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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

15 η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 27 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΒΑΡΥΤΙΜΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του ΜΗΝΑ

5.

ΘΕΡΜΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ

6.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7.

ΜΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

8.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

9.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

10.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ ΜΟΣΧΟΣ του Κ ΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12.

ΔΗΜΟΥΛΑ ΜΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

13.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

14.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

15.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

16.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

17.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΥ

18.

ΜΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

19.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

20.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

21.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

22.

ΤΣΑΤΣΑΜΠΑΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

23.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
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25.

ΣΚΑΜΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

26.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

27.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

28.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

2.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

3.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

4.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36 -37,
για πολεοδομική έγκριση της οδού «Μπότσαρη». (ΣΕΛ.9)

2.

Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2018. (ΣΕΛ.61)

3.

Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δρ άσης
Έτους 2018. (ΣΕΛ.62)

4.

Έγκριση

6ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έτους 2018. (ΣΕΛ.63)
5.

Τροποποίηση της με αρ. 284/17 Απόφασης Δ.Σ. από
«Εγκατάσταση

και

σηματοδοτούμενης

Διάβασης

Αγωνιστών

λειτουργία

Στρατοπέδου

Δημοτικού

φωτεινής

Πεζών

επί

Χαϊδα ρίου

στο

Κολυμβητηρίου,

της
ύψος

οδού
του

προειδοποιητικών

αναλάμποντων σηματοδοτών ανάντη αυτής (σε ικανή
απόσταση) και στις δυο κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού
καθώς και τοποθέτηση δύο (2) Πινακίδων Σήμανσης Π21»
σε

«Εγκατάσταση

και

λειτουργία

νέας

φωτειν ής

σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Αγωνιστών
Στρατοπέδου

Χαϊδαρίου

–

Αγίας

Λαύρας,

στο

Δήμο

Χαϊδαρίου» σύμφωνα με την νέα διορθωμένη μελέτη από
την

αρμόδια

Υπηρεσία

της

Διεύθυνσης

Οδικών

Υποδομών. (ΣΕΛ.63)
6.

Έγκριση κατανομής Γ΄ επιχορήγησης 2018 από το ΥΠ.
ΕΣ.

στα

Ν.Π.Δ.Δ.

Εκπαίδευσης»

&

«Σχολική
«Σχολική

Επιτροπή
Επιτροπή

Πρωτοβάθμιας
Δευτεροβάθμιας
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Εκπαίδευσης Δήμου Χαϊδαρίου , για την κάλυψη των
λειτουργικών δαπανών τους. (ΣΕΛ.65)
7.

Έγκριση

διενέργειας

διαπραγμάτευσης

χωρίς

δημοσίευση προκήρυξης διαγ ωνισμού για την Ομάδα Στ’:
Προμήθεια Οχημάτων τύπου PICK -UP του ανοικτού άνω
των

ορίων

ηλεκτρονικού

μηχανολογικού
καθαριότητας

διαγωνισμού

εξοπλισμού
και

για

ανακύκλωσης»,

«Προμήθεια

την
χωρίς

Υπηρεσία
ουσιώδη

τροποποίηση των όρων της με αρ. πρωτ. 37182/27 -122017 Διακήρυξης» (ΣΕΛ.66)
8.

Έγκριση

κατ΄

εξαίρεση

αίτησης

φιλοξενίας

σε

Βρεφονηπιακό Σταθμό του Δήμου μας. (ΣΕΛ.67)
9.

Τροποποίηση της αριθμ. 165/2018 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου

με

θέμα

«Έγκριση

δυναμικότητας

των

Παιδικών & Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χα ϊδαρίου».
(ΣΕΛ.67)
10.

Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την
συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα
σε σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. (σχετ.:
107/2018 Ο.Ε.). (ΣΕΛ.68)

11.

Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
Ανακατασκευή
συνδέσεων

Δικτύου

στις

οδού

Αποχέτευσης

λυμάτων

και

Κυπρίων

Αγωνιστών

και

Δράσης:

Προμήθεια

και

Αρεοπόλεως. (ΣΕΛ.69)
12.

Έγκριση

μελέτης

της

εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών
χαρών. (ΣΕΛ.69)

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

13.

6

Έγκριση αποδοχής απόφασης ένταξης της Πράξης με
τίτλο «Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την
αναβάθμιση

παιδικών

χαρών

του

Δήμου

Χαϊδαρίου.

(ΣΕΛ.70)
14.

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός του
τρόπου εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση πα ιδικών
χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ.72)

15.

Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο : «Διάνοιξη φρεατίων
ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση στην περιοχή
οδού Ρίμινι». (ΣΕΛ.72)

16.

Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ. Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για
τη

σύναψη

«Επισκευή

Συμπληρωματικής
δικτύου

ομβρίων

Σύμβασης
περιοχής

του

έργου

Αστυθέας

»

(ΣΕΛ.73)
17.

Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας. (ΣΕΛ.73)

18.

Έγκριση

χρονικής

παράτασης

συμβάσεων

για

την

Προμήθεια υλικών για τα συνεργεία της αυτεπιστασίας
έτους 2017, για τις ομάδες Α,Β,Γ&Ε. (ΣΕΛ.74)
19.

Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
τον ορισμό της αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της
Κ.Ε.Δ.Χ (σχετ.: 55/2018 Απ. ΚΕΔΧ) (ΣΕΛ.75)
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ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγκριση

των

παρακάτω

οριστικών

πρωτοκόλλων

παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής καλής
εκτέλεσης η οποία συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ.
306/2017 απόφαση Δ.Σ. (ΣΕΛ.75)
2.

Καθορισμός εισφορών των συμμετεχόντων μελών στα
προγράμματα των εργαστηρίων πολιτι σμού του Δήμου
Χαϊδαρίου (ΣΕΛ.76)

3.

Συζήτηση -ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του
Δήμου για τις δικαστικές απαιτήσεις των εργαζομένων
(ΣΕΛ.76)

4.

Ψήφισμα σχετικά με την επίθεση από νεοναζί σε μέλος
της νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στο Πέραμα (ΣΕΛ.85)

***************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι καλησπέρα, καλησπέρα και στους συμπολίτες μας
που παρευρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να δώσουμε το
λόγο στη συναδέ λφισσα την κυρία Γκανά για τις παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Παντελάρος

Βασίλειος

παρών,

Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος,
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

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

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Πανα γιώτης,

Παναγοπούλου -

Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τ ροχίδης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκα μπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να ενημερώσω το Σώμα ότι οι συνάδελφοι Φουρλής και Ζέρβα
έχουν ενημερώσει ότι δεν θα μπορούν να παρευρεθ ούν σήμερα
γιατί βρίσκονται για υποχρεώσεις εκτός Αθήνας. Και να προτείνω
στο σώμα, συνάδελφοι, πριν από οποιαδήποτε άλλη διαδικασία
να κουβεντιάσουμε το πρώτο θέμα της ημερήσιας διάταξης που
έχει να κάνει με την οδό Μπότσαρη που είναι και οι συμπολίτες
μας εδώ για αυτό το ζήτημα.
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Υπάρχει αντίρρηση; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΘΕΜΑ 1 ο
Τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 36 -37, για
πολεοδομική έγκριση της οδού «Μπότσαρη»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στον αντιδήμαρχο τεχνικής υπηρεσίας τον κ.
Σταθά.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα.
Επιτροπή

Ποιότητας

Ζωής

Τ ώρα κουβεντιάσαμε εχθές και στην
παρουσία

των

ενδιαφερομένων,

εντάξει μια σύντομη αναφορά να κάνουμε γιατί κατέληξε και εχθές
η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Μιλάμε για την τροποποίηση του ρυμοτομ ικού σχεδίου στο
οικοδομικό τετράγωνο 36 -37 και ουσιαστικά για την τροποποίηση
και πολεοδομική έγκριση της οδού Μπότσαρη. Τ ώρα εκεί έχουμε
ένα θέμα το οποίο ταλαιπωρεί τους κατοίκους αρκετά χρόνια.
Μιλάμε για μια διαδικασία που έπρεπε να είχε γίνει εδώ κα ι καμιά
20ετία πλέον και αφορά στην έγκριση αυτού του δρόμου και τη
μετατροπή του σε δημοτική οδό.
Έχουν ακολουθήσει μια σειρά από νομικέ διαδικασίες και
από τις δυο πλευρές των ενδιαφερομένων.

Στην εισήγηση που

γίνεται από την τεχνική υπηρεσία που εγκρί θηκε και από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής γίνεται αναφορά και στις αιτήσεις από
τη μια πλευρά που έχουν να κάνουν με την πολυκατοικία την
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οποία εκπροσωπεί η Αναστασία Λιάμπα και σε κάποιες αιτήσεις
που έχουν γίνει από τους «αντίδικους», από τον κ. Σπανουδάκ η.
Να αναφέρω εδώ πέρα ότι το θέμα έχει φτάσει και στον
Άρειο

Πάγο

όπου

έχει

παρθεί

μια

απόφαση

στην

οποία

αναφέρεται ότι η συγκεκριμένη οδός δεδομένου ότι δεν έχει
συμπεριληφθεί στο εγκεκριμένο σχέδιο δεν είναι δημόσια οδός,
ωστόσο τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται έτσι ώστε σύμφωνα
με το νόμο 1337/83 για να προχωρήσει το Δημοτικό Συμβούλιο σε
έγκρισή της και μετατροπή της σε δημοτική οδό πληρούνται,
δηλαδή δεν ανήκει σε κανέναν, είναι διαμορφωμένη, έχουν γίνει
τα απαραίτητα έργα έτσι ώστε να διαμορφωθεί η οδός.
Επομένως δεδομένου ότι υπάρχει δυνατότητα βασιζόμενοι
στο νόμο 1337 να εγκρίνουμε και να μετατρέψουμε την Μπότσαρη
σε δημοτική οδό, προτείνουμε στο σώμα και από την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής να γίνει αυτή η τροποποίηση.
Τ ώρα, για να προλάβω κάποιες ενδεχομένως ερωτήσεις ή
απορίες, η απόφαση του Αρείου Πάγου πατάει στο γεγονός ότι ο
Δήμος

δεν

Επομένως

έχει
εμείς

προχωρήσει
δεν

μας

σε

αυτή

απαγορεύει

την
να

τροποποίηση.
αλλάξουμε

τον

χαρακτηρισμό της οδού, να αλλάξουμε δηλαδή το ρυμοτομικό
σχέδιο της πόλης μας.
Το

Δημοτικό

Συμβούλιο

είναι

υπεύθυνο

για

αυτή

τη

διαδικασία. Η απόφαση αυτή εντάξει θα περάσει και από έλεγχο
και από την περιφέρεια, και, και.

Ωστόσο θεωρούμε, καταρχήν

και σε συνεννόηση που έχει γίνει και με τη νομική υπηρεσία
έχουμε δικαίωμα να προχωρήσουμε στην τροποποίηση και η
απόφαση του Αρείου Πάγου σε καμία περίπτωση, αναφέρεται ναι
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μεν στην έλλειψη αυτή από πλευράς του Δήμου, ωστόσο δεν μας
απαγορεύει να προχωρήσουμε στην τροποποίηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν

συνάδελφοι,

πέρα

από

τις

διευκρ ινίσεις

του

Αντιδημάρχου, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις;
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Επειδή τέθηκε και εχθές το θέμα από τον κ. Καρατζαφέρη,
ακούστηκε τώρα συνεννόηση με τη νομική υπηρεσία. Συνεννόηση
τι σημαίνει;

Πήραμε τηλέφωνο και συνεννοηθήκαμε;

εισήγηση από τη νομική υπηρεσία για αυτό το θέμα;

Υπ άρχει
Γιατί εμείς

αυτό ζητήσαμε εχθές.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Τ ο θέμα αυτό έχει να κάνει αμιγώς, είναι θέμα της τεχνικής
υπηρεσίας. Δεν εμπλέκεται η νομική υπηρεσία επειδή τέθηκε από
τον κ. Καρατζαφέρη, έγινε μια κ ουβέντα σήμερα και με τη νομική
σύμβουλο, δεν υπάρχει θέμα. Αλλά η εισήγηση και το θέμα αυτό
αφορά αμιγώς την τεχνική υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλο ερώτημα συνάδελφοι;

Ο κος Τ σατσαμπάς.

Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Ναι, η απάντηση του Αντιδημάρχου νομίζω ότι δεν καλύπτει
κανέναν. Και αν υπάρχει κάποιος που τον καλύπτει να το πει
παρακαλώ. Τ ο λέω.., ναι βεβαίως για τον εαυτό μου αλλά και για
εσάς πάνω από όλα οι οποίοι ακούτε τυφλά κάτι το οποίο δεν
ισχύει.
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Λοιπόν, η νομική υπηρεσία έχει δικαίωμα και υποχρέωση σε
οποιοδήποτε θέμα να πει την άποψή της και να την καταγράψει.
Λοιπόν εδώ μην κοροϊδευόμαστε.

Δεν θέλει, υπάρχει κάτι που

θέλει να αποκρύψει; Αυτό είναι..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά, είμαστε στη διαδικασία των ερωτήσεων.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Είναι ερώτηση προς τον αντιδήμαρχος γιατί αυτό που είπε δεν
ισχύει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι τοποθέτηση. Λοιπόν, ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, η παράταξη του κ. Ντηνιακού και εχθές…

Τ ι είπες

Κώστα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, βέβαια όλοι θα πάρετε το λόγο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Και εχθές δια του εκπροσ ώπου στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
προσπάθησε να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα με υπεκφυγές και
με μια τακτική ότι χρειάζεται και εισήγηση της νομικής υπηρεσίας.
Κύριε
υπηρεσίας.

Τ σατσαμπά,
Για

τις

ήσασταν

τροποποιήσεις

αντιδήμαρχος
που

γίνονταν

υπήρχαν γνωμοδοτήσεις τεχνικής υπηρεσίας;

τεχνικής
παλιότερα

Αυτό απαντήστε

μου και εγώ κλείνω μέχρι εδώ. Συγνώμη, της νομικής υπηρεσίας.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
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Να απαντήσω, όταν ετίθετο θέμα και ετίθεντο ερωτήματα ή
υπήρχαν

αμφισβητήσεις

βεβαίως

υπήρχαν

και

είναι

και

υποχρεωτικές.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εδώ είναι σαφές ότι δεν είναι νομικό το θέμα, είναι καθαρά
τεχνικό και πολιτικό που έχει να κάνει με τη διευθέτηση ενός
προβλήματος που ταλανίζει χρόνια τώρα τους κατοίκους της
περιοχής και αυτή είναι μια τακτική που ακολουθείται για να μην
συζητηθεί το θέμα, αυτό ακριβώς. Και καταλαβαίνετε πολύ καλά
ότι όλο το Δημοτικό Συμβούλιο εκτός από εσάς διαφωνεί με αυτή
σας την πρόταση.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Ποια πρόταση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο των κατοίκων.
Κύριε Ντηνι ακέ, να δώσουμε το λόγο στον εκπρόσωπο των
κατοίκων. Ποιος θα μιλήσει από τους κατοίκους;
Παρακαλώ, ελάτε στο μικρόφωνο.
Κα ΛΙΑΜ ΠΑ:
Είμαι η Λιάμπα Αναστασία. Επί πόσα χρόνια, επί 18 χρόνια μας
ταλαιπωρεί αυτή η κατάσταση, πρέπει οπωσδήποτε να τελειώνει
το θέμα γιατί οι περισσότεροι κάτοικοι, όχι οι περισσότεροι, 3 -4
οικογένειες είναι από την οδό Μάρκου Μπότσαρη πλέον τώρα
βέβαια έχουν μείνει που μας δημιουργούν αυτό το πρόβλημα.
Εντάξει, τα νεύρα όλων είναι σπασμένα, εμείς έχουμε κάνει
οτιδήποτε μπορούμ ε νόμιμα, ζητάμε να γίνει εγκεκριμένος ο
δρόμος.

Η ατυχία μας ήταν το ότι λόγω του ότι η πολεοδομία
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πλημύρισε και χάθηκαν τα αρχεία δεν βρέθηκε τοπογραφικό που
να δείχνει την είσοδό μας στο στενό της Μάρκου Μπότσαρη. Αυτή
ήταν και η αμαρτία μας.
Για

αυτό

και μας ταλαιπωρεί και η πολεοδομία και η

ΣΥΠΟΘΑ κλπ.

Νομίζω ότι ο πλέον αρμόδιος να μιλήσει είναι ο

κος Ασπρογέρακας αν θέλετε κάτι νομικό το οποίο εγώ δεν ξέρω
να πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε πολύ.

Από την άλλη πλευρά υπάρχει κάποιος

εκπρόσωπος εδώ; Δ εν υπάρχει. Να δώσουμε το λόγο στο Σώμα,
ο κος Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα

και

από

εμάς.

Είναι

ένα

θέμα

το

οποίο

μας

προβλημάτισε πάρα πολύ, στη χθεσινή συνάντηση που κάναμε
κάποιοι επικεφαλής που ήρθαν εχθές στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και στα μέλ η της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, αφορά 100%
αυτή την επιτροπή και το Δημοτικό Συμβούλιο αυτό το θέμα γιατί
έχει να κάνει με την ποιότητα ζωής κάποιας ομάδας, κάποιων
δεκάδων ίσως και εκατοντάδων συμπολιτών μας και συνδημοτών
μας.
Άλλωστε είναι υποχρέωση κάθ ε δημοτικής αρχής αυτά τα
προβλήματα αν όχι να τα λύσει εν τη γενέσει τους, κάποια στιγμή
να μπουν τα πράγματα στη σειρά τους. Κάποια στιγμή χρειάζεται
όχι μόνο αυτή η πόλη αλλά οι περισσότερες αυτής της χώρας
νοικοκύρεμα το οποίο για κάποια μικρά ή μεγαλυ συμφέροντα
αποφεύγουμε να τα τακτοποιήσουμε.
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Μιλάω έξω από τα δόντια γιατί δεν μας τιμάει καθόλου ότι
είμαστε η μοναδική χώρα που σας είπα και εχθές στην Ποιότητα
Ζωής που δεν έχουμε ακόμα κτηματολόγιο, όταν έχει η τελευταία
αποικία του Βελγίου και της Αγ γλίας στην Αφρική. Και αυτό γιατί;
Γιατί δεν πρέπει να μπει αυτό στο χάρτη, πρέπει να βγει αυτό το
κομμάτι από τον χάρτη γιατί αυτό είναι δικό μου, γιατί ο παππούς
μου είχε πει ότι εκεί έβοσκε τα πρόβατα κλπ.
Αυτό ήρθε κάποια στιγμή ο αείμνηστος ο Αντώνη ς ο Τ ρίτης
το ’83 με τον εν λόγω νόμο τον 1337 να το τακτοποιήσει αλλά δεν
αρκεί η βούληση, η θέληση και η νομοθέτηση, χρειάζεται και η
πρακτική των πραγμάτων πλευρά να λειτουργήσει.

Δηλαδή όταν

είναι ένας νόμος κατασταλτικός να μπορεί η αστυνομία να τον
εφαρμόσει.
Όταν είναι ένας ρυθμιστικός κάποιες ρυθμιστικές αρχές είτε
τοπική Αυτοδιοίκηση είτε οτιδήποτε άλλο, είτε περιφερειακή τώρα
νομαρχιακή

παλιότερα,

να

τακτοποιήσει

αυτά

τα

πράγματα.

Δηλαδή να βάλει το χέρι στα κάρβουνα και αν καεί και κανένα
δάχτυλο δεν πειράζει. Για αυτό μας εκλέγει ο κόσμος, για αυτό
μας στέλνει να διαχειριζόμαστε τις τύχες τους και τις περιουσίες
τους.
Τ ι έχουμε σήμερα στην Μάρκου Μπότσαρη;
φαινόμενο

μια

πολυκατοικία

με

πολυπληθείς

Έχουμε ένα
κατοίκους,

35

οικογένειες, 33, να έχουν έναν ακάλυπτο χώρο 800 περίπου
τετραγωνικών, να βλέπει προς την Ακρίτα και έχουμε και 2 -3
οικογένειες

ενοίκων

και

κατοίκων

παροικούντων

της

πολυκατοικίας από την Μπότσαρη που θεωρούν την Μπότσαρη
αδιέξοδο, την θεωρούν δική τους, θεωρούν ότι είναι κομ μάτι της
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περιουσίας τους, του κατέχειν και δεν θέλουν για κάποιος λόγους
που είναι ευνόητοι γιατί δεν θέλουν να τους καταμαρτυρήσω και
εγώ και να γραφτεί στα πρακτικά, δεν θέλουν να διέρχονται από
εκεί οι άνθρωποι που η περιουσία τους είναι, έχουν μέρισμα και
από τον ακάλυπτο χώρο αυτό των 800 τετραγωνικών τον οποίο
δικαίως τον έχουν μετατρέψει σε παρκινγκ , σε χώρο στάθμευσης.
Όλοι μας εδώ εκτός από αυτούς που έχουν το προνόμιο να
έχουν πολυκατοικίες με πυλωτές και με τους καινούργιους ΓΟΚ
και

αυτά

που

επι βάλλοντο

και

χώροι

στάθμευσης

ανά

πολυκατοικία και ανά οικία την τελευταία 10ετία, 15ετία που
ισχύει, οι παλιές οικοδομές το ισόγειο το κάναμε σπιτικά και δεν
τα

κάναμε

πυλωτές

για

να

βάζουμε

αυτοκίνητα

γιατί

μια

οικογένεια στις 10 είχε αυτοκίνητο τότε. Η δική μου ας πούμε δεν
είχε ποτέ ο πατέρας μου αυτοκίνητο. Ο πρώτος που έφερε
αυτοκίνητο στην οικογένεια, στο σόι, ήμουν εγώ.
Σήμερα έχουν αλλάξει οι όροι. Σήμερα έχουμε οικογένειες
που έχουν δυο και τρία αυτοκίνητα. Οι 30, 35 οικογένειες που
κατοικούν σήμε ρα στην εν λόγω πολυκατοικία μιλάμε για 40, 45
τουλάχιστον αυτοκίνητα. Πείτε μου σε ποιο σημείο της Διγενή
Ακρίτα θα μπουν τα 45 αυτά αυτοκίνητα, που θα βρουν να
παρκάρουν όταν κάποιοι

ετσιθελικά

και άλλοι νόμιμα έχουν

δημιουργήσει χώρους παρκινγκ είτε στο πεζοδρόμιο μπροστά
στην ιδιοκτησία τους είτε στο κομμάτι που τους αναλογεί από το
οικόπεδό τους, δεν υπάρχει πουθενά χώρος παρκινγκ.
Ποιότητα ζωής είναι για αυτές τις 3 -4 οικογένειες, αγα πητοί
συνάδελφοι και αγαπητοί συνδημότες και για αυτές τις 3 -4
οικογένειες το να μην τους κουράζουμε με την όχληση του ήχου

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

17

μας, με το αυτοκίνητό μας, με το μπες -βγες. Αλλά είναι και
ποιότητα

ζωής

των

υπολοίπων

33

να

βρουν

κάπου

να

παρκάρουν.
Και

δυστυχώς

ή

ευτυχώς

το

θέμα

στάθμευσης

έχει

αναρριχηθεί σε πολύ υψηλές θέσεις στην ποιότητα ζωής μιας
οικογένειας πια στην κοινωνία αυτή που ζούμε.

Αυτό είναι το

ένα κομμάτι.
Τ ο δεύτερο κομμάτι, έχουμε λοιπόν τον ρυθμιστικό νόμο τον
πολεοδομικό τον 1337 του συχωρεμένου του αείμνηστου του
Αντώνη Τ ρίτση, ο οποίος είπε αυτά που εί πε και αυτά που
γράφει. Θα μας τα πει καλύτερα ο Κώστας ο Ασπρογέρακας, δεν
διεκδικώ να τον υποκαταστήσω στα νομικά και στα τεχνικά τους
τεχνικούς, Μηχανικούς κλπ.
Αυτός ο νόμος σε κάθε πόλη είχε δεκάδες και σε άλλες
εκατοντάδες περιπτώσεις σαν και αυτή τ ης Μάρκου Μπότσαρη
που σήμερα συζητάμε μετά από, δεν θα τολμήσω να πω το
νούμερο, 30 -35 χρόνια. Τ ώρα φτάσαμε ακόμα μετά από τόσα και
τόσα που έχουν συμβεί, έφτασαν οι αντίδικοι στους αρείους
πάγους και να πληρώνουν 10.000 και 15.000 γιατί;

Για να μην

περνάει ο περίοικος, ο γείτονας, ο συνδημότης, ο συνάνθρωπος
με το αυτοκίνητο να πάει στην ιδιοκτησία του.
Άρα πρέπει να δούμε σαν δημοτική αρχή και εμείς η
αντιπολίτευση το πώς πρέπει να ρυθμίσουμε αυτό το πράγμα.
Σας είπα και εχθές, οι διοικήσεις πρέπει να βλέπουν τα πράγματα
σφαιρικά

γιατί

ο

μεν

κύριος

Χ

που

ενοχλείται

από

αυτό

αυτοκίνητο του κυρίου Ψ κοιτάει το σπιτάκι του και μόνο και το
βιος

του,

το

ίδιο

και

ο

κύριος

Ψ.

Εδώ

όμως

έχουμε

την
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υποχρέωση σε αυτή την αίθουσα να δούμε τα πράγματα σφαιρικά
και να ψάξουμε να βρούμε το ισοζύγιο της δικαιοσύνης.
Όχι της δικαιοσύνης με την έννοια τη νομική αλλά την έννοια
ότι

πρέπει όλοι να είμαστε ίσοι όσο μπορούμε έναντι των

δευτέρων και τρίτων περίοικων και συγκατοίκων.

Επιβάλλεται

ένα-ένα από αυτά τα προβλήμα τα που υπάρχουν στο Δήμο μας με
όποιο κόστος να αρχίσουν να μπαίνουν στη σειρά τους. Κάτι
ανάλογο με κάποια άλλη περίπτωση έχουμε από το 1900δεν ξέρω
πόσο, στο δάσος και στο άνω δάσος. Μπαίνανε στα σχέδια πόλης
εκτάσεις ολόκληρες, γειτονιές ολόκληρες χωρίς τις βασικότερες
των υποδομών είτε αυτή είναι αποχέτευση ή το ένα ή το άλλο.
Κάποια στιγμή πρέπει να χτυπήσουμε το χέρι στο τραπέζι
και να διεκδικήσουμε το νοικοκύρεμα αυτού του Δήμου.

Εμείς

σαν δημοτική παράταξη πάμε να ενώσουμε το Χαϊδάρι ζητάμε από
τη διοίκηση να εφαρμόσει τα προβλεπόμενα από το νόμο 1337.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι, θα είμαι σύντομος, ενδεχομένως να ακολουθήσει και ο
Βασίλης ο Καρατζαφέρης.
Αυτά που είπε ο Δήμαρχος μάλλον επειδή έχει και κόσμο
εδώ πέρα δεν αντιστοιχούν στην πραγματικότητα σε ότι αφορά
την παράταξή μας. Εμείς ποτέ δεν κρυφτήκαμε και ποτέ δεν
κρυβόμαστε και δεν ακολουθούμε αυτές τις παλαιοκομματικές
λογικές.
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στο κλείσιμο της 5ετίας κ αι όχι

4ετίας σιγά-σιγά όλοι κρινόμαστε από το αποτέλεσμα το οποίο
φέρνουμε. Και εδώ εμάς η θέση μας είναι καθαρή, ωστόσο πρέπει
αυτή

η

απόφαση

αποτέλεσμα.

την

οποία

θα

λάβουμε

να

έχει

και

το

Όχι να φύγετε από εδώ σήμερα να πάτε να

κοιμηθείτε και να πείτε μπράβο, η δημοτική αρχή χτύπησε και οι
υπόλοιποι όλοι χτύπησαν το χέρι, ήταν μαζί μας, ωραία και να
έρθει μετά από ένα χρόνο μια απορριπτική απόφαση και να μην
γίνει τίποτα.
Έρχεστε, ίσως είναι οι ελάχιστες φορές που έρχεστε εδώ
πέρα, το ξέρετε ότι εδώ σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο εμείς
αντιταχθήκαμε σε μια εισήγηση -απόφαση να κόβονται τα δέντρα
χωρίς την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και είπαμε ότι έχει
νομικά θέματα αυτό το πράγμα. Τ ο ξέρετε ότι απορρίφθηκε αυτή η
απόφαση;

Προσφύγανε δημότες και απο ρρίφθηκε. Ενδεχομένως

πάει σε δεύτερο βαθμό τώρα, δεν το ξέρουμε ακόμα, έχει περάσει
στα ψιλά γράμματα εδώ πέρα.
Εκείνη την ημέρα που φέραμε αντίρρηση για το θέμα αυτό
έγινε ένας χαμός. Αλλά το ότι δεν έγινε τελικά ότι η απόφαση
αυτή απορρίφθηκε πέρασε στα ψιλά γράμματα.
Για

να

είμαστε

ξεκάθαροι

όπως

ήμασταν και

εχθές,

η

βούληση και δεν κρυβόμαστε, είναι να γίνει σύμφωνα με την
εισήγηση της δημοτικής αρχής. Ωστόσο εδώ υπάρχει ένα νομικό
θέμα και για αυτό ζητήσαμε εισήγηση της νομικής υπηρεσίας η
οποία δεν ήρθε και μας αναφέρεται σε συνεννόηση.
Μήπως

ο

κος

Σελέκος

και

η

δημοτική

αρχή

για

να

δημιουργήσει άλλου είδους εντυπώσεις κουράστηκε να πάρει
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εισήγηση από τη νομική υπηρεσία ώστε άμεσα να το ψηφίσουμε
αυτό το θέμα και να περάσει ομόφωνα;

Αναρωτηθείτε και αυτό.

Γιατί η νομική εισήγηση δεν ήρθε.
Υπάρχει ένα νομικό θέμα ως προς το δρόμο, εάν η υπηρεσία
έφερνε μια εισήγηση ότι παρακάμπτεται αυτό εμείς σαφώς να το
ψηφίσουμε και τώρα θα το ψηφίσουμε. Ή μάλλον για να περάσει
ομόφωνα έχουμε δυο επιλογές γιατί μ εθαύριο δεν θέλουμε να
είμαστε συνυπαίτιοι σε μια απορριπτική ενδεχομένως απόφαση.
Λοιπόν, εδώ υπάρχουν δυο εκδοχές, ή θα το ψηφίσουμε και εμείς
με την επιφύλαξη όμως ότι ο δρόμος εφόσον υπάρχει αμετάκλητη
δικαστική απόφαση πρέπει να χαρακτηριστεί ιδιωτικ ός ή να
απέχουμε και να περάσει ομόφωνα εν τη απουσία μας.
Η βούλησή μας όμως είναι αυτό που εισηγείται η δημοτική
αρχή να γίνει. Τ ο θέμα είναι όμως να γίνει και αυτό πρέπει να σας
νοιάζει

εσάς

μεθαύριο.

Θα

ήταν

όλα

πιο

εύκολα

αν

η

συνεννόηση αυτή είχε ένα γραπτό χαρακτήρα πολύ απλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ Αντιδήμαρχε, παρακαλώ. Ο κος Σπηλιόπουλος έχει το
λόγο. Αντιδήμαρχε, παρακαλώ.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν,

εγώ

βασικά

θα

ήθελα

να

ακούσω

πρώτα

τον

κ.

Ασπρογέρακα αλλά θα πω δυο κουβέντες και γενικότερα με
αφορμή

αυτό

το

ζήτημα.

Μια

και

με

αφορμή

ένα

θέμα

αναγκαζόμαστε να σκύψουμε πάνω στο πρόβλημα αυτό που
λέγεται τα αμάξια και οι άνθρωποι στην πόλη.
Και

νομίζω

ότι

τουλάχιστον

οι

παρόντες

που

εκ

των

πραγμάτων όπως είπε η κυρία, 38 χρόνια έχει ένα συγκεκρι μένο
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πρόβλημα, ελπίζω τα επόμενα 38 χρόνια όλη η πόλη να μπορεί
να

μιλήσει

ότι

είναι

σε

ένα

δρόμο

που

διευθετεί

ορισμένα

ζητήματα που έχουν σχέση με τα δικαιώματα των πεζών, που
προϋπόθεση για τα δικαιώματα των πεζών, των ΑμΕΑ σημαίνει
ότι πρέπει κάπου να κρύψουμε τα αμάξια.
Και αντί η κυκλοφοριακή μελέτη όπως έγινε η τελευταία που
παρουσιάστηκε που δεν έχει αποφασίσει ακόμα ο Δήμος, δεν έχει
έρθει για ψήφιση, απλώς έγινε μια παρουσίαση πριν από ένα
χρόνο περίπου, ενάμισι, που εμείς το ζητήσαμε, τι λέει η μελέτη
αυτή; Ότι καβάλα πάμε στην εκκλησιά καβάλα πολεμάμε που λέει
και η παροιμία του λαού και βασικά υπάρχουν κάποιες ώρες
αιχμής

που

στις

100

θέσεις

τριπλάσιοι

προσπαθούν να παρκάρουν τα αμάξια τους.

δηλαδή

πολίτες

Γιατί έτσι μάθαμε,

έτσι μας έμαθαν κ αι κατά συνέπεια και η πόλη επίσης δεν είναι
φιλόξενη.
Δηλαδή

επειδή

στις

ίδιες

συνθήκες

κάποιες

πόλεις

φτιάχτηκαν λίγο διαφορετικά, εγκαίρως υπάρχουν πεζόδρομοι,
υπάρχουν δρόμοι ήπιας κυκλοφορίας οι οποίοι να ενώνονται
μεταξύ τους και να μην είναι αποσπασ ματικοί επομένως λέω ότι
είναι

ένα

θέμα,

μονοδρομήσει

έχουν

δρόμους,

κάνει
έχουν

κυκλοφοριακές
δυσαρεστήσει

μελέτες,

έχουν

κατοίκους

που

ξαφνικά κάποιοι δρόμοι έγιναν πεζόδρομοι κλπ.
Εδώ η κατάσταση είναι όπως ήταν πριν από 20 χρόνια, 30
χρόνια, 40 χρόνια , όταν το Χαϊδάρι είχε 15.000 κατοίκους και
τώρα

έχουμε

60.000

κατοίκους

στα

χαρτιά

και

ίσως

και

παραπάνω και έχουμε και κόσμο που περνάει από το Χαϊδάρι για
πολλούς και διαφόρους λόγους, διότι έχουμε σημεία έντασης
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και τέλος πάν των υπάρχει αυτή η

λεωφόρος και υπάρχει και η Ιερά Οδός που κάποιοι άνθρωποι
θέλουν δεν θέλουν μας επισκέπτονται ή περνάνε από εδώ πέρα
χωρίς να μας επισκεφτούν για να πάνε κάπου αλλού.
Επομένως λοιπόν λέω ότι η δουλειά μας εδώ στο Δημοτικό
Συμβούλιο και ίσως καθυστερήσαμε είναι να επιλύουμε τέτοια
προβλήματα. Θα ακούσω και τους άλλους συναδέλφους, θέλω να
ακούσω και τον κ. Ασπρογέρακα, είμαι θετικός στο να λυθεί αυτό
το ζήτημα παρότι δυσαρεστούμε κάποιους φίλους κατοίκους αλλά
δυστυχώς τα προβλήματα της π όλης απαιτούν όχι να είμαστε
αρεστοί αλλά να είμαστε ικανοί να επιλύουμε τέτοια ζητήματα. Και
να παίρνουμε τις ευθύνες μας.
Και εμείς σε αυτή την κατεύθυνση θα δεχθούμε αυτή την
εισήγηση παρά τις όποιες επιφυλάξεις μπορεί να υπάρχουν για
όποια ζητήματα, σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ :
Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Πράγματι

είναι

ένα

ζήτημα

πολεοδομικού χαρακτήρα και επομένως κανείς μπορεί να το
χαρακτηρίσει αμιγώς τεχνικό. Σε πολλές περιπτώσεις βέβαια σε
αυτά τα ζητήματα εμπλέκεται και η νομική επιστήμη και γίνονται
και νομικά.
Τ ο συγκεκριμένο έχει μια νομική υφή από τη στιγμή που
υπάρχει η απόφαση του Αρείου Πάγου όμως νομίζω ότι υπάρχουν
επιχειρήματα και στο νομικό πεδίο και εμείς οι τεχνικοί πολλές
φορές αναγκαζόμαστε και γνωρίζουμε χωρίς να είμαστε βέβαια
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των
και

νόμων ακριβώς
στα

για

να

τεχνικά αυτών των

θεμάτων.
Πάνω από όλα όμως νομίζω ότι αυτά τα ζητήματα εμείς θα
πρέπει να τα βλέπουμε είτε τα χαρακτηρίζει κάποιος τεχνικά είτε
νομικά ή πολεοδομικά κυρίως με γνώμονα την κοινή λογική και με
μια

ευρύτητα πνεύματος με βάση το τι πόλεις θέλουμε να

δημιουργήσουμε στο μέλλον, τι πόλεις θα έπρεπε να έχουν
δημιουργηθεί στο παρε λθόν ήδη για να ζούμε εμείς στο παρόν και
δυστυχώς στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στην Αθήνα σε πολλά
πράγματα είμαστε δεκαετίες πίσω παρότι νομοθετικά το 1983
όπως είπε και ο Ανδρέας ο Μποζίκας με τον οποία σήμερα
συμφωνώ σχεδόν στο 100% της τοποθέτησής του.
Παρότι από το ’83 λοιπόν είχε γίνει ένα πρώτο βήμα πολλά
από αυτά τα ζητήματα έχουν μείνει μετέωρα. Να θυμίσω ότι

για

το παρκάρισμα για το οποίο συζητάμε και πολλοί από τους
προηγούμενους ομιλητές το έθεσαν, μόλις μετά το 2000 και με
Υπουργό ΠΕΧΩΔΕ την Βάσ ω Παπανδρέου νομοθετήθηκε ότι είναι
υποχρεωτικό για κάθε διαμέρισμα το οποίο κατασκευάζεται σε
καινούργιες

πολυκατοικίες

πλέον

τουλάχιστον μια θέση στάθμευσης.

θα

πρέπει

να

υπάρχει

Κάτι το οποίο θα έπρεπε να

ισχύει από την δεκαετία το ’70 για την πόλη, γι α την πόλη εννοώ
την Αθήνα συνολικά στην οποία ζούμε και θα είχαμε σίγουρα
πολύ λιγότερα προβλήματα να αντιμετωπίσουμε από αυτά τα
οποία αντιμετωπίζουμε σήμερα.
Βλέποντας λοιπόν το ζήτημα με την κοινή λογική και με
γνώμονα το τι πόλεις πρέπει να δημιουργήσ ουμε έστω και τώρα
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καθυστερημένα και όπου μπορούμε να παρέμβουμε εγώ νομίζω
ότι όχι μόνο στη συγκεκριμένη περίπτωση αλλά και σε πολλές
άλλες περιπτώσεις που έχουμε αντίστοιχες στο Χαϊδάρι αλλά και
με παρεμβάσεις πολύ μεγαλύτερες στο μέλλον οι οποίες βέβαια
απαιτούν και νομοθετικές ρυθμίσεις, να θυμίσω προτάσεις που
υπήρχαν στο παρελθόν για ενοποίηση κοινόχρηστων χώρων σε
μεγάλα οικοδομικά τετράγωνα, χώροι οι οποίοι μένουν εντελώς
ανεκμετάλλευτοι.
Εγώ θα έλεγα ότι υπάρχουν οικοδομικά τετράγωνα στο
Χαϊδάρι και στο Δάσος ακόμα που θα μπορούσε να γίνει και
δίκτυο πεζοδρόμων μέσα από τις ιδιοκτησίες, στα όρια των
ιδιοκτησιών που είναι τεράστια οικοδομικά τετράγωνα μεγάλα και
έχουν, χρειάζεται πολύ μεγάλος κύκλος πεζοπορίας για να τα
διασχίσεις χωρίς βέβαια οι ιδι οκτήτες να χάνουν τα δικαιώματα
που έχουν από την έκταση την οποία κατέχουν, υπάρχουν
προτάσεις

που

σιγά -σιγά

αρχίζουν

να

εφαρμόζονται

στις

σύγχρονες ευρωπαϊκές πόλεις.
Καλό θα ήταν κάποια στιγμή και εμείς εδώ στην Ελλάδα να
δούμε

αυτά

τα

ζητήματα

και

να

π αρθούν

οι

αντίστοιχες

νομοθετικές πρωτοβουλίες οι οποίες το επαναλαμβάνω όμως από
μόνες

τους

δεν

αρκούν

και

θα

πρέπει

και

οι

ρυθμιστικές

αποφάσεις που τις ακολουθούν να παίρνονται.
Δυστυχώς

η

εμπειρία

δείχνει

ότι

αυτά

είναι

δύσκολα

ζητήματα και στην Ελλάδα συνήθως κάνουμε ένα βήμα μπροστά
και δυο πίσω. Όταν όλοι όμως σιγά -σιγά στο κομμάτι το οποίο ο
καθένας έχει κληθεί να διαχειριστεί τα αντιμετωπίζουμε με την
δέουσα σοβαρότητα και όπως είπα ευρύτητα πνεύματος και κοινή
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επιλύσου με

τουλάχιστον

τα

στοιχειώδη από τα προβλήματα που έχουμε στην καθημερινότητα
εξαιτίας της φύσης που έχει πάρει πλέον η Αθήνα και το
μητροπολιτικό κέντρο αυτό στο οποίο ζούμε, νομίζω ότι θα
μπορέσουμε

να

έχουμε

σταδιακά

κάποια

αποτελέσματα

και

βελτίωση εν μέρει της ποιότητας ζωής των πολιτών μας και των
συμπολιτών μας.
Επομένως

εμείς

συμφωνούμε.

Θεωρώ

βέβαια

ότι

θα

μπορούσε να υπάρχει και εισήγηση της νομικής υπηρεσίας,
υπάρχουν

νομικά

επιχειρήματα

στα

οποία

θα

μπορούσαμε

κάλλιστα να βασιστούμε και να πάρο υμε την απόφαση.

Από τη

στιγμή που έχει τεθεί ένα τέτοιο θέμα εγώ πιστεύω ότι θα
μπορούσαμε κάλλιστα να έχουμε και εισήγηση από τη νομική
υπηρεσία και να μην υπάρχει καμία σκιά ή καμία διαφωνία στην
απόφαση την οποία θα λάβουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡ ΑΚΑΣ:
Ναι, κύριε Πρόεδρε αν και ήμουν εκτενής εχθές στην τοποθέτηση
αλλά οι υπόλοιποι συνάδελφοι πλην των συμμετεχόντων στην
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αλλά και των κατοίκων που βρίσκονται
εδώ με υποχρεώνει σήμερα να κάνω μια κατά το δυνατόν σύντομη
αναφορά στα όσα είπα εχθές ξεκινώντας από το εξής, και θέλω να
είμαι

καθαρός

και

ξέρετε

ότι

είμαι

πάντα

καθαρός και δεν

κρύβομαι πίσω από το δάχτυλό μου.
Οι συγκεκριμένοι άνθρωποι που βλέπετε εκεί απέναντι, εγώ
2-3 γνωρίζω από αυτούς που ήρθαν και με βρήκανε, δεν είναι
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πελάτες μου και το ξεκαθαρίζω. Απευθύνθηκαν σε εμένα δεν ξέρω
με ποια πληροφόρηση, τι γνώμη έχω για το συγκεκριμένο ζήτημα.
Τ ους είπα λοιπόν να μου φέρουν το φάκελο και είπα ότι είπα
εχθές.
Λέω λοιπόν εν τάχει, καταρχήν εδώ φάνηκε από τη συζήτηση
όσων ήταν εχθές στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής ότι υπάρχει μια
σύγκρουση του δημοσίου συμφέροντος που είναι ο συγκεκριμένος
δρόμος και θα πω στη συνέχεια γιατί το λέω αυτό με το ιδιωτικό
συμφέρον.
Δεν θα πω αν είν αι με το μέρος το ιδιωτικό συμφέρον των
κυρίων που είναι εδώ ή των αντιπάλων. Άκουσα φράσεις όμως
όπως, τρεις φορές την άκουσα τη φράση αυτή, έκοψε το δρόμο ο
Σκαμπάς εκεί σε εκείνο το σημείο που δεν ξέρω ο Σκαμπάς τι
σχέση

έχει

με

εσάς

κυρία

μου,

απευθυνό μενος

στην

κυρία

Σκαμπά, ο συγκεκριμένος άνθρωπος κάτοικος Χαϊδαρίου δημότης,
ψηφοφόρος δεν ξέρει ποιος ήταν ο Σκαμπάς. Και εγώ είπε τρεις
φορές έχασα έναν όροφο.
Μετά, το χώρο τον ακάλυπτο της οικοδομής τους αυτοί τον
θέλουν για παρκινγκ . Έβαλα το ερώτη μα όπως θυμάστε, θυμάται
και ο Δήμαρχος και οι υπόλοιποι που ήταν παρόντες ποιος ΓΟΚ
απαγορεύει στο ακάλυπτο οικόπεδό μου να βάλω το αυτοκίνητό
μου μέσα ή ένα κουτί ή ένα καρότσι ή οτιδήποτε άλλο;
Ποιος νόμος, ποιος ΓΟΚ απαγορεύει παλιός ή νέος η
περιτοίχ ιση

που

κάνω

που

περιλαμβάνεται

στην

άδεια

περιτοίχισης σε κάποιο σημείο δεν μπορώ να σπάσω τον τοίχο
και να φτιάξω μια πόρτα;

Για αυτό δεν έχω καταλάβει μέχρι

σήμερα πως κρίθηκε η πόρτα αυτή αυθαίρετη.
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Έρχομαι στην ουσία, έχουμε λοιπόν σαφώς μια σύγκρουσ η
ιδιωτικού με δημόσιου συμφέροντος. Τ ι πρέπει να κάνουμε εμείς.
Και είναι νομικό υπό την έννοια την εξής, ότι από τη στιγμή που
υπάρχει αυτή η σύγκρουση και από τη στιγμή που υπάρχει
σοβαρότατος

κίνδυνος

να

δημιουργηθεί

ένα

θεσμικό

προηγούμενο, συζητώ γι α τη σωρεία υποθέσεων που βρεθήκαμε
στα δικαστήρια και επί δημαρχίας Κυριάκου Ντηνιακού και επί
δημαρχίας

Κώστα

Σπηλιόπουλου

που

βρέθηκα

και

να

υπερασπίζομαι υποθέσεις κοινόχρηστων χώρων δηλαδή τέτοιων
κομματιών, μικροπλατειών πίσω από το παλιό δημαρχείο, δρόμων
ιδιωτικών που λέγανε είναι ιδιωτικοί οι δρόμοι, δρόμων που
σήμερα ανακάλυψαν ότι είναι δικοί τους και τους δηλώσαν στο
κτηματολόγιο και βάλανε παλούκια όπως στη Σίφνου.
Και καταλαβαίνετε τι θα δημιουργηθεί από εκεί και πέρα. Και
ένα τελευταίο όσον α φορά αυτό, σας λέω ότι στην αντίκρουση
που έκανε η κυρία Πετροπούλου σχετικά με τις αποζημιώσεις που
ζητούνται από το Νταμ άρι Χαμηλοθώρη από τους ιδιοκτήτες
Χαμηλοθώρη επικαλείται σαν επιχείρημα που οδηγούσαν στο
Νταμάρι ή εντός αυτού, ότι αυτοί είναι δρόμ οι που κατά το άρθρο
28 του 1337 έχουν περιέλθει στον οικείο Δήμο ή κοινότητα δίχως
αποζημίωση.
Άρα λοιπόν καταρχήν αποφεύγουμε να δημιουργήσουμε ένα
θεσμικό προηγούμενο. Θα έρθω και στην απόφαση λοιπόν του
Αρείου

Πάγου.

Και

επειδή

έχουμε

πολύ

ησυχία

απόψ ε

και

χαίρομαι για αυτό, εχθές εκνευρίστηκα ειλικρινά σας το λέω, θα
γίνω πιο σαφής.
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Οι παλιότεροι συνάδελφοί μου, δεν ξέρω οι νεότεροι κατά
πόσο το ξέρουν, μας μαθαίνανε οι καθηγητές του ποινικού δικαίου
Χωραφάς και λοιποί ότι οι δικαστικές αποφάσεις είν αι αντί
αληθείας. Δηλαδή μπορεί και να μην είναι η αλήθεια.
Αλλά να έρθω στο συγκεκριμένο κομμάτι του τι λέει η
απόφαση του Αρείου Πάγου και να δείτε πως τεκμηριώνεται.
λέει;

Τι

Τ ο ότι η τελευταία χρησιμοποιείται ως κοινόχρηστη οδός

δεδομένου ότι από αυτ ή διέρχονται βυτιοφόρα καυσίμων προς
ανεφοδιασμό των πολυκατοικιών μεταξύ των οποίων και επί της
οδού Ακρίτα 17, απορριμματοφόρα όπως και κάθε τρίτος περνάει
από εκεί δεν ασκεί καμιά έννομη επιρροή λέει όπως προς το
χαρακτηρισμό της οδού αφού δεν έχει περι ληφθεί ως κοινόχρηστη
οδός στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλης.
Έρχομαι εδώ, ποιος είναι αρμόδιος να περιλάβει;

Είναι

λάθος η απόφαση για εμένα, το λέω και το τονίζω. Ποιος
τούμπαρε όλο τον Άρειο Πάγο μέχρι το

’16;

Όλος ο Άρειος

Πάγος μέχρι το ’16 λέει ότι αυ τοί είναι κοινόχρηστοι χώροι οι
οποίοι ανήκουν στον οικείο Δήμο ή κοινότητα. Και θα σας
διαβάσω και κάτι άλλο παρακάτω.
Λοιπόν, πέρα από αυτό. Εμείς λοιπόν είμαστε υποχρεωμένοι
να σεβαστούμε την απόφαση του Αρείου Πάγου. Ποιος έχει
αρμοδιότητα να χαρακτηρί σει την οδό αυτή δημοτική;
Το

Δημοτικό

Συμβούλιο

με

πρότασή

της

αν

είχαμε

πολεοδομική υπηρεσία θα το κάναμε οι ίδιοι, με πρόταση στην
πολεοδομία, με έγκριση από την περιφέρεια. Δεν παρανομούμε
λοιπόν σε κάτι σε σχέση με το σκεπτικό αυτής της απόφασης.
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Και πάω σε κάτι δεύτερο, εχθές συζητώντας πριν έρθουμε
στον προθάλαμο της εξουσίας του δημάρχου, μιλώντας κάτω ο
φίλος ο Βασίλης ο Καρατζαφέρης τον οποίο εκτιμώ σημειωτέον,
ειλικρινά θα το πω απόψε εδώ παρουσία όλων, με προσέβαλε.
Και με προσέβαλε θα του πω γιατί, διότι είμαι 42 χρόνια και στο
γενικότερο πεζοδρόμιο και στο νομικό πεζοδρόμιο και ειδικότερα
σε αυτά εδώ τα θέματα που τα έχω αντιμετωπίσει στο Δήμο και ο
Βασίλης ο Καρατζαφέρης μου έβαλε ένα θέμα.
Και μου είπε, δηλαδή αν πούμε από ιδιωτικός δημόσιο ς
έχουμε θέματα αποζημίωσης. Δηλαδή ξέρετε τι μου θυμίζει αυτό,
έχουμε θέματα αποζημίωσης;

Μήπως τυχόν θα έρθει κάποιος

άλλος και θα πει ότι τον ιδιωτικό δρόμο τον κάνατε εσείς δημόσιο.
Δεν μας λέει αυτό ο νόμος.

Μου λέει ότι οποιοσδήποτε δρόμος

όπως και να σχηματιστεί έστω και παράνομα έχει Δημοτικό
χαρακτήρα.
Ο

Άρειος

Πάγος

θέλει

να

το

χαρακτηρίσουμε.

Θα

το

χαρακτηρίσουμε. Δεν μπαίνει λοιπόν θέμα αποζημίωσης, να το
τεκμηριώσω και αυτό.
Τ ο ίδιο ισχύει και στην περίπτωση κατά την οποία πωλεί ο
ιδιοκτήτης τα ακίνητά του με πρόσοψη σε οδό.
Πάγος

τάδε,

τάδε,

τάδε.

Είτε

εγκεκριμένη

Βλέπετε Άρειος
είτε

ιδιωτικής

ρυμοτομικής γιατί στις περιπτώσεις αυτές ο πωλητής υπολόγισε
και εισέπραξε τίμημα ακινήτου με πρόσοψη σε δρόμο, δηλαδή
αποδέχτηκε ο ίδιος τον κοινόχρ ηστο χαρακτήρα του δρόμου.
Σε αυτή την περίπτωση αξίωση αποζημίωσης του ιδιοκτήτη,
δηλαδή του αρχικού -αρχικού πωλητή, αντίκειται στο άρθρο 281
του αστικού κώδικα για καταχρηστική άσκηση δικαιώματος. Είναι
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αδιάφορο αν το ακίνητο έχει τεθεί σε κοινή χρήση πρ ιν ή μετά την
έγκριση του ρυμοτομικού σχεδίου δεδομένου ότι τέτοια διάκριση
δεν

βγαίνει

από

την

παραπάνω

διάταξη

αλλά

αντίθετα

ο

δικαιολογητικός λόγος που οδήγησε το νομοθέτη να εισαγάγει τη
ρύθμιση συντρέχει και στις δυο περιπτώσεις.

Συμβούλιο της

Επικρατείας 1439 του ’92.
Κλείνοντας λοιπόν λέω ότι όχι απλώς είναι νόμιμη η ενέργειά
μας και νόμιμη η απόφαση που θα πάρουμε αλλά αυτό το οποίο
ζητώ

διότι

οι

συγκεκριμένοι

άνθρωποι

βρίσκονται

με

ένα

πρόστιμο στην πλάτη 3000 δραχμών το οποίο θα πρέπει να
βάλουν το χέρι στην τσέπη να το πληρώσουν και δεύτερον ενώ
υπέβαλαν

τα

χαρτιά

θεωρείται,

κατ΄

εμέ

για

τακτοποίηση

δεν ξέρω

γιατί,

της

πόρτας

αυθαίρετη,

η

οποία

ανεκλήθη

η

απόφαση της τακτοποίησης επειδή ακριβώς ο δρόμος ακόμα δεν
έχει χαρακτηριστεί ως δημοτικός.
Άρα πέρα από την απόφαση που θα πάρουμε που εγώ
τοποθετήθηκα εχθές και τοποθετούμαι το ίδιο και σήμερα, θα
πρέπει

να

επισπευστούν

κατά

το

δυνατόν

οι

διαδικασίες

προκειμένου να απαλλαγούν και αυτών των βαρών και να υπάρξει
μια ομαλοποίηση των σχέσεων.
Και κλείνοντας να πω κάτι, ακούσατε δέκα φορές εχθές τι
ειπώθηκε όσοι είσαστε παρόντες.

Δεν θέλουν για τον δρόμο,

παρκινγκ θέλουν να κάνουν. Αναρωτιέμαι λοιπόν, τα είπε και ο
Μποζίκας εχθές, δηλαδή απαγορεύεται;

Πρέπει τα 33, τα 35, τα

40 αυτοκίνητα να είναι στο δρόμο το ένα πάνω στο άλλο και να
μην είναι μέσα σε ένα οικόπεδο;
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31
είναι

τελείως

αδιανόητα

πράγματα. Εδώ πάμε να λύσουμε, δηλαδή να υπερισχύσει ένα
δημόσιο συμφέρον και σε αριθμό κατοίκων αν θέλετε σε σχέση με
το στενά ιδιωτικ ό το οποίο προβάλουν και ξανά προβάλουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Ποιοι συνάδελφοι θέλουν να
πάρουν το λόγο; Ο κος Καρατζαφέρης, ο κος Τ σατσαμπάς, ο κος
Χουδελούδης, ο κος Βορέας. Υπάρχει άλλος;
Ο κος Καρατζαφέρης έχει το λόγο.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Καλησπέρα και πάλι. Συζητήσαμε το θέμα και εχθές. Εμείς
προσπαθούμε να κάνουμε έναν εποικοδομητικό διάλογο και να
θέσουμε κάποια θέματα. Ως προς την ουσία του θέματος είπαμε
και εχθές ότι οι άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο και έτσι τίθεται και
στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και από τους συναδέλφους.
Αν πούμε δηλαδή ότι τώρα είναι παράλογο να περνάνε και
να παρκάρουν τα αμάξια τους 40, 50 διαμερίσματα σε έναν
ακάλυπτο χώρο ο οποίος είναι αδιάθετος αυτό είναι παράλογο.
Ως προς την ουσία του θέματος λο ιπόν, συμφωνούμε ότι οι
άνθρωποι αυτοί έχουν δίκιο και πρέπει να λυθεί το πρόβλημα που
έχουν. Εμείς θεωρήσαμε ότι είναι η νομική υπηρεσία απαραίτητη,
εντάξει δεν θα κολλήσουμε στο διαδικαστικό.
Εγώ εκτιμώ τον κ. Ασπρογέρακα..
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Όχι,

μπορε ίς

και

να

μην

με

εκτιμάς,

δεν

μπορείς

να

με

προσβάλλεις όμως.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
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Καταρχήν δεν είχα διάθεση να σας προσβάλω.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Δεν είμαι ασκούμενος. Δεν σου είπα τίποτα εχθές αλλά περίμενα
ότι θα σου το πω σήμερα και νομίζω ότι …
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕ ΡΗΣ:
Ωραία. Καταρχήν αν είπα κάτι που σας προσέβαλε το αναιρώ, δεν
το κατάλαβα ούτως ή άλλως.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Με πολύ προσοχή είπα τρεις φορές Βασίλη δεν έχεις καταλάβει
και επέμενες.

Δεν σου είπα δεν ξέρεις τι σου γίνεται, σου λέω

δεν έχεις καταλάβει .
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εντάξει, εγώ λοιπόν λέω από εχθές ότι εδώ υπάρχει ένα νομικό
θέμα το οποίο εγώ σαν μηχανικής δεν μπορώ να το γνωρίζω σε
βάθος και αυτό αποδεικνύεται γιατί πράγματι κάτι είπα που ο κος
Ασπρογέρακας ως δικηγόρος προφανώς το θεωρεί εσφαλμέ νο. Τ ο
δέχομαι εγώ αν είναι νομικά εσφαλμένο το δέχομαι.
Εμείς ούτε τους τόνους σηκώσαμε από εχθές ούτε τίποτα.
Είπαμε μια νομική κάλυψη για να γίνει των ανθρώπων η δουλειά.
Ούτε είπαμε ότι δεν έχουν αποχέτευση, ούτε είπαμε ότι ο δρόμος
αυτός είναι ιδιωτι κός στην πραγματικότητα. Ο δρόμος αυτός είναι
ανοιχτός. Εγώ είμαι από τη γειτονιά, έπαιζα εκεί, γνωρίζω πολύ
καλά τι. Και στην αλάνα έπαιζα πριν γίνει παρκινγκ, παλιά όταν
ήταν η δομική παίζαμε εκεί. Τ ο ξέρω το πρόβλημα.
Εγώ είχα μια ένσταση ως προς το δια δικαστικό. Εδώ μπορεί
να λέμε όλοι ότι δεν είναι ιδιωτικός αλλά όλες οι αρμόδιες
υπηρεσίες δυστυχώς, δηλαδή ο Άρειος Πάγος και το ΣΥΠΟΘΑ
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Άρα λοιπόν τις αγνοούμε και παίρνουμε

μια απόφαση η οποία ενδεχομένως να βγει άκυρη ή προσπα θούμε
να πάρουμε μια απόφαση που να λάβει υπόψη της την απόφαση
του Αρείου Πάγου;

Υπάρχει τέτοια δυνατότητα;

Αν δεν υπάρχει

και ο μόνος τρόπος είναι να πάρουμε μια απόφαση και στην ουσία
να

αγνοήσουμε

την

απόφαση

του

Αρείου

Πάγου

όπου

εγώ

δέχομαι ότι είναι εσφαλμένη, δεν θα μπω στη λεπτομέρεια, είναι
εσφαλμένη αλλά είναι απόφαση του Αρείου Πάγου, μπορούμε να
την αγνοήσουμε, μπορούμε να την υπερπηδήσουμε;
Εμείς αυτή την ένσταση έχουμε όχι για δικό μας λόγο, για να
γίνει

των

ανθρώπων

η

δουλειά.

Δηλαδή

θα

μπ ορούσε

να

χαρακτηριστεί ο δρόμος κοινόχρηστος όντας ιδιωτικός;
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Αυτή είναι η αρμοδιότητα του Δήμου. Να χαρακτηρίσει αυτό που
λέει ο Άρειος Πάγος ιδιωτικό δρόμο κοινόχρηστη δημοτική οδό.
Αυτή είναι η αρμοδιότητα…
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Σεβόμενο

ότι

κοινόχρηστο;

είναι

ιδιωτικός

μπορεί

να

το

χαρακτηρίσει

Εγώ αυτό λέω. Από εκεί και πέρα εμείς δεν θα

διαφωνήσουμε. Αν θεωρείτε εσείς ότι είσαστε 100% σίγουροι,
έχετε συνεννοηθεί με τη νομική υπηρεσία και τέλος πάντων
θεωρείτε ότι το αποτέλεσμα για τους ανθρώπους γιατί αυτό είναι
το ζητούμενο στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το αποτέλεσμα για
τους ανθρώπους στο βαθμό που μπορείτε να το εγγυηθείτε θα
είναι θετικό, εμείς δεν έχουμε αντίρρηση ούτε θα προβάλουμε
καμιά αντίρρηση.
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Απλά θέτουμε κάποια πράγματα όπως το κάνουμε 5 χρόνια
τώρα για να μην γυρίσουμε πίσω εδώ όπως έχουμε γυρίσει με
άλλα θέματα.
Ευχαριστώ πολύ και εμείς θα συμφωνήσουμε με ότι για το
καλό των ανθρώπων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Νομίζω μετά τις τοποθετήσεις έτσι που προηγήθηκαν δεν υπάρχει
καμιά αμφιβολία πως δεν υπάρχει διαφωνία σε σχέση με το
συγκεκριμένο αίτημα και δεν υπάρχει διαφωνία πολύ περισσότερο
γιατί πρόκειται για το δημόσιο συμφέρον για το οποίο εμείς εδώ
είμαστε ταγμένοι αυτό να υπηρετούμε και μόνο.
Ωστόσο βιάστηκε η διοίκηση να μας καταλογίσει πρόθεση ότι
εμείς θέλουμε να μην ληφθεί η απόφαση.

Αντιθέτως εμείς

θέλουμε να ληφθεί απόφαση, αντιθέτως η σημερινή διοίκηση και
μπορεί και στο παρελθόν και οι προηγούμενες να άργησαν πολύ
για να λάβουν απόφαση για τί έχουν περάσει πολλά χρόνια, άρα
λοιπόν να μην βιάζεται η διοίκηση να καταλογίσει ευθύνες μέσα
από τη σημερινή τοποθέτηση την προσωπική τη δική μου ή της
παράταξης ότι αυτή είναι που φέρνει την καθυστέρηση.
Αυτό που εμείς θέλουμε και που τονίστηκε πολύ ε ύστοχα και
από τα υπόλοιπα μέλη της παράταξης είναι η απόφαση αυτή να
εφαρμοστεί. Η απόφαση αυτή να μην είναι για τα μάτια.

Και η

επιθυμία μας να συνοδεύεται από μια νομική υποστήριξη αυτό
ακριβώς το σκοπό έχει. Να υπάρχει η τεκμηρίωση η οποία πολύ
σωστά όπως ειπώθηκε και από τους προηγούμενους και τους
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επικεφαλής υπάρχουν νομικά επιχειρήματα τα οποία μπορούν να
διατυπωθούν,

μπορούν

να

καταγραφούν

και

μπορούν

να

διαβιβαστούν για να ενισχύσουν το κύρος της απόφασης που
λαμβάνουμε σήμερα.

Διότι είναι αλήθει α και το γνωρίζουμε όλοι

ότι βάλλεται αυτή η απόφαση.
Και εμείς δεν θέλουμε αυτή η απόφαση να μην έχει ισχύ,
θέλουμε να έχει ισχύ. Πολύ σωστά ειπώθηκε δεν θέλουμε απλά να
κάνουμε τους καλούς εδώ στους ενδιαφερόμενους θέλουμε και να
λυθεί το πρόβλημα.
Και δεν διαφωνώ και η διοίκηση θέλει να λυθεί το πρόβλημα
και

όλοι

μας

θέλουμε

αλλά

μην

βιάζεται

η

διοίκηση

να

κατηγορήσει το μέρος της αντιπολίτευσης που νοιάζεται και
δικαιολογημένα νοιάζεται να έχει εφαρμογή η απόφαση ότι δεν
επιθυμεί την απόφαση.
Και

κλείνοντας

θέλω

να

προσθέσω

ότι

σε

όλες

τις

οργανωμένες κοινωνίες, σε όλες τις δημοκρατικές κοινωνίες όταν
υπάρχουν διαφωνίες αν αυτές δεν λυθούν με τον διάλογο υπάρχει
η νομική επιστήμη η οποία προσπαθεί να τις επιλύσει τέλος
πάντων.
Και αν αυτό δεν το αποδεχ θούμε τότε μιλάμε για άλλες
κοινωνίες οι οποίες επιλύουν τα προβλήματά τους με τους νόμους
της ζούγκλας και φαντάζομαι ότι κανείς δεν το επιθυμεί και πολύ
περισσότερο και στη συγκεκριμένη περίπτωση οι ίδιοι οι γείτονες
οι οποίοι για ποιο λόγο μια ζωή να συ γκρούονται μεταξύ τους για
ένα θέμα το οποίο έπρεπε να είχε επιλυθεί από τους αρμόδιους.
Συμφωνούμε λοιπόν αλλά εμείς επιμένουμε ότι θα πρέπει να
ισχυροποιηθεί η απόφαση και να συνοδεύεται και μέσα από τη
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νομική γνωμάτευση που άλλωστε όπως είπε ο αντιδήμα ρχος
συμφωνεί και η ίδια προφορικά να το κάνει και γραπτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Βορέας.
Κος ΒΟΡΕΑΣ:
Τ α είπαμε και εχθές, αλλά δεν πειράζει να τα επαναλάβουμε. Τ ο
’83

έγινε

ο

νόμος,

το

Χαϊδάρι

ήταν

γεμάτο

από

αδιέξοδα,

ιδιωτικούς δρόμους, και αυτά μας παλεύουν ακόμα. Αυτά ακόμα
έχουν στοιχειώσει.
Έχουμε φτάσει στο σημείο σε πολύ σοβαρότερα ζητήματα,
σε σημεία δηλαδή με δρόμους μεγαλύτερους που δεν είναι να
εξυπηρετήσουν ένα συγκεκριμένο μικρό αριθμό συμπολιτών μας
και οικογενειών έχουν παραμείνει έτσι και έχουμ ε προβλήματα και
είμαστε στα δικαστήρια.

Γιατί οι διοικήσεις που περάσανε 31

χρόνια πριν από εμάς δεν φροντίσανε να υλοποιήσουν την
απόφαση που είχε πάρει μια Κυβέρνηση που συνέπνεαν κιόλας
και ιδεολογικά.
Και έχουμε ανάμεσά μας δημοτικούς συμβούλους οι οποίοι
υπηρετήσαν αυτές τις διοικήσεις, τις θητείες των δημαρχιών που
περάσανε

από

εδώ,

να

μην

αντιλαμβανόσαστε

τι

λέω,

ασχολήθηκαν

το

συγκεκριμένο

με

και

αναφέρω

δεν

πήραν
ζήτημα

δεν
καμία

χρειάζεται,
θέση,

παρόλο

ότι

δεν
είχε

δημιουργηθεί πρόβλημα.
Και μιλάμε για 31 χρόνια πριν από εμάς. Απασχόλησε την
τεχνική υπηρεσία γιατί έτυχε να περάσω και εγώ ένα διάστημα
από αυτήν και τους τρεις αντιδημάρχους που περάσανε από αυτή
την υπηρεσία.
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Τ ο τι επισκέψεις είχαμε, το τι πιέσεις δεχθήκαμε κάθε φορά
είναι ένα άλλο πράγμα, δεν υπήρξε για κανένα σοβαρότερο, πολύ
σοβαρότερο θέμα και όχι δεκατεύον όπως είναι αυτό, να έχουμε
δεχθεί τέτοια πίεση από συγκεκριμένη ομάδα ανθρώπων που τι
έλεγαν;

Χαλάσαμε τόσα λεφτά και θέλουμε να μην περνάνε από

εκεί.
Δηλαδή με αυτή τη λογική ο

καθένας από εμάς επειδή δεν

θέλει να έχει το θόρυβο, οι πολυκατοικίες απέναντι να πουν τέρμα
οι

εκδηλώσεις

στο

Παλατάκι

και

στο

δημαρχείο

γιατί

δεν

μπορούμε να κοιμηθούμε, ο άλλος να πει κάτι άλλο και ο άλλος
κάτι άλλο, ότι συμφέρει τον ίδιο σε ατομικό επίπεδο.
Και

είναι

κρίμα

τουλάχιστον

σαν

παράταξη

εσείς

της

αντιπολίτευσης, μιας παράταξης της αντιπολίτευσης να ζητάτε
ενώ έχετε νομικό και αντί να προσφέρει αν είχε καλή διάθεση να
προσφέρει τις υπηρεσίες του και να τεκμηριώσει αυτό αφού το
θεωρεί δίκαιο νομικά, να ζητάει από έναν άλλο νομικό να του
εξηγήσει τη νομική πλευρά.
Εγώ να το ζητήσω, ο Βασίλης να το ζητήσει, κάποιος άλλος
συνάδελφος που δεν είμαστε νομικοί να το ζητήσουμε, να ζητάει
και ο νομικός να το δώσουμε νομική.. και δεν λέει τη νομική του
άποψη;

Συγνώμη δηλαδή. Και δεν λέει ούτε την πολιτική του

σκέψη όμως. Βάζει την αμφιβολία που τη βάζει συνήθως, λευκό.
Αμέτοχος.

Ο Αίσωπος έχει και κάτι μύθους, ας τους διαβάσει ο

συγκεκριμένως.
Η απόφαση μας βασάνισε και τους τρεις, από το ν Ηλία μέχρι
τον Κώστα τον Σταθά. Και είχαμε συχνές επισκέψεις, συζητήσεις
γιατί θέλαμε να είμαστε πραγματικά δίκαιοι, να εξυπηρετήσουμε
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την πόλη. Δεν μας ενδιέφερε ο φίλος μας, μας ενδιέφερε η
εξυπηρέτηση της πόλης.
Θα είχαμε λοιπόν 30 με 40 τουλάχιστον αυτοκίνητα εκτός
δρόμου ασφαλισμένα, σίγουρα, να μην μπορεί κανείς ούτε να τα
κλέψει, ούτε να τα καταστρέψει για πλάκα.

Θα είχαμε ελεύθερο

χώρο να χρησιμοποιήσουν άλλοι συμπολίτες μας αυτό το χώρο
και θα ήμασταν μια χαρά και δεν θα είχαμε και αυτή την έχθ ρα
που έχει αναπτυχθεί μεταξύ των

πολιτών και μετά από μια

συγκεκριμένη περίοδο και ύστερα.
Αντί λοιπόν να συνταχθείτε όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι με
αυτή τη θέση που αποδεικνύεται σήμερα ότι πραγματικά το θέλετε
μην κάνετε για την αντιπολίτευση μια κουβέ ντα στείρα που θα
βγαίνει εις βάρος των πολιτών και εις βάρος και των σχέσεων αν
θέλετε των μεταξύ μας γιατί χρειάζεται τουλάχιστον να διατηρούμε
την αξιοπρέπειά μας και να έχουμε μια καλή επαφή εκθέτοντας τις
αντιθέσεις μας εκεί που πραγματικά υπάρχουν.
Ποια λοιπόν πρέπει να είναι τα κριτήρια του Δημοτικού
Συμβουλίου για να πάρει αυτή την απόφαση; Δεν πρέπει να είναι
η καλύτερη, η εύρυθμη λειτουργία της πόλης; Η καλύτερη σχέση
των πολιτών μεταξύ τους; Η ποιότητα ζωής; Αυτά δεν πρέπει να
είναι τα στοιχ εία που πρέπει να μας κάνουν πέρα από το νομικό
γιατί το έχω πει πολλές φορές εδώ μέσα, εμένα προσωπικά δεν
με ενδιαφέρει το νομικό μέρος αν είναι νόμιμο, αν είναι δίκαιο με
ενδιαφέρει. Γιατί υπάρχουν κάποιοι νόμοι που ανατριχιάζεις όταν
τους διαβάζεις.
Λοιπόν, δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Πάντως ευχαριστώ
ειλικρινά

την

παράταξή

σας

που

αποφάσισε

έστω

και

λίγο

15η ΤΑΚΤΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

39

καθυστερημένα να αλλάξει άποψη. Αυτό βέβαια θα φανεί κατά την
ψηφοφορία.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν θα παρθεί καμία απόφαση για τα
μάτια. Ίσως αυτό να το έκαναν άλλοι παλιότερα και να ήταν η
τακτική τους. Εδώ θα παρθεί μια απόφαση η οποία θα εφαρμοστεί
και αυτό είναι δεδομένο.
Και αυτό γιατί δεν μπορούμε άλλο να βλέπουμε και να
ανεχόμαστε μια κατάσταση σε μια γειτονιά μας αντιπαράθεσης
μεταξύ

των

κατοίκων

που

για

εμάς

έπρεπε

να

είχε

λυθεί

αυτονόητα.
Και θα έπρεπε να είχε λυθεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια και
εδώ να κάνουν λίγο και την αυτοκριτική τους όσοι υπηρέτησαν
άλλες διοικήσεις εδώ και 20 και 30 και 15 χρόνια και ήταν και
αντιδήμαρχοι,

αρμόδιοι

δηλαδή

διοικήσεων.

Αναφέρομαι

στις

προηγούμενες δημοτικές αρχές που δεν έλυσαν αυτό το ζήτημα.
Δεν στάθηκαν δηλαδή πάνω από το πρόβλημα για να το λύσουν.
Για

να

μην

φτάσουμε

σε

αυτό

το

σημείο

να

έχουν

ταλαιπωρηθε ί αφάνταστα και οι δυο πλευρές να τρέχουν σε
δικαστήρια, να έχουν έξοδα, να έχουν κυρίως ψυχικό κόστος, να
υπάρχει μια απίστευτη κόντρα που μεταφέρεται δυστυχώς και
από γενιά σε γενιά. Και να βλέπει ο άλλος με δυσπιστία το
γείτονά του.
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Και μάλιστα σε μια π ερίοδο κρίσης, σε μια περίοδο που θα
έπρεπε

να

υπάρχει

αλληλεγγύη

μεταξύ

των

ανθρώπων.

Οι

γείτονες να βοηθάνε ο ένας τον άλλον, να υπάρχει μια κοινωνία
που θα έχει θετικά στοιχεία και όχι αρνητικά.
Αυτή τη στιγμή το θέμα της Μάρκου Μπότσαρη ήταν ας
πούμε τ ο μοναδικό στο Χαϊδάρι που είχε τέτοια ένταση. Και είχε
τέτοια ένταση αντιπαράθεσης μεταξύ κατοίκων. Δεν μπορούσαμε,
λοιπόν, σε καμία περίπτωση να αφήνουμε να διαιωνίζεται αυτό το
πρόβλημα, να μην βρίσκουμε, να μην προσπαθήσουμε να βρούμε
την καλύτερη λύση , να μην τακτοποιηθεί δηλαδή το θέμα με την
τροποποίηση ούτως ώστε να μην υπάρχει καμιά αμφισβήτηση
πλέον και από κανέναν.
Και επειδή έγινε μεγάλη συζήτηση για τη νομική επιστήμη,
μέσω της νομικής επιστήμης σέρνονται όλοι αυτοί οι κάτοικοι στα
δικαστήρια χ ρόνια τώρα και δεν υπάρχει λύση. Εδώ λοιπόν όπου
η νομική επιστήμη δεν μπορεί ή δεν θέλει ή εξυπηρετεί άλλα
συμφέροντα,

παρεμβαίνει

η

δημοτική

αρχή,

παρεμβαίνει

το

Δημοτικό Συμβούλιο που είναι εκλεγμένο ακριβώς για να λύνει
τέτοιες τοπικές υποθέσεις για ν α δώσει μια λύση σε τέτοια
προβλήματα.
Η

παράταξη

του

κ.

Ντηνιακού

βλέπετε

ότι

γενικά

στο

Δημοτικό Συμβούλιο υπάρχει μια συναίνεση, υπάρχουν όμως
κάποιοι

που

προσπαθούν

με

διάφορα

κολπάκια,

αυτά

είναι

τεχνάσματα φτηνά εντελώς, να ξεφύγουν από το κύριο που είναι
το ουσιαστικό, ποια είναι η θέση τους δηλαδή και να προσπαθούν
με διάφορους τρόπους, μάλιστα και εκβιάζοντας ότι ξέρετε κάτι αν
δεν υπάρχει η νομική εισήγηση λες και η νομική εισήγηση είναι
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Δημοτικού

Συμβουλίου

και

της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τότε λέει πιθανόν να αμφισβητηθεί
αυτό στο μέλλον. Εκτός αν έχουν κάτι άλλο στο μυαλό τους και αν
θέλουν να αλλάξουν κάτι άλλο στο μέλλον.
Πάντως να είναι σίγουροι ότι δεν πρόκειται να αλλάξει τίποτε
και η απόφαση όπως είπα και προηγο υμένως θα εφαρμοστεί και
μάλιστα παίρνοντας και άλλα μέτρα με σηματοδοτήσεις κλπ. στη
γειτονιά.
Ειπώθηκε κάτι πριν, εγώ είμαι αναγκασμένος, τώρα τα
έχουμε πει πάρα πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά
επειδή

ειπώθηκαν

σαν

θέματα

και

επειδή

κάτοικοι δεν μπορώ να το αφήσω έτσι.

παρακολουθού ν

Ότι δήθεν κόπηκαν

δέντρα στο Δήμο τα οποία κόπηκαν παράνομα αυτά τα δέντρα και
έχουν προσφύγει κάποιοι και πιθανόν να δικαιωθούν.
Ακούστε λοιπόν τι γίνεται, βλέπετε πρώτα -πρώτα τώρα τι
γίνεται με την κακοκαιρία, πόσ α δέντρα έχουν πέσει σε όλη την
Ελλάδα και πόσο επικίνδυνο είναι όταν κάποια δέντρα κρίνονται
επικίνδυνα

από

την

γεωπόνο

του

Δήμου,

από

την

τεχνική

υπηρεσία ή από το δασαρχείο να μην κόβονται.
Κάποιοι πιθανόν να τρίβουν τα χέρια τους, ένα δέντρο το
οποίο είναι χαρακτηρισμένο να κοπεί να μην το κόψουμε και τότε
ο Δήμαρχος να πάει κατηγορούμενος έτσι για κακούργημα γιατί
χάθηκε μια ζωή ή δεν ξέρω εγώ τι μπορεί να συμβεί.
Τ ι γίνεται λοιπόν εμείς, τι έχουμε κάνει. Ενώ αρμόδια για το
κόψιμο των δέντρων είναι η Ε πιτροπή Ποιότητας Ζωής, εμείς καθ΄
υπέρβαση του τι προβλέπει ο νόμος είπαμε ότι αυτά τα θέματα θα
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έρχονται και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να μην υπάρχει καμιά
αμφιβολία.
Υπάρχει

μια

προσφυγή

από

μια

συμπολίτισσα

που

αναφέρθηκε ο κος Ντηνιακός, η οποία συμπ ολίτισσα κάνει αυτές
τις προσφυγές και γράφει και κάθε μέρα αν βλέπετε στα διάφορα
site για ποιο λόγο; Γιατί δεν πήραμε έναν κάδο μπροστά από το
σπίτι της, είναι σε μια γωνιά σε μια από τις 4 γωνιές δυο δρόμων,
όπου εναλλάσσεται ο κάδος κάθε μήνα. Δηλαδή κάθε τέταρτο
μήνα έρχεται στο σπίτι της.
Επειδή δεν πήραμε τον κάδο όπου επέμενε να τον πάρουμε
και να πάει να επιβαρύνει τις άλλες τρεις γωνίες, επειδή δεν το
κάναμε αυτό κάνει προσφυγές παντού. Η προσφυγή λοιπόν την
οποία έκανε για το κόψιμο των δέντρων ήταν για την Στρατάρχη
Καραϊσκάκη όπου ήρθε το δασαρχείο και σημάδεψε τα δέντρα τα
οποία ήταν επικίνδυνα προς πτώση. Τ α σημάδεψε με μια κόκκινη
μπογιά

στη

ρίζα

και

εμείς

ήμασταν

υποχρεωμένοι,

ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΙ να τα κόψουμε.
Η προσφυγή αυτή λοιπόν η οποία έγι νε στο Συνήγορο του
Πολίτη απορρίφθηκε από το Συνήγορο του Πολίτη. Και να σας πω
και κάτι άλλο, γιατί η οδός Καραϊσκάκη είναι σε αυτό το χάλι έχει
αναρωτηθεί κανείς;

Γιατί πέφτουν τα δέντρα εκεί; Που βέβαια

πέφτουν και λόγω γήρανσης κάποια.

Γιατί έγιναν έργα τα οποία

δεν έλαβαν υπόψη τις ρίζες των δέντρων, τη στατικότητα, έγινε
έργο

βιτρίνας

όπου

έβαζαν

πάνω

λουλουδάκια

της

μιας

εβδομάδας τα οποία ποτίζανε ενώ δεν έπρεπε να ποτίζονταν και
δεν έπρεπε να υπάρχουν κάτω από τα πεύκα τέτοιου είδους φυτά.
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Και φτάσαμε στο σημείο να μην ελέγχουν ούτε αυτούς οι
οποίοι έσφιγγαν, στραγγάλιζαν τα δέντρα με διάφορα σύρματα, με
ότι μπορεί να φανταστεί ο καθένας χρόνια ολόκληρα. Έχουμε
κορμούς δέντρων που έχουν στραγγαλιστεί κυρίως. Και ολόκληρα
χρόνια, πολλά χρόνια δεν έκαναν τίποτα και φτάσαμε σε αυτό το
σημείο σήμερα και εγκαλούν εμάς που κόβουμε ένα δέντρο το
οποίο μπορεί να πέσει και να σκοτώσει ανθρώπους.
Και έρχεται, έχει το θράσος κάποιος να αναφέρει αυτό το
θέμα εδώ σε ένα άλλο θέμα που συζητάμε. Αλλά να σας πω ε γώ
και κάτι άλλο, αφού πήρε έτσι και διαστάσεις η κουβέντα. Μιλάμε
για το πώς έφτασε μέχρι εδώ η πόλη.
Ποιοι κυβερνούσαν την πόλη όλα τα προηγούμενα χρόνια;
Ποιοι διαμόρφωσαν αυτά τα στενά πεζοδρόμια;

Ποιοι έβαλαν τα

εμπόδια πάνω στα πεζοδρόμια που δεν μπορεί να περάσει ο
κόσμος;

Ποιοι

δεν

έκαναν

παρκινγκ

αυτοκινήτων,

μεγάλα

παρκινγκ στην πόλη όταν μπορούσε να γίνει, όταν μπορούσαν
στο αίθριο, στο δημαρχείο εδώ, στο εμπορικό κέντρο, στο Δάσος
και σε άλλα σημεία;
Και έρχονται σήμερα να εγκαλέσουν εμάς που βρήκαμε ένα
μαύρο χάλι, που διαχειριζόμαστε κονδύλια 60% μειωμένα σε
σχέση όχι με τα παλιά χρόνια γιατί είναι 500% κομμένα κάτω,
γιατί τότε έρρεε το χρήμα, είχαν και έκαναν τα πάντα, έργα
βιτρίνας. Αλλά έργα υποδο μής δεν κάνανε καθόλου. Πνιγόμαστε,
η περιοχή εδώ πνίγεται από κάτω.

Και όλο το Χαϊδάρι. Έγινε

κανένα αντιπλημμυρικό έργο τα προηγούμενα χρόνια;
Γιατί ήταν κάτω από τη γη, δεν φαίνονταν.

Κανένα.

Ότι είναι όμως πάνω

από τη γη είναι ωραίο, ελκυστικό, το βλέπει ο κόσμος.
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Δυο πράγματα ακόμη να πω, ότι εγώ καταλαβαίνω και τους
κατοίκους που διαφωνούν στην Μάρκου Μπότσαρη γιατί πιθανόν
αν και δεν υπάρχει επιβάρυνση γιατί ήδη τα αυτοκίνητα μπαίνουν
μέσα απλά γίνεται μια τακτοποίηση σήμερα.

Και γίνεται μια

τακτοποίηση όταν η Μάρκου Μπότσαρη χρησιμοποιείται έτσι και
αλλιώς σαν παρκινγκ από τους κατοίκους που μένουν εκεί.
Δηλαδή ήδη υπάρχει η επιβάρυνση του δρόμου.
Τ ελειώνοντας να πω ότι είναι σημαντική η σημερινή μέρα.
Νομίζω ότι η παρουσία σας και εχθές στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα ήταν καθοριστική γιατί
κάποιοι αλλάζουν γνώμη βλέποντας τους κατοίκους. Να το ξέρετε
ότι

άλλη

γνώμη

έχουν

κάποιοι

πριν

και

άλλη

γνώμη

διαμορφώνουν όταν υπάρχει η πίεση των κατοίκων.
Και εμείς σας κ αλούμε σε οτιδήποτε γίνεται στο Δήμο να
έχετε συμμετοχή. Τ ον επόμενο μήνα θα ξανά κάνουμε το νέο
κύκλο λαϊκών συνελεύσεων στην πόλη και θα συζητήσουμε εφ΄
όλης της ύλης για πολλά προβλήματα.
Να πω κάτι, μάλλον θα τα πούμε εκεί, θα πούμε και για τα
αντιπλημμυρικά έργα και για την πεζογέφυρα και για άλλα θέματα
που αφορούν το Δήμο. Απλά επειδή έχει καιρικά φαινόμενα θα το
έκανα σαν ανακοίνωση μετά, έχει πολύ έντονα καιρικά φαινόμενα
από απόψε το βράδυ με το νέο τώρα, τον Ξενοφώντα, έρχεται το
άλλο κύμα μέχρι την Κυριακή, χρειάζεται μια προσοχή.
Υπάρχουν οδηγίες, τα έχουμε αναρτήσει και τις οδηγίες σαν
Δήμος

που

πρέπει

να

έχουμε

όλοι.

Μια

προσοχή

να

κυκλοφορούμε όσο το δυνατόν λιγότερο έξω, να μην υπάρχουν
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αντικείμενα τα οποία μπορεί να δημιουργήσουν πρόβλημα στα
μπαλκόνια, στις ταράτσες, να φύγουν από τον αέρα.
Να πούμε ότι όλα τα σχολεία αύριο με απόφαση της
περιφέρειας θα είναι κλειστά, όλα τα σχολεία σε όλη την Αττική
και οι παιδικοί σταθμοί, όλα. Γιατί δεν μπορούμε να ρισκάρουμε,
ξέρετε φεύγουν πολύ μεγά λα κομμάτια, έφυγε εδώ το στέγαστρο
από

τη

στάση

στη

Λεωφόρο

Καβάλας,

έφυγε

στέγαστρο από πάνω. Καταλαβαίνετε ότι είναι

ολόκληρο

το

επικίνδυνα αυτά

τα φαινόμενα, όσο το δυνατόν να προστατευθούμε και τα παιδιά
να μην κυκλοφορήσουν αύριο και εμείς όσο το δυ νατόν λιγότερες
μετακινήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

μετά

και

το

κλείσιμο

του

δημάρχου

δεν

ξέρω

ο

αντιδήμαρχος τεχνικής υπηρεσίας αν θα ήθελε, νομίζω ότι η
απόφαση είναι ομόφωνα.
Παρακαλώ, κύριε Ντηνιακέ, εξηγήστε μου σας παρακαλώ για
ποιο λόγο πρέπει να σας δώσω το λόγο. Ένα λεπτό Δήμαρχε,
συγνώμη, εξηγήστε μου γιατί πρέπει να σας δώσω το λόγο.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Γιατί είπε λάθος, η προσφυγή που αναφέρει ο Δήμαρχος είναι
άλλη. Είναι προσωπικό θέμα, δεν είναι, δεν..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε

Ντηνιακέ,

εδώ

πέρα

γίνεται

αντι παράθεση

μεταξύ

παρατάξεων. Ο Δήμαρχος είθισται να κλείνει. Για ποιο λόγο να
σας δώσω το λόγο;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
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σας

εδώ

πέρα,

μην

αγχώνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ο ρόλο μου στηρίζω, σε όλα τα δημοτικά συμβούλια κλείνει ο
Δήμαρχος.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ειπώθηκε κάτι..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ειπώθηκε κάτι επί προσωπικού. Αν θέλετε πολιτικά..
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Που το ξέρετε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εδώ όλος ο κόσμος μπορεί να το επιβεβαιώσει.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Αναφέρθηκε

σε

λάθος

προσφυγή,

εγώ

δεν αναφέρθηκα

στη

συγκεκριμένη προσφυγή.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για πείτε μας.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Υφαντίδη προσφυγή, απορρίφθηκε;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, ο κος Υφαντίδης είναι ο δεύτερος, δυο πολίτες είναι αυτοί
οι οποίοι στο Δήμο έχουν έτσι..
Ο κος Υφαντίδης είναι κάποιος..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι, να μην μας πουν και αντιδημοκρατικούς κύριε Δρούλια.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Να πω, σας παρακαλώ μισό λεπτό μόνο. Είναι λοιπόν ένας
συμπολίτης μας ο οποίος μένει στη Γρηγορούσα. Είναι αυτός ο
οποίος έκανε ένσταση, δυο έχουν κάνει την ένσταση για να μην
γίνει η πεζογέφυρα στο Παλατ άκι που θα ενώσει τις περιοχές του
Δήμου και θα σώσει ζωές και θα κυκλοφορεί ελεύθερα ο κόσμος
και δεν θα έχει το άγχος της ανασφάλειας περνάνε σχολεία,
περνάνε ηλικιωμένοι, παιδιά, γυναίκες έγκυες. Καταλαβαίνετε τον
κίνδυνο όταν περνάνε 8 λωρίδες μέσα από έναν κεντρικό δρόμο.
Έκανε λοιπόν προσφυγή να μην γίνει η πεζογέφυρα στο
Παλατάκι και έκανε και προσφυγή, μην αγχώνεστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μην του δίνετε πάσα κύριε Ντηνιακέ, μην του δίνετε πάσα του
δημάρχου.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Και έκανε λοιπόν την ίδια προσφυγή την οποία έκανε και η
προηγούμενη κυρία που σας είπα. Πρέπει λοιπόν να ξέρει ο κος
Ντηνιακός ότι και αυτή η προσφυγή απορρίφθηκε. Έπρεπε να το
γνωρίζετε αυτό, ελάτε να σας δώσουμε τα στοιχεία αύριο. Πάλι
αδιάβαστος πιαστήκατε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, νομίζω ότ ι η απόφαση είναι ομόφωνη. Ευχαριστούμε
τους κατοίκους για την παρουσία τους.. Α, κυρία Σκαμπά.
Είναι

ομόφωνη

η

απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους για την παρουσία τους.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να

προχωρήσουμε

ερωτήσεις
διάταξης.

τώρα

συνάδελφοι

πα ρακάτω.

υπάρχουν

4

Πριν

θέματα

περάσουμε
εκτός

σε

ημερήσιας

Τ α καταθέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο με το ερώτημα

εάν θα συζητηθούν.
Είναι συνάδελφοι συζήτηση και λήψη απόφασης, έχετε πάρει
το κείμενο, ενημέρωση για την οικονομ ική κατάσταση του Δήμου
και τις δικαστικές απαιτήσεις των εργαζομένων που αφορά τον
13 ο και 14 ο μισθό.

Για αυτό το θέμα υπάρχει πρόβλημα να

συζητηθεί συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
Έχετε πάρει ένα θέμα έγκρισης οριστικών πρωτοκόλλων
παραλαβής. Υπάρχει κάποιο θέμα για το αν θα συζητηθούν ή όχι;
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
Τ ρίτο εκτός ημερήσιας διάταξης, καθορισμός εισφορών των
συμμετεχόντων μελών στα προγράμματα εργαστηρίων πολιτισμού
το Δήμου Χαϊδαρίου. Υπάρχει αντίρρηση να συζητηθεί;

Δεν

υπάρχει, συμφωνούμε.
Και

ψήφισμα

που

κατέθεσαν

οι

Πολίτες

σε

Δράση

ο

Θοδωρής ο Σπηλιόπουλος σε σχέση με την επίθεση από νεοναζί
σε

μέλος

της

νεολαίας

του

ΣΥΡΙΖΑ

στο

Πέραμα .

Υπάρχει

αντίρρηση να συζητηθεί; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
Πάμε σε ερωτήσεις.

Κύριε Ντηνιακ έ.

Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Λοιπόν, θα θέλαμε μια ενημέρωση σχετικά με το αντιπλημμυρικό
όπως ειπώθηκε επειδή έχει σταματήσει χρονικά που βρίσκεται,
τώρα

και

λόγω

των

καιρικών

αναρωτιέται πότε θα ξαναρχίσει.

συνθηκών

πολύς

κόσμος

Ουσιαστικά αυτό είναι το πιο
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σημαντ ικό, πότε περίπου θα ξαναρχίσει και πότε ενδεχομένως να
ολοκληρωθεί.
Παράλληλα

εφόσον

δεν

έχουμε

ολοκληρωμένο

τον

αντιπλημμυρικό και τα καιρικά φαινόμενα βλέπουμε πως είναι αν
κάποια

τεχνικής

κλίμακας

έργα

γίνονται,

εάν

τα

φρεάτια

καθαρίζονται και κατά π όσο αυτά προασπίζουν την υφιστάμενη
κατάσταση.
Σε σχέση με αυτό το δημοσίευμα που είδαμε για το Τ ΑΙΠΕΔ,
από μια σύντομη ματιά που είδα δεν νομίζω ότι έχει εκχωρηθεί
κάτι από το Δήμο Χαϊδαρίου. Αν ισχύει το αντίθετο να μας πείτε
οπότε απλά με αφορμή αυτό θυ μάμαι τέτοιο καιρό πέρυσι με το
Δαφνί και το

θέμα με την ΕΤ ΑΔ είχε δημιουργηθεί το θέμα, είχε

ειπωθεί εδώ ότι θα γίνουν δυναμικές κινητοποιήσεις, δεν ξέρω αν
έγινε κάποια κινητοποίηση και δεν ήμασταν. Εν πάση περιπτώσει
σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό.
Και κάτι τελευταίο, απευθύνεται στον κ. Δαουάχερ και με
αφορμή

αυτό

με

τους

οικογενειακούς

γιατρούς

βλέπουμε ότι μάλλον αυτός ο θεσμός έχει αποτύχει.

τώρα

που

Αρχές του

2015 δηλαδή σχεδόν πριν 4 χρόνια είχε αναφερθεί σε δημοτικά
ιατρεία και ότι σε δυο χρόνια θα είναι έτοιμα. Έχουν περάσει
σχεδόν 4 χρόνια, εν πάση περιπτώσει για ποιους λόγους δεν
προχώρησε και αν είναι έστω στον προγραμματισμό σας αυτή τη
χρονιά να ολοκληρωθούν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Εγώ θέλω να πει ο Δήμαρχος με αφορ μή τα φαινόμενα σχετικά με
την

πολιτική

προστασία

λίγο

πιο

αναλυτικά.

Αυτό

για

το

συγκεκριμένο ζήτημα, τίποτε άλλο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Δρούλιας; Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Εγώ θέλω να κάνω δυο ερωτήσεις που σχετίζονται μαζί.

Όλοι

βλέπουμε, μιλάω συνολικότερα για το Χαϊδάρι δεν μιλάω για
συγκεκριμένη περιοχή, ότι υπάρχει μια μεγάλη καθυστέρηση στο
θέμα

της

συλλογής

σκουπιδιών

και

ογκωδών

αντικειμένων,

μπαζών κλπ.
Αυτό είναι το ερώτημα που κάνω, τι συμβαίνει ακριβώς, το
ένα. Και το δεύτερο, σχε τικά με εκείνο το δάνειο που είχαμε
ζητήσει για την προμήθεια απορριμματοφόρων αν προχωράει,
που βρίσκεται, μια ενημέρωση. Δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ο
κόσμος αυτή τη στιγμή ρωτάει μονίμως τι

γίνεται, γιατί κάνουν

τόσες μέρες να μαζευτούν τα σκουπίδια.
Παράλληλα παρακολουθώντας δήμους άλλους στο Περιστέρι
στο

οποίο

πηγαίνω

σχεδόν

κάθε

μέρα

στον

Άγιο

Αντώνη,

Αιγάλεω, Αγία Βαρβάρα κλπ. βλέπω ότι υπάρχει μια ομαλή ροή.
Δηλαδή είναι απορία μου περισσότερο παρά κριτική, τι συμβαίνει
ακριβώς

και

τι

κάνουμε.

Ή αν

υπάρχουν τέτοια ζητήματα

δυσκολίας πρέπει να ενημερωθεί ο κόσμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που θέλουν να ρωτήσουν;

Να

δώσουμε το λόγο στους αντιδημάρχους. Ο κος Σταθάς.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
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51
ενημερώσουμε

ότι

όπως

γνωρίζουμε είχε υπάρξει εμπλοκή επειδή βρέθηκε ένας αγωγός
της ΕΥΔΑΠ ο οποίος δεν μπορούσε να μεταφερθεί. Η ενημέρωση
που έχουμε που ήταν εχθές, είναι ότι έχουν λυθεί όλα τα τεχνικά
ζητήματα που έχουν να κάνουν με την μετακίνηση του έργου στο
αριστερό ρεύμα της εξό δου, στις δυο αριστερές λωρίδες.
Από πλευράς του εργολάβου έχουν γίνει όλες οι υδραυλικές
και στατικές μελέτες που απατούνται από την περιφέρεια και
έχουν

κατατεθεί

και

έχουν

εγκριθεί.

Εκκρεμεί

να

γίνει

η

κυκλοφοριακή μελέτη η οποία λογικά θα είναι έτοιμη μέσα στην
ερχόμενη εβδομάδα και μετά πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία
της έγκρισής της γιατί υπάρχει αλλαγή στην κυκλοφοριακή μελέτη.
Χρονικό ορίζοντα τώρα ούτε και η περιφέρεια μπορεί να μας
δώσει, εμείς αυτό που έχουμε σε όλους τους τόνους διαμηνύσει
είναι

ότι

πρέπει

άμεσα

τα

οποιαδήποτε

γραφειοκρατικά

προβλήματα να ξεπεραστούν. Δηλαδή ήδη υπάρχει καθυστέρηση
σημαντική κατά τη γνώμη μας από την περιφέρεια γιατί πέρασε
ένα ολόκληρο καλοκαίρι ουσιαστικά χωρίς να δίνουν απαντήσεις
διάφορες οι υπηρεσίες, Δ. Ε.Η., ΟΤ Ε, ΕΥΔΑΠ πως θα προχωρήσει
το έργο.
Επειδή νομίζουμε ότι έχουμε γίνει μάρτυρες από σημαντικές
καταστροφές,

ευτυχώς

δεν

έχουμε

θρηνήσει

ακόμα

θύματα.

Έχουμε πιέσει με ότι τρόπους και νομίζουμε ότι και το επόμενο
διάστημα θα χρειαστεί ενδεχομένως κα ι να εντείνουμε τις πιέσεις
μας προς την περιφέρεια.
Τ ώρα, παράλληλα έχουν ολοκληρωθεί κάποια τεχνικά έργα
που είχαν ξεκινήσει, δηλαδή ολοκληρώθηκε και το έργο της Ελ
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Αλαμέιν και στη Ρίμινι έχει ολοκληρωθεί το

έργο και κάποιες

άλλες παρεμβάσεις τοπικού χα ρακτήρα έτσι ώστε σε ένα βαθμό
να

αντιμετωπιστούν

οι

τεράστιες

ελλείψεις

τέτοιου

είδους

υποδομών υπάρχουν.
Βέβαια αυτό γίνεται και στα πλαίσια των δυνατοτήτων της
τεχνικής υπηρεσίας αξιοποιώντας και ότι δυνάμεις έχουμε στην
αυτεπιστασία προχωράμε και σε κ άποιες ενέργειες σε δρόμους
όπου χρειάζεται ενώ παράλληλα περιμένομε τώρα το αμέσως
επόμενο διάστημα και μέσω του 8μηνου από τον ΟΑΕΔ να
ενισχυθεί η τεχνική υπηρεσία και το τμήμα της αυτεπιστασίας έτσι
ώστε να είμαστε σε θέση όπου μπορούμε σχεδιασμένα από την
τεχνική υπηρεσία να προχωρήσουμε σε κάποια έργα.
Τ ώρα, παράλληλα επειδή είχαμε και τα έντονα καιρικά
φαινόμενα έχει γίνει ήδη, θα πει και ο αρμόδιος αντιδήμαρχος μια
προσπάθεια και σε συνεργασία με την τεχνική υπηρεσία να γίνει
καθαρισμός των φρεατίων.

Και παράλληλα για το ζήτημα και της

πολιτικής προστασίας θα πει ο Δήμαρχος.
Για το ζήτημα που μπήκε για το Τ ΑΙΠΕΔ, βγήκε ένα ΦΕΚ
που αναφέρει μέσα στη γενικότερη πολιτική της Κυβέρνησης
ξεπουλήματος μια σειρά από πράγματα. Έχει φροντίσει αρκετούς
χώρους και δημόσιους χώρους να τους παραχωρήσει με το
τελευταίο μνημόνιο στους δανειστές.
Τ ώρα το ΦΕΚ αυτό αναφέρει κωδικούς κτηματολογίου. Εμείς
είμαστε σε μια προσπάθεια ελέγχοντας κάποια ΚΑΕΚ με την
τεχνική υπηρεσία, είναι 10.000 ΚΑΕΚ αυτά. Να προσπαθήσουμε
να

δούμε

αν

υπάρχει

κάτι

στο

Δήμο

Χαϊδαρίου

γιατί

και
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Μέχρι τώρα από ότι έχουμε

βρει δεν έχουμε εντοπίσει κάτι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας ο κος Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Να ξεκινήσω από το θέμα της κακοκαιρ ίας και για την πολιτική
προστασία που είμαστε σε επιφυλακή από εχθές μπορώ να πω με
καθαρισμούς όλα τα ρέματα που υπάρχουν, φρεάτια και ότι
υπήρχε από θέμα σκουπιδιών, κλαδιών ή εμπόδια που μπορεί να
υπάρχουν στα φρεάτια που πρέπει να κάνουν απορρόφηση το υ
νερού και καθαρίζουμε τακτικά. Σήμερα ήταν μέχρι τις 21:00,
έχουμε φορτηγό, φορτωτή και εργαζόμενους ανά πάσα στιγμή εάν
επιδεινωθεί ο καιρός όποια ώρα είναι να βγουν έξω να μπορούμε
να κάνουμε τις παρεμβάσεις για να μην έχουμε κάποιο φαινόμενο
ακραίο και να έχουμε προβλήματα.
Τ ώρα να πω κάτι που ρώτησε ο κος Ασπρογέρακας με το
θέμα της καθαριότητας.

Υπάρχει ένα πρόβλημα, το εργοστάσιο

της ανακύκλωσης ήταν κλειστό για επισκευή για κάποιες μέρες.
Με τα σκουπίδια να θυμίσω για να μην κρυβόμαστε και πίσω απ ό
το δάχτυλό μας όλοι, ο μηχανολογικός εξοπλισμός είναι παλιός,
είναι από τον Σπηλιόπουλο και δυο αυτοκίνητα που παρθήκανε
από το 2004.
Αυτός

είναι

ο

μηχανολογικός.

Ζητήσαμε

βοήθεια

από

συναδέλφους από άλλους δήμους, τα λέμε για να τα ξέρουμε
κιόλας δεν είναι ντροπή, πήραμε από το Κερατσίνι, πήραμε από
το Αιγάλεω πήραμε και από την Πετρούπολη για να βοηθηθούμε
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ώσπου να βγουν τα αυτοκίνητα από επισκευή. Διότι δυο … και το
ένα έχει σασμάν. Τ α λέω πρακτικά για να τα ξέρει ο καθένας.
Τ ώρα με τα μπάζα υπάρχει ένα πρόβλημα με τη χωματερή.
Σαν Δήμος δεν μπορούμε να απομακρύνουμε τα μπάζα, είμαστε
σε συνεννόηση τώρα να δούμε πως θα το λύσουμε. Η χωματερή
δέχεται μόνο μπάζα μέσω αυτοί που παίρνουν με τους κάδους για
να είμαστε ενήμεροι.
Να πω τώρα για τις συμβάσει ς στα καινούργια αυτοκίνητα.
Οι συμβάσεις έχουν υπογραφεί, εκκρεμεί μόνο τα δυο … που θα
πάρουμε σήμερα απόφαση, τα άλλα όλα έχουν γίνει οι συμβάσεις.
Από

τη

συνεννόηση

που

έγινε

με

τους

προμηθευτές

υποσχεθήκανε ότι από τέλη Νοέμβρη, αυτό που μας καίει τα
απορριμματοφόρα τα 4 υποσχεθήκανε τέλη Νοέμβρη να τα έχουμε
στα χέρια μας.
Έχουν

έρθει

στον

κατασκευαστή

αυτόν

που

πήρε

το

διαγωνισμό τα αυτοκίνητα, θέλει να μπουν οι κατασκευές κλπ.
Μέσα στην άλλη εβδομάδα παραλαμβάνουμε τον φορτωτή τον
καινούργιο που το ψηφίσαμε όλοι εδώ και έρχεται. Δηλαδή ένα ένα

τα

μηχανήματα

θα

παραδίδονται.

Η

σκούπα

έχει

γίνει

σύμβαση, έχει υπογραφή η σύμβαση για αυτό και το καλοκαίρι με
τον δήμαρχο ενώ πιέζαμε από πάνω το κεντρικό Συμβούλιο για να
μας στείλει την έγκριση οι συμβάσε ις έγιναν. Πιστεύω και το
πλυντήριο και η σκούπα τέλη του χρόνου, αρχές Γενάρη να την
έχουμε στα χέρια μας.
4 απορριμματοφόρα είπα.
Έχουμε βγάλει χαρτιά για τους καταστηματάρχες, για τους
πολίτες και για τις λαϊκές, έχουν μοιραστεί επανειλημμένα σε
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πολυκατοικίες και σε σπίτια. Κύριε Ασπρογέρακα, λυπούμαι που
θα το πω μα θα το πω, υπάρχει και κάποια σκοπιμότητα. Όταν
είναι ο κάδος άδειος και βλέπεις δυο σακούλες τακτικά απέξω και
είναι συγκεκριμένα σε κάποια θέματα έχουμε φτάσει και εγώ έχω
φτάσει στο σημε ίο και άλλοι συνάδελφοι, το κακό είναι ότι επί
προηγούμενες

διοικήσεις

έχουν

καταργήσει

τη

δημοτική

αστυνομία που είναι ένα τεράστιο πρόβλημα.
Δεν είναι ένας μηχανισμός για να επιβάλεις (τάξη), υπήρχε
ένας σεβασμός και κάποιος φόβος, έχει χαθεί.

Και λόγο της

κρίσης είναι πολλά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος από τους αντιδημάρχους;

Κάτι θέλει να

συμπληρώσει ο κος Σταθάς πρώτα και μετά ο κος Δαουάχερ.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Ξέχασα να πω ότι στο σχεδιασμό της αντιπλημμυρικής θωράκισης
της πόλης υπάρχουν ήδη και τρία με γάλα έργα στα οποία το ένα
αφορά την αντιπλημμυρική θωράκιση της Αφαίας όπου εκεί πέρα
εκπονείται

η

μελέτη

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων.

Το

ίδιο

συμβαίνει και για το στρατόπεδο.
Και επίσης υπάρχει και ολοκληρωμένη μελέτη η οποία
βρίσκεται στις υπηρεσίες της περιφέρειας για την αντιμετώπιση
των

πλημμυρικών

δάσους

η

οποία

φαινομένων

στη

βορειοδυτική

λεκάνη

του

αδικαιολόγητα από πριν το καλοκαίρι ενώ

πιέζουμε να ενταχθεί άμεσα και να δημοπρατηθεί το έργο από την
περιφέρεια υπάρχει μια αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Δαουάχερ.
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Κος ΔΑΟΥΑΧΕΡ:
Καλησπέρα.

Σχετικά με τα δημοτικά ιατρεία. Όντως ήταν στο

πρόγραμμά μας να υλοποιήσουμε τα δημοτικά ιατρεία και το 2014
όταν αναλάβαμε εγώ προσωπικά είχα έρθει σε επαφή με κάποιες
υπηρεσίες από το Υπουργείο Υγεία ς, μάλιστα έγιναν αρκετές
συναντήσεις

στις

οποίες

σε

μια

θέση

μπορώ

να

πω

ότι

κολλήσανε, σταματήσανε και ο λόγος είναι ότι η χρηματοδότηση
από το κεντρικό κράτος, από τις υπηρεσίες μάλλον αυτές δεν
υλοποιήθηκε ο στόχος αυτός.
Τ ώρα,

εγώ να πω κάτι ότι δημ οτικά ιατρεία. Τ ι σημαίνει

δημοτικά ιατρεία;

Δημοτικά ιατρεία είναι να εξυπηρετήσουν σε

ώρα ανάγκης ανθρώπους οι οποίοι είναι άνεργοι, άνθρωποι κάτω
από το όριο της φτώχειας. Δηλαδή αυτοί που έχουν όντως
ανάγκη.
Παράλληλα

με

αυτό

εγώ

προσωπικά

ανέλαβα

και

δημιούργησα στο πρώτο ΚΑΠΗ του Χαϊδαρίου, το πρώτο ΚΑΠΗ
στην … μικροϊατρεία. Δηλαδή αυτή τη στιγμή υπάρχουν περίπου 6
με

7

ειδικότητες

καρδιολόγος,

γιατρών,

πνευμονολόγος,

γενικής

ιατρικής,

λαρυγγολόγος

οι

γυναικολόγος,
οποίοι

αυτοί

εξυπηρετούν.
Εδώ γεννιέται πάλι αυτό το ερώτημα, τι είναι τα δημοτικά
ιατρεία; Δηλαδή τι περιμένουμε να κάνουμε παραπάνω από αυτό
που

κάνουμε

εμείς

τώρα

αυτή

τη

στιγμή

στα

ΚΑΠΗ.

Συνταγογράφηση, εξετάσεις. Μπορεί να μην γίνεται βεβαίως σε
καθημερινή βάση, δεν γίνεται καθημε ρινά αυτό, γίνεται περίπου 3
φορές το μήνα αλλά και τα δημοτικά ιατρεία που έψαχνα εγώ και
στο Αιγάλεω που υπολειτουργούν, που δεν υπάρχουν σχεδόν και
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στην Αθήνα. Υπάρχει ο καρδιολόγος στην Αθήνα που έρχεται μια
φορά το μήνα στα δημοτικά ιατρεία.
Επομένως εγώ νομίζω και πιστεύω ότι εδώ στο Χαϊδάρι οι
κάτοικοι του Χαϊδαρίου είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι με αυτό
που προσφέρουμε από πλευράς ιατρικής. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, με το Τ ΑΙΠΕΔ είμαστε σε συνεχή επαφή , πιέζουμε στην
κατεύθυνση να μην χαθεί κανένας χώρος από το Δήμο. Δεν
μπορώ να πω κάτι παραπάνω αλλά αυτή η προσπάθεια γίνεται.
Για τα καιρικά φαινόμενα και την πολιτική προστασία τώρα
Θοδωρή δεν ξέρω, είπε και ο Μόσχος τα μέτρα που παίρνουμε.
Υπάρχει ένας σχεδιασμός στην υπηρεσία απλά αυτές τις ημέρες
γινόταν το εξής περίεργο. Μας έστελνε η πολιτική προστασία
καιρικά φαινόμενα για φωτιές και για πλημμύρες. Δηλαδή την ίδια
μέρα έπρεπε να αντιμετωπίσεις και τον κίνδυνο πυρκαγιών και
τον κίνδυνο πλημμυρώ ν και τον κίνδυνο βέβαια από τα μποφόρ
γιατί μας έστελνε 7 με 8 μποφόρ. Οπότε καταλαβαίνεις ότι έπρεπε
να διακτινιστείς παντού.
Πάντως υπάρχει σχεδιασμός, δηλαδή κάποιοι υπάλληλοι
είναι σε επιφυλακή, έχουμε δει, ξέρουμε ποια είναι τα επικίνδυνα
πια σημεία για τις πλημμύρες που έχουμε από αύριο αυτά τα
φαινόμενα.

Ποια είναι τα σημεία που χτυπάνε τα πλημμυρικά

φαινόμενα, θα έχουμε προσωπικό το οποίο θα πηγαίνει να
καθαρίζει τα φρεάτια από τις φερτές ύλες γιατί έρχονται από το
βουνό πάρα πολλά ξύλα, φύλλα, δι άφορα πράγματα, διάφορα
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Και πηγαίνουμε και καθαρίζουμε δηλαδή για να

γίνεται η απορρόφηση από τα φρεάτια.
Και τα μικρά αντιπλημμυρικά που κάναμε νομίζουμε ότι
έχουν βοηθήσει πάρα πολύ δηλαδή και στη Ρίμινι και εδώ στην
περιοχή της Επαύλεως κ αι στην Ελ Αλαμέιν έχουν βοηθήσει
αρκετά να μην έχουμε τέλος πάντων πολύ δυσμενείς επιπτώσεις.
Βέβαια συνολικά το θέμα θα λυθεί με τα αντιπλημμυρικά που
είπε και ο αντιδήμαρχος να μην επαναλάβω εγώ.
Και μια κουβέντα μόνο να πω για να τελειώσω με τα..
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ερώτηση μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να σας πω, είναι λίγο δύσκολο. Να ξέρεις, ας πούμε εχθές έφυγε
το σκέπαστρο από τη στάση στη λεωφόρο Καβάλας. Ποιος
μπορούσε να φανταστεί ότι το σκέπαστρο μιας στάσης που είναι
σύγχρονη που ήταν κα ινούργια ότι μπορεί να φύγει.
Μιλώντας σήμερα και με τον Τ ζόκα τον αντιπεριφερειάρχη
και με άλλους δημάρχους, μίλησα με το Αιγάλεω, την Αγία
Βαρβάρα, είχαν παντού φαινόμενα.

Στο Ίλιον, παντού, φεύγανε

διάφορα. Πινακίδες, επιγραφές, δέντρα πάρα πολλά. Δηλ αδή
πρέπει να σας πω και αυτό απορώ γιατί εγώ πίστευα ότι θα
έχουμε περισσότερες ζημιές στο Χαϊδάρι με αυτούς τους αέρηδες
που είχε εχθές, πάντως δεν μπορείς να προβλέψεις κάποια
πράγματα από πού θα σου έρθει, δηλαδή είναι καταλαβαίνεις…
Ότι γίνεται ας πού με, πήγαμε και κόψαμε ένα ξερό δέντρο το
οποίο είχε χαρακτηριστεί και με απόφαση της ΕΠΖ στην πλατεία
στα κουνέλια τα οποία ήταν ξερό, καμένο δηλαδή, πήγε σήμερα
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πρωί-πρωί η υπηρεσία και το έκοψε για να μην πέσει.

Τ ο οποίο

δεν το αντιμετωπίζαμε μέχρι τώ ρα επειδή είχαμε δυο άλλα
πράγματα να καθαρίσουμε.
Δηλαδή έχει υπόψη η υπηρεσία και είμαστε από πάνω γιατί
καταλαβαίνεις την ευθύνη που έχουμε όλοι μας για αυτό το θέμα.
Και σήμερα με τον Τ ζόκα ήμασταν σε συνεχή επικοινωνία πάρα
πολλές φορές με τον Αντιπε ριφερειάρχη.
Και μια κουβέντα τελευταία για την αποκομιδή. Είδατε ότι
κάνουμε μια τεράστια προσπάθεια τελευταία από τη στιγμή που
όλα

τα

αυτοκίνητα

αυτά

είναι

πεπαλαιωμένα,

όταν

έχεις

αυτοκίνητο 20 χρόνων καθαριότητας το οποίο δέχεται δεκάδες
τόνους κάθε μέρα και πηγαίνει και στη χωματερή και σπάει εκεί
στο χώμα καταλαβαίνετε ότι θέλει συνέχεια συντήρηση και βέβαια
χαλάνε και δεν μπορεί να επισκευαστούν ή κάνουν μεγάλο
διάστημα.
Κάναμε μια τεράστια προσπάθεια μέχρι να έρθουν, είπε ο
Μόσχος

το

χρονοδιάγραμ μα,

έχουν

υπογραφεί

όλες

οι

προγραμματικές συμβάσεις και ξεκινάνε από την άλλη εβδομάδα
να έρχονται πρώτα ο φορτωτής και στην πορεία όλα τα υπόλοιπα.
Μέχρι τότε δανειστήκαμε αυτοκίνητα. Αυτή την προσπάθεια
την κάνουμε πάρα πολύ καιρό τώρα από άλλους δήμο υς. Δεν
είχαν τη δυνατότητα και οι άλλοι δήμοι να μας δώσουν, μην
νομίζετε

ότι

είναι

εύκολα

τα

πράγματα.

Πιέσαμε

απίστευτα,

πήραμε όπου μπορείτε να φανταστείτε. Όπως λέμε στο χωριό μου
φιλήσαμε

κατουρημένες

ποδιές

για

να

πάρουμε

αυτά

τα

αυτοκίνητα που πήρα με και από ότι είδατε μέχρι σήμερα που
υπήρχαν και τα φαινόμενα και αρκετό προσωπικό ασχολήθηκε και
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καθαρίσει

ότι

φύλλα,

κλαδιά,

οτιδήποτε έπεσε σήμερα στο δρόμο που είχαμε πάρα πολλά
τέτοια, πάντως καθαρίστηκε η πόλη από τα σκουπ ίδια και την
ανακύκλωση.
Στα ογκώδη υπάρχει ένα ζήτημα. Είπε κάτι ο Κώστας εγώ θα
το επεκτείνω ότι ο καθένας βγάζει ότι μπορείτε να φανταστείτε
έξω. Και επίσης φέτος είχαμε δυο πράγματα, πρώτον είχαμε τις
πολλές βροχές στη διάρκεια της άνοιξης και του καλ οκαιριού που
είχαμε πολύ μεγάλη ανάπτυξη δέντρων και φυτών και το φόβο
μετά τη φωτιά στο Μάτι όπου όλοι κόβουν οτιδήποτε για να μην
πιάσει φωτιά το σπίτι τους.
Και

κόβανε

κλαδέματα.

Να

μέσα

στον

φανταστείτε

Αύγουστο,

μόνο

ότι

βγάζουν

ένα

δέντρο

έξω
είνα ι

τα
ένα

φορτηγό. Αυτό το φορτηγό λοιπόν ένα δέντρο σε όλο το Χαϊδάρι ή
μια αυλή μιας πολυκατοικίας γεμίζει το φορτηγό. Σκεφτείτε πόσα
φορτηγά πόσα πρέπει να έχεις και πόσα δρομολόγια πρέπει να
κάνεις για να αδειάσεις την πόλη από τα ογκώδη.
Πάντως γίνεται πρ οσπάθεια τώρα, δανειστήκαμε άλλο ένα
φορτηγό, σε λίγο θα έρθει και το δικό μας. Και πιστεύουμε ότι τις
επόμενες μέρες θα λυθεί και αυτό το θέμα.

Οδηγούς έχουμε σε

αυτή τη φάση. Προσωπικό πρέπει να σας πω ότι οι μισοί από την
προκήρυξη

3Κ

του

μόνιμου

προσ ωπικού

δηλαδή

δεν

έχουν

αναλάβει υπηρεσία μέχρι να βγουν τα οριστικά αποτελέσματα.
Έχουμε δηλαδή ένα μεγάλο έλλειμμα από εκεί.
Και έχουμε τους μισούς παρατασιούχους οι οποίοι είχαν
προσφύγει στα δικαστήρια, το έχουμε συζητήσει αυτό, τους
έχουμε στηρίξει απ όλυτα στον αγώνα που δίνουν αλλά έχουμε
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δικαστήριο πάλι στις 16 Οκτώβρη που δεν ξέρουμε ποια θα είναι
η απόφαση. Πιστεύουμε να είναι θετική η απόφαση παράτασης
των συμβάσεων και μετατροπής σε αορίστου. Αν γίνει αυτό θα
είμαστε πλήρως καλυμμένοι, αν δεν γίν ει μέχρι να βγουν τα
οριστικά αποτελέσματα και να έρθει το μόνιμο προσωπικό σε
αντικατάσταση των συμβασιούχων που έφυγαν πάλι θα έχουμε
πρόβλημα.

ΘΕΜΑ 2 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δεύτερο, έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού προγράμματος
Ακολουθεί τροποποίηση του ετήσιου και η 6 η

έτους 2018.
αναμόρφωση.

Να δώσουμε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Οικονομικών τον κ.
Μοσχονά να μας πει δυο λόγια.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, καλησπέρα και από εμένα. Τ ώρα με την αναμόρφωση αν
και

νομίζω

ότι

είναι

αρκετά

αναλυτική,

ενισχύονται

κάποιοι

κωδικοί οι οποίοι έχουν σχέση με τα μισθολογικά ζητήματα στις
διάφορες υπηρεσίες του Δήμου, την προγραμματική σύμβαση με
τον ΕΣΔΝΑ, τον περιβαλλοντικό σύνδεσμο, όλες αυτές δηλαδή τις
συμβάσεις που πρέπε ι όσο πλησιάζουμε προς το τέλος της
χρονιάς να καλυφθούν τα ποσά και να εξοφληθούν.
Πολιτιστικές

δραστηριότητες

που

πλησιάζουμε

προς

το

τέλος της χρονιάς και είναι προγραμματισμένες να γίνουν. Γενικά
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είναι μια αναμόρφωση η οποία κλείνει κάποιες υποθέσεις λίγο
πριν την τελική αν θέλετε αναμόρφωση στον επόμενο μήνα που
θα κλείνει σε μεγάλο βαθμό τον προϋπολογισμό του 2018.
Ενσωματώνει επίσης την ΕΕΤ ΑΑ, το κονδύλι που έρχεται
από την ΕΕΤ ΑΑ για τους παιδικούς σταθμούς όσον αφορά το
2018 καθώς επίσης και την μισθοδοσία του προσωπικού για τους
3, 4 αυτούς μήνες.
Δεν ξέρω αν χρειάζεται κάποια διευκρίνιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει ερώτημα συνάδελφοι; Λοιπόν, αν δεν υπάρχει ερώτημα.
Ο κος Ντηνιακός; Κύριε Σπηλιόπουλε; Κύριε Δρούλια;
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Καταψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Ασπρογέρακα;

Οι άλλοι συνάδελφοι;

Κυρία Γεωργίαδη;

Καταψηφίζετε; Ψηφίζετε;
Έχουμε λοιπόν, θέμα δεύτερο έγκριση τροποποίησης του
Τ εχνικού προγράμματος ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τρίτο,

έγκριση

τροποποίησης

ετήσιου

προγράμματος,

ομόφωνα.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση 6ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και έγκριση

6 η ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικο ύ

έτους 2018, κατά πλειοψηφία.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Κύριε

Πρόεδρε,

εγώ

καταψήφισα

το

2

και

το

3,

δεν είναι

ομόφωνα. Απλά δεν πρόλαβα εκείνη την ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Α, και τις τροποποιήσεις; Επαναλαμβάνω λοιπόν, θέμα δεύτερο,
έγκριση τροποποίησης Τ εχνικού προγράμματο ς κατά πλειοψηφία.
Θέμα τρίτο έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος δράσης
έτους

2018

κατά

πλειοψηφία,

θέμα

τέταρτο

έγκριση

6 ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 κατά
πλειοψηφία.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Τροποποίηση της με αρ. 284/17 Απόφασης Δ.Σ. από
«Εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής σηματοδοτούμενης
Διάβασης Πεζών επί της οδού Αγωνιστών Στρατοπέδου
Χαϊδαρίου στο ύψος του Δημοτικού Κολυμβητηρίου,
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προειδοποιητικών αναλάμποντων σηματοδοτών ανάντη αυτής
(σε ικανή απόσταση) και στις δυο κατευθύνσεις της ανωτέρω
οδού καθώς και τοποθέτηση δύο (2) Πινακίδων Σήμανσης
Π21» σε «Εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής
σηματοδότησης στη διασταύρωση των οδών Αγωνιστών
Στρατοπέδου Χαϊδαρίου – Αγίας Λαύρας, στο Δήμο
Χαϊδαρίου» σύμφωνα με την νέα διορθωμένη μελέτη από την
αρμόδια Υπηρεσία της Διεύθυνσης Οδικών Υποδομών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πέμπτο, τροποποίηση της με αριθμό 284/17 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου από εγκατάσταση και λειτουργία φωτεινής
σηματοδοτούμενης διάβασης πεζών επί της οδού Αγωνιστών
Στρατοπέδου Χαϊδαρίου στο ύψος του Δημοτικού κολυμβητηρίου,
προειδοποιητικών αναλάμποντων σηματοδοτών ανάντη αυτής (σε
ικανή απόσταση) και στις δυο κατευθύνσεις της ανωτέρω οδού
καθώς

και

τοποθέτηση

δυο

πινακίδων

σήμανσης

Π21

σε

εγκατάσταση και λειτουργία νέας φωτεινής σηματοδότησης στη
διασταύρωση
Αγίας

Λαύρας

των

οδών

στο

Αγωνιστών

Δήμο

Στρατοπέδων

Χαϊδαρίου

σύμφωνα

Χαϊδαρίου,
με

τη

νέα

διορθωμένη μελέτη από την αρμόδια υπηρεσία της Διεύθυνσης
Οδικών Υποδομών.
Κύριε Σταθά, θέλετε να πείτε δυο λόγια;
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Κουβεντιάστηκε και εχθές στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, πολύ
σύντομα τώρα.
φαναριού

Είχαμε πάρει μια απόφαση για τοποθέτηση ενός

μπροστά

από

το

κολυμβητήριο

έτσι

ώστε

να
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αντιμετωπιστεί λίγο η επικινδυνότητα που υπάρχει με τον κόσμο
και κυρίως τα μικρά παιδιά που διέρχονται εκεί στην περιοχή.
Αυτή την απόφαση είμαστε αναγκασμένοι να τη στείλουμε
στις δυο υπηρεσίες που αναφέρονται και στην εισήγηση, δηλαδή
στην Αποκεντρωμένη και στην υπηρεσία Διεύθυνσης Οδικών
Υποδομών.
Μας επιστράφη κε διορθωμένη. Τ ώρα, με την διορθωμένη
μελέτη μπαίνει ουσιαστικά και ένα φανάρι στην Αγίας Λαύρας,
αλλάζουν οι θέσεις των φαναριών που αρχικά είχαμε προτείνει.
Εχθές στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής αναφέρθηκαν κάποιοι
προβληματισμοί σχετικά με ενδεχόμενη επι βάρυνση που μπορεί
να υπάρχει στην Αγωνιστών Στρατοπέδων από την κίνηση.
Ωστόσο θεωρούμε ότι πρέπει το συγκεκριμένο θέμα να
προχωρήσει

δεδομένου

ότι

υπάρχει

ζήτημα

ασφαλείας

στην

περιοχή και αν υπάρχει κάποιο θέμα να το ξανά εξετάσουμε με
την εφαρμογή της απόφασης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Έγκριση κατανομής Γ΄ επιχορήγησης 2018 από το ΥΠ. ΕΣ. στα
Ν.Π.Δ.Δ. «Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» &
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου
Χαϊδαρίου , για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έκτο, έγκριση κατανομής γ΄ επιχορήγησης 2018 από το
ΥΠΕΣ στα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, σχολική επιτροπή
πρωτοβάθμιας
δευτεροβάθμιας

εκπαίδευσης
εκπαίδευσης

και
του

σχολική

Δήμου

επιτροπή

Χαϊδαρίου

για

την

κάλυψη των λειτουργικών δαπανών τους.
Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Οι

επιχορηγήσεις

είναι,

συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Έγκριση διενέργειας διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης διαγωνισμού για την Ο μάδα Στ’: Προμήθεια
Οχημάτων τύπου PICK -UP του ανοικτού άνω των ορίων
ηλεκτρονικού διαγωνισμού «Προμήθεια μηχανολογικού
εξοπλισμού για την Υπηρεσία καθαριότητας και
ανακύκλωσης», χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της
με αρ. πρωτ. 37182/27 -12-2017 Διακήρυξ ης»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

έβδομο,

δημοσίευση

έγκριση

προκήρυξης

διενέργειας

διαπραγμάτευσης

διαγωνισμού

για

την

χωρίς

ομάδα

Στ

Προμήθεια οχημάτων τύπου PICK-UP του ανοιχτού άνω των
ορίων

ηλεκτρονικού

διαγωνισμού

«προμήθεια

μηχανολογικού

εξοπλισμού για την υπηρεσ ία καθαριότητας και ανακύκλωσης»
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χωρίς ουσιώδη τροποποίηση των όρων της με αριθμ. πρωτ.
37182/27.12.2017 διακήρυξης.
Ποιος το εισηγείται αυτό;

Λοιπόν, όπως το εισηγητικό.

Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Έγκριση κατ΄ εξαίρεση αίτησης φιλοξενίας σε Βρεφονηπιακό
Σταθμό του Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

όγδοο,

έγκριση

κατ΄

εξαίρεση

αίτησης

φιλοξενίας

σε

βρεφονηπιακό σταθμό του Δήμου μας.
Έχετε

το

εισηγητικό,

υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Τροποποίηση της αριθμ. 165/2018 Απόφασης Δημοτικού
Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση δυναμικότητας των Παιδικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών Δήμου Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα

ένατο,

τροποποίηση

υπ΄

αριθμ.

68
165/2018

απόφασης

Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα « έγκριση δυναμικότητας των
παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου».
Έχετε δει το εισηγητικό, υπάρχει κάτι; Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ θέλω με αφορμή αυτό το θέμα την αλληλογραφία από πέρυσι
μέχρι φέτος για τον σταθμό της Βε ργίνας, επί της οδού Βεργίνας.
Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για

το

θέμα

υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι,

συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για την
συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με Πιστωτικό Ίδρυμα σε
σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου. (σχετ.: 107/2018
Ο.Ε.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δέκατο, λήψη απόφασης περί γνωμοδότησης επιτροπής για
τη συνεργασία του Δήμου Χαϊδαρίου με πιστωτικό ίδρυμα σε
σχέση με τα χρηματικά διαθέσιμα του Δήμου.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμ φωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 11 ο
Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
Ανακατασκευή Δικτύου Αποχέτευσης λυμάτων και συνδέσεων
στις οδού Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 11 ο , έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσ ης του έργου
ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και συνδέσεων στις
οδού Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως.
Κύριε Σταθά.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Τ ο έργο έχει ολοκληρωθεί, απλά δίνουμε μια παράταση για να
γίνουν τακτοποιητικοί προϋπολογισμοί κλπ., για να κλείσει το
έργο διαδικαστικά. Έχει τελειώσει, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι στο 11 ο θέμα; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Έγκριση μελέτης της Δράσης: Προμήθεια και εγκατάσταση
οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

12 ο ,

έγκριση

μελέτης

της

δράσης

προμήθεια

και

εγκατάσταση οργάνων και αστικού εξοπλισμού παιδικών χαρών.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
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Χρηματοδοτείται από την περιφέρεια.

Από ίδιους πόρους της

Κος ΣΤΑΘΑΣ:

περιφέρειας νομίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει κάτι συνάδελφοι, συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Έγκριση αποδοχής απόφασης ένταξης της Πράξης με τίτλο
«Προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών χαρών του Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 13 ο , έγκριση αποδοχής απόφασης ένταξης της πράξης με
τίτλο «προμήθεια και τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση
παιδικών

χαρών

του

Δήμου

Χαϊδαρίου».

Υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
Ο κος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Είχαμε πει εδώ πριν δυο, δυόμι σι χρόνια ότι ήταν περίπου 20 -21
οι πιστοποιημένες;

18.

Αυτή τη στιγμή που βρισκόμαστε, οι 18

παραμένουν πιστοποιημένες;

Έχουν αυξηθεί οι πιστοποιήσεις;

Είχατε πει τότε ότι σε κάποιους μήνες θα έχουμε κάποια πρόοδο.
Γιατί

εγώ

βλέπω

από

ίδια

πείρα,

δεν

ξέρω

αν

είναι

πιστοποιημένες ή όχι, ότι οι παιδικές χαρές έχουν καταστραφεί.
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Μήπως πιστοποιήθηκαν και έχουμε μετά ζημιές;

Δηλαδή σε τι

κατάσταση βρισκόμαστε;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Με τις παιδικές χαρές ξέρετε ότι υπάρχει τεράστιο θέμα όχι μόνο
στο Χαϊδάρι γενικότερ α. Υπάρχουν δήμοι που έχουν ούτε τις
μισές, δυο, τρεις, πέντε πιστοποιημένες.
Αν στην πορεία μια πιστοποιημένη παιδική χαρά χάσει
ορισμένα

στοιχεία

ή

χαλάσουν

εννοείται

ότι

δεν

είναι

πιστοποιημένη πια. Δηλαδή αν αλλοιωθεί το κομμάτι που αφορά
την πιστοπ οίηση δηλαδή ως προς τα όργανα, το δάπεδο ή
οτιδήποτε άλλο, καταλαβαίνουμε ότι εδώ στις παιδικές χαρές
έχουμε τεράστιες ζημιές, το ξέρετε πολύ καλά.

Δηλαδή από

κλέψιμο που κάνουν οργάνων μέχρι μεγάλες καταστροφές, πολύ
μεγάλες. Φωτιές έχουν βάλει ότι μπορ εί ο καθένας να φανταστεί.
Τ ώρα αυτή τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος να σου πω,
πρέπει να δω το νούμερο δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Πάντως νομίζω ότι θα πρέπει να εξετάσουμε την περίπτωση οι
παιδικές χαρές να είναι κλειστές και με κάποιο τρ όπο ίσως και
φυλαγμένες. Εγώ βλέπω δηλαδή σε άλλους δήμους.., δηλαδή δεν
βλέπω άλλη λύση. Γιατί πράγματι υπάρχουν δολιοφθορές, δεν
ξέρω τι γίνεται.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κοιτάξτε, είναι ιδεατά κάποια πράγματα, πολύ ωραίο να είναι
φυλαγμένες οι παιδικές χαρές αλλά με ποιο προσωπικό; Με ποιο
προσωπικό; Μπορείς; Εδώ δεν έχεις…
Αυτή την παιδική χαρά την έχουμε σφραγίσει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είναι σφραγισμένη αυτή η παιδική χαρά, είναι σφραγισμένη, τι να
κάνουμε τώρα;

Και απασχολούμε το Δημοτικό Συμβούλιο τώρα

με πράγματα.., σφραγισμένη παιδική χαρά η οποία φτιάχτηκε από
την ΝΟΥ-ΝΟΥ και συντηρείται από τη ΝΟΥ -ΝΟΥ.
Συνάδελφοι, έχουμε κάτι για το 13 ο θέμα, συμφωνούμε;
Συμφωνούμε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός του
τρόπου εκτέλεσης της Πράξης με τίτλο «Προμήθεια και
τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών
του Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 14 ο , έγκριση διενέργειας δημοπρασίας και καθορισμός του
τρόπου

εκτέλεσης

της

πράξης

με

τίτλο

«προμήθεια

και

τοποθέτηση εξοπλισμο ύ για την αναβάθμιση των παιδικών χαρών
του Δήμου Χαϊδαρίου.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο
Έγκριση 2ου ΑΠΕ για το έργο : «Διάνοιξη φρεατίων ομβρίων
για την αντιπλημμυρική θωρ άκιση στην περιοχή οδού Ρίμινι »
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 15 ο , έγκριση 2 ο υ ανακεφαλαιωτικού πίνακα για το έργο
«διάνοιξη φρεατίων ομβρίων για την αντιπλημμυρική θωράκιση
στην περιοχή της οδού Ρίμινι».
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 16 ο
Αποδοχή ή μη γ νωμοδότησης του Τεχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για τη
σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «Επισκευή
δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας »

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 16 ο , αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Τ εχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων

Έργων

συμπληρωματικής

Περιφέρειας
σύμβασης

του

Αττικής
έργου

για

τη

«επισκευή

σύναψη
δικτύου

όμβριων περιοχής Αστυθέας».
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 17 ο
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητ ας του
Δήμου μας
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 17 ο , έγκριση ή μη κοπής δέντρων στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας. Έχετε το εισηγητικό, δεν

ξέρω ο Αντιδήμαρχος

αν θέλει.., έχει κουβεντιαστεί και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.
Λοιπόν οι πολίτες σε δράση απέχουν από αυ τό το θέμα.., το
έχουν δηλώσει από προηγούμενη συνεδρίαση.
Κύριε Ντηνιακέ, σας ανακαλώ στην τάξη.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Προτείνετε να μην κοπούν τα πεύκα και να κοπεί η λεύκα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 18 ο
Έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων για την Προμήθεια
υλικών για τα συνεργεία της αυτεπιστασίας έτο υς 2017, για
τις ομάδες Α,Β,Γ&Ε

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 18 ο , έγκριση χρονικής παράτασης συμβάσεων για την
προμήθεια υλικών για τα συνεργεία αυτεπιστασίας έτους 2017 για
τις ομάδες Α, Β, Γ & Ε.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 19 ο
Εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τον
ορισμό της αποζημίωσης του Προέδρου του Δ.Σ. της Κ.Ε.Δ.Χ
(σχετ.: 55/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
θέμα 19 ο , εισηγητική πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο για
τον ορισμό της αποζημίωσης του Προέδρου του Διοικητικού
Συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;
Κος ……….:
Μεικτά 720 ευρώ, εντάξει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει κάτι συνάδε λφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
Κος ……….:
Γιατί ρώτησε ο κος Ασπρογέρακας αν είναι ο κατώτερος. Ορίζεται
βάσει του μισθού του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 1 ο ΕΗΔ
Έγκριση των παρακάτω οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής
της αρμό διας επιτροπής παραλαβής καλής εκτέλεσης η οποία
συγκροτήθηκε με την υπ΄ αριθμ. 306/2017 απόφαση Δ.Σ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα εκτός ημερησίας πρώτο, έγκριση των παρακάτω οριστι κών
πρωτοκόλλων παραλαβής της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής
καλής εκτέλεσης η οποία συγκρ οτήθηκε με την υπ΄ αριθμόν
306/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου.
Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι

σε

αυτό;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο ΕΗΔ
Καθορισμός εισφορών των συμμετεχόντων μελών στα
προγράμματα των εργαστηρίων πολιτισμού του Δήμου
Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης δεύτερο, καθορισμός εισφορών
των συμμετεχόντων μελών στα προγράμματα των εργαστηρίων
πολιτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου. Όσον αφορά τον κανονισμό για
τα

τμήματα

πολιτισμού

υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο ΕΗΔ
Συζήτηση-ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση του
Δήμου για τις δικαστικές απαιτήσεις των εργαζομένων
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

εκτός

ημερήσιας

τρίτο,

συζήτηση -ενημέρωση

για

την

οικονομική κατάσταση του Δήμου για τις δικαστικές απαιτήσεις
των εργαζομένων.
Να διαβάσω το κείμενο συνάδελφοι ή το έχουμε δει;

Το

έχουμε δει.
Κύριε Σπηλιόπουλε, συμφωνείτε.

Κύριε Ντηνιακέ, για τις

δικαστικές απαιτήσεις των εργαζομένων.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Να κάνω μια ερώτηση.

Αυτό εδώ είναι που εστάλη με email;

Είναι το ίδιο; Μου φαίνεται είναι λίγο διαφορετικό. Είναι αυτό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτό είναι, ναι.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Αυτό που αποσκοπεί στο να γίνει χρήση δικαστηριακή;
Κος ………..:
Ομιλία μακριά από το μικρόφωνο.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Όχι, δεν είναι ένα άλλο που σ τείλατε για τον 13 ο και 14 ο , δεν είναι
το ίδιο.

Αυτό θέλω να πω ότι το να μπαίνουμε τώρα για

δικαστηριακή χρήση και να..
Κος ……..:
Είναι για το Υπουργείο Εσωτερικών μιλάμε.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μόνο. Θα δοθεί στην προσθήκη -αντίκρουση του δικαστηρίου που
έχουν οι εργαζόμενοι αυτό;
Κος …….:
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Ας το δώσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θα δοθεί η απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε, άνοιξε το μικρόφωνο κάνουμε κουβέντα για το
ζήτημα αυτό.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Εμείς

με

την

ουσία

συμφωνούμε

αλλά

με

το

πλαίσιο

δεν

συμφωνούμε και για αυτό ψηφίζουμ ε λευκό.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Και εμείς λευκό εκτός εάν φύγει όλη η περιρρέουσα περιγραφή
ΣΥΡΙΖΑ παρελθόν κλπ. και μπείτε στην ουσία.

Γιατί αν είναι να

προσκομιστεί στο δικαστήριο, αν θέλετε να το στείλετε στο
Υπουργείο Εσωτερικών εντάξει, αλλά στο δικαστήριο ακόμα και
με τα ποσοστά να παίξουμε δεν θα προπαγανδίσουμε εδώ πέρα
την πολιτική μας βούληση, πάμε να μιλήσουμε στην ουσία να
συμπαρασταθούμε στους εργαζόμενους.
Οι δικαστές είναι και αυτοί άνθρωποι και υπάρχουν κρίσεις
δικαστηρίου. Αυτό το κείμενο δεν β οηθάει στην τελική κρίση του
δικαστηρίου και στο σκοπό που έχουν οι εργαζόμενοι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Δικονομικά δεν θα ληφθεί υπόψη σύμφωνα με τους κανόνες της
πολιτικής δικονομίας, το λέει η δικονομία δεν το λέω εγώ, αλλά
πολιτικά σαν θέση του Δημοτικού Συμβουλίου ενδεχόμενα να
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παίξει κάποιο ρόλο και γιατί να μην παίξει αφού είναι για την
υπεράσπιση των συμφερόντων των συγκεκριμένων ανθρώπων.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Μπορεί να παίξει και αρνητικό εμείς λέμε.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Δεν θα παίξε ι αρνητικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, άλλος συνάδελφος; Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Συμφωνώ με τον Ντηνιακό και τον Δρούλια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λευκό;

Άλλος συνάδελφος;

Κυρία Σκαμπά;

Ψηφίζετε. Ο κος

Πιτσικούλης.
Κος ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ:
Καλησπέρα.

Εμείς σαν εργαζό μενοι επειδή είχαμε πάει στο

δικαστήριο τη Δευτέρα και είχε γίνει ένα θέμα με μια άρνηση της
δικηγόρου του Δήμου, συγκεκριμένα εμείς ζητήσαμε την στήριξη
ότι ο Δήμος είναι μαζί μας στην διεκδίκηση και όχι πολιτικά
μανιφέστα. Γιατί αυτά οι μισοί δεν θα τα ψ ηφίσουν γιατί νομίζω
δεν είναι τίμιο να το βάζουμε έτσι ώστε το μισό Δημοτικό
Συμβούλιο να μην το ψηφίσει.
Αυτή είναι η άποψή μας και ζητήσαμε μόνο μια στήριξη σαν
εργαζόμενοι ότι είναι σύμφωνη η διοίκηση του Δήμου και ο Δήμος
ότι είναι δίκαιο το αίτημά μ ας για τον 13 ο και 14 ο μισθό.
Εγώ νομίζω ότι αυτό ζητήσαμε ξεκάθαρα και αυτό είπαμε το
μεσημέρι που μιλήσαμε. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέλει κανείς άλλος να μιλήσει; Ο κος Καραγιάννης.
Μπορώ να απαντήσω;
όλο το σκηνικό.

Θα πει ο Δήμαρχος εκτενέστερα για

Θα πει ο Δήμαρχος, συνάδελφοι.

Η κυρία

Παναγοπούλου.
Κα ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ:
Λοιπόν, επειδή τίθεται πάρα πολύ το θέμα γενικά με τους νόμους
και με τα νομότυπα και με όλα αυτά. Να πω ότι και τα 176 ευρώ
και

άλλες

δικαστικές

αποφάσεις

που

έχουν

πληρωθεί

οι

εργαζόμενοι υπάρχουν εδώ μέσα δημόσιοι υπάλληλοι, το τονίζω,
δημόσιοι υπάλληλοι οι οποίοι έχουν υποστηρίξει να μην ασκηθούν
ένδικα μέσα κατά των αποφάσεων. Δηλαδή στην ουσία έχουμε
στραφεί εναντίον του κράτους. Νομίζω ότι ως δικηγόροι το
καταλαβαίνετε πάρα πολ ύ καλά αυτό τι ευθύνη φέρουμε όντας
δημόσιοι υπάλληλοι.
Είναι καθαρά πολιτική απόφαση. Αυτή τη στιγμή πρέπει να
αφήνουμε λιγάκι το γεγονός τι εργαζόμενος είναι ο καθένας και να
ασκούμε λιγάκι τον πολιτικό ρόλο για τον οποίο είμαστε εδώ.
Είμαστε αιρετοί, είμαστε εκλεγμένοι δημοτικοί σύμβουλοι, έχουμε
μια συγκεκριμένη πολιτική θέση και πρέπει να στηρίζουμε τους
εργαζόμενους ο καθένας με την πολιτική του θέση. Αυτό κάνουμε
αυτή τη στιγμή.
Αυτό κάνουμε, είμαστε πάντα με τους εργαζόμενους και
είμαστε

και

Ντηνιακέ.

εργαζόμενοι

και

το

απέδειξα

μόλις

τώρα

κύριε

Σας είπα ότι ως δημόσιος υπάλληλος στράφηκα κατά

του κράτους και αντιτάχθηκα στα ένδικα μέσα που θα έπρεπε να
ασκήσει

μια

οποιαδήποτε

άλλη

δημοτική

αρχή

και

διοίκηση

ενάντια των εργαζομένων.
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Ναι, εγώ σας λέω την εικόνα … συγκεκριμένη δημοτική αρχή
αυτή τη στιγμή όμως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Θέλεις να πεις κάτι;
Κος ΠΙΤΣΙΚΟΥΛΗΣ:
Εγώ ήθελα να βοηθήσω στο εξής, εγώ ήθελα να αποφύγουμε αυτό
ότι οι μισοί να είναι με το ένα κόμμα, οι μισοί μ ε το άλλο. Εμείς
είμαστε εργαζόμενοι, δεν θέλουμε να μπλέξουμε με τα κόμματα.
Εμείς

τη

Δευτέρα

έχουμε

ένα

δικαστήριο,

για

να

σας

δώσουμε να καταλάβετε ακριβώς τι έγινε, και ήρθε η δικηγόρος
του Δήμου και είπε, η κυρία Πετροπούλου ήρθε στο δικαστήριο
και είπε ότι είναι απέναντί μας στην αγωγή αυτή.
Και πήγαμε, βρήκαμε τον Δήμαρχο και του είπαμε γιατί έγινε
αυτό, μας δόθηκαν εξηγήσεις, έγινε λάθος το οτιδήποτε και του
ζητήσαμε αν γίνεται τη στήριξή του στο να πάει μια προσθήκη δεν
ξέρω ακριβώς κιόλας, πρότα ση-προσθήκη που λέγεται ότι δεν
είναι απέναντί μας ο Δήμος Χαϊδαρίου και ότι συμφωνούν όλοι,
τουλάχιστον η διοίκηση και όποιος συμφωνεί από το υπόλοιπο
Δημοτικό Συμβούλιο, είναι σύμφωνη η γνώμη τους να πάρουμε
τον 13 ο και τον 14 ο μισθό.
Αυτό ζητήσαμε ξεκά θαρα, ούτε ότι ο ΣΥΡΙΖΑ το έκανε αυτό,
ούτε το ΠΑΣΟΚ έκανε εκείνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ήσασταν σαφής κύριε Πιτσικούλη. Δήμαρχε.

Αφήστε τον

Δήμαρχο να εκθέσει το πολιτικό σκεπτικό της δημοτικής αρχής.
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, δυο -τρία πραγματάκια για να ξεκαθαρίσ ει λίγο η εικόνα
γιατί υπάρχει μια θολούρα εδώ από ότι καταλαβαίνω.
Πρέπει να γράψουμε και τα προηγούμενα και να τα πούμε
για να γίνει σαφές ποια είναι η πολιτική θέση της δημοτικής αρχής
και τι στάση έχουμε κρατήσει μέχρι σήμερα σε όλες τις δικαστικές
αποφάσεις.

Αυτό

ερμηνεύει

και

τη

στάση

την

οποία

θα

κρατήσουμε και στον 13 ο και τον 14 ο .
Όποιος δεν γνωρίζει κάνει ότι δεν ξέρει ποια είναι η πολιτική
μας θέση και πάει να μπερδέψει τα πράγματα με μια στάση που
κράτησε η δικηγόρος χωρίς να πάρει την άποψη της διοίκησης
του Δήμου, νομίζω ότι ψαρεύει σε θολά νερά και κάνει μια
προσπάθεια τέλος πάντων για άλλους σκοπούς.
Λέμε λοιπόν και το

ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι έχουμε

στηρίξει όλες τις αποφάσεις ακόμα και πρωτόδικες για όλα τα
επιδόματα. Ειπώθηκε πριν α πό την Αλεξία γιατί είναι δημόσιος
υπάλληλος, εγώ ας πούμε τα 176 ευρώ σαν δημόσιος υπάλληλος
δεν τα έχω πάρει, όπως δεν τα έχουν πάρει και πάρα πολλοί
άλλοι

γιατί

αποφάσεις

οι

οργανισμοί

των

ή

δικαστηρίων

άλλοι
τις

δήμοι

δεν

πρωτόδικες

στήριξαν
σε

αυτ ή

τις
την

περίπτωση.
Και με το ρίσκο που υπήρχε και η απόφαση του Αρείου
Πάγου. Δηλαδή και με το ρίσκο του καταλογισμού και όταν
κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι δεν ψήφισαν.

Τ ο ίδιο κάναμε σε

όλες τις αποφάσεις για όλα τα επιδόματα και όλες τις διεκδικήσεις
των εργαζομένων.
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Στο δικαστήριο που έγινε

προχθές η δικηγόρος του Δήμου θεωρώντας ότι δεν έχει κανένα
λόγο η θέση η οποία θα πάρει στο δικαστήριο από τη στιγμή που
αυτό

είναι

νομοθετημένο

παρέμβαση

το

τι

θα

και

πει,

δεν

θα

χωρίς

έχει

να

καμία

ρωτήσει

ουσιαστική
εμένα,

τον

αντιδήμαρχο, να πάρει την εντολή από εμάς, πήγε και δεν είπε
κατά, δήλωσε παρούσα απλά, δεν πήρε μέρος στη διαδικασία.
Αν ήσουν εκεί, άλλα μου είπε εμένα η Κατερίνα.
Εγώ όταν το έμαθα αυτό γιατί δεν ήξερα και πότε γίνεται το
δικαστήριο, το έμαθα εκ των υστέρων από μια ανακοίνωση που
έβγαλε η παράταξη του Μάνθου η οποία έλεγε ότι κατόπιν
εντολής του δημάρχου η νομική σύμβουλος του Δήμου πήρε αυτή
τη

θέση.

Καταλαβαίνετε

ότι

αυτό

σε

καμία

περίπτωση

δεν

μπορούσε να συμ βεί και αυτό το έχουμε αποδείξει πάρα πολλές
φορές.
Εμείς λοιπόν μετά από αυτό και πριν από τη συνάντηση δεν
οδηγηθήκαμε στο σημερινό κείμενο. Μάλιστα όταν ήρθε ο Μάνθος
το πρωί του έδειξα το κείμενο ότι ήταν έτοιμο για το Δημοτικό
Συμβούλιο για το βράδυ.
Εμείς λοιπόν μετά από αυτό που έγινε βγάλαμε, κάναμε το
εισηγητικό αυτό για το Δημοτικό Συμβούλιο για να πούμε και ποια
είναι η πολιτική μας θέση συνολικά. Γιατί αν ξέρετε και κάποιοι
κάνετε ότι δεν γνωρίζετε, η ΚΕΔΕ, να αναφερθώ για την ΚΕΔΕ
που είναι ένα όργανο που δεν εκφράζει τις δυνάμεις τις δικές μας,
έχει

πάρει

Κυβέρνηση

επανειλημμένα
να

νομοθετήσει

αποφάσεις
τον

13 ο

και

και

ζητάει

14 ο

μισθό

από
γιατί

την
οι

αποφάσεις των δικαστηρίων θα είναι αβάστακτες για τους δήμους
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γιατί δεν θα μπορέσουν να αν ταποκριθούν σε αυτό το βάρος.
Όταν είναι ένα επιπλέον βάρος και δεν επιχορηγούνται οι δήμοι.
Εχθές με πήρε κάποιος Δήμαρχος, δεν θέλω να πω το όνομά
του και μου είπε ότι καταστρέφομαι. Βγαίνει απόφαση θετική και
τι θα κάνω, πως θα πληρώσω και βέβαια μου έβ αλε και το ζήτημα
του καταλογισμού το τι θα κάνω. Και μου λέει τι θα κάνεις εσύ;
Και λέω εγώ θα πληρώσω, προχθές έγινε αυτό, προχθές το πρωί,
πριν μάλιστα δημιουργηθεί το θέμα αυτό με την Κατερίνα.
Έπρεπε λοιπόν να υπάρχει ένα κείμενο σαφέστατο, πλήρες
που θα λέει και το τι συμβαίνει και τι έχουμε κάνει σαν δημοτική
αρχή και την πολιτική μας θέση και βέβαια να μπαίνουν αυτά τα
αιτήματα που έχουν στο τέλος καταλήγουν σε δυο.
χρησιμοποιηθεί

στο

δικαστήριο

σαν

θέση

του

Πρώτον να
Δημοτικού

Συμβουλίου και βέβαι α και στο Υπουργείο Εσωτερικών για την
επιχορήγηση.
Τ ώρα, το αν θα είναι, αν θα συμφωνήσουν ή όχι όλες οι
παρατάξεις αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα και δεν επηρεάζει το
δικαστήριο, θα είναι απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου το αν θα
συμφωνήσει κάποια παράταξη που είναι κυβερνητική, κάποια
άλλη που θέλει να βλέπει τα πράγματα έξω από την πολιτική τους
διάσταση.
Λοιπόν, έτσι έχουν τα πράγματα. Εμείς πιστεύουμε ότι
πρέπει να παρθεί αυτή η απόφαση, είναι πολύ αναλυτική για το τι
ακριβώς, ποιο είναι το πεδίο δηλαδή που δρούμε σε σχέση με τις
δικαστικές αποφάσεις και τις διεκδικήσεις των εργαζομένων και
να κάνουμε σαφές ότι εμείς είμαστε υπέρ της καταβολής και του
13 ο υ και του 14 ο μισθού.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, ψηφίζεται κατά πλειοψηφία.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ καταθέτω το κεί μενο αυτό χωρίς το εισαγωγικό κείμενο γιατί
δεν θέλω να το καταψηφίσω. Καταθέτω αυτό το κείμενο χωρίς το
εισαγωγικό κείμενο και ψηφίζω το δικό μου κείμενο, εντάξει; Γιατί
εγώ έχω πάρει θέση για αυτά τα ζητήματα και πρακτικά και στο
Διοικητικό Συμβούλιο το υ Αττικού Νοσοκομείου κλπ.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 4 ο ΕΗΔ
Ψήφισμα σχετικά με την επίθεση από νεοναζί σε μέλος της
νεολαίας του ΣΥΡΙΖΑ στο Πέραμα

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και στο τελευταίο θέμα εκτός ημερησίας, έχετε πάρει το ψήφισμα
που κατέθεσε ο κος Σπηλιόπ ουλος.
Υπάρχει κάποιο ερώτημα καταρχήν; Ο κος Ασπρογέρακας
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Καταρχήν να πω ότι συμφωνώ με το ψήφισμα αυτό έτσι όπως
είναι

διατυπωμένο

Συμβούλιο

και

καταγγέλλει

θέλω
και

να
την

προστεθεί

ότι

απαράδεκτη

το

Δημοτικό

ποινική

δίωξη

εναντίον το υ Παναγιώτη Λαφαζάνη και των λοιπών μελών της ΛΑΕ
για τη συμμετοχή τους στην παρεμπόδιση των πλειστηριασμών
πρώτης κατοικίας με τον νεκραναστημένο εμφυλιοπολεμικό νόμο
509/47 που παραπέμπει τους παραπάνω στο τμήμα της ΓΑΔΑ για
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πολιτεύματος

«δίωξη»

την

οποία κατήγγειλε τόσο το ΚΕΕ όσο και τμήμα βουλευτών του
ΣΥΡΙΖΑ.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Κώστα,

να

κάνω

μια

πρόταση.

Να

το

βάλουμε,

εμείς

δεν

διαφωνούμε, να το βάλουμε όμως σαν ξεχωριστό ψήφισμα γιατί
είναι άλλο το περιεχόμενο του ενός, έχουμ ε να κάνουμε μια
φασιστική επίθεση, και τα δύο και να ψηφιστούν.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Η άλλη επίθεση τι είναι;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Επί της ουσίας θέλω να πω, από τότε που φτιάξαμε το ψήφισμα
και που έχει ψηφιστεί σε διάφορα δημοτικά συμβούλια από όλους
μεσολάβησαν και άλλα γεγονότα αλλά είπα να μην το.., δηλαδή
έφαγε ξύλο ο Κωνσταντινέας κλπ., συμβαίνουν συνέχεια κάθε
τρεις και λίγο.
Αλλά έχει την αξία του, εγώ δεν έχω αντίρρηση, αν βάλουμε
αυτό που λέει ο Κώστας να βάλουμε και μια παράγραφο ότι
έχουμε κλιμάκω ση ενεργειών γιατί συνέχεια συμβαίνει.

Ο άλλος

τρόπος είναι αυτό που..
Αυτό λέω, ο ένας τρόπος είναι να κάνουμε ένα γενικό
κείμενο. Δεν έχω αντίρρηση.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Θέλετε διαφορετικό; Διαφορετικό. Εγώ λέω τι συμβαίνει γιατί και
η επίθεση αυτή πο υ γίνεται, η δίωξη αυτή δεν νομίζω ότι απέχει
από τέτοια κατάσταση.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Λοιπόν, επί της ουσίας συμφωνώ. Ότι θέλετε, θέλετε μαζί, μαζί.
Θέλετε χωριστά, χωριστά. Δεν έχω αντίρρηση.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αν ψηφίζετε και από εσάς όλο μαζί δεν υπάρχει πρόβλημ α. Απλά
χωριστά για να διευκολύνει, εγώ για αυτό λέω.
Λοιπόν, θέλουμε να βάλουμε και εμείς μια συμπλήρωση στο
ψήφισμα του κυρίου Σπηλιόπουλου, δυο ζητήματα.

Τ ώρα για το

περιστατικό το ξέρετε όλοι να μην πω κάποια πράγματα.
Δυο ζητήματα, πρώτον ότι υπ άρχει μια πολύ μεγάλη ευθύνη
της

Κυβέρνησης

για

την

καθυστέρηση

κατά

5

χρόνια

της

διοίκησης που γίνεται για τα εγκλήματα της Χρυσής Αυγής.
Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να είναι ελεύθερος ο Ρουπακιάς αυτή
τη στιγμή και να υπάρχουν ατιμώρητα όλα αυτά τα εγκλήμα τα και
να εκκρεμεί η δίκη της Χρυσής Αυγής.
Και το δεύτερο να μπει και μια παράγραφος ότι πρέπει να
παλέψει και το σύστημα το οποίο γεννά το φασισμό. Αν δεν
χτυπήσεις δηλαδή στη ρίζα ότι γεννά το φασισμό νομίζουμε ότι
δεν κάνεις τίποτα.
Αυτά, αυτές τις δ υο συμπληρώσεις θέλουμε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Παρέμβαση μακριά από το μικρόφωνο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν το βάλαμε για να μην το ψηφίσεις, το βάλαμε για να ψηφιστεί
από όλους.

Εντάξει, θα δούμε το πρωί τη διατύπωση Θοδωρή.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, αλλά θα αγωνιστούμε μαζί για το τσάκισμα του φασισμού και
δικάζουμε πέντε χρόνια τη Χρυσή Αυγή, Θοδωρή.
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ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Θα το δούμε το πρωί.

Κώστα, γράψε το δεύτερο ψήφισμα το

κείμενο, δώσε το για να το..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λήξη της συνεδρίασης

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………
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ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

…………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………
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ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

…………………

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

ΑΠΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

12,13,39,46,47,57,58,
71,81,82,86,87,88

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

8,45,47,48,63,64,66,77,
81,88

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

8

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

56

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

9,11,50,55,64,69,70

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

36

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

61

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………
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ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ 80

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

14

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

…………………

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

11,18,45,46,48,77,78,79

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

11,12,34
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

31,32,33,70,71

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

20,49,58,68,79,85,86,87

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

22,62,63,74,78

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

25,31,32,33,50,78,79,8 5,86
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