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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

18 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 30 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

2.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ το υ ΑΝΔΡΕΑ

3.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

4.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

5.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

6.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

7.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

8.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

9.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

10.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

11.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

12.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

13.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

14.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

15.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

16.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

17.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

18.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟ Σ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

19.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

20.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

21.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

22.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

23.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

24.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ
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25.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

26.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗ Σ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ – ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

27.

ΓΚΑΝΑ – ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

28.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

29.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

3.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

4.

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

1.

Έγ κριση

3ης

Τριμηνιαίας

Έκθεσης

υλοποίησης

του

προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018. (ΣΕΛ.42)
2.

Λήψη

απόφασης

αναμόρφωσης

για

την

της

κατάρτιση

Στοχοθεσίας

υποχρεωτικής
Οικονομικών

αποτελεσμάτων Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έ τους 2018 σύμφωνα με
την αρ. 34574/05 -07-2018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β’) ΚΥΑ της
Κοινωφελούς

Επιχείρησης

Δήμου

Χαϊδαρίου

(σχετ.:

60/2018 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.42)
3.

Λήψη

απόφασης

περί

υποχρεωτικής

αναμόρφωσης

Στοχοθεσίας και τροποποίη σης του ΟΠΔ του Δήμου μας
Έτους 2018. (Σχετ.: 117/2018 Απ. Ο.Ε.) . (ΣΕΛ.42)
4.

Λήψη

απόφασης

Ετήσιου

περί

έ γκρισης

Προγράμματος

Επιχείρησης

του

τροποποίησης

Δράσης

Δήμου,

οικον.

και
Έτους

του

Κοινωφελής
2018

(σχετ.:

56/2018 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.42)
5.

Λήψη

απόφασης

Προϋπολογισμού

περί
και

έ γκρισης

της

Αναμόρφωσης

Εισηγητικής

Έκθεσης

του
της

Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. Έτους 2018
(σχετ.: 57/2018 Απ. ΚΕΔΧ) . (ΣΕΛ.42)
6.

Λήψη απόφασης περί «Κατάρτιση τροποποίησης του
Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης

Δήμου

Χαϊδαρίου»

(σχετ.:

59/2018

Απ.

ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.42)
7.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών
καθαριότητος και φωτισμού. Έτους 2019. (ΣΕΛ.42)
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8.

5

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου
ηλ εκτροδοτούμενων χώρ ων, Έτους 2019. (ΣΕΛ.42)

9.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών
γ ια την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2019. (ΣΕΛ.42)

10.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέ λους
χρήσης

πεζοδρομίων,

πλατειών

κλπ.

Κοινοχρήστων

χώρων, Έτους 2019. (ΣΕΛ.42)
11.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών
γ ια το υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2019. (ΣΕΛ.42)

12.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού
τέ λ ους

αποκομιδής,

μονάδα

αποκομιδής

μεταφοράς
ή

ανά

και

κυβικό

διάθεσης
μέ τρο)

(ανά

ογκωδών

δημοτικών (αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά
έ πιπλα, άχρηστες οικιακέ ς συσκευέ ς, στρώματα κλπ.)
σύμφωνα

με

Καθαριότητας

τα

άρθρα

και

3

και

Προστασίας

4

του

Κανονισμού

περιβάλλοντος,

του

Δήμου μας, Έτους 2019. (ΣΕΛ.42)
13.

Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού
τέ λ ους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή
ανά κυβικό μέ τρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με
τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και
Προστασίας περιβάλλοντος του Δήμου μας, Έτους 2019.
(ΣΕΛ.42)

14.

Έγ κριση παράτα σης προθεσμίας εκτέ λεσης του έ ργου:
«Επισκευή

δικτύου

ομβρίων

περιοχής

Αστυθέ ας».

(ΣΕΛ.42)
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15.
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Έγ κριση 3 ο υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ)
& 2 ο υ Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών Μ ονάδος Νέ ων
Εργασιών

του

έ ργου:

«Ανακατασκευή

Δικτύου

αποχέ τευσης λυμάτων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών &
Αρεοπόλεως». (ΣΕΛ.42)
16.

Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στο
Ε.Π. «Αττική» (Άξονας Προτεραιότητος 10, Θεματικός
Στόχος 09, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ:
2616 – Έκδοση 3.0) με τίτλο: «Επέ κταση – αναβάθμιση
υποδομών

στις

οποίες

παρέ χονται

κοινωνικέ ς

υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου». (ΣΕΛ.42)
17.

Λήψη

απόφασης

ποσοστού

έ ως

σχετικά
12%

με

του

τη

χρησιμοποίηση

συνολικού

ποσού

της

Συλλογικής Απόφασης Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ),
γ ια την κάλυψη λειτουργικών αναγ κών. (ΣΕΛ.42)
18.

Έγ κριση συμπληρωματικής σύμβασης για την ασφάλιση
Μ εταφορικών Μ έ σων. (ΣΕΛ.42)

19.

Διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικέ ς διατάξεις
του Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας). (ΣΕΛ.42)

20.

Διαγραφή συνολικού ποσού 8.954,89 των βεβαιωμέ νων
χρηματικών καταλόγων με αρ. 1997 – 30/2013 και 1998 –
17/2013 (Σπηλιόπουλ ος Κων/νος). (ΣΕΛ.42)

21.

Έγ κριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής – καλής
εκτέ λεσης

υπηρεσιών

της

αρμόδιας

επιτροπής

Δήμου μας. (ΣΕΛ.42)
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22.

7

Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσ εων για τον
συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Λιπαντικών και την
κίνηση μεταφορικών μέ σων Έτους 2018». (ΣΕΛ.42)

23.

Έγ κριση

ή

μη

παράτασης

της

μίσθωσης

ακινήτου

«ΣΤΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜ ΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ». (ΣΕΛ.42)
24.

Έγ κριση Πρακτικού Καταστροφής Αντικειμέ νων που δεν
έ χουν καμία αξία. (ΣΕΛ.42)

25.

Λήψη

απόφασης

Ετήσιου

περί

έ γκρισης

Προγράμματος

Επιχείρησης

του

Δράσης

Δήμου,

οικον.

τροποποίησης
της

του

Κοινωφελής

Έτους

2018

(σχετ.:

61/2018 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.42)
26.

Λήψη

απόφασης

Προϋπολογισμού

περί
κ αι

έ γκρισης

της

Αναμόρφωσης

Εισηγητικής

Έκθεσης

του
της

Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. Έτους 2018
(σχετ.: 62/2018 Απ. ΚΕΔΧ). (ΣΕΛ.42)
27.

Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς μηχανημάτων
γ ια την Δ/νση Προστασίας & Ελέ γχου Περιβάλλοντος.
(ΣΕΛ.42)

28.

Έγ κριση διοργάνωσης Πολ ιτιστικών Εκδηλώσεων του
Δήμου μας. (ΣΕΛ.42)

ΘΕΜ ΑΤΑ ΠΡΟ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Είναι

λήψη

απόφασης

για

κατάργηση

θέ σης

και

κενωθέ ντος περιπτέ ρου για την υλοποίηση μετατόπισης
υφιστάμενου περιπτέ ρου σε κενωθέ ντα θέ ση. (ΣΕΛ.42)
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2. Έγ κριση ή μη κοπής δέ ντρου στα ό ρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας. (ΣΕΛ.42)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλησπέρα σε όλους, λοιπόν η συναδέλφισσα Γκανά – Ρηγάκη να
πάρει τις παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα σας. Παντελάρος Βασίλειος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρών.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ν αουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος,
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

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

Γιαννούλα,

Γεωργοπούλου

Κουβαράς

Αλεξία,

Παναγιώτης,

Τ σουκνίδας

Παναγοπούλου

Κωνσταντίνος,

–

Θεοδώρου

Δημήτριος, Τ ροχίδης Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη
Ελευθερία,

Γεωργιάδη

Ειρήνη,

Ντηνιακός

Ευάγγελος,

Τ σατσαμπάς Δημήτρης, Καρατζαφέρης Βασίλειος, Σπηλιόπουλος
Θεόδωρος, Σκαμπά Αθηνά, Δρούλιας Ηρακλή ς, Γκανά – Ρηγάκη
Αγγελική,

Θεοδωρακόπουλος

Φώτιος,

Κέντρης

Ιωάννης,

Ασπρογέρακας Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πω συνάδελφοι ότι οι συνάδελφοι Βορέας, Βουλγαρίδης και
Δρούλιας έχουν ενημερώσει ότι θα καθυστερήσουν και να πάμε σε
ερωτήσεις – ανακοινώσεις. Ο κος Μποζίκας.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ
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Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα και από μένα. Με μισή ώρα καθυστέρηση ξεκινάει κι
αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, μάλλον εμείς οι συνεπείς, κάποιοι
συνάδελφοι κι εγώ, τιμωρούμεθα για τη συνέπειά μας στην ώρα
μας, μάλλον δεν έχουμε τόσες πολλές δουλειές απ’ ότι έχουν οι
άλλοι

συνάδελφοι.

Αυτό

σαν

μία

τελευταία

παράκληση

και

επισήμανση για τη συνέπεια στα Δημοτικά μας Συμβούλια και
όταν αυτά γίνονται στις 8:00 και στις 9:00 η ώρα το βράδυ.
Έχουμε ακούσει πολλά για τ α γήπεδα, λείπει ο καθ’ην
αρμόδιος Αντιδήμαρχος…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Έρχεται, ωραία. Ότι μπαίνουν, δεν μπαίνουν, μπαίνουν, δεν
βγαίνουνε, οι εργολάβοι και ακόμα δεν έχουμε δει ούτε μια
σπιθαμή να έχει γρατσουνιστεί ο α γωνιστικός χώρος ή οτιδήποτε
άλλο, να έχει μπει μια τσάπα να κάνει μια κίνηση. Συγχρόνως
μαθαίνουμε, διαβάζουμε από τα blogs, όσο τα portals , όσο
υπεύθυνα, έγκυρα είναι αυτά τα portals για την δημοσιογραφική
τους συνέπεια , ότι γίνονται διάφορες δολιοφθορές στον αθλητικό
χώρο 5Χ5 στο Αττικό

Νοσοκομείο, δίπλα παράπλευρα από το

Αττικό Νοσοκομείο. Θα θέλαμε μια ενημέρωση και γι’ αυτό.
Και μία ερώτηση προς τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας και
Πράσινου, είναι η εποχή των κλαδεμάτων, είναι η εποχή που
εκτός από τη δ ουλειά που κάνουν τα συνεργεία του Δήμου μας
και πολλοί ιδιώτες, να το πω; Για να μην το πω αυθαίρετα, χωρίς
καμία

συνεννόηση

με

τη

Δημοτική

Αρχή,

προβαίνουν
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καθαρισμούς των έσω και μπροστά από τη μάντρα τους, δέντρων
ιδιαίτερα κάτι μουριές, κάτι νεραντ ζιές και λοιπά και έτσι τελικά τα
παίρνουν, τα βουτάνε, τα βάζουν σε μία γωνία, δίπλα από έναν
κάδο και δημιουργείται αυτό το φαινόμενο, που δίνει τροφή σε
όλο τον κόσμο και σ’ εμάς να βγάζουμε κορώνες, για την
καθαριότητα.
Θέλω να πω, δεν μπορούσε να υπά ρξει Αντιδήμαρχε, ένας
συντονισμός

να

προηγούνται

τα

συνεργεία

του

Πράσινου,

τουλάχιστον του Πράσινου και από πίσω να έρχεται ένα φορτηγό,
ξέρω

εγώ,

δεν

μπαίνω

σε

λεπτομέρειες

τεχνικής

και

διαχειριστικής φύσης, αλλά έτσι σαν σκέψη. Να αποφεύγουμε
αυτά τα φαινόμενα και αυτό το θέαμα, που επικρατεί ένα – δυο
εβδομάδες, τώρα τελευταία.
Αυτά ήθελα να σας πω, τίποτε άλλο, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Μποζίκα. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα από μένα. Μια ερώτηση, με αφορμή μία ανακοίνωση
της Greenpeace για τις ηλιακές γειτονιές και για την αξιοποίηση
της

ενέργειας,

τοποθετώντας

φωτοβολταϊκά

στις

οροφές

δημοτικών κτιρίων, γίνεται μια καμπάνια από την Greenpeace και
έχει δημιουργηθεί μια πλατφόρμα, που
κάθε

Δήμο

και

στ έλνουν

αίτημα.

μπαίνουν οι δημότες σε

Αφενός

μεν,

αν

σας

έχει

απασχολήσει αυτό, είναι πολύ πρόσφατο βέβαιο, γιατί και με τα
θέματα της ΔΕΗ, που έχουμε συζητήσει εδώ και ανθρώπους οι
οποίοι δεν έχουν την δυνατότητα να ανταποκριθούν, είναι ένας
έμμεσος τρόπος αυτός.
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Άλλοι Δήμοι τ ο έχουν κάνει ήδη.

Αφετέρου εάν ήδη έχουν

γίνει τέτοιου είδους αιτήματα, βάσει αυτής της πλατφόρμας, θα
ήθελα να ξέρω, αν και είναι αρκετά πρώιμο. Αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Ντηνιακό, ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Υπάρχει ένα αίτημα στην Αφαία, στην Πάνω Αφαία για την
μετατροπή, εκεί στην οδό Αγίου Αντωνίου , να υπάρχει δυνατότητα
να ανοίξουν μαγαζιά, μου ήρθε στα χέρια μου. Αυτό σε τι φάση
βρίσκεται; Έχετε απαντήσει; Μάλλον τι σκέφτεστε να κάνετε γι’
αυτό το θέμα;
Κος ……….:
Για ποιο πράγμα ;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ είμαι θετικός σ’ αυτό το πράγμα, το είχαμε κουβεντιάσει και
παλιότερα, αλλά… Ναι αλλαγή χρήσης, σκοπεύετε να το κάνετε;
Τ ι πιστεύετε γι’ αυτό το θέμα; Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Σπηλιόπουλο. Ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Καλησπέρα και από μένα. Μία ερώτηση ήθελα να κάνω, σε σχέση
με τις μελέτες για τα αντιπλημμυρικά, που είχαμε συζητήσει στο
παρελθόν, στο Δυτικό Δάσος και στην Αφαία. Αν υπάρχει κάποια
εξέλιξη και πώς προχωράει ο προγραμματισμός γι’ αυτά τα έργα.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Δρούλια, ο κος Ασπρογέρακας.
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Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Κε Πρόεδρε, θα επαναφέρω ένα ερώτημα – πρόταση, το οποίο
είχα κάνει στο παρελθόν, δεν θυμάμαι πόσο καιρό πριν, για το
θέμα των αστέγων. Είχα μια επικοινωνία, ύστερα μια ανακοίνωση
– είδηση, που έγινε από το Δήμο Λάρισας, ότι με πρόγραμμα για
40 αστέγους, τους οποίους στεγάζει ή θα στεγάζει και ταυτόχρονα
μεριμνά

και

επικοινωνία,

για

την

όπου

απασχόλησή
με

τους.

παρέπεμψαν

Έκανα

εκεί

στον

λοιπόν

μια

υπεύθυνο

Αντιδήμαρχο, για το πώς έγινε αυτό το πράγμα, επειδή τότε που
είχα ξαναβάλει το θέμα είχα πάρει μια απάντηση, έτσι πρόχειρη
βέβαια, ότι διέτρεχε ένα πρόγραμμα από το Υπουργείο Εργασίας,
το οποίο τώρα έχει λήξει.
Και

μου

είπε

ότι

με

κάποιο

πρόγραμμα,

το

οποίο

προκάλεσαν καινούργι ο και θα μπορέσουν και να τους στεγάσουν,
είναι δηλαδή ειλημμένη η απόφασή τους και να μπορέσουν να
τους απασχολήσουν. Θα έλεγα λοιπόν σαν, γι’ αυτό λέω ερώτηση
– πρόταση, ότι και στο τέλος εν πάση περιπτώσει της θητείας της
πλειοψηφούσας Δημοτικής Αρχής, αυτής τώρα προς το τέλος, ότι
μία κίνηση προς αυτή την κατεύθυνση, προς το Υπουργείο
Εργασίας για την καταγραφή των αστέγων που υπάρχουν στο
Δήμο, η δυνατότητα στέγασης και ενδεχόμενα και απασχόλησης
αυτών των ανθρώπων, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι πόσ ων
είναι, νομίζω ότι είναι πολύ μικρότερος ο αριθμός σε σχέση με τη
Λάρισα.
Θα ήθελα, εν πάση περιπτώσει μία, αν περνάει από το
μυαλό, ας πούμε, του Δημάρχου και τα λοιπά, να προχωρήσει
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αυτό το θέμα στο Υπουργείο Εργασίας και να απαιτηθεί έχοντας
και το π ροηγούμενο του Δήμου Λάρισας.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Ασπρογέρακα, υπάρχει άλλος συνάδελφος
που θα ήθελε να ρωτήσει; Ο κος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Καλησπέρα και από μένα. Τ ο πρώτο θέμα είναι το πρόβλημα που
έχει προκύψει μ ε την Πολεοδομία, που δεν έχει τοπογράφο. Είδα
κάποια ανακοίνωση του Δημάρχου, σε συνεργασία του μαζί με το
Δήμαρχο Πετρούπολης. Θα ήθελα μια ενημέρωση του τι γίνεται.
Εμένα, απ’ ότι με ενημέρωσαν ιδιώτες – μηχανικοί ζητάνε, απ’ ότι
μου είπαν, μια φορά την εβδομάδα κάποιος τοπογράφος να
πηγαίνει να ελέγχει τις άδειες του Δήμου Χαϊδαρίου.
Νομίζω ότι έχουμε δύο τοπογράφους, αν δεν κάνω λάθος,
στην Υπηρεσία. Και νομίζω ότι, αν συμβαίνει αυτό ή αν είναι
δυνατόν να συμβεί αυτό, να πηγαίνει κάποιος μία φορά την
εβδομάδα να ελέγχει τις άδειες του Δήμου μας, πρέπει να γίνει.
Γιατί

ταλαιπωρούνται

οι

Χαϊδαριώτες,

δεν

ταλαιπωρείται

ο

κάτοικος. Δεν πάμε να εξυπηρετήσουμε τον κάτοικο Πετρούπολης
ή

Ιλίου.

Νομίζω

ότι

μια

φορά

την

εβδομάδα,

αν

υπάρχει

δυνατότητα και αν ακό μα οι δύο τοπογράφοι, αν υπάρχει κάποια
άδεια που δεν ξέρω, νομίζω ότι μπορεί να συμβεί αυτό.
Και ένα δεύτερο, υπάρχουν εκεί στην Ιερά Οδό κάτω από το
γήπεδο, έχουν εγκατασταθεί από πριν το καλοκαίρι κάποιοι
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μετά

το

κ αλοκαίρι,

προφανώς αφού δεν τον ενόχλησε κανένας, έχουν αυξηθεί. Και
υπάρχει έντονη ανησυχία, τέλος πάντων, από τους κάτοικους,
εντάξει

είναι

αρμοδιότητα

της

Αστυνομίας

φαντάζομαι,

αλλά

νομίζω ότι εδώ πρέπει κάτι να κάνει και ο Δήμος σε συνεργασία
με την Αστυνομία.
Νομίζω ότι βρίσκουν νερό από τις εγκαταστάσεις του Δήμου,
γι’ αυτό έχουν τέλος πάντων βρει εκεί καταφύγιο οι άνθρωποι,
αλλά πρέπει νομίζω να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Δηλαδή και στις
δύο

ερωτήσεις,

ο

κοινός

παρονομαστής

είναι

ότι

εδώ

ταλαιπωρούντ αι οι δημότες του Χαϊδαρίου. Μπορεί να κάνουμε
έτσι αγωνιστικές κορώνες ή να κατηγορούμαι το κράτος, που
πράγματι έχει ευθύνες, αλλά στο τέλος και ο Δήμος σ’ αυτές τις
συνθήκες κάτι πρέπει να κάνει, για τους δημότες του Χαϊδαρίου,
που τον ψήφισε.
Αυτό, ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Από τους αρμόδιους Αντιδημάρχους θέλει
κάποιος να πάρει το λόγο; Ο κος Σταθάς.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Καλησπέρα και από μένα. Τ ώρα, σε σχέση με τα γήπεδα, να
ενημερώσουμε για το Χαραλαμπίδης, ότι έχει γίνει παραγγελία
του τάπ ητα και έχει χρόνο παράδοσης γύρω στους δύο μήνες.
Εκτιμάμε ότι μέχρι τις αρχές Δεκέμβρη θα έχει έρθει ο τάπητας,
επομένως οι εργασίες που έχουν να κάνουν με το κλείσιμο του
γηπέδου, θα τις μεταφέρουμε όταν είναι ο τάπητος εδώ πέρα, έτσι
ώστε να μείνει κλε ιστό το γήπεδο το μικρότερο δυνατό διάστημα.
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ξεκινήσει

προπαρασκευαστικές

εργασίες, που έχουν να κάνουν με την εξέδρα του γηπέδου και
ζητήματα αδειοδότησης και κάποια ζητήματα στα κτιριακά που
έχουμε μέσα να αντιμετωπίσουμε, βέβαια το ε ύρος των εργασιών
αυτών είναι πολύ μικρό, επομένως οι κύριες εργασίες θα γίνουν
εφόσον εξασφαλίσουμε ότι ο τάπητας είναι εδώ, για να μην
κλείσει το γήπεδο και βρεθούμε ξεκρέμαστοι.
Για το γήπεδο του Δάσους είμαστε στη φάση

που ο

ανάδοχος μαζεύει δικαιολο γητικά, επειδή μέσα στα δικαιολογητικά
που ήταν αναγκασμένος να φέρει, ήταν και το ποινικό μητρώο,
έχει χαρτί από την Υπηρεσία που το δίνει, ότι θα του το δώσει,
νομίζω γύρω στις 10 Νοέμβρη, άρα μέχρι τότε δεν μπορούμε να
προχωρήσουμε στην υπογραφή της σύμ βασης.
Για τις μελέτες στα αντιπλημμυρικά, έχουμε καταθέσει την
αντιπλημμυρική μελέτη για τη βορειοδυτική λεκάνη του Δάσους,
είναι από πριν το καλοκαίρι μελέτη στην Περιφέρεια και δυστυχώς
δεν έχει ενταχθεί, προχθές εντάχθηκε στο τεχνικό πρόγραμμα. Η
δημοπράτηση είναι να γίνει από την Περιφέρεια, το θέμα είναι ότι
υπάρχει μία απίστευτη, κατά τη γνώμη μας, κωλυσιεργία σε αυτό
το ζήτημα, η οποία πρέπει άμεσα να ξεπεραστεί γιατί είχαμε
κουβεντιάσει και στα προηγούμενα Συμβούλια, ότι είναι ένα έργο
το οποίο άμ εσα πρέπει να προχωρήσει.
Για τις άλλες δυο μελέτες, για την Αφαία, την προηγούμενη
εβδομάδα, επειδή εντάξει οι δυνατότητες που έχει η Υπηρεσία να
κάνει

μελέτες

περιβαλλοντικών

απαιτούνται

στη

συγκεκριμένη

δυνατότητα.

Έχουμε

καταφύγει

επιπτώσεων,
μελέτη,
σε

δεν

οι

οποίες

έχουμε

εξωτερικούς

τέτοια

συνεργάτες,
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κυρίως για να μην κατευθύνουν και να μας δώσουν κάποιες
μελέτες.
Υπηρεσία,

Η

μελέτη
οι

διαμορφωθεί

ήρθε

την

κατευθύνσεις
σε

μελέτη

το

προηγούμενη

αυτές

και

επόμενο

θα

εβδομάδα
περιμένουμε

διάστ ημα

και

να

στην
να
την

καταθέσουμε.
Τ ώρα για το ζήτημα της Πολεοδομίας, κοιτάξτε, η Υπηρεσία
αυτή τη στιγμή έχει τεράστιο, πολλά ζητήματα που πρέπει να
λύσει

σε

σχέση

με

το

τοπογραφικό.

Επανειλημμένα

έχουμε

ζητήσει κόσμο για να στελεχωθεί επιπλέον η Τ εχνική Υπηρε σία
και πολιτικούς μηχανικούς και μηχανολόγους και αρχιτέκτονες και
τοπογράφους.

Το

ζήτημα

που

έχει

προκύψει

τώρα

με

την

Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αιγάλεω, δεν έχει προκύψει τώρα.
Έχει προκύψει εδώ και αρκετό καιρό και έχει να κάνει με το
γεγονός ότι εδώ και πάρα πολύ καιρό και οι Τ εχνικές Υπηρεσίες
των Δήμων και οι Υπηρεσίες Δόμησης έχουν ξεμείνει από κόσμο.
Και με τις προηγούμενες κυβερνήσεις και με την κυβέρνηση
τώρα του ΣΥΡΙΖΑ, φεύγει κόσμος είτε με αποσπάσεις, φεύγει
κόσμος με συνταξιοδοτήσεις και πρ οσπαθώντας η κυβέρνηση να
μείνει πιστή σ’ αυτά που έχει υπογράψει με τους δανειστές της,
έχει φέρει και τις Υπηρεσίες Δόμησης και τις Τ εχνικές Υπηρεσίες
σ’ αυτή την κατάσταση που είναι σήμερα.
Η ανακοίνωση των Δημάρχων δεν ήταν τυχαία και ούτε έγινε
για τα μάτια του κόσμου, ούτε για αγωνιστικές κορώνες, η
ανακοίνωση των Δημάρχων Χαϊδαρίου και Πετρούπολης βγήκε με
σκοπό να δείξει ακριβώς αυτό το ζήτημα της υποστελέχωσης, τις
ευθύνες που έχει τόσο η κυβέρνηση όσο και ο Δήμαρχος του
Αιγάλεω, ο οποίος σε μία σ υνάντηση ουσιαστικά, από τη μία είπε
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ότι κοιτάξτε να δείτε εγώ το μπαλάκι θα το πετάξω στους όμορους
Δήμους και από την άλλη απείλησε και τους υπαλλήλους ότι
κοιτάξτε πώς θα το λύσετε, γιατί χαρακτηριστικά είπε ότι θα έρθει
και ο Μητσοτάκης και θα το λύσου με κι αλλιώς.
Η ανακοίνωση, επομένως, των Δημάρχων ήταν πολιτική
απάντηση σε αυτό το οποίο έχει τεθεί από τον κο Μπίρμπα και
πραγματικά

και

αναδεικνύει

το

ουσιαστικό

ζήτημα

της

υποστελέχωσης των Υπηρεσιών. Επομένως δεν είναι ούτε για,
όπως τέθηκε, για αγ ωνιστικές κορώνες, ούτε τίποτα.
Το
πολλοί

ζήτημα

που

συνάδελφοι

αντιμετωπίζουν
μηχανικοί

έχουν

πολλοί
έρθει

μηχανικοί,
και

μας

γιατί
έχουν

ενοχλήσει, το κατανοούμε. Κοιτάμε πώς θα λυθεί, έχουν γίνει και
κινήσεις και προς το Υπουργείο και από την πλευρά μας , έτσι
ώστε να λυθεί και ουσιαστικά να προσληφθεί κόσμος στην
Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Αιγάλεω, γιατί με την πολιτική που
εφαρμόζουν περνάνε συνέχεια καινούργιες αρμοδιότητες στους
Δήμου, μη εξασφαλίζοντας ούτε τα απαραίτητα μέσα, ούτε και το
απαραίτητο προσωπικό. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος από τους Αντιδημάρχους θα ήθελε; Ο κος
Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Καλησπέρα. Σε σχέση με τα γήπεδα είπε ο συνάδελφος ο Σταθάς.
Σε σχέση με την Ιερά Οδό, φαντάζομαι θα πήγε ο συνάδελφος ο
Μόσχος και ο Δήμαρχος. Όμως επειδή έχει τύχει να έχουν γίνει
καταγγελίες και την Άνοιξη, αν θυμάμαι καλά, δεν ισχύει αυτό, ότι
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δεν έχει ενοχλήσει κανένας και δεν μας έχει απασχολήσει, ίσα –
ίσα.
Αυτό όμως που δεν μπορούμε σε καμία περίπτωση και ούτε
θα το κάναμε ποτέ, είναι να διατάσσαμε να εκκενωθεί με όποιον
τρόπο εκεί ο χώρος. Έχουν γίνει συστάσεις, έχει πάει προσωπικό
του Δήμου και έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες, έχει πάει
Αστυνομία, επανειλημμένες φορές, όπως και αλλού δεν είναι
ζήτημα τώρα μόνο εκεί, υπάρχουν κι άλλ α σημεία και όχι μόνο
στο Δήμο Χαϊδαρίου, τα οποία συγκεντρώνουν τέτοιο πληθυσμό
και καταλαβαίνετε ότι είναι πολύ δύσκολο να απομακρυνθεί ,
χωρίς τέλος πάντων να υπάρχουν άλλες παρενέργειες.
Τ ώρα, σε σχέση με το Αττικό, το λέω γιατί κάποια στιγμή την
Άνοιξη, μας είχε απασχολήσει έντονα το γήπεδο και έντονα γιατί
υπήρχε κόσμος που πήγαινε και στο γήπεδο και τα λοιπά.
Λοιπόν, κάναμε μια προσπάθεια να το αντιμετωπίσουμε, τώρα δεν
ξέρω αν έχει οξυνθεί, ας πει και ο συνάδελφος ο Μόσχος.
Σε σχέση με το Αττικό εί ναι όπως και σε όλα τα γήπεδα
δυστυχώς,

είναι

η

κατάσταση

τραγική.

Πολλές

φορές

εντοπίζονται, δυστυχώς, ακόμα και από αθλητές να γίνονται
ζημιές, έντονες ζημιές κιόλας, οι οποίες φυσικά αναλαμβάνει ο
Δήμος

να

λύνει

και

να

επιλύνει

ξανά

και

ξανά.

Είναι

χαρακτηριστικά παραδείγματα, ας πούμε, τα αποδυτήρια στου
Χαραλαμπίδης, χαρακτηριστικά παραδείγματα στα αποδυτήρια
στο

Κολυμβητήριο,

χαρακτηριστικά

παραδείγματα

σε

κοινόχρηστους και βοηθητικούς χώρους στον πρώτο πυρήνα
αθλητικών εγκαταστάσεων.
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Και πιο χαρακτη ριστικό παράδειγμα όλων είναι το Αττικό ,
όπου εκεί δυστυχώς χάθηκε μια πολύ μεγάλη δυνατότητα που
είχε ο Δήμος, φαντάζομαι θα το ξέρεις Αντρέα, ότι είχε εγκριθεί
από τον ΑΣΔΑ κάποια στιγμή ένα πολύ μεγάλο κονδύλι, το οποίο
θα έλυνε σε πολύ μεγάλο βαθμό το πρόβλημα, το οποίο όμως η
προηγούμενη Διοίκηση δεν αξιοποίησε, με αποτέλεσμα να χαθούν
γύρω στις 50.000 ευρώ, να μην γίνουν… Παραπάνω;
Κος ……….:
89.500.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Πόσο ήταν; Όχι, όχι, τέλος πάντων…
Κος ……….:
Για όλη την έκταση.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Για όλη την έκταση ήταν μισό εκατομμύριο, για το συγκεκριμένο
ήταν…
Κος ……….:
Κοντά στα…
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να υπάρχει αυτή η κατάσταση που
υπάρχει. Τ ι έχει γίνει τώρα; Καταρχήν σήμερα αποκαταστάθηκαν
όλες οι βλάβες, που υπήρχαν και ξαναδόθηκε για χρήση το
γήπεδο. Κάναμε μια συζήτηση σήμερα και με τη Διευθύντρια της
Τ εχνικής

Υπηρεσίας

Υπηρεσιών,

και

προκειμένου

με
να

τη

Διευθύντρια

διαπιστώσουμε

Οικονομικών
τι

δυνατότητα

υπάρχει, να γίνει μία συνολικότερη μελέτη αξιοποίησης του
χώρου, να μπει φωτισμός στον περιβάλλοντα χώρο, να γίνουν
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στην

περίφραξη,

εργασίες

τοποθέτησης κάποιων κομματιών στον τάπητα και τα λοιπά.
Να δημιουργηθούν βοηθητικοί χώροι, όμως καταλαβαίνετε
ότι αυτά τα χρήματα που πρέπει και κ αλείται ο Δήμος, όπως και
πάρα πολλά άλλα, να δώσει από ίδιους πόρους θα μπορούσαν να
έχουν

δοθεί

και

αυτή

τη

στιγμή

να

συζητάμε

για

άλλη

εγκατάσταση εκσυγχρονισμένη, σύγχρονη, να μπορεί να καλύπτει
άλλες ανάγκες, πιο ουσιαστικές και τα λοιπά.
Με αυτή την έννοια δυστυχώς, δυστυχώς ξαναλέω, έχουμε
μπει σε μια διαδικασία να προσπαθούμε όσο περνάει από το δικό
μας χέρι και με βάση τα οικονομικά του Δήμου, να βελτιώνουμε
τις εγκαταστάσεις και ταυτόχρονα να λύνουμε και ζητήματα που
προκύπτουν από την καθημερινή λειτουργία τους.
Όπως καταλαβαίνετε, όταν αθλούνται γύρω στους 3.000
ανθρώπους, αν βάλουμε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις του
Δήμου

μέσα,

καταλαβαίνετε

Σωματεία
τώρα

και

ποιες

ατομικά
είναι

οι

ο

καθένας,

ανάγκες

στον

Δήμο

συνολικά,

σε

προσωπικό τεχνικό , βοηθητικό για να λειτουργήσουν αυτές και
πώς σήμερα μπορούν να καλυφθούν.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος από τους Αντιδημάρχους; Ο κος
Χουδελούδης.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ
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Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Καλησπέρα και από μένα. Δύο – τρία πράγματα, με την ερώτηση
του κου Μποζίκα, ενημερωτικά να πω ότι μετά την κακοκαιρία και
το εργοστάσιο του ….. πάνω στη χωματερή των κλαδιών είχε
κλείσει

για

κάποιες

ημέρες,

γιατί

είχε

φορτώσει.

Υπάρχει

πρόβλημα στην καθαριότητα με τα φορτηγά και το ξέρετε ότι από
την

προηγούμενη

Διοίκηση

είχαν

παρθεί

δύο

Ford

ανοιχτά

τούρκικα, που μπορώ να πω είναι παροπλισμένα, δεν υπάρχουν
ανταλλακτικά να γίνουν και ευτυχώς που είπανε από τον ΑΣΔΑ
για κάποιες μέρες και τώρα μου δίνεται και η ευκαιρία που το λέει
ο συνάδελφος ο Μποζ ίκας, να το παρατείνουμε για άλλες δέκα ή
δεκαπέντε ημέρες, να το έχουμε στο Χαϊδάρι, να μπορούμε να
κάνουμε αυτή τη δουλειά.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Αφού με ρώτησες, πρέπει να στο πω. Γίνονται προσπάθειες σε
καθημερινή βάση δύο βάρδιες δουλεύουν, πρωί και απόγευμα.
Ενημερωτικά να σας πω ότι έχουν βγάλει οι κάτοικοι και αυτό μου
επεσήμανε και ο συνάδελφος ο Τ σουκνίδας, μιλάμε για ενάμιση
και δύο φορτηγά από κάποιες πολυκατοικίες. Δεν είναι τόσο απλά
τα πράγματα, γίνονται προσπάθειες, τα κλαδέματα οι μουριές
πάντα ακολουθεί αυτοκίνητο για να μπορεί να φεύγουν από το
δρόμο, να μην μένουν και γίνουν κάποια ατυχήματα και πιστεύω
μέσα στο μήνα, που θα έρθει το καινούργιο φορτηγό, να μπούμε
σε μια καλύτερη σειρά.
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να

δικαιολογήσω,

μα

υπάρχουν και κάποια προβλήματα καθημερινά, δεν είναι κάτι που
δεν το παλεύουμε. Να πω δυο λόγια με το θέμα αυτό, που έθεσε
ο συνάδελφος ο Βασίλης ….. Λυπάμαι που κάποιες φορές αυτός ο
πατριωτισμός για το Χαϊδάρι, να σας θυμίσω κάτι. Πέρσι –
πρόπερσι με την πυρασφάλεια, κάποιοι συμμετείχαν από κάποιες
παρατάξεις.
Φέτος, κατά τύχη, όλοι ξεχάσαμε το Χαϊδάρι. Τ ο επισημαίνω
γιατί με αυτό που λέτε, δεν θα το πω ρατσισμό να μην γίνω
κακός, καθημερινά όποτε περνάμε και υπάρχει έ να θέμα, έχουμε
μια παρέμβαση, νερό δεν υπάρχει στο χώρο, έχουν κοπεί τα
νερά. Όποιος σας πληροφορεί, τώρα αν κάποιοι παίρνουν από
αλλού νερό, δεν το ξέρω. Πάντα και σε συνεργασία, γιατί κοιτάξτε
η Πολιτική Προστασία της πόλης δεν είναι μόνο ο Δήμος, υπάρχ ει
η Αστυνομία, υπάρχουν και διάφορες κινήσεις.
Γίνονται κάποιες επιτηρήσεις τακτικά, λέτε μόνο για το
πάρκινγκ του Χαραλαμπίδη. Εγώ σας λέω και στο Αττικό απ’ έξω
και στο 5Χ5 έχουν μπει και μπροστά στον Άη Γιώργη απέναντι,
πάντα όταν έχουν ένα ……. οι συγ κεκριμένοι άνθρωποι θα δείτε
15-20 φορτηγάκια αραγμένα και δεν ξέρω αν ο κος Κέντρης που
μένει στην γειτονιά, τα βλέπει όταν συμβαίνουν κάποια τέτοια
επεισόδια.
Θέλω να πω ότι δεν είναι τόσο εύκολο. Να σας θυμίσω, χθες
τη νύχτα, στην Μάνδρα έγινε μάχη με τους ρομά. Σας το λέω
πληροφοριακά…
Κος ……….:
Στα Μέγαρα.
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Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Στα Μέγαρα, στη Μάνδρα είπα, στα Μέγαρα. Δηλαδή αν πιστεύετε
ότι πρέπει να κάνουμε τέτοια μάχη μέσα στο Χαϊδάρι πέστε το κε
Καρατζαφέρη.

Ας

πάρουμε

τα

παλούκια

να

πάμε

όλοι

να

δερνόμαστε, έλεος δηλαδή. Έλεος…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Όχι, γιατί λέτε για κορώνες, λέτε για κορώνες. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

πριν

δώσουμε

λόγο

στο

Δήμαρχο,

ήθελα

να

πω

συνάδελφοι ότι πριν…
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα) … Κύριε Αντιδήμαρχε για να
μην υπάρχει ασάφεια, επειδή έχουν γραφτεί στα πρακτικά, θα
ήθελα κάτι. Είπατε..

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κε Κέντρη ότι λέτε θα το λέτε στο μικρόφωνο.
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ:
Είπατε, εάν δεν κάνω λάθος, μπορ είτε να με διορθώσετε ότι τα
δύο φορτηγά ήταν τα Ford της προηγούμενης Διοίκησης.
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Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα) …ναι, ναι.
Κος ΚΕΝΤΡΗΣ:
Δεν

ήταν

της

προηγούμενης

Διοίκησης.

Ήταν

της

προ -

προηγούμενης Διοίκησης. Εντάξει, για να μπορέσουμε να τα
αποσαφηνίσουμε αυτά τα πράγματα, ήταν πριν από την εποχή
Μαραβέλια αυτά, τα οποία είχαν γίνει με διαγωνισμό, τα πήρανε
από την Τ ουρκία και τα ανταλλακτικά αυτά δεν υπάρχουν στον
ελλαδικό χώρο και κάθε ένα αυτοκίνητο το οποίο χαλάει τα
ανταλλακτικά του έρχο νται από την Κωνσταντινούπολη ή από τη
Σμύρνη. Εντάξει, για να το αποσαφηνίσουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν δώσω το λόγο στο Δήμαρχο, θέλω να πω συνάδελφοι ότι
εγώ εκπροσωπώντας το Δήμο, έλαβα μέρος σε μια σύσκεψη πριν
από λίγους μήνες, στο Δημαρχείο του Αιγάλεω, όπο υ υπήρχαν
εκπρόσωποι

από

όλους

τους

Δήμους

Δυτικής

Αθήνας

και

συζητήθηκε το ζήτημα της Πολεοδομίας, που ξεκίνησε από τότε
το πρόβλημα.
Λοιπόν,
διαθέσει

σας

πληροφορώ

τοπογράφους

περισσότερους από

και

ότι

Δήμοι

κανένας
μάλιστα

Δήμος
που

δεν

έχουν

έχει
πολύ

εμάς και είναι απόλυτα λογικό για δύο

λόγους. Πρώτον, γιατί είναι απαραίτητη στις Τ εχνικές Υπηρεσίες
των Δήμων, που είναι αποψιλωμένες από τεχνικό προσωπικό και
δεύτερον,

όπως

βλέπετε

όλοι

οι

Δήμαρχοι

πέρα

από

κάθε

απόχρωση, δυσκολεύονται και καλά κάνουν και αρνούνται να
παίξουν το ρόλο του μπαλώματος στα κενά που έχει το κράτος.
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Τ ώρα, αν εσάς η δική σας πρόταση είναι να παίξει τέτοιο
ρόλο ο Δήμος, μπορείτε να το βάζετε και να λέτε για αγωνιστικές
κορώνες. Τ ο λέω γιατί εγώ συμμετείχα ως εκπρόσωπος του
Δήμου,

ήταν

ο

Δήμαρχος

των

Αγίων

Αναργύρων,

ήταν

ο

Δήμαρχος της Αγίας Βαρβάρας, ήταν εκπρόσωπος από το Δήμου
του Ιλίου Αντιδήμαρχος, ήταν ο Μπίρμπας αυτός κάλεσε τη
σύσκεψη και κανένας, ούτε ο ίδιος ο Δήμαρχος του Αιγάλεω, έτσι
έλεγε, ο οποίος έλεγε ότι ναι υ πάρχει πρόβλημα, δεν πρέπει αλλά
τι να κάνουμε.
Δεν μπορούμε να λειτουργούμε πάντα με το τι να κάνουμε.
Να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει, αν νομίζετε κε Καρατζαφέρη ότι όλοι οι Δήμαρχοι εφτά
Δήμων δεν ενδιαφέρονται για τους πολίτες τους και ενδιαφέρεστε
εσείς, εντάξει δεν υπάρχει θέμα.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, καλησπέρα και από μένα. Ξεκινώντας, να κάνω μια
ανακοίνωση. Τ ην επόμενη εβδομάδα ξεκινάει νέος κύκλος λαϊκών
συνελεύσεων, που κάνουμε σαν Δήμος. Τ ην επόμενη Τ ετάρτη,
στις 7/11 ξεκινάμε από τα Κουνέλια, από τον Ιερό Ναό της Αγίας
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Μαρίνας, 11/11 στην Άνω Αφαία, 12 του μήνα στην Γρηγορούσα,
στις 15 του μήνα στο Δάσος.
Και σας λέω και τους χώρους. Στη Γρηγορούσα στο ΚΑΠΗ,
στο Δάσος στο 8 ο Δημοτικό, 18 του μήνα στην Κάτω Αφαία στα
γραφεία της Ελπίδας, 19/11 στο Δαφνί στο 6 ο Δημοτικό και 21/11
στο Αμφιθέατρο για το Κεντρικό Χαϊδάρι εδώ στο Δημαρχείο.
Λοιπόν, τώρα σχετικά με τις ερωτήσεις σας. Νομίζω ότι το
έχω πει πολλές φορές αυτό, μετά από τις ερωτήσεις π ου γίνονται,
πολλές φορές γίνονται κάποιες ερωτήσεις για να γίνουν, όχι
βέβαια για να δοθεί κάποια απάντηση, γιατί αυτό που θέλουν να
κάνουν οι ερωτώντες είναι να γράψουν την ερώτησή τους σε μια
πληρωμένη ανακοίνωση στα site και στις εφημερίδες και να πουν
ότι εμείς κάναμε αυτή την ερώτηση. Χωρίς βέβαια και είναι και
εδώ και εκπρόσωπος, νομίζω είναι ο δημοσιογράφος, δεν ξέρω αν
τον βλέπω, μπράβο.
Όλα

αυτά

είναι

δελτίο

Τ ύπου

πληρωμένα

και

δεν

αναφέρονται ποτέ οι απαντήσεις που δίνει η Δημοτική Αρχή.
Οπότε είναι σε πρωτόλεια μορφή η ερώτηση , αυτό το οποίο
ρωτάει κάποιος και ας έχει μια σειρά από αναλήθειες, αυτό που
βγαίνει

στο

κόσμο,

γιατί

δυστυχώς

πέφτει

το

χρήμα

στην

πληρωμένη ανακοίνωση, είναι η ερώτηση η οποία γίνεται και όχι η
απάντηση.
Άρα λοιπόν, αυτ ό που είπε και προηγουμένως κάποιος
συνάδελφος ισχύει. Ότι εγώ την ερώτηση έκανα, ότι και να πείτε
εσείς τώρα, η ερώτηση καταγράφτηκε. Αυτό είναι το θέμα.
Λοιπόν, για τα γήπεδα ειπώθηκαν, απλά να σας πω ότι και
σήμερα

το

μεσημέρι,

για

να

δείτε

την

αγωνία

μας,
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πραγματικά υπάρχει τεράστια αγωνία, εγώ μίλησα και σήμερα με
τον εργολάβο, πρέπει παράλληλα όμως σήμερα το μεσημέρι,
Σπανός λέγεται ο εργολάβος και όπως είπαμε επειδή είναι
ηλεκτρονικοί διαγωνισμοί δεν είναι καν στην Αθήνα, είναι από τη
Θεσσαλία, από μια κωμόπολη.
Τ ι γίνεται όμως τώρα, γιατί πρέπει να τα συνδυάζεις όλα.
Ήταν να ξεκινήσει εργασίες πριν από τον αγώνα του Χαϊδαρίου με
το Φωστήρα και μπήκε λοιπόν εκεί το ζήτημα . Ή ξεκινάνε
εργασίες και δεν γίνεται το παιχνίδι ή σταματάνε για να γίνε ι το
παιχνίδι. Σε συνεργασία λοιπόν και συνεννόηση με την ομάδα,
είπαμε να μην γίνουν εργασίες, που θα γίνονταν περιφερειακά απ’
έξω,

αλλά

επειδή

θα

υπήρχαν

κάποια

υλικά

και

λοιπά,

καταλαβαίνετε ότι σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν δίνει και η
Αστυνομία έγκρισ η.
Θέλω να σας πω ότι υπάρχουν κι άλλα προβλήματα και
εμπόδια

στην

προσπαθούμε

πορεία,
να

τα

τα

λύσουμε.

οποία
Τ ώρα

αντιμετωπίζονται
πάντως

τελειώνουν

και
οι

διαδικασίες και της… Γιατί πρέπει να βγει και μια άδεια μικρής
κλίμακας για την μικρή εξέδρα, η ο ποία θα γίνει απέναντι, οπότε
αυτό που αποφασίστηκε σας λέω σήμερα το μεσημέρι, τελευταία
συζήτηση ήταν να ξεκινήσουν οι εργασίες με την έκδοση της
άδειας μικρής κλίμακας στην μικρή εξέδρα και όπως είπε και ο
Αντιδήμαρχος, ο κος Σταθάς, αρχές Δεκέμβρη που σύμφωνα με το
χρονοδιάγραμμα πάλι σας λέω, πρέπει να έρθει ο χλοοτάπητας,
θα αρχίσουν εργασίες πια και θα τελειώσει το έργο μέσα στον
Δεκέμβρη.
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Για την κοπή των κλαδιών και του πράσινου και λοιπά, εδώ
πραγματικά δίνεται καθημερινή μάχη, είναι πολύ μεγάλος ο όγκος
του πράσινου που βγαίνει και δεν είναι μόνο το πράσινο, είναι τα
μπάζα απ’ ότι βλέπετε, είναι τα ογκώδη αντικείμενα. Ένα φορτηγό
δεν μπορεί να πάρει και πράσινο και ογκώδη. Άρα πρέπει να
εξειδικεύεται το κάθε φορτηγό, το οποίο έχεις.
Να σας πω ότ ι λειτουργεί ο σπαστήρας, ο οποίος κάνει
τρομερή

δουλειά

και

βγάζει

λίπασμα,

δεν

το

είπε

πριν

ο

Αντιδήμαρχος, λειτουργεί έτσι στην Υπηρεσία Πρασίνου από πίσω
ακριβώς

και

οι

μεγαλύτερες

ποσότητες

του

πρασίνου,

έτσι

γίνονται πριονίδι και λίπασμα εκεί και νομ ίζω ότι η εικόνα αυτή τη
στιγμή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ στην πόλη και το επόμενο
διάστημα βέβαια, ήδη άρχισαν κι έρχονται τώρα τα αυτοκίνητα.
Ήρθε και η σκούπα, περιμένουμε τώρα βέβαια διαδικαστικά
να βγει η ασφάλιση, έχουμε και σήμερα θέμα δηλαδή για τη ν
κάλυψη,

οπότε

σε

λίγες

μέρες

σταδιακά

θα

βγουν

όλα

τα

αυτοκίνητα έξω και σίγουρα θα έχουμε καλύτερα αποτελέσματα
στην καθαριότητα.
Για τις ηλιακές γειτονιές της Greenpeace και λοιπά, εγώ
μπορώ να σας πω, αλλά σε 157 προτάσεις οι οποίες γίνονται
γενικά και αόριστα. Με όλες αυτές τις προτάσεις ασχολούνται οι
Υπηρεσίες

και

η

Τ εχνική

Υπηρεσία,

αλλά

και

η

Υπηρεσία

Στρατηγικού Σχεδιασμού και όποιες απ’ αυτές έχουν ενδιαφέρον,
γιατί πολλές φορές υπάρχουν προτάσεις οι οποίες δεν ακουμπάνε
πουθενά.
Όσες λοιπόν έ χουν ενδιαφέρον τις ψάχνουμε, προσπαθούμε
να βρούμε λύσεις και όπου μπορούμε και όποιο πρόγραμμα, σας
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λέω και πάλι, μπορεί να υλοποιηθεί το κυνηγάμε, δεν αφήνουμε
τίποτα να ξεφύγει.
Για το αίτημα…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν για το αίτημα που υπάρχει για την οδό Αγίου Αντωνίου,
για την αλλαγή χρήσεων γης. Αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα, δεν
είναι καθόλου απλό Θοδωρή. Αυτό το θέμα υπάρχει τουλάχιστον
εδώ

και

22

χρόνια

περίπου,

όπου

είχαν

γίνει

θυελλώδεις

συζητήσεις και στο Δημο τικό Συμβούλιο και στους κατοίκους της
Αφαίας, γιατί υπάρχει το εξής δίλημμα. Αν αλλάξεις τις χρήσεις
γης στην Αγίου Αντωνίου, σημαίνει ότι μπορούν να γίνουν κάποια
καταστήματα για τα οποία υπάρχει φόβος από τους κατοίκους,
από τους περισσότερους κατοίκους , ότι μπορεί να αλλοιωθεί η
φυσιογνωμία της γειτονιάς, της περιοχής.
Εκεί ξέρετε ότι παλιότερα υπήρχε ένα ψιλικατζίδικο το οποίο
δεν άντεξε έκλεισε, δηλαδή πολύ μικρά μαγαζιά τέτοιου είδους
μαγαζιά δεν αντέχουν. Αν γίνει κάποια καφετέρια ή κάποιο καφέ ή
οτιδήποτε

τέτοιο,

που

υπάρχει

μια

σκέψη

από

κάποιους

κατοίκους εκεί, καταλαβαίνετε αυτό που μπορεί να οδηγήσει.
Δηλαδή

δεν

είναι

εύκολα

τα

πράγματα,

έχουν

έρθει

επανειλημμένα οι ενδιαφερόμενοι εδώ, που είναι 3 -4 ιδιοκτήτες
επί της Αγίου Αντωνίου που ενδιαφέ ρονται. Υπάρχουν όμως
πολλοί άλλοι, οι οποίοι δεν θέλουν.
Εμείς λοιπόν αυτό το θέμα θα το βάλουμε και στη λαϊκή
συνέλευση που θα γίνει στην Αφαία, για να το συζητήσει ο
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κόσμος και θα ζητήσουμε και την άποψη του συλλόγου της
Αφαίας, ούτως ώστε ότι θέλει η πλειοψηφία του κόσμου και ότι
πιστεύουν ότι είναι πρέπον εκεί και θα δέσει με το χαρακτήρα που
θέλουν να έχει η περιοχή τους, να το κάνουμε.
Πρέπει να σας πω παράλληλα ότι υπάρχει και άλλο αίτημα
και εμείς το βλέπουμε αυτό, να γίνει ήπια η κυκλοφορία από την
Αγίου Αντωνίου, γιατί φεύγουν πάρα πολλοί με μεγάλες ταχύτητες
για να αποφύγουν το μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Καβάλας και
φεύγουν μέσα από την Αγίου Αντωνίου…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Άρα λοιπόν βλέπετε ότι είναι σύνθετο το θέμα, δεν είναι καθόλου
μα καθόλου απλό. Για τη μελέτη του βορειοδυτικού δάσους να
σας πω ότι, κάτι συμπληρωματικά με αυτά που είπε ο κος
Σταθάς, ότι πέρασε από την Περιφέρεια η τελευταία αναμόρφωση,
γιατί χρειαζόταν και μια αναμόρφωση, πέρασε και η υπόσχε ση
του

Αντιπεριφερειάρχη,

του

Τ ζόκα

ήταν

ότι

θα

τρέξουν

οι

διαδικασίες, ούτως ώστε να γίνει η διακήρυξη και….
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, ναι έχει τελειώσει το θέμα. Από διαδικαστικά θέματα τέτοια
έχει τελειώσει, πάμε τώρα γι α την διακήρυξη του διαγωνισμού.
Κος ……….:
Και στην Αφαία θα γίνει.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

32

Στην Αφαία εκκρεμεί η περιβαλλοντική μελέτη, η οποία τελειώνει.
Έχουμε αναθέσει σε γραφείο, γιατί εμφανίστηκε εκ των υστέρων.
Ενώ είχε κατατεθεί η μελέτη προχωρούσε, ξαφνικά μας λένε ότι
ξέρετε κάτι χρειάζεται και περιβαλλοντική μελέτη, για την εκβολή,
για το σημείο της εκβολής. Κάτι που ήταν λυμένο, γιατί εκεί
υπήρχε παλιότερα τσιμεντένια έξοδος, αν θυμάστε.
Παρ’

όλα

αυτά,

τέλος

πάντων,

άλλη

διαδικασία

τώρα

εγκρίσεων και λοιπά. Απ’ ότι μας λέει ο μελετητής είναι θέμα
ημερών να τελειώσει και αυτή η μελέτη.
Λοιπόν, για τους άστεγους , Κώστα μου ένα τηλέφωνο στην
Κοινωνική Υπηρεσία ή μια ερώτηση. Σ’ αυτό το πρόγραμμα,
λοιπόν, των αστέγων…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Σ’ αυτό το πρόγραμμα των αστέγων, άκουσέ με λίγο, εμείς
ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που μπήκαμε. Αυτό το
πρόγραμμα που λες ότι είναι η Λάρισα και μπήκανε και ελάχιστοι
άλλοι Δήμοι. Εμείς λοιπόν ήμασταν από τους πρώτους και από
τους λίγους Δή μους που μπ ήκαμε.
Ενδιαφέρθηκα 11 συμπολίτες μας. Οι προϋποθέσεις που
μπαίνανε για κάποιους ήταν απαγορευτικές, γιατί δεν θέλαμε για
πολλούς λόγους. Γιατί έπρεπε ένα ποσοστό απ’ αυτούς να
δουλέψει, τέλος πάντων μπαίνανε κάποιες προϋποθέσεις και σε
σχέση με κάποια οικονομικά κριτήρια και λοιπά. Τ ρεις από
αυτούς,

τρεις

από

τους

άστεγους

στεγάστηκαν.

Δηλαδή

το

πρόγραμμα, ας πούμε, βρήκε στέγη για τις τρεις περιπτώσεις. Οι
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υπόλοιποι, λόγω των προϋποθέσεων που μπαίνανε και κυρίως
την άρνησή τους σε σχέση με τη δουλειά, δεν μπήκανε στο
πρόγραμμα. Έτσι έχει το θέμα.
Εμείς λοιπόν ήμασταν από τους πρώτους και λίγους Δήμους
που μπήκαν σ’ αυτό το πρόγραμμα.
Κος ……….:
Δηλαδή αν θα υπάρξουν άλλοι πρόθυμοι τώρα…(ομιλία μακριά
από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αν βγει τώρα κ αινούργιο πρόγραμμα, εννοείται.
Κος ……….:
Γιατί ο Αντιδήμαρχος…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αυτό το πρόγραμμα έχει τελειώσει τώρα.
Κος ……….:
Μου είπαν ότι προκάλεσαν άλλο πρόγραμμα, αυτό μου είπε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ότι;
Κος ……….:
Προκάλεσαν άλλο πρόγραμμα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ναι, ακόμα όμως δεν έχει έρθει κάποιο πρόγραμμα, δεν…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν μπορεί, αυτά είναι συνολικά προγράμματα. Είναι συνολικά για
όλη την Ελλάδα.
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Κος ……….:
Θα το δούμε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εννοείται, μα το βλέπουμε. Σου λέω ασχοληθήκαμε πά ρα πολύ με
το πρώτο πρόγραμμα, ειλικρινά ψάχναμε μέσω της Κοινωνικής
Υπηρεσίας, πήγανε βρήκανε όλους τους άστεγους, δεν μπορείς
να φανταστείς πόσες επαφές και πόση προσπάθεια έγινε για να
τους

πείσουνε

να

υλοποιηθούν αυτές

οι

προϋποθέσεις που

μπαίνανε. Τ έλ ος πάντων, δεν θέλω να πω λεπτομέρειες τώρα
άλλες, καταλαβαίνετε ότι είναι λεπτό αυτό το θέμα.
Λοιπόν
πραγματικά

για

την

ήταν…

Πολεοδομία,
Να

σας

πω

είπε
ότι

και
εδώ

ο

Βασίλης

και

οκτώ

εδώ,

χρόνια

μεταφέρθηκε η Πολεοδομία που λειτουργούσε σαν αυτόνομη
υπηρεσία, μεταφέρθηκε στο

Δήμο Αιγάλεω, ο οποίος και την

έκανε αποδεκτή . Σταδιακά αποδυναμώθηκε η Πολεοδομία από
επιστημονικό προσωπικό, όπως επίσης έχει αποδυναμωθεί και ο
Δήμος μας ο δικός μας και όλοι οι Δήμοι, γιατί τα τελευταία οκτώ
χρόνια

δεν

έχει

γίνε ι

καμία

πρόσληψη

προσωπικού,

στις

Υπηρεσίες.
Να πω μόνο γιατί πρέπει να ξέρουμε και όλα τα στοιχεία, ότι
είναι πολύ πιθανόν σε δύο μήνες να συνταξιοδοτηθεί ο ένας
τοπογράφος στο Δήμο μας. Άρα λοιπόν αν πέσει στην παγίδα
αυτή, του να πεις ότι εγώ βγάζω λάδ ι, αυτή την πολιτική που έχει
στραγγαλίσει

κυριολεκτικά,

έχει

στεγνώσει

τέτοιες

βασικές

Υπηρεσίες και δεν είναι μόνο η Πολεοδομία, είναι οι Υπηρεσίες
Υγείας, είναι μια σειρά Υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με τις
ανάγκες των ανθρώπων, βασικές ανάγκες των ανθ ρώπων.
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Αν λοιπόν πεις ότι, ξέρετε κάτι, εγώ θα δώσω τον έναν
πολεοδόμο απ’ αυτούς που δεν έχεις, γιατί δεν προλαβαίνουμε
ούτε

τις

δουλειές

ανταποκριθεί

το

του

Δήμου

προσωπικό

να

το

βγάλουμε,

οποίο

δεν

έχουμε

μπορεί

στην

να

Τ εχνική

Υπηρεσία, τότε δεν έχεις προσφέρει τίποτα, ίσα – ίσα που
διαιωνίζεις μια κατάσταση, η οποία με μαθηματική ακρίβεια
οδηγεί στο μηδέν.
Αυτό λοιπόν που βγάλαμε κι εμείς, με την κοινή δήλωση των
δύο

Δημάρχων,

είναι

ότι

απαιτούμε

τη

στελέχωση

της

Πολεοδομίας και τη λειτουργία για να εξυπηρετηθούν όλες οι
υποθέσεις των συμπολιτών μας, όχι μόνο στους δύο Δήμους,
αλλά και σε όλους τους Δήμους της Δυτικής Αττικής, της Δυτικής
Αθήνας.
Εδώ να σας πω ότι έχουν γίνει πολλές, όχι μια σύσκεψη που
πήγε ο Βασίλης. Έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψε ις, πηγαίνει ο
αρμόδιος Αντιδήμαρχος, οι Διευθύντρια Τ εχνικής Υπηρεσίας. Πριν
από λίγες μέρες, πόσες μέρες ρε Κώστα έγινε η τελευταία;
Κος ……….:
Μια βδομάδα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Πριν από μια βδομάδα, δέκα μέρες έγινε η τελευταία σύσκεψη,
είναι ένα θέμα λοιπόν που μα ς απασχολεί πάρα μα πάρα πολύ.
Πάρα μα πάρα πολύ μας απασχολεί, αλλά αν δεν πιεστούν οι
αρμόδιοι για να ιδρώσει λίγο αυτί τους, για να δώσουν μια λύση,
τότε πραγματικά θα κάνουμε ένα μπάλωμα, που μετά από λίγες
μέρες θα ξανασκιστεί το παντελόνι και τότε πι α θα εξευτελιστούμε
εντελώς.
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Σκεφτείτε το αυτό, δηλαδή τώρα τι να πρωτοσκεφτείτε, τώρα
εντάξει εσείς είπαμε κάνατε μια ερώτηση για να την κάνετε…
Κος ……….:
Απλά η πίεση που λέγαμε… (ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Υπάρχει

και

ένα

άλλο

ζήτημα,

το

οποίο

είναι

σοβαρότατο.

Υπάρχει ένα νομικό πρόβλημα, το οποίο αυτή τη στιγμή και οι
δικηγόροι των Δήμων δεν μπορούν να το λύσουν. Κατά πόσο και
στην περίπτωση που θελήσουν να στείλουν ένα τοπογράφο, αν
μπορούν να το κάνουν αυτό. Δηλαδή είναι και εδώ…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν μπορούν ρε Βασίλη…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ώρα λες εσύ μπορούν, χωρίς να ξέρεις;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μα δεν γνωρίζεις αγόρι μου, σε παρακαλώ τώρα.
Κος ……….:
Να μας πούνε , με ….. (ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος ……….:
Να οριστεί η Υπηρεσία…. (ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ώρα αν κι εσύ είσαι και νομικός, εντάξει ας πούμε. Όταν
υπάρχουν γνωμοδοτήσεις Νομικών Υπηρεσιών ότι δεν μπορεί να
γίνει, μην μου λες άλλα πράγματα.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν είναι θέμα παράλληλων καθηκόντων, τέτοιου είδους.
Κος ……….:
Η Νομική Υπηρεσία λέει ότι δεν μπορεί… (ομιλία μακριά από τα
μικρόφωνα).
Κος ……….:
Για ποιο λόγο;
Κος ……….:
Γιατί δεν έχει …. υπογραφή.
Κος ……….:
Τ ι υπογραφή;
Κος ……….:
Ως δημόσιος υπάλληλος…. (ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Δεν μπορεί να το κάνει τι να κάνουμε;
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δήμαρχε ολοκλήρωσε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Θα το λύσουμε αυτό το θέμα τώρα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δήμαρχε ολοκλήρωσε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάνε το ερώτημα στην Νομική Υπηρεσία κε Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάνε το ερώτημα στην Νομική Υπηρεσία.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Δεν πειράζει Βασίλη εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κάνε το ερώτημα στη Νομική Υπηρεσία κε Σταθά. Έλα Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι τώρα εφτά Δήμαρχοι που προσπαθούμε να βρούμε λύση
εναγωνίως

γι’

αυτό

το

θέμα,

δεν

ενδιαφερόμαστε

και

ενδιαφέρονται οι ….. Καρατζαφέρης για να καταγραφεί η ερώτησή
του.

Σε

π αρακαλώ

τώρα.

Εμείς

δεχόμαστε

τις

πιέσεις

του

κόσμου…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ολοκλήρωσε…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Οι μηχανικοί, σε παρακαλώ, σε μένα και στον Αντιδήμαρχο
έρχονται.
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Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εντάξει, το έχουμε καταλάβει.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Οι μηχανικοί σε μένα και στον Αντιδήμαρχο έρχο νται και πιέζουν.
Τ ι εντάξει, δεν το κατάλαβα αυτό.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Ποιος είναι αρμόδιος;
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Αυτό το υφάκι δηλαδή εντάξει, εντάξει…
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει τώρα ναι, Δήμαρχε ολοκλήρωσε…
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗ Σ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε…
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα)…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε…

Παρακαλώ

Δήμαρχε

ολοκλήρωσε.

Ελάτε

Καρατζαφέρη δεν έχετε το λόγο. Τ ελείωσε εντάξει…
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Εντάξει…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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παρακαλώ

πολύ.

Ολοκληρώστε

Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, για την εγκατάσταση ρομά στο πάρκινγκ, άλλη μεγάλη
ερώτηση. Είπε και ο Μόσχος εδώ, μην τα επαναλάβω, ότι οι ρομά
ανά κάποια χρονικά διαστήματα κάπου πηγαίνουν, εγκαθίστανται
εκεί, όπου βρουν νερό, όπου βρουν κάποιες συνθήκες και πρέπει
να ξέρετε ότι πηγαίνουν σε πάρα πολλά σημεία. Ας πούμε μέσα
στο Αττικό, για παράδειγμα, μέσα στο Αττικό Νοσοκομείο, ο
Θοδωρής πρέπει να ξέρει, πηγαίνουν και εγκαθίστανται.
Στο Αγία Βαρβάρα δεν μπορείτε να φανταστείτε, σε άλλα
Νοσοκομεία, σε άλλους χώρους ή σε άλλους Δήμους που έχουν
μεγάλους χώρους, χαμός γίνεται. Πάντως εμείς έχουμε κάνει
πάρα πολλές ενέργειες και κάνουμε και σε σχέση με το νερό και
σε σχέση, σε συνεργασία με την Αστυνομία, όχι όμως να πάνε να
κάνουν

βίαιη

εκδίωξη

ή

να

πέσουν

πιστολίδια,

όπως

είπε

προηγουμένως, γιατί πραγματικά χθες το βράδυ στα Μέγαρα έγινε
μάχη κυριολεκτικά με τους ρομά.
Λοιπόν, αυτό το οποίο έχουμε κάνει κι αν περνάγ ατε απόψε
θα

βλέπατε

ότι

δεν

υπάρχουν

εκεί

ρομά,

μετά

από

τις

παρεμβάσεις που κάναμε αυτές τις μέρες… Ναι λέω το βράδυ
τώρα δεν υπήρχαν ρομά. Εντάξει, γιατί εγώ πριν έρθω εδώ,
επειδή γνώριζα ότι θα γίνει ερώτηση…
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφ ωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Επειδή γνώριζα ότι θα γίνει ερώτηση, εγώ πέρασα πριν από το
Δημοτικό Συμβούλιο, πέρασα από εκεί…
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Εντάξει
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κε Ντηνιακέ…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ποια ήταν η εξυπνάδα τώρα που είπατε, ποια ήταν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελάτε…
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Όχι την εξυπνάδα που είπατε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βασίλη εντάξει.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει. Αν δεν σου αρέσουν αυτά που απαντάει ο Δήμαρχος,
άκου τα κι ας μην σου αρέσουν.
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Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Σε παρακαλώ πολύ, ολοκλήρωσε Δήμαρχε.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Έλα Αλεξία δεν πειράζει τα παιδιά παίζουν, δεν πειράζει τώρα.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Αρχίζει

το

πράγμα

και

κατρακυλάει,

ξέρετε

στην

Ελλάδα

συνηθίζουμε πολύ να κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας κι ας
είμαστε 1.60, 1.80, 2.00 μέτρα, 1.90. Νομίζω ότι κρυβόμαστε
πίσω από το δάχτυλό μας και το μεταφράζουμε αλλιώς το θέμα.
Σε παρακαλούμε πάρα πολύ Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ
να ξεκινήσει η διαδικασία.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

43

…Ήταν η παρέμβασή σου κ αταλυτική.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν δύο θέματα εκτός ημερησίας, που προτείνονται να
κουβεντιαστούν

από

το

Σώμα,

που

προέρχονται

από

την

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Είναι λήψη απόφασης για κατάργηση
θέσης και ενωθέντος περιπτέρου για την υλοποίηση μετατόπισης
υφιστάμενου περιπτέρου σε κενωθέντα θέση, το έχετε πάρει.
Και έγκριση ή μη κοπής δέντρου στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας. Υπάρχει αντίρρηση συνάδελφοι να μπουν προς
συζήτηση;
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχουν κάποιος που έχει ψ ηφίσει κατά. Κατά πλειοψηφία είναι
οι αποφάσεις. Λοιπόν δεν υπάρχει.

ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση 3 η ς Τριμηνιαίας Έκθεσης υλοποίησης του
προϋπολογισμού οικονομικού Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να περάσουμε στην ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο. Έ γκριση 3 η ς
Τ ριμηνιαίας

Έκθεσης

υλ οποίησης

του

προϋπολογισμού

οικονομικού Έτους 2018. Ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών έχει το
λόγο. Κε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
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Λοιπόν καλησπέρα και από μένα. Είναι σε γενικές γραμμές μια
εικόνα, η οποία παρατηρείται σχεδόν σε όλα τα τρίμηνα που
εμφανίζουμε τον τρι μηνιαίο απολογισμό, άλλοτε σε κάποιους
δείκτες λίγο πάνω, λίγο κάτω, σε γενικές γραμμές υπάρχει μια
σταθερότητα. Εξακολουθούμε να έχουμε μεγάλη στέρηση στην
είσπραξη

των

ΠΟΕ,

απαιτήσεων

δηλαδή

από

προηγούμενα

χρόνια, ποσοστιαία δηλαδή παραμένει περίπου το ίδιο, αλλά δεν
είναι κάτι ικανοποιητικό. Παρ’ όλες τις προσπάθειες που έχουν
γίνει από τις Υπηρεσίες, προκειμένου αυτό το ποσό να ανέβει.
Επίσης υπάρχει μια μικρή, δεν θα το έλεγα υστέρηση, ένα
ποσοστό λίγο λιγότερο απ’ αυτό που αναμέναμε, όσον αφορά τις
δαπάνες που οφείλεται σε πολύ μεγάλο βαθμό και στην περίοδο
του Αυγούστου, όπου οι Υπηρεσίες είναι σε άδεια και ως εκ
τούτου

πάρα

πολλές

δαπάνες

δεν

πραγματοποιούνται,

με

αποτέλεσμα να πέφτει αυτό το ποσοστό από το αναμενόμενο, που
είναι κοντά στο 75%, δηλα δή είναι γύρω στο 68 το περιμέναμε
γύρω στο 74. Δεν είναι όμως κάτι, απλά λέω πώς δικαιολογείται.
Σε

γενικές

γραμμές

δεν

έχω

να

παρατηρήσω

κάτι

αξιοσημείωτο, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο , δεν ξέρω αν
υπάρχουν

ερωτήσεις,

δηλαδή

περιμένω

από

τον

Θοδωρ ή

σίγουρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις συνάδελφοι. Έλα Θοδωρή, ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν, όπως είπε ο κος Αντιδήμαρχος, για τα προηγουμένων
οικονομικών ετών εισπράξεις από δάνεια, είμαστε στο 1,99.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
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(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
2,27 συγγνώμη, εντάξει ναι. 3/1 είμαστε τα είμαστε τώρα στο
2,27. Έχουμε μια μικρή αύξηση. Θέλω να… τα 11,5 εκατ. είναι
αυτά, που όπως έχεις πει, 13 χρωστάνε 5,5 και τα λοιπά και τα
λοιπά, σωστά;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρό φωνα).
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ωραία,

ναι.

Θέλω

να

δημιουργούνται,

τι

δημιουργούνται,

δηλαδή

μου

πεις

κατηγορίας
της

αυτά

είναι;

τα
Τα

καινούργια

που

καινούργια

που

προηγούμενης

χρονιάς.

Οι

καινούργιες οφειλές και έχουμε δυσκολία ως προς την… Κλίσεις τι
πράγματα είναι αυτά;
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, ωραία.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μισό λεπτό Αντιδήμαρχε, υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει
να ρωτήσει, να τις μαζέψουμε;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ωραία, αν δεν υπάρχει. Κε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, τι συμβαίνει συνήθως Θοδωρή, θα σου πω τι συμβαίνει
συνήθως. Κάθε τρίμηνο περίπου, τρίμηνο με τετράμηνο έρχονται
βεβαιωτικοί

κατάλογοι

από

τη

ΔΕΗ.

Αυτοί

οι

βεβαιωτικοί

κατάλογοι από τη ΔΕΗ μπορεί να προβλέπουν από Τ ΑΠ δεκαετ ίας
που δεν έχουν εισπραχθεί, μπορεί να προβλέπονται δημοτικά
τέλη που δεν έχουν εισπραχθεί. Όλοι αυτοί οι

κατάλογοι όταν

έρχονται, κυρίως δηλαδή αυτά τα ανείσπρακτα.
Κάποια
καθυστερήσουν

μισθώματα
στην

ενδεχομένως

καταβολή

τους.

Να

που
είναι

μπορεί

να

δ ηλαδή,

να

χρωστάνε ξέρω ’γω, από παλιότερες υποθέσεις που δίνεις έναντι
αλλά

βεβαιώνονται

κι

άλλα.

Όλα

αυτά

δημιουργούν

νέες

υποχρεώσεις που καλύπτει σχεδόν το ποσό, θα το δεις σταθερό
στη συνέχεια. Βέβαια υπάρχει εισπραξιμότητα. Εισπραξιμότητα
σταθερή σταθερό και το ποσό, δεν μειώνεται.
Κυρίως

όμως

προέρχεται

από

τους

βεβαιωτικούς

καταλόγους που στέλνει η ΔΕΗ από τα ανείσπρακτα δημοτικά
τέλη, δημοτικό φόρο, Τ ΑΠ και τα λοιπά. Τ ώρα αν υπάρχει
σύγκριση αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σου πω, σε σύγκριση με
πέρσι, τι ακριβώς γίνεται. Δεν το έχω δηλαδή εύκαιρο να στο πω
αυτή τη στιγμή.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
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Ούτε αυτό μπορείς να το πεις. Για παράδειγμα τώρα να σου πω,
έγινε μια προσπάθεια, κάναμε τους προηγούμενους μήνες μια
προσπ άθεια

να

καταγράψουμε

ανά

περιοχή,

για

διάφορους

λόγους που είχαν σχέση να δούμε κι εμείς λίγο στα δημοτικά τέλη
τι γίνεται, τι γίνεται από μαγαζιά, τι γίνεται από σπίτια, τι γίνεται
από βιοτεχνικούς χώρους και λοιπά. Είναι αδύνατον. Γιατί οι
κατάλογοι που έρχονται από τη ΔΕΗ είναι όλοι με αριθμούς. Δεν
λέει είναι οικιακό, είναι έτσι, είναι αλλιώς. Λέει αριθμός παροχής
τάδε, θα πρέπει να πηγαίνεις λοιπόν σ’ ένα αριθμό γύρω στα
40.000

περίπου

ρολόγια

που

υπάρχουν

της

ΔΕΗ,

περίπου

υποθετικά λέμε τώρα, να κάθε σαι ένα – ένα να κοιτάς. Αυτό δεν
υπάρχει περίπτωση να γίνει ενόψει, από το Τ μήμα Εσόδων με
διαχειριστικό έλεγχο, με παραγραφές, με, με… Δεν υπάρχει οπότε
το σταματήσαμε και προσπαθούμε να δούμε αν μπορεί η ΔΕΗ με
κάποιον

άλλο

τρόπο

να

μας

δημιουργήσει

μια

τέτοια

βάση

δεδομένων, ώστε να την εκμεταλλευτούμε γρήγορα και άμεσα. Αν
γίνεται και άμεσα.
Είναι όμως πάρα πολύ δύσκολο, οπότε δεν μπορώ να σου
πω πού οφείλεται αυτό. Υποθέτω ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα
οφείλεται από οικιακή χρήση, υποθέτω έτσι…

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Με βάση να πω πώς έχει γίνει η υπόθεση, με βάση το γεγονός ότι
έρχονται για ρυθμίσεις οφειλών ιδιώτες από οικιακή χρήση, οπότε
θεωρείς… Δεν έρχεται δηλαδή κάποιος που έχει ένα τεράστιο

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

48

βιοτεχνικό χώρο, είναι πολύ λίγα αυτά τα φα ινόμενα, κυρίως είναι
από οικιακή χρήση αυτοί που έρχονται, που βεβαιώνουμε κι
έρχονται για ρυθμίσεις οφειλών.
Οπότε θεωρώ ότι το μεγαλύτερο ποσοστό θα πρέπει να
οφείλεται από εκεί.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, καλώ το Σώμα. Κε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙ ΚΑΣ:
Κοιτάξτε, αφενός είναι ένα μέτρο αυτό που μας έχουν επιβάλλει
για τις τριμηνιαίες εκθέσεις και φυσικά και για τον έλεγχο των
εκάστοτε Δημοτικών Αρχών, αλλά περισσότερο για να βλέπουμε
και τον μπούσουλα πού βρισκόμαστε και να ενημερωνόμαστε κα ι
εμείς η αντιπολίτευση και εν επεκτάσει οι δημότες.
Εγώ έχω κάποιες άλλες θεωρήσεις, οι οποίες δεν ξέρω αν
συνάδουν με κάποια πράγματα που μου έχουν πιστώσει ή με
έχουν χρεώσει. Εγώ δεν ήθελα ποτέ στη ζωή μου οι Κοινωφελείς
Οργανισμοί να έχουν θετικά πρό σημα εισπρακτικά και λοιπά.
Ήθελα να μπαίνουν μέσα και καταλαβαίνετε τους λόγους.
Έχω παραξενιές. Από εκεί και πέρα αυτό που θέλω να σας
πω είναι ότι ήταν πολύ εύστοχη η ερώτηση του Θοδωρή και με
πρόλαβε, δεν έχω να πω τίποτα, το είδαμε και στην Οικονομικ ή
Επιτροπή, κινούμαστε στο ρου της εποχής και των καταστάσεων
που επικρατούν αυτή τη στιγμή στη χώρα. Δεν βλέπω κάποιο
άλλο Δήμο που έχω την ευχέρεια να κινούμαι μέσα σε 7 -8
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Αθήνα,

πώς

κινούνται

οι

απολογισμοί τους και οι τρι μηνιαίες τους εκθέσεις .
Κάπως έτσι λίγο συν, λίγο πλην, είναι και οι υπόλοιποι
Δήμοι, αυτή είναι η μοίρα μας και προχωράμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Μποζίκα, ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι έχουμε κάνει τη συζήτηση, ψηφίζουμε κι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Ντηνιακό, ο κος Σπηλιόπουλος;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Εγώ δεν συμμετέχω στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά το ψηφίζω,
αλλά

κάνω

την

εξής

πρόταση.

Να

ψάξει

ο

Αντιδήμαρχος

Οικονομικών, υπάρχουν προγράμματα, γιατί εγώ ξέρω, τα οποία
λέγονται ….. δεν ξέρω και διάφορα, δεν έχει σημασία, τα οποία το
κόστος νομίζω ότι είναι σε λογικό πλαίσιο και τα οποία υπάρχει
δυνατότητα με μια συνδρομή να έχεις και υποστήριξη. Να δούμε
λοιπόν, να το ψάξουμε λίγο, νομίζω όλες οι ιδιωτικές εταιρίες οι
μεγάλες το χρησιμο ποιούν, για να έχουμε ταυτοποίηση.
Γιατί ο Αντρέας έχει μια παραξενιά, που λέει θέλει να είναι
αρνητικό, εγώ έχω μια παραξενιά ότι θέλω να ξέρω, καλαμπούρι
κάνω τώρα. Θέλω να ξέρω ακριβώς και αφού ξέρουμε ακριβώς,
νομίζω το Δημοτικό Συμβούλιο μετά μπορεί ν α πάρει μέτρα, ενώ
τώρα είμαστε λίγο χύμα, παρά την προσπάθεια που γίνεται, το
έχω ξαναπεί αυτό, εγώ αναγνωρίζω η προσπάθεια που γίνεται και
στην καταγραφή, το είπα και στον ισολογισμό, που για άλλους
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λόγους ψήφισα λευκό, εγώ αναγνωρίζω ότι υπάρχει προσπάθ εια
τακτοποίησης.
Δεν είμαστε χειρότερα, αλλά ωστόσο δεν είμαστε και πάρα
πολύ καλύτερα, που θα θέλαμε όλοι και με αυτή την έννοια λέω
ίσως αν το ψάξουμε μήπως μπορέσουμε να μαζέψουμε μια
εικόνα. Γιατί, τελειώνω αυτό, η έννοια του κακοπληρωτή υπάρχει,
εγώ δεν λέω ότι είναι έτσι ή αλλιώς, αλλά θέλω μια τεκμηρίωση
ότι δεν είναι κακοπληρωτές κάποιοι εξ συστήματος είτε στα
μαγαζιά, είτε στους ιδιώτες είτε οτιδήποτε άλλο.
Επίσης, αν κάποιοι δεν μπορούν και αδυνατούν, επίσης
θέλω να ξέρω γιατί νομίζω ότι μπορούμε να πάρουμε μέτρα, αυτά
που παίρνουμε κατά καιρούς, αλλά παίρνουμε συνήθως όταν ο
άλλος έχει φτάσει στο αμήν και λέω ότι σήμερα ένα τμήμα της
κοινωνίας δεν είναι στο αμήν, είναι πριν από αυτό. Εκεί λοιπόν,
σ’ αυτή την κρίσιμη φάση έχει νόημα ίσως να σκεφτο ύμε είτε να
τους

απαλλάξουμε,

είτε

να

τους

βοηθήσουμε,

είτε

να

τους

καθοδηγήσουμε για να ενταχθούν στις περιβόητες ρυθμίσεις, που
έρχονται και ξαναέρχονται και ξανατροποποιούνται και τα λοιπά.
Ωστόσο όμως είναι μια πραγματικότητα ότι έρχονται. Αν
λοιπόν έχ ουμε αυτά τα στοιχεία πιθανά να μπορέσουμε λίγο
καλύτερα να βελτιώσουμε και τα στοιχεία, εννοώ της Οικονομικής
Επιτροπής και την εισπραξιμότητα. Αυτά.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Σπηλιόπουλο, ο κος Δρούλιας.
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Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Ψηφίζουμε κι εμείς.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Δρούλια, ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Για λόγους συνέπειας έχω καταψηφίσει τον προϋπολογισμό και
δεν ψηφίζω, όπως και το 2 και 3.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 2 ο
Λήψη απόφασης για την κατάρτιση υποχρεωτικής
αναμόρφωσης της Στοχοθεσίας Οικονομικών αποτελεσμάτων
Ν.Π.Ι.Δ. Ο.Τ.Α. έτους 2018 σύμφωνα με την αρ. 34574/05 -072018 (ΦΕΚ 2942 και 3635 Β’) ΚΥΑ της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δή μου Χαϊδαρίου (σχετ.: 60/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΘΕΜΑ 3ο
Λήψη απόφασης περί υποχρεωτικής αναμόρφωσης
Στοχοθεσίας και τροποποίησης του ΟΠΔ του Δήμου μας Έτους
2018. (Σχετ.: 117/2018 Απ. Ο.Ε.)
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ΘΕΜΑ 4ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματ ος Δράσης και Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. Έτους 2018 (σχετ.: 56/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΘΕΜΑ 5ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. Έτους 2018
(σχετ.: 57/2 018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι

τα

θέματα

2,

3,

4

και

5

αποσύρονται,

θα

κουβεντιάσουμε δηλαδή στο επόμενο.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ

Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έλα Παναγιώτη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Μισό λεπτό Θοδωρή. Τ ο 3 είναι το ΟΠΔ του Δήμου Παναγιώτη.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν λέω το 2, 3, 4 και 5 θα πάνε σε άλλο Συμβούλιο,
αποσύρονται. Θέμα 6 ο . Έλα Παναγιώτη ναι.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Να πω λίγο γιατί γίνεται αυτό. Υπάρχει μια εγκύκλιος που έχει
έρθει, προκειμένου να προσαρμοστούν με βάση το νέο Νόμο τα
ΟΠΔ των Δήμων, των Κοινωφελών και τα λοιπά. Επειδή έχουν
υπάρξει κάποιες παρατηρήσεις από τους οικονομικούς, από τους
υπηρεσιακούς, γι’ αυτό ακριβώς θέλουμε λίγο να…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ολοκληρωμένο

πρόγραμμα

δράσης

των

Δήμων

και

της

Κοινωφελούς. Επειδή υπάρχουν κάποιες παρατηρήσεις θέλουμε
να τις ξαναδούμε, για να… θα φύγει στον κόμβο, θα φύγουν σ’
αυτά, να μην έχουμε…

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Λήψη απόφασης περί «Κατάρτιση τροποποίησης του
Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της Κοινωφελούς
Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου» (σχετ.: 59/2018 Απ. ΚΕΔΧ)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 6 ο . Λήψη απόφασης περί «Κατάρτιση τροποποίησης του
Εσωτερικού

Κανονισμού

Υπηρεσιών

τ ης

Κοινωφελούς

Επιχείρησης Δήμου Χαϊδ αρίου». Έχετε το εισηγητικό, δεν ξέρω αν
ο Αντιπρόεδρος θέλει να πει κάτι.
Κος ……….:
Όχι καλησπέρα, όπως το εισηγητικό καταργούμε μία θέση στα
ΚΔΑΠ, είχαμε δύο εκτιμούμε ότι μπορεί να λειτουργήσει με μία
θέση

και

δημιου ργείται

μία

θέση

σαν

υπάλληλος

ταμείου,

αορίστου χρόνου είναι ΔΕ…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. Ομόφωνα
λοιπόν
ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 7 ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών
καθαριότητος και φωτισμού. Έτους 2019

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρου
ηλεκτροδοτούμενων χώρων, Έτους 2019

ΘΕΜΑ 9 ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για
την εμπορική διαφήμιση, Έτους 2019
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ΘΕΜΑ 10 ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τέλους
χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών κλπ. Κοινοχρήστων χώρων,
Έτους 2019

ΘΕΜΑ 11 ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών για το
υπαίθριο εμπόριο, Έτους 2019

ΘΕΜΑ 12 ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού
τέλους αποκομιδής, μεταφοράς κ αι διάθεσης (ανά μονάδα
αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο) ογκωδών δημοτικών
(αστικών) απορριμμάτων (όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες
οικιακές συσκευές, στρώματα κλπ.) σύμφωνα με τα άρθρα 3
και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας
περιβάλλοντος, του Δ ήμου μας, Έτους 2019

ΘΕΜΑ 13 ο
Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον Καθορισμό ειδικού
τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης (ανά τόνο ή
ανά κυβικό μέτρο) ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με
τα άρθρα 3 και 4 του Κανονισμού Καθαριότητας και
Προστασίας περιβάλ λοντος του Δήμου μας, Έτους 2019

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ώρα θέμα 7 ο , 8 ο , 9 ο , 10, 11 ο , 12 ο , 13 ο όλα αφορούν τα τέλη.
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Κος ……….:
Με μία εξήγηση…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Νομίζω να εισηγηθεί ο Αντιδήμαρχος, να μας δώσει την εικόνα για
όλα αυτά και να γίνει η συνολική τοποθέτηση, συμφων ούμε
συνάδελφοι;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε.
Κος ……….:
Μέχρι το 13.
Κα ……….:
Ναι, ναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Μέχρι και το 13 ναι.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, τώρα βέβαια συνολική συζήτηση θα γίνει και στον
προϋπολογισμό, δηλαδή γιατί είναι ένα κομμάτι όλο αυτό του
προϋπολογισμού, που θα κατεβάσουμε. Δεν υπάρχουν διαφορές
σε

σχέση

με

πέρσι,

μία

διαφορά

υπάρχει

όσον

αφορά

στεγασμένους και μη στεγασμένους χώρους, που κυρίως είναι για
τα μεγάλα, για σούπερ μάρκετ, βιοτεχνίες, βενζινάδικα και όλα
αυτά.
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Απ’ αυτό θεωρούμε ότι μπορεί να… Η μικρή αυτή αύξηση να
μας αποφέρει γύρω στα 60.000, τα οποία θα πέσουν στην κάλυψη
διαφόρων λειτουργικών δαπανών…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Είναι, τώρα εγώ το έχω ενιαίο σαν κείμενο…
Κος ……….:
…αυτό που λες... ( ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Για

τους

στεγασμένους

και

τους

μη

στεγασμένους

χώρους,

δηλαδή η δυνατότητα που σου δίνει να αυξάνεις τον συντελεστή
μέχρι 20%. Αυτό συνολικά, η μόνη διαφορά δηλαδή που υπάρχει
σε σχέση με τα τέλη τα περσινά. Α υτό κυρίως είναι για τους
μεγάλες μονάδες επιχειρησιακές, δηλαδή…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Τ ώρα, επειδή το έχουμε ξεχωριστά να σου πω, μισό λεπτάκι
Κώστα, γιατί εγώ το έχω σαν κείμενο ενιαίο. Ένα λεπτό να σου
πω.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν είναι ο καθορισμός φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων…
Κος ……….:
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(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ναι, το 8 εντάξει.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Όχι

αυτό

που

λέει

ο

φόρος,

καθορισμός

φόρου

ηλεκτροδοτούμενων χώρων. Ο φόρος ηλεκτ ροδοτούμενων χώρων
για το 2019 είναι σε 0,20 ανά τετραγωνικό, για τους δε μη
στεγασμένους στο 0,10.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Ναι, η μία αλλαγή είναι αυτή και η δεύτερη αλλαγή είναι η
ενιαιοποίηση που γίνεται πλέο ν όσον αφορά την Καραϊσκάκη, που
δεν χωρίζεται σε δύο ζώνες και υπάρχει μια αντίληψη στην
Οικονομική Υπηρεσία σαν μια ενιαία ζώνη.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

άλλο

ερώτημα,

ναι

αν

υπάρχει

ερώτημα

ο

Ασπρογέρακας.
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Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Και το 12 και το 13. Τ ο 12 είναι σαφές, αστικά απορρίμματα,
παλαιά έπιπλα και τα λοιπά. Εντάξει, για το τέλος αποκομιδής.
Και το 13 είναι ειδικού τέλους αποκομιδής…
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Τ η μεταφορά, τη διάθεση δεν μιλάμε για μπ άζα μιλάμε για τα
νοσοκομεία. Λοιπόν θα πω το εξής μόνο, ειδικά για το 12 για την
αποκομιδή, μεταφορά και διάθεση έπιπλα, ιστορίες και τα λοιπά,
εγώ το έχω πει επανειλημμένα εδώ μέσα, αυτό θα πρέπει να
εφαρμοστεί στην πράξη. Δηλαδή το τέλος να εισπράττεται .

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλο ερώτημα συνάδελφοι; Ο κος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Κάτι

για

τα

τέλη

τώρα,

γενικότερα,

δηλαδή

εντάξει

εμείς

καθορίζουμε τις τιμές, σε σχέση με την εισπραξιμότητα τι γίνεται;
Δηλαδή θέλω να πω, υπάρχει κάπο ιος, μπορεί κάποιος τέσσερα
χρόνια να μην έχει πληρώσει; Δηλαδή ποιες είναι οι διαδικασίες
που τον ελέγχουμε; Εντάξει, κάποιες φορές που θέλει κάτι να
κάνει και έρχεται στο Δήμο, αυτό το κάνουν και άλλοι Δήμοι και
λόγω αδυναμίας ηλεκτρονικής, τον τσιμπάμε και πληρώνει τέλος
πάντων.
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Άλλα γενικώς το 5% το τέλος των καταστημάτων, υπάρχει
κάτι που τους ελέγχουμε περιοδικά, σ’ ένα δύο χρόνια, δηλαδή…
Ή μπορεί να βρεθεί μια επιχείρηση που πέντε χρόνια, τρία
χρόνια,

εντάξει

δύο

δεν

έχει

πληρώσει,

αυτό

κάτι

με

την

εισπραξιμότητα, γενικά.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν όσον αφορά ειδικά τα καταστήματα και το τέλος κάνουμε
το

εξής.

Υπάρχει

Υπηρεσίες,

η

μια

οποία

βάση

δεδομένων

στέλνουμε

στις

τουλάχιστον

κάθε

Οικονομικές
τέλος

της

χρήσης, τουλάχιστον, δηλαδή κάποια στιγμή μπορεί να στείλουμε
και στη μέση της χρονιάς, αλλά τουλάχιστον κάθε τέλος της
χρήσης στην ΑΑΔΕ τα ΑΦΜ, προκειμένου όσοι δεν έχουν φέρει
τις δηλώσεις να βεβαιώνονται το 5 και το μισό τοις εκατό σε
όλους.
Απ’ αυτό δεν υπάρχει εικόνα ότι κάπο ιος έχει ξεφύγει τρία –
τέσσερα

–

πέντε

χρόνια

και

τα

λοιπά.

Πού

υπάρχει

όμως

πρόβλημα; Υπάρχει πρόβλημα πάρα πολύ στο τέλος, αυτό που
λέμε στην κατάληψη κοινόχρηστων, ειδικά από κάδους, τους
μεγάλους που είναι για τα μπάζα. Εκεί πραγματικά έρχονται από
γειτονιές και μας λένε ξέρετε ο άλλος το έχει δύο χρόνια. Δεν έχει
έρθει ποτέ στο Δήμο και όταν πάμε εκεί, μπαίνεις σ’ ένα κυκεώνα
να αποδείξεις πόσο καιρό το έχει και τι τέλος θα του βάλεις. Και
αρχίζει μια άλλη ιστορία.

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

61

Εκεί υπάρχει πρόβλημα, δηλαδή υπάρχ ουν περιπτώσεις,
που έχουμε έρθει και σε αντιδικία με κόσμο, γιατί ενώ το έχει και
όλοι το λένε , κανένας δεν έρχεται να στο βεβαιώσει. Γενικά
υπάρχει

μια

βάση

δεδομένων

για

τα

μαγαζιά,

ειδικά

τα

υγειονομικού ενδιαφέροντος, η οποία λειτουργεί πάρα πολύ καλά
αυτή τη στιγμή.
Εάν είχαμε καλύτερη ανταπόκριση από την ΑΑΔΕ, γιατί τα
στοιχεία

δεν

έρχονται

πάντα

άμεσα,

δηλαδή

μπορεί

να

τα

ζητήσεις τώρα και να σου έρθουν σ’ ένα τετράμηνο, θα υπήρχε
και βελτίωση στην εισπραξιμότητα σίγουρα.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αν δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις συνάδελφοι να πάρουν το
λόγο. Κε Μποζίκ συμφωνείτε; Συμφωνείτε. Ο κος Ντηνιακός;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Θα συμφωνήσουμε, ωστόσο ένα σχόλιο – παρατήρηση σε όλα
αυτά. Κλείνοντας φέτος η Δημοτική αρχή την πενταετή, για πρώτη
φορά, θητεία της, ήτοι ένα χρόνο παραπάνω, σας πειράζει αυτό
αλλά δεν πειράζει εντάξει.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εντάξει, εμένα δεν με πειράζει, εσείς σας βλέπω αγχωμένο, σας
βλέπω λίγο διαφοροποιημένο…
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ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Εντάξει καλά. Τ ι σχέση αυτό τώρ α, το ένα με το άλλο; Εντάξει.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Δηλαδή εσείς κάνετε ότι δεν σας λέει ο…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελάτε συνάδελφοι, μην το…
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Υπονοείτε…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχουμε 29 θέματα σοβαρά για το Δήμο, προεκλ ογική περίοδος
υπάρχει, θα τα πούμε και από τα μικρόφωνα…
Κος ……….:
Όχι ακριβώς…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάμε κε Ντηνιακέ έχετε το λόγο.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Λοιπόν, σ’ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι όπου σταθείς και όπου
βρεθείς, νούμερο ένα θέμα είναι η καθαριότητα. Αυτή η Δημοτική
Αρχή έχει αποτύχει παταγωδώς, γενικότερα, αλλά ειδικότερα το
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πρώτο θέμα που ακούς είναι αυτό. Θα λέγαμε ότι τουλάχιστον τα
δημοτικά τέλη, που όντως σε σχέση με άλλες περιοχές είναι
υψηλά, θα έπρεπε τουλάχιστον η πόλη να έχει επίπεδο σωστό,
ως προς την καθαριότητα. Δεν λέω να είναι πεντακάθαρη, γιατί τα
προβλήματα υπήρχαν.
Ωστόσο τα προβλήματα θα μπορούσαν να είχαν λυθεί σ’ ένα
βαθμό και όχι να φτάνουμε στο τελευταίο εξάμηνο της πενταετίας,
για να έρθουν κάποια μηχανήματα, τα οποία παίρνουμε με δάν ειο.
Θέλω

να

καταλήξω

ολοκλήρου,

μακάρι

ότι
να

εντέλει
λυθεί,

το

γιατί

πρόβλημα,
είναι

αν

διαρκής

λυθεί

εξ

αγώνας

η

καθαριότητα, πάλι η λύση θα έρθει εις βάρος των δημοτών.
Εν πάση περιπτώσει αυτή είναι μια πολιτική επιλογή κι εμείς
ψηφίσαμε προκειμένου ν α λυθεί το θέμα. Χωρίς να μπαίνω σε
τεχνοκρατικές εισηγήσεις, θα έλεγα όμως ότι δεδομένου ότι
πήραμε την απόφαση να πάρουμε ένα δάνειο, ενδεχόμενα τα
δημοτικά αυτά τέλη θα μπορούσαν να μειωθούν έστω σ’ ένα
ποσοστό. Εφόσον κάναμε την επιλογή να επιβαρυνθούμ ε με τον
άλλο τρόπο, τουλάχιστον οι δημότες, οι καταστηματάρχες να
ελαφρυνθούν από την άλλη πλευρά. Αυτό

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ψηφίζεται; Κε Ντηνιακέ. Ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν, εν συντομία θέλω να πω, καταψηφίζω όπως και τα
προηγούμενα χρόνια τη βάση των ανταποδοτικών τελών, που
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είναι το 1,69 και που έχει επίπτωση συνολικά στη ζωή της π όλης.
Δεν θα το αναλύσω απόψε, έχω αρθρογραφήσει πάρα πολλές
φορές, πιστεύω ότι είναι εγκλωβισμένη η Δημοτική Αρχή σε μια
λογική, εγκλωβίστηκε δηλαδή από την αρχή, γιατί δεν έκανε
τίποτα και τώρα δεν κάνει. Σε μια λογική που όλοι οι άλλοι Δήμοι
στην Αττική έχουν κάτι να παρουσιάσουν σ’ αυτό που λέγεται
μείωση του όγκου στην πηγή, ανακύκλωση και τα σχετικά, για να
μην τα αναλύσω αυτή τη στιγμή.
Στο οποίο θα είχαμε εξοικονόμηση και σε χρήματα και στην
κατανάλωση υλικών και πριν το καλοκαίρι, όχι πριν το καλοκαίρι
μετά το καλοκαίρι στη συζήτηση που κάναμε για το χαρτοφάγο,
εκεί απέδειξα ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μια μείωση, γιατί μια
σειρά… Δηλαδή το ένα τέταρτο των χαρτιών, το ένα τέταρτο του
όγκου των 19.145 τέλος πάντων τόνων, που είναι χαρτί και χαρτί
συσκευασίας, 2.200, 2.300 άθροισμα 4.500, θα μπορούσαν να
ελαφρύνουν το Δήμο κατ’ έτος, τουλάχιστον από 170 έως 220.000
μάξιμουμ.
Και

παράλληλα

β έβαια

με

την

εφαρμογή

πρωτόκολλων

συνεργασίας και με τις αντίστοιχες Υπηρεσίες που υπάρχουν,
υπάρχουν 33 τέτοιες, σύμφωνα που μπορούν να γίνουν με
αντίστοιχες

εταιρίες

θα

μπορούσαμε

είτε

να

εξοικονομούμε

χρήματα, είτε να παίρνουμε χρήματα. Και θα μπορούσαμ ε να
έχουμε μια εξοικονόμηση της τάξεως, το έχω ολοκληρώσει μαζί με
τους συνεργάτες μου αυτό το διάστημα ακόμα πιο πολύ.
Θεωρητικά βγαίνει ένα νούμερο 600.000, 300.000 να μην
πληρώνεις

και

300.000

να

κερδίζεις,

παίρνοντας

υπόψη

τα

ελληνικά δεδομένα, τις ν οοτροπίες, τις γραφειοκρατίες και όλα
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αυτά τα ζητήματα, σε πρώτη φάση θα μπορούσαμε να έχουμε μια
απώλεια της τάξεως του 50%, δεν είναι, όπου έχει εφαρμοστεί δεν
υπάρχει μεγαλύτερη απώλεια. Επομένως παίρνω αυτό σα βάση
και τα επόμενα έτη, με την εκπαίδευση του πληθυσμού των
εργαζομένων

και

αντίστοιχες

καμπάνιες

θα

μπορούσαμε

να

έχουμε αυτό το πράγμα, να έχουμε αυτή τη βελτίωση.
Και κατά συνέπεια, όπως έχω πει δημόσια, θα μπορούσαμε
κάθε χρόνο να παίρνουμε ενάμισι απορριμματοφόρο, ώστε μέσα
στην τετραετία να μην… Και από την αρχή να μην περιμένουμε
μια τετραετία, να μπορέσει να γίνει μια κλιμάκωση ενεργειών σ’
αυτή την κατεύθυνση.
Τ ώρα, όπως είπα και προηγουμένως, θα ήθελα, έψαξα να
βρω τα χαρτιά μου αλλά δεν θυμάμαι δεν θέλω, αν θέλει ο
Αντιδήμαρχος ας απα ντήσεις. Στις παρατηρήσεις που κάναμε για
τον ισολογισμό, νομίζω ότι δεν είχαμε έρευνα τυχαίου δείγματος,
να δούμε αν στα ανταποδοτικά τέλη ισχύουν αυτά τα οποία
δηλώνουν οι πολίτες.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, έχουμε … Θέλω να μου απαντήσεις αν υπάρχει αυτό. Αν
δηλαδή γίνονται αυτοί οι τυχαίοι έλεγχοι και τι μας δείχνουν, τόσο
στην κατηγορία των πολιτών, που δεν νομίζω ότι εκεί πέρα
υπάρχει πρόβλημα, εκεί μόνο υπάρχουν εκ παραδρομής και τα
λοιπά, τα γνωστά που υπάρχουν στα συμβόλαια των σπιτιών,
που άλλα έχουν ας το πούμε αναγνωριστεί και άλλα δεν έχουν
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αναγνωριστεί. Αυτές είναι διαφορές πολύ μικρές της τάξεως του
10%, που δεν νομίζω ότι επηρεάζουν το αποτέλεσμα.
Αλλά θα ήθελα να ξέρω αν στις βιοτεχνίες, βιομηχανίες,
τράπεζες και λοιπά έχουν επισημανθεί οι παρατυπίες. Αυτά να
μην σας κουράζω απόψε. Λοιπόν τελείωσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Σπηλιόπουλο , ο κος Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Τ α πρώτα χρόνια της θητείας ψηφίζαμε τις αντίστοιχες εισηγήσεις
για τα δημοτικά τέλη , στη λογική ότι συμφωνούσαμε με τη μικρή
μείωση που είχε προταθεί. Έχουμε πει όμως πάρα πολλές φορές
ότι

ο

Δήμος

δυσανάλογα

Χαϊδαρίου
δημοτικά

είναι

τέλη,

ένας
οι

Δήμος

δημότες

που
του

πληρώνει
πληρώνουν

δυσανάλογα δημοτικά τέλη, σε σύγκριση και με άλλους Δήμους
της Αττικής, αλλά και σε σύγκριση και με την ποιότητα, την
αποτελεσματικότητα που υπάρχει στις συγκεκριμένες Υπηρεσίες
των ανταποδοτικών.
Θεωρούμε ότι ο χρόνος ήταν πάρα πολύς για να έχουν
υπάρξει συγκεκριμένες δράσεις και στο κομμάτι της καθαριότ ητας
των απορριμμάτων και στο κομμάτι του οδοφωτισμού. Όπως
ακριβώς κάναμε και πέρσι και φέτος θα καταψηφίσουμε.
Είναι νομίζω το πρώτο μέλημα οποιασδήποτε Δημοτικής
Αρχής στο μέλλον και αναφέρομαι στην επόμενη θητεία, να
μειώσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τα δημ οτικά τέλη και βέβαια για να
το πετύχει αυτό θα πρέπει να προχωρήσει σε συγκεκριμένες
δράσεις, με αποτελεσματικότητα που μπορεί να υπάρξει μέσα σε
δύο χρόνια το πολύ, μπορούμε να έχουμε και σύγχρονο στόλων
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απορριμμάτων και καλύτερη πολιτική για την ανακύκλ ωση, πολύ
καλύτερα αποτελέσματα για τον δημότη και στο κομμάτι της
διαχείρισης απορριμμάτων και πολύ περισσότερο στο κομμάτι του
οδοφωτισμού, όπου μπορούμε να πετύχουμε σημαντικές μειώσεις
με συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα στην κατανάλωση,
αλλά και πολύ καλύτερο φωτισμό στην πόλη μας.
Μια πόλη που θεωρείται γενικά σκοτεινή και έχει πολλά
επικίνδυνα

σημεία.

Είναι

θέμα

πολιτικής

αντίληψης

και

αντιμετώπισης σε αυτούς τους δύο τομείς και ουσιαστικά αυτό
θέλουμε να καταδείξουμε και με την αρνητική μας ψήφο. Νομίζω
όμως θα πρέπει να αποτελέσει προτεραιότητα στο μέλλον για να
έχουμε

πολύ

καλύτερα

αποτελέσματα,

αλλά

και

σημαντικές

μειώσεις στα δημοτικά τέλη.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κο Δρούλια. Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Πρόεδρε επιγραμματικά θα πω και πέρσι τα είχα ψηφίσει, θα τα
ψηφίσω και τώρα με μια δήλωση συγχρόνως. Τ α ψηφίζω τα
δημοτικά τέλη, γιατί διαφορετικά έτσι όπως είναι θα βρεθούμε
κυριολεκτικά στον αέρα, καταψηφίζοντας συγχρόνως όμως τα
αιματοβαμμένα,

κατά

την

τ ότε

αντιπολίτευση

και

σημερινή

κυβέρνηση, πλεονάσματα όπου για 500 ευρώ συν ένα λεπτό,
προχωράνε σε κατασχέσεις και έχουμε φτάσει σε 4.800.000
κατασχέσεις σπιτιών, λογαριασμών και τα λοιπά. Τ ίποτε άλλο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

άλλος

συνάδελφος

που

θέλει

για

τα

τ έλη;

Ο

κος

Τ ροχίδης.
Κος ΤΡΟΧΙΔΗΣ:
Όχι ακριβώς για τα τέλη, δεν θα ήθελαν να μιλήσω, αλλά με
αφορμή, μου την έδωσε ο κος Ντηνιακός με βάση την καθαριότητα
που αναφέρθηκε σε ορισμένα πράγματα, είπε πως πρέπει να είναι
η πόλη και τα λοιπά. Αλλά όταν μιλάμε γ ια τέτοια πράγματα,
πρέπει να δίνουμε κι εμείς το παράδειγμα και να είμαστε κι εμείς
αυτό που λέμε και που ζητάει η καθαριότητα.
Πραγματικά δεν ήθελα να το αναφέρω αυτό καθόλου, το έχω
μέρες, το έχω εδώ στο κινητό μου, έχω βγάλει τις φωτογραφίες
μου και δεν ήθελα να το αναφέρω καθόλου, όπως κάνει κάθε
φορά ο κος Ντηνιακός, με το παραμικρό μας βγάζει στη σέντρα,
αλλά θα το αναφέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Έκανε προχθές τα εγκαίνιά του ο κος Ντηνιακός, έβγαλε το
λοιπόν κάποια τούβλα, περιποιήθηκε βέβαια το ε κλογικό του
κέντρο και τα λοιπά, έβγαλε το λοιπόν κάτι τούβλα που του
έφυγαν από πάνω εκεί στο όριο που έχει τα τουβλάκια αυτά τα
μικρά και πού τα πετάξανε; Μέσα στα παρτέρια του Δήμου. Εγώ
τις φωτογραφίες τις έχω. Πρέπει πρώτα να κοιτάμε να μην
κάνουμε κριτική, να είμαστε εντάξει στην καθαριότητα, εντάξει να
είμαστε στις υποχρεώσεις μας και όχι να δίνουμε εμείς τα
παραδείγματα, τα βγάζουν από το εκλογικό μας κέντρο και τα
πετάμε απέναντι μέσα στα παρτέρια του Δήμου.
Εδώ είναι τα στοιχεία, όποτε θέλετε τα βγάζουμε.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:

18η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 30 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

69

Να απαντήσω γιατί είναι…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όχι

στο

τέλος. Να πάρουν το Σώμα το λόγο, ποιοι άλλοι

συνάδελφοι θέλουν να μιλήσουν για τα τέλη; Η κα Γεωργιάδη,
άλλος; Ο κος Βορρέας, άλλος; Ωραία κα Γεωργιάδη.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Καλησπέρα.

Για

να

πω

την

αλήθεια

χθες

δεν

ήμουν

στην

Οικονομική Επιτροπή, για να πω την άποψή μου εκεί. Περίμενα,
θα ήθελα να υπήρχε μία μείωση των δημοτικών τελών. Υπάρχουν
Δήμοι στην Αθήνα που έχουν πολύ χαμηλότερα δημοτικά τέλη,
απ’ ότι ο Δήμος μας. Δε ν ξέρουμε με ποια σκεπτική πήρατε την
απόφαση να παραμείνουν στα ίδια επίπεδα, με ποια λογική
δηλαδή.
Έχω στο μυαλό μου κάποιο συγκεκριμένο Δήμο, ο οποίος
έχει

πάρα

πολύ

χαμηλά

τέλη,

πάρα

πολύ

χαμηλά

1,15,

παράλληλα αύξησε τις επενδύσεις όσον αφορά την κ αθαριότητα,
αγοράζοντας

καινούργιο

στόλο

και

αντικαθιστώντας

1.500

κάδους. Θα ήθελα πραγματικά να δω μία μείωση, αλλά θα ήθελα
να ξέρω και για τους λόγους για τους οποίους δεν έγινε αυτή η
μείωση και παρέμεινε. Δεν ξέρω αν μπορώ να κάνω πρόταση και
αν μπορεί να γίνει και αποδεκτή για τη μείωση των δημοτικών
τελών.
Επίσης, θα πω κάτι που είχα ζητήσει και πέρσι να μπει ως
ξεχωριστή ομάδα η μείωση των τελών όσον αφορά τους κατοίκους
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τους οποίους γίνονται οι λαϊκές αγορές. Επειδή οι συγκεκριμένοι
κάδοι

εκεί

επ ιβαρύνονται

για

πάρα

πολλές

δεκαετίες,

πολύ

περισσότερο από κάποιοι άλλοι συμπολίτες μας. Αλλά επειδή
κατανοώ, θα ήθελα όμως να πάρω απάντηση για ποιο λόγο δεν
έγινε περισσότερη μείωση των δημοτικών τελών.
Θα ήταν επιθυμία μου, να φτάσουμε αν όχι στο 1,15
συγκεκριμένου Δήμου. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Βορρέας.
Κος ΒΟΡΡΕΑΣ:
Εγώ

παρατήρησα

ένα

πράγμα

αγαπητοί

συνάδελφοι.

Όλοι

μιλήσαν, όσοι τουλάχιστον μίλησαν για μείωση των δημοτικών
τελών έχουν μια αντίφαση. Στηρίζουν κόμματα που ψηφίζουν
Κλεισθένη και Καλλικράτη, ψηφίζουν κόμματα τα οποία λένε
αύξηση των δημοτικών τελών, όχι ακριβώς έτσι, αυτοτέλεια των
Δήμων στα οικονομικά απέναντι από τον κρατικό προϋπολογισμό,
να μην περιμένουν δηλαδή τον κρατικό προϋπολογισμό να τους
λύσει το πρόβλημα, αλλά να έχο υν φοροληπτική ικανότητα.
Και από την άλλη μεριά εδώ μέσα λένε να μειώσει ο Δήμος
τα τέλη, τα οποία είναι μόνο για την καθαριότητα και για τον
ηλεκτροφωτισμό, ενώ την ίδια ώρα στηρίζουν κόμματα, τα οποία
λένε βάλτε καινούργιους φόρους. Εγώ δεν θα τρελαθώ σύντροφοι
σ’ αυτή την ηλικία που είμαι, συγγνώμη για το σύντροφοι δεν θα
ήθελα να σας προσβάλλω. Συνάδελφοι ήθελα να πω.
Δεν είναι δυνατόν λοιπόν από την μια μεριά να στηρίζεται
αυτά τα κόμματα στο σύνολο από την σημερινή κυβέρνηση με τον
Α ή Β τρόπο μέχρ ι τα κόμματα της αντιπολίτευσης και από την
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άλλη μεριά να ερχόσαστε να μας λέτε να μειώσουμε τους φόρους.
Δηλαδή γιατί να τους μειώσουμε; Τ ους είχατε μειώσει ποτέ εσείς
όταν είχατε εξουσία οι οποιοιδήποτε εδώ μέσα; Και είσαστε
αρκετοί.
Λοιπόν, τέλος πάντω ν αυτό. Αυτό έχει μια συνέπεια ο
αντιπολιτευτικός σας λόγος και μην παίρνετε φόρα λόγω εκλογών
να λέτε πράγματα που τελικά δεν σας τιμούν, γιατί δεν έχουν
συνέπεια απέναντι σ’ αυτά που κάνετε.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για ένα λεπτό ο κος Ντηνιακός επί προσωπικού που έβαλε.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Δεν το γνωρίζω το θέμα, εγώ αυτό που ξέρω είναι ότι είχαμε
βάλει κάδο, τα μπάζα μας ήταν εκεί, αν υπάρχει κάτι άλλο ή
κάποιος

παρέκκλινε

να

το

δούμε

μετά

και

φυσικά

είναι

καταδικαστέο. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να είμα ι ειλικρινής,
καθαρός και συνεπής στη στάση ζωής μου, να μην κρύβομαι σε
λόγια, σε έργα και να μην είμαι υποκριτής.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Δήμαρχος.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, ξεκινώντας να πω ότι εμείς πολιτικά, συμφωνώντας και
με τον Κώστα Βορρέα, γιατί π ραγματικά το έπιασε ακριβώς το
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θέμα, εμείς είμαστε αυτοί που δεν θέλουμε να υπάρχουν δημοτικά
τέλη, ούτε άλλων ειδών τέλη και φόροι. Εμείς λέμε ότι θα πρέπει
η φορολόγηση να γίνεται στην πηγή, δηλαδή ο καθένας να
φορολογείται ανάλογα με το εισόδημά του, να μην υπάρχουν
έμμεσοι φόροι, όπου όταν έχεις 70% έμμεσους φόρους και 30%,
καταλαβαίνετε ότι επιμερίζετε γιατί στην καθημερινότητα, στον
έμμεσο φόρο πληρώνει τα ίδια ο εργαζόμενος, ο άνεργος, ο
συνταξιούχος μ’ αυτόν που έχει δισεκατομμύρια.
Άρα λοιπόν ξεκι νάμε από ένα άδικο φορολογικό σύστημα, το
οποίο αναγκάζει τον κόσμο να πληρώνει φόρους και τέλη σ’ αυτό
το ύψος και πολλές φορές να μην μπορεί να ανταποκρίνεται ούτε
σ’ αυτά τα στοιχειώδη, ούτε στις στοιχειώδεις υποχρεώσεις. Και
να αναγκάζεται να πληρώνει για τον πολιτισμό, τον αθλητισμό, να
πηγαίνει το παιδάκι του σε μία δραστηριότητα, οπουδήποτε.
Άρα

λοιπόν

αν

οι

Δήμοι

χρηματοδοτούνταν

από

έναν

προϋπολογισμό ο οποίος θα έπαιρνε λεφτά, σύμφωνα με το
εισόδημα του καθενός δεν θα είχαμε αυτά τα προβλήματα, π ου
συζητάμε σήμερα.
Δεύτερο θέμα. Τ α ανταποδοτικά τέλη, όπως το λέει και η
λέξη προσαρμόζονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε Δήμου.
Τ ώρα πάμε στη διαχείριση, δηλαδή πώς γίνεται η διαχείριση πια
του θέματος και δεν διαμορφώσαμε εμείς αυτό το ύψος των
δημοτικών τελών, αυτά ήταν διαμορφωμένα από πολλά χρόνια
πριν. Δηλαδή το Χαϊδάρι είχε τα πιο ψηλά δημοτικά τέλη απ’
όλους τους Δήμους, αυτό είναι δεδομένο και ήταν πολλά χρόνια
πριν.
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Εμείς όταν αναλάβαμε πήγαμε σε γενναία μείωση σε πολλές
κατηγορίες συμπ ολιτών μας και το έχουμε πει και το έχουμε
ψηφίσει εδώ μέσα αυτό. Σε ΑΜΕΑ, σε ανήμπορους, βέβαια μας
επέστρεψε η Αποκεντρωμένη δεν ενέκρινε στους άνεργους, που
ψηφίσαμε τη μείωση των δημοτικών τελών, αλλά υπάρχουν πάρα
πολλές μειώσεις, που πραγματικά καλό θα είναι να έρθετε να
δείτε σε πόσους συμπολίτες μας και πόσοι έρχονται κάθε μέρα,
έρχονται τα αιτήματα, που μπαίνουν σ’ αυτό το σύστημα των
μειώσεων ή της κατάργησης των δημοτικών τελών.
Έχουμε δηλαδή πάρα πολλές μειώσεις. Πρέπει να πούμε
εδώ ότι η ιδιαι τερότητα που έλεγα πριν για το Χαϊδάρι, που άλλοι
Δήμοι δεν έχουν, είναι ότι είναι πολύ μεγάλος Δήμος σε έκταση,
έχουμε αυτά που λέγαμε προηγουμένως τα κλαδέματα, τα μπάζα,
γιατί όταν έχεις μία έκταση 10 φορές μεγαλύτερη από έναν
διπλανό Δήμο και Δήμοι που είναι και πολύ μεγαλύτεροι και
πρέπει

να

γίνονται

και

πολύ

μεγαλύτερα

δρομολόγια

των

αυτοκινήτων, να παίρνεις λιγότερους κάδους απ’ ότι σε μία
πυκνοκατοικημένη περιοχή , όπου πηγαίνει ένα απορριμματοφόρο
και μαζεύει τους κάδους από πολυκατοικίες, που είναι πολύ πιο
συγκεντρωμένοι.
Εδώ δηλαδή έχουμε πολλαπλάσιο χρόνο προσωπικό και
αυτοκίνητα, απ’ ότι έχει ένας Δήμος που έχει, γι’ αυτό σας λέω ότι
είναι και άδικο, γιατί ανάλογα με την περιοχή που μένει ο καθένας
και τις ιδιαιτερότητες του Δήμου, οι Δήμοι έχο υν προσαρμόσει τα
τέλη τα οποία βγαίνουν, αφού είναι ανταποδοτικά σε σχέση με τα
έξοδα τα οποία έχει ένας Δήμος.
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Αυτό εμείς το καταγγέλλουμε σαν άδικο, σας λέω και πάλι
και δεν συμφωνούμε. Αλλά αν πας τώρα στο 1,15, που εγώ
συμφωνώ να είναι μηδέν, ούτε 1, 15 δεν συμφωνούμε. Αν πας στο
1,15 η Υπηρεσία Καθαριότητας δεν θα μπορεί να ανταποκριθεί
ούτε στη μισή δουλειά απ’ αυτή που κάνει σήμερα. Δηλαδή
υπάρχουν και διάφορα τέτοια θέματα.
Να πω εδώ, γιατί μπαίνει το θέμα της καθαριότητας. Μην
ξεχνάτε όταν αναλά βαμε τι κάναμε; Η πρώτη κίνηση που κάναμε
ποια ήταν θυμάστε; Εθελοντικός καθαρισμός. Βρήκαμε μια πόλη
σε απόλυτο χάλι και αρχίσαμε και κάναμε, θυμάστε πόσες φορές
εδώ μαζευτήκαμε, βέβαια δεν ήταν... η Ειρήνη προς τιμήν της
ήταν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι . Αλλά κάναμε πραγματικά
τρομερή

προσπάθεια

για

να

βάλουμε

σε

μια

τάξη

την

καθαριότητα.
Έλα

όμως

που

δεν

είχαμε

ούτε

μηχανήματα

ούτε

προσωπικό. Και πώς να το λύσεις αυτό το πρόβλημα όταν έχεις
μπει σε μια μνημονιακή περίοδο, η οποία μας είχε στραγγαλίσει
εντελώς. Δηλαδή καταλαβαίνετε πόσο σύνθετο και πόσο δύσκολο
ήταν το πρόβλημα αυτής της διαχείρισης. Προσπαθήσαμε λοιπόν
από τα ίδια έσοδα να πάρουμε κάποια στοιχειώδη αυτοκίνητα και
παράλληλα να κάνουμε τις διαδικασίες για να πάρουμε το μεγάλο
δάνειο, για να πάρουμε όλο αυτό το στόλο των αυτοκινήτων.
Παράλληλα,
αυτοκινήτων,
αυτοκίνητα

των

που

έξω
οκτώ
θα

από

το

στόλο

αυτοκινήτων

πάρουμε

τώρα,

δηλαδή

δέκα
τι

πόσα

κάναμε;

αυτών

των

είναι,

δέκα

Πήραμε

ένα

φορτηγό, ένα ανυψωτικό που δεν υπήρχε γιατί ήταν χαμηλ ό και
δεν μπορούσαμε ούτε λάμπες να αλλάξουμε, ένα JCB, το οποίο
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είχε κλαπεί, θυμάστε έτσι; Τ ο οποίο δεν βρέθηκε ποτέ βέβαια και
δεν είχε JCB ο Δήμος, δηλαδή δεν είχε φορτωτή για να φορτώνει
τα αυτοκίνητα και στην πορεία πήραμε μετά άλλο ένα φορτηγό,
τέλος πάντων, πήραμε δύο 4Χ4 και διάφορα άλλα αυτοκίνητα
Τ ώρα για τη μεγάλη αγορά, γιατί εδώ ειπώθηκε κάτι, για το
μοναδικό δάνειο το οποίο πήραμε όλοι και κάτω από αυτές τις
δυσκολίες

που

σας

είπα

πριν.

Ακούστε

τώρα

εδώ,

τα

προηγούμενα δάνεια έτσι; Από το 200 0 μέχρι το 2006 Δήμαρχος ο
κος Ντηνιακός, πέντε δάνεια ύψους 8.362.497 ευρώ, 8.362.000
τόσο έχω εδώ αναλυτικά και θέλετε να δείτε γιατί; Εξυπηρέτηση
παλιών οφειλών. Πάμε στο άλλο εξυπηρέτηση ληξιπρόθεσμων
οφειλών προς ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ, … Ελληνικό Δημόσιο, ΔΕΚΟ κ αι
λοιπά.
Υπήρχε τότε μία λογική, να μην πληρώνουμε την ΕΥΔΑΠ,
ήμουν θυμάμαι σε σχολική επιτροπή και σε παιδικούς σταθμούς
και λοιπά και υπήρχε μην πληρώνουμε την ΕΥΔΑΠ αφήστε,
συσσωρεύονταν τα χρέη, ήρθε κάποια στιγμή λοιπόν, είχαν
πλεονάσματα ή οτιδήποτ ε άλλο και ήρθε μια στιγμή να πάρουμε
δάνειο για να πληρώσουμε την ΕΥΔΑΠ.
Πάμε σε άλλο δάνειο. Άλλο δάνειο πάλι για ΕΥΔΑΠ, ΙΚΑ και
λοιπά. Πάμε σε άλλο, εξόφληση πάλι ληξιπρόθεσμων οφειλών
προς ιδιώτες και τους δικαιούχους από τελεσίδικες δικαστικές
αποφάσεις δικαιούχων που διεκδικούσαν αυτά τα οποία δεν τους
είχαν δοθεί. Γιατί μην ξεχνάτε ότι τώρα μπορεί να πληρώνει ο
Δήμος κάθε μήνα και να μην υπάρχουν επαγγελματίες οι οποίοι
να διαμαρτύρονται, παλιότερα για να πληρωθεί ο επαγγελματίας
έπρεπε να φτύσει ιδ ρώτα.
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Έπρεπε να φτύσει αίμα για να πληρωθεί, του χρωστάγανε
για χρόνια και κάνανε λοιπόν προσφυγή, επικαλούμαι συγγνώμη
πάλι τον Αντρέα γιατί είναι χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα
γνωρίζει αυτά. Άλλο δάνειο, μισό λεπτό να δω τώρα, 1.490 που
προέκυψα από την εκτέλεση έργων και προμηθειών πάλι που δεν
είχαν πληρωθεί, θέλετε να συνεχίσω; Λοιπόν αυτά για να δείτε
ποιοι παίρνουν, όλο αυτό το πακέτο είναι δάνεια εκείνης της
περιόδου.
Να δείτε λοιπόν ποιοι παίρνανε δάνεια και εμείς πήραμε εάν
δάνειο μέσα σ’ αυτές τις συγκυρίες, τότε έρρεε το χρήμα, τώρα
λοιπόν σ’ αυτές τις συγκυρίες και παίρνουμε ένα δάνειο σ’ ένα
Δήμο απογυμνωμένο εντελώς από μηχανήματα και βγαίνουνε
κάποιοι και λένε ότι πήρατε δάνειο για να πληρώσετε.
Για

την

ανακύκλωση,

ο

κος

Σπηλιόπουλο ς

έχει

πάρει

εργολαβικά ένα θέμα, το οποίο δεν το γνωρίζει και καλά και
παραπληροφορεί. Κάνει κάτι υπολογισμούς εκεί που ειλικρινά
είναι… Πρέπει να γνωρίζει ο κος Σπηλιόπουλος ότι η ποσότητα
της ανακύκλωσης, που έχει αυξηθεί κατά πολύ τα τελευταία
χρόνια, δηλαδή τα κιλά, το ….. των ανακυκλούμενων υλικών είναι
πολύ περισσότερο απ’ ότι ήταν πριν από 4 -5 χρόνια.
Αυτό λοιπόν δεν πληρώνεται από το Δήμο, δεν πληρώνουμε
στην εταιρία της ανακύκλωσης, αυτό γίνεται δωρεάν. Μας χρεώνει
ότι αυτό το ….. το πληρώνουμε, δηλαδή είναι απίστευτη λογική
αυτή και οι αλχημείες στους υπολογισμούς τους οποίους κάνει.
Και θα παίρναμε λέει ενάμισι απορριμματοφόρο κάθε χρόνο,
δηλαδή απίστευτα πράγματα, έτσι.
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Τ ο χαρτί λοιπόν είτε μέσω χαρτοφάγου, είτε μέσω σας είπα
και την άλλη φορά , όλα τα συστήματα ανακύκλωσης που έχουμε
μέχρι τώρα και δυστυχώς πάει να βγάλει από πάνω του τις
ευθύνες του κεντρικού σχεδιασμού και του κράτους και της
Περιφέρειας, που έπρεπε να έχουν λύσει αυτά τα προβλήματα,
που έπρεπε να έχουν πει ελάτε εδώ Δήμοι κα θίστε κάτω, τι
ανακυκλούμενα, πόσοι κάδοι πρέπει να είναι; Για γυαλί, για
σίδερο, για ξύλο και για χαρτί;
Άρα χρειάζονται λοιπόν, όλοι αυτοί οι κάδοι χρειάζονται
ξεχωριστά απορριμματοφόρα για να πάρεις το κάθε υλικό απ’
αυτά

και

ξεχωριστοί

χώροι

που

θα

π άνε.

Έκανε

αυτό

το

σχεδιασμό η Περιφέρεια; Πώς θα πάρει ο Δήμος τόσους κάδους
και τόσα αυτοκίνητα, όταν δεν έχει να πάρει αυτή τη στιγμή…
Αλλά πρέπει να σας πω ότι αυτά είτε πάνε στον ίδιο όγκο,
είτε πάνε σε ξεχωριστούς, είναι το ίδιο ακριβώς πράγμα, πάνε για
τον ίδιο σκοπό και δεν πληρώνει ο Δήμος ούτε ένα ευρώ, για να
τελειώνει αυτό το παραμύθι της αλχημείας, των αριθμών που
εμφανίζει ο κος Σπηλιόπουλος.
Τ ελειώνοντας θέλω να πω ότι θα μπορούσαμε, αν θέλετε,
σαν κίνηση – πυροτέχνημα και εντυπωσιασμού να πούμε τώρα
πάμε σε μια μείωση 5% των δημοτικών τελών. Πιστεύετε ότι αυτό
θα

ήταν

έντιμο;

Δηλαδή

να

πάμε

τελευταία

χρονιά,

σε

προεκλογική χρονιά και όταν θα αρχίσει από του χρόνου και να
μην μας ενδιαφέρει, αν κερδίζαμε εμείς θα βλέπαμε μετά, θα το
διαχειριζόμασταν. Αν κερδίσει κάποιος άλλος θα του φορτώναμε
μετά τα ελλείμματα στην πλάτη.
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Κι εμείς θα είχαμε κερδίσει τις εντυπώσεις, γιατί θα λέγαμε
μείωση των δημοτικών τελών. Νομίζω ότι δεν έπρεπε να πάμε
τώρα, του χρόνου και κάτω από τα νέα δεδομένα και της
εξοικονόμησης

που

θα

μηχανημάτων,

γιατί

δεν

έχουμε
θα

με

έχουμε

τη

λειτουργία

πια

έξοδα

των

νέων

συντήρησης

αυτοκινήτων, ανταλλακτικών και λοιπά, που δυστυχώς πηγαίνει
ένα

μεγάλο

κομμάτι

εκεί.

Τ ότε

πιστεύω

ότι

μπορούμε

να

συζητήσουμε σοβαρά την επόμενη χρ ονιά, για μία ουσιαστική
μείωση των δημοτικών τελών.
Κι εγώ συμφωνώ σ’ αυτό Ειρήνη ότι μπορούμε να πάμε του
χρόνου. Να έχουμε όμως τα καινούργια στοιχεία, με τα αυτοκίνητα
που θα έχουμε πάρει, με τα οικονομικά δεδομένα. Να σας πω ότι
κι εμείς αλλάζουμε κά δους, δεν είναι οι άλλοι Δήμοι, κι εμείς
παίρνουμε κάδους, αλλάξαμε φέτος 400 τόσους κάδους, θα
πάρουμε τώρα άλλους, δεν ξέρω, 250, 300 πόσους θα πάρουμε,
δηλαδή… Και φαίνεται αυτό, απ’ ότι βλέπετε, γίνονται αυτές οι
αλλαγές.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε θα ήθελε ς κάτι; Έχει κλείσει κε Τ σατσαμπά ο κύκλος
ρώτησα.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ρώτησα…
Κος ……….:
Να απαντήσω …..(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Όχι δεν μπορείτε, γιατί έκλεισε ο κύκλος δυστυχώς. Κε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Τ ώρα βέβαια, ο….
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έλα τώρα ρε Δήμαρχε, μην μου το κάνεις αυτό τώρα. Κε Μοσχονά
έχετε το λόγο.
Κος ……….:
Περιλαμβάνονται και …. (ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κε Μοσχονά έχετε το λόγο.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Να πω τώρα ότι…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κε Βορρέα σας παρακαλώ.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Σας παρακαλώ, Αντιδήμαρχε έχετε το λόγο για το κλείσιμο. Κε
Τ σατσαμπά παρακ αλώ.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κε Μοσχονά κάντε το κλείσιμο, Αντιδήμαρχε παρακαλώ.
Κος ……….:
Δεν έχουμε κάνει ….(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε παρακαλώ πολύ.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν Αντιδήμαρχε προχώρησε στο κλείσιμο.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Να πω ότι…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κε Μοσχονά προχωρήστε.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Κε Μοσχονά προχωρήστε.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Να πω, ότι αν και…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Νομίζω ότι θα τα συζητήσουμε στον προϋπολογισμό τώρα δεν
είναι… Εκτρέπεται η συζήτηση σε άλλα μονοπ άτια, μόνο μία
παρατήρηση να κάνω όσον αφορά το θέμα της μείωσης, βέβαια
είπε

και

ο

Δήμαρχος,

ξέρετε

μερικές

φορές

ο

κόσμος

αντιλαμβάνεται κάπως διαφορετικό αυτό που μιλάμε για μείωση
δημοτικών τελών. Για παράδειγμα γίνονται πάρα πολλές αιτήσεις,
γιατί πραγματικά υπάρχουν δυνατότητα να μειωθούν κατά 15%
από το συντελεστή τα δημοτικά τέλη σε οικίες.
Έρχονται οι άνθρωποι εδώ κάνουν τις αιτήσεις, πολλοί λίγοι
όμως έρχονται να καταθέσουν τα δικαιολογητικά. Επίσης, το
ξέρουν… Πάρα πολλοί, Ειρήνη, έρχονται και α ρχίζουν και λένε,
φέρνουν ένα λογαριασμό της ΔΕΗ, μας έχει τύχει συνέχεια, γι’
αυτό στο λέω. Όταν λέει η έκπτωση που κάνετε και μας δείχνουν
το

ΦΠΑ,

τις

ανανεώσιμες

πηγές

ενέργειας,

μας

δείχνουν

πράγματα που δεν έχουν σχέση με τα δημοτικά τέλη και το
δημοτικό φόρο, έχουν σχέση με το λογαριασμό της ΔΕΗ και τις
χρεώσεις της ΔΕΗ και νομίζουν ότι ο Δήμος θα έρθει και επειδή
μειώνει, μειώνει όλο το ποσό κατά 20%, το οποίο δεν ισχύει.
Δηλαδή, γι’ αυτό καμιά φορά είναι πολύ καλό να λες να
μειωθούν τα δημοτικά τέλ η, να κάνουμε, να ράνουμε, αλλά
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πάρα πολλές φορές η δυνατότητα που έχεις για 15% φθηνότερα,
αυτή τη στιγμή, κι όμως αυτή τη δυνατότητα δεν την αξιοποιούν,
γιατί θεωρούν ότι η ελάφρυνση που έχεις δεν είναι μεγάλη.
Γι’ αυτό και συμφωνώ με το Δήμαρχο, ό τι η λογική των
τελών, των φόρων και όλων αυτών των επιβαρύνσεων που
μπαίνουν

μ’

αυτό

τον

τρόπο

στον

κόσμο,

είναι

το

κυρίως

πρόβλημα. Δεν λέω ότι δεν πρέπει να μπεις σε μια λογική να
μειώνεις, για παράδειγμα, είναι διαφορετική πλέον η χρέωση στα
καταστήματ α, στα γραφεία στο Χαϊδάρι, απ’ ότι στα μαγαζιά
υγειονομικού ενδιαφέροντος. Αυτό πριν δεν υπήρχε. Τ α δύο
τελευταία χρόνια τακτοποιήθηκε, το οποίο ήταν απαράδεκτο κατά
τη γνώμη μας.
Τ ακτοποιήσεις, μειώσεις σε επαγγελματίες και τα λοιπά, όλα
αυτά γίνονται. Τ ώρα να πάμε σε μια λογική 5, 10% για να
κερδίσει ο άλλος 2 ευρώ και να λένε όλοι τι καλή είναι η Δημοτική
Αρχή, νομίζω ότι δεν είναι σωστό, ούτε είναι… Δεν πρέπει δηλαδή
να χαρακτηρίζει τον πολιτικό λόγο κανενός. Όμως υπάρχουν
πολλά πράγματα που πρέπει να δεις, ένα από τα παραδείγματα
το είπα και στην αρχή, πώς κατηγοριοποιείς οικίες ανά περιοχή,
δίνει βαρύτητα σε πιο υποβαθμισμένες περιοχές, σε σχέση με
άλλες και τα λοιπά και τα λοιπά.
Είμαστε

όμως

αρκετά

πίσω

σ’

αυτή

τη

διαδικασία

οργάνωσης ακόμα, ώστε να μπορείς να παρεμβαίνεις ουσιαστικά
και να λες εκεί αυτό, εκεί εκείνο. Για να είμαστε ξεκάθαροι.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν θέμα 7 ο . Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό
τελών καθαριότητας και φωτισμού έτους 2019 κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 7 ο ΘΕΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 8 ο . Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό φόρων
ηλεκτροδοτούμενων χώρων έτους 2019. Κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 8 ο ΘΕΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 9 ο . Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθο ρισμό τελών
για την εμπορική διαφήμιση έτους 2019, κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 9 ο ΘΕΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 10 ο . Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό
τέλους χρήσης πεζοδρομίων, πλατειών και λοιπών κοινοχρήστων
χώρων έτους 2019, κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 10 ο ΘΕΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα 11 ο . Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό τελών
για το υπαίθριο εμπόριο έτους 2019, κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 11 ο ΘΕΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 12 ο . Λήψη κανονιστικής

απόφασης για τον καθορισμό

ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθεσης ανά μονάδα
αποκομιδής ή ανά κυβικό μέτρο ογκωδών δημοτικών αστικών
απορριμμάτων, όπως π.χ. παλαιά έπιπλα, άχρηστες οικιακές
συσκευές, στρώματα και λοιπά, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του
κανονισμού καθαριότητας και προστασίας περιβάλλοντος του
Δήμου μας, έτους 2019. Κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 12 ο ΘΕΜΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 13 ο . Λήψη κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό
ειδικού τέλους αποκομιδής, μεταφοράς και διάθ εσης ανά τόνο ή
ανά κυβικό μέτρο ειδικών απορριμμάτων, σύμφωνα με τα άρθρα 3
και

4

του

κανονισμού

καθαριότητας

και

προστασίας

περιβάλλοντος του Δήμου μας, έτους 2019. Κατά πλειοψηφία.
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΤΟ 13 ο ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Έγκριση παράτασης προθε σμίας εκτέλεσης του έργου:
«Επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 14 ο . Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου:
«Επισκευή δικτύου ομβρίων περιοχής Αστυθέας». Αντιδήμαρχε
Τ εχνικής Υπηρεσίας.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Υπάρχει στο εισηγητικό γ ια διαδικαστικούς λόγους προτείνουμε
να

γίνει,

έχει

ολοκληρωθεί

το

έργο,

απλά

υπήρχε

και

μια

συμπληρωματική σύμβαση, που είχε έρθει από την Περιφέρεια…

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει ερώτημα;
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε ομόφωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 15 ο
Έγκριση 3 ο υ Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) & 2 ο υ
Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών
του έργου: «Ανακατασκευή Δικτύου αποχέτευσης λυμάτων
στις οδούς Κυπρίων Αγωνισ τών & Αρεοπόλεως»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ανακεφαλαιωτικού

Πίνακα

Εργασιών

(ΑΠΕ) & 2 ο υ Πρωτοκόλλου Καθορισμού Τ ιμών Μονάδος Νέων
Εργασιών
λυμάτων

του
στις

έργου:
οδούς

«Ανακατασκευή
Κυπρίων

Δικτύου

Αγωνιστών

&

αποχέτευσης
Αρεοπόλεως».

Αντιδήμαρχε .
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Οι τελευταίοι ανακεφαλαιωτικοί πίνακες για να κλείσει.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι; Ομόφωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕ ΤΑΙ

ΘΕΜΑ 16 ο
Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης στο Ε.Π.
«Αττική» (Άξονας Προτεραιότητος 10, Θεματικός Στόχος 09,
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Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤΤ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 – Έκδοση 3.0)
με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικ ές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 16 ο . Λήψη απόφασης σχετικά με την υποβολή πρότασης
στο Ε.Π. «Αττική» (Άξονας Προτεραιότητος 10, Θεματικός Στόχος
09, Κωδικός Πρόσκλησης: ΑΤ Τ 068, Α/Α ΟΠΣ: 2616 – Έκδοση
3.0) με τίτλο: «Επέκταση – αναβάθμιση υποδομών στις οποίες
παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες του Δήμου Χαϊδαρίου». Είναι
ένα

πρόγραμμα

70.000

έχετε

το

εισηγητικό,

υπάρχει

κάτι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε, ομόφωνα

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 17 ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη χρησιμοποίηση ποσοστού έως
12% του συνολικού ποσού της Συλλογικής Απόφασης Τοπικής
Αυτοδιοίκησης (ΣΑΤΑ), για την κάλυψη λειτουργικών αναγκών

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

17 ο .

Λήψη

ποσοστού

έως

Απόφασης

Τ οπικής

απόφασης

12%

του

σχετικά

συνολικού

Αυτοδιοίκησ ης

με

τη

ποσού

(ΣΑΤ Α),

χρησιμοποίηση
της

για

Συλλογικής
την

κάλυψη

λειτουργικών αναγκών. Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε;
Ομόφωνα.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 18 ο
Έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης για την ασφάλιση
Μεταφορικών Μέσων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

18 ο .

Έγκριση

συμπληρωματικής

σύμβασης

για

την

ασφάλιση Μεταφορικών Μέσων. Έχετε το εισηγητικό, πρόκειται
για το φορτωτή τον καινούργιο και τη σκούπα, το σάρωθρο,
υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 19ο
Διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του
Ν. 3463/2006 (Δημοτικός Κώδικας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 19 ο . Διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις

του

Ν.

3463/2006

(Δημοτικός

Κώδικας).

Έχετε

εισηγητικό, υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 20 ο
Διαγραφή συνολικού ποσού 8.954, 89 των βεβαιωμένων
χρηματικών καταλόγων με αρ. 1997 – 30/2013 και 1998 –
17/2013 (Σπηλιόπουλος Κων/νος)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 20 ο . Διαγραφή συνολικού ποσού 8.954,89 των βεβαιωμένων
χρηματικών καταλόγων με αρ. 1997 – 30/2013…
Κος ……….:
Είναι … (ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα)… Τ ι είναι αυτά…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε των οικονομικών διευκρινίστε.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

Κος ……….:
Και μειώθηκε με απόφαση του ελεγκτικού…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Κος ……….:
Είναι τελική απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι με το 20; Συμφωνούμε, ομόφωνα

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 21 ο
Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής – καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της α ρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 21 ο . Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής – καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμο υ μας.
Έχετε το εισηγητικό υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε,
ομόφωνα λοιπόν.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 22 ο
Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για τον
συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Λιπαντικών και την κίνηση
μεταφορικών μέσων Έτους 2018»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 22 ο . Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για
τον συνοπτικό διαγωνισμό «Προμήθεια Λιπαντικών και την κίνηση
μεταφορικών μέσων Έτους 2018». Όπως το εισηγητικό, υπάρχει
κάτι;
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε; Σ υμφωνούμε, ομόφωνα.
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 23 ο
Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινή του «ΣΤΕΓΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 23 ο . Έγκριση ή μη παράτασης της μίσθωσης ακινήτου
«ΣΤ ΕΓΗΣ ΠΟΛΙΤ ΙΣΜΟΥ ΔΑΦΝΙΟΥ». Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 24 ο
Έγκριση Πρακτικού Καταστροφής Αντικειμένων που δεν
έχουν καμία αξία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 24 ο . Έγκριση Πρακτικού Καταστροφής Αντικειμένων που δεν
έχουν καμία αξία. Έχετε το εισηγητικό, υπάρχει κάτι;
Κος ……….:
(ομιλία μακ ριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ
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ΘΕΜΑ 25 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τροποποίησης του Ετήσιου
Προγράμματος Δράσης της Κοινωφελής Επιχείρησης του
Δήμου, οικον. Έτους 2018 (σχετ.: 61/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΘΕΜΑ 26 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης Αναμόρφωσης του
Προϋπολογισμού και της Εισηγητικής Έκθεσης της
Κοινωφελής Επιχείρησης του Δήμου, οικον. Έτους 2018
(σχετ.: 62/2018 Απ. ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέματα 25 ο και 26 ο αποσύρονται συνάδελφοι.

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑΤΑ

Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Στη λογική που είπαμε και για τα πρώτα.
Κος ……….:
25 και 26;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
25, 26.
ΘΕΜΑ 27 ο
Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς μηχανημάτων για την
Δ/νση Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 27 ο . . Λήψη απόφασης περί αποδοχής δωρεάς μηχανημάτων
για την Δ/νση Προστασίας & Ελέγχου Περιβάλλοντος. Όπως το
εισηγητικό υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΟΜΟΦΩΝΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 28 ο
Έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων του Δήμου
μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 28 ο αποσύρεται, τα πολιτιστικά.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΘΕΜΑ

ΘΕΜΑ 2 ο (Εκτός Ημερήσιας Διάταξης)
Έγκριση ή μη κοπής δέντρου στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και πάμε στα δύο εκτός ημερησίας, τα έχετε πάρει . Έγκριση ή μη
κοπής δέντρου στ α όρια αρμοδιότητας του Δήμου μας. Απόφαση
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, που πάρθηκε κατά πλειοψηφία,
υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Ο κος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Επειδή έλειπα η γεωπόνος τι λέει, η Υπηρεσία Πρασίνου;
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Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρ όφωνα).

ΔΙΑΛΟΓΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η απόφαση πάρθηκε μετά από έγγραφο της Υπηρεσίας Πρασίνου,
που λέει ότι το δέντρο έχει πρόβλημα στις ρίζες και πρέπει να
κοπεί.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Κατά πλειοψηφία. Παρακαλώ ο κος
Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Κάτι να πω για τα δέντρα. Εμείς το ψηφίζουμε, αλλά εδώ υπάρχει
μια συνεχόμενη διαφωνία μας, νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει
παραπάνω με τα καθαρίσματα των πεύκων, που έστω, ξέρω η
Υπηρεσία Πρασίνου νομίζω έχει 6 -7 άτομα, έστω και με έναν
ιδιώτη, δηλαδή με μια σύμβαση, υπάρχουν κάποιες ευκάλυπτοι
στην Κερκύρας που είναι στο σχολείο μέσα, είναι πάρα πολύ
ψηλοί, νομίζω κάτι πρέπει να γίνει άμεσα μ’ αυτούς.
Και τα δέντρα τα καινούργια της Στρ. Καραϊσκάκη που έχετε
φυτέψει ή εσείς ή η προηγο ύμενη Διοίκηση είναι παρατημένα και
μεγαλώνουν λοξά, όπως βέβαια και τα προηγούμενα, δηλαδή
γενικώς βλέπω ότι αυτά τα δεντράκια τα φυτεύουμε, αλλά μετά
δεν τα στηρίζουμε, μεγαλώνουν λοξά προς την Στρ. Καραϊσκάκη
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όλα και μετά φτάνουμε να τα κόβουμε.

Δηλαδή μια καλύτερη

διαχείριση ως προς τα πεύκα και τα δέντρα γενικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν κατά πλειοψηφία.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Ευτυχώς για τους ευκάλυπτους, γνωρίζετε ότι έτσι πρέπει να
κόβονται, γιατί πριν από τρία χρόνια όταν κόπηκαν οι ευκάλυπτοι
και

στο

δεύτερο

εδώ

Λύκει ο

και

μπροστά

από

το

Τ άκης

Χαραλαμπίδης, θυμάστε τα δημοσιεύματα, τις φωτογραφίες και
ότι εμείς καταστρέφουμε τα δέντρα. Και βλέπετε ποιοι είναι
ευκάλυπτοι.
Κος ……….:
(ομιλία μακριά από τα μικρόφωνα).

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΘΕΜΑ 1 ο (ΕΚΤΌΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ Δ ΙΑΤΑΞΗΣ)
Είναι λήψη απόφασης για κατάργηση θέσης και κενωθέντος
περιπτέρου για την υλοποίηση μετατόπισης υφιστάμεν ου
περιπτέρου σε κενωθέντα θέση

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ελευταίο
κατάργ ηση
υλ οποίηση

θέμα

συνάδελφοι.

θέ σης

και

Είναι

κενωθέ ντος

μετατόπισης

λήψη

απόφασης

περιπτέ ρου

υφιστάμενου

για

για

τη ν

περιπτέ ρου

σε

κενωθέ ντα θέ ση. Είναι απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής,
έχει παρθεί κατά πλειοψηφία, υπάρχει κάτι; Κε

Δρούλια… Σας
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παρακαλώ

συνάδελφοι,

δεν

έχει

96
τελειώσει

το

Δημοτικό

Συμβούλιο. Παρακαλώ κε Δρούλια.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Μία φράση μόνο, καταρχήν και για το προηγούμενο να πω ότι
πάγια θέση μας είναι να διαφωνούμε στις κοπές των πεύκων, γι’
αυτό καταψηφίσαμε και σ’ αυτό καταψηφίζουμε γιατί έχουμε
ζητήσει

εδώ

και

καιρό

να

δούμε

συνολικά

το

θέμα

της

αντιμετώπισης τ ων περιπτέρων και έχουμε πει ότι σε κάθε
μεμονωμένη πρόταση θα καταψηφίζουμε.
Κατά τα άλλα δέχομαι το σκεπτικό που υπάρχει, όμως ο
λόγος που καταψηφίζουμε είναι γιατί θέλουμε να δούμε συνολικά
κάποια στιγμή, το θέμα της κατανομής της χωροθέτησης των
περιπ τέρων στην πόλη μας.

ΚΛΕΙΣΤΑ Μ ΙΚΡΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για το τελευταίο θέμα συνάδελφοι κατά πλειοψηφία.

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, καληνύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ
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Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

………….

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………….

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………….

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………….

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………….

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

………….

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

………….

ΖΩΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ

…………..

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………..
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ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………..

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………...

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………...

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………...

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………...

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α.

…………...

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣ ΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………...

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………...

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΛ

…………...

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………..

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………..

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………..

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………...
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

…………...

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………...

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

…………...

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………...

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………...

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

26,30,31,32,33,34,35,36,37,
38,39,40,41,42,71,95

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

9,25,43,84,87,88,90,93

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

9

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

18,20

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

………….

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

15,85,86

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙ ΑΣ

………….

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

………….

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤ ΑΝΤΙΝΟΣ

………….

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

43,44,46,47,53,56,57,58,60,
79,80,81

ΖΩΤΟΣ ΙΩΝΝΗΣ

…………..

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………..
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ΧΟΥΔΕΛΟΥ ΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………..

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………...

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………...

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………...

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………...

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ – ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ Α. …………...

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………...

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………...

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΛ

68

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

10,42,48

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

69

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

11,49,61,62,68,71

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………...
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ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

14,39,59,93,94

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

12,44,45,49,63,65

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

12,51,66,96

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

24,25

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 13,51,59,67
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