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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

7 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Μ. ΔΕΥΤΕΡΑ 10 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

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 ΙΩΑ ΝΝΗ

11.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

12.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

13.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

15.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

16.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

17.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

18.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

19.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20.

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

21.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

22.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

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.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

28.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

29.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

30.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ τ ου ΤΖΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγ κριση

2ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2017. (σελ. 105)
2.

Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2017. (σελ. 106)

3.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δ ράσης
Έτους 2017. (σελ. 106)

4.

Λήψη απόφασης περί αποδοχής έ νταξης/τροποποίησης
στο Π.Δ.Ε. 2017, του έ ργου: Αντικατάσταση συνθετικού
χλ οοτάπητα

και

εργασίες

συντήρησης

στο

Δημοτικό

Γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου.
(σελ. 107)
5.

Συμπλήρωση

της

κανονιστικής

απόφασης

χρήσης

με

πεζοδρομίων,

χώρων Έτους

2017

αριθμ.
για

277/2016
το

καθορισμό

πλατειών κ.λ.π.

(σχετ.:

Α.Δ.Σ.

Λήψη
τέ λους

κοινόχρηστων

204/2016 -40/2017

Α.Ο.Ε.).

(σελ. 108)
6.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

συμπληρωματικής

σύμβασης ασφάλισης Μ εταφορ ικών Μ έ σων. (σελ. 109)
7.

Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση συμβάσεων
που

αφορούν

στην

Προμήθεια

Τροφίμων

Παιδικών

Σταθμών. (σελ. 107)
8.

Λήψη απόφασης περί έ γκριση διενέ ργειας επείγουσας
προμήθειας πετρελαίου κίνησης οχημάτων του Δήμου,
με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. (σελ. 110)
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9.

Συγκρότηση

Επιτροπής

5

Επίλυσης

με

Συμβιβασμό

Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου
γ ια το Έτος 2017 . (σελ. 110)
10.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

διοργάνωσης

εθελοντικής αιμοδοσίας και διάθεση πίστωσης για την
προμήθεια ενημερωτικού υλικού. (σελ. 111)
11.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

διοργάνωσης

πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας και έ γκριση
διάθεσης πίστωσης. (σελ. 111)

ΘΕΜ ΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Αίτημα κατοίκων Γρηγορούσας σχετικά με εγκατάσταση
κεραίας κινητής τ ηλεφωνίας στην οδό Φαβιέ ρου . (σελ .
10)

2.

Ψήφισμα από την Επιτροπή Αγώνα Εργαζομέ νων στη
Δομή Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμαγκά . (σελ. 58)

3.

Έγ κριση όρων και σύναψη προγραμματικής σύμβασης
μεταξύ Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Πολιτισμού και
Αθλητισμού, Γενικ ής Γραμματείας Αθλητισμού και του
Δήμου

Χαϊδαρίου

για

την

υλοποίηση

της

πράξης

αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες
συντήρησης

στο

Δημοτικό

γήπεδο

«Τάκης

Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου . (σελ. 112)
4.

Έγ κριση διενέ ργειας δημοπρασίας και έ γκριση μελέ της
του έ ργου αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα και
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εργασίες

συντήρησης

στο

6

Δημοτικό

γήπεδο

«Τάκης

Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου . (σελ. 113)
5.

Παραμονή μισθωτών κενωθέ ντων περιπτέ ρων πέ ραν της
λ ήξης της μίσθωσης και μέ χρις ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία

παραχώρησης

αυτών

σύμφωνα

με

διατάξεις του άρθρου 76 του νόμου 4257/14 . (σελ. 113)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

***************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι και συμπολίτες καλησπέρα.

Να ξεκινήσουμε την 7 η

τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το 2017. Η
κυρία Γκανά, η γραμματέας μας του Συμβουλίου θα πάρει τις
παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα σας.
Νικόλαος,

Παντελάρος Βασίλειος παρών, Καραγιάννης

Δαουάχερ

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Ναουάφ,
Θερμού

Σταθάς

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,
Κωνστ αντίνος,

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,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρα κας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, επειδή έχουμε εδώ και τους συμπολίτες μας και για
να μην τους κουράσουμε υπάρχουν πέντε θέματα τα οποία
προτείνονται για εκτός ημερησίας. Τ α έχετε πάρει και θα σας πω
και το λόγο, θα πω τι είνα ι να τα βάλουμε προς συζήτηση και να
κουβεντιαστούν στο τέλος τα δυο που αφορούν κατοίκους και
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εργαζόμενους να τα προτάξουμε για να μην τους κρατάμε τους
ανθρώπους.
Τ ο ένα είναι αίτημα των κατοίκων της Γρηγορούσας σε
σχέση με κεραία κινητής τηλεφωνίας πο υ έχουμε ανακαλύψει ότι
υπάρχει άδεια να στηθεί στην οδό Φαβιέρου.

Έχετε πάρει το

κείμενο των κατοίκων και τις υπογραφές των συμπολιτών μας.
Τ ο δεύτερο είναι κείμενο των συναδέλφων συμβασιούχων
που δουλεύουν στο Κέντρο Φιλοξενίας στο Σκαραμαγκά το οποίο
και αυτό είπαμε να μπει, το φέρανε οι συνάδελφοι να μπει επειδή
το θέμα τρέχει να μπορέσουμε να το κουβεντιάσουμε για να το
χρησιμοποιήσουν κιόλας σε οποιαδήποτε απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου στον αγώνα που κάνουν.
Είναι δυο θέματα, συνάδελφοι, που έχου ν να κάνουν με το
θέμα που υπάρχει στην ημερήσια διάταξη σε σχέση με τον
χλοοτάπητα στο Χαραλαμπίδης.

Έχει να κάνει με την έγκριση

όρων και σύναψης προγραμματικής σύμβασης και την έγκριση
διενέργειας δημοπρασίας και έγκριση μελέτης του έργου.
Τ α φέρνουμε εκτός ημερήσιας γιατί κατάφεραν οι υπηρεσίες
σήμερα να τα έχουν και για λόγους ταχύτητας δηλαδή για να
μπορέσουμε να ξεμπερδεύουμε πια με αυτό το έργο που πρέπει
να γίνει, είναι αναγκαίο.
Και τέλος, μια εισήγηση του Αντιδημάρχου του κ. Μοσχονά
σε σχέση με την παραμονή μισθωτών στα κενωθέντα περίπτερα
πέραν της λήξης της μίσθωσης μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία παραχώρησης σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου
76 του νόμου 4257/14.

Τ ι λέει δηλαδή;

Να παραμείνουν οι
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άνθρωποι που δουλεύουν μέσα στα περί πτερα μέχρι αυτά να
πάνε σε νέους ιδιοκτήτες αναπήρους είτε σε πλειστηριασμό.
Συμφωνείτε

συνάδελφοι;

Υπάρχει

διαφωνία

να

τα

κουβεντιάσουμε αυτά; Συμφωνούμε νομίζω ωραία.
Να ξεκινήσουμε λοιπόν και να προτάξουμε το θέμα της
κεραίας. Παρακαλώ τον εκπρόσωπο των κατοίκων να έρθει εδώ
στο μικρόφωνο να μας θέσει το ζήτημα.

Κύριε Τ σατσαμπά, μισό

λεπτό.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι προηγούνται οι ερωτήσεις, φαντάζομαι
θα είναι σύντομες, για να μπούμε στα θέματα ημερήσιας διάταξης.
Είναι

μια

διαδικασ ία

η

οποία

είναι

τυπική

και

πάγια.

Να

δεσμευτούμε μάλιστα να γίνουν σύντομες ερωτήσεις, όχι πολλές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε

Τ σατσαμπά,

η

πρόταση

του

προεδρείου

είναι

να

τελειώνουμε με το θέμα των κατοίκων για να μην κάθονται χωρίς
λόγο εδώ οι άνθρωποι.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Σύμφωνοι αλλά δεν είναι στο χέρι του προεδρείου εκτός αν το
θέσετε σε ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα το θέσω σε ψηφοφορία, ναι.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ποιοι συνάδελφοι συμφωνούν να.. Παρακαλώ.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
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Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Οι

ερωτήσεις

προηγούνται

πάντα,

αλλά

να

ξέρετε

εγώ

για

τυπικούς λόγους το έθεσα. Εγώ θα ψηφίσω να προηγηθεί το
ζήτημα και να συζητηθεί.

Αλλά έθεσα τη διαδικασία όπως

προβλέπεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, εάν δεν υπάρχει άλλη αντίρρηση μετά από αυτ ό που είπε
ο κος Τ σατσαμπάς να μην το θέσουμε καν σε ψηφοφορία νομίζω.

ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.
Αίτημα κατοίκων Γρηγορούσας σχετικά με εγκατάσταση
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην οδό Φαβιέρου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο των κατοίκων.
Κος ΠΑΓΑΝΗΣ:
Καλησπέρα σας κύριοι.

Ονομάζομαι Διονύσιος Παγάνης, στους

πιο πολλούς από εσάς είμαι γνωστός.
Ήρθαμε εδώ οι εκπρόσωποι των κατοίκων της Γρηγορούσας,
μια επιτροπή, να θέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα σοβαρό
θέμα το οποίο απασχολεί την περιοχή μ ας.
εταιρία

VODAFON -ΠΑΝΑΦΟΝ

με

την

Από τις 20/10/16 η

W IND

έχουν

υποβάλει

αίτημα στην Εθνική Επιτροπή Τ ηλεπικοινωνιών και Τ αχυδρομείων
και χορηγήθηκε η υπ΄ αριθμ. 23763/Φ.610/11212 απόφαση του
Αντιπροέδρου της εν λόγω Επιτροπής η οποία απόφαση χορηγεί
άδεια εγκατάστασης δυο κεραιών στην οδό Φαβιέρου 30.
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Τ α στοιχεία θα τα πάρετε από τα έγγραφα που θα σας
καταθέσουμε, μάλιστα μιλάει για δυο κεραίες εκπομπής λήψης για
να παρέχει υπηρεσίες ηλεκτρονικών και κατά ανώτατο όριο 5
μικροκυμματικές

κεραίες

για

την υ λοποίηση

μικροκυμματικών

ραδιοζεύξεων. Δηλαδή στην ουσία θα έχουμε 2 και 5=7.
Όπως όλοι γνωρίζετε από το συγκεκριμένο σημείο της
εγκατάστασης των εν λόγω κεραιών τα σχολεία, τα δυο σχολεία
απέχουν λιγότερο από 300 μέτρα.

Σε απόσταση 15, 20 μέτρων

υπάρχουν ασθενείς με καρδιολογικά προβλήματα, δεν μπορώ να
αναφέρω ονόματα γιατί όπως αντιλαμβάνεσθε είναι προσωπικά
δεδομένα,

και

αυτή

η

επιβάρυνση

η

οποία

υπάρχει

στο

συγκεκριμένο χώρο θα δημιουργήσει τα γνωστά προβλήματα που
όλοι γνωρίζουμε, τις καρκινογενέσει ς.
Ο

νόμος

παλαιού

4070/2012

νόμου

που

τροποποίησε

έλεγε

ότι

τη

ρητή

απαγορεύεται

διάταξη
σε

του

απόσταση

μικρότερη των 300 μέτρων να εγκατασταθούν κάποιες κεραίες.
Βέβαια αυτοί έκαναν τώρα όπως ξέρετε, οι εταιρίες με τους
γνωστούς τρόπους που έχουν, έχε ι τροποποιηθεί ο νόμος στην
παράγραφο

10

και

λέει:

«Σε

περίπτωση

εγκατάστασης

κατασκευής κεραίας σε απόσταση μέχρι 300 μέτρων από την
περίμετρο
σταθμών,

των

κτιριακών

σχολείων,

εγκαταστάσεων,

γηροκομείων

κλπ.,

βρεφονηπιακών
απαγορεύεται

να

υπερβαίνουν το 60% των τιμών που καθορίζεται στα άρθρα 2 και
4 του νόμου του 2000 και της κοινής υπουργικής απόφασης
τάδε».
Δηλαδή τι έκαναν με λίγα λόγια, ενώ ο νόμος ήταν ρητός ότι
μέχρι 300 μέτρα απαγορεύεται, τώρα το έκαναν αν έχουμε 10
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μάξιμουμ και έχει σχολεία μπορ είτε μέχρι 4 να βάλετε όχι 6. Η
μέτρηση όμως αυτή δεν μπορεί να καθοριστεί από εμάς τους
κατοίκους εκεί πέρα και τα προβλήματα που έχουμε και αν
υποθέσουμε ότι κάνουμε ένα αίτημα στην αρχή την αρμόδια η
οποία θα κληθεί να μετρήσει όπως αντιλαμβάνεσθε ειδοπ οιούνται
και κατεβάζουν την ενέργεια.
Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω, επειδή τα θέματα έχουν
ξανά συζητηθεί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο κατ΄ επανάληψη και
γνωρίζετε, εμείς ζητάμε από το Δήμο, από το Δημοτικό σας
Συμβούλιο,

την

άμεση

λήψη

απόφασης

εναντίον

αυτής

της

εγκατάστασης.
Επίσης ζητάμε όπως ξέρετε υπάρχει οικονομική στενότητα
και να μεριμνήσει ο κύριος Δήμαρχος να βρει το αντίστοιχο
κονδύλι από το Δήμο για την άμεση από νομικής πλευράς
κατάθεση ασφαλιστικών, άμεσα, αύριο διότι η προθεσμία όπως
ξέρουν και οι κύριοι νομικοί εδώ που είναι οι δικηγόροι, είναι 30
μέρες από την έκδοση της απόφασης να πάμε εναντίον αυτής της
διοικητικής πράξης, γιατί πρόκειται περί πράξης διοικήσεως.
Καλούμε, λοιπόν, το Δήμο να βρει το συγκεκριμένο κονδύλι
και να διατάξει ά μεσα αύριο το πρωί τη νομική του υπηρεσία να
καταθέσει τα σχετικά έγγραφα για να αποτρέψουμε αυτή την
κατάσταση.
Λοιπόν,

επικουρικά

θα

σας

διανεμηθεί

σε

όλες

τις

παρατάξεις. Έχω μια απόφαση εγώ την 303/17 την οποία θα την
καταθέσω για να την πάρετε να τη ν μελετήσετε, του Μονομελούς
Πρωτοδικείου

Πατρών

η

οποία

αναφέρει,

είναι

κατά

της

COSMOT E, και λέει ότι έγινε αίτηση από τους κατοίκους κλπ. και
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απέρριψε, απαγόρευσε την εγκατάσταση και επέβαλε, απείλησε
κατά της καθ΄ ης η αίτηση χρηματική ποινή 5.900 ευρώ για κάθε
ημέρα λειτουργίας.
Όπως αντιλαμβάνεσθε το νομικό πλαίσιο υπάρχει. Η καλή
διάθεση θεωρώ ότι θα είναι δεδομένη από όλες τις παρατάξεις.
Τ η θεωρώ δεδομένη. Και θα σας διαβάσω δυο -τρία περιστατικά τα
οποία αναφέρει η ίδια η απόφαση για να καταλάβετε το μέγεθος
της βλάβης η οποία δημιουργείται από τη διαδικασία αυτή. Δεν θα
σας κουράσω πολύ, μια παράγραφος.
Λέει πρόκειται για κατοικημένη περιοχή. Η ηλεκτρομαγνητική
ακτινοβολία, λέει η απόφαση, δημιουργεί στο ανθρώπινο σώμα
δυο ήδη πεδίων ήτοι το ηλεκτ ρικό και το μαγνητικό και παράγει
δυο είδη επιδράσεων τις θερμικές οι οποίες συνίστανται στην
αύξηση

θερμοκρασίας

του

ανθρώπινου

σώματος

από

την

ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία που διέρχεται μέσα του και στις
θερμικές οι οποίες είναι οι πλέον ύπουλες και περι σσότερο
έντονες

καθότι

λειτουργιών,

συνίστανται

όπως

οι

γλοιώματα,

αλλοιώσεις
πιθανές

των
μορφές

κυτταρικών
καρκίνου,

ανικανότητα τεκνοποίησης κλπ.
Οι ακτινοβολίες λοιπόν αυτές δημιουργούν ανεπανόρθωτη
βλάβη της σωματικής και ψυχικής υγείας των κατοίκων κ αι ούτω
το κάθε εξής, εκτενώς η απόφαση αναφέρει τις βλάβες.
Επίσης η απόφαση αναφέρει ότι ανεξαρτήτως του ζητήματος
της νομιμότητας ή μη της αδειοδότησης διότι η συγκεκριμένη
εταιρία είχε πάρει άδεια που εγκατέστησε στην Πάτρα τις εν λόγω
κεραίες, λέει η απόφαση ότι ανεξαρτήτως του ζητήματος της
νομιμότητας ή μη της αδειοδότησης του εν λόγω σταθμού η καθ΄
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ης παραβιάζει την αρχή της προφύλαξης του ίδιου του αγαθού της
υγείας των αιτούντων καθώς και περιβαλλοντικά αγαθά στα οποία
ανήκουν κατά μεγάλο μέρος τ α κοινά και κοινόχρηστα πράγματα
των οποίων η χρήση και από αυτό ωφελούνται οι κάτοικοι κλπ.
και η υγεία των ανθρώπων, να μην μακρηγορώ.
Περιληπτικά λοιπόν ζητάμε την άμεση λήψη απόφασης και
την άμεση νομική ενέργεια. Διότι αν περάσουν 30 μέρες θα
μπούμε σ ε άλλες διαδικασίες, θα έχουν εγκατασταθεί. Όχι ότι
εμείς θα σταματήσουμε. Εμείς θα είμαστε σκοποί εκεί πέρα διότι
αντιλαμβάνεσθε

ο

κύριος

αυτός

Αντιπρόεδρος

της

δημόσιας

υπηρεσίας της Επιτροπής Τ ηλεπικοινωνιών ο κος Δρ. Νικόλαος
Παπαουλάκης, εμείς δεν θέλ ουμε να πάμε στον Παπαουλάκη,
θέλουμε να ζήσουμε να μην πάμε στον παπά, γιατί ο κύριος αυτός
θα φέρει τα παιδιά του να καθίσουν με την ακτινοβολία αυτή για
να δούμε αν την υπέγραφε την απόφαση.
Αλλά όπως αντιλαμβάνεσθε όλοι τα αργύρια σταύρωσαν το
Χριστό.

Είναι

διανύουμε.

επίκαιρο

λόγω

της

μεγάλης

εβδομάδας

που

Λοιπόν δεν έχω να σας πω τίποτε άλλο, νομίζω ότι

έγινα κατανοητός όσο μπορούσα να γίνω και παρακαλώ θα
ακούσουμε τις θέσεις μας και να σας πουν και οι άλλες δυο κυρίες
που είναι εδώ ότι άλλο θέλουν .
Ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε.
Κος ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Θέλω να ενημερώσω τους νεότερους δημοτικούς συμβούλους που
δεν το γνωρίζουν ότι πριν 8 ή 9 χρόνια..
Εντάξει, είμαι ο Λεωνίδας Γιαννακόπουλος πρώην δημοτικός
σύμβουλος.

Θέλω να σας ενημερώσω το ε ξής σε όσους δεν το
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γνωρίζουν. Πριν 8 -9 χρόνια στην ίδια πολυκατοικία ο ίδιος
ιδιοκτήτης μας είχε ξανά απασχολήσει, είχε ψιλοτοποθετήσει την
κεραία αυτή και με παρέμβαση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου
και του τότε δημάρχου καταφέραμε να αποτρέψουμε αυτό το
καθεστώς που πήγε να καθιερώσει στη γειτονιά μας.
Θα

ήθελα,

λοιπόν,

και

τώρα

σύσσωμο

το

Δημοτικό

Συμβούλιο, δεν με ενδιαφέρει αν είναι νόμιμο ή όχι, δεν είναι και
ηθικό ότι είναι νόμιμο, να ακολουθήσουμε αυτή την τακτική που
είχαμε ακολουθήσει τότε και να αποτρέψουμε την τοποθέτηση
αυτών των κεραιών στη γειτονιά μας.
Είναι αρκετά επιβαρημένη όπως γνωρίζετε γιατί κάποιοι
είσαστε από τη Γρηγορούσα, αρκετά επιβαρημένη η Γρηγορούσα
δεν χρειάζεται να βάλουμε και κεραίες. Αυτό ήθελα να επισημάνω
και τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Γιαννακόπουλο. Ελάτε κυρία Σαρρή.
Κα ΣΑΡΡΗ:
Γεια σας.

Και εγώ είμαι η κυρία Σαρρή Αικατερίνη και θα ήθελα

μόνο δυο λόγια να προσθέσω. Θα θέλαμε οι ενέργειες να είναι
άμεσες και σίγουρα ξέρουμε την καλή διάθεση των κυρίων εδώ
δημοτικών συμβούλων.
Θα θέλαμε από το Δήμαρχο να παραστεί στην Εθνική
Επιτροπή Τ ηλεπικοινωνιών και Τ αχυδρομείων και να ζητήσει
ανάκληση της απόφασης της αδειοδότησης της κεραίας.

Επίσης

θα θέλαμε ο Δήμος να προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας
και να ζητήσει ακύρωση και αίτηση αναστολής της λειτουργίας της
κεραίας αυτής και να κοινοποιηθεί και στο δικαστήριο και ο

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

16

Πρόεδρος να βγάλει μια διαταγή προσωρινής αναστολής των
εργασιών γιατί οι εργασίες επειδή μένω απέναντι βλέπω ότι έχουν
ήδη αρχίσει να κουβαλάνε τα μηχανήματα και σε δυο -τρεις μέρες
θα έχει ήδη εγκατασταθεί η κεραία και μετά θα είναι πολύ
δύσκολο να την κατεβάσουμε.
Για αυτό θα θέλαμε άμεσες ενέργειες από το Δήμο να
προσπαθήσουμε να προλάβουμε την εγκατάσταση της κεραίας.
Γιατί αυτό όπως είπε και ο κος Γιαννακόπουλος το έχουμε
ξαναζήσει πριν από χρόνια, τον εφιάλτη να έχουμε την κεραία
απέναντί μας και να ζούμε αυτό τον Γολγοθά μέχρι να την
κατεβάσουμε με τη βοήθεια βέβαια και του Δημοτικού Συμβουλίου
και των κατοίκων της περιοχής.
Αυτό ήθελα να προσθέσω. Και επίσης θέλω να τονίσω για
άλλη μια φορά που όλοι το γνωρίζετε με πρόσφατη έκθεση της
παγκόσμιας

υγείας

ηλεκτρομαγνητική

τα

προβλήματα

ακτινοβολία,

υγείας

που

προκαλεί

καρκινογενέσεις,

η

όγκους,

κεφαλαλγίες, λευχαιμίες και όλα αυτά.
Λοιπόν, δεν είναι δυνατόν να αφήσουμε σε καμία περίπτωση
ούτε μια στο εκατομμύριο να εγκατασταθεί πάλι αυτή η κεραία στο
χώρο αυτό. Και μάλιστα τριπλή σε ισχύ. Θα πατήσουν πάνω στα
πτώματά μας και θα χυθεί αίμα. Είμαστε αποφασισμένοι οι
κάτοικοι. Δεν υπάρ χει περίπτωση, για αυτό θέλουμε το Δήμο, το
Δήμαρχος, τους δημοτικούς συμβούλους και όλες τις παρατάξεις
τις θέλουμε δίπλα μας να μας βοηθήσουν άμεσα.
επόμενες

ημέρες

θα

πρέπει

να

γνωμοδοτηθεί

Μέσα στις
ακύρωση

απόφασης.
Αυτό, τίποτε άλλο. Ευχαριστ ώ πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε την κυρία Σαρρή. Τ ο όνομά σας.
Κα ΣΑΡΡΗ:
Σαρρή Μαρία.

Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι ο Δήμος πρέπει

οπωσδήποτε να προσφύγει στο Συμβούλιο Επικρατείας γιατί είναι
υποχρέωση του Δήμου να μεριμνά για την υγεία των δημοτών του.
Τ ο βασικότερο από όλα είναι αυτό. Και πρέπει οπωσδήποτε
να

γίνει

και

πίεση

στην

ιδιοκτήτρια

μήπως

αποσύρει

το

συμβόλαιο, ακυρώσει το συμβόλαιο ή αν δεν έχει υπογράψει να
μην υπογράψει.

Γιατί μέσα στο άρθρο 30 του νόμου 40 που

πρέπει να το έχουμε κοινοποιή σει λέει ότι είναι στη δική τα
αρμοδιότητα η τελική έγκριση. Αν εκείνη δεν υπογράψει δεν θα
εγκατασταθεί η κεραία.
Επομένως θα πρέπει ο Δήμος να πιέσει την ιδιοκτήτρια
προκειμένου να μην υπογράψει ή αν έχει υπογράψει συμβόλαιο
να το ακυρώσει. Εμείς δεν το δεχόμαστε πλέον εκεί να έχουμε
ακτινοβολία απέναντί μας στα σπίτια μας. Έχουμε παιδιά και
θέλουμε να ζήσουμε.
Αυτό

ήθελα

να

πω.

Και

πρέπει

να

ακυρωθεί

διαδικασία να γίνει προσφυγή και να ακυρωθεί.

η

όλη

Η όλη αυτή

διαδικασία να ακυρωθεί. Είτε έχει πάρει άδεια είτε δεν έχει πάρει
άδεια θα πρέπει να γίνει αναστολή των εργασιών και να γίνει και
ακύρωση μετά με ασφαλιστικά μέτρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, ελάτε.

Αν θέλετε να πείτε τώρα για να πάρει το λόγο το

Συμβούλιο μετά. Καθίστε στο μικρόφωνο, πείτε το όνομά σας και
πείτε ότι θέλετε.
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Κος ΚΑΣΤΑΝΑΣ:
Λέγομαι Καστανάς Δημήτριος και θα ήθελα να συμπληρώσω για
το εν λόγω θέμα ότι κατόπιν παρεμβάσεώς μας προ ολίγων
ημερών και στο δημαρχείο εδώ να σας γνωστοποιήσω και σε όλο
το Δημοτικό Συμβούλιο ότι επί της λεωφόρου Αθη νών 261 έχουν
στηθεί δυο κεραίες προ 10 ημερών περίπου των εταιριών W IND
και VODAFON και άλλη μια κεραία στη λεωφόρο Αθηνών 267 της
εταιρίας VODAFON.
Παρεμπιπτόντως έπειτα από ψάξιμο το οποίο κάναμε μέσα
στην επιτροπή είδαμε ότι λίγο πιο πάνω σε απόσταση ά λλων 50
μέτρων λειτουργούν και άλλες κεραίες οι οποίες είναι data πάνω
από την ACS, απέναντι στα Goody’s άλλη της COSMOT E. Άρα
γύρω μας έχουμε, και πιο πάνω στο γηροκομείο, από κάτω είναι
γηροκομείο από πάνω είναι η κεραία κινητής τηλεφωνίας. Δηλαδή
έχουμε φτάσει σε ένα σημείο και έχουμε γύρω μας ένα πάρκο
κεραιών.
Θα ήθελα λοιπόν και εμείς σαν ένας εκ των εκπροσώπων να
ενώσομε τη φωνή μας μαζί με τους πολίτες της Γρηγορούσας και
να κάνουμε τα δέοντα τα οποία χρειάζονται, να ενώσουμε τις
προσπάθειές μας κα ι σε αυτό θέλουμε συμπαραστάτη το Δήμο.
Δεν έχω να πω τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.

Λοιπόν, αν υπάρχουν συνάδελφοι

προς τους εκπροσώπους των κατοίκων κάποια ερώτηση ή κάποια
διευκρίνιση.
Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
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Εχθές είχα έρθει σε συνομιλία με την κυρία Σαρρή, επειδή μου
είπε

κάτι,

τώρα

έχετε

προβάλει

ένα

αίτημα.

Διευκρινιστικά

υπάρχει συγκεκριμένος δικηγόρος ο οποίος έχει αναλάβει και
χειρίζεται την υπόθεση αυτή;
Κα ΣΑΡΡΗ:
Δεν υπάρχει. Είχαμε μια επαφή σήμερα με κάποιον δικηγόρ ο που
μας είπαν ότι ειδικεύεται σε αυτά, ψάξαμε ρωτήσαμε από εδώ
από εκεί και είχαμε μια επαφή σήμερα με κάποιον δικηγόρο και
μας είπε ότι πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών προσφυγή στο
Συμβούλιο

της

Επικρατείας

για

να

ζητήσουμε

ακύρωση

και

αναστολή της απόφ ασης διότι δεν πληρούνται οι περιβαλλοντικοί
όροι. Δεν έχει γίνει περιβαλλοντική μελέτη.
Και αφού γίνει αυτό μας είπε ο δικηγόρος θα πρέπει μετά να
ζητήσουμε από τον Πρόεδρο του δικαστηρίου μια προσωρινή
διαταγή αναστολής των εγκαταστάσεων και με αυτό τον τρόπο
κοινοποιείται και στην εταιρία και έτσι η εταιρία σταματάει,
δηλαδή αν έχει ξεκινήσει την εγκατάσταση σταματάει μέχρι να
γίνει το δικαστήριο στο Συμβούλιο της Επικρατείας για να βγει η
οριστική απόφαση. Αυτό δηλαδή που πρέπει να γίνει.
Όλα

τα

ασφαλιστικά

άλλα
μέτρα

μας

είπε

ότι

μπορούν

να

μπορούμε,
γίνουν

εντάξει

αλλά

και

αυτά

τα

είναι

δευτερεύουσας σημασίας. Αυτό όμως πρέπει να γίνει άμεσα. Και
αυτό από ότι ρωτήσαμε έχει κάποιο κόστος. Και οπωσδήποτε και
οι κάτοικοι τώρα εδώ της Γρηγορούσας δυσ κολεύονται.

Και

ζητάμε από το Δήμο να αναλάβει αυτή τη διαδικασία, να κάνουμε
τη δικαστική προσφυγή με τους νομικούς που έχει.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
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Ναι, να το αναλάβει με τους νομικούς ή να καλύψει το οικονομικό
κόστος με το δικηγόρος της επιλογής σας;
Κα ΣΑΡΡΗ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
Ή όποιο δικηγόρο ο Δήμος μπορεί να βρει αρκεί να κάνει την
προσφυγή

στο

Συμβούλιο

της

Επικρατείας.

Μόνο

έτσι

θα

μπορέσουμε να εμποδίσουμε την εγκατάσταση της κεραίας.

Να

γίνει προσωρινή αναστολή. Εμάς μας ενδιαφέρε ι το νομικό θέμα.
Τ ώρα, όλα τα υπόλοιπα, οι παραβάσεις, το πρόστιμο και όλα
αυτά θα βοηθήσουν. Και αυτό που είπε και η κυρία Σαρρή, ότι θα
πρέπει οπωσδήποτε να έχουμε και μια πίεση στους ιδιοκτήτες του
κτιρίου γιατί (ομιλία μακριά από το μικρόφωνο)
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Οι ιδιοκτήτες είναι κάτοικοι Χαϊδαρίου;
Κα ΣΑΡΡΗ:
…αλλά φυσικά μετά από την … που θα παραλάβουν έχουμε
πληροφορηθεί ότι σκοπεύουν να μετακινηθούν και ήδη έχουν
μετακινηθεί.
Και θέλω να προσθέσω και κάτι άλλο, οι άδειες αυτές όλες
είναι copy paste που λέμε. Δηλαδή βγαίνουν καθημερινά, οι
υπάλληλοι απλώς διεκπεραιώνουν τις διαδικασίες. Αντιγράφονται
από ανθρώπους μέσα στις υπηρεσίες, απλώς αντιγράφουν αυτές
τις άδειες και τις χορηγούν.
χωρίς

περιβαλλοντικές

Χορηγούνται χωρίς καμία μελέτη,

μελέτες,

χωρίς

να

λάβουν

και

τις

περιβαλλοντικές επιπτώσεις υπόψη τους και εμείς αυτή τη στιγμή
οι

κάτοικοι

όλων

των

περιοχών

είμαστε

έρμαια
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οποιονδήποτε ασυνείδητο πολίτη γιατί όλοι δεχόμαστε λίγο ως
πολύ … από τις εταιρίες που μας λένε θέλετε να βάλουμε κερ αία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότι ήταν σαφής η απάντηση, να προχωρήσει η συζήτηση.
Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Φίλες και φίλοι καλησπέρα και από εμένα και από εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό λεπτό να πει πρώτα η δημοτική αρχή και μετά; Δεν ξέρω αν
σας διευκολύνει καλύ τερα.
Έλα Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να σας καλωσορίσω. Έρχεται από τα παλιά αυτή η αύρα γιατί
είχαμε δώσει πολύ μεγάλους αγώνες τότε και για την κεραία της
Αυγέρου και για πολλές άλλες κεραίες. Πρέπει να πούμε ότι τότε
ήταν ο πρώτος καιρός που δημιουργήθηκε το θέμα με τις κεραίες.
Υπήρχε μια πολύ μεγάλη ευαισθητοποίηση στον κόσμο,
υπήρχε

ένας

ξεσηκωμός

σε

διάφορες

περιοχές.

Αλλού

τα

καταφέραμε, στις περισσότερες περιπτώσεις, αλλού οι κεραίες
από τότε δεν έχουν κατέβει και έχουμε ένα παράδειγμα στη
γειτονιά μας εδώ του Λαχανά που λέμε, όπως στο Δαφνί από τις
δύο κατέβηκε η μία και σε διάφορες άλλες περιοχές κάποιες
έμειναν κάποιες άλλες κατέβηκαν.
Βασικό χαρακτηριστικό του να κατέβει μια κεραία ήταν η
κινητοποίηση του κόσμου. Χωρίς αυτό καμία κεραία δεν κατέβη κε.
Όπου υπήρχε πολύ μεγάλη ενεργοποίηση και κινητοποίηση όπως
ας πούμε στο θέμα που συζητάμε τώρα που στο ίδιο κτίριο πάλι
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προσπαθούν να τη βάλουν την κεραία, το ίδιο θυμάστε μια
μεγαλειώδη συγκέντρωση που πραγματικά δεν έχει ξαναγίνει στο
Χαϊδάρι ούτε σε άλλες περιπτώσεις.

Είχε έρθει πάρα πολύς

κόσμος και επιβάλαμε τότε το να κατέβει η κεραία. Όπως σας λέω
και σε άλλες περιοχές.
Από τότε λοιπόν κίνησε αρκετό νερό στο αυλάκι και οι
εταιρίες κινητής τηλεφωνίας θωρακίστηκαν περισσότερο.

Οι

εταιρίες κινητή ς τηλεφωνίας ξέρετε ότι προκειμένου να κερδίσουν
δεν τους πειράζει τώρα αν θα υπάρχουν επιπτώσεις για τον
κόσμο, το τι θα γίνει αν υπάρχουν σχολεία απέναντι, αν τα
ποσοστά καρκίνου ή τέλος πάντων άλλων γιατί οι συνέπειες είναι
πάρα πολλές, είναι και συσσωρ ευτικές.
Υπάρχουν

πραγματικά,

εγώ

ένα

ολόκληρο

πακέτο

έχω

σχετικά με αυτό και με μελέτες παλιότερες. Αλλά σας λέω ότι
δυστυχώς επειδή είναι πανίσχυρες οικονομικά επιβάλουν και
μέσω διαφόρων πανεπιστημίων ή φορέων δήθεν είναι αυτοί οι
περίφημοι τεχνοκράτες οι οποίοι έρχονται σήμερα ας πούμε στο
όνομα δήθεν μιας επιστήμης και βγάζουν αποτελέσματα που
προσπαθούν να πείσουν τον κόσμο ότι δεν τρέχει και τίποτα να
πάρετε μια ακτινοβολία, είτε επιβάλουν αυτοί στο κράτος, στην
πολιτεία, στις κυβερνήσεις που δυστυχ ώς κάποιοι από εμάς τις
στηρίζουμε αυτές ή τις στηρίζετε αυτές τις κυβερνήσεις και
επιβάλουν

λοιπόν

αλλαγή

του

θεσμικού

πλαισίου

για

να

θωρακίσουν περισσότερο ότι θα κάνουν ότι θέλουν.
Ότι θα παίρνουν αποφάσεις παρακάμπτοντας τις τοπικές
κοινωνίες. Για παρ άδειγμα πριν από χρόνια αυτές οι αποφάσεις
πέρναγαν μέσα από τη νομαρχία και μετά από την περιφέρεια και
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ήταν υποχρεωμένοι να περάσουν από το Δημοτικό Συμβούλιο.
Έβαζαν τα μέτρα, τις αποστάσεις που έπρεπε να υπάρχουν από
σχολεία.
Τ ώρα λοιπόν όλα αυτά πήγα ν στην άκρη. Τ ώρα αρκούν δυο
εγκρίσεις

από

την

Ε.Ε.Τ .Τ .,

την

Εθνική

Επιτροπή

Τ ηλεπικοινωνιών και Τ αχυδρομείων και την Πολεοδομία για να
δέσουν το γάιδαρο τους και να πουν ότι έχουμε όλες τις εγκρίσεις
και είμαστε νόμιμοι.
Αυτή λοιπόν η διαδικασία, αυτή η εξέλιξη που ευνοεί τις
εταιρίες δεν πρέπει να ξεφεύγει από τον προβληματισμό μας. Και
το λέω για τους άλλους συναδέλφους γιατί είπα πριν και στην
αντιπολίτευση ότι θα έχουμε και κάποιες διαφορές γιατί αν δεν
δεις τις αιτίες που δημιουργούν αυτό το πρόβλημα τότε δεν
πρόκειται να λυθεί ποτέ. Θα τη βγάζουμε από εκεί θα μπαίνει σε
άλλη μεριά. Θα βγαίνει από τον ένα δρόμο, θα πηγαίνει σε έναν
άλλον που οι κάτοικοι δεν δραστηριοποιούνται ιδιαίτερα και δεν
θα γίνεται τίποτα. Και θα παίζουμε το παιχνίδι της γάτας με τον
ποντικό.
Να πω ότι υπάρχει λύση, υπάρχει δορυφορική εκπομπή που
είναι πολύ μικρότερη και αυτό είναι από όλους παραδεκτό αλλά
είναι μεγαλύτερο το κόστος. Θα μικραίνει δηλαδή το κέρδος των
εταιριών. Για αυτό δεν θέλουν και δεν επιδιώκουν αυτή τη λύση.
Αυτή

τη

στιγμή

δυστυχώς

υπάρχουν

χιλιάδες

κεραίες,

πιθανόν και δεκάδες χιλιάδες στην Αθήνα. Να σας πω από μια
έρευνα που έκανα σε γειτονικούς δήμους γιατί είναι εδώ και
εκπρόσωποι από τη Λεωφόρο Καβάλας που είχαμε το θέμα πριν
από λίγες μέρες, επικοινώνη σα αυτές τις ημέρες και με άλλους
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δήμους εδώ γειτονικούς μας γιατί ειπώθηκε ότι και κάποια μέτρα
έχουν πάρει οι άλλοι δήμοι και έψαξα να δω τι γίνεται ακριβώς.
Παντού λοιπόν υπάρχουν από δεκάδες μέχρι εκατοντάδες
κεραίες σε κάθε Δήμο.
στιγμή

42

κεραίες.

Στο δικό μας Δήμο υπ άρχουν αυτή τη

Καταλαβαίνετε

λοιπόν,

βέβαια βρίσκουμε

πάντα και τον αντίλογο. Μάλιστα είχαμε εδώ και οι κάτοικοι είχαν
μαζί τους και έναν Τ εχνικό ο οποίος παλαντζάριζε λίγο και μας
έλεγε ότι εντάξει όσο περισσότερες κεραίες τόσο μικρότερ η
εκπομπή κάνουν άρα θα είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα.
Τ ι λέγαμε λοιπόν; Και έγινε μια πρόταση την προηγούμενη
φορά να δούμε κάποιες λύσεις. Σταθμοί μέτρησης. Πήρα λοιπόν
το Δήμου που ήταν, δεν θέλω, να μην καταγραφούν αυτά στα
πρακτικά, γειτονικό μας Δ ήμο δηλαδή εδώ παραδίπλα ο οποίος
ειπώθηκε

ότι

έχει

δυο

σταθμούς

μέτρησης

και

έναν

κινητό

σταθμό.
Οι σταθεροί σταθμοί μέτρησης μπήκαν από τις κεραίες, από
τις

εταιρίες

κινητής

τηλεφωνίας

και

οι

δυο

σταθμοί.

Δεν

κατέγραψε κανένας παραπάνω εκπομπή ακτινοβολί ας από αυτή
που υπάρχει.

Ο κινητός σταθμός είναι ένας σταθμός τον οποίο

αγόρασε ο Δήμος, μάλιστα μου είπε και το κόστος, ποτέ δεν
κατέγραψε

ποσοστό

ακτινοβολίας

πάνω

από

το

επιτρεπτό.

Μάλιστα πολλές φορές ήταν και 100 και 200 και 300 φορές κάτω
από το επι τρεπτό.
Οπότε λέει ότι .. έτσι και εμφανίζαμε αποτελέσματα από το
σταθμό μέτρησης την είχαμε πατήσει γιατί θα μας βάζανε άλλες
500 κεραίες. Θέλω να πω ότι τα πράγματα μερικές φορές έχουν
και

δεύτερη

ανάγνωση

και

πρέπει

εμείς

τουλάχιστον
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συμφωνούμε ότ ι πρέπει να προστατεύσουμε την

υγεία των

παιδιών μας πάνω από όλα αλλά γενικότερα έτσι της κοινωνίας
θα πρέπει να μην μερικές φορές την πατάμε και με διάφορα
πράγματα που ακούγονται, γιατί ακούγονται διάφορα πράγματα
που τελικά αν κάνεις κάτι από αυτά μπο ρεί να είναι σε βάρος σου,
να γυρίσει μπούμερανγκ.
Για

παράδειγμα,

να

πατήσουμε

στο

ότι

δεν

υπάρχει

περιβαλλοντική μελέτη. Αν πατήσουμε εκεί και φέρουν αύριο
περιβαλλοντική μελέτη τότε μας έκοψαν τα επιχειρήματα, μας
κόψανε τα φτερά. Θα πουν ότι ορίστε φέρ αμε και τη μελέτη άρα
γιατί

φωνάζετε

τώρα;

Δηλαδή

θέλω

να

πω,

κοιτάξτε

έχουν

θωρακίσει, έχουν βρει τέτοιους τρόπου που αυτά που υπάρχουν
εδώ δύσκολα αμφισβητούνται.
Να πω και το παράδειγμα της κεραίας στη λεωφόρου
Καβάλας. Όταν το μάθαμε πήγαμε αμέσως εγώ οι αντιδήμαρχοι, ο
Πρόεδρος

του

Δημοτικού

Συμβουλίου,

πήγαμε

μια

ομάδα

ανθρώπων, ανεβήκαμε πάνω στην ταράτσα που απαγορεύονταν
να ανέβεις πάνω και πιάσαμε τους τρεις εργάτες οι οποίοι
φτιάχνανε, βάζανε την εγκατάσταση.
Αρνήθηκαν να μας δώσουν τα στοιχεία, μάλιστα μας λένε
κατεβείτε κάτω κλπ.

Τ έλος πάντων καλέσαμε την αστυνομία,

ήρθε η αστυνομία. Πρώτον, επιβάλανε και δεν μας έδειξε η
αστυνομία τα έγγραφα.

Μιλήσαμε αμέσως με νομικό σύμβουλο

της εταιρίας την οποία έχουν, δεν μας έδιναν τα έγγραφα. Δηλαδή
στο δήμαρχο και οι αστυνόμοι λένε ότι δεν μπορούμε να σας
δείξουμε τα έγγραφα, σκεφτείτε δηλαδή.
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Πήγαμε στο αστυνομικό τμήμα, πήγε ο αντιδήμαρχος ο κος
Βορέας, ήρθε σε επαφή με τον εισαγγελέα που ήταν εκείνη την
ημέρα υπηρεσία. Ο εισαγγελέας υπηρεσίας λοιπ όν είπε ότι και να
κάνετε ασφαλιστικά μέτρα δεν υπάρχει καμία περίπτωση να τα
κερδίσετε γιατί υπάρχουν οι άδειες.

Είπε τι άδειες έχουν,

διαβάστηκαν όλα τα στοιχεία και λέει ο εισαγγελέας να μην κάνετε
τίποτα γιατί δεν υπάρχει καμιά περίπτωση.
Εμείς με τη νομική υπηρεσία του Δήμου και τη συνεργασία
των κατοίκων εδώ προσπαθούμε να μαζέψουμε διάφορα στοιχεία
και να κάνουμε, έχουμε το παράδειγμα αυτό της Πάτρας. Είπα και
στο Διονύση πριν έχω όλο το πακέτο εδώ, έτυχε δηλαδή και εγώ
γιατί

προσπαθούμε

κάπου

να

π ατήσουμε,

και

υπάρχει

πραγματικά μια θετική απόφαση της Πάτρας.
Να πω εδώ πρώτον ότι είναι ένα βασικό ζήτημα αυτό, το
αίτημα το έκαναν οι σύλλογοι γονέων και οι κάτοικοι, 214
κάτοικοι, δυο σύλλογοι γονέων και 214 κάτοικοι γιατί στο ψάξιμο
που κάναμε με τη νομική υπηρεσία, με δυο δικηγόρους δηλαδή
μας είπε ότι νομικά δεν μπορεί ο Δήμος να κινήσει αυτή τη
διαδικασία. Πρέπει να υπάρχουν.., άκουσέ με λίγο.
Μισό λεπτό να τελειώσω.
Κος ΠΑΓΑΝΗΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Διονύση, θέλεις να σου λέω αυτά που αρέσουν ή να σου πω την
πραγματικότητα; Εγώ αν θέλεις να σου χαϊδέψω τα αυτιά είναι το
πιο εύκολο πράγμα.

Να πω παίρνουμε απόψε την απόφαση, η

νομική υπηρεσία του Δήμου κάνει τις ενέργειες, τα ασφαλιστικά
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μέτρα. Και αν έρθετε όμως εσείς μετά από ένα μήνα και χάσουμε
το δικαστήριο γιατί στην απόφαση πει ότι δεν έχει νομικό
δικαίωμα ο Δήμος να κάνει μην μου πεις μετά ότι δεν το είπα αυτό
το πράγμα. Εντάξει; Καθαρές λέξεις, καθαρές κουβέντες.
Μου αρέσει να μιλάμε γιατί βλεπόμαστε στα μάτια κα ι
κάναμε ολόκληρο αγώνα.

Λοιπόν, εγώ σας λέω τι γίνεται, θα

ξαναμιλήσουμε, θα έρθετε αύριο το πρωί εδώ θα είναι και η
νομική σύμβουλος του Δήμου και οι δυο, και η δική μου νομική
σύμβουλος και του Δήμου, να αναφέρουν εννοείται, ότι θέλει ο
καθένας να αναφ έρει.
Κος ΠΑΓΑΝΗΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Διονύση, αφήστε με να ολοκληρώσω.
έλασσον.

Δεν θα τα χαλάσουμε στο

Δεν θα τα χαλάσουμε στην τιμή μιας παράστασης που

θα γίνει για το δικαστήριο. Σας λέω ότι το πιο εύκολο για εμένα
είναι να πω ότι εντάξει παιδιά τελειώσαμε, η νομική υπηρεσία
αναλαμβάνει. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να σας πω το τι ακριβώς
συμβαίνει. Σας το λέω αυτό το πράγμα.
Αύριο λοιπόν ελάτε εδώ, φέρτε και δικηγόρο, οτιδήποτε.
Για παράδειγμα στο Δαφνί υπάρχει αυτή τη στιγμή σ ε εξέλιξη η
διαδικασία. Έχει αναλάβει δικηγόρος ο οποίος μάλιστα ήταν ένας
δικηγόρος ο οποίος ασχολείται ιδιαίτερα με τις κεραίες. Έχουν
κάνει την προσφυγή οι κάτοικοι της περιοχής με τον Εξωραϊστικό
Σύλλογο Δαφνίου και παραστάθηκε ο Δήμος με απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και με νομική στήριξη του Δήμου, δεν
έκανε όμως τη διαδικασία. Για αυτό σου λέω.
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Τ ις διαδικασίες, τα έγγραφα κλπ. και τις υπογραφές πρέπει
να τις κάνετε εσείς. Πρέπει να φανεί ότι υπάρχει δυναμική,
υπάρχουν

οι

δυνατότητες,

έχουν

μαζευ τεί

και

200,

300

υπογραφές θα το δούμε. Αυτό όμως είναι σας λέω το έλασσον,
δεν είναι αυτό το θέμα. Τ ο θέμα είναι επί της ουσίας και το τι
ακριβώς θα γίνει.
Μισό λεπτό, γρήγορα θα κινηθούμε. Τ ώρα το αν θα βγάλει ο
Πρόεδρος προσωρινή διαταγή αναστολής ή ό χι γιατί το είπες σαν
δεδομένο, εξέφραζες εκείνη την ώρα, είδα την αγωνία. Πρέπει να
σας πω από ένα ψάξιμο που έχουμε κάνει ότι στο 95% των
περιπτώσεων ο Πρόεδρος δεν βγάζει θετική απόφαση.
βγάζει δηλαδή προσωρινή αναστολή.

Δεν

Τ ο Συμβούλιο Επικρατείας

θα πάει μετά από..
Να τελειώσω και να πείτε μετά ότι θέλετε. Εγώ πιστεύω ότι
πρέπει να κινηθούμε σε διάφορα επίπεδα. Πρώτον, θα πρέπει
σήμερα να πάρουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που
να λέει ότι δεν συμφωνούμε σε καμία περίπτωση για το ότι η
κεραία θα κατέβει με κάθε τρόπο, τέλος πάντων θα δούμε πως θα
το διατυπώσουμε.
Δεύτερο θέμα να δούμε το νομικό σκέλος και κατά πόσο, θα
το διευκρινίσουμε αύριο, ποιος θα κάνει τις ενέργειες και ποιος
έχει νομική δηλαδή υπόσταση να τις κάνει, αυτό είναι το θέμ α το
οποίο θα το λύσουμε. Εύκολο είναι και αυτό, δεν υπάρχει θέμα.
Να πάρουμε και απόψε αν θέλετε την απόφαση ότι το Δημοτικό
Συμβούλιο θα στηρίξει νομικά ούτως ώστε να μην υπάρχει κανένα
πρόβλημα.
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Τ ρίτον νομίζω ότι θα πρέπει άμεσα να πάμε σε ενημέρωση
των κατοίκων στο να βάλουμε πανό στην περιοχή και να πάμε και
στη συγκέντρωση μπροστά ακριβώς στο κτίριο όπως κάναμε την
άλλη φορά με κλείσιμο και του δρόμου κλπ.
Ξέρετε και την άλλη φορά θυμάστε τι αγώνα κάναμε με τους
ιδιοκτήτες και μετά από πόσο καιρό πε ίστηκαν οι ιδιοκτήτες να
μην προχωρήσουν. Είχε γίνει τεράστια προσπάθεια. Στην αρχή
δεν πείθονταν, θυμάστε πάρα πολύ καλά, πείστηκαν μετά από
όλο αυτόν τον κόσμο που έβλεπαν καθημερινά, αυτή την πίεση,
αυτό το σιχτίρισμα αν θέλετε που εξέφραζε όλη η γειτον ιά
απέναντί τους.
Θα κάνουμε λοιπόν και αυτό που είναι ένα μέσο πίεσης και
πρέπει οπωσδήποτε να το κάνουμε. Θα πάμε εμείς, θα πάω εγώ
με κάποια αντιπροσωπεία. Μα δεν με αφήνεις να τελειώσω.
Μετά λοιπόν θα έχουμε άμεση παρέμβαση από το Δημοτικό
Συμβούλιο, αντιπροσωπεία στους ιδιοκτήτες να τους εξηγήσουμε
ότι δεν θα επιτρέψουμε σε καμία περίπτωση.

Πιθανόν να

χρειαστεί να δούμε και κάποιες μορφές αν θέλετε…
Λοιπόν, αυτά από εμένα . Νομίζω ότι η απόφαση θα είναι
ομόφωνη, δεν νομίζω να υπάρχει καμιά διαφωνία απ ό τους
συναδέλφους. Και θα πρέπει όμως κυρίως, αυτό πρέπει να το
συνειδητοποιήσουμε όλοι ότι αν δεν ξεσηκωθεί ο κόσμος εκεί, αν
δεν πάρουν μέρος τα σχολεία τα οποία είναι κοντά στην περιοχή,
αν

δεν

γίνει

δηλαδή

υπόθεση

όλων τότε

δεν πρόκειται

κερδίσουμε τίποτα. Αυτό να το ξέρετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κος Μποζίκας. Αφήστε να εξελιχθεί η κουβέντα σας παρακαλώ.
Για

εσάς

κουβεντιάζουμε,

απευθυνθήκατε

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο. Καταλαβαίνω την αγωνία σας αλλά εδώ είναι πολιτικό
όργανο, ζητήσατε να πάρουμε μια απόφαση. Α ς μιλήσουν οι
επικεφαλής.
Παρακαλώ, κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Ναι,

καλησπέρα

και

από

εμένα

και

στους

συνδημότες,

τις

συνδημότισσες και τους συναδέλφους και τις συναδέλφισσες.
Είναι ένα θέμα το οποίο έχει απασχολήσει διαχρονικά την
αίθουσα αυτή του δημ αρχείου όχι σαν κτίριο αλλά σαν θεσμό το
Δημοτικό Συμβούλιο από παλιότερα. Όταν πρωτοεμφανίστηκε τη
δεκαετία του ’90 η κινητή τηλεφωνία στη χώρα μας πάγια αρχή
των περισσότερων δημοτικών αρχών ήταν αντίθετη η εκάστοτε
δημοτική αρχή με εξαίρεση κάποιων μεμ ονωμένων περιπτώσεων
ενάντια στην τοποθέτηση αυτών των κεραιών.
Ατόνησε

στη

συνέχεια

η

αντίδραση

όπως

είπε

και

ο

Δήμαρχος, ατόνησε αυτή η κινητικότητα και αυτή η μαχητικότητα
και των συμπολιτών μας, των συνδημοτών μας αλλά και των
δημοτικών

αρχών,

συγκεκρ ιμένων

δημοτικών

αρχών,

με

αποτέλεσμα και να οργανωθούν νομικά στα πλαίσια και να
θωρακιστούν

οι

πολυεθνικές

μεγάλες

εταιρίες

της

κινητής

τηλεφωνίας αλλά και να μην υπάρχει ο έλεγχος αυτός και η
αφύπνιση και επαγρύπνηση αυτή που υπήρχε παλιότερα σε άλλες
εποχές που ο κόσμος ήταν πιο μαχητικός, πιο διεκδικητικός που
δεν χαριζόταν εύκολα.
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καταστάσεων

όλων

όλα

αυτά

ατονήσανε. Επιτρέψτε μου να πω τη φράση έκανε κοιλιά και το
λαϊκό

κίνημα

και

οι

άνθρωποι

και

οι

ευαισθησίες

τους.

Προτιμούσαμε το ευ ζην παρά το διεκδικείν που μας προσφέρανε,
μέσα σε αυτούς και εγώ, κάνω και εγώ την κριτική μου. Και εγώ
θέλω να έχω κινητό τηλέφωνο που να πιάνει παντού, όμως δεν
είναι έτσι.
Είναι μια χρυσή ευκαιρία η σημερινή συζήτηση και σε
πολιτικό αλλά και σε πρακτικό επίπεδο να προβληματιστούμε
όλοι, να ξανά κάτσουμε κάτω και δημοτική αρχή, Δημοτικό
Συμβούλιο και οι κάτοικοι τόσο της Γρηγορούσας αλλά και του
δάσους και του περί λεωφόρου Αθηνών 261, 267 που είπε ο κος
Καστανάς που και εκεί σε ένα σύντομο διάλογ ο που είχα μαζί του
είναι γνωστό ότι υπάρχουν κτίρια εκπαιδευτικά, είναι το 5 ο
Δημοτικό, είναι κτίρια πάρα πολλά, ήταν το μουσικό σχολείο πιο
δίπλα κλπ.
Υπάρχει το γηροκομείο το οποίο και σε αυτό δεν επιτρέπεται
και ας είναι ιδιωτικό γιατί είναι μάζωξη πολ υπληθούς.., ναι το από
πάνω δεν έχει πρόβλημα ο απέναντι έχει πρόβλημα.

Βάλτε το

πάνω από το κρεβάτι σας δεν έχετε κανένα πρόβλημα, το κρεβάτι
του απέναντι θα έχει πρόβλημα.
Να μην μακρηγορούμε, μίλησε ο Δήμαρχος και κάλυψε όλο
το Γολγοθά που μας περιμέν ει. Εγώ είμαι αντιπολίτευση. Μίλησε
με καθαρά χαρτιά, άνοιξε τα χαρτιά του κατευθείαν και έδειξε τι
ακριβώς συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις.
Περιπτώσεις,

Διονύση,

Πάτρας

έχουμε

μια

στις

χίλιες

προδεδικασμένου υπέρ των κατοίκων. Πρέπει να το λάβομε πο λύ
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σοβαρά υπόψη μας για να πάρουμε πολύ σοβαρά, να βρούμε τον
τρόπο

του

να

μην

ασφαλιστικών μας
Δήμαρχος.

μπορέσουμε

μέτρων,

της

να

βάλουμε

ένστασης,

εναντίον

των

αυτό που είπε ο

Δεν μπορεί δηλαδή σε μια επιπόλαιη περίπτωση,

είναι ένα χαρτί οι περιβαλλοντ ικές επιπτώσεις που βγαίνει για τη
W IND, για τη VODAFON, για την COSMOT E και πάει λέγοντας σε
μερικές ώρες.
Όλοι αυτοί εδώ οι λειτουργοί είναι υπάλληλοί τους. Εγώ το
λέω για να καταγραφεί, Ανδρέας Μποζίκας του Αντωνίου. Εγώ το
είπα αυτό. Η πολεοδομία είνα ι υπάλληλοί τους για αυτούς, για
εσένα είναι δυνάστης.
Άρα πρέπει να οργανώσουμε πάρα πολύ σοβαρά αυτό τον
αγώνα και εγώ επιβεβαιώνω ότι πρέπει να υπάρξει υψηλού
επιπέδου κινητικότητα, να μην ντραπούμε να κάτσουμε και μια
νύχτα στο πεζοδρόμιο για κάποιο λ όγο. Να βάλουμε στο μπαλκόνι
μας και ένα πανό, δεν πειράζει. Δεν βάζουμε μόνο λάβαρα και
τέτοια, να βάζουμε και ένα πανό.
Να ενεργοποιηθεί και να κινητοποιηθεί όλη η κοινότητα η
μαθητική, κυρίαρχα φυσικά μέσω των γονέων και κηδεμόνων των
συλλόγων εννοείται .

Είναι ένα αντικλείδι αυτό και ένα μέσο

πίεσης όταν συζητάμε, όταν μέσα στις υπογραφές υπάρχουν και
οι ενώσεις γονέων και κηδεμόνων και πολύ περισσότερο και οι
κεντρικοί σύλλογοι και οι ενώσεις κλπ.
Τ α είπαμε, θέλουμε όλοι να πιάνει το κινητό μας. Ρε γα μώτο
δεν

σε

ακούω

καλά,

πάω

στο

άλλο

δωμάτιο

που

πιάνει

περισσότερο άρα εκεί έχεις περισσότερη ακτινοβολία. Αλλά όπως
είπε

ο

κύριος

Δήμαρχος

υπάρχουν

και

άλλες

μέθοδοι
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Και φυσικά ο

επιχειρηματίας θα κοιτά ξει την πιο φτηνή λύση αφού την κεραία
δεν την έχει απέναντι από το σπίτι του, την έχουμε εμείς την
κεραία απέναντι από το σπίτι μας.
Δεν

θα

μπω,

δεν

θα

μακρηγορήσω,

δεν

θα

κάνω

πολιτικορητορικό ρεσιτάλ του στυλ καρκινογενέσεις, αυτά είναι
όλα δεδομένα, τ α ξέρουμε. Δεν υπάρχει οικογένεια, σπιτικό που
να μην έχει έναν καρκινοπαθή, εάν έχει χάσει άνθρωπο από
καρκίνο.
Εμείς θα είμαστε δίπλα και σε εσάς και στη δημοτική αρχή
που θα αναλάβει τον ηγετικό ρόλο της διεκδίκησης και της
καθοδήγησης του αγώνα. Άλλωσ τε είναι έμπειροι, ξέρετε έχουν
κάνει αγώνες και αγώνες στο ΚΚΕ, ξέρετε Λαϊκή Συσπείρωση,
καταλαβαίνετε. Είναι μανούλες. Είναι experts .
Ναι, το αποτέλεσμα αγαπητέ κύριε …, το αποτέλεσμα έχει
να κάνει με αποφάσεις της δικαιοσύνης και το αποτέλεσμα δεν
έρχεται ουρανοκατέβατο με ένα ωραίο αλεξίπτωτο ελεύθερης
πτώσης. Έρχεται μέσα από αγώνες, από κινητοποιήσεις και όχι
από τον ωχαδερφισμό που μας διέπει τις τελευταίες δεκαετίες και
φτάσαμε εδώ που φτάσαμε.
Εμείς θα είμαστε δίπλα, θα συνεισφέρουμε και πρακτικ ά και
ηθικά και από άποψη γνώσεων και από συμβούλους που έχουμε
νομικούς κλπ. Καλή επιτυχία σε όλους μας. Να είστε καλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
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ενημερώθηκα

και

εγώ

τηλεφωνικά από την κυρία Σαρρή και είναι μέσα σε όλα αυτά μια
καλή συγκυρία το γεγονός ότι τυχαίνει παρόλο που είναι Μεγάλη
Εβδομάδα και έχουμε Μεγάλη Δευτέρα Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί
ξέρετε αυτή η περίοδος της Μεγάλης Εβδομάδας και η επόμενη
εβδομάδα είναι νεκρές και ενδεχομένως είναι και εκμεταλλεύσιμες
από επιτήδειους για να ξεκινήσουν αυτού του είδους τις ιστορίες.
Οπότε ναι, φαντάζομαι ήρθατε και το πρωί για να θέσετε το
αίτημα καταρχήν και είμαστε εδώ και πιστεύω όντως με μια
ομόφωνη

απόφαση

πρέπει

να

δώσουμε

ένα

ηχηρό

μήνυμα.

Ωστόσο πέρα από όλα αυτά, αναφέρθηκαν και οι προηγούμενοι,
χρειάζεται

μια

συγκεκριμένη

στρατηγική

αντιμετώπιση

του

προβλήματος.
Σε αυτό συντείνουν και οι ερωτήσεις που έκανα δεδομένου
ότι αν υπάρχει δυνατότητα ο Δήμος, εγώ δεν πιστεύω ό τι ο Δήμος
μπορεί να ασκήσει ο ίδιος προσφυγή αλλά μπορεί να ασκήσει
πρόσθετη παρέμβαση στην προσφυγή που θα κάνετε μια μερίδα
κατοίκων και θα υπογράφετε το δικόγραφο.
Από εκεί και πέρα δεν ξέρω διαδικαστικά αν είναι εφικτό να
καλύψει οικονομικά ο Δήμος το νομικό σας παραστάτη. Σε κάθε
περίπτωση ο δικηγόρος ο οποίος θα αναλάβει αυτή την υπόθεση
πρέπει να ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτή την υπόθεση. Αφενός μεν
να έχει μια ειδίκευση ή να γνωρίζει το θέμα καλά και να μην το
ψάχνει τώρα γιατί όντως ο χρόνος είναι π ολύτιμος αλλά και να
αφιερώσει χρόνο, να δεθεί με αυτή την υπόθεση αν θέλετε και
κοινωνικά.
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Να πιστεύει στο πλήγμα το οποίο υφίσταται η ακτινοβολία
και το έργο αυτής της κεραίας.

Μπορώ να αναφέρω πολλά

πράγματα για τη Φαβιέρου, την περιοχή που έχει τόσα ά λλα
προβλήματα και το να επιβαρυνθεί με μια κεραία θα είναι ακόμα
πιο οδυνηρό.
Άλλη μια ερώτηση που έκανα και όντως δεν ξέρω αν οι
άνθρωποι αυτοί μένουν ή θα μένουν ή πρόκειται να φύγουν,
πιστεύω ότι πέρα από το νομικό κομμάτι πρέπει να υπάρξει μια
κοινωνική απαξία των συγκεκριμένων κατοίκων που στο όνομα
του κέρδους θέλουν αυτό το εις βάρος, την εις βάρος επίδραση
των

κατοίκων

που

απαρτίζεται

από

μικρά

παιδιά

μέχρι

ηλικιωμένους.
Δεν θα πω κάτι άλλο, είμαστε μαζί σας.

Στρατηγική,

κρατήστε τη στρατηγική κα ι όπου μπορούμε να βοηθήσουμε όπως
είπαν κάποιοι εδώ, η Ένωση γονέων, γενικότερα η Ένωση γονέων
Χαϊδαρίου, τα σχολεία, οι διευθυντές, όλοι συμμέτοχοι ώστε
όντως όσο πιο έντονη είναι η συμμετοχή και μαζική να πετύχουμε
το θεμιτό αποτέλεσμα.
Να είστε καλά κα ι καλές γιορτές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Ντηνιακό, ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν, είναι αυτονόητο. Εγώ ενημερώθηκα πριν από μερικές
ώρες από την κυρία Σαρρή ότι θα υπάρχει αυτό το θέμα, δεν το
ήξερα σαν ζήτημα.

Ωστόσο εδώ υπάρχει έ να κεκτημένο στην

περιοχή, στην ευρύτερη περιοχή του Χαϊδαρίου.
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στα

πλαίσια

του

Δήμου

υπάρχουν καινούργια ζητήματα που απασχολούν τη ζωή μας και
έτσι και αλλιώς με αφορμή αυτό το θέμα πρέπει να ασχοληθούμε.
Νομίζω ότι επειδή εδώ στ ην περιοχή έχουμε και νοσοκομεία
πολλά και σχολεία, έχουμε μια μεγάλη σχετική πυκνότητα, έχει
σημασία να ξέρουμε το τι και το πώς στο Χαϊδάρι και στη δυτική
Αθήνα και σε σχέση με τις μορφές εκπομπής. Γιατί τώρα το γενικά
να πούμε όχι, όχι, εντάξει αυτό είν αι κατανοητό.
Και πέρα από αυτά που λέει ο νόμος στα 500 μέτρα από
σχολεία, γηροκομεία κλπ. τα οποία δύσκολα τηρούνται, νομίζω
και

πέρα

από

αυτή

τη

συγκεκριμένη κεραία εγώ λέω, εγώ

τουλάχιστον θα προσπαθήσω όσο με αφορά να δω συνολικότερα
τι γίνεται με αυτ ό το ζήτημα. Δεν είναι τοπικό το ζήτημα και
γενικότερα με αφορμή αυτό γιατί πολλά πράγματα τα έχουμε στο
μυαλό μας και μετά τα ξεχνάμε. Να δούμε στατιστικές, υπάρχουν
σύγχρονες στατιστικές στο Ισραήλ, στη Γερμανία, στη Βραζιλία
και σε άλλα μέρη που υπάρχου ν έχουμε τεράστια αύξηση των
καρκίνων με βάση τα στοιχεία και με την αλλαγή μορφής κύματος.
Και επειδή ακριβώς σήμερα έχουμε και μεταβολή, δηλαδή
πιθανά να πρέπει να υπάρξει καινούργια νομολογία όσον αφορά
το τι και το πώς και το τι εκπέμπεται γιατί πλέον έχουμε δίκτυα,
αυτά τα λεγόμενα από 2 G πήγαμε στα 3 G, 4G τα οποία ακριβώς
λόγω

του

μεγάλου

όγκου

δεδομένων

μεταφέρεται

μεγάλη

ποσότητα φορτίων.
Άρα λοιπόν υπάρχει ένα γενικότερο ζήτημα για τις αστικές
περιοχές και στη χώρα μας. Και επειδή εδώ πέρα είναι το
περιβόλι του αυθαιρέτου έτσι και αλλιώς για μια σειρά πράγματα
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και

εγώ

προσωπικά

δεσμεύομαι πέρα από την εξέλιξη αυτού του συγκεκριμένου
ζητήματος να το δούμε λέω λίγο συνολικότερα γιατί αυτό ήταν το
εύκολο που είδαμε και τ ο εντοπίσαμε αλλά από ότι φαίνεται και
από αυτά που είπε και ο Δήμαρχος υπάρχει ένα γενικότερο
ζήτημα στην περιοχή.
Και αν θέλετε πρέπει να δούμε και γενικότερα δίπλα και με
την υπόλοιπη περιοχή της δυτικής Αθήνας. Και θα παραμένουμε
ενήμεροι και θα ασχολ ηθούμε, ίσως πρέπει να φέρουμε και πιο
ειδικούς να κουβεντιάσουμε ορισμένα ζητήματα από την αρχή και
ξανά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο, ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Κατανοώ πλήρως την κατάσταση των
κατοίκων, είναι ένα πολύ σημαντικό θέμα, μας έχει απασχολήσει
πολλές φορές και στο παρελθόν. Νομίζω ότι το Χαϊδάρι έχει
σύμφωνα και με τα στοιχεία που είπε ο Δήμαρχος ταλαιπωρηθεί
πολύ από το συγκεκριμένο ζήτημα και η Γρηγορούσα.
Νομίζω

σε

αυτά

τα

οποία

τοποθετήθηκαν

και

οι

προηγούμενοι ομιλητές και εγώ θα συμφωνήσω. Θα πρέπει να
υπάρξει

μια

συγκεκριμένη

στρατηγική

για

να

πετύχουμε

το

επιθυμητό αποτέλεσμα. Εμείς νομίζω όλες οι παρατάξεις είμαστε
μαζί σας, είμαστε στο πλευρό σας, ο Δήμος θα κάνει όλες τις
απαραίτητες ενέργ ειες.
Νομίζω το πιο δόκιμο είναι με τη νομική υπηρεσία του
Δήμου να παρασταθεί στις όποιες προσπάθειες γίνουν από την
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πλευρά των κατοίκων και άλλων συλλόγων της περιοχής στο
δικαστήριο.

Τ ο σημαντικό είναι να υπάρξει και αποτέλεσμα γιατί

δυστυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις γίνονται οι προσπάθειες
και

δεν

υπάρχει

το

αποτέλεσμα.

Για

αυτό

θα

πρέπει

να

κινητοποιηθείτε και να κινητοποιηθούμε και εμείς από την πλευρά
μας και από την πλευρά των υπηρεσιών του Δήμου όσο το
δυνατόν γρηγορότερα και αποτελεσματικότε ρα για να μπορέσουμε
να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
Η βούληση όλων μας είναι να βοηθήσουμε.

Σε αυτό

μπορείτε να ποντάρετε. Τ ο σημαντικό είναι να κινηθούμε με τέτοιο
τρόπο ούτως ώστε να έχουμε και το θεμιτό αποτέλεσμα. Είναι
νομίζω χρήσιμο σαν στοιχε ίο ότι υπάρχει σχετικά κοντά στη
συγκεκριμένη τοποθεσία ένα συγκρότημα σχολείων με Δημοτικό,
Γυμνάσιο,

Λύκειο

και

δύο

αποτελέσει ένα επιχείρημα.

νηπιαγωγεία

και αυτό μπορεί να

Συν τη βεβαρημένη κατάσταση της

Γρηγορούσας συνολικά για το συγκεκριμένο ζήτημα .
Από τη δική μας την πλευρά έχετε αμέριστη συμπαράσταση
και τη βοήθειά μας σε όποιες ενέργειες γίνουν. Νομίζω ότι όλες οι
παρατάξεις συμφωνούν σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κος Θεοδωρακόπουλος.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Καλησπέρα και από εμένα. Δεν νομίζω ότι
κάποιος συνάδελφος, κάποια παράταξη εδώ έχει κάποια άλλη
γνώμη. Σίγουρα αυτό που πρέπει να κοιτάξουμε είναι σύσσωμοι
να πάρουμε μια απόφαση.
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Απλά αυτό που πρέπει να μας ενδιαφέρει λίγο είναι να
κοιτάξουμε πως μπορού με να θωρακίσουμε την όλη κατάσταση.
Διότι συζητάμε για 5+2 αν κατάλαβα, έτσι δεν είναι; 5+2=7 και 3
= 10, προφανώς έπονται και άλλες.
Το

πρόβλημα

λοιπόν

θα

δούμε

ότι

θα

είναι

σχεδόν

καθημερινό. Τ ι μπορεί να γίνει με τη νομική υπηρεσία. Λυπάμαι
δεν είμαι νομικός, δεν το κατέχω, πολύ θέλω να ακούσω και τους
δύο ακόμα νομικούς, ακούσαμε τον κ. Ντηνιακό και τους άλλους
δύο που έπονται μετά από εμένα, ποια είναι η νομική υπόσταση
του πράγματος. Πως μπορούμε, λοιπόν, να θωρακίσουμε αυτή
την κατάσταση.
Δεν μπορεί κάθε φορά που εμφανίζεται μια κεραία να
τρέχουμε να δούμε τι θα κάνουμε. Σίγουρα η νομική υπηρεσία
πρέπει να γνωμοδοτήσει να μας πει τι γίνεται. Υπάρχει νομίζω
ιστορικό στο εν λόγω σημείο πριν 9 χρόνια, οπότε να δούμε η ίδια
νομική

υπηρεσία

ήταν

στο

Δή μο,

να

δούμε

τότε

τι

επικαλεστήκαμε. Υπήρχε μια απόφαση δηλαδή επί του πρακτέου,
εντάξει τα ευχολόγια τα θέλουμε όλοι, το θέμα είναι οι άνθρωποι
πράξεις θέλουν να δουν και αποτέλεσμα όπως και όλοι μας προς
Θεού, δεν είναι κάποιος που δεν είναι σε αυτό.
Πως μπορούμε λοιπόν να θωρακίσουμε την όλη κατάσταση.
Υπάρχει ήδη μια απόφαση από την Πάτρα που διαβάστηκε, να
δούμε αν υπάρχει λοιπόν κάτι από εκεί. Και ποιος είναι ο τρόπος
ώστε μην έχουμε κάθε φορά τα ίδια. Θεωρώ ότι θα είναι σύσσωμη
η απόφασή μας αλλά να πάμε σίγουρα ένα βήμα παρακάτω και να
δούμε τι μπορούμε να κάνουμε.
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Γιατί μην γελιόμαστε, όταν ξυπνάς με μια κεραία απέναντι
από το μπαλκόνι σου στο σπίτι σου δεν είναι ότι καλύτερο για
κανέναν. Δεν ξέρω αν η νομική υπηρεσία καθίσει στο.., το
σχολείο

είναι

στα

300

συν/πλην,

το

ότι

έχει

καρδιοπαθείς

απέναντί μου, το αν έχει κάποιος απινιδωτή ή βηματοδότη.

Το

θέμα είναι πως μπορούμε να θωρακίσουμε αυτή την κατάσταση
ώστε μόλις εμφανίζεται να τελειώνει εν τη γενέσει της. Νομίζω
αυτό θα θέλαμε όλοι μας.
Ανυπ ομονώ να ακούσω πραγματικά και τους συναδέλφους
τους νομικούς και το τι θα πει η νομική μας υπηρεσία. Πως
μπορούμε να θωρακίσουμε. Από εκεί και πέρα ότι κινητοποίηση
έχει ενίοτε αυτό δεν το συζητάμε, θεωρώ ότι όλοι θα είμαστε
παρόντες και θα βοηθήσουμε. Αλ λά επειδή εδώ άπτεται των
νομικών να δούμε λοιπόν πως μπορεί να γίνει κάτι άμεσα.
Αυτό, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Θεοδωρακόπουλο. Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Καλησπέρα σας.

Θέλω να πω δυο πραγματάκια στην αρχή που

έχουν σημασία μ ε την ουσία του ζητήματος πέρα από την κινητή
τηλεφωνία και τα τηλέφωνα διότι σε μια συνάντηση που είχαμε
εδώ με τους κατοίκους της περιοχής εδώ πιο

πάνω με το

δήμαρχο, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και που έτυχε
να είμαι και εγώ, μου ζήτησαν να εί μαι και εγώ, μπήκε ένα θέμα ή
κινητά τηλέφωνα και οποιαδήποτε άλλη συνέπεια ή δεν γίνεται
κάτι άλλο. Κάπως έτσι ειπώθηκε.
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Είπε ο Δήμαρχος ότι το έβαλε, από τη στιγμή που θέλουμε
κινητά τηλέφωνα και θέλουμε να πιάνουν παντού θα υποστούμε
και κάποιες θυσίες . Έχει το τίμημά του. Είναι ένα ζήτημα.
Εγώ θέλω να πω ότι μπορεί να μην είναι όπως είπε κάποιος
τεχνικός,

δεν

είμαι

τεχνικός

να

ξέρω,

τον

άκουσα,

ότι

το

δορυφορικό αυτό σύστημα ακόμα δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Εγώ
πιστεύω ότι μπορεί να εφαρμοστεί, το ερ εύνησα τουλάχιστον αυτό
μπορεί να εφαρμοστεί. Τ ο δορυφορικό αυτό σύστημα όμως είναι
πιο ακριβό.
Λοιπόν, ξεκινάω από το πρώτο, το θέμα των αρμοδιοτήτων.
Σας λέω ότι σήμερα που μιλάμε οι αρμοδιότητες των δήμων και
της περιφέρειας, τώρα της περιφέρειας επει δή συμβαίνει αυτή τη
στιγμή να είναι κυβερνητική είναι ένα ζήτημα γιατί δεν αντιδρά,
αλλά των δήμων έχουν αφαιρεθεί.
Δηλαδή

πλέον

δεν

θα

δίνει

άδειες

καταστημάτων

υγειονομικού ενδιαφέροντος αλλά θα έρχεται ο ενδιαφερόμενος με
γνωστοποίηση αυτά τα χαρτιά.

Στα γνωστοποιώ, ξεκινάω. Από

εκεί και πέρα ποιος θα είναι ο ελεγκτικός μηχανισμός θα το
ψάξουμε.

Σας

αφαίρεσαν

την

λέω

πρόσφατο,

αρμοδιότητα

προχθεσινό

από

το

περιστατικό,

δήμαρχο

της

Νέας

Φιλαδέλφειας και πρέπει να στιγματιστεί αυτό κύριε Δήμαρχε,
αφαίρεσαν

την

αρμοδιότητα

να

δώσει

υψόμετρο

και

περιβαλλοντικούς όρους για να γίνει το γήπεδο της Φιλαδέλφειας
έτσι και όπως θέλουν ο Μελισσανίδης και οι λοιποί.
Αυτά σας τα λέω όχι για να γίνετε σοφότεροι αλλά για να
καταλάβομε που βρισκόμαστε. Άρα μιλάμε τώρ α για το θέμα της
ακτινοβολίας

αν

πηγαίνει

πάνω,

αν πηγαίνει

κάτω.

Εμένα
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κοιτάξτε επειδή τυχαίνει ο αδερφός μου να είναι γιατρός ξέρω ότι
λέει το χρόνο σε οποιονδήποτε δεν πρέπει να κάνει παραπάνω
από δυο ακτινογραφίες, διότι τα ποσοστά της ακτινοβολίας ε ίναι
τεράστια.
Και

γιατί το λέω αυτό;

Ότι έχουν τη δυνατότητα να

ανεβοκατεβάζουν τα ποσοστά της ακτινοβολίας όπως θέλουν,
πολλοί θυμάστε και θα θυμάστε όλοι τι γινόταν με το Τ σερνομπίλ.
Τ α ανεβοκατέβαζαν για να παραμείνει αμείωτη η κατανάλωση των
προϊόντων που θα οδηγήσει και οδηγεί καθημερινά σε καρκίνους
και σε βάθος 30ετίας και να δούμε.
Άρα λοιπόν ξεκινάμε από την έννοια του κέρδους. Παίζονται
τεράστια λεφτά.

Επιτρέψτε μου την έκφραση είναι πολλά τα

λεφτά Άρη. Αντιμετώπισα περίπτωση κεραίας στο Χαλ άνδρι όπου
το μίσθωμα ήταν 5.000 ευρώ και έφτασαν και μέχρι το σημείο να
προσπαθήσουν να με προσεγγίσουν εμένα και ή δυνατόν να με
χρηματίσουν.
Λοιπόν, αυτά είναι πεντακάθαρα πράγματα. Άρα θα πω και
για το νομικό μέρος δυο πράγματα. Θα πρέπει να κινηθούμε
συντονισμένα. Τ ο είπα εδώ στη συνάντηση που κάναμε και με το
δήμαρχο και με τους κατοίκους μπορεί να χρειαστεί να κάνουμε
και ακτιβισμό. Τ ι εννοώ; Να ανέβουμε πάνω να τις κατεβάσουμε
τις κεραίες. Και να βρεθούμε με την απόφαση που θα έχουμε
πάρει

το

Δημ οτικό

Συμβούλιο

κατηγορούμενοι

σε

κάποιο

δικαστήριο για φθορά ξένης ιδιοκτησίας, για οτιδήποτε άλλο, για
αυτοδικία κλπ.
Ας βρεθεί λοιπόν δικαστήριο να μας καταδικάσει για αυτό το
λόγο. Θεωρώ ότι για όλους θα είναι τιμή τους αν δεν βρούμε λύση
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Δικ ονομικά όποιος σας είπε, δεν πιστεύω ότι μπορεί να

το είπε δικηγόρος αυτό, για Συμβούλιο της Επικρατείας δεν έχει
καμία

αρμοδιότητα

το

Συμβούλιο

της

Επικρατείας.

Ούτε

προσφυγή, ούτε αίτηση αναστολής, ούτε προσωρινή διαταγή.
Αρμόδια είναι μόνο τα διοικητικά , τα πολιτικά δικαστήρια με
την αίτηση αναστολής και με τακτική αγωγή μετά αν χαθεί. Δεν
έχει καμιά δουλειά το Συμβούλιο της Επικρατείας, ξεχάστε το
αυτό δεν ξέρω ποιος σας το είπε. Και θα το πω ευθέως,
ενδεχόμενα να σας το είπε κάποιος για να σας αποφύγει .
Δεν έχει παιδιά δουλειά το Συμβούλιο της Επικρατείας είμαι
κατηγορηματικός. Θα έλεγα έχω μια επιφύλαξη κλπ.

Πάμε στο

θέμα το Δήμου. Δυστυχώς η νομολογία, μέχρι σήμερα νομολογία
σημαίνει αποφάσεις των δικαστηρίων, έχει αποφανθεί ότι δεν
μπορούν οντότητες όπως είναι οι συλλογικοί, ο Δήμος που
εκπροσωπεί το σύνολο των δημοτών να κάνει αυτός προσφυγή.
Και

το

λέει

με

την

έννοια

ότι

όταν

έχω

ακτινοβολία

προσβάλει εμένα προσωπικά, εσάς, το συνάδελφο κλπ.

Δεν

προσβάλει το Δήμο ως Δήμο. Ο Δήμος όμως σωστά είπε ο
Δήμαρχος μπορεί να κάνει πρόσθετη παρέμβαση στην αίτηση που
θα κάνετε εσείς σαν Δήμος και να πει βεβαίως υποστηρίζω αυτή
την αίτηση που κάνουν και ζητώ να κατεβούν οι κεραίες. Μιλάμε
από την τεχνική της νομικής διαδικασίας και διατύπωσης.
Τ ώρα, το θέμα τ ης οικονομικής ενίσχυσης δεν θεωρώ ότι
είναι απεριόριστα τα λεφτά τα οποία θα χρειαστούν. Προκειμένου
για την υγεία μας νομίζω ότι δεν είναι θυσία, σε κάποιους μπορεί
να είναι τα 10, 15, 20 ευρώ που θα χρειαστεί ο καθένας να βγάλει
από την τσέπη του και να δώσει για ένα τέτοιο θέμα. Ο Δήμος
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πιστεύω ότι έχει, δεν το ξέρω δεν είμαι απόλυτος, έχει κάποια
δυνατότητα να ενισχύσει τουλάχιστον με την παρέμβασή του αυτή
την οποία θα κάνει έτσι και αλλιώς.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Ασπρογέρακα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Μισό λεπτό, επειδή μίλησα τώρα και με τη δικηγόρο πάλι, είναι
ακριβώς έτσι όπως τα είπε ο κος Ασπρογέρακας. Δηλαδή ούτε
στο Συμβούλιο Επικρατείας δεν μπορούμε να κάνουμε και βέβαια
επειδή είναι νομικό πρόσωπο ο Δήμος δεν μπορεί να κάνει, αυτό
που σας έλε γα ακριβώς ισχύει.
Έχουμε εδώ, δεν θα σας το διάβασα πριν, έχουμε την αίτηση
ασφαλιστικών μέτρων που την έκαναν οι κάτοικοι του Δαφνίου.
Τ ην κάνει λοιπόν ο Εξωραϊστικός Σύλλογος Δαφνίου, ο Σύλλογος
Γονέων

του

6ου

Δημοτικού

Σχολείου

και

3

κάτοικοι.

Αυτή

εκδικάστηκε στις 17 Μαρτίου, ο Δήμος παραστάθηκε, παρενέβη
με τη δικηγόρο και περιμένουμε την απόφαση. Η απόφαση ακόμα
δεν έχει βγει 17/3. Μακάρι να είναι θετική η απόφαση και μάλιστα
στηρίχθηκε και πάνω στην απόφαση της Πάτρας. Πρέπει να
πούμε

η

απόφαση

της

Πάτρας

είναι

οδηγός.

Βλέπετε

μια

απόφαση είναι και την έχουμε ο ένας με τον άλλον.
Λοιπόν, πάνω σε αυτή την απόφαση είναι όλη αυτή εδώ η
αίτηση που είναι εξειδικευμένος δικηγόρος σας λέω που την έκανε
και για το Δαφνί. Και αυτό συζητάμε τώρα και με τους κ ατοίκους
της λεωφόρου Καβάλας και να γίνει το ίδιο και εδώ. Δηλαδή αυτές
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45
όπως

τα

είπε

ο

κος

Ασπρογέρακας είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στον κ. Φουρλή.
Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:
Έχουμε ξανασυζητήσει για αυτό το θέμα και είχα πει και άλλη
φορά ότι εδώ υπάρχουν δυο έννομα αγαθά τα οποία πρέπει να
υπερασπίσουμε. Τ ο ένα έννομο αγαθό είναι αυτό που είχαμε πει
και με τη διαφήμιση που λέει σήμα καμπάνα, γιατί ο κος Μποζίκας
είπε ψάχνουμε γωνία για γωνία γιατί δεν σας ακούω καλά. Και το
άλλο το οποίο είναι και πολυτιμότερο είναι το θέμα υγείας.
Σαφώς λοιπόν σε αυτά τα δυο τα έννομα αγαθά σε όλους
καταλαβαίνουμε ότι υπερισχύει το θέμα υγείας. Ναι, είναι καλό
όπως είπε ο κος Ασπρογέρακας, χωρίς αυτό δεν μπορούμε,
έχουμε εδώ τον κύριο Πρόεδρο όπ ως και εγώ και οποιοσδήποτε
άλλος επικοινωνούμε για θέματα επαγγελματικά αλλά εδώ είναι
και θέματα τα οποία έχουμε προγενέστερη απόφαση πριν 8, 9
χρόνια που μας είπε και ο κος Γιαννακόπουλος, αλλά 42 είπατε
κεραίες κύριε Δήμαρχε, είναι πάρα πολλές. Δεν ξέρ ω αν είναι
πρόσφορο το έδαφος εδώ σε εμάς, φαίνεται ευδοκιμεί εύκολα
εδώ, έχει καλό κλίμα για αυτούς.
Είναι αλήθεια ότι αυτούς τους μετρητές που βάζουν αυτοί
ανά πάσα στιγμή, εδώ οι ταξιτζήδες αλλάζουν.., φαντάσου να
πάνε να μετρήσουν πως ανεβοκατεβαίνει η ένταση αυτών των
γεγονότων. Αυτά δεν έχουν καμιά αξιοπιστία.
Και φαντάζομαι αν κινηθούμε, συμφωνούμε όλοι δεν μπορεί
να αποστεί κανένας από τέτοια απόφαση με την πρόταση του
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δημάρχου, αλλά φαντάζομαι είπατε κάτι, αν το διώξουμε από εκεί
θα

πάρει

ψάχνουμε

κάποια
να

άλ λα

βρούμε

μέτρα

παραπάνω

δικηγόρους,

άλλοι

και
θα

άντε
λένε

πάλι

θα

Συμβούλιο

Επικρατείας που δεν είναι σωστό γιατί είναι ασφαλιστικά μέτρα,
έχουμε και την απόδειξη αυτή που καταθέσαμε με καλό δικηγόρο
το οποίο προσεπικαλείται και την απόφαση π ου είναι οδηγός,
φάρος κάποιοι είπαν. Αλλά και είναι θέμα το οποίο πρέπει να το
δει και η πολιτεία γενικότερα.
Εμείς θα συμφωνήσουμε, εμείς θα έχουμε τη συνδρομή
τεχνικών, νομικών, χρηματικών. Ο καθένας μπορεί να δώσουμε
και

από

χρήματα

εάν

δεν

νομιμοποιεί ται

ο

Δήμος,

αν

δεν

δικαιολογείται με κάποιο κωδικό να μπορεί με την πρόσθετη
παρέμβαση να δώσουμε στο δικηγόρο τα χρήματα τα οποία ξέρει
εμείς οι πολίτες και ενδεχομένως και με την πρόσθετη παρέμβαση
ο Δήμος.
Αλλά είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει πράγματι ν α το δει και
η πολιτεία. Ή πρέπει αυτοί οι κύριοι εάν ισχύει αυτό που είπατε
Δήμαρχε διότι τεχνικός δεν είμαι, ότι υπάρχει δορυφόρος ο
οποίος πράγματι μειώνει έλεος, διότι η ζημία η οποία υφιστάμεθα
δεν είναι μόνο ότι πεθαίνουμε και αυτά που ξοδεύουμε σε
γιατρούς το κράτος πληρώνει πιο πολλά τότε.

Έτσι δεν είναι

κύριε Σπηλιόπουλε που είστε Πρόεδρος σε νοσοκομείο;
Έχουμε καρδιολόγο εδώ πέρα, μας είπε για μαγνητικά
πεδία.

Έχουμε αδερφό γιατρό ο οποίος είπε πάνω από δυο

ακτινοβολίες. Φανταστείτε εγώ εδώ πέ ρα που έκανα δέκα τι έχω
να υποστώ, θα πεθάνω γρήγορα. Τ έλος πάντων.

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

47

Λοιπόν, συμφωνούμε. Όποια βοήθεια, συνδρομή και είμαστε
αρωγοί στην προσπάθειά σας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Πρόεδρε, επί προσωπικού. Ο κος Φουρλής φημίζεται για το λεπτό
του χιούμορ. Σήμερα παρε κτράπη και απομόνωσε μια φράση από
μια πεντάλεπτη τοποθέτησή μου, δεν πειράζει του το συγχωρώ.
Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:
Ποια φράση, τι είπα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θα ήθελε; Ο κος Κέντρης.
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ:
Επειδή ήμουν παρών στις κινητοποιήσεις τις οποίες έκαναν οι
κάτοικοι της Αγίας Γρηγορούσας. Νομική δεν γνωρίζω πάρα πολύ
καλά, έχουμε πολλούς νομικούς και έγκριτους οι οποίοι μας
επεξηγούν διάφορα πράγματα και θα τα δείτε και εσείς αύριο.
Θέλω να πω στους κατοίκους
κινητοποίηση,

χωρίς

να

ότι

χωρίς

μπορέσουν

αγώνες,

κάποιοι

χωρίς

κάτοικοι

να

καταλάβουν ότι το συμφέρον το να είμαστε υγιείς είναι πάνω από
όλα δεν θα μπορέσουμε να κατορθώσουμε τίποτα. Για αυτό
λοιπόν

καλώ

βρίσκονται

τους

πάντοτε

αποδεικνύεται

εκ

κατοίκους

της

Αγίας

σε

εγρήγορση,

σε

των

πραγμάτων

και

Γρηγορούσας

αγώνες
επί

και

της

να

τελικώς
πολιτικής

κατάστασης που ζει σήμερα η Ελλάδα ότι χωρίς αγώνες δεν
υπάρχει κανένα μέλλον όχι για εμάς τους ίδιους αλλά πολύ
περισσότερο για τα παιδιά μας.
Εμείς μπορεί να έχουμε διανύσει και να βρισκόμαστ ε σε μια
ηλικία, έχουμε όμως παιδιά τα οποία πάνε σε σχολεία και έχουμε
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υποχρέωση να προστατεύσουμε την υγεία αυτών των παιδιών.
Εμείς

μπορεί

να

είμαστε

άρρωστοι,

να

έχουμε

διάφορα

προβλήματα αλλά τα παιδιά μας πρέπει να τους δώσουμε ένα
καλύτερο περιβάλλο ν, ένα καλύτερο μέλλον.
Θα πω λοιπόν στους κατοίκους της Αγίας Γρηγορούσας ότι ο
συνδυασμός η Πόλη της Προοπτικής θα είναι πάντα μαζί τους σε
ότι αγώνες χρειαστούν ακόμη και αν κινηθούμε σε παρυφές
νομιμότητας,

ακόμη

και

αν

χρειαστεί

να

πάμε

σε

κάποιο

δικαστήριο σαν κατηγορούμενοι. Δεν πρέπει να αφήσουμε τέτοιες
ενέργειες κατοίκων της περιοχής μας να βρουν έδαφος για να
δημιουργούν τέτοια σοβαρά προβλήματα.
Καλώ λοιπόν όλους και είμαστε σε διάθεση και εγώ και ο κος
Θεοδωρακόπουλος και άλλοι συνάδελφοι ότι θ α είμαστε παρόντες
σε

όποιες

κινητοποιήσεις

χρειαστεί

να

κάνουμε.

Και

εξουσιοδοτούμε τον κύριο δήμαρχο και τη νομική υπηρεσία του
Δήμου και όλους τους έγκριτους νομικούς, τον κ. Ντηνιακό, τον κ.
Φουρλή,

τον

κ.

Ασπρογέρακα

και

όλους

όσους

θέλουν

να

βοηθήσουν σε αυτό το πρόβλημα με τις γνώσεις τους, με την
επιστημονική δεοντολογία την οποία κατέχουν να μπορέσουν να
βοηθήσουν τους κατοίκους.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κύριο Κέντρη. Μισό λεπτάκι, να ολοκληρώσουν
οι συνάδελφοι. Ποιος άλλ ος συνάδελφος θα ήθελε να μιλήσει; Ο
κος Μοσχονάς, ο κος Τ σατσαμπάς και ο κος Καραγιάννης.
Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
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Καλησπέρα και από εμένα. Τ ώρα νομικά, ιατρικά νομίζω είπαμε
πολλά. Εγώ περισσότερο θέλω να μιλήσω σαν Πρόεδρος της
Ένωσης Γονέων μιας και έχω και αυτή την ιδιότητα. Ήδη οι
σύλλογοι γονέων και στο 5 ο Δημοτικό στα … έχουν σταθεί μαζί με
τους κατοίκους εκεί μπροστά στον αγώνα για να φύγει η κεραία.
Τ ο ίδιο έγινε και παλαιότερα με το 6 ο Δημοτικό στο Δαφνί.
Εμείς

σαν

συντονίσουμε

Ένωση
όλους

Γονέων
τους

κάνουν

συλλόγους

μια

προσπάθεια
προκειμένου

να
να

αντιμετωπίζονται μαζικά και με κινητοποίηση τα ζητήματα αυτά
των κεραιών στις κατοικημένες περιοχές. Με αυτή την έννοια το
ίδιο πράγμα θα γίνει και στη Γρηγορούσα. Και οποιαδήποτε
στιγμή χρειασ τεί να έχουμε μια επαφή σαν Ένωση Γονέων εκεί,
δεν

ξέρω

αν

θα

σχηματιστεί

και

μια

επιτροπή

από

τη

μπορούμε

να

Γρηγορούσα, κανονικά πρέπει να υπάρχει μια επιτροπή.
Να

υπάρχει

συντονίσουμε

μια

όλα

τα

επικοινωνία
βήματα

για

μαζί
να

να

είναι

μαζικές

οι

κινητοποιήσεις που πρέπει να γίνουν. Γιατί καλά όλα τα άλλα
αλλά χωρίς κινητοποίηση δεν νομίζω ότι μπορούν να γίνουν πάρα
πολλά πράγματα.

Υπάρχει απόφαση, θα είναι η Ένωση Γονέων

ασυζητητί στο πλευρό των κατοίκων, θα κινητοποιήσουμε και
τους συλλόγους αρκεί να υπάρχει μια επαφή και να υπάρχει ένας
συντονισμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Πριν από λίγες μέρες συζητούσαμε ως δημοτική παράταξη με τον
Βαγγέλη Ντηνιακό και άλλους συνεργάτες που έχουμε το θέμα της
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οδού Φαβιέρου στα πλαίσια μιας αναβάθ μισης η οποία χρειάζεται
δεδομένου ότι είναι γνωστό ότι η οδός Φαβιέρου διχοτομεί τη
Γρηγορούσα σε άνω και κάτω Γρηγορο ύσα.
Και δεν το λέω κατ΄ αποκλειστικότητα, νομίζω όλες οι
δημοτικές παρατάξεις το έχουν στο πρόγραμμά τους προκειμένου
να

υπάρξει

μια

ανα βάθμιση,

να

υπάρξει

διαπλάτυνση

των

πεζοδρομίων, να υπάρξουν φωτιστικά, δεντροστοιχίες, καθιστικά.
Ώστε να μπορέσουν οι δυο γειτονιές να έρθουν πιο κοντά και όλη
μαζί η Γρηγορούσα να είναι μια πιο αναβαθμισμένη γειτονιά,
συνοικία.
Μας πρόλαβε όμως εδώ τώ ρα ένα δυσάρεστο γεγονός. Αντί
να

πάμε

σε

βήμα

αναβάθμισης

που

φαντάζομαι

θα

συμφωνούσαμε όλοι εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και η διοίκηση
του Δήμου, αντί λοιπόν να πάμε σε βήμα αναβάθμισης βλέπουμε
ότι

επιχειρείται

ένα

βήμα

υποβάθμισης

της

οδού

Φαβιέρου

δεδομένου ότι η ύπαρξη εκεί μιας ακόμα κεραίας, υπάρχει αυτή η
γνωστή κεραία του Λαχανά για την οποία έχουν γίνει πολλές
συζητήσεις,

αντικειμενικά

θα

υποβαθμίσει

τη

γειτονιά

περισσότερο.
Νομίζω ότι ειπώθηκε από τον Βαγγέλη Ντηνιακό ότι δεν είναι
τυχαία

η

περί οδος

που

ξεκίνησαν

οι

εργασίες.

Προφανώς

επιχειρείται ένας αιφνιδιασμός λόγω των ημερών των εορτών
όπου οι υπηρεσίες και η ετοιμότητά τους και η εγρήγορσή τους
πέφτουν αλλά ακόμα και των κατοίκων με την έννοια ότι υπάρχει
η

επίσκεψη

πολλές

φορές

στην

επαρ χία

αυτές

τις

ημέρες,

θεώρησαν ότι βρήκαν την ευκαιρία.
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Να θυμίσω γιατί ακούστηκαν λάθος ημερομηνίες ότι είχε
συζητηθεί

πάλι

από

τον

ίδιο

τον

ιδιοκτήτη

στο

ίδιο

μέρος

Φαβιέρου 30 να τοποθετηθεί η κεραία. Αυτό ήταν πριν από 12
χρόνια. Τ ύχαινε τότε και ήμουν μέλος της διοίκησης με δήμαρχο
τον Κυριάκο τον Ντηνιακό, καλό είναι να ακούγονται και ονόματα
για να μην γίνονται έτσι συγχύσεις μέσα από τις συζητήσεις όπου
υπήρξε κινητοποίηση ομόφωνη όλων των δημοτικών παρατάξεων
με δυναμική παρουσία και είχαμε το αποτ έλεσμα που είχαμε να
αποτρέψουμε να τοποθετηθούν οι κεραίες. Η συγκεκριμένη κεραία
αλλά και αλλού.
Άκουσα με έκπληξη ότι έχουν φτάσει στον αριθμό 42 στο
Χαϊδάρι. Τ ότε αν θυμάμαι καλά υπήρχαν συνολικά σε όλη την
έκταση

της

πόλης

11

κεραίες

και

είχαμε

αποτρ έψει

την

τοποθέτηση 8 κεραιών. Στη συνέχεια βέβαια για πολλούς λόγους
και νομοθετικούς με την έννοια ότι αμβλύνθηκε η διαδικασία αυτή
νομικά, παράλληλα πιστεύω ότι υπήρξε και μια ατονία έως και
αδιαφορία στη συνέχεια από τις επόμενες δημοτικές αρχές, είχα με
αυτή την εξέλιξη.
Δεν

θέλω

να

μακρηγορήσω,

ακούστηκαν

πάρα

πολλά

πράγματα σημαντικά τα οποία νομίζω ότι όλα θα αποτελέσουν
ερεθίσματα για να αντιμετωπίσουμε αποτελεσματικά το ζήτημα.
Εγώ λίγο θα διατυπώσω μια μικρή διαφωνία λέγοντας ότι το
θέμα δεν εί ναι νομικό. Σαφέστατα πρέπει να αντιμετωπιστεί και
νομικά αλλά κατ΄ εξοχήν είναι πολιτικό και κοινωνικό.

Εδώ

υπάρχει ένας συμπολίτης μας δυστυχώς ο οποίος επιχειρεί να
απαξιώσει τη γειτονιά του, να απαξιώσει αν θέλετε οικονομικά,
κοινωνικά, υγειονομικά το υς γείτονές του, τους συμπολίτες του
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και νομίζω ότι σε καμία περίπτωση ο Δήμος αυτή την ενέργεια του
συμπολίτη μας δεν πρέπει να την αφήσει να εξελιχθεί και δεν
πρέπει και να τη συγχωρήσει.
Και κλείνοντας θέλω να πω ότι δεν πρέπει να υπάρξει ούτε
ώρα

χαμένου

χρόνου.

Πέρα

από

σαφέστατα

τη

νομική

υποστήριξη, την καλύτερη δυνατή και δεν είναι εδώ ο τόπος και ο
χρόνος για να πούμε ακριβώς τι θα γίνει, σαφέστατα υπάρχουν οι
ειδικοί

για

να

κινητοποίηση

το

για

κάνουν.
αυτό

Θα

εγώ

θα

πρέπει

να

διαφω νήσω

υπάρξει

άμεση

αύριο

να

γίνει

στον

τόπο

συνάντηση στο δημαρχείο.
Θα

πρέπει

συγκεκριμένο

αύριο

που

να

γίνει

επιχειρείται

συνάντηση

αυτό

που

επιχειρείται

το

όπως

ειπώθηκε και εκεί να ακουστούν αυτά που πρέπει να ακουστούν
ώστε αμέσως να πάει το πρώτο ερέθισμα στον ιδι οκτήτη, στις
εταιρίες παντού ότι σε καμία περίπτωση ο Δήμος, οι κάτοικοι, η
γειτονιά δεν θα αφήσουμε να εξελιχθεί αυτό το οποίο επιχειρείται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Καλησπέρα, θα είμαι σύντομος. Θέλω να θέσω κάποια ζητήματα
που

κατά

τη

γνώμη

μου

είναι

σοβαρά

και

θα

πρέπει

να

περιληφθούν και στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε
ολοκληρωμένα να διατυπώνει και την αντίθεσή μας γιατί οι
κεραίες δεν ξεφυτρώνουν γιατί φυτεύει κάποιος ένα σπόρο. Δεν
είναι δια της φυσικής διαδικασίας ό πως είναι τα λουλούδια.
Υπάρχει κάποιος λόγος που φυτρώνουν οι κεραίες.

Οι

κεραίες λοιπόν φυτρώνουν και πολλαπλασιάζονται όχι γιατί ή
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να υπάρχει αυθαιρεσία

των δημοτικών αρχών αλλά κυρίως οι κεραίες ξεφυτρώνουν και
εδώ πέρα το έχουμε ζήσει κατά καιρούς αρκετές φορές, αλλά το
βασικό ζήτημα δεν είναι αυτό.
Τ ο βασικό ζήτημα είναι ότι οι κεραίες κινητής τηλεφωνίας
ξεφυτρώνουν και θα γίνονται όλο και περισσότερες όσο υπάρχει
ανταγωνισμός μεταξύ των εταιριών κινητής τηλεφων ίας. Αυτός ο
ανταγωνισμός

θα

μεγαλώνει

με

σκοπό

το

κέρδος

τους

και

μπροστά στο κέρδος τους δεν θα υπολογίζεται καμία ανθρώπινη
ζωή.
Τ ο ίδιο βέβαια δεν συμβαίνει μόνο στη γειτονιά μας. Τ ο ίδιο
συμβαίνει και με τους εργαζόμενους που έχουν στη δουλειά τους.
Όπως ξέρετε και έχει καταγγελθεί αρκετές φορές στις ίδιες αυτές
εταιρίες δουλεύουν εργολαβικά εργαζόμενοι με 200, 150, 250
ευρώ 8ωρα, 10ωρα, 12ωρα, σπαστά κλπ.

Με καταγγελίες για

πρόβλημα στα αυτιά, στον εγκέφαλο, κινητικές κλπ.
Οι ίδιες αυτές εταιρίες είναι αυτές που προφυλάσσει το
κράτος με επαναλαμβανόμενες νομοθετικές ρυθμίσεις. Είναι αυτές
που το ίδιο το κράτος αφαίρεσε από τους δήμους, από αυτούς
τους δήμους που η δημοτική τους αρχή ήθελε να σταματάει αυτή
τη διαδικασία, αφαίρεση το δικαίωμα να π αρεμβαίνει και να
αποφασίζει. Είναι ίδιες που σε κάθε ταξίδι όλων των υπουργών,
όλων των κυβερνήσεων ακολουθούμε μαζί σαν κουστωδία γιατί
είναι αυτές που είναι μεγάλες επιχειρήσεις που μπορούν να
δίνουν την ανάπτυξη ή που εξάγουν το επιχειρηματικό τους
προϊόν όπως έγινε με τις εταιρίες κινητής τηλεφωνίας στα ταξίδια
των αντίστοιχων υπουργών στην Κίνα και αλλού.
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Άρα λοιπόν εδώ πέρα αυτές οι εταιρίες είναι αυτό που λέμε
εμείς ότι μπροστά στα κέρδη τους δεν λογαριάζουν πουθενά σε
όλη μας τη ζωή στους εργαζόμεν ους που έχουν, στον τρόπο που
λειτουργούν από την ίδια τους τη φύση, δεν λογαριάζουν τίποτα.
Όχι μόνο την υγεία μας, δεν τους απασχολεί. Και μάλιστα
διαμορφώνουν

έτσι

και

το

νομοθετικό

πλαίσιο

ώστε

να

εξυπηρετούνται.
Τ ι λένε τώρα;

Και δεν έχει καταγγελθεί μόνο εδώ. Λένε ότι

οι υπάλληλοι στις καταγγελίες που γίνονται στο Δημόκριτο έχουν
τις πληροφορίες και κατεβάζουν το σήμα προκειμένου να μην
μπορούν να βρεθούν οι παρανομίες τους ή όχι.

Στους δήμους

που αιρετοί έχουν πάει και αντίστοιχα κάποιοι τους ονομά σανε
ακτιβισμούς, δεν είναι ακτιβισμοί είναι οι κινητοποιήσεις των
κατοίκων οι οποίες έχουν πάρει οργανωμένα χαρακτηριστικά
ακόμα δικάζονται. Όπως παραδείγματος χάρη στη Σάμο με ποινές
κλπ.
Αντίστοιχα δεν είναι μόνο αυτό που είπε ο Δήμαρχος και έχει
δίκιο. Γιατί ξέρετε η τεχνολογία πήρε μέσα το μαχαίρι. Μπορεί να
το

χρησιμοποιήσει

κάποιος

για

να

σκοτώσει,

μπορεί

να το

χρησιμοποιήσει για να κόψει και το ψωμί. Δεν είναι επειδή πρέπει
να θέλουμε να έχουμε κινητά να μην έχουμε κεραίες.

Δεν είναι

έτσι τα πράγμ ατα.
Αυτό συμβαίνει γιατί θέλουμε να εξυπηρετούνται και το
κράτος θέλει να εξυπηρετούνται οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Θα
μπορούσαμε

να

έχουμε

πληρώνουμε

χρυσά

γιατί

και
τα

κινητά

και

φτηνά

πληρώνουμε

να

μην

τα

χρυσά

για

να

οικονομάνε και ταυτόχρονα να μην προσβάλλεται η υγεία μας.
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Υπάρχουν.

Δεν

μπορεί

να

δημιουργηθούν οργανωμένα πάρκα κεραιών που να προβλέπονται
όλα, τα πάντα;
τους

Υπάρχει αυτή η τεχνολογία;

είναι, γιατί δεν τα πληρώνουν;

Υπάρχει. Στα χέρια

Γιατί δεν θέλουν να

χαλάσουν μία. Τ ους είναι πολύ πιο φτηνό αυτό και βρίσκουν
τρόπους με καμινάδες, με καμουφλάζ, ο καθένας εφευρίσκει ότι
θέλει και η λύση είναι μήπως βρεθούν κάποιοι συνάδελφοι, το
μπούλινγκ σε έναν άνθρωπο, σε έναν κάτοικο ο οποίος τελικά με
ατομική του επιλογή επε ιδή του έχει δώσει όμως το κράτος και
νομοθετικές

ρυθμίσεις

σε

αυτή

την

επιλογή

να

μπορεί

να

τσιμπήσει και αυτός κανένα ψίχουλο από την πίτα να έχουν
προβλήματα υγείας οι διπλανοί τους.
Άρα νομίζω, το είπαν και άλλοι συνάδελφοι, η λύση δεν θα
είναι να μπλέ ξουμε σε ένα νομικό αγώνα. Ξέρετε το νομικό
οπλοστάσιο και υπέρ τους είναι και έχουν όλους τους τρόπους για
να μπορέσουν τους καλύτερους δικηγόρους ακόμα -ακόμα να
αλλάξουν

και

εξυπηρετούν.

το

ίδιο

Όπως

το

πλαίσιο

έφερε

το

που

αυτοί

παράδειγμα

οι

νόμοι

τους

ο

συνάδελφος

Ασπρογέρακας με το γήπεδο στη Νέα Φιλαδέλφεια.
Άρα αυτό που θα τους εμποδίσει και αυτό που θα σταθεί
πραγματικά εμπόδιο και στο γείτονα που μετά από 5 χρόνια θα
του έρθει η φαεινή ιδέα να λειτουργήσει με τον ίδιο τρόπο είναι
μόνο η λαϊκή κινη τοποίηση της γειτονιάς εκεί πέρα. Είτε θα γίνει
αυτό με υπογραφές, είτε με..

Και όλα τα υπόλοιπα να τα

χρησιμοποιήσουμε αλλά αυτό είναι ο μοναδικός τρόπος ο οποίος
θα εξασφαλίσει ότι εκεί πέρα όχι μόνο δεν θα γίνει κεραία αλλά
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και στη γειτονιά πραγματικά δεν θα υπάρξει κανένα ζήτημα για
πολλά χρόνια.
Και με αυτές τις σκέψεις, νομίζω είπα και πολλά, να κλείσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο να κλείσουμε τη συζήτησή μας.
Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, εγώ νομίζω ότι έγινε μια πολύ καλή συζήτηση, υπάρχε ι
ομοφωνία

του

διαφορετικό.

Δημοτικού

Συμβουλίου,

δεν

ακούστηκε

κάτι

Ότι θα πρέπει να οργανώσουμε με τον καλύτερο

τρόπο τον αγώνα ούτως ώστε να κατέβουν αυτές οι κεραίες και
της Φαβιέρου και βέβαια έχουμε και στη λεωφόρο Καβάλας.
Να πω ότι θα πάμε σε συν δυασμό ενεργειών, δηλαδή δεν
απορρίπτουμε καμιά ενέργεια. Και την κινητοποίηση των κατοίκων
και τα δικαστικά μέτρα τα οποία θα πρέπει να πάρουμε γιατί
αυτός ο συνδυασμός θα φέρει και το καλύτερο αποτέλεσμα.

Δεν

υποτιμάμε δηλαδή κανένα μέτρο το οποίο μπορο ύμε να πάρουμε.
Έστω και αν έχουμε αμυδρές ελπίδες, έστω και αν έχουν όπως
είπαμε πριν βρει όλα αυτά τα μέσα που να περιορίζουν τη λήψη
θετικών αποφάσεων εμείς θα αξιοποιήσουμε και την παραμικρή
χαραμάδα που μπορεί να μας δώσει μια θετική απόφαση.
Να πω εδώ ότι, δεν ήθελα τώρα να αναφερθώ αλλά για τη
Φαβιέρου που ακούστηκε πριν μάλλον ο συνάδελφος που ήταν η
μοναδική παραφωνία στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί ήθελε να πει
και κάποια άλλα πράγματα, ο κος Τ σατσαμπάς ξεχνάει ότι εδώ σε
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο έχουμε εγκρίνει το ΣΧΟΑΠ που
αναφέρεται

στην

αναβάθμιση

περιοχών

και

εντάξαμε
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την

αναβάθμιση,

την

ανάπλαση της οδού Φαβιέρου.
Αυτό το λέω έτσι για εσάς γιατί πιθανόν να μην αιωρείται για
να μην έρθει σήμερα κάποιος, πο υ θα έρθει προφανώς αφού
ετοιμάζεται να κάνει βαρύγδουπες δηλώσεις για την αναβάθμιση
της Φαβιέρου. Ήδη αυτή έχει ενταχθεί σε πρόγραμμα το οποίο με
την υλοποίησή του θα αλλάξει μορφή και η Φαβιέρου και η
Γρηγορούσα που από την τακτική που ακολουθούσαν κάπ οιοι όλα
τα προηγούμενα χρόνια για να λέμε τα πράγματα με το όνομά
τους είναι σε αυτό το χάλι. Έχει καταντήσει να είναι η χειρότερη
συνοικία της πόλης. Δεν έγιναν ξαφνικά όλα αυτά.
Αυτά

είναι

μια

διαδικασία

πολύχρονη

που

οδήγησε

τη

Γρηγορούσα στην καθυστ έρηση. Και αν δεν υπήρχε εκεί και η
ενεργοποίηση των κατοίκων από παλιά, βλέπετε δεν το λέω
τυχαία τον Μπάμπη τον Μαράκο και κάποιους παλιούς εδώ πέρα
που

βλέπω.

Αν

δεν

υπήρχαν

αυτοί

να

παλέψουν

για

να

διεκδικηθούν πράγματα ούτε σχολείο θα είχαμε τώρα λύκε ιο στη
Γρηγορούσα ούτε ότι κατακτήθηκε όλα τα προηγούμενα χρόνια.
Γιατί οι δημοτικές αρχές δεν είχαν επιλέξει τη Γρηγορούσα για την
αναβάθμισή της. Είχαν επιλέξει την αναβάθμιση και τη βιτρίνα στο
κεντρικό Χαϊδάρι και σε κάποιες άλλες περιοχές.
Για να τελειώσω, λοιπόν, αύριο θα συναντηθούμε.
μια επιτροπή αγώνα.

Ορίστε

Αύριο στις 10:00 δεν ξέρω αν εξυπηρετεί,

εγώ ήδη μίλησα με τους δικηγόρους θα είναι και οι δυο δικηγόροι
εδώ. Θα δούμε τα βήματα που θα κάνουμε και θα πάμε βέβαια και
την επίσκεψη και στους ιδιοκτήτες που δεν είναι μπούλινγκ, είναι
πίεση. Για να μην καταγράφονται στα πρακτικά τέτοιες λέξεις.
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Είναι πίεση που θα πρέπει να ασκηθεί και σε αυτούς. Γιατί αυτοί
θα βγάλουν από το ενοίκιο 5000 ευρώ, δεν ξέρω πόσα θα
βγάλουν, 7000 γιατί ακούγονται διάφ ορα νούμερα, μέχρι 10.000
και το ξέρουν συνειδητά ότι αυτό θα είναι σε βάρος κάποιων
άλλων συνανθρώπων τους.
Άρα ομόφωνη απόφαση νομίζω.

Συμφωνούμε σε όλα. Θα

κάνουμε ότι είναι δυνατόν.
Κα ΣΑΡΡΗ:
Ευχαριστούμε για όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να είστε καλά. Νομίζω ότι ήμασταν σαφείς, μην ξαναγυρνάμε στα
ίδια. Περνάμε στο αίτημα..

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο Ε.Η.Δ.
Ψήφισμα από την Επιτροπή Αγώνα Εργαζομένων στη Δομή
Φιλοξενίας Προσφύγων στο Σκαραμαγκά

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Περνάμε στο ψήφισμα που έχουν καταθέσει η επιτροπή αγώνα
εργαζομένων στη δομή φιλοξενίας προσφύγων στο Σκαραμαγκά.
Να έρθει ο εκπρόσωπος των εργαζομένων στο μικρόφωνο.
Παρακαλώ συνάδελφοι να δώσουμε λίγο προσοχή, είναι
σοβαρό το θέμα.
Κα ΦΩΤΗ:
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Καλησπέρα σ ας, ονομάζομαι Τ όνια Φώτη και είμαι μέλος της
επιτροπής αγώνα των εργαζομένων στη δομή φιλοξενίας του
Σκαραμαγκά.
Εμείς βρισκόμαστε σήμερα εδώ να ζητήσουμε τη στήριξη του
Δημοτικού

Συμβουλίου

για

να

καταθέσουμε

ένα

αίτημα

στο

Υπουργείο Εργασίας για παράτα ση ανανέωσης των συμβάσεων.
Αυτή τη στιγμή διανύουμε τον 8 ο μήνα και τελευταίο της
σύμβασης που υπογράψαμε..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συγνώμη, σας παρακαλώ όσοι είναι να αποχωρήσουν με λίγη
ησυχία να μπορέσει να συνεχιστεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Οι
δημοτικοί σύμβουλοι δ εν ακούν.
Συνεχίστε, παρακαλώ.
Κα ΦΩΤΗ:
Αυτή τη στιγμή που διανύουμε τον τελευταίο μήνα εργασίας μας,
της 8μηνης εργασίας μας βάσει της σύμβασης που υπογράψαμε
είναι αλήθεια όμως ότι παρότι δυστυχώς δεν ήταν ένα πρόγραμμα
καλά σχεδιασμένο όλοι μας φροντ ίσαμε να προσφέρουμε τον
καλύτερό μας εαυτό.
Φροντίσαμε

να

επιμορφωθούμε,

να

παρακολουθήσουμε

διαλέξεις, ημερίδες για να μπορέσουμε να προσφέρουμε στους
ωφελούμενους στους πρόσφυγες αυτό που τους αξίζει.

Μέσα

από τα προβλήματα, της δυσλειτουργίες και τ ην ελλιπή οργάνωση
αλλά και μια σύγχυση που υπήρχε στην αρχή σχετικά με τις
αρμοδιότητες καταφέραμε να υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα που
αλήθεια είναι ότι εφαρμόζεται στη χώρα μας για πρώτη φορά.
Όμως με την αποχώρησή μας από αυτό θα δημιουργηθούν μεγάλα
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προβλήματα σε βάρος των προσφύγων αλλά και της τοπικής
κοινωνίας.
Για αυτό λοιπόν ζητάμε τη στήριξη όλου του Δημοτικού
Συμβουλίου..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ζητώ συγνώμη. Σας παρακαλώ, με ακούτε λίγο;
αν θέλετε

μπορείτε

να

Σας παρακαλώ,

βγείτε λίγο παραέξω, εμποδίζετε τη

λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου.
Κα ΦΩΤΗ:
Δεν θα ήθελα να σας κουράσω γιατί είναι και η ώρα περασμένη
και ευχαριστούμε πάρα πολύ που δεχτήκατε τελευταία στιγμή
γιατί μόλις πριν από 4, 5 ώρες ολοκληρώσαμε το κείμενο αυτό και
μας δεχτήκατε να το συζητήσ ετε εκτός ημερησίας.
Θα ήθελα να το διαβάσω για όσους δεν το έχουν μπροστά
και εσείς μετά να αποφανθείτε.
Εμείς οι εργαζόμενοι ποικίλων ειδικοτήτων του Κέντρου
Φιλοξενίας

Προσφύγων

κοινωνικοί

λειτουργοί,

υπάλληλοι

γενικών

λοιπών

στο

Σκαραμαγκά

εκπαιδευτικοί,

καθηκόντων,

αρμοδιοτήτων

που

όπως

ψ υχολόγοι,

δι οικητικοί

υπάλληλοι,

καθαριότητας,

εργαζόμαστε

στο

φύλαξης

και

πλαίσιο

του

κοινωφελούς προγράμματος του ΟΑΕΔ με 8μηνες συμβάσεις που
θα αρχίσουν να λήγουν από τις 12 Απριλίου ζητάμε την παράτασή
τους ή την ανανέωσή τους.
Οι αντικειμενικές ανάγκες των προσφύγων όπως ψυχολογική
υποστήριξη, κοινωνική ένταξη, στήριξη του έργου του Υπουργείου
Παιδείας

στις

διαδικασίες

της

σχολικής

ένταξης

των

προσφυγόπουλων, διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες και
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ιατρική

παρακολούθηση

και

παράλληλη συνοδεία στα νοσοκομεία, αντιμετώπιση της σχολικής
διαρροής

θα

πάψουν

να

καλύπτονται

επαρκώς.

Επίσης

η

καθαριότητα, η συντήρηση και η φύλαξη των χώρων θα πάψουν
να υφίστανται.
Σε

αυτό

προσφύγων

το
οι

8μηνο

εργασίας

εργαζόμενοι

στ ις

δομές

ανέπτυξαν

τις

φιλοξενίας

απαιτούμενες

δεξιότητες ώστε να μπορούν να αντιμετωπίζουν με ευαισθησία και
υπευθυνότητα

το

συγκεκριμένο

ευάλωτο

πληθυσμό

των

προσφύγων που καλούνται να μεταβούν από τον έναν πολιτισμό
στον άλλον κ άτω από συνθήκες αβεβαιότητας έχοντας ήδη βιώσει
πολλούς αποχωρισμούς, απώλειες και αλλαγές.
Ύστερα
αποτελέσουμε
πληθυσμό

από

σκληρή

σταθερό

παρά

τις

σημείο

προσπάθεια
αναφοράς

περίπλοκες

καταφέραμε
έως

συνθήκες

τώρα

για

εργασίας

να
τον
που

προκύπτουν από τη φύση του αντικειμένου.
Τ ίθεται λοιπόν το ερώτημα αν ωφελεί και ποιους η στείρα
ανακύκλωση του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κρίσιμη περίοδο
συνεχιζόμενης ροής προσφυγικών πληθυσμών.
Η μη ανανέωση παράτασης των συμβάσεων ουσιαστικά
αποφασίζει

την

εγκαταλείποντας

κατάργη ση
πρόσφυγες

των
στο

παραπάνω
έλεος

των

υπηρεσιών
ελάχιστων

εργαζομένων στις ΜΚΟ, αποδυναμώνει την κρατική παρουσία στα
κέντρα φιλοξενίας.
Σύμφωνα με τα παραπάνω ζητάμε την ανανέωση -παράταση
των συμβάσεων με πλήρη εργασιακά δικαιώματα. Διεκ δικούμε
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περισσότερο και μόνιμο προσωπικό για όλες τις δομές για όσο
διαρκεί το προσφυγικό με αξιοπρεπείς συνθήκες εργασίας.
Σας ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να

δώσουμε

το

λόγο

στο

Δήμαρχο.

Υπάρχουν

ερωτήσεις

συνάδελφοι προς τη συναδέλφισσα;
Ο κος Τ ροχίδης.
Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ:
Δεν ξέρω αν άκουσα καλά, εδώ έχουμε μπερδέψει και ΜΚΟ και
τέτοια μέσα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι, όχι, Μανώλη. Ενάντια λέει στις ΜΚΟ.
Κα ΦΩΤΗ:
Ανέφερα ότι με την απουσία τη δική μας..
Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ:
Και ένα άλλο, αυτό από ποιον το ζητάνε να πάρει μέτρα;

Σαν

ψήφισμα; Και το απευθύνετε πού αυτό;
Κα ΦΩΤΗ:
Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να στηρίξει το δικό μας
κείμενο το οποίο θα απευθυνθεί στο Υπουργείο Εργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλο ερώτημα συνάδελφοι;

Αν δεν υπάρχει άλλο ερώτημα να

δώσουμε το λόγο στο Δήμα ρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, είναι πραγματικά ένα σοβαρό θέμα αυτό. Κάπως τώρα
υποβαθμίστηκε επειδή υπήρχε το προηγούμενο.
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Να πω εδώ ότι ευτυχώς που δεν είναι μόνο ο Σκαραμαγκάς.
Ήδη έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες εργαζόμενοι σε 8μηνα και σε
άλλα κέντρα φιλοξεν ίας και προσπαθούν έστω και προς το τέλος
της υλοποίησης του προγράμματος της πρώτης φάσης, αυτής
δηλαδή, προσπαθούν να διεκδικήσουν το αυτονόητο για κάθε
εργαζόμενο.

Καλύτερες συνθήκες εργασίας, καλύτερους μισθούς

και κυρίως μόνιμη και σταθερή δουλειά, π αράταση δηλαδή των
συμβάσεων όπως και το βάζουν καλά μέχρι την υλοποίηση, μέχρι
να τελειώσει το θέμα το προσφυγικό. Εγώ νομίζω ότι καλά το
θέτουν εδώ.
Θα ήθελα να πω δυο πράγματα αν και πολλά, πολλά μπορώ
να πω για αυτό το θέμα. Επειδή έτυχε και το χειρίσ τηκα από την
πρώτη στιγμή που δημιουργήθηκε το ζήτημα της πρόσληψης
προσωπικού με 8μηνη σχέση εργασίας για τα κέντρα φιλοξενίας
και από την πρώτη στιγμή διεκδικώντας και για το Σκαραμαγκά
που ήταν έξω σε πρώτη φάση, δεν τον είχαν μέσα αν και έχουμε
ένα από τα μεγαλύτερα κέντρα φιλοξενίας δηλαδή στην Ελλάδα.
Αυτά λοιπόν τα ερωτήματα που είχα βάλει και μιλώντας και
με την Υπουργό αλλά και με τον διευθυντή ο οποίος χειρίζεται
αυτό το πρόγραμμα ήταν κάποιες αυτονόητες ερωτήσεις.
Πρώτον γιατί δεν παίρνουν προσ ωπικό για όλο το διάστημα
που θα υπάρχουν τα κέντρα φιλοξενίας. Πως είναι δυνατόν
δηλαδή να εναλλάσσεται το προσωπικό όταν είναι δεδομένο ότι
εκεί αναπτύσσεται μια σχέση και έτσι πρέπει να είναι. Μεταξύ των
εργαζομένων που

κυρίως

είναι

κοινωνικοί

επιστήμον ες

αλλά

ακόμα και ο εργάτης ο οποίος θα καθαρίζει, ο φύλακας ή
οποιοσδήποτε άλλος πρέπει να γνωρίζει και χρειάζεται ένας
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χρόνος προσαρμογής για αυτό, τις συνήθειες, το ποιοι είναι μέσα,
το πώς σκέφτονται, τι κάνουν, πως αντιδρούν.
Δηλαδή αρκετά πράγματα τα

οποία κερδίζονται με την

πάροδο του χρόνου. Πως είναι δυνατόν λοιπόν να εναλλάσσεις
προσωπικό.
Δεύτερον,

πως

είναι

δυνατόν

να

λειτουργήσει

πρόγραμμα χωρίς να υπάρχουν οι υποδομές.

ένα

Δηλαδή φέρανε

προσωπικό στο Σκαραμαγκά όπως και στα άλλα κέντρα ακριβ ώς
το ίδιο έγινε και ενώ εμείς βάλαμε πριν έρθει το προσωπικό με
την ανακοίνωση ότι θα πρέπει να μπουν μέσα τα λεγόμενα
σπιτάκια, κοντέινερς που θα λειτουργήσουν για να έχουν την
ευχέρεια οι ψυχολόγοι, οι κοινωνικοί λειτουργοί, οι νοσηλεύτριες
να

κάνουν

τη

δουλειά

τους

με

ανθρώπινες

συνθήκες,

να

υπάρχουν χώροι που θα κάθεται το προσωπικό, αποθηκευτικοί
χώροι, χώρους που θα έχει ο Δήμος που θα συντονίζει όλη αυτή
την προσπάθεια, να έχουν τηλέφωνα, φαξ, επικοινωνία τέλος
πάντων, να έχουν τρόπους επικοινωνίας κλπ.
Δεν λήφθηκε τίποτα από όλα αυτά. Ήρθε το προσωπικό και
ψαχνόμασταν χωρίς να ξέρει και κανένας ποιος θα τα κάνει όλα
αυτά. Και μετά από τρομερές πιέσεις μπήκε ένα σπιτάκι και άλλο
ένα μετά και χωρίς καμιά άλλη υποδομή.
Επίσης είναι ένα βασικότατο ζήτ ημα το ότι μέσα στις τόσες,
στις

2.500

προσλήψεις

που

έγιναν

στην

πρώτη

φάση

δεν

προβλέφθηκε να υπάρχουν μεταφραστές. Δηλαδή πήγανε εκεί τα
παιδιά κυριολεκτικά με το τίποτα χωρίς να γνωρίζουν ούτε τη
γλώσσα

για

να

κάνει

τώρα

ο

ψυχολόγος

ή

ο

κοινωνικός

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

65

λειτουργός δουλειά χωρίς μεταφραστή. Πείτε μου εσείς πως είναι
δυνατόν να γίνει αυτό το πράγμα.
Δυστυχώς σας λέω και πάλι έγινε εντελώς πρόχειρα ή
πιθανόν

να

υπήρχε

μια

σκοπιμότητα

γιατί

αυτό

φάνηκε

σε

δεύτερη φάση το ποια είναι η σκοπιμότητα. Και φάνηκε σε
δεύτερη φάση γιατί ενώ τακτοποιήθηκε το θέμα και τακτοποιήθηκε
αν θέλετε βλέποντας τις ανάγκες που υπάρχουν εκεί που μπορεί
να απασχοληθούν κάποιοι, πού μπορεί να απασχοληθούν κάποιοι
άλλοι, πως θα βοηθήσουν ενισχυτικά το συνολικό θέμα της
φιλοξενίας των πρ οσφύγων αυτοί οι εργαζόμενοι και μέσα σε αυτό
υπήρχαν δυο έγγραφα του Υπουργείου που έλεγε το πρώτο για το
50% ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί στους δήμους και το δεύτερο
έγγραφο που έλεγε ότι οι δήμοι θα καθορίσουν σύμφωνα με τις
ανάγκες τους το που θα τοποθ ετηθεί αυτό το προσωπικό.
Γιατί ξέρετε μπήκαν άνθρωποι οι οποίοι καθάριζαν έξω
ακριβώς γιατί αν εφαρμόζανε μόνο μέσα στον Σκαραμαγκά απέξω
δεν θα υπήρχε καθαριότητα για παράδειγμα. Δεν θα υπήρχε η
φύλαξη που εμείς κάναμε γιατί υπήρχε μια μεγάλη αντίδραση α πό
τους κατοίκους της Αφαίας. Βλέπετε, την περιορίζαμε και εμείς, η
Γιάννα εδώ που έπαιξε πολύ σοβαρό ρόλο, η Ζέρβα, και πρέπει
να το αναγνωρίσουμε σε όλη αυτή τη διαδικασία και μέσω του
Συλλόγου του Εξωραϊστικού.
Υπήρχε όμως η αγωνία των κατοίκων το τι θ α γίνει. Και αν
γινόταν κάτι θα μας λέγανε ότι να ζητάμε ένα φύλακα έξω και δεν
τον βάλατε. Και εμείς τον βάλαμε μέσω της διαδικασίας της
καθαριότητας να υπάρχει και φύλαξη μαζί. Και βάλαμε στην κάτω
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πάνω

Αφαία,

στο

Δαφνί,

σε

περιοχές που είχαν άμεση σχέση.
Πήραμε πέρυσι πολύ περισσότερο προσωπικό για να φυλάει
στα

βουνά

την πυρασφάλεια με δεδομένο ότι πάρα πολλοί

πρόσφυγες πηγαίνανε πάνω στα βουνά και κάνανε οι άνθρωποι,
πηγαίνανε για ξεκούραση να κάνουν μια βόλτα με τις οικογέ νειες
και ανάβανε και μια φωτιά. Δεν είχαν αυτή την αίσθηση αν θα
πιάσει φωτιά και το τι κίνδυνοι υπάρχουν το καλοκαίρι.
Να μην σας πω όλα τα άλλα. Τ ο πώς προετοιμάζονται εδώ
πέρα τα τρόφιμα, τα φάρμακα, οτιδήποτε πηγαίνουμε κάτω. Και
εμφανίζεται λοιπόν ξ αφνικά ένα δημοσίευμα σε μια εκπομπή
μάλλον που αυτό είδατε ότι αναπαράγεται μερικές φορές. Υπάρχει
λοιπόν μια δημοσιογράφος η οποία ξαφνικά λέει ότι τι έγινε, που
βρίσκονται οι εργαζόμενοι αυτοί; Έρχονται εδώ, της απαντώ που
ακριβώς.
Μου παίρνει μια συνέ ντευξη 20λεπτη, δεν βάζει τίποτα από
αυτή τη συνέντευξη και λέει όταν εγώ είμαι στο νοσοκομείο και
λέει

ότι

δεν

απαράδεκτο

βρήκα
και

το

κάποιοι

δήμαρχο.
από

εδώ

Και

βγάζει

ένα

αναπαραγάγουν

ρεπορτάζ
αυτό

το

ρεπορτάζ το οποίο έβγαλε η συγκεκριμένη.
Γιατί λοιπόν βγήκε αυτό το ρεπορτάζ;
Χαϊδάρι

όταν

το

Χαϊδάρι

ετοιμάζονταν

Πρώτον, βγήκε στο
να

υποδεχτεί

τα

προσφυγόπουλα για τα σχολεία και πέρναγε το μήνυμα σε όλη
την Ελλάδα ότι υπάρχουν και περιοχές που δεν είναι Πέραμα,
Ωραιόκαστρο

ή

οτιδήποτε

άλλο.

Και

υπά ρχει

η

κοινωνία,

αποδέχεται και όλοι οι σύλλογοι και όλος ο κόσμος αποδέχεται τη
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φιλοξενία των προσφύγων. Έπρεπε λοιπόν να χτυπηθεί ο Δήμος
που ήταν παράδειγμα.
Και δεύτερο και βασικότερο, αφήστε το αυτό στην άκρη,
γιατί έπρεπε να μπουν στη μέση ΜΚΟ. Τ ο προσωπικό έπρεπε να
οδηγηθεί στις ΜΚΟ.

Τ ι σας έλεγαν Τ όνια;

Τ ι έλεγαν κάτω;

Τι

μου λέγανε εμένα; Να πάει το προσωπικό στις ΜΚΟ. Δηλαδή να
κερδίζουν οι ΜΚΟ εκμεταλλευόμενοι ένα προσωπικό μέσο του
ΟΑΕΔ και βέβαια ξέρετε πόσο του χορηγείται η κάθε ΜΚΟ.
Εκεί λοιπόν στοχεύανε.

Εκεί ήταν ακριβώς όλο αυτό το

ζήτημα το οποίο κάποιοι δεν κατάλαβαν ή κάποιοι έκαναν ότι δεν
κατάλαβαν και στράφηκαν εναντίον της δημοτικής αρχής.
Για να μην πω τώρα πολύ περισσότερα γιατί έχω πάρα
πολλά να πω για αυτά τα ζητήματα , να πω μόνο ότι εγώ με τα
παιδιά

που

μίλησα,

η

αντιπροσωπεία,

ήρθαν

κάποιοι

γιατί

πραγματικά ανησυχούν και παλεύουν και ο καθένας από εμάς θα
πάλευε αν ήταν σε αυτή τη θέση, να μην γελιόμαστε τώρα. Ο
καθένας προσπαθεί να κερδίσει για τη δουλειά του.
Συναντηθήκαμε, εγώ τους είπα ότι σαν Δήμος είμαστε ο
διαχειριστής του προγράμματος, δεν είμαστε αυτοί οι οποίοι
βγάζουμε το πρόγραμμα. Για αυτό και η ερώτηση του Μανώλη
που στρέφεται;

Αλλά σαν Δημοτικό Συμβούλιο όμως πρέπει να

στηρίξουμε απόλυτα τον αγώνα τον οποίο δίνουν οι εργαζόμενοι
στα κέντρα φιλοξενίας.
Να

σας

αντιπροσωπεία,

πω

ότι

δηλαδή

την
όλοι

προηγούμενη
οι

δήμαρχοι

εβδομάδα
της

μια

Λαϊκής

Συσπείρωσης είχαμε συνάντηση με τον Υπουργό και του βάλαμε
το ζήτημα των 8μηνων που κάποιοι δήμοι δεν έχουν πά ρει ακόμα
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και κάποιοι έχουν απλήρωτα. Και βάλαμε και το ζήτημα και των
8μηνων των hot spots.
Εγώ το έχω βάλει επανειλημμένα, έχω πάρει πάρα πολλά
τηλέφωνα. Ευτυχώς είναι εδώ και η Δέσποινα και ξέρει πόσες
φορές παίρνουμε για το θέμα αυτό ζητώντας να ανανεω θούν αυτά
τα προγράμματα γιατί θα πάρουμε ακριβώς τον ίδιο αριθμό πάλι
εργαζομένων στα προγράμματα αυτά.
Και με τη λογική που σας είπα πριν, της συνέχειας δηλαδή
που πρέπει να υπάρχει στους εργαζόμενους και στη σχέση
μεταξύ εργαζόμενου και πρόσφυγα.
Στηρίζ ουμε, λοιπόν, απόλυτα. Τ ο πλαίσιο νομίζω είναι πάρα
πολύ καλό, εντάξει κάποιες διορθώσεις δηλαδή για τη ΜΚΟ που
πραγματικά εμείς θέλουμε να φύγουμε γιατί και εσύ ξέρεις πολύ
καλά τι σημαίνει και τι δράση έχουν οι ΜΚΟ εκεί, όχι μόνο στο
Σκαραμαγκά γενικότε ρα δηλαδή.
Εμείς θέλουμε αυτά τα προγράμματα να είναι κρατικά,
καθαρά κρατική υπόθεση και δημοτική. Και νομίζουμε ότι μπορεί
αυτό το ψήφισμα να γίνει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Και βέβαια οποιαδήποτε παράσταση, συγκέντρωση, οτιδήποτε
κάνετε και εγώ και η αντιπροσωπεία του Δημοτικού Συμβουλίου
θα παραστούμε για να στηρίξουμε αυτό το αίτημά σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Μποζίκας.
Κα ΦΩΤΗ:
Να πω λίγο ένα λεπτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ.
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Κα ΦΩΤΗ:
Εσείς τώρα λέτε ότι πρέπει να αλλάξουμε το κείμενο; Γιατί εμείς
ήρθαμε με αυτό το κείμενο.

Δηλαδή δεν βλέπω κάτι που…,

θέλετε να αλλάξουμε κάτι από αυτό;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν μιλάω εγώ για ριζική αλλαγή του κειμένου. Απλά να βγει η
διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες. Να μείνει αυτό δηλαδή.
Κα ΦΩΤΗ:
Μα

είναι

αλήθεια,

δεν

είναι

ψέ μα

αυτό.

Υπάρχει

μια

διαμεσολάβηση, εμείς διαμεσολαβούμε γιατί και οι ΜΚΟ εκεί μέσα
έχουν κάποιο ρόλο.

Δεν το θέλουμε αυτό αλλά πρέπει να το

αναφέρουμε, να το ξέρουμε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ο ξέρω.

Δεν πρέπει να το νομιμοποιήσουμε και μέσα από ένα

κείμενο, μια απ όφαση Δημοτικού Συμβουλίου αυτό.
Κα ΦΩΤΗ:
Τ ο αναφέρουμε, το γνωρίζουμε, ενημερώνουμε ότι υπάρχει.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εντάξει, εγώ λέω την πρόταση της δημοτικής αρχής. Ότι εμείς δεν
θέλουμε να νομιμοποιήσουμε μέσω μιας απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου τη διαμεσολάβηση και με τις ΜΚΟ.

Συμφωνούμε με

όλα τα άλλα γιατί έτσι είναι αλλά αυτό το πράγμα δεν το
δεχόμαστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
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Ναι, κοιτάξτε είναι ένα ζήτημα και ένα θέμα το οποίο σε αυτούς
τους χαλεπούς καιρούς το αντιμετωπίζουμε συχνά -πυκνά σ ε όλες
τις δράσεις που απασχολούνται ωρομίσθιοι, νοικιασμένοι, επί
συμβάσει έργου, μπλοκάκια κλπ. εργαζόμενοι.
Είναι ένα πράγμα το οποίο πλέον έχει φτάσει στο ζενίθ της
δημοτικότητας και της εφαρμοσιμότητας αυτών των μεθόδων
εργασίας και σχέσεων εργασίας.

Σίγουρα η παράταξή μας είναι

υπέρ των εργαζομένων, σίγουρα δεν μπορεί να εννοηθεί όπως
είπε και ο Δήμαρχος να διαχειρίζονται πρόσφυγες που βρεθήκανε
από την άλλη άκρη του πλανήτη εδώ και δημιουργείται μια σχέση
φιλίας και επιτρέψτε μου κηδεμονίας μεταξύ εργαζόμενου που
τους διαχειρίζεται τους πρόσφυγες και κάποιους συγκεκριμένους.
Κάτι

ανάλογο

υπό

άλλες,

πολύ

άλλες

συνθήκες

και

προϋποθέσεις όπως είναι οι παιδικοί σταθμοί. Δεν μπορεί να
εναλλάσσεται συνέχεια το προσωπικό κάθε 2 μήνες, κάθε 4
μήνες, κάθε 6 μήνες. Αυτή η ευαισθησία δυστυχώς ούτε αυτή τη
φορά τη δείχνει το κράτος που συνάπτει αυτές τις σχέσεις
εργασίας.
Εγώ δεν θα μακρηγορήσω τόσο πολύ με το Δήμαρχο, αν
ήμουν

στη

θέση

του

μπορεί

να

μακρηγορούσα.

Σίγουρα

υποστηρίζουμε τους εργαζόμενους και κ άθε εργαζόμενο που έχει
αυτά τα προβλήματα.

Τ ο κείμενο θα το δούμε, συμφωνούμε σε

γενικές γραμμές. Τ ώρα κάποιες εξειδικεύσεις και κάποια κόμματα
και

κάποιες

άνω

τελείες

θα

τις

επεξεργαστούμε

και

θα

συμφωνήσουμε με τους εργαζόμενους.
Δεν έχουμε να πούμε τί ποτε άλλο για τη διαχείριση του
χρόνου.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Και εμείς συμφωνούμε, είμαστε υπέρ της παράτασης ή της
ανανέωσης.

Τ ο έργο το οποίο επιτελούν με τις δεδομένες

συνθήκες έχει έναν ιδιαίτερα λεπτ ό χαρακτήρα, ιδιαίτερα ωφέλιμο
όχι μόνο για τους πρόσφυγες αλλά δεδομένο ότι είμαστε κάτοικοι
εδώ όλοι στο Χαϊδάρι για όλο τον Χαϊδαριώτικο λαό και εμείς
συνδιαλεγόμαστε με τον έναν ή τον άλλον τρόπο.
Σε σχέση με τη διαμεσολάβηση με δημόσιες υπηρεσίες
εφόσον

αποτυπώνει

παράγραφος

είναι

μια

πραγματικότητα,

περιγραφική

των

δηλαδή

υπηρεσιών

οι

αυτή

η

οποίες

παρέχονται. Οπότε εγώ δεν θα έλεγα, δεν είναι κάτι το δέον ή μη,
αποτυπώνει μια πραγματικότητα είναι μια περιγραφή. Οπότε εάν
όντως επιτελείται αυτός ο σκο πός δεν σημαίνει ότι επικροτεί αυτή
την υπηρεσία εφόσον προκύπτει από τις συνθήκες αυτές είναι
ενδεχόμενα αναγκαία.
Οπότε συντασσόμεθα και ακριβώς αυτός ο προσωποπαγής
χαρακτήρας ή δυνατόν πρέπει να παραμείνει γιατί μην ξεχνάμε ότι
οι άνθρωποι αυτοί είναι μια ειδική κατηγορία πόσο μάλλον σε
θέματα γλώσσας, σε θέματα εμπειριών, κουλτούρας κλπ.

Οπότε

το δέσιμο αυτό με τους συγκεκριμένους ανθρώπους είναι ακόμα
πιο σημαντικό στη δεδομένη στιγμή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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ότι
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σημαντικό

72
με

ομόφωνο

τρόπο

το

Δημοτικό Συμβούλιο να σταθεί συμπαρατασσόμενο με τα αιτήματα
των εργαζομένων διότι πραγματικά το κείμενο αποδίδει θα έλεγα
πάρα πολύ αξιόπιστα την κατάσταση και τις δυσκολίες που
υπήρξαν για αυτό το εγχείρημα, δηλαδή το εγχείρημα φιλοξενίας
των προσφύγων στην περιοχή αλλά και γενικότερα στην Ελλάδα.
Είναι γεγονός και έχει σημασία τώρα που κουβεντιάζουμε
αυτό το θέμα να πούμε ότι η τοπική κοινωνία όπως και συνολικά
η ελληνική κοινωνία αντα ποκρίθηκε σε πρώτο βαθμό πάρα πολύ
θα λέγαμε ενθαρρυντικά, αξιόπιστα και αλληλέγγυα στις ανάγκες
οι οποίες ήταν σωρευτικές και οι οποίες έγιναν τεράστιες από τη
στιγμή που έκλεισαν τα σύνορα.
Γιατί είναι άλλο να είσαι αλληλέγγυος στους ανθρώπους, σε
ένα εκατομμύριο ανθρώπους που περνάνε μια, δυο, τρεις, πέντε
μέρες γιατί είχαμε τέτοια ροή προσφύγων όπως γνωρίζουμε όλοι
στο προηγούμενο χρονικό διάστημα και πραγματικά ο ελληνικός
λαός και στα νησιά και στις πόλεις, στα αστικά κέντρα έδειξε αυτή
την

αλληλεγγύ η.

Γιατί

είναι

διαφορετικές

οι

ανάγκες

ενός

ανθρώπου που έχει την ελπίδα ζωντανή, ξέφυγε από το θάνατο,
πέρασε τη θάλασσας και γλίτωσε από τον πνιγμό και ξέρει ότι θα
πάει σε σύντομο χρονικό διάστημα στη γη της ελπίδας, εκεί που ο
καθένας

προσδιόριζε

στα

διάφορα

κράτη

της

Ευρωπαϊκής

Ένωσης.
Και

είναι

άλλο

όταν

ο

άλλος

αφού

ξέφυγε

αυτά

που

περιέγραψα και που όλοι γνωρίζουμε ήρθε εδώ με το αίσθημα της
ασφυξίας, το μπρος -πίσω, το πουθενά και με το ερώτημα τι θα
γίνει αύριο για τη ζωή του, ότι δεν πρόκειται ν α καταφέρει εύκολα
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να συνδεθεί με τα ζωντανά μέλη της οικογένειας που πιθανά είχαν
περάσει ή δεν θα ακολουθήσουν τα υπόλοιπα μέλη της κάθε
οικογένειας τα οποία πλέον λόγω της αλλαγής του στάτους κβο
όσον

αφορά

τη

Μεσόγειο

δεν

θα

μπορούσαν

πλέον

να

προσεγγίσουν αυτό που για αυτούς ήταν χώρος ελευθερίας και
φιλόξενος όπως ήταν ο ελληνικός χώρος.
Με

αυτή

την

έννοια

λοιπόν

έχει

σημασία

αποτυπώσουμε αυτό και να το καταγράψουμε.
συνέχεια

που

πήρε

αυτή

τη

συγκεκριμένη

να

το

Δεύτερον, στη
μορφή

κρατικής

παρέμβασης εδώ και στην περιοχή και που πρέπει να πούμε ότι
ήταν από τις πετυχημένες μορφές και θα λέγαμε ότι ήταν το
πρόβλημα η πετυχημένη μορφή χωρίς να αδικούμε τα επιμέρους
προβλήματα που υπήρξαν στο φαγητό, στο συντονισμό των
κρατικών φορέων της περιοχής, των ν οσοκομείων, των δήμων, τις
περιφέρειες κλπ., όμως αυτά τώρα με το πέρασμα του χρόνου
καταλαβαίνουμε και βλέποντας τι έγινε σε όλη την υπόλοιπη
Ελλάδα μπορούμε να πούμε ότι οι κρατικές δομές, οι δημοτικές
δομές, οι άνθρωποι οι αλληλέγγυοι κατάφεραν να ξεπερ άσουν
πράγματα τα οποία έτσι και αλλιώς ήταν πρωτοφανέρωτα και να
μπορέσουν να συντονιστούν ακόμα θα λέγαμε και διαφορετικές
οπτικές όσον αφορά αυτό το ζήτημα.
Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θεωρώ απόλυτα πετυχημένο το
ότι στο Δήμο Χαϊδαρίου με ενιαίο θα έλεγ α τρόπο εν κατακλείδι
καταφέραμε να είμαστε το αντίθετο θετικό παράδειγμα από το
Ωραιόκαστρο και από άλλα τέτοια.

Και επίσης η δημοτική αρχή

εδώ σύσσωμη με τη συνολική βοήθεια

όλων μας θα λέγαμε

υποδεχθήκαμε τα προσφυγόπουλα και γράψαμε το δικό μας
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στην

ευρωπαϊκή

ελληνική

ιστορία

ιστορία,

του

το
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δικό

μας

μεταναστευτικού

κομμάτι

ρεύματος

στην

και

της

φιλοξενίας.
Θέλω να μιλήσω με θετικό τρόπο για τον τρόπο με τον οποίο
ο

Δήμαρχος

διαχειρίστηκε

μια

στημένη

προβοκάτσια

που

ο

στόχος ήταν από τη μια μ εριά η δημοτική αρχή και από την άλλη
μεριά θα λέγαμε αυτή η προσπάθεια που κάνει η Κυβέρνηση.
Στην ουσία νομίζω ότι επιχειρήθηκε και το λέω τώρα που
έχουν ωριμάσει τα πράγματα, οι άνθρωποι αυτοί εκμαιεύουν το
λαϊκισμό και θα ήθελαν κάτι τέτοιο. Γιατί δε ν θα ήταν άδικο αν
απέναντι

στην

πίεση

αυτή

τη

δημοσιογραφική

και

στην

καθημερινότητα μια σειρά πράγματα που τα γνωρίζουμε και τα
έχουμε κουβεντιάσει εδώ για να τα λύσουμε αλλά όχι για να
λαϊκίσουμε, αν ο Μιχάλης έπεφτε σε ένα σφάλμα πολιτικό κατά τη
γνώμη μου που αντί να πει, να παραπέμψει στις πραγματικές
αδυναμίες που υπήρχαν.
Αντίθετα πρέπει να πω ότι στάθηκε βράχος απέναντι σε
αυτό το λαϊκισμό, απέναντι σε αυτή την υφέρπουσα, φασίζουσα
μορφή ας πούμε δημοσιογραφίας, αν μπορούμε να το πούμε
δημοσιογραφ ίας,

που

βασικά

δεν

θέλει

να

αναδείξει

τα

προβλήματα και τις δυσκολίες αλλά θέλει να οδηγεί τμήματα του
πολιτικού κόσμου που βεβαίως μπορεί να έχουμε διαφορετική
οπτική και πολλές φορές συγκρουόμαστε και έντονα σε πολιτικό
και ιδεολογικό επίπεδο, να τρώει τις σάρκες ο ένας του άλλου.
Διότι αυτό όταν γίνεται αυτό σημαίνει ότι εξυπηρετεί το
σύστημα το οποίο στη σημερινή εποχή δεν έχει καταθέσει τα
όπλα του και χρησιμοποιεί όλους τους τρόπους με διάφορα
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επίπεδα. Και εδώ το είδαμε και με την αργία του δημάρχου που
μεθοδεύτηκε από πλευράς της αποκεντρωμένης διοίκησης.
Και μια σειρά άλλα πράγματα και εδώ και στον Πελετίδη που
αφορούσε τους κομμουνιστές δημάρχους αλλά κα άλλα ζητήματα
που έχουν να κάνουν σχέση με την τηλεόραση και άλλα ζητήματα,
το Συμβούλιο Επικ ρατείας που σε αυτά που μπορεί να υπάρχει
διαφορετική οπτική το γνωρίζω αυτό με τη δημοτική αρχή, σε
αυτά τα πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν τη ζωή των
κατοίκων έρχεται το Συμβούλιο Επικρατείας σε τελευταία ανάλυση
μέτρα τα οποία πανθομολογούμενα είναι προς βελτίωση της
δύσκολης κατάστασης της ζωής των Ελλήνων έρχεται να τα
ακυρώσει.
Ή

και

ζητήματα

που

έχουν

να

κάνουν

σχέση

με

τη

δημοκρατία είτε αφορά τους καθηγητές είτε ζητήματα αξιολόγησης
είτε οτιδήποτε άλλο στην ουσία δημιουργεί ένα κλίμα φοβίας στη ν
κοινωνία να την υποχρεώσει ότι θα είναι σε τελευταία ανάλυση
μια παρένθεση και μόνο και ότι θα γυρίσουμε πίσω στις γνωστές
εποχές και στη συνέχιση του μνημονίου.
Με αυτή την έννοια σήμερα λοιπόν εγώ λέω ότι ο Δήμος
Χαϊδαρίου

και

εμείς

συμβάλαμε

και

συμβά λουμε

και

εγώ

προσωπικά στο ενωτικό κλίμα το οποίο είναι το μέτρο θα έλεγα
και μπορούμε να συνεχίσουμε να διδάσκουμε που είχε την
αντανάκλασή

του

στην

εκδήλωση

με

τον

Πρόεδρο

της

Δημοκρατίας που έδωσε μήνυμα και στο Χαϊδαριώτικο λαό, έπεισε
ανθρώπους που ε ίχαν δισταγμούς, έκλεισε φωνές που ήταν
αντίθετες και πιθανά περιμένανε να κάνουν την προβοκάτσια.
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Εγώ λέω ότι το πρόβλημα εξακολουθεί να είναι μπροστά
μας. Και με αυτή την έννοια επειδή είναι σοβαρό πρόβλημα για
όσους γνωρίζουν και γνωρίζουμε και εδώ πλέο ν στο Δημοτικό
Συμβούλιο

θα

έλεγα

συνολικά

και

αυτοί

που

στεκόμαστε

αλληλέγγυοι ότι το πρόβλημα παραμένει και θα το έχουμε και τα
επόμενα έτη εδώ δίπλα στη γειτονιά μας μέχρι να βρεθεί μια
αξιόπιστη λύση παραπέρα.
Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ λέω ότι το κ είμενο αυτό των
εργαζομένων αντιστοιχεί σε μια πραγματικότητα που λέει ότι
πάνω

που

μάθανε, γιατί πραγματικά υπήρξαν πάρα πολλές

δυσκολίες και ελλείψεις από τον κρατικό μηχανισμό, πάνω που
μαθαίνουν κάποιοι άνθρωποι θα έρθουν να τους αντικαταστήσουν
κάποιοι καινούργιοι.

Που όπως πάρα πολλοί δεν δέχτηκαν τη

θέση γιατί θεωρούσαν ότι θα ήταν ένα βόλεμα και ένα τρύπωμα
στα γραφεία και πρέπει να πω ότι ακόμα και σε ένα μέρος της
αλληλέγγυας Χαϊδαριώτικης κοινωνίας υπάρχει μια αίσθηση ότι
στην ουσία δεν γίνεται δουλειά. Και έχουμε χρέος εμείς σαν
Δημοτικό

Συμβούλιο

να

υπερασπιστούμε

και

αυτούς

τους

εργαζόμενους και τη δουλειά που γίνεται.
Γιατί δεν είναι μια δουλειά μετρήσιμη. Δεν είναι να πεις ότι
έχω να καθαρίσω ένα δρόμο από εκεί ως εκεί και στο τέλος να
βγάλεις μια φωτογραφία και να πεις ότι έγινε.

Έχει να κάνει

σχέση με δυσκολίες στην επικοινωνία με αυτούς τους ανθρώπους
που δεν παίζει ρόλο μόνο το τι γίνεται εκεί αλλά και ποια είναι η
γενικότερη αντανάκλαση θα λέγαμε γιατί όλοι επικοινωνούμε, η
παγκοσμιοπ οίηση

παίζει

ρόλο

και

η

ψυχολογία

αυτών
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ανθρώπων είναι ένα πράγματα ευμετάβλητο με βάση και τις
διεθνείς συνθήκες.
Πάνω που νομίζανε ότι τελειώνει ένας πόλεμος πιθανά ένας
καινούργιος πόλεμος έχει ξεκινήσει. Και αυτό το λέω και για τους
εργαζόμενους πο υ είναι εκεί που πρέπει να είναι προσεκτικοί και
να απευθύνονται και στο Δήμο και στη δημοτική αρχή και στους
αντίστοιχους

αντιδημάρχους.

Είναι

ένα

ζήτημα

πάρα

πολύ

σοβαρό το ευμετάβλητο της κατάστασης που μπορεί να έχει
αντανάκλαση και μέσα στον ψυχισμό αυτών των ανθρώπων.
Τ ελείωσα

λοιπόν,

είπα

αυτά

που

ήθελα

να

πω.

Και

επομένως νομίζω ότι είναι από τις κατηγορίες που πραγματικά τα
8μηνα αυτά θα πρέπει να δοθεί παράταση θα έλεγα 20μηνου και
παραπέρα. Με μια λογική δηλαδή ότι όσο υπάρχει αυτό το κέντρο
φιλοξενίας αξίζει αυτοί οι εργαζόμενοι στο βαθμό που υπάρχει και
αξιολόγηση από τη δημοτική αρχή και για τον καθένα ξεχωριστά
ότι πρέπει να παραμείνουν εκεί πέρα.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Είναι ένα θέμα που ξεφεύγει από τις αρμοδιότητες του Δήμου.
Εμείς ουσιαστικά μόνο ευχολόγια μπορούμε να διατυπώσουμε και
δεν μπορούμε να πάρουμε ουσιαστικές αποφάσεις.
Έχουμε πει και στο παρελθόν και επιμένουμε ότι η πολιτεία,
όχι ο Δήμος, η πολιτεία έχει χειριστεί με πολύ λάθος τρόπο το
συγκεκριμένο ζ ήτημα σε μια σειρά από πτυχές και όχι μόνο στο
συγκεκριμένο κομμάτι αλλά και στο συγκεκριμένο κομμάτι.
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Εγώ θα συμφωνήσω με το προφανές, ότι κάποιοι άνθρωποι
που δουλεύουν για 8 μήνες δεν είναι λογικό, μάλλον κάθε 8 μήνες
να αντικαθίστανται από κάποιους άλλ ους.

Για εμένα η σωστή

διαδικασία θα ήταν να υπήρχαν συμβάσεις δυο ή τριών ετών
ανάλογα με το πόσο εκτιμάται ότι θα διαρκέσει αυτό το project να
προσληφθούν μέσα από συγκεκριμένες διαδικασίες του ΑΣΕΠ
επιστήμονες, όλο το προσωπικό το οποίο απαιτείται για να φέρει
σε πέρας αυτή τη δουλειά.
Και όχι να έχουμε αυτή τη διαδικασία και στο τέλος των 8
μηνών ουσιαστικά αυτοί οι άνθρωποι να είναι όμηροι και να
ελπίζουν, να διεκδικούν την ανανέωση των συμβάσεων.

Είναι

κάτι το οποίο το βλέπουμε δυστυχώς εδώ και δεκα ετίες στο
ελληνικό

δημόσιο

να

γίνονται

κάποιες

συμβάσεις,

να

ανανεώνονται, να διεκδικούν ξανά την καινούργια σύμβαση ή τη
μονιμοποίηση όσων έχουν υπογράψει συμβάσεις.
Για εμένα αυτό είναι μια από τις παθογένειες του ελληνικού
δημοσίου που δεν μπορεί να συν εχίζεται εσαεί. Θα πρέπει να
προδιαγράφουμε τις ανάγκες για συγκεκριμένο διάστημα ή για
μόνιμες ανάγκες όταν πρόκειται και να καλύπτονται αυτές οι
θέσεις μέσα από αδιάβλητες συγκεκριμένες διαδικασίες όπως έχει
θεσμοθετηθεί στο παρελθόν με το ΑΣΕΠ και το οπ οίο συνεχώς
προσπαθούν

κάποιοι

να

το

παρακάμψουν

ή

και

να

το

καταργήσουν.
Σε κάθε περίπτωση ο Δήμος δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις
για το συγκεκριμένο θέμα. Νομίζω ότι, και το έχουμε κάνει και σε
άλλες περιπτώσεις, είναι σαν να κοροϊδεύουμε τους ανθρώπους
λέγοντάς τους ότι ναι θα μονιμοποιηθείτε ή θα ανανεωθούν οι
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Αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα από μια κεντρική

ρύθμιση, μέσα από μια νομοθετική ρύθμιση που νομίζω ότι το
καθεστώς είναι τέτοιο αυτή τη στιγμή το θεσμικό καθεστώς που
δεν μπορεί να γί νει.
Λάθος για εμένα όπως λάθος είναι και όλοι αυτοί οι πόροι
που

έχουν

δοθεί

στις

ΜΚΟ,

έχει

γίνει

πολύ

μεγάλη

κατασπατάληση με τους πόρους που έχουν δοθεί στις ΜΚΟ αλλά
και σε διάφορες άλλες ενέργειες όλο αυτό το διάστημα.

Με

αποτέλεσμα να έχουμε μια σει ρά από σοβαρά προβλήματα στο
συγκεκριμένο κομμάτι. Όπου σοβαρά προβλήματα πιστεύω θα
δημιουργήσει και η εναλλαγή των 8μηνων. Σε αυτό είμαι απόλυτα
σύμφωνος.
Όμως νομίζω ότι εμείς δεν μπορούμε να δεχτούμε δυο
πράγματα. Πρώτον, το να παίρνει μια απόφαση ευχ ολόγιο, ένα
ψήφισμα ευχολόγιο ο Δήμος αφού δεν έχει ουσιαστικά κανένα
νόημα

αυτό,

να

κοροϊδεύουμε

ανθρώπους

που

κρατούνται

πραγματικά όμηροι ελπίζοντας ότι μπορούν να ανανεωθούν οι
συμβάσεις τους ή να έχουν μια μόνιμη εργασία μέσα από αυτή τη
διαδικασία.
Θεωρούμε

ότι

όλα

αυτά

θα

έπρεπε

να

γίνονται

με

συγκεκριμένους τρόπους ούτως ώστε επιτέλους κάποια στιγμή
όλη αυτή η κοροϊδία και όλη αυτή η διαδικασία, η λανθασμένη
διαδικασία

με

τους

πόρους

του

ελληνικού

δημοσίου

να

σταματήσει.
Επομένως προφανώς και είμασ τε υπέρ των εργαζομένων,
δεν έχουμε τίποτα εναντίον τους, νομίζουμε όμως ότι είναι όλη η
διαδικασία λανθασμένη. Θα έπρεπε με άλλο τρόπο να έχουν
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προσληφθεί, να έχουν μεγαλύτερη διάρκεια για να μπορέσουν
πραγματικά να φέρουν σε πέρας το έργο αυτό το οποίο ε πιτελούν
ως τώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Θεοδωρακόπουλος.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, Πρόεδρε.

Εδώ αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό που αυτοί οι

άνθρωποι, οι εργαζόμενοι ζητάνε, το δικαίωμα στην εργασία.
Δυστυχώς είναι κάτι που το συναντάμε καθημερινά το δικαίωμα
στην

εργασία.

Οι

άνθρωποι

αυτοί

ήρθαν

και

υπογράψανε 8μηνες συμβάσεις, έτσι δεν είναι;

στην

ουσία

Υπογράψατε

8μηνες συμβάσεις με τον ΟΑΕΔ και τώρα ερχόμαστε στο παραένα
να δούμε τι θα γίνει.
Δεν

συμφωνώ

ότι

θα

πουλήσουμε

στους

ανθρώπους

εκδούλευση ή κάτι άλλο , προς Θεού. Δεν είναι αυτός ο ρόλος μας.
Εννοείται ότι συμφωνώ στο να μπορέσουμε να δώσουμε μια
σύμφωνη γνώμη με το Δημοτικό Συμβούλιο.

Δεν θεωρώ ότι θα

τους βοηθήσει. Αν όμως κάπου αυτό μπορεί να σταθεί σαν
έγγραφο, σαν χαρτί εννοείται ότι είμαστε δίπλ α σας.
Αυτό που πρέπει να γίνει είναι ίσως να καταλάβουν οι
ιθύνοντες ότι σίγουρα στη συγκεκριμένη περίπτωση υπάρχουν
ειδικά θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σας παρακαλώ, ακούγεστε μπροστά και δεν ακούμε τον ομιλητή.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Πρέπει

να

καταλάβουν

λοιπόν

οι

ιθύνοντες

ότι

για

τις

συγκεκριμένες θέσεις εργασίας μιλάμε για μια ιδιαιτερότητα, δεν
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είναι κάτι απλό. Δεν είναι μια θέση που έφυγες εσύ, ο επόμενος
κάνει την ίδια δουλειά.
Θεωρώ ότι η προσαρμογή και μόνο αυτών των ανθρώπων,
των

εργαζομένων

απαιτεί

μ ήνες.

Στην

ουσία

σε

8

μήνες

ερχόμαστε να βάλουμε κάποιους άλλους μετά οι οποίοι δεν θα
καταφέρουν να κάνουν τίποτα. Εάν ρωτάγαμε τους ανθρώπους
αυτούς πόσο καιρό κάνανε για να αρχίσουν να συνεννοούνται με
τους ανθρώπους εκεί μιλάμε για μήνες. Εγώ αυτό το βιώνω κάθε
φορά που το ΑΤ Τ ΙΚΟ εφημερεύει και έρχονται περιστατικά σε
εμάς.

Κινδυνεύει

η

ζωή

του

άλλου

και

δεν

μπορείς

να

συνεννοηθείς τι έχει, δεν μπορεί να σου εξηγήσει, δεν μπορεί να
μιλήσει.
Αυτό λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι το ζουν στην καθημερινή
τους βάση. Σε κάποιο σημείο στους 8 μήνες φτάσανε να κάνουν
αυτό

το

επίπεδο

προβλημάτων.

επικοινωνίας

και

επίλυσης

κάποιων

Δυστυχώς έρχεται λοιπόν όμορφα το κράτος και

σου λέει 8μηνη σύμβαση ήταν, αυτό ξέρατε, αυτό υπογράψατε,
αυτό συμφωνήσαμε, φεύγετε εσείς πάμ ε οι επόμενοι.
Μακάρι να μπορεί να τελειώσει. Μακάρι να σας βοηθήσει
αυτό το χαρτί.

Δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσει γιατί όπως

ακούσατε όντως δεν είναι από εδώ, είναι η κεντρική εξουσία.
Μακάρι, επαναλαμβάνω είναι ηλίου φαεινότερο ότι θα έπρεπε να
μείνετε εσείς, οι όποιοι εσείς σε αυτές τις θέσεις γιατί υπάρχει
ιδιαιτερότητα. Τ ι να πω, εγώ εύχομαι καλή επιτυχία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
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Κύριε Πρόεδρε, επιγραμματικά θα πω τέσσερα πράγματα χωρίς
να σημαίνει ότι με αυτόν τον τρόπο θέλω να αποφύγω την
τοποθέτηση την οποία θα την κάνω ευθέως, θεωρώ ότι το
συγκεκριμένο θέμα θα μπορούσε ήδη να έχει λυθεί από τον
αρμόδιο Υπουργό Μεταναστευτικής Πολιτικής τον κ. Μουζάλα. Και
να μην χρειαζόταν η προσφυγή των συγκεκριμένων εργαζομένων
στο Δημοτι κό Συμβούλιο. Ένα το κρατούμενο.
Θα πρέπει συνειδητά η απόφασή μας να είναι για παράταση
ή

ανανέωση

των

συμβάσεων

των

εργαζομένων

γιατί

όπως

φαίνεται εξυπηρετούν ήδη πάγιες και διαρκείς ανάγκες και θα
συνεχίζουν να τις εξυπηρετούν με την οιονεί μονιμοποίη ση των
προσφύγων στη χώρα.
Τ ρίτον, θα συμφωνήσω απόλυτα ότι δε πρέπει να υπάρξει
ούτε σε λεκτικό επίπεδο με καμία από τις ΜΚΟ.

Πίσω από τις

ΜΚΟ όπως ξέρετε είναι η αιώνια αξία που λέγεται … και αυτό θα
είναι μια κίνηση από την πλευρά μας ώστε να αποκοπεί κάθε
σχέση των δομών των κρατικών αυτών με τις οποιεσδήποτε ΜΚΟ
που θα φτάσει στην απομόνωσή τους σε τελική ανάλυση ή και στο
μηδενισμό

τους.

Με

αυτά,

λοιπόν,

τα

δεδομένα

θα

πρέπει

οπωσδήποτε να πάρουμε συνειδητά μια απόφαση που θα λέει
παράταση ή ανανέωση διότι η τακτική η οποία θα ακολουθηθεί και
την ξέρουμε, αν ακολουθηθεί θα είναι απόλυση, επαναπρόσληψη
ακριβώς για να μην θεωρηθεί σε κάποια στιγμή ότι πληρούν
πάγιες και διαρκείς ανάγκες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κος Φουρλής.
Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:
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Πρώτα από όλα έχω πει και άλλες φορές ότι ξέρετε τα ψηφίσματα
δεν λύνουν το πρόβλημα όμως βοηθάνε να λυθεί το πρόβλημα.
Και με αυτή την έννοια λοιπόν συντάσσομαι και εγώ με το
ψήφισμα, τώρα αν είναι να απαλειφθεί ο όρος όσον αφορά ο
λεκτικός αυτός με τις ΜΚΟ τις οποίες ποτέ μου δεν κατάλαβα τι
εξυπηρετούν και τι υπηρετούν και σαφώς αντιλαμβάνομαι τώρα
ότι ενδεχομένως παίρνουν τα χρήματα από την Ύπατη Αρμοστεία
με λιγότερο προσωπικό εδώ για να επικαρπώνονται και να μην
έχουν έξοδα.
Τ η δε συνέχεια σε αυτά σαφώς και στηρίζουμε την απόφαση
όλων των εργαζομένων για τη συνέχεια την οποία πρέπει να
υπάρχουν και την οικειότητα την οποία έχουν αποκτήσει και θα
είμαστε

αρωγοί

σε

κάθε

προσπάθειά

τους.

Φαντάζομαι

η

απόφαση αυτή εμείς που θα πάρουμε θα πάτε και σε άλλα κέντρα
και όπως είπε και ο κος Δρούλιας ότι είναι ευχολόγια αυτά και
έπρεπε να λυθούν σε 2 -3 χρόνια και να μην κάνουν συμβάσεις
κάθε 8 χρόνια από τη στιγμή που δεν έχει γίνει κάτι τέτοιο γιατί
ξέρουμε και με το ΑΣΕΠ καλό είναι αλλά κωλυσιεργούν πολ ύ.
Θέλουν πολύ καιρό αυτοί να πάρουν αποφάσεις μέσα εκεί.
Αυτό που μπορούμε να κάνουμε τώρα είναι να ψηφίσουμε
και καλή τύχη και από εμάς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να πει;

Η κυρία

Σκαμπά.
Κα ΣΚΑΜ ΠΑ:
Πολύ-πολύ

σύντομα,

καταρχήν

προφ ανώς

είμαι

υπέρ

της

στήριξης των εργαζομένων των συγκεκριμένων και να κάνει το
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Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισμα αλλά και ότι μπορεί για να τους
βοηθήσει.
Νομίζω όμως ότι έχουμε ξεφύγει λίγο. Οι λόγοι που εγώ
τουλάχιστον ξεκάθαρα στηρίζω το συγκεκριμένο αίτημα είναι δυο.
Ο ένας είναι διότι ζούμε σε μια περίοδο που κάθε εργασιακό
δικαίωμα έχει συνθλιβεί και οι περιορισμένου χρόνου συμβάσεις
είναι συνθλιβή όλων των εργασιακών δικαιωμάτων.
Ένας άνθρωπος δεν μπορεί να ζει με 8μηνες, με 4μηνες, με
5μηνες, με 2μηνε ς συμβάσεις εργασίας είτε ανανεώνονται είτε δεν
ανανεώνονται. Δεν μπορεί να οργανώσει τη ζωή του, δεν μπορεί
να στηρίξει τα παιδιά του, δεν έχει δικαίωμα να έχει άδεια. Έχει
έλλειψη στην ασφάλιση για τα συντάξιμα, έχει έλλειψη στην
υγειονομική περίθαλψη.
Στην

πραγματικότητα

το

κόστος

συντήρησης

και

αναπαραγωγής της εργατικής του δύναμης από κόστος εργασίας
φορτώνεται

στην

χαρακτηριστικό

πλάτη
της

του.

Αυτό

κρίσης

και

γίνεται
της

νεοφιλελευθερισμού που έχει επικρατήσει.

και

αυτό

πολιτικής

είναι
του

Δεν μπο ρούμε να

δεχόμαστε τέτοιες σχέσεις εργασίας. Άρα κάθε άνθρωπος που
καταφεύγει σε εμάς γιατί είναι θύμα των ελαστικών σχέσεων
εργασίας πρέπει να τον υπερασπιζόμαστε. Άρα το ένα είναι αυτό.
Τ ο δεύτερο κομμάτι αφορά το προσφυγικό. Γιατί αυτό που
έχει γίνει μ ε το προσφυγικό στην Ελλάδα αγγίζει τα όρια του
εγκλήματος. Εγώ δεν μπορώ να το ωραιοποιήσω.
Η Ελλάδα υποδέχτηκε και φιλοξενεί 60.000 πρόσφυγες ενώ
κάθε

καλοκαίρι

υποδέχεται

μερικές

δεκάδες

εκατομμύρια

τουρίστες και έχει ανάγκη σε μείζον θέμα όταν δεν μπ ορούσε, δεν
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είχε που να τους βάλει αυτούς τους ανθρώπους τις 60.000 και δεν
είχε που να τους απορροφήσει.
Επιπλέον η Ελλάδα έχει δεχθεί μετανάστες οι οποίοι ήταν
από 500.000 έως 1.000.000 μόνιμα και δεν μπορούσε αυτές τις
60.000, έχουν αναχθεί σε ένα τρομε ρό κοινωνικό πρόβλημα.
Στην πραγματικότητα αυτό που είναι τρομερό είναι η παντελής
έλλειψη οργάνωσης για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος
από πλευράς του κράτους το οποίο καταρρέει συνειδητά και κατ΄
επιλογή. Αυτό συνέβη.
Και το συγκεκριμένο πράγμα , δηλαδή το ότι προσπαθούν να
διαχειριστούν ένα πρόβλημα με 8μηνες συμβάσεις είναι και από
διοικητική πλευρά πάρα πολύ ενδεικτικό του ότι πάμε χωρίς
κανένα εφόδιο να διαχειριστούν ένα τέτοιο πρόβλημα και μετά
βγαίνουν και το παρουσιάζουν σαν ένα φοβερό, τρ ομερό αυτό
που μας συνέβη κλπ.
Αν

το

πρόβλημα

σκεφτούμε
παντελούς

λίγο

σε

έλλειψης

νούμερα

το

ικανότητας

πρόβλημα
του

κράτους

είναι
να

οργανώσει αυτή την ιστορία η οποία βέβαια δεν είναι άχρωμη
πολιτικά.

Δεν είναι άχρωμη πολιτικά. Τ ο ότι διαλύω τις κρατι κές

δομές είναι μια επιλογή που έχει να κάνει με το μνημόνιο, που
έχει να κάνει με την κρίση, που έχει να κάνει με τι επιλογή και
προς τα πού πήγαν αυτή την κρίση και οι κυβερνήσεις όλες που
την υπηρετούν αυτή την ιστορία.
Και νομίζω για αυτούς τους δυο λό γους, γιατί αυτοί οι
εργαζόμενοι αλλά και οι πρόσφυγες και οι κοινωνίες που έρχονται
σε επαφή με όλα αυτά τα πράγματα όπως είναι το Χαϊδάρι ή όπως
είναι αλλού ακόμα χειρότερα τα πράγματα είναι θύματα αυτής
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ακριβώς της ίδιας πολιτικής η οποία χτυπάει και τα εργασιακά
δικαιώματα των ντόπιων, η οποία χτυπάει και το κράτος και την
οργάνωσή του και στοιχειώδεις παροχές που πρέπει να έχει μια
κρατική δομή για να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο ως άνθρωπο και
ως τέτοια οντότητα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝ ΝΗΣ:
Ναι, τρία λεπτά.

Δυο ζητήματα κυρίως.

Για να τοποθετηθεί

κανείς ολοκληρωμένα στο συγκεκριμένο ζήτημα, είπε βέβαια και ο
Δήμαρχος αρκετά και έτσι είναι, πρέπει να πάρει υπόψη του το
εξής ζήτημα.

Αυτή τη στιγμή οι προσφυγικές ροές στην Ελλάδα

θα μειωθούν, θα φύγουν οι πρόσφυγες που ήδη είναι εδώ ή θα
αυξηθούν;
Αν κάποιος δεν απαντήσει σε αυτό δεν μπορεί να απαντήσει
και στο πόσους εργαζόμενους χρειαζόμαστε και κάτω από ποιες
συνθήκες εργασίας.

Γιατί η ίδια η Κυβέρνηση από τη μια με τον

έναν

τρόπο

ή

τον

άλ λον

και

όταν

ο

ίδιος

ο

Θοδωρής

ο

Σπηλιόπουλος κάνει αυτοκριτική για τον τρόπο που διαχειρίστηκε
η Κυβέρνηση το προσφυγικό ζήτημα καταλαβαίνουμε όλοι αρκετά
καλά τι ακριβώς έχει συμβεί.
Υπάρχει λοιπόν το εξής εδώ θέμα, την ίδια στιγμή που η
Κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ επιλέγει να αυξηθούν οι αρμοδιότητες στη
Σούδα, επιλέγει με τις συμφωνίες που υπογράφει καθημερινά με
τη στήριξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤ Ο την υποταγή, την
πλήρη

υποταγή

του

στρατιωτικού

και

του

κατασταλτικού
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μηχανισμού σε αυτή τη διαδικασ ία είναι δεδομένο ότι τα επόμενα
χρόνια, τους επόμενους μήνες η προσφυγική ροή θα αυξηθεί.
Τ αυτόχρονα με τον τρόπο που χειρίζεται το ζήτημα αφήνει
τη Νέα Δημοκρατία να αλωνίζει και με τις ακροδεξιές κορώνες
που βγάζει θέλοντας με τον οποιονδήποτε τρόπο ν α κερδίσει
εκλογικά στο συγκεκριμένο ζήτημα που μόνο για τέτοιο θέμα δεν
προσφέρονται.
Που θέλω να καταλήξω.

Αυτοί οι εργαζόμενοι που μιλάμε

και ειδικά στο κέντρο του Σκαραμαγκά που δεν είναι ένα κέντρο
200

ανθρώπων,

θα

καλύπτουν

για

αρκετά

χρόνια

βασικές

ανάγκες. Είδατε ότι εκεί που το κράτος δεν έχει παρέμβει και δεν
έχει

παρέμβει

όχι

με

συμβάσεις

ολιγόμηνες

αλλά

δεν

έχει

παρέμβει και με άλλους τρόπους, γιατί εδώ πέρα πιέστηκε η
κατάσταση

υπήρχε

κινητοποίηση,

υπήρχαν

οι

φορείς

που

δραστηριοποιηθήκανε.
Λοιπόν, εκεί που δεν έχει γίνει αυτό όπως είναι στα νησιά
και αλλού έχουμε τα δεδομένα να αυτοπυρπολούνται άνθρωποι
και τελικά να καταλήγουν όπως έπαθε ο πρόσφυγας προχθές.
Αυτό δείχνει από τη μια το πώς η ελληνική Κυβέρνηση και αυτή
και

οι

προηγούμενες

εντ είνουν

τις

προσφυγικές

ροές

συμμετέχοντας στις ιμπεριαλιστικές επεμβάσεις και από την άλλη
δεν παίρνουν και σαφή μέτρα για να μπορέσουν οι άνθρωποι
αυτοί να φτιάξουν πραγματικά τη ζωή τους και όχι να ζουν σε
αυτές τις συνθήκες που ζουν.
Είναι ενδεικτικό κα ι θέλω να πω μόνο ένα ακόμα, είναι
ενδεικτικό
ανέλαβαν

ότι
τη

οι

υπεύθυνοι

μεταφορά

και

του
την

Υπουργείου
οργάνωση

στα

Παιδείας
σχολεία
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Χαϊδαρίου των μικρών προσφύγων είναι ενδεικτικό ότι σε όλα τα
σχολεία, σε όλες τις παρεμβάσεις τους αναφέρανε μ ε όλους τους
τρόπους

ότι

μπορούν

σε

αν

δεν

καμία

υπήρχαν αυτοί
περίπτωση

οι

ούτε

εργαζόμενοι

ομαλά

να

δεν θα

κυλήσει

το

πρόγραμμα από τις πρώτες μέρες ούτε πολύ περισσότερο τα ίδια
τα παιδιά να μπορούν να προσαρμοστούν.

Γιατί καταλαβαίνετε

ότι είσαι σε μι α ξένη χώρα, σε άθλιες συνθήκες ζωής κλπ., σε
παίρνουν και από τους γονείς σου με όλες τις απώλειες που έχεις
για να πας στο σχολείο χωρίς να ξέρεις τι θα αντιμετωπίσεις, αν
δεν υπάρχει και ένας άνθρωπος που τον εμπιστεύεσαι, κάπως τον
ξέρεις,

κάπως

τον

έχ εις

γνωρίσει

κλπ.

καταλαβαίνετε

πόσο

σημαντικό για αυτά τα παιδιά και για αυτούς τους ανθρώπους
είναι.
Και δεν είναι μόνο αυτές οι ειδικότητες. Αυτές οι ειδικότητες
ίσως επειδή έχουν να κάνουν με τον ψυχισμό και την ανθρωπιά
είναι

και

πιο

περισσότερο

χαρακτηριστικά
όμως

αυτοί

που

τα

αποτελέσματά

φροντίζουν

για

τους.
τις

Πολύ

συνθήκες

υγιεινής, αυτοί οι οποίοι καθημερινά κάνουν να το πω έτσι τη
«λάντζα».
Αυτοί

οι

εργαζόμενοι

δεν

μπορεί

να

είναι

εργαζόμενοι

δεύτερης κατηγορίας. Δεν μπορεί για 8 μήνες να έχο υν δουλειά
και μετά να ξαναμπαίνουν σε αυτό το Γολγοθά. Δεν μπορεί για 8
μήνες να έχουν ασφαλιστική και υγειονομική περίθαλψη και μετά
από 8 μήνες να μην καλύπτονται από πουθενά.
Και επειδή η Κυβέρνηση δεν το έχει σε πολύ επειδή έχει …
και η αξιολόγηση, δε ν ξέρει και πότε θα κλείσει η ιστορία δεν το
έχει και σε πολύ να ανανεώσει για άλλους 8 μήνες αυτές τις
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συμβάσεις και μετά να προχωρήσει σε απολύσεις προκειμένου να
μην μπορούν οι εργαζόμενοι αυτοί να τεκμηριώσουν το δικαίωμα
σε μόνιμη και σταθερή εργασία.

Νομίζω ότι πρέπει να είναι

καθαρό το αίτημα των εργαζόμενων ότι εφόσον καλύπτουν αυτές
τις ανάγκες που δεν πρόκειται να μειωθούν για τα επόμενα
αρκετά χρόνια θα πρέπει και η αντίστοιχη πρόσληψή τους να
αφορά αυτό ακριβώς το δικαίωμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότι ολοκληρώσαμε τη συζήτηση συνάδελφοι για το θέμα
αυτό. Υπάρχει στήριξη και από τη δημοτική αρχή και από τις
παρατάξεις. Τ ώρα όσον αφορά το ζήτημα που έβαλε ο Δήμαρχος
σε σχέση με το θέμα των ΜΚΟ, εμείς..
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Να πω ένα λεπτό, μου επιτρέπεις;

Οι εργαζόμενοι φέρανε το

ψήφισμά τους. Εμείς θα πάρουμε το ψήφισμα των εργαζομένων
και θα αλλάξουμε διαμεσολάβηση με τις δομές υποστήριξης, αυτή
είναι η πρότασή μου για να είναι ομόφωνο. Και επίσης νομίζω
αυτό που είπε ο Καραγιάννης, μπορούμε να γράψουμε μ ια φράση
που λέει ιδιαίτερα θετική η συμβολή τους, θα βρούμε λίγο
καλύτερα τη διατύπωση, στη βοήθεια των προσφυγόπουλων που
πηγαινοέρχονται στα σχολεία. Τ ώρα τη διατύπωση θα τη βρούμε.
Μπορεί να μπει, δεν αναφέρεται πουθενά αυτό. Μπορεί να μπει
στη δεύτερη παράγραφο μένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συμφωνούμε συνάδελφοι;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Μόνο μια κουβέντα να πω για να μην πέσει έτσι στον αέρα και
ακούστηκε αρκετές φορές η λέξη να μην κοροϊδέψουμε.

Καμία

απόφαση και κανένας αγώνας όταν έχει στόχο και ξέρουμε γιατί
γίνεται δεν κοροϊδεύει.
Για

παράδειγμα

αν

δεν

γίνονταν

ο

αγώνας

για

τους

εργαζόμενους που είναι σήμερα στα 8μηνα και ανανεώνονται οι
συμβάσεις τους σήμερα θα είχαν απολυθεί ή δεν θα πληρώνονταν
ή θα είχαν λήξει ήδη οι συμβάσεις εδώ και καιρό. Και όμως ο
αγώνας π ου δόθηκε, η πίεση έφερε αποτέλεσμα και αυτοί οι
εργαζόμενοι τουλάχιστον είναι ακόμα εδώ μετά από 2 χρόνια και
ενώ είχαν υπογράψει συγκεκριμένη σύμβαση εργασίας για 8
μήνες.
Τ α 5μηνα μην ξεχνάτε πως μετατράπηκαν σε 8μηνα και πως
πήραν

και

αυτά

τα

δικαιώμα τα

που

έπρεπε

να

έχουν

σαν

εργαζόμενοι. Έκαναν κινητοποιήσεις, κατεβήκανε κάτω, εμείς
τουλάχιστον, εγώ ήμουν ομιλητής σε κεντρική συγκέντρωση κάτω
για τα 5μηνα. Επισκεφτήκαμε πολλές φορές τους υπουργούς και
καταφέραμε και κάναμε κάτι καλύτερο.

Αλλά δεν κ οροϊδεύει

κανένας από εμάς όταν παίρνει μια τέτοια απόφαση. Αυτό να είναι
δεδομένο

και

ξεκάθαρο.

Και

θα

σταθούμε

στο

πλευρό

των

εργαζομένων πραγματικά γιατί και έχουν δίκιο και πρέπει να γίνει
αποδεκτό αυτό το αίτημα.
Κα ΦΩΤΗ:
Εγώ θα ήθελα να σας ευχαριστ ήσω όλους και να πω ότι όποιο και
να

είναι

το

αποτέλεσμα,

ακόμα

και

αν δεν ανανεωθούν οι

συμβάσεις μας, νομίζω ότι θα είναι ένα σημείο αναφοράς για τους
επόμενους να αποκτήσουν αυτοί αυτά τα δικαιώματα που χάνουμε
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εμείς τώρα τα εργασιακά και τις θέσεις εργ ασίας. Και όπως και να
είναι θα είναι ένα κεκτημένο για τους επόμενους.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

με

τις

παρεμβάσεις

που

έκανε

ο

συνάδελφος

Σπηλιόπουλος συμφωνούμε να είναι το κείμενο έτσι;
Δρούλια ψηφίζετε εσείς ή καταψηφίζετε;

ο

Κύριε

Καταψηφίζετε , ωραία

κατά πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, περνάμε στις ερωτήσεις -ανακοινώσεις. Θέλει να κάνει μια
δήλωση

ο

συνάδελφος

ο

Τ σουκνίδας

πριν

ξεκινήσουν

οι

ερωτήσεις. Να δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο τον Τ σουκνίδα.
Κος ΤΣΟΥΚΝ ΙΔΑΣ:
Θέλω να κάνω μια δήλωση σχετικά με το περιστατικό που συνέβη
κατά

την

απομάκρυνση

της

παράνομης

ταμπέλας

που

είχε

τοποθετηθεί από τα φροντιστήρια Παπαδέα σε παρτέρι του Δήμου
μας.
Παρά τους απαράδεκτους και συνεχείς προπηλακισμούς που
δέχτηκα τόσο εγώ ο ίδιος όσο και οι εργαζόμενοι του Δήμου μας
που βρίσκονταν στο χώρο από συμπολίτη μας θεωρώ από
πλευράς μου ότι ήταν λάθος ο τρόπος που αντιμετώπισα το
περιστατικό.
Τ ον

συγκεκριμένο

συμπολίτη

μας

προσωπικά

δεν

τον

γνώριζα, πολύ περισσότερο το ιστορι κό του και το πρόβλημα
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υγείας που αντιμετωπίζει. Για αυτό και επαναλαμβάνω για ακόμα
μια φορά το ότι ήταν λάθος η αντίδρασή μου.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο συνάδελφος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν,

την

ημέρα

προεδρείου

που

έγιναν

Οικονομικής

επιτροπών

και

προετοιμασία

για

τις

συνολικά

αρχαιρεσίες

Επιτροπής
οποίες

από

την

δεν

και

για

την

εκλογή

των

υπολοίπων

η

απαραίτητη

έγινε

αντιπολίτευση

με

συνολική

ευθύνη όλων μας και εμένα προσωπικά για λόγους που θεωρώ ότι
ήταν αντικειμενικοί αν σκεφτείτε ότι τ ην Πέμπτη είχαμε Δημοτικό
Συμβούλιο

και

την

Κυριακή

ξανά

Δημοτικό

Συμβούλιο

και

διάφορες άλλες δραστηριότητες και που κοινή συναινέσει οι
παρόντες εδώ πέρα συμφωνήσαμε ότι την ημέρα των εκλογών
αφού προσπαθήσαμε να δούμε μήπως υπήρχε άλλος τρόπος..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή, εκτός μικροφώνου.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ομιλία εκτός μικροφώνου.
Εκεί λοιπόν στα πλαίσια της ανταλλαγής γνωμών για το
συγκεκριμένο θέμα μη έχοντας θεσμικό ρόλο αλλά με το πολιτικό
δικαίωμα της ανταλλαγής γνωμών απευθύνθηκα σε διάφορους
συναδέλφους σε μια λογική που ήταν και η δική μου η αντίληψη
και σαν παράταξη και το είχα πει και από την προηγούμενη φορά
θεωρώντας ότι εφόσον οι συνάδελφοι την προηγούμενη φορά με
είχαν τιμήσει με ενιαίο τρόπο στην εκλογή στην Οικονομική

7η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 10 ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Επιτροπή

και

στη

συνέχεια

που

93
προέκυψε

να

είμαι

και

αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ότι όφειλα στα πλαίσια
μιας κουλτούρας δημοκρατικής και στα πλαίσια και της συνολικής
μου αντίληψης σαν παράταξη για απλή αναλογική που σημαίνει
ότι με διαφορετικό τρόπο ότι δεν θα υπήρχε κ άποιο πρόβλημα να
μην εκπροσωπηθούμε εμείς σαν παράταξη στα θεσμικά όργανα.
Στα πλαίσια αυτού επικοινώνησα ξανά για άλλη μια φορά με
διάφορους συναδέλφους.

Ανάμεσα σε αυτούς τους συναδέλφους

που επικοινώνησα ήταν και ο συνάδελφος ο Κέντρης δεδομένου
ότι ο επικεφαλής της παράταξης έλειπε.
Αυτό θεωρήθηκε ότι ήταν μια παρέμβαση που δεν θα έπρεπε
να την κάνω και δημιούργησε μια παρεξήγηση από ότι κατάλαβα
μερικές μέρες μετά.

Επειδή η πρόθεσή μου για τέτοια ζητήματα

έτσι και αλλιώς δεν είναι από τη μέχρι τώρα θητεία μου στα λίγα
χρόνια που είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο τουλάχιστον όσον
αφορά τα ζητήματα τα θεσμικά και η συνολική μου στάση και
συμπεριφορά εγώ ζητώ συγνώμη από το συνάδελφο που δεν είναι
εδώ

πέρα

παρών

και

θέτω

τη

θέση

μου

στην

Οικονομική

Επιτροπή στην αίρεση και στη διακριτική δυνατότητα εφόσον
ξαναγίνει η δεύτερη διαβούλευση στα πλαίσια της αντιπολίτευσης
συνολικά και σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Δημοτικού
Συμβουλίου.
Δηλαδή

παραιτούμαι

για

να

διευκολύνω

και

να

αποκατασταθεί μια αίσθηση πιθανά αδικίας κάποιων συναδέλφων.
Αυτά θέλω να πω στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
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Μισό λεπτό, αν υπάρχει τέτοιο ζήτημα εγώ θα έλεγα ότι θα
μπορούσαμε έστω και τώρα καθυστερημένα να το δούμε συνολικά
όλες οι παρατάξεις της αντιπολίτευσης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό

λεπτό,

συνάδελφοι

γιατί
δεν

οι

γίνονται

παραιτήσεις
έτσι.

Και

και

οι

επειδή

ξε -παραιτήσεις
η

εκλογή

του

προεδρείου και των επιτροπών είναι μια κορυφαία διαδικασία για
το όργανο.

Θοδωρή, να δούμε τι προβλέπεται, να γίνει μια

κουβέντα ανάμεσα στους επικεφαλής των παρατάξεων κλπ. να
επανέλθουμε. Μην πάμε τώρα σε μια διαδικασία..
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, υπέβαλα το πολιτικό ζήτημα και την ουσία.

Για αυτό είπα

ότι..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για

την

ουσία

του

ζητήματος

εντάξει

αλλά

επειδή

αυτά

καταγράφονται ξαναλέω.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εντάξει, ωραία θα επανέλθουμε για να εξετάσουμε με βάση τι
προβλέπεται από το καταστατικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις, ανακοινώσεις. Ο κος Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Έχουμε εκπλήξεις σήμερα αλλά εντάξει.
Λοιπόν,

εγώ

έχω

να

ρωτήσω

το

Δήμαρχο

επειδή

πληροφορηθήκαμε για την προσπάθεια που έχει κάνει και κάποιες
επιστολές

στο

ΥΠΑΠΕΝ

για τη δημιουργία και εγκατάσταση

μόνιμου σταθμού ελέγχου ρύπανσης και ορμώμενος προηγούμενα
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ηλεκτρονική

ρύπανση

και

την

ακτινοβολία στις περιοχές μας , το δάσος Χαϊδαρίου αγωνιά και οι
κάτοικοι και τα μέλη της διοίκησης αλλά και τα μέλη που
συμμετέχουν στον Εξωραϊστικό Πολιτιστικό Σύλλογο Άνω Δάσους
κλπ.

για

το

θέμα

της

ρύπανσης

από

τα

καυσαέρια,

τα

κυκλοφοριακά καυσαέρια της λεωφόρου Αθηνών που επιβαρύ νουν
πάρα πολύ και είναι ένα θέμα το οποίο το έχω ξαναθέσει ότι
κάποια

στιγμή

πρέπει

στα

κυκλοφοριακά

αν

θυμάστε

πριν

μερικούς μήνες που είχαμε το κυκλοφοριακό, θα πρέπει να ξανά
συζητηθεί.
Θα πρέπει να προβληματιστούμε για αυτό το θέμα με τη
διαχωριστική γραμμή που δημιουργεί ανάμεσα στην πόλη μας και
στις συνοικίες της πόλης η λεωφόρος Αθηνών, Καβάλας που τη
συνηθίζει και τη λέει ο Δήμαρχος γιατί είναι παλιά καραβάνα εδώ
στο Χαϊδάρι. Παλιά τη λέγαμε Καβάλας, τέλος πάντων.
Συν τα διυλιστήρια που είναι ο κύριος όγκος και η κύρια
πηγή του μεγαλύτερου όγκου της ρύπανσης για την περιοχή γιατί
δυστυχώς ο αέρας δεν φυλακίζεται, δεν μπορείς να μπλοκάρεις τη
ρύπανση. Θα θέλαμε να μας πληροφορήσετε τι τύχη είχε η
επιστολή

σας

κύριε

Δήμαρχε.

Και

να

βάλουμε

κάποια

προτεραιότητα στο άμεσο του ενδιαφέροντος της πόλης για αυτό
το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
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επιγραμματικά

και

περιμένω

και

επιγραμματικά απαντήσεις. Μπορεί να ανοιχτούν τα θέματα αλλά
είναι η ώρα τέτοια.
Τ ο ένα θέμα αφορά αυτό που κάποιοι νιώσαμε και εγώ
προσωπικά και δράττομαι της ευκαιρίας από δημοσίευμα του
«Χαϊδάρι

Σήμερα»

να

αναφέρω

σχετικά

με

την

αποπνικτική

ατμόσφαιρα που υπήρχε ένα πρόσφατο πρωινό όπου σύμφωνα με
το ρεπορτάζ τελικά και καθώς οι δημότες αναζ ητούσαν και μέσω
του Δήμου και οι απαντήσεις ήταν ότι δεν γνώριζε ο Δήμος,
προφανώς σε κάποιες υπηρεσίες που απευθύνθηκαν μπορεί να
μην ήταν οι σωστές, ότι ο καπνός οφειλόταν σε ελεγχόμενη φωτιά
που μπήκε μέσα στο στρατόπεδο για να καούν ξερόκλαδα.
Ουσιαστ ικά δεν ξέρω αν αυτό αληθεύει, αν είναι μια πάγια
πρακτική αυτή του Δήμου και αν όντως δεν ξέρω, πληροφορίες
και λεπτομέρειες, ενημέρωση ουσιαστικά για αυτό το γεγονός αν
ισχύει ή όχι. Τ ο αποτέλεσμα φαντάζομαι όλοι αντιλαμβάνεσθε ότι
ήταν άσχημο οπότε να το συζητήσουμε και να δούμε τι σχετικά.
Ένα άλλο θέμα πάλι επιγραμματικά.

Απλά προχθές ήμουν

για ιδιωτική υπόθεση ενός πελάτη μου για ένα θέμα που μπαίνει
στο

ΚΑΣ

στο

Υπουργείο

Πολιτισμού,

φεύγοντας

ακούω

ένα

Βαγγέλη και ήταν ο κλητήρας του Δήμου. Πήγε ν α κάνει μια
δουλειά, έκανε ταυτόχρονα δυο δουλειές γιατί μου είχε έτοιμο ένα
φάκελο. Ο Δήμος κοινοποίησε, επέδωσε μάλλον δεν κοινοποίησε
στο Υπουργείο Πολιτισμού ένα έγγραφο το οποίο κοινοποιήθηκε
και σε εμένα σε συνέχεια του αιτήματος που είχα υποβάλει γι α το
στρατόπεδο Χαϊδαρίου και της απάντησης που είχαμε λάβει από
την υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων.
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Δεν θα σταθώ, είναι περασμένη η ώρα στο ύφος των
νουθεσιών προς το Υπουργείο Πολιτισμού. Η γνώμη μου η
προσωπική είναι ότι αυτά αποπροσανατολίζουν το βασικό θέ μα
που έχει να κάνει με το στρατόπεδο το ίδιο και θεωρώ επίσης ότι
οι υπηρεσίες απάντησαν πάνω σε κάποιο συγκεκριμένο αίτημα
που υποχρεούνται να απαντήσουν, άρα έκαναν σωστά τη δουλειά
τους. Μάλιστα κοινοποίησαν και στο Δήμο Χαϊδαρίου.
Η ουσία είναι άρα έχ ουμε προχωρήσει γιατί προφανώς την
ίδια απάντηση θα πάρετε επί της ουσίας αυτή που ελήφθη και με
το

δικό

μου

αίτημα.

Έχουμε

ξεκινήσει;

Ξεκινούμε

και

περισυλλέγουμε το υλικό για να μπαίνει στη διαδικασία αυτή που
μας ζήτησε της εν μέρει θετικής απόφασης;
αποτέλεσμα θα είναι ίδιο.

Γιατί φαντάζομαι το

Αλλά προκειμένου να μην χάνουμε

χρόνο αν θα απαντήσει το Υπουργείο ή όχι, αυτό μια ερώτηση
που προφανώς και θα είναι και προς τη σωστή κατεύθυνση για το
Δήμο μας. Και σε αυτή την πορεία θεωρώ ότι

όλοι πρέπει να

συμμετέχουμε και χωρίς μικροψυχίες και οτιδήποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Μια ερώτηση λοιπόν έχω να κάνω.

Έχουν προκηρυχθεί μέσω

ΟΑΕΔ 8μηνα για τους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Πότε θα γίνουν
οι προσλήψεις αυτές; Και με αφο ρμή αυτό θα ήθελα να μου πεις
μια κουβέντα, η Βεργίνας πού βρίσκεται; Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
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Λόγω της ώρας, επειδή η ώρα έχει περάσει για τη διευκόλυνση
εγώ δεν θα κάνω ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Θεοδωρακόπουλος.
Κος ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ Πρόεδρε θέλω ένα θέμα μόνο απλά να το αναφέρω αν
υπάρχει κάποια λύση, πάλι άπτεται του κυκλοφοριακού.

Ένα

θέμα, εντάξει η Καραϊσκάκη ξέρουμε το πρόβλημά της όλοι. Απλά
επειδή τα Σάββατα όταν είναι η λαϊκή πραγματικά το πρόβλημα
ξεφεύγει νομίζω. Χρόνι α είναι, δεν είναι τώρα προς Θεού.
Χρόνια, λοιπόν, οι λαϊκατζήδες εκεί παρκάρουν επί της
Καραϊσκάκη 20, 30 φορτηγάκια που μεταφέρουν τα εμπορεύματά
τους.

Πίσω από αυτούς ή μπροστά παρκάρουν και οι υπόλοιποι

πολίτες αφού βλέπουν εκεί και πραγματικά γίνετα ι ένας πανικός.
Πέρα του ότι τίθενται θέματα ασφάλειας για τους πολίτες δεν
έχουν πού να περάσουν, κατεβαίνουν στο δρόμο δηλαδή όλοι το
συναντάμε, όλοι το έχουμε δει. Τ ο Σάββατο στην Καραϊσκάκη δεν
ξέρω αν μένουν, τι να πω τώρα, ούτε το μισό του δρόμου δεν
μένει.
Εάν μπορούμε εκεί να κάνουμε κάτι. Μια πρώτη σκέψη είναι
ίσως στην Ιερά Οδό;

Ίσως στο πάρκινγκ κάτω από το στάδιο;

Δηλαδή να μιλήσουμε με τους ανθρώπους της λαϊκής, κάτι πρέπει
να γίνει θεωρώ, να το δούμε λίγο αυτό αν μπορούμε κάτι να
αλλάξουμε. Γιατί πραγματικά το πρόβλημα θεωρώ και πιστεύω και
εσείς το γνωρίζετε είναι πολύ μεγάλο.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Είχα αναφερθεί και την προηγούμενη φορά, το εξειδικεύω λίγο
περισσότερο το θέμα.

Στους δασικούς χάρτες το κομμάτι αυτό

του πάρκου νεολαίας που υπήρχε το θεαθήναι έχω την αίσθηση
ότι αναφέρεται σαν οικόπεδο.
Επειδή σύμφωνα με την ισχύουσα δασική νομοθεσία άλση,
πάρκα, πλατείες κλπ. θεωρούνται δασικές εκτάσεις θέλω να μου
πει ο κύριος Δήμαρχος αν προτίθεται κα ι θεωρώ ότι επιβάλλεται
μάλλον να κάνουμε παρέμβαση ώστε να παραμείνει ο χαρακτήρας
αυτός. Διότι οι χάρτες το εμφανίζουν ως οικόπεδο απλά που
όπως ξέρετε δεν μπόρεσε ποτέ να πάρει άδεια ακριβώς επειδή
βρισκόταν μέσα σε χώρο που θεωρείται δασική έκταση και
λειτουργούσε έτσι όπως λειτουργούσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Ο κος Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Παρότι οι ερωτήσεις μου ή οι τοποθετήσεις μου φαίνεται σταθερά
ότι ενοχλούν το δήμαρχο και αυτό φαίνεται από τις απαντήσεις
που δίνει, όσο συναινετικός και αν προσπαθώ να είμαι θα
συνεχίσω
Συμβούλιο.

να

κάνω

ερωτήσεις

ή

τοποθετήσεις στο Δημοτικό

Και τώρα στη συγκεκριμένη περίπτωση να κάνω μια

ερώτηση πάλι συναινετική και θετική θα έλεγα είναι, ελπίζω να
μην είναι τελικά προϊόν αντιπαράθεσης.
Διάβασα στον το πικό τύπο με ικανοποίηση για την έγκριση
από την Περιφέρεια τριών σημαντικών θεμάτων.

Είναι για την

περιοχή του Άνω Δάσους τα όμβρια και το αποχετευτικό της
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Αφαίας, όπως επίσης και για την ανάδειξη του ίχνους της Ιεράς
Οδού στην περιοχή του Βοτανικού Κήπο υ.
Ήθελα να ρωτήσω, εκτός αν ήταν σε κάποια συνεδρίαση που
έλειπα και δεν έτυχε να παρευρίσκομαι, εάν αυτό έχει τεθεί στο
Δημοτικό Συμβούλιο έστω ως ενημέρωση του τι πρόκειται να γίνει
εκεί.
Και το λέω αυτό διότι η Ιερά Οδός δυστυχώς μέχρι τώρα δεν
έχει τύχει της μεταχείρισης που αξίζει διότι είχαμε από την
προηγούμενη
έκτασή

της

δημοτική
όπου

αρχή

τελικά

τη

αντί

διαμόρφωση στην υπόλοιπη
να

υπάρξει

μια

διαμόρφωση

ιστορικού χαρακτήρα και ανάδειξής της έγινε μια διαμόρφωση
ωσάν να επρόκειτο για εθνική οδό και νομίζω ότι οι Μηχανικοί το
γνωρίζουν

πολύ

καλύτερα.

Το

πιο

χαρακτηριστικό

ήταν

η

τοποθέτηση διαζωμάτων τύπου Καλιφόρνιας που τοποθετούνται
μόνο στις εθνικές οδούς και που τοποθετήθηκαν στην Ιερά Οδό
και αντί ανάδειξης είχαμε ταφή της Ιεράς Οδού.
Θα ήθελα λοιπόν εάν δεν έχει ενημερωθεί το Δημοτικό
Συμβούλιο να υπάρξει μια ενημέρωση του τι πρόκειται να γίνει
εκεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Θοδωρή, ήθελες κάτι;
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στους Αντιδημάρχους καταρχήν
όποιος έχει να πει. Ο κος Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥ ΔΗΣ:
Να πω και εγώ καλησπέρα και ας είναι νύχτα.

Με το θέμα της

καύσης που έχει μπει για το στρατόπεδο είχε γίνει συνεννόηση με
πυροσβεστική, στρατόπεδο, αστυνομία να γίνει μια ελεγχόμενη
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καύση για λίγα κλαδιά ξερά, χόρτα του στρατοπέδο υ και έγινε στο
πίσω μέρος του στρατοπέδου.
Σας πληροφορώ ότι από αυτή την καύση δεν μπορεί να
είναι, η μυρωδιά ήταν από το Θριάσιο και από τον Ασπρόπυργο
γιατί υπήρχε μυρωδιά από λάστιχα λες και ήταν καλώδια που
δίνουν

οι

συνάνθρωποί

μας

που

πάνε

και

τα

κόβουν

και

καθαρίζουν τα καλώδια.
Σε ίδιο στυλ ήταν και τη Δευτέρα το βράδυ που ήταν μια
φωτιά στο Δήμο Αγίας Βαρβάρας και ήρθε αυτή η μυρωδιά. Γιατί
γράφτηκαν διάφορα και στα site γιατί καίει ο Δήμος τα απόβλητα
του

νοσοκομείου

ΑΤ Τ ΙΚΟ,

έχουν

ακουστεί

δι άφορα.

Τα

πληροφορήθηκα από κόσμο που μπαίνει στο facebook.
Να πω ότι στο ΑΤ Τ ΙΚΟ υπάρχει αυτοκίνητο που παίρνει τα
νοσοκομειακά, οικιακά σκουπίδια που τα πάει στη χωματερή σε
ειδικό χώρο.

Απόβλητα από το νοσοκομείο υπάρχουν οι κίτρινοι

κάδοι που είναι πα θολογικά πως τα λένε που πάνε σε ειδικό
κλίβανο στη χωματερή και καίγονται από όλα τα νοσοκομεία. Δεν
υπάρχει

τέτοια

περίπτωση

ο

Δήμος

να

έχει

κάνει

τέτοια

παράβαση ή παρέμβαση.
Δεν έχω άλλη ερώτηση προς εμένα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος από τους Αντιδημ άρχους; Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, πολύ σύντομα και εγώ να σεβαστώ την ώρα. Για το
σταθμό

ελέγχου

ρύπανσης

δεν

έχει

απαντηθεί

ακόμα,

περιμένουμε την απάντηση. Και θα δούμε μετά το τι θα κάνουμε.
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εδώ

και

ο

γενικός

γραμματέας, έχει κάνει ενέργειες ο κος Ανθούλης πάρα πολλές.
Για το κάψιμο των κλαδιών είπε και ο Μόσχος, πρέπει να
σας πω ότι τέτοιες ελεγχόμενες καύσεις που είναι αποκλειστικά
και μόνο ξερόκλαδα που τα περισσότερα είναι του στρατοπέδου
γίνονται και στο Βοτα νικό Κήπο, από το Βοτανικό δηλαδή όπου
γίνεται ελεγχόμενη καύση.

Γιατί ξέρετε ένα δέντρο να κλαδέψεις

είναι ένα φορτηγό το οποίο θα πρέπει να μεταφερθεί.
Η μυρωδιά λοιπόν, αυτό που είπε και ο Αντιδήμαρχος, ήταν
από άλλη πηγή. Δεν είχε καμία σχέση το ένα θέμα με το άλλο.
Για το έγγραφο για το στρατόπεδο. Κοιτάξτε, μερικές φορές
όταν κάποιος υπάλληλος ή δεν ξέρω εγώ πως ακριβώς ποιος
ήταν

από

πίσω

παραβιάζει

κάθε

δεοντολογία,

όταν

δηλαδή

παραβλέπει ότι υπάρχουν αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου και
Περιφερειακού

Συμβουλίου

και

στέλνει

σε

μια

παράταξη

να

απαντήσει η παράταξη και να δώσει στοιχεία τα οποία δίνουν οι
υπηρεσίες

του

Δήμου,

αυτό

τουλάχιστον

μου

προκάλεσε

εντύπωση.
Προκάλεσε εντύπωση και σε εμάς σαν διοίκηση του Δήμου
και στην περιφέρεια όπου με πή ραν τηλέφωνο και λένε καλά είναι
καλά οι άνθρωποι;

Και θα έκαναν και αυτή παρέμβαση στο

Υπουργείο γιατί πραγματικά είναι πρωτοφανές αυτό, δεν έχει
ξαναγίνει δηλαδή αυτό το πράγμα.
Τ ώρα ποιοι πιέζουν και τι γίνεται ακριβώς τέλος πάντων δεν
είναι

της

ώρας

α υτά

τα

θέματα.

Πάντως

το

υλικό

για

την

απάντηση εννοείται ότι ετοιμάζεται. Είναι αρκετά τα στοιχεία
βέβαια τα οποία ζητάνε αλλά αυτό είναι το δεύτερο σκέλος.
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Για τους άστεγους στη (ομιλία εκτός μικροφώνου)
Λοιπόν,

8μηνα

για

βρεφονηπιακούς.

Για

τους

βρεφονηπιακούς παίρνουμε ανανεωνόμενα. Μέσα στο 8μηνο τώρα
το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη Τ ετάρτη, τα πρώτα άτομα
δηλαδή που θα έρθουν για το 8μηνο θα ξεκινήσουν δουλειά την
επόμενη Τ ετάρτη.
Έχουμε προβλέψει και κάποιους για τους βρεφονηπιακούς
σταθμούς. Δ εν ξέρω, αυτό εννοείς προφανώς έτσι; Θα έρθουν με
το που θα ανοίξουν οι παιδικοί σταθμοί. Μέχρι τώρα όμως από
τους 8 που έχουμε προβλέψει έχουν έρθει 3. Δεν έχουν δηλαδή
έρθει για να αναλάβουν όλοι υπηρεσία. Έχουν έρθει 3 μόνο.
Για τη Βεργίνα σου είχα πει και προσωπικά ότι το καινούργιο
είναι ότι ανέλαβε τέλος πάντων άλλος τώρα από τον ΟΑΕΔ και
κανονίσαμε νομίζω την επόμενη εβδομάδα θα έρθουν επιτόπου οι
νέοι πια αρμόδιοι για να δούμε το πώς θα προχωρήσουμε κάποια
θέματα που είναι διαδικαστικά. Τ ώρα θα σας κουράσω να σας
λέω γιατί είναι μεγάλο το θέμα.
Τ ώρα για την Καραϊσκάκη και το παρκάρισμα, είναι γεγονός
ότι εκεί είναι..

Δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο θα συμφωνήσουν οι

λαϊκατζήδες που είναι η λαϊκή στην Πλαστήρα, στη Δαβάκη να
πάνε..

Είναι ένα πρόβλημα .

Τ ο πρόβλημα του Χαϊδαρίου το

ξέρετε με το πάρκινγκ, είναι τεράστιο.

Μια πρόβλεψη που

υπάρχει και την έχουμε βάλει τώρα αυτή την πρόβλεψη και στην
ΟΚΧΕ για δημιουργία πάρκινγκ έχουμε δυο θέσεις, είναι στο
παπουτσάδικο που εκεί προβλέπεται και υπόγειο πά ρκινγκ που
εκεί πραγματικά θα λύσει το πρόβλημα και θα μπορούσε αυτό να
επεκταθεί και κάτω από την πλατεία.
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Δηλαδή να γίνει ένα τεράστιο πάρκινγκ για να μπορεί να
εξυπηρετεί όλο το κεντρικό Χαϊδάρι. Αυτά όμως καταλαβαίνετε
ότι.., τώρα είμαστε και σε μια επ αφή με τους ιδιοκτήτες στο
παπουτσάδικο αλλά υπάρχον εκεί και άλλα θέματα πια.
Λοιπόν, για τους δασικούς χάρτες, όπου υπάρχουν τέτοια
προβλήματα Κώστα σωστή η παρατήρηση θα γίνουν διορθώσεις
γιατί δεν έχει, είμαστε σε τέτοια διαδικασία δηλαδή.
ανάδειξη

του

ίχνους

της

Ιεράς

Οδού

αυτό

είναι

Για την
έργο

της

περιφέρειας δεν είναι δική μας μελέτη αυτή.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έχω ζητήσει να δούμε τι σχέδια έχουν ακριβώς.
Και το «Τ άκης Χαραλαμπίδης» παρόλα τα προειδοποιητικά
σήματα, τις διαγραμμίσεις οτιδήποτε έχει μπει εκεί είναι ένα
σοβαρότατο θέμα, μια πεζογέφυρα θα λύσει το πρόβλημα εκεί.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή, πρέπει να δούμε αν το εγκρίνει και η τροχαία αυτό το
πράγμα, δεν είναι μόνο η δική μας..

τα σιδερένια κολων άκια για

παράδειγμα τα κόβει.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αυτό ήθελα να πω. Και με το κάγκελο όταν βγαίνει ο κόσμος από
μέσα μαζικά, βγαίνουν δηλαδή δεκάδες ή εκατοντάδες άτομα μαζί
γιατί έτσι γίνεται όταν αδειάζει το γήπεδο ή όταν τελειώνει ένας
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αγώνας ή όταν είναι μια πρ οπόνηση, καταλαβαίνεις αν οδηγηθούν
όλοι μόνο στο φανάρι σε ένα μέτρο είναι αδύνατον να περάσουν.
Θα καβαλάνε τα κάγκελα και πιθανόν να είναι ακόμα χειρότερα
τότε. Δηλαδή πολύ το φοβάμαι αυτό το πράγμα.
Υπάρχουν και άλλα ζητήματα, θα το δούμε και με την
τροχαία αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, πάμε στην ημερήσια διάταξη συνάδελφοι.

ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση 2ης Αναμόρφωσης προϋπολ ογισμού, οικονομικού
έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 1 ο , αποσύρεται.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ 1 ο ΘΕΜΑ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μισό λεπτό να πω κάτι. Έγινε ένα θανατηφόρο τροχαίο στην οδό
Δαβάκη και Δωδεκανήσου.

Παραβίασε ένα μηχανάκι το στοπ,

επέβαινε ένα ανδρόγυνο στο μηχανάκι, Αλβανοί στην καταγωγή,
κάτοικοι Χαϊδαρίου ήταν και από τη σύγκρουση σκοτώθηκε η
γυναίκα η οποία ήταν πίσω 43 χρόνων. Ήταν χωρίς κράνος κλπ.
Εμείς

σαν

Δημοτικό

Συμβούλιο

να

εκφράσουμε

τα

συλλυπητήρια. Βέβαια είναι ένα μεγάλο ζήτημα αυτό οδικής
συμπεριφοράς γιατί κάποιοι έχουν ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή
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παραβιάσεις

μεγάλες

και

στοπ

ταχύτ ητες

που

Εγώ πολλές φορές αναγκάζομαι

και τους κάνω έλεος ρε παιδιά, δηλαδή με τρέχουν με απίστευτη
ταχύτητα μέσα στην πόλη όταν υπάρχουν όρια ταχύτητας 40
χιλιόμετρα.
Όχι για το συγκεκριμένο, δεν αναφέρομαι, το γενικεύω.
Όταν υπάρχουν όρια ταχύτητας 40 χιλιόμετρα και τρέχουν με 80.
Δηλαδή είναι ένα ζήτημα αυτό, θα δούμε τώρα να κάνουμε και μια
καμπάνια

να

δούμε

και

σαν

Δήμος

αλλά

αυτό

ήθελα

να

εκφράσουμε τα συλλυπητήρια στην οικογένεια γιατί πραγματικά
είναι μια απώλεια.

ΘΕΜΑ 2 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2017
&
ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2017

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, στην ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1 ο αναμόρφωση

αποσύρεται συνάδελφοι όπως και η τροποποίηση Τ εχνικού κ αι
ετήσιου.

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ 2 & 3
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ΘΕΜΑ 7ο
Λήψη απόφασης για τη χρονική παράταση συμβάσεων που
αφορούν στην Προμήθεια Τροφίμων Παιδικών Σταθμών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πούμε ότι και το έβδομο θέμα αποσύρεται που είναι για τα
τρόφιμα των παιδικών σταθμών, η π αράταση της σύμβασης.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ 7 ο ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Λήψη απόφασης περί αποδοχής ένταξης/τροποποίησης στο
Π.Δ.Ε. 2017, του έργου: Αντικατάσταση συνθετικού
χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό Γήπεδο
«Τάκης Χα ραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάμε

στο

τέταρτο

θέμα,

ένταξης/τροποποίησης

στο

λήψη

απόφασης

Π.Δ.Ε.

περί

2017,

αποδοχής

του

έργου

αντικατάσταση συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης
στο

Δημοτικό

γήπεδο

«Τ άκης

Χαραλαμπίδης»

του

Δήμου

Χαϊδαρίου.
Ο Νίκος ή ο Κώστας; Ο Νίκος. Κύριε Καραγιάννη.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Λοιπόν, για να μην μακρηγορήσω σεβόμενος το χρόνο, είναι αυτό
το εισηγητικό και άλλα δύο που ακολουθούν που ήρθαν εκτός
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ημερήσιας διάταξης γιατί σήμερα έφτασαν με την αλληλογραφία
στο Δήμο.
Ακολουθούν

δηλαδή

η

έγκριση

της

προγραμματικής

σύμβασης, η μελέτη και η έγκριση διενέργειας δημοπρασίας.
Αναφέρεται

στο

εισηγητικό

αναλυτικά.

Αν

υπάρχει

κάποια

ερώτηση συνολικά.
Αντιδήμαρχε, περιοριστείτε στο ένα εισηγητικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι σε αυτό συνάδελφοι; Συμφωνούμ ε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Συμπλήρωση της με αριθμ. 277/2016 Α.Δ.Σ. Λήψη
κανονιστικής απόφασης για το καθορισμό τέλους χρήσης
πεζοδρομίων, πλατειών κ.λ.π. κοινόχρηστων χώρων Έτους
2017 (σχετ.: 204/2016 -40/2017 Α.Ο.Ε.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πέμπ το, συμπλήρωση της με αριθμ. 277/2016 Α.Δ.Σ. λήψη
κανονιστικής

απόφασης

για

το

καθορισμό

τέλους

χρήσης

πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινόχρηστων χώρων έτους
2017.
Ο κος Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Απλά αναφέρονται ονομαστικά κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις π ου
βρίσκονται κυρίως επί της Καβάλας. Μέχρι τώρα αυτό ήταν
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Γίνεται

πολύ

πιο

αναλυτικό η απόφαση των τελών, αυτό είναι. Δεν αλλάζει κάτι στις
χρεώσεις. Όχι, τα περίπτερα είναι άλλο.
Απλά γίνεται αναλυτικό, το αναγράφ ουμε αναλυτικά, σούπερ
μάρκετ, τα πάντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης συμπληρωματικής σύμβα σης
ασφάλισης Μεταφορικών Μέσων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έκτο, λήψη απόφασης περί έγκρισης συμπλη ρωματικής
σύμβασης ασφάλισης μεταφορικών μέσων.
Κύριε Μοσχονά. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Αυτό είναι απλά για το ανυψωτικό τώρα το καινούργιο που έχει
έρθει, συμπληρωματικό.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι;

Συμφωνούμε;

Συμ φωνούμε

λοιπόν.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης περί έγκριση διενέργειας επείγουσας
προμήθειας πετρελαίου κίνησης οχημάτων του Δήμου, με τη
διαδικασία της απευθείας ανάθεσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

όγδοο,

επείγουσας

λ ήψη

απόφασης

προμήθειας

περί

πετρελαίου

έγκριση

κίνησης

διενέργειας

οχημάτων

του

Δήμου, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Εντάξει, τώρα υπάρχει και το εισηγητικό. Λόγω της αύξησης και
της

τιμής

είχαν

προβλεφθεί

να

φτάσουν

μέχρι

Ιούνιο,

έχει

ξεκινήσει η δ ιαδικασία του νέου διαγωνισμού, απλά παίρνουν την
παράταση λόγω του ότι έχουν ξοδευτεί κάποια ποσά καλό είναι να
πάρουμε την απόφαση για να μην πέσουμε σε απρόοπτο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου για το
έτος 2017
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ένατο, σ υγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με Συμβιβασμό
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων του Δήμου για το
Έτος 2017 .
Για τους αι ρετούς προτείνονται ο συνάδελφος ο Μοσχονάς
για τακτικός και ο συνάδελφος ο Κουβαράς για αναπληρωματικός.
Υπάρχει κάτι; Είναι και οι υπάλληλοι που αναφέρονται.
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε συνάδελφοι.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης εθελοντικής
αιμοδοσίας και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
ενημερωτικού υλικού

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δέκατο,

λ ήψη

απόφασης

περί

έγκρισης

διοργάνωσης

εθελοντικής αιμοδοσίας και διάθεση πίστωσης για την προμήθεια
ενημερωτικού υλικού.
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
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Λήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης πολιτιστικών
εκδηλώσεων του Δήμου μας και έγκριση διάθεσης πίστωσης

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ενδέκατο, λ ήψη απόφασης περί έγκρισης διοργάνωσης
πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου μας κα ι έγκριση διάθεσης
πίστωσης.
Κύριε

Καραγιάννη.

ηλεκτρονικά,

το

έχετε

Δεν

έχει

εισηγητικό

συνάδελφοι;

Υπάρχει

αυτό;
κάτι

Πήγε
για

τις

εκδηλώσεις; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 3 ο Ε.Η.Δ.
Έγκριση όρων και σύναψη προγραμματική ς σύμβασης μεταξύ
Ελληνικού Δημοσίου, Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού,
Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου Χαϊδαρίου
για την υλοποίηση της πράξης αντικατάστασης συνθετικού
χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό γήπεδο
«Τάκης Χαραλαμπ ίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάμε στα εκτός.

Έγκριση όρων και σύναψη προγραμματικής

σύμβασης μεταξύ ελληνικού δημοσίου, Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού, Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και του Δήμου
Χαϊδαρίου

για

την

υλοποίηση

της

πράξης

αντικ ατάστασης
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συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης στο Δημοτικό
γήπεδο «Τ άκης Χαραλαμπίδης» του Δήμου Χαϊδαρίου.
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο Ε.Η.Δ.
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και έγκριση μελέτης του
έργου αντικατάστ ασης συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες
συντήρησης στο Δημοτικό γήπεδο «Τάκης Χαραλαμπίδης» του
Δήμου Χαϊδαρίου
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και έγκριση μελέτης του έργου
αντικατάστασης συνθετικού χλοοτάπητα και εργασίες συντήρησης
στο

Δημοτικ ό

γήπεδο

«Τ άκης

Χαραλαμπίδης»

του

Δήμου

Χαϊδαρίου.
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο Ε.Η.Δ.
Παραμονή μισθωτών κενωθέντων περιπτέρων πέραν της
λήξης της μίσθωσης και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία παραχώρησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 76 του νόμου 4257/14

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Τ ελευταίο θέμα, παραμονή μισθωτών κενωθέντων περιπτέρων
πέραν της λήξης της μίσθωσης και μέχρις ότου ολοκληρωθεί η
διαδικασία παραχώρησης αυτών σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 76 του νόμου 4257/14.
Κύριε Μοσχονά. Συνάδελφοι, ακούστε το.
Παρακαλώ, ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Μπορώ να ρωτήσω κάτι; Γιατί ήρθε εκτός ημερησίας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πει πρώτα εισηγητικά;
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Να απαντήσει, ναι.

Γιατί ήρθε εκτός ημερησίας και πότε έχουμε

πάρει απόφαση στην Ποιότ ητα Ζωής, δεν το θυμάμαι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτό το συγκεκριμένο δεν χρειάζεται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Παρακαλώ συνάδελφοι, λίγο ησυχία, ένα θέμα είναι.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Τ ο μεγάλο πρόβλημα είναι ότι πολλές θέσεις η τροχαία τις βγάζει
ακατάλληλες.
ακατάλληλες.

Αυτές
Γενικά

που

υπάρχει

πρ οτείνουμε
μια

ξανά

αλληλογραφία

βγαίνουν
που

δεν

μπορούμε να βρούμε να μας βγάζει κάτι κατάλληλο η τροχαία.
Προς το παρόν δεν έχει τύχει κάτι συγκεκριμένο που να έχει
έρθει αυτό. Αλλά επειδή πληρώνουμε στο συγκεκριμένο διάστημ α
πρέπει

να

βρεθεί

ένας

τρόπος

με

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου η υπηρεσία να εισπράττει νόμιμα αυτά τα ενοίκια, τα
μισθώματα. Αυτή είναι η όλη ιστορία δηλαδή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Συνάδελφοι, σας παρακαλώ είναι σοβαρό το ζήτημα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Όταν

μιλάμε

γι α

κενωθέντα

περίπτερα

μιλάμε

για

μισθωτές

περιπτερούχους που βρίσκονται μέσα ενώ πέθανε ο δικαιούχος
ας πούμε της άδειας.

Λοιπόν, το ένα ερώτημα είναι αυτό.

Στη

συνέχεια τι θα γίνει; Εισπράττει ο Δήμος αυτά τα μισθώματα, στη
συνέχεια

αυτά

δίνονται

με

δη μοπρασία;

Πως

δίνονται

τα

περίπτερα αυτά; Ποια είναι η διαδικασία που θα ακολουθηθεί;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Αν και περιγράφεται μέσα, λέει δηλαδή καθορίζονται οι θέσεις των
περιπτέρων,

αποτυπώνονται

κλπ.

και

η

χωροθέτηση

και

η

αναλογία παραχώρησης 70/30. Γενικ ά γίνονται με δημοπρασία.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Τ ο 70/30 τι είναι;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Υπάρχουν και περιπτώσεις που δίνονται και σε άτομα, σε ΑΜΕΑ,
αναπήρους κλπ.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Από το Δήμο πλέον;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Από το Δήμο.
ΣΥΜ ΒΟΥΛΟΣ:
Ομιλία εκτός μικροφώνου.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Έτσι ακριβώς είναι τώρα, δηλαδή με το νόμο αυτό ρυθμίζονται τα
ζητήματα. Όμως έχει πάρα πολλές ασάφειες το συγκεκριμένο
άρθρο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλό Πάσχα, να είσ τε όλοι καλά, καλές γιορτές και εις το
επανιδείν.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΕΛΕΚΟΣ Μ ΙΧΑΛΗΣ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………..

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………..

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 ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΗΣ

………………..

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

………………..

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………..

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

………………..

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………..
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Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………..

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

………………..

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………..

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………..

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………..

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………..

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

………………..

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

………………..

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

………………..

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

………………..

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………..

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩ ΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………..

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

………………..

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΩΝ
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ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

ΑΠΩΝ

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

*********************
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

21,26,27,44,56,62,69,89,101,104,105

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ Β.

7,29,58,89,91,94,104,107,108,109,110,
111,112,113,114,116

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ Ν .

52,86,107

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ Η .

-------------------------------------------------

ΘΕΡΜ ΟΥ Ε .

-------------------------------------------------

ΒΟΡΕΑΣ Κ .

-------------------------------------------------

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ Π .

48,108,109,110,114,115

ΖΩΤΟΣ Ι.

-------------------------------------------------

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ Σ .

-------------------------------------------------

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ .

------------------------------- ------------------

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ Λ .

-------------------------------------------------

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ .

-------------------------------------------------

ΖΕΡΒΑ Γ.

-------------------------------------------------

ΚΟΥΒΑΡΑΣ Π .

------------------------ -------------------------

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. ------------------------------ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ Κ .

91

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ .

-------------------------------------------------

ΤΡΟΧΙΔΗΣ Ε .

62

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ Α.

21,30,47,69,94

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ Ε .

-------------------------------------------------
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ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ε . -----------------------------------------ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ Ε .

18,19,20,33,71,95

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ Δ .

9,10,49,99

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ .

35,71,89,92,94,97

ΣΚΑΜ ΠΑ Α.

83

ΔΡΟΥΛΙΑΣ Η .

37,77,93,97,114

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ Α.

7

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ Φ. 38,80,98
ΚΕΝΤΡΗΣ Ι .

47

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ Κ .

40,81,99,115

ΦΟΥΡΛΗΣ Κ .

45,47,82
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