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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...τις σχετικές ανακοινώσεις και τα θέματα που θέλει να μας ενημερώσει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Καλό αποκαλόκαιρο, καλό φθινόπωρο σε λιγάκι. Οπως είπε 
και ο Πρόεδρος, είναι σίγουρο ότι θα είναι ένα φθινόπωρο στο οποίο θα δοκιμαστούμε όλοι. Ενα 
φθινόπωρο σε συνέχεια ενός δύσκολου καλοκαιριού, το οποίο πέρασε. 
 Επειδή έχασα λίγο τη σύνδεση δεν ξέρω αν ανέφερε ο Πρόεδρος ότι η σύνδεσή μας είναι 
μόνον για 50 λεπτά από τότε που άνοιξε το link, οπότε όταν θα κοπεί και θα πέσει το link αν έχουμε 
ακόμα συνεδρίαση θα πρέπει να ξαναμπείτε όλοι μέσα για να ξεκινήσει πάλι 50 λεπτά ακόμη θα 
έχουμε, γιατί δυστυχώς το Cisco Webex πλέον δίνει μόνον 50 λεπτά δωρεάν, οπότε όταν θα κοπεί η 
σύνδεση επαναλαμβάνω θα πρέπει να ξαναμπούμε όλοι μέσα για να την συνεχίσουμε.  
 Θέλω να πω ότι όπως έλεγα ότι περάσαμε ένα δύσκολο καλοκαίρι, ένα πρωτόγνωρο 
καλοκαίρι γιατί πολλοί συνάνθρωποί μας, πολλοί άνθρωποι έμειναν στην πόλη, αυτό όπως 
καταλαβαίνετε είχε σαν αποτέλεσμα και οι υπηρεσίες να συνεχίζουν να έχουν πολύ μεγαλύτερη 
εργασία, για παράδειγμα τα απορρίμματα ενώ συνηθίζαμε τον Αύγουστο να αδειάζει η πόλη και να 
μειώνουμε τα δρομολόγια, αυτή την περίοδο είχε σαν αποτέλεσμα ακριβώς επειδή δεν έφυγε ο 
κόσμος να μην μπορούμε να κάνουμε ακριβώς όπως δουλεύαμε τα προηγούμενα χρόνια και 
γενικότερα νομίζω όλοι όσοι έμειναν στην πόλη είδαν ότι υπήρχε μια ζωή, δεν ήταν αυτό το... η 
άδεια πόλη τον Αύγουστο όπως ήταν την προηγούμενη περίοδο.  
 Θέλω να σας ενημερώσω ότι από πλευράς Δημοτικής Αρχής έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που 
πρέπει να γίνουν για να προετοιμαστούμε να υποδεχθούμε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάει στις 
διακοπές τους και γυρνάνε σιγά σιγά, έχουν γίνει όλες οι ενέργειες που έπρεπε να γίνουν για να - αν 
θέλετε λίγο τα μικρόφωνά σας κάποιοι να κλείσετε, βλέπω είναι ανοιχτά της κας ..., του κ. Σιαμάνη, 
του κ. Ζήκα, της κας Δημητριάδου. Κλείστε λίγο τα μικρόφωνά σας γιατί ακούγονται διάφοροι 
θόρυβοι. Αν δεν μπορείτε, ας τα κλείσει ο διαχειριστής αν γίνεται.  
 Συνεχίζω, λοιπόν. Ελεγα ότι είμαστε έτοιμοι να υποδεχθούμε τα παιδιά μας στα σχολεία, στα 
νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς το Σεπτέμβρη, όταν ανοίξουν. Οι παιδικοί σταθμοί καλώς 
εχόντων των πραγμάτων θα ξεκινήσουν στις 2-3 Αυγούστου, σταδιακά όπως παίρνουμε κάθε φορά 
τα νήπια και τα βρέφη. Για τους μαθητές περιμένουμε την ανακοίνωση... Ενδεχομένως να πάει στις 7 
ή να πάει στις 14 Σεπτεμβρίου, πάντως εμείς είμαστε πανέτοιμοι, έχουμε προγραμματίσει όλες τις 
ενέργειες, έχουν γίνει - από κάπου ακούγεται ένας έντονος θόρυβος, πάντως. Δεν ξέρω ποιανού 
μικρόφωνο είναι ανοιχτό, αν μπορείτε να το ελέγξετε. Εγώ βλέπω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολα τα μικρόφωνα είναι κλειστά, όλα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, σταμάτησε και ο θόρυβος τώρα που είναι όλα κλειστά. 
 Λοιπόν, έλεγα ότι ήδη έχει βγει προκήρυξη για τις σχολικές καθαρίστριες, γιατί θα είστε 
ενήμεροι ότι άλλαξε πλέον η διαδικασία και αντί να γίνονται οι προσλήψεις από τις Σχολικές 
Επιτροπές πλέον οι προσλήψεις θα γίνουν από τον Δήμο και πλέον οι σχολικοί καθαριστές θα έχουν 
ωράριο, κάτι το οποίο βεβαίως μας δικαιώνει αν θέλετε σε όλα αυτά τα οποία συζητάγαμε, και σε όλα 
αυτά τα οποία λέγαμε και τσακωνόμασταν όλο αυτό το διάστημα στις προηγούμενες συνεδριάσεις τις 
οποίες είχαμε κάνει, το "τσακωνόμαστε" σε εισαγωγικά γιατί πάντα μία διαλογική συζήτηση θα έχει 
και δράσεις και αντιδράσεις, άρα νομίζω ότι είναι σημαντικό ότι πλέον θα έχουμε ανθρώπους που το 
πρωί θα βρίσκονται στα σχολεία μέσα για να καθαρίζουν και στα διαλείμματα, για να μπορούν να 
βοηθάνε και να παρέχουν αυτές τις υπηρεσίες που πρέπει να παρέχουμε στα δημόσια σχολεία και 
βέβαια οι υπηρεσίες του Δήμου από τις εργασίες οι οποίες γίνανε το καλοκαίρι και συνεχίζονται και 
γίνονται μέχρι τελευταία στιγμή, από τα αντισηπτικά τα οποία οι Σχολικές Επιτροπές και το 
Υπουργείο έχουν προμηθεύσει τα σχολεία μας και είμαστε έτοιμοι και τις μάσκες βέβαια που θα 
πρέπει να δώσουμε σε μαθητές και σε εκπαιδευτικούς, τις οποίες, όπως πάλι θα έχετε ακούσει, θα 
γίνει μια κεντρική προμήθεια από την Κεντρική Ενωση Δήμων Ελλάδος, οι οποίοι θα δώσουν σε κάθε 
σχολείο υφασμάτινες μάσκες σε διάφορα μεγέθη, αναλόγως την ηλικιακή ομάδα, για να μπορούν οι 
μαθητές μας να ξεκινήσουν με ασφάλεια την φοίτησή τους στα σχολεία μας.  
 Ταυτόχρονα βέβαια, μαζί με τα σχολεία ετοιμάζονται και οι αθλητικές εγκαταστάσεις, 
ετοιμάζονται και από την επόμενη εβδομάδα θα υπάρχει μία έντονη παρουσία της Υπηρεσίας 
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Καθαριότητας σε δημόσιους χώρους με συχνές πλύσεις και συχνές απολυμάνσεις σε πεζοδρόμια, σε 
στάσεις λεωφορείων, σε πλατείες, σε χώρους εν πάση περιπτώσει συνάθροισης κοινού.  
 Το Φεστιβάλ ξεκινάει σήμερα το απόγευμα με πολύ μειωμένο αριθμό. Πλέον θα φιλοξενούμε 
περίπου το 42%-43% της χωρητικότητας του Κηποθεάτρου, δηλαδή δεν θα ξεπεράσουμε τα 650 
άτομα στο μέγιστο. Καταλαβαίνετε ότι για εμάς η εύκολη λύση θα ήταν να πούμε ότι δεν θα κάνουμε 
το Φεστιβάλ, αυτό θα ήταν μια εύκολη λύση, αυτό θα ήταν μια λύση αν θέλετε ακίνδυνη και μια 
λύση που θα μπορούσε κάποιος για να πει ότι αποφεύγω να έχω προβλήματα, αποφεύγω να είμαι 
κοντά στα πραγματικά προβλήματα και να προσπαθώ να δώσω λύσεις, εμείς ύστερα από σύσκεψη 
που κάναμε αποφασίσαμε ότι μπορούμε να τρέξουμε για άλλη μια φορά με ασφάλεια ένα φεστιβάλ, 
μπορούμε να προστατεύσουμε και να έχουμε τους ανθρώπους έτσι ώστε να είμαστε σίγουροι ότι στο 
χώρο θα μπαίνουν όλοι πάντα με μάσκα, θα παρακολουθούν με μάσκα, ότι υπάρχουν πλέον 
αριθμημένες θέσεις, άρα ο κάθε άνθρωπος γνωρίζουμε ότι κάθησε στη συγκεκριμένη θέση και βέβαια 
με τη μείωση της χωρητικότητας, ενώ ακόμα το πρωτόκολλο μιλάει για μέχρι 75%, όταν εμείς πάμε 
σε περίπου 40%-42% όπως σας ανέφερα, καταλαβαίνετε ότι πλέον θα υπάρχει μία αραίωση στο 
χώρο των θεατών, άρα και αυτός ο φόβος που υπήρχε στο πρώτο διάστημα επειδή ήταν κοντά 
κάποιοι θεατές, δεν θα υπάρχει. 
 Εδώ θα είμαστε βέβαια, να περιφρουρήσουμε, να παρακολουθούμε και να διορθώσουμε 
οποιαδήποτε κατάσταση αντιμετωπίσουμε. 
 Σίγουρα θα έχουμε ένα θερμό φθινόπωρο όπως είπε και ο Πρόεδρος, σίγουρα θα 
συζητήσουμε και θα κάνουμε ενδεχομένως και πιο συχνά συμβούλια γιατί όπως θα γνωρίζετε όλοι 
Σεπτέμβριο και Οκτώβριο είθισται να έχουμε Ισολογισμούς, είθισται να έχουμε Προϋπολογισμούς, 
είθισται να κάνουμε τον Απολογισμό Πεπραγμένων. Αρα, προβλέπω ότι περίπου κάθε δεύτερη 
βδομάδα θα έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο. Το πιο πιθανό είναι να τα συνεχίσουμε τα συμβούλια έτσι, 
μέσω τηλεδιάσκεψης που κάνουμε. Νομίζω ότι εμείς θα πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα και 
στους δημότες και στους κατοίκους αυτής της πόλης. 
 Θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι όλο το προσωπικό του Δήμου έχει τα απαραίτητα υλικά και 
καθημερινά οι υπάλληλοι του Δήμου στο Δημαρχείο, στο Δημοτικό Κατάστημα Παπάγου, σε όλες τις 
δημόσιες υπηρεσίες βρίσκονται με την μάσκα τους, όπως και ο Δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι και 
γενικότερα τα στελέχη της Δημοτικής Αρχής, πρέπει όλοι να προστατευόμαστε πρώτα απ' όλα εμείς 
και βέβαια να προστατεύουμε και όλους τους άλλους με τους οποίους ερχόμαστε σε επαφή.  
 Αυτά, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις που τυχόν μπορεί 
να υπάρχουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Πολύ σωστές παρατηρήσεις, πρώτα πρέπει να δίνουμε εμείς το 
καλό παράδειγμα, βεβαίως. Και θέλω να σημειώσω μόνο ότι απών είναι και ο κ. Πετράκης, δεν τον 
ανέφερα πριν. Οπότε όποιος θέλει τώρα, πρώτα με τους επικεφαλής, να ζητήσει το λόγο για να κάνει 
ανακοινώσεις - ερωτήσεις και μετά βεβαίως και από τους υπόλοιπους δημοτικούς συμβούλους. 
 κ. Κανάκη, θέλετε το λόγο; Θα ρωτάω κιόλας λίγο τώρα, γιατί, εντάξει, κάποιος μπορεί να 
μην είναι μέσα, μπορεί να μην ακούγεται το μικρόφωνο.  
ΚΑΝΑΚΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, όχι, ευχαριστώ, σας άκουσα. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Κανάκη. κ. Ζήκα, θέλετε το λόγο;  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα το λόγο επί της διαδικασίας όταν θα συζητήσουμε το 2ο θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, εντάξει, δεν το συζητάμε τότε. Μήπως έχετε κάτι τώρα λέω, κατά το στάδιο 
αυτό. 
ΖΗΚΑΣ: Οχι, όχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Την κα Σιώτου βλέπω. Ναι, σας είδα κα Σιώτου. 
Εσείς  κα Χαμηλοθώρη, θέλετε κι εσείς;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ερωτήσεις, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ωραία. Το λόγο έχει η κα Σιώτου. Μόνο να κάνω μία σημείωση προς όλους. 
Εντάξει, και την προηγούμενη φορά πήγαμε καλά νομίζω και στην τηλεδιάσκεψη, επειδή δεν έχω το 
ρολόι που θα το βλέπετε όλοι, θα το βλέπω εγώ από το ρολόι μου, αλλά θέλω και για τη διάρκεια 
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του χρόνου όταν κάτι δεν είναι πολύ σοβαρό να μην κάνουμε κατάχρηση του χρόνου που έχουμε 
στη διάθεσή μας. Αυτό το λέω προς όλους τους συναδέλφους. 
 κα Σιώτου, παρακαλώ. 
ΣΙΩΤΟΥ: Θα ήθελα, Πρόεδρε, να ρωτήσω τι γίνεται με τα πρακτικά. Εχουμε να επικυρώσουμε και 
συνεπώς να λάβουμε πρακτικά από την προηγούμενη τηλεδιάσκεψη έξι μήνες πριν. Τα πρακτικά 
ξέρετε ότι είναι εργαλείο για τους δημοτικούς συμβούλους και το δημόσιο διάλογο και το θεωρώ 
ανεπίτρεπτο να καταγράφουμε τόσο μεγάλες καθυστερήσεις, θα ήθελα να μας πείτε τι γίνεται. 
 Δεύτερο θέμα. Θα ήθελα να ρωτήσω εάν το σημερινό live streaming είναι ανοιχτό στο κοινό. 
Την προηγούμενη φορά δεν ήταν και είπαμε ότι είναι θέμα κόστους. Η ΚΕΔΕ είχε το πρωί 
τηλεδιάσκεψη ανοιχτή στο κοινό. Αν είναι θέμα χρημάτων, νομίζω ότι πρέπει να ξαναδούμε τις 
προτεραιότητες, ειδικά μιας και είπατε ότι θα έχουμε πολλά Δημοτικά Συμβούλια το φθινόπωρο αυτό 
και ανά δύο εβδομάδες και θεωρώ ότι τα ανοιχτά συμβούλια είναι προϋπόθεση δημοκρατίας και θα 
πρέπει το κόστος αυτό να το σηκώσουμε.  
 Την τρίτη ερώτηση. Είδαμε ότι διαβουλεύθη η επιτροπή των ειδικών για τον Covid στο Δήμο 
μας, είδαμε και ένα δελτίο τύπου που δεν έλεγε, όμως, κάτι. Μήπως, Δήμαρχε, να μας πείτε ποια 
στρατηγική αποφασίσατε να χαράξετε, τι θα ανακοινώσετε στον κόσμο ότι θα κάνει ο Δήμος για τη 
στήριξη σ' αυτή την κρίσιμη φάση της πανδημίας ή θα περιμένουμε να βγουν ΠΝΠ και να σώσουμε 
το κομμάτι της πολιτικής προστασίας του Δήμου; 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Σιώτου. κα Σιώτου, ως προς το κομμάτι των πρακτικών, βρίσκονται 
αυτή τη στιγμή στο τελικό στάδιο ελέγχου, θα τα λάβετε σύντομα, οπότε εντός Σεπτεμβρίου θα τα 
φέρουμε προς επικύρωση όσα εκκρεμούν. 
 Ως προς το θέμα των ανοιχτών συνεδριάσεων προς το κοινό με το live streaming, θα το 
δούμε αυτό το θέμα με τον κ. Δήμαρχο, το έχουμε ήδη συζητήσει. Αν αυτό τώρα παγιωθεί και 
κάνουμε μέσω μόνο κάποιας τηλεδιάσκεψης, θα εξετάσουμε και το ανάλογο κόστος και θα δούμε και 
τι είναι προς όφελος και του Δήμου και θα προχωρήσουμε σε κάποια λύση για την δημοσιοποίηση 
των συνεδριάσεων.  
 Ως προς το θέμα για τον Covid γενικότερα και τις στηρίξεις, θα τα σας τα πει ο κ. Δήμαρχος, 
που είναι και αρμόδιος για τα θέματα στήριξης της τοπικής κοινωνίας για τον Covid.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω το λόγο, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σχετικά με το live streaming που αναφέρατε κα Σιώτου, νομίζω ότι ξεχνάτε να 
αναφέρετε και στους δημοτικούς συμβούλους που μας ακούν, γιατί προφανώς δεν μας ακούει 
κάποιος άλλος σήμερα εκτός αν μαγνητοσκοπείτε τη συνεδρίαση, ότι εμείς ήμασταν η δημοτική 
παράταξη η οποία φέραμε το live streaming στο Δήμο μας. Εμείς ήμασταν αυτοί που από την αρχή, 
από το '14 με το που αναλάβαμε την διακυβέρνηση του τόπου μας αποφασίσαμε ότι πρέπει τα 
Δημοτικά Συμβούλια να είναι ανοιχτά στον κόσμο. Πρέπει τα Δημοτικά Συμβούλια να μπορεί ο κάθε 
πολίτης να τα βλέπει από το σπίτι του. Και μάλλον πρέπει να δικαιωθήκαμε γι' αυτό αν κρίνουμε από 
το αποτέλεσμα των εκλογών.  
 Αρα, σαφώς δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε. Προφανώς, μία συνεδρίαση με δύο θέματα 
σήμερα και η έκτακτη που έγινε και ουσιαστικά η συνεδρίαση γίνεται κυρίως για το θέμα των 
σχολικών καθαριστριών, για να μπορούμε να τις πληρώσουμε και να μπορούμε να υπογράψουμε 
συμβάσεις, αλλά είναι σίγουρο ότι στο μέλλον αφού θα συνεχιστεί το θέμα των live streaming, των 
τηλεδιασκέψεων, σαφώς θα μπορεί ο καθένας να μπαίνει μέσα και να το βλέπει. Αλλά εκτός αυτού 
σας είπα ότι θα πρέπει να δώσουμε και μία λύση στο θέμα με ποια πλατφόρμα θα κάνουμε τα 
συμβούλια, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να πέφτει η πλατφόρμα και στα 50 λεπτά να πρέπει να 
ξαναμπούμε μέσα. Αρα, θα πρέπει να δούμε και ενδεχομένως να αγοράσουμε κάποιο χρόνο στη 
συγκεκριμένη πλατφόρμα, ενδεχομένως να χρησιμοποιήσουμε κάποια άλλη, είναι κάτι πάντως που 
θα το συζητήσουμε με τον Πρόεδρο όταν ξεκινήσουμε και επιστρέψουμε κανονικά στις εργασίες μας. 
 Για το θέμα του Covid-19 και της ομάδας, βεβαίως είχα τη χαρά και την τιμή αν θέλετε, την 
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προηγούμενη μέρα, χθες, να συνεδριάσει η συγκεκριμένη ομάδα, η οποία αποτελείται από πολύ 
σοβαρά στελέχη της κοινωνίας μας και να συζητήσουμε το θέμα τι μπορεί να κάνει ο Δήμος μας για 
το θέμα της προσοχής και της μη εξάπλωσης και γενικότερα όλες τις κινήσεις που πρέπει να γίνουν. 
Οπως καταλαβαίνετε, επικεντρωθήκαμε κυρίως στο θέμα των σχολείων, γιατί αυτό είναι το πολύ 
σημαντικό, αυτό είναι το θέμα το οποίο ξεκινάει το Σεπτέμβρη και το οποίο θα μας δώσει, και πρέπει 
να ρίξουμε όλη την προσοχή μας πάνω. Αποφασίσαμε να γίνουν κάποιες ενημερώσεις στους 
μαθητές, κάποιες ενημερώσεις στα σχολεία, να μπορέσουμε να κάνουμε κάποια ενημερωτικές 
ημερίδες, έτσι ώστε οι μαθητές να μάθουν τη σωστή χρήση της μάσκας και να μάθουν ότι πρέπει να 
χρησιμοποιούμε τη μάσκα και πλέον μάλλον πρέπει η μάσκα να γίνει κάτι, μια συνήθεια καλή, η 
οποία πρέπει να κάνουμε και βέβαια και άλλα θέματα, τα οποία όπως καταλαβαίνετε δεν μπορώ να τα 
αναπτύξω σε μία ανακοίνωση λίγων λεπτών, αλλά είμαι σίγουρος ότι το επόμενο διάστημα θα τα 
βρούμε μπροστά μας. Και, βέβαια, οι συνεδριάσεις αυτές δεν σταματάνε, δεν γίνονται μια φορά. 
Εχουμε συχνές επικοινωνίες είτε με όλη την ομάδα, είτε με επιμέρους μέρη και μέλη της ομάδας, 
συζητήσαμε κιόλας να κοιτάξουμε ενδεχόμενα να μπορούμε να κάνουμε τεστ από τον Δήμο σε 
κάποιους ανθρώπους οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν τεστ και μπορεί να μην μπορούν να το βρουν, 
να μπορούμε να κάνουμε μαζικ τεστ σε μαθητές, γενικώς συζητήσαμε διάφορα θέματα και νομίζω ότι 
βγήκαν πολύ σημαντικά συμπεράσματα. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε. Μόλις έλαβα η-μέιλ από τον κ. Οικονόμου και τον κ. Πολύδωρα, 
συμφωνούν με τα θέματα, ψηφίζουν υπέρ για το 1ο θέμα και δηλώνουν την παρουσία τους, οπότε, 
Γραμματέα, ο κ. Οικονόμου και ο κ. Πολύδωρας είναι παρόντες.  
 Και προχωρούμε στο 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, το οποίο θα εισηγηθεί... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, έχω ζητήσει ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Συγγνώμη, έχετε δίκιο. Ναι, η κα Χαμηλοθώρη έχε το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είναι τρεις ερωτήσεις, θα προσπαθήσω να τις κάνω πολύ σύντομα, είναι όμως 
αρκετά σημαντικές. 
 Καταρχήν, για το θέμα της πρόσληψης των σχολικών καθαριστών, θα ήθελα να μας 
πληροφορήσει ο Δήμαρχος πώς θα κατανεμηθούν στα σχολεία τα 26 άτομα που θα έρθουν, με 
δεδομένο ότι τα κτίρια είναι περισσότερα φέτος, έχουμε Αναστάσεως, Ναυαρίνου, Μπλέσσα. Ποια 
σχολεία θα έχουμε πλήρους απασχόλησης και ποια μερικής. Ποιο θα είναι το ωράριο εργασίας 
αντίστοιχα για τους μεν και τους δε. Μας βασάνισε πάρα πολύ η πρωινή καθαριότητα όλο το 
προηγούμενο διάστημα, οπότε θα ήθελα να δω αν θα λυθεί μέσω του Covid αυτή η ιστορία, μέσω 
τέλος πάντων της ευκαιρίας.  
 Τι θα γίνει με τους όρους της αυξημένης τήρησης της καθαριότητας λόγω Covid. Θα 
παρατείνετε τους έκτακτους που ήρθαν τον Μάιο; Πότε θα έρθουν στα σχολεία γενικών καθηκόντων 
από τον ΟΑΕΔ; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση που αφορά στη σχολική καθαριότητα, στην 
καθαριότητα των σχολείων. 
 Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω αφορά φυσικά στο τεράστιο πρόβλημα που έχει 
δημιουργηθεί, που έχετε δημιουργήσει με τα έργα στο 1ο Λύκειο Χολαργού. Στις 22 Ιουλίου πήραμε, 
πήρατε μία απόφαση, η οποία, εντάξει, κατέπεσε, όπως και θα γινόταν. Η Δευτεροβάθμια εισηγήθηκε 
στον Περιφερειακό Διευθυντή αρνητικά ως προς την απόφασή σας και μιλάει για κάτι άλλο. Θα γίνει 
αυτό; Θέλετε να μας ενημερώσετε; Θα πάνε 180 μαθητές επιπλέον στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού 
τελικά; Τελικά, δηλαδή, ο περιφερειακός διευθυντής και το Υπουργείο θα αναλάβει αυτή την ευθύνη 
και θα δώσει αυτή τη λύση εν μέσω covid; Και, τελικά, στο εργοτάξιο μαζί με τα έργα θα 
παραμείνουν να προετοιμάζονται οι υποψήφιοι των πανελληνίων; Και ειναι πολύ σημαντικό, κ. 
Δήμαρχε, να ενημερώσετε και τις περίπου 600 οικογένειες των συνδημοτών μας που έχουν χάσει τον 
ύπνο τους όλο το καλοκαίρι περιμένοντας τι θα γίνει στον αγιασμό.  
 Κι ένα τελευταίο, είναι ένα αίτημα, κ. Πρόεδρε, σε σας. Θέλω να βάλω το ευαίσθητο θέμα 
που απασχολεί έντονα τη μεγάλη φιλοζωική κοινότητα της πόλης μας, αλλά και κάθε 
ευαισθητοποιημένο δημότη. Παίρνουμε για δεύτερη ή τρίτη φορά ημέιλ από τους Φίλους των Ζώων 
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Παπάγου-Χολαργού, σε μια προσπάθειά τους, όπως φαίνεται, να μας ενημερώσουν για συγκεκριμένη 
υιοθεσία που μάλλον στράβωσε. Διαβάζουμε και ξαναδιαβάζουμε για φόλες, για εκκλήσεις πολιτών 
να βρεθούν οι υπαίτιοι, αλλά και για διαμαρτυρίες για την ανυπαρξία του Δήμου και της Αστυνομίας 
σε τέτοιες περιπτώσεις.  
 Ομως, μόλις τις τελευταίες ημέρες, τις δύο τρεις τελευταίες ημέρες, είδαν το φως της 
δημοσιότητας δύο τραγικές καταγγελίες. Η μία αφορά στα ζώα που φιλοξενούνται από το Δήμο στο 
πάρκο της Περικλέους και η δεύτερη ήταν χθες, χθεσινή, μια επώνυμη μαρτυρία καταγγελία για 
ουσιαστικά θα πω εγώ δολοφονική θανάτωση δεσποζόμενου σκύλου στην Κοινότητα του Παπάγου.  
 Θέλω να ζητήσω λοιπόν από εσάς, κ. Πρόεδρε, να αναλάβετε το θέμα της ευζωίας γενικά των 
ζώων της πόλης μας, δεσποζόμενων και αδέσποτων, να τεθεί σε μία εφ' όλης της ύλης συζήτηση. 
Χωρίς αντιπαλότητες και διάθεση για πολιτική αντιπαράθεση ένθεν κακείθεν, γι' αυτό απευθύνομαι σε 
σας. 
 Το σώμα, λοιπόν, να αποφασίσει σε μία τέτοια συζήτηση την πολιτική φιλοζωίας από 'δω και 
στο εξής. Ο,τι έγινε έγινε, διότι δεν γίνεται να μένουμε αδρανείς και να χάνονται αθώες ψυχές 
καθημερινά.   
 Θέλω να πιστεύω ότι με την ευαισθησία που σας διακρίνει θα το εντάξετε στην ημερήσια 
διάταξη της επόμενης συνεδρίασής μας και με κάλεσμα προς την φιλοζωική κοινότητα. Διαφορετικά, 
θα φέρουμε το θέμα σε συζήτηση όπως προβλέπει ο κανονισμός λειτουργίας.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. κα Χαμηλοθώρη, να σας πω δεν έχουμε κάποιο ζήτημα εμείς και η Δημοτική Αρχή 
έχει δείξει κι άλλες φορές μέσω ενεργειών της τα θέματα και το ενδιαφέρον της για τα ζώα της 
περιοχής μας. Σε κάποιο μελλοντικό συμβούλιο μπορούμε να το φέρουμε να κάνουμε μια συζήτηση, 
να έχουμε και λίγο χρόνο να έχουμε μπει και σε μια ροή νομίζω και να μπορεί και να υπάρχει και 
κάποιος εκπρόσωπος από τη Φιλοζωική να κάνουμε κάποια συζήτηση και να δούμε τα αιτήματα και 
τα προβλήματα που υπάρχουν. Δεν είναι ζήτημα, αλλά δεν μπορώ να σας υποσχεθώ ότι θα γινει στο 
επόμενο συμβούλιο. Εχουμε τώρα λίγο τα ζητήματα αυτά με τον Covid, πρέπει να έχουμε και κάποια 
ησυχία κάπως στη συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη που θα το εντάξουμε.  
 κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσω με το θέμα των σχολικών 
καθαριστριών που ανέφερε η κα Χαμηλοθώρη.  
 Το Υπουργείο μας έχει εγκρίνει 17 άτομα πλήρους απασχόλησης, 9 άτομα μερικής 
απασχόλησης, σύνολο δηλαδή 26 άτομα για την καθαριότητα των σχολικών κτιρίων. Οσα δηλαδή 
περίπου δουλεύανε και αυτή την περίοδο που ήταν με το άλλο σύστημα, με το σύστημα μέσω του 
ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με τις συμβάσεις μίσθωσης έργου. Τόσα άτομα είχαμε. Αρα, περίπου, κα Χαμηλοθώρη, 
όσα άτομα υπήρχαν τα ίδια άτομα θα παραμείνουν στα ίδια σχολεία. Κάποια βέβαια θα είναι μερικής 
και κάποια θα είναι πλήρους. 
 Εξασφαλίζουμε και αντιλαμβάνομαι ότι έτσι το σκέφτηκε και το Υπουργείο, ότι στα 
νηπιαγωγεία που είναι μικρότερες οι αίθουσες, λιγότερες οι αίθουσες και λιγότερα τα παιδιά, μάλλον 
υπολόγισε της μερικής απασχόλησης. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ, γιατί είναι 9 τα νηπιαγωγεία τα 
οποία έχουμε, άρα 9 μας έχει βάλει μερικής απασχόλησης. Πάντως, μην ξεχνάτε ότι έχουμε και δύο 
μόνιμους ΙΔΑΧ στα σχολικά κτίρια, άρα συνολικά έχουμε είκοσι οκτώ άτομα αυτή τη στιγμή και 
βεβαίως περιμένουμε και τα άτομα από τον ΟΑΕΔ. Περιμένουμε τα άτομα της κοινωφελούς εργασίας 
που μέχρι να ξεκινήσει το σχολείο ή άντε μια βδομάδα μετά, θα έρθουν κι αυτά να ενισχύσουν την 
επικουρία στην πρωινή βάρδια του σχολείου μας.  
 Βεβαίως, αν χρειαστεί μπορούμε να κάνουμε διορθωτικές κινήσεις πλέον, έχουν αλλάξει τα 
δεδομένα, μπορούμε και να αυξήσουμε τις ώρες της μερικής απασχόλησης και να μεγαλώσουμε το 
ωράριο που θα χρειάζεται αλλά και να μεταφέρουμε κόσμο που χρειάζεται από άλλες υπηρεσίες. 
  
 Πάντως, το σίγουρο είναι ότι είμαστε σε ένα πολύ καλύτερο στάδιο με το ξεκίνημα των 
σχολείων και να είστε σίγουρη, ήδη επειδή αναφέρατε και για τα άτομα, ήδη τους έχουμε κάνει 
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παράταση για άλλους δύο μήνες, τα άτομα που είχαμε πάρει για δύο μήνες στην αρχή του Μαϊου αν 
θυμάμαι καλά, τέλη Μαϊου, τους έχουμε κάνει παράταση άλλους δύο μήνες. Αρα, λήγουν περίπου 
στις 25 Σεπτεμβρίου αν θυμάμαι καλά, με 20 Σεπτεμβρίου. 
 Τώρα, σχετικά με τα πράγματα που λέτε για τα σχολεία και θα μου επιτρέψετε να πω ότι 
μάλλον ή δεν έχετε διαβάσει καλά την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή δεν θυμάστε τι 
αποφασίσαμε εμείς μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί εμείς ήμασταν ξεκάθαροι και λέγαμε και 
μάλιστα ο κ. Ρεκλείτης πήρε το λόγο και μου έλεγε, κ. Δήμαρχε, εσύ στα πρακτικά έλεγες ότι θα είναι 
έγκλημα να γίνει απογευματινό σχολείο κι εγώ υπεραμύνθηκα αυτό και είπα βεβαίως και θα είναι 
έγκλημα. Αλλά αν δεν έχουμε άλλη εναλλακτική, θα πρέπει να καταλάβουν και οι καθηγητές και οι 
δάσκαλοι ότι θα πάμε σε απογευματινό.  
 Αρα, η απόφαση λοιπόν του Δημοτικού Συμβουλίου τι έλεγε να σας θυμίσω, κα Χαμηλοθώρη; 
Το πρώτο σκέλος έλεγε να πάνε τέσσερα τμήματα στο Γυμνάσιο, στο 1ο Γυμνάσιο Χολαργού να 
πάνε 4 τμήματα και συγκεκριμένα λέγαμε να μείνει η Γ' Λυκείου εμείς εκεί και τα υπόλοιπα να 
μείνουν, η Α' και η Β' να πάει στο Λύκειο που θα γινόντουσαν παράλληλα οι εργασίες. Συνεδρίασε το 
Σχολικό Συμβούλιο και ύστερα από διαβουλεύσεις που έγιναν, ύστερα και από την παρουσία του 
Αντιδημάρχου και της Προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής στη συγκεκριμένη 
επιτροπή, αποφασίστηκε και προτάθηκε κατά πλειοψηφία να μείνει τελικά η μία τάξη μόνο στο 
Λύκειο και να μεταφερθούν εφτά τάξεις στο Γυμνάσιο. Δηλαδή, εμείς λέγαμε τέσσερις τάξεις, τελικά 
θα μεταφερθούν εφτά. Αρα, δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε δεν δέχθηκαν τη δική μας πρόταση. Ισα 
ίσα, μάλλον τελικά τη δική μας πρόταση δεχθήκανε λίγο αλλαγμένη. Αντί για τέσσερις τάξεις τις 
κάνανε εφτά και αντί να μείνουν εφτά στο συγκεκριμένο σχολείο θα μείνουν τέσσερις. 
 Εν πάση περιπτώσει, εμείς πιστεύουμε ότι δεν θα υπάρξει κανένα απολύτως πρόβλημα. Εδώ 
είμαστε για να υπερασπιστούμε και να προσέξουμε με ασφάλεια να ξεκινήσει το σχολείο και στα δύο 
κτίρια. Ηδη στο Γυμνάσιο Χολαργού, θα σας πει και ο Αντιδήμαρχος ότι έχουν γίνει πάρα πολλές 
εργασίες και για να μην αναφέρομαι εγώ σε πράγματα τα οποία έχει χειριστεί αποκλειστικά ο ίδιος και 
τα παρακολουθεί, θα του δώσουμε το λόγο σε λίγο να σας τα πει. Πάντως, να είστε σίγουρη ότι 
μάλλον μας ακούσανε παρά, όπως το είπατε, ότι δεν δεχθήκανε την πρότασή μας. Με μία 
διαφοροποίηση μας ακούσανε και η διαφοροποίηση προτάθηκε από το ίδιο το Λύκειο νομίζω. Ηταν 
στις συζητήσεις, εν πάση περιπτώσει, στη συνεργασία. 
 Τώρα, για το ποια τάξη θα παραμείνει στο Λύκειο, αυτό να σας πω την αλήθεια εγώ 
προσωπικά έχω ενδοιασμούς αλλά ήταν πρόταση της Διευθύντριας του σχολείου ότι τα παιδιά στη Γ' 
Λυκείου είναι πιο ώριμα, είναι πιο μεγάλα, άρα μπορούν να προστατευθούν καλύτερα ενδεχομένως 
και γι' αυτό το λόγο ήταν δική της πρόταση να μείνει η Γ' Λυκείου και όχι κάποια άλλη τάξη. Χωρίς να 
σημαίνει ότι διαφωνώ, εγώ μάλλον θα πρότεινα άλλη τάξη. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το Σχολικό 
Συμβούλιο αποφάσισε αυτό, δεν έχουμε λόγο, ξέρετε, να πηγαίνουμε κόντρα στην κόντρα ή εν πάση 
περιπτώσει να μην δεχόμαστε κάποια πράγματα. Σίγουρα η διευθύντρια ξέρει καλύτερα τα 
πράγματα. Σίγουρα η διευθύντρια τα ζει καθημερινά. Αφού η διευθύντρια προτείνει και σου λέει Γ' 
Λυκείου, το δεχθήκαμε και είπαμε γιατί όχι, αφού λέει να μείνει η Γ' Λυκείου, να μείνει η Γ' Λυκείου.  
 Τώρα, για το θέμα που αναφέρετε με την φιλοζωία, νομίζω ότι για άλλη μια φορά αδικείτε 
την τεράστια προσπάθεια η οποία έχει γίνει από το Δήμο, από τους Αντιδημάρχους, από τους 
δημοτικούς υπαλλήλους.  
 Πρώτα απ' όλα για τις φόλες, καμία ευθύνη δεν έχει ο Δήμος. Το γνωρίζετε καλύτερα από 
εμάς, εμείς δεν μπορούμε να αστυνομεύουμε με δύο άτομα που έχει η Δημοτική Αστυνομία δεν 
νομίζω ότι πιστεύετε κι εσείς ότι μπορούμε να βρισκόμαστε σε όλα τα πάρκα, σε όλες τις γειτονιές, 
σε όλα τα μέρη για να προστατεύουμε από τις φόλες που ρίχνουν οι ασυνείδητοι.  
 Δεύτερον, τα ζωάκια απέναντι στην παιδική χαρά που έχουμε, είναι σε καλύτερη κατάσταση 
από κάθε φορά. Από κάθε φορά απέναντι τα ζώα είναι σε καλύτερη κατάσταση. Εχουν μια 
καθημερινή φροντίδα από τους φύλακες, τους πηγαίνουμε τροφή, τα καθαρίζουν, τα πλένουν. Τώρα, 
αν δεν υπήρχε νερό και αν έγινε μια παρατήρηση και αν κάποιοι άνθρωποι εν πάση περιπτώσει, 
έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία, εντάξει, εγώ αυτό θα το δεχθώ και θα το ελέγξουμε. Θα το 
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κοιτάξουμε, θα το παρακολουθήσουμε. Αλλά δεν μπορούμε να μηδενίζουμε το έργο και δεν 
μπορούμε να μηδενίζουμε και την προσπάθεια που κάνουν οι συγκεκριμένοι φύλακες. Βεβαίως 
υπάρχει κτηνίατρος, ο οποίος συνεργάζεται ο Δήμος και μπορεί όλα αυτά τα ζώα ανά πάσα στιγμή να 
τα ελέγξει και να τα δει και να σιγουρευτούμε αν έχουν κάποια αρρώστια ή αν έχουν κάποιο 
συγκεκριμένο πρόβλημα.  
 Τέλος, για το θέμα των δεσποζόμενων που λέτε, σαφώς δεν έχει καμία αρμοδιότητα ο Δήμος 
μας για να συζητήσει για το εάν κάποιος δεν φέρεται σωστά σε ένα δεσποζόμενο ζώο. Είναι θέμα της 
αστυνομίας, είναι θέμα του εισαγγελέα ζώων να κάτσει, να πάει να κάνει καταγγελία και εμείς να 
είστε σίγουρη ότι θα είμαστε κοντά τους. Εμείς ... (πρόβλημα σύνδεσης) και να τους βοηθήσουμε, να 
εντοπίσουμε ασυνείδητους ανθρώπους που δεν προστατεύουν τα ζώα και όπως είχε  γίνει στο 
παρελθόν να τα αφαιρέσουμε και να τα κρατήσουμε είτε στο καταφύγιο είτε να τα δώσουμε σε 
άλλους ανθρώπους για υιοθεσία. Ηδη το Φιλοζωικό Σωματείο ζήτησε να κάνουμε μία ημέρα υιοθεσίας 
στις αρχές Σεπτεμβρίου. Φυσικά και θα τους βοηθήσουμε, θα τους στηρίξουμε, όπως έχουμε κάνει 
και τα προηγούμενα.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Δήμαρχε. Να σας ενημερώσω, κ. Τράκα, έχετε ζητήσει το λόγο, θα σας τον 
δώσω μετά διότι σε δύο λεπτά κλείνει το σύστημα. Θα το αφήσουμε να κλείσει και θα 
ξανασυνδεχθούμε για να δώσω το λόγο και να μην διακοπεί τώρα κάποιος που θα τον πάρει πάνω 
στη ροή. Και να πω ότι έστειλε και ο κ. Πετράκης μέιλ και ψήφο, οπότε παρακαλώ τον γραμματέα να 
τον λογίσει παρών.  
 Καλό είναι να αποσυνδεθούμε όλοι και να ξαναμπούμε μετά από 2-3 λεπτά που θα πάρει το 
λόγο ο κ. Τράκας. Για το προηγούμενο κομμάτι για το θέμα των σχολείων ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, 
ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από την επισήμανση, γιατί πραγματικά όλο αυτό το 
χρονικό διάστημα ακούω για προβλήματα κ.λπ., ότι η Δημοτική Αρχή έχει δημιουργήσει ένα 
πρόβλημα αξεπέραστο στο 1ο Λύκειο Χολαργού. Δυστυχώς, δεν θα ήθελα να ξεκινήσω έτσι στο 
πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο μετά την περίοδο των διακοπών, αλλά πραγματικά πλέον δεν το 
ανέχομαι αυτό, αυτοί που προσπαθούν να δημιουργήσουν πρόβλημα να επιρρίπτουν τις ευθύνες στη 
Δημοτική Αρχή για πρόβλημα που έχει δημιουργήσει. Εμείς προσπαθούμε να δώσουμε μόνο λύσεις 
και αυτό το πρόβλημα που δημιουργείται από κάποιους και διογκώνεται και προσπαθούν να 
δημιουργήσουν εμπόδιο στις εργασίες του σχολείου,  θα ήθελα να πω οτι αυτό ήταν και επιλογή δική 
μας και συναπόφαση με το σχολείο η απόφαση που πάρθηκε και στο τελευταίο Σχολικό Συμβούλιο η 
εισήγηση της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Βορείου Τομέα να παραμείνουν κάποιες τάξεις στο Λύκειο 
παράλληλα με τις εργασίες και οι υπόλοιπες να πάνε στο Γυμνάσιο του Χολαργού. Αλλά τότε αν 
θυμάστε, τέθηκε το θέμα ότι δεν μπορεί να πάνε οι μισές εκεί και οι μισές στο Γυμνάσιο και θέλανε 
να πάνε όλοι μαζί σε μία βάρδια στον ίδιο χώρο, που δεν ήταν εφικτό αυτό γιατί δεν υπήρχε ένας 
τέτοιος χώρος για να μπορέσει να φιλοξενήσει όλες  τις τάξεις του Λυκείου σε πρωινή βάρδια στον 
ίδιο χώρο. 
 Αρα, θα παρακαλούσα πραγματικά, τώρα νομίζω έχει δοθεί μια λύση, που ακόμη και τώρα 
που έχει δοθεί μια λύση κάποιοι προσπαθούν ακόμα να δημιουργήσουν προβλήματα, θα ήθελα να 
υπενθυμίσω ότι το σχολείο αυτό, το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού έχει δημιορυγηθεί για να δέχεται αυτό 
τον αριθμό των μαθητών. Είναι 18θέσιο αυτό το Γυμνάσιο στη δημιουργία του, άρα μην 
προβάλλουμε τώρα ότι λόγω Covid εμείς συνωστίζουμε και κάποιοι αν θυμάμαι στο τελευταίο 
Δημοτικό Συμβούλιο προτείνανε πέρα από τις 6-7 αίθουσες που θα χρησιμοποιήσουμε να 
τοποθετήσουμε και ... επιπλέον. Δηλαδή, η υποκρισία έχει και τα όριά της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε. Ολοκληρώσατε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, δεν ολοκλήρωσα. Εμείς παρ' όλα αυτά για να μπορέσουμε να 
διαχωρίσουμε το Γυμνάσιο από το Λύκειο, προχωρήσαμε σε εργασίες στο προαύλιο ώστε να 
προαυλίζονται σε ξεχωριστό προαύλιο το Λύκειο από το Γυμνάσιο, δημιουργήσαμε ξεχωριστές 
τουαλέτες για το Λύκειο, ξεχωριστές βρύσες για το Λύκειο, θα έχουν ξεχωριστή είσοδο στο σχολείο 
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το Λύκειο, οπότε η επαφή με τα παιδιά του Γυμνασίου δεν θα είναι εφικτή. 
 Επίσης, πέρα από τις, στο τελευταίο Σχολικό Συμβούλιο η απόφαση, η εισήγηση που πάρθηκε 
και δεν απορρίφθηκε καμία απόφασή μας από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπως 
ανέφερε η κα Χαμηλοθώρη. Αν δει την πρόταση του Δημοτικού Συμβουλίου εκεί λέμε ότι σύμφωνα 
με τη γνώμη των καθηγητών. Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ζήτησε τη γνώμη των 
καθηγητών, η κα Σχιστού συγκάλεσε Σχολικό Συμβούλιο κι εκεί πάρθηκε μια πλειοψηφική απόφαση 
να παραμείνει η Γ' Λυκείου στο σχολείο παράλληλα με τις εργασίες και να μεταφερθεί η Α' και η Β' 
Λυκείου στο χώρο του 1ου Γυμνασίου, στην Αετιδέων.  
 Εμείς από την πλευρά μας θα διασφαλίσουμε όλα τα μέτρα ασφαλείας ώστε, για τα παιδιά 
που θα παραμείνουν στο σχολείο να μην υπάρχει καμία επικινδυνότητα και θα προσπαθήσουμε να 
εξαλείψουμε και να μειώσουμε μάλλον όλες τις θορυβώδεις εργασίες που θα εμποδίζουν τα 
μαθήματα.  
 Αυτό, ευχαριστώ και θα παρακαλέσω για άλλη μία φορά να είμαστε λίγο πιο σώφρονες σε 
τέτοια θέματα και να μην προσπαθούμε να δημιουργούμε προβλήματα μόνιμα, γιατί κάποιοι 
δυστυχώς, κ. Πρόεδρε, εγώ δεν θα πάψω ποτέ να λέω αυτό που νιώθω κι αυτό που πιστεύω, δεν 
είμαι ούτε πολιτικός ούτε πολιτικάντης και θα λέω πάντα αυτό που αισθάνομαι κι αυτό που 
εισπράττω, γιατί οι γονείς δεν έχουν κανένα πρόβλημα που ανέφερε η κα Χαμηλοθώρη. Το 
πρόβλημα το έχουν δύο τρία άτομα, τέσσερα, που πρόσκεινται στην κα Χαμηλοθώρη και οι οποίοι 
προσπαθούν μόνιμα να δημιουργούν πρόβλημα. Οι υπόλοιποι γονείς μετά το τελευταίο Δημοτικό 
Συμβούλιο με πήραν τηλέφωνο και μου λέγανε όλοι ότι δεν έχουν κανένα πρόβλημα με τις 
παράλληλες εργασίες.  
 Αυτό, ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ποιος; Καταρχάς, πλην της κας Χαμηλοθώρη άλλος δεν μπορεί να λάβει το λόγο 
διότι είμαστε στο στάδιο που ξεκινήσαμε κατάλογο ανακοινώσεων και ερωτήσεων, συνεπώς δίνω το 
λόγο στην κα Χαμηλοθώρη και εάν δεν θέλει μετά ο κ. Τράκας ή ο Δήμαρχος για κάποιο θέμα που θα 
πρέπει να το απαντήσουν, θα μπω στην ημερήσια διάταξη και στο 1ο θέμα που θα το πει η κα 
Τσικρικώνη.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, είχα ζητήσει κι εγώ το λόγο πριν κλείσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς, κ. Αυγερινέ, δεν έχετε ζητήσει το λόγο. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Πριν κλείσουμε τον είχα ζητήσει, είχα σηκώσει το χέρι μου. Μάλλον δεν θα με είδατε, 
δεν ξέρω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν καταλάβατε. Εσείς μπήκατε στη συζήτηση καθυστερημένα, οπότε δεν είστε 
στον κατάλογο. Αυτό θέλω να σας πω, καταλάβατε;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Είναι μια ερώτηση και μια επισήμανση που έχω να κάνω. Αν έχετε την καλοσύνη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μα σας λέω ότι εσεις, γι' αυτό το λόγο σας το λέω τώρα, για να μην 
πισωγυρίσουμε.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Είναι πάνω στο θέμα πάντως, οπότε εάν έχετε την καλοσύνη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, έχετε το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ. Καταρχήν... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, θέλω κι εγώ το λόγο για τα ζώα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποια ζώα θέλετε το λόγο εσείς;  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θέλω γι' αυτό που είπε η κα Χαμηλοθώρη σχετικά με τα δεσποζόμενα και 
αδέσποτα ζώα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ας κλείσουμε τώρα λίγο το κομμάτι των σχολείων. Ας κλείσουμε το κομμάτι 
των σχολείων και θα κλείσετε εσείς με τα ζώα.  
 κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Καταρχήν, για τις εμμονές του κ. Τράκα να πω, επειδή οι περισσότεροι 
συνάδελφοι από 'δω δεν γνωρίζουν απ' τα θέματα των σχολείων, ο κ. Τράκας ζει σε μια άλλη 
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σφαίρα, έτσι; Δηλαδή, δεν έχουν πρόβλημα οι γονείς; Δεν διαβάζετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί οι περισσότεροι συνάδελφοι δεν γνωρίζουν τα θέματα των σχολείωνα, κα 
Χαμηλοθώρη; Πού ξέρετε εσείς τι γνωρίζουν και τι δεν γνωρίζουν; Μου θυμίζετε τον κύριο που είπε 
για τις γυναίκες ότι δεν σκαμπάζουν από μαθηματικά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λέω, εάν υπάρχουν, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς πού το γνωρίζετε αυτό, ποιος γνωρίζει και ποιος δεν γνωρίζει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λέω, εάν υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που δεν γνωρίζουν να πω ότι ο κ. Τράκας 
ζει σε μια άλλη σφαίρα. Και ζει μια άλλη πραγματικότητα και καλό θα είναι τουλάχιστον να διαβάζει 
τις επίσημες ανακοινώσεις των συλλογικών φορέων των οργάνων των γονέων. Τουλάχιστον αυτό, 
προσπερνώ βεβαίως ότι αυτοί που πρόσκεινται σε μένα, έτσι; και του το επιστρέφω και αυτό κλείνω 
με τον κ. Τράκα και, εντάξει, δεν θα αντέξω άλλο την εμμονή του κ. Πρόεδρε, κάντε κάτι. Και θέλω 
να πω στον Δήμαρχο, δεν μου απάντησε και είναι σημαντικό για μένα, δεν μου απάντησε στο ποιο 
θα είναι το ωράριο εργασίας και των μεν και των δε, και των πλήρους δηλαδή και των μερικής 
απασχόλησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, εντάξει. Τον ρωτήσατε κι εσείς τόσα πολλά θέματα, εντάξει, τώρα θα σας το πει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τον είδα ότι σημείωνε και φαντάστηκα ότι θα μου τα απαντούσε όλα. Το θεωρώ 
αρκετά σημαντικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο δεν απάντησα, κα Χαμηλοθώρη; Το πλήρης και μερικής απασχόλησης; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το ωράριο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν διαβάσατε την ανακοίνωση ότι λέει 6,50 ώρες είναι είναι το πλήρης και 3 είναι η 
μερική απασχόληση; Τι να σας απαντήσω; Το αυτονόητο που το λέει η ανακοίνωση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το ωράριο, Δήμαρχε, το ωράριο. Δηλαδή, 8 η ώρα το πρωί με 2; Το 10 το πρωί;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό θα το απαντήσουμε σε συνάρτηση, σε συνεργασία πάντα με τους ίδιους τους 
διευθυντές των σχολείων. Αλλο σχολείο μπορεί να θέλει 7.30, άλλο μπορεί να θέλει 7, άλλο μπορεί 
να θέλει 8 να ξεκινάνε. Θα το δούμε αυτό, θα το συζητήσουμε. Τι να απαντήσω δηλαδή; Εμείς, ό,τι 
ώρα θα θέλουμε εμείς θα στέλνουμε το προσωπικό στα σχολεία να καθαρίζει. Είναι εξίμισι ώρες 
υποχρεωμένο να δουλεύει. Ο,τι ώρες του πούμε να πηγαίνει, θα πηγαίνει. Εγώ μόνος μου θα 
αποφασίζω; Τι είμαι; Νομίζετε ότι έτσι λειτουργώ; Δεν με έχετε καταλάβει καλά. Εγώ συνεργάζομαι 
με τους ανθρώπους για να αποφασίσω. Θα μιλήσω με τους διευθυντές, όπως έχω συνάντηση την 
επόμενη βδομάδα με όλους τους διευθυντές, για να δούμε ποια είναι η κατάλληλη ώρα που τους 
βολεύει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, δύο λέξεις για να κλείσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Σε απάντηση στην κα Χαμηλοθώρη που λέει ότι έχω εμμονή μαζί της, δεν νομίζω ότι εγώ 
έχω εμμονή μαζί της. Η κα Χαμηλοθώρη έχει εμμονή μαζί μου και μάλλον σε κάθε Δημοτικό 
Συμβούλιο, σε κάθε ευκαιρία που έχει και στο site της συνέχεια αναφέρει το όνομά του. Εγώ η μόνη 
εμμονή που έχω είναι με την αλήθεια, κα Χαμηλοθώρη και όχι με την ψηφοθηρία και με την 
παραπληροφόρηση. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Τράκα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα να επανέλθω, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε κι εσείς να κλείσουμε τώρα και να τελειώνουμε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να βάζετε ένα φρένο σ' αυτά, δεν είναι δυνατόν!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να βάλω φρένο πού, κα Χαμηλοθώρη; Που του είπατε εσείς πριν ότι έχει εμμονές μαζί 
σας; Εσείς του είπατε και σας απαντάει. Δεν κατάλαβα, δεν είπε κάτι υβριστικό. Οταν κάποιος υβρίζει 
συνάδελφο ή φεύγει εκτός ορίων τον ανακαλώ πάντα και το έχω δείξει και σε ανθρώπους και του 
συνδυασμού και στην αντιπολίτευση. Ο άνθρωπος αυτή τη στιγμή δεν είπε κάτι απρεπές απέναντί 
σας. Εκανε μία κρίση. Εσείς κάνατε πριν κρίση ότι κανείς δεν γνωρίζει τα θέματα των σχολείων.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, δεν αναφέρθηκα ποτέ στον κ. Τράκα. Δεν έχω αναφερθεί ποτέ. Οταν 
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θα πάρετε τα πρακτικά θα το δείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, εντάξει. Προσπαθώ και είμαι δίκαιος πάρα πολύ και το γνωρίζετε όλοι. 
 Λοιπόν, κ. Αυγερινέ, επειδή καθυστερήσατε να μπείτε, εν τάχει πείτε μας δυο θέματα για τα 
σχολεία που ζητήσατε το λόγο.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ γρήγορα.  
 Καταρχήν, έχουμε κάποιους βανδαλισμούς στο 2ο και 3ο σχολείο Χολαργού. Ισως θα πρέπει 
να ξαναεπαναφέρουμε λίγο την ασφάλεια των σχολείων και να το ξαναδούμε πολύ πιο έντονα 
μάλλον. Είναι τεράστιες οι ζημιές απ' ό,τι έχω μάθει, έχω δει... τέλος πάντων. Αυτό είναι το ένα που 
θέλω να πω. 
 Η άλλη ερώτησή μου είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι σοβαρό θέμα αυτό, σοβαρό θέμα.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Πολύ σοβαρό και είχαμε πει να το ξανασυζητήσουμε. Τέλος πάντων. Και καλό θα ήταν 
να το δούμε πολύ πιο έντονα.  
 Είχα κάνει μια άλλη ερώτηση προ μιας άλλης συνεδρίασης που είχαμε πάλι για το πώς 
καταμετρώνται τα πεζοδρόμια στις καταλήψεις των περιπτέρων. Μάλλον υπάρχει θέμα εκεί, γιατί απ' 
ό,τι ακούω και άλλοι μετράνε τις τέντες, άλλοι μετράνε κάτω το πεζοδρόμιο. Μάλλον θα πρέπει να το 
δούμε και να καταλήξουμε, τέλος πάντων, τι θα πρέπει να μετράμε.   
 Και, τέλος, δεν θέλω να πω τίποτε άλλο, η πρόταση που είχαμε κάνει εμείς για τα σχολεία 
σαν Συν-Πόλις, ήταν να πάνε οι δύο τάξεις στο Γυμνάσιο. Τις καταψηφίσατε.  
 Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Αυγερινός λέει τη μισή αλήθεια. Είχε πει τις άλλες να τις στείλουμε στο 2ο 
Γυμνάσιο, στο 2ο Λύκειο, να καταργήσουμε την αίθουσα πολλαπλών, ολοκληρωμένη η πρόταση. Δεν 
έχει σημασία η μισή πρόταση, έτσι;  
 Αρα, ολόκληρη την πρόταση καταψηφίζουμε, κ. Αυγερινέ, δεν ψηφίζουμε μεμονωμένα 
κομμάτια, έτσι;  
 Τώρα, για τα θέματα των τετραγωνικών που λέτε, η Υπηρεσία που μετράει τα περίπτερα είναι 
η ίδια. Είναι η Δημοτική Αστυνομία μαζί με κάποιον υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία. Αρα, οι ίδιοι 
υπάλληλοι περνάνε από όλα τα περίπτερα και μετράνε με τον ίδιο τρόπο, είμαι σίγουρος. Δεν νομίζω, 
αν έχετε καταγγελία ότι μετράνε διαφορετικά στον Α και διαφορετικά στον Β, είναι σοβαρό το θέμα. 
Να μας πείτε συγκεκριμένα όμως, όχι έτσι στον αέρα.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Οχι, αν μου επιτρέπετε, ή θα μετράμε το πεζοδρόμιο τι καταλαμβάνει ή τις τέντες. Ενα 
από τα δύο. Και τα δύο δεν γίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγερινέ, δείτε τα αυτά ένα πρωί με τις Υπηρεσίες. Κάντε ένα ερώτημα στις 
Υπηρεσίες και δείτε τα, εντάξει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε όλους μετράνε το ίδιο, κ. Αυγερινέ, σε όλους. 'Η σε όλους μετράνε μέχρι την τέντα 
ή σε όλους μετράνε το πεζοδρόμιο που λέτε. Δεν είμαι εύχερος να σας πω, δεν είμαι εγώ αυτός που 
μετράω. Ο υπάλληλος που βγάζει την ταινία και μετράει θα σας πει ακριβώς τι μετράει και τι λέει ο 
νόμος, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε το στάδιο των ανακοινώσεων και των ερωτήσεων. 
Προχωράμε στα θέματά μας.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο και τον υποσχεθήκατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, μπράβο. Εχουμε και το θέμα της Φιλοζωικής. Παρακαλώ, κα Δημητριάδου, 
κλείστε. Ναι, έχετε δίκιο. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ. Απαντώ στην κα Χαμηλοθώρη, καταρχάς εκφράζω την ευαρέσκειά 
μου για τον διορισμό των καθαριστριών που είχε πάρα πολύ ταλανίσει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά 
ήθελα να ακούσω και από την αντιπολίτευση μια ευαρέσκεια απέναντι στη λύση αυτού του 
ακανθώδους προβλήματος. Αυτό. 
 Τώρα, όσον αφορά τα ζώα, θέλω να τονίσω ότι ο Δήμος μας διέπεται από πάρα πολύ 
φιλοζωική διάθεση και όπως και οι δημότες του. Εχει κάνει άλματα εδώ και μία δεκαετία σχετικά με 
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το πώς προσέχει τα ζώα και τι κονδύλια διαθέτει και τις συμβάσεις με τον κτηνίατρο, γιατί περίπου 
σε ενάμιση μήνα έχουν στειρωθεί 300 γατιά, έχει φτάσει το χρόνο να πληρώνει 4.200 ευρώ και στο 
καταφύγιο για τα ζώα που περιμένουμε, που τα έχουμε εκεί πέρα για διάφορες περιπτώσεις και τώρα 
έχουμε επιπλέον άλλες 7.000 ευρώ για να πάρουμε φάρμακα, να πάρουμε γατοπαγίδες, να πάρουμε 
κάδους περιττωμάτων των ζώων, να συστηματοποιήσουμε ακόμη περισσότερο και στη διάρκεια 
Covid 800 ευρώ είχαν καταβληθεί μόνο για γατοτροφές και σκυλοτροφές και έχουμε γύρω στις 35 
οικογένειες μέχρι στιγμής εθελόντριες, οι οποίες σιτίζουν τα ζώα, δηλαδή τους δίνουν τροφή και σε 
διάφορα σημεία Παπάγου και Χολαργού σιτίζουν τα ζώα.  
 Είμαστε σε στενή συνεργασία με τη Φιλοζωική και αγαστή θα έλεγα συνεργασία και τους 
ευχαριστούμε και μάλιστα έχουμε πάρει το μήνυμα όπως είπε και ο Δήμαρχος, για τις 12 Σεπτεμβρίου 
να γίνει υιοθεσία ζώων, οπότε και ορισμένα από τα ζώα που είναι στο καταφύγιο να μην 
επιβαρύνεται ο Δήμος επιπλέον. Εχουμε κάνει μέχρι στιγμής δύο επιτροπές μακροσκελείς, δηλαδή 
γύρω στις 5-6 ώρες η κάθε μία με τη Φιλοζωική, ο Δήμος φροντίζει πάρα πολύ για την υγεία των 
ζώων, αλλά δεν ευθύνεται για παράλογες απαιτήσεις δημοτών, όπως ορισμένοι που παίρνουν 
τηλέφωνο και λένε, έχω 30 γατιά ελάτε να τα πάρετε. Πιθανόν να παραπληροφορούνται από την 
τηλεόραση από αυτά που ακούνε γενικά ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος και φτάνουν σε επίπεδα πάρα 
πολύ απαράδεκτα. Δηλαδή, που δεν μπορεί να γίνει αυτό. Ο Δήμος τα φροντίζει να είναι ελεύθερα, 
να είναι υγιή, να είναι στο χώρο τους με κάθε τρόπο, με κάθε δυνατό τρόπο. Φυσικά, εάν θα γίνει 
κάποια τέτοια ειδική συνεδρίαση, θα χαρούμε πάρα πολύ να ακούσουμε απόψεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα την κάνουμε, θα την κάνουμε, κα Δημητριάδου και θα είστε και εσείς... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Αλλά όχι παράλογες απαιτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολα αυτά που μας είπατε αλλά και ακόμα περισσότερα που έχετε κάνει τις δράσεις σας 
για τα ζώα, για να τα παρουσιάσετε.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: ...αλλά δεν είναι και απέραντες οι δυνατότητες του Δήμου, εντάξει; Δεν μπορεί 
δηλαδή να φτάσει σε επίπεδα τα οποία να ειναι παράλογα. Αυτά είναι σε πάρα πολύ λογικά, πάρα 
πολύ σωστά και επιδεικνύεται το ενδιαφέρον του Δήμου μας με πάρα πάρα πολλούς τρόπους. 
 Αυτά, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κι εγώ ευχαριστώ.  
 Ολοκληρώσαμε. Μπαίνουμε στο 1ο θέμα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
5η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 
2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε, κι από μένα. κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, χαίρομαι 
ιδιαίτερα που βρισκόμαστε ξανά, λυπάμαι βέβαια που ως δημοτικοί σύμβουλοι αναγκαζόμαστε μέσα 
από τηλεδιασκέψεις να βρισκόμαστε. Ελπίζω και εύχομαι πολύ σύντομα να γυρίσουμε στην 
κανονικότητά μας.  
 Τώρα, όσον αφορά το θέμα, την 5η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. Σας έχει 
αποσταλεί η εισήγηση. 
 Κυρίως η αναμόρφωση αυτή γίνεται για να μπορέσουμε να συμπεριλάβουμε μέσα στα έσοδα, 
να γίνει εγγραφή στα έσοδά μας η επιχορήγηση για την κάλυψη των δαπανών μισθοδοσίας των 
συμβασιούχων καθαριστών στις σχολικές μονάδες του Δήμου μας και κατόπιν να υπολογιστούν στις 
δαπάνες μας.  
 Με την παρούσα αναμόρφωση το υπάρχον αποθεματικό ανέρχεται πλέον στις 6.426,02 ευρώ, 
το σύνολο των εσόδων ανέρχονται σε 172.426,02 ευρώ και το σύνολο των εξόδων σε 116.000.  
 Δεν ξέρω αν έχετε κάποιες παρατηρήσεις, νομίζω είναι αναλυτικά στην εισήγηση και κυρίως 
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γι' αυτό το λόγο γίνεται η συγκεκριμένη αναμόρφωση, για το λόγο που σας προανέφερα. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Υπάρχουν ερωτήσεις; Υπάρχουν τοποθετήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Με ακούτε, Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ έχω μία ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν γίνεται μόνο γι' αυτό. Γίνεται και για ένα 10.000 που βλέπω εγώ, δαπάνες 
σύνταξης προετοιμασίας φακέλου υποβολής ...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακουστήκατε, κα Χαμηλοθώρη, δεν ακουστήκατε. Ξαναπείτε το, λίγο.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν άκουσα την κα Χαμηλοθώρη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα μας επαναλάβει. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακούγομαι τώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Λέω ότι δεν γίνεται μόνο για τις καθαρίστριες. Μπαίνει και μία δαπάνη με 
νέο κωδικό για τη σύνταξη του φακέλου για το "Τρίτσης". 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, είπα "κυρίως" γίνεται γι' αυτό. Αν δείτε ότι στις τέσσερις ή τρεις, αφορούν 
κυρίως το θέμα των καθαριστριών. Υπάρχουν και οι 10.000 που είναι δαπάνες σύνταξης 
προετοιμασίες φακέλου υποβολής αιτήσεως χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και 
Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση "Αντώνης Τρίτσης". Είναι το πρόγραμμα το οποίο 
γνωρίζετε, που είναι περίπου 2,5 δισεκατομμύρια ευρώ, τα οποία θα δοθούν στους Δήμους για έργα 
που αφορούν διάφορα έργα υποδομής, για διάφορα έργα που αφορούν την βιώσιμη ανάπτυξη, 
διάφορα τέτοια έργα. Τι απορία έχετε πάνω σ' αυτό;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, θέλω να πω το εξής: ότι, απ' όσο γνωρίζω, υπάρχει μία εγκύκλιος η οποία λέει 
προκειμένου να εγγράψουμε ειδικά νέο κωδικό θα πρέπει να υπάρχει μία τεχνική έκθεση της 
Υπηρεσίας για το τι θα γίνουν αυτά τα λεφτά. Δηλαδή γενικά βάζω, πιάσε 10 χιλιάρικα να υπάρχουν 
για το "Τρίτσης" δεν ειναι έτσι, γιατί πολύ απλά ας πούμε, μπορεί να μας παρουσιάζετε ότι θα 
καταθέσετε μία πρόταση στην οποία εμείς διαφωνούμε. Αρα, λοιπόν, εκ των πραγμάτων θα 
διαφωνούσαμε και στη δαπάνη.  
 Θέλω λοιπόν να μου πείτε σε ποια συγκεκριμένα πρόσκληση θα καταθέσει ο Δήμος μας και 
ποιο είναι αυτό το έργο στο οποίο θέλει να καταθέσει ο Δήμος και γι' αυτό ανοίγει αυτό τον κωδικό. 
Δηλαδή να προσπεράσω λόγω των ημερών ότι δεν υπάρχει τεχνική έκθεση ας πούμε, που... Αλλά, 
τέλος πάντων, θα ήθελα να ξέρω ποιο είναι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. κ. Δήμαρχε, μισό λεπτό μόνο, έχω και από την κα Ρετσινιά, 
μισό λεπτό, είναι παρούσα, να καταλάβω λίγο μισό λεπτό. Ναι, κ. Δήμαρχε, συνεχίστε εσείς και θα το 
διαβάσω μετά εγώ, ναι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ως γνωστόν, έχουν βγει έξι διαφορετικές προσκλήσεις για το Αντώνης Τρίτσης. Κάθε 
μία πρόσκληση ουσιαστικά είναι ένας ξεχωριστός φάκελος που πρέπει να ετοιμαστεί από το Δήμο, 
φυσικά εμείς δεν μπορούμε να κατεβούμε και στις έξι, γιατί κάποιες αφορούν πράγματα τα οποία δεν 
έχουν να κάνουν με την περιοχή μας, αλλά σε κάποιες προσκλήσεις μπορούμε να κατέβουμε. Αρα, 
κάθε πρόσκληση για να μπορέσουμε να συμμετέχουμε πρέπει να ετοιμάσουμε έναν φάκελο. Για να 
υποβάλουμε την πρόταση, το θέμα θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. Αυτό ορίζει ο νόμος. Ο 
νόμος ορίζει ότι κάθε υποβολή πρότασης θα περάσει από την Οικονομική Επιτροπή. 
 Βάζουμε 10.000, άρα, για να μπορέσουμε να έχουμε δύο από τις έξι προτάσεις και σας 
διαβάζω συγκεκριμένα ότι τα χρήματα αυτά ειναι επιλέξιμες δαπάνες. Δηλαδή τα χρήματα αυτά θα 
μας τα δώσει το Αντώνης Τρίτσης πίσω ακόμα και αν δεν γίνει δεκτή η πρότασή μας. Συγκεκριμένα 
λέει: Επιλέξιμη είναι η δαπάνη σύνταξης και προετοιμασίας φακέλου υποβολής αίτησης 
χρηματοδότησης του δικαιούχου στα πλαίσια της παρούσας πρόσκλησης με ποσό έως 5.000 ευρώ.
 Αρα, εμείς αυτη τη στιγμή κάνουμε μία εγγραφή για 10.000 για δύο διαφορετικές προτάσεις, 
σε δύο κατηγορίες από τις έξι, κα Χαμηλοθώρη, που είμαι σίγουρος ότι θα τις έχετε διαβάσει πολύ 
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καλά και θα τις έχετε μελετήσει και θα έχετε να μας καταθέσετε κι εσείς ως παράταξη προτάσεις 
συγκεκριμένες και κοστολογημένες για να μπορέσουμε να βοηθήσετε το έργο της Δημοτικής Αρχής 
όπως πολύ καλά θέλετε και πιστεύουμε ότι για κάποιες απ' αυτές χρειάζεται μια εξειδικευμένη 
εμπειρία για να ετοιμαστεί ένας καλύτερος φάκελος και γι' αυτό το λόγο ανοίγουμε έναν κωδικό 
10.000 ευρώ, που επαναλαμβάνω και ενημερώνω τους δημοτικούς συμβούλους είναι χρήματα τα 
οποία θα τα επιχορηγηθούμε από το "Αντώνης Τρίτσης".  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, αυτό που είπε ακριβώς ο Δήμαρχος. Αυτό ήθελα να πω κι εγώ. Εμείς στην 
παρούσα φάση αυτό που κάνουμε είναι να ανοίγουμε έναν κωδικό με το ποσό των 10.000 ευρώ. 
Αυτό είναι το οποίο ζητάμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητό, έγινε κατανοητό σε όλους.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, να εγκρίνει αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο  και οι συνάδελφοι. 
Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Απ' ό,τι έχω πάρει κι απ' όλους τους συναδέλφους και τώρα μόλις διάβασα και 
της κας Ρετσινιά, είναι όλοι υπέρ για το θέμα. Είναι κάποιος που είναι κατά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, μ' ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να τοποθετηθώ και να τεκμηριώσω την ψήφο μας. Εχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση η κα Χαμηλοθώρη και μετά ψηφοφορία. Θέλει κάποιος άλλος να 
τοποθετηθεί για το θέμα; Οχι. Παρακαλώ, κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ λοιπόν θα επιμείνω σ' αυτό που αρχικά είπα, ότι θα έπρεπε εδώ να μας έρθει 
η τεχνική έκθεση με το τι τελικά θέλετε να καταθέσετε σ' αυτές τις δύο προσκλήσεις από τις έξι που 
αναφέρατε. Προφανώς θα περάσουν από την Οικονομική Επιτροπή, αλλά τι θα κάνουμε; Η 
αναμόρφωση περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο. Αρα, το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να ξέρει 
ότι αυτό το άνοιγμα του νέου κωδικού θα γίνει για τον πολύ συγκεκριμένο σκοπό, που προφανώς 
οραματίζεστε ένα έργο να φτιάξετε και να ζητήσετε την χρηματοδότηση. 
 Εμείς, Δήμαρχε, έχουμε καταθέσει δημόσια την πρότασή μας για το "Τρίτσης", έχουμε πει για 
τη διαμόρφωση της Υμηττού και της Σαρανταπόρου και έχουμε πει βεβαίως για την τεράστια ανάγκη 
που υπάρχει για το υπόγειο πάρκινγκ στην κάτω περιοχή του Χολαργού, περιοχή της πλατείας 
Δημοκρατίας. Αυτή είναι η πρότασή μας, πολύ ευχαρίστως να σας τη στείλουμε και γραπτώς, όμως 
εμείς αυτή τη στιγμή εμείς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, μάλλον δεν έχετε καταλάβει ότι οι προτάσεις πρέπει να έχουν μια 
ωριμότητα. Αν θεωρείτε με την περιγραφή τριών λέξεων, χωρίς κόστος έργου, χωρίς τίποτε άλλο ότι 
μπορεί να υπάρξει ωριμότητα για να προχωρήσουμε να καταθέσουμε κάποια πρόταση, τότε εγώ σας 
προκαλώ, να δεχθώ την πρότασή σας, να καταθέσω υπόγειο πάρκινγκ και ανάπλαση οδού 
Σαρανταπόρου και ανάπλαση οδού Υμηττού που αναφέρετε και να δούμε εάν θα μας την κάνουν 
δεκτή σύμφωνα με αυτά τα οποία εσείς αναφέρετε.  
 Σαφώς και είναι προσχηματικό, γιατί έτσι κι αλλιώς δεν ψηφίζετε ποτέ αναμόρφωση και δεν 
θα ψηφίσετε ποτέ και στο μέλλον, είναι δεδομένο αυτό. Ούτε ακόμα εκεί που μας λέγατε ότι δεν 
κυνηγάγαμε χρηματοδοτήσεις, ότι δεν ετοιμαζόμαστε για να υποβάλλουμε φακέλους, ούτε αυτά δεν 
ψηφίζετε. Ειλικρινά δηλαδή το έχω πει, είστε άσπρο-μαύρο, το έχω πει, ή μαύρο-άσπρο, όποιο σας 
αρέσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία.  
 Ξέρω ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Η κα Σιώτου και ποιος άλλος; Και η κα 
Χαμηλοθώρη; κα Χαμηλοθώρη, τι ψηφίζετε, κατά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά, κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά, ωραία.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, να τονίσουμε όμως ότι το "κατά" μέσα σε όλη αυτή την αναμόρφωση 
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που από τα 4 θέματα τα 3, τα δύο, είναι για τους καθαριστές, καταψηφίζονται ουσιαστικά στην 
αναμόρφωση η αποδοχή, η επιχορήγηση για τις τακτικές αποδοχές των συγκεκριμένων σχολικών 
καθαριστριών. Να το τονίσουμε αυτό, ότι αυτό ψηφίζετε. Ψηφίζετε κατά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας, Πρόεδρε. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είναι προσχηματικό οι 10.000 του ενός κωδικού, το άνοιγμα ενός κωδικού και 
ουσιαστικά είναι σαν να λέτε ότι δεν δέχεστε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας. Σταματήστε την κα Τσικρικώνη, είσαστε πάνω σε ψηφοφορία.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να ολοκληρώσω λίγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τι να ολοκληρώσετε; Πάνω σε ψηφοφορία; κ. Πρόεδρε, να πω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, κα Τσικρικώνη... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Για ένα θέμα το οποίο το εισηγούμαι, κ. Πρόεδρε...  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν έχει ολοκληρωθεί η ψηφοφορία, κ. Τσικρικώνη. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, κα Τσικρικώνη, ακούστε με λίγο. Αυτά που είπε η κα Τσικρικώνη θα 
γραφτούν σαν τοποθέτησή της. Οχι εν μέσω της ψηφοφορίας. Οπότε, στα πρακτικά θα είναι και η 
τοποθέτησή σας και η δική σας άποψη, κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ θέλω απλά να τονιστεί ότι καταψηφίζεται... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Ναι, ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, θέλω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε κατανοητό. κα Τσικρικώνη, έγινε κατανοητό. Ωραία. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, θέλω το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στη διαδικασία της ψηφοφορίας τώρα. Ωραία. Ποιος ψηφίζει λευκό; Κανείς.
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θέλω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλοθώρη, πείτε μου.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, δεν είναι δυνατόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο. Εντάξει, εντός της ψηφοφορίας... Ωραία, θα γραφτεί ως τοποθέτηση. 
Ξέχασε να κάνει τοποθήτηση η κα Τσικρικώνη, η κα Τσικρικώνη ως αρμόδια εισηγήτρια του θέματος 
έχει δικαίωμα να κλείσει και το θέμα. Ξέχασε να κάνει τοποθέτηση, την οποία θα την έκανε μετά τη 
δικιά σας που δηλώσατε ότι θέλετε να καταψηφίσετε το θέμα και στην ουσία όχι ορθά το έκανε την 
ώρα της ψηφοφορίας. Θα καταγραφεί στα πρακτικά ως τοποθέτησή της πριν την ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να καταγραφεί λοιπόν και από εμένα επί της διαδικασίας ότι βάζω θέμα ότι 
δεν είναι δυνατόν να εξηγούν την ψήφο μας άλλοι εκτός από εμάς. Εντάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Θα το γράψω, μετά την τοποθέτηση της κας Τσικρικώνη θα γραφτεί αυτό από 
πλευράς δικιά σας.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ως δευτερολογία γράψτε το, το δέχομαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακριβώς για να αιτιολογούμε την ψήφο μας. Και είπα ότι σαφώς συμφωνούμε για 
τις σχολικές καθαρίστριες που επιτέλους πάνω στο Δήμο, έτσι; Ως εργαζόμενοι. Λοιπόν, μην 
παρερμηνεύουν τις δικές μας τοποθετήσεις άλλοι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, το ότι συμφωνείτε και έχετε δώσει αρνητική ψήφο, αρνητικά μετράει η ψήφος 
σας.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Φυσικά! Αφού είναι μαζί το θέμα, τι να κάνω εγώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, οκέι. Εγινε. Ωραία.  
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 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Ενημέρωση - συζήτηση για τη Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του 
Σχεδίου Προστασίας Υμηττού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 2ο θέμα θα το εισηγηθεί ο Δήμαρχος, δεν είναι θέμα, ενημέρωση είναι στην ουσία, 
δεν θα ψηφίσουμε.  
 κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, είχα ζητήσει επί της διαδικασίας για το 2ο θέμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, Περικλή, να πω δυο κουβέντες και νομίζω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να πει δυο κουβέντες και βεβαίως θα δώσω και στον κ. Ζήκα για να τοποθετηθεί.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα μπω επί της ουσίας του θέματος. Απλώς θα συζητήσω και αυτό το οποίο 
ανέφερε ο κ. Ζήκας. Είναι ένα θέμα το οποίο το είχαμε βάλει στην προηγούμενη ημερήσια διάταξη, 
το θυμάστε όλοι, το ξαναβάλαμε τώρα ακριβώς γιατί υπάρχει ένας χρονικός περιορισμός για να 
απαντήσουμε και να καταθέσουμε τις απόψεις μας σε ένα έγγραφο που έχουμε λάβει, όπου μας 
διαβιβάστηκε επίσημα η Στραγητική Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Σχεδίου Προστασίας 
του ορεινού όγκου του Υμηττού. Η προθεσμία να απαντήσουμε είναι 45 ημέρες, είναι μέχρι τις αρχές 
Σεπτεμβρίου, γι' αυτό το λόγο με την ευκαιρία που θα κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα το 
βάλαμε το θέμα για συζήτηση και για να δούμε εάν τυχόν υπάρχουν προτάσεις απο τις άλλες 
παρατάξεις για να τις συμπεριλάβουμε σε ό,τι συμφωνούμε. Δεν θα βγει κάποια απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, το έχω πει, είναι μια ανοιχτή διαβούλευση ακόμα, θα μπορούσε ο κάθε ένας, η κάθε 
παράταξη, ο κάθε πολίτης, ο κάθε συλλογικός φορέας να καταθέσει τις απόψεις του. 
 Εμείς είπαμε ότι γενικά είναι προς τη θετική άποψη το ότι ολοκληρώθηκε η ΣΜΠΕ και ότι πάμε 
να έχουμε ένα νέο Προεδρικό Διάταγμα για τον Υμηττό. Σας έχω βάλει μέσα και τις θέσεις της 
Επιτροπής Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, είναι ένα από τα εισερχόμενα  τα οποία 
υπάρχουν μέσα στον φάκελο και, εν πάση περιπτώσει, θα χαρώ να ακούσω προτάσεις από άλλες 
παρατάξεις. 
 Τώρα, δεν ξέρω, αν επιμένει ο κ. Ζήκας για αναβολή του θέματος, εγώ νομίζω ότι δεν έχουμε 
άλλο χρόνο να ξανασυναντηθούμε και να ξανασυζητήσουμε τέτοια θέματα τόσο σοβαρά και τόσο 
σημαντικά. Αλλά πολύ ευχάριστα, θα χαρώ να μου στείλει τις προτάσεις του, τις απόψεις του και 
όπου συμφωνώ να τις εντάξω μέσα στις απόψεις της Δημοτικής Αρχής που θα απαντήσουμε στο 
διαβιβαστικό της Στρατηγικής Μελέτης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. κ. Κανάκη, μήπως θέλετε το λόγο; Ωραία. Θα δώσω τον λόγο 
στον κ. Ζήκα για να τοποθετηθεί επί του θέματος, έχει εκφράσει και την άποψή του και εγγράφως 
και στο μέιλ. κ. Ζήκα, έχετε το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, επειδή δεν με ακούσατε, απλά μια παρατήρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως. Επειδή προηγείστε ως επικεφαλής. Ναι, πείτε μου. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αντιλαμβάνομαι το επείγον όπως το θέτει ο κ. Δήμαρχος, αλλά νομίζω ο κ. Ζήκας έχει 
απόλυτο δίκιο. Για ποιο λόγο; Διότι όντως είναι μια πολύ μεγάλη πληθώρα πληροφοριών, που για 
πολλούς από μας που δεν είμαστε εξασκημένοι και δεν είμαστε πάρα πολύ καλοί γνώστες όλων 
αυτών, θα ήταν πολύ χρήσιμο να υπήρχε μια συζήτηση και να υπήρχε μια ωριμότητα - ωριμότητα, 
για να μην παρεξηγούμαι, μέσω της συζήτησης. Δηλαδή να κατασταλάζαμε σε άποψη.  
 Επομένως, στην προκειμένη περίπτωση, θα συμφωνήσω και με τον κ. Ζήκα σ' αυτό το θέμα 
και γι' αυτό...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. κ. Ζήκα, έχετε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, καταρχήν είχα ζητήσει το λόγο διαδικαστικά και θα έπρεπε να μου τον 
δώσετε ως είθισται γιατί  προηγείται η διαδικασία. Και αυτό γιατί. Περίμενα καταρχήν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το βάζω εγώ διαδικαστικά. Δεν έχω πρόβλημα. Θεωρείστε ότι μιλάτε για την 
διαδικασία και μετά θα κάνετε τοποθέτηση.  
ΖΗΚΑΣ: Οχι, όχι. Απλώς περίμενα και στην απάντηση που μου δώσατε, όχι απλώς να γραφτεί ότι θα 
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καταγραφεί στα πρακτικά η πρότασή μου, γιατί είναι πρόταση ουσίας και θα ήθελα μία απάντηση επί 
της ουσίας, γιατί δεν αναβάλλεται το συγκεκριμένο θέμα, με δεδομένα αυτά τα οποία 
επιχειρηματολόγησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, εγώ αυτό δεν μπορούσα να σας το απαντήσω, γιατί έπρεπε να πάρω την 
έγκριση του σώματος για να το αναβάλλω. Προγενέστερα της συνεδρίασης δεν μπορώ εγώ να σας 
απαντήσω αν θα αναβληθεί, αν δεν το βάλω σε κάποια ψηφοφορία.  
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για να μπω επί της ουσίας του θέματος που προτείνω 
την αναβολή της συζήτησης, παρότι είναι πράγματι μια συζήτηση όπως είπε ο Δήμαρχος. 
 Καταρχήν, συμμετέχουμε σήμερα περίπου το μισό Δημοτικό Συμβούλιο, λίγο παραπάνω. Οι 
υπόλοιποι συνάδελφοι και συναδέλφισσες, απέχουν. Δεν είναι παρόντες, μάλλον. Είναι ένα θέμα 
πάρα πολύ σοβαρό, με πάρα πολλές παραμέτρους, χρειάζεται να έχουμε παρουσίαση, χρειάζεται 
βιντεοπροβολέας, για να μπορεί να αντιλαμβάνεται ο καθένας και τους γενικούς χάρτες πάνω στους 
οποίους γίνονται οι προτάσεις από τη μελέτη, αλλά και τα επιμέρους, και τους επιμέρους χάρτες, τα 
επιμέρους ζητήματα. 
 Εγώ επειδή συμμετέχω και στη Διαδημοτική Επιτροπή για την Προστασία του Υμηττού, ως 
Διαδημοτική καταθέσαμε έγγραφο για τα γενικά ζητήματα στην δημόσια διαβούλευση, στη ΔΙΠΑ, 
αλλά από εκεί και πέρα έχουμε και θέματα τα οποία αφορούν ιδιαίτερα το Δήμο μας, επιμέρους 
ζητήματα, τα οποία θα έπρεπε να τα συζητήσουμε διεξοδικά. Νομίζω ότι υπάρχει ο χρόνος, είναι οι 
45 ημέρες έτσι όπως ανέφερα κι εγώ και επιβεβαίωσε και ο Δήμαρχος, σίγουρα θα δοθεί παραπάνω 
χρόνος, επειδή εγώ διατηρώ επαφές με τις Υπηρεσίες του Υπουργείου. Το ΤΕΘΑ παραδείγματος 
χάριν, επειδή η επιστολή εστάλη στις 17 Ιουλίου αλλά την παρέλαβε γύρω στα μέσα Αυγούστου, 
προφανώς ο χρόνος που δίνεται για να απαντηθεί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι σωστό αυτό, Περικλή. Η επιστολή την έχουμε παραλάβει 21 Ιουλίου.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, ναι, αυτό λέω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπες μέσα Αυγούστου την παραλάβαμε, έτσι;  
ΖΗΚΑΣ: Οχι για μας, λέω το ΤΕΘΑ την παρέλαβε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω το ΤΕΘΑ τι θα κάνει. Εμείς επίσημα έχουμε περιθώριο, συγγνώμη Πρόεδρε 
που μιλάω, απλά για να βοηθήσω την κουβέντα για να καταλάβουν και οι συνάδελφοι, ήρθε ένα 
έγγραφο 21 Ιουλίου που λέει μέσα σε 45 ημέρες να μας στείλετε τις απόψεις σας. 
ΖΗΚΑΣ: Αυτό σημαίνει μέχρι τις 6 Σεπτέμβρη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, δεν αλλάζει κάτι.  
ΖΗΚΑΣ: Και λέω τώρα, λοιπόν, πέρα από το ότι έχουμε περιθώριο μέχρι τις 6 Σεπτέμβρη και θα 
μπορούσαμε, όπως είχα ζητήσει και στη σύσκεψη των επικεφαλής που κάναμε να έχουμε μια ειδική 
συνεδρίαση γι' αυτό το θέμα, γιατί νομίζω ότι αρμόζει γι' αυτό το θέμα να έχουμε μια ειδική 
συνεδρίαση, σίγουρα αν ζητούσαμε παράταση χρόνου πέρα από τις 45 ημέρες, από την εικόνα που 
έχω εγώ από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου είναι ότι θα μας δινόταν, γιατί ακριβώς είναι ένα θέμα 
πολύ σοβαρό, πολύ σύνθετο, με πάρα πολλές παραμέτρους κι επειδή συνέπεσε μέσα στην περίοδο 
του Αυγούστου και που τα πάντα υπολειτουργούν και απουσιάζει η πλειονότητα, δεν ήταν δυνατόν 
να ανταποκριθούν στο χρόνο όλοι όσοι έχουν, εν πάση περιπτώσει, άμεσο ενδιαφέρον και ζητήματα 
σχετικά μετη μελέτη. 
 Θεωρώ, λοιπόν, ότι θα μπορούσαμε να το αναβάλλουμε κάνοντας μία ειδική συνεδρίαση 
αρχές Σεπτέμβρη και να δούμε τα επιμέρους ζητήματα κάνοντας όμως δια ζώσης τη συνεδρίαση. Για 
να έχουμε τον βιντεοπροβολέα με τους χάρτες και να δούμε τα επιμέρους θέματα. Εγώ μπορώ να 
τοποθετηθώ βάζοντας ζητήματα και στα επιμέρους, αλλά θεωρώ ότι η ουσία είναι να συμμετέχει η 
πλειονότητα, όχι απλώς να καταγράψω εγώ την άποψή μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δια ζώσης όμως πρέπει να μας το επιτρέπουν και οι συνθήκες, ε; Οπότε, δεν ξέρω 
μέχρι τα μέσα Σεπτέμβρη που θα έχουμε την επόμενη συνεδρίαση π.χ. εάν θα μπορούμε και θα 
είμαστε σε θέση να το κάνουμε αυτό σε ζωντανή συνεδρίαση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, εάν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πριν λίγο ανακοινώθηκαν 293 κρούσματα. Οπότε, καταλαβαίνεις Περικλή, ότι δεν 
μπορούμε να ρισκάρουμε και να κάνουμε δια ζώσης συνεδρίαση όταν σήμερα είναι 293, αύριο μπορεί 
να είναι 350 ή... εν πάση περιπτώσει, μακάρι να είναι και 150. Αρα, ήδη είχαμε δώσει περιθώριο τόσο 
καιρό που αναβάλαμε την προηγούμενη συνεδρίαση. Θεωρώ ότι όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και 
είμαι σίγουρος ότι το επίπεδο των δημοτικών συμβούλων που απαρτίζεται το Δημοτικό Συμβούλιο 
Παπάγου-Χολαργού είναι πάρα πολύ υψηλό, έχουν μελετήσει τα θέματα, έχουν μελετήσει τους 
φακέλους, έχουν απορίες. Αρα, ο καθένας μπορεί να στείλει τις παρατηρήσεις του.  
 Εμείς έχουμε στείλει τις παρατηρήσεις μας, ό,τι μαζέψαμε για πράγματα για τα οποία 
συμφωνούμε και απο τον ΣΠΑΥ αλλά και από την Επιτροπή Αγώνα που αναφέρθηκαν και 
συζητήθηκαν τα πράγματα, εμείς θα τα εντάξουμε μέσα στις παρατηρήσεις τις οποίες θα 
καταθέσουμε. Ετσι κι αλλιώς το έγγραφο λέει οι δημόσιες αρχές στις οποίες διαβιβάζεται το 
αντίγραφο της ΣΜΠΕ, παρακαλούνται να διατυπώσουν τις παρατηρήσεις τους εντός προθεσμίας 45 
ημερών από την παραλαβή της μελέτης, έτσι;  
 Εγώ περιμένω τις παρατηρήσεις από όλες τις παρατάξεις και ειλικρινά δεν έχω καμία αντίθετη 
διάθεση να δεχθώ τα περισσότερα πράγματα. Πράγματα δηλαδή στα οποία δεν έχουμε αντίθετη 
άποψη, θα τα υιοθετήσουμε και θα τα εντάξουμε μέσα στις παρατηρήσεις τις οποίες θα κάνουμε. Θα 
σας δώσουμε ένα περιθώριο μέχρι και την άλλη βδομάδα να μας στείλετε τις παρατηρήσεις, μέχρι 
την άλλη Τετάρτη, έτσι ώστε Πέμπτη-Παρασκευή να κάτσουμε να γράψουμε το κείμενο και να το 
στείλουμε, γιατί δεν υπάρχει άλλο περιθώριο μετά. Η Δευτέρα η επόμενη, είναι 7 του Σεπτεμβρίου, 
έχουμε φύγει από το περιθώριο των 45 ημερών, έτσι; Και όπως είπα είναι μια ανοιχτή διαβούλευση 
ακόμα που μπορεί οποιοσδήποτε θέλει να μπει μέσα και να κάνει τις παρατηρήσεις του.  
 Οπότε, κ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι μπορούμε να δεχθούμε τις απόψεις των παρατάξεων, να τις 
καταθέσουν μέχρι την άλλη βδομάδα, μέχρι την άλλη Τετάρτη να τους δώσουμε μια βδομάδα 
περιθώριο εγγράφως όμως να μας καταθέσουν ποιες πιστεύουν ότι πρέπει να είναι οι απόψεις του 
Δήμου για τα θέματα. Προσωπικά πιστεύω ότι ο Δήμος μας πρέπει να μείνει κυρίως στα θέματα που 
αφορούν την περιοχή μας σχετικά με το Π.Δ. και δεν έχουμε λόγο τώρα να εμπλακούμε εμείς στο αν 
πρόκειται να γίνει επέκταση του ΚΥΤ ή αν πρέπει να γίνει Νεκροταφείο στην Ηλιούπολη, στην 
Αργυρούπολη και στον Αλιμο. Νομίζω ότι αυτό και να το κάνουμε δεν αφορά το Δήμο μας, έτσι;  
 Κάποιο μικρόφωνο είναι ανοιχτό και κάνει φασαρία. Ο κ. Σιαμάνης έχει ανοιχτό μικρόφωνο. 
 Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κοιτάξουμε τα του οίκου μας. Δηλαδή εδώ που 
γειτονεύουμε με το βουνό και να κοιτάξουμε τα θέματα απέναντι στην Κατεχάκη, στην 
Κανελλοπούλου που έχουμε, να κοιτάξουμε ενδεχομένως τα θέματα με τα δύο Κοιμητήριά μας, που 
πρέπει να μας τα παρουσιάσουν με τις σωστές, με τα σωστά στρέμματα όπως είναι και βέβαια 
υπάρχει και το θέμα του Μπάντμιντον που θεωρώ ότι ο αγαπητός συνάδελφος θα θέλει να θίξει. Δεν 
νομίζω ότι ειναι θέμα του Παπάγου-Χολαργού αυτή τη στιγμή να πάρουμε θέση για το Μπάντμιντον. 
Καλό θα ήταν να μην υπήρχε, όπως και να 'χει όμως, σήμερα υπάρχει ένα κτίριο που είναι 
Μπαντμιντον. Νομίζω ότι το να το προασπίσουμε να γίνονται μόνον πολιτιστικές εκδηλώσεις εκεί και 
να έχει μόνον θέματα πολιτισμού, δεν είναι κάτι τόσο πολύ, εν πάση περιπτώσει, επιβαρυντικό για 
την περιοχή, έτσι;  
 Οπως και να έχει όμως, ξαναλέω, να δεχθούμε τις απόψεις όλων των παρατάξεων μέχρι την 
επόμενη Τετάρτη και μέχρι την Παρασκευή να κάτσει ο Γενικός Γραμματέας να κάνει μια συρραφή, 
να επικοινωνήσει με τους επικεφαλής και μαζί να γράψουν ένα κείμενο το οποίο θα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Η κα Σιώτου τι θέλει, ερώτηση;  
ΖΗΚΑΣ: Κι εγώ ερώτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση, μετά. Ωραία. Αλλος ερώτηση εκτός του κ. Ζήκα; Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Τα θέματα που νομίζω ότι αφορούν το Δήμο μας είναι αρκετά και δεν είδα τουλάχιστον, 
εκτός εάν μου διέφυγε, αν υπάρχει στις εισηγήσεις εισηγητικό κείμενο από την πλευρά της Δημοτικής 
Αρχής σχετικά με τη μελέτη. Αν υπάρχει και μου διέφυγε, θα ήθελα να μου το επισημάνετε ποιο 
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αρχείο είναι για να το δω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε βάλει χθες ένα εισηγητικό κείμενο, κ. Ζήκα, όπως βάλαμε και το κείμενο της 
Επιτροπής Αγώνα. Προσθέσαμε δύο καινούρια κείμενα, σας ήρθε και ένα ημέιλ αν δεν κάνω λάθος, 
έτσι;  
ΖΗΚΑΣ: Σε μένα δυστυχώς δεν ήρθε ούτε η πρόσκληση ούτε το link ούτε ότι μπήκαν δύο καινούρια 
κείμενα, αλλά θα έπρεπε να επισημαίνεται... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, άμα μπείτε μέσα στο e-Δημοτικός πάντως σας έχει έρθει.  
ΖΗΚΑΣ: Στο e-δημοτικός μπήκαν τα κείμενα. Για την πρόσκληση έχετε δίκιο, κ. Ζήκα, και για το link, 
ναι και σας το είπα κι εγώ, στη λίστα αποστολής εκ παραδρομής και σας ζητώ και συγγνώμη για το 
θέμα αυτό, αλλά για τα εισηγητικά σημειώματα είναι όλα στο e-δημοτικός. Δεν έρχονται με μέιλ, με 
τον κωδικό σας.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή είναι πάρα πολλά αρχείο, ποια είναι τα συγκεκριμένο, το νούμερο του αρχείου, 
γιατί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας το στείλουμε με ημέιλ, θα σας το στείλουμε με ημέιλ. 
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Οι ερωτήσεις οι δικές μου είναι όσον αφορά, παραδείγματος χάριν, προτείνετε σε 
αντίθεση με ό,τι προέβλεπε το σχέδιο γενικής διάταξης, το οποίο καταργείται με την πρόταση την 
καινούρια, τη διατήρηση του ΚΤΕΟ. Λοιπόν, ενώ με βάση το Π.Δ. του 2011, το οποίο κατέπεσε, 
προβλεπόταν με το σχέδιο γενικής διάταξης η απομάκρυνση του ΚΤΕΟ. Εμείς έχουμε πάρει θέση ως 
Δημοτικό Συμβούλιο για την απομάκρυνσή του, είχαμε κάνει και επαφές με την Περιφερειακή Αρχή 
την προηγούμενη, ζητώντας την απομάκρυνση του ΚΤΕΟ.  
 Ποια είναι η θέση μας γι' αυτό το ζήτημα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ιδια είναι η θέση μας, κ. Ζήκα, θα αλλάξουμε θέση; Τι λέτε;  
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Δεν το ξέρω, γιατί δεν έχω δει και το κείμενο το εισηγητικό. 
 Δεύτερον, το θέμα του Μπάντμιντον, υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, το 
οποίο το χαρακτηρίζει ως ασύμβατη χρήση για πολύ συγκεκριμένους λόγους, να μην τρώω το χρόνο 
τώρα να τους αναπτύξω. Δεν είναι, λοιπόν, ότι επειδή υφίσταται. Επειδή υφίσταται, κακώς 
υφίσταται. Θα έπρεπε, λοιπόν, με δεδομένη αυτή την απόφαση η θέση της Δημοτικής Αρχής να είναι 
ανάλογη.  
 Τρίτον, υπάρχει η πρόθεση της εγκατάστασης στο πρώην κτίριο Ιππασίας, της Γενικής 
Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας, το οποίο επίσης θα επιβαρύνει και γενικότερα αλλοιώνεται ο 
πυρήνας του δάσους, η ζώνη Δ1, δημιουργώντας όλες αυτές τις νησίδες Δ2 με τις κοινωφελείς 
χρήσεις και έτσι δεν έχουμε πλέον αυτό το οποίο αρχικά είχε σχεδιαστεί από τις μελέτες του 
Πολυτεχνείου για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή έτσι όπως προβλεπόταν από τα σχέδια γενικής 
διάταξης. Εξακολουθούμε ως Δημοτική Αρχή και ως Δήμος να στηρίζουμε το σχέδιο το αρχικό του 
Π.Δ. του '11; Γιατί το Π.Δ. του '11 δεν κατέπεσε επειδή ήταν ασύμβατο. Κατέπεσε επειδή δεν υπήρχε 
η μελέτη. Η συγκεκριμένη μελέτη ουσιαστικά αναιρεί τα θετικά στοιχεία του Π.Δ. του '11 και 
λειτουργεί σε πλήρη αντίθεση με ό,τι ήταν οι στόχοι του Π.Δ. του '11.  
 Η συρρίκνωση της ζώνης απόλυτης προστασίας, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Δεν αφορά 
μόνον κάποιους Δήμους, αφορά και εμάς. Το να συρρικνώνεται η Α ζώνη απόλυτης προστασίας είναι 
ένα σοβαρό ζήτημα. Το να επεκτείνεται η γεωργική χρήση τη στιγμή που υπάρχει πληθώρα 
εκτάσεων στα Μεσόγεια και μάλιστα σε υψόμετρα 200 ή 250 μέτρων, όπως εισηγείται η μελέτη, είναι 
πράγματι παράλογο και ασύμβατο με τη λογική που ακολουθούσε το Π.Δ. του '11. 
 Λοιπόν, σ' αυτά τα ζητήματα, θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρχουν τοποθετήσεις από την 
πλευρά και της Δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος άλλος; Ναι, άλλος; Ερωτήσεις; Οχι. Δήμαρχε, θέλετε να κάνετε κάποια 
τοποθέτηση τώρα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να πω ότι σε όλα αυτά που ανέφερε ο Περικλής, η Δημοτική Αρχή το έχει δείξει 
έτσι κι αλλιώς και στο παρελθόν, δεν αλλάζει τις απόψεις της. Είναι σταθερή σε ό,τι πίστευε τα 
προηγούμενα χρόνια. Αρα, εξακολουθούμε και πιστεύουμε ότι πρέπει να φύγει το ΚΤΕΟ από τη 
συγκεκριμένη περιοχή και δεν έχει κανένα θέμα η λειτουργία και κακώς συνεχίζει τη λειτουργία του, 
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το έχουμε πει και στην Περιφερειακή Αρχή... (Διακοπή εγγραφής, πρόβλημα σύνδεσης; 
ηχογράφησης;) 
ΖΗΚΑΣ: ....αυστηροποίηση του καθεστώτος προστασίας τόσο για την ζώνη απολύτου προστασίας 
όσο και για την περιφερειακή ζώνη, κυρίως μέσα από τη μείωση των επιτρεπόμενων χρήσεων, την 
αύξηση της αρτιότητας και την κατάργηση των παρεκκλίσεων.  
 Αυτός είναι ο πρώτος στόχος που έθετε το Π.Δ. του '11 και που θα έπρεπε να τον έχει σαν 
κορωνίδα η νέα μελέτη, γιατί υποτίθεται ότι η μελέτη ήταν για να στηρίξει το Π.Δ. αυτό, την έλλειψη 
που δεν υπήρχε η μελέτη και όχι να το ακυρώνει.  
 Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι σε όλη την έκταση του Υμηττού νομιμοποιεί όλες τις παρεκκλίσεις 
και προτείνει και καινούριες. Και αφήνει ανοιχτά όλα τα ζητήματα με την εκπόνηση των Ειδικών 
Χωρικών Σχεδίων που προτείνει, που κανείς δεν ξέρει τι θα προβλέπουν. Εισηγείται δηλαδή κάτι το 
οποίο είναι εντελώς άγνωστο με ποιους όρους θα υλοποιηθεί στο μέλλον. Ακόμα και αν υποθέταμε 
δηλαδή ότι εγκρίνεται αυτό το ΠΔ έτσι όπως το εισηγείται η μελέτη, δεν ξέρουμε τι θα μας 
ξημερώσει στη συνέχεια, που θα έπρεπε να είναι σαφές με την ολοκλήρωση αυτής της μελέτης και 
την ψήφιση του Π.Δ. το τι πρόκειται να γίνει. 
 Εδώ, λοιπόν, θα έχουμε, αν υποθέταμε ότι εγκρινόταν έτσι ακριβώς όπως εισηγείται η μελέτη, 
θα έχουμε ένα περιβάλλον και ένα μέλλον παντελώς αβέβαιο για το τι θα προκύψει. Αντιθέτως, 
στρωμμένο για όλες τις επιβουλές και όλες τις βλέψεις από τα διάφορα συμφέροντα ή αν θέλετε 
ακόμα ακόμα και τις ανάγκες που υπάρχουν, οι οποίες επιχειρείται να καλυφθούν με τον τρόπο που 
καλύπτονταν οι ανάγκες όλα τα προηγούμενα χρόνια: εις βάρος του ορεινού όγκου του Υμηττού.  
 Αυτό ως μία γενική διαπίστωση. Από 'κει κι έπειτα, εμείς ως Δήμος έχουμε τα θέματα 
καταρχήν που είπα και πριν, δεν είναι απλώς στα όριά μας. Το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή είναι 
βασικό ζήτημα για μας. Είμαστε ένας από τους Δήμους στα όρια των οποίων βρίσκεται. Το τι θα 
συμβεί, λοιπόν, στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή μας αφορά άμεσα και πρέπει να έχουμε και λόγο. 
Υποτίθεται ότι και στον φορέα διαχείρισης θα συμμετέχουμε ως Δήμος.  
 Αρα, λοιπόν, οτιδήποτε πρόταση αφορά το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή που επιδεινώνει ό,τι 
προέβλεπε το σχέδιο γενικής διάταξης του προηγούμενου Π.Δ., θα έπρεπε μας βρίσκει αντίθετους. 
Θα πρέπει να είμαστε θετικοί σε ό,τι καλύτερο προτείνεται. Αλλά εδώ δυστυχώς δεν προτείνεται κάτι 
καλύτερο. Δεν υπάρχει ένα στοιχείο από τη μελέτη το οποίο να συνηγορεί θετικά. Αντίθετα, έχει 
αλχημείες. Δηλαδή, με τη μεταφορά των αδόμητων εκτάσεων της Πανεπιστημιούπολης και της 
Πολυτεχνειούπολης από το ζώνη Δ2 που ήταν πριν στη ζώνη Δ1 για να εμφανιστεί αύξηση της ζώνης 
Δ1, το οποίο είναι για τρικ. Οι συγκεκριμένες εκτάσεις έτσι κι αλλιώς δεν επρόκειτο να 
χρησιμοποιηθούν. Είναι εκτάσεις αδόμητες και κατά κύριο λόγο δασικές. Αντιθέτως, φεύγουν από τη 
ζώνη Δ1 εκτάσεις για κοινωφελείς χρήσεις, οι οποίες είναι πάρκινγκ, το καινούριο κτίριο της ΕΥΠ που 
ενδεχομένως θα οικοδομηθεί έτσι όπως είναι ο σχεδιασμός, το κτίριο το καινούριο που θα κτιστεί της 
ΕΤΑΔ, η διατήρηση του Μπάντμιντον...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, η ΕΤΑΔ, τι κτίριο;  
ΖΗΚΑΣ: Σε ένα, τώρα δεν έχω  πρόχειρο αυτή τη στιγμή να σας πω τον κωδικό, γι' αυτό θα έπρεπε 
να έχουμε τον χρόνο να σας δείξω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν νομίζω, δεν νομίζω ότι αυτό ισχύει πάντως. Συγγνώμη που διέκοψα, αλλά επειδή 
... 
ΖΗΚΑΣ: Αν μου δώσετε λίγο χρόνο θα σας πω ακριβώς ποιο είναι το κτίριο το οποίο το προβλέπει 
για κτίριο διοίκησης. Είναι στα όρια δηλαδή με το νοσοκομείο. 
 Εν πάση περιπτώσει, η όλη πρόταση αλλοιώνει δραστικά αυτό το σχεδιασμό ο οποίος υπήρχε 
για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή έτσι όπως είχε καταγραφεί από το σχέδιο γενικής διάταξης.  
 Ενα άλλο θέμα το οποίο επίσης μας αφορά και δεν είναι μονάχα σε σχέση με τη μελέτη, έχει 
να κάνει και με το νόμο που προβλέπει την προσωρινή λειτουργία των σταθμών μεταφόρτωσης και 
αφορά το δικό μας σταθμό μεταφόρτωσης, ο οποίος εμείς σχεδιάζουμε, ψηφίσαμε την ένταξη στα 
κονδύλια για την ίδρυση πρασίνου σημείου και τις υποδομές στο συγκεκριμένο σταθμό, τη στιγμή 
που αυτό είναι όλο προσωρινό με βάση το νόμο και ό,τι εισηγείται η μελέτη. Και το λέω αυτό χωρίς 
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να συμφωνώ στο ότι θα πρέπει να διατηρηθούν όλοι οι σταθμοί μεταφόρτωσης. Ο δικός μας 
σταθμός μεταφόρτωσης έχει μία ιδιαιτερότητα σημαντική. Δεν βρίσκεται στον ορεινό όγκο, δεν 
βρίσκεται στη ζώνη Α ή στη ζώνη Β, βρίσκεται στη ζώνη Δ1 και θα έπρεπε από την πλευρά του 
Δήμου μας να ζητηθεί, το οποίο αναφέρεται και στη μελέτη, ο αποχαρακτηρισμός της συγκεκριμένης 
έκτασης, ώστε να διατηρηθεί ο σταθμός και μάλιστα για διαδημοτική χρήση. Και αυτό γιατί το 
συγκεκριμένο σημείο οριοθετείται από τον ορεινό όγκο και από την περιφερειακή Υμηττού και από τη 
Λεωφόρο Κατεχάκη και δημιουργεί ιδιαίτερες συνθήκες. 
 Θα έπρεπε, λοιπόν, για να μην βρεθούμε ξαφνικά με βάση ακόμα και το ότι, με βάση τις 
υποχρεώσεις που έχουμε από την Ευρωπαϊκή Ενωση για την κατάργηση ουσιαστικά των σταθμών 
μεταφόρτωσης, γιατί έτσι θα έπρεπε. Θα έπρεπε να μην υπάρχει σταδιακά η ανάγκη για σταθμούς 
μεταφόρτωσης με βάση την ανακύκλωση, τη διαλογή στην πηγή και μια σειρά άλλα μέτρα που θα 
έπρεπε να ληφθούν. Θα χρειαζόμαστε όμως πάντα ένα σημείο για τη διαχείριση των ανακυκλώσιμων 
υλικών. Εκεί λοιπόν θα έπρεπε να έχουμε αυτή τη δυνατότητα σ' αυτό το σημείο, στην προοπτική 
του να καταργηθεί ο σταθμός μεταφόρτωσης και να δημιουργηθεί κέντρο διαχείρισης των 
ανακυκλώσιμων υλικών, το οποίο με βάση και τη μελέτη και έτσι όπως είναι το άρθρο του 
προηγούμενου νόμου που στηρίζεται η μελέτη, αυτό ουσιαστικά καταργείται. 
 Προφανώς, η διατήρηση των δύο Νεκροταφείων και η οριοθέτησή τους είναι θετική. Δεν 
ξέρω εάν η έκταση η οποία αποτυπώνεται στη μελέτη είναι ορθή ή όχι, έτσι όπως αποτυπώνεται θα 
έπρεπε, δεν ξέρω αν αναφέρεται στην εισήγηση που είπατε ότι έχετε στείλει, είναι ένα σημείο το 
οποίο θα πρέπει να το διευκρινίσουμε και βέβαια δεν ξέρω αν είδατε και τα δημοσιεύματα τις 
στοχεύσεις κάποιων να βάλουν φωτοβολταϊκά στον Υμηττό, να βάλουν ανεμογεννήτριες στον 
Υμηττό. Υπάρχουν δηλαδή σχεδιασμοί από εταιρείες οι οποίες πιέζουν να αλλάξει εντελώς αυτό που 
ξέρουμε ως Υμηττός.  
 Αν αφήσουμε, λοιπόν, τα περιθώρια, περιοριζόμενοι μόνο σε τοποθέτηση μόνο για την αυλή 
μας, ας το πω έτσι, ουσιαστικά αφήνουμε ανενόχλητα τα συμφέροντα εκείνα που επιδιώκουν την 
εγκατάσταση ενεργειακών πάρκων στις εκτάσεις της απόλυτης προστασίας του Υμηττού, που θα 
έπρεπε να είμαστε κάθετα αντίθετοι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Ζήκα;  
ΖΗΚΑΣ: Θα μπορούσα να μιλάω για ώρα, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα, αλλά θα έπρεπε να τα 
δούμε όλα αυτά έχοντας τον χάρτη μπροστά μας για να σας δείξω πραγματικά το πόσα θέματα 
σοβαρά μας αφορούν ουσιαστικά, αν όχι επειδή είναι στη γειτονιά μας, επειδή είναι στην ευρύτερη 
περιοχή και στον Υμηττό. Αλλά, δυστυχώς, η μη ύπαρξη του χάρτη μου αφαιρεί αυτή τη 
δυνατότητα. Περιορίζομαι σ' αυτά που είπα μέχρι στιγμής και βλέποντας στη συνέχεια την 
παρέμβαση ποια θα είναι.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πρώτα απ' όλα να πιαστώ από το τελευταίο που είπε ο Περικλής, γιατί όπως θα 
θυμάστε η παρουσίαση της ΣΜΠΕ έγινε στον Δήμο μας, έγινε πάνω στο πυροφυλάκιο, στην 
υδατοδεξαμενή που έχουμε. Εκεί ακριβώς ήταν ξεκάθαρος ο Υπουργός ότι σε καμία περίπτωση δεν 
θα βάλουμε ανεμογεννήτριες, γιατί κάποιος αναφέρθηκε, ρώτησε, από το κοινό από κάτω που ήταν 
και ήταν ξεκάθαρος και είπε σε καμία περίπτωση δεν προτείνουμε ανεμογεννήτριες να μπουν στον 
Υμηττό. Οπότε, μπορεί να είναι πρόταση από κάποιον φορέα ή από κάποια ομάδα ανθρώπων, αλλά ο 
Υπουργός ήδη διαφωνεί.  
 Δεύτερον, τα μισά πράγματα που αναφέρθηκε ο κ. Ζήκας, είναι μέσα στην εισήγηση που 
έχουμε στείλει. Είναι τα δύο τελευταία αρχεία που έχουν μπει στο συγκεκριμένο θέμα, αν δεν κάνω 
λάθος 236Α και 236Β, κάπως έτσι τα αναφέρουμε και για το ΣΜΑ αναφέρουμε μέσα ξεκάθαρα, είναι 
η παρατήρησή μας 7, κ. Ζήκα, που αναφέρουμε όλα αυτά σ' αυτά τα οποία αναφερθήκατε, αλλά και 
άλλες παρατηρήσεις τις οποίες είπατε. 
 Εγώ για να κλείσουμε το θέμα, κ. Πρόεδρε, εκτός αν θέλει κάποιος άλλος να τοποθετηθεί 
δημοτικός σύμβουλος, νομίζω οτι μπορούμε να δώσουμε ένα περιθώριο μιας βδομάδας, μέχρι την 
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επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου να μας αποστείλουν όλες οι δημοτικές παρατάξεις κα όλοι οι 
δημοτικοί σύμβουλοι ή όποιοι εν πάση περιπτώσει θέλουν τις παρατηρήσεις τους, τις προτάσεις τους, 
όχι κείμενο διαλογικό ή έτσι, φανταστικό ή πώς θα θέλαμε ή πώς περιγράφουμε. Συγκεκριμένα 
πράγματα, συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες παρατηρήσεις που πιστεύω ότι ως Δήμος πρέπει 
να καταθέσουμε γιατί σίγουρα, διαφορετικά να το καταθέσει, το καταλαβαίνετε, ένας Δήμος 
ολόκληρο το κείμενο, διαφορετικά να το καταθέσει μόνη της η κάθε δημοτική παράταξη. Και αφού 
λάβουμε αυτές τις παρατηρήσεις, να επικοινωνήσουμε με τους επικεφαλής και να πούμε τι κάνουμε 
δεκτό,  τι δεχόμαστε, τι δεν δεχόμαστε, τι μπορούμε να προχωρήσουμε, έτσι ώστε να βγεί ένα 
συνολικό κείμενο από το Δήμο. Και θα γραφτεί απόφαση βεβαίως μετά, αφού λάβουμε και αφού στα 
εισηγητικά μας βάλουμε αυτούσια όλα τα κείμενα που θα μας στείλουν. Ο,τι κείμενο μας στείλετε 
μπορούμε να το βάλουμε σαν εισήγηση μέσα στο συγκεκριμένο θέμα, βέβαια το αποφασιστικό θα 
είναι αυτό το οποίο θα αποφασίσουμε να καταθέσουμε.  
 Αυτό προτείνω, κ. Πρόεδρε. Οπότε, έχετε περιθώριο μια βδομάδα, κ. Ζήκα, να κάνετε 
οποιαδήποτε παρατήρηση και οποιοσδήποτε άλλος θέλει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολοκληρώσαμε και τη συζήτηση - ναι;  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, θα ήθελα πάλι το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Βεβαίως.  
ΖΗΚΑΣ: Σε σχέση με τις ανεμογεννήτριες, υπάρχει προσφυγή από εταιρεία η οποία ενδιαφερόταν 
για πιλοτική εγκατάσταση στον Υμηττό, η οποία συζητήθηκε στο ΣτΕ, θα σας στείλω την περίληψη 
αν θέλετε της απόφασης του ΣτΕ, η οποία είναι μεν απορριπτική στην προσφυγή που έχει καταθέσει 
η συγκεκριμένη εταιρεία, αλλά αφήνει ανοιχτό το ζήτημα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε τι οικόπεδο, συγγνώμη κ. Περικλή, σε οικόπεδο ποιανού; Δηλαδή, ποιος είναι ο 
ιδιοκτήτης του χώρου;  
ΖΗΚΑΣ: Δεν υπάρχει αναλυτική δημοσίευση της απόφασης, υπάρχει η περίληψη στην ιστοσελίδα 
του Συμβουλίου της Επικρατείας, θα σας στείλω την περίληψη για να δείτε τις επιδιώξεις και τις 
στοχεύσεις οι οποίες υπάρχουν. Αλλά είναι ανησυχητικό το ότι εισηγητής του ΣτΕ λέει ότι επαφίεται 
στην Δημόσια Διοίκηση αν θα επιτρέψει κάτι τέτοιο ή όχι και θα καθορίσει τους όρους.  
 Θα σας στείλω λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη που παρεμβαίνω εδώ, συγγνώμη που παρεμβαίνω. Το κομμάτι με τις 
ανεμογεννήτριες δεν υφίσταται, δεν μπορεί να μπει, στην πρωτεύουσα της χώρας δεν μπαίνουν 
ανεμογεννήτριες κοντά σε πόλεις, έτσι κι αλλιώς. Αυτό είναι γεγονός. Είναι το ένα εμπόδιο. Το 
δεύτερο εμπόδιο είναι ότι, αυτό που πήγε να πει ο Δήμαρχος ότι πρέπει να είναι ξεκαθαρισμένη η 
ιδιοκτησία του εδάφους που θα μπουν οι ανεμογεννήτριες. Αρα, κανένας Δήμος δεν συναινεί ή το 
Δημόσιο και το τρίτο είναι αυτό που λες εσύ Περικλή, ότι επαφίεται στη Δημόσια Διοίκηση. Δεν θα 
δώσει το Υπουργείο και η ΡΑΕ άδειες για ανεμογεννήτριες μέσα στην Αθήνα. Είναι ένα έργο που δεν 
μπορεί να γίνει για τους τρεις λόγους που σας ανέφερα τώρα. Οπότε, δεν τίθεται θέμα. Το πιο πολύ 
πρόβλημα που μπορεί να γίνει και πρέπει να είμαστε... είναι για τη νομιμοποίηση κάποιων 
κατασκευών και για θέματα που έχουν σχέση με κάποιους τέτοιους χώρους που θέλουν να 
νομιμοποιηθούν πιο πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και, εν πάση περιπτώσει, να το κάνουμε σαν παρατήρηση ότι είμαστε εναντίον 
οποιασδήποτε τοποθέτησης τέτοιου είδους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σαφέστατα είμαστε εναντίον και το λέω για να καθησυχάσω και τον Περικλή ότι 
δεν είναι κάτι εύκολο. Χρειάζονται τρεις παράμετροι που δεν είναι εύκολο να τις πετύχει κάποιος. 
Αυτό. Συγγνώμη για τη διακοπή, ήθελα μόνον έτσι να κάνω μια παρέμβαση.  
 Ελα, Περικλή.  
ΖΗΚΑΣ: Εντάξει, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Θα καταθέσουμε εγγράφως τις προτάσεις μας, να 
δω και το εισηγητικό κείμενο από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής και βλέπουμε στη συνέχεια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Είχαμε μια εποικοδομητική συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, δεν μου απάντησε ο Δήμαρχος κι εμένα ποιο είναι το εισηγητικό ή να μου το 
στείλει σε ημέιλ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας το στείλει σε μέιλ ο Δήμαρχος. Θα το στείλει με μέιλ προς όλους.  
 κ. Πουρνάρα, σημειώστε αν θέλετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτου, σας απάντησα, πάλι ή δεν με ακούτε ή δεν με προσέχετε. Είναι τα δυο 
τελευταία αρχεία που μπήκαν στο συγκεκριμένο θέμα και είπα και νούμερο 236Α και 236Β είπα αν 
δεν κάνω λάθος. Μάλλον δεν με προσέχετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά σας παρακαλεί η κα Σιώτου όπως θα το στείλουμε στον κ. Ζήκα, να της το 
στείλουμε και επειδή μάλλον δεν θα τα βρήκε στο e-δημοτικός, να τα στείλουμε και στην κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οκέι, θα τα βρω, θα τα βρω. Για κάποιο λόγο δεν το άκουσα. Θα τα βρω, εννοείται. 
Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, κ. Πουρνάρα, σημειώστε και την κα Νικάκη, έχει στείλει εγγράφως 
ημέιλ ότι είναι παρούσα και υπερψηφίζει και το 1ο θέμα.  
 Οπότε, είχαμε μία εποικοδομητική συνεδρίαση, εύχομαι να μην κάνουμε πολλές τέτοιες ως το 
τέλος του 2020.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, απλά πριν λήξετε τη συνεδρίαση στο συγκεκριμένο θέμα θα στείλουμε 
κάποιες παρατηρήσεις, οπότε θα πρέπει οι δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν και μια ψήφο για τις 
παρατηρήσεις που θα ολοκληρώσουμε και θα στείλουμε, έτσι; Είτε θα επικοινωνήσετε μετά μαζί τους 
αφού ολοκληρωθεί το κείμενο, είτε θα ψηφίσουν σήμερα; Δεν ξέρω, πάντως κάτι θα πρέπει να 
υπάρχει έτσι ώστε να μπορεί να γραφτεί και μια απόφαση μεθαύριο να βγουν οι παρατηρήσεις του 
Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού επί του σχεδίου της στρατηγικής μελέτης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, να προτείνω κάτι; Εχετε δίκιο σ' αυτό που λέτε, απλά επειδή ακόμα δεν 
έχει διαμορφωθεί το τελικό σχέδιο, νομίζω θα βρω εγώ μία φόρμουλα, όταν γίνει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να επικοινωνήσετε, εάν το συμφωνούν οι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν έχω 
πρόβλημα, όταν επικοινωνήσετε με όλους, αφού το συμφωνούν να περάσουμε όλες τις 
παρατηρήσεις όλων που θα στείλουν και να καταλήξουμε σε ένα κείμενο που θα το στείλουμε στους 
δημοτικούς συμβούλους που θα μας πουν τότε την ψήφο τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορθόν, ορθόν. Μόλις τελειώσει και ο κ. Μαυρικάκης τη συρραφή όλων των 
παρατηρήσεων και των προτάσεων, θα καταλήξουμε σε ένα τελικό κείμενο και θα γίνει έτσι.  
 Ωραία, σας ευχαριστώ όλους. Η συνεδρίαση λύεται, θα τα πούμε τώρα σε κάποια συνεδρίαση 
εντός του μήνα Σεπτεμβρίου. Καλή συνέχεια και καλές διακοπές σε όσους συνεχίζουν ακόμα. 
 --------------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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