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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

11 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 3 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ Μ ΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

5.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

6.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

7.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

8.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

9.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

10.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

11.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

12.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

13.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

14.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

15.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

16.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

17.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

18.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

19.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

21.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

22.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

23.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ
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ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

2.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ Ο Υ

3.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

5.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

6.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

7.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

8.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

9.

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

1.

Έγ κριση

ανάκλησης

δέ σμευσης

πιστώσεων

προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018. (ΣΕΛ.22)
2.

Παράταση ή μη της μίσθωσης ακινήτου για την στέ γαση
του ΚΕΠ Δήμου Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ.23)

3.

Έγ κριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης

για την

ασφάλιση Μ εταφορικών Μ έ σων. (ΣΕΛ.24)
4.

Έγ κριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης

ανάμεσα

στο Δήμο, το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μ άθησης
(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ .) και τη Γενική Γραμματεία Νέ ας Γενιάς και
Διά Βίου Μ άθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ .), για την υλοποίηση
της Πράξης «Κέ ντρα Δια Βίου Μ άθησης (Κ.Δ.Β.Μ .) - Νέ α
Φάση_

Ορισμός

Υπεύθυνου

Κέ ντρου

Κοινότητας».

(ΣΕΛ.24)
5.

Λήψη απόφασης για την κατάπτωση της υπ΄ αριθμ.
2850544311/26-02-2013 εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα
Πειραιώς) της Εταιρείας “Κ. ΧΑΝΤΖΗ ΕΕ”, μισθώτριας
του ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη
97 (πρώην ΑΙΘΡΙΟ) καθώς και της απόδοσης μισθίου
λ όγω οφειλών. (ΣΕΛ.25)

6.

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2018 Απόφαση του
Δημοτικού
Ανοικτού

Συμβουλίου

σχετικά

Διαγωνισμού με τίτλο

με

την

διενέ ργεια

«Προμήθεια Τροφίμων

γ ια τους Παιδικούς Σταθμούς και τους Άπορους Δημότες
του Δήμου Χαϊδαρίου και για τη λειτουργία των «Δομών»
- Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Συσσίτιο (ΕΠ
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2014-2020 - ΟΠΣ 5001522) για τα έ τη 2018, 2019 -2020».
(ΣΕΛ.67)
7.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

πρακτικών

γ νωμοδότησης της Επιτροπής

Δημοσίων Συμβάσεων/

Προμηθειών

του

με

Εκδήλωσης

Ενδιαφέ ροντος

Διαδικασία
χωρίς

διαγωνισμού

Ανάδειξης

Δημοσίευση

Φρέ σκου

για

Αναδόχου

Διακήρυξης

Γάλακτος

για

το

τίτλο:

τη

Πρόσκληση

Συμμετοχή

με

στην

Διαπραγμάτευση

για

την

Προσωπικό

Προμήθεια
του

Δήμου

Χαϊδαρίου Έτους 2018. (ΣΕΛ.68)
8.

Λήψη

απόφασης

γ ια

την

επικαιροποίηση

τιμών:

α)

Αναλογούσα δαπάνη κατασκευής αγωγού ακαθάρτων και
β)

Δαπάνη

κατασκευής

εξωτερικής

διακλάδωσης

ακαθάρτων. (ΣΕΛ.68)
9.

Χορήγηση
έ ργου:

Παράτασης

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Προθεσμίας

ΔΙΚΤΥΟΥ

υλοποίηση ς

ΟΜ ΒΡΙΩΝ

του

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΣΤΥΘΕΑΣ». (ΣΕΛ.69)
10.

Χορήγηση
έ ργου:

Παράτασης

Προθεσμίας

«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

ΛΥΜ ΑΤΩΝ

ΚΑΙ

υλοποίησης

ΔΙΚΤΥΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΣΤΙΣ

του

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΟΔΟΥΣ

ΚΥΠΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ & ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ». (ΣΕΛ.69)
11.

Έγ κριση οριστικών πρωτοκόλλ ων παραλαβής εκτέ λεσης

υπηρεσιών

της

αρμόδιας

καλής

επιτροπής

του

Δήμου μας. (ΣΕΛ.70)
12.

Λήψη

απόφασης

Ισολογισμού

περί

έ γκρισης

της Κοινωφελής

Απολογισμού

&

Επιχείρησης του Δήμου,

οικον. έ τους 2017 (σχετ.: 49/2018 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.70)
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13.

Λήψη

απόφασης

Ετήσιου

περί

6

έ γ κρισης

Προγράμματος

τροποποίησης

Δράσης

Επιχείρησης του Δήμου,

της

του

Κοινωφελής

οικον. έ τους 2018 (σχετ.:

46/2018 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.71)
14.

Λήψη

απόφασης

Προϋπολογισμού
Κοινωφελής

περί
και

έ γκρισης

της

Αναμόρφωσης

Εισηγητικής

Έκθεσης

του
της

Επιχείρη σης του Δήμου, οικον. έ τους 2018

(σχετ.: 47/2018 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.71)
15.

Έγ κριση ή μη κοπής δέ ντρων στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας (σχετ. 43 -44-45-56-47/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.).
(ΣΕΛ.72)

ΘΕΜ ΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Πρόταση για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβο ύλιο με
θέ μα

τη

συμμετοχή

του

δήμου

μας

στο

πρόγραμμα

ΕΣΔΚΝΑ για ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία. (ΣΕΛ.30)
2.

Έγ κριση

παράτασης

αποπληρωμή

του

προθεσμίας
έ ργου

εκτέ λεσης

«Δημιουργία

για

Ιστορικού

Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου» . (ΣΕΛ.87)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλησπέρα. Να ξεκινήσουμε. Η κυρία Γκανά η Γραμματέας του
Δημοτικού Συμβουλίου να πάρει παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ:
Καλησπέρα και από εμένα . Παντελάρος Βασίλειος, Καραγιάννης
Νικόλαος,

Δαουάχερ

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Ναουάφ,
Θε ρμού

Σταθάς

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,
Κωνσταντίνος,

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

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου -

Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δη μήτριος, 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

Κέ ντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις μία ενημέρωση από το Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Καλησπέρα σε όλους. Μια πολύ σύντομη ενημέρωση. Βέβαια θα
έχουμε περισσότερα στοιχεία σε λίγες μέρες, απλά να σα ς πω ότι
υπάρχει αυτή τη στιγμή μια εμπλοκή σχετικά με τον κεντρικό
αγωγό στη λεωφόρο Καβάλας, το αντιπλημμυρικό έργο.
Έχουν βρεθεί αυτή τη στιγμή αχαρτογράφητοι αγωγοί της
ΕΥΔΑΠ στο σημείο, στις δεξιές λωρίδες δηλαδή που γίνεται το
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έργο, οπότε θα γίνει α λλαγή και θα γίνει στις δύο αριστερές
λωρίδες, που αυτό σημαίνει μια καθυστέρηση γιατί πρέπει να
υπάρξει μια μελέτη, κυκλοφοριακές ρυθμίσεις εκ νέου.
Περισσότερες λεπτομέρειες, θα έχω συνάντηση την Πέμπτη
με τον Αντιπεριφερειάρχη τον κ. Τ ζόκα και θα δούμε τώρα τα
επόμενα βήματα ποια θα είναι για να πιέσουμε, ούτως ώστε να
γίνουν πολύ γρήγορα αυτές οι διαδικασίες και να μην υπάρχει
καθυστέρηση στον κεντρικό αγωγό.
Και

μια ενημέρωση επίσης, την Πέμπτη θα γίνει στην

Ομόνοια κινητοποίηση των εκατοντάδων φορέων της Δυτικής
Αθήνας οι οποίοι βάζουν σαν αίτημα να κλείσει ο ΧΥΤ Α της Φυλής
και να γίνει ένας κεντρικός σχεδιασμός για τη διαχείριση των
σκουπιδιών με δημιουργία ΧΥΤ Υ σε περιοχές που θα καλύψουν
τις ανάγκες που υπάρχουν αυτή τη στιγμή.
Είναι συνέχει αυτή η κινητοποίηση πολλών άλλων που έχουν
γίνει.

Πριν

από

λίγες

μέρες

έγινε

και

μια

πολύ

μεγάλη

συγκέντρωση γι’ αυτό το θέμα στη Φυλή. Πιστεύω ότι επειδή είναι
πολύ άμεσο και επιτακτικό αυτό το ζήτημα και απ’ ότι βλέπουμε
μόνο μετά απ’ το θέμα που δημιουργήθηκ ε με την κατάρρευση
ενός τμήμα του ΧΥΤ Α στη Φυλή ευαισθητοποιήθηκε κάπως η
Περιφερειάρχης και η κυβέρνηση και είπε ότι θα πρέπει να γίνει
άμεσα σχεδιασμός και να παρθούν μέτρα.
Νομίζω ότι είναι επιτακτική ανάγκη όλοι και σαν δήμος εμείς
να συμμετέχουμε σε αυτή την κινητοποίηση, για να υπάρξει
επιτέλους μια λύση στο εκρηκτικό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν
σήμερα

και

οι

κάτοικοι

βέβαια

της

Δυτικής

Αθήνας
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επιβαρύνεται πάρα πολύ το περιβάλλον απ’ τη λειτουργία της
χωματερής στη Φυλή, αλλά και συνολικότερα το λεκανοπέδιο.
Αυτά πολύ σύντομα σας είπα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να περάσουμε σε ερωτήσεις, ανακοινώσεις. Ο κ. Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα και από εμάς στους συναδέλφους, συναδέλφισσες,
στους συνδημότες. Πρώτα απ’ όλα Δήμαρχε με την ανακοίνωση
που μας κάνατε γι α το αποχετευτικό σύστημα της λεωφόρου
Αθηνών, ουδέν κακόν αμιγές καλού, γιατί υπήρχε μεγάλο και
σοβαρό

πρόβλημα

με

τις

μικροεπιχειρήσεις

και

τους

μικρομεσαίους επαγγελματίες στη λεωφόρο Αθηνών που είναι
κλεισμένη η ΛΕΑ και η 3 λωρίδα και δεν είχε πρόσβαση ο κόσμος
και είχαν ταρακουνηθεί πολύ οι επαγγελματίες και σου έχουν
διαμαρτυρηθεί και εσένα, έχουν έρθει και στον ΑΣΔΑ, έχουν έρθει
και στο

Περιστέρι.

Αυτή τη στιγμή αυτός ο ελιγμός που θα γίνει στην 1.2
πιστεύω να είναι καλύτερα και γι’ αυτούς, αλλά φ υσικά θα έχουμε
πάντα το πρόβλημα του χρόνου, της αποπεράτωσης του έργου.
Αυτό ήθελα να πω. Καταθέσαμε την άποψή μας σε αυτό το θέμα.
Έχω κανένα-δυο θεματάκια να καταθέσω. Τ ο πρώτο θέμα
είναι ότι παρόλες τις προσπάθειες, παρόλα τα προβλήματα που
έχει

σήμερα

προβλήματα

η

κοινωνία,

που

παραβατικότητας

έχουμε
είτε

φορτιστεί

ποινικού

πολύ

κώδικα,

με
είτε

οικονομικού, είτε κοινωνικού, βλέπουμε ξαφνικά εδώ και αρκετό
καιρό μία δραστηριοποίηση του ΑΤ Χαϊδαρίου και με συνεργασία
και με το δήμο γιατί είδαμε κάποια γεγονότα το προηγούμενο

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

Σάββατο

κλπ,

έχει

αρχίσει

και

10
μπαίνει

ένα

πρόγραμμα

αστυνόμευσης σε παραβατικότητες.
Καλά, δε μιλάω τώρα για τις διαρρήξεις, δε μιλάω για τις
κλοπές, δε μιλάω για τις μικροκλοπές. Αυτά είναι πράγματα τα
οποία η Αστυνομία τα χειρίζετ αι μόνη της και έχει επιτυχίες το ΑΤ
Χαϊδαρίου σε αυτό τον τομέα.
Αλλά βλέπουμε ξαφνικά να ασχολείται και με το κοινωνικό
και

οικονομικό

περίγυρο

της

πόλης,

με

το

να

βεβαιώνει

παραβάσεις παράνομης στάθμευσης που έχει δυσκολέψει πάρα
πολύ την κοινωνία μας α υτά τα κακής πεζοδρόμια που έχει η
πόλη και να καταλαμβάνονται και παράνομα από αυτοκίνητα.
Τ ο Δάσος αρχίζει και ανακουφίζεται στο ύψος της πλατείας
εκεί

Ηρώων

Πολυτεχνείου

και

Γεωργίου

Παπανδρέου.

Ανακουφίζεται σιγά -σιγά. Έχει παρεμβάσεις κάνει το ΑΤ πάρ α
πολλές φορές.
Ένα άλλο θέμα ήταν αυτή η γάγγραινα που έχουμε από το
σεισμό του 1999 και εντεύθεν στην Γεωργίου Παπανδρέου που
είχε γίνει άνδρο διαφόρων παραβατικών στοιχείων και όχι μόνο.
Μην

κινδυνολογούμε

και

μην

λαϊκίζουμε.

Και

όχι

μόνο

και

ανθρώπων που είχαν ανάγκη από στέγαση. Παρόλα ταύτα και
αυτό έκαναν κάποιες κινήσεις προς τα εκεί.
Μία

άλλη

κίνηση

που

χαίρει

συγχαρητηρίων

η

όλη

κατάσταση είναι ότι κάποια τραπέζια, τραπεζοκαθίσματα που η
ιδιωτική πρωτοβουλία στον υπερβάλλοντα ζήλο για τζίρους κλ π
επεκτείναμε τα όρια και μερικά μαγαζιά διαπιστώσαμε ότι δεν
είχαν καν ούτε τη στοιχειώδη άδεια για 50 -100 τετραγωνικά και
είχαν καταλάβει δημόσιο χώρο.
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Τ έλος πάντων, θέλω να πω λοιπόν ότι έχει αρχίσει και
κινείται και σε αυτό τον τομέα. Φανταστείτε όταν απ’ το δεύτερο
μήνα αγαπητοί συνάδελφοι και συναδέλφισσες είχα ζητήσει να
αναδραστηριοποιήσουμε

και

να

στελεχώσουμε,

να

αναστελεχώσουμε τη Δημοτική Αστυνομία πόσο διαφορετικά τα
πράγματα

θα

ήταν

εγκαταλελειμμένων

και

σε

θέματα

αυτοκιν ήτων,

παρκαρισμένων

πόσο

καλύτερα

θα

χρονίων
ήταν

τα

πράγματα γύρω και πέριξ από τους κάδους και άλλα πολλά. Αυτό
είναι το ένα.
Τ ο δεύτερο που θέλω να σας πω έχει να κάνει αν υπάρχει
κάποια ενημέρωση, ερώτηση είναι πλέον αυτό από το Δήμαρχο ή
απ’ τη δημοτική αρχή, για τις κερα ίες της Ιεράς Οδού και αν έχουν
κάποια εξέλιξη απ’ την απόφαση του ΣτΕ για τη Φαβιέρου
Δήμαρχε. Εάν υπάρχει κάτι πάνω σε αυτό.
Και διάβασα σε ένα έγκριτο portal και να σας το πω, το
PIT SOUNI CIT Y, ότι σε αυτό το ρημάδι το Διομήδειο Κήπο που
μας έχει γίνει μήλον της έριδος, κάθε φορά μας έχει απασχολήσει
πάρα πολλές φορές, ώρες, άπειρες ώρες σε αυτό εδώ το χώρο,
εμφανίστηκε μια ιδιωτικής πρωτοβουλίας διοίκηση η οποία λέει
ότι για να πάει κάποιος και να βγάλει μια φωτογραφία κάποιου
γεγονότος, ζητάνε 50 ευρώ τη φωτογράφηση.
Τ ι εννοώ. Είθισται αυτή την εποχή, κανένα -δυο χρόνια τώρα
τα τελευταία και που ήμουν υπεύθυνος του Πάρκου Τ ρίτσης και
τώρα στο Άλσος Περιστερίου, τα ζευγάρια έχουν αλλάξει ρότα
στην άποψη για τις ευτυχισμένες στιγμές τους κλπ και κάποτε
πηγαίναμε σε φωτογραφείο του Φραγκή και καθόμαστε και βάζανε
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από πίσω και ένα αυτό και μας φωτογράφιζε ο συγχωρεμένος ο
Φραγκής. Τ ώρα ο Χρήστος.
Τ ώρα όμως τα παιδιά έχουν αλλάξει. Πάνε στη φύση, στα
συντριβανάκια, έχουν δει αλλιώς τα πράγματα και καλά κάνουν .
Και γι’ αυτό το πράγμα ζητείται από τη διοίκηση του Διομηδείου
Κήπου που είναι ΝΠΙΔ, 50 ευρώ τη φωτογράφηση. Η ερώτησή
μου είναι απλή και ρητορική αν δεν έχετε κάτι να μου πείτε. Τ ο
έχετε υπόψη σας Δήμαρχε; Μάθατε κάτι, ρωτήσατε; Τ ι γίνεται;
Γιατί ξεκινήσαμε με την υπόθεση της καφετέριας, μετά
πήγαμε σε κάτι, πως το λένε αυτό το διπλανό που έχουν ανοίξει
εκεί, αθλοπαιδιές και κάτι τέτοια. Και τώρα φτάσαμε και να
πουλάμε και το τοπίο. Αν ξέρετε τίποτα για την αγοραπωλησία,
για την υπενοικίαση του φυσικού τοπίου του Διομηδείου. Αυτά
ήθελα να σας πω. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Καλησπέρα και από εμένα. Θα είμαι σύντομος. Ένα θέμα έχει να
κάνει με τις διαγραμμίσεις για τις οποίες είχαμε συζητήσει ότι θα
μπουν στους κεντρικούς δρόμους και με αφορμή ότι πρόσφατα
είχαμε και τραυματισμούς και πριν κανένα μήνα ένα θανατηφόρο
ατύχημα, σε τι στάδιο βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό.
Απ’ ότι θυμάμαι είχαμε συζητήσει ότι θα το προχωρήσουμε,
παρότι υπήρχαν κάποιες τ εχνικές δυσκολίες. Αυτή την αντίληψη
είχα.
Δεύτερο, σε σχέση πάλι με το κυκλοφοριακό. Αν θυμάμαι
καλά είχαμε πει ότι στο αμέσως επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο θα
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φέρουμε με τις παρατηρήσεις μας την κυκλοφοριακή μελέτη του
Δάσους

προς

ψήφιση

και

επικύρωση.

Ε ίχαμε

σχολιάσει

το

γεγονός ότι το αίτημα είχε υποβληθεί πάνω από ένα χρόνο.
Καλό είναι, εκτός εάν υπάρχουν κάποια σοβαρά θέματα,
μετά την προσπάθεια που έχει γίνει κιόλας απ’ τους ανθρώπους
που ήρθαν εδώ και τους ακούσαμε και εφόσον πέρα από κάποιες
παρατηρήσεις

οι

προτάσεις

τους

είναι

προς

τη

σωστή

κατεύθυνση, τι θα γίνει με αυτό το θέμα, γιατί μου φαίνεται
είμαστε στο μεθεπόμενο Δημοτικό Συμβούλιο και μάλιστα με μια
χρονική απόκλιση, είχαμε καιρό να συνεδριάσουμε.
Και ένα τελευταίο θέμα έχει να κάνει με τα επικείμενα
νομοσχέδια. Απ’ ότι μου ήρθε ένα mail, δεν πρόλαβα να το
ανοίξω τώρα, μπαίνει προς ψήφιση το νομοσχέδιο του Κλεισθένη.
Έχουμε συζητήσει γι’ αυτό το θέμα. Οι περισσότεροι από εμάς
πλην του κ. Σπηλιόπουλου αν θυμάμαι καλά διαφωνούμε για
διαφορετικούς λόγους ο καθένας στο νομοσχέδιο αυτό.
Τ ο συζητήσαμε, κάναμε συζήτηση και εν πάση περιπτώσει
τέθηκε σε συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο. Όμως ταυτόχρονα
με το νομοσχέδιο αυτό έρχεται μια διάταξη, αυτό άκουσα, το έχω
πληροφορηθεί, σχετικά με την τριχοτ όμηση της Β’ Αθήνας, ένα
πάγιο αίτημα ειδικά της Δυτικής Αθήνας, εμάς, που λέμε ότι
υποεκπροσωπούμεθα.
Μάλιστα Δήμαρχε αναφέρθηκες πριν για την κινητοποίηση
την

Πέμπτη.

Εν

πάση

περιπτώσει

οι

περισσότεροι

έχουμε

συμφωνήσει ότι είναι προς τη θετική κατεύθυνσ η να υπάρχει ένα
σπάσιμο

των

περιφερειών

ώστε

ο

οποιοσδήποτε

βουλευτής

ανεξαρτήτως κομματικού κόμματος στο οποίο ανήκει, να δίνει
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μεγαλύτερη έμφαση στην περιφέρεια στην οποία εκλέγεται, πόσω
μάλλον

στην

περιφέρεια

της

Δυτικής

Αθήνας

να

υπάρχει

πραγματική ε κπροσώπηση και όχι περαστικοί εκπρόσωποι και
επισκέπτες της περιοχής μας.
Πάνω σε αυτό το θέμα εγώ θα πρότεινα αν δε διαφωνεί
κανείς, να λαμβάναμε μία απόφαση που ενδεχομένως να ήταν και
ομόφωνη,

προς

την

κατεύθυνση

αυτή,

που

θα

έδινε

μια

κατεύθυνση, τη σω στή κατεύθυνση που αφορά σε εμάς και στη
Δυτική Αθήνα, να περάσει αυτή η διάταξη που απ’ ότι ξέρω δεν
νομίζω ότι θα είχαμε οι περισσότεροι κάποια αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Θα μιλήσω λίγο για τη Γεωργία Λαλέ. Ερώτηση – τοποθέτηση.
Λέω

το

εξής,

συνεχίζοντας

ότι
μια

διάβασα

ότι

δραστηριότητα

η

εικαστικός

που

έχει

Γεωργία

σχέση

με

Λαλέ
τους

πρόσφυγες και αυτή είναι η ερώτηση που θα κάνω Δήμαρχε,
έκανε μια παρέμβαση στην αίθουσα, στην μνήμη των προσφύ γων
προγόνων.
Αυτό είναι σα συνέχεια και μιας προηγούμενης παρέμβασης
που έχει κάνει πριν από ένα χρόνο, που έχει να κάνει σε σχέση
πάλι με το προσφυγικό αν θυμόμαστε, με μια αντίστοιχη εικαστική
παρέμβαση. Επικοινώνησα με το Χάρη να μάθω κάποια πράγματα
κλπ.
Νομίζω ότι ετοιμάζεται για μια διεθνή καριέρα. Θα φύγει απ’
ότι κατάλαβα απ’ το Χάρη, θα φύγει από την Ελλάδα, θα
μετακομίσει στην Αμερική, αν κατάλαβα καλά. Νομίζω ότι στο
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διάστημα πριν φύγει, επειδή το προσφυγικό είναι ένα θέμα στο
οποίο ο δήμος ο δ ικός μας έχει να επιδείξει περγαμηνές και το
θέμα αυτό νομίζω ότι μας συγκινεί, είναι ερώτηση προς το
Δήμαρχο, αν σκοπεύει, σκόπευα να πάρω μια πρωτοβουλία αλλά
θα φαινόταν πολύ μικροκομματικού τύπου παρέμβαση με έναν
άνθρωπο

που

έτσι

κι

αλλιώς

με

αυτό

που

κάνει

νομίζω

συγκλονίζει όχι μόνο το πανελλήνιο, αλλά και σε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
Ρωτάω

το

Δήμαρχο

αν

σκοπεύει

να

κάνει

κάτι,

να

αξιοποιήσει και την τελευταία και τη γενικότερή της παρέμβαση σε
σχέση με το προσφυγικό ζήτημα. Αυτό είναι το ένα ερώτημα.
Τ ο δεύτερο ερώτημα είναι το εξής: Ενημερωτικό. Απλώς
ενημέρωση κάνω. Σας μοίρασα μία πρόσκληση, απλώς το λέω. Οι
«Πολίτες σε Δράση» Χαϊδαρίου αύριο Τ ετάρτη στις 9 η ώρα το
βράδυ στο προαύλιο της Μονής Δαφνίου κάνουμε μια εκδήλωση
με τους ήχους της κιθάρας, με σ τόχο να αναδείξουμε τη Μονή
Δαφνίου σαν μέρος της συνολικότερης αντίληψης που έχουμε για
τα Μονοπάτια Πολιτισμού Σκαραμαγκάς που εδώ και ένα χρόνο
κάνουμε διάφορες εκδηλώσεις, ιστορικούς περιπάτους, βαρκάδες
κλπ κλπ.
Αυτή είναι πρόσκληση προς το Δημοτικό Σ υμβούλιο και
προς το Δήμαρχο. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. Ασπρογέρακας. Όχι.
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ερωτήσει; Δεν υπάρχει.
Υπάρχει κάποιος απ’ τους Αντιδημάρχους; Όχι. Να δώσουμε το
λόγο στο Δήμαρχο.
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Γι’ αυτά που είπε ο κ. Μποζίκας έκανε μια ολόκληρη ανάλυση
πραγματικά για την κατάσταση που υπάρχει στην πόλη και πως
αντιμετωπίζεται από το ΑΤ . Είναι βέβαιο ότι έχουν γίνει πολλές
και σημαντικές παρεμβάσεις το τελευταίο διάστημα από το ΑΤ .
Μάλιστα πρέπει να σας π ω ότι έχουμε και συνεργασία με το
Τ μήμα, στα πλαίσια βέβαια τήρησης και κάποιων κανόνων, όχι
αστυνομοκρατίας ή παρέμβασης έξω από τα όρια που πρέπει να
υπάρχουν.
Αλλά ας μπούμε να μπει μια ευταξία στην πόλη και να
λειτουργήσει σωστά χωρίς να υπάρχουν ιδιαί τερα προβλήματα
που έχουν να κάνουν και με κυκλοφοριακά ζητήματα, παραβίαση
πεζοδρομίων κλπ, πεζοδρόμων, αλλά και στο παραεμπόριο και
τέτοιου είδους θέματα.
Πραγματικά έκανε μια πολύ καλή ανάλυση ο Αντρέας γύρω
απ’ όλα αυτά τα θέματα. Σας είχα κάνει και μ ια ενημέρωση στο
προ-προηγούμενο

συμβούλιο

σχετικά

με

τη

συνάντηση

που

είχαμε με τον Υπουργό Δημόσιας Τ άξης και όλη την ηγεσία της
αστυνομίας που συζητήσαμε αυτά τα θέματα.
Υπάρχει μια βελτίωση σαφή της εικόνας στην πόλη και
κυρίως και σε σχέση με το παραε μπόριο, όπου πια είχε ξεφύγει η
κατάσταση. Θυμάστε που το είχαμε πει και στο προηγούμενο
Συμβούλιο ότι θα παρθούν μέτρα και πραγματικά τώρα τα δύο
τελευταία Σάββατα δεν έχουμε αυτό το φαινόμενο.
Σε σχέση με τη Δημοτική Αστυνομία πρέπει να γνωρίζετε ότι
δεν μπορεί να ξανασυστηθεί Δημοτική Αστυνομία. Δηλαδή από
τότε που καταργήθηκαν οι Δημοτικές Αστυνομίες συστήθηκαν
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όπου υπήρχε αριθμός αστυνόμων που επανήλθαν σε μεγάλους
δηλαδή δήμους που είχαν πολύ μεγάλο αριθμό. Δηλαδή ο Δήμος
της Αθήνας που είχε 400 δημοτ ικούς αστυνόμους επανήλθαν οι
150, μπόρεσε να ξανασυστήσει Δημοτική Αστυνομία.
Και πολύ λίγοι δήμοι, δηλαδή περίπου ούτε το 10% των
δήμων δεν έχουν συστήσει Δημοτική Αστυνομία. Οι υπόλοιποι
που δεν είχαμε αυτή τη δυνατότητα, γιατί το προσωπικό βγήκε σε
διαθεσιμότητα και μετά απορροφήθηκε σε άλλες υπηρεσίες και
δεν επανήλθε, άρα λοιπόν εδώ σε εμάς επανήλθε μία δημοτική
αστυνόμος

που

δεν

μπορούσες

να

συστήσεις

και

αυτή

σε

εγκυμοσύνη.
Άρα,

δεν

υπάρχει

αυτή

η

δυνατότητα

αυτή

τη

στιγμή

λειτουργίας Δημοτικής Αστυ νομίας.
Για τις κεραίες της Φαβιέρου και της Ιεράς Οδού, στη
Φαβιέρου βγήκε η απόφαση του δικαστηρίου και είναι κατά των
κατοίκων. Παρόλα αυτά είμαστε σε επαφή με τους κατοίκους και
έχουμε πει εκεί ότι, έχουμε κάνει βέβαια και διάφορες άλλες
επαφές για να μην μπει η κεραία.
Και με τους κατοίκους είμαστε σε διαρκή επαφή και είπαμε
ότι αν δουν οποιαδήποτε κίνηση στην κατεύθυνση του να πάνε να
στήσουν την κεραία, άμεση αντίδραση, να μας πάρουν τηλέφωνο
αμέσως και θα ενεργοποιήσουμε και εμείς το μηχανισμό του
δήμου και τον κόσμο και την περιοχή ολόκληρη. Αυτό δηλαδή που
έγινε αρκετές φορές στη Γρηγορούσα.
Επίσης, για την Ιερά Οδό, θυμάστε, το συζητήσαμε στο
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, πήραμε απόφαση, έχουμε
βάλει εκεί μαύρες σημαίες, πανό απέναντι. Είχα επ ικοινωνία με
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τον ιδιοκτήτη. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια κινητικότητα να
πάνε να στήσουν κεραία.
Και εκεί το ίδιο ακριβώς, σε περίπτωση δηλαδή που πάνε να
στήσουν, αμέσως ειδοποιούν και κάνουμε κινητοποίηση ξανά.
Για το Διομήδειο Κήπο, κοιτάξτε και εγ ώ το διάβασα το
άρθρο του Πιτσούνη του Αντώνη δηλαδή του Διονά. Βέβαια αυτό
αν θέλετε είναι φυσική συνέπεια των σχεδίων που υπήρχαν από
παλαιότερα και αν θυμάστε τα έχω πει αρκετές φορές στο
Δημοτικό

Συμβούλιο,

ιδιωτικοποίηση

του

κήπου,

δηλαδή

να

λειτουργήσει με ιδιωτικοοικονομικά κριτήρια που θα έχουν σαν
βασικό το κέρδος, δηλαδή το πώς θα βγάλουμε περισσότερα
χρήματα.
Γι’ αυτό αν θυμάστε και υπήρχε και ένα μνημόνιο το οποίο
ήταν για υπογραφή, που έλεγε ότι πρέπει να μπαίνει εισιτήριο σε
όσους επισκέπτοντα ι τον κήπο, να γίνουν κάποιες εγκαταστάσεις
μέσα οι οποίες θα ξεφεύγουν απ’ τα πλαίσια του κήπου, όπως να
γίνονται διανυκτερεύσεις κλπ, δηλαδή να γίνουν κτίρια μέσα κλπ.
Είδατε με τα πουλιά τι έγινε, όπου πήγαινες και για να
φωτογραφηθεί το παιδάκι με ένα πουλί έπρεπε να πληρώσεις το
φωτογράφο. Δηλαδή όλα αυτά που περιέγραψε πάλι ο Αντρέας,
συμβαίνουν. Εμείς θέλουμε ο κήπος να είναι ανοιχτός. Είναι
πραγματικά άπειρης ομορφιάς, φυσικής ομορφιάς.
Αλλά παράλληλα μπορεί να λειτουργήσει και παιδαγωγικά.
Να αναπ τύξει την οικολογική συνείδηση, έχει μέσα πάρα πολλά
φυτά και δενδρύλλια και δέντρα που αξίζει να τα επισκεφθεί
κάποιος και ιδιαίτερα τα παιδιά, τα σχολεία, να κάνουν μέσα
εκδρομές οικογένειες ολόκληρες.
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Είναι δηλαδή πραγματικά ένα μέρος, μια όαση μέσα στ ην
Αθήνα που δεν πρέπει όμως να αλλοιώσει τον χαρακτήρα της. Αν
μπουν κριτήρια μέσα οικονομικά, τότε θα φτάσουμε σε σημείο
αποκλεισμού κατηγοριών συνανθρώπων μας που δεν θα έχουν τη
δυνατότητα να μπουν μέσα.
Και

πολλές

φορές

λειτουργεί

και

αυτολογοκρίνετα ι,

αυτοπεριορίζεται μάλλον για να πω τη σωστή λέξη κάποιος, όταν
ξέρει ότι για να μπει μέσα στον κήπο το παιδάκι του θα ζηλέψει
δυο-τρία πράγματα και θα θελήσει να τα κάνει και αν δεν έχει
αυτή τη δυνατότητα δεν θα το βάλει μέσα, θα του πει ας
εξαντλήσουμε τη βόλτα απέξω που δε θα πληρώσω τίποτα.
Για τις διαγραμμίσεις να πω ότι ήδη έχουν γίνει σε αρκετά
σχολεία διαγραμμίσεις. Ήταν η α’ φάση και σε β’ φάση θα
κάνουμε και στους κεντρικούς δρόμους.
Για την κυκλοφοριακή μελέτη του Δάσους, επειδή ξέρετε ότι
υπάρχει μια διαδικασία, πρέπει να γίνει εισήγηση από την Τ εχνική
Υπηρεσία. Δηλαδή η δημοτική αρχή έχει καταλήξει στις προτάσεις
της που είναι κατά βάση οι προτάσεις που έκαναν οι κάτοικοι του
Δάσους.
Όταν ολοκληρωθεί η εισήγηση γιατί πρέπει να τηρηθεί αυτή
η διαδικασία απ’ την Τ εχνική Υπηρεσία τότε και είναι πολύ πιθανό
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει το θέμα για λήψη
απόφασης.
Για τον Κλεισθένη και την τριχοτόμηση της Β’ Αθήνας,
πρώτα-πρώτα δεν συμφωνούμε όλοι στην τριχοτόμηση της Β’
Αθήνας, γιατί γ ια μας το κύριο δεν είναι το αν θα έχεις μία, δύο,
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πέντε ή δέκα περιφέρειες, αλλά το τι πολιτική θα ασκούν οι
βουλευτές που εκλέγονται στις συγκεκριμένες περιφέρειες.
Να σας φέρω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Όταν
έκλεισε το νοσοκομείο, σας λέω τώρα π ου είναι και εδώ κοντά,
της Αγίας Βαρβάρας, που είναι στη Δυτική Αθήνα, οι βουλευτές
της Β’ Αθήνας, να πω και τα ονόματα; Να τα πω γιατί πρέπει να
τα λέμε. Ο Γιακουμάτος και η Παπακώστα, ψήφισαν στο να
κλείσει το νοσοκομείο και είναι βουλευτές που εκλέγοντ αι κατά
βάση από τη Β’ Αθήνας και μάλιστα προέρχονται και οι δύο απ’
το Δήμο της Αγίας Βαρβάρας.
Άρα, λοιπόν, δεν είναι η εντοπιότητα αυτή η οποία παίζει
ρόλο, αλλά η πολιτική που ακολουθεί ο καθένας. Και αυτό
μπορούμε να το γενικεύσουμε σε χίλια -δυο άλλα ζητήματα. Ίσα ίσα που αυτός ο τρόπος θα περιορίσει τη δυνατότητα στα
μικρότερα κόμματα να έχουν εκπροσώπηση.
Δηλαδή σε μία μεγάλη περιφέρεια το μέτρο πέφτει όταν
εκλέγονται 30 βουλευτές, μπορεί να έχεις ένα εκλογικό μέτρο 3%,
3,3% για να εκλέξεις βουλευτ ή, εάν εκλέγονται 10 βουλευτές όμως
πρέπει να έχεις 10% για να εκλέξεις βουλευτή. Καταλαβαίνετε
λοιπόν

ότι

ο

περιορισμός

θα

λειτουργήσει

σε

βάρος

των

μικρότερων κομμάτων.
Δεν υπάρχει ομοθυμία των κομμάτων στο σπάσιμο της Β’
Αθήνας, γιατί σας λέω και πάλι δ ε δίνει κανένα πρόβλημα από
μόνη της η τριχοτόμηση ή το πολλαπλό σπάσιμο της Β’ Αθήνας ή
οποιασδήποτε άλλης περιφέρειας.
Και

εδώ

μπορούμε

να

συζητήσουμε

αν

θέλετε

και

τα

εκλογικά συστήματα, γιατί είναι και ένα περίπλοκο θέμα. Πάντως
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εμείς δεν συμφωνούμε σ ε καμία περίπτωση στην αλλαγή της Β’
Αθήνας.
Και για τη Γεωργία Λαλέ και εγώ διαβάζω, είναι πραγματικά
μία καλλιτέχνης, έχει τελειώσει η κοπέλα την Καλών Τ εχνών. Έχει
πολύ σημαντικές δράσεις. Παρακολουθώ και εγώ δηλαδή απ’ τον
Τ ύπο, απ’ το internet τις δραστηριότητες. Αλλά πιστεύω ότι αν
ήθελε να έχει κάποια συνεργασία με το δήμο ή να κάνουμε μια
προβολή ή να κάνουμε οποιαδήποτε δράση, θα μπορούσε να
απευθυνθεί, να συζητήσουμε και να δούμε τι δράση μπορούμε να
κάνουμε.
Μέσω ερώτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο νομίζω ότι δε
λύνονται αυτά τα θέματα. Αν θέλει μπορεί να έρθει στο δήμο,
ανοιχτός είναι ο δήμος όποτε θέλει μπορεί να έρθει και να δούμε
οποιαδήποτε δράση μπορεί να γίνει.
Πάντως η δράση που έγινε στη Μικράς Ασίας, έγινε για τους
Μικρασιάτες πρόσφυγες, τ ους Έλληνες Μικρασιάτες πρόσφυγες.
Αυτή ήταν η έννοια εκείνης της παρέμβασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, έχουμε δύο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης. Τ ο
ένα έχει να κάνει με το θέμα που είχε βάλει από το προηγούμενο
συμβούλιο ο συνάδελφος ο Θοδωρής ο Σπηλιόπου λος. Έχετε
λάβει και το σχετικό ενημερωτικό το εισηγητικό του Θοδωρή, με
θέμα:

Χαρτοφάγος,

πρόταση

για

συζήτηση

στο

Διοικητικό

Συμβούλιο με θέμα τη συμμετοχή του δήμου μας στο πρόγραμμα
ΕΣΔΚΝΑ για ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία.
Και

το

δεύτερο

έχει

να

κά νει

με

έγκριση

παράτασης

προθεσμίας εκτέλεσης για αποπληρωμή έργου. Πρόκειται για το
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ιστορικό λεύκωμα της πόλης. Υπάρχει αντίρρηση καταρχήν να
κουβεντιαστεί αυτό συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο; δεν
υπάρχει. Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΝΑ ΣΥΖΗΤΗΘΟΥΝ ΤΑ ΕΚΤΟ Σ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ
ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΘΕΜΑΤΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατά δεύτερον. Υπάρχει αίτημα απ’ το συνάδελφο το Θοδωρή να
κουβεντιάσουμε

το

θέμα

το

δικό

του

στην

αρχή.

Υπάρχει

αντίρρηση;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Να πω κάτι; Επειδή με αυτό το θέμα, το γνωρίζω δηλαδή και εγώ,
μπορούμε να κάνο υμε την κουβέντα, αλλά έχει κάνει τις επαφές,
γιατί

υπάρχει

και

ένα

άλλοι

πρόγραμμα,

έχει

κάνει

ο

Αντιδήμαρχος ο Νίκος ο Καραγιάννης που έτυχε κάτι πολύ
επείγον τώρα στην οικογένειά του και θα έρθει σε λίγο, να
περιμένουμε όταν θα έρθει, ας μην προηγηθεί α λλά να το βάλουμε
σαν δεύτερο. Δηλαδή να προηγηθεί από την ώρα που θα έρθει.
Όπου να ‘ναι έρχεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να το κουβεντιάσουμε με την άφιξη του Αντιδημάρχου δηλαδή
Θοδωρή,

συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

Να

πάμε

τότε

ημερήσια διάταξη.
ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση αν άκλησης δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

1ο,

έγκριση

προϋπολογισμού

οικον.

ανάκλησης
Έτους

2018.

δέσμευσης

πιστώσεων

Έχετε

εισηγητικό.

το

Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Άλλος; Κατά πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕ ΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2 ο
Παράταση ή μη της μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση του
ΚΕΠ Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 2 ο , παράταση ή μη της μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση
του ΚΕΠ Χαϊδαρίου. Αντιδήμαρχε θα θέλατε να πείτε κάτι; Ο κ.
Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Να πω ότι πάμε για παράταση ενός
χρόνου όσον αφορά τη λειτουργία του ΚΕΠ στην Αγωνιστών.
Γίνεται μια προσπάθεια από τις υπηρεσίες να βρεθεί ένα χώρος
καλύτερος και πιο βολικός και για τον κόσμο και για τους δημότες
και για όλους που εξυπηρετούνται μέσα από το ΚΕΠ. Πιστεύουμε
ότι

με

την

παράταση

αυτή

θα

μπορέσουμε

να

βρούμε

να

φτιάξουμε το χώρο και παράλληλα να μεταστεγαστεί το ΚΕΠ όταν
χρειαστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι, ερώτηση; Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
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Θα ήθελα να ρωτήσω εγώ το συνάδελφο τον Αντιδήμαρχο, ποιο
είναι το ενοίκιο που πληρώνουμε και πρέπει το ταχύτερο να
αλλάξει αυτή η θέση, σα θέση και μόνο, γιατί είναι κίνδυνος
θάνατος.

Υπάρχουν

συμπληγάδες

καταστημάτων

και

δραστηριοτήτων, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι, καφεν εία, ουζερί και
έχουμε και τη στροφή του λεωφορείου. Καταλαβαίνετε τι γίνεται
εκεί, τι διπλο -τριπλοπαρκαρίσματα κλπ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλο ερώτημα συνάδελφοι; Συμφωνούμε; ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης για τ ην ασφάλιση
Μεταφορικών Μέσων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 3, έγκριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης για την
ασφάλιση

Μεταφορικών

απορριμματοφόρο

που

Μέσων.
πήραμε

Έχει
από

το

να

κάνει

Δήμο

με

το

Περιστερίου.

Υπάρχει κάτι; συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης ανάμεσα στο
Δήμο, το Ίδρυμα Νεολαίας & Δια Βίου Μάθησης
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(Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και Διά
Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Ν.Γ.Δ.Β.Μ.), για την υλοποίηση της
Πράξης «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β. Μ.)- Νέα Φάση_
Ορισμός Υπεύθυνου Κέντρου Κοινότητας»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 4 ο , συνάδελφοι το αποσύρουμε, θα το κουβεντιάσουμε σε
άλλο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 5 ο
Λήψη απόφασης για την κατάπτωση της υπ΄ αριθμ.
2850544311/26-02-2013 εγγυητικής επιστολής (Τράπεζα
Πειραιώς) της Εταιρείας “Κ. ΧΑΝΤΖΗ ΕΕ”, μισθώτριας του
ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη 97 (πρώην
ΑΙΘΡΙΟ) καθώς και της απόδοσης μισθίου λόγω οφειλών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 5 ο , λήψη απόφασης για την κατάπτωση της υπ΄ αριθμ.
2850544311/26-02-2013

εγγυητικής

Πειραιώς)

“Κ.

της

Εταιρείας

επιστολής

ΧΑΝΤ ΖΗ

ΕΕ”,

(Τ ράπεζα

μισθώτριας

του

ακινήτου που βρίσκεται στην οδό Στρ. Καραϊσκάκη 97 (πρώην
ΑΙΘΡΙΟ) καθώς και της απόδοσης μισθίου λόγω οφειλών.
Για

το

θέμα

αυτό

συνάδελφοι

υ πάρχει

και

ένα

συμπληρωματικό εισηγητικό που είχατε πάρει ηλεκτρονικά μετά
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το πρώτο που βγήκε. Αν είναι κάποιος που δεν το έχει και το
θέλει, να το πει. Ο κ. Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Γράφει το εισηγητικό αναλυτικά και για το πόσα χρωστάει και για
την εγγυητική, το ύψος της εγγυητικής. Η εγγυητική είναι 36.600.
Αυτή τη στιγμή τα χρέη της εταιρείας από μισθώματα κλπ είναι
γύρω στα 35.800. Τ ώρα. Οπότε με την κατάπτωση της εγγυητικής
καλύπτεται το ποσό και ξεκινάει η διαδικασία άμεσα απόδοσης
του μισθίου.
Παράλληλα στο συμπληρωματικό εισηγητικό που έχει έρθει,
θα δείτε ότι έχει αλλάξει και η επωνυμία, παρόλο που δεν
συμμορφώθηκε με την τελευταία απόφαση που είχαμε πάρει σαν
Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι δεν θα το
δεχόμασταν πάλι για δεύτερη φορ ά δηλαδή, όπως είχε γίνει και
την πρώτη φορά. Με αυτή την έννοια προχωράμε δηλαδή σε αυτή
τη διαδικασία, την κατάπτωση της εγγυητικής και την άμεση
απόδοση του μισθίου, τις νομικές δηλαδή ενέργειες για την άμεση
απόδοση του μισθίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Ασπρογ έρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Να πω κάτι εδώ, γιατί εδώ γίνεται μια παρανόηση και γίνεται σε
πολλά παρανόηση. Η κατάπτωση της εγγυητικής γίνεται για
παραβίαση των όρων της μισθώσεως. Παραβιάζεται η μίσθωση,
οφείλει κλπ. Είναι ανεξάρτητο το θέμα αυτό. Δεν συμψ ηφίζεται με
τα οφειλόμενα.
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Άρα, μαζί με την απόδοση του μισθίου θα πρέπει να
συζητηθούν και οφειλόμενα μισθώματα τρέχοντας ή παρελθόντα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Εγώ

θέλω

να

ρωτήσω,

τώρα

δεν κατάλαβα, ερωτήσεις δ εν

κάνουμε επάνω στο θέμα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Διευκρινίσεις.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Καταρχήν η εγγυητική που όπως είπαν οι συνάδελφοι, ο κ.
Ασπρογέρακας δηλαδή, ότι δεν συμψηφίζεται, είναι και στο όνομα
της Χατζή. Εγώ λέω τώρα επειδή έστειλα μία νομική σύμβουλος
της παράταξης το πρωί και ασχολήθηκε αρκετά, υπάρχουν και
ορισμένα

ζητήματα

που

θέλω

να

ξέρω

εάν

υπάρχει

κάτι

Δηλαδή

δύο

παραπάνω.
Δηλαδή

τον

μισθωτή

πώς

τον

οχλήσαμε;

επιστολές στείλαμε. Γιατί δεν στείλαμε εξώδικο; Τ ι γνώμη έχει η
Νομική Υπηρεσία και τι γνώμ η έχετε εσείς; Γιατί δεν το κάναμε σε
αυτό το χρονικό διάστημα; Έχει γίνει, γιατί το πρωί δεν το ξέραμε
αυτό. Πέραν απ’ την προσωπική επικοινωνία.
Επίσης, θέλω να ξέρω αν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ Αντιδήμαρχε, μισό λεπτό Θοδωρή, να απαντάτε στο
μικρόφωνο

γιατί

ο

Θοδωρής

ρωτάει

και

απάντηση

καταγράφεται.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Ωραία, λέω και αυτό και απαντάς. Θέλω να ξέρω αν τελικά μέσα
στο φάκελο, γιατί το πρωί δεν υπήρχε, έχουμε το καταστατικό της
εταιρείας με την οποία έχουμε συμβληθεί και που έχει αλλάξει
τρεις φορές όνομα; Από το ένα όνομα πήγε στην Χατζή και τώρα
στο άλλο κλπ κλπ;
Υποτίθεται ότι εμείς έχουμε μία σύμβαση. Εμείς το θέλουμε
αυτό; Δεν το θέλουμε;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Θα δείτε και στο συμπληρωματικό εισηγητικό ότι μετά από την
έρευνα που έγινε με α φορμή τις διαδικασίες έναρξης απόδοσης
μισθίου, καταπτώσεων εγγυητικών κλπ, βρέθηκε ότι έχει αλλάξει
η επωνυμία της εταιρείας κατά παράβαση της απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Αυτό έτσι κι αλλιώς είναι η δεύτερη φορά που γίνεται απ’ την
εταιρεία. Τ ην π ρώτη φορά δεν το δεχθήκαμε, το τροποποίησε. Τ ο
ξανακάνει. Δεν τίθεται ζήτημα εδώ πέρα, ούτως ή άλλως δεν το
δεχόμαστε. Προχωράμε άμεσα στην απόδοση του μισθίου. Αυτό
είναι το ένα ζήτημα.
Τ ο δεύτερο είναι ότι όσον αφορά την εγγυητική έχει δίκιο ο
Κώστας και ο Θοδωρής όπως το βάλανε. Δεν συμψηφίζονται με
τα

μισθώματα.

Απλά

είναι

ένα

σκαλοπάτι

το

οποίο

το

χρησιμοποιείς για να μη σου φεύγει και λες αυτό. Πέφτει σε
κατάπτωση και τελείωσε.
Εννοείται ότι θα διεκδικηθούν με όποιον νομικό τρόπο είναι
πρόσφορος. Μαζ ί με την απόδοση.
Το

άλλο

θέμα

όσον

αφορά

το

καταστατικό,

δεν

έχει

προσκομιστεί Θοδωρή και ενημερώσεις έχουν γίνει και ατομικές
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ειδοποιήσεις στην εταιρεία και προφορικές συζητήσεις με τους
εκπροσώπους

της

εταιρείας.

Δεν

υπάρχει

συμμόρφωση.

Κατάπτωση εγγυη τικής και άμεσα μέτρα, νομικές ενέργειες για την
απόδοση του μισθίου. Άμεσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε

συνάδελφοι

με

το

5ο

θέμα;

Το

διατύπωσε

ο

Αντιδήμαρχος τώρα. Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ κάνω μια τοποθέτηση που είναι και ερώτηση προς τους
άλλους συναδέλφους, δεν πειράζει που δεν κρατάμε τη σειρά,
γιατί δεν εξετάζουμε την περίπτωση ανάκλησης της απόφασης
του Φλεβάρη του 2017; Εγώ κάνω μια ερώτηση, μια πρόταση.
Σημαίνει ότι το κλείνεις. Εγώ θεωρώ δηλαδή ότι έχει παραβιάσει
κατ’ εξακολούθηση.
Εγώ λέω μια γνώμη, ζητάω και τη δική σας γνώμη. Εγώ είχα
μια γνώμη, μια συμβουλή νομική, την καταθέτω εδώ πέρα. Εκτός
από τη δημοτική αρχή ζητάω και τη γνώμη των συναδέλφων που
είναι νομικοί. Γι’ αυτό την καταθέτω και τη βάζω και όχι σε
συζήτηση κατ’ ιδίαν. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο πήρε μία απόφαση
εφαρμοστέα

υπό

προϋποθέσεις.

Αυτή

η

απόφαση

δεν

έχει

εφαρμοστεί. Υφίσταται η προηγούμενη εταιρεία και όλο αυτό
γίνεται

όπως

είδατε

στο

εισηγητικό.

Δεν

υπάρχει

λόγος

ανάκλησης τ ης απόφασης. Δεν προκύπτει και απ’ την κουβέντα
που κάναμε και με τη Νομική Υπηρεσία.
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Συμφωνούμε συνάδελφοι με το θέμα 5; Κατά πλειοψηφία.
Είπε ο Θοδωρής ζητάει να πάρουμε απόφαση ανάκλησης .

ΚΛΕΙΣΤΑ ΜΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, με την προσθήκη αυτή που ανέφερε ο κ. Σπηλιόπουλος
να πάμε ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.
Πρόταση για συζήτηση στο Διοικητικό Συμβούλιο με θέμα τη
συμμετοχή του δήμου μας στο πρόγραμμα ΕΣΔΚΝΑ για
ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να διακόψουμε τη ροή τώρα και να πάμε στο θέμα που είχαμε πει
εκτός

ημερησίας

από

τους

«Πολίτες

σε

Δράση».

Κύριε

Σπηλιόπουλε έχετε τον λόγο.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Αγαπητοί συνάδελφοι, η πρόταση για συζήτηση που καταθέτω
στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα τη συμμετοχή του δήμου μας
στο πρόγραμμα του Ενιαίου Συνδέσμου για τα απορρίμματα, έχει
σχέση με την ανακύκλωση του χαρτιού στα σχολεία.
Είναι γνωστό ότι έχουμε μια διαφωνία με τον τρόπο που έχει
χειριστεί το ζήτημα η δημοτική αρχή όλα τα προηγούμενα χρόνια
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ανακύ κλωσης

και

έχουμε

αρθρογραφήσει και έχω κάνει άπειρες ερωτήσεις στο Δημοτικό
Συμβούλιο όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.
Ωστόσο

συνεπείς

στο

ζήτημα

αυτό

που

λέγεται

προγραμματική αντιπολίτευση στο να καταθέτουμε θέσεις, αυτή
τη στιγμή καταθέτω μία συγκε κριμένη πρόταση που την έχετε
υπόψη σας, που στην ουσία δίνει τη δυνατότητα εγώ θα έλεγα όχι
μόνο στα σχολεία αλλά και σε άλλους χώρους, η εμπειρία δηλαδή
από

άλλους

δήμους

είναι

ότι

μπορεί

να

συνεννοηθείς

με

τράπεζες, δημόσιους χώρους κλπ και να απευθυνθε ίς και στα
νοσοκομεία της πόλης που και εκεί πέρα έχω βάλει ζήτημα εκεί
που συμμετέχω.
Έχει

γίνει

μια

καταρχήν

συνάντηση

και

εκκρεμούν

διοικητικού τύπου πράξεις αντίστοιχες με τον ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟ ο
οποίος πρωτοπορεί σε αυτό το ζήτημα από τα νοσοκομεία
γενικώς όλης της Ελλάδας. Γιατί εκεί πέρα υπάρχουν και ειδικά
ζητήματα μην γίνει κάποιο λάθος και χαρτιά τα οποία σε άλλη
κατηγορία ενταχθούν σε άλλη κατηγορία.
Στο ζήτημα αυτό της ανακύκλωσης νομίζω ότι υπάρχει μια
ευαισθητοποίηση συνολικά της κοινωνίας μας που έγινε ακόμα
μεγαλύτερη. Εμείς έτσι κι αλλιώς το ζήτημα της ανακύκλωσης
ήταν μέσα στην προγραμματική μας αντίληψη και ο μήνας της
καμπάνιας που κάναμε για να πιέσουμε τη δημοτική αρχή στο να
ξαναδεί αυτό το ζήτημα συνολικά δεν είχε σχέση με τα γεγονότα
που προέκυψαν. Είχε ανακοινωθεί από πιο πριν, είχαμε τυπώσει
τα φυλλάδια κλπ, γι’ αυτό και δεν αναφερόμαστε σε αυτό το
γεγονός.
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Εγώ θέλω να πω το εξής, ότι χάθηκε την προηγούμενη
χρονιά που είχα κάνει αν θυμόσαστε ερωτήσεις και το Σεπτέμβρη
και τον Φλεβάρη, ε άν θα ενταχθούμε σε κάποιο απ’ αυτά τα
προγράμματα. Θέλω να πω με δυο κουβέντες για να μη σας
ταλαιπωρώ, ότι σε μια μελέτη που κάναμε και παρακολουθώντας
και άλλους δήμους, θέλω να σας πω τα εξής και νομίζω ότι
πρέπει να το δούμε πάρα πολύ σοβαρά.
Η ιστορί α της ανακύκλωσης εκτός από το περιβαλλοντικό
όφελος θα έχει τεράστια επίδραση, μπορεί να χάθηκαν αυτά τα 4
χρόνια αλλά το θεωρώ σημαντικό και την τελευταία χρονιά, όσον
αφορά τα χρήματα που δαπανά ο δήμος μας σχετικά με την
μεταφορά των αποβλήτων πάνω στη Φυλή ή πηγαίνοντας πρώτα
στο

Σχιστό,

μετακίνησης

ανάλογα
των

με

τις

αποβλήτων.

Τα

συνθήκες
οποία

κυκλοφορίας
δεν

είναι

και

νούμερα

δευτερεύοντα.
Και τώρα που μιλάγαμε και έκανα κριτική γιατί κρατήσαμε
υψηλά τα ανταποδοτικά τέλη, έλεγα ότι απ’ τη στιγμή π ου θα
μειωθεί ο όγκος, πχ έχουμε 20 χιλιάδες κατά προσέγγιση, το λέω
έτσι για να βοηθήσω, σε χαρτιά, σε χαρτί συσκευασίας και χαρτί
μπορούμε να κερδίσουμε περίπου 250 χιλιάδες το χρόνο αν το
εξαντλήσουμε, αν δηλαδή καταφέρουμε στο σύνολο του δήμου να
μαζέψουμε τα πάντα.
Εγώ λέω ας μην το πετύχουμε γιατί κάθε εφαρμογή και απ’
την εμπειρία που έχουν κάνει άλλοι δήμοι, όταν εφαρμόζουν ένα
μέτρο υπάρχει μια κλιμάκωση. Και 50% να το φέρουμε, γιατί
σήμερα

η

κοινωνία

είναι

ευαισθητοποιημένη

και

οι

πολίτες,

νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει τη δυνατότητα στην ουσία να

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

33

αγοράσεις απορριμματοφόρο. Λέω συγκριτικά, για ένα νούμερο,
αν κοστίζει 125 χιλιάδες κλπ.
Και νομίζω ότι με αφορμή αυτή τη συζήτηση καλώ τη
δημοτική αρχή να δει στο σύνολο, υπάρχουν κάποιες συμβάσεις
αλλά είναι πολύ λίγες, είχα κουβεντιάσει και με τον Μόσχο τον
Αντιδήμαρχο,

υπάρχουν

Δήμαρχοι

που

έχουν

εξαντλήσει

δημοτικές αρχές, το σύνολο των συμβάσεων οι οποίες είναι 33.
Δηλαδή δεν έχουν αφήσει καμία περίπτωση, ξεχωριστά τα
ηλιέλαια, ξεχωριστά τα τηγανέλα ια, ξεχωριστά τα λάδια που είναι
από αυτοκίνητα κλπ κλπ. Ξεχωριστά το ζήτημα των λάστιχων. Και
μάλιστα απ’ ότι έχω παρακολουθήσει πάρα πολλοί δήμοι το
διατυμπανίζουν ότι χάρη σε αυτή την ανακύκλωση όχι μόνο
πήραν χρήματα, αλλά ανταποδοτικά οι εταιρείες που πήραν αυτά
τα ανακυκλώσιμα υλικά τους έφτιαξαν κάποιες παιδικές χαρές
κλπ.
Δεν το αναλύω πλήρως. Απλώς λέω ότι νομίζω επειδή το
ζήτημα έχει φτάσει σε μια μεγάλη οξύτητα εκ των πραγμάτων, εγώ
θα

συμφωνήσω

με

το

Δήμαρχο

ότι

υπάρχει

ένα

πρόβλημα

πολιτικής αντίληψης ότι ο καθένας θέλει τα σκουπίδια να πάνε
κάπου αλλού.
Κάποια στιγμή υπήρχαν και πολιτικοί φορείς που το είχαν
διατυπώσει αυτό. Εγώ λέω ότι αυτή τη στιγμή κοιτώντας όχι προς
το παρελθόν αλλά προς το μέλλον, όταν υπάρχει ο Δήμος
Βριλισσίων και πως τ ο μάθαμε, το μάθαμε ασχολήθηκε ο τοπικός
Τ ύπος. Λέει ότι στο Δήμο Βριλισσίων δεν είχαν πρόβλημα όταν
έγινε

το

κλείσιμο

της

χωματερής

και

ασχολήθηκαν

δημοσιογράφοι να δουν τι γίνεται.
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Δεν είναι ότι κάπου τα έθαψε, γιατί υπάρχουν και άλλοι
δήμοι οι οποίοι κάνανε απεργοσπασία κλπ κλπ. Γνωστά, δεν
αναφέρομαι σε αυτά. δεν είχαν λέει σκουπίδια, γιατί κάνανε λέει
48%.
Δηλαδή με βάση τον ποιοτικό και ποσοτικό στόχο που λέμε
ότι η Ελλάδα πρέπει το 2020 να έχει το 52%, αυτοί έχουν φτάσει
πάρα πολύ ψηλά και κατά σ υνέπεια μαζί με τη σύσταση την
αντίστοιχη

που

διαφορετική

έκανε

κουλτούρα

ο

αντίστοιχος

που

έχουν

Δήμαρχος
οι

και

κάτοικοι

με

τη

αυτής

της

έχουμε

μια

περιοχής, γιατί να το πάρουμε και αυτό υπόψη.
Ανταποκρινόμενοι

στο

κάλεσμα

ότι

ξέρετε

δυσκολία αυτό το διά στημα, οι κάδοι λέει ήταν άδειοι και τελείωσε
με αυτό. Εγώ με αυτό θέλω να πω το εξής: Τ α του Καίσαρος τω
Καίσαρι και τα του Θεού τω Θεώ όπως λέμε. Υπάρχει ένα
πολιτικό πρόβλημα που αφορά συνολικά την Ελλάδα, η λογική ότι
η χωματερή είναι οτιδήποτε άλλο έξ ω απ’ το σπίτι μας.
Στην Αττική έχει γίνει μια προσπάθεια από την περιφέρεια
όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Οι έξι περιοχές όπου θα
γινόταν αντί να έχουμε το ΧΥΤ Α της Φυλής, έχει αντιμετωπίσει
σοβαρές δυσκολίες τοπικιστικού χαρακτήρα. Η προσωπική μου
άποψη, πολιτική άποψη είναι αυτή, πιστεύω ότι χρειάζεται εδώ
και τώρα, ήδη έχει καθυστερήσει αυτό, εγώ απ’ αυτή την άποψη
κάνω κριτική στην περιφέρεια, πρέπει να προχωρήσει, να πάρει
πρωτοβουλία και ας γίνει ό,τι είναι να γίνει.
Τ ο δάκτυλο στον τύπο των ή λων και όποιος θέλει μετά να
λαϊκίσει στην οποιαδήποτε περιοχή, να πάει να λαϊκίσει. Η Δυτική
Αθήνα,

εγώ

λέω

μπορεί

να

είναι

η

πολιτική

πλατφόρμα
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διαφορετική αυτών που γίνεται, εγώ στέκομαι στην ουσία. Δεν
αντέχει άλλο η Δυτική Αθήνα και η Δυτική Αττική να είμαστε η
χαβούζα συνολικά της Αττικής.
Όταν αλλού εφαρμόζονται άλλου επιπέδου σχέδια. Με αυτή
την έννοια εγώ θα συνεχίσω σε αυτή την κατεύθυνση και εδώ
πέρα πιστεύω ότι η δημοτική αρχή πρέπει να εξαντλήσει τα
πάντα. Τ ο ένα δεν είναι σε αντίθεση με το άλ λο. Απλώς αυτό το
πρόγραμμα το Φιλόδημος και την προηγούμενη φορά γι’ αυτό το
ψήφισα, αν το λέω καλά, στα σχολεία, θεωρώ ότι είναι μικρής
κλίμακας, είναι περισσότερο παιδαγωγικού χαρακτήρα, ενώ το
άλλο θα έχει αντανάκλαση και στα οικονομικά του δήμου.
Και τελείωσα με αυτό και θα επανέλθω γιατί έτσι κι αλλιώς –
εννοώ πολιτικά σα χώρος – έχουμε κάνει ήδη εξορμήσεις και θα
συνεχίσουμε μέχρι τις διακοπές μας και θα επανέλθουμε το
Σεπτέμβριο να κλιμακώσουμε την πίεσή μας και προς εσάς γιατί
αυτό που είπα ισχύει, ότι στις ίδιες συνθήκες έχουμε και καλύτερα
ανταποκρινόμενους δήμους και αυτό το πράγμα δεν έχει σχέση με
την υλικοτεχνική μας υποδομή.
Έρχονται τα παίρνουν κάθε 15 μέρες και απ’ αυτό κερδίζεις
χρήματα. Και όταν κερδίζεις χρήματα από 45 τόνους, σημαίνει ότι
κερδίζεις και τα απορριμματοφόρα που δεν καταναλώνεις κλπ
κλπ, πετρέλαια και τα ρέστα. Αυτά. ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε

τον

κ.

Σπηλιόπουλο.

Υπάρχουν

καταρχήν

ερωτήσεις προς τον εισηγητή; Ο κ. Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
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στον

χαρτοφάγο

δεν

αναφέρθηκες. Αλλά τέλος πάντων. Αυτή τη στιγμή ο δήμος τρέχει
ένα πρόγραμμα. Για ποιο λόγο μπαίνει εισηγητικά να συμμετάσχει
σε ένα άλλο πρόγραμμα και να μη συμμετέχει στο πρόγραμμα
που έχει το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας;
Γιατί αυτή τη στιγμή εσύ έκανες μια εισήγηση που αφορά
συνολικά τη διαχείριση των απορριμμάτων και τους ΧΥΤ Α, τους
έξι καινούργιους που πρέπει να διαμορφωθούν. Θα πω και μετά
γιατί έχω γνώμη, αλλά σε σχέση με αυτό που έχεις ζητήσει να
μπει σα θέμα και να συζ ητηθεί, το πρόγραμμα Χαρτοφάγος, σε
αντιπαράθεση κιόλας με αυτό που ήδη κάνει ο δήμος, δηλαδή να
αποφασίσουμε τι ακριβώς;
Δηλαδή γιατί διαφωνείς επί της ουσίας με το πρόγραμμα
που ήδη είναι ενταγμένος ο δήμος και προτείνεις να μπούμε στο
πρόγραμμα του ΕΣΔ ΚΝΑ;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Καταρχήν δεν το βάζω σε αντιπαράθεση. Εξήγησα ότι εγώ θεωρώ
συμπληρωματικές όλες τις ενέργειες και κάλεσα εσάς σα δημοτική
αρχή να ακολουθήσετε το παράδειγμα άλλων δήμων που να
κάνουν 33 συμβάσεις για όλες τις κατηγορίες. Πρώτον.
Δεύτερον. Σου αντιπαραθέτω και το εξής: Πες μου εκτός από
το παιδαγωγικό χαρακτήρα που έχει το πρόγραμμα Φιλόδημος,
στο βάζω κατ’ αντιδιαστολή, αν θα κερδίσει 100 χιλιάδες με αυτό
που λέω εγώ το Χαρτοφάγο. Δηλαδή μιλάμε για τόνους τώρα.
Αυτό είναι ένα πρό γραμμα που λέμε να μαζέψουμε τα βιβλία στα
σχολεία και τελειώνει.
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Αυτό εδώ είναι κάθε 15 μέρες βάζεις σα σημείο αναφοράς τα
σχολεία και ό,τι άλλο θέλεις. Και εγώ δεν έχω πρόβλημα να
καταλήξουμε σήμερα. Εγώ σας καλώ γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν
και

ζητήματα

πρακτικού

χαρακτήρα,

να

απευθυνθούμε

στον

ΕΣΔΚΝΑ γι’ αυτό το ζήτημα και να κάνουμε μια ανοιχτή σύσκεψη
πριν το καλοκαίρι, δηλαδή πριν να φύγουμε και να καλέσουμε εδώ
πέρα τον ΕΣΔΚΝΑ να μας στείλει δυο -τρεις ανθρώπους είτε
εντεταλμένους

συμβούλους,

είτε

οτι δήποτε

άλλο

και

να

εξαντλήσουμε αυτό το θέμα στη λογική τι μπορεί να κερδίσει ο
δήμος και δεν το κάνει.
Η κριτική είναι κριτική, έγινε την 4ετία. Εγώ λέω ότι αυτή τη
χρονιά μπορεί να κερδίσει αν εφαρμόσουμε ένα πρόγραμμα 600
χιλιάδες, λέω εγώ. Εγώ λέω το 50% να εφαρμοστεί θα κερδίσουμε
300 χιλιάδες. Σας μιλάω για νούμερα. Αν έχετε να μου πείτε κάτι
άλλο και να μου πεις ότι ξέρεις και εμείς απ’ το Φιλόδημος θα
κερδίσουμε 100 χιλιάδες πάω πάσο, αλλά δεν είναι έτσι και το
ξέρετε.
Γι’

αυτό

επιμένω.

Και

σε

τελ ευταία

ανάλυση

δεν

με

απασχολεί πολιτικά να πούμε ότι κερδίσαμε μία νίκη κλπ. Με
απασχολεί ότι εδώ πέρα εμείς συμμετείχαμε και το ξέρετε αυτό το
πράγμα,

σε

διαφορετική

μια

σειρά

άποψη,

πράγματα

στον

που

εθελοντισμό

μπορεί

να

ήμασταν

έχουμε
πολιτικά

παρόντες και πρακτικά ας το πούμε κλπ και ζητήσαμε και στις
γειτονιές να πάμε.
Και σας είπαμε, συγνώμη που το λέω γιατί ξέρω τι θα μου
απαντήσεις. Είπαμε λαϊκές συνελεύσεις και γι’ αυτό το θέμα και
πιλοτικά

να

διαλέξετε

εσείς

ποια

γειτονιά

θέλετε
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εφαρμόσουμε προγράμματα είτε για τους καφέ κάδους, είτε
οτιδήποτε άλλο κλπ, γιατί μπορεί να μην έχουμε τη δυνατότητα να
δώσουμε 35 χιλιάδες σε πρώτη φάση, αν και θα τα κερδίζαμε
μέσα στη χρονιά. Θα κερδίζαμε 180 χιλιάδες αν εφαρμόζαμε ένα
πρόγραμμα προχωρημένο.
Λέω ότι αυτή τη στιγμή σας καλώ να εφαρμόσουμε αυτό το
πρόγραμμα

και

πρωτοβουλία

παράλληλα

είναι

δική

να

σας.

σκεφτείτε

Εγώ

σας

όλα

τα

άλλα.

Η

καλώ.

Δε

θέλω

να

μακρηγορήσω άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Οκέι, ήσουν σαφής Θοδωρή. Να πούμε τη θέση της δημοτικής
αρχής και να πάρουν το λόγο οι παρατάξεις. Ο κ. Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
Στο

εισηγητικό

που

έχει

σταλεί

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο

αναφέρεται σε πρόγραμμα του ΕΣΔΚΝΑ που αφορά τα σχολεία
αποκλειστικά. Δεν αφορά τη συνολική διαχείριση του χαρτιού και
της

ανακύκλωσης .

Λέει

μάλιστα

χαρακτηριστικά

ότι

απ’

το

Νοέμβρη του ’16 ο ΕΣΔΚΝΑ συμβάλλει στην ενεργό συμμετοχή
των παιδιών στην ανακύκλωση χαρτιού στα σχολεία.
Παρακάτω, υποστηρίζοντας την ανακύκλωση χαρτιού με το
σύστημα διαλογής στην πηγή, με παράλληλα δωρεάν αποκομ ιδή,
με

δικά

του

απορριμματοφόρα

ενδεικτικά

κάθε

15νθήμερο.

Πλήθος συμπολιτών μας εκπαιδευτικοί και γονείς εκφράζουν την
επιθυμία

για

συμμετοχή

της

σχολικής

μονάδας

τους

στο

πρόγραμμα της ανακύκλωσης χαρτιού.
Τ ο εισηγητικό που έχετε στείλει αφορά την ανακύ κλωση στα
σχολεία. Δεν συζητάμε αυτή τη στιγμή συνολικά για το δήμο. Τ α
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νούμερα που αναφέρετε οι τόνοι κλπ, είναι για μία συνολική
διαχείριση της ανακύκλωσης και είναι μία συζήτηση. Αλλά εδώ το
εισηγητικό

αφορά

άλλο

πράγμα

που

έχετε

στείλει.

Ένα

το

κρατούμενο.
Δεύτερον. Εμένα μου κάνει εντύπωση αυτή η επιμονή γιατί
δεν κάνουμε και καμιά αντικυβερνητική πρόταση, κυβέρνηση είναι
και το Υπουργείο Παιδείας, κυβέρνηση είναι και ο ΕΣΔΚΝΑ. Εμείς
λέμε ότι το πρόγραμμα το οποίο έχει εκπονήσει το Υπουργείο
Παιδείας, το οποίο θεωρούμε ότι είναι ολοκληρωμένο, θέτει
διάφορα ζητήματα.
Και μάλιστα στις 10 Μαρτίου του ’17 με εξ επείγον εντολή
του Υπουργείου και υπογραφή του Γενικού Γραμματέα, με θέμα το
χαρτί του μέλλοντός μας, αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας για
τα σχολεία ότι πρέπει να ενταχθούν σε πρόγραμμα ανακύκλωσης
βιβλίων και χαρτιού που αφορά σχολικά βιβλία, τετράδια κλπ.
Η οργανωμένη και συστηματική ανακύκλωση του χαρτιού απ’
την

ίδια

την

σχολική

κοινότητα

εκτός

απ’

τα

προφανή

περιβαλλοντικά οφέλη αποτελεί και έν α συλλογικό εγχείρημα και
θέτει

ένα

πλαίσιο

ολόκληρο,

δηλαδή

δεν

αφορά

μόνο

την

συγκομιδή του χαρτιού, αλλά λέει ότι γίνεται και πρόγραμμα μέσα
στο

σχολείο

που

παρουσιάζεται

σε

ημερίδα,

τα

οφέλη

της

ανακύκλωσης.
Φτιάχνονται εθελοντικές ομάδες οι οποίες συ μμετέχουν και
διοργανώνουν την ανακύκλωση στο σχολείο τους και θεωρούμε
ότι αυτό ευαισθητοποιεί περισσότερο τους μαθητές απ’ το απλά
αν τους φέρουμε να φέρουν τα βιβλία τους να τα τοποθετήσουν
και να έρθει ένα απορριμματοφόρο να τα πάρει.
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Θεωρούμε δηλαδή ότι η πρόταση που κάνει το Υπουργείο
Παιδείας

που

ξαναλέω

και

αυτό

ΣΥΡΙΖΑ

είναι,

είναι

πιο

ολοκληρωμένη απ’ την άποψη της ευαισθητοποίησης στη σχολική
μονάδα ξαναλέω, απ’ ότι είναι του ΕΣΔΚΝΑ, το οποίο πρόγραμμα
λέει,

μαζεύουν

τα

παιδιά

τα

τετράδια,

τα

βιβ λία

κλπ,

τα

τοποθετούν σε ένα big bag, έρχεται το απορριμματοφόρο, τα
παίρνει.
Εδώ συζητάμε για ένα πρόγραμμα που έχει ολοκληρωμένες
δράσεις

μιας

ολόκληρης

χρονιάς,

με

ημερίδες,

συμμετοχή

εθελοντικής ομάδας, υπεύθυνο προγράμματος κλπ κλπ. Άμα
θέλετε

μπορώ

να

σας

το

δώσω

για

να

το

διαβάσετε

και

περαιτέρω.
Εν τω μεταξύ το ίδιο το Υπουργείο Παιδείας επί της ουσίας
λέει ότι θα ενταχθούν υποχρεωτικά όλα τα σχολεία. Σε αυτή τη
διαδικασία στο πλαίσιο του προγράμματος η Διεύθυνσης έχει
Εκδόσεων

ΔΙΟΦΑΝΤ ΟΣ

πραγματοπ οιεί

αυτό

το

πρόγραμμα

συλλογής χαρτιού.
Τ ο ’17 που ξεκίνησε ήταν σε 200 μονάδες. Λέει για τα έσοδα
κλπ.

Και

καλεί

τις

σχολικές

μονάδες

πρωτοβάθμιας

και

δευτεροβάθμιας να ενταχθούν άμεσα και να συμμετέχουν στο
συγκεκριμένο

πρόγραμμα,

το

οποίο

διοργανώνετα ι

σε

γεωγραφικούς κύκλους.
Λέει ακριβώς ποια είναι τα βήματα και καταλήγει ότι το
χρηματικό ποσό που θα εισπραχθεί ανά δήμο θα αναρτάται και θα
διατίθεται για την κάλυψη αναγκών των συμμετεχόντων σχολείων
του δήμου ανάλογα με τη συνεισφορά τους στο πρόγρα μμα.
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Δηλαδή τι λέει; Ότι τα οφέλη που θα προκύψουν απ’ την
ανακύκλωση, επί της ουσίας δηλαδή ζυγίζοντας το χαρτί που θα
προκύψει, ανταποδοτικά με μια ισοτιμία τέλος πάντων που έχει
διαμορφώσει το Υπουργείο Παιδείας, βγαίνει ένα χρηματικό ποσό
απ’ το οποίο τα σχολεία μπορούν να προμηθευτούν σε πολύ καλή
τιμή γραφική ύλη και Α4, κόλλες Α4 για όλη τη διάρκεια της
χρονιάς.
Στους

δήμους

που

το

έχουν

κάνει,

που

επίσης

είναι

εκατοντάδες δήμοι σε όλη την Ελλάδα, έχω εδώ και τα στοιχεία
επίσης αν θέλετε τα έχω στη διάθεσή σας, είναι η Νέα Σμύρνη, το
Παλαιό Φάληρο, η Πετρούπολη, η Αλίαρτος, Θήβα, Ορχομενός,
Τ ανάγρα, Ερέτρια, Ιστιαία, Κάρυστος, Κύμη, Μαντούδι, Χαλκίδα,
Άγραφα,

Καρπενήσι,

Βέροια,

Νάουσα,

Θεσσαλονίκη,

Θέρμη,

Καλαμαριά κλπ κλπ κλπ, είναι κάποιες χιλιάδες σχολεία που
συμμετέχουν σε όλη την Ελλάδα.
Ακριβώς επειδή έχει και την εκπαιδευτική του διαδικασία και
νομίζουμε ότι είναι πιο ολοκληρωμένο. Στο σχολικό έτος ’17 -’18
παραπάνω από 900 σχολεία μέχρι τον Μάρτη ήταν ενταγμένα στο
πρόγραμμα. Σε αυτή τη φάση α υτή τη στιγμή συμμετέχουν πάνω
από 1.200 σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα. Και τέλος
πάντων εδώ έχω εδώ και ό,τι άλλα στοιχεία έχουν προκύψει.
Επί της ουσίας δηλαδή εγώ νομίζω ότι ακριβώς επειδή έχει
ξεκινήσει μια διαδικασία και έχει σημασία να μη δούμε μόνο με
την έννοια του ΕΣΔΚΝΑ, επειδή είναι ΕΣΔΚΝΑ κλπ, αλλά να
δούμε την ουσία του θέματος περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης.
Θεωρούμε ότι είναι ένα πολύ πιο ολοκληρωμένο πρόγραμμα αυτό
που έχει ενταχθεί ήδη ο δήμος.
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Καταλαβαίνουμε ότι σας πιάσαμε λίγο στο ν ύπνο γιατί
κινηθήκαμε πιο γρήγορα και μετά από δύο μέρες βγάλατε το
πρόγραμμα που βγάλατε και αναγκαστικά έπρεπε να το φέρετε
στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι κατανοητό. Ωστόσο δεν είναι
κατανοητό γιατί πρέπει να βγούμε απ’ το πρόγραμμα που ήδη
συμμετέχουμε , που θεωρούμε ότι και μπορείτε να ενημερωθείτε
έχει πολύ περισσότερα οφέλη για τα σχολεία και να μπούμε σε
ένα άλλο πρόγραμμα του ΕΣΔΚΝΑ το οποίο ανάφερα και πριν.
Επί της ουσίας επειδή θέσατε και άλλα ζητήματα, να πω
μόνο το εξής: Δεν μπορεί και θέλει μι α προσοχή, όταν συζητάμε
για περιβαλλοντικά οφέλη και επειδή έχετε πάρει ξεκάθαρη θέση
υπέρ της κυβέρνησης και της περιφέρειας και της πολιτικής που
ακολουθεί, να μιλάτε για περιβάλλον και εγώ να καταλάβω ότι
είναι και πραγματικό το ενδιαφέρον σας, την ίδι α στιγμή που η
δικιά σας κυβέρνηση και η περιφέρεια εδώ και 4 χρόνια που έχετε
και

την

κυβέρνηση

και

την

περιφέρεια,

αφήνει

αυτή

την

υγειονομική βόμβα να λειτουργεί ενώ έπρεπε να έχει κλείσει εδώ
και δεκαετίες.
Αυτό δεν έγινε με κυβέρνηση ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤ ΙΑΣ και
ΠΑΣΟΚ. Αυτό έγινε επί των ημερών σας. Τ ώρα που συζητάμε ο
ΕΣΔΚΝΑ έκλεισε γιατί δημιουργήθηκε ρήγμα. Συζητάμε εδώ και
πάρα πολύ μεγάλο διάστημα υπάρχουν καταγγελίες ότι πλέον η
χωματερή έχει ξεφύγει από κάθε όριο.
Και ποια είναι η πρόταση της περιφέρει ας; Να δημιουργηθεί
ΧΥΤ Α σε έξι περιοχές, μία εκ των οποίων είναι ο Μουσαμάς.
Ξέρετε πού είναι ο Μουσαμάς; Ποια Δυτική Αθήνα; Η Δυτική
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Αθήνα η χαβούζα δε θα έχει ΧΥΤ Α; Ο Μουσαμάς που είναι; Δεν
είναι στη Δυτική Αθήνα;
Ο ΧΥΤ Α του Μουσαμά που λέτε, που προτ είνετε σα θέση,
πού είναι ακριβώς; Στην Πετρούπολη δεν είναι; Συζητάμε τώρα
σοβαρά;

Και

μας

λέτε

ότι

δεν

μπορεί

η

Δυτική

Αθήνα

να

επιβαρυνθεί και άλλο και η θέση που προτείνετε είναι χειρότερη
ακόμα, είναι μέσα στον αστικό ιστό της πόλης.
Και την ίδια στι γμή που έχετε καθολική ευθύνη γι’ αυτό το
πράγμα ότι συνεχίζει και λειτουργεί με αυτούς τους όρους ο
ΧΥΤ Α,

μας

κάνετε

και

μαθήματα

περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης. Τ ρώμε όλο το μην πω τι τρώμε και μας κάνετε
και

μαθήματα

περιβαλλοντικής

ευαισθητοποίησης.

Δηλαδή

πραγματικά μερικές φορές είναι να αναρωτιέται κανείς.
Και να μας πείτε κιόλας τέλος, σε ποιο ακριβώς δήμο έχει
δώσει ο ΕΣΔΚΝΑ και έχει φτιάξει παιδική χαρά. Γιατί καλά είναι
τα λόγια τα παχιά, αλλά ποιος δήμος της Αθήνας έχει φτιάξει
παιδική χαρά μ ε χρηματοδότηση του ΕΣΔΚΝΑ; Τ ην ίδια στιγμή
που ο ΕΣΔΚΝΑ κατακλέβει τους δήμους και αυξάνει το ποσό που
ζητάει για την αποκομιδή.
Ποιος δήμος είναι αυτός που έχει φτιάξει παιδική χαρά με
χρηματοδότηση του ΕΣΔΚΝΑ; Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Να κάνω μια ερώτηση; Τ ο ένα πρόγραμμα αναιρεί το άλλο;
Δηλαδή αν ενταχθείς στο ένα πρόγραμμα απεντάσσεσαι απ’ το
άλλο; Ναι ή όχι; Αν δεν αναιρεί το ένα το άλλο, το να πάθουν τα
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παιδιά overdose περιβαλλοντικής ευαισθησίας… Κοίταξε, επειδή
είπες και ένα θέμα ότι τους πιάσατε, εδώ έχετε κλείσει μια
τετραετία και ένα πρόγραμμα θα τρέξει τώρα στο 5 ο έτος.
Να λέμε όλα για την υποχρηματοδότηση και όλα αυτά, αλλά
είσαστε και η πρώτη δημοτική αρχή που έχει εξαντλήσει ήδη την
τετραετία και τρέχει στην παρά ταση. Άρα, εάν το ένα δεν αναιρεί
το

άλλο,

τα

τέσσερα

προγραμμάτων

νομίζω

χρόνια
ότι

της

απραξίας

δικαιολογούν

να

σε

επίπεδο

ενταχθούν

δύο

προγράμματα, αν τούτο επιτρέπεται και με το σωστό τρόπο. Αυτό
ψηφίζουμε εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Θα ξεκινήσω με ένα ανέκδοτο αλλά μη γελάσετε. Ενόψει της 28 η ς
Οκτωβρίου μπήκε μία έκθεση σε ένα σχολείο με θέμα ότι το πρωί
στις 3 η ώρα ο Ιταλός πρέσβης πήγε στον Έλληνα πρέσβη και του
είπε, αυτή ήταν η έκθεση. Βάλανε θέμα για την 28 η Οκτωβρίο υ.
Και έγραψε το παιδάκι, θα μπούμε στην Ελλάδα, θέλουμε να μας
την παραδώσετε.
Και ο Έλληνας πρέσβης απάντησε, δεν ξέρω τι να σας πω,
πάντως όχι. Αυτό ήταν η απάντηση του μαθητή στην έκθεση.
Νομίζω ότι συζητάμε και το λέω πολύ σοβαρά τώρα, περί όνου
σκιάς. Γιατί εγώ θα ξεκινήσω απ’ το παιδευτικό του ΕΣΔΚΝΑ, της
παράταξης Σπηλιόπουλου ή της παράταξης Σελέκου και πως ήρθε
από το Υπουργείο Παιδείας κλπ.
Όταν λέω συζητάμε περί όνου σκιάς το εννοώ. Και εννοώ το
εξής: Ήδη είναι δεδομένο, μιλάει ο Καραγιάννης γ ια Μουσαμά.
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Δεν ξέρω αν λέγεται Μουσαμάς ή αφρολέξ ή οτιδήποτε άλλο. Εγώ
ξέρω ότι αυτό λέγεται επέκταση του ΧΥΤ Α Φυλής. Αυτό ξέρω ότι
είναι δεδομένο.
Ξέρω ότι τα Γραμματικά και όλα τα υπόλοιπα, επειδή υπήρξε
μια δράση εναντίον αυτών τότε με τα γνωστά γεγον ότα και
επεισόδια

που

ξέρουμε,

έχουν

ολοκληρωμένο

πρόγραμμα

αντιμετωπιστεί

το

υποβαθμιστεί.

που

πρόβλημα

πρέπει

των

να

σκουπιδιών

Άρα,

αυτό

το

γίνει

για

να

που

είναι

το

κορυφαίο, δε γίνεται τίποτα.
Και όταν λέω δε γίνεται τίποτα σας λέω, είναι δεδομένο ότ ι
πάνε για επέκταση του ΧΥΤ Α Φυλής. Αυτό έχουν σα στόχο και
αυτό θα προσπαθήσουν να υλοποιήσουν, αν προλάβουν βέβαια.
Αυτό

που

έρχεται

από

το

συνάδελφο

το

Θόδωρο

τον

Σπηλιόπουλο, ως παιδευτικό πρόγραμμα τα σχολεία δεν είναι
κακό. Δεν είναι όμως θέμα για ν α πάρουμε μια απόφαση και να
πούμε

σε

αυτό

συμφωνούμε,

γιατί

μπορεί

να

ρωτήσετε

οποιονδήποτε εδώ μέσα ή απέξω ότι διαφωνεί με αυτό, ότι θα
πρέπει τα παιδάκια να κάνουν αυτό ή να κάνουν εκεί.
Αν αφορά πρόγραμμα αυτό καθαυτό που λέτε από πλευράς
Υπουργείου Π αιδείας που είναι σε υλοποίηση και γίνεται και
εισφέρει

και

προσφέρει,

συμπληρωματικά

δεν

ξέρω

τι

θα

μπορούσε να προσφέρει και αυτό. Αν μπορεί να προσφέρει στο
παιδευτικό, στο παιδαγωγικό κλπ χώρο, καμία αντίρρηση δεν
νομίζω ότι υπάρχει από εμάς.
Αν μπαίνε όμως σα θέμα απόφασης και αυτό δεν έρχεται σε
κόντρα με το ήδη τρέχον πρόγραμμα, δεν βλέπω γιατί δεν
μπορούμε να πούμε ότι συμπληρωματικά αυτά τα δύο μπορεί να
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λειτουργήσουν. Σαν όμως παιδευτικά στην ουσία προγράμματα,
διότι και με την ανακύκλωση έχουμε σοβαρότατο πρόβλημα όπως
ξέρετε και με τους ΧΥΤ Α, το οποίο είναι το κορυφαίο, είναι η
κορυφή του παγόβουνου.
Άρα, λοιπόν, δεν ξέρω γιατί αυτό μπαίνει σαν τόσο κρίσιμο
θέμα τώρα ότι είναι κυρίαρχο που θα πρέπει τώρα εδώ να
προσανατολιστούμε κλπ. Εγ ώ θα έλεγα πολύ απλά, δεν βλέπω να
έχω κάποια αντίρρηση στον παιδευτικό παιδαγωγικό του ρόλο.
Από εκεί και πέρα το άλλο αν θα πάρουμε 30 ή 40 χιλιάδες ή 50
απ’ αυτό και από τα άλλα θα πάρουμε λιγότερα, δεν νομίζω ότι
προσθέτει κάτι.
Τ ο πρόβλημα το κύριο κα ι το κυρίαρχο είναι το πρόβλημα
των ΧΥΤ Α και των σκουπιδιών το οποίο διογκώνεται καθημερινά
και με αυτό το πρόγραμμα που πάνε με την επέκταση του ΧΥΤ Α
Φυλής, τα ζητήματα τα οποία θα δημιουργηθούν είναι ορατά από
τώρα, θα είναι τεράστια. Και θα έχουμε άλλα ζητήματα αμέσως
μετά. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να πάρει το λόγο; Η κυρία
Γκανά.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Από το 1984 που θεσμοθετήθηκε η περιβαλλοντική εκπαίδευση
και θα μιλήσω ως εκπαιδευτικός αυτή τη στιγμή, γνωρίζω από
πρώτο χέρι ότι άπει ρα σχολεία επένδυσαν και συνεχίζουν να
επενδύουν

σε

προγράμματα

ανακύκλωσης.

Σχολεία

και

πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
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Ο σκοπός, ο στόχος ήταν και είναι η ευαισθητοποίηση των
μαθητών και μέσα απ’ τους μαθητές και οι οικογένειές τους σε
αυτά τα θέματα της ανακύκλωσης και η αλλαγή νοοτροπίας στην
αντιμετώπιση των απορριμμάτων. Βέβαια αυτά τα προγράμματα
ήταν και είναι, τώρα δεν ξέρω αν θα συνεχίσουν να υφίστανται,
προαιρετικά, που σημαίνει ότι δε συμμετείχε όλη η σχολική
κοινότητα, αλλά όσα παιδιά ήθελαν.
Το

θέμα

της

ανακύκλωσης

ήταν φλέγον και

παραμένει

φλέγον και κάποια φορά, δε θυμάμαι αν ήταν το πρώτο ή το
δεύτερο έτος της θητείας μας εδώ, το είχα προτείνει ότι θα πρέπει
ο δήμος σε συνεργασία με τα σχολεία να προωθήσει αυτό το
πρόγραμμα της διαχείρισης γενικά των αποβλήτων, γιατί μέσα απ’
τα παιδιά μπορούμε να προωθήσουμε και μετά τις οικογένειες και
με διάφορα κριτήρια που θα επαινούσαν ίσως και τα σχολεία,
τέλος πάντων με ποικίλους τρόπους τους οποίους θα τους
βρίσκαμε εμείς για να βοηθήσουν το θέμα της ανακύκλωσης.
Και

κυρίως

στην

ευαισθητοποίηση

και

στην

αλλαγή

νοοτροπίας, αντίληψης, που είναι και το ζητούμενο. Άρα, η
ανακύκλωση και του χαρτιού, όχι μόνο του χαρτιού, είναι πολύ
σημαντικό.
Δε θεωρώ ότι αντιδιαστέλλονται το θέμα Διόφ αντος και το
θέμα

που

προτείνει

ο

κ.

Σπηλιόπουλος.

Δεν

το

βλέπω

τουλάχιστον ότι το ένα αντικρούει το άλλο και με αυτό το σκεπτικό
δε θα μπορούσαμε να μην ψηφίσουμε αυτό το συγκεκριμένο που
έρχεται.
Θα έλεγα όμως, εγώ τουλάχιστον θα ήθελα να πω ότι μαζί
με αυτό έπρεπε να ήταν και η επικεφαλίδα, δεν ξέρω, εγώ θα
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ψηφίσω μαζί και τη διαχείριση συνολικά των αποβλήτων, όπως
έκανε εισαγωγή στην παρουσίαση του κ. Σπηλιόπουλου. Δηλαδή
ουσία είναι τα προγράμματα μέσα στα σχολεία να αγκαλιάσουν
όλους

τους

μαθητές

όσο

γίνεται

και

απ’

όσους

φορείς

περισσότερους, δεν βλάπτει.
Αρκεί τα σχολεία, γιατί πρέπει να τα υιοθετήσουν και τα
σχολεία όλα αυτά, δεν είναι να πει ο δήμος εγώ θέλω να μπει.
Πρέπει και απ’ τα σχολεία να υπάρχει το αντίστοιχο αίτημα και να
προωθηθούν.
Αυτό θα ήθελα να πω, σαν μέριμνα του δήμου μας θα πρέπει
να είναι γενικά η διαχείριση των αποβλήτων. Και του χαρτιού
πολύ καλά γίνεται, να προστεθεί αν γίνεται και άλλος φορέας, το
ΕΣΔΚΝΑ, αλλά γενικότερα να επενδύσουμε στην εκμάθηση, στην
ευαισθητοποίηση των μαθητών και των οικογενειών στη συνέχεια
και των πολιτών κατ’ επέκταση του Χαϊδαρίου, στη διαχείριση των
αποβλήτων.

Κάτι

τέτοιο

που

δεν

έχει

ακόμα

επιτευχθεί.

Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Τ ώρα από πού να αρχίσω και πού να τελειώσω. Και εγώ
παρακολουθώ. Είδα δεν είναι εδώ, σε αυτά τα ωραία φυλλάδια
που βγάλατε, τα πολυτελή, δεν βάλατε και τη φωτογραφία αυτή με
τους χαρτοφάγους. Κάνατε ένα φάουλ. Και έψαχνα να βρω, λέω
μήπως λείπει ο χαρτοφάγος πο υ έχω έξω από το γραφείο μου,
γιατί δεν ξέρετε καν ότι οι χαρτοφάγοι υπάρχουν στα δημοτικά
κτίρια.
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Τ έλος πάντων, ανεξάρτητα απ’ αυτό, νομίζω ότι πρέπει να
έχει κρίση ταυτότητας ο κ. Σπηλιόπουλος και οι «Πολίτες σε
Δράση» ή να μας έχουν υπερτιμήσει τόσο πο λύ που να θεωρούν
ότι εμείς είμαστε και κυβέρνηση και περιφέρεια και δήμος βέβαια.
Γιατί αν διαβάσετε αυτό εδώ το κείμενο, απροθυμία για τη
διαχείριση

των

απορριμμάτων συνολικά

έχει

μόνο

ο

δήμος.

Δηλαδή η κυβέρνηση και η περιφέρεια καμία ευθύνη παιδιά. Όλα
πάνε καλά, λειτουργούν τέλεια. Στο δήμο υπάρχει το πρόβλημα.
Διαχειρίζεται ο δήμος, δηλαδή την κεντρική διαχείριση των
σκουπιδιών

την

κάνει

ο

δήμος.

Και

επειδή

τώρα

είναι

και

περίοδος Μουντιάλ και όσοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, για
τις γυναίκες θα το εξηγήσω αργότερα, λένε ότι μερικές φορές
πετάς την μπάλα στην εξέδρα για να μην παίξεις. Αυτό το κάνανε,
θυμάμαι έβλεπα παλιά και όταν κέρδιζε η ομάδα και ήταν εκεί
προς τα τελευταία λεπτά, η μπάλα στην εξέδρα, δεν παιζόταν στο
γήπεδο.
Αυτή είναι μια ωρα ία τακτική που την ακολουθούν αρκετοί
από τότε, πήραν μαθήματα και προσπαθώντας, εγώ κατανοώ
τώρα

την

αγωνία

του

κ.

Σπηλιόπουλου,

προσπαθώντας

να

αθωώσει την κυβέρνηση και την περιφέρεια, που μην ξεχνάτε, η
κυρία Δούρου είχε κάνει σημαία της και τον αγώνα για να μη
γίνουν οι χωματερές στο Γραμματικό, μάχες έδωσε.
Έβγαινε τότε και έλεγε ότι δεν πρέπει να γίνει, μαζί θα
δώσουμε τον αγώνα και θα κλείσει ο ΧΥΤ Α και θα λύσουμε το
πρόβλημα της διαχείρισης όταν αναλάβουμε την περιφέρεια. Ήταν
προεκλογική δέσμευση ρητή και ορκίστηκε.

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

50

Και τέσσερα χρόνια τώρα όχι μόνο δεν έχει γίνει τίποτα,
αλλά δεν μπορεί να αντιμετωπίσει αυτή την εκρηκτική κατάσταση.
Αλλά κατά τα άλλα δεν είναι παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ οι «Πολίτες σε
Δράση». Δηλαδή να δούμε ποιος δουλεύει ποιον εδώ μέσα . Είναι
σίγουρο, φαίνεται.
Είπαμε, ο ποιητής λέει ότι πρέπει να έχεις μάτια να τα δεις,
πρέπει να έχεις χέρια να ακουμπήσεις. Αν δεν μπορείς να
καταλάβεις

κάποια

πράγματα,

πραγματικά

με

εκπλήσσει

το

θράσος να έρχεται σήμερα μία παράταξη και να βάζει το ζή τημα
αυτό όπως το έβαλε και θα πω μετά, είπε και ο Νίκος ή να βγαίνει
με πέντε χαρτοφάγους, τέσσερις χαρτοφάγους στη λαϊκή και να
λέει ότι εμείς κάνουμε προσπάθεια να λύσουμε το πρόβλημα της
ανακύκλωσης.
Ξαναφεύγει, ξεφεύγει από το πρόβλημα το εκρηκτικό πο υ
υπάρχει σήμερα, δίνει ένα χάδι στην περιφέρεια ότι εντάξει,
μπορεί να έχουν και ευθύνες, αλλά όχι στα κείμενα. Εδώ μόνο το
είπε εντελώς απαλά, ότι μπορεί να έχει και κάποια ευθύνη

η

περιφέρεια. Και βέβαια μεταφέρει την ευθύνη της διαχείρισης στο
δήμο. Ο καθένας νομίζω μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του.
Αλλά υπάρχει και κάτι άλλο. Ο κ. Σπηλιόπουλος τελευταία
ασχολείται με τα σκουπίδια και με τα Μονοπάτια Πολιτισμού. Εδώ
είναι άλλο πέταγμα της μπάλας στην εξέδρα, γιατί τώρα με τι θα
ασχοληθεί, με την α νεργία; Τ η φτώχεια; Τ α εκρηκτικά προβλήματα
που περνάει ο κόσμος; Τ ους πλειστηριασμούς των σπιτιών; Τ ον
ΕΝΦΙΑ;

Τ ον

Κλεισθένη;

Τα

αντιπλημμυρικά

έργα;

Τα

υποδομής που πρέπει να γίνουν και δεν γίνονται;
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Καμία σχέση με αυτά. Καμία ανάδειξη τέτοιων προβλ ημάτων.
Τ ι αναδεικνύουμε λοιπόν; Τ α Μονοπάτια Πολιτισμού που έχει
πολύ ενδιαφέρον και οι προτάσεις που γίνονται στα Μονοπάτια
Πολιτισμού. Εδώ μας εγκαλεί γιατί δεν παίρνουμε μέτρα να
βάλουμε δημοτική συγκοινωνία.
Αλήθεια κ. Σπηλιόπουλε, είχατε δεσμευτεί εδ ώ ότι σαν
άμισθο

μέλος

του

Διοικητικού

Συμβουλίου

του

Αττικού

Νοσοκομείου θα κάνατε οτιδήποτε για να συνδεθεί το Αττικό
Νοσοκομείο με το σταθμό του Μετρό, που αυτό είναι κυβερνητική
ευθύνη. Οι συγκοινωνίες είναι καθαρά κυβερνητική ευθύνη. Τ ι
κάνατε κ. Σπηλ ιόπουλε γι’ αυτό;
Και εγκαλείτε το δήμο γιατί δεν συνδέει τις περιοχές του
δήμου που έχουν πολιτιστικό ενδιαφέρον με λεωφορείο, λες και
δεν ξέρετε ότι πρώτον, δεν μιλήσατε για την υποχρηματοδότηση.
Δε μιλάτε ποτέ γι’ αυτό, πόσα λεφτά έχουν κοπεί και τι έρ γα
μπορούν

να

γίνουν

και

σε

ποιο

βαθμό

μπορούμε

να

υλοποιήσουμε όλο αυτό το σχεδιασμό που γίνεται.
Δεν φτάνει που έχετε κόψει τα δρομολόγια απ’ όλο τον
κόσμο όχι στο Χαϊδάρι. Όλη η Ελλάδα στενάζει, όλη η Αθήνα
στενάζει για τα δρομολόγια. Βλέπετε τι γίνετα ι σε όλη την Αθήνα.
Έχετε κόψει το προσωπικό. Δεν κάνετε ούτε μία πρόσληψη έστω
και

σε

αυτό.

Εδώ

μιλάμε

τώρα

δεν

προσλαμβάνετε

στα

νοσοκομεία και στην παιδεία, θα προσλάβετε οδηγούς;
Και πάλι το μπαλάκι στους δήμους. Πάλι σε αυτόν που δεν
έχει την ευθύνη το μπαλάκι. Να πω ότι μάλλον ο κ. Σπηλιόπουλος
είπα πριν ότι δεν έχει μάτια να δει, γιατί πραγματικά δεν έχει και
την εικόνα του τι γίνεται στην πόλη, γιατί αν είχε την εικόνα του τι
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γίνεται στην πόλη, θα έβλεπε ότι πρώτον, τα ανακυκλώσιμα υλικά
πηγαίνουν όλα στους μπλε κάδους.
Δηλαδή αυτή τη στιγμή έχει τη δυνατότητα ο πολίτης με την
πληθώρα αυτή που υπάρχει των μπλε κάδων και έχει ενισχυθεί,
το ξέρετε αυτό, να ρίξει το χαρτί και όλα τα υπόλοιπα υλικά, τα
ανακυκλούμενα υλικά στους μπλε κάδους. Άρα, λοιπόν,

δεν

χάνεται υλικό το οποίο είναι για ανακύκλωση.
Δεύτερο ζήτημα, δεν έχετε δει ότι υπάρχουν κώδωνες για
γυαλί, υπάρχει σημεία στο δήμο που πηγαίνουμε ρούχα. Υπάρχει
πρόγραμμα

για

τηγανέλαιο,

για

λάστιχα

αυτοκινήτων,

για

μπαταρίες, για καπάκια. Αυτά δεν τ α έχετε δει. Λες και δε
λειτουργεί τίποτα στο δήμο. Δεν γίνεται ανακύκλωση σε όλα αυτά
τα υλικά τα οποία σας λέω.
Για το χαρτοφάγο σας είπα πριν, ούτε αυτό δεν γνωρίζατε
ότι υπάρχει. Τ ουλάχιστον ψάξτε λίγο πριν. Κάντε μία έρευνα να
δείτε τι γίνεται στην πό λη.
Σε σχέση με το πρόγραμμα Διόφαντος και όχι Φιλόδημος,
αλλά προφανώς δεν ξέρατε και το πρόγραμμα Διόφαντος που
λειτουργεί, τα είπε αναλυτικά ο Νίκος ο Αντιδήμαρχος. Μόνο κάτι
που δεν είπε είναι ότι απ’ αυτό το πρόγραμμα, κάτι το οποίο δεν
έχει ο ΕΣΔΚΝΑ , θα έχουμε και οικονομικά οφέλη τα οποία θα
πηγαίνουν στα σχολεία.
Ένα

δηλαδή

επιπλέον

πλεονέκτημα

σε

σχέση

με

το

πρόγραμμα του ΕΣΔΚΝΑ είναι ότι θα υπάρχει και αυτό το όφελος.
Θα ήθελα να πω για τον ΕΣΔΚΝΑ και την απόφαση που
πήρε για δεύτερη φορά πήρε απόφαση για αύξηση των χρημάτων
που δίνουν οι δήμοι για τα σκουπίδια.
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Νέα αύξηση σε αυτή την κρίση, σε αυτή την κατάσταση
τώρα, αντί να γίνει μείωση των ποσών για να μπορέσουν να
ελαφρυνθούν και οι κάτοικοι, επιβαρύνει τους δήμους με 11,4%
που σημαίνει ότ ι αυτό ή θα πρέπει να μετακυληστεί στους
δημότες με αύξηση των δημοτικών τελών ή θα πρέπει να κοπούν
μια σειρά από παροχές, αυτά τα απορριμματοφόρα που λέτε ή
προσωπικό ή οτιδήποτε, απ’ την Υπηρεσία Καθαριότητας.
Αυτή είναι η κυβερνητική πολιτική. Αύξηση, ακούστε τώρα,
μέσα σε μία περίοδο που γίνονται μειώσεις, που προσπαθούμε να
μειώσουμε το κόστος να μην επιφορτιστούν οι κάτοικοι με άλλο,
αύξηση και είναι η δεύτερη αύξηση που κάνει ο ΕΣΔΚΝΑ.
Έχουμε φτάσει στο 40% από τότε που αναλάβαμε. Και
έρχονται υποκ ριτικά εδώ μέσα και λένε τι γίνεται. Εγώ να σας πω
απλά

ότι…

Τ ώρα

θυμήθηκα

και

κάτι

άλλο.

Κάνει

ο

κ.

Σπηλιόπουλος που φτάνει ο άνθρωπος όταν πρέπει να γράψει
κάτι, να εξυμνεί το Δήμο Περιστερίου.
Θα σηκωθούν εδώ οι σύντροφοί του και οι άλλοι απ’ το
Περιστέρι που κάθε μέρα τα ρίχνουν στον Παχατουρίδη, θα
σηκωθούν και θα τον βαράνε πραγματικά αν τους πάμε αυτή την
ανακοίνωση. Φτάνει σε αυτό το σημείο να επικαλείται κάποιους
δήμους ότι κάνουν λέει προγράμματα ανακύκλωσης.
Για πήγαινε μια βόλτα, εγώ δε θέλω τώρ α γιατί πραγματικά
δε θέλω να μπω σε αυτή τη λογική, γιατί και άλλοι συνάδελφοι
κάποιες φορές θέλουν να συγκρίνουν το δήμο μας με κάποιους
άλλους δήμους. Πραγματικά είναι πάρα πολύ άδικο αυτό και όταν
το κάνεις όταν δεν υπάρχουνε εκπρόσωποι του δήμου εδώ μ έσα,
γιατί είναι αντιδεοντολογικό αυτό το πράγμα.
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Και ξέρει πολύ καλά ότι εμείς δεν θα απαντούσαμε σε ένα ένα απ’ αυτά που βάζει εδώ για τους άλλους δήμους, γιατί δεν
πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά δεν μπορώ να μην
κάνω αυτό τον σχολιασμό όμως. Δεν μπορώ να μην κάνω τον
σχολιασμό ότι εξυμνεί δήμους που είναι παραδείγματα προς
αποφυγή για πολλά ζητήματα.
Και αυτό είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υλοποιείται στο
Άλσος του Περιστερίου. Μια ωραία κατασκευή εκεί με διάφορους
κάδους. Αυτό είναι το πρόγραμ μα. Για πήγαινε λίγο στις γειτονιές
μέσα να δεις αν υπάρχουν αυτοί οι κάδοι οι τέσσερις κάδοι οι
οποίοι θα παίρνουν διαφορετικά υλικά. Τ ο έχετε δει αυτό κ.
Σπηλιόπουλε;
Απαντήστε μου τώρα αν υπάρχουν αυτοί οι κάδοι, αυτό το
πρόγραμμα αν υπάρχει αν είναι υλ οποιήσιμο σε όλο το Περιστέρι.
Όχι. Τ ο ένα μέρος είναι ένα και μοναδικό και παίρνει και γράφει
αυτό το πράγμα εδώ και γράφει και για την Ελευσίνα ότι πιλοτικά
θα εφαρμοστεί στη κάτω Ελευσίνα.
Είναι γελοιότητες αυτές. Δεν το καταλαβαίνετε;

Δεν το

καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα;
Λέει, να παραφράσω γιατί το άκουγα σήμερα που έβγαλε μια
ανακοίνωση ο ΣΥΡΙΖΑ, έχουμε πραγματικά ξεσκίσει την ποίηση
μερικές φορές, το γαρ πολύ της αγωνίας να αναδειχθείτε, να
γίνετε γνωστός στο Χαϊδάρι, να ακολουθήσετε τέλος πάντων
ασθμαίνοντας

κάποια

πράγματα,

γεννά

γελοιότητα,

όχι

παραφροσύνη. γελοιότητα γεννάει πραγματικά.
Απαντήστε

μετά,

πείτε

ό,τι

θέλετε

μετά.

Το

χοντραίνω

πραγματικά γιατί το έχτε χοντρύνει πάρα πολύ εσείς. Τ ο έχετε
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χοντρύνει όταν βγάζετε ανακοινώσεις και ρίχνετ ε την ευθύνη για
τη

διαχείριση

φυσικούς

των

απορριμμάτων

αποδέκτες.

Ούτε

μία

στο

δήμο

γραμμή

και

δεν

όχι

στους

γράψατε,

δεν

αναφέρεται μέσα η κυβέρνηση και η περιφέρεια.
Αυτό πρέπει τουλάχιστον να σας προβληματίσει. Και εμείς
όταν κάνουμε προγράμματα εννο ούμε ότι θα τα υλοποιήσουμε.
Πριν από λίγα χρόνια υπήρχε ένα πρόγραμμα κομποστοποίησης
στο

Χαϊδάρι.

Το

θυμάστε;

Ένα

πρόγραμμα

το

οποίο

χρηματοδοτήθηκε. Τ ι έγινε αυτό το πρόγραμμα;
Ξέρετε πόσα απ’ αυτά τα προγράμματα εδώ που αναφέρετε
γίνονται φτερά, να μη ν πω κάτι άλλο; Για να τελειώσω, σε πρώτη
φάση, γιατί αν μπουν άλλα θέματα μπορούμε να πούμε άλλα τόσα
μετά. Να πω ότι εμείς τώρα κάνουμε μία προσπάθεια με τα
οχήματα τα οποία θα πάρουμε και με το προσωπικό το οποίο
πιστεύω

αν

όλα

οριστικοποιηθεί

πάνε

τέλος

καλά,

να

έρθει

πάντων

και

αυτός

γιατί
ο

πρέπει
πίνακας

να
του

προσωπικού που πρέπει να έρθει στην καθαριότητα.
Εκτός αν φταίει ο δήμος και γι’ αυτό. Θα πάμε και σε μια
μεγάλη

καμπάνια

απ’

το

Σεπτέμβρη

ευαισθητοποίησης

του

κόσμου σε σχέση γενικά με τη δια χείριση των σκουπιδιών. Εδώ
πρέπει

να

πω

και

έχω

ένα

παράπονο,

ότι

δυστυχώς

η

συμπεριφορά πολλές φορές των πολιτών δεν είναι η αρμόζουσα.
Δηλαδή δεν μπορεί κάποιος να έχει οικολογική συνείδηση
μαζεύοντας τα κουτιά και διάφορα αντικείμενα ανακύκλωσης και
να πηγαίνει ξέροντας ότι είναι γεμάτος ο κάδος, ξέροντας ότι είναι
μέρες που είναι κλειστός ο ΧΥΤ Α και υπάρχει πρόβλημα διαλογής
και να πηγαίνει να αφήνει τη σακούλα έξω από τον κάδο και

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

56

αυτός ο άνθρωπος να λέει ότι εγώ έκανα το καθήκον μου, είμαι
οικολόγος.
Δεν μπορεί να πηγαίνει να αφήνει ο άλλος έξω απ’ τον κάδο
των απορριμμάτων τις σακούλες όταν οι κάδοι είναι τουλάχιστον
άδειοι ή είναι μέχρι τη μέση. Γιατί στις περισσότερες περιπτώσεις
γίνεται αυτό.
Δεν μπορεί να λέει ο άλλος ότι εγώ είμαι φιλόζωος και
πηγαίνω και αφήνω τη σακούλα με τα αποφάγια, την κρεμάει στον
κάδο για να φάνε οι γάτες και οι σκύλοι, τα αδέσποτα. Και πάνε
βέβαια τα ξεσκίζουν και χύνονται έξω τα ζουμιά και τα σκουπίδια.
Ξέρετε πόσο δυναμικό του δήμου απασχολείται με αυτό το
θέμα, να κ αθαρίζει όλα αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται
δυστυχώς από συμπολίτες μας, οι οποίοι βέβαια αδειάζουν και
ό,τι έχουν στο σπίτι χωρίς να πάρουν ένα τηλέφωνο, αν και
έχουμε

πει

επανειλημμένα

ότι

τα

μπάζα

και

τα

ογκώδη

αντικείμενα θα μαζεύονται μετά από τηλέφωνο στην υπηρεσία.
Να μην πω για τα κλαδέματα, να μην πω για όλα τα άλλα.
Τ έλος πάντων, θα κάνουμε αυτή την καμπάνια, η οποία θα είναι
σε όλο το δήμο, σε όλες τις περιοχές και στα σχολεία βέβαια με
το πρόγραμμα Διόφαντος και πιστεύω ότι τουλάχιστον ε μείς στο
μερίδιο που αντιστοιχεί στο δήμο θα συμβάλουμε όσο μπορούμε
για να πρώτον, να μεγαλώσει ο όγκος των ανακυκλούμενων
υλικών και δεύτερον, για να έχουμε όσο το δυνατόν πιο καθαρή
πόλη.
Και

ένα

τελευταίο.

Δεν

υπάρχει

καμία

ενίσχυση

στους

δήμους για να πάρουν μηχανήματα ή τέλος πάντων υλικά, τα
οποία έχουν να κάνουν με την καθαριότητα και την ανακύκλωση
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και όλα αυτά. παρακαλάμε να πάρουμε κάτι και βλέπετε οι
διαδικασίες ποιες είναι, πάμε τώρα στα 2,5 χρόνια για να
πάρουμε

αυτά

τα

οχήματα,

που

ευτυχώς

εί μαστε

πια

στην

τελευταία φάση.
Πού είναι η κυβερνητική μέριμνα για να πει ελάτε εδώ ρε
δήμοι, μία φορά να μας καλέσει ξέρετε κάτι, κάντε αυτό το
πρόγραμμα, θα βάλετε καφέ κάδους, αλλά εγώ θα διασφαλίσω ότι
θα σας δώσω από ένα απορριμματοφόρο για να μαζεύο νται το
σίδηρο, ο σίδηρος ή θα σας διαθέσω αυτή τη διευκόλυνση.
Τ ο έχει κάνει ποτέ η κυβέρνηση στην περιφέρεια; Έδωσε
μόνο μέσω του Φιλόδημου που δεν μας έδωσε χρήματα στο δήμο
να τα κάνουμε ό,τι θέλουμε και μας έδωσε στοχευμένα ότι θα
πάρετε αυτά τα οχήμα τα και όχι αυτά τα οποία έχει ανάγκη ο
δήμος και θέλει. Και δεν ξέρω αν φωτογραφίζει κάτι με αυτή την
προμήθεια. Αυτά προς το παρόν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Σπηλόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Καταρχήν

νομίζω

ότι

έγινε

μια

καλή

συζήτηση

και

εκ

των

πραγμάτων πιστεύω ό τι θα υπάρξει μια κλιμάκωση ενεργειών από
τη δημοτική αρχή στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτής της
τελευταίας χρονιάς, όσον αφορά το να υπάρξουν μέτρα και
διαπαιδαγώγησης
σημαντικό,

σε

του
αυτό

πληθυσμού
θα

που

συμφωνήσω

με

είναι
το

πάρα
Δήμαρχο

πολύ
και

ουσιαστικής ανακύκλωσης, μείωσης στην πηγή και όλων αυτών
των σχετικών.
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Εγώ δεν είναι ώρα, δε θέλω να μπω σε μια διαδικασία
απάντησης όλων αυτών που είπε ο Δήμαρχος, αλλά θέλω να πω
το εξής συμπερασματικά για ορισμένα πράγματα. Η κυβέρνηση
έχει κάνει αυτά πο υ έχει κάνει ή δεν έχει κάνει όπως λέει ο
Δήμαρχος. Δεν έχει κάνει τίποτα.
Η κυβέρνηση και η περιφέρεια δεν έχει κάνει τίποτα. Στις
ίδιες συνθήκες λέω εγώ με αυτή την κυβέρνηση που λέει ο
Δήμαρχος ότι δεν έχει κάνει τίποτα, ούτε η περιφέρεια έχει κάνει
τίποτα, υπάρχουν δήμοι που στο βασικό ζήτημα που είναι βασικό
για τον πλανήτη, βασικό για την Ευρώπη και που οι άλλες χώρες
είναι στο 90% της ανακύκλωσης, εμείς είμαστε στο 87% να
πετάμε τα σκουπίδια.
Στην ίδια εποχή που 87% στην Ελλάδα πετάμε τα σκουπίδια,
στην περιφέρεια Αττικής για να μιλήσουμε συγκεκριμένα, θα
πούμε για τις ευθύνες, εγώ δεν έχω πρόβλημα και θα πω που
βάζω τις ευθύνες. Οι ευθύνες είναι ότι έπρεπε εδώ και δυο χρόνια
να πει 1, 2, 3, 4, 5, 6 σημεία και ας χοροπηδάει όποιος θέλει και
να κάνουμε άλλη συζήτηση.
Αυτή τη συζήτηση την υποθετική δηλαδή που κάνουμε και θα
κουβεντιάσουμε και για το Μουσαμά ή οτιδήποτε άλλο, για να
μπορώ να πάρω και θέση. Όχι υποθετικά, γιατί είναι μέσα στα 25
σημεία. Στα 25 τα οποία γίνανε 6. Λέω, εδώ και δύο χρόνια έγινε
μια συζήτηση για 25 σημεία, τα οποία έγιναν 6 στο τελευταίο
Περιφερειακό Συμβούλιο.
Λέω λοιπόν το εξής, αυτά τα 6 σημεία πρέπει να γίνουν και
ας έχουμε κάποιες διαφωνίες. Ένα σκέλος είναι αυτό. Εσείς
στεκόσαστε στο ότι 20 χιλιάδες τόνους, εδώ δηλαδή να το πω
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έτσι, να μιλήσω λίγο επιθετικά όπως μίλησε ο Μιχάλης, δηλαδή
υπάρχει εμμονή στο ότι όλα τα σκουπίδια, 20 χιλιάδες τόνους
είχαμε, 20 χιλιάδες τόνους θα έχουμε.
Αυτό

είναι

το

πρόβλημα

μιας

κατηγορίας,

ανεξαρτήτως

πολιτικής τοποθέτησης. Δηλαδή το θέμ α είναι το Χαϊδάρι τους 20
χιλιάδες τόνους θα τους κάνει 10 χιλιάδες μέχρι το 2020: Και τι
μέτρα θα πάρει; Επειδή το ανοίξαμε λίγο το ζήτημα, λέω και εγώ
το εξής, ότι τέσσερα χρόνια… Μισό λεπτό, θα σου πω και για τις
συντάξεις. Επειδή είπε ο Μιχάλης, είπες εσύ ό,τι θέλεις. Μπορώ
να σου απαντήσω, δεν έχω πρόβλημα.
Και δεν έχω πρόβλημα όπου είναι να διαφωνήσω και όπου
είναι να συμφωνήσω. Εγώ τουλάχιστον. Εσείς να σκεφτείτε ότι
αύριο θα είναι απλή αναλογική και εκ των πραγμάτων εκτός απ’
το να λέει ο καθένας τ ο ποίημά του, θα πρέπει να πάρουμε
συλλογικές αποφάσεις για μια σειρά πράγματα, ανεξάρτητα ποιος
θα είναι Δήμαρχος.
Μη χαμογελάτε, γιατί εγώ αυτό το πράγμα το έχω εφαρμόσει
με συνέπεια και καλώ τον ίδιο το Δήμαρχο και το ξέρει αυτό το
πράγμα, σε όσα χρόνι α είμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο ποτέ δεν
ψήφισα μικροπολιτικά. Και έχω το θάρρος της γνώμης μου. Τ ο
κλείνω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάντως

Θοδωρή

οι

υπερασπιστές

του

καπιταλισμού

έχουν

αυτοδυναμία παντού. Να πω και εγώ. Δε θα λέμε ο καθένας ό,τι
θέλει

εδώ.

αυτοδυναμία

Οι
σε

υπερασπισ τές
όλους

τους

αυτού
δήμους.

του

συστήματος

Ολοκλήρωσε.

έχουν
Πες

κλείσιμό σου.
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Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Δεν με αφορά η αυτοδυναμία των υπερασπιστών του συστήματος
εμένα προσωπικά. Και την παράταξή μου. Και αυτό τουλάχιστον
και προγραμματικά κ αι πρακτικά. Δεν έχω πρόβλημα να πω ότι
την παράταξη αυτή τη στήριξε και τη στηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ και οι
Οικολόγοι Πράσινοι και άλλες ομάδες ανθρώπων και απ’ την
Αριστερά και από το Κέντρο κλπ. Και από τους ΑΝΕΛ. Δεν έχω
πρόβλημα να πω αυτό.
Αλλά όπως ξέρετε οι άνθρωποι που βρίσκονται στην τοπική
αυτοδιοίκηση, ακόμα και εσείς το λέτε για τη Λαϊκή Συσπείρωση
ότι είναι άλλο πράγμα το κόμμα σας, αυτοί που είστε μέλη του
κόμματος ή το υπερασπίζεστε και άλλο πράγμα η δημοτική
παράταξη και άλλο ο συνδικαλιστικός φορ έας. Εκτός αν δεν το
λέτε. Τ ουλάχιστον στα προγραμματικά σας κείμενα αυτό λέτε.
Γιατί έχει να διαχειριστεί διαφορετικά ζητήματα. Τ ο κλείνω
αυτό

το

θέμα,

συγνώμη

για

την

παρένθεση.

Αλλά

μια

και

ειπώθηκε. Έτσι, οι παρατάξεις έχουν ένα διαφορετικό ρόλο, οι
διαφορετικές παρατάξεις. Αλλιώς θα κατεβαίνανε τα κόμματα και
θα ήταν και θεσμοθετημένο από το Σύνταγμα πιθανά και θα το
είχαμε αποδεχθεί όλοι. Έχει κάποιο λόγο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή μου ολοκλήρωσε. Μη συνεχίζεις, γιατί δεν είναι έτσι τα
πράγματα. Θα προκαλέσ εις και άλλες παρεμβάσεις.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Δεν προκαλώ τίποτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εάν ο νόμος επέτρεπε να κατέβει ΚΚΕ Χαϊδαρίου, θα κατέβαινε.
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Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Μισό λεπτάκι Πρόεδρε, πρέπει να απαντήσω σε δυο ζητηματάκια
και είμαι σύντομος. Λέω το εξής: Άρα λοιπόν με βάση την
τοποθέτηση του Δήμαρχου εγώ πρέπει να χειροκροτήσω. Δηλαδή
ότι όλα τα έχετε κάνει καλά και κατά συνέπεια κακώς εγώ έβαλα
με αφορμή το ζήτημα αυτό ότι πρέπει να ανασκουμπωθείτε.
Αλλά δεν μου απάντησε μέσα στα τόσα πολλά που είπε και
δεν περιμένω να μου απαντήσει σήμερα, για τους ρυθμούς, γιατί
δέχομαι ότι υπάρχουν οι μπλε κάδοι κλπ κλπ και ότι τώρα θα γίνει
μια μεγαλύτερη προσπάθεια και τα ρέστα. Και δεν το λέω, εγώ
έτσι κι αλλιώς την κριτική την έχω κάνει γι’ αυτά που δεν κάνατε,
με εξαίρεση το πρώτο διάστημα που καλέσατε σε εθελοντικό τον
κόσμο και δεν ανταποκριθήκατε σε δικά μου αιτήματα.
Εγώ λέω το εξής: Ποιοι είναι οι ρυθμοί κάλυψης στην
ανακύκλωση αυτή τη στιγμή με αυτά που γίνονται; Ήταν στο 3%
και έχει πάει στο 9; Έχει πάει στο 10 και δεν το ξέρω; Συγνώμη,
αν έχει πάει στο 9 και στο 10, θα το πω, θα πω συγνώμη είμαι
ανενημέρωτος και πραγματικά υπάρχει μια διαφορά.
Αν όμως είσαστε στο 3 και στο τέλος της τετραετίας αυτής
που πέρασε είμαστε στο 4,5, νομίζω το καταλαβαίνει ο καθένας
που ενδιαφέρεται πραγματικά όχι να κάνει αντιπολίτευση στην
κυβέρνηση, στην περιφέρεια ή να κατακερματίσει το Σπηλιόπουλο
για να πει ότι δεν ξέρει το Διόφαντος και το Φιλόδημος που το
ψήφισα την προηγούμενη φορά.
Αυτά είναι δευτερεύοντα ζητήματα. Εγώ λέω ε πί της ουσίας,
στο Χαϊδάρι να πάμε μαζί με βάση αυτό εδώ, να κάνουμε μια
βόλτα και να πω παιδιά κοιτάξτε να δείτε, εμένα με έπεισε ο
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Σελέκος ότι εδώ γίνεται ανακύκλωση. Εντάξει, έχουμε πρόβλημα
μηχανικής αποκομιδής, θα το λύσουμε αυτό, το αφήνω αυτό το
πράγμα γιατί δεν έγινε και πως. Μην τα πιάσω όλα.
Λέω επί της ουσίας τώρα. Δηλαδή εσύ είσαι ικανοποιημένος
με αυτό που γίνεται; Αν είσαι ικανοποιημένος, συγνώμη. Τ ο
αποσύρω και το θέμα. Εγώ λέω ότι δεν είσαι ικανοποιημένος εκ
των πραγμάτων και φαίνεται απ’ το ν τρόπο που το λες, άσχετα
απ’

την

κριτική,

είναι

μια

κριτική

που

έχει

σχέση

με

τα

προγραμματικά ζητήματα κλπ.
Αλλά εγώ λέω επί της ουσίας. Εγώ λέω, σας καλώ και εγώ
θα βοηθήσω και νομίζω ότι βοηθάω σε αυτό το πράγμα, γιατί για
να ‘ρθω και στο ζήτημα, ο κ όσμος αν ο Σελέκος το είπε λίγο
σεμνά, εγώ σήκωσα ολόκληρη ανάρτηση που απ’ το πάνω Δάσος
ένας

κόπανος

κατέβασε

ένα

τραπέζι

απ’

την

ανάποδη

και

κατέβηκε όλη τη Σωκράτους σαν πλοιαράκι.
Και αν αυτό ήταν αντί για κάθοδος άνοδος και ερχόταν ένας
άνθρωπος τυχα ία έμπαινε, ευτυχώς, αυτό λέγεται τύχη βουνό,
πήγε και σταμάτησε στους κάδους και δεν σταμάτησε σε αμάξια
κλπ. Ότι ο κόσμος έχει μια συμπεριφορά, ισχύει αυτό παντού και
σε άλλους δήμους, επειδή παρακολουθώ το θέμα τι γίνεται, το
25% αυτών που ανακυκλώνουν άλλοι δήμοι που είναι πολύ πιο
μπροστά, στο 10% αυτή τη στιγμή.
Υπάρχει διπλανός δήμος που πήγα, παρακολούθησα να δω
τι γίνεται. Και πήρα στοιχεία. Τ ο 10% θα ήταν 12,5 ή 13,5%, γιατί
το 25% γυρίζουν πίσω. Δηλαδή επειδή ο κόσμος είναι ηλίθιος να
το πω έτσι και πετάει οργανικά μέσα, δε λέω ότι πετάει ό,τι να
είναι.
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Εγώ για να το τελειώσω αυτό το θέμα, σας καλώ και
πολιτικά και με ανακοινώσεις και με οτιδήποτε άλλο και εγώ θα
συμβάλλω, εγώ τουλάχιστον θα ανοίξω μέτωπο, το λέω έτσι,
θεωρώ ότι είναι απαράδεκτο, αλλά πρέπει και ο δήμος να δώσει
μια λύση, οι επαγγελματίες και φωτογραφικό υλικό θα σηκώσω
και συγκεκριμένο και ας μην ψηφίσει κανένας, δεν με ενδιαφέρει.
Δεν μπορεί ο άλλος τα κουτιά που είναι χαρτόκουτα και τα
χαρτόκουτα

είναι

το

50%

του

χαρτιού.

Δηλαδ ή

αν

κάναμε

ανακύκλωση στο δήμο, θα είχαμε 120 χιλιάδες από ανακύκλωση
χαρτιού και 120 χιλιάδες από χαρτί συσκευασίας, 240. Στην καλή
εκδοχή.
Αυτά όλα τα πετάει ο καθένας όπου γουστάρει. Δηλαδή
περνάει

το

απορριμματοφόρο,

εδώ

θα

συμφωνήσω

με

το

Δήμαρχο, τ ην Καραϊσκάκη την καθαρίζει στις 11 η ώρα γιατί
τυχαίνει να είμαι έξω και στις 12:30 η Καραϊσκάκη είναι…

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εκτός από το να κατηγορήσουμε τον κόσμο λέω κάντε κάτι
παραπάνω. Και εγώ θα είμαι μαζί σας σε αυτό το πράγμα. Και
όλο το Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι μαζί σε αυτό το πράγμα, γιατί
εγώ

βάζω

ότι

υπάρχει

και

πρόβλημα

διαπαιδαγώγησης

του

Εντάξει,

εγώ

κόσμου.
Αλλά

είστε

χρεωμένοι

και

εσείς.

πες

ότι

υπερβάλω, υπερασπίζομαι, ό,τι θέλεις κλπ κλπ, αλλά νομίζω ότι
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και εσείς χ άσατε χρόνο σε μια σειρά πράγματα που δυνητικά
νομίζω θα τα θέλετε. Και τελείωσα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Για να το κλείσουμε δυο κουβέντες. Πρέπει να πω δυο κουβέντες
θα πω μόνο. Κοιτάξτε, κανένας δεν μπορεί να πει ότι είναι
ικανοποιημένος ή ότι αρκούν αυτά τα οποία έχουν γίνει. Ιδιαίτερα
για το θέμα της ανακύκλωσης, όσο το δυνατόν περισσότερη
ανακύκλωση γίνεται και σε όλα τα είδη ξεχωριστά, τόσο το
καλύτερο για όλους μας, για το περιβάλλον, για τον άνθρωπο τον
ίδιο. Δεν το συζητάμε αυτό. Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο.
Από εκεί και πέρα όμως νομίζω ότι θα πρέπει κάποιος να
έχει κλειστά τα μάτια για να μην καταλαβαίνει τον αγώνα που
δίνουμε

σα

δήμος

όταν

προσπαθούμε

με

δύο

ή

με

τρία

απορριμματοφόρα στην καλύτερη περίπτωση, να πάρουμε και τα
σκουπίδια και την ανακύκλωση.
Όταν

πηγαίνουμε

στην

ανακύκλωση

και

ζητάμε

απεγνωσμένα να μας δώσει ακόμα ένα απορριμματοφόρο και να
μας δώσει μπλε κάδους επιπλέον για να καθαρίζουμε και μας λέει
όχι,

δεν

σας

δίνω.

Καταλαβαίνεις

ότι

αυτό

που

είπα

πριν

προφανώς ή δεν το κατανόησες ή δεν κα τάλαβες ότι δεν είναι ίδια
η δυνατότητα που έχει ένας δήμος με τα προβλήματα που έχουμε
εμείς, σε πρόβλημα στόλου δηλαδή, με κάποιον άλλο δήμο ο
οποίος

έχει

τη

δυνατότητα

να

βγάλει

πολύ

περισσότερα

αυτοκίνητα.
Ξέρεις ότι σε εμάς ένα ποσοστό της ανακύκλωσης χάνεται
γιατί ο κόσμος πηγαίνει και ρίχνει στην ανακύκλωση μέσα και
σακούλες απορριμμάτων; Πρέπει κάποιος να τα πάρει υπόψη του
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όλα αυτά. Εγώ αυτό που είπα πριν είναι μακάρι να μας δίνανε τη
δυνατότητα να έχουμε εξοπλισμό και προσωπικό και να κάνουμε
αυτό το πρόγραμμα της ανακύκλωσης όλων των ειδών, σε γυαλί,
χαρτί, σίδηρο, ξύλο, οτιδήποτε μπορείς να φανταστείς, να το
κάνουμε σε όλες τις γειτονιές.
Αυτό όμως σημαίνει ότι πρέπει να έχεις πρώτον, πάρα
πολλές θέσεις. Εδώ τώρα σκοτώνονται κυριολεκτικά για έναν
κάδο, που θα μπει ένας κάδος. Άντε βάλε τέσσερις κάδους. Γιατί
μη μιλάς πιλοτικά που το κάνουν σε μια πλατεία. Σου είπα και
πριν το παράδειγμα που λες είναι σε μία πλατεία. Σε μία πλατεία
μπορούμε

και

εμείς

να

βάλουμε

τέσσερις

κάδους,

να

τους

φωτογραφήσου με και να βάλουμε και ένα stand ενημέρωσης του
κόσμου και να πούμε κάνουμε περιβαλλοντικό πρόγραμμα. Δεν
είναι έτσι τα πράγματα.
Ούτε θα έρθει ο κάτοικος του Δάσους αν βάλουμε ένα τέτοιο
σε

μία

κεντρική

πλατεία

να

ρίξει

το

σίδερο

μέσα.

Να

μη

γελιόμαστε. Γι ’ αυτό λέω ότι όλα αυτά που γράφονται εδώ πέρα
είναι θεωρητικά μόνο, αλλά στην πράξη δεν έχουν καμία βάση.
Και δεν μπορείς να μας συγκρίνεις με τέτοιους δήμους.
Εμείς
καμπάνια

πάντως
για

ανακυκλώσιμα

την

θα

κάνουμε

ό,τι

κομποστοποίηση

υλικά.

Θα

κάνουμε

είναι
και
σε

δυνατόν
για

τα

σχέση

και

μια

υ πόλοιπα
με

την

ευαισθητοποίηση του κόσμου να προστατεύει και ο ίδιος όσο
μπορεί το περιβάλλον και με τον εξοπλισμό που θα έρθει το
επόμενο διάστημα πιστεύουμε ότι θα βελτιωθεί πάρα πολύ η
πόλη.
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Όσο για το πρόγραμμα α υτό επειδή ειπώθηκαν τώρα και θα
ψηφίσουμε σχετικά με τον ΕΣΔΚΝΑ ή το Διόφαντο, να μην
παίζουμε.

Θα

μπορούμε

και

εμείς

να

πούμε

και

τα

δυο

προγράμματα. Και να βάλεις δύο κάδους που δεν θα έρχεται
κανένας να παίρνει, γιατί αν δεν υπάρχει και το αναγκαίο το υλικό
για να πάρει κάποιος, μετά από κάποιο διάστημα μπορεί να σου
πει δεν έρχομαι να το πάρω καθόλου.
Δηλαδή δεν μπορείς να βάλεις δύο κάδους για χαρτί στο ίδιο
σχολείο. Είναι υπερβολή. Γιατί να μην βάλεις τον έναν που έχεις
και αποτέλεσμα; Ο ΕΣΔΚΝΑ δε δ ίνει χρήματα. Ο Διόφαντος, το
Υπουργείο Παιδείας δηλαδή για να το πούμε Έτσι, δίνει χρήματα.
Δίνει υλικά για τα σχολεία. Είναι βασική διαφορά.
Και το λέω και στις άλλες παρατάξεις, γιατί πήραν μία θέση
γενικά και αόριστα, άντε και τα δύο, όταν το ένα σου δίνει και το
άλλο δε σου δίνει. Και εδώ να πούμε και τελειώνω, γι’ αυτό που
είπες για το οικονομικό όφελος που έβγαλες και ένα όφελος 250
χιλιάδες και δεν ξέρω πως βγαίνει αυτό, πρέπει να ξέρεις ότι η
ανακύκλωση

αυτό

που

κάνει

είναι

να

σου

παίρνει

τα

ανακυκλούμενα υλικά και όχι να σου δίνει χρήματα.
Η ανακύκλωση δε δίνει χρήματα, για να το ξέρεις και αυτό.
Άρα λοιπόν δεν μπορεί να μου λες ότι θα έχεις όφελος 250
χιλιάδες.
ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω ότι μπορούμε να το κλείσουμε τώρα εδώ.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Δεν καταψηφίζουμε. Ψηφίζουμε τη συμμετοχή στο πρόγραμμα το
οποίο είμαστε ήδη.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καταγράφηκε, θα καταγραφεί και στην απόφαση. Πάμε παρακάτω.

ΘΕΜΑ 6 ο
Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2018 Απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την διενέργεια Ανοικτού
Διαγωνισμού με τίτλο «Προμήθεια Τροφίμων για τους
Παιδικούς Σταθμούς και τους Άπορους Δημότες του Δήμου
Χαϊδαρίου και για τη λειτουργία των «Δομών» - Κοινωνικό
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Συσσίτιο (ΕΠ 2014 -2020 - ΟΠΣ
5001522) για τα έτη 2018, 201 9-2020»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 6 ο , τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 128/2018 Απόφαση του
Δημοτικού

Συμβουλίου

Διαγωνισμού με τίτλο

σχετικά

με

την

διενέργεια

Ανοικτού

«Προμήθεια Τ ροφίμων για τους Παιδικούς

Σταθμούς και τους Άπορους Δημότες του Δήμου Χαϊδαρίου και για
τη

λειτουργία

των

«Δομών»

-

Κοινωνικό

Παντοπωλείο

και

Κοινωνικό Συσσίτιο.
Η τροποποίηση γίνεται γιατί ο επιμερισμός της δαπάνης είχε
γίνει σε δύο έτη, ενώ έπρεπε να γίνει σε τρία. Υπάρχει αντίρρηση;
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 7 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης πρακτικών γνωμοδότησης της
Επιτροπής Δημοσίων Συμβάσεων/ Προμηθειών του
διαγωνισμού με τίτλο: Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
για τη Συμμετοχή στην Διαδικασία Ανάδειξης Αναδόχου με
Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση Διακήρυξης για τ ην
Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου
Χαϊδαρίου Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

7ο,

λήψη

γνωμοδότησης

απόφασης

της

περί

Επιτροπής

έγκρισης
Δημοσίων

πρακτικών
Συμβάσεων/

Προμηθειών του διαγωνισμού με τίτλο: Πρόσκληση Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος

για τη Συμμετοχή στην Διαδικασία Ανάδειξης

Αναδόχου με Διαπραγμάτευση χωρίς Δημοσίευση Διακήρυξης για
την Προμήθεια Φρέσκου Γάλακτος για το Προσωπικό του Δήμου
Χαϊδαρίου Έτους 2018.
Έχετε

το

εισηγητικό,

το

πρακτικό.

Υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Ο μόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση τιμών: α)
Αναλογούσα δαπάνη κατασκευής αγωγού ακαθάρτων και β)
Δαπάνη κατασκευής εξωτερικής διακλάδωσης ακαθάρτων

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

69

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 8 ο , λήψη απόφασης για την επικαιροποίηση τιμών: α)
Αναλογούσα
Δαπάνη

δαπάνη

κατασκευής

κατασκευής

αγωγού

εξωτερικής

ακαθάρτων

διακλάδωσης

και

β)

ακαθάρτων.

Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του έργου:
«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩ Ν ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

9ο,

χορήγηση

Παράτασης

Προθεσμίας υλοποίησης του

έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤ ΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤ ΥΘΕΑΣ».
Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του έργου:
«ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ
ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΙΣ ΟΔΟΥΣ ΚΥΠΡΙΩΝ ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ &
ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα 10 ο , χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του
έργου: «ΑΝΑΚΑΤ ΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤ ΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤ ΕΥΣΗΣ ΛΥΜΑΤ ΩΝ
ΚΑΙ

ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

ΑΡΕΟΠΟΛΕΩΣ» .

ΣΤ ΙΣ

ΟΔΟΥΣ

Υπάρχει

κάτι

ΚΥΠΡΙΩΝ

ΑΓΩΝΙΣΤ ΩΝ

συνάδελφοι;

&

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 11 ο , έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.
Έχετε

τον

πίνακα

και

τον

συμπληρωματικό.

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Απολογισμού & Ισολ ογισμού
της Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2017
(σχετ.: 49/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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12 ο ,

Θέμα

λήψη

Ισολογισμού

απόφασης

της Κοινωφελής

περί

71
έγκρισης

Απολογισμού

&

Επιχείρησης του Δήμου, οικον.

έτους 2017. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφ ωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. έτους 2018 (σχετ.: 46/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 13 ο , λήψη απόφασης περί έγκρισης τρο ποποίησης του
Ετήσιου Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου,

οικον.

έτους

2018.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Νομίζω τα γράφει όλα το εισηγητικό. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. έτους 2018
(σχετ.: 47/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα 14 ο , λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της Κοινωφελής
Επιχείρησης

του

Δήμου,

οικον.

έτους

2018.

Υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
Έγκριση ή μη κοπής δέντρων στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας (σχετ. 43 -44-45-56-47/2017 Απ. Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 15 ο , εκ της Επιτροπής Ποιότητας Ζω ής, έγκριση ή μη κοπής
δέντρων

στα

όρια

αρμοδιότητας

του

Δήμου

μας.

Έχετε

το

εισηγητικό. Έχετε δει τις περιπτώσεις και τις αποφάσεις της ΕΠΖ.
Υπάρχει κάτι; Ο κ. Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Δε θα πω πολλά, νομίζω ότι αυτό το θέμα το έχουμε σαν
παράταξη εξαντλήσει. Και εσείς βέβαια σα διοίκηση το έχετε
εξαντλήσει. Φαίνεται νομίζω η άποψή σας. Δεν ξέρω, καταρχήν
ένα διαδικαστικό. Αυτά τα δέντρα έχουν ήδη κοπεί; Γιατί είδα ότι
στην Οδυσσέως κόπηκε. Άρα τι ψηφίζουμε; Γιατί η Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής παρέπεμ ψε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχει πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για επικίνδυνες
περιπτώσεις δέντρων να κόβονται με την απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Άλλωστε ο νόμος προβλέπει να κόβονται τα
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δέντρα με απόφαση της Επιτροπής Πο ιότητας Ζωής. Τ ο φέρνουμε
στο δηλαδή εμείς σα δημοτική αρχή καλή τη πίστη. Νομίζω ότι
ήμασταν σαφείς.
Επικυρώνουμε αυτές τις αποφάσεις και τις συζητάμε στο
Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορεί και με απόφαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής να κοπούν.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Τ έλος πάντων. Θα ήθελα να πω δυο λόγια. Εδώ υπάρχει ένα
πρόβλημα. Εμείς έχουμε διαφωνία και επί της ουσίας και επί της
διαδικασίας. Επί της ουσίας, πολλά απ’ αυτά τα πεύκα για μας
μπορούν να στηριχθούν. Δηλαδή το πεύκο στην παιδική χαρά
Σπάρτης και Ελπί δος είναι μέσα στην παιδική χαρά και μπορεί να
στηριχθεί. Τ ο δέντρο στη Γεωργίου Παπανδρέου το οποίο είναι
παράλληλα στο δρόμο, για μας μπορεί να στηριχθεί.
Τ έλος πάντων μπορούμε να το συζητήσουμε. Μπορεί στην
Παπανδρέου να μου πείτε ότι δεν μπορεί να στη ριχθεί, αλλά το
δέντρο στην παιδική χαρά δεν μπορώ να δεχθώ ότι δεν μπορεί να
στηριχθεί. Αυτό είναι ως προς την ουσία.
Εδώ υπάρχουν κάποιες εισηγήσεις της Τ εχνικής Υπηρεσίας
και της Υπηρεσίας Πρασίνου οι οποίες είναι αναιτιολόγητες για
μένα. Δηλαδή δεν υπ άρχει, έχει επικίνδυνη κλίση και προτείνεται
η κοπή του. Δηλαδή δεν προτείνεται τίποτα άλλο, μόνο η κοπή
του; Δηλαδή ή μαύρο ή άσπρο είναι; Είναι ξερό και προτείνεται η
κοπή του; Δηλαδή δεν αιτιολογείται απ’ την Υπηρεσία τι γίνεται.
Για μένα αυτό δείχνει κ αι την αντίληψη και της διοίκησης.
Δηλαδή για τον βραχυχίτωνα, όπου εγώ δεν αντιτίθεμαι συνήθως,
μόνο

για

τα

πεύκα

έχω

σοβαρές

ενστάσεις,

αλλά

για

11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 3 ης ΙΟΥΛΙΟΥ 2018

τον

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

74

βραχυχίτωνα όπου η αρμόδια Υπηρεσία λέει ότι έχει επικίνδυνη
κλίση και είναι κατακόρυφος, δεν λέει ότι εί ναι ξερός. Σας το
επισημαίνω στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και το ξαναφέρνετε
εδώ και λέτε ότι έχει επικίνδυνη κλίση.
Για μένα προσβάλει και το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και
εσάς,

να

λες

κάτι

ότι

έχει

επικίνδυνη

κλίση

και

να

είναι

κατακόρυφο. Μπορούσατε να πε ίτε, να αναμορφώσετε, να πείτε
ότι είναι ξερό, αν ήταν. Αλλά το να έρχεστε τώρα εδώ και να λέτε
ότι προτείνετε την κοπή του βραχυχίτωνα επειδή έχει επικίνδυνη
κλίση

και

αυτός

ο

έρημος

να

αντιστέκεται

και

να

κατακόρυφος, για μένα προσβάλλετε εσάς πρώτ α απ’

είναι

όλα και

μετά και τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτά.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Επειδή είπαμε για την ουσία και για τη διαδικασία, πολλές φορές
και ειδικά νομικά η διαδικασία έχει άμεση σχέση με την ουσία. Τ ι
εννοώ. Όταν ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτή η περιβόητη
λήψη απόφασης να υπάρχει ανέκκλητη εντολή να κόβονται τα
δέντρα, σας είπαμε και εγώ και ο κ. Ασπρογέρακας, δεν ξέρω αν
το είπε και ο κ. Φουρλής, ότι αυτά ρυθμίζονται απ’ τις γενικές
διατάξεις

των

γενικών

αρχών

του

νόμου

περί

κατάστασης

ανάγκης.
Είναι τα πρώτα άρθρα του αστικού κώδικα. Απλά σε αυτή
την περίπτωση επειδή δεν υπάρχει ειδική εντολή, θα πρέπει η
αιτιολογία όπως αναφέρουμε εδώ πέρα να είναι πιο θεμελιωμένη,
ώστε

να

σας

καλύπτει

σε

περίπτωση

που

κάνετε

ενέργειες.
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Τ ώρα επ ειδή έχετε αυτή την εντολή, βλέπουμε και την
αοριστία αυτή στις εισηγήσεις και στις αποφάσεις τις οποίες
λαμβάνετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Όσο

μεγαλώνουμε

μαθαίνουμε.

Κατάλαβα

ότι

δεν

είναι

απαραίτητο να έρχεται το θέμα στο Δημο τικό Συμβούλιο. Αυτό δεν
το ήξερα. Όταν εγώ τοποθετιόμουν ότι έλεγα ότι σε αυτή τη
συζήτηση δε θέλω να μπαίνω και έχω εμπιστοσύνη στην Τ εχνική
Υπηρεσία

κλπ,

τώρα

έμαθα,

δεν

το

ήξερα,

ότι

δεν

είναι

απαραίτητο να έρχεται στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Εγώ λέω Πρόεδρε, διαδικαστική τοποθέτηση κάνω, δε θέλω
να ξαναέρθει θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όποιος διαφωνεί
με την απόφαση της Ποιότητας Ζωής ας το φέρνει αυτός. Όποιος
θέλει.
Νομίζω

ότι

απαλλάσσουμε
σημαντικά,

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

από

μια

σειρά

πράγμα τα,

άκουσα

με

ενδιαφέρον

και

πρέπει
είναι

να

πάρα

παρακολουθώ

το

πολύ
την

αρθρογραφία του συνάδελφου Καρατζαφέρη που γράφει γι’ αυτό
το θέμα και αυτά που είπε ο συνάδελφος ο Ντηνιακός επί της
μεθοδολογίας, της αιτιολογίας εννοώ για την προστασία του
Δημοτικού Συμβουλίου και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Τ α παίρνω υπόψη μου και νομίζω θα τα πάρετε και εσείς.
Εγώ δε θέλω να ξανάρθει. Δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Αντί να
απέχω, εγώ διαδικαστικά θα βάζω ζήτημα κάθε φορά που θα
κουβεντιάζεται ένα τέτοιο θέμα, θα ε πικαλούμαι τον κανονισμό
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αυτόν που δεν τον είχα υπόψη μου και θα ζητάω να μην το
κουβεντιάζουμε σα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Απ’ τη δική σας πλευρά εννοώ, θα βάζω διαδικαστικό
ζήτημα απ’ τη δική σας πλευρά. Αν κάποιος συνάδελφος που
διαφωνεί με την από φαση της Ποιότητας Ζωής θέλει να το φέρει,
βεβαίως έχει το δικαίωμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η κυρία Γεωργιάδη.
Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ :
Να μεταφέρω την άποψη του κ. Μποζίκα, ο οποίος με ενημέρωσε
ότι επισκέφτηκε τους δρόμους όπου υπάρχουν τα δέντρα και ο
οποίος συμφωνεί με την κοπή τους, διότι απ’ ότι διαπίστωσε
υπάρχει

επικίνδυνη

κλίση

των

συγκεκριμένων

δέντρων

στη

Σουκαντζίδη, Παπανδρέου, Σωκράτους και Σπάρτης εκεί στην
παιδική χαρά. Και εκ παραδρομής να πω ότι ψηφίζω και την
εισήγηση του κ. Σπηλιόπουλου. Δεν κατάλαβα πρώτα τ ι ψηφίζαμε,
για να γραφτεί στα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κ. Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Δύο πράγματα θα πω. Τ ο είχα επαναλάβει και στην προηγούμενη
συζήτηση που έγινε, πόσο εύκολο όταν είσαι έξω από το χορό
παίρνεις και λες ό,τ ι θέλεις. Είναι κάποιες λειτουργίες του δήμου
υπηρεσιακά, εμείς έχουμε την πολιτική ευθύνη, τυχαίνει να έχω
δουλέψει 30 χρόνια δίπλα σε κάποιους συναδέλφους και θα σας
πω κ. Καρατζαφέρη γιατί βλέπω επιμένετε το μπορούμε να τα
ταπώσουμε, να τα κάνουμε ό,τι θέλετε, δε θα πω στηρίξουμε.
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Και πόσο πιάνεστε αδιάβαστοι. Μετά την κακοκαιρία της
Κυριακής τέσσερα πεύκα και συγκεκριμένα στην Ελπίδος, γιατί
μένετε και στη γειτονιά, πόσο ήταν το πεύκο, που είναι το πεύκο
που είναι δίπλα στη μάντρα και που είχε πάρει κλ ίση και αν
έχουμε το Θεό μας να το στηρίξουμε. Τ ώρα θα σας πω ένα
παράδειγμα για το πεύκο που έπεσε στο Λουξ, δεν ξέρω αν το
είδατε, μπορεί να μη μένετε Χαϊδάρι, δεν ξέρω, παρεμβήκαμε σε
μηδέν χρόνο.
Δηλαδή

έτυχε

να

είναι

κάποια

συνάδελφος

η

Αλεξία

συγκεκριμένα και πήρε τηλέφωνο και σε μηδέν χρόνο και γερανό
και η ΔΕΗ και παπαγαλάκι και απεγκλωβίσαμε το δρόμο σε μία
ώρα. Σε άλλες καταστάσεις κλείνανε κάποιοι τους δρόμους με τις
μέρες.
Δε θέλω να δικαιολογήσω ότι είμαστε καλοί ή θέλουμε να
κόβουμε πεύκα, γ ιατί ο κ. Ντηνιακός σε λίγο θα κάνει και καμιά
δίκη για τον Κουτσόγιωργα. Εμείς θέλουμε να κόψουμε τα πεύκα;
Μόνο αν νομίζετε ότι είμαστε άρρωστοι και δεν έχουμε τι να
κάνουμε στην Καθαριότητα ή στο Πράσινο και παίρνουμε ένα
πριόνι και κόβουμε πεύκα.
Υπάρχει ανάγκη να κοπούν γιατί εάν πέσει το πεύκο κ.
Ντηνιακέ εγώ θα πάω φυλακή και ο Δήμαρχος. Εσείς θα κάνετε
βόλτες και θα λέτε τα κορόιδα. Δεν μπορώ να το δεχθώ. Η
πλημμύρα που έγινε, το πεύκο αυτό στην Αγωνιστών το ξέρετε ότι
έφυγε από το νερό, που κατέβαι νε από τον Προφήτη Ηλία νερό,
ξέπλυνε τελείως τη ρίζα και με τη βροχή που έπεσε πήρε κλίση
και κατά τύχη το κράτησαν τα καλώδια; Κατά τύχη.
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Για να είμαστε και σε κάποια πράγματα σοβαροί. Δηλαδή
στην Κύπρου σας έχω πει πάτε να δείτε το πεύκο που είναι μέσα
στην πλατεία κατάξερο πίσω από το θάλαμο του ΟΤ Ε. Σας το έχω
πει.

Δηλαδή

κοιτάτε,

πώς

κοιτάτε;

Δεν

ξέρω,

πού

κάνετε

περατζάδα; Δεν μπορώ να το καταλάβω.
Θα σας πω και για τον βραχυχίτωνα. Δεν ξέρω εάν ήσασταν
στην Επιτροπή, ήταν τα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ και έχ ει σηκώσει και
το πεζοδρόμιο και πάρθηκε απόφαση, όχι εμείς, η εισήγηση και
της Τ εχνικής Υπηρεσίας και του Πρασίνου. Αν έχετε τέτοια
δυνατότητα ελάτε να αναλάβετε μια υπηρεσία.
Κοιτάξτε να δείτε, η επικίνδυνη κλίση αναλόγως από πού το
βλέπεις. Αν είσαι από την ανηφόρα το βλέπεις ίσιο, αν είσαι απ’
την κατηφόρα το βλέπεις στραβό. Δεν ξέρω από πού το είδες και
δεν μπορώ να σε κρίνω. Δηλαδή κάποια πράγματα…. Τ έλος
πάντων.
Εγώ

σας

επισημαίνω

και

κλείνω,

εγώ

θα

σας

είχα

παρακαλέσει, εγώ θυμάμαι όταν δούλευα και τώρα που βγήκα στη
σύνταξη, ό,τι συνέβαινε έτρεχα για το Χαϊδάρι. Εσείς μάλλον
τρέχετε για άλλο Χαϊδάρι για την πάρτη σας. Σας το λέω με όλη
την ευθύνη. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Τ σουκνίδας, εντεταλμένος σύμβουλος στο περιβάλλον στο
Πράσινο.
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Σε σχέση με την αναφορά που έγινε για την Παπανδρέου και το
ότι υπήρχε η πιθανότητα να γίνει στήριξη γιατί ήταν πλαγίως
προς την πλευρά του πεζόδρομου, κ. Καρατζαφέρη πραγματικά
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εγώ ο ίδιος ρώτησα αν είναι εφικτό να γίνει αυτό. Η κυρία
Παράσχου μου έδωσε χαρτί με εισαγγελική απόφαση χρόνων για
την κοπή του συγκεκριμένου δέντρου.
Πάμε στο επόμενο σε σχέση με την αναφορά που κάνατε για
την παιδική χαρά. Παρόλο που η παιδική χαρά είναι ανενεργή,
δυστυχώς μετά από παρακολούθηση που έγινε και συ ζήτηση με
τους κατοίκους της περιοχής, μπαίνουν παιδιά μέσα και παίζουν.
Όταν εγώ έβαλα την κυρία Παράσχου μέσα και μου έδειξε τα
στοιχεία σε σχέση με το ότι ο κορμός έχει ακουμπήσει ήδη τα
κάγκελα και αν θυμόσαστε καλά στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
το είχα φωτογραφήσει εγώ ο ίδιος και σας το είχα δείξει, γιατί
εσείς κοιτάγατε άλλο πεύκο.
Σε οποιαδήποτε περίπτωση η κυρία Παράσχου μου είπε ότι
εγκυμονεί ο κίνδυνος να σπάσει το κορμός λόγω του ότι έχουν
μπει τα κάγκελα μέσα και να πέσει προς την πλευρά του δρ όμου,
με αποτέλεσμα ανάλογα αν υπάρχει αυτοκίνητο ή περνάει ο
οποιοσδήποτε πεζός, να γίνει ζημιά.
Και βέβαια για το τρίτο και το πιο σοβαρό, ήταν αυτό στην
Οδυσσέως που πραγματικά το είδατε και εκείνο σε σχέση με το
φούσκωμα που είχε κάνει στο σημείο της ρ ίζας, αλλά πολύ
περισσότερο

το

ότι

εγκυμονεί,

γιατί

είναι

δρόμος

με

τακτή

κυκλοφορία και πολύ περισσότερο σε σχέση με το ότι περνάνε
παιδιά.
Υπήρχε η αναγκαιότητα το ότι η κλίση που είχε πάρει ήταν
τόσο επικίνδυνη και στην κυριολεξία κρατιόταν αν θυμάμαι και
από δύο καλώδια επάνω ψηλά. Γι’ αυτά τα θέματα εγώ ζήτησα
απ’ την κυρία Παράσχου πραγματικά αν μπορούμε να κάνουμε
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κάτι και η ίδια, ενώ πολλές φορές το ξέρετε και σας το έχω πει,
εγώ ζητάω από την κυρία Παράσχου πραγματικά να μου δείξει αν
το Πράσινο τ ο χαρακτηρίζει για κοπή. Και ήταν η απόφαση τέτοια
που μου είπε ότι πρέπει να κοπούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Θα ξεκινήσω διαβάζοντας ένα έγγραφο της Υπηρεσίας Πρασίνου
της κυρίας Παράσχου που είναι γεωπόνος και το υπογράφει ο
Διευθυντής

της

Υπ ηρεσίας

της

Διεύθυνσης

Προστασίας

Ελέγχου Περιβάλλοντος.
Θέμα: Διαδικασίες για τις κοπές δέντρων στο δήμο
Με το παρόν έγγραφο σας ενημερώνουμε ότι το Τμήμα
Πρασίνου

της

Περιβάλλοντος
γραπτά

Διεύθυνσης
δέχεται

αιτήματα

Προστασίας

ετησίως

δημοτών

κατά

και

μέσο

που

Ελέγχου
όρο

110

αφορούν

σε

πραγματοποίηση ελέγχων δέντρων σε πεζοδρόμια και
κοινόχρηστους χώρους.
Δέχεται

επίσης

αιτημάτων

με

το

προσθέτω

ότι

ο

αντίστοιχο
ίδιο

θέμα,

Δήμαρχος,

αριθμό

220
ο

τηλεφωνικών

δηλαδή ».

Και

Αντιδήμαρχος

εγώ

και

οι

υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι δεχόμαστε τουλάχιστον
άλλα 200, 300 αιτήματα.
«Στο

ήμισυ

περίπου

των

αιτημάτων

γραπτών

και

προφορικών, ζητείται άμεση κοπή. Με την παραλαβή του
αιτήματος από την Υπηρεσία, πραγματοποιείται αυτοψία
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απ’ τους γεωπόνους του δήμου για τη διαπίστωση της
κατάστασης.
Εάν το δέντρο χαρακτηριστεί ως υγιές και ως μη
επικίνδυνο, αλλά έχει προκαλέσει ζημιές σε πεζοδρόμια ή
σε παρακείμενους μαντρότοιχους, το αίτημα διαβιβάζεται
στην Τεχνική Υπηρεσία του δήμου για επισκευή των
ζημιών».
Έχουμε λοιπόν τη γεωπόνο και την Τ εχνική Υπηρεσία που
ελέγχουν τι ακριβώς συμβαίνει.
«Ένα δέντρο κρίνεται επικίνδυνο όταν έχει ξεραθεί
από φυσικά αίτια, σήψη ή εξασθένηση του κορμού κλπ ή
ανθρωπογενή

αίτια,

πρόσκρουση

αυτοκινήτου,

κοπή

ριζών για εγκατάσταση ή επισ κευή υπογείων δικτύων
οργανισμών ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ κλπ».
Εδώ

είχαμε

πρόσκρουση

αυτοκινήτου

στην

Αγωνιστών

Στρατοπέδου πολλές φορές και θα σας πω μετά αν συμφωνείτε
και στα δύο να κοπούν ή όχι τα δύο επόμενα στ ην Αγωνιστικών,
αριστερά όπως κατεβαίνουμε. Αν συ μφωνείτε ή όχι. Στο τέλος
πείτε μου αν συμφωνείτε ή όχι να κοπούν αυτά τα δύο δέντρα.
Και βέβαια και τα ανθρωπογενή αίτια που είναι η κοπή ριζών
για εγκατάσταση κλπ, είχαμε την τεράστια καταστροφή που έγινε
στον πεζόδρομο της Καραϊσκάκη όταν έγινε η διαμό ρφωση με την
κοπή των ριζών που είχαμε μετά από χρόνια, γιατί είναι ζωντανός
οργανισμός το δέντρο και το πεύκο κυρίως, που είχαμε αυτά τα
αποτελέσματα στην Καραϊσκάκη.
«Εφόσον το δέντρο κριθεί από τους γεωπόνους επικίνδυνο»,
οι γεωπόνοι πιστεύω ότι κάτι π ερισσότερο ξέρουν από εσάς κ.
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αποστέλλει

έγγραφο

στην

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του δήμου όπου εισηγούμεθα την κοπή
του».

Κάτι

περισσότερο

ξέρουν αυτοί

και

είναι

υπηρεσιακοί

παράγοντες, δεν είναι ούτε καν έχουν σχέση και με το χώ ρο μας
αυτοί.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ο ένα που λες για το κατακόρυφο. Τ α υπόλοιπα που διαφωνείς;
Τ ο ξερό δέντρο που διαφώνησες στη Φλέμινγκ που όλος ο
κόσμος έχει ξεσηκωθεί τι λες; Όλα τα έχεις καταψηφίσει. Θα πω
μετά γι’ αυτ ό.
«Η πραγματοποίηση της κοπής του δέντρου γίνεται
μετά από σχετική εισήγηση και της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής και του Δημοτικού Συμβουλίου, όπου χρειάζεται.
Απ’

το

σύνολο

των

σχετικών

με

κοπή

δέντρων

αιτημάτων, μόνο ένα στα δέκα αιτήματα καταλήγει σε
κοπή.

Τα

υπόλοιπα

η

Υπηρεσία

Πρασίνου

τα

αντιμετωπίζει με τις προβλεπόμενες εργασίες κλαδέματος,
ραντίσματος, υποστυλώσεων κλπ, έτσι ώστε και το δέντρο
να διασωθεί και να αρθούν οι όποιοι κίνδυνοι πτώσης.
Εν κατακλείδι, η Υπηρεσία Πρασίνου εισηγείται κοπές
δέντρων μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και μόνο όταν
έχουν

αποκλειστεί

όλες

οι

άλλες

μέθοδοι

μέσω

των

οποίων τα εν λόγω δέντρα θα μπορούσαν να διατηρηθούν
στη ζωή».
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Αυτό είναι το έγγραφο των ειδικών. Εγώ έχω πει και άλλες
φορές ότι μπορεί να είναι οποιοσδήπ οτε πολύ καλός στο πτυχίο
του, στην επιστήμη του, αλλά δεν μπορεί να τα κάνει όλα και να
τα ξέρει όλα. Είναι πολύ εγωιστικό, πολύ αλαζονικό αυτό το
πράγμα.
Τ ώρα τι γίνεται και γιατί επανέρχεται και ξανά και ξανά και
ξανά το θέμα των δέντρων. Δεν είναι τυχ αίο καθόλου αυτό. Έχουν
βρει ένα πεδίο στο οποίο θέλουν να χτυπήσουν στην οικολογική,
στην περιβαλλοντική συνείδηση κάποιον και να πουν ότι ξέρετε
κάτι, αυτή η δημοτική αρχή κόβει δέντρα, ενώ δεν έπρεπε να
κοπούν, παραβλέποντας σας είπα και πάλι και το έγγ ραφο αυτό
και τα στοιχεία που υπάρχουν και τις καταγγελίες κάθε μέρα και
τις αναφορές των κατοίκων και όλη αυτή την κατάσταση που
γίνεται γύρω από τα πεύκα και τα δέντρα γενικά.
Εδώ βέβαια το παίζουν και πονηροί. Δηλαδή αν κοπεί το
δέντρο φταίμε. Αν πέσει το δέντρο εκεί να δείτε πόσο φταίμε. Και
πόσα παραδείγματα δέντρων έχουμε που πέσανε; Πάρα πολλά
παραδείγματα.

Γιατί

σας

λέω

και

πάλι

ότι

το

δέντρο

είναι

ζωντανός οργανισμός και τι να κάνουμε, από πολλές αιτίες
μπορεί να πέσει.
Αλλά όταν το βλέπεις ότι εί ναι επικίνδυνο να πέσει και δεν
παίρνεις μέτρα, τότε είσαι

υπόλογος και αν εμείς δεν πάρουμε

μέτρα σε μία απ’ τις καταγγελίες απ’ τις εκατοντάδες που
γίνονται,

γιατί

και

αυτές

οι

γραπτές

και

οι

προφορικές

καταγράφονται και αν η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ή η γεωπόνος
πει ότι δεν πρέπει να κοπεί και πέσει το δέντρο και σκοτώσει
κάποιον, εμείς θα πάμε φυλακή.
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Τ ο καταλαβαίνετε αυτό το πράγμα; Και παρόλα αυτά τους
λέμε παιδιά να σώσουμε όσα μπορούμε, να μην κοπούν. Τ ις
τελευταίες μέρες είδατε πόσα δέντρα πέσανε. Δηλαδή έλεος. Θα
έπεφτε λέει στην παιδική χαρά. Δηλαδή να υποστυλώσεις, σας
προκαλώ, έχετε τη δυνατότητα και προκάλεσα και το Σούλιο που
λέει να στηρίξουμε τα δέντρα που τα στηρίζει μέσα στο δάσος,
που δεν περνάει κανένας.
Και έχεις και χώρο και δεν σε νο ιάζει δηλαδή, γιατί μπορείς
να κάνεις την υποστύλωση όταν είναι πλαγιαστό το δέντρο και θα
το βάλεις στα 10 μέτρα και να πέσει μετά δεν σε ενδιαφέρει
καθόλου.

Για

υποστυλώσεις

πήγαινε
μέσα

σε

στην

ένα

δέντρο

Καραϊσκάκη.

30
Ποιον

τόνων

να

το

δουλεύετε

κ.

Καρατζαφέρη; Πραγματικά ποιον δουλεύετε;
Αλλά να σας πω κάτι, Κυριακή κοντή γιορτή. Εμείς πια θα το
αλλάξουμε το παραμύθι. Στους κατοίκους που θα παίρνουμε θα
λέμε ότι η παράταξη Ντηνιακού διαφωνεί με το να κόψουμε τα
δέντρα. Δεν το κρύβετε, μπράβο, ωραία. Εμείς στους εκατοντάδες
κατοίκους και θα προκαλέσουμε και λαϊκή συνέλευση, σας είπα
τώρα για την Αγωνιστών, θα προκαλέσουμε τον κόσμο να έρθει
εκεί και να πει αν πρέπει να κοπούν ή όχι τα δέντρα.
Και να ‘ρθείτε να πάρετε θέση. Αλλά ξέρετε κάτι; Τ α δέντρα
που πέρασαν…

ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Αντιδήμαρχε, σε παρακαλώ. Δήμαρχε ολοκλήρωσε. Εντάξει. Δεν
πειράζει. Έλα Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Σε λίγο θα σας φέρουμε και τα στοιχεία πόσα δέντρα κόβονταν
επί Δημαρχίας Ντηνιακού. Καθόλου στη ν εξέδρα. Σε αφήνω να
έχεις αγωνία. Πάντως εγώ σου είπα ότι…

ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Για να φτάσουμε το δικό σας επίτευγμα των χιλιάδων δέντρων,
πρέπει να περάσουν πολλές δεκαετίες. Πάρα πολλές δεκαετίες.
Δηλαδή τα δέντρα που κό ψατε επί Δημαρχίας Ντηνιακού μόνο οι
πέντε χιλιάδες που κόπηκαν για να περάσει η σιδηροδρομική
γραμμή, για να μην πω όλα τα υπόλοιπα δέντρα που κόπηκαν, τα
έχω αναφέρει πολλές φορές εδώ μέσα, δεν φτάνουν πολλές ζωές
για να αντικατασταθούν.
Δεν ξέρετε για τί πνίγηκε η Αφαία;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε να ολοκληρώσουμε.

ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει

συνάδελφοι,

δεν

έχει

νόημα

αυτό.

Είπαν

γίνονται

ρουσφέτια, θα γελάει το Χαϊδάρι.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Αυτές τις μέρες πέσανε πολλά δέντρα, δυσ τυχώς, γιατί μετά τη
βροχή…

ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Προχθές μετά τη βροχή έπεσαν τρία δέντρα στην πόλη μας.
Έπεσαν δύο δέντρα μέσα από αυλές σπιτιών, έπεσαν δύο δέντρα
απ’ το Διομήδειο Κήπο. Αλήθεια, γιατί δεν στηρίχθηκαν αυτά τα
δέντρα; Και έπεσαν στην Ιερά Οδό απ’ το Διομήδειο Κήπο. Εμείς
τρέχαμε όλο το βράδυ, εσείς κοιμόσασταν, αλλά ο Αντιδήμαρχος
και οι παράγοντες εδώ και οι υπηρεσιακοί τρέχανε όλη τη νύχτα
για να μαζέψουν τα δέντρα, να τα κόψουν, να μην υπάρχει
πρόβλημα στη ν κυκλοφορία και ακυρώθηκαν πολλά δρομολόγια
της πόλης που θα παίρνανε μπάζα, γιατί μαζεύαμε τα κλαδιά για
δύο μέρες.
Έπεσαν

τα

δέντρα

στη

Σκύρου,

στην

Κύπρου,

στην

Αγωνιστών Στρατοπέδου, σε πάρα πολλά σημεία και πληρώνουμε
αποζημιώσεις και σε αυτοκίνητα και σε σπίτια και στην Κύπρου
στο κατάστημα που καταστράφηκε, πληρώνει αποζημιώσεις ο
δήμος.
ΔΙΑΛΟΓΙΚΕΣ ΣΥΖΗΤΗΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ντηνιακέ εσείς μιλήσατε για ρουσφέτια και πυροδοτήσατε
το κλίμα. Σας παρακαλώ τώρα, δε θα μας κάνετε και μαθήματα.
Κύριε Σταθά…
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Η Αφαία πνίγεται από τότε που κόπηκαν τα δέντρα για να γίνει η
σιδηροδρομική γραμμή. Αυτό είναι σαφές και το ξέρουν όλοι οι
κάτοικοι. Πηγαίνετε στην Αφαία να το πείτε αυτό. Καλό βράδυ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, ομόφωνα; Απέχ εις. Συγνώμη.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 2 ο Ε.Η.Δ.
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης για αποπληρωμή
του έργου «Δημιουργία Ιστορικού Λευκώματος της πόλης του
Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και το 2 ο εκτός ημερησίας είναι έγκριση παράτασης προθεσμίας
εκτέλεσης για αποπληρωμή του έργου «Δημιουργία Ιστορικού
Λευκώματος της πόλης του Χαϊδαρίου». Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Έχει καθυστερήσει λόγω της καθυστέρησης του προϋπολογισμού.
Είχε

γίνει

και

η

πρώτη

αναλάβαμε

το

’14.

Α πλά

χρηματοδότηση,
τώρα

επειδή

εκταμίευση

όταν

καθυστέρησε

ο

προϋπολογισμός πρέπει να δοθεί παράταση για να μπορέσει να
αποπληρωθεί και να παραδοθεί το έργο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κατά πλειοψηφία συνάδελφοι.
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ΕΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………
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ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………
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ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

ΑΠΩΝ

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΑΠΟΥΣΑ

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

ΑΠΩΝ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΠΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

7,16,22,48,64,66,80,82,85,
86,87

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7,15,21,25,29,59,67,68,87

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

7,46

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

35,38

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

23,26,28,87

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………
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ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

92

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞ ΙΑ …………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

78

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

9,23

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

76

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

12,43,74

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

72,73

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

14,27,29,30,36,57, 60,61,63,
75

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 26,44
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