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Ι. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
3ο : Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

"Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", στην πρόσκληση 
14.61.26.2-4.1 με τίτλο "Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων". 

 
ΙΙ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους, υγεία εύχομαι και  όμορφες στιγμές το 2020. 
 Πριν ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση και πάρουμε τις απαρτίες, θα ήθελα να κόψουμε για το καλό 
της νέας χρονιάς την πατροπαράδοτη βασιλόπιτα και να προβούμε μετά στα θέματα της συνεδρίασης 
που είναι πολλά και σημαντικά. 
 Πριν ξεκινήσουμε την κοπή της βασιλόπιτας, θα ήθελα να δώσω τον λόγο και στον Δήμαρχο 
για τις ευχές και θα συνεχίσουμε με την κοπή μετά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χρόνια πολλά, καλή χρονιά, με υγεία και ευτυχία στα σπίτια σας, ειρήνη και αγάπη σε 
όλο τον κόσμο και προκοπή για τον όμορφο Δήμο στον οποίον ζούμε, τον Δήμο Παπάγου - 
Χολαργού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας έχει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνδημότες μας, εύχομαι η 
καινούργια χρονιά που πριν λίγο ανέτειλε, να δώσει σε όλους μας ό,τι έχουμε στην ψυχή και στο 
μυαλό μας και πάνω από όλα πρόοδο και στον Δήμο μας να πηγαίνει ακόμη καλύτερα. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει τον λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και εκ μέρους και εμένα, σε όλους τους συναδέλφους και είναι και κόσμος κάτω, τώρα 
έχουμε αρχίσει τις πίτες και πηγαίνουμε γύρω γύρω, χρόνια πολλά, καλό κουράγιο σε όλους, γεροί να 
είμαστε και να είμαστε χρήσιμοι στην πόλη μας. 
Καλή χρονιά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Καλησπέρα. Θέλω με την ευκαιρία που η αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου είναι γεμάτη 
και είναι σημαδιακό ότι η 1η συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ξεκινάει με την αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου γεμάτη από συμπολίτες μας, να συνεχίσει πάντα έτσι και για το Δημοτικό 
Συμβούλιο και για την πόλη μας και για τους συμπολίτες μας, να είναι πάντα γεμάτη η αίθουσα του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Εύχομαι για όλους να πάνε καλύτερα τα πράγματα στη ζωή τους παρά τις 
δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και καλή επιτυχία στις εργασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 (ΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Ρετσινιά έχει τον λόγο. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ως Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήθελα και εγώ να 
πω τις ευχές μου εδώ στο Σώμα. Καλή χρόνιά να έχουμε με υγεία, αγάπη, ειρήνη, καλή συνεργασία 
εδώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο για το καλό της πόλης μας. Και, εκτός από την ειρήνη, πρέπει όλοι 
μας να φροντίσουμε, ο καθένας από τη μεριά του ό,τι μπορούμε να κάνουμε και να δώσουμε τα 
καλύτερα για την παιδεία μας είτε σε δημοτικό επίπεδο είτε σε κεντρικό επίπεδο γιατί τα παιδιά μας 
είναι το μέλλον του κόσμου. 
Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρετσινιά. 
Ελεγχος απαρτίας. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα, καλή χρονιά σε όλους, εύχομαι με υγεία και ειρήνη. Αρχίζουμε με τις 
παρουσίες. Δημήτριος Οικονόμου απών, Μαρία Αθανασάκου - Μουντάκη παρούσα, Νικόλαος Κουκής 
παρών, Χρύσα Παρίση παρούσα, Μιχάλης Υφαντής παρών, Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου 
παρούσα, Αθανάσιος Αυγουρόπουλος απών, Αθανάσιος Κούτρας παρών, Μιχάλης Χατζής απών, 
Μιχάλης Τράκας παρών, Βασίλειος Σιαμάνης παρών, Αθανάσιος Βαλυράκης παρών, Χρήστος Πετράκης 
παρών, Βίκυ Νικάκη παρούσα, Μαρία Δημητριάδου παρούσα, Αννα - Μαρία Τσικρικώνη παρούσα, 
Μιμή Ρουφογάλη παρούσα, Γεώργιος Πολύδωρας παρών, Δημήτριος Τούτουζας απών, Γεώργιος 
Ανυφαντής παρών, Παναγιώτης Δεμέστιχας παρών, Γεώργιος Αυγερινός παρών, Βάνα Ρετσινιά - 
Γιαννακοπούλου παρούσα, Νικήτας Κανάκης παρών, Νικόλαος Καραγιάννης παρών, Μαρία Σιώτου 
παρούσα, Αναστασία Χαμηλοθώρη παρούσα, Κων/νος - Πολυχρόνης Τίγκας παρών, Χαράλαμπος 
Στάικος παρών, Λουκάς Ρίζος παρών, Αντώνιος Ρεκλείτης παρών, Γεώργιος Ρεμούνδος παρών, 
Περικλής Ζήκας παρών. 
 Και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων, η Αικατερίνη Γκούμα και η Μαρία Δημάκου παρούσες. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Γραμματέα. Να ενημερώσω ότι ο κ. Τούτουζας με έχει ενημερώσει 
εγγράφως ότι απουσιάζει σε επαγγελματικό ταξίδι εκτός Ελλάδος. Και όπως γνωρίζετε, σήμερα η 
συνεδρίαση είναι η 1η για το έτος, έχουμε αρκετά θέματα, έχουμε όμως και το θέμα που θα 
προτάξουμε που είναι τα ζητήματα που αφορούν τις σχολικές εγκαταστάσεις και γενικότερα την 
εκπαίδευση στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού. 
 Γνωρίζω ότι ως 1η συνεδρίαση του νέου έτους θα έχετε σίγουρα κάποιες ανακοινώσεις - 
ερωτήσεις και θα ξεκινήσω με τον Δήμαρχο, που θα έχει σίγουρα να μας κάνει κάποιες. 
 Προσήλθε ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Αυγουρόπουλος. 
 Ομως θα ήθελα, επειδή ξέρω ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το θέμα της εκπαίδευσης, 
αν μπορούμε λίγο στο κομμάτι το προ ημερησίας να είμαστε όσο πιο περιορισμένοι για να έχουμε την 
ευκαιρία να μπούμε στην τακτική διάταξη και να συζητήσουμε με περισσότερη άνεση χρόνου τα 
θέματα. 
 Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα να εκφράσω και μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο τα 
συγχαρητήριά μου για την εκλογή της νέας Προέδρου της Δημοκρατίας της κ. Αικατερίνης 
Σακελλαροπούλου. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ θετικό και πολύ σημαντικό ότι έχουμε πλέον μία 
γυναίκα στο ανώτατο αξίωμα της Δημοκρατίας μας, με ό,τι συμβολισμό συνεπάγεται αυτό. Και 
βέβαια, ήταν και πολύ θετικές οι δηλώσεις οι οποίες έκανε η νέα Πρόεδρος, μιλώντας για ένα κλίμα 
ηρεμίας, ασφάλειας και εμπιστοσύνης. 
 Επίσης, θα ήθελα να συγχαρώ τον δημότη μας τον στρατηγό τον Κωνσταντίνο τον Φλώρο για 
την ανάληψη του Αρχηγού του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Αμύνης. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό 
και πολύ θετικό για τον Δήμο μας ότι ένας άξιος κάτοικος και δημότης του αναλαμβάνει το ανώτατο 
αξίωμα στον Ελληνικό Στρατό. 
 Θα ήθελα να ενημερώσω ότι την Κυριακή έχουμε μία πολύ σημαντική εκδήλωση στο 
Αμφιθέατρο ΜΙΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΑΚΗΣ για τα Ιμια εις μνήμην των τριών ηρώων οι οποίοι χάθηκαν. Και, 
την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου στο μνημείο που έχουμε έξω από το Κηποθέατρο Παπάγου θα 
τελεστεί το ετήσιο μνημόσυνο το οποίο κάνουμε, όπως την ίδια ημέρα θα γίνει και το τρισάγιο εις 
μνήμην του Παπαλαμπρίδη ο οποίος πέθανε στην Κύπρο και τα οστά του ταυτοποιήθηκαν και ήρθαν 
πριν από λίγες ημέρες, όπως θα θυμάστε, όπως θα γίνουν και τα αποκαλυπτήρια του μνημείου, της 
στήλης την οποίαν φτιάξαμε στην Ομπρέλα, στο μεγάλο πάρκο Παπάγου. Ολα αυτά θα γίνουν την 
ίδια ημέρα, Παρασκευή 31 Ιανουαρίου. 
 Ενδεχομένως να έχετε ενημερωθεί αλλά για όσους δεν έχουν ενημερωθεί, με απόφασή μου 
σήμερα το πρωί ορίστηκαν δύο νέοι Αντιδήμαρχοι, δυο Δημοτικοί Σύμβουλοι της πλειοψηφίας.  Ο. 
Χρήστος Πετράκης ορίστηκε Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και Ασφάλειας και ο κ. Μιχάλης 
Υφαντής ορίστηκε Αντιδήμαρχος Αθλητισμού και Εξυπηρέτησης πολιτών. Για πιο αναλυτικά νομίζω η 
απόφασή μου είναι σαφέστατη και λέει ακριβώς τις αρμοδιότητές τους. Φυσικά, όπως ορίζει ο νόμος, 
οι δύο νέοι Αντιδήμαρχοι είναι άμισθοι. 
 Θα ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο για την κινητικότητα. Ξέρετε ότι με την κινητικότητα 
υπάρχει μια μεγάλη φασαρία και μια μεγάλη αναστάτωση στην πλειοψηφία των Δήμων. Στον Δήμο 
μας ζήτησαν να αποχωρήσουν και να μεταφερθούν, εν πάση περιπτώσει, να μετατεθούν μέσω της 
κινητικότητας 12 μόνιμοι υπάλληλοι του Δήμου. Από τους 12 πληρούν τις συνθήκες μόνο οι 4 από 
αυτούς, άρα ευτυχώς όπως καταλαβαίνετε στην δική μας περίπτωση μειώνεται αρκετά ο αριθμός των 
ανθρώπων που ζητούν να φύγουν από τον Δήμο, ενώ αντιθέτως έχει αυξηθεί αρκετά ο αριθμός των 
ανθρώπων που θέλουν να έρθουν στον Δήμο μας. Δεχθήκαμε 47 αιτήσεις για τις 10 θέσεις τις οποίες 
είχαμε ανεβάσει στην κινητικότητα. Δεν ξέρω αν αυτό είναι ένα καλό δείγμα ή εν πάση περιπτώσει αν 
πρέπει να μας ανησυχήσει, γιατί σκέφτομαι ότι πολύ εύκολα όπως σήμερα εμείς ήμασταν ο Δήμος που 
δεχθήκαμε μάλλον περισσότερους, αύριο μπορεί να είμαστε ο Δήμος που θα μας φεύγουν 
περισσότεροι. Είναι κάτι πάντως το οποίο μας έχει προβληματίσει και το οποίο συζητήθηκε 
εκτενέστερα και στην ΚΕΔΕ και έχουμε κάνει διάβημα στον Υπουργό να κοιτάξει λίγο την διαδικασία 
έτσι ώστε να υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη τουλάχιστον του Δημάρχου ή εν πάση περιπτώσει των 
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Διευθυντών για να μπορούν να μετακινηθούν οι άνθρωποι. 
 Επίσης, να ενημερώσω ότι μέχρι τέλη Μαρτίου 2020 μπορούν όλοι οι κάτοικοι και όλοι οι 
ιδιοκτήτες ακινήτων στον Δήμο μας να έρθουν και να δηλώσουν τα τετραγωνικά τους χωρίς καμία 
επιβάρυνση. Είναι για πρώτη φορά μία πολύ σημαντική ρύθμιση η οποία έχει γίνει. Καλό είναι να 
ενημερώσετε όσο το δυνατόν περισσότερους ανθρώπους ότι μπορούν να τακτοποιήσουν 
λανθασμένες χρεώσεις για οποιονδήποτε λόγο είχαν γίνει χωρίς να πληρώσουν απολύτως τίποτα και 
χωρίς να τα βρίσκουν οι κληρονόμοι μπροστά τους. Γιατί όποιος πάει να μεταβιβάσει κάποια στιγμή 
ένα ακίνητο στα παιδιά του για τον οποιονδήποτε λόγο, χρειάζεται να πληρώσει πολλές φορές 
υπέρογκα ποσά σε ΤΑΠ και σε δημοτικά τέλη τα οποία αυτή τη στιγμή μέχρι τέλη Μαρτίου μπορεί 
κάποιος να το κάνει εντελώς ατελώς, χωρίς να πληρώσει απολύτως τίποτα. Σαφώς από την 
ενημέρωση βέβαια μετά τα δημοτικά τέλη θα περάσουν μέσα στη ΔΕΗ και θα έρχονται με τον σωστό 
αριθμό των τετραγωνικών που θα δηλωθεί. 
 Προτελευταία ανακοίνωση. Να ενημερώσω για την κοπή της πίτας του Δήμου μας. Ο Δήμος 
μας θα κόψει την πίτα του σε συνεργασία πάντα με τον Σύλλογο Εργαζομένων, όπως είθισται να 
γίνεται όλα αυτά τα χρόνια στο Δημαρχείο μας την Παρασκευή 7 Φεβρουαρίου το μεσημέρι. Το λέω 
σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, θα πάρετε και πρόσκληση αλλά σας ενημερώνω έτσι για να 
κάνετε τον προγραμματισμό σας. 
 Τελευταία ανακοίνωση. Βρίσκομαι σε μεγάλη χαρά που σας μοίρασα το ιστορικό λεύκωμα του 
Δήμου μας, ένα πόνημα το οποίο έγινε ύστερα από σκληρή δουλειά και με πολλές εργατοώρες που 
αφιέρωσαν αρκετοί άνθρωποι στον Δήμο μας. Για να μην σας κουράσω και να μην ξεχάσω και 
κάποιον, αναφέρονται τα ονόματα μέσα στην σελίδα του λευκώματος, η Επιτροπή η οποία είχε 
ασχοληθεί με το λεύκωμα, οι Αντιδήμαρχοι τότε οι οποίοι ήταν αρμόδιοι και βέβαια, η κ. Γκούμα και η 
κ. Ζιαμπάρα που κυρίως έβαλαν τις τελευταίες πινελιές στις φωτογραφίες και στα κείμενα τα οποία 
χρειάζονταν ένα ρετουσάρισμα. 
 Καλή χρονιά και πάλι, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. 
Θέλω να κάνω και εγώ δύο ανακοινώσεις. Κατ' αρχάς, και εγώ να συγχαρώ τον στρατηγό Φλώρο για 
τα καθήκοντα που έχει λάβει πλέον τα πολύ σημαντικά και σε μία περίοδο πάρα πολύ τεταμένη. 
Ευχόμαστε να είναι σιδεροκέφαλος και ευλογημένος. 
 Και η δεύτερη ανακοίνωση που θέλω να κάνω είναι ότι σας μοιράστηκαν κάποιοι φάκελοι που 
έχουν κωδικούς και λάβατε και την ανακοίνωση μέσω e-mail που σας στείλαμε. Είναι για την 
εφαρμογή e-dhmotikos που αφορά τους Δημοτικούς Συμβούλους. Μπαίνοντας σε μία ψηφιακή εποχή 
όπου πρέπει να κάνουμε όλοι τις εργασίες μας με περισσότερο σεβασμό στο περιβάλλον, μειώνοντας 
το χαρτί αλλά και πιο γρήγορα μέσω των ψηφιακών υποδομών, είναι μία εφαρμογή που θα είναι καλό 
να την εφαρμόσουμε, θα βοηθήσει και στη λειτουργία της συζήτησης των θεμάτων αλλά και του 
Δημοτικού Συμβουλίου γενικότερα και ελπίζω ότι η συγκεκριμένη εφαρμογή θα μας πάει ένα βήμα πιο 
μπροστά. 
 Αυτά είχα να πω εγώ, και θα ξεκινήσω με τις ανακοινώσεις. 
 Από τους επικεφαλής θέλει κάποιος; Να το πάμε χωριστά για να γίνεται καλύτερα, γιατί αν έχει 
κάποιος μία ανακοίνωση, δεν θα μπορείτε εσείς να διακόπτουμε για να απαντάτε. 
 Κύριε Τίγκα, θέλετε ανακοίνωση; Παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Θα ήθελα κατ' αρχήν να συγχαρώ και εγώ την εκλογή της νέας Προέδρου της Ελληνικής 
Δημοκρατίας. Είναι ένα πολύ σημαντικό γεγονός όχι γιατί εκλέχτηκε γυναίκα και όχι άνδρας, γιατί εγώ 
δεν πιστεύω ότι υπάρχουν διαφορές, αλλά για το ότι πρώτη φορά εκλέχτηκε, είναι σημαντικό το 
γεγονός, και μάλιστα με αυτή την πλειοψηφία που νομίζω είναι ιστορική για το Ελληνικό Κοινοβούλιο, 
με 261 ψήφους. Της ευχόμεθα να έχει καλή επιτυχία στο έργο της. 
 Επίσης, θα μου επιτρέψετε να συγχαρώ την προαγωγή στο βαθμό του Στρατηγού και 
ανάληψη των καθηκόντων του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ στον συντοπίτη μας τον κ. Φλώρο και να του ευχηθώ 
ολόψυχα να είναι επιτυχημένη η παρουσία του στον ύψιστο θεσμό των Ενόπλων Δυνάμεων και, 
δεδομένου ότι η περίοδος που περνάμε με τους αδίστακτους γείτονες είναι πάρα πολύ δύσκολη, 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
8 

νομίζω ότι έχει έργο σημαντικό και εκείνο που  μπορούμε να κάνουμε όλοι μας είναι να τον 
συνοδεύουμε με τις ευχές μας. Συγχαρητήρια θερμά λοιπόν. 
Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος άλλος από τους επικεφαλής; Οχι. 
Η κ. Παρίση έχει ζητήσει τον λόγο. 
ΠΑΡΙΣΗ: Καλή χρονιά σε όλους. Να συγχαρώ και εγώ τον κ. Φλώρο τον οποίον τυχαίνει να γνωρίζω 
προσωπικά και θεωρώ ότι είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που έχει αναλάβει αυτή τη θέση αυτή την 
περίοδο ο κ. Φλώρος.  
 Και να προχωρήσω σε κάποιες ανακοινώσεις που έχω να κάνω. Θα ήθελα να ενημερώσω ότι 
ολοκληρώθηκε η πλήρης ανακατασκευή των παιδικών χαρών τριών παιδικών σταθμών του 
ΔΟΧΜΕΠΑ. Το έργο υλοποιήθηκε με πόρους τους οποίους εξασφάλισε ο ΔΟΧΜΕΠΑ από την 
Περιφέρεια Αττικής με τη συγχρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και 
για το όλο έργο ασχολήθηκε, μας βοήθησε βασικά το Γραφείο Προγραμματισμού του Δήμου και η 
Τεχνική Υπηρεσία η οποία έκανε τις μελέτες. 
 Ετσι λοιπόν, έχουμε τρεις ολοκαίνουργιες παιδικές χαρές. Υπάρχουν κάποιες μικρές 
λεπτομέρειες που θα πρέπει να γίνουν, θα τα λήξουμε και αυτά και θα είναι έτοιμες. 
 Δεύτερον: Σήμερα υπογράφτηκε η ΚΥΑ με την οποία ο 4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός ο οποίος 
βρίσκεται στο Νοσοκομείο ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ περιέρχεται στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού για 9 χρόνια. 
Αυτό είναι μία βασική προϋπόθεση για να μπορέσουμε να πάρουμε κάποια χρήματα που δίνει το 
Υπουργείο Εσωτερικών για την προσαρμογή στο Π.Δ. 99. 
Τα έργα τα οποία έχουν γίνει μέχρι τώρα, έχουν γίνει με πόρους του ΔΟΧΜΕΠΑ. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει τον λόγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Εγώ θα περιοριστώ σε δύο ανακοινώσεις. Οι ευχές, 
με κάλυψε ο Δήμαρχος, δεν θα τις επαναλάβω. 
 Εκ μέρους του ΔΟΠΑΠ, στις 2 Φεβρουαρίου θα διεξαχθεί ο 21ος Αγώνας Βουνού "Ο 
ΥΜΗΤΤΟΣ" που τον διοργανώνει ο ΔΟΠΑΠ σε συνεργασία με την ΕΑΣ του ΣΕΓΑΣ. Θα ξεκινήσει στις 
10.00 από το Λόφο Τσακού, από το καινούργιο γήπεδο που έχουμε φτιάξει και θα τερματίσει εκεί. 
Είστε όλοι καλεσμένοι. Θα έρθει και σχετικό e-mail σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. 
 Και δεύτερη εκδήλωση, στις 6 Φεβρουαρίου ημέρα Πέμπτη και ώρα 13.00 ο ΔΟΠΑΠ θα κόψει 
την βασιλόπιτα για τους εργαζόμενους στο ΠΟΚΕΠΑ Ελ. Βενιζέλου 1. Και εκεί είστε καλεσμένοι όλοι 
και εκεί θα προσπαθήσουμε να σας στείλουμε την σχετική πρόσκληση. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
Τον λόγο έχει η κ. Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Καλή χρονιά. Τον τελευταίο καιρό όλο και πιο συχνά 
σημειώνονται περιστατικά με θανάτους μικρών ζώων από φόλες, όπως έχουν αυξηθεί και οι 
απόπειρες. Δηλαδή φαγητά δολώματα, δηλητηριασμένα, αφημένα σε πάρκα και πεζοδρόμια της πόλης 
μας. Το φαινόμενο είναι γενικευμένο δυστυχώς όμως τόσο στο Χολαργό όσο και στου Παπάγου 
καταγράφονται περιστατικά ολοένα και περισσότερα. Το θέμα απασχολεί αρκετά μεγάλη ομάδα 
συνδημοτών μας όπως και εμάς. Δεν μπορούμε να το επιτρέπουμε, να το παρακολουθούμε και απλά 
να μένουμε θεατές. 
 Αντί λοιπόν να ρωτήσουμε τί προτίθεται να κάνει η Δημοτική Αρχή θέλουμε να προτείνουμε 
κάποιες πρώτες δράσεις και πιθανές λύσεις που θα μπορούσατε να προωθήσετε. 
 Στο κομμάτι της ευαισθητοποίησης προτείνουμε την εκπόνηση προγραμμάτων φιλοζωίας σε 
συνεργασία με εκπαιδευτικούς, εκπαιδευτές μικρών ζώων και κτηνιάτρους μέσα στα σχολεία. 
Προτείνουμε δράσεις ενημέρωσης για τους δημότες από την ιστοσελίδα του Δήμου και τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης όπου θα αναφέρεται αναλυτικά και η σχετική νομοθεσία. 
 Προτείνουμε την προμήθεια ειδικών σιροπιών και αντίδοτων από τον Δήμο και παροχή σε 
προνομιακές τιμές μέσω τοπικών φαρμακείων στους δημότες ιδιοκτήτες τετράποδων με παράλληλη 
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ενημέρωσή τους για τα συμπτώματα και τις πρώτες βοήθειες που μπορούν να παράσχουν. 
 Τέλος, προτείνουμε την προμήθεια και τοποθέτηση ταϊστρων σε αρκετά φωτεινά με ειδική 
σήμανση σημεία του Δήμου. Θα πρέπει δε να τονιστεί ότι μόνον εκεί θα επιτρέπεται το τάισμα των 
αδέσποτων ώστε όπου αλλού εντοπίζεται φαγητό να θεωρείται αυτομάτως ύποπτο και να αποσύρεται 
από τους οδοκαθαριστές και ευαισθητοποιημένους συμπολίτες μας. 
 Κύριε Δήμαρχε, σας κάνουμε έκκληση να συγκαλέσετε το Συμβούλιο Πρόληψης 
Παραβατικότητας του Δήμου μας να σχεδιάσει και να εκπονήσει τις προαναφερόμενες προτάσεις, 
δράσεις ή και άλλες παρόμοιες. Η ψυχολογία ενός ανθρώπου που βάζει παγίδες θανάτου για τα μικρά 
ζώα δεν απέχει από αυτή του δολοφόνου. Αλλωστε, έρευνες αναφέρουν για υψηλά ποσοστά 
δολοφόνων ή και βιαστών που πρώτα είχαν κακοποιήσει ζώα. Είναι υποχρέωση όλων μας να 
δράσουμε άμεσα ώστε, αν όχι να δώσουμε τέλος, τουλάχιστον να ελαχιστοποιήσουμε την εμφάνιση 
εγκληματικών συμπεριφορών, άρρωστων μυαλών που δυστυχώς υπάρχουν και στην πόλη μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να απαντήσω σε αυτά τα οποία ανέφερε η κ. Χαμηλοθώρη ότι την Παρασκευή 
που μας πέρασε συνεδρίασε η πενταμελής Επιτροπή του Δήμου μας για τα αδέσποτα. Τα δύο θέματα 
που προτείνετε τα έχει ήδη αποφασίσει η πενταμελής Επιτροπή, ήταν και στην ημερήσια διάταξη. Για 
το θέμα με τις ταϊστρες είναι μια διαφωνία που έχουμε γιατί ακριβώς εμείς λέμε ότι αν βάλουμε 
ταϊστρες θα πηγαίνουν και θα βάζουν φόλες εκεί και θα πολλαπλασιαστεί το πρόβλημα. Οπότε εμείς 
δεν είμαστε της άποψης και δεν πρόκειται να αλλάξουμε να βάλουμε ταϊστρες σε διάφορα σημεία 
στον Δήμο μας. Εχουμε βάλει κάποιες ποτίστρες όμως, γιατί εκεί που είναι το νερό δεν είναι... Και θα 
συνεχίσουμε να βάλουμε και άλλες ποτίστρες. Σε αυτό συμφωνούμε. Ο καθένας έχει μια διαφορετική 
άποψη. Δεν σημαίνει ότι θα πρέπει όλοι να συμφωνούμε. Σεβαστές οι προτάσεις της κ. Χαμηλοθώρη 
αλλά είπα, τα θέματα ευαισθητοποίησης και αυτά αποφασίστηκαν ήδη από την Επιτροπή και θα 
τρέξουν. Και φυσικά δε νομίζω ότι έχει καμία σχέση το θέμα της πρόληψης παραβατικότητας της 
Επιτροπής. Δε νομίζω ότι θα αλλάξει κανένας από αυτούς που μισούν τα τετράποδα και κάνουν αυτή 
την εγκληματική ενέργεια το να πάνε να ρίξουν φόλες, γιατί προσωπικά για εμένα αυτό είναι, και δε 
νομίζω ότι θα αλλάξει με το να συνεδριάσει η Επιτροπή της Παραβατικότητας. Θα αλλάξει κάνοντας 
ευαισθητοποίηση, πηγαίνοντας μέσα στα σχολεία, μαθαίνοντας από μικρά, γιατί η αλήθεια είναι μόνο 
από μικρούς μπορούμε να κερδίσουμε όταν θα μάθουν σε μικρή ηλικία κάποιοι να αγαπάνε τα ζώα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Δήμαρχε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώμη κ. Πρόεδρε. Αναφέρατε κ. Δήμαρχε τα δύο. 
Ποιά δύο; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα δύο πρώτα που είπατε, οι δράσεις. Εχετε το χαρτί και τα διαβάσατε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. 
Επίσης τον λόγο έχει ζητήσει ο νέος Αντιδήμαρχος, ο κ. Υφαντής. Κύριε Υφαντή, συγχαρητήρια στα 
νέα σας καθήκοντα. Είμαστε βέβαιοι και λόγω της εμπειρίας που έχετε στο κομμάτι το αθλητικό πολλά 
χρόνια στα γήπεδα ότι θα τα καταφέρετε επάξια.  
 Κύριε Πετράκη, επίσης και εσείς συγχαρητήρια τα νέα σας καθήκοντα. Θα θέλατε τον λόγο 
μετά τον κ. Υφαντή; Βεβαίως. 
 Κύριε Υφαντή, έχετε τον λόγο. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Καλή χρονιά και από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο Ηλία 
Αποστολόπουλο για την μεγάλη τιμή που μου έκανε να με ορίσει Αντιδήμαρχο Αθλητισμού και 
Εξυπηρέτησης του Πολίτη και να υποσχεθώ σε όλους εδώ σήμερα αλλά περισσότερο στον κόσμο που 
με στήριξε στις εκλογές που πέρασαν αλλά και όλους τους δημότες ότι θα δουλέψω σκληρά ώστε να 
φανώ αντάξιος των προσδοκιών όλων. 
 Οι τομείς του Αθλητισμού αλλά και της Εξυπηρέτησης του Πολίτη είναι τομείς 
καθημερινότητας με θέματα που εναλλάσσονται και απαιτούν την συνεχή προσοχή και άμεση δράση 
μας. Ο ρόλος που μου ανατέθηκε είναι σημαντικός και θα τιμήσω με τον λόγο και τις πράξεις μου 
αυτή την εμπιστοσύνη. 
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Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Υφαντή. 
Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκης, Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα, καλή χρονιά. Θα ήθελα να μεταφέρει και τις προσωπικές μου ευχές στον κ. 
Φλώρο η σύζυγος η κ. Τσικρικώνη για την πολύτιμη θέση που έχει αναλάβει στις Ενοπλες Δυνάμεις, 
σε αυτόν τον δύσκολο καιρό που περνάμε.  
 Κατά τα άλλα, να ευχαριστήσω και εγώ τον κ. Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη που μου έδειξε 
και από εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας να αναβαθμιστώ σε Αντιδήμαρχο Πολιτικής 
Προστασίας. Νομίζω ότι θα τα καταφέρω έχοντας μία εμπειρία από την ΔΑΠΑΧΟ και από την όλη 
ενασχόλησή μου στον Δήμο μας, νομίζω ότι θα μπορέσω να ανταπεξέλθω στα δύσκολα καθήκοντα 
της Πολιτικής Προστασίας. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πετράκη. Καλή επιτυχία και στους δύο. 
Θέλει κάποιος άλλος τον λόγο στο στάδιο των ανακοινώσεων; Οχι. 
 Ο κ. Ρεκλείτης έχει ζητήσει τον λόγο να κάνει μία ερώτηση και μετά η κ. Σιώτου και μετά ο κ. 
Ανυφαντής. Οπότε έχουμε τρεις ερωτήσεις και περνάμε μετά στα θέματα. 
 Παρακαλώ, κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Καλησπέρα. Για να μη μένει και τίποτα, επειδή στο Δημοτικό Συμβούλιο συζητάμε 
διάφορα θέματα, για να μη μένει κάτι εκκρεμές, είχε ανακοινώσει ο κ. Δήμαρχος ότι θα συναντηθεί με 
εκείνο το θέμα που είχε γίνει με την διακοπή του φυσικού αερίου με την εταιρεία παροχής και θα την 
συνέτιζε. Να μας ενημερώσει γι' αυτή την εξέλιξη, τί έγινε με την συνάντηση αυτή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλλον δεν θυμάστε καλά. Είπα ότι έχει ραντεβού ο κ. Πετράκης την επόμενη ημέρα 
εδώ στο Δημαρχείο και θα ερχόντουσαν από την εταιρεία φυσικού αερίου. Ετσι, για να τα λέμε τα 
πράγματα όπως ακριβώς είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πετράκης θέλει τον λόγο για να απαντήσει. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οντως συναντηθήκαμε εγώ και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου με τον οικονομικό 
Διευθυντή τον κ. Διαμαντόπουλο και την Διευθύντρια Μάρκετινγκ την κ. Ράπτη. Είπαν ότι είναι μία 
αστοχία της ΕΔΑ. Επειδή έσπασε η ΔΕΠΑ σε φυσικό αέριο και σε ΕΔΑ, είπαν ότι είναι μία αστοχία της 
ΕΔΑ. Το πρόβλημα είχε δημιουργηθεί σε όλους τους Δήμους γι' αυτό και ζήτησαν συναντήσεις με 
όλους τους υπευθύνους των Δήμων για να "εξηγήσουν" ότι δεν φταίει το φυσικό αέριο αλλά φταίει η 
ΕΔΑ για την διακοπή.  
 Εμείς περιμένουμε ακόμα επιστολές που ζήτησε ο κ. Γενικός, να μας το δώσουν και εγγράφως 
αυτό για να το καταθέσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Αυτό, ευχαριστώ. Ο,τι άλλο θέλετε, στην διάθεσή σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, θέλετε να τοποθετηθείτε πάνω στο θέμα του φυσικού αερίου; Παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Θέλω να πω κάτι συμπληρωματικά. Επειδή είχαμε στείλει μία επιστολή στην ΔΕΠΑ για το 
φυσικό αέριο, θα πρέπει να ξέρουμε ότι το φυσικό αέριο στον Δήμο μας ξεκινάει από την Δοϊράνης 
και πηγαίνοντας από το Χολαργό προς Αγία Παρασκευή φτάνει μέχρι την Σύμης. Εκείνο το κομμάτι 
είναι που δεν έχει παροχή καθόλου φυσικού αερίου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, συγγνώμη μόνο να σας πω. Είναι συγκεκριμένο, δεν ήσασταν στη 
συνεδρίαση, αφορά το θέμα με τη διακοπή των παροχών φυσικού αερίου στα σχολεία μόνο. Αυτό. 
 Η κ. Σιώτου έχει τον λόγο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Και εγώ θα απηύθυνα την ίδια ερώτηση στον κ. Δήμαρχο γιατί νόμιζα ότι όντως θα 
συναντηθεί με τον Διευθυντή της ΔΕΠΑ, αλλά καλύφθηκα. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανυφαντής έχει τον λόγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Αφού εκφράσω και εγώ τις ευχές μου για καλή χρονιά και 
καλή θητεία εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και για το 2020, να εκφράσω τα συγχαρητήριά μου για την 
ανάληψη των καθηκόντων του στρατηγού Φλώρου ως νέος Αρχηγός του ΓΕΕΘΑ. Επίσης, να 
εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους δύο νέους Αντιδημάρχους και τους εύχομαι καλή θητεία.  
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 Και θα ήθελα να προβώ σε δύο - τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτησή μου έχει να κάνει επ' 
αφορμή της ανακοίνωσης του κ. Δημάρχου όσον αφορά την κινητικότητα. Θα ήθελα να ρωτήσω 
πόσοι κύκλοι κινητικότητας έχουν γίνει από το 2018 και το 2019 στο Ελληνικό Δημόσιο και κατ' 
επέκταση και στους ΟΤΑ και σε πόσους από αυτούς πήρε μέρος ο Δήμος, δηλαδή άνοιξαν θέσεις για 
τον Δήμο. Δηλαδή έγιναν τρεις κύκλοι το 2018 και τρεις κύκλοι το 2019; Αριθμητικά και μόνο. Και σε 
ποιές ανοίχτηκαν θέσεις για τις Υπηρεσίες του Δήμου; Γιατί όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Δήμαρχος, η 
κινητικότητα αφορά το προσωπικό του Δήμου και επικαλούμαστε συνέχεια ότι το προσωπικό του 
Δήμου εδώ δεν επαρκεί για πάρα πολλές εργασίες όπως είναι και τα θέματα που έχουμε μετά. Η 
πρώτη μου ερώτηση επ αφορμή αυτής της ανακοίνωσης του Δημάρχου. 
 Η δεύτερη έχει να κάνει με το εξής: Γίναμε όλοι θεατές στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά 
και όχι μόνο, για τις φθορές που προκλήθηκαν στο 1ο Λύκειο Χολαργού και για όλες αυτές τις φθορές 
και για τη μήνυση που κατέθεσε ο Αθλητικός Σύλλογος κατά παντός υπευθύνου. Θα ήθελα να 
ρωτήσω αν ξέρετε περίπου, αν έχετε έρθει σε μία επαφή με τον ΓΑΣ να δούμε τί ύψους είναι οι 
ζημιές, αν ξέρετε. Δεύτερον, αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραμμα, αν αυτές οι ζημιές θα καλυφθούν 
από τον Δήμο ή από τον ΓΑΣ και σε τί χρονοδιάγραμμα από τον ΓΑΣ. Και τρίτον, ήταν φθορά μόνο 
αθλητικού υλικού ή ήταν και εγκαταστάσεων; Αν ήταν και εγκαταστάσεων, γιατί δεν γνωρίζω, 
ερώτηση κάνω, μήπως έπρεπε να προσφύγουμε και εμείς στη δικαιοσύνη; Αυτή είναι η ερώτησή μου. 
 Και η τελευταία ερώτησή μου έχει να κάνει σχετικά με την επιστολή προς τους μαθητές και 
τους γονείς τους της Διευθύντριας κ. Τζίκα εδώ στο 1ο Δημοτικό. Γίναμε όλοι κοινωνοί ενός θέματος 
περί της σταθερής τηλεφωνίας όσον αφορά για το σχολείο, ότι δεν υπάρχει τηλέφωνο και επικοινωνία 
με το σχολείο και τους μαθητές τους τελευταίους 2 - 2,5 μήνες αν θυμάμαι καλά. Η Σχολική Επιτροπή 
το ήξερε το πρόβλημα; Είναι θέμα της Σχολικής Επιτροπής; Πληρώνουμε κεντρικά και άλλους 
λογαριασμούς WIND μέσω της Σχολικής Επιτροπής σε άλλα σχολεία; Παρουσιάστηκε μόνο στο 1ο 
Δημοτικό αυτό το θέμα; Και αν ναι, γιατί η Σχολική Επιτροπή δεν ενέργησε 2,5 μήνες και αυτή τη 
στιγμή ένα ολόκληρο σχολικό συγκρότημα είναι χωρίς τηλέφωνα; 
 Δεν είναι μόνο το θέμα ότι είναι καταγγελτικό. Είναι απορίες που έχει ο μέσος δημότης. Είναι 
απλές απορίες. Δηλαδή γιατί; Ενα γιατί. Εγώ αυτά θα ήθελα, και καλή αρχή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα θέματα κινητικότητας που αναφέρει το ψηφιακό οργανόγραμμα του Δήμου, για 
να μπορέσεις να μπεις στην κινητικότητα έπρεπε να έχεις ένα ψηφιακό οργανόγραμμα, ο Δήμος μας 
λοιπόν το ψηφιακό του οργανόγραμμα το ετοίμασε στις 6.11.2018. Η πρώτη κινητικότητα που άνοιξε 
και μπορούσαμε να συμμετέχουμε είναι η κινητικότητα στην οποία μπήκαμε. Αρα δεν μπορούσαμε να 
συμμετέχουμε πιο πριν σε καμία κινητικότητα, γιατί ακριβώς πρώτα απ' όλα αν θα θυμάστε ότι είχαμε 
κάνει αναμόρφωση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας το 2018 που ψηφίσαμε καινούργιον 
Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας που περιμέναμε τουλάχιστον 5-6 μήνες για να εγκριθεί και να πάρει 
ΦΕΚ, μόλις πήρε ΦΕΚ το φθινόπωρο του 2018 μετά από ένα μήνα ετοιμάστηκε το ψηφιακό 
οργανόγραμμα. 
 Περιττό βέβαια να σας πω ότι κανένας υπάλληλος από τον Δήμο δεν έφυγε σε όλες τις 
κινητικότητες οι οποίες έχουν τρέξει μέχρι σήμερα. Δεν χάσαμε δηλαδή κανέναν υπάλληλο. 
 Για τις φθορές του 1ου Λυκείου Χολαργού που αναφέρετε, έχω διαμηνύσει και μέσω της 
Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και μέσω του Αντιδημάρχου αλλά και στην ίδια τη Διευθύντρια 
την κ. Σχιστού που την βλέπω από κάτω, ότι ο Δήμος δεν πρόκειται να πληρώσει cent για τις ζημιές 
που έκαναν όποιοι τις έκαναν μέσα στο σχολείο. Το να πηγαίνεις και να σπας έναν προτζέκτορα ο 
οποίος έχει μπει πριν 5-6 μήνες στο σχολείο, εγώ δεν μπορώ να το φανταστώ ποιός άφησε το 
δικαίωμα. Γιατί αν δεν το έκανε μαθητής και το έκανε κάποιος τρίτος, κάποιος μαθητής όμως του 
άφησε το δικαίωμα να μπει σε αυτή την αίθουσα και να το σπάσει. Αρα λοιπόν, όλες οι φθορές δεν 
υπάρχει περίπτωση να αποκατασταθούν από τον Δήμο. Οι γονείς που είναι υπεύθυνοι των παιδιών 
που έκαναν την κατάληψη ας πληρώσουν και μια φορά όλες τις ζημιές τις οποίες έχουν κάνει οι 
μαθητές που έκαναν την κατάληψη. Και αυτό θα εφαρμοστεί πλέον αυστηρότατα σε κάθε κατάληψη 
η οποία θα γίνεται. Οποτε θα γίνεται κατάληψη και θα υπάρχουν φθορές, δεν θα σβήνουμε ούτε τα 
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συνθήματα. Η εντολή που δίνω στις Υπηρεσίες είναι, τα συνθήματα που βρίζουν, δεν θα τα σβήνει ο 
Δήμος. Ας πληρώσουν οι γονείς ανθρώπους να πάνε να βάψουν τα συνθήματα που έγραψαν τα παιδιά 
τους ή όποιος άλλος του επέτρεψαν τα ίδια τα παιδιά τους να μπει μέσα στο σχολείο. 
 Για το θέμα του 1ου Δημοτικού, είναι νομίζω ξεκάθαρο ότι μιλάτε για μία ευθύνη που φεύγει 
από τη σφαίρα ευθύνης του Δήμου, εκτός και αν πιστεύετε ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τα 
τηλέφωνα, και δε ξέρετε ότι για τα τηλέφωνα είναι υπεύθυνοι οι Οργανισμοί Τηλεπικοινωνιών που 
λέγονται COSMOTE και μετέπειτα όλοι οι πάροχοι που σου δίνουν το τηλέφωνο. Το αν έχει κινηθεί η 
Σχολική Επιτροπή από τότε που την ενημέρωσε... Και δεν καταλαβαίνω γιατί είναι αρμοδιότητα 
Σχολικής Επιτροπής. Οταν χαλάει ένα τηλέφωνο στο σπίτι σας, είναι αρμοδιότητα του Δήμου; Ο 
Δήμος φταίει; Οταν χαλάει ένα τηλέφωνο στο οποιοδήποτε κτίριο του Δήμου μας φταίει ο Δήμος; 
Οχι. 
 Αρα, όπως η Σχολική Επιτροπή προσπάθησε να δώσει λύση τόσες ημέρες και τόσον καιρό με 
τα τηλέφωνα, το ίδιο θα κάνει και Διευθύντρια. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να το κάνει ο Πρόεδρος 
της Σχολικής Επιτροπής και να μην το κάνει η Διευθύντρια. Οπως ο κ. Πετράκης έστειλε 10 φορές 
τηλέφωνα και μηνύματα και τον έγραφαν, το ίδιο θα μπορούσε να κάνει και η Διευθύντρια. 
 Δεύτερον: Από την πρώτη στιγμή της προτάθηκε να της δώσει κινητό τηλέφωνο για να 
εξυπηρετείται το σχολείο. Τουλάχιστον αυτά ξέρω, μπορεί να τα πει καλύτερα ο κ. Πετράκης που 
ξέρει το θέμα. Πάντως, η ενημέρωση που έχουμε σήμερα είναι ότι υπήρχε μία απεργία στον ΟΤΕ -
COSMOTE λέγεται πλέον- 28 ημερών περίπου, κ. Πετράκη; Αρα γι' αυτόν τον λόγο δεν ερχόντουσαν 
για να επισκευάσουν τη ζημιά η οποία υπήρχε. 
 Να σας ενημερώσω ότι τα προβλήματα με τα τηλέφωνα είναι πολύ συχνά στην πόλη μας. Στο 
Δημαρχείο κάθε 15-20 ημέρες κάτι γίνεται απέναντι με το σταθμό που έχουμε εδώ και παίρνουμε 
τηλέφωνο, το καφάο που υπάρχει, και για λίγες ώρες χάνεται το τηλέφωνο, χάνεται το ίντερνετ, 
αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα. 
 Ειλικρινά δεν ξέρω πού ακριβώς και πώς μπορεί να δοθεί μία λύση με όλους τους Οργανισμούς 
Κοινής Ωφελείας που οι περισσότεροι κιόλας δεν ανήκουν και κρατικά, έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι 
ένα τεράστιο πρόβλημα. Το θέμα πάντως είναι ότι σήμερα που συζητάμε τουλάχιστον έχει δοθεί μία 
λύση, έχει δοθεί τηλέφωνο απ' ότι ξέρω στην Διευθύντρια του σχολείου και μπορούν να επικοινωνούν 
μέσω αυτού του τηλεφώνου. 
 Αν θέλει ο κ. Πετράκης να προσθέσει κάτι για το συγκεκριμένο θέμα, πολύ ευχαρίστως να σας 
δώσει μία πιο αναλυτική απάντηση. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μια συμπληρωματική για να μου απαντήσει μια και καλή ο κ. Πετράκης σε αυτό. Κατ' 
αρχήν κ. Δήμαρχε, το σπίτι μου δεν είναι δημόσιο κτίριο, οπότε οι τηλεπικοινωνίες διαφέρουν σε 
δημόσιο κτίριο. 
 Δεύτερον, αυτό που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής: Εγώ δεν ρώτησα... Μα εγώ δεν θα 
αποταθώ στον Δήμο για να μου λύσει το θέμα. Ρωτάω το εξής τότε επάνω σε αυτό που είπατε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... (κάνει παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μισό λεπτό, δεν είπα του Δήμου, είπα της Σχολικής Επιτροπής. Ρωτάω, δεν ξέρω. 
Ερώτηση έκανα. Γι' αυτό είναι ο Πρόεδρος εδώ να μας απαντήσει αν είναι αρμοδιότητά του. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Συγγνώμη, αν χρωστάει τηλέφωνα και το έκοψαν, ναι, είναι 
αρμοδιότητά του. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αυτό θέλω να ρωτήσω, την σύμβαση με την WIND ποιός την έκανε; Προϋπήρχε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολα τα σχολεία είχαν σύμβαση. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, προϋπήρχε η σύμβαση; Πότε έγινε; Και από πού πληρώνονται τα τιμολόγια της 
WIND; Για να ξέρω πού να απευθυνθώ, ποιανού αρμοδιότητα είναι. Εγώ αυτό ρωτώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής να μας απαντήσει. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Από την πρώτη στιγμή λοιπόν που εντοπίστηκε το θέμα με το πρόβλημα στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο το οποίο είναι ένα καλωδιακό πρόβλημα μεγάλο του ΟΤΕ και δεν μπορεί ακόμα ούτε 
ο ΟΤΕ να λύσει το πρόβλημα του καλωδίου, από την πρώτη στιγμή έγινε από την WIND εκτροπή στο 
κινητό τηλέφωνο της κ. Διευθύντριας. Η κ. Διευθύντρια λόγω των μεγάλων όγκων τηλεφωνημάτων 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  
 
  13 

αντιδρούσε γι' αυτό που δεχόταν στο κινητό της τηλέφωνο. Της προτείναμε να της δώσουμε δύο 
κινητά, να υπάρχει ένα γιατί η Διευθύντρια αυτή στη στιγμή στεγάζεται στον 2ο όροφο, να έχει ένα 
στο γραφείο της και ένα στο ισόγειο που είναι στο κτίριο που είναι τα γραφεία των δασκάλων. Δεν τα 
ήθελε. Ηθελε μόνιμη λύση να λυθεί η τηλεφωνία. 
 Παρά τις επανειλημμένες προσπάθειες που έχουμε κάνει να την πείσουμε ότι δεν είναι θέμα 
ούτε της WIND ούτε καμιάς άλλης εταιρείας, δεν ήθελε να πάρει αυτά τα κινητά τηλέφωνα. Νομίζω 
την ίδια πρόταση έκανε και ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, να παραχωρήσει και αυτός ένα κινητό 
τηλέφωνο, πάλι και αυτό δεν το δέχθηκε, με μία κάρτα, που η WIND βέβαια στα δικά μας δύο 
τηλέφωνα είχε πει ότι θα έχει απεριόριστες κλήσεις προς όλους τους παρόχους. 
 Οσον αφορά το θέμα της σύμβασης των σχολείων, θέλοντας να μειώσουμε τα λειτουργικά 
κόστη σε τηλεφωνία και σε κάποια άλλα πράγματα, ζητάγαμε και παίρναμε προσφορές και από την 
WIND και από τη VODAFONE και από την COSMOTE. Παλιά υπήρχε το καθεστώς της COSMOTE. H 
COSMOTE είναι και αυτή μία ιδιωτική εταιρεία πλέον και είπαμε να πάρουμε προσφορές. Στην 
τελευταία προσφορά που πήραμε όταν έληγε το συμβόλαιο με την WIND, που είχαμε πάλι WIND πριν 
από αυτή τη σύμβαση, η προηγούμενη ήταν VODAFONE, η προ-προηγούμενη ήταν COSMOTE, μόνο 
η VODAFONE και η COSMOTE μας έδωσαν προσφορά. Είναι συνολικά για όλα τα σχολεία, δεν είναι 
θέμα πληρωμής, μέχρι σήμερα τα πλήρωνε η Σχολική Επιτροπή όλα τα σχολεία και τώρα που 
ανέλαβαν την διαχείριση οι διευθυντές θα τα πληρώνουν οι ίδιοι οι διευθυντές. Δεν ήταν ουσιαστικά 
θέμα μη πληρωμής του τηλεφώνου αλλά είναι ένα καλωδιακό θέμα που δεν ξέρουμε και δεν μας έχει 
διαβεβαιώσει ακόμη και ο ίδιος ο ΟΤΕ πότε θα λυθεί αυτό το θέμα. Είναι ένα θέμα της γραμμής, είναι 
ένα θέμα που έγινε με την αλλαγή του Δήμου μας από τις καλωδιακές γραμμές σε οπτική ίνα και το 
συγκεκριμένο σχολείο παρουσιάζει αυτή την ιδιαιτερότητα. Μέχρι πρότινος ήταν και το 2ο - 3ο 
επάνω, όπου το ένα γραφείο Διευθύντριας δεν είχε και αυτό τηλέφωνο. Πάλι και αυτό ήταν με το 
πρόβλημα της οπτικής ίνας. Αυτό λύθηκε όμως και όλα λειτουργούν καλά. Αλλά και όλα λειτουργούν 
καλά και στο 1ο Δημοτικό. Απλήρωτο όχι. Πρόβλημα υπάρχει στον ΟΤΕ. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη. 
 
 
 ΘΕΜΑ  1ο 
 
Επικύρωση του υπ' αριθμ. 18/2019 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω την έγκρισή σας; 
Ομόφωνα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να βάλω ένα διαδικαστικό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το πρακτικό; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, επί της διαδικασίας. Για την διαδικασία της 
ημερήσιας διάταξης. Εγώ θα ήθελα, επειδή είναι συγκεντρωμένοι οι γονείς να προτείνω να πάμε λίγο 
πιο μπροστά τα θέματα 6, 8 και 17 τα οποία αφορούν ούτως ή άλλως και αυτά σε σχολεία και δη το 6 
που αφορά στην καθαριότητα των σχολείων σε ιδιωτικά συνεργεία, οπότε θα έλεγα ότι αφού 
ολοκληρώσουμε την συζήτηση του 2ου θέματος να πάμε στα 6ο, 8ο, 17ο, μήπως κάποιοι από τους 
γονείς θέλουν να παραμείνουν και να παρέμβουν και σε αυτά τα θέματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε. 
Παρακαλώ, κ. Κανάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ σκεφτόμουν, και δεν ξέρω πώς το σκέφτεστε, το ανάποδο. Τί περίεργο, ε; Δηλαδή, 
είχαμε συζητήσει και είχαμε πει ότι θα κάναμε... Είχα ζητήσει και είχαμε πει ναι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εμείς δεν είχαμε πει ναι, εσείς είχατε πει ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανάκη, εγώ είμαι αρμόδιος να σας πω που ... Καταλαβαίνω τί θέλετε να πείτε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία, εντάξει, λέω το εξής: Είχα ζητήσει να γίνει εκτός ημερήσιας διάταξης και είχα 
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μείνει με την αίσθηση ότι είχαμε συμφωνήσει. Μπορεί να κάνω και λάθος. Επειδή είναι αρκετά σοβαρό 
θέμα αυτό και θέλει και μια άλλου είδους προσέγγιση κατά τη γνώμη μου, θα πρότεινα να μείνουμε 
στο 2ο αλλά να γίνει -δεν ξέρω αν γίνεται από τον κανονισμό, εσείς θα μας πείτε- με έναν λίγο 
διαφορετικό τρόπο για να μπορέσουμε ακριβώς και να βγάλουμε αποτέλεσμα και όχι απλά να γίνεται 
με μια διαδικασία στην οποία παρ' όλο που την σέβομαι απόλυτα, μιλάει ο Δήμαρχος, σωστά, για 
πολλή ώρα, μιλάει ο υπεύθυνος της Πρωτοβάθμιας και οι υπόλοιποι μιλάμε από 1 λεπτό, άρα δεν 
μπορεί να γίνει μια ουσιαστική συζήτηση για να καταλάβει κάποιος. 
 Ρωτάω λοιπόν αν μπορεί να είναι με έναν τρόπο διαφορετικό ώστε να ακούσουν και να 
ακουστούν οι γονείς που σήμερα είναι εδώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως προς το κομμάτι αυτό, επειδή δεν θέλω να έχει περάσει μία εικόνα, γιατί ειπώθηκε 
αυτό, προτάθηκε, δεν δεσμεύτηκε όμως ούτε ο κ. Δήμαρχος πρώτα ούτε μετά και το Προεδρείο, εγώ 
δηλαδή, ότι θα κάνουμε κάποια ειδική συνεδρίαση. Ετσι και αλλιώς ειδική συνεδρίαση δεν μπορούμε 
να κάνουμε μόνο για το θέμα των σχολείων, διότι δεν προβλέπεται από τον Κώδικα Δήμων & 
Κοινοτήτων. Οι ειδικές συνεδριάσεις είναι συγκεκριμένες, αφορούν 4-5 θέματα που είναι τακτικά κάθε 
χρόνο στη δομή των Δήμων και γίνονται για τον λόγο αυτό. 
 Ως προς το κομμάτι το πώς θα συζητήσουμε το 2ο θέμα, η σημερινή συζήτηση του 2ου 
θέματος έχει μία διαφορά με τα προηγούμενα θέματα που είχαν πάλι σχέση με τα σχολεία. Εχουν 
έρθει από την Ενωση Γονέων λεπτομερείς εισηγήσεις. Οι εισηγήσεις αυτές βρίσκονται στα e-mail 
όλων σας, άρα όλοι είστε προετοιμασμένοι ανά ενότητα που έχουν θέσει από το 1 μέχρι το 7 να 
τοποθετηθείτε για συγκεκριμένα θέματα πάνω στα θέματα των εισηγήσεων και στο τέλος ο κ. 
Δήμαρχος που είναι ο πιο αρμόδιος από όλους να πει ποιά τροπή θα πάρουν τα ζητήματα αυτά και θα 
καταθέσει, αν έχει πρόταση ή δεν έχει στο κομμάτι αν θα συζητηθούν ή αν θα ληφθεί κάποιο άλλο 
μέτρο, για το αν χρειάζεται να γίνει κάτι για τα ζητήματα αυτά. 
 Ετσι θα συζητήσουμε σήμερα τα θέματα. Είναι συγκεκριμένα, έχουν έρθει εισηγήσεις. Θα 
δώσω τον λόγο σε όλους. Πιστεύω να πούμε τα θέματα και να είμαστε όλοι, να έχουμε δηλαδή ουσία 
εφόσον και τα έχουμε μελετήσει. Θα δώσω από 5 λεπτά που είναι πάρα πολύς χρόνος στην κάθε 
εισήγηση, άρα 5 Χ 7 = 35, 35 λεπτά θα τοποθετηθεί μόνο η Ενωση Γονέων, μετά θα έχουν το 
δικαίωμα όλοι οι συνάδελφοι σύμφωνα με τον χρόνο που έχετε να κάνετε τοποθετήσεις και θα 
μπούμε και σε δευτερολογίες εφόσον χρειάζεται. Αν δεν χρειάζεται δεν θα μπούμε σε δευτερολογίες. 
Θα πάμε σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Παρακαλώ, επί της διαδικασίας. Ο κ. Τίγκας έχει ζητήσει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Νομίζω ότι οι εισηγήσεις, οι 6 από τις 7 που είπατε, γιατί τις 6 πήραμε, έρχονται με λάθος 
δρόμο στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πολύ σωστά γράφεται εδώ "συζήτηση" και όχι "λήψη αποφάσεως". 
Αυτό σημαίνει ότι οι προτάσεις της Ενωσης Γονέων έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, σε ένα όργανο 
το οποίο δεν είναι αρμόδιο να αποφασίσει, διότι εμείς αποφασίζουμε με εισηγήσεις της Δημοτικής 
Αρχής. Αυτό τί σημαίνει; Να σας πω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Η πρώτη εισήγηση αφορά 
την Σχολική Επιτροπή. Και σας ερωτώ, εάν υποθέσουμε... Κάνει μία πρόταση η Ενωση Γονέων να 
στελεχώνεται με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εξειδικευμένη γνώση για να βοηθήσουν. Βέβαια, το 
πρώτο ερώτημα που προκύπτει, ποιοί είναι οι άχρηστοι που δεν σας κάνουν εκεί, πέστε μας. Δεν το 
λέμε όμως από λόγους αβρότητος. Ομως το να αλλάξουμε κάποιον από εκεί είναι θέμα απόφασης της 
Δημοτικής Αρχής. 
 Ερχόμαστε στο να κοινοποιούνται τα πρακτικά. Μα και αυτό είναι θέμα της Επιτροπής. Τί 
μπορεί να κάνει το Δημοτικό Συμβούλιο; Αρα, η άποψή μου είναι ότι εάν δεν ερχόμαστε εδώ απλώς 
να δείξουμε ότι σαν Ενωση Γονέων έχουμε απόψεις και προφανώς έχουν απόψεις διότι οφείλω να 
ομολογήσω ότι αυτά που διάβασα ήταν ιδιαίτερα ενδιαφέροντα αλλά ακολουθούμε λάθος δρόμο. Δεν 
πρόκειται να αποφασίσουμε σήμερα να εκδίδει η Σχολική Επιτροπή τα πρακτικά ή να καταγράφονται. 
Αυτά λοιπόν έπρεπε να δρομολογηθούν στη Διοίκηση της Δημοτικής Αρχής και μετά οι εισηγήσεις του 
Δήμου να έρθουν σε εμάς. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Χαμηλοθώρη έχει τον λόγο. 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ δεν κατάλαβα τώρα, 5 λεπτά η κάθε εισήγηση...; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, όσα λέει και ο κανονισμός. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Η κάθε εισήγηση. Αρα λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να μην χρειαστεί ούτε καν. Μπορεί σε ένα λεπτό να την έχουν πει. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Να κάνω την ερώτησή μου; Αρα λοιπόν γύρος από 3 
λεπτών τοποθετήσεις όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρουμε αν θέλουν όλοι. Μπορεί κάποιοι να έχουν καλυφθεί από τις εισηγήσεις. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, αλλά θα πάει έτσι; Δηλαδή θα πάει εισήγηση - 
εισήγηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς θα πάει δηλαδή; Μα εμείς θέλουμε να τους ακούσουμε πιο καλά γι' αυτό δεν το 
βάλαμε ένα και βάλαμε 7 ενότητες. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οι εισηγήσεις οκέυ. Οι τοποθετήσεις μας λέω, θα είναι 
επί κάθε εισήγησης; Δηλαδή...; Ανά θέμα θα πάει; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανά θέμα θα είναι ναι, ναι. Αφού το είπαμε αυτό. Για να κάνει 5 εισηγήσεις, θα κάνουμε 
5 τοποθετήσεις και αν χρειαστεί και δευτερολογίες, ναι. Ο κανονισμός λέει για δευτερολογία. Αν μου 
ζητήσει εμένα ο κ. Ζήκας δευτερολογία, δεν μπορώ εγώ να του την αρνηθώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Αυτό πάντως δεν ήταν σαφές έτσι όπως το έχετε 
καταγράψει. Θα έπρεπε να είχε μπει αναλυτικά θέμα -θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας είπα ακριβώς ότι θα πάμε σαν ένα θέμα διότι είναι συζήτηση των θεμάτων. 
Αυτό σας είπα και εγώ και το είπε και ο κ. Τίγκας και γι' αυτό σας είπα ότι στο τέλος δεν θα πάρουμε 
απόφαση. Αν είναι ο κ. Δήμαρχος που θα συγκεράσει όλο το ζήτημα, μπορεί να πει για κάποιες 
ενέργειες που θα δώσει προς τα αρμόδια όργανα να κάνουν. Αλλά αποφάσεις το Δημοτικό Συμβούλιο 
για πάρα πολλά από αυτά τα θέματα που έχουν έρθει, δεν παίρνει. Τις παίρνουν άλλα όργανα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Πάντως κ. Κουκή εγώ θα έλεγα ότι αυτό για να 
συζητηθεί έτσι έπρεπε να είχαν μπει 7 αυτοτελή θέματα. Δεν μπορεί να είναι ένα θέμα με 7 εισηγήσεις 
και 7 γύρους συζητήσεων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ο κ. Ανυφαντής έχει τον λόγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή αυτά που είπε ο κ. Τίγκας, εμείς διαφωνούμε με τον κ. 
Τίγκα, ξεκάθαρα. Θεωρούμε ότι έπρεπε να είναι συζήτηση και λήψη απόφασης κατόπιν αιτήσεως της 
Ενωσης Γονέων. Θα πρέπει όλα αυτά τα θέματα που για εμάς πολύ σωστά έρχονται και τα στείλατε 
ανά θεματική ενότητα, θα πρέπει να μπουν προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα προς ένα και 
να είναι και λήψη απόφασης, να υιοθετηθούν ανάλογα με τα θέματα, να τοποθετηθούμε ή να 
προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε, αυτή είναι η θέση μας, και αν δεν το κάνετε εμείς προτιθέμεθα να 
τα φέρουμε την άλλη φορά, γιατί κ. Τίγκα δεν είναι μόνο ό,τι φέρνουν οι Υπηρεσίες προς συζήτηση 
και λήψη απόφασης. Μπορούν και οι παρατάξεις να φέρουν. Δηλαδή μπορεί οποιοσδήποτε να κάνει 
μία εισήγηση και να παρθεί μία απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Οπότε, εμείς θέλουμε συζήτηση και λήψη απόφασης ένα προς ένα σήμερα, γιατί είναι πολύ 
σημαντικά τα θέματα. Κακώς πιστεύουμε ότι δεν έχει έρθει σαν μεμονωμένο θέμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου παρ' όλο που είναι πολύ αυστηρά τα πλαίσια του νόμου, δεν λέμε κάτι διαφορετικό, 
τυπικά είστε σωστός, είναι όμως τα θέματα πολύ σοβαρά, αφορούν μία πολύ μεγάλη μερίδα του 
Δήμου και πιστεύουμε ότι μπορούσε να γίνει μία συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου γι' αυτό το θέμα 
έστω και άτυπη, γιατί το φέρατε σαν συζήτηση. Αυτό ακριβώς. 
 Αρα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να είναι... Και να το ψηφίσουμε κιόλας, αν θέλετε, εδώ. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσω τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, πριν όμως θα ήθελα να πω ότι αυτό που λέτε να 
είναι χωριστά δεν ισχύει, για ποιό λόγο; Διότι η συζήτηση αφορά όλα τα θέματα. Συνεπώς εμείς θα τα 
πιάσουμε και όλα να τα πούμε ξεχωριστά για να γίνουν και πιο κατανοητά, όμως όπως καταλαβαίνετε, 
εφόσον είναι συζήτηση, δεν μπορούσαμε να είχαμε 7 θέματα με 7 συζητήσεις. Η συζήτηση είναι 
ενιαία και αφορά όλα τα θέματα της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Τον λόγο έχει ο  κ. Δήμαρχος. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει και φτάσαμε στις καθυστερήσεις. Δεν 
καταλαβαίνω για ποιό λόγο καθυστερούμε την κουβέντα, για ποιό λόγο λέμε πράγματα τα οποία είναι 
εκτός κανονισμού λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου. Εχουμε έναν κανονισμό. Είτε αρέσει σε 
κάποιους είτε δεν αρέσει, ο κανονισμός υπάρχει. Το αν εμείς θέλουμε να προτείνουμε να κάνουμε 
μονοθεματικά Δημοτικά Συμβούλια για θέματα, προφανώς θα ήταν στην άποψή μας να το κάνουμε. 
Δεν το κάνουμε. Και δεν το κάνουμε γιατί σήμερα θα συζητάγαμε μόνο για τα σχολεία, αύριο θα 
συζητάγαμε μόνο για τους παιδικούς σταθμούς, μεθαύριο θα συζητάγαμε μόνο για τα αθλητικά 
σωματεία, μεθαύριο θα συζητάγαμε μόνο για τους πολιτιστικούς συλλόγους. Δεν είναι αυτή 
λειτουργία Δημοτικού Συμβουλίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο ξεκάθαρα... Και αν ήταν λειτουργία θα το 
είχαν προβλέψει και θα το είχαν γράψει και στους κανονισμούς να το κάνουν. 
 Λοιπόν, σεβόμαστε την Ενωση Γονέων που ζήτησε να γίνει μία εκτενέστατη συζήτηση για τα 
θέματα, γι' αυτό βάλαμε ακριβώς την πρόταση όπως μας την έστειλαν, ακριβώς έτσι όπως μας την 
έστειλαν την βάλαμε στην ημερήσια διάταξη. Θα συζητήσουμε τα θέματα λοιπόν. Μην τρέχουμε από 
τώρα πόσην ώρα θα συζητήσουμε. Ας ξεκινήσουμε την κουβέντα να δούμε, να ακούσουμε τί έχουν 
να μας πουν οι άνθρωποι εδώ πέρα και ό,τι προκύψει από την κουβέντα εδώ είμαστε να το 
συζητήσουμε. 
 Και εν πάση περιπτώσει, δε νομίζω ότι καίει κάτι για να πάρουμε σήμερα την απόφαση. Αν 
κρίνουμε ότι κάτι πρέπει να μπει ξεχωριστά για να πάρουμε μία συγκεκριμένη απόφαση εδώ είμαστε, 
αν πειστούμε ότι μπορούμε να κάνουμε κάτι και να καταλήξουμε και να πάρουμε μία απόφαση, ή 
μπαίνει σε ένα άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει δηλαδή τώρα ντε και καλά 
πριν καν ξεκινήσουμε να ακούσουμε να λέμε, θα είναι συζήτηση και λήψη απόφασης. Ολα τα θέματα 
μπορούν να καταλήξουν ανά πάσα στιγμή σε μία απόφαση αν θέλουμε δηλαδή. Αν κρίνουμε ότι είναι 
κάτι αναγκαίο και μπορούμε να το κάνουμε, μπορούμε ανά πάσα στιγμή και σαν εκτός ημερησίας να 
τα περάσουμε και ό,τι θέλουμε, και να τα βάλουμε σε επόμενο Συμβούλιο.  
 Και οι προτάσεις, κ. Ανυφαντή, που είπατε, επειδή το λέτε εν μέρει σωστά, πρόταση μπορείτε 
να κάνετε. Δεν μπορείτε εσείς σαν παράταξη να επιβάλλετε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μπορείτε 
να στείλετε πρόταση και αν κρίνει ο Πρόεδρος ότι η πρότασή σας πρέπει να μπει στην ημερήσια 
διάταξη, μπορεί να μπει. Εγώ δεν κάνω λάθος. Εσείς κοιτάξτε τον κανονισμό και αν κάνω λάθος πέστε 
μου βάσει ποιού άρθρου ότι είμαστε υποχρεωμένοι την πρότασή σας να την βάλουμε. Μόνο αν 
υπογράψετε 11 Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορείτε να ζητήσετε Δημοτικό Συμβούλιο. Και μετά δεν 
μπορείτε να ξαναζητήσετε για 2 μήνες. Είναι γνωστά αυτά, τα γνωρίζουμε όλοι, είμαστε παλιοί εδώ 
μέσα οι περισσότεροι. Απλά όπως λέω, καθυστερούμε να ακούσουμε τους πιο σημαντικούς 
ανθρώπους αυτή τη στιγμή που θέλουν να μας μιλήσουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξάλλου δεν είπαμε... Δηλαδή και αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος, διότι κοιτάξτε να δείτε, 
πολλές φορές δεν υπάρχει και η πολυτέλεια. Πάρα πολλοί από εσάς δεν έρχεστε στις καλές 
συνεδριάσεις. Αν σας βάζαμε και έξι συνεδριάσεις με έξι ξεχωριστά θέματα κάθε μήνα, δεν θα 
παίρναμε απόφαση ούτε για τα δύο. Οπότε, πρέπει να τα συγκεράσουμε όλα όταν παίρνουμε τις 
αποφάσεις και το πώς λειτουργούμε το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσουμε. Δεν είπαμε ότι δεν έχουμε περιθώριο χρόνου. Εχουμε και 
θα τα συζητήσουμε τα θέματα. Δεν έχει σημασία αν θα ήταν ένα ή αν θα ήταν μόνο του. Ξεκινάει ως 
πρώτο θέμα και έχουμε όλο το περιθώριο για να τα συζητήσουμε. 
 Προσήλθε ο κ. Χατζής. 
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 ΘΕΜΑ  2ο 
 
Συζήτηση κατόπιν αιτήσεως της Ενωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού, για θέματα που 
αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, για τη λειτουργία και 
επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών, τη λειτουργία της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, 
τη συντήρηση - επισκευές και ανέγερση των σχολείων, τη δίχρονη προσχολική, το 
προσωπικό καθαριότητας και τραπεζοκομίας, τη φύλαξη των σχολείων, την ασφαλή 
πρόσβαση προς και διέλευση από τα σχολεία κ.α. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ξεκινήσω με την Ενωση Γονέων. Μπορεί όποιος νομίζει από την Ενωση ότι θα 
πρέπει να μιλήσει. Θα μιλάει ένα άτομο ανά εισήγηση, οπότε μπορούν να λάβουν θέσεις εκεί, κοντά 
στα γλυκά. Γνωρίζετε, ξέρετε ότι πριν ξεκινήσετε θα πείτε όνομα, ιδιότητα και για ποιό θέμα θα 
κάνετε την εισήγηση. Και θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους για την παρουσία σας που έχετε έρθει 
από την Ενωση Γονέων, από τους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων, από το εκπαιδευτικό προσωπικό 
αλλά και τους δημότες που βρίσκονται εδώ σήμερα. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Καλησπέρα, είμαι η Μαργαρίτα Ξανθάκη, είμαι η Πρόεδρος της Ενωσης Γονέων του 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Πριν μπούμε στην πρώτη εισήγηση κ. Πρόεδρε, θα ήθελα βάσει των 
όσων ακούσαμε πολύ γρήγορα να πω ότι εμείς προφανώς από το μέγεθος των εισηγήσεων που όλοι 
έχετε ήδη υπόψιν σας δεν πρόκειται να χρειαστούμε 5 λεπτά ανά εισήγηση, οπότε θα σας 
παρακαλέσουμε να εξετάσετε το αν αυτό το χρόνο που θα κερδίσετε από τις δικές μας εισηγήσεις 
μπορείτε να τον δώσετε όταν θα ανοίξετε κατάλογο των ομιλητών που θα χρειαστεί να μιλήσουν 
εκπρόσωποι Συλλόγων Γονέων. Αυτό είναι το πρώτο. 
 Το δεύτερο: Να θυμηθούμε, και θα το πω τώρα στην αρχή για να μην το ξεχάσουμε, έχουμε 
ζητήσει ένα ραντεβού με την Υπουργό Παιδείας για θέματα των σχολείων του Δήμου μας. Είναι τα 
περισσότερα από αυτά που θα συζητηθούν και σήμερα. Οταν λοιπόν μας κλείσει το ραντεβού εμείς θα 
ενημερώσουμε τον Δήμαρχο και τον Αντιδήμαρχο Παιδείας εάν θέλουν να μας συνοδεύσουν να πάμε 
όλοι μαζί επάνω στην Υπουργό. Οταν μας το κλείσει, θα σας ενημερώσουμε. Η Υφυπουργός είναι 
περισσότερο της Πρωτοβάθμιας. Εμείς ζητήσαμε να δούμε την Υπουργό. Μπορούν να μας 
κατευθύνουν. Καλά κάνετε, και ευχαριστούμε. 
 Και τέλος, πριν μπω στην πρώτη εισήγηση, απλά να πω ότι στη συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου που είχαμε φέρει και την έκθεση υλικοτεχνικών όπου εκεί τοποθετηθήκαμε και είπαμε ότι 
κάνουμε μια αρχή, προσπαθούμε να σας ενημερώσουμε για κάποια πράγματα και ότι είχαμε και 
πρόθεση να ζητήσουμε μία συνεδρίαση αποκλειστικά με θέματα παιδείας. Να πω ότι και η δική μας 
αντίληψη ήταν ότι το δεχθήκατε και είπατε ότι, ναι. 
 Επίσης να πούμε ότι δεν είναι κάτι το οποίο θα κάναμε εμείς εδώ. Πολύ κοντινός μας Δήμος, ο 
Δήμος του Βύρωνα το έκανε τον Οκτώβριο με αποκλειστικό θέμα. Τώρα, αν στο μέλλον χρειαστεί, 
μπορούμε και εμείς και εσείς να πάρουμε πληροφορίες, να δούμε πώς το κάνουν οι άλλοι Δήμοι και να 
το κάνουμε και εμείς. 
Ευχαριστώ. 
 Και ξεκινάμε λοιπόν με την εισήγηση για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση των Σχολικών 
Επιτροπών. Σχετικά με την λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών θεωρούμε απαραίτητα τα κάτωθι: 
 Τη σύστασή τους από άτομα που έχουν εμπειρία ή και ενδιαφέρον για τα θέματα της 
λειτουργίας των σχολείων και ικανά για τη σωστή διαχείριση των θεμάτων των Επιτροπών. 
 Την έγκαιρη παροχή και αποστολή εισηγήσεων σχετικών με την ημερήσια διάταξη, της 
Επιτροπής, εννοείται. 
 Ειδικότερα, όταν τα θέματα αφορούν σε οικονομικά, την παροχή όλων των σχετικών 
οικονομικών στοιχείων και μεγεθών που είναι απαραίτητα για να διαμορφωθεί άποψη που θα 
καταλήξει σε εκφορά γνώμης με τον τρόπο που προβλέπεται από τον κανονισμό λειτουργίας των 
Επιτροπών. 
 Ειδικότερα σε ότι αφορά τον ετήσιο οικονομικό απολογισμό να περιέχονται το αντίγραφο 
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βιβλίου εσόδων - εξόδων, συνοπτικός απολογισμός και τα σχετικά δικαιολογητικά. 
 Την καταγραφή των συνεδριάσεών του σε πρακτικά διαθέσιμα σε όλα τα μέλη. 
 Σε ότι αφορά στον χρόνο συνεδρίασης των Σχολικών Επιτροπών να υπάρχει εύλογο χρονικό 
διάστημα από τις συνεδριάσεις της ΔΕΠ και στη συνέχεια του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να 
ελέγχονται τα πρακτικά. 
 Η Ενωση Γονέων Παπάγου - Χολαργού έχει επιδείξει πνεύμα συνεργασίας απέναντι στους 
εκπροσώπους Προέδρους και των δύο Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας. Με αυτό το πνεύμα 
συνεργασίας έχει υποδείξει είτε μέσω των εκλεγμένων εκπροσώπων της στις Επιτροπές είτε διαμέσω 
του Διοικητικού της Συμβουλίου πάρα πολλές φορές στοιχεία για τον τρόπο λειτουργίας της που 
υποδεικνύονται από την υπάρχουσα νομοθεσία. Σαν παράδειγμα μπορούμε να αναφέρουμε το θέμα 
των Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας και το θέμα των Επιτροπών Ελέγχου Κυλικείου. 
 Θεωρούμε απαραίτητο να λειτουργήσουν όλα τα όργανα που είναι υπό τον έλεγχο και την 
αρμοδιότητα των Σχολικών Επιτροπών έτσι όπως προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. 
 Σε ότι αφορά στη χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών, έχουμε να παρατηρήσουμε τα 
εξής: Είναι προφανές ότι η χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ και ΣΑΤΑ δεν είναι αρκετή για τη σωστή 
λειτουργία των σχολείων. Θα δεχθούμε ότι τα τελευταία χρόνια ο Δήμος επιχορηγεί τις Σχολικές 
Επιτροπές με τακτικές και έκτακτες επιχορηγήσεις, με ποσά μεγαλύτερα των παρελθόντων χρόνων. 
Παρ' όλα αυτά εκ του αποτελέσματος, και αναφερόμαστε σε εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, φαίνεται ότι είτε οι επιχορηγήσεις δεν είναι αρκετές για την 
κάλυψη των αναγκών των σχολείων, είτε είναι θέμα διαχείρισης. Θεωρούμε ότι ένας έλεγχος των 
βιβλίων των Σχολικών Επιτροπών θα δώσει απάντηση και εφόσον τεκμηριωθεί η σωστή διαχείριση 
είναι προφανές για εμάς ότι ο Δήμος πρέπει όχι μόνο να αυξήσει τα ποσά επιχορήγησης αλλά και να 
διεκδικήσει από το Κράτος μεγαλύτερα κονδύλια είτε μόνος του είτε μέσω συνεργασίας με άλλους 
ΟΤΑ. 
 Σε ότι αφορά στο θέμα της σωστής διαχείρισης των οικονομικών των Σχολικών Επιτροπών, 
θεωρούμε απαραίτητη την καταγραφή των αναγκών της κάθε σχολικής μονάδας και των σχολικών 
συγκροτημάτων, την κατάταξη των δαπανών με βάση τη σπουδαιότητά τους όπως και την αναζήτηση 
των συμφερότερων προμηθευτών για κάθε μία από τις υπάρχουσες ανάγκες των σχολείων. 
 Τέλος, η επιλογή απευθείας διαχείρισης των κονδυλίων που διατίθενται από τη Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης από διευθυντές, χωρίς να έχουν προϋπολογιστεί με ακρίβεια οι 
ανάγκες των σχολείων και τα έσοδά τους, οδηγεί στη μετάθεση της ευθύνης στις Διευθύνσεις, ενώ 
τυχόν ανεπάρκειες αιτιολογούνται ως προβλήματα διαχείρισης από τους Διευθυντές και υποβαθμίζεται 
ο σημαντικός παράγοντας της υποχρηματοδότησης. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, και εντός χρόνου.  
Το συγκεκριμένο θέμα, για να διευθύνω και λίγο την συζήτηση, είναι ένα γενικό θέμα το θέμα της 
επιχορήγησης. Είναι ένα θέμα όπου θα το δει η Δημοτική Αρχή με τη Σχολική Επιτροπή. 
 Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
Προσήλθε ο κ. Οικονόμου. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος γιατί όντως το πρώτο θέμα δε νομίζω ότι έχει πάρα 
πολύ μεγάλο περιθώριο να συζητήσουμε. Το είπε πολύ σωστά ο κ. Τίγκας, στο πρώτο θέμα θα πρέπει 
να μας πείτε ξεκάθαρα αν πιστεύετε από τα μέλη που έχει προτείνει η Δημοτική Αρχή, γιατί φυσικά 
για τα μέλη που πρότεινε η αντιπολίτευση εγώ δεν μπορώ να σας πω κάτι ούτε μπορώ να πω για τα 
μέλη που προτείνατε εσείς, αν πιστεύετε ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι άσχετοι με τα σχολεία, 
άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν παιδιά, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν μεγαλώσει παιδιά, άνθρωποι οι 
οποίοι δεν είναι νεολαίοι και ήταν πριν από λίγο καιρό στα σχολεία, άνθρωποι οι οποίοι ενδεχομένως 
να έχουν εγγόνια γιατί ξέρετε, έχουμε και κάποια προαπαιτούμενα στους ανθρώπους που βάζουμε. 
Δηλαδή έλεγε τότε η σύσταση όταν κάναμε την τοποθέτηση ότι πρέπει να έχουμε έναν από κάθε 
Κοινότητα. Αρα εμείς στην πρόταση που κάναμε για το ποιοί θα στελεχώσουν την Πρωτοβάθμια και 
τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή έχουμε βάλει τουλάχιστον έναν από κάθε Κοινότητα, άρα είχαμε 
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να επιλέξουμε από συγκεκριμένους ανθρώπους που είναι εκλεγμένοι. Επίσης λέει κάποιον Δημοτικό 
Σύμβουλο. Αρα, βάλαμε μέσα και στα δύο θέματα κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο. 
 Αρα, καλό θα ήταν να έχουμε κάποια ενημέρωση αν έχετε κάποια συγκεκριμένη άποψη ότι 
κάποιος άνθρωπος δεν είναι επαρκής στα καθήκοντά του και πολύ ευχαρίστως να τον αλλάξουμε αν 
δεν υπάρχει επάρκεια σε κάποιον που έχουμε ορίσει στη Σχολική Επιτροπή. 
 Βέβαια, το να βάλουμε αυτούς που ενδεχομένως θα ήθελε η Ενωση, καταλαβαίνετε ότι 
αλλάζει τους ρόλους μας. Αρα θα πρέπει να κατέβει η Ενωση στις εκλογές, να συμμετέχει, να έρχεται 
εδώ στα έδρανα αυτά να ρυθμίζει μόνη της τη λειτουργία και το ποιοί θα μπαίνουν στις Σχολικές 
Επιτροπές και φυσικά σε όλα τα άλλα. Ετσι και αλλιώς, λίγο πολύ οι περισσότεροι συμμετέχουμε. 
 Φυσικά νομίζω ότι και με το χιούμορ και οι δύο έχουμε πολύ καλή σχέση. 
 Πάμε στο δεύτερο θέμα. Το αν υπάρχει καθυστέρηση των εισηγήσεων, εγώ δεν θα εξετάσω 
αν υπάρχει ή δεν υπάρχει. Θα δεχθώ ακριβώς όπως το λέτε ότι υπάρχει. Πρέπει να σκεφτούμε βέβαια, 
οι δύο Σχολικές Επιτροπές τί δυναμικό έχουν από πίσω να τους ετοιμάζουν τις εισηγήσεις. Δηλαδή 
πόσα άτομα υπάρχουν από πίσω που ετοιμάζουν εισηγήσεις για τις Σχολικές Επιτροπές και εν πάση 
περιπτώσει εγώ θα έλεγα, αν κάτι δεν είναι βιαστικό και πιστεύετε ότι οι εκπρόσωποί σας δεν έχουν 
ενημερωθεί, να ζητάτε να το πηγαίνουν στην επόμενη συνεδρίαση. Να ζητάτε δηλαδή μία αναβολή 
του θέματος "γιατί το στείλατε πολύ αργά την εισήγηση και δεν προλαβαίνουμε να αποφασίσουμε", 
άρα να πηγαίνει στο επόμενο Συμβούλιο. Θα παρακαλέσω και τους δύο Προέδρους που με ακούν, σε 
περίπτωση που δεν είναι εξαιρετικά απαραίτητη η απόφαση και δεν έχει να κάνει με το να χάσουμε 
επιχορηγήσεις, να χάσουμε χρήματα ή να πληρώσουμε κάτι που είναι υποχρεωτικό να το 
πληρώσουμε, παρακαλώ πολύ, όποτε σας ζητούν για ενημέρωση ότι δεν έχουν προλάβει να 
ενημερωθούν και ότι στείλατε αργά τις εισηγήσεις, να το πηγαίνετε στο επόμενο Συμβούλιο. 
 Τα πρακτικά τουλάχιστον από όσο γνωρίζω με τον κ. Πετράκη που το έχω συζητήσει το θέμα, 
τα ηχογραφεί, άρα μπορεί κάλλιστα να σας στέλνει το ηχογραφημένο μήνυμα. Αν δεν γίνεται κ. 
Πετράκη, αν δεν σας το είχαν ζητήσει ή αν σας το είχαν ζητήσει και δεν το κάνατε, πολύ ευχαρίστως 
να τους στέλνετε το ηχογραφημένο μήνυμα. Εκτός και αν θέλετε να έχουμε πρακτικογράφο που 
σημαίνει 10.000 ευρώ έξοδα στη Σχολική Επιτροπή περίπου, χονδρικά, και στις δύο. Αν θέλετε και το 
ζητήσετε, εγώ δεν έχω κάποια αντίθετη άποψη. Αλλά να ξέρετε ότι θα χρεωθεί η Σχολική Επιτροπή 
από τα χρήματα που έχει 10.000 παραπάνω για να κάνουμε σε πρακτικά από την 
απομαγνητοφώνηση. Αφού μπορούμε να το κάνουμε τζάμπα και να το γράφουμε, δε νομίζω ότι 
τίθεται τέτοιο θέμα, για εμένα προσωπικά. 
 Για τον τρόπο λειτουργίας που έχετε κάνει κάποιες προτάσεις, θα μείνω στο θέμα των 
Συμβουλίων Σχολικής Κοινότητας και στο θέμα Επιτροπών Ελέγχου Κυλικείων. Γιατί ξέρετε, αυτή η 
κουβέντα που γίνεται σήμερα βοηθάει πάνω από όλα όλους μας. Γιατί τί κάνουμε με αυτή την 
κουβέντα πιστεύω όλοι μας; Ανοίξαμε πάλι τα χαρτιά μας, τα ξαναψάξαμε, θυμηθήκαμε πράγματα, 
διαβάζουμε νόμους, ξαναδιαβάζουμε νόμους. Και θεωρώ ότι το έχουν κάνει όλοι οι Δημοτικοί 
Σύμβουλοι, δεν το έχουν κάνει μόνο κάποιοι, έτσι; 
 Αρα λοιπόν, εδώ λέει ξεκάθαρα ο νόμος μέσα ότι τα Συμβούλια Σχολικής Κοινότητας... Είναι ο 
Ν. 1556/1985 "Πρωτοβάθμια - Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση" κλπ.: Σε κάθε Δημόσιο Συμβούλιο 
λειτουργεί Σχολικό Συμβούλιο το οποίο αποτελείται από τον Σύλλογο των Διδασκόντων, από τα μέλη 
του Δ.Σ. του Συλλόγου... 
 (γίνονται παρεμβάσεις από το ακροατήριο) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τί άλλο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν κάνουμε διάλογο ούτε διακόπτουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία να πω εγώ και αν διαφωνούμε κάπου θα μου πείτε εσείς πού διαφωνούμε. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: (εκτός μικροφώνου) Οχι, δεν είναι θέμα διαφωνίας. Είναι δύο διαφορετικά Συμβούλια. Το 
ένα είναι το Σχολικό Συμβούλιο και το άλλο το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. Αυτή τη στιγμή 
διαβάσατε για το άλλο όργανο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Σχολικό Συμβούλιο, ωραία. Ποιά είναι η διαφορά, για πέστε μου; 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Στην διαχείριση των οικονομικών είναι η διαφορά. Θέλετε να σας απαντήσω; 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
20 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν θέλουμε. Συνεχίστε κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέει ότι είναι με τον Διευθυντή του σχολείου, με μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Συλλόγου Γονέων και εκπρόσωπο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Τί αλλάζει από τα τρία; Αλλάζει κάτι; 
Οχι. Ποιός είναι Πρόεδρος του Συμβουλίου; Είναι ο Διευθυντής; Ωραία. Αν πιστεύετε ότι υπάρχει 
κάποιο άλλο όργανο το οποίο έχει αλλάξει, καταθέστε το. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Δεν έχει αλλάξει κανένα άλλο όργανο. Είναι άλλο όργανο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία εντάξει, καταθέστε το εδώ να δούμε αυτό το όργανο πώς συγκαλείται. Γιατί 
αυτό που διαβάζω εγώ λέει, δεν απαιτεί πράξη συγκρότησης. Αυτό λέει. Ενδεχομένως εσείς... 
ΞΑΝΘΑΚΗ: ... (κάνει παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν έχουμε καμία διαφωνία επί της ουσίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πολύ, εγώ ξέρω πώς θα κάνω την διαδικασία. Συνεχίστε κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να διαβάσω τί λέει; Δεν έχει διαφορά με αυτό που διαβάσατε. Δεν έχει καμία διαφορά. 
Εντάξει, ωραία, είναι άλλο, οκέυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε μην κάνετε διάλογο. Συνεχίστε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Συμβούλιο συμμετέχουν οπωσδήποτε... Είναι από 3 έως 5 μέλη; Συμφωνούμε; 
Τώρα λέμε το σωστό; Του 11 βρε παιδιά. Λέμε το σωστό; Λέμε το σωστό. Λοιπόν: Στο Συμβούλιο 
συμμετέχουν οπωσδήποτε ο Διευθυντής του σχολείου -το ίδιο λέγαμε και προηγουμένως-, 
τουλάχιστον ένας εκπρόσωπος γονέων, ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Διδασκόντων, τουλάχιστον 
ένας εκπρόσωπος των Μαθητικών Κοινοτήτων αν είναι Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσμοθετείται ως 
όργανο κοινωνικής λογοθεσίας και οικονομικής διαχείρισης της σχολικής μονάδας. Το Συμβούλιο 
διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στην λειτουργία των σχολείων και 
διατυπώνει σχετικές προτάσεις. Αρα είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο. Συμφωνούμε; Συμφωνούμε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι. Επί της διαδικασίας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, εντάξει. Αφού λέει είναι γνωμοδοτικό, τί να κάνουμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χαμηλοθώρη, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Διευθυντής που συμμετέχει στο Συμβούλιο διαχειρίζεται το ποσό που τίθεται στην 
διάθεσή του για την αντιμετώπιση λειτουργικών αναγκών των σχολικών μονάδων. Η κατανομή των 
εγκεκριμένων πιστώσεων για την κάλυψη των αναγκών των σχολικών μονάδων γίνεται με απόφαση 
της Σχολικής Επιτροπής. 
 Εν πάση περιπτώσει, εμείς δεν έχουμε καμία διαφωνία στο συγκεκριμένο θέμα. Καμία 
απολύτως διαφωνία να λειτουργήσει αυτό το πράγμα αν δεν λειτουργεί. 
 Από εκεί και πέρα, Επιτροπή Ελέγχου Λειτουργίας Κυλικείων: Πάλι μιλάει για απόφαση της 
αρμόδιας Σχολικής Επιτροπής για να υπάρχει έλεγχος λειτουργίας του κυλικείου. Καμία αντίθετη 
άποψη από τη Δημοτική Αρχή. Βέβαια, μιλάει ότι χρειάζεται απόφαση μόνο όταν υπάρχει ένα κυλικείο 
σε δύο ή περισσότερους Συλλόγους, ή αν υπάρχουν συγκροτήματα τα οποία συστεγάζονται. Από εκεί 
και πέρα όμως δεν έχουμε καμία διαφωνία για το θέμα των κυλικείων και των Συμβουλίων Σχολικής 
Κοινότητας. Ετσι και αλλιώς, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση είπαμε ότι την διαχείριση θα την κάνουν 
όλοι οι Διευθυντές, άρα γιατί να έχουμε εμείς κάποια διαφωνία δηλαδή σε αυτό; 
 Είναι προφανές, λέτε, ότι η χρηματοδότηση μέσω ΚΑΠ και ΣΑΤΑ δεν είναι αρκετή για τη 
σωστή λειτουργία των σχολείων. Είναι κάτι το οποίο το λέμε και εμείς, δεν το λέτε μόνο εσείς, άρα 
και σε αυτό συμφωνούμε.  
 Θα δεχθούμε ότι ο Δήμος, λέτε, έχει δώσει περισσότερα χρήματα τα τελευταία χρόνια. Στο 
τέλος έχουμε το πινακάκι να δούμε πόσα χρήματα έδωσε ο Δήμος το 2019, γιατί έχει σημασία το 
νούμερο τί χρήματα δώσαμε, πληρώσαμε, όχι τί προϋπολογίσαμε. Τί πληρώσαμε, τί βγήκε από τα 
ταμεία του Δήμου εντός του 2019. 
 Εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις. Προφανές. Το είπαμε. Στην προσπάθειά του ο κ. 
Πετράκης να ικανοποιήσει όλους τους συλλόγους, όλους τους διευθυντές ή την πλειοψηφία, εν πάση 
περιπτώσει, των αιτημάτων που δεχόταν, αναγκάστηκε να κάνει πράγματα και να έχει περισσότερα 
χρέη. Αφηνε κάτι πιο πίσω για να κάνει κάτι άλλο που ήταν πιο άμεσο, ενδεχομένως βρήκε κάτι πιο 
πίσω από προηγούμενους. Ολα αυτά λοιπόν έφεραν το αποτέλεσμα και είναι προφανές, το έχω 
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δηλώσει και στους διευθυντές, θα έχετε ενημερωθεί, ότι κάποια στιγμή στο πρώτο τρίμηνο θα γίνει 
μία έκτακτη επιχορήγηση προς την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή για να καλύψει όλα τα έξοδα τα 
οποία έχουν δημιουργηθεί τον προηγούμενο χρόνο. 
 Για το θέμα του ελέγχου που λέτε, νομίζω ότι τον επόμενο μήνα θα τεθεί το θέμα στην 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Εγώ θα ζητήσω από τον κ. Πετράκη να το κάνει όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα τον οικονομικό του απολογισμό του 2019. Εκεί λοιπόν θα έχετε την δυνατότητα ως 
είθισται και ως έχει γίνει στα προηγούμενα χρόνια, να μπορείτε να ελέγξετε κάθε τιμολόγιο και κάθε 
ανάθεση η οποία έχει γίνει και από τον κ. Πετράκη αλλά το ίδιο φυσικά θα γίνει και από την 
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή και ακριβώς να δούμε αν κάτι δεν έχει γίνει σύμφωνα με τη 
νομοθεσία ή σύμφωνα με αυτά τα οποία ορίζουν. 
 Τώρα για την τελευταία παράγραφο που λέτε, για τους διευθυντές, οι ίδιοι οι διευθυντές 
ζήτησαν να έχουν οι ίδιοι την διαχείριση των οικονομικών. Σε συνάντηση που έκανα μαζί τους εγώ 
τους ανακοίνωσα ότι ό,τι έχει γίνει μέσα στο 2019 οι διευθυντές δεν θα ασχοληθούν καθόλου. Ο,τι 
έξοδα, ό,τι τιμολόγια, ό,τι αφορά την χρήση του 2019 είναι υποχρεωμένα να καλυφθούν από την 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή από τον κ. Πετράκη, άρα οι διευθυντές ξεκινούν τη χρονιά έχοντας 
ταμείο και μηδέν έξοδα να χρωστάνε. Αρα είμαι σίγουρος ότι δεν μπορεί να δοθεί ευνοϊκότερη 
κατάσταση από αυτή την οποία αντιμετωπίζουν. Και εκεί βέβαια θα δούμε και τις δυσκολίες της 
διαχείρισης. Και εκεί βεβαίως θα δούμε και το κατά πόσο φτάνουν τα χρήματα ή δεν φτάνουν ή ήταν 
μία κακή εκτίμηση κάποιου. 
 Αρα λοιπόν εδώ είμαστε, θα το ζήσουμε στο 2020 να δούμε πώς θα πάει και το καλοκαίρι 
νομίζω θα έχουμε όλοι μία εικόνα ή εν πάση περιπτώσει στο τέλος του χρόνου ενδεχομένως, το τί 
ακριβώς... 
 Αρα λοιπόν, σχετικά με την εισήγησή σας για το θέμα της λειτουργίας και χρηματοδότησης 
των Σχολικών Επιτροπών, συμφωνώ απόλυτα ότι η χρηματοδότηση των Σχολικών Επιτροπών είναι 
κάτι το οποίο θα πρέπει να πιέσουμε και να δούμε πώς μπορεί να αυξηθεί. Δε νομίζω ότι διαφωνεί 
κανένας και δεν θα διαφωνήσει και κανένας Δήμαρχος ότι τα χρήματα που μας δίνουν για τα σχολεία, 
όταν μας τα μετέφεραν, είναι ελλιπή και σίγουρα δεν φτάνουν για να ικανοποιήσουν όλα τα αιτήματα, 
γι' αυτό το λόγο βέβαια και ο Δήμος βάζει από το δικό του ταμείο, βάζει από τα δικά του χρήματα 
έκτακτες επιχορηγήσεις και έκτακτα χρήματα τα οποία αναλυτικά θα αναφέρω αφού περάσουμε και 
αφού φτάσουμε σε ένα σημείο που θα έχουμε καλύψει νομίζω και τις άλλες εισηγήσεις, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. 
Θα ξεκινήσω με τον κ. Κανάκη. Ο κ. Κανάκης έχει τον λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πολύ πολύ σύντομα. Εγώ θα μείνω λίγο στο γενικό και δεν θα μπω στις τεχνικές 
λεπτομέρειες, που πολλές από αυτές δεν τις ξέρω γιατί δεν έχω παιδιά στο σχολείο και παρακολουθώ 
όσο μπορώ να το παρακολουθήσω και μερικές φορές αισθάνομαι ότι είμαι σε ένα παράλληλο σύμπαν, 
διότι αυτό που θα βγει από αυτή τη συζήτηση είναι στο τέλος ότι όλα είναι καλά.  
 Επανέρχομαι σε αυτό που είπα στην αρχή. Ναι, οκέυ, δεν μπορεί να γίνει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Και ποιός σας εμποδίζει να κάνετε μία ημερίδα, άντε επειδή την κάνουμε το βράδυ να την 
πούμε νυκτερίδα, στην οποία θα είναι όλοι και θα συζητάμε ισότιμα; Ισότιμα. Και θα είναι όλοι εδώ, 
παρόντες. Θα είναι τα σχολεία,. θα ακούσουμε, θα ακούσετε και εσείς εμάς για να βγάλουμε μία λύση. 
Γιατί εδώ αυτό που γίνεται είναι, μας λένε μερικά πράγματα ενδιαφέροντα από την Ενωση Γονέων, 
απαντάτε εσείς και αναρωτιέμαι εγώ γιατί δεν τα λύνετε μεταξύ σας; Θέλω να πω προφανώς θα το 
κάνετε, αλλά τώρα οι υπόλοιποι τί κάνουμε; 
 Και επίσης, αφού λέμε όλοι ναι, λέει δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση. Κοιτάξτε, η πολιτική 
είναι και ηθική ευθύνη. Κατά βάση είναι ηθική ευθύνη. Αν συμφωνούμε όλοι ότι η Ενωση Γονέων έχει 
δίκιο, ας δεσμευτούμε όλοι ότι θα γίνουν παραπέρα. 
 Γιατί επιμένω, και δεν θέλω να μπω σε τεχνικές λεπτομέρειες τις οποίες δεν τις ξέρω. Διότι 
υπάρχει ο εξής κίνδυνος. Θα φύγουμε από εδώ και έχοντας κατατμήσει την συζήτηση θα φύγουμε 
όλοι ικανοποιημένοι ότι λύθηκαν τα προβλήματα, ότι το συζητήσαμε και στην πραγματικότητα θα 
επανέλθει. Δεν σας κάνει εντύπωση ότι είναι η τρίτη φορά συνεχόμενα που συζητάμε για σχολεία και 
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για μικροπροβλήματα ή μεγαλοπροβλήματα; Αντί να συζητάμε πώς θα θέλαμε τα επόμενα σχολεία, τί 
μπορούμε να κάνουμε καλύτερο, πώς να ξοδέψουμε περισσότερα λεφτά, πώς να είναι πιο καλά τα 
σχολεία μας, συζητάμε αν κόπηκε το τηλέφωνο το οποίο, παρένθεση, δεν ήταν το τηλέφωνο το 
πρόβλημα από όσο ξέρω, ήταν η χρήση του διαδικτύου. 
 Επίσης κ. Δήμαρχε, συγχωρέστε με αλλά την ευθύνη την έχει ο ιδιοκτήτης των σχολείων. 
Ποιός είναι ιδιοκτήτης των σχολείων;  
 Θέλω λοιπόν να κλείσω και θα σταματήσω εδώ βάζοντας πάλι έναν προβληματισμό και μια 
έκκληση και προς την Ενωση Γονέων: Αν δεν μπορούμε εμείς από τον Δήμο, οργανώστε το εσείς 
ώστε να δούμε συνολικά τα προβλήματα και το κυριότερο, να δούμε την προοπτική. Και επειδή συχνά 
και πυκνά και κατ' ιδίαν όλοι μιλάμε για συναινέσεις, και επειδή τα σχολεία θα έπρεπε να είναι ο χώρος 
που θα έπρεπε να έχουμε συναίνεση γιατί αφορά τα παιδιά της πόλης και την επόμενη ημέρα, ελάτε 
να καθίσουμε να συζητήσουμε χωρίς να είναι... Τώρα ακούω, Επιτροπές από εδώ, Επιτροπές από εκεί. 
Υπάρχει μία παροιμία στην Αγγλία που λέει, η καμήλα είναι ένα άλογο που σχεδιάστηκε από μία 
επιτροπή. Θέλω να πω, ακούω Επιτροπές εδώ, Επιτροπές πιο πέρα αλλά μονίμως τα προβλήματα 
έρχονται και επαναλαμβάνονται. 
 Κλείνω και δεν θα ξαναπάρω τον λόγο σε αυτό, εγώ θα συμφωνήσω με αυτά που λένε οι 
γονείς. Δεν τα ξέρω αλλά υποθέτω ότι για να τα λένε μάλλον θα έχουν δίκιο. 
 Και ένα δεύτερο: Επισημαίνω, δεν ξέρω αν κλήθηκαν και γιατί δεν είναι εδώ, οι διευθυντές 
των σχολείων. Οι γονείς είναι το ένα κομμάτι της Εκπαίδευσης. Το δεύτερο είναι οι διευθυντές των 
σχολείων, οι άνθρωποι που τρέχουν στα σχολεία. Ποιά είναι η άποψή τους; Και το τρίτο είναι, η 
Επιτροπή η Πρωτοβάθμια, το Δημοτικό Συμβούλιο, ο Δήμος. 
 Κάνω έκκληση και δεν έχει να κάνει με το ποιός είναι αντιπολίτευση, ποιός πάει να σας το πει, 
ποιά είναι η εικόνα, τί θα γράψουν αύριο τα site. Αν δεν βρούμε τουλάχιστον σε αυτό εδώ μια 
συναίνεση, κάποια στιγμή θα βρεθούμε μπροστά σε πολύ πιο δύσκολες καταστάσεις το 2020 και το 
2021. Εγώ δεν έχω παιδιά στο σχολείο αλλά ακούω τους γονείς και ακούω τα σχολεία που βράζουν. 
Λάβετέ το υπόψιν σας, γιατί το πρόβλημα δεν θα είναι ούτε του Δημάρχου, δεν θα είναι δικό σας κ. 
Δήμαρχε ούτε της Δημοτικής Αρχής, θα είναι πρόβλημα της πόλης και αυτό θα το κάνει πολύ πιο 
σοβαρό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. 
Θέλω να πω κάτι, επειδή είναι και κόσμος που ίσως να μην ξέρει τη λειτουργία, και θα το πω κ. 
Κανάκη καλόπιστα, γιατί εσείς είστε νέος Δημοτικός Σύμβουλος. Ο Δήμος, για να καταλάβετε για 
ποιόν λόγο δεν μπορούμε να πάρουμε την απόφαση, έχουμε το θέμα που χρειάζεται αυξημένη 
επιχορήγηση. Αυτό είναι το βασικό θέμα της πρώτης ενότητας. Να πάρουν παραπάνω λεφτά τα 
σχολεία. 
 Σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο, αν ο κ. Δήμαρχος με την Αντιδήμαρχο Οικονομικών, τις 
Υπηρεσίες δεν καθίσουν να συνεδριάσουν, να δουν τις πιστώσεις, να δουν τί έχουν να πάρουν, τί 
έργα έχουν σε εξέλιξη, τί εκκρεμεί και όλα αυτά, δεν μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση σήμερα. 
Ενδέχεται ακόμα και αν μπορούν να δώσουν έστω 1.000 ευρώ παραπάνω, να περάσει ένας μήνας για 
να την πάρουμε. Εχει διαδικασίες. Γι' αυτό το θέμα είναι συζήτηση. Από την συζήτηση, το λέω προς 
όλους αυτό, θα βγουν κάποια ευρήματα. Αυτά τα ευρήματα η Δημοτική Αρχή με πρώτο τον Δήμαρχο 
θα τα αξιολογήσει και θα επανέλθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μέσω της ημερήσιας διάταξης για 
να δει αν μπορεί να τα επιλύσει. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγνώμη, για να μην παρεξηγούμαι. Εγώ δεν έβαλα θέμα συζήτησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι λέω, επειδή το είπαν και άλλοι συνάδελφοι και μας ακούει και ο κόσμος. Οι 
αποφάσεις δεν παίρνονται έτσι. Δηλαδή ο Δήμαρχος και να θέλει τώρα να δώσει κάποια λεφτά π.χ., ή 
να κάνει κάτι άλλο, δεν μπορεί να το κάνει. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Σωστά. Αλλά επειδή κ. Πρόεδρε είμαστε πολιτικά πρόσωπα και ξαναλέω, η πολιτική για 
εμένα είναι ηθική ευθύνη, τουλάχιστον από την δική μας την πλευρά δεσμευόμαστε ότι αν είναι να 
δώσετε λεφτά στα σχολεία ναι θα σας πούμε, όχι δεν θα σας πούμε. Δείτε πώς μπορείτε να το κάνετε, 
ξαναφέρτε το αλλά κάντε το. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  
 
  23 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ να αφήσω αναπάντητα μερικά πράγματα τα οποία ειπώθηκαν, κ. Πρόεδρε, 
γιατί ουδέποτε έχουμε κάνει πολιτική μέσα στα σχολεία. Είμαστε μια παράταξη που ποτέ δεν ήμασταν 
στους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων να κατεβάζουμε υποψήφιους, να τους στηρίζουμε, να 
παίρνει τηλέφωνα ο Δήμαρχος ή οι Αντιδήμαρχοι και να στηρίζουν συγκεκριμένες καταστάσεις μέσα 
στα σχολεία, και γι' αυτό είμαστε υπερήφανοι που δεν το κάναμε. 
 Οπως είμαστε υπερήφανοι ότι από τότε που αναλάβαμε την Διοίκηση του Δήμου δεχόμαστε 
απίστευτα μπαλάκια από οποιονδήποτε βρίσκεται στο σχολείο, είτε λέγονται Σύλλογοι, είτε λέγονται 
Διευθυντές που ζητούν πράγματα, λες και ξαφνικά βρήκαν μάλλον συνομιλητές; Δεν ξέρω. Παλιά δεν 
είχαν συνομιλητές; Γιατί εγώ είμαι Δημοτικός Σύμβουλος από το 2006. Δεν θυμάμαι. Προφανώς 
μάλλον υπήρχε πρόβλημα. 
 Αλλά προφανώς, όταν φτάνεις στο 2019 και έχεις πληρώσει από τον Δήμο 1.859.715,59 για τα 
σχολεία... Ξαναλέω το ποσό, 1.859.000 πληρώθηκε μέσα στο 2019. Τα τιμολόγια που πληρώθηκαν 
μέσα στο 2019 από όλα τα πράγματα -αναλυτικά θα τα πω πιο κάτω- είναι 1.859.000, όταν το 2018 
για παράδειγμα πληρώθηκε 884.000, όταν το 2017 πληρώθηκε 594.000, όταν το 2016 πληρώθηκε 
1.100.000, όταν το 2015 πληρώθηκε 1.200.000, όταν το 2014 ήταν 598.000. Να μην συνεχίσω. 
 Αρα λοιπόν, όταν φτάνεις να διπλασιάζεις ή να τριπλασιάζεις τα χρήματα που δίνεις στα 
σχολεία, ξέρετε, μη νομίζετε ότι είμαστε κανένας οργανισμός που γεννάμε χρήματα. Δεν έχουμε βρει 
αυτό το κόλπο μέχρι τώρα. Μακάρι να το βρούμε. Μακάρι να βρούμε τον τρόπο πώς μπορούμε να 
αυξήσουμε τα χρήματα. 
 Και μην ακούω για αποθεματικά και για τέτοια. Πάνε αυτά. Αυτά έχουν μπει σε έργα, 
αγοράστηκαν οικόπεδα, μπαίνουν στα κτίρια των σχολείων κάθε χρόνο που αυξάνονται. Μη νομίζει 
κάποιος δηλαδή ότι, ρε παιδιά έχει ο Δήμος 10.000.000, 12.000.000, 14.000.000 που έλεγαν, έτσι; Το 
τί υπάρχει αποθεματικό είναι εντελώς οικονομικό, είναι εκείνη τη στιγμή την ημέρα τί υπάρχει. Τα 
περισσότερα είναι δεσμευμένα για έργα τα οποία ξεκινάνε, για έργα τα οποία γίνονται, για έργα τα 
οποία τα βλέπετε όλοι μπροστά σας σε αθλητικές εγκαταστάσεις, σε παιδικούς σταθμούς, σε σχολεία. 
 Ειλικρινά εγώ καταλαβαίνω και την διάσταση που έχουμε όλοι μας, ας πιέσουμε 10 για να 
πάρουμε 5 αλλά εγώ σας περνάω το μήνυμα ότι πλέον έχουμε φτάσει στα όρια που έχουμε. Δεν 
μπορούμε να δώσουμε παραπάνω από αυτά τα οποία πλέον προϋπολογίζουμε. Αυτό που μπορούμε 
είναι, ό,τι προϋπολογίζουμε να το δίνουμε. Αυτό μόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Τον λόγο έχει ο κ. Δεμέστιχας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε ανοίξει κατάλογο κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχω ανοίξει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, ποιοί είναι οι ομιλητές, να τους πείτε να τελειώνουμε, γιατί βλέπω χέρια... Να 
δούμε τους ομιλητές επί του θέματος και να κλείσει ο κατάλογος. Πείτε και τα ονόματα και κλείνει ο 
κατάλογος για να έχουμε και μία ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (ανοίγει κατάλογο)... Λοιπόν, όποιος δεν ακούσει το όνομά του και θέλει και κάποιος 
άλλος, θα μιλήσουν Τράκας, Πετράκης, Δημητριάδου, Δεμέστιχας, Καραγιάννης, Χαμηλοθώρη, 
Ρεκλείτης, Ρεμούνδος και Ζήκας. Ανά θέμα. Και ο κ. Ανυφαντής. 
Θα ξεκινήσω με τον κ. Τράκα, τον Αντιδήμαρχο, που είναι υπεύθυνος για τα θέματα αυτά. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εγώ θέλω να μιλήσω και σαν πρώην Πρόεδρος Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής. Ενα πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι Σχολικές Επιτροπές και αντιμετωπίσαμε και 
εμείς ήταν η απαρτία στις συνεδριάσεις. Δηλαδή, το βασικό πράγμα που πρέπει να γίνεται από τα 
μέλη των Σχολικών Επιτροπών είναι να προσέρχονται τουλάχιστον σε αυτή τη μία συνεδρίαση το 
μήνα, που μπορεί να μην γίνεται και μία το μήνα, αλλά τουλάχιστον να προσέρχονται σε αυτές τις 
συνεδριάσεις. 
 Το δεύτερο που μου κάνει εντύπωση είναι για αντίγραφο βιβλίων εσόδων - εξόδων και 
αναλυτικά πινακάκια. Και μου κάνει εντύπωση γιατί στον περυσινό απολογισμό μόλις περάσαμε από 
την Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, η εκπρόσωπος της Ενωσης Γονέων ήρθε και μου έδωσε 
συγχαρητήρια για τον αναλυτικό απολογισμό που είχαμε καταθέσει και τα έσοδα και τα έξοδα. Και 
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μου κάνει εντύπωση γιατί τώρα τίθεται θέμα από την Ενωση Γονέων για το βιβλίο εσόδων - εξόδων, 
όταν αυτά ήδη υπάρχουν. 
 Νομίζω ότι η συνεργασία που δείχνει η Ενωση, νομίζω την ανάλογη συνεργασία δείχνουν και 
οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών. Νομίζω δεν έχουμε αρνηθεί ποτέ να συνομιλήσουμε, να 
συνεργαστούμε, να ψάξουμε να βρούμε λύσεις, να βοηθήσουμε, να είμαστε γενικότερα πάντα κοντά 
τους. Και νομίζω, όταν έχεις αυτή τη συμπεριφορά, νιώθεις και μία πικρία όταν τίθεται τέτοιο θέμα ότι 
από την Ενωση υπάρχει μια καλή συνεργασία και δεν αναφέρεται πουθενά η καλή συνεργασία εκ 
μέρους των Σχολικών Επιτροπών. 
 Και σίγουρα θα συμφωνήσουμε ότι θα χρειαζόντουσαν παραπάνω χρήματα. Οι δαπάνες 
γίνονται ανάλογα με την αναγκαιότητα γι' αυτό και πιθανόν τώρα δεν έχουμε πάρει 1-2 παγκάκια στα 
σχολεία, που ήταν το θέμα κατάληψης των σχολείων, δηλαδή ότι υπήρχε απουσία 1 ή 2 παγκακίων. 
 Αυτά θέλω να πω κ. Πρόεδρε, δεν θέλω να μακρηγορήσω άλλο. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Τράκα. 
Τον λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Καλησπέρα. Εγώ δεν θα ήθελα να πλατειάσω πολύ σε αυτό το θέμα, αν και κρίνω ότι 
όπως έχουν στηθεί τα θέματα σήμερα, δηλαδή οι επτά εισηγήσεις, οι υπόλοιπες έξι δηλαδή 
διαπλέκονται με αυτή, γιατί εδώ μιλάμε για τη χρηματοδότηση ουσιαστικά. Μιλάμε για το από πού θα 
έρθουν τα λεφτά για όλα τα υπόλοιπα έξι θέματα που συζητάμε, ή τέλος πάντων ο μεγάλος όγκος 
των χρημάτων. 
 Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ παίρνοντας υπόψιν και όλες τις εισηγήσεις που τις διάβασα 
πολύ επισταμένα. Τί είναι η Ενωση Γονέων με την οποία συνομιλούμε σήμερα; Είναι το 
δευτεροβάθμιο όργανο των γονιών στο Χολαργό - Παπάγο. Είναι δηλαδή οι γονείς, και διατυπώνουν 
κάποια αιτήματα και διατυπώνουν και κάποιες προτάσεις. Και διαχρονικά τα κάνουν αυτά, δεν είναι η 
πρώτη φορά που μας φέρνουν τέτοια ζητήματα. Αλλωστε, τέτοια ζητήματα έχουμε συζητήσει και 
εμείς με πρωτοβουλία Δημοτικών Συμβούλων, με ερωτήσεις, με τοποθετήσεις ουκ ολίγες φορές. 
 Αν δεν συζητάμε όμως για το πού θα βρεθούν τα λεφτά και πώς αυτά θα κατανεμηθούν, δεν 
έχει νόημα όλη η θεματολογία που θα έρθει μετά. 
 Το λέω αυτό γιατί: Σωστά ο κ. Δήμαρχος και όλοι εδώ θα συμφωνήσουν ότι η ΣΑΤΑ και οι 
ΚΑΠ που δίνονται στις Σχολικές Επιτροπές δεν φτάνουν για να συντηρηθούν τα σχολεία και να γίνουν 
αυτά που πρέπει να γίνουν. Και μας προτείνει και η Δημοτική Αρχή και απ' ότι έχω δει και οι 
αντιπολιτευόμενες παρατάξεις οι περισσότερες στα προγράμματά τους να πιέσουμε με επιστολές, με 
αιτήματα, να συμμετέχουμε σε διάφορα προγράμματα ΕΣΠΑ και γενικώς και αορίστως. 
 Εγώ θα ήθελα να επισημάνω και να το γνωρίζουν εδώ και οι γονείς που μας παρακολουθούν 
και γενικώς ότι το Κράτος για τα σχολεία τα τελευταία 15 χρόνια με όλες τις κυβερνήσεις που έχουν 
περάσει, έχει κατακρημνίσει τα ποσά τα οποία δίνονται γι' αυτό το σκοπό στα Τάρταρα. Και 
ερχόμαστε τώρα εμείς εδώ σαν Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε για το ποιές έκτακτες 
επιχορηγήσεις από άλλους πόρους, πόρους που προορίζονταν για άλλους λόγους ή που έχουμε 
πληρώσει εμείς οι δημότες από τα ανταποδοτικά μας τέλη δηλαδή, θα πάνε στα σχολεία.  
 Και ρωτάω: Ολα αυτά που λέει η Ενωση Γονέων είναι ανεδαφικά; Είναι ανεφάρμοστα, 
αναχρονιστικά; Είναι μαξιμαλιστικά αιτήματα; Τα θεωρούμε τέτοια, δηλαδή ότι δεν μπορούν να 
γίνουν γιατί δεν έχουμε  λεφτά ή τα λεφτά είναι αρκετά, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, είναι τόσα πολλά 
που δεν φτάνουν για όλα αυτά γιατί, τί να πω, είναι...; 
 Εμείς θεωρούμε ότι όλα αυτά είναι οι σύγχρονες ανάγκες, ίσως και λίγο λιγότερες, αυτά που 
περιγράφει η Ενωση Γονέων για τα σύγχρονα σχολεία του 2019, του 2020. Και επειδή τα έχουμε 
συζητήσει πάρα πολλές φορές, πρέπει να βλέπουμε και το μέλλον. Δηλαδή το μέλλον ποιό θα είναι; 
Λέει η Ενωση Γονέων στην κατακλείδα της του 1ου θέματος ότι δεν τη βρίσκει σύμφωνη η διαχείριση 
των χρημάτων από τους διευθυντές των σχολείων. Η μετακύληση δηλαδή της ευθύνης στους 
διευθυντές των σχολείων. Ούτε εμάς μας βρίσκει σύμφωνους. Είναι μία μεγαλύτερη αυτοτελοποίηση, 
αν θέλετε, της οικονομικής διαχείρισης στη σχολική μονάδα. Το μέλλον δεν το βλέπουμε; Την 
Ευρωπαϊκή Ενωση και τις υπόλοιπες χώρες της Ευρώπης που έχουν αυτονομήσει τα σχολεία ακόμα 
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και σε επίπεδο προγράμματος σπουδών, δεν τις βλέπουμε; Το ότι πλέον οι σχολικές μονάδες είναι και 
οικονομικές μονάδες και λειτουργούν αυτοτελώς με έσοδα και έξοδα και όχι οι Σχολικές Επιτροπές, 
δεν το βλέπουμε ότι γίνεται, ότι για εκεί πάμε; Γι' αυτά έχουμε να πούμε τίποτα; Τις θέσεις δηλαδή 
της Δημοτικής Αρχής και των άλλων παρατάξεων θα θέλαμε να ακούσουμε και γι' αυτά, για την 
χρηματοδότηση την τωρινή, την προηγούμενη και αυτή που μας έρχεται. 
 Αυτά τα λίγα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
Τον λόγο έχει ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Ανέφερε πριν ο Δήμαρχος για τα μπαλάκια που δέχεται η 
Δημοτική Αρχή και απορεί γιατί. Εγώ δε νομίζω ότι θα έπρεπε να απορεί γιατί όταν διαχρονικά οι 
προηγούμενες Δημοτικές Αρχές δήλωναν ότι όλα είναι καλά, δεν υπάρχουν προβλήματα και 
επιλύονται αυτά που υπάρχουν, κάποια στιγμή τα προβλήματα που πραγματικά υπάρχουν και δεν 
επιλύονται οξύνονται, οξύνονται, οξύνονται, οξύνονται και τα τρώει κάποιος στο κεφάλι. Εκεί που θα 
οξυνθούν περισσότερο και δεν βρίσκονται 
εύκολα οι λύσεις να μπουν τα πράγματα κάτω από το χαλί. Γιατί όσο μπορούν τα πράγματα να 
μπαίνουν κάτω από το χαλί, μπορεί να ισχυρίζεται ο κάθε Δήμαρχος, η κάθε Δημοτική Αρχή ότι όλα 
βαίνουν καλώς. 
 Φτάσαμε λοιπόν ακριβώς σε μία τέτοια περίοδο, σε συνδυασμό και με διάφορα άλλα 
πράγματα που έχουν συμβεί στην κοινωνία μας εδώ και 10 χρόνια. Ακριβώς έχουμε όξυνση λοιπόν 
των προβλημάτων γιατί δεν έχουν γίνει αυτά που έπρεπε να γίνουν όλα τα προηγούμενα χρόνια και 
γιατί πλέον και αυτά που πρέπει να γίνονται τώρα δεν καλύπτονται επαρκώς. 
 Και το λέω ότι δεν καλύπτονται επαρκώς γιατί συμφωνούμε μεν όλοι ότι η χρηματοδότηση 
από τη ΣΑΤΑ και τους ΚΑΠ δεν είναι επαρκής, η απάντηση από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής είναι 
ότι, ναι, αλλά δίνουμε έξτρα χρηματοδότηση και τα καλύπτουμε. Ωραία, αν με την έξτρα 
χρηματοδότηση είχαν καλυφθεί όλα, γιατί συζητάμε; Γιατί υπάρχουν λοιπόν προβλήματα; Σημαίνει ότι 
ακόμα και η έξτρα χρηματοδότηση δεν λύνει προβλήματα. Λύνει ένα μέρος πάλι των υπαρκτών 
προβλημάτων και άρα πρέπει να δούμε πώς θα λύσουμε και τα υπόλοιπα που δεν λύνονται με την 
έξτρα χρηματοδότηση. 
 Και εδώ έχουμε να κάνουμε με το πώς χρηματοδοτείται η παιδεία. Γιατί υπάρχει άποψη που 
λέει ότι έχουμε μία περιορισμένη σταθερή χρηματοδότηση και τα υπόλοιπα τα καλύπτουμε από 
προγράμματα. Ωραία. Τα προγράμματα όμως είναι περιστασιακή χρηματοδότηση, δεν είναι σταθερή 
χρηματοδότηση, δεν είναι διαχρονική χρηματοδότηση, δεν λύνουν σταθερά όλα τα προβλήματα, δεν 
τα καλύπτουν και απλώς με τα προγράμματα μπαλώνουμε ευκαιριακά τις ανάγκες που..., ή εν πάση 
περιπτώσει, κατά περίπτωση αξιοποιούμε τα προγράμματα για να καλύψουμε ανάγκες. 
 Αυτό που χρειαζόμαστε λοιπόν είναι σταθερές πηγές χρηματοδότησης για να καλύπτονται οι 
ανάγκες σε όλο τους το φάσμα. Και εδώ έχει να κάνει με το πώς αυτό μπαίνει σε επίπεδο 
κυβερνήσεων. Γιατί όταν αυτό δεν μπαίνει επιτακτικά, απαιτητικά, διεκδικητικά σε κάθε κυβέρνηση η 
οποία βρίσκεται στην εξουσία κάθε φορά ώστε η χρηματοδότηση να μην μειώνεται και να υπάρχει 
υποστελέχωση, γιατί δεν είναι μόνο η κάλυψη των αναγκών, είναι και η υποστελέχωση που υπάρχουν 
ζητήματα, δημιουργούνται προβλήματα, όπως φαίνεται και από τα επιμέρους θέματα, και 
υποστελέχωσης των αναγκαίων δομών και υπηρεσιών. 
 Και βέβαια, παρ' ότι οι διευθυντές το ζητούν, μπορεί να έχουν τους λόγους τους, ίσως έτσι 
τους διευκολύνει να βάζουν τις προτεραιότητες με βάση την δική τους εκτίμηση κάλυψης των 
αναγκών, εν τούτοις ουσιαστικά γίνεται μετατόπιση των μπαλακίων που είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή τα 
μπαλάκια πηγαίνουν στους διευθυντές. Και έτσι η πολιτική ευθύνη για την μη επαρκή χρηματοδότηση 
και για τον τρόπο διαχείρισης φεύγει και από τις κυβερνήσεις και από τις δημοτικές αρχές και πηγαίνει 
σε κάποιους διευθυντές οι οποίοι θα πρέπει να λογοδοτούν γιατί έκαναν αυτό ή γιατί δεν το έκαναν, 
γιατί κάλυψαν εκείνο ή γιατί δεν το κάλυψαν. 
 Θα φτάσουμε δηλαδή να συζητάμε πλέον και να μακρηγορούμε σε συζητήσεις ατέρμονες κατ' 
αυτόν τον τρόπο, γιατί όπως είπα και πριν, τα προβλήματα διαιωνίζονται, μετατίθενται για το μέλλον, 
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όταν θα βρεθούν τα χρήματα, αν βρεθούν τα χρήματα, και βέβαια οι ανάγκες είναι πιεστικές. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. 
Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισή κουβέντα για να είμαι σίγουρος ότι δεν έχει γίνει κάποια παρανόηση. Εμείς δεν 
πετάξαμε κανένα μπαλάκι στους διευθυντές. Με επιστολή τους οι διευθυντές ζήτησαν οι ίδιοι να 
αναλάβουν την διαχείριση. Αρα οφείλω, όταν μου ζητάει κάποιος κάτι και δεν διαφωνώ, γιατί για να 
είμαι ειλικρινής δεν το έχω δοκιμάσει για να δω ότι δεν είναι καλό, άρα εγώ δεν μπορώ από την αρχή 
να το καταγγείλω και να πω ότι δεν θα είναι καλό. Οι άνθρωποι μπορεί επειδή το ζουν το σχολείο να 
είναι καλύτεροι, να έχουν μία καλύτερη διαχείριση. Αρα αφού το ζητούν, δεν έχω λόγο να μην τους 
το δώσω, έτσι; 
 Ποτέ δεν είπα ότι τα χρήματα που δίνει ο Δήμος καλύπτουν τα πάντα. Είπα ότι, παρ' όλο που 
είναι μειωμένη η επιχορήγηση η κρατική, εμείς δίνουμε παραπάνω χρήματα, αλλά είπα ξεκάθαρα ότι 
έχουμε φτάσει στα όριά μας. Δεν μπορούμε, δεν υπάρχουν άλλα χρήματα πλέον για να αυξήσουμε το 
100 και να το κάνουμε 1.000.000. Αυτό είπα. Γιατί έχουμε φτάσει πλέον σε επίπεδα τα οποία τα 
έχουμε ήδη διπλασιάσει και τριπλασιάσει τα κονδύλια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα και πάλι. Θα μείνω σε δύο θέματα στην πρώτη εισήγηση που έχει κάνει η 
Ενωση Γονέων. Και να σημειώσουμε ότι δεν είναι μόνο οι ΚΑΠ και η ΣΑΤΑ από τις επιχορηγήσεις που 
παίρνουν, είναι και ο ΦΙΧ. Εναν ΦΙΧ τον οποίον έφερε η Σχολική Επιτροπή για να ενισχύσει τα έσοδά 
της, τα έσοδα των Σχολικών Επιτροπών, για να μη μιλάω για τη Σχολική Επιτροπή μόνο τη μία, είναι 
δύο οι Σχολικές Επιτροπές. Φαντάζομαι ότι και η Ενωση κατά λάθος αναφέρει μόνο τη μία Σχολική 
Επιτροπή. Είναι και οι δύο οι Σχολικές Επιτροπές. 
 Οπότε, έχουμε φέρει και το ΦΙΧ, αυτό που κατακεραυνώθηκε πολύ η Δημοτική Αρχή για τον 
φόρο που βάλαμε, αλλά ήταν μόνο αυτό το έσοδο που θα μπορούσαμε να ενισχύσουμε τις Σχολικές 
Επιτροπές όπως το έχουν κάνει αρκετοί Δήμοι ακόμα. 
 Να σημειώσω για τον έλεγχο των βιβλίων των Σχολικών Επιτροπών, εγώ λοιπόν έγκαιρα και 
πληρέστατα στέλνω στη ΔΕΠ, όχι μόνο εγώ αλλά και η άλλη Σχολική Επιτροπή, στέλνουμε πρώτα στη 
ΔΕΠ όλα τα οικονομικά στοιχεία αναλυτικότατα και δίνονται και στους Συμβούλους της Σχολικής 
Επιτροπής. Μάλλον, το βήμα είναι το εξής: Το φέρνουμε προς ψήφιση στη Σχολική Επιτροπή, μετά 
πάει στη ΔΕΠ, μετά το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και τα δικά μου, της Σχολικής Επιτροπής 
τα οικονομικά στοιχεία στέλνονται στην Επίτροπο η οποία ελέγχει τον Δήμο και στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο. Δεν ήμουν υποχρεωμένος να το στείλω στο Ελεγκτικό Συνέδριο αλλά το στέλνω για μία 
επιπλέον εξασφάλιση στο Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 Επιπλέον, το 2017 έχω δεχθεί έλεγχο και από την Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων και παρά τις 
ερωτήσεις το τί έγινε σε αυτό τον έλεγχο δεν έχω λάβει καμία απάντηση.  
 Για τα υπόλοιπα δεν έχω να πω τίποτα, μόνο ότι δεν έχει μόνο εκκρεμότητες και η 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Ολα τα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου μας, απ' ότι ξέρω, έχουν 
εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις απέναντι στους προμηθευτές τους. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κ. Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ:  Κύριε Πρόεδρε, εγώ θεωρώ ότι αρκετά από αυτά τα 
θέματα που θίγει η Ενωση Γονέων είναι θέματα διαχρονικά και είναι θέματα πάρα πολύ γνωστά, όπως 
είναι π.χ. η καταγραφή αναγκών των σχολείων η οποία γίνεται κάθε τέλος του χρόνου σχολαστικά 
από την κάθε σχολική μονάδα και νομίζω ότι με βάση την ιεράρχηση αυτών των καταγραφών γίνεται 
μετά και ο έλεγχος και η χρηματοδότηση από τις Σχολικές Επιτροπές και η ιεράρχηση αυτών των 
θεμάτων και εδώ στον Δήμο. 
  Βλέπω ότι υπάρχει μία καχυποψία γενικώς όσον αφορά τα άτομα που στελεχώνουν τις 
Σχολικές Επιτροπές που εάν συμβεί κάποια αβλεψία ή κάποιο οποιοδήποτε λάθος, θεωρείται ότι το 
άτομο αυτό είναι άχρηστο δηλαδή που στελεχώνει; Και όλη αυτή η προσπάθεια που γίνεται από αυτά 
τα άτομα δεν εκτιμάται καθόλου παρά βλέπουμε μόνο πιθανόν κάποιες αστοχίες που έχουν γίνει; 
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 Στη συνέχεια ήθελα να ρωτήσω, πρέπει λέει έγκαιρα να παρέχονται και να αποστέλλονται οι 
εισηγήσεις και αντίγραφα του βιβλίου εσόδων και εξόδων. Αυτό δεν ξέρω αν γίνεται και θέλω να 
ρωτήσω τους εκπροσώπους των Σχολικών Επιτροπών αλλά νομίζω ότι είναι και θέμα διευθυντή 
σχολείου. Δηλαδή, εάν ο διευθυντής είναι διατεθειμένος να συναινέσει στο να στέλνεται το βιβλίο 
εσόδων - εξόδων. Οι διευθυνταί δεν έχουν; Η Σχολική Επιτροπή λοιπόν στέλνει τα βιβλία εσόδων - 
εξόδων;  
 Κάτι άλλο. Η καταγραφή γίνεται, είπαμε. Οι διευθυντές βέβαια έπρεπε να είναι, διότι δεν 
θεωρώ ότι θα πρέπει να επιμένουν να έχουν μόνοι τους, εφόσον υπάρχει Σχολική Επιτροπή, την 
διαχείριση των οικονομικών. Και επομένως εκεί μπορούμε να συζητήσουμε αυτό το θέμα. 
 Οταν πάλι λέτε ότι πρέπει όλα τα όργανα να λειτουργούν υπό την αρμοδιότητα των Σχολικών 
Επιτροπών κλπ. νομίζω ότι υπάρχει και έγκαιρη και έγκυρη λειτουργία των οργάνων που είναι υπό την 
αρμοδιότητα των Σχολικών Επιτροπών. Δηλαδή εδώ ίσως θα έπρεπε να γίνει κάποια διασάφηση. 
 Η χρηματοδότηση βέβαια απ' ότι λέτε ότι είναι ελλιπής αλλά ο κ. Δήμαρχος μας είπε ότι κάθε 
χρόνο αυξάνονται τόσο πολύ τα ποσά ώστε σχεδόν έχουν υπερδιπλασιαστεί. 
 Επομένως από το Κράτος τώρα να το να διεκδικήσει ο Δήμος μεγαλύτερα κονδύλια είναι κάτι 
το οποίο δεν αφορά στενά πιστεύω την Δημοτική Αρχή μόνο, αλλά είναι ένα θέμα που θα πρέπει 
όλοι... Είναι του Β' Βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης νομίζω αυτό, δηλαδή της ΚΕΔΕ ίσως, σε ένα 
ανώτερο όργανο, γιατί η φωνή μεμονωμένα του Δήμου μας δε νομίζω ότι μπορεί να επηρεάσει να 
ζητήσουμε μεγαλύτερα κονδύλια μόνο ως Δήμος. 
 Πιστεύω δηλαδή ότι αυτά είναι λίγο ασαφή και θέλουν περισσότερη διευκρίνηση, αλλά ότι 
είναι και δεδομένα από πολλά χρόνια που λέμε τα ίδια και τα ίδια. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Δημητριάδου. 
Τον λόγο έχει ο κ. Δεμέστιχας. 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Από την θητεία μου ως Προέδρου Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής έχω 
διαπιστώσει ότι υποχρηματοδοτούνται οι Σχολικές Επιτροπές τόσο από τα Υπουργεία όσο και από τον 
Δήμο. Οι έκτακτες εισφορές είναι θετικές αλλά δεν καλύπτουν επί της ουσίας τα μείζονα προβλήματα. 
 Για να μην μακρηγορήσω, μία πρόταση που καταθέτω είναι ότι τα προβλήματα είναι γνωστά, 
δεν λύνονται τη μια χρονιά, μετακυλύονται και την επομένη, οπότε θα μπορούσε να βρει ο Δήμος 
έναν τρόπο τη χρηματοδότηση να την κάνει από την αρχή. Από την αρχή δηλαδή της σχολικής 
χρονιάς να υπάρχουν σταθερές χρηματοδοτήσεις. 
 Επίσης, αν κατάλαβα καλά, έχοντας ο Δήμος φτάσει στο όριο της χρηματοδότησης σημαίνει 
ότι έστω δίνοντας και κάτι ακόμη δεν πρόκειται να δώσει άλλα χρήματα. Αρα τελικά το συγκεκριμένο 
θέμα δεν λύεται, διαιωνίζεται. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
Τον λογο έχει ο κ. Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα βάλω έναν ωραίο τίτλο: Στο ίδιο έργο θεατές, για ακόμη μια 
φορά. 
 Κύριε Δήμαρχε, όταν θα πείτε το 1.800.000, θα μας πείτε πάντα σε σχέση με τί. Δηλαδή, τί 
έκλεισε ο Δήμος; 1.800.000 στα πόσα; Ετσι γίνεται. Το νούμερο το σωστό είναι να ξέρουμε 1.800.000 
στα πόσα, για να δούμε τί ποσοστό δίνεται στην παιδεία. Ετσι βγαίνει το σωστό νούμερο. Το να λέτε 
απλά νούμερα, δεν μας λέει τίποτα. 
 Από εκεί και πέρα, εγώ θέλω να συγχαρώ, παρ' όλο που μας ήρθε μόλις εχθές, την Ενωση 
Γονέων γι' αυτή την βεντάλια θεμάτων που ανοίγει, και προφανώς αυτό προέκυψε από την ανάγκη 
των σχολείων. Δεν προέκυψε γιατί οι άνθρωποι δεν είχαν τί να κάνουν. Προέκυψε από την 
καθημερινή λειτουργία των σχολείων. Και το έχουμε διαπιστώσει και εμείς οι ίδιοι αυτό γιατί δεν έχει 
περάσει Δημοτικό Συμβούλιο που να μην έχουν έρθει τα θέματα της παιδείας εδώ πέρα. Είτε ένας 
λογαριασμός, είτε η θέρμανση, είτε τα όρια, είτε οι διευθυντές, είτε η Σχολική Επιτροπή. 
 Από εκεί και πέρα, γιατί και ο χρόνος προφανώς δεν μας δίνει την δυνατότητα να 
αναπτύξουμε τίποτα, εγώ θα θέσω το εξής: Οτι, μιλάτε όλοι για χρηματοδότηση Σχολικών Επιτροπών, 
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ενώ η εισήγηση είναι για τη λειτουργία και τη χρηματοδότηση. Είναι πολύ βασικό, όσα λεφτά και να 
δώσεις σε κάποιον, αν δεν ξέρει να τα λειτουργήσει και να τα χειριστεί δεν μπορεί να έχει το 
προσδοκώμενο αποτέλεσμα. Είναι πολύ απλό αυτό. Δηλαδή οι όροι της διοίκησης στη σύγχρονη 
ευρωπαϊκή πραγματικότητα λένε το εξής ότι για να χειριστείς τα λεφτά θα πρέπει να ξέρεις πώς να τα 
χειριστείς. Θα πρέπει να λειτουργεί σωστά το όργανο που διαχειρίζεται τα λεφτά. 
 Αρα, τί σας λέει η Ενωση; Η Ενωση σας λέει ότι, κύριοι, δεν υπάρχει σωστή λειτουργία των 
Σχολικών Επιτροπών. Δεν σας είπε ότι κάποιοι είναι άχρηστοι, γιατί το άκουσα από τα χείλη και του 
Δημάρχου και της Αντιδημάρχου ότι κάποιος μίλησε για άχρηστους. Δεν μίλησε κανένας για 
άχρηστους. Δεν είναι εκεί το θέμα. Ούτε είναι αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος, να τα τσουβαλιάσουμε 
όλα και να πούμε τί; Να πούμε, επειδή κάποιος έχει παιδιά, θα είναι και καλός στη Σχολική Επιτροπή. 
'Η, επειδή κάποιος είναι νέος, θα είναι και καλός στη Σχολική Επιτροπή να διαχειριστεί τη Σχολική 
Επιτροπή. 
 Οχι. Δυστυχώς η Σχολική Επιτροπή και κυρίως η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, γιατί εκεί 
παρουσιάζονται τα προβλήματα τον τελευταίο χρόνο, αποδεδειγμένα, όχι γιατί το λέει ο Ανυφαντής, 
δυστυχώς δεν έχει περάσει τον πήχη. Είναι μετεξεταστέα και πάλι. Σας την έχω ξαναπεί αυτή τη λέξη. 
Και είναι μετεξεταστέα για έναν λόγο. Είναι μετεξεταστέα γιατί δεν μπορεί να διαχειριστεί την 
καθημερινότητα των σχολείων μας. Και όσα συμβούλια και να γίνουν, ό,τι και να γίνει, όσα λεφτά και 
να δώσει ο Δήμος, πάλι αυτό θα είναι. Γιατί; Γιατί ο Δήμαρχος επέλεξε να συνεχίσουν οι ίδιοι 
άνθρωποι με τους ίδιους ρόλους στη Σχολική Επιτροπή. Οσο γίνεται αυτό κ. Πρόεδρε θα έχουμε αυτά 
τα αποτελέσματα. 
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτές τις ημέρες τις δύο, τις ελάχιστες ημέρες που είχαμε για να διαβάσουμε αυτή 
την εισήγηση της Επιτροπής, εμείς τις έχουμε από εχθές. Εμείς σαν Δημοτικοί Σύμβουλοι την πήραμε 
εχθές, ώρα 13.00 το μεσημέρι. Θέλω να πω το εξής: Η εισήγηση αυτή εμένα με βρίσκει απόλυτα 
σύμφωνο. Μάλλον, απόλυτα σύμφωνο δεν θα το έλεγα, θα έλεγα στα περισσότερα πράγματα που 
έχει μέσα με βρίσκει πολύ σύμφωνο. Εξάλλου, δεν θα μπορούσε να με βρει διαφωνούντα σε αυτή την 
επιστολή, σε όλες αυτές τις επιστολές, διότι μιλάνε για το αυτονόητο. Μιλάνε γι' αυτά που 
προβλέπονται από τη νομοθεσία κατά ένα μέρος και κατά δεύτερο μέρος μιλάει για πράγματα που 
είναι και η μόνη πρόταση που νομίζω υπάρχει σε αυτό και είναι άμεση πρόταση και μπορεί να μπει 
πολύ εύκολα και σαν πρόταση προς το Δημοτικό Συμβούλιο και να παρθεί μία απόφαση... Ας μην είναι 
απόφαση επάνω στην..., να είναι ένα ψήφισμα ας πούμε, και να καθίσουμε και να βγάλουμε ένα 
ψήφισμα ότι υπάρχει ηθική δέσμευση, τουλάχιστον ειδική δέσμευση ότι ο Δήμος θα διεκδικήσει τις 
επιχορηγήσεις ή θα συνδιεκδικήσει μεγαλύτερα κονδύλια για τις Επιτροπές. 
 Υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο είναι... Μάλλον, προσπαθώ να βρω τί νόημα έχει σήμερα 
αυτή η συζήτηση που κάνουμε. Είναι όπως και η ημερήσια διάταξη, μία συζήτηση για θέματα που 
αφορούν Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Εγώ συμφωνώ με αυτό που είχαμε πει και 
την προηγούμενη φορά ότι θα έπρεπε να γίνει μία ειδική ημερίδα όπου και εκεί σαν ημερίδα θα 
έπρεπε να τεθούν όλα τα θέματα αλλά και να υπάρξουν δεσμεύσεις. Αυτό είναι το σημαντικό. Ετσι 
μόνο θα μπορέσει να γίνει αποτελεσματική αυτή η εισήγηση ή όλες αυτές οι εισηγήσεις. 
 Και απ' ότι φαίνεται, σε πολλούς ξεφεύγει το θέμα, ξεφεύγουν πολλά πράγματα τα οποία τα 
προβλέπει η νομοθεσία. Δηλαδή, αυτή η επιστολή που έστειλαν οι διευθυντές και ζητούν αυτοί να 
διαχειριστούν τα χρήματα για τις ανάγκες των σχολείων, προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία. Δεν 
τους κατέβηκε στο κεφάλι, δεν είχαν επιφοίτηση του Αγίου Πνεύματος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καραγιάννη. 
Η κ. Χαμηλοθώρη έχει τον λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Κατ' αρχήν κ. Πρόεδρε στεναχωρήθηκα σήμερα, 
ζήτησα επιτακτικά τον λόγο επί της διαδικασίας, δεν μου τον δώσατε τον λόγο. Και το λέω, όταν 
ζητάμε επί της διαδικασίας, πρέπει να δίνεται ο λόγος. Αυτό είναι το ένα. 
 Το δεύτερο είναι ότι θεωρώ ότι έχει μπει λάθος το θέμα. Επρεπε να έχει μπει με επτά 
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διαφορετικά θέματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας το ξαναβάλω πάλι. Θέλετε να κάνετε τοποθέτηση; Αυτά τα είπαμε. Εφόσον 
προχωρήσαμε την συζήτηση... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Μη με διακόπτετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα εσείς τώρα λέτε για τη διαδικασία και δεν θα σας διακόψω; Εφόσον είπαμε ότι η 
συζήτηση θα γίνει έτσι, έχει ξεκινήσει, κάντε τις τοποθετήσεις σας. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Θέλω να σας πω λοιπόν ότι εγώ έχω προετοιμάσει μία 
συνολική τοποθέτηση την οποία θα την κάνω στο τελευταίο θέμα και στα υπόλοιπα θα 
τοποθετηθούμε θέμα - θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Και θα σας δώσω και παραπάνω χρόνο, σας το λέω αυτό, διότι κανονικά έχετε 
120 δευτερόλεπτα ανά θέμα αλλά επειδή είναι συνολική, θα σας δώσω 300, για να την ακούσουμε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Είστε πολύ καλός, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να πω το 
εξής λοιπόν, ξεκινώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος δεν θα την κάνετε; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι. Είπα θέμα - θέμα και στο τέλος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω καταλάβει. Είπατε ότι θα κάνετε μία συνολική στο τέλος. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Ακούστε, εγώ είπα ότι σας ενημερώνω από τώρα ότι 
έχω κάνει μία συνολική την οποία θα την πω στο τελευταίο θέμα. Αλλά μέχρι τότε θα μιλάω θέμα - 
θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στο τέλος θα πείτε με 120 δευτερόλεπτα όλη την τοποθέτηση, αφού θα τρώτε και 
τα 120 στα υπόλοιπα θέματα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Εντάξει, εντάξει, δεν θα παζαρέψουμε τώρα. Σήμερα 
εκλέχτηκε πρώτη φορά Πρόεδρος γυναίκα. Δηλαδή, δώστε μας λίγο παραπάνω και εμάς εδώ. 
 Θέλω να πω το εξής λοιπόν. Οι διευθυντές είναι υψηλόβαθμα στελέχη της δημόσιας διοίκησης. 
Κατά το νόμο είναι οικονομικά υπόλογοι αυτοί. Ο νόμος είναι σαφής, το έχουμε πει εκατομμύρια 
φορές μέσα σε αυτή την αίθουσα, τα λεφτά κατανέμονται στα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων, αυτά 
που έψαχνε προηγουμένως ο Δήμαρχος. Αυτά λοιπόν τα Συμβούλια ορίζουν κατά προτεραιότητες 
ποιές είναι οι ανάγκες των σχολειών της, το κάθε ένα Συμβούλιο, και διαχειρίζονται τα χρήματα που 
παίρνουν από τη Σχολική Επιτροπή. Μέχρι 3.000 μπορούν οι ίδιοι να κάνουν μικροεργάκια και 
μικροσυντηρήσεις, μέχρι 6.000 παίρνουν την έγκριση της Σχολικής Επιτροπής για να τα διενεργήσουν. 
 Ως εκ τούτου, όλα αυτά τα μικροέργα που λιμνάζουν, όπως για παράδειγμα, είδα στην τεχνική 
μελέτη φέτος και για του χρόνου, την τεχνική μελέτη που αφορά το 2020-2021, τοποθέτηση σίτας 
W.C. στο 3ο Νηπιαγωγείο, η οποία είναι ένα μεγαλόπνοο έργο που θα γίνει τα δύο επόμενα χρόνια. 
Ομως, ήταν και τα δύο προηγούμενα. Δεν έγινε. Αυτά λοιπόν λύνονται από τις Σχολικές Επιτροπές, 
μέσα από τα Συμβούλια Σχολικών Κοινοτήτων.  
 Κύριε Πρόεδρε μη με διακόπτουν, γιατί χάνω τον ειρμό μου. Θα σας καταθέσω και τις δύο 
μελέτες σας που πέρασαν από την Οικονομική Υπηρεσία, που πέρασαν μέσα. 
 Λοιπόν, λεφτά υπάρχουν. Δεν υπάρχει η πολιτική βούληση να δοθούν. Εχουμε ένα πλούσιο 
ταμείο όπου μπορούμε να πάρουμε μία απόφαση, τα 50.000 που δίνουμε τον Ιανουάριο να 
μοιραστούν στις δύο Σχολικές Επιτροπές να γίνουν 200.000. Λεφτά υπάρχουν. Μην ξανακούσουμε 
εδώ μέσα ότι δεν υπάρχουν.  
 Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι, χρωστάω στον Δήμαρχο έναν κωδικό. Το θυμόσαστε, 
έτσι; Ωραία. Είναι ο 6711, είναι η απόδοση στις Σχολικές Επιτροπές, που έρχεται από το Υπουργείο 
Εσωτερικών και πάει κατευθείαν στις Σχολικές Επιτροπές. Ο 6739 είναι οι έκτακτες επιχορηγήσεις που 
δίνει ο Δήμος. Ο 6715, Δήμαρχε, είναι οι επιχορηγήσεις των Δημοτικών Νομικών Προσώπων. Εκεί 
λοιπόν υπάρχει το ποσό που φεύγει από τον Δήμο για το ΔΟΧΜΕΠΑ και το ποσό που φεύγει από τον 
Δήμο για το ΔΟΠΑΠ. Ρωτώ, γιατί δεν μπαίνουν λεφτά από τον Δήμο στα δύο Νομικά Πρόσωπα τις 
Σχολικές Επιτροπές; 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί τα χρήματα που δίνουμε, κ. Χαμηλοθώρη, είναι βάσει συστατικών πράξεων. Οι 
συστατικές πράξεις λοιπόν που έχουμε με το ΔΟΧΜΕΠΑ και με το ΔΟΠΑΠ, είχαμε βάλει τί χρήματα θα 
δίνουμε. Ουδέποτε πρόκειται να εγκριθεί να κάνουμε συστατική πράξη Σχολικής Επιτροπής και να 
δίνουμε χρήματα. Γι' αυτό έχει τον κωδικό των έκτακτων, για να βάλεις στον κωδικό των έκτακτων 
ό,τι θέλεις. Αυτό που λέτε λοιπόν... Αρα, δεν δώσατε κανέναν κωδικό. Ουσιαστικά, επειδή σας είπα 
ότι υπάρχουν δύο κωδικοί, εσείς ψάξατε και βρήκατε έναν κωδικό των Νομικών Προσώπων. Οι 
Σχολικές Επιτροπές κάποιες φορές είναι Νομικό Πρόσωπο, κάποιες φορές στη λειτουργία τους δεν 
είναι και εν πάση περιπτώσει, δεν μπορούν να μπουν στον συγκεκριμένο κωδικό.  
 Σαφώς μπορούμε να κάνουμε αυτό που είπατε, τα 50.000 να τα κάνουμε 200.000, να τα 
κάνουμε 300.000, να τα κάνουμε 1.000.000, όπως νομίζετε. Εσείς όμως δεν έχετε εικόνα του ταμείου 
και δεν έχετε καμία εικόνα το τί γίνεται και το τί διαχειριζόμαστε εδώ μέσα. Γιατί εκτός από τα 50.000 
που σας είπα, μεθαύριο που θα στείλουμε τους λογαριασμούς της ΔΕΗ όλους στα σχολεία, είναι συν 
93.000 που πληρώνουμε για τη ΔΕΗ. Αρα, αυτόματα δίνουμε κάθε χρόνο 140.000. Απλά δεν το λέμε. 
Γιατί δεν το λέμε; Γιατί είναι λάθος η διαδικασία που υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια. Αρα, είναι 93.000 
που πληρώνονται στον ενιαίο λογαριασμό της ΔΕΗ για τα σχολεία, το 2019, σε αυτό το οποίο θα σας 
πω, που μου είπε ο κ. Ανυφαντής το ποσοστό λέει που πληρώνεις, λες και έχει καμία σχέση αυτό. 
Καμία σχέση δεν έχει, κ. Ανυφαντή, γιατί τα χρήματα που πληρώνεις άλλα μπορεί να είναι από 
επιχορηγήσεις που να είναι για συγκεκριμένα έργα, άλλα μπορεί να είναι μισθοί. Αλλά εν πάση 
περιπτώσει αν εσείς θέλετε και αν δεν ξέρετε εσείς ότι περίπου κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός του 
Δήμου κλείνει στα 20.000.000 - 22.000.000 και θεωρείτε το 10% περίπου, το 8,7% για να μιλάμε 
συγκεκριμένα ότι είναι λίγο, εγώ σας προκαλώ να μου φέρετε, που το έχω πει πολλές φορές εδώ, και 
επειδή κάθισα και ασχολήθηκα όπως ανέφερα, έχω κοιτάξει τους προϋπολογισμούς και τα τεχνικά 
προγράμματα της Αγίας Παρασκευής, του Δήμου Χαλανδρίου, του Δήμου Αμαρουσίου, του Δήμου 
Ζωγράφου, του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού και του Δήμου Ηρακλείου, δηλαδή των γειτονικών μας 
Δήμων. Δεν πήγα να κοιτάξω άσχετους Δήμους και άσχετες περιοχές. Αν εξαιρέσουμε τον Ζωγράφο, 
όλοι οι άλλοι είναι στον Βόρειο Τομέα Αττικής και  κοίταξα από περιέργεια να δω τί δίνουν αυτοί οι 
Δήμοι. Λοιπόν, εγώ δεν έχω δει κανέναν να δίνει περισσότερα χρήματα από αυτά που δίνει αυτός εδώ 
πέρα ο Δήμος. Κανέναν. Και έχω αποδείξεις και θα τα πω παρακάτω όταν θα έχουμε τα έργα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείνουμε την πρωτολογία με τον κ. Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το μόνο θετικό της σημερινής συνεδρίασης για εμάς σαν παράταξη είναι ότι βλέπουμε 
ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι από την συμμετοχή εδώ των γονιών ενδιαφέρεται πραγματικά να 
αντιμετωπιστούν τα χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στα σχολεία. Και αυτό, και η Ενωση και η κ. 
Ξανθάκη και οι υπόλοιποι στο Δ.Σ. είναι πολύ σημαντικό το ότι πιέζουν και προσπαθούν κάποια 
ζητήματα να λυθούν. 
 Κατά τα άλλα, όντως αν δεν βαρεθείτε στο τέλος και δεν κουραστείτε, ίσως να γίνετε πιο 
γνώστες κάποιων πραγμάτων και ας ελπίσουμε ότι δεν θα βαρεθείτε και δεν θα κουραστείτε να 
συνεχίσετε να πιέζετε για κάτι το καλύτερο για τα παιδιά μας, για τα σχολεία. 
 Τώρα, στο δια ταύτα. Εγώ θέλω να πω τέσσερα πραγματάκια και να κάνω κάποιες ερωτήσεις. 
Σαν παράταξη η ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ, δηλαδή η παράταξη του ΚΚΕ στον Δήμο είναι σαφέστατα 
σαφές ότι συμφωνούμε και στα ζητήματα που βάζετε στο πρώτο θέμα αυτό τα λειτουργικά και της 
χρηματοδότησης. Προφανώς ο Δήμαρχος πρέπει να ξανακοιτάξει το θέμα και του Σχολικού 
Συμβουλίου και της Επιτροπής του κυλικείου και τα θέματα τα λειτουργικά τα άλλα που βάζετε των 
Σχολικών Επιτροπών. 
 Να θυμίσουμε εδώ και να γνωρίζουν και οι γονείς ότι ο Δήμαρχος, ο Δήμος, το Δημοτικό 
Συμβούλιο, η πλειοψηφία ορίζει τα 7-8 στα 11 μέλη των Σχολικών Επιτροπών, τα διορίζει εκείνο, γι' 
αυτό έχει και την πλήρη ευθύνη και την απόλυτη πλειοψηφία. Και θέλω να προσθέσω ορισμένα 
πραγματάκια.  
 Πρώτον: Η σημερινή Διοίκηση και οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι διοικούν εδώ και 15 
χρόνια, τουλάχιστον οι παρατάξεις τους και ο Δήμαρχος από θέσεις Αντιδημάρχου, από θέσεις 
Προέδρου Νομικών Προσώπων. Δεν έμαθαν τώρα ότι έχουμε υποχρηματοδότηση στα σχολεία. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  
 
  31 

 Γνωρίζουν επίσης ότι η παράταξή τους και εδώ ο καθένας κάπου ανήκει, κάπου υποστηρίζει ή 
κάπου και ψηφίζει αν θέλετε, και οι περισσότεροι από εδώ πέρα, προφανώς. Η παράταξή του επί 
κυβέρνησης ΝΕΑΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ περιέκοψε τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων στην επιχορήγηση 
που δίνει στους Δήμους επί Σαμαρά 70%. Τα διατήρησαν οι επόμενες κυβερνήσεις και του ΣΥΡΙΖΑ και 
φέτος στον προϋπολογισμό για το 2020 διατηρείται το ίδιο μειωμένο ποσοστό κατά 70% και μάλιστα, 
το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την παιδεία από 565.000.000 πηγαίνει 510.000.000, μείον 
11%. Το ίδιο μείον 11% για τα σχολεία, την υλικοτεχνική υποδομή δηλαδή σαν επένδυση, το ίδιο 
11% είχε γίνει και πέρυσι μείωση στον κρατικό προϋπολογισμό από την προηγούμενη κυβέρνηση του 
ΣΥΡΙΖΑ.  Αυτά είναι τα στοιχεία. Τα υπόλοιπα, στο επόμενο θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο. 
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ κ. Ρεμούνδο, όχι ότι δεν έκοψα, αλλά αμφισβητώ τα ποσοστά που λέτε. Δηλαδή 
αποκλείεται να είναι 70% γιατί δεν βγαίνουν από τα νούμερα τα οποία έχουμε και από τις συγκρίσεις 
που κάνουμε από το 2007 το 2008, το 2009. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς λέτε 70% άρα εσείς θα 
καταθέσετε ότι η κυβέρνηση που είπατε τότε, το 2012-2013, πότε λέτε, ότι έκοψε το 70% για τα 
σχολεία. Θα το καταθέσετε. 
 Εγώ θα πω όμως ότι αυτή η Κυβέρνηση έβγαλε μία έκτακτη επιχορήγηση τον Δεκέμβριο αν 
δεν το γνωρίζετε, για τα σχολεία. Πρώτη φορά, όσο είμαι εγώ Δήμαρχος, που κυβέρνηση έβγαλε 
έκτακτη επιχορήγηση εκτός από αυτά που προϋπολογίζει κάθε χρόνο, και την έδωσε τέλος του 
χρόνου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειώσω τώρα. Είναι ο κ. Κανάκης, η κ. Χαμηλοθώρη, ο κ. Καραγιάννης, ο κ. 
Ανυφαντής. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: ... (κάνει παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τί ερωτήματα τέθηκαν; Εγώ θα σας δώσω τον λόγο για δευτερολογία έτσι και αλλιώς 
απλά, αν απαντήσετε τα ερωτήματα, δεν θα κάνετε την τοποθέτηση. Θα σας δώσω έναν χρόνο 
συγκεκριμένο, αν και τοποθέτηση κάνατε με την εισήγηση εσείς. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Ενα δεύτερο ερώτημα που θα ήθελα να κάνω είναι, θα ήθελα να σας ρωτήσω εάν και σε 
ποιό σημείο θα δώσετε λόγο ή θα ρωτήσετε αν θέλουν να έχουν τον λόγο κάποιοι από τα μέλη 
Διοικητικών Συμβουλίων ή εκπρόσωποι των γονέων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσω στο κομμάτι αυτό. Οπως έχετε δει, από όλες τις συνεδριάσεις που 
έχουμε κάνει και έχουν έρθει εδώ τα σχολεία με τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς και όλους, εμείς 
προσπαθούμε και ειδικά εγώ δίνω τον λόγο πάντα σε όλους όταν ζητείται. Ομως σήμερα ήρθαμε σε 
μία δομημένη συζήτηση με εισηγήσεις. Εσείς ως αρμόδιο όργανο εκπροσωπείτε τους Συλλόγους και 
έχετε φέρει τα αιτήματά τους μέσα από τις εισηγήσεις.  
 Θέλω να πω ότι εφόσον η σημερινή συζήτηση είναι δομημένη και έχουν έρθει εισηγήσεις ότι 
όλα αυτά εκφράζονται μέσα από τις εισηγήσεις σας.  
ΞΑΝΘΑΚΗ: Ξαναλέω, πάντοτε φέρνουμε εισηγήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν έχετε φέρει ποτέ εισηγήσεις. Οσες φορές μιλήσαμε άλλες, δεν μου έχετε 
καταθέσει καμιά εισήγηση.  
 Κύριε Δήμαρχε αφήστε με λίγο, γιατί πρέπει να το συζητήσουμε αυτό το θέμα διότι αν είναι να 
μιλήσουν και άλλα 10 άτομα... Θα δοθεί ο λόγος στην εισηγήτρια, αλλά πρέπει να δομήσουμε πώς θα 
γίνει η κουβέντα από το ακροατήριο διότι μετά αν ο κατάλογος έχει 15 άτομα δεν εγγυώμαι και για τη 
λήξη της συνεδρίασης. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ σας είπα, στο τέλος στο 7ο θέμα μπορούμε να μιλήσουμε σε κάτι που θέλουν να 
πουν συνολικά. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Συζητάμε ήδη μία ώρα. Αν για κάθε ένα από τα θέματα συζητάμε μία ώρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσικρικώνη, σεβαστή η παρατήρησή σας. Ολος ο κόσμος μέχρι τώρα έχει μιλήσει 
σύμφωνα με τον χρόνο του, δεν έχει παρεκκλίνει κανείς. Το αν θα πούμε τώρα και 2 λεπτά για την 
διαδικασία, είναι δικαίωμά μας να το πούμε. Δεν έχει παρεκκλίνει κανείς του χρόνου του. Εφόσον 
μπήκαν τα θέματα, είμαι υποχρεωμένος να τηρήσω τον κανονισμό. 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να πω κάτι, κ. Πρόεδρε επί της διαδικασία; Αρα λοιπόν 
θα συζητήσουμε 7 ώρες ένα θέμα. Να το ξέρουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως,  όλοι μιλάνε σύμφωνα με τον χρόνο τους. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ωραία. Γιατί εγώ μέχρι στιγμής δεν έχω ακούσει κάτι καινούργιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα και στο οποίο συμφωνώ σε μεγάλο μέρος μαζί σας. 
 Η κ. Ξανθάκη έχει τον λόγο για την δευτερολογία. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Κοιτάξτε να δείτε, θέλω να κάνω μια μικρή εισαγωγή λέγοντας ότι όποιος εκπροσωπεί 
συλλογικότητες είναι λίγο δύσκολο να απαντάει σε ερωτήσεις που προκύπτουν διότι χρειαζόμαστε τη 
σύμφωνη γνώμη των οργάνων μας. Ευτυχώς για την Ενωση Γονέων γνωρίζει πολύ καλά στην πορεία 
των χρόνων τα θέματά της, έχει ανοίξει πολλές φορές συζητήσεις για τα συγκεκριμένα θέματα και 
έχουμε το πλαίσιο για να μπορέσουμε να απαντήσουμε. 
 Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας στο ότι επειδή σιγά σιγά μαθαίνουμε, για πρώτη φορά τα 
θέματα τα στείλαμε τη Δευτέρα το απόγευμα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και 
στους επικεφαλής όλων των παρατάξεων για να τα έχετε όσο το δυνατόν νωρίτερα στα χέρια σας και 
για άλλη μια φορά να επαναλάβω το ότι είμαστε στη διάθεση του οποιουδήποτε από εσάς ζητάει 
διευκρινίσεις. 
 Μετά, θα ήθελα να πω ότι το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας δεν είναι γνωμοδοτικό όργανο, 
είναι ένα όργανο το οποίο διαπιστώνει τις ανάγκες και τα προβλήματα που δημιουργούνται στη 
λειτουργία των σχολείων και διατυπώνει προτάσεις στην οικεία Σχολική Επιτροπή. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Κύριε Δήμαρχε, τώρα να το πω και εγώ. Παρακαλώ κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να 
ολοκληρώσω. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου)... Τώρα μάθημα θα μας κάνετε εδώ μέσα; Ελεος! 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Δεν θα δεχθούμε όμως και εμείς μαθήματα για τον τρόπο που πρέπει να λειτουργούν 
κάποια πράγματα, γιατί τα γνωρίζουμε. 
 Να επισημάνω το εξής: Είναι καλό να κάνεις μία αρχική εισήγηση, να αφήνεις να κυλάει η 
συζήτηση γιατί προκύπτουν νέα στοιχεία.  
 Είπε ο κ. Τράκας ότι αντιμετωπίσαμε πρόβλημα με την απαρτία στις συνεδριάσεις. Ερχεστε να 
επιβεβαιώσετε λοιπόν μέρος της αρχικής μας εισήγησης, ότι πρέπει τα άτομα τα οποία απαρτίζουν τις 
Επιτροπές να έχουν ενδιαφέρον. Κάποιος που έχει ενδιαφέρον δεν λείπει απανωτά από τις 
συνεδριάσεις. 
 Επίσης έγινε και μία άλλη παρατήρηση από τον κ. Τράκα και θα την δεχθούμε, ότι η δική του 
Σχολική Επιτροπή είχε δώσει στοιχεία, έκανε έναν απολογισμό οικονομικό σύμφωνα με τα όσα 
φαίνεται εδώ να ζητάμε. Εκ των υστέρων λοιπόν θα έρθουμε να πούμε ότι πράγματι αυτή τη στιγμή 
έχω μπροστά μου τους δύο απολογισμούς των Σχολικών Επιτροπών της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας, τους περυσινούς. Η Δευτεροβάθμια έχουμε πει ότι έχει λιγότερα στοιχεία στην 
ευθύνη της, η Πρωτοβάθμια τουναντίον πολύ περισσότερα. Της Πρωτοβάθμιας ο οικονομικός 
απολογισμός είναι 3 σελίδες, της Δευτεροβάθμιας είναι, να μην πω 5. θα πω 4 για να μη μετρήσω και 
το λίγο των υπογραφών από κάτω. 
 Αυτό θέλω να πω. Εχει τα πινακάκια, έχει κάποιες λεπτομέρειες. Μας επιτρέπει, εν τοιαύτη 
περιπτώσει... Είπα 4 σελίδες, θα μπορούσα να πω και 5. Αυτό είπα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο, μπορώ να πω τώρα κάτι; Θέλω να πω ένα πράγμα. Κύριε Τράκα, σας 
παρακαλώ. Κύριε Πετράκη παρακαλώ, γιατί θα διακόψω το θέμα. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι όχι, μην παρακαλάτε κανέναν κ. Πρόεδρε. Τα ψέματα της κ. Ξανθάκη δεν θα 
μπαίνουν εδώ. Κύριε Πρόεδρε, να φέρει ό,τι έδωσα στον εκπρόσωπο της Ενωσης Γονέων και 
Κηδεμόνων, να το φέρει τώρα εδώ. Τα 150 φύλλα να τα φέρει τώρα εδώ η κ. Ξανθάκη ή να 
ανακαλέσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ξανθάκη δεν έχετε τον λόγο. Τον λόγο τώρα τον  έχω εγώ και δεν τον έχει και 
κανένας άλλος τον λόγο. Η συζήτηση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα έχει έρθει η Ενωση Γονέων, δεν ξέρω, 
να κατακρίνει του καθενός την τοποθέτηση ή να ζητήσει για το πρώτο θέμα κάτι; 
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 Και να σας πω και κάτι, κ. Ξανθάκη; Εχετε φέρει την πρώτη εισήγηση, επειδή τις διάβασα 
όλες. Εχετε φέρει μία εισήγηση αόριστη. Θέλετε αύξηση χρηματοδότησης. Πόσο θέλετε; 10.000, 
15.000, 30.000, 40.000, 50.000, 100.000, 1.000.000; Πείτε τί θέλετε. Καθίσατε κάτω να δείτε τί 
παραπάνω ανάγκες έχετε; Βάζω το Δημοτικό Συμβούλιο σε μία κουβέντα που λέμε τώρα πράγματα 
γενικά. Το Κράτος δεν δίνει χρηματοδότηση, δεν έχουν τα σχολεία και όλα αυτά. Εντάξει. Και εγώ 
όταν ήμουν Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής αυτά τα προβλήματα είχα. Οταν πήγαινα στον κ. Ξύδη 
έλεγα συγκεκριμένα, "θέλω 62.500 για να κάνω τη δουλειά μου'. Εσείς έχετε φέρει εδώ κάποιο 
νούμερο; Δεν μπορώ να συνεχίσω έτσι την κουβέντα. Δεν θα πάμε 5.00 η ώρα το πρωί για να λέμε τα 
πράγματα που είναι αυτονόητα σε όλο το πανελλήνιο, ούτε για να κάνετε εσείς με τον κ. Πετράκη και 
τον κ. Τράκα αντιπαραθέσεις εδώ. Θέλετε κάποια πράγματα να τα συζητήσουμε. Ελάτε να 
συζητήσουμε αυτά. Δεν θα μπαίνουμε σε θέματα τώρα, αν βγήκαν τα πινακάκια στον απολογισμό είτε 
αν τρία μέλη της Σχολικής Επιτροπής δεν είναι καλά. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Τελειώσατε; Μπορώ να μιλήσω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσα και θα διακόπτω και θα λέω τι είναι εκτός θέματος και θα πηγαίνουμε στο 
άλλο. Λοιπόν, στοχευμένα τί θέλετε από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Κύριε Κουκή, είστε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και είμαι η Πρόεδρος της 
Ενωσης Γονέων και όχι η κ. Ξανθάκη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα το αφήσω να γίνει αρένα. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Σωστό. Απλά και μόνο επαναλαμβάνω, όταν προκύπτουν ερωτήματα, γιατί τέθηκαν 
ερωτήματα, η Ενωση Γονέων οφείλει να δώσει απαντήσεις. Δεν θέλετε να δοθούν εδώ μέσα; Κανένα 
πρόβλημα, θα το σεβαστούμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να επικεντρωθείτε στις εισηγήσεις και θα μιλάμε μόνο για τις εισηγήσεις. Από 
όλους, και από την Ενωση Γονέων και από τους Δημοτικούς Συμβούλους της πλειοψηφίας και της 
μειοψηφίας. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Ναι αλλά αυτή την παρατήρηση την έχει και η Ενωση Γονέων κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αν υπάρχουν προσωπικά όλη την ώρα και με τις Επιτροπές και όλα αυτά, δεν θα 
τα βγάλουμε εδώ πέρα. Εδώ είναι Δημοτικό Συμβούλιο, μας βλέπουν κιόλας και πρέπει να κάνουμε τη 
δουλειά μας. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Τέθηκαν ερωτήματα. Δεν είχαμε σκοπό. Εμάς η εισήγησή μας ήταν συγκεκριμένη. Οταν 
επιτρέψετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλου συγκεκριμένη. Σας το λέω για να σας βοηθήσω. Δεν έχετε ζητήσει κάτι 
συγκεκριμένο. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Απόλυτα συγκεκριμένη. Οταν όμως τίθενται ερωτήματα να μας πείτε εκ των προτέρων κ. 
Πρόεδρε ότι, εμείς δεν θα απαντήσουμε στα όσα ερωτήματα τίθενται, να το γνωρίζουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Ξανθάκη, συνεχίστε. Εχετε 1 λεπτό. Ηδη έχετε πάρει 2, σας έδωσα άλλα 
2, έχετε άλλο 1 λεπτό για να κλείσετε με το θέμα. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Θέλω διευκρίνηση. Στα ερωτήματα που τέθηκαν θα απαντήσω ή δεν θα έχω το 
δικαίωμα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα απαντάτε σε ερωτήματα όταν είναι εκτός θέματος. Το συγκεκριμένο ήταν εκτός 
θέματος ερώτημα. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Ωραιότατα. Τότε θα πούμε ότι για το συγκεκριμένο θέμα επιφυλασσόμεθα να βγάλουμε 
μία ανακοίνωση να εξηγούμε ακριβώς την ασαφή εισήγησή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δίνουμε 
όλες τις πληροφορίες που έχουμε και να πείσουμε εν τοιαύτη περιπτώσει και τη Δημοτική Αρχή στην 
οποία απευθυνόμαστε γιατί με αυτή πρέπει  να συνεργαστούμε, είναι Δημοτική Αρχή όλων μας, ότι 
έχουμε γνώση των όσων λέμε, παρακολουθούμε κάποια πράγματα και αυτά που λέμε δεν τα λέμε 
τυχαία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω για το Συμβούλιο της Σχολικής Κοινότητας γιατί μάλλον ή δεν έγινα 
εγώ κατανοητός ή εν πάση περιπτώσει μπορεί εγώ να μην το κατάλαβα. Δεν έχουμε κανένα 
πρόβλημα να λειτουργεί σε κάθε σχολείο. Οι Πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών να βγάλουν μία 
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απόφαση αφού οφείλουν να βγάλουν απόφαση και να ορίσουν από 3 έως 5 μέλη για να συνεδριάζουν 
τα Σχολικά Συμβούλια τα οποία πλέον όταν όλα τα χρήματα τα έχει ο Διευθυντής στην διαχείρισή 
του, δεν καταλαβαίνω τί προτάσεις... Γιατί λέμε δεν είναι γνωμοδοτικό, δεν είναι αποφασιστικό. 
Ωραία, ας το πούμε ότι καταθέτει προτάσεις όπως λέει ο νόμος. Διατυπώνει σχετικές προτάσεις. Αρα 
σίγουρα δεν είναι αποφασιστικό, αφού απλά κάνει μία πρόταση. 
 Δεν μπορώ να καταλάβω τί προτάσεις θα καταθέτει η Σχολική Επιτροπή, όταν πλέον η Σχολική 
Επιτροπή δεν θα έχει χρήματα γιατί τα έχει δώσει όλα στους διευθυντές. Αυτό ήταν το πρόβλημά μας 
δηλαδή τόσον καιρό που είχαμε στα σχολεία; Αλλά δεν διαφωνώ. Παρακαλώ τους Προέδρους να 
στείλουν επιστολές στους Συλλόγους Γονέων & Κηδεμόνων κάθε σχολείου να τους προτείνουν 
εκπροσώπους για το Συμβούλιο Σχολικής Κοινότητας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ... 
Στο τέλος, μόλις πούμε και τα επτά θέματα, θα μπορέσετε. Για να δούμε πώς θα πάει η ροή. Δεν 
μπορώ να ανοίξω κατάλογο από τώρα. Να σας πω κάτι; Επειδή σε όλα τα θέματα έχω δώσει τον λόγο 
σε όλους πάντα, αλλά δεν ήταν έτσι. Τώρα έχουν έρθει εισηγήσεις, εκφράζεστε. Στο τέλος, να δούμε 
και τί ώρα θα είναι, και θα δώσουμε τον λόγο για να ακούσουμε.  Οχι κ. Ρεμούνδο, δεν συνεχίζεται. 
Οση ώρα είναι, θα την κάνουμε σήμερα. Δεν θέλουμε να ξεμπλέξουμε. 
 Τον λόγο έχει ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν θα πάρω τον λόγο. Για να διευκολύνω απλά μία πρόταση. Επειδή και για εμάς, όχι 
μόνο για εσάς, είναι κομβικό να ακούσουμε τί λένε οι γονείς, προτείνω να αλλάξουμε λίγο την 
διαδικασία. Οκέυ, συμφωνήσαμε να το κάνουμε με έναν τρόπο. Προφανώς αυτό δεν βγαίνει αυτή τη 
στιγμή, είναι λίγο ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανάκη, να σας πω κάτι; Δεν θα το κάνουμε έτσι, και να σας πω για ποιόν λόγο... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω την γνώμη μου; Και πετάξτε την στα σκουπίδια, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. 
Λέω ότι κατά τη γνώμη μου αυτό που γίνεται τώρα είναι αντιπαραγωγικό και θα καταλήξουμε στο 
τέλος μετά από δύο ώρες όσοι αντέξουν να πουν και δεν θα τους ακούσει κανένας. 
 Λέω λοιπόν, και απευθύνομαι στους συναδέλφους, να μιλήσουμε για όλα τα θέματα τώρα, να 
δώσουμε τον λόγο στους ανθρώπους των Συλλόγων για να τους ακούσουμε, γιατί συζητάμε χωρίς να 
ξέρουμε τί λένε τα μέλη του Συλλόγου. Με όλο τον σεβασμό στην Ενωση Γονέων, αλλά θα θέλαμε να 
ακούσουμε και σχολείο - σχολείο για να μπορούμε να τοποθετηθούμε.  
 'Η, ακόμα καλύτερα, και σταματάω, πάλι μπορεί να είμαι εκτός κανονισμού, να δώσουμε τον 
λόγο τώρα στους ανθρώπους από τα σχολεία, για να μπορούμε και εμείς να ξέρουμε τί λένε, για να 
μη μιλάμε στον αέρα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κανάκη, θέλω να καταλάβετε κάτι. Πραγματικά με φέρνετε σε δύσκολη θέση 
εμένα αλλά εγώ, ακούστε κάτι, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Την άποψή μου και τη γνώμη μου την 
στηρίζω και ας έρχομαι σε δύσκολη θέση. Εγώ σήμερα έλαβα επιστολή από την Ενωση Γονέων. Η 
αρχή της δημοκρατίας είναι η συλλογικότητα. Εφόσον η Ενωση Γονέων εκπροσωπείται και εκφράζει 
όλους τους άλλους και έφερε τις εισηγήσεις, θα συνεχίσω την συζήτηση με την Ενωση Γονέων. 
Εντάξει, κ. Κανάκη; Αν κάνουμε μία άλλη συνεδρίαση και πούμε θα μιλήσουμε με τον κάθε Σύλλογο 
χωριστά και όχι με την Ενωση Γονέων, βεβαίως και θα το κάνουμε έτσι. Δεδομένου όμως ότι εγώ 
θέλω να είμαι συνεπής και σταθερός, εγώ έλαβα αίτημα από την κ. Ξανθάκη. Οταν ήρθε εδώ πέρα 
στο πρώτο θέμα που είχαμε με τα σχολεία η Διευθύντρια του 1ου Δημοτικού και ήρθαν όλοι οι 
Σύλλογοι και οι Ενώσεις, έδωσα τον λόγο σε όλους: Στην Ενωση, στους Συλλόγους, σε όποιον 
εκπροσωπούσε μαθητές και παιδιά, πήραν όλοι τον λόγο. 
 Εγώ σήμερα έλαβα αίτημα από την Ενωση Γονέων. Συνεπώς, ως Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου, θα συζητήσουμε μόνο με την Ενωση Γονέων. Πολύ θα το ήθελα αλλά δεν θα το κάνω, 
διότι δεν είναι έτσι το σωστό. 
Ευχαριστώ. 
 Ως προς το πρώτο θέμα... 
 (ταυτόχρονες παρεμβάσεις μη αποδιδόμενες) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι όχι, δεν υπάρχει. Αν δεν μπορείτε να το διαχειριστείτε εσείς με τους Συλλόγους, δεν 
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θα το κάνω εγώ. 
 Λοιπόν, ο κ. Κανάκης τελείωσε. Τον λόγο έχει ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Θέλω να παρακαλέσω όλους σε αυτή την αίθουσα για αυτοσυγκράτηση. Παρακαλώ πάρα 
πολύ για αυτοσυγκράτηση όλων σε αυτή την αίθουσα γιατί είναι κρίμα τη στιγμή που δίνεται η 
δυνατότητα να συζητηθούν διεξοδικά τα επτά θέματα που εισηγήθηκε η Ενωση Γονέων, είναι κρίμα 
να τιναχτεί στον αέρα η συζήτηση. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, θα τιναχτεί στον αέρα η συζήτηση σήμερα. Ανάβαλέ την. Να την αναβάλεις 
όμως. Δεν είναι ιστορία αυτή. 
ΖΗΚΑΣ: Θέλω να παρακαλέσω λοιπόν αυτοσυγκράτηση για να συνεχίσει η διαδικασία και η 
συζήτηση. Ακόμα και αν υπάρχουν παράπονα ή προβλήματα για την διεξαγωγή αυτής της συζήτησης, 
θεωρώ ότι είναι σημαντικό να διεξαχθεί μέχρι τέλους και υπάρχει η δυνατότητα να επανέλθουμε, να 
γίνουν οι διαμαρτυρίες δημόσιες για ό,τι θέμα δεν έχει λειτουργήσει και δεν έχει υπάρξει η σωστή 
αντιμετώπιση, από το να τιναχτεί η διαδικασία στον αέρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Ζήκα, και εμείς αυτό θέλουμε, ακριβώς. 
Τον λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Επί της διαδικασίας θέλω κάτι. Να ρωτήσω συγκεκριμένα, πού στον κανονισμό του 
Δημοτικού Συμβουλίου αναφέρεται ότι σε ένα θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου θα έχουμε επτά 
εισηγήσεις; Πού το λέει ο κανονισμός; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πουθενά. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Αν δεν το απαγορεύει, τότε εγώ προτείνω να μιλήσουν όλοι σε κάθε θέμα. Να το 
ψηφίσουμε, κ. Πρόεδρε. Να το ψηφίσουμε. Οποιος δεν θέλει ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρεκλείτη, αφήστε όλοι όταν βλέπετε κόσμο να κάνετε τους καλούς. Να είστε 
τυπικοί και συνεπείς. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν κάνουμε τους καλούς όταν βλέπουμε κόσμο. Να το πάρετε πίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν παίρνω τίποτα. Εγώ είμαι πολύ σταθερός και πολύ σωστός σε αυτά που λέω. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Και εγώ πολύ σταθερός είμαι και να το πάρετε πίσω. Δεν υπάρχει μέρα που να μην 
δώσω λόγο. Εφόσον όμως δέχθηκα ότι η κουβέντα θα γίνει με την Ενωση Γονέων, θεωρώ ότι ήταν 
υποχρέωση της Ενωσης Γονέων όλα αυτά τα θέματα να τα έχει επιλύσει και να εκφράσει συνολικά 
όλους τους Συλλόγους. Καταλάβατε;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Μπορεί να τους εκφράζει συνολικά, μπορεί και όχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν εκφράζονται και αν έχουν θέματα μεταξύ τους, να στείλουν όλοι αιτήματα και 
να τα συζητάμε με διαφορετικό... Οχι. Διαφωνώ πλήρως. 
 (ταυτόχρονες παρεμβάσεις μη αποδιδόμενες) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ καθίστε. Παιδιά, δεν αρμόζει τέτοια εικόνα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Παρακαλώ κυρίες και κύριοι, σεβααστείτε το. Ειδικά τέτοια εικόνα δεν αρμόζει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Εχετε εκλέξει ένα όργανο που σας εκπροσωπεί. Μιλάτε μέσω του οργάνου. Πρέπει να 
συνεχίσουμε την διαδικασία. Δεν αρμόζει τέτοια εικόνα. Σας παρακαλώ πολύ όλους. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: (εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ πολύ, μπορώ να κάνω μία δήλωση η 
οποία μπορεί να αποσυμφορήσει το κλίμα και να σας διευκολύνουμε εδώ μέσα; Παρακαλώ, μπορώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς, θέλει ο κ. Τράκας επί προσωπικού. 
ΤΡΑΚΑΣ: Επειδή αναφέρθηκε ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων του 6ου Νηπιαγωγείο ότι 
υποσχέθηκα κάτι, εγώ δεν υποσχέθηκα γιατί δεν κάνω εγώ την διαχείριση των χρημάτων της 
Σχολικής Επιτροπής. Αυτό που υποσχέθηκα είναι ότι θα μεταφέρω στον κ. Πετράκη και αναλόγως τί 
χρήματα έχει, γιατί πλέον του τα έχουν πάρει οι διευθυντές τα χρήματα και δεν έχει χρήματα ο κ. 
Πετράκης, θα δούμε τί μπορούμε να ικανοποιήσουμε. Αυτό είπα απόλυτα. Λοιπόν, δεν θέλω να 
ακούγονται ανακρίβειες. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πετράκη, και εσείς επί προσωπικού; Παρακαλώ. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Συγγνώμη που ξέφυγα προηγουμένως κ. Πρόεδρε, αλλά η αγανάκτηση και η υπομονή 
έχει τα όριά της. Αν ήθελαν να δουν από την Ενωση Γονέων & Κηδεμόνων, θα πρέπει να ανατρέξουν 
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στα αρχεία της ΔΕΠ τί έχει καταθέσει η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Αυτό που κατατέθηκε στη 
ΔΕΠ μεταφέρθηκε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά που κατατέθηκαν στο Δημοτικό Συμβούλιο 
στάλθηκαν στην Επίτροπο και στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τα στοιχεία λοιπόν δόθηκαν  
και σε κάθε εκπρόσωπό της Σχολικής Επιτροπής. Ολο το πακέτο που δόθηκε ηλεκτρονικά στα μέλη 
της Σχολικής Επιτροπής ήταν η υποβολή του οικονομικού απολογισμού... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα έχετε μοιράσει αυτά, τα ξέρουμε. Κύριε Πετράκη, τα έχετε μοιράσει αυτά, τα έστειλε 
η κ. Πετροπούλου. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, όχι κ. Πρόεδρε... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: ... (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, καλά κ. Ανυφαντή, δεν είπε κάτι. Είπε ότι τα μοίρασε, δεν είπε κάτι. Οτι έστειλε 
τα αρχεία. Τελείωσε κ. Πετράκη, ευχαριστώ. Μα είναι γνωστό κ. Πετράκη, τί μας λέτε. Είναι γνωστό.  
 Σας παρακαλώ, βοηθήστε όλοι. Το πρώτο θέμα είναι η λειτουργία της Σχολικής Επιτροπής και 
η αύξηση της χρηματοδότησης. Πείτε ένα νούμερο που θέλετε. Ετσι γίνεται η σωστή εισήγηση. Οχι 
έρχομαι εδώ και θέλω αύξηση. Θέλω ένα νούμερο και να κάνουμε και λειτουργεί αυτό, για να πάμε 
παρακάτω. 
 Ναι, έχετε δίκιο κ. Αθανασάκου, δεν είμαστε δικαστήριο. Παρακαλώ καθίστε όλοι μέσα σε 
ωραίο κλίμα να συνεχίσουμε την κουβέντα. 
 Παρακαλώ, κ. Ξανθάκη. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου θα ήθελα να σας πω ότι στο παρελθόν όσες 
φορές έχει παρευρεθεί η Ενωση Γονέων μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο το κάνει προφανώς 
εκπροσωπώντας τα μέλη Συλλόγους Γονέων. Παρ' όλα αυτά, όλες τις προηγούμενες φορές, υπάρχουν 
βίντεο και πρακτικά, η διαδικασία ήταν ότι ναι μεν είχαμε εισηγήσεις, κάθε φορά ερχόμαστε με 
εισηγήσεις, αλλά δινόταν ο λόγος και στα μέλη μας, δηλαδή στους εκπροσώπους των Συλλόγων 
Γονέων. Ενα αυτό. 
 Δεύτερον: Είμαστε εδώ για να απευθυνθούμε στο σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου για τα 
θέματα τα οποία απασχολούν στα σχολεία. Προφανώς όταν μετά την εισήγησή μας στις τοποθετήσεις 
των επικεφαλής και των Δημοτικών Συμβούλων προκύπτουν ερωτήματα, θεωρούμε ότι είναι 
υποχρέωσή μας να απαντηθούν. Εάν δεν το έχουμε αυτό το δικαίωμα και αν επίσης δεν έχουν 
δικαίωμα οι εκπρόσωποι των μελών μας να έχουν έστω και τον ελάχιστο χρόνο κατά το θέμα που 
τους ενδιαφέρει για να πουν ειδικά θέματα που προκύπτουν στα σχολεία τους, και μετά από τον 
τρόπο με τον οποίον μας αποκλείσατε να δώσουμε απαντήσεις και παρ' όλα αυτά να συνεχίζονται οι 
παρατηρήσεις, σας ενημερώνουμε ότι σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, η Ενωση Γονέων θα αποχωρήσει 
και από εδώ και πέρα θα κοιτάξουμε να δούμε άλλους τρόπους να ενημερώνουμε το σύνολο των 
Δημοτικών Συμβουλίων για τα προβλήματα των σχολείων και να συνεργαζόμαστε με την Επιτροπή. 
Κάποιοι από αυτούς θα είναι δημόσιοι, και στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας πω ότι δεν θα θέλαμε να 
ακούσουμε παράπονο γιατί προηγουμένως δεν το συζητήσαμε. Γιατί όταν ερχόμαστε να συζητάμε δεν 
μπορούμε να απαντήσουμε. 
Ευχαριστούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θέλω να πω επί της διαδικασίας. Κυρία Ξανθάκη, όταν στείλατε την αλληλογραφία 
για την σημερινή συνεδρίαση, είπατε ότι στο τέλος θα έρθουν και όλοι οι Σύλλογοι να πουν ξεχωριστά 
ο καθένας το κάθε τους θέμα; Δεν μας είπατε ότι θα έρθετε εδώ ως Ενωση Γονέων και θα φέρετε 
εσείς όλα τα θέματα των σχολείων; Αυτό δεν είπατε; 
 Κυρία Ξανθάκη, θα σας αποδείξω πόσο λάθος είστε αυτή τη στιγμή και θα σας πω το εξής, 
επειδή έχω φοβερή μνήμη. Εχετε έρθει δύο φορές για δύο μεμονωμένα θέματα και είναι η πρώτη 
συνεδρίαση που ήρθατε με τα θέματα όλων των σχολείων. Και είπατε ότι θα εκπροσωπήσετε όλα τα 
θέματα αυτά. 
 Δυστυχώς κ. Ξανθάκη θα πρέπει να καταλάβετε ότι υπάρχουν κανόνες και οι κανόνες 
μπαίνουν για να υπάρχει αρμονία και ισορροπία. Αν θέλετε εσείς να χαλάσουμε τους κανόνες, εγώ δεν 
θα σας ακολουθήσω. Και αν δεν μπορείτε και να εκπροσωπήσετε και τα μέλη σας, αυτό είναι δικό σας 
θέμα. 
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 Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Ξανθάκη, νομίζω ήταν ξεκάθαρος ο Πρόεδρος και είπε ότι, αφού ολοκληρώσουμε 
τις επτά εισηγήσεις θα δοθεί ο λόγος κάτω στους ανθρώπους που θέλουν να κλείσουμε την κουβέντα, 
να ακούσουμε κάποιον Σύλλογο που θα θέλει να πει κάτι. Καταλαβαίνετε ότι όταν έχουμε επτά 
θέματα τα οποία λίγο πολύ και τα επτά τα έχουμε συζητήσει εδώ πάμπολλες φορές, για όλα ξέρετε 
την άποψή μας, δεν υπάρχει κάτι που δεν ξέρετε την άποψή μας, παρ' όλα αυτά καθίσαμε και θα σας 
την πούμε ξεκάθαρα και στα επτά θέματα. Παρ' όλα αυτά ο Πρόεδρος σας είπε, δεν είναι δυνατόν να 
δώσει τον λόγο και σε 5, 6, 7, 8 που θέλουν να μιλήσουν στο συγκεκριμένο θέμα. Στο τέλος πολύ 
ευχαρίστως να σας ακούσουμε. 
 Εγώ ειλικρινά σας ζητώ να μην φύγετε. Εγώ σας ζητώ να καθίσετε. Εχουμε την δυνατότητα να 
συζητήσουμε τα θέματα ... 
ΞΑΝΘΑΚΗ: .... (παρεμβαίνει εκτός μικροφώνου) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι αλλά τα έχετε συζητήσει τα θέματα τόσον καιρό. Δεν ενοχλείτε κανέναν, κ. 
Ξανθάκη. Δεν ενοχλείτε κανέναν. Εχουμε την διάθεση. Ηδη για το πιο απλό θέμα συζητάμε 1,5 ώρα. 
Το πιο απλό θέμα, το πρώτο, που δεν έχουμε φτάσει... Τα άλλα θέματα τί θα συζητάγαμε δηλαδή; 
 Λοιπόν, εγώ σας παρακαλώ πολύ πάντως, και πάλι σας κάνω έκκληση να παραμείνετε στην 
αίθουσα να συζητήσουμε τα θέματα. 
 (γίνεται παρέμβαση από το ακροατήριο) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβα τί είπατε; Είστε για το 6ο Νηπιαγωγείο; Σας υποσχέθηκε κανένας 
χρήματα; Δεν σας υποσχέθηκε κανένας χρήματα. Δεν διευθύνω εγώ κύριέ μου. Με συγχωρείτε, δεν 
ξέρω και το όνομά σας. Δεν διευθύνω εγώ την συζήτηση για να σας αφήσω να μιλήσετε. Εγώ όμως 
ξέρω να σας πω ότι ο κ. Πετράκης μόλις στείλατε το αίτημά σας, ακριβώς 10 ημέρες πριν είχε 
πληρώσει 1.400 ευρώ -για να δείτε αν έχουμε και εικόνα για το τί γίνεται- 
από τα χρήματα της Σχολικής Επιτροπής για το 6ο Νηπιαγωγείο για να σας πάρει κρεβατάκια, 
καρεκλάκια, τραπεζάκια. Και σας τα πήρε τα 1.400 ευρώ και με το που σας τα αγοράζει στέλνετε 
καινούργιο αίτημα και λέτε άλλα 600 ευρώ για ντουλάπες, για δεν ξέρω και εγώ τι άλλο ζητάτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε εντάξει, θα δώσουμε τον λόγο. 
Κύριε Ρεκλείτη, πριν από εσάς θέλω να πω κάτι. Αγαπητοί συνάδελφοι, κ. Δήμαρχε, αυτό που θέλω 
εγώ να σας πω είναι ότι, δεν ξέρω τί θα έβγαινε σήμερα από την συζήτηση αυτή με την Ενωση 
Γονέων ούτε μπορώ να το προδικάσω, αλλά σε κάθε περίπτωση εγώ θα είμαι ένας τυπικός Πρόεδρος 
και θα είμαι ένας Πρόεδρος εντός του κανονισμού, θα είμαι ένας Πρόεδρος που δεν θα κάνει το 
Δημοτικό Συμβούλιο αρένα και θα προστατεύω και τη λειτουργία και τους Συμβούλους αλλά και τον 
θεσμό γενικότερα. 
 Η Ενωση Γονέων είχε την ευκαιρία της. Εγώ προσωπικά δέχθηκα εφτά εισηγήσεις, δέχθηκα τα 
θέματα να συζητηθούν, μπορούσαν να ήταν εδώ, πήραν όλο το χρόνο και θα είχαν και όλο τον χρόνο 
στη διάθεσή τους και όλο το ζήτημα είναι αν θα μιλούσαν και άλλοι 30, επειδή από την Ενωση 
Γονέων δεν είχαν κάνει μάλλον κάποια καλή συνεννόηση μεταξύ τους. 
 Για τον λόγο αυτό θέλω να σας πω ότι και σε μελλοντική φορά αν θα έρθει, πάλι έτσι θα 
ξαναγίνει.  
Σας ευχαριστώ. 
 Ο κ. Ρεκλείτης έχει τον λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Επί της διαδικασίας να ρωτήσω, το θέμα αυτό θα το επαναφέρετε ή θα το αποσύρετε 
απλώς; Το θέμα το έχετε βάλει στην ημερήσια διάταξη. Τί θα το κάνετε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρεκλείτη, θα σας απαντήσω εγώ. Εγώ σήμερα, σαν Πρόεδρος εννοώ εγώ, δώσαμε 
στην Ενωση όλο τον χρόνο να κάνει εφτά εισηγήσεις, εφτά πρωτολογίες, εφτά δευτερολογίες και να 
μιλήσουμε τουλάχιστον 4 ώρες. Τουλάχιστον 4 ώρες θα είχαμε. Θα ζητούσαμε και την παράταση, 
μπορεί να πηγαίναμε και μέχρι τις 2.30. Πάρα πολύ πιθανόν. 
 Η Ενωση επέλεξε να φύγει, διότι ήθελε να μας πει πώς να κάνουμε και τη δουλειά μας. Οχι 
μόνο να τα συζητήσουμε αλλά να πει στον Πρόεδρο και στο Δημοτικό Συμβούλιο πώς θα δομήσουν 
και την κουβέντα. Ε, δεν γίνονται όλα. Και λυπάμαι αν σε κάποιους δεν αρέσω, αλλά δεν είμαι του 
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ναι. Θα είμαι του σωστού. Οχι της εύκολης λύσης που είναι το ναι. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ωραία. Επί αυτών των θεμάτων και της απάντησης που είπατε επί της διαδικασίας, 
εμείς θα σας δηλώσουμε ότι θα αποχωρήσουμε από την συζήτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και εγώ κ. Πρόεδρε να δηλώσω στο Σώμα ότι, όταν έχουμε βάλει στην ημερήσια 
διάταξη ένα τέτοιο θέμα και δεν μιλάνε ούτε οι Σύλλογοι των Γονέων να πουν και τα επιμέρους 
θέματά τους, κάνετε το ατόπημα παρά το νόμο και τη διαδικασία να έχετε για ένα θέμα στην 
ημερήσια διάταξη εφτά εισηγήσεις, εφτά τοποθετήσεις με αποτέλεσμα να μην ακουστούν οι γονείς, 
θα φροντίσετε μία άλλη φορά να συζητηθεί το θέμα, και διαμαρτυρόμενοι αποχωρούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Επί της διαδικασίας και εγώ, Πρόεδρε. Η ημερήσια 
διάταξη είναι ένα επίσημο έγγραφο, πρωτοκολλημένο, που αφορά το ανώτατο όργανο του Δήμου. 
Πρέπει να ξέρουμε. Κατά τη γνώμη μου λανθασμένα μπήκε, και σας το είπα από την αρχή, έτσι όπως 
μπήκε. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι ανοιχτό το θέμα, δεν έχει να κάνει με το ποιοί αποχώρησαν. Θα 
πρέπει να μας πείτε αν αναβάλλεται ή αν συνεχίζεται η συζήτηση. Δε νομίζω ότι μπορείτε να κάνετε 
κάτι άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: 'Η συνεχίζεται η συζήτηση κανονικά, τις εισηγήσεις τις 
έχετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Θα του δώσω όμως και του κ. Ανυφαντή επί της διαδικασίας, αν θέλει να πει 
μια κουβέντα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Αφήστε με κ. Πρόεδρε να ολοκληρώσω μια φορά! 
Λοιπόν, ξαναλέω. Τις εισηγήσεις τις έχουμε λάβει. Εχουμε γνώση των εισηγήσεων. Ανεξάρτητα με το 
ποιός αποχώρησε, το θέμα ή πρέπει να ολοκληρωθεί στην συζήτησή του και είμαστε στη 
δευτερολογία της πρώτης εισήγησης, ή πρέπει να αποσυρθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε εμείς τί θα κάνουμε; Είναι σαν να μου λέτε αν είπα κάτι από τα δύο. Δεν με 
αφήσατε, ούτε τον Δήμαρχο τον ακούσατε αν θα κάνει κάποια πρόταση. Εσείς κάνετε τώρα κάτι. Δεν 
έχουμε πει εμείς κάτι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Νόμιζα ότι απαντήσατε στον κ. Ρεκλείτη και 
αποχώρησε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν απάντησα εγώ τίποτα στον κ. Ρεκλείτη. 
Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς η πρότασή μας είναι, αφού έχει αποχωρήσει η Ενωση Γονέων, δεν θα 
συζητήσουμε κεκλεισμένων των θυρών. Φυσικά και θέλουμε να είναι παρούσα η Ενωση Γονέων και οι 
Σύλλογοι για να συζητήσουμε αυτό το θέμα, οπότε η πρότασή μου είναι να γίνει αναβολή όλων των 
θεμάτων που έθεσε η Ενωση Γονέων και να προχωρήσουμε στο επόμενο θέμα. Και να το περάσετε σε 
ψηφοφορία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, θα σας πω κάτι και εγώ ως Πρόεδρος, για να μην σας φέρω και εσάς σε 
δύσκολη θέση. Την επόμενη φορά αν θα θέλετε να συζητήσουμε και με τους Συλλόγους Γονέων, θα 
κάνουν αιτήματα και οι Σύλλογοι Γονέων, όχι μόνο η Ενωση, και θα έρθουν και οι Σύλλογοι Γονέων με 
δικές τους εισηγήσεις να μιλήσουμε επί των θεμάτων αυτών. Διότι, αν μπούμε σε μία νέα κουβέντα 
πάλι με εφτά θέματα, 15 Συλλόγους και ο καθένας να μην συμφωνεί με τον έναν και να έχει την δική 
του ατζέντα, δεν θα είναι μία εποικοδομητική συζήτηση. 
 Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ δεν είπα ότι δεν τηρήσατε καλά την διαδικασία, ούτε διαφωνώ με 
αυτά. Εγώ είπα ότι πολύ σωστά και ορθά είπατε, και το είπατε και το άκουσαν και οι ίδιοι, αφού 
ολοκληρώσουμε τα εφτά θέματα, μετά να δοθεί ο λόγος κάτω, να ακούσουμε τους Συλλόγους τί θα 
έλεγαν. Αυτό. Οπότε δεν διαφωνώ σε αυτά τα οποία είπατε, οπότε δεν τίθεται θέμα. Λοιπόν, βάλτε σε 
ψηφοφορία τα θέματα για να τελειώνουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας είπα πώς θα δομήσουμε την συζήτηση εκ νέου. 
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Παρακαλώ κ. Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ απλά θα ήθελα να επισημάνω το εξής: Είσαστε ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου, πριν ξεκινήσουμε ακόμα δώσατε τις κατευθυντήριες γραμμές και είπατε πώς θα γίνει η 
συζήτηση. Δεν εκφράστηκε κάποια διαφωνία από την αρχή και ξεκίνησε η συζήτηση. Είμαστε εδώ, 
προσωπικά εγώ δεν άκουσα τίποτα καινούργιο, δεν άκουσα τίποτα ενδιαφέρον. Ακουσα να 
αναμασώνται τα ίδια και τα ίδια, να γίνονται οι ίδιες βολές προς τα ίδια πρόσωπα χωρίς συγκεκριμένες 
προτάσεις, αοριστολογίες κλπ. Παρ' όλα αυτά κάθομαι εδώ τόσες ώρες, πιστή στην υποχρέωση την 
οποίαν έχω ως Δημοτικός Σύμβουλος να βρίσκομαι εδώ και να πειθαρχώ στην πλειοψηφία και στις 
αποφάσεις της πλειοψηφίας. Κάθομαι από τις 7.00 η ώρα εδώ, η ώρα είναι 10.30. Αν νομίζει κάποιος 
ότι έχουμε τον χρόνο μας και δεν έχουμε τίποτε άλλο να κάνουμε να μας το πει, όμως σεβόμαστε 
αυτό που είπα, καθόμαστε εδώ για να συζητήσουμε τα προβλήματα που θέτουν κάποιοι οι οποίοι τα 
θεωρούν σημαντικά. Και είναι, ίσως και να είναι, αλλά σας είπα, δεν άκουσα κάτι σημαντικό, κάτι 
σπουδαίο, κάτι καινούργιο. Και όμως κάθομαι εδώ. Και στην τελική έρχονται να μας υποδείξουν και να 
τινάξουν την συζήτηση στον αέρα όλοι, γιατί θέλουν να υποδείξουν και τον τρόπο με τον οποίον θα 
γίνει η συζήτηση, τους όρους τους οποίους τους είχαν συμφωνήσει από την αρχή.  
 Δηλαδή, είναι αδιανόητο αυτό! Φάγαμε 3 ώρες και τινάχτηκε όλη η συζήτηση στον αέρα, 
γιατί; Γιατί κάποιοι θέλουν να γίνεται με τους δικούς τους όρους το οτιδήποτε. Ε, δεν γίνεται αυτό. 
Εχουμε δημοκρατία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τσικρικώνη. 
Ο κ. Ανυφαντής έχει τον λόγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Σας το είπα και εκτός μικροφώνου, επί 25 λεπτά μιλάτε 
μεταξύ σας ο Δήμαρχος, εσείς, τί γίνεται εδώ μέσα, και νομίζω ότι δεν τιμάει κανέναν αυτό το ότι η 
αντιπολίτευση δεν έλαβε τον λόγο πριν αποχωρήσει η κ. Ξανθάκη. Εκανε μία δήλωση, είπε ο κ. 
Δήμαρχος την άποψή του, έπρεπε να πούμε και εμείς μία άποψη, να μας ακούσουν το θεσμοθετημένο 
όργανο των γονέων και εμάς. Δεν μας τον δώσατε τον λόγο δεν πειράζει, τον παίρνουμε και τώρα. 
 Εγώ αυτό που έχω να πω είναι το εξής, ότι δεν τιμάει κανέναν η σημερινή αποχώρηση της 
Ενωσης Γονέων από το σχολείο. Εγώ σας το είπα από την αρχή ότι το τυπικό που πολύ σωστά λέτε, 
εγώ δεν έθεσα μομφή για το τυπικό, ότι θα μπορούσε να έρθει αυτό σαν συνεδρίαση από μόνο του. 
Σας το είχα πει από την αρχή. Και τί έγινε στο τέλος; Δεν φταίει η Ενωση, ότι δυναμίτισε η Ενωση την 
συζήτηση. Η συζήτηση δυναμιτίστηκε γιατί είχατε εφτά εισηγήσεις, τις βάλατε σε ένα θέμα, συζητάμε 
για το τίποτα και για το πουθενά. Και γι' αυτό με πάρα πολύ λογικά επιχειρήματα οι άνθρωποι ήθελαν 
να τους ακούσει κάποιος, δεν τους άκουσε κανένας γιατί η συζήτηση πήγε λάθος. Και γιατί πήγε 
λάθος; Πήγε λάθος γιατί... Και είστε μάρτυρας και είναι μάρτυρας ο κ. Δήμαρχος. Και τί γινόταν στο 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και τί γίνεται και τώρα με εσάς. Σε ένα θέμα πριν την πρωτολογία 
υπάρχουν ερωτήσεις. Ερωτήσεις δεν έγιναν στον εισηγητή. Δεύτερον, έγινε η πρωτολογία. Σωστά; 
Εγιναν οι πρωτολογίες, το τηρήσατε σωστά. Στο τέλος της πρωτολογίας πάντα είθισται να δίνεται σε 
τρεις πολίτες ο χρόνος. Στην πρωτολογία. Στα θέματα γενικά μιλάω, όχι στο σημερινό. Δεν δόθηκε. 
Σαν πολίτες τον δίναμε τον λόγο. Ο κ. Δήμαρχος που είναι τυπικός σε αυτά και τα θυμάται, μπορεί να 
το ξέρει. Και μετά πήγαινε στη δευτερολογία. Δεν έγινε ούτε αυτό. Δεν έχει να κάνει με τον 
κανονισμό. Λέω τί είθισται, γιατί κάποιες φορές δεν είναι μόνο ο κανονισμός, είναι και το τί είθισται. 
 Από εκεί και πέρα, δεν τιμάει κανέναν. Οφείλω να ομολογήσω ότι αυτό το πράγμα ήταν μία 
τραγωδία σήμερα που συντελέστηκε και αυτό γίνεται στην πλάτη των παιδιών. Γιατί όλοι εδώ που 
είμαστε ήρθαμε για έναν λόγο. Ηρθαμε για τα σχολεία, ήρθαμε για τα παιδιά μας. Δυστυχώς ή 
ευτυχώς, και δεν ξέρω ποιούς βολεύει αυτό, αυτό δεν έγινε. Αυτό έχω να πω. Φύγαμε όλοι, το θέμα 
τελείωσε, εις το επανιδείν, καλό καλοκαίρι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να πω κάτι ως προς τη λειτουργία. Σήμερα επειδή έχει γίνει και το θέμα 
συνεδρίασης, έχω τον λόγο για να δίνω και την θέση του Δημοτικού Συμβουλίου για την διαχείριση. 
Γι' αυτό παίρνω τον λόγο και μιλάω σε σχέση με κάποιες άλλες συνεδριάσεις, γιατί είχαμε και το 
συγκεκριμένο ζήτημα με την Ενωση Γονέων. Αφαίρεσα εγώ τον λόγο από όποιον ήθελε να κάνει 
ερωτήσεις; Εφόσον δεν ήθελε να κάνει κανείς ερωτήσεις, έπρεπε εγώ...; Είναι δυνατόν τώρα αυτό 
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που μου λέτε, κ. Ανυφαντή; Είναι δυνατόν; Αφαίρεσα εγώ τον λόγο από κανέναν που ήθελε να κάνει 
ερωτήσεις; Οχι. Οποιος θέλει θα έκανε ερωτήσεις και θα γινόντουσαν. Εγώ κάτω δεν είπα ότι όποιος 
θέλει...  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: ... (κάνει παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε τώρα αγαπητέ Γιώργο, μην είμαστε... Οποιος θέλει, κάνει. Αν είναι δυνατόν. Εγώ 
δεν διέκοψα. Αυτό είναι στο προ ημερησίας, όχι στα θέματα. 
 Δεύτερο θέμα: Λέτε όλη την ώρα, εφτά διαφορετικά να τα βάζαμε και όχι σε μία συζήτηση. 
Δηλαδή, ο χρόνος θα άλλαζε; Τί θα άλλαζε, η ροή; Ακριβώς το ίδιο πράγμα θα ήταν. Δεν θα άλλαζε 
καμία ροή των θεμάτων. 
 Τρίτον: Δεν ξέρω αν μας τιμά ή δεν μας τιμά η σημερινή συνεδρίαση. Σίγουρα δεν μας τιμά 
ότι όταν δεν είναι η Ενωση Γονέων εδώ και δεν υπάρχουν και θέματα με τα σχολεία και δεν υπάρχει 
και κοινό για να γίνει και σχετική προβολή πολλών από εδώ μέσα, τα θέματα περνάνε με 12 ψήφους 
και οι υπόλοιποι δεν βρίσκονται καν στην αίθουσα. Και αυτό δεν μας τιμά σίγουρα. Και γίνεται στην 
πλειοψηφία όλων των Δημοτικών Συμβουλίων. Εντάξει; Οποτε έχουμε την Ενωση ή έχουμε σχολεία 
μαζευόμαστε 33, κάνουμε εδώ πέρα την προβολή μας και όλα αυτά και μόλις φύγουν από τους γονείς 
κάνουμε με 15 άτομα Συμβούλιο. 
 Αυτά ήθελα να πω. Εμείς στο τέλος είπαμε συνολικά θα δώσουμε τον λόγο και σε όποιον 
ήθελε. Ολα αυτά δεν άρεσαν και έφυγαν. Δεν μπορώ να κάνω κάτι άλλο, πρέπει να συνεχίσω το 
Συμβούλιο. 
 Κύριε Τίγκα, έχετε τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ηθελα να πω το εξής: Είναι βέβαιο ότι αυτή η κουβέντα δεν θα κατέληγε απόψε. Δεν θα 
κατέληγε γιατί, όπως είπα και στην αρχή, και δεν μου αρέσει να γυρίσουμε στο τί λάθος έγινε, αλλά 
έγινε λάθος. Είναι φιάσκο αυτό που έγινε. 
 Εγώ θα προτείνω το εξής: Στην επόμενη φορά αν έρθουν πάλι με τον ίδιο τρόπο, πάλι στα ίδια 
θα καταλήξουμε. Και επειδή είναι χιλιομασημένα τα θέματα αυτά, θα έλεγα και θα παρακαλούσα τον 
κ. Δήμαρχο αυτά τα οποία... Π.χ., τί να πούμε εμείς εάν στην Ενωση Γονέων δεν αρέσουν κάποια 
μέλη από τις Επιτροπές; Αυτά να πάνε σε συζήτηση με τον κ. Δήμαρχο. Τί θα πούμε εμείς εάν τα 
λεφτά είναι λίγα; Να πάνε να τα κουβεντιάσουν λοιπόν με τον Δήμαρχο. Και ό,τι θέματα μείνουν, να 
έρθουν εδώ να τα δούμε. Αλλιώς δεν θα καταλήξουμε πάλι. 
 Εγώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το μετρήσετε σοβαρά. Το σημερινό φιάσκο ήταν απαράδεκτο 
και δεν ξέρω εάν μαζευτήκαμε για να πάρουμε κάποιες αποφάσεις ή να ακουστεί η Ενωση Γονέων ότι 
κάνει καλά τη δουλειά της. Επιτρέψτε μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Νικάκη έχει τον λόγο. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ευχαριστώ Πρόεδρε που μου δώσατε τον λόγο, παρά τις αντιδράσεις. Εγώ είμαι της 
άποψης ότι σωστά χειριστήκατε την εξέλιξη της συζήτησης του θέματος, απόλυτα σωστά, και όντως 
είναι, δεν θα πω τραγικό όπως είπε ο κ. Ανυφαντής, θα πω λυπηρό, αλλά όχι για την λειτουργία του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Είναι πάρα πολύ λυπηρό και νομίζω προφανές σε όλους αυτό που 
διαπιστώσαμε, ότι υπάρχει αν όχι απόλυτη, πολύ μεγάλη διάσταση απόψεων και αντίληψης ανάμεσα 
στην Ενωση Γονέων και στους Συλλόγους Γονέων. Ο μαζικός φορέας, ο κύριος φορέας πολιτικός των 
Συλλόγων Γονέων, η Ενωση Γονέων, απ' ότι φάνηκε δεν τους εκφράζει. Γιατί αν ήταν απόλυτα 
εναρμονισμένοι με την άποψη της Ενωσης Γονέων, θα περίμενα να υπερασπιστεί η κ. Ξανθάκη και οι 
εκπρόσωποι της Ενωσης Γονέων τα θέματα που τους θίγουν ως γονείς και ως μέλη των Σχολικών 
Κοινοτήτων και αν υπήρχε κάποιο κενό στο τέλος θα έθεταν επιπλέον τα θέματα.  
 Ομως, πάρα πολλές φορές εδώ μέσα και από την λειτουργία του Δήμου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχει διάσταση απόψεων ανάμεσα στην Ενωση Γονέων και 
στους Συλλόγους Γονέων, και αυτό ήταν πασιφανές και σήμερα. Οπότε, θεωρώ με κάποιον τρόπο, 
εφόσον δεν μπορούν μάλλον να εκφραστούν απόλυτα, ίσως θα πρέπει στην επόμενη συζήτηση με 
κάποιον τρόπο έστω και επιγραμματικά να συγκεντρωθούν και όλα τα αιτήματα των επιμέρους 
σχολείων, μήπως με αυτόν τον τρόπο θα βρεθεί μία άκρη. 
 Αυτό είναι το λυπηρό και απ' ότι φάνηκε, δεν υπάρχει ουσιαστικό ενδιαφέρον για τα θέματα 
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της παιδείας, αλλά υπάρχουν εδώ πέρα άναρθρες κραυγές, ο καθένας θέλει να πει το δικό του και θα 
οδηγούμαστε νομίζω επανειλημμένα σε έναν φαύλο κύκλο αυτής της εξέλιξης. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. κ. Νικάκη. 
Τον λόγο έχει ο κ. Ζήκας και μετά ο κ. Καραγιάννης. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Κύριε Κουκή συγγνώμη τώρα, αυτή τί συζήτηση είναι, επί 
της διαδικασίας είναι αυτή; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Χαμηλοθώρη επί της διαδικασίας το παίρνουν όλοι, όπως το πήρατε και εσείς, και 
τελειώνει. Θα το αναβάλλουμε το θέμα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Συγγνώμη, οι αναλύσεις που έκανε τώρα η κ. Νικάκη περί 
Ενωσης και σχέσεων με τους Συλλόγους Γονέων, είναι επί της διαδικασίας; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, επί της διαδικασίας είναι. Και εσείς πριν δεν είπατε επί της διαδικασίας; Δύο λεπτά 
δεν κάνατε ανάλυση πριν επί της διαδικασίας; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Δε νομίζω. Εγώ είπα πολύ συγκεκριμένα πράγματα ότι, το 
κάνουμε έτσι ή αλλιώς; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Ζήκα. Και εσείς πείτε ό,τι θέλετε επί της διαδικασίας. 
ΖΗΚΑΣ: Να πω και εγώ λοιπόν κάποια πράγματα επί της διαδικασίας, αν και βρισκόμουν στην 
δευτερολογία μου και δεν συνέχισε, προσπαθώντας ... 
 Να πω ότι ακούστηκαν υπερβολές και είναι κρίμα. Εγώ καταλαβαίνω το ότι είναι ένα θέμα 
τεράστιο με εφτά εισηγήσεις. Αν ερχόντουσαν, όπως έχουν δικαίωμα από τον κανονισμό, να έρθουν 
εφτά θέματα, θα μπορούσαν σε κάθε θέμα να τοποθετούνται επί κάθε θέματος και οι εκπρόσωποι 
των Συλλόγων που παρίστανται. Με βάση τον κανονισμό, θα μπορούσαν. Θα έπρεπε λοιπόν να 
υπάρχει η ευελιξία και θεωρώ ότι κακώς δεν υπήρξε σε εκείνο το σημείο, όταν η Πρόεδρος της 
Ενωσης Γονέων ήθελε να απαντήσει, να της δοθεί η δυνατότητα να απαντήσει. Εκείνο εκεί 
πυροδότησε την επόμενη έκρυθμη κατάσταση η οποία δυστυχώς οδήγησε στην διακοπή της 
συζήτησης του θέματος το οποίο, εγώ θα πω μάλιστα ότι ήταν θετική η πρώτη συζήτηση. Δύο 
πράγματα που προέκυψαν θετικά, π.χ. που ήταν μέσα στην συζήτηση, είναι ότι ο Δήμαρχος 
αποδέχθηκε την πρόταση για την συγκρότηση των Συμβουλίων της Σχολικής Κοινότητας που ήταν 
ένα από τα αιτήματα και ταυτόχρονα αποδέχθηκε και το ότι η χρηματοδότηση και με την εξτρά 
χρηματοδότηση που γίνεται, δεν είναι επαρκής για να καλυφθούν οι ανάγκες. Οπότε πλέον συζητάμε 
περαιτέρω τα ζητήματα από μία άλλη βάση.  
 Αυτά ήταν δύο αποτελέσματα της συζήτησης που έγινε μέχρι εκείνου του σημείου που έγινε. 
Ας μην θεωρούμε λοιπόν ότι ήταν μία αποτυχημένη εξ ολοκλήρου συζήτηση. 
 Αυτό που έπρεπε λοιπόν νομίζω να επιδειχθεί είναι η ελαστικότητα. Οταν έχεις λοιπόν θέματα 
τέτοιας έκτασης που πραγματικά καίνε πάρα πολύ κόσμο, θα έπρεπε να υπάρχει ελαστικότητα για τον 
τρόπο με τον οποίον τα συζητάμε εδώ πέρα. Και δεν χάθηκαν 3,5 ώρες, γιατί κόψαμε και την πίτα, 
υπήρχαν και οι ευχές. Λοιπόν, δεν ήταν όλος ο χρόνος αφιερωμένος σε αυτό το θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ. 
Ο κ. Καραγιάννης έχει τον λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επί της διαδικασίας. Ενα πράγμα που θέλω να πω είναι το εξής ότι, κανένας από 
εμάς εδώ μέσα δεν έχει την απόλυτη γνώση και το απόλυτο δίκιο. Κύριε Πρόεδρε, ούτε εσύ. Δεν 
φάνηκε αυτό εδώ μέσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φάνηκε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δική μου άποψη, δεν φάνηκε. 
Δεύτερον: Η διαδικασία που ακολουθήθηκε σήμερα, και το είπαμε εξ αρχής, είναι λάθος. Ασχετα από 
το παράτυπο της υπόθεσης ότι ένα θέμα είναι σαλαμοποιημένο σε επτά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού το ξέρετε ότι είναι παράτυπο; Εχετε διαβάσει κάποιον κανονισμό; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Προηγουμένως το ανέφερε και δεν δώσατε καμία απάντηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ανέφερε κάποιος σημαίνει ότι είναι και σωστό; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι ένας, δύο το ανέφεραν. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε και τί σημαίνει αυτό; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία, μπορούμε να κάνουμε διάλογο τώρα; Θέλετε να κάνουμε διάλογο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, αυτό που λέτε, επειδή λέτε παράτυπο αν το έχετε... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αν θέλετε να κάνουμε διάλογο, να τον κάνουμε. Σε παρακαλώ. Γιατί ένα μέρος της 
ευθύνης και τη μεγαλύτερη ευθύνη που υπάρχει εδώ μέσα που διαλύθηκε αυτό το πράγμα την έχεις 
και εσύ Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και την αναλαμβάνω. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εμένα δεν με ενδιαφέρει αν την αναλαμβάνεις, εμένα με ενδιαφέρει το αποτέλεσμα. 
Και νάτο το αποτέλεσμα. Ηταν γεμάτη η αίθουσα και έχουν φύγει όλοι. Και γιατί αυτό; Γιατί η επιμονή 
να συζητήσουμε σήμερα εφτά θέματα και να τοποθετηθούν όποιος ήθελε κλπ., μια διαδικασία που 
μέχρι στο πρώτο θέμα η πρωτολογία είχε κρατήσει 3 ώρες, η δευτερολογία δεν έγινε από την 
εισηγήτρια... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς δεν είχαμε κανένα πρόβλημα, θέλαμε να γίνει. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μα δεν την άφησες κ. Πρόεδρε να γίνει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν την άφησα; Είπε "αποχωρώ", αν ήσασταν. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πριν πει "αποχωρώ" της έκοψες τον λόγο. Μα τώρα, εδώ ήμασταν, όλοι. Κάνω 
λάθος και σε αυτό; 
 Θέλω να πω ότι τα πράγματα κατ' αρχήν πρέπει να τα βλέπουμε λίγο πιο ψύχραιμα. Κανένας 
δεν έχει την πρόθεση να καταλογίσει σε κάποιον κάτι. Αυτό θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο. Από 
εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να ακολουθούνται διαδικασίες και όπως φαίνεται εδώ πέρα... 
 Και το θέμα είναι το εξής: Μίλησες Πρόεδρε, και στάθηκες πάρα πολύ σε αυτό το πράγμα, που 
και αυτό ήταν ένα μέρος του ότι δεν πήγε καλά η διαδικασία, ότι όταν γίνονται προτάσεις πρέπει να 
είναι οπωσδήποτε οικονομικά τεκμηριωμένες. Η πρόταση αυτή όμως που έβαλαν δεν ήταν μία 
πρόταση συγκεκριμένη. Ηταν μία πρόταση ότι πρέπει να διεκδικήσουμε περισσότερους πόρους για 
την παιδεία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπα για να βοηθήσω κ. Καραγιάννη, αυτό. Δεν είπα κάτι άλλο. Είπα για να 
βοηθήσω. Οταν θέλεις να πάρεις απόφαση... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εν τέλει, συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου που είπε ότι πρέπει να... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό. Δεν διέκοψα εγώ την διαδικασία, προς Θεού. Οφείλουμε και ως παλαιότεροι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κάποιες καλές πρακτικές να τις αναφέρουμε. Οταν ερχόμασταν παλιά στα 
Δημοτικά Συμβούλια και λέγαμε θέλουμε αύξηση της χρηματοδότησης, λέγαμε ένα ποσό. Δεν λέγαμε 
αύξηση και μιλάγαμε όλοι για μία αύξηση. 
 Ο κ. Αυγερινός έχει τον λόγο και τελειώνουμε. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, γιατί είμαι και μέλος της Ενωσης Γονέων. Παρ' όλα αυτά 
όμως, επειδή ακούστηκε ότι δεν υπάρχει σύμπνοια της Ενωσης και ότι δεν εκπροσωπεί τους 
Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων όλων των σχολείων, επιβεβαιώνω ότι υπάρχει σύμπνοια, τα 
θέματα αυτά είναι σοβαρά, είναι εφτά, γι' αυτό είναι και εφτά αλλιώς θα ήταν ένα ή τρεις γραμμές. 
Δούλεψαν πάρα πολλοί άνθρωποι για να έρθουν αυτά τα θέματα εδώ. Πάρα πολλοί άνθρωποι και με 
πάρα πολύ χρόνο. Μπορεί να είναι αναμασημένα, μπορεί να είναι χίλιες φορές ειπωμένα, τρεις 
χιλιάδες φορές ειπωμένα. Θα προτιμούσα πραγματικά να είμαι στο γραφείο του Δημάρχου σαν Ενωση 
Γονέων, να λυθεί αυτό το θέμα, να μην ασχολείται κανένας, όπως είπε και ο κ. Κανάκης, ο κ. Τίγκας, 
με όλα αυτά τα θέματα με αυτόν τον τρόπο. Το ότι ήθελαν να μιλήσουν πέντε γονείς, πιθανόν να 
ήταν εκτός... Επειδή σαν νέος Δημοτικός Σύμβουλος δεν γνωρίζω απόλυτα την διαδικασία δεν θα 
διαφωνήσω, δεν θα συμφωνήσω. Παρ' όλα αυτά όμως σας ξαναλέω και πάλι ότι όλα αυτά έχουν γίνει 
με πάρα πολύ κόπο.  
 Και, πιστέψτε με, και το επαναλαμβάνω για να ακουστεί σε όλους ότι υπάρχει σύμπνοια. 
Εκπροσωπούμε τους 3.500 μαθητές που υπάρχουν μαζί με τους γονείς τους. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δεχθήκαμε κ. Αυγερινέ και εμείς με όλη την καλή πίστη και την φροντίδα που 
πρέπει να δείχνουμε προς τα σχολεία, αλλά εδώ πέρα ήταν άλλο το θέμα. Τον τρόπο λειτουργίας του 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020  
 
  43 

Δημοτικού Συμβουλίου, πιστέψτε μας, πρέπει να τον κάνουμε εμείς. 
 Λοιπόν, προτείνουμε την αναβολή του θέματος. Εχω την έγκρισή σας; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Την αναβολή για πότε; Την αναβολή για το επόμενο 
λέμε συνήθως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε αυτό, κ. Χαμηλοθώρη. Μπορεί να έχουμε και τροποποίηση των 
εισηγήσεων και των εισηγητών και όλα τα θέματα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να καλύφθηκαν, δεν το ξέρετε. Θα μιλήσουμε με την Ενωση. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Να καλύφθηκαν; Με την αποχώρηση καλύφθηκαν; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι με εσάς, με την Ενωση θα μιλήσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρούμε στο επόμενο θέμα. 
 
 
 ΘΕΜΑ  3ο 
 
Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Υποδομές 
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη", στην πρόσκληση 14.61.26.2-4.1 με 
τίτλο "Δράσεις Διαχείρισης Βιοαποβλήτων". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας έχουμε μοιράσει την εισήγηση. Εχει βγει συγκεκριμένη...Δεν έχετε πάρει; Κανένας 
δεν έχει πάρει; Είδατε; Τώρα με το ηλεκτρονικό σύστημα δεν θα μπορείτε να λέτε αυτό. Θα μπαίνουν 
εκεί οι εισηγήσεις επάνω, οπότε δεν θα έχουμε πρόβλημα ότι... Η συγκεκριμένη είναι ήδη εκεί; Η 
συγκεκριμένη μπορεί να είναι μέσα, οπότε... 
 Εν πάση περιπτώσει, είναι απλό το θέμα και δε νομίζω ότι θα υπάρξει καμία διαφωνία. Ως 
γνωστόν έχει βγει μία πρόσκληση να συμμετέχουμε για χρηματοδότηση στον Αξονα Προτεραιότητας 
14 "Διατήρηση και προστασία του περιβάλλοντος" από το Υπουργείο Περιβάλλοντος του 
Προγράμματος ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Αυτό που εισηγούμαστε είναι να καταθέσουμε την πρόταση για 
προμήθεια κάδων χωριστής συλλογής βιοαποβλήτων, δύο διαφορετικούς τύπους κάδων, κάδους των 
660 lit και κάδους των 10 lit για τα νοικοκυριά, οικιακούς. Ζητάμε να πάρουμε κάδους οικιακής 
κομποστοποίησης κήπων. Ζητάμε να προμηθευτούμε δύο απορριμματοφόρα μόνο για τη χωριστή 
μεταφορά των βιοαποβλήτων οικιακής προέλευσης. Μία δημοτική μονάδα κομποστοποίησης. Και 
βεβαίως, να γίνουν οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών σύμφωνα με το Τοπικό 
Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων. Και εξουσιοδοτούμε τον Δήμαρχο ως νόμιμος εκπρόσωπος να 
υπογράψει όλα τα τεχνικά δελτία για την χρηματοδότηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος τον λόγο; Η κ. Δημητριάδου έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ-ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ: Είμαι ενθουσιασμένη πραγματικά που φτάσαμε σε αυτό το 
σημείο να ζητάμε κάτι το οποίο το είχα πάρα πολλά χρόνια ζητήσει, στους δημότες να μπουν κάδοι 
κομποστοποίησης. Και παράλληλα, πιστεύω δηλαδή εάν αυτό το θέμα έρθει σε αίσιο πέρας, θα είναι 
μία κατάκτηση η οποία θα μας θέτει σε ισοδύναμη θέση με τα ευρωπαϊκά κράτη. Διότι εάν θα 
ολοκληρωθεί και γίνει τέτοια ευαισθητοποίηση στους ανθρώπους, στον καθένα, ώστε να φτάσει στο 
σημείο να κάνει κομποστοποίηση, θα μειωθούν τόσο πολύ τα απορρίμματα ώστε δεν θα μας τιμωρεί 
η Ευρωπαϊκή Ενωση με πρόστιμα αλλά θα είμαστε ισάξιοι με τα ευρωπαϊκά κράτη. Και εγώ προσωπικά 
θέτω τον εαυτό μου στην υπηρεσία της κομποστοποίησης σε όποιον την αναλάβει, όσο μπορώ να 
βοηθήσω. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
Η κ. Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά να υπενθυμίσω ότι δεν είναι η πρώτη φορά. Η κομποστοποίηση στον Δήμο μας 
είναι από το 2016. Από το 2016 κάνουμε το σύστημα κομποστοποίησης. Το λέω απλά για να πούμε 
ότι δεν είναι κάτι που το ανακαλύψαμε τώρα. Εχει ήδη προχωρήσει το πρόγραμμα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Χαμηλοθώρη έχει τον λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Τώρα νομίζω είναι η πρώτη σας συνεδρίαση του 
χρόνου αλλά δεν είναι και η καλύτερή σας. Θεωρώ ότι είναι τραγικά αστείο να χαίρεστε πάρα πολύ 
μεταξύ σας γι' αυτό που έχετε που εμείς δεν το έχουμε δει και να συνεχίζετε κανονικά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, το τί κάνει ο καθένας τώρα μεταξύ τους, δεν θα τους βάλουμε και λογοκρισία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, λέω ότι εμείς δεν έχουμε δει τίποτε από όλα αυτά 
που λέτε. Κανονικά το θέμα κ. Πρόεδρε έπρεπε να αποσυρθεί. Κανονικά, όταν δεν έχει λάβει 
εισήγηση κανένας της αντιπολίτευσης έπρεπε να αποσυρθεί. Νομίζω ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, δεν έγινε εσκεμμένα αυτό, πάντως. Δεν έγινε εσκεμμένα, και είναι ένα πολύ 
απλό θέμα. Είναι ένα απλό θέμα που είναι καθαρά για να πάμε ένα βήμα μπροστά. Δεν είναι δηλαδή 
κάτι που... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: ... Γιατί, να σας πω κάτι; Βλέπω ότι βάλλεστε και ειλικρινά εμένα δεν μου αρέσετε αν 
βλέπω ότι κάτι γίνεται εσκεμμένα και επί τούτου να μην παίρνω θέση. Αυτή τη στιγμή βάλλεται ο 
Πρόεδρος για ασήμαντα θέματα. Για το προηγούμενο θέμα καθαρά την ευθύνη την έχει η Ενωση 
Γονέων που σηκώθηκε και διέλυσε τη συνεδρίαση, διότι ήθελε να επιβάλλει τους δικούς της όρους. 
Ηταν καθαρό, καθαρότατο. Οι όροι είχαν μπει από την αρχή και είχαν συμφωνήσει όλοι. Σε ότι αφορά 
αυτό το θέμα έκανε εισήγηση ο Δήμαρχος, είναι ένα απλό τυπικό θέμα, πάμε για χρηματοδότηση να 
πάρουμε τα συγκεκριμένα. Κατά λάθος δεν σας ήρθε η εισήγηση. Μας έκανε εισήγηση ο Δήμαρχος. 
Δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Τσικρικώνη, να σας πω; Ακριβώς αυτό που λέτε. Και μπορεί σε ένα θέμα να έγινε 
τεχνικό πρόβλημα στο mail. Εστειλε κανείς από εσάς πίσω mail στην κ. Πετροπούλου ή σε εμένα ότι, 
δεν λάβαμε το 3ο θέμα; Μήπως το γεγονός αποδεικνύει ότι τα θέματα πάνε και λίγο έτσι; Δεν έστειλε 
κανείς. 
 Πάντως, στην εφαρμογή που βάλαμε σήμερα και η οποία θα μας πάει σε μία καλύτερη 
κατάσταση σίγουρα, για όσους την χρησιμοποιούν, αυτά τα προβλήματα δεν θα αντιμετωπίζονται. 
 Εγώ σας λέω και για την κ. Πετροπούλου, που την παίρνω εγώ την ευθύνη. Λέω ότι εκείνη τη 
στιγμή έστελνε όλα τα θέματα, μπορεί να ήρθε ένα έκτακτο θέμα από εμένα και να πείτε ότι δεν το 
έστειλε. Και το παίρνω εγώ ότι δεν το έστειλα, επάνω μου. Εσείς στείλατε κανείς πίσω, γιατί δεν το 
λάβατε; Δε νομίζω. Δεν πήραμε κάποιο τέτοιο mail. 
 Τέλος πάντων, νομίζω ότι ο Δήμαρχος μας κάλυψε όλους. Είναι για να πάρουμε μία 
επιχορήγηση. Δεν έχουμε δαπάνη σαν Δήμος και είναι κάτι που είναι πολύ εύκολο. Αν θέλετε να 
μιλήσετε, ανοίγω κατάλογο. 
 Ο κ. Ανυφαντής έχει ερώτηση. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Τελικά ήρθε ή δεν ήρθε η εισήγηση; Πρώτον. Ηρθε; Δεν ήρθε. Οχι. Το επιβεβαιώσαμε 
δηλαδή ότι δεν ήρθε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ να ακούω πράγματα..., όταν έχουμε μοιράσει χαρτί με κωδικούς και δεν 
μπήκε κάποιος μέσα στο πρόγραμμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, για το mail λέμε τώρα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τί σημασία έχει; Μοιράσατε χαρτί με κωδικούς; Υπάρχει ανεβασμένο; Το έχει κατεβάσει 
κάποιος; Πόσοι το κατέβασαν; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πότε τους μοιράσατε τους κωδικούς; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είμαστε ελαστικοί κ. Δήμαρχε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεύτερον: Τελικά είναι σοβαρό ή δεν είναι σοβαρό το θέμα; Γιατί ο κ. Δήμαρχος είπε 
θα χάσουμε την χρηματοδότηση. Πόση είναι η χρηματοδότηση; Θα μας πείτε κάποιες λεπτομέρειες; 
Δηλαδή οκέυ, να μην την χάσουμε την χρηματοδότηση αφού. Η κ. Αντιδήμαρχος είπε ότι δεν είναι 
σοβαρό. Αφού δεν είναι σοβαρό δεν μπορεί να αναβληθεί; Και αν δεν μπορεί να αναβληθεί να μας 
δώσετε τα στοιχεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μην παίζουμε με τις λέξεις. Δεν θα αναβληθεί το θέμα. 
 Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα αναβληθεί το θέμα κ. Πρόεδρε. Για μία πρόταση χρηματοδότησης που θα 
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έπρεπε να το έχει δει η αντιπολίτευση και να μας είχε εγκαλέσει γιατί δεν έχουμε κατέβει, και επειδή 
πολεμάμε και προσπαθούμε να φτιάχνουμε τεχνικά δελτία για να καταθέσουμε, νομίζετε ότι είναι μία 
απλή υπόθεση να καταθέσεις μία πρόταση χρηματοδότησης για το συγκεκριμένο θέμα; Δεν είναι 
καθόλου απλή. 
 Δεύτερον: Υπάρχει μέσα στο site του Δήμου ανεβασμένο από τότε που δόθηκε η εισήγηση. 
Τώρα αν πήγε στα σπαμ, το έστειλε η γραμματέας και πήγε σε όλους στα σπαμ, γι' αυτό ακριβώς 
πάμε στο καινούργιο πρόγραμμα για να μην έχουμε τέτοια θέματα. 
 Επαναλαμβάνω για όσους δεν θέλουν να είναι... Γιατί όταν μεθαύριο θα παίρνουμε τις 
επιχορηγήσεις θα λέμε, και αυτοί οι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν ψήφισαν σε αυτές τις επιχορηγήσεις. Θα 
πρέπει να το αναφέρουμε. Γιατί καταλαβαίνω όλες τις αντίθετες απόψεις αλλά δεν μπορώ να 
καταλάβω σε επιχορήγηση που μας εγκαλείτε ότι δεν παίρνουμε, ότι δεν κάνουμε, να είστε απέναντι. 
Δεν μπορώ να το καταλάβω, ειλικρινά. 
 Επαναλαμβάνω λοιπόν, για προμήθειες κάδων για τα βιοαπόβλητα, για προμήθειες κάδων για 
οικιακούς κομποστοποιητές κήπων που έχουμε μοιράσει ήδη δύο φορές από τον Δήμο μας αλλά τους 
πλήρωνε ο Δήμος 15.000 - 20.000 κάθε φορά, τώρα ζητάμε να μας τα χρηματοδοτήσουν, για δύο 
απορριμματοφόρα που το απορριμματοφόρο χονδρικά έχει 180.000 το καθένα, για δημοτική μονάδα 
κομποστοποίησης και για δράσεις ευαισθητοποίησης. Είναι περίπου του ύψους του 1.000.000 η 
πρόταση, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε τοποθέτηση; Παρακαλώ. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν είμαστε κατά. Θα ήμασταν πολύ υπέρ αν είχε γίνει σωστά η διαδικασία. 
Ψηφίζουμε λευκό μόνο και μόνο επειδή δεν υπάρχει εισήγηση στο συγκεκριμένο θέμα και δεν 
καλυφθήκαμε από την εισήγηση του Δημάρχου. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να απαντήσω στον κ. Ανυφαντή. Αρα λοιπόν ο κ. Ανυφαντής μίλησε 
ότι ψηφίζει λευκό γιατί δεν του στάλθηκε η εισήγηση, όχι γιατί δεν υπάρχει εισήγηση. Να 
διορθώνουμε τα πρακτικά, να τα λέμε. Αφού είναι ανεβασμένο στο πρόγραμμα κ. Ανυφαντή, και 
φαίνεται πότε έχει ανέβει. 
 Και δεύτερον, γιατί διαβάζοντάς του εγώ την εισήγηση, δεν τον κάλυψα. Γιατί εγώ δεν 
πρόσθεσα δικά μου λόγια. Διάβασα απλά την εισήγηση που και καλά δεν έφτασε στην ώρα της, που 
δεν ευθύνεται η Δημοτική Αρχή που δεν έφτασε στην ώρα της. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι θα πρέπει να την ξανασκεφθείτε λίγο την απόφασή σας. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Κουκή, δεν έχουμε να σκεφτούμε κάτι. Ημασταν απολύτως σαφείς σε αυτό το 
πράγμα. Δεν το κατάλαβα, τί να σκεφτώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν σύμφωνα με την εισήγηση; 
Ποιοί ψηφίζουν κατά; 
Ποιοί ψηφίζουν λευκό; Λευκό ψηφίζει ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός, η κ. Ρετσινιά, η κ. Σιώτου, ο κ. 
Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης. Η κ. Χαμηλοθώρη απούσα. 
Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ  4ο 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης "Κέντρο Κοινότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού" 
για ένα (1) έτος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Τσικρικώνη θα κάνει την εισήγηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Αυτή η εισήγηση πιστεύω ότι σας έχει έρθει, την έχετε δει, οπότε θα βασιστώ σε 
αυτά που λέει η εισήγηση αφού δεν καλύπτεστε από αυτά που σας λέμε εμείς. Την έχετε διαβάσει 
λοιπόν, αν έχετε κάποια απορία την ακούμε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ομόφωνα; 
Εγκρίνεται ομόφωνα.  
 
 
 
 ΘΕΜΑ  5ο 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού" έως 10.09.2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; 
Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 
 ΘΕΜΑ  6ο 
 
Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: "Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού 
των γραφείων σε κτίρια του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2020 - 2021". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κανείς τοποθέτηση επάνω στο θέμα αυτό; Θέλει ο κ. Ζήκας και η κ. Σιώτου. 
Τον λόγο έχει ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή είχαμε συζητήσει και στην προηγούμενη συνεδρίαση, στην τελευταία του έτους, για 
τα ζητήματα υποστελέχωσης των Υπηρεσιών του Δήμου, εδώ είναι ένα καραμπινάτο παράδειγμα 
υποστελέχωσης που έχουν οδηγήσει οι πολιτικές των κυβερνήσεων των τελευταίων ετών με τις 
μνημονιακές συμβάσεις που έχουν υπογράψει και την απαγόρευση των προσλήψεων. Φτάσαμε 
δηλαδή ο Δήμος να έχει και να μην έχει μία υπάλληλο καθαριότητας. 
 Θα ήθελα βέβαια, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης, από τον κ. Αυγουρόπουλο που είναι 
και ο πιο παλαιότερος στον τομέα, να μας πει πριν από 10 χρόνια πόσους υπαλλήλους καθαριότητας 
εσωτερικών χώρων είχαμε στον Δήμο, για να υπάρχει ένα μέτρο σύγκρισης, να καταλάβουμε δηλαδή 
πού έχουμε φτάσει και πού πάμε. Γιατί με αυτή τη διαδικασία έτσι όπως προχωράμε δηλαδή, ιδιώτες 
εδώ, ιδιώτες στο παρακάτω, ιδιώτες στο παρακάτω, και επειδή είχαμε την συζήτηση για το κατά πόσο 
θα ιδιωτικοποιηθούν οι υπηρεσίες του Δήμου, με αυτή την πρακτική που είχα εξηγήσει και τότε και ο 
άλλος ο συνάδελφος, θα οδηγηθούμε στο ότι τελικά το μεγαλύτερο κομμάτι των Υπηρεσιών να 
παραχωρηθεί σε ιδιωτικές εταιρείες. Εκεί θα φτάσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Σιώτου έχει τον λόγο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πριν βάλετε χρόνο κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Επειδή έχουμε τέσσερα θέματα που 
αφορούν σε συμβάσεις με ιδιώτες για θέματα καθαριότητας, είναι το 6, 13, 14 και 15, θα κάνω μία 
γενική τοποθέτηση και για τα τέσσερα αυτά θέματα για να μην μιλάω στο καθένα. Και φυσικά τώρα 
θα αναφερθώ και στο θέμα των σχολείων που συζητάμε τώρα. Είμαστε σύμφωνοι; Για τον χρόνο 
μιλάω. 'Η να το σπάσω; Πολύ ωραία, ευχαριστώ πολύ. 
 Επί της αρχής είμαστε αρνητικοί στην ιδιωτικοποίηση της καθαριότητος. Το θεωρούμε 
δημόσιο αγαθό και δεν μπορεί να αποτελέσει εμπόρευμα με ιδιωτικοοικονομικά κίνητρα. 
 Η ιδιωτικοποίησή της ενέχει σοβαρότατους κινδύνους για τη δημόσια υγεία και το περιβάλλον. 
Το κυνήγι του κέρδους που εξυπηρετείται από την συνεχή και απολύτως λογική προσπάθεια του κάθε 
επιχειρηματία να μειώσει τα κόστη του, αποτελεί μία διαρκή απειλή για την υγεία των πολιτών και το 
ήδη κατά πολύ επιβαρυμένο περιβάλλον. 
 Ηδη από τα πρώτα κιόλας βήματα της ανάθεσης καθαριότητας σε ιδιώτες, έχουμε τα πρώτα 
κρούσματα παραβατικότητας και αθέμιτου προσπορισμού κέρδους. ΚΔΑΥ που υποδέχονται παράνομα 
τοξικά φορτία, σύμμεικτα απορρίμματα που μεταφέρονται σε κοντέινερ με απαγορευμένα επιβλαβή 
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προϊόντα, καράβια που οδηγούνται σε παράνομες χωματερές νησιών ή φορτία που ξεφορτώνουν στις 
θάλασσες, νοσοκομειακά απόβλητα που βαφτίζονται σύμμεικτα, τοξικά απόβλητα που οδηγούνται 
παράνομα και καίγονται σε εργοστάσια μηχανικής επεξεργασίας. Ολη η υπόθεση της περιβαλλοντικά 
ουδέτερης διαχείρισης των απορριμμάτων απαιτεί υψηλές προδιαγραφές που όταν παραβιάζονται 
τότε μόνο επιφέρουν και τεράστιο κέρδος. 
 Πολύ περισσότερο η ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας των σχολείων που είναι ένα πολύ 
ευαίσθητο πεδίο. Λείπουν δυστυχώς και οι γονείς.  
 Ποιές πιστοποιήσεις θα έχουν οι εργαζόμενοι σε αυτά; Τη στιγμή που όλοι γνωρίζουμε τί 
είδους εργαζόμενοι και με ποιά καθεστώτα εργάζονται σε αυτές τις εταιρείες. Τί είδους προϊόντα 
καθαρισμού θα χρησιμοποιούνται από αυτές τις εταιρείες στα σχολεία μας και πώς θα διασφαλίζεται η 
υγεία των παιδιών. Ποιός θα ελέγχει πού θα εναποτίθενται αυτά τα προϊόντα και αν θα είναι 
προσβάσιμα στα παιδιά. Πώς είναι δυνατόν να δοθεί άδεια και κλειδιά σε ιδιωτικά συνεργεία 
αγνώστων προσώπων, χωρίς πραγματική ευθύνη, να μπουν στα σχολεία και να έρθουν σε επαφή με 
τα παιδιά μας; 
 Και εκατοντάδες άλλα στοιχεία που βάζουν ερωτηματικά και ελλοχεύουν τεράστιους κινδύνους 
για την ασφάλεια και την υγεία των παιδιών μας, ακόμα και σε επίπεδο προσωπικών δεδομένων. 
 Εχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό τον διορισμό μονίμων υπαλλήλων καθαριότητας στα 
σχολεία μας και παρά την δυνατότητα που είχαμε, το αποφύγαμε, για να ρισκάρετε για μία ακόμα 
φορά την ασφάλεια για την υγεία των παιδιών. 
 Η Ευρωπαϊκή Ενωση πριν από ένα μήνα εξέδωσε οδηγία για την διαχείριση των δημόσιων 
χώρων μέσω πράσινων συμβάσεων με τρόπο που να εξαφαλίζει την ασφάλεια των χρηστών και την 
υγεία τους με περιβαλλοντικά φιλικά υλικά. Καμία από αυτές τις εταιρείες δεν τηρεί τις προδιαγραφές. 
 Εχουμε προτείνει προγραμματικές συμβάσεις με Κοινωνικές Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις που 
καταστατικά δεν περιέχουν κέρδος, ενώ εξασφαλίζουν μόνιμη σχέση εργαζομένων με δασκάλους, 
γονείς και παιδιά και απόκτηση εμπειρίας. 
 Την εβδομάδα που μας πέρασε έγιναν στην Αθήνα δύο συνέδρια με τα επιτυχημένα 
παραδείγματα συμβάσεων Δήμων με ΚΟΙΝΣΕΠ, με πολλά παραδείγματα από την Καθαριότητα και 
διαχείριση των απορριμμάτων. 
 Και το χειρότερο: Οταν η υπηρεσία αυτών των εταιρειών γίνει πανάκριβη, όπως έχουμε 
παραδείγματα πολλών άλλων Δήμων, και όταν πέσει η ποιότητα των υπηρεσιών, πώς θα μπορέσετε 
να αντιδράσετε όταν ο μηχανισμός του Δήμου θα είναι πλήρως αδρανοποιημένος και εξαρτημένος 
από αυτές τις εταιρείες; Και πώς συνάδει η προσπάθεια ανακύκλωσης που καταβάλλει η ελληνική 
κοινωνία με την παραχώρηση της διαχείρισης των απορριμμάτων από ιδιωτικές εταιρείες που θα 
επιδιώξουν να την αποφύγουν για να μειώσουν τα κόστη; 'Η μήπως θα μας πείτε ότι θα βρίσκεστε 
από πάνω κατά την διάρκεια των καθαρισμών για να τα ελέγχετε όλα αυτά; Πώς μπορείτε να 
παρακινείτε τον κόσμο σε ανακύκλωση και εσείς ως Δήμος να την αποτρέπετε; 
 Σε μία περίοδο που οι πόλεις που πρέπει να γίνουν ανθεκτικές μπροστά σε μία απειλητική 
κλιματική κρίση, ο Δήμος οφείλει να λαμβάνει μέτρα. Να παρεμβαίνει οργανωμένα σε όλες τις πτυχές 
της οικονομικής και κοινωνικής και πολύ περισσότερο περιβαλλοντικής ζωής και να βάζει σκληρούς 
κανόνες που να προστατεύουν το περιβάλλον αλλά και τους πολίτες από κάθε είδους απειλή. 
 Και τέλος, μία παρατήρηση. Θα περίμενα να δω εδώ ανθρώπους από τον Σύλλογο 
Εργαζομένων και να ακούσω την άποψή τους. Στα δύο προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια ήρθαν εδώ 
και μας υπερασπίστηκαν τον δημόσιο χαρακτήρα διαχείρισης. Αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είναι πάλι 
εδώ γι' αυτές τις συμβάσεις. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω και μία μικρή παρατήρηση που θέλει να κάνει ο κ. Αυγερινός. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Απλά θα θέλαμε να ρωτήσουμε εάν έχει ερωτηθεί ο Σύλλογος Εργαζομένων και αν έχει 
αρνηθεί όλες αυτές τις εργασίες, για να μπορέσουμε να έχουμε άποψη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πώς το είπε πριν ο κ. Ανυφαντής; "Στο ίδιο έργο  θεατές", το είπατε; Αυτή την 
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έκφραση χρησιμοποιήσατε; Γιατί αυτά που είπε η κ. Σιώτου, τα έλεγε ο κ. Κουγιουμτζόπουλος πριν 2-
3 χρόνια. Τα ίδια πράγματα.  
 Πλήρης απογοήτευση από αυτά που είπατε, κ. Σιώτου. Ειλικρινά νιώθω ότι μάλλον ζείτε σε 
άλλον κόσμο όταν μπλέκετε την καθαριότητα χώρων, κτιρίων και γραφείων ότι δίνουμε στους ιδιώτες 
τα απορρίμματα. Και θα βγάλετε έναν τίτλο "σε ιδιώτες τα απορρίμματα ο Δήμαρχος Παπάγου - 
Χολαργού", αύριο στις συζητήσεις σας, στο κοινό με το οποίο απευθύνεστε.  
 Αυτό ζητάμε σήμερα εδώ με την εισήγησή μας; 'Η ζητάμε, τί πιο απλό, ένα συνεργείο 
καθαριότητας εσωτερικών χώρων που το συνεργείο καθαριότητας εσωτερικών χώρων, εγώ παιδιά 
πάω σε Υπουργεία, ιδιώτες βλέπω να έχουν για την καθαριότητα. Πάω σε ιδιωτικές εταιρείες, ιδιώτες 
βλέπω. Πάω σε Δήμους, ιδιώτες βλέπω μέσα στα Δημαρχεία. Δεν βλέπω μόνιμο προσωπικό να 
υπάρχει. Αφού δεν υπάρχει και αφού οι ιδιώτες κάνουν πιο φθηνά τη δουλειά από το μόνιμο 
προσωπικό, εμείς ξέρετε, τα ξεκαθαρίσαμε αυτά την ημέρα που συζητήσαμε το θέμα. Το 
ξεκαθαρίσαμε. Είπαμε, υπάρχουν δουλειές που οι ιδιώτες τις κάνουν πολύ πιο φθηνά και γι' αυτόν τον 
λόγο αυτές τις δουλειές εμείς είμαστε της άποψης ότι πρέπει να είναι από ιδιώτες. Σας έφερα 
παραδείγματα. Να τα ξαναπώ μήπως δεν τα θυμάστε; Για τους ηχολήπτες, για τα πρακτικά εδώ του 
Δημοτικού Συμβουλίου, για τους ανθρώπους που έχουμε για όλες τις δουλειές που δεν κάνουν οι 
Υπηρεσίες που έχουμε. 
 Και βεβαίως, η εισήγηση που έχετε πάρει έχει δύο υπογραφές υπαλλήλων επάνω, πρώτα απ' 
όλα.  
 Δεύτερον: Γίνεται άριστα τα τελευταία 3 ή 4 χρόνια αν θυμάμαι καλά, έχουμε συνεργείο 
καθαριότητας στο Δημαρχείο, στο Δημαρχείο Παπάγου, στο ΚΕΠ, στη Βίλα Σαλίγκαρου, στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο. 
 Επίσης, αντιμετωπίζουμε ένα πρόβλημα στα σχολεία που αυτά τα απίστευτα τα οποία είπατε 
με το ποιοί θα καθαρίζουν, και τα υλικά καθαριότητας και δεν ξέρω... Σήμερα ποιοί τα καθαρίζουν, 
ξέρετε; Ξέρετε ποιοί τα καθαρίζουν σήμερα; Συμβάσεις μίσθωσης έργου. Βρίσκουμε κάποιον ο οποίος 
έχει ανάγκη, γιατί είναι μία δύσκολη δουλειά. Το να πας να καθαρίσεις τουαλέτες και τάξεις σχολείων 
είναι μία πολύ δύσκολη δουλειά. Αρα έχουμε ανάγκη, βρίσκουμε ανθρώπους που το 99% είναι από 
παλιά και συνεχίζουν τις συμβάσεις χρόνο με τον χρόνο και τις ανανεώνουμε. Τους έχουμε ζητήσει 
αυτούς κανένα ISO, μήπως; Τους έχουμε ζητήσει κανένα χαρτί σε αυτούς, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ; Γιατί εμείς 
ουσιαστικά είμαστε ο ενδιάμεσος φορέας. Εμείς δεν κάνουμε τίποτα, εμείς την διαχείριση των 
χρημάτων κάνουμε μόνο. Η σύμβαση είναι του ΙΝΕΔΙΒΙΜ που υπογράφουν. Διαβάστε καλά τις 
συμβάσεις να δείτε ποιός είναι. Εμείς είμαστε ο ενδιάμεσος στη συγκεκριμένη κατάσταση. Τους 
ζητούν κανένα χαρτί; Τους ζητούν κανένα πιστοποιητικό; Τους ζητούν όλα αυτά τα οποία είπατε; 
 Πιστεύετε ότι υπάρχει περίπτωση δημοτικός υπάλληλος να τον βάλεις να καθαρίσει τουαλέτες; 
Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει; Να φωνάξουμε το Σωματείο Εργαζομένων και να πούμε υπάρχει ένας 
που θα πάει να καθαρίσει τουαλέτες; Εγώ σας λέω ότι δεν υπάρχει ούτε ένας. Και αν εσείς ξέρετε 
ανθρώπους από την καθαριότητα που είναι διατεθειμένοι να καθαρίζουν τουαλέτες, να μου τους πείτε 
εσείς και να δω εγώ τί θα κάνω και να κόψω το κομματάκι αυτό. 
 Τελευταία κουβέντα για τα σχολεία κ. Αυγερινέ, για να μην μπερδευόμαστε για τα σχολεία. 
Εμείς τί λέμε; Πάμε να δώσουμε λύση σε ένα πρόβλημα που έχουν όλα τα σχολεία, τουλάχιστον της 
Αττικής που γνωρίζω, μεταξύ του πρώτου διαλείμματος και του τελευταίου. Αυτό το διάστημα θα 
στείλουμε να καθαρίζουν τις τουαλέτες. Και θα καθαρίζουν μόνο τις τουαλέτες, τίποτε άλλο, στο 
σχολείο. Δεν δίνουμε την καθαριότητα των σχολείων σε ιδιώτες. Θα συνεχίσουμε, αφού 
επιχορηγούμαστε από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και είμαστε υποχρεωμένοι να τηρήσουμε τις συγκεκριμένες 
συμβάσεις, θα συνεχίσουμε να κάνουμε αυτά τα οποία κάνουμε. Αλλά ό,τι δεν μπορεί να το κάνουν οι 
Υπηρεσίες μας, δεν μπορεί να το κάνει το ανθρώπινο προσωπικό το οποίο έχουμε, θα το δίνουμε έξω, 
εφόσον έχουμε ακόμα την οικονομική δυνατότητα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνουμε δευτερολογία έτσι και αλλιώς.  
Ο κ. Ζήκας έχει ζητήσει τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ο κ. Αυγουρόπουλος απάντησε εκτός μικροφώνου, αν κατάλαβα σωστά είχαμε ως 
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Δήμος πέντε υπαλλήλους για την εσωτερική καθαριότητα του Δήμου. Είχαμε πέντε υπαλλήλους. Τότε 
δεν υπήρχαν 
ιδιωτικά συνεργεία. Πώς καθαρίζονταν οι τουαλέτες τότε, αλήθεια; Εμεναν ακαθάριστες οι τουαλέτες 
τότε; Δε νομίζω, γιατί θα υπήρχαν διαμαρτυρίες. Εγώ δεν άκουσα... Δεν το ξέρω εγώ αυτό. Δεν 
έφτασαν στα αφτιά μου τέτοιες, ούτε ... 
 Και εν πάση περιπτώσει, η ποιότητα των υπηρεσιών είναι αλληλένδετη αλλά δεν είναι 
αυτονόητη ότι ό,τι είναι πιο φτηνό είναι και καλή υπηρεσία. Αντιθέτως, όσο πιο φτηνά παρέχεται μία 
υπηρεσία, η ποιότητα της παροχής της υπηρεσίας συνήθως είναι υποδεέστερη. 
 Και επειδή ακριβώς το γνωρίζουμε από χιλιάδες περιπτώσεις, οι ιδιώτες πρωταρχικό στόχο 
έχουν το κέρδος, γι' αυτό και έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που έχουν αναλάβει να εκτελούν 
υπηρεσίες και στο τέλος τις έχουν εγκαταλείψει ρημαδιό, ακριβώς η ποιότητα των υπηρεσιών 
σταδιακά πέφτει.  
 Και μπορεί να στοιχίζει σε εμάς λιγότερο αυτή τη στιγμή, εγώ δεν αμφισβητώ ότι ο ιδιώτης 
μπορεί να κοστίζει λιγότερα, αλλά το ζήτημα είναι με ποιές συνθήκες εργάζονται οι εργαζόμενοι στον 
ιδιώτη; Τί καθεστώς ασφάλισης επικρατεί; Γιατί όπως πολύ καλά ξέρουμε και υπάρχουν και τα 
στατιστικά, οι εργαζόμενοι στους ιδιώτες πέρα από ανασφάλιστοι που υπάρχουν κάποιες χιλιάδες, 
υπάρχουν και οι υποασφαλισμένοι που δεν ασφαλίζονται με τις σωστές ώρες εργασίας που 
εργάζονται. Αρα, μια οικονομία που γίνεται, γίνεται εις βάρος και στις πλάτες κάποιων οι οποίοι 
υφίστανται την εκμετάλλευση αυτών των ιδιωτών, γι' αυτό παρέχουν την φθηνότερη υπηρεσία, που 
ο Δήμος και σωστά δεν κάνει τέτοιες κομπίνες. Δεν εκμεταλλεύεται το προσωπικό το οποίο απασχολεί 
με τέτοιους τρόπους.   
 Αυτό ακριβώς είναι το ζήτημα και γι' αυτό δεν πρέπει να είμαστε υπέρ αυτών των λύσεων, 
γιατί ακριβώς συνηγορούμε και στηρίζουμε τέτοια καθεστώτα εκμετάλλευσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. 
Η κ. Σιώτου έχει τον λόγο και θα κλείσουμε με τον κ. Αυγουρόπουλο που θέλει να κάνει μία 
παρατήρηση, επειδή ήταν και στην Καθαριότητα χρόνια. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρώτα πρώτα, έκανα ξεκάθαρο από την αρχή ότι μιλώ για τα θέματα που αφορούν και τα 
απορρίμματα. Το είπα από την αρχή, δεν μιλώ μόνο για τα σχολεία. Και έχουμε εδώ διαχείριση 
οργανικών αποβλήτων, βιομάζας, κλάδεμα κλπ. Δεν μιλώ μόνο για τα σχολεία.  
 Τώρα, ως προς τα σχολεία ναι, ζούμε μάλλον σε άλλον κόσμο. Σαφώς και οι θέσεις μας είναι 
γνωστές, χρόνια τα λέμε αυτά τα πράγματα για τα σχολεία, για τα απορρίμματα, για την 
ιδιωτικοποίηση της καθαριότητας και όλων αυτών.  
 Τώρα για τα σχολεία ειδικά, μιας και είμαστε εδώ, φθηνή λύση από ιδιώτη που επιδιώκει το 
κέρδος προφανώς για τα σχολεία, δεν το δεχόμαστε, ούτε κακομοίρηδες δεχόμαστε στα σχολεία. 
Θεωρούμε ότι είναι ύψιστη προτεραιότητα κάπως αλλιώς να γίνεται. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει τον λόγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ακούστηκε γιατί δεν είναι απόψε ο Σύλλογος Εργαζομένων εδώ, έπρεπε 
να είναι οι εργαζόμενοι να ακούσουμε την άποψή τους, επειδή έχω το δικαίωμα να πω ότι εγώ έχω 
μεγαλώσει μέσα στα εργοτάξια εδώ, έχω περάσει τον μισό χρόνο της αυτοδιοικητικής μου ζωής μέσα 
στα εργοτάξια και επειδή στο Συμβούλιο που έγινε την τελευταία φορά, που το είχαν ζητήσει οι 
εργαζόμενοι, ζήτησαν να τους διαβεβαιώσουμε για το δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα της 
καθαριότητας. Και όταν μίλαγαν για καθαριότητα μίλαγαν και εννοούσαν την καθαριότητα των 
δρόμων στους πεζοπόρους οδοκαθαριστές και την αποκομιδή των απορριμμάτων με τα αυτοκίνητα. 
Δεν μίλαγαν για όλα τα άλλα που τα ανέφερε και ο Δήμαρχος προηγουμένως γιατί οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι, όταν τουλάχιστον εγώ ήμουν, γιατί από τότε ξεκίνησε, άρχισαν να παίρνουν σύνταξη 
αυτοί οι 4-5 και έχει μείνει η εξής μία η οποία είναι σε χρόνια απουσία, από τότε οι ίδιοι οι εργαζόμενοι 
επειδή ζήταγαν από εμένα, με έπαιρνε η Προϊσταμένη ή η Αντιδήμαρχος Διοικητικών Υπηρεσιών 
"στείλε μου δυο καθαριστές κάτω", "στείλε μου..." Από πού; Να κόψω εγώ να μην έχω καθαρό τον 
δρόμο τον τάδε; Να κόψω από τα απορριμματοφόρα; Τους είπα δεν γίνεται. Οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, οι 
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προϊστάμενοι, ο διευθυντής αρνούνταν. Ο Σύλλογος ο ίδιος αρνιόταν να κόψουμε από την 
καθαριότητα απέξω από τους δρόμους και να φέρουμε στους εσωτερικούς χώρους. Και τότε 
αποφασίστηκε πριν 5-6 χρόνια, πόσα είναι τώρα, να πάμε στα ιδιωτικά συνεργεία. 
 Οι εργαζόμενοι τον δημόσιο και κοινωνικό χαρακτήρα τον έχουν υπερασπιστεί οι ίδιοι με τρεις 
15νθήμερες απεργίες που τον Χολαργό και τον Παπάγο τον είχαν πεντακάθαρο. Εδειξαν ποιοί είναι οι 
εργαζόμενοι. Είναι αυτοί οι οποίοι κατηγορήθηκαν από κάποιους που δεν είναι σήμερα εδώ μέσα, να 
μην πω τους χαρακτηρισμούς, και τους χαρακτήρισε και ο Σύλλογος, persona non grata.  
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει να κάνει μία ερώτηση ο κ. Καραγιάννης. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ (εκτός μικροφώνου) Γιατί τα γέλια κυρίες μου; Γιατί; Είναι ψέματα αυτά; Αν 
είναι ψέματα μπορείτε να με διαψεύσετε, κ. Χαμηλοθώρη. Γιατί κουνάτε το κεφάλι; Πάρτε τον λόγο 
και απαντήστε μου. Πάρτε τον λόγο. Σας προκαλώ. Αν είναι ψέματα... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, προστατέψτε με! Τόσην ώρα δεν 
μιλάω. Μου επιτίθεται προσωπικά. Προστατέψτε με! Διακόψτε τον και προστατέψτε με. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατ' αρχάς κοίταγα τον κ. Καραγιάννη που έχει ζητήσει την ερώτηση. Αν θέλετε επί 
προσωπικού, θα σας δώσω τον λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, θέλω όταν βάλλομαι να με προστατεύετε, να τον 
διακόπτετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το παρατήρησα γιατί κοίταγα τον κ. Καραγιάννη. Κοίταγα τον συνάδελφο που είχε 
σηκώσει το χέρι. Σας το έχω πει και άλλη φορά, δεν έχω πενήντα μάτια. 
 Κύριε Καραγιάννη παρακαλώ την ερώτησή σας. Την απευθύνετε στον κ. Αυγουρόπουλο; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ναι, στον κ. Αυγουρόπουλο ο οποίος το ξέρει πόσο τον εκτιμώ και τον αγαπώ 
κιόλας. Το θέμα είναι το εξής: Διαβεβαιώσαμε είπες, αγαπητέ Θανάση, τους εργαζόμενους ότι θα τους 
προστατεύσουμε από το καθεστώς..., θα προστατεύσουμε τον δημόσιο χαρακτήρα της καθαριότητας. 
Αυτό πού φαίνεται; Η διαβεβαίωση αυτή πού φαίνεται; Επειδή το είπαμε εδώ προφορικά; Υπάρχει 
μέσα στα πρακτικά αυτό; Αν υπάρχει εντάξει, το δέχομαι. Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείσαμε με το θέμα. Θα πάρει τον λόγο ο κ. Δήμαρχος και πάμε σε ψηφοφορία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Καραγιάννη, όταν ζητάς εξοπλισμό 1.000.000 για την καθαριότητα ε, μάλλον 
σκοπεύεις να μην την δώσεις σε ιδιώτη. Μάλλον, λέω εγώ, αφού καταθέσαμε πριν πρόταση και 
πήραμε για 1.000.000 να πάρουμε καινούργια απορριμματοφόρα, να πάρουμε τέτοια, δεν 
σκεπτόμαστε να τα δώσουμε. 
 Κυρία Σιώτου, επειδή είμαστε αρκετά high tech Δήμος, τώρα την ώρα που μιλάγατε μπήκα 
μέσα στο site του Δήμου εδώ από το κινητό μου, εκεί που λέει διαγωνισμούς, σελίδα 5, βρήκα τον 
περυσινό διαγωνισμό εσωτερικών χώρων που είχαμε κάνει. Αν του είχατε ρίξει μια ματιά έτσι από 
περιέργεια, θα διαβάζατε μέσα όλα αυτά που λέτε τα ζητάει μέσα ο διαγωνισμός.  
 Δηλαδή: Ο καθαρισμός θα γίνεται με κατάλληλα απορρυπαντικά  απολυμαντικά υγρά. Τα 
υλικά θα είναι επώνυμα, καινούργια, θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές ασφαλείας και υγιεινής της 
Ευρωπαϊκής Ενωσης, θα είναι επαγγελματικής ποιότητας.  
 Η παρακολούθηση των εργασιών θα γίνεται με έλεγχο από τον Δήμο. 
 Η δήλωση της ομάδας εργασίας καθαριότητας η οποία θα παρέχει τις απαιτούμενες από τη 
σύμβαση δηλώσεις για την ομάδα αυτή ο ανάδοχος οφείλει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση με την 
οποία θα δηλώνει ότι το ποσό που διαθέτει για την εν λόγω σύμβαση έχει καθαρό ποινικό μητρώο, 
δεν έχει καταδικαστεί για κλοπή, εμπρησμό, απάτη, ανθρωποκτονία, δωροδοκία, διαταραχή 
ασφάλειας ..., βιασμό, παράνομη βία και όλα τα άλλα. 
 Μας καταθέτουν μέσα και τις δαπάνες που δεν μπορεί να είναι κάτω από τα λιγότερα που 
επιτρέπεται να πληρώσουν στο προσωπικό. 
 3. Οι διαγωνιζόμενοι για εταιρείες security και για εταιρείες καθαριότητας κτιρίων είναι 
υποχρεωμένοι να πάρουν ένα χαρτί ότι δεν έχουν καταδικαστεί και δεν χρωστάνε σε μισθωτούς τους. 
Είναι οι δύο διαγωνισμοί που γίνονται που υποχρεωτικά σου καταθέτουν χαρτί.  
 Ζητάμε ασφαλιστικές ενημερότητες, φορολογικά μητρώα, φορολογικές ενημερότητες και όλα 
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αυτά τα οποία οφείλουμε να ζητήσουμε από αυτά τα πράγματα. Δε νομίζω ότι όλα αυτά τα ζητάμε σε 
άλλες περιπτώσεις όταν κάνουμε πρόσληψη προσωπικού, έτσι; 
 Και τώρα για το θέμα των απορριμμάτων που είπατε, αν για εσάς τα νεράντζια και τα πράσινα 
των κήπων είναι απορρίμματα, εντάξει, εμείς δεν τα θεωρούμε ακριβώς απορρίμματα, έτσι; Τα 
νεράντζια και τα πράσινα εμείς δεν τα θεωρούμε ότι είναι απορρίμματα και δεν κόβουμε κανενός τη 
δουλειά όταν οι ίδιοι μας ζητάνε.  Και επειδή θα πούμε για τα νεράντζια, θα πω πιο κάτω κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν υπέρ;  
Κατά; Κατά ψηφίζει ο κ. Ζήκας, η κ. Σιώτου, η κ. Χαμηλοθώρη. 
Λευκό; Λευκό ψηφίζει ο κ. Αυγερινός και ο κ. Ανυφαντής. 
Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ  7ο 
 
Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κ. Τσικρικώνη. Δεν χρειάζεται; Εντάξει. Μακριά από εμάς και 
αχρείαστα να είναι.  
Ομόφωνα; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, όχι. Δεν συμμετέχουμε. Είναι εντελώς ... το θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα πέρασε ομόφωνα. 
 
 
 ΘΕΜΑ  8ο 
 
Κατανομή λειτουργικών δαπανών (συμπληρωματική δόση 2019) για τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Το συνολικό ποσό ανέρχεται στις 28.861,64 ευρώ. Για την Πρωτοβάθμια Σχολική 
Επιτροπή το ποσόν είναι 17.605,60 ευρώ και για τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 11.256,04 
ευρώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Χαμηλοθώρη έχει τον λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Εγώ συνεχίζω από την προηγούμενη συζήτηση και λέω, κ. 
Δήμαρχε σας είπα τρίτο κωδικό. Είναι ο 6715 που αφορά στα ΦΕΚ. Και θέλω να μου πείτε... Είναι και 
ο κ. Γεωργιάδης εδώ. Δεν είναι; Εφυγε; Θέλω να μου πείτε, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε νέα 
σύσταση στις Σχολικές Επιτροπές στις οποίες θα βάλουμε και κεφάλαια. Γιατί βάζουμε στο ΔΟΧΜΕΠΑ 
1.300.000 και στο ΔΟΠΑΠ 700.000 και δεν μπορούμε να κάνουμε δύο νέες συστατικές πράξεις στις 
δύο Σχολικές μας Επιτροπές που να βάζουμε ένα μεγάλο κεφάλαιο εκκίνησης των 200.000, λέω εγώ. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει απαντηθεί κ. Πρόεδρε σε προηγούμενη συζήτηση. Δεν μπορούμε να κάνουμε 
σύσταση και να βάλουμε χρήματα στις Σχολικές Επιτροπές. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δευτερολογία η κ. Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Οταν λέω, θέλω να μου εξηγήσει ο Δήμαρχος, επειδή εγώ 
είμαι νέα Δημοτική Σύμβουλος και βρήκα μέσα στον προϋπολογισμό ότι βάσει ΦΕΚ τα δύο Νομικά μας 
Πρόσωπα παίρνουν. Θα ήθελα λοιπόν ο Δήμαρχος, αν του είναι εύκολο, να μου δώσει τους νόμους 
τους οποίους λέει ότι εξαιρούνται τα Νομικά Πρόσωπα των Σχολικών Επιτροπών. Αυτό λέω κ. 
Δήμαρχε και έτσι τουλάχιστον θα είμαι και εγώ σίγουρη ότι δεν δικαιούνται οι Σχολικές Επιτροπές να 
έχουν κεφάλαια κίνησης. 
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Ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω απάντησα, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν υπέρ; 
Ποιοί ψηφίζουν κατά; 
Ποιοί ψηφίζουν λευκό; Λευκό ψηφίζει η κ. Χαμηλοθώρη και η κ. Σιώτου. 
Το θέμα περνάει κατά πλειοψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ  9ο 
 
Εγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εχει αποσταλεί η εισήγηση. Πρόκειται για το ποσό των 151.099,26 ευρώ. Αναλυτικά 
περιέχεται στην εισήγηση ποιά έργα είναι. Πρόκειται για έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη ή έχουν γίνει 
ήδη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις;   
Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα. 
Το 9ο θέμα περνάει ομόφωνα. 
 
 
 ΘΕΜΑ  10ο 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών και Αμφισβητήσεων, για το έτος 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; 
Εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 
 ΘΕΜΑ  11ο 
 
Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση 
κινητών και ακινήτων "πραγμάτων" του Δήμου, για το έτος 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; 
Εγκρίνεται ομόφωνα και το 11ο θέμα. 
 
 
 
 ΘΕΜΑ  12ο 
 
Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; 
Εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ  13ο 
 
Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: "Καθαρισμός - αποψίλωση 
χώρων πρασίνου, για το έτος 2020". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Σιώτου δεν θα κάνει χρήση τοποθέτησης, την έκανε στο προηγούμενο. Θέλει 
κάποιος άλλος τοποθέτηση; 
Ερώτηση ο κ. Ζήκας και μετά ο κ. Αυγερινός. 
ΖΗΚΑΣ: Θα ήθελα να με πληροφορήσει πάλι ο κ. Αυγουρόπουλος που είναι ο παλαιότερος στον 
χώρο, πόσους υπαλλήλους είχαμε παλαιότερα στην Υπηρεσία που αναλάμβαναν να κάνουν αυτή την 
εργασία και τώρα έχουμε φτάσει σε αυτά τα νούμερα που αναφέρονται στην εισήγηση στο Χολαργό 
και αντίστοιχα να μου απαντήσει και από του Παπάγου, δεν ξέρω ποιός γνωρίζει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος θα σας απαντήσει. Θέλετε να κάνετε και την δεύτερη; 
ΖΗΚΑΣ: Αυτό. Πόσο είχαμε παλαιότερα πριν φτάσουμε να συρρικνωθεί το προσωπικό εδώ και 
μπορούσαν και έκαναν... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν θα απαντήσω αλλά, είστε σίγουρος, οι απαντήσεις που σας δίνει ο κ. 
Αυγουρόπουλος, ο κ. Οικονόμου, η κ. Παρίση, όποιος πάρει το θέμα επάνω του και σας απαντήσει, 
ότι είναι σωστές; Θυμούνται δηλαδή τί προσωπικό είχαν σε αριθμό το 2009 ή το 2010; Μου φαίνεται 
πρέπει να είναι υπεράνθρωποι για να θυμούνται κα να σας τα πουν ακριβώς τα νούμερα. Τί να πω, 
μακάρι. 
ΖΗΚΑΣ: Απλώς επειδή ο κ. Αυγουρόπουλος είχε μία πολυετή ενασχόληση και ευθύνη του τομέα 
αυτού, και επειδή ξέρω ότι έχει και καλή μνήμη, χονδρικά με ενδιαφέρει όχι το νούμερο αν ήταν 9 ή 
10, χονδρικά να έχουμε μία εικόνα γιατί έχει σημασία να βλέπουμε την εξέλιξη των μεγεθών. Αν 
μπορεί και ο Δήμαρχος να απαντήσει και το ξέρει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος το είπε, δεν μπορεί. Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει τον λόγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Νούμερο δεν θυμάμαι να πω αλλά θυμάμαι κάτι άλλο. Τουλάχιστον τα 
τελευταία 10-12 ίσως και περισσότερα χρόνια, δίνεται σε ιδιώτες η αποψίλωση. Από τότε που 
ενεργοποιηθήκαμε περισσότερο με πολιτική προστασία, με πυροπροστασία και αυτά, από τότε δίνεται 
σε ιδιώτες. Και αν δεν κάνω λάθος, στον Παπάγο δίνονταν πολύ πριν από ότι δίνονταν στο Χολαργό. 
Και μάλιστα την ίδια απορία είχα και εγώ στον κ. Ξύδη τότε, γιατί να μην δώσουμε σε υπερωρίες στο 
προσωπικό το δικό μας. Αλλά διαψεύστηκα και είχε δίκιο ο κ. Ξύδης, πολύ σωστά το έδινε σε ιδιώτες 
και αν είναι δυνατόν να προσθέσουμε και άλλα στρέμματα ακόμα και κάθε χρόνο, ενώ έχουμε 
ξεκινήσει 250, έχουμε φτάσει νομίζω τώρα 387, για εμένα πρέπει να πάμε πιο βαθιά αριστερά και 
δεξιά στην Αναστάσεως. Να πάμε και πιο πάνω από την Χατζηκωνσταντή, γιατί εκεί μέσα είναι τα πιο 
επικίνδυνα. Νούμερο δεν θυμάμαι, πάντως οι Υπηρεσίες Πρασίνου και στον Χολαργό και στον Παπάγο 
πάντα είχαν έλλειψη, αυτή τη στιγμή έχουν πολύ μεγάλη έλλειψη. Ευτυχώς είμαστε καταπράσινος 
Δήμος. Χρειαζόμαστε πολύ περισσότερο προσωπικό εργατοτεχνικό στις Υπηρεσίες Πρασίνου γιατί με 
τις πλατείες που έχει, τα πάρκα που έχει ο Παπάγος και ο Χολαργός σε μικρότερο βαθμό, θέλουμε 
πολλούς εργάτες για την συντήρηση των εσωτερικών πράσινων χώρων.  
 Δεν ξέρω αν σε κάλυψα ή όχι αλλά θυμάμαι πολλά χρόνια τώρα τα δίνουμε σε ιδιώτες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγερινός θέλει να κάνει ερώτηση. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Η ερώτηση που έχω να κάνω είναι ότι, επειδή η αντιπυρική περίοδος νομίζω ξεκινάει 15 
Μαϊου, θα έχει γίνει μέχρι τις 15 Μαϊου; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (εκτός μικροφώνου) Μιλάμε για τέλος Ιουνίου. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ωραία. Επειδή δεν γνωρίζω, μέχρι πού φτάνει η Περιφέρεια στην αποψίλωση αυτή; 
Και, ξανά πάλι το ερώτημα, αν έχουν αρνηθεί ή δεν μπορούν να ανταποκριθούν ο Σύλλογος των 
Εργαζομένων σε αυτή την ενέργεια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θα σας απαντήσει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα από όλα, η αντιπυρική ξεκινάει 1η Μαϊου, δεν ξεκινάει 15. Με το που μπαίνει ο 
Μάιος, 1η Μαίου μέχρι 30 Οκτωβρίου είναι η αντιπυρική. 
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 Αν ξεκινήσουμε να κάνουμε αποψιλώσεις τώρα τον Μάρτη, τον Απρίλη, θα πρέπει να 
ξανακάνεις τον Ιούνιο ή τον Ιούλιο σίγουρα. 
 Δεύτερον: Αν ξεκινήσεις να κάνεις αποψίλωση όταν δεν έχουν αλλάξει χρώμα τα χόρτα... Τα 
χόρτα πας και τα κάνεις αποψίλωση  όταν παίρνουν αυτό το κίτρινο χρώμα, που ξεραίνονται. Αν πας 
να τα κάνεις ενώ είναι πράσινα, είναι πάρα πολύ δύσκολο να κοπούν. Αρα θα σου φάει πολύ 
περισσότερο χρόνο, θα έχεις πολύ μεγαλύτερο κόστος και δεν θα έχεις το ίδιο αποτέλεσμα γιατί θα 
ξαναβγούν, όπως αναφέρουμε.  
 Αρα, καταλαβαίνω ότι ο Απρίλιος και ο Μάιος είναι μήνες που οι δημότες θα γκρινιάζουν ό,τι 
και να κάνουμε, αλλά εμείς όπως λέει και η μελέτη μέσα αν ρίξατε μια ματιά, ή σε αυτά τα οποία σας 
λέμε στην εισήγηση, έχουμε βάλει όριο 40 ημέρες για να γίνει η αποψίλωση και έχουμε βάλει νομίζω 
dead line 15 Ιουνίου ή τέλη Ιουνίου. Κάπου εκεί το έχουμε βάλει.  
 Η Περιφέρεια που είπατε, δεν κάνει τίποτα. Η Περιφέρεια δεν μας κάνει ποτέ αποψιλώσεις. 
Κάποτε κάνει ο ΣΠΑΥ αν το θυμηθεί. Εξαρτάται. Τα τελευταία δύο χρόνια δεν μας έκανε τίποτε ο 
ΣΠΑΥ από αποψιλώσεις. Αλλά η Περιφέρεια δεν κάνει τίποτα. Ο,τι κάνουμε μόνοι μας, ό,τι κάνει η 
ΔΑΠΑΧΟ και ό,τι κάνει ο εργολάβος που δίνουμε.  
 Ολα αυτά, επειδή θα το ρωτήσετε και στα υπόλοιπα, όλα αυτά μας τα εισηγούνται οι ίδιοι οι 
εργαζόμενοι να κάνουμε τις αναθέσεις. Επαναλαμβάνω, όλες αυτές τις τέσσερις αναθέσεις που έχουμε 
φέρει εδώ για να πάρουμε απόφαση, είναι εισηγήσεις των ίδιων των εργαζόμενων για να τις δώσουμε 
σε ιδιώτη. Αρα, μην ξανακάνετε την ερώτηση, σας απαντώ και για τα υπόλοιπα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πρασίνου του Παπάγου θέλει να πει 
κάτι. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Προς επίρρωσιν των λεγομένων του Δημάρχου, να πω το εξής πραγματικά, αυτό που 
και εγώ βιώνω ως Αντιδήμαρχος στην Καθαριότητα, Ανακύκλωση και Πράσινο στην Κοινότητα 
Παπάγου. Και νομίζω κ. Δήμαρχε, λίγα κάνουμε σε σχέση με τις αναθέσεις αυτές. Υπάρχουν πολύ 
μεγάλες ανάγκες. Είναι τα ελάχιστα και στα τρία αυτά θέματα, για να μιλήσω κ. Πρόεδρε και για όλα 
τα θέματα.  
 Αφενός μεν οι εργαζόμενοι μας το ζητούν και απαλλάσσονται, γιατί είναι... Κύριε Ζήκα για 
παράδειγμα στην Κοινότητα Παπάγου έχει 6 κηπουρούς οι οποίοι πρέπει να καλύψουν μία τεράστια 
έκταση και οι οποίοι δεν μπορούν να ανταποκριθούν στα καθημερινά ζητήματα. Μακάρι, και εγώ θα 
ήμουν ευτυχής γι' αυτό και το λέω ειλικρινά, να υπήρχε προσωπικό και τα μέσα για να τα καλύπτει ο 
Δήμος.  
 Αλλά εγώ τί θέλω να πω στους συναδέλφους. Να μην ξεχνάμε ότι υπάρχουν και ιδιωτικές 
εταιρείες πολύ καλές οι οποίες και αυτές απασχολούν εργαζόμενους. Δηλαδή και οι άνθρωποι εκεί 
δουλεύουν. Είναι και αυτοί εργαζόμενοι με οικογένειες που έχουν ανάγκες. Δηλαδή έχουμε ένα 
πρόβλημα δαιμονοποίησης του ιδιωτικού και αποθέωσης του δημοσίου. Εχουμε κακές και καλές 
δημόσιες υπηρεσίες και δυστυχώς και στον ιδιωτικό τομέα. Τουλάχιστον αυτό συμβαίνει στον κόσμο 
που ζούμε εμείς, στον δυτικό κόσμο. Δεν ξέρω σε άλλα καθεστώτα. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος τοποθέτηση;  
Περνάμε στην ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν υπέρ; 
ποιοί ψηφίζουν κατά; Κατά ψηφίζει η κ. Σιώτου και η κ. Χαμηλοθώρη. 
Ποιοί ψηφίζουν λευκό; Λευκό ψηφίζει ο κ. Ζήκας, ο κ. Αυγερινός και ο κ. Ανυφαντής. 
Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
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 ΘΕΜΑ  14ο 
 
Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: "Υπηρεσίες συλλογής και 
διαχείρισης οργανικών αποβλήτων προϊόντων βιομάζας, για το έτος 2020". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το συγκεκριμένο θέμα το φέρνουμε σήμερα εδώ για να πάρουμε την έγκριση της 
απόφασης αλλά ουσιαστικά θα τρέξει προς το τέλος του χρόνου μέχρι και αρχές του 2021. Δηλαδή 
θέλω να πω ήδη έχουμε αργήσει για τα προϊόντα βιομάζας. Ηδη έχουν αρχίσει και πέφτουν οι καρποί 
στα πεζοδρόμιά μας, άρα μέχρι να έχουμε διαγωνισμό, είναι ένας συνοπτικός διαγωνισμός, θα είναι 
πάρα πολύ αργά. Οπότε εμείς ναι μεν θα πάρουμε σήμερα την απόφαση για το 2020 για να 
ξεκινήσουμε μετά το καλοκαίρι διαγωνισμό για την καινούργια σοδειά που θα βγει και ακριβώς, επειδή 
δεχθήκαμε έναν απίστευτο πόλεμο για το ότι σπαταλάμε 45.000 ευρώ για να μαζέψουμε, λέει, τα 
νεράντζια, επειδή ακριβώς κάποιοι άνθρωποι θέλησαν να παιχτεί αυτό παντού και να προσπαθήσουν 
να ρεζιλέψουν τον Δήμο μας, γι' αυτό και εγώ λοιπόν να καθίσουμε να δούμε και, επειδή κάποιοι από 
τους δημότες δεν το κατάλαβαν, δεν έχουν αντιληφθεί το πρόβλημα, ας δούμε μια σεζόν χωρίς να 
μαζέψουμε τα νεράντζια με ιδιώτη πώς θα είναι, κ. Ζήκα. Να δούμε, ε; Να κρίνουμε. Μπορεί να 
κάνουμε λάθος εμείς. Αρα να μην υπάρχει κανένα πρόβλημα στην πόλη, να μην έχουμε κανένα 
απολύτως πρόβλημα τον Μάρτη, τον Φεβρουάριο, τον Απρίλιο και να πούμε, παιδιά την κόβουμε την 
υπηρεσία, δεν την ξαναεκτελούμε. 
 Εγώ πιστεύω ότι θα έχουμε τεράστιο πρόβλημα. Εδώ θα είμαστε. Ηδη η Υπηρεσία σηκώνει τα 
χέρια ψηλά γιατί εγώ τους είπα έχουμε πρόβλημα, δεν μπορούμε όταν όλοι κάθονται και μας δείχνουν 
με το δάχτυλο και μας βγάζουν στα μανταλάκια με τίτλους "χαλάνε για νεράντζια 45.000", όχι, φέτος 
δεν θα μαζέψουμε τα νεράντζια με αυτόν τον τρόπο. Θα τα αφήσουμε και κάντε ό,τι νομίζετε και όσο 
μπορείτε, για να δώσουμε και στον κ. Ζήκα να έχει και αυτός μια ευκαιρία που μας λέει ότι θα 
μπορούσαμε να το κάνουμε με δικές μας υπηρεσίες, και αν χρειαστεί κάποια υπερωρία κ. 
Αυγουρόπουλε που είπατε, εμείς δεν θα είμαστε φειδωλοί. Αν χρειαστεί το προσωπικό υπερωρία για 
να μαζέψει τις 18.000 νεραντζιές που έχουμε, θα το δώσουμε. Να δούμε, θα μπορεί να το μαζέψει; 
Να καταλάβει και η πόλη ότι δεν είναι ένα αστείο πράγμα επειδή είναι ευτελές το νεράντζι και το 
θεωρούμε "έλα μωρέ, τα νεράντζια;" Να καταλάβουν ότι είναι σοβαρό πρόβλημα και μείζον πρόβλημα 
της πόλης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ζητήσει η κ. Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ λοιπόν θα ήθελα να σας πω την κατάσταση η οποία επικρατεί με τα νεράντζια στην 
Κοινότητα Παπάγου. Τα νεράντζια κάτω σημαίνει βρομιά, ακαθαρσία, επίσης σημαίνει και τρωκτικά. 
Γιατί έχει παρατηρηθεί και αυτό. Από τότε που μαζεύαμε τα νεράντζια είναι οι δρόμοι καθαροί, δεν 
υπάρχουν πεταμένα και πατημένα νεράντζια κάτω και δεν πλανάται και αυτή η απαίσια μυρωδιά της 
σήψης η οποία υπήρχε πριν.  
 Θεωρώ ότι αυτό ήταν ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει από την πλευρά της καθαριότητας του 
Παπάγου, ναι βεβαίως και τα φρεάτια φυσικά, και θεωρώ ότι δεν θα πρέπει να το καταργήσουμε 
αυτό, Δήμαρχε. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι θέμα υγιεινής. 
 Και θέλω να προσθέσω ότι αυτοί οι οποίοι ενεργούν κατ' αυτόν τον τρόπο θεωρώ ότι 
ενεργούν κατά της τοπικής κοινωνίας. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχάς ξεκαθαρίσαμε ότι υπάρχει ελάχιστο προσωπικό και δεν φτάνει για τις 
βασικές υπηρεσίες. Είναι γεγονός, επειδή επί Αντιδημαρχίας δικής μου ξεκίνησε αυτή η υπηρεσία, 
μέχρι τότε ήταν η κατάσταση άθλια, αποκρουστική και με όλα αυτά που συμπλήρωσε και η κ. Παρίση. 
 Αλλά θα πω και κάτι άλλο. Κάποιοι από εδώ από τον Δήμο μας, δεν ξέρω, από την Κοινότητα 
Παπάγου, από τον Χολαργό, ίσως και από εδώ μέσα, έδωσαν στο ΕΘΝΟΣ, δεν έδωσαν το 45.000 κ. 
Δήμαρχε, έδωσαν ότι πληρώνουμε 100 ευρώ το δένδρο. Και όταν στάλθηκε το δελτίο τύπου, 
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στάλθηκε και η σύμβαση και όλα αυτά που είναι 8 ευρώ αν δεν κάνω λάθος και όχι 100 ευρώ, τότε 
ΤΟ ΕΘΝΟΣ υποχρεώθηκε και ανασκεύασε αυτή την ψευδέστατη πληροφορία που από εδώ μέσα πήγε 
ή από εδώ γύρω μας πήγε στο ΕΘΝΟΣ. 
 Λοιπόν για μένα, αυτό που είπε η κ. Παρίση, πρέπει να την συνεχίσουμε την υπηρεσία αυτή. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιαμάνης έχει ζητήσει τον λόγο. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Το τραγελαφικό θα είναι ότι αυτοί που μας κατηγορούσαν για τη σπατάλη και το τί 
κάνουμε με τα νεράντζια θα είναι οι πρώτοι τώρα που θα μας πουν γιατί δεν τα μαζεύουμε και τί 
κάνουμε γι' αυτό το πρόβλημα. Ακριβώς, θα μας πουν για τις αποχετεύσεις όπως λέει ο κ. Πετράκης, 
θα μας πουν για τα φρεάτια, θα μας πουν πολλά. Γιατί όλοι εδώ μέσα κάνουμε κολοτούμπες. Και θα 
το δούμε στο αμέσως προσεχές μέλλον. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν αμφισβητώ το ότι υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι καταφεύγουν σε μικροπολιτική και σε 
ψέματα. Εμείς δεν το έχουμε κάνει ποτέ όμως και αυτό το ξέρουν όλοι. Εμείς πάντα ό,τι 
υπερασπιστήκαμε και ό,τι ισχυριστήκαμε το αποδεικνύαμε και ανταποκρινόταν 100% στην 
πραγματικότητα του ισχυρισμού μας. Δεν επιχειρήσαμε ποτέ να ασκήσουμε μικροπολιτική. 
 Δεύτερο ζήτημα: Δεν αμφισβητήσαμε ποτέ ότι είναι πρόβλημα σοβαρό η πτώση των καρπών 
από τα δένδρα. Δεν τίθεται ζήτημα ότι είναι ένα πρόβλημα. Είναι πρόβλημα, είναι σοβαρό πρόβλημα, 
έχει τις συνέπειες αυτές που έχει και πρέπει να αντιμετωπιστεί. Το ζήτημα είναι τί κάνεις για να το 
αντιμετωπίσεις όχι μόνο σήμερα όταν φτάνουν τα πράγματα σε μία Α κατάσταση αλλά τί έχεις κάνει 
διαχρονικά για να μην φτάσουν τα πράγματα σε μία κατάσταση σημερινή. Δηλαδή πώς έχεις 
οργανώσει το προσωπικό, τις προσλήψεις, τον αριθμό των εργαζομένων στον κάθε τομέα ώστε να 
μπορείς ως μηχανισμός, ως Δημοτική Διεύθυνση Καθαριότητας να αντιμετωπίσεις το πρόβλημα χωρίς 
να καταφεύγεις σε ιδιωτικούς παρόχους. 
 Και εδώ βέβαια είναι ξεκάθαρα και ιδεολογική αν θέλετε επιλογή το τί επιλέγεις κάθε φορά. 
Εμείς δεν είμαστε υπέρ των ιδιωτών γιατί έχουμε χίλιους λόγους και μπορούμε να το αποδείξουμε 
κάθε φορά το πώς έχουν συμπεριφερθεί σε πάρα πολλές περιπτώσεις. 
 Από την άλλη μεριά θεωρούμε ότι και το καθεστώς των εργαζομένων στις ιδιωτικές εταιρείες 
είναι χειρότερο από το καθεστώς που υπάρχει στον Δήμο μας και στους περισσότερους Δήμους. 
Θεωρούμε λοιπόν ότι πρέπει ως Δήμος να ενισχύουμε ένα πλαίσιο εργασίας των εργαζομένων 
καλύτερο και όχι ένα χειρότερο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Ζήκα. 
Ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν υπέρ;  
Ποιοί ψηφίζουν κατά; Κατά η κ. Χαμηλοθώρη και η κ. Σιώτου. 
Λευκό; Λευκό ψηφίζουν ο κ. Ζήκας, ο κ. Ανυφαντής και ο κ. Αυγερινός. 
Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ  15ο 
 
Εγκριση σύναψης σύμβασης με ιδιώτη για την υπηρεσία: "Καθαρισμός - κλάδεμα πεύκων 
άλσους Χολαργού και άλσους οδού Χατζηκωνσταντή". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν υπέρ; 
Ποιοί ψηφίζουν κατά; Κατά η κ. Χαμηλοθώρη και η κ. Σιώτου. 
Λευκό; Ο κ. Ζήκας, ο κ. Αυγερινός και ο κ. Ανυφαντής. 
Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
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 ΘΕΜΑ  16ο 
 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών: 
* Κοινότητα Παπάγου 
α) Κύπρου 45 
β) Κοιμητήριο (αριθμ. τάφου 603Μ) 
γ) Αφών Διδασκάλου 51 
δ) Λευκωσίας 34 
* Κοινότητα Χολαργού 
α) Ψαρρών 4-6 
β) Λοχ. Δεδούση 39 & Ψαρρών 
γ) Λοχ. Δεδούση 7 & Χίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την Κοινότητα Παπάγου θέλει ο κ. Οικονόμου τον λόγο; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι κ. Πρόεδρε, αν υπάρχουν ερωτήσεις να απαντήσω, εφόσον έχουν λάβει την 
εισήγηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σιαμάνη, θέλετε για την Κοινότητα Χολαργού να πείτε κάτι; 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Παρομοίως και εγώ, αν τυχόν έχετε καμία απορία πολύ ευχαρίστως να σας την 
λύσουμε. Εισηγήσεις υπάρχουν, το οτιδήποτε στην διάθεσή σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κ. Σιώτου έχει τον λόγο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Θέλω να ρωτήσω κάποια πράγματα για κάθε δένδρο και μετά να κάνω μία τοποθέτηση. 
 Να ξεκινήσουμε από την Κοινότητα Χολαργού. Στο πρώτο δένδρο Ψαρρών 4-6 λέει ότι θα 
γίνει ράμπα αναπήρων. Εγώ στη φωτογραφία είδα ότι υπάρχει η ράμπα. Εκτός αν εννοείτε ότι έχει 
αιτηθεί κάποιος δημότης να κάνει ιδιωτική ράμπα το οποίο δεν έχει περάσει από κάποια Επιτροπή 
Ζωής ή κάτι τέτοιο. Δεν αντιλαμβάνομαι τί λέτε. Η φωτογραφία έχει τη ράμπα των αναπήρων και έχει 
μία σειρά από δένδρα και εμείς λέμε να κόψουμε το δένδρο στη γωνία. Είναι πάρα πολύ ασαφής και 
ελλιπής η εισήγηση αυτή, τη ράμπα τη βλέπω να υπάρχει, δεν καταλαβαίνω. 
 Για το δένδρο Δεδούση 39 και Ψαρρών, αυτό το πεύκο που έχει την κλίση, όντως στην 
επικινδυνότητα συμφωνούμε ότι πρέπει τα δένδρα αυτά να κόβονται, να θυσιάζονται. 
 Το τρίτο που λέτε στη Δεδούση 7 και Χίου, έχουμε ένα αίτημα από δημότη, έχει λέει μια σειρά 
από βραχυχίτωνες οι οποίοι έχουν προκαλέσει φθορές στις πλάκες. Ενας λέει έρχεται και σε επαφή και 
με μετρητές και μπορεί να προκαλέσει βλάβη και χωρίς εκρίζωση λέει κιόλας, δεν ξέρω γιατί. Αν 
πηγαίνουμε να κόβουμε τώρα τα δένδρα που θα προκαλέσουν βλάβη, έχουμε εκατοντάδες δένδρα 
που θα μπουν στη σειρά να κοπούν, με τίποτα δεν μπορούμε να συναινέσουμε σε κάτι τέτοιο. Θεωρώ 
δηλαδή ότι κάθε δημότης θα έρχεται και θα μας λέει για κάθε δένδρο έξω από το σπίτι του. Τα 
περισσότερα δένδρα είναι πάνω σε μετρητές της ΕΥΔΑΠ κλπ. Αλίμονό μας. 
 Τώρα για του Παπάγου στην Κύπρου 45 έχουμε πάλι αίτημα από έναν δημότη το οποίο αφορά 
μία νέα οικοδομή, λέει ότι υπάρχει ένα δένδρο χαμηλής αισθητικής αξίας. Ποιός κρίνει την αισθητική 
αξία των δένδρων, με ποιά διαδικασία γίνεται αυτό, δεν το ξέρω. Δεν ξέρω αν η Υπηρεσία σας έχει 
κάτι. Και, λέει αντικατάσταση από άλλο. Αυτό το άλλο από τί φυτώριο θα γίνει, με ποιού το κόστος, 
ποιός θα αποφασίσει λέει η Υπηρεσία και, θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 8ετίας για να μπορεί να έχει 
την ίδια απόδοση και την πιθανότητα να ευδοκιμήσει. Ποιός θα το πληρώσει αυτό; 
 Μετά, έχουμε στο Κοιμητήριο εδώ ένα λέιλαντ το οποίο δείχνει στη μία φωτογραφία έναν 
υπέροχο κορμό ενός τεράστιου λέιλαντ και στην άλλη φωτογραφία με τις φθορές που έχει προκαλέσει 
στα μάρμαρα είναι μια φωτογραφία που δεν σχετίζεται με το λέιλαντ, είναι από γωνία. Δεν πήγα στο 
Νεκροταφείο να το δω Αντιδήμαρχε, είναι δύο φωτογραφίες που είναι άσχετες. Δηλαδή οι φθορές με 
το δένδρο δεν συνάδει από τη φωτογραφία. Δηλαδή, στείλτε μας φωτογραφίες που να 
καταλαβαίνουμε τί λέει η εισήγηση. Εν πάση περιπτώσει, αν θέλετε να κάνετε κάτι, θα πρότεινα τη 
μεταφύτευση. Είναι ένα υπέροχο μεγάλο δένδρο. 
 Τώρα για την Αφών Διδασκάλου έχει γίνει το εξής τώρα εδώ έτσι όπως το είδα. Προτείνουμε 
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κλάδεμα και χαμήλωμα. Αυτά λέει ότι είναι μέσα σε πρασιά. Είναι σε κάποιον ιδιώτη. Γιατί εμείς πρέπει 
να κλαδέψουμε αυτά τα δένδρα; Α, είναι δημοτική πρασιά. Εντάξει, ωραία. 
 Να πω κάτι πάνω σε αυτό. Ωραία για την πρασιά, μου λύσατε την απορία. Λέει ότι έχει 
δημιουργήσει στο οδόστρωμα σαμαράκι. Ομως όταν κλαδεύουμε τα δένδρα οι ρίζες δυναμώνουν, δεν 
αποδυναμώνονται. Δηλαδή κλαδεύοντας τα δένδρα θα δυναμώσουμε τις ρίζες. 
 Και ως προς το χαμήλωμα, τί εννοούμε χαμήλωμα; Κόβουμε τον κορμό σε κάποιο σημείο ή 
από επάνω κλαδεύουμε; Και πώς αυτό δεν θα χαλάσει τελικά το δένδρο; Νομίζω ότι ο λόγος για τον 
οποίο κλαδεύουμε ότι είναι τα σαμαράκια είναι λάθος γιατί όλοι ξέρουμε ότι κλαδεύουμε και οι ρίζες 
δυναμώνουν. Ακυρο. 
 Τώρα για την Λευκωσίας 34 έχουμε και εδώ αίτημα από δημότη για να φτιάξει το καινούργιο 
πάρκινγκ. Είναι λέει μία γέρικη νεραντζιά να την κόψουμε κλπ. γιατί αποφασίζει το πάρκινγκ να βγει 
εκεί. Δεν παίρνει υπόψιν του ο δημότης πού είναι το δένδρο. Εδώ δεν θα μιλήσουμε για 
αντικατάσταση; Δηλαδή στην προηγούμενη περίπτωση ο ιδιώτης έφτιαχνε οικοδομή, μιλάμε για 
αντικατάσταση, εδώ πάλι ο ιδιώτης φτιάχνει οικοδομή, δεν θα μιλήσουμε για αντικατάσταση; 
 Αυτά είναι όλα τα δένδρα, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, να κάνω τώρα την τοποθέτησή μου ή 
μετά από τις απαντήσεις; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα θα πάρετε απαντήσεις. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα απαντήσω, πιστεύω ότι θα απαντήσουν οι αρμόδιοι Αντιδήμαρχοι, αν και 
προφανώς αυτό με τη ράμπα δείτε λίγο τη φωτογραφία. Αρα είσαι καροτσάκι, ανεβαίνεις από τη 
ράμπα που ήδη υπάρχει και βρίσκεις ένα δένδρο μπροστά σου. Αυτό λέει. Προφανώς δεν θα 
κατασκευαστεί καινούργια ράμπα. Υπάρχει ήδη η ράμπα αλλά δεν μπορεί να περάσει αν δεις το 
καροτσάκι από εκεί. Η εισήγηση λέει ότι θα κατασκευαστεί ράμπα. Λέω, είναι λάθος λεκτικό της 
εισήγησης. Δεν μπορεί να ξανακατασκευαστεί ράμπα. Η ράμπα υπάρχει ήδη. Απλά δεν είναι χρήσιμη η 
ράμπα που υπάρχει, αυτό εξηγώ. 
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη Δήμαρχε, επειδή εκεί πήγα και το είδα, όλο το πεζοδρόμιο έχει σειρά από 
δένδρα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, το πρώτο μπορεί να τον ενοχλεί. Μετά μπορεί να μπαίνει στο σπίτι του ο 
άνθρωπος. Εχει είσοδο μετά. 
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν έχει καμία είσοδο εκεί, είναι γωνία πολυκατοικίας. Η είσοδος είναι πολύ πιο πέρα. Θα 
πρέπει, αν είναι αυτή ειδικά η ράμπα... Με συγχωρείτε πολύ τώρα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα γι' αυτή τη ράμπα λέμε, ποιά λέμε; 
ΣΙΩΤΟΥ: Μα σε κάθε ράμπα στο Χολαργό υπάρχει και ένα δένδρο. Υπάρχουν κολώνες της ΔΕΗ πάνω 
σε ράμπες. Μήπως επειδή είναι λεύκα και βρομίζει τη γειτονιά; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συνεχίσω; Πάντως σίγουρα δεν πήγαμε από μόνοι μας, έχει κάνει αίτημα κάποιος 
δημότης και το έχουμε δει το θέμα και έχει γίνει εισήγηση από την Υπηρεσία. 
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη πάλι, αν είναι αίτημα και κάνουμε τη χάρη σε κάποιον... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιά χάρη; Δεν τον ξέρω ποιός είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Σιώτου, δεν κάνουμε τώρα διάλογο. Αφήστε τώρα τον Δήμαρχο να πει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν βρείτε έναν άνθρωπο κ. Σιώτου... Σας λέω, όσα χρόνια είμαι Δήμαρχος, αν βρείτε 
έναν που σας πει ότι, ήθελα να κόψω το δένδρο στο σπίτι μου και ευτυχώς πήγα στον Δήμαρχο και 
μου το έκοψε. Αν μου βρείτε έναν, να μου πείτε ονοματεπώνυμο ή να μου το στείλετε με SMS να τον 
πάρουμε τηλέφωνο μαζί την επόμενη φορά. 
 Λοιπόν, για να τελειώνω. Κύριε Πρόεδρε, ό,τι συζητάγαμε στο πρώτο θέμα, έχετε κάνει εδώ. 
Εχετε επτά διαφορετικά θέματα και μάλλον είναι έγκλημα και αυτό που έχετε κάνει, γιατί έχετε βάλει 
επτά διαφορετικά θέματα στο ίδιο θέμα. Αρα ό,τι συζητάγαμε και ό,τι σας κατηγορούσαν για το 
πρώτο θέμα, θα σας κατηγορήσω και εγώ τώρα για το Νο 16 του θέματος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το οποίο το κάνουμε σε κάθε θέμα που έχει..., και που δεν έχει πει ποτέ κανείς τίποτα 
εδώ και δέκα Δημοτικά Συμβούλια. 
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ΣΙΩΤΟΥ: Με συγχωρείτε, εγώ το έχω ζητήσει και είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένη που το δεχθήκατε, 
αλλά στο θέμα με τα σχολεία δεν είχαμε να ψηφίσουμε. Εδώ ψηφίζουμε υπέρ και κατά για την κοπή. 
Η σύγκριση είναι ατυχής Δήμαρχε, λυπάμαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου έχει τον λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πάμε σύντομα και ένα - ένα για να απαντήσω στην κ. Σιώτου και μέσω της κ. Σιώτου 
να λάβουν γνώση και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. 
 Κύπρου 45. Πρόκειται -τα μαθαίνω και εγώ τώρα- για έναν 
αήλανθο ή βρομοκαρυδιά, έτσι λέγεται αυτό το δένδρο. Οταν λένε οι γεωπόνοι ότι έχει και χαμηλή 
αισθητική αξία, δεν το λένε τυχαία. Παραλλήλως με το ογκώδες ριζικό σύστημα που έχει, είναι και ένα 
δένδρο το οποίο δεν έχει καλή μυρωδιά και πάντα δημιουργεί προβλήματα με το ριζικό του σύστημα 
στο περιβάλλον εκεί, είτε είναι σωληνώσεις, είτε πλάκες κλπ., γι' αυτό και είναι απαραίτητη η κοπή. 
 Σχετικά με το δεύτερο, το 603, δόξα τω Θεώ έχουμε τόσο πράσινο στα Νεκροταφεία που εκεί 
πρέπει να κόβεις συνέχεια. Δηλαδή νομίζω ότι είναι εκ των ων ουκ άνευ ότι έχει δημιουργήσει 
πρόβλημα αυτό. Τώρα σε σχέση με τη φωτογραφία μπορεί να υπάρξει ίσως μία καλύτερη λήψη. Αυτό 
είναι ένα άλλο θέμα. Ισως δεν έχει άδικο η κ. Σιώτου, δεν την βοηθάει η φωτογραφία, αλλά αυτό 
είναι ένα άλλο θέμα. Σίγουρα πρέπει να κοπεί. 
 Το τρίτο στη Διδασκάλου 51, αυτό είναι κάτι πολύ απλό. Σε συνεργασία και με την Τεχνική 
Υπηρεσία μετά το κλάδεμα του δένδρου αυτού πρέπει να γίνει και η αποκατάσταση του  
οδοστρώματος. Εχει πρόβλημα σε δύο σημεία. Ευελπιστούμε ότι θα γίνει το οδόστρωμα και θα 
αποκατασταθεί. 
 Το τέταρτο και τελευταίο, για την οδό Λευκωσίας 34, πραγματικά είναι μια νεραντζιά ξερή η 
οποία πρέπει να φύγει.  
ΣΙΩΤΟΥ: Η αντικατάσταση; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είναι το βασικό αυτό. Εγώ έχω το κουσούρι να τα βλέπω ο ίδιος. Δέχομαι τις 
εισηγήσεις, θεωρώ ειδικούς φυσικά τους εισηγητές, αλλά τα βλέπω και μόνος μου, έχω και εικόνα. 
Εξάλλου, είμαι από αυτούς που συνηθίζω να γυρνάω στην πόλη. Ολα, και τα τέσσερα συγκεκριμένα 
σημεία χρήζουν... Είμαι σύμφωνος απολύτως με την εισήγηση, τα έχω δει και ο ίδιος και ευχαριστώ κ. 
Πρόεδρε για τον λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιαμάνης έχει τον λόγο. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Κυρία Σιώτου, θα σας περίμενα πιο ευαίσθητη. Μου κάνατε έκπληξη σήμερα. Στην 
Ψαρρών 4-6 αντί να μας πείτε και μπράβο που το κόβουμε το δένδρο γιατί έχουμε τη ράμπα ΑΜΕΑ 
και αντί να μας πείτε είναι δώρον άδωρον η ράμπα με το δένδρο που είναι μέσα στη μέση, μας λέτε 
γιατί δεν το κόβουμε κιόλας. Είναι στην άκρη. Αν δείτε στην ευθεία του πεζοδρομίου χωράει να 
περάσει. Η σιδεριά ναι όντως, εδώ είναι. Τέλος πάντων. Το ένα αυτό. 
 Το άλλο, όσον αφορά στη Λοχαγού Δεδούση 39 και Ψαρρών είναι πάνω στα ρολόγια της 
ΕΥΔΑΠ και είναι άμεσης επικινδυνότητας. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπε ότι συμφωνεί σε αυτό. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Εγώ όφειλα να απαντήσω.  
Για το τρίτο δένδρο που έχουμε στη Λοχαγού Δεδούση, το πεύκο, γείρει όλο, είναι έτοιμο να πέσει. 
Πήγα και τα είδα και τα τρία σήμερα. Εντάξει; 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κούτρας έχει τον λόγο. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Για την Αφών Διδασκάλου 51, επειδή στο 48 είναι το πατρικό μου σπίτι και γνωρίζω το 
θέμα, δεν έχω καμία σχέση, δεν ξέρω ποιός είναι εισηγητής, προφανώς είναι κάποιος άλλος πιο πάνω 
στον αριθμό 51 και πέρα, υπάρχουν δύο σαμάρια στο δρόμο κυριολεκτικά περίπου 10 εκατοστά 
τουλάχιστον σε σχέση με το υπόλοιπο. Δηλαδή είναι πολύ πιο... Η φωτογραφία δεν δείχνει ακριβώς 
την εικόνα. 
 Η γνώμη μου είναι ότι η κ. Σιώτου μάλλον έχει δίκιο. Αν το κλαδέψουμε το δένδρο θα 
δυναμώσει. Οπότε ίσως είναι καλύτερα να εξετάσουμε να κοπούν τα δένδρα αυτά που είναι εκεί ώστε 
να μην ξαναέχουμε το ίδιο πρόβλημα. Αυτό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Σιώτου, έχετε τοποθέτηση τώρα. Θα τα πείτε στην τοποθέτηση. 
 Θέλει κάποιος άλλος να κάνει τοποθέτηση; Η κ. Σιώτου θέλει. Παρακαλώ. 
ΣΙΩΤΟΥ: Εχουμε πει πολλές φορές από αυτό το βήμα ότι δεν είναι δυνατόν να έρχονται κοπές 
δένδρων με ασαφείς και ελλιπείς τεχνικές εισηγήσεις. Εχουμε πει πολλές φορές και δεν θα βαρεθούμε 
να το λέμε ότι όλη η παγκόσμια κοινότητα έχει κινητοποιηθεί με σκοπό την ανακοπή της 
υπερθέρμανσης του πλανήτη, την αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης και τη δημιουργία ανθεκτικών 
πόλεων. Αν είναι άγνωστες λέξεις εγώ θα τις επαναλαμβάνω να τις εμπεδώσουμε. 
 Δεν υπάρχει περιθώριο κοπής δένδρων στον αστικό ιστό. Δεν υπάρχει περιθώριο να κάνουμε 
χατίρια σε δημότες και να πληρώνουμε εργολαβίες. Υπάρχει πλέον μεγάλη αντίδραση στην κοινωνία 
για τις συνεχείς κοπές δένδρων και τη μη αντικατάστασή τους. Το ζητάμε καιρό. 
 Επιτέλους, σας ζητάμε να αφουγκραστείτε τους δημότες. Τα δένδρα προϋπήρχαν και 
απαιτείται σεβασμός. 
 Πρόταση: Θεωρούμε ότι είναι άμεση προτεραιότητα να γίνει η μελέτη πρασίνου, να γραφτεί 
στον κανονισμό λειτουργίας η υποχρέωση αντικατάστασης των δένδρων που κόβονται με άλλα 
δένδρα τουλάχιστον 8ετίας κατά μέσο όρο, με πληρωμή του αιτούντα δημότη. Να ανοίξει κωδικός 
στον προϋπολογισμό ώστε να πιστώνονται τα χρήματα από τους αιτούντες και να προχωράμε άμεσα 
σε αντικατάσταση του δένδρου που κόβεται με ένα ή και δύο άλλα. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου έχει ζητήσει τον λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα αναφερθώ μόνο κ. Πρόεδρε σε ένα σημείο που αφορά την τεκμηρίωση. Και σε 
καμία περίπτωση δεν θα μπορούσα να αποδεχθώ ότι δεν υπάρχει επιστημονικό δυναμικό και δεν 
υπάρχει σωστή εισήγηση. Ο Δήμος μας διαθέτει σοβαρό επιστημονικό προσωπικό το οποίο κάνει 
διαπιστώσεις, διαπιστώνει τί χρειάζεται και προχωρούμε στην εισήγηση. Σε καμία λοιπόν περίπτωση 
δεν θα δεχόμουν κάτι τέτοιο για το προσωπικό του Δήμου και φυσικά και εμού προσωπικά που 
προϊσταμαι. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Οικονόμου. 
Ο κ. Σιαμάνης έχει τον λόγο. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Οι εισηγήσεις που γίνονται για κοπή των δένδρων είνανι πάρα πολύ αυστηρές και με 
πάρα πολύ αυστηρά κριτήρια. Αλλά όλοι εδώ μέσα που κόπτονται γιατί κόβουμε κάποια συγκεκριμένα 
δένδρα τα οποία ελάχιστα όλο το χρόνο θα είναι οι πρώτοι που θα μας κατηγορήσουν αν τυχόν γίνει 
κάποιο ατύχημα, το οποιοδήποτε ατύχημα, γιατί δεν κόπηκε το δένδρο και γιατί δεν είχαμε πάρει 
κάποια συγκεκριμένη μέριμνα. Τα εύκολα τα λόγια και τα πιασάρικα είναι ωραία, αλλά να κοιτάξουμε 
και την ουσία της επικινδυνότητας και το οτιδήποτε μπορεί να γίνει. 
 Ναι, προκειμένου να υπάρξει πρόβλημα ναι, θα κοπεί δένδρο, αλλά μόνο με αυστηρά κριτήρια 
που μας δίνουν οι αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες είναι πάρα πολύ αυστηρές και οι άνθρωποι 
του Πρασίνου είναι πάρα πολύ καταρτισμένοι. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ζητήσει κάποιος άλλος τον λόγο; Οχι. 
Ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν υπέρ;  
Ποιοί ψηφίζουν κατά; 
ΣΙΩΤΟΥ: Εμείς είμαστε σε όλα κατά εκτός από το 2 στο Χολαργό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό μόνο ο κ. Ζήκας. 
Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
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 ΘΕΜΑ  17ο 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση της υπ' 
αριθμ. 7/2018 απόφασής της που αφορά τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση 
πεζών επί της συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο 
Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή κ. Χαμηλοθώρη έχετε κάνει ένα ερώτημα για το συγκεκριμένο θέμα, προφανώς 
πιστεύω με την απόφαση τη σημερινή σας απαντώ έμμεσα και στο ερώτημά σας. Δεν χρειάζεται 
νομίζω να σας δώσω κάποια απάντηση. Εχετε καταθέσει μία πρόταση, κάνατε ένα ερώτημα και 
απευθυνόσασταν σε εμένα για το συγκεκριμένο θέμα. Λέω, προφανώς αφού το φέρνουμε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο σας απαντώ για το ερώτημα. 
 Επίσης μου δίνει την ευκαιρία αυτό, βέβαια είστε μόνο 4 από τη μειοψηφία, ότι τα ερωτήματα 
για να απαντιούνται θα πρέπει να γίνονται στο Πρωτόκολλο του Δήμου με όλους τους τρόπους που 
σας έχουμε δώσει: Είτε διαμέσω της Γραμματείας του Δημοτικού Συμβουλίου, είτε διαμέσω mail που 
σας έχουμε δώσει, είτε εσείς οι ίδιοι που θα έρθετε εδώ... Το λέω γιατί διαβάζω διάφορα πράγματα, 
μάλλον δεν διαβάζω για να είμαι ειλικρινής, με ενημερώνουν οι συνεργάτες μου ότι δεν έχουμε 
απαντήσει στο Α, δεν έχουμε απαντήσει στο βήμα του τάδε, δεν έχουμε απαντήσει στο Γ. Δεν έχουμε 
καμία διάθεση να απαντάμε σε πράγματα τα οποία δεν έχουν θεσμική αξία για εμάς. Για εμάς θεσμική 
αξία έχουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, έχει μία παράταξη, έχει ένας Σύλλογος, άρα θα απαντάμε στα 
ερωτήματα που γίνονται επίσημα προς τον Δήμο και όχι σε ένα e-mail το οποίο έστειλε κάποιος 
Δημοτικός Σύμβουλος στα μέλη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για παράδειγμα. Αν πιστεύει και θέλει 
μία απάντηση σοβαρή γιατί μας κατακρίνει για τους 3 μήνες που δεν του έχουμε απαντήσει, να 
στείλει το αίτημά του ως οφείλει κανονικότατα και όχι σε μία.. 
 Δηλαδή έστειλε πρόσκληση... Το λέω τώρα, είναι κρίμα που λείπει ο Παναγιώτης, αλλά είναι 
τελείως αστείο το θέμα. Δηλαδή, στέλνει ο Πρόεδρος της Ποιότητας Ζωής πρόσκληση σε όλα τα μέλη 
και σε αυτό το συνημμένο κάνει replay to all ο κ. Δεμέστιχας και θέτει ένα θέμα για απάντηση. replay 
to all σε όλα τα μέλη. Και θεωρεί ότι κατέθεσε την πρότασή του και εμείς 3 μήνες τον γράψαμε. 
Μόλις θα την καταθέσει επίσημα φυσικά και θα του απαντήσουμε για το θέμα. Το λέω και για όλους. 
Φυσικά θα το μεταφέρετε και εσείς και στους άλλους που είναι από τις παρατάξεις σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πάνω σε αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος να προσθέσω ότι πλέον υπάρχει 
συγκεκριμένη πλατφόρμα και ότι από εδώ και πέρα οι εισηγήσεις δεν θα ξανάρθουν με το mail. Θα 
μπαίνετε όλοι μέσα κανονικά και θα τις έχετε από εκεί ανά πάσα ώρα και στιγμή να δείτε ό,τι θέλετε 
και να κάνετε και τα σχόλιά σας. 
 Ο κ. Τράκας έχει τον λόγο να κάνει την εισήγηση. 
ΤΡΑΚΑΣ: Αφορά την τροποποίηση στο πεζοδρόμιο μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 
στη Σαρανταπόρου και επεκτείνουμε την διεύρυνση του πεζοδρομίου σε όλη την πρόσοψη του 
σχολείου μέχρι τα σύνορα με την όμορη ιδιοκτησία. Δημιουργούμε μεγαλύτερο ρείθρο απορροής των 
ομβρίων από 20 εκατοστά σε 40, δίνουμε μία μεγαλύτερη κλίση στην απέναντι διαπλάτυνση του 
πεζοδρομίου για να έχουν καλύτερη απορροή τα όμβρια και δημιουργούμε και 1 μέτρου ράμπα ΑΜΕΑ 
που με το κράσπεδο του πεζοδρομίου θα βγει 1,10 - 1,20. Επειδή με είχε ρωτήσει η κ. Χαμηλοθώρη 
αν είναι στις προδιαγραφές, είναι στις προδιαγραφές κ. Χαμηλοθώρη η ράμπα. 
 Αυτό είναι. Δεν έχουμε κάποιες άλλες αλλαγές. Αν έχετε κάποιες άλλες ερωτήσεις... Είναι 
ομόφωνη απόφαση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση. Ο κ. Ζήκας έχει τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Ποιός έκανε τη μελέτη για το αρχικό έργο έτσι όπως είχε γίνει, και γιατί δεν είχαν εντοπιστεί 
αυτά τα ζητήματα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ψηφίσαμε την απόφαση 83/2018. Θέλετε να σας διαβάσω τους παρόντες; Γιατί είστε 
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και εσείς στους παρόντες και την ψηφίσατε και εσείς τη συγκεκριμένη απόφαση και την ψήφισε 
βέβαια και όλη η δική μας η παράταξη. Είναι ομόφωνη απόφαση. Η απόφαση δηλαδή του 2018 είναι 
ομόφωνη. 
 Η Τεχνική Υπηρεσία λοιπόν έκανε μία εισήγηση, μας έστειλε το σκαρίφημα εδώ σε όλους τους 
Δημοτικούς Συμβούλους, το είδαμε όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και κανένας δεν είπε κάτι. Κανένας 
δεν είπε να προχωρήσει πιο πάνω το πεζοδρόμιο, κανένας δεν είπε να μεγαλώσουμε το ρείθρο που η 
Υπηρεσία η ίδια εισηγήθηκε. Εκτός εάν πιστεύετε ότι εγώ σαν Δήμαρχος ή η κ. Αρβανίτη σαν 
Αντιδήμαρχος τότε, θεωρείτε ότι είμαστε ειδικοί σε όλα τα θέματα και μπορούμε να γράφουμε εμείς 
τις εισηγήσεις. Εχουμε τους ειδικούς, έχουμε την Υπηρεσία, η Υπηρεσία μας εισηγήθηκε αυτά.  
 Ξέρετε, πολλές φορές οι Υπηρεσίες δεν κάνουν ό,τι τους λέει ο Δήμαρχος ή δεν εφαρμόζουν 
αυτά τα οποία τους λέει ο Αντιδήμαρχος. Εχουν άποψη. Και πολύ περισσότερο οι τεχνικοί υπάλληλοι 
της Τεχνικής Υπηρεσίας. Εχουν άποψη σας πληροφορώ και καλά κάνουν και έχουν άποψη, το έχω 
ξαναπεί. Δεν σημαίνει... Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια πράγματα... 
 Για να έρθει σήμερα η εισήγηση αυτή ο νέος Αντιδήμαρχος έχει δώσει πολύωρες μάχες μέσα 
στα γραφεία για να διορθωθεί και να κάνει και να...  
 Αρα, νομίζω εν μέρει σας απάντησα. Ηταν μία αστοχία της Υπηρεσίας η οποία δεν προέβλεψε 
ότι έπρεπε να πάει πιο πάνω το πεζοδρόμιο και να έχει μεγαλύτερη διατομή. 
 Για την καθυστέρηση δε του έργου να πούμε ότι περιμέναμε από τον ΟΑΣΑ ένα χρόνο σχεδόν 
για να μας εγκρίνει αυτό το οποίο του είχαμε καταθέσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε ερώτηση από την κ. Χαμηλοθώρη. Παρακαλώ κ. Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Ρώτησα τον κ. Τράκα στην Επιτροπή πότε θα ξεκινήσει 
ξανά το έργο, γιατί είναι σταματημένο. Οκέυ. Γιατί μου είχε πει σήμερα και δεν ξεκίνησε, γι' αυτό. 
Οκέυ, δεν το κατάλαβα. 
 Τα χρήματα τα επιπλέον από πού θα προκύψουν; Δηλαδή αυτό είναι μια εργολαβία 
φαντάζομαι που έχει ενταχθεί μέσα στα πεζοδρόμια; Τί ακριβώς είναι; Από πού πληρώνεται δηλαδή 
αυτό το έργο; Στην εργολαβία των σχολείων του 2018 - 2020; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει ενταχθεί στην τροποποίηση που κάναμε τότε, στη συμπληρωματική σύμβαση των 
σχολείων. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Στο 2018 - 2019. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι στη συμπληρωματική σύμβαση των Νηπιαγωγείων - Δημοτικών. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Κατάλαβα. Κάναμε μία γόνιμη συζήτηση στην Επιτροπή, 
από τις λίγες φορές. Δεν είδα να τα βάζετε μέσα όλα αυτά που... Οι παρατηρήσεις δηλαδή που έγιναν 
και οι ερωτήσεις που τις δεχθήκατε και που τα διευκρινίσαμε όλα αυτά δεν είδα τελικά να στέλνετε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο αυτά που προέκυψαν από την συζήτηση της Επιτροπής. Στείλατε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο την αρχική εισήγηση. Δηλαδή θέλω να πω ότι είπαμε, μου διευκρινίσατε ότι θα 
υπάρχει ράμπα τόσο στη μία πλευρά όσο και στην άλλη της Σαρανταπόρου, του 1 μέτρου. Η μία, όχι 
η άλλη. 
ΤΡΑΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου) Απέναντι δεν θα γίνει ράμπα. Θα βάλουμε ένα τέτοιο για να 
διευκολύνουμε αν θέλει κάποιος να περάσει... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Εμένα μου είπατε ραμπίτσα ότι θα έμπαινε εκεί, γι' αυτό 
περίμενα ότι θα το δω να αποτυπώνεται και στην καινούργια... 
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, είπαμε ότι θα κάνουμε μία μικρή ανύψωση ώστε αν θέλει κάποιος να κατέβει, να 
κατέβει, που δεν μπορεί έτσι και αλλιώς να διέλθει από αυτό το πεζοδρόμιο με καρότσι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Επίσης διευκρινίσαμε, γιατί το ρώτησα, ότι η απαγόρευση 
στο απέναντι πεζοδρόμιο θα είναι με κολωνάκια πλαστικά και με κίτρινη διαγράμμιση, το οποίο επίσης 
περίμενα να υπάρχει στην εισήγηση και δεν υπάρχει. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ηδη υπάρχουν τα κολωνάκια. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Να κάνω όλες τις ερωτήσεις; 
Και, είπαμε και ιδιαίτερα για την είσοδο, για το κομμάτι αυτό της εισόδου ότι θα είναι σαν ράμπα και 
αυτό έτσι ώστε να μπορεί να μπει αυτοκίνητο εάν χρειάζεται. Εγώ είχα την αντίρρησή μου βεβαίως 
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και για την δεξιά μεριά που θα εξακολουθεί να είναι κράσπεδο, είπε ο κ. Τράκας ότι είναι της 
Υπηρεσίας αυτό. Περίμενα η Υπηρεσία να είναι εδώ για να μας το αιτιολογήσει. 
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν συμφωνεί η Υπηρεσία, γιατί αν το κατεβάσουμε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Να ολοκληρώσω, κ. Τράκα;  
Οπότε, θα περίμενα στην εισήγηση που θα ερχόταν σήμερα εδώ αυτό να διευκρινίζεται, γιατί νομίζω 
ότι είναι σημαντικό. Δηλαδή και τα τρία αυτά σημεία τέλος πάντων, ότι θα υπάρξει και μία ταπείνωση, 
όποια ταπείνωση, στο απέναντι πεζοδρόμιο. Γιατί ένα από τα σημεία που έβαλα εγώ στις 
παρατηρήσεις ήταν ότι το καροτσάκι και το ΑΜΕΑ θα πρέπει να έχει μία ολοκληρωμένη, όσο γίνεται, 
διαδρομή. Δεν μπορεί να έχει μία ταπείνωση εδώ και άλλη μία εκεί. Θα πρέπει να του υποδεικνύουμε 
ότι θα κάνει τουλάχιστον μία ολοκληρωμένη διαδρομή πάνω σε αυτή τη διαμόρφωση που κάνουμε 
τώρα. 
 Οπότε, αυτές οι δύο ραμπίτσες θα έπρεπε να αποτυπώνονται όπως και η κίτρινη διαγράμμιση 
θα έπρεπε, όπως και τα κολωνάκια για την απαγόρευση της στάθμευσης απέναντι όπως και η 
ταπείνωση στην είσοδο που θα μπορεί να μπει ένα ασθενοφόρο ή ένα πυροσβεστικό. 
Ευχαριστώ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Λοιπόν κ. Χαμηλοθώρη, η ταπείνωση θα γίνει. Αυτό που είπατε για το κράσπεδο να το 
χαμηλώσουμε στη δεξιά πλευρά του σχολείου η Υπηρεσία δεν συμφωνεί γιατί σε βροχοπτώσεις 
ανεβαίνουν όλα τα νερά πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν θα υπάρχει κάτι για να ανακόπτεται η ροή των 
νερών. 
 Η ράμπα αναγράφεται αυτή που θα γίνει επί της Θάλειας και Σαρανταπόρου στην πλευρά του 
σχολείου. Απέναντι είπαμε δεν θα κάνουμε ράμπα, απλά θα βάλουμε λίγο τσιμεντάκι για να μπορεί αν 
θέλει κάποιος να ανέβει που, και πάλι σας λέω, δεν είναι λειτουργικό για να μπορέσει να διέλθει 
κάποιος με καρότσι από εκεί.  
 Υπάρχει κάτι άλλο που δεν σας απάντησα; Τα κολωνάκια προϋπάρχουν, είναι ήδη 
τοποθετημένα εκεί, κ. Χαμηλοθώρη. Υπάρχει η απόφαση αυτή για τοποθέτηση κολωνακίων εκεί πέρα 
και διαγράμμιση παλαιότερη. Τα κολωνάκια υπάρχουν ήδη εκεί. Δεν θα τοποθετήσουμε εκ νέου. Ενα 
έχει κοπεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν υπήρξε θέμα αμφισβήτησης από την πλευρά μας ότι ψηφίσαμε το 2018, πότε ήταν η 
συζήτηση. Το ζήτημα ήταν απλώς ότι όταν έρχεται μία εισήγηση από την Τεχνική Υπηρεσία 
θεωρούμε, και επειδή ακριβώς όπως είπατε και εσείς σωστά δεν είμαστε μηχανικοί ή κάποιοι 
τουλάχιστον μπορεί να είναι, οι υπόλοιποι δεν είμαστε μηχανικοί, θεωρούμε ότι έχει γίνει μία σωστή 
μελέτη σύμφωνα με τους κανόνες της επιστήμης. Το να διαπιστώνεται εκ των υστέρων και να 
γίνονται τέτοιας έκτασης αλλαγές... Δηλαδή το πλάτος απορροής π.χ. είναι βασικό στοιχείο μιας 
μελέτης ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα. Θα πρέπει λοιπόν να αιτιολογείται γιατί υπήρξε αυτή η 
μεταβολή από τη μία μελέτη και πάμε σε μία άλλη. Γιατί δεν προβλέφθηκε αυτό τότε και προβλέπεται 
τώρα. Αν είναι εσφαλμένη η αρχική μελέτη ή αν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος που γίνεται. Ενα 
ζήτημα είναι αυτό. 
 Από εκεί και έπειτα θεωρώ ότι για άλλη μια φορά αναδεικνύεται το ζήτημα της αναγκαιότητας 
σύνταξης μιας ενιαίας μελέτης βιώσιμης αστικής κινητικότητας. Ενα σχέδιο βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας, ολοκληρωμένη, που να πιάνει όλα τα σημεία της πόλης. Γιατί εδώ ακριβώς 
εντοπίστηκαν προφανώς ζητήματα που δεν διευκόλυναν με τον τρόπο που σχεδιάστηκε το έργο γιατί 
δεν ήταν ενταγμένο σε μία ενιαία λογική. Αν ήταν ενταγμένο σε μία ενιαία λογική προφανώς δεν θα 
υπήρχε ανάγκη αυτή τη στιγμή να γίνουν αυτές οι παρεμβάσεις. Γιατί είχαμε συζητήσει και στην 
προηγούμενη φορά πάλι άλλες τροποποιήσεις γιατί δεν μπορούσαν τα απορριμματοφόρα να στρίψουν 
κλπ. 
 Εντοπίζεται δηλαδή ότι η μελέτη αυτή που έχουμε κάνει είναι σημειακή, λύνει σημειακά 
προβλήματα δεν έχει όμως μία συνολική θεώρηση ώστε όλη η πόλη να εντάσσεται σταδιακά σε μία 
συνολική θεώρηση και επίλυση των προβλημάτων. 
 Θα πρέπει να δρομολογηθεί μία τέτοια διαδικασία. Πρέπει να προχωρήσουμε σε ένα 
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ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας και να λύνουμε τα ζητήματα σημειακά αν 
θέλετε, τμηματικά, αλλά μέσα σε ένα τέτοιο σχέδιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Σεβαστείτε λίγο τον χρόνο, να κάνουμε γρήγορα και την τοποθέτηση 
για να ψηφίσουμε. 
Η κ. Χαμηλοθώρη έχει τον λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ-ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΓΛΟΥ: Να συνεχίσω από εκεί που το άφησε ο κ. Ζήκας. Συμφωνώ 
απόλυτα, συμφωνούμε απόλυτα. Προφανώς και χρειάζεται μία ολοκληρωμένη μελέτη στρατηγικής 
βιώσιμης κινητικότητας την οποία δεν την έχουμε και βάσει αυτής της μελέτης θα έπρεπε να κάνουμε 
ακόμα και τις σημειακές παρεμβάσεις που κατά καιρούς χρειάζονται. Οπως έγραψα κιόλας, θεωρώ ότι 
αυτή η παρέμβαση θα έπρεπε να είχε ενταχθεί και να είχε προβλεφθεί και στη μελέτη που γίνεται, θα 
γίνει, δεν έχω καταλάβει ακριβώς, για τα πεζοδρόμια της Σαρανταπόρου τα οποία και αυτά θα 
φτιαχτούν με τον ίδιο τρόπο, απ' ότι φαίνεται. 
 Να πω και να τονίσω εδώ ότι το πρόβλημα του σχολείου δεν λύθηκε. Είναι μία πρώτη 
πρόχειρη λύση. Το πρόβλημα εκεί είναι μεγάλο ακριβώς γιατί τα πεζοδρόμια είναι ελλιπή και είναι από 
τα χειρότερα πεζοδρόμια της Σαρανταπόρου που είναι και λεωφορειόδρομος.  
 Εμείς επιμένουμε να εξετάσετε το ενδεχόμενο της διαμόρφωσης σε ήπιας κυκλοφορίας της 
Θάλειας έτσι ώστε να αξιοποιηθεί και η πίσω είσοδος του σχολείου. 
 Και να κλείσω, αφού είμαι και η τελευταία τώρα, την πρώτη συνεδρίαση σήμερα με κάτι πολύ 
θετικό. Θα ήθελα να συγχαρώ τον Δήμαρχο γιατί θεωρώ ότι επέδειξε σε αυτή την περίπτωση πολύ 
ευαίσθητα ανακλαστικά και μας αιφνιδίασε πάρα πολύ θετικά. Νομίζω ότι είναι ένα πάρα πολύ θετικό 
μήνυμα του Δημάρχου προς την τοπική κοινωνία ότι το Δημοτικό Συμβούλιο, συμπολίτευση και 
αντιπολίτευση, μπορεί να λειτουργήσει θετικά προς όφελός της. 
Ευχαριστώ, καληνύχτα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοί ψηφίζουν υπέρ; Ομόφωνα; 
Το θέμα πέρασε ομόφωνα. 
Σας ευχαριστώ πολύ, έληξε η συνεδρίαση. Καλή χρονιά. 
 ---------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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