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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

2 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 20 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 21:00

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖ ΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ -

4.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

5.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

6.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

7.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

8.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

9.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

10.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

11.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

12.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

13.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

14.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

15.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

16.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

17.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

19.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

20.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

21.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

22.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

23.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

24.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ
2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

2

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

2.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

3.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

4.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

5.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

6.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ

7.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

8.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

3

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

4

ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2018. (ΣΕΛ.12)

2.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018 (ΣΕΛ.12)

3.

Έγ κριση

1ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 2018. (ΣΕΛ.13)
4.

Λήψη

απόφασης

για

Προγραμματισμό

Προσλήψεων

Έκτακτου Προσωπικού, οικον. Έτους 2018. (ΣΕΛ.14)
5.

Αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου
γ ια την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου για την
πραγματοποίηση

εκδήλωσης

διάθεσης

εγχώριων

προϊόντων. (ΣΕΛ.26)
6.

Παραχώρηση

χρήσης

χώρου

εντός

του

Δημαρχείου

Χαϊδαρίου, για τη λειτουργία του Συλλόγου Εργαζομέ νων
του Δήμου . (ΣΕΛ.27)
7.

Έγ κριση της με αριθμ. 13/2018 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, ως προς το σκέ λος των ονομάτων των
δικαιούχων, σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέ ρου σε
καταργημέ νη

θέ ση

κενωθέ ντος

περιπτέ ρου

(σχετ.:

55/2017 Απ.Ε.Π.Ζ & 209/2017 Απ. Δ.Σ.) (ΣΕΛ.27)
8.

Έγκριση ή μη κοπής δέ νδρου, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας (σχετ.: 14/2018 Απ. Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.28)

9.

Επικαιροποίηση της με αριθμ . 259/2017 απόφασης του
Δημοτικού

Συμβουλίου,

ως

προς

τη

σύνθεση
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Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας
Δήμου Χαϊδαρίου. (ΣΕΛ.29)
10.

Έγ κριση της τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης Έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του
Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 15/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.). (ΣΕΛ.30)

11.

Έγ κριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού
και

της

Εισηγητικής

Έκθεσης

Έτους

2018

της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.:
16/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.). (ΣΕΛ.31)
12.

Έγ κριση Πρακτικού της Ε πιτροπής παροχής γνώμης
προς

το

Δημοτικό

Συμβούλιο

για

την

καταστροφή

αντικειμέ νων που δεν έ χουν καμία αξία. (ΣΕΛ.31)

ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφισμα σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του
πολ υκαταστήματος
(Academy Gardens)
στην Ακαδημία
Πλ άτωνος. (ΣΕΛ. 32)

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, να πάρουμε τις θέσεις μας για να ξεκινήσουμε .

Η

κυρία Γκανά να πάρει παρουσίες, η Γραμματέας του Συμβουλίου.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα σας.
Νικόλαος,

Παντελάρος Βασίλειος παρών, Καραγιάννης

Δαουάχερ

Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Να ουάφ,
Θερμού

Σταθάς

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,
Κωνσταντίνος,

Μοσχονάς Παναγιώτης, Ζώτος Ιωάννης , Χατζηστεργίου Στέλλα,
Χουδελούδης Μόσχος, Βουλγαρίδης Λεωνίδας παρών, Δημουλά
Μαρία, Ζέρβα Γιαννούλα, Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τ ροχίδης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιάδη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Τ σατσαμπάς

Σπηλιόπουλος

Ηρα κλής,
Φώτιος,

Θεόδωρος,

Γκανά-Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι, από τους δημοτικούς συμβούλους έχουν
ειδοποιήσει ότι θα απουσιάζουν για επαγγελματικούς λόγους ο
κος

Μποζίκ ας

και

συνάδελφος

ο

πετυχημένη,

είναι

ο κος Δρούλιας.

Βορέας
καλά

ο

οποίος

Και απουσιάζει και ο

έκανε μια εγχείρηση, ήταν

στην υγεία

του.

Να

του

ευχηθούμε

σιδερένιο.
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Να πάμε πρώτα τις ερωτήσεις Θοδωρή

και μετά να το εντάξουμε. Λοιπόν, ερωτήσεις -ανακοινώσεις ο κος
Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Καλησπέρα. Με αφορμή και τα χθεσινά κούλουμα στο Τ ουριστικό
αν υπάρχει κάποια εξέλιξη σε σχέση με αυτό το πολύμηνο θέμα
του ιδιοκτησιακού και της χρήσης μάλλον του χώρου με την ΕΤ ΑΔ
και το Δήμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Σπηλι όπουλος;

Ο κος Ασπρογέρακας.

Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Κύριε Πρόεδρε, υπάρχει ένα θέμα με τα στέγαστρα του ΟΑΣΑ και
υπάρχουν και πολλές διαμαρτυρίες πάνω σε αυτό το θέμα και
υπάρχει

και μια σκοτεινή απάντηση.

Δηλαδή, ο μεν ΟΑΣΑ λέει

ότι εμείς δεν έχουμε καμία δουλειά, τα άλλα δε που κυκλοφορούν
και πληροφορούν ή παραπληροφορούν είναι ότι τα στέγαστρα
πήγαν λέει από το Δήμο και τα κόψανε λέει από το Δήμο.
Αυτό το είχα σήμερα τουλάχιστον από 4, 5 ανθρώπους οι
οποίοι ενδιαφέρθηκαν και στείλανε επ ιστολή λέει και πήρανε
τηλέφωνο και στον ΟΑΣΑ και είπαν εμείς δεν έχουμε καμιά
δουλειά,

ούτε

στέγαστρα

έχουμε

κόψει,

ούτε

πρόκειται

να

βάλουμε λέει καινούργια κλπ. Και είναι δουλειά του Δήμου.
Μπορούμε να έχουμε μια σαφή απάντηση για αυτό το θέμα
αν υπάρχει σαφής απάντηση τι συμβαίνει;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κύριος Φουρλής; Άλλος συνάδελφος που θέλει να ρωτήσει; Η
κυρία Γεωργιάδη.
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Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Καλησπέρα,

δεν

πρόλαβα

να

ζητήσω

το

λόγο.

Μιας

και

αντικαθιστώ τον κ. Μποζίκα, εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στο
καρναβάλι που έγινε στο Δήμο μας. Θα ήθελα να δώσω τα
συγχαρητήριά μου στη δημοτική αρχή. Αν και ήταν η πρώτη φορά
ομολογουμένως και από προσωπική εμπειρία αλλά και από τα
λόγια και τα σχόλια του κόσμου ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο
γιατί εμείς δεν κάναμε καρναβάλι τύπου Βραζιλίας αλλά κάναμε
ένα καρναβάλι βασισμένο στην παράδοση και νομίζω είναι πολύ
πιο σημαντικό.
Και πάλι να δώσουμε τα συγχαρητήρια στη διοίκηση και
ευχόμαστε και ευελπιστούμε του χρόνου να πάει ακόμα καλύτερα.
Και από προσωπική εμπειρία μπορώ να πω ότι ήταν υπέροχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος που θα ήθελε να ρωτήσει; Ναι, κύριε Φουρλή.
Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:
Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ενημέρωση, ζητώ συγνώμη, δεν ξέρω
αν

ανταποκρίνεται

στην

αλήθεια.

Διάβασα

ότι

αυτός

ο

Νικοπολίδης, ίσως να το ξέρετε, έχει κάνει ο μάδα εδώ στο
Σκαραμαγκά το οποίο συμμετέχει σε ένα πρωτάθλημα με τους
δικούς μας εδώ, διάβασα. Δεν ξέρω, σαν ενημέρωση το θέτω,
ενημερωθείτε.
Μπράβο του όμως αν έχει κάνει τέτοιο, δεν ήταν αρεστό σε
εμένα γιατί είμαι ΑΕΚτζής αλλά πρέπει να εξάρουμε, μπρά βο του
όμως αν είναι αλήθεια αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Λοιπόν, από τους Αντιδημάρχους θέλει κάποιος;

Ωραία, να

δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Πρώτον να ευχηθώ και εγώ περαστικά
στον Κώστα τον Βορέα, πήγαν όλα καλά, έκανε δυο by-pass.
Διπλό by-pass ναι, είναι όμως καλά, αναρρώνει δηλαδή, είναι στο
νοσοκομείο αλλά πάνε όλα καλά.
Και μόνο μια αναφορά να κάνω, είπε και η Ειρήνη η
Γεωργιάδη για το καρναβάλι, πραγματικά ήταν καταπληκτικό,
ξεπέρασε κάθε προσδοκία. Τ ο πρώτο καρναβάλι της π όλης πια με
την πρώτη παρουσία καταξιώθηκε και νομίζουμε ότι χρόνο με το
χρόνο τώρα πια θα γίνεται και καλύτερο βλέποντας και τις
αδυναμίες να τις βελτιώσουμε αλλά και να το εμπλουτίσουμε και
με άλλες δράσεις ούτως ώστε να γίνει πραγματικά πιο ελκυστικό
και να αγκαλιάσει και όλη την πόλη.
Και ήταν πολύ πετυχημένες και άλλες εκδηλώσεις. Και η
Τ ζαμάλα, σε αυτό βοήθησε πάρα πολύ βέβαια και το καρναβάλι
ότι στις χιλιάδες κόσμου ανακοινώνονταν συνέχεια ότι θα γίνει το
βράδυ και η Τ ζαμάλα και βέβαια τα παραδοσια κά κούλουμα που
γίνονται στο Δαφνί.
Ήταν δηλαδή τρεις εκδηλώσεις που έδωσαν ζωή στην πόλη
και νομίζω ότι ήταν αναγκαίο για τον κόσμο, ήταν αναγκαιότητα,
το περίμενε δηλαδή ο κόσμος μέσα σε αυτές τις δύσκολες
συνθήκες που βιώνει να βγει να διασκεδάσει, να έχει δηλαδή ένα
μικρό

διάλειμμα

στα

προβλήματα

που

τον

πιέζουν

και

βασανίζουν καθημερινά.
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Τ ώρα σε σχέση με τις ερωτήσεις. Για τη γιορτή του κρασιού
είχαμε πάλι συνάντηση στην ΕΤ ΑΔ με τον Πρόεδρο της ΕΤ ΑΔ και
στελέχη της, πήγαμε Αντιπροσωπεία του Δήμου. Ο Πρόεδρος της
ΕΤ ΑΔ επιμένει ότι εδώ πια δεν μιλάμε για εταιρία του δημοσίου,
έχει

ιδιωτικοποιηθεί

και

λειτουργεί

με

ιδιωτικοοικονομικά

κριτήρια. Άρα λοιπόν αυτό που θα κάνουν είναι ότι κάνουν σε όλη
την Ελλάδα με όλα τα ακίνητα του δημοσίου θα προσπαθήσο υν να
τα εκμεταλλευθούν οι ίδιοι.
Ήταν δηλαδή σε αυτό απόλυτος και κυνικός μπορούμε να
πούμε, ότι δεν σηκώνει συζήτηση πάνω σε αυτό ότι η γιορτή του
κρασιού θα επιστραφεί στην ΕΤ ΑΔ.

Και μας έκανε την πρόταση

που είχε κάνει και την προηγούμενη φορά λίγο β ελτιωμένη τώρα
ότι σε σχέση με το χώρο όπου γίνονται εκδηλώσεις επειδή θα βγει
σε πλειστηριασμό πάλι το ακίνητο θα δοθεί δυνατότητα στο Δήμο
να χρησιμοποιεί γιατί θα μπει μέσα ρήτρα, θα μπει δηλαδή σαν
ένα σημείο μέσα που θα λέει ότι ο Δήμος όποτε θέλει θα
χρησιμοποιεί το χώρο για εκδηλώσεις.

Θα μπει μέσα τέτοια

ρύθμιση.
Εδώ μιλάμε τώρα ότι είναι..
γιατί

δεν

μπορεί

και

να

Δεν σε άκουσα Κώστα.

πουληθεί.

Καταλαβαίνετε

ότι

Όχι,
είναι

προστατευόμενος ο χώρος, δεν μπορεί να πουληθεί. Απλά το τι
γιορτή, το κατάστημα θα το βγάλουν σε δημοπρασία οι ίδιοι. Θα
το βγάλουν σε δημοπρασία και θα το εκμεταλλεύονται οι ίδιοι.
Εμείς βέβαια αντιδράσαμε, δεν το δεχτήκαμε αυτό και δεν το
δεχόμαστε αλλά παρόλα αυτά σας λέω ότι τα πράγματα είναι
δύσκολα σε σχέση με την πολι τική θέση και εδώ έτσι είναι και ο
κος Σπηλιόπουλος ο οποίος ανήκει στο κυβερνητικό κόμμα,
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πρόκειται πραγματικά περί ξεπουλήματος και δεν είναι μόνο η
γιορτή του κρασιού. Μιλάμε τώρα για δημόσια περιουσία λες και
η ΕΤ ΑΔ απέκτησε την περιουσία ξαφνικά από κάπου, λες και
βρέχει ο ουρανός ας πούμε κομμάτια ιδιωτικά τα οποία παίρνει
και τα εκμεταλλεύεται η ΕΤ ΑΔ.

Όλα αυτά είναι περιουσία του

δημοσίου, του ελληνικού λαού. Και έχουν το θράσος σήμερα να
βγαίνουν και να λένε ότι αυτά θα τα εκμεταλλευτεί η ΕΤ ΑΔ.
Είναι πρόκληση δηλαδή αυτό το οποίο γίνεται. Θα δούμε
πως θα αντιδράσουμε, δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση βέβαια
να σηκώσουμε τα χέρια και να το δώσουμε και δεν είναι μόνο
θέμα ΕΤ ΑΔ είναι και άλλα ζητήματα που μπαίνουν δυστυχώς και
για άλλα σημεία της πό λης μας. Θα τα πούμε βέβαια όταν έρθει η
ώρα όλα αυτά τα θέματα.
Για τα στέγαστρα του ΟΑΣΑ. Πρώτον δεν κόψαμε εμείς
κανένα στέγαστρο. Δεν έκοψε ο Δήμος κανένα στέγαστρο. Ένα
στέγαστρο κάτω στον Σκαραμαγκά το οποίο είχε γείρει, είχε πέσει
και είχε γίνει ε πικίνδυνο γιατί είχε πέσει το μισό μέσα στο δρόμο,
έπρεπε να κοπεί για να μην προκαλέσει ατύχημα.

Αυτό το

πράγμα έγινε.
Κανονικά τα στέγαστρα πρέπει να τα βάζει ο ΟΑΣΑ ο οποίος
όμως αρνείται να τα βάζει, ρίχνει το μπαλάκι στο Δήμο και εμείς
αν είδατε έχ ουμε προβλέψει ένα κονδύλι τρία στέγαστρα αυτή τη
στιγμή

έχουν

καταστραφεί

και

θα

προσπαθήσουμε

να

αντικαταστήσουμε τα τρία στέγαστρα αν και σας λέω πάλι δεν
είναι ευθύνη του Δήμου.
Καταστράφηκαν, τι να σου πω τώρα, το πήρανε κάποιοι; Τ ο
ένα.. ναι τα δύο πήγαν και τα πήραν. Τ α δύο πήγαν και τα πήραν
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να μην πω ποιες κατηγορίες συμπολιτών μας. Τ α κόψανε και τα
πήρανε.

Μέρα μεσημέρι τα πήρανε.

Όπως παίρνουν και τόσα

άλλα σε όλη την Ελλάδα και στο Χαϊδάρι και παντού.
Τ ώρα έβλεπα στην τηλεόραση τις ειδήσε ις πριν έρθω εδώ
στη Μεταμόρφωση χτυπήσανε 11 περίπτερα στη σειρά, δεν ξέρω
αν είδατε στις ειδήσεις. Απέναντι από το δημαρχείο ήταν 2 -3, 11
περίπτερα στη σειρά. Είναι δυστυχώς η εγκληματικότητα στα ύψη
και εδώ πρέπει να δούμε και τα αίτια που γενούν όλη α υτή την
κατάσταση και τα μέτρα που παίρνονται κλπ.
Για τον Νικοπολίδη Κώστα έχουν μια ΜΚΟ την οποία έχει ο
Κόκκαλης και ο Νικοπολίδης, με πρόσφυγες δηλαδή, και ο
Νικοπολίδης συμμετέχει σε αυτή την ομάδα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην η μερήσια διάταξη
έχουν καταθέσει ένα ψήφισμα οι Πολίτες σε Δράση και άλλες
παρατάξεις της δυτικής Αθήνας σχετικά με το Mall στην Ακαδημία
Πλάτωνος.

Εάν

συμφωνεί

ημερησίας διάταξης.

το

Σώμα

να

κουβεντιαστεί

εκτός

Ναι, το ψήφισμα αυτό λέω. Συμφωνούμε;

Υπάρχει καμιά διαφωνία; Σύμφωνοι.
Λοιπόν, πάμε πρώτα στην ημερήσια διάταξη. Λίγα είναι τα
θέματα, συνάδελφοι.

ΘΕΜΑ 1 ο
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018
&
ΘΕΜΑ 2 ο
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Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018
&
ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση 1ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμού, οικονομικού
έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, για τα θέματα 1, 2, 3 που έχουν να κάνουν με την
αναμόρφωση

αποσύρονται.

Να

πει

ο

κος

Μοσχονάς

δυο

πράγματα. Για τα πρώτα, τρία ναι.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να πω κάτι, μισό λεπτό να κάνω μια παρέμβαση. Δεν ήθελα να
οξύνω πριν για το θέμα του Δαφνιού.

Πιστεύω ότι μεγάλη

ευκαιρία στο Δαφνί και αυτά θα τα πούμε βέβαια γιατί πιθανόν να
δώσουμε και μια συνέντευξη τύπου για όλα τα θέματα που
αφορούν τη γη εδώ στην πόλη μας, η μεγάλη ευκαιρία χάθηκε
όταν έπρεπε να γίνει οριστική παραχώρηση του χώρου.
Δυστυχώς για ευθύνες οι οποίες υπάρχουν και τις οποίες θα
πούμε και που επιμερίζονται οι ευθύνες αυτή η ευκαιρία χάθηκε.
Όταν

υπήρχαν

όλες

οι

προϋποθέσεις

να

γίνει

οριστική

παραχώρηση του χώρου στο Δήμο .
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Όσον αφορά την 1 η αναμόρφωση για
τον προϋπολογισμό να πω ότι ευελπιστούσαμε ότι θα είχαμε
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συνεννοηθεί σε τελική μορφή με την Περιφέρεια σήμερα και για
κάποια έργα που θα ενταχθούν στο Τ εχνικό της πρόγραμμα. Και
για αυτό επειδή δεν κατέστη αυτό δυνατό μέχρι την Παρασκευή θα
έχει λυθεί και η αναμόρφωση θα συζητηθεί την επόμενη εβδομάδα
Δευτέρα

ή

Τ ρίτη

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο

και

για

αυτό

αποσύρονται και τα τρία θέματα.

ΑΠΟΣΥΡΟΝΤΑΙ Τ Α ΘΕΜΑΤΑ 1, 2, 3

ΘΕΜΑ 4 ο
Λήψη απόφασης για Προγραμματισμό Προσλήψεων Έκτακτου
Προσωπικού, οικον. Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, το θέμα τέταρτο, λήψη απόφασης για προγραμματισμό
προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού οικονομικού έτους 2018.
Κύριε Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Τ ώρα στο θέμα αυτό νομίζω ότι όσον αφορά τις ειδικότητες κλπ.
αρμόδιος είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού να απαντήσει και
Αθλητισμού.

Νομίζω το εισηγητικό είναι αναλυτικό, μιλάμε αν

θυμάμαι καλά για 22 άτομα και 1, 22 με το έρεισμα.
άτομα.

Ναι, 23

22 στον αθλητισμό -πολιτισμό και 1 για το έρεισμα με

σύμβαση μίσθωσης έργου.
Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Η κυρία Τ οκατλίδη.
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Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Εγώ ήθελα να ρωτήσω κάτι, μήπως θα μπορούσατε να μας
διευκρινίσετε τις διατάξεις του 524/80 βάσει των οποίων γίνονται
οι προσλήψεις;

Στο δεύτερο θέμα.

Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Δώσε μου πέντε λεπτά για να το βρω να σου το

πω, πέντε

λεπτάκια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν, με αφορμή την αναμόρφωση το ερώτη μα είναι το εξής, ότι
έχουμε μια αλλαγή των συνδρομών όσον αφορά τους τρίτεκνους.
Και αυτό έχει σχέση με το.., το ερώτημα δηλαδή μπαίνει ως εξής.
Ποια

θα

ήταν

η

επιβάρυνση

του

προϋπολογισμού

αν

παρέμενε ως έχει; Δηλαδή θέλω να πω, εδώ έχω κάποια νούμερ α
που δεν ξέρω αν ισχύουν λέει ότι το 2016 -2017 η συνδρομή, η
πληρωμή του πρώτου παιδιού ήταν 50% επί της συνδρομής για τη
δραστηριότητα.

Για

το

δεύτερο

παιδί

και

το

τρίτο

όταν

παρακολουθούσαν κάποια δραστηριότητα στο ίδιο τμήμα δεν
καταβαλλόταν συνδρομή. Δηλαδή υπήρχε μηδενική συμμετοχή.
Αν ένα παιδί παρακολουθούσε και δεύτερη δραστηριότητα
στο πολιτιστικό ή στο αθλητικό δεν κατέβαλε επιπλέον συνδρομή.
Για το έτος ’17 -’18 το πρώτο παιδί πληρώνει ολόκληρη συνδρομή
και το δεύτερο και τρίτο παιδί καταβάλει το 50% της συνδρομής.
Αν συμμετέχει και σε δεύτερη δραστηριότητα σε αντίθεση με την
προηγούμενη σχολική περίοδο είναι υποχρεωτική η καταβολή
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συνδρομής για το πρώτο παιδί 100% και το δεύτερο και τρίτο σε
ποσοστό 50%.
Άρα τρία παιδιά με μια δραστηριότητα κατά το έτος ’16 -’17
πλήρωναν 7,5 ευρώ ενώ φέτος το ’17 -’18 πληρώνουν 30 ευρώ.
Επομένως είναι μια αύξηση πολύ μεγάλη της τάξεως του 400%.
Αν

δε

παρακολουθούν

δυο

δραστηριότητες

τότε

πρέπει

να

πληρώνουν για το ’17 -’18 60 ευρώ δηλαδή 800% αύξηση.
Μισό λεπτ ό, λέω κουβεντιάζουμε το θέμα που έχει σχέση με
τις προσλήψεις και έχει έναν προϋπολογισμό αυτό το θέμα. Λέω
λοιπόν σε σχέση με αυτό το θέμα και τη δραστηριότητα που
υπάρχει τι άποψη έχουμε για αυτό το ζήτημα.

Αν θέλετε μου

απαντάτε επειδή είναι..
Μισό λεπτό, το βάζω σε σχέση με αυτό το ερώτημα επειδή
αφορά αυτό το αντικείμενο των προσλήψεων.

Ναι, δεν είναι

υποχρεωτικό σήμερα, θέλω να πω δηλαδή ποια θα ήταν η
επιβάρυνση. Επειδή κουβεντιάζουμε προσλήψεις και συνολικά
αυτό το θέμα το βάζω εδώ σε αυτό. Αυτ ά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, κύριε Τ σα τσαμπά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Ξέρουμε

ότι

η

δημοτική

αρχή

είναι

κατά

των

προσλήψεων

πρόσκαιρου χαρακτήρα, ξέρουμε ότι η δημοτική αρχή είναι κατά
των συνδρομών, ξέρουμε ότι η δημοτική αρχή είναι κατά του
ανταποδοτικού χαρακτήρα των π ροσλήψεων και της λειτουργίας
των δομών που αφορούν είτε στον πολιτισμό, είτε στον αθλητισμό
των κοινωνικών υπηρεσιών κλπ.
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Προφανώς για να μπορέσει να λειτουργήσει και βάσει των
διατάξεων

του

νόμου

είναι

κάποιες τέτοιες επιλογ ές.
φροντίσει

αυτές

οι

αναγκασμένη

να

προχωρήσει

σε

Τ ο ερώτημα είναι αν τουλάχιστον θα

συνδρομές

να

είναι

όσο

γίνεται

πιο

χαμηλότερες για τους ωφελούμενους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε
Αντιδήμαρχοι;

τον

κ.

Τ σατσαμπά.

Λοιπόν,

Κύριε Μοσχονά, το βρήκατε;

οι

κύριοι

Να πει ο Δήμαρχος

μέχρι να το βρείτε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, η διάταξη αυτή αναφέρει στον τρόπο επιλογής του
προσωπικού.

Αυτός λοιπόν γίνεται από επιτροπή η οποία

συγκροτείται από υπαλλήλους του Δήμου που κάνουν την επιλογή
σύμφωνα με τα ουσιαστικά και τυπικά προσόντα που έχουν όσο ι
κάνουν αιτήσεις, οι ενδιαφερόμενοι.
Δεύτερον, φέτος θα δείτε ότι έχει εμπλουτιστεί η λειτουργία
των πολιτιστικών τμημάτων με τρεις νέες προσλήψεις. Ένας
δάσκαλος Latin και ευρωπαϊκών χορών, θέλουμε να κάνουμε
χορωδία οπότε υπάρχει η πρόσληψη ενός δασκάλ ου για χορωδία
και ένας δάσκαλος για φωτογραφία. Τ ρία νέα τμήματα δηλαδή τα
οποία αν προστεθούν στο σύνολο των τμημάτων που υπάρχουν
καταλαβαίνετε

ότι

γίνεται

ένα

ακόμη

βήμα

ενίσχυσης

των

πολιτιστικών δράσεων του Δήμου.
Εμείς είμαστε κατηγορηματικά αντίθ ετοι και το λέμε αυτό και
νομίζω ότι το ξέρετε με την ανταποδοτικότητα και τις συνδρομές
των

μελών.

Πιστεύουμε

ότι

αυτό

ήταν

δικαίωμα

και

είναι

δικαίωμα όλων όσων θέλουν να ασχοληθούν με τον πολιτισμό
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όπως και με τον αθλητισμό και θα έπρεπε οι δήμοι να κα λύπτουν
αυτές τις δράσεις. Όπως βέβαια και τους παιδικούς σταθμούς,
γενικά δηλαδή κοινωνική πολιτική η οποία θα έπρεπε να είναι
δωρεάν

και

να

υπάρχει

πρόσβαση

από

όλους

τους

ενδιαφερόμενους.
Οι

νόμοι

όμως

που

ψηφίζουν

οι

κυβερνήσεις

και

ο

τελευταίος νόμος που ψήφισε η Κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λέει ότι αν
δεν

κουμπώσουν

τα

έσοδα

τα

οποία

συγκεκριμένο τομέα, για τον πολιτισμό
μισθοδοσία

των

υπαλλήλων

μαζεύονται

για

το

που μιλάμε τώρα με τη

απαγορεύεται

να

προσλάβεις

υπαλλήλους.
Αν διαβάσεις το εισηγητικό Θοδωρή δεν θα έλεγες όλα αυτά
που είπες προηγουμένως. Πρέπει να καλύπτεται τουλάχιστον το
70% της μισθοδοσίας των δασκάλων από τα έσοδα που παίρνει
το πολιτιστικό κέντρο.
Εμείς

και

μπορεί

να

πει

και

ο

Αντιδήμαρχος

σε

λίγο

προχωρήσαμε σε μειώσεις τα τελευταία χρόνια από τότε που
αναλάβαμε μέχρι σήμερα σε πολύ μεγάλες μειώσεις σε όλα τα
τμήματα και του πολιτισμού και του αθλητισμού. Ανά κατηγορίες,
τώρα αυτά τα έχουμε βγάλει προς τα έξω και ανά πάσα στιγμή
μπορείς να το δεις σε όλες τις κατηγορίες και σε όλες τις
συνδρομές.
Ήταν αυτό που μπορούσαμε να κάνουμε σύμφωνα με το
νόμο για να μας δίνουν τη δυνατότητα να μπορεί να υπάρχει
βεβαίωση της υπηρεσίας ούτως ώστε να κάνουμε τις προσλήψεις
του προσωπικού. Διαφορετικά δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει
το πνευματικό κέντρο, τα πολιτιστικά τμήματα δηλαδή.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

19

Αυτή είναι λοιπόν όλη η λογική και το πώς κινούμαστε και το
τι θα θέλαμε να γίνει. Θα θέλαμε να μην υπάρχει καθόλου
συνδρομή και να υπάρχει μόνιμο
απαγορεύεται

να

προσλάβουμε.

προσωπικό το οποίο όμως
Δεν

μας

επιτρέπουν

να

προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό, επιτρέπονται μόνο αυτές οι
συμβάσεις μίσθωσης έργου.

Οπότε ή θα πρέπει να πεις ότι το

κλείνω το πολιτιστικό κάτι που πιθανόν να είναι πόθος κάποιων ή
να το ιδιωτικοποιήσεις όπως έκαναν οι προηγούμενοι που έβαλαν
τις ΚΟΙΝΣΕΠ μ έσα ή να κάνεις τις δράσεις που είναι σήμερα που
πήραμε ένα πολιτιστικό κέντρο ρημαγμένο, διαλυμένο το οποίο
είχε 170 παιδιά και το φτάσαμε στα 1700 με ανοδική τάση που
του χρόνου θα εκφραστεί ακόμα πολύ περισσότερο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, θέλει κάποιος από του ς αντιδημάρχους;

Έλα κύριε

Καραγιάννη .
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Επειδή το κάλυψε το θέμα ο Δήμαρχος μόνο ένα σχόλιο θέλω να
κάνω με την ευκαιρία ότι είναι και ο κος Τ σατσαμπάς εδώ από το
γειτονικό Δήμο της Αγίας Βαρβάρας και μπορεί αυτό που θα
επικαλεστώ να το επ ιβεβαιώσει.
Προφανώς αυτό που διάβασε ο κος Σπηλιόπουλος αφορά
κάποια καταγγελία ή κάποια μαρτυρία ενός ανθρώπου που έχει
πληρώσει

αυτό

το

πράγμα

στο

πολιτιστικό

κέντρο

και

διαμαρτύρεται και καλά κάνει. Αν και βέβαια υπάρχει ψηφισμένος
κανονισμός λειτουργ ίας συνδρομών ο οποίος επικαιροποιήθηκε
και πριν ένα χρόνο στον οποίο υπήρχε ομόφωνη απόφαση. Ένα
το κρατούμενο.
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Μάλιστα τότε αν θυμάμαι καλά είχαν ακουστεί και φωνές που
έλεγαν ότι δεν μπορεί, είτε απαξιώνετε ρίχνοντας τις συνδρομές
τόσο πολύ είτε ότι θα έχετε πρόβλημα οικονομικό οπότε και
έκρουαν να το πω έτσι τον κώδωνα του κινδύνου.
Τ αυτόχρονα όμως υπάρχουν και.., ο Δήμος μας συνορεύει
με τρεις δήμους. Και στους τρεις δήμους αυτούς υπάρχουν
συνδρομές. Ρωτήστε να δείτε πόσο στοιχίζει ας πούμε το ωδείο
στην Αγία Βαρβάρα ή η θεατρική σχολή στην Αγία Βαρβάρα. Ή ας
πούμε πόσο στοιχίζει το αντίστοιχο ωδείο στο

Αιγάλεω και στο

Περιστέρι. Γιατί 7,5 ευρώ ας πούμε που έχει τα παιδικά τμήματα ή
άλλες κατηγορίες οικονομικά ασθενών συμπολιτών μας όπως ας
πούμε

το

ό τι

δεν

βάζουμε

τριπλή,

τετραπλή

συνδρομή

για

δημότες άλλων δήμων και έρχονται από την Ηλιούπολη, από την
Αργυρούπολη, από το Χαλάνδρι, από την Αγία Παρασκευή.
Δηλαδή είναι πιο οικονομικό να πληρώνουν τη βενζίνη για να
έρχονται εδώ πέρα παρά να πηγαίνουν στ ο Δήμο τους. Τ ώρα δεν
θυμάμαι ακριβώς για το Αιγάλεω αλλά για την Αγία Βαρβάρα αν
δεν κάνω λάθος κάποια στιγμή πέρυσι έκανε 60 ευρώ το θεατρικό
εργαστήρι.
Καλά δεν το συζητάμε, μιλάμε για εκατοντάδες ανθρώπους
που έρχονται από γειτονικούς δήμους. Και τώ ρα να καταγγέλλουν
αυτή τη διοίκηση που λέει ότι αν δεν υπήρχε ο νόμος που είναι
αναγκαστικός,
διαφορετικό

δεν
θα

είναι

είχαμε

θέμα

ότι

δωρεάν

μπορείς
τις

να

συνδρομές

κάνεις

κάτι

γιατί

δεν

πιστεύουμε στην ανταποδοτικότητα, πιστεύουμε ότι οι δημότες
πρέπει να έχουν ελεύθερη πρόσβαση, δωρεάν πρόσβαση στον
αθλητισμό και στον πολιτισμό και μάλιστα εγώ επειδή συμμετέχω
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και στην επιτροπή της ΚΕΔΕ έχουμε βάλει επανειλημμένα και το
ζήτημα και η ΚΕΔΕ να πάρει θέση σε αυτό η οποία ΚΕΔΕ
διαφωνεί

και

λέει

ότι

στους

δή μους

που

δεν

μπορεί

να

καλύπτονται οι αθλητικές και πολιτιστικές δράσεις πρέπει να
επιβάλλεται συνδρομή και εκεί που δεν μπορεί να γίνει αυτό να
περνάνε σε ΚΟΙΝΣΕΠ όπως έχει γίνει σε διάφορους δήμους που
μέλη της είναι και το αντίστοιχο τμήμα της ΚΕΔΕ.
Και στο Δήμο που με νύχια και με δόντια προσπαθούμε και
το επίπεδο των υπηρεσιών να είναι πολύ υψηλό με καθηγητές
αναγνωρισμένης

αξίας

καλλιτεχνικής

να

μας

κατηγορείτε

ότι

έχουμε και υψηλές συνδρομές, είναι αδιανόητο.
Υπάρχουν δάσκαλοι οι οποίοι λένε το εξής, προκειμένου να
χάσουμε τη δουλειά μας αύριο, μεθαύριο με την Κυβέρνηση έτσι
όπως το πάει που επιβάλει χρόνο με το χρόνο μεγαλύτερη
ανταποδοτικότητα σε όλα, χίλιες φορές κόψτε μας λίγο το μισθό
γιατί είναι από τους πιο ψηλούς ωρομίσθιους μισθούς που
παίρνουν οι εργαζόμενοι στο Δήμο μας, στα πολιτιστικά και
αθλητικά τμήματα γιατί πληρώνονται με την ώρα και αυξήστε τις
συνδρομές

γιατί

δεν

έχει

κανένας

άνθρωπος

πρόβλημα

προκειμένου να συνεχίσει να είναι.., για να μην χάσουν τη
δουλειά τους. Τ έτοιος είναι ο φόβ ος τους. Και να μην ξαναγίνει
αυτό που έγινε επί προηγούμενης διοίκησης που δεν υπήρχε
πολιτιστικό κέντρο.
Και τώρα ξαφνικά βρισκόμαστε κατηγορούμενοι ότι είναι και
υψηλές οι συνδρομές;

Πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω.

Ίσα-ίσα κιόλας μπορεί να πει κάποιος ότι σε σχέση ειδικά με τους
γύρω δήμους είναι αδιανόητα χαμηλές. Αλλά είναι η πολιτική μας
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αυτή και καλά κάνουμε και έχουμε, γιατί πιστεύουμε ότι δεν
πρέπει να υπάρχει ένας συμπολίτης μας που να μην έχει τη
δυνατότητα πρόσβασης στον πολιτισμό και στον αθλητισμό. Αλλά
νομίζω ότι είναι τουλάχιστον άστοχο.
Τ ώρα για την επιλογή, δεν

ξέρω αν έγινε για αυτό η

ερώτηση, αν κρύβει κάτι άλλο καλό είναι να ειπωθεί γιατί κατά τα
άλλα νομίζω έγκριτη νομικός είναι η κυρία Τ οκατλίδη θα έπρεπε
να γνωρίζω τι είν αι το ΠΔ τάδε.
Εντάξει, απευθυνθείτε σε ένα νομικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Για το θέμα αυτό θέλει κάποιος να πει;
Θοδωρή νομίζω ζήτησες το λόγο; Ναι, ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Καταρχήν εσείς μιλήσατε για καταγγελίες..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία Τ οκατλίδη θέλετε το λόγο;

Αν θέλετε το λόγο μπορείτε να

το ζητήσετε.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Μου κάνει ερώτηση ο Αντιδήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ναι, είναι Δημοτικό Συμβούλιο εδώ αν θέλετε μπορείτε να πάρετε
το λόγο.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Μπορείτε να ρωτήσετε πρώτα τον Αντι δήμαρχο που μου κάνει την
ερώτηση

να

την

πει

δυνατά

και

μετά

εγώ

απαντήσω στην ερώτηση του Αντιδημάρχου.

ευχαρίστως

θα

Κάντε πρώτα την

ερώτηση σας παρακαλώ.
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Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Λοιπόν, επειδή θεωρώ ότι αδικείς τον εαυτό σου με αυτή την
ερώτηση, πραγματικά σου το λέω, αδικείς τον εαυτό σου με αυτή
την ερώτηση..
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Αδικείς πρώτα εσύ το δικό σου εαυτό και επί του προσωπικού δεν
δέχομαι να λες πράγματα, σε παρακαλώ πάρα πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να πάμε στην ουσία του θέματος.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Δεν

είναι

επί

προσωπικο ύ,

ήσουν

7

χρόνια

αντιδήμαρχος,

Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ξέρω πολύ καλά ότι έχεις πάρα
πολύ καλές γνώσεις πάνω στα θέματα αυτά, σε καμία περίπτωση
λοιπόν δεν το λέω για αυτό το λόγο που το λες εσύ και για αυτό
ακριβώς θεωρώ ότι αδικείς τον εαυτό σου με αυτή την ερώτηση.
Εν πάση περιπτώσει, αν πραγματικά χρειάζεσαι να μάθεις τι
λέει το προεδρικό διάταγμα εγώ δεσμεύομαι να σου το στείλω με
Αν είναι αυτό το πρόβλημα. Αν υπάρχει κάποιο άλλο

mail.

πρόβλημα όμως που θέλεις να βάλεις πάνω στις προσλήψεις
πραγματικά βάλτο έτσι και άστο το προεδρικό διάταγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ, κυρία Τ οκατλίδη.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Θεωρώ επειδή λοιπόν είσαι χρόνια, ασχολείσαι χρόνια με τα
κοινά, ασχολείσαι πάνω από 10 χρόνια και είσαι μάχιμος, όταν
ένα θέμα φέρνεται από μια διοίκησ η οφείλει αυτός ο οποίος
φέρνει

το

θέμα

να

είναι

ενήμερος

και

να

γνωρίζει

όλο
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εισηγητικό και τι ακριβώς τεκμηριώνεται στην εισήγησή του. Αυτό
και

τίποτε

άλλο.

Ο

οποιοσδήποτε

νοήμων

άνθρωπος

αντιλαμβάνεται ότι αυτός ο οποίος εισηγείται πρέπει να έχει
απόλυτη γνώση του τι εισηγείται. Αν δεν μπορούμε να γνωρίζουμε
μπορούμε να το πούμε με απλά ελληνικά, δεν γνωρίζουμε.
Τ ώρα, το τι γνώση έχω εγώ αυτό αφορά εμένα και την
προσωπική μου προσπάθεια να γνωρίζω όσο γίνεται καλύτερα τη
διοίκηση, αλλά αυτό αφορά εμ ένα και δεν σου επιτρέπω να κάνεις
σχόλια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Δεν είπα αρνητικό… Άρα είναι ένσταση προς τους υπηρεσιακούς
αυτό.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μισό λεπτό, ακούστε.

Σαν Δήμαρχος απάντησα πως γίνεται η

επιλογή και με ποια κριτήρια επι λέγονται οι υποψήφιοι.

Πρέπει

να γνωρίζετε ότι σαν δημοτικοί σύμβουλοι όταν έρχεστε σε αυτό
το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να έχετε διαβάσει το εισηγητικό
και να γνωρίζετε πολύ καλά το τι λέει και τι λένε και οι νόμοι και
τα προεδρικά διατάγματα.
Αν λοιπόν δεν το γνωρίζατε και το κάνατε σαν ερώτηση τότε
αυτό είναι σε βάρος σας. Τ ότε σημαίνει ότι έρχεστε για μια ακόμη
φορά αδιάβαστη εδώ μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ, ο κος Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Λοιπόν, εγώ καταρχήν ψηφίζω το 4 ο θέμα για να κλείσουμε α υτό
το ζήτημα. Με αφορμή όμως αυτό το 4 ο θέμα έκανα μια ερώτηση
που έχει συγκεκριμένο χαρακτήρα και την οποία νομίζω ότι
μπορείτε να την ξανά σκεφτείτε στην πορεία διότι μπορεί βέβαια
να είναι πολύ χαμηλά τα χρήματα που δίνει κάποιος για το πρώτο
παιδί, εγ ώ δεν έβαλα τέτοιο ζήτημα και πιθανά και με άλλους
δήμους κλπ., γιατί τώρα πήγατε αλλού. Εγώ δεν θέλω να το
γενικεύσω.
Λέω όμως τα νούμερα που σας είπα θέλω να καθίσετε, ήταν
μια συγκεκριμένη ερώτηση. Μισό λεπτό να το τελειώσω, σου
κάνω μια ερώτηση και λέ ω ανάμεσα στη μια χρονιά και στην άλλη
να

δούμε

ποια

είναι

η

διαφορά

στην

επιβάρυνση

του

προϋπολογισμού και μπορεί όπως κάνουμε αναμορφώσεις πιθανά
να γίνει ένας εξορθολογισμός στην πορεία που για το σύνολο του
πληθυσμού να είναι ελάχιστη ενώ για τους ανθρ ώπους που είναι
τρίτεκνοι ή πολύτεκνοι κλπ. από τα στοιχεία που λέω και γιατί δεν
μου απάντησε κανένας, είναι μια πολύ μεγάλη επιβάρυνση σε
σχέση με το…
Τ α είπα όλα αναλυτικά, το κείμενο που διάβασα είναι
γραπτό, δεν είναι καταγγελία, είχε τη μορφή της ερ ώτησης, της
σκέψης πάνω σε αυτό το ζήτημα και δεν είναι υποχρεωτικό να
μου απαντήσετε αυτή τη στιγμή, αυτό λέω. Και δεν έχει σχέση με
το τι ψηφίζω για το συγκεκριμένο ζήτημα. Ούτε με άλλα ζητήματα
που βάλατε γιατί δεν θέλω εγώ να ανοίξω αυτή τη στιγμή
συζήτηση. Είναι ένα συγκεκριμένο ζήτημα. Τ ο έχω και γραπτό.
Και μπορώ να σας το δώσω και γραπτό. Αυτό λέω.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Μισό λεπτό Πρόεδρε. Εμείς συμφωνούμε με την πρόταση του κ.
Σπηλιόπουλου. Θα δούμε στη διάρκεια του χρόνου αν μπορεί σε
κάποιες τέτοιες περ ιπτώσεις να βελτιωθεί η κατάσταση, αυτό
δηλαδή γίνεται δεκτό. Δεν διαφωνούμε σε αυτό. Δεν διαφωνούμε
σε αυτό, αλίμονο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει διαφωνία συνάδελφοι με το θέμα;

Είναι κατά

πλειοψηφία; Ομόφωνα; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 5 ο
Αίτημα της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου για
την δωρεάν παραχώρηση χρήσης χώρου για την
πραγματοποίηση εκδήλωσης διάθεσης εγχώριων προϊόντων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

5ο,

αίτημα

της

Κοινωφελούς

Επιχείρησης

του

Δήμου

Χαϊδαρίου για τη δωρεάν παραχώρηση χρήσης χ ώρου για την
πραγματοποίηση

εκδήλωσης

διάθεσης

εγχώριων

προϊόντων.

Είναι το γνωστό αυτό που γίνεται.
Λοιπόν, υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

27

ΘΕΜΑ 6 ο
Παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του Δημαρχείου
Χαϊδαρίου, για τη λειτ ουργία του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 6 ο , παραχώρηση χρήσης χώρου εντός του δημαρχείου
Χαϊδαρίου για τη λειτουργία του Συλλόγου Εργαζομένων του
Δήμου.
Δεν ξέρω αν θέλεις να πεις κάτι Πρόεδρε του Σωματείου.
Ναι,

έχει

να

κάνει

με τη λειτ ουργία. Υπάρχει κάποιο θέμα

συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Έγκριση της με αριθμ. 13/2018 απόφασης της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, ως προς το σκέλος των ονομάτων των
δικαιούχων, σχετικά με τη μετατόπιση περιπτέρου σε
καταργημέ νη θέση κενωθέντος περιπτέρου (σχετ.: 55/2017
Απ.Ε.Π.Ζ & 209/2017 Απ. Δ.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

7ο,

έγκριση

της

με

αριθμό

13/2018

απόφασης

της

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ως προς το σκέλος των ονομάτων
των

δικαιούχων

σχετικά

με

την

μετατόπιση

περιπτέρου

καταργημένη θέση κενωθέντος περιπτέρου.
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που
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28

ασχοληθεί

σε

προηγούμενο

Συμβούλιο, το περίπτερο της κυρίας Πιέρου. Ήταν ένα τυπικό
ζήτημα που υπήρχε σε σχέση με τη μετακίνηση. Υπάρχει κάτι;
Κύριε Σπηλιόπουλε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Απλά

να

πω

Θοδωρή

ότι

έχ εις

δίκιο

σε

αυτό

και

εμείς

προσπαθούμε να βρούμε λύσεις. Είναι βέβαια σύνθετο, δεν είναι
πολύ απλό το θέμα. Προσπαθούμε και με την τεχνική υπηρεσία
και εξαντλώντας όλα τα δεδομένα που υπάρχουν να βρούμε
λύσεις για τα περίπτερα που εμποδίζουν την κίνηση τω ν πεζών
και των αναπήρων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, για το θέμα υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Έγκριση ή μη κοπής δένδρου, στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας (σχετ.: 14/2018 Απ. Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 8 ο , έγκρισ η ή μη κοπής δέντρου στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας. Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ:
Υπάρχει

στο

εισηγητικό,

έχουμε

πάρει

απόφαση

και

στην

Ποιότητα Ζωής, είναι ένα πεύκο που είναι στην Παύλου Μελά 94,
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είναι πάνω στα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ, έχει σηκώσει τη Μάντρα και
υπάρχει επικινδυνότητα. Από τη μεριά του πρασίνου λέει ότι δεν
έχει πρόβλημα τ ο πεύκο μα η τεχνική υπηρεσία με εισηγητικό και
από την αυτοψία που έγινε αποφάνθηκε ότι πρέπει να κοπεί.
Θα φυτευτούν άλλα δέντρα που είναι σύννομα με την
κατάσταση της πόλης. Δηλαδή μέσα στον ιστό της πόλης είναι ένα
τεράστιο

πεύκο,

τεράστιο

ψηλό

εννοώ ,

μεγάλο

πεύκο, είναι

επικίνδυνο και πρέπει να κοπεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Τ ο συγκεκριμένο δέντρο μπορεί να μεταφερθεί κάπου αλλού το
ίδιο;

Υπάρχει κάποια βεβαίωση μηχανικού που να βεβαιώνει για

την επικινδυνότητα και τις ζημιές που έχει προκαλέσει εκεί; Ναι.
Πάντως εδώ έτσι όπως το γράφετε λέει δεδομένου ότι το
δέντρο είναι υγιές προτείνεται να κοπεί;

Ναι, το δεδομένου που

κολλάει; Επειδή είναι δεδομένου δεν θα έπρεπε να κοπεί.
Τ έλος πάντων, εμείς επειδή έλειπε και το μέλος μας και δεν
έχουμε ενημέρωση θα απέχουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Επικαιροποίηση της με αριθμ. 259/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου, ως προς τη σύνθεση του
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Συντονιστικού Τοπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας Δήμου
Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 9 ο , επικαιροποίηση της με αριθμό 259/2017 απόφασης του
Δημοτικού Συμβουλίου ως προς τη σύνθεση του Συντονιστικού
Τ οπικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.

Έχει να

κάνει με αλλαγές ως προ ς τους εκπροσώπους συνάδελφοι της
Περιφέρειας καθώς ενοποιήθηκαν κάποιοι τομείς κλπ.
Τ ο βλέπετε στο εισηγητικό. Υπάρχει αντίρρηση;
Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Έγκριση της τροποποίησης του Ετήσιου Προγράμματος
Δράσης Έτους 2018 τη ς Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Χαϊδαρίου (σχετ.: 15/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 10 ο , έγκριση της τροποποίησης του ετήσιου προγράμματος
δράσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου
Χαϊδαρίου.
Πρόεδρε, θέλετε να πείτε κάτι; Όπως το ε ισηγητικό,
συνάδελφοι. Υπάρχει κάτι; Κατά πλειοψηφία; Κατά πλειοψηφία
λοιπόν.
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ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Έγκριση της 2ης Αναμόρφωσης του Προϋπολογισμού και της
Εισηγητικής Έκθεσης Έτους 2018 της Κοινωφελούς
Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου (σχε τ.: 16/2018 Α. Κ.Ε.Δ.Χ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 11 ο , έγκριση 2 η ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού και της
εισηγητικής έκθεσης έτους 2018 της Κοινωφελούς Επιχείρησης
του Δήμου Χαϊδαρίου.
Για αυτό το ζήτημα υπάρχει συνάδελφοι κάτι; Κατά
πλειοψηφία; Κατά πλειοψηφία λο ιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Έγκριση Πρακτικού της Επιτροπής παροχής γνώμης προς το
Δημοτικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων που
δεν έχουν καμία αξία

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 12 ο , έγκριση πρακτικού της επιτροπής παροχής γνώμης
προς το Δημοτ ικό Συμβούλιο για την καταστροφή αντικειμένων
που δεν έχουν καμία αξία.
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Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Ορίστε, Αντιδήμαρχε θέλετε να πείτε;

Ο κος

Καραγιάννης.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Κάνει μια πρόταση η επιτροπή στο συγκεκριμένο εισηγητικό στην
τελευταία σειρά και προτείνει εφόσον τα βιβλία τεθούν πάνω με
σφραγίδα με ένδειξη προς απόσυρση να διατεθούν δωρεάν στο
ενδιαφερόμενο κοινό.
Αυτό δεν μπορεί να γίνει γιατί τα βιβλία αυτά είναι για
καταστροφή,

δεν

έχουν

καμία

αξία

και

θα

πάνε

όλα

για

ανακύκλωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε συνάδελφοι με τη διευκρίνιση του Αντιδημάρχου;
Ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

Ψήφισμα σχετικά με την κατασκευή και λειτουργία του
πολ υκαταστήματος (Academy Gardens) στην Α καδημία
Πλάτωνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και πάμε τώρα στο ψήφισμα που καταθέτουν οι Πολίτες σε
Δράση. Να δώσουμε το λόγο στο συνάδελφο τον κ. Σπηλιόπουλο
για το ξεκίνημα της συζήτησης.
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Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Λοιπόν, το θέμα που αναφέρουμε έχει σχέση με την Ακαδημία
Πλάτωνος στο οποίο το αίτημα της παράταξής μας αλλά και
γενικότερα των δήμων της περιοχής ήταν να υπάρξει μια άλλου
τύπου ανάπλαση που να συνάδει με τους αρχαιολογικούς χώρους
στην περιοχή και την περιβαλλοντική αναβάθμιση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, παρακαλώ λίγο την προσοχή σας στον ομιλητή.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Η επιχειρούμενη ιδιωτική επένδυση από την εταιρία ART UME SA
για

την

κατασκευή

ενός

ογκώδους

εμπορικού

κέντρου

στην

περιοχή στα όρια του Δήμου Αθηναίων με τη Δυτική Αθήνα
αποτελεί

μια

παρέμβαση

με πολύ μεγάλη

εμβέλεια που θα

δημιουργήσει σοβαρά προβλήματα.
Αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο το είχαμε αντιπαλέψει και
παλιότερα και είναι χαρακτηριστικό ότι εδώ στην περιοχή είχαμε
βγάλει ανακοινώσεις που είχαν τον εξής χαρακτηριστικό τίτλο
ανάλογα με την κλιμάκωση τω ν ενεργειών πριν από χρόνια, ο
θάνατος του εμποράκου νούμερο 1, ο θάνατος του εμποράκου
νούμερο 2 κλπ.

Και συμμετοχή σε αντίστοιχες συγκεντρώσεις με

στόχο την αποτροπή αυτού του πράγματος.
Τ ο γνωστό επιχείρημα που χρησιμοποιείται από την εταιρία
είναι ότι θα δημιουργηθούν θέσεις εργασίας αλλά η μελέτη από
τους εμπορικούς συλλόγους που έχουν γίνει, από τη λειτουργία
των mall μικρότερων ή μεγαλύτερων ειδικά ας πούμε για το
Χαλάνδρι

λέγεται

ότι

έκλεισαν

3.000

μαγαζιά

για

20.000

τετραγωνικά και αυτό δεν το έχε ι αμφισβητήσει κανένας.
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Εδώ μιλάμε παρά τις κάποιες διορθώσεις που έγιναν για
διπλάσιο όγκο τουλάχιστον, για διπλάσια τετραγωνικά μέτρα που
σημαίνει ότι με απλή αριθμητική μιλάμε για κλείσιμο 6.000
μαγαζιών που αφορά πρώτα και κύρια το Περιστέρι, το Αιγάλε ω,
το τμήμα της Αθήνας που αγγίζει αλλά κυρίως αγγίζει εδώ τα
δυτικά προάστια που υπάρχουν μικρότερα ή μεγαλύτερα εμπορικά
κέντρα άρα και το Χαϊδάρι.
Η Κυβέρνηση χρησιμοποίησε τις αποφάσεις του Συμβουλίου
Επικρατείας και του Αρχαιολογικού Συμβουλίου και έβ γαλε μια
απόφαση για την οποία εμείς είμαστε αντίθετοι και σε συνάντηση
αντιπροσωπειών

των

παρατάξεων

που

θα

σας

διαβάσω

τα

ονόματά τους γιατί έχει την αξία από τη δυτική Αθήνα, είναι από
όλες τις περιοχές, είναι οι Ενεργοί Πολίτες για την ανατροπή στο
Περιστέρι, η Ανάπλαση του Αιγάλεω, η Αλληλέγγυα Πόλη από το
Ίλιον, οι Πολίτες σε Δράση εμείς, εδώ έχουμε όλο τον τίτλο όπως
ήμασταν στις εκλογές Οικολόγοι Πράσινοι, η Δύναμή μας είναι
από την παράταξη των Αγίων Αναργύρων Καματερού και η
συμπαράταξη για τον άν θρωπο και την πόλη που είναι από την
Αγία Βαρβάρα.
Θεωρούμε λοιπόν ότι στο κείμενο αυτό το οποίο το έχουμε
δώσει ήδη στη δημοσιότητα και με βάση αυτό έχουν μπει και
ψηφίσματα και σε άλλα δημοτικά συμβούλια και έχουν βγει από
ότι γνωρίζω αντίστοιχες αποφάσε ις τουλάχιστον από το Περιστέρι
που το αγγίζει πιο άμεσα και που υπήρξαν δραστηριότητες και
από την αντίστοιχη παράταξη που πήρε την πρωτοβουλία για να
βρεθούμε οι αριστερές δημοτικές παρατάξεις της δυτικής Αθήνας
που και για άλλα θέματα συνεργαζόμαστε.

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

35

Πιστεύουμε λοιπόν ότι η ανάπλαση που προκρίνουμε αφορά
τη

δημιουργία

αθλητικών

ελεύθερων

κοινωφελών

χώρων και

εμπορικές χρήσεις συμβατές με τον χαρακτήρα της περιοχής.
Η ανάδειξη των σημαντικών αρχαιολογικών ευρημάτων της
περιοχής σε συνάρτηση με τους ελεύθε ρους χώρους πράσινου και
το προγραμματιζόμενο μουσείο της πόλης των Αθηνών που έχει
χωροθετηθεί στη θέση αυτή μπορεί να αποτελέσει μια ιστορική,
αισθητική και λειτουργική ενότητα δηλαδή μια ανάπλαση δείγμα
ενός εντελώς διαφορετικού μοντέλου ανάπτυξης από α υτό που
μας οδήγησε στην κρίση.
Εμείς

συμφωνήσαμε

σε

αυτό

το

κείμενο,

ζητάμε

να

ανακληθεί αυτή η απόφαση του υπουργού που ανοίγει σαν
κερκόπορτα στην ουσία μια διάπλατη πόρτα για να χτιστεί αυτό το
mall.
Έχει σχέση αυτή η δραστηριότητά μας με τη συνολική μ ας
αντίληψη που έχουμε καταθέσει και στο Δήμο Χαϊδαρίου όπως
γνωρίζετε

και

κλιμακούμενες

έχουμε
και

κατά

προβεί

σε

αντίστοιχες

την τελευταία

χρονιά

και

ενέργειες
που

θα

υπάρξουν και άλλες και που έχει τον τίτλο μονοπάτια πολιτισμού
Σκαραμαγκάς που στην ου σία νομίζουμε ότι η δυτική Αθήνα για
να μπορέσει να αντεπεξέλθει στα αιτήματα των καιρών για τους
κατοίκους της χρειάζεται με έναν ενιαίο τρόπο να αντιμετωπίσει
τη συνολική της αναβάθμιση που αυτό έχει σχέση με την ανάδειξη
των ιστορικών χώρων, την αναβάθμ ιση των περιβαλλοντικών
χώρων και την ενιαιοποίηση με συγκοινωνιακά μέσα εκτός από τα
συγκεκριμένα που

ήδη υπάρχουν ώστε να μπορεί ο πολίτης της

δυτικής Αθήνας αλλά και γενικότερα της Αθήνας να σκέφτεται σαν
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επιλογή είτε για την αγορά προϊόντων είτε για τ ην ψυχαγωγία του
τους άπειρους χώρους που έχουμε εδώ και που απαιτούνται πάρα
πολλά χρήματα γιατί είναι εγκαταλελειμμένοι όλα τα προηγούμενα
χρόνια στο σύνολο της δυτικής Αθήνας και είναι σαφής η διαφορά
που υπάρχει και με τους υπόλοιπους χώρους της Αττική ς είτε
κουβεντιάσουμε

για

ποδήλατο,

είτε

κουβεντιάσουμε

για

ενιαιοποίηση χώρων, για μονοπάτια πολιτισμού είτε για πράσινες
διαδρομές.
Και νομίζω ότι αυτή η δραστηριότητά μας έχει σχέση και με
αυτό το ζήτημα δίνοντας τη δική μου οπτική για αυτό το θέμα και
επιχειρηματολογώντας για αυτό το ζήτημα. Και ζητώ από το
Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει αυτό το ψήφισμα και να ενώσει
τις φωνές και με τα άλλα δημοτικά συμβούλια.
Αυτά και ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Καταρχήν υπάρχει κάποιο
διευκρινιστικό ερώτημα; Κύριε Ντηνιακέ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Έχει ψηφιστεί αντίστοιχα από τα άλλα δημοτικά συμβούλια των
αντίστοιχων δήμων;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Αυτό

το

κείμενο,

όχι

υπάρχουν

δήμοι

που

έχουν

πάρει

αποφάσεις για αυτό το θέμα. Στην πορεία πριν να ψηφιστε ί από
όσο

γνωρίζω

πρέπει

να

υπάρξει

η

αντίστοιχη

υπουργική

απόφαση. Μετά την υπουργική απόφαση..
Ναι λέω αυτό το κείμενο τώρα προέκυψε το τελευταίο
χρονικό διάστημα, είναι επεξεργασία των 15 ημερών μέχρι να το
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συνεννόηση

με..,

ξ ανακάνουμε

δεύτερο κύκλο να το πούμε έτσι επικαιροποίησης. Δεν ξέρω αυτή
τη στιγμή αν σήμερα ή αλλού έχει γίνει κάτι τέτοιο αλλά ωστόσο η
πρόθεσή μας είναι αυτή.
Για αυτό βγήκε αυτό το κείμενο. Εγώ από τη δική μου
πλευρά αλλά από ότι είδα και οι υπόλοιποι επικεφαλής των
παρατάξεων

το

έχουμε

δώσει

στο

διαδίκτυο,

ήδη

είναι

κοινοποιημένο. Αυτό, δεν μπορώ να σου απαντήσω δηλαδή να
ξέρω αν ακριβώς το κείμενο αυτό έχει ψηφιστεί ξανά τώρα στον
καινούργιο

γύρο.

Ξέρω

ότι

υπάρχουν

αντίστοιχα

ψηφίσματα

τουλάχιστον απ ό τους Αγίους Αναργύρους και από το Περιστέρι.
Πιθανά με διαφορετικές διατυπώσεις κλπ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, να δώσουμε το λόγο στο Δήμαρχο.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Να πούμε καταρχάς ότι ο αρμόδιος Υπουργός ο κος Σταθάκης
υπέγραψε

το

προεδρικό

διάταγμα,

γιατί

νόμιζα

ότι

ε ίπες..,

εντάξει. Και μιλάμε τώρα για ένα εμπορικό κέντρο στην Ακαδημία
Πλάτωνος

έναν

ιστορικό

και

αρχαιολογικό

χώρο

και

ένα

φαραωνικό έργο 22.000 τετραγωνικών μέτρων. Καταλαβαίνετε
λοιπόν τι σημαίνει αυτό για εκείνη την περιοχή.
Πρόκειται για το μεγαλύτερ ο mall το οποίο θα δημιουργηθεί
στη Δυτική Αττική.

Εδώ να πούμε, να θυμίσουμε κάτι, ότι εδώ

και χρόνια ο θάνατος του εμποράκου είναι γεγονός. Και αυτό
οφείλεται στην πολιτική που ακολουθείται, πολιτική ενίσχυσης
των μεγάλων επιχειρήσεων. Τ α mall έχουν ξεφυτρώσει και τα
πολυκαταστήματα σαν τα μανιτάρια παντού, μην ξεχνάτε πόσα
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ξεφύτρωσαν εδώ και στο Αιγάλεω και στο Περιστέρι.

Και βέβαια

παράλληλα χτυπιούνται οι μικρές επιχειρήσεις, οι μικρέμποροι
δηλαδή άνθρωποι που έχουν ένα μαγαζάκι σε κάθε γειτονιά που
δεν μπορούν να αντέξουν έναν ανταγωνισμό ο οποίος είναι
εντελώς αθέμιτος. Και είναι εντελώς αθέμιτος σε όλα τα επίπεδα.
Και κάθε μέρα επιδεινώνεται.
Αυτές

οι

επιχειρήσεις

εμποροϋπαλλήλους

δηλαδή

με

προσλαμβάνουν
μισθούς

προσωπικό,

πείνας

κυριολεκτικά.

Ούτε καν οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας που τελευταία και
αυτές

έχουν

σμπαραλιαστεί,

δεν

τηρούνται

και

παράλληλα

προσπαθούν επεκτείνοντας τα ωράρια εργασίας να κάνουν τα
μικρά μαγαζιά μη ανταγωνιστικά αφού δεν μπορεί σε καμία
περίπτωση

ένα

μικρό

μαγαζί

να

αντέξει

15

και

18

ώρες

συνεχόμενης λειτουργίας για να μπορέσει να ανταγωνιστεί το
πολυκατάστημα. Όπως επίσης και το άνοιγμα τις Κυριακές κλπ.
Οι λευκές νύχτες, οι μαύρες Παρασκευές, όλα αυτά τα εφέ τα
οποία είναι ένα προκάλυμμα καπνού δήθεν μιας ευφο ρίας των
κατοίκων οι οποίοι θα πάνε να ψωνίσουν και θα διασκεδάσουν
έτσι τη λευκή νύχτα ή τη μαύρη Παρασκευή δεν είναι τίποτα άλλο
παρά ένα ακόμα χτύπημα στις μικρές επιχειρήσεις σε αυτό που
λέμε στα εμπορικά καταστήματα της γειτονιάς.
Και εδώ πρέπει να π ούμε ότι πολλές από τις δυνάμεις που
σήμερα

βγαίνουν και

ρίχνουν κροκοδείλια δάκρυα στηρίζουν

ακριβώς όλη αυτή την πολιτική που κλείνουν τα μικρά μαγαζιά.
Να μην μιλήσουμε τώρα για τη φορολογία, για χίλια δυο άλλα
ζητήματα που έχουν να κάνουν με το χτύπη μα των μικρών
μαγαζιών.
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Τ ώρα αυτό το mall το οποίο ονομάζεται μάλιστα Academy
garden, δηλαδή ο κήπος του Ακαδήμου, βρίσκεται σε ένα χώρο ο
οποίος πρέπει να προστατευτεί και προστατεύεται εδώ και πολλά
χρόνια και πρέπει να πούμε και με προσπάθειες των εκάσ τοτε
υπουργείων πολιτισμού με νύχια και με δόντια.
Είναι

ένα

τεράστιο

φιλέτο

στο

οποίο

τουλάχιστον

την

τελευταία δεκαετία προσπαθούν πάρα πολύ να δημιουργήσουν
ένα τεράστιο εμπορικό κέντρο γιατί είναι και η στρατηγική θέση
την οποία έχει σε εκείνο το σημε ίο.

Και βρέθηκε σήμερα ένας

Υπουργός και μια Κυβέρνηση της λεγόμενης Αριστεράς να δώσει
το

πράσινο

φως

για

να

χτιστεί

σε

αυτό

το

σημείο

και

διακινδυνεύοντας αν θέλετε και τη σωτηρία του αρχαιολογικού
πάρκου και την ανάδειξή του που πρέπει να γίνει καταστρ έφοντας
ότι έχει απομείνει στην Ακαδημία Πλάτωνος που είναι πραγματικά
ένα αρχαιολογικό μουσείο ολόκληρη.
Αυτό νομίζω και μόνο θα έπρεπε να μας προβληματίσει
όλους και να αντιδράσουμε και να ζητήσουμε να απαιτήσουμε να
ανακληθεί αυτή η απόφαση. Εδώ να σας πω ότι δεν μπαίνει τώρα
το θέμα, έχει συζητηθεί στο Δήμο της Αθήνας γιατί είναι στα όρια
του Δήμου Αθήνας, οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπείρωσης ο
κος Σοφιανός, ο Στέλιος ο Λάμπρου, οι δημοτικοί σύμβουλοι
δηλαδή του Δήμου της Αθήνας, οι βουλευτές του Κομμο υνιστικού
Κόμματος Ελλάδας επανειλημμένα έχουν βάλει το θέμα αυτό και
ζητάνε

το

Επιμελητήριο

εικαστικών

τεχνών,

αρχαιολογικοί

σύλλογοι ότι δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να προχωρήσει η
κατασκευή mall σε αυτό το χώρο.

Αλλά αντίθετα θα πρέπει να

αναδειχθεί σαν αρχαιολογικός χώρος.
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αντίδραση

λοιπόν
και

αντίδρασης

όχι

πιστεύουμε

μαζική
μόνο

και

τα

αυτό

ότι
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θα

πρέπει

να

υπάρξει

είναι

ένας

τρόπος

ψηφίσματα
βέβαια,

πρέπει

και

ο

λαϊκός

παράγοντας να ενεργοποιηθεί. Αύριο γίνεται και μια συνάντηση
στο Περιστέ ρι όπου θα πάρουν μέρος οι δήμοι της Δυτικής
Αθήνας και θα υπάρχει αν θέλετε και μια πιο μαζική απάντηση.
Έχουν πάρει απόφαση και άλλα δημοτικά συμβούλια μέχρι
τώρα. Εμείς πιστεύουμε γιατί τώρα που ήρθε το θέμα δεν έχουμε
ετοιμάσει ένα σχέδιο απόφασης, είχ α πει και την προηγούμενη
φορά ότι το ψήφισμα του Δήμου Περιστερίου είναι σε θετική
κατεύθυνση και αν εμπλουτιστεί με κάποια στοιχεία ακόμα που θα
προσδιορίζουν αν θέλετε και κάποια χαρακτηριστικά που πρέπει
να έχει ένα ψήφισμα, και παίρνοντας βέβαια κάποι α στοιχεία και
από το ψήφισμα του Θοδωρή μπορούμε να πάμε σε ένα ψήφισμα,
δηλαδή να το διαμορφώσουμε αύριο το πρωί ούτως ώστε να το
έχουμε και το απόγευμα στη συνάντηση που θα γίνει στο Δήμο
Περιστερίου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος ποιος θέλει να πάρει το λόγο; Κύρι ε Ασπρογέρακα.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, νομίζω επειδή έχουμε
μνήμη όλοι θα θυμόσαστε χωρίς να θέλω να πάρω τη δόξα ή την
πρωτοκαθεδρία του συναδέλφου του Θόδωρου, ότι έβαλα υπό
μορφή

ερωτήσεως

Συμβούλιο

αμέσως

θέμα
μετά

σε
την

προηγούμενο,
απόφαση

προ -προηγούμενο

από

το

Δήμο

Περιστερίου να πάρουμε μια αντίστοιχη απόφαση.
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Εν πάση περιπτώσει επειδή μπήκε σαν ερώτημα δεν το
έφερα σαν ψήφισμα.

Καταρχάς εγώ ήθελα να πω το εξής, ότι το

πνεύμα του ψηφίσματος με βρίσκει σύμφ ωνο. Υπ΄ αυτή την έννοια
λοιπόν

σε

γενικές

γραμμές

το

δέχομαι

χωρίς

να

βάζω

αστερίσκους αλλά κάνοντας μια -δυο παρατηρήσεις που τις θεωρώ
κρίσιμες.
Τ ο αν η Ακαδημία του Πλάτωνα, η περιοχή εκεί του Πλάτωνα
είναι, ήταν ή θα είναι αρχαιολογικός χώρος αυτό είνα ι κάτι που
δεν αμφισβητείται. Και εν πάση περιπτώσει είναι από κάποιους
αιώνες προ Χριστού. Άρα αυτό ήταν δοσμένο και το ξέραμε και το
ξέρανε όλοι.
Επιτρέψτε μου στο σημείο αυτό να πω ότι αναφέρει σε
κάποια στιγμή το ψήφισμα εδώ ότι η Κυβέρνηση λέει μετά την
υιοθέτηση της γνωμοδότησης του ΚΑΣ που ορίζει κλπ. για το
ύψος μίλησε το ΚΑΣ, ειδικό χωρικό σχέδιο που αφορά την αλλαγή
των όρων δόμησης. Δηλαδή μιλάμε με πολεοδομικούς όρους εδώ,
μιλάμε τεχνικά δεν μιλάμε για την ουσία.
Αυτή

είναι

μια

προοπτική

δηλαδή

που

μας

ανησυχεί

ιδιαίτερα. Αυτή είναι μια προοπτική κατά την άποψή μου που μας
εξοργίζει ιδιαίτερα διότι είναι πρόκληση.

Και είναι πρόκληση

δήθεν κάποιας ανησυχίας. Τ ο ΚΑΣ αποφασίζει για τα αρχαία, το
ΚΑΣ δεν αποφασίζει για τους όρους δόμησης και για το ύψος ή το
βάθος, ένα.
Δεύτερον,
ευρημάτων.

Δεν

αρχαιολογικά
παρακάτω

η

ανάδειξη
έγινε

ευρήματα.

δεν έχει

καμιά
Το

σημασία

των

σημαντικών

ανάδειξη
αν

σήμερα,

βγήκαν

αλλά

αυτό

λίγο

αρχαιολογικών
υπήρχαν

τα

παραπάνω

ή

είναι συγκεκριμένος
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χώρος. Και εδώ επιτρ έψτε μου να πω δυο κουβέντες, ότι λέει
δηλαδή

μια

ανάπλαση

δείγμα

ενός

εντελώς

διαφορετικού

μοντέλου ανάπτυξης από αυτό που μας οδήγησε στην κρίση.
Λοιπόν σας λέω ότι αυτό που μας οδήγησε στην κρίση και
όχι μόνο σε αυτή την κρίση, στην διαρκή κρίση είναι έ να μοντέλο
εξωστρεφούς ανάπτυξης που συνεχίζεται και σήμερα σε βαθμό
κακουργήματος με τις αγορές και με την ανταγωνιστικότητα που
θα αποκτήσουμε, πράγμα που αντικειμενικά δεν γίνεται γιατί η
ανάπτυξη αυτή η καπιταλιστική εκ των πραγμάτων από τη δομή
της, από τη θέση της είναι άνιση. Άρα λοιπόν μόνο καπιταλιστική
μπορεί να είναι η ανάπτυξη αυτή και άρα θα συνεχίσει να είναι
εξωστρεφής με τις πολιτικές που ακολουθούνται και άρα δεν
μπορεί να είναι ανάπτυξη, το ένα.
Τ ο δύο, πρέπει να θυμηθούμε κάπου -κάπου να ξεθάβουμε
κανένα ποιητή, έλεγε λοιπόν ο Παλαμάς ότι παιδί το περιβόλι μου
που

θα

κληρονομήσεις.

Μιλάμε

λοιπόν

για

ένα

περιβόλι

ουσιαστικά και το περιβόλι σημαίνει πολλά πράγματα, είναι
πολυδιάστατο.
Άρα λοιπόν εδώ δεν πρέπει να υπάρχει ένσταση. Δεν πρέπει
να υπάρχει για το ύψος ή το βάθος ή τα λοιπά των κτιρίων σε
συνδυασμό με την ανάπτυξη.
Και κλείνοντας θέλω να πω κάτι, το 1943 ένας σοφός
φιλόσοφος και οικονομολόγος ο οποίος επιβεβαιώνεται απόλυτα
σήμερα στις μέρες μας, ο Καρλ Πολανυι είπε ότι ο πολιτισ μός του
19 ο υ

αιώνα

και

καταστράφηκε

εν συνεχεία του 20 ο υ
και

συνεχίζει

να

από ότι είδαμε γιατί

καταστρέφεται;

Από

τις

απορρυθμισμένες δυνάμεις της αγοράς. Που τι είναι αυτές οι
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Είναι οι δυνάμεις που

στηρίζονται στο ιδ ιωτικό κέρδος. Εκεί είναι λοιπόν η αφετηρία,
εκεί είναι η αρχή, εκεί είναι που μπορούμε να πιάσουμε

και να

εστιάσουμε και από εκεί και πέρα να αναλύσουμε το καθένα.
Άρα εδώ δεν μπορεί να υπάρχει κατά την άποψή μου καμία
ένσταση με βελτιώσεις, με προσθέσε ις, με, με, αλλά η διάσταση
αυτή την οποία εν πάση περιπτώσει εγώ ήθελα να αναπτύξω
νομίζω ότι πρέπει να μπει σε κάθε περίπτωση. Αυτό αποφασίζει
και διατάσσει το ιδιωτικό κέρδος του Mall, του nall και του
οποιουδήποτε άλλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Λοιπόν και εγώ δυο λόγια θα πω. Σαν κεντρική ιδέα μας βρίσκει
και εμάς σύμφωνους, ωστόσο θα περίμενα όντως να είναι λίγο
πιο δυναμικές οι εκφράσεις πέρα από το ότι εάν ανησυχεί κάποιες
παρατάξεις οι οποίες πρόσκεινται και στην Κυβέρνηση κιόλας .
Δηλαδή μου δίνει την εντύπωση ότι αυτή η «κατ΄ επίφαση»
κινητοποίηση δεν είναι τόσο δυναμική όσο θα έπρεπε. Θέλουμε
να είμαστε με τον αστυφύλαξ και το χωροφύλαξ.
Και όντως όπως είπε και ο Δήμαρχος θα περίμενα μια
ανάλογη κίνηση της δυτικής Αθήνας των α ντίστοιχων παρατάξεων
για το Δαφνί και τη γιορτή η οποία ενδέχεται να χαθεί και
αντίστοιχες έτσι παρεμβάσεις που να έχουν και ένα αποτέλεσμα.
Όχι απλά να βγαίνει ένα κείμενο που μου θυμίζει λίγο και
κυβερνητικές μεθόδους βουλευτών που πάνε μετά δακρύων και
ψηφίζων μνημόνια.
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Και δυο διευκρινιστικά, εγώ συμφωνώ όντως ότι τα mall
δημιουργούν διάφορα προβλήματα, ωστόσο μην παίρνουμε όλες
τις διαστάσεις. Να βλέπουμε μάλλον και τις άλλες διαστάσεις και
να μην είναι και άλλοθι κάποιου είδους αδράνειας άλλων φορέων .
Για παράδειγμα είπε ο Δήμαρχος για τις λευκές νύχτες και
τις

μαύρες

Παρασκευές.

Οι

λευκές

νύχτες

γίνονται

στους

εμπορικούς δρόμους δεν γίνονται στα mall και είναι προσωπική
πολιτική επιλογή των δημοτικών αρχών να κάνουν ελκυστικές τις
πόλεις τους.

Λοιπ όν, άλλο τα mall, άλλο οι λευκές νύχτες και

άλλο οι καμπάνιες σε συνεργασία με τους εμπορικούς συλλόγους
για να υπάρχει εμπορικότητα στους δρόμους ή ο φωτισμός ή
οτιδήποτε για να είναι πιο ελκυστικά.
Εγώ το βάζω σε μια διάσταση όπως αντίστοιχα δεν φταίνε
μόνο τα mall αλλά όπως είπε και ο Κώστας ο Ασπρογέρακας η
φορολογία που υπάρχει τα τελευταία χρόνια φυσικά πέρα από ένα
mall

που

μπορεί

να

άνοιξε

παραπέρα

έχει

οδηγήσει

έναν

άνθρωπο να μην μπορεί ακόμα και το mall να μην υπήρχε να τα
φέρει

βόλτα

γιατί

οι

ε ισφορές

και

η

φορολογία

είναι

δυσβάστακτες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Ο κος Φουρλής.
Κος ΦΟΥΡΛΗΣ:
Εγώ έχω ξαναπεί ότι τα ψηφίσματα δεν λύνουν το πρόβλημα αλλά
βοηθάνε

μερικές

φορές,

υποβοηθάνε

στην

επίλυση

των

προβλημάτων.
Τ ι ήθελα να πω, συμ φωνώ με το ψήφισμα πέρα τις όποιες
διανθίσεις θα κάνει όπως είπε ο Δήμαρχος.

Εκείνο το οποίο θα
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ήθελα όμως και επειδή είμαστε μια χώρα η οποία στηρίζεται στον
πολιτισμό και επειδή πρόκειται για Ακαδημία του Πλάτωνος δεν
νομίζω αυτή η ακαδημία να ήθελε να ένα mall της εταιρίας
Blackrock, κάποιοι ξένοι είναι αυτοί, μπορεί να κάνω λάθος, το
οποίο θα αρχίσει σε δυο χρόνια λέει.
Αλλά τι κάνουν αυτοί; Βάζουν το 40% ή το 60% ότι θα είναι
για αθλοπαιδιές και μια μικρή χρήση εμπορικότητας μέσα οπότε
αν θα πάω εγώ με το παιδί μου εκεί να πιω καφέ θα κάνω και τα
ψώνια.
Εγώ θα ήθελα μέσα στην Ακαδημία του Πλάτωνος κύριοι
συνάδελφοι επειδή ήταν η πρώτη ακαδημία στον κόσμο να γίνει
από το κράτος ένα πανεπιστήμιο εκεί και να έρχονται επειδή
ακόμα τον Πλάτωνα δεν μπορούν να τον καταλάβουν διότι μίλαγε
πάντα και απαντούσε κάποιος άλλος και ακόμα τώρα δεν μπορεί
να τον εξηγήσει κανείς διότι δεν ήταν μονολογία, ήταν κάποια
απάντηση, άρα λοιπόν εκεί να γινόταν ένα κέντρο πνεύματος και
πολιτισμού. Ένα πανεπιστήμιο από όλο τον κ όσμο και να έχει
συνέχεια.
Αυτό έχει ανάγκη η Ακαδημία του Πλάτωνος μιας και ήταν η
πρώτη ακαδημία και όχι να κάνει ένα κέντρο.

Αυτό θα ήθελα να

πω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος; Η κυρία Γεωργιάδη.
Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Σε επικοινωνία που είχα με τον κ. Μποζίκα μιας που είναι ο
αρχηγός της παράταξης και ήθελα να το γνωρίζει, μου ζήτησε να
μεταφέρω κάποιες σκέψεις του.

Είναι αρνητικά κάθετος στη
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δημιουργία mall γιατί αυτό θα σημάνει το θάνατο του εμποράκου
όπως θα λέγαμε. Τ ο ΜΕΤ ΡΟ πολύ σύντομα μεταφέρει από τους
δήμους μας τους κατοίκους στο κέντρο της πόλης για ψώνια κλπ.
Η

δημιουργία

ενός

τέτοιου

κέντρου

μόνο

αρνητικές

επιπτώσεις θα έχει στα εμπορικά καταστήματα των γύρω δήμων,
αυτό

εξυπακούεται

και

υπάρχει

εδώ

στο

ψήφισμα

το

συγκεκριμένο, θα το ψηφίζαμε με την προϋπόθεση ότι θα γινόταν
αφαίρεση του όρου εμπορικής χρήσης. Τ ι σημαίνει αυτό;

Πάλι

κάποια κατασκευή καταστημάτων; Δηλαδή αν είναι πολυώροφα,
θα είναι σε ισόγεια, είναι το ίδιο πράγμα ακριβώς.
Αυτό λέω ότι συμφωνούμε με το ψήφισμα, διαφωνούμε με τη
χρήση, την εμπορική χρήση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θα

ήθελε να πει;

Η κυρία

Γκανά.
Κα ΓΚΑΝΑ:
Εγώ

δεν

είχα

επικοινωνία

και

επειδή

δεν

έχω

άποψη

του

συνδυασμού πάνω σε αυτό το θέμα δεν θα πάρω θέση, απέχω σε
αυτό το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, κύριε Τ σατσαμπά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:
Η

θέση

της

επικεφαλής

παράταξης

τον

Βαγγέλη

εκφράστηκε
Ντηνιακό.

προηγούμενα
Ήθελα

να

από

τον

συμπληρώσω

μερικές σκέψεις.
Νομίζω

ότι

στο

άκουσα

αυτής

της

εξέλιξης

τα

τοπικά

δημοτικά συμβούλια και εδώ στο δικό μας προηγήθηκαν και σε
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κάποιες

Θοδωρή

του

προτάσεις

και

Σπηλιόπουλου,

η

αλλά

πληροφορηθήκαμε και στο Περιστέρι και στο Ίλιον σε γειτονικούς
δήμους από το συγκεκριμένο χώρο υπάρχει μια καθολική άρνηση
αυτής της ε ξέλιξης και από τις διοικήσεις των δήμων και από τις
παρατάξεις της αντιπολιτευτικές.
Αυτό που ήθελα να παρατηρήσω είναι ότι καλό είναι να
αποφευχθούν
μικροκομματικές.

οι

όποιες

σκοπιμότητες

μικροπολιτικές,

Νομίζω ότι το ζήτημα αγγίζει όλους, αγγίζει το

σύνολο της περιοχής των τοπικών κοινωνιών. Πιστεύω ότι πρέπει
να ξεπεράσουμε τις όποιες αντιθέσεις προκύπτουν, επιμέρους
αντιθέσεις και να σταθούμε πολύ συγκεκριμένα στο αίτημα να μην
υπάρξει αυτή η εξέλιξη. Και σε αυτό πρέπει να βοηθήσουμε όλοι
και οι διοι κήσεις και οι αντιπολιτεύσεις ώστε και κοινά ψηφίσματα
να υπάρξουν και να μην γίνεται διαχωρισμός λόγω κάποιων
σκοπιμοτήτων και κοινές κινητοποιήσεις να υπάρξουν.
Και επίσης πολύ σημαντικό θα σταθώ στην τοποθέτηση του
Κώστα του Φουρλή λέγοντας ότι καλό είν αι να μην στεκόμαστε
μόνο στο ότι δεν πρέπει να γίνει και εδώ η τοπική Αυτοδιοίκηση
αν θέλετε και το κράτος έρχεται καθυστερημένα για να αντιδράσει
περισσότερο στο τι δεν πρέπει να γίνει ενώ θα έπρεπε πολύ πιο
πριν να έχει ορίσει το τι πρέπει να γίνει.
Και ακούστηκε και μια πολύ ωραία πρόταση και υπάρχουν
και άλλες προφανώς οι οποίες θα έπρεπε ήδη να έχουν υπάρξει
ως σκέψεις, να έχουν υπάρξει ως σχέδια και αν θέλετε να έχουν
υπάρξει και ως ενέργειες και ως πρωτοβουλίες που θα έχουν μια
εφαρμογή.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δεν ξέρω, Θοδωρή πριν σου δώσω το λόγο να το κλείσεις ήθελα
να πω και εγώ μια κουβέντα.
Συνάδελφοι, εγώ ως πρώην εμποράκος τη συγκέντρωση και
τη συγκεντροποίηση του κεφαλαίου της καπιταλιστικής ανάπτυξης
που είπε ο συνάδελφος Ασπρογέρακας εγώ την ένιωσα στο πετσί
μου. Και είναι το χαρακτηριστικό συνάδελφοι του οικονομικού
μοντέλου

αυτής

της

κοινωνίας,

η

συγκέντρωση

και

η

συγκεντροποίηση .
Αυτά τα τεράστια πολυκαταστήματα που είναι το απαύγασμα
της

δράσης

των

μονοπωλίων

για

αυτό

το

πράγμα

γίνονται

συνάδελφοι, για να εξαφανίσουν τη μικρομεσαία επιχείρηση. Και
δυστυχώς αυτές οι αποφάσεις βάζουν πλάτη σε αυτά τα σχέδια.
Για να μπορέσει το κεφάλαιο να αναπαράγει τα κέρδη του τσακίζει
μισθούς, συντάξεις και εξαφανίζει τα μεσαία στρώματα.
Και δυστυχώς αυτό το πράγμ α θα γίνει και εκεί και αν αύριο μεθαύριο στα φιλέτα που είναι εδώ στην περιοχή μας επικρατήσει
αυτή η πολιτική. Όσο αφορά τις λευκές νύχτες και όλα αυτά
δούρειος ίππος είναι συνάδελφοι για να φαγωθεί και το ωράριο
του εμποράκου που λέμε. Δούρειος ίππος εί ναι και οι λευκές
νύχτες και οι μαύρες Παρασκευές και οι 3 -4 Κυριακές το χρόνο
για να φαγωθεί και να μην μπορεί η μικρή επιχείρηση, ο μικρός
επαγγελματίας, ο αυτοαπασχολούμενος να σταθεί μπροστά στο
μονοπώλιο που θα τον συνθλίβει.
Για αυτό σωστό είναι να σ τρατευθούμε σε αυτή την υπόθεση
και να δούμε αύριο παίρνοντας υπόψη και το ψήφισμα που
κατέθεσε

ο

κος

Σπηλιόπουλος

και

το

ψήφισμα

του

Δήμου
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Περιστερίου να φτιάξουμε ένα κείμενο να έρθει στους επικεφαλής
των παρατάξεων και να συμφωνήσουμε να γίνει ψήφισμα τ ου
Δημοτικού Συμβουλίου.
Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Νομίζω ότι το κίνημα της Δυτικής Αθήνας με την ευρεία έννοια
όλων

εμάς

των

αυτοδιοικητικών

και

μη

που

παλέψαμε

για

καλύτερες συνθήκες στη δυτική Αθήνα στα πλαίσια γενικότερα
των αντιλήψεων που έχουμε για την κοινωνία, μετά από μια μικρή
νίκη που έχει σχέση με το πάρκο Τ ρίτση και τη θεσμοθέτησή του
με ειδικό φορέα και με προϋπολογισμό έρχεται να υποστεί μια
ήττα

που

το

μέγεθός

της

αυτή

τη

στιγμή

ακόμα

δεν

έχει

αξιολογηθεί θα έλεγα από τους πολίτε ς και από τις τοπικές
κοινωνίες στη σύνθεσή τους.
Νομίζω λοιπόν ότι

άσχετα από τις επιμέρους αναλύσεις

είναι σημαντικό στην προσπάθεια που έτσι και αλλιώς γίνεται για
υποβάθμιση της δυτικής Αθήνας και που έχει ιστορικότητα εμείς
εκτός από την καταγγελία αυτής της ιστορικότητας αυτής της
προσπάθειας που έχει γίνει έχει νόημα να προτείνουμε και
λύσεις.
Εγώ νομίζω λοιπόν ότι αυτή τη στιγμή δίνεται μια ευκαιρία
με αφορμή αυτή την αντιδραστική και αρνητική εξέλιξη στην
περιοχή

να

ανασκουμπωθούμε

συνολικά

οι

ε ναπομείναντες

έμποροι εδώ στη δυτική Αθήνα μικροί και μεγάλοι ελεύθεροι
επαγγελματίες, συνολικά οι κοινωνίες για αυτό που ο καθένας μας
στα δημοτικά προγράμματα το περιγράφει με διαφορετικό τρόπο
που έχει χαρακτηριστικά μιας δίκαιης ανάπτυξης που όλοι το
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αναλύουμε και λέμε ότι βεβαίως σε αυτές τις συνθήκες κρίσης
αιτούμενο είναι η επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων.

Μια

και όλοι επεκταθήκατε και σε άλλα ζητήματα.
Με αυτή την έννοια λοιπόν εγώ το θεωρώ ότι είναι μια
σημαντική πρωτοβουλία. Πολύ περισσότερο π ου δεν είναι μια
πρωτοβουλία ατομική ή της παράταξής μας μόνο και σε μια
τέτοιο, το ότι το σύνολο των παρατάξεων που έχουμε μια ιστορική
αναφορά και από το παρελθόν κοινών αγώνων για τα ζητήματα
εδώ της δυτικής Αθήνας και το έχουμε κάνει και στο παρελθόν γ ια
το Λοιμωδών και για άλλα ζητήματα, με επιτυχίες ή και με ήττες.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν σε ένα ζήτημα που αφορά την
αναβάθμιση

της

περιοχής

μας

που

περνάει

μέσα

από

την

αποτροπή αυτού του σχεδίου που θα μειώσει τις θέσεις εργασίας,
θα δημιουργήσει ακόμη περισσότερο κρίση στην ήδη υπάρχουσα
κρίση

και

θα

πολλαπλασιάσει

τα

προβλήματα

αυτού

που

ονομάζουμε ότι τα εμπορικά κέντρα των δήμων της δυτικής
Αθήνας που το αίτημα όλων μας είναι να ενιαιοποιηθούν και μέσα
από συγκοινωνίες, αντί λοιπόν να έχουμε μια θετι κή εξέλιξη
έχουμε μια αρνητική εξέλιξη.
Με αυτή την έννοια εγώ δεν έχω τη δυνατότητα αυτή τη
στιγμή στο συγκεκριμένο κείμενο να κάνω τροποποιήσεις μια και
είναι ένα συλλογικό κείμενο και έχει αυτά τα χαρακτηριστικά της
πολιτικής ενέργειας στο να ακουστεί κ αι στο Δημοτικό Συμβούλιο
και παντού.
Ευχαριστώ τους συναδέλφους που τοποθετήθηκαν έτσι ή
αλλιώς

με

κριτικές

παρατηρήσεις.

Νομίζω

μας

δόθηκε

η

δυνατότητα να κάνουμε μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα και

2η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 20 ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

51

κυρίως να επανέλθουμε γιατί πραγματικά και εγώ πιστεύ ω ότι δεν
είναι ζήτημα μόνο να πούμε λόγια αλλά και έργα και αυτό θα
κριθεί στην πορεία και θα κριθούμε όλοι μας σε αυτή την
κατεύθυνση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι, καλή δύναμη.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………
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Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

…………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ Ε ΛΕΥΘΕΡΙΑ

…………………

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………
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ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΑΠΩΝ

ΤΡΟΧΙΔΗΣ Ε Μ Μ ΑΝΟΥΗΛ

ΑΠΩΝ

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΑΠΩΝ

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

ΑΠΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ
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Ε ΥΡ Ε ΤΗΡ Ι Ο Ο ΜΙ Λ ΗΤΩΝ

Δ ΗΜΑΡ Χ Ο Σ

9,13,17,24,25,28,37

ΠΡ Ο Ε Δ Ρ Ο Σ

6,12,26,27,30,31

ΓΚΑΝΑ-Ρ ΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕ Λ Ι ΚΗ

6,46

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

19,32

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

13,14,15,23,24

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………
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55

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

15,22,23

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

8,45

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

7,29,36,43

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

16,46

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

15,22,24,32,33,36,49

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ ΟΣ

7,40

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

8,44
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