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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
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ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ 
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ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (ΣΑΚΗΣ)

ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ
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ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

ΠΛΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ 

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ

ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ
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ΑΠΟΝΤΕΣ

ΣΧΙΖΑΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΤΑΤΣΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΠΑΝΤΕΛΙΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΚΕΛΑΦΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΣΙΒΡΑΣ ΣΩΤΗΡΗΣ-ΗΛΙΑΣ

ΤΣΙΑΜΟΥΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ

ΔΑΒΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

ΛΑΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

ΒΑΘΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Πρόεδρος 1 η ς  Δημ.Κοινότητας: Λουκόπουλος Παναγιώτης (παρών)

Πρόεδρος 2 η ς  Δημ.Κοινότητας: Πανόπουλος Βασίλειος (παρών)

Πρόεδρος 3 η ς  Δημ.Κοιν: Οικονομοπούλου Δήμητρα (παρούσα)

Πρόεδρος 4 η ς  Δημ.Κοινότητας: Γύφτου Ευαγγελία (απούσα)
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Απολογιστικά  στοιχεία  εσόδων-εξόδων  του  Α’  Τριμήνου  του 

Δήμου, έτους 2013 (Οικονομική Επιτροπή)

2. Έκφραση  σύμφωνης  γνώμης  για  τον  απολογισμό  του  Ν.Π.Δ.Δ. 

«Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής  Αθλητισμού  &  Πρόνοιας», 

για  το  οικονομικό  έτος  2011  (Πρόεδρος  κα  Κορόγιαννη 

Πολυξένη-Ευαγγελία)

3. Έγκριση  αναμόρφωσης  προϋπολογισμού  του  Δήμου,  έτους  2013 

(Οικονομική Επιτροπή)

4. Ανάκληση  της  υπ’  αριθ.  245/25-10-2012  απόφασης  Δημοτικού 

Συμβουλίου  που  αφορά  σε  τμήμα  του  Ο.Τ.  346  (Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής)

5. Επικαιροποίηση  της  αριθ.  232/21-7-2009  απόφασης  Δημοτικού 

Συμβουλίου  που  αφορά  σε  τμήμα  του  Ο.Τ.  1175  (Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής)

6. Αποδοχή  αιτήματος  για  χορήγηση  άδειας  εγκατάστασης 

Ενημερωτικών  Πινακίδων  για  το  γραφείο  Κτηματογράφησης 

Δήμου Περιστερίου (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

7. Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  1 η ς  Δημοτικής  Κοινότητας 

(αναπηρική θέση στάθμευσης) (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

8. Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  2 η ς  Δημοτικής  Κοινότητας 

(αναπηρική θέση στάθμευσης) (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

9. Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  3 η ς  Δημοτικής  Κοινότητας 

(αναπηρική θέση στάθμευσης) (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

10. Κυκλοφοριακές  ρυθμίσεις  4 η ς  Δημοτικής  Κοινότητας 

(αναπηρική θέση στάθμευσης) (Επιτροπή Ποιότητας Ζωής)

11. Διόρθωση  των  υπ’  αριθ.  9/2009  &  26/2012  Αποφάσεων  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου,  που  αφορούν  αναπηρικές  θέσεις 

στάθμευσης (Αντιδήμαρχος,  κ.Λύκος Παναγιώτης)

12. Χωροθέτηση σταθμού ταξί  του σταθμού ΜΕΤΡΟ «Ανθούπολη»

13. Έγκριση  πίστωσης  37.391,83  €  για  την  πληρωμή  των  Σχολικών 

Τροχονόμων (Αντιδήμαρχος,  κ.Αρβανίτης Θεόδωρος)

14. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  προμήθεια  κεριού  στο 

Δημοτικό Κοιμητήριο (Αντιδήμαρχος,  κ.Σταυρούλιας Αλέξιος)
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15. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  την  προμήθεια  «Υλικά 

Φαρμακείου (ΚΑΠΗ)» (Γεν.Γραμ.,  κα Τσόγκα Κων/να)

16. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  προμήθεια  «Ταχυδρομικά 

Τέλη» (Γεν.Γραμ.,  κα Τσόγκα Κων/να)

17. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  βιβλιοδεσία  εγγράφων  των 

υπηρεσιών του Δήμου(Γεν.Γραμ.,  κα Τσόγκα Κων/να)

18. Έγκριση  διενέργειας  δαπάνης  για  «Προμήθεια  Άδειας  χρήσης 

Λογισμικού  Διαχείρισης  Κοιμητηρίου»  (Αντιδήμαρχος,  κα 

Τσιώτα-Μάρκου Μαρία)

19. Λήψη  απόφασης  ανανέωσης  Αδειών  Υπαίθριου  Πλανόδιου  και 

Στάσιμου Εμπορίου (Αντιδήμαρχος,  κ.Σταυρούλιας Αλέξιος)

20. Έγκριση  1Ο υ  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.  και  1 Ο Υ  Α.Π.Ε.  του  έργου 

«ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ  ΧΩΡΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ/12» 

(Αντιδήμαρχος,  κα Τσιώτα-Μάρκου Μαρία)

21. Λήψη  απόφασης  για  καθορισμό  ειδικοτήτων  του  προσωπικού 

με  σχέση  εργασίας  ιδιωτικού  δικαίου  ορισμένου  χρόνου  στα 

πλαίσια  υλοποίησης  του  προγράμματος  με  τίτλο  «Ανάπτυξη 

Δομών και  Υπηρεσιών της  Τοπικής  Αυτοδιοίκησης  προς  όφελος 

των γυναικών και για την καταπολέμηση της βίας – Δημιουργία 

Κέντρων Συμβουλευτικής Υποστήριξης Γυναικών θυμάτων βίας 

στο  Δήμο  Περιστερίου  (Αντιδήμαρχος,  κα  Τσιώτα-Μάρκου 

Μαρία)

22. Λήψη  απόφασης  για  την  συμμετοχή  του  Δήμου  στη  πρόσκληση 

με  τίτλο  «Αστική  Αναζωογόνηση  2012-2015»  που  αφορά  την 

«Προμήθεια  φωτιστικών  και  λαμπτήρων  νέας  τεχνολογίας  για 

την  εξοικονόμηση  ενέργειας  σε  χώρους  πρασίνου  του  δήμου 

Περιστερίου»  και  αποδοχή  των  όρων  πρόσκλησης 

(Αντιδήμαρχος,  κα Ευσταθιάδου Νεκταρία)

23. Λήψη  απόφασης  για  την  συμμετοχή  του  Δήμου  στη  πρόσκληση 

με  τίτλο  «Αστική  Αναζωογόνηση  2012-2015»  που  αφορά  την  « 

Αναβάθμιση  αστικού  οδικού  φωτισμού  με  χρήση  φωτιστικών 

LED»  και  αποδοχή  των  όρων  πρόσκλησης  (Αντιδήμαρχος,  κα 

Τσιώτα-Μάρκου Μαρία)

24. Λήψη  απόφασης  επιβολής  προστίμου  σε  επιχειρήσεις, 

καταστήματα  και  επιτηδευματίες  που  έχουν  τοποθετήσει 
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παράνομες  ενδεικτικές  επιγραφές  (Αντιδήμαρχος, 

κ.Σταυρούλιας Αλέξιος)

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1. Έγκριση  του  κατεπείγοντος  του  θέματος  «Λήψη  απόφασης  για 

την λειτουργία του Κέντρου Υγείας στο Δήμο»

2. Λήψη  απόφασης  για  την  λειτουργία  του  Κέντρου  Υγείας  στο 

Δήμο μας»

3. Έγκριση  του  κατεπείγοντος  του  θέματος  «Λήψη  απόφασης  επί 

αιτήματος  της  Επιτροπής  των  εργαζομένων  της  καθαριότητας 

του  Δήμου,  για  την  επαναλειτουργία  της  μονάδος 

λειοτεμαχισμού  και  συμπίεσης  ογκωδών  αντικειμένων  & 

απορριμμάτων πρασίνου,  ως ζωτικής σημασίας» 

*******************

**********
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 

Κυρίες  και  κύριοι  συνάδελφοι,  σήμερα  ημέρα  Παρασκευή  19 

Απριλίου  2013  και  ώρα  15:00  μ.μ.  συνήλθαμε  στην  7 η  Συνεδρίαση  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  του  Δήμου  Περιστερίου.  Διαπιστωμένης  της 

απαρτίας,  μπορούμε να ξεκινήσουμε.  

Επειδή  όπως  προείπα  έχουμε  την  τιμή  να  έχουμε  και  πολλούς 

συνεργάτες,  εργαζόμενους  και  δημότες  θα  παρακαλέσω  πολύ  να 

υπάρχει  μία  ηρεμία  για  να  ακούγονται  και  οι  ομιλητές  και  να  τεθούν 

τα θέματα όπως προβλέπεται.

Ήδη  μου  έχουνε  καταθέσει  δυο  θέματα,  υπάρχει  ένα  θέμα  όσον 

αφορά  το  Κέντρο  Υγείας.  Θα  ξεκινήσουμε  με  αυτό  και  αμέσως  μετά 

βλέπω  και  από  τους  εργαζόμενους  ένα  θέμα.  Ότι  ε ίναι  δώστε  το  μου 

σας παρακαλώ για να δρομολογήσουμε.
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ΘΕΜΑ 1      ο       Ε.Η.Δ.             -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:118  

Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος

«Λήψη απόφασης για την λειτουργία 

του Κέντρου Υγείας στο Δήμο»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οπότε  με  την  ανοχή  και  με  την  σύμφωνη  γνώμη  του  Σώματος  να 

προσπεράσουμε  λίγο  τις  ερωτήσεις,  θα  τις  κάνουμε  αμέσως  μετά,  να 

μπούμε  λίγο  σε  αυτά  τα  θέματα  που  τίθενται  λίγο  ως  εκτός  ημερήσιας, 

να  φύγει  και  ο  κόσμος  όταν  με  το  καλό  τελειώσουμε  και  πάρουμε  τις 

αποφάσεις  μας  και  να  συνεχίσουμε  κανονικά  τη  διαδικασία  των 

αποφάσεων για την ημερήσια διάταξη.

Μου  έχει  μιλήσει  ήδη  ο  Δήμαρχος  θέλει  να  προλάβει  να  πει  κάτι 

για  το  θέμα  του  Κέντρου  Υγείας  μου  είπατε;  Έχει  τεθεί  εδώ  πέρα 

Δήμαρχε  μία  καταγγελία,  μου  έχουν  θέσει  και  κάποιοι  δημότες  όσον 

αφορά  για  το  Κέντρο  Υγείας  το  γνωστό  πρόβλημα  που  υπάρχει.  

Παρακαλώ πολύ το Δήμαρχο και αμέσως μετά.

Ομόφωνα, εγκρίνει  το κατεπείγον του θέματος «Λήψη απόφασης για 

την λειτουργία του Κέντρου Υγείας στο Δήμο μας».
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Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε είναι  δυο ψηφίσματα της Λαϊκής Συσπείρωσης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα μου τα δώσετε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Σας τα έχω αφήσει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αφορά το θέμα αυτό;  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Το  ένα  αφορά  το  Κέντρο  Υγείας  και  το  άλλο  αφορά  την 

εγκληματική επίθεση σε εργάτες γης στην Μανωλάδα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε  Τημπλαλέξη  για  να  συνεννοηθούμε,  επειδή  θα  πάρετε  το 

λόγο όλοι…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ακούστε,  ακούστε.  Εμείς  δεν  έχουμε  σαν  παράταξη  να  γίνει 

κουβέντα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μην μπαίνετε στην διαδικασία.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Δυο  λεπτά  ντε,  ας  αφήσουμε  τα  ψηφίσματα  για  μετά  και  ας 

κουβεντιάσουμε το θέμα των εργαζομένων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ήδη έχει  μπει  διαδικασία,  είναι  σύμφωνη η γνώμη…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Απλά  σας  διευκρινίζω  ότι  έχουμε  καταθέσει  δυο  ψηφίσματα, 

αυτό λέω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μου  διευκρινίζεται  κάτι  που  δεν…το  είδα  αυτό.  Λοιπόν  έχει 

ζητήσει  το  λόγο  ο  Δήμαρχος  να  ενημερώσει  το  Σώμα.  Κύριοι 

συνάδελφοι  παρακάλεσα  αρχικώς  να  υπάρχει  μία  κατανόηση  από 

όλους,  να  μην  φωνάζουμε  για  να  ακουστούμε  και  αν  μη  τι  άλλο  να 

δείξουμε  για  ποιο  λόγο  είμαστε  εδώ.  Δήμαρχε  παρακαλώ  πολύ  για  το 

Κέντρο Υγείας πείτε μας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
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Γεια σας και από μένα.  Κατ’  αρχήν να καλωσορίσουμε τον πρώην 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου τον κύριο Κουρή.
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ΘΕΜΑ       2      ο       Ε.Η.Δ.             -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 119  

Λήψη απόφασης για την λειτουργία του

Κέντρου Υγείας στο Δήμο μας»

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Με τη σύμφωνη γνώμη όλων των Συμβούλων ξεκινάει  το έκτακτο 

θέμα για το Κέντρο Υγείας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αγαπητοί  συμπολίτες  όπως  ξέρετε  το  Κέντρο  Υγείας  είχαμε  μία 

περιπέτεια  τις  τελευταίες  μέρες.  Βέβαια  αυτό  που  έχει  σημασία  είναι 

ότι  το Κέντρο Υγείας λειτουργεί  με κάποιους γιατρούς από το ΑΤΤΙΚΟ 

Νοσοκομείο και νοσηλευτικό προσωπικό.

Σήμερα  για  μία  ακόμη  φορά  που  είχα  πάει  εκεί  με  τον  Διευθυντή 

του  Κέντρου  Υγείας,  δηλαδή  τους  παλιούς  εργαζόμενους  τους 

συμβασιούχους  πήγαμε  μαζί  στο  ΚΕΠΥΝΟ  εδώ  πέρα  μάλιστα  έχουμε 

και  την  κάρτα  τους,  που  αυτοί  από  εκεί  πήρανε  την  σύμβαση  για  να 

εργαστούνε.

Το  καινούργιο  νέο  είναι  ότι  για  10  μέρες  οι  παλιοί  συμβασιούχοι 

θα  εργάζονται  και  θα  πληρωθούνε,  πήρανε  τη  διαβεβαίωση το  10ήμερο 

αυτό  και  μέσα  σε  10  μέρες  ο  διαγωνισμός  που  ήδη  έχει  προκηρυχθεί  

εδώ  και  2  μήνες  θα  βγάλει  τα  αποτελέσματα  της  καινούργιας 

στελέχωσης του Κέντρου Υγείας.

Αυτό  όμως  που  έχει  σημασία  και  αυτό  που  παίζει  πολύ  σπουδαίο 

ρόλο  για  μας  και  για  την  πόλη  είναι  ότι  το  Κέντρο  Υγείας  δεν  θα 

κλείσει,  μπορεί  αυτό  το  10ήμερο  να  λειτουργεί  με  γιατρούς  από  το 

ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο,  νοσηλευτές από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο,  καθώς 

επίσης  και  με  τους  μέχρι  χθες  συμβασιούχους  για  10  μέρες  που  θα 

καλυφθούν τα έξοδά τους από ότι  ε ίπε η Υπηρεσία σήμερα.

Και  μέσα  σε  10  μέρες  θα  έχουνε  βγει  τα  καινούργια 

αποτελέσματα,  οι  καινούργιες  συμβάσεις  για  να  συνεχίσει  την  ροή  της 

λειτουργίας  του  Κέντρου  Υγείας.  Η  μεγάλη  μας  ανησυχία  είναι  

πρωτίστως να μην κλείσει  το Κέντρο Υγείας.  

Το  Κέντρο  Υγείας  δεν  θα  κλείσει  λειτουργεί  και  από  κει  και 

πέρα…  Όπως  έχω  πει  κατ’  επανάληψη  εμένα  ως  Δήμαρχο  αυτής  της  

πόλης  δεν  με  ενδιαφέρει  ποιος  θα  εργάζεται  μέσα,  αν  είναι  γιατρός  ο  

κύριος Πουλιάσης ή ο κύριος Λώλος ή ο κύριος Παχατουρίδης.  
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Εμείς  γιατρούς  θέλουμε  και  θέλουμε  να  είναι  ανοιχτό  το  Κέντρο 

Υγείας.  Είναι  γεγονός  όπως  είπαμε  τις  τελευταίες  μέρες  πλάτη  στο 

Κέντρο Υγείας έχει  βάλει  το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν  μπορείτε  να  κάνετε  παρέμβαση,  υπάρχει  μία  διαδικασία,  θα 

σας πω. Λοιπόν κατ’ αρχήν μισό λεπτό.  Όντως υπάρχουν ερωτήσεις,  θα  

τεθούν  οι  ερωτήσεις  και  μετά  αν  θέλει  κάποιος  το  λόγο  από  τους  

συναδέλφους  ένας  από  κάθε  παράταξη  ή  όποιος  θέλει  εφόσον  έχει 

ξεκινήσει σαν έκτακτο θέμα το συγκεκριμένο.  Για ερώτηση ο κύριος…

Κος ΔΗΜΟΤΗΣ:

Μία ερώτηση μπορώ να κάνω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μισό  λεπτό  κύριέ  μου,  προηγούνται  οι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι,  αν 

έχετε την καλοσύνη ένα λεπτό.

Κος ΔΗΜΟΤΗΣ:

Και μετά θα μας δοθεί  λόγος;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εφόσον  κάποιοι  εκπροσωπείτε  κάτι  συγκεκριμένο  και  μου  το 

πείτε,  αν  έχετε  την  καλοσύνη  να  μου  πείτε  ποιοι  θέλετε  να  μιλήσετε  

χωρίς να φωνάζουμε όλοι μαζί  βεβαίως θα δοθεί  λόγος και σε σας.

Είχατε  ζητήσει  το  λόγο  ο  κύριος  Χρονόπουλος;  Όλοι  έχετε 

ζητήσει  το  λόγο.  Θα  ήθελα  να  με  παρακολουθείτε,  ε ίπα  πρώτα  τις  

ερωτήσεις.  Ερωτήσεις  ποιος  έχει;  Η  κυρία  Αθανασοπούλου.  Έχετε  και 

εσείς  κύριε  Τημπλαλέξη;  Ωραία  θα  πάτε  με  την  σειρά  τις 

τοποθετήσεις.  Η κυρία Αθανασοπούλου την ερώτηση.

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

(Ομιλία  εκτός  μικροφώνου)…και  η  δεύτερη  ερώτηση  είναι 

εννοούσατε λειτουργεί  ή υπολειτουργεί;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κοιτάξτε  να  δείτε,  εγώ  γιατρός  δεν  είμαι.  Εγώ  ξέρω  ότι  αυτή  τη 

στιγμή  ο  κόσμος  που  πηγαίνει  εκεί  πέρα  εξυπηρετείται.  Τώρα  πως 

εξυπηρετείται;  Με  καθυστέρηση,  άριστα,  πάρα  πολύ  καλά,  γι’  αυτό 

γιατρός δεν είμαι.  

Όσον  αφορά  την  διαβεβαίωση  δεν  την  δώσανε  σε  μένα.  Όπως 

εξήγησα  δεν  πήγα  μόνος  μου,  πήρα  τον  Διευθυντής  της  μονάδας,  τον 

παθολόγο  που  όλοι  γνωρίσατε  αυτές  τις  μέρες,  γιατί  όλες  οι 
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παρατάξεις  βοηθήσατε  σε  αυτό,  πήρα  τον  Διευθυντή  και  πήγα  σήμερα 

το μεσημέρι εκεί  και την διαβεβαίωση την δώσανε σε αυτόν.

Και  μάλιστα  είπανε  Δευτέρα  πρωί  –  πρωί  θα  την  έχει  και 

εγγράφως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οπότε  να  μπούμε  στις  τοποθετήσεις  λίγο;  Ερώτηση  είπατε; 

Συγνώμη, ο κύριος Κυριακόπουλος έχει  το λόγο.  

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Αν η  Διοίκηση  έχει  πληροφορίες  και  καλώς  έληξαν  οι  συμβάσεις 

θα  παραταθούν,  δεν  είναι  προσδιορισμένο,  θα  παραταθούν  5-10  μέρες 

ή  θα  μετακυληθούν  ακόμα  τι  και  πως,  είναι  ένα  ζήτημα  αξιολόγησης 

στην πορεία.

Το  ζητούμενο  είναι  η  εξής  ερώτηση  που  ζητάω  τώρα.  Εάν  η 

οποιαδήποτε  επαναστελέχωση  πάλι  με  τις  νέες  συμβάσεις,  θα  είναι 

στην  ίδια  βάση,  στην  ίδια  λειτουργικότητα,  στην  ίδια  δομή  και  στα  

ίδια  χαρακτηριστικά  όπως  έχουνε  προσδιοριστεί  σήμερα  από  την 

λεγόμενη γενικότερα λειτουργία του Κέντρου Υγείας Περιστερίου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Δήμαρχος έχει  το λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριε  συνάδελφε  το  Κέντρο  Υγείας  μέχρι  τώρα  λειτουργούσε  με 

22  εργαζόμενους  του  χώρου  υγείας  με  22  συμβασιούχους.  Από  ότι 

έχουνε  πληροφορηθεί  και  οι  ίδιοι ,  από  ότι  ε ίπε  και  το  Υπουργείο 

Υγείας θα ανανεώσει τις 22 συμβάσεις  με 2χρονες συμβάσεις.

Και  μάλιστα  είπανε  θα  κοιτάξουνε  μάλιστα  να  βοηθηθούνε  εκτός 

από  τις  22  συμβάσεις  που  θα  τις  ανανεώσουνε  για  2  χρόνια,  επίσης  να 

είναι  σε  μόνιμη  βάση  είπανε  και  κάποιοι  γιατροί  από  το  ΑΤΤΙΚΟ 

Νοσοκομείο συν νοσηλευτικό προσωπικό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Πλέστης την τοποθέτησή του.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Κύριε  Πρόεδρε,  αγαπητοί  συνάδελφοι  σαν  παράταξη  εμείς 

αρκετό  καιρό  είχαμε  επισημάνει  τους  κινδύνους  που  ελλοχεύουν  στο 

να κλείσει  το Κέντρο Υγείας του Μπουρναζίου.  

Είχαμε  δηλώσει  τότε  ότι  ε ίμαστε  παρόντες  να  βοηθήσουμε  την 

όποια  προσπάθεια γίνεται  ούτως ώστε  να μην  κλείσει  ούτε  μία μέρα το 
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Κέντρο  Υγείας  γιατί  έχουμε  συνειδητοποιήσει  πλέον  όλοι  στο 

Περιστέρι  ότι  αποτελεί  μια  μονάδα  η  οποία  είναι  στο  πλευρό  του  κάθε 

ασθενή  ανά  πάσα  στιγμή  και  όπως  διαπιστώσαμε  και  σε 

ανασφάλιστους συμπολίτες μας.

Δυστυχώς  δεν  μας  ζητήθηκε  καμία  βοήθεια  από  την  Δημοτική 

Αρχή ούτως ώστε να μην φτάσουμε στην ώρα μηδέν του προβλήματος.

Εν  πάση  περιπτώσει  όμως  φτάσαμε  στην  ώρα  μηδέν  και  με 

μικρομπαλώματα  κατόρθωσε  η  Δημοτική  Αρχή,  οι  υπόλοιπες 

παρατάξεις,  οι  πολίτες  του  Περιστερίου  κατορθώσαμε  όλοι  μαζί  να 

κρατήσουμε  αυτό  το  Κέντρο  Υγείας  ανοιχτό,  ούτως  ώστε  να 

λειτουργήσει  κανονικά  μετά  από  10  μέρες  που  οι  συμβάσεις  θα 

ανανεωθούνε των γιατρών και των νοσηλευτών.

Εκείνο  που  πρέπει  να  δώσω  είναι  συγχαρητήρια  και  όλο  το 

Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει  να δώσουμε συγχαρητήρια  στον Διευθυντή 

του  Κέντρου  Υγείας,  γιατί  από  την  πρώτη  στιγμή  δήλωσε  ο  άνθρωπος 

ότι  ο  ίδιος  θα  παραμείνει  εκεί  και  αμισθή,  μαζί  με  όλο το  νοσηλευτικό 

προσωπικό.

Και  σε  όλο  το  νοσηλευτικό  προσωπικό  του  Κέντρου  Υγείας 

πρέπει  να  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  τους  αποδώσουμε  τα  εύσημα. 

Εμείς  από την πρώτη στιγμή σαν  παράταξη πήγαμε τόσο εγώ όσο και  ο 

κύριος  Δημητρίου  και  η  κυρία  Φουντά  ήμασταν  παρόντες  δίπλα  στο 

Δήμαρχο,  ενημερωθήκαμε.

Εκείνο  που  θα  πρέπει  να  κοιτάξουμε  είναι  όταν  με  το  καλό 

τελειώσουνε  αυτές  οι  συμβάσεις  και  προσληφθεί  το  νέο  προσωπικό  ή 

το  ίδιο  προσωπικό  που  απασχολείται  αυτή  τη  στιγμή  στο  Κέντρο 

Υγείας,  δεν  ξέρω  την  διαδικασία,  εκείνο  που  θα  πρέπει  επειδή  το 

Κέντρο  Υγείας  αυτό  είναι  μία  μονάδα  η  οποία  μπορεί  να  λειτουργήσει  

και  από  μόνο  της  σαν  ανεξάρτητη  μονάδα,  πρέπει  όλοι  μαζί  σαν 

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουμε  απόφαση  να  διεκδικήσουμε  και 

περισσότερες  θέσεις  εργασίας,  ούτως  ώστε  να  επανδρωθεί  όλο  αυτό  το 

νοσηλευτικό ίδρυμα.

Γιατί  πραγματικά είναι  ένα νοσηλευτικό ίδρυμα το οποίο δεν έχει  

να  ζηλέψει  σε  κάτι  από  τα  πιο  μεγάλα  νοσοκομεία  και  κλινικές,  ούτως 

ώστε  να  μπορεί  να  έχει  και  περισσότερες  ειδικότητες  και  να 

εξυπηρετεί  περισσότερους ανθρώπους.  
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Να λειτουργεί  σε  24ωρη βάση.  Έχει  την δυνατότητα να φιλοξενεί 

για  μία  νύχτα  ακόμα να  νοσηλεύει  και  ανθρώπους.  Και  πρέπει  αυτό  να 

το  διεκδικήσουμε  όταν  με  το  καλό  λέω  και  πάλι  τελεσιδικήσουνε  οι 

συμβάσεις,  ανανεωθούν οι  συμβάσεις  των νοσηλευτών.  

Θα  θέλαμε,  εδώ  η  μόνη  μας  ένσταση  πραγματικά  το  λέω  κύριε 

Δήμαρχε,  πήρατε  μόνος  σας  αυτό  το  θέμα  επάνω  σας,  έτσι 

αποφασίσατε  έτσι  κρίνατε,  νομίζω  ότι  θα  ήτανε  καλύτερα  να  ζητάνε, 

σας  είχαμε  δηλώσει  από  την  πρώτη  στιγμή  ότι  ε ίμαστε  στο  πλευρό  της 

Δημοτικής  Αρχής να  βοηθήσουμε  ούτως ώστε  να  μην φτάνουμε  σε  ώρα 

μηδέν.  Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ευχαριστώ. Ο κύριος Χρονόπουλος έχει  το λόγο.  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Πρόεδρε,  κύριε  Δήμαρχε,  κύριοι  συνάδελφοι,  αγαπητοί 

συγκάτοικοι,  συμπολίτες  με  τα  προβλήματα  στην  υγεία  ο  καθένας  από 

όποια πλευρά και αν κάθετε.

Το  μεγαλύτερο  ζήτημα  στο  Κέντρο  Υγείας  κύριε  Δήμαρχε  είναι 

ότι  φτάσαμε  στην  ώρα  και  πέντε  και  ζητάμε  το  ελάχιστο.  Σε  μία 

περίοδο  που  η  κρίση  έχει  δημιουργήσει  τεράστια  προβλήματα  για  τα 

ζητήματα  υγείας  σε  όλη  την  κοινωνία  με  τους  ανασφάλιστους,  με  την 

προσπάθεια  που  καταβάλουν  όλοι  για  τα  ζητήματα  των  Κοινωνικών 

Ιατρείων  τα  οποία  όσον  αφορά  το  Δημοτικό  δεν  καλολειτουργεί , 

έχουμε  ένα  Κέντρο  Υγείας  που  θα  σας  πω  μόνο  μία  παράμετρο  για  να 

κατανοήσετε το εύρος και την δυναμική του.

Ότι  μόνο  τα  αντιδραστήριά  του  και  τα  μηχανήματα  των 

εργαστηρίων,  επειδή  έχω  την  τιμή  να  είμαι  και  Διευθυντής  σε  ένα 

ΕΟΠΥΥ  της  περιοχής,  αθροιστικά  και  τα  δυο  υποκαταστήματα  του 

ΙΚΑ  του  Περιστερίου  και  του  Αγίου  Ιεροθέου  οι  αναλυτές  είναι  πολύ 

καλύτεροι  και  πιο δυναμικοί  και  μπορούν  να παράξουν πολύ παραπάνω 

παραγωγή  εργαστηριακών  αναλύσεων  από  ότι  τα  δυο  ΙΚΑ  και 

παραπάνω και σε αναλύσεις  και σε αριθμούς.

Αντιλαμβάνεστε  τι  λέω;  Δηλαδή  καθημερινά  έχετε  οπωσδήποτε 

συναδέλφους  σας,  συμπολίτες  σας  που  πάνε  στα  διάφορα  Κέντρα 

Υγείας  και  στα  ιδιωτικά  και  ζητάνε  από  τους  γιατρούς  εργαστηριακές 

αναλύσεις  όταν  το  Κέντρο  Υγείας  μόνο  του  με  μία  μικροβιολόγο  η 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

15



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

οποία  ήτανε  έγκυος  μέχρι  προχθές  και  δεν  λειτουργούσε  δεν  μπορεί  να 

παράξει  τίποτα.

Μπορώ  να  σας  πω  και  άλλα  ζητήματα  που  τα  γνωρίζω.  Σας  λέω 

μόνο  αυτό  για  να  είναι  καθαρό.  Δηλαδή  φτάσαμε  στο  και  πέντε  και 

ζητάμε  20  συμβάσεις,  όταν  πάλι  με  τις  20  συμβάσεις  δεν  θα 

λειτουργούν,  γιατί  χωρίς  υπόλοιπο  προσωπικό  παραϊατρικό  στους 

υπόλοιπους χώρους δεν θα δουλέψει ούτε το φυσικοθεραπευτήριο,  ούτε 

το υπέρηχο,  ούτε τίποτα.  

Μία  παράμετρος  είναι  αυτή.  Δεύτερη  παράμετρος  κύριοι  είναι 

ουσιαστικά  για  να  πω  και  για  το  θεωρητικό  υπόβαθρο  της  ιστορίας,  

όλη η ιστορία της πρωτοβάθμιας  φροντίδας  της υγείας  ξεκίνησε από το  

1978.  

Στο σημείο 8 εκείνης της διακήρυξης…είπανε ότι  οι  Κυβερνήσεις 

μέχρι  το  2000  το  βλέπανε,  20  –  30  χρόνια  πίσω,  40  χρόνια  μπροστά, 

ότι  για  να  λειτουργήσουνε  με  εξωνοσοκομειακούς  θεσμούς  δηλαδή 

Κέντρα  Υγείας  πρέπει  να  καταβληθεί  μεγάλη  πολιτική  εξουσία  δύναμη 

για  να  μπορέσει  να  λειτουργήσουνε  εξωνοσοκομειακοί  θεσμοί  και 

πολλά  χρήματα,  πολλοί  πόροι  δηλαδή  ανθρώπινοι  και  οικονομικοί  έξω 

από τα νοσοκομεία.

Αυτή  τη  στιγμή  αυτό  που  ζητήσατε  κύριε  Δήμαρχε  να  δουλεύει 

το  Κέντρο  Υγείας  κάτω  από  το  ΑΤΤΙΚΟΝ  ουσιαστικά  μιλάτε  για  δυο 

ξένους  στην  ίδια  πόλη.  Δηλαδή  αν  το  ΑΤΤΙΚΟΝ  που  δεν  έχει 

ουρολογική  κλινική  που  δεν  έχει  ουρολόγους  διώξει  από  εκεί 

προσωπικό τι  θα κάνει;  

Ο  στόχος  είναι  τα  Κέντρα  Υγείας  να  αρθρωθούν  στα  αστικά 

κέντρα.  Και  να  ξέρετε  ότι  τούτο  εδώ  το  Κέντρο  Υγείας  Περιστερίου 

είναι  το  δεύτερο  αστικό  κέντρο  στην  Ελλάδα.  Το  πρώτο  φτιάχτηκε 

στον Βύρωνα.

Άρα  λοιπόν  είναι  ένα  καινούργιο  μοντέλο  που  από  την  αρχή  το 

πάμε  από  κάτω.  Αντί  λοιπόν  να  ζητάμε  το  μέγιστο,  αντί  να  ζητήσουμε 

από  τους  Γραμματείς  να  έρθουν  όλοι  οι  απαραίτητοι  γιατροί,  όλο  το  

απαραίτητο  προσωπικό να δώσει  όλη του τη  δυναμική να δουλεύει  όλο 

το  24ώρο  ξαναμένουμε  ίσα-ίσα  για  να  δουλεύει  μέχρι  τις  8:00  και 

χωρίς να δουλεύει  τίποτα.

Άρα  δηλαδή  εκείνο  που  απαιτεί  σήμερα  και  οι  συμπολίτες  που 

έχουνε  έρθει  γι’  αυτό  και  όλοι  οι  άλλοι  που  ακούνε  για  τις  άλλες 
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αιτίες,  γιατί  μπορεί  να  ήρθανε  για  100 άλλα πράγματα αλλά το  Κέντρο 

Υγείας  μας  ενώνει  όλους,  πρέπει  να  απαιτήσουμε  στο  επόμενο χρονικό 

διάστημα  το  οποίο  επίσης  να  το  πάρουμε  όλοι  μαζί,  γιατί  αποδείχθηκε  

κύριε Δήμαρχε καλές συνεννοήσεις τις προχωρήσατε αλλά για τους 20.

Άρα  δεν  τα  καταφέρατε.  Μία  μάχη  πρέπει  να  την  δώσουμε  όλοι 

μαζί  και  να  σας  βοηθήσουμε.  Σε  τέτοιες  μάχες  έχουμε  δηλώσει  ότι 

είμαστε  δίπλα  σας.  Δεν  παίζουμε  το  ζήτημα  της  επικοινωνίας,  

παίζουμε  το  ζήτημα  της  μάχης  της  αντιπαράθεσης  με  όλους  για  την 

τοπική κοινωνία.

Και  όπου  είμαστε  μαζί  θα  είμαστε  μπροστά  και  στους  δρόμους 

και παντού.  Ευχαριστώ!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Ευχαριστούμε και  εμείς.  Ο κύριος Τημπλαλέξης έχει  το 

λόγο.  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Όσο πιο σύντομα μπορώ.  Κοιτάξτε  να ξεκαθαρίσουμε ότι  αυτό  το 

όλοι  μαζί  που  άκουσα  από  προηγούμενους  ομιλητές  η  Δημοτική  Αρχή 

μπροστά δεν μας καλύπτει .

Δεν  μας  καλύπτει  με  την  έννοια  ότι  πολιτικά  όχι  προσωπικά 

θεωρούμε  ότι  η  Δημοτική  Αρχή  δεν  είχε  ούτε  πρόκειται  να  έχει  

προσανατολισμό  υπεράσπισης  των  λαϊκών  συμφερόντων.  Αυτό  είναι 

πολιτική θέση.

Δεν  μπορεί  δηλαδή  η  συγκεκριμένη  Διοίκηση  και  παρατάξεις  της 

αντιπολίτευσης  να  έχουνε  θέση  υπεράσπισης  υγείας,  πρόνοιας, 

παιδείας,  περίθαλψης,  καθαριότητας το επόμενο θέμα,  θα πούμε και γι’  

αυτό  δεν  έχει  έρθει  η  ώρα,  όταν  μαζί  ψηφίζουνε  επιχειρησιακά 

προγράμματα που είναι  όλα στην λογική της ανταποδοτικότητας.

Ένα  είναι  αυτό.  Δυο,  είπε  ο  Δήμαρχος  εισηγητικά  ότι  θα  γίνει 

διαγωνισμός  αφενός,  αφετέρου  θα  ανανεωθούν  οι  συμβάσεις.  Συγνώμη 

τώρα  από  την  εμπειρία  που  έχω  και  δεν  χρειάζομαι  φροντιστήριο 

Δήμαρχε  είμαι  παλιός  εδώ  μέσα,  το  ένα  αναιρεί  το  άλλο  δεν  το 

προϋποθέτει.

Εν  τέλει  ποια  είναι  η  δέσμευση;  Ας  υποθέσουμε  ότι  είμαι 

καλοπροαίρετος  την  παρούσα  στιγμή.  Η  δέσμευση  δεν  εξετάζω  αν 

είναι  προφορική  ή  γραπτή,  σιγά  μην  δώσουνε  γραπτή  δέσμευση,  κατά 
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καιρούς  εδώ  μέσα  έχει  γίνει  σόου  με  το  αν  θα  πάρουμε  γραπτή  ή 

προφορική.

Εμείς  λέμε  ότι  είναι  συγκεκριμένος  προσανατολισμός 

ισοπέδωσης  και  της  υγείας.  Το  θέμα  για  μας  δεν  είναι  αυτό,  το  θέμα 

είναι  τι  ακριβώς  θα  γίνει  και  πως.  Εν  πάση  περιπτώσει  θα 

εξυπηρετούνται  οι  πολίτες  που  αν  το  θέλετε  λόγω  του  γεγονότος  της  

υποβάθμισης  του  ΙΚΑ του  κλεισίματος  και  της  υποβάθμισης  δημόσιων 

νοσοκομείων  που  γειτνιάζουν  με  το  Περιστέρι  όπως  το  ΑΤΤΙΚΟ  και 

της Αγίας Βαρβάρας είχανε εκεί  ένα αποκούμπι.

Δεν  το  έχουνε  πια.  Δεν  το  έχουνε  με  την  έννοια  ότι  και  η  υγεία 

είναι  επιχείρηση.  Και  είναι  επιχείρηση  γιατί  είναι  κερδοφόρα,  γιατί 

έχουνε  ανοίξει  οι  ασκοί  του  Αιόλου  σε  κάποιες  παροχές  που  κάποτε 

θεωρούνταν δεδομένες.

Γιατί  η  συγκυβέρνηση  Νέας  Δημοκρατίας,  ΠΑΣΟΚ  και  ΔΗΜΑΡ 

που  έχουνε  στηρίξει  πολιτικές  παρατάξεις  εδώ  μέσα  υπηρετούν  αυτή 

την  πολιτική,  που  είναι  υποταγμένη  στην  λογική  της  Ευρωπαϊκής 

Ένωσης κλπ,  κλπ,  κλπ για να μην πλατειάσω, ένα.

Δύο,  δεν  ξέρω  αν  θυμάστε  πόσοι  είχατε  φωτογραφηθεί  από  τους 

παρισταμένους  στην  έναρξη  λειτουργίας  του  Κέντρου  Υγείας.  Και 

δώσ’  του  από  εδώ,  και  δώσ’  του  από  εκεί  και  εν  πάση  περιπτώσει  το 

Περιστέρι στην πρωτοπορία και Κέντρο Υγείας.

Αυτά  τώρα  γι’  αυτή  τη  διαφήμιση,  γι’  αυτή  τη  σπέκουλα  θα 

απολογηθεί  κανένας  από  τους  υπεύθυνους;  Πόσο  μάλλον  παρατάξεις 

πολιτικές  εδώ  μέσα  «ανεξάρτητες»  ή  μη  ανεξάρτητες  οι  οποίες 

στηρίζουν αυτά τα πολιτικά κόμματα.

Να  ξεκαθαρίσω  ότι  ε ίναι  προς  τιμήν  των  εργαζομένων  των 

γιατρών,  που  έτσι  όπως  πάνε  θα  γίνουν  σαν  τους  γιατρούς  χωρίς 

σύνορα,  δεν  υπάρχει  και  κανένα  νοσοκομείο  να  πάνε,  που  άμισθοι 

έστω για 10 μέρες θα προσφέρουν τις  υπηρεσίες τους.

Για  σκεφτείτε  τώρα,  γιατροί  έτσι,  γιατί  οι  άλλοι  ήτανε  μαύροι 

εκεί  στην  Μανωλάδα  οι  εργάτες  γης.  Μπορούν  να  σκεφτούν  να 

τολμήσουνε  να  ζητήσουνε  δεδουλευμένα;  Μα  θα  τους  πυροβολεί 

κανένας Υπουργός Υγείας.  Το έχετε ποτέ σκεφτεί  αυτό;  

Και  δεν  το  λέω  χαριτολογώντας,  είναι  πανάκεια  πλέον  δημόσιο 

πρώην  ΔΕΚΟ  πόσο  μάλλον  στον  ιδιωτικό  τομέα,  ότι  τα  δεδουλευμένα 

αν  και  εφόσον.  Και  με  το  πιστόλι  στον  κρόταφο.  Τελειώνοντας  και 
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ολοκληρώνοντας  θα  πω  ότι  κοιτάξτε  να  δείτε,  εμείς  έχουμε  καταθέσει 

ψήφισμα  στον  Πρόεδρο  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  άμεση 

επαναλειτουργία  του  Κέντρου  Υγείας  και  άμεσα  μονιμοποίηση  του 

ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού.

Με  προσλήψεις  και  κάλυψη  των  κενών  θέσεων.  Τα  άλλα  είναι 

ημίμετρα.  Απαιτούμε  αποκλειστικά  δημόσια,  δωρεάν  υγεία,  παροχή 

ιατρικής βοήθειας με βάση την πρόοδο της ιατρικής επιστήμης.

Δεν  λύνονται  αυτά  με  τρικάκια  και  εθελοντισμό  όπως  φαίνονται  

στα  διάφορα  site  ή  στα  ΜΜΕ  του  Περιστερίου,  ο  τάδε  επικεφαλής  ή 

επίδοξος  Δήμαρχος  άνοιξε  Κοινωνικό Ιατρείο.  Αυτά κοιτάξτε  να  δείτε,  

αυτά συγκαλύπτουν αυτούς  που μας οδήγησαν εδώ.

Δεν  μπορεί  να  καλούνε  σε  κοινωνικά  παντοπωλεία  Δήμαρχοι, 

Αντιδήμαρχοι,  παρατάξεις  αντιπολίτευσης  να  μας  ταΐσουν  ποιοι;  Τα 

μονοπώλια  που  μας  φτάσανε  εδώ  που  μας  φτάσανε;  Κοιτάξτε  να  δείτε 

αγαπητοί  κύριοι  συνάδελφοι  και  της  Διοίκησης  και  της 

αντιπολίτευσης,  αυτό  το  σύστημα  δεν  φτιασιδώνεται,  ούτε  μπορεί  με 

αλλαγή  Κυβέρνησης  εντός  της  Ευρωπαϊκής  Ένωσης  που  προωθεί  αυτή 

την πολιτική να ανοίξει  Κέντρο Υγείας ή οτιδήποτε άλλο.

Αυτό  το  σύστημα  είναι  απάνθρωπο  από  γεννησιμιού  του,  δεν 

φτιασιδώνεται,  ανατρέπεται.  Ευχαριστώ!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Καλησπέρα  και  από  μένα.  Όσον  αφορά  το  ζήτημα  του  Κέντρου 

Υγείας  δεν  είμαστε  εδώ  για  να  συζητήσουμε  την  γνωστή  θέση  της 

Κυβέρνησης να απαξιώσει την δημόσια υγεία.

Και  επίσης  δεν πιστεύουμε τίποτα από αυτά που μας  ανακοινώνει 

το  Υπουργείο  όσον  αφορά  είτε  την  πληρωμή  των  δεδουλευμένων,  είτε 

το  ότι  θα  ολοκληρωθεί  ο  διαγωνισμός  και  θα  προσληφθούν  οι 

άνθρωποι ή θα ανανεωθούν οι  συμβάσεις,  ότι  γίνει  από τα δυο.

Δεν  τα  πιστεύουμε  διότι  ε ίναι  αναξιόπιστοι.  Αν  ήθελαν  κάτι  να 

κάνουν  τουλάχιστον  θα  στέλνανε  γραπτές  δεσμεύσεις  που  δεν  τις 

στέλνουνε.  Από  όσο  ενημερώθηκα  εγώ  οι  εργαζόμενοι  του  Κέντρου 

Υγείας  για  να  συνεχίσουνε  να  λειτουργούν  το  Κέντρο Υγείας  αυτές  τις  

μέρες  και  δωρεάν  ζήτησαν  γραπτή  επιβεβαίωση είτε  από  το  Υπουργείο 
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Υγείας  είτε  από το  ΚΕΛΠΝΟ ότι  τους  δίνουν  την  άδεια  να  μπορούν  να 

συνταγογραφούν,  να μπορούν να εξετάζουν τον κόσμο.

Την  οποία  γραπτή  άδεια  από  το  Υπουργείο  Υγείας  ή  από  το 

ΚΕΛΠΝΟ δεν  την  πήρανε  ποτέ.  Τώρα είπανε  ότι  την  Δευτέρα το  πρωί-

πρωί  θα  τους  την  δώσουνε.  Άρα  να  είμαστε  ξεκάθαροι  το  Κέντρο 

Υγείας  είναι  ανοιχτό  αλλά  υπολειτουργεί .  Υπολειτουργεί  με  τους 

γιατρούς του ΑΤΤΙΚΟΥ Νοσοκομείου.

Οι  οποίοι  γιατροί  του  ΑΤΤΙΚΟΥ  Νοσοκομείου  δεν  κάνουνε  κάτι 

άλλο,  δηλαδή  κάποιους  ανθρώπους  που  θα  τους  εξυπηρετούσαν  στο 

ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο,  το  οποίο  έχουμε  ενημερωθεί  από  τους 

εργαζόμενους  έχει  ένα  σωρό  ράντζα,  δεν  μπορεί  να  εξυπηρετήσει  τον 

κόσμο,  αυτό  το  νοσοκομείο  στέλνει  κόσμο  να  στελεχώσει  μία  άλλη 

μονάδα.

Δεν  κάνουμε  απολύτως  τίποτα  με  αυτά.  Οπότε  πρέπει  να 

συζητήσουμε  τι  θα  κάνουμε  από  δω  και  πέρα  και  πως  θα  χειριστούμε 

την  κατάσταση.  Πιστεύουμε  ότι  χρέος  της  Διοίκησης  και  των  άλλων 

δημοτικών  παρατάξεων  είναι  να  αναλάβουμε  να  γιγαντώσουμε 

συγκεντρώσεις που αφορούν το Κέντρο Υγείας.

Και  να  διεκδικήσουμε  από  αυτούς  που  μας  στερούν  την  δημόσια 

υγεία  για  την  οποία  καταβάλουμε  τεράστιους  φόρους  και  εισφορές  να 

λυθούν  άμεσα  τα  ζητήματα.  Γνώμη  μας  είναι  ότι  όλο  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  πρέπει  να  μπει  μπροστά  να  διεκδικήσουμε  τις  παροχές 

υγείας.

Η άμεση επαναλειτουργία  του Κέντρου Υγείας  θα πρέπει  να είναι 

πρωταρχικός  στόχος  γιατί  το  κλείσιμό  του  μπορεί  να  είναι  οριστικό. 

Από κει  και  πέρα όμως έχουμε  και  πολύ δρόμο ακόμα μέχρι  την 24ωρη 

λειτουργία  του,  την  ολοκληρωμένη  λειτουργία  των  μονάδων  του 

ΕΟΠΥΥ  και  την  λύση  των  μεγάλων  προβλημάτων  των  νοσοκομείων 

που υπάρχει  στην Περιφέρεια,  εδώ στην Περιφέρειά μας.

Πιστεύουμε  ότι  οφείλουμε  να  βρισκόμαστε  στις  συγκεντρώσεις 

που  διοργανώνονται  από  τις  Επιτροπές  Κατοίκων.  Να  τις  καλούμε,  να 

καλούμε  τον  κόσμο να βρίσκεται  εκεί .  Επίσης  πρέπει  να  τους  δώσουμε 

να  καταλάβουν  με  συγκεντρώσεις  και  στο  Υπουργείο  Υγείας  που  θα 

διοργανωθούν  από  εμάς  όλους,  ότι  δεν  μπορούμε  να  κάνουμε  ούτε  ένα 

βήμα πίσω στην προστασία της υγείας μας.
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Μια  μικρή  ενημέρωση,  ξέρετε  ότι  αυτό  το  ζήτημα  είναι  στο 

στόμα  όλων  των  πολιτών  του  Περιστερίου.  Πήραμε  ανακοίνωση  από 

τον  Σύλλογο  Έλλη  Αλεξίου  ενημερώθηκα  ότι  έβγαλε  ανακοίνωση  και 

οι  Εθελοντές  Αιμοδότες  βγάλανε  ανακοινώσεις  και  αυτά  μπορούμε  να 

τα χρησιμοποιήσουμε Δήμαρχε στις όποιες διεκδικήσεις μας.

Και  θέλω να  πω μόνο  δυο  λόγια  ακόμα,  η  δύναμη των  Δημάρχων 

και  των  επικεφαλείς  και  των  Δημοτικών  Συμβούλων  δεν  είναι  ότι  θα 

πάμε  και  να  κάνουμε  φασαρία.  Η  δύναμή  μας  είναι  ο  κόσμος  που  μας 

ψήφισε.  Ο  κόσμος  που  μας  ψήφισε  και  μας  στήριξε  να  βρισκόμαστε  

εδώ είναι η δύναμή μας.

Πρέπει  να  τον  καλέσουμε  να  αποτελέσει  ασπίδα  των  δομών 

υγείας.  Άμεσες  πρωτοβουλίες  να  συγκεντρωθεί  ο  κόσμος  και  στο 

Κέντρο  Υγείας  και  στο  Υπουργείο.  Αυτοί  θα  δώσουνε  τη  λύση,  πρέπει  

να είμαστε οριστικοί.

Συνάδελφοι  και  οι  συμπολίτες  μας,  αυτή  η  μάχη  πρέπει  να  είναι 

μεγάλη  και  νικηφόρα.  Αν  την  χάσουμε  σειρά  έχουνε  τα 

υποκαταστήματα  του  ΕΟΠΥΥ.  Σειρά  έχει  το  ΑΤΤΙΚΟ,  σειρά  έχουν  τα 

άλλα  νοσοκομεία.  Να  πάρουμε  τις  πρωτοβουλίες  να  πιέσουμε  εμείς  με 

τον κόσμο.  Ευχαριστώ!

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η κυρία Αθανασοπούλου έχει  το λόγο.  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Εγώ  θέλω  να  πω  ότι  έχουμε  μπαφιάσει  από  υποσχέσεις  και  από 

διαβεβαιώσεις.  Και  ότι  τελικά  δεν  οδηγήσανε  πουθενά.  2  μήνες  τώρα 

μας  διαβεβαιώνει  το  Υπουργείο  Υγείας  δια  του  Δημάρχου  ότι  δεν  θα 

κλείσει  το Κέντρο Υγείας,  ότι  θα συνεχίσει  να λειτουργεί .

Το Κέντρο  Υγείας  αυτή  τη  στιγμή δεν  λειτουργεί,  υπολειτουργεί . 

Από  δυο  γιατρούς  από  το  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο,  ένα  παθολόγο  και 

έναν  καρδιολόγο,  που  δεν  κάθονται  όλη  την  ημέρα,  κάθονται  κάποιες 

ώρες.

Το  προσωπικό  που  είναι  απολυμένο  επειδή  δεν  είναι 

κατοχυρωμένο  και  δεν  είναι  υπεύθυνο  ούτε  να  συνταγολογεί ,  ούτε  να 

γνωμοδοτεί  υπάρχει  εκεί  δια  της  φυσικής  παρουσίας  του,  μάλιστα 

χωρίς να φοράει και τα ρούχα της δουλειάς.
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Λοιπόν  αν  αυτό  το  πράγμα  το  λέμε  λειτουργεί ,  εγώ  με 

συγχωρείτε  αλλά  στην  ελληνική  γλώσσα  αυτό  σημαίνει  πολύ-πολύ 

υπολειτουργεί .  

Γιατί  όπως  είναι  γνωστό  και  σε  όλους  τους  κατοίκους  από  το 

γράμμα  του  Διευθυντή  για  όλη  την  γκάμα  των  ειδικοτήτων  και  των 

λειτουργιών  που  μπορεί  να  προσφέρει  πραγματικά  οι  δυο  παθολόγοι 

και  οι  δυο  καρδιολόγοι  που  στην  συνέχεια  γίνανε  ένας  και  ένας  για 

λίγες  ώρες  πραγματικά  σαν  περιφερόμενος  θίασος  για  ένα  τέτοιο 

σημαντικό  ζήτημα  όπως  είναι  η  υγεία,  που  δεν  είναι  συνάδελφοι  η 

υγεία και συνδημότες ένα πεδίο πειραματισμού.

Δεν είναι  δυνατόν ένας οποιοσδήποτε γιατρός που ασκεί,  έχει  μία 

πείρα  στο  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο  να  έρθει  εδώ  και  να  κάνει  τη  δουλειά 

που κάνανε οι  εδώ γιατροί.

Είναι  σα  να  λες  ένας  αεροπόρος  που  οδηγεί  Μπόινγκ  ξαφνικά  να 

τον  πάρεις  και  να  οδηγήσει  ντακότα.  Δεν  μπορείς  δηλαδή  έναν 

παθολόγο  του  Εθνικού  Συστήματος  Υγείας  να  το  εξισορροπήσεις  με 

έναν που παρέχει  υπηρεσίες και συνταγογραφεί.

Είναι  δηλαδή  το  θέμα  της  υγείας  πάρα  πολύ  λεπτό  και  έχει  

μεγάλη  εξειδίκευση,  πέρα  από  το  ότι  δεν  λειτουργεί  πλήρως.  Και  εδώ 

είμαστε  κύριε  Πουλιάση  για  να  κρίνουμε  και  την  κεντρική  πολιτική. 

Γιατί  κανένα  επιμέρους  πρόβλημα  δεν  είναι  ξεκομμένο  από  την 

κεντρική πολιτική.  

Και  μάλιστα  και  το  ίδιο  αυτό  το  πρόβλημα  του  Κέντρου  Υγείας 

δεν  είναι  ξεκομμένο  από  το  πρόβλημα υγείας  και  υπολειτουργίας  όλων 

των  νοσοκομείων  στα  δυτικά,  που  ενώ  το  κεντρικό  επιχείρημα  είναι 

ότι  πρέπει  να  συγχωνευτούν  σαν  τα  σχολεία  γιατί  τάχα  μου  η 

δυναμικότητά  τους  είναι  μικρή  και  υπολειτουργούν  και  άρα  πρέπει  να 

συγχωνεύσουμε.

Αυτό  δεν  ευσταθεί  από  τη  στιγμή  που  παραδείγματος  χάρη  το 

Νοσοκομείο  το  ΑΤΤΙΚΟ  που  έχει  600-650  κλίνες  κάθε  μέρα  έχει  και 

150  ράντζα.  Μία  δηλαδή  κλινική  μέσα  σε  μία  άλλη  κλινική.  Λοιπόν, 

αυτή  η  πολιτική  εκπορεύεται  από  την  πολιτική  των  μνημονίων,  του 

μεσοπρόθεσμου  που  ψήφισαν  αυτή  η  Κυβέρνηση  της  υποταγής  κάτω 

από  τις  εντολές  της  Τρόικας  του  εξωτερικού  και  κάνουνε  αυτή  την 

πολιτική με τις  συγχωνεύσεις.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

22



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Και  αυτή  η  πολιτική  δεν  ισοδυναμεί  βέβαια  μόνο  ότι  διάλυση, 

κατάρρευση της  δημόσιας  και  δωρεάν παιδείας,  σημαίνει  Κυβέρνηση…

και ΔΝΤ αλλά σημαίνει  και ότι  κάποιοι  κερδίζουνε πάρα πολύ χρήμα.

Και  αυτοί  ε ίναι  οι  ιατρικοί  όμιλοι  που  έχουνε  πεταχτεί  σαν 

μανιτάρια  και  που  κατά  συρροή  αυτά  τα  κέντρα  τα  δημόσια  στέλνουν  

πελατεία  σε  αυτούς.  Στέλνει  πελατεία  συμπολίτες  το  ΝΙΚΑΙΑΣ  όταν 

του έχει  χαλάσει εδώ και 2  χρόνια ο αξονικός τομογράφος,  όταν ζητάει  

να  του  πάει  ο  αξονικός  τομογράφος  του  ΙΚΑ  Πατησίων  που  έκλεισε  

και αυτό δεν εισακούγεται.

Με  αποτέλεσμα  κάθε  εβδομάδα  να  στέλνονται  ένα  σωρό  πελάτες 

στους  ομίλους  τους  ιατρικούς  τους  ιδιωτικούς  που  θησαυρίζουν.  Άρα 

δεν  σημαίνει  μόνο  μία  πολιτική  επειδή  δεν  υπάρχουν  λεφτά  και  λύση 

είναι  ο  ιδιώτης,  αλλά  είναι  παροχετεύεται  δηλαδή  συγκεκριμένη 

πελατεία και πλούτος σε ιδιώτες.  Αυτό κάνει  το κράτος.

Λοιπόν,  αυτή  η  πολιτική  δεν  πρέπει  να  περάσει.  Πρέπει  να 

αντιμετωπιστεί  ενιαία.  Θέλεις τίποτα Πρόεδρε; 

Κα ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Συγνώμη εγώ του μίλησα.

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Αυτή η  πολιτική  δεν  πρέπει  να  περάσει,  πρέπει  να  αντιδράσουμε. 

Δεν  μπορεί  να  λυθεί  από  κανέναν  Δήμαρχο,  από  κανέναν  Αντιδήμαρχο 

όσες επισκέψεις  και  αν κάνει  στους  διαδρόμους των Υπουργείων.  Αυτή 

η πολιτική δεν έχει  ωφελήσει ποτέ κανένα.

Η πολιτική  που να το  πάρει  ο  κόσμος  στα  χέρια  του,  του  να γίνει 

όσο  πιο  πολύ  δυνατόν  ευρέως  γνωστό  αυτή  είναι  η  μόνη  λύση.  Ρίξανε 

οι  μεγάλες  διαδηλώσεις  3  Κυβερνήσεις.  3  Κυβερνήσεις  ρίξανε.  Μια 

μεγάλη  λοιπόν  πορεία  εδώ  στο  Περιστέρι  θα  κάνει  να  καταλάβουν 

αυτούς που διαβεβαιούν και υπόσχονται ότι  δεν μασάμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πολύ  ωραία.  Έχετε  προσωπικό  ζήτημα;  Εάν  υπάρχει  προσωπικό 

θα  μου  πείτε,  γιατί  πάει  καλά  η  κουβέντα,  σε  τι  συνίσταται  το 

προσωπικό για να καταλάβουμε.

Κα ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Αναφέρθηκε το όνομά μου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Το  ότι  αναφέρθηκε  το  όνομά  σας  δεν  σας  εξύβρισε,  δεν  σας 

κατηγόρησε  θεωρώ.  Αν  υπάρχει  τέτοιο  θέμα  πρέπει  να  το  αναφέρεται 

στο  Δημοτικό  Συμβούλιο,  αν  δεν  υπάρχει  συνεχίζουμε.  Κλείνει  ο 

Δήμαρχος.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Στο  μικρόφωνο  να  πάτε,  στο  μικρόφωνο.  Πείτε  όμως  και  το 

όνομά  σας  για  τα  πρακτικά  και  τι  ακριβώς  εκπροσωπείτε  για  να 

καταγράφεται.

Κος ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ:

Ευχαριστώ  κατ’  αρχήν  που  μας  δίνετε  το  λόγο.  Λέγομαι 

Στρατινάκης  Γιώργος,  εκπροσωπώ  την  Επιτροπή  Πρωτοβουλία 

Κατοίκων  και  Φορέων  του  Περιστερίου  για  την  υπεράσπιση 

λειτουργίας  του Κέντρου Υγείας.

Θέλουμε  να  αναφέρουμε  ορισμένα  πράγματα.  Κατ’  αρχήν  σαν 

Πρωτοβουλία  Κατοίκων  του  Περιστερίου  για  την  υπεράσπιση  του 

Κέντρου  Υγείας  εδώ  και  40  μέρες  κάνουμε  μία  προσπάθεια  σύμφωνα 

με τις  δυνάμεις  μας να ενημερώσουμε και  να ευαισθητοποιήσουμε τους 

Περιστεριώτες  απέναντι  στο  πρόβλημα  που  υπάρχει ,  το  υπαρκτό 

σχετικά με τη λειτουργία του Κέντρου Υγείας,  πρώτον.

Δεύτερο,  αυτά  που  ακούστηκαν  κυρίως  από  μέρους  του  κυρίου 

Παχατουρίδη  του  Δημάρχου  είναι  ένα  μέρος  της  αλήθειας.  Η 

πραγματικότητα που έχουμε αυτή τη  στιγμή μέχρι  αυτή τη  στιγμή είναι  

η  εξής:  κατ’  αρχήν  το  Κέντρο  Υγείας  σήμερα  λειτουργεί  μονάχα  με  6  

ειδικότητες από τις  14 που προβλέπει  το οργανόγραμμά του.

Δεν  λειτουργεί  σταθμός  πρώτων  βοηθειών  παρόλο  που  έχει  την 

υποδομή  για  να  λειτουργήσει.  Ο  Διοικητής  τις  τελευταίες  μέρες  εκτός 

από  την  δικιά  του  ειδικότητα  που  είναι  παθολόγος  ασκεί  ταυτόχρονα 

άλλες  4  ειδικότητες.  Ασκεί  του  καρδιολόγους,  του  ορθοπεδικού,  μέχρι  

και του ψυχικού αναλυτή – ψυχιάτρου,  αυτή τη στιγμή.

Τρίτων,  έγιναν  προσπάθειες  τις  τελευταίες  μέρες  υποσχόμενος  ο 

Διοικητής  του  ΚΕΛΠΝΟ  ότι  θα  λειτουργήσει  προσωρινά  το  Κέντρο 

Υγείας  όχι  ανανεώνοντας  τις  συμβάσεις  των  γιατρών  που  σήμερα 

εργάζονται  εκεί  αλλά δίνοντάς  του τη δυνατότητα να παρέχουν ιατρική 

περίθαλψη νόμιμα.

Γιατί  στην  περίπτωση  που  δεν  έχουνε  κάτι  στα  χέρια  τους  δεν  

έχουνε  το  δικαίωμα να  παρέχουνε  ιατρική  περίθαλψη.  Στην  συνάντηση 
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που  έγινε  σήμερα  του  κυρίου  Δημάρχου  με  τον  Διοικητή  ειπώθηκε  ότι  

μέχρι  τις  3:00  η  ώρα  θα  έχει  σταλεί  το  φαξ.  3:30  η  ώρα  τελευταία  

επικοινωνία  με  τον  Διοικητή  του  Κέντρου  Υγείας  φαξ  τέτοιο  δεν  έχει  

σταλεί.

Τέταρτο  ζήτημα,  από  το  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο  εμείς  διαφωνούμε 

με  αυτή  τη  λύση.  Τούτη  τη  στιγμή  το  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο 

υπολειτουργεί ,  650  ασθενείς  δέχεται  την  ημέρα  συν  150  κρεβάτια. 

Θεωρούμε  ότι  είναι  λύση,  και  δεν  μας  ενδιαφέρει  κύριε  Δήμαρχε  αν 

είναι  λύση  πως θα  λειτουργήσει  το  Κέντρο Υγείας,  εμείς  θεωρούμε  ότι 

μας ενδιαφέρει  και πρέπει  να ενδιαφέρει.

Οποιαδήποτε  περαιτέρω  αποδυνάμωση  του  ΑΤΤΙΚΟΥ 

Νοσοκομείου  λειτουργία  καταστροφικά  για  εκείνο.  Προσέξτε  τώρα, 

από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο εχθές  είχαμε 2 γιατρούς  μόνο στο  Κέντρο 

Υγείας  Περιστερίου  οι  οποίοι  καθίσανε  μέχρι  τις  3:00  η  ώρα.  Σήμερα 

δεν  ήρθε  κανένας.  Ακριβώς  γιατί;  Γιατί  το  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο 

είναι…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Όχι,  όχι  να  τελειώσω.  Να  εξηγήσω  γιατί  δεν  στέκει  η 

επιχειρηματολογία,  δεν  μας  ενδιαφέρει  πως  θα  λειτουργήσει.  Η 

βοήθεια  που  θα  δοθεί  αν  θα  δοθεί  από  το  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο  θα 

είναι  περιστασιακή.

Σήμερα  δεν  ήρθε  κανένας  γιατί  έχει  μπει  σε  κατάσταση 

εφημερίας  το  ΑΤΤΙΚΟ.  Και  κάτι  άλλο,  μέσα  από  κοινοβουλευτική 

διαδικασία  επικοινωνήσαμε  με  τον  Υπουργό  Υγείας  και  μάθαμε  το 

εξής:  ο  διαγωνισμός για  την πρόσληψη γιατρών για  να στελεχωθούν  τα 

Κέντρα Υγείας θα ξαναγίνει .

Δεν  ισχύει  αυτός  που  έγινε  πριν  από  40  μέρες.  Και  αν  δεχθούμε 

ότι  έγινε  πριν  από  40  μέρες  και  θα  ίσχυε  μέχρι  τώρα δεν  είχε  λυθεί  το 

θέμα.  Άρα  το  πρόβλημα  είναι  οξυμένο.  Και  δεν  μιλάμε  για  μία 

εβδομάδα  παράταση  μόνο  της  παρουσίας  αυτών  των  ιατρών 

προεξέχοντος  του  Διοικητή  να  παρέχουνε  ιατρική  περίθαλψη,  μιλάμε 

για πολύ μεγαλύτερο διάστημα.

Άρα  λοιπόν  σημαίνει  ότι  το  καθεστώς  της  υπολειτουργίας  ή  της 

αμφισβήτησης  λειτουργίας  του  Κέντρου  Υγείας  θα  τραβήξει  χρόνο. 

Εμείς  ως  κάτοικοι  έχουμε  κάνει  μέχρι  τώρα  από  την  Κυριακή  σχεδόν 

κάθε μέρα συνέλευση.
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Ζητάμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  σας,  το  Δημοτικό Συμβούλιο  του 

Περιστεριώτικου  λαού  να  πάρει  την  ευθύνη  να  ενημερώσει  τους 

Περιστεριώτες  και  να  τεθούνε  όλες  οι  δημοτικές  παρατάξεις  σε  έναν 

αγώνα  ενημέρωσης  και  διεκδίκησης  του  να  λειτουργήσει  το  Κέντρο 

Υγείας  όχι  μονάχα  με  τους  συμβασιούχους  γιατρούς  αλλά  σε  μόνιμη 

βάση,  σε 24ώρη βάση με όλο το δυναμικό του εν πλήρη λειτουργία.

Αυτό  το  μικρό  διαμαντάκι  στο  Περιστέρι  φτιάχτηκε  από  τα  δικά 

μας τα λεφτά των φορολογουμένων πολιτών και σε καμία περίπτωση δε  

θα πρέπει  να το αφήσουμε να το εξαφανίσουνε από το χάρτη.  Δεν θέλω 

να  σταθώ  στα  πολιτικά  θέματα,  δεν  εκπροσωπώ  σήμερα  κάποιο 

πολιτικό φορέα,  σταθήκατε οι  υπόλοιποι,  ας σταθούνε και άλλοι.  

Το  ζήτημα  για  μας  είναι  να  λειτουργήσει  το  Κέντρο  Υγείας  και 

να  λειτουργήσει  πραγματικά  όχι  με  μπαλώματα.  Και  ο  Δήμος  να 

αναλάβει ευθύνη συγκεκριμένη.  Αυτά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώστε.  Κλείνει  με  την  τοποθέτηση  του  Δημάρχου  και 

προχωράμε στο επόμενο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κατ’  αρχήν  ακούστηκε  προηγουμένως  ότι  πρέπει  να  είμαστε 

εμείς  με  τον  κόσμο.  Και  με  τον  κόσμο είμαστε  αλλά  πρέπει  να  είμαστε 

και με την αλήθεια.

Κύριε  Στρατινάκη  τώρα  αν  εκπροσωπούμε  ή  δεν  εκπροσωπούμε 

πολιτικά  κόμματα  δε  χρειάζεται,  μέσα  σε  αυτή  την  πόλη  όλοι 

γνωριζόμαστε.  Ένα όμως θέλω να πω….

Κος ΣΤΡΑΤΙΝΑΚΗΣ:

Συγνώμη εγώ δεν κρύβω την ταυτότητά μου κύριε Δήμαρχε….

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Δεν σας διέκοψα. Εγώ ήμουνα αυτός  αγαπητέ συμπολίτη που είπα 

εύγε  και  μπράβο  για  ότι  έχετε  κάνει  για  το  Κέντρο  Υγείας.  Αλλά  όμως 

αυτό  το  εύγε  και  μπράβο  για  να  είναι  και  υπογραμμισμένο  πρέπει  να 

πατάει  απόλυτα στην αλήθεια.

Όσο  μιλάγατε  πήρα  αυτόν  τον  άνθρωπο  για  τον  οποίο  και  εσείς  

και  εσείς  και  εσείς  είπατε  καλά  λόγια,  τον  Διευθυντή  του 

νοσοκομείου.  Και  μου  είπε  ποιος  είπε  Δήμαρχε  ότι  σήμερα δεν  ήρθανε 

γιατροί από το ΑΤΤΙΚΟ; 
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Οπότε  μήπως  στην  υπερβολή  μας  για  άλλα  πράγματα  πάμε  και  

αδικούμε  μία  προσπάθεια  που  έχετε  κάνει;  Γιατί  το  κάνετε  αυτό;  Γιατί  

λέτε  ψέματα.  Αυτός  ο  άνθρωπος  που  εσείς  είπατε  μπράβο  και  μπράβο,  

αυτός  ο  άνθρωπος  που  εχθές  παρουσία  όλων  είπε  συγχαρητήρια  στην 

Δημοτική  Αρχή  που  εδώ  και  2  μήνες  είναι  δίπλα  μας,  τώρα  τον  πήρα 

τηλέφωνο γιατί  εγώ πρέπει….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Πρέπει  να  είμαι  συγκεκριμένος.  Όταν  άκουσα  αυτό  και  σας  είπα 

κάνετε  λάθος  και  εσείς  επιμένατε  ότι  δεν  πήγανε  γιατροί  σήμερα,  τον 

πήρα  τώρα  αν  θέλετε  ανοιχτή  γραμμή  τον  ξαναπαίρνουμε.  Εν  τοιαύτη 

περιπτώσει αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητοί…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι  μάθετε  να  ακούτε.  Μιλήσατε  κάποιοι  μάθετε  και  να 

ακούτε  με ψυχραιμία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αγαπητοί  συνάδελφοι  και  αγαπητοί  συμπολίτες  κανείς  μέσα  σε 

αυτή την αίθουσα δεν θα πει  ότι  τα χρήματα που δίνονται  για την υγεία 

των  ελλήνων  πολιτών  όχι  μόνο  δεν  φτάνουνε  αλλά  πιστεύω  ότι  είναι 

και  ντροπή  τα  χρήματα  που  δίνονται  σήμερα  για  την  υγεία  των 

ελλήνων πολιτών.

Θα πρέπει  λοιπόν  η  τρικομματική  πως  την  λέτε,  όπως  και  να  την 

λέτε,  για  μένα  καλή,  κακή,  πάνκακη  Διοίκηση  να  ανοίξει  το  ταμείο 

όποιο  έχει  πρωτίστως  στην  υγεία  και  την  παιδεία  πρέπει  να  είναι  τα 

χρήματα  αυτά  που  πρέπει  για  να  έχει  μία  αξιοπρέπεια  ο  έλληνας 

πολίτης.  

Είπατε  ένα  διαμαντάκι.  Κανείς  δεν  θα  ξεχάσει  ότι  πριν  από  5 

χρόνια  είχαμε  υποσχεθεί  ότι  θα  βάλουμε  τα  δυνατά  μας  να  γίνει  αυτό 

το Κέντρο Υγείας,  πριν  από 5 χρόνια το εγκαινιάσαμε.  Αυτό το Κέντρο 

Υγείας  που  εγκαινιάστηκε  πριν  από  5  χρόνια,  εδώ  με  ομόφωνη 

απόφαση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  ενώ  είναι  ως  περιουσιακό 

στοιχείο  του  Δήμου  γιατί  αγοράστηκε  το  οικόπεδο  και  έγινε,  το 

εκχωρήσαμε  στο  Υπουργείο  Υγείας  για  10-15  χρόνια  για  να  το 

λειτουργεί .

Γιατί  όπως  ξέρετε  οι  Δήμοι,  κανένας  Δήμος  στην  Ελλάδα,  οι 

ΟΤΑ  δηλαδή  δεν  μπορούν  να  λειτουργούν  υγειονομικές  μονάδες.  Το 
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δώσαμε  στο  Υπουργείο  Υγείας  και  εκεί  έπρεπε  να  το  δώσουμε  για  να 

το λειτουργήσει.

Τώρα,  το  Υπουργείο  το  εκχώρησε  στο  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο  για 

να  το  δουλεύει.  Εμείς  σίγουρα  δεν  θα  μπούμε  στα  χωρικά  ύδατα  των 

γιατρών.  Δεν  ξέρω  άκουσα  την  εκλεκτή  συνάδελφο  την  κυρία 

Αθανασοπούλου να λέει  μα πως θα έρθει  ο παθολόγος από το ΑΤΤΙΚΟ;

Θα είναι  κακός Παθολόγος  στο  Κέντρο Υγείας  γιατί  είναι  μεγάλο 

νοσοκομείο  εκεί ,  μικρό εδώ.  Δεν  ξέρω η  κυρία  Αθανασοπούλου μπορεί 

να  έχει  και  γνώσεις  ιατρικές,  εγώ  με  τα  πολύ  λίγα  που  ξέρω  πιστεύω 

ότι  ο  γιατρός  ο  παθολόγος  ή  στο  Ωνάσειο  είναι,  ή  στο  Παπανικολάου 

στην  Θεσσαλονίκη  είναι ,  ή  στον  Ευαγγελισμό  είναι  ή  στο  ΑΤΤΙΚΟ 

Νοσοκομείο  είναι ,  ο  ίδιος  γιατρός  και  την  ίδια  χρησιμότητα  θα  έχει 

και στο μικρότερο Κέντρο Υγείας της χώρας μας.

Τώρα  αυτό  που  λένε  ότι  μα  ο  παθολόγος  στο  ΑΤΤΙΚΟ  πως  είναι 

εδώ πέρα εγώ τα ακούω λιγάκι παράξενα.  Εν τοιαύτη περιπτώσει…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ηρεμήστε  κυρία  μου.  Το  ότι  κρύβεστε  πίσω  από  τον  κόσμο…δε 

σας τιμά.

Κα                        :  

Δεν είμαι  κρυμμένη,  παρακολουθούμε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όχι  λέτε  κουβέντες  που  ακούγονται  και  δεν  συνάδουνε  ούτε  με 

το  ύφος  τους  κουβέντας  ούτε  με  το  θέμα.  Σας  παρακαλώ  πολύ 

συγκρατήστε τα λόγια σας…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κατ’  αρχήν  κύριε  Πρόεδρε  ο  πολίτης  έχει  δικαίωμα  να  λέει  ότι  

θέλει .  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αρκεί να έχει  όρια.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Ο  πολίτης  έχει  δικαίωμα  να  λέει  ότι  θέλει  και  πολλές  φορές  και 

να  φεύγει  λίγο  από  την  ενδεχόμενη  ευπρέπεια  που  επιβάλει  ο  χώρος,  

πολίτης είναι ,  βιώνει  δύσκολες καταστάσεις.

Εγώ  τουλάχιστον  ως  Δήμαρχος  τον  δικαιολογώ.  Κανείς  δεν  είπε 

κύριε  Στρατινάκη  ότι  είναι  υπερήφανος  το  πώς  δουλεύει  το  Κέντρο 
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Υγείας,  είπατε με 6 ειδικότητες.  Από τότε που ξεκίνησε την λειτουργία  

του έχει  6 ειδικότητες.  

Τώρα αν  το οργανόγραμμά του έχει  15  αυτό είναι  ένα άλλο θέμα.  

Εγώ  όμως  λέω  ότι  όπως  λειτουργούσε  μέχρι  εχθές  έτσι  λειτουργεί  και  

σήμερα  και  ασφαλώς  ότι  υπάρχουν  επίπεδα  ανάπτυξης,  κανείς  δεν  το 

αμφισβητεί.  

Ολοκληρώνοντας  πρέπει  να  πούμε  τα  πράγματα  με  το  όνομά 

τους.  Το  Κέντρο  Υγείας  Περιστερίου  δεν  υπάρχει  περίπτωση  να 

κλείσει,  δεν  θα κλείσει.  Το  Κέντρο Υγείας  Περιστερίου λειτουργεί .  Το 

Κέντρο  Υγείας  Περιστερίου  έχει  επίπεδα  ανάπτυξης  ακόμα 

περισσότερα  που  θα  πρέπει  η  κεντρική  εξουσία  –  η  Κυβέρνηση  να  το 

δει.

Και  όχι  μόνο  το  Κέντρο  Υγείας  Περιστερίου  αλλά  και  όλες  τις 

υγειονομικές  μονάδες  της  χώρας  μας  που  επιβάλλεται  να  πέσουνε 

περισσότερα χρήματα για την υγεία των ελλήνων πολιτών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι,  μετά την ενημέρωση και  τις  απόψεις  των επικεφαλείς  και  

όλων των παρευρισκομένων κλείνει  το 1 ο  εκτός ημερησίας θέμα.  

Έχει  κατατεθεί  και  κάποιο  ψήφισμα  από  την  παράταξη  του 

κυρίου  Τημπλαλέξη,  ο  οποίος  το  ανακοίνωσε.  Για  να  μην 

καθυστερούμε και πάρα πολύ τους εργαζόμενους τους οποίους…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Ναι  της  παράταξής  σας  είπα.  Επειδή  παρευρίσκονται  πολλοί 

εργαζόμενοι  αφενός  μου  έχουνε  καταθέσει  και  ένα ζήτημα,  κατ’  αρχήν 

να  τους  χαιρετήσω  έναν-έναν  προσωπικά  και  χαίρομαι  πάρα  πολύ  που 

παρευρίσκονται  έστω  και  εδώ  γιατί  έχουμε  συνεργαστεί  με  τους 

περισσότερους  από  τους  συγκεκριμένους  ανθρώπους,  οι  οποίοι 

κρατάνε ένα βαρύ σταυρό αυτή την εποχή.

Και  με  αφορμή  το  θέμα  τους  σας  παρακαλώ  να  συναινέσουμε 

κατ’  αρχήν  στο  να  συζητήσουμε  το  θέμα  το  οποίο  μου  έχουνε  θέσει  

υπόψη  μου.  Η  Επιτροπή  Εργαζομένων  Καθαριότητας,  που  από  ότι  μου 

αναφέρουνε  αποτελείτε  από  249  υπογραφές  εργαζόμενων  στην 

καθαριότητα  και  όχι  μόνο.  Οπότε  κατ’  αρχήν  με  τη  συναίνεση  του 

Σώματος θα συζητηθεί  το θέμα;  Ομόφωνα; Ομόφωνα λοιπόν συζητείται  

το θέμα.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

29



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Επειδή  τελείωσε  το  θέμα  του  Κέντρου  Υγείας  ποια  ήτανε  η 

απόφασή μας;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μιλήσατε,  πήρατε  απαντήσεις,  ενημερωθήκατε,  ο  καθένας  κρίνει 

τι  κράτησε  από  αυτό,  νομίζω  ότι  ο  καθένας  έχει  άποψη  και  λογική  να 

κρίνει  αν καλύφθηκε ή δεν καλύφθηκε ή ότι  γίνεται.

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Να ψηφίσουμε το ψήφισμα.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Και το ψήφισμα της Λαϊκής Επιτροπής; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συγνώμη  το  είπα  ότι  έχει  κατατεθεί  και  ψήφισμα  από  την 

συγκεκριμένη παράταξη.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό  λεπτό,  αν  έχετε  την  καλοσύνη  (…)  που  τους  καλύπτει  για 

το  10ήμερο  και  μάλιστα  για  να  πληρώνονται,  τώρα  από  το  τηλέφωνο 

αυτό.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι,  κύριοι,  κύριε  Στρατινάκη  σας  ακούσαμε.  Εσείς  ζητάτε 

αλλά θα αποφασίσουνε οι  συνάδελφοι,  δεν μπορώ να επιβάλω εγώ αυτό 

που ζητάτε.  Το ακούσαμε,  έγινε σαφέστατο από όλους σας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Λοιπόν,  η  πρόταση  που  κάνει  ο  Δήμαρχος  να  παρθεί  απόφαση 

από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  ότι  δεν  θα  κλείσει  το  Κέντρο  Υγείας 

Περιστερίου.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Περιμένετε  κύριοι  γιατί  μπήκαμε  στο  επόμενο  θέμα,  υπάρχουν 

και  κάποιοι  εργαζόμενοι  που  είχανε  δουλέψει  από  το  πρωί  από  τις  6 

και  θα  δουλέψουνε  και  μετά,  μην  πλατειάσουμε,  μην  πλατειάσουμε 

πάρα πολύ με την ουσία.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κύριε  ηρεμήστε,  αυτό  που  μπορώ  να  πω  ηρεμήστε.  Κύριε  δεν 

ξέρω τι  ε ίστε,  δεν ξέρω ποιος είστε  κατ’  αρχήν.  Τώρα το ότι  φωνάζετε, 

ότι  σας  αφήνουμε  να  φωνάζετε  μην  νομίζετε  ότι  έχετε  και  δίκιο.  Λέω, 
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μήπως  νομίζετε  ότι  επειδή  φωνάζετε  έχετε  μεγαλύτερη  φωνή, 

ηρεμήστε.  Ηρεμήστε.

Κος                      :  

Τι να ηρεμήσω, κάνεις διαχωρισμούς…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ηρεμήστε  κύριε  και  μετά  μας  τα  λέτε  εδώ  πέρα,  όχι  από  πίσω.  

Θα  μας  τα  πείτε  από  κοντά  όμως,  γιατί  από  μακριά  δεν 

καταλαβαίνουμε.  Από  εδώ  να  πείτε  το  ονοματάκι  σας,  να  ακούσουμε 

την άποψή σας να σας κρίνουνε και οι  υπόλοιποι.

Κος                      :  

Ψηφίζω….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τι είπατε αγαπητέ;

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Έχετε  μπερδευτεί,  εδώ είναι  Δήμος  Περιστερίου.  Αν νομίζετε  ότι 

είσαστε  στην  Κηφισιά  έχετε  μπερδευτεί .  Εντάξει  τώρα  δεν  θα 

συνεχίσω με  τον  κύριο,  εκτονώθηκε,  τον  αφήσαμε  και  ο  καθένας  με  τα 

δικά του.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό λεπτό ελάτε κύριε μπροστά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Σου  λέμε  να  έρθεις  μπροστά  να  μας  τα  πεις  κύριε  όχι  από  πίσω. 

Εδώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Έλα να τα πεις εδώ πέρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μην  κρύβεσαι  πίσω,  εδώ.  Μην  κρύβεσαι.  Όχι  πίσω,  εδώ,  ελάτε 

εδώ  να  μας  πείτε  το  όνομά  σας.  Για  ελάτε  μέσα  κύριε  γιατί  αλλιώς  θα 

ζητήσω  το  όνομά  σας  αλλιώς.  Ελάτε  να  μας  πείτε  το  όνομά  σας  γιατί  

είστε  πολύ  μεγάλος  και  δεν  σας  βλέπω,  πρέπει  να  σηκωθώ  ψηλά. 

Εντάξει  μας  πείσατε.  Ο  κύριος  λοιπόν,  ο  κύριος  μόλις  ηρεμήσει  γιατί  

θα αναγκαστώ…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Επειδή  έχει  μπερδευτεί  μεγάλε  αν  είσαι  από  αλλού  εδώ δεν  είναι  

Κηφισιά,  εδώ  είναι  Περιστέρι,  απλά  σε  ενημερώνω.  Εδώ  είναι 

Περιστέρι.  Κρύβεσαι  πίσω  από  το  καπέλο  και  φωνάζεις  και  δεν 
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ξέρουμε  και  ποιος  είσαι.  Ωραία  μας  τα  λες  αλλά  δεν  καταλαβαίνουμε 

εμείς.

Λοιπόν  κύριοι  όχι  δεν  έχετε  διαδικασία  να  τελειώσουμε.  Μετά 

την  πολύ  και  έγκαιρη  παρέμβαση  του  φίλου  –  δεν  ξέρω  τι  ε ίναι  ο 

κύριος,  έχει  κάνει  μία  πρόταση  ο  Δήμαρχος  για  το  προηγούμενο  θέμα 

που  κακώς  μπαίνω  στο  προηγούμενο  θέμα,  είχε  τελειώσει  και  ε ίχαμε 

μπει  στο  επόμενο  θέμα  αλλά  επειδή  έκανε  μία  πρόταση  ο  Δήμαρχος 

εάν θέλετε μία απόφαση έχει  κάνει  την πρόταση ο Δήμαρχος.

Ειδάλλως  να  ακούσω  περιφραστικά  τέλος  πάντων  τι  πρόταση 

έχετε  να  κάνετε  και  θα  αποφασίσει  το  Δημοτικό  Συμβούλιο.  Ούτε  οι  

ψευτοτσαμπουκάδες από έξω, ούτε από μέσα.  Σας ακούω. 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Λοιπόν  για  να  ηρεμήσουμε  λίγο  και  το  λέω  πρώτα  και  σε  μένα. 

Αλλά  δεν  πειράζει  εγώ  «προκλήθηκα».  Το  έχω  βάλει  το  κατεπείγον,  

έχει  περάσει  το  κατεπείγον,  τώρα  είμαστε  στην  απόφαση.  Λοιπόν 

κύριοι  υπάρχουν δυο προτάσεις.

Η μία είναι  αυτό που πρότεινε ο Δήμαρχος σαν απόφαση που είπε  

δια  μικροφώνου  και  είναι  και  ένα  ψήφισμα  που  έχει  καταθέσει  ο 

κύριος Τημπλαλέξης.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό  λεπτό  αν  έχετε  την  καλοσύνη  να  τα  ξαναπούμε.  Το  ένα  να 

πάρουμε  μία  απόφαση  ότι  το  Κέντρο  Υγείας  Περιστερίου  δεν  κλείνει . 

Όπως  είπα  προηγουμένως  με  πήρανε  από  το  ΚΕΛΠΝΟ  και  τώρα  με 

πήρε  και  ο  Διευθυντής  κύριε  Στρατινάκη,  γι’  αυτόν  που  όλοι  είπατε  

καλά  λόγια,  και  ε ίπε  ότι  όντως  τον  πήρανε  τηλέφωνο  και  του 

στέλνουνε του φαξ.

Και  μάλιστα  πήγε  και  στο  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο  που  τους 

καλύπτει  για να πληρώνονται.  Λοιπόν το Κέντρο Υγείας δεν θα κλείσει  

και  μάλιστα  θα  συνεχίσει  να  εργάζεται  και  με  τους  22  συμβασιούχους 

συν αυτούς  τους  γιατρούς που είναι  από το ΑΤΤΙΚΟ Νοσοκομείο.

Εν  τοιαύτη  περιπτώσει  ως  Δημοτική  Αρχή  εμείς  παίρνουμε  μία 

απόφαση  δεν  θα  κλείσει,  δεν  επιτρέπουμε  να  το  κλείσει  και  όποιος 

επιχειρήσει  να  κλείσει  το  Κέντρο  Υγείας  όπως  είπα  και  χθες  θα  δει  τι 

εστί  περιστεριώτικος τσαμπουκάς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

32



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Λοιπόν  ήτανε  σαφέστατη  η  τοποθέτησή  του  Δημάρχου  και  η 

πρότασή  του.  Περιμένετε  κύριοι  που  φωνάζετε  όλοι  μαζί .  Περιμένετε,  

πρέπει  να φωνάζω παραπάνω για να με ακούσετε.  Είναι σαφέστατη…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριε  Κυριακόπουλε  θα  ακούσετε;  Είπα  υπάρχει  μία  πρόταση, 

είσαστε  έμπειροι  δεν  χρειάζεται  να  παίζουμε  εδώ  πέρα.  Υπάρχει 

δεύτερη  πρόταση  με  ψήφισμα  του  κυρίου  Τημπλαλέξη  και  αν  ακούσω 

κάτι  άλλο περιμένω τώρα από την  παράταξη  του κυρίου Πλέστη πρώτα 

και μετά από σας.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Κύριε  Πρόεδρε  εμείς  σαν  παράταξη  συμφωνούμε  με  την  πρόταση 

του Δημάρχου…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Συγνώμη  κύριε  Πλέστη  αν  έχετε  την  ευγενή  καλοσύνη.  Στην 

πρόταση  που  λέτε  ότι  συμφωνείτε  να  προσθέσουμε  και  κάτι  άλλο.  Ότι 

να διεκδικήσουμε και την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Συμφωνούμε.  Επειδή  όλους  μας  αφορά  το  ίδιο  ζήτημα  να 

παραμείνει  το  κέντρο  υγείας  ανοιχτό  και  να  επανδρωθεί  στο  μέλλον 

και  να  δουλεύει  στο  24ώρη  βάση.  Συμφωνούμε  με  την  πρόταση  του 

Δημάρχου  καθώς  επίσης  και  με  τις  δυο  τελευταίες  παραγράφους  της 

Λαϊκής Συσπείρωσης η οποία αναφέρει  ακριβώς το ίδιο πράγμα.

Λοιπόν όλους μας ενδιαφέρει  να μείνει  το Κέντρο Υγείας ανοιχτό 

και  να  επανδρωθεί  στο  μέλλον  με  όλους  τους  γιατρούς  όλων  των 

ειδικοτήτων και να λειτουργία σε 24ώρη βάση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Χρονόπουλος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αυτό,  η  περαιτέρω  ανάπτυξή  του  σε  24ώρη  βάση  και  αυτά  που 

λέει  το ψήφισμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Χρονόπουλος έχει  το λόγο.  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Πρόεδρε  η  πρόταση  μου  ήτανε  σαφέστατη,  ότι  στην 

διεκδίκησή  μας  πρέπει  να  αναφέρεται  σαφέστατα  ότι  η  προκήρυξη  να 

αφορά θέσεις για πλήρη στελέχωση.
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Τώρα  στο  μέλλον  τα  είδαμε  θα  τα  δούμε  να  είναι  στην  πρότασή 

μας.  Δεν  είναι  ψήφισμα,  πρόταση,  πλήρη  ανάπτυξη  στην  προκήρυξη 

την καινούργια που είπε ο κύριος Στρατινάκης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οπότε συμφωνείτε με αυτά που είπε…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Προφανώς,  αλλά να είναι  πλήρες  στελεχωμένο με  άμεση πρόταση 

όχι  με τους 20 μόνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πείτε  μας  και  εσείς  κύριε  Πουλιάση  αλλά  να  λέμε  και  κάτι  

διαφορετικό.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Ωραία  εκφράζεται  η  πρόταση,  δεν  λέει  όμως  τι  θα  κάνουμε. 

Εντάξει  θα κάνουμε μία πρόταση ωραία,  εντάξει  να την ψηφίσουμε την 

πρόταση  την  ωραία,  αφού  δεν  λέει  ότι  θα  πάμε  εκεί  τότε,  θα  κάνουμε 

αυτό τότε,  θα γίνει  το άλλο τότε.  Τι  νόημα έχει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ωραία,  κυρία  Αθανασοπούλου  με  μία  κουβέντα  παρακαλώ  πολύ 

αν έχετε να προσθέσετε κάτι  άλλο.  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Εγώ  διαφωνώ  με  την  πρόταση  του  Δημάρχου.  Θεωρώ  ότι  είναι 

πάλι  καθησυχαστική  μπροστά  στο  γεγονός  ότι  λειτουργεί  με  ξένους 

γιατρούς  από  το  ΑΤΤΙΚΟ  Νοσοκομείο  και  δεν  λύνει  παρά  διαιωνίζει 

το πρόβλημα.

Γι’  αυτό  εγώ  συμφωνώ  με  το  ψήφισμα  του  κυρίου  Τημπλαλέξη 

και  προσθέτω  ότι  πρέπει  ο  κόσμος  να  τον  καλέσουμε  σε  γενικό 

ξεσηκωμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία  τώρα,  είναι  ξεκάθαρο  σας 

έχω  πει  υπάρχουν  ουσιαστικά  δυο  προτάσεις.  Πάμε,  θα  λέτε  με  την 

πρόταση  του  Δημάρχου  και  των  υπολοίπων  που  συμφώνησαν  και  το 

ψήφισμα  του  κυρίου  Τημπλαλέξη.  Πρώτα  ψηφίζουμε  λοιπόν  την 

απόφαση αυτή.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

34



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κύριε  Πρόεδρε  για  να  οριοθετήσουμε  ακριβώς  το  αποτέλεσμα 

ενός  διαλόγου  και  διαβούλευσης.  Δεν  είναι  πρόταση  του  Δημάρχου, 

ανέκυψε εκ των υστέρων,  είχε διατυπωθεί η πρόταση.

Εδώ  ακριβώς  για  να  μην  έχουμε  άλλες  σημειολογίες  και 

ερμηνείες,  κοιτάξτε  είναι  αποτέλεσμα  διαβούλευσης  του  Σώματος  και 

θα  καταλήξουμε  σε  2-3  σημείο  πλήρως  αποσχηματισμένο  ως  βούληση 

Σώματος,  να μην παίζουμε επικοινωνιακά με αυτά τα ζητήματα.

Δεν  υπήρξε  πρόταση  στο  στάδιο  των  διαδικασιών  που  είχε  λήξει 

ο  διάλογος.  Είχε  ανακύψει  με  προτάσεις  του  Σώματος  όμως.  Κατά  την 

ομιλία του…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

…πες ότι  δεν είναι  δική σου πρόταση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα ψηφίσετε λοιπόν να σας το πω εγώ…

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Εντάξει  κύριε  Δήμαρχε  είναι  αποτέλεσμα  θετικής  διαβούλευσης 

του Σώματος.  Εντάξει;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το  ένα  είναι  λοιπόν  σύμφωνα  με  την  διαβούλευση  του  Σώματος 

και το δεύτερο θα είναι…Πάμε λοιπόν σε ψηφοφορία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Παιδιά  η  πρώτη ψηφοφορία  είναι  όχι  ο  Δήμαρχος  δεν  είπε  τίποτα 

γιατί  είναι  κακός,  η  διαβούλευση  το  έβγαλε.  Λοιπόν  ψηφίζουμε  την 

διαβούλευση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πρέπει  να  πάμε  ονομαστικά.  Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  σύμφωνα με 

την  διαβούλευση.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ομοίως.  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι 

ομοίως.  Ο  κύριος  Λύκος,  ομοίως.  Η  κυρία  Κορόγιαννη,  ομοίως.  Ο 

κύριος Αβραμίδης,  ομοίως.  Ο κύριος Ζορπίδης,  ομοίως.

Ο κύριος  Κακλαμάνος,  ομοίως.  Ο κύριος  Παπαδόπουλος,  ομοίως. 

Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ομοίως.  Ο  κύριος  Χαρίτος,  ομοίως.  Ο  κύριος 

Κανέλλος,  ομοίως.  Ο  κύριος  Πρέκας,  ομοίως.  Ο  κύριος  Αυγουστίδης,  

ομοίως.  Ο κύριος Μπέτσης,  ομοίως.  Ο κύριος Αρβανίτης,  ομοίως.

Ο  κύριος  Καλλιάφας,  ομοίως.  Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ομοίως.  Ο 

κύριος  Μουκουβίνας,  ομοίως.  Η  κυρία  Φουντά,  ομοίως.  Ο  κύριος 
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Πλέστης,  ομοίως.  Ο  κύριος  Δημητρίου,  ομοίως.  Ο  κύριος 

Ψυρόγιαννης,  ομοίως.

Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  ομοίως.  Η  κυρία  Αθανασοπούλου, 

σύμφωνα με το ψήφισμα του κυρίου Τημπλαλέξη.  Ο κύριος Πουλιάσης, 

σύμφωνα  με  το  ψήφισμα  του  κυρίου  Τημπλαλέξη.  Ο  κύριος 

Πετρόπουλος,  σύμφωνα  με  το  ψήφισμα  του  κυρίου  Τημπλαλέξη.  Ο 

κύριος Τημπλαλέξης,  σύμφωνα με το ψήφισμά του.

Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  σύμφωνα  με  την  πρώτη  πρόταση  με  την 

διαβούλευση.  Η Γραμματέας,  ομοίως.  Ο Πρόεδρος,  ομοίως.  Με ψήφους 

27  σύμφωνα  με  την  πρόταση  της  διαβούλευσης  όπως  το  είπα  του 

Δημάρχου,  της  αντιπολίτευσης  και  όλων  και  4  ψήφοι  σύμφωνα  με  το 

ψήφισμα.  Οπότε κύριοι  ολοκληρώθηκε η συζήτηση.  

Με  ψήφους  27  έναντι  4  των  κκ.  Τημπλαλέξη,  Πετρόπουλου, 

Πουλιάση  και  Αθανασοπούλου,  οι  οποίοι  ψηφίζουν  το  ψήφισμα  που 

κατέθεσε  στο  προεδρείο  ο  κ.  Τημπλαλέξης,  το  Κέντρο  Υγείας  να 

παραμείνει  ανοιχτό.  Να  διεκδικήσει  την  περαιτέρω  ανάπτυξη  του 

με πλήρη επάνδρωση (στελέχωση) στο μέλλον με γιατρούς όλων των 

ειδικοτήτων και να λειτουργεί σε 24ωρη βάση. 
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ΘΕΜΑ 3      ο          Ε.Η.Δ. -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 120  

Έγκριση του κατεπείγοντος του θέματος «Λήψη

απόφασης επί αιτήματος της Επιτροπής των εργαζομένων

της καθαριότητας του Δήμου,  για την επαναλειτουργία

της μονάδος λειοτεμαχισμού και συμπίεσης ογκωδών

αντικειμένων & απορριμμάτων πρασίνου,  

ως ζωτικής σημασίας».

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ  πολύ  λίγο  ησυχία,  να  μπούμε  πάλι  τάχιστα  στο 

δεύτερο  και  εξίσου  πολύ  σημαντικό  θέμα  που  αφορά  τους 

εργαζόμενους.  Για  την  ενημέρωσή  σας,  σας  αναφέρω  ότι  η  Επιτροπή 

Εργαζομένων  επαναλαμβάνω  μάλλον  ότι  έχουνε  συλλέξει  249 

υπογραφές  και  ζητάνε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  παρθεί  μία 

απόφαση την οποία θα σας την διαβάσω.

Κατ’  αρχήν  να  πούμε  ότι  ομόφωνα  συναινείτε  στο  να  συζητηθεί 

το  θέμα  εκτός  ημερήσιας  για  τους  εργαζόμενους.  Ομόφωνα  λοιπόν. 

Μπαίνοντας  στο  θέμα  σας  λέω  ότι  το  αίτημα  της  Επιτροπής 

Εργαζομένων Καθαριότητας αναφέρει,  να πάρει  μία απόφαση ότι:  

«Το  Δημοτικό  Συμβούλιο  στηρίζει  την  απόφαση  των  εργαζομένων  

στην  καθαριότητα  του  Δήμου  για  την  επαναλειτουργία  της  μονάδος  

λειοτεμαχισμού  και  συμπίεσης  ογκωδών  αντικειμένων  και  

απορριμμάτων  πρασίνου  ως  ζωτικής  σημασίας  όχι  μόνο  για  την  

βελτίωση  των  σκληρών  συνθηκών  εργασίας  τους,  αλλά  και  για  την  

εξασφάλιση της βιωσιμότητας της καθαριότητας» .

Αυτό είναι  η  απόφαση που ζητάνε οι  εργαζόμενοι  για να βάλουμε 

μία  διαδικασία  με  την  άδειά  σας  να  μιλήσουνε  πρώτα  οι  εργαζόμενοι  

να μας ενημερώσουνε.

Κος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Το Διοικητικό Συμβούλιο τους έχει  άποψη, θα την εκφράσει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν έχω κάποιο χαρτί  εδώ. Αν ζητήσει…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Λίγο να πω, αν μου δώσετε το λόγο να πω δυο κουβέντες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Όχι,  όχι  να  κάνουμε  λίγο  τη  διαδικασία.  Κύριοι  αυτό  που  έχω 

είναι  από  την  Επιτροπή  Εργαζομένων  Καθαριότητας  που  σας  είπα  και  

αφορά  249  υπογραφές.  Παρακαλώ  μία  φωτοτυπία,  δώστε  3-4 

φωτοτυπίες για να μοιραστούνε στους επικεφαλείς.  

Αυτό  που  προτείνω  λοιπόν  εγώ  αν  θέλετε  με  την  άδειά  σας  ή  θα 

μιλήσουνε  πρώτα  οι  εργαζόμενοι  ή  θα  μιλήσετε  πρώτα  εσείς.  Εσείς 

αποφασίζεται.  Συναινείτε  λοιπόν  στο  να  μιλήσουνε  οι  εργαζόμενοι. 

Όσον  αφορά  στο  ερώτημα  αν  υπάρχει  από  το  Σύλλογο  Εργαζομένων 

δεν μου έχει  έρθει  κάποιο χαρτί .

Εάν  τεθεί  ζήτημα  και  είναι  εδώ  παρακαλώ  να  μου  το  θέσετε  

τώρα,  υπάρχει  κάποιο αίτημα; Όχι.

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Μαζί με το αίτημα είναι και οι  υπογραφές;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Βεβαίως  ένα  φάκελο,  δεν  τις  κράτησα  εδώ  μου  έχουνε  φέρει  ένα 

φάκελο.  Έχετε  το  φάκελο  με  όλες  τις  υπογραφές;  Εντάξει  τώρα 

αμφισβητούμε και αυτό;  Είναι  εδώ, να το.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Φέρτε  μου  παρακαλώ και  τις  υπογραφές  για  την  πιστοποίηση των 

όσων  λέγονται.  Είπα  όμως  με  την  άδειά  σας  να  μιλήσουνε  οι 

εργαζόμενοι,  άμα  μου  λέτε  μπορώ  δεν  θα  μιλήσετε  εσείς.  Ή  θα 

μιλήσετε πρώτα εσείς ή οι  εργαζόμενοι.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Δεν θέλω να μιλήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τι θέλετε λοιπόν.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Για την διαδικασία…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαδικασία,  να  ακούσω  λοιπόν.  Παρακαλώ  κύριε  Τημπλαλέξη  το 

διαδικαστικό σε τι  συνίσταται.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κατ’  αρχήν  να  πω  ότι  ο  συνδυασμός  μας  δεν  ζητάει  υπογραφές, 

θεωρούμε  δεδομένο  ότι  υπάρχουνε,  ένα.  Δυο,  θεωρούμε  ότι  μετά  τους 

εργαζόμενους πρέπει  να πάρει  θέση το Διοικητικό Συμβούλιο τους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Όχι  μπορώ  να  ακούσω  το  Διοικητικό  Συμβούλιο  τώρα  άμα  μου 

βάλει…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Βασίλη σε παρακαλώ δώσε μου 2 λεπτά να μιλήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το διαδικαστικό πείτε μου.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Μα το διαδικαστικό,  εκεί  θέλω να φτάσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εσείς υποδεικνύετε,  έχει  διαφορά.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Μα η πρότασή μου είναι  για τη διαδικασία,  πως θα γίνει  δηλαδή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ, πείτε μου.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Θα μιλήσουνε  οι  εργαζόμενοι  που έχουνε  μαζέψει  τις  υπογραφές, 

δεν  αμφισβητείτε  αυτό  από  εμάς,  ένα.  Δύο,  πρέπει  να  μιλήσει 

εκπρόσωπος  ή  εκπρόσωποι,  ένας  για  οικονομία  χρόνου  εμένα  μου 

αρκεί,  από την πλειοψηφία του Δ.Σ.  των Εργαζομένων.  Και το τρίτο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνεχίζετε λίγο γιατί  τώρα μας υποδεικνύετε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Αυτό κάνω, πρόταση κάνω, πως θα γίνει  δηλαδή τώρα;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν είναι  σωστό αυτό που κάνετε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Να  διευκολύνω  προσπαθώ  γιατί  πρέπει  να  τοποθετηθούμε  και 

εμείς.  Θέλουμε  δε  κατά  δεύτερο  να  τοποθετηθεί  Πρόεδρος, 

Αντιπρόεδρος,  Γραμματέας  της  πλειοψηφίας  του  Δ.Σ.  των 

Εργαζομένων.  Και έχω το λόγο μου που το λέω γιατί  εγώ θέλω…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εσείς μπορεί  να έχετε το λόγο σας,  εγώ δεν ξέρω τι  λόγο έχετε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ακούστε,  ακούστε  Πρόεδρε.  Θέλω  να  ξέρω  τι  ισχύει.  Υπάρχει 

απόφαση 5/4  όχι  πιο  νωρίς,  του 2011 συγνώμη,  του  2011 η  οποία  είναι 

σαφέστατη.  
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Κος                      :  

Δεν καλύπτει  τους εργαζόμενους.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Σας παρακαλώ κύριε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι  παρακαλώ πολύ.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κοιτάξτε  να  δείτε  εγώ  δε  το  γυρνάω  στο  προσωπικό  αν  και  εδώ 

υπάρχουν  συνάδελφοι  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  τότε  και  δεν  θα  πω 

προσωπικά  αγαπητέ  συνάδελφε  εργαζόμενε,  γιατί  κάποιοι  από  αυτούς 

που ψηφίζανε το κλείσιμο του ΣΜΑ τότε τώρα είναι  αβάντι  πόπολο…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πάτε αλλού πάλι.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Όχι το πάω αλλού γιατί  εκ δεξιών μου…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καταλάβαμε τι  θέλετε να πείτε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Τρίτων…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν έχει  τρίτων.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Τρίτων  και  τελειώνω,  θα  πρέπει  να  πάρει  θέση  η  Διοίκηση.  Θα 

πρέπει  να  πει  η  Διοίκηση  θα  λειτουργήσει;  Με  ποιες  προϋποθέσεις  και  

πως.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε  Τημπλαλέξη  εντάξει  ε ίστε  έξυπνος  αλλά  και  εμείς  δεν 

τρώμε  κουτόχορτο,  μας  λέτε  τώρα  πως  θα  κάνουμε  την  κουβέντα; 

Ελάτε καθίστε και εδώ πέρα να κατέβω κάτω.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Και  παραπάνω  μπορεί  να  είστε,  μικροδείχνετε.  Χρειάζονται  και 

λίγο  οι  νότες  αστεϊσμού.  Λοιπόν  να  πάμε  λίγο  στην  ουσία.  Εγώ  πάντα 

με  την  άδεια  του  Σώματος  ρώτησα  ποιοι  θέλετε  και  επιτρέπετε  να 

μιλήσουνε.  Μου είπατε οι  εργαζόμενοι.

Για  λόγους  τάξης  εάν  και  εφόσον  μου  τεθεί  αίτημα,  γιατί  το  

βάζετε  εσείς,  εγώ  δεν  είδα  κανέναν  από το  Προεδρείο  να  μου πει  θέλω 
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να  μιλήσω.  Εάν  υπάρχει  κάποιος  που  είναι  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου 

και μου πει  θέλω να μιλήσω θα τον ακούσω, προηγείται  θεσμικά.

Ποιος  είναι  που  έχει  να  μιλήσει  εκπρόσωπος  του  Συλλόγους; 

Είστε  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου;  Ο  Αντιπρόεδρος.  Οπότε  ο  Σύλλογος 

θα εκπροσωπηθεί από εσάς; Ωραία ένας είναι  ο κύριος Διαμάντης.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Περιμένετε  κύριοι,  περιμένετε  για  ποιο  λόγο;  Περιμένετε  κύριοι.  

Κύριοι  θα  με  αφήσετε  να  μιλήσω  εγώ;  Κατ’  αρχήν  να  ξέρετε  ότι  εδώ 

πέρα προσπαθούμε να λύσουμε τα δικά σας  προβλήματα.  Κατά δεύτερο 

δε  θα  επιτρέψω  σε  κανέναν  να  πει  το  παραμικρό  για  κανέναν 

συνάδελφο,  και σας το λέω που πρώτος είπα σας καλωσόρισα εδώ.

Να  κρατήσουμε  ένα  επίπεδο  να  γίνει  η  κουβέντα.  Είπα  θεσμικά 

προηγείται  ο  εκλεγμένος  σας  Σύλλογος,  εσείς  τον  έχετε  εκλέξει.  Δεν 

με  ενδιαφέρει  ποιος  είναι ,  ποιος  δεν  είναι.  Αμέσως  μετά  θα  μιλήσετε  

εσείς,  θα  πείτε  αυτά  που  θέλετε  να  πείτε  και  μετά  θα  μιλήσουνε  οι  

εκπρόσωποι των παρατάξεων.  Δεν καταλαβαίνω…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Βεβαίως,  έτσι αυτή είναι  η διαδικασία.  Λοιπόν εφόσον τα βάλαμε 

στην  τάξη  που  εκ  των  προτέρων  αυτό  έπρεπε  να  γίνει  να  μιλήσει 

λοιπόν  για  3  λεπτά  ο  εκπρόσωπος  του  Συλλόγου.  Πάτε  κύριε 

Αντιπρόεδρε στο μικρόφωνο.  Το όνομά σας,  την ιδιότητά σας.  3  λεπτά. 

Εσείς  είστε  και  λαλίστατος,  θα  τα  πείτε  και  πιο  σύντομα  το  ξέρω  και 

θα μας διευκολύνετε.  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι )

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε μπορώ να ξεκινήσω; 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ακούστε  λίγο.  Κύριοι  διευκολύνετε  λίγο  την  κουβέντα  γιατί  δεν 

αφορά  μόνο  εμένα,  αφορά  όλους  σας.  Ερωτάται  λοιπόν  μετά  από 

ερώτηση του  κυρίου  Κυριακόπουλου  που  θέλει  να  πάρει  τις  υπογραφές 

των  εργαζομένων  αν  η  Νομική  Υπηρεσία  μας  δίνει  το  οκ   να  τις  

δώσουμε,  να τις δώσουμε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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Κύριε  Πρόεδρε  υπάρχει  ένα  υπόμνημα  με  υπογραφές  και  που 

αφορούν  μία  Επιτροπή  του  εργασιακού  χώρου.  Δεν  έχει  τίποτα  άλλο 

παρά  ένα  ονομαστικό  στοιχείο,  αυτό  είναι  και  σε  δημόσια  θέα, 

κατατίθεται  στο  Προεδρείο  και  αποτελεί  δημόσιο  έγγραφο.  Κύριε 

Σιουρούνη μέχρι εκεί .  Εγώ έτσι το θεωρώ, από κει  και πέρα αν υπάρχει 

άλλη ερμηνεία να την ακούσουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  να  μπούμε  λίγο  στην  ουσία  θα  το  διευκρινίσετε.  Πείτε 

μου κύριε….

Κος ΣΙΟΥΡΟΥΝΗΣ:

Κατ’  αρχήν η υπογραφή και  το όνομα είναι  προσωπικό δεδομένο. 

Από  τη  στιγμή  που  ζητάνε  να  το  πάρουμε  πίσω,  το  πήρανε  ήδη  το 

Προεδρείο δεν έχει  να δώσει τίποτα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Ο  κύριος  Διαμάντης  παρακαλώ  για  3  λεπτά.  Με 

απόλυτη ησυχία παρακαλώ για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα.  

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:

Το  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συλλόγου  μας  πριν  από  3  χρόνια 

περίπου  είχε  προδεί  την  όλη  κατάσταση,  είχε  κατανοήσει  που 

οδηγούνται  τα  πράγματα  και  είχε  κάνει  εκείνες  τις  ενέργειες  που  θα 

μπορούσαν να δούνε αυτό το πράγμα με κάποια λύση.

Μέσα  σε  αυτά  είχαμε  πάρει  και  την  απόφαση  σεβόμενοι  τους 

αγώνες  του  Περιστεριώτικου  λαού  για  το  χώρο  των  Ζουμπουλιών  και 

του  Κάρβουνου,  σεβόμενοι  τους  αγώνες  τις  συγκεκριμένης  νεολαίας 

του  ΚΚΕ  που  διοργάνωνε  επί  6  χρόνια  εκεί  το  φεστιβάλ  της, 

σεβόμενοι…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Συνάδελφέ μου Βαγγέλη.  Ξέρω πολύ καλά.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι  περιμένετε  λίγο,  σας  παρακαλώ  πολύ.  Και  εγώ  μπορεί  να 

διαφωνώ  αλλά  θα  υπερασπιστώ  το  δικαίωμά  του  να  μιλάει,  σας 

παρακαλώ πολύ μετά θα μιλήσετε  εσείς,  θα κάνω το ίδιο όπως κάνω σε 

όλους.

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:

Μπορώ να συνεχίσω κύριε Πρόεδρε;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνεχίστε  αλλά  παρακαλώ να  συναινείτε  στο  να  μην  προκαλούμε 

ώστε τι  μπορεί  να λέει  ο καθένας.

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:

Μπορείτε  να  μου  πείτε  κύριε  Πρόεδρε  ποια  έκφρασή  μου  ήτανε 

προκλητική;  Σεβόμενοι  την  απόφαση  το  Προεδρικό  Διάταγμα  που 

χαρακτηρίζει  αυτό  το  χώρο  ως  πράσινο,  σεβόμενοι  την  ομόφωνη 

απόφαση  του  δικού  σας  Δημοτικού  Συμβουλίου  του  2007  που  λέει  ότι 

το  Ο.Τ.  285Α  είναι  χώρος  πρασίνου,  είπαμε  και  εμείς  ότι  ναι  τηρούμε 

όλα αυτά και ο χώρος αυτός θέλουμε να παραμείνει  χώρος πρασίνου.

Τώρα,  όταν  έγιναν  όποιες  ενέργειες  έγιναν  εμείς  αποταθήκαμε 

προς  την  Διοίκηση  και  με  βάση  την  υφιστάμενη  νομοθεσία  και  ειδικά 

το  Ν.3850,  παράγραφος  5,  άρθρο  ε,  ρωτήσαμε.  Δεν  πήραμε  καμία 

απάντηση.

Εγώ προ 2 χρόνων περίπου κοινοποιώντας  αυτή την απόφαση που 

είχαμε  πάρει  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  σε  Αντιδήμαρχο  του  Πρασίνου 

του  έδωσα  μελέτη  που  αφορούσε  το  χώρο  και  είχε  συνταχθεί  από  την 

κυρία  Σχολινού  και  από  εμένα  που  περιέγραφε  με  κάθε  λεπτομέρεια 

όλη αυτή την κατάσταση. 

Τώρα  βρισκόμαστε  προ  αδιεξόδου,  έφτασε  ο  κόμπος  στο  χτένι. 

Και  αντί  να  αναλογιστούμε  όλες  εκείνες  τις  πράξεις  όλες  εκείνες  τις  

συμπεριφορές,  τις  αντιεπιστημονικές,  τις  μη  σύννομες  ερχόμαστε  και 

λέμε  να  φορτώσουμε  πάλι  τα  βάρη  στις  πλάτες  των  εργαζομένων  και 

να τους βάλουμε να ξεκολλήσουμε το κάρο από τη λάσπη.  

Εμείς  λέμε  πως  και  αυτές  οι  ενέργειες  αργά  ή  γρήγορα  θα 

οδηγήσουνε  πάλι  σε  αδιέξοδο.  Γι’  αυτό  ας  μείνουμε  σε  αυτή  την 

απόφαση  του  Περιστεριώτικου  λαού  και  όλων  μετέπειτα  που  ανέφερα 

και να διεκδικήσουμε αυτό το χώρο να παραμείνει  χώρος πρασίνου.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώστε κύριε Διαμάντη.

Κος ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ:

Όσον  αφορά  τα  άλλα  μέσα  από  νομικές  τεχνικές  διαδικασίες 

αλλά  που  χρειάζονται  τώρα  πλέον  και  κόπο  αλλά  και  χρήμα  πρέπει  να 

δοθεί  λύση στο φλέγον ζήτημα της καθαριότητας.  Ευχαριστώ πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Να  είστε  καλά.  Λοιπόν,  μου  έχουνε  ζητήσει  να  μιλήσουνε  από 

την  Επιτροπή  ο  κύριος  Γαβαθάς  και  ο  κύριος  Κρίκος  αν  δεν  κάνω 

λάθος.  Κύριε  Γαβαθά  πείτε  μόνο  για  τα  πρακτικά  το  όνομά  σας. 

Συγνώμη λίγο κύριε Γαβαθά.  Τι  ε ίπατε κύριε Καταχανά;  

Κος ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ:

Επειδή ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος της συγκεκριμένης…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πείτε  στο  μικρόφωνο  κύριε  Καταχανά.  Πες  το  μας  και  εσύ  2 

λεπτά.

Κος ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ:

Η  απόφαση  του  2013  έχει  να  κάνει  ως  βάση  αυτό  που  είχαμε 

αποφασίσει  το  2011  στο  δια  ταύτα  λέει ,  ότι  ο  ΣΜΑ  ο  λειοτεμαχιστής 

τέλος  πάντων  έχει  αλλάξει  15  επίθετα,  να  λειτουργήσει  βάσει  τον 

προδιαγραφών  για  την  προστασία  των  εργαζομένων  όπως  ακριβώς  είχε 

δεσμευτεί  σε  συνάντηση  που  είχε  γίνει  με  τους  εργαζόμενους  η  κυρία 

Αντιδήμαρχος.

Το  επιβεβαιώνει  αυτό  και  η  απόφαση  την  οποία  έχει  πάρει  η 

Επιτροπή  Υγιεινής  και  Ασφάλειας.  Και  στο  κάτω-κάτω  να  αποφασίσει 

εδώ  πέρα  συγκεκριμένα  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  λειτουργήσει  όπως 

έχει  πάρει  απόφαση.

Να  μην  δώσουμε  τις  λίστες  για  τους  εργαζόμενους  αορίστου 

χρόνου  γνωρίζοντας  ότι  είναι  σε  κόντρα  με  τις  επιλογές  και  τους 

νόμους  της  Κυβέρνησης,  όπως  έχει  πάρει  εδώ  απόφαση  εις  βάρος  των 

εργαζομένων  να  μην  δώσετε  τα  γάλατα  του  2012  και  αυτό  σε  κόντρα 

με την νομοθεσία.

Άρα  πάρτε  σήμερα  απόφαση  να  λειτουργήσει  ο  ΣΜΑ,  δικιά  σας 

ευθύνη είναι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πολύ  ωραία.  Ο  κύριος  Γαβαθάς,  λίγο  στο  μικρόφωνο  το  όνομά 

σας για  τα πρακτικά κύριε  Γαβαθά και  τι  ακριβώς εκπροσωπείτε  για  τα 

πρακτικά.

Κος ΓΑΒΑΘΑΣ:

Καλησπέρα.  Λέγομαι  Γαβαθάς  Αναστάσιος,  εργάζομαι  14  χρόνια 

στο Δήμο,  τα τελευταία 6 χρόνια στο γραφείο κινήσεως.  

Ευχαριστώ που μας δίνετε  το λόγο σε  μένα και τους  συναδέλφους 

που  κατά  κάποιο  τρόπο  εκπροσωπούμε  την  καθαριότητα,  την  δύναμη 
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της  καθαριότητας,  να  σας  μεταφέρουμε  το  πρόβλημα  μας  και  να  σας 

ζητήσουμε την βοήθεια σας πάνω σε αυτό.

Εγώ απλά θα σας ενημερώσω λίγο για κάποια θέματα τεχνικά που 

αφορούνε  την  Υπηρεσία  μας  και  την  καθαριότητα  συγκεκριμένα. 

Ξέρετε  πάρα πολύ καλά  όλοι  και  αν  όχι  όλοι  οι  περισσότεροι,  ε ίτε  από 

εμπειρία  σας  που  μας  βλέπετε  στο  δρόμο,  είτε  από  εμπειρία  σας  από 

εξυπηρετήσεις  διάφορες  και  γνώσεις  ότι  λειτουργούμε  365  μέρες  το 

χρόνο  κάτω  από  όλες  τις  συνθήκες,  είτε  λέγεται  αυτό  βροχή, 

καύσωνας,  χιόνι .

Με  πάρα  πολύ  μικρή  δύναμη,  έχουμε  γύρω  στους  250 

εργαζόμενους στην καθαριότητα μαζί  με τις  Διοικητικές Υπηρεσίες και  

τις  Υπηρεσίες  Βοήθειας  και  τα  συνεργεία  και  τους  ανθρώπους  που 

βοηθάνε  ώστε  να  λειτουργεί  κάθε  μέρα  η  καθαριότητα  και 

απευθυνόμαστε  σε  ένα  Δήμο  με  350.000  κατοίκους,  πραγματικούς 

κατοίκους.

Δηλαδή  έρχεται  μία  αναλογία  1.200  κάτοικοι  ανά  εργαζόμενο. 

Φανταστείτε  ποιος  είναι  ο  φόρτος  εργασίας  μας  καθημερινά  για  να 

μπορέσουμε  να  βγάλουμε  εις  πέρας  αυτό  το  κομμάτι  που  έχουμε 

αναλάβει.  

Σε  αυτό  το  κομμάτι  λειτουργούμε  καθημερινά  με  20  πληρώματα 

όσον  αφορά  την  αποκομιδή  απορριμμάτων  και  συγκεκριμένα 

μαζεύουμε  5.200  κάδους  απορριμμάτων,  μαζεύουμε  1.200  κάδους 

ανακύκλωσης με 5 αυτοκίνητα.

Χρησιμοποιούμε  κόσμο  για  οδοκαθαρισμό,  κόσμο  για  την 

λειτουργία  των  μηχανικών  σαρώθρων  και  ειδικά  συνεργία  για  τις 

αποξηλώσεις  των αφισών,  δεν ξέρω και  τι  άλλο ότι  προκύψει  ενέργειες 

που  η  καθαριότητα  είναι  πάντοτε  μπροστάρισσα  σε  αυτές  τις 

Υπηρεσίες.

Αυτό  είναι  για  την  περιγραφή  της  Καθαριότητας  σαν  Υπηρεσία. 

Για  μας  τα  τελευταία  χρόνια  δημιουργήθηκαν  κάποια  προβλήματα.  Η 

λειτουργία  της  χωματερής  άλλαξε  από  24ώρη  βάση  και  έγινε  12-13 

ώρες ημερησίως.  

Αυτό  είχε  σαν  αποτέλεσμα  τα  αυτοκίνητα  να  μην  μπορούν  να 

αδειάσουνε οι  βραδινές  βάρδιες  και  να αναγκάζονται  να πηγαίνουν στο 

εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης.
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Το  εργοστάσιο  μηχανικής  ανακύκλωσης  όμως  υπάρχουν  όρια  και 

δεδομένα  και  πιστοποιημένα  το  πώς  θα  αδειάζουνε  και  τι  περιεχόμενο 

θα  έχουνε  τα  απορριμματοφόρα  μας.  Τα  απορριμματοφόρα  μας  θα 

έχουνε  μόνο  αστικά  απορρίμματα,  τίποτα  άλλο,  τίποτα  ογκώδη,  ούτε 

μικρά κλαριά,  ούτε διάφορα αντικείμενα.

Αυτό  είχε  σαν  αποτέλεσμα  να  μεγαλώσει  πάρα  πολύ  δραματικά 

τον  όγκο  των  ογκωδών  αντικειμένων.  Από  τη  μία  μείωσε  λίγο  τα 

αστικά  απορρίμματα  και  μας  βοήθησε  να  κάνουμε  λιγότερα 

δρομολόγια,  αλλά είχε τρομερή αύξηση στα ογκώδη αντικείμενα.

Μας  έφερε  σε  ένα  αδιέξοδο.  Είχαμε  πρόβλημα  πως  θα  κάνουμε 

αυτή  την  αποκομιδή.  Η  αποκομιδή  των  ογκωδών  για  όσους  δεν  ξέρετε 

γίνεται  με  μικρά  ευέλικτα  αυτοκίνητα  που  μπορούν  να  μπουν  σε  κάθε 

μικρό χώρο της  γειτονιάς  ο  κάθε  δημότης  βγάζει  από το  οτιδήποτε  έξω 

και έχει  απαίτηση από το Δήμο να το αποσύρει,  να το απομακρύνει.

Γίνεται  με  μικρά  αυτοκίνητα  και  με  συνεργασία  κάποιων 

φορτωτών  μεταφέρετε  στο  χώρο  του  γκαράζ  και  εκεί  πέρα  φορτώνεται  

σε  μεγαλύτερα  αυτοκίνητα  για  να  πάει  στη  χωματερή.  Φανταστείτε  ότι  

όλος  αυτός  ο  όγκος  των  ογκωδών  αντικειμένων  μαζί  με  τα 

απορρίμματα του πρασίνου μιλάμε για τι  μεγάλη ποσότητα σε όγκο.  

Τρομερή  ποσότητα  σε  όγκο.  Κάποτε  παλιότερα  είχαμε  ένα  τρόπο 

ψευτοσυμπίεσης  ρίχνοντας  κάποια  αδρανή  υλικά  «χώματα  μπάζα», 

πηγαίνοντας στην χωματερή.

Όμως  τα  τελευταία  χρόνια  και  εσείς  το  γνωρίζετε  καλύτερα  ο 

τρόπος  χρέωσης  των  απορριμμάτων  από  την  χωματερή  έχει  αλλάξει , 

δεν  είναι  με  ποσοστό  από  τα  τέλη  από  την  ΔΕΗ,  είναι  ανά  τόνο  και 

όλα αυτά χρεώνουνε επιβάρυνση στο Δήμο.

Γι’  αυτό  το  λόγο  η  λειτουργία  του  λειοτεμαχιστή  για  μας  είναι  

απαραίτητη,  τα  απορρίμματα  τα  ογκώδη  αντικείμενα  μπαίνουν 

κατευθείαν  στον  λειοτεμαχιστή  και  συμπιέζονται  σε  μία  πρέσα  με 

αποτέλεσμα να μειώνεται  πάρα πολύ ο όγκος τους  και  μην έχουμε ούτε  

πρόβλημα  εναπόθεσης  στο  χώρο  του  γκαράζ,  ούτε  να  δημιουργείται 

πάρα  πολύ  μεγάλος  όγκος  δρομολογίων  και  χρέωση  καυσίμων,  ωρών 

εργασίας,  εργαζομένων  που  θα  περιμένουν  στην  χωματερή  για  να 

αδειάσουνε  και  εργαζομένων  που  θα  κάνουν  την  μεταφόρτωση  και 

φορτοεκφόρτωση στα φορτηγά.
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Συν  της  άλλης  η  χωματερή  είναι  ένας  χώρος  ο  οποίος  που 

παρόλο,  εδώ  έχω  και  τον  Πρόεδρο  των  Εργαζομένων  της  Χωματερής 

να  μας  περιγράψει  λίγο  το  χώρο  και  τις  συνθήκες,  ε ίναι  ένας  χώρος 

πολύ δύσκολος και για εργασία αλλά και για μετάβαση. 

Μέσα  στην  χωματερή  διανύουμε  γύρω  στα  3-4  χιλιόμετρα  μόνο 

και  μόνο  για  να  κάνουμε  την  εναπόθεση.  Είναι  πολύ  άσχημοι  οι 

δρόμοι,  ε ίναι  πολύ  δύσκολες  οι  συνθήκες,  δημιουργούνται  μεγάλες 

βλάβες στα αυτοκίνητα,  ε ίναι  πάρα πολύ άσχημες οι  συνθήκες για τους  

εργαζόμενους.

Εμείς  έχουμε  ζητήσει  την  λειτουργία  του  λειοτεμαχιστή  γιατί 

είναι  υπέρ  των  δικών  μας  συνθηκών.  Σίγουρα  η  Διοίκηση  ή  η  κάθε 

Διοίκηση  θα  κάνει  ότι  ε ίναι  καλύτερο,  να  φύγει  ή  να  μην  φύγει  το 

γκαράζ,  να  μεταφερθεί,  οι  χώροι  να  γίνουν.  Αλλά  το  τώρα  μας 

ενδιαφέρει  να συνεχιστεί  η υφιστάμενη κατάσταση.

Να  λειτουργεί  ο  λειοτεμαχιστής  για  να  μπορέσουμε  να 

διατηρήσουμε  τις  υπάρχουσες  συνθήκες.  Αν  μπορέσουμε  να  τις 

βελτιώσουμε  είναι  ακόμα  καλύτερα  και  για  τους  εργαζόμενους  και  για 

το Δήμο αλλά και για το λαό του Περιστερίου.

Ένα  λεπτό  μόνο  να  μιλήσει  ο  Πρόεδρος  των  Εργαζομένων  της 

Χωματερής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Περιμένετε.  Πάλι  με  την  συναίνεση  του  Σώματος  θα  θέλω  για  τα 

πρακτικά να το πείτε…να τον γνωρίζω τον κύριο Ζαχαρόπουλο.

Κος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Λέγομαι  Γιώργος  Ζαχαρόπουλος,  είμαι  Πρόεδρος  των 

Εργαζομένων στον Ειδικό Διαβαθμιδικό Σύνδεσμο,  έτσι έχει  ονομαστεί 

πλέον ο παλιός ΕΣΚΝΑ.

Θέλω να πω ότι  αυτή  η  παρουσία  μου εδώ οφείλεται  στο  γεγονός 

ότι  πάρα  πολλές  φορές  ο  συνάδελφος  ο  Τάσος  ο  Γαβαθάς  με  παίρνει 

τηλέφωνο  και  προσπαθεί,  μάλλον  ανταλλάσσουμε  απόψεις  το  πώς  θα 

εξυπηρετηθεί  περισσότερα  και  όσο  γίνεται  καλύτερα  ο  Δήμος  του 

Περιστερίου.

Πιστεύω  ότι  δεν  υπάρχει  παράπονο  έχει  βοηθηθεί  αρκετά.  Θέλω 

να  πω  ότι  όντως  η  λειτουργία  του  ΧΥΤΑ  και  λόγω  του  προβλήματος 

των  λαθρομεταναστών  που  υπάρχουν  περιορίστηκε  στην  12ώρη 

λειτουργία.
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Δηλαδή  πλέον  είναι  6-7  το  απόγευμα  και  πολλές  φορές  το 

φαινόμενο  παρότι  προσπαθούμε,  το  φαινόμενο  των  λαθρομεταναστών 

εξακολουθεί  να  υπάρχει  σε  πολύ  μειωμένο  βέβαια  βαθμό.  Όμως  αυτοί  

ψάχνοντας  για  να  εξοικονομήσουνε  το  μεροκάματό  τους  μπαίνουνε  και 

από  τις  5:00  η  ώρα  με  αποτέλεσμα  να  διακόπτεται  η  λειτουργία  του 

ΧΥΤΑ.

Έτσι  αυτό  έχει  ως  επακόλουθο  πολλά  αυτοκίνητα  να 

δυσκολεύονται  στο  να  αδειάσουνε  ή  και  κάποια  μπορεί  να  γυρίζουνε 

ακόμα  και  πίσω.  Από  την  εμπειρία  μου  θέλω  να  πω  δυο  πράγματα  για 

τον λειοτεμαχιστή.

Ο  λειοτεμαχιστής,  θα  έπρεπε  να  έχουν  όλοι  οι  Δήμοι.  Και  είναι 

πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα για το Δήμο Περιστερίου που τον έχει.  

Και  είναι  πλεονέκτημα,  γιατί;  Γιατί  ο  λειοτεμαχιστής  είναι  αυτός  που 

μειώνει  τον  όγκο  των  απορριμμάτων  αυτά  που  έλεγε  προηγούμενα 

δηλαδή  ο  συνάδελφος  ο  Τάσος  μειώνει  πάρα  πολύ  τον  όγκο  των 

απορριμμάτων  και  έτσι  εξοικονομείται  και  μεγαλύτερος  χώρος  στον 

ΧΥΤΑ.

Είναι  πολύ  μεγάλη  η  μείωση  που  επέρχεται  σε  όλα  αυτά  τα 

ογκώδη  που  αναφέρθηκε  ο  συνάδελφος  με  αποτέλεσμα  πρώτον  να 

εξοικονομείται  χώρος,  δεύτερο να εξοικονομούνται  δρομολόγια για τον 

κάθε Δήμο γνωρίζοντας και τις  οικονομικές συγκυρίες που περνάμε.

Πόσο σημαντικά είναι  αυτά και  πόσο καλύτερα θα  ήτανε  αυτά  τα 

λεφτά να αξιοποιηθούν  σε  όφελος  των εργαζομένων και  ειδικότερα της 

καθαριότητας,  αν  και  εγώ  δεν  δουλεύω  στην  καθαριότητα  αλλά  εν 

πάση  περιπτώσει  οι  άνθρωποι  τις  καθαριότητας  καθώς  και  οι 

εργαζόμενοι  στο  ΧΥΤΑ  και  στο  ΣΜΑ  πιστεύω  ότι  αξίζουνε  ιδιαίτερης 

μεταχείρισης.

Και  έχοντας  όλα αυτά στο  μυαλό αυτά που σας εξηγώ πιστεύω να 

γίνονται  κατανοητά  και  θα  ήθελα  να  θέλει  κάποιος  να  του  το  εξηγήσω 

πολύ ευχαρίστως.  Και  το λέω να του εξηγήσω γιατί  λόγω της  εμπειρίας  

της  μεγαλύτερης  που  έχω  σε  ότι  αφορά  την  διαχείριση  των 

απορριμμάτων.

Επίσης  ένα  σημαντικό  πράγμα  είναι  ότι  η  λειτουργία  του 

λειοτεμαχιστή  αφενός  εξυπηρετεί  και  την  πόλη  αφού  είπαμε 

εξοικονομούμε  χώρο,  στην  συνέχεια  γλιτώνουμε  δρομολόγια,  τρίτον 

έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα και στο Δήμο,  ο κάθε Δήμος.  
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Να κάνω μία  παρέμβαση εδώ και  να  πω ότι  ο  Σύνδεσμος διαθέτει 

3  λειοτεμαχιστές  και  πάρα  πολλοί  Δήμοι  διαγκωνίζονται  να  τους 

παρέχουμε  αυτή  την  Υπηρεσία  προκειμένου  να  μπορέσουν  να  κάνουν 

αυτή  την  δουλειά  που  κάνετε  εσείς  με  δικό  σας  εξοπλισμό  που  είναι  

πάρα πολύ σημαντικό,  το επαναλαμβάνω.

Το  τρίτο  είναι  ότι  μειώνουμε  με  όλα  αυτά  τα  δεδομένα  πιστεύω 

ότι  αυξάνεται  και  η  παραγωγικότητα  ή  μάλλον  η  εικόνα  της 

καθαριότητας  και αυτό έχει  αποτέλεσμα και στους δημότες.

Θέλω να πιστεύω ότι  όλο αυτό η λειτουργία δηλαδή η αξιοποίηση 

του  μηχανήματος  θα  δώσει  τη  δυνατότητα  να  διασφαλίσει  και  η 

καθαριότητα  του  Δήμου  του  Περιστερίου  το  δημόσιο  χαρακτήρα  της 

και  να  μπορέσουμε  έτσι  να  μειώσουμε  τις  βλέψεις  που  υπάρχουν  από 

τους ιδιώτες.  

Εγώ συμπληρωματικά θα ήθελα να πω ότι  θα  έπρεπε  εδώ με τόσο 

σύγχρονο  εξοπλισμό  που  έχω  δει  που  διαθέτει  το  Περιστέρι,  

συμπληρωματικά  να  υπάρχει  και  απόφαση  ότι  δεν  πρόκειται  να 

εκχωρηθεί  η  αρμοδιότητα  της  καθαριότητας,  η  οποία  αρμοδιότητα 

είναι  η βασική αρμοδιότητα του κάθε Δήμου.

Ο  Δήμος  από  εκεί  έχει  την  εικόνα  και  από  εκεί  έχει  και  το 

αποτέλεσμα στις  εκλογές.  Ευχαριστώ πάρα πολύ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Και  εμείς  ευχαριστούμε.  Ο  κύριος  Κρίκος,  για  τα  πρακτικά  πείτε 

και εσείς  για να συνεχίσουμε.

Κος ΚΡΙΚΟΣ:

Καλησπέρα  και  από  μένα  σε  όλους  και  όλες.  Δεν  θα  πιάσω  το 

κομμάτι που πιάσανε οι  προηγούμενοι συνάδελφοι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πείτε το όνομά σας για τα πρακτικά.

Κος ΚΡΙΚΟΣ:

Φώτης  Κρίκος,  εργάζομαι  στην  καθαριότητα  μόλις  26  χρόνια  στο 

γκαράζ,  μπαίνω  στα  27,  αυτό  το  τονίζω  και  θα  σας  πω  μετά  γιατί  το  

τονίζω.

Εγώ  δεν  θα  πιάσω  το  κομμάτι  που  πιάσανε  οι  προηγούμενοι 

συνάδελφοι  το  τεχνικό  γιατί  δεν  έχω  και  τις  ικανότητες  να  σας  πω την 

αλήθεια.  Εγώ  θα  πιάσω  το  κομμάτι  των  εργαζομένων.  Γιατί  σαν 

εργαζόμενοι  ερχόμαστε  και  το  ζητάμε  και  πιθανών  κάποιοι  να  έχετε  
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απορίες  και  να  λέτε  εντάξει  τώρα  οι  εργαζόμενοι  πνίγονται  τόσο  πολύ 

αν θα έχουνε καλό εξοπλισμό,  πως θα πηγαίνουν,  πως θα κάνουνε; 

Πνίγονται  και  παραπνίγονται  γιατί  από  την  μέρα  που  έκλεισε, 

που  ήρθε  η  Νομαρχία  πριν  από  μία  εβδομάδα,  10  μέρες,  δεν  θυμάμαι  

ακριβώς,  επισήμως και  μας τον σφράγισε οι  εργαζόμενοι  ξεκινάνε 6:00 

η  ώρα  το  πρωί  και  τελειώνουνε  4:00  το  απόγευμα,  εδώ  να 

απαντήσουνε.

Οι  οδηγοί  πηγαίνουνε  3  φορές  χωματερή  ενώ  πηγαίνανε  1  με  ότι 

συνεπάγεται  σε  ώρες  και  σε  καταπάτηση  και  του  οργανισμού  τους  και  

οτιδήποτε.  Οι  εργαζόμενοι  πλέον  δεν  είπανε  οι  προηγούμενοι 

συνάδελφοι,  μία  Υπηρεσία  για  να  μην  το  μπερδέψουνε  στήνεται  σε  ότι  

έχεις.

Το  Περιστέρι  καλώς  ή  κακώς,  καλώς  από  ότι  φάνηκε  για  τώρα 

για  μας  έχει  αυτό  το  μηχάνημα.  Φύγανε  πάρα-πάρα  πολύ  συνάδελφοι 

τα τελευταία χρόνια με την οικονομική κρίση που ζητήσανε να πάνε με 

μετατάξεις  στα  χωριά  τους  γιατί  και  αυτοί  οικονομικά  δεν  τα  βγάζανε  

και θέλανε να γυρίσουνε στα πατρικά τους.

Σαν  Σύλλογος  είχαμε  ζητήσει  κιόλας  από  την  Διοίκηση  να  τους 

ανοίξει  την πόρτα να φύγουνε.  Το κάνανε.  Η Διοίκηση βέβαια το έκανε 

επειδή  γλίτωνε  λεφτά  από  μισθούς  και  οι  συνάδελφοι  κερδίζανε  αυτό 

που  θέλανε  να  κερδίσουνε.  Όλο  αυτό  όμως  γινότανε  επειδή  ποντάραμε 

ότι  θα βγαίνει  η δουλειά βάσει κάποιων μηχανημάτων που έχουμε.

Ξαφνικά  όταν  κλείνεις  αυτό  το  μηχάνημα  και  έχεις  τον  κόσμο 

κατά  25-30%  λιγότερο  από  ότι  τον  είχες  δεν  χρειάζεται  να  είσαι 

επιστήμονας,  αυτονόητα  δεν  βγαίνει  η  δουλειά.  Για  να  βγει  η  δουλειά 

θα  πρέπει  λοιπόν  αυτοί  οι  ίδιοι  οι  εργαζόμενοι  για  να  μην  έχουνε 

κυνηγητό,  για  να  μην  έχουνε  ευθύνες,  για  να  μην  τους  κοιτάνε 

περίεργα  οι  δημότες  ότι  να  οι  τεμπέληδες  δημόσιοι  υπάλληλοι  μετά  το 

MEGA  και  το  ΣΚΑΪ  και  τους  υπόλοιπους,  θα  πρέπει  να  δώσουνε  τον 

καλύτερός  τους  εαυτό,  και  να  δουλέψουνε  με  το  παραπάνω  για  να 

κάνουν την ίδια δουλειά που κάνανε πριν πολύ πιο εύκολα.

Εμάς  αυτό  μας  ενδιαφέρει ,  η  δουλειά  να  βγαίνει  και  οι 

εργαζόμενοι  να  μην  γίνονται  σκλάβοι.  Να  βγάζουνε  το  μεροκάματο 

τους.  Επειδή  ακουστήκανε  και  μου  δίνετε  την  ευκαιρία  κάτι  ερωτήσεις 

πριν,  σε  ότι  αφορά  σας  είπα  τεχνικά  θέματα  δεν  ξέρω  μην  μου  κάνετε  

εμένα καμία ερώτηση.
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Σε  ότι  αφορά  γιατί  ο  Σύλλογος,  γιατί  το  ένα,  γιατί  το  άλλο.  Να 

σας  τονίσω  κάτι.  Το  249  που  είπε  ο  Πρόεδρος  ότι  είναι  οι  υπογραφές  

είναι  από  ένα  επίσημο  παρουσιολόγιο  269,  σας  λέει  κάτι;  Σημαίνει  ότι 

είναι  συντριπτική όλη η καθαριότητα πλην 10 ανθρώπων.

Γιατί  το  λέω  αυτό;  Γιατί  πολύ  απλά  ο  Σύλλογος  δεν  στήριξε  το 

ψήφισμα  των  εργαζομένων  και  οι  εργαζόμενοι  τραβάμε  το  δικό  μας 

δρόμο.  Δε  θα  σταματήσουμε.  Το  κάναμε  και  στο  παρελθόν  και 

τρικλοποδίες δεν θα δεχθούμε από κανέναν.  

Με  αυτό  θέλω  να  πω  το  εξής  γιατί  ε ιλικρινά  στο  συγκεκριμένο 

είμαι  οργισμένος  και  εγώ  και  όλοι  οι  συνάδελφοι.  Αρχίσανε  να  μας 

δείχνουνε  ταμπέλες,  είμαστε  με  τη  Διοίκηση,  είμαστε  με  τον  τάδε, 

είμαστε με τον άλλον.  

Για  να  ρωτήσω  κάτι  βρε  χριστιανοί  που  τα  λέτε,  εγώ  27  χρόνια 

που  σας  είπα  πριν  που  είμαι  στο  Δήμο,  που  έχω  κάνει  εκατοντάδες 

απεργίες,  δεν  ξέρω πόσες  κινητοποιήσεις  για  διάφορα θέματα,  μια  ζωή 

ήμουνα  με  τον  εκάστοτε  Αντιδήμαρχος  που  έχουνε  περάσει  20;  Πάτε 

με τα καλά σας;

Με  την  δουλειά  μας  είμαστε.  Αν  τυγχάνει  να  είναι  και  κάποιοι  

άλλοι  μαζί  μας  αυτό  ψάχνουμε  και  αυτό  ήρθαμε  να  ζητήσουμε  σήμερα 

από  εσάς.  Χρειαζόμαστε  βοήθεια.  Δεν  μας  νοιάζουνε  πολιτικές 

παρατάξεις,  δεν  μας  νοιάζει  το  που  ανήκει  ο  καθένας,  μας  νοιάζει  να  

δουλέψουμε.

Μέχρι  πριν  10  μέρες  αν  μην  τι  άλλο  απλά  είχαμε  τα  κομμένα 

λεφτά  που  μας  έχει  κόψει  η  Κυβέρνηση,  τώρα  έχουμε  και  κομμένα 

πόδια.  Από  σας  λοιπόν  ζητάμε,  παρακαλάμε,  βάλτε  όποια  λέξη  θέλετε,  

να  αποφασίσετε  το  κείμενο  που  σας  έχουμε  δώσει  σαν  απόφαση 

Δημοτικού  Συμβουλίου  για  να  έχουμε  άλλο  ένα  χαρτί  στα  χέρια  μας 

στην προσπάθεια που κάνουμε να ξανανοίξει  το μηχάνημα στο γκαράζ.

Η  Διοίκηση  βέβαια  έχει  τις  δικές  τις  ευθύνες,  φυσικά  και  πρέπει 

να  βγει  μπροστά,  φυσικά  και  πρέπει  να  το  βελτιώσει,  δεν  το  αρνείται 

κανείς  και  μάλιστα  το  ζητάμε,  το  απαιτούμε.  Δεν  θέλουμε  όμως  να  το  

κλείσουμε για να βρίσκουμε ψεγάδια.

Άκουσα  πριν  για  κάτι  νόμους.  Πολλούς  νόμους  έχω  ακούσει  εδώ 

μέσα.  Εδώ  πέρα  οι  πιο  πολλοί  και  το  ξέρετε  σκουπίδια  μαζεύουνε.  

Μπορεί  να  έχουνε  δίκιο  οι  νόμοι  αλλά  από  πότε  ότι  πιο  νόμιμο  είναι  

και ηθικό ρε μάγκες;  Για να ηρεμήσουμε λιγάκι εδώ μέσα.
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Για μας,  εγώ λόγω κομματικής ιδιότητας νόμος είναι  το δίκιο του 

εργάτη.  Και  αυτό  στηρίζουμε  εδώ,  αυτό  θέλουμε  και  από  σας.  Δεν  θα 

σας κουράσω άλλο,  ευχαριστώ πολύ που μας ακούσατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Με την σειρά την οποία είχαμε συμφωνήσει λοιπόν…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Μπορώ;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όχι  δεν  μπορείτε,  δεν  μπορείτε.  Είπατε  και  βάλατε  την 

διαδικασία…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ναι,  ναι,  όχι…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όχι.  Αφήστε το όχι  να το πω εγώ.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κάποιες ερωτήσεις δεν μπορούμε να κάνουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα  τις  πείτε  εφόσον  η  Διοίκηση  τοποθετηθεί  και  άμα  δεν  σας 

καλύψει  θα  ρωτήσετε  και  θα  τοποθετηθείτε.  Ποιον  θα  ρωτήσετε  τους 

εργαζόμενους; 

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Εντάξει,  κάτι  διευκρινιστικό…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εδώ θα μιλήσει,  θα απαντήσετε μετά….

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Καλά  κοιτάξτε  ότι  θα  τα  ακούσει  η  κυρία  Ευσταθιάδου  αυτό 

είναι  δεδομένο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μα  το  ξέρουμε  γι’  αυτό  λέμε.  Λοιπόν  πάμε  λίγο  επειδή  είπαμε 

και σύντομα και ουσιαστικά η κυρία Ευσταθιάδου.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Διευκρινιστικά ήθελα να ρωτήσω τους εργαζόμενους.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν  νομίζω  να  βάλουμε  τους  εργαζόμενους  στο  εκτελεστικό 

απόσπασμα να τους ρωτάμε.  Ήτανε σαφέστατοι,  υπάρχει  Διοίκηση…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:
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Κοιτάξτε στο εκτελεστικό απόσπασμα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν λέω για σας.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ωχ, τώρα μην παίξουμε με τις λέξεις.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

…έχει  στείλει  η  Διοίκηση  απολυμένους,  άρα  μην  μου  λες  εμένα 

στο εκτελεστικό απόσπασμα οι  εργαζόμενοι τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Γνωρίζει  ο  κόσμος,  γνωρίζουνε  όλοι  αν  έχουμε  ή  δεν  έχουμε.  Η 

κυρία Ευσταθιάδου παρακαλώ.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Λοιπόν,  θα  παρακαλούσα  συνάδελφοι,  κύριε  Πρόεδρε,  κύριοι 

συνάδελφοι,  κύριοι  εργαζόμενοι  θα  παρακαλέσω να με  ακούσετε  χωρίς 

να  με  διακόψετε,  κάτι  το  οποίο  γίνεται  συχνά  όταν  αναφέρομαι  στο 

συγκεκριμένο θέμα.

Και  κυρίως  δεν  απευθύνομαι  στους  εργαζόμενους  γιατί  με  τους 

εργαζόμενους  έχουμε  μιλήσει  επανειλημμένως,  ξέρουν  τις  απόψεις 

μου.  Κυρίως  θα  μιλήσω  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  γιατί  σε  αυτό 

απευθύνεται  το  σημερινό  αίτημα  των  εργαζομένων  και  αυτό  καλείται 

να πάρει  κάποιες θέσεις.  

Μπορεί  συνάδελφοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  εννοώ,  να  σας 

κουράζω  γιατί  αυτά  που  θα  πω  θα  τα  πω  για  πεντηκοστή  φορά. 

Χρειάζεται  όμως  αυτή  την  ύστατη  φορά  να  τα  αποδείξω  με  νούμερα,  

με οικονομοτεχνικές μελέτες,  (…) θα καταφέρω να σας πείσω.

Όμως  για  να  γίνει  αυτό,  για  να  σας  πείσω  δηλαδή,  πρέπει  να 

αφήσουμε  στην  άκρη  και  μικροπολιτικές  και  μικροκομματικές  σκέψεις 

και  σκοπιμότητες  και  να  σκεφτούμε  όχι  μόνο  το  καλό  των 

εργαζομένων,  να σκεφτούμε το καλό όλων μας.

Και  θέλω  να  πιστεύω  ότι  στο  τέλος  δεν  θα  αρχίσουμε  να 

παίρνουμε  θέσεις  ότι  η  κυρία  είναι  ολίγον  έγκυος  ή  πολύ  έγκυος.  Οι 

θέσεις  μας  θα  είναι  ξεκάθαρες  και  θα  αποτυπώνουν  αυτό  ακριβώς  που 

σκεφτόμαστε όλοι.  

Για  μένα  υπάρχει  μία  διακριτή  διαφορά  ανάμεσα  στους 

εργαζόμενους  στο  Δήμο  Περιστερίου  και  τους  εργαζόμενους  στην 

καθαριότητα  στο  Δήμο  Περιστερίου.  Τους  λόγους  δεν  χρειάζεται  να 
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τους  αναλύσω,  να  κάνουμε  οικονομία  στο  χρόνο.  Πιστεύω  ότι  όλοι 

μπορείτε  να  καταλάβετε  αυτή  την  τεράστια  διαφορά  μεταξύ  της 

δουλειάς που κάνουν οι  μεν και οι  δε,  χωρίς να υποτιμώ των μεν,  έτσι;

Τα  είπανε  προηγουμένως  και  οι  εργαζόμενοι.  Στο  Περιστέρι 

κύριοι  όποιος  θέλει  σημειώνει  για  να  αποκρυπτογραφήσει,  που  δεν 

χρειάζονται είναι  σαφέστατα τα νούμερα που θα σας δώσω,  έχουμε 320 

χιλιόμετρα οδικού δικτύου.  

Εξυπηρετούμε  77.700  σπίτια,  σπίτια,  5.200  επιχειρήσεις  – 

βιοτεχνίες  –  καταστήματα,  άρα  εξυπηρετούμε  82.900  κτίρια  χωρίς  να 

υπολογίσουμε  τους  κοινόχρηστους  χώρους.  Έχουμε  5.500  κάδους 

απορριμμάτων και 1.300 ανακύκλωσης.

Που  σημαίνει  ότι  έχουμε  6.800  σημεία  αποκομιδής  που  την 

κάνουμε  σχεδόν  κάθε  μέρα,  εξαιρουμένων  της  Κυριακής  κάποιου 

τομείς  και του Σαββάτου κάποιων άλλων τομέων.

Αυτό  σημαίνει ,  ακούστε  τα  λίγο  με  νούμερα  μπορεί  και  να  σας 

βάλω  σε  μία  διαφορετική  σκέψη,  ότι  κάθε  πλήρωμα  κάνει  20 

χιλιόμετρα  την  ημέρα  μέσα  στην  πόλη  και  το  αυτοκίνητο  εκτός  από 

αυτά τα 20 χιλιόμετρα και 30 χιλιόμετρα για την χωματερή.

Ξέρετε  πόσοι  εργαζόμενοι  κάνουν  αυτή  τη  δουλειά,  της 

αποκομιδής  προσέξτε,  75.  Αν  αυτό  το  νούμερο  δεν  λέει  τίποτα,  γιατί  

κάποιοι  από  σας  δεν  το  ξέρετε  το  αντικείμενο,  δεν  είναι  κακό.  Θα σας 

αναφέρω ότι  η αναλογία τη δικιά μας σε σχέση με την Αθήνα είναι 2,3.  

Επί 2,3.

Που  σημαίνει  ότι  αυτό  που  κάνει  το  Περιστέρι  με  75  το  κάνει  η 

Αθήνα  με  172.  Αν  ακόμα  και  αυτό  δεν  σας  λέει  τίποτα  ας  πάμε  στα 

οικονομικά  στοιχεία  τα  οποία  δεν  μπορεί  να  τα  αμφισβητήσει  κανείς. 

Δυστυχώς  δεν  έχω  την  τιμή  να  είμαι  πτυχιούχος  οικονομολόγος,  

άκουσα  κάποιον  συνάδελφο  που  είναι  οικονομολόγος  να  λέει  ότι  η 

οικονομία είναι  ψυχολογία  και  σκέφτηκα να του στείλω την ψυχολογία 

μου μαζί  με τους λογαριασμούς μου να μου τους πληρώσει.

Για  μένα  οικονομία  είναι  ότι  μπαίνει  και  ότι  βγαίνει  στην  τσέπη 

μας.  Υπολογίζω  λοιπόν  με  νούμερα  τα  οποία  προκύπτουν  από  την 

Υπηρεσία,  από  την  μελέτη  η  οποία  είναι  στη  διάθεσή  σας  και  λέει:  ότι 

η  ετήσια  διαφορά  από  την  κατανάλωση  καυσίμων  αν  χρησιμοποιούμε 

τον λειοτεμαχιστή είναι  292.000,80 €.  
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Η  διαφορά  της  τακτικής  συντήρησης  από  βλάβες  είναι 

171.180,00  €.  Η  διαφορά  της  τακτικής  συντήρησης  σύμφωνα  με  τις 

ώρες  λειτουργίας  είναι  48.000,00  €.  Η  διαφορά  στο  κόστος  των 

ελαστικών  λόγω  φθορών  είναι  73.000,00  €  και  η  διαφορά  στις 

καταναλισκόμενες εργατοώρες είναι  182.286,00 €.

Αυτό  μας  κάνει  ετήσιο  σύνολο  766.466,00  €  το  χρόνο.  Από  τα 

νούμερα  λοιπόν  προκύπτει ,  νούμερα,  είναι  766.000,00  €.  Πολύ 

συνειδητά  λοιπόν  αποφασίσαμε  και  συμφωνήσαμε  με  τους 

εργαζόμενους  ότι  αυτά  τα  χρήματα  τα  οποία  περισσεύουν, 

«περισσεύουν»  γιατί  αν  δεν  χρησιμοποιήσουμε  το  μηχάνημα  δεν 

περισσεύουν,  το  καταλαβαίνετε  αυτό,  θα  τα  διαθέσουμε  στους 

εργαζόμενους  οι  οποίοι  για  τις  επιπλέον  ώρες  που  δούλευαν  και  δεν 

πληρώνονταν έπαιρναν ρεπό.

Εγώ  δεν  νομίζω  να  υπάρχει  εργαζόμενος  σε  όλη  την  Ελλάδα  που 

θέλει  να  δουλεύει  και  να  μην  πληρώνεται  αλλά  να  παίρνει  ρεπό.  Μην 

πάει  το  μυαλό  σας  σε  συντεχνίες  και  τέτοια  πράγματα,  εντάξει  τώρα 

είναι απλά τα πράγματα.

Μην  μου  πείτε  όμως  τώρα,  μου  δώσετε  καμία  σοφή  ιδέα  ότι 

μπορούμε  να  εξασφαλίσουμε  αυτά  τα  λεφτά  κόβοντας  από  κάπου 

αλλού.  Όχι  γιατί  οι  υπόλοιπες  δαπάνες  μας  είναι  ανελαστικές  και  δεν 

υπάρχει  περιθώριο να κόψουμε από αλλού.  

Γιατί  και  τα  αυτοκίνητά  μας  και  τα  μηχανήματά  μας  πρέπει  να 

συντηρήσουμε,  να  παρέχουμε  είδη  προστασίας,  να  πληρώνουμε  το 

ρεύμα,  τα  αναλώσιμα  κλπ,  κλπ,  κλπ.  Άρα  και  απαντώ  στην  ειρωνεία,  

το  επιχείρημά  σας  ότι  η  Διοίκηση  εκβιάζει  τους  εργαζόμενους  με  τα  

νυχτερινά  και  τις  υπερωρίες  είναι  γελοίο,  διότι  έτσι  και  αλλιώς  θα 

δουλέψουν καταλάβετέ  το για  να μην πέσετε  σε  λάθος,  έτσι  και  αλλιώς 

θα δουλέψουν απλά δεν θα πάρουν χρήματα και θα πάρουνε ρεπό.

Απομονώσαμε  το  5μηνο  λειτουργίας  του  λειοτεμαχιστή. 

Αθροίσαμε  τα  ποσά  που  δώσαμε  τους  εργαζόμενους  το  αντίστοιχο 

διάστημα  μη  λειτουργίας  του  και  το  ποσό  που  δώσαμε  στο  διάστημα 

της λειτουργίας του,  στους εργαζόμενους.

Το προηγούμενο 5μηνο λοιπόν δώσαμε για υπερωρίες  8.521,00 €,  

το  5μηνο  λειτουργίας  του  δώσαμε  72.556,00  €.  Το  διάστημα  που  δεν 

λειτουργούσε  το  αντίστοιχο  5μηνο  λέω  πάντα,  δώσαμε  σε  νυχτερινά 

176.889,00 € και το διάστημα που λειτουργούσε 237.082,00 €.
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Μιλάω  για  Οκτώβρη,  Νοέμβρη,  Δεκέμβρη,  Γενάρη  και  Φλεβάρη, 

αυτό  το  5μηνο.  Από  εδώ  λοιπόν  προκύπτει  ότι  οι  εργαζόμενοι  στην 

καθαριότητα  του  Δήμου  Περιστερίου  ίσως  είναι  οι  μοναδικοί 

εργαζόμενοι  οι  οποίοι  το  τελευταίο  5μηνο  στην  Ελλάδα  πήρανε 

περισσότερα από το προηγούμενο.

Μην  τα  ακούτε  μεγάλα  τα  νούμερα,  μην  φανταστείτε  ότι  ο 

καθένας  από  αυτούς  έγινε  πλούσιος.  Η  αναλογία  που  πέφτει  στον 

καθένα  αν  διαιρέσεις  τους  δικαιούχους  και  τις  ώρες  που  έχουνε 

δουλέψει  είναι  150,  160,  170  για  κάποιους,  30,  40,  50  για  κάποιους 

άλλους.  Αυτά  είναι  τα  τρομερά  ποσά  που  αθροιστικά  μας  κάνουνε  τα 

ποσά που σα ανέφερα.

Θέλω  να  πιστεύω,  όχι  μάλλον  δεν  θέλω  να  το  πιστεύω,  θέλω  να 

πιστεύω  ότι  δεν  είναι  ο  μοναδικός  Δήμος  που  έχει  δώσει  περισσότερα 

λεφτά  στους  εργαζόμενους  το  διάστημα  αυτό.  Αυτό  αναρωτιέμαι 

ενοχλεί  κάποιους;  

Το να πληρώνονται οι  εργαζόμενοι και να παίρνουν αυτά τα ευρώ 

παραπάνω;  Ή μήπως  κάποιοι  σκέφτονται  ότι  πέθανε  η  κατσίκα  η  δικιά  

μου,  πρέπει  να  πεθάνει  και  του  διπλανού  μου.  Τις  απαντήσεις  θα  τις 

δώσουνε οι  εργαζόμενοι.  

Φαντάζομαι  ότι  από  αυτά  που  σας  είπα  προέκυψε  ένα 

αναμφισβήτητο  κέρδος,  γιατί  το  κέρδος  κύριοι  έχει  μονάδα  μέτρησης. 

Θέλω  τώρα  να  μετρήσουμε  κάτι  άλλο  το  οποίο  δεν  μπορώ  να  σας  το 

αποδείξω  με  νούμερα,  γιατί  είναι  ο  κόπος  των  εργαζομένων  και  η 

επιπλέον δουλειά τους,  η οποία δυστυχώς δεν έχει  μονάδα μέτρησης.

Φανταστείτε  έναν  άνθρωπο  60  ετών,  γιατί  έχουμε  και  γερασμένο 

προσωπικό,  μην  κοιτάτε  που  σας  μίλησαν  παλικάρια,  το  προσωπικό 

μας δεν έχει  μέσο όρο πάρα πολύ χαμηλό,  κάνει  αυτή την δουλειά αυτή 

20 χρόνια,  υποθετικά το λέω κάποιοι  το κάνουνε και 30,  Γιάννη; 

Διανύει  λοιπόν  20  χιλιόμετρα  την  ημέρα  όχι  σαν  περιπατητής 

κύριοι ,  αλλά  σηκώνει  250 κάδους,  οι  οποίοι  βέβαια  δεν  χωράνε  σε  ένα 

αυτοκίνητο,  θα  περιμένει  να  γυρίσει  ο  άλλος  οδηγός  αφού  κάνει  ο 

οδηγός  τα  30  χιλιόμετρα  για  την  χωματερή,  θα  γυρίσει  σε  1,5  ώρα 

πίσω και θα συνεχίσει  τον περίπατό του.

Το περίπατο βέβαια  το  λέω ειρωνικά.  Πάμε στον  οδηγό τώρα που 

σε  σχέση  με  αυτό  που  κάνουν  οι  εργάτες  θα  φαντάζεστε  ότι  οδηγεί 

σχολικό λεωφορείο.  Και όμως δεν έτσι.  
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Ο  οδηγός  θα  περιμένει  να  μπει  στην  χωματερή,  θα  ανέβει  3 

χιλιόμετρα  που  οδηγούνε  στο  Ταμπάνι  μέσα  σε  ένα  ειδυλλιακό 

περιβάλλον,  ιδανικό  για  την  υγεία  του,  γιατί  κάποιοι  κόπτονται  και 

ιδιαίτερα για την υγεία των εργαζομένων,  θα τρέμει  η  ψυχή του να μην  

πατήσει  κανέναν  από  τους  εκατοντάδες  ρακοσυλλέκτες  που 

τριγυρίζουν στο ΧΥΤΑ.

Θα  τρέμει  η  ψυχή  του  να  μην  κολλήσει  στην  λάσπη  όταν  βρέχει,  

θα τρέμει  η ψυχή του να γίνει  σωστά η ανατροπή για να μην χρειάζεται 

να  κατέβει  από  το  αυτοκίνητο  και  να  σπρώχνει  με  τα  χέρια  μέρα  και 

νύχτα.

Αυτά  όλα  θεωρώ  ότι  σας  λένε  κάτι.  Αν  η  άγνοιά  μας  οδηγεί  και 

δεν είναι  κακό,  ότι  αυτά γίνονται σε άλλο πλανήτη…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Σας  μαλώνω  κύριε  συνάδελφε;  Σας  μαλώνω;  Να  μην  με 

μαλώνετε.  Σπέκουλα;  Γιατί  το  λέτε  τώρα;  Δεν  πιστεύω  ότι  έχετε 

κάποια…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Εγώ  σας  είπα  να  απολογηθείτε;  Πολύ  καλή  κύριε  Τημπλαλέξη. 

Σας  κοιτάω πάντα  επειδή  με  κοιτάτε  και  εσείς.  Όχι,  νομίζει  ότι  επειδή 

τον  κοιτάω  ότι  απευθύνομαι  σε  εκείνον,  δεν  είναι  έτσι.  Λοιπόν  ας 

εξετάσουμε και μία άλλη παράμετρο.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Μην  τα  λες  στο  έχω  πει.  Ας  εξετάσουμε  λοιπόν  και  μία  άλλη 

παράμετρο,  την  περίφημη  ιδιωτικοποίηση.  Σας  έχω  πει  σε  αυτή  την 

αίθουσα  δεκάδες  φορές  ότι  το  Περιστέρι  είναι  ένας  ελκυστικότατος 

Δήμος  για  τους  επίδοξους  επενδυτές,  γι’  αυτούς  που  ορέγονται  το 

σκουπίδι .  

Σας  έχω  όμως  διαβεβαιώσει  και  άλλες  150  φορές  ότι  ο  Δήμος 

Περιστερίου  είναι  ο  τελευταίος  Δήμος  που  θα  πέσει .  Και  σας  έχω 

εξηγήσει άλλες 150 φορές ότι  αν θα πέσει  τελευταίος θα πέσει  ακριβώς 

για  το  λόγο  ότι  έχει  κάνει  επενδύσεις  στο  θέμα  της  καθαριότητας  σε 

μηχανολογικό  εξοπλισμό,  σε  αυτοκίνητα,  στο  μηχάνημα  και  στους 

εργαζόμενούς του.

Στην  ποιότητα  των  εργαζομένων  του,  γιατί  πολλές  φορές  η 

Αθήνα  την  ίδια  δουλειά  κάνει  με  διπλάσιους,  σας  το  είπα 
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προηγούμενα.  Παίζει  ρόλο  και  η  ποιότητα  και  το  φιλότιμο  των 

εργαζομένων και όχι  μόνο ο αριθμός τους.

Λοιπόν,  αν θέλαμε κύριοι  να ιδιωτικοποιήσουμε την καθαριότητα 

αυτά  που  κυκλοφορείτε  τώρα  τον  τελευταίο  καιρό,  κάποιοι,  μην  τα 

σαρώνω  όλα,  θα  μπορούσαμε  να  το  κάνουμε  πάρα  πολύ  απλά.  Δεν 

χρειάζονται  μαγικά ούτε  χρειάζονται  κάποια  ιδιαίτερα τεχνάσματα.  Με 

αυτά που μας  έχουνε επιβάλει  η  πιστωτές  μας και  η  Κυβέρνηση του 4 ο υ 

Ράιχ  τρία  συνεχόμενα  3μηνα  αν  βγάλουμε  παθητική  την  καθαριότητα 

την ιδιωτικοποιούμε χωρίς κανέναν κόπο.

Και  με  τους  νόμους  που  ισχύουν  σχετικά  με  το  δήθεν  δημόσιο 

συμφέρον  αυτό  θα  γινότανε  γρήγορα  και  θα  γινότανε  ακαριαία.  Άρα 

λοιπόν  το  να  χτικιάζουμε  να  προσπαθούμε  να  πείσουμε  κάποιους  ότι 

αυτά  δεν  αφορούν  τη  Διοίκηση  την  δική  μας  σχετικά  με  την 

ιδιωτικοποίηση θεωρώ ότι  με το επιχείρημα αυτό έχουν ξεπεραστεί .

Στόχος  μας  είναι  το  ξεκαθαρίζω  για  άλλη  μία  φορά  ο  δημόσιος 

χαρακτήρας  της  καθαριότητας,  όχι  μόνο  στο  Δήμο  Περιστερίου,  σε 

όλους  τους  Δήμους.  Γιατί  αν  πέσουνε  οι  καθαριότητες  μετά  τελείωσαν 

τα πάντα,  δεν θα μείνει  τίποτα όρθιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώστε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Δώστε  μου  χρόνο  σας  παρακαλώ  πάρα  πολύ,  δείξτε  λίγο  ανοχή. 

Δείξτε λίγο ανοχή γιατί  πρέπει  να ενημερώσω. 

Πάμε  τώρα  στις  εγκληματικές  παρανομίες  μας.  Οι  εγκληματικές 

παρανομίες  μας  λοιπόν  με  τις  οποίες  κάποιοι  μας  απειλούν  εδώ  και  

χρόνια  με  εισαγγελείς,  γραμματείς  και  φαρισαίους.  Ναι  το  γκαράζ 

είναι  παράνομο,  ναι  οι  εγκαταστάσεις  του  όλες  είναι  παράνομες.  Ναι 

θα  έπρεπε  να  είχε  φύγει  από  εκείνο  το  σημείο.  Ναι  έχει  και  αυτή  η 

Διοίκηση την ευθύνη όπως και όλες οι  προηγούμενες.

Ναι  ότι  λειτουργία  υπάρχει  εκεί  είναι  παράνομη.  Ναι  κάθε 

Αντιδήμαρχος  κάθε  Διοίκησης  βελτίωνε  και  κάτι  μέσα  στον  παράνομο 

χώρο.  Οι  παράνομοι  Νικολόπουλος  και  Απολλωνάτος  έστρωσαν  το 

γκαράζ  με  παράνομο  τσιμέντο  για  να  μην  κολυμπούν  στην  λάσπη 

άνθρωποι  και  αυτοκίνητα,  και  το  παράνομο  συνεργείο  για  να 

συντηρούνται  τα  αυτοκίνητα  και  τα  άφησαν  στους  εργαζόμενους  και 

στον επόμενο παράνομο Αντιδήμαρχο.
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Ο παράνομος  Γιαννόπουλος  έφτιαξε  το  παράνομο  ξυλουργείο  και 

τα  παράνομα  κτίρια  που  στεγαζόμαστε  σήμερα  και  τα  άφησε  τους 

εργαζόμενους  και  στον  επόμενο  παράνομο  Αντιδήμαρχο.  Ο  παράνομος 

Τζούμας  στην  Διοίκηση  Δημητρακόπουλου  έφτιαξε  το  παράνομο 

σιδεράδικο  και  το  παράνομο  λαστιχάδικο  και  τα  άφησε  στους 

εργαζόμενους και στον επόμενο παράνομο Αντιδήμαρχο.

Ο  νόμιμος  Κυριακόπουλος  δεν  έφτιαξε  τίποτα  και  δεν  άφησε 

τίποτα  στους  εργαζόμενους  και  στον  επόμενο  Αντιδήμαρχο.  Ο 

παράνομος  Δούναβης  έφτιαξε  το  παράνομο  πλυντήριο  για  να  μην  μας 

τρώει  η  βρώμα και  οι  αρρώστιες  και  το  άφησε  στους  εργαζόμενους  και 

στον επόμενο παράνομο Αντιδήμαρχο.

Η  παράνομη  Ευσταθιάδου  έφτιαξε  την  παράνομη  μονάδα  για  τα 

λύματα των σαρώθρων και  τον  παράνομο λειοτεμαχιστή  εξαφανίζοντας 

τις  δυο  περίφημες  χαβούζες  για  να  αφήσει  στους  εργαζόμενους  και  

στον επόμενο παράνομο Αντιδήμαρχο,  εύχομαι νόμιμο Αντιδήμαρχο.

Αποτέλεσμα  ο  πρόσφατος  υγειονομικός  έλεγχος  που  μας  έγινε 

στις  4/4  και  αν  θέλετε  θα  το  καταθέσω στο  Προεδρείο,  δείχνει  ότι  από 

πλευρά υγιεινής  λειτουργεί  υποδειγματικά το  γκαράζ.  Λοιπόν,  κανένας 

από  όλους  αυτούς  δεν  πήρε  τίποτα  στο  σπίτι  του.  Άφησε  μαζί  με  το 

παράνομο  έργο  και  την  παράνομη  υστεροφημία  του  και  έφυγε  με  την 

παράνομη αξιοπρέπειά του.  

Η  τραγική  ειρωνεία  ξέρετε  ποια  είναι  κύριοι;  Ότι  όλες  αυτές  οι 

πράξεις  των  παράνομων  Αντιδημάρχων  που  σας  προανέφερα  έγιναν 

από το 1983 και  μετά.  Δηλαδή 2 χρόνια μετά από το χαρακτηρισμό του 

σε πράσινο.  Σας ρωτάω, ποιους ενόχλησε; 

Ποιος  τους  έστειλε  στον  Εισαγγελέα;  Οι  συνάδελφοι  Σύμβουλοι 

που  σήμερα  μας  καταγγέλλουν  και  κόπτονται  να  επιβάλλουν  την 

νομιμότητα η  ίδια  τους  η  παράταξη  δεν  έκτισε  2.000 τ.μ.  στεγασμένων 

χώρων μέσα στο γκαράζ; 

Κάποιοι  μισθοδοτούμενοι υπάλληλοι όχι  οι  εργαζόμενοι οι  οποίοι 

φορώντας  τον  φερετζέ  κάποιου  τίτλου  δήθεν  κάποιου  τίτλου  που 

έχουνε  πάρει  από τους  εργαζόμενους  πολεμάνε  το  μηχάνημα δεν  ήτανε 

υπάλληλοι του Δήμου τότε;  

Ή μήπως η προηγούμενη Διοίκηση ήτανε καλύτερη από αυτή;  Για 

μένα  βέβαια,  μιλάω  για  συγκεκριμένο  άτομο,  για  μένα  βέβαια  καλά 
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έκαναν  και  δεν  τα  κυνήγησαν αλλά  και  ποτέ  μα ποτέ  μέσα σε  αυτή την 

αίθουσα δεν έχουνε αναφέρει  τα γεγονότα που μόλις  τώρα σας είπα.  

Τα  κρύβουν  με  τέχνη  και  με  μεγάλη  υποκρισία.  Ας  γυρίσουμε 

στον  λειοτεμαχιστή  μας.  Ναι  τον  λειοτεμαχιστεί  τον  είχανε 

οραματιστεί  πολλοί  Αντιδήμαρχοι,  όχι  τυχαία.  Τον  είχανε  οραματιστεί 

επειδή μπορούσαν να αντιληφθούν τα οφέλη του.  

Δυστυχώς  κανένας  δεν  το  έφτιαξε.  Αν  το  είχανε  τολμήσει  τότε 

σήμερα  δεν  θα  άνοιγε  ούτε  μύτη,  δε  θα  ήμασταν  εδώ  μαζεμένοι. 

Κάνανε  μελέτες  τις  οποίες  πλήρωναν,  εμείς  δεν  κάναμε  καμία,  την 

κάναμε μόνοι μας.

Συζητήσει  επί  συζητήσεων  και  δεν  τολμούσαν  να  προχωρήσουνε 

στην  κατασκευή  του.  Τώρα  όμως  έγινε.  Καλώς  ή  κακώς  έγινε.  Και  τι 

πρέπει  να  κάνουμε;  Εφόσον  όλοι  συμφωνήσουμε  ότι  ε ίναι  αναγκαίο 

πρέπει  να  αναρωτηθούμε,  υπάρχουν  άλλοι  5-6  τέτοιοι  μέσα  στην 

Αττική,  γιατί  για κανέναν από αυτούς  δεν έχει  γίνει  θέμα;  

Γιατί  το  Περιστέρι  ταλαιπωρείται;  Το  έχετε  σκεφτεί  αυτό;  Εγώ 

κάνω  ένα  ερώτημα.  Μήπως  για  να  ικανοποιηθούν  κάποιες 

μικροπολιτικές,  μικροκομματικές  αρρωστημένες  σκέψεις  κάποιων;  Η 

ιστορία  μας  είναι  γνωστή,  βροχή  καταγγελιών  συνοδευόμενων  από 

αναλυτικό  φωτογραφικό  υλικό  όχι  μόνο  για  τον  λειοτεμαχιστή  αλλά 

για κάθε εγκατάσταση του γκαράζ.

Στόχος;  Πρώτη  φορά  θα  το  πω  εδώ  μέσα,  να  κλείσει  το  γκαράζ. 

Αν  κλείσει  το  γκαράζ  τι  ε ίπαμε  προηγουμένως  ότι  γίνεται;  Άμεση 

ιδιωτικοποίηση.  Και  αφού  ο  στόχος  δεν  επετεύχθη  το  επόμενο  βήμα 

είναι  να  επικεντρωθούμε  στον  λειοτεμαχιστή.  Τα  κάστρα  κύριοι  δεν 

πέφτουν από έξω.

Από  μέσα  πέφτουν  γιατί  δυστυχώς  μέσα  στο  ίδιο  μας  το  σπίτι ,  

μέσα  στον  ίδιο  μας  το  Δήμο  έχουμε  αρκετούς  κυνηγούς  κεφαλών. 

Ομολογήθηκε  και  από  τον  συνάδελφο,  κάναμε  έφοδο  στο  γκαράζ  και 

ανακαλύψαμε  τι  κάνατε.  Είσαστε  τόσο  οργανωμένοι  που  είχατε 

αναπτύξει  και  μηχανισμούς  κόκκινου  συναγερμού.  Σας  πιάσαμε  στα 

πράσα.

Αντί  να  μας  πιάσει  στα  πράσα  το  γερμανόδουλο  κράτος,  μας 

έπιασε  στα  πράσα  ο  συνάδελφος  που  όπως  φαίνεται  ε ίναι  σε 

μεγαλύτερη  ετοιμότητα  από  το  4 ο  Ράιχ.  Είστε  κύριοι  παράνομοι  λέει. 
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Και  εμείς  θα  τον  ρωτήσουμε,  ε ίμαστε  τόσο  παράνομοι  όσο  παράνομα 

είναι τα κομμάτια των σπιτιών καθενός από μας εδώ μέσα; 

Όσα  παράνομα  είναι  τα  μνημόνια,  όσο  παράνομο  είναι  το  κόμμα 

που  εκπροσωπεί  μαζί  με  το  άλλο  που  μέχρι  χθες  ήτανε  ορκισμένοι 

εχθροί  και  μας  έχουνε  οδηγήσει  στην  εξαθλίωση;  Όσο  παράνομο  είναι 

να  μας  παίρνουν  τα  σπίτια;  Όσο  παράνομο  είναι  καθημερινά  να 

παραλαμβάνουμε  από  Δικαστικούς  Επιμελητές  κατασχέσεις  και 

εξώσεις  για  τους  εργαζόμενους,  οι  οποίοι  για  ευνόητους  λόγους 

χρησιμοποιούν την Διεύθυνση του γκαράζ και όχι  της κατοικίας τους;  

Όσο  παράνομο  είναι  να  αγοράζουμε  τα  χρυσά  δόντια  και  τα 

κειμήλια  των  παππούδων  μας;  Ή  όσο  παράνομο  είναι  όλο  το  σύστημα 

που  ζούμε;  Παράνομες  είναι  και  οι  50.000  συντάξεις  που  χορηγούσανε 

εδώ και χρόνια κάποιες Υπηρεσίες.  

Έδειξε  ποτέ  κανείς  ευαισθησία  για  τις  50.000  μαϊμού  συντάξεις; 

Κάνανε  καμία  καταγγελία;  Κάνανε  καμία  έφοδο  όπως  κάνανε  στο 

γκαράζ;  Βγάλανε  κανένα  δελτίο  τύπου  να  ενημερώσουνε  τον  κόσμο; 

Όχι βέβαια.  

Δεν  σας  είδα  ποτέ  να  κάνετε  κανέναν  αγώνα  ενάντια  σε  αυτά. 

Δεν  είδα  ποτέ  ούτε  μία  επιστολή  στους  ομογάλακτους  κομματάρχες 

σας  να  διαμαρτύρεστε  για  την  αθλιότητα  ενός  φορέα.  Για  τίποτα  από 

όλα αυτά τα παράνομα δεν έχουμε μιλήσει σε αυτή την αίθουσα.

Σιωπούμε  σαν  τις  μωρές  παρθένες  και  σφυρίζουμε  αδιάφορα.  Η 

αυστηρότητα  και  η  αγάπη  στην  νομιμότητα  εξαντλείται  σε  ένα 

παράνομο  μηχάνημα  που  παράγει  κέρδος  για  το  Περιστέρι  και  τους 

εργαζόμενους.  

Εξαντλείτε την αγωνιστικότητα και το πάθος σας για νομιμότητα,  

στέλνετε  καταγγελίες  συνοδευόμενες  από  πλούσιο  φωτογραφικό  υλικό 

στην  Περιφέρεια,  στην  Αστυνομία,  στο  ΣΔΟΕ,  στην  ΔΕΗ,  στο 

Υπουργείο  Συγκοινωνιών,  στο  Υπουργείο  Περιβάλλοντος,  στο 

Εσωτερικών  και  Δημόσιας  Διοίκησης,  στον  Περιφερειάρχη,  στον 

Αντιπεριφερειάρχη.

Αληθινά  είναι  αυτά  που  σας  λέω.  Ζητάτε  στοιχεία  από  την 

Πυροσβεστική,  ψάχνετε  νομικές  δικλείδες  όχι  για  να  εξασφαλίσετε  την 

προσωρινή λειτουργία του αλλά για να το κλείσετε.

Τελειώνω.  Χύνετε  τόνους  δάκρυα  για  το  περιβάλλον,  για  την 

υγεία  των  εργαζομένων,  για  τις  συνθήκες  δουλειάς  τους,  για  το  αν 
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πήρανε  τα  γάλατα  του  2010.  Αφού  ενδιαφέρεστε  τόσο  πολύ  γιατί  τα 

τελευταία  10  χρόνια  δεν  έχετε  πατήσει  το  πόδι  σας  στο  γκαράζ  για  να 

παρακολουθείτε τις  αλλαγές και τους εργαζόμενους;  

Τώρα  σας  έπιασε  ο  πόνος;  Είναι  τυχαίο  το  ενδιαφέρον  σας  τον 

τελευταίο  καιρό;  Τελειώνοντας  θέλω να  αναφερθώ σε  ένα  προκλητικό,  

αισχρό  και  πρόστυχο  ψέμα.  Ο  λειοτεμαχιστής  κόστισε  6.000.000,00  € 

για κάποιους,  8.000.000,00 € για  κάποιους άλλους  και  11.000.000,00 € 

για κάποιους τρίτους.  

Όσοι  ισχυρίζεστε  αυτά  είστε  συνειδητοί  ψεύτες  και  συνειδητοί 

λασπολόγοι.  Τα  έχω  αναλύσει  όλα  και  αυτή  τη  φορά  σας  τα  έστειλα 

και  γραμμένα,  σφραγισμένα  και  υπογεγραμμένα  για  την  νομιμότητα 

και  για  τα  πρακτικά  λοιπόν  30  μηχανήματα,  γιατί  αυτό  αφορά  η 

περίφημη  προμήθεια,  30  μηχανήματα  μαζί  με  τον  λειοτεμαχιστή,  7 

κοντέινερ,  αυτοκίνητα,  καλαθοφόρα,  κλπ,  κλπ,  ε ίναι  αναλυτικά  να μην 

παίρνω και άλλο χρόνο,  κόστισαν 4.935.394,56 €.

Ο  ΦΠΑ  1.135.140,75  €.  Σύνολο  6.075.535,31  €.  Παρακαλώ  τα 

έχω βγάλει  και φωτοτυπία.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Συγνώμη όταν λέτε 30 μηχανήματα τι  εννοείτε;

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Μάλιστα κύριε Δήμαρχε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δηλαδή  τόση  ώρα  που  μίλαγα  τα  πετάξατε  όλα;  3 

απορριμματοφόρα…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αναλυτικά πείτε τα.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Όχημα μεταφοράς απορριμμάτων 3…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Τα 4.000.000,00 € που λέτε τι…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Θα  σας  πω.  3  απορριμματοφόρα,  2  φορτηγά  ανατρεπόμενα,  1 

φορτηγό ανατρεπόμενο με αρπάγη,  1 κλειστό ημιφορτηγό τύπου ΒΑΝ.

3  επιβατηγά  τύπου  ΒΑΝ,  1  ελαφρύ  φορτηγό  με  καρότσα 

ανατρεπόμενο,  1  φορτωτής  λαστιχοφόρος,  1  λειοτεμαχιστής  ογκωδών 
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αντικειμένων,  1  συμπιεστής  λειοτεμαχισμένων  αντικειμένων,  7 

κοντέινερ,  1 σύστημα μηχανικής μετατόπισης κοντέινερ.

1  σύστημα  μεταφοράς  λειοτεμαχισμένων  αντικειμένων,  1  ελαφρύ 

φορτηγό  όχημα  με  χαμηλή  καρότσα,  1  καλαθοφόρο  όχημα 

τηλεσκοπικό…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Έχει πολλά ακόμα. Εντάξει ,  θα σας τα μοιράσω έτσι και αλλιώς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν τελειώσατε; Τελειώσατε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Να  κλείσω  με  μία  δήλωση  κύριε  Πρόεδρε  και  γλιτώσατε  από 

μένα.  Εγώ  κάνω  δήλωση,  ανεξάρτητα  από  την  πορεία  της  σημερινής 

συζήτησης  ή  της  χρήσης  του  λειοτεμαχιστή  εγώ  δεσμεύομαι  στο 

Δημοτικό  Συμβούλιο  και  στους  εργαζόμενους  ότι  ο  δημόσιος 

χαρακτήρας  της  καθαριότητας  στο  Δήμο  Περιστερίου  δεν  υπάρχει 

περίπτωση να μετατραπεί σε κάτι  άλλο.

Ότι  και  να  γίνει.  Εμείς  τις  ισορροπίες  θα  τις  κρατήσουμε.  Εμείς 

τις  ισορροπίες  θα  τις  κρατήσουμε  και  τα  θετικά  πρόσημα  θα  τα 

στέλνουμε  κάθε  φορά  στους  ελεγκτές  μας.  Το  κόστος  όμως  δεν  θα  το 

πληρώσει η Διοίκηση,  θα το πληρώσουνε οι  εργαζόμενοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Είχατε  ερωτήσεις.  Ξεκινάμε  ο  κύριος  Πλέστης  με  τη 

σειρά,  ο  κύριος  Χρονόπουλος,  κλπ.  Παρακαλώ  να  γίνουν  όλες  οι  

ερωτήσεις  πρώτα  και  θα  απαντήσετε  μετά  για  να  μην  υπάρχει 

διελκυστίνδα λεκτική.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  τον  Πρόεδρο  του  ΧΥΤΑ,  είπατε  ότι 

λειτουργούν κάποιοι  λειοτεμαχιστές….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οι  ερωτήσεις  κύριε  Πλέστη  στην  Διοίκηση  κάντε.  Στους 

εργαζόμενους εννοείτε;  

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Όχι κάποιοι  λειοτεμαχιστές που λειτουργούνε,  μία διευκρίνιση…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Όχι,  όχι .  Οι χώροι που λειτουργούν είναι  νόμιμοι ή παράνομοι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Έχετε άλλη ερώτηση;  

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Ναι προς την Αντιδήμαρχο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κάντε όλες τις  ερωτήσεις.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Θα  ήθελα  να  κάνω  στην  Αντιδήμαρχο  μία  ερώτηση.  Δύο 

ερωτήσεις  συγκεκριμένα.  Το  χρήμα  που  περισσεύει  για  τα  νυχτερινά 

και  τις  υπερωρίες το παίρνουνε όλοι οι  εργαζόμενοι στην καθαριότητα; 

Μία αυτή.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Όσοι  εργάζονται,  εντάξει .  Δεύτερο,  έχετε  κάποιοι  δείκτη  φθοράς 

ανταλλακτικών πριν ΣΜΑ και μετά ΣΜΑ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Περιμένετε  κυρία  Ευσταθιάδου,  όλοι  μαζί .  Ο  κύριος 

Χρονόπουλος ερώτηση.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Αν  κύριε  Ζαχαρόπουλε  έχουνε  χωροθετηθεί  στην  Αττική  ΣΜΑ 

στα  τμήματα  φόρτωσης  που  είναι  απαραίτητη  για  την  αποκομιδή, 

είμαστε μέσα σε αυτούς τους χωροθετημένους;  

Κος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Να απαντήσω κύριε Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μετά  όλες  μαζί,  σημειώστε  τις  ερωτήσεις  παρακαλώ.  Ο  κύριος 

Κυριακόπουλος ερώτηση.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Τέλος  πάντων  θα  επιφυλαχτώ  για  τις  αξιολογήσεις.  Ήθελα  να 

κάνω μία ερώτηση. 

Κυρία  Αντιδήμαρχε  πιστεύετε  ότι  μέχρι  στιγμής  η  όλη  εξέλιξη 

μέχρι  τις  4/4  προδιαγεγραμμένη  πορεία  το  οποίο  και  γνωρίζατε  βέβαια 

πολύ  ενωρίτερα  μια  και  η  6μηνη  θητεία  ήτανε  δεδομένη,  δεν  ξέρατε 

ενδεχόμενα  τις  εξελίξεις  και  κάνατε  και  τις  δικές  σας  κινήσεις,  θα 

δούμε  στην  πορεία  τις  δικές  σας  κινήσεις  που  ξέρατε  αλλά  εμείς  δεν 

ξέραμε προφανώς.

Λέω  κάτι  απλό,  πιστεύετε  ότι  ο  ΣΜΑ  είχε  νόμιμη  λειτουργία  σε 

αυτό το διάστημα παρά τις  όποιες διαδικαστικές τελικά…
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Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ο λειοτεμαχιστής.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Ο λειοτεμαχιστής,  ΣΜΑ θα τον λέω εγώ, εσείς  θα τον λέτε έτσι.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εσείς να τον λέτε και Περσεφόνη.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ  την  ερώτηση  αυστηρά,  θα  τοποθετηθείτε  μετά.  Πείτε 

μας.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Στην  ερώτηση.  Πιστεύετε  ότι  ήτανε  νόμιμη  η  όλη  σύσταση, 

τοποθέτηση,  διαδικασία  με  την  έννοια  μίας  δημόσιας  επένδυσης 

ανεξάρτητα  από  τις  διαδικασίες  τις  παραταθείσες  με  Σγουρό,  με 

Γραμματέα  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης,  παράταση  του 

Αντιπεριφερειάρχη  του  6μήνου.  Το  οποίο  και  γνωρίζατε  ότι  ε ίχατε 

μέχρι εκεί…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε  Κυριακόπουλε  συγνώμη  που  σας  διακόπτω  αλλά  πείτε  την 

ερώτηση, θα τοποθετηθείτε μετά.  Αναλύετε τις σκέψεις  σας.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Μπορείτε  να μας πείτε  αν αυτή ευθύς εξαρχής ως έργο δημόσιο…

νόμιμο; Όλα τα άλλα,  μόνο αυτή την ερώτηση θα ήθελα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Τημπλαλέξης έχει  το λόγο.  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Εγώ δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις  στους  εργαζόμενους.  

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Και κάτι  άλλο κύριε Πρόεδρε,  μου επιτρέπετε;  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Οι ερωτήσεις  που θέλω να κάνω είναι προς την Διοίκηση.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Είναι πολύ σημαντικό για την τοποθέτηση.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Μπορώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ναι,  ναι  ολοκληρώστε.
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Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Η κυρία Ευσταθιάδου,  καλά για την ομιλία της θα τοποθετηθώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μετά.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Όχι  προσωπικά,  πολιτικά  και  ως  εκπρόσωπο  Αντιδήμαρχο  της 

Διοίκησης.  Να  ξεκαθαρίσω  κατ’  αρχήν  ότι  η  αλαζονεία  που  εξέφρασε 

είμαι Αντιδήμαρχος και θα μιλάω περισσότερο…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Ακούστε,  ακούστε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κάντε μου τις  ερωτήσεις,  βοηθήστε με λίγο.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Σας βοηθάω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ερωτήσεις.  Ανοίγετε  θέματα  θα  τα  βάλετε  προσωπικό  και  μετά 

θα έχουμε άλλα.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ότι στο συγκεκριμένο αν θέλαμε οφίτσια δεν θα ήμασταν σε αυτό 

το χώρο που είμαστε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν κάνετε ερωτήσεις.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Και το κλείνω.  Δυο,  δεσμεύτηκε και  έκλεισε  σε  όλες  τις  πτώσεις, 

δεσμεύομαι,  θα  δεσμευτώ,  ω  δέσμευση,  η  καθαριότητα  και  το  πράσινο 

θα έχουνε δημόσιο χαρακτήρα όπως έχουνε σήμερα.

Το  κατά  πόσο  είναι  δημόσιο  ή  εν  μέρει  ε ίναι  ένα  ζητούμενο. 

Ρωτάω  λοιπόν  την  αρμόδια  Αντιδήμαρχο  αφού  έχει  αυτή  την  θέση  και  

τη  δέσμευση  και  την  επανέλαβε  στους  εργαζόμενους  μπροστά  εκ  νέου, 

γιατί  η  ίδια  και  η  Διοίκηση  συνολικά  υπερθεμάτισε  προ  6μήνου  ή 

7μήνου  αν  θυμάμαι  καλά  την  υπερψήφιση  ενός  επιχειρησιακού 

προγράμματος  το  οποίο  βάζει  στην  λογική  της  ανταποδοτικότητας,  για 

να ξέρουμε  τι  λέμε  εδώ μέσα,  ποιος  είναι  με  ποιον,  γιατί  υπερθεμάτισε 

και  ψήφισε  και  η  ίδια  και  όλη  η  Διοίκηση  και  παρατάξεις  τις 

αντιπολίτευσης  και  η  πλειοψηφία  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  των 
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Εργαζομένων ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που βάζει  στην  λογική της 

ανταποδοτικότητας και το πράσινο και την καθαριότητα;  Ένα.

Δύο,  η  συγκεκριμένη  Αντιδήμαρχος  εκπροσωπώντας  την 

Διοίκηση  σε  έναν  ευαίσθητο  τομέα  καθαριότητα  –  πράσινο,  γιατί  τους 

ξέρουμε  και  εμείς  τους  εργαζόμενους  τι  τραβάνε,  γιατί  δεν  μπήκε  στη 

διαδικασία  να  πάρει  την  ευθύνη  και  προσωπικά  αλλά  και  ως  Διοίκηση 

για  την  λειτουργία  του  ΣΜΑ  όπως  το  λέει  η  Αντιδήμαρχος,  δεν  έχει  

σημασία η ονομασία.

Σημασία  έχει  η  λειτουργία  του.  Γιατί  το  θέμα  αυτό  το  φέρανε  οι 

εργαζόμενοι  που  πήγανε  στην  πλειοψηφία  του  Δ.Σ.  του  Συλλόγου  και  

φάγανε  πόρτα.  250  υπογραφές,  εμείς  δεν  τις  αμφισβητούμε.  Γιατί  η 

Διοίκηση  έρχεται  και  σε  μορφή  αντιπαράθεσης  πετάει  στην 

αντιπολίτευση,  τουλάχιστον εμάς μας ενοχλεί ,  τι ;

Να  πάρουμε  ευθύνη  εμείς  για  τη  λειτουργία  του  συγκεκριμένου 

χώρου που ακούστε,  ακούστε να δείτε,  εμείς  δεν είπαμε να κλείσει .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κωδικοποιήστε  λίγο  τις  ερωτήσεις  σας,  θα  μιλήσετε  σας  είπα 

μετά.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κοιτάξτε,  αφήστε  με  να  ολοκληρώσω,  μας  ακούει  και  ο  κόσμος 

εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μα θα μιλήσετε θα σας ακούσει ο κόσμος.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Γιατί  μία  Διοίκηση  που  έχει  62%  το  μεγαλύτερο  ποσοστό  πρώτο 

δεύτερο  γύρω  έβαλε  μπροστά  250  εργαζόμενους  και  δεν  το  έφερε  η 

ίδια εδώ; 

Ποιος  συνεχίζοντας  γιατί  ξέρω  το  νομικό  καθεστώς  ως  νομικός, 

βέβαια  εδώ  δεν  είναι  δικαστήριο,  από  δικαστήριο  ήρθα  γι’  αυτό  είμαι 

ντυμένος  έτσι.  Εδώ  είναι  πολιτικός  χώρος  και  γίνεται  πολιτικός 

διάλογος και πολιτική αντιπαράθεση.  

Γιατί  αφού  έχει  κλείσει  ο  συγκεκριμένος  ο  ΣΜΑ,  έτσι  όπως  έχει 

κλείσει  με  συγκεκριμένη  απόφαση  κλπ,  ποιος  θα  πάρει  την  ευθύνη  της 

επαναλειτουργίας  του  όταν  επί  μονίμου  βάσεως  θα  έρχονται 

Εισαγγελείς,  γραμματείς,  φαρισαίοι  υποκριτές  και  αστυνομικοί  να  τον 

ξανακλείνουν;  
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Ποιος θα βάλει  τα στήθη του μπροστά,  η κυρία Ευσταθιάδου;  Δεν 

μας έχει  συνηθίσει.  Κάποιος άλλος από την Διοίκηση;  Δεν τους  έχουμε 

δει  πουθενά.  Οι  εργαζόμενοι  θα  είναι  μπροστά;  Θα  είναι  οι 

εργαζόμενοι σε μόνιμη και διαρκή αντιπαράθεση με τους  εργαζομένους 

της περιοχής;

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Δεν είναι  ερώτηση αυτή….

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Αφήστε  κύριε  Κυριακόπουλε,  δεν  είστε  Διοίκηση.  Πολύ  θα  το 

θέλατε  αλλά  δεν  είστε  Διοίκηση  τι  να  κάνουμε  τώρα,  διαλέξατε  λάθος  

πολιτικό φορέα τώρα τελευταία.  Αφήστε με σας παρακαλώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνεχίστε.  Να προχωρήσουμε;  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Και  ολοκληρώνοντας  λέω  υπάρχει  απόφαση  του  Διοικητικού 

Συμβουλίου  του  Συλλόγου  των  Εργαζομένων  η  οποία  έχει 

επικαιροποιηθεί  και  πρόσφατα,  την έχω μπροστά μου,  ε ίπα για  το  2011 

αλλά  είναι  και  του  2013,  άσχετο  αν  μερικοί  τότε  στο  Δ.Σ.  λέγανε  να 

κλείσει,  βέβαια τώρα θα μου πεις τώρα αλλάξανε άποψη. 

Καλό  είναι  το  να  αλλάζεις  άποψη,  το  να  μαζεύεις  υπογραφές  για  

διάσπαση  του  Σωματείου  του  Συλλόγου  των  Εργαζομένων  είναι  ένα 

θέμα…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πείτε μας την ερώτηση όμως.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Γιατί  αυτή την απόφαση εσείς  την έχετε  απορρίψει;  Γιατί  δεν την 

υιοθετείτε,  αφού έχει  θέση ο Σύλλογος Εργαζομένων; τελείωσα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό  λεπτό,  επειδή  ακούστηκε  πολλές  φορές  για  το  δημόσιο  ή 

όχι  χαρακτήρα της καθαριότητας.  

Εγώ θέλω να πω το εξής,  όχι  υπό την έννοια δήλωσης είναι  πάγια 

θέση  προσωπική  μου  ως  Δημάρχου  αλλά  και  ως  φιλοσοφίας.  Όσο 

υπάρχει  η  Διοίκηση  Παχατουρίδη  στο  Δήμο  Περιστερίου  δεν  υπάρχει 

περίπτωση  να  φύγει  από  το  δημόσιο  χαρακτήρα  το  πράσινο  και  η 

καθαριότητα.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:
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Όπως δεν απολύθηκαν…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αυτή είναι κατηγορηματική δέσμευση.  Δεν υπάρχει  περίπτωση να 

φύγει  από  το  δημόσιο  χαρακτήρα  η  καθαριότητα  και  το  πράσινο  του 

Δήμου Περιστερίου.  Αυτό και τελειώνουμε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Και στον Φούχτελ….

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Ποιο Φούχτελ,  εντάξει  τώρα.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μην κατεβάζουμε το επίπεδο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Προσέξτε  να δείτε.  Επίσης  επειδή  άκουσα προηγουμένως από τον 

εκλεκτό  συνάδελφο  να  λέει  εάν  πάρουμε  μία  απόφαση  και  γίνει  αυτό  

αύριο ποιον θα κυνηγάνε οι  Εισαγγελείς  ή έτσι ή αλλιώς;  

Κατ’  αρχήν  εάν  παρθεί  μία  απόφαση  αυτή  που  θέλουν  οι 

εργαζόμενοι,  οι  εργαζόμενοι  από  ότι  κατάλαβα  τι  θέλουνε;  Δηλαδή  ρε  

παιδιά  είσαστε  μαζί  μας,  δηλαδή  είσαστε  με  τους  εργαζόμενους; 

Θέλετε να λειτουργήσει  αυτό το μηχάνημα; 

Αν  θέλετε  και  μην  πάμε  σε  νόμους,  παρά  νόμους,  παρά  έτσι  και 

όλα  αυτά  τα  πράγματα  γιατί  όταν  πάμε  εκεί  πάει  να  πει  ότι  δεν  

θέλουμε.  Εάν είσαστε όλες οι  παρατάξεις  μαζί  να λειτουργήσει αυτό το 

μηχάνημα  η  Διοίκηση  θα  το  ανοίξει  και  αν  έρθουν  Εισαγγελείς  στην 

Διοίκηση  θα  έρθουνε  και  δεν  θα  έρθουν  σε  κανέναν  της 

αντιπολίτευσης.

Εμείς  λέμε  ότι  εάν  πραγματικά  ρίξουμε  τα  πέπλα  που  έχουμε  στο 

πρόσωπό  μας  και  κοιτάξουμε  στο  πρόσωπο  τους  εργαζόμενους  που 

έρχονται  και  λένε  ρε  παιδιά  είσαστε  όλοι  μαζί;  Το  θέλετε  το 

μηχάνημα;  Εάν  πραγματικά  το  θέλουν  όλες  οι  παρατάξεις  ναι  εγώ  ως 

Δήμαρχος  και  η  κυρία  Αντιδήμαρχος  και  ως  Διοίκηση  σας  λέμε  ότι 

εμείς  θα  το  βάλουμε  σε  λειτουργία  και  από  κει  και  πέρα  εμείς  θα  

αντιμετωπίσουμε τους Εισαγγελείς.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:
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Δυο  ερωτήσεις  πολύ  σύντομες,  πολύ  γρήγορες,  χωρίς  σάλτσα.  Η 

πρώτη  ερώτηση  είναι,  όλα  αυτά  που  μας  ειπώθηκαν  που  αφορούν  την 

καθαριότητα  γιατί  δεν  τίθενται  στους  αρμόδιους  και  τίθενται  εδώ;  Τι 

σημαίνει  αυτό;  

Στην  Περιφέρεια  δηλαδή  που  τα  είπατε  όλα  αυτά  τι  σας  είπανε;  

Στο Υπουργείο που τα είπατε όλα αυτά τι  σας είπαν; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Να  σας  πω  κύριε  συνάδελφε  τι  λένε;  Όταν  εσείς  οι  ίδιοι 

ερχόσαστε  και  το  καταγγέλλετε,  αυτά  μας  λέει  η  Περιφέρεια.  Όταν 

εσείς  οι  ίδιοι  μέσα  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  δεν  ξέρω  ποιος 

έρχεστε και το καταγγέλλετε.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ανοίγετε θέμα τώρα κύριε Δήμαρχε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Σιγά-σιγά.  Όταν  λες  εσείς  ποιους  εννοείς;  Ονόματα  και 

διευθύνσεις….

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό λεπτό,  μισό λεπτό θα σας πω. Όταν εμείς  απαντάμε….

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Εμείς  λοιπόν  απαντάμε  και  λέμε  ότι  κύριοι  αυτά  που  λέτε  επειδή 

δεν  μας  λέτε  ονόματα  και  διευθύνσεις,  εμείς  με  ονόματα  και 

διευθύνσεις  θα  σας  φέρουμε,  θα  επιχειρήσουμε  να  φέρουμε  μία 

ομόφωνη  απόφαση  ότι  συμπλέουν  όλες  οι  παρατάξεις  στο  να 

λειτουργήσει  αυτό το μηχάνημα. Ιδού η Ρόδος,  ιδού και το πήδημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνεχίστε κύριε Πουλιάση.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

…ελέγχεστε για τον τρόπο διαχείρισης,  αυτό είναι  το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε  Κυριακόπουλε  αφήστε να  μιλήσει  και  ο  κύριος  Πουλιάσης. 

Συνέχισε.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:
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Η  Διοίκηση  μπορούσε  να  είχε  λύσει  το  θέμα.  Δήμαρχε  αν  δεν 

γίνεται  ενημέρωσέ  με  εμένα  που  είμαι  άπειρος,  υπέγραψε  το 

εντέλλεστε για να λειτουργήσει να τελειώνουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Απαντάτε  μετά.  Υπάρχει  άλλη  ερώτηση;  Κυρία  Αθανασοπούλου, 

τις  ερωτήσεις και εσείς  και θα μιλήστε μετά.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Αλλά να έρχεται  έτσι ένα θέμα εδώ πέρα δεν μπορεί  να έρχεται.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Δεν  το  φέραμε  εμείς,  οι  εργαζόμενοι.  Πείτε  τους  ότι  παιδιά 

κακώς το φέρατε.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Η ερώτηση που θα ήθελα να κάνω…

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Μέχρι  εχθές  τα  ξέρατε  όλα,  τη  διαδρομή.  Δεν  τα  μάθατε  σήμερα. 

Εδώ  θα  είμαστε,  σε  λίγο  θα  δείτε,  την  μυστική  διπλωματία  για  τα 

ονόματα…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Ενώπιος ενωπίω όλοι,  να ακούσουνε και οι  συνάδελφοι όλοι…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παιδιά  ηρεμήστε  λίγο  να  προχωρήσουμε.  Κύριοι ,  κύριοι  εάν  δεν 

θέλετε  μπορώ  να  διακόψω.  Δεν  γίνεται  να  φωνάζω  εγώ.  Επειδή 

φωνάζετε  όλοι  και  μετά  λέτε  κύριε  Πρόεδρε  προστατεύστε  με  αν  δεν 

ηρεμήσετε  εγώ  δεν  έχω  σκοπό  να  κάνω  τον…  Κυρία  Αθανασοπούλου 

θα κάνετε τις  ερωτήσεις  σας;  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Δήμαρχε  είπες  ότι  όσο  υπάρχεις  εσύ  δεν  θα  γίνει  ιδιωτικοποίηση 

στα σκουπίδια.  

Ήμασταν  παρόντες  όταν  κατά  πλειοψηφία  πάρθηκε  απόφαση 

φέτος  ότι  ψηφίσατε  κατά  πλειοψηφία  η  Διοίκηση  επενδυτή  για  την 

μεταφορά του γκαράζ.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Τι σχέση έχει  αυτό;  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:
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Κάτσε ντε να πω ρε παιδί  μου.  Μη με διακόπτεις.  Και  μάλιστα με 

την  μέθοδο  των  ΣΔΙΤ,  πάρθηκε  απόφαση.  Αυτό,  επενδυτής  με  ΣΔΙΤ 

πάει  να πει  ιδιωτικοποίηση.  Και γκαράζ είναι  η καθαριότητα.  

Ένα  δεύτερο  πράγμα  που  θέλω  να  ρωτήσω  την  κυρία 

Ευσταθιάδου  είναι  ως  τι  διεκόπη  η  λειτουργία;  Ως  λειοτεμαχιστής;  Ως 

παροχή  ρεύματος;  Ή  ως  σταθμός  μεταφόρτωσης  απορριμμάτων;  Τρίτη 

ερώτηση,  εφόσον  σε  όλους  τους  τόνους  βγήκε  το  ζήτημα  της 

παρανομίας  που  για  μένα  προσωπικά  είναι  το  τελευταίο  μα  το 

τελευταίο ζήτημα.

Το  πρώτο  και  κύριο  ζήτημα για  μένα  είναι  το  μεγάλο  ζήτημα της 

υγείας  των κατοίκων και  των ίδιων των εργαζομένων και  της  μόλυνσης 

εστίας  που  αποτελεί  αυτή  η  χαβούζα.  Όμως  αφού  εσείς  όλοι  μέχρι  

τώρα μιλάτε για παρανομία πως χρηματοδοτείται  ένα παράνομο έργο;  

Πως  χρηματοδοτήθηκε;  Και  το  τέταρτο  είναι ,  ποιανού 

αρμοδιότητα  είναι  η  λειτουργία  του  Σταθμού  Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων; Του Δήμου ή της Περιφέρειας;  

Και  κάτι  που  διάβασα  από  το  internet .  Διάβασα  ποιοι  Δήμοι 

έχουνε  αγοράσει  ΣΜΑ  από  τον  Καούση.  Είχε  καμία  10αριά  Δήμους, 

Σχιστό  κλπ,  και  είχε  μέσα  και  το  Περιστέρι.  Και  μιλούσε  όχι  για 

ογκώδη αντικείμενα αλλά για 200 τόνους επεξεργασία σκουπιδιού κάθε 

μέρα.  Δυνατότητα,  δυνατότητα 200 τόνων.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν να απαντήσουνε οι  υπεύθυνοι  Αντιδήμαρχοι.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Μάλιστα.  Στον κύριο Πλέστη μια και…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  ερώτηση  και  άλλη,  συγνώμη  κυρία  Ευσταθιάδου.  Ο 

κύριος Δημητρίου για να ολοκληρώσουμε τις  ερωτήσεις.

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

Εγώ επειδή είμαι νέος Δημοτικός Σύμβουλος και δεν ήμουνα πριν 

3  χρόνια  εδώ  ή  4,  δεν  ξέρω  πότε  μπήκε  ο  λειοτεμαχιστής,  ο  ΣΜΑ  ή 

τέλος πάντων όπως λέγεται.

Θα  ήθελα  να  ρωτήσω  όταν  έγινε  αυτή  η  επένδυση  αυτή  των 

5.000.000,00  €  ή  6.000.000,00  €  ή  2.000.000,00  €  δεν  με  ενδιαφέρει 

αυτό,  ήρθε  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πάρουν  απόφαση  οι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι;  Ναι.
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Και  εφόσον  ήρθε,  ήρθε  ως  τι  εδώ  στο  χώρο;  Διότι  νομίζω  ότι  αν 

ερχότανε  ως  λειοτεμαχιστής  ή  ως  ΣΜΑ  γιατί  μέχρι  τώρα  κανένας  από 

εδώ  όλοι  κρυβόμαστε  πίσω  από  το  δάκτυλό  μας  ότι  εκεί  δεν  γίνεται 

τίποτα,  δεν θα πέρναγε και σε τέτοιο χώρο.  Καταλαβαίνετε τι  εννοώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώσαμε  τις  ερωτήσεις.  Απαντάτε  συνοπτικά,  ουσιαστικά 

και μετά οι  τοποθετήσεις.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Απαντήσεις,  άλλα  λόγια  να  αγαπιόμαστε,  να  απαντήσω  όμως. 

Λοιπόν,  το  μηχάνημα  δεν  είναι  παράνομο  τώρα  μην  τρελαθούμε. 

Παράνομο το κάνει  ο χώρος όπως σας είπα.

Δηλαδή  δεν  ακούσατε  τίποτα από όλα αυτά  που είπα κάποιοι  που 

επικαλείστε…  Ο  χώρος  κάνει  το  μηχάνημα  παράνομο,  το  μηχάνημα 

είναι νομιμότατο.  Λοιπόν οι  ευαισθησίες οι  δικές….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δηλαδή  κύριε  συνάδελφε  από  ότι  είπα,  έλεγα  50  λεπτά  πόσα 

μίλαγα  δεν  καταλάβατε  τίποτα.  Λοιπόν,  στο  συνάδελφο  για  τις 

υπερωρίες  και  τα  νυχτερινά.  Υπερωρίες  και  τα  νυχτερινά  δίνονται  σε 

όσους  εργάζονται.  Είναι  συγκεκριμένες  κατηγορίες  να  μην  σας  λέω 

τώρα, αν θέλετε μπορούμε να τα πούμε ιδιαιτέρως.

Δείκτης  φθοράς  (…) ποιος  είπε  για  πορεία  προδιαγραμμένη;  Α,  ο 

ενδιαφέρον  συνάδελφος.  Δεν  σας  απαντώ  αν  είναι  νόμιμο  ή  όχι  γιατί  

το  έχουμε  απαντήσει  εκατομμύρια  φορές,  πάλι  τα  ίδια  θα  λέμε;  Ήμουν 

σαφής  στην  τοποθέτησή  μου  το  τι  ε ίναι  νόμιμο  και  το  τι  είναι 

παράνομο εκεί  μέσα.

Έπρεπε  να  το  είχατε  καταλάβει  αν  μην  τι  άλλο.  Λοιπόν,  το 

επιχειρησιακό  πρόγραμμα.  Το  επιχειρησιακό  δεν  έχει  καμία  σχέση  με 

όλα  αυτά  που  συζητάμε.  Δεν  θα  ανακατεύουμε  τώρα.  Αν  θέλουμε 

πραγματικά  να  βρούμε  αποτέλεσμα  δεν  θα  λέμε  το  επιχειρησιακό,  το 

ΣΔΙΤ, το έτσι,  το αλλιώς.  

Ποιο  ΣΔΙΤ  μωρέ;  Τι  σχέση  έχει  το  ΣΔΙΤ  με  αυτό  που  συζητάμε 

τώρα;  Το ΣΔΙΤ έλεγε….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Λοιπόν  ακούστε  εάν  το  κάνετε  επειδή  δεν  ξέρετε  να  σας 

εξηγήσω.  Έχω  ακόμα  υπομονή.  Εάν  το  κάνετε  όμως  για  να 
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πυροδοτήσετε  μία  κατάσταση  η  οποία  είναι  έκρυθμη  αυτή  τη  στιγμή 

και δεν πρέπει  να συνεχίσει  έτσι κύριε,  θέλει  ηρεμία.

Άμα δεν ξέρετε σας λέω.  Το ΣΔΙΤ αφορά εάν και  εφόσον θα γίνει 

την  μεταφορά,  όχι  την  λειτουργία.  Την  μεταφορά  του  γκαράζ  από  ένα 

χώρο  σε  έναν  άλλο.  Έχει  εξηγηθεί  εκατομμύρια  φορές  και  δεν  έχει  

καμία  σχέση.  Αν  και  θα  σας  βγάλω  και  μία  είδηση,  επεξεργαζόμαστε 

και  ένα  καινούργιο  τρόπο  να  μην  χρειαστεί  και  αν  μας  βγει  να  μην  

χρειαστεί  καθόλου….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τι  θα  γίνει  κύριε  μου  θα  φωνάζετε  από  όποια  γωνία  θέλει  ο 

καθένας όποτε το θυμάστε; 

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Λοιπόν  άλλες  απαντήσεις.  Να  κάνουμε  την  απαραίτητη 

διευκρίνιση  που  έβαλε  ο  κύριος  Τημπλαλέξης  και  έχει  απόλυτο  δίκιο.  

Δεν  είπα  σε  καμία  περίπτωση  ότι  όλη  η  αντιπολίτευση  πολεμάει  το 

λειοτεμαχιστή,  σε καμία περίπτωση δεν το είπα.

Είναι  συγκεκριμένα,  ανέφερα  και  ονόματα.  Είπα  συγκεκριμένα 

πράγματα,  είναι  συγκεκριμένοι  άνθρωποι  που  το  πολεμούν.  Δεν 

ανέφερα  ούτε  παρατάξεις.  Είναι  συγκεκριμένοι  άνθρωποι  το  είπα.  Ο 

συνάδελφος προηγουμένως το φώναξε,  ε ίπε  ποιοι  τον πολεμούν.  Τέλος. 

Τους εργαζόμενους δεν τους έφερα εγώ εδώ, δεν είναι  πρόβατα.

Κος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Δε καταλάβατε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εσείς δεν καταλάβατε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία  Ευσταθιάδου  έχετε  εμπειρία.  Τι  είναι  αυτό  που  κάνετε 

τώρα;  Σας πετάνε μία ατάκα και απαντάτε εσείς;

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Λοιπόν  οι  εργαζόμενοι  δεν  είναι  πρόβατα,  δεν  τους  έφερα  εγώ. 

Αν είχα τη δύναμη να κουβαλάω όπου θέλω 250 εργαζόμενους…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα ήσουνα βοσκός,  το ξέρουμε,  παρακάτω.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:
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Μπράβο  θα  ήμουνα  βοσκός.  Υπογραφές  εργαζομένων  για  την 

διάσπαση  που  λέτε  εσείς  δεν  τις  μάζεψα  εγώ  και  δεν  με  ενδιαφέρει  τι 

θα  κάνουν  οι  εργαζόμενοι  με  τα  συνδικαλιστικά  τους,  μου  είναι 

παντελώς αδιάφορο τι  θα κάνουν αν διασπαστούν ή δεν διασπαστούν.

Γιατί  δεν  τίθενται  στους  αρμόδιους  και  τίθεται  στο  Δημοτικό 

Συμβούλιο το απάντησε ο Δήμαρχος περίτρανα.  Γιατί  οι  αρμόδιοι…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Τι  να  σου  πω  και  εσένα  τώρα;  Να  τα  λένε  οι  άλλοι,  τα  λες  και 

εσύ;  Μα τι  λες  τώρα;  Και  τους  250;  Μα τέτοια  δύναμη έχω;  Έλα τώρα. 

Τώρα ψήνω και τον Καταχανά να έρθει  μαζί .

Λοιπόν,  γιατί  τίθεται  στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Γιατί  οι  αρμόδιοι  

αν  δεν  τους  παρενοχλούν  άνθρωποι  από  εδώ  μέσα  δεν  υπάρχει  ποτέ  

περίπτωση  να  μας  ενοχλήσουνε  όπως  δεν  ενοχλούν  και  τους  άλλους 

Δήμους.  Ως τι  διεκόπη η λειτουργία του ΣΜΑ, ως λειοτεμαχιστή.

Διεκόπη η λειτουργία  του ΣΜΑ του λειοτεμαχιστή που λέτε  εσείς 

με  τον ίδιο τρόπο που δόθηκε η παράταση λειτουργίας  του,  ως Μονάδα 

Συμπίεσης Ογκωδών Αντικειμένων και Απορριμμάτων Πρασίνου.

Έληξε  η  ημερομηνία  που  είχαμε  δυνατότητα  λειτουργίας  και  από 

κει  και  πέρα  διεκόπη  η  λειτουργία  του.  Με  την  ίδια  ιδιότητα  που 

αδειοδοτήθηκε  με  την  ίδια  ιδιότητα  έπαψε  και  η  λειτουργία  του. 

Λοιπόν  χαβούζα  δεν  θέλω  να  την  ξανακούσω  Αντωνία  σε  παρακαλώ 

προσωπικά.

Χαβούζα  ήτανε  πριν.  Ήτανε  τρισάθλια  τα  πράγματα  πριν, 

επιτέλους  θα  σας  φέρω  φωτογραφίες  την  επόμενη  φορά.  Οι  άνθρωποι 

ζούσανε  μέσα  σε  χαβούζα.  Τότε  που  έλεγες  γλάρους  έλεγες  αλήθεια. 

Γλάροι  έρχονταν  εκεί  μέσα,  ήταν  χαβούζα.  Σκουπίδια  ογκώδη  και 

κλαδιά  ήταν  όλα  ένα  μπάζο.  Έφταναν  και  τα  3  και  τα  4  μέτρα  και 

ζούσανε εκεί  μέσα.

Τώρα σας ενοχλεί  που δεν υπάρχει  τίποτα,  που είναι  χειρουργείο;  

Που  όπως  και  να  το  λειτουργήσουμε  είναι  χειρουργείο;  Τώρα  ενοχλεί; 

Τότε  γιατί  δεν  ήρθε  κανείς  από  σας  να  πει  πως  επιτρέπετε  οι  

εργαζόμενοι  να  ζούνε  σε  αυτή  τη  χαβούζα;  Ζούσανε  30  χρόνια.  Ήρθε 

κανείς να πει  πως το επιτρέπετε;  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
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Παιδιά  το  ζητούμενε  είναι  είμαστε  με  τον  λειοτεμαχιστή  ή  δεν 

είμαστε; Αυτό είναι  το ζητούμενο τώρα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τελειώσατε;  Πάμε στις  τοποθετήσεις.  Ο κύριος  Ζαχαρόπουλος να 

δώσει δυο απαντήσεις,  παρακαλώ κύριε Ζαχαρόπουλε.

Κος ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστώ πολύ.  Κατ’  αρχάς  ξέχασα ξεκινώντας  να  ευχαριστήσω 

όλους  σας  και  τον  κύριο  Δήμαρχο  και  τον  κύριο  Πρόεδρο  του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου για την 

φιλοξενία.

Συγνώμη  παράληψής  μου.  Να  απαντήσω  σε  κάτι ,  πρέπει  να 

ξέρουμε όλοι  ότι  αφορά τα  απορρίμματα ότι  αν πηγαίναμε σύμφωνα με 

τα  οριζόμενα  στην  νομοθεσία  σήμερα  στο  ΧΥΤΑ της  Φυλής  θα  έπρεπε 

να  είναι  το  1/3  των  απορριμμάτων  και  όχι  το  σύνολο  των 

απορριμμάτων  της  Αττικής  και  της  Πελοποννήσου.  Το  πρώτο  είναι 

αυτό.

Για  τους  λειοτεμαχιστές,  θα  απαντήσω  ότι  πηγαίνουν  οι 

λειοτεμαχιστές  καθ’  υπόδειξη  των  Δημάρχων  σε  χώρους  δηλαδή  που 

υποδεικνύουν  οι  ίδιοι  οι  Δήμαρχοι.  Για  τα  ΣΜΑ,  για  τα  ΣΜΑ 

γνωρίζετε  κύριε  Χρονόπουλε  ότι  μέχρι  τώρα  ουσιαστικά  ο  Σύνδεσμος 

λειτουργεί  το  Σταθμό  Μεταφόρτωσης  στο  Σχιστό,  όπου 

εξυπηρετούνται  οι  όμοροι  Δήμοι  εκεί  και  ασφαλώς  το  Περιστέρι  δεν 

είναι  μέσα.

Τώρα υπάρχει  ένας σχεδιασμός όπου λέγεται  ότι  θα γίνουν και  τα 

λοιπά  ΣΜΑ  που  πρέπει  να  φροντίσουμε  όλοι  να  προχωρήσει  αυτός  ο 

σχεδιασμός  για  να  υπάρχει  καλύτερη  εξυπηρέτηση  σε  ότι  αφορά  τα 

απορρίμματα.  Ευχαριστώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Και εμείς  ευχαριστούμε.  Προχωράμε στις  τοποθετήσεις.  Ο κύριος 

Πλέστης  έχει  το  λόγο.  Απλά  μία  παράκληση  όσο  μπορείτε  να  μην 

επαναλαμβάνουμε τα ίδια,  να είστε όσο μπορείτε πιο ουσιαστικοί.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Κύριε  Πρόεδρε  χαίρομαι  σήμερα  που  είναι  και  εδώ  οι 

εργαζόμενοι,  πράγμα  σπάνιο  για  το  Δημοτικό  Συμβούλιο.  Χαίρομαι 

επίσης  που  είπατε  ότι  ε ίναι  υποχρέωσή  σας  να  τους  ακούσετε,  που 

αλλάξατε  μία  άποψη,  μία  στάση  γιατί  σε  άλλες  συνεδριάσεις  κάποτε 
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αποφεύγατε  να  τους  ακούσετε  τους  εργαζόμενους  όταν  ζητούσανε  το 

λόγο.

Εν  πάση  περιπτώσει  το  αντιπαρερχόμαστε  αυτό.  Έχει  συμβεί  στο 

παρελθόν,  φαίνεται  σήμερα  όμως  πάμε  παρακάτω.  Πράγματι  ε ίναι  ένα 

μεγάλο  ζήτημα  το  σφράγισμα  του  ΣΜΑ,  του  λειοτεμαχιστή  όπως 

θέλετε πείτε το.

Αλλά δεν θα ήτανε μεγάλο ζήτημα εάν η Διοίκηση είχε  φροντίσει 

προ  ετών  να  μην  έρθουμε  σήμερα  σε  αυτή  την  αντιπαράθεση  και  

κόντρα,  να  έχετε  φέρει  σε  κόντρα  τους  ίδιους  τους  εργαζόμενους. 

Ξέρετε  οι  εποχές  είναι  πολύ  δύσκολες  και  εάν  δεν  είναι  μία  γροθιά  οι 

εργαζόμενοι  μαζί,  η  Δημοτική  Αρχή  και  όλος  ο  κόσμος  του 

Περιστερίου κινδυνεύουμε από πολλά.  Έτσι;  

Σήμερα  φροντίσατε  η  κυρία  Αντιδήμαρχος  να  φέρει  σε  κόντρα 

μία  μεγάλη μερίδα  των εργαζομένων  οι  οποίοι  δικαίως  διαμαρτύρονται 

γιατί  χάνουνε κάποια κεκτημένα αλλά υπάρχει  και μία άλλη άποψη που 

δεν την είπε κανείς,  δεν μίλησε κανείς για την υγεία.

Μιλήσαμε  για  νούμερα,  για  χρήμα,  μόνο  για  χρήμα.  Εμείς  εδώ 

όμως είμαστε υποχρεωμένοι να μιλήσουμε και για την υγεία.  Εμείς  σαν 

παράταξη  δεν  είμαστε  υπέρ  της  άποψης  να  κλείσει  ο  ΣΜΑ.  Μακάρι  να 

ανοίξει  ο  ΣΜΑ  και  να  ανοίξει  σε  όλα  τα  Διαμερίσματα  να  είχαμε  και 

από  ένα  ΣΜΑ,  αρκεί  να  υπήρχε  η  υποδομή,  να  υπήρχε  η  νομιμότητα,  

να  υπήρχε  ο  αίσθημα  δικαίου  και  η  υγιεινή  μέσα  σε 

περιβαλλοντολογικά νομικά και να λειτουργούσαν οι  ΣΜΑ αυτοί.

Είμαστε  όπως  είπα υπέρ της  εγκατάστασης,  υπέρ  της  λειτουργίας 

του  ΣΜΑ  αλλά  πάντα  σε  νόμιμα  πλαίσια.  Είπε  η  κυρία  Αντιδήμαρχος 

πριν  ότι  παρανομήσανε  οι  προηγούμενοι  Αντιδήμαρχοι  που  ήτανε  εκεί 

και στήνανε τέτοια.  

Ρωτώ  εγώ,  λέω  στην  Διοίκηση  οι  προηγούμενοι  Αντιδήμαρχοι 

όμως  κύριε  Πρόεδρε  δεν  πήρανε  40.000.000,00  €  δάνειο  από  την 

EUROBANK,  δεν  είχανε  πάρει  δάνεια  να  στήσουνε  γι’  αυτό  δεν 

μπορέσανε να κάνουνε αυτά που έκανε σήμερα.

Και  όταν  είπατε  σήμερα  ότι  ο  ΣΜΑ,  ο  λειοτεμαχιστής  δεν  είναι  

παράνομο  εργαλείο,  όντως  δεν  είναι  παράνομο  εργαλείο  αλλά  στήθηκε 

σε  παράνομο  χώρο.  Ξέρετε  δεν  νομίζω  ότι  την  τουαλέτα  σας  την 

στήσατε μέσα στο σαλόνι του σπιτιού σας.  
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Αυτό  κάναμε  εμείς  σήμερα,  πήγαμε  στο  άλσος  του  Περιστερίου 

απάνω  στο  χώρο  του  πρασίνου  και  ξοδέψαμε  6.000.000,00  €  κατ’ 

ομολογία της Αντιδημάρχου.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριε συνάδελφε γιατί;  Εντάξει  κάποια πράγματα…

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Σας παρακαλώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Γιατί  λέτε τώρα αυθαίρετα νούμερα,  γιατί  τα λέτε αυτά τώρα; 

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Εκτός αν θέλουμε ότι  θέλει  ο καθένας να λέει .  Γιατί  τα λέτε;

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Σήμερα  η  Αντιδήμαρχος  προσπάθησε  να  σπείρει  τρομοκρατία 

στους  εργαζόμενους.  Τρομοκρατία  ότι  θα  χάσουνε  τα  νυχτερινά  τους, 

θα χάσουνε τις υπερωρίες τους.

Τι  σχέση έχει  ένα κλείσιμο,  όχι  κλείσιμο,  η  νομιμότητα του ΣΜΑ 

με  τα  νυχτερινά,  με  τους  εργαζόμενους.  Αυτά  όλα  είναι  μέσα  στον 

προϋπολογισμό  κύριε  Πρόεδρε.  Τα  χρήματα  που  πρέπει  να  πάρουν  οι 

εργαζόμενοι ότι  είναι  νόμιμο να το πάρουνε και με το παραπάνω. 

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Άλλα λέει  η θεία μου άλλα ακούν τα αυτιά μου.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Και  χαίρομαι  που  είμαι  σε  αυτή  την  πόλη  γιατί  χαίρομαι  που 

αυτοί  οι  άνθρωποι  δουλεύουν  όντως  και  τους  παρακολουθώ,  έχω 

γεννηθεί  σε αυτή την πόλη,  δουλεύουν σαν τα σκυλιά.

Πρέπει  να  έχουμε  το  διπλάσιο  προσωπικό  από  εργαζόμενους,  δεν 

είναι  όμως  ευθύνη  της  αντιπολίτευσης.  Δεν  είναι  ευθύνη  της 

αντιπολίτευσης  σήμερα  που  φέρατε  σε  αυτό  το  αδιέξοδο  αυτή  την 

πόλη.  

Εν  πάση  περιπτώσει  δεν  θέλω  να  μακρηγορήσω,  εγώ  θέλω  να  πω 

λίγο  στην  Αντιδήμαρχο,  της  κοινοποιήθηκε  ένα  έγγραφο  από  την 

Περιφέρεια  ότι  κλείνει  ο  ΣΜΑ.  Αυτό  το  έγγραφο  όμως  η  κυρία 

Αντιδήμαρχος  για  να  τρομοκρατήσει  και  να  φέρει  αυτή  την  κόντρα 

στους  εργαζόμενους,  με  ορισμένα  μέλη  των  εργαζομένων  και  με 

ορισμένους  Δημοτικούς  Συμβούλους  τα  τοιχοκόλλησε σε  πολλά σημεία 

της πόλης ονομάζοντας νεκροθάφτες από κάτω.
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Αυτό  ποιος  το  έκανε;  Ονομάζοντας  νεκροθάφτες  από  κάτω 

Δημοτικούς  Συμβούλους,  εργαζόμενους.  Ο  στόχος  ποιος  είναι  να 

φέρουμε σε κόντρα…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Πλέστη,  γιατί  το έκανα εγώ αυτό;

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Όχι,  συγνώμη η κυρία Αντιδήμαρχος είπε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κάτσε δεν είπε ότι  το…

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Κοινοποιήθηκε από την Περιφέρεια.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Κατάλαβα λάθος;  Να σου ζητήσω συγνώμη.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Κοινοποιήθηκε από την Περιφέρεια ένα έγγραφο το οποίο κλείνει 

το  ΣΜΑ.  Αυτό  είχατε  σαν  υποχρέωση  εσείς  να  το  διαφυλάξετε  και  να 

πράξετε  τα  δέοντα.  Εγώ δεν  λέω τι  ε ίναι  σωστό ή  λάθος,  δεν  πάω στην 

ουσία…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εγώ το έκανα;  Εμένα αυτό με ενδιαφέρει.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Στην ουσία δεν πάω εκεί.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εγώ το έκανα;  

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Απλά  ο  στόχος  σας  ήτανε  το  διαίρει  και  βασίλευε  στους 

εργαζόμενους.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εγώ το έκανα;  

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Αυτό είναι ο στόχος της κάθε Διοίκησης…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εγώ το έκανα;  Απάντησε.

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:
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…για  να  μπορεί  να  διοικεί .  Να  μπορεί  να  διοικεί  και  να 

εισπράττει  τα  χειροκροτήματα  των  μισών  ανθρώπων  και  την….των 

άλλων μισών.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εγώ το έκανα;  Μα να μου πει  εγώ το έκανα;

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Σας παρακαλώ πολύ…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Έχετε  απόλυτο  δίκιο  αλλά  το  ζητούμενο  δεν  είναι  αυτό.  Λοιπόν 

να  φροντίζατε  μέχρι  σήμερα  να  μην  έρθουμε  σε  αυτή  την  κατάσταση. 

Κρύβεστε  πίσω  από  τα  προβλήματα  αυτών  των  ανθρώπων,  από  το 

μεροκάματό τους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Ας μας το πούνε οι  άνθρωποι,  συμφωνούνε…

Κος ΠΛΕΣΤΗΣ:

Κρυβόσαστε πίσω από το μεροκάματο των ανθρώπων. 

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Την  αδυναμία  σας  δεν  θα  την  κρύψετε  εδώ.  Την  αδυναμία  σας. 

Και  παίρνω θέση,  εάν  η Περιφέρεια  κρίνει  ότι  είναι  νόμιμος  ο ΣΜΑ ας 

ανοίξει  και από σήμερα.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πρέπει να προηγηθούνε από μία τοποθέτηση.  

Κος                      :  

Επί γενικού θέλουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μιλήσατε  επί  γενικού,  θα  ξαναμιλήσετε  αμέσως  μετά,  πρέπει  να 

προηγηθούνε όλες οι  παρατάξεις.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Παιδιά θα μιλήσετε πάλι,  πρέπει  να μιλήσουνε όλοι.  Ηρεμήστε.  

Κος                      :  

…σε ιδιωτικές συναντήσεις  με όλους τους  εκπροσώπους από όλες 

τις  παρατάξεις  πήραμε  διαβεβαίωση  ότι  ε ίναι  μαζί  μας…εμείς  θα 

τραβήξουμε  μόνοι  μας,  θα  δούμε  ποιος  θα  είναι  δίπλα  μας  και  ποιος 

απέναντι.  Τότε  δεν  θα κρύβεται  κανείς  πίσω από λέξεις,  τότε  θα δούμε 

φίλους και εχθρούς.  
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(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κος                      :  

Δεν  είμαστε  πολιτικοί  κύριε  Πρόεδρε,  είμαστε  εργαζόμενοι  και 

έχουμε…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το  γνωρίζω  αλλά  υπάρχουν  και  κάποιες  διαδικασίες  που  πρέπει 

να  τηρηθούν  και  να  μιλήσουνε  και  κάποιοι.  Λίγο  υπομονή, 

γνωριζόμαστε  όλοι,  λίγο  υπομονή  πρέπει  να  μιλήσουνε  όλοι  οι 

εκπρόσωποι.  Ο κύριος Χρονόπουλος έχει  το λόγο.  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κύριοι,  κύριοι,  παρακαλώ  πολύ  να  ηρεμήσουμε  να  προχωρήσει  η 

διαδικασία  γιατί  ξέρω  ότι  ε ίστε  όλοι  πολύ  κουρασμένοι,  να 

προχωρήσουμε.  Λοιπόν ο κύριος Χρονόπουλος έχει  το λόγο.  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστώ  κύριε  Πρόεδρε.  Πρώτον  δυο  τρεις  απαντήσεις  – 

σχόλια γενικά.

Κυρία  Αντιδήμαρχε,  ξεχάσατε  να  αναφέρετε  ότι  σε  προηγούμενο 

Δημοτικό  Συμβούλιο  όλα  τα  απορρίμματα  πρασίνου  με  διαδικασία  που 

αποφασίσαμε  όλοι  στο  Συμβούλιο  θα  τα  έχει  μία  εταιρία  εκ  των 

οποίων ο Δήμος θα έχει  όφελος.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ή είσαι βλάκας ή κάνεις το βλάκα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τι είναι  αυτά που λέτε;  Ανακαλέστε,  ανακαλέστε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Όχι  δεν  ανακαλώ,  να  μου  κάνει  μήνυση,  εξάλλου  τόσες  μου  έχει 

κάνει.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πρέπει να το κάνετε.  Κυρία Ευσταθιάδου…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Σας παρακαλώ είμαι και εγώ άνθρωπος κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Άνθρωπος αλλά παρακαλώ πολύ…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Έλα τώρα που θα μας πει…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

81



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Παρακαλώ, παρακαλώ πολύ.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κυρία Αντιδήμαρχε πείτε πότε σας έκανα μήνυση.  Πείτε μου.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Μου ετοιμάζετε το διόρθωσα, είπα μου ετοιμάζετε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Σας ετοιμάζω εγώ; 

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ναι  έτοιμα  είναι  όλα.  Και  ο  συνάδελφός  σας  με  έχει  απειλήσει 

εδώ μέσα 1 εκατομμύριο φορές και απ’ έξω 500 χιλιάδες.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κυρία Αντιδήμαρχε πάρτε το πίσω γιατί  μιλάτε στο μικρόφωνο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Χρονόπουλε θα το πάρει  πίσω…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

…το τι  θα δώσουμε σε ιδιώτη….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία Ευσταθιάδου ανακαλέστε….

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Είσαι ψεύτης…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Πείτε  μου  μία  καταγγελία  που  έκανα,  που;  Μία  καταγγελία,  μία 

καταγγελία.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν κύριοι  διακόπτω τη συνεδρίαση.  5 λεπτά διακοπή.

(διακοπή 5 λεπτών)

Λοιπόν  κύριοι  ξεκινάει  η  διακοπείσα  συνεδρίαση.  Καθίστε  στις 

θέσεις  σας.  Παιδιά δεν γίνεται έτσι,  δεν γίνεται  έτσι.  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κύριοι,  κύριοι  να ηρεμήσουμε.  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κύριοι,  κύριοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  και  εργαζόμενοι  για 

πολλοστή  φορά  παρακαλώ  όλους  να  ηρεμήσουμε  για  να  προχωρήσει  η 

διαδικασία  γιατί  το  αντίθετο  αποτέλεσμα  μόνο  εις  βάρος  μας  είναι . 

Καθίστε,  ακούστε  ότι  και  αν  είναι  αυτό  που  πρέπει  να  πει  ο  καθένας  
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είναι  δικαίωμά  του  να  το  λέει ,  έτσι  κι  αλλιώς  ψηφίζουμε  μετά  και 

κλείνει  ο καθένας στο μυαλό του στην άποψή του.

Δεν  μπορώ  να  διανοηθώ  που  μου  μεταφέρετε  από  κάποιους 

συναδέλφους  ότι  φοβόμαστε,  κάνουμε,  ράνουμε.  Δεν  έχει  λόγο  να 

φοβηθεί  κανένας  για  κανέναν.  Κατ’  αρχήν  εδώ  είναι  άνθρωποι  τους 

οποίους  γνωρίζετε,  γνωριζόμαστε  και  αν  πούνε  και  κάποια  άποψη  πιο, 

όχι  ακραία,  πιο  έντονα  είναι  από  την  αγωνία  τους  και  τη  δικιά  σας  και 

τη δικιά τους για να λύσουμε το πρόβλημα.

Λοιπόν,  παρακαλώ  πολύ  όλους  να  ηρεμήσουμε,  να  προχωρήσει  η 

διαδικασία για να έχει  αποτέλεσμα αυτό που κάνουμε.  Μίλαγε ο κύριος 

Χρονόπουλος,  συνεχίστε  και  δώστε  το  δικαίωμα  στον  καθένα  να  πει  

ότι  θέλει  και κρίνετέ τον γι’  αυτό που λέει .

Με  το  να  γιουχάρουμε  ή  να  φωνάζουμε  δεν  θα  βγάλουμε 

αποτέλεσμα, ο καθένας,  κρινόμαστε.  Συνεχίστε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Πρόεδρε  ευχαριστώ.  Με  ηρεμία.  Θα  ήθελα  ο  κύριος 

συνάδελφος,  συνεργάτης  στο  Δήμο  να  μου  ζητήσει  συγνώμη  για  τους 

χαρακτηρισμούς…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν άκουσα ήμουνα απών,  πείτε μου ποιος.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ο κύριος Μπούας.  Εντάξει ,  ακουστήκανε αλλά…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι…

Κος ΜΠΟΥΑΣ:

Μην  τσακώνεστε,  ζητάω  συγνώμη  από  τον  κύριο  Χρονόπουλος 

που τον είπα ψεύτη γιατί  λέει  πάντα την αλήθεια.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τέλος  πάντων  τώρα  κύριοι  εάν  εσείς  οι  ίδιοι  οι  Δημοτικοί 

Σύμβουλοι  προκαλείτε  ο  ένας  τον  άλλον  αντιλαμβάνομαι  ότι  και  οι 

συνεργάτες  μας  οι  εργαζόμενοι  δεν  έχουνε  λόγο  να  μην  κάνουνε  το  

ίδιο.

Αυτό  ακριβώς  είπα.  Έχουμε  νεύρα  αλλά  πρέπει ,  ε ίμαστε 

υποχρεωμένοι  και  σας  το  λέω  πρώτος  και  εγώ  που  έχω  περισσότερα 
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ίσως  από  κάποιους  άλλους,  πρέπει  να  είμαστε  πιο  ήρεμοι  όλοι  αν 

θέλουμε να προχωρήσουμε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Δεύτερο  σχόλιο.  Ήδη  από  προηγούμενα  χρόνια  αρκετά  τμήματα 

των  διαδικασιών  του  πρασίνου  έχουνε  εκχωρηθεί  σε  ιδιώτες,  το 

ξέρουμε.  Κλαδέματα και κάτι  άλλο,  πως τα λέτε.

Τρίτο,  δεν  έχετε  λάβει  υπόψη  σας  κύριε  Δήμαρχε  με  τους 

συνεργάτες  σας  ότι  σε  διπλανό  Δήμο  λόγω  της  μείωσης  των 

απορριμμάτων,  σε διπλανό Δήμο έγινε μείωση των δημοτικών τελών.

Τρίτο  σχόλιο  πριν  ξεκινήσω  για  την  ουσία  του  ζητήματος,  θέλω 

να  δηλώσω  και  σταματάω  εδώ  αν  έχει  να  το  πει  κάποιος  επειδή 

ακούστηκαν  όλες  οι  «κατάλληλες»  εκφράσεις,  εάν  δεν  απαγορεύεται  ο 

δημόσιος  και  δημοκρατικός  έλεγχος  να  ζητάμε  ο  οποιοσδήποτε 

δημότης,  πολίτης,  Δημοτικός  Σύμβουλος  ότι  διάολο  και  κέρατο  θέλει 

από το δημόσιο οποιαδήποτε πληροφορία.

Εάν  αυτό  απαγορεύεται  ναι  έχω  κάνει  ίσα  με  150  χιλιάδες 

παρανομίες  στα  τόσα  χρόνια  που είμαι.  Αλλά αν  αυτό επιτρέπεται  τότε 

δεν  είμαι  παράνομος  όσον  αφορά  το  να  ψάξω  να  βρω  να  μάθω  να 

ζητήσω.  Αλλά  σταματάω  εδώ  και  περιμένω  τον  οποιονδήποτε 

εργαζόμενο,  πολιτικό  προϊστάμενο,  διοικητικό  σύμβουλο  να  μου  ποια 

καταγγελία με την υπογραφή μου έβαλα που.

Ποια  καταγγελία,  που.  Που;  Σε  κάποιο  έγγραφο  που  να 

κατήγγειλα κάτι  και να πω κάντε  αυτό.  Πέρα από ερωτήματα ζητούνται  

πληροφορίες,  ζητούνται  έγγραφα.  Πέρα από αυτή την ερώτηση υπάρχει  

κάποιο έγγραφο με την υπογραφή Χρονόπουλος Χρόνης του Παναγιώτη 

και της Δήμητρα και εκ γενετής Περιστεριώτης να είπε κάτι;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Κύριε Χρονόπουλε…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Σταματώ  εγώ,  και  σταματώ  και  θα  ζητήσω  εγώ  συγνώμη  από  τον 

κύριο Μούα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Να σας πω,  εγώ όμως δεν είπα ότι  εσείς  πήγατε  στην Περιφέρεια, 

γιατί  το λέτε μόνος σας;  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Το όνομά μου αναρτήθηκε.
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Γιατί  τα  λέτε  μόνος  σας,  ότι  πήγατε  εσείς.  Εγώ  είδατε  το 

απέκρυψα.  Εσείς  όμως  γιατί  το  λέτε  ότι  ναι  εσείς  πάτε  στην 

Περιφέρεια  και  ρωτάτε  δεν  καταγγέλλετε,  ρωτάτε  είναι  νόμιμο  εκείνο,  

είναι  νόμιμο  το  άλλο;  Είδατε,  γιατί  τα  λέτε  μόνος  σας;  Σταματάω εδώ, 

και εγώ σταματάω εδώ.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Είπα λήψη εγγράφων. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μα  σας  είπα  δε  κάνατε  ούτε  μηνύσεις  κι  αυτά,  αλλά  τον  έλεγχο 

αυτό που είπατε…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Τι  κατήγγειλα;  Μου  απαγορεύετε  δηλαδή  και  τον  δημόσιο 

έλεγχο; Δηλαδή…το λόγο μου και τον ρόλο μου;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

…το  έχετε  κάνει  150  χιλιάδες  φορές  το  είπατε  μόνος  σας.  Εσείς 

πηγαίνετε λοιπόν στην Περιφέρεια.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ψεύδεστε.  Δεν  έχουμε  γιατρούς,  σε  αυτό  το  έχω  ζητήσει.  Ότι 

τους καλύπτω…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εγώ  δεν  θα  ζητήσω  συγνώμη διότι  έχω  ζητήσει  και  γιατρούς.  Να 

πάμε και  στα προσωπικά επειδή είμαι  και  Περιστεριώτης  ξαναλέω,  εγώ 

ζήτησα  γιατρούς  γιατί  δεν  υπάρχουνε.  Και  το  έδωσα  και  δημόσια  το 

έγγραφο.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Πάμε λίγο στο θέμα μας κύριε Χρονόπουλε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαρίστως να απαντήσω.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Χρονόπουλε απευθυνθείτε στο Σώμα.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Λοιπόν,  ένα-ένα.  Άρα  λοιπόν  όσον  αφορά  το  ουσιαστικό  πέρα 

από  το  να  ζητάει  όπως  κάνουνε  φαντάζομαι  και  εσείς  όταν  έχετε  μία 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

85



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ανάγκη  με  μία  Δημόσια  Υπηρεσία,  εκ  του  ρόλου  λοιπόν  φαντάζομαι 

ότι  επιτρέπεται να ζητώ.

Πάμε  παρακάτω.  Άρα  λοιπόν  δεν  έχει  υπάρξει  ούτε  ένα  έγγραφο 

καταγγελτικό κύριε Δήμαρχε,  ούτε ένα.  Ερωτήσεις,  λήψη εγγράφων.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Εγώ  δεν  είπα  αυτό,  εσείς  είπατε  απλώς  εκεί  πέρα  που 

πηγαίνετε…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Πείτε μου ένα έγγραφο γιατί  δεν ακούσατε.  Σταματώ εδώ και….

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

…δεν  ανέφερα  το  όνομά  σας,  μόνος  σας  το  είπατε  ότι  στα 

πλαίσια  του  ελέγχου  πάτε  στην  Περιφέρεια  και  ρωτάτε  και  κάνετε  ότι  

κάνετε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

…που κατήγγειλα τι  με την υπογραφή μου.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Ένα  λεπτό…από  τους  υπαλλήλους  της  Περιφέρειας  και  απειλείς 

ότι  αν  δεν  προχωρήσουμε  οι  διαδικασίες  που έχεις  βάλει  τον  Διαμάντη 

να τις  κάνει…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Εγώ; 

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εγώ; Εγώ; 

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κυρία Αντιδήμαρχε…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Στην  Πυροσβεστική  πήγες  και  ζήτησες  να  σου  δώσουνε  πλήρη 

αναφορά…

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Βεβαίως.  Το δήλωσα, λήψη εγγράφων.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

…που κατουράμε…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Απείλησα κάποιον;

Κος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:
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…καθημερινός πελάτης λέει  μας έχει  γίνει  ο Χρονόπουλος.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Τρεις  φορές  έχω  πάει ,  μόνο  τρεις.  Τρεις  φορές  το  τελευταία 

8μηνο.  Τρεις  φορές.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Κύριοι  μπορώ  να  μιλήσω;  Κυρία  Αντιδήμαρχε  έτσι  για  την 

ιστορία…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριοι,  θέλετε να τοποθετηθείτε επί  του παρόντος;

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Δήμαρχε  σας  λέω το  εξής,  ότι  η  προσπάθεια  όλη που έγινε 

μέχρι  αυτή  τη  στιγμή  ήτανε  για  να  ρωτήσουμε  αν  δεν  έφυγε  ο  κύριος 

Ζαχαρόπουλος,  υπάρχει  κάποιος που να πει  όχι  για τα ΣΜΑ;

Γιατί  ότι  είπε  η  κυρία  Αντιδήμαρχος  με  τα  τεχνικά,  οικονομικά 

στοιχεία  και  στο  παρελθόν  ο  κύριος  Λώλος  η  τοποθέτηση  σε  ένα 

γενικό ερώτημα πρέπει  να υπάρχει  ΣΜΑ; Εδώ υπάρχει  στις  ευρωπαϊκές 

χώρες  στο  κέντρο  της  πόλης,  με  μία  προϋπόθεση  αγαπητοί  κύριοι 

συνάδελφοι για να συμφωνούμε όλοι…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Όχι,  όχι  μόνο αυτό.  Αυτό  είναι  δεύτερο για  μένα.  Ειλικρινά  αυτό 

είναι  δεύτερο,  αυτό  είναι  το  εργαλείο  να  μην  μεταδίδετε  καρκίνο  στην 

πόλη,  αλλά πάμε παρακάτω για να είμαστε όλοι εντάξει  και σας κοιτάω 

για να μην νομίζετε ότι  έχω κανένα πρόβλημα. 

Πρακτικά  λοιπόν  έχουμε  ένα  θέμα.  Το  ΣΜΑ  πρέπει  να  υπάρχει 

στην  πόλη;  Ναι.  Δεύτερο,  πρέπει  να  έχει  συγκεκριμένα 

χαρακτηριστικά;  Ναι.  Να  έχει  απόσμηση  και  αποκονίαση  να  μην 

μεταφέρεται  τίποτα έξω. Δεν υπάρχει  αυτό.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Απόσμηση έχει,  αποκονίαση θα γίνει  μόλις ξαναλειτουργήσει.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Απόσμηση  και  αποκονίαση  σημαίνουν  συγκεκριμένες 

προδιαγραφές.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριε  Δήμαρχε  το  πρώτο  ερώτημα  ήτανε  ότι  επιμελώς 

προσπαθούσατε  ένα  μηχάνημα  με  την  λέξη  λειοτεμαχιστή  όταν  και  η 

κυρία  που  έχει  περισσότερους  γνώσεις  ως  μηχανικός  η  κυρία 
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Αθανασοπούλου  είπε  ότι  είναι  ΣΜΑ,  Σταθμός  Μεταφόρτωσης 

Απορριμμάτων,  το έχετε αποδεχθεί  όλοι.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Όχι εμείς δεν το αποδεχθήκαμε,  εσείς  το λέτε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Εμείς  το αποδείξαμε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εσύ το λες,  εμείς δεν το λέμε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Εμείς  το αποδείξαμε δημόσια.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Όχι  δεν  το  αποδείξατε,  επειδή  το  είπε  η  Αθανασοπούλου  είναι 

ΣΜΑ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Εν  πάση  περιπτώσει  απαντήστε  όμως  τους  εργαζόμενους  εδώ 

ποια είναι  η θέση σας.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε Δήμαρχε πολλές φορές και εσείς…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Για να τελειώνουμε δηλαδή,  έχουμε και άλλα θέματα.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Τότε  να  μας  διώξετε,  να  το  πάρετε  μόνος  σας,  τι  να  σας  πω; 

Κύριε  Πρόεδρε  εσείς  και  οι  συνεργάτες  σας  είπατε  ότι  αυτό  το 

μηχάνημα  λειτουργεί  36  χρόνια;   Ότι  λειτουργεί  36  χρόνια  το  έχετε 

δηλώσει ποτέ;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

36 χρόνια; 

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ναι,  στα  πρακτικά  κύριε  Δήμαρχε.  Ελάτε  κύριε  υπάλληλε,  πάρτε 

τούτο  εδώ  πάνω  το  πραγματάκι.  Ο  κύριος  Δήμαρχος  δια  του 

εξουσιοδοτημένου του Δικηγόρου…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Το γκαράζ λειτουργεί  36 χρόνια όχι  το μηχάνημα.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Μπορώ  να  διαβάσω  λίγο,  θα  μου  δώσετε  παραπάνω  χρόνο  κύριε 

Πρόεδρε.  Διαβάζω μόνο μία φράση. 
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Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Με τέτοια που λες έχεις  και 2 ώρες ακόμα από μένα.  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Ευχαριστώ για το αβάντζο για να πάμε στα καλά…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Οι  εν  λόγω  εγκαταστάσεις,  λειτουργίες,  λειοτεμαχιστή,  πρέσα 

συμπίεσης  απορριμμάτων  κλπ,  έχουν  κατασκευαστεί  στον 

συγκεκριμένο  χώρο και  λειτουργούν  συνεχώς  και  χωρίς  την  παραμικρή 

διακοπή  από  το  1995,  δηλαδή  επί  36  χρόνια,  για  τα  πρακτικά.  Μου  το 

έδωσε ο κύριος Βουδούρης.

Κυρία  Αντιδήμαρχε  για  να  είμαστε  εντάξει  μεταξύ  μας  και  κύριε 

Δήμαρχε με τους  πολιτικούς σας συνεργάτες…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

…το  έγκλημα  ποιο  είναι;  Ότι  προσπαθούμε  να  λειτουργήσει  ο 

λειοτεμαχιστής προς όφελος της πόλης και των εργαζομένων; 

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Δήμαρχε  θα  μου  επιτρέπετε  να  κάνω  ένα  συλλογισμό  και 

να μιλήσω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Δηλαδή  για  να  μην  τρελαθούμε  μέσα  εδώ  έτσι;  Για  απαντήστε 

στους ανθρώπους τώρα.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Γίνεται  να  με  αφήσετε  να  πω;  Εάν  θέλετε  να  μην  μιλήσω,  να  μην 

μιλήσω, δεν έχω και κανένα πρόβλημα.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μιλήστε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Δεύτερο,  κύριε  Δήμαρχε  με  τους  συνεργάτες  τους  πολιτικούς 

δηλώσατε  ευχερώς  ότι  τηρούνται  όλοι  οι  περιβαλλοντικοί  όροι  που 

ήτανε απαραίτητοι έστω και για τον χρόνο της μετεγκατάστασης.

Για τα πρακτικά,  από τον 9 ο  του 2012 ότι  τηρούνται  όλοι οι  όροι. 

Πριν  από  1  μήνα  και  κάτι  κύριε  Δήμαρχε  ζητήσατε  την  νομιμοποίηση 

με  κάποιο  τρόπο  και  λέτε:  ο  Δήμος  μας  όσον  αφορά  τις  ενδεχόμενες 

περιβαλλοντικές  επιπτώσεις  από  τη  λειτουργία  της  μονάδας  θα  λάβει 

όλα  τα  προτεινόμενα  μέτρα  για  πρώτο  μέλημά  μας.  2  χρόνια  μετά. 

Ήδη…λέει ανακρίβειες  για τα πρακτικά.  
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Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Τι λες μωρέ τώρα; Τι είναι  αυτά που μας λες;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Εντάξει  χωρίς  περικοκλάδες  πείτε  ότι  παιδιά  εγώ  λέω  όχι  στον 

λειοτεμαχιστή.  Τι  τα  βάζεις  όλα  αυτά  τώρα;  Αφού  ξέρουμε  την 

απάντησή  σου.  Τα  παιδιά  περιμένουν  μια  απάντηση,  είσαι  μαζί  ή  δεν 

είσαι;  Τέλος αυτά είναι.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Δήμαρχε  εάν  δεν  φέρνατε  τα  ζητήματα  σε  αυτό  το  σημείο 

δεν θα ετίθετο το θέμα.  Ξαναλέω ο ΣΜΑ…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Και  αν  δεν  πήγαινες  κάθε  μέρα  στην  Περιφέρεια  δεν  θα 

ερχόμασταν σε αυτό το σημείο.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Ψευδές και συκοφαντικό κυρία…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Να μου κάνεις μήνυση.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Όχι  κύριε  συνάδελφε,  είπε  προηγουμένως  ότι  ναι  πήγα  τρεις 

φορές.  Είπε προηγουμένως ο συνάδελφος πήγα λέει  όντως τρεις φορές.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Και ζήτησα έγγραφα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Εντάξει  δεν  είπε  κανείς  τίποτα.  Δεν  είπε  κανένας  τίποτα,  αλλά 

όλοι  καταλαβαίνουμε  όταν  πάμε  στην  Περιφέρεια  γιατί  πάμε;  Να 

βοηθήσουμε να λειτουργήσει;  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Δήμαρχε  ξεκινήσατε  από  την  αρχή  με  ένα  μηχάνημα  σε 

παράνομο  σημείο  στο  οποίο  φτάσατε  εδώ και  θα  σπείρετε  ανέμους  και  

θα θερίσετε θύελλες.  

Εάν  έχετε  όρεξη  να  φτιάξετε  ΣΜΑ  στο  Περιστέρι  υπάρχει 

δυνατότητα  να  βρεθεί  χώρος  να  φτιαχτεί  σε  πολύ  σύντομο  χρονικό 

διάστημα.  Αφού  εκεί  η  Περιφέρεια  δεν  το  επιτρέπει  και  αφού  έχουμε 

το  πρόβλημα  ο  κύριος  Γαβαθάς  βέβαια  ξέχασα  γιατί  με  παρεκόψατε 

στο  συλλογισμό  ήτανε  το  τελευταίο  που  ήθελα  να  πω,  έβαλε  το 

βασικότερο ζήτημα από ότι  διάβασα σε κάποιο από τα si tes .
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Ότι  ένα  πολύ  μεγάλο  κομμάτι  του  στόλου  που  καυχάται  ο  κύριος 

Σταυρούλιας  ότι  έχουμε  ως  ισοζύγιο  στα  λογιστικά  που  δεν  τα  κατέχω 

και  καλά,  είναι  ακινητοποιημένο  λόγο  βλαβών.  Αυτό  πραγματικά  είναι 

ένα ζήτημα…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό  λεπτό  κύριε  συνάδελφε  για  να  τελειώνουμε,  εγώ  ένα  θέλω 

να  πω.  Με  αυτή  τη  λύσσα  που  πολεμάτε  αυτό  το  πράγμα  αν 

πολεμούσατε  το  γκαράζ  επί  εποχής  Φολόπουλου,  του  αείμνηστου 

Φολόπουλου ή του Δημητρακόπουλου θα το είχατε διώξει.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Κύριε  Δήμαρχε  όσο  με  αφορά  και  όλους  τους  Περιστεριώτες  40 

χρόνια  το  γκαράζ  δεν  τσίγκλησε  κανέναν,  γιατί  τσίγκλησε  τώρα 

τελευταία τους  Περιστεριώτες γιατί  προστέθηκε ο ΣΜΑ. 

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Όχι τους Περιστεριώτες,  τσίγκλησε εσένα.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

40  χρόνια,  38  πόσα  είναι  το  γκαράζ  δεν  τσίγκλησε  κανέναν 

Περιστεριώτη.  Τον  τελευταίο  καιρό.  Μηνύσεις  υπάρχουνε,  υπάρχουν 

αυτή τη στιγμή μηνύσεις  από περιοίκους.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Όχι  βέβαια,  αλλά  αυτές  οι  αποφάσεις  επειδή  εκεί  ήθελα  να 

καταλήξω, αυτές οι  αποφάσεις…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Χρονόπουλε συνεχίστε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Μην  με  προκαλείτε,  μην  κοιτάτε  τον  καθρέφτη,  μην  κοιτάς 

καθρέφτη.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

…και  με  έχει  καλέσει  ο  Εισαγγελέας,  εγώ  δεν  κάνω  αυτά  που 

κάνετε εσείς,  τα κάνω γραπτά τα υπογράφω και γράφω Αντιδήμαρχος.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Πολύ ωραία καλά κάνετε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

…βάζω και το όνομά μου από κάτω.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

91



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Όταν  θα  γίνει…με  την  υπογραφή  μου  θα  γίνει  κυρία 

Αντιδήμαρχε.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συνεχίστε,  συνεχίστε.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Η  πρότασή  μας  είναι  όσο  την  αναγκαιότητα  του  ΣΜΑ 

επιβάλλεται  να  υπάρχει .  Στο  χώρο  αυτό  που  τον  έκλεισαν  είμαστε 

υποχρεωμένοι  να  τον  μεταφέρουμε  εκεί  που  στο  Περιστέρι  νόμιμα 

μπορεί  να λειτουργήσει και άμεσα.  

Και  άμεσα  με  ελάχιστο  κόστος  και  δεν  θέλετε  και  δεν  μπορείτε 

μάλλον  και  γι’  αυτό  είναι  το  πρόβλημα  το  μεγάλο.  Ότι  μπορείτε  να  το 

μεταφέρετε σε άλλο σημείο του Περιστερίου…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Συγκεκριμένα  πες  και  εγώ  αύριο  το  πρωί  θα  το  πάω.  Πες 

συγκεκριμένα όχι  αερολογίες.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Επειδή  με  ρωτάτε  λοιπόν  στα  πλαίσια  του  ελέγχου  δεν  έχω 

ζητήσει;  Πήγατε στον Οργανισμό Ρυθμιστικού…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Σας  είπανε  ότι  μπορούμε  να  τον  πάμε  παντού  αρκεί  να  κάνουμε 

τις  απαραίτητες ενέργειες;  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Πες μας που;

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Παρατηρήστε  τώρα από  το  2008  θέλετε  το  2013,  δηλαδή  ξαφνικά 

από  το  2008  που  φτιάξατε  την  μελέτη  μέχρι  τώρα  που  είμαστε  στο 

2013,  5  χρόνια  μετά  τα  έχετε  κάνει  κουλουβάχατα  προφανώς  μία 

σωστή λύση θα το είχε λύσει .

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Για  το  πλυντήριο  λες  τώρα,  για  το  συνεργείο,  για  τα  κτίρια,  για 

ποιο λες;  

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Για  το  ΣΜΑ  μιλάω.  Για  το  ΣΜΑ  μιλάω  που  να  έχει  νόμιμη 

λειτουργία ΣΜΑ.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

92



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Α, τα άλλα είναι νόμιμα.  Απάντησε τα άλλα είναι νόμιμα; 

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Είναι  νόμιμα  αφού  υπάρχει  νόμος.  Έχει  πάρει  5  χρόνια 

παράταση;  Αφού έχει  5 χρόνια παράταση.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Ξαναλέω  υπάρχει  δυνατότητα  μέσα  στο  Περιστέρι  να  φτιαχτεί 

και άμεσα αν η Διοίκηση…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Άμεσα  γίνεται,  μόνο  οι  εγκαταστάσεις  χρειάζονται,  όρεξη  να 

έχουμε.  Δεν έχετε όραμα, δεν έχετε προοπτική και τα…όλα εδώ.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Τημπλαλέξη έχετε το λόγο.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Αγαπητοί  κύριοι  και  κυρίες  Διοίκησης  και  αντιπολίτευσης, 

αγαπητοί  εργαζόμενοι.  Θα  ήθελα  λίγο  την  προσοχή  σας  και  την 

υπομονή σας,  δεν θα πλατειάσω. 

Την  υπομονή  που  δείχνετε  κάθε  φορά  που  έρχομαι  ως  Δημοτικός 

Σύμβουλος  επικεφαλής  παράταξης  στο  γκαράζ,  στην  καθαριότητα  και 

στο πράσινο και με τιμά ότι  με ακούτε προσεχτικά.

Να  ξεκινήσω  από  το  επίμαχο  θέμα.  Εμείς  δεν  περιμέναμε  την 

σημερινή  συνεδρίαση  για  να  έχουμε  θέση  για  το  συγκεκριμένο  ΣΜΑ ή 

όπως αλλιώς θέλετε να το λέτε.  Η θέση η δικιά μας είναι  συγκεκριμένη 

και  από  τα  προγράμματα  όπως  κατεβαίναμε  σαν  ΔΑΣ  παλιότερα,  σαν 

ΠΑΣΥ, τώρα σαν Λαϊκή Συσπείρωση είναι δεδομένη και ορισμένη.

Για  την  άμεση  λύση  που  ζητάτε  υπάρχει  απόφαση 

επικαιροποιημένη  από  τον  Σύλλογο  Εργαζομένων  σύμφωνα  με  την 

οποία  παίρνουμε  και  εκεί  θέση  και  την  θέση  αυτή  την  υιοθέτησαν  και 

την  ψήφισαν  οι  σύντροφοί  μου  κομουνιστές  στο  Διοικητικό  Συμβούλιο 

του Συλλόγου Εργαζομένων.

Εκτός  και  αν  νομίζουν  κάποιοι  από  σας  ότι  ο  Καταχανάς  και  οι 

υπόλοιποι  κάνουνε  του  κεφαλιού  τους.  Στην  συνάντηση  λοιπόν  που 

είχα  με  τους  εκπροσώπους  των  εργαζομένων  που  ήρθανε  στο  γραφείο 

μου  να  μιλήσουμε  σχετικά  με  το  συγκεκριμένο  θέμα,  κατέβασα 

ολόκληρη την πρόταση τη δικιά μας.
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Την  οποία  θα  εκφωνήσω  σήμερα,  είναι  θέση  του  ΚΚΕ  αλλά  και 

εν  πάση  περιπτώσει  η  προσωρινή  λύση  την  οποία  επιζητάτε  όλοι.  Να 

ξεκαθαρίσω  κατ’  αρχήν  ότι  αυτό  που  θα  παρθεί  ως,  πρέπει  να 

ξεκαθαρίσει  το  σημερινό  Δημοτικό  Συμβούλιο  είναι  ότι  οτιδήποτε 

αποφασίσουμε θα είναι  απόφαση.

Και  όταν  λέω  απόφαση,  δεν  μιλάω  νομικά,  μιλάω  πολιτικά, 

προσπαθώ  τουλάχιστον.  Αυτό  που  μου  δώσατε  εδώ  που  μοιράσατε 

στους  Δημοτικούς  Συμβούλους,  επιτρέψτε  μου  και  με  συμπαθάτε  δεν 

είναι ,  ούτε πλαίσιο έχει  ούτε είναι  απόφαση.

Η  λέξη  στήριξη  που  αναφέρετε  είναι  αίολο.  Ανοίγει  όχι 

κερκόπορτα,  δημιουργεί  τεράστια  κενά  για  τα  οποία  προσπάθησα  με 

ερωτήσεις  μου  που  έκανα  στην  αρμόδια  Αντιδήμαρχο,  και  με  την 

ομιλία την οποία θα κάνω να τα ξεκαθαρίσω. Ένα είναι αυτό.

Άρα  ξεκινάμε  από  εκεί ,  ότι  υπάρχει  θέση,  την  ψηφίζουμε  και 

καλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο να την υπερψηφίσει,  ένα.  Δύο,  αυτή η  

αντιπαράθεση  περί  ποιος  φοράει  την  κουκούλα  ή  δεν  την  φοράει  κατά 

τη γνώμη μου δεν είναι  σωστή.

Να  θεωρήσω  και  να  πω  ότι  τους  κομουνιστές  και  γενικότερα,  να 

μην  μονοπωλούμε  δεν  είμαστε  μόνο  εμείς  αγωνιστές,  αριστερούς 

ριζοσπάστες,  κομμουνιστές,  δημοκράτες  κατά  καιρούς  τους  έχουν 

στείλει  εξορία,  τους έχουνε βασανίσει ,  τους έχουνε πατήσει χάμω.

Άνθρωποι  φορώντας  κουκούλες  οι  οποίοι  σήμερα,  συγχωρέστε 

μου  την  φράση επειδή  μιλάω στους  εργαζόμενους,  ε ίναι  πρώτο τραπέζι 

πίστα.  Έχουνε  ονοματεπώνυμο  και  συγκεκριμένες  θέσεις  σε 

κομματικούς και δημόσιους διοικητικούς μηχανισμούς.

Τρίτον,  δε  θα  διαχωρίσουμε  τι  είναι  νόμιμο  και  τι  είναι 

παράνομο,  δε  θα  μπούμε  σε  αυτή  τη  λογική.  Ξέρω  και  εγώ  προσωπικά 

λόγω  ειδικότητας  αλλά  και  πολιτικά  τι  είναι  νόμιμο  και  τι  ε ίναι  

παράνομο,  όπως και οι  σύντροφοί μου.

Το  θέμα  όμως  είναι  ότι  στην  λογική  της  νομιμότητας  διοικήσεις 

σαν  του  κυρίου  Παχατουρίδη,  αντιπολιτεύσεις  όχι  μόνο  εδώ  αλλά  και 

πανελλαδικά,  πολιτικά  κόμματα  συγκεκριμένα  που  ευθύνονται  και  για 

την  καθαριότητα  και  το  πράσινο,  στην  λογική  της  νομιμότητας  έχουνε 

απολύσει,  κόβουν  μισθούς,  συντάξεις,  έχουν  ισοπεδώσει  δικαιώματα 

και έχουνε οδηγήσει  την πλειοψηφία του λαού στην ξευτίλα.
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Όχι  στην  σχετική  ένδεια  βλέπε  φτώχια.  Κύριε  Λύκο  αφήστε  τα 

αυτά  σε  μένα.  Η  θέση  του  ΚΚΕ  είναι  αυτή  εδώ,  μην  με  διακόπτεις.  

Πάρε  την  να  την  διαβάσεις,  ξέρουνε  οι  εργαζόμενοι  ποια  είναι .  

Ξεκίνησα από εκεί.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Άκουσε  με  όμως,  άκουσέ  με,  άκουσε  με,  ακούστε  με  λίγο.  Κύριε 

Γαβαθά…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κύριε  Γαβαθά όσο και να ωρύεστε  οι  εργαζόμενοι ξέρουν ότι  εσύ 

αυτό  το  είχες  καταψηφίσει .  Όσο  και  να  ωρύεσαι  οι  εργαζόμενοι 

ξέρουνε  ποιος  είμαι  εγώ  και  οι  σύντροφοί  μου.  Άρα  λοιπόν  άφησέ  με  

να  τελειώσω και  άσε  την  προσπάθεια  που κάνεις  από  Προϊστάμενος  να 

γίνεις και Διευθυντής.  Σε μένα τουλάχιστον αυτά δεν περνάνε.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Αφήστε  τον  ομιλητή  παιδιά,  σας  παρακαλώ  παιδιά  ο  κύριος 

Τημπλαλέξης μιλάει ,  σας παρακαλώ.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Άστο  Δήμαρχε,  άστο  το  έκαψες.  Εγώ  προσωπικά  σκουπίδια  δεν 

έχω μαζέψει.  Ξεκαθάρισα λέω εξαρχής την θέση της παράταξής μας.  

Η θέση της  παράταξής μας  πέρα και  έξω από το πολιτικό  πλαίσιο 

που  έχει  και  θα  αναφέρω λέει  στο  δια  ταύτα.  Πρόταση:  οι  εργαζόμενοι  

στην καθαριότητα και αφήστε τώρα κάποιοι  2-3 που δημιουργούν τώρα 

εντάσεις  δεδομένοι  είναι  για  μένα  και  δεν  μιλάω  για  το  σύνολο,  για 

τους συγκεκριμένους.

Οι  εργαζόμενοι  στην  καθαριότητα  του  Δήμου  Περιστερίου 

ομόφωνα αποφάσισαν  ότι  η  λειτουργία  της  μονάδας  λειτεμαχισμού  και  

συμπίεσης  ογκωδών  αντικειμένων  και  απορριμμάτων  πρασίνου  είναι 

ζωτικής  σημασίας  όχι  μόνο  για  την  βελτίωση  των  σκληρών  συνθηκών 

εργασίας τους αλλά και για την δημόσια υγεία.  

Απαιτούν  δεν  την  άμεση  επαναλειτουργία  του.  Ακούστε  ποιοι  το 

υπερψήφισαν,  …4  ψήφοι  υπέρ  Γιώργος  Καταχανάς,  Στ.  Ζητούδης,  Ε. 

Τσαγανού,  Π.  Σταμάτης  και  3  ψήφους  κατά  Νίκος  Μπέκιο,  Αντώνης 

Γαβαθάς,  ο κύριος που χτυπιέται…

Κος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Αναστάσιος.
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Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Αναστάσιος,  έχει  τη γιορτή σου.  Έλα τώρα βρε.

Κος                      :  

Ψέματα.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ψεύτης είσαι  και φαίνεσαι.  Και συνεχίζω λοιπόν.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Άσε να εκτίθεμαι.  Η θέση μας  πάντως είναι  αυτή η συγκεκριμένη 

που διάβασα.  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Διεκδικούμε  για  την  λειτουργία  του ΣΜΑ άμεσα να βελτιωθεί  εις 

όφελος  και  παίρνοντας  μέτρα  προστασίας  υγιεινής  και  ασφάλειας 

πληρώντας  τους  απαιτούμενους  όρους  για  την  διασφάλιση  της  υγείας 

των εργαζομένων.

Δυο,  τελική  θέση  μας  είναι  η  ανάπτυξη  του  άλσους  με 

ενσωματωμένη  όλων  των  γύρων  χώρων  και  …σε  πνεύμονα  υψηλού 

πρασίνου και έχει  την πρόταση που διάβασε πιο κάτω.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Το  θέμα  για  μας  δεν  είναι  ωμός  εκβιασμός  ή  είστε  μαζί  μου  ή 

ιδιωτικοποιείται  η  καθαριότητα  και  το  πράσινο.  Το  θέμα  για  μας  είναι  

ότι  η  ιδιωτικοποίηση  της  καθαριότητας  και  του  πρασίνου  είναι 

μεθοδευμένο  και  άμεσα  προσδιορισμένο  με  συγκεκριμένη  νομοθεσία 

και  συγκεκριμένα  επιχειρησιακά  προγράμματα  τα  οποία  τα  έχει 

ψηφίσει  η Διοίκηση.  Ένα το κρατούμενο.

Δυο,  θεωρούμε  αυτό  που λέμε  εμείς  πλουτοκρατία,  πείτε  το  όπως 

θέλετε  εσείς,  ότι  η  καθαριότητα  και  το  πράσινο  μεταξύ  άλλων  είναι  

μία  κερδοφόρα  επιχείρηση,  και  η  υγεία  είναι  μία  κερδοφόρα 

επιχείρηση και η παιδεία είναι  μία κερδοφόρα επιχείρηση.

Γι’  αυτό  κλείνουν  σχολεία,  κλείνουν  νοσοκομεία,  κλείνει  το 

Κέντρο  Υγείας  του  Περιστερίου,  κλείνουν  μια  σειρά  παροχές  και  

δίνονται  στο  μεγάλο  κεφάλαιο  γιατί  έχει  πολύ  ψωμί.  Αυτό  στην 

Ευρώπη  και  στην  χώρα  του  κυρίου  Φούχτελ,  που  εμείς  δεν  πήγαμε  σε 

συνάντηση μαζί  του,  έχει  ήδη εφαρμοστεί  εδώ και πολλά χρόνια.

Ως  εκ  τούτου  δεν  είναι  τυχαίο  που  με  μαθηματική  ακρίβεια 

μεγάλη  Δήμοι  όπως  ο  Πειραιάς,  τα  λέω  ακούστε  με  θα  τα  βρείτε 
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μπροστά  σας,  ο  Πειραιάς  έχουνε  δώσει  στον  Μπόμπολα  τη  δυνατότητα 

να αντικαταστήσει το μισό στόλο των απορριμματοφόρων.

Ο  Μπόμπολας  είναι  επιχειρηματίας.  Δεν  υπάρχει  πιθανότητα  να 

καταβάλει  τέτοια χρηματικά ποσά για την ψυχή της μάνας του.  Το 30% 

που  μου  λέγανε  οι  εργαζόμενοι  που  κάποιοι  χτυπιούνται  από  κάτω 

όταν  συναντηθήκαμε  στο  γραφείου  μου  έχει  ή  δεν  έχει  δοθεί  σε 

εργολάβους.

Όταν  μου  λέγανε  κάποιοι  εργαζόμενοι  ότι  τώρα  που  θα  πάρουμε 

άδειες  δεν  βγαίνει  η  καθαριότητα  και  πιθανά  άλλο  30%-40%  και  από 

την  καθαριότητα  να  δοθεί  στους  εργολάβους  αυτό  είναι  εγκεφαλική 

σύλληψη  δικιά  μου,  ε ίναι  ψέμα,  προβοκάτσια  ή  είναι  μία  ωμή 

πραγματικότητα συνάδελφοι;  

Τελειώνω.  Κοιτάξτε  να  δείτε  θεωρούμε  ότι  και  για  την  σημερινή 

συνεδρίαση  την  ένταση  που  υπάρχει  έχουν  συγκεκριμένες  ευθύνες 

παρατάξεις  και  συγκεκριμένες  Διοικήσεις  και  στο  Δήμο  αλλά  και  στο 

Σύλλογο Εργαζομένων.

Είναι  γνωστά  τα  κόμματα  που  κρύβονται  ή  προσπαθούν  να 

κρυφτούν  πίσω  από  αυτές  τις  δυνάμεις.  Γιατί  κάποιοι  λέτε  ότι  εμείς  

πέρα και  έξω από κόμματα το  θέμα είναι  ότι  κάποια κόμματα σαν  αυτά 

καθορίζουν τη ζωή σας.

Η  πλειοψηφία  της  Διοίκησης,  προωθεί,  η  πλειοψηφία  του 

Συλλόγου  Εργαζομένων  δεν  αντιστέκεται  στην  ιδιωτικοποίηση  της 

καθαριότητας  αφού  κατά  τη  γνώμη  μας  τον  Νοέμβρη  ψήφισε  στον 

Δημοτικό  Συμβούλιο  το  επιχειρησιακό  σχέδιο,  που  αυτά  που  σας 

ανέφερα  πιο  πριν  αναφέρονται  σε  αυτό  το  πόνημα  εκατοντάδων 

σελίδων αναλυτικά.

Και  οι  δύο  και  οι  Διοίκηση  αλλά  και  πλειοψηφία  της  Διοίκησης 

των  εργαζομένων  έχουνε  άμεση  σχέση  με  τις  περικοπές  που  γίνανε 

στον  τελευταίο  προϋπολογισμό  για  τις  αμοιβές  σας  εν  έτη  2013, 

μείωση της αμοιβής  των εργαζομένων το 2012 ήτανε 19,5 εκατομμύρια 

ευρώ – φέτος είναι  στα 14,5 εκατομμύρια ευρώ. Είναι ψέμα αυτό; 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Σας  ενδιαφέρει  δεν  σας  ενδιαφέρει  παιδιά  εγώ  θα  τα  πω.  Τώρα 

όποιος  δεν  θέλει  να  ακούσει.  Λοιπόν  και  η  δυο  και  η  Διοίκηση  του 

Δήμου αλλά και  η  πλειοψηφία του Συλλόγου  Εργαζομένων η  οποία δεν 

αντιστέκεται,  απαξιώνουν το πρόγραμμα Βοήθεια στο Σπίτι.
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Χλευάζουν  ή  δε  χλευάζουν  τους  εργαζόμενους  λέγοντας  τους  να 

κάνουν  συνεταιριστική  επιχείρηση  έχοντας  πελατολόγιο  γεροντάκια 

των  500,00  €;  Και  οι  δυο,  η  μεν  Διοίκηση  του  Δήμου  παρανομεί,  η  δε 

δεν  διεκδικεί  αφού  τις  παροχές  σε  είδος  για  το  μισό  2012  και 

ολόκληρο το 2013 δεν σας τις  έχει  δώσει.  Είναι ψέμα αυτό;  

Η  Διοίκηση  των  Εργαζομένων  αρνήθηκε  και  την  καταγγέλλουμε 

γι’  αυτό  να  γίνει  Γενική  Συνέλευση  και  γι’  αυτό  το  ζήτημα  και  για 

άλλα  με  το  επιχείρημα  ότι  οι  εργαζόμενοι  δεν  συμμετέχουνε.  Οι  250 

υπογραφές που μαζέψατε άραγε δεν σήμαιναν τίποτα γι’  αυτούς;  

Η  πλειοψηφία  της  Διοίκησης  του  Συλλόγου  Εργαζομένων 

«πρωτοστατεί»  στις  απεργίες  αλλά  τις  απογευματινές  ώρες.  Και  τέλος 

ενώ  τηρεί  στάση  αντίθεσης  προς  την  Διοίκηση  και  για  την  απόφαση 

που  σας  διάβασα  πιο  πριν  για  το  ΣΜΑ ή  όπως  αλλιώς  θέλετε  πείτε  το,  

απείχε δεν ήρθε καθόλου από ότι  λέει  ο Καταχανάς.

Πριν  από λίγες  μέρες  –  ώρες  αγωνιζόταν  μαζί  μία  γροθιά  μαζί  με 

τον  κύριο  Παχατουρίδη,  τον  κύριο  Μπαλασόπουλο,  την  ΠΟΕ-ΟΤΑ  και 

διαφόρους  άλλους  ανεξάρτητους.  Μάλιστα  ο  κύριος  Μπέκιος  ήταν 

τόσο  κοντά  με  τον  κύριο  Δήμαρχο  που  εν  πάση  περιπτώσει  κινδύνεψε 

με  διαγραφή  από  τον  κύριο  Μπαλασόπουλο.  Έτσι  δεν  είναι  Δήμαρχε; 

Από ότι  έφτασε στα αυτιά μου.

Συμπέρασμα  και  ολοκληρώνω.  Δεν  πρέπει  να  πέσετε  σε  παγίδα.  

Το δίλλημα για  μας  δεν είναι  η  λειτουργία,  εμείς  λέμε να λειτουργήσει 

κάτω  από  τις  προϋποθέσεις  αυτές,  ε ίναι  δεδομένη  η  στάση  μας.  Τα 

υπόλοιπα κάποιοι  εκ του πονηρού,  κάποιοι  λέω ας τα αφήσουν.

Εμείς  θεωρούμε  ότι  όλος  αυτός  ο  χώρος  είναι  πράσινο  και  έτσι  

είναι .  Δεν ευθυνόμαστε εμείς  σαν ΚΚΕ και  σαν ΚΝΕ που με  τη μέθοδο 

της  σαλαμοποίησης  δώσανε  τμήμα  του  άλσους  στην  Πυροσβεστική. 

Ποιοι  το  δώσανε;  Έχουνε  ονοματεπώνυμο.  Δώσανε  μία  σειρά  άλλες 

εκτάσεις μέχρι το γήπεδο του ΗΦΑΙΣΤΟΥ.

Μπαίνουν  στην  διαδικασία  ξεπουλήματος  όσον  χώρων  έχουνε 

μείνει  για  πράσινο.  Τι  να  πω  εγώ  ο  φουκαράς  για  τα  έρημα  τα  

Ζουμπούλια  που  όταν  ήρθα  στο  Περιστέρι  άκουγα  για  Ζουμπούλια  και  

δεν  τα  είδα  ποτέ  γιατί  τα  έχουνε  ξεχερσώσει  για  να  φτιάξουνε  αυτό  το  

τερατούργημα που φτιάξανε.

Όλα  αυτά  είναι  ένας  ενιαίος  χώρος  πρασίνου.  Αυτόν  τον  ενιαίο 

χώρο  πρασίνου  που  λέγεται  άλσος  επειδή  εμείς  το  χτίσαμε  αυτό  το 
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μαγαζί  να  το  πω  χοντρά  με  το  φεστιβάλ  της  ΚΝΕ  και  τον  ΟΔΗΓΗΤΗ 

θα  το  διεκδικήσουμε  και  δεν  θα  επιτρέψουμε  σε  καμία  Διοίκηση  και 

όσους  από  αυτούς  τους  κάνουνε  πλάτες  να  κάνουνε  MALL ή 

οποιοδήποτε  άλλο  εμπορικό  κέντρο  που  έχουνε  στο  πίσω  ή  στο 

μπροστινό μέρος του μυαλού τους.

Δεν  πρόκειται  να  παραιτηθεί  καμία  Διοίκηση  που  λειτουργεί  με 

τα  μέτρα και  τα  σταθμά του  επιχειρησιακού  προγράμματος  που  ψήφισε 

η  συγκεκριμένη  από  την  δημιουργία  τέτοιων  πολυκαταστημάτων. 

Ολοκληρώνοντας λέω ότι  εμείς…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Αφήστε  κυρία  Ευσταθιάδου,  αφήστε  να  τελειώσουμε.  Εμείς 

διεκδικούμε  την  μεταφορά  του  γκαράζ.  Σας  καλέσαμε  επανειλημμένα 

εδώ και  χρόνια  να  μας  υποδείξετε  ως Διοίκηση γιατί  εμείς  δεν  είμαστε 

Διοίκηση,  μην  αποποιείστε  των  ευθυνών  σας,  να  μας  υποδείξετε 

συγκεκριμένο  χώρο  όπου  θα  δημιουργηθεί  και  σπαστήρας  ΣΜΑ, 

λειοτεμαχιστής,  πείτε  το  όπως  θέλετε,  γιατί  μια  πόλη  400.000 

κατοίκων πρέπει  να έχει  τέτοιο μηχάνημα.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Εμείς  σας καλέσαμε και δεν ήρθατε.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Εμείς  δεν  το  αρνηθήκαμε  ποτέ  και  εν  πάση  περιπτώσει 

ολοκληρώνοντας  λέω  ότι  ας  πάψει  να  μιλάει  για  παράνομο  ή  νόμιμο  η 

συγκεκριμένη  Διοίκηση,  η  οποία  στην  λογική  της  νομιμότητας  έχει 

στείλει  κόσμο στα σπίτια του.

Έχει  απολύσει  κόσμο  δεν  έχει  βάλει  πλάτη  να  στηρίξει  αγώνες 

εργαζομένων,  έχει  βάλει  πλάτη  να  στηρίξει  συγκεκριμένα  μέτρα 

αντιλαϊκά  τα  οποία  υπηρετεί  το  εκάστοτε  κόμμα,  η  εκάστοτε 

τρικομματική,  πεντακομματική Κυβέρνηση.

Που  πίσω  από  αυτά  τα  συγκεκριμένα  κόμματα  είναι 

συγκεκριμένο κομμάτι  που λέγεται  πλουτοκρατία.  Εμείς  επιμένουμε να 

εφαρμοστεί  η  απόφαση  του  Δ.Σ.  και  θα  στηρίξουμε,  καλούμε  το 

Δημοτικό  Συμβούλιο  να  την  ψηφίσει  ως  απόφαση  και  όχι  ως  στήριξη.  

Τα υπόλοιπα είναι  εκ του πονηρού.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
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Μισό λεπτό αν έχετε την καλοσύνη.  Είπε ο συνάδελφος τον οποίο 

σέβομαι και αυτόν και τον πολιτικό του χώρο…

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Να το διαβάσω; Τι θέλετε να το διαβάσετε εσείς;

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

…ανέφερε  προηγουμένως  ο  συνάδελφος  τον  οποίο  σέβομαι  και 

αυτόν  και  τον  πολιτικό  του  χώρο  ανέφερε  κάποια  πράγματα  βέβαια  σε  

κάποια  ήτανε  υπερβολικός  και  θα  έλεγα  ότι  αδικεί  και  την  ιστορία  

αυτής της πόλης.

Όταν  λέει  ότι  δικό  μας  μαγαζί  εμείς  το  χτίσαμε,  τον  δικαιολογώ 

γιατί  είναι  σώγαμπρος  στην  πόλη.  Γιατί  δεν  ξέρει  ότι  σε  αυτά  τα  άγια 

χώματα  της  συγκεκριμένη  τοπικής  κοινότητας  εκεί  πέρα  το  1940,  1935 

κάτω  από  την  επιφάνεια  της  γης,  Περιστεριώτες  κατεβαίνανε  κάτω  για  

να ζήσουνε τις  οικογένειές τους.  

Κάποιοι  δυστυχώς  δεν  μπορούσαν  να  ανέβουνε  γιατί  μένανε 

κάτω,  γιατί  τέτοιες  ήτανε  οι  συνθήκες  στην  εποχή  του  κάρβουνου  επί  

Γερμανών.  Αυτοί  είναι  που  διατηρήσανε  αυτό  το  χώρο  και  όχι  αυτό 

που είπε ο συνάδελφος προηγουμένως.

Επειδή  εμείς  εδώ  στο  Περιστέρι  δεν  διαχωρίζουμε  τον  κόσμο 

ούτε  σε  κουμουνιστές,  ούτε  σε  δημοκράτες,  ούτε  σε  τίποτα άλλο,  εμείς 

πιστεύουμε  και  το  πιστεύουμε  βαθύτατα  ότι  ένας  είναι  ο  χώρος,  ένα 

είναι  το χρώμα ένα είναι  το κόμμα, για μας τουλάχιστον.

Αυτό  λέγεται  Περιστέρι.  Άκουσα  προηγουμένως  το  συνάδελφο 

ότι  πραγματικά  σε  μία  πορεία  διαμαρτυρίας  στο  Σύνταγμα  συνάντησα 

τον  Πρόεδρο  των  Εργαζομένων.  Ήτανε  και  άλλοι  Δήμαρχοι  με  τους 

Προέδρους των Εργαζομένων των Δήμων τους.  

Αλλά  όλοι  ξέρουνε  σε  αυτή  την  πόλη  ότι  και  με  ένα  εργαζόμενο 

που  τον  τιμώ  και  αυτόν  και  την  οικογένειά  του,  γιατί  μπορεί  να  τον  

έχω  γνωρίσει  πολύ  νωρίτερα  από  ότι  γνώρισε  ο  κύριος  Τημπλαλέξης 

και  μιλάω  για  την  έντιμη  οικογένεια  του  Περιστερίου  που  λέγεται 

οικογένεια Καταχανά.

Εάν  συναντούσα  τον  κύριο  Καταχανά  ως  Πρόεδρο  των 

Εργαζομένων σε μία πορεία,  σε  μία διαμαρτυρία εγώ επειδή ξέρω ότι  ο  

Καταχανάς πρώτα από όλα και  πάνω από όλα είναι  Περιστεριωτάκι  δεν 

θα απέφευγε το Δήμαρχο.
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Θέλω  να  πω  λοιπόν  ότι  το  ότι  βρέθηκε  σε  κάποια  πορεία 

διαμαρτυρίας  ο  Πρόεδρος  ο  κύριος  Μπέκιος  με  τον  Δήμαρχο  που  το 

έγκλημα;  Κύριε  συνάδελφε  σας  άκουσα  με  προσοχή,  βέβαια 

διαπιστώνω  ή  για  τον  λειοτεμαχιστή  θα  μιλήσουμε  ή  για  το  σχέδιο 

πόλης ή για τον αθλητισμό τα ίδια πράγματα λέτε.

Θα  πείτε  για  το  Βοήθεια  στο  Σπίτι ,  για  εκείνο,  για  το  άλλο.  Μα 

τους  εργαζόμενους  δεν  τους  ενδιαφέρει  αν  ο  Μπόμπολας  πάει  στον 

Πειραιά.  Ένα  πράγμα  τους  ενδιαφέρει  να  παραμείνει  ο  δημόσιος 

χαρακτήρας  στο  πράσινο  και  στην  καθαριότητα  και  εγώ  ως  Δήμαρχος 

και ως Παχατουρίδης το διασφαλίζω.

Για  μία  ακόμη  φορά  λέω  ότι  όσο  υπάρχει  η  Διοίκηση  η  δική  μας 

δεν λέω ότι  οι  επόμενες Διοικήσεις  θα την εκχωρήσουνε.  Προσέξτε δεν 

λέω  ότι  εγώ  διασφαλίζω  ενώ  οι  επόμενες  θα  την  εκχωρήσουνε  στον 

ιδιώτη,  αλλά  είναι  εξασφαλισμένος  ο  δημόσιος  χαρακτήρας  και  του 

πράσινου και της καθαριότητας.

Αλλά  το  ζητούμενο  που  θέλουν  όλοι  αυτοί  οι  άνθρωποι,  οι 

εργαζόμενοι  ατής  της  πόλης που ποτέ  εγώ και  το  γνωρίζουνε  αυτοί  δεν 

τους  ξεχώρισα  σε  πράσινους,  κόκκινους,  μπλε,  ψηλούς,  χοντρούς, 

αδύνατους.  

Αυτοί οι  άνθρωποι ήρθανε εδώ πέρα και είπανε ρε παιδιά υπάρχει  

ένα  πρόβλημα,  είναι  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  μαζί;  Απλά  τα 

ερωτήματα.  Εάν  οι  νόμοι,  οι  παρανόμοι,  ή  έτσι  οι  αλλιώς  τους 

γνωρίζουμε  αν  είναι  νόμιμο  ή  δεν  είναι  νόμιμο  ή  πατάει  στην  τυπική 

νομιμότητα ή όχι .

Όλα τα  γνωρίζουμε  αλλά πιστεύουμε  ότι  για  ένα  τέτοιο  θέμα  που 

απασχολεί  την  συντριπτική  πλειοψηφία  των  εργαζομένων  στην 

καθαριότητα  και  στο  πράσινο,  εδώ  πέρα  δεν  είναι  άνθρωποι  από  τις  

Τεχνικές Υπηρεσίες δεν είναι  οι  σχεδιαστές του Δήμου.

Είναι  οι  άνθρωποι  που  μαζεύουν  το  σκατό  κάθε  μέρα  από  την 

πόλη.  Που  μαζεύουν  τη  βρωμιά  μέρα  νύχτα  όπως  είπε  365  μέρες  το 

χρόνο.  Σε  αυτούς  που  εγώ  τουλάχιστον  ποτέ  και  το  ξέρουνε  και  γι’  

αυτό  μπορώ  και  του  κοιτάω  στα  μάτια,  και  γι’  αυτό  μπορώ  και  

κυκλοφορώ ελεύθερα ποτέ δεν τους διαχώρισα.

Σέβομαι  τις  καταβολές  και  τα  πιστεύω  του  καθενός.  Εδώ  πέρα 

όμως  υπάρχει  ένα  πρόβλημα  που  μπορεί  να  μην  πατάει  απόλυτα  στην 

νομιμότητα αλλά η νομιμότητα πιστεύω για μας πρέπει  να την ψάξουμε 
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και  να την βρούμε στα μάτια και στην αγωνία αυτών των εργαζομένων.  

Τίποτα άλλο.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Περιμένετε  κύριοι,  μιλήσατε  εσείς  είναι  και  άλλοι.  Είναι  και 

άλλοι.  Είναι ο κύριος Πουλιάσης,  έχετε το λόγο.

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Καταλαβαίνω  τον  εκνευρισμό  του  κόσμου,  θα  πρέπει  οι 

τοποθετήσεις  να  είναι  μαζεμένες  για  να  μπορούν  να  τοποθετούνται 

όλοι.

Δεν μπορεί  όταν θα έρθει  η σειρά μου να μιλήσω ή των επόμενων 

συναδέλφων  που  δεν  έχουνε  μιλήσει  ακόμα  να  αρχίσει  η  φασαρία  για  

το πότε θα γίνει  η ψηφοφορία.  Έχουνε ειπωθεί όλα,  εγώ θα αρκεστώ σε  

μερικές παρατηρήσεις  για να είμαστε όλοι ξεκάθαροι.

Το  πρώτο  είναι  ότι  για  την  παράταξή  μου  τα  έχει  καταφέρει  η 

Διοίκηση  και  οι  εργαζόμενοι  είναι  διασπασμένοι.  Εδώ  βλέπω  ότι  άλλα 

λέει  ο Σύλλογος,  άλλα λέει  ο ένας,  άλλα λέει  ο άλλος.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Όχι να το παρατηρήσουμε όμως.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εντάξει,  εντάξει.  Αφήστε με να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αφήστε λίγο να μιλήσει κύριοι.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Ναι  αλλά  δεν  φταίει  ο  κύριος  Πουλιάσης  είναι  ο  μόνος 

αδικημένος.  Συνεχίστε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

Δυστυχώς  θα  στεναχωρήσω  τους  εργαζόμενους,  θα  σας 

στεναχωρήσω  γιατί  πρέπει  να  τα  πούμε  όλα.  Ε,  πρέπει  να  τα  πούμε  

όλα,  δε μπορεί  να λέμε τα μισά κάθε φορά.

Και  όταν  έχουνε  ειπωθεί  όλα  από  όλους.  Δηλαδή  την 

Αντιδήμαρχο δεν την διακόψατε,  μίλησε 50 λεπτά,  πόσο μίλησε.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εσείς  το είπατε αυτό δεν το είπα εγώ. Μα κάνετε  αυτό το πράγμα 

τώρα,  δεν  βοηθάτε  καθόλου.  Δεύτερο,  οι  εργαζόμενοι  της 
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καθαριότητας  σε  καμία  περίπτωση  δεν  είναι  πρόβατα  όπως 

αποκαλέστηκαν πριν που τους κουβάλησε η Διοίκηση.

Με  συγχωρείτε  όμως  οι  εργαζόμενοι  της  καθαριότητας  ήρθανε 

εδώ  να  βρούνε  λύση  στο  πρόβλημά  τους.  Ήρθανε  γιατί  αυτή  η 

κατεύθυνση  τους  δόθηκε  και  εγώ  τους  καταλαβαίνω,  έχω  συζητήσει 

πάρα πολλές φορές γι’  αυτό το θέμα.

Έχω  καταλάβει  και  το  αίτημα  των  εργαζομένων.  Στη 

συγκεκριμένη  κατασκευή  υπάρχουν  κάποια  ζητήματα  υγιεινής,  η 

Αντιδήμαρχος  λέει  ότι  θα  λυθούν,  να  το  δούμε  αυτό.  Υπάρχουν 

Δήμαρχε,  ρωτήστε την Αντιδήμαρχο.

Λέγεται  ότι  θα  λυθούνε.  Υπάρχει  ένα  χρονοδιάγραμμα 

αποχώρησης  του  χώρου  διότι  κάθε  φορά  που  μαζευόμαστε  και 

συζητάμε  στο  γκαράζ  η  πραγματικότητα  είναι  αυτή,  ότι  πρέπει  να 

φύγουμε από το γκαράζ,  δεν συζητάμε τίποτα άλλο.  

Υπάρχει  ένα  χρονοδιάγραμμα  αποχώρησης,  δεν  γνωρίζουμε  αν 

τηρείται .  Ο τρόπος που θα γίνει  η  αποχώρηση είναι  απαράδεκτος,  αυτό 

όμως  δεν  λέει  ότι  δεν  θα  γίνει  η  αποχώρηση.  Η  μόνοι  λόγοι  που  δεν 

εναντιωνόμαστε  στους  εργαζόμενους  είναι  αυτοί,  δηλαδή  ότι 

λειτουργεί  με όλες τις συνθήκες υγιεινής και ότι  το γκαράζ θα φύγει .

Όσο  αυτά  τα  δυο  λειτουργούν  δεν  μπορούμε  να  πούμε  αυτή  τη 

στιγμή  να  σταματήσει  να  λειτουργεί.  Από  κει  και  πέρα  καλείστε  ως 

Διοίκηση  να  τα  έχετε  αυτά  και  να  λειτουργείτε  το  γκαράζ.  Η 

κατάσταση  όμως  να  απαιτείτε  από  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  να  πει  να 

λειτουργεί  το γκαράζ είναι  απαράδεκτη.

Δεν θα διαφωνήσουμε  αλλά αυτή η  κατάσταση είναι  απαράδεκτη. 

Δεν  μπορεί  οι  εργαζόμενοι  να  έρχονται  να  απαιτούν  από  τους 

Δημοτικούς  Συμβούλους  να  ψηφίσουνε  υπέρ  του  γκαράζ.  Η  Διοίκηση 

λειτουργεί  την καθαριότητα,  η  Διοίκηση να την λειτουργήσει.  Εμείς  θα 

τους  στηρίξουμε  αλλά  αυτό  είναι  απαράδεκτο  που  έγινε  από  τη 

Διοίκηση.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.  Η κυρία Αθανασοπούλου έχει  το λόγο.  

Κα ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ:

Αν  υποθέσουμε  ότι  η  Περιφέρεια  πήγαινε  και  έκλεινε  ένα 

σχολείο,  αν  έκλεινε  ένα  νοσοκομείο,  αν  έκλεινε  ένα  νηπιαγωγείο,  και 

έμπαινε  το  θέμα  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  τι  κάνουμε,  ανεπιφύλακτα 
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όλο το  Δημοτικό Συμβούλιο  χωρίς  οξύτητες  και  χωρίς  παροξυσμούς  θα 

αποφάσιζε  ότι  ναι  να  το  ανοίξουμε  ακόμα  και  αν  αυτή  η  απόφαση 

ήτανε παράνομη. 

Εδώ  πέρα  δεν  είμαστε  σεμνότυφοι,  εδώ  πέρα  είμαστε  αυτοί  που 

θα υπερασπιστούμε την ενότητα του χώρου.  Όλου του χώρου όμως,  του 

χώρου  των  εργαζομένων  και  των  κατοίκων  της  περιοχής  και  όλου  του 

Περιστερίου.

Έτσι  λοιπόν  το  κύριο  δεν  είναι  αν  παίρνουν  ή  δεν  παίρνουν  τις 

υπερωρίες  οι  εργαζόμενοι  αυτή  τη  στιγμή,  αυτό  είναι  ζήτημα  με  την 

Διοίκηση θα πάνε  να  το  λύσουνε  με  την  Διοίκηση και  στο  πλευρό τους 

θα  έχουνε  όλους  τους  Δημοτικούς  Συμβούλους  και  όλες  τις 

παρατάξεις.

Γιατί  εμείς,  ε ιδικά  η  Αριστερή  Κίνηση  είναι  ενάντια  στις 

μηδενικές προσλήψεις,  ε ίναι  ενάντια στις  μειώσεις  των μισθών και  των 

συντάξεων,  αλλά  δεν  μπορεί  να  θέλει  την  κόντρα  ανάμεσα  σε 

εργαζόμενους από την μία μεριά και κατοίκους από την άλλη.

Αυτή  τη  στιγμή  το  ζήτημα  που  μπαίνει  από  τους  εργαζόμενους 

είναι  αν  πρέπει  να  λειτουργήσει  ή  όχι  ένας  λειοτεμαχιστής  που 

συναρτά  ένα  ολόκληρο  εργοστάσιο,  γιατί  περί  εργοστάσιο 

βιομηχανικής  μονάδας  πρόκειται  εκεί  η  οποία  επεξεργάζεται  όχι 

ογκώδη  αντικείμενα  κύριε  Γαβαθά  όπως  βγήκανε  από  όλα  τα  χαρτιά 

αλλά και σκουπίδι .

Οργανικό  σκουπίδι  και  αυτή  είναι  η  αλήθεια.  Λοιπόν,  σε  αυτή 

την  κατεύθυνση  δεν  είναι  δυνατόν  να  υπάρξει  εδώ  πέρα  άνθρωπος 

εκτός  από  αυτούς  που  είχανε  την  πολιτική  ευθύνη  να  το  στήσουνε  το 

μαγαζί  εκεί ,  που να πει  ότι  συμφωνώ να επαναλειτουργήσει.  

Γιατί  δεν  αφορά  με  ποιους  θα  πάμε,  αφορά  την  υγεία  των 

κατοίκων όλου του Περιστερίου και τη δική σας.  Γιατί  αφορά…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Τώρα μιλάω εγώ. Με συγχωρείς.  Γιατί  ε ίναι  εστία μόλυνσης…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Άρα  λοιπόν  το  ζήτημα  που  μπαίνει  εδώ  απόψε  δεν  είναι  αν 

είμαστε  υπέρ  ή  κατά  της  επαναλειτουργίας  του  λειοτεμαχιστή. 

Άλλωστε  ο  Δήμαρχος  παινεύεται  ότι  έχει  το  60% του  Περιστεριώτικου 

λαού,  ότι  έχει  τους εργαζόμενους στην πλειοψηφία με την μεριά του.
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Άρα  ας  μην  ψάχνει  για  συνένοχους  σε  αυτή  την  απόφαση.  Για 

μας  το  ζήτημα  είναι  αυτό  που  θα  πρέπει  να  απασχολήσει  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  είναι  το  που  θα  εγκατασταθεί  ένα  ΣΜΑ.  Η  Αριστερή 

Κίνηση  έχει  πει  ότι  είναι  υπέρ  του ΣΜΑ για  όλους  αυτούς  τους  λόγους 

που αναπτύχθηκαν…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Τώρα  άφησέ  με  να  μιλήσω.  Άφησέ  με  να  μιλήσω.  Αντί  να  μας 

απασχολεί  εδώ  πέρα  λοιπόν  το  αν  ή  όχι  θα  επαναλειτουργήσει  το  

λειοτεμαχιστής  το  ΣΜΑ,  είναι  να  μας  προβληματίσει  επιτέλους  τρεις  

4ετίες  περάσανε,  το που θα εγκατασταθεί  και το πώς θα λειτουργήσει  η 

καθαριότητα  με  τόσο  λίγους  κακοπληρωμένους  και  επισφαλείς 

εργάτες.

Που  δεν  παίρνουν  τις  υπερωρίες  τους,  που  δεν  παίρνουν  τα 

Σάββατα  και  τις  Κυριακές  όχι  γιατί  υποχρηματοδοτείται  ο  Δήμος  από 

τον  Καλλικράτη  που  ψήφισε  η  Διοίκηση  και  το  κόμμα  που  είναι  πίσω 

από  αυτήν,  όχι  γιατί  αγωνίζεται  ενάντια  στην  υποχρηματοδότηση  και 

την  επιχειρηματικοποίηση  κομματιών  της  Δημόσιας  Διοίκησης  όπως 

λέγονται  οι  βρεφονηπιακοί – Βοήθεια στο Σπίτι .

Που  δεν  είχαν  κανένα  λειοτεμαχιστή  να  τους  πιάσει  πρεμούρα 

και  να  το  δίνουνε  στους  ιδιώτες.  Αλλά  όλη  αυτή  η  λογική  και  η 

φιλοσοφία  που  διέπει  αυτή  την  Δημοτική  Αρχή.  Αυτά  έπρεπε  να  μας  

απασχολούν.  

Εν  πάση  περιπτώσει  επειδή  εγώ  πιστεύω  ότι  όχι  μόνο  ο 

καπιταλισμός  αλλά  ούτε  και  το  ΣΜΑ  φτιασιδώνεται  δεν  μπαίνω  σε 

αυτή  τη  λογική.  Οι  εργαζόμενοι  θα  με  βρούνε  πάντα  δίπλα  τους  στα 

δίκαια  αιτήματά  τους,  στην  κατεύθυνση  που  αγωνίζεται  όλος  ο  λαός 

για  πράσινο,  να  ενοποιηθεί  όλος  ο  χώρος,  να  φύγει  το  νεκροταφείο,  να 

φύγουνε  τα  ΤΟΛ,  να  φύγει  το  γκαράζ,  να  δεντροφυτευτούν,  να 

ενωθούν και να αποδοθούν στο λαό πραγματικά σαν στολίδι .

Και  όχι  να  σπαταλιούνται  τα  εκατομμύρια  σε  καιρό  κρίσης  σαν 

να  είναι  μαρούλια.  Στο  πλευρό  σας  για  τα  ζητήματα  της  δουλειάς,  της 

ασφάλειας,  του  μεροκάματου,  των  υπερωριών  και  όλα  και  αφήστε  την 

Διοίκηση να έχει  την ευθύνη των επιλογών της.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μάλιστα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
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Μισό  λεπτό,  μισό  λεπτό.  Αγαπητοί  συνάδελφοι  για  μισό  λεπτό 

ακριβώς.

Επειδή  ακούστηκαν  πολλά  κλαψουρίσματα  περί  υγείας,  απλώς 

ακούστηκαν  περί  υγιεινής.  Και  για  την  υγεία  και  για  την  υγιεινή.  Εγώ 

πάντοτε  όπως  έχω  πει  και  το  γνωρίζετε  τουλάχιστον  εσείς  οι  

εργαζόμενοι μιλάω πάντοτε με στοιχεία.

Εδώ  πέρα  υπάρχει  ένα  χαρτί  που  λέει,  Ελληνική  Δημοκρατία 

Διεύθυνση  Υγειονομικού  Ελέγχου  και  Περιβαλλοντικής  Υγιεινής,  που 

έκανε  επανειλημμένους  ελέγχους  στον  συγκεκριμένο  χώρο.  Και  λέει,  

ότι  στις  19/2/2013  μάλιστα  ένας  τελευταίος  έλεγχος  που  ήρθανε  οι  

Υπηρεσίες έχουν καταγράψει  7 συμπεράσματα έχουνε βγάλει .

Το  5 ο  λέει  ότι  γενικά  στο  χώρο  επικρατούν  ικανοποιητικές 

συνθήκες  υγιεινής.  Αυτό το λένε  οι  αρμόδιοι  που έχουνε σχέση για την 

υγιεινή.  Πως  είναι  δυνατόν  η  υγιεινή  –  υγεία,  και  το  λέει  ο 

Προϊστάμενος  της  Διεύθυνσης  ο  κύριος  Γιάνναρος  Κωνσταντίνος 

Υγιεινολόγος.

Επίσημα  χαρτί .  Τι  να  μας  πούνε  τώρα  ότι  υπάρχουν  γλάροι  και 

ότι  είναι  έτσι  και  ότι  είναι  αλλιώς;  Ότι  αρρωσταίνει  ο  κόσμος;  Κάθε 

εβδομάδα  οι  εργαζόμενοι  το  ξέρουνε  υπάρχει  έλεγχος  από  την 

Περιφέρεια.  Κάθε εβδομάδα.

Τους  βλέπετε.  Αυτό  είναι  το  τελευταίο  και  λένε  ότι  γενικά  στο 

χώρο επικρατούν  ικανοποιητικές  συνθήκες  υγιεινής.  Τώρα τα λόγια  ότι 

γλάροι  και  σπουργίτια  και  χήνες  και  όλα  αυτά  τι  σχέση  έχουνε.  Εδώ 

είναι ξεκάθαρη η θέση που πρέπει  να πάρουμε αγαπητοί συμπολίτες.

Χωρίς  φωνές  αλλά  με  νηφαλιότητα  να  δούμε  όπως  είπαμε  τον 

εργαζόμενο  πρωτίστως  και  το  πρόβλημά  του.  Ή  είμαστε  μαζί  για  τον 

λειοτεμαχιστή  να  λειτουργήσει  από  αύριο  αν  είναι  δυνατόν  ναι  ή  όχι .  

Αυτό είναι  που ζητάνε οι  εργαζόμενοι.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν έχουμε άλλους  δύο ομιλητές  ο κύριος  Κυριακόπουλος και 

ο  κύριος  Ψυρόγιαννης.  Πάμε  ο  κύριος  Κυριακόπουλος  έχει  ζητήσει  το 

λόγο.  Κύριε  Κυριακόπουλε,  απλά  επειδή  ακούω  ήδη  ένταση  να 

προχωρήσουμε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:
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Συνάδελφοι  πρώτον  θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο.  Βεβαίως  είναι 

μία  πρωτοβουλία  κάποιων  εργαζόμενων  απέναντι  σε  ένα  συλλογικό 

όργανο,  αναδύονται  πάρα  πολλά  ζητήματα  δεν  θα  τα  σχολιάσω  εγώ 

αυτά  το  τι  σημαίνουν  όλα  αυτά,  ελπίζω  στο  μέλλον  θα  έχουμε  όλοι  σε  

αυτή την πορεία την αναδυόμενη πλέον,  ανάμεσα στον εργασιακό χώρο 

να  αξιολογήσουμε  και  εμείς  μερικά  πράγματα  με  την  έννοια  της 

πολιτικής εκτίμησης.

Άλλωστε έχουμε και  μνήμες λίγο μεγάλο διάστημα,  ίσως πιο πριν 

σε  ότι  αφορά  τον  εργασιακό  χώρο.  Πάντως  εκείνο  που  καταγράφω, 

ποτέ  στην  διαχρονική  ιστορία  του  Δήμου  δεν  θυμάμαι  τουλάχιστον  να 

υπήρχε τόσο μεγάλη αντίθεση μέσα στον εργασιακό χώρο.

Συνολικά  στον  εργασιακό  χώρο,  έτσι;  Με  ότι  αυτό  συνεπάγεται  

για  τις  επιμέρους  θα έλεγα αναταράξεις.  Ποτέ  δεν θυμάμαι  παράδειγμα 

δεύτερο  να  σχολιάσουμε  μερικά  πραγματάκια,  για  το  ποιόν  και  τα 

χαρακτηριστικά  μιας  άποψης  που  διαμορφώνεται  σήμερα,  ποτέ  δεν 

θυμάμαι  παράδειγμα  να  αναρτώνται  στο  χώρο  τον  εργασιακό  χώρο  και 

μη  μου  πείτε  είναι  μακριά  και  θέλω  να  πω  από  τα  ακούσματα…η 

Διοίκηση,  στον  εργασιακό  χώρο  να  αναζητούνται  τα  θύματα,  το 

ανάθεμα δηλαδή μιας διαδρομής ενός πολιτικού ζητήματος κατεξοχήν.

Δηλαδή  να  αναφερόμαστε  σε  νεκροθάφτες,  σε  θέα  όλων  των 

εργαζομένων  και  που  λυπάμαι  για  όσους  τα  αποδέχονται  να  είναι  στον  

εργασιακό  χώρο.  Νεκροθάφτης  του  ΣΜΑ γιατί  έτσι  το  λέω  εγώ  με  την 

έννοια  της  πλήρης  λειτουργίας  του  και  στα  σκουπίδια,  που  ήτανε  εις 

γνώση όλων,  το γνώριζαν όλων είπε η Αντιδήμαρχος.  

Δηλαδή  έχει  σημασία  αυτό,  θα  πάμε  από  τέλος  προς  τα  μπρος. 

Πρώτον λοιπόν θεωρώ αυτές  οι  πολιτικές,  συμπεριφορές εκεί  μέσα που 

αναπτύχθηκαν  στον  εργασιακό  χώρο  θα  έπρεπε  να  σκύψει  η  Διοίκηση 

και  να  διερευνήσει  το  θέμα  τι  σημαίνει  αυτό  που  στρέφεται  κατά  του 

πολιτικού κόσμου και των αιρετών μίας κοινωνίας.

Εμείς  δεν  είμαστε  αγαπητοί  μου  κύριοι  εργαζόμενοι,  δεν  είμαστε 

εκλεγμένοι  εργαζομένων,  είμαστε  εκλεγμένοι  της  πόλης.  Με  ότι 

αντιστοιχεί  ή  δεν  αντιστοιχεί  σε  επίπεδο  κοινωνίας.  Δεν  θα  μπούμε 

ρυθμιστές  στα  δικά  σας  ζητήματα  όμως  εδώ  μπερδεύουμε  τους  ρόλους 

μας.  Δεν έχουμε ταυτόσημους ρόλους.

Οι  ρόλοι  μας  είναι  πέρα  από  το  εργασιακό  ζήτημα.  Τρίτη 

παρατήρηση,  δεν  είναι  ένα  κατεξοχήν  εργασιακό  ζήτημα  όπως  ήρθε 
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σήμερα,  στο  δίλλημα  ή  μαζί  μας  με  τον  εργαζόμενο  ή  απέναντι  στον 

εργαζόμενο.

Είναι  η  κατάληξη  είναι  η  παρενέργεια  ενός  ζητήματος  που 

σχετίζεται  με  τις  πολιτικές  αποφάσεις.  Πέμπτο  σχόλιο,  δεν  θα 

αναφερθώ  σε  ότι  αφορά  στα  πάρα  πολύ  ωραία  από  τεχνοκρατική 

πλευρά,  οικονομική  πλευρά,  για  τις  επιπτώσεις,  για  τις  οικονομίες  – 

κλίμακες  που  ακούσαμε  μόλις  τελευταία  φορά  από  την  Αντιδήμαρχο, 

μετά  από  τόσες  φορές  που  επιχειρούσαμε  για  ουσιαστικό  διάλογο  γι’ 

αυτά τα ζητήματα.

Για  πρώτη  φορά  και  ευτυχώς  είναι  ότι  καταγράφονται  θα  έχουμε 

και  εμείς  την  ευκαιρία  να  αξιολογήσουμε  αυτά  που  μας  είπε  μόλις… 

για  τα  πάρα  πολύ  ωραία  αποτελέσματα  όλης  αυτής  της  διαδρομής.  Γι’ 

αυτό  και  τόσο  περίσσευμα,  ελπίζω  η  πολιτική  αντίληψη  να  μην 

πηγαίνει  μόνο σε εργαζόμενο από τις  οικονομίες – κλίμακες,  έπρεπε να  

πηγαίνει  και  στην  κοινωνία  που  θα  όφειλε  παραπέρα,  διότι  ο  Δήμος 

είναι  στο όνομα της κοινωνίας και όχι  μόνο για εργαζόμενο.

Αυτό  χωρίς  να  σημαίνει  ότι  δεν  φροντίζουμε  και  το  κατεξοχήν 

δυναμικό μας.  Άλλο το  ένα,  άλλο το  άλλο.  Κάποιοι  όμως  θέλουν  να τα 

μπερδεύουνε  και  κάποιοι  θέλουν  να  πηγαίνουν  ταυτόσημα.  Άλλο  το 

δημόσιο  συμφέρον  και  άλλο  το  συμφέρον  των  Υπηρεσιών  και  η 

διαχείριση προσωπικού.

Δεν  θα  σχολιάσω  από  την  τοποθέτηση  της  Αντιδημάρχου  που 

αφορούσε για  τους  χαρακτηρισμούς,  για  κάποιους  χαρακτηρισμούς  που 

αν  μην  τι  άλλο  τους  επιστρέφω  με  την  έννοια  σιωπηλά  για  να  μας 

κατηγορήσει  για όξυνση.

Η  ιστορική  μας  διαδρομή  στο  Δήμο,  θα  έλεγα  και  στην  κοινωνία 

πολύ  περισσότερο  δεν  μας  επιτρέπει  μερικούς  να  χρησιμοποιούμε 

τέτοιες λέξεις ή λογύδρια και επαναστατικές κορώνες τις πλάκας.  Γιατί 

τις  πλάκας είναι  αυτές,  δεν μας αγγίζουνε τέτοια ζητήματα κάποιους.

Κουκουλοφόροι  άλλοι  είναι ,  τα  γονίδια  τους  είναι…ιστορική 

διαδρομή, εμείς  κάποιοι  δεν είχαμε σχέση με κουκουλοφόρους,  ούτε με 

καταδότες ούτε με Γ'  Ράιχ,  ούτε  με αυταρχισμό στην Διοίκηση,  ούτε με  

διαχείριση τελικά διχασμού μέσα στους εργασιακούς χώρους ποτέ.

Συμφωνούμε  Δήμαρχε.  Σήμερα  αγαπητοί  κύριοι  ως  εργαζόμενοι 

απευθύνομαι,  βεβαίως  έχουν  το  δικαίωμα  εργαζόμενοι  να  διεκδικούν 

με  την  δική  τους  αντίληψη  τις  όποιες  διεκδικήσεις  τους  που 
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σχετίζονται  με  την  καλύτερη  θέση  την  οικονομική  τους  και  την 

εργασιακή τους θέση.

Αυτό  όμως  λέω  άλλη  μία  φορά  το  να  ακούω  την  άποψη  ότι  δεν 

μας  ενδιαφέρει  πάση  θυσία  ένα  πράγμα  μας  ενδιαφέρει,  εμείς  τι  θα 

αποκερδένουμε  από  αυτή  την  ιστορία  που  είναι  η  κατάληξη  ενός 

πολιτικού αδιεξόδου.  

Γιατί  λέω  είναι  πολιτικό  αδιέξοδο;  Περί  της  νομιμότητας  δεν 

ήξερα  τελικά  ότι  αγοράζουμε  μία  πολυκατοικία  ή  ένα  τροχόσπιτο  για 

να  το  βάλουμε  στην  ταράτσα  μας.  Έχει  σχέση  με  τις  προσδοκίες…

αυτές τις  επιδιώξεις θα μας αποφέρει  για το δημόσιο συμφέρον.  

Εδώ έγινε μία επένδυση,  εδώ συνάδελφοι έγινε μία επένδυση…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Τελειώνω,  αφήστε  με  να  ολοκληρώσω  λίγο.  Έγινε  μία  επένδυση 

και αφορά και τους  εργαζόμενους που δεν τους ενδιαφέρει,  αν δεν τους  

ενδιαφέρει  τους  εργαζόμενους  μας  ενδιαφέρει  εμάς  τους  αιρετούς  που 

εκφράζουμε  την  κοινωνία,  πέρα από τον  στενό κύκλο μόνο διαχείρισης 

κάποιων εργαζόμενων.

Αυτά  για  να  οριοθετήσουμε  τα  πράγματα,  μας  ενδιαφέρει  το  πώς 

ξεκίνησε  και  που  κατέληξε.  Ξεκίνησε  με  μία  επένδυση  με  ελλιπής 

τεχνικές  προδιαγραφές,  δεν  το  εγείραμε  εμείς  το  θέμα.  Οι  αρμόδιες 

εποπτεύουσες αρχές,  ο κάθε πολίτης και  λυπάμαι που ανακηρύχτηκε με  

προγραφή  σε  καουμπόικο  έργο  καταζητούμενων  με  ανάρτηση  σε 

χώρους εργασιακούς,  οι  νεκροθάφτες ο μισθοδοτούμενος και ο άλλος.

Ντροπή!  Απορρέει  ντροπή  για  το  ύφος  αυτό,  όποιοι  και  αν  το 

έκαναν.  Και πρέπει  να έχουνε μόνο μία απάντηση.  Αποδοκιμάζεται.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ηρεμήστε λίγο.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Δεν  μπορεί  να  είναι  αποδεκτά.  Στρέφονται  κατά  συναδέλφου 

τους  επειδή  ήτανε  σε  όργανα,  επειδή  είχε  άποψη,  επειδή  μπήκε  στην 

συλλογική απόφαση.

Δηλαδή  λέω  και  το  άλλο,  το  αντιστρέφω.  Οι  άλλοι  που  είναι 

πίσω,  από  μία  εξουσία;  Ότι  ε ίναι  ωφέλιμο  και  χρηστικό  για  τους 

ίδιους;  Όταν  κάποιοι  αδιαφορούν  στο  χώρο  τους  ότι  ε ίναι  για  να 

υπηρετούν την κοινωνία τότε μάλλον δεν έχουμε σημεία επαφής.  
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Γι’  αυτό  κύριοι  ως  εργαζόμενοι  νομίζω  ο  καθένας  και  στις 

Διοικήσεις  έχει  δείξει  τα  δείγματα  γραφής  στην  άσκηση  εξουσίας,  γι’ 

αυτό  λοιπόν  δεν  περιμένουμε  ούτε  περγαμηνές  ούτε  να  κριθούμε 

σήμερα όψιμα από κάποιους,  έστω ακόμα και αν διαφωνούμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ  κύριε  συνάδελφε  καθίστε  στην  καρέκλα  σας  μην 

κάτσει  κανένας άλλος και ηρεμήστε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Δεύτερο,  παρά  τις  επίμονες  προσπάθειες  την  διαχείριση  του 

θέματος  την  είχε  η  Διοίκηση  συνάδελφοι.  Ανέκυψε  ένα  θέμα  και  την 

διαχείριση…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Εντάξει  μπορεί  να  μην  αρέσουνε  αλλά  να  μου  επιτρέπετε  να  έχω 

λόγο  τουλάχιστον.  Κάποιοι  ακούνε  μόνο  ένα  λόγο.  Τι  θα  κάνουμε 

ταυτόσημοι θα γίνουμε; Αυτοκόλλητοι δεν υπήρξαμε.  

Λοιπόν,  το  δεύτερο σημείο  συνάδελφοι  είναι  ότι  εσείς  είχατε  την 

ευθύνη  όλο  αυτό  το  διάστημα  του  χειρισμού.  Θα  ήτανε  άδικο  και  

αβάσιμο  να  ζητάτε  ευθύνες  από  εκείνους  που  δεν  είχανε  ευθύνη 

διαχείρισης της εξουσίας.  

Τα  αποτελέσματα  μετά  τους  επιθεωρητές  το  πρόστιμο.  Πέρα  από 

την…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Συγνώμη  κύριε  Κυριακόπουλε.  Εάν  συνεχίσετε  θα  αναγκαστώ  να 

διακόψω  και  δεν  συμφέρει  κανέναν  μας.  Δεν  έχει  όχι.  Είναι 

τουλάχιστον  αγένεια  αυτό  που  γίνεται.  Το  αφήνω  να  δω  μέχρι  που 

θα…, είσαστε 15 πηγαδάκια αυτή τη στιγμή που σας βλέπω. 

Εγώ δεν έχω σκοπό να συνεχίσω αυτή την διαδικασία.  Εάν θέλετε 

να  συνεχίσουμε  αν  μη  τι  άλλο  σεβαστείτε  αυτούς  που  μιλάνε  και  γι’  

αυτούς που διαθέσανε το χρόνο τους.  

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Σε  ότι  αφορά  τη  διαχείριση  στο  διοικητικό  επίπεδο,  δεν  φταίμε 

εμείς πάλι σας λέω. Το ξέρετε πολύ καλά.  Μετά τους επιθεωρητές πήγε 

στον Επιθεωρητή Περιβάλλοντος,  παραπέμφθηκε στο Νομάρχη,  υπήρξε 

αναστολή  λειτουργίας,  χορηγήθηκε  με  παρέμβαση  της 

Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  και  απέναντι  στην  απόφαση  κλεισίματος 
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του  Σγουρού  και  πήρε  μετά  με  τον  Αντιπεριφερειάρχη Δυτικής  Αθήνας 

για 6 μήνες.

Ξέρετε  την  καταληκτική  ημερομηνία  για  όλη  αυτή  την  διαδρομή 

τουλάχιστον  για  την  6μην  παράταση.  Δεν  σας  έφταιξε  ούτε  ο 

Κυριακόπουλος  που  ακούστηκε  και  ο  Χρονόπουλος,  να  ψάξετε  να…τις 

δικές  σας  ευθύνες  στα  θύματα  και  στην  ενοχοποίηση  κάποιων 

πολιτικών σας αντιπάλων.

Τα  θεωρώ  φθηνή  προπαγανδιστική  λογική.  Φτηνιάρικη  για  να 

μην  την  χαρακτηρίσω  χυδαία.  Λοιπόν,  ψάξτε  τα  αίτια  στις  δικές  σας  

αδυναμίες,  στη δική σας διαχείριση και το τι  θα έπρεπε να έχετε  κάνει.  

Άλλο  ζήτημα,  αναμφισβήτητα  δημιουργείτε,  φτάνουμε  στην  κατάληξη 

το συμπερασματικό.

Είναι  γεγονός  ότι  ε ίναι  ένα  μεγάλο  πρόβλημα,  αποτελεί  όμως 

συνάδελφοι  εκ  του  αποτελέσματος  ως  κατάληξη  είναι  ένα  σκάνδαλο 

για  μας.  Είναι  σκάνδαλο  οικονομικό,  πολιτικό,  κοινωνικό,  οι 

ψευδολογίες ότι  δεν συντελείται  άλλη εργασία ως ΣΜΑ αυθεντικός.  

Τα  ψεύδη  ενώπιων  του  Δημοτικού  Συμβουλίου,  η  αναζήτηση 

ενόχων εκτός από μας.  Τι  θα λέγατε κυρία Αντιδήμαρχε ότι  στις  26 του 

μήνα  αναφέρατε  ότι  ε ίναι  περιορισμένης  διάρκειας.  Δεν  ήξερα και  εγώ 

λοιπόν το είπατε και αυτό και αν θέλετε.. . (…) εντάξει.  

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Δεν  σας  διέκοψα,  σας  σέβομαι  ακόμα  για  να  μην  σας  κάνω 

κάποια  στιγμή  αλλιώς.  Άμα ανοίξω  το  στόμα μου.  Να εισπράξετε  αυτό 

που  πρέπει.  Σας  σέβομαι,  από  τους  κουκουλοφόρους,  καταδότες  και 

ιστορίες.

Εμείς  δεν  κάναμε  κύκλους,  έχουμε  μία  ευθεία  γραμμή  στη  ζωή 

μας κυρία Ευσταθιάδου.  Να μην πω τώρα πολιτικά τι  πρέπει  να κάνετε. 

Λοιπόν,  λέω  για  μας  είναι  ένα  σκάνδαλο  οικονομικό,  πολιτικό, 

κοινωνικό  για  όλες  τις  ψευδολογίες  ενώπιων  συλλογικών  οργάνων, 

Δημοτικού  Συμβουλίου,  δημοσιότητα  Συλλόγων  για…αναλήψεις 

ευθυνών που κάνατε αλλά βάλατε τις  πολιτικές ευθείς  πάνω σε ποιο;

Στην  διαχείριση  ενός  μηχανήματος  που  είχατε  με  περιορισμένη 

διάρκεια  βάση  οργάνων,  όχι  σε  αυτό  που  πραγματικά  συντελείται 

κιόλας.  Δηλαδή  αποκομιδή  σκουπιδιών.  Αποφύγατε  επιμελώς  και  στις 

26  το  βράδυ…του  Δημοτικού  Συμβουλίου  να  πείτε  σκουπίδια  κάνατε, 

πανηγύρια μαζεύατε αποκομιδή της Τρίτης μόνο.
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Λίγες  μέρες  αργότερα  ομολογούσατε,  όλοι  ξέραμε.  Μην  περνάτε 

ενοχοποίηση σε εργαζόμενους.  Ήτανε πολιτική ευθύνη μέχρι  εκεί ,  όλοι 

ξέραμε.  Ξέρατε  μόνο  εσείς  και  μην  ενοχοποιείτε  εργαζόμενους. 

Κλείνω  Δήμαρχε,  πράγματι  με  ότι  έχει  το  αποτέλεσμα  αυτό  είναι  ένα 

μεγάλο πρόβλημα ανεξάρτητα από τι  μπορεί  διαστάσεις να έχει .

Υπάρχει  ένα  αδιέξοδο  όμως  το  οποίο  πρέπει  να  αναζητηθεί. 

Πρέπει  να  αναζητηθεί .  Εκεί  έτσι  όπως  είναι  δεν  μπορεί  να  κάνουμε 

κατ’  επίφαση  πολιτική  θέση,  δεν  μπορεί  να  περάσουμε  σε  αυτή  τη 

λογική  ούτε  ημέρες,  ούτε  η  συνείδησή  μας,  ούτε  η  θέση  μας  μας  το 

επιτρέπουν.

Σε  όλα  τα  άλλα  που  αναπτύχθηκαν  περί  κοινόχρηστου…, 

αναμόρφωση  περί  αποτελεσματικότητας  της  καθαριότητας  ένα  σχόλιο 

μόνο.  Σε  ότι  αφορά,  να  ακούνε  και  οι  εργαζόμενοι  και  να  έχουμε 

ανοιχτά  τα  μάτια  και  αυτιά,  μέχρι  τουλάχιστον  στη  δική  μας  διαδρομή 

όποιες νομιμοποιήσεις  για το γκαράζ.  

Η  αποξήλωση  του  γκαράζ  άρχισε  με  αφορμή  το  ΣΜΑ. 

Αποφεύχθηκε δε,  λέει  η ολοκληρωτική καταστροφή με νέο νόμο….

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Δυο  σημεία  μόνο.  Σε  ότι  αφορά  την  συνολική  απειλή  που 

δημιουργήθηκε  με  τις  εγκαταστάσεις  μας  εκεί  στο  αμαξοστάσιο  ήτανε 

αποτέλεσμα  και  της  αβλεψίας  της  δικής  σας  συνάδελφοι.  Δεν  μπορεί 

να φταίμε εμείς  κάποιοι  που ενοχλούμε.  

Ποτέ  δεν  ενοχλήσαμε  και  το  ξέρετε  πολύ  καλά  ότι  δεν  κάναμε 

καμία  ενέργεια,  ήτανε  ήδη νομοτελειακός  ο  χρόνος  και  το  ξέρετε  πολύ  

καλά.  Σας  λέω  κάτι  απλό,  αυτό  αποφεύχθηκε  την  τελευταία  στιγμή 

μόνο με νόμο.  

Αυτή  η  αβλεψία  σας  έθεσε  κυριολεκτικά  όλες  τις  εγκαταστάσεις 

στον αέρα,  ως παρενέργεια δηλαδή των επιθεωρητών και ιστοριών.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ολοκληρώστε κύριε Κυριακόπουλε.

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Κλείνω.  Η  διέξοδος  είναι  πράγματι  ότι  υπάρχει  μια  περιουσία, 

υποδομές  οι  οποίες  εμείς  δεν  μπορούμε  να  συναινέσουμε  σε  αυτή  τη  

βάση για μία άμεση λειτουργία χωρίς προοπτικές.  

Υπάρχει  και  η  κοινωνία.  Φαίνεται  ως  ισοδύναμο  η  υγεία  είναι 

δευτερευούσης  σημασία  ανεξάρτητα  αν  κάποιοι  εργαζόμενοι  θεωρούν 
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από  μόνοι  τους  τελικά  ότι  δεν  δίνουνε  σημασία  στην  υγεία,  οφείλουμε  

εμείς να τη διαφυλάξουμε ή να μην τους εκθέσουμε στην υγεία.

Ανεξάρτητα  αν  κάποιοι  θέλουν  να  αυτοκτονήσουνε  όταν  όλα  τα 

πράγματα…οι  επιθεωρητές  περιβάλλοντος…βάζουνε  πρόστιμα  γι’  αυτό 

το  σκοπό,  ανεξάρτητα  αν  κάποιοι  μέσα  στην  αθωότητά  τους 

εργαζόμενοι δεν θέλουν να το δούνε αυτό οφείλει  η πολιτική ηγεσία να 

διαφυλάξει  την υγεία τους ως δημόσιο αγαθό.

Υπάρχει  η  κοινωνία  παραπέρα,  δεν  είναι  μόνο  κάποιοι 

εργαζόμενοι,  κάποιοι  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  και  μία  Διοίκηση.  Υπάρχει 

και  η  κοινωνία  και  πρέπει  να  διαφυλάττουμε  και  την  υγεία  τους  εκτός 

αν  οι  μικρές  οικονομίες  κλίμακος  οι  οποίες  θα  διοχετεύονται  υπό  τη 

μορφή  αμοιβής  ή  όποιου  άλλου  είδους  αντιπαροχής  θα  αποτελούσαν 

αντιστάθμισμα  στην  δημόσια  υγεία  και  στους  εργαζόμενους.  Τίποτα 

άλλο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε Ψυρόγιαννη αντιλαμβάνεστε τι  πρέπει  να κάνετε.

Κος ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ:

Ναι.  Σέβομαι  ιδιαίτερα  τους  εργαζόμενους,  γνωρίζω  την 

ταλαιπωρία σας,  θα είμαι ταχύτατος  κωδικοποιημένος,  τα είπανε όλα.

Θέλω  να  κάνω  δυο  παρατηρήσεις,  να  υπενθυμίσω  σε  κάποιους 

επειδή  μιλήσανε  ότι  η  καθαριότητα  πάντοτε  κύριε  Αντιδήμαρχε  των 

Οικονομικών  είναι  με  ανταπόδοση,  είναι  ανταποδοτική  πάντοτε.  Όχι 

τώρα με τον Καλλικράτη αλλά εδώ και 30 χρόνια.

Όπως επίσης  είπε  ο φίλος  μου ο Δημήτρης τελευταία  τώρα να και 

ένα  καλό  που  έκανε  το  ΣΜΑ  κυρία  Ευσταθιάδου,  διότι  θα  μεταφερθεί 

το γκαράζ,  να μία αιτία που θα φύγει  το γκαράζ που ήτανε όνειρο όλων 

των Δήμων,  εξαιτίας του ΣΜΑ τώρα λοιπόν θα φύγει  και  το γκαράζ,  να 

και ένα καλό που έκανε το ΣΜΑ. Για το φίλο μου το Δημήτρη το λέω.

Κοιτάξτε  να  δείτε  υπάρχει  στους  φίλους  όλους  εδώ  και 

συναδέλφους  Δημοτικούς  Συμβούλους  πέρα  εντάξει  από  την 

αντιπαλότητα  της  αντιπολίτευσης  η  οποία  θέλει  να  παρουσιάζει  τα 

πράγματα  έτσι  ή  αλλιώς,  αυτοί  οι  οποίοι  δεν  έχουνε  ζήσει  το  γκαράζ,  

δεν περάσανε το γκαράζ δεν το ζήσανε και  όταν λέω να το  ζήσουνε όχι  

πήγαμε  είδαμε  γεια  σας  χαίρετε,  σε  καθημερινή  βάση  να  βιώνεις  το 

σκουπίδι ,  να  βιώνεις  τον  εργαζόμενο,  την  κούραση  του,  τον  ήλιο,  το,  
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το,  τα  αυτοκίνητα  δεν  μπορείς  να  έχει  πραγματικά  ειλικρινά 

αντικειμενική άποψη.

Και  δεν  μπορείς  αν  θέλεις  να  συγχωρείς  και  ορισμένες  αν  θέλεις  

μη νομιμότητες θα έλεγα εγώ σε πολλά επίπεδα.  Μπορεί  να λέμε για το 

ΣΜΑ  σήμερα,  χθες  ήταν  για  τα  κτίρια,  τις  προάλλες  ήτανε  για  την 

χαβούζα που την κλείσαμε.

Όλοι  θυμούνται  οι  παλαιοί  γιατί  βλέπω  παιδιά  εδώ  παλιά  οι 

σκούπες  ερχόντουσαν και  πηγαίνανε μέσα σε εκείνη  τη  χαβούζα και  τα 

ρίχνανε  και  πήγαινε  ο  φορτωτής  και  τα  σήκωνε  και  κανείς  δεν  μίλαγε 

για υγεία τότε.

Για  υγεία  κανείς  δεν  μίλαγε.  Και  να  σας  πω  και  κάτι;  Είπα  και 

την  άλλη  φορά  εδώ  στα  παιδιά  που  ήτανε  της  υγιεινής  και  ασφάλειας, 

δε  θέλω  να  έχω  εχθρούς  εγώ,  φίλους  να  έχω  να  τα  κουβεντιάζουμε 

όμως,  ότι  ρε  εσείς  πέρα  από  όποιες  αν  θέλετε  αντιπαλότητες  στην 

κατασκευή  του  ΣΜΑ κλπ,  κλπ,  το  ΣΜΑ οι  άλλες  καταστάσεις  ως  προς 

την υγιεινή έχουν ωφελήσει.

Σε  ποιο  βαθμό  μη  μου  πείτε,  πάντως  είναι  προς  μία  κατεύθυνση 

ωφέλειας  δεν είναι  υποβάθμισης.  Και  να  σας  πω και  κάτι  άλλο;  Ακούω 

εδώ  μέσα  συνέχεια  να  λένε  οι  κάτοικοι  κλπ.  Τώρα  κλείνουμε  2 ο ,  3 ο 

χρόνο  δεν  είδα  ποτέ  μία  Επιτροπή  Κατοίκων  να  έρθει  εδώ  μέσα  να 

ασχοληθεί  με αυτό το θέμα,  να καταγγείλει  κλπ.  Δεν είδα.

Όπως  επίσης  το  είπα  και  την  προηγούμενη  φορά  εδώ  στο 

Δημοτικό  Συμβούλιο  που  δεν  ήτανε  παρόντες  οι  εργαζόμενοι  και  εγώ 

δεν  είμαι  δημοσιοσχεσίτης  ξέρετε  με  γνωρίζετε,  αλλά  είχα  πει  το  εξής 

ότι  παιδιά  θα  ήθελα  να  ξέρω  αλήθεια  αυτή  την  απόφαση  για  το  ΣΜΑ 

που λειτουργεί  κλπ πόσοι το θέλετε μέσα από το γκαράζ;

Μήπως  ήτανε  50  άτομα  και  300  δεν  το  θέλουνε;  Σήμερα  βλέπω 

όμως  ότι  η  συντριπτική  πλειοψηφία  δηλαδή  η  μεγάλη  πλειοψηφία  το 

θέλει .  Και  γιατί  το  θέλει;  Ελπίζω  να  καταλάβατε.  Γιατί  αν  πάμε  να… 

στην  ωφελιμότητα  ενός  σταθμού  τέτοιου,  βγάλτε  έξω  αν  είναι 

παράνομος,  εάν  δεν  έχει  γίνει  νόμιμα,  στην  ωφελιμότητα  πρέπει  να 

έχει  γίνει  αποδεκτό  ότι  ε ίναι  ωφέλιμο  και  για  τα  οικονομικά  του 

Δήμου  ανταποδοτικά,  που  τα  ανταποδοτικά  μπορεί  να  γυρίσουνε  με 

άλλες μορφές.

Είτε  στον  εργαζόμενο  πραγματικά  που  έχει  πρόβλημα  στην 

μεταφορά  του,  του  συντομεύει  τα  δρομολόγιά  του,  του  συντομεύει  την 
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δουλειά  του,  του  την  καλυτερεύει  κάπως  την  δουλειά  του.  Άρα  λοιπόν 

εκεί  πρέπει  να  συμφωνήσουμε  τουλάχιστον  σε  αυτό  και  ας 

διαφωνήσουμε  εν  πάση  περιπτώσει  μετά  εάν  έχει  περιβαλλοντική,  δεν 

έχει  περιβαλλοντική.

Τώρα από κει  και  πέρα  δεν  το  καταλαβαίνω.  Εν  πάση περιπτώσει 

δε  θέλω  να  σας  κουράσω  άλλο  και  για  το  περιβάλλον  που  ακούστηκε 

κλπ,  κλπ  εγώ  δεν  θέλω  να  κάνει  κανείς  τον  πατριώτη  ή  τον 

Περιστεριώτη  εδώ  μέσα  περισσότερο  και  από  μένα  και  από  τον 

Θανάση και από τους άλλους γηγενείς  Περιστεριώτες.

Δεν  λέω  αυτά  τα  παιδιά  που  δεν  ήτανε  καθαροί  Περιστεριώτες 

και  αυτοί  αγαπάνε  το  Περιστέρι  αλλά  μην  έρχονται  εδώ  πέρα  κάποιοι  

και  να  μας  κάνουνε  υπερβολές  για  το  περιβάλλον  κλπ,  κλπ.  Όλων  από 

την  εποχή  του  Φολόπουλου,  του  Δημητρακόπουλου,  του  Παχατουρίδη 

η αγωνία είναι  πως αυτό το γκαράζ θα σηκωθεί να φύγει  από εκεί .

Να μπορέσει  αυτό  να  γίνει  πράσινο  γιατί  πράγματι  είναι  πράσινο 

και  να  αποδοθεί  στον  κόσμο.  Και  ποιος  δεν  το  θέλει;  Όμως  ελάτε  σε  

πρακτικά πράγματα.  Αυτά απαιτούν  εκατομμύρια.  Κάποιος συνάδελφος 

είπε  για  τα  ΣΔΙΤ.  Ναι  για  το  ΣΔΙΤ.  Και  το  ΣΔΙΤ δεν  πάμε  να δώσουμε 

την καθαριότητα,  πάνε για να κάνουν έργο.

Που  το  ΣΔΙΤ  σήμερα  όλα  τα  έργα  που  τα  χειροκροτούν  έξω 

οδικοί  άξονες  κλπ  για  να  δώσουνε  και  δουλειά  στον  κόσμο  με  ΣΔΙΤ 

γίνονται.  Άρα  λοιπόν  εγώ  για  να  καταλήξω  θέλω  να  πω  το  εξής,  την 

επαναλειτουργία του ΣΜΑ.

Παρακαλώ  τους  συναδέλφους  ας  το  δούνε  με  μία  ψύχραιμη 

λογική,  ψύχραιμη  λογική.  Σαφέστατα  μπορεί  να  έχει  κάποια 

προβλήματα,  να  τα  κοιτάξουμε.  Μπορεί  να  έχει  να  θέλουμε  πιο  πολύ 

εγρήγορση  για  να  μεταφερθεί  το  γκαράζ  κλπ.  Και  αυτό  να  το 

προσπαθήσουμε.

Αλλά  εν  πάση  περιπτώσει  ας  συγκρατηθούμε  και  λίγο  ρε  παιδιά,  

λίγο  να  συγκρατηθούμε.  Λίγο.  Και  επειδή  και  ο  φίλος  μου  ο  Μάκης 

κάτι  μου  είπε,  εγώ  Μάκη  φίλε  μου  στο  είπα  και  την  άλλη  φορά  την 

κάπα  μου  την  έχω  ρίξει  και  από  τη  θέση  που  είμαι  μέχρι  όσο  καιρό 

είμαι ακόμα θα λέω αυτά που κρίνω και νομίζω ότι  ε ίναι  αλήθειες.  

Δικές  μου  αλήθειες,  μπορεί  να  είναι  και  λάθη.  Λέω  για  τις  δικές  

μου  αλήθειες,  εντάξει;  Άρα λοιπόν  αντιλαμβάνεστε  ότι  εγώ  είμαι  υπέρ 

να  κάνουμε  οποιαδήποτε  προσπάθεια  για  την  επαναλειτουργία  του 
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ΣΜΑ.  Όχι,  όχι  τέτοια.  Όχι  τέτοια,  όλοι  οι  συνάδελφοι  εδώ έχουνε  μαζί 

σας,  δεν έχουνε προβλήματα.

Εντάξει  αν  θέλετε  εμένα  χαρίστε  μου  λίγο  ιδιαιτερότητα  επειδή 

πολλούς  από  σας,  σας  έζησα  και  το  ξέρω  και  δε  το  λέω  από  τίποτα 

άλλο.  Έτσι;  Το έζησα,  εντάξει;

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  5  ώρες  συζητάμε.  Τι  ώρα  είναι;  Κοντεύουμε  5  ώρες. 

Απλά  και  για  τα  πρακτικά  γιατί  την  ουσία  οι  εργαζόμενοι  την  ξέρουνε 

και  επειδή  κάποιος  είπε  μία  ατάκα,  όσοι  έχουνε  περάσει  από  πάνω 

ξέρουνε  τι  ε ίναι  αυτά,  εγώ  οφείλω να  πιστοποιήσω ότι  πραγματικά  και  

εγώ που νόμιζα ότι  ήξερα πριν πάω πάνω έμαθα τι  σημαίνει .

Πρώτα και  πάνω από όλα δεν έχει  να κάνει  με την απόφαση όπως 

την  θέτουν  οι  εργαζόμενοι  αλλά  έχει  να  κάνει  με  ότι  βιώνουν  εκεί 

πάνω.  Όσοι  λοιπόν  έχουνε  περάσει  ξέρουν.  Όσοι  δεν  έχουνε  περάσει  

καλό είναι  να πάνε όχι  σαν αστυνομικοί,  ούτε σαν να πάνε να πιάσουνε 

τους κλέφτες,  να πάνε να συμπαρασταθούν.

Να  πάνε  να  κάτσουνε  μισή  ωρίτσα  να  μυρίσουνε,  να  δούνε  τι 

σημαίνει  καθαριότητα  γιατί  ε ίναι  πολύ  εύκολα  να  τα  λέμε  από  το 

γραφείο  μας  και  σας  το  λέω  πρώτος  εγώ  που  ήμουνα  6  χρόνια  αλλού 

και πήγα 2 χρόνια απάνω.

Εν  τοιαύτη  περιπτώσει  δεν  θα  πω  πολλά  γιατί  γνωριζόμαστε 

όλοι.  Συμφωνώ  100%  με  το  αίτημα  των  εργαζομένων  όχι  γιατί  είναι 

αίτημα των εργαζομένων αλλά γιατί  ε ίναι  και  σωστό και  δίκαιο και  για 

τους εργαζόμενους και για το Δήμο και για τους δημότες.

Κλείνω,  πάμε  αμέσως  σε  ψηφοφορία  γιατί  έχουμε  κουραστεί 

όλοι.  

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Βεβαίως  θα  το  αναγνώσω  έτσι  και  αλλιώς  πάλι,  ότι  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο  στηρίζει  την  απόφαση  των  εργαζομένων  στην  καθαριότητα 

του  Δήμου  για  την  επαναλειτουργία  της  μονάδας  λειοτεμαχισμού  και 

συμπίεσης  ογκωδών  αντικειμένων  και  απορριμμάτων  πρασίνου  ως 

ζωτικής  σημασίας,  όχι  μόνο  για  την  βελτίωση  των  σκληρών  συνθηκών 

εργασίας  τους  αλλά  και  την  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  της 

καθαριότητας.

Αυτό  είναι  που  βάζουνε  οι  εργαζόμενοι,  αυτό  που  θα  στηρίξουνε 

όσοι  θέλουν.  Και  υπάρχει  και  ένα  δεύτερο  όπως  και  προηγουμένως  ο 
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κύριος  Τημπλαλέξης  έχει  καταθέσει  κάτι  το  οποίο  αν  θέλει  να  το 

αναγνώσει.  Κύριε  Τημπλαλέξη  ανακοινώστε  ακριβώς  ποιο  είναι  αυτό 

που βάζετε σε ψηφοφορία.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Κοιτάξτε,  κοιτάξτε εμείς πρόβλημα….

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τι πρόβλημα; 

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ακούστε  με  λίγο.  Υπάρχει  μία  πρόταση  θεωρούμε  ενισχυτικά 

υπέρ  των  εργαζομένων  ότι  αντί  για  τη  λέξη  στήριξη,  επειδή  ξέρω  τι 

μου  γίνεται  από  κάθε  άποψη  και  δεν  περιαυτολογώ,  λοιπόν  αντί  για  

την λέξη στήριξη είναι  σημαντικό να μπει  η λέξη απόφαση.

Δηλαδή  ακούστε,  κύριε  Λώλο  δώστε  λίγο  χρόνο.  Είναι  εντελώς 

διαφορετικό  και  θα  εκληφθεί  εντελώς  διαφορετικά  από  αυτούς  που  θα 

σκάσουνε  μύτη  αύριο  μεθαύριο  και  θα  επιχειρήσουνε  να  το  κλείσουνε 

η λέξη…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η απόφαση θα είναι  έτσι και αλλιώς.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

…η λέξη στήριξη έχει  θέμα.  Θα βάλετε απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Επειδή αδυνατώ να καταλάβω τι  εννοείτε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό  λεπτό  παιδιά,  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  αποφασίζει  ότι 

στηρίζει  την  απόφαση  των  εργαζομένων  στην  καθαριότητα  του  Δήμου 

για την επαναλειτουργία της μονάδας λειοτεμαχιστή. ,

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Τη λειτουργία,  έχει  διαφορά.  Κύριε Δήμαρχε ξέρετε…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Μπορώ  να  έχω  το  λόγο;  Πολιτικές  αποφάσεις.  Αφήστε  με  κύριε 

Λώλο.  Λοιπόν,  για  να  το  μαζεύουμε  γιατί  επιμένω  ότι  η  λέξη  στήριξη 

προσιδιάζει  περισσότερο  με  ένα  ψήφισμα  και  όχι  με  απόφαση 

πολιτική.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Που στηρίζει .

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:
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Και  όχι  με  απόφαση  πολιτική  ότι  όλο  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 

προσωρινά μέχρι  την  μεταφορά και  με  τους  στοιχειώδους  κανόνες  κλπ,  

ότι  γράφει  η  απόφαση  του  Δ.Σ.  των  Εργαζομένων  αποφασίζει  την 

λειτουργία του μηχανήματος.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό λεπτό να σας πω.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Όχι,  όχι  κοίταξε  Δήμαρχε  επειδή  και  εσύ  είσαι  έμπειρος  και  από 

κάτω  συνδικαλιστές  είναι  καταλαβαίνουν  άλλο  στήριξη,  άλλο 

απόφαση.  Χτυπιέμαι  εξαρχής.  Δεν  με  αφήσανε  να  καταλάβουνε  οι 

εργαζόμενοι.  Μην  πω  κάποιοι  από  κάτω  και  θα  γίνει  πάλι  έκρυθμη  η 

κατάσταση εδώ.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Λοιπόν το Δημοτικό Συμβούλιο…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Αποφασίζει  και υιοθετεί  θα γράψουμε…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Τι υιοθετεί;  

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Αποφασίζει  Δήμαρχε,  αποφασίζει .

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Μισό  λεπτό  για  να  ξεκαθαρίζουμε  τα  πράγματα  επειδή  εγώ  θέλω 

να  πω  και  την  τελευταία  μου  κουβέντα.  Ή  ερχόσαστε  μαζί  με  την 

Διοίκηση  ή  δεν  ερχόσαστε  εγώ  θα  κάνω  τα  πάντα  για  να 

επαναλειτουργήσει  και  θα  επαναλειτουργήσει.  Λέω  τώρα  το  Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφασίζει  τη λειτουργία του…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Όχι,  όχι .  Θα  με  ακούσετε.  Γιατί  εσείς  μπορεί  μέσα  από  εδώ  να 

έχετε  περάσει  από  χίλια  κύματα,  εμείς  είναι  σταθερή  η  θέση  μας.  Από 

χίλια  κύματα  να  έχετε  περάσει  μέσα  από  εδώ  και  κάποιοι  συρμένοι  να  

πούνε  ναι.  Εμάς  δεν  μας  ενδιαφέρει .  Εγώ  παιδία  να  ξέρετε  ότι  οι 

εργαζόμενοι  εδώ  και  τόσο  καιρό  και  αυτό  να  μην  ερχότανε  εγώ  έχω 

ξεκινήσει τη διαδικασία να βρω λύση να λειτουργήσει.

Έρχονται  οι  εργαζόμενοι  και  λέει  ενισχυτικά  θέλετε  κύριε 

Δήμαρχε;  Με  μεγάλη  μου  χαρά.  Και  λέμε  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 

αποφασίζει  την  επαναλειτουργία  της  μονάδας  λειοτεμαχισμού  και 
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συμπίεσης  ογκωδών  αντικειμένων  και  απορριμμάτων  πρασίνου  ως 

ζωτικής  σημασίας  όχι  μόνο  για  την  βελτίωση  των  σκληρών  συνθηκών 

εργασίας  τους  αλλά  και  την  εξασφάλιση  της  βιωσιμότητας  της 

καθαριότητας.  Προχωράμε; 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Δεν  είναι  ψήφισμα  είναι  η  απόφαση  και  είναι  όπως  το  έχουνε…

για πείτε την να ακούσω.

Κος                      :  

Εδώ  εμείς  λέμε  διαφωνούμε  ρητώς  στην  συμπίεση  οικιακών 

απορριμμάτων στο…

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Για να μην το χαλάσουμε εγώ λοιπόν θα σας  πω επειδή το αίτημα 

κατατέθηκε  σε  μένα  η  μία  απόφαση  είναι  αυτή.  Εάν  θέλει  κάποιος 

καταθέτει  την  δικιά  του  και  προχωράμε.  Δε  θα τρελαθούμε  τώρα,  γιατί 

πάμε να τρελαθούμε πάλι.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Λοιπόν σε ψηφοφορία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Η  πρώτη  απόφαση  είναι  αυτή,  όποιος  διαφωνεί  να  μου  φέρει  να 

μπει  σε  ψηφοφορία  και  το  άλλο.  Λοιπόν  μπαίνουμε  σε  ψηφοφορία 

όπως το κατέθεσαν η Επιτροπή των Εργαζομένων.

Ο  κύριος  Σταυρούλιας,  ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Η  κυρία 

Τσιώτα,  ναι .  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι.  Η 

κυρία  Κορόγιαννη,  ναι.  Ο  κύριος  Αβραμίδης,  ναι.  Ο  κύριος  Ζορπίδης, 

ναι.  Ο κύριος Κακλαμάνος,  ναι .

…Ο  κύριος  Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ναι .  Ο 

κύριος  Κανέλλος,  ναι .  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Αυγουστίδης, 

ναι.  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι .  Ο  κύριος  Θεοδωράκος,  ναι .  Ο  κύριος 

Αρβανίτης,  ναι .  Ο κύριος Μουκουβίνας;

Κος ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ:

Όχι  στο  ψήφισμα  αυτό,  σύμφωνα  με  το  ψήφισμα  που  κατέθεσε  η 

παράταξή μας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:
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Όχι  λοιπόν  σε  αυτό  που  κατέθεσαν.  Η  κυρία  Φουντά,  ομοίως  με 

τον  κύριο  Μουκουβίνα.  Ο  κύριος  Πλέστης,  ομοίως.  Ο  κύριος 

Δημητρίου,  ομοίως.  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  σύμφωνα  με  το  ψήφισμα 

των  εργαζομένων  ναι.  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  σύμφωνα  με  την 

πρόταση  του  κυρίου  Πλέστη,  όχι  δηλαδή  στο  ψήφισμα  αυτό.  Ο  κύριος 

Χρονόπουλους,  ομοίως με την πρόταση του κυρίου Πλέστη.

 Η κυρία Αθανασοπούλου,  όχι .  Ο κύριος Τημπλαλέξης; 

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ναι με την τοποθέτησή μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Είναι όχι  γι’  αυτό.

Κος ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ:

Ναι με την απόφαση αυτή,  τέλος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Όπως  το  αναφέραμε  ναι  λοιπόν.  Η  κυρία  Σαράφη,  ναι.  Ο 

Πρόεδρος,  ναι.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Περιμένετε  μετρήστε λίγο καλά επειδή είναι  εκτός ημερήσιας  και 

απαιτεί  23  ναι.  Περιμένετε  λοιπόν.  Με  21  θετικές  λοιπόν  σύμφωνα  με 

την  πρόταση  των  εργαζομένων  και  με  αρνητικές  6  δεν  περνάει  όπως 

ψηφίστηκε.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Θα  το  φέρω  τακτικό  στο  επόμενο  Συμβούλιο  κύριε  Πρόεδρε  να 

θέλει  απλή πλειοψηφία.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αυτό  ακριβώς.  Οπότε  υπάρχει  το  κλίμα  πως  θα  παρθεί  απόφαση 

απλά  τυπικά  επειδή  είναι  εκτός  ημερήσιας  δεν  γίνεται.  Την  επόμενη 

εβδομάδα θα μπει  σα τακτικό θέμα.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Εγώ  όμως  δεσμεύομαι  αυτό  που  είπα  προηγουμένως  ότι  μπορεί 

για  τυπικούς  λόγους  από  ότι  φαίνεται,  γιατί  αν  ψηφίζανε  και  οι 

υπόλοιποι συνάδελφοι θα πέρναγε…

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Δυο ακόμα αν ψηφίζανε.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:
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Μισό  λεπτό,  μπορεί  να  μην  πέρασε  για  τυπικούς  λόγους,  εγώ 

δεσμεύομαι  όμως  ότι  θα  κάνω  τα  αδύνατα  δυνατά  νόμιμα  σε  σύντομο 

χρονικό  διάστημα  το  μηχάνημα  ο  λειοτεμαχιστής,  αυτό  που  δουλεύατε 

τόσο καιρό να ξαναλειτουργήσει  όπως λειτουργούσε μέχρι πριν.

(Ταυτόχρονοι διάλογοι)

Ομόφωνα, εγκρίνει  το κατεπείγον του θέματος «Λήψη απόφασης επί 

αιτήματος  της  Επιτροπής  των  εργαζομένων  της  καθαριότητας  του 

Δήμου,  για  την  επαναλειτουργία  της  μονάδος  λειοτεμαχισμού  και 

συμπίεσης  ογκωδών  αντικειμένων  &  απορριμμάτων  πρασίνου,  ως 

ζωτικής σημασίας».  

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013

121



 ΔΗΜΟΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μπαίνουμε  λοιπόν  στην  ημερήσια  διάταξη.  Θα  κάτσετε  κύριοι; 

Όσοι  δε  θέλετε  αποχωρήστε.  Μπαίνουμε  στα  θέματα  της  ημερήσιας 

διάταξης δεν υπάρχει  Πρόεδρε τώρα.

Κος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Έχουμε ερωτήσεις.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Καθίστε όσοι  θέλετε.  Τι;  Λοιπόν κύριοι  που κόπτεστε όλοι για το 

καλό του Δήμου ακούστε.  Εάν υπάρχουν ερωτήσεις  να δω ποιοι  θέλουν 

να  κάνουνε  ερωτήσεις.  Ποιος  θέλει  να  κάνει  ερωτήσεις.  Κατάλογος,  ο 

κύριος  Μουκουβίνας,  ο  κύριος  Δημητρίου  και  ο  κύριος  Πουλιάσης. 

Κύριε Μουκουβίνα,  παρακαλώ.

Κος ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ:

Εγώ  θα  ήθελα  να  ρωτήσω  συγκεκριμένα  για  την  οδό  Πάφου, 

υπάρχει  η  συνέχειά  της  ένα  αδιέξοδο  της  οδού  Πάφου  στην  οποία 

έχουνε  γίνει  καταγγελίες  στο  Δήμο  για  καταπάτηση  της  δημόσιας 

περιουσίας  γύρω στα  40-50  τ.μ.  από ιδιώτη.  Τι  κάνει  ο  Δήμος  γι’  αυτό 

το θέμα και πότε θα γίνει  η διάνοιξη αυτού του δρόμου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Επειδή  δεν  υπάρχει  απεριόριστος  χρόνος  να  ετοιμάζεται  και  ο 

κύριος Πουλιάσης.  Και μετά θα απαντήσουμε.

Κος ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

Ακούμε  παντού  στα  κανάλια  στον  έντυπο  και  στον  ηλεκτρονικό 

τύπο  διαβάζουμε  για  αύξηση  αντικειμενικών  αξιών  και  θα  έχουμε  και 

στο Δήμο Περιστερίου και σε μας.  

Σε  μία  πόλη  η  οποία  ξέρουμε  όλοι  ότι  ε ίναι  μία  εργατούπολη  με 

μεγάλη  ανεργία  και  πολύ  μεγάλα  προβλήματα.  Θα  ήθελα  να  ρωτήσω 

για  να  είμαι  σύντομος,  αν  προτίθεται  ο  Αντιδήμαρχος  και  ο  Δήμαρχος 

να κάνουνε κάποιες κινήσεις.

Και  βέβαια  εννοείτε  ότι  εμείς  θα  είμαστε  αρωγοί  και  δίπλα  σας 

σε οτιδήποτε γίνει .

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Το έχουμε βάλει  ως θέμα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ο κύριος Πουλιάσης έχει  το λόγο.  
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Κος ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ:

…και  αυτός  ο  νόμος  έχει  ψηφιστεί  από  τον  Μάρτη  του  2012  και  

αυτός  ο  νόμος  αναφέρει  ξεκάθαρα  ότι  όλες  οι  κεραίες  που  έχουνε  

διαπιστωθεί  ότι  είναι  παράνομες  κατεβαίνουν  άμεσα.  Έχουμε  φτάσει  

Απρίλη του 2013.  

Τι  θα  γίνει  δηλαδή;  Οι  κάτοικοι  έχουνε  εξαγριωθεί,  δεν  γίνεται  

δε πάει  άλλο πια,  έχουμε περάσει το κάθε πράγμα.  

Κος ΛΥΚΟΣ:

Κύριε  πραγματικά  εξαγριώνεστε  και  εσείς  να  εξαγριωθούνε  οι 

κάτοικοι  ναι  αλλά  εσείς;  Λοιπόν  βάση  αυτού  του  νόμου  που 

προαναφέρατε…

Θα απαντήσω κύριε,  έχουμε  τα  δικά  μας  εμείς  μην  ανακατεύσετε 

με  τον κύριο Πουλιάση.  Εσείς  τι  ε ίσαστε  τώρα;  Ωραία  να μιλήσω τώρα 

με τους κατοίκους της Μυστριώτη.  Βάση αυτού του νόμου…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Πρόεδρε  δυο  λεπτά  για  να  απαντήσω  στους  ανθρώπους.  Βάση 

αυτού  του  νόμου  που  ανέφερε  ο  κύριος  Πουλιάσης  που  εξανίσταται 

κάναμε  την  ενέργεια  της  κατεδάφισης,  αλλιώς  αν  δεν  υπήρχε  αυτός  ο 

νόμος δε θα μπορούσαμε να πάμε σε κατεδάφιση.  

Βάση  λοιπόν  αυτής  της  ημερομηνίας  προχωρήσαμε  στην 

κατεδάφιση.  Ξέρετε  πάρα  πολύ  καλά  ότι  πάρθηκαν  ασφαλιστικά  μέτρα 

προσωρινά  ασφαλιστικά  μέτρα  από  την  εταιρία.  Τώρα  πάμε  13  Μαΐου 

στο Διοικητικό Εφετείο Αθηνών,  εκδικάζεται η υπόθεσή.

Η  Νομική  Υπηρεσία  μας  είναι  σύσσωμη  να  υποστηρίξει  το  θέμα 

και  πιστεύουμε ότι  θα έχουμε ευτυχή κατάληξη,  13 Μαΐου,  το οριστικό 

δικαστήριο.  Επιπλέον  να  πάμε  παραπέρα  επειδή  εγώ  δεν  ξέρω  ποια  θα 

είναι  η  απόφαση  του  δικαστηρίου,  γιατί  πιστεύω  ότι  η  απόφαση  του 

πρώτου  δικαστηρίου  που  δικαίωνε  που  έδωσε  αυτή  την  παράταση στην 

εταιρία ήτανε άστοχη η απόφαση του δικαστηρίου…

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Και  για  μένα  ήτανε  σκάνδαλο  του  δικαστηρίου  που  τους 

νομιμοποίησε,  σκάνδαλο για μένα.

Κος ΛΥΚΟΣ:

…και  επειδή  μπορεί  να  είναι…γιατί  ε ίναι  εταιρίες,  ε ίναι 

συμφέροντα τεράστια κλπ και τα λέω και στα μικρόφωνα αυτά,  και έχω 
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πει  και  άλλα  για  τις  εταιρίες  αυτές  κινητές  τηλεφωνίας  και  την 

Ελληνική Βουλή που ψηφίζει  αυτούς  τους νόμους.

Σας  πληροφορώ  ότι  κάθε  μήνα  αλλάζουνε  και  οι  νόμοι  υπέρ  των 

εταιριών.  Εν  πάση  περιπτώσει  για  περισσότερο  χρόνο  θέλω  να  σας  πω 

ότι  και  μετά  εάν  αυτή  η  απόφαση  είναι  καταδικαστική  για  μας,  

αρνητική  μάλλον  για  μας  μετά  ο  Δήμαρχος  και  η  Διοίκηση  θα  βρει  

άλλο τρόπο για την κατεδάφιση αυτής  της κεραίας.

Να  είσαστε  σίγουροι  όμως  ότι  από  τα  αποτελέσματα  που  έχουμε 

μέχρι  τώρα για  τις  κεραίες  θα  είναι  θετική η  κατάληξη για  εμάς  και  να 

μας έχετε εμπιστοσύνη,  αυτό θέλω να πω στους κατοίκους.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Θα κοιτάξουμε να είμαστε και εμείς  οι  ίδιοι  στο δικαστήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κυρία Τσιώτα θέλετε να προτάξουμε τα θέματα; 

Κος ΛΥΚΟΣ:

Να  ξέρετε  όμως  ότι  έχουμε  πάρει  όλες  τις  ενέργειες  τις  νόμιμες 

και  έχουμε  φτάσει  μέχρι  τέλος  την  υπόθεση  και  το  ξέρετε  πάρα  πολύ 

καλά,  το  φάκελο  αν  θέλετε  και  για  οποιονδήποτε  Δημοτικό  Σύμβουλο 

και για εσάς είναι  στην διάθεσή σας.

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:

Εγώ θα έλεγα ένα τηλέφωνο πριν  από το  δικαστήριο  3  μέρες,  στο 

γραφείο  του  κυρίου  Λύκου  ή  στο  δικό  μου.  Κάποιοι  από  σας  το  έχετε  

το  τηλέφωνο,  ούτως  ώστε  στις  13  να  είμαστε  και  εμείς  σύσσωμοι  μαζί 

με την Νομική Υπηρεσία μας εκεί.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ στο μικρόφωνο.

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Παρακαλώ πολύ να προτάξετε τα θέματα 22 ο  και  23 ο .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Λοιπόν  υπάρχει  ένα  αίτημα  για  να  προτάξουμε  το  22 ο  και  23 ο 

θέμα,  ομόφωνα;  Να  το  προτάξουμε  θέλουνε,  συμφωνείτε;  Ομόφωνα 

λοιπόν πάμε στο 22 ο  θέμα.
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ΘΕΜΑ 22      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 121  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρόσκληση 

με τίτλο «      Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» που   

αφορά την «Προμήθεια φωτιστικών και λαμπτήρων νέας

τεχνολογίας για την εξοικονόμηση ενέργειας σε χώρους 

πρασίνου του Δήμου Περιστερίου» και  αποδοχή 

των όρων πρόσκλησης

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Λαμβάνοντας υπόψη: 

 Τις  διατάξεις  του  Κώδικα  Δήμων  και  Κοινοτήτων  και  ιδίως  τις  

διατάξεις  του  άρθρου  75  αυτού,  όπως  συμπληρώνεται  με  το  άρθρο 

94 του Ν.3852/2010 «Πρόγραμμα Καλλικράτης»

 Την  πρόσκληση  με  κωδικό  20/2013  του  Πράσινου  Ταμείου  του 

Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής  με  τίτλο 

«Αστική  Αναζωογόνηση  2012-2015».  Καταληκτική  ημερομηνία 

υποβολής των προτάσεων είναι η 22 α  Απριλίου 2013.  

Η  ανωτέρω  πρόσκληση,  έχει  τους  εξής  άξονες  προτεραιότητας:  α) 

Συμβολή  στις  αστικές  παρεμβάσεις.  β)  Αναβάθμιση  των  αστικών 

υποδομών.  γ)  Προστασία  και  ανάδειξη  φυσικού  περιβάλλοντος.  δ) 

Ενίσχυση  της  ελκυστικότητας  των  πόλεων.  ε)  Χώροι  στάθμευσης  στον 

αστικό ιστό.  στ)  Παρεμβάσεις σε ακριτικές και νησιωτικές περιοχές.  ζ) 

Αντιμετώπιση αυθαιρεσίας/παρανομίας στο οικιστικό περιβάλλον 

Ειδικότερα  ο  δήμος  Περιστερίου  ως  δικαιούχος  σύμφωνα  με  την 

πρόσκληση αναλαμβάνει:  

την  προμήθεια  λαμπτήρων  και  παρελκόμενων  νέας  τεχνολογίας, 

με  σκοπό  τη  βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  την 

εξοικονόμηση ενέργειας  σε  χώρους  πρασίνου (Πάρκο  Καραϊσκάκη-Ο.Τ 

1663-  ,  Πλατεία  Αγ.  Γεωργίου  -  Ο.Τ.  1101,  1102  -  Πλατεία  Ποιητών 

-Ο.Τ.  1003  -  Νησίδα  -  Διάζωμα  -  Κωνσταντινουπόλεως,  Νησίδα  –

Διάζωμα  -  Καρπενησίου,  Νησίδα  –  Διάζωμα  -  Εθνάρχου  Μακαρίου) 

του δήμου Περιστερίου.  

Στο  ανωτέρω  πλαίσιο  παρακαλούμε  όπως  προκαλέσετε  απόφαση 

για:

1. Τη  συμμετοχή  του  δήμου  Περιστερίου  στην  πρόσκληση  με 

κωδικό  20/2013  του  Πράσινου  Ταμείου  του  Υπουργείου 
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Περιβάλλοντος  και  Κλιματικής  Αλλαγής  με  τίτλο  «Αστική 

Αναζωογόνηση  2012-2015»  (Άξονας  Προτεραιότητας: 

Αναβάθμιση  αστικών  υποδομών,  Μέτρο:  Βελτίωση  αστικού 

εξοπλισμού,  Δράση:  Βελτίωση  και  αναβάθμιση  του  φωτισμού  σε 

χώρους  πρασίνου,  που  αφορά  στην  προμήθεια  λαμπτήρων  και 

παρελκόμενων  νέας  τεχνολογίας,  με  σκοπό  τη  βελτίωση  της 

ενεργειακής  απόδοσης  και  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  σε 

χώρους πρασίνου (Πάρκο Καραϊσκάκη -  Ο.Τ.  1663 -  Πλατεία Αγ. 

Γεωργίου  -  Ο.Τ.  1101,  1102  -  Πλατεία  Ποιητών  -  Ο.Τ.  1003  - 

Νησίδα  -  Διάζωμα  -  Κωνσταντινουπόλεως,  Νησίδα  -  Διάζωμα  - 

Καρπενησίου,  Νησίδα  -  Διάζωμα  -  Εθνάρχου  Μακαρίου)  του 

δήμου  Περιστερίου.  Η  μελέτη  που  συντάχθηκε  από  το  δήμο, 

περιλαμβάνει  την  προμήθεια  λαμπτήρων  με  συστάδες  διόδων 

φωτεινής  εκπομπής  και  παρελκόμενων,  προϋπολογισμού 

440.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

2. Την  ενσωμάτωση  της  Πράξης  στον  ετήσιο  προγραμματισμό  του 

δήμου.

3. Την  εξουσιοδότηση  της  κας  Νεκταρίας  Ευσταθιάδου, 

Αντιδημάρχου  Περιβάλλοντος  &  Ποιότητας  Ζωής,  όπως 

υπογράψει  την  υποβαλλόμενη  πρόταση,  καθώς  και  οποιοδήποτε 

έγγραφο  σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  με  κωδικό  20/2013  ή 

εφόσον  ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  για  τις  ανάγκες 

υποβολής  και  υλοποίησης  της  πρότασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους 

και  τις  προϋποθέσεις  της  πρόσκλησης  με  κωδικό  20/2013, 

λαμβάνοντας υπόψη την απόφαση αυτή.  

4. Τον  ορισμό  Υπεύθυνου  Πράξης  τον  κ.  Δημήτριο  Μπούα  με 

αναπληρώτρια  την  κα  Μαρία  Χρόνη.  Στο  πλαίσιο  των 

καθηκόντων  της  Πράξης  περιλαμβάνεται:  α)  η  σύνταξη  μελέτης 

β)  η  συλλογή  των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  και  η 

ηλεκτρονική  υποβολή  της  πρότασης,  καθώς  και  με  την  έναρξη 

υλοποίησης  της  Πράξης:  γ)  η  τήρηση  κοινοτικών  και  εθνικών 

κανόνων  δ)  η  επικοινωνία  με  το  Πράσινο  Ταμείο  και  η  παροχή 

στοιχείων  σχετικά  με  την  εξέλιξη  της  πράξης  ε)  η  τήρηση  των 

κανόνων  δημοσιότητας  στ)  η  υποβολή  στο  Πράσινο  Ταμείο  της 

έκθεσης  ολοκλήρωσης  της  πράξης  ζ)  η  τήρηση  στοιχείων  και 

δικαιολογητικών της πράξης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι  γι’  αυτό το θέμα; Ομόφωνα.

Ομόφωνα, εγκρίνει  :

Τη  συμμετοχή  του  Δήμου  Περιστερίου  στην  πρόσκληση  με  κωδικό 

20/2013  του  Πράσινου  Ταμείου  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και 

Κλιματικής  Αλλαγής  με  τίτλο  «Αστική  Αναζωογόνηση  2012-2015» 

(Άξονας  Προτεραιότητας:  Αναβάθμιση  αστικών  υποδομών,  Μέτρο: 

Βελτίωση  αστικού  εξοπλισμού,  Δράση:  Βελτίωση  και  αναβάθμιση 

του  φωτισμού  σε  χώρους  πρασίνου,  που  αφορά  στην  προμήθεια 

λαμπτήρων  και  παρελκόμενων  νέας  τεχνολογίας,  με  σκοπό  τη 

βελτίωση  της  ενεργειακής  απόδοσης  και  την  εξοικονόμηση 

ενέργειας  σε  χώρους  πρασίνου  (Πάρκο  Καραϊσκάκη  -  Ο.Τ.  1663  - 

Πλατεία  Αγ.  Γεωργίου  -  Ο.Τ.  1101,  1102  -  Πλατεία  Ποιητών  -Ο.Τ. 

1003 -  Νησίδα -  Διάζωμα - Κωνσταντινουπόλεως,  Νησίδα -  Διάζωμα 

-  Καρπενησίου,  Νησίδα  -  Διάζωμα  -  Εθνάρχου  Μακαρίου)  του 

δήμου  Περιστερίου,  σύμφωνα  με  την  υπ.  αριθ.  10/2013  μελέτη  της 

Δ/νσης  Περιβάλλοντος  και  Ποιότητας  Ζωής  και  περιλαμβάνει  την 

προμήθεια  λαμπτήρων  με  συστάδες  διόδων  φωτεινής  εκπομπής  και 

παρελκόμενων,  προϋπολογισμού  440.000,00  €  συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Την  ενσωμάτωση  της  Πράξης  στον  ετήσιο  προγραμματισμό  του 

Δήμου.

Την εξουσιοδότηση της κας Νεκταρίας Ευσταθιάδου,  Αντιδημάρχου 

Περιβάλλοντος  &  Ποιότητας  Ζωής,  όπως  υπογράψει  την 

υποβαλλόμενη  πρόταση,  καθώς  και  οποιοδήποτε  έγγραφο  σύμφωνα 

με  την  πρόσκληση  με  κωδικό  20/2013  ή  εφόσον  ζητηθεί  από  την 

αναθέτουσα  αρχή  για  τις  ανάγκες  υποβολής  και  υλοποίησης  της 

πρότασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις  προϋποθέσεις  της 

πρόσκλησης  με  κωδικό  20/2013,  λαμβάνοντας  υπόψη  την  απόφαση 

αυτή. 

Τον  ορισμό  Υπεύθυνου  Πράξης  τον  κ.  Δημήτριο  Μπούα  με 

αναπληρώτρια  την  κα  Μαρία  Χρόνη.  Στο  πλαίσιο  των  καθηκόντων 

της  Πράξης  περιλαμβάνεται:  α)  η  σύνταξη  μελέτης  β)  η  συλλογή 

των  απαραίτητων  δικαιολογητικών  και  η  ηλεκτρονική  υποβολή  της 

πρότασης,  καθώς  και  με  την  έναρξη  υλοποίησης  της  Πράξης:  γ)  η 

τήρηση  κοινοτικών  και  εθνικών  κανόνων  δ)  η  επικοινωνία  με  το 
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Πράσινο Ταμείο  και η παροχή στοιχείων σχετικά με την εξέλιξη της 

πράξης  ε)  η  τήρηση  των  κανόνων  δημοσιότητας  στ)  η  υποβολή  στο 

Πράσινο  Ταμείο  της  έκθεσης  ολοκλήρωσης  της  πράξης  ζ)  η  τήρηση 

στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης.  
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ΘΕΜΑ 23      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 122  

Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στην πρόσκληση 

με τίτλο «      Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» που  

αφορά την «Αναβάθμιση αστικού οδικού φωτισμού με χρήση  

φωτιστικών       LED      »       και αποδοχή των όρων πρόσκλησης  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Το  Πράσινο  Ταμείο  έχει  αναρτήσει  την  υπ.  αριθ.  20/2013 

ανοικτή  πρόσκληση  για  υποβολή  προτάσεων  στο  χρηματοδοτούμενο 

πρόγραμμα  «ΑΣΤΙΚΗ  ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΣΗ  2012-2015»,  στον  άξονα 

προτεραιότητας «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΕΩΝ».

Το  έργο  χρηματοδοτείται  από  το  ΥΠΕΚΑ  μέσω  του  Πράσινου 

Ταμείου.  Ο  Δήμος  Περιστερίου  προτίθεται  να  εντάξει  στο  ανωτέρω 

πρόγραμμα  το  έργο:  «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΑΣΤΙΚΟΥ  ΟΔΙΚΟΥ 

ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ LED»

Μετά  τα  ανωτέρω  παρακαλούμε  για  την  έγκριση:  της  αποδοχής 

των  όρων  της  πρόσκλησης,  της  συμμετοχής  στο  πρόγραμμα  και  της 

αντίστοιχης μελέτης.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα και  αυτό;  Άμα θέλετε  να  κάνετε  δικό  σας  θέμα.  Κύριοι 

προτάξαμε  δυο  θέματα  για  να  μην  γίνουν  τα  υπόλοιπα.  Πείτε  την 

ερώτηση παρακαλώ.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Όλο  αυτό  το  υλικό  σε  ποιες  πλατείες  αφορά,  τα  LED.  Κύριε 

Πρόεδρε θα με ακούσετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κάντε την ερώτηση.

Κος ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ:

Λέω όλο  αυτό  το  υλικό  όλες  αυτές  οι  προηγούμενες  αναφορές  τα 

προηγούμενα  χρόνια  όσον  αφορά  την  ανακατασκευή  πλατειών  με 

τέτοιο  υλικό  θα  ξαναπάμε  σε  ίδια  που  πριν  από  λίγο  καιρό  το  κάναμε; 

Έχετε  επιλέξει  διαφορετικές;  Έχετε  κάνει  κάποια  διαφορετική 

τοποθέτηση;  Υπάρχει  μελέτη  έργου;  Υπάρχουν  χωροθετήσεις  τις 

οποίες δεν τις  ξέρουμε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Θα πείτε;  Να απαντήσετε.  Να απαντήσει η κυρία Τσιώτα.
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Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Οι μελέτες λένε ότι  αντικαθιστούμε τις  λάμπες όχι  τα φωτιστικά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μία  ερώτηση  ακόμα  υπάρχει.  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος  έχει  το 

λόγο.  

Κος ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ:

Στην μελέτη αναφέρονται  αν θυμάμαι  καλά απ’  έξω τρεις  δρόμοι, 

Αγίας  Τριάδος,  Πελοπίδα,  Τζον  Κένεντι  προφανώς  επειδή  υπάρχουν  τα 

έτοιμα  δίκτυα.  Και  με  το  ότι  σημαίνει  τιμολόγιο  κολώνα  και 

υπερκείμενο  πως  το  λέμε,  το  φωτιστικό  μέσον.  Γιατί  ακριβώς  δεν 

πάμε…

Α,  συγνώμη.  Κύριε  Μπέτση  παρατήρησα  ότι  στην  μελέτη  είναι  

μαζική  δηλαδή  η  κατασκευή  να  πάμε  σε  υπάρχοντες  δρόμους,  σε 

ενδεχόμενα  φωτισμού  ικανοποιητικό  ίσως,  δεν  πάμε  σε  περιοχές  στις 

οποίες ανάμεσα στο φως υπάρχει  το σκοτάδι.

Είναι  πως  το  λένε  Τζον  Κένεντι,  Αγίας  Τριάδος  θα  εννοείτε 

προφανώς  μετά  το  κομμάτι  Θηβών  και  μέχρι  την  ανακαινισθείσα 

πρόσφατα πλατεία  έτσι;  Γιατί  δεν πάμε λοιπόν σε  επιλεκτικούς  χώρους 

μικροχώρους  όπου  θα…στην  πόλη  και  πάμε  μαζικά  σε  2-3  κομμάτια; 

Κατά την άποψή σας ρωτάω, την υπόλοιπη την θεωρείτε  φωτεινή πόλη;  

Ισότιμα δηλαδή για τους πολίτες;  

Κος ΜΠΕΤΣΗΣ:

Να  απαντήσω;  Κατ’  αρχήν  πρέπει  να  υπάρχει  δίκτυο  της  ΔΕΗ 

που  να  είναι  ήδη  συνδεδεμένο.  Δηλαδή  πρέπει  να  πάμε  στα  υπάρχον,  

σε κάποια από τα υπάρχον.

Και  επειδή  το  πρόγραμμα  είναι  πιλοτικό  ξεκινάμε  από  εκεί.  

Έχουμε  επιλέξει  κάποιους  δρόμους  που  όντως  έχουνε  πρόβλημα  και 

είναι  κεντρικοί  όπως  και  κάποιες  πλατείες  που  έχουνε  φθορές.  Ή 

κάποιες νησίδες που δεν έχουνε καθόλου.

Το  πρόγραμμα  είναι  πιλοτικό,  ανάλογα  τι  θα  μας  εγκρίνουνε  και 

συνεχίζουμε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εντάξει;  Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα.  Δεν  σας 

άκουσα,  όχι  ε ίπατε;  Οπότε  μπαίνει  σε  ψηφοφορία.  Ο  κύριος 

Σταυρούλιας,  ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Ο  κύριος  Λύκος,  ναι.  Η 
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κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι.  Η  κυρία  Τσιώτα,  ναι .  Η  κυρία  Κορόγιαννη, 

ναι.  Ο κύριος Αβραμίδης,  ναι.  Ο κύριος Ζορπίδης,  ναι.

Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι .  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ναι .  Ο  κύριος 

Παπαδόπουλος,  ναι .  Ο  κύριος  Κακλαμάνος,  ναι.  Ο  κύριος  Κανέλλος,  

ναι.  Ο  κύριος  Πρέκας,  ναι.  Ο  κύριος  Αυγουστίδης,  ναι.  Ο  κύριος 

Μπέτσης,  ναι .  Ο κύριος Θεοδωράκος,  ναι .  Ο κύριος Αρβανίτης,  ναι.

Η  κυρία  Φουντά,  ναι .  Ο  κύριος  Πλέστης,  ναι .  Ο  κύριος 

Δημητρίου,  ναι.  Ο  κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι .  Ο  κύριος  Χρονόπουλος, 

όχι .  Ο  κύριος  Κυριακόπουλος,  όχι .  Ο  κύριος  Πουλιάσης,  λευκό.  Η 

Γραμματέας,  ναι.  Ο Πρόεδρος,  ναι.

Με  23  θετικές,  2  αρνητικές  και  1  λευκή  το  θέμα  ψηφίζεται  ως 

εισήχθη.

Με  ψήφους  23  έναντι  2  αρνητικών  των  κκ.  Χρονόπουλου  και 

Κυριακόπουλου και 1 λευκής του κ.  Πουλιάση, εγκρίνει:

Τη  συμμετοχή  του  Δήμου  Περιστερίου  στην  πρόσκληση  με  κωδικό 

20/2013  του  Πράσινου  Ταμείου  του  Υπουργείου  Περιβάλλοντος  και 

Κλιματικής  Αλλαγής  με  τίτλο  «Αστική  Αναζωογόνηση  2012-2015» 

Άξονας  Προτεραιότητας:  ENIΣΧΥΣΗ  ΕΛΚΥΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΤΩΝ 

ΠΟΛΕΩΝ  «Αναβάθμιση  αστικού  οδικού  φωτισμού  με  χρήση 

φωτιστικών  LED»,  σύμφωνα  με  την  υπ.αρ.16/2013  μελέτη  της 

Δ/νσης  Τεχνικών  Υπηρεσιών,  προϋπολογισμού  287.143,50  € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

Την  ενσωμάτωση  της  Πράξης  στον  ετήσιο  προγραμματισμό  του 

δήμου.

Την  εξουσιοδότηση  του  Δημάρχου  κ.  Ανδρέα  Παχατουρίδη,  όπως 

υπογράψει  την  υποβαλλόμενη  πρόταση,  καθώς  και  οποιοδήποτε 

έγγραφο  σύμφωνα  με  την  πρόσκληση  με  κωδικό  20/2013  ή  εφόσον 

ζητηθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή  για  τις  ανάγκες  υποβολής  και 

υλοποίησης  της  πρότασης,  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις 

προϋποθέσεις  της  πρόσκλησης  με  κωδικό  20/2013,  λαμβάνοντας 

υπόψη την απόφαση αυτή. 

Τον ορισμό Υπεύθυνου Πράξης τον  κ.  Βενέτα Νικόλαο –  Πρ/νος  Τμ. 

Μελετών  & Εκτέλεσης Ηλεκτρομηχανολογικών  Έργων.  Στο  πλαίσιο 

των καθηκόντων της Πράξης περιλαμβάνεται:  α)  η σύνταξη μελέτης 

β)  η συλλογή των απαραίτητων δικαιολογητικών και  η ηλεκτρονική 

υποβολή  της  πρότασης,  καθώς  και  με  την  έναρξη  υλοποίησης  της 
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Πράξης:  γ)  η  τήρηση  κοινοτικών  και  εθνικών  κανόνων  δ)  η 

επικοινωνία  με  το  Πράσινο  Ταμείο  και  η  παροχή  στοιχείων  σχετικά 

με  την  εξέλιξη  της  πράξης  ε)  η  τήρηση  των  κανόνων  δημοσιότητας 

στ)  η  υποβολή  στο  Πράσινο  Ταμείο  της  έκθεσης  ολοκλήρωσης  της 

πράξης ζ) η τήρηση στοιχείων και δικαιολογητικών της πράξης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Για  να  με  ακούσετε  επειδή  τέθηκε  και  ένα  θέμα  5ώρου  έχω 

ρωτήσει  την  Νομική  Υπηρεσία  και  επειδή  ξεκινήσαμε  και  είκοσι  έχω 

την  εντύπωση  αλλά  και  τέταρτο  για  να  μην  παίζουμε  με  τα  λεπτά,  

έχουμε  άλλο  ένα  τέταρτο  και  σας  καλώ  λοιπόν  να  ψηφίσετε  και  για  

τους  σχολικούς  τροχονόμους  που  είναι  τα  παιδιά  απλήρωτα  και 

παίρνουνε  100,00  €  και  για  να  μην  εκτεθείτε  σας  λέω  λοιπόν  το  13 ο 

θέμα προτάσσετε σύμφωνα με την ομόφωνη απόφαση.
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ΘΕΜΑ 13      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 123  

Έγκριση πίστωσης 37.391,83 € για την 

πληρωμή των Σχολικών Τροχονόμων

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  του  σώματος  για  την 

έγκριση  πίστωσης  37.391,83  ευρώ  για  την  επιχορήγηση  της  «Ενιαίας 

Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης»  σύμφωνα με  την  υπ. 

αρ.  56058/11-4-2013  χρηματική  εντολή  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών 

& Δανείων,  που  αφορά την  αποζημίωση των  σχολικών  τροχονόμων  για 

την περίοδο Σεπτεμβρίου -  Δεκεμβρίου 2012.

Η  δαπάνη  θα  βαρύνει  την  με  ΚΑ  00.6718.10  πίστωση  τρέχοντος 

προϋπολογισμού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ψηφίζεται  ομόφωνα  η  έγκριση  πίστωσης  37.391,83  €  για  την 

πληρωμή σχολικών τροχονόμων.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  πίστωση  37.391,83  €,  σε  βάρος  του  Κ.Α. 

00.6718.10  τρέχοντος  προϋπολογισμού,  για  την  επιχορήγηση  της 

«Ενιαίας  Σχολικής  Επιτροπής  Πρωτοβάθμιας  Εκπαίδευσης» 

σύμφωνα  με  την  υπ’  αρ.  56058/11-4-2013  χρηματική  εντολή  του 

Ταμείου  Παρακαταθηκών  &  Δανείων,  που  αφορά  την  αποζημίωση 

των  σχολικών  τροχονόμων  για  την  περίοδο  Σεπτεμβρίου  - 

Δεκεμβρίου 2012,  σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  κάποιο  άλλο  θέμα  που  είναι  για  σήμερα;  Λοιπόν  κύριοι 

επειδή  έχουμε  και  άλλο  χρόνο  αν  θέλετε  να  φύγετε,  φύγετε.  Αν  θέλετε 

να κάτσετε.  Πάμε στο 1 ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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ΘΕΜΑ 1      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 124  

Έγκριση απολογιστικών στοιχείων εσόδων – εξόδων

του Α’ Τριμήνου του Δήμου,  έτους 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα; 

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Όπως η Οικονομική Επιτροπή.

Κα ΦΟΥΝΤΑ:

Θέλουμε και εισήγηση και ερωτήσεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Τις  ερωτήσεις  πείτε  μου,  τις  ερωτήσεις.  Κάντε  μου  την  ερώτηση 

τώρα  και  μην  παίζουμε,  γιατί  παίζετε  τώρα  και  δεν  μπορώ  να  το 

συνεχίσω. Πείτε μου.

Λοιπόν  μπαίνουμε  στην  ψηφοφορία  του  1 ο υ  θέματος.  Ο  κύριος 

Σταυρούλιας,  ναι.  Η  κυρία  Ευσταθιάδου,  ναι .  Ο  κύριος  Μπέτσης,  ναι.  

Ο  κύριος  Λύκος,  ναι.  Η  κυρία  Αγγελοπούλου,  ναι.  Η  κυρία 

Κορόγιαννη,  ναι .  Ο κύριος Αβραμίδης,  ναι.  Ο κύριος Ζορπίδης,  ναι .

Ο  κύριος  Αρβανίτης,  ναι.  Ο  κύριος  Κασουρίδης,  ναι.  Ο  κύριος 

Κακλαμάνος,  ναι .  Ο κύριος  Κανέλλος,  ναι.  Ο κύριος  Αυγουστίδης,  ναι. 

Ο κύριος Θεοδωράκος,  ναι.  Απέχει  η παράταξη η άλλη.

Ο κύριος  Ψυρόγιαννης,  ναι.  Ο κύριος  Πρέκας,  ναι .  Η Γραμματέας,  ναι. 

Ο Πρόεδρος,  ναι.

Με 18 ψήφους ψηφίζεται ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τα  απολογιστικά  στοιχεία  εσόδων  –  εξόδων  που 

αφορά  το  1 ο  Τρίμηνο  του  έτους  2013,  και  την  εκτέλεση  του 

προϋπολογισμού  όπως  έχει  εγκριθεί,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ. 

157/2013  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής,  που  επισυνάπτεται 

στην παρούσα.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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ΘΕΜΑ 2      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 125  

Έκφραση σύμφωνης γνώμης για τον απολογισμό

του Ν.Π.Δ.Δ.  «Οργανισμός Προσχολικής Αγωγής 

Αθλητισμού & Πρόνοιας» Δήμου Περιστερίου,  

για το οικονομικό έτος 2011

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  διαβιβάζουμε  την  αριθ.  58/2013  απόφαση  του  Δ.Σ.  του 

Νομικού  Προσώπου  «Οργανισμός  Προσχολικής  Αγωγής  Αθλητισμού  & 

Πρόνοιας»  εις  διπλούν,  που  αφορά  την  λήψη  απόφασης  για  την 

έγκριση του απολογισμού του Ν.Π.Δ.Δ.  «Ο.Π.Α.Α.Π.» οικ.  έτους 2011,  

για έκφραση σύμφωνης γνώμης.

Παρακαλούμε  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  παρ.  3,  του  άρθρου 

234,  του  Ν.3463/2006,  όπως  εγκρίνετε  αυτόν.  Επισυνάπτουμε  το 

αποδεικτικό  δημοσίευσης  και  το  διαβιβαστικό  αυτής  προς  την 

Αποκεντρωμένη Διοίκησης Αττικής.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχουν ερωτήσεις;  Όχι.  Ομόφωνα; Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εκφράζει  τη  σύμφωνη  γνώμη  του  στον  απολογισμό  του 

ΝΠΔΔ  «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ  ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ  ΑΓΩΓΗΣ  & 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ  &  ΠΡΟΝΟΙΑΣ  (Ο.Π.Α.Α.Π.)»  του  Δήμου,  έτους 

2011,  όπως  τον  ενέκρινε  το  Διοικητικό  της  Συμβούλιο  με  την  υπ’ 

αριθ.  58/2013  απόφασή  του,  που  επισυνάπτεται  στην  παρούσα, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 3      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 126  

Έγκριση αναμόρφωσης προϋπολογισμού

του Δήμου,  έτους 2013

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε  Σταυρούλια  όπως  η  Οικονομική  Επιτροπή.  Υπάρχει  καμία 

ερώτηση; Ομόφωνα λοιπόν ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  αναμόρφωση  προϋπολογισμού  του  Δήμου, 

έτους  2013,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  158/2013  απόφαση  της 

Οικονομικής Επιτροπής που επισυνάπτεται στην παρούσα.

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

4 ο  θέμα  ανάκληση  της  υπ’  αρίθ.  245/25-10-2012  απόφασης 

Δημοτικού Συμβουλίου…

Κος ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ:

Είναι πολεοδομικά και θέλουμε 23,  προχώρα.

Κος ΛΥΚΟΣ:

Ως η Ποιότητα Ζωής.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το 4 ο  θέμα  έχει  23  οπότε  δεν  μπορεί  να  περάσει   πάμε  στο  5 ο ,  το 

ίδιο;  (…)

Κος ΛΥΚΟΣ:

(…) δεν νομίζω ότι  ε ίναι  23 παιδιά.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το 4 ο ,  5 ο ,  6 ο ,  7 ο  ,  8 ο  ,  9 ο  ,  10 ο  και  11 ο  θέμα είναι  πολεοδομικά.

Κος ΛΥΚΟΣ:

Δεν  είναι  πολεοδομικά  Βασίλη,  ε ίναι  αποφάσεις  της  Επιτροπής 

Ποιότητας  Ζωής.  Πήγε  ως  η  Επιτροπή  και  άμα  δεν  είναι ,  άμα  είναι  

λάθος άστο να μην ισχύσει Πρόεδρε.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Πάμε παρακάτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οπότε πάμε κατευθείαν στο 12 ο  είναι  το ίδιο;  

Κος ΛΥΚΟΣ:

Όχι,  όχι  το  6 ο  είναι  πινακίδα,  το  άλλο  είναι  κυκλοφοριακές 

ρυθμίσεις.  Τι  θέλουνε.  Για αναπηρική θέση θέλει  23; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Οπότε  επειδή  απαιτούνται  περισσότεροι  παρόντες  από  τους 

παρευρισκόμενους  πάμε  κατευθείαν,  το  3 ο  θέμα  το  ψηφίσαμε,  στο  14 ο 

θέμα.

Κος ΛΥΚΟΣ:

Και το 12 ο  θέλει  23;

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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ΘΕΜΑ 14      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 127  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για προμήθεια

κεριού στο Δημοτικό Κοιμητήριο

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στον  τρέχοντα  προϋπολογισμό  του  Δήμου 

έχει  αναγραφεί  η  με  Κ.Α.  45.6654.45  πίστωση  με  ποσό  10.000,00  €  

που αφορά προμήθεια κεριού για το έτος 2013.

Επειδή  η  αναφερόμενη  προμήθεια  είναι  αναγκαία  για  την 

εύρυθμη  λειτουργία  του  Ιερού  Ναού  του  Κοιμητηρίου,  παρακαλούμε 

σε  επόμενη  συνεδρίασή  σας  να  προκαλέσετε  απόφαση  με  την  οποία  να 

εγκρίνετε  την  διενέργεια  συνολικής  δαπάνης  10.000,00  €  για  την 

προμήθεια  κεριού  και  ανάπλαση  απόκερου  σε  βάρος  της  με  Κ.Α 

45.6654.45 προϋπολογισμού 2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  καμία  ερώτηση;  Για  τα  κεράκια  για  τους  πεθαμένους 

εκεί .  Ομόφωνα λοιπόν ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  δαπάνης  10.000,00  € για  την 

προμήθεια  κεριού  στο  Δημοτικό  Κοιμητήριο,  σύμφωνα  με  τα 

αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 15      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:128  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για την προμήθεια

«Υλικά Φαρμακείου (ΚΑΠΗ)»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στον  τρέχοντα   προϋπολογισμό  του  Δήμου 

έχουν  αναγραφεί  η   με   Κ.Α.  15.6681.18  πίστωση  με  ποσό  3.000,00  € 

και  με  τίτλο  «ΥΛΙΚΑ  ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ  (ΚΑΠΗ)»  και  αφορά  προμήθεια 

φαρμακευτικού  και  υγειονομικού  υλικού  για  τις  ανάγκες  των  ΚΑΠΗ 

του Δήμου μας,   για το έτος 2013.   

Επειδή  η  αναφερόμενη  προμήθεια  είναι  αναγκαία  για  την 

λειτουργία  των  ΚΑΠΗ  και  τις  προσφερόμενες  ιατρικές  υπηρεσίες  στα 

μέλη  τους,  παρακαλούμε  σε  επόμενη  συνεδρίασή  σας  να  προκαλέσετε  

απόφαση  με  την  οποία  να  εγκρίνετε  την  διενέργεια   δαπάνης  3.000,00 

€  για  την  προμήθεια  υλικών  φαρμακείου,  σε  βάρος  της  με  Κ.Α 

15.6681.18 πίστωσης,  προϋπολογισμού 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  ερώτηση;  Στο  15 ο  θέμα  επαναλαμβάνω  υπάρχει 

ερώτηση; Όχι.  Ομόφωνα λοιπόν το 15 ο  θέμα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  δαπάνης  3.000,00  € για  την 

προμήθεια   υλικών  φαρμακείου  και  υγειονομικού  υλικού  για  τις 

ανάγκες  των  (ΚΑΠΗ)  του  Δήμου  μας,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα 

στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 16      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 129  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για

προμήθεια «Ταχυδρομικά Τέλη»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στον  τρέχοντα  προϋπολογισμό  του  Δήμου 

έχει  αναγραφεί  η με  Κ.Α.  00.6221.10 πίστωση με ποσό 10.000,00 €,  με 

τίτλο  «ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΑ  ΤΕΛΗ»  και  αφορά  προμήθεια 

γραμματοσήμων,  φακέλων  συστημένων,  φακέλων  PREPAID κλπ  για  το 

έτος 2013.  

Επειδή  η  αναφερόμενη  προμήθεια  είναι  αναγκαία  για  την 

εύρυθμη  λειτουργία  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  παρακαλούμε  σε 

επόμενη  συνεδρίασή  σας  να  προκαλέσετε  απόφαση  με  την  οποία  να 

εγκρίνετε  την  διενέργεια  συνολικής  δαπάνης  10.000,00  € για  την 

προμήθεια  Ταχυδρομικών  τελών,  σε  βάρος  της  με  Κ.Α  00.6221.10 

πίστωσης,  προϋπολογισμού 2013.

Κα ΣΑΡΑΦΗ:

Σας  γνωρίζουμε  ότι  τον  τρεχούμενο  προϋπολογισμό  του  Δήμου 

έχει  αναγραφεί  είναι  ΚΑ  106615.10  η  πίστωση  με  τίτλο  «εκτυπώσεις,  

εκδόσεις,  βιβλιοδετήσεις»  και  αφορά  βιβλιοδέτηση  εγγράφων  για  τις 

ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου μας…

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Αυτό μου δώσανε.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Αφού  θέλει…διαβάστε  την.  Διαβάστε  λίγο  το  16 ο  θέμα  να 

τελειώνουμε.  

Κα ΣΑΡΑΦΗ:

Με  κωδικό  αριθμό  006221010  πίστωση  με  ποσό  10.000,00  €  με 

τον  τίτλο  «ταχυδρομικά  τέλη»  και  αφορά  προμήθεια  γραμματοσήμων, 

φακέλων,  συστημένων  φακέλων,  PREPAID κλπ,  για  το  έτος  2013.

Επειδή η αναφερόμενη προμήθεια είναι  αναγκαία…

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εντάξει,  εντάξει.  Υπάρχει  κάποια  ερώτηση  τώρα  μετά  από  την 

εισήγηση;  Ομόφωνα λοιπόν κύριοι  συνάδελφοι.  Ομόφωνα.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  δαπάνης  10.000,00  € για  την 

προμήθεια  ταχυδρομικών  τελών,  γραμματοσήμων,  φακέλων 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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συστημένων,  φακέλων  PREPAID κλπ  για  το  έτος  2013,  σύμφωνα  με 

τα αναφερόμενα στην εισήγηση.
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ΘΕΜΑ 17      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:130  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για βιβλιοδεσία

εγγράφων των υπηρεσιών του Δήμου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας  γνωρίζουμε  ότι  στον  τρέχοντα  προϋπολογισμό  του  Δήμου 

έχει  αναγραφεί  η  με  Κ.Α.  10.6615.10  πίστωση,  με  τίτλο 

«ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ  -  ΕΚΔΟΣΕΙΣ  -  ΒΙΒΛΙΟΔΕΤΗΣΕΙΣ»  και  αφορά 

βιβλιοδετήσεις  εγγράφων  για  τις  ανάγκες  των  υπηρεσιών  του  Δήμου 

μας,  για το έτος 2013.  

Επειδή  η  βιβλιοδεσία  εγγράφων  είναι  αναγκαία  για  την 

λειτουργία  των  Τμημάτων  Γραμματείας  και  Δημοτολογίου 

-Ληξιαρχείου,  της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών,  για την διασφάλιση 

και  αποθήκευση  των  εγγράφων,  παρακαλούμε  σε  επόμενη  συνεδρίασή 

σας  να  προκαλέσετε  απόφαση  με  την  οποία  να  εγκρίνετε  την 

διενέργεια  δαπάνης  2.400,00  € για  την  βιβλιοδεσία  εγγράφων,  σε 

βάρος της με Κ.Α 10.6615.10 πίστωσης,  προϋπολογισμού 2013.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα το 17 ο  ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  δαπάνης  2.400,00  € για  την 

βιβλιοδεσία  εγγράφων  των  υπηρεσιών  του  Δήμου,  για  το  έτος  2013, 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 

7 η  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ Δ.Σ.  ΤΗΣ 19 η ς  ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2013
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ΘΕΜΑ 18      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ: 131  

Έγκριση διενέργειας δαπάνης για «Προμήθεια

Άδειας χρήσης Λογισμικού Διαχείρισης

Κοιμητηρίου»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Στον  προϋπολογισμό  του  Δήμου  έχει  αναγραφεί  πίστωση  10.000 

€  με  Κ.Α  30.7134.31  με  τίτλο  «Προμήθεια  Η/Υ  και  ηλεκτρονικά 

συγκροτήματα και Λογισμικό».

Από  αυτόν  τον  Κ.Α  θα  γίνει  προμήθεια  λογισμικού  Διαχείρισης 

Κοιμητηρίου,  για χρήση από την υπηρεσία Δημοτικού Κοιμητηρίου και 

από  την  Διεύθυνση  Οικονομικών  του  Δήμου  μας,  προϋπολογισμού 

2.300,00 €.

Η  προμήθεια  καθίσταται  αναγκαία  αφού  υπάρχει  μεν  λογισμικό 

το  οποίο  όμως  έχει  εγκατασταθεί  από  το  1997,  δεν  είναι  λειτουργικό 

και  επιπλέον η εταιρεία κατασκευής του δεν υπάρχει  και προφανώς δεν 

το  υποστηρίζει.  Το  νέο  πρόγραμμα  πρέπει  να  είναι  συμβατό  με  το 

κεντρικό λογισμικό οικονομικής διαχείρισης.

Σας  παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση  για  την  έγκριση 

διενέργειας  της  δαπάνης  2.300,00  €  για  την  «Προμήθεια  Άδειας 

χρήσης  Λογισμικού  Διαχείρισης  Κοιμητηρίου»  σε  βάρος  του  Κ.Α 

30.7134.31 τρέχοντος προϋπολογισμού 2013.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Υπάρχει  κάποια  ερώτηση;  Όχι.  Ομόφωνα;  Στο  18 ο ;  Ομόφωνα 

κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα και το 18 ο  θέμα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τη  διενέργεια  δαπάνης  2.300,00  € για  την 

«Προμήθεια  Άδειας  χρήσης  Λογισμικού  Διαχείρισης  Κοιμητηρίου», 

σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην εισήγηση. 
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ΘΕΜΑ 19      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:132  

Έγκριση ανανέωσης Αδειών Υπαίθριου

Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Με την εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 94 παρ.6 περ.30 του 

Ν.3582/2010  «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»  περιήλθε  στους 

Δήμους  η  αρμοδιότητα  χορήγησης  αδειών  άσκησης  υπαίθριου 

πλανόδιου εμπορίου.  

Για  την  άσκηση  υπαίθριου  πλανόδιου  και  στάσιμου  εμπορίου 

απαιτείται  η  κατοχή  άδειας.  Η  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου,  

σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  1,  του  Ν.2323/1995,  χορηγείται 

με απόφαση της αρμόδιας αρχής όπου κατοικεί  ο ενδιαφερόμενος.

Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5,  του  Π.Δ.254/2005  οι 

άδειες  υπαίθριου εμπορίου πλανόδιου ή  στάσιμου που έχουν χορηγηθεί 

από  τα  κατά  περίπτωση  Νομαρχιακά,  Δημοτικά  ή  Κοινοτικά 

Συμβούλια,  αντίστοιχα,  ισχύουν για μια τριετία και  ανανεώνονται κάθε 

φορά  για  ίσο  χρόνο  εφόσον  οι  ενδιαφερόμενοι  πληρούν  τις 

προβλεπόμενες από τον νόμο προϋποθέσεις.

Στην  υπηρεσία  μας  έχουν  κατατεθεί  αιτήσεις  των 

ενδιαφερομένων  για  ανανέωση  αδειών  υπαίθριου  πλανόδιου  και 

στάσιμου  εμπορίου  με  συνημμένο  φάκελο  των  προβλεπόμενων  από  τον 

νόμο δικαιολογητικών.

Η  αίτηση  ανανέωσης  για  την  άδεια  υπαίθριου  εμπορίου 

πλανόδιου  ή  στάσιμου  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  5,  του  

Π.Δ.  254/2005  υποβάλλεται  από  τον  κάτοχο  της  άδειας  στην  αρμόδια 

αρχή  που  έχει  εκδώσει  την  άδεια  αυτή  μέχρι  31  Ιανουαρίου  του  έτους 

λήξης της.  

Συνημμένα  σας  υποβάλλουμε  την  με  αρ.  πρωτ.  Κ1  –  1647/24-9-

2012  απάντηση  Γενικής  Γραμματείας  Εμπορίου,  αρμόδιας  υπηρεσίας 

για τις  εν λόγω άδειες.

Λαμβάνοντας  υπ’  όψιν  τα  ανωτέρω,  παρακαλούμε  όπως 

προκαλέσετε  απόφαση  του  Σώματος  για  ανανέωση  άδειας  Υπαίθριου 

Πλανόδιου και Στάσιμου Εμπορίου στον παρακάτω ενδιαφερόμενο: 

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ 

(μετά την 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της άδειας)
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ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΤΥΠΟΥ Β΄ 

Κωνσταντακόπουλος  Παναγιώτης  του  Σπυρίδωνος,  κάτοικος 

Περιστερίου,  ανανέωση  άδειας  αυτοκινούμενης  καντίνας  με 

ημερομηνία  λήξης  ισχύος  την  25-04-2013  (η  αίτηση  ανανέωσης 

κατατέθηκε  στην  αρμόδια  υπηρεσία  στις  04-04-2013  με  αρ.  πρωτ.  

10862).

Η αρχική  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  τύπου  Β΄  που  του 

είχε  χορηγηθεί  από  την  Νομαρχία  Αθηνών  ήταν  με  αρ.  πρωτ.  1495/26-

4-2010.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα  κύριοι  συνάδελφοι  όπως  η  εισήγηση  του 

Αντιδημάρχου;  Κύριε Σταυρούλια.  Ομόφωνα; 

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Πρόκειται  για δύο άδειες που υφίστανται στην πόλη μας και απλά 

ανανεώνονται.  

Κα ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ:

Πιο συγκεκριμένα λίγο κύριε Αντιδήμαρχε.

Κος ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ:

Να δω λίγο το εισηγητικό.

(Ομιλία εκτός μικροφώνου)

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Μετά  την  διευκρίνηση  του  Αντιδημάρχου  το  θέμα  ψηφίζεται 

ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  την  ανανέωση αδειών  Υπαίθριου  Πλανόδιου  και 

Στάσιμου  Εμπορίου,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα  στην  εισήγηση, 

στον παρακάτω ενδιαφερόμενο: 

ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΑΙΤΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ 

(μετά την 31 Ιανουαρίου του έτους λήξης της άδειας)

ΑΔΕΙΑ ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ ΠΛΑΝΟΔΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΥΠΟΥ Β΄ 

Κωνσταντακόπουλος  Παναγιώτης  του  Σπυρίδωνος,  κάτοικος 

Περιστερίου,  ανανέωση  άδειας  αυτοκινούμενης  καντίνας  με 

ημερομηνία  λήξης  ισχύος  την  25-04-2013  (η  αίτηση  ανανέωσης 

κατατέθηκε  στην  αρμόδια  υπηρεσία  στις  04-04-2013  με  αρ.  πρωτ. 

10862).
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Η  αρχική  άδεια  υπαίθριου  πλανόδιου  εμπορίου  τύπου  Β΄  που  του 

είχε  χορηγηθεί  από  την  Νομαρχία  Αθηνών  ήταν  με  αρ.  πρωτ. 

1495/26-4-2010.
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ΘΕΜΑ 20      ο        -  ΑΡ. ΠΡΑΞΗΣ:133  

Έγκριση 1      ο υ        Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και 1      ο υ       Α.Π.Ε. του   

έργου: «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ ΧΩΡΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ

ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ/12»

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (διαβάζει):

Σας γνωρίζουμε ότι:

 Με  την  υπ’  αριθμ.  183/5-7-2012  Απόφαση  το  Δημοτικό  Συμβούλιο 

ενέκρινε  τον  τρόπο  εκτέλεσης  του  έργου  «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ  ΧΩΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ/12»  προϋπολογισμού  123.912,00  € 

με ανοιχτή δημοπρασία.

 Με την  υπ’  αριθμ.  219/12-7-2012  Απόφαση  η  Οικονομική  Επιτροπή 

ενέκρινε  πίστωση  123.912,00  €  για  την  εκτέλεση  του  ανωτέρω 

έργου.

 Η δημοπρασία του ανωτέρω έργου διεξήχθη στις  4-9-2012.

 Με  την  υπ’  αριθμ.  304/24-10-2012  Απόφαση  η  Οικονομική 

Επιτροπή  επικύρωσε  το  αποτέλεσμα  της  δημοπρασίας, 

αναδεικνύοντας  ανάδοχο  τον  ΚΡΑΤΗΜΕΝΟ  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ,  με 

προσφερόμενη  έκπτωση  12%.  Μεταξύ  αναδόχου  και  Δήμου 

Περιστερίου  υπεγράφη  η  υπ’  αριθμ.  οικ.  40538/17-12-2012 

σύμβαση αξίας 109.042,76 € (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).

 Με  το  υπ’  αριθμ.  οικ.  1053/11-1-2013  έγγραφο  ορίστηκε 

επιβλέπουσα μηχανικός η κα Χρυσούλα Χρονοπούλου.

Σχετικά με τον 1 ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα & το 1 ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε:

Ο 1 ο ς  Α.Π.Ε.  συντάχθηκε σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση, για 

να  συμπεριλάβει  την  νέα  τιμή  που  προκύπτει  για  εργασία  που  δεν  είχε 

προβλεφθεί  στην  αρχική  μελέτη,  αλλά  στην  πορεία  του  έργου,  λόγω 

των  ειδικών  καταστάσεων  και  συνθηκών,  παρέστη  ανάγκη  να 

εκτελεστεί  ώστε  να  συνεχιστεί  η  κατασκευή  του  αντικειμένου  της 

εργολαβίας.

Μετά  από  τα  παραπάνω  παρακαλούμε  να  προκαλέσετε  απόφαση 

του Σώματος που να εγκρίνει:

Α.  το 1 ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  και

Β.  τον 1 ο  Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα  Εργασιών (Α.Π.Ε.).

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα; 
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Κα ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ:

Στην  μελέτη  έχει  μπει  μία  καινούργια  παράγραφος,  μία 

επιπρόσθετη παράγραφος.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Στο 20 ο  θέμα έτσι;  

Κα ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ:

Ναι στο 20 ο .

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Για πείτε μου.

Κα ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ:

Που αφορά το κοιμητήριο.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ομόφωνα κύριοι  συνάδελφοι;  Ομόφωνα ως εισήχθη.

Ομόφωνα,  εγκρίνει  τον  1 ο  Α.Π.Ε.  και  το  1 ο  Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.,  που 

επισυνάπτονται  στην  παρούσα,  του  έργου  «ΕΞΩΡΑΪΣΜΟΣ  ΧΩΡΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟΥ/12»,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα 

στην εισήγηση. 
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Κος ΛΥΚΟΣ:

Έχει  περάσει  η  ώρα  κύριε  Πρόεδρε  είναι  8:15,  έχουνε  περάσει  5 

ώρες.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εν πάση περιπτώσει  επειδή ξεκινήσαμε 3:15 και η ώρα είναι 8:15 

σύμφωνα  με  τον  κανονισμό  πρέπει  να  διακόψουμε  τη  συνεδρίαση  του 

Δημοτικού  Συμβουλίου  και  τα  θέματα  τα  οποία  υπολείπονται  θα 

μπούνε  σε  μία  νέα  καινούργια  ημερήσια  διάταξη.  Οπότε  λήγει  η 

σημερινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.  

Λήξη Δημοτικού Συμβουλίου 

Ώρα Λήξης 20:15 μ.μ.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΛΩΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΧΑΤΟΥΡΙΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ --------------

ΣΑΡΑΦΗ-ΧΡΗΣΤΑΚΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΑ --------------  

ΛΥΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ --------------

ΜΠΕΤΣΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ --------------

ΣΤΑΥΡΟΥΛΙΑΣ ΑΛΕΞΙΟΣ --------------

ΚΟΡΟΓΙΑΝΝΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ (ΞΕΝΗ) --------------

ΤΣΙΩΤΑ-ΜΑΡΚΟΥ ΜΑΡΙΑ --------------

ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ --------------

ΧΑΡΙΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ --------------

ΖΟΡΠΙΔΗΣ ΙΣΑΑΚ (ΣΑΚΗΣ) --------------

ΚΑΣΟΥΡΙΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ --------------
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ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ --------------

ΚΑΚΛΑΜΑΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ --------------

ΚΑΝΕΛΛΟΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ --------------

ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΟΥ ΝΕΚΤΑΡΙΑ --------------

ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ ΣΑΒΒΑΣ --------------

ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ-ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ --------------

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ --------------

ΠΡΕΚΑΣ ΙΩΑΚΕΙΜ --------------

ΑΥΓΟΥΣΤΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ --------------

ΚΑΛΛΙΑΦΑΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ --------------

ΠΛΕΣΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ --------------

ΦΟΥΝΤΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ --------------

ΜΟΥΚΟΥΒΙΝΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ --------------

ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ --------------

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ --------------

ΤΗΜΠΛΑΛΕΞΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ --------------

ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ --------------

ΚΑΡΑΜΠΑΤΖΑΚΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ --------------

ΠΟΥΛΙΑΣΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ --------------

ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΤΩΝΙΑ --------------

ΜΙΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ --------------  

ΨΥΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΗΛΙΑΣ --------------

*******************

**********
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