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ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

3.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

4.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

6.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

7.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

9.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

10.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

11.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

13.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

14.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

15.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

17.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

18.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤ ΩΝΙΟΥ

19.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

21.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

25.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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26.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕ ΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

27.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

28.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

29.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

2.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

3.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγ κριση

4ης

Τριμηνιαίας

Έκθεσης

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικον. έ τους 2017. (ΣΕΛ.33)
2.

Έγ κριση τοποθέ τησης εμποδίων (Π) στην συμβολή των
οδών

Σατωβριάνδου

και

Αθ.

Διάκου

52

(Δάσος)

(σχετ.87/2017 Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.35)
3.

Έγ κριση ή μη κοπής δέ νδρων, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας (σχετ.88/2017 Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.35)

4.

Έγ κριση ή μη κοπής δέ νδρων, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας (σχετ.9/2018 Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.37)

5.

Έγ κριση

τοποθέ τησης

προστατευτικού

(Π)

στη ν οδό

Κορυτσάς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο (σχετ.8/2018 Ε.Π.Ζ.).
(ΣΕΛ.37)
6.

Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης έ κτασης
γ ια την ανάπτυξη εργοταξίου, για το έ ργο κατασκευής
αγ ωγού ομβρίων επί τηςΛεωφ. Αθηνών. (σχετ. 10/2018
Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.37)

7.

Έγ κριση 1ου Ανακεφ αλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)
του

έ ργου

:

«Ανακατασκευή

Δικτύου

αποχέ τευσης

λ υμάτων και συνδέ σεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών
& Αρεοπόλεως». (ΣΕΛ.38)
8.

Χορήγηση

Παράτασης

Προθεσμίας

υλοποίησης

του

έ ργου: «Ανακατασκευή Δικτύου αποχέ τευσης λυμάτων
και

συνδέ σεων

στις

οδούς

Κυπρίων

Αγωνιστών

Αρεοπόλεως. (ΣΕΛ.39)
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9.

Χορήγηση
έ ργου:

παράτασης
«Διάνοιξη

5

προθεσμί ας

φρεατίων

υλοποίησης

ομβρίων

για

του
τ ην

αντιπλημμυρική θωράκιση της περιοχής οδού Ρίμινι».
(ΣΕΛ.40)
10.

Έγ κριση

1ου

ΑΠΕ

και

1ου

ΠΚΤΜ ΝΕ

του

έ ργου

:

«Διάνοιξη φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής οδού Ρίμινι». (ΣΕΛ.41)
11.

Έγ κριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜ ΝΕ του έ ργου «Συνδέ σεις
ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο». (ΣΕΛ.41)

12.

Έγ κριση

1ου

ΑΠΕ

και

1ου

ΠΚΤΜ ΝΕ

του

έ ργου

:

«Λειτουργική αποκατάσταση τη ς οδού Πύλου , μεταξύ
των οδών Φυλής & Λ. Αθηνών» (ΣΕΛ.41)
13.

Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το Έτος
2018. (ΣΕΛ.43)

14.

Ορισμός συγκρότησης Επιτροπής για την προσωρινή
και

οριστική

παραλαβή

του

έ ργου

:

« Ανακατασκευή

υγ ρομόνωσης κτιρίου Στέ γης Πολιτισμού στην Αστυθέ α»
(ΣΕΛ.43)
15.

Έγ κριση της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού
Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Χαϊδαρίου (σχετ.: 2/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.) (ΣΕΛ.44)

16.

Έγ κριση της τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης Έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ. : 6/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.) (ΣΕΛ.44)

17.

Έγ κριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
και

της

Εισηγητικής

Έκθεσης

Έτους

2018
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Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου (σχε τ.:
7/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.) (ΣΕΛ.47)
18.

.Έγκριση

Σύνταξης

Ετήσιας

Έκθεσης

Πεπραγμέ νων

έ τους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Χαϊδαρίου (σχετ. 11/2018 Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.47)
19.

Έγ κριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης
προς

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

για

την

κατ αστροφή

αντικειμέ νων που δεν έ χουν καμία αξία. (ΣΕΛ.48)

ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση Σύμβασης που
αφορά

στην

Προμήθεια

Γάλακτος

για

το

εργατοτεχνικό

προσωπικό του Δήμου (ΣΕΛ. 48)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι,

να

καθίσου με

για

να

ξεκινήσουμε;

Λοιπόν,

να

παρακαλέσω την κυρία Γκανά να πάρει παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα από μένα, καλή αρχή για το 2018.

Παντελάρος

Βασίλειος παρών, Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ,
Σταθάς

Κωνσταντίνος,

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης ,
Χατζηστεργίου
Λεωνίδας,

Στέλλα,

Δημουλά

Χουδελούδης
Μαρία,

Μόσχος,

Ζέρβα

Βουλγαρίδης

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης, Παναγοπούλου -Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τ ρ οχίδης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Τ σατσαμπάς

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Δημήτρης,

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Ιωάνν ης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πω, συνάδελφοι, ότι η συναδέλφισσα η Παναγοπούλου η
Αλεξία

λείπει,

έχει

ένα

πρόβλημα

υγείας.

Και

να

πάμε

σε

ερωτήσεις -ανακοινώσεις. Κ ύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Καλησπέρα

και

από

μένα.

Καλή

αρχή

στα

Δημοτικά

μας

Συμβούλια για το 2018. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι ευκολότερη η
χρονιά φέτος – ευχή έκανα, μην το παίρνετε και πολύ σοβαρά.
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Έχω δυο ερωτήσεις για τη Διοίκηση. Η μία ερώτηση αφορά
το αντιπλημμυρικό της λεωφόρου Αθηνών –έτσι το τιτλοφορ ώ, δεν
ξέρω ακριβώς τον τίτλο του έργου–, το οποίο έχει ξεκινήσει στα
χαρτιά από αρχές Δεκεμβρίου. Έχουμε φτάσει τέλος Ιανουαρίου
και ακόμα δεν έχουμε δει να ξεκινάει στην πράξη.
Θα θέλαμε μια ενημέρωση γιατί, ξέρετε, στην εποχή της
επικοινωνίας

και

των

μ έσων

επικοινωνίας,

ακούγονται

και

διαβάζουμε πάρα, πάρα πολλά πράγματα, που δεν ξέρω κατά
πόσο ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.
Και σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο, οι Δημοτικοί Σύμβουλοι,
τουλάχιστον εμείς, θα πρέπει να γνωρίζουμε τα πράγματα από
πρώτο χέρι. Και πρώτο χέρι είναι η Διοίκηση του Δήμου και ο
καθ’ ύλην αρμόδιος Αντιδήμαρχος.
Ένα άλλο θέμα που αφορά και το Χαϊδάρι άμεσα αλλά και
όλη την Δυτική Αθήνα, θα θέλαμε μια ενημέρωση για το εμπορικό
κέντρο (mall), που γίνεται, του funding Blackstone, στον παλιό
χώρο της Υφαντουργίας Μουζάκη (Κλωστές Πεταλούδα κ.λπ.),
που έχει ανησυχήσει και έχει κινητοποιήσει όλους τους Δήμους
της Δυτικής Αθήνας.
Θα θέλαμε και την άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου, όχι
για κανέναν λόγο, αλλά για να καταγραφεί στα πρακτικά κ αι να
μείνει

στην

ιστορία

του

Δημοτικού

μας

Συμβουλίου.

Και

προτιθέμεθα να συμπράξουμε και να γίνουμε συνοδοιπόροι και με
τους άλλους Δήμους της Δυτικής Αθήνας, είτε μέσω του ΑΣΔΑ,
είτε να κάνουμε κάποιες άλλες κινητοποιήσεις που θεωρεί και
φρονεί, και άλλ ωστε είναι πολύ έμπειρη η Δημοτική Αρχή σε
κινητοποιήσεις. Αυτά τα δύο ήθελα να σας ρωτήσω, ευχαριστώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ ύριο Μποζίκα. Ο κύριος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Καλή χρονιά και από μένα, δημιουργική και παραγωγική για όλους
μας και σε ό ,τι μας αφορά εδώ για την πόλη.
Εγώ θέλω καταρχήν να ανακοινώσω κάτι και μετ ά…έχει μια
μορφή αιτήματος και ερωτήματος. Τ ην προηγούμενη Παρασκευή,
οι τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι της παράταξής μας συναντήθηκαν
με τον αρμόδιο Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, Δημήτρη
Βίτσα.
Σαφώς και συζητήθηκαν τα δύο θέματα για το μπλοκ 15 για
τον Σκαραμαγκά. Φαντάζομαι, ο Δήμαρχος θα αναφερθεί στη
συνάντησή του, γιατί έχει περάσει μεγάλο χρονικό διάστημα από
το

προηγούμενο

Δ.Σ.,

οπότε,

σε

ό,τι

αφορά

το

θέμα

του

Σκαραμαγκά, αν γίνεται από το Προεδρείο να έχω το λόγο μετά,
γιατί μπορεί ο Δήμαρχος να μας έχει καλύψει σε σχέση με την
ενημέρωση, η οποία ήδη δόθηκε στον ίδιο.
Ένα άλλο θέμα, όμως, που θέσαμε και εγγράφως, και έχουμε
εδώ το αίτημα, ένα θέμα χρόνιο, και πιστεύουμε ότι είναι και
αρκετά πιο «εύκολο» να λυθεί, γιατί ενώ παραμένει στάσιμο,
υποτίθεται ότι οι διαδικασίες έχουν προχωρήσει και είναι αρκετά
ώριμο,

είναι

τα

66

στρέμματα

του

στρατοπέδου,

τα

οποία,

ανατρέχοντας στην προηγούμενη δεκαετία, έχει παρθεί απόφαση
και από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, και υπήρχε και η πολιτική
δέσμευση

τότε,

του

Πρωθυπουργού,

να

δοθούν

Χαϊδαριώτικο λαό.
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Μάλιστα, στην ίδια την ιστοσελίδα του Δήμου, εκεί όπου
αναφέρεται το «Μητροπολιτικό πάρκο», αναφέρεται ότι έχει ήδη
παραχωρηθεί

ο

χώρος

και

πρόκειται

να

προκηρυχθεί

χρηματοδοτικό πρόγραμμα.
Εν πάση περιπτώσει, βλέπουμε ότι είναι στάσιμο το θέμα,
είναι μια ευτυχής συγκυρία, που ο Αναπληρωτής Υπουργός
γνωρίζει τα θέματα …αυτό, ομολογουμένως στη συζήτηση δεν είχε
γνώση του θέματος, τουλ άχιστον στην παρούσα φάση , αλλά είναι
Χαϊδαριώτης, έχει την ευαισθησία και πιστεύω ότι είναι το σωστό
timing να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία.
Πάνω σε αυτή την προσπάθεια, υποβάλαμε το συγκεκριμένο
αίτημα. Και μάλιστα, είχαμε και μια άμεση ανταπόκριση, κα ι εκεί,
εμείς, θεωρούμε ότι από εκεί και πέρα, το λόγο έχει η Δημοτική
Αρχή. Μας ζητήθηκε σήμερα, μετά την Παρασκευή, σήμερα, από
τον αρμόδιο του Υπουργείου, συγκεκριμένο σχεδιάγραμμα για το
πού είναι ακριβώς ο χώρος, προκειμένου να προχωρήσουν οι
διαδικασ ίες.
Καταθέτω

το

αίτημα

αυτό

που

έχουμε

υποβάλει

στο

Δημοτικό Συμβούλιο και σε όποιον θέλει να το δει, και πιστεύω
ότι ομόφωνα πρέπει να στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια, ώστε
να λυθεί αυτό το θέμα οριστικά.
Άλλα δύο ερωτήματα, πολύ σύντομα, για το Κοινωνι κό
Φροντιστήριο. Και γονείς και διδάσκοντες έχουν εκφράσει κάποια
παράπονα ότι υπάρχει ένα πρόβλημα συνεργασίας με το χώρο, με
τον δεύτερο, στο χώρο στον οποίο γίνονται τα μαθήματα.
Τ ουαλέτες

κλειστές … εν πάση περιπτώσει, φαντάζομαι ότι

τα ξέρετε, εγώ τ ο θέτω προς δική σας, έτσι, ενημέρωση και
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δημοσιότητα του θέματος για να μπορέσει να παρθεί μια λύση και
να γίνεται ομαλά η διεξαγωγή των μαθημάτων.
Και το άλλο είναι θέμα ενημέρωσης. Θα θέλαμε για το
Κολυμβητήριο, το οποίο παραμένει κλειστό, ποιοι είναι οι βασικοί
λόγοι για τους οποίους παραμένει (κλειστό) και αν η λύση του
προβλήματος το οποίο υφίσταται, θα είναι οριστική και άμεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ ύριο Ντηνιακό. Ο κύριος Δρούλιας; Ο κύριος
Ασπρογέρακας; Τ ο μικρόφωνο, Κώστα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Μία ερώτηση καταρχήν και για το τι θα πρέπει να κάνουμε, ή
μάλλον πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κ άνουμε, και δύο –
ουσιαστικά– προτάσεις. Η μία είναι ενισχυτική της πρότασης…ο
συνάδελφος ο Μποζίκας ρώτησε σχετικά με το Mall, τι προτίθεται.
Εγώ,

λοιπόν,

λέω

ευθέως

ότι

θα

πρέπει

να

πάρουμε

απόφαση ίδια με αυτή που πήρε ο Δήμος του Περιστερίου, για την
μη κατασκευή του Mall, σαν απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
– πρόταση.
Ένα δεύτερο ζήτημα, ερώτηση, για το τι πρέπει να κάνουμε.
Όπως θα ξέρετε, πιστ εύω ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος να έχει
ενημερωθεί, προχθές το βράδυ, στην πλατεία Λαού, στις 8:30 η
ώρα

είχαμε

πάλι

ένα

πολύ

χοντρό

επεισόδιο,

όπου

8

πιτσιρικάδες, και όταν λέω πιτσιρικάδες εννοώ γύρω στα 14, εκεί
γυρίζουν, με τις κουκούλες τους , επιτέθηκαν σ το περίπτερο, ο ι 4
παίρνοντας διάφορα ποτά από τα ψυγεία, οι άλλοι 4 γαριδάκια
κ.λπ.
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Σταμάτησε κάποιος κύριος, τους πέσανε κάποια βιβλία,
σταμάτησε κάποιος κύριος εκεί, αυτοί απομακρύνθηκα, τους πήρε
τα βιβλία, ζήτησε η κυρία Χριστίνα τα βιβλία για να δε ι σε ποια
τάξη πάνε, από πού είναι, αυτά πήγαν προς το βάθος, αφού της
είπαν –δεν μπορώ να πω τώρα τι της είπαν – και στη συνέχεια,
πήραν πέτρες και σπάσανε τους προβολείς που υπάρχουν στην
πλατεία, πέρα από τα φανάρια, δηλαδή, του φωτισμού, τους
προβολείς που είναι στην πλατεία, και επιχείρησαν να σπάσουν
και

ένα

ή

δύο

παγκάκια

–

καινούργια,

τα

οποία

έχουν

τοποθετηθεί.
Γιατί τα λέω αυτά; Αυτό είναι το γεγονός. Λέω, λοιπόν, ότι
κάτι πρέπει να κάνουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από τα
γνωστά, πήραμε τηλέφ ωνο το 100, ήρθε το 100 κ.λπ. Βέβαια, να
προσθέσω

εδώ

ότι

πάμε

σε

μια

νεοφιλελεύθερη

«δικαιωματοποίηση» ουσιαστικά.
Δηλαδή

καταργούνται

οι

απουσίες

–δικαιολογημένες -

αδικαιολόγητες –, καταργούνται οι αποβολές, καταργούνται τα
πάντα, οπότε από εκεί και πέρα , καταλαβαίνετε ότι αυτό το
φαινόμενο θα οξυνθε ί, με αυτόν τον «δικαιωματισμό». Έτσι; Δεν
μιλάμε για δικαιώματα, μιλάμε για δικαιωματισμό.
Άρα, λοιπόν, κάτι θα πρέπει να κάνουμε. Και δεν είναι θέμα
μόνο

προστασίας

του

περιπτέρου.

Είναι

γενικότερο

θέμα

προστασίας της περιοχής. Κάψιμο των κάδων κ.λπ. Και όπου και
μια μάνα, την προηγούμενη φορά που έγινε, πήγε και είπε στην
μισθώτρια του περιπτέρου ότι τα πράγματα έχουν αλλάξει και το
περίπτερο να το κλείνεις 9 η ώρα. Λοιπόν, αυτό είναι το δεύτερο.
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Τ ο τρίτο, λοιπόν, που θέλω να πω, με αφορμή το γεγονός
που όλοι πληροφορηθήκατε, του συγκεκριμένου πλέον συντοπίτη
μας, του Χρήστου του Κορδή του άστεγου. Βρέθηκε σε μια
εξαιρετικά δύσκολη κατάσταση, έφτασε σε ένα σημείο να μην
μπορεί να αναπνεύσει, εν πάση περιπτ ώσει, με μια παρέμβαση
εκεί στο ψυχιατρείο, μεταφέρθηκε ο άνθρωπος στο ΚΑΤ , του έγινε
κάποια επέμβαση, κάποιες επεμβάσεις μάλλον, θα συνεχιστούν
αυτές στον Ευαγγελισμό.
Και με αφορμή, λοιπόν, και όχι με αιτία αυτό το γεγονός,
γνωρίζοντας ότι υπάρχουν προ γράμματα στο Υπουργείο Εργασίας
για δομές και για επανένταξη αστέγων. Δηλαδή, ποιοι είναι οι
άστεγοι, να τους βρούμε και είτε μόνοι μας, σαν αίτημα, σαν
απόφαση προς το Υπουργείο Εργασίας, είτε σε συνεργασία με
τους όμορους Δήμους –Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα, Π εριστέρι – να
ζητήσουμε

πλέον

να

εφαρμοστεί

και

στην

πράξη

αυτό

το

πρόγραμμα, για να μπορέσουν αυτοί οι άνθρωποι πλέον να
φύγουν,

λυπάμαι

ελεημοσύνη

και

για

την

από

μια

έκφραση

που

προσωπική

θα

πω,

από

συμπαράσταση

μια
του

οποιουδήποτε ευαίσθητου.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε

τον

κύριο

Ασπρογέρακα.

Υπάρχει

άλλος

συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει; Ο κύριος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα μια ενημέρωση, έγινε μια
συνάντηση με πρωτοβουλία του Αντιπεριφερειάρχη κύριου Τ ζόκα,
των Δημάρχων Δυτικής Αττικ ής, του ΑΣΔΑ, δεν ξέρω ποιοι
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ακριβώς συμμετείχαν, του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, σε
σχέση

με

τη

σύσταση

μιας

κοινότητας

για

τη

ενεργειακή

αναβάθμιση των Δήμων της Δυτικής Αττικής.
Απ’ ό,τι βλέπουμε εδώ από την ενημέρωση, τελ οσπάντων,
υπάρχει ένα νομοσχέδιο, αν μπορείτε να μας ενημερώσετε, για
την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας, και στο πλαίσιο
αυτό, θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ενεργειακά, οι υποδομές
των Δήμων.
Δεδομένου ότι υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ενεργειακό στους
Δήμους, λόγω κόστους, θέλαμε μια ενημέρωση σε αυτό, καθότι
μετά είδαμε μια ανακοίνωση από εσάς ότι δεν συμφωνείτε με την
πρωτοβουλία αυτή του κυρίου Τ ζόκα. Ενώ ο κύριος Τ ζόκας στην
ανακοίνωσή του λέει ότι υπήρχε συναινετικό κλίμα από όλους.
Μετά εσείς βγά λατε, βέβαια, μια ανακοίνωση που είπατε ότι
δεν ίσχυε αυτό για σας. Και βλέπω ότι θα γινόταν μια εισαγωγή
των θεμάτων στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσει
η διαδικασία παρακάτω. Μια ενημέρωση γενικά για τη συνάντηση
και ποια είναι η άποψή σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε

τον

κύριο

Καρατζαφέρη.

Υπάρχει

άλλος

συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει; Ο κύριος Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Ναι, σχετικά με τις πεζογέφυρες της λεωφόρου Αθηνών ήθελα να
κάνω μία ερώτηση. Δεν θέλω να επιστρέψω στο παρελθόν, είναι
γνωστοί οι διάλογοι που έχουν γίνει σε προηγούμενα Δημοτικά
Συμβούλια.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Ωστόσο,

όμως,

το

15

ζητούμενο

είναι

η

λύση

των

προβλημάτων. Βλέπουμε ότι έχει σταματήσει το συγκεκριμένο
έργο. Γνωρίζουμε τους λόγους για τους οποίους έχει σταματήσει.
Θέλω να ρωτήσω την Δη μοτική Αρχή αν, είτε στο παρελθόν,
πριν προκύψει το γνωστό πρόβλημα τώρα που έχει προκύψει και
έχουν σταματήσει, είτε στη φάση αυτή που τώρα το έργο είναι
σταματημένο,

έχει

επιχειρήσει,

έχει

προσπαθήσει,

με

συγκεκριμένο τρόπο, με γραπτό τρόπο δηλαδή, να με ταθέσει το
χώρο στον οποίο έχει ξεκινήσει η κατασκευή των πεζογεφυρών.
Και το δεύτερο ερώτημα είναι είτε εάν έχει υιοθετηθεί η
αλλαγή είτε όχι, πότε πρόκειται να ξεκινήσουν οι εργασίες,
δεδομένου ότι παρά τα μικρά βήματα που γίνανε για λόγους
ασφαλείας με κάποιες σημάνσεις, εξακολουθούν να υπάρχουν
κίνδυνοι για τη διέλευση των πεζών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ο κύριος Τ ροχίδης. Όχι; Να δώσουμε το λόγο στους
Αντιδημάρχους.

Ποιος

θέλει,

συνάδελφοι;

Ο

κύριος

Σταθάς,

Αντιδήμαρχος Τ εχνικής Υπηρεσίας.
Κος ΣΤΑΘΑΣ :
Καλησπέρα και από μένα. Καταρχήν, για το αντιπλημμυρικό της
λεωφόρου Αθηνών, έχει γίνει προσπάθεια ουσιαστικά, που έχει
ξεκινήσει από τα μέσα του Δεκέμβρη, κυρίως με πρωτοβουλία,
εδώ, της Δημοτικής Αρχής, να ξεκινήσει το έργο, κάνοντας
κινήσεις και προς την Περ ιφέρεια.
Είμαστε σε επαφή και με τον εργολάβο, έχουν γίνει κάποιες
συναντήσεις με την Περιφέρεια, τον εργολάβο και τον Δήμο του
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Περιστερίου, έτσι ώστε να δούμε πώς καλύτερα θα οργανωθεί,
γιατί υπάρχει θέμα.
Μάλλον, η εφαρμογή της κυκλοφοριακής μελέτης φα ίνεται ότι
θα δημιουργήσει κάποια προβλήματα, τα οποία πρέπει να είμαστε
σε συνεννόηση όλοι οι φορείς μαζί, για να αντιμετωπιστούν.
Σήμερα είχαμε άλλη μια συνάντηση στον Δήμο Περιστερίου,
όπου ουσιαστικά κλήθηκαν και κάποιοι καταστηματάρχες, γιατί
εφαρμόζ οντας

την

κυκλοφοριακή

μελέτη,

σίγουρα

θα

επιβαρυνθούν.
Η κουβέντα εκεί πέρα ήταν και η δέσμευση του εργολάβου
και της Περιφέρειας ότι την πρώτη εβδομάδα του Φλεβάρη, το
έργο θα ξεκινήσει. Κλείνοντας ουσιαστικά και ξεκινώντας την
εκσκαφή

στο

κομμάτι

στην

αρχή

του

έργου,

στην

παλαιά

Καβάλας, στο ύψος εκεί πέρα.
Σχετικά τώρα με τις πεζογέφυρες, εντάξει, έχουμε κάνει μια
προσπάθεια καταρχήν από την αρχή, από την εγκατάσταση του
εργολάβου, και να λύσουμε θέματα που είχαν να κάνουν με την
ασφάλεια,

κυρίως

εδώ

πέρα

στο

παλατάκι,

πιέζοντας

τον

εργολάβο ουσιαστικά να εφαρμόσει την κυκλοφοριακή μελέτη.
Από τη στιγμή που το έργο σταμάτησε για τους γνωστούς
λόγους,

προσπαθώντας

ουσιαστικά

να

επιμείνουμε

και

να

βοηθήσουμε με κάθε τρόπο το έργο να ξεκινήσει, πιέσαμε κ αι
ζητήσαμε και επίσημα να ενημερωθούμε, γιατί αυτό δεν έχει γίνει
ακόμα, και τον φορέα υλοποίησης και με επίσημο έγγραφο και με
συνεχείς επικοινωνίες, επειδή πια η εξέταση του θέματος από την
Αρχαιολογική Υπηρεσία έχει φτάσει στο Κεντρικό Αρχαιολογικό
Συμβούλιο για τη γέφυρα στο Παλατάκι.
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Θα εξεταστεί την επόμενη εβδομάδα και έχουμε ζητήσει και
να είμαστε παρόντες, έτσι ώστε να έχουμε και παρέμβαση κατά τη
συνεδρίαση του συμβουλίου, και να θέσουμε κάποια ζητήματα
που έχουν να κάνουν με την αναγκαιότητα κυ ρίως του έργου, και
να πιέσουμε όσο μπορούμε ώστε να ξεκινήσει άμεσα.
Επειδή υπάρχει περίπτωση αυτό να θέσει σε κίνδυνο την
εφαρμογή της αρχικής μελέτης, ακόμα δεν έχει τεθεί αυτό το
θέμα.

Είμαστε

σε

συζητήσεις

με

το

Κεντρικό

Αρχαιολογικό

Συμβούλιο, να δού με πώς θα πάει εκεί πέρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος από τους συναδέλφους; Ο κύριος Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
Καλή χρονιά, καλά Δημοτικά Συμβούλια να έχουμε το 2018!
Να
Κοινωνικό

ξεκινήσω

λίγο

με

Φροντιστήριο,

τα

εύκολα.

νομίζω

ότι

Τ ώρα,

αυτό

για

μεγαλοποιείτ αι

το
μια

κατάσταση. Φυσικά, το ότι το απόγευμα, τις απογευματινές ώρες,
150-160

παιδιά

παρακολουθούν

το

Κοινωνικό

Φροντιστήριο,

όπως και αντίστοιχα κατά την πρωινή λειτουργία του σχολείου,
είναι λογικό ότι θα δημιουργούνται κάποια προβλήματα, τα οποία
ξεπερνιούνται.
Δεν νομίζω, δηλαδή, ότι υπάρχει λόγος να έρχεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα, ένα πρόβλημα για το αν έμειναν
μισή ώρα, γιατί γι’ αυτό μιλάμε, οι τουαλέτες κλειστές λόγω
ασυνεννοησίας . Θεωρώ ότι δεν είναι θέμα, δεν είναι άξιο λόγου ας
πούμε τέτοιο ζήτημα στο συμβούλιο.
Από

εκεί

και

πέρα,

εντάξει,

προφανώς

και

υπάρχουν

ζητήματα που και εμείς καλύτερα θέλουμε να τα δούμε. Αλλά είναι
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πιο ουσιαστικά ζητήματα, όπως είναι ας πούμε ένα περιεχόμενο
που

θέλουμε

να

δώσουμε

Κοινωνικού

Φροντιστηρίου,

σκεφτόμαστε

να

πάρουμε

στη

λειτουργία

κάποιες
για

του

ίδιου

πρωτοβουλίες

δωρεάν

εκδρομές,

του
που

δωρεάν

παραστάσεις.
Γενικά, δηλαδή, το Κοινωνικό Φροντιστήριο να λειτουργήσει
με άλλους όρους, γιατί πλέον έχουν περάσει 3 χρ όνια πια
εμπειρίας στη λειτουργία το υ, και θέλουμε με κάθε τρόπο αυτά τα
παιδιά που παρακολουθούν το Κοινωνικό Φροντιστήριο, να έχουν
κι άλλες ευκαιρίες μέσα από αυτή τη διαδικασία, που πιστέψτε με,
δεν μπορούν λόγω της οικονομικής κατάστασης που βρίσκο νται
και οι γονείς τους, να τις έχουν.
Από αυτή την άποψη, θα είχε ίσως ενδιαφέρον ένας τέτοιος
προβληματισμός όσον αφορά δηλαδή το καλύτερο περιεχόμενο,
την

καλύτερη

δασκάλους

λειτουργία,

του

την

σημαντικού

υπενθύμιση
αυτού

έργου

σε

καθηγητές

που

γίνεται

και
στο

Κοινωνικό Φροντιστήριο και την ανάγκη ακόμα περισσότεροι να
συμβάλουν στο να πραγματοποιηθεί, προκειμένου, έτσι, αυτός ο
θεσμός, ήδη έχει πατήσει καλά στα πόδια του, να γιγαντωθεί κι
άλλο.
Φυσικά, χωρίς να έχουμε καμία, έτσι, αυταπάτη ότι το
βασικό πρόβλημα που είναι ότι υπάρχει παραπ αιδεία και ζει και
βασιλεύει, είναι αυτό που δημιουργεί και την ίδια την ανάγκη για
τη λειτουργία του Κοινωνικού Φροντιστηρίου.
Θεωρούμε, δηλαδή, ότι η ουσιαστική λύση του προβλήματος
θα ήταν να λειτουργούσαν τα σχολεία με άλλους όρους, με άλλο
περιεχόμενο, πολύ καλύτερα, έτσι όπως φαντάζ ομαι όλοι θα
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ονειρευόντουσαν για την παιδεία, χωρίς την ανάγκη να υπάρχουν
φροντιστήρια κ.λπ.
Για

το

κολυμβητήριο

έχουμε

συζητήσει

αρκετές

φορές.

Καταρχήν, δεν είναι αληθές ότι είναι κλειστό το Κολυμβητήριο,
έχει ανοίξει α πό το Σάββατο, η κανονική του λειτουργία. Έμεινε
για δυόμιση μέρες κλειστό. Καλώς ή κακώς, το Κολυ μβητήριο του
Δήμου Χαϊδαρίου είναι ένα από τα πιο παλιά κολυμβητήρια.
Επί της ουσίας, πλην των παρεμβάσεων που έγιναν τα
τελευταία

τρία-τέσσερα

χρόνια,

σημαν τικών

παρεμβάσεων,

ουσιαστική αναβάθμιση της λειτουργίας του κολυμβητηρίου δεν
υπήρχε τα προηγούμενα χρ όνια, με αποτέλεσμα να προκύπτουν
συνεχώς

προβλήματα

ανακοίνωση,

είναι

λόγω

της,

ανακοινωμένο

όπως

γράψαμε

δηλαδή,

να

και

στην

προκύπτουν

συνεχώς προβλήμ ατα λόγω της παλαιότητας του μηχανολογικού
εξοπλισμού.
Καταλαβαίνετε ότι σε ένα μηχανοστάσιο, το οποίο δεν είναι
απλό,

δεν

είναι

απλά

ένας

καυστήρας,

είναι

μια

ολόκληρη

λειτουργία, και μ άλιστα αυτοί που έχουν και αντίστοιχες γνώσεις
νομίζω ότι θα το καταλ αβαίνουν και θα το αντιλαμβάνονται, είναι
λογικό, όταν προκύπτει μια ζημιά, ταυτόχρονα να προκύπτουν κι
άλλες ή να βγαίνουν στην επιφάνεια κι άλλες οι οποίες υπήρχαν
πιο παλιά αλλά δεν δημιουργούσαν πρόβλημα.
Αυτό, βέβαια, θα μπορούσε να έχει αποφευχθεί, γιατί έχουμε
πάρει μέτρα για να μπορούμε απρόσκοπτ α να συνεχίζεται η
λειτουργία του κολυμβητηρίου, αλλά δεν μας βοήθησε ο καιρός.
Δηλαδή, όντως υπήρξαν μηχανικές βλάβες, οι οποίες όμως
συνεχίζουν να υπάρχουν, γίνανε, πήραμε κάποια άμεσα μέτρα,
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συνεχίζουν να υπάρχουν, όμως το κολυμβητήριο από το Σάββατο
ήδη λειτουργεί γιατί έχει ανέβει και η θερμοκρασία, δεν είναι τόσο
κακές οι καιρικ ές συνθήκες.
Ωστόσο, και με τον Σταθά και με την Τ εχνική Υπηρεσία και
με άλλους αρμόδιους υπαλλήλους, τα αρμόδια τμήματα του Δήμου
ήδη

έχουμε

επεξεργαστεί

σχέδιο

για

έκτακτες

επισκευές,

προκειμένου να αντιμετωπίσουμε κάποια θέματα που έχουν βγει
στην επιφάνεια, και νομίζουμε ότι θα είναι η τελευταία φορά αυτό
το διήμερο που έκλεισε το κολυμβητήριο.
Δυστυχώς, αν δεν ανοίξει επι τέλους αυτό το πρόγραμμα που
το έχει πει και ο συνάδελφος ο Σπηλιόπουλος, δεν είναι εδώ
σήμερα,

το

πολυδιαφημισμένο

πρόγραμμα

από

όλα

τις

κυβερνήσεις τα τελευταία 10 χρόνια, που συνέχεια το λένε, το
λένε, το λένε αλλά ακόμα δεν έχει προκύψει, αν δεν έρθει αυτό το
πρόγραμμα

για

την

ενεργειακή

αναβάθμιση

των

αθλητικών

εγκαταστάσεων, έχουν δεσμευτεί ότι θα γίνει τον Φλεβάρη -Μάρτη,
ελπίζουμε, το πρόβλημα στο κολυμβητήριο συνολικά δεν μπορεί
να αντιμετωπιστεί.
Θα γίνονται, δηλαδή, συνεχώς παρεμβάσεις συντήρησης και
επισκευής. Δεν μπορεί, δηλαδή, είναι πρακτικά αδύνατον να πάμε
σε πλήρη αποκατάσταση και αντικατάσταση του Μηχανοστασίου –
μιλάμε για τεράστια κόστη! Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος από τους Αντιδημάρχους; Να δώσουμε το λόγο στον
Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Λοιπόν, καλη σπέρα και από μένα. Δύο ανακοινώσεις θα πω
ξεκινώντας. Πιθανόν κάποιοι να γνωρίζετε ότι την Κυριακή των
Αποκριών, στις 18 του μήνα, θα γίνει το πρώτο καρναβάλι στην
πόλη μας.
Ήδη έχουν γίνει συναντήσεις με τα Δ.Σ. των συλλόγων
γονέων του Δήμου, με τα σχο λεία δηλαδή. Υπάρχει πολύ μεγάλη
ανταπόκριση,

ενθουσιασμός,

υπάρχουν

ήδη

εκατοντάδες

συμμετοχές μέχρι τώρα. Και την Τ ετάρτη, θα γίνει και συνάντηση
με όλους τους υπόλοιπους φορείς της πόλης –εθνικοτοπικούς,
αθλητικούς κ.λπ. –, ούτως ώστε να δούμε τη δική το υς συμμετοχή
και το πώς θα συμβάλουν σε αυτό το καρναβάλι.
Πιστεύουμε

ότι

όλος

ο

κόσμος

θα

το

αγκαλιάσει.

Το

περιμένουν ήδη ιδιαίτερα τα μικρά παιδιά που δεν έχουν και τη
δυνατότητα

να

πάνε

κάπου

αλλού.

Έχουμε

διάφορες

δραστηριότητες οι οποίες θα γίνουν κ αι θα ανακοινωθούν, βέβαια,
τις επόμενες μέρες. Έτσι, να ξέρετε ότι την Κυριακή 18 Φλεβάρη
θα γίνει η πρώτη προσπάθεια, το πρώτο καρναβάλι στην πόλη
μας.
Επίσης, να σας πω ότι, καλά το ίδιο, βέβαια, βράδυ θα γίνει
και η Τ ζαμάλα των Ηπειρωτών, και την επό μενη μέρα θα γίνουν
τα Κούλουμα στο χώρο στο Δαφνί. Λοιπόν, επίσης, να σας
ενημερώσω

ότι

πριν

από

λίγες

μέρες,

την

προηγούμενη

εβδομάδα, είχα πάει στη Γαλλία, στην αδελφοποιημένη πόλη της
Villeneuve-d’ Ascq.
Εκεί
Επιτροπής

πήγα

μετά

από

Αδελφοποίησης

πρόσκληση
που

του

υπ άρχει,

Δήμου
γιατί

και

της

έγινε

μια
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εκδήλωση, με θέμα το Χαϊδάρι, την οποία διοργάνωσε ο Δήμος με
τον σύλλογο και συμμετείχε και ο δικός μας Δήμος.
Ήταν μια πάρα πολύ σημαντική, πολύ καλή εκδήλωση, την
οποία παρουσίασε η Marie Τ ουρνάκη, είναι η γυναίκα του Κώστα
του Τ ουρνάκη, τον γνωρίζετε όλοι, ο Χαϊδαριώτης που μένει στην
Villeneuve d’ Ascq, είναι ο Πρόξενος στη Βόρεια Γαλλία.
Και βέβαια, μίλησα κι εγώ για την πόλη, ήταν, σας λέω, μια
πολύ καλή εκδήλωση, συγκινητική, πήραν μέρος πάρα πολλοί
Γάλλοι και κάποιοι Έλληνες που μένουν στην περιοχή.
Επίσης,
άρρωστος,

συναντήθηκα,
στο

Αντιδημάρχους

ο

Δήμαρχος

νοσοκομείο,
και

είπαμε

και

το

ήταν

πολύ

συναντήθηκα

πώς

θα

βαριά

με

εμβαθύνουμε

τους
την

αδελφοποίηση, για κάποιες ανταλλαγές που μπορο ύν να γίνουν,
τελοσπάντων συζητήσαμε διάφορα πράγματα.
Είναι

πραγματικά

αδελφοποίησης,
ελληνικά

να

τραγούδια

καταπληκτικό

μαθαίνουν οι
και

την

να

Γάλλοι

ελληνική

βλέπεις

μέσω

ελληνικούς

γλώσσα.

της

χορούς,

Ήταν

πολύ

συγκινητικό όλο αυτό.
Θα δούμε τώρα, σε επόμενη φάση, έχουμε κανονίσει να
έρθει και ο Δήμαρχος της πόλης εδώ, ή αργότερα μπορεί να πάει
μια αντιπροσωπεία δική μας, θα δούμε αργότερα τι μπορεί να
γίνει σε σχέση με την αδελφοποίηση.
Απλά να σας πω ότι ενώ παλιότερα υπήρχαν επιχορηγήσεις
στα π λαίσια των αδελφοποιήσεων, σήμερα δεν υπάρχουν πια,
είναι ένας από τους πολλούς, πολλούς κρουνούς που έχουν
κλείσει τα τελευταία χρόνια.
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Οπότε, ό,τι γίνεται, όποιες ανταλλαγές γίνονται, γίνονται είτε
με φιλοξενία αυτών οι οποίοι πηγαίνουν στην μια ή στην άλλη
πόλη, είτε με δικά τους έξοδα είτε με μία ελάχιστη επιχορήγηση
που προβλέπεται και στον προϋπολογισμό του Δήμου, αλλά είναι
πάρα πολύ μικρή.
Λοιπόν,

για

τα

ερωτήματα

που

μπήκαν,

για

το

αντιπλημμυρικό, απλά είπε ο Αντιδήμαρχος…να πω μόνο ότι
εμείς τ ρέχουμε πάρα πολύ εκ μέρους του Δήμου το θέμα, δηλαδή,
πραγματικά, κάνουμε κάθε προσπάθεια.
Ήδη σήμερα συζητάμε για την παραχώρηση του χώρου σαν
απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ από την προηγούμενη
εβδομάδα, έχω δώσει εγώ έγκριση, σήμερα επικυρώνεται , και αν
έχετε δει, στην οδό Κιλκίς ήδη έχουν μπει τα προστατευτικά για
να δημιουργηθεί το εργοτάξιο, το οποίο θα γίνει στην περιοχή,
στην οδό Κιλκίς, λεωφόρο Καβάλας και Κιλκ ίς.
Ήδη ξεκινάει, δηλαδή, η εγκατάσταση του εργοταξίου και απ’
ό,τι είπε και ο Κώστ ας ο Σταθάς, σε λίγες μέρες θα ξεκινήσει και
το

έργο.

Τ ώρα,

υπάρχει

ένα

πρόβλημα

σε

σχέση

με

τις

επιπτώσεις που θα έχει αυτό το τόσο σημαντικό, το απαραίτητο
έργο, για όλη την πόλη, στους επαγγελματίες της πόλης μας – και
του Περιστερίου, βέβαια.
Στην συνάντηση που κάναμε εδώ στο γραφείο μου με την
Αντιπεριφέρεια, τον Δήμο του Αιγάλεω, τον εργολ άβο και αυτόν
που παρακολουθεί το έργο από την πλευρά της περιφέρειας, τον
επιβλέποντα,

κάναμε

έναν

σχεδιασμό

ενημέρωσης

επαγγελματιών.
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Έγινε σήμερα η πρώτη συ νάντηση για τους επαγγελματίες
του Περιστερίου, που είναι το πρώτο κομμάτι του έργου, είναι το
μικρό κομμάτι αυτ ό, και σε επόμενη φάση, θα γίνει συνάντηση με
τους επαγγελματίες της πόλης μας.
Εκεί, είπαμε κάποια μέτρα που θα πρέπει να πάρουμε, θα τα
πούμε, βέβαια, και σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο αυτ ά, για το πώς
θα μειωθούν όσο το δυνατόν περισσότερο οι επιπτώσεις που θα
έχει το έργο στους επαγγελματίες της πόλης.
Αλλά το βασικότερο είναι ότι δεν μπορούμε να ακυρώσουμε
ένα έργο τόσο σημαντικό, απαραίτητο , που θα σώσει κόσμο
μπροστά

σίγουρα

επαγγελματίες.

στις

Αλλά

επιπτώσεις

θα

δούμε

που

να…όσο

θα

έχει

το

για

τους

δυνατόν,

να

εξομαλύνουμε λίγο την κατάσταση.
Για το εμπορικό κέντρο, το Mall, έχεις δίκιο, Ανδρέα, είναι
ένα

σημαντικό

θέμα.

Βέβαια,

ανήκει

στα

όρια

του

Δήμου

Περιστερίου, το Δημοτικό Συμβούλιο Περιστερίου, με ομόφωνη
απόφαση, πήρε ομόφωνη απόφαση και διαφωνεί με την ανέγερση
εκεί του Mall.
Πρέπει

να

σας

πω

ότι

ήδη

ακυρώθηκε,

γι ατί

υπάρχει

αρχαιολογικός χώρος στην περιοχή, οπότε δεν θα προχωρήσουν
οι εργασίες για την κατασκευή του. Αλλά μπορούμε κι εμείς να
πάρουμε, αν θέλετε, μια απόφαση, στα πλαίσια και στο ύφος που
έχει η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Περιστερίου.
Αν συμφωνείτε, δηλαδή, και οι παρατάξεις, σε αυτά τα
πλαίσια να πάρουμε ένα…τώρα δεν το έχω, βέβαια, πρόχειρο,
αλλά να το δούμε, να το συζητήσουμε αύριο εδώ με τον Πρόεδρο,
σε αυτό το ύφος.
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ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡ ΟΦΩΝΟΥ

Δεν έχει έρθει κάποιο αίτημα, όχι. Πάντως, ακυρώθηκε το
έργο.

Υπάρχει

αρχαιολογικό…το

ΚΑΣ,

ναι…υπάρχει

αρχαιολογικός χώρος εκεί. Στο Περιστέρι, το υπό κατασκευή, υπό
ανέγερση.

Είναι

Μουζάκη.

Ήδη

στα
έχει

όρια,

είναι

μπλοκάρει.

στα
Αν

Κλωστοϋφαντουργεία

διαβάσεις

σήμερα

τις

εφημερίδες, χθες και σήμ ερα έχουν πολλά ρεπορτάζ για το θέμα.
Λοιπόν,

για

τα

θέματα…για

τη

συνάντηση

με

τον

Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Άμυνας, είναι γνωστά τα θέματα,
τα έχουμε συζητήσει, δεν νομίζω ότι πρέπει να επαναλάβουμε
αυτά τα οποία θα πρέπει να γίνουν.
Βέβαια, απορώ ας πούμε πώς για τα 66 στρέμματα δήλωσαν
ότι δεν γνώριζαν ή τελοσπάντων ζήτησαν τοπογραφικό από μία
παράταξη. Δηλαδή, είναι παραλογισμός αυτό που συμβαίνει. Η
Τ εχνική Υπηρεσία της Παράταξης να δώσει τα σχέδια, παρακαλώ.
Όλ’ αυτά τα θέματα τα συζητήσαμε στη σ υνάντηση με τον
Υπουργό και σας είπα και πριν ποια είναι η δέσμευσή του. Είναι
ένα θέμα, βέβαια, το οποίο αιωρείται πάρα πολλά χρόνια τώρα,
δεν γεννήθηκε σήμερα το θέμα των 66 στρεμμάτων.
Και,

δυστυχώς,

υπάρχει

ένα

πρόβλημα,

παρ’

όλες

τις

υποσχέσεις του Υπουργείου ότι θα το παραχωρήσει. Πάντως,
είναι στα θέματα που συζητήσαμε και μας είπε ότι σύντομα θα
υπάρχει απάντηση και γι’ αυτό.
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Για τις καταστροφές στην πλατεία Λαού, κοίταξε, Κώστα, το
έχουμε πει κι άλλες φορές εδώ. Είναι μια ομάδα, οι οποίοι…μια
ομάδα παιδιών, δηλαδή, μικρών, νέων παιδιών, οι οποίοι έχουν
καταστρέψει, τι να σας πω, δεκάδες φορές και την παιδική χαρά,
εκτός

από

όλ’

αυτά

αντικοινωνική

που

ανέφερες.

συμπεριφορά,

Κάνουν

σπάνε

ζημιές,

έχουν

μπουκάλια

κάτω.

Τ ελοσπάντων, κάνουν διάφορα.
Τ ελευταία, και μετά από παρέμβαση του Τ μήματος, υπήρχε
ένα συμμάζεμα τελοσπάντων, είναι απομακρυνθεί, δεν υπ ήρχαν
προβλήματα ιδιαίτερα. Τ ώρα, ξανασυγκροτήθηκε αυτή η ομάδα.
Εγώ, να σας πω την αλήθεια, έχω μιλήσει δυο φ ορές με
αυτά

τα

παιδιά.

Έχω

πάει

εκεί.

Εντάξει ,

υπάρχουν

θέματα

διάφορα. Και στην αντιμετώπιση. Τ ώρα, δεν θέλω να πω κάτι από
μικροφώνου,
διάφορους

ούτε

τρόπους

να

καταγραφεί

αλλά

τελοσπάντων να

προσπαθούμε

με

υπάρξει εκεί πέρα μια

ησυχία ας πούμε, να μην δημιουργηθούν προβλήματα.
Για τον άστεγ ο και το θέμα αυτό που έβαλε ο Κώστας, ναι,
ναι, είναι ο Χρήστος εδώ, κοιτάξτε. Υπήρχε ένα πρόγραμμα, αν
θυμάστε,

για

τη

στέγαση

των

αστέγων.

Είχαν

εκδηλώσει

ενδιαφέρον κάποιες οικογένειες, έμπαιναν κάποιες προϋποθέσεις
και κάποιο ποσοστά, που θα μπορούσαν να επανενταχθο ύν,
σύμφωνα με κάποια εργασία που θα βρούμε κ.λπ.
Αυτό το πρόγραμμα, όμως, τελείωσε. Ήταν τότε για 8
οικογένειες

,

υλοποιήθηκε

κατά

ένα

μέρος

και

τελείωσε,

σταμάτησε σαν πρόγραμμα. Δεν υπάρχει δηλαδή τώρα πια άλλο
πρόγραμμα.
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Υπάρχει, όμως, κέντρο στέγασης στην Αθήνα, στον Δήμο της
Αθήνας. Μάλιστα, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας, επειδή αυτά
τα

προγράμματα

για

τα

στεγαστικά

κέντρα

την

Αθήνα,

επιχορηγούνται και λειτουργούν. Γιατί για να λειτουργήσει ένα
τέτοιο

κέντρο,

καταλαβαίνετε

ότι

χρειάζε ται

προσωπικό

και

χρειάζονται χίλια δυο άλλα πράγματα που πρέπει να γίνουν.
Εκεί, λοιπόν, στην Αθήνα, υπάρχει αυτή η δυνατότητα.
Μάλιστα, μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσ ίας, γιατί όλ’ αυτά τα
θέματα τα βλέπει η Κοινωνική Υπηρεσία, έχουν πάει αρκετές
περιπτώσεις , που θέλουν να πάνε και φιλοξενούνται σε αυτά τα
κέντρα αστέγων. Πιστεύω ότι αν θέλει και ο Χρήστος να πάει εκεί,
μπορούν να γίνουν αυτές οι ενέργειες και να πάει σε κέντρο
φιλοξενίας στην Αθήνα.
Για τις ενεργειακές κοινότητες. Κοιτάξτε, το νομοσχέδιο έ γινε
νόμος,

ψηφίστηκε

Περιφέρεια,

όπου

προχθές.

Έγινε

συμμετείχαμε

όχι

μια
όλοι

συνάντηση
οι

Δήμαρχοι,

στην
αλλά

κάποιοι Δήμαρχοι της Δυτικής Αθήνας, δηλαδή εγώ ο Καπλάνης
και ο Σίμος της Πετρούπολης, και ο Μπαχατουρ ίδης, ήμασταν οι 4
Δήμοι

συμμετείχαμε

κα ι

κάποιο

άλλοι

με

Αντιδημάρχους,

ή

υπηρεσιακούς παράγοντες.
Εμείς, λοιπόν, είπαμε το εξής, ότι δεν διαφωνούμε με τις
ενεργειακές κοινότητες αλλά διαφωνούμε με αυτά που προβλέπει
ο νόμος που ψηφίστηκε, το νομοσχέδιο που συζητούσαμε τότε,
γιατί σας λέω, ήτ αν ακόμα το νομοσχέδιο.
Εμείς ζητήσαμε να υπάρχει δημόσιος φορέας αποκλειστικά,
διαχείρισης του ρεύματος στην τοπική κοινωνία, και το ρεύμα
αυτό, να χρησιμοποιείται είτε για να δίνεται σε ανθρώπους που
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δεν έχουν τη δυνατότητα, και ξέρετε ότι σήμερα πάρα πολλοί
συνάνθρωποί μας δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώσουν το
ρεύμα. Ας πούμε η Κοινωνική Υπηρεσία, έρχονται κι εδώ και
συζητάμε για τους απόρους και δίνουμε κάποια χρήματα για να
δοθούν και για την πληρωμή του ρεύματος.
Ή επίσης, ανάλογα με το τι ρεύμα θα παραχθεί, να έχουμε
μείωση δημοτικών τελών, να πηγαίνει ας πούμε σε κοινωφελή
ιδρύματα, δηλαδή να μειωθούν τέτοιες κατηγορίες, το ρεύμα σε
αυτές τις κατηγορίες.
Δυστυχώς, ο νόμος προβλέπει να υπάρχει, να μπουν μέσα
στη διαχείριση επιχειρηματίες, μεγά λοι όμιλοι, ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ.
Σε αυτό, λοιπόν, το ζήτημα διαφωνήσαμε. Και ένα θέμα επίσης
είναι στο πού θα μπουν αυτοί ή πού θα γίνουν οι ενεργειακές
κοινότητες.
Λοιπόν, όλ’ αυτά είναι ανοιχτά, είναι σε συζήτηση. Εμείς θα
εκμεταλλευτούμε, έτσι, στο βαθμό που μπορέσουμε, και βέβαια,
όταν αρχίζουν και υλοποιούνται, γιατί σας λέω, πάρα πολλά
πράγματα

μένουν

στα

χαρτιά,

είναι

πολύ

ωραία

στους

σχεδιασμούς, ακούτε, και τι δεν διαβάζετε μερικές φορές, ότι όλα
πάνε καλά, αλλά δυστυχώς στην πράξη δεν κινείται τίποτα.
Αν, λοιπόν, ενεργοποιηθούν οι ενεργειακές κοινότητες, τότε
σαν Δήμος θα τις διεκδικήσουμε και σας είπα και πάλι, με αυτή τη
λογική, να δοθεί το ρεύμα στον λαό και σε κοινωνικά στρώματα
που έχουν ανάγκη.
Και για τις πεζογέφυρες, κοιτάξτε, εδώ υπ άρχει, και απορώ
ας πούμε που κάποιοι οι οποίοι έχουν διατελέσει και σε θέσεις
Διοίκησης στο Δήμο ή οπουδήποτε αλλού, να μην γνωρίζουν –και
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μάλιστα

στην

Τ εχνική

Υπηρεσία –

ότι

29
η

αλλαγή

μιας

θέσης

σημαίνει κατάργηση του έργου.
Γιατί η αλλαγή μιας θέσης σημαίνει νέα μελέτη, αν το
δεχτούν, που δεν το δέχονται γιατί είναι δεδομένο αυτό, ότι αυτές
οι θέσεις που έχουν εγκριθεί, που έχουν μια σειρά διαδικασιών
χρονοβόρων, είδατε πόσα χρόνια τώρα συζητάμε το θέμα των
πεζογεφυρών.
Και μην μου πείτε, όταν συζητούσαμε εδώ τι ς θέσεις, γιατί
έχουμε

συζητήσει

τουλάχιστον

τρεις

φορές

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο, δεν μπορεί κάποιος να επικαλεστεί άγνοια, όταν εμείς
εδώ ψηφίσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για τις θέσεις που θα
έχουν οι πεζογέφυρες.
Υπήρχαν σχέδια κάτω, στην Τ εχνική Υπ ηρεσία, είπαμε πού
θα είναι οι θέσεις, μην βγει, λοιπόν, κάποιος τώρα, γιατί κάποιοι
λένε ότι δεν ξέραμε, είναι μωρές παρθένες, ξαφνικά εμφανίστηκαν
οι θέσεις.
Αν, λοιπόν, γίνει αλλαγή θέσης, σημαίνει ότι ακυρώνεται το
έργο. Και αν αυτό είναι κρυφός πόθο ς κάποιων, να βγουν να το
πουν ανοιχτά. Όχι να κρύβονται πίσω από αλλαγή θέσης.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά, έχετε παρακολουθήσει εκατοντάδες Δημοτικά
Συμβούλια. Δεν είναι συμπεριφορά τώρα αυτή. Αν θέλετε να
απαντήσετε ή δεν σας αρέσουν αυτά που λέει ο Δήμαρχος, βγάλτε
μια ανακοίνωση να απαντήσετε.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

30

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, από άποψη τακτικής, αυτή τη στιγμή το θέμα είναι στο
ΚΑΣ. Τ ο ΚΑΣ θα αποφασίσει την επόμενη εβδομάδα. Δεν υπάρχει
χειρότερη πράξη από το να πας μία εβδομάδα πριν αποφασίσει
το ΚΑΣ και να πεις εσύ ότι θέλω μια αλλαγή, που θα σε πάει
πέντε χρόνια πίσω.
Και δεν μπορούμε, ειλικρινά, να παίζουμε αυτή τη στιγμή, σε
καμία περίπτωση, με έργα τα οποία θα σώσουν ζωές ή, έστω, τη
ζωή ενός ανθρ ώπου, ή θα γλιτώσουν πολύ κόσμο από το
καθημερινό άγχ ος, το οποίο έχει για το πώς θα περάσει αυτός ή
τα παιδιά του ή οι γονείς του ή οποιοσδήποτε άλλος, μια διάβαση
που την περνάνε χιλιάδες κάθε μέρα.
Τ ρίτο ζήτημα. Εδώ υπήρχαν δύο εναλλακτικές λύσεις , από
την οποία όμως προκρίθηκε και αυτή έγινε, αυτή προχ ώρησε,
γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι η κάθε θέση έχει και διαφορετικά
μεγέθη, ποσά κ.λπ.
Η

δεύτερη

θέση

πατάει

το

ένα

πόδι

πάνω

στο

μικρό

τριγωνάκι και το άλλο έρχεται μπροστά στο Δημαρχείο. Πείτε μου
εσείς, λοιπόν, ποιος θα έρχεται να περνάει, πόσο επικίνδ υνο θα
είναι να πηγαίνει όλος αυτός ο κόσμος που θα πηγαινοέρχεται
κάθε μέρα και ανάμεσα σε δύο δρόμους πια, να περνάει σε ένα
πάτημα που δεν θα έχει καθόλου…θα βγαίνει ο άλλος μες στο
δρόμο
Δηλαδή, και από άποψη, αν θέλετε, σιγουριάς και καλύτερης
θέσης,

δεν

το

συζητάμε.

Και

πείτε

μου

εσείς,

αν

το

ΚΑΣ

διαφωνήσει εκεί, θα συμφωνήσει για μια αλλαγή 10 μέτρων;
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αυτό

είναι

υποκρισία!
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Να

πεις

ότι

παίρνω

τη

γέφυρα…γιατί τι λένε; Οπτικά, θα εμποδίζει το Παλατάκι.
Πρώτον, που δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, γιατ ί τα δέντρα είναι
πολύ ψηλότερα απ’ ό,τι είναι η γέφυρα. Και δεύτερον, θα γίνει μια
μετακίνηση, αν γίνει, 10 μέτρων. Η μετακίνηση των 10 μέτρων θα
σώσει το Παλατάκι; Δηλαδή, νομίζω ότι κάποιες φορές, πάνω στη
ζυγαριά πρέπει να μπαίνει πάνω απ’ όλα η λογική και η ασφάλεια
των ανθρώπων.
Ρωτήστε

την

Γρηγορούσα,

έχει

ξεσηκωθεί

όλη

η

Γρηγορούσα! Προχθές ήμασταν στο ΚΑΠΗ, Βαγγέλη, ήσουν εκεί,
για πες τι έλεγε ο κ όσμος για την πεζογέφυρα. Πού να δεις, να
κάνεις μια βόλτα να δεις τι λέει ο κόσμος!
Θα περιμένουμε , λοιπόν, την απόφαση του ΚΑΣ και ανάλογα
με την απόφαση του ΚΑΣ, θα δούμε μετά τα επόμενα βήματα.
Όμως, δεν θα προτρέξουμε να ακυρώσουμε κάτι πριν βγει η
απόφαση του ΚΑΣ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ώρα, θα το βάλουμε ως θέμα, είμαστε στη διαδικασία.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΜΕ ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑ

Γιατί,

κύριε

Τ σατσαμπά;

Τ ότε,

θα

ανοίξουμε

κύκλο

συζήτησης. Θέλετε να ανοίξουμε κύκλο συζήτησης; Θέλετε να το
συζητήσουμε

ως

θέλουμε

κουβεντιάσουμε

να

θέμα;

Κάντε

ως
τον

παράταξη

ένα

Σκαραμαγκά,

αίτημα

ότι

θέλουμε

να

κουβεντιάσουμε, μισό λεπτό, θέλουμε να κουβεντιάσουμε και την
πεζογέφυρα.
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Δεν γίνεται να ερχόμαστε…δεν γίνεται… Κύριε Τ σατσαμπά,
έχετε παρακολουθήσει, τουλάχιστον εσείς εκατοντάδες συμβούλια
και δεν καταλαβαίνω γιατί επιμένετε σε αυτή την πρακτική. Δεν
μπορώ να το καταλάβω. Δεν μας ενδιαφέ ρει αν…
Ακούστε, κύριε Τ σατσαμπά, μπορείτε να βγάλετε…τα μέσα
τα έχετε…και ανακοινώσεις και sites και ραδιόφωνα και ό,τι
θέλετε. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο. Κύριε Τ σατσαμπά, τα
σχέδια ήταν στην Τ εχνική Υπηρεσία. Μπορούσατε να πάτε κάτω
να τα δείτε, δεν σας έκλεισε κανείς την πόρτα. Εντάξει; Αν θέλετε
να δημιουργήσετε εντυπώσεις εδώ δεν είναι πρόσφορος χώρος!
Σας παρακαλώ πάρα πολύ!
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Βασίλη, όμως, για το δικό μου αίτημα είπα ότι για οικονομία του
χρόνου, θα μιλήσει ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος δε ν μίλησε για το
θέμα. Μπορώ εγώ να συμπληρώσω κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για οποιαδήποτε πρωτοβουλία παίρνει η παράταξή σας, έχετε τη
δυνατότητα τον λαό να τον…και αν θέλετε συζήτηση, μπορείτε να
κάνετε ένα αίτημα στο Δημοτικό Συμβούλιο και να πείτε, Πρόεδρε,
θέλουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να κουβεντιάσουμε
αυτό. Έτσι γίνεται.
Δηλαδή,

οι

άλλες

παρατάξεις

που

δεν

είναι

προετοιμασμένες, τι πρέπει να γίνει; Συγγνώμη, τι πρέπει να
γίνει; Πώς θα τοποθετηθούν; Κύριε Ντηνιακέ, ακούστε, ακούστε.
Μιλάμε για ερωτήσεις -ανακοινώσεις, έτσι; Δεν μπορούμε να το
καταστρατηγούμε αυτό το πράγμα!
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Για τη συνάντηση που είχα με τον κύριο Βίτσα, ενημέρωσα
αναλυτικά σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡ ΟΦΩΝΟΥ

Δηλαδή, αυτά που είπα πριν από ούτε ένα μή να, πριν από
20 μέρες, θα τα πω επειδή άλλαξε η χρονιά; Μα δεν σας
ενημέρωσα; Δεν έκανα ενημέρωση στο προηγούμενο Δημοτικό
Συμβούλιο; Δηλαδή τι πρέπει να κάνω; Πάλι τα ίδια;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό. Από την ενημέρωση, Ηρακλή,
δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό.

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡ ΟΦΩΝΟΥ

Εντάξει, κύριε Ντηνιακέ, μπορείτε να τα επικοινωνήσετε. Αν
θέλετε συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, κάντε ένα αίτημα. Έτσι
γίνεται!

Γιατί

καταλαβαίνετε

ότι

μετά

αδικούμε

τις

άλλες

παρατάξεις, που είναι εφτά κα ι όλες έχουν να καταθέσουν κάτι.
Νομίζω ότι είμαι σαφής.
Συνάδελφοι, να περάσουμε στην Ημερήσια Διάταξη.

ΘΕΜΑ 1ο
Έγκριση 4ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικον. έτους 2017.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πρώτο, έγκριση της 4 η ς Τ ριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης
του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2017. Παρακαλώ τον
Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τον κύριο Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα, καλή χρονιά σε όλους με
υγεία!
Να

πω

ότι

ουσιαστικά

πρόκειται

για

το

κλείσιμο,

τον

απολογισμό, δηλαδή, της χρονιάς του 2017 [διακοπή ήχου] .
Τ ο οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, παρόλο που η οικονομική
δυνατότητα του κόσμου έχει πέσει στα τάρταρα.
Θεωρούμε ότι είναι σε ελαφρώς καλύτερη κατάσταση από τα
περσινά στοιχεία και αυτό μας κάνει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, δώστε λίγη προσοχή. Αντιδήμαρχε, ολοκλήρωσες;
Σχετικά με το πρώτο θέμα, υπάρχει κάποιο ερώτημα, κάποια
διευκρίνιση, συνάδελφοι; Υπάρχει κάποια διαφωνία; Συμφωνούν
οι παρατάξεις με την έγκριση του ισολογισμού;
Κώστα, συζητάμε τον ισολογισμό. Συμφωνούν οι παρατάξεις
όλες; Τ ην 4 η τριμηνιαία, ναι, ναι, είναι το τελευταίο κλείσιμο. Κατά
πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΘΕΜΑ 2ο
Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων (Π) στην συμβολή των
οδών Σατωβριάνδου και Αθ. Διάκου 52 (Δάσος) (σχετ.87/2 017
Ε.Π.Ζ.).

Θέμα δεύτερο, Έγκριση τοποθέτησης εμποδίων (Π) στην
συμβολή των οδών Σατωβριάνδου και Αθ. Διάκου 52 (Δάσος)
(σχετ.87/2017

Ε.Π.Ζ.).

Έχετε

το

εισηγητικό.

Υπάρχει

κάτι,

συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Θέλετε να πείτε λίγο, Πρόεδρε της
Επιτροπής Ποιότητα ς Ζωής;
Κος Μ ΟΣΧΟΣ:
Ναι, καλησπέρα, καλή χρονιά και από μένα, και δύναμη για να
μπορούμε να παλέψουμε για κάτι καλύτερο.
Είναι από την περσινή ΕΠΖ που είχαμε πάρει για ένα (Π)
που είναι στην Σατωβριάνδου με Αγία Παρασκευή, που έχει και τα
ρολόγια της ΕΥΔΑΠ και ανεβαίνουν αυτοκίνητα πάνω. Είναι η
περσινή ΕΠΖ. Εντάξει; Τ ο είχαμε πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε, συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3ο
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας (σχετ.88/2017 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

36

Θέμα τρίτο, Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας (σχετ.88/2017 Ε.Π.Ζ.) . Πρόκειται για μία λεύκα
στην οδό Ανθέων. Αντιδήμαρχε;
Κος Μ ΟΣΧΟΣ:
Η απόφαση που είχαμε πάρει ήταν δύο αιτήσεις από κατοίκους
της πολυκατοικίας, οι μισοί θέ λανε να την κόψουν, οι μισοί δεν
θέλανε. Τ ο πράσινο, η εισήγηση ήταν ότι η λεύκα δεν είναι
επικίνδυνη, και δεν ψηφίστηκε. Δεν πάει για κόψιμο – γιατί
ανησυχούν μερικοί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε, συνάδελφοι;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εγώ έχω να κάνω μία παρατήρηση, ό τι στο εισηγητικό, για μένα
δεν είναι σωστό, ή αυτό που λέει ο Αντιδ ήμαρχος, ότι οι μισοί
συμφωνούν,
λαμβάνει

το

οι

μισοί

διαφωνούν.

Δημοτικό

Δηλαδή,

Συμβούλιο

η

πρέπει

απόφαση
να

έχει

που
μια

αντικειμενικότητα και [να είναι] για το καλό της πόλης. Ναι,
εντάξει, σαν παρατήρηση τώρα λέω, έτσι; Δηλαδή δεν είναι λογική
αυτή, οι μισοί συμφωνούν. Δηλαδή και όλοι να διαφωνούν, αν
πρέπει να κοπεί…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο. Εντάξει, συνάδελφοι. Λοιπόν,
η

απόφαση

είναι

να

μην

κοπεί

το

δέντρο,

της

Επιτροπής

Ποιότητας Ζωής, το Δημοτικό Συμβούλιο συμφωνεί. Τ ελείωσε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 4ο
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας (σχετ.9/2018 Ε.Π.Ζ.)

Τ ο τέταρτο θέμα αποσύρεται, συνάδελφοι. Δεν συζητήθηκε.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 5ο
Έγκριση τοποθέτησης προστατευτικού (Π) στην οδό
Κορυτσάς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο (σχετ.8/2018 Ε.Π.Ζ.).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πέμπτο, έ γκριση τοποθέτησης προστατευτικού (Π) στην οδό
Κορυτσάς στο 3ο Δημοτικό Σχολείο. Βλέπετε το εισηγητικό. Είναι
μπροστά

στο υς

βυθιζόμενους

κάδους.

Έτσι;

Σταθμεύουν

αυτοκίνητα και δεν μπορούν να λειτουργήσουν οι κάδοι.
Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6ο
Λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης έκτασης για την
ανάπτυξη εργοταξίου, για το έργο κατα σκευής αγωγού
ομβρίων επί τηςΛεωφ. Αθηνών. (σχετ. 10/2018 Ε.Π.Ζ.)
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Θέμα έκτο, λήψη απόφασης επί αιτήματος παραχώρησης
έκτασης για την ανάπτυξη εργοταξίου, για το έργο κατασκευής
αγωγού ομβρίων επί της λεωφόρου Αθηνών. Είναι αυτό που
αναφέραμε πριν, για το εργοτάξιο για το μεγάλο έργο. Υπάρχει
διαφωνία; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7ο
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) του
έργου : «Ανακατασκευή Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και
συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών & Αρεοπόλεως».

Θέμα

έβδομο,

Εργασιών

(ΑΠΕ)

αποχέτευσης

έγκριση
του

λυμάτων

1ου

έργου
και

:

Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα

«Ανακατασκευή

Δικτύου

συνδέσεων

στις

οδούς

Κυπρίων

Αγωνιστών & Αρεοπόλεως». Κύριε Σταθά;
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Σύμφωνα με το εισηγητικό, αφορά ουσιαστικά σε κάποιες αλλ αγές
που έχουν γίνει από την μελέτη, σε σχέση με τις ποσότητες των
εργασιών που εκτελέστηκαν στο τέλος. Διορθωτικές ουσιαστικά
ποσότητες

έχουν

γίνει.

Αυτό

το

κομμάτι,

έχει

ζητήσει

μια

παράταση ο ανάδοχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, για το εφτά, υπάρχει αντίρρηση; Σ υμφωνούμε; Ομόφωνα.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8ο
Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του
έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και
συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών & Αρεοπόλεως.

Θέμα όγδοο, χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίηση ς
του έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και
συνδέσεων

στις

οδούς

Κυπρίων

Αγωνιστών

&

Αρεοπόλεως.

Θέλετε να προσθέσετε κάτι, Αντιδήμαρχε; Όχι. Υπάρχει κάτι,
συνάδελφοι; Ο κύριος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Νομίζω ότι σε ένα έργο που έχει αρχική διάρκεια 4 μήνες, το να
δίνουμε 4 μήνες παράταση λόγω κακών καιρικών συνθηκών,
εντάξει, σε ένα χειμώνα που δεν είχαμε τώρα ουσιαστικά κακές
συνθήκες, και λόγο εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων,
εντάξει, είναι λίγο υπερβολικό.
Τ ώρα, εγώ δεν θέλω να το καταψηφίσω, το έργο θέλω να
γίνει, καταλαβαίνω ότι πολλές φορές δίνονται παρατάσεις σε
έργα, αλλά όταν έχουμε 4 μήνες αρχική διάρκεια, 3 μήνες
παράταση χωρίς ουσιαστικούς λόγους, είναι ίσως υπερβολικό.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
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Απλά, κύριε Δρούλια, υπήρχαν και σοβαρές τεχνικές δυσκολίες
εκεί πέρα. Δηλαδή, αυτό που βρήκαμε σε σχέση με την αρχική
μελέτη ήταν αρκετά εξεζητημένο και δύσκολο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει, παίρνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των συναδέλφων,
παίρνοντας υπόψη τη διατύπωση, να πούμε ομόφωνα, έτσι;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9ο
Χορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης του έργου:
«Διάνοιξη φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής οδού Ρίμινι».

Θέμα ένατο, χ ορήγηση παράτασης προθεσμίας υλοποίησης
του έργου: «Διάνοιξη φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική
θωράκιση της περιοχής οδού Ρίμινι». Αντιδήμαρχε;
Κος ΣΤΑΘΑΣ :
Εδώ πέρα ουσιαστικά, επειδή έγιναν και εκεί κάποιες αλλαγές σε
σχέση με την αρχική μελέτη, έχουν γίνει κάποιες παραγγελίες,
ουσιαστικά είναι μια ειδική κατασκευή μιας σχάρας στ ο φρεάτιο
που έχει γίνει, την οποία ο εργολάβος τώρα θα την παραλάβει,
αυτή την εβδομάδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

υπάρχει

κάτι

γι’

αυτό,

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Διάνοιξη
φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση της
περιοχής οδού Ρίμινι».

Θέμα δέκατο, έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤ ΜΝΕ του έργου
: «Διάνοιξη φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση
της

περιοχής

οδού

Ρίμινι».

Υπάρχει

κάτι,

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμ φωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Συνδέσεις
ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο».

Θέμα ενδέκατο, έγ κριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤ ΜΝΕ του
έργου «Συνδέσεις ακινήτων με το αποχετευτικό δίκτυο. Έχετε το
εισηγητικό. Υπάρχει κάτι; Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 12ο
Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου : «Λειτουργική
αποκατάσταση της οδού Πύλου , μεταξύ των οδών Φυλής & Λ.
Αθηνών»

Θέμα δωδέκατο, έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤ ΜΝΕ του
έργου: «Λειτουργική απ οκατάσταση της οδού Πύλου , μεταξύ των
οδών

Φυλής

&

Λ.

Αθηνών.

Υπάρχει

κάτι,

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Ο κύριος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ :
Πληροφοριακά, θα ολοκληρωθεί και θα δοθεί στην κυκλοφορία η
οδός

Πύλου

πριν την ολοκλήρωση

του

αγωγού

ή

ισχύει

η

παλιότερη δήλωση, ότι όταν ολοκληρωθεί ο αγωγός θα ανοίξει και
η οδός Πύλου;
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Δεν υπάρχει τέτοια δήλωση. Αυτή την εβδομάδα ουσιαστικά θα
γίνει η σκυροδέτηση, απλά επειδή και εκεί βρήκαμε πάλι, δεν
ξέρω τι εικόνα έχετε, ήταν η καταστροφή αρκετά εκτενής, θα
ολοκληρωθεί το έργο κανονικά, όμως, ανεξάρτητα από… Αυτό
που έχουμε πει είναι ότι το έργο αυτό στην οδό Πύλου δεν θα
λύσει το ουσιαστικό πλημμυρικό φαινόμενο προς το Ανάντι. Αυτό
έχουμε δηλώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συμφωνούμε, συνάδελφοι. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 13ο
Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με συμβιβασμό των
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για το Έτος
2018.

Θέμα δέκατο τρίο, συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης με
συμβιβασμό των Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων για
το Έτος 2018. Προτείνουμε για τακτικό συνάδελφο τον Κουβαρά
και αναπληρωματικό συνάδελφο τον Μοσχονά. Υπάρχει κάτι;
Συμφωνούμε; Ναι, στο δεκατρία, λέει κάτω -κάτω. Ναι, ναι, τους
αιρετούς, ναι. Παράλειψή μου. Λοιπόν, συμφωνούμε. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14ο
Ορισμός συγκρότησης Επιτροπής για την προσωρινή και
οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακατασκευή υγρομόνωσης
κτιρίου Στέγης Πολιτισμού στην Αστυθέα».

Θέμα δέκατο τέταρτο, ορισμός συγκρότησης Επιτροπής για
την προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου: «Ανακατασ κευή
υγρομόνωσης κτιρίου Στέγης Πολιτισμού στην Αστυθέα». Από την
κλήρωση είναι ο κύριος Θεοδώρου τακτικός και η κυρία Γκανά
αναπληρωματική. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 15ο
Έγκριση της τροποποίησης του Εσωτερικού Κανονισμού
Υπηρεσιών της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Χαϊδαρίου (σχετ.: 2/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.)

Θέμα

δέκατο

Εσωτερικού

πέμπτο,

Κανονισμού

έγκριση

της

Υπηρεσιών

τροποποίησης
της

του

Κοινωφελούς

Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου. Πρόεδρε, θέλετε να πείτε κάτι;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κοινωφελούς Επιχείρησης; ) :
Αν έχουν πάρει το εισηγητικό οι συνάδελφοι, μπορούν να μου
πουν αν θέλουν κάτι να ρωτήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ως

εισηγητικό,

συνάδελφοι,

υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε;

Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 16ο
Έγκριση της τροποποίησης του Ετ ήσιου Προγράμματος
Δράσης Έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Χαϊδαρίου (σχετ. : 6/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.)

Θέμα δέκατο έκτο, έγκριση της τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος

Δράσης

Έτους

2018

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου. Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι;
Συμφωνούμε; Κύριε Δρούλια.
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Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Συστήνονται κάποιες θέσεις στο οργανόγραμμα; Αυτό προσπαθώ
να καταλάβω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κοινωφελούς Επιχείρησης; ):
Στο

πρώτο;

Σε

ποιο

θέμα;

Όχι,

αυτό

δεν

είναι…έγκριση

τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης είναι αυτό, δεν έχει
καμία

σχέση

με

το

προηγούμενο.

Το

προηγούμενο

είναι

τροποποίηση του Εσωτερικού Κανονισμού.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Στο

προηγούμενο,

στο

προηγούμενο.

συστήνονται…από

ορισμένου γίνονται αορίστου;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κοινωφελούς Επιχείρησης; ):
Ήταν με τα προγράμματα.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Εντάξει. Εμείς αυτό, το καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άρα,

λοιπόν,

στο

θέμα

δέκατο

πέμπτο,

κατά

πλειοψηφία.

Δήμαρχε;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να γνωρίζετε απλά ότι καταψηφίζετε τη σύσταση δύο θέσεων
μονίμων. Δηλαδή, θέλε τε αυτοί οι εργαζόμενοι να απολυθούν.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Μισό

λεπτό,

είναι

ορισμένου

χρόνου

και

μετατρέπονται

συμβάσεις σε αορίστου;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Εγώ να σας προστατεύσω θέλω τώρα, αν και…
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Είναι

ορισμένου

χρόνου

συμβάσεις

που

μετατρέπονται

σε

αορίστου;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, είναι με το πρόγραμμα αυτό που σου επιτρέπει ή να την
μετατρέψεις σε αορίστου ή να απολυθεί. Και για να μετατραπεί σε
αορίστου,

πρέπει

να

συσταθούν

αντίστοιχες

θέσεις

στο

Πρόεδρος

της

οργανόγραμμα.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Ωραία. Θα απέχουμε για να είναι ομ όφωνα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να απέχετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία.

Θέμα

δέκατο

πέμπτο,

λοιπόν,

ο

Κοινωφελούς Επιχείρησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ (Κοινωφελούς Επιχείρησης; ):
Είναι ειδικό πρόγραμμα, δεν θέλω να αναφερθώ, αν μπορείτε να
το καταλάβετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συμφωνο ύμε λοιπόν; Ομόφωνα το δεκαπέντε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα δέκατο έκτο, έγκριση της τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος

Δράσης

Έτους

2018

της

Κοινωφελούς

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

47

Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου. Υπάρχει κάτι, συνάδελφοι;
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩ ΝΑ

ΘΕΜΑ 17ο
Έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και
της Εισηγητικής Έκθεσης Έτους 2018 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 7/2018 Α.
Κ.Ε.Δ.Χ.)

Θέμα δέκατο έβδομο, έγκριση της 1ης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγ ητικής Έκθεσης Έτους 2018 της
Κοινωφελούς

Επιχείρησης

του

Δήμου

Χαϊδαρίου.

Έχετε

το

εισηγητικό. Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 18 ο
Έγκριση Σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης Πεπραγμένων έτους 2017
της Επιτροπής Ποιότητα ς Ζωής του Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.
11/2018 Ε.Π.Ζ.)

Θέμα δέκατο όγδοο, έγκριση Σύνταξης Ετήσιας Έκθεσης
Πεπραγμένων έτους 2017 της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του
Δήμου Χαϊδαρίου. Υπάρχει κάποια διαφωνία, συνάδελφοι; Τ ην
έχετε πάρει με e-mail. συμφωνούμε; Ομό φωνα.

1η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

48

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 19 ο
Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που
δεν έχουν καμία αξία.

Θέμα
παροχής

δέκατο
γνώμης

καταστροφή

ένατο,

έγκριση

προς

το

αντικειμένων

που

Πρακτικού

Δημοτικό
δεν

της

Επιτροπής

Συμβ ούλιο

έχουν

καμία

για

αξία.

την
Μισό

λεπτάκι, ο κύριος Καραγιάννης.
Τ ο εισηγητικό έχει φύγει; Δεν έχει έρθει το εισηγητικό;
Αναβάλλεται το θέμα, συνάδελφοι. Αποσύρεται. Αποσύρεται το
δέκατο ένατο, δεν έχει έρθει το εισηγητι κό της Επιτροπής. Τ ο
δεκαεννιά αποσύρεται, συνάδελφοι.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ ΘΕΜΑ

ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
Λήψη απόφασης για την χρονική παράταση Σύμβασης που
αφορά στην Προμήθεια Γάλακτος για το εργατοτεχνικό
προσωπικό του Δήμου (ΣΕΛ. 49)
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

………………………
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ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΟΥΣΑ

………………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

………………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

………………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

………………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

………………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………………
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ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

………………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

………………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

……………………….

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ

………………………

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………….

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

………………….
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

20,30,32,45,46

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7,29,31,32,33,34

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ Α.

7

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

17

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

34

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

………………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

………………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔ ΑΣ

………………………
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53

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

………………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

………………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

………………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7

ΛΥΜ ΠΟΥΣΑΚΗ -ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

………………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9,32

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

14

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

13,36

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

………………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

………………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

39,42,45,46

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11
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ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

54
15,38,39,40,42

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗΣ

………………….

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

………………….

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

………………….
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