Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

13 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖ ΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

5.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

6.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

8.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

9.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

10.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

13.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

14.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

15.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

17.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

18.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

19.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

20.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

21.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

22.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

23.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

24.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

2.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

3.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

4.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

5.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

6.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

7.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

8.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Λήψη

απόφασης

γ ια

κυκλοφοριακέ ς

ρυθμίσεις

στην

περιοχή του “Δάσους” σύμφωνα με τις προτάσεις του
«Πολιτιστικού Συλλόγου Δάσους Χαϊδαρίου». (ΣΕΛ.35)
2.

Αποδοχή

Απόφασης

Ένταξης

της

Πράξης

με

τίτλο:

«Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων
χώρων Δήμου Χαϊδαρίου» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜ ΟΣ
ΙΙ. (ΣΕΛ.36)
3.

Αποδοχή

Απόφασης

«Προμήθεια

ενός

πεζοδρομίων

–

Ένταξης

της

Πράξης

αυτοκινούμενου

οδοστρώματος»

με

τίτλο:

πλυντηρίου

στο

Πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜ ΟΣ ΙΙ. (ΣΕΛ.36)
4.

Έγ κριση τροποποίησης Τ εχνικού Προγράμματος Έτους
2018. (ΣΕΛ.37)

5.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018. (ΣΕΛ.37)

6.

Έγ κριση

5ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2018. (ΣΕΛ.37)
7.

Έγ κριση

2ης

Τριμηνιαίας

Έκθεσης

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικονομικ ού Έτους 2018. (ΣΕΛ.38)
8.

Έγ κριση

πρωτοκόλλου

προσωρινής

και

οριστικής

παραλαβής για το έ ργο «Επέ κταση τοιχίου αντιστήριξης
πρανών στην περιοχή Προφήτη Ηλία». (ΣΕΛ.38)
9.

Έγ κριση

διενέ ργειας

δημοπρασίας

και

καθορισμός

τρόπου εκτέ λεσης του έ ργου: «Επισκευή και σ υντήρηση
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σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Χαϊδαρίου.
(ΣΕΛ.39)
10.

Έγ κριση

διενέ ργειας

τρόπου

εκτέ λεσης

αυτοκινούμενου

δημοπρασίας
της

πράξης:

πλυντηρίου

και

καθορισμός

«Προμήθεια

ενός

πεζοδρομίων

–

οδοστρώματος». (ΣΕΛ.40)
11.

Συγκρότηση

Τριμελούς

Επιτροπής

Εξέ τασης-

Αξιολόγησης Ενστάσεων-Προσφυγών, για τον συνοπτικό
διαγωνισμό «Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για
το

προσωπικό

του

Δήμου

Χαϊδαρίου

έ τους

2018».

(ΣΕΛ.40)
12.

Έγ κριση Πρακτικού επιτροπή για την αξιολόγηση, βάσει
μορίων,

των

αιτήσεων

επανεγγραφών κ αι

εγγραφών

στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου
γ ια το σχολικό έ τος 2018 -2019. (ΣΕΛ.41)
13.

Έγ κριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής εκτέ λεσης

υπηρεσιών

της

αρμόδιας

καλής

επιτροπής

του

Δήμου μας. (ΣΕΛ.42)
14.

Έγ κριση δυναμικότητας των Παιδικών & Βρε φονηπιακών
Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου». (ΣΕΛ.42)

15.

Έγ κριση μη Άσκησης ενδίκων μέ σων κατά της υπ΄ αριμ.
338/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (45/2018
ΑΟΕ). (ΣΕΛ.43)

16.

Έγ κριση

ή

μη

συμπληρωματικής

σύμβασης

για

ασφάλιση Μ ηχανημάτων Έργου. (ΣΕΛ.43)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι

κ αλησπέρα

σας.

Η

κυρία

Γκανά

να

πάρει

τις

παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ:
Καλησπέρα και από εμένα . Παντελάρος Βασίλειος, Καραγιάννης
Νικόλαος,

Δαουάχερ

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Ναουάφ,
Θερμού

Σταθάς

Ελένη,

Κωνσταντίνος,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης , Χατζηστεργίου Στέλλα .
Χουδελούδης

Μόσχος,

Βουλγαρίδης

Λεωνίδας,

Δημουλά

Μαρία, Ζέρβα Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Π αναγοπούλου Γεωργοπούλου

Αλεξία,

Τ σουκνίδας

Κωνσταντίνος ,

Θεοδώρου

Δημήτριος, Τ ροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδ ρέας, Τ οκατλίδη
Ελευθερία,

Γεωργιάδη

Ειρήνη,

Ντηνιακός

Ευάγγελος,

Τ σατσαμπάς Δημήτρης.
Καρατζαφέρης Βασίλειος, Σπηλιόπουλος Θεόδωρος, Σκαμπά
Αθηνά,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Ιωάννης,

Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι,

απ’

τους

συναδέλφους

που

λείπουν

έχουν

ειδοποιήσει, είναι σε άδεια δηλαδή, έχουν ξεκινήσει την άδειά
τους

ο

συνάδελφος

Σπηλιόπουλος.

Για

ο

λόγους

Κουβαράς
υγείας

και

λείπει

ο
η

συνάδελφος

ο

συναδέλφισσα

η

Ζέρβα. Για επαγγελματικούς λόγους η συναδέλφισσα η Σκαμπά
και ο Ηρακλής ο Δρούλιας ενημέρωσε ότι είναι στο δρόμο,
έρχεται, ήταν σε ταξίδι.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
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Και ο Καρατζαφέρης είναι στις φωτιές, τον έχουν στείλει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία. Ενημερώνει και ο κ. Ντηνιακός για τον κ. Καρατζαφέρη.
Πριν πάμε σε ερωτήσεις, ανακοινώσεις, να δώσουμε το λόγο στο
Δήμαρχο για τα τελευταία γεγονότα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα σα Δημοτικό Συμβούλιο να
εκφράσουμε τη βαθειά μας θλίψη για τη μεγάλη καταστροφή απ’
τις πυρκαγιές που έπληξαν την Αττική, την Ανατολική και τη
Δυτική Αττική. Πρέπει να σταθούμε στο πλάι των συγγενών που
βιώνουν αυτή τη στιγμή την ανείπωτη τραγωδία και προσπαθούν
να κλείσουν τις πληγές τους και να μαζέψουν τα αποκαϊδια
κυριολεκτικά που έχουν μείνει σε α υτές τις περιοχές.
Είδαμε όλοι τις εικόνες. Τ εράστια καταστροφή. Δεκάδες
νεκροί, εκατοντάδες τραυματίες, χιλιάδες σπίτια κατεστραμμένα,
πόνος και απόγνωση για χιλιάδες συνανθρώπους μας. Τ ις αιτίες
και τις ευθύνες που υπάρχουν πιστεύω ότι θα έχουμε την
ευκαιρία να τις συζητήσουμε μια άλλη φορά.
Αυτή

τη

στιγμή

αυτό

που

προέχει

είναι

η

βοήθεια,

η

αλληλεγγύη, η προσφορά έστω των στοιχειωδών που μπορεί να
κάνει

ο

καθένας

από

εμάς,

για

να

ανακουφιστούν

λίγο

οι

συνάνθρωποί μας.
Ο

δήμος

γνωρίζετε

ήδη

μας

στα

πλαίσια

αυτής

ότι

έχει

οργανώσει

το

της

αλληλεγγύης

μάζεμα

θα

απαραίτητων

πραγμάτων για την ανακούφιση των συνανθρώπων μας, όπως
τρόφιμα μακράς διάρκειας, ξηρά τροφή, νερό και βέβαια φάρμακα
τα οποία είναι απαραίτητα.
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Κάθε πρωί κάθε μέρα από της 9 το πρωί μέχρ ι της 9 το
βράδυ μπορούν οι συμπολίτες μας να έρθουν στο Δημαρχείο και
στο ΚΑΠΗ του Δάσους και να προσφέρουν και πρέπει να πω ότι
μέχρι τώρα είναι πολύ συγκινητική η ανταπόκριση του κόσμου.
Δεν μπορείτε να καταλάβετε τις στιγμές που έχουμε ζήσει
από χθες το μεσημέρι και σήμερα όλη τη μέρα, όπου έρχονται
άνθρωποι κάθε ηλικίας, έρχονται οικογένειες, μαμάδες με τα
παιδιά τους, που πραγματικά παραδίδουν μαθήματα στα παιδιά
πως πρέπει να μεγαλώνει ένας άνθρωπος και πως πρέπει να
στέκεται απέναντι στα πράγματα.
Έρχονται μαθητές δημοτικού δύο -τρεις παρέα ή μεγαλύτερες
παρέες, παιδιά γυμνασίου, άνεργοι άνθρωποι που έρχονται στο
δήμο

και

ζητάνε

ανθρώπους

με

δουλειά

μια

και

σακουλίτσα

σήμερα
και

είδα

έφερνε

κάτω
ο

τέτοιους

καθένας

ό,τι

μπορούσε. Πραγματικά είναι συγ κλονιστικές στιγμές που δείχνουν
την αλληλεγγύη, την ανθρωπιά, τη συμπαράσταση που πρέπει να
δείχνουμε σε αυτές τις δύσκολες στιγμές για όλους μας.
Τ α θύματα βέβαια της πυρκαγιάς προστέθηκαν στα θύματα
των πλημμυρών στη Μάνδρα και αυτό δείχνει τη γύμνια τ ου
κρατικού μηχανισμού και την έλλειψη υποδομών που υπάρχουν.
Έχουμε συζητήσει και άλλες φορές και συζητήσαμε και με
την ευκαιρία της πυρασφάλειας που έχουμε στο δήμο μας, για την
έλλειψη

των

μέτρων

αντιμετωπίσουμε

αυτά

που

πρέπει

τα

φα ινόμενα.

να

υπάρχουν
Ξέρετε

ότι

για

να

ελάχιστα

αεροπλάνα πια πετάνε για την κατάσβεση, ελικόπτερα ακόμα
λιγότερα.
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Στην Πυροσβεστική η οποία έχει πάρει τώρα το κύριο βάρος
αφού το Δασαρχείο πια έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ, έχει
απογυμνωθεί από κόσμο και δεν μπορεί να παίξει το ρόλο που
έπαιζε παλιότερα. Στην Πυροσβεστική υπάρχουν πολύ μεγάλες
ελλείψεις.

Δεν

προσλαμβάνεται

προσωπικό.

Προσλαμβάνεται

έκτακτο προσωπικό που μέχρι να μάθει τη δουλειά καταλαβαίνετε
ότι

μέσα

σε

ανταποκριθεί

λίγους
στις

μήνες

του

αυξημένες

καλοκαιριού

ανάγκες,

δεν

γιατί

μπορεί

χρειάζεται

να
και

εξειδίκευση.
Έχουμε δηλαδή απογυμνωμένο εντελώς ένα μηχανισμό που
θα έπρεπε να είναι και ιδιαίτερα στη χώρα μας με τόσο δασικό
πράσινο και με τα φυσικά φαινόμενα, τους αέρηδες που έχουμε,
τα πολλά μποφόρ. Βέβαι α τους καταπατητές, αυτούς οι οποίοι
προσπαθούν

μέσα

απ’

τις

φωτιές

να

εξυπηρετήσουν

άλλα

συμφέροντα, θα έπρεπε να υπάρχει ένα δίχτυ προστασίας των
δασών μας, όπως βέβαια θα έπρεπε να υπάρχει και για τα άλλα
φυσικά φαινόμενα.
Και έχουμε βέβαια και τα παραδ είγματα όπως σας είπα πριν
και των πλημμυρών και το τι συνέπειες έχουν όλα αυτά κυρίως
για τα λαϊκά στρώματα. Εγώ δε θα ήθελα να πω κάτι άλλο. Απλά
να καλέσω πάλι τον κόσμο να δώσει ό,τι μπορεί σαν προσφορά
βοήθεια την οποία θα πάμε μεθαύριο στους πυροπαθε ίς.
Και

δεν

σταματάει

εδώ

βέβαια,

θα

συνεχιστεί

και

τις

επόμενες μέρες, γιατί καταλαβαίνετε ότι είναι μία διαδικασία αυτή
αποκατάστασης σιγά -σιγά της ζωής εκεί και κυρίως και των
υποδομών, ρεύματος, νερού κλπ, που θα κρατήσουν αρκετό
καιρό.

Άρα,

λοιπόν,

χρ ειάζονται

στήριξη

απ’

τους

λαϊκούς
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ανθρώπους, απ’ τους μαζικούς φορείς, απ’ τους δήμους, από
ανθρώπους που πραγματικά δείχνουν την αλληλεγγύη τους.
Θα ήθελα να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή στην μνήμη όλων
των θυμάτων της πυρκαγιάς.

ΤΗΡΕΙΤΑΙ ΕΝΟΣ ΛΕΠΤΟΥ ΣΙΓ Η

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι

να

πάμε

σε

ερωτήσεις

-

ανακοινώσεις.

Ο

κ.

Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήταν παράλειψή μου να μην
συμπληρώσω δυο -τρία πραγματάκια και σκέψεις μου για το θέμα
της τραγωδίας αρχομένης της παράστασης της τραγωδί ας αυτής
απ’ την Κινέττα και καταλήγοντας στο Βουτζά και όλα αυτά. Τ ο
πρόβλημα είναι διαχρονικό.
Είναι ένα πρόβλημα που μεγάλη και ιστορική και πρακτική
ευθύνη έχουν όλες οι μέχρι σήμερα κυβερνήσεις και τολμώ να πω
και έχουν ιστορικές ευθύνες και η ίδια η τοπική αυτοδιοίκηση της
περιοχής. Είτε μιλάμε για την Κινέττα, είτε μιλάμε για το Μάτι,
Μαραθώνα και όλα αυτά, Νέα Μάκρη κλπ, πολύ εύκολα μπορεί να
διαπιστώσει κανείς και όλοι μας το έχουμε διαπιστώσει, την
άναρχη πολεοδομική οικοδόμηση και ανάπτυξης της περιοχής.
Περιοχές που αντέχουν για χίλιους, δυο χιλιάδες κατοίκους ή
παραθεριστές, μετατρέπονται στα ίδια εμβαδά και φιλοξενούν 200
χιλιάδες κόσμο. Όπου ήθελε ο καθένας με τις γνωστές μεθόδους
στην Πολεοδομία, στη ΔΕΗ, στην ΕΥΔΑΠ, στο δήμο, παίρνανε και
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τις καταλληλότητες, παίρνανε και τις άδειες και κάνανε αυτό που
κάνανε.
Είμαι καυστικός και τολμηρός που το λέω, αλλά δεν μπορώ
γιατί το βγάζω μέσα απ’ την ψυχή μου αυτό, να μην τα πω.
Θεωρώ χρέος μου πρώτα απ’ όλα στην ηθική μου και στην άποψή
μου την πολι τική να μιλήσω έτσι. Δεν φταίει μόνο η σημερινή
κυβέρνηση, με την οποία δεν έχω καθόλου καλές σχέσεις και το
ξέρετε. Αλλά κάθε φορά οι προηγούμενοι βρίζουν αυτόν που
διαχειρίζεται τη διοίκηση της περιφέρειας ή τη διοίκηση του
κράτους κλπ.
Όλα

ξεκινάνε

και

τελειώνουν

στη

φιλοσοφία

και

στη

νοοτροπία του ίδιου μας του λαού, αλλά και κατά το λαό και οι
άρχοντές του.
Θα

χαιρετίσω

την

πρωτοβουλία

του

δήμου.

Ήταν

μια

εύστοχη πρωτοβουλία. Και να ευχαριστήσουμε τους δημότες μας
και γι’ αυτούς που περιέγραψε ο Δήμα ρχος, αλλά και τον πιο
απλό δημότη, ο οποίος έτρεξε να φέρει ένα ντεπόν, μία ασπιρίνη,
μέσα στα όρια των οικονομικών του δυνατοτήτων.
Πρέπει να σταματήσει αυτός ο θίασος. Πρέπει να σταματήσει
αυτή η τραγικότητα. Πρέπει να σταματήσει να τρέμουμε τη βροχή
το χειμώνα και το φθινόπωρο και τους πρώτους μήνες της
άνοιξης. Και τις φωτιές του Ιούλη και του Αυγούστου.
Έχουμε ιστορική ευθύνη όλοι μας. Όλοι μας, εννοώ σαν
πολιτικοί. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι άλλο σεβόμενος την
ώρα, το χρόνο και την ημέρα σήμερα, διό τι είναι και η τελευταία
μας συνάντηση για το καλοκαίρι εννοείται.
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Τ ο μόνο που έχω να ρωτήσω μετά απ’ αυτή την τοποθέτησή
μου, είναι το Νίκο τον Καραγιάννη. Σήμερα περάσαμε στην
Οικονομική

Επιτροπή

την

περίπτωση

του

χλοοτάπητα

του

Χαραλαμπίδης. Θα ήθελα ν α ρωτήσουμε πού βρίσκεται, τι γίνεται,
τι σχεδιασμός υπάρχει και για το άλλο αθλητικό κέντρο, το οποίο
έχει μια εικόνα καθόλου καλή.
Αυτό. Τ ίποτα άλλο. Και καλό καλοκαίρι στους συναδέλφους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Πραγματικά η θλίψη και η οδύνη μας
κατακλύζει αυτές τις μέρες. Και εγώ δε θέλω να περιαυτολογήσω,
δύο πράγματα θέλω να πω μιας και όντως είναι το τελευταίο μας
Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι υποδειγματική αυτή η ανταπόκριση
του κόσμου.
Ωστόσο

ερχόμενοι

πίσω

εδώ

τέλη

Αυγούστου,

αρχές

Σεπτέμβρη με τη νέα σεζόν, το θέμα να μην ξεχαστεί ούτε σε
επίπεδο όντως ευθυνών και επανασχεδιασμού, ούτε σε επίπεδο
ανταπόκρισης του κόσμου, γιατί ίσως απ’ αυτά που έχουμε δει
κιόλας, επειδή η ανταπ όκριση τώρα είναι όντως πολύ έντονη
λόγω του χρονικού αυτού διαστήματος και των συναισθημάτων
που είναι έντονα, ενδεχόμενα η πιο αποτελεσματική συνδρομή να
είναι να υπάρξει απ’ το Σεπτέμβριο και μετά.
Για παράδειγμα το αίμα, το να δώσεις αίμα έχει μια πολύ
συγκεκριμένη διάρκεια για να είναι ωφέλιμο και χρήσιμο. Ίσως οι
φιάλες αίματος να είναι ακόμα πιο χρήσιμες απ’ το Σεπτέμβριο
και μετά και εδώ είμαστε να μην το ξεχάσουμε αυτό.
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Και ένα τελευταίο, ότι ίσως όντως η παιδεία και η πολιτική
αντιμετώπιση κάποιω ν πραγμάτων όχι μόνο απ’ τη δημοτική
αρχή, σε συνεργασία με τους συλλογικούς φορείς, πρέπει όλους
μας να μας προβληματίσει περισσότερο και το λέω αυτό επ’
αφορμής της τελευταίας καθιερωμένης ετήσιας συνάντησης που
κάνουμε για την αντιμετώπιση, για τη συνερ γασία που πρέπει να
έχουμε όλοι μας, η οποία δεν είχε τον απαιτούμενο κόσμο.
Αυτό ίσως με τα γεγονότα αυτά θα πρέπει να προβληματίσει
ακόμα περισσότερο και τους δημότες και τους συλλογικούς φορείς
στην ανταπόκριση που πρέπει να έχουν.
Κάποιες ερωτήσεις και ενημερώσεις. Μέσα σε όλα αυτά τα
γεγονότα σε ένα μεγάλο μέρος του Χαϊδαρίου χθες είχαμε μέχρι
σήμερα περίπου 20 ώρες διακοπή ρεύματος της ΔΕΗ. Αν υπάρχει
κάποια

ενημέρωση

που

οφείλεται

αυτό.

Γιατί

παρά

τις

ενημερώσεις και διαβεβαιώσεις ότι θα αποκαταστ αθεί σύντομα η
βλάβη, αυτή συνεχιζόταν. Μια ενημέρωση αν έχετε. Μπορεί να
μην είναι της αρμοδιότητάς σας, αλλά φαντάζομαι ότι γνωρίζετε
καλύτερα από εμάς.
Άλλο ένα θέμα έχει να κάνει με το αποχετευτικό της Αφαίας.
Έχουν γίνει, μου φαίνεται αρκετό χρονικό διάστημα που έχει να
υπάρξει ενημέρωση, σε ποιο στάδιο βρίσκεται, πού ακριβώς
βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό το θέμα.
Και άλλο ένα θέμα το οποίο θεωρώ έχει τεθεί και παλιότερα
αλλά θεωρώ ότι είναι ώριμο βάσει του υποκειμένου απ’ την άλλη
πλευρά, θεωρώ ότι ε ίναι ώριμο πλέον να ξεκινήσει η προσπάθεια
επανυποβολής της έκτασης των 7 περίπου στρεμμάτων του
Χριστοδούλειου.
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έχουμε

αρκετά

δεσμευμένα,

υπάρχουν θέματα πιστώσεων. Ωστόσο λόγω του ιδρυματικού
χαρακτήρα της άλλης πλευράς, θεωρώ ό τι με ένα συγκεκριμένο
αίτημα πιστώσεις απ’ το Πράσινο Τ αμείο ή από άλλους φορείς
που ανταποκρίνονται περισσότερο όταν πρόκειται για ιδρύματα,
πόσο

μάλλον

ορφανοτροφεία,

μπορεί

να

τύχει

καλύτερης

αντιμετώπισης και απ’ τη μια αυτός ο χώρος να αποδοθεί
επιτέλους στο Χαϊδάρι και το ίδρυμα να εισπράξει τα χρήματα και
να

συνεχίσει

τη

διοίκησή

του

έχοντας

την

απαιτούμενη

ρευστότητα για την ανατροφή των παιδιών.
Πάνω στο θέμα αυτό που έθεσε ο Αντρέας ο Μποζίκας για τα
γήπεδα,

όντως

είναι

ένα

θέμα,

να

συμπληρώσω

κα ι

εγώ,

δεδομένου ότι απ’ όσο γνωρίζουμε υπάρχει και μια επιπλέον
ομάδα, κατά πόσο υπάρχει μια ρύθμιση σε σχέση με τις ώρες και
τον απαιτούμενο χώρο και χρόνο στον οποίο οι ομάδες θα
ξεκινήσουν την προετοιμασία για την αγωνιστική σεζόν. Και πότε
θα αρχίσουν οι εργασίες στο γήπεδο του Δάσους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Μια και έκαναν και οι άλλοι συνάδελφοι όπως και ο Δήμαρχος μια
αναφορά, μια πολύ μικρή αναφορά θα κάνω για το θέμα των
πυρκαγιών και των θυμάτ ων που υπάρχουν αυτή τη στιγμή,
λέγοντας δυο κουβέντες μόνο. Στους νεκρούς δεν μπορείς να
κάνεις τίποτα άλλο παρά μόνο να υποκλίνεσαι.
Στο θέμα της αναζήτησης των ευθυνών, επειδή είμαστε όλοι
αγαπημένοι, έχουν βγει όλοι σήμερα και λένε δεν είναι ώρα τώρα
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για αναζήτηση ευθυνών, οπότε στις καλένδες πηγαίνει το θέμα και
κάποια στιγμή όλα ξεχνιούνται και πάνε παραπέρα.
Είμαι της γνώμης ότι η αναζήτηση των ευθυνών θα πρέπει
να γίνει εδώ και τώρα κατά τον αείμνηστο. Θα πω μόνο μια
προσωπική μου εμπειρία και το κλείνω. Γιατί δεν θα πρέπει να
βγάζουμε στο απυρόβλητο ούτε εμάς τους ίδιους τους πολίτες.
1995 ενδιαφέρεται κάποιος πελάτης να αγοράσει κάποιο
αγροτεμάχιο στη δεξιά πλευρά της Κινέττας, εκεί που κάηκε, 70
χιλιάδες τμ είναι αυτή η δεξιά πλευρά. Σε ένα απ’ τα συμβόλαια
που διάβασα τότε στο υποθηκοφυλακείο, είδα ότι προσαρτάται το
τάδε έγγραφο του Υπουργείου Γεωργίας, το οποίο επιτρέπει την
κατάτμηση και την πώληση των αγροτεμαχίων.
Αναζητώ το συμβόλαιο για να δω πού είναι προσαρτημένο.
Στο συμβόλαιο δεν υπή ρχε προσαρτημένο και το αναζητώ στο
Υπουργείο

Γεωργίας.

Με

αφορμή

την

πυρκαγιά

δηλαδή

το

αναζήτησα αυτό.
Ξέρετε τι ανακάλυψα; Τ ο Υπουργείο Γεωργίας το οποίο
ανέφερε ο συμβολαιογράφος και το είχε προσαρτήσει, ανέφερε ότι
το

προσαρτά,

μίλαγε

ότι

επιτρέπεται

η

ρητίνευση

του

πευκοδάσους. Αυτό είχε ερμηνευθεί που επιτρέπει την κατάτμηση
και την πώληση.
Και απ’ την άλλη πλευρά, γιατί θα σας πω και στο τέλος και
«τι έπαθα», θέλανε, ήταν όλοι αυτοί οι οποίοι θέλανε το σπιτάκι
στο δάσος, που ανεξάρτητα αν ήταν πευκ οδάσος, ήταν για
ρητίνευση, ήταν για να πουληθεί ή όχι, το δάσος κάποια στιγμή
θα καιγόταν. Και είναι σίγουρο ότι θα καιγόταν.
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Λέω λοιπόν ότι σε αυτές τις περιπτώσεις, αυτά δεν θα
πρέπει

να

κρύβονται.

Βέβαια

αυτά

είναι

τα

πάντα

παραγεγραμμένα όταν μιλάμε για ’50, ’55 είναι παραγεγραμμένα.
Όμως και άκουσα, γι’ αυτό το είπα με αφορμή αυτό, άκουσα τον
σημερινό Δήμαρχο Μεγαραίων να λέει, πληροφορήθηκα βέβαια ότι
είναι στρατιωτικός ο άνθρωπος και ίσως δεν ξέρει τι λέει, να
αποκαταστήσουμε τις ζημιές και εν συνε χεία οι άνθρωποι να
μπορέσουν να πάρουν άδεια να φτιάξουν τα σπίτια τους.
Τ α σπίτια τους πού; Βέβαια οι ίδιοι μια συμμορία γης που
υπάρχει από πίσω τους έχει βάλει μπροστά και λένε οι άνθρωποι
τα πληρώσαμε. Εγώ δε για να το κλείσω, όταν του είπα δεν
πρέπει να το πάρεις αυτό, αυτό είναι δάσος, δεν επιτρέπεται, του
τα εξήγησα αυτά, σας λέω ότι τα 3, 4 κατοστάρικα σε δραχμές
που θα έπαιρνα τότε, τα πήρε κάποιος άλλος και το πήρε. Τ ώρα
τι έχει συμβεί, φαντάζομαι τι θα έχει συμβεί. Αυτό είναι το ένα,
όσον αφορά η αναφορά μου.
Ένα

δεύτερο

που

το

θεωρώ

κύριε

Δήμαρχε,

σε

εσάς

απευθύνεται το ερώτημα, είναι με το θέμα του δρόμου που έχει
δημιουργηθεί στην πολυκατοικία στην Καραϊσκάκη. Ήδη απ’ ότι
γνωρίζετε και έχω πληροφορηθεί, γιατί απευθύνθηκε πάλι κάποια
κυρία σε εμένα, έχει μπει ένα πρόστιμο. Μιλάω γι’ αυτή τη
διαμάχη που έχουν με την απόφαση του Αρείου Πάγου.
Έχει μπει κάποιο πρόστιμο 3 χιλιάδες, τους λένε περιμένουν
να καθαρογραφεί η απόφαση και να προσφύγουν στο διοικητικό
Πρωτοδικείο κλπ. Νομίζω ότι ήδη έχεις υποσχεθεί δύο φορές εδώ
που το έβαλα, ότι θα πρέπει να προχωρήσουμε για τροποποίηση
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του σχεδίου και να εγκριθεί ο δρόμος. Να τελειώνει αυτή η
ιστορία, διότι ήδη είναι σε πόλεμο οι άνθρωποι. Στην Ακρίτα.
Νομίζω

ότι

θα

πρέπει

με

προσωπική

σου

εντολή

να

αναλάβει η Τ εχνική Υπηρεσία να προχωρήσει την τροποποίηση
να τελειώνουμε. Δηλαδή η γυναίκα πήρε χθες το βράδυ έξω
φρενών

λέγοντας

τώρα

θα

πληρώνουμε

πρόστιμα,

θα

πληρώνουμε δικαστήρια, τι θα γίνει με αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ο κ . Φουρλής.
Κος ΦΟΥΡΛΗΣ :
Στο ίδιο μοτίβο. Συντάσσομαι με την αναφορά την οποία έκανε ο
Δήμαρχος. Αυτή την ώρα σίγουρα θρηνούμε βουβά αυτούς που
χαθήκανε. Διατηρούμε τις ελπίδες γι’ αυτούς που αγνοούνται. Αν
μπορούμε και μπορούμε να βοηθήσουμε αυτοί που έχο υν ανάγκη
και δυστυχώς σιωπούμε μπροστά στην αξιοπρέπεια του πόνου
που

έχουν,

γιατί

εμείς

εδώ

πέρα

καλά

είμαστε,

όχι

καλά

στεναχωρηθήκαμε, αλλά κάποιοι δεν θα είναι καλά στην υπόλοιπή
τους ζωή.
Εγώ προσωπικά ένα παιδί απ’ αυτούς, ένας Κατσουλάκης
Πάρης με τον πατέρα του με την μάνα του, ήταν φίλος του γιου
μου και του ανιψιού μου πιο πολύ και το ήξερα το παιδί και
μάλιστα έστειλε ένα μήνυμα. Να μην το πω τώρα αυτό άστο, πριν
φύγει, δεν χρειάζεται.
Τ έλος πάντων, ήθελα να κάνω κάποιες αναφορές και όλη η
Ευρώπη τώρα καίγεται. Δεν καίγεται μόνο η Ελλάδα. Είπα ότι
συντάσσομαι

με

τον

κ.

Δήμαρχο

διότι

πράγματι

υπάρχουν

ελλείψεις σε τεχνικά, σε συντονισμό, σε όλα. 25 χρόνια καίγεται η
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Ελλάδα

κάθε

χρόνο.

Ακόμα

δεν

18
μπορούν

να

καταλάβουν

ενδεχομένως ότι είναι επιβεβλη μένο να κάνουν κάποιες ενέργειες;
Σίγουρα αυτό εδώ με 9, 10 μποφόρ δεν μπορούσε να
διευθετηθεί, για να λέμε τα πράγματα όπως είναι. Αλλά εμείς
μιλάμε εδώ, γιατί είδα και στα facebook, κάποιος είπε ευχαριστώ
για το ενδιαφέρον σας, δεν πάθαμε τίποτα αλλά καή κανε όλα τα
πεύκα που είχα στο σπίτι. Τ ο σπίτι δεν κάηκε.
Ξέρετε,
καταραμένα

οι

αρχαίοι

δέντρα.

Ρωμαίοι

Ξέρετε

τα

γιατί

πεύκα

είναι

τα

θεωρούσαν

καταραμένα;

Γιατί

καίγονταν πολύ. Ήταν σα δαδί δηλαδή, είχε αυτή την ιδιότητα. Και
με αυτό τι έξοδο να βρουν α υτοί οι άνθρωποι; Αυτοί δεν κάηκαν
απ’ τη φωτιά. Αυτοί κάηκαν απ’ το θερμικό κύμα.
Καλό το κύμα της ανταπόκρισης του κόσμου αυτό που
είπαμε. Πράγματι το αίμα διατηρείται 31 ή 33 μέρες νομίζω αυτό
που είπε ο Ντηνιακός. Αν μπορούμε να το κάνουμε και μπορείτ ε
να

συντονιστείτε.

Η

επικοινωνία

στο

δρόμο

άκουγα

ότι

το

Περιστέρι, είπα να πω, δεν είμαι και καλός σε αυτό, ότι μαζεύει,
αλλά και το Χαϊδάρι μαζεύει κάποτε.
Πέστε και για το Χαϊδάρι. Κάτι ξέρει ο Μποζίκας καλύτερα.
Είναι καλοί αυτοί στην επικοινωνία. Πρ έπει να το πούμε αυτό για
να ακουγόμαστε και εμείς. Γιατί είπατε ήταν ενθαρρυντική όλη η
συγκομιδή αυτών των φαρμάκων κλπ. Δυστυχώς η ανθρώπινη
βλακεία πάντα θα υπάρχει. Η ΔΕΗ που τώρα τους κάνει κάτι
ρυθμίσεις

ενδεχομένως

να

πήρε

και

απ’

τη

ΔΕΗ,

γιατί

αν

ανακαλύψουν ότι είναι απ’ τη ΔΕΗ, πρέπει να πληρώνει, δεν ξέρω
πόσο να πληρώσει και να τις πουλήσει όλες. Ειδάλλως πάλι θα
υπάρχει σκουπιδαριό που πετάμε.
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Χθες εκεί που άκουγα, πρακτικά μιλάω, δεν κάνω και τίποτα
άλλο, ένας τύπος κάπνιζε με το τσιγάρο αυτ ό που κάναμε να μην
πληρώνουμε που έχουμε πρόστιμο, έπρεπε να πουν αυτοί οι
κύριοι δεν πρέπει να καπνίζουμε τελικά στο αυτοκίνητο. Είδα ενώ
έγινε αυτό, κάπου πήγαινα προς τα κάτω, το τσιγάρο το πέταξε.
Άρα, λοιπόν, είναι και η κουλτούρα η δική μας που δεν
πρόκειται να βάλουμε μυαλό και γι’ αυτό και ενδεχομένως και η
ίδια η φύση εκδικείται. Σε αυτή την περίπτωση ήταν καυστικός
είπε ο κ. Μποζίκας, ότι σε αυτό το χώρο των χιλίων ατόμων δεν
υπήρχε διέξοδο και αυτοί οι καημένοι αυτό συνέβη, πήγαν να
φύγουν και μπλοκαριστήκανε εκεί πέρα.
Και μάλιστα όταν βλέπετε έναν αθλητή, πρωταθλητή και
αυτός και η κόρη του και ο γιος του στα 35 μέτρα είναι θάλασσα
και δεν προλάβαιναν, καλά εγώ τώρα είμαι γέρος δεν μπορώ,
αλλά αυτός δεν μπορεί να αποφύγει, η κοπέλα πέταξε και
σκοτώθηκε κάτω. Αντιλαμβάνεστε και δεν ξέρω την ευθύνη που
μπορεί να έχει ο Δήμαρχος, δεν το ξέρω αυτό, εσείς το ξέρετε, ότι
για

την

εκκένωση

είναι

υπεύθυνος

ο

Δήμαρχος

ή

ο

Περιφερειάρχης, δεν το ξέρω ειλικρινά.
Και θέλω να συγχαρώ εδώ πέρα το δήμο το δικό μας, γιατί
ορισμένες φορές έρχεται και λέω ότι κύριοι μας το βάζετε και μας
το στέλνετε ότι να κάνετε αποψίλωση. Ο δήμος ο δικός μας δεν
κινδυνεύει. Βλέπω σε μια περιοχή που έχουμε ένα σπιτάκι προς
τη θάλασσα, όλα τα γύρω οικόπεδα ένα τσιγάρο αν πετάξει δ εν θα
μείνει τίποτα.
Και απορώ, αυτό πρέπει να είναι τουλάχιστον επιβεβλημένο
και να είναι ποινικό αδίκημα, γιατί μόνο έτσι καταλαβαίνουν. Δεν
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γίνεται. Διότι διαφορετικά θα στεναχωρηθούμε, θα ξανακλάψουμε
και θα έχει όλες αυτές τις συνέπειες. Αυτά. λυπάμα ι ιδιαίτερα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Φουρλή. Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θα
ήθελε να ρωτήσει; Η κυρία Παναγοπούλου.
Κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ :
Καλησπέρα. Δεν χρειάζεται και το μικρόφωνο τώρα, περιττό είναι.
Απλά να διευκρινίσουμε λιγάκι με το αίμα, ότι εννο είται ότι με την
αιμοδοσία τώρα ενισχύονται οι τράπεζες αίματος. Δεν θα πάει το
ίδιο αίμα στους πυρόπληκτους. Και επειδή οι ανάγκες είναι
μεγάλες και χρειάζονται πάρα πολλές μονάδες, η αιμοδοσία είναι
πάντα καλό να γίνεται και τώρα και απ’ το Σεπτέμβρη να
συνεχιστεί, γιατί ενισχύονται οι τράπεζες. Είναι απλό το θέμα.
Αυτό, απλά μια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Για την ασύλληπτη τραγωδία που συνέβη απ’ τις πυρκαγιές
κυρίως στην ανατολική Αττική, νομίζω ότι λόγια παρηγοριάς δεν
υπάρχουν. Λίγο να δούμε τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο, πιστεύω ότι όλοι
μας παρακολουθήσαμε. Η ψυχολογία μας κινήθηκε ανάλογα σε
επίπεδα που ίσως ποτέ για αντίστοιχα γεγονότα να μην είχε
συμβεί.
Θέλω να πω ότι πιστεύω, είμαι βέβαιος ότι η δημοτική αρχή
και πολύ σωσ τά η πρωτοβουλία που πήρε έχει ουσιαστικό
περιεχόμενο και πραγματικά από ενδιαφέρον και αλληλεγγύη
θέλει να βοηθήσει.
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Ωστόσο να πω ότι τουλάχιστον απ’ τις πληροφορίες που
έχουμε

και

τις

δημόσιες

δηλώσεις

που

γίνονται

απ’

τους

αρμόδιους, αλλά και απ’ το δή μο της Ραφήνας Πικερμίου, αλλά
και κάποιες επαφές και ενημερώσεις που είχαμε, σε αυτή τη φάση
κατηγορηματικά

οι

άνθρωποι

δηλώνουν

ότι

δεν

χρειάζονται

τρόφιμα, ακόμη και φάρμακα.
Έχουν

μεγάλες

ποσότητες

και

δεν

μπορούν

να

τις

διαχειριστούν. Δεν έχουν ανάγκ η σε αυτή τη φάση αυτά τα είδη
και ότι κυρίως αυτό που έχουν ανάγκη είναι από ανθρώπινα
χέρια, για να βοηθήσουν και μάλιστα αν είναι δυνατόν και κάποιες
ειδικότητες, για εργασίες στα καμένα.
Φαντάζομαι ότι το γνωρίζετε. Πιστεύω ότι και σα δήμος εδώ
στο Χαϊδάρι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στο να καλέσουμε
δημότες οι οποίοι έχουν τη διάθεση εθελοντικά να συμμετέχουν
σε ένα εθελοντικό κίνημα συμμετοχής και συνεργασίας εκεί με
τους αρμόδιους του συγκεκριμένου δήμου, ώστε να βοηθήσουν η
όσο γίνεται πιο ουσιαστι κά.
Αυτό που ήθελα να συμπληρώσω είναι ότι πρόλαβα και
άκουσα τώρα πρόσφατα από δηλώσεις επίσημες κυβερνητικές, τα
μέτρα προς τους πυροπαθείς και πρέπει να πω κατά κοινή
ομολογία ειπώθηκε ότι είναι γενναία μέτρα, που έπρεπε να
ληφθούν.
Αυτό όμως που θέλω να συμπληρώσω και το θεωρώ ίσως
ακόμη και πιο σημαντικό, είναι ότι αυτά τα μέτρα, αυτές οι
δηλώσεις, πρέπει και να εφαρμοστούν και να εφαρμοστούν στο
κατάλληλο χρονικό διάστημα, δεδομένου ότι έχουμε παραδείγματα
από

καταστροφές

και

μάλιστα

μικρότερου

μεγέθ ους,
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γίνονται οι δηλώσεις και περνάνε χρόνια προκειμένου αυτές οι
δηλώσεις

και

αυτές

οι

υποσχέσεις

και

αυτά

τα

μέτρα,

να

μπορέσουν να εφαρμοστούν για να λύσουν προβλήματα.
Αν γίνανε δηλώσεις τώρα, οι οποίες δηλώσεις ως μέτρα θα
εφαρμοστούν μετά από κ άποια χρόνια, φοβάμαι ότι αντίθετα
αποτελέσματα θα φέρουν και πρέπει αυτό πάνω απ’ όλα να
ληφθεί υπόψη. Αυτά για το θέμα αυτό της τραγικής επικαιρότητας.
Σε ότι αφορά εδώ το δήμο μας, περισσότερο να κάνω μια
ερώτηση.

Είδα

Συμβουλίου

με

θετικό

ψηφίζουμε,

ενδιαφέρον
μάλλον

ότι

στα

γίνεται

και

θέμα τα

του

τροποποίηση

προκειμένου να αγοραστεί από κάποιο πρόγραμμα πλυντήριο. Να
πω ότι το πρόβλημα εδώ της καθαριότητας της πόλης είναι
γνωστό,

είναι

σοβαρό.

Οι

δημότες

διαμαρτύρονται

και

δικαιολογημένα έντονα.
Παρά τις όποιες προσπάθειες υπάρχει έντονη δυσοσμία
περίπου απ’ όποιους κάδους και αν περνάμε. Και επίσης έχω
ακούσει πολλά παράπονα και μπορώ να πω ότι και ο ίδιος το έχω
αντιληφθεί, ότι έχουν πολλαπλασιαστεί τα κουνούπια τα οποία
λόγω και των καιρικών συνθηκώ ν προφανώς ισχύει αυτό, έχουν
πολλαπλασιαστεί

και

δημιουργούν

σοβαρά

προβλήματα

υγειονομικής φύσεως.
Και

δεδομένου

ότι

έχει

ακουστεί

ότι

υπάρχει

και

το

πρόβλημα των κουνουπιών με την ασθένεια του Νείλου, πρέπει
να δείξει ο δήμος μεγάλη εγρήγορση στο θέμα της καθαριότητας
και

της

καθαριότητας

χρονοδιάγραμμα

στο

των
οποίο

κάδων

και

μπορείτ ε

να

αν

υπάρχει

μας

πείτε
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κατάσταση και με την αγορά του πλυντηρίου και

γενικότερα τη συνολικότερη βελτίωση της κατάστασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιος

απ’

συνάδελφος

τους
ο

Αντιδημάρχους

Χουδελούδης,

θα

ήθελε

Αντιδήμαρχος

συνάδελφοι;

Ο

Καθαριότητας και

Πρασίνου.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ :
Καλησπέρα και από εμένα. Δυο -τρία πράγματα που μπήκαν
κάποια ερωτήματα. Είμαστε βέβαια όλοι συγκινημένοι με αυτό το
γεγονός. Παίζει ρόλο και που ανακατευόμαστε με την τοπική
διοίκηση σε όλα αυτά τα θέματα. Θα πω δυο πράγματα.
Να απαντήσω στο θέμα του κ. Τ σατσαμπά. Με το θέμα των
κουνουπιών, έχουν γίνει ψεκασμοί σε πλατείες, όπου υπάρχει
πράσινο, παιδικές χαρές, σχολεία και αν υπάρχει και σήμερα αν
θέλετε

κάποια

καταγγελία

συγκεκριμένα

όπου

υπάρχουν

λιμνάζοντα νερά, ρέματα, έχουν ψεκαστεί. Αν όμως υπάρχει
ανάγκη για να γίνει κάποια παρέμβαση, να γίνει.
Με το θέμα της καθαριότητας, υπάρχει το θέμα το γνωστό
που υπάρχει πρόβλημα με το μηχανολογικό εξοπλισμό. Γίνονται
κάποιες παρεμβάσεις με το βυτίο για πλύσιμο και γίνεται και ένας
ψεκασμός για τη μυρωδιά για να μπορούμε να βελτιώσουμε την
κατάσταση.
Πιστεύω μέχρι τέλος του χρόνου αν όλα πάνε καλά, μέσα
στο Νοέμβρη, να έρθει ο μηχανολογικός εξοπλισμός που θα
μπορεί να δείξει και η καθαριότητα ένα καλύτερο πρόσωπο, για
να μην υπάρχουν και παράπονα υπηρεσιακά, δηλαδή απ’ τους
Προϊσταμένους, Διευθυντές, όποτε υπάρχει κάποια διαμαρτυρία,
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γιατί παίρνουν κάποιοι τηλέφωνο, γίνεται παρέμβαση απ’ την
υπηρεσία

για

να

μπορεί

να

υπάρχει

και

κάποια

καλύτερη

συνεννόηση για τον καθαρισμό.
Να πω βέβαια για την αποψίλωση που είπε και ο κ.
Φουρλής,

είμαστε

σε

συνεργασία

με

τον

ΑΣΔΑ,

γίνεται

η

αποψίλωση. Έχουμε βάλει και εμείς μισινέζες σε οικόπεδα, σε
κάποιους

χώρους

παρεμβάσεις

που

αποψίλωσης

κρίνονται
και

σε

επικίνδυνοι
κάποια

και

οικόπεδα

κάνουμε
που

δεν

βρίσκουμε τους ιδιοκτήτες που υπάρχει ένα πρόβλημα με αυτό,
που

και

πιο

παλιά

προσπαθήσανε

και

οι

προηγούμενες

διοικήσεις. Δεν μπορούμε να βρούμε ιδιοκτήτες, τα καθαρίζουμε.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος απ’ τους Αντιδημάρχους. Ο συνάδελφος ο
Καραγιάννης, Αντιδήμαρχος Αθλητισμού Πολιτισμού και Παιδείας.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
Να εκφράσουμε τη βαθιά μας θλίψη για όλα τα θέματα των
ημερών απ’ τη φονική πυρκαγιά. Είναι πολύ λυπηρό ότι κάθε
φορά που βρέχει πρέπει να θρηνούμε πνιγμένους, κάθε φορά που
πιάνει μια φωτιά πρέπει να θρηνούμε καμένους συνανθρώπους
μας.
Και είναι ακόμη πιο λυπηρό αν σκεφτεί κανείς ότι είναι
ακόμα Ιούλιος και δυστυχώς και η αλήθεια είναι ότι έχει ειπωθεί
πολλές φορές και στη σύσκεψη που κάναμε για την πυρασφάλεια
επαναλάβαμε ό χι σαν προφήτες, αλλά έχοντας την εικόνα της
κατάστασης απ’ τις υποδομές που υπάρχουν αυτή τη στιγμή, απ’
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κατάσταση
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25

βρίσκονται

οι

υπηρεσίες

της

Πυροσβεστικής κυρίως.
Και τα ελλιπή μέτρα που έχουν ληφθεί από την πολιτεία τα
μέτρα πυροπροστασ ίας, καταλαβαίνετε ότι δυστυχώς δεν μπορεί
να τα ρίχνουμε όλα στο κακό μας ριζικό ή στα φυσικά φαινόμενα.
Τ α φυσικά φαινόμενα υπάρχουν και πρέπει κάποια στιγμή να
δούμε

την

αλήθεια

κατάματα,

που

είναι

ότι

δυστυχώς

δεν

καλύπτονται οι σύγχρονες λαϊκές ανάγκε ς, δε δίνονται χρήματα
για να φτιαχτούν οι βασικές υποδομές, με αποτέλεσμα σε κάθε
τέτοια φυσική καταστροφή να θρηνούμε θύματα.
Σε σχέση με το ζήτημα της αλληλεγγύης, δεν είναι έτσι
ακριβώς όπως το έθεσε ο συνάδελφος Τ σατσαμπάς, γιατί η φωτιά
ας πούμε στην Κινέττα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο. Δε θα
κατευθυνθούν μόνο αυτά τα είδη που μαζεύονται αλληλεγγύης
μόνο στην ανατολική Αττική.
Υπάρχει και η φωτιά που κατακαίει τη δυτική Αττική. Και
φυσικά θα δούμε και όπου αλλού χρειάζεται να δοθούν οι
απαραίτητες

προμήθειες

που

θα

μαζευτούν,

τα

απαραίτητα

προϊόντα πρώτης ανάγκης, προκειμένου όσο μπορούμε και όσο
περνάει απ’ το δικό μας χέρι να βοηθήσουμε να απαλύνουμε έστω
και λίγο τον πόνο των συνανθρώπων μας.
Στον άχαρο ρόλο να απαντήσω στην ερώτηση.
γνωρίζετε

τρέχουμε

να

προλάβουμε,

οι

Όπως

γραφειοκρατικές

διαδικασίες είναι αρκετά χρονοβόρες. Είδατε και με το Τ άκης
Χαραλαμπίδης με το διαγωνισμό ενώ υπάρχει ανάδοχος του
έργου, υπάρχουν συγκεκριμένες διαδικασίες, δηλαδή πρέπει να
υπάρχει

οι

δέκα

μέρες

για

την

ένσταση

των

υπόλοιπων
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υποψηφίων, μετά να ξαναπεράσει Οικονομική Επιτροπή, αφού
περάσει Οικονομική Επιτροπή να περάσουν άλλες δέκα μέρες
προκειμένου να εγκριθεί.
Αφού

εγκριθεί

από

την

αποκεντρωμένη

πρέπει

να

ξαναεπανέλθει στην Οικονομική Επιτροπή αφού φέρε ι και τα
έγγραφα που πρέπει να προσκομίσει. Να ξαναπεράσει Οικονομική
Επιτροπή όπως έγινε σήμερα. Να ξαναφύγει στην αποκεντρωμένη
για να πάει για προσυμβατικό έλεγχο.
Γίνεται μια πραγματικά μεγάλη προσπάθεια, μάχη με το
χρόνο δηλαδή επί της ουσίας, να προ λάβουμε τις ημερομηνίες,
προκειμένου

πριν

της

5

Αυγούστου

που

υπάρχει

αυτό

το

υποχρεωτικό απ’ το νόμο διάστημα από της 5 μέχρι της 25
Αυγούστου που δεν μπορούν να υπογραφούν συμβάσεις, να
έχουμε

προλάβει

να

έχουμε

υπογράψει

την

προγραμματική

σύμβαση.
Τ ο ίδιο φυσικά ισχύει και για το γήπεδο του Δάσους, δηλαδή
ακολουθεί με τις ίδιες διαδικασίες. Είμαστε στην πρώτη φάση,
δηλαδή έχει βγει ο ανάδοχος και είμαστε στη φάση της αναμονής
για

τις

ενστάσεις,

το

δεκαήμερο

των

ενστάσεων

από

τους

υπόλοιπους υποψήφιους.
Συγκεκριμένο

χρονοδιάγραμμα

καταλαβαίνετε

ότι

για

το

Χαραλαμπίδης θέλουμε να πιστεύουμε ότι αρχές Σεπτέμβρη θα
έχει γίνει και ο προσυμβατικός έλεγχος και θα ξεκινάει το έργο,
χωρίς αυτό να μπορούμε να το πούμε με βεβαιότητα, γιατί δεν
εξαρτάται απ’ τις δικ ές μας υπηρεσίες. Κάνουμε το ανθρωπίνως
δυνατό.
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τους
όσο

συναρμόδιους
πιο

γρήγορα

φορείς,
γίνεται

η

διαδικασία και το ίδιο ισχύει για το γήπεδο, για την αλλαγή του
χλοοτάπητα

στο

Δάσος.

Θέλουμε

να

πιστεύουμε

ότι

το

φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι και στα δύο γήπεδα. Αυτό φυσικά
καταλαβαίνετε

πρέπει

να

το

συζητήσουμε,

αρχές

Σεπτέμβρη

δηλαδή νομίζω θα είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα ποιο θα είναι το
ακριβές χρονοδιάγραμμα των εργασιών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

άλλος

απ’

τους

συναδέλφους

Αντιδημάρχους;

Να

δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
Κος …….:
(ερώτηση εκτός μικροφώνου)
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Με τις περισσότερες ομάδες ήδη έχουμε έρθει σε επαφή. Είναι
γνωστό δηλαδή σε ποια φάση της εξέλιξης των διαγωνισμών
είμαστε. Θα εξαρτηθεί σε πο λύ μεγάλο βαθμό απ’ το πόσο
γρήγορα

θα

υπογραφεί

η

προγραμματική

σύμβαση

με

το

χλοοτάπητα του Δάσους. Είναι σε άμεση συνάρτηση αυτό.
Σε κάθε περίπτωση, σε επαφή με όλες τις ομάδες του δήμου
μας, θα είμαστε σε άμεση επικοινωνία προκειμένου αν χρειαστεί
τα έργα να γίνουν μέσα στην αγωνιστική περίοδο, οι ομάδες να
εξυπηρετηθούν

σε

γειτονικούς

δήμους

όπως

έχει

γίνει

στο

παρελθόν και στο δικό μας δήμο. Αντίστοιχα δηλαδή με την Αγία
Ελεούσα που φιλοξενήθηκε στο Τ άκης Χαραλαμπίδης και άλλες
ομάδες που κατά καιρο ύς έχουν φιλοξενηθεί στα γήπεδα του
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δήμου μας, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι εργασίες στους
όμορους δήμους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Από αυτό ήθελα να ξεκιν ήσω που είπε ο Νίκος στο τέλος, γιατί
γίνεται μια συζήτηση, προσπαθούν κάποιοι να δημιουργήσουν
θέματα εκεί με τις ομάδες, με τους γονείς, πού θα παίξουν τα
παιδιά κλπ. Αν υπάρχει καλή θέληση και απ’ τους γειτονικούς
δήμους και απ’ τις ομάδες, βρίσκονται λύσεις.
Εμείς δώσαμε λύση πέρσι για να γίνει η ανακατασκευή του
γηπέδου στην Αγία Βαρβάρα. Τ ο ίδιο πράγμα πιστεύουμε ότι θα
γίνει και φέτος. Θα υπάρχουν επαφές με τους γειτονικούς δήμους,
ούτως

ώστε

για

ένα

πολύ

μικρό

χρονικό

διάστημα

να

εξυπηρετηθούν οι ομάδες, ούτως ώστε να γίνει το γήπεδο.
Γιατί αν αρχίσουμε τις καθυστερ ήσεις και να πούμε ότι θα
πάμε να το κάνουμε τα Χριστούγεννα ή οτιδήποτε, σκεφτείτε να
πέσει

ένας

χιονιάς

ή

άλλα

φυσικά

φαινόμενα,

να

έχουμε

καταιγίδες και να μην μπορεί να γίνει το γήπεδο. Δηλαδή αυτή η
καθυστέρηση και η κωλυσιεργία νομίζουμε ότι δε θα οδ ηγήσει
πουθενά.
Όταν είναι έτοιμες όλες οι διαδικασίες για να γίνουν τα
γήπεδα, θα γίνουν με κόστος ένα πολύ μικρό, για ένα πολύ μικρό
χρονικό διάστημα μιας ταλαιπωρίας των γονιών, αλλά σίγουρα
αυτό που προέχει είναι να γίνουν τα γήπεδα. Γιατί τα γήπεδα θ α
έχουν ένα χρόνο ζωής πολλών χρόνων που θα είναι πολύ
καλύτερες οι συνθήκες για τα παιδιά.
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Καλύτερα να χάσουν δέκα μέρες και είκοσι μέρες και να
πάνε σε κάποια άλλα γήπεδα, παρά να μη γίνουν τα έργα. Και
επίσης για το χρόνο και το χώρο για τις ομάδες, ξέ ρετε πολύ
καλά, είναι εδώ και ο Μάνθος ο Πιτσικούλης, ότι κάθονται κάτω οι
ομάδες με τις υπηρεσίες του δήμου και κανονίζουν για το χρόνο
και τις ώρες και τουλάχιστον το τελευταίο διάστημα δεν υπάρχουν
ιδιαίτερα προβλήματα με τις ομάδες.
Σχετικά με τη διακο πή ρεύματος. Είχαμε πράγματι μια
μεγάλη διακοπή ρεύματος από χθες το βράδυ στις 10 η ώρα και η
αποκατάσταση έγινε σταδιακά και ολοκληρώθηκε γύρω στις 6
παρά σήμερα το απόγευμα. Είχαμε μεγάλες ζημιές σε δύο σημεία,
στην οδό Πλαταιών και στην οδό Φιλοπάππου. Τ ο δίκτυο δηλαδή
σε αυτά τα σημεία είχε μεγάλα προβλήματα.
Αυτό οφείλεται σε δύο λόγους, στην υπερφόρτωση του
δικτύου το οποίο ξεκινάει από τον Πειραιά και φτάνει εδώ και ότι
είναι απαρχαιωμένο το δίκτυο. Έχει δηλαδή και αν γνωρίζετε
παθαίνει ζημιές πάρα πολύ συχνά και έχουμε μικρές διακοπές
βέβαια, πολύ μικρότερης διάρκειας πολλές φορές σε αυτό το
δίκτυο.
Από χθες το βράδυ στις 11 παρά, δηλαδή μισή ώρα μετά τη
διακοπή η οποία έγινε γύρω στις 10:10 μέχρι να ολοκληρωθεί η
πλήρης αποκατάσταση, γιατί υπήρχε και σταδιακή αποκατάσταση,
έχουμε κάνει δεκάδες επαφές.
Εγώ

τουλάχιστον

προσωπικά

έχω

κάνει

πάρα

πολλές

επαφές με το Διευθυντή της Τ εχνικής Υπηρεσίας των Υποδομών
της ΔΕΗ και παρακολουθούσα από κοντά, πίεζα. Δηλαδή είχαμε τι
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να σας πω τώρα, μεγάλη ένταση και πίεση για να ολοκληρωθούν
τα έργα.
Αυτή είναι η κατάσταση. Βέβαια καταλαβαίνετε ότι είναι θέμα
της ΔΕΗ. Απλά εμείς σα δήμος απ’ τη μεριά μας κάναμε ό,τι είναι
δυνατόν για να επιταχυνθούν οι διαδικασίες.
Για

το

αντιπλημμυρικό

της

Αφαίας,

να

πω

ότι

έχε ι

ολοκληρωθεί η μελέτη και υπάρχει ένα πρόβλημα, το είχαμε
συζητήσει αυτό. Αποχετευτικό εννοούσες; Για το αποχετευτικό της
Αφαίας έχουμε κάνει την πρότασή μας και περιμένουμε την
έγκριση. Δηλαδή υπάρχει η μελέτη η οποία έχει κατατεθεί και
περιμένουμε την έ γκριση για να προχωρήσει. Είναι βέβαια ένα
πολύ μεγάλο έργο.
Για το Χριστοδούλειο, καταλαβαίνετε ότι είναι ένα δύσκολο
και περίπλοκο θέμα, το οποίο δυστυχώς όταν ήταν να λυθεί και
όταν υπήρξε η δυνατότητα να γίνει που υπήρχαν τα χρήματα και
να γίνει η κατ άθεση στο Τ αμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δεν
έγινε και χάσαμε μια τεράστια ευκαιρία.
Επίσης πρέπει να ξέρετε ότι το Χριστοδούλειο και δε μιλάω
για τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και το Διοικητικό
Συμβούλιο

αυτή

τη

στιγμή,

αλλά

μιλάω

για

τους

νομ ικούς

εκπροσώπους και αυτούς που είναι και πίσω απ’ το ίδρυμα, ότι
είναι

πολύ

σκληροί

διαπραγματευτές.

Δεν

είναι

δηλαδή

οι

άνθρωποι οι οποίοι έρχονται να συζητήσουν και να βρουν μια
λύση.
Προσπαθούν με κάθε τρόπο να αποδεσμευτεί ο χώρος, να
βρουν κάποιον επενδυτή για να γίνει ένα μεγάλο κτίριο. Μάλιστα
προσπαθούσαν να βρουν και κάποιο σούπερ μάρκετ, για να γίνει
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ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ κλπ. Άρα, λοιπόν, δεν είναι τόσο
εύκολα τα πράγματα και στις διαπραγματεύσεις τις οποίες έχουμε
κάνει με την ίδια γλώσσα βέβαια μιλάμε και εμείς.
Είχαμε προτείνει να γίνει ανταλλαγή με κτίρια του δημοσίου
που υπάρχουν εκατοντάδες, χιλιάδες κτίρια του δημοσίου σε όλη
την Αθήνα. Αυτό τουλάχιστον μέχρι τώρα δεν καρποφόρησε.
Βλέπετε ξεπουλιούνται όλα σε αυτή τη χώρα, ιδιωτικοποι ούνται.
Σου λέει είμαστε ανώνυμη εταιρεία πια εμείς που διαχειριζόμαστε
και δεν βλέπουμε το κοινωνικό μέρος, βλέπουμε το κέρδος.
Πάντως αυτό που κάνουμε, γιατί κάνουμε προσπάθεια, είναι
σε καμία περίπτωση να μην οικοπεδοποιηθεί το Χριστοδούλειο
και σε αυτή τη φάση δεν υπάρχουν χρήματα στο Πράσινο Τ αμείο.
Να

δούμε

οποιαδήποτε

ευκαιρία

υπάρξει.

Ψάχνουμε

ό,τι

πρόγραμμα υπάρχει για να το εντάξουμε, ούτως ώστε πραγματικά
ο χώρος αυτός να αποδοθεί στο δήμο.
Για την Μάρκου Μπότσαρη και για την τροποποίηση, εδώ
έχουμε μια ιδιωτική οδό. Δεν είναι τόσο εύκολο το πράγμα και
τόσο

απλό

Κώστα.

Υπάρχει

μια

πολύ

μεγάλη

διαμάχη

σε

δικαστήρια, Άρειο Πάγο. Δηλαδή υπάρχουν δύο αντικρουόμενες
ομάδες.
Η θέση η δικιά μας είναι να γίνει η τροποποίηση και πιστεύω
ότι αρχές Σεπτέμβ ρη, μάλιστα το έχουμε συζητήσει και με την
Τ εχνική

Υπηρεσία

και

είναι

στις

προτεραιότητες

να

γίνει

η

τροποποίηση, πρέπει όμως να ολοκληρωθεί παράλληλα, γι’ αυτό
και υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, η έγκριση από την Πολεοδομία
των θέσεων στάθμευσης στην πολυκατ οικία. Δηλαδή παράλληλα
πηγαίνουν αυτά τα πράγματα.
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Πιστεύω ότι επειδή τρέχουν και οι κάτοικοι, οι ιδιοκτήτες των
διαμερισμένων εκεί, να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, οπότε να
έρθουμε τον Σεπτέμβριο και να περάσουμε την τροποποίηση.
Και ένα τελευταίο, β έβαια το απάντησε και ο Νίκος, σχετικά
με

τα

τρόφιμα

και

τα

φάρμακα

τα

οποία

πρέπει

να

συγκεντρωθούν. Κοιτάξτε, είπα και προηγουμένως ότι δυστυχώς
οι ανάγκες των κατοίκων σε αυτές τις περιοχές δε θα λυθούν μέσα
σε δύο-τρεις μέρες, αλλά έχουν ένα βάθος χρόν ου που δεν
ξέρουμε πόσο θα κρατήσουν.
Και επειδή συγκεντρώνουμε τρόφιμα μακρά διάρκειας και
φάρμακα τα οποία βέβαια είναι και άμεσα αλλά και αυτά θα έχουν
μια διάρκεια, είναι νομίζω πολύ αδόκιμο αυτή τη στιγμή να
βγούμε και να πούμε ότι δεν μαζεύουμε άλλα

τρόφιμα και

φάρμακα και νερό ή οτιδήποτε χρειάζεται, γιατί σε αυτή τη φάση
σήμερα έχουν. Σε μία βδομάδα δε θα έχουν.
Γιατί ξέρετε όταν φύγουν τα φώτα της δημοσιότητας, παύει
και το ενδιαφέρον και σταματάει και η αλληλεγγύη που είναι και
έντονη και συναισ θηματικά πολύ έντονη αυτές τις μέρες. Επίσης,
δεν έχουμε μόνο την ανατολική Αττική. Έχουμε τη δυτική Αττική
με τα εκατοντάδες σπίτια που έχουν καεί και τους χιλιάδες
ανθρώπους που είναι και αυτοί στην ίδια μοίρα, απλά εκεί δε
θρηνήσαμε

ευτυχώς

θύματα,

που

εκεί

δεν

έχει

πάει

καμία

βοήθεια.
Άρα, εμείς σε συνεργασία με τους δήμους θα δούμε πού
υπάρχει αυτή τη στιγμή ανάγκη και θα κατευθύνουμε εκεί αυτά τα
οποία και είναι πάρα πολλά που έχουμε μαζέψει.
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Και επίσης δε σταματάμε σε αυτές τις δύο -τρεις μέρες. Θα
συνεχίσουμε και την επόμενη βδομάδα, γιατί σας λέω και πάλι ότι
είναι πάρα-πάρα πολύ μεγάλες οι ανάγκες που έχει ο κόσμος.
Ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι που έχασαν τα πάντα. Δεν έχουν
τίποτα αυτή τη στιγμή. Ήρθε μία εργαζόμενη το πρωί στο δήμο, η
οποία είχε έ να εξοχικό το οποίο χρησιμοποιούσε όπως πάρα
πολλά άλλα νοικοκυριά, γιατί δεν είναι μόνο οι καταπατητές ή
οτιδήποτε άλλο. Αυτοί είναι ένα μικρό κομμάτι.
Οι άνθρωποι που αγόρασαν, αγόρασαν για να είναι κοντά
στην Αθήνα. Δεν μπορούσαν να κάνουν διακοπές στα νησιά στη
Μύκονο, στη Σαντορίνη ή να πηγαίνουν οπουδήποτε αλλού. Τ ι
ψάχνανε οι άνθρωποι; Κοντά στην Αθήνα ένα σπιτάκι, στην
Κινέττα, στους Αγίους Θεοδώρους, στο Μάτι, το οποίο πριν από
χρόνια όταν αυτοί έφτιαξαν τα σπίτια τους δεν ήταν το Μάτι που
είναι σήμερα και η Ραφήνα.
Στέγασαν εκεί τα πάντα. Τ α έκαναν μόνιμη κατοικία, γιατί
υπάρχουν κυρίως οι παππούδες που παίρνουν σύνταξη, μένανε
εκεί και πηγαίνανε και τα εγγόνια τους τώρα και μένανε οι
άνθρωποι όλο το χρόνο εκεί. Αυτοί βρέθηκαν να μην έχουν
τίποτα.

Μην

πει

κανένας

και

εγώ

δεν

καταλαβαίνω

κάποια

δημοσιεύματα, γιατί έχουν βγει και αρκετοί θα τους πω μόνο
απάνθρωπους, να μην πω καμιά άλλη λέξη αυτή τη στιγμή και
κάτω απ’ την έκκληση την οποία κάνουμε για τρόφιμα, βρίσκουν
να πουν και να βγάλουν ό,τι πιο αντιδραστικό υπάρχει, ότι πιο
φασιστικό υπάρχει.
Βρήκαν να πουν γιατί λέει αυτές τις ώρες, γιατί δίνετε στους
πρόσφυγες. Μπερδεύουν μέσα τα πάντα. Δηλαδή ένα πρόσωπο
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34
συνάδει,

ότι

αρμόζει

σε

ανθρώπους που πρέπει να βλέπουμε αυ τή τη στιγμή πως θα
βοηθήσουμε το συνάνθρωπό μας.
Και πραγματικά είναι συγκλονιστικό. Θέλω να ‘ρθείτε αύριο
το πρωί κάτω και να δείτε πως έρχονται αυτοί οι άνθρωποι για να
δώσουν ό,τι έχουν απ’ το υστέρημά τους και να δείτε ποιοι είναι,
άνθρωποι καθημερινο ί, που δεν έχουν και πολλά χρήματα, αλλά
πηγαίνουν, αγοράζουν μία τσάντα φάρμακα, κάτι από το σούπερ
μάρκετ. Φέρνει ο καθένας ό,τι μπορεί.
Μην τους στερήσουμε αυτή τη δυνατότητα. Και όπως είπα
πριν είναι και μάθημα ανθρωπιάς και για τους ίδιους και για τα
παιδιά τους και για όλους μας. Όλοι παίρνουμε απ’ αυτό το
πράγμα. Τ ο πρωί ο Αντιδήμαρχος ο κ. Δαουάχερ έκλαιγε σε μια
περίπτωση. Πήγε παραπέρα και έκλαιγε. Έκλαιγε βλέποντας
αυτές τις εικόνες.
Και τελειώνοντας, για την καθαριότητα τα είπε ο Μόσχος.
Απλά

να

πω

ότι

αυτό

είναι

πλυντήριο

πεζοδρομίων

και

οδοστρώματος το οποίο θα πάρουμε μέσω του ΦΙΛΟΔΗΜΟΥ.
Τ α άλλα πλυντήρια κάδων και σκούπα, είναι στο μεγάλο
διαγωνισμό που πιστεύουμε επιτέλους τελειώνει, είναι δηλαδή
στο

τελικό

στάδιο,

αυτή

τη

στιγμή

εγκρίθηκε

και

από

την

αποκεντρωμένη, γίνεται ο έλεγχος στο Ελεγκτικό Συνέδριο του
τελικού φακέλου και μετά απ’ αυτό φέρνουν τις εγγυητικές και
υπογράφουμε τη σύμβαση για τα οχήματα. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη.
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ΘΕΜΑ 1 ο
Λήψη απόφασης για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην περιοχή
του “Δάσους” σύμφωνα με τις προτάσεις του «Πολιτιστικού
Συλλόγου Δάσους Χαϊδαρίου».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πούμε ότι το 1 ο θέμα αποσύρεται.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Είχα προτ είνει πριν πάρουμε τις οριστικές αποφάσεις να γίνει
άλλη μία συζήτηση και με το μελετητή και οι όποιες εισηγήσεις
υπάρχουν απ’ την πλευρά της δημοτικής αρχής να συζητηθούν
πρώτα στο Δημοτικό Συμβούλιο ίσως και σε μία άτυπη του
Δημοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια να συζητηθούν και με
τους δημότες και με το Σύλλογο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, εμείς παίρνουμε υπόψη και τις προτάσεις του μελετητή,
αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε με όλες τις προτάσεις τις
οποίες έχει κάνει. Εννοείτε. Δηλαδή στην πρόταση την οποία θα
κάνουμε θα έχουμε πάρει υπόψη και τις προτάσεις του μελετητή.
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ΘΕΜΑ 2 ο
Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο: «Επισκευή
και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου
Χαϊδαρίου» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Θέμα 2 ο , γιατί να το κάνουμε σωστά, αποδοχή απόφασης ένταξης
της πράξης με τίτλο επισκευή – συντήρηση σχολικών κτιρίων και
αύλειων

χώρων

του

Δήμου

Χαϊδαρίου

στο

πρόγραμμα

ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Πρέπει να προηγηθούν της αναμόρφωσης. Έχετε
το εισηγητικό. Υπάρχει κ άτι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Αποδοχή Απόφασης Ένταξης της Πράξης με τίτλο:
«Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου πλυντηρίου πεζοδρομίων –
οδοστρώματος» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 3 ο , αποδοχή απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλος:
«Προμήθεια

ενός

αυτοκινούμενου

πλυντηρίου πεζοδρομίων

–

οδοστρώματος» στο Πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ. Υπάρχει κάτι;
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 4 ο , έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού Προγράμματος Έτους
2018. Έχετε πάρει το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 5 ο , έγκριση τροποποίησης Ετή σιου Προγράμματος Δράσης
Έτους

2018.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Έγκριση 5ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
………..
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ΘΕΜΑ 7 ο
Έγκριση 2ης Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 7 ο , έγκριση 2ης Τ ριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού

οικονομικού

Έτους

2018.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Δεν ξέρω αν θέλει ο
Αντιδήμαρχος να πει δύο πράγματα γι’ αυτό.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Γενικά σε κάποιους δείκτες κινούνται
λίγο καλύτερα τα πράγματα όσον αφορά την είσπραξη των
εσόδων. Ειδικά όσον αφορά τις οφειλές προηγούμενων ετών
δηλαδή τα ΠΟΕ. Σε γενικές γραμμές κινούμαστε όπως και το
προηγούμενο τρ ίμηνο. Είναι αισθητά δεν θα το έλεγα, αλλά σε
κάποιους δείκτες είναι ευδιάκριτο αυτό, βελτιωμένο όσον αφορά
την εισπραξιμότητα σε παλιές οφειλές και σε οφειλές οι οποίες
τρέχουν

όσον

αφορά

τα

τέλη

καθαριότητας,

τέλη

ηλεκτροφωτισμού κλπ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι

για

την

τριμηνιαία;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
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Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής
για το έργο «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών στην
περιοχή Προφήτη Ηλία»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

8ο,

έγκριση

πρωτοκόλλου

προσωρινής

και

οριστικής

παραλαβής για το έργο «Επέκταση τοιχίου αντιστήριξης πρανών
στην περιοχή Προφήτη Ηλία». Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ο κ.
Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Απλά μια ερώτηση. Θα το ψηφίσουμε, αλλά γιατί έρχεται τόσο
αργά; Θυμάμαι από τ ο ’16, το ’17 έγινε η επιτροπή και το ’18
τώρα παραλαμβάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε θέλεις να πεις; Πες το.
Κος ΣΤΑΘΑΣ :
Τ ώρα κινήθηκε η διαδικασία απ’ τον ανάδοχο και ολοκληρώθηκε η
διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤ ΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Χαϊδαρίου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

9ο,

έγκριση

διενέργειας

δημοπρασίας

και

καθορισμός

τρόπου εκτέλεσης το υ έργου: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών
κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Χαϊδαρίου . Υπάρχει κάτι
συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός τρόπου
εκτέλεσης της πράξης: «Προμήθ εια ενός αυτοκινούμενου
πλυντηρίου πεζοδρομίων – οδοστρώματος»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 10 ο , Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός
τρόπου εκτέλεσης της πράξης: «Προμήθεια ενός αυτοκινούμενου
πλυντηρίου

πεζοδρομίων

–

οδοστρώματος».

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Συγκρότηση Τριμελούς Επιτροπής Εξέτασης -Αξιολόγησης
Ενστάσεων -Προσφυγών, για τον συνοπτικό διαγωνισμό
«Προμήθεια Ειδών Ατομικής Προστασίας για το προσωπικό
του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2018»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

11 ο ,

Αξιολόγησης
διαγωνισμό

συγκρότηση

Τ ριμελούς

Επιτροπής

Ενστάσεων -Προσφυγών,
«Προμήθεια

Ειδών

Ατομικής

για

τον

Εξέτασης συνοπτικό

Προστασίας

για

το

προσωπικό του Δήμου Χαϊδαρίου έτους 2018». Μισό λεπτό να
σας πω συνάδελφοι. Τ ακτικά μέλη Σταυρίδης Δημήτριος, Γο ύτου
Σταυρούλα, Μαλιαρίτσης Χρήστος. Και αναπληρωματικά Μπαρδής
Αθανάσιος, Ανδρομιδάς Αναστάσιος και Μαυρομάτης Δημήτρης.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Έγκριση Πρακτικού επιτροπή ς για την αξιολόγηση, βάσει
μορίων, των αιτήσεων επανεγγραφών και εγγραφών στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου για το
σχολικό έτος 2018 -2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 12 ο , έγκριση Πρακτικού επιτροπής για την αξιολόγηση,
βάσει μορίων, των αιτήσεων επανεγγραφών και εγγραφών στους
Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου Χαϊδαρίου για το σχολικό
έτος 2018-2019. Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 13 ο
Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επ ιτροπής του Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 13 ο , έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Έγκριση δυναμικότητας των Πα ιδικών & Βρεφονηπιακών
Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

14 ο ,

έγκριση

δυναμικότητας

των

Παιδικών

&

Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου». Πήραμε τώρα το
εισηγητικό.

Είναι

έγκριση

δυναμικότητας

των

Παιδικών

&

Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου» για χορήγηση αδειών
λειτουργίας. Ο κ. Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Έχουν εγκριθεί οι φάκελοι δηλαδή, τα θέματα όλα στο κάθε
σταθμό. Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
Έγκριση μη Άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριμ.
338/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών (45/2018 ΑΟΕ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 15 ο , έγκριση μη Άσκησης ενδίκων μέσων κατά της υπ΄ αριμ.
338/2018 απόφασης του Ειρηνοδικείου Αθηνών. Ο κ. Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Είχαμε πάρει απόφαση στην Οικονομική . Είναι οι καθαρίστριες, οι
σχολικές καθαρίστριες. Είχαμε πάρει απόφαση στην Οικονομική
Επιτροπή για να μην ασκηθούν ένδικα μέσα απ' το δήμο. Είναι το
ποσό πάνω από 30 χιλιάδες ευρώ και γι’ αυτό έρχεται στο
Δημοτικό Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνά δελφοι; Συνάδελφοι, ταυτίζεται με την εισήγηση
την Οικονομική, στην απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Απλά
χρειάζεται και απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λόγω του ποσού.
Κατά πλειοψηφία είπες Γιάννη; Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 16 ο
Έγκριση ή μη συμπληρωματικής σύμβασης για την ασφάλιση
Μηχανημάτων Έργου
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 16 ο , αποσύρεται.

ΤΟ ΑΝΩΤΕΡΩ ΘΕΜΑ ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλό καλοκαίρι. Καλές διακοπές συνάδελφοι. Να είστε καλά.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………
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ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

…………………

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

ΑΠΩΝ

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ Ε ΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΥΣΑ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΠΩΝ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

7,28,35

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

6,36,37,38,41,44

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

6

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

24,27

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

39

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝ Η

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

38,43

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………
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ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 20

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

………………..

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

……………….

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

6,12,39,42

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

20

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟ Σ

………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14
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