είναι που
δημιουργούν το πρόβλημα.
Στις τελευταίες πλημμύρες, αν είδατε στις τελευταίες βροχές,
μάλλον, ενώ ήταν κάποιες πάρα πολύ έντονες, στο Χαϊδάρι,
επειδή

έχουμε

εστιάσει

πού

υπάρχουν

τα

προβλή ματα,

ενεργοποιήσαμε και τον μηχανισμό του Δήμου, αλλά αν θέλετε και
οι Αντιδήμαρχοι, ο Πρόεδρος του Συμβουλίου, στελέχη εδώ της
Διοίκησης, πήραμε μέρος, ούτως ώστε να καθαριστούν τα φρεάτια
και πριν, αλλά και στη διάρκεια της βροχής.
Γιατί, όταν μια βροχή διαρκεί δύο ώρες, στο πρώτο μισάωρο
κατεβάζει και κλείνουν με φερτές ύλες τα φρεάτια. Αν δεν τα
καθαρίσεις εκείνη την ώρα, τότε δεν έχουν πού να απορροφηθούν
τα νερά, δημιουργείται πρόβλημα.
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Εμείς, λοιπόν, είχαμε σε αυτές τις περιπτώσεις και τις
τελευταίες φορές πάντα δουλεύοντας και με την εμπειρία πια που
αποκτήσαμε, να ξεβουλώνουμε τα φρεάτια, ούτως ώστε να γίνεται
η απορρόφηση των νερών.
Είναι ένα από τα πολλά μέτρα τα οποία παίρνουμε και
βέβαια αυτό που βοήθησε πάρα πολύ, ήταν ότι για πρώτη φορά
βάλαμε ένα τετραπλάσιο ποσό στον καθαρισμό των φρεατίων και
καθαρίστηκαν, είδατε ότι βγήκανε τόνοι λάσπης και άλλων υλών,
μέσα

από

τα

φρεάτια,

οπότε

υπάρχει

πολύ

μεγάλη

απορροφητικότητα του νερού.
Όσο για το θετικό ανασκούμπωμα να πω το εξής. Δυστυχώς,
όταν

σβήσουν

τα

φώτα

της

δημοσιότητας,

ξαναπέφτουν

σε

χειμερία νάρκη όλοι οι αρμόδιοι. Και ξανασυζητάνε το πρόβλημα,
μετά από ένα διάστημα, μετά από κάποιους μήνες, ένα χρόνο,
που θα ξαναέχουμε τέτοια έντονα φαινόμενα.
Τ ο θέμα είναι η κινητοποίηση του κόσμου, να πάρει ο
κόσμος την υπόθεση στα χέρια του. Να διεκδικήσει δηλαδή το
δικαίωμα στην ζωή, στο να μην πνίγεται. Να σας πω για τις
αποζημιώσεις ότι υπάρχει δέσμευση ότι αυτή τη βδομάδα θα γίνει
εκταμίευση του ποσού, ούτως ώστε να μπορέσουμε να κόψουμε
τα εντ άλματα, για να πληρωθούν οι κάτοικοι που έχουν πληγεί
από τις πλημμύρες του ’15 .
Για το στολισμό της πόλης, μια κουβέντα μόνο να πω. Εμείς
απ’ ότι είδατε ξεκινήσαμε ήδη, στολίζουμε την πόλη. Πήραμε και
μία απόφαση στο προηγούμενο Συμβούλιο για να ενισχύσο υμε
τον στολισμό, χωρίς βέβαια σε καμία περίπτωση, να φτάσουμε σε
ακρότητες.
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Δηλαδή αυτό που γίνονταν πριν από μερικά χρόνια, στο
όνομα της ευμάρειας , του φαίνεσθαι, το να συναγωνίζονται οι
Δήμοι ποιος θα κάνει λεωφόρους με λαμπιόνια πάνω από τις
λεωφόρους της πόλης, αυτό νομίζω ήταν πραγματικά κοροϊδία.
Και κάτι άλλο. Υπάρχουν όλοι αυτοί, οι οποίο λένε ότι ο
στολισμός της πόλης θα βοηθήσει στην ανάπτυξη της τοπικής
αγοράς, είναι αυτοί οι οποίοι δέχονται τις Λευκές Νύχτες ή τις
Μαύρες Παρασκευές, αυτοί δηλ αδή οι οποίοι ενισχύουν, δέχονται
το

να

ανοίξουν

τα

μαγαζιά

την

Κυριακή,

το

να

υπάρχει

απελευθέρωση του ωραρίου, που ενισχύουν ακριβώς τα μεγάλα
πολυκαταστήματα.
Γιατί ο εμποράκος της γειτονιάς, που δουλεύει μόνος του ή
σε κάποιες περιπτώσεις με την οικογ ένεια, δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση να ανταποκριθεί και να έχει ανοιχτό το μαγαζί από το
πρωί μέχρι το βράδυ, 7 μέρες τη βδομάδα. Άρα, λοιπόν, πού
οδηγείται ο κόσμος; Στα μεγάλα πολυκαταστήματα.
Να δείτε την αντίφαση δηλαδή. Μας λένε βάλτε λαμπιόνια
μήπως ο κόσμος εκεί και παράλληλα βοηθάνε στο να φύγει ο
κόσμος από την πόλη και να πάει στα πολυκαταστήματα, τα
οποία ανοίγουν και βέβαια προβάλλουν και αρκετές Δημοτικές
Αρχές,

κάνοντας

χορηγούς

σε

διάφορα

πανηγύρια

διάφορες

και

εκδηλώσεις

βάζοντάς
π ου

τους

κάνουν

ως
τα

πολυκαταστήματα.
Για το 6 ο Γυμνάσιο και τα αδέσποτα εκεί και τους φιλόζωους,
υπάρχει

ένα

μεγάλο

θέμα.

Υπάρχουν

εκεί

αντικρουόμενες

απόψεις. Δηλαδή είναι κάποιοι φιλόζωοι οι οποίοι θέλουν να
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υπάρχουν εκεί τα αδέσποτα και οι κάτοικοι, οι οποίοι βέβαια
αντιμετωπίζουν τα προβλήματα, που είναι σοβαρά προβλήματα.
Κάποιους τους δαγκώνουν τα σκυλιά, κάποιοι φοβούνται
γιατί

έχουν

παιδιά

μέσα

στα

καροτσάκια

ή

στο

χέρι,

που

πηγαίνουν στα σχολεία ή στον παιδικό σταθμό ή οπουδήποτε
αλλού. Γιαγιάδες που φο βούνται και έχουμε δύο αντίπαλα ας
πούμε στρατόπεδα, κάποιοι που θέλουν εκεί τα σκυλιά και
κάποιοι άλλοι που δεν τα θέλουν.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος, είναι μόνο μέσω
του

ΠΕΣΥΔΑΠ,

να

κάνουμε

τις

ενέργειες,

να πηγαίνουν να

στειρώνονται, να για τρεύονται και σύμφωνα με το νόμο πρέπει να
ξαναγυρνάνε στον φυσικό τους χώρο.
Είχαμε κάνει αν θυμάστε μία παρέμβαση και κλείσαμε με
φράχτη εκεί το χώρο, ούτως ώστε, γιατί αυτά τα περισσότερα
αδέσποτα πηγαίνουν μέσα στο Στρατόπεδο. Βρίσκουν δηλαδή
καταφύγιο μέσα στο Στρατόπεδο από μία τρύπα που υπάρχει
εκεί. Οι φιλόζωοι δεν διανοούνται καν να επιτρέψουν να κλείσει η
τρύπα,

γιατί

θέλουν

να

υπάρχει

η

ελευθερία

κίνησης

των

αδέσποτων.
Έχουν γίνει μηνύσεις, έχουν γίνει διάφορα πράγματα, τέλος
πάντων τώρα να μη ν βάζουμε εδώ διάφορα τέτοια θέματα. Αυτά
θα λυθούν και από τις υπηρεσίες του Δήμου, αλλά να σας πω ότι
το πρόβλημα των αδέσποτων, δυστυχώς δεν αφορά μόνο εκείνο
το κομμάτι. Αφορά και συνολικά την πόλη, αλλά αφορά και όλη
την Ελλάδα.
Αυτά τα προβλήματα, δ εν ξέρω αν ακούτε στην τηλεόραση
κάθε τρεις και λίγο, εάν διαβάζετε εφημερίδες, τα τάδε αδέσποτα
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σκυλιά δάγκωσαν στην τάδε περιοχή της χώρας και είχαμε… εδώ
πρέπει να βρεθεί για μένα από την Πολιτεία, να δοθεί μία
απάντηση.
Νομίζω ότι … να μην πω τώρα τίπο τα, γιατί μπορεί να πάρω
και μία θέση που να παρεξηγηθώ ας πούμε, αλλά θα πρέπει να
αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Δεν μπορεί ο κόσμος με αυτή την
αγωνία και δεν είναι όλοι άφοβοι μπροστά σε έναν σκύλο, του
οποίου δεν γνωρίζουν και τη συμπεριφορά. Πρέπει δηλ αδή να
παρθούν, για μένα, κάποια μέτρα και να υπάρξουν κάποιες
τροποποιήσεις και του Θεσμικού Πλαισίου που υπάρχει.
Και το τελευταίο θέμα για τον Βρεφονηπιακό Σταθμό της
Βεργίνας. Εδώ το έχουμε συζητήσει πολλές φορές, όταν ο Δήμος
είναι έτοιμος, δεν το εί πε τυχαία η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ, γιατί
πραγματικά πρέπει να είναι έτοιμος ο Δήμος να αντιμετωπίσει ένα
μεγάλο θέμα που έχει να κάνει και από την οικονομική του
πλευρά, γιατί είναι ένα μεγάλο κόστος για τον Δήμο.
Δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμα η κοστολόγηση τω ν επισκευών,
αλλά είναι πολλές χιλιάδες ευρώ, γιατί έχουν καταστραφεί τα
ηλεκτρικά, τα αλουμίνια, τέλος πάντων πάρα πολλά στοιχεία από
τον σταθμό. Ο σταθμός θέλει αυτή τη στιγμή 150.000 με 200.000
σίγουρα μόνο για τις επισκευές αυτές.
Και επίσης είναι κ αι το μεγάλο αγκάθι του δρόμου, του τι θα
γίνει δηλαδή, γιατί πρέπει να αλλάξουν και τα σχέδια. Αυτή τη
στιγμή ο σταθμός χτίζεται με βάση την είσοδο από την οδό
Βεργίνας.
Καταλαβαίνετε ότι εκεί τουλάχιστον, όσοι έχετε δει το χώρο
και όσοι έχετε κάποιες τ εχνικές γνώσεις, ότι είναι πάρα πολύ
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δύσκολο με τις κλίσεις που υπάρχουν σήμερα, να γίνει είσοδος
αυτοκινήτων, από την οδό Βεργίνας, από τη μέση περίπου του
δρόμου του Βρεφονηπιακού Σταθμού. Δηλαδή η κλίση

σε εκείνο

το σημείο είναι πάρα πολύ μεγάλη για να μπαίνουν μέσα τα
αυτοκίνητα.
Υπάρχουν κάποιες σκέψεις να κάνουμε είσοδο από το πλάι,
δηλαδή να ανέβει ο δρόμος μόνο από το πλάι, αυτά όλα τα
συζητάμε στην Τ εχνική Υπηρεσία, όταν τελειώσει και η μελέτη της
κοστολόγησης που κάνουν οι Υπηρεσίες του Δήμου, π ρέπει να
έχει πρόσβαση. Όπως φτιαχτεί ο σταθμός δεν έχει, πρέπει να
γίνουν παρεμβάσεις για να γίνει από πάνω η είσοδος.
Αλλά ανεξάρτητα από αυτό, πρέπει να υπάρχει είσοδος και
για αυτοκίνητα, για την τροφοδοσία κλπ. Έγινε από την αρχή ένα
πολύ μεγάλο λάθ ος, να πω λάθος, θα πω λάθος, στον σχεδιασμό
αυτού του σταθμού.
Και όταν λοιπόν είμαστε έτοιμοι, θα διαπραγματευτούμε, όχι
με τους όρους τους οποίους έβαζε τότε η Διοικήτρια του ΟΑΕΔ.
Δηλαδή να κάνουμε εμείς την ολοκλήρωση, να κάνουμε τα πάντα
και να μας πάρουν τον σταθμό σε μερικές μήνες ή σε μερικά
χρόνια, μέχρι 10 χρόνια που θα είναι το ανώτερο. Γιατί μην
ξεχνάτε ότι έχουμε δώσει και τη γη για να χτιστεί ο σταθμός.
Κος…………….:
Υπάρχει πρόοδος;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Υπάρχει πρόοδος, έχει τελειώσει από την πλευρά του ΟΑΕΔ,
κάποιες καταμετρήσεις που έχουν κάνει. Τ ώρα είναι στην Τ εχνική
Υπηρεσία…
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Κος…………….:
(Εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι, δεν έχουμε φτάσει σε αυτό το σημείο να δεχτούμε τους
όρους. Πρέπει πρώτα να έχουμε τα στοιχεία, να έχουμε τα
δεδομένα, για να καθί σουμε μετά με τη Διοικήτρια και να δούμε
τελικά το τι θα γίνει. Αλλά πιστεύω, επειδή κι εμείς θέλουμε να
τελειώσει αυτή η ιστορία, ότι θα γίνει αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι πριν την ημερήσια διάταξη, είναι ένα θέμα που θέλει
να βάλει ο συνάδελφος ο Κώστας ο Ασπρογέρακας, σε σχέση με
την πώληση όπλων στη Σαουδική Αραβία.
Και εκτός ημερησίας, η απόφαση να εγκρίνουμε και

την

απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για παραχωρήσεις
σχολικών χώρων στους Συλλόγους Γονέων και στο Σύλλογο των
Μακεδόνων για κάποιες δραστηριότητες που κάνουν.
Εάν συμφωνεί το Σώμα να τα συζητήσουμε. Είναι επείγον,
όσον αφορά τα σχολεία, με την έννοια ότι πρέπει να ξεκινήσουν
και

περιμένουν

αυτή

την

απόφαση.

Υπάρχει

αντίρρηση;

Συμφωνούμε.
Να δώσουμε πριν την ημερήσια δι άταξη το λόγο στον κύριο
Ασπρογέρακα.

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
ΨΗΦΙΣΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΟΠΛΩΝ ΣΤΗ ΣΑΟΥΔΙΚΗ
ΑΡΑΒΙΑ
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Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Δύο κουβέντες να πω πριν την ανάγνωση του ψηφίσματος και την
παράδοσή του στο Προεδρείο για να καταχωρηθεί στα πρακτι κά,
σε σχέση με το θέμα της Μάνδρας. Είναι αυτονόητη και δεδομένη
η συμπάθειά μας και εν πάση περιπτώσει η υποστήριξή μας με
κάθε τρόπο, προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης περιοχής και
της Μάνδρας και τη ς Νέας Περάμου.
Όμως,
συνοπτικά.

για
Ήταν

την

ιστορία,

δύο

προδιαγεγραμμένο

πραγμ ατάκια
ότι

θα

μόνο

υπήρχε

πολύ
τέτοιο

αποτέλεσμα, με ένα έκτακτο σε εισαγωγικά, καιρικό φαινόμενο
σαν αυτό, δεδομένου ότι αυτά σχεδιάστηκαν το 2003 και ενόψει
των Ολυμπιακών Αγώνων, ώστε η κοίτη του ρέματος να είναι η
σημερινή πλατεία της Μάνδρας και η οδός …. ήταν ο χείμαρρος
των 12 μέτρων, που διευθετήθηκε νομίζω με αγωγό διατομής ενός
μέτρου περίπου.
Και στη συνέχεια, βέβαια, όλα τα αντιπλημμυρικά, τα οποία
μείνανε στα συρτάρια, παρά τις υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν
στους συγκεκριμένους ανθρώπους. Άρα βλέπετε ότι με απόλυτη
αναγκαιότητα, όταν υπάρχουν κάποια συγκεκριμένα αίτια, έχουμε
και κάποια συγκεκριμένα αιτιατά. Τ ο κλείνω.
Τ ο ψήφισμα αυτό, το βάζω στο Δημοτικό

Συμβούλιο ως

επικεφαλής της παράταξης «Διάφανος Δήμος» , για το τοποθέτηση
από τους συναδέλφους, τοποθέτηση, συζήτηση και ψήφιση ή
καταψήφισή του. Τ ο θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό, γιατί ειλικρινά,
πολύς κόσμος, κοιμάται κάποιο ύπνο του δικαίο υ.
Και έχουμε περιοριστεί σε ζητήματα του αν το κοινωνικό
μέρισμα θα ε ίναι 200 ή 230 ή 900 και από εκεί και πέρα κρίσιμα
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ζητήματα και κορυφαία ζητήματα γι’ αυτό που λέγεται πολιτική και
δη αριστερή πολιτική, επιτρέψτε μου, περνάνε στο ντούκου.
Μας έδωσε όμως την ευκαιρία να αποκαλυφθούν κάποια
πράγματα. Λέει λοιπόν το ψήφι σμα αυτό:
«Τ ο Δημοτικό

Συμβούλιο Χαϊδαρίου, που αποτελεί το κατ’

εξοχήν πολιτικό όργανο έκφρασης έκφρασης των δημοκρατικών
και ειρηνικών διαθέσεων και αισθημάτων του Χαϊδαριώτικου Λαού
και με αφορμή τις αποκαλύψεις για την πώληση σφαιρών και
βομβών

από

τα

αποθέματα

του

Ελληνικού

Στρατού ,

στο

αντιδραστικό καθεστώς της Σαουδικής Αραβίας με τις οποίες
εξολοθρεύει καθημερινά το λαό της Υεμένης και δίχως να το
ενδιαφέρουν, το Δημοτικό

Συμβούλιο, το αντάλλαγμα πώλησης

τους, το απόρρητο ή όχι των εγγράφων που καλύπτουν την αγορά
αυτή, όπως και το ύψος της προμήθειας που θα πληρωθεί ο
μεσάζων και το αν αυτός εκπροσωπεί ή όχι την κυβέρνηση.
Καταδικάζει απερίφραστα την πολιτική αυτή της κυβέρνησης,
που αυτοορίζεται ως αριστερή και αγκαλιάζει τον σφαγέα της
Αιγύπτου

Σίσι,

πρωθυπουργό

που

εκτελεί

Νετανιάχου

του

μαζικά
Ισραήλ

αντιφρονούντες,
που

κρατάει

τον

χιλιάδες

Παλαιστίνιους, μεταξύ των οποίων και παιδιά σε στρατόπεδα
συγκέντρωσης.
Το

Δημοτικό

Συμβούλιο ,

σημειώνει

ότι

ο

Χαϊδαριώτης

αναπληρωτής υπουργός Άμυνας Δημ ήτρης Βίτσας, ακυρώνοντας
μια

σε

βάθος

χρόνου

προηγούμενη

πολιτική

διαδρομή

του,

προκειμένου να δικαιολογήσει τη στάση του Υπουργού Άμυνας,
τίποτα δεν είπε για την ταμπακέρα, αλλά απόρησε για τις εμμονές
της αντιπολίτευσης να συντηρεί την πιο πάνω υπόθεση .
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30
δεν

αποτελεί

τίποτε

περισσότερο και τίποτε λιγότερο παρά μια διαδικασία δούναι και
λαβείν, από την οποία και ωφελούμαστε, όπως με την πώληση
οποιουδήποτε άλλου εμπορεύματος ».
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν υπάρχουν ερωτήσεις, συνάδελφοι, πρ ος τον συνάδελφο τον
Ασπρογέρακα.
Κος…………….:
Τ ι ερωτήσεις;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Διευκρινιστικά. Ο κύριος Καραγιάννης έχει ζητήσει το λόγο.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Καταρχήν και από τη συζήτηση που έγινε στη Βουλή, νομίζω είναι
φανερή η προσπάθεια που κάνουν τα υπόλοιπα α στικά κόμματα,
πλην Λακεδαιμονίων, να κρύψουν την ουσία της ιστορίας αυτής,
τοποθετούμενα ως προς το, όχι δευτερεύον, βάλτε όποιον αριθμό
θέλετε, πάντως σε καμία περίπτωση, μακριά από το κύριο σημείο,
για το ποιο είναι πραγματικά το μέγα σκάνδαλο της υπόθε σης.
Φυσικά και η πώληση των οπλικών συστημάτων σε κράτη –
δολοφόνους, που επεμβαίνει, βομβαρδίζει λαούς είναι σκάνδαλο
μεγατόνων. Και μάλιστα σωστά, από μία δήθεν, γιατί κατά τα
άλλα δεν έχει καμία σχέση με την Αριστερά η κυβέρνηση.
Και γι’ αυτή την ου σία, ότι δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση στο
όνομα της φοβερής εξωτερικής πολιτικής και της πολυεπίπεδης
που θα δώσει την ευκαιρία στην Ελλάδα, με την πολυδιάστατη
αυτή εξωτερική της πολιτική, να σταθεροποιηθεί και να παίξει
ρόλο, στον ανταγωνισμό με τις υπόλο ιπες χώρες, την Τ ουρκία
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κλπ., θα δώσει το δικαίωμα στις ελληνικές επιχειρήσεις να
αναπτυχθούν
επεμβάσεις

εκεί
θα

που

ο

πόλεμος

και

οι

ιμπεριαλιστικές

διαλύσουν το σύμπαν, είναι πραγματικά ένα

τεράστιο σκάνδαλο.
Ανεξάρτητα όμως, αν αυτό γίνεται με μεσάζοντ α, χωρίς
μεσάζοντα, με τη βοήθεια μεσάζοντα και ποιος είναι αυτός ο
μεσάζοντας και τι ρόλο έχει παίξει. Ανεξάρτητα δηλαδή τι ακριβώς
έχει συμβεί με το συγκεκριμένο, που εμείς λέμε ότι πρέπει και
από την πρώτη στιγμή, έτσι τοποθετηθήκαμε και δεν έχει σε
τίποτα, δεν υπάρχει λόγος ο λαός μας να μην ενημερωθεί.
Δεν μπορεί δηλαδή τα αστικά κόμματα όλα να έχουν και τα
επιτελεία τους και στελέχη τους, τα χαρτιά αυτά και να μην
ενημερώνετε ο ελληνικός λαός για το περιεχόμενό τους, παρά να
μένουν κρυφά. Όμως ανεξά ρτητα από αυτό, αποτελεί από μόνο
του η πώληση όπλων και με νόμιμο τρόπο να έχει γίνει, αποτελεί
μέγα σκάνδαλο.
Τ ο ότι δηλαδή η ελληνική κυβέρνηση πουλάει όπλα για να
συνεχίσει και να επεκταθεί ο σφαγιασμός και η ιμπεριαλιστική
επέμβαση που κάνει η Σαουδ ική Αραβία. Έχει σημασία, πολύ
σύντομα, για να βγουν και συμπεράσματα, να κατανοηθούν και οι
εξελίξεις που συμβαίνουν αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία
και οι διεργασίες.
Και οι πολιτικές και οι οικονομικές και οι στρατιωτικές, γιατί
αν ο λαός μας δεν βγ άλει συμπεράσματα από αυτές, δεν θα
καταλάβει και γιατί ακριβώς, ποια ακριβώς είναι η ουσία αυτού
του ζητήματος.
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Αυτή τη στιγμή στη Σαουδική Αραβία υπάρχει μία τεράστια
κόντρα, μεταξύ της αστικής τάξης και του βασιλικού οίκου, εκεί
που έχει την πρωτοκαθεδ ρία, ενώ ταυτόχρονα, με την αλλαγή της
διακυβέρνησης στις ΗΠΑ, του Τ ραμπ δηλαδή, με τον προκάτοχό
του τον Ομπάμα, που ο κύριος Τ σίπρας στο πρόσφατο ταξίδι του
στις ΗΠΑ, με το πολιτικό

στριπτίζ, σαν από λίγους στην ιστορία

προσκυνημένους, που μπροστά στον αμερικανικό ιμπεριαλισμό
και χωρίς καμία ντροπή, ξετσίπωτα, είπε ότι ο κύριος Τ ραμπ
μπορεί να φαίνεται διαβολικός, αλλά όλα αυτά τα κάνει για το
καλό μας.
Αυτό ο κύριος Τ ραμπ, λοιπόν, ο πολύ καλός κύριος που
θέλει το καλό μας, ο μέγας ευεργέτης, αυτός λοι πόν την ίδια
στιγμή που κάνει αυτό η ελληνική κυβέρνηση, έχει υπογράψει 34
συμφωνίες, μεταξύ των οποίων και η πώληση 380 δισ. δολαρίων
όπλων,

μεταξύ

των

οποίων

και

όπλα

διασποράς

που

χρησιμοποιούνται σε κατοικημένες περιοχές.
Με αποτέλεσμα, όπως έχουν γρ άψει, Διεθνή Μέσα και
οργανισμοί, να υπάρχουν κοντά στις 250.000 θύματα, όπως
καταγγέλλει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, θύματα τα οποία
προκύπτουν πέρα από τους βομβαρδισμούς και από την έλλειψη
βασικών υποδομών υγείας στην περιοχή.
Τ αυτόχρονα,

η

Σαουδ ική

Αραβία,

είναι

αυτή

που

χρηματοδοτηθεί σαν κράτος , διάφορες άλλες οργανώσεις, μεταξύ
των οποίων και παραφυάδες ή και απευθείας στον ISIS. Είναι
αυτή που έχει χρηματοδοτήσει την οργάνωση ισλαμική… και τους
αδελφούς

μουσουλμάνους

που

είναι

υπεύθυνοι

για
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βομβαρδισμούς στη ρωσική πρεσβεία, στην Δαμασκό και πολλά
άλλα.
Όλα αυτά τα λέμε, γιατί καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή, σε
ένα παιχνίδι τέτοιο τεράστιων ανταγωνισμών και όσο η Ελλάδα
μπλέκεται ακόμα πιο βαθιά σε αυτό το παιχνίδι ακριβώς, η θέση
του ελληνικού λαού μέρα με τη μέρα χειροτερεύει, γιατί είναι
δεδομένο ότι κάποια στιγμή, αυτός που παίζει με τα θηρία και
που ταΐζει τα θηρία, είναι δεδομένο ότι κάποια στιγμή τα θηρία
αυτά, θα στραφούν κι εναντίον του.
Όταν

δηλαδή

θα

διψάνε

για

μεγαλύτερο

αίμα,

για

περισσότερο κρέας, είναι δεδομένο ότι δεν θα σεβαστούν τίποτα,
όπως δεν σεβάστηκαν και κανέναν άλλο λαό στην περιοχή, τον
σερβικό, συνολικά τον γιουγκοσλαβικό, τους βαλκανικούς λαούς,
τους Μέσης Ανατολής. Δεν θα σεβαστούν σε τίποτα και τον
ελληνικό λαό, που θα γίνει κρέας στα κανόνια τους και στα
κανόνια των δικών μας που υποτίθεται ότι ασκούν και μία
πολιτική, θα έχει ο λαός και μ εγάλος κέρδος από αυτήν.
Τ αυτόχρονα

έχει

σημασία,

πέρα

από

τις

δηλώσεις

ο

υφυπουργός Εθνικής Άμυνας, έχει σημασία και οι δηλώσεις που
έκανε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, που είπε και
δείχνει ακριβώς και το μεγαλείο της πολιτικής του, που είπε ότι
εκεί γίνεται πόλεμος, ε, εκεί θα πουλήσουμε, τι να κάνουμε, δεν
θα πουλήσουμε εκεί που υπάρχει ειρήνη.
Και γι’ αυτό λέμε ότι έχουν αποκαλυφθεί σε όλους τους
τόνους και με όλους τους τρόπους, πόσο απροκάλυπτα πια
παίζουν τους μεσάζοντες, τα ίδια τα κυ βερνητικά στελέχη, τους
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μεσάζοντες τις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα μονοπώλια,
για τα δικά τους συμφέροντα, για τις πωλήσεις των όπλων κλπ.
Άρα, λοιπόν και για όλα αυτά, προφανώς καταγγέλλουμε με
πολύ έντονο τρόπο αυτό το σκάνδαλο με τα χαρακτηρισ τικά που
είπαμε. Ωστόσο, πρέπει να σημειώσουμε ότι για εμάς, εμείς δεν
έχουμε καμία αυταπάτη και ούτε είχαμε ποτέ καμία αυταπάτη και
ούτε μπορούμε να δεχτούμε ότι ο υπουργός Εθνικής Άμυνας,
άλλαξε την ιστορική του πορεία.
Δεν είναι δηλαδή ότι η ιστορική του πορεία, έδειχνε όλα
αυτά τα χρόνια ότι θα υπηρετήσει μια άλλη πολιτική. Ίσα ίσα που
επιβεβαιώνει

η

ιστορική

του

πορεία

ότι

θα

εκφράσει,

από

κυβερνητική πια θέση, αυτή ακριβώς την πολιτική. Αυτό ούτως ή
άλλως έκανε το κόμμα του από πάρα πολύ παλιά.
Και αυτό κάνει και ο ίδιος εκφράζοντας πια, με όλους τους
τρόπους, από εκεί που τον έχει χρεώσει το κόμμα του, σαν
υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, πολύ καλά το ρόλο του, παίζοντας
ακριβώς αυτό το παιχνίδι. Και αν θέλετε προσπαθώντας να
αθωώσει στα μάτια του λαού το ρόλο και τα συμφέροντα των
καπιταλιστών.
Άρα

από

αυτή

την

άποψη

εμείς,

δεν

μπορούμε

να

συμφωνήσουμε σε ένα τέτοιο κείμενο. Μπορούμε να το δούμε με
διάφορες… να διαμορφωθεί διαφορετικά, γιατί σε αυτό ειδικά το
σημείο, έχουμε σοβαρές ενστάσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Μετά.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Είναι και η ώρα περασμένη και στη Βουλή δεν ξέρω αν είναι
ακόμα σε εξέλιξη αυτή η συζήτηση.
Κος…………….:
Τ ελείωσε.
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Εν πάση περιπτώσει δεν έχουμε την πλήρη ενη μέρωση, αλλά
θέλοντας να δώσουμε μία κεντρική ιδέα περί ειρήνης σε όλο τον
κόσμο, θα το ψηφίσουμε και θα σταθούμε θετικά, στην κεντρική
ιδέα,

αφήνοντας

τα

επιμέρους

θέματα

που

μπορεί

να

προκύπτουν, γιατί είναι μια διαδικασία στην εξέλιξή της και χωρίς
να έχουμε την πλήρη ενημέρωση γι’ αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Καλά κάνουμε και κουβεντιάζουμε τα επίκαιρα πολιτικά ζητήματα.
Εμείς πρέπει να πούμε ότι με βάση και την προϊστορία μας οι
«Πολίτες σε δράση», θεωρούμε ότι οι ελληνικέ ς κυβερνήσεις, άρα
και η συγκεκριμένο κυβέρνηση, δεν πρέπει να εμπλέκεται σε μία
διαδικασία που να κάνει ας πούμε τον χωροφύλακα στη Μεσόγειο.
Θεωρούμε ότι η Μεσόγειος είναι θάλασσα ειρήνης, έχουμε
ασχοληθεί με αυτό το ζήτημα, έχουμε κάνει εκδηλώσεις κα ι στο
παρελθόν αλλά και πρόσφατα, με αφορμή τους πρόσφυγες και
κάθε

ενέργεια

που

έρχεται

να

ενισχύσει

μια

αλλαγή
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γεωστρατηγικής με σκλήρυνση των χωρών του ιμπεριαλισμού σε
αυτή την κατεύθυνση, εμείς είμαστε αντίθετοι.
Νομίζουμε, λοιπόν, ότι αν και ξεκίν ησε η συζήτηση για ένα
ζήτημα σκανδαλολογίας, γιατί κατά τη γνώμη μου δεν είναι αυτό
το ζήτημα. Τ ουλάχιστον αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη, είναι
ένα καθαρό πολιτικό ζήτημα, στο οποίο οι διακρατικές σχέσεις
έχουν οδηγήσει τη χώρα σε ένα κλικ παραπέρα, το

οποίο

τουλάχιστον εγώ προσωπικά και εμείς σαν παράταξη είμαστε
αντίθετοι.
Με αυτή την έννοια λοιπόν, στο συγκεκριμένο ψήφισμα,
επειδή

έχω

άλλη

λογική,

όσον

αφορά

την

ανάλυση

των

πραγμάτων, δεν θα το ψηφίσω , θα ψηφίσω λευκό. Απλώς θα
ήθελα να πω ότι άκο υσα δύο διαφορετικές αναλύσεις .
Όσον αφορά την αναπαραγωγή ενός μοντέλου, για αλλαγή
γεωστρατηγικού μοντέλου, εδώ στην περιοχή, που άκουσα από
τον

Καραγιάννη

και

μία

ανάλυση

που

έκανε

ο

Κώστας

ο

Ασπρογέρακας, που στην ουσία χρεώνει εκτός από τη γενική
πολιτική της κυβέρνησης και συγκεκριμένα τον Δημήτρη τον
Βίτσα, που τουλάχιστον από την ιστορία του, εγώ προσωπικά
αισθάνομαι την ανάγκη να τον υπερασπιστώ, μιας και έγινε
αναφορά στο πρόσωπό του.
Όσον αφορά τις προθέσεις του και το τι θέλει να πετύχει
μέσα από αυτή τη συμμετοχή του σε αυτή την κυβέρνηση. Με
αυτή την έννοια εγώ λέω, γιατί θα έχουμε τη δυνατότητα να
ξαναεπανέλθουμε

σε

αυτό

το

ζήτημα,

νομίζω

το

Δημοτικό

Συμβούλιο αν ήθελε να βγάλει ένα ψήφισμα, θα έπρεπε να έχει
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διατύ πωσα

και

μια

τέτοια

τροποποίηση, θα ήμουν διατεθειμένος να το ψηφίσω.
Τ ο συγκεκριμένο δεν μπορώ να το ψηφίσω, θα ψηφίσω
λευκό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Σπηλιόπουλο. Ο κύριος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Με αρκετά από τα θέματα που βάζει το ψήφισμα ε γώ συμφωνώ
και έχουν να κάνουν με την απαράδεκτη πολιτική της κυβέρνησης
και τους χειρισμούς βέβαια στο συγκεκριμένο θέμα και κυρίως του
υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Νομίζω
Δημήτρη

όμως

τον

ότι

Βίτσα,

το

δίνει

γεγονός
μια

ότι

επικεντρώνεται

περισσότερο

χροιά

στον

εμφυλίου

πολέμου, εσωπαραταξιακής και τοπικού χαρακτήρα και χάνει ίσως
την ουσία του θέματος και αυτό με προβληματίζει.
Νομίζω ότι ένα ψήφισμα από το Δημοτικό

Συμβούλιο σε

σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, θα μπορούσε να υπάρχει, χωρίς
όμως να επικεντ ρώνεται σε πρόσωπα, που ίσως δεν έχουν και
τον

πρωταγωνιστικό

ρόλο

σε

αυτή

την

ιστορία

και

τελικά

αποπροσανατολίζει. Με αυτή την έννοια έχω ενδοιασμούς για το
αν θα έπρεπε να ψηφιστεί.
Ως

προς

την

ουσία

βέβαια

επαναλαμβάνω

ότι

εμείς

συμφωνούμε, είναι όλη η στάση της κυβέρνησης στο θέμα των
εξοπλισμών, είναι υποκριτική. Όλοι οι χειρισμοί του υπουργού
είναι

σκανδαλώδεις

καταδικάσουμε.

Ο

πραγματικά
προβληματισμός

και
μου

θα

έπρεπε

παραμένει

να
για
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υπερβολική νομίζω άποψη που δίνουμε και τον τόνο που δίνουμε
ως προς το Δημήτρη τον Βίτσα.
Επομένως εμείς θα απέχουμε από το ψήφισμα αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Ευχαριστώ πολύ για τη δυνατότητα που μου δώσατε να ακούσω
τους συναδέλφους, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι δεν υπάρχει
άνθρωπος, είτε πολιτικό ων εδώ μέσα, είτε φυσικό ων εδώ μέσα,
που να επικροτεί και να χειροκροτεί επενδύσεις επάνω στον
θάνατο, όταν ο θάνατος αυτός στις περισσότερες φορές είναι σε
άμαχο

πληθυσμό,

σε

γυναικόπαιδα,

που

σπέρνει

φρίκη

και

καταστροφές.
Δεν ξέρω, σίγ ουρα στο πρώτο μέρος αυτού του ψηφίσματος,
με βρίσκει πολύ σοβαρά θετικό, γιατί όπως και ο Αντιδήμαρχος
προηγούμενα

στην

δικιά

του

τοποθέτηση,

η

οποία

ήταν

μακροσκελής και αναλυτική, στο βωμό των επενδύσεων, στο
βωμό

της

εξωτερικής

πολιτικής,

στο

βωμό

των

διαφόρων

επενδύσεων, δημιουργούμε σχέσεις εξωτερικής φιλίας, με κράτη –
σφαγείς.
Όπως

η

Αίγυπτος

για

τα

πετρέλαια

και

για

τους

υδρογονάνθρακες, όπως ο Νετανιάχου για άλλα θέματα κλπ. Και
είναι μια έκπληξη για μένα, ότι το τελευταίο πράγμα που περίμενα
από μια τέτοια κυβέρνηση, θα ήταν να μπει και σε αυτά τα
ύποπτα μονοπάτια και τους σκοτεινούς διαδρόμους εμπορίας του
θανάτου μέσω των όπλων.
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Τ ώρα έχουμε κάτι οβίδες, θα λήξουν, εντάξει, άμα λήξουν ας
πάρουμε πάλι άλλες από τους φίλους Αμερικάνους, δεν έχο υμε
πρόβλημα εμείς, άλλωστε χρωστάμε σε όλο τον κόσμο.
Και εγώ θα συμφωνήσω και με τον συνάδελφο τον Ηρακλή
τον Δρούλια, στο κομμάτι με τον αναπληρωτή υπουργό τον κύριο
Βίτσα. Υπάρχει μία στοχευμένη διαδικασία εδώ, που με ενοχλεί.
Με ενοχλεί λίγο, δεν πά ει να πει ότι συμφωνώ με τον Δημήτρη τον
Βίτσα, αλλά σε ένα ψήφισμα, το μισό ψήφισμα ποσοτικά να είναι
για τον κύριο Βίτσα, εμένα τουλάχιστον προσωπικά με ενοχλεί.
Αυτή είναι η αισθητική μου, αυτή είναι η άποψή μου, δεν
ζητώ να ανακληθεί τίποτα ή να βελτι ωθεί ή να ρετουσαριστεί
κάποιο κείμενο από το συντάξαντα, τον συνάδελφο τον Κώστα, θα
απέχουμε κι εμείς από τη διαδικασία αυτή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιοι από τους συναδέλφους θέλουν να τοποθετηθούν. Πριν
δώσω

το

λόγο

στον

Δήμαρχο,

να

πω

μια

κουβέντα

θέλω

συνάδελφοι . Είναι δεδομένο ότι στη φάση που βρίσκεται αυτή τη
στιγμή η κατάσταση στη γειτονιά μας, ανοίγει τις ορέξεις σε
πολλούς.
Η κόντρα που έχει ξεσπάσει ανάμεσα στην αστική τάξη της
Τ ουρκίας

και

τους

Αμερικάνους,

η

δικιά

μας

αστική

τάξ η

συνάδελφοι με τους πολ ιτικούς της εκφραστές, είτε αυτοί είναι
ροζ, είτε είναι γαλάζιοι, θέλουν να πιάσουν στασίδι.
Και για να πιάσουν στασίδι, θα κάνουν τα πάντα, ακόμα και
να πουλάνε όπλα σε κράτη – δολοφόνους και χωροφύλακες, δεν
κάνουν τίποτα άλλο. Και η κουβέντα που γίνετ αι σήμερα στη
Βουλή, όποιος παρακολουθεί, δεν είναι αν ήταν σωστό ή όχι να
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πουλήσουμε όπλα στη Σαουδική Αραβία, να σκοτώσει το λαό της
Υεμένης, αλλά πώς έγινε η διαδικασία, μέσω ποιανού, αν είχε
μεσάζοντες, αν ήταν απευθείας κλπ.
Αυτό είναι το πιο σημαντ ικό συνάδελφοι και αυτό είναι για το
οποίο πρέπει να μας σηκώνεται η τρίχα, σε εμάς που θέλουμε να
λεγόμαστε εκπρόσωποι ενός κομματιού του λαού. Και να πούμε
και το εξής, αν δεν ήταν ο τάδε υπουργός και ήταν ένας άλλος θα
άλλαζε η πολιτική της κυβέρνησης;
Κατά τη γνώμη μας ίδια θα ήταν και ίδια θα ήταν η ευθύνη
οποιουδήποτε υπουργού βάζει την υπογραφή του κα ι… στο να
υλοποιούνται τέτοιες πολιτικές. Για εμάς είναι ζήτημα καταδίκης
και

της

πολιτικής

και

του συστήματος που

υπηρετούν. Ο

Δήμαρχος.
Κος ΚΕΝΤΡΗ Σ
Κύριε Πρόεδρε, δεν θέλω να κάνω τοποθέτηση, αλλά εγείρονται
ορισμένα

ερωτήματα,

τα

οποία

πρέπει

να

μας

απαντήσουν

ορισμένοι εδώ πέρα. Γιατί το παρελθόν το γνωρίζουμε. Και
ασχέτως μερικοί δεν θέλουν να απαντήσουν, εμένα δεν είναι
κυβέρνηση δικιά μου ο ΣΥ ΡΙΖΑ για να απολογηθώ, υπάρχουν εδώ
πέρα ειδικότεροι, οι οποίοι γνωρίζουν και την Αριστερά καλύτερα
από μένα και λοιπά.
Θέλω να ρωτήσω κάτι, ανακάλυψαν τώρα η Ελλάδα πουλάει
όπλα; Η ΕΒΟ τι πουλούσε τόσα χρόνια; Ξεχάσανε ο κύριος
Δρούλιας,

για

το

κόμμα

το υ

μιλάω,

τον

πρώην,

τον

κύριο

Τ σοχατζόπουλο, τον κύριο Παπαντωνίου;
Τ α δισεκατομμύρια από την αγορά του αιώνα και τους
προμηθευτές μέσα όλους αυτούς που είναι στον Κορυδαλλό και
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τους αφήνουν και μπαινοβγαίνουν τα ξεχάσανε; Ξεχάσανε η ΕΒΟ
σε πόσα κράτη πο υλούσε τέτοια βομβίδια και σφαίρες; Και οι
ιστορίες αυτές που πήγαιναν; Έσταζαν μέλι; Δεν σκότωναν τους
λαούς;
Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε δύο πράγματα, κύριοι συνάδελφοι.
Τ ο ξεκαθαρίζει πολύ καλά ιδεολογικά ο κύριος Αντιδήμαρχος.
Πρέπει να καταλάβουν πολ λοί σε τι κόσμο ζούμε και ποια είναι τα
συμφέροντα αυτού του κόσμου τον οποίο ζούμε. Εάν θέλουμε
πετρέλαια, θα έχουμε αυτόν που είπατε τον πρωθυπουργό τον
Αιγύπτιο για να φτιάξει τις ΑΟΖ.
Καλά, εδώ αν θα μιλήσουμε για ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδες
κλπ. οι περισσότερο ι δεν γνωρίζουν αλλά εν πάση περιπτώσει.
Λοιπόν,

υπάρχουν

συμφέροντα,

τα

συμφέροντα

αυτά

εξυπηρετούνται ιδεολογικά, τα είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος.
Υπάρχουν

δύο

κοσμοθεωρίες.

Υπάρχει

η

δικιά

σας

κοσμοθεωρία, η οποία σήμερα βεβαίως έχει εφαρμογή σε λίγα και
εξ απόψεως στρατηγικής και πρακτικής μεθοδολογίας, σε λίγα
κράτη στον κόσμο και υπάρχει και η άποψη του καπιταλισμού,
που λέει ότι για να εξοικονομήσω πρώτες ύλες, θα δημιουργώ
αυτούς τους πολέμους, θα φτιάχνω βιομηχανίες, θα βάζω και τα
κράτη – παρειές τ α οποία υπάρχουν, προκειμένου να παίρνουν κι
αυτοί το ξεροκόμματο.
Και ούτω καθ’ εξής θα γίνεται αυτή η πολιτική. Αυτό λέει
κύριοι

συνάδελφοι

η

πολιτική

ιστορία.

Εντάξει;

Και

να

μην

ορισμένοι δεν ξέρω, κρύβονται πίσω από αυτές τις αλήθειες, γιατί
αυτή είναι η αλήθεια η σημερινή.
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Και πραγματικά μου κάνει εντύπωση ότι δεν βρίσκεται ένας
άνθρωπος, να βάζει τα ζητήματα έτσι όπως πρέπει να τα βάζει.
Εάν

εγώ

είμαι

θιασώτης

του

φιλελευθερισμού

ή

του

νεοφιλελευθερισμού δεν ξέρω κατ’ άλλους, ξέρω με ποιον τρόπο
κυβερνάω σήμερα τον κόσμο.
Εάν είμαι κομμουνιστής, όπως είσαστε εσείς, σωστά ο
κύριος Αντιδήμαρχος τα βάζει έτσι τα θέματα. Δεν σημαίνει όμως
ότι όλοι συμφωνούμε σε αυτή την κατάσταση. Υπάρχουν κι άλλες
φωνές, ουδέτερες φωνές. Ουδείς όμως έχει το δικαίωμα, μ ετά
από αυτά που έχει τραβήξει ο λαός, από τη φτωχοποίηση του
ελληνικού λαού, να έχει το δικαίωμα, εγώ σας λέω δεν είμαι
ΣΥΡΙΖΑ, να κουνάει το δάχτυλό του στον ΣΥΡΙΖΑ.
Διότι κόμματα αστικά, όπως είπε ο κύριος Αντιδήμαρχος,
χρεοκόπησαν αυτή τη χώρα και έχο υν μεγάλες ευθύνες. Και
πολλοί

από

αυτούς

δεν

έπρεπε

σήμερα

να

υφίστανται,

να

υπάρχουν μέσα στην πολιτική ιστορία της Ελλάδος.
Ο πολιτικός του μέλλοντος θα τους γράψει . Μετά από 30 -35
χρόνια, που τα νον πέιπερ, η ιστορία με τον τρόπο και τη
μεθοδολογία έχ ει να τους γράψει, είτε θέλουν είτε δεν θέλουν για
τις ευθύνες τους.
Αυτά τα λίγα. Υπέρ του ψηφίσματος δεν υπάρχει λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στον Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Είδατε τελικά όταν ανοίγει η κουβέντα, σαν βεντάλια έτσι και
αποκαλύπτονται π άρα πολλά πράγματα και αποκαλύπτεται και η
ουσία των ιδεολογιών. Δηλαδή ο Γιάννης περιέγραψε πάρα πολύ
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καλά τι σημαίνει καπιταλισμός. Και μετά θα πούμε και για τον
σοσιαλισμό.
Αλλά ο καπιταλισμός έχει όλα αυτά τα συνακόλουθα που
ειπώθηκαν προηγουμένως, με τόση ωμότητα αυτό που είπε. Και
αν συμφωνούμε ότι έτσι θα πρέπει να είναι ο κόσμος, νομίζω ότι
μπορείτε να τον υπηρετήσετε όσοι πιστεύετε στον καπιταλισμό,
στον νεοφιλελευθερισμό ή σε έναν κόσμο που θα επικρατεί ο
δυνατός. Ο θάνατός σου η ζωή μου , η εκμετ άλλευση ανθρώπου
από άνθρωπο, το αλληλοσκότωμα των λαών.
Υπάρχει και η άλλη πλευρά, που εμείς πιστεύουμε σε έναν
κόσμο ειρηνικό. Μην ξεχνάτε τώρα πόσες προσπάθειες είχαν γίνει
από παλιότερα. Να σας θυμίσω μόνο τη συμφωνία του Ελσίνκι,
που

μίλαγε για κατ άργηση των πυρηνικών όπλων, όπου η

Σοβιετική Ένωση τότε προσπαθούσε να βάλει τις χώρες, την
Αμερική και τις χώρες που είχαν πυρηνικά, να τις βάλει να
υπογράψουν μια συμφωνία που θα καταργούσε τα πυρηνικά
όπλα. Και βέβαια ξέρετε πολύ καλά ότι δεν ανταποκρίθ ηκαν αυτές
οι χώρες.
Χθες παίχτηκε ένα πολύ καλό θεατρικό, προχθές, στον
Σύλλογο Νεοφωκαέων, του Παρασκευ ά του Συριανόγλου «Η δύση
της Ανατολ ής». Εκεί λοιπόν έδειχνε, αυτό που έλεγε ο Λένιν, ότι
υπάρχουν δύο έθνη, γιατί κάποιοι λένε οι μεγάλοι πατριώτες, το
έθνος μας, ποιο έθνος; Υπάρχουν οι εθνοπροδότες και υπάρχουν
και οι άνθρωποι που υπηρετούν το λαό.
Εκεί, λοιπόν, φάνηκε πολύ ξεκάθαρα, μέσα από αυτό το
θεατρικό, το ρόλο που έπαιξαν οι εκπρόσωποι του ελληνικού
αστικού κράτους τότε, στην Μικρασιατική Κ αταστροφή και πώς
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τους διαολόστελνε ο λαός όταν υπέφερε από τις συνέπειες αυτής
της εκστρατείας.
Πρέπει πραγματικά να μαθαίνουμε και ιστορία και να δούμε
γεωστρατικοπολιτικά

πώς

διαμορφώνονται

οι

καταστάσεις.

Μερικές φορές φτάνεις στο σημείο να λες ότι δε ν πάει παρακάτω.
Και πραγματικά, έχοντας την εμπειρία βέβαια αυτών που γίνονταν
τα

προηγούμενα

χρόνια,

από

μία

κυβέρνηση

που

θέλει

να

αυτοπροσδιορίζεται ως Αριστερή, δεν περιμένεις ποτέ ότι θα γίνει
ακόμα και έμπορος όπλων και μάλιστα έμπορος όπλων, με μία
χώρα, να μην επαναλάβω τώρα, γιατί είπε αναλυτικά ο Νίκος .
Εγώ θα το πω μόνο σε τίτλους, μια χώρα η οποία είναι ο
αιμοδότης του ισλαμικού κράτους, η οποία χτυπάει αυτή τη
στιγμή, βομβαρδίζει το λαό της Υεμένης, η οποία επεμβαίνει στα
εσωτερικά του Λιβάνο υ, είδατε τι έγινε με τον πρωθυπουργό του
Λιβάνου και η οποία παίζει το ρόλο του χωροφύλακα σε όλη την
περιοχή, εξυπηρετώντας απόλυτα τα σχέδια των Αμερικανών.
Ένα δεύτερο σημείο, που θέλω για να φάω πολλή ώρα, σε
σχέση με την αναφορά στον Χαϊδαριώτη υπου ργό Εθνικής Άμυνας
και εγώ νομίζω ότι αυτό αδικεί οποιοδήποτε ψήφισμα εκδοθεί,
όταν

έτσι

στέλεχος

μονοσήμαντα
της

αναφέρεται

κυβέρνησης,

σε

ανεξάρτητα

έναν
αν

υπουργό,
αυτός

ένα
είναι

Χαϊδαριώτης, Περιστεριώτης ή από τη Λάρισα και την Κατερίνη.
Εδώ είναι πολιτικά τα ζητήματα, δεν είναι προσωπικά. Είναι
συνολική η ευθύνη που έχει η κυβέρνηση γι’ αυτό το έγκλημα που
έχει κάνει σε σχέση με την πώληση των όπλων και νομίζω ότι
μπορούμε να πάμε σε ένα ψήφισμα. Τ ο οποίο όμως πρέπει να
συνδιαμορφωθεί και να απαλει φθούν κάποια πράγματα, να δούμε
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την κεντρική ιδέα, που είναι να καταδικάσουμε όλο αυτό που έχει
γίνει.
Αλλά

βέβαια

σε

καμία

περίπτωση

δεν

θα

πρέπει

να

αναφέρουμε αυτό το κομμάτι και βέβαια να βάλουμε και κάποια
άλλα ζητήματα μέσα, που κατά τη γνώμη μας θα πρέπει να
μπουν. Δηλαδή να το διαμορφώσουμε αύριο, αν θέλεις Κώστα,
αύριο το πρωί και να έρθει σε γνώση και των υπολοίπων
παρατάξεων και να δούμε την ψήφισή του ή όχι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Κοιτάξτε, επειδή εγώ δεν έχω μάθε ι να κρύβομαι πίσω από το
δάχτυλό μου και δεν νομίζ ω ότι ενοχλεί το όνομα. Είτε σβήσω το
όνομα και δεν έχω κανένα πρόβλημα και πω ο Χαϊδαριώτης…
Χαϊδαριώτης είναι, το έχετε πει σε προηγούμενο συμβούλιο για το
θέμα της ΕΤ ΑΔ, που είπατε ο Χαϊδαριώτης Γιώργος Τ ερζάκης.
Αυτό είναι προσδιοριστικό στοιχείο και δεν αποτελεί μομφή.
Ο συγκεκριμένος, λοιπόν, αναπληρωτής υπουργός Άμυνας,
λέγεται Δημήτρης Βίτσας και συμβαίνει να είναι Χαϊδαριώτης, το
αν αυτό ενοχλεί κάποιους και πρέπει να απαλειφθεί το όνομα,
εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα πρόβλημα, αλλά αναπληρωτής
υπουργός Άμυνας θα μείνει.
Δεύτερον, τον άκουσα τον ίδιο, δεν το έβγαλα από το κεφάλι
του, ερωτώμενος σε συνέντευξή του στον ΣΚΑΪ, σε ερώτηση του
ΣΚΑΪ, να απορεί, χρησιμοποιώ την ίδια τη λέξη αυτή και να λ έει
ότι δεν μπορώ να καταλάβω γιατί η αντιπολίτευση επιμένει σε
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αυτό το θέμα. Δεν έκανε κανέναν άλλο σχολιασμό, καμία άλλη
συζήτηση γιατί πωλούνται τα όπλα. Παραδόξως.
Αν και αυτοί είχαν συμφωνήσει από την αρχή, έστω εκ των
υστέρων, τελείως άλλη θέση πήρ αν ο Φίλης, ο Σκουρλέτης και ο
Ξυδάκης, οι οποίοι μίλησαν για ακύρωση της πώλησης, τώρα. Η
οποία μάλιστα λέει ήδη μπορεί να έχει ακυρωθεί, διότι δεν
κατέβαλαν το τίμημα αυτοί, στον λογαριασμό που έπρεπε.
Άρα λοιπόν νομίζω ότι να απαλειφθεί το όνομα, να τ ο πω
ευθέως,

να

απαλειφθεί

το

όνομα

Βίτσας

και

να

μείνει

το

αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, το δέχομαι στο ψήφισμα αυτό.
Αλλά ότι αυτό είναι προϊόν ενδοπαραταξιακής σύγκρουσης, δεν
ανήκω σε αυτή την παράταξη, ούτε ανήκων σε αυτό το κόμμα. Για
να έχω ενδοπαρατ αξιακή ή ενδ οκομματική σύγκρουση, πρέπει να
ανήκων στο συγκεκριμένο κόμμα, δεν ανήκω.
Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου την έκφραση σε εισαγωγικά,
εκτός εισαγωγικών, είναι προσχηματικά αυτά. Ενδεχόμενα να
προσωποποιούν τα θέματα, εγώ πολιτικά τα βλέπω, παρά τα
λεγόμενα

εδώ,

προσωπική

εγώ

βάση

πολιτικά
αν

τα

λέγεται

βλέπω,

δεν

το

βάζω

σε

Βίτσας,

Σπηλιόπουλος

ή

Ασπρογέρακας.
Κάποιοι που θέλουν το συγκεκριμένο ψήφισμα, λένε επειδή
αναφέρεται αυτό το όνομα. Λέμε λοιπόν, το μόνο που μπορεί να
αλλάξω,

γιατί

αυτά

συνέ βησαν

ως

γεγονός,

να

αλλάξω

ο

αναπληρωτής υπουργός Άμυνας, τη θεσμική του ιδιότητα. Τ ι άλλο
μπορεί να αλλάξει μέσα, έτσι όπως το έχω εγώ στο κεφάλι μου
και όπως το διατύπωσα και όπως βγαίνει από τα γεγονότα, δεν
νομίζω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι άλλο.
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Και ο καθένας από εκεί και πέρα ψηφίζει κατά τη συνείδησή
του και την πολιτική του άποψη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν θα δευτερολογήσουμε τώρα Αντιδήμαρχε.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Για εμάς δεν είναι το ζήτημα αν θα μπει ή όχι, για εμάς το ζήτημα
είναι

ως

εξής.

Η

φράση

«ακυρώνει την ιστορική του διαδρομή», εμείς δεν πιστεύουμε ότι
η ιστορική του διαδρομή προσδιόριζε ότι θα κάνει κάτι άλλο.
Όπως δεν πιστεύουμε ότι και ο κύριος Ξυδάκης, ο κύριος Φίλης
και

όποιος

άλλος

προσχηματικά

και

προσπαθώντας

να

δημιουργείται μία λογική στο λαό ότι ακόμα και στον ΣΥΡΙΖΑ
υπάρχουν οι φωνές της λογικής, οι φωνές της Δικαιοσύνης και τα
λοιπά.
Ότι στο ΣΥΡΙΖΑ δηλαδή υπάρχει ο καλός και ο κακός , η
κυβέρνηση και το κόμμα, η νεολαία και το κόμμα και τα λοιπά,
εμείς δεν πιστεύουμε. Αυτά είναι τεχνάσ ματα, ο ΣΥΡΙΖΑ παίρνει
εξ ολοκλήρου την ευθύνη. Οι υπουργοί του, η κυβέρνησή του, τα
μέλη του και τα στελέχη του πολιτικά, ανεξάρτητα από το ποιος
κάθεται στην καρέκλα αυτή και στις υπόλοιπες.
Ο ΣΥΡΙΖΑ, τα μέλη του και τα στελέχη του, παίρνουν όλη
την ευθύνη και γι’ αυτή την ενέργεια και για όλες τις όλες που
βαθαίνουν τη συμμετοχή της χώρας μας στις ιμπεριαλιστικές
επεμβάσεις. Οπότε κατά τη γνώμη μας δεν μπορεί να περιέχεται
αυτό το κομμάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Νομίζω ότι το ψήφισμα ψηφίζεται από τις παρατάξεις τ ου κυρίου
Ασπρογέρακα και του κυρίου Ντηνιακου , καταψηφίζεται από την
πλειοψηφία, λευκό από τους «Πολίτες σε δράση» και απέχουν οι
παρατάξεις του κυρίου Μποζίκα και του κυρίου Δρούλια.

ΔΕΝ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 1 ο :
Έγκριση 8ης Αναμόρφωσης προϋ πολογισμού, οικονομικού
έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο. Έγκριση 8ης
Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017.
Ο κύριος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Συνοπτικά κάποια στοιχεία. Γίνεται μία τακτοποίηση εσόδων που
έχουν έρθει από το ΕΣΠΑ για τους παιδικούς σταθμούς. Τ ο
δεύτερο στοιχείο είναι η αντιμετώπιση δικαστικών

αποφάσεων

που έχουν έρθει και που πρέπει να εξοφληθούν μέχρι τέλος του
χρόνου,

για

να

μην

βαρύνουν

και

τον

Προϋπολογισμό

του

επόμενου έτους.
Έκτακτες επισκευές σε απορριμματοφόρο, γιατί υπάρχει
μεγάλο πρόβλημα όσον αφορά τα οχήματα που κινούνται στους
δρόμους

της

εξόδων

από

πόλης
την

και

αντιμετώπιση

απασχόληση

των

λειτουργικών

προσωπικού

για

χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις των παιδικών σταθμών.
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Τ ις χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις καθ’ αυτό που θα γίνουν
από τον Δήμο, κοντά στο διάστημα των εορτών δηλαδή, από 23
και

μετά.

Αυτά

είναι

σε

γενικές

γραμμές

τα

στοιχεία

Αν

υπάρχουν,

της

αναμόρφωσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν

ερωτήσεις

συνάδελφοι;

δεν

θέλει

κάποιος να πάρει το λόγο; Απ’ ότι νομίζω ο κύριος Ασπρογέρακας
καταψηφίζει πάντα την αναμόρφωση και ο κύριος Δρούλιας. Κατά
πλειοψηφία, υπάρχει κάτι άλλο; Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2 ο :
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτο υς 2017.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δεύτερο. Έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού Προγράμματος
του έτους 2017. Προκύπτει από την αναμόρφωση. Υπάρχει κάτι
συνάδελφοι; Έχετε το εισηγητικό. Τ ο Τ εχνικό Πρόγραμμα νομίζω
κατά πλειοψηφία, το καταψηφίζει ο κύριος Δρούλιας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 3 ο :
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα τρίτο. Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος .
Επίσης προκύπτει από την αναμόρφωση. Νομίζω κι εδώ
καταψηφίζει ο κύριος Δρούλιας. Κατά πλε ιοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4 ο :
Έγκριση: α) συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου µας στο
Ετήσιο Τακτικό Συνέδριο της ΚΕΔΕ στα Ιωάννινα, που θα
διεξαχθεί από 30/11 – 2/12 2017 – β) διάθεσης σχετικών
πιστώσεων για την κάλυψη εξόδων μετάβασης, διαμονής και
ημερήσιας αποζημίωσης της αντιπροσωπείας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα τέταρτο.

Έγκριση συμμετοχής αντιπροσωπείας του Δήμου

µας στο Ετήσιο Τ ακτικό Συνέδριο της ΚΕ∆Ε στα Ιωάννινα, που θα
διεξαχθεί από 30/11 έως τις 2/12 2017 του 2017. Διάθεση
σχετικών

πιστώσεων

για

την

κάλυψη

εξόδων

μετάβασης,

διαμονής και ημερήσιας αποζημίωσης της αντιπροσωπείας.
Από τη Διοίκηση θα μεταβούν ο Δήμαρχος, ο Πρόεδρος του
Δημοτικού Συμβουλίου και ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και
Πρασίνου.

Από

την

αντιπολίτευση

έχουν

δηλ ώσει

ο

κύριος

Ντηνιακός και ο κύριος Φουρλής.
(εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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σήμερα

χρηματοδοτηθεί
συνάδελφοι;

η

κυρία

Σκαμπά.

και

άλλος

ένας

Δεν

υπάρχει.

51
Υπάρχει

συνάδελφος.

Συμφωνούμε

με

δυνατότητα
Υπάρχει
την

να
κάτι

έγκριση;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο :
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων
Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για τη σύναψη
Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «Ανακατασκευή
αγωγού ακαθάρτων επί της παρόδου Φιλίππου» έγκριση 2ου
ΑΠΕ, έγκριση 2ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πέμπτο. Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης Τ εχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων

Έργων

Περιφέρειας

Αττικής

για

τη

σύναψη

Συμπληρωματικής Σύμβασης του Έργου: «Ανακατασκευή αγωγού
ακαθάρτων επί της παρόδου Φιλίππου» , έγκριση 2ου ΑΠΕ και
δεύτερου, βλέπετε.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο :
Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης, ορισμός
Εκπροσώπου και αναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή
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Παρακολούθησης , μεταξύ Περιφέρειας Αττικής και Δήμου
Χαϊδαρίου , για τ ην υλοποίηση του Έργου: «Διάστρωση
συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο
Δημοτικό Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α’ Αθλητικού Κέντρου
Δήμου Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έκτο. Έγκριση όρων Προγραμματικής Σύμβασης και ορισμός
Εκπροσώπου

και

Παρακολούθησης
Χαϊδαρίου,

για

αναπληρωτή
μεταξύ

την

στη ν

Περιφέρειας

υλοποίηση

του

Κοινή

Επιτροπή

Αττικής

και

Δήμου

Έργου:

«Διάστρωση

συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό
Γήπεδο Ποδοσφαίρου του

Α΄ Αθλητικού Κέντρου του Δήμου

Χαϊδαρίου».
Προτείνονται

ως

εκπρόσωποι

του

Δήμου

ο

κύριος

Καραγιάννης με αναπληρωτή τον κύριο Σταθά.
Κος…………….:
…Είναι αναπληρωτής
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι αναπληρωτής.
Κος…………….:
(εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν υπάρχει προβλέπεται. Τ ο θέμα είναι ότι αν δεν μπορέσει ο
εκπρόσωπος της Διοίκησης, ποιος θα πάει; Ο εκπρόσωπος της
αντιπολίτευσης ; Όταν συνεδριάσει η επιτροπή, αυτό λέμε.
(εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε θέλετε να ενημερώσετε για το θέμα του χλοοτάπητα,
να πείτε κάτι παραπάνω; Όχι. Ωραία, συμφωνούμε συνάδελφοι;
Καραγιάννης με αναπληρωτή τον Σταθά και με την έγκριση των
όρων έτσι; Ομόφωνα λοιπόν.
Κος…………….:
Βασίλη…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι κύριε Αντιδήμαρχε.
Κος…………….:
Υπάρχει το ζήτημα της εξουσιοδότησης του Δημάρχου.
(εκτός μικροφώνου) … να καταγραφεί στο πρακτικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Επαναλαμβάνω.

Έγκριση

όρων

Προγραμματικής

Σύμβασης,

ορισμός Εκπροσώπου και Αναπληρωτή στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης
Χαϊδαρίου,

για

μεταξύ
την

Περιφέρειας

υλοποίηση

του

Αττικής

και

Δήμου

Έργου:

«Διάστρωση

συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντή ρησης στο Δημοτικό
Γήπεδο Ποδοσφαίρου του Α΄ Αθλητικού Κέντρου του Δήμου
Χαϊδαρίου». Και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή
της

Προγραμματικής

Σύμβασης.

Καθώς

και

οτιδήποτε

προκύψει για τη διαδικασία του έργου.
Έχουμε κάτι συνάδελφοι; Ομόφ ωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 7 ο :
Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την αρτίωση της
Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μεταξύ της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Χαϊδαρίου, για την
υλοποίηση του Έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό γήπεδο
"Τάκης Χαραλαμπίδης " του Δήμου Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έβδομο. Ορισμός εκπροσώπου και αναπληρωτή για την
αρτίωση της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης μεταξύ Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού και Δήμου Χαϊ δαρίου, για την υλοποίηση
του Έργου: «Αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες
συντήρησης στο Δημοτικό γήπεδο "Τ άκης Χαραλαμπίδης " του
Δήμου Χαϊδαρίου» .
Εδώ

πρέπει

Προτείνονται

ως

να

προταθούν

τακτικοί

η

υπάλληλοι

κυρία

του

Μυτιληναίου

Δήμου.
και

ως

αναπληρωματική η κυρία Δενδρινού. Υπάρχει συνάδελφοι κάτι σε
σχέση με αυτό; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο :
Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως
12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα όγδοο. Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση
ποσοστού έως 12%

του συνολικού ποσού της Συλλογικής

Απόφασης Τ οπικής Αυτοδιοίκησης για την κάλυψη λειτουργικών
αναγκών.
Ο κύριος Μοσχονάς.
Εκτός μικροφώνου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις.

Υπάρχει

κάποια

ερώτηση

σε

σχέση

με

αυτό

συνάδελφοι; Θέλει να πει κάποιος κάτι; Θοδωρή κάτι για τη ΣΑΤ Α
ήθελες.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Σ:
Η ερώτηση για τη ΣΑΤ Α έχει ως εξής. Είναι 165.539, εδώ θέλουμε
να την χρησιμοποιήσουμε γι α λειτουργικές ανάγκες, καλά το λέω;
Τ ι σημαίνει λειτουργικές ανάγκες;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
(εκτός μικροφώνου)
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Μισό

λεπτό,

θέλω

να

πω

το

εξής. Εμείς μπορούμε να το

χρησιμοποιήσουμε και για μελέτες, για έργα που πιθανά θα
χρειαστούμε

για

να

επι ταχύνουμε

ή

αυτό

το

αποκλείουμε.

Λειτουργικές ανάγκες σημαίνει…
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
… (εκτός μικροφώνου) … τεχνικό πρόγραμμα…
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Τ ότε λοιπόν ψηφίζω λευκό, γιατί νομίζω ότι μπορούμε να το
χρησιμοποιήσουμε και για άλλα πράγματα που έχουν σχέση με τ ο
τεχνικό πρόγραμμα, αυτό ακριβώς ρωτάω.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Να πω το εξής.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ρωτάω αν προβλέπεται, εσείς θέλετε να το χρησιμοποιήσετε…
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Η ΣΑΤ Α χρησιμοποιείται για το Τ εχνικό Πρόγραμμα. Σου δίνει ο
νόμος το δικαίωμα το 12% και να τ ο χρησιμοποιήσεις εκτός του
Τ εχνικού Προγράμματος για τις λειτουργικές σου δαπάνες, αρκεί
να τις προσδιορίζεις.
Στο εισηγητικό μιλάει για τις συγκεκριμένες δύο, που εμείς
λέμε ότι πρέπει να καλυφθούν, δηλαδή το ένα είναι οι παιδικοί
σταθμοί που καλύπτουν το ποσό της διαφοράς από την ΕΤ Α και
το δεύτερο είναι οι τελεσίδικες δικαστικές αποφάσεις. Γι’ αυτά τα
δύο παίρνουμε και το καλύπτουμε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Συμφωνώ

με

τις

διευκρινίσεις,

είναι

ικανοποιητικές,

αλλά

διαφωνώ πολιτικά για τον τρόπο χειρισμού το υ ζητήματος. Άρα
έχω καταλάβει, αυτό θέλω να σου πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

κάτι

άλλο

σε

σχέση

με

αυτό

συνάδελφοι;

πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΘΕΜΑ 9 ο :
Λήψη απόφασης περί ύψους χρηματοδότησης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο Χαϊδαρίου για το
Έτος 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ένατο. Λήψη απόφασης περί ύψους χρηματοδότησης της
Κοινωφελούς Επιχείρησης από το Δήμο Χαϊδαρίου για το Έτος
2018.
Είναι προαπαιτούμενο συνάδελφοι για να σταλεί το σχέδιο
του

Προϋπολογισμού,

ενίσχυσης

της

έχετε

κοινωφελούς

το

εισηγητικό

και

χρηματοδότησης,

το

ύψος

υπάρχει

της
κάτι;

Συμφωνούμε. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο :
Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής (άρθρο 219 παρ.5 του
ν. 4412/2016)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Θέμα

δέκατο.

Έγκριση

οριστικών

πρωτοκόλλων

παραλαβής

εργασιών - υπηρεσιών της επιτροπής παραλαβής, άρθρο 219
παράγραφος 5 του Νόμου 4412/2016.
Έχετε το εισηγητικό, υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε;
Ομόφωνα.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο :
Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού 72.523,09 (Νο
τιμ. 4/30 -12-2016) σύμφωνα με την αριθμ. 127.6.1/2017
(ΑΔΑ:ΨΡΧΚ46Ψ844 -ΜΨ3) απόφαση του Υπουργείου
Περιβάλλοντος & Ενέργειας - ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ Ν.Π.Δ.Δ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ενδέκατο. Λήψη απόφασης σχετικά με διαγραφή ποσού
72.523,09, νούμερο τιμολογίου το βλέπετε, σύμφωνα με απόφαση
του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας από το Πράσινο
Τ αμείο.
Θέλεις να πει κάτι Αντιδήμαχε γι’ αυτό;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
(εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αναφέρεται και στην αναμόρφωση . Διευκρινίστε αντιδήμαρχε.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Αναμόρφωση για το ακίνητο της

οδού Κύπρου, που είχε βγει το

κονδύλι 256.000 το αρχικό.
Κος…………….:
Κύπρου;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ναι Κύπρου 32, το κτίριο, το διατηρητέο. Γίνεται αναμόρφωση
από το υπουργείο, στο τελικό ποσό π ου θα δοθεί 183.972, αυτό.
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Κος…………….:
Δηλαδή η αποζημίωση;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Θα είναι κατά 72.000 λιγότερες.
Κος…………….:
(εκτός μικροφώνου)
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Όχι, επιστρέφεται.
Κος…………….:
Είχαμε πάρει παραπάνω;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Είχαμε πάρει παραπάνω και επιστρ έφονται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Δρούλια.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Συμφωνούμε απλώς μια παρατήρηση. Θεωρώ ότι εξακολουθεί να
είναι πολύ μεγάλο το ποσό για το συγκεκριμένο ακίνητο, 183.000
με τις σημερινές τιμές, σαν παρατήρηση μόνο το λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελ φοι, ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο :
Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή ή μη χρεών
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν. 3463/2006
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δωδέκατο. Λήψη απόφασης σχετικά με την διαγραφή ή μη
χρεών με τις σχετικές διατάξεις το υ Ν. 3463/2006.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι για τις διαγραφές; Συμφωνούμε;
Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο :
Έγκριση Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της
Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δέκατο

τρίτο.

13.

Έγκριση

Αναμόρφωσης

του

Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου.
Κύριε

Βουλγαρίδη

θέλετε

να

πείτε;

Ο

Πρόεδρος

της

Κοινωφελούς.
Κος ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ:
Σύμφωνα με το εισηγητικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ο κύριος Ασπρογέρακας καταψηφίζει.
Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΘΕΜΑ 14 ο :
Έγκριση τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δέκατο

τέταρτο.

Προγράμματος

Δράσης

Έγκριση
της

τροποποίησης

Κοινωφελούς

του

Ετήσιου

Επιχείρησης

του

Δήμου, οικονομικού έτους 2017.
Κατά

πλειοψηφία

κύριε

Ασπρογέρακα,

το

ετήσιο

της

Κοινωφελούς. Τ ο ψηφίζετε, ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο :
Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο πέμπτο. Έγκριση ή

μη κοπής δέντρων στα όρια

αρμοδιότητας του Δήμου μας. Παράλληλες ομιλίες μακριά από το
μικρόφωνο – Αδύνατη καταγραφή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι;
Παράλληλες

Για να ξεκινήσουν οι πεζογέφυρες συνάδελφοι.
ομιλίες

μακριά

από

το

μικρόφωνο

–

Αδύνατη

καταγραφή
Κος…………….:
Δύο φοίνικες και ένα…
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δύο φοίνικες και ένα κωνοφόρο. Οι φοίνικες είναι εδώ στο
Παλατάκι, μπροστά - μπροστά και ένα κωνοφόρο στου Προβατά.
Παράλληλες

ομιλίες

μακριά

από

το

μικρόφωνο

–

Αδύνατη

καταγραφή
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 16 ο :
Έγκριση ή μη τοποθέτησης πλαστικών εμποδίων (κορίνες)
εκατέρωθεν εισόδου κατοικίας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δέκατο

έκτο.

Έγκριση

ή

μη

τοποθέτησης

πλαστικών

εμποδίων (κορίνες) εκατέρωθεν εισόδου κατοικίας.
Είναι θέμα της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, Πρόεδρε της

Επιτροπής, θέλεις να πεις δυο πράγματα;
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Πήραμε

μία

απόφαση

στην

Επιτροπή

Ποιότητας

Ζωής,

απορρίφθηκε αυτό το αίτημα, είναι στην Κασσιόπης 8, δεν
θυμάμαι το νούμερο , το απορρίψαμε. Γιατί η Κασσιόπης είναι και
στενό, αν βάλουν και κορίνες δεν θα περνάει ούτε καροτσάκι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩ ΝΑ

ΘΕΜΑ 17 ο :
Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων Π στον Χώρο του 9ου
Δημοτικού Σχολείου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο έβδομο.

Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων Π στον

Χώρο του 9ου Δημοτικού Σχολείου.
Πρόεδρε της Επιτροπής θέλεις να πεις δυο κουβέντες;
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Τ ο 9 ο Δημοτικό που είναι στην Κολοκοτρώνη, θα μπούνε πριν την
είσοδο, γιατί υπάρχει πρόβλημα με τα παιδιά που βγαίνουν από
το

σχολείο,

παρκάρουν,

αυτοκίνητα

και

δεν

μπορούν

να

περάσουν το δρόμο, το ξέρετε έχει και τη στροφή . Και έγινε και
αίτημα από τον Σύλ λογο Γονέων του 9 ο υ και το κάναμε δεκτό στην
επιτροπή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 18 ο :
Έγκριση εγκατάστασης και λειτουργίας φωτεινής
σηματοδοτούμενης Διάβασης Πεζών επί της οδού Αγωνιστών
Στρατοπέδου Χ αϊδαρίου στο ύψος του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου, προειδοποιητικών αναλάμποντων
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σηματοδοτών ανάντη αυτής (σε ικανή απόσταση) και στις δυο
κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού καθώς και τοποθέτηση δύο
(2) Πινακίδων Σήμανσης Π21

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δέκατο

φωτεινής

όγδοο.

Έγκριση

σηματοδοτούμενης

εγκατάστασης

Διάβασης

Πεζών

και
επί

λειτουργίας
της

οδού

Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου στο ύψος του Δημοτικού
Κολυμβητηρίου, προειδοποιητικών αναλάμποντων σηματοδοτών
ανάντη αυτής σε ικανή απόσταση και στις δυο κατευθύνσεις της
ανωτέρω οδού καθώς και τοποθέτηση δύο Πινακίδων Σήμανσης
Π21.
Είναι επίσης θέμα της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, υπάρχει
κάτι; Ο κύριος Ντινιακός.
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Ένα σχόλιο έτσι, στο εισηγητικό, επ ειδή αναφέρεται μετά από
προτροπή
προτροπές

της
των

Διοίκησης
άλλων

του

Δήμου,

πλατφορμών

κ αμιά

φορά

και

τις

μη

πολιτών

ας

τις

και

αναφέρουμε ή να μην αναφέρουμε και τίποτα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να σας πω κάτι, αυτή είναι η εισήγηση της Τ εχνικής Υπηρεσίας,
δεν είπαμε εμείς να γράψει αυτό το πράγμα.
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Απλώς σχόλ ιο έκανα, απλώς είναι λίγο περίεργα γραμμένο…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ι να πω ρε παιδιά… όλα τα θέμα εδώ που είναι, είναι μετά από
προτροπή της Δημοτικής Αρχής.
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Κος…………….:
(εκτός μικροφώνου)
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ώρα αυτό είναι το θέμα;
Κος…………….:
Όχι ρε παιδί μου, συζήτηση κά νουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει διαφωνία συνάδελφοι;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εδώ πάμε να σώσουμε τα παιδιά εκεί που πηγαίνουνε τώρα, στην
προτροπή θα κολλήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει διαφωνία; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 19 ο :
Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα (Α.Υ.Ι.Μ.) της
Πράξης με τίτλο: «Kέντρο Κοινότητας Δήμου Χαϊδαρίου»
(κωδικός ΟΠΣ: 5002681) του E.Π. της Περιφέρειας Αττικής
«ATTIKH 2014- 2020» (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (16), Άξονας
Προτεραιότητας (09), Θεματικός Στόχος (09)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο ένατο. Έγκριση Απόφασης Υλοποίησης με Ίδια Μέσα
της Πράξης με τίτλο «Kέντρο Κοινότητας του Δήμου Χαϊδαρίου»
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της Περιφέρειας Αττικής «AT T IKH

2014 - 2020».
Ήδη

έχει

ξεκινήσει

και

υλοποιείται

Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο.

με

το

Κοινωνικό

Υπάρχει συνάδελφοι

κάτι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 20 ό :
Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου μας και
έγκριση διάθεσης πιστώσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα εικοστό. Έγκριση διοργάνωσης εκδηλώσεων του Δήμου μας
και έγκριση διάθεση ς πιστώσεων.
Ο κύριος Ντινιακός.
Κος ΝΤΙΝΙΑΚΟΣ:
Και εδώ ένα σχόλιο , δεν ξέρω αν αφορά τη Δημοτική Αρχή ή την
Υπηρεσία. Αυτός ο πίνακας, πρέπει να είναι η θεματική, η
εκδήλωση και δίπλα τα ποσά ακριβώς. Όχι πρώτα οι εκδηλώσεις
και από κάτω τα ποσά, ώστε να είναι ευκρινές σε τι αφορά και να
προκύπτουν πιο εύκολα οι κοστολογήσεις.
Δηλαδή το ψηφίζουμε, αλλά θα ήθελα την επόμενη φορά να
είναι πιο αναλυτικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε να παρθεί υπόψη.
(εκτός μικροφώνου)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ξαναπέστε κύριε Ντινιακέ. Εντ άξει. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 21 ο :
Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και διάθεση ποσού
επιχορήγησης του ΥΠΕΣ, για την κάλυψη λειτουργικών
δαπανών των σχολείων Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Έτους 2017. (Δ΄ Κατανομή )

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα εικοστό πρώτο. Λήψη απόφασης σχετικά με αποδοχή και
διάθεση

ποσού

λειτουργικών

επιχορήγησης

δαπανών

των

του

ΥΠΕΣ,

σχολείων

για

την

κάλυψη

Πρωτοβάθμιας

και

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Έτους 2017.
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

2 ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡ ΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Παραχωρήσεις Σχολικών Χώρων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και το εκτός ημερήσιας συνάδελφοι που πήρατε είναι απόφαση
της

Δημοτικής

Επιτροπής

Παιδείας,

θέμα:

Παραχωρήσεις

Σχολικών Χώρων. Είδατε ποια σχολεία και σε ποιους φορείς.
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Υπάρχει διαφωνία; Συμφωνούμε ; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε συνάδελφοι.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………………
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ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………………
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ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

………………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡ ΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

18,26,27,42,64,65

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

8,9,18,27,39,50,53,54

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

8

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

14,30,47

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

48,55,56,58,59

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………………
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Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

72

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

60

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α.

………………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9,34,38

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

11,13,35,55,56
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Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

73

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗ Σ

13,37,59

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

28,45
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