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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ

8 η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΠΕΜΠΤΗ 7 ΙΟΥΝΙΟΥ 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 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.

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

11.

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ

12.

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ του ΣΩΤΗΡΙΟΥ

13.

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ του ΤΑΞΙΑΡΧΗ

14.

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ -

15.

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ του
ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ

16.

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΧΑΡΑΛΑΜ ΠΟΥΣ

17.

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

18.

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗ Λ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

19.

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ

20.

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ

21.

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

22.

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΙΩΑΝΝΗ

23.

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ του ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΥ

24.

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ του ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ -ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
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25.

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ

26.

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ του ΑΔΑΜ ΑΝΤΙΟΥ

ΑΠΟΝΤΕΣ

1.

ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ

2.

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ του ΙΩΑΝΝΗ

3.

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΚΥΡΙΑΚΟΥ

4.

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ του ΠΕΛΟΠΙΔΑ

5.

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ του ΣΤΑΥΡΟΥ

6.

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

1.

Συζήτηση

και

λήψη

απόφασης

σχετικά

με

την

εγ κατάσταση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Ιερά οδό.
2.

Λήψη

απόφασης

μεσοπρόθεσμου

σχετικά

με

την

κατάρτιση

προγράμματος

του

δημοσιονομικής

στρατηγικής 2019 -2021.
3.

Έγ κριση

ανάκλησης

δέ σμευσης

πιστώσεων

προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018.
4.

Έγ κριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους
2018.

5.

Έγ κριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018.

6.

Έγ κριση

4ης

Αναμόρφωσης

προϋπολογισμού,

οικονομικού έ τους 20 18.
7.

Έγ κριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής εκτέ λεσης

υπηρεσιών

της

αρμόδιας

καλής

επιτροπής

του

Δήμου μας.
8.

Παράταση ή μη της μισθωτικής σύμβασης του κυλικείου
του Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου.

9.

Παράταση ή μη της μισθωτικής σύμβασης του Δημοτικού
Κινηματογράφου «ΚΑΤΕΡΙΝΑ».

10.

Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις σχολικών χώρων
(σχετ: 4/2018 Απ. Δ.Ε.Π)

11.

Αντικατάσταση

τακτικών

μελών

του

Διοικητικού

Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου
με την επωνυμία «Σχολική Επιτροπή Δευτερο βάθμιας
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Εκπαίδευσης,

Δήμου

5

Χαϊδαρίου»

(σχετ.:

143/2016,

255/2015, 187/2014 & 186/2017 Α.Δ.Σ.).
12.

Έγ κριση 2ου Α.Π.Ε. του έ ργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ
Μ Ε ΤΟ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ».

13.

Έγ κριση

Πρακτικού

κλήρωσης

για

την

σύσταση

επιτροπής δημοσίων ηλεκτρονικ ών κληρώσεων για την
απευθείας

ανάθεση

τεχνικών

και

υπηρεσιών

έ ργων,

λοιπών

μέ σω

του

μελετών

συναφών

ΚΗΣΚ

και

παροχής

επιστημονικών

(Κεντρικό

Ηλεκτρονικό

Σύστημα Κληρώσεων), για το έ τος 2018.
14.

Έγ κριση

μελέ της

με

τίτλο

««ΕΚΤΑΚΤΗ

ΕΚΠΟΝΗΣΗ

Μ ΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜ ΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜ ΒΡΙΩΝ
ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ

ΜΕ

ΤΟ

ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ

ΔΙΚΤΥΟ

ΠΟΛΗΣ,

ΛΟΓΩ ΠΛΗΜ Μ ΥΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»
15.

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

Σύναψη

Συμπληρωματικής

«Ανακατασκευή
συνδέ σεων
Αρεοπόλεως

δικτύου

στις
»,

Σύμβασης

αποχέ τευσης

οδούς
έ γκριση

Κυπρίων
2ου

του

έ ρ γου

λυμάτων

και

Αγωνιστών

και

Α.Π.Ε.,

έ γκριση

1ου

Π.Κ.Ν.Τ.Μ.Ε.
16.

Λήψη

απόφασης

περί

έ γκρισης

διενέ ργειας

δημοπρασίας και καθορισμού τρόπου εκτέ λεσης έ ργων
του Δήμου.
17.

Ορισμός ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση, βάσει
μορίων,

των

αιτήσεων

επανεγγραφών και

εγγραφών
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στους Παιδικούς

& Βρεφονηπιακούς

6
Σταθμούς του

Δήμου Χαϊδαρίου για το σχολικό έ τος 2018 -2019.
18.

Έγ κριση νέ ου κανονισμού λειτουργίας των Παιδ ικών &
Βρεφονηπιακών Σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου.

19.

Έγ κριση διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης « Στίβος
2018» και έ γκριση διάθεσης πιστώσεων.

20.

Έγ κριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων

και

έ γ κριση διάθεσης πιστώσεων.

ΘΕΜ Α ΕΚΤΟΣ ΗΜ ΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗ Σ

1.

Έγ κριση διενέ ργειας διαγωνισμού για την προμήθεια
τροφίμων των Παιδικών Σταθμών και για τις δομέ ς τις
κοινωνικέ ς, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό
Συσσίτιο.

**************
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι

καλωσορίσατε .

Η

Γραμματέας

του

Δημοτικού

Συμβουλίου η κυρία Ρηγάκη -Γκανά θα πάρει παρουσίες.
Κα ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ:
Καλησπέρα σας. Παντελάρος Βασίλειος, Καραγιάννης Νικόλαος,
Δαουάχερ Ναουάφ, Σταθάς Κωνσταντίνος, Βαρυτιμιάδης Ηλίας,
Θερμού Ελένη, Βορέας Κωνσταντίνος, Μοσχονάς Παναγιώτης,
Ζώτος Ιωάννης, Χατζησ τεργίου Στέλλα, Χουδελούδης Μόσχος,
Βουλγαρίδης

Λεωνίδας,

Δημουλά

Μαρία,

Ζέρβα

Γιαννούλα,

Κουβαράς Παναγιώτης, Παναγοπούλου -Γεωργοπούλου Αλεξία.
Τ σουκνίδας Κωνσταντίνος, Θεοδώρου Δημήτριος, Τ ροχίδης
Εμμανουήλ, Μποζίκας Ανδρέας, Τ οκατλίδη Ελευθερία, Γεωργιά δη
Ειρήνη,

Ντηνιακός

Καρατζαφέρης
Αθηνά,

Ευάγγελος,

Βασίλειος,

Δρούλιας

Θεοδωρακόπουλος

Σπηλιόπουλος

Ηρακλής,
Φώτιος,

Τ σατσαμπάς

Θεόδωρος,

Γκανά -Ρηγάκη

Κέντρης

Δημήτρης,

Ιωάννης,

Σκαμπά
Αγγελική,

Ασπρογέρακας

Κωνσταντίνος, Φουρλής Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν ξεκινήσουμε συνάδελφοι, να πω ότι οι συνάδελφοι Κέντρης
και Ντηνιακός έχουν ειδοποιήσει ότι είχαν πρόβλημα σήμερα και
δεν μπορούσαν να είναι, είχαν κάποια δουλειά. Να πάμε σε
ερωτήσεις – ανακοινώσεις. Κύριε Μποζίκα.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ:
Καλησπέρα παιδιά. Καλη σπέρα συναδέλφισσες, συνάδελφοι, εγώ
πριν πω δύο ερωτήσεις που έχω να θέσω εδώ στο σώμα, και στη
διοίκηση, θα ήθελα να ευχηθώ καλή επιτυχία στα παιδιά της
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δοκιμασίας των πανελληνίων και να τους πω ότι οι πανελλήνιες
εξετάσεις είναι η αρχή μιας νέας ζωής κα ι όχι το τέλος.
Όποιο και να είναι το αποτέλεσμα της προσπάθειας αυτής.
Άλλωστε οι συνθήκες της ζωής έχουν γίνει τέτοιες που καμιά
φορά να έχεις και ένα και δύο και τρία πτυχία, στη σημερινή
εποχή το καλύτερο που έχει να κάνει ένα παιδί είναι να γίνει
καλός σερβιτόρος ή καλή barwoman σε μπουφέ και να φτιάχνει
ωραίους εσπρέσο.
Αυτό είναι το πρώτο που ήθελα να πω. Πάντως παρόλα
ταύτα καλή επιτυχία και όλα θα πάνε καλά στη ζωή τους με ένα
πνεύμα αισιοδοξ ίας να μας διακατέχει, γιατί έχει πέσει πολύ
γκρίζο αυτ ή την εποχή.
Κύριε Δήμαρχε, αυτό που θα ήθελα να σας πω, αν και είναι
αδόκιμο το κύριε Δήμαρχε, Δήμαρχε θα ήθελα να σε ρωτήσω τι
καινούργιο έχουμε από την πεζογέφυρα, η οποία προχθές πάλι σε
ένα άλλο σημείο της Καραϊσκάκη θρηνήσαμε και άλλο θύμα, από
ένα τροχαίο και θέλω να το δούμε λίγο πιο ζεστά την περίπτωση
της πεζογέφυρας.
Εγώ κάθε μέρα, δύο φορές τουλάχιστον την ημέρα έρχομαι
από το Περιστέρι και βλέποντας τέρμα Φαβιέρου το καταπράσινο
διάκοσμο του περιβάλλοντος χώρου του Παλατακίου, δεν με
ξενίζει κ αθόλου που δεν το βλέπω το Παλατάκι. Προτιμώ να μη
θρηνούμε θύματα, να μπορεί ο ΑΜΕΑ με το καροτσάκι να μπει
στο ασανσέρ και να περάσει απέναντι εν ασφαλεία να πάει στο
ΙΚΑ να γράψει τις συνταγές του ή να κάνει τις εξετασούλες του ή
και ο υπερήλικας και ας μη φαίνεται το Παλατάκι στον πολύ τον
κόσμο.
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Ή
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μπορούν να κάνουμε στην καλύτερη περίπτωση μια

μελέτη τοπίου με έναν αρχιτέκτονα, με ένα γεωπόνο και να τα
κλαδέψουμε, να τα κουρέψουμε. Άμα χρειάζεται και είναι τόσο
πολύ καημός να φαίνεται το Παλατάκι από τ ον διερχόμενο που
πάει στην Ηγουμενίτσα, «ας το κόψουμε». Μπροστά στη ζωή την
ανθρώπινη. Αυτό είναι το πρακτικά σε εισαγωγικά το θα το
κόψουμε. Να μπουν σε εισαγωγικά η λέξη αυτή. Αυτό είναι το ένα.
Το

δεύτερο.

Με

μεγάλη

μου

έκπληξη

δυσμενή

πληροφορήθηκα α π’ τους ανθρώπους της Επιτροπής του Αγώνα
κατά της τοποθέτησης της κεραίας της κινητής τηλεφωνίας της
Φαβιέρου 30, ότι το ΣτΕ απέρριψε την ένστασή τους, το αίτημά
τους και η εταιρεία κινητικής τηλεφωνίας θα προχωρήσει στην
τοποθέτηση του συστήματος αυτού τ ης εκπομπής.
Αν και έχουμε εξίσου πολύ σοβαρό θέμα και με της Ιεράς
Οδού, το ξεχώρισα για να έχουμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε πιο
συγκεκριμένα και να κάνουμε focus που λέμε στην Ελλάδα στο
θέμα της Ιεράς Οδού και να το ξεκολλήσουμε τουλάχιστον σε
επίπεδο

συζήτησης

περίπτωση

Φαβιέρου

σε
30,

αυτήν
για

εδώ
να

την

μην

αίθουσα

από

συμπαρασύρει

η

την
μία

απόφαση την άλλη κλπ, αν χρειαστεί να φτάσουμε σε ΣτΕ κλπ.
Και θα ήθελα να μάθω τι κάνουμε από εδώ και πέρα
Δήμαρχέ μας για το θέμα της Φαβιέρου 30 και στη συνέ χεια θα
μιλήσουμε για την Ιερά Οδό. Αυτά είχα να ζητήσω και να
συζητήσω μαζί σας. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
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Πρόεδρε, εγώ έχω ένα θέμα ζητήσει για τη συμμετοχή του Δήμου
μας στο πρόγραμμα αν ακύκλωσης χαρτιού του ΕΣΔΚΝΑ. Δε θέλω
να το κάνω ερώτηση. Είχα την εντύπωση ότι είχαμε θέμα με το
Διόφαντο, με την υπογραφή του Καραγιάννη. Ζητάω να συζητηθεί
σα θέμα, όχι με τη διαδικασία της ερώτησης, είτε τώρα, είτε στο
επόμενο.
Άρα, δε θέλω να το κάνω ερώτηση. Αν συμφωνεί και το
προεδρείο. Θα μου απαντήσεις μετά στη διαδικασία αν θα το
κουβεντιάσουμε σα θέμα κατ’ εξαίρεση ή θα το παραπέμψουμε
στο επόμενο που ζητάω σα θέμα. Άρα, δεν έχω ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλο. Ο κ. Ασπρογέρακ ας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Έχω μία ερώτηση – απορία προς τον, δεν ξέρω ποιος το ξέρει το
θέμα. Βρήκα χθες, προχθές μάλλον, στο γραμματοκιβώτιό μου
τρεις

φωτογραφίες

με

ένα

σημείωμα

το

οποίο

έλεγε,

συγχαρητήρια στο Δημοτικό Συμβούλιο και στο Δήμαρχο. Οι τρεις
φωτογραφίες που ήταν στο φάκελο μέσα δείχνουν καμιά 50αριά
μηχανές που είναι παρκαρισμένες εδώ απέξω.
Και αν γνωρίζει κάποιος, ο Δήμαρχος, οι υπόλοιποι, τελικά
τι είναι αυτές οι 50 μηχανές που είναι παρκαρισμένες στον αύλειο
χώρο εδώ του Δημαρχείου. Και γι ατί το λέω. Πέρα από το
ερώτημα, ότι βλέπετε ότι κάποια πράγματα που τα θεωρούμε
αυτονόητα, δηλαδή είναι γεγονός ότι μέσα στις πλατείες μέσα
στους πεζοδρόμους δεν παρκάρουν αυτοκίνητα, δεν παρκάρουν
μοτοσικλέτες.
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Είχαμε καμιά εκδήλωση; Υπήρχε άδεια από το Δήμο; Τ ι
υπήρχε δηλαδή γι’ αυτό το θέμα; Τ ίποτα άλλο. Αυτό. Εδώ είναι οι
φωτογραφίες πάντως που βρέθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος. Ο κ. Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Καλησπέρα και από εμένα. Στην τελευταία Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής έφερε η διοίκηση τη ν κοπή 6 ή 7 δέντρων, έχω χάσει και το
μέτρημα,

ένα

εκ

των

οποίων,

δε

θέλω

τώρα

να

μπω

σε

διαδικασίες να κρίνω αν κάποιο είναι ξερό, αν είναι πολύ ξερό, αν
μπορεί να στηριχθεί, τέλος πάντων, τα είπαμε στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής αυτά.
Ένα όμως στη Σωκράτ ους 92 έχει έρθει αυτή τη φορά
αντίθετα με την προηγούμενη φορά που είχαμε κάποιες λαθεμένες
βεβαιώσεις της Τ εχνικής Υπηρεσίας ότι υπάρχουν βλάβες στις
πλάκες ενώ δεν υπήρχαν καν πλάκες στη μία απ’ τις δυο
περιπτώσεις.
Τ ώρα έχουμε βεβαιώσεις της Υπηρεσίας Πρασίνου ότι τα
δέντρα αυτά έχουν επικίνδυνη κλίση και ότι είναι επικίνδυνα λόγω
της κλίσης. Ένα απ’ αυτά στη Σωκράτους 92 στην Ποιότητα Ζωής
ήρθε ως πεύκο που έχει επικίνδυνη κλίση, μετά έγινε απ’ ότι είδα
μια ορθή επανάληψη και είπαμε ότι, είπε η Υπηρεσ ία Πρασίνου
προφανώς ότι είναι βραχυχίτωνας, το οποίο λέει έχει πάρει
μεγάλη κλίση και απαιτείται η κοπή του.
Αυτός ο βραχυχίτωνας δεν έχει καθόλου κλίση. Δηλαδή η
φωτογραφία είναι εδώ. Τ α άλλα έχουν κάποια κλίση, ο καθένας
την

κρίνει,

η

γεωπόνος.

Αλλά

αυτ ός

ο

βραχυχίτωνας
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κατακόρυφος. Βλέπω μία προχειρότητα τουλάχιστον, δηλαδή ήρθε
ως πεύκο, μετά έγινε ορθή επανάληψη βραχυχίτωνας και απ’ ότι
είδα μετά έχει βγει σε ΔΙΑΥΓΕΙΑ η κοπή τους, δηλαδή αυτά έχουν
πάει με τις διατάξεις των επικινδύνων;
Ή θα ‘ρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο; Γιατί είχε γίνει μία
εξουσιοδότηση εδώ για τα επικίνδυνα, γιατί είδα στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ
ότι έχει βγει η κοπή τους. Θέλω να ρωτήσω τι γίνεται με αυτή την
περίπτωση. Δηλαδή θέτω πάλι ένα θέμα λάθος βεβαίωσης, το
οποίο είναι επαναλαμβανό μενο και από άλλη υπηρεσία και θέλω
να ξέρω τι γίνεται. Γιατί δεν μπορεί τώρα δύο λάθη συνεχόμενα
και από διαφορετικές υπηρεσίες να είναι λάθη.
Αυτό προς στιγμήν και περιμένω την απάντηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Ο κ. Βαρυτιμιάδης.
Κος ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ :
Καλησπέρα σας. Όσον αφορά για το θέμα του κ. Καρατζαφέρη
που αναφέρει για το θέμα των δέντρων, επειδή κάπου έχουμε μου
φαίνεται,
Επιτροπή

δεν

ξέρω

Ποιότητας

τι

γίνεται

Ζωής,

εδώ

πέρα,

συνεδριάζουμε,

εμείς

είμαστε

βάζουμε

μία

κάποια

θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Είμαστε στη διαδικασία των ερωτήσεων.
Κος ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ :
Να απαντήσω. Δυο λεπτάκια. Έχει σημασία αυτό που λέω Βασίλη,
δεν είναι έτσι, δεν το λέω έτσι τυχαία. Βάζουμε κάποια θέματα για
να μπορέσουμε να τα λύσουμε εμείς σαν Ποιότητα Ζωής. Δεν
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παίρνουμε απ οφάσεις εκεί και έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο
να πάρουμε αποφάσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Άρα, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο εμείς είμαστε
Ποιότητα Ζωής και γιατί δεν παίρνουμε εμείς αποφάσεις. Ένα το
κρατούμενο.
Και κατά δεύτερον. Δεν μπορεί ν α παίρνει απόφαση το
Δημοτικό Συμβούλιο για πράγματα τα οποία ήδη έχουμε πάρει
απόφαση εμείς και έχουμε πει για ποιο λόγο έχουμε πάρει
απόφαση. Αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Η ερώτησή μου έχει να κάνει με τον πευκόδρομο της Καραϊσκάκη.
Για την αξία του πευκόδρομου, για τη σημασία του έχουν γίνει
πολλές αναφορές και στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν γραφτεί και
αρκετά

κείμενα.

Μάλιστα

νομίζω

ότι

έχει

χαρακτηριστεί

και

ιστορικός τόπος ο πεζόδρομος, ο πευκόδρομος, προκειμένου να
προφυλαχθεί. Γ ίνανε διαμορφώσεις οι οποίες αναβάθμισαν τον
πευκόδρομο

και

επί

δημαρχίας

Σκαμπά

και

επί

δημαρχίας

Ντηνιακού.
Νομίζω ότι δικαιολογημένα χαρακτηρίζεται το τουριστικό
μέρος της πόλης όπου και συντοπίτες μας, αλλά και απ’ τους
γύρω δήμους τον επισκέπτονται κυ ρίως για τα καταστήματα του
υγειονομικού ενδιαφέροντος, αλλά και τα εμπορικά καταστήματα,
είτε για να κάτσουν, είτε για να κάνουν τη βόλτα.
Τ ελικά

έχουμε

παρατηρήσει

το

τελευταίο

διάστημα

ότι

υπάρχουν πολλά προβλήματα, είτε σε κάποια φάση και με την
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πτώση πεύκων, ακολούθησαν και κάποιες κοπές δέντρων που
κατά την άποψή μας ήταν υπερβολικές. Έχουμε πει εδώ ότι θα
μπορούσε

να

υπάρξει

επιλογή

για

κάποια

τουλάχιστον

της

στήριξης.
Έχω αναφερθεί ότι τα τραπεζοκαθίσματα αντί να μειωθούν
έχουν

αυξηθεί

δημοτική

στη

αρχή

διάρκεια

το

αυτής

αρνείται.

Δεν

της

δημοτικής

είναι

αρχής.

λόγος

Η

τωρινής

αντιπαράθεσης. Ο κόσμος θα κρίνει. Είναι οι διερχόμενοι και οι
επισκέπτες που βλέπουν αν αυτό ισχύει ή όχι.
Αυτό που ήθελα εγώ να επισημάνω με την ερώτησή μου
σήμερα

κάνοντας

αυτό

το

σύντομο

ιστορικό,

είναι

ότι

έχω

παρατηρήσει τελευταία και κυρίως τα Σάββατα που όλοι κάνετε
την επίσκεψη στον πευκόδρομο, είναι ότι έχουν αυξηθεί πάρα
πολύ οι μικροπωλητές. Δηλαδή έχει γεμίσει ο πευκόδρομος με
μικροπωλητές και απ’ τη μια τα τραπεζο καθίσματα, απ’ την άλλη
οι μικροπωλητές, πολλές φορές βλέπουμε να συνωστίζονται οι
διερχόμενοι και να δυσκολεύονται σε κάποια σημεία και για την
διέλευσή τους.
Ήθελα να ρωτήσω τη δημοτική αρχή αν προτίθεται να κάνει
κάτι, να λάβει κάποιες ενέργειες, προκε ιμένου αυτό το ζήτημα να
αντιμετωπιστεί, γιατί νομίζω ότι συμφωνούμε όλοι πως έχει
επιβαρύνει

ακόμα

περισσότερο

τη

λειτουργικότητα

και

την

αισθητική του χώρου σε ένα βαθμό, αλλά και τη λειτουργικότητά
του. Αυτή είναι η ερώτησή μου.
Μια δεύτερη ερώτηση πολ ύ σύντομη. Έχω παρατηρήσει εδώ
μετά την καλή, καθυστερημένη μεν αλλά καλή πρωτοβουλία του
Δήμου να καθαρίσει το Δημαρχείο από τα διάφορα graffiti που
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υπήρχαν εκεί τα άναρχα και αντιαισθητικά. Ωστόσο έχω δει τώρα
μια

πρωτοβουλία

όπου

γίνονται

κάποια

graffiti

προφανώς

οργανωμένα από ίσως κάποια πρόσωπα που ασχολούνται με το
είδος.
Ωστόσο όμως εγώ τουλάχιστον κάποια σημεία σε επίπεδο
αισθητικής θα μπορούσα να πω ότι με ικανοποιούν, κάποια άλλα
καθόλου. Βέβαια αυτό είναι σχετικό, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω αν
υπάρχει

κάποια

επιτροπή,

κάποιοι

ειδικοί

οι

οποίοι

να

ασχολούνται με αυτό ή ανατέθηκε σε κάποιον ο οποίος με μια
προσωπική πρωτοβουλία κάνει κάποια πράγματα εκεί πέρα, για
τα οποία θα μπορούσε κάποιος να συμφωνεί και κάποιος άλλος
να διαφωνεί.
Ήθελα να μου πε ίτε και γι’ αυτό, να με ενημερώσετε δηλαδή
τι ακριβώς γίνεται και πως γίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να δώσουμε το λόγο καταρχήν στους Αντιδημάρχους. Ποιος θα
ήθελε; Ο κ. Χουδελούδης.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ :
Καλησπέρα

και

από

εμένα.

Σχετικά

με

τη

λειτουργία

της

Επιτροπής Π οιότητας Ζωής, θα πω δυο λόγια που με πικράνανε
τελευταία, γιατί όλοι υποτίθεται και έτσι πρέπει να είναι, να
προσπαθούμε για το καλό του Χαϊδαρίου. Τ ελευταία κάποια
παιχνίδια που παίζονται, λυπηρό βέβαια, και δεν συμμετέχουν
στην

Επιτροπή

και

όταν

έρχοντα ι

θα

δημιουργήσουν

ένα

πρόβλημα.
Φερ’ ειπείν λέει ο συνάδελφος ότι ήρθε χαρτί. Δε λέει τι
γράφει το χαρτί όμως της Υπηρεσίας. Αν συμφωνεί ή διαφωνεί.
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Έγινε ένα λάθος με το πεύκο, γιατί στο κομπιούτερ γράφει τα
πεύκα και δεν άλλαξε την ονομασία του δενδρυλ λίου. Δεν είναι
κάτι που θέλουμε να το κάνουμε σκόπιμα ή όχι.
Τ ώρα, από εκεί και πέρα για να πούμε γιατί κάνατε και μία
δήλωση

κ.

Καρατζαφέρη,

πέστε

το

και

εδώ

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο να το ακούσουν και οι συνάδελφοι. «Τ ο έχασα την
εμπιστοσύνη μου», προφαν ώς το συζητήσατε σαν παράταξη.
Είναι άλλο κάναμε λάθος και άλλο λέμε χάσαμε την εμπιστοσύνη.
Γιατί δεν είναι δυνατόν να τρέχουμε να προλαβαίνουμε κάποια
πράγματα και να βγούμε και κατηγορούμενοι.
Δηλαδή υπάρχουν πεύκα με στοιχεία από τις Υπηρεσίες που
είναι δεδομένο για κάποια πράγματα να γίνουν. Εάν κρίνουμε σαν
Επιτροπή ότι κάποια πράγματα δε θα γίνουν, άλλωστε πήραμε και
απόφαση και κάναμε ανάκληση της απόφασης. Για να τα λέμε
εδώ.
Τ ώρα,

αν

κάποιος

θέλει

να

μνημονεύει

κάποια

άλλα

πράγματα, ας τα κάνει. Θ έλω να θυμίσω και στον κ. Τ σατσαμπά,
ο

πεζόδρομος

μπορεί να αναβαθμίστηκε επί ημερών άλλων

διοικήσεων, θα σας θυμίσω κ. Τ σατσαμπά γιατί δούλευα στο
δήμο, ο πεζόδρομος της Καραϊσκάκη κατέβηκε 40 με 80 πόντους.
Και αυτά όλα τα πεύκα που λέτε να τα στηρίξουμ ε, αν έχετε
κάποια τεχνική με μπαλόνια, γιατί τα πιο πολλά γέρνουν μέσα
στην Καραϊσκάκη, προτείνετέ το εδώ, να βρούμε και τα λεφτά και
να δούμε τι θα κάνουμε. Αλλιώς πού θα στηρίξουμε, μέσα στην
Καραϊσκάκη; Αν θέλετε να την κλείσουμε. Πέστε το.
Και

ένα

τε λευταίο.

Λέτε

για

τα

τραπεζοκαθίσματα,

αυξηθήκανε. Εγώ κυκλοφορώ μέρα -νύχτα, μεσημέρι -βράδυ. Γιατί
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θα έρθω στα λόγια, δε θυμάμαι τώρα κάποιος το είπε, για
ανάπτυξη. Ανοίγουν κάποια μαγαζιά στην Καραϊσκάκη καινούργια
που έχουν χώρο για κάποια μέτρα μπροστά στο μαγαζί. Πέστε το
να τα κόψουμε να μη δίνουμε ούτε τραπέζι.
Τ ι να κάνουμε; Πήραμε μέτρα, περιορίσαμε τον πεζόδρομο
εκεί επί ημερών «Βαρθυμιάδη» και μας βγαίνετε από πάνω ότι
εμείς φταίμε. Είναι λίγο, δε θα πω ντροπή, είναι κουτοπονηριά, να
το πω λαϊκά. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος από τους Αντιδημάρχους; Δε θα κάνουμε
διάλογο τώρα κ. Καρατζαφέρη. Είμαστε στη διαδικασία των
ερωτήσεων. Είπατε τα δικά σας, απάντησε ο Αντιδήμαρχος.

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε

χάσει

Καρατζαφέρη;

την
Να

εμπιστοσύ νη
το

σας

ξεκαθαρίσουμε.

στην

Υπηρεσία

κ.

Ωραία.

Σύμφωνοι,

να

ξεκαθαρίσουμε. Έχετε χάσει την εμπιστοσύνη σας στην Υπηρεσία.
Όχι ότι υπάρχει δόλος από την Επιτροπή Ποιότητας. Μπορεί να
υπάρχει. Μάλιστα. Ωραία. Άλλος Αντιδήμαρχος συνάδελφοι. Τ ο
διαβάσατε. Άλλος Αντιδήμαρχος.
Κος ΧΟΥΔΕΛΟΥΔΗΣ :
Αφήνετε υπονοούμενα

και αναλαμβάνετε και την ευθύνη γιατί

υπογράφει Διευθυντής της Υπηρεσίας και ο γεωπόνος που είναι
υπάλληλος

και

έχει

σπουδάσει.

Αν

έχετε

σπουδάσει
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Πολιτικός Μηχανικός γεωπονική, δ ηλώστε το εδώ, να πάμε μαζί
να κάνουμε αυτοψίες. Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Εντάξει κ. Καρατζαφέρη, να το καταθέσετε. Άλλος Αντιδήμαρχος
που θα ήθελε. Δεν υπάρχει. Δήμαρχε.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Πριν φτάσω στις ερωτήσεις κάποιες ανακοινώσεις. Θα είδατε από
προχθές

έχουμε

αναρτήσει

στο

Δημαρχείο

τη

σημαία

της

Παλαιστίνης για κάποιες μέρες αυτή τη βδομάδα δηλαδή. Αυτό
έγινε μετά από συνάντηση με τον πρέσβη της Παλαιστίνης. Είναι
μια πρωτοβουλία που υπάρχει τώρα συνολικά σε όλους τους
δήμους. Εμείς ανταποκριθήκαμε και ά λλοι δήμοι.
Και

γίνεται

στα

πλαίσια

της

αλληλεγγύης,

της

συμπαράστασης στον αγώνα των Παλαιστινίων και με αφορμή τα
70 χρόνια από το 1948 δηλαδή της καταστροφής της Παλαιστίνης
με την ΑΜΚΑ. Αποφασίστηκε σαν ένα απ’ τα μέτρα τα οποία θα
πάρουμε, γιατί θα πά ρουμε και άλλα μέτρα, κάποια συναυλία,
κάποια προβολή ταινίας, θα δούμε δηλαδή και άλλες μορφές
συμπαράστασης στο δοκιμαζόμενο λαό της Παλαιστίνης, που
μετράει χιλιάδες θύματα.
Εδώ μιλάμε για χιλιάδες νεκρούς, ένας λαός που μετράει
χιλιάδες νεκρούς και τρα υματίες. Καθημερινά σκοτώνονται παιδιά
και θα πρέπει η διεθνής αλληλεγγύη να πάρει διαστάσεις, να
πάρει διάφορες μορφές.
Τ ο δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι πριν από λίγες
μέρες είχαμε συνάντηση, παρευρέθηκα εγώ και ο Αντιδήμαρχος ο
Κώστας ο Σταθάς με τον Υπουργό Δημόσιας Τ άξης τον κ. Τ όσκα
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και με όλη την ηγεσία της αστυνομίας και συζητήσαμε σχετικά με
θέματα ασφάλειας και κυρίως πρόληψης της παραβατικότητας
που υπάρχει και στο δήμο μας.
Συζητήσαμε πάρα πολύ αναλυτικά για τα διάφορα σημεία
που έχουμε ε ντοπίσει και εμείς και η αστυνομία και είπαμε ότι το
καλύτερο που θα πρέπει να γίνει είναι να προσπαθούμε να
προλάβουμε τα γεγονότα πριν δηλαδή εκδηλωθούν διάφορες
αντικοινωνικές ή παραβατικές δράσεις.
Υπάρχει μια ενίσχυση του Τ μήματος αυτή τη στιγμή στο
Χαϊδάρι με 12 επιπλέον αστυνομικούς και θα υπάρχει και μία πιο
εμφανής

παρουσία

της

αστυνομίας

σε

διάφορα

σημεία,

προσπαθώντας πάντα όπως είπαμε να λειτουργήσει αποτρεπτικά
για να μην υπάρχουν κλοπές, με διάφορους νέους που μαζεύονται
στις πλατείες και δημι ουργούν προβλήματα.
Στο

θέμα

των ναρκωτικών υπάρχουν κάποιες

επιτυχίες

τελευταία με συλλήψεις εμπόρων. Γενικά συζητήσαμε το πώς θα
θωρακίσουμε περισσότερο την πόλη μας και βέβαια όχι μόνο την
πόλη μας, που πλήττεται μπορώ να σας πω και στατιστικά
λιγότερο από άλλες περιοχές της Αθήνας.
Τ ην

Τ ρίτη

έγινε

μια

πολύ

μεγάλη

σύσκεψη

για

την

πυρασφάλεια εδώ σε αυτό το χώρο. Πήραν μέρος απ’ το στρατό,
πήρε ο Διοικητής και Υποδιοικητής, απ’ την Πυροσβεστική και
πάρα πολλοί φορείς της πόλης μας, μαζικοί φορείς.
Και πάλι συζητήσαμε το πώς θα πάρουμε μέτρα ούτως ώστε
να σώσουμε τα δάση μας που είναι τόσο πολύτιμα για τις ανάσες
των παιδιών μας και όλων μας. Και βέβαια όχι μόνο για τα
Χαϊδάρι, αλλά για όλο το λεκανοπέδιο. Και ζητήσαμε απ’ όλους
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ενε ργοποιήσουν

πυροπροστασία,

όταν

τα

μέλη

υπάρχουν

τους,

επικίνδυνα

φαινόμενα.
Αυτό το οποίο έχουμε καταφέρει τα τελευταία χρόνια και
γίνεται και έχουμε πολύ θετικά αποτελέσματα, ευτυχώς δηλαδή τα
τελευταία

χρόνια

δεν

είχαμε

κάποιες

σοβαρές

φωτιές

στην

περιοχή μας.
Τ η Δευτέρα θα γίνει εδώ στην αίθουσα του Δημοτικού
Συμβουλίου

μια

μεγάλη

εκδήλωση

συντονισμού

με

τους

συλλόγους και τα σωματεία της πόλης μας, για να μην βγει σε
πλειστηριασμό

κανένα

σπίτι

συμπολίτη

μας,

καμιά

πρώτη

κατοικία. Για μας εί ναι αδιαπραγμάτευτο ότι δεν θα επιτρέψουμε.
Ξέρετε πολύ καλά ότι ο νόμος επιτρέπει ή επιβάλει στους
δήμους

για

χρέη

από

500

ευρώ

και

πάνω,

να

βγαίνει

σε

κατάσχεση η πρώτη κατοικία. Θα πρέπει να πάρουμε μέτρα. Τ ο
συζητήσαμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πήραμ ε απόφαση. Θα
προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να μην υλοποιηθούν αυτά τα
μέτρα.
Να πω σχετικά με τα θέματα τα οποία μπήκαν. Να πω
επίσης ότι θα γίνουν κάποιες εκδηλώσεις αυτές τις μέρες πολύ
σημαντικές. Είναι το Τ ουρνουά Μπάσκετ 3Χ3, το οποίο έχει και
θέματα «τάπα στη βία και στο ρατσισμό», πολύ συμβολικό
δηλαδή αυτό το τουρνουά.
Είναι έξι δήμοι σε όλη την Ελλάδα στους οποίους θα γίνει,
με συμμετοχή χιλιάδων παιδιών και μεγαλύτερων ηλικιών στις 16
και 17 Ιούνη.
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Θα έρθουν διεθνείς μπασκετμπολίστες εδώ για να δείξουν
και στα παιδιά και για να ωθήσουν και τα παιδιά στον αθλητισμό,
που ο αθλητισμός λειτουργεί και σα θωράκιση απέναντι σε
αντικοινωνικές δράσεις, αυτό που λέγαμε πριν, ο πολιτισμός και ο
αθλητισμός

και

οι

δραστηριότητες

γενικά

δίνουν

ένα

προσανατολισ μό στα παιδιά για να αποφύγουν τα ναρκωτικά, το
να κάθονται σε μια πλατεία και μη έχοντας τι να κάνουν να σπάνε
ή να δημιουργούν προβλήματα. Και θα μαζευτούν τρόφιμα για το
Χριστοδούλειο, αυτό το διήμερο του 3Χ3.
Επίσης, 25 του μήνα θα ξεκινήσει το camp που είναι τρίτη
χρονιά

φέτος,

είναι

πάρα

πολύ

πετυχημένο.

Συμμετέχουν

εκατοντάδες παιδιά στα camp του δήμου. Δίνεται μια δυνατότητα
για όσους δεν μπορούν να πάνε διακοπές ή και για όσους πάνε
για λίγες μέρες διακοπές, να συμμετέχουν σε πάρα πολλές
δραστηριό τητες οι οποίες γίνονται μέσω των camp.
Και

επίσης,

φέτος

το

ΠΟΛΥΠΛΑΝΟ

θα

διαρκέσει

μια

βδομάδα, μια βδομάδα πολιτισμού από της 18 μέχρι της 24
Ιουνίου στο Παλατάκι και θα δοθεί η δυνατότητα στα χιλιάδες
μέλη των πολιτιστικών συλλόγων και των μελών των δι αφόρων
τμημάτων του Πνευματικού Κέντρου, να πάρουν μέρος.
Για

την

π εζογέφυρα,

πολύ

σωστά

εκφράζει

και

ο

κ.

Μποζίκας την αγωνία των κατοίκων της πόλης μας, γιατί πρέπει
να σας πω ότι όλος ο κόσμος έχει ενδιαφέρον, αγωνιά, ψάχνει να
δει τι θα γίνει τελικά με την πεζογέφυρα. Εμείς έχουμε κάνει
επαφές. Έχουν υπογράφει πολλοί σύλλογοι και σωματεία της
πόλης μας κείμενα με τα οποία ζητάνε να γίνει η πεζογέφυρα.
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δηλαδή

η

κατασκευή

της

πεζογέφυρας και πιστεύω ότι πολύ σύντομα θα έρθει τ ο θέμα στο
Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων για να συζητηθεί. Δεν
υπάρχει θέμα να κοπεί κανένα δέντρο. Εκεί δηλαδή που θα μπει η
βάση στο Παλατάκι στην άκρη ακριβώς του περιβάλλοντα χώρου
δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κοπεί οποιοδήποτε δέντρο.
Για την κεραία της Φαβιέρου, βγήκε πράγματι απόφαση του
δικαστηρίου η οποία θυμάστε πολύ καλά που λέγαμε ότι μετά την
απόφαση του ΣτΕ οι αποφάσεις πια των δικαστηρίων, έχει ανοίξει
το δρόμο αυτή η απόφαση για να βγαίνουν αρνητικές για τους
κατοίκους.
Είναι αρνητι κή αυτή η απόφαση. Παρόλα αυτά πιστεύουμε
ότι επειδή εκεί υπάρχει και ένα πολύ μαζικό κίνημα.. Δεν έχει
κοινοποιηθεί ακόμα, αλλά σε λίγες μέρες θα την έχουμε. Απλά το
ΣτΕ είχε βγάλει απόφαση η οποία ήταν οδηγός για όλες τις
αποφάσεις των δικαστηρίων.
Παρόλα αυτά πιστεύουμε ότι δεν θα εγκατασταθεί η κεραία
στη Φαβιέρου, δηλαδή αυτά τα μηνύματα έχουμε, δεν μπορώ να
σας πω κάτι παραπάνω. Πιστεύουμε ότι δε θα εγκατασταθεί.
Παρόλα

αυτά

έχουμε πει στους κατοίκους να είναι σε

ετοιμότητα, αν υπάρξει οποιαδήποτε π ροσπάθεια να πάνε να
εγκαταστήσουν,

να

ειδοποιήσουν

το

Δήμο,

να

κάνουμε

κινητοποιήσεις όπως το κάναμε και τις προηγούμενες φορές και
να προσπαθήσουμε να εμποδίσουμε, σε περίπτωση λέω και πάλι
που γίνει αυτή η προσπάθεια.
Θοδωρή, επειδή το θέμα της ανακύκλ ωσης είναι πάρα πολύ
μεγάλο και πραγματικά θέλει, απλά να σας πω το εξής: Ότι η
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ανακύκλωση του χαρτοφάγου που βάζεις γίνεται στο δήμο μας.
Να μη συζητήσω. Και να πούμε και σαν ανακοίνωση επειδή
τελειώνει η σχολική χρονιά, ότι έχουμε έρθει σε επαφή με όλα τ α
σχολεία

και

με

την

περιβαλλοντική,

δηλαδή

την

εταιρεία

ανακύκλωσης και στο τέλος της χρονιάς όλα τα βιβλία, τα
τετράδια, όλα τα υλικά που είναι για ανακύκλωση θα μαζευτούν
στα σχολεία και θα πάνε για ανακύκλωση.
Δε

θα

έχουμε

δηλαδή

το

φαινόμενο

που

υπήρχ ε

τα

προηγούμενα χρόνια, να σχίζουν οι μαθητές τα βιβλία και να τα
πετάνε στους δρόμους.
Για τις μηχανές που υπήρχαν στην πλατεία. Έγινε μία
εκδήλωση η οποία είχε θέμα ένα οδοιπορικό που έγινε στη Ρωσία
από τη Μόσχα μέχρι το Βλαδιβοστόκ. Δύο ανθρώπων οι ο ποίοι
πήραν μέρος με τις μηχανές τους σε αυτή τη διαδρομή. υπήρχαν
Χαϊδαριώτες και υπήρχαν και απ’ την Αθήνα που ήταν μέλη μιας
λέσχης συγκεκριμένης.
Χωρίς να ζητήσουν άδεια και μη γνωρίζοντας εμείς τίποτα,
ήρθαν και πάρκαραν τις μηχανές στο χώρο της πλατ είας. Εγώ
ήρθα προς το τέλος της εκδήλωσης, ήρθα δηλαδή για να δω τι
γίνεται.
Στο αμφιθέατρο, γιατί είχε προβολή slides και μικρών βίντεο
απ’ τη διαδρομή. Ήταν μια πολύ καλή εκδήλωση. Ήταν σοβαροί
άνθρωποι, δεν ήταν μηχανόβιοι, με την έννοια που δίνει κάπ οιος
κόσμος. Με οικογένειες. Μεγάλοι άνθρωποι σε ηλικία, σοβαροί
άνθρωποι όλοι. Και ήταν ανδρόγυνα, οικογένειες.
Όταν είδα αυτή την εικόνα, το πρώτο που έκανα ήταν να
τους πω ότι πρέπει να βγάλουν έξω ανθρώπους για να κάνουν
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περιφρούρηση, να μην υπάρξει ο ποιοδήποτε ατύχημα, μήπως
πάει κανένα παιδί. Αν και δεν υπήρχαν παιδιά εκεί, ήταν πίσω
δηλαδή, γιατί αυτοί έπιασαν το μπροστινό μέρος της πλατείας,
παίζανε πίσω τα παιδιά.
Η

πρώτη

μου

αγωνιώδης

προσπάθεια

ήταν

αυτή,

να

περιφρουρηθούν οι μηχανές που πράγματ ι έβγαλαν ανθρώπους
έξω και κάθονταν στις τέσσερις γωνίες για να μην πλησιάσει
κανένας.
Τ ο δεύτερο, υπήρξε μεγάλη σκέψη εκείνη την ώρα τι να
κάνω. Δηλαδή αν τους έλεγα πάρτε τις μηχανές σας από εδώ
εκείνη την ώρα, καταλαβαίνετε το τι θα γινόταν. Γιατί η ε κδήλωση
τελείωνε. Σε ένα τέταρτο, είκοσι λεπτά τελείωνε. Ήταν προς το
τέλος.
Πράγματι με την περιφρούρηση που υπήρχε δεν υπήρξε
κανένα πρόβλημα, τέλειωσαν την εκδήλωση, πήραν τις μηχανές
και έφυγαν οι άνθρωποι. Βέβαια τους είπα ότι δεν υπάρχει καμία
περίπτ ωση, γιατί είχαν ξανακάνει εκδήλωση, δεν είχαν φέρει τις
μηχανές εκεί. Έχουν ξανακάνει εκδήλωση στο Δημαρχείο. Και
διαβεβαιώσανε

ότι

δε

θα

ξαναγίνει

αυτό

το

πράγμα.

Πήρε

τηλέφωνο κάποιος, ένας γονιός την τροχαία, η οποία τροχαία
δήλωσε ότι δεν είναι σκόπιμ ο να έρθει όταν είναι τόσες πολλές
μηχανές και να δημιουργήσει πρόβλημα με τον κόσμο.
Για τα graffiti και τις ζωγραφιές, να σας πω πρώτον, ότι
έγινε ο καθαρισμός του χώρου γύρω από το Δημαρχείο. Βέβαια
γίνεται ο καθαρισμός αλλά παράλληλα γράφουν πάλι. Και αυτό
είναι ένα κόστος για το δήμο. Τ έλος πάντων, τα ξανασβήσαμε,
αλλά αυτό δεν διασφαλίζει σε τίποτα ότι δε θα ξαναγράψουν στις
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επιφάνειες, στις πέτρινες επιφάνειες, γιατί είναι πορώδης πέτρα
και είναι πάρα πολύ δύσκολο να αφαιρεθεί το χρώμα.
Στα πλαϊνά μ έρη που δεν είναι πέτρα, δεν υπάρχει πέτρα,
έχουμε κάνει, δεν είναι τυχαίο, δε γίνεται μια ζωγραφιά τυχαία,
γιατί είναι ζωγραφιά, δεν είναι graffiti αυτό το πράγμα. Η μία
πλευρά του Δημαρχείου έχει θέμα την προσφυγιά και μάλιστα
πιάνει διαχρονικά την προσφ υγιά Πόντο, Σμύρνη και σημερινή
προσφυγιά με τη Συρία, αυτές τις εικόνες που βλέπουμε όλοι.
Και το τελευταίο μέρος του τοίχου έχει την ελπίδα. Δεν ξέρω
αν το έχετε δει. Έχει μια γυναίκα όπου υπάρχει στα πόδια που
την τραβάνε μέσα προς την προσφυγιά και αυτ ή κάνει την
προσπάθεια, τραβάει την κουρτίνα και βγαίνει η ζωή, το πώς
πρέπει να είναι ο κόσμος.
Είναι

πραγματικά

καταπληκτικό

σαν

σκέψη

και

σα

δημιουργία. Απ’ την πίσω πλευρά του Δημαρχείου όπου ξεκίνησε
χθες, δεν ξέρω αν είδατε ήδη τα δύο πρώτα, τις δύο πρώτες
ζωγραφιές, έχει σα θέμα την παιδική ηλικία και είναι και αυτά τα
δύο πρώτα έργα, είναι τουλάχιστον για μένα και την αισθητική
μου πάρα πολύ καλά.
Πιστεύουμε

με

αυτό

τον

τρόπο

ότι

και

μέχρι

τώρα

τουλάχιστον δεν πείραξε κανένας το θέμα αυτό της προσφυ γιάς
που λέμε στην πλευρά της επαύλεως. Με αυτό τον τρόπο θα
προστατέψουμε το Δημαρχείο απ’ όλα αυτά τα οποία γράφονται,
τα οποία ξέρετε γράφουν και βρισιές, γράφουν για τις ομάδες, ό,τι
μπορείτε να φανταστείτε.
Πιστεύουμε

δηλαδή

ότι

προστατεύουμε

και

δίν ουμε

και

μηνύματα μέσα απ’ αυτές τις ζωγραφιές. Η σκάλα είναι λίγο, η
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Επειδή

ήθελε

να

το

συνδυάσει με την προσφυγιά και έγινε…
Να πω το τελευταίο θέμα τώρα για την κοπή των δέντρων
και για την Καραϊσκάκη κλπ, για τους μ ικροπωλητές, όλα αυτά.
Είναι ένα θέμα τα δέντρα που τουλάχιστον εμείς και όχι μόνο σα
δημοτική αρχή, αλλά εδώ και πάρα -πάρα πολλά χρόνια θέλουμε
να τα προστατέψουμε σαν κόρη οφθαλμού, να μην κοπούν
δηλαδή δέντρα γιατί το δέντρο καταλαβαίνουμε και ξέρουμε π ολύ
καλά τι σημαίνει.
Όμως νομίζω ότι στα τέσσερα χρόνια που είμαστε στη
δημοτική αρχή, σχεδόν 3,5 χρόνια, έχουν κοπεί περίπου 15 με 20
δέντρα. Αυτά είναι τα δέντρα που έχουν κοπεί. Και υπάρχουν και
τα δέντρα που κόπηκαν στον πεζόδρομο μετά από τον έλεγχο
που έγινε από το Δασαρχείο και το σημάδεμα των δέντρων τα
οποία

ήταν

επικίνδυνα,

από

ειδικούς

από

το

Δασαρχείο

επαναλαμβάνω, οι οποίοι σημάδεψαν τα δέντρα και μας λένε
κόψτε τα γιατί είναι όλα αυτά επικίνδυνα για πτώση.
Τ α υπόλοιπα δέντρα τα 15 με 20 που κόπηκαν, που αύριο
θα έχω και τα στοιχεία γιατί παραέχει τραβήξει αυτό το ζήτημα με
τα δέντρα, θα έχω το τι κόπηκαν τώρα στα 3,5 χρόνια και τι
κόπηκαν και τα προηγούμενα χρόνια, να δείτε δηλαδή πότε
κόπηκαν τα δέντρα.
Αυτά που έχουν κοπεί τώρα τα 15 με 20 , έχουν κοπεί μετά
από αιτήματα των κατοίκων, μετά από έλεγχο της γεωπόνου του
δήμου, των δύο γεωπόνων που έχει ο δήμος και της Τ εχνικής
Υπηρεσίας, γιατί εδώ υπάρχουν δύο θέματα. Τ α έχουμε συζητήσει
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πάρα πολλές φορές, αλλά αφού βλέπω επαναλαμβάνετε, θα τα
επαναλάβω και εγώ μήπως καταλάβετε κάποια πράγματα.
Υπάρχουν τα δέντρα τα οποία είναι άρρωστα ή επικίνδυνα
λόγω κλίσης να πέσουν και δυστυχώς όταν πέφτει ένα πεύκο πάλι
είμαστε κατηγορούμενοι, γιατί έπεσε το δέντρο λένε; Υποκριτικά
αυτοί οι οποίοι λένε ότι κόβουμε δέντρα. Που δεν κόβουμε
δέντρα. Και έτσι πέσει κανένα δέντρο τρίβουν τα χέρια τους και
λένε έπεσε το δέντρο.
Κόβονται όταν υπάρχει εισήγηση από τους γεωπόνους ή
όταν αυτά τα δέντρα είναι επικίνδυνα για να πέσουν τοίχοι
σπιτιών ή να πέσουν απ’ τις ρίζες όπως μεγαλώνουν, γιατί
ξέρετε, το δέντρο είναι ζωντανός οργανισμός, μεγαλώνει και όταν
φτάνει και σε μία ηλικία και το πεύκο, που αν μιλήσουμε στην
Καραϊσκάκη είπε πριν ο Αντιδήμαρχος ο Μόσχος το έγκλημα που
έγινε

στην

Καραϊσκάκη

γιατί

έγινε

μια

Καραϊσκάκη και δεν σεβάστηκαν το πεύκο

αναμ όρφωση

της

και έπεσε η στάθμη

και κόπηκαν οι ρίζες και τα περισσότερα δέντρα τώρα έχουν
κομμένες ρίζες και ένας απ’ τους λόγους που πέφτουν είναι
αυτός.
Ένας δεύτερος λόγος είναι ότι έπαθαν ασφυξία γιατί χρόνια
ολόκληρα

ανέχθηκαν

οι

προηγούμενες

δημοτικές

αρχές

να

υπάρχουν σύρματα, να δένουν οτιδήποτε πάνω και να σφίγγεται
το δέντρο και να μην μπαίνουν οι χυμοί προς τα πάνω και να
σπάνε τα δέντρα στη μέση.
Είχαμε στην Καραϊσκάκη τέτοιες περιπτώσεις να σπάνε τα
δέντρα και έχουμε και κομμάτια που έχουν μπει τα σύρματα μέσα
και τα σίδερα και έχουν σφίξει το δέντρο. Αυτά για την ιστορία.
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Και υποκριτικά δε θυμούνται κάτι άλλο. Να τους θυμίσω εγώ κάτι.
Κόπηκαν 5 χιλιάδες δέντρα στο στρατόπεδο και πλημμυρίζει το
Χαϊδάρι, ε νώ χρόνια ολόκληρα δεν πλημμύριζε το Χαϊδάρι.
Κόπηκαν 5 χιλιάδες δέντρα για να γίνει η σιδηροδρομική
γραμμή και έχουμε τις πλημμύρες στην Αφαία Γιάννα μου γιατί
κόπηκαν όλα αυτά τα δέντρα εκεί. Ποιοι έχουν αυτές τις ευθύνες;
Κόπηκαν τα δέντρα στο Αίθριο κα ι εδώ στο Δημαρχείο για να
φαίνονται τα κτίρια. Τ α κτίρια τα οποία νοικιάζονταν ή τέλος
πάντων η φιγούρα. Κόπηκαν οι φιστικιές. Θυμάστε οι παλιότεροι;
Περιορίστηκε ο χώρος ο περιβάλλον του Παλατακίου από
πευκόφυτος χώρος και φύτρωσαν ξαφνικά πολυκατοικίες . Αυτά
κάνουν ότι τα ξεχνάνε. Και επειδή η υπηρεσία, που ο δήμος δεν
έχει σχέση με την υπηρεσία με τους υπηρεσιακούς παράγοντες,
όταν

έρχεται

γεωπόνους

μία

εισήγηση

που

απ’

υπάρχουν,

τη

γεωπόνο,

αυτή

την

απ’

τους

εισήγηση

δύο
είναι

υποχρεωμένος να δει ο δή μος.
Δε θα το παίξω εγώ που δεν είμαι, δεν είμαστε στην εποχή
που

ο

καθένας

το

έπαιζε

δικηγόρος,

λογιστής,

γιατρός

και

οτιδήποτε άλλο και οικοδόμος. Ο καθένας είναι υπεύθυνος γι’
αυτό που γράφει.
Όταν έρχεται η υπηρεσία και σου λέει να κοπεί ένα δέντρο,
αν δεν κοπεί αυτό το δέντρο και πέσει, τότε θα πάει φυλακή και ο
Αντιδήμαρχος. Τ ο ξέρετε αυτό; Ξέρετε ότι αν πέσει κάτι και μας
πιάνουν συνέχεια και μας λένε γιατί δεν κόβετε αυτό το δέντρο,
γιατί δεν κόβετε εκείνο το δέντρο; Τ ο βλέπουν οι άνθρωποι γιατί
πραγματικά είναι πάρα πολλά δέντρα.
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Στα Κουνέλια υπάρχει ένα δέντρο στην πλατεία Φλέμινγκ το
οποίο είναι ξερό. Εγώ ο ίδιος έχω πει τόσες φορές στη γεωπόνο,
σε παρακαλώ, θα πέσει. Έρχονται οι κάτοικοι, πόσοι κάτοικοι ρε
παιδιά, δεν μπορώ να σας περιγράψω και μου λένε, Δήμαρχε θα
πέσει, θα πέσει. Αν πέσει αυτό και σκοτώσει κάποιον, εμείς πάλι
θα πάμε φυλακή.
Βρήκαμε τώρα θέμα τα δέντρα. Έχουν κοπεί 15 δέντρα σε
3,5 χρόνια, γιατί τα περισσότερα που έρχονται στο Δημοτικό
Συμβούλιο έρχονται και ξανάρχονται και δε ν κόβονται, γιατί
πραγματικά το ξεψαχνίζουμε. Θέλουμε να δούμε αν πράγματι
πρέπει να κοπεί ή όχι.
Έχουμε

δεκάδες

χιλιάδες

δέντρα

στο

Χαϊδάρι

και

σας

πείραξαν τα 15 με 20 που είναι επικίνδυνα. Τ ι να κάνουμε; Να
μην τα κόψουμε;

Παίρνετε την ευθύνη κ. Καρατ ζαφέρη αν δεν

κοπούν; Παίρνετε;
Και να πω και κάτι για να τελειώσουμε. Τ ελειώνοντας για το
θέμα των δέντρων να πω και κάτι. Έρχονται κάποιοι, ξέρετε στο
internet διαβάζεις ό,τι θέλεις, ο καθένας είναι ελεύθερος εκεί να
βγάζει ό,τι θέλει. Και λένε, γιατί δ εν κάνετε αντιστήριξη στα
πεύκα; Εγώ λέω, τόσα χρόνια αυτοί που το λένε σήμερα, γιατί δεν
έχουν κάνει ποτέ αντιστήριξη στα πεύκα που βρίσκονται στην
Καραϊσκάκη;
Γιατί είναι αδύνατο σε μία πόλη μέσα να κάνεις αντιστήριξη
σε ένα πεύκο το οποίο δεν είναι πλαγ ιαστό όπως είναι εδώ στο
Δημαρχείο ένα και μοναδικό που έχουμε αντιστηρίξει ή όπως είναι
μέσα στα δάση που μας δίνουν μια φωτογραφία, που στο δάσος
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μπορείς να βάλεις στα 10 μέτρα μία κολώνα να χτίσεις και να
κάνεις την αντιστήριξη.
Να κάνεις στην ευθεία ή σε μία κλίση ελάχιστη αντιστήριξη
30 και 40 τόνων που είναι ένα μεγάλο πεύκο, αυτό τουλάχιστον
είναι εγκληματικό. Και εμείς προκαλούμε όποιος έχει αυτή τη
σκέψη και αυτή τη δυνατότητα, εμείς εδώ είμαστε να κάνουμε
αντιστήριξη. Αλλά δεν έρχεται κανένας όμω ς να μας πει αυτό το
δέντρο μπορεί να σωθεί με αντιστήριξη. Δηλαδή έλεος πια με
αυτό το θέμα. Έλεος.
Και να τελειώσω με την Καραϊσκάκη. Τ ώρα αν κάποιοι δεν
μπορούν να δουν ποια είναι η διαφορά της Καραϊσκάκη σήμερα
που περνάς ελεύθερα, μπορεί ο καθένας να κάνει τη βόλτα του
και με την Καραϊσκάκη που υπήρχε πριν από λίγα χρόνια που δεν
μπορούσες

να

περάσεις,

αυτό

νομίζω

ότι

πάει

πολύ.

Δεν

μπορούσες να περάσεις την Καραϊσκάκη. Πριν από 4, 5 χρόνια
δεν πέρναγες. Είχα σταματήσει στη μέση του δρόμου, σταμάτησα
μια μέρα και Αντρέα, είχα πίσω τον Αντρέα. Τ ι έκανα Αντρέα ένα
βράδυ; Πριν αναλάβουμε τη δημοτική αρχή.
Σταμάτησα στην μέση του δρόμου, πήγα έκανα φασαρία για
να βγάλουν, γιατί ο κόσμος κατέβαινε μέσα απ’ την Καραϊσκάκη
και πέρναγε. Και τώρα θα πείτε που υπάρχει αυτή η οριοθέτηση
που δεν έχουμε δώσει σε κανένα σημείο, να δούμε και ποιοι
δώσανε τότε και έγινε κατάληψη της ΛΕΑ από την Πλαστήρα μέχρι
την Κερασούντος.
Ποιοι

δώσανε

τις

άδειες

τότε

και

αναπτύχθηκαν

εκεί

τραπεζοκαθίσματα και έκλεισε η ΛΕΑ; Ποια δ ημοτική αρχή ήταν
αυτή; Και όταν άρχισαν να δίνονται και στο επόμενο κομμάτι,
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εμείς πήραμε απόφαση ότι δε θα δοθεί πουθενά και ήρθαμε και
σε σύγκρουση με μαγαζάτορες που λέγανε ότι μα από εκεί έχει
τραπεζοκαθίσματα, να μη βγάλουμε και εμείς; Και λέγαμε όχι , εδώ
θα μείνει ελεύθερο.
Και τέλος, να πω για τους μικροπωλητές, ότι ήδη αυτό το
Σάββατο θα βγούμε, γιατί δεν μπορείς, τους έχουμε κάνει δύο
φορές προειδοποίηση, αλλά και αυτοί τώρα μη γελιόμαστε, είναι
άνθρωποι που βγάζουν το μεροκάματο, δεν είναι τίποτα πλούσιοι.
Και πάρα πολλοί Χαϊδαριώτες πηγαίνουν ψωνίζουν από εκεί για
να λέμε και την πραγματικότητα.
Και δε θέλουμε να τους καταστρέψουμε. Τ έλος πάντων,
είπαμε ότι με καλό τρόπο έχουμε πάει δύο φορές, τους έχουμε
προειδοποιήσει να φύγουν. Δεν έχουν φύγει . Τ ην τρίτη φορά θα
τους το δώσουμε και εγγράφως και την τέταρτη θα βγούμε με το
φορτηγό του δήμου και με την παρουσία της αστυνομίας και θα
μαζέψουμε αυτούς οι οποίοι δεν έχουν άδεια. Αυτό θα γίνει πολύ
σύντομα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Πριν

πάμε

συνάδελφοι

στην

ημερή σια

διάταξη,

ένα

εκτός

ημερησίας, το έχετε πάρει νομίζω.

ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.
Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια
τροφίμων των Παιδικών Σταθμών και για τις δομές τις
κοινωνικές, το Κοινωνικό Παντοπ ωλείο και το Κοινωνικό
Συσσίτιο
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Έγκριση διενέργε ιας διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων
των Παιδικών Σταθμών και για τις δομές τις κοινωνικές, το
Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό Συσσίτιο. Παρακαλώ.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Βάζω ένα διαδικαστικό ζήτημα σχετικά με τα ζητήματα που βάζει
ο Δήμαρχος. Έβα λε έξι ζητήματα ενημερωτικού χαρακτήρα. Εγώ
ποτέ δεν έχω πει γιατί ο Δήμαρχος μιλάει για οποιοδήποτε
ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Παίρνουμε υπόψη μας αυτά που είπε ο Θοδωρής. Για το εκτός
ημερησίας ζήτημα υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Κύριε Τ σατσαμπά.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Εγώ έχω πει και σε άλλες συνεδριάσεις ότι όταν κάποια θέματα
έρχονται

εκτός

χαρακτήρα

ή

ημερησίας,

δεν

εάν

υπάρχει

δεν

εισήγηση

έχουν
που

κάποιο

να

έκτακτο

αιτιολογεί

την

εισαγωγή τους εκτός ημερησίας, εγώ τουλάχιστον προσωπικά δεν
τα

ψηφίζω.

Όχι

μόνο

το

συ γκεκριμένο

και

όποια

άλλα

ακολουθήσουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Καλό θα είναι όμως να ενημερωθείτε γιατί είναι κ. Τ σατσαμπά.
Νομίζω

το

έχει

μοιράσει.

Είναι

ένας

διαγωνισμός

για

τους

Παιδικούς Σταθμούς που βγήκε άγονος. Έπρεπε να πάρουμε
μέτρα και οι υπηρεσίες συνάδελφ οι μερικές φορές φτάνουν μέχρι
την τελευταία στιγμή για να ολοκληρώσουν κάτι.
Τ ο σύστημα που το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά λόγω και της
εργασίας

σας,

το

σύστημα

λειτουργίας

είναι
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γραφειοκρατικό και δυστυχώς δεν μπορούμε να αφήσουμε τους
παιδικούς σταθμούς χωρίς φαγητό. Υπάρχει άλλη αντίρρηση;
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Πρόεδρε, αντί να δικαιολογείτε αυτό το πρόβλημα, καλύτερα να το
λύσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Δε δικαιολογώ κ. Τ σατσαμπά. Αιτιολογώ. Από τη δικιά σας
εμπειρία μπορείτε να το γνωρίζετε πολύ καλά, καλύτερα α πό
εμένα.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Και συνεχίζετε σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο να έχετε έκτακτα
θέματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όπως και γίνεται και σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της Ελλάδας.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Εγώ έχω άλλη εμπειρία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάποιο θέμα γι’ αυτό; Να τ ο βάλουμε εκτός ημερησίας
συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΘΕΜΑΤΟΣ
ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όσον αφορά το ζήτημα που έβαλε ο συνάδελφος ο Σπηλιόπουλος,
έχεις το λόγο Θοδωρή. Ζήτα απ’ το Συμβούλιο.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
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Θέλω να εξηγήσω γιατί βάζω θέμα με δική μου ευθύνη βέβαια.
Είχα την εντύπωση ότι κουβεντιάζουμε το κείμενο του Καραγιάννη
για την ανακύκλωση στα σχολεία ότι ήταν θέμα και σκόπευα εκεί
να

τοποθετηθώ

λέγοντας

τη

δική

μου

άποψη

και

στο

συγκεκριμένο με τη δική μου αντιπρόταση ή παράλληλη πρόταση.
Ωραία, είναι δικό μου το λάθος, δεν ήταν στα θέματα. Είναι
απόφαση Αντιδημάρχου με κοινοποίηση στα σχολεία. Βάζω θέμα
είτε να το κουβεντιάσουμε σήμερα, το θέμα είναι για συμμετοχή
του δήμου μας καταρχήν απόφα ση, στο πρόγραμμα ανακύκλωσης
χαρτιού του ΕΣΔΚΝΑ ή να το κουβεντιάσουμε στο επόμενο
Δημοτικό Συμβούλιο.
Δεν

το

κοινοποιήσω

βάζω
αυτή

ντε
την

και

καλά

άποψη

σήμερα.

που

έχω.

Απλώς
Είναι

εγώ

μέρος

θα
μιας

καμπάνιας που κάνουμε και με αυτή την έννοια επειδή ήδη έχει
κοινοποιηθεί του Δημάρχου, του Αντιδημάρχου αυτό το ζήτημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι, επειδή είναι ένα θέμα σημαντικό της ανακύκλωσης,
εμείς προτείνουμε να κουβεντιαστεί στο επόμενο Συμβούλιο γιατί
έχουμε και τους κατοίκους εδώ της Ιεράς Οδού και έχ ουμε και ένα
ψήφισμα μετά και είναι και αργά, το βάλαμε αργά συνάδελφοι
γιατί

υπάρχουν

εκδηλώσεις

πριν

και

σήμερα

ξεκίνησαν

οι

παιδικοί. Προτείνουμε να πάει στο επόμενο και να το βάλουμε σα
θέμα.

ΘΕΜΑ 1 ο :

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

35

Συζήτηση και λήψη απόφασης σχετικά με την εγκατάσ ταση
κεραίας κινητής τηλεφωνίας στην Ιερά οδό

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να περάσουμε συνάδελφοι στην ημερήσια διάταξη που έχει να
κάνει με την κεραία που μπαίνει στην περιοχή της Ιεράς Οδού.
Έγινε απόπειρα δηλαδή να μπει, αντέδρασαν εκεί οι κάτοικοι,
αντέδρασε και η δημ οτική αρχή. Σταματήσαμε το συνεργείο,
έφυγε

το

συνεργείο.

Ωστόσο

οι

συμπολίτες

μας

εκεί

πέρα

ανησυχούν. Είναι μια περιοχή που πέρα απ’ τα σπίτια, τους
κατοίκους της περιοχής, λίγο πιο πέρα υπάρχει ένα αθλητικό
κέντρο που κάθε μέρα εκατοντάδες παιδιά προπον ούνται.
Θα έλεγα να δώσουμε το λόγο σε κάποιον εκπρόσωπο από
τους κατοίκους πρώτα να μας πει δυο κουβέντες και μετά να πει
και ο Δήμαρχος και να εξελιχθεί η κουβέντα. Ελάτε, ποιος θα
έρθει; Η κυρία Τ σούρμα; Πείτε το όνομά σας στο μικρόφωνο.
Κα ΤΣΟΥΡΜ Α:
Κωνσταντίνα Χορμόβα -Τ σούρμα. Ξαφνικά είδαμε στην Ιερά Οδό
μία κίνηση. Επειδή έχουμε την εμπειρία της Ιεράς Οδού με την
Κανάρη, εκεί παλέψαμε γύρω στα 8 χρόνια για να κατεβάσουμε
δύο

κεραίες

που

είχε

ο

Παπαδόπουλος

τοποθετήσει.

Αγωνιστήκαμε πάρα πολύ. Τ ις κα τεβάσαμε αυτές τις κεραίες.
Νομίζαμε ότι έχει τελειώσει η ιστορία. Δυστυχώς η ιστορία
δεν τέλειωσε. Ξαφνικά είδαμε μία κίνηση ύποπτη σε ένα κτίριο το
οποίο

παλαιότερα

ήταν

νοικιασμένο

από

κάποιον

κύριο

Καράμπελα, αυτός είναι ο ιδιοκτήτης. Ήταν νοικιασμένο αυτό το
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κτίριο σε μία επιχείρηση με γυαλιά. Έφυγαν λόγω της κρίσης,
έμεινε ξενοίκιαστο πάρα πολύ καιρό.
Ξαφνικά είδαμε μία ύποπτη κίνηση. Ειδοποιήσαμε αμέσως
το δήμο μας. Ήρθε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, ήρθε πολύς
κόσμος από το δήμο μας είναι αλήθεια. Κ αταλάβαμε ότι κάτι
συμβαίνει. Ρώτησαν οι υπεύθυνοι του δήμου τι γίνεται εδώ. Αυτός
που

δούλευε

μέσα

είπε

βάζω

air-condition

και

βλακείες.

Σηκώθηκε και έφυγε. Άρπαξε το αυτοκίνητο, κόντεψε να μας
σκοτώσει κιόλας.
Τ έλος πάντων καταλάβαμε ότι κάτι συμβαίνει α πό θέμα
κεραίας.

Ο

Δήμαρχος

επικοινώνησε,

απ’

ότι

έχουμε

μάθει

επικοινώνησε με τον ιδιοκτήτη. Ο ιδιοκτήτης είπε πολύ άσχημα
μίλησε με το Δήμαρχό μας. Με απειλές κιόλας. Εγώ θα τη βάλω.
Εγώ θα πάρουμε άδεια.
Δεν ξέρω ποια εταιρεία είναι, δεν ξέρω αν έμαθε ο δήμος
μας ποια εταιρεία είναι. Κάποια απ’ όλες τέλος πάντων. Είναι
πάρα πολύ άσχημο σημείο εκεί, απέναντι ασκούνται τα παιδιά,
πέρα απ’ όλο τον κόσμο που κάθεται γύρω, παιδιά, μεγάλοι, όλοι
μας το ίδιο πρόβλημα έχουμε.
Ο Δήμαρχος μας ενημέρωσε ότι είναι δύσκολα τα πράγματα,
ειδικά από μια απόφαση που έβγαλε το ΣτΕ το ’17. Ελπίζουμε στη
βοήθειά σας. Εμείς θα αγωνιστούμε. Πρέπει να αγωνιστούμε.
Περιμένουμε να γίνει μια μεγάλη συγκέντρωση με επικεφαλής
εσάς και εμείς από κοντά.
Οι ενέργειες που έχουμε κάνει . Έβαλε ο Αντιδήμαρχος ο κ.
Μόσχος πανό, εμείς βάλαμε σημαίες. Ελπίζουμε στη βοήθειά σας
για να κάνουμε αγώνα. Δεν πρέπει να μπαίνουν κεραίες. Δεν
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πρέπει. Ξέρετε τους κινδύνους, τους ξέρουμε τους κινδύνους.
Ελπίζουμε σε εσάς και σε όλους τους κατοίκους την κίνηση που
θα κάνουν. Σας ευχαριστώ.
Θα ήθελα να προσθέσω κάτι, επιτρέψτε μου. Ο Δήμαρχος
προηγουμένως είπε για το θέμα

– γι’ αυτό φώναξα

– της

Καραϊσκάκη. Τ ο ’10 είχα ένα πολύ σοβαρό ατύχημα. Χρειάστηκε
να παλέψω ενάμιση χρόνο περπατώντας με πατερίτσα κ αι με
μάσκα. Επιβαλλόταν να περπατάω πάρα πολύ για να μπορέσω να
επανέλθω.
Επί χρόνια έπαιρνα τηλέφωνο να ζητάω να φύγουν τα
τραπεζάκια και οι καρέκλες απ’ αυτό το δρόμο που με εμπόδιζε
να περπατάω. Έβλεπα τις μητέρες με τα καροτσάκια να μην
μπορούν να πε ράσουν. Όταν έγινε Δήμαρχος ο κ. Σελέκος και
γενικά επί δημαρχίας του, έγινε αυτό το θαύμα, μπήκαν αυτά τα
διαχωριστικά. Ένα απλό πράγμα ήταν το οποίο έπαιρνα συνέχεια
τηλέφωνο σε κάθε δήμο.
Δεν

γινόταν

τίποτα.

Και

έπρεπε

αυτό

το

πράγμα

και

πιστέψτε με, πή ρα αμέσως τηλέφωνο. Εμένα δεν με νοιάζει ποιος
είναι Δήμαρχος. Δεν με νοιάζει. Με νοιάζει να γίνονται πράγματα.
Από τότε μπορούμε να περπατάμε. Καταλάβατε; Είχαμε δικαίωμα
οι

πολίτες.

Και

οι

μαγαζάτορες

έχουν

δικαίωμα

και

οι

μαγαζάτορες το έχουν αυτό το δι καίωμα, να έχουν τα τραπεζάκια
τους, να έχουν τα κέρδη τους, να παίρνει και ο δήμος χρήματα.
Αλλά έχουμε και εμείς δικαίωμα να περπατάμε. Δεν το
μπορούσαμε κύριοι και κυρίες. Δεν το μπορούσαμε. Μία απλή
κίνηση

ήταν.

Μπήκαν

αυτά

και

περπατάμε.

Ευχαριστώ

συγνώμη.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο Αντιδήμαρχος Τ εχνικής Υπηρεσίας ο κ. Σταθάς.
Κος ΣΤΑΘΑΣ :
Καλησπέρα και από εμένα. Τ ώρα κοιτάξτε να δείτε, εμείς απ’ την
πρώτη στιγμή που ενημερωθήκαμε απ’ τους κατοίκους πήγαν και
κάποιοι Αντιδήμαρχοι και ο Πρόεδρος της Κοινωφελού ς ο κ.
Βουλγαρίδης που ήμασταν, δηλαδή όσοι μπορέσαμε πήγαμε εκεί
πέρα. Διαπιστώθηκε ότι όντως έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες
τοποθέτησης της κεραίας.
Από έλεγχο που κάναμε και από τον ιδιοκτήτη μάθαμε ότι η
διαδικασία αδειοδότησης έχει τηρηθεί. Δηλαδή κ αι στην Εθνική
Επιτροπή Τ ηλεπικοινωνιών έχουν εξασφαλιστεί οι απαιτούμενες
εγκρίσεις έτσι ώστε να δοθεί η τελική έγκριση της κεραίας.
Η ουσία είναι ότι αυτό που είπαμε και εμείς στους κατοίκους
και

θεωρούμε

είναι

ότι

αυτή

τη

στιγμή

οι

κεραίες

κινητής

τηλεφωνίας έχουν διαμορφώσει ένα τέτοιο νομικό πλαίσιο, έτσι
ώστε να μπορούν να εγκαθιστούν τις κεραίες όπου θέλουν και
όπου νομίζουν ότι εξυπηρετεί τα συμφέροντά τους.
Προφανώς η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς όφελος
του

λαού

θα

σύμφωνους,
ελεγμένο

μας

στο

σωστά,

βρίσκανε

βαθμό
έχουν

σύμφωνους

βέβαια
γίνει

που

και

γίνεται

μελέτες,

μας
με

έχουν

βρίσκουν

έναν

τρόπο

γνωμοδοτήσει

προφανώς και οι δήμοι και οι κάτοικοι, γιατί αυτή τη στιγμή αυτό
που ισχύει είναι ότι τα όρια που βάζουν και που επικαλούνται οι
εταιρείες ότι έχουν τηρήσει, είναι στην ουσία ορισμένα απ’ την
Ευρωπαϊκή Ένωση ή απ’ τους ίδιους.
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Στην Ελλάδα οι έρευνες που έχουν γίνει για τα επίπεδα των
ορίων, έχουν γίνει χρηματοδοτούμενες από τις τρεις εταιρείες
τηλεπικοινωνιών στο Πολυτεχνείο. Στο β αθμό αυτό επομένως
εμείς θεωρούμε ότι προφανώς και όποια νομικά όπλα υπάρχουν
να αξιοποιηθούν βέβαια και απ’ την πρόσφατη εμπειρία απ’ την
κεραία της Φαβιέρου, φαίνεται ότι ακόμα και εκεί και το ΣτΕ δεν
φαίνεται να χαμπαριάζει και αυτό που καλέσαμε και καλ ούμε και
αυτή τη στιγμή τους κατοίκους εκεί πέρα, είναι σε επαγρύπνηση,
έτσι

ώστε

στην

πράξη

να

σταματήσουμε

κάθε

προσπάθεια

ενεργοποίησης της συγκεκριμένης κεραίας.
Τ α νομικά όπλα είναι στα χέρια τους. Αυτοί φτιάχνουν τους
νόμους, αυτοί φτιάχνουν τις δια δικασίες, αυτοί έχουν φροντίσει να
εξασφαλίσουν ότι κανείς δεν θα τους κουνήσει απ’ τη στιγμή που
θα εγκατασταθούν. Φάνηκε δηλαδή και απ’ τον άνθρωπο εκεί
πέρα, γιατί όταν φτάσαμε εμείς ήταν όντως ένα αυτοκίνητο μέσα
κάποιου τεχνικού ο οποίος έκανε την α’ φάση της εγκατάστασης.
Όταν τον σταματήσαμε και κατάλαβε ότι ξέρουμε τι πάει να
κάνει, έφυγε πραγματικά τρέχοντας με το αυτοκίνητό του με
κίνδυνο να περάσει από πάνω μας. Εκτιμάμε ότι θα επανέλθουν.
Αυτό που χρειάζεται από εμάς προφανώς είναι να παρθεί μία
απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτή την κατεύθυνση
που

να

εκφράζουμε

την

αντίθεσή

μας

στην

τοποθέτηση

οποιασδήποτε τέτοιας εγκατάστασης.
Ωστόσο επειδή ακριβώς εδώ πέρα που ζούμε τώρα το
νομικό

καθεστώς

πληρώνονται

απ’

φτιάχνεται
τις

απ’

εταιρείες,

τις
οι

εταιρείες,

εταιρείες

οι

έρευνες

προφανώς

και

δουλεύουν όχι στην αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών προς
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όφελος του λαού, αλλά τις αξιοποιούν με σκοπό να εξασφαλίσουν
τα κέρδη τους.
Αυτό

που

θα

τους

σταματήσει

προφανώς

είναι

η

κινητοποίηση και η αντίθεσ η των κατοίκων και προφανώς και με
εμάς μαζί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει καταρχήν κάποια ερώτηση; Ο κ. Καρατζαφέρης.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Έχετε απευθυνθεί στην Πολεοδομία; Γιατί για να φύγει τρέχοντας
πάει να πει ότι τουλάχιστον δεν έχει πάρει την άδεια. Θα την
πάρει, αλλά για λόγους διαδικαστικούς αυτό μπορεί να τους
καθυστερήσει αρκετά. Νομίζω ότι η απόφαση του Δημοτικού
Συμβουλίου

θα

πρέπει

να

κοινοποιηθεί

και

στην

Υπηρεσία

Δόμησης.
Κος ΣΤΑΘΑΣ :
Έχει πάρει άδεια από την Εθνική Επιτροπή Τ ηλεπικοινωνιών που
προϋποθέτει την έκδοση της πολεοδομικής έγκρισης. Άρα έχει
πάρει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Πριν δώσουμε το λόγο στις παρατάξεις ο Δήμαρχος θέλει να πει
δυο λόγια γι’ αυτό το θέμα.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ :
Εγώ θα ήθελα να συγχαρώ την κυρία Τ σούρμα και τους κατοίκους
που κινητοποιήθηκαν. Θα μπορούσαν να μείνουν στο σπίτι και να
παρακολουθούν απαθείς αυτά που συμβαίνουν στη γειτονιά τους.
Όμως νομίζω ότι δίνουν ένα μήνυμα ότι όλοι και για όλα τα
θέματα που μας αφορούν, θα πρέπει να αντιδράμε, θα πρέπει να
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μη δεχόμαστε αυτά τα οποία κάποιοι ετο ιμάζουν χωρίς τη δική
μας θέληση και σε βάρος της υγείας μας κυρίως.
Και ένα απ’ αυτά τα θέματα είναι και η ενέργεια αυτή η
οποία προέρχεται από τις κεραίες κινητής τηλεφωνίας, όπου
κανένας

δεν

συσσωρευμένη

μπορεί

να

επιβλαβή ς

βεβαιώσει
συνέπεια

σήμερα
που

ποια

υπάρχει

είναι
για

η

τους

οργανισμούς των ανθρώπων.
Γιατί ξέρετε ότι συσσωρεύεται αυτού του είδους η ενέργεια
και βέβαια δεν υπάρχουν δεδομένα, αλλά σίγουρα υπάρχουν
μελέτες χρόνια τώρα και μάλιστα οι πρώτες αγνές μελέτες που
γίνονταν από ανεξάρτητου ς επιστήμονες, οι οποίες λέγανε ότι οι
κεραίες κινητής τηλεφωνίας είναι επιβλαβείς για τους ανθρώπους
και μάλιστα περιέγραφαν και μια σειρά από συνέπειες για την
υγεία

των

ανθρώπων,

από

ζάλη,

ναυτία

και

έφταναν μέχρι

χειρότερες μορφές, μέχρι καρκίνο.
Αργότ ερα βέβαια βλέποντας οι εταιρείες και αφού πια και η
κινητή τηλεφωνία μπήκε και στη ζωή, μας την επέβαλαν, βλέπετε
οι περισσότερες διαφημίσεις όπου τρώνε όλοι απ’ αυτό, δηλαδή
ΜΜΕ, είναι για τα κινητά τηλέφωνα. Όλοι τρώνε. Και τρώνε και
διάφορα Πανεπιστήμι α, Ερευνητικά Κέντρα που δεν σέβονται το
καθήκον το οποίο έχουν για να κάνουν ανεξάρτητες έρευνες, αλλά
κάνουν καθοδηγούμενες έρευνες και βγάζουν τα συμπεράσματα
και τα αποτελέσματα τα οποία τους δίνει αυτός ο οποίος κάνει την
παραγγελία.
Υπάρχουν δηλαδή παραγγελίες απ’ τις εταιρείες ή από
κυβερνήσεις που λαδώνονται από τις εταιρείες και είμαστε μια
χαρά. Βγαίνουν αποτελέσματα ότι ξέρετε κάτι, μέχρι ένα ποσοστό
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ακτινοβολίας από τις κεραίες δεν ευνοούν τον άνθρωπο. Και ποια
είναι αυτά τα ποσ οστά; Σε κάθε χώρα παίζουν αυτά τα ποσοστά.
Από χώρα σε χώρα παίζουν.
Υπάρχει όλο αυτό το πλαίσιο και καθοδηγούμενων είπαμε
ερευνών

και

βέβαια

για

να

το

ολοκληρώσουν

κιόλας,

ενώ

παλιότερα υπήρχαν και κάποιες ασφαλιστικές δικλίδες, δηλαδή
έπρεπε να πάρουν ά δεια από τους δήμους, όπου οι δήμοι
καταλαβαίνετε ότι με πολύ δυσκολία έδιναν τέτοιου είδους άδειες
ή απαγόρευαν να μπουν τέτοιες κεραίες, οπότε βρήκαν τη λύση,
βγάζουν απέξω τους δήμους και άδεια θα παίρνουν μόνο από την
ΕΕΤ Τ και την Πολεοδομία. Άρα βγάζ ουμε τον ένα εχθρό.
Δεύτερο, βάζανε ορισμένες ασφαλιστικές δικλίδες σε σχέση
με

χώρους

συγκέντρωσης

ευπαθών

ομάδων

ή

μεγάλων

πληθυσμιακών ομάδων, δηλαδή από σχολεία, από εκκλησίες, από
γήπεδα, από χώρους συνάθροισης πολλών ανθρώπων. Έπρεπε
να υπάρχει μία απόσταση 250 μέτρα.
Τ α 250 μέτρα τα έκαναν 200, τα μείωσαν και μετά τα
εξαφάνισαν τελείως από τις προϋποθέσεις, απ’ τις προδιαγραφές
που έπρεπε να μπαίνουν. Και σαν να μην έφτανε αυτό, γιατί
υπήρχαν και εκτός απ’ τις κινητοποιήσεις των κατοίκων που θα
σας πω μετά, υπήρχαν και κάποιες δικαστικές αποφάσεις που
δικαίωναν τους κατοίκους οι οποίοι

προσέφευγαν, παίρνουν και

μία απόφαση του ΣτΕ αυτή που σας είπα προηγουμένως του 2017
και εκεί πια δένουν όλο το πλαίσιο, να μην μπορεί να κουνηθεί
κανένας. Δηλαδή ακ όμα και τα δικαστήρια παίρνουν αρνητικές
αποφάσεις.
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Όλα αυτά βέβαια έχουν σα σκοπό να μην κουνιέται κανένας,
να λέει δηλαδή ότι ο αγώνας είναι μάταιος, τι να κάνουμε, δεν
μπορεί να γίνει τίποτα. Εδώ να σας πω ότι παλιότερα και στο
Χαϊδάρι αλλά και σε πολλ ούς άλλους δήμους, οι κινητοποιήσεις
των κατοίκων είχαν φέρει αποτελέσματα και είχαν αναγκάσει
κάποιους ιδιοκτήτες σπιτιών που γίνονταν εγκατάσταση κεραιών,
να τις αφαιρέσουν. Αλλά σας είπα και κάτω απ’ όλο αυτό το
πλαίσιο που υπήρχε και της απειλής και το υ φόβου, μηνύσεων
κλπ.
Τ ο τελευταίο διάστημα πληθαίνουν δυστυχώς οι κεραίες,
δηλαδή έχουν βάλει πια χιλιάδες κεραίες σε όλη την Αθήνα και
στο Χαϊδάρι λειτουργούν 44 κεραίες αυτή τη στιγμή, τις οποίες και
εμείς δεν γνωρίζαμε. Και εγώ όταν ανέλαβα και μετά α πό ένα
διάστημα βρήκα πόσες κεραίες είναι, έπαθα σοκ. Δεν περίμενε
κανένας γιατί έχουν και το άλλο, ότι τις καλύπτουν. Κάνουν
δηλαδή διάφορα κόλπα για να τις καλύψουν.
Εγώ νομίζω τώρα για να φτιάσω στο δια ταύτα και αν είναι
θα πω και κάποια πράγματα αργότ ερα, να πάρουμε πρώτον, την
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου η οποία είναι πολύτιμη σε
όλες τις περιπτώσεις γιατί πάντα απ’ τον αστυνόμο που θα έρθει
για να μας συλλάβει μέχρι οτιδήποτε και αν γίνει, όταν έχεις μία
απόφαση και μάλιστα και ομόφωνη του Δημοτ ικού Συμβουλίου
τότε έχεις ένα όπλο στα χέρια σου.
Δεύτερον, να πάμε σε κινητοποίηση στο χώρο εκεί, για να
δοθεί το μήνυμα της αντίδρασης. Εδώ μία παρένθεση, είπε και η
κυρία Τ σούρμα προηγουμένως ότι επικοινώνησα με τον ιδιοκτήτη
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τον κ. Καράμπελα, μιλήσαμε πάρα πολύ και μπορώ να πω από
ένα σημείο και μετά και σε κάπως αυστηρό ύφος.
Εγώ του διεμήνυσα ότι δεν θα επιτρέψουμε να μπει η κεραία
εκεί σε καμία περίπτωση. Αυτός απειλούσε τέλος πάντων με
άλλους τρόπους, τέλος πάντων είναι δικά μας αυτά. Έχω κάνει
προσπάθειες από τότε, απ’ όταν συναντηθήκαμε που λέμε να τον
ξαναπάρω. Δεν το σηκώνει το τηλέφωνο. Ένα κινητό τηλέφωνο
δηλαδή που έχω. Στη Θηβών μένει αυτός στο Αιγάλεω.
Τ έλος πάντων, θα δούμε, θα τον βρούμε με κάποιον τρόπο
πάλι. Πρέπει να υπάρχει επαγρύπν ηση των κατοίκων, αυτό που
σας έχω πει. Αν δείτε δηλαδή σε οποιαδήποτε περίπτωση να
έρθουν να εγκαταστήσουν την κεραία θα μας ειδοποιήσετε και
εμείς θα έρθουμε εκεί πάλι σύσσωμοι και με αυτοκίνητα του
δήμου θα αποκλείσουμε, θα δούμε τώρα τι θα γίνει.
Πάντως θα πάρουμε μέτρα για να μην εγκατασταθεί. Και
επίσης προχωράμε με την Τ εχνική Υπηρεσία και σε έλεγχο
πολεοδομικό μήπως έχει παραβάσεις πολεοδομικές το κτίριο.
Είναι ένα σοβαρό ζήτημα αυτό και πιθανόν και γι’ αυτό να
φοβούνται.
Γιατί όταν χτίζονταν εκεί νη την περίοδο οι
όλο

και

κάποιες

παραβάσεις

είχαν.

Αν

βρεθεί

πολυκατοικίες
πολεοδομική

παράβαση καταλαβαίνετε ότι δεν μπορεί να μπει κεραία εκεί.
Αυτά θα κάνουμε. Να είμαστε σε ετοιμότητα. Είναι χώροι
εκεί μένουν κάτοικοι, μένουν παιδιά. Τ ο γήπεδο απένα ντι που
παίζουν κάθε βράδυ εκατοντάδες παιδιά. Δεν θα πρέπει να
επιτρέψουμε να μπει εκεί η κεραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Ο κ. Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Κύριε Πρόεδρε, κοιτάξτε, μετά απ’ την τοποθέτηση του Δημάρχου
και αυτά που μας είπε και η συνδημότισσα και αυτά που έχουμε
ζήσει τόσα χρόνια και οι παλαιότεροι εμείς και οι νεότεροι
άνθρωποι που είναι για το μέλλον της διοίκησης του δήμου, τι
τοποθέτηση να κάνω; Που να πιαστούμε και που να πούμε ένα
ελαφρυντικό για όλη αυτή την κατάσταση.
Ο Αντιδήμαρχος μίλησε πάρα πολύ σωστά και απεκάλυψε με
πολύ γλαφυρό τρόπο και με λίγες λέξεις το καθεστώς που
υπάρχει

διεθνώς

με

τις

εταιρείες

τηλεπικοινωνιών.

Ακούστε,

έχουμε τραγικές περιπτώσεις εδώ. Βλέπετε διεθνώς δυο, τρεις,
τέσσερις

μεγάλες

εταιρείες

επικοινωνιών

να

διευθύνουν

τη

νομολογία και τη νομοθεσία των εκάστοτε κυβερνήσεων σε αυτό
το θέμα.
Να πηγαίνουν στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και να
χρηματοδοτούν, να σπονσάρουν έρευνες, δηλαδή ο θύτης είναι
και το θύμα, το θύμα και ο θύτης. Δηλαδή πράγματα τραγικά. Και
φυσικά εμεί ς όπως πάντα και μέσα σε αυτούς και εγώ έχω το
μερίδιο της ευθύνης μου σαν φυσικό πρόσωπο, να καθόμαστε
στον καναπέ και να τα βλέπουμε αυτά και να τα χαμογελάμε ή να
κουνάμε το κεφάλι μας στην καλύτερη των περιπτώσεων.
Δυστυχώς θα σας αποκαλύψω κάτι και ας καταγράφεται και
στα

πρακτικά,

ότι

όπως

σας

είπα

προηγούμενα

μίλησα

με

ανθρώπους από την ομάδα δουλειάς και αγώνα για να μην
τοποθετηθεί και να μη λειτουργήσει η κεραία της Φαβιέρου 30 και
μου είπαν προφορικά Κώστα από την αιτιολόγηση, το σκεπτικό
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της απόφασης, ότι έχουν καταθέσει υπεύθυνη δήλωση η εταιρεία
Χ, να σας πω την αλήθεια δεν ξέρω ποια είναι, υπεύθυνη δήλωση
του νόμου τάδε, περί ψευδούς δηλώσεως, ότι είναι μέσα στα
επιτρεπόμενα όρια.
Και επικαλέστηκε το ΣτΕ, αυτό που δε θέλω να το πω για να
καταγραφεί τι χαρτί είναι αυτό που κατέθεσε η εταιρεία. Δηλαδή
απ’ αυτό και μόνο κοιμήθηκε ήσυχος ο δικαστής. Έτσι μου είπαν,
έτσι σας ενημερώνω. Για να μην μακρηγορώ, θα είμαστε στο πλάι
των συνδημοτών μας.
Είναι υποχρέωση σε εμάς, είναι υποχρέωση στα παιδιά μας,
είναι στα παιδιά που αθλούνται απέναντι και στα παιδιά που
έρχονται στις επόμενες γενιές, της περιοχής και του Χαϊδαρίου.
Θα είμαστε δίπλα και στη δημοτική αρχή και στους συνδημότες
μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Απ’ το «Χαϊδάρι Ξανά» πο ιος θα
πάρει το λόγο;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Νομίζω

ότι

έχουμε

καλυφθεί

όλοι

τώρα,

δεν

χρειάζεται

να

μακρηγορήσουμε . Και εμείς θα ξανασυμμετάσχουμε στον αγώνα
όπως είχαμε συμμετάσχει. Υπάρχει δίκιο αλλά δεν μπορούμε να
το βρούμε απ’ ότι φαίνεται. Δεν ξέρω αν υ πάρχει άλλος τρόπος
εκτός του ΣτΕ, φαντάζομαι ότι θα υπάρχει αλλά δε θα υπάρχει
κιόλας. Εντάξει, εμείς δεν πρέπει να παραδώσουμε τα όπλα.
Είμαστε

Δημοτικό

Συμβούλιο,

έχουμε

πολιτική,

είμαστε

πολιτικό όργανο. Εκφράζουμε την αντίθεσή μας και εδώ θα
είμαστε να δούμε πως θα εξελιχθεί το θέμα.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Καρατζαφέρη. Ο κ. Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ :
Νομίζω ότι το θέμα το έχουμε εξαντλήσει και σήμερα αλλά και σε
προηγούμενες παρόμοιες περιπτώσεις όπου αναλύσαμε όλες τις
πτυχές του. Όπως πολύ σωσ τά είπε και ο Αντιδήμαρχος πλέον
έχουν βρει τον τρόπο και υπάρχουν αδειοδοτήσεις για όλες αυτές
τις περιπτώσεις και οι δικές μας αποφάσεις δεν ξέρω πόσο
καταλυτικές μπορεί να είναι, πόσο μπορούν να δημιουργήσουν
κάποια θετικά γεγονότα.
Εμείς συμφωνούμε στο να είναι ομόφωνη η απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου. Βέβαια είναι γεγονός ότι η εξέλιξη της
τεχνολογίας και όλο αυτό το ζήτημα έχει πολλές πτυχές. Ο
καλύτερος τρόπος να αντιμετωπιστεί είναι μέσα από τη συνεχή
εξέλιξη όλων αυτών των μηχανημάτων ούτως ώστε να είμαστε
σίγουροι ότι δε θα επιφέρουν στο μέλλον καμία επίπτωση στην
υγεία των πολιτών.
Εμείς θα πάρουμε την απόφαση και θα προσπαθήσουμε με
όσα μέσα έχουμε να μην τοποθετηθεί η κεραία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Δρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Κύριε Πρόεδρε να πω δυο λόγια για όλη αυτή την ιστορία. Είχα
μια

ένσταση,

θα

το

θυμούνται

κάποιοι

εδώ

μέσα,

όταν

διχαζόντουσαν να πάνε στο ΣτΕ ή με ασφαλιστικά μέτρα, τα
οποία εγώ προέκρινα. Γιατί τα προέκρινα; Γιατί τα ασφαλιστικά
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μέτρα ο δικασ τής ο κατώτερος είναι πολύ πιο κοντά στον κόσμο
όπως και ο Ειρηνοδίκης, παρά ο από πάνω.
Θα σας πω ένα παράδειγμα και μόνο. Υπάρχει γνωστός
μεγαλοδικηγόρος, δε λέω όνομα, για τον οποίο έχει βγει απόφαση
του ΣτΕ 52 σελίδων για να αιτιολογήσει γιατί δεν έπρ επε να
πληρώσει το πρόστιμο το οποίο του είχε καταλογιστεί. Τ ο οποίο
ήταν και προϊόν υπεξαίρεσης βέβαια. Καταλαβαίνετε ότι σε άλλα
επίπεδα λειτουργούν αλλιώς.
Σε

μια

περίοδο

που

τα

κατώτερα

δικαστήρια

βγάζανε

αποφάσεις, έχουμε την Πάτρα, έχουμε άλλες πόλε ις, το Ναύπλιο
κλπ, είχαν κάποιες γνωμοδοτήσεις του Δημόκριτου όπου τώρα
τελευταία και ο Δημόκριτος δεν ξέρω μάλλον έχει προσαρμοστεί
στα δεδομένα των ίδιων των εταιρειών.
Έδινε κάποιες γνωμοδοτήσεις, έβγαζε κάποιες αποφάσεις οι
οποίες ήταν σύμφωνες με τα δίκαια του κόσμου. Άρα, λοιπόν,
από πού ξεκινάμε ότι και ειδικά σε περιόδους κρίσης όπως τη
δική μας, τα λεφτά είναι πολλά Άρη που λέγαμε και στο έργο.
Παίζουν δηλαδή τεράστια λεφτά για μισθώματα τα οποία δίνουν οι
εταιρείες. Και εκεί είναι το ζουμί.
Μπορεί να υπάρχει ο νόμος, μπορεί να υπάρχει το ΣτΕ, θα
εξακολουθήσουμε να στρεφόμαστε – άποψή μου, την ξαναλέω –
στα κατώτερα δικαστήρια και ας πάνε οι άλλοι αν θέλουν στο ΣτΕ.
Και στο τέλος -τέλος όταν θεωρούμε κάτι ότι δεν είναι δίκαιο, γιατί
μπορεί να είναι νόμος αλλά να μην είναι δίκαιος νόμος, μένει ένα
και μόνο όπλο, η κοινωνική αντίσταση.
Και στο τέλος -τέλος μένει και η αυτοδικία αν θέλετε, όταν
κρίνουμε όχι για λόγους υποκειμενικούς συμφεροντολογικούς ότι
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αυτό προστατεύει κύρια την υγεία. Θυμόσαστε όλοι την περίοδο
του

Τ σερνομπίλ

πως

ανεβοκατέβαζαν

τα

μπεκερέλ

και

τα

στρόντια και τα κέσια. Μέχρι τραγούδι είχε βγει.
Άρα, λοιπόν, αυτό εξυπηρετεί συγκεκριμένα πράγματα και
εκεί πρέπει να είμαστε αντίθετοι. Συμφωνώ απόλυτα με την
απόφαση που πρέπει να παρθεί . Και βέβαια και να υλοποιηθεί και
στην πράξη.
Και

ένα

τελευταίο.

Ο

συγκεκριμένος

κύριος

ιδιοκτήτης

μπορεί να απομονωθεί και απ’ τον κοινωνικό του περίγυρο, είτε
μένει εδώ, είτε μένει στο Αιγάλεω, δείχνοντάς τον ποιος είναι και
τι θέλει να κάνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Ευχαριστούμε τον κ. Ασπρογέρακα. Κύριε Σπηλιόπουλε.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Αν

και

ειπώθηκαν

επαγρύπνηση

σε

τα

ζητήματα

δημοτικό

νομίζω

επίπεδο

ότι
και

εκτός
του

απ’

την

Δημοτικού

Συμβουλίου, νομίζω ότι μπορούμε να σηκώσουμε το θέμα και με
αρθρογραφία στον το πικό Τ ύπο. Δηλαδή είναι ένα ζήτημα που να
κάνουμε εμείς, γιατί δε νομίζω ότι απασχολεί αυτή τη στιγμή την
κοινωνία. Η κοινωνία πολλές φορές άγεται και φέρεται από
διάφορα θέματα σημαντικά ή μη σημαντικά.
Εγώ νομίζω και αυτό αναλαμβάνω στο μέτρο που, ψάχνω να
βρω μια λύση δηλαδή πήρα και το νοσοκομείο. Δεν το ήξερα ότι
έχουμε αυτό το θέμα σήμερα, δεν το πήρα χαμπάρι. Τ έλος
πάντων, έκανα κάποια τηλέφωνα να δω τι

υπάρχει από άποψη

Περιφέρειας. Δεν υπάρχει. Πήρα τηλέφωνο στο νοσοκομείο, δεν
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υπάρχει. Λέω τώρα τ ις δυσκολίες που υπάρχουν γιατί θα σας
έλεγα ότι υπάρχει αυτό, αυτό, αυτό και είναι τυφλοσούρτης.
Με το Πολυτεχνείο δεν ξέρω τι υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει
μια σημασία, δηλαδή εκτός απ’ τους θεσμικούς φορείς που έχουν
προσαρμοστεί, αυτό που είπε και ο κ. Ασπρογέρακας, σε μια
κατάσταση γιατί είναι πολλά τα λεφτά κλπ, νομίζω ότι έχει
σημασία δηλαδή σε επιστημονικό επίπεδο αυτό που είπα από
άποψη τεχνολογίας, από άποψη ιατρικής, να δούμε τι υπάρχει.
Γιατί έχουμε και τα καινούργια δεδομένα, δεν ξέρω αν
δημιουργείται μια αυταπάτη, έχουν αλλάξει και τα μήκη κύματος
κλπ. Αυτό που έμαθα τώρα είναι ότι ενώ έχουμε αυτή την
απόφαση του ΣτΕ, δεν ξέρω αν την ξέρει ο κ. Ασπρογέρακας,
στην Άμφισσα πχ υπήρξε κάποιος άνθρωπος ο οποίος πήγαινε
συνέχεια στο νοσοκομείο και τε λικά δεν είχε τίποτα παθολογικό
και

με

τη

νοσοκομείο

διάγνωση
αυτό

του

νοσοκομείου

αποφάνθηκε

ότι,

τον

εκεί,

αντίστοιχα

ρώτησαν

τι

το

υπάρχει

απέναντί του, είπε ότι υπάρχουν κεραίες.
Και

με

βάση

αυτό

πήγε

και

το

τοπικό

δικαστήριο,

ξηλώθηκαν. Εντάξει, δεν ξ έρω να το πω νομικά, είπα αυτό που
κατάλαβα. Επομένως θέλω να πω, μάλλον είναι επομένως αυτό
που

ήδη

είχε

πει

ο

κ.

Ασπρογέρακας,

ότι

στην

ουσία

να

χρησιμοποιήσουμε τα πιο μικρά δικαστήρια, όλες τις δυνατότητες
που έχουμε με όποιο τρόπο νομικό.
Αυτά για να μην μακρηγορώ. Θα συμβάλλουμε και εμείς σε
αυτό το πράγμα που μίλησε ο Δήμαρχος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άλλος συνάδελφος θα ήθελε το λόγο; Ο κ. Τ σατσαμπάς.
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Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Μια ακόμα επιχείρηση τοποθέτησης κεραίας κινητής τηλεφωνίας
στην πόλη μας. Πολύ σημαντικό ότι οι κάτοικοι αντελήφθησαν
έγκαιρα αυτή την εξέλιξη και απευθύνθηκαν και στο δήμο και σε
όποιες αρχές άλλες προκειμένου να μπει καταρχήν ένα φρένο, να
κερδηθεί χρόνος.
Είναι μια ιστορία η οποία είναι γνωστή εδώ και στο Δημοτικό
Συμβούλιο και στις εκάστοτε διο ικήσεις των δήμων εδώ και
αρκετά χρόνια. Έχουν γίνει πολλές προσπάθειες, έχουν γίνει
κινητοποιήσεις. Σε πολλές περιπτώσεις απεσοβήθη η τοποθέτηση
κεραιών, σε κάποιες άλλες περιπτώσεις δεν έγινε κατορθωτό.
Όπως είπε και ο Δήμαρχος δυστυχώς όσο κυλάει ο χρόν ος
όλο και αυξάνονται οι κεραίες και η τοποθέτησή τους και ο
αριθμός ήδη εδώ στην πόλη μας έχει μεγαλώσει πολύ. Ωστόσο
έχει αποκτηθεί μία εμπειρία και από τις υπηρεσίες και από το
Δημοτικό Συμβούλιο και τη διοίκηση και μέσα από όλη αυτή την
εξέλιξη και νομ ίζω ότι πρέπει να εξαντληθεί αυτή η εμπειρία και
στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να μπορέσει να αποσοβηθεί η
εξέλιξη αυτή της τοποθέτησής της.
Θα κλείσω λέγοντας ότι πέρα από τις διοικητικές ενέργειες
που

πρέπει

να

εξαντληθούν

και

πέρα

και

απ’

τις

νομικές

ενέργειες, θα συμφωνήσω και με την τοποθέτηση του Κώστα του
Ασπρογέρακα ότι πρέπει να υπάρξει και κοινωνικός στιγματισμός
του

προσώπου

πήρε

αυτή

την

πρωτοβουλία,

διότι

απ’

ότι

κατάλαβα έχει μεν την ιδιοκτησία του εκεί, κατοικεί κάπου αλλού ο
ίδιος, ωστόσο όμως θέλει να επιβαρύνει εκεί την περιοχή, την
πρώην γειτονιά του τέλος πάντων όποια και αν είναι.
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Θέλει να την επιβαρύνει χωρίς να λάβει υπόψη του τα
προβλήματα τα οποία αναφέρονται στις συζητήσεις και τα οποία
είναι και γνωστά. Βέβαια θα προσθέσω, επει δή είπε ο Θοδωρής ο
Σπηλιόπουλος ότι ένας τρόπος είναι και να αρθρογραφήσουμε,
βεβαίως και να επιχειρηματολογήσουμε, αλλά ξέρετε ότι επειδή
όλη η κοινωνία πλέον χρησιμοποιεί κινητά, όταν το πρόβλημα
κάποιου δεν είναι στην πόρτα του, συνήθως το αντιμετωπίζε ι με
άλλη ματιά.
Γι’

αυτό

μην

είμαστε

τόσο

σίγουροι

ότι

θα

βρούμε

συμπαραστάτες και απ’ την άλλη πλευρά του λόφου. Αυτό δε
σημαίνει

όμως

σε

καμία

περίπτωση

ότι

δεν

πρέπει

να

επικοινωνήσουμε το πρόβλημα, να γίνει γνωστό και βεβαίως να
μπορέσει να αντιμετωπι στεί έγκαιρα, χωρίς να εξελιχθεί και τα
πράγματα μετά να μην μπορούν να τα προλάβουμε και να
βρεθούμε μπροστά σε τετελεσμένα.
Κλείνω λέγοντας ότι θα πρέπει να υπάρχει εγρήγορση,
επαγρύπνηση και άμεσα σε κάθε επιχείρηση προώθησης αυτού το
σταδίου της εγκατά στασης, να υπάρχει αντίσταση με όλα τα μέσα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Τ σατσαμπά. Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Να
πούμε

ότι

η

απόφαση

είναι

ομόφωνη.

Θα

δημοσιευτεί

τις

επόμενες μέρες και θα την χρησιμοποιήσουμε και θα είμαστε σε
επαγρύπνηση εκεί με τη γ ειτονιά, με το Δημοτικό Συμβούλιο
σύσσωμο, σε κάθε περίπτωση να απαντήσουμε σε προσπάθεια
εγκατάστασης της κεραίας.

ΕΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι

θα

ήθελα

να

προτείνω,

επειδή

υπάρχουν

και

ενδιαφερόμενοι εδώ, να προτάξουμε το θέμα 8 και το θέμα 9.
Υπάρχει αντίρρηση; Είναι για τα μισθώματα. Υπάρχει αντίρρηση
να τα προτάξουμε συνάδελφοι αυτά; Ό χι.

ΠΡΟΤΑΣΣΕΤΑΙ ΤΟ 8 ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 8 ο
Παράταση ή μη της μισθωτικής σύμβασης του κυλικείου του
Δημοτικού Κολυμβητηρίου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Είναι ο ενδιαφερόμενος εδώ. Θέλετε να πείτε δύο λόγια; Όχι.
Ωραία. Αντιδήμαρχε έχεις το λόγο. Ο κ. Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Καλησπέρα και από εμένα. Είναι δεδομένο ότι μιλώντας τώρα για
τις παρατάσεις γενικά των καταστημάτων τα οποία μισθώνονται
από το δήμο, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι βρισκόμαστε και
σε μία διαδικασία διαχειριστικού ελέγχου και σε μια διαδικασία
όπου υπάρχουν και συγκεκριμένες προτάσεις από τους ελεγκτές
δημόσιας διοίκησης, οι οποίες πρέπει να λαμβάνονται πάντοτε
υπόψη, ώστε από εδώ και πέρα να διορθώνονται ό,τι κακώς
κείμενο υπάρχει και παράλληλα να μην υπάρχουν και ζητήματα
ουσιαστικά αλλά και τυπικά στη συνέχιση των μισθώσεων από
εδώ και πέρα.

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

54

Έχετε το εισηγητικό. Από το εισηγητικό το οποίο έρχεται,
καθώς

και

από

τη

γνωμοδότηση

τη ς

Νομικής

Υπηρεσίας,

προκύπτει ότι κάποιοι όροι απ’ το μισθωτήριο δεν τηρούνται. Με
αυτή την έννοια και κάτω απ’ το πρίσμα αυτό που σας είπα πριν,
των παρατηρήσεων που έχουν γίνει μέχρι στιγμής και από τους
ελεγκτές

δημόσιας

διοίκησης,

εισηγούμαστε

να

υπάρ ξει

καταγγελία της μίσθωσης, μη ανανέωση μάλλον. Τ ο ίδιο πράγμα
πρακτικά είναι.
Μη

ανανέωση

της

σύμβασης

όσον

αφορά

το

δημοτικό

κολυμβητήριο και να επαναπροκηρυχθεί λαμβάνοντας υπόψη όλες
τις παρατηρήσεις οι οποίες έχουν γίνει για τα μισθωμένα ακίνητα
του δήμου και από τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ερωτήσεις. Ποιος θέλει το λόγο; Ο κ. Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Θα

θέλαμε

να

πληρούνται.

Η

μάθουμε

ποιοι

είναι

ηλεκτροδότηση

και

αυτοί οι όροι που δεν
η

υδροδότηση;

Και

στο

συμφωνητικό αυτό είναι υπ οχρεωμένοι να πληρώνανε και δεν
πληρώνουν;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Να

μαζέψουμε

Αντιδήμαρχος.

τις
Ελάτε

ερωτήσεις
να

όλες

ρωτήσετε.

και

να

Πρώτα

ο

απαντήσει

ο

Βασίλης,

κ.

Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Και εγώ πάνω σε αυτό. Δηλαδή υπάρχει χωριστό ρολόι και γι’
αυτό και γενικότερα, υπάρχει

χωριστό ρολόι στο κυλικείο που

δεν πληρώνεται ή είναι στο μίσθωμα ότι μέσα στο μίσθωμα
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πρέπει να το πληρώνει; Δηλαδή υπάρχει λογαριασμός στον
άνθρωπο και δεν τον πληρώνει ή είναι ενσωματωμένο μέσα στο
μίσθωμα και πρέπει να το πληρών ει ο δήμος; Δηλαδή ποιο είναι
το

θεσμικό

πλαίσιο

που

ισχύει

και

στον

άνθρωπο

αυτό.

Φαντάζομαι το ίδιο θα ισχύει και στους άλλους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ελάτε

στο

μικρόφωνο.

Θα

πείτε

το

όνομά

σας

γιατί

όλα

καταγράφονται, εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο.
Κα ΚΟΝΤΟΥ:
Κοντού Χαρά με λένε, είμαι η γυναίκα του Γιάννη του Πίκουλη που
είναι ο μισθωτής. Όσον αφορά το ρεύμα, δεν έχει γίνει ποτέ νύξη
από εμάς ότι δεν αναλαμβάνουμε να πληρώσουμε το ρεύμα.
Επειδή κάποια στιγμή είχαν πει ότι πρέπει να μπει ρολόι, είπαμε
βεβαίως, να μπ ει ρολόι.
Όμως

εγώ

δεν

μπορώ

να

αναλάβω

το

έξοδο

της

εγκατάστασης για το ρολόι. Και το είχαμε πει απ’ την αρχή και
αυτό επιβαρύνει τον ιδιοκτήτη, δεν επιβαρύνει τον ενοικιαστή.
Ποτέ δεν αρνηθήκαμε να πληρώσουμε ρεύμα. Ούτε υπομετρητής
μπήκε ποτέ. Εμείς προ τείναμε να μπει υπομετρητής ή να μπει
ρολόι. Ποτέ δεν μπήκε ρολόι, ούτε για νερό, ούτε για ρεύμα.
Δεν ήταν ότι εμείς αρνηθήκαμε να πληρώσουμε ρεύμα. Δεν
ισχύει

αυτό.

εμείς

είπαμε

βάλτε

το

ρολόι

και

βεβαίως

θα

πληρώσουμε. Και μάλιστα αναφέραμε ότι αν είναι δυσβάσταχτο το
κόστος μετά για μας, θα πούμε ότι σας το παραχωρούμε και
βγάλτε το σε δημοπρασία.
Ήμασταν διατεθειμένοι και ρεύμα να πληρώσουμε και νερό
να πληρώσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να αναλάβουμε το έξοδο,
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δεν ξέρω πόσο πάει το ρολόι, 1.500, 2.000 ευρώ , δεν ξέρω πόσο
στοιχίζει. Προτείναμε μάλιστα αν το αναλάβουμε εμείς το κόστος
του ρολογιού, να μην πληρώσουμε το αντίστοιχο ποσό σε μήνες
σε ενοίκιο. Δεν είπαμε ότι δεν αναλαμβάνουμε ρολόι. Δεν ισχύει
αυτό. Ούτε αρνηθήκαμε να πληρώσουμε ρεύμα.
Και για το νερό το ίδιο είναι. Και είπαμε κιόλας ότι αν δεν
μπορεί να μπει ρολόι, ας μπει ένας υπομετρητής να μετράμε τις
κιλοβατώρες. Αυτό είναι απ’ την αρχή, αυτό το θέμα.
Μ ΕΛΟΣ:
(παρέμβαση χωρίς μικρόφωνο)
Κα ΚΟΝΤΟΥ:
Τ ο λέει, αλλά είχαμε πει ότι πρέπει να μπει ρ ολόι. Εδώ δεν ήταν
καν νόμιμο το κολυμβητήριο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ποιος θα απαντήσει συνάδελφοι; Ο Μοσχονάς; Ο Καραγιάννης;
Ερώτημα ο κ. Τ ροχίδης. Μισό λεπτό, ο Δήμαρχος.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ οποθετήσεις.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Κοιτάξτε, τι να πούμε; Αυτό το Δ ημοτικό Συμβούλιο έχει αποδείξει
τις ευαισθησίες του σε θέματα μικρομεσαίων επαγγελματιών, θα
τολμήσω

να

πω

διαχρονικά

κάπως.

Με

τη

συγκεκριμένη

διαχειριστική μορφή του κ. Πίκουλη και ο νυν Δήμαρχος, τότε
επικεφαλής

δημοτικής

παράταξης

είχε

χτυπήσει

γροθιά
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τραπέζι για να παραταθεί η τότε σύμβαση συνεργασίας και
μίσθωσης που είχε ο κ. Πίκουλης με το κολυμβητήριο, γιατί είχε
γίνει μία απόπειρα καταχρηστικής έξωσης απ’ την προηγούμενη
διοίκηση.
Η τοποθέτηση του Δημάρχου με άφησε άναυδο γιατί όσοι
έχουμε λίγο-πολύ και πολλοί από εδώ μέσα έχουμε διαχειριστεί
και έχουμε ασκήσει διοίκηση δημοσίου συμφέροντος κλπ κλπ,
έχουμε κάνει δημόσιο λειτούργημα, ξέρουμε πόσο ανασταλτικό
χαρακτήρα έχει αυτή η αλλαγή σε τετραγωνικά.
Τ ι να σας πω τώρα; Και σε συνδυασμό που πο λύ σωστά
είπε ο Αντιδήμαρχος ότι βρισκόμαστε σε μια περίοδο ελεγκτικών
καταστάσεων εδώ μέσα, με ελεγκτές δημόσιας διοίκησης που
προκλήθηκαν και έχουμε, τέλος πάντων δε θέλω να συνεχίσω με
χαρακτηρισμούς.
Θέλει

λίγο

προσοχή.

Θέλει

λίγο

προσοχή

και

όσο

πλησιάζουμε και προς τον Οκτώβριο του 2019 αποφάσεις τέτοιου
είδους θα παρερμηνεύονται, ο καθένας θα τις μεταφράζει και θα
τις μεταφέρει όπως θέλει και θα ψάχνουμε να βρούμε σειρήνες και
μεγάλα σκάνδαλα.
Είμαστε αναγκασμένοι. Αυτό που πρέπει να γίνει συνειδητό ,
να το καταλάβουν και οι συνεργάτες μας δέκα χρόνια εδώ, ότι
όλοι εμείς που μιλάμε και λέμε αυτά τα πράγματα, πριν μερικά
χρόνια ήμασταν αυτοί που φωνάζαμε για τη διατήρηση της
εμπορικής σχέσης και της μίσθωσης με τον κ. Πίκουλη και το
Δήμο Χαϊδαρίου.
Ανέκαθεν ουδέποτε προβάλαμε οποιοδήποτε πρόβλημα στις
παρατάσεις

και

άλλων

εκμεταλλευτών

δημοτικής

περιουσίας.
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Πάντα ήμασταν όλοι μαζί, ομόφωνα και πρέπει να το πούμε αυτό,
υπέρ κάποιων μειώσεων που προέβλεπε όμως ο νόμος λόγω
κρίσης κλπ, για τέτοιες χρήσεις και για τέτοιες εκμεταλλεύσεις.
Δυστυχώς

αναγκαζόμαστε

να

υπακούσουμε

στην

τοποθέτηση της Νομικής Υπηρεσίας. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο
Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Μποζίκα. Απ’ το «Χαϊδάρι Ξανά»;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Τ ι να πω και εγώ τώρα; Συμφ ωνώ και εγώ με τον Αντιδήμαρχο αν
είναι τα πράγματα έτσι όπως τίθενται. Απλά τώρα έχω μια
απορία. Αν σύμφωνα με την εισήγηση και με ό,τι.. αυτό το
πράγμα θα πρέπει να εφαρμοστεί σε όλα τα κυλικεία πλέον; Γιατί
αυτό φαντάζομαι… Δηλαδή σε όλα όσα εφαρμόζεται αυτή η
κατάσταση; Γιατί αν υπάρχει διαφορά…
Κατά τα άλλα συμφωνούμε και εμείς με την εισήγηση, αφού
δεν μπορεί να γίνει διαφορετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Καρατζαφέρη. Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ :
Όπως η εισήγηση και επειδή δρυός πεσού σης πας ανδρός
ξυλεύεται, δε θέλω να πω τίποτα για την περίοδο Μαραβέλια που
χρησιμοποίησε κατά κόρον συμβάσεις που ξεπερνούσαν τα όρια
με την κοινή λογική και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Τ ο κλείνω έτσι,
γιατί δεν έχει και νόημα αυτή τη στιγμή.
Έχω τοποθετηθε ί στα πλαίσια της Οικονομικής Επιτροπής.
Δεν φταίνε βέβαια σε τίποτα οι άνθρωποι, αλλά τέλος πάντων
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κλείνει μια περίοδος για το Δήμο που πρέπει με διαφορετικό
τρόπο.. Με αυτή την έννοια συμφωνώ με τον Αντιδήμαρχο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε τον κ. Σπηλιόπουλ ο. Ο κ. Δρούλιας.
Κος ΔΡΟΥΛΙΑΣ:
Είναι μια δύσκολη περίπτωση. Εγώ διακρίνω καταρχήν ότι δεν
υπάρχει ούτε κάποιος δόλος, ούτε κάποιο φταίξιμο απ’ την
πλευρά

του

μισθωτή.

Κατανοώ

το

επιχείρημα

που

έθεσε

ο

Αντιδήμαρχος για τους ελεγκτές και αυτός άλλωστε ήταν και ένας
λόγος που εμείς ήμασταν επιφυλακτικοί στο να μπουν οι ελεγκτές
και όπως έχω πει πολλές φορές, όταν ασχολείσαι με το παρελθόν
τα βρίσκεις μπροστά σου και δεν μπορείς να δουλέψεις στο
μέλλον όπως θα έπρεπε να δουλέψεις.
Πάντα βέβαια στο πλαίσιο της νομιμότητας και αν υπήρχε
τρόπος νόμιμος που να έχει και την αποδοχή και τη θετική
εισήγηση της Νομικής Υπηρεσίας να υπάρξει παράταση της
σύμβασης, εμείς θα ήμασταν σύμφωνοι. Αυτό βέβαια είναι θέμα
της διοίκησης πως θα μπορούσε να το κάνει. Επειδή όπως εί πε ο
Αντρέας έχουμε ασκήσει διοίκηση, πολλές φορές ξέρουμε ότι
κάποια πράγματα υπάρχει τρόπος να γίνουν.
Ίσως όχι αν έχεις βέβαια τους ελεγκτές δημόσιας διοίκησης
έτσι όπως είναι τώρα ο Δήμος. Αυτό πραγματικά το κατανοώ και
ξέρω ότι δημιουργεί προβλήματα, γι’ αυτό και έχουμε εκφράσει τις
θέσεις που έχουμε εκφράσει στο παρελθόν.
Αν δεν μπορεί να ξεπεραστεί αυτό, αναγκαστικά θα πρέπει
να πάμε σε διαδικασία διαγωνισμού για τη μίσθωση του κυλικείου.
Όμως θα θέλαμε σε αυτή την περίπτωση αυτό να γίνει για όλα τα
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κυλικεία, δηλαδή να μην έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά, κάπου
να παρατείνουμε τις συμβάσεις και κάπου να προχωράμε σε
διαγωνισμούς.
Αυτό νομίζω θα πρέπει να προσεχθεί από τη διοίκηση του
Δήμου, για να μην κατηγορηθεί ότι και εσείς για διαφορετική
αντιμετώπιση και μάλιστα σε μισθωτές που μέχρι τώρα δεν έχουν
παρουσιάσει κανένα πρόβλημα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστούμε ο κ. Δρούλια. Ο κ. Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ :
Για να μην επαναλάβω αυτό που είπε ο Δήμαρχος, το είπε,
δημιουργείται ένα νομικό θέμα εδώ και δη μιουργείται σοβαρό
νομικό

θέμα

κατά

την

άποψή

μου.

Έτσι

όπως

εισηγείται

τουλάχιστον η Νομική Υπηρεσία, είναι ένα πράγμα που κατά την
άποψή μου είναι αίολο. Δηλαδή αυτό είναι θέμα του μισθωτή από
εκεί και πέρα το τι θα κάνει.
Όμως όταν έχουμε μία σύμβαση η οποία είχε ξεκινήσει από
το

’09,

έχουμε

φτάσει

στο

’18

και

απ’

ότι

είπε

η

κυρία

τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε πληρώσει μέχρι σήμερα ρεύμα και
νερό για το λόγο που φέρνει η εισήγηση εννοώ, νομίζω ότι σε μια
περίπτωση δε δίνω νομικό δρόμο τι πρέπει να κάνουν , αλλά εν
πάση περιπτώσει ότι αν θα είναι αυτός ο λόγος της καταγγελίας,
χωρίς να είμαι αντίθετος βέβαια, δεν ξέρω τι ευδοκίμηση θα έχει.
Αλλά

από

εκεί

και

πέρα

είναι

θέμα

των

δικαστηρίων

προσφύγουν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Δεν παρατείνεται. Παράταση ή μη λέει συνά δελφοι το θέμα.
Υπάρχει άλλος συνάδελφος που θέλει να πει γι’ αυτό; Μη
παράταση. Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο ομόφωνα απ’ ότι
κατάλαβα μη παράταση της μίσθωσης.

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΜΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ
ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΤΟΥ ΚΥΛΙΚΕΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤ ΙΚΟΥ
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ

ΘΕΜΑ 9 ο :
Παράταση ή μη της μισθωτικής σύμβασης του Δημοτικού
Κινηματογράφου «ΚΑΤΕΡΙΝΑ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Πάμε στο 9 ο θέμα. Παράταση ή μη της μισθωτικής σύμβασης του
Δημοτικού Κινηματογράφου «ΚΑΤ ΕΡΙΝΑ». Ο κ. Σμυρναίος.
Κος ΣΜ ΥΡΝΑΙΟΣ :
Καλησπέρα σας. Λέγομαι Σμυρναίος Δημήτριος, είμαι μισθωτής
στο σινέ «ΚΑΤ ΕΡΙΝΑ» το δημοτικό. Επειδή προέκυψαν στην
επιχείρηση κάτι απρόοπτα έξοδα, θα ήθελα να παρακαλέσω το
Δημοτικό Συμβούλιο εάν είναι δυνατόν, έχω μία εγγυητική να
φέρω και θέλω μία παράτ α εντός της εβδομάδος. Αυτό θέλω και
μόνο.

Γιατί

προέκυψαν

κάποια

έξοδα,

ψηφιακά

μηχανήματα,

ανακαινίσεις κλπ. Τ ίποτα άλλο και σας ευχαριστώ πολύ. Αν
υπάρχει δυνατότητα.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
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Να μην επαναλάβω τώρα αυτά που είπα και πριν. Είναι ίδιες
περιπτώσεις γ ια διαφορετικούς λόγους. Εδώ βέβαια δεν έχουμε
αυτά που είπε ο Δήμαρχος, δεν έχουμε τέτοια περίπτωση. Είναι η
περίπτωση της εγγυητικής. Δεν ξέρω τώρα, αν μέχρι τη Δευτέρα…

ΔΙΑΛΟΓΟΣ ΕΚΤΟΣ ΜΙΚΡΟΦΩΝΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ :
Να δώσουμε αυτή τη δυνατότητα στον άνθρωπο και το θέμα
αποσύρεται. Ο Δήμαρχος.

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Θέμα 9 ο , αποσύρεται.

ΑΠΟΣΥΡΕΤΑΙ ΤΟ 9 ο ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑ 2 ο :
Λήψη απόφασης σχετικά με την κατάρτιση του
μεσοπρόθεσμου προγράμματος δημοσιονομικής στρατηγικής
2019-2021

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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σχετικά

προγράμματος

με

την

κατάρτιση

δημοσιονομικής

του

στρατηγικής

2019-2021. Έχετε πάρει συνάδελφοι την εγκύκλιο που έφτασε
στους δήμος απ’ την κυβέρνηση σε σχέση με το μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα δημοσιονομικής στρα τηγικής.
Να δώσουμε το λόγο, Αντιδήμαρχε εσύ θα το εισηγηθείς; Ο
Αντιδήμαρχος ο κ. Μοσχονάς.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Τ ώρα βέβαια έχετε πάρει το εισηγητικό. Να πω ότι αυτό είναι μία
εγκύκλιος που μας ήρθε τον Απρίλη όσον αφορά την υποχρέωση
μεν που έχουν οι δήμοι κα ι οι περιφέρειες να συμπληρώσουν όλα
τα στοιχεία προκειμένου να ενσωματωθούν στο μεσοπρόθεσμο
πρόγραμμα

του

κράτους

και

αφετέρου

βέβαια

χωρίς

να

λαμβάνονται υπόψη αυτά, δηλαδή να έχουν τη δυνατότητα οι
δήμοι

να

λαμβάνονται

υπόψη

στην

κατάρτιση

των

προϋπολογισμών τους.
Καταρχήν

το

πρώτο

που

γεννά

απορία

είναι

ότι

τα

περισσότερα στοιχεία απ’ αυτά που ζητιούνται τα έχει ήδη το
Υπουργείο. Δηλαδή δε θα έπρεπε καν να μπει στη διαδικασία με
εγκύκλιο να ζητάει στοιχεία τα οποία το παρατηρητήριο τα
διαθέτει εδώ και χρόνια.
Δεύτερον, μας κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση το γεγονός ότι
ενώ δε θα δεσμεύει τους προϋπολογισμούς, υποχρεούνται οι
δήμοι να τα στείλουν. Εν πάση περιπτώσει εμείς σε καμία
περίπτωση δεν μπαίνουμε τη λογική της αποστολής τέτοιων
στοιχείων από το δήμ ο και αυτή θα είναι και η πρόταση δηλαδή
πέρα απ’ την εισήγηση που θα διαβάσω, αυτή θα είναι και η
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απόφαση

του

Δημοτικού

Συμβουλίου και πρόταση προς τις υπηρεσίες να μην σταλεί
κανένα στοιχείο που να διευκολύνει τη συγκεκριμέν η εγκύκλιο.
Όσον

αφορά

το

κείμενο,

την

εισήγηση

και

το

κείμενο

απόφασης. Δεν στοιχιζόμαστε με τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της
κυβέρνησης. Δεν συνυπογράφουμε το αντιλαϊκό της σενάριο και
στη τοπική διοίκηση. Λέμε όχι στην κατάρτιση μεσοπρόθεσμου
προγράμματ ος δημοσιονομικής στρατηγικής 2019 -2021 σε δήμους
και περιφέρειες.
Αρχές Απριλίου του ’18 στάλθηκε στους δήμους και τις
περιφέρειες εγκύκλιος με την υπογραφή του αρμόδιου Υπουργού
κ. Σκουρλέτη με τίτλο, κατάρτιση μεσοπρόθεσμου προγράμματος
δημοσιονομικής στρατηγικής ’19 -’21.
Η

εγκύκλιος

με

οδηγό

τις

αντιλαϊκές

δημοσιονομικές

μνημονιακές κατευθύνσεις, τους στόχους υπέρ του κεφαλαίου και
τα ασφυκτικά δημοσιονομικά όρια, όσον αφορά τις λαϊκές ανάγκες
και υποδομές του Υπουργείου Οικονομικών, καλεί Δημοτικά κ αι
Περιφερειακά Συμβούλια να υποβάλουν ισοσκελισμένα στόχους
εσόδων-εξόδων για τα έτη ’19 έως ‘22 και επισημαίνοντας ότι
αφορά τη συνεισφορά δήμων και περιφερειών στη διαδικασία του
σεναρίου του μεσοπρόθεσμου ’19 -’22.
Η κυβέρνηση δηλαδή επιχειρεί και με β άση την εγκύκλιο να
συνδράμει

το

αντιλαϊκό

πλαίσιο

της

επόμενης

μέρας

που

καταστρώνει στο χώρο της τοπικής διοίκησης, τα Δημοτικά και
Περιφερειακά Συμβούλια και να βάλει την υπογραφή τους στο
αντιλαϊκό σχεδιασμό της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ.
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Ότι θα παραμείνει καθηλωμένη η κρατική χρηματοδότηση
δήμων

και

περιφερειών

παραμείνουν

παγωμένες

τουλάχιστον
στα

όρια

μέχρι

φτώχειας

το

’22.

του

’18

Ότι

θα

για

τα

επόμενα τουλάχιστον 4 χρόνια κάθε είδους κοινωνικές παροχές
και πόροι για την κοινωνική πολιτική.
Ότι το όπ οιο πρόγραμμα έργων και επενδύσεων που μέρους
τους είναι οι οξυμένες ανάγκες, αντιπλημμυρική, αντισεισμική
προστασία, υποδομές σε υγεία, παιδικούς σταθμούς, σχολική
στέγη,

θα

μείνει

στα

αζήτητα

της

δίκαιης

ανάπτυξης,

παραπέμποντας στη δευτέρα παρουσία εφόσ ον και καθόσον το
επιτρέψουν

οι

αναπτυξιακές

ανάγκες

και

η

κερδοφορία

των

επιχειρηματικών ομίλων, μιας και με βάση την εγκύκλιο η όποια
χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ και ΠΔΕ έχει ως αναφορά τα ήδη
ενταγμένα και εγκεκριμένα έργα.
Να συνδράμουν και τα δημοτικά και περιφερειακά συμβούλια
στην πολιτική καθήλωσης μισθών και προσωπικού. Ότι τα μόνα
έσοδα που θα αυξάνονται σε δήμους και περιφέρειες θα είναι
αυτά που αφορούν σε κάθε είδους ανταποδοτικά τέλη και φόρους,
η

διευρυμένη

δηλαδή

φορολεηλασία

και

η

μέγγενη

των

πλειστηριασμών για τα νοικοκυριά.
Αυτό είναι το σενάριο της επόμενης μέρας στην τοπική
διοίκηση που η κυβέρνηση καλεί τους αιρετούς να κερδίσουν και
να υπογράψουν. Ένα αντιλαϊκό σενάριο διαρκείας στην τοπική
διοίκηση με βάση το εντέλλεσθαι της εγκυκλίου του Υπουργού
Εσωτερικών η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ -ΑΝΕΛ δεν αρκείται πια στη
συναίνεση

πολλών

δημοτικών

αρχών,

απαιτεί

την
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συμμετοχή και συνενοχή του συνόλου των αιρετών οργάνων στο
αντιδραστικό σχεδιασμό της.
Ένα βαθιά αντιδραστικό πλαίσιο που έρχεται προς ψή φιση
στα

Δημοτικά

κυβέρνηση
ΕΝΠΕ,

και

Περιφερειακά

Συμβούλια

πριν

ακόμα

η

φέρει και ψηφίσει το μεσοπρόθεσμο στη Βουλή.

ΚΕΔΕ,

δε

λένε

κουβέντα,

ποιούν

τη

νήσσαν,

επιβεβαιώνοντας τον κάλπικο χαρακτήρα της αντιπαράθεσης που
έχουν

στήσει

με

την

κυβέρνηση

με

αφ ορμή

το

νομοσχέδιο

«Κλεισθένης» και το εκλογικό σύστημα.
Στο κύριο μέτωπο αυτό των αντιδραστικών ανατροπών, στο
όλο και μεγαλύτερο πέρασμα της χρηματοδότησης της τοπικής
διοίκησης

στις

εμπλοκή

της

πλάτες

του

τοπικής

λαού,

στην

διοίκησης

όλο

στις

και

μεγαλύτερη

επιδιώξεις

των

επιχειρηματικών ομίλων, στην ανατροπή εργασιακών σχέσεων,
στην καθήλωση των λαϊκών δικαιωμάτων και αναγκών, υπάρχει
απόλυτη σύμπνοια και συστράτευση.
Στην τοπική αυτοδιοίκηση φτιάχτηκε μια μικρογραφία της
κεντρικής πολιτικής σκηνής δήλ ωσε πρόσφατα ο κ. Τ σίπρας,
αντιπολιτευόμενος

δήθεν

την

εφαρμοζόμενη

πολιτική

της

προηγούμενης 20ετίας.
Τ ο ότι η πολιτική της κυβέρνησής του δεν ξεφεύγει εκατοστό
από

την παραπάνω

αντιλαϊκή

ρότα,

κάνει

ορατό το σφιχτό

αντιλαϊκό σχοινί που έδενε και δένει η κεντρική και τοπική
διοίκηση,

κεντρική

δικαιοδοσίας

και

τα

και

τοπική

δικαιώματα

πολιτική
της

σκηνή.

κεντρικής

Τα

όρια

διοίκησης

τα

καθορίζει η κεντρική κρατική εξουσία με τέτοιο πάντα τρόπο,
ώστε το μεγάλο μέρος των αντλούμενων πόρων να τροφοδοτεί τις
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ανάγκες των επιχειρηματικών ομίλων και οι πενταροδεκάρες να
πηγαίνουν για τις λαϊκές ανάγκες.
Αυτή είναι η ταυτότητα του μεσοπρόθεσμου στην τοπική
διοίκηση. Δεν προξενεί καμία εντύπωση που και η σημερινή
κυβέρνηση

όπως

και

οι

προηγούμενες,

χωρίς

δημοκρατικά

κωλύματα απαιτεί από τα δημοτικά και περιφερειακά όργανα να
ευθυγραμμιστούν άμεσα στις ράγες της κεντρικά ασκούμενης
αντιλαϊκής πολιτικής.
Η δημοκρατικότητα, η αυτονομία, η αυτοτέλεια των τοπικών
αρχών απέναντι σε μια βαθιά και άδικη κεντρική εξουσία, είνα ι
ένα πολιτικάντικο παιχνιδάκι και στόχο έχει την μακροημέρευση
και τη διαιώνισή της.
Τ ο κράτος και οι τοπικοί θεσμοί του δεν είναι ουδέτερο
πεδίο. Ήταν και θα είναι μηχανισμός πους σκοπός και αποστολή
του είναι να εξασφαλίζει την εξουσία των εκμεταλλευτώ ν και κατά
περίσταση χρησιμοποιεί πότε το μαστίγιο και πότε το καρότο.
Καλούμε τους αιρετούς να μην εγκλωβιστούν στη λογική για
το πως οι δήμοι θα γίνουν πιο λειτουργικοί και αποτελεσματικοί
στην

προώθηση

μιας

βαθιάς

αντιλαϊκής

πολιτικής.

Να

μην

στοιχηθού ν με τις αντιλαϊκές κατευθύνσεις της κυβέρνησης και να
μην υπογράψουν το αντιλαϊκό της σενάριο.
Να δράσουν με αφετηρία τις αγωνίες και τον αγώνα του λαού
με

όρους

λαϊκής

αντιπολίτευσης

στην

αντιλαϊκή

πολιτική

κυβέρνησης, αστικών κομμάτων, κεφαλαίου, απαιτώ ντας πλήρη
χρηματοδότηση

της

τοπικής

διοίκησης

από

τον

προϋπολογισμό.
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Μόνιμη σταθερή δουλειά με πλήρη δικαιώματα, προσλήψεις
σε

αναγκαίου

κεντρικό,

προσωπικού.

περιφερειακό

και

Σχεδιασμό
τοπικό

και

υλοποίηση

σε

επίπεδο

υποδομών

και

μηχανισμών δημόσ ιας προστασίας από πλημμύρες, σεισμούς,
πυρκαγιές κλπ.
Δραστική αύξηση των κρατικών δαπανών για κοινωνικές
δομές στήριξης και φροντίδας του παιδιού, της οικογένειας, της
τρίτης

ηλικίας,

για

τη

λειτουργία

των

υπηρεσιών

χωρίς

ανταποδοτικά τέλη και φόρους.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάποια ερώτηση συνάδελφοι; Ο κ. Μποζίκας.
Κος Μ ΠΟΖΙΚΑΣ :
Τ ι να πω τώρα εγώ; Έχουμε φτάσει να κάνουμε το θέατρο του
παραλόγου. Και γιατί το λέω αυτό, για να τελειώσουμε από τυχόν
παρεξηγήσεις. Θα σταθώ στην πρώτη σελίδα αυτού εδώ του
μεσοπρόθεσμου που μας στείλανε στην εισαγωγή που λέει,
τελευταίες

σειρές,

«εξαρχής

επισημαίνεται

ότι

τα

ποσά

προβλέψεων που θα καταγραφούν στους πίνακες, δεν δεσμεύουν
τους

φορείς

κατά

την

κατάρτιση

των

προϋπολογισμών

των

επομένων οικονομικών ετών».
Εδώ γελάνε και δεν έχω κανένα άλλο σχόλιο. Ο νοών
νοείτω. Γεια σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ο ψηφίζουμε; Τ ο «Χαϊδάρι Ξανά».
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ:
Τ ο ψήφισμα, τώρα δεν κατάλαβα, ψηφίζουμε το ψήφισμα ή την
αποστολή

αν

θα

στείλουμε

την

κατάρτιση

μεσοπρόθεσμους
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προγράμματος; Εμείς στα γενικά συμπεράσματα του κειμένου
συμφωνούμε, στα καταληκτικά τα τελευταία. Τ ου ψηφίσματος.
Κατά τα άλλα εγώ έχω αρκετές διαφωνίες με το συνολικό
κείμενο, οπότε συνολικά καταψηφίζω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Σπηλιόπουλος.
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
Διαφωνώ με το κείμενο τ ου κ. Μοσχονά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ο κ. Ασπρογέρακας.
Κος ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ:
Καταρχήν απ’ ότι φαίνεται απ’ το εισηγητικό, ζητιέται ουσιαστικά
κάποια γνώμη η οποία δεν έχει καμιά επιρροή. Και δεν έχει καμιά
επιρροή

όπως

προϋπολογισμός

γνωρίζουμε

γιατί

τ ελικά

συνταχθεί

θα

αυτό

που
πάλι

λέγεται
από

το

παρατηρητήριο. Άρα, λοιπόν, αυτό το οποίοι μένει στην ιστορία
όλη,

είναι

ότι

είτε

δώσουμε,

είτε

δε

δώσουμε

στοιχεία

με

εκτίμηση, ζητάμε εκείνα ή θέλουμε τα άλλα, δεν πρόκειται να
εισακουστεί

τίποτα

απ’

τη

στιγμή

που

δεν

θα

έχ ουμε

ένα

ισοσκελισμένο προϋπολογισμό, ο οποίος θα είναι σύμφωνα με τα
δεδομένα τα δικά τους.
Και για να κάνω μία παρατήρηση απ’ τον προϋπολογισμό
που ήδη έχει ψηφιστεί απ’ τη βουλή θα σας πω το εξής, ότι ο
αυτόματος κόφτης των δημόσιων δαπανών, μισθοί δη μοσίου,
συντάξεις, κοινωνικές δαπάνες, θα εφαρμοστεί αμέσως μόλις
διαπιστωθεί

απόκλιση

για

υπερπλεόνασμα

του

3,5%

προβλέπεται.
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70
ότι

και

απλώς

αυτό,

ότι

να

για

να

εμείς

σας

στέλνουμε να πείτε και ε σείς τη γνώμη σας. Άρα, νομίζω ότι δεν
έχει νόημα είτε το καταγγείλουμε με αυτό τον τρόπο, είτε το
καταγγείλουμε έτσι όπως το τοποθετώ εγώ, νομίζω ότι οδηγεί στο
ίδιο αποτέλεσμα.
Είμαι αντίθετος σε όλη αυτή τη λογική της αποστολής και
του να τοποθετηθούμ ε σε αυτό το πράγμα. Στο ψήφισμα το οποίο
φέρνετε αυτό καθαυτό με κάποιες διαφοροποιήσεις σε γενικές
γραμμές…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει

άλλος

συνάδελφος

που

θα

ήθελε

να

πει;

Ο

κ.

Τ σατσαμπάς.
Κος ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ :
Ένα ακόμα μεσοπρόθεσμο, είναι η συνέχεια του 1 ο υ , 2 ο υ , 3 ο υ
μνημονίου

και

των

εφαρμοστικών

νόμων

και

ως

προς

τη

διαδικασία μία ακόμα απ’ τα ίδια, δηλαδή διαδικασία με το κατ’
επείγον, όπου δυο μέρες συζητιέται στις επιτροπές της Βουλής
και άλλες δυο μέρες στη Βουλή και ψηφίζεται.
Εδώ

στο

παρελθόν

έχουν

γίνει

π άλι

συζητήσεις

στη

διαδρομή όλης αυτής της ιστορίας της κρίσης της ελληνικής και
των μνημονίων κατά σειρά και νομίζω ότι σχεδόν πάντα υπήρξαν
ομόφωνες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίες ήταν
αντίθετες

από

το

περιεχόμενο

των

μέτρων

που

κάθε

φορά

λαμβάνονταν.
Και νομίζω ότι και εγώ προσωπικά και η παράταξη και στο
συγκεκριμένο μεσοπρόθεσμο όπως και στα προηγούμενα, όσοι

8η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ 7 ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2018

Δ Η Μ Ο Σ Χ Α ΪΔ Α Ρ ΙΟ Υ

71

συμμετείχαμε τέλος πάντων εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε
διαφωνήσει σε όλη αυτή τη διαδρομή.
Θα πω όμως και κάτι το οποίο νο μίζω είναι αντικειμενικό, ότι
και η σημερινή διοίκηση του δήμου, η οποία σε όλη αυτή τη
διαδρομή έχει διαφωνήσει και δεν μπορεί να το αμφισβητήσει
κανείς αυτό, ως διοίκηση του δήμου αυτά τα τέσσερα χρόνια έχει
εφαρμόσει κατά γράμμα τους κανονισμούς, τους ν όμους και τις
διαδικασίες όλες αυτές οι οποίες προβλέπονται από το μνημόνιο.
Μπορεί να έχει διατυπώσει προφορικά τη διαφωνία της,
μπορεί να έχει λάβει μία απόφαση, μία θέση θα λέγαμε η οποία
δεν έχει υλοποιηθεί διότι δεν έχει γίνει αποδεκτή. Μπορεί να
φέρνει ένα ψήφισμα τώρα στο οποίο να καταγράφεται η διαφωνία
της, αλλά όπως έκανε και πέρσι και πρόπερσι, και στην αρχή της
διοίκησής της, συμμορφώθηκε πλήρως προς τας αποδείξεις.
Αυτή είναι η πραγματικότητα και νομίζω ότι αν δεν ήταν αυτή
η πραγματικότητα, θ α υπήρχε μια άλλη διαδικασία που εγώ
τουλάχιστον δεν μπορώ να την προβλέψω, μπορεί να ήταν
περισσότερο

μάχιμη,

μπορεί

να

ήταν

περισσότερο

αποτελεσματική, μπορεί να ήταν πιο δυναμική πολιτικά ή αν
θέλετε και πιο ίσως επώδυνη για την πόλη ή λιγότερο ή πιο
ανώδυνη;
Δεν μπορώ να μπω. Υποθετικά το λέω. Αλλά διατυπώνω
ποια είναι η πραγματικότητα μέχρι σήμερα. Στη βάση αυτή λέμε
ότι προβλέπονται κάποια πράγματα στο κείμενο της διοίκησης, τα
οποία όμως δεν έχουν αντίκρισμα και εξ αυτού του λόγου δεν έχει
και νόημα να τα ακολουθήσουμε.
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Διαφωνούμε με το περιεχόμενο αυτό του μεσοπρόθεσμου,
του συγκεκριμένου, όπως έχουμε διαφωνήσει σε όλη αυτή τη
διαδρομή

των

μνημονίων

και

αυτή

τη

διαφωνία

μας

καταγράφουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει άλλος συνάδελφος; Ο Δήμαρχος.
ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ:
Τ ώρα να σας πω την αλήθεια δε θα μίλαγα, αλλά δυο πράγματα
μόνο να πω σχετικά με αυτά που είπε ο κ. Τ σατσαμπάς τώρα στο
τέλος. Εμείς λειτουργούμε σε δύο επίπεδα. Τ ο ένα είναι στο δήμο
σα διοίκηση του δήμου που πρέπει να διαχειριστούμε αυτό το
αστικό κράτος και με τους νόμους τους οποίους έχει, με τις
λειτουργίες, τις διαδικασίες κλπ, το οποίο όμως σε πολλά και
βασικά

σημεία

και

όπου

μπορούμε

και

αν

θέλετε

έχουμε

συγκρουστεί και αυτό φαίνεται σε πάρα σημεία.
Δηλαδή απ’ τα ταμειακά διαθέσιμα που δε δώσαμε μέ χρι όλα
αυτά που κάνουμε σε σχέση με την ανταποδοτικότητα, το ότι στον
πολιτισμό,

στον

ισοσκελισμένα

αθλητισμό

έσοδα

και

ενώ

έξοδα,

πρέπει

δεν

το

να

υπάρχουν

κάνουμε.

Στο

ότι

παίρνουμε αποφάσεις, υλοποιούμε αποφάσεις πρωτόδικες και για
πρόσληψη προσωπικού, θυμάστε ξεκινώντας με τους οδηγούς,
τους

σχολικούς

φύλακες,

πηγαίνοντας

με

άλλες

δικαστικές

αποφάσεις που δικαιώνουν τους εργαζόμενους και υλοποιούν με
τις πρωτόδικες αποφάσεις.
Μια

σειρά

δηλαδή

αποφάσεων

που

δεν

έχουμε

προσαρμοστεί στους νόμους του κρά τους και της κυβέρνησης,
αλλά ακολουθούμε ένα εντελώς διαφορετικό δρόμο. Όμως εμείς
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δεν σταματάμε εκεί. παλεύουμε συνολικότερα και εδώ είναι κάτι
που βέβαια ο κ. Τ σατσαμπάς και η παράταξή του δεν το κάνει.
Εμείς

βγαίνουμε

και

στο

δρόμο

και

διεκδικούμε,

αναπτύσσουμε ένα μαζικό κίνημα. Ας πούμε στις 14 του μήνα θα
γίνει συλλαλητήριο κατά του πολυνομοσχεδίου. Αυτό το οποίο
μπορεί

κάποιοι

λεκτικά

μόνο

να

το

αναφέρουν

ή

για

το

μεσοπρόθεσμο ή για οποιοδήποτε μέτρο παίρνεται κατά των
εργαζομένων, των συνταξιούχω ν, του λαού μας, εμείς βγαίνουμε
στο

δρόμο,

αναπτύσσουμε

κίνημα,

οι

συνταξιούχοι

έχουν

μεθαύριο κινητοποίηση. Κάνανε χίλιες -δυο κινητοποιήσεις.
Τ α νοσοκομεία τώρα είναι σε αναβρασμό και τα ψυχιατρεία
κυρίως δίνουν το δικό τους αγώνα. Γενικά εμείς δίνουμε ένα
πολυεπίπεδο αγώνα κατά αυτής της αντιλαϊκής πολιτικής. Κάτι
που δυστυχώς άλλες δυνάμεις όχι μόνο δεν κάνουν, δεν έχουμε
δει και στο δρόμο να βγαίνει κανέναν.
Να μην σας τώρα τι έγινε προχθές προχθές με την ΓΣΕΕ και
την ΑΔΕΔΥ που θεωρητικά εκπροσωπούν την πλειοψηφία των
εργαζομένων

και

ήταν

μια

ομάδα

θλιβερών,

μια

πενηντάδα

θλιβερών ανθρώπων κάτω, χειροκροτητών αυτής της πολιτικής,
που πραγματικά ήταν να τους λυπάται κάποιος, όταν δίπλα
περνάγανε τα ποτάμια των ταξικών συνδικάτων.
Δεκάδες χιλιάδες άν θρωποι και ήταν 50 χειροκροτητές μιας
ηγεσίας

που

είναι

ξεπουλημένη

και

που

κάποιοι

δυστυχώς

υπηρετούν. Αυτό ήθελα να πω ότι εμείς είμαστε στο δρόμο κάθε
μέρα. Τ ο θέλετε, δε το θέλετε, αυτή είναι η ζωντάνια, αυτή είναι η
πνοή, αυτή είναι η ελπίδα που δίνου με στον κόσμο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Αντιδήμαρχε θα ήθελες κατά; Κατά πλειοψηφία λοιπόν το κείμενο
της διοίκησης.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

ΘΕΜΑ 3 ο :
Έγκριση ανάκλησης δέσμευσης πιστώσεων
προϋπολογισμού οικον. Έτους 2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το εισηγητικό και τα ποσά. Υπάρχει κάποιο ερώτημα;
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 4 ο :
Έγκριση τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος Έτους 2018

ΘΕΜΑ 5 ο :
Έγκριση τροποποίησης Ετήσιου Προγράμματος Δράσης
Έτους 2018

ΘΕΜΑ 6 ο :
Έγκριση 4ης Αναμόρφωσης προϋπολογισμ ού, οικονομικού
έτους 2018
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Για το 4, 5, 6 ο κ. Μοσχονάς να μας πει για την αναμόρφωση.
Κος Μ ΟΣΧΟΝΑΣ :
Πολύ σύντομα. Απλά θα δείτε ότι το φέρνουμε και λίγο σαν
κείμενο δομημένο διαφορετικά. Νομίζουμε ότι είναι πιο εύχρηστο
έτσι. Υπάρχουν κάποια έσοδα τα οποία έχουν έρθει επισκευής
συντήρησης

σχολικών

κτιρίων

και

κάποιες

δικαστικές

υποχρεώσεις να εξοφληθούν από το ΥΠΕΣ κυρίως. Αυτά δηλαδή
είναι η κύρια αναμόρφωση.
Και

βέβαια

καλύπτονται

και

άλλες

ανάγκες

όπως

ο

δικαστικός επιμελητής, δικαστικά έξ οδα. Λέω τα πιο σημαντικά.
Πολιτιστικές εκδηλώσεις και αθλητικές που έρχονται μπροστά
μας.

Δεν

ξέρω

αν

υπάρχει

κάποια

ερώτηση

σε

κάποιο

συγκεκριμένο κωδικό πάνω σε αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι για τον προϋπολογισμό και το τεχνικό
πρόγραμμα; Κύ ριε Μποζίκα; Συμφωνείτε. Κύριε Καρατζαφέρη;
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Συνφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κύριε Σπηλιόπουλε;
Κος ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ:
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Άρα λοιπόν, έχουμε θέμα 4ο, έγκριση τροποποίησης τεχνικού
προγράμματος ομόφωνα.
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Θέμα 5 ο , έγκριση τροποποίησης ετήσιου προγράμματος ομόφωνα.
Θέμα 6 ο , έγκριση 4 η ς αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικ. Έτους
2018, κατά πλειοψηφία

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΟΥ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΚΑ ΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ Η ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2018

ΘΕΜΑ 7 ο :
Έγκριση οριστικών πρωτοκόλλων παραλαβής - καλής
εκτέλεσης υπηρεσιών της αρμόδιας επιτροπής του Δήμου μας

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι συνάδελφοι; Συμφωνούμε; Ομόφωνα.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 10 ο
Λήψη απόφασης για παραχωρήσεις σχολικών χώρων (σχετ:
4/2018 Απ. Δ.Ε.Π)
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Αντικατάσταση τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Δήμου
Χαϊδαρίου» (σχετ .: 143/2016, 255/2015, 187/2014 & 186/2017
Α.Δ.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε το εισηγητικό. Έχει να κάνει με το camp το καλοκαιρινό.
Υπάρχει κάτι; συμφωνούμε; Κύριε Καρατζαφέρη.
Κος ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ :
Μια διευκρίνιση. Επειδή αναφέρεται η κολύμβηση, δηλαδή απ’ τα
σχολεία χρησιμοποιείται και πάνε και στο κολυμβητήριο; Εντάξει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ομόφωνα λοιπόν.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜ Α 11 ο :
Αντικατάσταση τακτικών μελών του Διοικητικού Συμβουλίου
του Νομικού Προσώπου Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία
«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβά θμιας Εκπαίδευσης, Δήμου
Χαϊδαρίου» (σχετ.: 143/2016, 255/2015, 187/2014 & 186/2017
Α.Δ.Σ.)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Κυρία Θερμού θέλετε κάτι;
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Κα ΘΕΡΜ ΟΥ:
Τ ι να πω; Τ ίποτα. Είναι καθαρά τυπικό γιατί κάποιοι Διευθυντές
δεν είναι πια στα σχολεία του Χαϊδαρίου και πρέπει να γίνει
αντικατάσταση. Εκπρόσωπος της Ένωσης Γονέων που επίσης
έγιναν

εκλογές

και

έχει

αλλάξει.

Και

η

μαθήτρια

που

έχει

τελειώσει. Είναι καθαρά τυπικό δηλαδή όπως το εισηγητικό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 12 ο :
Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. τ ου έργου «ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΚΙΝ ΗΤΩΝ ΜΕ ΤΟ
ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Όπως το εισηγητικό. Υπάρχει κάτι; συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 13 ο :
Έγκριση Πρακτικού κλήρωσης για την σύσταση επιτροπής
δημοσίων ηλεκτρονικών κληρώσεων για την απευ θείας
ανάθεση έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών
συναφών επιστημονικών υπηρεσιών μέσω του ΚΗΣΚ
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(Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστη μα Κληρώσεων), για το έτος
2018

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 14 ο :
Έγκριση μελέτης με τί τλο ««ΕΚΤΑΚΤΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΜΒΡΙΩΝ ΣΤΡΑΤΟΠΕΔΟΥ
ΜΕ ΤΟ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΗΣ, ΛΟΓΩ ΠΛΗΜΜΥΡΩΝ
ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 15 ο :
Αποδοχή ή μη γνωμοδότησης του Τ εχνικού Συμβουλίου
Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής (Τ.Σ.Δ.Ε.Π.Α.) για τη
Σύναψη Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου
«Ανακατασκευή δικτύου αποχέτευσης λυμάτων και
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συνδέσεων στις οδούς Κυπρίων Αγωνιστών και Αρεοπόλεως
», έγκριση 2ου Α.Π.Ε., έγκριση 1ου Π.Κ .Ν.Τ.Μ.Ε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 16 ο :
Λήψη απόφασης περί έγκρισης διενέργειας δημοπρασίας και
καθορισμού τρόπου εκτέλεσης έργων του Δήμου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Έχετε

δει

τα

έργα.

Υπάρχει

κάτι

συνάδε λφοι;

Συμφωνούμε;

Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 17 ο :
Ορισμός ειδικής επιτροπής για την αξιολόγηση, βάσει
μορίων, των αιτήσεων επανεγγραφών και εγγραφών στους
Παιδικούς & Βρεφονηπιακούς Σταθμούς του Δήμου
Χαϊδαρίου για το σχολικό έτος 2018 -2019
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Προτείνεται να είναι ο Αντιδήμαρχος συν δύο Διευθύντριες από
τους Σταθμούς. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 18 ο :
Έγκριση νέου κανονισμού λειτουργίας των Παιδικών &
Βρεφονηπια κών Σταθμών του Δήμου Χαϊδαρίου

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Συνάδελφοι,

είχαμε

εγκρίνει

πέρσι

τέτοιο

καιρό

κανονισμό.

Έπρεπε όμως να εναρμονιστούμε με το νέο κανονισμό, το νέο
πρότυπο που έστειλε το Υπουργείο. Ο κανονισμός δεν έχει
μεγάλες διαφορές. Υπάρχει ένα θέμα σε σχέση με τα ΑΜΕΑ. Στην
εγκύκλιο λέει ότι οι δήμοι υπ οχρεούνται να παίρνουν τα παιδιά
ΑΜΕΑ όταν έχουν χαρτί από δημόσιο νοσοκομείο, οι δήμοι είναι
υποχρεωμένοι να παίρνουν αυτά τα παιδιά στους παιδικούς
σταθμούς.
Και πριν ήταν υποχρεωμένοι, αλλά οι γονείς έπρεπε να
φροντίσουν

να

υπάρχει

κάποιος

συνοδός.

Τ ώρ α

ουσιαστικά

υποχρεώνει το δήμο να προσλάβει τέτοιο προσωπικό χωρίς να
δίνεται

η

αντίστοιχη

χρηματοδότηση.

Αυτό

τώρα

είναι

πρόβλημα.
Επίσης, ένα πρόβλημα δημιουργείται….

ΚΛΕΙΣΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΑ
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Τ ο βασικό σκέλος, όλος ο κορμός είναι με βάση το… Συμφωνούμε
συνάδελφοι; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 19 ο :
Έγκριση διοργάνωσης αθλητικής εκδήλωσης « Στίβος 2018»
και έγκριση διάθεσης πιστώσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 20 ο :
Έγκριση διοργάνωσης πολιτιστικών εκδηλώσεων και
έγκριση διάθεσης πιστώσεων

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Υπάρχει κάτι; Συμφωνούμε; Συμφωνούμε.

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΘΕΜΑ 1 ο Ε.Η.Δ.:
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Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού για την προμήθεια
τροφίμων των Παιδικών Σταθμών και για τις δομές τις
κοινωνικές, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Κοινωνικό
Συσσίτιο

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Και

το

εκτός

ημερησίας

που

είναι

Έγκριση

διενέργειας

διαγωνισμού για την προμήθεια τροφίμων για τους Παδικούς
Σταθμούς και τις κοινωνικές δομές του δήμου. Υπάρχει κάτι
συνάδελφοι; Συμφωνούμε;

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καληνύχτα.

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜ Μ ΑΤΕΑΣ

ΠΑΝΤΕΛΑΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ
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ΤΑ Μ ΕΛΗ

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

…………………

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………

ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………
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ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

…………………

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

…………………

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

…………………

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

…………………

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………

ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

………………….

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

………………….

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

…………………
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ΤΟΚΑΤΛΙΔΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ

ΑΠΟΥΣΑ

ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΑΠΟΥΣΑ

ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΑΠΩΝ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ

ΑΠΩΝ

ΚΕΝΤΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΠΩΝ

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

ΑΠΩΝ
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΜ ΙΛΗΤΩΝ

ΔΗΜ ΑΡΧΟΣ

18,40,72

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

7,17,32,34,35,53,81,83

ΓΚΑΝΑ-ΡΗΓΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ

7

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

…………………

ΔΑΟΥΑΧΕΡ ΝΑΟΥΑΦ

…………………

ΘΕΡΜ ΟΥ ΕΛΕΝΗ

78

ΒΟΡΕΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

Μ ΟΣΧΟΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

53,61,63,75

ΖΩΤΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

…………………

ΧΑΤΖΗΣΤΕΡΓΙΟΥ ΣΤΕΛΛΑ

…………………

ΧΟΥΔΕΛΟΥΛΗΣ Μ ΟΣΧΟΣ

…………………

ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ

…………………

ΔΗΜ ΟΥΛΑ Μ ΑΡΙΑ

…………………
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ΖΕΡΒΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΑ

…………………

ΚΟΥΒΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

…………………

ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΥ -ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΕΞΙΑ …………………

ΤΣΟΥΚΝΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

…………………

ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΔΗΜ ΗΤΡΙΟΣ

…………………

ΤΡΟΧΙΔΗΣ ΕΜ Μ ΑΝΟΥΗΛ

…………………

Μ ΠΟΖΙΚΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

7,45,54,56,68

ΤΣΑΤΣΑΜ ΠΑΣ ΔΗΜ ΗΤΡΗΣ

13,32,33,51,70

ΚΑΡΑΤΖΑΦΕΡΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

11,40,46,54,58,68,
75,77

ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

9,32,33,49,58,69

ΣΚΑΜ ΠΑ ΑΘΗΝΑ

…………………

ΑΣΠΡΟΓΕΡΑΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

10,47,60,69

ΦΟΥΡΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ(ΚΩΣΤΑΣ)

…………………
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ΣΤΑΘΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

38,40

ΒΑΡΥΤΙΜ ΙΑΔΗΣ ΗΛΙΑΣ

12

ΔΡΟΥΛΙΑΣ ΗΡΑΚΛΗΣ

47,59
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