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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

14 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΕΤΑΡΤΗ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΛΕΚΟΣ

ης
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -

4.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

5.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

6.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

7.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

9.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

10.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

11.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

12.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

13.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

14.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

15.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

16.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

17.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

18.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ το υ ΙΩΑΝΝΗ

19.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

20.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

21.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
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ΑΠΩΝ

1. ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
2. ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
4. ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ
9. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
10.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠ ΙΔΑ
11.ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:

1. Λήψη

απόφασης

για

την

συνέ χιση

της

εύρυθμης

λ ειτουργίας των Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου.
(ΣΕΛ.31)
2. Έγ κριση διενέ ργειας δημοπρασίας για τη στέ γαση του
Κέ ντρου Εξυπηρέ τησης Πολιτών. (ΣΕΛ.32)
3. Διαγραφή ή μη χρεών σύμ φωνα με τις σχετικέ ς διατάξεις
του Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας). (ΣΕΛ.32)
4. Χορήγηση
έ ργου:

Παράτασης

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ

Προθεσμίας

ΔΙΚΤΥΟΥ

υλοποίησης

ΟΜ ΒΡΙΩΝ

του

ΠΕΡΙΟΧΗΣ

ΑΣΤΥΘΕΑΣ». (ΣΕΛ.33)
5. Τοποθέ τηση

καθρέ πτη

κυκλοφορίας

επί

της

οδού

Άνδρου στην διασταύρωση της με την οδό Σωκράτους
στο πεζοδρόμιο του Ο.Τ. 2016. (σχετ: 50/18 Απ. Ε.Π.Ζ).
(ΣΕΛ.34)
6. Έγ κριση διαγράμμισης επί της οδού Γράμμου 18. (σχετ:
51/18 Απ. Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.35)
7. Έγ κριση ή μη κοπής δέ νδρου, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας. (σχετ: 52/18 Απ. Ε.Π.Ζ.) . (ΣΕΛ.35)
8. Έγ κριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής εκτέ λεσης

υπηρεσιών

της

αρμόδιας

καλής

επιτροπής

του

Συμβουλίου

της

Δήμου μας. (ΣΕΛ.36)
9. Ορισμός

μελών

νέ ου

Διοικητικού

επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση
Δήμου Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.Δ.Χ). (ΣΕΛ.36 )
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ΘEM A EKTOΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ :
Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση προσωρινής (μικρής) λυόμενης
κατασκευής στο προαύλιο χώρο του κτηρίου
όπου στεγάζεται ο
Σύνδεσμος ΝΕΟΦΩΚΑΕΩΝ Προσφύγων Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ 37).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Συνάδελφοι καλώς ήρθατε, καλό φθιν όπωρο, καλή δύναμη, να
είστε

όλοι

καλά.

Η

συναδέλφισσα,

η

κα

Γκανά

θα

πάρει

παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα κι από μένα, καλό αποκαλόκαιρο, είναι η καλύτερη
έκφραση.

Παντελάρος

Βασίλειος,

Καραγιάννης

Νικόλαος,

Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμι άδης Ηλίας,
Θερμού Ελένη, Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης
παρών, Ζώτος Ιωάννης,
Μόσχος,

Βουλγαρίδης

Χατζηστεργίου Στέλλα, Κουδελούδης
Λεωνίδας,

Δημουλά

Μαρία,

Ζέρβα

Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου Γεωργοπούλου
Αλεξία,

Τ σουκνίδας

Κωνστ αντίνος,

Θεοδώρου

Δημήτριος,

Τ ροχίδης Εμμανουήλ, Ποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδ η Ελευθερία,
Γεωργιάδη Ειρήνη, Ντ ηνιακός Ευάγγελος, Τ σατσαμπάς Δημήτρης,
Καρατζαφέρης

Βασίλειος,

Σπηλιώπουλος

Θεόδωρος,

Σκαμπά

Αθηνά παρούσα, Δρούλιας Ηρακλής, Κανά Ρηγάκη Αγγελική,
Θεοδωρακόπουλος

Φώτιος,

Κέντρης

Ιωάννης,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι να πω ότι έχει ενημερώσει ο συνάδελφος Ηρακλής
Δρούλιας ότι βρίσκεται εκτός Αθηνών γι’ αυτό δεν είναι σήμερα.
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Να πάμε σε ερωτήσεις – ανακοινώσεις. Κύριε Μποζίκα έχετε
το λόγο.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα

κι

Συμβουλίων

από

μ ας.

ακολουθούν

Αυτές
ή

οι

περίοδοι

κινούνται

εν

των

Δημοτικών

παραλλήλω

με

τις

σχολικές χρονιές οπότε καλή δημοτική περίοδο, αυτή του 1918 19.
Θέλω από τη μεριά μας για άλλη μια φορά να συγχαρούμε
όλα τα παιδιά αυτά τα οποία εισήχθησαν μετά από πολύ μεγάλο
κόπο προσωπικό κυρίαρχα μετά των γονιών και στο τέλος και των
καθηγητών και υποστηρικτών της μάθησής τους στα Ανώτατα
Εκπαιδευτικά

Ιδρύματα

πανεπιστημιακή

και

προοπτική

να
και

τους

ευχηθούμε

πορεία

στη

καλή

μάθηση

την

επαγγελματική, την επιστημονική και ό,τι έχει ο καθένας επιλέξει
ν’ ακολουθήσει.
Συγχρόνως όμως θα θέλαμε να συγχαρούμε και για την
προσπάθεια που έκαναν τα παιδιά τα οποία αυτό το άδικο
σύστημα των πανελληνίων εξ ετάσεων που ισχύει μόνο στην
Ελλάδα, μ’ αυτό τον τρόπο που ισχύουν και λειτουργούν αυτά τα
συστήματα

των

εισαγωγικών

δεν

κατάφεραν

να

μπουν.

Δε

σταμάτησε εδώ ο χρόνος γι’ αυτούς και είναι στην άνεση και στην
επιλογή τους αν θα ήθελαν να ξαναπροσπαθήσουν.
Εδώ

είχαμε

κάτι

πολύ

σημαντικά

νέα

από

αυτές

τις

εισαγωγικές εξετάσεις, έχουμε έναν 83χρονο στην Κρήτη ο οποίος
μπήκε

σε

μια

πολύ

αξιόλογη

Σχολή,

της

Ιστορίας

και

της

Αρχαιολογίας στο Ρέθυμνο και από την Κοζάνη η κοπέλα η
38χρονη

που

μπήκε

δεύτερη

στην

Ιατ ρική

ης

Σχολή
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Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αυτό δείχνει έκδηλα
ότι η ζωή δεν τελειώνει ποτέ αν αγωνίζεσαι για τα ιδανικά σου και
για τους στόχους σου.
Όλοι μαζί εμείς έχουμε υποχρέωση να προσπαθήσουμε ο
καθένας

από

Αυτοδιοίκηση

μας,
και

από
σαν

τα

μετερίζια

πολιτικοί,

του,

άνδρες

και

σαν

Τ οπική

και

γυναίκες

ν’

αγωνιστούμε για να βελτιώσουμε τις συνθήκες που αύριο το πρωί
αυτά τα παιδιά θα βρουν μετά τις σπουδές τους χώρο για
επαγγελματική αποκατάσταση. Δε θέλω να συνεχίσω πάνω σ’
αυτό το κομμάτι, συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά.
Μόλις ήρθε και ο κ. Καραγιάννης, θέλω να σας επισημάνω
ότι

δέχομαι όχι πιέσεις ακριβώς, δέχομαι υπομνήματα από

ανθρώπους ότι υπάρχει μια αναστάτωση στον αθλητικό χώρο που
έχει να κάνει στο αθλητικό ποδοσφαιρικό περιβά λλον της πόλης.
Όχι

για

κανέναν

άλλο

λόγο

αλλά

για

τις

υποδομές

στα

ποδοσφαιρικά γήπεδα και υπάρχει μια αναστ άτωση, με βρίσκουν
και με πιέζουν να μεσολαβήσω να βρουν σε άλλους Δήμους κτλ.
χώρο για προπόνηση.
Θα ήθελα από το Νίκο, την άκουσε την ερώτηση, α ν μπορεί
να μας κάνει μια ενημέρωση, τίποτε άλλο δε θα ήθελα προς
στιγμή να ρωτήσω για καλύτερη διαχείριση και του χρόνου.
Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Ντηνιακός

ης
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Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Καλησπέρα κι από μας, καλή χρονιά να έχουμε. 5 η χρονιά, πρώτη
φορά συμβαίνει αυτό και με την αλλαγή του νόμου ίσως να είναι
και η τελευταία.
Συντάσσομαι με όσα είπε ο Αντρέας Μποζίκας στο θέμα της
επιτυχίας και όλα αυτά που ακούμε, ότι τίποτε δεν τελειώνει και
δεν είναι αυτοσκοπός μόνο οι πανελλήνιες, υπάρχουν διέξοδοι
στα νέα παιδιά, ωστόσο το μεγάλο πρόβλημα το οποίο παραμένει
μετά τα συγχαρητήρια κι όλα αυτά και την πορεία των παιδιών την
εκπαιδευτική, είναι η ανεργία των νέων η οποία είναι πάρα πολύ
υψηλή και ας ελπίσουμε να μειωθεί.
Επίσης γι’ α υτό το θέμα το παιδί, εγώ είχα ήδη κάνει
ερώτηση στο τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο προφανώς επειδή
ήδη υπήρχε μια αναστάτωση από τις ομάδες που προφανώς αν
καταλαβαίνω καλά και επειδή το ζω κι εγώ συνεχίζεται.
Δυο

ερωτήσεις

θα

ήθελα

να

κάνω,

από

θέματα

που

ακούσαμε και είδαμε μέσα στον Αύγουστο. Είδαμε μέσα στον
Αύγουστο ένα δελτίο Τ ύπου από την Περιφέρεια Αττικής, η οποία
προχωρά στην αλλαγή του φωτισμού σε 6 κεντρικούς οδικούς
άξονες, Κατεχάκη, Συγγρού, Κηφισίας, Ποσειδώνος, Μεσογείων,
Βουλιαγμένης και Βά ρης – Κορωπίου. Σύγχρονος φωτισμός led
για εξοικονόμηση ενέργειας κτλ.
Δε βλέπουμε πουθενά να υπάρχουν λεωφόρος Αθηνών, Ιερά
Οδός, ειδικά η λεωφόρος Αθηνών που είναι και η είσοδος της
Δυτικής

Αθήνας

και

όλης

της

Αθήνας

μάλλον

και

από

το

εξωτερικό, αναρωτι έμαι αν είναι όντως θέμα της Περιφέρειας όσο
θεωρώ ότι είναι διαδημοτικό, αν υπάρχει περιθώριο, αν υπήρξε

ης
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πριν, φαντάζομαι δε θα υπήρχε ούτε καν ενημέρωση σ’ εσάς, αν
υπάρχει περιθώριο να ενταχθεί και η περιοχή μας και οι δρόμοι
μας σ’ αυτό το πρόγραμμα κα ι αν μπορούμε να κάνουμε κάτι σ’
αυτό διαδημοτικά, μέσα του ΑΣΔΑ ή γενικότερα.
Άλλο ένα θέμα, μια ενημέρωση θα θέλαμε, είδαμε ένα
πρόσφατο

δημ οσίευμα

πεζογέφυρα

στο

χτες

δάσος

η

ή

προχθές

οποία

έχει

σχετικά

με

την

σταματήσει,

μια

λεπτομερέστερη ενημέρωση και έτσι μια παρατήρηση οπτικά
βλέποντας ήδη να ορθώνεται αυτό το τσιμεντένιο ογκωδέστατο
κτίσμα. Ίσως θα πρέπει ν’ αναρωτηθούμε πάλι το ενδεχόμενο αν
προχωρήσουν οι διαδικασίες εδώ στο παλατάκι με όλη αυτή τη
μορφή που μπορεί να πάρει, το ενδεχόμενο αν μ πορούμε έστω
την ύστατη στιγμή να προχωρήσουμε σε μικρή έστω αλλαγή της
θέσης της άλλης γέφυρας.
Γιατί τώρα που το βλέπουμε οπτικά, θεωρώ ότι πολλούς,
ακόμα και οι καθ’ ύλιν αρμόδιοι με κάποιες φωτογραφίες πέρα
από τις μακέτες, μπορεί και οι ίδιοι να είν αι πιο ενδοτικοί σ’ ένα
τέτοιο ενδεχόμενο. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κ. Ασπρογέρακας έχει το λόγο.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Εγώ να κάνω ερώτηση: Κάνοντας χρήση του άρθρου 67 παρ. 7
του "Καλλικράτη", το 3852/10, εδάφιο γ’, το Δημοτικό Συμβούλιο
έχει δικαίωμα ν’ αποφασίζει μετά από σχετική πρόταση εισήγηση
Δημάρχου,
δημοτικής

Προέδρου,
παράταξης

Δημοτικού
και

χωρίς

Συμβουλίου
συζήτηση

με

ή

επικεφαλής

την

απόλυτη

πλειοψηφία του συνολικού αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα
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είναι κατεπείγο ν, να το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι’ αυτό
με την ίδια πλειοψηφία πριν την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.
Βάζω λοιπόν ως κατεπείγον θέμα και εφ' όσον αποφασισθεί
να συζητηθεί θα εισηγηθώ γιατί, αυτό το θέμα της πολυκατοικί ας
της Μπότσαρη και Ακρίτα όπου έχουμε εξελίξεις.
Η τελευταία εξέλιξη είναι ότι μια προσφυγή που είχαν κάνει
οι «αντίδικοι» των κατοίκων των 33 διαμερισμάτων αυτής της
πολυκατοικίας, έγινε δεκτή η προσφυγή που με δυο λόγια είπε ότι
δεν

κάνουν

δεκτή

την

π ροσφυγή

και

με

δεδομένο

ότι

η

γκαραζόπορτα έχει πάει για τακτοποίηση ύστερα από 40 -45
χρόνια, πόσο είναι, τότε θα περνάνε από τον ιδιωτικό δρόμο
παραβιάζοντας

τις

δικαστικές

αποφάσεις

που

έχουν

βγει.

Καταλαβαίνετε λοιπόν τί σημαίνει σα συνέπεια, εμένα ήρθα ν και
με βρήκαν οι άνθρωποι, έχει μπει πρόστιμο 3.000 ευρώ, αυτή
που σας λέω είναι απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ, κατά της απόφασης
αυτής μπορεί να γίνει προσφυγή στο Διοικητικό Εφετείο, εγώ τους
το είπα ευθέως και ανακοπή στο πρόστιμο που τους έχει μπει, ότι
οι άνθρωποι πληρώνουν για πράγματα που δεν είναι ουσιαστικά
ιδιωτικό τους και τους είπα ότι καλό είναι ν’ αποφευχθούν όλα
αυτά.
Κι επειδή και ο Δήμαρχος πριν τις διακοπές είχε υποσχεθεί
ότι μέσα στο Σεπτέμβρη πρέπει να λυθεί το θέμα αυτό, το οποίο
θα εκθέσω στη συνέχεια, εγώ το βάζω να παρθεί απόφαση ως
κατεπείγον και να συζητηθεί.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Άλλος συνάδελφος που θα
ήθελε να βάλει ερώτημα; Όχι. Να δώσουμε το λόγο στους
Αντιδημάρχους.
Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ :
Καλησπέρα, εύχομαι οι διακοπές να βοήθησαν στην ξεκούραση
όλους, επίσης καλή επιτυχία στη νέα σταδιοδρομία όσων μαθητών
της πόλης εισήχθησαν στα Πανεπιστήμια και στα Τ ΕΙ της χώρας,
όμως η πραγματικότητα είναι πολύ δύσκολη και γι’ αυτούς και για
τις οικογένειές τους, καθώς και εκεί θ’ αντιμετωπίσουν τις ίδιες
δυσκολίες που αντιμετώπιζαν κι εδώ όσο ήταν μαθητές και κατά
τη διάρκεια των φοιτητικών τους χρόνων.
Ειδικά

όσοι

έχουν

περάσει

σε

Σχολές

στην

επαρχία

πραγματικά έχουν ν’ ανέβουν οι οικογένειές τους ένα μεγάλο
Γολγοθά

γιατί

τα

έξοδα

είναι

τεράστια.

Απαιτείται

μεγάλη

προσπάθεια και μετά δυστυχώς η κατάσταση είναι τέτοια που
ανεξάρτητα

από

το

πτυχίο,

η

εξέλιξη,

το

μέλλον

τους

προκαταβάλλει με ανεργία, με νέες δυσκολίες, με χαμηλούς
μισθούς κτλ.
Φυσικά δεν τα λέμε γιατί θέλουμε να προκαταβάλλουμε με
δυσοίωνα νέα τα παιδιά, όμως έχει σημασία ν’ αγωνιστούν γιατί
πρέπει ν’ αγωνιστούν για τις σπουδές και τα πτυχία που τους
αξίζουν για τη ζωή που τους αξίζει, για το μέλλον τους, για να
μπορούν να βρουν δουλειά με βάση το συγκεκριμένο πτυχίο, για
μισθούς αύριο μεθαύριο ή και για όσο είναι φοιτητές που θα
μπορούν ν’ ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ζωής τους και όλο
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από

την

πρώτη

μέρα

στο

Πανεπιστήμιο αγώνα γιατί τίποτε δε χα ρίζεται και τα πάντα
κατακτιούνται στη ζωή.
Και

θέλει

συνοδεύει

από

με

αυτή

την

νομίζω

επόμενη

με

μέρα

αυτή
της

την ευχή

εισαγωγής

να

τους

τους

στο

Πανεπιστήμιο αυτή τους η πορεία.
Σχετικά με τ’ αθλητικά υπάρχει μια αναστάτωση, καλώς
νομίζω υπάρχει, κα θώς μέσα στον Αύγουστο προχώρησαν με
μεγάλη ταχύτητα οι εξελίξεις για την αλλαγή του χλοοτάπητα και
στα δύο γήπεδα. Λέω καλώς υπάρχει, γιατί καταλαβαίνετε ότι αν
δε γίνονταν οι εργασίες πιθανά να μην υπήρχαν και αυτά τα
προβλήματα.
Όμως νομίζουμε ότι το πιο θετικό στην πόλη και στον
αθλητισμό της πόλης είναι ότι επιτέλους προχωρά, είμαστε στην
τελευταία φάση σε ό,τι αφορά στην αλλαγή του χλοοτάπητα στο
γήπεδο του δάσους και μέσα στον Αύγουστο και πρέπει εδώ να
ευχαριστήσουμε

και

τους

εργαζομένους

που

έτρε ξαν

τις

υποθέσεις αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια του Αυγούστου και τις
αντίστοιχες Υπηρεσίες που δέχτηκαν τις οχλήσεις μας όλο αυτό
το διάστημα και προσπάθησαν μέσα από τις δυσκολίες με το λίγο
προσωπικό που είχαν για να εξετάσουν τις υποθέσεις και τις
ολοκλήρωσαν, σχεδόν λίγες μέρες μετά το Δεκαπενταύγουστο και
είμαστε

πολύ

χαρούμενοι

γιατί

πραγματικά

έχουμε

κερδίσει

μεγάλο έδαφος από τη γραφειοκρατία που θα μπορούσαμε να
χάσουμε.
Ξέρετε, όταν πάει κάτι για να γίνει προσυμβατικός έλεγχος
κτλ. μπορείς να έχεις και μια καθυστέρηση έως και δυο μήνες.
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Ευτυχώς όλο αυτό απεφεύχθη, στο γήπεδο «Χαραλαμπίδης»
τώρα περιμένουμε επί της ουσίας την υπογραφή της σύμβασης με
τον ανάδοχο του έργου και την έναρξη των εργασιών.
Με

αυτή

την

έννοια

είναι

φυσιολογικό

να

υπάρχει

αναστάτωση, να υπάρχει αναμπουμπούλα για το τί θα κάνουν οι
ομάδες κατά τη διάρκεια του φθινοπώρου που θα ξεκινήσουν οι
εργασίες, δυστυχώς όσο και αν προσπαθήσαμε να τρέξουμε το
θέμα δεν είναι στο χέρι μας το γραφειοκρατικό κομμάτι των
ημερομηνιών για να μ πορούσε να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία
πιο νωρίς, αν και το προσπαθήσαμε σε πολύ μεγάλο βαθμό να το
καταφέρουμε,

ωστόσο

κάποια

ζητήματα

δε

μπορούσαν

να

ξεπεραστούν, είναι ημερομηνίες και χρονοδιαγράμματα που δεν
εξαρτώνται από τον ανθρώπινο παράγοντα, εί ναι με βάση το νόμο
οπότε υπήρχε και αυτή η καθυστέρησ η.
Ενημερώθηκαν οι εκπρόσωποι των Διοικητικών Συμβουλίων
των ομάδων σε συνάντηση που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα,
όπου

τους

εξηγήθηκε

το

χρονοδιάγραμμα,

η

διάθεση

της

Δημοτικής Αρχής, τους δόθηκαν ό λες οι πληροφορίες σχετικά με
τις

συζητήσεις

που

έχουν γίνει

με τον εργολάβο, ο Τ άκης

Χαραλαμπίδης και το χρονοδιάγραμμα περίπου που έχουμε κι
εμείς αυτή τη στιγμή ανακοινώσιμο και σε ό,τι αφορά το δάσος
αντίστοιχα τις εξελίξεις και το χρονοδιάγραμμα ολοκλ ήρωσης των
εργασιών.
Θεωρούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβριο, τώρα αν θα είναι μέσα
Σεπτέμβρη, τέλη Σεπτέμβρη, θα ξεκινήσει ο εργολάβος και ο
Χαραλαμπίδης και με δυο εβδομάδες διαφορά ακολουθεί το
Γήπεδο το Δάσους. Δηλαδή θεωρητικά και αν όλα πάνε καλά, 15
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Οκτώβρη το αργότερο θα πρέπει να έχουν ξεκινήσει οι εργασίες
και στο πάνω γήπεδο.
Τ αυτόχρονα το καλοκαίρι, και για να είναι σε γνώση και του
Σώματος, νομίζω οφείλουμε όλοι να γνωρίζουμε γιατί σίγουρα θα
έχουν φτάσει
παρατάξεων
ζητήματα

και
ή

και

που

ενημερώνουμε

στ’

αυτιά των επικεφαλής των δημοτικών

των

αφορούν
το

δημοτικών
το

Συμβούλιο

συμβούλων,

αθλητικό
γιατί

για

Σωματείο

νομίζουμε

κάποια

«Αστέρας»,

ότι

πρέπει

να

υπάρχει επίσημη ενημέρωση και να μην υπάρχουν συζητήσεις
που καταλαβαίνετε ότι πολλές φορές δ εν περιλαμβάνουν όλη την
αλήθεια ή τέλος πάντων όλα τα στοιχεία που μπορεί να είναι στα
χέρια μας.
Κατά

τη

διάρκεια

του

καλοκαιριού

λοιπόν

έγινε

στην

Περιφέρεια μια καταγγελία η οποία και γνωστοποιήθηκε στο
Δήμο, έγινε στην Περιφέρεια η καταγγελία που έχ ει και την
εποπτική ευθύνη των αθλητικών Σωματείων. Όπως ξέρετε, ο
Δήμος δε μπορεί και δεν έχει την αρμοδιότητα να ελέγχει σε καμία
περίπτωση, δεν είναι αρμόδιος φορέας να ελέγχει τα Σωματεία.
Ελέγχει η Περιφέρεια και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού.
Έγινε

λοιπόν

μια

καταγγελία

που

αφορούσε

διάφορα

εσωτερικά ζητήματα του Αθλητικού Ομίλου «Αστέρας» Χαϊδαρίου,
το

πόρισμα

της

Περιφέρειας

αφού

κάλεσε

σε

απολογία

το

Διοικητικό Συμβούλιο κατέθεσε ένα πόρισμα με βάση αυτά τα
στοιχεία που ήρθαν στη διάθεση της συγ κεκριμένης Διεύθυνσης
και του Τ μήματος Πολιτισμού και Αθλητισμού της Περιφέρειας
που ασχολήθηκε με το συγκεκριμένο θέμα και στο πόρισμα αυτό
μεταξύ άλλων και σε σχέση με αυτά που αφορούν το Δήμο
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Χαϊδαρίου, να μην πω αναλυτικά τώρα τα πάντα, είναι στη
διάθεσή σας όποιος θέλει μπορεί να έρθει να το διαβάσει, σε ό,τι
αφορά το Δήμο Χαϊδαρίου όμως, προκύπτει ένα θέμα καθώς το
σημείο

1

λειτουργούσε

του

πορίσματος
ιδιωτική

αναφέρει

σχολή

ότι

στο

εκμάθησης

Σωματείο
αθλήματος

ποδοσφαίρου, στο ίδιο γήπεδο το οποίο χρ ησιμοποιούσε ως
προπονητήριο των αθλητών του.
Το

Σωματείο

δεν

είχε

κάνει

αναγγελία

ίδρυσης

και

λειτουργίας ιδιωτικής σχολής εκμάθησης αθλήματος σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 1 παρ. 3 του Προεδρικού Διατάγματος
219/2006 και το άρθρο 7/1999. Ο νόμιμος εκπρόσωπος του
Σωματείου δήλωσε ότι άμεσα θα σταματήσει η λειτουργία της
ιδιωτικής σχολής και το γήπεδο ποδοσφαίρου θα χρησιμοποιείται
μόνο για προπονητήριο των αθλητών.
Η Ειδική Επιτροπή που προβλέπεται στο άρθρο 9 του
Προεδρικού Διατάγματος 219/2006 θ α πραγματοποιήσει αυτοψία
προκειμένου να διαπιστώσει εάν έχει σταματήσει η λειτουργία
της.

Όπως

προκύπτει

απ’

την

αναφορά

η

ιδιωτική

σχολή

εκμάθησης ποδοσφαίρου του Σωματείου, λειτουργούσε εν γνώσει
του Διοικητικού Συμβουλίου του Σωματείου.
Έχει άλλα 4 σ ημεία τα οποία δεν τ’ αναφέρω γιατί δεν
αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό καθαυτό. Όμως σε ό,τι
αφορά το Δήμο, καταλαβαίνετε ότι δε μπορεί και σε καμία
περίπτωση δε μπορεί να αφήσει να γίνει ανεκτό, να λειτουργεί
ιδιωτική σχολή εκμάθησης σ’ ένα προπονητήρ ιο, σ’ ένα δημοτικό
στάδιο το οποίο ο Δήμος το παραχωρεί δωρεάν, σ’ ερασιτεχνικά
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Σωματεία, προκειμένου να προπονούνται οι αθλητές, οι ακαδημίες
και οι ομάδες.
Με αυτή την έννοια, αυτό το χαρτί ήρθε στο Δήμο, αυτό έγινε
στις 23 Ιουλίου, αυτό το χαρτί κοιν οποιήθηκε στο Δήμο στις αρχές
Αυγούστου, σε άμεσο χρονικό διάστημα εμείς προχωρήσαμε σε
έγγραφο προς την Περιφέρεια και τη Γενική Γραμματεία που είναι
και

οι

αρμόδιοι

εποπτικοί

φορείς

προκειμένου

να

μας

ενημερώσουν σε ό,τι αφορά το Δήμο τί ενέργειες πρέπει να
γίνουν, υπήρξε απάντηση από την Περιφέρεια που επί της ουσίας
μας γνωστοποιεί το πόρισμα και που λέει ότι είναι στη δική μας
αρμοδιότητα

αν

θα

παραχωρήσουμε

το

γήπεδο

ή

όχι

στα

Σωματεία για τις προπονήσεις των αθλητών τους, με βάση το ότι
επί της ουσία ς μας γνωστοποιεί το αντικείμενο του εγγράφου του
πρώτου που έχει αποσταλεί.
Σα Δημοτική Αρχή, προκειμένου να προφυλάξουμε και τον
αθλητισμό της πόλης και την ίδια τη λειτουργία των γηπέδων,
καταλαβαίνετε ότι δε μπορούμε σε καμία περίπτωση ν’ αφήσουμε
ιδιωτικές σχολές εκμάθησης να λειτουργούν στην πλάτη του
Δήμου

και

μάλιστα

σε

χώρους

που χρησιμοποιούν δωρεάν.

Νομίζω ότι θ’ ανοίξουν ασκοί του Αιόλου.
Σωστά κατά τη γνώμη τους συνάδελφοι έχουν βάλει από το
Δημοτικό Συμβούλιο τους προβληματισμούς τους σε σχ έση με τα
πολύ μεγάλα έξοδα που έχουν οι αθλητικές εγκαταστάσεις για την
ίδια τη λειτουργία τους, κάποιοι έχουν προχωρήσει παρακάτω και
λένε ότι με βάση αυτά τα έξοδα των αθλητικών εγκαταστάσεων θα
έπρεπε

ο

Δήμος

για

την

παραχώρηση

των

αθλητικών

εγκαταστάσ εων να ζητά μέρος των εσόδων των Σωματείων για να

ης
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μπορούν να χρησιμοποιούνται τα γήπεδα και να καλύπτουν τα
έξοδα των εγκαταστάσεων.
Εμείς δεν είμαστε αυτής της αντίληψης, θέλουμε τα γήπεδα
να παραχωρούνται δωρεάν γιατί πιστεύουμε ότι αν γίνει κάτι
τέτοιο το κόστος θα μετακυληθεί από τ’ αθλητικά Σωματεία στους
αθλητές και στους γονείς, βέβαια όμως δε μπορούμε σε καμία
περίπτωση να κλείσουμε τα μάτια και ν’ αφήσουμε να λειτουργούν
κατ’ αυτόν τον τρόπο και ανεξέλεγκτα ιδιωτικές σχολές και τέτοιας
λογικής και αντίληψης στα γήπεδα που έχουν παραχωρηθεί
δωρεάν από το Δήμο.
Με

αυτή

την

έννοια,

στη

συζήτηση

που

έγινε

με

τα

Διοικητικά Συμβούλια των ομάδων την προηγούμενη εβδομάδα,
ενημερώθηκαν σε ό,τι αφορά τον «Αστέρα» Χαϊδαρίου ότι μέχρι
να διαλευκανθεί η υπόθε ση από τη Γενική Γραμματεία και από την
Ειδική Επιτροπή που ορίζει ο νόμος, δε μπορούμε να πάμε σε
παραχώρηση ωρών προπονήσεων στο γήπεδο για τις ακαδημίες
μέχρι να έχουμε την έγγραφη γνωμοδότηση της Επιτροπής και
της Γενικής Γραμματείας όσον αφορά την αθλ ητική αναγνώριση
και το τί συνεπάγεται από κει και πέρα η καταγγελία αυτή που
έγινε σε πρώτη φορά στην Περιφέρεια.
Ως εκ τούτου ενημερώνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για να
είναι σε γνώση του το θέμα, έχουν δοθεί ώρες προπόνησης μόνο
για

την

αντρική

ομάδα

και

για

το

εφηβικό

τμήμα

της

συγκεκριμένης ομάδας και σε δεύτερη φάση, όταν και εφ' όσον
υπάρξει

αντίστοιχη

απάντηση

που

να

μας

επιτρέπει

να

παραχωρήσουμε χώρο πλέον με νέους όρους χωρίς να λειτουργεί
ιδιωτική σχολή, θα επανέλθουμε στο θέμα.
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Να μην πω παρ απάνω, νομίζω είναι κατανοητό το ζήτημα,
αν υπάρχει κάτι τα έγγραφα που είναι αυτή τη στιγμή στα χέρια
μας είναι διαθέσιμα σε όλους και μπορείτε να τα διαβάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Σπηλιόπουλος έχει το λόγο.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Τ ο έχω ξανακάνει παρατήρηση , όταν υπάρχουν θέματα τέτοια σαν
αυτά του κ. Καραγιάννη που ήταν πραγματικά πολύ καλή η
ενημέρωσή του, πρέπει να μιλάει πριν. Τ ο είχα πει και στο
Δήμαρχο και το έχουν δεχθεί αυτό, για να μπορεί μετά κάποιος να
κάνει ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μπορούμε να κάνουμε ερ ωτήσεις, δεν υπάρχει θέμα.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Εμείς

επιλέγουμε

να

κάνουμε

αυτή

την

ενημέρωση,

σε

συνεννόηση και με όλες τις Διοικήσεις, επιλέγουμε να γίνει αυτή η
ενημέρωση...
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Είναι πολύ εύκ ολο να υπάρχει μια συζήτηση στα στενά και στους
διαδρόμους, όπου να μην έχει και καμία ευθύνη των όλων του ο
καθένας, από το να γίνει υπεύθυνα συζήτηση στο Δημοτικό
Συμβούλιο.
Εμείς επειδή προκύπτει ένα θέμα στο οποίο είναι λογικό και
τα Σωματεία ν’ απευ θυνθούν με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο για
να πιέσουν, δε λέω α υτό που έβαλε ο Αντρέας γιατί δεν αφορά
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αυτό, αφορά τα ίδια τα γήπεδα και το τί θα γίνει την περίοδο που
θα είναι κλειστά, όμως για το συγκεκριμένο θέμα είναι κατανοητό
ότι μπορεί να γίνει πρ οσπάθεια να έρθουν σ’ επαφή με κάποιες
παρατάξεις κτλ., νομίζω πρέπει να είναι σε γνώση όλου του
Δημοτικού Συμβουλίου το θέμα προκειμένου ο καθένας από κει
και πέρα να έχει την ευθύνη αυτών που λέει κι αυτών που
πράττει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσε ις πάνω στο ζήτημα αυτό; Ο κ.
Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: Κατ' αρχάς στη συνάντηση που
έγινε με τα Σωματεία ήταν όλα τα Σωματεία; Κι όταν λέμε όλα τα
Σωματεία, ποια είναι αυτά τα Σωματεία τα ποδοσφαιρικά;
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Με βάση την ενημέρωση αυτή που έγινε, συμφώνησαν σ’ αυτά τα
πράγματα που κουβεντιάσατε; Σε τί φάση είμαστε;

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Λοιπόν, να σας πω πολύ σύντομα τα υπόλοιπα σημεία: Ένα είναι
η λειτουργία ιδιωτικής σχολής εκμάθησης. Τ ο δεύτερο είναι όσον
αφορά τα μέλη του Σωματείου τα οποία εκτελούσαν και χρέη
προπονητή σύμφωνα με τα όσα δήλωσε ο νόμιμος εκπρόσωπος
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μέλη

από

άμεσα

γιατί

απαγορεύεται όσοι ασκούν χρέη π ροπονητή να είναι και μέλη της
Διοίκησης του Σωματείου.
Τ ρίτο

σημείο:

περιουσιακών

Στα

βιβλία

στοιχείων

του

εσόδων

και

Σωματείου,

εξόδων

δεν

και

υπάρχουν

καταγραφές από τον Απρίλιο του 2016 όταν και θεωρήθηκαν τα
βιβλία από την Περιφέρεια Αττικής. Τ ο επιβ εβαίωσε ο νόμιμος
εκπρόσωπος του Σωματείου. Συγκεκριμένα αφού δήλωσε ότι τα
παρέλαβε κενά το Δεκέμβριο του 2017 έκτοτε δε συμπληρώθηκαν.
Οι φορολογικές δηλώσεις του Σωματείου όπως και άλλα
στοιχεία, οι εκθέσεις της Εξελεγκτικής Επιτροπής και οι εγκρίσεις
των Οικονομικών Απολογισμών του, θα διαβιβαστούν στη Γενική
Γραμματεία Αθλητισμού για της ενέργειές της στην οποία θα
κοινοποιηθεί το παρόν σύμφωνα με όσα προβλέπει το άρθρο
25/99.
Η

παραπάνω

ενέργεια

καθίσταται

αναγκαία

λόγω

του

γεγονότα ότι στα βιβλία εσόδων και εξόδων δεν έχουν γίνει
εγγραφές.

Όσον

9/6/2018,

από

αφορά
τον

τις

έλεγχο

αρχαιρεσίες
των

του

πρακτικών

Σωματείου
της

της

Εφορευτικής

Επιτροπής που κατατέθηκαν, προέκυψαν τα εξής: Τ ρία μέλη
ψήφισαν δι’ αντιπροσώπου με έγγραφη εξουσιοδότηση ενώ α πό
το καταστατικό του Σωματείου αναφέρεται ότι αποκλείεται η
ψηφοφορία με έγγραφη εξουσιοδότηση.
Επίσης

δύο

από

τα

μέλη

που

ψήφισαν

ασκούσαν

και

εργασία προπονητή στο Σωματείο, άρα δε μπορούσαν να είναι
μέλη

του

Σωματείου

σύμφωνα

με

τα

όσα

προβλέπει

η

παράγραφος 3 του νόμου τάδε κτλ. Σύμφωνα με το άρθρο 101 του
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Αστικού Κώδικα, μπορεί να καταθέσει αγωγή εναντίον του κύρους
της απόφασης της Γενικής Συνέλευσης μέλος που δε συναίνεσε ή
οποιοσδήποτε άλλος έχει έννομο συμφέρον. Η αγωγή αποκλείεται
μετά την πάροδ ο 6 μηνών.
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, τα οικονομικά στοιχεία θα
διαβιβαστούν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού σύμφωνα με τα
όσα προβλέπει γιατί έχει να κάνει με την αθλητική αναγνώριση
κτλ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι άλλο για το ζήτημα συνάδελφοι; Αν δεν υπάρ χει να
δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Καλησπέρα κι από μένα, καλό φθινόπωρο σε όλους. Θα ήθελα κι
εγώ να δώσω πολλά συγχαρητήρια σε όλα τα παιδιά που πέτυχαν
στις εξετάσεις και βέβαια και στις οικογένειες που στήριξαν αυτή
την προσπάθεια γιατί ξέρ ετε ότι ο αγώνας των παιδιών και των
οικογενειών τους ξεκινά από πολύ νωρίς, χρειάζονται πολλές
οικονομικές θυσίες, στήριξη, αιμορραγία για όσους έχουν και για
όσους δεν έχουν, δυστυχώς , τα παιδιά τους δεν έχουν και τις
ίδιες δυνατότητες που έχουν κάποια ά λλα παιδιά, αλλά παρ’ όλα
αυτά πιστεύω ότι το Πανεπιστήμιο και η Τ εχνολογική Εκπαίδευση
είναι ένα βήμα για να ολοκληρώσουν την προσωπικότητά τους,
για να πάρουν γνώσεις.
Και βέβαια αυτό που θα πρέπει να κάνουμε σαν κοινωνία θα
είναι να πούμε σ’ αυτά τα πα ιδιά ότι η γνώση που παίρνουν, θα
πρέπει να χρησιμοποιείται προς το καλό των συνανθρώπων μας,
προς το καλό της ανθρωπότητας. Είναι ένα στοίχημα το οποίο θα
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αποτινάξουν

από

πάνω

το

συμφέρον το οικονομικό και να δουν πώς θα προσ φέρουν στο
σύνολο.
Με

Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
την

ευκαιρία

να

δώσουμε

συγχαρητήρια

και

στο

συνάδελφο Κώστα Φουρλή γιατί ο γιος του πέρασε στη Νομική
Θεσσαλονίκης,

πολλά

συγχαρητήρια.

Επίσης

στο

συνάδελφο

Δρούλια που πέρασε στο Φυσικό Π ατρών και στον Πρόεδρο για
την κόρη του.
Να πούμε τώρα για τα θέματα που μπήκαν. Για τα γήπεδα
που ανέφερε ο Νίκος, πρέπει να σας πω μόνο ότι μέσα στον
Αύγουστο δώσαμε πραγματικά μάχη και η Διοίκηση του Δήμου κι
εγώ προσωπικά, ο Αντιδήμαρχος, οι διοικητι κοί υπάλληλοι για να
έχουμε να τρέξουν οι διαδικασίες και πιέσαμε πάρα πολύ και την
Αποκεντρωμένη Περιφέρεια και το Ελεγκτικό Συνέδριο ούτως
ώστε να έχουμε τις εγκρίσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα για να
κερδίσουμε χρόνο.
Και πρέπει να πούμε όπως είπε ο Αντιδήμαρχος ότι ευτυχώς
ανταποκρίθηκαν όλοι και είμαστε κυριολεκτικά στο παρά ένα για
την υπογραφή των συμβάσεων.
Για τον «Αστέρα» να πω ότι εφαρμόσαμε τις αποφάσεις και
τα έγγραφα που υπάρχουν, αναλύθηκαν προηγουμένως όλα αυτά,
αυτή τη στιγμή αυτό που μπορούμε να δώσουμε είναι την άδεια
στην πρώτη ομάδα που συμμετέχει στο πρωτάθλημα της 3 η ς
κατηγορίας

της

ΕΠΣΑ

ούτως

ώστε

να

πάρει

μέρος

στην

προετοιμασία και αργότερα στο πρωτάθλημα και από κει και πέρα
ανάλογα με τις εξελίξεις, θα επανεκτιμήσουμε για το τί θα γίνει με
τα υπόλοιπα Τ μήματα.
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Για την αλλαγή led, πρέπει να γνωρίζετε ότι η αλλαγή led
στη λεωφόρο Αθηνών είναι θέμα της Περιφέρειας, δεν είναι θέμα
του Δήμου. Εμείς επανειλημμένα έχουμε παρενοχλήσει σε σχέση
με την ένταση του φωτισμού σε διάφορα σ ημεία, ας πούμε
διορθώθηκε εδώ στο Παλατάκι στο οποίο ξέρετε ότι πριν από λίγο
καιρό είχε πολύ χαμηλή τάση, και σε κάποια άλλα σημεία, αλλά
παρ’ όλα αυτά βέβαια δε μπορείς να είσαι ικανοποιημένος πάντα
με το φωτισμό που υπάρχει σήμερα.
Τ ώρα για το φωτισμ ό του Δήμου συνολικότερα, ανανεώσαμε
τη συμφωνία που έχουμε κάνει με το Τ αμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων για το δάνειο των 780.000 ευρώ και γίνονται αυτή τη
στιγμή μελέτες ούτως ώστε να πάμε σε συνολική αλλαγή του
φωτισμού στο Δήμο μας.
Για την πεζογέφυρ α στο Δάσος, αυτή τη στιγμή σε σχέση με
το ότι έχουν καθυστερήσει τα έργα στο δεξί βάθρο, δηλαδή όπως
ανεβαίνουμε δεξιά, στου Προβατά τη Σχολή, οφείλεται στο ότι το
βάθρο συναντά έναν αγωγό ακαθάρτων και πρέπει να γίνει μια
παράκαμψη. Έχει παραγγείλει ο ερ γολάβος αυτό το κομμάτι του
αγωγού, μιας μικρής παράκαμψης που πρέπει να γίνει, στην
Ιταλία και περιμένει να έρθει, είναι θέμα δηλαδή λίγων ημερών
μέχρι να έρθει αυτό το κομμάτι για να συνεχιστεί το έργο.
Η πεζογέφυρα στο Παλατάκι θα έχει άλλα στοιχεία, το
έχουμε συζητήσει επανειλημμένα εδώ, έχουν ελαφρύνει, έχουν
αφαιρέσει πάρα πολλά στοιχεία και δεν είναι αυτός ο τσιμέντινος
όγκος τον οποίο βλέπετε στο Δαφνί. Είναι δηλαδή εντελώς
διαφορετική

κατασκευή.

Δεν

έχει

καμία

σχέση

μ’

αυτή

κατασκευή.
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Η μελέτη υπάρχει στην Τ εχνική Υπηρεσία του Δήμου, το
έχουμε πει πολλές φορές, όποιος θέλει μπορεί να δει τη μελέτη,
δεν έχει καμία σχέση με την κατασκευή την οποία βλέπετε στο
Δαφνί.
Για τη Μάρκου Μπότσαρη, έχουμε δεσμευτεί και προχωράμε
σα Δήμος στο να κάνουμ ε την πρόταση και να συζητηθεί το θέμα
αυτό το Σεπτέμβριο. Αυτή τη στιγμή το καταλαβαίνετε κι εσείς ότι
είναι αδύνατο να έχει σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο και να
συζητήσει για ένα θέμα το οποίο είναι περίπλοκο, δεν είναι τόσο
εύκολο, υπάρχουν δυο αντιμαχόμ ενες πλευρές, πρέπει όλοι να
έχουν την ευκαιρία να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να
πουν τη γνώμη τους και την άποψή τους και να εκφράσουν και
την αντίρρησή τους και βέβαια θα πρέπει να γίνει και μια
ολοκληρωμένη

εισήγηση

από

την

Τ εχνική

Υπηρεσία,

πώς

μπορούμε και με ποια στοιχεία σήμερα μπορεί το Δημοτικό
Συμβούλιο ν’ αποφασίσει γι’ αυτό το θέμα.
Η δέσμευση αυτή ισχύει, το Σεπτέμβρη θα συζητηθεί, είναι
δεδομένο δηλαδή, έχουμε προχωρήσει εμείς στις διαδικασίες,
αλλά νομίζω ότι θα το αδικήσουμε αν σήμε ρα πάρουμε μια
απόφαση χωρίς να γνωρίζει κανένας για το τί ακριβώς συμβαίνει
εκεί.
Και κάτι τελευταίο, το έχω πει κι άλλες φορές εδώ και με την
ευκαιρία κάποιων ερωτήσεων που γίνονται, που θα μπορούσαν οι
συνάδελφοι να ενημερωθούν αλλά γίνονται για να βγ άλουμε μετά
δελτίο Τ ύπου και να πούμε ότι κάναμε παρέμβαση γι’ αυτό το
θέμα, αν ήταν κατεπείγον το θέμα νομίζω ότι οι κάτοικοι θα
μπορούσαν να έχουν έρθει στο Δήμο τις προηγούμενες μέρες και
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να επισπεύσουμε, αν ήταν τόσο κατεπείγον, ούτως ώστε σήμερα
να μπει σα θέμα αλλά με την ενημέρωση, όπως σας είπα, όλων
των εμπλεκομένων.
Θα το συζητήσουμε το Σεπτέμβριο αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Ασπρογέρακας έχει το λόγο.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Κύριε Δήμαρχε, είναι κατεπείγον υπό την έννοια την εξής: Αυτή τη
στιγμή υπάρχει μια απόφαση και δεν είναι καθόλου περίπλοκο το
θέμα, με την έννοια ότι ο Δήμος έχει δικαίωμα να πάρει απόφαση
και ν’ αναγνωρίσει το δρόμο ως δημοτικό μια και ο Άρειος Πάγος
ανατρέποντας όλη την προηγούμενη νομολογία του είπε άλλα
πράγματα, μη σας ζα λίσω μ’ αυτό τώρα, είναι λυμένο το θέμα.
Άρα λοιπόν η απόφαση την οποία εγώ ως κατεπείγον, είναι
ν’ αναταθεί άμεσα στην Τ εχνική Υπηρεσία να κάνει τις ενέργειες
απέναντι στην Πολεοδομία για ν’ αναγνωριστεί ο δρόμος ως
δημοτικός. Οπότε λήγει το θέμα εκεί.
Τ ώρα

γιατί

είναι

κατεπείγον,

θα

σας

πω:

Κατ'

αρχάς

απευθύνθηκαν οι άνθρωποι σ’ εμένα και με την ιδιότητά μου ως
συμβούλου αλλά και ως δικηγόρου. Έχουν προθεσμία δυο μήνες
να προσβάλλουν την απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ. Θα πληρώνουν να
κάνουν προσφυγή στο ΣΥΠΟΘΑ κ αι ανακοπή στο πρόστιμο και
αναστολή στο πρόστιμο που τους έχουν βάλει;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ί ημερομηνία έχει η απόφαση του ΣΥΠΟΘΑ;
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Η ημερομηνία είναι 13/8 και η προθεσμία είναι δυο μήνες..
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Από τις 13/8 μέχρι σήμερα γιατί δεν έχει ενημε ρωθεί ο Δήμος;
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Δεν έχει ενημερωθεί ο Δήμος;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι βέβαια.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Μα με συγχωρείτε, 13/8 την πήραν οι άνθρωποι και την έφεραν
προχθές, 13/8 κοινοποιήθηκε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, αλλά καταλαβαίνετε τώρα τί λέμε; Έχει έρθει απ ό τις 13/8 και
έρχεστε σήμερα εδώ..
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Ήταν η κα Μπατζιά διακοπές και γύρισε και βρήκε την απόφαση.
Με

αυτή

την

έννοια

το

λέω.

Εν

πάση

περιπτώσει,

πάρτε

απόφαση. Εγώ το κάνω να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης
και απορρίψτε τη. Εγώ εμμένω δηλαδή στην πρότασή μου, να
συζητηθεί. Είναι απλό, δηλαδή με την έννοια να παρθεί απόφαση
η Τ εχνική Υπηρεσία να προχωρήσει.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, για να το κλείσουμε το θέμα, γνωρίζετε πολύ καλά ότι αν
δεν υπάρχει εισήγηση της Τ εχνικής Υπηρ εσίας δε μπορούμε ν’
αποφασίσουμε γι’ αυτό το θέμα. Τ ο γνωρίζετε αυτό πολύ καλά.

ης

14η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 29 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2018

ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

27

Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ακούστε

με

λίγο.

παρακάμψουμε

Δεν

και

δε

πρέπει

σε

μπορούμε

καμία
να

περίπτωση

να

παρακάμψουμε

τις

διαδικασίες πο υ χρειάζονται, δηλαδή συνεδρίαση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής και να εισαχθεί μετά το θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο έχοντας καλέσει όλους τους ενδιαφερομένους.
Αυτά που πιθανό γίνονταν παλαιότερα και τα καταγγέ λλαμε
όλοι, το να έρχονται δηλαδή τέτοιας σπου δαιότητας θέματα χωρίς
να γνωρίζει κανένας το τί συμβαίνει...
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μα τώρα μας το λέτε το θέμα, είναι από τις 13/8 και έρχεστε στο
Δημοτικό Συμβούλιο, δεν ήρθατε από χτες, προχθές, πότε το
πήρατε ή να έρθουν οι κάτοικοι στις 13/8. Ανοιχτός ήταν ο Δήμος,
εδώ ήμαστε όλοι.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όταν της κοινοποιήθηκε έπρεπε να το φέρει αμέσως στο Δήμο.
Δηλαδή το φέρνετε τώρα και λέτε «πάρτε τώρα απόφαση»;
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡ ΑΚΑΣ:
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν είπαμε το Σεπτέμβριο θα συζητηθεί;
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Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Είπαμε ότι θα γίνουν και μάλιστα μετά απ’ αυτή την εξέλιξη θα
επισπεύσουμε τις διαδικασίες.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ο έχουμε συζητήσει με την Τ εχνική Υπηρεσία αυτό.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Είναι από τα θέματα τα οποία είναι άμεσα, δηλαδή θα μπουν σε
λίγες μέρες. Τ ο έχουμε πει αυτό, το έχουμε συζητήσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή ή θελες κάτι σ’ αυτό; Να κλείσουμε αυτό πρώτα.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν,

από

την

απάντηση

του

Δημάρχου

όσον

αφορά

το

φωτισμό, προέκυψε ότι ανανεώσαμε το αίτημα προς το Τ αμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων για 780.000 ευρώ. Στη συζήτησ η για
τον προϋπολογισμό, λέω ένα σημείο που θυμάμαι, σε ερώτηση
προς

τον

κ.

Μοσχονά

και

αυτή

τη

χρονιά

αλλά

και

την

προηγούμενη, είχε αποδεχθεί ότι θα υποβάλλουμε αίτημα γι’ αυτό

ης
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το πράγμα μετά κι από υπόδειξη δική μου όσον αφορά το μοντέλο
Πετρούπολης που πήρε 900.000 για τον ηλεκτροφωτισμό, ότι θ’
αποσύρουμε από τα 2.100.000 που ζητούσαμε από το Τ αμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων το κομμάτι που αφορούσε τον
ηλεκτροφωτισμό γιατί θ’ ακολουθούσαμε μια άλλη διαδικασία.
Εγώ

δεν

ενημερωθεί

ξέρω

άλλη

φορά

στο
ότι

Δημοτικό
κάναμε

Συμβούλιο
αίτημα

στην

να

έ χουμε

Περιφέρεια,

απορρίφθηκε και τώρα επαναφέρουμε. Δεν έχω αντίρρηση δηλαδή
αλλά δεν ξέρω την προηγούμενη διαδικασία. Αν την ξέρουν οι
άλλοι συνάδελφοι ή έχει γίνει ενημέρωση στο Δημοτικό Συμβούλιο
το κλείνουμε και θα ενημερωθώ αρμοδίως.
Αν όμως υπάρχει κάτι που δεν το έχουμε πει στο Δημοτικό
Συμβούλιο, θα ήθελα ο Δήμαρχος να πει σ’ αυτό εδώ ή αν θέλει
να το αφήσει για το επόμενο, δεν έχω πρόβλημα. Αλλά το θεωρώ
σοβαρό ζήτημα γιατί μιλάμε για τεράστιο κεφάλαιο . Τ ο ένα είναι
δωρεάν, το άλλο είναι μέσω του Τ αμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, είναι πολύ ωραίο να μπαίνουν εδώ ζητήματα και να
πέφτουν ποσά στο τραπέζι, ότι δίνει ο ένας αυτά, ο άλλος τ’
άλλα, διάφοροι φορείς, προγράμματα κτλ. και δ υστυχώς να μην
προχωράει τίποτα.
Δηλαδή η Περιφέρεια, πρέπει να σας ενημερώσω ότι μας
έχει μπλοκάρει αρκετές από τις προτάσεις που κάναμε, τις οποίες
δεν κάνει δεκτές γιατί δεν υπάρχουν χρήματα. Μας ακυρώνει
δηλαδή έργα τα οποία είχαμε συζητήσει και είχα με συμφωνήσει με
την Περιφέρεια και τα πάει στο απώτερο μέλλον, ότι θα δούμε ας

ης
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πούμε του χρόνου στο επόμενο τεχνικό πρόγραμμα και δεν ξέρω
πότε.
Επειδή ο φωτισμός είναι ένα σημαντικό ζήτημα και δε
μπορείς τουλάχιστον έτσι να το καθυστερείς επ' αόριστον, γι’
αυτό ακριβώς ενεργοποιούμε αυτή τη συμφωνία την οποία είχαμε
κάνει με το Παρακαταθηκών και Δανείων και μακάρι, έχουμε πάρα
πολλά έργα να εντάξουμε στην Περιφέρεια τα οποία δυστυχώς
σας λέω και πάλι, η Περιφέρεια δεν τα εντάσσει. Αν θέλετε θα σας
πούμε και αναλυτικά το τί έχει γίνει.
Και αυτά τα έχει στο Τ εχνικό Πρόγραμμα δεν τα δημοπρατεί
γιατί έχουν ενταχθεί και μιλάμε εδώ και γι’ αντιπλημμυρικά έργα
τα οποία δε δημοπρατεί ακόμα.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, οι ειρωνείες τώρα για το 5 ο έτος ή το 18 ο , νομίζω ότι δε
χρειάζονται σ’ αυτή την αίθουσα για οποιονδήποτε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

συνάδελφοι

για

το

θέμα

που

έβαλε

ο

συνάδελφος

Ασπρογέρακας είπαμε. Πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη
έχουμε άλλο ένα θέμα να μπει εκτός ημερήσιας δι άταξης. Είναι η
έγκριση

εγκατάστασης

προαύλειο

χώρο

του

μικρής
κτιρίου

λυόμενης
όπου

κατασκευής

στεγάζεται

ο

στον

Σύλλογος

Νεοφωκαέων Προσφύγων, για χρήση από το Σύλλογο.
Εγκρίνει το Σώμα να κουβεντιαστεί στο τέλος; Δεν υπάρχει
πρόβλημα.

ης
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ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάμε στην ημερήσια διάταξη.

Θέμα 1 ο :
«Λήψη απόφασης για την συνέχιση της εύρυθμης λειτουργίας
των Παιδικών Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το εισηγητικό, δεν ξέρω Δήμαρχε αν θέλεις να προσθέσεις
κάτι, είναι απόφαση που τη ν παίρνουμε κάθε χρόνο, έχει να κάνει
με τη συμπλήρωση της χρηματοδότησης, την κάλυψη για το
προσωπικό που υπάρχει στους Παιδικούς Σταθμούς, την κάλυψη
της διαφοράς δηλαδή από τους πόρους του Δήμου.
Υπάρχει κάποια ερώτηση; Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟ ΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω ένα ενημερωτικό να μου δοθεί εν ευθέτω χρόνω για τα
προηγούμενα χρόνια, ποιο ήταν το ποσό που εγκρίναμε και τί
τελικά κάλυψε ο Δήμος. Τ ο ποσό που καλύψαμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ως προς το θέμα, συμφωνούμε συνάδελφοι; Υπάρχει αντίρρηση;
Δεν υπάρχει.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ης
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Θέμα 2 ο :
«Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας για τη στέγαση του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το εισηγητικό. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ντηνιακός .
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
Τ ο συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί να συμμετέχει σε δημοπρασία ή
όχι; Είναι ακατάλληλο; Γιατί έτσι όπως φαίνεται εδώ είναι σα να
λήγει η μίσθωση αλλά ότι δε μπορεί να συμμετέχει. Λέει «ενός
νέου ακινήτου κατάλληλου». Αυτό ήθελα να ξέρω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Μοσχανά έχετε το λόγο.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Κατ' αρχάς καλησπέρα κι από μέ να. Μπορεί να συμμετέχει το
ακίνητο στη νέα δημοπρασία που θα γίνει. Η έκφραση εδώ έχει να
κάνει με την εναρμόνιση με τους όρους που θ’ αποφασίσουμε σαν
Τ εχνική Υπηρεσία τί θέλουμε. Αν τηρεί τους όρους αυτούς που θα
μπουν από την Τ εχνική Υπηρεσία κτλ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι σ’ αυτό συνάδελφοι; Συμφωνούμε;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα 3 ο :
«Διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Ν.3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας)»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το εισηγητικό, υπάρχει κάτι συνάδελφοι; συμφωνούμε;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα 4 ο :
«Χορήγηση Παράτασης Προθεσμίας υλοποίησης του έργου:
‘ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΣΤΥΘΕΑΣ’»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το εισηγητικό, δεν ξέρω ο Αντιδήμαρχος αν θέλει να πει
δυο κουβέντες, ο κ. Σταθάς.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Εκεί

πέρα,

επειδή

η

εκτέλεση

του

έργου

αν

θυμάστε

είχε

διακοπεί, είχαν διακοπεί οι εργασίες για μια περίοδο, προέκυψε η
ανάγκη επέκταση του αντικειμένου του έργου. Στις βροχές που
είχαμε

τον

Ιούλιο

καταστράφηκε

και

ο

τοίχος

μιας

όμορης

ιδιοκτησίας άρα έπρεπε να ενταχθεί μέσα σε αυτό το έργο και η
επισκευή του τοίχου.
Έχουμε στείλει κι έχει εγκριθεί από το Τ εχνικό Συμβούλιο
της Περιφέρειας η αλλαγή του αντικειμένου και η επέκτασή του
και γι’ αυτό ζητάμε και την παράταση. Έχει εγκριθεί δηλαδή από
το Τ εχνικό Συμβούλιο της Περιφέρειας α υτή η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:

ης
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Τ ο έργο τεχνικά έχει γίνει, το βασικό έργο. Η ερώτηση λοιπόν που
βάζω είναι: Άντεξε στις πλημμύρες αυτές που έγιναν αυτό το
διάστημα ή προκύπτει ζήτημα αλλαγής διαμόρφωσης, διεύρυνσης
τέλος πάντων;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Στις πλημμύρες τις τελευταίες και από τους κατοίκους και από
αυτοψία που την ώρα της πλημμύρας φάνηκε ότι λειτούργησε, και
λειτούργησε χωρίς να έχει ολοκληρωθεί στο 100%, χωρίς να έχει
γίνει δηλαδή δεξαμενή ανάσχεσης που προβλέπει η μελέτη. Άρα
εκτιμούμε ότι σ’ ένα βαθμό αρκετά μεγάλο, το ζήτημα λύνεται.
Βέβαια αυτό θα φανεί και στην πορεία, αλλά στις πλημμύρες
του καλοκαιριού που στην περιοχή είχαμε αρκετές, δηλαδή και με
τους κατοίκους που κουβεντιάσαμε εκεί πέρα, υπήρχαν...
Προβλεπόταν από τη μελέτη και τώρα πια έχει ολοκληρωθεί,
έχει εκτελεστεί. Τ ο μόνο που μένει, δηλαδή στην τελευταία βροχή
δεν είχε σκυροδετηθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα 5 ο :
«Τοποθέτηση καθρέπτη κυκλοφορίας επί της οδού Άνδρο υ
στην διασταύρωση της με την οδό Σωκράτους στο πεζοδρόμιο
του Ο.Τ. 2016. (σχετ: 50/18 Απ. Ε.Π.Ζ)»

ης
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Απ’

ό,τι

κατάλαβα

και

το

διατυπώνετε,

οι

καθρέφτες

καταχρηστικώς μπαίνουν γιατί υπάρχουν κάποιοι Δήμ οι που δε
βάζουν καθόλου. Δηλαδή τους προβλέπει ο ΚΟΚ;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, για να υπάρχει ορατότητα σε δρόμους.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εντάξει, είναι ένα θέμα που δεν το ήξερα.

ΔΙΑΛΟΓΟΙ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα 6 ο :
«Έγκριση διαγράμμισης επί της οδού Γράμμου 18. (σχετ:
51/18 Απ. Ε.Π.Ζ.)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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Θέμα 7 ο :
«Έγκριση ή μη κοπής δένδρου, στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας. (σχετ: 52/18 Απ. Ε.Π.Ζ.)»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ομόφωνη που έχει
και έγκριση της Περιφέρειας. Συμφωνούμε;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέμα 8 ο :
«Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου
μας»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Έχετε το εισηγητικό. Ο κ. Ντηνιακός .
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι σημαντικό εργαλείο της Υπηρεσίας.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ :
(Τ οποθέτηση εκτός μικροφώνου).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι;
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ης
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Θέμα 9 ο :
«Ορισμός μελών νέου Διοικητικού Συμβουλίου της
επιχείρησης με την επωνυμία «Κοινωφελή Επιχείρηση Δήμου
Χαϊδαρίου» (Κ.Ε.Δ.Χ)»
ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Θέ μα εκτός ημερησίας :
«Έγκριση εγκατάστασης μικρής λυόμενης κατασκευής στον
προαύλιο χώρο του κτιρίου που στεγάζεται ο Σύλλογος
Νεοφωκαέων, για χρήση από το Σύλλογο»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για το εκτός ημερησίας, έγκριση εγκατάστασης μικρής λυόμενης
κατασκευής στον προαύλιο χώρο του κτιρίου που στεγάζεται ο
Σύλλογος Νεοφωκαέων, για χρήση από το Σύλλ ογο. Δεν ξέρω
Δήμαρχε αν θέλεις να πεις κάτι.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έχει κάνει ένα αίτημα ο Σύλλογος Νεοφωκαέων για ένα μικρό
λυόμενο το οποίο θα μπει δίπλα στην τουαλέτα εκεί υπάρχει.
Υπάρχει η ανάγκη να μπει, δεν έχουν άλλο χώρο.
Για τέτοιου είδους εγκαταστάσεις προβλέπεται απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου, όχι άλλη απόφαση, γιατί είναι μικρή
λυόμενη εγκατάσταση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι;
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στο σημείο αυτό λήγει η συνεδρίαση, συνάδελφοι καληνύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡ ΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………
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ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ

……………….

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………
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ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ
2. ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
3. ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
4. ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
5. ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ
6. ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ
7. ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
8. ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ
9. ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
10.ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥ ΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠ ΙΔΑ
11.ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

21,25,26,27,28,29,30,37

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

5,30,31,37

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

5

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

11,18,19

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

33

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

32,34

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

……………….

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………
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ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩ ΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………

6

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

7, 32, 36

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

18,19,28,31,33,35

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9,25,26,28

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………
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