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Σημεία διανομής του Σχολιαστή
Άη Γιάννης: Δήμαρχείο Αγ. Παρασκευής, Φούρνος “Απολ-

λώνιο” Αγ. Ιωάννου 4, Φούρνος “Βενέτη” Αγ. Ιωάννου 26,

Καφε νείο “Βέτα” Αγίου Ιωάννου 79, Φωτοτυπικό Κέντρο Αγ.

Ιωάννου και Δαιδάλου 1, Εστιατόριο Πάππας Ευερ γέτη Γιαβά-

ση 5, Καφενείο “Δασκάλων” Πελοποννήσου, Φούρνος Μπάρ-

κας Ειρήνης 77, Παντοπωλείο “Κοντόπουλος” Σκύρου 21 Πλα-

τεία Ύδρας, Καφετέρεια Μιραντόρ Αγίου Ιωάννου 71, Καφετέ -

ρεια Λίμπρε Αγίου Ιωάννου 69, Εστιατόριο Διόνυσος Ηρώων Πολυ -

τεχνείου 1 & Ευεργέτη Γιαβάση 11, Καφετέρια “Κάφεϊν” Αγίου Ιωάν-

νου 102 και Γραβιάς

Κοντόπευκο - Παράδεισος - Πευκάκια: Φούρνος “Δήμου”

Πεντέλης 1, Φούρνος “Ρίζος” Χίου 58, Κεντρ. Καφενείο Χίου 51,

Φούρνος Αγγελίδης Αγ. Τριάδος 18, Ok Market Αγ. Τριάδος 4,

Διεύθυνση Αστυνομίας Πεντέλης 10,  Φούρνος “Λιχούδης' Δερ-

βενακίων 77, Billiard club “Κοράλλι” Δερβενακίων 56, Φούρνος

“Το Φουρνόσπιτο” Ολυμπίας 40, Α’ ΚΑΠΗ Γούναρη 30, Παντο-

πωλείο περιοχής Πευκακίων Αγάθωνος 25  

Τσακός: Ταβέρνα Κολοβός Πελοποννήσου 75, Καφενείο

Κεντρ. Πλατείας Ε. Βενιζέλου, Ταβέρνα Κορομηλάς Ε. Βενιζέ-

λου 72, Φούρνος “Χρυσό Στάχυ” Μπουμπουλίνας 25 , Φούρ-

νος “Μεταξά” Ηπείρου 5 - 7 , Μεζεδοπωλείο “Μαρμίτα”

Πατριάρ χου Γρηγορίου , Καφετέρια “Πριμέρα” Πατριάρχου Γρη-

γορίου 29, Φούρνος “Απωλλόνιο” Μεσογείων 346 και Ρόδων 1,

Β’ ΚΑΠΗ Μπουμπουλίνας 15, Αρτοποιείο “Τυλιγάδη” Επτανή-

σου 72.

Απάντηση σε επιστολή του πρώην

δημάρχου Βασίλη Ζορμπά.
Από τον επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Αγία Παρασκευή η πόλη μας»

και π. δήμαρχο Αγίας Παρασκευής Βασίλη Ζορμπά, λάβαμε επιστολή διαμα-

ρτυρίας αναφορικά με σχόλιο από πλευράς μας στο δημοσίευμα που έκανε

λόγο για την δικαίωση των γυμναστών από το πρωτοδικείο Αθηνών να τους

καταβληθούν αμοιβές ενός περίπου τετραμήνου. 

Συγκεκριμένα το σχόλιο ανέφερε ότι οι γυμναστές ήταν απλήρωτοι την περίοδο 2014

– 2015 επί δημαρχίας Βασίλη Ζορμπά, γεγονός που δεν ισχύει και οφείλουμε να αναγ-

νωρίσουμε το λάθος που έγινε. 

Αυτό διότι μετά την δημοσιογραφική μεταφορά του δελτίου τύπου που εξέδωσε στις

25 Ιουλίου 2017 ο δήμαρχος Αγ. Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος αναφορικά με

την δικαστική εξέλιξη της υπόθεσης των γυμναστών που απασχολήθηκαν στον

ΠΑΟΔΑΠ, εκ λάθους του δημοσιογράφου Χρήστου Μπαλωτή και χωρίς ίχνος δόλου

εμφανίζονται οι εν λόγω γυμναστές να έχουν προχωρήσει σε προσφυγή στην δικαι-

οσύνη κατά τη διάρκεια της δημαρχιακής θητείας του Βασίλη Ζορμπά, αντί του ορθού,

που είναι ότι αυτή έγινε επί δημαρχίας Γιάννη Σταθόπουλου.

Είναι γνωστό ότι από τον Σεπτέμβριο του 2014 ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής

δεν είναι ο κ. Ζορμπάς και συνεπώς όπως είναι αυτονόητο ουδεμία ευθύνη έχετε για

την πληρωμή προσλήψεων που έγιναν μετά το πέρας της Δημαρχιακής σας θητείας. 

Χρήστος Ανδρ. Μπαλωτής

Εκδότης – Δημοσιογράφος

Σύλλογος Εργαζομένων Δήμου :

«Απαιτούμε την άμεση 

πληρωμή των δεδουλευμένων 

των εργαζομένων».

Σε ανακοίνωση του ο Σύλλογος

Εργαζομένων Δήμου Αγίας Παρασ-

κευής, αναφορικά με τις υπαλλήλο-

υς καθαριότητας   αναφέρει τα εξής:

«Σύμφωνα με τις υπ. αριθμ. 141/17 &

142/17  αποφάσεις του ΝΠΔΔ

ΠΑΟΔΑΠ και τις υπ. αριθμ. 220/17 &

221/17 αποφάσεις του Δημοτικού

Συμβουλίου, δόθηκαν  παρατάσεις και

υπογράφηκαν συμβάσεις έως 31-03-

2018, με οκτώ καθαρίστριες με το

ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ για την κάλυψη εξο-

λοκλήρου των αναγκών καθαριότητας

του νομικού προσώπου, αφού δεν

υπάρχει μόνιμο προσωπικό καθαριότη -

τας.

Οι εν λόγω εργαζόμενες, παρόλο που κλήθηκαν να καλύψουν τις αυξημένες και επι-

τακτικές ανάγκες λόγω καλοκαιριού του νομικού προσώπου σχετικά με: 

• Το Πρόγραμμα “SUMMER CAMB" το οποίο φιλοξενούσε περίπου 400 παιδιά

• Τα Αθλητικά Κέντρα με προγράμματα αθλητισμού

• Το Δημοτικό Κινηματογράφο

• Πολιτιστικές εκδηλώσεις, “Διαδημοτικό Φεστιβάλ Θεάτρου” & Μουσικές εκδηλώσεις

• Την καθαριότητα και ανακαίνιση των χώρων του Εργαστηρίου Τέχνης, του Ωδείου,

των Αθλητικών Κέντρων Νότου & Κοντοπεύκου, ώστε να ξεκινήσουν τα μαθήματα και

οι δραστηριότητες,

και ενώ “συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι Δημόσιας Υγείας, δυστυχώς παραμένουν

απλήρωτες για όλο αυτό το διάστημα μέχρι σήμερα.

Το Δ.Σ. του ΣΕΔΑΠ αποφάσισε την αποχή των καθαριστριών από τα καθήκοντά τους

μέχρι την πληρωμή τους. Όλοι οι εμπλεκόμενοι, δηλαδή ΠΑΟΔΑΠ, ΔΗΜΟΣ,

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ, ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, πρέπει να σταματή-

σουν να πετάνε την ευθύνη ο ένας στον άλλον και να λύσουν το πανελλαδικό ζήτημα

που έχει προκύψει και να μην βάζουν τους εργαζόμενους για άλλη μία φορά σε περι-

πέτειες. Όποιος δουλεύει πρέπει και να πληρώνεται.

Ζητάμε ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του:

• Από το ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ & τον Δήμο να προχωρήσει τα εντάλματα πληρωμής μισθ-

οδοσίας των εργαζομένων

• Από την ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ να αποδεχθεί την τροποποίηση του Οργα-

νισμού του ΝΠΔΔ ΠΑΟΔΑΠ , γιατί “συντρέχουν εξαιρετικοί λόγοι Δημόσιας Υγείας ”

• Από το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ,να παρέμβει και να λύσει το θέμα, να καλύψει

τους εργαζόμενους και τις πάγιες ανάγκες των Δήμων.
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«Γύρω γύρω όλοι

και στη μέση ο Βιοπαλαιστής!»

Το θέμα των καθαριστριών που εργάζονται στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα

εργαστήρια τέχνης, στο δημοτικού  Ωδείο και σε άλλες υποδομές του

ΠΑΟΔΑΠ και σι οποίες παραμένουν απλήρωτες για λόγο με τον οποίο θ’

ασχοληθούμε εκτενώς  στη συνέχεια, έφερε στη συνεδρίαση της 28ης

Σεπτεμβρίου 2017η η πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων στο Δήμο Αγ.

Παρασκευής Στέλλα Τζανίνη.

Για να αντιληφθείτε το πρόβλημα που έχει προκύψει, θα πρέπει να πούμε τα εξής. 

Στο Δήμο, οι εργαζόμενοι/ες σε θέσεις καθαριότητας, κατά τον νομοθέτη, μπορούν να

πληρώνονται χωρίς «πρόβλημα» επειδή εκτελούν μια «Ανταποδοτική εργασία»,

καλύπτοντας συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που έχουν δημιουργηθεί.

Δηλαδή εμείς πληρώνουμε Δημοτικά τέλη για την καθαριότητα κι έτσι δικαιούμαστε

«ανταπόδοσης», δηλαδή μπορούν οι υπηρεσίες του Δήμου να προσλάβουν για τον

συγκεκριμένο λόγο υπαλλήλους και να τον πληρώνουν κανονικά.

Εάν τώρα κάποιοι συνδημότες, χρησιμοποιούν τις αθλητικές εγκαταστάσεις του

Δήμου, ή παρακολουθούν τα μαθήματα στα εργαστήρια τέχνης, ή στέλνουν τα παι-

διά τους στο δημοτικό ωδείο, δηλαδή σε δραστηριότητες οι οποίες, κατά τον νομοθ-

έτη, δεν ανήκουν στη δικαιοδοσία του δήμου, αλλά σε «Νομικό πρόσωπο» του

δήμου,  δηλαδή στον Πολιτιστικό και Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Αγ. Παρασκε-

υής (ΠΑΟΔΑΠ), τότε τα πράγματα αλλάζουν!

Κατά τη «στενή» ερμηνευτική «έννοια» του νόμου, επειδή ο ΠΑΟΔΑΠ δεν

εισπράττει «ανταποδοτικά τέλη» όπως ο δήμος , η διαδικασία πρόσληψης και πλη -

ρωμής των εργαζομένων αλλάζει. Αλλάζει γιατί θα έπρεπε προ πολλών χρόνων να

είχαν προστεθεί στον κανονισμό λειτουργίας του, περισσότερες θέσεις μονίμων

υπαλλήλων καθαριότητος ώστε να μην λειτουργεί με μικροκομματικά κριτήρια

απασχό λησης, ούτε να χρειάζεται η μεσολάβηση των σύγχρονων δουλεμπόρων  -

διακι νητών έκτακτου  προσωπικού… 

Τώρα κατά την «ευρεία» ερμηνευτική «έννοια» του νόμου, όλοι όσοι

πληρώνουν «δίδακτρα» για τις προσφερόμενες υπηρεσίες που τους παρέχονται

δικαιούνται «Ανταπόδοσης». Δηλαδή  τα δίδακτρα είναι ότι και τα δημοτικά τέλη.

Αυτήν, ας την ονομάσουμε «αντίφαση» ή «κενό» του νόμου, την επιλύουν οι κατά

δήμο θεσμικοί ελεγκτές, οι οποίοι ανήκουν στο δικαστικό σώμα, και οι οποίοι είναι

ελεύθεροι κατά την άσκηση των καθηκόντων τους να χρησιμοποιούν την «στενή» ή

της «ευρεία» του νόμου… με αποτέλεσμα, σε κάποιους δήμους ο πρόεδρος του

Οργανισμού που υπέγραψε τις εντολές πληρωμών να «έχει πράξει ορθά» και σε

άλλους να «έχει παραβιάσει το νόμο» και να τιμωρείται με καταλογισμό στον ίδιο του

χρηματικού ποσού που υπέγραψε για την πληρωμή των υπαλλήλων!

Θα ρωτήσει κάποιος: «Αυτό είναι κάτι καινούργιο, απ’ «αυτά» που μας έχουν επι-

βάλλει οι δανειστές της χώρας; Όχι βέβαια. Είναι «παλιό», όσο «παλιές» είναι και οι

«αμαρτίες» όλων όσοι κυβέρνησαν και κυβερνούν αυτήν τη χώρα, όλων όσοι

«νομοθετούν» με «κενά» , «ασάφειες» και «παραθυράκια» που χρήζουν περαιτέρω

ερμηνείας ή χρησιμοποιούνται κατά των δοκούν, «υπέρ των δικών μας» ή «κατά

όσων είναι εναντίον μας»…

Θα ρωτήσει και κάποιος άλλος: «Ο Βιοπαλαιστής, αυτός δηλαδή που ζει από την

προσωπική του εργασία,  γιατί να καθαρίζει τα απορρίμματα των συνανθρώπων του

στους διάφορους δημοτικούς χώρους και να μην πληρώνεται έγκαιρα; Γιατί να ταλαι-

πωρείται από «στενές» ή «ευρείες» ερμηνείες;

Προφανώς επειδή έχει γεννηθεί σε μια χώρα, όπου ο «ανώνυμος», ο «απλός» άνθ-

ρωπος, αντιμετωπίζεται ως ένα ΑΜΚΑ, ως ένα ΑΦΜ, ως ένας «Αριθμός» σε μια ταυ-

τότητα και ΤΙΠΟΤΑ άλλο.  

Στο δημοτικό μας συμβούλιο τώρα, η πρόεδρος των εργαζομένων ζήτησε το

αυτονόητο, δηλαδή να μην χάσουν οι εργαζόμενες τα χρήματα τους από τα «κενά»

… ν’ αλλάξει ο «κανονισμός» που φτιάχτηκε επί «Γιαννακόπουλου»,  λειτούργησε επί

«Ζορμπά» κι εξακολουθεί επί «Σταθόπουλου»…  και συγκεκριμένα να προβλε φθούν

Οκτώ θέσεις ΜΟΝΙΜΩΝ καθαριστών και να προκηρυχθούν οι θέσεις εργασίας,

ώστε και να λυθεί για τα επόμενα χρόνια το συγκεκριμένο πρόβλημα και να τελειώσει

η ιστορία με την κάθε διοίκηση που θέλει να ικανοποιεί τα αιτήματα για εργασία των

«δικών της παιδιών»…

Παρακολούθησα όλη τη διαδικασία που ακολούθησε, αλλά ειλικρινά δεν θέλω ν’

ασχοληθώ ούτε με τους «Λεονταρισμούς» της αντιπολίτευσης που άλλα έπρ-

αττε ως διοίκηση κι άλλα λέει ως αντιπολίτευση, ούτε με τις σαθρές δικαιολογίες

της διοίκησης που όφειλε να είχε λήξει ριζικά το θέμα από τη στιγμή που διαπίστω-

σε ότι η απερχόμενη διοίκηση, προφανώς επειδή διαισθανόταν το «μαύρο» που

ερχόταν, δεν είχε φροντίσει να υπάρχουν καθηγητές την 1η Σεπτεμβρίου 2014 που

παρέδωσε τη διοίκηση. 

Τέλος, πιστεύω ότι η έκδοση «ψηφισμάτων» δεν δίνει καμιά λύση. Την θεωρώ «απο-

μεινάρι» μιας εποχής και μια καλή δικαιολογία για δήθεν «δράση» και «αγώνα» όλων

όσοι ενδιαφέρονται για κομματικές «περγαμηνές» και «αγωνιστικά παράσημα»…

Ανδρέας Χρ. Μπαλωτής

Δημοσιογράφος –Μέλος ΕΣΗΕΑ
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Δικαίωση για το 

«Συμφέρον του Δήμου» 

η απόρριψη  των ενστάσεων για

την αγορά της Βίλας Ιόλα. 

Όπως ανακοινώθηκε από το γραφείο τύπου του Δήμου Αγίας Παρασκε-

υής, απορρίφθηκαν από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής οι ενστά-

σεις που είχαν υποβάλλει ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ο ανε-

ξάρτητος δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μυλωνάκης και η πρώην αντιδή-

μαρχος τεχνικών υπηρεσιών και μέλος της παράταξης που διοικεί το

Δήμο, Ελισάβετ Πετσατώδη,  κατά της νομιμότητας της ανάρτησης στη

«ΔΙΑΥΓΕΙΑ», απόφαση που ελήφθη με ευρεία πλειοψηφία από το Δημο-

τικό Συμβούλιο Αγίας Παρασκευής, για την  αγορά του Κτήματος και της

Βίλας Ιόλα από το Δήμο.   

Ο Δήμαρχος Αγίας Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος και η  Δημοτική Αρχή εκ -

φράζουν ικανοποίηση για την εξέλιξη αυτή και διαβεβαιώνουν ότι η απόφαση για

την απόκτηση του Κτήματος και της Βίλας Ιόλα, που αποτελούσε και αποτελεί

πάγιο διεκδικητικό αίτημα όλων των Δημοτικών Αρχών, των πολιτών και των

φορέων της Αγίας Παρασκευής για δεκαετίες, σύντομα θα υλοποιηθεί. 

Σημ. Σχολιαστή.

Θα έχετε σίγουρα ακούσει το λαϊκό απόφθεγμα που λέει ότι: «Όταν οι έλληνες

είναι μονιασμένοι μεγαλουργούν», ένα απόφθεγμα σοφό που δεν αφορά μόνο

τους έλληνες αλλά όλες τις οργανωμένες κοινωνίες ανθρώπων.

Η διεκδίκηση της κάθε μορφής εξουσίας στις ανώριμες κοινωνίες δημιουργεί

«αντιπαλότητα» τα όρια της οποίας ορίζονται από το βαθμό ωριμότητας της εκά-

στοτε κοινωνίας.

Ο  επεκτατισμός της πάλαι ποτέ κραταιάς  «Αυτοκρατορίας», βασίστηκε

εκτός από την ισχύ των όπλων, και στο δόγμα «Διαίρει και Βασίλευε», το οποίο

μετά τον Β΄παγκόσμιο πόλεμο αντικαταστάθηκε από την «Σικαγοποίηση» των

Ηνωμένων Πολιτειών, οι οποίες ακολουθώντας τις μεθόδους τις Μαφίας στην

εποχή της ποτοαπαγόρευσης, «αγιοποίησαν τα μέσα» που προωθούσαν τα

συμφέ ροντα τους. 

Χώρα- δορυφόρος των ΗΠΑ η Ελλάδα, διαλυμένη από την «κατοχή» και τον

αδελφοκτόνο εμφύλιο, παραδομένη από την απελευθέρωση της στην «Βασι-

λεία» που επέβαλαν οι «μεγάλες» τότε δυνάμεις και καταχρεωμένη από τα

δάνεια που πήρε για να ορθοποδήσει, δεν έδωσε στους κατοίκους της την

δυνατότητα για «ανθρωπιστικές σπουδές», για την αναβίωση της «τέχνης του

σκέπτεσθαι», αλλά ούτε και την ουσιαστική προσέγγιση με  τα μεγάλα ιδεώδη

που γεννήθηκαν πριν από αιώνες στα ίδια αυτά χώματα. 

Οι πρώτες μετακατοχικές κυβερνήσεις, περιορίστηκαν στον «αντικομουνι-

σμό» και δημιούργησαν μια «κυβερνητική κάστα των νικητών», η εξουσία της

οποίας όταν αμφισβητήθηκε «μπήκε ο λαός στο γύψο για να ιαθεί…» από τους

επίορκους της Απριλιανής χούντας. Οι μεταχουντικές «δεξιές κυβερνήσεις»

διατήρησαν το δόγμα «όσοι δεν είναι μαζί μας είναι εναντίον μας»… ενώ οι όποι-

ες προσπάθειες του Ανδρέα Παπανδρέου κατέληξαν στη δημιουργία ενός

«Πασοκικού κατεστημένου»- πιστού αντίγραφου της «δεξιάς ρουσφετολογίας».

Η Ελλάδα μπήκε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αναγκαστικά συμμετέχει στον

παγκόσμιο οικονομικό πόλεμο Ευρώ –Δολαρίου, άυλων τίτλων και χρηματι-

στηρίων με αποτέλεσμα η κατάρρευση και υποτέλεια  στους δανειστές να  είναι

το νέο σκηνικό εδώ και πολλά πια χρόνια και οι όποιες προσπάθειες για κάτι

«καλό» να έχουν  περιοριστεί στην τοπική αυτοδιοίκηση.

Κι εκεί όμως, η παθογένεια του καπιταλισμού, έχει μετατρέψει τους «Υπηρέτες

του Δημόσιου συμφέροντος» σε «Επαγγελματίες» οι οποίοι δεν αρκούνται στον

«μισθό»… αλλά μετέρχονται όλων των ταπεινών μεθόδων προκειμένου ν’ αυξή-

σουν την προσωπική τους περιουσία.

Το 2019 είναι κοντά και οι επίδοξοι διάδοχοι της σημερινής δημοτικής

αρχής δεν θα διστάσουν να χρησιμοποιήσουν οποιοδήποτε «μέσο» χρειαστεί,

προκειμένου να επιτευχθεί το «πολυπόθητο αποτέλεσμα», ακόμα κι αν με τις

ενέργειες τους αυτές, βλάπτεται σοβαρά το συμφέρον των συμπολιτών τους, με

πιο κραυγαλέο παράδειγμα  το Εθνικό Κληροδότημα «Σιστοβάρη», νυν DaVinci.

Ιδανικές διοικήσεις ίσως να υπάρχουν στους «παραδείσους» των διάφορων θρη-

σκειών, αλλά επί Γης ακόμη δεν έχουν υπάρξει. Αυτό που υπάρχει, είναι οι δια -

φορές στο «Μοντέλο διοίκησης» που ασκείται.

Η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου δεν είναι, αλλά και ούτε θα μπορούσε να

είναι τέλεια. Όμως ασκεί ένα «Μοντέλο διοίκησης» ριζικά διαφορετικό απ’ αυτά

που είδαμε τις τρεις τελευταίες δεκαετίες.

Λάθη κάνει και θα κάνει και είναι καθήκον της αντιπολίτευσης να τα στηλιτεύει, να

τα καταγγέλλει και να προσφεύγει «αρμοδίως» προκειμένου να τα αποτρέψει

προς όφελος του Δήμου. 

Καθήκον της επίσης είναι, σ’ αυτούς τους χαλεπούς καιρούς, να μην χρησιμοποιεί

το «σαμποτάζ» ως μέσο αποδόμησης της δημοτικής αρχής γιατί η Αγ. Παρα -

σκευή δεν αντέχει άλλες απώλειες… 

Περί παραποιήσεων και άλλων

παραδοξοτήτων»… 

Στην αρχή της συνεδρίασης του Δημοτικού συμβουλίου της 13ης Σεπτεμ-

βρίου 2017, ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς δήλωσε ότι εξεπλάγη όταν

διαπίστωσε ότι η πρώτη απόφαση του δημοτικού συμβουλίου αναφορι-

κά με την αγορά της Βίλας Ιόλα που αναρτήθηκε στη «Διαύγεια» ήταν

παραποιημένη επειδή δεν περιείχε την εισήγηση της κ.Πετσατώδη και

του κ. Σιδέρη.

Επί της δηλώσεως του κ. Ζορμπά τοποθετήθηκε ο κ.Κώστας Χατζηανδρέου ο

οποίος είπε τα εξής: 

«Κατ  ́αρχάς είναι πάρα πολύ σοβαρή παράλειψη αλλά και πειθαρχικό αδίκημα
το να μην αναρτηθεί στην «Διαύγεια» το κείμενο όπως έχει ψηφιστεί. Η
«Διαύγεια» είναι ένας νόμος ο οποίος έχει προστατευτεί από ολόκληρο το πολι-
τικό σύστημα και είναι ένας νόμος που δεν χωρά την παραμικρή αμφισβήτηση
στην πράξη.
Η πρώτη ανάρτηση της απόφασης πράγματι δεν είχε σχέση με την πραγμα-
τικότητα κι αυτό μου προξένησε μεγάλη εντύπωση. Στη συνέχεια έγινε μια «ορθή
επανάληψη» η οποία είναι μία «διοικητική πρακτική» που δεν υπάρχει σε κανέ-
ναν νόμο και κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να «κατέβει» το πρώτο κείμενο και
ν΄αντικατασταθεί, γιατί η «ορθή επανάληψη»  μπορεί να γίνει μόνο σε περίπτω-
ση ορθογραφικού, συντακτικού ή διοικητικού λάθους.
Επειδή όμως και άλλοι φορείς του Δημοσίου το «κάνουν αυτό», δηλαδή κάνουν
«ορθές επαναλήψεις στην ουσία», δεν νομίζω ότι στην περίπτωση μας θα είναι
τόσο αυστηρός ο όποιος ελεγκτικός μηχανισμός μπορεί να μας ελέγξει.
Πέραν τούτου κ. Ζορμπά, προφανώς η απόφαση «πέρασε» από το κείμενο της
Πετσατώδη και του Σιδέρη… κι εγώ διαφωνούσα και το ψήφισα για την προσθ-
ήκη του κειμένου… εγώ εδώ είμαι, όπως φαντάζομαι και άλλοι συνάδελφοι, για
να ελέγχουμε το κατά πόσον  θα εφαρμοστεί στην πράξη πια όλο αυτό».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος

για το συγκεκριμένο θέμα είπε τα εξής: «Τόσο εγώ ως πρόεδρος, όσο και τα
δημοτικά όργανα, επιμένουμε και λέμε ότι η απόφαση για τον Ιόλα είναι απολύτως
νόμιμη, είναι απολύτως σαφής και συγκεκριμένη, δεν υπάρχει καμία παρέκκλιση
από την απόφαση του σώματος κι αυτό καταφαίνεται από τα πρακτικά του Δημο-
τικού συμβουλίου τα οποία θα σας μοιραστούν και θα τα διαβάσετε. 
Αφήστε λοιπόν, κατέληξε ο κ. Βλάχος, αυτούς που είναι αρμόδιοι περί των απο-
φάσεων και αυτούς που ελέγχουν τις αποφάσεις ν΄αποφανθούν επί του συγκε-
κριμένου θέματος και ας μείνει η συζήτηση εδώ μέχρι νεοτέρων».  
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Έριξε μια «τουφεκιά»,  

αστόχησε… κι έφυγε! 

Κατά τη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2017, και κατά τη διαδικασία των

ερωτήσεων, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Κωνσταντίνος Τσιαμπάς, έκανε την

εξής δήλωση.

«κ. Δήμαρχε, με την υπ΄αριθμ. 31429/14—9- 2017 απόφαση σας, ορίσατε ως εντετα-

λμένο δημοτικό σύμβουλο τον κ. Γεράσιμο Βλάχο, ο οποίος τυγχάνει και πρόεδρος του

δημοτικού συμβουλίου. Δηλαδή κ. δήμαρχε του αναθέσατε και διοικητικά καθήκοντα. 

Η άποψη μου την οποία στηρίζω στο άρθρα 69 του «Καλλικράτη», στις διατάξεις του

άρθρου 2  παράγραφος 2 του κανονισμού λειτουργίας του Δήμου μας, σε συνδυασμό

με τα άρθρα 1,4,9 αλλά και με το άρθρο 59 του«Καλλικράτη» , είναι ότι όλα αυτά απα-

γορεύουν την «διπλή» και αλληλοεξαρτώμενη  σε διοικητικά θέματα θέση και ως εκ

τούτου θεωρώ ότι υπάρχει «ασυμβίβαστο» στην απόφαση σας αυτή και σας ζητώ τη

γραπτή γνωμάτευση από τον ελεγκτή νομιμότητας της Περιφέρειας,  κι αν δεν την έχετε

ζητήσει θα ζητήσουμε εμείς».

Στη διάρκεια των απαντήσεων του δημάρχου, ο κ. Σταθόπουλος είπε ότι ο κ. Βλάχος

έχει οριστεί εδώ και δυόμιση χρόνια ως εντεταλμένος σύμβουλος στην «κοινωνική

πολιτική» και ότι δεν μπορούσε να κατανοήσει το «γιατί» θυμήθηκε ξαφνικά ο κ. Τσια -

μπάς το «Ασυμβίβαστο» και παρατήρησε ότι είχε αποχωρήσει χωρίς να περιμένει τις

απαντήσεις…

Από την πλευρά του ο κ. Βλάχος είπε ότι, μερικές φορές του  ήταν δύσκολο να εξηγεί

το «αυτονόητο» σε ανθρώπους που θα έπρεπε να γνωρίζουν… ή αν δεν γνώριζαν θα

ήταν καλό να ρωτούσαν και να μάθουν…  ή που κάνουν κατ’ επίφαση ερωτήσεις για

να δημιουργήσουν εντυπώσεις στο δημοτικό συμβούλιο.

«Εμείς προσπαθούμε να κάνουμε σωστά τη δουλειά μας, είπε ο κ. Βλάχος, κι έχουμε

ακούσει πολλά περί νομιμότητας των αποφάσεων που τελικά δεν ευσταθούσαν, αλλά

με ξενίζει η δήλωση –ερώτηση του κ.Τσιαμπά, για την «διπλή» , κι εγώ θα έλεγα «τρι -

πλή» ιδιότητα μου αφού με την συγκεκριμένη απόφαση που ανέφερε ο κ.Τσιαμπάς,  ο

δήμαρχος ανέθεσε στον κ. Κονταξή και σε μένα την ευθύνη των τομέων της τεχνικής

υπηρεσίας».

Θέλω να ενημερώσω τον κ.Τσιαμπά. ότι δεν χρειάζεται καμία γνωμάτευση της Περι -

φέρειας, συνέχισε ο κ. Βλάχος,  κι αυτό γιατί ο «Καλλικράτης» είναι σαφής και «λέει»

συγκεκριμένα το «Τι» δεν επιτρέπεται και καλό θα ήταν ο κ. Τσιαμπάς «να του ρίξει μια

ματιά» καθότι τυγχάνει πολυγραφότατος, μελετηρός και αριθμολάγνος, και θα μπο -

ρούσε να γίνει και «νομολάγνος» για ν’ ασκεί καλύτερα τα καθήκοντα του.

Ο «Καλλικράτης» λοιπόν, κατέληξε ο κ. Βλάχος, ορίζει επακριβώς  ποιες είναι οι αρμο-

διότητες του πρόεδρου του δημοτικού συμβουλίου, «ποιες» αρμοδιότητες ΔΕΝ μπο -

ρεί να ασκήσει και είναι ΑΥΤΟΝΟΗΤΟ ότι μπορεί ν’ ασκήσει όλες όσες ΔΕΝ του απα-

γορεύονται… 

Ρυθμίσεις οφειλών προς το Δήμο

μέχρι και 100 δόσεις.

Με ανακοίνωση του, ο Δήμος Αγίας Παρασκευής ενημερώνει πολίτες και επαγ-

γελματίες ότι σύμφωνα με το αρ. 52 του νέου νόμου 4483/17 έχουν  τη δυνατό -

τητα να ρυθμίσουν με ευνοϊκούς όρους  τις οφειλές τους που έχουν βεβαιωθεί

ή που θα βεβαιωθούν έως 30/9/2017, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα στις υπη -

ρεσίες του Δήμου έως τις 30 Νοεμβρίου. 

Αν ο οφειλέτης προβεί σε εφάπαξ καταβολή της οφειλής του απαλλάσσεται κατά

100% από προσαυξήσεις, τόκους εκπρόθεσμης καταβολής και πρόστιμα. Ενώ αν

προχωρήσει σε ρύθμιση μέχρι και 100 δόσεις με την καταβολή της πρώτης δόσης

αναστέλλεται η όποια λήψη αναγκαστικών  μέτρων και οι απαλλαγές από προσα-

υξήσεις κυμαίνονται από 80% έως 50%.

Αναλυτικά οι δυνατότητες ρυθμίσεων είναι οι εξής:

Ελάχιστο ποσό δόσης 20,00 €.

Η καθυστέρηση καταβολής της δόσης επιβαρύνεται με μηνιαία προσαύξηση 5%.

Η αίτηση του οφειλέτη για υπαγωγή στη ρύθμιση υποβάλλεται έως 30-11-2017.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στην Ταμειακή Υπηρεσία

του Δήμου στα τηλέφωνα: 213-2004545/552/553/554. 

Τρόπος εξόφλησης Απαλλαγή προσαυξήσεων 

εκπρόθεσμής καταβολής

Εφάπαξ καταβολή οφειλής 100%

2 έως 24 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 80%

25 έως 48 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 70%

49 έως 72 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 60%

73 έως 100 ισόποσες μηνιαίες δόσεις 50%
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Τo έβδομο θέμα της ημερήσιας διάταξης της

συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της

13ης Σεπτεμβρίου 2017, αφορούσε την επικαιρ-

οποίηση των μελετών για την κατασκευή του

Δημαρχείου της Αγ. Παρασκευής.

Η εισαγωγή θέματος που αφορούσε την ανέγερση

του Δημαρχείου της Πόλης, εύλογα άνοιξε και πάλι τη

συζήτηση, του κατά πόσον ο τρόπος που θα κατα -

σκευαστεί είναι ο προσφορότερος, ο οικονομικότε ρος

και ο πλέον ενδεδειγμένος. 

Γιατί τόσο οι μηχανικοί, αλλά και όλοι όσοι ασχο-

λούνται πιο ενεργά με τα «δρώμενα», γνωρίζουν ότι

η μέθοδος «Μελέτη –Κατασκευή» και ο «Αρχιτεκτο-

νικός διαγωνισμός» το «πρώτο βραβείο» του οποίου

ΔΕΝ μπορεί ν’ αλλάξει… το μόνο που ΔΕΝ εξα -

σφαλίζει είναι το συμφέρον του Δήμου και Δημοτών.

Από την άλλη πλευρά, το γεγονός ότι η Αγία Παρα -

σκευή είναι ο μόνος Δήμος που δεν διαθέτει ιδιόκτητο

Δημαρχείο, αλλά πληρώνει (δηλαδή εμείς) περισσό-

τερα από 300.000 ευρώ κάθε χρόνο για να στεγάζει

τις υπηρεσίες του, αναγκάζει πολλά «χείλη» να πα -

ραμείνουν κλειστά μπας και τελειώσει κάποτε αυτός

ο εφιάλτης…

Στην εισήγηση τώρα του συγκεκριμένου  θέματος,

ο πρόεδρος του Δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος

Βλάχος, είπε ότι το θέμα της ανέγερσης του Δημα-

ρχείου βρίσκεται στην τελική του φάση και λίγο πριν

από την σύναψη προγραμματικής σύμβασης με την

Περιφέρεια.

Όπως διευκρίνισε ο κ. Βλάχος, έχει ήδη κατατεθεί

στην περιφέρεια ο πλήρης φάκελος με  τις μελέ-

τες όλων των εργασιών που έχουν εγκριθεί από το

Δημοτικό συμβούλιο, όπως επίσης και τα τεύχη

δημοπράτησης του έργου, αλλά με το νέο νόμο του

Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, προέκυψε

μια μικρή διαφορά στις τιμές ορισμένων εργασιών.

Οι τιμές αυτές, είπε ο κ. Βλάχος,δεν αλλάζουν το

ύψος του προϋπολογισμού του έργου , αλλά προκει-

μένου να προχωρήσει ο Δήμος στην υπογραφή της

προγραμματικής σύμβασης με την περιφέρεια και

στη συνέχεια να προχωρήσει η διαδικασία της εύρε-

σης του αναδόχου του έργου, η τεχνική υπηρεσία του

Δήμου υποχρεούταν να προχωρήσει σε νέα τιμολό -

γηση,  αυτή  να εγκριθεί από το Δημοτικό συμβούλιο

και ν’ αποσταλεί στη συνέχεια στην Περιφέρεια.

Αφού τελείωσε την εισήγηση του θέματος ο κ.

Βλάχος ανέγνωσε επιστολή που είχε πρωτοκολλη θεί

στο Δήμο από τους πολιτικούς μηχανικούς και

συμπολίτες μας κυρίους Γιώργο Δημαρά, Θεόδωρο

Βουδικλάρη και Γιώργο Καράμπελα,  που είχε  να

κάνει με τις ενστάσεις τους ως προς το ύψος του

ποσού που θα δαπανηθεί για την ανέγερση του

Δημαρχείου και που εκείνοι θεωρούν ότι θα μπο -

ρούσε να ήταν μικρότερο.

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον αρχιτέκτονα μηχα-

νικό – υπάλληλο της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου

κ. Θεοδωρίδη, ο οποίος είπε ότι: «Στο θέμα της επι-
στολής δεν μπορώ να υπεισέρθω επειδή οι μελέτες
στις οποίες αναφέρονται οι τρεις μηχανικοί έχουν ήδη
εγκριθεί. Σ  ́ότι αφορά το σημερινό θέμα που καλείστε
να ψηφίσετε, αυτό προέκυψε από την απαίτηση της
περιφέρειας να γίνει επανέγκριση με νέα ημερομηνία
της μελέτης του Δημαρχείου ώστε να είναι εναρμονι-
σμένη με το νέο νόμο. Εμείς, συνέχισε ο κ. Θεο-

δωρίδης,  ετοιμάσαμε όλα τα σχετικά κι εσείς καλείστε
σήμερα να τα ψηφίσετε για να τα  επαναπροωθήσο-
υμε . 
Η διαδικασία των ερωτήσεων ξεκίνησε με τον επικε-

φαλής της «Λαϊκής συσπείρωσης», Ανδρέα Γκιζιώτη

ο οποίοςζήτησε να μάθει το «Τι» θα σήμαινε πρακτι-

κά μια επανεξέταση συνολικά στο τεχνικό και οικονο-

μικό ζήτημα που θέτουν οι τρεις συμπολίτες μας

Επίσης ο Διονύσης Λέκκας ρώτησε  εάν μπορεί ή

εάν έχει το δικαίωμα το δημοτικό συμβούλιο να τρο-

ποποιήσει το «όλο σκεπτικό» και να προχωρήσει σε

ενέργειες που μπορούν να μειώσουν τον προϋπολο-

γισμό του έργου.

Απαντώντας στις ερωτήσεις ο κ.Βλάχος είπε ότι

αναγνώστηκε η επιστολή των τριών συμπολιτών

μας, αλλά το περιεχόμενο της δεν αφορούσε το προς

ψήφιση θέμα.

Η συγκεκριμένη επιστολή, διευκρίνισε ο κ. Βλάχος,

θέτει θέματα  που έχουν συζητηθεί κατά κόρον κι

έχουν ήδη ψηφιστεί από το δημοτικό συμβούλιο και

το μόνο που μπορούσε να γίνει στη συγκεκριμένη

συνεδρίαση ήταν να εγκριθούν ή όχι οι νέες τιμολο-

γήσεις που ζητούσε η περιφέρεια ώστε το ενταγμένο

στον προϋπολογισμό της συγκεκριμένο έργο να

προχωρήσει και ν΄αποκτήσει το «σπίτι» του ο μονα-

δικός στην Αττική Δήμος που δεν διαθέτει ιδιόκτητο

Δημαρχείο.

Ο κ. Θεοδωρίδης από την πλευρά του είπε ότι όλα

αυτά τα χρόνια που συζητιόντουσαν  και ψηφίζονταν

οι διάφορες μελέτες, οι  συγκεκριμένοι  μηχανικοί έθε-

ταν τις ίδιες ενστάσεις. 

Συνεχίζοντας ο κ. Θεοδωρίδης, διευκρίνισε ότι για μεν

το αρχιτεκτόνημα δεν γίνεται συζήτηση αφού έχει

υπάρξει διαγωνισμός και θα πρέπει να φτιαχτεί βάσει

το σχεδίου που βραβεύτηκε με το πρώτο βραβείο. 

Σ  ́ότι αφορά τώρα, συνέχισε ο κ. Θεοδωρίδης , την
αναζήτηση «άλλου τρόπου» της επίλυσης του «στατι-
κού φορέα», αυτό  είναι ένα ενδιαφέρον ερώτημα γιατί
σε όλα τα αρχιτεκτονικά κτίρια μπορείς να εφαρμόσεις
αρκετές διαφορετικές λύσεις ανάλογα με τις παρα-
δοχές και τον τρόπο που θέλεις να επιλύσεις το πρόβ-
λημα αυτό.
Για το Δημαρχείο της Αγ. Παρασκευής, είπε ο κ. Θεο-

δωρίδης, επιλέχθηκε να επιλυθεί το πρόβλημα του

στατικού φορέα με τη μέθοδο που είχε εφαρμοστεί

στο «Τείχος του Βερολίνου». Αυτή τη μέθοδο επέ-

λεξε ο διακεκριμένος μηχανικός Στάθης Μαραγκός να

εφαρμόσει σ’ ένα αρχιτεκτονικό κτίριο που έχει τη

μορφή του γράμματος «Γ» χωρίς αντισεισμικό αρμό,

είπε ο κ. Θεοδωρίδης, γεγονός που αναγκάζει τον

κατασκευαστή να «επιβαρύνει» τα περιφερειακά

τοιχία με κάποια επιπλέον «φορτία», αλλά έχει άλλα

οφέλη, όπως το να μπορεί να συμπεριφερθεί καλύτε-

ρα σε περίπτωση σεισμού.

Τελειώνοντας επί του θέματος αυτού, ο κ.Θεο-

δωρίδης είπε , ότι ο καθηγητής του Πολυτεχνείου κ.

Σαπουντζάκης, ως μέλος του περιφερειακού

συμβουλίου που ενέκρινε τη συγκεκριμένη μέθοδο,

είχε πει ότι αυτή η στατική επίλυση αποτελούσε ένα

από τα καλύτερα δείγματα στατικών επιλύσεων σε

κτίριο που έχει γίνει στην Ελλάδα! 

Στη συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία των τοποθε-

τήσεων των δημοτικών συμβούλων όπου ο

Βασίλης Ζορμπάς, αφού έκανε μια σύντομη ανα-

δρομή στην ιστορία του Δημαρχείου,  είπε ότι η Αγ.

Παρασκευή πρέπει  ν’ αποκτήσει Δημαρχείο… ότι

επί δικής του θητείας προχώρησαν όλες οι μελέτες…

ότι ως αντιπολίτευση ο σημερινός δήμαρχος έλεγε

για το δημαρ χείο τα ίδια που λένε και οι τρεις μηχανι-

κοί οι οποίοι τον συμβούλευαν ως μέλη της παρά-

ταξης του … ότι ο κ. Βλάχος είχε στην ουσία τοποθ-

ετηθεί ως «εποπτεύων» της τεχνικής υπηρεσίας…

ότι ο κ. Κο νταξής μάλλον «καρατομείται»… ότι όλοι

θέλουν να χρηματοδοτηθεί  αυτό το έργο από την

περιφέρεια και ν’ αποκτήσουμε Δημαρχείο… ότι τρο-

ποποιήσεις μπορούν να γίνουν… προφήτευσε ότι

και να προχωρήσει το συγκεκριμένο οι τρεις αυτοί

μηχανικοί με τις ενστάσεις τους θα το σταματήσουν…

κι ότι η όλη «ιστορία» δεν είναι τίποτα άλλο από ένα

«παραμύθι»…  ένα προεκλογικό πυροτέχνημα της

διοίκησης για να πετύχει την επανεκλογή της.

Απαντώντας στις καταγγελίες αυτές, ο δήμαρχος

Γιάννης Σταθόπουλος χαρακτήρισε την μνήμη του κ.

Ζορμπά ως «ασθενή» και του υπενθύμισε ότι οι

ενστάσεις που είχε διατυπώσει ο ίδιος, αφορούσαν

στην «Έωλη λύση» που ο κ. Ζορμπάς είχε προτείνει

ως δήμαρχος.

Δηλαδή την εποχή που ο κ. Ζορμπάς  έλεγε ότι για

την ανέγερση του Δημαρχείου θα χρησιμοποιούσε

«ίδιους πόρους»… ότι θα δανειζόταν 3.000.000…κι

ότι τα υπόλοιπα θα τα κάλυπτε από τα έσοδα των

τελών που οι δημοτικοί αστυνόμοι θα εισέπρατταν…

αστυνόμοι οι οποίοι μετά από δύο μήνες «τέθηκαν σε

διαθεσιμότητα»!

Δημαρχείο: «Κάποιου του χαρίζαν γάιδαρο κι αυτός τον κοίταζε 

στα δόντια; ή μας πιάσανε κορόιδα;».
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«Εμείς, συνέχισε ο κ. Σταθόπουλος, δεν λογοκρίνο-
υμε την άποψη κανενός συμπολίτη μας, είτε μας
συμπαθεί είτε δεν μας συμπαθεί, είτε είναι βουλευτής,
είτε δεν είναι βουλευτής. Ο καθένας σ’ αυτόν τον τόπο
δικαιούται να έχει την άποψη του, δικαιούται να θέλει
«φθηνότερο δημαρχείο»…αλλά έχουμε φθάσει στο
σημείο το έργο να είναι ενταγμένο στον προϋπολογι-
σμό της Περιφέρεις για το 2017 επειδή η μελέτη ήταν
εντελώς ώριμη και χωρίς να υπάρχει καμία συμπαι -
γνία Σταθόπουλου -Δούρουγια «παραμύθια» και
«εκλογές» όπως ισχυρίζεστε…. 
Σε ότι αφορά την πιθανότητα ένστασης, ο κ. Σταθό-

πουλος είπε ότι έχουμε Δημοκρατία και ο καθείς μπο-

ρεί να ενίσταται…  όμως το σίγουρο και το δεδομένο

είναι ότι προχωρά η προγραμματική σύμβαση , που

σημαίνει την Κατοχύρωση της ανέγερσης του

Δημαρ χείου με χρήματα της Περιφέρειας κι ευχόμα-

στε να δοθεί μεγάλη έκπτωση στη διαδικασία του μει-

οδοτικού  διαγωνισμού γιατί κι εμείς σεβόμαστε τα

χρήματα του λαού…  κι ελπίζουμε ν’ αναγερθεί

σύντομα προς όφελος των συνδημοτών μας.

Στην συνέχεια μίλησε ο κ. Γκιζιώτης, ο οποίος είπε ότι

δεν του δόθηκε σαφή απάντηση στην ερώτηση του

«Τι» θα σήμαινε μια «επανεξέταση» του θέματος,  με

αποτέλεσμα να μην μπορεί να ξέρει ούτε το χρονικό

διάστημα αλλά και να μην μπορεί να κάνει υπολογι-

σμό του οικονομικού οφέλους το οποίο πιθανόν να

προέκυπτε. Ο κ. Γκιζιώτης είπε επίσης ότι δεν μπορ-

ούσε να σχηματίσει σαφή εικόνα για το εάν η επιστο-

λή των τριών μηχανικών θα έπρεπε να αξιολογηθεί

με τρόπο που θα απαιτούσε την απόσυρση του

θέματος και την επανεισαγωγή του.

Όλοι όσοι δημαρχεύσατε, συνέχισε ο κ. Γκιζιώτης,

είχατε τα μεγάλα έργα ως «έτοιμα για γίνουν» και
βέβαια τίποτα δεν γινόταν όλα αυτά τα χρόνια… και
μιλώ για το Δημαρχείο και το Κολυμβητήριο,
όπου  επαναλαμβάνετε το «Έτσι θα γίνει» χωρίς
να λαμβάνετε υπ’ όψιν σας τις διαβουλεύσεις με
τους κατοίκους.
Η χρηματοδότηση  είπε ο κ. Γκιζιώτης δεν είναι

αυτοσκοπός. Τα χρήματα της Περιφέρειας δεν είναι

χρήματα για να δίνονται «έτσι όπως να’ ναι» και οι

προτεραιότητες της πόλης δεν είναι μόνο το Δημαρ -

χείο, είναι και πάρα πολλές άλλες και ίσως η πιο ρεα-

λιστική πρόταση να είναι αυτή που λέει «να μην πάμε

τώρα (στην ανέγερση) έτσι βιαστικά»…

Στη συνέχεια μίλησε ο πρώην αντιδήμαρχος

τεχνικών υπηρεσιών  Κώστας Κρητικίδης,  ο οποίος

είπε ότι η συζήτηση όπως άνοιξε ήταν «εκτός του

συζητούμενου θέματος» αλλά  ήταν υποχρεωμένος

να την «ακολουθήσει». 

Ρώτησε λοιπόν ρητορικά ο κ.Κρητικίδης λέγοντας: «

Κατ’αρχήν σήμερα, αν έπρεπε, να σχεδιάσουμε το
Δημαρχείο της Αγ. Παρασκευής θα το κάναμε με τον
ίδιο τρόπο; Η απάντηση είναι όχι!». Κι αυτό επειδή

έχει μειωθεί το προσωπικό, έχουν μειωθεί οι ανάγκες,

υπάρχει οικονομική  κρίση και το σίγουρο είναι ότι θα

το σχεδιάζαμε διαφορετικά. Θεωρώ όμως ότι ίσως

αυτή είναι η τελευταία ευκαιρία να χρηματοδοτηθεί η

Αγ. Παρασκευή για ν’ αποκτήσει Δημαρχείο! 

Στην πορεία των χρόνων η Αγ. Παρασκευή έχει χάσει

πολλές ευκαιρίες, είπε ο κ. Κρητικίδης, στη «λογική»

του «άσε να το δούμε έτσι…άσε να το δούμε

αλλιώς»… Σέβομαι απόλυτα τους ενδοιασμούς των

συναδέλφων, γιατί κι εγώ όταν ήμουν αντιδήμαρχος

και είδα τον προϋπολογισμό «τρόμαξα». 

Σε ότι αφορά τις λύσεις του στατικού φορέα, εύλογα

υπάρχουν  διάφορες απόψεις … αλλά το μόνο που

έχει σημασία σήμερα είναι να μην βγαίνει μέσα από

το Δημοτικό συμβούλιο μια «αμφισβήτηση» του

έργου γιατί αυτό μπορεί να δημιουργήσει προβλήμα-

τα στο μέλλον στη χρηματοδότηση από πηγές της

Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι συγκεκριμένες μελέτες που έχουμε υποβάλει,

έχουν εγκριθεί από το Περιφερειακό συμβούλιο, κι

εδώ μπαίνει το ερώτημα που λέει: «Με ποια δικαιο-
λογία μπορεί ο Δήμος να επαναδημοπρατήσει τη στα-
τική μελέτη του κτιρίου όταν την έχει πληρώσει; Και τι
σημαίνει αυτό σε «χρόνο»;

Στη συνέχεια ο λόγος δόθηκε στον κ.Λέκκα, ο οποίος

διευκρίνισε ότι δεν είναι αντίθετος με την ανέγερση

του Δημαρχείου, αλλά πρέπει να λάβει υπ’ όψη του

και τις ενστάσεις που προβάλουν οι μηχανικοί κυρίως

για τα «υπόγεια» του κτιρίου που κρίνονται ως πολύ

«κοστοβόρο» και ίσως να  ήταν η ευκαιρία  να μην

προχωρήσει ο Δήμος στη συγκεκριμένη ανέγερση.

Ο κ. Θεοδωρίδης έλαβε το λόγο και διευκρίνισε ότι

δεν μπορεί να γίνει «επανεξέταση» ενός θέματος

αλλά μόνον επανεξέταση «εφ’ όλης της ύλης» με την

υποχρέωση να μην αλλάξεις την όψη του κτιρίου,

γιατί αυτό απαγορευόταν λόγω του «βραβείου» που

είχε προβλεφθεί στο διαγωνισμό… κι ότι μια επα-

ναδημοπράτηση χρειάζεται πέντε χρόνια που μπο ρεί

να γίνουν τριάμισι ή μπορεί και10 !

Από την πλευρά της η κ. Πετσατώδη είπε η χρημα-

τοδότηση του Δημαρχείου ήταν «πολιτική απόφα-

ση»… ότι ανησυχεί για την εξέλιξη του θέματος… ότι

«καλό θα ήταν το σχέδιο της προγραμματικής, πριν

περάσει την έγκριση του περιφερειακού συμβουλίου,

να έχει έρθει στο Δήμο για να γνωρίζουν  το «Τι» περ-

ιέχεται μέσα σ’ αυτήν… και ότι κατά τη γνώμη της

αυτό που κατοχυρώνει το Δημαρχείο δεν είναι η υπο-

γραφή της προγραμματικής σύμβασης, αλλά η έγκρ-

ιση της. 

Από την πλευρά του ο κ. Δημήτρης Κονταξής, πολι-

τικός μηχανικός και αντιδήμαρχος  υλοποίησης  των

έργων του Δήμου, είπε ότι είναι η τελευταία ευκαιρία

του Δήμου ν’ αποκτήσει δημαρχείο, κι αυτό γιατί το

κόστος που απαιτείται δεν μπορεί να το διαθέσει από

«ίδιους πόρους». 

«Κι εγώ όταν είχα δει τη μελέτη είχα αντιρρήσεις,
συνέχισε ο κ.Κονταξής, όμως εάν ξεκινήσουμε πάλι
από την αρχή και η νέα μελέτη «βγει» ακριβότερη
από την υπάρχουσα τι θα κάνουμε; Κι αν πράγματι η
νέα μελέτη είναι οικονομικότερη, αλλά έλθει πάλι
κάποιος και πει ότι και πάλι είναι ακριβή ..τι θα γίνει;
Θα πάμε και πάλι σε νέα μελέτη; Και πότε θα έχουμε
επιτέλους ένα δημαρχείο»; Τέλος, ο κ.Κονταξής ευχα-
ρίστησε (ειρωνικά) τον Βασίλη Ζορμπά που τον
«βοήθησε» να γίνει αντιδήμαρχος,  προτείνοντας κατ’
επανάληψη στο δήμαρχο να κάνει εκείνον αντιδήμα-
ρχο κι όχι την κ.Πετσατώδη που ήταν «άσχετη» αλλά
την είχε «επιβάλλει» ο ΣΥΡΙΖΑ…».

Προχωρά το Δημαρχείο με απόφαση της

Περιφέρειας Αττικής.

(Δελτίο Τύπου)

Ψηφίστηκε, κατά πλειοψηφία, από το Περιφερειακό Συμβούλιο Αττικής, την Πέμπτη 5 Οκτωβρίου,

η Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ Περιφέρειας και Δήμου Αγίας Παρασκευής, για «Ανέγερση νέου

Δημαρχιακού μεγάρου του Δήμου Αγίας Παρασκευής»,  προϋπολογισμού 21.080.000€. 

Το έργο που είναι ενταγμένο στον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Αττικής για το 2017  θα δημοπρατηθεί

αμέσως μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών προσυμβατικού ελέγχου  και υπογραφής της Σύμβασης.

Με σχεδιασμό,  ουσιαστική και συστηματική δουλειά και σε άριστη συνεργασία με την Περιφέρεια Αττικής

παίρνει το δρόμο της υλοποίησης  ένα πολύ σημαντικό αναπτυξιακό έργο με  πολλαπλά οφέλη για την Αγία

Παρασκευή,  καθώς  πρόκειται:

• Να στεγάσει όλες τις υπηρεσίες του Δήμου Αγ. Παρασκευής, που μέχρι σήμερα στεγάζονται σε διάσπαρ-

τα ενοικιαζόμενα κτίρια, σε ένα ενιαίο κτήριο εξοικονομώντας περισσότερα από 300.000 ευρώ κάθε χρόνο.

Με τη συστέγαση των Υπηρεσιών του Δήμου θα βελτιωθεί ο συντονισμός, η διαλειτουργικότητα και η απο-

δοτικότητα τους με θετικό αντίκτυπο στην ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες.

• Να λειτουργήσει σαν κύτταρο πολιτισμού καθώς ο κλειστός χώρος πολιτιστικών εκδηλώσεων που θα διαθ-

έτει (αμφιθέατρο 350 θέσεων) θα μπορεί να φιλοξενεί θεατρικές παραστάσεις, κινηματογραφικές προβολές,

συναυλίες, ομιλίες και άλλες εκδηλώσεις, ενώ ο ακάλυπτος χώρος της ανατολικής εισόδου με το σχηματι-

σμό κερκίδων προσφέρει τη δυνατότητα διοργάνωσης υπαίθριων εκδηλώσεων. 

• Να προσφέρει 158 υπόγειες θέσεις πάρκινγκ στο κέντρο της πόλης που θα διευκολύνουν την εξυπηρέ -

τηση των πολιτών, τη διεξαγωγή των εκδηλώσεων και την ελάφρυνση των γύρω δρόμων. 

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εκφράζει την ιδιαίτερη ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής  για το γεγονός

ότι  η απόκτηση Δημαρχείου, που αποτελούσε για χρόνια  στόχο των  Δημοτικών Αρχών της πόλης, μπαίνει

σε τροχιά υλοποίησης και ευχαριστεί την περιφερειάρχη Ρ. Δούρου και όλους όσοι από την Περιφέρεια και

το Δήμο εργάστηκαν για αυτό το αποτέλεσμα. 

Αξίζει να επισημανθεί  ότι το  θέμα του Δημαρχείο είναι το τρίτο  από τα σημαντικά κτιριακά θέματα που ταλαι-

πωρούσαν την Αγία Παρασκευή για χρόνια και οδεύουν προς επίλυση καθώς η ολοκλήρωση  του Τεχνικού

Επαγγελματικού Λυκείου (Μπαρμπίκα)  βρίσκεται ήδη σε προχωρημένο στάδιο κατασκευής  και η από κτηση

του Κτήματος - Οικίας Ιόλα προχωράει προς άμεση υλοποίηση με την αγορά τους από το Δήμο.   

συνέχεια σελ. 8 
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Δημαρχείο: «Κάποιου του χαρίζαν

γάιδαρο κι αυτός τον κοίταζε 

στα δόντια; ή μας πιάσανε κορόιδα;».

Στη συνέχεια μίλησε ο κ. Γκόνηςο οποίος είπε ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν

πολύ μεγάλο και αφορούσε όλους και όλες ως πολίτες αυτής της πόλης, πέρα

από επαγγέλματα και κομματικές ταυτότητες. «Δεν μπορώ να κρίνω τεχνικά χαρ-
ακτηριστικά και ενστάσεις επιφανών ανδρών της πόλης με τους οποίους έχω και προ-
σωπική φιλία, είπε στη συνέχεια ο κ. Γκόνης, αλλά συμφωνώ με την άποψη του κ. Κρη-
τικίδη ότι το θέμα είναι πολυδιάστατο και  θεωρώ ότι η σημερινή συζήτηση και ψηφοφ-
ορία δεν θα πρέπει να κρύβει πολιτικές σκοπιμότητες ιδιοτελούς συμπεριφοράς”.
Ο κ. Σωτήρης Ησαίας, δήλωσε ότι παρά τις ενστάσεις του, επηρεάστηκε από την

τοποθέτηση του κ. Κρητικίδη και θα ψήφιζε θετικά.

Κατά τη διαδικασία των δευτερολογιών, ο Βασίλης Ζορμπάς είπε ότι η θέση της παρά-

ταξης που διοικεί το Δήμο, πριν γίνει διοίκηση,για το θέμα του Δημαρχείου ήταν να αγο-

ραστεί ένα κτίριο επί της Λεωφ. Μεσογείων.

Ο κ. Γκιζιώτης είπε ότι οι όλες απόψεις επί του συγκεκριμένου θέματος είχαν βάση και

ήταν πολύ ισχυρές, αλλά το «μπαλάκι» είχε δοθεί στο δημοτικό συμβούλιο το οποίο

θα έπρεπε να μάθει να καταπίνει «κακές επιλογές»,  «κακές εξελίξεις» σε σχέση με τις

διοικήσεις που πέρασαν από την Αγ. Παρασκευή… ότι θα πρέπει να «σωπάσει» γιατί

ενδεχομένως αυτά που θα πει μπορεί να είναι σε βάρος του Δήμου μας…  και θα πρέ-

πει να συνηθίσει ότι τα περισσότερα θέματα είναι επινοήσεις κάποιων «σοφών»,ανα-

φέροντας την αγορά της«Ανεμώνης»,  και κατέληξε λέγοντας ότι ευτυχώς που δεν

αγοράστηκε,  γιατί τώρα υπάρχει δωρεάν η  αίθουσα των ΕΠΑΛ, κι ότι δυστυχώς η

Αγ. Παρασκευή έχει «υστέρηση» διαλόγου και ανοιχτών διαδικασιών.

Ο κ. Λέκκας είπε ότι δεν ήταν αντίθετος με την ανέγερση… ότι είχε θέσει ερωτήσεις για

διευκρίνιση… κι ότι η άποψη που λέει ότι: « ή τώρα θα γίνει το Δημαρχείο ή ποτέ» τον

ωθεί να υπερψηφίσει το θέμα.

Τέλος ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος, έκανε έκκληση

προς τους συμβούλους να υπάρξει ομόφωνη θετική απόφαση που θα ισχυρο-

ποιήσει τη θέση του Δήμου, μια έκκληση που βρήκε σύμφωνο και το δήμαρχο Γιάννη

Σταθόπουλο ο οποίος έκλεισε και την συζήτηση.

Το θέμα τελικά ψηφίστηκε θετικά από όλους εκτός του κ.Γκιζιώτη και της κ. Ρεμ-

πούτσικα αλλά και των κ. Τσιαμπά και Μυλωνάκη οι οποίοι είχαν αποχωρήσει πριν την

ψηφοφορία…

συνέχεια από σελ. 7 

Γιατί ολιγωρεί η δημοτική Αρχή;

Ανακοίνωση αναφορικά με το οικόπεδο (Ο.Τ  118) στον Τσακό εκδόθηκε από

την δημοτική παράταξη «Αγ. Παρασκευή η πόλη μας» στην οποία αναφέρον-

ται τα εξής:

«Στις 29 Ιουλίου 2009, με απόφαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, δεσμεύτηκε οικόπε-
δο και βρίσκεται στη γωνία των οδών Ναυπακτίας και Ρούμελης. Ο σκοπός της δέσμευ-
σης ήταν η εν καιρώ απαλλοτρίωσή του, για να γίνει χώρος πρασίνου, κάτι που δεν έχει
γίνει έως σήμερα.
Το εν λόγω οικόπεδο, είχε κληροδοτηθεί,από τον αείμνηστο Νικόλαο Μαρούλη, κατά ένα
μέρος του (οικόπεδο 667 τ.μ. περίπου, με κτίσμα 90 τ.μ. περίπου) στον Ι.Ν. Προφή-
τουΗλιού, με την δέσμευση να μην πουληθεί αλλά να χρησιμοποιηθεί για κοινωνικούς,
φιλανθρωπικούς και πολιτιστικούς σκοπούς και κατά ένα άλλο μέρος σε συγγενείς του διαθ-
έτη. Τα ζητήματα της κληροδοσίας στον Ιερό Ναό, έληξαν το 2013. 
Η προσωπική πολιτική μου θέση με τις δεσμεύσεις οικοπέδων από το Δήμο, είναι ότι ο
Δήμος δικαιούται να προβαίνει σε τέτοιες, για λόγους δημόσιου συμφέροντος, εφ΄όσον
όμως διαθέτει τα απαιτούμενα χρήματα για να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες, σ έ́να εύλογο
χρονικό διάστημα. Είναι απαράδεκτο να δεσμεύονται περιουσίες, στην ουσία να δημεύον-
ται, χωρίς να αποζημιώνεται ο ιδιοκτήτης.
Το Εκκλησιαστικό Συμβούλιο του Ι.Ν. Προφήτου Ηλιού, στις 22 Μαΐου 2017, απέστειλε
επίσημο έγγραφο αίτημα στον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου και στο δήμαρχο, να
εισάγει το θέμα της άρσης της απαλλοτρίωσης του εν λόγω οικοπέδου, για να χρησιμο-
ποιηθεί από τον Ιερό Ναό για τους σκοπούς που του κληροδοτήθηκε. Όπως φαίνεται από
το έγγραφο, είχε ζητηθεί αυτό από το δήμαρχο και προφορικά, καιρό πριν, αλλά δεν είχε
δώσει λύση.
Σύμφωνα με το Νόμο, ΥΠΟΧΡΕΟΥΤΑΙ ο πρόεδρος του Δ.Σ., εφ΄όσον του υποβληθεί
αίτημα, να φέρει θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο εντός δυο μηνών από την
υποβολή του αιτήματος. Ο κ. Γεράσιμος Βλάχος παρανόμως δεν το φέρνει, αφού ήδη πέρ-
ασαν σχεδόν τέσσερις μήνες, χρησιμοποιώντας διάφορες δικαιολογίες.
Καλώ τη δημοτική Αρχή να εισάγει το θέμα άμεσα στο Δημοτικό Συμβούλιο,  για να ληφθ-
εί απόφαση για την αποδέσμευσή του και να μην παραπέμπει το θέμα στις καλένδες (όπως
πολλά άλλα), για να γίνει κατορθωτό να χρησιμοποιηθεί ο χώρος για φιλανθρωπικούς, κοι-
νωνικούς και πολιτιστικούς  σκοπούς, για τους οποίους άλλωστε κληροδοτήθηκε».

Oktober_17_mais_2012.qxd  30/1/2018  11:04 μμ  Page 8



210- 6090756 - www.osxoliastis.gr - e-mail: osxoliastis@hotmail.com

ΕΕ ππ ιι κκ αα ιι ρρ όό ττ ηη ττ αα .. .. .. 99
Σωτήρης Παπαμιχαήλ: 

«Απορώ για την χαρά που 

εκφράζουν δημοτικοί σύμβουλοι

όταν ρωτούν για τις εξελίξεις 

προσφυγών αντιδίκων του

Δήμου!».

Κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς το δήμαρχο, στη συνεδρίαση

της 13ης Σεπτεμβρίου 2017, ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ρώτησε

μεταξύ άλλων το εάν υπήρχε κάποια εξέλιξη στο θέμα του “DanVnici” …

και σε ποιες ενέργειες είχε προχωρήσει η διοίκηση στο θέμα του οικοπέ-

δου Ο.Τ 118, παρουσιάζοντας και δημοσίευμα του 2011 στο οποίο ο πρόε-

δρος του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρης Παπαμιχαήλ κατηγορούσε προηγούμενες

διοικήσεις για την απώλεια του…  ενώ ο επικεφαλής της «Λαϊκής

Συσπείρωσης» Ανδρέας Γκιζιώτης, ρώτησε γιατί τα μέλη της Φιλαρμονι-

κής του Δήμου παραμένουν απλήρωτα και τι ισχύει με τις διαφημίσεις σε

έντυπα και σε αναρτήσεις στο Δημοτικό κινηματογράφο.

Απαντώντας ο πρόεδρος του ΠΑΟΔΑΠ στο ερώτημα του κ. Ζορμπά για το Ο.Τ

118 είπε τα εξής: «Για το πρόβλημα στο Ο.Τ  118 θα πρέπει ν’ απευθυνθείτε λογι-
κά και πολιτικά σ’ αυτούς που το προξένησαν (διοίκηση Γιαννακόπουλου 2006-
2010), αλλά και σ’ αυτούς που τους διαδέχτηκαν αλλά δεν το διόρθωσαν
(διοίκηση Ζορμπά 2011 -2014). Συνεπώς, συνέχισε ο κ. Παπαμιχαήλ, το
ερώτημα: «Γιατί ήρθη η απαλλοτρίωση ενώ δόθηκαν 650.000ευρώ  στην τότε

ιδιοκτησία, αφορά αυτούς οι οποίοι το έκα-
ναν…».

Γα το θέμα που έθεσε ο Ανδρέας Γκιζιώτης

«περί απλήρωτων μουσικών» στη Φιλαρ-

μονική του Δήμου ο κ. Παπαμιχαήλ είπε: «

Η Φιλαρμονική μας, είναι μία από τις ελάχι-
στεςδραστηριότητες του ΠΑΟΔΑΠ, η οποία
«τρέχει» μέσω ενδιάμεσου φορέα και σας
βεβαιώ ότι ουδείς είναι απλήρωτος. Πριν
υπογράψω, συνέχισε ο πρόεδρος του
ΠΑΟΔΑΠ , για να εισπράξει ο ενδιάμεσος
φορέας και να τα αποδώσει τα χρήματα
στους μουσικούς,  απαιτώ να μου δοθούν

τα παραστατικά της καταβολής του προηγούμενου εντάλματος και δεσμεύομαι ότι
θα εξετάσω κάθε περίπτωση που μου καταγγελθεί».

Για το θέμα του καθαρισμού των αθλητικών εγκαταστάσεων του οργανισμού, ο

κ. Παπαμιχαήλ είπε: «Θα σας θυμίσω ότι όταν αναλάβαμε ως διοίκηση , δεν
υπήρχε ούτε ένας υπάλληλος μόνιμος ή συμβασιούχος για την καθαριότητα.
Σήμερα υπάρχουν εργαζόμενοι οι οποίοι επιμελούνται των αθλητικών εγκατα-
στάσεων και δεν έχει υπάρξει κανένα παράπονο σχετικά με την δραστηριότητα
αυτών των εργαζομένων, αλλά αντίθετα τόσο οι αθλούμενοι όσο και οι διοικήσεις
των αθλητικών σωματείων μιλούν με τα καλύτερα λόγια γι αυτούς».

Για το θέμα των διαφημίσεων και των διαφημιστικών πινακίδων, ο πρόεδρος του

ΠΑΟΔΑΠ, είπε ότι ο οργανισμός επιδιώκει να έχει εισπράξεις από διαφημιζόμε-

νους παρά την αντίθετη άποψη της αντιπολίτευσης…  ότι προκηρύχθηκε  δια-

γωνισμός στον οποίο δεν προσήλθε κάποιοςμε αποτέλεσμα ν’ ακυρωθεί κι ότι

στη συνέχεια εμφανίστηκε ένας ενδιαφερόμενος για το Δημοτικό κινηματογράφο

«Θανάσης Βέγγος».

Στη συνέχεια ο κ. Παπαμιχαήλ είπε ότι το 2017 η πολιτιστική, πνευματική και

αθλη τική  δραστηριότητα  βρίσκεται σε πολύ καλό σημείο στην Αγ. Παρασκευή…

ότι η αγορά της Βίλας Ιόλα ενισχύει σημαντικά τις υποδομές για τον πολιτισμό

στην πόλη… ότι «κάποιοι» έχουν προσβάλει την διαδικασία της συγκεκριμένης

αγοράς… εξέφρασε την ελπίδα ότι δεν θα συνεχιστεί η «εχθρότητα» προς τις

αποφάσεις της διοίκησης για τα μείζονα προβλήματα της πόλης… ότι του προ-

ξενεί μεγάλη απορία η  χαρά που εκφράζουν δημοτικοί σύμβουλοι όταν ρωτούν

για την τύχη των προσφυγών αντιδίκων του Δήμου (περίπτωση DaVnci) ή για

την τύχη των δικών τους προσφυγών κι ότι κατά τη γνώμη του με τη στάση τους

αυτή «υπάρχει θέμα» για την εκτέλεση των καθηκόντων τους…».

Τέλος ο κ. Παπαμιχαήλ είπε ότι ο στόχος του δημάρχου και της δημοτικής αρχής

στην προσπάθεια της κινητοποίησης της τοπικής κοινωνίας έχει επιτευχθεί κι ότι

στο Ωδείο φοίτησαν 350 μαθητές, στα εργαστήρια τέχνης 320, στα αθλητικά

προγράμματα συμμετείχαν 718 συνδημότες μας και στα καλοκαιρινά camps 498

παιδιά.
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Πολιτικά πυροτεχνήματα …5Χ5

Το όγδοο θέμα της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου της 13ης

Σεπτεμβρίου 2017, αφορούσε την παράταση της σύμβασης του έργου

«Προμήθεια και τοποθέτηση πλαστικού χλοοτάπητα στα γήπεδα 5Χ5

του 7ου και 9ου Δημοτικού σχολείου Αγ. Παρασκευής».

Το λόγο ζήτησε ο πρώην δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ο οποίος είπε ότι το

Σεπτέμβριο του 2014 που παρέλαβε η διοίκηση του Γιάννη Σταθόπουλου,

υπήρχαν σε κωδικό του προϋπολογισμού 50.000 ευρώ για τα συγκεκριμέ-

να γήπεδα τα οποία δεν «προχώρησε » η νέα διοίκηση.

“Πήρατε αυτά τα χρήματα, συνέχισε ο κ. Ζορμπάς, και τα «πήγατε αλλού»,
δεν ξέρω που, και στη συνέχεια μας είπατε ότι τη δαπάνη των συγκεκριμένων
γηπέδων θ’ αναλάβει η Γεν. Γραμ. Αθλητισμού με αποτέλεσμα εδώ κι ένα
χρόνο να παλεύουμε”…
“Χάσατε επίσης, συνέχισε ο πρώην δήμαρχος,  όλες τις προθεσμίες… τρέχα-
τε την τελευταία στιγμή… η διακήρυξη ήταν λάθος… σας πρότεινα την επα-
ναδημοπράτηση του έργου και δεν το κάνατε… κι ερχόμαστε σήμερα που
κάνατε μια μέγιστη παρανομία,  γιατί με βάση το νόμο των δημοσίων έργων,
δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό από το Δήμο, ούτε ένα μπουκάλι νερό ως
«δωρεά» από  ιδιώτη, εάν η δωρεά αυτή δεν εγκριθεί πρώτα από το δημο-
τικό συμβούλιο. 

Εσείς τώρα αποδεχτήκατε μία δωρεά για τον τάπητα που βάλατε, χωρίς την
επίβλεψη της τεχνικής υπηρεσίας, υπό την επίβλεψη του «Μέγα μηχανικού»
Τέλη Σερκεδάκη! Αν είναι δυνατόν!! Και παραδώσατε το συγκεκριμένο χώρο
προς λειτουργία!!! 
Δεν ξέρω τι ενέργειες έχει κάνει, ο κ. Λογοθέτης, (διευθυντής του Σχολείου,
δημοτικός σύμβουλος εκλεγείς με την παράταξη του Γιάννη Σταθόπουλου και
νυν ανεξάρτητος), αλλά  άκουσα από πληροφορίες ότι ζήτησε από την τεχνι-
κή υπηρεσία «πιστοποίηση» για ν’ ανοίξει τα γηπεδάκια, η οποία «αρνήθη-
κε» να το κάνει… και καταλήξαμε να τα λειτουργείτε παρανόμως”!
Από την πλευρά του  ο επικεφαλής της «Λαϊκής συσπείρωσης», Ανδρέας

Γκιζιώτης, ζήτησε να του απαντηθεί το ερώτημα που λέει: «Δεν ικανή  η
διοίκηση και οι υπηρεσίες να προλάβουν τους χρόνους για ένα τόσο απλό
ζήτημα;».

Το λόγο ζήτησε ο αντιδήμαρχος παιδείας Πάνος Γκόνης, ο οποίος είπε ότι

δεν είναι άνθρωπος που αλλάζει συχνά γνώμες… ότι σέβεται απόλυτα τις

αποφάσεις των συλλογικοτήτων και συγκεκριμένα των συλλόγων των δύο

σχολείων… ότι στόχος της διοίκησης από την πρώτη ημέρα που ανέλαβε

ήταν  η ενίσχυση των σχολικών επιτροπών…ότι  εκτός των άλλων απ’ αυτές

«έλειπαν» και κάποια χρήματα τα οποία ακόμη δεν έχουν επιστραφεί …  κι

ότι προσπαθούμε  να  βρούμε «διαύλους» χρηματοδοτήσεων  -και γι αυτό

δεσμεύσαμε τη Γεν. Γραμ. Αθλητισμού ν’ αναλάβει τις δαπάνες των αύλειων

χώρων - ώστε να περιορίσουμε την αφαίμαξη από τα ταμεία του Δήμου.

«Είναι γεγονός , κατέληξε ο κ. Γκόνης, ότι υπάρχει πρόβλημα στον τομέα των
διαδικασιών, αλλά ας σταματήσουμε το θέμα εδώ κι ας μην «σπεκουλά -
ρουμε» στην υγεία, την ασφάλεια και το παιχνίδι των παιδιών». 

Από την πλευρά της τεχνικής υπηρεσίας  του δήμου μίλησε ο κ. Θεο-

δωρίδης, ο οποίος είπε ότι δεν υπήρξε «ολιγωρία»  από την πλευρά των

υπαλλήλων, αλλά εκ λάθους στην προκήρυξη υπήρξαν τρεις λέξεις, «πλεο-

νασματικές» όπως τις χαρακτήρισε, οι οποίες δημιούργησαν το πρόβλημα.

Ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος είπε ότι για να μην αιωρούνται οι «φοβε-

ρές» καταγγελίες του Ζορμπά… 1) Ο  άνθρωπος που δώρισε στο δήμο το

ελαφρώς μεταχειρισμένο «ταρτάν» για τα γηπεδάκια, ήταν ο κ. Γιάννης

Πάνου, πρόεδρος του ποδοσφαίρου « Σάλας», ο οποίος ασχολείται επαγ-

γελματικά με αυτό το αντικείμενο.

2) Ότι κανένας «φοβερός μηχανικός» Τέλης Σερκεδάκης  ΔΕΝ επέβλεψε την

τοποθέτηση,  την οποία έκανε τεχνικός, Αγιοπαρασκευιώτης, που εργάζεται

σε εταιρεία που τοποθετεί «ταρτάν».

«Τέλος θα πρέπει κ.Ζορμπά να σας ενημερώσω, είπε ο δήμαρχος, ότι κανέ-
να γήπεδο 5χ5 σε αυλή σχολείου ΔΕΝ έχει καμία «πιστοποίηση», διότι οι
«πιστοποιήσεις» δίνονται ΜΟΝΟΝ σε γήπεδα που βρίσκονται ΜΕΣΑ σε
αθλη τικούς χώρους… όπως επίσης ΔΕΝ υπάρχει πιστοποίηση και στα παι-
δικά όργανα που βρίσκονται ΜΕΣΑ σε σχολεία σε αντίθεση με τις παιδικές
χαρές του Δήμου…».

Tα γηπεδάκια 5x5 των 7ου και 9ου

Δημοτικών Σχολείων.

Από την Ένωση Συλλό-

γων Σχολείων Αγ. Παρα -

σκευής λάβαμε  την παρα-

κάτω ανακοίνωση σχετικά

με τα γηπεδάκια του 7ου

και 9 ου Δημοτικού Σχο-

λείου.  

«Όπως ενημερώσαμε με σχετικό Δελτίο Τύπου, την Τρίτη 25 Ιουλίου η Ένωση

συναντήθηκε με το Δήμαρχο της πόλης κ. Γ. Σταθόπουλο προκειμένου να ενημε-

ρωθεί για θέματα των σχολείων , μεταξύ των οποίων οι επισκευές και συντηρήσεις.

Στη συνάντηση αυτή παραβρέθηκε και ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Π. Γκόνης.

Για τα γηπεδάκια 5x5 των 7ου και 9ου Δημοτικών Σχολείων λάβαμε διαβεβαίω-

ση ότι θα είναι έτοιμα πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρο-

νιάς.

Δυστυχώς όμως  μας  περίμενε μια δυσάρεστη έκπληξη. Στις 04.08.2017  η Απο-

κεντρωμένη Διοίκηση  ακυρώνει την υπ΄αριθμ. 208/2017 Απόφαση της Οικονο-

μικής Επιτροπής του Δήμου με την οποία οριζόταν ο ανάδοχος του διαγωνισμού

που θα εκτελούσε το συγκεκριμένο έργο.

Στο έγγραφο αυτό φαίνεται όλη η πορεία ενός διαγωνισμού αξίας 50.000 Ευρώ,

οι όροι του οποίου αναρτήθηκαν στις  07.04.2017 και διενεργήθηκε στις

20.04.2017. Η τελική  απόφαση 208/2017 της Οικονομικής Επιτροπής  με την

ανάδειξη του αναδόχου του έργου λαμβάνεται από την Αποκεντρωμένη στις

19.06.2017. Στις 17.07.2017, στην εκπνοή των 30 ημερών που οφείλει η Απο-

κεντρωμένη να απαντήσει, αντί απάντησης ζητά από το Δήμο συμπληρωματικά

στοιχεία, τα οποία λαμβάνει τρεις μέρες μετά, στις 20.07.2017.

Το «δράμα» ολοκληρώνεται στις 04.08.2017 όπου η Αποκεντρωμένη ελέγχοντας

την απόφαση της 19.06.2017 ανατρέχει  στους  όρους  του διαγωνισμού (του

Απριλίου), αποφασίζει αρνητικά για  κάποιους όρους του διαγωνισμού και

ακυρώνει την τελική ανάθεση του έργου. 

Οι ευθύνες είναι πολλές και πολλών:

Για την Πολιτεία δεν είχαμε αμφιβολίες. Γνωρίζουμε τους χρόνους με τους οποί -

ους διενεργεί τις εργασίες και τους ελέγχους της και κυρίως την «ευαισθησία» της

για τα Δημόσια Σχολεία τα οποία έχουν μπει στο στόχαστρο προκειμένου να ελα-

φρυνθεί ο κρατικός προϋπολογισμός από το «βάρος» τόσο της λειτουργίας τους

όσο και της συντήρησής τους… Άλλωστε και σ΄αυτή την απόφαση το πρόβλημα

τελικά ήταν το κόστος , η μικρότερη ή μεγαλύτερη έκπτωση και  η σωστή λειτουρ -

γία του ανταγωνισμού της αγοράς. Φυσικά η προάσπιση του δημοσίου χρήμα-

τος είναι πρώτιστο μέλημα μιας ευνομούμενης Πολιτείας. Πρώτιστο μέλημα όμως

(πρέπει να) είναι και η προάσπιση της ασφάλειας των πολιτών της και ειδικά των

Παιδιών της. Μεταξύ των δύο μελημάτων δε, η ασφάλεια των παιδιών (πρέπει να

) έχει προτεραιότητα.

Ο Δήμος  θα έπρεπε να είναι πιο

προσεκτικός και αποτελεσμα-

τικός. Κυρίως όμως θα έπρεπε να

έχει «νοιαστεί» περισσότερο, να

έχει τρέξει περισσότερο , να έχει

ενοχλήσει και να έχει πιέσει περισ-

σότερο και να μην αφήνει το

χρόνο να περνάει. Θα πρέπει  να

βρει και να ορίσει τελικά έναν άν -

θρωπο επιφορτισμένο αποκλει-

στικά με τα θέματα των σχολείων

τα οποία θα πρέπει να παρακο -

λουθεί σε καθημερινή βάση και να λειτουργεί ως συντονιστής μεταξύ όλων των

αρμόδιων φορέων του Δήμου (Παιδείας, Τεχνικής Υπηρεσίας, ΠΑΟΔΑΠ κτλ)

αλλά  και της Κεντρικής Διοίκησης. Εμείς το ζητήσαμε και το περιμένουμε ώστε

να μην αφήνονται στην τύχη τους σοβαρές υποθέσεις και έργα.

Επειδή όμως τις ευθύνες της Διοίκησης –Δημοτικής και Περιφερειακής -  θα τις

πληρώσουν τελικά  μικρά παιδιά του Δημοτικού, εμείς επικαλούμαστε τη δέσμευ-

ση της Δημοτικής Αρχής και επανερχόμαστε με τα αυτονόητα:

Τα γηπεδάκια πρέπει να επισκευαστούν γιατί είναι επικίνδυνα , ακατάλληλα και

χρησιμοποιούνται από μικρά παιδιά. Το αίτημα της ανακατασκευής τους είναι

γνωστό και εκκρεμεί εδώ και πολλά χρόνια.

Είναι κρίμα να χάνεται το καλοκαίρι χωρίς σοβαρές επισκευαστικές εργασίες. 

Η Ένωση,όπως πάντα, πιστεύει  ότι το καλοκαίρι  είναι η καλύτερη χρονική περίο-

δος για τις προγραμματισμένες επισκευές και συντηρήσεις των σχολείων ώστε ο

Σεπτέμβρης να βρει τα σχολεία έτοιμα και ανανεωμένα να υποδεχθούν τα παιδιά

μας. Η μη αξιοποίηση της καλοκαιρινής περιόδου, κατά την άποψή μας, δηλώνει

την αναποτελεσματικότητα και τις αστοχίες της Διοίκησης, αφού φαίνεται να

υπήρχε η πολιτική βούληση από το Δήμο και εξασφαλισμένη χρηματοδότηση

από τη ΓΓΑ για να γίνει το έργο». 
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Η Πλατεία του Άη Γιάννη… οι «φάτσες»

των παιδιών… και το εγκαταλελειμμένο

«Βαν» που… λειτουργεί ! 

Κατά τη διαδικασία των ερωτήσεων προς το δήμαρχο, στη συνεδρίαση της 28ης

Σεπτεμβρίου 2017, ο π. δήμαρχος Βασίλης Ζορμπάς, ρώτησε τον νυν δήμαρχο Γιάν-

νη Σταθόπουλο,  1) Αν σκοπεύει να διοργανώσει μια ανοιχτή συζήτηση για τα προβ-

λήματα της πλατείας του Άη Γιάννη, 2) ότι το εγκαταλελειμμένο «Βαν» που σήμερα δεν

έχει μπαταρία και λάστιχα! και το οποίο επί θητείας του το χρησιμοποιούσε η υπηρ-

εσία αυτεπιστασία του δήμου, σήμερα έχει γίνει «πράσινο σημείο»… κι αν προτίθεται

η διοίκηση να το επιστρέψει σ’ αυτήν και 3) Τι ενέργειες είχε κάνει ο δήμος για τον μαθη-

τή που έχριζε ιατρικής υποστήριξης.

Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα ο κ.Σταθόπουλος

είπε ότι το πρόβλημα δεν είναι οι νέοι που συχνά-

ζουν… αλλά η πλατεία του Αη Γιάννη η οποία δια-

μορφώθηκε όπως είναι σήμερα την δεκαετία του

’80…  κι ότι η διοίκηση κινείται προς την κατεύθυνση

της ανάπλασης της.

« Συζήτηση για την πλατεία θα κάνουμε, κατέληξε ο

κ. Σταθόπουλος, αλλά όταν θα μπορούμε να δημο-

σιοποιήσουμε μια συγκεκριμένη πρόταση».

Για το δεύτερο θέμα του «Βαν», απάντησε ο αντιδήμαρχος καθαριότητας Γιάννης Σιδέρης, ο

οποίος είπε ότι το συγκεκριμένο «Βαν» διαθέτει και μπαταρία και λάστιχα… ότι δεν έχει εγκα-

ταλειφτεί αλλά  αξιοποιείται από υπηρεσία για τη συλλογή υλικού.

«Γνωρίζω ότι η αυτεπιστασία χρειάζεται ένα φορτηγό, συνέχισε ο κ.Σιδέρης,  και σε συνερ-

γασία με την τεχνική υπηρεσία έχουμε ξεκινήσει τις διαδικασίες  για την αγορά του».

Στην τρίτη ερώτηση απάντησε ο αντιδήμαρχος παιδείας Πάνος Γκόνης, ο οποίος είπε ότι η

διοίκηση προχώρησε σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και το πρόβλημα του ιατρού λύθηκε.

Τέλος, ο εκπρόσωπος της παράταξης «Φυσάει κόντρα» κ. Ανδρίτσος, για το θέμα που έθεσε

ο κ. Ζορμπάς αναφορικά με την πλατεία του Άη Γιάννη, είπε ότι δεν έχει καταλάβει γιατί γίνε-

ται τόσος «θόρυβος»…  ότι δεν θεωρεί ότι είναι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της πόλης,

ίσως ούτε άξιο συζήτησης… ότι  η συγκεκριμένη πλατεία είναι από τις λίγες της Αθήνας που

σφύζουν από ζωή… κι ότι αν υπάρχουν «καταγγελίες», αυτές θα  είναι ελάχιστες.

Δημοσιεύτηκαν σε Φ.Ε.Κ 

οι όροι Ανάπλασης – Δόμησης

του  Πολιτιστικού Πάρκου 

“Σταύρος Κώτσης”.  

Με ανακοίνωση που εκδόθηκε από το Δήμο,

γνωστοποιείται ότι δημοσιεύτηκε στις

30/8/2017 στο ΑΑΠ189 Φύλο Εφημερίδας της

Κυβέρνησης (ΦΕΚ) το Προεδρικό Διάταγμα

(28/7/2017) με θέμα «Τροποποίηση του εγκε-

κριμένου ρυμοτομικού σχεδίου στην πε -

ριοχή του πρώην Στρατοπέδου Σπυρούδη

Δήμου Αγίας Παρασκευής (ν. Αττικής) και

καθορισμός χρήσεων γης και όρων και περ-

ιορισμών δόμησης» που ανοίγει επιτέλους

το δρόμο για την ανάπλαση του χώρου και την ανάδειξη του Πολιτιστικού & Αθλητικού

Πάρκου της Αγ. Παρασκευής. 

To διάταγμα  έκανε δεκτή, όπως και η προηγηθείσα σχετική απόφαση του Υπουργού Ενέρ-

γειας-Περιβάλλοντος(20/7/2017), την πρόταση του Δήμου, όπως είχε εγκριθεί από το Δημοτικό

Συμβούλιο το 2006 και συμπληρώθηκε το 2013 μετά την εκδίκαση των ενστάσεων με την

ενίσχυση της αναψυχής εκτός από τις πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες και έλαβε θετι-

κές γνωμοδοτήσεις στις 30/6/2016  από το Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων και Αμφι-

σβητήσεων-ΣΥ.ΠΟ.Θ.Α, της Π.Ε.  Βορείου Τομέα Αθηνών, και στις 16/6/17 από το Ε΄Τμήμα

του Συμβουλίου της Επικρατείας-ΣΤΕ και  το απρόσβλητο της Υπουργικής Απόφασης.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής μετά την έκδοση του ΦΕΚ είναι πλέον σε θέση να εκπονήσει τις

απαραίτητες μελέτες και να υλοποιήσει έργο αξιοποίησης, περιβαλλοντικής αναβάθμισης και

προστασίας του πρ. στρατοπέδου με πλήρη ένταξή του στην πολιτιστική και αθλητική ζωή της

πόλης και των κατοίκων της.

Ο Δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος εκφράζει την απόλυτη ικανοποίηση της Δημοτικής Αρχής,

που η σκληρή, επίμονη και συλλογική προσπάθεια του Δήμου και της Περιφέρειας Αττικής πέ -

τυχε να ανοίξει επιτέλους ο δρόμος για τη συνολική ανάπλαση και αξιοποίηση του πρώην  στρ-

ατοπέδου ως χώρου πολιτισμού, αθλητισμού και αναψυχής, δεκαεφτά (17) χρόνια μετά την

παραχώρηση του στο Δήμο μας από το Δημόσιο στις 18/12/2001 και έντεκα (11) χρόνια μετά

την πρώτη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου το 2006. 

Δημοπρατήθηκε το έργο της

διάνοιξης 21 οδών στα

Πευκάκια.

Δημοπρατήθηκε στις  5 Σεπτεμβρίου 2017, από το Δήμο Αγ.

Παρασκευής, το έργο «Διάνοιξη οδών στην περιοχή Πευκάκια

Αγ. Παρασκευης» συνολικού προϋπολογισμού 1.000.000 €.

Το έργο, που χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής  και θα

εκτελεστεί από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου,

περιλαμβάνει τη διάνοιξη (πλήρη ή τμημάτων) των οδών Πην.

Δέλτα, Καλομοίρη, Καρκαβίτσα, Νηρηίδων, Βικέλα, Πορφύρα, Λ.

Ακρίτα, Αγ. Αναργύρων, Πυθαγόρα, Πολυμνίας, Εθν. Μακαρίου,

Μήλου, Βερενίκης, Στρ. Μυριβήλη, Τρικούπη, Φιλιατρών, Υμηττού,

Περσεφόνης, Ασπασίας, Θεσσαλονίκης και Φειδιππίδου.

Μείωση συνδρομών στα

Εργαστήρια Τέχνης και στα 

αθλητικά προγράμματα του

ΠΑΟΔΑΠ 

Μειώνονται  οι συνδρομές των σπουδαστών/στριών των

Εργαστηρίων Τέχνης όπως και σε όλα τα Αθλητικά προγράμ-

ματα κατά 10%, για το έτος 2017-2018, όπως αποφάσισε  το

Διοικητικό Συμβούλιο του Πολιτιστικού – Αθλητικού Οργανι-

σμού Δήμου Αγ. Παρασκευής (Π.Α.Ο.Δ.Α.Π.) στη συνεδρίαση

της 18ης Σεπτεμβρίου 2017. 

Οι εγγραφές γίνονται 08:00-15:00 στα γραφεία του ΠΑΟΔΑΠ για τα

Αθλητικά Προγράμματα, 09:00-19:00 στα Εργαστήρια Τέχνης και

17:00 – 20:00 στο Ωδείο.

Έξαρση της Ιλαράς: 

Εμβολιαζόμαστε για την 

προστασία μας.  

Εμβολιασμό με το μικτό εμβό-

λιο ιλαράς-ερυθράς-παρωτίτι-

δας των παιδιών, των εφήβων

και των ενηλίκων που δεν

έχουν εμβολιαστεί με τις απα-

ραίτητες δόσεις, συστήνει  το

Κέντρο Ελέγχου Ειδικών

Λοιμώξεων και Πρόληψης

Νοσημάτων - ΚΕΕΛΠΝΟ με

αφορμή την επιδημική έξαρση

της ιλαράς, σε πολλές ευρω-

παϊκές χώρες, αλλά και τα

κρούσματα που έχουν κατα-

γραφεί στην Ελλάδα(196

μέχρι τις 28/9/2017 σύμφωνα

με τα στοιχεία του κέντρου) ,

σε παιδιά και ενήλικες, μεταξύ

των οποίων και επαγγελματίες υγείας.  

Αναλυτικές πληροφορίες τόσο για την νόσο όσο και για τον εμβο-

λιασμό παρέχονται στην ιστοσελίδα του  ΚΕΕΛΠΝΟ.  

Παράλληλα, ανακοίνωση  για το ίδιο θέμα  εξέδωσε και  η Ελληνι-

κή Παιδιατρική Εταιρεία, η οποία συνιστά:

• Τον άμεσο εμβολιασμό των ανεμβολίαστων ατόμων, που δεν

έχουν νοσήσει, στο παρελθόν, εκτός των εγκύων και ανοσοκατα-

σταλμένων.

• Τον εμβολιασμό με 2η δόση, για όσους έχουν κάνει ήδη μία

δόση εκτός των εγκύων και ανοσοκατασταλμένων.

• Για τα βρέφη να γίνει η 1η δόση του εμβολίου στους 12 μήνες

(αντί στους 16), και μετά από 3 μήνες να χορηγείται και η 2η δόση.

• Οι γονείς να ακολουθούν τις οδηγίες των παιδιάτρων, σχετικά με

τα εμβόλια.
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Επισκέψεις  στις 

αδελφοποιημένες με

την Αγία Παρασκευή

πόλεις  Saint Brieuc 

και Γεροσκήπου.

Τις αδελφοποιημένες με το Δήμο Αγίας Παρασκευής

πόλεις Saint-Brieuc (Γαλλία) και Γεροσκήπου

(Κύπρος) επισκέφθηκαν, μετά από σχετικές προ -

σκλήσεις,  αντιπροσωπείες του Δήμου μας.  

Μετά από πρόσκληση της νέας Δημάρχου του Saint-

Brieuc, Marie-Claire Diouron και του Προέδρου της Επι-

τροπής Αδελφοποίησης  της πόλης Jean-Aristide

Brument  στο Δήμο Αγίας Παρασκευής να συμμετάσχει

στο «Χωριό των αδελφοποιημένων πόλεων», αντιπρο-

σωπία του Δήμου  αποτελούμενη από την Πρόεδρο της

Επιτροπής Αδελφοποίησης Δημ. Σύμβουλο Χρύσα

Κολώνια, τον Δημ.  Σύμβουλο  Αναστ. Ανδρίτσο  και την

Γραμματέα της Επιτροπής Αδελφοποίησης Αννα Στερ -

γίου επισκέφθηκε τη γαλλική πόλη  από τις 15 έως τις 18

Σεπτεμβρίου 2017.

Το stand  του Δήμου μας στο «Χωριό των αδελφοποι-

ημένων πόλεων», που φιλοξενήθηκε στο Εκθεσιακό

Κέντρο της πόλης,  επισκέφθηκαν πάνω από 1.000

άτομα τα οποία συνομίλησαν με τα μέλη της αντιπρο-

σωπείας, γεύτηκαν Ελληνικές λιχουδιές και έδειξαν μεγά-

λο ενδιαφέρον το έντυπο υλικό για  την Αγία Παρασκευή.

Επίσης, με πρόσκληση του Δημάρχου Γεροσκήπου

Πάφου Μιχάλη Παυλίδη αντιπροσωπεία του  Δήμου

Αγίας Παρασκευής, αποτελούμενη από τον Δημ.

Σύμβουλο  Σωτήρη Παπαμιχαήλ, Πρόεδρο του

ΠΑΟΔΑΠ, την Πρόεδρο του Διαδημοτικού  Κέντρου Κέ -

ντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων «ΑΡΓΩ» Γ. Πίσπα, την

Γραμματέα της Επιτροπής Αδελφοποίησης Α. Στεργίου

και τον καθηγητή Γλυπτικής των Εργαστηρίων Τέχνης

του ΠΑΟΔΑΠ Βασ. Διαμαντή, μετέβη στην Κυπριακή

πόλη, από 23 έως 25/9, για να παραστεί   στα εγκαίνια

του «ΠΑΡΚΟΥ ΜΥΘΩΝ ΚΑΙ ΓΛΥΠΤΙΚΗΣ» το οποίο υλο-

ποιείται στο πλαίσιο του προγράμματος της Πολιτιστικής

Πρωτεύουσας της Ευρώπης «Πάφος 2017».

Το Πάρκο Μύθων και Γλυπτικής είναι μια εξαίρετη εστία

πολιτισμού για τον Δήμο Γεροσκήπου, είναι το νέο σημείο

αναφοράς και στολίδι της πόλης. Στόχος του Δήμου ,

μέσα από τη δημιουργία αυτού του έργου, είναι να προ-

αγάγει  τις τέχνες και τον πολιτισμό και να προσφέρει

στους δημότες και επισκέπτες  του έναν αξιοζήλευτο

χώρο, τον οποίο θα χαίρονται και θα απολαμβάνουν.
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Κυριακάτικες ποδηλατοβόλτες

στους δρόμους της πόλης μας.

Ο Δήμος Αγίας Παρασκευής σε συνερ-

γασία με την ομάδα «Φίλοι του Ποδηλά-

του Αγίας Παρασκευής»,  συνδιορ-

γανώνουν Κυριακάτικες  ποδηλατοβό-

λτες  στο δίκτυο των ποδηλατοδρόμων

του Κοντόπευκου.

Από αύριο  Κυριακή 24/9/ 2017  και κάθε

Κυριακή στις 6:30μ.μ. μικροί μεγάλοι δίνουν

ραντεβού, στο πεζοδρόμιο του εμπορικού

κέντρου «Ηλιοτρόπιο» (οδοί Ελπίδος και

Δερβενακίων), με τα ποδήλατα, τα κράνη και

τις σφυρίχτρες για να αθληθούν με ασφάλεια,

να χαρούν με την παρέα μας και να απο-

λαύσουν τους ποδηλατόδρομους  της

πόλης.

Και δεν  ξεχνάμε ότι: «Επιλέγοντας  για τις

μετακινήσεις μας το ποδήλατο, το βάδισμα,

τα μέσα μεταφοράς και το συνδυασμό αυτών

των τρόπων, μειώνουμε τη χρήση του ΙΧ,

εξοικονομούμε χρήματα, βελτιώνουμε την

υγεία μας, αναβαθμίζουμε την ποιότητα ζωής

μας και  βοηθάμε το περιβάλλον».

Συνεχίζουμε να μαζεύουμε 

πλαστικά καπάκια.

Όπως ανακοινώθηκε από την Διεύθυνση

Περιβάλλοντος του Δήμου Αγίας Παρασκε-

υής, μέσω της δράσης του «Κινητού Πράσι-

νου Σημείου», συλέχθηκαν πλαστικά καπά-

κια βάρους ενός τόνου και αποκτήθηκαν δύο

αναπηρικά αμαξίδια, τα οποία παραχωρηθή-

καν στην Κοινωνική Υπηρεσία του Δήμου.

Στην πετυχημένη αυτή προσπάθεια συνέβαλαν

τα 1ο και 4ο Δημοτικό Σχολείο Αγίας Παρα -

σκευής, το 14ο Γυμνάσιο Αθηνών, το Τεχνικό

Λύκειο Ν. Φιλαδέλφειας, οι Παιδικές Κατα -

σκηνώσεις Sports Village Αθητάκη, το ΙΚΑ Νέου

Κόσμου, η Τράπεζα Ελλάδος Χαλανδρίου, η ΕΥΔΑΠ Ιλισίων, η Λέσχη Αξιωματικών

Αστυνομίας, το Παντοπωλείο Metro Shop Χαλανδρίου και πλήθος πολιτών. 

Στην ανακοίνωση αναφέρεται επίσης ότι συνεχίζεται η συλλογή  των πλαστικών

πωμάτων  και η επικοινωνία με τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στο 213 2004 570 για

την παράδοσή τους,   στο «Κινητό Πράσινο  Σημείου» του Δήμου Αγίας Παρασκευής

που λειτουργεί καθημερινά στον ανοιχτό χώρο στάθμευσης του Δήμου (Αγίου Ιωάν-

νου 5), ενώ υπάρχει η δυνατότητα για παραλαβή υλικών έπειτα από τηλεφωνική

συνεννόηση.

Επισημαίνεται τέλος, ότι  εκτός από τα πλαστικά καπάκια, συλλέγονται επίσης μπα-

ταρίες, μικρές ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές, λαμπτήρες, παιχνίδια, βιβλία,

CD-DVD  και δίσκοι.

Άρχισαν οι εγγραφές στο 

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας. 

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασ-

κευής (πρώην Παλλήνης) ανακοινώθηκε ότι έχουν αρχίσει οι εγγρ-

αφές για τη χρονιά 2017-2018.

Το Σχολείο απευθύνεται αποκλειστικά σε ενήλικες (από 18 χρόνων και

πάνω χωρίς ηλικιακό όριο) στους οποίους παρέχει ύστερα από δυο έτη

δωρεάν φοίτησης τίτλο σπουδών ισότιμο απολυτηρίου γυμνασίου (με όλα

τα δικαιώματα ενός αποφοίτου γυμνασίου) αφού τα μαθήματα είναι ειδικά

σχεδιασμένα και προσαρμοσμένα στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των

ενήλικων εκπαιδευόμενων.

Το Σχολείο, που λειτουργεί στo πλαίσιο ευρωπαϊκού προγράμματος της

Γενικής Γραμματείας Δια Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας, φιλο-

ξενείται στο 3ο Γυμνάσιο Αγίας Παρασκευής, καθώς ο Δήμος αγκάλιασε

την προσπάθεια του Υπουργείου και της Διεύθυνσης του Σχολείου.

Τα στοιχεία επικοινωνίας μας για αιτήσεις, εγγραφές και πληροφορίες

είναι:  

Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας Αγίας Παρασκευής (εντός 3ου Γυμνασίου

Αγίας Παρασκευής), Δερβενακίων και Σάκη Καράγιωργα 13 (δίπλα στο

Σταθμό Μετρό «Δουκίσσης Πλακεντίας», έξοδος προς οδό Γαρυττού).

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2106669129,  2106669144  (ώρες: 4:30-8:30

μμ).

Συνάντηση του Δημάρχου με τη 

Διευθύντρια του Ελληνογαλλικού

Λυκείου.

Με τη Γενική Διευθύντρια του Ελληνογαλλικού Λυκείου «Ευγένιος Ντελακρουά»

(Lycée Francohellénique “Eugène Delacroix”),  Brigitte Renn, συναντήθηκε  την

Πέμπτη 5-10-2017 ο Δήμαρχος Αγ.Παρασκευής Γιάννης Σταθόπουλος στο

Δημαρχείο. 

Σε φιλικό κλίμα συζητήθηκαν θέματα μονοδρομήσεων πέριξ  της Σχολής, το ζήτημα της

οδού Μεγαλόχαρης,  οι αθλητικοί χώροι και ο αγώνας δρόμου της Σχολής , ενώ η κ.

Renn ενημέρωσε το δήμαρχο και τη δημοτική αρχή, για την αίτηση κατασκευής νέων

αιθουσών που έχει υποβληθεί στην Πολεοδομία. Στη συζήτηση συμμετείχαν ο Πρόε-

δρος του Δημ. Συμβουλίου Γεράσιμος Βλάχος,  οι Αντιδήμαρχοι  Τεχνικών Έργων

Δημήτρης  Κονταξής και Διοικητικών Υπηρεσιών Μαρία  Κοντοπούλου καθώς και ο Διε-

υθυντής του Ελληνικού Τμήματος Γυμνασίου της Σχολής Κων/νος Μπουμπούκης. 
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Κατά τη συνεδρίαση της 28ης Σεπτεμβρίου 2017

ο αντιδήμαρχος πρασίνου Γιάννης Σιδέρης,

έφερε θέμα προς συζήτηση και λήψη απόφασης,

αναφορικά με την αγορά χώρου σ’  εκτός

σχεδίου περιοχή της Αγ. Παρασκευής, για τη στέ-

γαση του αμαξοστασίου του Δήμου και τη χωρ-

οθέτηση «πράσινου σημείου».

Στην εισήγηση του ο αντιδήμαρχος είπε ότι: « Το

δημοτικό συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 323/2016

απόφαση του, τη διαδικασία εύρεσης ακινήτου προς

αγορά, εντός των ορίων του δήμου, για την κατασκε-

υή αμαξοστασίου και τη λειτουργία «πράσινου

σημείου»… ότι στις 6 -12- 2016 δημοσιεύτηκε η σχε-

τική «πρόσκληση ενδιαφέροντος και υποβλήθηκαν

έκτοτε προτάσεις από διάφορους ιδιόκτητες.

Οι εγκαταστάσεις του «πράσινου σημείου», συνέχισε

ο κ.Σιδέρης, θα εξυπηρετούν:

1) τη συλλογή αντικειμένων και υλικών, τα οποία

μπορούν να οδηγηθούν για ανακύκλωση ή επα-

ναχρησιμοποίηση και 2) Την εκπαίδευση των συμπο-

λιτών μας.

Η Αγ. Παρασκευή,  τόνισε με έμφαση ο αντιδήμαρχος

πρασίνου, έχει ανάγκη ενός σύγχρονου αμαξο-

στασίου που θα καλύπτει τις λειτουργικές ανάγκες

των υπηρεσιών του δήμου, όπως υπηρεσία καθα -

ριότητος, γραφείο κίνησης οχημάτων κ.λ.π, οι προ-

διαγραφές του οποίου θα πρέπει να καλύπτουν τις

απαιτούμενες ανάγκες, να μη δημιουργείται  όχληση και

να υπάρχει εύκολη και ασφαλής πρόσβαση σ΄αυτό.

Οι βασικές υποδομές του αμαξοστασίου, συνέχισε ο

κ. Σιδέρης, θα πρέπει να περιέχουν 1) γραφεία

διοίκησης, 2) χώρο αναμονής προσωπικού- τουαλέ-

τες –αποδυτήρια, 3)συνεργεία με ανυψωτικό για

μικρο επισκευές, 4) πλυντήριο οχημάτων, 5) μονάδα

επεξεργασίας των παραγόμενων υγρών αποβλή-

των, 6) αποθήκες, 7) στεγασμένο χώρο στάθμευσης

οχημάτων και μηχανημάτων,  και τέλος φυλάκιο

24ωρης φύλαξης και χώρο στάθμευσης επισκεπτών.  

Η προτεινόμενη προς αγορά έκταση, είπε ο αντιδή-

μαρχος, είναι επιφανείας 11 στρεμμάτων τα οποία

θεωρούνται επαρκή… η αξία αγοράς εκτιμάται στα

2.500.000 ευρώ… καλύπτει όλες τις προϋποθέ-

σεις…  το κόστος της κατασκευής των υποδομών θα

καλυφθεί από την Περιφέρεια… και σήμερα

συζητούμε να λάβουμε απόφαση για τη «χωροθέ -

τηση» του αμαξοστασίου και του πράσινου σημείου».

Στη συνέχεια ο δήμαρχος Γιάννης Σταθόπουλος

συνεχάρη  όλους όσοι εργάστηκαν για το συγκεκρι-

μένο θέμα και την άψογη παρουσίαση του… εξήγησε

ότι η Περιφέρεια μπορεί μεν να μην χρηματοδοτεί την

αγορά χώρου, αλλά χρηματοδοτεί την κατασκευή

«πράσινου σημείου»…  και τέλος επεσήμανε ότι μια

ομόφωνη θετική ψήφος στο συγκεκριμένο  θέμα θα

βοηθούσε σημαντικά τις περαιτέρω διαδικασίες,

δεδομένου ότι το θέμα χρειαζόταν πλειοψηφία 17

ψήφων.

Στη διαδικασία των ερωτήσεων, ο κ. Βασίλης Ζορ -

μπάς ζήτησε να μάθει αν και ποια νομικά προβλήμα-

τα θα μπορούσαν να υπάρξουν από το δήμο Παι-

ανίας τα οποία θα μπορούσαν ενδεχομένως να στα-

ματήσουν το συγκεκριμένο έργο.

Από την πλευρά της  «Λαϊκής Συσπείρωσης» ο

Ανδρέας Γκιζιώτης ρώτησε αν υπήρχε «χρονοδιά -

γραμμα» του έργου…  αν έχει συμφωνήσει ο δήμος

Παιανίας ο οποίος σήμερα στη συγκεκριμένη προς

αγορά περιοχή είναι υπεύθυνος για την καθαριότητα

και εισπράττει τα δημοτικά τέλη… ποιος θα είναι ο

τελικός προορισμός των απορριμμάτων…. Και τέλος

αν θα χρειαστεί  επιπλέον προσωπικό.  

Απαντώντας από πλευράς της τεχνικής υπηρεσίας, η

κ.Παλαμάρη είπε ότι:

1)  υπάρχει αμφισβήτηση των «ορίων» από πλε-

υράς του δήμου Παιανίας, αλλά υπάρχει δικαίωση

του δήμου μας σε ένσταση που είχε υποβληθεί το

2012  όταν αρμόδιες υπηρεσίες αποδέχτηκαν όλα

όσα ο δήμος Αγ. Παρασκευής παρουσίασε σχετικά

με τα «όρια» και μένει η από πλευράς του ΥΠΕΧΩΔΕ

αποτύπωση των ορίων σε χάρτη.

«Έχουμε σε συνεργασία με τη Νομική υπηρεσία,

συνέχισε η κ.Παλαμάρη,  και τις σχετικές ενέργειες

προς τη ΔΕΗ για να έρθουν τα ανταποδοτικά στο

δήμο μας και ήδη  τα ΕΛΤΑ άλλαξαν τον ταχυδρομικό

κώδικα στην περιοχή αυτή, γεγονός που προκάλεσε

προσφυγή του δήμου Παιανίας και περιμένουμε την

απόφαση… ήδη  η πολεοδομία Παλλήνης εδώ και

χρόνια δεν εκδίδει άδειες στην συγκεκριμένη περιοχή

και παραπέμπει τους ενδιαφερόμενους στην πολεο-

δομία της Αγ. Παρασκευής … εμείς συνεχίζουμε

κανονικά και η σημερινή απόφαση μας βοηθά στις

περαιτέρω ενέργειες…».

Στη διαδικασία των τοποθετήσεων, ο Βασίλης Ζορ -

μπάς είπε ότι πράγματι το «αμαξοστάσιο» του δήμου

αποτελεί ένα από τα μεγάλα προβλήματα της πόλης

εδώ και πολλά χρόνια… ότι η παράταξη του είναι

υπέρ της λύσης αυτού του προβλήματος και θα

στηρίξει  τις προσπάθειες της διοίκησης του δήμου

…κι ευχήθηκε το «όνειρο» του αμαξοστασίου να γίνει

κάποια στιγμή πραγματικότητα.

Από την πλευρά ο κ. Γκιζιώτης είπε ότι η «δική τους»

προσέγγιση ήταν ριζικά αντίθετη από τη βάση της

συζήτησης κι όχι από τα επιμέρους θέματα… ότι  η

συγκεκριμένη πρόταση ήταν προς τη θετική κατεύ -

θυνση επίλυσης των προβλημάτων μιας σύγχρονης

πόλης... ότι οι προσφυγές κατοίκων ή φορέων ή

δήμου μπορούν να καθυστερήσουν το έργο…  ότι

υπάρχει «ολιγωρία» των διοικήσεων που πέρασαν

αναφορικά με την παράνομη χωματερή του Χολαρ-

γού στα σύνορα με την Αγ. Παρασκευή και δεν έχει

υπάρξει καμία ενέργεια παρά το γεγονός ότι επί του

θέματος αυτού υπάρχει και απόφαση του δημοτικού

συμβουλίου… και τέλος εξέφρασε το φόβο ότι μελ-

λοντικά η διαχείριση των σκουπιδιών πανελλαδικά θα

περάσει σε ιδιώτες οι οποίοι ήδη ζητούν να βρουν

«έτοιμες εγκαταστάσεις» πληρωμένες από τους

πολίτες…

«Εμείς, κατέληξε ο κ.Γκιζιώτης, είμαστε υπέρ της

«υγειονομικής ταφής»… είμαστε ενάντια στην «αντα-

ποδοτικότητα», δηλαδή θεωρούμε ότι δεν έπρεπε να

πληρώνει τέλη ο κάτοικος αλλά η κυβέρνηση… είμα-

στε ενάντια στη «λογική» που λέει «να πληρώνεις

ανάλογα με τα σκουπίδια που κάνεις»… κι ότι πραγ-

ματικές λύσεις σ΄αυτά τα ζητήματα μπορούν να δο -

θούν μόνο με «άλλη» οργάνωση της κοινωνίας και

της οικονομίας…».

Από την πλευρά του ο κ. Κρητικίδης είπε ότι ήταν

συγκινημένος επειδή έμπαιναν οι βάσεις για να λυθεί

ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της πόλης, ανε-

ξάρτητα από το πόσος χρόνος θα χρειαστεί.

Τελικά το θέμα ψηφίστηκε απ’ όλες τις δημοτικές πα -

ρατάξεις, εκτός από την «Λαϊκή Συσπείρωση» για

τους λόγους που είχε αναφέρει στην τοποθέτηση του

ο κ. Γκιζιώτης.

Ιδιόκτητο αμαξοστάσιο και δημιουργία 

«πράσινου σημείου».
Λέσχη Ανάγνωσης

Ενηλίκων στη Δημο-

τική Βιβλιοθήκη.

Από τη Δημοτική Βιβλιοθήκη Αγ. Παρασκευής

ανακοινώθηκε το πρόγραμμα της «Λέσχης

Ανάγνωσης Ενηλίκων» για την χρονική

περίοδο  2017 -2018 και το οποίο διαμορ-

φώθηκε ως εξής:

19/10:  Χλόη Κουτσουμπέλη,  το μυθιστόρημα «Ο

βοηθός του κυρίου Κλάιν».             

23/11:  Μιχάλης Μοδινός, το  μυθιστόρημα «Εκο-

υατόρια».

21/12:  Ούρσουλα Φωσκόλου,  μικρά και μεγάλα

πεζά  «Το κήτος».                        

25/01:  Καρολίνα Μέρμηγκα, μυθιστόρημα  «Ο

Έλληνας γιατρός».                  

22/02:  Κάλλια Παπαδάκη, μυθιστόρημα «Δεν-

δρίτες».

23/03:  Φοίβος Πιομπίνος, Πιέρ Λοτί, νουβέλα, «Οι

τρεις γυναίκες της κάσμπας»,     

(Ο Φοίβος Πιομπίνος είναι ο μεταφραστής του βιβ-

λίου)

19/04:  Θοδωρής Γκόνης, διηγήματα τα «Εφτά

λευκά πουκάμισα».

24/05:  Αχιλλέας Κυριακίδης, διηγήματα  «Τεχνητές

αναπνοές».

Η πρώτη συνάντηση  των μελών της λέσχης θα

γίνει την Πέμπτη 21 Σεπτεμβρίου 2017 στις 6 το

απόγευμα, οι συναντήσεις θα πραγματοποιούνται

στο Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης

(Κοντόπουλου 13, τηλ. 210-6395335),

ημέρα Πέμπτη και ώρα 6- 8μ.μ. και  στις συναντή-

σεις θα παρευρίσκονται και οι συγγραφείς, όποτε

αυτό είναι εφικτό.       

Οι συγγραφείς της

πόλης μας.

Από τη διοίκηση της Δημοτικής  Βιβλιοθήκης

Αγίας Παρασκευής - Μουσείο Αλέκου Κοντό-

πουλου, ανακοινώθηκε ότι από το 2015 οι

συγγραφείς της πόλης μας  φιλοξενούνται

στους χώρους της  ώστε οι συμπολίτες μας να

μπορούν να τους συναντήσουν και  να έρθουν

σ  ́   επαφή με το έργο τους, κι ότι για τον

Οκτώβριο του 2017 έχουν προγραμματιστεί οι

εξής συναντήσεις: 

Δευτέρα  2  Οκτωβρίου, ώρα 7.30μ.μ.

ΦΑΝΗΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ

«Η θάλασσα με τα 150 επίπεδα», Ποιητική συλλο-

γή Δευτέρα  9   Οκτωβρίου, ώρα 7.30μ.μ.

ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΙΚΑΣ 

«Ο Κόσμος η Πόλη και ο Άνθρωπος», φιλοσοφικά

κείμενα

Δευτέρα  16  Οκτωβρίου, ώρα 7.30μ.μ.

ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

«Διψάμε για ιστορίες»                                                                 

Δευτέρα  23  Οκτωβρίου,  ώρα 7.30μ.μ.

ΤΟΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

«Ένας ή κανένας»,   Μυθιστόρημα

Δευτέρα  30  Οκτωβρίου,  ώρα 7.30μ.μ.

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Δ. ΜΑΝΙΚΑΣ

«Κρίσεις και αλλαγές» Το αχώριστο δίδυμο                                

Όλες οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο

Αναγνωστήριο της Κεντρικής Βιβλιοθήκης (Κοντό-

πουλου 13, τηλ. 210-6395335),

ώρα 7.30μ.μ
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ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ-ΓΣΑΠ: 69-61

Μεγάλη εκτός έδρας νίκη στον πρώτο φετινό επίσημο αγώνα της

και μάλιστα μέσα στα Καλύβια, σημείωσε  η γυναικεία ομάδα

μπάσκετ της πόλης μας, επικρατώντας με 69- 61 της αντιστοίχου

ομάδας των Καλυβίων και η  

προσοχή όλων στρέφεται τώρα στο πρωτάθλημα που ξεκινάει στις

15 Οκτωβρίου 2017  με τον εντός έδρας αγώνα με την ομάδα του

Κρόνου Αγίου Δημητρίου. 

ΓΑΣ ΚΑΛΥΒΙΩΝ (Αναγνώστου) Παζαρίδη 3, Σταμάτη 6,

Καμμένου 8(1), Κοντογιάννη 2, Ρεντζεπέρη 12, Αξιοπούλου 5,

Πολίτη 8, Αυτζή 1, Καλημέρη 10, Τσουκαλά 14

ΓΣΑΠ (Αναγνωστόπουλος, Στρατάκος) Γκάνια 8(2),

Γρίσπου 6, Βαμβακά 9, Κλείτσα 5, Σαπαλίδου 2, Πολιτοπούλου

22(2), Πετυχάκη 9, Αμίτση, Δαμουλάκη

Βράβευση της Χρυσής Ολυμπιακής Εθνικής 

Ομάδας Μπάσκετ Γυναικών Κωφών & Βαρηκόων

Το Δ.Σ του Γυμναστικού Συλλόγου Αγ. Παρασκευής, διοργανώνει

την Κυριακή 1 Οκτωβρίου 2017, στο κλειστό γήπεδο Κοντο-

πεύκου,  εκδήλωση  για να  τιμήσει την δυναμική παρουσία των

ελληνίδων καλαθοσφαιριστριών στον παγκόσμιο μπασκετικό

χώρο.

Στην εκδήλωση αυτή συμμετέχουν αθλήτριες από τους τέσσερις

σύλλογοι που αναπτύσσουν το μπάσκετ γυναικών στις υποδομές

τους με ιδιαίτερη επιτυχία και συγκεκριμένα: Παναθηναϊκός Α.Ο. ,

Ιωνικός Ν. Φιλαδέλφειας , ο Κρόνος Γέρακα και  Γυμναστικός

Σύλλογος Αγίας Παρασκευής, οι οποίες θα συμμετάσχουν σε ένα

διαγωνισμό ατομικής δεξιοτεχνίας καθώς και σε παιχνίδια

αντίληψης, αναδεικνύοντας την αθλητική τους ικανότητα και την

ευστροφία τους, σε συνδυασμό με τη αγάπη για το παιχνίδι και την

φιλική και ψυχαγωγική ατμόσφαιρα.

Στην εκδήλωση θα κληθούν να παραστούν οι μαθητές/τριες , οι

γονείς τους και οι διδάσκοντες του Γυμνασίου – Λυκείου Κωφών &

Βαρηκόων Αγίας Παρασκευής, καθώς και εκπρόσωποι της

Ελληνικής Ομοσπονδίας Αθλητισμού Κωφών.

Η Χρυσή Ολυμπιονίκης Εθνική Ομάδα Γυναικών Κωφών θα βρα-

βευτεί από τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής Γιάννη Σταθόπου-

λο και τον Πρόεδρο του ΠΑΟΔΑΠ Σωτήρη Παπαμιχαήλ.

11η Ημερίδα Στίβου για ΑμεΑ .

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 28 Σεπτεμ-

βρίου 2017 η 11η ημερίδα στίβου  για ΑΜΕΑ, που διοργάνωσε το

Μουσικοκινητικό Εργαστήρι για ΑμεΑ του Δήμου Αγίας Παρασκε-

υής, στην Ελληνογαλλική Σχολή «Ευγένειος Ντελακρουά». 

Στην ημερίδα συμμετείχαν έντεκα (11) κέντρα ΑΜΕΑ από πολλές

περιοχές της Αττικής και στα αγωνίσματα (30m Βάδην, 30m

Ταχύτητας, 30m Σκυταλοδρομίας, Άλμα Άνευ Φοράς, Άλμα με

Φορά, Ρίψεις με μπαλάκι “softball” ) πήραν μέρος 120 αθλούμενοι

και αθλούμενες όλων των ηλικιών.

Δημοτικό Κολυμβητήριο: 

Η άλλη πλευρά του νομίσματος. 

Επιστολή δεχθήκαμε από τον συμπολίτη μας και περίοικο του κολυμβητηρίου κ. Γ. Κουβέλη

μέσω της οποίας απαντά σε προηγούμενο κείμενο του πολιτικού μηχανικού κ. Γ. Καράμπελα

σχετικά με την ανάγκη λειτουργίας του κολυμβητηρίου στην περιοχή του Αη Γιάννη. 

Συγκεκριμένα ο συμπολίτης μας αναφέρει τα εξής: 

Αγαπητέ Σχολιαστή

Ευχαριστώ  για τη  φιλοξενία  του  κειμένου  μου  ,αναφορικά  με  το  <<στοιχειωμένο  και  κατ

όνομα κολυμβητήριο>> στο  φύλλο  του  Ιουλίου  2017 . Επανέρχομαι  για άλλη   μία  φορά    για

δύο  λόγους:

α .Να  διευκρινίσω  ότι είμαι “περίοικος  του  κολυμβητηρίου”  και  όχι  του  Αη  Γιάννη , από το

1982, και  ότι    παρακολουθώ  για   35  ολόκληρα    χρόνια  το    σαρκαστικό    χαμόγελο  του

χρόνου  ,να  με  καγχάζει  ειρωνικά  , συνεχώς  και   αδιαλείπτως , στη  θέα    αυτού    του “αξιο -

θέατου   έργου”

β .Να  απαντήσω  στο προβληματισμό  του  νέου <<καλοπροαίρετου??>> αρθογράφου  στο

φύλλο  του Ιουλίου 17  στην  ερώτησή  του  ( Να   ξεκαθαριστεί  <<τι>>  κολυμβητήριο  θέλουμε

). Η απάντηση  είναι  ΞΕΚΑΘΑΡΗ

ΔΕΝ  ΘΕΛΟΥΜΕ  ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ

ΔΕΝ  ΘΕΛΟΥΜΕ  ΑΛΛΟ  ΤΣΙΜΕΝΤΟ

ΘΕΛΟΥΜΕ  ΝΑ  ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΣΟΥΜΕ  ΤΗΝ  ΥΓΕΙΑ  ΜΑΣ

από  τη  ρύπανση  , το  θόρυβο  ,το  καυσαέριο  ,την  οχλαγωγία  ,την  περαιτέρω  επιβάρυνση

της  κυκλοφορίας   των  οχημάτων ,από  τα  σκουπίδια .

Δεν  είναι  αυτονόητο  αυτό  μας  το  δικαίωμα ? είναι  παράλογο  ? είναι  ακραίο?  Γιατί  τέτοια

εμμονή για  έναν  ακατάλληλο  χώρο ? 

Ικανοποίηση από τους κατοίκους 

για την περίφραξη του 

Δημοτικού Κολυμβητηρίου.

Η Επιτροπή περίοικων 'Κολυμβητήριο - ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ'  Αγ. Παρασκευής απέστειλε προς το

Δήμαρχο Γιάννη Σταθόπουλο την παρακάτω επιστολή:

Αγαπητέ Κύριε Δήμαρχε,

Η Επιτροπή περίοικων “Κολυμβητήριο - ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ”εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της
για την περίφραξη στο Κολυμβητήριο.
Η περίφραξη κρίνεται ως πλήρως αποδεκτή και σύμφωνη με όσα είχαμε μέχρι τώρα συζητήσει. 
Περιμένουμε με αγωνία την υλοποίηση και των άλλων δύο σοβαρότατων ζητημάτων που δημό-
σια δεσμευτήκατε ότι θα ολοκληρώσετε μέχρι τέλος Ιουλίου, ήτοι:
α) την πραγματική παραχώρηση του χώρου στους περίοικους με την ταυτόχρονη δενδρο-
φύτευση/παγκάκια/φωτισμός/νερό/απαγόρευση στάθμευσης φορτηγών τις Παρασκευές καθώς
και 
β) την πλήρη αποκα-
τάσταση των πεζο -
δρομίων σε ολόκ-
ληρο το Οικοδομικό
Τετράγωνο.
Παρακαλώ σημειώ -
στε ότι η Επιτροπή
μπορεί να αναλάβει
σε συνεργασία μαζί
σας σημαντική πρω-
τοβουλία στην ανάπ-
λαση και ανάδειξη
του χώρου συμβάλ-
λοντας οικονομικά,
είτε παρέχοντας προσωπική εργασία. Παράλληλα, σας διαβεβαιώνουμε ότι θα περιφρουρή -
σουμε την καλαισθησία της περίφραξης και θα σας ενημερώνουμε για το παραμικρό (Ήδη η
πόρτα που τοποθετήθηκε χάλασε από τους οδηγούς της λαϊκής, οι οποίοι εξακολουθούν να είναι
οι μόνοι που κάνουν ουσιαστική χρήση του χώρου...).
Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στα μελλοντικά σχέδια μας είναι η πραγματοποίηση εκδήλωσης
στο χώρο, ελπίζοντας ότι μέχρι τότε θα έχει ολοκληρωθεί η ανάδειξή του.
Αναμένουμε να σας συναντήσουμε στο 'Κολυμβητήριο' την Δευτέρα 09 Οκτωβρίου στις 18.00,
σύμφωνα με το πρόγραμμα επισκέψεων που αναγγείλατε.
Παραμένουμε στη διάθεση σας για οποιαδήποτε συνεργασία. 

Με εκτίμηση,

Η Επιτροπή περίοικων “Κολυμβητήριο - ΔΕΝ ΠΑΕΙ ΑΛΛΟ”.
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