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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

4 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΤΡΙΤΗ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ: 20:30

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

ΣΕΛΕΚΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1.

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ

2.

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ του ΤΖΑΜ ΙΛ

3.

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

4.

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ του Μ ΗΝΑ

5.

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ του ΓΕΡΑΣΙΜ ΟΥ

6.

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ

7.

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΑΝΔΡΕΑ

8.

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΧΑΡΙΛΑΟΥ

9.

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ του ΧΡΗΣΤΟΥ

10.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

11.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

12.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

13.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

14.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

15.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

16.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

17.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

18.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘ ΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

19.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

20.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

21.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

22.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

24.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

2

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

25.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙ ΩΤΗ

26.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

27.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

28.

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ) του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

2.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

3.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

4.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ
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ΘΕΜ ΑΤΑ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.

Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα

με

τις

σχετικέ ς

διατάξεις

του

Ν.3463/2006

(Δημοτικός Κώδικας). (ΣΕΛ.25)
2.

Έγ κριση εγγραφής του Δήμου μας ως συνδρομητή σε
διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και σε ηλεκτρονικ έ ς
βάσεις δεδομέ νων, για το Έτος 2018. (ΣΕΛ.26)

3.

Έγ κριση

Εσωτερικού

Κοινωφελούς

Κανονισμού

Επιχείρησης

Υπηρεσιών

Δήμου

Χαϊδαρίου

της

(σχετ.:

23/2018. Δ.Σ ΚΕΔΧ) (ΣΕΛ.27)
4.

Έγ κριση ή μη κοπής δέ νδρων, στα όρια αρμοδιότητας
του Δήμου μας (σχετ.24 -25/2018 Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.28)

5.

Λήψη απόφασης περί έ γκρισης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος

στην

οδό

Κορυτσάς

49

(σχετ.27/2018

Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.35)
6.

Λήψη απόφασης περί έ γκρισης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος

στην

οδό

Πλαταιών

4

(σχετ.21/2018

Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.35)
7.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

στάθμευσης

ΑΜ ΕΑ

(σχετ.22/2018 Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.35)
8.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

τοποθέ τησης

προστατευτικού κιγκλιδώματος στο τέ ρμα Α. Παναγούλ η
(σχετ.23/2018 Ε.Π.Ζ.). (ΣΕΛ.36)
9.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

τοποθέ τησης

κώνων

οριοθέ τησ ης στην συμβολή των οδών Ιουστινιανού &
Τροίας (σχετ. 26/2018 Ε.Π.Ζ.) (ΣΕΛ.36)
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10.

Λήψη

απόφασης

περί

5
έ γκρισης

διενέ ργειας

δημοπρασίας και καθορισμού τρόπου εκτέ λεσης έ ργων
του Δήμου. (ΣΕΛ.37)
11.

Έγ κριση Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο
Διαβούλ ευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης
Ανάπτυξης

της

Σύνδεσμος

Δυτικής

«Διαδημοτική

Αστικής
Αθήνας

Εταιρική

Σχέ ση

Αρχής:

“Αναπτυξιακός

(ΑΣΔΑ)”
για

Αστικής

με

τίτλο:

την Ανάπτυξη

της

Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία
συγχρηματοδοτείται

από

το

Ε .Τ.Π.Α.

και

το

Ε.Κ.Τ.

(ΣΕΛ.38)
12.

Λήψη απόφασης περί έ γκρισης προσωρινής απαλλαγής
της

συνδρομής

στο

Τμήμα

Εκμάθησης

Ρυθμικής

Γυμναστικής για την συμμετοχή του Δήμου μας στο
φεστιβάλ Γυμναστικής (Cosmogym). (ΣΕΛ.43)
13.

Λήψη απόφασης περί έ γκρισης προσωρι νής μείωσης
συνδρομών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο. (ΣΕΛ.43)

14.

Έγ κριση διοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δήμου μας και έ γκριση διάθεσης πιστώσεων. (ΣΕΛ.44)

ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος ετήσιου και 2 η
αναμόρφωση προ ϋπολογισμού έ τους 2018 (ΣΕΛ.24)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Η

συναδέλφισσα

η

κυρία

Γκανά

γραμματέας

του

Δημοτικού

Συμβουλίου να πάρει παρουσίες .
Κα ΓΚΑΝΑ:
Καλησπέρα

και

από

εμένα .

Παντελάρος

Βασίλειος

παρών,

Καραγιάννης Νικόλαος, Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος,
Βαρυτιμιάδης

Ηλίας,

Θερμού

Ελένη,

Βορέας

Κωνσταντίνος,

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

Γιαννούλα,

Κουβαράς

Παναγιώτης,

Παναγοπούλου -

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

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακ όπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, συνάδελφοι, πριν ξεκινήσει η συνεδρίαση να πω ότι έχει
ενημερώσει η συναδέλφισσα η Δημουλά, είναι ασθενής και για
αυτό λείπει σήμερα από το Συμβούλιο.
Παρακαλώ
ξεκινήσουμε.

συνάδελφοι

να

κάνουμε

λίγο

ησυχία

για

να

Πριν περάσουμε στις ερωτήσεις θα έχουμε μια

ενημέρωση από το Δήμαρχο.
Παρακαλώ, Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Μετά την απόφαση που είχαμε

πάρει σαν Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά με τ ον διαχειριστικό
έλεγχο άρχισε να γίνεται πια υλοποίηση με τα πρώτα πορίσματα
τα οποία έχουν γίνει από τον Ελεγκτή Επιθεωρητή Δημόσιας
Διοίκησης

και

μετά

από

έγκριση

της

Επιτροπής

που

έχει

συγκροτηθεί.
Πρέπει να σας πω ότι εμείς από την αρχή λέγαμε ότι θα
πρέπει να αντιμετωπιστεί όλο αυτό το θέμα του διαχειριστικού
ελέγχου

με

νηφαλιότητα,

ανθρωποκυνηγητό,

χωρίς

με

σύνεση,

να

χωρίς

χρεώσουμε

να

υπάρχει

ευθύνες

πριν

οριστικοποιηθούν τα συμπεράσματα και βέβαια ολοκληρωθεί και η
διαδικασία η οποία προβλέπεται.

Και αυτό τουλάχιστον θα

τηρήσουμε μέχρι το τέλος.
Αυτή τη στιγμή έχουν έρθει μέχρι τώρα τρία πορίσματα ή
κάποια δεν έχουν ολοκληρωθεί αλλά είναι προς την ολοκλήρωση.
Πρέπει να σας πω ότι είναι εμπιστευτικά, δηλαδή έρχονται
αποκλειστικά και μόνο στο δήμα ρχο για να κάνει τις ενέργειες οι
οποίες πρέπει να γίνουν.
Είμαστε και θα είμαστε σε επαφή και το επόμενο διάστημα
και με διάφορες υπηρεσίες και με νομικές υπηρεσίες κλπ. να
δούμε πως μπορούμε να διασφαλίσουμε και το να γίνουν γνωστά
αυτά έτσι τουλάχιστον και στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά και να
δημοσιοποιηθούν κάποια συμπεράσματα προς τα έξω.
Αυτά όμως είναι θέματα τα οποία θα κριθούν τις επόμενες
μέρες. Απλά έτσι γίνεται σήμερα μια πρώτη ενημέρωση ότι έχουμε
αυτό

το

αποτέλεσμα

μέχρι

τώρα.

Ακολουθεί

βέβαια
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υπόλοιπη διαδικασία γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ο διαχειριστικός
έλεγχος, είναι αρκετά θέματα ακόμα που είναι σε εκκρεμότητα.
Είμαστε

σε

ένα

καλό

δρόμο,

πιστεύω

ότι

το

επόμενο

διάστημα θα ολοκληρωθεί πια για όλα τα ζητήματα που είχε βάλει
το Δημοτικ ό Συμβούλιο και από εκεί και πέρα θα πάρουν το
δρόμο τους είτε βελτίωσης κάποιων πραγμάτων είτε αν έχουν
κάποιοι ποινικές ή οποιεσδήποτε άλλες ευθύνες, όλα αυτά θα
κριθούν βέβαια χωρίς, σας λέω και πάλι, να προτρέξουμε κάποιοι
να χρεώσουμε κάποιον ή να βγά λουμε συμπεράσματα τα οποία
τουλάχιστον σε αυτή τη φάση έτσι θα είναι άστοχα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Περνάμε

συνάδελφοι

σε

ερωτήσεις,

ανακοινώσεις.

Ο

κος

Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα, καλησπέρα και στους δημότες εδώ τους φίλους που
μας ευχαριστεί η πολυπληθής πα ρουσία τους.

Αυτό σημαίνει ότι

έχουμε μπει, έχει γυρίσει ο ημεροδείκτης με αντίστροφη μέτρηση
προς τις εκλογές και όλοι οι ενεργοί πολίτες έχουν αρχίσει και
ενδιαφέρονται για τα δικά μας προβλήματα που υπάρχουν στο
Δήμο και με τι απασχολείται και τι διερε υνά και συζητάει το
Δημοτικό Συμβούλιο.
Εγώ έχω να πω μόνο δυο θεματάκια.

Τ ο ένα άπτεται της

δικαιοδοσίας του Αντιδημάρχου Τ εχνικών Υπηρεσιών. Να μας πει
την εξέλιξη που υπάρχει στο αποχετευτικό έργο που υπάρχει στη
Συνταγματάρχου Γιαννούλη γιατί ενώ ξεκί νησε για ένα έργο
βραχείας

διάρκειας

έχουμε

πληροφορίες

και

μου

έρχονται

πληροφορίες ότι υπάρχει κάποια εμπλοκή τεχνική εκεί και πρέπει
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να το δούμε διότι και δυσχεραίνει πάρα -πάρα πολύ τη διέλευση
των οχημάτων, είναι ένα σημείο πάρα πολύ στενό, είναι στενά τα
δρομάκια εκεί στην Αστυθέα και να μας πει το χρονοδιάγραμμα
των εργασιών.
Όπως πάλι όλοι έχουμε παρατηρήσει στα φανάρια εδώ
απέναντί μας, εδώ και καμιά δεκαπενταριά, είκοσι μέρες υπάρχει
μεγάλο πρόβλημα στην έξοδο προς τη λεωφόρο Αθηνών είτε
απέναντι

σ τη

Φαβιέρου,

έχει

αλλάξει

ο χρόνος μάλλον του

σηματοδότη που περνάμε απέναντι.
Αυτό φυσικά πρέπει να έχει να κάνει σε συνάρτηση και με τα
έργα του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού που έχουν ξεκινήσει
και έχουμε κλείσει τις δυο λωρίδες αλλά εν τοιαύτη περιπτ ώσει ας
το δούμε λίγο γιατί έχει αρχίσει το πράγμα και οι ουρές φτάνουν
μέχρι το αίθριο, μέχρι την πλατεία των οχημάτων που είναι να
περάσουν απέναντι και υπάρχει μια δυσφορία από τον κόσμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κος Ντηνιακός.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Ναι,

και

εγώ

σύντομος

θα

είμαι.

Πρόσφατα

είδαμε

μια

δημοσίευση στον τύπο ότι 72 δήμοι έλαβαν τα χρήματα που
οφείλονταν ως αποτέλεσμα από το σκάνδαλο της ENERGA, από
τις παρακρατήσεις των δημοτικών τελών.
Μου φαίνεται κάποιοι ήταν και γειτονικοί δή μοι όπως η Αγία
Βαρβάρα και έλαβαν συγκεκριμένα ποσά.

Τ ο ζητούμενο είναι αν

θα ακολουθήσουν και άλλοι δήμοι, αν υπάρχει οφειλή σε άλλους
δήμους και σε εμάς, γιατί μέχρι τώρα δεν έχουμε λάβει και αν
πρόκειται να λάβουμε ή επίκειται να λάβουμε κάποιο σχετικ ό.
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Φαντάζομαι ότι υπήρχαν και εδώ χρήστες της ENERGA οπότε
ελπίζω να υπάρχει καλό αποτέλεσμα.
Ένα άλλο θέμα, το επαναφέρω γιατί τώρα μάλιστα ήταν και
μεγαλύτερης διάρκειας, βέβαια έχει να κάνει με το κολυμβητήριο
που πάλι 4 μέρες ήταν κλειστό. Βλέπω παρακ άτω ότι υπάρχει
μείωση αναλογική για προηγούμενους μήνες του ποσού του
μηνιαίου, της συνδρομής.

Φαντάζομαι να γίνει αναλογικά και

κάθε φορά που γίνεται αυτό, ωστόσο το ξανά θέτουμε, προφανώς
είναι μεγάλο το θέμα που συνεχίζεται, αν υπάρχει κάτι ίσως
πρέπει να το δούμε πέρα από το να διορθώσουμε, να μπούμε σε
κάποιες μικροδιορθώσεις, να το δούμε πιο συνολικά και εάν
χρειάζεται και όσο χρειάζεται προκειμένου να βρεθεί μια οριστική
επίλυση του θέματος να προχωρήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση.
Και

κάτι

νομοσχέδιο,

σαν

τελευταί ο,
σχόλιο

πλέον
θα

το

επειδή
έκανα

αποσύρθηκε

εάν

υπάρχει

το

βέβαια

δυνατότητα να γίνει μια συζήτηση πάνω σε αυτό το θέμα γιατί μας
αφορά όλους και μάλλον θα ξανά έρθει. Για το νομοσχέδιο για τα
αδέσποτα βλέπουμε ότι πρόκειται ή επίκειτο ν α υπάρξει χρέωση
ουσιαστικά

κατόχων

ζώων

αρμοδιότητας

του

Δήμου

αλλά

επιβάρυνση δημοτών και φυσικά όχι πόροι στους δήμους παρόλο
που πρέπει να αναλάβουν οι ίδιοι οι δήμοι κάποιες αρμοδιότητες.
Δεν ξέρω τι θα γίνει τελικά αλλά η γνώμη μου είναι ότι θα
πρέπ ει να το παρακολουθήσουμε στενά αυτό το θέμα . Ίσως μετά
το σχόλιο αυτό αν τελικά ο Δήμος προτίθεται να δημιουργήσει ένα
καταφύγιο ζώων βλέπουμε ότι υπάρχουν αρκετά αδέσποτα στην
περιοχή.
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Εγώ, προσωπική μου άποψη βλέπω ότι πληθαίνουν κιόλας,
αν υπάρχει αυτό σαν σκέψη. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ντηνιακό. Ο κος Σπηλιόπουλος;

Ο κος

Δρούλιας;
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Μια

ερώτηση

σε

σχέση

με

τη

συγκοινωνιακή μελέτη που έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν, τι
εξέλιξη υπάρχει, πότε προβ λέπεται να ολοκληρωθεί και πότε
προβλέπονται να παρθούν και οριστικές αποφάσεις για τις όποιες
αλλαγές προτείνονται σε σχέση με τα μεγάλα κυκλοφοριακά
προβλήματα που υπάρχουν στην πόλη μας και ιδιαίτερα στο
δάσος αλλά όχι μόνο στο δάσος, νομίζω σε ολόκληρο το Χαϊδάρι.
Γιατί μέχρι τώρα μόνο αποσπασματικές αποφάσεις έχουμε
πάρει

για κάποιες μονοδρομήσεις στην περιοχή του Κάτω

Δάσους εκεί κοντά στην Πύλου. Ενώ νομίζω τα μεγάλα ζητήματα
τα οποία χρονίζουν δεν τα έχουμε θίξει καθόλου.
Και κάτι σχετικό, στην Ε πιτροπή Ποιότητας Ζωής έχουμε
πάρει εδώ και 2,5 χρόνια αποφάσεις για τοποθετήσεις σημάτων
στοπ

σε

κάποιες

τοποθετηθεί.

Η

διασταυρώσεις

καθυστέρηση

και

οφείλεται

ακόμα
στο

ότι

δεν
δεν

έχουν
έχουν

εγκριθεί οι αποφάσεις από την περιφέρεια ή σε κάποιον άλλο
λόγο;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κος Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
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Ναι, η μια ερώτηση είναι αν έχουμε κάποια εξέλιξη με το θέμα της
πεζογέφυρας εδώ στο Παλατάκι. Και ένα δεύτερο που θέλω να
πω, βλέπω λείπει ο συνάδελφος ο Μόσχος, το κομματάκι αυτό της
Λευκάδος που βγαίνει στην Καβάλας έχει 3 ή 4 ή 5 πελώριες
λακκούβες. Πρέπει να πέσει λίγο άσφαλτος εκεί, για δείτε το, γιατί
είναι πολύ επικίνδυνο το σημείο. Κυκλοφορεί κόσμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Η κυρία Τ ο κατλίδη.
Κα ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ:
Καλησπέρα.

Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής, στις 29/12/17 έγινε

μια απευθείας ανάθεση για παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής
υποστήριξης για την εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολεία και κτίρια του
Δήμου Χαϊδαρίου. Σε μια αρχιτέκτονα -μηχανικό όπου η διεύ θυνση
της επιχείρησής της είναι στις Λεύκες της Πάρου.
Ήθελα να ρωτήσω αντίστοιχες τέτοιες μελέτες δεν υπήρχαν;
Είχε κάποια συγκεκριμένη σκοπιμότητα που έπρεπε να γίνει τέλος
του χρόνου η συγκεκριμένη μελέτη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κος Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡ ΗΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα αν είναι δυνατόν, δεν ξέρω,
κάποια ενημέρωση για τη μελέτη της Φαβιέρου επειδή η κυρία
Παναγιωτάκου έδωσε μια συνέντευξη και δεν έχουμε ενημερωθεί,
είχαμε πει θα κάνουμε κάτι για τις ΟΧΕ γενικότερα.
κάποια μελέτη που είναι υπό εξέλιξη;
ενημερωθούμε εμείς;

Υπάρχει

Μπορούμε να έρθουμε να

Μπορείτε να μας πείτε κάτι εσείς;
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έτσι τα πληροφορούμαστε και εμείς από τις εφημερίδες και δεν
έχουμε…
Παραδείγματος χάρη εδώ δίνονται λεπτομέρειες τεχνικές αν
μπορούμε να ενημερωθούμε, δηλαδή τι υλικά χρησιμοποιούνται,
αν είναι ενεργειακά, δηλαδή αν είναι ψυχρά υλικά.

Δηλαδή αν

μπορούμε να ενημερωθούμε για να βοηθήσουμε όχι τώρα θέμα
προϋπολογισμού.

Αν

μπορείτε

ή

να

έρθουμε

στην

τεχνική

υπηρεσία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συν άδελφος; Η κυρία Γεωργιάδη.
Κα ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ:
Καλησπέρα. Ήθελα να κάνω δυο ερωτήσεις. Όσον αφορά το
κυκλοφοριακό με πρόλαβε ο κος Μποζίκας, εγώ απλά θα ήθελα
να

επισημάνω

για

το

μεγάλο

πρόβλημα

που

υπάρχει

κάθε

Σάββατο στην Καραϊσκάκη και όχι μόνο από τα φορτ ηγάκια και
από τα αυτοκίνητα των εργαζομένων στη λαϊκή και δημιουργείται
ένα φοβερά απίστευτο κυκλοφοριακό πρόβλημα. Νομίζω ότι κάτι
πρέπει να γίνει για αυτό το θέμα.
Επίσης

ήθελα

να

κάνω

μια

ερώτηση,

άκουσα

ότι

θα

δεχθούμε και τέταρτη ομάδα στο γήπεδο Τ άκης Χαραλαμπίδης;
Δεν ξέρω, κάποιος με ρώτησε, δεν ήξερα τι να απαντήσω.
Τ έταρτη ποδοσφαιρική ομάδα; Είπα θα ρωτήσω, δεν ξέρω.
Επίσης

θα

να

σας

πω

ότι

έγινα

αποδέκτης

ενός

τηλεφωνήματος και μια επιστολής, θα σας το δείξω κιόλας, για
κάποιον αγώνα ζωής όπως τον ονομάζουν που θα διεξαχθεί. Είχε
διεξαχθεί πέρυσι θα διεξαχθεί και φέτος στις 5 Μαΐου. Ο αγώνας
είναι αφιερωμένος στη δωρεά ιστών, οργάνων, κυττάρων κλπ. Τ ο
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μήνυμα του αγώνα είναι «χάρισε ζωή γίνε δωρητής οργάνων,
ιστών και κυττάρων».
Ο αγώνας θα διεξαχθείς στις εγκαταστάσεις του Διομήδειου
Βοτανικού Κήπου. Στόχος του αγώνα είναι η ενημέρωση και η
ευαισθητοποίηση των πολιτών με σκοπό τη μεταστροφή των
ενστάσεων και την άρση προκαταλήψεων και των αμφιβολιών
γύρω από τα θέματα της δωρεάς ιστών, ορ γάνων, κυττάρων για
μεταμοσχεύσεις.
Η διοργάνωση αυτή είναι υπό την αιγίδα και σε συνεργασία
με

τον

Εθνικό

Καποδιστριακό

Οργανισμό
Πανεπιστήμιο

Μεταμοσχεύσεων,
και

της

το

European

Εθνικό

και

Health

and

Fitness Association.
Υπάρχει μια πρόταση από τους διορ γανωτές. Επειδή ο
αγώνας θα πραγματοποιηθεί στα γεωγραφικά όρια του Δήμου
μας, ζητούν να γίνει σε συνεργασία με το Δήμο Χαϊδαρίου και του
Αθλητικού Οργανισμού. Εάν ο Δήμος Χαϊδαρίου ανταποκριθεί
στην

πρότασή

τους

θα

έρθουν

σε

επαφή

με

εκπρόσωπο

προκειμένου να συζητήσουν το πλαίσιο συνεργασίας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν,

από

τους

Αντιδημάρχους

θέλει

κάποιος

το

λόγο

συνάδελφοι; Ο κος Σταθάς.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Καταρχήν για αυτό που ρώτησε ο κος
Μποζίκας για το αποχετευτικό στη Συνταγματάρχου Γιανν ούλη.
Εκεί πέρα κατά τη φάση εκσκαφής διαπιστώθηκε ότι έρχονται
νερά από κάποιον αγωγό της ΕΥΔΑΠ τα οποία δεν μπορούμε να
βρούμε από πού είναι ακόμα. Η ΕΥΔΑΠ έχει πει ότι θα έρθει να

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

κάνει

νυχτερινή

ώρα

15

ακουόγραμμα

για

να

δει

από

πού

προέρχονται, δεν έχει έρθει ακόμα, το έργο ωστόσο προχωράει
περιμένοντας βέβαια να αντιμετωπίσουμε και αυτό το θέμα γιατί
όσο τρέχουν τα νερά μέσα δεν μπορούμε να κλείσουμε και τον
αγωγό.
Σχετικά με την κίνηση στην Καραϊσκάκη δεν έχει γίνει κάποια
μείωση

στο

χρόνο

από

όσο

ξέρο υμε

τουλάχιστον.

Έχει

επιβαρυνθεί η Καραϊσκάκη βέβαια από την εκτροπή που γίνεται
γιατί φεύγει αρκετός κόσμος, πάει μέσω της Ιεράς Οδού και
έρχεται στην Καραϊσκάκη για να βγει στην Καβάλας.
Έχει κάνει ήδη η τεχνική υπηρεσία αίτημα προς την τροχαία
είτε με κάποιον άνθρωπο να διευκολύνει λίγο την κατάσταση εδώ
πέρα είτε να αυξηθεί ο χρόνος να γίνει μια προσπάθεια. Έχει γίνει
ήδη το χαρτί από την τεχνική υπηρεσία.
Για αυτό που ρώτησε η κυρία Τ οκατλίδη.

29/12 έγινε μια

απευθείας ανάθεση στο μελετητικό γραφείο , αφορά μελέτες που
έχουν γίνει για την ΟΧΕ και είναι για 4 σχολεία και για τη ΝΕΛΕ.
Ενεργειακή αναβάθμιση των σχολείων, υπάρχει σαν έργο, έχει
ενταχθεί στην ΟΧΕ.
Ναι, μελετητική εταιρία και δραστηριοποιείται σε όλη την
Ελλάδα. Ναι, είναι μια ατομική ετ αιρία που δραστηριοποιείται σε
όλη την Ελλάδα.
Για

αυτό

που

ρώτησε

ο

κος

Καρατζαφέρης,

υπάρχουν

έτοιμες μελέτες για την αναβάθμιση στην οδό Φαβιέρου για τις
ενεργειακές αναβαθμίσεις των 4 σχολείων που θα ενταχθούν στην
ΟΧΕ και για την ενεργειακή αναβάθμιση της ΝΕΛΕ, έχουν γίνει
από την τεχνική υπηρεσία σε συνεργασία με μελετητικά γραφεία,
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έχει

γίνει

η

διαδικασία,

υπάρχουν στην τεχνική υπηρεσία.
Σε μια συνεννόηση μαζί τους μπορούμε να κάνουμε μια
συνάντηση να πάρετε ότι στοι χεία θέλετε και προφανώς να
εκφράσετε και τη γνώμη σας.
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος από τους συναδέλφους αντιδημάρχους; Κύριε Καραγιάννη.
Κος ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:
Καλησπέρα, ξεκινώντας από το τέλος να πω το εξής. Καταρχήν η
οργάνωση που μας ενημέρωση η κυρία Λυμπ ουσάκη για τον
αγώνα δρόμου είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία. Όμως είναι
κρίμα που έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Νομίζω

ότι

θα

μπορούσαν

οι

διοργανωτές

να

έχουν

απευθυνθεί είτε σε εμένα είτε στην αρμόδια διεύθυνση και πιο
νωρίς να δούμε λίγο και τον προγραμματισμό του Δήμου, το
καλεντάρι του Δήμου γιατί στις 5 Μαΐου είναι το σαββατοκύριακο,
είναι

το

πρώτο

σαββατοκύριακο

του

Μάη

που

γίνονται

οι

καθιερωμένες εκδηλώσεις του Δήμου για τους 200 στο μπλοκ 15.
Και είναι κρίμα.
Δηλαδή τώρα εσείς προτείνετε ν α μπει μια εκδήλωση πάνω
σε μια ετήσια εκδήλωση του Δήμου που είναι από τις πιο
σημαντικές που κάνει ο Δήμος. Και νομίζω αδικεί και τη δική σας
πρόταση, αδικεί και την πρωτοβουλία σαν πρωτοβουλία.
Θα

μπορούσαν

οι

διοργανωτές

σε

μια

συνεννόηση

να

συνεννοηθο ύμε μια άλλη ημερομηνία και να διασφαλιστεί και ο
αγώνας να γίνει έτσι όπως πρέπει να γίνει και να έχει και τη
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στήριξη του Δήμου και να μην πέφτει πάνω στην εκδήλωση του
Δήμου που καταλαβαίνετε είναι μια από τις πιο σημαντικές
εκδηλώσεις που κάνει ετήσια ο Δήμος μας. Είναι και κρίμα
δηλαδή.
Όχι, δεν το λέω ότι είναι δική σας η ευθύνη. Η ευθύνη των
διοργανωτών είναι απλά λέω ότι είναι πάνω στο σαββατοκύριακο
που κάνει την εκδήλωση ο Δήμος μας και αυτό γίνεται χρόνια. Τ ο
πρώτο σαββατοκύριακο του Μαΐου εδώ κ αι πολλές δεκαετίες έχει
καθιερωθεί

ο

Δήμος

να

τιμάει

τους

200

κομμουνιστές

εκτελεσμένους την Πρωτομαγιά του ’44.
Τ ώρα, για το αν θα δεχθούμε 4 η ομάδα δεν το.., έχουμε 4
ομάδες στο ποδόσφαιρο, 3 ομάδες στο μπάσκετ και 2 ομάδες στο
βόλεϊ και 2 ομάδες στο στ ίβο και μια ομάδα στο ράγκμπι. Και στο
πόλο μια..

Τ έταρτη δεν το..

Λέω λοιπόν, μπορεί να ακούγονται πάρα πολλά θέματα.
Αυτό που εγώ μπορώ να πω και είμαι σίγουρος γιατί όλα τα άλλα
είναι φήμες, για αυτό που μπορώ να πω εγώ με ασφάλεια είναι ότι
τους επόμενους μήνες έχουμε προχωρήσει σημαντικά σε ότι
αφορά τις δυο διαδικασίες για να βγουν οι διακηρύξεις στον αέρα
για τους δυο χλοοτάπητες.

Τ ο οποίο νομίζω ότι θα διασφαλίσει

σε πολύ μεγάλο βαθμό τις αγωνιστικές υποχρεώσεις των 4
ομάδων που αυτή τη στιγμή υ πάρχουν στο Δήμο.
Τ ώρα αν προκύψει κάτι άλλο όπως έχει γίνει και όλες τις
προηγούμενες φορές μέχρι τώρα που για πρώτη φορά αυτή η
δημοτική αρχή τέλεσε και σαν αρχή το έθεσε ότι όλες οι ομάδες
θα λαμβάνουν γνώση του προγράμματος, θα συζητάνε και φέτος
για πρώτη φορά το πρόγραμμα αποφασίστηκε από τις ίδιες τις
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ομάδες

και

σταμάτησε

αυτό

το

18

αίσχος

που

συνέβαινε

τα

προηγούμενα χρόνια που αντιδήμαρχος κάτω από το τραπέζι
συνεννοούνταν με συγκεκριμένες ομάδες που εξυπηρετούσαν τα
δικά του συμφέροντα και προέβαλαν τον ίδιο ατομικά, προσωπικά
και εξυπηρετούσαν τα δικά του συμφέροντα και με βάση αυτό το
κριτήριο

έβγαινε

και

το

πρόγραμμα

των

αγωνιστικών

υποχρεώσεων των ομάδων. Είναι γνωστό σε όλο το Χαϊδάρι δεν
είναι και κάτι καινούργιο αλλά τώρα να κατηγορηθούμε εμεί ς και
για τέτοιο πράγμα είναι λίγο .. μην το χαρακτηρίσω.
Σε σχέση με το κολυμβητήριο.

Σήμερα στην Οικονομική

Επιτροπή πέρασε η διαδικασία της ανάθεσης των χημικών για όλο
το έτος για να προχωρήσει χωρίς προβλήματα η διαδικασία, η
απρόσκοπτη λειτουργία του κολυμβητηρίου.
Είπαμε και την προηγούμενη φορά υπάρχει το εξής σοβαρό
πρόβλημα στο κολυμβητήριο.

Δυστυχώς είναι απαρχαιωμένος ο

εξοπλισμός και έχουμε σε συγκεκριμένες καιρικές συνθήκες και
όταν παθαίνει το κολυμβητήριο συγκεκριμένα προβλήματα, έχει
συγκεκριμένες ζημιές υπάρχει σοβαρό πρόβλημα στη λειτουργία
του.
Τ ώρα αν είδατε και δεν ήταν μόνο στο Χαϊδάρι, όλη η
Ελλάδα είχε αντίστοιχο ζήτημα με τη σκόνη και την κατάσταση
αυτή που επικρατούσε, οι αντλίες στο κολυμβητήριο λειτουργούν
με τέτοιο τρόπο, έχουν δημιουργήσει, τέλος πάντων μην αρχίσω
και αναλύω τεχνικά τώρα, δεν υπάρχει κανένας λόγος.
Πάντως η ίδια η λειτουργία του κολυμβητηρίου λόγω των
χρόνων έχει επιβαρύνει πάρα πολύ διάφορα εξαρτήματα και
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ηλεκτρομηχανολογικό εξοπλισμό. Αυτό δυσκολεύει πάρα πο λύ την
κατάσταση.
Τ αυτόχρονα

είχαμε

και

κάποιες

ζημιές

οι

απρόβλεπτες, δεν μπορούσαν να προβλεφθούν.

οποίες

ήταν

Προχωρήσαμε

τον Δεκέμβρη και το Νοέμβρη σε κάποιες σοβαρές αλλαγές που
επίσης για δεκαετίες δεν είχαν γίνει. Δηλαδή αλλάξανε τα μεγάλα
φίλτρα της άμμου, άλλαξε το ένα φίλτρο της μικρής πισίνας και
διάφορες άλλες εργασίες που τις είχαμε συζητήσει τότε που
γίνανε και τέλη Νοέμβρη αρχές Δεκέμβρη, όμως συνεχίζει το
κολυμβητήριο να έχει σοβαρά προβλήματα.
Έχει προβλεφθεί τώρα σε ένα καινούργιο πρό γραμμα, έγινε
μια προσπάθεια να ενταχθεί και ζητάμε χρηματοδότηση 80.000
ευρώ προκειμένου να γίνει μια συνολικότερη παρέμβαση και
ταυτόχρονα θα προχωρήσουμε, έχουμε ήδη δηλαδή προχωρήσει
σαν υπηρεσία, τεχνική υπηρεσία έχει προχωρήσει σε μια μελέτη,
τεχνική μελέτη προκειμένου να αντιμετωπιστούν και κάποιες
βλάβες άμεσες και πιο συγκεκριμένες.
Αλλά καταλαβαίνετε ότι όσο δεν υπάρχει μια πιο ευρεία
αντιμετώπιση του ζητήματος θα υπάρχουν και προβλήματα.
Έχουμε ζητήσει και από την περιφέρεια, έχουν ενταχθεί και
στην

ΟΧΕ

ένα

κομμάτι

περιλαμβάνει

τέτοιες

αναβαθμίσεις.

Κινούμαστε σε 3 -4 διαφορετικές κατευθύνσεις. Έχουμε ήδη κάνει
προτάσεις σε 3 -4 διαφορετικές κατευθύνσεις και η επιδίωξη είναι
επειδή ήδη έχουν γίνει σοβαρές παρεμβάσεις, η επιδίωξη είναι να
γίνουν τ έτοιες παρεμβάσεις που θα λύσουν και σε πολύ μεγάλο
βαθμό και οριστικά το πρόβλημα.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

20

Πάντως είδατε ότι η διάθεσή μας είναι σε ότι έχει να κάνει με
τις ημέρες αυτές που σταματά να λειτουργεί το κολυμβητήριο να
υπάρχει η αντίστοιχη ελάφρυνση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

άλλος

συνάδελφος

από

τους

Αντιδημάρχους;

Ο

Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Λοιπόν, για το νομοσχέδιο για τα αδέσποτα. Ας δούμε πρώτα το
νόμο που θα ψηφιστεί γιατί βλέπετε ότι… Ναι, επειδή αποσύρανε
το

νομοσχέδιο

που

είχε

κατατεθεί

για

ψήφιση

υπάρχει

μια

διαφορά σ την εκτίμηση μεταξύ των φιλοζωϊκών οργανώσεων και
του Υπουργείου, να δούμε πρώτα ποιος νόμος θα ψηφιστεί και
μετά μπορούμε να συζητήσουμε.
Πάντως δυο πράγματα να πω, ότι καταφύγιο αδέσποτων με
τη μορφή του παλιού καταφυγίου ξέρετε ότι απαγορεύεται. Δεν
επιτρέπεται δηλαδή να δημιουργηθεί ένας χώρος που θα είναι
μέσα

ή

φυλακισμένα,

βρείτε

μια

λέξη,

φιλοξενούμενα

τα

αδέσποτα. Αυτό απαγορεύεται.
Αυτό

που

γίνεται

σήμερα

και

το

οποίο

κάνουμε

σε

συνεργασία με πολλούς δήμους μέσω ΠΕΣΥΔΑΠ όπου υπάρχει
ένα κέντρο όλ οι οι δήμοι της δυτικής Αθήνας και του Πειραιά
ακόμα και ο Δήμος της Αθήνας υπαγόμαστε σε αυτό το κέντρο.
Εκεί λοιπόν εντοπίζονται τα αδέσποτα τα οποία είτε έχουν
πρόβλημα τα οποία πηγαίνουν μέσα για να υπάρχει ιατρική
κάλυψη στο οποιοδήποτε πρόβλημα έχει οποιοδήποτε αδέσποτο.
Γίνεται στείρωση, έχουμε τα στοιχεία, τώρα δεν ήμουν πρόχειρος,
αν το ήξερα θα σας έφερνα τα στοιχεία τα οποία μας στέλνει.
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Μάλιστα προχθές είχαν έρθει στα εισερχόμενα, είναι περίπου αν
θυμάμαι καλά 378 αδέσποτα από το Χαϊδάρι, πέρυσ ι πήγαν για
θεραπεία στο κέντρο.
Ο νόμος λέει ότι αυτά επιστρέφουν πάλι στειρωμένα στο
χώρο από όπου τα έχουν πάρει, στο σημείο από όπου τα πήραν.
Επίσης να σας πω ότι συγκροτήθηκε για πρώτη φορά στο Δήμο
και

5μελης

επιτροπή

στην

οποία

συμμετέχει

κτηνίατρο ς,

εκπαιδευτής ζώων, δυο εκπρόσωποι φιλοζωικών οργανώσεων και
εκπρόσωπος του Δήμου και εξετάζει όλα τα θέματα γύρω από τα
αδέσποτα.
Για τη συγκοινωνιακή μελέτη, Ηρακλή να σου πω ότι μας
πρόλαβες. Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα συζητηθεί το
θέμα του Δάσ ους μετά από την πρόταση την οποία έχει κάνει ο
Σύλλογος του Δάσους. Είναι μια σημαντική πρόταση την οποία θα
συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχουμε έρθει σε
επαφή με το Σύλλογο, στο επόμενο θα συζητηθεί.
Για τα σήματα στις διασταυρώσεις. Αυτ ό που ξέρω είναι ότι
όπου

υπάρχουν

αποφάσεις

και

υπάρχουν

εγκρίσεις

έχουν

υλοποιηθεί. Μάλιστα αν θυμάστε πριν από περίπου 3 -4 μήνες
είχαμε πάει σε μια μεγάλη αγορά σημάτων και υλοποιήθηκαν όλες
οι αποφάσεις αλλά έγινε και αλλαγή σημάτων που ήταν φθαρμένα.
Τ ώρα αν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο σημείο αλλά αυτό το
λέω και άλλες φορές εδώ, ότι κάποια θέματα τα οποία είναι
θέματα υπηρεσιακά, καλό είναι να λύνονται με ένα τηλέφωνο. Ας
πούμε τώρα οι 3 -4 λακκούβες με όλο το σεβασμό Κώστα μου,
αυτό με ένα τηλέφωνο θα μπορούσε..
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Εγώ ας πούμε σήμερα είπα στην υπηρεσία να πάει στην
Αλαμάνας για να κλείσει μια λακκούβα.

Εντάξει, απλά όπου

εντοπίζουμε λακκούβες με ένα τηλέφωνο για να κλείνονται οι
λακκούβες γιατί υπάρχει και κίνδυνος να πέσει μέσα κάποιος,
αυτοκίνητο, μ ηχανάκι κλπ.
Για
εξέλιξη.

την

πεζογέφυρα

στο

Παλατάκι

Παρακολουθούμε εννοείται πολύ..

δεν

έχουμε

κάποια

Όχι, όχι, δεν βγήκε.

Θα γίνει συνεδρίαση είπαμε του Κεντρικού Συμβουλίου Νεότερων
Μνημείων στο οποίο θα παρευρεθούμε πάλι σαν Δήμος. Δεν έχει
αποφασιστεί ακόμα πότε θα γίνει αυτή η συνεδρίαση.
Για τις λαϊκές του Σαββάτου.

Κοιτάξτε, είναι γεγονός ότι το

Σάββατο το Χαϊδάρι έχει πάρα πολλές λαϊκές με ότι συνεπάγεται
αυτό για την πόλη.

Εγώ σας λέω μόνο υπηρεσιακά εκείνη την

ημέρα σκεφτείτε όταν έχουμε τ ην κεντρική λαϊκή έχουμε την
παραλαϊκή, την εμπορική ας πούμε λαϊκή στην πλατεία Ηρώων,
έχουμε τη λαϊκή στη Γρηγορούσα και τη λαϊκή στα Κουνέλια.
Σε μια μέρα λοιπόν σκεφτείτε πόσο προσωπικό πρέπει να
απασχολείς και πόσα αυτοκίνητα, καταλαβαίνετε, και όταν πρέπει
να προλάβεις και τη χωματερή γιατί η χωματερή κλείνει το
Σάββατο

στις

17:00,

τι

τρέξιμο.

Ένας

αγώνας

δρόμου

κυριολεκτικά πρέπει να γίνεται.
Για

να

αντιμετωπιστεί

το

πρόβλημα

του

παρκινγκ

των

αυτοκινήτων από τη στι γμή που δεν υπάρχουν υποδοχές, δεν
υπάρχουν

παρκινγκ

όπως

είναι

σήμερα

η

κατάσταση

είναι

αδύνατο. Δηλαδή να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας.
Υπήρχε

μια

σκέψη

να

πηγαίνουν

τα

αυτοκίνητα

να

παρκάρουν στο παρκινγκ που βρίσκεται πίσω από το γήπεδο
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Τ άκης Χαραλαμπίδης στην Ιερά Οδό.

Ε, δεν πηγαίνει κανένας

εκεί.
Τ ο έχουμε προτείνει στους λαϊκατζήδες στις επαφές που
έχουμε κάνει με τα προεδρεία των λαϊκών αγορών, δεν υπάρχει
περίπτωση ούτε ένας να πάει ένα χιλιόμετρο μακριά από εκεί που
στήνει τα πράγματά του.

Αν έχετε πρόταση ή αν θέλετε να

συζητήσουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο να καταργήσουμε μια λαϊκή
ή να αλλάξουμε μέρα ή οτιδήποτε άλλο αλλά όμως να το
συζητήσουμε αν θέλετε σοβαρά και να πάρουμε και όλες τις
παραμέτρους που πρέπει να πάρουμε.
Γιατί

μην

ξε χνάμε

ότι

η

λαϊκή

εξυπηρετεί

χιλιάδες

συμπολίτες μας. Η λαϊκή εξυπηρετεί, επαναλαμβάνω και με
ένταση, χιλιάδες συμπολίτες μας.
Τ ώρα για την 4 η ποδοσφαιρική ομάδα εγώ, ο Νίκος ο
Καραβίδης στο διάδρομο που με βρήκε εδώ του δημαρχείου και
μου είπε ότι πιθανό ν να ετοιμάζεται να δημιουργηθεί μια νέα
ομάδα. Εγώ του είπα ότι δεν έχω καμία ενημέρωση ούτε γνώση,
καμία πληροφορία γύρω από αυτό το θέμα, αυτό είναι το θέμα.
Δεν ξέρω τώρα αν υπάρχει κάποια πληροφορία και τι μπορούμε
να κάνουμε εμείς σαν Δημοτικό Συμβ ούλιο δηλαδή, αν μπορούμε
να απαγορεύσουμε ή να επιτρέψουμε ή να κάνουμε οτιδήποτε, να
αποτρέψουμε τη δημιουργία μιας νέας ομάδας.
Αλλά δεν νομίζω να υπάρχει τέτοιο θέμα.
Ναι, για τους 72 δήμους. Είναι 72 οι δήμοι, καταλαβαίνετε
ότι θα έρθει και η σειρά του Χαϊδαρίου.

Δηλαδή είναι όχι

προτεραιότητα, κάποιοι δήμοι τώρα τι να σου πω, όπως είναι με
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τις δικαστικές αποφάσεις. Πώς μπαίνουν τα θέματα για συζήτηση;
Τ ο έχουμε ξανά συζητήσει αν θυμάσαι αυτό το θέμα εδώ.
Πάντως περιμένουμε να έρθει η απόφαση και για το Χαϊδάρι.

ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ.
Τροποποίηση Τεχνικού προγράμματος ετήσιου και 2 η
αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη να θέσω στο
Σώμα να μπει ως εκτός ημερησίας τροποποίηση Τ εχνικού και
ετήσιου

προγράμματος

και

αναμόρφωση.

Ο

λόγος

ότι

η

αναμόρφωση που γίνεται στις αρχές του χρόνου η πρώτη άργησε
να έρθει, ήρθε τη Δευτέρα, έπρεπε να κινηθούμε γρήγορα. Δεν
μπορούσα αφού δεν είχε έρθει να τη στείλουμε στην πρόσκληση,
το φέρνουμε ως εκτός ημερησίας και να το κουβεντιάσουμε
πρώτα.
Υπάρχει

αντίρρηση

συνάδελφοι;

Δεν

υπάρχει.

Τ ροποποίηση, λοιπόν, Τ εχνικού προγράμματος ετήσιου και 2 η
αναμόρφωση του προϋπολογισμού για το 2018. Παρακαλώ τον κ.
Μοσχονά.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ:
Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Τ ώρα

η

αναμόρ φωση

αυτή

περιλαμβάνει τη μισθοδοσία των υπαλλήλων της καθαριότητας
από 1/4 και μετά που θα ξεκινήσει με βάση τις διαδικασίες της
διακήρυξης που τελειώνει 31 Μαρτίου του Υπουργείου για τους
συμβασιούχους δηλαδή της καθαριότητας.
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Περιλαμβάνει τον Τ εχνικό ασ φαλείας, για τους μόνιμους ναι.
Για την ΟΧΕ και για το πρόγραμμα ERASMUS, την εγγραφή
δηλαδή του εσόδου και των εξόδων όσον αφορά την εκπαίδευση,
επιμόρφωση και κατάρτιση προσωπικού του Δήμου Χαϊδαρίου.
Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

ερώτημα

προϋπολογισμό

συνάδελφοι;

και

το

Τ εχνικό

Όσον

αφορά

πρόγραμμα

λοιπόν

παρακαλώ

τον
τις

παρατάξεις.
Άρα τροποποίηση Τ εχνικού προγράμματος κατά πλειοψηφία,
καταψηφίζει η κυρία Τ οκατλίδη και ο κος Δρούλιας. Τ ροποποίηση
ετήσιου προγρά μματος το ίδιο και αναμόρφωση κατά πλειοψηφία,
καταψηφίζουν

η

κυρία

Τ οκατλίδη,

η

παράταξη

του

κ.

Σπηλιόπουλου και η παράταξη του κ. Ασπρογέρακα και ο κος
Δρούλιας.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 1 ο
Λήψη απόφασης σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Ν.3463/2006
(Δημοτικός Κώδικας)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Περνάμε στην

ημερήσια διάταξη. Θέμα πρώτο, λήψη απόφασης

σχετικά με τη διαγραφή ή μη χρεών σύμφωνα με τις σχετικές
διατάξεις του Ν. 3463/2006 του Δημοτικού κώδικα.
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Έχετε το εισηγη τικό. Δεν ξέρω, Αντιδήμαρχε, θέλεις να πεις
κάτι; Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 2 ο
Έγκριση εγγραφής του Δήμου μας ως συνδρομητή σε
διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και σε ηλεκτρονικές βάσ εις
δεδομένων, για το Έτος 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα δεύτερο, έγκριση εγγραφής του Δήμου μας ως συνδρομητή
σε διάφορες εφημερίδες, περιοδικά και σε ηλεκτρονικές βάσεις
δεδομένων για το έτος 2018.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Αν δεν κάνω λάθος είναι η πρώτη φορά που ο Δήμος μπαίνει
συνδρομητής σε ορισμένα έντυπα. Σε όλα αυτά τα είχαμε; Καλά.
Εγώ

λέω

λοιπόν

με

αφορμή

το

ότι

συνεχίζουμε

να

εγκρίνουμε κλπ. θα ήθελα εκτός από το να ψηφίσουμε αυτό να
υπάρχει και ένα παραινετικό σχόλιο, μην το αναλύσω τώρα , όσον
αφορά

την

υπεράσπιση

των

αρχών

της

δημοσιογραφικής

δεοντολογίας και την προσπάθεια και την παραίνεση προς τον
τοπικό τύπο να καλύπτει το σύνολο των δραστηριοτήτων των
πολιτικών παρατάξεων και των πολιτών για θέματα που αφορούν
το Δήμο μας.
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Νομίζω ότι μπορεί το δελτίο τύπου, να υπάρξει ένα δελτίο
τύπου δηλαδή ζητάω ότι εγκρίναμε για άλλη μια φορά αυτό και
από τη συζήτηση που έγινε στο Δημοτικό Συμβούλιο υπήρξαν
παρατηρήσεις σε μια κατεύθυνση αυτή. Να μην το αναλύσω
παραπάνω. Θέλετε να το αναλύσω;

Όχ ι. Νομίζω ότι είναι σαφές

το τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ως προς το θέμα συνάδελφοι συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 3 ο
Έγκριση Εσωτερικού Κανονισμού Υπηρεσιών της
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Χαϊδαρίου (σχετ.: 23/2018.
Δ.Σ ΚΕΔΧ)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τρίτο,

έγκριση

εσωτερικού

κανονισμού

υπηρεσιών

της

Κοινωφελούς Επιχείρησης του Δήμου Χαϊδαρίου.
Έχετε πάρει τον κανονισμό. Δεν ξέρω αν ο Πρόεδρος της
Κοινωφελούς θα ήθελε να πει τίποτα. Όπως το εισηγητικό.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι;

Συμφωνούμε;

Κατά πλε ιοψηφία;

είπες Κώστα; Τ ο ψηφίζεις, ωραία.
Κατά πλειοψηφία λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
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ΘΕΜΑ 4 ο
Έγκριση ή μη κοπής δένδρων, στα όρια αρμοδιότητας του
Δήμου μας (σχετ.24 -25/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

τέταρτο,

έγκριση

ή

μη

κοπής

δένδρων

στα

όρ ια

αρμοδιότητας του Δήμου μας. Είναι θέματα που έρχονται από την
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.

Αφορά κοπή δέντρου στην οδό

Πύλου, μουριά, εμπρός από προβλεπόμενη είσοδο πλυντηρίου
αυτοκινήτων σύμφωνα με όσα αναφέρονται στην εισήγηση της
τεχνικής υπηρεσίας και έχετε το εισηγητικό.
Λοιπόν, είναι στην Πύλου εκεί που γινόταν το έργο αν είδατε
δίπλα

ανοίγει

ένα

καινούργιο

Πλυντήριο νομίζω είναι.

πλυντήριο,

βενζινάδικο

κλπ.

Και είναι μπροστά στην είσοδο. Η

απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν ομόφωνη.
Υπάρχει κάτι; Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Απέχω από τη συζήτηση με βάση ένα σκεπτικό που το έχω πει
πολλές φορές, να μην σας τρώω το χρόνο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Λοιπόν, εκ των υπολοίπων συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και Σωκράτους 17 υπά ρχει ένα ξερό πεύκο σύμφωνα με όσα
αναφέρονται

στην

εισήγηση

της

Διεύθυνσης

Προστασίας
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Ελέγχου του Περιβάλλοντος και η απόφαση είναι και αυτό να
κοπεί, είναι ξερό.
Φαντάζομαι συνάδελφοι τώρα ότι το έχει πάρει υπόψη της η
υπηρεσία αυτό. Άλλωστε όσα έχ ουν κοπεί και…

Η συντριπτική

πλειοψηφία έχουν αντικατασταθεί από άλλου είδους δέντρο έτσι;
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Να ρωτήσω, υπάρχει επειδή στο προηγούμενο υπήρχε βεβαίωση,
τώρα για αυτό υπάρχει βεβαίωση ότι είναι ξερό;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Βεβαίωση της υπηρεσίας πρασίνου.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Πήγα και το είδα εγώ.
Κος ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ:
Άρα το λες, καταγράφεται στα πρακτικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

βεβαίωση

της

Υπηρεσίας

Πρασίνου.

Κύριε

Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Να πω κάτι. Εγώ νομίζω ότι ο συνάδελφος ο Κέντρης έβαλε ένα
ζήτημα

που

δεν

εί ναι

ζήτημα

αν

θα

ψηφίσουμε

αν

θα

αντικατασταθεί ή όχι, το οποίο νομίζω ότι είναι σοβαρό. Νομίζω
να μην το ψηφίσουμε σήμερα και να επανέλθουμε με επανέλεγχο
της τεκμηρίωσης που κάνουν όσον αφορά τους νόμους και τέτοια.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θοδωρή άκουσε, το αν το έκαν ε ή δεν το έκανε ο δημότης είναι
μια υπόθεση την οποία.., αυτό όμως είναι ανεξάρτητα, το δέντρο
είναι επικίνδυνο, είναι ξερό, θα πέσει.
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Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ωραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αυτό που λες είναι πολύ σωστό και αυτό που λέει ο Γιάννης
πρέπει να το ερευνήσουμε, νομίζω ότι η υπηρεσία έχει γνώση.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Μισό λεπτό, εγώ λέω λοιπόν απέχω ως συνήθως για αυτό το θέμα
αλλά για το συγκεκριμένο ζητώ όχι να μας πει ποιος το έκανε, αν
όντως το δέντρο αυτό ξεράθηκε, δεν αμφισβητώ αυτό που λέει ο
συνάδελφος ο Κέντρ ης αλλά θέλω να πω η τεχνική υπηρεσία και
η αντίστοιχη γεωπονική υπηρεσία νομίζω ότι έχει τη δυνατότητα
να μας πει αν έγινε από ποιους λόγους.

Αν έγινε από φυσικά

γηρατειά δηλαδή ή από κάποιο άλλο λόγο από βίαιη παρέμβαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Κώστας ο Τ σουκνίδας .
Κος ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ:
Λοιπόν Θοδωρή, δεν είναι το μοναδικό. Υπάρχουν και άλλα. Στην
κατεύθυνση αυτή η υπηρεσία πρασίνου πραγματικά έχει δώσει
κατάσταση το ότι στο συγκεκριμένο υπήρξε δολιοφθορά. Ζήτησα
εγώ. Και όχι μόνο αυτό, υπάρχει μια γενικότερη εικόνα τη ν οποία
προσωπικά έχω πάρει ο ίδιος με πέντε παρόμοιες περιπτώσεις
τις οποίες θα τις δούμε σε σχέση με το ποιο πρόστιμο ή τι
ακριβώς θα γίνει στη συνέχεια, θα το δούμε σαν Δημοτικό
Συμβούλιο και σαν υπηρεσία πρασίνου.
Κώστα, δεν είναι κανένας διατεθειμέν ος να γίνει καταδότης.
Προσπαθήσαμε και μέσα από τη γειτονιά, το είδες και εσύ Κώστα.
Προσπαθήσαμε μέσα από τη γειτονιά να μαζέψουμε κάποιες
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Κανένας δεν θέλει να δώσει κανέναν, όλοι είναι

εντάξει..
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Δρούλια.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Επειδή είναι ένα θέμα νομίζω που πολλές φορές μας έχει
απασχολήσει και ξέρετε και τη δική μου θέση στο συγκεκριμένο
ζήτημα πάντα να καταψηφίζω τις κοπές δέντρων φοβάμαι όμως
ότι ακριβώς επειδή είμαστε ανεκτικοί και ως Δημοτικό Συμβούλιο
και έχουμε αποφασίσει π άρα πολλές κοπές δέντρων, τελικά
καταλήγουμε σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις.
Εγώ θα έλεγα να μην πάρουμε απόφαση για κοπή, να
αντικατασταθεί καταρχήν ακόμα και χωρίς να κοπεί να υπάρξει
καινούργιο δέντρο και να αναζητηθούν οι όποιες.. Δεν νομίζω ότι
ένα ξερό δέντρο είναι επικίνδυνο να πέσει.

Αυτό σίγουρα η

υπηρεσία πρασίνου θα το δει. Να μην πάρουμε σήμερα απόφαση
εγώ προτείνω και σε κάθε περίπτωση να αντικατασταθεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, τώρα κοιτάξτε να δείτε, ακούστε, πέφτει ένα δέντρο
στο Χαϊδάρι φτ αίει ο Δήμος, κόβουμε ένα δέντρο στο Χαϊδάρι
φταίει ο Δήμος, υπάρχει πρόβλημα συνάδελφοι.

Και κοιτάξτε να

δείτε τώρα, η υπηρεσία πρασίνου πάει και συστάσεις κάνει, και
μαλώνει,

και

κάνει

κλπ.

αλλά

δεν

μπορούν

να

γίνουν

και

ντεντέκτιβ συνάδελφοι.
Ναι, έχ ει δολιοφθορά το δέντρο, ποιος;
επιβεβαιώνει;

Και ποιος το

Τ ον τσιμπάς τον άλλον έτσι και λες αυτό που λέει

ο Κώστας δηλαδή.

Τ ο δέντρο είναι επικίνδυνο για αυτό κόβεται,
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δεν

ήταν

συνάδελφοι,

δεν
να

θα

κοβόταν.

Το

αντικατασταθε ί

αυτό

32
ότι

γίνεται

λέμε.

Τα

δολιοφθορά
πιο

πολλά

δέντρα…
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Παιδιά για να μην συζητήσουμε άλλο τώρα για αυτό. Η πρόταση
του Γιάννη είναι σωστή, να γίνει αντικατάσταση, πρέπει να κοπεί
οπωσδήποτε, είναι ξερό και επικίνδυνο. Δεν θα παίζουμε εδώ
μέσα. Και να αντικατασταθε ί τελείωσε. Και ομόφωνες είναι οι
αποφάσεις.
Μισό λεπτό, πως θα στερεωθεί ένα δέντρο μπορείτε να μας
πείτε;

Κάντε μια πρόταση γιατί λέει και ο κύριος Σούλιος. Γιατί

δεν έρχεται να στερεώσει ένα δέντρο εδώ στο κεντρικό Χαϊδάρι;
Μπορεί να στερεωθεί ένα δ έντρο σε αυτές τις συνθήκες στο
κεντρικό Χαϊδάρι; Δείχνει φωτογραφίες, δείχνει φωτογραφίες από
δάση όπου υπάρχει ατέλειωτος χώρος να στερεώσεις ένα δέντρο
και δεν υπάρχει και κίνδυνος.

Έλα να στερεώσεις εσύ αυτό το

δέντρο στη Σωκράτους.
Μα σας παρακαλώ τώρα.

Αυτοί οι οποίοι προτείνουν,

προτείνουν λύσεις οι οποίες είναι ανεδαφικές. Δεν είναι για τις
πόλεις αυτές τις λύσεις. Είναι κάτι δεντράκια τα οποία είναι της
πλάκας και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα και βάζουν ένα στύλο.
Θα

στερεώσεις

το

πεύκο,

το

πεύκ ο

το

οποίο

είναι

ολόκληρους; 50 τόνους; Μέσα στην πόλη;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Τ σατσαμπά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ:

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

τόνους

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

33

Ήθελα με την ευκαιρία του θέματος να προτείνω και αν γίνεται να
λάβουμε και απόφαση και σήμερα ακόμα, επειδή πλέον είναι
πολλοί οι κορμοί οι κομμένο ι και τα κοτσάνια τα οποία έχουν
παραμείνει

και

είναι

και

επικίνδυνο

και

αντιαισθητικό

το

φαινόμενο, υπάρχει ένα ειδικό μηχάνημα το οποίο βοηθάει στην
εξόρυξή τους προκειμένου να γίνεται πλήρης αποκατάσταση,
όπου δεν γίνεται νέα φύτευση και όταν γίνεται να γίνεται σωστά.
Προτείνω

λοιπόν

να

αγοραστεί

αυτό

το

μηχάνημα

προκειμένου να αντιμετωπιστεί αυτό το φαινόμενο γιατί πλέον
είναι πολύ συχνό να βλέπουμε αυτή την εικόνα σε πολλά σημεία
της πόλης και είναι και λυπηρό και αντιαισθητικό.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Μια κουβέντ α μόνο να πω για αυτό το μηχάνημα γιατί έχουμε
ψάξει πάρα πολύ σαν Δήμος. Δυστυχώς κανένας Δήμος δεν έχει
τέτοιο μηχάνημα. Είχε ένα ο Κορυδαλλός το οποίο έχει χαλάσει
και δεν λειτουργεί. Ψάχναμε να δανειστούμε κάποιο για να
βγάλουμε γιατί είναι πανάκριβο. Η αγορά αυτού του μηχανήματος
είναι γύρω στις 200.000.
Και κάνει αποριζοποίηση που αυτό σημαίνει ότι όταν κάνεις
την αποριζοποίηση εδώ στο κεντρικό Χαϊδάρι και αφού περάσει
και ένας χρόνος για να την κάνεις αυτή πρέπει να πετάξεις τα
πάντα έξω. Δηλαδή έχε ι και αυτό πολλές δυσκολίες. Τ ο έχουμε
ψάξει πολύ σαν υπηρεσία δηλαδή αλλά το παρακολουθώ το θέμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Με αφορμή αυτό που προέκυψε επειδή και εγώ το είχα ψάξει,
κοιτάξτε, δεν συμφέρει να κάνουμε κάτι τέτοιο, συμφ ωνώ δηλαδή
με το Δήμαρχο. Αλλά μπορούμε να κλείσουμε εργολαβία. Δηλαδή
να συμφωνήσουμε μια φορά το χρόνο υπάρχουν ειδικοί άνθρωποι
που κάνουν αυτή τη δουλειά και άλλοι δήμοι κάνουν αυτό το
πράγμα. Δηλαδή μαζεύουν στο τέλος της σεζόν ας πούμε, όποιο
θεωρήσ ουμε εμείς σεζόν και λέμε ότι έχουμε 10 τέτοια και το
κουβεντιάζουμε και συμφωνούμε.
Γιατί το άλλο είναι ασύμφορο, όντως είναι ασύμφορο. Και
ποιος θα το συντηρήσει; Είναι πολύ ειδικό μηχάνημα, δηλαδή αν
σου βγάλει βλάβη έχεις ας πούμε υπογράψει, δεν διορ θώνονται
αυτά αν δεν είναι ιδιώτη. Αν είναι του δημοσίου δηλαδή δεν το
διορθώνει κανένας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πάντως

συνάδελφοι

να

ξέρετε

ότι..

Συμφωνούμε

με

αυτό.

Οποιαδήποτε δημοτική αρχή, οποιαδήποτε, θα μας ταλανίσει
συνάδελφοι αυτό το θέμα με τα δέντρα. Προχθ ές στην Αγωνιστών
παράπονα ο κόσμος, οι μισοί πέφτουμε κάτω γιατί οι ρίζες
σηκώνουν το πεζοδρόμιο, οι άλλοι μισοί γιατί να πειράξετε το
δέντρο.
Θα μας ταλανίσει. Λοιπόν, κατά πλειοψηφία είναι αυτό τώρα
συνάδελφοι;
υπόλοιποι;

Και τα δύο; Οι Πολίτες σε Δράση απέχουν , οι
Εννοείται

ότι

πρέπει

να

αντικατασταθούν.

Συμφωνούμε; Ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΘΕΜΑ 5 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος στην οδό Κορυτσάς 49 (σχετ.27/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα πέμπτο, λήψη απόφασ ης περί έγκρισης διαγράμμισης επί
του οδοστρώματος στην οδό Κορυτσάς 49.
Έχετε

το

εισηγητικό.

Υπάρχει

κάτι

συνάδελφοι;

Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 6 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος στην οδό Πλαταιών 4 (σχετ.21/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έκτο, λήψη απόφασης περί έγκρισης διαγράμμισης επί του
οδοστρώματος στην οδό Πλαταιών 4.
Βλέπετε το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 7 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης στάθμευσης ΑΜΕΑ
(σχετ.22/2018 Ε.Π.Ζ.)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα έβδομο, λήψη απόφασης περί έγκρισης στάθμευσης ΑΜΕΑ.
Βλέπετε συνάδελφοι την οδό και που, η Κοινωνική Υπηρεσία
το έχει ελέγξει και η Τ εχνική. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 8 ο
Λήψη απόφασης περί έγ κρισης τοποθέτησης προστατευτικού
κιγκλιδώματος στο τέρμα Α. Παναγούλη (σχετ.23/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

όγδοο,

προστατευτικού

λήψη

απόφασης

περί

κιγκλιδώματος

έγκρισης

τοποθέτησης

τ έρμα

Αλέξανδρου

στο

Παναγούλη. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.
ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 9 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κώνων
οριοθέτησης στην συμβολή των οδών Ιουστινιανού & Τροίας
(σχετ. 26/2018 Ε.Π.Ζ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα ένατο, λήψη απόφασης περί έγκρισης τοποθέτησης κώνων
οριοθέτησης στη συμβολή των οδών Ιουστινιανού & Τ ροίας.
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

4η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 27 ης ΜΑΡΤΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

37

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας και
καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων του Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα

δέκατο,

δημοπρασίας

λήψη
και

απόφασης

καθορισμού

περί

έγκρισης

τρόπου

εκτέλεσης

διενέρ γειας
έργων

του

Δήμου.
Κύριε Σταθά, θέλετε να πείτε κάτι; Όπως το εισηγητικό. Τ ο
10 ο συνάδελφοι, αφορά τους δυο χλοοτάπητες, τη διάνοιξη της
οδού

Αρεοπόλεως

στο

ύψος

της

οδού

Σύρου,

καθαιρέσεις

τμημάτων ορεινού όγκου στη λεωφό ρου Σχιστού.
Αντιδήμαρχε. Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ενώ βάζουμε μια σειρά έργα κλπ., αυτό το κομμάτι που είναι πριν
να στρίψουμε για το Σχιστό, η δεξιά πλευρά της Ιεράς Οδού που
δεν μπορεί να περπατήσει ούτε πεζός, είναι στις προθέσεις σας,
το έχετε σκεφτεί;

Θέλετε να μου απαντήσετε σήμερα, θέλετε να

μου απαντήσετε μεθαύριο; Καταλάβατε ποιο θέμα λέω;
Είναι το κομμάτι που ενώ υπάρχει πεζόδρομος ξαφνικά
σταματάει και υπάρχει ένα πάρα πολύ επικίνδυνο μέρος.

Το

κουβεντιάζουμε χρόνια τώρα, είχα με πει θα ενταχθεί κάπου
αλλού, δεν ξέρω αν..
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
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Είναι αυτό που συζητήσαμε. Λοιπόν, Θοδωρή το ξέρουμε αυτό.
Είναι δυστυχώς η ανάπλαση τότε της Ιεράς Οδού, ήταν ένα έργο
του ΑΣΔΑ σταμάτησε σε εκείνο το σημείο.
αυτό που ήταν το α ρχικό σχέδιο όλη

Αντί να ολοκληρωθεί

η Ιερά Οδός, ξαφνικά

σταμάτησε μέχρι εκείνο το σημείο.
Τ ουλάχιστον

έστω

αυτή

την

παρέμβαση

γιατί

αυτό

το

κομμάτι οδηγεί στην ανάπλαση, εκεί στην παιδική χαρά και στο
τρίγωνο. Οπότε το έχουμε συζητήσει και με την τεχνική υπηρεσία
και είναι στα σχέδιά μας να το ανοίξουμε.
Τ ότε εντάσσονταν πολλά έργα στον ΑΣΔΑ και είχε ενταχθεί
και αυτό το έργο. Αυτό θα το κάναμε με την αυτεπιστασία, αν δεν
είχε κολλήσει ο διαγωνισμός για τα οικοδομικά υλικά θα είχε γίνει
με το προηγούμενο 8μηνο του ΟΑΕΔ .
και

είχαμε

σχεδιάσει

Δυστυχώς

έγιναν

οικοδομικά

υλικά

να

κάνουμε

ενστάσεις,
οπότε

Είχαμε πάρει οικοδόμους

και

κόλλησε

αυτή την παρέμβαση.
ο

δεν μπορέσαμε

διαγωνισμός
να

το

για

τα

κάνουμε.

Σε

επόμενη φάση θα το κάνουμε, είναι δηλαδή στον προγραμματισμό
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για τα έργα υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 11 ο
Έγκριση Υποβολής Ειδικού Σχεδίου Δράσης στο πλαίσιο
Διαβούλευσης για την Στρατηγική Βιώσιμης Αστικής
Ανάπτυξης της Αστικής Αρχής: “Αναπτυξιακός Σύν δεσμος
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Δυτικής Αθήνας (ΑΣΔΑ)” με τίτλο: «Διαδημοτική Εταιρική
Σχέση για την Ανάπτυξη της Δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση
της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία συγχρηματοδοτείται από το Ε.Τ.Π.Α.
και το Ε.Κ.Τ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 11 ο , έγκριση υποβολής ειδικού σχεδίου δράσης στο πλα ίσιο
διαβούλευσης για την στρατηγική βιώσιμης αστικής ανάπτυξης
της αστικής αρχής «αναπτυξιακός σύνδεσμος Δυτικής Αθήνας
(ΑΣΔΑ)» με τίτλο «διαδημοτική εταιρική σχέση για την ανάπτυξη
της δυτικής Αθήνας με αξιοποίηση της ΟΧΕ/ΒΑΑ» η οποία
συγχρηματοδοτείται από το ΕΤ ΠΑ και το ΕΚΤ .
Τ ο έχετε πάρει συνάδελφοι, τα έχετε πάρει όλα τα υλικά. Σε
σχέση λοιπόν με την ΟΧΕ, δεν ξέρω Αντιδήμαρχε αν θέλετε να
πείτε κάτι ή ο Δήμαρχος;
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Τ ώρα δεν ξέρω αν χρειάζεται κάτι διευκρινιστικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παρακαλώ συνάδε λφοι και συμπολίτες, λίγη ησυχία.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Αν χρειάζεται μόνο διευκρινιστικά, ουσιαστικά καταθέτουμε προς
τον ΑΣΔΑ την πρόταση συγκεκριμενοποιώντας ουσιαστικά ανά
τομέα την πρότασή μας.

Για τα περισσότερα είπα και πριν

υπάρχουν μελέτες έτσι ώστε να ελε γχθεί από τον ΑΣΔΑ σε πρώτη
φάση ότι η πρότασή μας είναι επιλέξιμη και να προχωρήσει η
διαδικασία.
Τ ώρα αν υπάρχει και κάτι πιο συγκεκριμένο..
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έλα Θοδωρή, σε βλέπω, είσαι έτοιμος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ναι, εγώ κάνω μια καταρχήν εντάξει ήρθε ο καιρ ός τέλος να
ψηφίσουμε αυτό που είχαμε συμφωνήσει στα πλαίσια του ΑΣΔΑ
και οι δήμαρχοι μετά στον ανακαταμερισμό και από αυτή την
άποψη τοποθετούμαστε θετικά επί της αρχής.
Ωστόσο όμως θα ήθελα ο Αντιδήμαρχος να μου απαντήσει ή
σήμερα ή στην επόμενη συνεδρί αση ποιος είναι ο στόχος αυτών
των έργων, εννοώ από την άποψη των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Δηλαδή αυτή τη στιγμή σε τι επίπεδο ενεργειακό είναι
ο Δήμος;

Γιατί μιλάμε για μεγάλα έργα, για ηλεκτροφωτισμό, για

α, β, γ, δ.
Επίσης θα ήθελα να έχουμε πρ όσβαση σε αυτές τις μελέτες
με αντίστοιχο κλιμάκιο τεχνικών συμβούλων να τις δούμε, να
δούμε το βαθμό ωριμότητας, ας πει και εδώ πέρα ποιος είναι ο
βαθμός ωριμότητας των έργων. Γιατί τυπικά εντάξει ώριμο ένα
έργο είναι όταν έχεις φτιάξει και τα τεύχη όπως λέτε εσείς οι
τεχνικοί. Θα ήθελα να ξέρω δηλαδή από το σύνολο των έργων
γιατί είναι πάρα πολλά, πού βρισκόμαστε ας το πούμε έτσι.
Και επίσης αυτό που θα κάνουμε τι καλύπτουμε σε σχέση με
τον ενεργειακό ορίζοντα; Δηλαδή ας πούμε θα θέλαμε να έχουμε
100%,

ωραία.

Με

αυτό

που

κάνουμε

καλύπτουμε

το

30%;

Καλύπτουμε το 50%; Είμαστε στο 2% και πάμε στο 30%;
Δηλαδή αν υπάρχει τέτοια μελέτη ή και εγώ δέχομαι ακόμα
και εκτίμηση, ας πούμε κατ΄ υπόθεση αυτού του πράγματος γιατί
ξέρω ότι πιθανά να μην υπάρχει μελέτη .

Και επίσης θέλω να
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ξέρω εάν υπάρχει κάποιο πρότυπο που βασιστήκαμε για να
προϋπολογίσουμε τις 900.000 ευρώ και αν είχαμε συνεργασία με
εξειδικευμένους φορείς όπως είναι το ΚΑΠΕ.
Τ έλος πάντων, η ερώτηση δηλαδή όπως καταλαβαίνετε έχει
ένα γενικότερο χαρα κτήρα και ενημερωτικό και επί της ουσίας
όσον

αφορά

στοχεύει

ειδικότερα

στις

ανανεώσιμες

πηγές

ενέργειας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Αντιδήμαρχε.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Καταρχήν να υπενθυμίσουμε εδώ πέρα ότι και στην αρχική
πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου είχαμε ουσιαστικά μιλήσει
για δυο θύλακες. Ο ένας αφορά την περιοχή την οποία εξετάζουμε
και με αυτή την πρόταση και έχει να κάνει με την περιοχή κατά
κύριο

λόγο

της

Γρηγορούσας

και

του

ευρύτερου

άξονα

μπλέκοντας προφανώς και την περιοχή του κολυμβητηρίου και
δίπλα το σχολείο.
Και ο δεύτερος θύλακας έχει να κάνει με την περιοχή της
Αστυθέας.

Σε πρώτη φάση προχωράμε με την περιοχή της

Γρηγορούσας, σε δεύτερη ανακατανομή των κεφαλαίων και από
τον ΑΣΔΑ θα εντάξουμε και το δεύτερο θύλακα.
Τ ώρα, το σχέδιο αυτό της ΟΧΕ δεν έχει να κάνει μόνο με την
ενεργειακή αναβάθμιση, έχει να κάνει με μια σειρά άλλα ζητήματα
τα οποία αναφέρονται και στο εισηγητικό με την πρόταση που
γίνεται, τώρα προφανώς δεν είμαι σε θέση να απαντήσω για το
ποσοστό ενεργειακής αναβάθμισης και τι θα πετύχουμε, ωστόσο
τα σχολεία δηλαδή που έχουμε εντάξει και έχουν γίνει κατόπιν
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υπόδειξης και από συγκεκριμένο μελετητικό γραφείο που έχουν
ενταχθεί σε ενεργειακή αναβάθμιση εφαρμόζοντας ανανεώσιμες
πηγές είναι το 7 ο και 8 ο Δημοτικό, το 12 ο Νηπιαγωγείο και το 6 ο
Γυμνάσιο.
Θα γίνει αναβάθμιση στη λειτουργία του κολυμβητηρίου
προφανώς στοχεύοντας και σε καλύτερη ενεργειακή απόδοση και
σε άλλα σχολεία κουβεντιάζουμε να γίνουν παρεμβάσεις με στόχο
την ενεργειακή αναβάθμισή τους.
Τ ώρα ποσοστό συγκεκριμένα δεν μπορώ να σας πω τώρα.
Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έλα Θοδωρή, άνοιξε το μικρόφωνο.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Ομιλία εκτός μικροφώνου.
Κος ΣΤΑΘΑΣ:
Και

σε

σχέση

με

τις

μελέτες

είναι

στην τεχνική

υπηρεσία,

χρειάζεται τώρα μια συνεννόηση γιατί προφανώς μια μελέτη για
να

είναι

ανακοινώσιμη

και

να

α ξιοποιηθεί

και

από

άλλους

τεχνικούς συμβούλους και αυτά, μια συνεννόηση με την τεχνική
υπηρεσία πότε θα είναι έτοιμη σαν τεύχος να υπάρχει εδώ πέρα
να το δούμε.
Έτσι και αλλιώς η φάση που βρισκόμαστε είναι αρκετά
πρώιμη. Μιλάμε για έναν προέλεγχο που θα γίνει από τον ΑΣΔΑ
για να καταθέσει τις προτάσεις για έλεγχο στην περιφέρεια.
Έχουμε δηλαδή καιρό μπροστά μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Υπάρχει

κάτι,

διαφωνία;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρι νής απαλλαγής της
συνδρομής στο Τμήμα Εκμάθησης Ρυθμικής Γυμναστικής για
την συμμετοχή του Δήμου μας στο φεστιβάλ Γυμναστικής
(Cosmogym)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 12 ο , λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινής απαλλαγής
της συνδρομής στο τμήμα εκμάθησης ρυθμικής γυμνασ τικής για
τη

συμμετοχή

του

Δήμου

μας

στο

φεστιβάλ

γυμναστικής

(Cosmogym).
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο
Λήψη απόφασης περί έγκρισης προσωρινής μείωσης
συνδρομών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Θέμα 13 ο , λήψη απόφασης περί έ γκρισης προσωρινής μείωσης
συνδρομών στο Δημοτικό Κολυμβητήριο.

Για τους λόγους που

ανέφερε πριν ο Αντιδήμαρχος.
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο
Έγκριση διοργάνωσης Πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου
μας και έγκριση διάθεσης πιστώσ εων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 14 ο , έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων του
Δήμου μας και έγκριση διάθεσης πιστώσεων.
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καληνύχτα, να είστε όλοι καλά.

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 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………
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ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ

…………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ Δ ΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

…………………

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

…………………

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

…………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………
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ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

…………………

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

ΑΠΩΝ

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

6,20,29,32,33,37

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

6,24,25,27,28,29,31,34,37

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

6

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

16

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

14,39,41,42

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………
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ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

30

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

8

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

12

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

13

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

9,29

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

32

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

12

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ Θ ΕΟΔΩΡΟΣ

26,28,29,30,33,37,40
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50

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

11,31

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

11

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………
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