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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, Αθανασάκου - Μουντάκη Μαρία, Υφαντής Μιχάλης, Βεντουζά - Παπανικολάου 
Ειρήνη, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Κούτρας Αθανάσιος, Χατζής Μιχάλης, Τράκας Μιχάλης, Σιαμάνης 
Βασίλειος, Βαλυράκης Αθανάσιος, Πετράκης Χρήστος, Νικάκη Βικτωρία (Βίκυ), Δημητριάδου - 
Καρασιμοπούλου Μαρία, Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Ρουφογάλη Δήμητρα (Μιμή), Τούτουζας 
Δημήτριος, Ανυφαντής Γεώργιος, Αυγερινός Γεώργιος, Κανάκης Νικήτας, Καραγιάννης Νικόλαος, 
Σιώτου Μαρία, Χαμηλοθώρη - Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Στάικος Χαράλαμπος, Ρίζος Λουκάς, 
Ρεκλείτης Αντώνιος, Ρεμούνδος Γεώργιος,  
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Παρίση (Χρύσα) Χρυσούλα, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Ζήκας 
Περικλής. 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Παραλαβή και έγκριση Β2 Φάσης της μελέτης "Γενικό Πολεοδομικο Σχέδιο (ΓΠΣ) 

εντός των διοικητικών ορίων Κοινότητας Παπάγου" και επικαιροποίηση των 
προτεινόμενων χρήσεων γης σύμφωνα με το νέο Π.Δ/γμα 59/2018 "Κατηγορίες και 
περιεχόμενο χρήσεων γης". 

 
ii. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
2. Επικαιροποίηση της υπ' αρ. 173/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη 

συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Σύμφωνο των Δημάρχων. 
3. Εγκριση της υπ' αρ. 5/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το 

Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την 
κωδική ονομασία "ΙΟΛΑΟΣ" του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
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iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
4. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) - Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν 
με το Ν. 4683/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.  

5. Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) 
με την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού. 

6. Εγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.  
7. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 
 
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
8. Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
9. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

- Κοινότητα Παπάγου 
α. Μοσχοπόλεως 1. 
β. Νικομηδείας (έναντι Κυδωνιών 7). 
γ. Σαρανταπόρου 105. 
- Κοινότητα Χολαργού 
α. Αγ. Γερασίμου 5. 
β. Β. Μελά 38. 
γ. Δεδούση 42. 
δ. Φανερωμένης 22. 

 
vi. ΓΕΝΙΚΑ 
10. Εγκριση της υπ' αρ. 27/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 

αίτημα απαγόρευσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (επί της 
οδού Βλαχάβα). 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Ας πάρουμε τις παρουσίες. 
 Δημήτριος Οικονόμου απών. Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη παρούσα. Νικόλαος Κουκής 
παρών. Χρυσούλα Παρίση απούσα δικαιολογημένη. Μιχάλης Υφαντής απών. Ειρήνη Βεντουζά-
Παπανικολάου παρούσα. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος παρών. 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. Δημήτρα (Μιμή) Ρουφογάλη παρούσα. Γεώργιος Πολύδωρας παρών. 
Δημήτριος Τούτουζας παρών. Γεώργιος Ανυφαντής απών. Μόλις προσήλθε και ο κ. Οικονόμου. 
Γεώργιος Ανυφαντής απών. Παναγιώτης Δεμέστιχας απών. Γεώργιος Αυγερινός παρών. Βάνα  
Ρετσινιά παρούσα. Νικήτας Κανάκης παρών. Νικόλαος Καραγιάννης παρών. Μαρία Σιώτου παρούσα. 
Αναστασία Χαμηλοθώρη παρούσα. Κωνσταντίνος Τίγκας απών. Χαράλαμπος Στάικος παρών. Λουκάς 
Ρίζος παρών. Αντώνιος Ρεκλείτης παρών. Γεώργιος Ρεμούνδος απών. Περικλής Ζήκας απών. Και είναι 
και παρούσες οι πρόεδροι του Χολαργού και του Παπάγου των Κοινοτήτων, Αικατερίνη Γκούμα και 
Μαρία Δημάκου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχουμε απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Βλέπω και 
τον κ. Χατζή, καλησπέρα. Είναι παρών και ο κ. Χατζής. Ο κ. Οικονόμου παρών. Οπότε, μετά από 
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καιρό ξαναβρισκόμαστε στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου για να κάνουμε την τακτική 
συνεδρίαση όλοι μαζί από κοντά. Βλέπω ότι όλοι όσοι είμαστε εδώ είμαστε καλά πιστεύω, πιστεύω 
όλοι να μην είχαμε κάποιο πρόβλημα υγείας σχετικά με το γεγονός που επικράτησε τον τελευταίο 
καιρό όχι μόνο στη χώρα μας αλλά παγκοσμίως με τον covid και για τα οικεία πρόσωπά σας εύχομαι 
το ίδιο, να μην είχαν κάποια ζητήματα και να μην έχετε κι εσείς και οι οικογένειές σας μελλοντικά. 
 Είμαι υποχρεωμένος να εκφωνήσω όλες τις αποφάσεις που πήραμε στις προηγούμενες 
συνεδριάσεις τις οποίες δεν κάναμε εδώ πέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο αλλά κάναμε είτε δια 
περιφοράς είτε μέσω τηλεδιάσκεψης. Οπότε, θα καταχραστώ λίγο από το χρόνο της σημερινής 
συνεδρίασης διότι πρέπει υποχρεωτικά να τις αναγνώσω. 
 3η τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς, 17 Μαρτίου του 2020.  
 Απόντες ο κ. Κανάκης και ο κ. Ζήκας.  
 Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα ήταν η Στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού και 
παραρτήματος του 1ου-2ου-6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στο ακίνητο που θα επιλεγεί κατά τη 
διενεργούμενη μειοδοτική δημοπρασία μίσθωσης ακινήτου για τη στέγαση αιθουσών Νηπιαγωγείου 
και Δημοτικού Σχολείου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και ορισμός των μελών της επιτροπής 
καταλληλότητας. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, δεν θα πω αυτούς που το ψηφίσανε γιατί είναι πολλοί, θα 
πω αυτούς που δεν ψήφισαν υπέρ. Λευκό ψήφισε ο κ. Τίγκας, ο κ. Ρίζος, ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. 
Ρεμούνδος. Υπέρ της εισήγησης ψήφισε και η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού κα Γκούμα.  
 Η τακτική ημερήσια διάταξη. Προσήλθε και ο κ. Υφαντής. 
 Θέμα 1ο: Επικύρωση του υπ' αρ. 1/2020 πρακτικού.  
 Πέρασε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ανυφαντής και Δεμέστιχας, 
λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιώτου, Χαμηλοθώρη και Τίγκας. 
 Θέμα 2ο: Αίτημα τροποποίησης απόφασης ένταξης δομής "Δομή παροχής Βασικών Αγαθών - 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο του Δήμου Παπάγου Χολαργού" με κωδικό ΟΠΣ 
5003560 στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι κ. Τούτουζας, Ανυφαντής, Δεμέστιχας, 
Αυγερινός, Ρετσινιά. Λευκό ψήφισαν οι κες Σιώτου και Χαμηλοθώρη. 
 Θέμα 3ο: 2η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.  
 Το θέμα πέρασε ομόφωνα. 
 Θέμα 4ο: Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών για το έτος 2020. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι κ. Ανυφαντής, 
Δεμέστιχας, Ρετσινιά. 
 Αυτά ως προς την 3η συνεδρίαση που κάναμε στις 17 Μαρτίου του 2020. 
 4η τακτική συνεδρίαση, δια περιφοράς κι αυτή, 10 Απριλίου του 2020. Απόντες: 
Δημήτριος Τούτουζας, Γιώργος Ανυφαντής, Παναγιώτης Δεμέστιχας, Γεώργιος Αυγερινός, Βάνα 
Ρετσινιά, Νικήτας Κανάκης, Νικόλαος Καραγιάννης, Μαρία Σιώτου, Αναστασία Χαμηλοθώρη, Αντώνιος 
Ρεκλείτης, Γεώργιος Ρεμούνδος, Περικλής Ζήκας. 
 Εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα: Εξέταση της υπ' αρ. 5832 αίτησης Νεκτάριου Νικολόπουλου 
και Χριστίνας Νικολοπούλου. 
 Πέρασε κατά πλειοψηφία. Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τίγκας και Ρίζος. 
 Εκτός ημερήσιας διάταξης 2ο θέμα: Ενημέρωση και λήψη απόφασης για την εκμίσθωση και 
λειτουργία του κυλικείου του Δημαρχείου στην Κοινότητα Χολαργού. 
 Πέρασε κατά πλειοψηφία, λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τίγκας και Ρίζος. 
 Στην τακτική ημερήσια διάταξη: 
 Θέμα 1ο: Ενημέρωση για τα μέτρα που είχε λάβει ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού κατά της 
διασποράς του κορωνοϊου. 
 Δεν είναι θέμα που είναι αποφασιστικό, έγινε μόνο ενημέρωση. 
 Θέμα 2ο: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
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(ΙΔΟΧ), διάρκειας τριών (3) μηνών για εποχικές ανάγκες φύλαξης και προστασίας παρυφών Υμηττού, 
λόφου Τσακού και αστικού πρασίνου, καθώς και πυρασφάλειας, σύμφωνα με το Ν. 3584/2007.  
 Ομόφωνα. 
 Θέμα 3ο: Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου 
διάρκειας έως 45 ημερών, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με 
το άρθρο 206 του Ν. 3584/2007, για τη δημιουργική απασχόληση μαθητών. 
 Πέρασε ομόφωνα. 
 Θέμα 4ο: Μέτρα για τις επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν υποχρεωτικά τη 
λειτουργία τους λόγω των μέτρων αποτροπής της διασποράς του κορωνοϊού (covid-19).   
 Πέρασε ομόφωνα.  
 Θέμα 5ο: Εγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων, πρώην 
ΣΑΤΑ.   
 Ομόφωνα. 
 Θέμα 6ο: Εγκριση κανονισμού λειτουργίας Δημοτικής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων.  
 Ομόφωνα. 
 Θέμα 7ο: Εξέταση κοπής δέντρων. Ομόφωνα.  
 5η έκτακτη συνεδρίαση, 4 Μαϊου του 2020. Απών ο κ. Δεμέστιχας. 
 Εκδοση ψηφίσματος για το θάνατο του πρώην Δημάρχου Χολαργού Παναγιώτη Παπαγιάννη. 
Το θέμα πέρασε ομόφωνα.  
 6η τακτική συνεδρίαση, που έγινε με τηλεδιάσκεψη, 13 Μαϊου του 2020. Απών ο κ. Κανάκης. 
 Θέμα 1ο: Επικύρωση του υπ' αρ. 2/2020 πρακτικού συνεδρίασης Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Πέρασε κατά πλειοψηφία, μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιώτου, Χαμηλοθώρη. Λευκό 
ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τίγκας, Ρίζος και Ζήκας. 
 Θέμα 2ο: Ενημέρωση σχετικά με τις ενέργειες που έκανε ο Δήμος στο πλαίσιο των μέτρων 
προφύλαξης κατά της διασποράς του κορωνοϊού. Ενημέρωση μόνον ήταν αυτό. 
 Θέμα 3ο: Ενημέρωση για την ένταξη του Δήμου μας στην υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση 
από το σχολικό έτος 2020-2021. Ενημέρωση μόνο. 
 Θέμα 4ο: Εγκριση κανονισμού λειτουργίας του αυτοτελούς Τμήματος Εσωτερικού Ελέγχου. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ρεκλείτης και 
Ρεμούνδος. Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τούτουζας, Ανυφαντής, Δεμέστιχας, Αυγερινός, 
Ρετσινιά, Τίγκας και Ρίζος. 
 Θέμα 5ο: Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 Πέρασε κατά πλειοψηφία, λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τούτουζας, Ανυφαντής, 
Δεμέστιχας, Αυγερινός και Ρετσινιά. 
 Θέμα 6ο: 3η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020.  
 Πέρασε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τούτουζας, Ανυφαντής, 
Δεμέστιχας, Αυγερινός, Ρετσινιά, Σιώτου, Χαμηλοθώρη. Λευκό ψήφισαν οι σύμβουλοι Τίγκας, Ρίζος, 
Ρεκλείτης, Ρεμούνδος και Ζήκας.  
 Θέμα 7ο: Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού Α' 
τριμήνου 2020. 
 Πέρασε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τούτουζας, Ανυφαντής, 
Δεμέστιχας, Αυγερινός, Ρετσινιά, Σιώτου, Χαμηλοθώρη, Ρεκλείτης και Ρεμούνδος. Λευκό ψήφισαν οι 
δημοτικοί σύμβουλοι Τίγκας, Ρίζος και Ζήκας. 
 Θέμα 8ο: Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρου, Αντιπροέδρου και μελών του 
Διοικητικού Συμβουλίου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής για τη συμμετοχή τους στις 
συνεδριάσεις.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τούτουζας, 
Ανυφαντής, Δεμέστιχας, Αυγερινός, Ρετσινιά, Σιώτου, Χαμηλοθώρη. Κατά τη διαδικασίας της 
ψηφοφορίας οι δημοτικοί σύμβουλοι Αντώνης Ρεκλείτης και Ρεμούνδος δήλωσαν αποχή.  
 Θέμα 9ο: Λήψη απόφασης για την ανάγκη μίσθωσης ακινήτου για την στέγαση 
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παραρτήματος 2ου Νηπιαγωγείου για τα σχολικά έτη 2020-2021 και 2021-2022, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του 4674/2020. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τούτουζας, 
Ανυφαντής, Δεμέστιχας, Αυγερινός και Ρετσινιά.  
 Θέμα 10ο: Προσωρινή παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου για την ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων στο πλαίσιο στήριξης των τοπικών επιχειρήσεων λόγω των μέτρων κατά της 
διασποράς του κορωνοϊού και ορισμός σχετικής επιτροπής. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Σιώτου, 
Χαμηλοθώρη, Ζήκας. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας οι δημοτικοί σύμβουλοι Ρεκλείτης και 
Ρεμούνδος απείχαν. Κατά τη διαδικασία της ψηφοφορίας απουσίαζε και ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Υφαντής. 
 Αυτά ήταν. Εχουμε και μία ακόμα, και την έκτακτη πάλι που είχαμε την απώλεια ενός πρώην 
δημοτικού συμβούλου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, του κ. Παπαδογιωργόπουλου.  
 Το θέμα πέρασε ομόφωνα.  
 Αυτά γίνανε και ψηφίστηκαν κατά την περίοδο που ήμασταν εκτός της αίθουσας εδώ και 
κάναμε όλες τις συνεδριάσεις είτε δια περιφοράς είτε με τηλεδιάσκεψη και προσήλθε και ο κ. 
Ανυφαντής.  
 Εγώ δεν έχω να πω κάτι άλλο. Θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο να κάνει ανακοινώσεις και 
διάφορες ενημερώσεις που πρέπει να σας κάνει, μετά στους Αντιδημάρχους και μετά και σε όποιον 
άλλον επιθυμεί εκτός ημερησίας να θέσει ερωτήσεις, είτε να κάνει ανακοινώσεις από τους επικεφαλής 
ή τους δημοτικούς συμβούλους. Και μετά θα πάμε και στην ημερήσια διάταξη των θεμάτων.  
 Παρακαλώ, επειδή ξέρω όλοι ότι, επειδή έχουμε καιρό να πούμε πράγματα, ότι θέλετε όλοι, 
θα πάρετε όλοι το λόγο, απλά έχουμε την ώρα που μας περιορίζει. Πρέπει την ημερήσια διάταξη όσο 
είναι το δυνατον καλύτερα να την κλείσουμε εντός μίας ώρας, εντάξει; 
 κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλή σεζόν να πω, γιατί ξαναξεκινάμε σε δια ζώσης συνεδριάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
 Θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι πέθανε ο πρώην δημοτικός σύμβουλος Χολαργού 
Γεώργιος Σταυρόπουλος και θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήρια στην οικογένειά του, στους 
οικείους του. Πραγματοποιήθηκε σήμερα η κηδεία, ήταν δημοτικός σύμβουλος στα αρχικά χρόνια, αν 
δεν κάνω λάθος μετά την μεταπολίτευση.  
 Επίσης, ήθελα να σας ενημερώσω ότι σήμερα είχαμε δύο πολύ σημαντικές συναντήσεις ως 
Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ. Συναντηθήκαμε το πρωί με τον Πρόεδρο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων, τον κ. Σταμάτη, με τον οποίο συζητήσαμε όλα αυτά τα θέματα τα 
οποία αφορούν τους Δήμους και τη βοήθεια που μπορεί να προσφέρει το Ταμείο σε χρηματοδοτήσεις 
για αναπτυξιακά έργα των Δήμων, συζητήσαμε για τη μείωση, μάλλον για τη μη πληρωμή όπως 
ξέρετε, τριών δόσεων που έχει αποφασίσει η κυβέρνηση για να διευκολύνει τους Δήμους λόγω του 
κορωνοϊού, ζητήσαμε αυτές οι δόσεις, γιατί σύμφωνα με την απόφαση της ΠΝΠ αυτές οι τρεις δόσεις 
που δεν θα πληρωθούν, θα πρέπει να τις εντάξουμε το 2021, οπότε ζητήσαμε ομόφωνα από τον 
Πρόεδρο και έγινε δεκτό αυτές οι δόσεις να πάνε πίσω, να γίνει επιμήκυνση των δανείων κατά 3 
μήνες, τα δάνεια τα οποία λήγανε, οπότε να μην υπάρξει μία ασφυκτική, έτσι, πίεση για το 2021 για 
τους Δήμους, καθώς και του ζητήθηκε αν μπορεί να δοθούν και κάποιοι ακόμη μήνες να μην 
πληρωθούν, για να υπάρξει μια ελάφρυνση από το 2020, το οποίο είναι ένα δύσκολο έτος για τους 
Δήμους, αν αναλογιστούμε ότι πάρα πολλοί συνδημότες μας και πάρα πολλές υποχρεώσεις που 
υπήρχαν στους Δήμους δεν πληρώνονται.  
 Τέλος, του ζητήθηκε να υπάρξει οριζόντια μία μείωση στα επιτόκια δανεισμού, τα οποία έχουν 
οι Δήμοι με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Θα θυμίσω ότι εμείς όσα δάνεια έχουν γίνει στο 
Δήμο μας με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αυτά τα δάνεια έχουν γίνει με επιτόκιο 5,9%. 
Αυτό σημαίνει ότι είναι ένα επιτόκιο το οποίο είναι πάρα πολύ υψηλό αν αναλογιστεί κάποιος τη 
σημερινή πραγματικότητα. Σε συζητήσεις όμως που έχουμε κάνει με το Ταμείο, για να μπορέσουμε 
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σήμερα να μειώσουμε το συγκεκριμένο επιτόκιο, όπως έχω ενημερώσει και τους επικεφαλής στις 
συναντήσεις που είχαμε κάνει, στις συναντήσεις των παρατάξεων. Για να καταφέρουμε να 
μειώσουμε λοιπόν το επιτόκιο και να το πάμε στο 4,3% που προτείνει το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων μπορεί να γίνει μόνο με πραγματοποίηση νέου δανείου.  
 Εμείς είπαμε ότι αυτό δεν είναι λογικό. Λογικό είναι αφού θέλει το Ταμείο να βοηθήσει τους 
Δήμους και να μειώσει τα επιτόκια να πάρει μία απόφαση οριζόντια και αυτόματα με μία απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου να μπορούμε ν' αλλάξουμε το επιτόκιο δανεισμού. Θα το εξετάσει είπε ο κ. 
Σταμάτης και θα προσπαθήσει να βρει λύση και στο συγκεκριμένο θέμα.  
 Υστερα από τη συνάντηση στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων είχαμε συνάντηση με τον 
Υπουργό Εσωτερικών, με τον κ. Θεοδωρικάκο στη 1 στο Υπουργείο. Εκεί μας έγινε μία εκτενής 
αναφορά του αναπτυξιακού - κ. Πρόεδρε, δεν γίνεται όμως. Εχω σημαντικά θέματα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ λίγο τα κινητά σας αν θέλετε, γιατί έρχονται μηνύματα και ακούγονται οι 
ήχοι, λίγο αν θέλετε για να μην διακόπτουμε και τον ομιλητή.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζω λοιπόν ότι είχαμε συνάντηση η Εκτελεστική Επιτροπή της ΚΕΔΕ με τον 
Υπουργό Εσωτερικών, έλεγα, σήμερα, ο οποίος μας έδωσε τις γενικές γραμμές, μας ανέπτυξε τις 
γενικές γραμμές του αναπτυξιακού προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης", το οποίο θα παρουσιαστεί 
αύριο στις 11.00 η ώρα στο Κέντρο Σταύρος Νιάρχος από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό. Δεν μπορώ να 
σας αναφέρω κάτι, γιατί όπως καταλαβαίνετε επειδή ακριβώς η ανακοίνωση θα γίνει αύριο, αλλά 
αυτό που μπορώ να πω είναι ότι ειπώθηκαν πολύ σημαντικά και σπουδαία πράγματα, ειλικρινά μετά 
από πολλά χρόνια η Αυτοδιοίκηση φαίνεται ότι θα έχει ένα αναπτυξιακό εργαλείο στα χέρια της για 
να μπορέσει να κάνει πολύ σημαντικά έργα και πολύ σημαντικές αναβαθμίσεις στην ποιότητα της 
ζωής των πόλεών μας. Ο κ. Θεοδωρικάκος είναι τυχερός γιατί θα μείνει στην Ιστορία ως ένας 
Υπουργός ο οποίος θα μοιράσει τουλάχιστον 2,5 δις, επαναλαμβάνω 2,5 δις ευρώ από το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα και αναμένουμε αύριο τις επίσημες ανακοινώσεις και την εξειδίκευση των 
προγραμμάτων και βέβαια αυτό σημαίνει ότι κι εμείς ως Υπηρεσίες, ως τμήμα Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης αλλά και η Τεχνική Υπηρεσία, θα πρέπει να ετοιμάσουμε και να ολοκληρώσουμε τις 
μελέτες τις οποίες ήδη δουλεύουμε. 
 Θα ήθελα να ενημέρωσω τους δημοτικούς συμβούλους ότι εδώ και λίγες μέρες έχει ξεκινήσει 
τη λειτουργία της η παιδική χαρά στο πάρκο Στρατάρχου Αλέξανδρου Παπάγου, η νέα παιδική χαρά, 
μια εντυπωσιακή παιδική χαρά, που καλό θα ήταν όσοι δεν την έχετε επισκεφθεί να την επισκεφθείτε 
για να νιώσετε κι εσείς την ίδια περηφάνια που έχουμε νιώσει κι εμείς και λέγοντας περηφάνια 
οφείλω νομίζω να ευχαριστήσω όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δουλέψανε και οι οποίοι 
σκεφτήκανε να υλοποιηθεί η συγκεκριμένη παιδική χαρά, ξεκινώντας από τους Αντιδημάρχους 
Τεχνικών Εργων, την κα Αρβανίτη, τον κ. Αυγουρόπουλο, τον τωρινό Αντιδήμαρχο τον κ. Τράκα, ο 
οποίος παρέλαβε και το έργο, την κα Βασσάλου την διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας, την κα 
Τσαρδακλή κυρίως που ήταν το τμήμα το οποίο ασχολήθηκε περισσότερο με το συγκεκριμένο έργο 
και κατά το σχεδιασμό του αλλά και κατά την επίβλεψη και κατά τη δημιουργία του και βεβαίως τον 
κ. Κωνστάντη, ο οποίος είναι ο αναπληρωτής διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας σήμερα. 
 Πρόκειται πραγματικά για ένα κόσμημα στο Δήμο μας και για ένα υπερτοπικό πλέον σημείο 
αναφοράς. Νομίζω ότι ήδη έχουμε δεχθεί συγχαρητήρια από τους περισσότερους γονείς που έχουν 
επισκεφθεί την παιδική χαρά. Το κακό είναι μάλλον ότι έρχονται από γειτονικούς Δήμους αρκετοί και 
έτσι μας κλέβουν αν θέλετε την τοπικότητα την οποία θα θέλαμε να έχει μία νέα παιδική χαρά και 
ιδιαίτερα σε συγκεκριμένες ημέρες.  
 Σχετικά με αυτό το θέμα, με την παιδική χαρά, δέχθηκα κάποια ερώτηση από τις δημοτικές 
συμβούλους, την κα Χαμηλοθώρη και την κα Σιώτου, που ειλικρινά με ξάφνιασε, γιατί όταν 
ομολογουμένως γίνεται ένα πολύ ωραίο έργο στο Δήμο μας καλό θα είναι να κοιτάμε όλοι το 
συγκεκριμένο έργο, να κοιτάμε ενδεχομένως αν έχει κάποια ατέλεια το έργο να το πούμε στην 
Τεχνική Υπηρεσία, αλλά να κάνουμε ερωτήσεις και να κατακρίνουμε για ποιο λόγο προσπαθεί η 
Δημοτική Αρχή να προστατεύσει ένα έργο το οποίο ειλικρινά το θαυμάζουν οι πάντες, ειλικρινά 
νομίζω ξεπερνάει εμένα και όχι εμένα, ξεπερνάει τους περισσότερους από εμάς. Ολοι ξέρουμε τι 
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προβλήματα αντιμετωπίζουμε με τους βανδαλισμούς οι οποίοι γίνονται στην πόλη, όλοι έχουμε 
βρεθεί αντιμέτωποι με άσχημα γκράφιτι, με καταστροφές, με φθορές της δημόσιας περιουσίας και 
όλοι πιστεύουμε ότι πρέπει να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να προστατεύσουμε αυτή τη 
δημόσια περιουσία.  
 Εκτός, λοιπόν, από έναν φύλακα που έχουμε τοποθετήσει σε όλο το πάρκο του Στρατάρχου 
Παπάγου για μία οκτάωρη περιπολία, που φυσικά στο ξεκίνημα της παιδικής χαράς έχει περισσότερο 
την προσοχή του στην παιδική χαρά, επειδή ακριβώς με το καλημέρα μπήκανε κάποιοι γνωστοί 
άγνωστοι μέσα και αρχίσανε να καταστρέφουν και να βάφουν με σπρέι τη συγκεκριμένη παιδική 
χαρά, σκεφτήκαμε τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε. Τι παραπάνω μπορούμε να κάνουμε όταν 
έχουμε φύλακα που είναι από τις 6 το απόγευμα μέχρι τις 2 το πρωί. Να κάνουμε 24ωρη φύλαξη; 
Δηλαδή να πληρώσουμε τρεις φύλακες; Και αν το κάνουμε αυτό, προφανώς θα πρέπει να το 
κάνουμε για όλες τις παιδικές χαρές και όχι μόνο για μία.  
 Αρα, μιλάμε για ένα τεράστιο κόστος το να έχεις 24ωρη φύλαξη σε μία παιδική χαρά. Οπότε, 
σκεφτήκαμε να εξετάσουμε άλλες λύσεις. Μία λύση, λοιπόν, που σκεφτήκαμε ήταν να βάλουμε 
κάμερες, να βάλουμε κάμερες οι οποίες φυσικά θα λειτουργούν την ώρα που θα είναι κλειστή η 
παιδική χαρά. Αυτό δεν χρειάζεται ούτε να το ανακοινώσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ούτε να πάρω 
την έγκριση κανενός, προκύπτει από την υποχρέωση που μας βάζει ο νόμος. Εμείς, ξέρετε, πάντα 
ακολουθούμε τους νόμους και δεν θα ήταν δυνατόν να λειτουργεί μία κάμερα σε ώρες που θα ήταν 
ανοιχτή η παιδική χαρά. Αρα, προφανώς το ερώτημά σας, κα Χαμηλοθώρη και κα Σιώτου, η κάμερα 
λειτουργεί από τις 10 το βράδυ μέχρι τις 9 το πρωί που ανοίγει η συγκεκριμένη παιδική χαρά.  
 Επειδή όμως δεν ήμασταν και σίγουροι, να σας πω την αλήθεια τι αποτελέσματα θα έχουν οι 
κάμερες, μήπως πάει κάποιος και τις σπάσει, μήπως τις καταστρέψει, αν θα έχουμε ένα καλό 
αποτέλεσμα, σκεφτήκαμε μήπως να ζητήσουμε να γίνει μια δοκιμαστική λειτουργία; Μήπως να 
ζητήσουμε να μας διαφημίσει κάποιος αυτό το προϊόν το οποίο θέλει να πουλήσει, να το πω έτσι, τις 
κάμερες, να είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να ανταποκριθεί σε όλα αυτά τα οποία θέλουμε. 
 Οπότε, οι συγκεκριμένες κάμερες έχουν μπει για δύο μήνε με δοκιμαστική λειτουργία, ο 
Δήμος φυσικά δεν έχει δαπανήσει ούτε ένα ευρώ, φυσικά οι κάμερες έχουν όλες τις πιστοποιήσεις 
και προκύπτει ότι έχουν ιδιόκτητο κέντρο λήψης σημάτων με όλες τις προδιαγραφές, όπως είπα 
λειτουργούν μόνον όταν η παιδική χαρά είναι κλειστή, πληρούν όλους τους όρους, έχει γίνει ήδη από 
τις αρχές Ιουνίου η απαραίτητη γνωστοποίηση στη Δημόσια Αρχή που οφείλουμε να κάνουμε για τις 
λειτουργίες των καμερών, όπως κάμερες ξέρετε λειτουργούν και στο Δημαρχείο Χολαργού και σε 
άλλους χώρους του Δήμου και καλό είναι φυσικά να μην διαφημίζουμε πού λειτουργούν κάμερες 
μπας και πιάσουμε επιτέλους και κάποιον και ειλικρινά το δηλώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι ό,τι 
ηλικία και να ειναι το παιδάκι που θα πιάσουμε μέσα στην παιδική χαρά να την καταστρέφει, εγώ θα 
πάω στο Αστυνομικό Τμήμα και θα είμαι αμείλικτος. Πρέπει να καταλάβουν πλέον ότι δεν μπορούν 
ένα έργο που το πληρώνουν οι δημότες και το χαίρονται όλα τα παιδιά να μπαίνουν μέσα, φτάνει 
πλέον αυτό το πράγμα. Πρέπει όλοι μας να καταλάβουμε. 
 Αντί, λοιπόν, να έχουμε την υποστήριξη, έχουμε μία δημοτική παράταξη που στα 
συγκεκριμένα θέματα μάλλον είναι αντίθετη.  
 Συνεχίζω τις ενημερώσεις μου και θεωρώ... 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ποια παράταξη; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγιναν ερωτήσεις, είπα. Οπότε θεωρώ ότι απαντήθηκαν οι ερωτήσεις.  
 Συνεχίζω στο θέμα των εγγραφών των νηπιαγωγείων, γιατί όπως ξέρετε είμαστε στην 
χαρούμενη απόφαση να λειτουργήσουμε τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή από το σχολικό 
έτος 2020-2021. Δυστυχώς, για κάποιους και στα νούμερα σωστοί ήμασταν και οι εγγραφές τελικά 
μάλλον δικαίωσαν εμάς στα νούμερα που λέγαμε, που λέγατε ότι δεν μας πολυεμπιστεύεστε και 
μάλλον θα χρειαστούμε καμιά ντουζίνα αίθουσες ακόμα από αυτές που είχαμε υπολογίσει. Τελικά 
φαίνεται ότι ακόμα και εμείς υπερεκτιμήσαμε κατά μία αίθουσα αυτά τα οποία περιμέναμε. Βέβαια, 
δεν έχουν λήξει οι εγγραφές, γιατί ξέρετε, οι εγγραφές γίνονται και το καλοκαίρι, γίνονται και το 
Σεπτέμβρη που έρχεται ο κόσμος, οπότε στο τέλος εγώ πιστεύω ότι θα είμαστε 100% σωστοί σ' 
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αυτά τα οποία έχουμε αποφασίσει. 
 Τώρα, τι θα γίνει. Για τον Παπάγο σας έχουμε εξηγήσει ότι θα προχωρήσουμε με ένα 
παράρτημα νηπιαγωγείου στην Αναστάσεως 92 και με παράρτημα νηπιαγωγείου στην Πλέσσα, εκεί 
που βρισκόταν σήμερα ο παιδικός σταθμός και για τον Χολαργό έχουμε αποφασίσει τη μεταστέγαση 
του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στην οδό Ναυαρίνου στο σχολείο του Σπυρόπουλου, το οποίο θα 
μισθώσουμε από μέρα σε μέρα και εκεί βεβαίως θα δημιουργηθούν τέσσερα τμήματα, στην οδό 
Ναυαρίνου είναι, θα δημιουργούν τέσσερα τμήματα νηπίων και προνηπίων παίρνοντας και 
φιλοξενώντας και παιδιά από άλλα τμήματα νηπιαγωγείων, τα οποία δεν χωράνε, γιατί όπως 
καταλαβαίνετε στην κάτω περιοχή του Χολαργού που δεν υπάρχουν ικανοποιητικός αριθμός 
νηπιαγωγείων, θα περισσέψουν κάποια παιδιά. Αυτά τα παιδιά λοιπόν, θα μεταφερθούν στο 
συγκεκριμένο σχολείο. 
 Εξετάζεται να υπάρξει πούλμαν για τη μεταφορά τους, αρκεί να πληρούμε τις προδιαγραφές. 
Οι προδιαγραφές για να έχουμε πούλμαν είναι ότι πρέπει το παιδί που πρέπει να μετακινηθεί να 
βρίσκεται τουλάχιστον 1.200 μέτρα μακριά από το σχολείο του. Γίνονται όλες οι ενέργειες και 
παρακολουθούμε και σε συνεργασία πάντα με την προϊσταμένη του νηπιαγωγείου, αλλά νομίζω 
σύντομα θα έχουμε και Δημοτικό Συμβούλιο με αυτό το θέμα μέχρι τέλος Ιουνίου για να πάρουμε 
την απόφαση για την ίδρυση των παραρτημάτων. 
 Προτελευταία ανακοίνωση, συγγνώμη κ. Πρόεδρε για την κατάχρηση του χρόνου αλλά είχαμε 
καιρό να τα πούμε, προτελευταία ανακοίνωση είναι κάτι λυπηρό το οποίο συμβαίνει. Εχουμε τις 
διάφορες εταιρείες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ λίγο τα κινητά σας, σας το είπα και πριν, ξανάγινε, όταν είμαστε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο να το έχουμε στη σίγαση παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε διάφορες εταιρείες κοινής ωφελείας, είτε λέγεται ΔΕΗ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ, Φυσικό 
Αέριο, οι οποίες αποφασίζουν ξαφνικά να κάνουν εργασίες και οι μισές απ' αυτές δεν παίρνουν καν 
άδεια από το Δήμο, γιατί ο νόμος έτσι ορίζει. Στην κατασκευή λοιπόν φυσικού αερίου δεν χρειάζεται 
να αιτηθείς και να πάρεις άδεια από το Δήμο και φυσικά εμείς θέλουμε το φυσικό αέριο να επεκταθεί 
στην πόλη όσο περισσότερο γίνεται. Ομως, όταν ξεκινάνε οι Πανελλήνιες, νομίζω είναι άκομψο να 
ξεκινήσουν εργασίες φυσικού αερίου. Ξαφνικά λοιπόν την προηγούμενη βδομάδα, την Τετάρτη, 
ξεκίνησε έξω από το 2ο Λύκειο Χολαργού να γίνει εκσκαφή ενός αγωγού για τοποθέτηση φυσικού 
αερίου. Ευθύς μόλις το αντιλήφθηκε η Υπηρεσία και θέλω να συγχαρώ δημόσια και τον Αντιδήμαρχο 
τον κ. Τράκα, μόλις λοιπόν το αντιλήφθηκε έστειλε επιστολή την Παρασκευή και ζητούσε φυσικά το 
αυτονόητο, να σταματήσουν οι εργασίες γιατί έχουμε εξετάσεις και δεν είναι σωστό σε περίοδο 
εξετάσεων να υπάρχει όχληση. 
 Παρ' όλα αυτά, την προηγούμενη Τετάρτη εννοείται, είπα Παρασκευή; Ωραία, την 
προηγούμενη Τετάρτη. Παρ' όλα αυτά, ο εργολάβος συνέχισε και σήμερα να δουλεύει κανονικά. 
Οπότε πήραμε εντολή και δώσαμε εντολή στη Δημοτική Αστυνομία, πήγε κατευθείανσ το σημείο και 
κατάφερε τη διακοπή των εργασιών μέχρι να ομαλοποιηθεί η κατάσταση και φυσικά να γίνονται όχι 
σε ημέρα που έχουμε Πανελλήνιες εξετάσεις. 
 Τελευταία ενημέρωση, παρ' όλο που έχει βγει ανακοίνωση, θα ήθελα να ενημερώσω και το 
Δημοτικό Συμβούλιο ότι για φέτος, γι' αυτό το καλοκαίρι ο Δήμος μας δεν θα πραγματοποιήσει τη 
δημιουργική απασχόληση και δεν θα πραγματοποιήσει το καλοκαιρινό καμπ. Οι λόγοι, καταλαβαίνετε 
όλοι ποιοι είναι. Φυσικά είναι η προστασία της δημόσιας υγείας πάνω απ' όλα και γι' αυτό το λόγο 
πήραμε μία επίπονη απόφαση, μία δύσκολη απόφαση αλλά νομίζω ότι το μεγαλύτερο αγαθό για 
όλους μας είναι η υγεία. Πρέπει να προστατεύσουμε, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να 
μείνουμε αυτό το καλοκαίρι ασφαλείς, να μείνουμε υγιείς και πολύ φοβάμαι ότι και σ' αυτό θα 
δικαιωθούμε, γιατί δεν θα είμαστε ο μοναδικός Δήμος που δεν θα κάνει. Μάλλον θα είμαστε η 
πλειοψηφία οι Δήμοι που δεν θα κάνουμε καλοκαιρινά καμπ και δημιουργική απασχόληση.  
 Αυτά ήθελα, κ. Πρόεδρε, να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλατε και μια ανακοίνωση για τον κ. Χατζή;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλή σεζόν. Βεβαίως, ήθελα να συγχαρώ τον δημοτικό σύμβουλο τον Μιχάλη τον 
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Χατζή, γιατί νομίζω ότι πήρε μία πολύ σπουδαία θέση στο δημόσιο βίο της χώρας μας, εδώ και 
αρκετές ημέρες είναι ο διευθύνων σύμβουλος της ΔΕΠΑ Υποδομών, οπότε νομίζω ότι συγχαρητήρια, 
καλή θητεία και εις ανώτερα και να βοηθήσετε και το Δήμο μέσα απ' αυτή τη θέση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή δύναμη, κ. Χατζή. Ωραία.  
 Από τους επικεφαλής θέλουμε ανακοινώσεις; κ. Τούτουζα, κάποια ανακοίνωση; Οχι. κ. 
Κανάκη; Οχι. Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, ξέχασα μια ανακοίνωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την ξέχασα γιατί εκδόθηκε πριν λίγο η ανακοίνωση και έπρεπε να απαντήσω, γι' αυτό, 
έτσι... 
 Μου έγινε μία ερώτηση πάλι από την παράταξη Οκτώ Προτάσεις, από την κα Σιώτου και την 
κα Χαμηλοθώρη, βέβαια είναι μια παράταξη η οποία δεν κατέβηκε στις εκλογές αλλά σίγουρα δεν 
αναιρεί αυτό το να είναι δημοτική παράταξη και να βγάζει ανακοινώσεις και να εκπροσωπείται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Η απάντησή μου η πρώτη που έκανα στην κα Σιώτου και στην κα Χαμηλοθώρη, έλεγε 
ουσιαστικά ότι ο Δήμος μας ουδέποτε πλήρωσε για να δημοσιευθεί ένα δελτίο τύπου στο Αθηναϊκό - 
Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων. Για όσους έχουν λάβει γνώση του ερωτήματος, το ερώτημα ήταν: 
κ. Δήμαρχε, διαφημίζετε ότι υπογράψατε μία σύμβαση που σας υποχρεώνει ο νόμος - καλά, όλες οι 
συμβάσεις που υπογράφουμε από το νόμο προκύπτουν. Δεν τις υπογράφω επειδή μ' αρέσουν. Ο,τι 
υπογράφω στο γραφείο μου σε συμβάσεις, σε έργα, σε προμήθεια, γίνονται επειδή ο νόμος μου λέει 
ότι πρέπει να κάνω την πόλη καλύτερη, να προστατεύω τα αδέσποτα, να προστατεύω τους δημότες, 
τους κατοίκους. Αρα, κάθε φορά που βγάζω δελτίο τύπου δεν σημαίνει ότι κάνω διαφήμιση σ' αυτό. 
 Λοιπόν, το βασικό λοιπόν του θέματος ήταν ότι είπατε ότι εγώ πλήρωσα το Αθηναϊκό 
Πρακτορείο Ειδήσεων για να κάνω διαφήμιση. Και σας απαντήσαμε σ' αυτό, να μην κουράσω με την 
απάντηση, και βγάλατε μία άλλη απάντηση στην απάντηση σήμερα λέγοντας, εν πάση περιπτώσει, 
αυτά που αναφέρατε, να μην σας κάνω διαφήμιση. Καλό είναι όποιος θέλει να τα διαβάσει, γιατί 
εμένα με παρακολουθεί και αρκετός κόσμος, δεν ξέρω πόσος κόσμος διαβάζει εσάς και σας 
παρακολουθεί.  
 Ακούστε, λοιπόν, την απάντηση στην τελευταία σας ερώτηση. κα Σιώτου και κα 
Χαμηλοθώρη, αν θεωρείτε ότι ο ρόλος σας συνιστάται στο να παρακολουθείτε και να μεταφέρετε τις 
αναρτήσεις στο facebook, χωρίς να διασταυρώνετε ποτέ όλα αυτά τα οποία αναφέρετε, τότε θα ήταν 
καλό να γίνετε πρόεδρος εσείς στον Φιλοζωικό Σύλλογο και να έχουμε εδώ μέσα δημοτικούς 
συμβούλους τα μέλη του Φιλοζωικού συλλόγου. Η απάντηση για ακόμα μια φορά είναι ξεκάθαρη, 
σας δηλώνω, σας δήλωσα πόσες στειρώσεις κάναμε, σας είπαμε ότι κάναμε 273 στειρώσεις, το λέω 
να το ακούσουν και οι δημοτικοί σύμβουλοι, 273 ζωάκια το προηγούμενο έτος τα πήγαμε στον 
κτηνίατρο και τα στειρώσαμε. Και το τελευταίο εξάμηνο που λέτε ότι δεν είχαμε καθόλου σύμβαση, 
κάναμε 63 ή 65, πόσα είπα. Λοιπόν, εγώ σας απάντησα γι' αυτά. Εσείς θεωρείτε ότι δεν σας 
απάντησα.  
 Δεύτερον, μου κατηγορείτε ότι πληρώσαμε χρήματα ενώ δεν πληρώσαμε καθόλου χρήματα. 
Η δε, λοιπόν, κατηγορία που μου απευθύνατε για τη διασπάθιση των χρημάτων, γιατί το να χαλάς 
δημόσιο χρήμα για να κάνεις μία διαφήμιση προσωπική στο Αθηναϊκό - Μακεδονικό Πρακτορείο 
Ειδήσεων, είναι σοβαρή. Θα ήταν πολύ σοβαρός ο λόγος αν όντως είχε γίνει αυτό το πράγμα.  
 Εγώ λοιπόν σας απάντησα ότι ουδέποτε ως Διοίκηση έχουμε πληρώσει και δεν προτίθεμαι 
ποτέ να πληρώσω διαφήμιση στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.  Φαίνεται όμως ότι 
εσείς κρίνετε εξ ιδίων τα αλλότρια, γιατί εμείς ως Διοίκηση και εγώ προσωπικά ουδέποτε θα έδινα 
συμβάσεις 20, 30 και 40 χιλιάδων για να δημοσιευθούν δελτία τύπου και για να παίρνουν 
συνεντεύξεις τύπου κάποιοι. Κάποιοι άλλοι οργανισμοί στο παρελθόν το κάνανε. Χρόνο, κάθε χρόνο 
δίνανε 24.800 αναθέσεις για να δημοσιεύονται τα δελτία τύπου κι εσείς γνωρίζετε πολύ καλά 
φαίνεται πώς γίνεται αυτός ο τρόπος κι αυτό το σύστημα, εμείς ακόμα όχι μόνο δεν το γνωρίζουμε, 
δεν το ακολουθούμε, δεν ήταν ποτέ στην πολιτική μας να κάνουμε τέτοιες διαφημίσεις. Εμείς μας 
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διαφημίζει το έργο μας, μας διαφημίζουν οι δημότες μας και είμαστε περήφανοι για όλα αυτά τα 
οποία έχουμε κάνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Ρεκλείτης από τους επικεφαλής. Από 
τους Αντιδημάρχους δεν έχω κάποια ανακοίνωση. Για να γράψω κατάλογο, θέλει κάποιος δημοτικός 
σύμβουλος ανακοινώσεις, ερωτήσεις; Ο κ. Αυγερινός. Αρα, στο κομμάτι αυτό, η κα Χαμηλοθώρη. 
 Αρα, κ. Ρεκλείτη, έχετε το λόγο, θα συνεχίσουμε με τον κ. Αυγερινό και μετά με την κα 
Χαμηλοθώρη και μετά θα περάσουμε στην τακτική ημερήσια διάταξη.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Μία ανακοίνωση σε σχέση με το θέμα της δημιουργικής απασχόληση, τη 
δημοσιεύσαμε και στον τύπο και έχω και τρεις ερωτήσεις προς τον Αντιδήμαρχο Παιδείας ήθελα να 
τις κάνω, είναι γνωστικές ερωτήσεις.  
 Οσον αφορά τη δημιουργική απασχόληση, είμαστε οι τελευταίοι που θα θέλαμε να 
πραγματοποιηθεί δημιουργική απασχόληση μη τηρώντας τα απαραίτητα υγειονομικά πρωτόκολλα. 
Θεωρούμε όμως ότι η απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου είναι κακή απόφαση, αν 
θέλετε. Και το συμπέρασμα αυτό το βγάζουμε με την έννοια ότι δεν ανακοινώθηκε από το Δήμο 
κάποια διερεύνηση, και του ΔΟΠΑΠ, και του ΔΟΠΑΠ, δεν έχω αντίρρηση. Οσον αφορά όμως 
τουλάχιστον τη δημιουργική απασχόληση, η οποία είναι και η φτηνή λύση για τους γονείς κάθε 
καλοκαίρι και έχει και τη μεγαλύτερη συμμετοχή 150-200 παιδιά, πέραν του ότι έχουμε γίνει δέκτες 
παραπόνων από γονείς αρκετούς και εμείς, φαντάζομαι και άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι, δεν 
καταλαβαίνουμε και δεν αντιληφθήκαμε δηλαδή κάποια εξήγηση για το εάν έγινε κάποια διερεύνηση 
των δυνατοτήτων σε χωρητικότητα, χωροταξικά δηλαδή και σε προσωπικό, ώστε όντως να 
λειτουργήσει η δημιουργική απασχόληση με όποιο κόστος και αν περιελάμβανε αυτό. 
 Η αιτιολόγηση που έδωσε ο Δήμος στο δελτίο που έστειλε, ήταν μόνο για υγειονομικά μέτρα. 
Οτι δεν μπορούν να τηρηθούν. Δεν αντιλαμβανόμαστε γιατί δεν μπορούν να τηρηθούν υγειονομικά 
μέτρα αν ήταν μεγαλύτεροι και περισσότεροι οι χώροι και ήταν περισσότερο το προσωπικό που θα 
προσλαμβανόταν. Θα θέλαμε μία απάντηση σ' αυτό. 
 Εχω και τρεις ερωτήσεις. Οσον αφορά τα νήπια και τις εγγραφές θα ήθελα το συνολικό 
αριθμό στο Δήμο και ανά Κοινότητα, το ίδιο θα ήθελα για τις εγγραφές στην Α' Δημοτικού στο Δήμο 
και ανά Κοινότητα και θα ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει και εάν έχει παραδοθεί στο Δήμο και τι λέει 
αυτή, έκθεση καταλληλότητας για το Πολωνικό Σχολείο, από την Περιφέρεια.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει το λόγο, ο Αντιδήμαρχος.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από τη δημιουργική απασχόληση που 
είπε ο κ. Ρεκλείτης και θα θέσω κάποια ερωτήματα. 
 Οι διευθυντές παρ' όλο το ΦΕΚ που βγήκε που επιτρέπει τις γιορτές αποφοίτησης, οι 
περισσότεροι δεν δίνουν την άδεια, γιατί απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του διευθυντή του εκάστοτε 
σχολείου για να διοργανωθεί μια γιορτή αποφοίτησης. Δεν δίνει την άδεια ούτε για γιορτή 
αποφοίτησης που θα συμμετέχουν 40 παιδιά περίπου που είναι δύο ΣΤ που αποφοιτούν από κάθε 
σχολείο.  
 Αρα, πώς εμείς θα πάμε να βάλουμε έναν μεγάλο αριθμό παιδιών σε κάποια σχολικά 
συγκροτήματα, πώς θα τηρηθούν τα μέτρα που προβλέπονται και κατά δεύτερον, με ποιον τρόπο θα 
αποκλείσουμε και ποια παιδιά, γιατί είναι αδύνατον να πάρουμε όλα τα παιδιά που θα δηλώσουν 
συμμετοχή στη δημιουργική απασχόληση. Δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο που να αποκλείσουμε κάποια 
παιδιά. Και, τρίτον και σημαντικό είναι ότι εάν απλώσουμε σε περισσότερα σχολεία, αφ' ενός θα 
χρειαστούμε πολύ περισσότερο προσωπικό και δεύτερον, ένα μεγάλο πρόβλημα που θα 
δημιουργηθεί είναι πότε θα μπει ο εργολάβος για να κάνει τις απαραίτητες εργασίες που πρέπει να 
γίνουν σε ένα σχολείο. Ηδη ο χρόνος που έχουμε στο φετινό καλοκαίρι είναι περίπου κατά ένα μήνα 
λιγότερος απ' ό,τι είχαμε τις προηγούμενες χρονιές. Δηλαδή τις προηγούμενες χρονιές είχαμε περίπου 
3 μήνες το καλοκαίρι για να γίνουν κάποιες εργασίες στα σχολεία και φέτος έχουμε περίπου 1 μήνα 
λιγότερο. Αρα, θα δημιουργήσει και πρόβλημα και στις εργολαβίες και στα έργα που θέλουμε να 
κάνουμε στα σχολεία, που είναι ένα ζήτημα που θα έρχεται συνέχεια στην επιφάνεια, ότι κάποια έργα 
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δεν γίνονται και καθυστερούν κ.λπ., κ.λπ.. 
 Το δεύτερο, να σας ενημερώσω ότι στην Κοινότητα Παπάγου στα νήπια είχαμε 190 παιδιά, 
συγγνώμη, 184 παιδιά, στην Κοινότητα Χολαργού είχαμε 380 παιδιά, στο Δημοτικό στην Κοινότητα 
Παπάγου είχαμε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κ. Τράκα. Επειδή υπάρχουν αλλαγές, επειδή τα παιδιά γράφονται και 
μετά...  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, αυτά μεταβάλλονται.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενδεχομένως εσείς να είχατε τα νόμιμα τότε που έκλεισαν οι εγγραφές. Εγώ μπροστά 
μου έχω ένα έγγραφο σημερινό, είναι στου Παπάγου είναι 185 τα παιδιά. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ε, 184 είπα εγώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 111 είναι στα Δημοτικά του Παπάγου, 391 είναι στα νηπιαγωγεία του Χολαργού και 
213 είναι στα Δημοτικά του Χολαργού.  
ΤΡΑΚΑΣ: Συμφωνούμε, συμφωνούμε. Αυτά είναι τα νούμερα που είπε ο Δήμαρχος. Είναι κάτι που 
δεν έχω απαντήσει; Α, η Περιφέρεια. Η επιτροπή μας έκανε κάποιες παρατηρήσεις, σε εισαγωγικά, 
για κάποιες εργασίες που πρέπει να κάνουμε, αυτές θα ολοκληρωθούν, την Παρασκευή έχουμε 
συνάντηση το πρωί με την επιτροπή καταλληλότητας στο σχολείο για να προχωρήσει η διαδικασία. 
Δεν θα έχουμε κάποιο πρόβλημα εκεί πέρα, θα κάνουμε τις εργασίες που μας έχει υποδείξει η 
επιτροπή και θα ολοκληρωθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δωσω το λόγο στον κ. Δήμαρχο και μετά στον κ. Αυγουρόπουλο, που θέλει να πει 
κάτι για το ΔΟΠΑΠ που είπατε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εγώ να προσθέσω σ' αυτά που είπε ότι την Παρασκευή, πρώτα απ' όλα η 
επιτροπή καταλληλότητας είναι έξι ή εφτά άτομα από διάφορους φορείς. Δεν είναι της Περιφέρειας. 
Είναι ένας εκπρόσωπος του οικείου Δήμου, είναι ο εκπρόσωπος της Βορειοανατολικής Αθήνας της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο κ. Ανδρώνης, είναι από την ΚΤΥΠ, είναι από το Υγειονομικό, είναι από 
την Εφορία, αν και ξεχνάω και κανέναν άλλον δεν πειράζει. Αυτοί λοιπόν συνεδρίασαν, παρατηρήσεις 
είχε μόνον η κυρία από την ΚΤΥΠ και η κυρία του Υγειονομικού. Τις παρατηρήσεις που έχει κάνει, οι 
οποίες είναι ήσσονος σημασίας, δηλαδή προφανώς αφού θα βάλεις νήπια θα πρέπει να έχεις 
λεκανάκια μικρά, δεν θα έχεις τις τουαλέτες που είχε τώρα, αλλά αυτά έτσι κι αλλιώς θα τα 
αλλάζαμε, δεν θα βάζαμε έτσι τα νήπια μέσα.  
 Εμείς την Παρασκευή έχουμε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη, δεν έχει η επιτροπή, έκανε ένα 
λάθος εκεί ο Αντιδήμαρχος, την Παρασκευή έχουμε συνάντηση με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου για να 
του ζητήσουμε να κάνει τις αλλαγές τις οποίες μας πρότεινε η επιτροπή ή εν πάση περιπτώσει, το 
μεγαλύτερο μέρος των αλλαγών να τις χρεωθεί ο ίδιος. Από 'κει και πέρα, αφού συναντηθούμε μαζί 
του θα δούμε, γιατί όπως σας είπα ακόμα και σήμερα δεν έχουμε υπογράψει το συμφωνητικό 
μίσθωσης. Είναι θέμα προς διεκπεραίωση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εχω ζητήσει το λόγο για να δώσω μία απάντηση σχετικά με τη μη λειτουργία 
του καμπ. Είναι γεγονός, κοι συνάδελφοι, ότι μας απασχόλησε πάρα πολύ η λειτουργία ή μη 
λειτουργία. Και μας απασχόλησε πάρα πολύ νωρίς, γιατί έπρεπε να γίνουν οι σχετικές προετοιμασίες, 
διαγωνισμοί για τα πούλμαν, διαγωνισμοί για το φαγητό και άλλες διαδικασίες για να το 
οργανώσουμε.  
 Το προσωπικό ήταν κάθετα αντίθετο για τη λειτουργία για τους εξής λόγους: στα κλειστά 
γυμναστήρια που θα γίνονταν μέρα παρα μέρα οι αθλητικές δραστηριότητες, έπρεπε να πηγαίνουν 
25 άτομα. Δηλαδή 25 άτομα στο Χολαργό και 25 στου Παπάγου. Το καμπ φιλοξενούσε 300 παιδιά. 
Τα υπόλοιπα παιδιά τι θα γίνονταν; Θα τα πηγαίναμε στη θάλασσα; Και εκεί κάθετα οι καθηγητές 
φυσικής αγωγής που θα τα συνόδευαν ήταν αντίθετοι. 
 Το θέμα το έφερα στο Διοικητικό Συμβούλιο στις 14/5. Ομόφωνα πήρε απόφαση το 
Διοικητικό Συμβούλιο να μην λειτουργήσει για  φέτος το καμπ για τους λόγους που αναφέρουμε, που 
αναφέρθηκαν τότε και αναφέρθηκαν και στο δελτίο τύπου για τη δημιουργική απασχόληση που 
έκανε ο Δήμος. Η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου, όπως όλες οι αποφάσεις, το πολύ σε δύο 
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μέρες αναρτώνται στη Διαύγεια. Η συγκεκριμένη απόφαση, που ήταν παρόντες από τους 15 οι 12 
σύμβουλοι και ψηφίσανε να μην γίνει, αναρτήθηκε στη Διαύγεια. Δεν βγάλαμε άλλη ανακοίνωση. 
Βγήκε μια ανακοίνωση από το Δήμο μετά και για τα δύο, και για το καμπ, γιατί κάποιοι δεν 
παρακολουθούν τη Διαύγεια. Κάποιοι, πάρα πολλοί δεν την παρακολουθούν τη Διαύγεια. Αλλά εγώ 
θα περίμενα τουλάχιστον δημοτικοί σύμβουλοι όπως είναι ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος, να την 
παρακολουθούν τη Διαύγεια. Εγώ μολονότι είμαι στη Διοίκηση έχω ένα ελάττωμα, σχεδόν κάθε 
βράδυ να μπαίνω μέσα απλώς για ενημέρωση, όχι μόνο τις δικές μου αποφάσεις στο Διοικητικό 
Συμβούλιο αλλά και των άλλων τμημάτων.  
 Λοιπόν, μας απασχόλησε πάρα πολύ, κ. συνάδελφε. Πάρα πολύ, γιατί θα πηγαίναμε 
25+25=50. Τα άλλα παιδιά τι θα γίνονταν; Πώς θα πηγαίναμε, τα άλλα 250 παιδιά θα τα πηγαίναμε 
στη θάλασσα; Θα τα πηγαίναμε εκδρομή στο βουνό; Πού θα τα πηγαίναμε τα άλλα τα παιδιά; Θα 
έπρεπε να αποκλείσουμε παιδιά. Θα ήταν σωστό αυτό; Τουλάχιστον κλείνοντας θα ήθελα να κάνω 
μια παράκληση. Εμένα με πείραξε πάρα πολύ η πρόταση που λέτε εδώ μέσα "επομένως κρίνουμε την 
αιτιολόγηση της ακύρωσης δήθεν για αδυναμία τήρησής τους προσχηματική, που τελικά καταλήγει 
να είναι μια εχθρική προς τους γονείς πολιτική απόφαση".  
 Κύριοι συνάδελφοι, εγώ είμαι δυο φορές γονιός. Είμαι γονιός είμαι και παππούς. Θα ήμουν ο 
τελευταίος που θα έπαιρνα μια τέτοια απόφαση. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ.  Αυγουρόπουλε. Τώρα, πάνω στο θέμα αυτό θέλει κάτι ο κ. Κανάκης και 
η κα Ρετσινιά, οπότε να δώσω το λόγο. Πείτε πολύ γρήγορα γιατί, εντάξει...  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να προσθέσω το εξής προς επίρρωση της απόφασης από τη δική μας την πλευρά, γιατί 
θα το θυμίσω. Υπήρχε μια άτυπη επιτροπή εμπειρογνωμόνων, στην οποία είχα την τιμή να 
συμμετέχω. Ανάμεσά τους υπήρχαν πολλοί σημαντικοί άνθρωποι όπως ήταν ο καθηγητής ο κ. 
Κοίτας. Πολύ έγκαιρα το είχαμε συζητήσει, τι έπρεπε να κάνουμε με τη δημιουργική απασχόληση. Και 
ήταν ομόφωνη όλων ότι δεν θα έπρεπε να γίνει, νομίζω ότι ακόμα ήμασταν αν δεν κάνω λάθος, 
Απρίλιο - Μάιο. Ο λόγος ήταν ότι υπήρχε ο φόβος πάντα, να προσθέσω σ' αυτό, αντιλαμβάνομαι όλα 
τα άλλα και είναι όντως πρόβλημα, οι περισσότεροι Δήμοι δεν έχουν και μπορώ να μεταφέρω και την 
εμπειρία από τον Πειραιά που πήραμε, που έχω την ευθύνη, την ίδια απόφαση. Το δημιουργικό καμπ 
δεν είναι σχολείο για να κρατιούνται τα παιδιά σε απόσταση, να είναι στα θρανία, να είναι... Τα 
παιδιά είναι ελεύθερα, κινούνται, έρχονται σε επαφή. Αρα, θα υπήρχε ένας πολλαπλάσιος κίνδυνος 
που κατά τη μικρή υγειονομική μου γνώμη αυτή τη στιγμή θα ήταν αχρείαστος για την πόλη, πολύ 
δε περισσότερο όταν τα παιδιά πια έρχονται σε επαφή με ηλικιωμένους, με παππούδες. Αυτό μια 
διευκρίνιση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, υπήρχε και επιστημονική συμβουλή επί του θέματος. Η κα Ρετσινιά.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: ...συμπέρασμα, κ. Πρόεδρε; Γιατί και ο ΕΟΔΥ έχει επιστημονική συμβουλή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, σας είπα ότι υπήρχε επιστημονική συμβουλή επί του θέματος. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δύο έχει βγάλει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα λεπτό. Εμείς συζητήσαμε τα της πόλης. Ο ΕΟΔΥ έχει συγκεκριμένες οδηγίες αν 
λειτουργήσει. Ο ΕΟΔΥ δεν αποφασίζει. Εχει μία σύσταση στην οποία λέει ότι όπου είναι, καλό είναι 
να αποφεύγονται. Εχει τέτοιου είδους υγειονομικά πρωτόκολλα αν τα διαβάσετε, γιατί τα 
παρακολουθώ, έτσι; στα οποία θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Δεν είναι περιοριστικό, έτσι; Και δεν 
έρχεται σε αντιπαράθεση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Πάντως, κ. Ρεκλείτη, είναι καλό και τους ανθρώπους που είναι στο Δημοτικό 
Συμβούλιο όταν έχουν εξειδίκευση σε ένα επιστημονικό επάνω αντικείμενο, είναι καλό να τους 
ακούμε γιατί μαθαίνουμε χρήσιμα πράγματα και δεν νομίζω ότι... Μας βοηθάει στην κρίση μας.  
 κα Ρετσινιά, παρακαλώ. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Σίγουρα πάνω απ' όλα δεχόμαστε τις επιστημονικές απόψεις σ' αυτό το θέμα και όχι 
μόνο, στα θέματα υγείας και ασφάλειας. Από 'κει και πέρα, ήθελα να ρωτήσω, όταν ψηφίσαμε πριν 
λίγο καιρό την πρόσληψη των ατόμων για τη δημιουργική απασχόληση, τότε δεν το είχαμε σκεφτεί; 
Το σκεφτήκαμε μετά; Μετά κάναμε τη διαβούλευση ας πούμε των επιστημόνων πώς θα γίνει και αν 
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θα λειτουργήσει; Και το άλλο είναι σίγουρα ότι ο ΕΟΔΥ δεν το απαγορεύει, δεν είναι απαγορευτικό, 
έτσι; Λέει κατά τόπους ότι δίνει στους Δήμους τη δυνατότητα να πάρουν τις αποφάσεις τις δικές 
τους μετά από συζήτηση.  
 Βλέπω όμως ότι κάποιοι Δήμοι, δηλαδή θα μπορούσαμε, εγώ δύο χρόνια έχω δουλέψει σαν 
Αντιδήμαρχος Παιδείας στη δημιουργική απασχόληση, σίγουρα είναι πολλά τα παιδάκια, σίγουρα είναι 
πολλές οι ανάγκες. Ισως θα μπορούσαμε να πάρουμε λιγότερα παιδιά με πιο όρους κοινωνικούς, 
οικονομικούς, να πάρουμε λιγότερο προσωπικό...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν το συζητάμε όμως το θέμα. Εγώ σας άφησα, είπατε ότι θέλετε κάποιες 
ερωτήσεις από τον Δήμαρχο. Να πάρετε τις απαντήσεις. Τώρα δεν κάνουμε προτάσεις για το θέμα. 
Να πάρετε τις απαντήσεις, εγώ σας άφησα, κάνατε την παρέμβασή σας.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Μία πρόταση. Κάποιοι Δήμοι κάνουν τη δημιουργική απασχόληση και όχι μονον κάνουν 
τη δημιουργική απασχόληση την καλοκαιρινή, κάνουν και δημιουργική απασχόληση για όλο το χρόνο 
για τα παιδιά του Δημοτικού και για τα άτομα με ειδικές ανάγκες όλων των ηλικιών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα σας απαντήσει ο Δήμαρχος. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ισως θα έπρεπε, είναι επιδοτούμενο το πρόγραμμα, να το σκεφτούμε κι εμείς εδώ με 
αφορμή αυτό. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα μας καταθέσει η κα Ρετσινιά αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, όποτε βρείτε, το 
επιδοτούμενο πρόγραμμα που μπορούμε εμείς σήμερα να συμμετέχουμε. Βρείτε, προσέξτε, εγώ δεν 
λέω ότι δεν υπάρχουν Δήμοι που είναι μες στο πρόγραμμα, αλλά εγώ σας λέω σήμερα εσείς πέστε 
μου βάσει ποιας πρόσκλησης μπορούμε εμείς να συμμετέχουμε, γιατί αυτά είναι τα προγράμματα τα 
οποία είχαν βγει από παλιά, τα οποία για κάποιο λόγο κάποτε δεν συμμετείχαμε, δεν ήμουν εγώ τότε 
Δήμαρχος φυσικά και δεν μπορούσαμε, δηλαδή δεν είναι ότι σου βγάζει συνέχεια τις προσκλήσεις - 
δεν γίνεται, κ. Πολύδωρα, δεν γίνεται, βάλτε το στη δόνηση. Δηλαδή... 
 Αλλά να δωσω μία απάντηση. Εμείς στον προϋπολογισμό είχαμε εγγράψει προϋπολογισμό για 
να κάνουμε δημιουργική απασχόληση. Τον προϋπολογισμό τον φτιάχνουμε τον Οκτώβριο πέρσι. 
Αρα, ξεκινήσαμε και είχαμε στο μυαλό μας να κάνουμε δημιουργική απασχόληση. Για να είμαστε δε 
σίγουροι ότι θα μπορούμε να την κάνουμε, πήραμε και την απόφαση με τα κριτήρια να μπορούμε να 
κάνουμε την πρόσληψη των ατόμων. Οταν όμως 13 Μαρτίου έκλεισαν τελείως τα σχολεία και 
μπήκαμε σε μία λειτουργία που πιστεύαμε ότι δεν θα γίνει δημιουργική απασχόληση, προφανώς δεν 
έχουμε προχωρήσει την προκήρυξη. Αλλά την προκήρυξη για τα άτομα και αύριο αν θέλω εγώ την 
υπογράφω και βγαίνει. Απλά, αποφασίσαμε, τα είπε ο Αντιδήμαρχος, μην κουράσω άλλο το σώμα. 
Υπάρχουν πάρα πολλοί λίγοι και πολύ καλά θυμήθηκε ο κ. Κανάκης το ότι στην επιτροπή το 
συζητήσαμε και είπαμε ότι είναι γενικώς ό,τι αφορά με τα παιδιά είναι πάρα πολύ δύσκολο και θέλει 
πάρα πολλή προσοχή, έτσι; Τα ξέρετε καλύτερα από εμένα αρκετοί από εσάς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Αυγερινός.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Υπάρχει ένα ζήτημα, το οποίο είναι γνωστό σε όλους μας, 
σχετικά με τις κόντρες που γίνονται επάνω στην Μακεδονίας, Αναστάσεως, με τα αυτοκίνητα, τις 
μηχανές, το θόρυβο, τον κόσμο που μαζεύεται στο πάρκινγκ του Νεκροταφείου του Χολαργού. Εχω 
δεχθεί πάρα πολλά παράπονα και όπως όλοι μας φαντάζομαι. Βέβαια, είναι δουλειά της Αστυνομίας 
κάποια στιγμή να κάνει κάποια κίνηση, παρ' όλα αυτά όμως, ίσως μπορούμε κι εμείς να κάνουμε. Εχω 
δει ότι έχει κλείσει το πάρκινγκ του Νεκροταφείου του Χολαργού, αλλά παρ' όλα αυτά υπάρχει πάρα 
πολύς κόσμος. Προχθές το βράδυ πήγα 9 η ώρα, είχε τουλάχιστον 200 άτομα.  
 Ο κόσμος εκεί στο τέρμα Ξανθίππου, Αναστάσεως, Μακεδονίας, δεν μπορεί να κοιμηθεί. Το 
ξέρουμε όλοι αυτό, έτσι; Απλά, δεν ξέρω, ίσως θα πρέπει να το δούμε κάπως, με κάποιον τρόπο.
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ολοκληρώσει; Ωραία. Αρα δίνω το λόγο στον κ. Πετράκη, στον Αντιδήμαρχο 
Πολιτικής Προστασίας να σας απαντήσει.  
 κ. Πετράκη, για να μην καθυστερούμε, μπορείτε να πάτε και στην πάνω θέση αν θέλετε.  
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Το πρόβλημα είναι ιδιαίτερα σοβαρό. Από την πλευρά μας έχουμε κάνει ό,τι είναι 
δυνατόν, έχουμε τοποθετήσει μπάρες στην πάνω πλευρά του πάρκινγκ δύο φορές. Τη μία φορά μας 
τις ξηλώσανε τις μπάρες, τώρα τις επανέφερε η Τεχνική Υπηρεσία, πάλι τις έχουν ξαναχαλάσει. Δεν 
μπορούμε να δώσουμε λύση εμείς. Ζητήσαμε τη βοήθεια της Αστυνομίας. Ούτε και η Αστυνομία 
μπορεί να κάνει. Πριν από μερικές μέρες εκανε μία επέμβαση, μάζεψε 8 αυτοκίνητα, 47 διπλώματα 
και επέβαλε διάφορα πρόστιμα αλλά το πρόβλημα παραμένει. Σκεφτόμαστε διάφορες λύσεις. 
Σκεφτόμαστε και έχουμε έρθει σε επικοινωνία με την Τροχαία και με την Αστυνομία για να μας 
βοηθήσουν όσο μπορούν. Είμαστε σε επικοινωνία για να δούμε πώς θα μπορέσουμε να επιλύσουμε 
αυτό το πρόβλημα. Γεγονός είναι ότι κάθε μέρα, κάθε βράδυ εγώ είμαι εκεί πάνω, η Δημοτική 
Αστυνομία δεν μπορεί τις βραδινές ώρες και δεν έχει και κανένα δικαίωμα να επιβάλλει εάν δεν μας 
βοηθήσει η Αστυνομία είναι ιδιαίτερα δύσκολο να το επιλύσουμε αυτό το θέμα.  
 Πάντως, προσπαθούμε και είμαστε σε επαφές και μάλιστα σκεφτόμαστε να επικοινωνήσουμε 
και με το Υπουργείο, να δούμε τι λύση θα μπορέσει να μας δώσει.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο. Δεν κατάλαβα; Ακούγεστε, αλλά εσείς καταγράφετε; 
Το πιάνετε; Να πω κάτι; Για τα μικρόφωνα αν θέλετε μπορούμε, όσοι κάθονται από τους κάτω, να 
πηγαίνουν και να μιλάνε σ' αυτό δίπλα στην κα Νικάκη. Ναι, έχετε χαρτούρα, αλλά αν δεν ακούγεστε 
και δεν καταγράφονται θα έχω εγώ πρόβλημα με τα πρακτικά. Θέλω να με ενημερώσετε. Αμα δείτε 
ότι δεν μπορείτε... Δεν την βλέπει. κα Χαμηλοθώρη, πηγαίντε εκεί μαζί με τα χαρτιά σας. Ελάτε, να 
βοηθήσουμε λίγο και την καταγραφή. Δεν θα πάθετε τίποτα, κα Σιώτου, δεν σας χωρίζουμε. Τρία 
λεπτά θα σας την πάρουμε. Εκεί στην κα Νικάκη δίπλα, έχει μικρόφωνο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν έχω δύο θέματα - α, τις ερωτήσεις μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δύο θέματα επί προσωπικού και δύο ερωτήσεις. Ξεκινήστε με τα επί προσωπικού 
να πάμε στις ερωτήσεις μετά. Θα τα πει γρήγορα πιστεύω. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Γρήγορα, πολύ γρήγορα. Λοιπόν, επί προσωπικού επειδή ακούστηκε το όνομά μου 
προφανώς, έτσι; Αφορούν τις κάμερες και τη Φιλοζωική. 
 Ως προς τις κάμερες, εμείς ποτέ δεν είπαμε ότι είμαστε αντίθετες, μάλιστα το διευκρινίζουμε 
και στο ξεκίνημα της ερώτησής μας. Τα ερωτήματά μας παραμένουν, δεν απαντήθηκε κανένα από 
αυτά και ακριβώς επειδή ο Δήμαρχος μας ανακοίνωσε τώρα ότι είναι και δίμηνο το πρόγραμμα, 
ισχύουν οι ερωτήσεις που κάναμε στο τέλος του διμήνου. 
 Λοιπόν, για το φιλοζωικό. Οι απαντήσεις του Δημάρχου θα διαβαστούν από τη Φιλοζωική 
κοινότητα, η οποια είναι αυτή που δίνει τον αγώνα στο πεζοδρόμιο κάθε μέρα και θα το κρίνουν 
εκείνοι. Ο Δήμαρχος συνεχίζει τους χαρακτηρισμούς, εμείς δεν θα συνεχίσουμε.  
 Η ερώτηση η πρώτη αφορά στις κατασκηνώσεις για τα παιδιά. Κάθε χρόνο κάνουμε δωρεάν 
κατασκηνώσεις για τα παιδιά. Επειδή το πρόγραμμα της δημιουργικής απασχόλησης πήγε στον αέρα, 
οι κατασκηνώσεις; Αυτή είναι η μία ερώτηση. Νομίζω κάθε χρόνο περίπου 40 παιδιά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσουν οι αρμόδιοι. Ωραία. Η δεύτερη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και η δεύτερη ερώτηση αφορά στις Σχολικές Επιτροπές. Είδα στον έλεγχο των 
τιμολογίων κάποια ποσά τα οποία αφορούν το Μάιο και τον Μάρτιο, δηλαδή την περίοδο του 
κορωνοϊού, δαπάνες που έγιναν για τις απολυμάνσεις και τα απολυμαντικά χεριών.  
 Θέλω να ρωτήσω το εξής: πρέπει να γίνει γύρω στις 3.000-4.000 στην κάθε Επιτροπή. Αυτά 
τα λεφτά θα δοθούν από το Δήμο, από την έκτακτη επιχορήγηση που πήρε από το Υπουργείο για τα 
θέματα του κορωνοϊού; Λογικά οι μαθητές δεν πρέπει να πληρώσουν τον κορωνοϊό. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ρωτήσω μόνο κάτι εγώ, Δήμαρχε, που δεν κατάλαβε; Ελεγχος τιμολογίων τι είναι; 
Εσείς κάνατε έλεγχο τιμολογίων;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ζητήσαμε κάποια τιμολόγια. Μέσα σ' αυτά υπήρχαν κι αυτά τα στοιχεία που είπα. 
Προς το παρόν ρωτάμε αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, οκέι, εντάξει. Γιατί δεν το κατάλαβε και το σώμα, να καταλάβουμε τι σημαίνει 
έλεγχος τιμολογίων.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, όχι, προς το παρόν ρωτάμε αυτό για τα τιμολόγια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ γρήγορα θα απαντήσω στην κα Χαμηλοθώρη, θα βγει επίσημη ανακοίνωση για 
τις κατασκηνώσεις. Το πιο πιθανό είναι να μην πραγματοποιηθούν ούτε οι κατασκηνώσεις. 
 Για το θέμα της έκτακτης επιχορήγησης, μάλλον έχετε ξεχάσει ότι έχουν πάρει 100 χιλιάρικα 
οι δύο Σχολικές Επιτροπές από το Δήμο και έχουμε δηλώσει ότι εάν χρειαστούν κι άλλα λεφτά, εδώ 
είμαστε να τους δώσουμε. Προς το παρόν δεν φαίνεται να χρειάζονται άλλα λεφτά, γιατί αν δείτε τα 
ταμεία που εχουν οι διευθυντές των ταμείων και ζητάγαμε σήμερα ένα εξτρέ από τον έναν και τον 
άλλον πρόεδρο, θα δείτε ότι έχουν αρκετά χρήματα. Αλλά εδώ είμαστε να το ξαναδούμε. 
 Για το θέμα που λέτε, εγώ κατάλαβα ότι σας απάντησα σε όλα. Οταν λέω ότι έχουμε 
δοκιμαστική χρήση, φυσικά δεν έχει γίνει ανάθεση. Αρα, θα γίνει ανάθεση. Αρα, να σας απαντήσω σε 
ποια εταιρεία ανατέθηκε η εγκατάσταση όταν δεν έχει γίνει ανάθεση, δεν μπορώ να σας απαντήσω. 
Το εάν είναι πιστοποιημένη η εταιρεία που έχει κάνει τη δοκιμαστική, σας είπα, ναι, έχει όλες τις 
νόμιμες αρχές.  
 Σε ποιο σημείο φυλάσσεται ο καταγραφέας. Απαντάω στις ερωτήσεις, έτσι; Λοιπόν, σε ποιο 
σημείο φυλάσσεται ο καταγραφέας. Δεν καταλαβαίνω, κα Χαμηλοθώρη, για ποιο λόγο πρέπει να σας 
απαντήσει σε ποιο σημείο φυλάσσεται, για να το μάθουν και άλλοι 15 άνθρωποι να πάνε να τον 
σπάσουν τον καταγραφέα. Δηλαδή, ειλικρινά δεν μπορώ να καταλάβω. Είναι σαν να λέμε ότι έχουμε 
κάτι παιδιά να παρακολουθούμε τους κλέφτες και αυτούς που κάνουν φθορές και μας ζητάει κάποιος 
δημοτικός σύμβουλος να μάθει πού το φυλάμε αυτό, δημόσια, για να απαντήσω. Αν θέλετε να σας 
το πω προσωπικά εγώ, πολύ ευχαρίστως να σας το πω. 
 Τεχνική έκθεση λέει της Υπηρεσίας, για το εύρος της γωνίας λήψης των καμερών. Είπαμε ότι 
λειτουργούν όταν δεν λειτουργεί. Ειλικρινά, δεν νιώθω ότι δεν έχω απαντήσει κάποια ερώτηση. Εάν 
πιστεύετε ότι δεν απάντησα σε κάποια ερώτηση και μπορώ να την απαντήσω σήμερα, να μου πείτε 
να σας την απαντήσω. 
 Να προχωρήσουμε, κ. Πρόεδρε, στα σημαντικότατα θέματα που έχουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε. Δεν ξεπεράσαμε και την ώρα για την ημερήσια διάταξη, οπότε 
είμαστε εντός χρόνου.  
 Ξεκινάμε με το 1ο θέμα. 
 
 

i ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Παραλαβή και έγκριση Β2 Φάσης της μελέτης "Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο (ΓΠΣ) εντός 
των διοικητικών ορίων Κοινότητας Παπάγου" και επικαιροποίηση των προτεινόμενων 
χρήσεων γης σύμφωνα με το νέο Π.Δ/γμα 59/2018 "Κατηγορίες και περιεχόμενο 
χρήσεων γης". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ξανθή Αντωνοπούλου θα κάνει την εισήγηση για λογαριασμό των Τεχνικών 
Υπηρεσιών.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Αντωνοπούλου είναι η προϊσταμένη του Τμήματος Τοπογραφικών Εφαρμογών 
και Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου μας.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα σε όλους σας. Το θέμα μας, όπως είπε και ο Πρόεδρος, είναι η 
παραλαβή και η έγκριση του Β2 σταδίου της μελέτης του Γενικού Πολεοδομικού στην Κοινότητα του 
Παπάγου, καθώς και την επικαιροποίηση των προτεινόμενων χρήσεων γης σύμφωνα με το καινούριο 
διάταγμα που βγήκε το 2018. 
 Είναι μια διαδικασία που είχε ξεκινήσει με την προηγούμενη Διοίκηση, η πρώτη απόφαση που 
είχε παρθεί ήταν το 2009, η 28, η οποία ήταν και ομόφωνη, που έγινε η έναρξη των διαδικασιών για 
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την εκπόνηση του Γενικού Πολεοδομικού. Οπως ξέρετε ο Παπάγου δεν έχει χρήσεις, δεν έχει κάτι, 
οπότε διαπιστώθηκε η ανάγκη ότι θα έπρεπε να κάνει μια πολεοδομική οργάνωση της Κοινότητας. 
Οπότε, έτσι ξεκίνησε η διαδικασία το 2009, με διαγωνισμό βέβαια έγινε ο διαγωνισμός τότε και το 
2010 έγινε η σύμβαση, υπογράφτηκε η σύμβαση με τον ανάδοχο με τα συμπράττοντα γραφεία Δ. 
Μαραβέας και Συνεργάτες. Ξεκίνησε η διαδικασία, το Γενικό Πολεοδομικό, η μελέτη του ΓΠΣ έχει 
αρκετά στάδια. Η πρώτη φάση που καταγράφονται όλα τα στοιχεία που δημιουργούνται, που έχει ο 
Δήμος, χάρτες, μαζεύονται όλα τα στοιχεία που αφοράνε και συμπεριλαμβάνονται μετά μέσα στο 
ΓΠΣ. 
 Εγκρίθηκε η Α' φάση το 2010, τον Οκτώβριο του '10 με την 138, αυτές οι αποφάσεις 
υπάρχουν μέσα στην εισήγηση, με την 138 εγκρίθηκε, οπότε μετά έγινε και η έναρξη, δόθηκε εντολή 
να γίνει η Β' φάση, το οποίο είναι πιο συγκεκριμένα για το ΓΠΣ, για τη μελέτη. Δόθηκαν τότε από τη 
Διοίκηση κάποιες κατευθύνσεις το πώς θα υλοποιηθεί η μελέτη και οπότε το δεύτερο στάδιο είναι σε 
δύο, χωρίζεται το ΓΠΣ σε δύο υποστάδια: στο Β1 στάδιο και το τελικό, το Β2. Το Β1 εγκρίθηκε το 
Μάρτιο του '14 και μετά προχώρησε, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να γίνει το Β2. Ενδιάμεσα όμως 
έγινε και διαβούλευση από το Β1 στο Β2, οπότε όλος ο κόσμος, οι κάτοικοι του Παπάγου πήραν 
μέρος και εκθέσανε τις απόψεις τους, είτε με αιτήσεις είτε με ενστάσεις και μέσα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο όλες αυτές οι ενστάσεις μελετήθηκαν και συζητήθηκαν.  
 Το Β2 στάδιο το κατέθεσε ο ανάδοχος τον Απρίλιο του '14 και μετά μαζεύτηκαν όλα τα 
χαρτιά, τα σχέδια και κατατέθηκε τον Ιούνιο του '14 στον ΟΡΣΑ, στο αρμόδιο τμήμα, ώστε να 
εγκριθεί, να γίνει η διαδικασία. Βέβαια, ήταν μεγάλο το διάστημα που ξεκινήσαμε τώρα την 
επικαιροποίηση, δεν ξέρω για ποιο λόγο καθυστέρησε το Υπουργείο, παρ' όλες τις οχλήσεις της δικιάς 
μας Υπηρεσίας που έγιναν ενδιάμεσα η τελευταία απάντηση και έτσι δημιουργήθηκε το θέμα για να 
κάνουμε, για να είμαστε εδώ σήμερα, έγινε το '19 τον Ιούλιο, μετά από διάφορες οχλήσεις που 
έγιναν και τηλεφωνικές και σε έντυπη μορφή που μας δόθηκε ένα έγγραφο, το οποίο θα έπρεπε, που 
λέει ότι θα πρέπει να εγκριθεί το Β2 στάδιο της μελέτης του 2014 από το Δημοτικό Συμβούλιο καθώς 
και να επικαιροποιηθούν οι χρήσεις γης, γιατί στο ενδιάμεσο άλλαξε και ο νόμος. Γιατί ξεκινήσαμε 
εμείς με ένα νόμο που ίσχυε από το 1987 και βάσει αυτού υλοποιήθηκε, εκπονήθηκε η μελέτη του 
ΓΠΣ, στο ενδιάμεσο όμως άλλαξε ο νόμος γιατί ήταν πάρα πολύ μεγάλος ο χρόνος που διήρκεσε, που 
ήταν στο Υπουργείο και το οποίο δεν είχε ελεγχθεί από κάποιον υπάλληλο, και μας ζητήθηκε να 
κάνουμε επικαιροποίηση των χρήσεων και φυσικά μέσα σ' αυτά τα 10 χρόνια υπήρχαν και κάποιες 
αλλαγές που δημιουργήθηκαν στο Δήμο μας και σε συνεργασία με τον υπάλληλο του ΥΠΕΚΑ θα 
πρέπει να αποτυπώσουμε τη σημερινή κατάσταση, αφού μας ζητήθηκε να επικαιροποιήσουμε όλα 
αυτά τα στοιχεία. 
 Εμείς προσπαθήσαμε, αποτυπώσαμε, γιατί το έχετε αυτό το τεύχος, σας έχει δοθεί, 
αποτυπώσαμε την κατάσταση, έγιναν κάποιες αλλαγές, προσθέσαμε κάποια πράγματα γιατί στο 
ενδιάμεσο κάναμε και κάποιες τροποποιήσεις, όπως είναι το μεγάλο πάρκο Παπάγου που κάναμε, 
προσπαθήσαμε να βάλουμε τις κόκκινες γραμμές, το ψηφίσατε σε κάποιο άλλο προγενέστερο 
Δημοτικό Συμβούλιο, στην Αγία Σκέπη που προσθέσαμε το καινούριο κτίριο καθώς και το γήπεδο στο 
169, που είναι στην οδό Κύπρου. Αυτές είναι τρεις τροποποιήσεις που έχουμε προσθέσει μέσα στην 
μελέτη, που δεν υπήρχαν τότε.  
 Επίσης, βγάλαμε, αφαιρέσαμε και το υπόγειο γκαράζ που είχε προταθεί στο τότε τεύχος του 
ΓΠΣ της οδού Κύπρου. Αυτές είναι οι αλλαγές, μία αλλαγή και τρεις προσθέσεις, που κάναμε στο 
τεύχος. Και να συνεχίσω για τις χρήσεις γης που προσπαθήσαμε να επικαιροποιήσουμε το παλιό 
τεύχος και ουσιαστικά να συνδυάσουμε τις χρήσεις που είχε το Π.Δ. 166/1987 που βάσει αυτού 
εκπονήθηκε η τότε μελέτη, με το καινούριο Π.Δ. το 59/2018. Εχει κάποιες διαφορές ο νόμος, ο τότε 
νόμος με τον τώρα νόμο. Οπως ξέρετε όλοι ο Παπάγου ήταν αποκλειστική κατοικία, έτσι; Εμείς 
προσπαθήσαμε, προσπάθησε βασικά ο προηγούμενος μελετητής να κρατήσει αυτό το μοτίβο της 
πόλης ώστε ό,τι έγινε και "χάλασε", σε εισαγωγικά, συγγνώμη για την έκφραση, να μην επεκταθεί. 
Οπότε δημιούργησε την αμιγή κατοικία και τότε είχε βάλει κι ένα πολεοδομικό κέντρο, συγγνώμη, 
ένα τοπικό κέντρο. Αυτά ουσιαστικά ήταν οι δύο, οι πολεοδομικές οργανώσεις, η πολεοδομική 
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οργάνωση που έκανε τότε ο μελετητής. Εμείς προσπαθήσαμε να φέρουμε αυτά στο καινούριο 
διάταγμα, βάλαμε την αμιγή κατοικία που περιλαμβάνει κάποιες, τις χρήσεις που είχε τότε χωρίς να 
προσθέσουμε κάποιες ώστε να έρθει η πόλη σε δυσμενέστερη κατάσταση απ' ό,τι είναι σήμερα, 
έχουμε την κατοικία και μέσα σ' αυτά επιτρέπεται βάσει του διατάγματος να γίνονται κάποια γραφεία 
τα οποία είναι συμβατά με την κύρια χρήση, δηλαδή κάποιος που έχει το διαμέρισμά του μπορεί να 
διαθέσει ένα χώρο στο σπίτι του, ένα δωμάτιο να το κάνει ένα γραφείο, τεχνικό γραφείο ή ένα 
ιατρείο, αυτά είναι συμβατές χρήσεις.  
 Η κοινωνική πρόνοια που έχουμε, ενώ στον προηγούμενο νόμο νομίζω δεν υπήρχε, οι 
δημοτικοί παιδικοί σταθμοί, στην κοινωνική πρόνοια έχουμε τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, 
τους βρεφικούς σταθμούς και οι παιδικοί σταθμοί και οι ιδιωτικοί και οι δημοτικοί, εκεί είναι και οι 
οίκοι ευγηρίας. Θεωρώ ότι έχετε όλοι διαβάσει πού υπάρχουν δημοτικοί σταθμοί και αναφερόμαστε 
και στον οίκο ευγηρίας που έχουμε στο 164 στο κληροδότημα που έχουμε στην Κυρηνείας. 
Επιτρέπουμε την εκπαίδευση πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια, υπάρχουν βέβαια και κάποια σχολεία 
που υπάρχουν ή έχουν ήδη θεσμοθετηθεί από παλιότερα μέσω ΦΕΚ οπότε απλά τα αναγράφουμε 
εδώ πέρα και φυσικά επιτρέπονται, επειδή σ' αυτό η αμιγής μπορεί να κάνεις, άσχετα αν υπάρχει 
ΦΕΚ, μπορεί να τοποθετηθούν η κοινωνική πρόνοια και η εκπαίδευση και οι παιδικοί σταθμοί σε 
οποιοδήποτε οικοδομικό τετράγωνο άσχετα αν είναι θεσμοθετημένο ή το θεσμοθετήσουμε εμείς 
σήμερα. Δηλαδή αν μας έρθει αύριο κάποιος που λέει ότι εγώ θα αφήνω στο Δήμο το σπίτι μου για 
να γίνει ένα σχολείο, θα μπορέσουμε σ' αυτό το οικοδομικό τετράγωνο να κάνουμε σχολείο ή 
κοινωνική πρόνοια, παιδικό σταθμό, οίκο ευγηρίας, οτιδήποτε αναφέρεται στην κοινωνική πρόνοια, 
χωρίς να χρειάζεται τροποποίηση σχεδίου. Μόνο και μόνο γιατί το γράφουμε και επιτρέπεται στις 
χρήσεις και το επιτρέπουμε κι εμείς εδώ, το αναγράφουμε.  
 Οι ναοί, θρησκευτικοί χώροι, οι πολιτιστικές εγκαταστάσεις που μπορεί να υπάρχουν κάποιοι 
χώροι και να χρησιμοποιούνται, το εμπόριο, το οποίο είναι το εμπόριο με τα εμπορικά καταστήματα 
και τα καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών. Σε αυτά έχουμε αποκλείσει όλα τα σημεία του 
Παπάγου και επιτρέπουμε μόνο ό,τι είχε βέβαια και η παλιά μελέτη και έχουμε προσθέσει κάποια, 
κάποια καταστήματα που λειτουργούν ήδη. Εχουμε βάλει στο Ο.Τ. που είναι η Λέσχη Αξιωματικών, 
αυτό υπάρχει ούτως ή άλλως και με το ΦΕΚ, καθώς επίσης και ένα ακόμη το οποίο είναι πάνω στην 
πλατεία Κονίτσης, που είναι κενό ουσιαστικά σήμερα και το χρησιμοποιούμε σαν χώρο πρασίνου, 
είναι το Ο.Τ. απέναντι από την Λέσχη Αξιωματικών, που έχει πρόσωπο στην οδό Μιχαήλ Γρηγορίου, 
αυτό το προσθέσαμε τώρα και όλα αυτά που λέμε είναι σε βάθος του πρώτου οικοπέδου. Δεν θα 
είναι σε όλο το πρόσωπο του οικοδομικού τετραγώνου και σε βάθος ενός οικοπέδου. 
 Επίσης, προσθέσαμε στο Ο.Τ. 217Α που είναι στην οδό Αργυροκάστρου, στην οδό 
Ελλησπόντου με Μπιζανίου και στην Μπλέσσα στο Ο.Τ. 225.  
 Επίσης, βάλαμε και τα επαγγελματικά καταστήματα μέχρι 150 τ.μ. που σ' αυτά ανήκουν οι 
φούρνοι, τα καθαριστήρια, οι ραπτικές, οι μοδίστρες, σιδερωτήρια και νομίζω ότι είναι στα ίδια Ο.Τ. 
που προσθέσαμε και τα προηγούμενα, τα εμπορικά καταστήματα, πλην των δύο Ο.Τ. που ανήκουν 
και στον ΑΟΑ.  
 Τις γωνίες ανακύκλωσης, γιατί πρέπει κάπου να βάλουμε και τις γωνίες ανακύκλωσης και 
κατασκευές σε δημόσιους κοινόχρηστους χώρους, αν χρειαστεί ο Δήμος να κάνει κάτι, να υπάρχει και 
μέσα στο ΓΠΣ. Και τα περίπτερα ενημέρωσης. 
 Αυτά βάλαμε στην αμιγή κατοικία, όλες οι υπόλοιπες χρήσεις αν διαβάσετε το διάταγμα έχει κι 
άλλες χρήσεις αλλά τις έχουμε αφαιρέσει γιατί έχουμε πάρει σαν γνώμονα το παλιό, την παλιά 
μελέτη. Και προσπαθήσαμε ώστε να αφήσουμε τον χαρακτήρα της Κοινότητας, να είναι στην πιο 
αμιγή μορφή της. 
 Μετά προσθέσαμε, βάλαμε γενική κατοικία. Προσθέσαμε τη Γενική κατοικία, η οποία δεν 
υπήρχε στην προηγούμενη μελέτη γιατί στο Ο.Τ. 158Β που είναι στην Ολυμπιάδα, δεν μπορούσαμε 
να βάλουμε, δεν υπήρχε στο καινούριο διάταγμα το πρατήριο βενζίνης. Οπότε προστέθηκε η γενική 
κατοικία ώστε να καλύψουμε το πρατήριο βενζίνης, καυσίμων, που έχει. Και επίσης σε συνεργασία με 
τον αρμόδιο υπάλληλο του Υπουργείου, επειδή αυτοί θα έχουν λίγο ένα θέμα αν μπορούμε μόνο σε 
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ένα Ο.Τ. να προσθέσουμε τη γενική κατοικία, επεκταθήκαμε και δίπλα στο δικό μας που είναι 
κοινωνική πρόνοια, το οποίο δεν επηρεάζει και κάποιον. Οπότε έχουμε δύο Ο.Τ. Γενικής Κατοικίας. 
Μην σας φοβίζει η λέξη Γενική Κατοικία, έχει ακριβώς τις ίδιες χρήσεις που έχει όλη η υπόλοιπη 
Εθνικής Αμύνης, έτσι; Η μόνη διαφορά είναι το πρατήριο καυσίμων. Δεν έχει κάτι παραπάνω απ' όλο 
το υπόλοιπο τμήμα της Εθνικής Αμύνης που το ονομάζουμε πολεοδομικό κέντρο. 
 Η επόμενη οργάνωση που κάνουμε στην Κοινότητα είναι το πολεοδομικό κέντρο και 
περιλαμβάνει την Εθνικής Αμύνης από την οδό Αναστάσεως μέχρι την οδό Κύπρου και ένα Ο.Τ. λίγο 
 πιο κάτω. Στην προηγούμενη μελέτη δεν υπήρχε πολεοδομικό κέντρο, υπάρχει τοπικό κέντρο. Στο 
διάταγμα του 2018 οι χρήσεις που βάζει για το τοπικό κέντρο ήταν πάρα πολύ λίγες, που δεν μας 
κάλυπτε, όπως τις είχε ψηφίσει το 2014. Είναι πάρα πολλές μικρές, πολύ λίγες οι χρήσεις και πάρα 
πολλές χρήσεις που ήδη λειτουργούν τώρα θα ήταν εκτός αν δεν τις βάζαμε. Κι έτσι ονομάσαμε 
πολεοδομικό κέντρο αντί τοπικό κέντρο και έχει ακριβώς τις ίδιες χρήσεις που έχει το τοπικό κέντρο 
που ψηφίστηκε το 2014. Μην μπερδευτείτε στον τίτλο. Είναι ακριβως το ίδιο πράγμα. Οι χρήσεις 
μέσα είναι ακριβώς οι ίδιες που ψήφισε το τότε Δημοτικό Συμβούλιο το 2014.  
 Στο τεύχος που σας δώσαμε προσθέσαμε κάποιες αλλαγές. Στο νούμερο 6, στις Πολιτιστικές 
εγκαταστάσεις, το βάλαμε μόνο στο Ο.Τ. που είναι του Αλέξανδρου και όπως οι χώροι συνάθροισης 
επίσης δεν επεκτάθηκε σε όλο το πολεοδομικό κέντρο. Και στα καταστήματα, στο 10.1, αφαιρέθηκε 
το οικοδομικό τετράγωνο 173 και έμεινε μόνο ο Αλέξανδρος και στα καταστήματα παροχής 
προσωπικών υπηρεσιών επίσης αφαιρέσαμε το Ο.Τ. 167 που είναι δίπλα, το 167 είναι εκεί που ήταν 
παλιά η Ευρωγνώση. Και το 173 είναι απέναντι από το στρογγυλό, από την πάνω την πλευρά.  
 Επίσης, αφαιρέσαμε στο 11 αυτό που αναγράφει το ιατρείο, οδοντιατρεία, τράπεζα, είναι 
μέσα στα γραφεία που βάσει του διατάγματος δεν χρειάζεται, είναι πλεονασμός, οπότε για να μην 
μπερδευτείτε το αφαίρεσα αυτό. Και τα επαγγελματικά εργαστήρια που γράφει στο 22 μέχρι 500 
τ.μ., τα προσθέσαμε, τα αποκλείσαμε, μόνο στο 167 και στο 176. Το 167 είναι ο Αλέξανδρος, το 176 
είναι εκεί που είναι η Τράπεζα, το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο; Ναι. Για να σας δώσω να καταλάβετε 
ποιο είναι.  
 Αυτές τις αλλαγές κάναμε από το τεύχος το παλιό και τα επαναφέραμε όλα αυτά, 
προσπαθήσαμε να τα συγκεντρώσουμε και να τα διαμορφώσουμε έτσι ώστε να κάνουμε ουσιαστικά 
μια επικαιροποίηση του παλιού τεύχους με το καινούριο διάταγμα που έγινε λόγω της μεγάλης 
καθυστέρησης. Αν είχε γίνει ο έλεγχος απο το ΥΠΕΚΑ το 2014, 2015, 2016, δεν θα μπαίναμε κι εμείς 
τώρα σ' αυτή τη διαδικασία, θα είχε ψηφιστεί, θα είχε περάσει, θα είχε βγει ΦΕΚ και τώρα θα 
πηγαίναμε στη συνέχεια, το οποίο έχει, να σας πω και για τη συνέχεια, γιατί μετά όταν τελειώνει το 
ΓΠΣ δεν σημαίνει ότι τελειώσαμε. Εχουμε κι άλλα στη συνέχεια να κάνουμε. Εκτός από τις 
τροποποιήσεις που είναι οι δικές μας αυτές που υπάρχουν στην τελευταία σελίδα, στα τελευταία, στο 
Π4, να σας πω λίγο ότι γνωρίζετε βέβαια όλοι σας, οι περισσότεροι που είστε και από Παπάγου, για 
τις οικοδομές, για το τελευταίο πρόγραμμα που έκανε ο ΑΟΟΑ, που κατέπεσε μετά το Π.Δ. και 
ουσιαστικά αυτές φαίνονται ότι είναι αυθαίρετες και ότι είναι εκτός σχεδίου. Μετά την ψήφιση από 
εσάς και ξεκινήσει και η διαδικασία στο Υπουργείο και βγει ΦΕΚ, θα πρέπει να ξεκινήσουμε εμείς να 
κάνουμε τη μελέτη, να βγει πολεοδομική μελέτη ώστε να τις εντάξουμε όλες αυτές τις περιοχές, είναι 
εφτά οι περιοχές, δεν θυμάμαι πόσες πολυκατοικίες είναι, θα πρέπει όλα αυτά τα Ο.Τ. να ενταχθούν 
στο σχέδιο, καθώς επίσης όπως γνωρίζετε υπάρχουν μεγάλα προβλήματα γιατί σε εκείνα τα σημεία, 
γιατί είναι διάσπαρτα σ' αυτά τα σημεία στου Παπάγου, υπάρχουν περιοχές που τα απέναντι ακριβώς 
κτίστηκαν με το διάταγμα που κατέπεσε. Οπότε υπάρχει μία ανομοιομορφία του εγκεκριμένου 
σχεδίου με την υφιστάμενη κατάσταση γιατί το παλιό ήταν διαφορετικά, μετά ψηφίστηκε του '79 
κτίστηκαν έτσι, κατέπεσε αυτό, οπότε ήρθε, δεν συγκλίνει καθόλου. Οπότε η περιοχή που θα πρέπει 
να τοπογραφηθεί και να μελετηθεί είναι πάρα πολύ μεγάλη και φυσικά το κόστος θα είναι μεγάλο, 
αλλά θα πρέπει να γίνει ούτως ή άλλως.  
 Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Νομίζω ότι δεν έχω να συμπληρώσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ την κα Αντωνοπούλου. Να παραμείνει όμως για τυχόν ερωτήσεις από τους 
συναδέλφους.  
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 Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σύντομα, νομίζω ήταν αρκετά αναλυτική η κα Αντωνοπούλου και να την 
ευχαριστήσω για τη δουλειά την οποία έκανε.  
 Οπως πολύ σωστά αναφέρθηκε η υπόθεση ξεκινάει το 2009. Τότε ο Δήμος Παπάγου πήρε μία 
απόφαση να προχωρήσει στη σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Το ΓΠΣ που κρατάτε στα 
χέρια σας και είμαι σίγουρος ότι το μελετήσατε όλοι, ουσιαστικά είναι μια εργασία που έγινε από την 
προηγούμενη Δημοτική Αρχή. Εμείς πήραμε το συγκεκριμένο σχέδιο που είχε καταθέσει ο κ. 
Μαραβέας ύστερα από τις οδηγίες που του είχε δώσει το Δημοτικό Συμβούλιο και απλά 
τροποποιήσαμε κάποια πράγματα τα οποία εν τοις πράγμασι σήμερα πιστεύουμε ότι δεν χρειάζονται 
στην πόλη ή ακριβώς αλλάχτηκαν γιατί πέρασε κι ένας μεγάλος χρονικός ορίζοντας από το 2014 
μέχρι το 2020 σήμερα που συζητάμε. Και βέβαια, εναρμονίσαμε τις χρήσεις γης, όπως πολύ σωστά 
σας είπε η κα Αντωνοπούλου το 2018 βγήκε ένας καινούριος νόμος ο οποίος άλλαξε εντελώς το τι 
επιτρέπεται σε κάθε κατηγορία γενικών χρήσεων. 
 Αρα, από εκεί που η αμιγής κατοικία παλιά επιτρεπόντουσαν δέκα πράγματα, σήμερα 
επιτρέπονται 45. Ερχόμαστε εμείς όμως που θέλουμε να διατηρήσουμε την περιοχή Κηπούπολη και 
θέλουμε να διατηρήσουμε ως κυρίαρχη χρήση της περιοχής την κατοικία και λέμε στην αμιγή 
κατοικία θα επιτρέπονται μόνον τα 3-4 πράγματα τα οποία σας ανέφερε αναλυτικά η κα 
Αντωνοπούλου.  
 Στόχος μας είναι να διαφυλάξουμε την περιοχή ως κηπούπολη, να εξασφαλίσουμε την 
επάρκεια των κοινόχρηστων χώρων και των εγκαταστάσεων. Θεωρούμε ότι με την ολοκλήρωση του 
σχεδίου θα υπάρξει μια αναβάθμιση στην ποιότητα ζωής της πόλης μας, θα λυθούν μακροχρόνια 
προβλήματα, ήδη σας εξήγησε για τα θέματα με τις πολυκατοικίες του γνωστού προγράμματος, που 
νομίζω είναι ένα θέμα το οποίο προβληματίζει αρκετούς από τους κατοίκους της πόλης που 
ουσιαστικά μένουν σε ένα αυθαίρετο σήμερα. Κάποια στιγμή θα πρέπει ο Δήμος να μπορέσει αυτούς 
τους ανθρώπους να τους εντάξει στο σχέδιο και να ολοκληρώσει τις διαδικασίες για να μπορούν 
πλέον τα σπίτια τους να είναι 100% νόμιμα και να μην φοβούνται αν συμβεί κάτι από σεισμό ή από 
φωτιά ή από κάτι άλλο, να έχουν πρόβλημα.  
 Η περιοχή απλά να πω ότι χωρίζεται σε τέσσερις πολεοδομικές ενότητες και οι χρήσεις οι 
οποίες προτείνουμε είναι η αμιγής κατοικία σε όλη την Κοινότητα του Παπάγου, η γενική κατοικία 
στα δύο Ο.Τ. μόνο για το λόγο για να μπορέσουμε να έχουμε το πρατήριο υγρών καυσίμων και το 
πλυντήριο. Το πολεοδομικό κέντρο, το οποίο ορίζεται εντός της Εθνικής Αμύνης, αλλά ουσιαστικά οι 
χρήσεις οι οποίες έχουν μία όχληση περιορίζονται στον Αλέξανδρο, στην Ολυμπιάδα και στο Ο.Τ. που 
βρίσκεται το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο, τα πολυιατρεία σήμερα και ένα κέντρο αισθητικής. Και 
βέβαια οι κοινόχρηστοι χώροι, όλοι οι ελεύθεροι χώροι, οι κεντρικές λειτουργίες της πόλης, όλα αυτά 
τα οποία αναφέρονται αναλυτικότατα μέσα στην εισήγηση. 
 Νομίζω ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε τη διαδικασία των ερωτήσεων γιατί, κ. Πρόεδρε, θα 
μπορούσα να μιλάω και μέχρι το πρωί αλλά νομίζω πιο πολύ νόημα έχει να δώσουμε κάποιες 
ερωτήσεις να απαντήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Είναι θέμα που καταλαβαίνω απασχολεί αρκετά και το σώμα, οπότε να 
ξεκινήσω με τον κατάλογο των ερωτήσεων και μετά θα πάμε στον κατάλογο των τοποθετήσεων. Να 
σημειώσω ότι δεν θα δώσω δευτερολογία σε κάποιον που δεν έχει κάνει πρωτολογία. Οπότε, επειδή 
θα έχουμε πολλές ερωτήσεις, απαντήσεις κι αυτά, όσοι θα ζητήσετε και θέλετε στο τέλος να 
τοποθετηθείτε, θα πρέπει να έχετε κάνει και πρωτολογία. 
 Οπότε ξεκινάμε με το κομμάτι των ερωτήσεων. Θα ξεκινήσω με τους επικεφαλής. Ο κ. 
Τούτουζας;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θέλω κάτι για τη διαδικασία, κ. Πρόεδρε. Για τη διαδικασία θα ήθελα να πω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε, αν και είναι αυτή που είπα, πείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ορίστε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτή που είπα θα είναι η διαδικασία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, θέλω να δηλώσω κάτι, να κάνω μια ανακοίνωση. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
22 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, θέλω να πω ότι εμείς διαφωνούμε με τη διαδικασία. Είναι μια διαδικασία 
βεβαίως που δεν την ορίζουμε εμείς. Θέλουμε να ζητήσουμε συγγνώμη από τους κατοίκους του 
Παπάγου που δεν βρίσκονται σήμερα εδώ. Να πούμε ότι ζούμε και ιστορικές στιγμές, ο κ. 
Αποστολόπουλος θα μείνει στην Ιστορία ως ο Δήμαρχος που πέρασε ΓΠΣ κεκλεισμένων των θυρών. 
Θα θέλαμε, λοιπόν, να ακούσουμε τους κατοίκους, θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντική η άποψή 
τους. Θεωρούμε ότι σ' αυτη τη φάση ακόμη του κορωνοϊού θα μπορούσε να γίνει, υπάρχουν λύσεις.  
 Ετσι, λοιπόν, συμμετέχουμε στη διαδικασία γιατί θεωρούμε ότι η προστασία της 
φυσιογνωμίας της πόλης είναι σημαντική, όμως δηλώνουμε ότι δεν συμφωνούμε με τη διαδικασία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε, κα Χαμηλοθώρη, πριν λίγο έγραψα εδώ στο χαρτί μου την συνάδελφο δίπλα, 
γιατί ουσιαστικά οι υπάλληλοι νιώθουν ότι είμαστε, πλέον όλοι προσφέρουμε σ' αυτό το Δήμο. Λέω, 
επικοινώνησε κάποιος δημοτικός σύμβουλος μαζί σου; Σε ρώτησε σε ένα τόσο σημαντικό θέμα, σε 
πήρε κάποιος τηλέφωνο να έχει απορίες να σε ρωτήσει; Την ξέρετε την απάντηση, δεν χρειάζεται να 
σας την πω, ή την φαντάζεστε.  
 Λοιπόν, αν οι δημοτικοί σύμβουλοι από μόνοι τους δεν ψάχνουν τα θέματα και οι δημοτικοί 
σύμβουλοι Παπάγου φυσικά και το γνωρίζουν το θέμα, οι σύμβουλοι του Παπάγου το έχουν μάθει, 
το έχουν ψάξει, γνωρίζουν απ' έξω τα οικοδομικά τετράγωνα. Αλλά, λέω, αν εσείς που είστε μία 
προγραμματική παράταξη όπως λέτε, δεν έχετε ασχοληθεί και δεν έχετε ψάξει να ενημερωθείτε για 
το ΓΠΣ του Παπάγου, δεν έχετε ψάξει να βρείτε στη διαβούλευση του Β1, γιατί η διαβούλευση 
γίνεται στο Β1, δεν γίνεται στο Β2. Δεν θα ξανακάναμε διαβούλευση. Δεν θα ξανακάναμε 
διαβούλευση. Και να ερχόντουσαν από κάτω οι κάτοικοι, δεν εκπροσωπούμε εμείς τους κατοίκους 
της πόλης; Ποιος τους εκπροσωπεί; Αλλος; Εμένα δηλαδή, η Κοινότητα του Παπάγου που μας 
ψήφισε με 65% δεν ξέρουμε τις απόψεις τους; Δεν ξέρουμε πού είναι οι διαφωνίες τους; Δεν 
ξέρουμε σε τι συμφωνούν από το ΓΠΣ και σε τι δεν συμφωνούν; Τα γνωρίζουμε όλα. Ολα τα 
γνωρίζουμε. Οχι εγώ, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. Είναι γνωστά τα θέματα του ΓΠΣ. Αλλά το ΓΠΣ 
λύνει εκατοντάδες προβλήματα. Ενα είναι το αγκάθι του. Αλλά αυτό το αγκάθι αποφασίστηκε το 
2014. Δεν αποφασίζεται σήμερα.  Δεν σας είπε τίποτα η υπάλληλος για τον συντελεστή δόμησης, 
γιατί εμείς δεν ψηφίζουμε σήμερα τον συντελεστή δόμησης. Το λέω σε όλους τους δημοτικούς 
συμβούλους. Αυτό, καλώς ή κακώς, δεν θα το αποφασίσω εγώ. Το αποφασίσανε τότε οι δημοτικοί 
σύμβουλοι με την ψήφο τους. Ψηφίστηκε το 2014 και αποφασίστηκε για να γλιτώσουμε από τη 
δυσκολία που δίνει ο ΝΟΚ πλέον στην πόλη, να μειωθεί για λίγο ο συντελεστής στο 0,9. Αρα, μη 
λέτε ότι το κάναμε...  
 Δεύτερον, το θέμα είναι έτοιμο εδώ και δύο τρεις μήνες και δεν το φέραμε λόγω κορωνοϊού, 
γιατί αν είναι δυνατόν να φέρναμε το θέμα σε συζητήσεις οι οποίες γινόντουσαν δια περιφοράς ή 
γινόντουσαν με τηλεδιάσκεψη. Ομως, έχουμε deadline από το Υπουργείο ότι πρέπει μέσα στον 
Ιούνιο να τους στείλουμε την τελική μας απόφαση. Ξέρετε γιατί; Γιατί θα ξαναλλάξει ο νόμος των 
χρήσεων γης. Αυτή τη δουλειά που έκατσε και έφαγε κάποιες βδομάδες, μήνες, για να το κάνει η 
Υπηρεσία, το να ψάξει δηλαδή τι επιτρέπεται και τι δεν επιτρέπεται και να κάνει την εναρμόνιση, το 
καλοκαίρι θα ξαναλλάξει. Αν δεν έχουμε ψηφίσει τη Β2 φάση θα πάμε φτου απ' την αρχή πάλι. Και 
αυτά μας ζητήθηκαν από το ίδιο το Υπουργείο. Το Υπουργείο είπε κάντε γρήγορα γιατί μην αλλάξει ο 
νόμος και το βρείτε πάλι μπροστά σας και ξαναγυρίσει, γιατί ουσιαστικά η απάντηση του Ιουλίου του 
'19 που μας ήρθε αυτό ακριβώς το πράγμα λέει. Σου λέει ότι έχει αλλάξει η χρήση γης και πρέπει να 
την εναρμονίσεις. 
 Λοιπόν, είναι ένα σχέδιο από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, εγώ το ενστερνίζομαι, το 
προχωράω έτσι όπως είναι, διόρθωσα τρία πραγματάκια τα οποία δεν πιστεύω ότι κανένας θεωρεί ότι 
πρέπει να γίνει σήμερα υπόγειο πάρκινγκ στην Κύπρου. Ακόμα και ο πρώην Δήμαρχος θεωρώ, σου 
λέει αφού δεν είναι τερματικός σταθμός εδώ και έχει φύγει το μετρό, έχει πάει κάτω, δεν έχει νόημα. 
Ποιος θα το βάζει το αυτοκίνητο εκεί και να το φτιάξουμε αύριο το πάρκινγκ, ποιος θα το βάζει; 
Κανένας απολύτως.  
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 Εξάλλου, από το live streaming μας βλέπουν όλοι, δηλαδή θεωρείτε ότι θα είχαμε μία πίεση 
και δεν θα μπορούσαμε να ψηφίσουμε έτσι όπως θα ψηφίσουμε σήμερα; Δόξα τω Θεώ, έχουμε 
δεχθεί στη ζωή μας πιέσεις και ανθρώπους από κάτω να φωνάζουν, αλλά ο κάθε δημοτικός 
σύμβουλος είναι ελεύθερος της άποψής του. Και να σας πω και κάτι; Εγώ στη δική μου παράταξη 
είπα δεν μπαίνει κομματική πειθαρχία στο θέμα. Ο καθένας θα ψηφίσει ελεύθερα στο συγκεκριμένο 
θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατάλογος. Οπότε, συμμετέχετε στη διαδικασία, ε; Εντάξει, οκέι. Ο κ. Τούτουζας, ο κ. 
Οικονόμου. Θα είστε πρώτος μετά τους επικεφαλής, επειδή το πάμε έτσι. Ο κ. Τούτουζας. Ναι, 
ερωτήσεις είπαμε. Είπαμε ερωτήσεις, το ξαναλέω και μετά θα κάνω πρωτολογία και δευτερολογία. 
Στο κλείσιμο δεν θα μιλήσει κάποιος που δεν έχει πάρει πρωτολογία, για να το εκτιμήσετε αυτό το 
λέω. Ερωτήσεις τώρα, μετά θα μου δηλώσετε. Μισό λεπτό, κ. Κανάκη, θέλετε ερώτηση; κ. Ρεκλείτη; 
Οχι. Εσείς θέλετε κάποιος; Ερώτηση θέλετε; Ωραία. 
 Ο κ. Τούτουζας, ο κ. Οικονόμου, η κα Βεντουζά. κ. Κούτρα, είχατε σηκώσει το χέρι, ερώτηση. 
Ο κ. Κούτρας. Ωραία. Ο κ. Ανυφαντής. Εχω πέντε πρόσωπα που θα κάνουν ερωτήσεις. Υπάρχει 
άλλος; Οχι. Ξεκινάω. 
 Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εγώ μια γρήγορη ερώτηση, γιατί το θέμα το έχουμε ξαναδεί το 2014. Οι διαφορές 
του 2014 με σήμερα τις είπατε, απλώς δεν κατάλαβα λίγο το γήπεδο του Παπάγου στην Κύπρου. Μια 
ενημέρωση όσον αφορά αυτό το κομμάτι θέλω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει άλλη; Θα τις κάνουμε όλες μαζί; Εντάξει. Μετά τον κ. Τούτουζα είναι ο κ. 
Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κα Αντωνοπούλου, ήθελα τη βοήθειά σας στο εξής: σχετικά με το Πολεοδομικό 
Κέντρο, το οποίο ήταν Τοπικό Κέντρο στο προηγούμενο, δεν αντιλαμβάνομαι ακριβώς το λόγο για να 
οριστεί. Λέμε λοιπόν ότι αυτό ξεκινά από την Εθνικής Αμύνης (πρόβλημα μικροφωνικής) 
 ...υπάρχει η Eurobank, υπάρχει ο Αλέξανδρος με τα καταστήματα. Ποιος ο λόγος να 
ονομαστεί Πολεοδομικό Κέντρο, απο τη στιγμή κατά την οποία και τα υπόλοιπα καταστήματα, με 
βάση, εάν το διάβασα καλά, το Πολεοδομικό Σχέδιο τα νομιμοποιεί. Γιατί εξαιρούμε την οδό Εθνικής 
Αμύνης, αυτή την περιοχή από το υπόλοιπο προάστιο, από την υπόλοιπη κοινότητα; Δεν το 
αντιλαμβάνομαι, πιθανώς θέλω τη βοήθειά σας εδώ. 
 Το δεύτερο είναι σχετικά με το στρατόπεδο Φακίνου και πάλι θέλω τη βοήθειά σας στο εξής: 
το στρατόπεδο Φακίνου έχει δύο τμήματα. Το Σ2Α και το Σ2Β. Προτείνετε ότι η έκταση του Σ2Β να 
παραχωρηθεί στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Γιατί όχι και το Σ2Α; Κάτι θα υπάρχει εδώ. 
 Επίσης, έμπροσθεν του ΔΟΠΑΠ υπήρχαν δύο οικοδομικά τετράγωνα μη οικοδομήσιμα πλέον, 
από το πρόγραμμα, το 20ο πρόγραμμα του ΑΟΟΑ που κατέπεσε. Αυτά έχουν ενταχθεί στα εκτός 
σχεδίου; Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τις απαντήσουμε συνολικά στο τέλος. Η κα Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Να ευχαριστήσω κι εγώ την κα Αντωνοπούλου για την όλη δουλειά που έχει κάνει 
μέχρι τώρα και όλο το team που είναι μαζί της. 
 Δεν έχω καταλάβει ακριβώς τι θα γίνει με Κονίτσης, Λέσχη και ΑΒ. Αυτό δεν το κατάλαβα. 
Δηλαδή είπατε για την Κονίτσης, αναφέρατε την Λέσχη και για το ΑΒ δεν ξέρω αν το αναφέρατε 
αλλά στο προηγούμενο ήταν μέσα. Στο Βασιλόπουλο το κομμάτι κάτω που υπάρχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κούτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Καλησπέρα, ευχαριστούμε για την παρουσία σας, κα Αντωνοπούλου. Το ίδιο θέμα είναι 
περίπου, για την Κονίτσης και τη Λέσχη, βλέπω εδώ πέρα στο χάρτη 3 που είναι η επικαιροποίηση 
των χρήσεων, ότι είναι χρωματισμένο με κάποιο χρώμα, γραμμές εν πάση περιπτώσει παράλληλες 
κόκκινες, πάω δίπλα στις σημειώσεις που εξηγούν τα χρώματα και βλέπω αν δεν κάνω λάθος, αφορά 
εμπορικά καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες, σωστό; Καταλαβαίνω σωστά; 
Ωραία. Τώρα, εδώ όλη αυτή η διαδικασία έχει ξεκινήσει λόγω του Π.Δ. του 2018, το οποίο κάνει μια 
επικαιροποίηση, κάνει έναν καινούριο ορισμό των χρήσεων γης. Αυτά τα δύο Ο.Τ. αν καταλαβαίνω 
καλά αφορά ειδικές κατηγορίες χρήσεων, σωστά; Καταλαβαίνω σωστά; Είναι στο νούμερο 2, αφορά 
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εδώ πέρα άρθρο 1 Κατηγορίες Χρήσεων. Λέει: 1. Γενικές κατηγορίες χρήσεων, διαβάζω από το Π.Δ. 
κατευθείαν, 2 - αφορά το άρθρο 1 το οποίο εξηγεί. Απλώς, δεν ξέρω αν διαβάζω το ίδιο πράγμα. 
Αυτό; Εγώ βλέπω εδώ πέρα Αρθρο 1 Κατηγορίες χρήσεων. Λέει: 1. Γενικές κατηγορίες χρήσεων. 
Διαβάζω σωστά; Και εξηγεί εκεί ότι υπάρχει η αμιγής κατοικία, υπάρχει το πολεοδομικό κέντρο, 
κοινωφελείς λειτουργίες, παραγωγικές. Μετά λέει Ειδικές Κατηγορίες Χρήσεων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνολικά, μετά στον κ. Κούτρα. Δεν κάνουμε διάλογο. Πέστε εσείς τις ερωτήσεις.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ωραία. Βασικά η ερώτησή μου είναι τι ακριβώς προβλέπει  για τα εμπορικά καταστήματα 
που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες. Τι θα γίνει εκεί; Θα γίνει...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εσείς ρωτάτε τι θα γίνει εκεί. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Μονώροφο, διώροφο, τριώροφο; Δηλαδή, δεν θα ήταν καλό, λέω, εδώ πέρα να εξηγεί 
ενδεχομένως και κάποιο συγκεκριμένο αρθράκι εδώ πέρα μέσα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κούτρα, θα κάνετε και τοποθέτηση μετά ό,τι θέλετε και αντιπρόταση, αν έχετε 
κάποια πρόταση. Ωραία. Σημειώσατε κα Αντωνοπούλου του κ. Κούτρα; Ωραία. 
 Αρα, κλείνουμε με τον κ. Ανυφαντή.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω η σύμβαση με τον μελετητή 
υφίσταται ακόμα; Πρώτη ερώτηση. Οχι. Πόσο πληρώθηκε, αν θυμάται κάποιος να μας πει από τους 
παλιούς που είστε, πόσο πήγε η...  
 Η τρίτη μου ερώτηση ήταν αυτή που ρώτησε ο κ. Κούτρας, οπότε δεν θα την επαναλάβω.  
 Τις αλλαγές που προτείνετε στην επικαιροποίηση των χρήσεων γης είναι εισηγήσεις της 
Υπηρεσίας αυτούσιες ή είναι μετά από επισημάνσεις και της Δημοτικής Αρχής; Δηλαδή είναι δικές 
σας, επειδή είπατε ότι εσείς δίνετε αυτές τις χρήσεις γης. Είναι της Υπηρεσίας καθαρά ή έχει έρθει σε 
διαβούλευση με το Δήμαρχο ή την Εκτελεστική Επιτροπή, δεν ξέρω τι, του Δήμου.  
 Η τέταρτή μου ερώτηση είναι το εξής: είπατε ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά στην έννοια 
αμιγής και γενική κατοικία. Καμία, έτσι είπατε. Α, οκέι, τότε να μην κάνω ερώτηση. Να μας πει... Ας 
το πει και στα πρακτικά, δεν πειράζει. Ναι, το λέει. Να μας κάνετε αυτή, ως ειδικός, τη διαφορά 
αμιγής με γενική κατοικία ποια είναι η διαφορά.  
 Είπατε κάτι για το Ο.Τ. 217Α, στην Αργυροκάστρου. Θέλετε να μας πείτε τι ακριβώς θα γίνει 
εκεί; Τι θα είναι η νέα χρήση η επικαιροποιημένη; Και θα ήθελα και για το 225, την Μπλέτσα, τι 
προβλέπεται, όπως είπατε και θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είχα δει, επειδή όποιος διαβάζει τα 
πρακτικά του 2014, γιατί είναι πάρα πολλά, η Ιστορία είναι πολύ καλή. Οπως κάνατε εσείς ένα 
σύντομο ιστορικό, υπάρχουν και τα πρακτικά που είναι... Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι. Τότε η 
μελέτη δόθηκε το 2010 και στάθηκε, τα στοιχεία που λένε και για τον συντελεστή, αλλά αφού δεν 
είναι ο συντελεστής τώρα, λένε ότι υπήρχε τότε, βγήκε η Δημοτική Αστυνομία έξω και έκανε 
χαρτογράφηση της περιοχής ποιες είναι μονοκατοικίας, διπλοκατοικίες. Τώρα, εν έτει 2020, 
επικαιροποιήσεις στις χρήσεις γης με ποια στοιχεία γίνανε; Δηλαδή έχουμε αυτή τη στιγμή επίσημα 
στοιχεία πόσες είναι οι μονοκατοικίες, οι διπλοκατοικίες, οι τριπλοκατοικίες ή οτιδήποτε στην περιοχή 
του Παπάγου;  
 Αλλη ερώτηση. Ο μελετητής τότε ανατέθηκε η μελέτη τότε, το 2010, ενώ υπήρχε ο 
Καλλικράτης εν όψει. Υπάρχουν εδώ στα πρακτικά του πρώην Δημάρχου απαντήσεις σε ερωτήσεις 
δημοτικών συμβούλων τότε της δικής του παράταξης και λέει ότι οι υφιστάμενες χρήσεις και 
δραστηριότητες οι οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος, που θα ψηφίζανε τότε οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, διατηρούνται για μια δεκαετία και απομακρύνονται μετά από απόφαση του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Ισχύει αυτό; Τι λέει ο νόμος αν έχετε. 
 Η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής: Ο κ. Δήμαρχος τότε είχε αναφέρει σε μία ερώτηση 
μάλιστα της κας Αποστολοπούλου, ότι τα Τοπικά Κέντρα ειναι κεντροβαρή. Α, της κας Δημητριάδου, 
συγγνώμη. Ηταν η κα Δημητριάδου που είχε κάνει την ερώτηση τότε. Λέει ότι θα δημιουργήσουμε 
τα εμπορικά κέντρα εκεί που πρέπει να τα δημιουργήσουμε, κεντροβαρή σε κάθε περιοχή. Αυτά τα 
κεντροβαρή, τι, υπάρχει... Δηλαδή, αυτά θα είναι, δηλαδή είναι αυτά τα πολεοδομικά που λέμε τώρα, 
που λέτε;  
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάμε, κλείσαμε τις ερωτήσεις, να έχω την προσοχή όλων σας γιατί είναι πολλές και 
μπορεί να σας βοηθήσουν και σε τοποθετήσεις.  
 Προσήλθε ο κ. Ρεμούνδος. Οπότε θα ξεκινήσουμε με την ερώτηση του κ. Τούτουζα. Απλά, θα 
λέτε για ποιον απαντάτε; Εντάξει, καλό θα είναι για να το καταλάβουμε κι εμείς, γιατί... Εντάξει, 
αυτό. Παρακαλώ, ναι, βέβαια. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μερικά θέματα δεν τα γνωρίζει η Υπηρεσία, γι' αυτό Ειρήνη μου, απαντάω. Βεβαίως θα 
σας απαντήσει η Υπηρεσία στα τεχνικά  θέματα.  
 Για την ερώτηση του κ. Τούτουζα για το πάρκινγκ. Κοιτάξτε, όταν είχε ξεκινήσει... 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Οχι το πάρκινγκ, το γήπεδο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, το πάρκινγκ εννοεί. Για το γήπεδο τι να πούμε; Δεν έχουμε να πούμε για το 
γήπεδο κάτι. Εκτός εάν δεν κατάλαβα εγώ την ερώτηση. Για το πάρκινγκ στο γήπεδο δεν ρωτήσατε; 
Ναι. Ωραία. Γιατί το αφαιρούμε, τουλάχιστον εγώ αυτό κατάλαβα. Αλλά εάν δεν καλυφθείτε μπορείτε 
να επανέλθετε. 
 Λοιπόν, όταν ξεκίνησε η σύνταξη του ΓΠΣ το 2010 η τότε Διοίκηση σκόπευε να κανει υπόγειο 
πάρκινγκ εκεί που βρίσκεται σήμερα το γήπεδο της οδού Κύπρου και το σκεπτικό της βέβαια δεν 
ήταν παράλογο. Θα θυμάστε κυρίως όσοι είστε από τον Παπάγο ότι ολη η Κύπρου ήταν 
παρκαρισμένη, γιατί τότε ήταν τερματικός σταθμός μέχρι κάποια στιγμή στη δεκαετία του 2010 η 
Εθνική Αμυνα, οπότε ερχόταν όλη η βορειοανατολική περιοχή, η Αγία Παρασκευή, η Παλλήνη, ο 
Γέρακας, ερχόντουσαν και αφήνανε πάρα πολλοί τα αυτοκίνητά τους στο συγκεκριμένο σημείο. Αρα, 
εμπορικά θα είχε κι ένα νόημα και πίστευε ότι θα βρει και κάποια χρηματοδότηση.  
 Σήμερα δεν προκύπτει αυτή η ανάγκη. Οπότε λέμε, αφού δεν προκύπτει η ανάγκη 
αφαιρέσαμε εντελώς όλο το κεφάλαιο, το βγάλαμε μέσα από τη μελέτη και φυσικά δεν σκοπεύουμε 
και δεν θέλουμε σε καμία περίπτωση, το έχουμε δηλώσει εδώ και πολύ καιρό, έχουμε κάνει όλες τις 
ενέργειες για να γίνει τροποποίηση, γιατί ο συγκεκριμένος χώρος ήταν δασικός, παρ' όλο που το 
γήπεδο έχει φτιαχτεί από το '50, ήταν δασικός. Εχουμε ψηφίσει όλοι τροποποίηση σχεδίου τον 
Απρίλιο του '19 ή τον Μάρτιο του '19, λίγο πριν τις εκλογές, νομίζω με μεγάλη πλειοψηφία 
ψηφίστηκε για να μπορέσει επιτέλους εκεί να γίνει ένας χώρος αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως 
θέλουμε εμείς όλοι μας να το κάνουμε.   
 Για τις ερωτήσεις τις άλλες, τις περισσότερες θα απαντήσει η κα Αντωνοπούλου. 
 Για τη σύμβαση της μελέτης που ρώτησε ο κ. Ανυφαντής, φυσικά και έχουν παραδοθεί όλα 
από τον μελετητή, άρα αφού παραδόθηκαν τότε το '14, πληρώθηκε κιόλας από το Δήμο ο 
μελετητής, έτσι; Η σύμβαση είναι 160.326 συν ΦΠΑ, η οποία όπως είπαμε έχει προκύψει από 
διαγωνισμό. Η σύμβαση υπογράφτηκε τον Απρίλιο του '10 και λέει μέσα πώς είναι οι δόσεις, πώς θα 
εξοφληθούν, αν θέλετε μπορούμε εύκολα να σας στείλουμε κι ένα αντίγραφο, να δώσουμε ένα 
αντίγραφο στον κ. Ανυφαντή αν θέλετε για τη σύμβαση της μελέτης.  
 Για τα δεκαετή καταστήματα που λέτε, εμείς δεν αναφέρουμε τίποτα. Το έχουμε αφαιρέσει, 
αυτό λέω. Στη μελέτη που προχωράει -το έχεις μέσα;  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, δεν το έχουμε αφαιρέσει, το έχουμε πίσω. Υπάρχουν καταστήματα που 
μπορεί να ... αυτά που είναι διάσπαρτα δεξιά και αριστερά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, για βρες το λίγο, πού το λέει.  
 Λοιπόν, να σας διαβάσουμε τότε το Π3.4. Λέει: Υφιστάμενες χρήσεις και δραστηριότητες οι 
οποίες αντίκεινται στις διατάξεις του παρόντος διατηρούνται για μία δεκαετία. Αυτό, ξέρετε, δεν 
σημαίνει ότι είναι και κάτι ορθά 100%. Οταν γίνει μια καταγγελία, θα πρέπει να τον κλείσουμε αυτόν 
που λειτουργεί εκεί παράνομα. Οπως γίνεται σε όλη την πόλη. Ο,τι στην πόλη λειτουργεί παράνομα, 
με μία καταγγελία, εάν ο Δήμος, η Δημοτική Αστυνομία, ο Αντιδήμαρχος δεν κάνει τη δουλειά του, 
θα έχει θέμα όπως καταλαβαίνετε, θα έχει παράβαση καθήκοντος. 
 Αρα, μπορούμε να το γράφουμε αλλά δεν σημαίνει ότι είναι ένα συγχωροχάρτι το οποίο 
μπορούν. Είπαμε ότι όλα αυτά τα χρόνια στον Παπάγο λειτουργούσαν με την ανοχή της Δημοτικής 
Αρχής της παλιάς και της καινούριας, με την ανοχή της Αστυνομίας ενδεχομένως, με την ανοχή της 
Πολεοδομίας, με την ανοχή των κατοίκων, λειτουργούν παράτυπα κάποια καταστήματα ή κάποιες 
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υπηρεσίες. Λοιπόν, το Γενικό Πολεοδομικό δεν νομιμοποιεί αυτά. Νομιμοποιεί συγκεκριμένα 
οικοδομικά τετράγωνα που πιστεύουμε ότι πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν τα καταστήματα.  
 Για τις προσωπικές ανάγκες που λέτε κ. Κούτρα, οι προσωπικές ανάγκες είναι καταστήματα, 
ένα κομμωτήριο, ένα κουρείο, το να κάνουμε τα νύχια, ένα φροντιστήριο, τέτοια πράγματα. Δεν 
ειναι μαγαζιά τα οποία έχουν μεγάλη όχληση.  
 Αυτό το οποίο έχει σημασία, γιατί φοβάμαι ότι ακόμα δεν έχει γίνει κατανοητό, θα ήθελα λίγο 
να σας διαβάσω, γιατί τα άλλα θα τα απαντήσει νομίζω όλα η μηχανικός, η κα Αντωνοπούλου, το 
άρθρο 2 της αμιγούς κατοικίας λέει τι επιτρέπεται στην αμιγή κατοικία. Και εμείς πάμε από αυτά που 
επιτρέπεται τα 30 πράγματα που έχει και αφαιρούμε και αφήνουμε μόνο τα συγκεκριμένα, βρες το 
Π3. 
 Λοιπόν, στην αμιγής κατοικία λέει κατοικία. Την αφήνουμε την κατοικία να επιτρέπεται 
φυσικά. Λέει Κοινωνική Πρόνοια. Την αφήνουμε την κοινωνική πρόνοια. Να μπορεί, σε όλο το Δήμο 
να μπορεί να γίνει δημοτική κοινωνική πρόνοια. Και αναφέρουμε μάλιστα και σε ποια τετράγωνα είναι 
οι δημοτικοί βρεφονηπιακοί σταθμοί, πού είναι οι ιδιωτικοί. Αναφέρουμε πιο κάτω την εκπαίδευση, 
λέει ότι επιτρέπεται εκπαίδευση. Βεβαίως και θέλουμε να έχουμε εκπαίδευση Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας. Λέει αθλητικές εγκαταστάσεις. Λέει θρησκευτικούς χώρους. Τους θρησκευτικούς 
χώρους τους επιτρέπουμε μόνο στα δύο Ο.Τ. που υπάρχουν σήμερα οι εκκλησίες στην Κοινότητα 
Παπάγου, η Αγία Σκέπη και ο Αγιος Γεώργιος. Πολιτιστικές εγκαταστάσεις. Περίθαλψη. Την 
περίθαλψη την έχουμε αφαιρέσει. Δεν επιτρέπουμε περίθαλψη στην αμιγής κατοικία. Δηλαδή δεν 
μπορεί να ανοίξει μέσα στα σπίτια κάποιος και να κάνει κάποιο κατάστημα που να παρέχει 
περίθαλψη, εκτός εάν έχει γραφείο, γιατί στην κατοικία σας το είπε, να μην επαναλαμβάνω την κα 
Αντωνοπούλου αυτά που είπε, στην κατοικία του επιτρέπεται κάποιος να έχει ιατρείο. Λέω, μέσα στο 
σπίτι του. Επιτρέπεται να έχει δικηγορικό γραφείο. Ενα δωμάτιο του σπιτιού του. Επιτρέπεται, ο κ. 
Στάικος για παράδειγμα, μπορεί έναν όροφο στο σπίτι του ή ένα χώρο του  να το κάνει γραφείο 
μηχανικού. Αυτά επιτρέπονται. Τα επιτρέπει ο νόμος και τα αφήνουμε κι εμείς. 
 Συνεχίζω, λοιπόν. Εμπόριο παροχής προσωπικών υπηρεσιών και εμπορικά καταστήματα. Αυτά 
δεν τα επιτρέπουμε στην αμιγής κατοικία του Παπάγου παρά μόνον σε συγκεκριμένα οικοδομικά 
τετράγωνα. Ποια είναι αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα που επιτρέπουμε εμπορικό κατάστημα και 
παροχή υπηρεσιών; Το Ο.Τ. 294 που είναι η Λέσχη Αξιωματικών, δηλαδή στη Λέσχη Αξιωματικών 
που έχει και ΦΕΚ ήδη που το επιτρέπει, εξακολουθούμε να λέμε, ναι, να υπάρχει εκεί το αναψυκτήριο 
που υπάρχει. Ναι, ως έχει. Καλά, μπορεί να ... μισό λεπτάκι, η ιδιοκτησία δεν είναι δική μας. Η 
ιδιοκτησία δεν ειναι δική μας, έτσι; Το ξαναλέω. Η ιδιοκτησία στο συγκεκριμένο ακίνητο μπορεί αύριο 
να το γκρεμίσει και να φτιάξει κάτι άλλο. Εμείς λέμε ότι επιτρέπεται. Εχουμε βέβαια τους 
περιορισμούς για το χτίσιμο που λες. Δηλαδή, εάν θα κάνει κάτι άλλο εκεί, έχει περιορισμούς πιο 
κάτω που δεν του επιτρέπει να κάνει ένα τριώροφο εστιατόριο, έτσι;  
 Συνεχίζω, το 335Α. Το 335Α είναι η πλατεία Κονίτσης αν δεν κάνω λάθος, η αγορά. Εκεί ο 
ΑΟΟΑ μόλις έφτιαξε την πόλη είπε θέλω να έχω και μία αγορά για την άνω περιοχή. Αυτό 
εξακολουθουμε και επιτρέπουμε αν θέλει ο ΑΟΟΑ κάποτε εκεί να μπορέσει να γίνει κάποιο μαγαζί, να 
μπορεί να γίνει. Δεν πρόκειται να γίνει όπως φαντάζεστε. Στο 289...  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι στην παιδική χαρά, από την πάνω... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι στην παιδική χαρά. Αφού η παιδική χαρά είναι δική μας.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, αριστερά. Αριστερά, εκεί που είναι ανάμεσα στην παιδική... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δες πού είναι το 335Α για να καταλάβεις.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Είναι εκεί που σταματάνε τα λεωφορεία από την αριστερή την πλευρά. Που 
είναι το κενό, που είναι τα δεντράκια μέσα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συνεχίσω; Λοιπόν, το 289. Το 289 είναι τα τρία καταστήματα που υπάρχουν πίσω 
από τον Αγιο Γεώργιο, που είναι ένας φούρνος, ένα παντοπωλείο. Λέμε να επιτρέπονται. Δεν 
σημαίνει το ό,τι λέμε εμείς εδώ, αύριο θα το εγκρίνει το Υπουργείο. Το Υπουργείο μπορεί να μπει 
μεμονωμένες χρήσεις δεν τις επιτρέπω και να μας τα κόψει. Το λέω για να το καταλάβουμε. Αλλά 
εμείς κάνουμε την προσπάθεια τα πέντε μαγαζιά που υπάρχουν στην Κοινότητα Παπάγου να τα 
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νομιμοποιήσουμε ως χρήση. Αυτό κάνουμε προσπάθεια. Δεν σημαίνει επαναλαμβάνω ότι θα γίνει 
δεκτή από το Υπουργείο.  
 Το 210. Το 210 είναι εκεί που είναι ο φούρνος του Παπάγου στην Ελλησπόντου και το 
κρεοπωλείο. Λέμε εκεί να επιτρέπεται μαγαζί προσωπικών αναγκών. Το 225 στην οδό Μπλέσσα. Εκεί 
υπάρχουν τρία μαγαζιά που σήμερα δεν λειτουργεί τίποτα. Λέμε αφού υπάρχουν κτισμένα τα μαγαζιά 
και μέχρι πριν απο λίγα χρόνια υπήρχε ένα κρεοπωλείο εκεί, λέμε να μπορούν να υπάρχουν και να 
συνεχίσουν να έχουν τη χρήση γης τα συγκεκριμένα μαγαζιά που είναι ήδη κτισμένα γι' αυτή τη 
δουλειά, έτσι;  
 Αφαιρούμε τα τουριστικά καταλύματα. Ο νόμος λέει ότι σε αμιγής κατοικία μπορείς να έχεις 
τουριστικά καταλύματα μέχρι 30 κλίνες. Το αφαιρούμε εμείς αυτό. Αφαιρούμε τη στάθμευση, 
αφαιρούμε, εν πάση περιπτώσει, αν κάποιος διαβάσει θα καταλάβει ακριβώς όλα αυτά τα οποία 
αφαιρούμε. Και πάμε στο Πολεοδομικό Κέντρο, θα σας τα εξηγήσει αμέσως, για να μην παίρνω τη 
δόξα της κας Αντωνοπούλου, έτσι; Να σας πει ακριβώς για ποιο λόγο, γιατί οι τράπεζες που 
υπάρχουν στην περιοχή, η αμιγής κατοικία δεν επιτρέπει τράπεζες. Το Ταχυδρομείο που υπάρχει 
στην περιοχή δεν επιτρέπεται σε αμιγής κατοικία. Τα λέω για να καταλάβουμε. Δηλαδή αν κάποιος 
θέλει να μην έχουμε Πολεοδομικό Κέντρο, άρα ουσιαστικά λέει να κλείσουμε την τράπεζα, να 
κλείσουμε το ταχυδρομείο, να κλείσουμε... Δεν υπάρχει άλλος τρόπος να λειτουργήσουν νόμιμα 
αυτά, έτσι; Η αμιγής κατοικία σας διάβασα τι επιτρέπει, επιτρέπει μόνον εμπορικό κατάστημα, η 
τράπεζα δεν ειναι εμπορικό κατάστημα, το ταχυδρομείο δεν είναι εμπορικό κατάστημα και 
καταστήματα προσωπικών υπηρεσιών. Οι τράπεζες και το ταχυδρομείο και το ταχυδρομικό 
ταμιευτήριο είναι γραφεία και γι' αυτό το λόγο πρέπει να τα πάμε σε άλλη κατηγορία.  
 Συνεχίστε, απαντήστε στις άλλες ερωτήσεις.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Για τη Λέσχη, για την αγορά και για την πάνω, αυτό καλυφθήκατε απο τον 
Δήμαρχο, έτσι;  
 Η διαφορά μεταξύ της αμιγής και της γενικής κατοικίας, το ρώτησε... εσείς. Η διαφορά αυτή 
είναι μόνον, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, επειδή κάποιες χρήσεις για την, δεν 
καλύπτονταν από την αμιγής κατοικία από το πολεοδομικό κέντρο, γι' αυτό ορίσαμε τα δύο 
οικοδομικά τετράγωνα στην Ολυμπιάδα και το δίπλα που είναι το δικό μας, που είναι η Κοινωνική 
Πρόνοια, που χτίζουμε σήμερα τα Πολυιατρεία, τα βάλαμε Γενική Κατοικία με τις χρήσεις του 
πολεοδομικού κέντρου συν το πρατήριο υγρών καυσίμων γιατί δεν περιλαμβάνεται σε καμία άλλη 
ομάδα. Εάν δεν το περιλαμβάναμε και το βάζαμε πολεοδομικό κέντρο, το πρατήριο υγρών καυσίμων 
θα έπρεπε να φύγει και κάποιες άλλες χρήσεις που  ήταν μέσα στην Ολυμπιάδα.  
 Γι' αυτό προσπαθήσαμε να βρούμε αυτη τη λύση, δεν ξέρουμε αν θα την περάσουν στο 
Υπουργείο, γιατί μας ζητήσανε να βάλουμε και άλλα οικοδομικά τετράγωνα να τα ονομάσουμε γενική 
κατοικία κι εμείς είπαμε όχι. Θελήσαμε μόνο αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα, γιατί το διπλανό που 
είναι το δικό μας δεν έχουμε κανένα θέμα, μπορούμε να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Ούτως ή άλλως αυτό 
είναι μόνο στο πρώτο οικόπεδο και έχει χτιστεί, δεν θα γίνει κάτι άλλο. Τα βάλαμε αυτά και η Γενική 
Κατοικία, αν διαβάσατε μέσα στο τεύχος, έχει ακριβώς τις ίδιες χρήσεις με το πολεοδομικό κέντρο, 
απλά έχει προστεθεί το πρατήριο υγρών καυσίμων συν το πλυντήριο. Δεν έχει καμία άλλη πρόσθετη 
χρήση.  
 Δεν ξέρω αν σας κάλυψα. Ωραία. Οχι, αν θέλετε να μου πείτε για να σας εξηγήσω 
περισσότερο.  
 Για τα στοιχεία που λέτε για τη Δημοτική Αστυνομία, εμείς δεν κάναμε όλη τη μελέτη, γιατί ο 
προηγούμενος μελετητής έκανε τέσσερα χρόνια για να φτιάξει τη μελέτη, για να μαζέψει όλα τα 
στοιχεία. Εμείς επικαιροποιήσαμε, προσθέσαμε κάποια πράγματα που έγιναν αυτά τα 7-8 χρόνια συν 
τις χρήσεις λόγω του διατάγματος του καινούριου. Δεν κάναμε μελέτη εξ αρχής. Γι' αυτό δεν βάλαμε 
ούτε τα στατιστικά στοιχεία τα επικαιροποιημένα του 2011, το οποίο μίλησα και με το Υπουργείο ότι 
δεν χρειάζονταν και ούτως  ή άλλως μας καλύπτουν, γιατί η πρόβλεψη που είχαν κάνει είναι πολύ 
μεγαλύτερη από την πραγματικότητα. Δηλαδή, οι κάτοικοι δεν αυξήθηκαν τόσο όσο υπάρχει μέσα 
στη μελέτη, οπότε δεν θεώρησε το Υπουργείο να αλλάξουμε όλα αυτά τα στοιχεία. Οπότε, αφήσαμε 
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τα στοιχεία που υπήρχαν και δώσαμε βάση μόνον στις χρήσεις γης και στις πρόσθετες αλλαγές και 
ό,τι έχει υφιστάμενες χρήσεις και ό,τι αλλαγές έγιναν την τελευταία δεκαετία στο Δήμο μας και δεν 
είχαν αποτυπωθεί στην προηγούμενη μελέτη, στο τεύχος του 2014. Δεν έγινε κάποια άλλη αλλαγή. 
Και δεν χρειαζόταν κιόλας να γίνει αλλαγή, να δούμε πόσες οικοδομές, πάμε με αυτά τα στοιχεία που 
σας είπα, θα ήταν καινούρια μελέτη και θα πηγαίναμε με άλλα, αν πάμε με καινούρια μελέτη θα 
πηγαίναμε με άλλο νόμο, έτσι; Θα γινόταν όλο, ριζικό. Γιατί τώρα δεν υπάρχει ΓΠΣ. Εχει καταργηθεί 
ο νόμος με αυτόν που ξεκινήσαμε εμείς και είναι Τοπικά Χωρικά Σχέδια. Οπότε θα έπρεπε εκ νέου να 
κάνουμε όλη τη μελέτη. Δηλαδή να ξαναδώσουμε 160.000, δεν ξέρω, μπορεί να ήταν και παραπάνω, 
να κάνουμε όλη τη μελέτη εξ αρχής. Δεν υπήρχε τέτοιος λόγος. Γι' αυτό πάμε εμείς με τον παλιό 
νόμο, επειδή είχαμε ξεκινήσει το 2010 με αυτο το νόμο και συνεχίζουμε έτσι. 
 Η επόμενη μελέτη, πολεοδομική μελέτη που θα κάνουμε, πάει με τον παλιό νόμο θα πάει, δεν 
θα πάει με τον καινούριο νόμο που βγήκε τώρα πριν λίγα χρόνια. Γι' αυτό δεν χρειάστηκε να 
επικαιροποιήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία γιατί θα ήταν πια μια νέα μελέτη.  
 Δεν ξέρω, ρωτήσατε κάτι άλλο; Γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τον Βασιλόπουλο, για τη... 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Για τον Βασιλόπουλο, όχι, ήταν η κα Βεντουζά που είπε για τον Βασιλόπουλο, 
λείπει, όταν θα επιστρέψει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το Πολεοδομικό Κέντρο, για το στρατόπεδο Φακίνου. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, να απαντήσω στον κ. Οικονόμου για το στρατόπεδο Φακίνου αυτά τα δύο 
μέρη που είναι, το έχω βάλει, αν διαβάσετε καλά μέσα στο τεύχος, έχει μπει μ' αυτούς τους δύο 
ορισμούς στο νόμο του 2011 το Διάταγμα του Υμηττού. Και αυτά τα χωρίσανε γιατί το Φακίνου δεν 
ανήκει όλο μέσα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Το μισό κομμάτι είναι στην Αθήνα και το άλλο μισό 
είναι σε μας. Οπότε, χωρίστηκε έτσι. Δεν έχω το σχέδιο του 2011, μπορείτε όμως να ανατρέξετε στο 
ΦΕΚ να το δείτε, δεν σας το έχω δώσει, αλλά μπορείτε να ανατρέξετε να το δείτε.  
 Θυμίστε μου λίγο την ερώτηση για το Πολεοδομικό Κέντρο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατι το κάνεις πολεοδομικό κέντρο. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Νομίζω ότι εν μέρει σας απάντησε ο Δήμαρχος, ότι δεν υπήρχαν οι χρήσεις όλες 
αυτές που υπήρχαν στο προηγούμενο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί δεν ορίζουμε τότε μόνο τον Αλέξανδρο. Οχι, γιατί να ορίσουμε... 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ξέρετε κάτι; Οταν κάνεις μια μελέτη, όταν κάνουμε μια μελέτη, οι μελετητές κι 
εμείς σαν Υπηρεσία προσπαθούμε να ακολουθήσουμε πώς λέει ο νόμος. Δεν κάνεις πολεοδομική 
οργάνωση στο Δήμο, στην Κοινότητά σου, όταν πας και ορίζεις μια χρήση μόνο σε ένα οικοδομικό 
τετράγωνο. Αν ακούσατε προηγουμένως που είπα και στον προηγούμενο συνάδελφό σας για την 
γενική κατοικία, βάλαμε γενική κατοικία σε δύο οικοδομικά τετράγωνα και αν μας το περάσουν, έτσι; 
Γιατί θεωρούν ότι πολεοδομική οργάνωση δεν γίνεται με δύο οικοδομικά τετράγωνα. Θέλει 
περισσότερα. Γι' αυτό όταν κάνεις μια πολεοδομική οργάνωση στο Δήμο προσπαθείς να επεκτείνεις 
και να βάλεις όσο περισσότερο μπορείς και νομίζεις ότι θα σου χρειαστεί στην πόλη. Αφαιρέσαμε τις 
χρήσεις όμως και δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα στο πολεοδομικό κέντρο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να ορίσουμε τότε εκεί που έχουμε το θέμα. Δεν έχει λόγο η Εθνικής Αμύνης η 
υπόλοιπη.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μα δεν είναι πολεοδομική οργάνωση όμως αυτή, κ. Οικονόμου. Θα πρέπει οι 
μελετητές... 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τότε γιατί το κάνουμε σε άλλα σημεία; Γιατί το κάνουμε στη γενική κατοικία;  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Δεν έχουμε βάλει πουθενά αλλού. Γενική κατοικία βάλαμε δύο μετά βίας 
οικοδομικά τετράγωνα. Δεν προσθέσαμε άλλα. Εμείς, μπορεί το Υπουργείο να μας πει, ξέρετε κάτι; 
Δεν σας το περνάω έτσι, θα πρέπει να βάλετε και τα απέναντι οικοδομικά τετράγωνα να τα κάνετε 
γενική κατοικία, γιατί αυτή ήταν η πρότασή τους και είπα όχι. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγγνώμη, το Υπουργείο μπορεί να πει πολλά. Το θέμα είναι τι κάνουμε κι εμείς.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: ...δεν θα μας το περάσουν, αυτοί αποφασίζουν. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βοηθήσω λίγο; Γιατί ειναι πολύ εύλογη η ερώτηση του Δημήτρη, αλλά ουσιαστικά 
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απαντιέται από το τι αφήνουμε στο Πολεοδομικό Κέντρο. Οντως, για να έχει μία καλύτερη, ομαλή 
πορεία η πόλη σου λέει δεν θα έχεις πολεοδομικό κέντρο μόνο σε ένα στρογγυλό. Πρέπει να έχεις 
λίγο μεγαλύτερη διάρκεια. Αυτό λέει ο μελετητής και αυτό λέει και η φιλοσοφία των πολεοδομικών 
κέντρων. 
 Τώρα, τι κάνουμε εμείς, όμως. Σε όλη την Εθνικής Αμύνης τι επιτρέπεται. Θέλω να τα 
διαβάσετε προσεκτικά. Επιτρέπεται το 1, κατοικία, δεν διαφωνούμε, νομίζω θέλουμε κατοικία στην 
Εθνικής Αμύνης όλοι. Επιτρέπεται εκπαίδευση πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια του Δήμου, προφανώς 
δεν υπάρχει ελεύθερος χώρος για να κάνουμε αλλά αν μεθαύριο απαλλοτριώσουμε κάτι να κάνουμε, 
να μπορούμε να κάνουμε κάποιο σχολείο. Αυτό λέει, για τις ανάγκες του Δήμου λέει. Επιτρέπονται 
πολιτιστικές εγκαταστάσεις μόνον στον Αλέξανδρο, το προσθέσαμε σήμερα, σας το είπε η κα 
Αντωνοπούλου. Αρα, μέχρι τώρα δεν βλέπω πού έχουμε ενόχληση. Επιτρέπεται διοίκηση τοπικής 
κλίμακας, δημοτικού χαρακτήρα. Ο Δήμος δηλαδή στη συγκεκριμένη περιοχή να μπορεί να κτίσει, να 
κάνει διοίκηση ό,τι θέλει. Περίθαλψη, επιτρέπονται μόνον πρωτοβάθμιες υπηρεσίες υγείας χωρίς 
νοσηλεία. Δηλαδή, επιτρέπεται, εκεί υπάρχει ένα διαγνωστικό κέντρο, κάτι υπάρχει πάνω στην 
Εθνικής Αμύνης ήδη, έτσι; Γι' αυτό αφήσαμε την περίθαλψη. Ακριβώς, επειδή υπάρχει ένα κέντρο 
φυσικοθεραπείας και ένα κέντρο άλλο. 
 Χώροι συνάθροισης κοινού. Μόνο στο 167Β, στον Αλέξανδρο πάλι. Εμπόριο και παροχή 
υπηρεσιών, προσωπικών υπηρεσιών, αναφέρουμε ότι τα εμπορικά καταστήματα επιτρέπονται 
αποκλειστικά στον Αλέξανδρο μόνο, στο 167Β, ανέφερε η κα Αντωνοπούλου ότι σβήνουμε το "και 
173" που λέει δίπλα. Το παροχής προσωπικών υπηρεσιών από κάτω, αποκλειστικά μόνο στο 167Β και 
στο 176 στο απέναντι, εκεί που σήμερα είναι μια περιποίηση για νύχια, το ταχυδρομικό ταμιευτήριο 
και τα Πολυιατρεία του Δήμου. Επιτρέπονται σε όλο το σημείο γραφεία, εντάξει, τα γραφεία δεν 
νομίζω ότι θα πάει κάποιος να νοικιάσει το σπίτι πάνω στην Εθνικής Αμύνης για να το κάνει γραφεία, 
αλλά γενικώς το αφήσαμε γιατί έτσι το λέει. Αναψυκτήριο μόνο στον Αλέξανδρο, στο 167Β. 
Επαγγελματικά εργαστήρια, δηλαδή να μπορεί να ανοίξει κάπου αρτοποιείο, φούρνος ή 
ζαχαροπλαστική ή κάποιος που να πουλάει καφέ, μόνο στο 167Β και στο 176, μόνο δηλαδή στα δύο 
σημεία που έχουμε εμπορικότητα. Χώροι διεξαγωγής τεχνικών και τυχερών παιχνιδιών μόνον στον 
Αλέξανδρο, υπάρχει ένα Προ-Πο εκεί, να είναι νόμιμο, να συνεχίσει. Κατασκευές σε δημόσιους 
κοινόχρηστους χώρους, να μπορεί ο Δήμος να κάνει κατασκευές και περίπτερα ενημέρωσης. 
 Δεν βλέπω εγώ κάποια όχληση. Καταλαβαίνω ότι έτσι όπως ακούγεται στην αρχή και 
διαβάζοντας όλα αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα, λες, αμάν, την Εθνικής Αμύνης την κάνουν 
εμπορικό κέντρο, αλλά στην πράξη δεν επιτρέπεται τίποτα. Δηλαδή αν τα μελετήσουμε ακριβώς με 
την εξειδίκευση από κάτω, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα. Και βάζουμε και τους 
περιορισμούς και στον Αλέξανδρο και στην Ολυμπιάδα πιο κάτω, βάζουμε περιορισμούς όπως 
βλέπετε. 
 Επίσης, για τα στοιχεία. Είμαστε τυχεροί που λόγω της κρίσης δεν χτίστηκε παραπάνω ο 
Παπάγος. Τα τελευταία δυο χρόνια που λίγο πήραν τα πάνω τους οι επιχειρήσεις, είδατε ανεβήκανε 
15 πολυκατοικίες. Αρα, δεν έχουμε τόσο μεγάλο πρόβλημα στην επικαιροποίηση, τη δουλειά που 
έκανε η Δημοτική Αστυνομία το '14 με το σήμερα. Εχουν κτιστεί ελάχιστα. Και στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα του Δήμου έχουμε κι έναν πίνακα από την ΕΛΣΤΑΤ με στοιχεία του '11. Είναι, κ. 
Ανυφαντή, στη σελίδα 102, γιατί ξέχασα να σας το πω πριν. 
 Και να τελειώσω με τα εμπορικά κέντρα, εμείς δεν λέμε να γίνει πουθενά εμπορικό κέντρο. Το 
μόνο που αφήνουμε είναι στο 2017, στο κομμάτι που έχει ο ΑΟΟΑ, αφήνουμε, που δεν είναι δικό μας 
και είναι του ΑΟΟΑ, του αφήνουμε αυτό που είχε σχεδιάσει ο ίδιος στην πόλη του Παπάγου και είχει 
πει να μπορεί να γίνει μια αγορά με τι συντελεστή δόμησης; Δεν το θυμάμαι απέξω, ψάξτε, 0,3; 0,6; 
0,4; Δεν το θυμάμαι. 0,4 συντελεστή αφήνουμε στο συγκεκριμένο κομμάτι. Δηλαδή του λέμε, οκέι, 
αν θες εκεί να κάνεις μια εμπορική χρήση κάν' την, που δεν θα την κάνει ποτέ σας λέω εγώ, αλλά θα 
έχεις πολύ χαμηλό συντελεστή. Και φυσικά έγινε συνεργασία της Δημοτικής Αρχής με την Υπηρεσία 
για όλα αυτά τα οποία ακούσατε, για τις αλλαγές τις οποίες προτείνουμε. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: ..γιατί κάτι δεν κατάλαβα πάλι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, επειδή είχατε πάρει έτσι κι αλλιώς το λόγο για να κάνετε, οπότε... 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ηθελα να ρωτήσω αν, είπαμε ότι στον Αλέξανδρο π.χ. επιτρέπεται, που είναι το Προ-
Πο, το νομιμοποιούμε αυτό. Στην Ολυμπιάδα υπάρχουν κάποια μαγαζιά. Περιορίζουμε τις χρήσεις σ' 
αυτά τα μαγαζιά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά είναι και έτοιμα.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Δηλαδή, μπορεί να ανοίξει κάποιος Προ-Πο στην Ολυμπιάδα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι γενική κατοικία.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Το έχουμε προσθέσει.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εκεί υπάρχουν κάποια μαγαζιά, γι' αυτό το ρωτάω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Ο.Τ. που βρίσκεται η Ολυμπιάδα, πλέον το κάνουμε γενική κατοικία. Αρα, έχει 
παραπάνω χρήσεις από την αμιγής. 
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, η μόνη παραπάνω χρήση που έχει είναι το πρατήριο βενζίνης. Τα υπόλοιπα 
είναι ακριβώς οι ίδιες του πολεοδομικού κέντρου. Φυσικά υπάρχει Προ-Πο εκεί, το έχουμε εντάξει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χώροι διεξαγωγής τεχνικών, το έχουμε βάλει, είναι μέσα. ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εντάξει, 
ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπα, ό,τι υπήρχε το βάζουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάποιος που δεν έχει πάρει απάντηση σε κάτι που ρώτησε; Νομίζω τελειώσαμε τις 
ερωτήσεις. Α, ναι, για τον ΔΟΠΑΠ.  
ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ο,τι υπάρχει χτισμένο αυτό θα μπει και στο σχέδιο. Ο,τι είναι αδόμητο, είναι 
εκτός σχεδίου και θα παραμείνει εκτός σχεδίου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ιδιοκτησιακό είναι του ΑΟΟΑ έτσι κι αλλιώς, δεν είναι δικό μας. Είναι του ΑΟΟΑ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, δόθηκαν όλες οι απαντήσεις. Ανοίγω κατάλογο για τοποθετήσεις. Ο κ. Τούτουζας, 
μισό λεπτό τώρα για να τα γράψουμε και... Ο κ. Κανάκης. Ο κ. Ρεκλείτης θέλει; Οχι. Ο κ. Οικονόμου. 
Θα πάω τώρα με τη σειρά την τέτοια... Καλά, θέλω κι εγώ αλλά επειδή είμαι Πρόεδρος θα μπω 
τελευταίος. Τέσσερα ο κ. Χατζής, η κα Βεντουζά θέλει; Η κα Βεντουζά. Η κα Αθανασάκου θέλει; 
Θέλει. Πάτε μετά τον κ. Οικονόμου, θα πάω με τη σειρά. Ο κ. Κούτρας. Ο κ. Σιαμάνης θέλει; Είπατε 
κάτι; Οχι. Ο κ. Καραγιάννης. Η κα Σιώτου. Η κα Χαμηλοθώρη θέλει; Οχι. Τα γράφω τώρα για να 
μην... Εχει πάντα στο 90% τοποθέτηση, μην την ξεχάσω και... Ωραία. Ο κ. Ανυφαντής και ο κ. 
Ρεμούνδος. Και Κουκής. 
 Λοιπόν, διαβάζω ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο μήπως κάποιος δεν τον έγραψα εγώ ή δεν... 
Οικονόμου, Αθανασάκου, Κουκής, Βεντουζά, Κούτρας, Χατζής, Τούτουζας, Ανυφαντής, Κανάκης, 
Καραγιάννης, Σιώτου και Ρεμούνδος. Ωραία.  
 Ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις. Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς ως παράταξη καθήσαμε συζητήσαμε και αναλύσαμε το Γενικό Πολεοδομικό 
Σχέδιο του Παπάγου. Εγώ ως δημοτικός σύμβουλος το 2014 είχα ψηφίσει υπέρ του σχεδίου και θα 
είμαι συνεπής στην ψήφο μου γιατί αυτό θεωρούσα ότι ωφελεί το Δήμο μας. Βέβαια, το θέμα είναι 
αρκετά σοβαρό, γιατί μέσω της ψήφου μας ορίζουμε το μέλλον και την εικόνα ενός Δήμου για τα 
επόμενα χρόνια. 
 Στο πλαίσιο αυτό έχουμε πει ως παράταξη ότι μπορεί ο καθένας μας να ψηφίσει ό,τι θεωρεί 
καλύτερο για τον τόπο μας.  
 Το 2014 ήμουν αρκετά μπερδεμένος και τότε για το τι ωφελούσε τον Δήμο Παπάγου-
Χολαργού το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Αλλά τότε την ψήφο μου, και τότε και τώρα, οφείλεται ότι 
με τη μείωση του συντελεστή δόμησης διατηρείται ο χαρακτήρας της πόλης ως κηπούπολης.  
 Το δεύτερο είναι ότι το ΓΠΣ επιλύεται το πρόβλημα εξυπηρέτησης των κατοίκων στις 
καθημερινές τους ανάγκες, γιατί τόσο καιρό οι δημοτικές αρχές εθελοτυφλούσαν για να υπάρχουν τα 
καταστήματα ανοιχτά. Και έτσι θα μειωθούν και οι μετακινήσεις των κατοίκων για την εξυπηρέτησή 
τους. 
 Οπότε, θα εμμείνω στην ψήφο μου του 2014, η οποία ήταν θετική.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, καταρχήν ένα άσχετο σχόλιο αλλά θεωρώ ότι πρέπει να ειπωθεί και να καταγραφεί, 
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μια και δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε. Νομίζω ότι η πόλη τα πήγε καλά με τον κορωνοϊό. 
Ξέρω ότι είναι άσχετο με το θέμα αλλά θέλω να ακουστεί. Και πρέπει κανένας να δώσει 
συγχαρητήρια στους υπαλλήλους, στους εργαζόμενους που κάνανε μια τεράστια προσπάθεια. Για να 
λέμε και κάποια πράγματα καλά. Κλείνω αυτό το σχόλιο και έρχομαι στα τωρινά πολύ σύντομα.  
 Κοιτάξτε, και μόνο που συζητάμε για ρυμοτομικό σχέδιο στον Παπάγου, άκουσα πριν τον 
Δήμαρχο που έλεγε αν είναι να αγοράσουμε το οικόπεδο, να το αγοράσουμε τώρα που είναι εκτός 
σχεδίου. Δηλαδή αν την πει κανένας τη συζήτηση πιο έξω, δηλαδή αυτό που κουβεντιάζουμε, 
προφανώς είναι η πραγματικότητα, θα μοιάζει με αστείο. Γιατί το λέω αυτό. Γιατί είναι προφανές ότι 
πρέπει να γίνει και πρέπει να ολοκληρωθεί και πρέπει να υπάρχει. Και σαν μια γενική τοποθέτηση η 
κοινότητα του Παπάγου, η πόλη του Παπάγου, έτσι; θα πρέπει να παραμείνει και να διατηρήσει τον 
χαρακτήρα τον οποίο έχει. Ετσι όσοι το ζούμε κι εμείς που είμαστε εδώ δίπλα και οι κάτοικοι, για να 
μπορέσει να υπάρχει πρόβλεψη παραπέρα.  
 Αρα, σε γενικές γραμμές κανένας δεν θα μπορούσε να διαφωνήσει. 
 Δεν είμαι ειδικός, δεν είμαι πολεοδόμος ούτε... και θα ήθελα να ακούσω αυτούς που ξέρουν 
περισσότερο, αλλά δύο σχόλια έχω να κάνω γενικά. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να γίνει. Το ένα είναι, 
άκουσα ότι εξασφαλίζουμε ένα κομμωτήριο, ένα κουρείο, ένα φούρνο, ένα... Υπάρχει ένα ζήτημα σ' 
αυτό και το βάζω γενικά. Υπάρχει ένα ζήτημα αυτό που λέγεται στις φιλελεύθερες δημοκρατίες 
ανταγωνισμού. Το ένα σημαίνει μονοπώλιο. Αντιλαμβάνομαι την ανάγκη του να μην ανοίξει. Ούτε 
εγώ θα ήθελα να δω δέκα βενζινάδικα στο Δήμο Παπάγου προφανώς. Αλλά έτσι όπως τίθεται είναι 
ένα ζήτημα.  
 Επίσης, το δεύτερο είναι ότι οι πόλεις εξελίσσονται. Και οι πόλεις μεγαλώνουν. Και αυτό που 
εγώ παρατηρώ περπατώντας είναι ότι χτίζονται πάρα πάρα πολλές καινούριες οικοδομές, που 
σημαίνει ότι θα 'ρθουν κι άλλοι. Και καινούριοι κάτοικοι έχουν καινούριες ανάγκες. Και μια πόλη 
πρέπει στα ρυμοτομικά της σχέδια να έχει το βλέμμα στο μέλλον. Και το μέλλον δεν εναι τα τρία 
τέσσερα χρόνια, το μέλλον είναι τα 20 χρόνια. Δεν ξέρω αν αυτό παρακάτω θα βρεθούμε μπροστά 
σε καινούριες συνθήκες που θα πρέπει να το αλλάξουμε, αν θα μπορούμε να προβλεφθεί. Σας λέω, 
είμαι εντελώς άσχετος με το θέμα αλλά το βάζω όπως όλες τις τοποθετήσεις στο γενικό του πλαίσιο. 
Οτι καλό είναι να υπάρχει μια πρόβλεψη γιατί οι πόλεις αλλάζουν ξαναλέω. 
 Ενα σχόλιο εδώ. Είδα λίγο τα των διαβουλεύσεων στις προηγούμενες θητείες και υπήρχε ένα 
σχόλιο, λίγο ότι ανησυχούμε γιατί οι νέοι κάτοικοι, έλεγαν, δεν θα έχουν την ίδια νοοτροπία με μας, 
δεν θα αγαπάνε την πόλη. Πάλι να πω ότι οι νέοι κάτοικοι όταν έρχονται και όταν επενδύουν και 
αποφασίζουν να μείνουν μόνιμα, αγαπάνε την πόλη. Αγαπάνε την πόλη. Δεν σημαίνει ότι κάποιος 
που ήρθε, δεν σημαίνει ότι εγώ γεννήθηκα στον Χολαργό αγαπάω περισσότερο την πόλη μου από 
κάποιον που ήρθε πριν από 2-3 χρόνια. Αρα, ένα πρώτο σχόλιο θα ήταν, λοιπόν, αυτό, ότι ποια είναι 
η πρόβλεψη. Δεν ξέρω πώς θα μπορούσε να αποτυπωθεί για το τι θα γίνει μετά από 15-20 χρόνια. 
Ηδη εγώ έχω μετρήσει 7 ή 8 οικοδομές. Αυτό σημαίνει ότι έρχονται νέοι κάτοικοι με καινούριες 
ανάγκες.  
 Επίσης, οι ανάγκες αλλάζουν, έτσι; Δεν είναι πάντα αυτό που είχαμε μάθει στη δεκαετία του 
'80 και του '90, το ένα μαγαζί, το ένα κατάστημα. Αυτό μεταβάλλεται. 
 Δύο τελευταία σχόλια. Το ένα είναι, κοιτάξτε, είπαμε ότι δεν χρειαζόταν, επειδή υπήρχε 
σχόλιο τι λένε οι κάτοικοι, τι κάνουν και ότι η διαβούλευση δεν χρειαζόταν. Κοιτάξτε, επειδή είμαστε 
όλοι γνωριζόμαστε και λίγο πολύ έχουμε και σχέσεις, διαβούλευση υπήρχε, ε; Ατυπα. Πολλοί 
μιλήσαμε με πολλούς και ακούσαμε και πολλές απόψεις. Και υπήρχε και μια αγωνία πολλές φορές τι 
θα γίνει, την οποία εγώ την καταλαβαίνω. Δεν θα ήταν κακό, πάλι το βάζω στη γενική αρχή, να 
ξέρουμε τι λένε οι κάτοικοι. Δέχομαι και είναι σωστό ότι οι εκλεγμένοι αντιπροσωπεύουν σε ένα 
μεγάλο βαθμό κατοίκους, έχω ακούσει αντικρουόμενα πράγματα, έχω ακούσει αντικρουόμενα 
πράγματα για τους κατοίκους Παπάγου. Υπό αυτή την έννοια, περιμένω πραγματικά με ενδιαφέρον 
και δεν το λέω ούτε προβοκατόρικα ουτε τίποτε άλλο, να ακούσω τους συμβούλους από του 
Παπάγου που ζουν εκεί και ξέρουν πολύ καλύτερα αν υπάρχουν ή δεν υπάρχουν προβλήματα ή τι 
άλλο είναι.  
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 Τέλος, τελειώνοντας, θέλω να πω ότι, κι αυτό είναι μια γενική τοποθέτηση που θα μας 
ακούτε πάντα να το κάνουμε, η στόχευσή μας είναι το γενικο καλό της πόλης, ένα και νομίζω ότι σε 
κάποια πράγματα κανένας πρέπει να έχει, άσχετα από το αν βολεύει ή δεν βολεύει την 
αντιπολίτευση, να είναι ειλικρινής και να έχει σταθερές θέσεις. Υπό αυτή την έννοια η δική μας θέση 
είναι ότι η πόλη πρέπει να διατηρήσει το χαμηλό συντελεστή και πρέπει να παραμείνει με τον 
χαρακτήρα τον οποίο έχει. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Ρεκλείτης; Οχι, συγγνώμη, ο κ. 
Ρεμούνδος έχει ζητήσει. Η κα Αθανασάκου. Α, ο κ. Οικονόμου, ναι. Ξέρετε τι; Είστε πρώτος πρώτος 
επάνω και σας καλύπτει η bold γραμμή, γι' αυτό. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ημουνα νιός και γέρασα για το Πολεοδομικό Σχέδιο του Παπάγου και θα τεκμηριώσω 
γιατί ισχύει αυτό, γιατί ειναι μια παλιά ιστορία που δυστυχώς αντί να έχει ψηφιστεί στα έδρανα του 
τότε Δήμου Παπάγου, ψηφίζεται η δεύτερή του φάση σήμερα στον ενιαίο πια Δήμο.  
 Για να ενημερώσω ίσως και τους συναδέλφους που είναι από το Χολαργό αλλά και τους 
Παπαγιώτες που είναι ίσως νεότεροι στα έδρανα, να σημειώσω ότι το 1952 ιδρύεται ο οικισμός 
Παπάγου, υψόμετρο 200 μέτρα. Το '65 αναγνωρίζεται ως Κοινότητα, τότε αποσπάται από τη 
συνοικία, αυτή η συνοικία από το Χολαργό. Το '82 με το Π.Δ. 554/82 γίνεται Δήμος. Το '80, με το 
τελευταίο αυτό πρόγραμμα που θα πούμε μετά και για τις πολυκατοικίες, έχουμε 4.500 κατοίκους 
που έρχονται με το τελευταίο πρόγραμμα που πέφτει με το Π.Δ. του '80.  
 Το '52 με το '62 ο συντελεστής δόμησης είναι 0,8, καθορίζεται αυτός εμμέσως και ο 
συντελεστής κάλυψης 30%. Το '60, το 1960 ο συντελεστής κάλυψης αυξάνεται σε 0,40. Ο 
συντελεστής κάλυψης ο οποίος ισχύει μέχρι σήμερα. Το '68 ο συντελεστής επί δικτατορίας γίνεται 
1,12. Το '69 έχουμε το μεγαλύτερο συντελεστή 1,20. Και κτίζεται με αυτό το συντελεστή κτίστηκαν 
σπίτια στην περίφημη ζώνη Ζ, δηλαδή τη νέα περιοχή όπως λέμε εμείς, τον Ανω Παπάγο. Το '78 ο 
συντελεστής γίνεται 1, που ισχύει μέχρι σήμερα.  Θα μου επιτρέψετε να πω κάποια στοιχεία για το 
ΓΠΣ και τα δρώμενα στο Δήμο Παπάγου. 
 Δυστυχώς, όταν ο Δήμος Παπάγου ενώθηκε το 2010 με τον Δήμο Χολαργού στον ενιαίο Δήμο 
Παπάγου-Χολαργού, η Δημοτική Αρχή που είχε πολλά χρόνια το τιμόνι δεν "παρέδωσε" την πόλη, με 
ένα Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο. Ενα ΓΠΣ που έπρεπε να γίνει τις δεκαετίες του '80, του '90, του 
2000. Και δυστυχώς ήταν ένα έλλειμμα. Εγώ πραγματικά ακούγοντας πολλές φορές για μια 
επιτυχημένη Δημοτική Αρχή δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι επιτυχημένη μια Δημοτική Αρχή όταν 
δεν μπορεί να λύσει πολύ βασικά ζητήματα. Και όχι μόνον αυτό, έχουμε όταν τελειώνει η θητεία της 
Δημοτικής Αρχής 2010-2014, να δεσμεύει στο τέλος της θητείας την επόμενη Δημοτική Αρχή με την 
ψήφιση του ΓΠΣ Παπάγου. Και ποιος; Αυτή η Δημοτική Αρχή που επιχειρούσε στο Πολιτιστικό 
Κέντρο Παπάγου να κτίσει με 1,4, με συντελεστή 1,4. Και επιχειρούσε να κάνει πάρκινγκ υπόγειο, 
πού; Λες και ήταν στο Σύνταγμα, στην Κύπρου. Αυτή η Δημοτική Αρχή. Και μπακαλίστικα, ενώ η 
εισαγωγή ήταν να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο με 0,8, το κάνει 0,9. Δεν έχω τίποτα με τους 
μπακάληδες, συμπαθής τάξη. Από 0,8 το κάναμε 0,9.  
 Είναι πολύ αργά για αλλαγή συντελεστού του Παπάγου. Είναι πολύ αργά. Επρεπε να είχε 
αλλάξει και ήμουνα υπέρμαχος αυτού, απο την δεκαετία του '90, έπρεπε να είχε γίνει και 0,6, να έχει 
η περιοχή που έχει χαρακτηριστικά Φιλοθέης και Ψυχικού, να έχει γίνει από τότε. Σήμερα είναι πολύ 
άδικο για τους μικρούς, για τους μικροϊδιοκτήτες, να κάνουμε το συντελεστή από 1 σε 0,9. Είναι 
άδικο. Εγώ δεν μπορώ προσωπικά να βάλω την υπογραφή μου και να αδικήσω συμπολίτες μου, που 
έχει κτίσει ο διπλανός τους, ο πιο κάτω και αυτός δεν μπορεί να κτίσει. Και ποιος είναι αυτός; Αυτός 
που ένα τριώροφο, ένα διώροφο. Είναι αδικία αυτό. Και μάλιστα σε μια εποχή που έχουν πέσει οι 
τιμές. Βρισκόμαστε σε μία περίοδο που έχουν πέσει οι τιμές. 
 Σχετικά με το πολεοδομικό κέντρο νομίζω έγιναν πολύ καλές διευκρινίσεις, γιατί θα μου 
επιτρέψετε να πω γιατί η Β1 φάση ήταν το τοπικό κέντρο, ήταν, γιατί παροικούμε όλοι την 
Ιερουσαλήμ, ήταν γνωστές τι επιχειρούσε τότε να κάνει η Δημοτική Αρχή. Ηθελε να μετατρέψει την 
Εθνικής Αμύνης σε ένα κέντρο με μαγαζιά κ.λπ., γιατί λέει αφού έχει έτσι κι αλλιώς κίνηση, ας την 
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κάνουμε και χειρότερα. Αλλά σήμερα οφείλω να ομολογήσω ότι οι συγκεκριμένες αλλαγές που 
γίνανε, τουλάχιστον είναι σε μια σωστή κατεύθυνση.  
 Προσωπικά και για να ολοκληρώσω την ομιλία μου, σε σχέση με το Πολεοδομικό Σχέδιο, με 
άρθρο μου το 2014 στην εφημερίδα Παπάγου Πολιτεία, δεν ήμουν τότε δημοτικός σύμβουλος, 
διαφωνούσα με τον τίτλο "συντελεστής δόμησης 0,8, όχι ευχαριστώ". Και αναφέρω λίγο πολύ αυτά 
που ανέφερα και πριν, υπάρχει και στη διάθεσή σας το συγκεκριμένο άρθρο.  
 Εγώ θα κλείσω με μια πρόταση έκκληση προς το σώμα. Γιατί το Πολεοδομικό Σχέδιο πρέπει 
να ψηφιστεί. Πρέπει ο Παπάγος, τα μαγαζιά που υπάρχουν αν χρειάζονται να γίνουν νόμιμα. Θα 
πρέπει οι πολυκατοικίες να περάσουν, να ενταχθούν, είναι στη σωστή κατεύθυνση, αλλά ο 
συντελεστής δεν πρέπει να αλλάξει. Εγώ κάνω μια πρόταση να ψηφίσουμε το ΓΠΣ με τον 
συντελεστή 1. Να μην αδικήσουμε τους συμπολίτες μας.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Αθανασάκου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Η εκπόνηση του ΓΠΣ της πόλεως του Παπάγου έχει μια μακρά ιστορία, που 
ξεκίνησε το 2009, μετά από 11 χρόνια σήμερα καλούμεθα να εγκρίνουμε τη φάση 2 της μελέτης 
ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να αποκτήσει η περιοχή ένα σύγχρονο και επικαιροποιημένο 
πολεοδομικό σχέδιο.  
 Πιστεύω ότι η μελέτη λαμβάνει υπόψιν όλα εκείνα τα δεδομένα που από την αρχή της 
δημιουργίας της Κοινότητας Παπάγου αποτέλεσαν βασικές αρχές και παραδοχές και κυρίως τη 
διατήρηση της πόλης ως κηπούπολη και ως περιοχή αμιγούς κατοικίας.  
 Απ' όσα γνωρίζω, η πρώτη φάση της μελέτης τέθηκε σε διαβούλευση στους αρμόδιους 
φορείς και κατοίκους και ελήφθησαν υπόψιν παρατηρήσεις και προτάσεις οι οποίες βελτίωσαν τη 
μελέτη. Εκτιμώ ότι η μελέτη πρέπει να εγκριθεί ώστε να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να επιλυθεί 
ένα μείζον θέμα για την πόλη του Παπάγου. 
 Επομένως, συμφωνώ με τις προτάσεις της εισήγησης, παρ' όλο που δεν είχα ψηφίσει την 
προηγούμενη φορά, το 2014, όμως βλέποντας βελτιωμένη τη μελέτη και λόγω των άλλων συνθηκών 
που υπήρχαν, αυτή τη φορά συμφωνώ και εγκρίνω. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Αθανασάκου. Ο κ. Δήμαρχος έχει ζητήσει το λόγο να κάνει μία 
τοποθέτηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, θα ήθελα απλά να αναφέρω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, γιατί ως 
γνωστόν εγώ δεν ψηφίζω, οπότε εσείς θα ψηφίσετε, αλλά εγώ είμαι εδώ ακριβώς για να σας 
συμβουλεύω και για να σας δώσω τις κατευθύνσεις και να λύσω όσες περισσότερες απορίες μπορεί 
να έχετε, απ' αυτά που γνωρίζω βέβαια αλλά και η Υπηρεσία, θέλω να επαναλάβω ότι την απόφαση 
για τη μείωση του συντελεστή δόμησης την πήραμε το 2014. Σήμερα παραλαμβάνουμε και 
εγκρίνουμε τη μελέτη ως έχει, με όλα αυτά που αναφέρονται μέσα στη μελέτη, αλλά δεν ψηφίζουμε 
για μείωση συντελεστή. Αυτό έχει ήδη αποφασιστεί. Αν, όπως πολύ σωστά ο Δημήτρης ο Οικονόμου 
θέτει θέμα, αν κάποιοι δημοτικοί σύμβουλοι θέλουν κάποια στιγμή να θέσουν θέμα για τον 
συντελεστή δόμησης, υπάρχουν οι κατάλληλες ενέργειες που μπορούν να κάνουν, υποθέτω ο νόμος 
μπορεί, ξέρετε πώς γίνονται αν θέλετε να φέρετε ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή αν θέλετε να 
κάνετε τις ενέργειες που θέλετε, πάντως, σήμερα το θέμα είναι ένα. Είναι συγκεκριμένο, δεν 
ψηφίζουμε, έχει ήδη ψηφιστεί το 0,9 και τα 12 μέτρα, γιατί δεν είναι μόνον ο συντελεστής, είναι και 
να χαμηλώσουμε το ύψος, έτσι; Και απλά επειδή πρέπει για τα πρακτικά να πω, εντάξει, είναι γνωστό 
αγαπητέ Δημήτρη ότι υπάρχουν κάποιες διαφορές με τον πρώην Δήμαρχο, αλλά όπως και να το 
κάνουμε, ο πρώην Δήμαρχος ήταν για 20 χρόνια Δήμαρχος. Δηλαδή τον ψήφιζε ο κόσμος, τον 
στήριζε ο κόσμος, έκανε αρκετά πράγματα στα 16 χρόνια που ήταν Δήμαρχος Παπάγου, δεν πρόλαβε 
να ολοκληρώσει το Γενικό Πολεοδομικό.   
 Ερχεται σήμερα, λοιπόν, αυτο είναι ένα δικό του παιδί, επιτρέψτε μου να πω, τυχαία το 
φέρνουμε εμείς, θα μπορούσε να είχε ολοκληρωθεί από μόνο του αν η υπηρεσία το είχε δεχθεί στο 
Υπουργείο και να προχώραγε και να γινόταν σήμερα ΦΕΚ, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι 
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πρέπει να αναλογιστούμε όλοι ότι αυτά που κτίζαμε παλιά με τον συντελεστή 1, από το '12 είναι 
διαφορετικά. Είναι διαφορετικά. Δεν ειναι τα ίδια. Αν δηλαδή σε ένα οικόπεδο 400 τ.μ. κτίζαμε με τον 
συντελεστή 1 400 τ.μ. πριν το '12, μετά το '12 κτίζουμε 460 ή 480 τ.μ. Αρα, το να μειώσουμε το 
συντελεστή σε ένα οικόπεδο δεν χάνει κανένας απολύτως. Ολοι μπορούν να κτίσουν και τότε η 
απόφαση βασίστηκε σ' αυτό.  
 Βεβαίως υπάρχει ένας προβληματισμός στους ανθρώπους που τους έχει μείνει μόνο ένας 
όροφος ή τους έχουν μείνει δύο όροφοι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επαναλαμβάνω, το 
συγκεκριμένο θέμα έχει ήδη αποφασιστεί, έχει ψηφιστεί με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου και δεν 
το καθορίζουμε εμείς σήμερα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Το λόγο έχει η κα Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ηθελα να συμπληρώσω σ' αυτά που είπε ο Δημήτρης ότι, βέβαια, δεν συμφωνώ σε 
κάποια απ' αυτά τα μπακαλίστικα και όλα αυτά, δεν συμφωνώ, γιατί από το 2002 όπως είπε και ο 
Δήμαρχος, εγώ τουλάχιστον που ήμουνα δημοτική σύμβουλος και αντιδήμαρχος και πρόεδρος σε 
πολλά Νομικά Πρόσωπα, η Διοίκηση του κ. Ξύδη έκανε πολλά ως Δήμαρχος τότε. Και γι' αυτό έμεινε 
και τόσα χρόνια Δήμαρχος. 
 Ηθελα λοιπόν να πω ότι τη μείωση του συντελεστή την είχε κάνει τότε η κα Λιάπη, ήταν επί 
δημαρχίας κας Λιάπη, της αειμνήστου Πίτσας Λιάπη. Θα ήθελα λοιπόν να πω, που θα κάνω την ολική 
μου τοποθέτηση και δεν νομίζω ότι θα χρειαστώ δευτερολογία, ξεκινώντας το 2009 ως δημοτική 
σύμβουλος τότε και αντιδήμαρχος είχα ψηφίσει την εκπόνηση του ΓΠΣ. Ουδέποτε όμως έγινε λόγος, 
ήταν κάτι που για να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε, ουδέποτε είχε γίνει λόγος τότε για μείωση, 
παρά μόνον σε ιδιωτικές συζητήσεις που ο τότε Δήμαρχος και νυν επίτιμος Δήμαρχος ο κ. Ξύδης, 
ήξερε πολύ καλά ότι εμείς σαν δημοτικοί σύμβουλοι του Παπάγου και της συμπολίτευσης δεν υπήρχε 
περίπτωση να το ψηφίσουμε.  
 Φτάσαμε λοιπόν στο 2014 που εξακολουθώ και είμαι και στηρίζω τον Δήμαρχο, τον τότε 
Δήμαρχο κ. Ξύδη, παρ' όλο που είχα μία... κάποιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί τότε, εγώ στήριξα 
τον συνδυασμό μου μέχρι το τέλος με αυτόν που βγήκα και το θεωρώ τιμή μου αυτό.  Το 2014, 
λοιπόν, που ήρθε να ψηφίσουμε το  ΓΠΣ, ήρθε με μείωση συντελεστή που πήγαινε στο 8 και δεν το 
ψήφισα τότε. Γιατί πιστεύω ότι δεν θα μπορούσα να ψηφίσω κάτι τέτοιο από τη στιγμή που υπήρχαν 
πάρα πολλά σπίτια στου Παπάγου, μεταξύ αυτών και το δικό μου βέβαια, που δεν θα μπορούσα να 
κάνω κάτι άλλο, να κτίσω όπως θέλω.   
 Πρέπει να πληροφορήσω ότι αυτη τη στιγμή αν εγώ παραδείγματος χάριν και συγγνώμη που 
λέω το "εγώ", αν δώσω αντιπαροχή το σπίτι μου αυτή τη στιγμή θα πάρω δύο διαμερίσματα 
οπωσδήποτε. Με το νέο πολεοδομικό θα πάρω 1 με 1,5 ορόφους. Αρα, χάνω. Το πρόβλημά μου 
όμως δεν είναι αυτο, δεν είμαι εγώ φυσικά και δεν έχω εκλεγεί για να ψηφίζω το "εγώ" μου, το δικό 
μου. Δεν το ψήφισα τότε, παρ' όλο που είχε έρθει μία απόφαση να πάρουμε για όλα, στο τέλος έγινε 
9 ο συντελεστής και διαιρέθηκε σε διάφορα, οπότε δεν είχαμε πρόβλημα ούτε με τις πολυκατοικίες 
ούτε τίποτα. Πιστεύω ότι το ίδιο θα μπορούσε να γίνει και τώρα, πράγμα που δεν γίνεται. 
 Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω την τοποθέτησή μου λέγοντας, να καλησπερίσω, λοιπόν, το 
σώμα και να πω, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού, κ. Δήμαρχε, 
συνάδελφοι και αγαπητοί συνδημότες που μας βλέπετε αυτή τη στιγμή, τοποθετούμενη στη 
σημερινή ψηφοφορία, χωρίς να μακρηγορήσω βέβαια, θα ήθελα να επισημάνω, να ενημερώσω το 
σώμα ότι παραμένω αμετακίνητη στην κατατεθείσα άποψή μου όσον αφορά τη μείωση του 
συντελεστή δόμησης της Κοινότητας Παπάγου, που τη σχετική αρχική απόφαση Μάρτιο του '14 επί 
δημαρχίας κ. Ξύδη, έχω καταψηφίσει.  
 Επειδή όμως η νέα απόφαση περιλαμβάνει, ενώ το '14 ήταν χωριστά λέω και πάλι, και τη 
νομιμοποίηση της υφιστάμενης επί πολλά χρόνια εκκρεμότητας της χρήσης κτισμάτων, δηλαδή 
οικιών και καταστημάτων, που αποτελεί θα μπορούσα να πω πάγιο αίτημα των συμπολιτών μας, 
δηλώνω ότι μη έχοντας περιθώρια άλλης σκέψης δίνω τη θετική μου ψήφο γι' αυτό το λόγο και 
μόνο.  
 κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, κ. Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι και συνδημότες, 
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έχοντας την πεποίθηση ότι πράττω σωστά, σας ευχαριστώ για το χρόνο που μου δώσατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Βεντουζά. Εντάξει, νομίζω την κατανόηση των συναδέλφων λίγο που 
μιλάνε από τον Παπάγο, επειδή το θέμα το έχουν ζήσει πολλά χρόνια ας πούμε σ' αυτό και για τον κ. 
Οικονόμου και για την κα Βεντουζά και για όποιον άλλον θα ειναι από τον Παπάγου την 
καταλαβαίνετε. Εντάξει, προσπερνάμε λίγο το χρόνο 1-2 λεπτά, αλλά ακούγονται πράγματα νομίζω 
που είναι ενδιαφέροντα.  
 Ο κ. Κούτρας έχει το λόγο. Και μετά ο κ. Χατζής. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Εγώ εξακολουθώ να μην καταλαβαίνω ποιες είναι οι προδιαγραφές που θα εφαρμοστούν 
πάνω στην Κονίτσης και στη Λέσχη των Αξιωματικών, όσον αφορά το ότι είναι... Δεν μου είναι 
ξεκάθαρο. Θεωρώ ότι υπάρχει μια... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προσωπικές υπηρεσίες, συγγνώμη που σε διακόπτω Θανάση. Καταστήματα 
προσωπικών υπηρεσιών. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ωραία. Το πολεοδομικό κέντρο - κεντρικές λειτουργίες πόλης, τοπικό κέντρο συνοικίας 
γειτονιάς, είναι γενική κατηγορία χρήσεως. Και ειναι γενική κατηγορία χρήσεως, έτσι; Δηλαδή, εγώ 
θα ήθελα εδώ πέρα στο 3.3.5Α το κόκκινο, να έχει ξεκάθαρα μια παραπομπή σε μια παράγραφο εδώ 
πέρα, να ξεκαθαρίζει, εμπόριο και... Από 'δω πέρα μέσα κατευθεία από το άρθρο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αμιγής κατοικία, δεν είναι αυτό;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Η αμιγής κατοικία έχει όλο αυτό εδώ πέρα το οποίο σας δείχνω και για τους υπόλοιπους, 
είναι κίτρινο, είναι κίτρινο, είναι αμιγής κατοικία. Κι εκεί προβλέπονται...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κούτρα, μισό λεπτό να σας πω. Μπορείτε να ρωτήσετε και δύο τρία θέματα ακόμα 
γιατί είναι σοβαρό το θέμα να διαμορφώσετε, οπότε θα κάνετε με τον Δήμαρχο ερωτήσεις - 
απαντήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μήπως καταφέρω και βοηθήσω τον κ. Κούτρα. Το συγκεκριμένο Ο.Τ. που λέτε είναι 
αμιγής κατοικία. Αρα, πάμε στο άρθρο 2 εκεί που λέει Αμιγής κατοικία, πηγαίντε στην Αμιγή κατοικία, 
εκεί λοιπόν λέει τι επιτρέπεται στην αμιγή κατοικία. Το συγκεκριμένο Ο.Τ. είναι από τα λίγα που το 
έχουμε εξαιρέσει και επιτρέπεται εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών. Δηλαδή στο 
συγκεκριμένο Ο.Τ. μπορούν να ανοίξουν μαγαζιά που θα εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των 
κατοίκων της περιοχής με μέγιστη συνολική επιφάνεια ανά οικόπεδο 150 τ.μ. συνολικής επιφάνειας. 
Εντάξει; Αυτό, δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε αλλιώς. Δηλαδή, παραμένει αμιγής κατοικία αλλά 
είναι στα λίγα τετράγωνα που έχουμε εξαιρέσει και επιτρέπει να ανοίξει κάποιο εστιατόριο, κάποιο 
αναψυκτήριο, κάποιο μαγαζί το οποίο θα εξυπηρετεί την παροχή προσωπικών υπηρεσιών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κούτρα, καλυφθήκατε; Θέλετε κάποιο άλλο κομμάτι τοποθέτησης; Και 
σκέφτεστε για δευτερολογία μετά άμα θέλετε ξαναζητάτε.  
 Ο κ. Χατζής.  
ΧΑΤΖΗΣ: Θα τοποθετηθώ κι εγώ και θα πω ακριβώς το ίδιο πράγμα, ότι αυτό είναι ένα σχέδιο το 
οποίο θα έπρεπε να είχε λυθεί όταν ήταν ο Παπάγος μόνος του και όχι τώρα να έρχεται να λυθεί το 
Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο του Παπάγου σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο που οι σύμβουλοι του Παπάγου 
είναι μειοψηφία.  
 Συνεπώς, το αποτέλεσμα, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι δίκαιο. Είπες, Δήμαρχε, ότι δεν ψηφίζουμε 
 τον συντελεστή και ότι αυτός  έχει ψηφιστεί. Αυτή τη στιγμή κτίζονται τόσες πολυκατοικίες με 
συντελεστή 1.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε αύριο θα αλλάξει.  
ΧΑΤΖΗΣ: Ούτε αύριο θα αλλάξει. Αρα, τότε για ποιο λόγο γίνεται η συζήτηση;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα αλλάξει όταν θα γίνει ΦΕΚ και αν γίνει ΦΕΚ το Γενικό Πολεοδομικό. 
ΧΑΤΖΗΣ: Δηλαδή, με λίγα λόγια μετά από χρόνια.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το ξέρω ακόμη.  
......: Ενα, ενάμιση χρόνο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη Μιχάλη, για να γράφονται και στα πρακτικά. Θα σου φέρω το παράδειγμα 
του Χολαργού. Το Γενικό Πολεοδομικό του Χολαργού ψηφίστηκε '09 και έγινε ΦΕΚ το '16. 
Χρειάστηκαν 7 χρόνια για να γίνει. Και αυτό ψηφίστηκε το '14, υποθέτω θα πάρει ΦΕΚ μέσα στο '21 
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κάποια στιγμή. Αρα, υπάρχει ο χρόνος σε αυτούς που καίγονται να βγάλουν οικοδομική άδεια και να 
μην χάσουν απολύτως τίποτα.  
ΧΑΤΖΗΣ: Με τη διευκρίνιση αυτή την οποία κάνεις, επιβεβαιώνεται αυτό το οποίο ήθελα να πω. 
Δηλαδή ότι υπάρχει μια άνιση μεταχείριση μεταξύ αυτών οι οποίοι μπορούν να κτίσουν τώρα και 
αυτοί οι οποίοι δεν μπορούν να κτίσουν και θα κτίσουν στο μέλλον. Συνεπώς, υπάρχει μια αδικία. Και 
έρχεσαι εδώ και λες τώρα, εσύ τι κάνεις, έρχεσαι να νομιμοποιήσεις μια αδικία με τον τρόπο αυτό; 
Δημιουργείται, λοιπόν, μια κατηγορία πολιτών που προλαβαίνουν και αυτοί που δεν προλαβαίνουν. 
Αυτό είναι άδικο. 
 Σχετικά τώρα με το πολεοδομικό κέντρο. Το πολεοδομικό κέντρο και αυτό έχει αποφασιστεί; 
Γιατί κουβέντα τώρα μεγάλη για το πολεοδομικό κέντρο. Γιατί με το παλιό σχέδιο το ονόμαζαν 
τοπικό κέντρο. Τώρα το ονομάζουμε πολεοδομικό κέντρο, αλλά πάνω κάτω τα ίδια είναι. Αρα, 
συνεπώς και αυτό έχει ψηφιστεί.  
 Εδώ τώρα λοιπόν έρχεται ένα στοιχείο το οποίο λέει το εξής και έχει να κάνει βέβαια με την 
ποιότητα ζωής την οποία ενδιαφερόμαστε όλοι για τους κατοίκους. Σε έναν δρόμο που είναι η 
Εθνικής Αμύνης, που είναι μια λεωφόρος που επιβαρύνεται από τη διαμπερή κυκλοφορία, έχουμε και 
τα πολυιατρεία, κάνουμε και το πολεοδομικό κέντρο, που αυτό επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την 
κυκλοφορία, στην οποία θα πάει να προστεθεί και τα πάρκινγκ που θα προκύψουν. Δηλαδή, μιλάμε 
ότι μία περιοχή επιβαρύνεται με επιπλέον κυκλοφοριακά προβλήματα, με επιπλέον πάρκινγκ και η 
ποιότητα ζωής τότε που πάει;  
 Ολα αυτά τα θέματα δεν μπορούμε να τα λύσουμε, εκτός εάν λέμε και πάλι, υπάρχει άλλη 
λύση που να μπορέσουμε να δώσουμε μια λύση για τα καταστήματα αυτά; Είπατε για την γενική 
κατοικία. Μία απάντηση ήταν αυτή για την γενική κατοικία. Υπάρχει κάτι άλλο που μπορούμε να 
κάνουμε; Γιατί η εκτίμηση είναι ότι η περιοχή η συγκεκριμένη, έτσι όπως πάει να διαμορφωθεί 
μεταξύ Αναστάσεως, Εθνικής Αμύνης και Βυζαντίου, επιβαρύνεται και η μειώνεται η ποιότητα ζωής 
των κατοίκων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος θέλει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να απαντήσω ότι δεν επιβαρύνεται καθόλου αγαπητέ Μιχάλη, γιατί ακριβώς ήδη η 
περιοχή είναι κτισμένη. Δεν μπορεί να ανοίξει κάτι. Και σου είπα τα αφαιρέσαμε όλα. Ο,τι ήταν 
επιβαρυντικό το αφαιρέσαμε. Αλλά ας δούμε τι επιτρεπόταν τότε το '14 στο τοπικό κέντρο. 
Επιτρεπόταν κατοικία, που τη θέλουμε. Επιτρεπόταν ξενώνες, ξενοδοχεία, τα οποία τα είχαμε 
αφαιρέσει τότε όταν φτιάχναμε τη μελέτη, επιτρεπόντουσαν εμπορικά καταστήματα, γραφεία, 
τράπεζες, ασφάλειας, διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια και ένα σωρό άλλα θέματα, πρατήρια 
βενζίνης.  
 Τώρα, τι επιτρέπεται τώρα στο τοπικό κέντρο; Το άρθρο 4 λέει: ειδικότερα για τα τοπικά 
κέντρα συνοικίας/γειτονιάς σε περιοχές αμιγούς κατοικίας, επιτρέπονται μόνον οι ακόλουθες ειδικές 
κατηγορίες: Κατοικία, ειδική εκπαίδευση, πολιτιστικές εγκαταστάσεις, διοίκηση τοπικής κλίμακας, 
περίθαλψη, εμπόριο και παροχή προσωπικών υπηρεσιών, εστίαση μέχρι 200 τ.μ. και τουριστικά 
καταλύματα μέχρι 50 κλίνες. 
 Αρα, αν εμείς το αφήσουμε τοπικό κέντρο χάνουμε τις  τράπεζες, το ταχυδρομείο 
επαναλαμβάνω, ρωτήσαμε τον άνθρωπο στο Υπουργείο και είπαμε, τι μπορούμε να κάνουμε γιατί 
εμείς θέλουμε να παραμείνει η τράπεζα και το ταχυδρομείο εκεί; Να το κάνετε, λέει, πολεοδομικό 
κέντρο και να απομειώσετε όλα τα άλλα για να μην έχετε όχληση, γιατί κι εγώ μαζί σας, δεν θέλω σε 
καμία περίπτωση όλη η Εθνικής Αμύνης να γεμίσει μαγαζιά. Αλλά τα αφαιρούμε, δεν το επιτρέπουμε. 
Το εξηγήσαμε, το ξαναλέω ότι εάν διαβάσετε καλά τη συγκεκριμένη σελίδα και με τις παρατηρήσεις 
που έκανε σήμερα η υπάλληλος, επιτρέπονται τα μαγαζιά μόνον στον Αλέξανδρο, στην Ολυμπιάδα 
και στο Ο.Τ. που είναι απέναντι από τον Αλέξανδρο, που είναι σήμερα το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο 
και τα Πολυιατρεία του Δήμου μας.  
 Τώρα, για το άλλο που είπες, το εάν εγώ σήμερα, κοίταξε περάσανε ήδη από τότε, από το '14 
ο κόσμος ξέρει ότι θα μειωθεί ο συντελεστής. Γιατί το έμαθε ότι ψηφίστηκε. Περάσανε ήδη έξι 
χρόνια. Δηλαδή, θα μπορούσε κάποιος, αν θέλεις, αν πιστεύει ότι χάνει και είναι εγκληματική η 
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μείωση, γιατί εγώ δεν πιστεύω, γιατί σου είπα ότι τα 400 που έκτιζες παλιά ξαφνικά γίνονται 480. Αν 
γυρίσουμε στο 0,9 θα γίνουν 440. Αρα, μιλάμε σε ένα 400άρι οικόπεδο για 30-40 τ.μ. από το 
υπερδικαίωμα που σου δίνει ο ΝΟΚ να κτίσεις. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό δεν το αποφασίζω 
εγώ σήμερα. Αυτό έχει αποφασιστεί, συνεχίζουμε την πορεία για να λύσουμε όλα τα άλλα 
προβλήματα τα οποία υπάρχουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανυφαντής. Εχετε καλυφθεί. Ο κ. Κανάκης είπε. Ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν, εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από κάποια πράγματα που άκουσα 
τελευταία.  
 Το ένα που μου έκανε, έτσι, κάπως, μάλλον όχι κάπως, αρκετά κακή εντύπωση είναι ότι 
υπάρχει ένας διαχωρισμός των συμβούλων εδώ πέρα μεταξύ Παπαγιωτών και Χολαργιωτών. Αυτό το 
πράγμα δεν θα έπρεπε να συμβαίνει και ούτε να υπάρχει στο μυαλό κανενός. Ολοι μας είμαστε 
δημοτικοί σύμβουλοι για έναν κοινό Δήμο Παπάγου-Χολαργού.  
 Λοιπόν, πάω παρακάτω. Ενα δεύτερο πράγμα που θέλω να σημειώσω είναι η αίσθηση της 
αδικίας. Τι σημαίνει αδικία. Είναι πολύ σχετικός ο όρος. Αδικία για κάποιους είναι ότι δεν θα μπορούν 
να χτίσουν παραπάνω με ένα συντελεστή δόμησης 0,9. Αδικία όμως είναι για τους πολύ 
περισσότερους όταν η ποιότητα ζωής ενός προαστίου το οποίο θα δομείται με 1 τότε θα υπάρχει 
μεγάλο πρόβλημα ως προς την ποιότητα της ζωής τους, έτσι;  
 Θεωρώ, λοιπόν, ότι καλύτερα είναι να αδικηθεί αυτό το μικρό κομμάτι, παρά να αδικηθεί η 
κοινωνία συνολικά του Παπάγου.  
 Ενα άλλο πράγμα. Σήμερα μάλλον ήρθαμε εδώ πέρα για να ψηφίσουμε για πρώτη φορά ένα 
πολεοδομικό σχέδιο  του Παπάγου. Κακό, πολύ κακό ότι δεν υπήρχε μέχρι τώρα. Από την άλλη, έγινε 
μια πολύ καλή παρουσίαση από την κα Αντωνοπούλου, που είναι πάρα πολύ αναλυτική και εγώ 
κατάλαβα πάρα πολλά πράγματα, κάθησα και το διάβασα πολύ προσεκτικά και είδα ότι όλες οι 
αλλαγές που υπάρχουν μέσα σ' αυτό το σχέδιο της Β2 φάσης, είναι πολύ σημαντικές και πολύ 
στοχευμένες και δεν προκαλούν ιδιαίτερα προβλήματα.  
 Τώρα, αυτή τη στιγμή λοιπόν έχουμε αυτο το σχέδιο, που είναι η παραλαβή και η έγκριση 
του Β2, μάλλον αυτή τη στιγμή πρέπει να αποφασίσουμε για την παραλαβή και την έγκριση του Β2 
σταδίου. Και κάποια δεδομένα έχουμε μπροστά μας για να αποφασίσουμε. 
 Το ένα δεδομένο είναι ότι η μελέτη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου είναι πάρα πολύ 
σημαντική. Οπως είπα προηγουμένως είναι η πρώτη που γίνεται για την Κοινότητα του Παπάγου. 
Δεύτερον, είναι πολύ περιεκτική και πολύ αναλυτική, και πολύ αναλυτική και περιεκτική ταυτόχρονα.  
 Ενα δεύτερο δεδομένο είναι ότι εγώ έχω στο μυαλό μου αυτή τη στιγμή την Κοινότητα του 
Παπάγου σήμερα, η οποία για μένα η περιοχή του Παπάγου θεωρείται απο τα μικρά μου χρόνια, γιατί 
εγώ είμαι γηγενής Χολαργιώτης, θεωρείται μία από τις καλύτερες περιοχές της Αττικής και έχει έναν 
χαρακτήρα κηπούπολης και πράγματι τον έχει διατηρήσει αυτό το χαρακτήρα κηπούπολης. Μπορεί 
σε μερικά πράγματα να είχα κι εγώ διαφωνίες ας πούμε, ότι θα έπρεπε να είναι το ένα ή το άλλο 
ξέρω' γω, σε διαφορετική θέση κ.λπ.. Αυτό είναι όμως ελάσσονος σημασίας.  
 Και το τρίτο δεδομένο είναι, που έχω στο μυαλό μου, είναι πώς θέλουμε να είναι ο Δήμος του 
Παπάγου. Πώς θέλουμε να είναι η Κοινότητα μάλλον του Παπάγου. Εγώ θέλω μία κοινότητα και ας 
είμαι Χολαργιώτης, δεν έχει σημασία, εγώ αισθάνομαι ότι είμαι στα δικά μου τα μέρη, γιατί όσοι 
έχουν ζήσει στο Χολαργό δεν ήταν αποκομμένοι ποτέ από του Παπάγου. Οι παρέες μας, οι φίλοι μας, 
παντρευτήκαμε μερικοί και στου Παπάγου, ζήσαμε και στου Παπάγου. Λοιπόν, είναι πράγματα τα 
οποία, μάλλον είναι στο μυαλό όλων των ανθρώπων που είναι στο Χολαργό, όλων των ανθρώπων 
που είναι στο Χολαργό, να διατηρηθεί αυτό το προάστιο και κυρίως να διατηρηθεί η ποιότητα ζωής 
που προσφέρει αυτο το προάστιο. 
 Αυτά ήθελα να πω προς το παρόν και θα δούμε στη δευτερολογία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά θα ήθελα, επειδή αναφερόμαστε πάντα σ' αυτούς που θα χάσουν κάτι και καλό 
είναι, γιατί σίγουρα όταν χάνεις κάτι έχει μια σημασία, θα πρέπει όμως να σκεφτούμε και όλους 
αυτούς που κτίσανε με τον ΓΟΚ, με τον προηγούμενο νόμο πριν το '12, και τελικά κι αυτοί όλοι 
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χάσανε κάτι. Δηλαδή, αυτούς δεν τους σκεφτόμαστε όμως γιατί αυτοι τώρα δεν μπορούν να πάνε 
και να πούνε θα ανεβάσω 80 τ.μ., ή θα τραβήξω. Οι σκάλες εκεί υπολογίστηκαν. Η αυλή που 
μπαίνεις υπολογίστηκε. Αρα, όλοι αυτοί που έχουν κτίσει και έχουν ήδη κάνει, έχουν φάει λίγο από 
το συντελεστή τότε που υπήρχε, έτσι; Βάζω απλά κι έναν άλλον προβληματισμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Μια μικρή εισαγωγή σχετικά με αυτό που είπε η κα Χαμηλοθώρη.  
 Εκπροσωπούμε τους δημότες, Δήμαρχε, εμείς δεν είπαμε να γίνει διαβούλευση, είπαμε ότι 
είμαστε υπέρ της συμμετοχής των δημοτών στα Δημοτικά Συμβούλια. Εντάξει, ειναι ξεκάθαρο αυτό 
το πράγμα και εμείς απορίες δεν είχαμε οπως είδατε.  
 Τώρα, είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι για το θέμα. Ηταν πάρα πολύ ωραία και η εισήγηση της 
κας Αντωνοπούλου, έλυσε πολλές απορίες όντως, γιατί ήταν αρκετά μεγάλος ο φάκελος για να 
μελετηθεί. 
 Να πούμε τα εξής τώρα, για τον συντελεστή δόμησης, που απ' ό,τι κατάλαβα καίει εδώ από 
το 1 στο 0,9 και να θυμίσουμε ότι στο μεσοδιάστημα όπως είπατε και εσείς, το Γενικό Πολεοδομικό 
στο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε και αυξήθηκε από το νόμο κατά 30% οι κοινόχρηστοι χώροι. Αρα, 
υπάρχει ήδη παραπάνω κτίσιμο από αυτό από πριν. Αρα, δεν μιλάμε για μείωση ουσιαστικά, αλλά για 
μείωση της αύξησης. Γι' αυτό που είπε ο Δήμαρχος για πριν από το '12. 
 Τώρα, να ξέρουμε ότι είναι αντιστρόφως ανάλογη η αξία ακινήτων με τον συντελεστή 
δόμησης. Δηλαδή, οι περιοχές με χαμηλό συντελεστή ξέρουμε καλά όλοι ότι αποτελούν περιοχές 
μεγάλης και σταθερής ζήτησης και παρά την οικονομική κρίση και τις αλλαγές χρήσεων, περισσότερο 
από ιδιοκατοίκηση σε ενοίκιο, δεν χάνουν εύκολα την υπεραξία τους.  
 Δεύτερον, η πολεοδομική και η κοινωνική τάση είναι να φτιάχνουμε φιλικές και 
αραιοκατοικημένες περιοχές. Οποια αύξηση του συντελεστή κατά 10%-20% μεταφράζεται αυτόματα 
σε αύξηση του πληθυσμού, αύξηση των κοινωνικών αναγκών, αύξηση στη ζήτηση θέσεων 
στάθμευσης, αύξηση στα απορρίμματα. Αρα, αύξηση όλων των στοιχείων που καταστρέφουν ένα 
προάστιο. Η περιουσία των δημοτών κατά τη γνώμη μας δεν μειώνεται. Ισα ίσα, αυξάνεται ως αξία 
απο τη μικρότερη δόμηση. Κάποιος μπορεί να εκμεταλλευθεί αυτή την αύξηση της περιουσίας του με 
τη μόνη αίρεση ότι δεν θα κτίσει τα τετραγωνικά που θέλει στου Παπάγου αλλά μπορεί να πάρει 
αυτή την υπεραξία να χτίσει οπουδήποτε αλλού θέλει με μεγαλύτερο συντελεστή που του δίνεται η 
δυνατότητα.  
 Αλλά να σκεφτούμε πως αν το έκανε αυτό στον Παπάγου, τότε το προάστιο για το οποίο 
συζητάμε, θα υποβαθμιζόταν και ουσιαστικά θα έβλεπε μείωση στην αξία του. 
 Και ένα άλλο θέμα. Οι επαγγελματικές χρήσεις οι οποίες συζητήθηκαν πολύ. Υπάρχουν και 
ξέρουμε ότι λειτουργούν παράνομα. Ε, ας γίνουν τα πράγματα νόμιμα, ας μπουν σε κάποιους 
κανόνες. Ενας φούρνος, ένα μίνι μάρκετ, νομίζω ότι είναι απολύτως απαραίτητα στην κοινότητα, το 
φαρμακείο, το ταχυδρομείο, η τράπεζα. Δεν γίνεται ο ηλικιωμένος στου Παπάγου να πρέπει να πάρει 
το αυτοκίνητό του και να πάει κάπου αλλού, στον Χολαργό ή κάπου αλλού για να εξυπηρετηθεί. Η 
κοινότητα πρέπει να εξυπηρετεί τους κατοίκους, να διασφαλίζει την περιουσία τους, όπως νομίζω ότι 
το κάνει και να έχει μια ισορροπία για την καλύτερη διαβίωση των δημοτών. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σύντομα, ξέρετε, κα Σιώτου, εμείς ήμασταν η παράταξη που βάλαμε live 
streaming στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε τρεις μήνες; έξι μήνες; από τότε που ξεκινήσαμε, για να 
μας βλέπουν οι δημότες. Για να μην κάνουμε συμβούλια, γιατί εγώ θυμάμαι από το '07 που είμαι 
δημοτικός σύμβουλος στη μισή ώρα μένανε τρία άτομα κάτω, πέντε άτομα, σε όλα τα Δημοτικά 
Συμβούλια, ανεξαρτήτως ποιος ήταν Δήμαρχος, γιατί έχω ζήσει και με Δήμαρχο τον κ. Νικολάου και 
με Δήμαρχο τον κ. Ξύδη, έτσι; Βάλαμε λοιπόν live streaming για να μας βλέπουν οι δημότες, να 
ακούγονται ολες οι απόψεις, να υπάρχει μία επικοινωνία καλύτερη με τους δημότες.  
 Τώρα, το να είχαμε εδώ δεν νομίζω ότι έχουμε ποτέ αποκλείσει τους δημότες να έρθουν, 
εντάξει; Και να τους ακούσουμε και αν χρειαστεί. Αλλά νομίζω ότι το θέμα, οι δημότες θα 
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ερχόντουσαν  για τον συντελεστή, δεν θα ερχόντουσαν για κάτι άλλο, πιστέψτε με. Οι δημότες θα 
ερχόντουσαν μόνο για το θέμα του συντελεστή. Δεν τους ενδιαφέρει κάτι άλλο. Και να κλείσω λίγο 
την κουβέντα, εν πάση περιπτώσει, θα μιλήσω στο τέλος αλλά για να πω μισή κουβέντα. Οτι είναι 
πολύ ωραίο στην Κοινότητα του Παπάγου να μην θέλουμε χρήσεις και να επιβαρύνουμε την 
Κοινότητα του Χολαργού. Αν το δει κάποιος τοπικιστικά είναι ωραίο. Αλλά από την άλλη σκεφτείτε 
και τους ανθρώπους από 'δω, από αυτή την Κοινότητα, αν θέλουν να επιβαρύνονται. Δηλαδή το να 
μην έχει κανένα μαγαζί, να μην έχει κανένα σούπερ μάρκετ στον Παπάγο, μόνον και μόνον, εμείς 
πλέον είμαστε ένας Δήμος, έτσι; Ο ένας Δήμος θα επιβαρύνουμε να παίρνουμε το αυτοκίνητο να 
πηγαίνουμε να κάνουμε χιλιόμετρα τζάμπα; Τα είπε πολύ ωραία η κα Σιώτου, ειλικρινά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είναι, πώς να το πω, δεν θα το έλεγα ευχαρίστηση, γιατί είναι αντικειμενικά και θα 
καταλάβετε γιατί το λέω, λυπηρό το θέμα αλλά είναι ευχαρίστηση στην παράταξη τη δημοτική του 
ΚΚΕ να συζητάει το θέμα που έχει την άποψη του κεντρικού, επιστημονικού σχεδιασμού στις πόλεις, 
στο πώς δομούνται, στις χρήσεις, στις λειτουργίες που πρέπει να έχει, το να τοποθετηθεί μπροστά σε 
μία όχι ανυπαρξία πολιτικού σχεδιασμού στην περιοχή, δηλαδή συζητάμε σε μία πόλη, που έχει 
χτιστεί, το 2020 το ΓΠΣ της. Δεν είναι η μοναδική περίπτωση. Χιλιάδες, όλες οι πόλεις έτσι  γίνανε, 
να το πω έτσι. Αλλά αυτή είναι η οικονομία της αγοράς,  το σύστημα που τα κόμματά σας όλων των 
παρατάξεων υπερασπίζετε, αυτό το σχεδιασμό έχει καταφέρει να έχει στην Ελλάδα και όχι μόνον, 
ακόμα και στις καλύτερες, ομορφότερες ας το πω, πολλές φορές πόλεις, με προβλήματα χρήσεων 
κοινωνικών και πολλών άλλων ή συγκοινωνιών. 
 Είναι όμως λυπηρό, γιατί και από τη συζήτηση σε ένα πολύ μικρό βαθμό όμως, αναδείχθηκε 
ότι πραγματικά προσπαθώντας να θεραπεύσεις με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κάποια προβλήματα, 
είναι χαρακτηριστικό ας πούμε μένει τώρα του Δημάρχου συνεχώς η έκφραση, μα είναι μαγαζιά που 
έχουν φτιαχτεί, πρέπει να τα νομιμοποιήσουμε. Δηλαδή ένα ΓΠΣ δεν χαράζεται ποτέ έτσι. Χαράζεται 
τι πρέπει να έχεις, τι πρέπει να φτιάξεις πού, αλλά εμείς αναγκαζόμαστε, οι παρατάξεις σας δηλαδή, 
να μπουν σ' αυτή τη διαδικασία αναγκαστικά προκειμένου να συνεχίσει η ζωή γιατί η ζωή δεν 
σταματάει.  
 Το ίδιο και με το συντελεστή δόμησης. Προφανώς μία κηπούπολη που φτιάχτηκε, δεν μπορεί 
να φτιάχτηκε, γιατί έτσι φτιάχτηκε όμως, με 14 μέτρα ύψος, με πενταώροφα. Ο Παπάγος έτσι 
φτιάχτηκε. Φτιάχτηκε μια κηπούπολη πενταώροφων. Μην κοιτάτε που οι κάτοικοι για τους δικούς 
τους λόγους σε πολύ μεγάλο βαθμό μείνανε στους δύο ορόφους. Μπορούσαν να κτίσουν 
πενταώροφα. Τώρα, αυτή τη στιγμή σηκώνονται πενταώροφα δίπλα σε διώροφα στου Παπάγου και 
κτίζονται. Καταλάβατε τι γίνεται; Και παρ' όλα αυτά, έχει μείνει η καλύτερη περιοχή σχετικά με την 
υπόλοιπη Αθήνα. Καλύτερη περιοχή όμως, πού; Τα νηπιαγωγεία της, οι παιδικοί σταθμοί, τα σχολεία 
της είναι διατεταγμένα έτσι στο χώρο που μόνο με αυτοκίνητο μπορεί να πάει κάποιος το παιδάκι 
του. Δεν μπορεί στις προδιαγραφές που προβλέπονται, στα 300 μέτρα κύκλο να καλύπτεται η 
περιοχή. Οχι. Και πολλά άλλα. Εχει το ευτύχημα ότι έχει τα πολλά πάρκα, είναι δίπλα στον Υμηττό. 
 Με βάση τώρα, δεν έχω και το χρόνο γιατί έχουμε και κάποιες επιστημονικές αντιρρήσεις σε 
σχέση με τα δεδομένα της μελέτης, γι' αυτό καταψηφίσαμε και τη Β1 φάση, το ίδιο θα κάνουμε και 
στη Β2, παρότι και η Υπηρεσία έκανε προσπάθειες, παρότι η Υπηρεσία έχει κάνει προσπάθειες ό,τι 
μπορεί να μαζέψει και από τις διάφορες παρατηρήσεις που έχουν γίνει, εμείς δεν θα πάρουμε την 
ευθύνη για να ψηφίσουμε ένα ΓΠΣ που ούτε στη χειρότερη διασφαλίζει και πια δεν μπορεί να 
διασφαλίσει αυτό που θα θέλαμε. Τώρα, πολλά ακόμα να πούμε, στη δευτερολογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δευτερολογία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή έτσι όπως το είπε ο Γιώργος άφησε λίγο κάποια αιχμή, να αναφέρω ότι τα 
μαγαζιά που λέμε εμείς στον Παπάγο και κάνουμε την πρόταση να επιτρέπεται η χρήση γης, εξαίρεση 
στα συγκεκριμένα μαγαζιά, είναι μαγαζιά 40 ετών, 50, 60 ετών. Δεν είναι μαγαζιά που τώρα ξαφνικά 
κάποιος πήγε κι έφτιαξε ένα μαγαζί, έτσι;  
ΚΟΥΚΗΣ: Λοιπόν, να πάρω κι εγώ το λόγο. Σας άκουσα όλους πολύ προσεκτικά, να πω κι εγώ την 
άποψή μου για ένα θέμα που το έχω βιώσει από την αρχή του και εγώ ψήφισα το 2009 ως 
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αντιπολίτευση τότε στη Δημοτική Αρχή του Παπάγου  την αναγκαιότητα να έχει ΓΠΣ ο Παπάγος, το 
ψήφισα το 2014 υπέρ του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου, ψήφισα να περάσει όλο το Πολεοδομικό 
Σχέδιο και καταψήφισα τον συντελεστή δόμησης, διότι τότε, για να γνωρίζετε είχαμε κάνει δύο 
ψηφοφορίες. Ο ένας ήταν μόνον για τον συντελεστή και ο άλλος ήταν για το Πολεοδομικό. Είχε γίνει 
η ψηφοφορία, είχα έρθει σε πολύ δύσκολη θέση, όχι όμως μόνον εγώ, γιατί σίγουρα δεν είδα μόνον 
εγώ κάτι που δεν ήταν σωστό για την περίοδο εκείνη, ούτε η κα Βεντουζά, ούτε ο κ. Οικονόμου 
τώρα, την περίοδο εκείνη το σύνολο των συμβούλων του Παπάγου είχε καταψηφίσει το συντελεστή 
δόμησης. Αρα, ήταν, όχι το σύνολο, να πω το 95%.  
 Αρα, ήταν κάτι που για να έχει γίνει από την πλειονότητα των συμβούλων του Παπάγου, ε, 
κάτι ξέραμε κι εμείς. Κάτι είχαμε αφουγκραστεί από την τοπική κοινωνία, κάτι είχαμε δει. Δεν είναι 
δυνατόν, ούτε ήμασταν όλοι τρελοί, με έναν Δήμαρχο τον οποίο τον τιμούμε τον κ. Ξύδη, ο οποίος 
έκανε τόσα πράγματα για τον Παπάγο, ο οποίος ήταν ο μακροβιότερος Δήμαρχος της πόλης και 
πραγματικά έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο έργο, δεν είπαμε όλοι ξαφνικά ότι έχουμε κάτι με τον κ. Ξύδη 
και δεν ψηφίσαμε τον συντελεστή. Αφουγκραστήκαμε την τοπική κοινωνία. Και άνθρωποι που δεν 
αφουγκραστήκαμε μόνον τις περιουσίες μας. Κοιτάξαμε και τους παρακάτω. Δηλαδή, αυτό πρέπει να 
το καταλάβετε όλοι. Δεν ήταν τότε με τον συντελεστή ότι εμείς δεν θέλαμε την Κηπούπολη ή θέλαμε 
κάτι άλλο. Και να πούμε και δυο πράγματα. Αυτό που είπε ο κ. Ρεμούνδος στην εισαγωγή του, με το 
οποίο συμφωνώ. Κηπούπολεις είναι πόλεις οι οποίες από την αρχή της ίδρυσής τους έχουν μείνει σε 
συντελεστές από 0,40 έως 0,60. Αυτές είναι κηπούπολεις. Παλιό Ψυχικό, Φιλοθέη, Πεντέλη, Εκάλη. 
Δεν είναι μία πόλη που έχτισε 25 χρόνια με το 1 και το 1,20 και μετά έγινε κηπούπολη. Ε, δεν γίνεται 
αυτό, όπως και να το κάνουμε. 
 Είναι μια πάρα πολύ ωραία περιοχή ο Παπάγος, μία από τις καλύτερες, αλλά για άλλους 
λόγους, όχι γι' αυτό. Διότι το σχέδιο του Παπάγου δόθηκε την δεκαετία του '50 από πολύ καλούς 
χωροτάκτες, ειδικούς χωροτάκτες και συγκεκριμένα νομίζω ιδιωτική εταιρεία, το παρέδωσε τότε στο 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και ήταν μία μελέτη που ομοίαζε με βρεττανικά προάστια. Γι' αυτό και οι 
δρόμοι είναι μισοφέγγαρα, γι' αυτό και υπάρχουν αδιέξοδα, γι' αυτό υπάρχουν πάρκα. Γι' αυτό είναι 
ωραίος ο Παπάγος. Γιατί έγινε το χωροτακτικό του βάσει ξένων προτύπων. Και πρόβλεψε πράγματα 
που είναι πραγματικά πάρα πολύ ωραία. Οπως και το Παλιό Ψυχικό. Για να ξέρετε, όλο έχει 
ρυμοτομηθεί από την εταιρεία την ιδιωτική την Κέκρωψ και έγινε έτσι. Και ήταν ιδιωτικό όλο, 
εντάξει; Αυτοί είναι οι λόγοι που είναι ωραία τα προάστια αυτά. 
 Τώρα, το πόσο υψώσανε, πόσο χαμηλώσανε, είναι θέματα δημοτικών αρχών.  
 Αρα, κι εγώ πιστεύω ότι στην αναγκαιότητα του Πολεοδομικού Σχεδίου, το έχω ψηφίσει ήδη 
δυο φορές να περάσει, άρα θα το ψηφίσω σήμερα και τρίτη, ωστόσο δηλώνω τη διαφωνία μου για 
τον συντελεστή, διότι εκτιμώ ότι αυτή τη στιγμή δεν αλλάζει κάτι ριζικά. Δεν χαμηλώνει την πόλη. 
Το 40% είναι άκτιστο, οπότε δεν ειναι πολύ μεγάλες οι διαφορές που θα προκύψουν. Και βεβαίως, 
εντάξει, δημιουργείτα και ένα κοινωνικοοικονομικό θέμα για κάποιους ανθρώπους που και αυτοί θα 
μπορούσαν να έχουν ίδιες ευκαιρίες με τους προηγούμενους. Ομως, οι διαφορές δεν είναι πολύ 
μεγάλες και επειδή σήμερα όπως είπε και ο Δήμαρχος δεν ψηφίζουμε τον συντελεστή δόμησης, αυτό 
το κάναμε σε δύο ψηφοφορίες την προηγούμενη φορά, οριακά εγκρίθηκε η μείωση, θα προχωρήσω 
και έτσι, ήθελα μόνον να σας κάνω και μία ιστορική αναδρομή των θεμάτων για να καταλάβετε πώς 
προέκυψαν και οι διαφορές αυτές, να προχωρήσει το Πολεοδομικό Σχέδιο γιατί θα διευθετήσει 
χρόνια ζητήματα, ζητήματα που απασχολούν την τοπική κοινότητα. Εν έτει 2020 πρέπει να έχει η 
κοινότητα Παπάγου το πολεοδομικό σχέδιο το δικό της, να ρυθμιστούν οι χρήσεις, να ρυθμιστούν τα 
θέματα των πολυκατοικιών, να ρυθμιστούν πάρα πάρα πολλές εκκρεμότητες.  
 Αυτά έχω να πω εγώ και προχωράμε στις δευτερολογίες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου, ο κ. Ρεμούνδος έχει ζητήσει, η κα Βεντουζά, ο κ. 
Κανάκης, ο κ. Καραγιάννης. Ο κ. Κούτρας.  
 Ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καταρχήν, ξεκαθαρίζω για να μην υπάρχει καμία αγωνία ότι θα το ψηφίσουμε. Νομίζω 
ήταν σαφές από την αρχή. Και για λόγους τους οποίους υπενθύμισα. Αλλά, δεν μπορώ να μην κάνω 
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δυο τρεις παρατηρήσεις βάσει της συζήτησης που άκουσα. 
 Το πρώτο είναι ότι, κοιτάξτε, ακούω εδώ την συζήτηση με πολύ μεγάλο σεβασμό στους 
συναδέλφους του Παπάγου και μιλάμε για τον Παπάγο σαν να είναι ξεκομμένος πια από τον 
Χολαργό. Με συγχωρείτε, αλλά βλέπω ότι εμείς που είμαστε από τον Χολαργό μιλάμε για το σύνολο 
της πόλης, δεν έχω ακούσει μία κουβέντα και έχει δίκιο σ' αυτό εδώ ο Δήμαρχος ότι κάποια 
πράγματα επιβαρύνουν το από 'δω κομμάτι της πόλης. Το λέω σαν μια γενική τοποθέτηση. Ας 
αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε όλοι μας ότι είμαστε μία πόλη. Και ας αρχίσουμε να σκεφτόμαστε με 
τη λογική μιας πόλης με δύο κομμάτια. Αλλά μίας πόλης. Και το λέω με πολύ καλή διάθεση.  
 Δεύτερον, ακούω, είπε ο Δήμαρχος, το πιστεύω κι εγώ, ότι οι δημότες ενδιαφέρονται μόνον 
για τον συντελεστή και ακούω και τις αντιρρήσεις που προφανώς εκφράζετε όσοι εκφράζετε και 
ανθρώπους που προφανώς, άκουσα και με την Ειρήνη με πολλή προσοχή, που έχουν μια αγωνία γι' 
αυτό, αλλά νομίζω κι αυτό που είπε η Μαρία η Σιώτου έχει δίκιο. Κοιτάξτε, η αξία μιας πόλης δεν 
κρίνεται από το πόσο ψηλώνει ή πόσα κτίρια υπάρχουν. Είχαμε και πριν μία συζήτηση εδώ με ένα 
συνάδελφο για περιοχές στις οποίες άλλαξε ξαφνικά, άλλαξε και μεγάλωσε ο συντελεστής τους και 
ξαφνικά γίνανε από προάστια γίνανε μεγάλες πόλεις πυκνοικατοικημένες. Σκεφτείτε λίγο, αν 
υποθέσουμε ότι ήταν 1,2, 1,3, 1,4 και ξαφνικά σε μια καινούρια κρίση όλες οι μονοκατοικίες 
αντικαθιστούνταν με πολυκατοικίες, πιστεύει κανένας ότι ο Παπάγος αυτό που είναι σήμερα θα ήταν 
το ίδιο;  
 Επίσης, βλέπω εδώ ότι συζητάμε για μια πόλη και για την αξία της, ξεκομμένη απ' όλα τα 
υπόλοιπα πράγματα. Οι πόλεις που έχουν μεγαλύτερη αγοραστική αξία και έχουν κι ένα υψηλότερο 
επίπεδο, γιατί αυτά πάνε μαζί, είναι πόλεις που έχουν πάρκα, έχουν δρόμους, μπορούν να 
παρκάρουν, έχουν καλύτερες συγκοινωνίες, έχουν καλύτερες υπηρεσίες. Δεν είναι ξεκομμένο, δεν 
είναι μόνον ένας συντελεστής.  
 Κάνω ένα σχόλιο για τον, που άκουσα από τη Λαϊκή Συσπείρωση, για το ότι αυτός είναι ο 
καπιταλισμός σ' αυτό και ότι όλοι εσείς που είστε από 'δω. Ε, δεν μπορώ, θα την πω την κακία μου, 
γιατί σκέφτομαι πολλές πόλεις της Σοβιετίας. Θα έλεγα ότι ευτυχώς, έτσι; Τώρα, αν το Παλαιό 
Ψυχικό συγκρίνεται με το Ψυχικό, δεν συγκρίνεται, γιατί είναι τελείως διαφορετική η κοινωνική του 
διαστρωμάτωση. Δεν σκέφτεται κανένας ποτέ στο Παλαιό Ψυχικό ότι θα γκρεμιστούν τα σπίτια 
ανθρώπων που μένουν, γιατί προφανώς έχουν μεγάλη οικονομική επιφάνεια, για να γίνει στο 
Παπάγο. 
 Τέλος, κλείνοντας γιατί θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι και ξαναλέω, πρέπει να βλέπουμε το 
μέλλον, όταν θα 'ρθούν μετά από 10-15 χρόνια πολλά απ' αυτά που συζητάμε, γιατί βλέπω πάλι 
αναφορές στο παρελθόν ας πούμε, μαγαζιά που ήταν πριν πολλά χρόνια, ένας φούρνος, να μοιάζουν 
και λίγο εκτός τόπου. Θα πρότεινα στον Δήμαρχο και θα ήταν χρήσιμο να γίνει μια μεγάλη συζήτηση, 
έχουμε εδώ και χωροτάκτες και αρχιτέκτονες, μια μεγάλη συζήτηση και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου 
αν θέλετε και σαν μια μορφή μιας ημερίδας, πώς βλέπουμε την πόλη μας στα επόμενα 10 χρόνια, τι 
θα θέλαμε να είναι. Ενα Δημοτικό Συμβούλιο, ξαναλέω και η Δημοτική Αρχή αλλά και όλοι μας, 
πρέπει να έχουμε μια πρόβλεψη για την επόμενη και τη μεθεπόμενη μέρα, έτσι; Γιατί αν δούμε, γιατί 
αυτή η συζήτηση επειδή ακριβώς δεν έγινε, ο Χολαργός του '74 και ο Χολαργός του '80 που εγώ 
μεγάλωσα σαν παιδί, είναι πάρα πολύ διαφορετικός από τον Χολαργό του 2020 και πολλά  πράγματα 
λέμε τώρα έπρεπε να έχουν γίνει. Μήπως θα έπρεπε, λοιπόν, να δούμε, με βάση και την κλιματική 
αλλαγή, με βάση και τις ανάγκες, με βάση το νέο σχεδιασμό. 
 Κλείνω λέγοντας ότι είναι καλό να γίνεται η συζήτηση, κοιτάξτε, η διαβούλευση αγαπητέ 
Δήμαρχε δεν ειναι μόνο το live streaming να μας βλέπουν. Διαβούλευση και συμμετοχή, τουλάχιστον 
για μένα είναι και μια σειρά από άλλα πράγματα, θα το κουβεντιάσουμε άλλη στιγμή, που νομίζω ότι 
θα πρέπει να θέλουμε. Ακόμα και όταν οι κάτοικοι φωνάζουν, διαμαρτύρονται, είναι χρήσιμο να 
ακούμε και είναι χρήσιμο να τους δίνουμε τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε πολλά στάδια της 
λήψης απόφασης.  
 Τελειώνω λέγοντας ότι θα το ψηφίσουμε πάντοτε έχοντας στο νου την επόμενη μέρα. Το 
ξαναλέω γιατί υπήρξε, κοιτάξτε, υπήρξε συζήτηση, έτσι; Ολοι κουβεντιάσαμε με όλους, όλοι 
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ανταλλάξαμε απόψεις - όχι, όχι, δεν το λέω για κακό. Το λέω για καλό, αλλά καλό ειναι αυτές τις 
συζητήσεις πέρα από τους εκλεγμένους που γίνονται και πρέπει έτσι κι αλλιώς να γίνονται και σε 
άμεση επικοινωνία, πρέπει να γίνονται και με τον κόσμο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα είμαι τηλεγραφικός. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα προσωπικό με τον κ. Ξύδη. Εγώ 
τα προσωπικά μου τα... έχω προσωπική γνώμη αλλά όταν είμαι στα έδρανα του Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν τίθεται θέμα προσωπικό. Βέβαια, δεν θα μπορούσα, αγαπητέ μου Δήμαρχε, να μην 
σημειώσω ότι το 2010 όταν ενώθηκε ο Παπάγος με τον Χολαργό, ο Παπάγος δεν είχε ΓΠΣ, που έχει 
η κάθε μικρή επαρχιακή πόλη και δεν είχε πολιτιστικό κέντρο, που έχει το κάθε χωριό. Αν πας σε 
κάθε χωριό στην Ελλάδα έχει πολιτιστικό κέντρο. Ο Παπάγος, αυτή η όμορφη πόλη που όλοι 
ομολογούμε, δεν έχει πολιτιστικό κέντρο. Και άλλα πολλά. Αλλά, εν πάση περιπτώσει. 
 Προκαλεί επίσης, για να τελειώσω την αναφορά μου στον πρώην Δήμαρχο, εντύπωση όταν 
έρχεται να ψηφιστεί το Πολεοδομικό Σχέδιο και ο συντελεστής δομήσεως λίγες μέρες πριν τις 
δημοτικές εκλογές, όταν ο συγκεκριμένος Δήμαρχος δεν θα ήταν και υποψήφιος στις επόμενες 
εκλογές. Κάτι ρίξαμε και φύγαμε.  
 Προσωπικά δεν μπορώ να βάλω την υπογραφή μου σε ένα ΓΠΣ που έχει συντελεστή 
δόμησης το 0,9. Αν νομίζουμε, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι κάνουμε τομή, σφάλλουμε κατά τη γνώμη 
μου. Αδικούμε κατάφωρα αυτούς που δεν έχουν κτίσει. Και αυτό είναι απολύτως πρακτικό, δεν είναι 
ηθικό. Είναι συγκεκριμένο και πρακτικό.  
 Φυσικά, θα ήμουν σύμφωνος και θέλω παρακαλώ και φυσικά θα καταγραφεί, απολύτως 
σύμφωνος με τη νομιμοποίηση των πολυκατοικιών του 20ου προγράμματος του ΑΟΟΑ, των 
καταστημάτων που έχει ανάγκη η πόλη. Και σε διαφορετική περίπτωση θα το υπερψήφιζα εάν 
ερχόταν διαφορετικά. Αλλά είναι σαφές ότι δεν γίνεται.  
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Οικονόμου. Η κα Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Θα ήθελα να πω ότι σε καμία περίπτωση δεν θίγω τους συναδέλφους, άλλωστε δεν το 
έθιξα σήμερα κιόλας, ότι Χολαργιώτες - Παπαγιώτες. Σε καμία περίπτωση όμως δεν δέχομαι και αυτό 
που είπε ο Δήμαρχος ότι ο Παπάγος να έρχεται στον Χολαργό, ο Χολαργός να μην έρχεται στον 
Παπάγο; Κάτι τέτοιο κατάλαβα. Δηλαδή ότι ναι μεν θέλουμε να ερχόμαστε στον Χολαργό να 
ψωνίζουμε αλλά εμείς να μην έχουμε τίποτα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, θα σου πω τι είπα.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εγώ αυτό κατάλαβα. Δεν είναι τυχαίο όμως, ότι ένα πολεοδομικό σχέδιο ψηφίστηκε 
μόνο από τους συναδέλφους του Χολαργού. Είναι μόνο καθαρά από τους συναδέλφους του 
Χολαργού. Από κανέναν, μάλλον όχι από κανέναν, από δύο, για το συντελεστή μιλάω, παρά μόνον 
από δύο συναδέλφους ή τρεις, δεν θυμάμαι καλά, που είχαν συμπληρώσει και τον συντελεστή τους.  
 Επίσης, δεν μπορώ να πω, χωρίς να κατηγορήσω κανέναν, ότι πολλοί απ' αυτούς που το 
ψήφισαν, γιατί αναγκάζομαι να τα πω αυτά, δεν μένουν καν στου Παπάγου ή δεν μένουν καν στο 
Χολαργό ή δεν μένουν καν δεν ξέρω πού. Αρα, ερχόμαστε αυτή τη στιγμή, την οποιαδήποτε 
περιουσία να την μηδενίσουμε χωρίς να ξέρουμε κάποια πράγματα. Και πρώτη τη μηδενίζω εγώ 
ψηφίζοντάς το. Δεν αισθάνομαι και τόσο ωραία, αγαπητοί συνάδελφοι, να είστε σίγουροι γι' αυτό. 
Αναγκάζομαι να το ψηφίσω γιατί δεν μπορεί να χωριστεί στα δύο ή δεν θέλουμε να χωριστεί στα 
δύο.  
 Δεν μπορώ λοιπόν να δεχθώ με τίποτα ότι, γιατί στην Ελλάδα, συγγνώμη που το λέω αυτό, 
δεν κατηγορώ κανέναν, πάμε χτίζουμε δίπλα στο αεροδρόμιο και μετά θέλουμε να φύγει το 
αεροδρόμιο. 
 Θέλω να πω λοιπόν ότι αυτοί οι άνθρωποι όντως πήγανε σε κάποια σπίτια και μείνανε σε 
κάποιες πολυκατοικίες, που τελικά δεν ειναι δικά τους τα διαμερίσματα. Αυτοί λοιπόν πρέπει να 
νομιμοποιηθούν για όλα αυτά. Τα καταστήματα που έχουν ανοίξει τόσα χρόνια στου Παπάγου όντως 
πρέπει να υπάρχουν. Δεν μπορεί να μην φύγει κάποιος από το κατάστημά του, γιατί; Γιατί αν φύγει 
θα κλείσει, δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει κάποιος άλλος.  
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 Γι' αυτούς τους λόγους, λοιπόν, εγώ το ψήφισα. Αλλά δεν πρέπει να παραλείψουμε και κάποια 
άλλα πράγματα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ακριβώς από κάποιες σκέψεις που κατατέθηκαν εδώ από την κα Σιώτου, από τον 
κ. Καραγιάννη, από τον κ. Ρεμούνδο, δεν θυμάμαι ακριβώς πότε πήρα το λόγο και είπα, οι οποίοι 
είπαν ότι αν δεν είχαμε μαγαζιά στον Παπάγο τι θα κάναμε. Ακριβώς λέω ότι εάν ο Παπάγος τελικά 
δεν είχε κανένα κατάστημα να σκεφτούμε ότι θα παίρνανε το αυτοκίνητό τους, θα είχανε 
μεγαλύτερη όχληση σε όλη την πόλη και θα ερχόντουσαν στη διπλανή συνοικία να ψωνίσουν. Αυτό 
ακριβώς είπα. Δεν είπα ούτε ότι δεν θέλουν ούτε ότι δεν κάνουν. Βεβαίως και τα μαγαζιά του 
Χολαργού θέλουν να έρχονται να ψωνίζουν. Αυτό έλειπε! Αλλά πιστεύω ότι για να ικανοποιήσουμε 
κάποιους ανθρώπους που μένουν στον Παπάγο και να μπορούν να έχουν τι μαγαζιά επιτρέπουμε; 
Επιτρέπουμε μαγαζιά προσωπικών αναγκών. Δεν επιτρέπουμε να γίνει κάνα mall στον Παπάγο. Δεν 
επιτρέπουμε ν' ανοίξει κάποιο άλλο σούπερ μάρκετ. Ενα σούπερ μάρκετ υπάρχει εκεί, ο 
Βασιλόπουλος που υπάρχει στην Πίνδου, δεν επιτρέπουμε πουθενά αλλού υπεραγορά ν' ανοίξει στον 
Παπάγο. Θέλουμε να διατηρήσουμε και να θωρακίσουμε την πόλη με τις χρήσεις οι οποίες υπάρχουν 
σήμερα.  
 Διαφωνώ με το διαχωρισμό, αγαπητή μου Ειρήνη, που κάνεις στο Χολαργιώτες-Παπαγιώτες, 
γιατί αναγκαστικά για να περάσει ένα θέμα απο το Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να το ψηφίσουν και 
κάποιοι Χολαργιώτες. Αμα το ψηφίζουν μόνον οι Παπαγιώτες, είναι 10 στους 33, δεν μπορεί να 
περάσει το θέμα. Πρέπει να πάρει ψήφους και από Χολαργιώτες. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω γιατί το 
λες έτσι και το βάζεις ότι... Δηλαδή, ξέρετε; Οι δημοτικοί σύμβουλοι εδώ είναι ελεύθεροι της άποψής 
τους, δεν νομίζω ότι δεν σκέφτονται ή δεν έχουν. Και αυτοί ψηφίζονται τουλάχιστον μέχρι προχθές, 
ψηφίζονταν από τον Παπάγο κι αυτοί. Κι αυτοί έχουν το ίδιο πρόβλημα, όλοι έχουμε την ίδια 
κατάσταση ότι πάμε. Τώρα, το τι έγινε το '14, εντάξει, δεν θα το συζητήσουμε τώρα. Εγινε το '14, 
πάει, τέλειωσε. Δεν είναι...  
 Αλλά νομίζω ότι επειδή την προηγούμενη φορά το είπες, όχι, λες δεν θέλω να διαχωρίζω, δεν 
είναι ωραίο να λέμε ότι ουσιαστικά κατευθύνει την ψηφοφορία ο Χολαργός και δεν την κατευθύνει ο 
Παπάγος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Θα ήθελα να πω πάνω σ' αυτό ότι είπα ξεκάθαρα απο την αρχή ότι το Πολεοδομικό, η 
μείωση μάλλον του συντελεστή έπρεπε να είχε γίνει στου Παπάγου. Εδώ λοιπόν ήρθε ένα, όταν 
ψηφίσαμε το Πολεοδομικό του Χολαργού είχε ψηφιστεί από τους Χολαργιώτες. Με αυτη την έννοια, 
έπρεπε να είχε ολοκληρωθεί σαν Δήμος Παπάγου. Αυτή τη στιγμή λοιπόν πάνω στα 4 χρόνια, οι 
συνάδελφοι όλοι αυτοί που το ψηφίσανε, δεν μπορούσαν να ξέρουν τι έχει γίνει και τι δεν έχει γίνει 
στο προάστιο αυτό. Φυσικά και είμαστε όλοι μαζί, φυσικά και αγωνιούμε και για τον έναν Δήμο και 
για τον άλλο και προσπαθούμε και για τους δύο, για τις δύο Κοινότητες μάλλον.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χατζής.  
ΧΑΤΖΗΣ: Επειδή στην πρώτη μου τοποθέτηση ήμουν αυτός ο οποίος έβαλα το θέμα το ποιοι είναι 
πλειοψηφία και ποιοι είναι μειοψηφία και απ' ό,τι είδα υπήρξε κάποια αντίδραση, αυτή είναι η 
πραγματικότητα, όμως. Γιατί η πραγματικότητα είναι ότι ερχόμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα του 
Παπάγου που δεν είχε λυθεί, από ένα συμβούλιο όπου οι δημοτικοί σύμβουλοι του Παπάγου είναι 
μειοψηφία. Και λέγοντας, μάλλον ακούγοντας και την Ειρήνη, ακόμα και η πρώτη φάση το '14 έπαιξε 
ρόλο το ότι πέρασε με ψήφους από τους δημοτικούς συμβούλους του Χολαργού. Ναι, είμαστε όλοι 
ένα αλλά αυτή τη στιγμή είναι ένα πρόβλημα του Παπάγου. Είναι ένα πρόβλημα του Παπάγου.... 
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Εγώ αυτό λέω. Τώρα, εσύ το τι λες είναι δικό σου. Είναι ένα πρόβλημα του Παπάγου, το 
οποίο ο Παπάγος θα αντιμετωπίσει, η γειτονιά μας και η περιοχή μας, με τους οποίους εμείς 
ερχόμαστε κάθε μέρα σε... τους συναντούμε και θα μας λένε, τι μας κάνατε. Και αυτό ήδη το 
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ακούμε. Λοιπόν, ακόμα και στις εκλογές οι Παπαγιώτες έχουν τους ψήφους που παίρνουν συν δύο 
και οι Χολαργιώτες το συν δύο στην περιοχή τους. Συνεπώς, υπάρχει διαφοροποίηση. 
 Ναι, είναι κοινά προβλήματα, πάμε να τα λύσουμε, αυτό όμως είναι ένα πρόβλημα του 
Παπάγου. Επρεπε να είχε λυθεί, δεν έχει λυθεί και πάμε να το λύσουμε με ένα άλλο τρόπο, που ο 
Παπάγος είναι μειοψηφία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τούτουζα, ζητήσατε το λόγο; Ναι. Ο κ. Τούτουζας έχει ζητήσει το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ακούω εδώ και αρκετή ώρα και δεν μ' αρέσει αυτό το οι Χολαργιώτες και οι 
Παπαγιώτες. Δηλαδή, καταντάει κουραστικό. Το θέμα το είχε φέρει, έχετε δίκιο όσοι λέτε ότι έπρεπε 
να είχε λυθεί πριν το 2010 που συνενώθηκε ο Δήμος. Από εκείνη την ημέρα όμως και μετά, είμαστε 
ένας Δήμος.  
 Το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο το έφερε ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού που προερχόταν 
από τον Παπάγο. Δεν ήταν Χολαργιώτης. Και μη νομίζετε, λοιπόν, ότι εγώ που έχω μεγαλώσει στο 
Χολαργό μου είναι εύκολο; Κι εγώ κάθομαι και ρωτάω εσάς, θέλω να ακούσω εσάς που είστε παο 
τον Παπάγο τι είναι το καλύτερο δυνατό για την Κοινότητα του Παπάγου. Αλλά όλοι μαζί 
αποφασίζουμε για όλο το Δήμο. Δεν είμαστε Φουρτουνάκηδες και Βροντάδηκες. Θα κοιτάξουμε ό,τι 
είναι καλύτερο. Κι εσείς ζείτε εκεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν, κι εγώ θέλω να σταματήσει αυτή η συζήτηση που ξεκίνησε. 
(παρεμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Οχι, θέλω να σταματήσει η συζήτηση αυτή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα, κ. Καραγιάννη, προχωρήστε. Εντάξει, έχει πάει καλά το θέμα σήμερα, δεν θα το 
χαλάσει τώρα στο τέλος.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Απλώς θέλω να πω ότι, όπως είπε και ο Δημήτρης, το θέμα το έφερε ο Δήμαρχος, 
ο πρώην Δήμαρχος Παπάγου και επίσης το καταψήφισαν δημοτικοί σύμβουλοι του Χολαργού. Το 
είχαν καταψηφίσει - τι αντίστροφα; Α, ναι, συγγνώμη. Συγγνώμη, ρε παιδιά, μισό λεπτό. Οταν έγινε 
η ψηφοφορία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε λήξει 16-14 για τον συντελεστή, 16 υπέρ να περάσει, 14 να μην περάσει. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία. Σ' αυτούς που ήταν να μην περάσει δεν ήταν Χολαργιώτες δημοτικοί 
σύμβουλοι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιοι, ναι.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ε, αυτό λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάποιοι ήταν.  (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν έχει σημασία, η πλειοψηφία του Χολαργού είναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συνάδελφοι άλλο θέλουν να πουν εδώ, για να σας το πω λίγο να το καταλάβετε, θα 
το μεταφράσω εγώ με τα μαθηματικά. Αν αυτό το θέμα ερχόταν μόνον σε δημοτικούς συμβούλους 
του Παπάγου, εφόσον το 95% των συμβούλων του Παπάγου τότε ψήφισε ...... και ψήφισε μαζικά 
και συνολικά στην ίδια κατεύθυνση, έτσι θα ψήφιζε και εάν έμενε το θέμα στου Παπάγου. Αυτό.  
 Παρακαλώ. Ναι, κ. Χατζή. 
ΧΑΤΖΗΣ: Για να είμαστε πιο αντικειμενικοί, για να δούμε τη συζήτηση πώς θα έπρεπε να γίνει, αυτό 
το θέμα θα έπρεπε να είχε λυθεί στην Κοινότητα. Στην Κοινότητα. Οχι εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, το αφήνω, το προσπερνάω. Ο καθένας το σκέφτεται όπως ακριβώς 
νομίζει. Θέλω να πω ότι μιλήσατε, μίλησε ο Πρόεδρος στην τοποθέτησή του είπε ότι ο Παπάγος είχε 
ένα φοβερό, τέλειο ρυμοτομικό σχέδιο. Πράγματι, είχε. Λοιπόν και ο Χολαργός δεν πήγε πίσω. Μην 
το ξεχνάτε αυτό. Ο Χολαργός είχε ένα πάρα πολύ καλό ρυμοτομικό σχέδιο, το οποίο, και βλέπετε 
όλους τους δρόμους οι κάθετοι και οι παράλληλοι, υπήρχε μια περιοχή μόνο μικρή εκτός σχεδίου, 
αλλά γενικά ο Χολαργός είχε ένα πάρα πολύ καλό ρυμοτομικό σχέδιο. Απλώς, ήταν άλλη η κοινωνική 
σύνθεση του προάστιου, άλλες οι δυνατότητες που είχαν, η φωνή μάλλον των ανθρώπων του 
Χολαργού δεν έβγαινε προς τα έξω τόσο εύκολα όσο του Παπάγου, ο Παπάγος σαφώς ας πούμε από 
τη σύνθεση των κατοίκων του επηρέαζε πολύ περισσότερο.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 8η  17 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  
 
  45 

 Από 'κει και πέρα, θέλω να σας πω ότι ο Χολαργός είχε και έχει ακόμη συντελεστή δόμησης 
1,2. Λοιπόν, εγώ δεν θέλω - 1,4 είχε κάποτε. Θέλω να πω, λοιπόν και να καταλήξω, ότι σε καμία 
περίπτωση δεν θέλω να γίνει ο Παπάγος Χολαργός, έτσι; Αυτό είναι και απλώς αυτό που πρέπει να 
κάνουμε είναι να προβλέψουμε αυτό που υπάρχει, το σχέδιο που υπάρχει, κάποια στιγμή ας πούμε 
θα πρέπει, κάθε 10 χρόνια είπατε αν θυμάμαι καλά, κάθε 5 χρόνια; Τουλάχιστον 5 χρόνια, θα πρέπει 
να γίνονται προβλέψεις πλέον και για το μέλλον της περιοχής, έτσι; Και ευχόμαστε, εύχομαι 
προσωπικά το μέλλον της περιοχής του Παπάγου να μην έχει την ίδια κατάληξη που είχε το μέλλον 
του Χολαργού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνω μόνο μία διευκρίνιση εδώ. Επειδή έχω κάτσει και τα έχω ψάξει, έχω διαβάσει 
τα ιστορικά του Παπάγου, του Χολαργού, των προαστίων, αυτά που σας έλεγα πριν με τα 
ρυμοτομικά, ο Χολαργός είχε ένα πλεονέκτημα των ιδιοκτητών αλλά μειονέκτημα για την πόλη. Ο 
Χολαργός είχε πολλά στρεμματικά και διστρεμματικά οικόπεδα. Τέτοια οικόπεδα δεν υπήρχαν στου 
Παπάγου. Θα σας πει ο κ. Στάικος τι είναι να σηκώσεις οικοδομή σε δύο στρέμματα και σε ένα 
στρέμμα και τι διαφορά έχει να σηκώσεις από τα 500 μέτρα. Αυτό άλλαξε τον Χολαργό. Οτι αυτοί 
που ήταν οικοπεδούχοι είχαν πολύ μεγάλα οικόπεδα και αυτά τα οικόπεδα όπως καταλάβατε 
σηκωθήκανε μαζικά και καλύψανε πολύ περισσότερα πράγματα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά του 
Χολαργού με τον Παπάγο.  
 Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. Οχι, ελάτε κ. Κούτρα, ελάτε τώρα. Ελάτε. Συγγνώμη, αν ξέχασα 
και κάποιον άλλον, να μου το πει. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Λοιπόν, η προσωπική μου άποψη για τον συντελεστή δόμησης είναι ότι θεωρώ ότι 
πρέπει να πάει στο 0,9 και στα 12 μέτρα, όμως είναι η προσωπική μου άποψη. Σήμερα πήρα περίπου 
10 άτομα, γνωστούς μου και φίλους και μάλλον ψηφοφόρους μου και τους ρώτησα, οι περισσότεροι 
απ' αυτούς, πάνω από τους 6, μου είπαν ότι δεν τους αρέσει αυτή η ιδέα. Θέλουν να παραμείνει ο 
συντελεστής δόμησης στο 1. Λοιπόν, αυτό θέλω να το καταθέσω εδώ πέρα κι επειδή εκπροσωπώ 
αυτούς τους ανθρώπους κι επειδή απ' ό,τι καταλαβαίνω αυτό δεν μπορεί να σπάσει, είναι μία η... Ναι, 
δεν συζητείται αυτό το θέμα, νομίζω με καλύπτει πλέον από 'κει και πέρα και εσείς κ. Κουκή με 
καλύπτετε με αυτό που είπατε πριν ξεκινήσει η δευτερολογία και ο κ. Οικονόμου όσον αφορά το 
κομμάτι των πολυκατοικιών και θα το καταψηφίσω. Θα το καταψηφίσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος. Δεν ξέχασα κάποιον, όχι, ε; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Το είπα τρεις φορές, πρωτολογία ... Καλά, εντάξει, άμα είναι κάτι πολύ σημαντικό τώρα, 
εντάξει. 
 Ο κ. Ρεμούνδος. Εντάξει, σήμερα κάνουμε μια πολύ ωραία κουβέντα. Και σε άλλους έδωσα το 
λόγο εκτός ημερησίας που ζητήσανε. Εντάξει, κ. Τσικρικώνη, τον θέλετε το λόγο ή δεν το θέλετε; 
Εντάξει. Ο κ. Ρεμούνδος τελευταίος ομιλητής.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Προφανώς το ΓΠΣ δεν είναι ούτε μόνο ρυμοτομικό, γιατί μπορεί να είχε ο Χολαργός, 
ποτέ δεν είχε ούτε ο Χολαργός καλό ρυμοτομικό, γιατί το ρυμοτομικό έχει να κάνει και με τις χρήσεις 
που θέλεις, τις διαδρομές που θέλεις, τα πλάτη δρόμου που θέλεις, έχει να κάνει με πολλά πράγματα. 
Αλλά, αν θέλετε και γι' αυτό εμείς καταψηφίσαμε και από την αρχή και σε όλες τις φάσεις το σύνολο 
του ΓΠΣ. Γιατί δεν προβλέπει τίποτα στη λειτουργία μιας πόλης. 'Η μάλλον αυτό που προβλέπει είναι 
η διαχείριση απλώς μιας άσχημης κατάστασης. Και προφανώς το από 1 - 0,9 που εμείς το ψηφίσαμε 
γιατί σαν αρχή, από αρχής πάντα και παντού ψηφίζουμε μειώσεις συντελεστών δόμησης. Το ίδιο 
κάναμε και το '90 στον Χολαργό. Ημασταν η μοναδική παράταξη που και το '90 στον Χολαργό και 
σαν Χολαργιώτες, δώσαμε μάχη να μειωθεί ο συντελεστής.  
 Βέβαια... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Λες ανακρίβειες. Λες ανακρίβειες... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Σαν παράταξη ήμασταν η μοναδική παράταξη που ψηφίσαμε το '90 τον συντελεστή. 
Ναι, τον συντελεστή, αυτό λέω. Για να γίνω κατανοητός και στον Χολαργό και για του Παπάγου εμείς 
ψηφίζουμε μείωση συντελεστή. Αυτό δεν συμβαίνει για τις άλλες παρατάξεις. Οι Παπαγιώτες για του 
Παπάγου εδώ των παρατάξεών σας, ένα μεγάλο κομμάτι τέλος πάντων, ψηφίζουν να μην μειωθεί και 
οι αντίστοιχοι εδώ δημοτικοί σύμβουλοι του Χολαργού ψηφίζουν να μειωθεί στου Παπάγου, ενώ οι 
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παρατάξεις τους, του ΠΑΣΟΚ, του Σκούρτη το ' 90, προηγούμενες ψήφιζαν να μην μειωθεί στο 
Χολαργό. Ο κ. Κανάκης δηλαδή που εκπροσωπεί αυτό το χώρο της κεντροαριστεράς, να το πούμε 
έτσι, στο Χολαργό ψηφίζανε να μην μειωθεί ο συντελεστής και τώρα στου Παπάγου λένε να μειωθεί. 
Ας εξηγήσει κανένας και ας ερμηνεύσει τη στάση τους. 
 Ενα δεύτερο. Ολοι είμαστε υπέρ του δάσους, της προστασίας τους κ.λπ. Κι έρχεστε και 
ψηφίζετε εδώ πέρα, τώρα θα μας πείτε 2-3 οικοδομικά τετράγωνα πολυκατοικιών, μέσα σε δασική 
έκταση, να νομιμοποιηθούν. Πρώτον, κοροϊδεύετε τους Παπαγιώτες, γιατί δασική έκταση να 
νομιμοποιηθεί δεν υπάρχει περίπτωση. Ο,τι κι αν λέει η Υπηρεσία, ό,τι και αν πει και το ΥΠΕΧΩΔΕ, 
δυστυχώς οι άνθρωποι να το ξεχάσουν. Εμείς έχουμε πει, να αποζημιωθούν. Δεν φταίνε αυτοί. 
Πήραν άδεια από το κράτος να κτίσουν σε δασική έκταση, κατέπεσε στο Συμβούλιο Επικρατείας και 
βρέθηκαν οι άνθρωποι σήμερα να έχουν ιδιοκτησίες, να έχουν δώσει τον κόπο τους και να μην έχουν 
τίποτα, να μην μπορούν να το αφήσουν στα παιδιά τους. Υπάρχει λύση από την κυβέρνηση, από το 
Υπουργείο. Με το ΥΠΕΧΩΔΕ με την τροποποίηση δεν θα πάρουν ιδιοκτησία ποτέ. Εμείς το 
ξεκαθαρίζουμε. Δασική έκταση να πάει σε οικόπεδο σε ιδιώτη δεν έχει ξανασυμβεί μέχρι σήμερα στην 
Ελλάδα. Να πρωτοπορήσουμε αποκλείεται.  
 Υπάρχει λύση όμως και ο Δήμος αντί να την δει με το Υπουργείο, να το λύσει το πρόβλημα 
των ανθρώπων, υπόσχεται εδώ και 20 χρόνια και άλλα τόσα το τι θα γίνει.  
 Και τελευταίο, για να τελειώσω, αυτοί είναι βασικοί λόγοι για μας που δεν ψηφίζουμε το ΓΠΣ, 
όπως, δεν είναι εδώ και η υπάλληλος, προβλέπει παιδικό σταθμό και νηπιαγωγείο σε κάθε γειτονιά 
στου Παπάγου; Οχι. Οχι. Δεν το προβλέπει. Θα μας πείτε αν σε κάθε γειτονιά. Πρέπει τα παιδιά να 
μετακινούνται με Ι.Χ. από τη μία άκρη στην άλλη, εκεί που προβλέπει. Και τελευταίο, γιατί άφησα, 
γιατί είναι μεγάλο το θέμα αλλά να κλείσω κι εγώ για να τελειώνουμε, γιατί έχουμε τοποθετηθεί και 
παλαιότερα, άμα θέλουμε θα γράψουμε και κάτι. 
 Επειδή ακούστηκε κάτι περί το αν η αγορά και το σύστημα του καπιταλισμού μπορεί να λύσει 
αυτά τα προβλήματα ή ο σοσιαλισμός, η Σοβιετία, αγαπητέ Νικήτα, δεν ξέρω, ήταν η δεύτερη χώρα 
καθυστερημένη που έφτιαξε το μετρό της Μόσχας το '20. Δεν ξέρω αν έχεις επισκεφθεί σοβιετική 
πόλη που ακόμη έχει παραμείνει ή την Πράγα ή Βουδαπέστη ή άλλες πόλεις που είχαν Υγεία, σε 
θέσεις  τον αθλητισμό, πάρκα, παιδικούς σταθμούς ανά κέντρο γειτονιάς, το ιστορικό κέντρο, τα 
κτίρια. Δηλαδή και όσοι επιστήμονες του κλάδου μας ξέρουν τι σημαίνει πολεοδόμηση, χρήσεις γης 
στην περιοχή, έχουν εικόνα ότι αυτές οι χώρες από το '20 πρωτοπορούσαν στο σχεδιασμό τους. 
Απλώς, εντάξει, δεν ειναι στην ειδικότητά σου. Δεν είναι στην ειδικότητά σου η επιστήμη αλλά είναι 
λίγο ο αντισοβιετισμός η ειδικότητά σου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, εντάξει, οκέι. Εχει ζητήσει μόνο ο κ. Αυγουρόπουλος το λόγο γιατί 
άκουσε ένα ζήτημα και μετά ο Δήμαρχος. Θέλει να απαντήσει. Εχει ζητήσει ο κ. Αυγουρόπουλος γιατί 
θέλει να απαντήσει πάνω σε συγκεκριμένη τοποθέτηση όμως. Γι' αυτό.  
 Ελάτε κ. Αυγουρόπουλε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς για αποκατάσταση, το 1990 είχε γίνει διημερίδα, δεν είχε τελειώσει το 
Δημαρχείο ακόμα, δίπλα εδώ στο Δημοτικό Σχολείο, είχαμε κάνει διαπαραταξιακή επιτροπή στην 
οποία συμμετείχαν απ' όλες τις παρατάξεις και απο τη δική σας την παράταξη ήταν ο Νίκος ο 
Ζαχάρος και από την δικιά μας ήταν ο Αντρέας ο Κωτσόπουλος ... και είχαν αποφασίσει και φέρανε 
εισήγηση στο Δημοτικό Συμβούλιο να μειωθεί ο συντελεστής ανάλογα με το εμβαδόν του οικοπέδου. 
Παραδείγματος χάριν, πήγαινε και 0,6 αν ήταν πάνω από ένα στρέμμα, πήγαινε 0,8, 1, 1,2, 1,4. 
Τελευταία στιγμή, τελευταία στιγμή μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο η πλειοψηφία το αναίρεσε αυτό 
και γι' αυτό δεν πήγαμε σ' αυτή την πρόταση που είπατε. Αλλά δεν ήσασταν η μοναδική παράταξη. 
Ηταν ομόφωνη η απόφαση αυτή της διαπαραταξιακής επιτροπής τότε. Τελευταία στιγμή η 
πλειοψηφία το ανέτρεψε. Τίποτε άλλο. Αυτό για αποκατάσταση.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τι ψηφίστηκε, Θανάση. Αυτό είπα, τι ψηφίστηκε εγώ είπα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης επί προσωπικού. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, δεν θα συνεχίσω τον καυγά αλλά, κοιτάξτε, επειδή μένουν τα πρακτικά κι επειδή 
μας βλέπουν και το να μην απαντάει και κανένας είναι και λίγο φυγομαχία, πρώτον, μου καταλογίζετε 
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τα της κεντροαριστεράς που ψήφιζα στο τέτοιο. Απ' όσο ξέρω και ο πρώην Δήμαρχος, ο κ. 
Σκούρτης, ήταν μαζί σας, όχι μαζί μου. Οχι, όχι, με την παράταξη.  
 Δεύτερον, εγώ δεν είχα αναμειχθεί με τα δημοτικά. Εγώ μπορώ να απολογούμαι γι' αυτά που 
λέω εγώ, η παράταξή μου που συμμετέχουμε όταν είμαι παρών. Δεν μπορεί κανένας να μου 
καταλογίζει πράγματα όταν δεν ήμουν παρών. Αυτό για να το ξεκαθαρίζουμε, έτσι; γιατί λέγεται. 
Αυτό να το ξεκαθαρίζουμε. Κανένας δεν μπορεί να αναφέρεται σε μένα όταν δεν ήμουν παρών. Δεν 
κουβαλάω ούτε αμαρτίες άλλων ούτε ιστορίες άλλων, κουβαλάω τη δική μου. Κάντε κριτική γι' αυτά 
που λέω. Και απλά, τέλος πάντων, το άλλο είναι μια συζήτηση η οποία είναι εκτός από 'δω  και δεν 
είναι, ναι, φτιάχτηκε το μετρό στη Μόσχα. Πάτε να δείτε το Κραζνοντάρ. Πάτε να δείτε τη Σόφια με 
τους 20 ορόφους στην τέτοια. Πάτε να δείτε τις μικρές πόλεις που είναι. Αυτή είναι η 
πραγματικότητα.. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν είναι η ειδικότητά σας, είναι ξεκάθαρο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν είναι η ειδικότητά μου. Εδώ δεν συμμετέχουμε, ακούστε, για να το κλείνουμε, εδώ 
δεν συμμετέχουμε με βάση την ειδικότητα. Μιλάμε δηλαδή αύριο για τα δέντρα, οι γιατροί θα 
βγούμε έξω; Μιλάμε για την Υγεία, οι αρχιτέκτονες θα βγείτε έξω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω έκλεισε, γράφτηκε και στα πρακτικά. Εντάξει. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, μην το λέμε αυτό. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο και συμμετέχει 
κανένας με την ιδιότητά του ως εκλεγμένος δημότης της πόλης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκλεισα το θέμα, κλείνει ο Δήμαρχος το θέμα. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν κλείνω το θέμα, δίνω απάντηση στον κ. Ρεμούνδο σ' αυτά που είπε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κλείστε το θέμα μετά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ... γιατί προφανώς δεν έχει διαβάσει τίποτα απ' αυτά τα οποία συζητάμε σήμερα. Θα 
ελέγξω κιόλας αν μπήκατε μέσα να κατεβάσετε τα αρχεία από περιέργεια, για να δούμε. Γιατί αν 
είχατε διαβάσει, κ. Ρεμούνδο, δεν μπορεί να λέτε πράγματα, να είστε ανιστόρητος εδώ μέσα! Αν 
είχατε διαβάσει θα είχατε δει ότι προβλέπει παιδικό σταθμό εκεί που ήταν ο φούρνος του Παπάγου 
στην Ελευθερίου Βενιζέλου. Το προβλέπει ή δεν το προβλέπει; Το ξέρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι; 
Ολοι το ξέρουν. Εσείς δεν το γνωρίζετε. Θα μ' ακούσετε τώρα! Γιατί δεν μπορώ ν' ακούω τις 
αρλούμπες εδώ μέσα όταν δεν έχετε διαβάσει!  
 Προβλέπει έναν παιδικό σταθμό στο Π1 κάτω εκεί; Προβλέπει. Εχουμε στην Αναστάσεως 
παιδικό σταθμό αυτή τη στιγμή; Δεύτερο παιδικό σταθμό για το Π2. Στο Π3 κτίσαμε τον παιδικό 
σταθμό στη Βερσή και Αλευρά; Κτίσαμε. Στο Ο.Τ. 341Α, στο Ο.Τ. που βρίσκεται το κληροδότημα 
Γκανασούλη προβλέπει κι άλλον παιδικό σταθμό. Τέσσερις Πολεοδομικές Ενότητες, τέσσερις παιδικοί 
σταθμοί.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τα νηπιαγωγεία πού 'ν' τα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην βιάζεστε, μην βιάζεστε! Ετσι θα σας αφήσω; Ετσι θα σας αφήσω; Εσείς όμως δεν 
είστε διαβασμένος. Εγώ σας τα δίνω απέξω.  
 Πάμε, νηπιαγωγεία. Πόσα νηπιαγωγεία έχουμε σήμερα; Δύο. Κάνουμε νηπιαγωγείο στην οδό 
Αναστάσεως 52, 3ο Νηπιαγωγείο που το προβλέπει μέσα και έχουμε στο Ο.,Τ. 341Α που είναι μια 
μακρόστενη πράσινη γραμμή, για να γίνει νηπιαγωγείο. Ψάξτε τα, τα λέει μέσα αυτό εδώ το οποίο 
δεν το έχετε διαβάσει. Τα λέει μέσα, τι να σας κάνω; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Καλά, εντάξει. Καταλαβαίνουμε, ο καθένας μας καταλαβαίνει. Η ερώτηση δεν ήταν αν 
κτίστηκαν, κ. Ρεμούνδο, γιατί σας επαναλαμβάνω δείξτε μου τις δημοτικές αρχές που έχουν κτίσει τα 
σχολεία για να είμαστε κι εμείς μέσα σ' αυτές. Δείξτε μου πόσες σε όλη την Ελλάδα έχουν κτίσει 
σχολεία. Οταν σου τα κτίζει το κράτος σχολεία τζάμπα, θα τα κτίσουν οι δημοτικές αρχές; Λοιπόν, 
μην αλλάζουμε την κουβέντα. Είπατε ότι δεν έχουμε προβλέψει παιδικούς σταθμούς και νηπιαγωγεία 
και σας απέδειξα, ανά γειτονιά, τέσσερις παιδικούς σταθμούς στις τέσσερις Ενότητες και τέσσερα 
νηπιαγωγεία στις τέσσερις Ενότητες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θέλετε κάτι άλλο για το θέμα ή να μπω σε ψηφοφορία;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, να τελειώσει το θέμα. Η κυρία είχε να κάνει μια πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, έχετε πρόταση; 
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ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Οχι, μία πρόταση να πω. Οχι πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόταση ψηφοφορίας μπορείτε να πείτε. Θέλετε να την πείτε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μιλήσει, αυτό εννοεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, πείτε, πείτε μια λέξη. Της το είπα της κας Τσικρικώνη, δεν θέλει. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Επειδή λέμε Χολαργιώτες και Παπαγιώτες, να πω εγώ που είμαι μισή μισή, από γονείς 
Παπαγιώτες, το πατρικό μου σπίτι διαμέρισμα είναι, δεν ειναι μονοκατοικία, είναι στο 20ο πρόγραμμα 
που πάμε να νομιμοποιήσαμε, το ψήφισα την προηγούμενη φορά, θα το ψηφίσω και τώρα, θα μείνω 
στην ίδια μου την απόφαση, και έτσι εν κατακλείδι να πω ότι ο Δήμαρχος το '14 το ψήφισε και 
κατέβηκε και πήρε αυτό το ποσοστό στου Παπάγου εν γνώσει των Παπαγιωτών για τη μείωση του 
συντελεστή. Αυτό. Οχι, θέλω να πω οι Παπαγιώτες επιβράβευσαν τον Δήμαρχο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είπατε για τον συντελεστή το 2014; (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
 Ψηφοφορία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ονομαστικά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί ονομαστικά; Θέλετε ονομαστικά; Ονομαστικά. Πάμε ονομαστικά.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Οικονόμου. Κατά; Η κα Μουντάκη. 
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: (δεν έχει καταγραφεί) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουκής. 
ΚΟΥΚΗΣ: Ναι με τη σημείωση ότι διαφωνώ με το θέμα της μείωσης του συντελεστή δόμησης.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Υφαντής.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: (δεν έχει καταγραφεί) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κούτρας. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Οχι.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Χατζής.  
ΧΑΤΖΗΣ: (Δεν έχει καταγραφεί) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: (Δεν έχει καταγραφεί) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Βαλυράκης. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Δημητριάδου.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρουφογάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Ναι. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πολύδωρας. 
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ναι. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, σύμφωνα με την εισήγηση.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αυγερινός. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ναι.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρετσινιά.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: (Δεν έχει καταγραφεί)  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Υπέρ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: (Δεν έχει καταγραφεί) 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Υπέρ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Στάικος. 
ΣΤΑΙΚΟΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ρίζος. 
ΡΙΖΟΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ρεκλείτης έφυγε. Ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣΣ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δημάκου.  
ΔΗΜΑΚΟΥ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία, πάμε στο επόμενο. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Δεν χρειάζεται, κάναμε ονομαστική, δεν χρειάζεται να τους αναφέρουμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είκοσι τέσσερα (24) - πέντε (5).  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί ο Βαλυράκης και ο Πολύδωρας.  
 
 
 ii. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Επικαιροποίηση της υπ' αρ. 173/2014 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, για τη 
συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο Σύμφωνο των Δημάρχων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας έχει μοιραστεί η εισήγηση. Ουσιαστικά, όπως αρκετοί Δήμοι θέλουμε να πάμε ένα 
βήμα παραπάνω από το ΣΔΑΕ να πάμε στο ΣΔΑΕΚ, δηλαδή στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το  Κλίμα. Λέμε μέσα τι ακριβώς θα γίνει, τι θα εκπονηθεί, ότι θα πρέπει να γίνει μία 
επικαιροποίηση και μία - εντάξει, τα βρήκατε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, προχωράμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, να γίνει συνοπτική περιγραφή των βασικών δράσεων για τον μετριασμό και 
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή, να γίνει επικαιροποίηση της απογραφής εκπομπών 
αναφοράς εκτίμηση των κινδύνων για την ... από την κλιματική αλλαγή, οπότε στο πλαίσιο αυτο 
προτείνουμε την επικαιροποίηση της απόφασης που είχαμε πάρει το 2014 να είμαστε από τους 
Δήμους που υπογράψανε το Σύμφωνο και να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για να υπογράψει κάθε 
σχετικό έγγραφο του Δήμου.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ (ΡΕΤΣΙΝΙΑ): Υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις από τους συναδέλφους; Η κα 
Σιώτου.  
 Δίνουμε το λόγο στην κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λοιπόν, όπως καταλαβαίνετε στηρίζουμε καθολικά το Σύμφωνο των Δημάρχων και θα το 
ψηφίσουμε, αλλά αναρωτιόμαστε πόσοι από εμάς εδώ δίνουμε πραγματικά κύρος σε μία τέτοια 
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υπογραφή.  
 Να εξηγηθώ. Τι νόημα έχει να υπογράψεις ένα κείμενο αρχών όταν η πολιτική σου και οι 
αντιλήψεις σου βρίσκονται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση. Τι νόημα έχει μια πράσινη δέσμευση 
όταν κόβεις δέντρα, μειώνεις τα πεζοδρόμια, χτίζεις με αυξημένους συντελεστές δόμησης, εκπονείς 
μελέτες για την ενίσχυση της χρήσης του Ι.Χ., γεμίζεις με κάδους και ενεργειακές απαιτήσεις τον 
μηχανισμό καθαριότητας και πόσα άλλα ασύμβατα με το Σύμφωνο. Τι νόημα έχει μια τέτοια 
υπογραφή, όταν κόβοντας δέντρα, ανεβάζεις τη θερμοκρασία του μικροκλίματος και τις ενεργειακές 
απαιτήσεις χιλιάδων air condition στις γειτονιές μας. Οδηγείς σε πυράκτωση τα πεδοδρόμια, 
δημιουργώντας θερμικές νησίδες. Τόσα χρόνια δεν βάλατε ένα ενεργειακό πάνελ στα δημοτικά κτίρια 
και τα σχολεία, ατελείωτα, ανεκμετάλλευτα τετραγωνικά μέτρα σε ταράτσες σχολείων του Δήμου για 
εξασφάλιση της ενεργειακής τους αυτονομίας.  
 Αλλά και ποιο το νόημα να κάνεις ενεργειακή αναβάθμιση των  
δημόσιων κτιρίων αφού κόβοντας τα δέντρα ανεβάζεις τις ενεργειακές απαιτήσεις θέρμανσης από 
τον αέρα. Οταν μειώνεις τα πεζοδρόμια για να φτιάξεις θέσεις στάθμευσης, αποτρέπεις την 
κυκλοφορία των πεζών ανεβάζοντας τους κυκλοφοριακούς φόρτους και τη μόλυνση του αέρα. Τι 
νόημα έχει μια τέτοια υπογραφή όταν συντηρείς και ενισχύεις την χειρωνακτική αποκομιδή 
σκουπιδιών των ατομικών κάδων, αποτρέποντας την διαλογή στην πηγή, την ανακύκλωση και όταν 
ανεβάζεις τις ενεργειακές απαιτήσεις και τα δρομολόγια των απορριμματοφόρων. Τι νόημα έχει το 
Σύμφωνο των Δημάρχων όταν εκπονείς κυκλοφοριακή μελέτη με μοναδικό σκοπό τη διευκόλυνση 
του Ι.Χ.  
 Τι νόημα έχει αυτή η υπογραφή όταν αγνοείς παντελώς τις οδηγίες για τις πράσινες 
προμήθειες και τον συντελεστή κύκλου ζωής των προμηθειών σου.  
 Τι νόημα έχει ακόμα και η αναβάθμιση των λαμπτήρων σε LED όταν δεσμεύουμε 9,5 
εκατομμύρια για ένα έργο 2 εκατομμυρίων δεσμεύοντας πόρους 12 χρόνων και ακυρώνοντας 
εντελώς κάθε έννοια βιωσιμότητας και αειφορίας, ενώ ταυτόχρονα δεσμεύουμε την τοπική κοινωνία 
να μην μπορεί να εξελιχθεί τεχνολογικά σε πράσινες εναλλακτικές μορφές ενέργειας που θα έρθουν.  
 Τι νόημα έχει η υπογραφή για προώθηση των εναλλακτικών μετακινήσεων αφού ακόμα και 
το μοναδικό ποδηλατόδρομο που έχεις, τον έχεις μετατρέψει σε χώρο στάθμευσης. Ακουσα και τη 
συνέντευξή σας με τον κ. Καιρίδη ότι δεν μπορούμε να κάνουμε ποδηλατόδρομους γιατί ειναι 
ανηφορικός ο Χολαργός και ο Παπάγος.  
 Αφού όλη σας η πολιτική από τη μία άκρη μέχρι την άλλη είναι ακραία αντιπεριβαλλοντική, 
αναρωτιόμαστε τι νόημα, εκτός από επικοινωνιακές απαιτήσεις, έχει το να υπογραφεί το Σύμφωνο 
των Δημάρχων. 
 Εμείς θα το ψηφίσουμε ως μία συμβολική κίνηση υποστήριξης του θεσμού. Δεν έχουμε καμία 
ψευδαίσθηση όμως για το τι θα γίνει. Την ίδια ώρα που θα πάρουμε αυτή την απόφαση, την ίδια 
ώρα θα πάρουμε και απόφαση κοπής δέντρων, την ίδια ώρα θα πάρουμε απόφαση μείωσης 
προστίμων από παράνομη κατάληψη πεζοδρομίων, δεν νομίζω ότι χρειάζεται πάρα πολύς καιρός 
λοιπόν για να δούμε την παραβίαση της υπογραφής. Εδώ θα είμαστε όλοι σε λίγο.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής; Αν υπάρχει, να... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΟΥΣΑ: Οχι, δεν δήλωσε κάποιος άλλος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν υπογράψαμε το Σύμφωνο των Δημάρχων ήταν Οκτώβριος του 2014, η βασική 
απαίτηση που υπήρχε τότε και το βασικό σχέδιο το οποίο έπρεπε να κάνουμε, ήταν να κάνουμε το 
Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας, το ΣΔΑΕ το γνωστό. Εκεί λοιπόν ξεκινήσαμε μια διαβούλευση, 
στην οποία περιέργως η παράταξη η οποία εκπροσωπείτε έλειπε. Δεν εκπροσωπήθηκε ποτέ, δεν 
ήθελε να εκπροσωπηθεί, δεν το γνωρίζω.  
 Εν πάση περιπτώσει, ολοκληρώθηκε το ΣΔΑΕ και έχουν γίνει μια σειρά δράσεων, τις οποίες 
θα σας τις αναφέρω εγώ σήμερα. Ακριβώς επειδή το προέβλεπε και το ΣΔΑΕ, έγινε η ενεργειακή 
αποτύπωση και αναβάθμιση του 1ου Λυκείου Χολαργού, ένα έργο το οποίο όλοι γνωρίζουμε ότι έχει 
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ήδη ξεκινήσει. Ακριβώς επειδή προβλέπουμε τέτοια πράγματα, αποφασίσαμε την αναβάθμιση της 
οδού Βουτσινά, η οποία χρηματοδοτείται από το Πράσινο Ταμείο, με σκοπό τη βελτίωση του 
ισοζυγίου πρασίνου. Λέει ότι κόβουμε δέντρα η κα Σιώτου και προφανώς θα έχει δίκιο, σίγουρα 
κόβουμε δέντρα. Δεν λέει βέβαια ότι φυτεύουμε και δέντρα, έτσι; Γιατί το συγκεκριμένο έργο έχει 
1.000 δέντρα για φύτευση, αν το ψάξει. Ψάξτε το όμως, τα 1.000 δέντρα είναι από μικρά θαμνάκια 
μέχρι μεγάλα και ψηλά, γιατί έχει τρεις τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες δέντρων μέσα το 
συγκεκριμένο έργο.  
 Ολοκληρώνεται το επόμενο διάστημα η ενεργειακή επιθεώρηση σε δύο από τα πιο 
ενεργοβόρα κτίρια, το Δημαρχείο και το 1ο Δημοτικό Χολαργού, για να μπορέσουμε να τα εντάξουμε 
σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Το Πολυιατρείο, που κάναμε μια μελέτη για να το 
κατασκευάσουμε, το κάναμε με βιοκλιματικές προδιαγραφές και φτάσαμε σε ενεργειακή κατηγορία 
Β+. Κάναμε ψηφιακή χαρτογράφηση των δημοτικών κτιρίων και των υποδομών, των δικτύων και 
των λειτουργιών του Δήμου με ιδιαίτερη έμφαση στην ανάλυση και αποτύπωση του οδοφωτισμού, 
ξεκινήσαμε το έργο του οδοφωτισμού σχεδόν ολοκληρώνεται, το οποίο θα έχει ένα τεράστιο 
ενεργειακό θετικό αποτύπωμα στην πόλη. 
 Αυτά που λέτε τα 2 εκατομμύρια, μάλλον είστε αλλού γι' αλλού. Μάλλον δεν προκύπτουν από 
πουθενά, γιατί αν θα προκύπτανε θα έπρεπε να μας τα καταθέσετε επίσημα. Και επειδή είναι και μια 
καραμέλα που την έχετε και τη χρησιμοποιείτε και για άλλη μια φορά σας περίμενα να ξαναπείτε γι' 
αυτό το θέμα, θα σας δώσω, έτσι, μερικές συμβουλές και απαντήσεις από άλλους Δήμους τι έχουν 
κάνει αυτοί ή τι εκπτώσεις πήρανε, γιατί ξέρετε, χρησιμοποιείτε κάποια νούμερα, τα οποία δεν 
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Γιατί αν δεν κάναμε τον οδοφωτισμό θα είχαμε να 
πληρώσουμε γύρω στα 12 εκατομμύρια στη ΔΕΗ. Ακριβώς λοιπόν επειδή εμείς κάνουμε τον 
οδοφωτισμό, πληρώνουμε πάρα πολύ λιγότερα. Τώρα εσείς λέτε 2 εκατομμύρια. Η μελέτη που 
είχαμε σε καμία περίπτωση δεν ήταν σ' αυτά τα ποσά. Η μελέτη που είχαμε έλεγε πολύ διαφορετικά 
νούμερα. Θα βρω λίγο το χαρτί και θα σας δώσω το τι έχουν γίνει στους διαγωνισμούς τους 25 που 
έχουν γίνει.  
 Στους 25 διαγωνισμούς λοιπόν που έχει τρέξει το συγκεκριμένο έργο που εσείς θάβετε τον 
συγκεκριμένο Δήμο, θα σας πω τι εκπτώσεις και τι ενεργειακή εξοικονόμηση θα έχουν οι υπόλοιποι 
Δήμοι. Κι εκεί θα τρίβετε τα μάτια σας. Αλλά να συνεχίσω, λοιπόν. 
 Εκτός από τους λαμπτήρες, λοιπόν, προτείναμε την τηλεματική διαχείριση φωτισμού, όλοι 
καταλαβαίνετε ότι το συγκεκριμένο έργο έχει και μια διαχείριση όπου θα μπορούμε μόνοι μας να 
αυξομειώνουμε την ένταση όπου κρίνουμε ότι δεν χρειάζεται. Εχουμε βάλει ήδη την τηλεματική 
διαχείριση του στόλου του Δήμου. Ολα τα αυτοκίνητα και τα λεωφορεία του Δήμου μας 
παρακολουθούνται τηλεματικά. Ετσι έχουμε ένα καλύτερο σύνολο στο τι καύσιμα καταναλώνουν και 
την ετήσια συντήρηση που έχουν. Εξετάζουμε την ανανέωση του στόλου με νέα οχήματα, νέας 
τεχνολογίας και ακόμα και με ηλεκτρικά οχήματα και, τέλος, όλα αυτά τα προτείναμε στο ΣΔΑΕ. 
Τώρα, θα πάμε ένα βήμα περισσότερο, θα πάμε στο Σχέδιο για την Ενέργεια και για το Κλίμα, έτσι; 
Το Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, όπως ακριβώς το αναφέρει και η εισήγηση, το Σχέδιο 
Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι το ΣΒΑΚ, το οποίο έχετε 
κατακρίνει κατά κόρον, έχει ήδη πάρει ΦΕΚ, ολοκληρώθηκε στις 30 Μαϊου του 2020, δεν έχουμε 
βγάλει δελτίο τύπου, περιμένουμε να βρούμε καμιά οικονομική προσφορά για να το προχωρήσουμε 
κι αυτό. Αστειεύομαι φυσικά. 30 Μαϊού του 2020 δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ και πολύ σύντομα θα 
προχωρήσουμε να κάνουμε όλες αυτές τις νέες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και επειδή αναφέρατε δύο 
πράγματα τα οποία δεν είναι αληθή, βεβαίως στη συνέντευξη που έκανα με τον κ. Καιρίδη ήμουνα 
πολύ ειλικρινής και είπα ότι, ξέρετε, σε μία πόλη θα πρέπει να έχεις σχεδιάσει τους 
ποδηλατόδρομους, θα πρέπει όταν φτιάχνεις την πόλη να έχεις αφήσει χώρο, οπότε σίγουρα είναι 
δύσκολο, μα εσείς αποκρύπτετε ότι στο ΣΒΑΚ έχουμε μέσα ποδηλατόδρομο. Εχουμε την οδό 
Ευτέρπης, έχουμε την οδό Χατζηκωνσταντή. Εχουμε, δεν ήσασταν δημοτικοί σύμβουλοι μάλλον τότε 
που έγινε και μπορεί να μην έχετε ενημερωθεί. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν αυτά τα οποία 
σας αναφέρω.  
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 Σίγουρα όμως ήμουν ειλικρινής και είπα σε μία πόλη που έχει μεγάλες ανηφόρες και 
κατηφόρες, όπως και να το κάνεις δεν είναι και τόσο ελκυστικό το ποδήλατο. Και το δεύτερο, η 
δεύτερη παραπληροφόρηση που είπατε, είναι για τις ταράτσες των σχολικών κτιρίων γιατί δεν τις 
γεμίζουμε με πάνελ. Περιμένω την πρότασή σας να μας πείτε βάσει ποιων στατικών μελετών είμαστε 
σίγουροι ότι η Τεχνική μας Υπηρεσία θα υπογράψει μελέτη να βάλουμε πάνελ. Εγώ να τα γεμίσω 
αύριο όλα. Αύριο. Αν εσείς πείσετε την Τεχνική Υπηρεσία να υπογράψει την προμήθεια πάνελ θα 
καταθέσω πρόταση παντού, όπου θέλετε. Δεν την υπογράφει κανένας, γιατί όλα τα κτίριά μας είναι 
παμπάλαια και κανένας μηχανικός του Δήμου δεν βάζει το χεράκι του να σου πει ότι αντέχει να το 
γεμίσεις επάνω εσύ πανέλα, τα οποία ζυγίζουν, έτσι;  
 Λοιπόν, εγώ... Διαψεύστε με. Πηγαίντε εσείς στην Τεχνική Υπηρεσία, γιατί σας έχω πει πολλές 
φορές εδώ ότι, ξέρετε, είναι καλό οι δημοτικοί σύμβουλοι να επισκέπτεστε οι ίδιοι τους υπαλλήλους 
και να παίρνετε από αυτούς αυτά που σας λέω εγώ. Γιατί εγώ μπορεί να σας τα λέω διαφορετικά και 
να μην με πιστεύετε. Πηγαίντε και ρωτήστε τους ίδιους. 
 Λοιπόν, στα μεγάλα έργα που γίνονται σε όλους τους Δήμους της Ελλάδος για την 
εξοικονόμηση φωτισμού, έτσι; Δεν θα λέω Δήμους για ευνόητους λόγους. Θα σας λέω τις 
εξοικονομήσεις, αν θέλετε εσείς προσωπικά ελάτε μιά μέρα στο γραφείο μου να σας δείξω και τα 
ονόματα των Δήμων. Λοιπόν, έχω στα χέρια μου 32 δημοπρατήσεις που έχουν γίνει. Κάποιες είναι σε 
εξέλιξη, κάποιες έχουν ολοκληρωθεί. Λοιπόν, οι εκπτώσεις που παίρνουν είναι 21,09%, 18,67%, 
19,56%, 20,47%, 20,41%, 15,44%, 12,23%, 14,5%, 12%, 16%, 17%, 10%, 24%, πρόσφατα ένας 
Δήμος πήρε 6,5% έκπτωση. Εμείς πήραμε 25% έκπτωση σας θυμίζω.  
 Δεύτερον, οι εξοικονομήσεις που προτείνονται είναι από 70% μέχρι 85% που έχουν πάρει τα 
Βριλήσσια. Εμείς, μας έχουν προτείνει 83,65% εξοικονόμηση. Αρα, λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι με 
αυτό το διαγωνισμό τον οποίο κάναμε πετύχαμε και πολύ μεγάλη εξοικονόμηση ρεύματος, το οποίο 
θα φανεί στους λογαριασμούς από τότε που θα ολοκληρωθεί το έργο, αλλά πετύχαμε και μια 
τεράστια έκπτωση σε σχέση με τους άλλους συναδέλφους και με τους άλλους Δήμους. Ενδεχομένως 
το δικό μας το έργο να ήταν και λίγο πιο ελκυστικό γιατί είναι πιο μαζεμένη η πόλη, δεν έχουν να 
πηγαίνουν χιλιόμετρα και να τρέχουν. Ετσι, λοιπόν, ουδείς μπορεί να κατηγορεί για κάτι το οποίο το 
χαίρονται όλοι οι δημότες. Ολοι οι δημότες αντί να πληρώνουν 12 εκατομμύρια, 12,5, 14, θα τα 
ψάξουμε να σας πούμε ακριβώς τα νούμερα που θα πληρώναμε, θα πληρώσουν 8,5. Αρα, τι σημαίνει 
αυτό; Οτι θα έχουν εξοικονόμηση, θα μειωθούν τα δημοτικά τους τέλη, έχουν έναν καινούριο 
φωτισμό τον οποίο τον χαίρονται, έχουν μειώσει το ενεργειακό αποτύπωμα. Κάποιος φίλος Δήμαρχος 
έλεγε ότι με το έργο που έκανε και άλλαξε τα LED είναι σαν να φυτεύει, λέει, κάθε μέρα πόσες 
χιλιάδες δέντρα στην πόλη του, δεν θυμάμαι να σας πω τώρα και το νούμερο. Ε, φανταστείτε λοιπόν 
ότι εμείς κάθε μέρα, επειδή αλλάξαμε και δεν έχουμε αυτό το ρυπογόνο φως που είχαμε όλα αυτά τα 
χρόνια, έχουμε πλέον, φυτεύουμε κάθε μέρα τόσα δέντρα.  
 Συγγνώμη που βγήκα λίγο εκτός θέματος, κ. Πρόεδρε, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να γίνουν οι 
αναφορές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3ο θέμα. Α, ναι, ψηφοφορία, ναι. Ομόφωνα; Ποιοι ψηφίζουν κατά; Ο κ. Ρεμούνδος. 
Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Κανείς. Ωραία. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 5/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία 
"ΙΟΛΑΟΣ" του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση να κάνει ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Με το Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας 
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δασικών πυρκαγιών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, επιδιώκεται η άμεση και συντονισμένη απόκριση 
των εμπλεκομένων φορέων σε τοπικό επίπεδο, για την υποστήριξη του έργου του πυροσβεστικού 
σώματος στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών και για την αποτελεσματική αντιμετώπιση 
εκτάκτων αναγκών λόγω δασικών πυρκαγιών και την άμεση διαχείριση των συνεπειών τους.  
 Στο πλαίσιο αυτό, στο παρόν σχέδιο δόθηκε η κωδική ονομασία "Ιόλαος", χάριν συντομίας και 
η διαφοροποίησή του από άλλα σχέδια. Η επιστημονική προσέγγιση και διερεύνηση των αιτιών 
εμφάνισης των πυρκαγιών στα δάση των Μεσογειακών χωρών, στις οποίες υπάγεται και η χώρα μας, 
έχει καταλήξει ότι οι δασικές πυρκαγιές αποτελούν μέρος της οικολογίας τους και η πλήρης εξάλειψή 
τους είναι αδύνατη, έστω και εάν υπήρχε ο πιο  τέλειος αντιπυρικός σχεδιασμός. Οι υψηλές 
θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ανομβρία και οι δυνατοί άνεμοι που επικρατούν κατά τη διάρκεια των 
θερινών μηνών σε συνδυασμό με την ευφλεκτότητα διαφόρων ειδών της φυσικής βλάστησης 
συνθέτουν ένα εξαιρετικά ευνοϊκό περιβάλλον για την εκδήλωση δασικών πυρκαγιών στον ελλαδικό 
χώρο, που χαρακτηρίζεται κύρια από το ξηροθερμικό κλίμα μεσογειακού τύπου.  
 Το μεσογειακού τύπου κλίμα προσδιορίζεται σε γενικές γραμμές από καλοκαιρινή ξηρασία, 
χειμωνιάτικες κυρίως βροχοπτώσεις που παρουσιάζουν μεγάλη διακύμανση από χρόνο σε χρόνο. 
Ηπια μέχρι θερμά ή πολύ θερμά καλοκαίρια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, τώρα συγγνώμη που διακόπτω, νομίζω ότι την εισήγηση την έχουν 
διαβάσει όλοι, επειδή μου κάνουν ότι τα ξέρουν. Αν θέλετε, να πείτε δυο τρία ρεζουμέ, εσείς κρίνετε 
κάτι άλλο εκτός χαρτιών. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, απλούστατα ήθελα να αναφέρω ότι ο "Ιόλαος" έχει, αν τον έχετε διαβάσει, έχει 
χωριστεί σε εννιά επιμέρους μέρη και υπάρχουν τα παραρτήματα και τα μνημόνια. 
 Είμαι στη διάθεσή σας να με ρωτήσετε κάτι που θέλετε σχετικά με τον "Ιόλαο".  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις. Ο κ. Ρεμούνδος και μόνο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Επειδή σχέδια υπήρχαν πάντα και όπου γίνανε μεγάλες καταστροφές, Μάτι, Μάνδρα, 
όλοι είχαν σχέδια, έχω την εξής ερώτηση και να μας επιβεβαιώσετε ή όχι. Η Διοίκηση του Δήμου 
μελετώντας και έχοντας όλα τα στοιχεία μπροστά της, την κατάσταση που έχουμε, τα μέσα που 
έχουμε εμείς, που δεν έχουμε την κύρια ευθύνη, έτσι; Τα πυροσβεστικά μέσα, την χρηματοδότηση 
και τα έργα που υπάρχουν στον Υμηττό κατά βάση που είναι το πρόβλημά μας, θεωρεί ότι έχουν 
ληφθεί όλα τα μέτρα προστασίας ή θα μπορούσε και διεκδικούμε κάτι άλλο ακόμα, το οποίο ζητάμε 
και θα έπρεπε να είχε λυθεί; Είτε σε διάνοιξη κάποιων δρόμων, σε κάποια αποψίλωση, σε κάτι. 
Είμαστε δηλαδή εξασφαλισμένοι ή ζητάμε κάτι ακόμα; Γιατί από το σχέδιο δεν φαίνεται κάτι τέτοιο. 
Φαίνεται ότι όλα είναι τακτοποιημένα, όλα είναι μια χαρά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Είναι όλα μια χαρά, γιατί βέβαια θα το απαντήσουν και μεθαύριο, όπως έγινε και με την 
Πολιτική Προστασία. Αλλά εμείς δεν είμαστε Πυροσβεστικό... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, τώρα, εντάξει... ρωτήσατε. Αφήστε τον να μιλήσει.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δεν είμαστε Πυροσβεστικό Σώμα. Ολα είναι μια χαρά από την Πυροσβεστική Υπηρεσία. 
Εμείς σαν Δήμος έχουμε κάνει τις αποψιλώσεις, έχουμε κάνει ό,τι χρειάζεται, έχουμε προσλάβει 
προσωπικό για την περίοδο την αντιπυρική και νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι, αν ο μη γένοιτο γίνει κάτι, 
βέβαια δεν ξέρουμε πώς θα κυμανθεί και τι θα γίνει. Ομως, δεν είμαστε Πυροσβεστικό Σώμα. Την 
όλη δουλειά την κάνει η Πυροσβεστική. Εμείς συνεπικουρούμε. Ομως, έχουμε πάρει, ξέρουν οι 
κάτοικοί μας τους τρόπους διαφυγής, τους καθοδηγούμε με τους τρόπους διαφυγής, τους 
καθοδηγούμε με τους τρόπους συγκέντρωσης, αναφέρουμε μέσα αν έχετε διαβάσει τα οχήματά μας, 
τις ομάδες μας, σ' αυτά είμαστε έτοιμοι εμείς, αν ο μη γένοιτο χρειαστεί κάτι.  
 Και να σας πω και κάτι που αύριο ψηφίζεται στο ΣΠΑΥ. Εφοδιαζόμαστε με ένα ακόμα 
πυροσβεστικό όχημα και να ευχαριστήσουμε πάλι τον ΣΠΑΥ. Θα τον ευχαριστήσουμε αύριο, το οποίο 
δεν το χρησιμοποιούσε η Αγία Παρασκευή και μας το παραδίδουν. Γιατί ξέρουν ότι η δασοπροστασία 
μας λειτουργεί πάρα πολύ καλά.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη. Ψηφοφορία. Τοποθέτηση, εντάξει. Θέλει ο Δήμαρχος κάτι.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτά τα οποία ρώτησε ο κ. Ρεμούνδος και μπήκε στο τριπάκι και απάντησε ο 
Αντιδήμαρχος, είναι εντελώς εκτός αυτού του οποίου έχουμε να ψηφίσουμε, κ. Πρόεδρε, σήμερα. 
Σήμερα έχουμε Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών. Τι κάνουμε 
δηλαδή αφού έπιασε φωτιά. Δεν έχει πρόληψη. Το σημερινό μας θέμα δεν έχει τίποτα για την 
πρόληψη και το λέει μέσα. Αν το είχατε διαβάσει το κείμενο, θα είχατε βρει ακριβώς μέσα που λέει 
ακριβώς αυτο το πράγμα, ότι δεν προβλέπονται τίποτα ενέργειες πρόληψης μέσα σ' αυτό το σχέδιο. 
Το σχέδιο είναι τι κάνεις άμα συμβεί το κακό, το οποίο όλοι μας χτυπάμε ξύλο να μην συμβεί. Αλλά ο 
κ. Πετράκης είναι καλός και θέλει να σας πει ότι έχει κάνει και πολλά πράγματα, γιατί όντως έχει 
κάνει πολλά πράγματα. Η απάντηση αυτή ήταν όμως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τοποθετήσεις ποιοι θέλουν; Η κα Αθανασάκου, ο κ. Ρεμούνδος, η κα 
Χαμηλοθώρη. 
 Η κα Αθανασάκου έχει το λόγο. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Το σχέδιο "Ιόλαος" πιστεύω ότι θα βοηθήσει στην καλύτερη αντιμετώπιση των 
φυσικών καταστροφών.  
 Δύο πράγματα θέλω να επισημάνω. Πρώτον, στην άμεση έκδοση των μνημονίων ενεργειών 
για κάθε εμπλεκόμενο, όπως προβλέπεται στο σχέδιο, ώστε όλοι να γνωρίζουν πώς πρέπει να 
ενεργήσουν σε περίπτωση μιας επικείμενης καταστροφής. Και δεύτερον, να εξεταστεί η περίπτωση 
πραγματοποίησης ετησίας ασκήσεως, ώστε όλοι οι εμπλεκόμενοι να ασκούνται στην εφαρμογή του 
σχεδίου. Ιδιαίτερα, έχοντας την εμπειρία από την καταστροφή στο Μάτι, εκτιμώ ότι κάποια στιγμή 
θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μία εικονική άσκηση, επί χάρτου δηλαδή, που θα αφορά την 
εκκένωση και απομάκρυνση των πολιτών, ώστε όλοι μας να είμαστε όσο το δυνατόν καλύτερα 
προετοιμασμένοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Αθανασάκου. Η κα Χαμηλοθώρη και μετά ο κ. Ρεμούνδος.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, εγώ μετά από τη δήλωση του Αντιδημάρχου πραγματικά τρόμαξα, έτσι; 
Ανησύχησα πάρα πολύ. Δεν ξέρω πώς θα κατευθυνθεί και τι θα γίνει. Μα, αυτό συζητάμε σήμερα. 
Θέλω λίγο παραπάνω χρόνο, ήταν 150 σελίδες, έτσι; η εισήγηση ουσιαστικά, οπότε αναλογικά θα 
πάει και η τοποθέτησή μας. 
 Λοιπόν, μιλάμε για ένα κείμενο στο οποίο μέχρι τη σελίδα 113 έχετε αντιγράψει το πρότυπο 
κείμενο που αφορά σε όλους τους Δήμους με συμπλήρωση του ονόματος Δήμου Παπάγου-Χολαργού 
όπου υπήρχαν οι τελίτσες. Χωρίς ούτε μία αναφορά στις ιδιαιτερότητες του Δήμου μας, στα 
γεωομορφολογικά χαρακτηριστικά του, στην κοινωνική σύνθεση, στη σύνθεση των κατοικιών της 
περιοχής μας κ.λπ..  
 Λείπει παντελώς η ανάλυση κινδύνου και τα σενάρια. Αν πιάσει φωτιά από την Αγία 
Παρασκευή, τι κάνουμε και πώς κινούμαστε; Αν πιάσει από την Καισαριανή; Τι θα γίνει ανάλογα με 
τον προσανατολισμό του αέρα; Που ήταν η κύρια αιτία, ο απροσδόκητος προσανατολισμός, στη 
φωτιά στο Μάτι. Εμείς ποια σενάρια αντιμετωπίζουμε;  
 κ. Πρόεδρε, λίγη ησυχία γιατί αποσυντονίζομαι, αν είναι εύκολο.  
 Τι θα γίνει αν αρχίσουν και καίγονται σπίτια στα ανατολικά; Θα μαζέψουμε τον κόσμο... 
(διακοπή ρεύματος) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόλις με ενημερώσουν ότι έχουν πάρει όλα ... και είστε έτοιμη, συνεχίζουμε. Ναι, 
περιμένω. Το ρεύμα θα ξανακοπεί όταν θα έρθει κανονικά.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, υπήρχε σχέδιο αντιμετώπισης διακοπής ρεύματος;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μπορώ να ρωτήσω κάτι; Υπάρχουν θέματα που έχετε διαβάσει που μπορούμε 
να τα πάμε ομόφωνα, να τα κλείσουμε τώρα; Να τα κλείσουμε δυο λεπτά. 
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 vi. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 27/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
αίτημα απαγόρευσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου (επί της οδού 
Βλαχάβα). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα το 10ο.  
 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 7ο είναι πολύ τυπικό θέμα. Ομόφωνα; Ομόφωνα. Είναι πολύ τυπικό.  
 Ωραία, το 7 και το 10 ομόφωνα.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Στο 7.2 ήθελα να ρωτήσω κάτι. Λέμε ότι στις 21/1/20 βεβαιώθηκαν τα μισθώματα που 
αφορούν σε μίσθωση του κυλικείου του Δημαρχείου για το χρονικό διάστημα από 1/1/20 έως 
30/4/20. Στις 21/1 βεβαιώσαμε τα μισθώματα μέχρι τον 4ο; Το ένα ερώτημα είναι αυτό. Και το 
δεύτερο είναι ότι δεν βλέπω εάν έχει χρεωθεί για το '19, βλέπω την αναλογία για το νερό και το 
ρεύμα. Για το '20 δεν βλέπω αναλογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα θα σας πει ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ρετσινιά, με το που μπαίνει ο Γενάρης, έχουμε τόσο καλούς υπαλλήλους εδώ που 
με το που μπαίνει ο Γενάρης βεβαιώνουν τα ενοίκια όλης της χρονιάς για όλους τους μισθωτές. Γι' 
αυτό πάμε και κάνουμε διαγραφή τώρα. Γιατί με το που μπαίνει ο Ιανουάριος σου λέει, δεν έχουμε 
συμβόλαιο; Αφού έχουμε συμβόλαιο θα μείνει όλο το χρόνο. Οπότε, πάνε και βεβαιώνουν ότι κάθε 
μήνα πρέπει να πληρώνεις το μίσθωμα το οποίο ορίζει ο νόμος. Και αν αργήσεις 10 μέρες να το 
φέρεις αναγκαστικά μπαίνει και πρόστιμο γιατί το έχουν βεβαιώσει, να σας φέρω ένα παράδειγμα. 
 Για το ρεύμα που λέτε, προφανώς αφού δεν δούλεψε το καλοκαίρι, ε, πώς θα το χρεώσουμε; 
Θα τον χρεώσουμε για κάτι που δεν δούλεψε;  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποια πάγια.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια πάγια; 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Δεν πληρώνεις τίποτα όταν έχει γίνει τελείως διακοπή.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το απέναντι κτίριο, δεν είχε ρολόι ποτέ ο ενοικιαστής. Το ρολόι είναι στο Δήμο και του 
βάζουμε απλά 2 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, 1.500, δεν θυμάμαι πόσο βάζουμε, εν πάση περιπτώσει, αλλά 
δεν δούλεψε. Το βάζουμε για το καλοκαίρι που δουλεύει. Αυτός τρεις μήνες απέναντι δεν πήγε, δεν 
πάτησε το πόδι του Ιανουάριο, Φεβρουάριο, Μάρτιο, δεν δούλεψε ποτέ, έτσι; Οπότε δεν 
μπορούσαμε να τον χρεώσουμε κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Επανήλθε και το live streaming. Εχουμε περάσει το θέμα 7 και το θέμα 10 
ομόφωνα και συνεχίζουμε με την τοποθέτηση της κας Χαμηλοθώρη στο θέμα 3. 
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 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 5/2020 απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής, σχετικά με το Σχέδιο 
Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών με την κωδική ονομασία 
"ΙΟΛΑΟΣ" του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ελεγα, λοιπόν, τι θα γίνει ανάλογα με τον προσανατολισμό του αέρα, που ήταν και 
το κύριο αίτιο, ο απροσδόκητος προσανατολισμός, στην φωτιά στο Μάτι. Εμείς ποια σενάρια 
αντιμετωπίζουμε; Τι θα γίνει αν αρχίσουν και καίγονται σπίτια στα ανατολικά; Θα μαζέψουμε τον 
κόσμο στην πλατεία Ελευθερίας δίπλα στο βενζινάδικο; Και στην Αγία Τριάδα, που προφανώς άμα 
φυσάει ανατολικός δεν θα μπορεί να αναπνεύσει άνθρωπος; Αρα, δεν υπάρχει καμία ανάλυση 
κινδύνου. Καλυπτόμαστε μόνο σε περίπτωση που η φωτιά πιάσει με τον παραδοσιακό, κλασικό, 
γνώριμο τρόπο, με βοριά και μόνο το βουνό, ενώ όλος ο Ιόλαος τονίζει την ιδιαιτερότητα των 
περιοχών που βρίσκονται κοντά σε δάση.  
 Ποια είναι η πρόβλεψη για τα τέννις Παπάγου και Χολαργού;  Τι προβλέπεται σε περίπτωση 
εγκλωβισμού ατόμων εκεί. Τι προβλέπεται σε περίπτωση εγκλωβισμού στο μοναστήρι του Αϊ-Γιάννη. 
Τι προβλέπεται σε περίπτωση εγκλωβισμού μαθητών σε έναν σχολικό περίπατο στον Υμηττό. 
 Οι κύριες δράσεις του Δήμου και το σύστημα κινητοποίησης δεν περιλαμβάνει μνημόνιο 
ενεργειών για την υλοποίηση της οργανωμένης απομάκρυνσης πολιτών, ενώ το ίδιο το σχέδιο 
εκτιμούμε ότι δεν είναι ασφαλές. Οταν καίγεται το δάσος και προφανώς απειλούνται σπίτια για να 
έχουμε περίπτωση εκκένωσης, το να μαζέψεις τον κόσμο εντός δασικής έκτασης στα 2ο-3ο Δημοτικά 
Σχολεία Παπάγου, είναι μάλλον μία άστοχη κίνηση.  
 Επιμέρους μνημόνια ενεργειών για τις οργανικές μονάδες των Δήμων που εμπλέκονται σε 
δράσεις πολιτικής προστασίας λείπουν. Κομβικό σημείο, το κλείσιμο των δρόμων. Ο πρώτος και 
μεγάλος κίνδυνος ακόμα και σε ελαφριά φαινόμενα είναι το μπλοκάρισμα των δρόμων και η 
παρεμπόδιση πυροσβεστικών και ασθενοφόρων. Στο σχέδιό σας, ποιος το κάνει; Πότε το κάνει και 
πώς το κάνει.  
 Δεν υπάρχει επικαιροποιημένο μητρώο εργοληπτών για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών 
από φυσικές, τεχνολογικές και λοιπές καταστροφές. Τι κάνουμε τοπικά εάν εκραγεί βενζινάδικο ή 
έχουμε τεχνολογικό ατύχημα στο Δημόκριτο.  
 Η μίσθωση οχημάτων που αναφέρεται, πότε θα γίνει; Εκείνη την ώρα; Μνημόνια συνεργασίας 
με πολίτες και ιδιοκτήτες οχημάτων, γιατροί, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, κάτοχοι πούλμαν και 
φορτηγών, επαγγελματίες με μαγαζιά εργαλειών, πού τους έχουμε εντάξει; Οπως προβλέπει ο 
"Ιόλαος". Η αξιοποίηση των πολιτών αγνοείται παντελώς από το σχέδιο και δεν μιλάμε μόνο για το 
σβήσιμο της πυρκαγιάς.  
 Και στον τομέα της πρόληψης, θα διαφωνήσουμε Δήμαρχε, σ' αυτό, δεν υπάρχει καμία 
αναφορά για δράσεις ενίσχυσης του εθελοντισμού και της επιχειρησιακής ετοιμότητας των πολιτών. 
Αν κοπούν τα τηλέφωνα και το διαδίκτυο, τι κάνουμε; Η εμπειρία λέει ότι οι κάτοικοι κλείνουν τι 
βάνες στις πολυκατοικίες τους την ώρα της πυρκαγιάς. Τι προβλέπεται γι' αυτό; 
 Τι προβλέπεται για την εκπαίδευση εκπαιδευτικών και παιδαγωγών στα σχολεία και στους 
παιδικούς σταθμούς ή προπονητών στα αθλητικά κέντρα, στον τομέα της πρόληψης. Τι προβλέπεται 
στην πρόληψη για την αντιμετώπιση ρίψης μπαζών και εύφλεκτων υλικών στον Υμηττό. Δεν υπάρχει 
καμία αναφορά και κανένα σχέδιο εναρμόνισης με το αντίστοιχο σχέδιο της Περιφέρειας. Σε τι θα 
"κουμπώσουμε" το δικό μας σχέδιο; Με το ΣΠΑΥ που είναι η εμπλοκή μας στο σχέδιο και τι 
συνεννοήσεις έχουν γίνει; Τι θα κάνουμε εμείς, τι θα κάνει η Περιφέρεια, τι θα κάνει ο ΣΠΑΥ. Και δεν 
μιλάμε για την κατάσβεση, που συντονίζει η Πυροσβεστική, αλλά για όλα τα υπόλοιπα. Μιλάμε και 
για πρόληψη και για αντιμετώπιση συνεπειών. Δεν υπάρχει καμία αξιολόγηση των επιχειρησιακών 
μέσων και των κινδύνων. Είναι επαρκή; Μέχρι ποιο σημείο εξυπηρετούν; Χρειαζόμαστε και κάποια 
άλλα; Μήπως πρέπει κι εμείς να βάλουμε κανονάκια όπως πολλοί άλλοι Δήμοι;  Ανιχνευτές; Μήπως 
πρέπει να φτιάξουμε ένα ψηφιακό κέντρο επιχειρήσεων όπως έχει η Αργυρούπολη;  
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 Αν πάρει φωτιά όλος ο Υμηττός, και οι 11 Δήμοι μαζί, θα περιμένουμε την Περιφέρεια; Το 
άρθρο 24 του Ν. 4662 της Πολιτικής Προστασίας, αναφέρει: Η εκτίμηση της επικινδυνότητας όλων 
των φάσεων του κύκλου καταστροφών καθορίζει τη στρατηγική που πρόκειται να ακολουθηθεί.  
 Στο σχέδιο που μας φέρατε δεν υπάρχει καμία αναφορά στις τρεις φάσεις πρόληψης, 
αντιμετώπισης του φαινομένου και ύστερα των συνεπειών, που είναι και οι θεμελιώδεις για τη 
στρατηγική σχεδίου. Τι μπορεί να γίνει, τι κάνουμε για να μην γίνει, τι κάνουμε όταν γίνεται. Και τι 
κάνουμε για τις όποιες συνέπειες υπάρξουν. 
 Ολοι οι επιστήμονες φωνάζουν σε όλους τους τόνους, όπως σας είπα και στο ΣΤΟΠΠ, ότι το 
70% της προσπάθειας των φορέων πρέπει να αναλώνεται στην προληψη. Αναφέρθηκα σ' αυτό και 
στις δύο συνεδριάσεις του Συντονιστικού Οργάνου που συμμετείχα. Στο συγκεκριμένο σχέδιο δεν 
υπάρχει η παραμικρή αναφορά.  
 Το κείμενο που μας παρουσιάσατε, το οποίο έπρεπε να έχει ψηφιστεί, όπως σας έχουμε πει 
επανειλημμένως και μας αγνοούσατε, από τέλος Μαρτίου και όχι ενάμιση μήνα μετά την έναρξη της 
αντιπυρικής περιόδου, όπως επίσης έπρεπε να είχε συζητηθεί στο ΣΤΟΠΠ που συμμετέχουν οι 
εκπρόσωποι όλων των φορέων, όπως ανέφερα και στο όργανο, είναι ένα τυπικό, γραφειοκρατικό 
έγγραφο, το οποίο ενδεχομένως μερικώς να σας καλύπτει απέναντι στο νόμο. Δεν καλύπτει όμως 
σίγουρα τους πολίτες απέναντι στον κίνδυνο της πυρκαγιάς.  
 Θα το καταψηφίσουμε, διότι είναι πρόχειρο, ημιτελές και ανεπαρκές. Το αντιμετωπίσατε κι 
αυτό ως μία βαρετή αγγαρεία αποποίησης ευθυνών, δεν καλύπτει σε καμία περίπτωση τους πολίτες 
και πολύ περισσότερο δεν έχει κανένα ουσιαστικό σχέδιο και καμία προοπτική βελτίωσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πολύ. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Και ήμασταν και πολύ 
γενναιόδωροι, ε; Οπότε μέχρι το τέλος της συνεδρίασης... Λοιπόν, παρακαλώ το λόγο έχει ο 
Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τις έχετε δει στο διαδίκτυο τις περισσότερες. Υπάρχει ένας Δήμος ο οποίος το έχει 
ψηφίσει αυτό; Από περιέργεια, έτσι, γιατί ασχολείστε, είστε πολύ έμπειρη και τα ψάχνετε τα θέματα, 
γιατί εγώ λέω ότι μάλλον πρέπει να είμαι ο πρώτος Δήμος που το φέρνω Δημοτικό Συμβούλιο το 
σχέδιο. Δεν το έχω ψαξει, λέω μάλλον. Εσείς ψάξτε το αύριο και στείλτε μου τους Δήμους που το 
έχουν ψηφίσει, γιατί λέτε ότι καθυστερήσαμε. Πώς καθυστερήσαμε; Με το που το έστειλε ο 
Χαρδαλιάς μετά από 10 μέρες, 15, κάναμε Εκτελεστική Επιτροπή. Δηλαδή, το ότι καθυστερήσαμε... 
 Επαναλαμβάνω, για να καταλαβαίνουμε, δημοτικοί σύμβουλοι, κες και κοι δημοτικοί 
σύμβουλοι, είναι αντιμετώπιση αφού γίνει δασική πυρκαγιά. Το λέει μέσα το σχέδιο ότι δεν είναι να 
κάνουμε πρόληψη με αυτό το σχέδιο. Την πρόληψη την κάνουμε με άλλες ενέργειες, με το άλλο 
σχέδιο το οποίο ανέφερε, το "Ξενοκράτης", ο κ. Πετράκης. 
 Τώρα, θα μπορούσαμε ενδεχομένως να βελτιώσουμε ένα σωρό πράγματα σ' αυτό το σχέδιο. 
Στείλτε ο καθένας, η κάθε παράταξη συγκεκριμένα πράγματα, όχι έτσι, λόγια απλά για να πούμε ότι 
διαφωνούμε, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει λόγος να διαφωνήσουμε. Διαφωνούμε για να 
διαφωνήσουμε, το έχουμε ξαναπεί. Ολα αυτά που λέτε, εγώ ξέρετε, δεν θα το παίξω πυροσβέστης 
ποτέ, ούτε θα το παίξω ποτέ ότι είμαι ο καταλληλότερος να πάρω εκείνη την ώρα την απόφαση. Θα 
έρθει ο υπεύθυνος του Πυροσβεστικού Σώματος που το αναφέρει μέσα, θα μου προτείνει να κάνω 
εκκένωση ποια περιοχή συγκεκριμένα και εγώ θα αποφασίσω αν θα κάνω την εκκένωση, αν θα 
βγάλω το μήνυμα το οποίο σας πληροφορώ ότι το έχουμε ήδη τυποποιημένο, έχουμε ετοιμάσει ήδη 
δυο τρία μηνύματα, το πώς θα διαδώσω αυτο το μήνυμα, το εάν θα φύγει γρήγορα μέσω sms, το αν 
θα βγούμε στα κανάλια να το λέμε, το αν θα περνάμε με δυο ντουντούκες που έχουμε να 
ενημερώνουμε τον κόσμο. Κάναμε το '19 έγινε μία μεγάλη άσκηση ετοιμότητας στο Δήμο μας από 
την Περιφέρεια Αττικής. Λίγο πριν τις εκλογές έγινε, δύο μήνες, σίγουρα τα έχετε δει κι αυτά. 
 Κοιτάξτε, επειδή είναι πολύ σοβαρό το θέμα, δεν πιστεύω ότι έχουμε λόγους να διαφωνούμε. 
Προτείνετε συγκεκριμένα πράγματα, πέντε πράγματα, να τα κάνουμε δεκτά, να τα βάλουμε μέσα 
στο σχέδιο. Αλλά μην λέμε τώρα ότι δεν κάνουμε τίποτα, δεν έχουμε λέει κανονάκια. Τα κανονάκια 
λειτουργούν για να κατεβάζουν τη θερμοκρασία. Δεν λειτουργούν για να σβήσουν τις φωτιές. Το λέω 
σε δημοτικούς συμβούλους που ενδεχομένως δεν το ξέρουν, έτσι; Και ένα δουλεύει, δέκα είναι 
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χαλασμένα. Ενα δουλεύει, δέκα είναι χαλασμένα, αλλά εν πάση περιπτώσει. 
 Σίγουρα αξίζει ένα μεγάλο ευχαριστώ στην εθελοντική ομάδα. Σίγουρα αξίζει να έχουμε μια 
πολύ καλή συνεργασία με το Πυροσβεστικο Σώμα κι εδώ είμαστε να ακούσουμε, να δούμε προτάσεις 
συγκεκριμένες. Κάπου το πήγε η κα Χαμηλοθώρη αλλά πρέπει να το κάνει λίγο πιο συγκεκριμένο. Το 
είπατε πολύ γενικά, δεν ξέρω, ενδεχομένως - πώς το είπαμε; Οχι, το μνημόνιο το είπε και η κα 
Αθανασάκου το μνημόνιο. Βεβαίως και πρέπει να γίνει μνημόνιο. Το να έχουμε τώρα λίστα με 
εργολάβους χωματουργούς για να τους χρησιμοποιήσουμε, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ειλικρινά.  
 Το να έχουμε πούλμαν, τα γνωρίζουμε τα πούλμαν, ποιοι είναι εδώ στην περιοχή και έχουν 
πούλμαν. Δηλαδή, εάν θα χρειαστεί εκείνη την ώρα βεβαίως, αλλά έχουμε δόξα τω Θεώ, αρκετά 
πούλμαν στον Δήμο μας, έτσι; Εχουμε 4, 5, 6, 7, τα λέει μέσα, τα αναφέρει πόσα είναι.  
 Ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι θα περίμενα ακόμα αυτές τις καλές πρακτικές που θα έπρεπε να 
είχε κάνει ο ΣΠΑΥ κάποτε, έχει ένα ενδιαφέρον να δούμε εάν υπάρχουν αυτές οι καλές πρακτικές για 
να τις εφαρμόσουμε και στο Δήμο μας. Εγώ ακόμα περιμένω από το ΣΠΑΥ ενημέρωση, δεν με 
ενημέρωσε ποτέ για κάποιες καλές πρακτικές που θα έψαχνε κάποια επιχείρηση να τις βρει και να μας 
τις φέρει σε όλους τους Δήμους για να τις εφαρμόσουμε. Ελπίζω ο καινούριος Πρόεδρος να το βρει 
στο αρχείο και να μας το στείλει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πετράκης θέλει. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Με βάση την τοποθέτηση δημοτικού συμβούλου, κατάλαβα ότι δεν έχουν διαβάσει τι 
λέει ο "Ιόλαος". Δεν ξέρουν τι είναι ο Ιόλαος, είναι αδελφός του Ηρακλή για το όνομα.  
 Λοιπόν, αν πηγαίνανε στη σελίδα 57 και στις 125 που είναι, λέει: Επισημαίνεται ότι η 
καταστολή των δασικών πυρκαγιών διεξάγεται υπό την ευθύνη και τον επιχειρησιακό σχεδιασμό του 
Πυροσβεστικού Σώματος, σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. β του άρθρου 63 του Ν. 4249/2014. Οι 
λοιποί εμπλεκόμενοι φορείς, όπως οι Περιφέρειες και οι Δήμοι κ.λπ., με bold γράμματα λέει, έχουν 
υποστηρικτικό ρόλο στην καταστολή των δασικών πυρκαγιών. Δεν αναφέρονται ούτε για ατυχήματα 
στο Δημόκριτο, ούτε για ατυχήματα πολεμικών υλικών ούτε τίποτα. Αναφέρεται ο Ιόλαος μόνο για 
δασικές πυρκαγιές και τι γίνεται όταν γίνουν οι δασικές πυρκαγιές.  
 Δεν έχουμε εργολήπτες στο Δήμο μας που μπορούμε να κάνουμε συνεργασίες και να τους 
εντάξουμε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα. Κάποια άλλα προβλήματα που χρειάζονται, πλημμύρες, 
καταστροφές κ.λπ., είναι αναλυτικά στον Ξενοκράτη. Εδώ έχουμε βάλει στον Ιόλαο αναλυτικά τις 
ομάδες και πώς πρέπει να κινηθούν οι υπάλληλοι του Δήμου και όλοι οι εμπλεκόμενοι μαζί με τη 
συνδρομή, κατόπιν εντολών της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα εμείς 
από μόνοι μας. Εχουμε βγάλει, έχουμε εκπονήσει σχέδιο πώς θα προσφύγουμε, δυστυχώς ο Δήμος 
μας, το 2ο Χολαργού, το 2ο-3ο Παπάγου είναι δίπλα σε δασικές εκτάσεις. Εκεί όμως θα πρέπει να 
μείνει στα προαύλια ο κόσμος κ.λπ..  Ευχαριστώ πολύ.  
 Ομως, θέλω να κάνω και κάτι εκτός του Ιόλαου, στην αναφορά που έκανε κάποιος άλλος 
δημοτικός σύμβουλος για την επιτυχία μας για τον Covid-19. Αυτη η επιτυχία, συγγνώμη κ. Πρόεδρε, 
που καταχράζομαι λίγο το χρόνο, ήταν επιτυχία του Δημάρχου και του Δήμου μας, γιατί ήταν πάνω 
στο πρόβλημα. Γιατί σύστησε την επιτροπή επιστημόνων, νομίζω αν όχι ο μοναδικός είμαστε από 
τους λίγους Δήμους που συστήσαμε μια τέτοια επιτροπή και την ακολουθούσαμε, είχε την 
καθημερινή ενημέρωση από την Πολιτική Προστασία και τηρούσαμε τις απαρέγκλιτες εντολές που 
έδινε και που έπαιρνε από τον ΕΟΔΥ. Δυστυχώς για τους δημομηδενιστές που με λοιδορούσαν στα 
social media, ήμουν κι εγώ υπεύθυνος για την επιτυχία μας. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. κα Χαμηλοθώρη, θέλετε δευτερολογία; Επειδή σηκώσατε το χέρι. Πείτε 
την.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχει αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο που μας παρουσίασε ο κ. Πετράκης. Αν από 
'δω φύγουμε και δεν το ψηφίσουμε, δεν θα έχουμε. Σημαίνει, λοιπόν, ότι πρέπει να το ψηφίσουμε. 
Αφήνουμε όμως ανοιχτό, όπως είπε ο κ. Δήμαρχος, να το αφήσουμε ανοιχτό, ισχύει μεν αυτό αλλά 
να το αφήσουμε ανοιχτό να  υιοθετήσουμε ορισμένες προτάσεις, ε;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ετσι, σωστά. Ενα σχέδιο είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Αυτό όμως ουσιαστικά που τοποθετήθηκε είναι επί της διαδικασίας. Οπότε, 
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εντάξει, χρήσιμο ήταν. Εγώ τοποθέτηση έχω δει μόνο η κα Χαμηλοθώρη έχει κάνει. Εσείς δεν 
κάνατε. Δεν έχετε σηκώσει χέρι για τοποθέτηση. Εντάξει, ελάτε κ. Ρεμούνδο, ναι. Πάμε τοποθέτηση.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δυστυχώς, απ' όλα όσα ακούστηκαν, γιατί καλύφθηκα σε πολύ μεγάλο βαθμό, να 
μην επαναληφθούμε τώρα. Κάνει μπαμ το σημαντικότερο στο τυπικό, στο συγκεκριμένο που 
περιλαμβάνει το σχέδιο, για μένα είναι η διαφυγή, κάνει μπαμ η ανεπάρκεια.  
 Με κάλυψε σε όλα σχεδόν η κα Χαμηλοθώρη και δεν νομίζω, Δήμαρχε, ότι δεν έβαλε 
συγκεκριμένα πράγματα. Πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Απλώς, αν το δούμε σαν ένα 
γραφειοκρατικό κείμενο που από τις 140 τόσες σελίδες, οι 100 είναι το προσχέδιο που έχει στείλει το 
Υπουργείο και συμπληρώσουμε και αλλάξουμε τα ονόματα, δεν γίνεται δουλειά. Προφανώς 
χρειάζονται παραπάνω υπάλληλοι, άνθρωποι εξειδικευμένοι επιστήμονες να ασχοληθούν και να 
δώσουν κάποιο πιο συγκεκριμένο καλύτερο αποτέλεσμα. 
 Ζητάτε από την αντιπολίτευση, που δεν έχει στα χέρια της το μηχανισμό του Δήμου, να 
παράγει αυτό το αποτέλεσμα. Μα γι' αυτό πληρώνεστε. Γι' αυτό είσαστε στη Διοίκηση και έχετε ένα 
μηχανισμό. Αν δεν σας επαρκεί ζητήστε από το Υπουργείο να σας στείλει τους κατάλληλους 
επιστήμονες να βοηθήσουν στην εκπόνησή του. Ζητάτε από εμάς να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. 
Εμείς εντοπίσαμε κάποιες βασικές αδυναμίες και γι' αυτό δεν θα το υιοθετήσουμε. Τώρα, αν πάμε 
στη λογική ότι επειδή δεν θα έχουμε ένα σχέδιο, να ψηφίζουμε ό,τι ανεπαρκές μας φέρνετε, εντάξει, 
υπάρχει και λογική σ' αυτή την αίθουσα νομίζω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο. Οχι, όχι, δεν έχετε το λόγο, όχι τώρα. Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα περίμενα από τον κ. Ρεμούνδο να μου πει με ποιο χάρτη διαφυγής, γιατί θα 
τους έχει μελετήσει προφανώς για να λέει αυτά τα πράγματα, γιατί είμαι σίγουρος ότι ούτε που τους 
έχει ανοίξει, ούτε που ξέρει τι του γίνεται, το ξαναλέω εδώ. Λοιπόν, επειδή δεν τους... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Δήμαρχε, θα σας παρακαλέσω, θα σας παρακαλέσω και να ανακαλέσετε γιατί ειναι 
η δεύτερη φορά που συνεχίζετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού μετά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω δικαίωμα να λέω ό,τι θέλω. Πες μου εσύ πόσοι χάρτες υπάρχουν... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αν θέλετε να απαντήσετε ή να τοποθετηθείτε, θα τοποθετηθείτε επι του θέματος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε μετά το λόγο αν θέλετε, κ. Ρεμούνδο. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, επειδή λοιπόν, το ξαναλέω, δεν έχεις δει αυτούς τους χάρτους, αυτούς τους 
χάρτους... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τους έχουμε δει εκατό φορές. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ωραία. Αρα, να μας κάνεις πρόταση τι είναι λάθος εδώ. Γιατί εμείς έχουμε 
κάτσει και έχουμε φτιάξει κάποιους χάρτες. Και αυτούς τους χάρτες δεν τους φτιάξαμε μόνοι μας και 
τους κρατήσαμε και τους κολλήσαμε εδώ. Τους στείλαμε στο Αστυνομικό Τμήμα, τους στείλαμε στην 
Πυροσβεστική και μας τους εγκρίνανε. Είπανε, ναι, μπράβο, είναι μια χαρά οι χάρτες σας. Μακάρι να 
είχαν κι άλλοι Δήμοι. Αυτό έλεγαν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εγώ δέχομαι ότι υπάρχει μια άλλη 
πρόταση από εσάς. Ποια είναι, ρε παιδιά, πέστε μας. Εσύ λες ότι έχουμε ειδικό που κάνει τη 
χαρτογράφηση εδώ; Κάτσαμε πέντε άνθρωποι το συζητήσαμε, πήγαμε είδαμε την περιοχή, πού είναι 
οι πιο επικίνδυνες περιοχές και εξαρτάται ακριβώς από πού θα έρχεται η φωτιά για να μας 
κατευθύνουν το πού θα πάμε. Αλλά η περιοχή που θα ζητήσεις να απομακρυνθεί είναι δεδομένο ποια 
είναι. Αν πιστεύουμε ότι θα φτάσει η φωτιά μέχρι την Ολυμπιάδα, το 2ο-3ο Δημοτικό. Δεν είναι 
δασικό το 2ο-3ο Δημοτικό. Δίπλα υπάρχει δασάκι. Να λέμε τα πράγματα έτσι όπως είναι. Το 2ο-3ο 
Δημοτικό είναι ένα Δημοτικό Σχολείο σε οικοδομικά τετράγωνα ρυμοτοημένο, εκεί που είναι το 
Νηπιαγωγείο μία γραμμούλα μπορούμε να την πούμε ότι είναι δασικό. Αυτό να πούμε, μή λέμε ότι 
είναι όλο το σχολείο δασικό, γιατί είναι άσχημο να ακούγεται.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Γιατί δεν ορίζετε το γήπεδο για παράδειγμα; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχουμε ορίσει και το γήπεδο. Δεν έχουμε ορίσει; Εντάξει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. Δεν έχετε ζητήσει το λόγο, πριν ήταν διαδικασία.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι επί προσωπικού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε επί προσωπικού τίποτα για σας.  
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σαφώς και είπε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίποτα δεν είπε.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σαφώς και είπε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού τι είπε για εσάς; Δεν είπε κάτι για εσάς. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ειπώθηκε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλω, πάρτε το λόγο γιατί εγώ δεν το κατάλαβα το επί προσωπικού.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ειπώθηκε από τον Γιώργο ότι είναι καλύτερα να μην ψηφίζουμε κανένα σχέδιο τη 
στιγμή που είναι ελλιπές και ότι εγώ είπα αυτό το πράγμα ότι να το ψηφίσουμε και ας είναι ελλιπές 
και απλώς εγώ δεν είπα αυτό. Είπα να το ψηφίσουμε και να συμπληρωθεί με προτάσεις που έχουν 
γίνει ήδη, γιατί αν είναι ελλιπές ένα σχέδιο πόσω μάλλον θα λείψει αυτό το σχέδιο εάν δεν βγει 
καθόλου, δεν υπάρχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεμούνδο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Οταν μας έρχεται ένα τόσο σοβαρό σχέδιο για το καλοκαίρι, για την περίοδο που 
έχει ήδη ξεκινήσει, έτσι; Και μας έρχεται τώρα, τι να κάνουμε, ρε συ Νίκο; Δηλαδή, δεν γίνεται!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, 29 Απριλίου και ας με διορθώσουν, μπορεί να μην θυμάμαι καλά την 
ημερομηνία, 29 Απριλίου με τηλεδιάσκεψη κάναμε Συντονιστικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας, 
ωραία; 29 Απριλίου, νομίζω. Εγώ, λοιπόν, έβαλα αυτό το θέμα εκείνη την ώρα. Οτι εδώ εγώ 
περιμένω κάθε φορά, το είχα πει και την προηγούμενη φορά, ότι συγκαλούμε όλους αυτούς τους 
ειδικούς από την Πυροσβεστική, από την Περιφέρεια, από το Αστυνομικό Τμήμα, την Πολιτική 
Προστασία του Δήμου μας, την εθελοντική, συγκαλούμε όλο αυτό τον κόσμο για να μιλήσει βάσει 
ενός σχεδίου. Το είπα και την πρώτη φορά και το είπα και τώρα.  
 Στις 29 Απριλίου, λοιπόν, εγώ έκανα λόγο, ανέφερα για τον Ιόλαο. Εγώ τι πληροφορία είχα 
που τώρα το έβγαλε ο Χαρδαλιάς και σε 15 μέρες το ζήτησε; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Μην με διακόπτετε, Δήμαρχε, μην με διακόπτετε!  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είχε βγει στις 29/4, λέτε ψέματα! 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εγώ γιατί το είπα; Την επιφοίτηση είχα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 29/4 δεν το είχε στείλει ο Χαρδαλιάς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ λοιπόν είχα την επιφοίτηση. Εγώ είχα την επιφοίτηση. Αυτό μας λέει ο 
Δήμαρχος. Λοιπόν, ο Δήμαρχος συνεχώς απαντάει αυτά που θέλει εκείνος να απαντήσει. Δεν 
απάντησε σε τίποτα απ' όλα τα σημεία που βάλαμε και θεωρώ ότι κάτι παραπάνω από γελοίο αυτή τη 
στιγμή, όταν φέρνει μία εισήγηση 150 σελίδων, έχει γίνει ήδη Συντονιστικό ενάμιση μήνα πριν, 
είμαστε ήδη ένα μήνα μέσα στην αντιπυρική, τώρα να ζητάει από την αντιπολίτευση πέντε 
προτάσεις. Το θεωρώ απαράδεκτο ακόμα και να το λέει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, κλείνει το θέμα, θα πάρετε το λόγο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα της φέρω εδώ να της δείξω αυτά που ζητάει. Γιατί τα είπαμε όταν κάναμε την 
τηλεδιάσκεψη μετά τη συνεδρίαση, της τα έδειξα, τα είχα μπροστά μου τα σχέδια όλα κάθε χρόνο 
που βγάζουμε και της τα έδειξα της κας Χαμηλοθώρη. Μάλλον δεν το θυμάται, δεν θέλει να το 
θυμάται, θα τα φέρει τώρα... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είναι σχέδια... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι σχέδια; Ο Ξενοκράτης δεν είναι σχέδιο; Τι είναι; Ο Ξενοκράτης δεν είναι 
σχέδιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, όπως πριν δεν κάνατε διάλογο, δεν κάνουμε και τώρα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευτυχώς λοιπόν που είμαστε εμείς κι έχουμε αυτά τα σχέδια, γιατί εσείς μάλλον δεν 
θα είχατε τίποτα, γιατί δεν προτείνετε τίποτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ όμως μπορώ να πάω σε ψηφοφορία. Λοιπόν, ψηφοφορία. 
 Ποιοι ψηφίζουν κατά; Κατά ψηφίζει ο κ. Ρεμούνδος, η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. Ποιοι 
ψηφίζουν λευκό; Κανείς. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 Τα σχέδια είναι σε εκκρεμότητα για να έρθουν και μπαίνω στο θέμα 5 εγώ. Στο θέμα 4.  
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 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) - Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με το 
Ν. 4683/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, εσείς θα το εισηγηθείτε το θέμα 4. Είναι γνωστό θέμα βέβαια.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, αν μου δίνετε το λόγο, μια και τον πήρα μετά από 
πέντε ώρες, που αυτό σημαίνει οτι κάτι πάει λάθος και στραβά σ' αυτό το βασίλειο της Δανιμαρκίας. 
Πέντε ώρες βρισκόμαστε εδώ και ένας δημοτικός σύμβουλος ζήτησε για ένα λεπτό να πάρει το λόγο 
και τόσο εσείς όσο και ο Δήμαρχος αρνηθήκατε και μετά εν είδει χατιριού προσπαθήσατε να μου τον 
δώσετε, ενώ κάθομαι πέντε ώρες εδώ και παρακολουθώ αμίλητη όλα αυτά τα οποία γίνονται, 
σημαίνει ότι κάτι πηγαίνει στραβά. Δεν έχει τηρηθεί καμία τυπική διαδικασία, δεν έχουν τηρηθεί οι 
χρόνοι και ως επί το πλείστον θεωρώ ότι και οι εισηγήσεις, επειδή βιάζεστε και δεν πρέπει να τις 
πούμε και να τοποθετηθούμε, τις έχετε διαβάσει, αγαπητοί συνάδελφοι. Κάντε εσείς τις 
παρατηρήσεις σας και εμείς άμα τύχει θα σας απαντήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ προσωπικά, για το δικό μου το κομμάτι - εγώ δεν σας διέκοψα. Εγώ προσωπικά 
τηρώ πάντα τη σειρά και τα θέματα το ποιος έχει ζητήσει το λόγο. Είπα για το Πολεοδομικό τέσσερις 
φορές ότι οποιος δεν πάρει πρωτολογία δεν θα πάρει δευτερολογία, έχω χαριστεί άπειρες φορές σε 
όλους, ειδικά στο Πολεοδομικό το δήλωσα τέσσερις φορές και σας είπα να πάρετε και το λόγο. 
Τώρα, δεν ξέρω, σας βγήκε η κούραση, σας βγήκε κάτι; Εντάξει, δεν καταλαβαίνω εγώ το κρεσέντο 
το τελευταίο, αλλά εντάξει. Κατηγορείτε ότι δεν δουλεύει το Δημοτικό Συμβούλιο, ότι δεν τηρείται 
τίποτα, ότι δεν... το 'να τ' άλλο. Εντάξει, εγώ δεν αντιλέγω, όλοι μπορεί να είμαστε έτσι, αλλά εσείς 
προσωπικά, κα Τσικρικώνη, όπου έχω και πολύ ιδιαίτερη και καλή σχέση μαζί σας εγώ προσωπικά, 
δεν μπορεί να μου λέτε εμένα ότι δεν σας δίνω το λόγο. Και σας είπαμε, πάρτε τον. Τώρα, εάν εσείς 
δεν θέλατε από εγωισμό να τον πάρετε, δεν φταίω εγώ σ' αυτό, εντάξει; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να πω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, αν θέλετε να πείτε, να δώσω στον Δήμαρχο να πει κι αυτός τη δικιά του 
άποψη;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να πει κι ο Δήμαρχος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει; Δήμαρχε. 
 ------------------------ 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, επειδή δεν συνηθίζω να ψεύδομαι, οπότε έχει απόλυτο δίκιο η κα 
Χαμηλοθώρη ότι η συνεδρίαση, θυμάται 29/4, υποθέτω το έχει τσεκάρει ότι έγινε η συνεδρίαση του 
ΣΤΟ, σίγουρα θα έγινε πριν την αντιπυρική, η αντιπυρική ξεκινάει 1η Μαϊου, άρα σίγουρα έγινε τον 
Απρίλιο. Τον Απρίλιο λοιπόν, αφού έφυγα εγώ από τη συνεδρίαση, γιατί έπρεπε να πάω στην ΚΕΔΕ ή 
στο ... δεν ξέρω, κάπου είχα εν πάση περιπτώσει κάποια άλλη συνεδρίαση και ζήτησα συγγνώμη, ότι 
έπρεπε να μπω σε άλλο πάνελ τηλεδιασκέψεων. Αφού έφυγα, λοιπόν, τους έκανε ερώτηση, έχουμε 
σχέδιο; Εκείνη την ώρα ο κ. Πετράκης, ο κ. Θεοχάρης, δεν ξέρω, δεν της απαντήσανε ότι κάθε 
χρονο ο Δήμος μας βγάζει τοπικό σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών, τα οποία σας τα έδειξα, 
του '20, του '19, του '18, του '17, του '16, του '15, όσο είμαι εγώ Δήμαρχος τουλάχιστον τα έχω, τα 
οποία έχει τα πάντα μέσα γραμμένα το πώς αντιμετωπίζουμε. Λοιπόν, σχέδιο είπε τότε η κυρία... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για τον Ιόλαο είπα, για τον Ιόλαο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ολοκληρώσω και μετά να πείτε ό,τι θέλετε, αν σας δώσει το λόγο ο Πρόεδρος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε το θέμα, Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει τελειώσει, κ. Πρόεδρε, γιατί 29 Απριλίου η κα Χαμηλοθώρη ζητάει σχέδιο. 
Τώρα, εάν είπε Ιόλαος, εγώ λέω ότι δεν είπε Ιόλαος αλλά μπορεί και να το είπε. Λοιπόν, και το ημέιλ, 
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κατεπείγον ημέιλ 12/5, σημειώστε για να με διαψεύσετε, αριθμός πρωτοκόλλου 411, 12 Μαϊου 
επαναλαμβάνω με αριθμό πρωτοκόλλου 411, έρχεται από τη Διεύθυνση Πολιτιστικής Προστασίας 
κατεπείγον για πρώτη φορά το πρότυπο σχέδιο του Ιόλαου στους Δήμους. Να σας διαβάσω τι λέει; 
Αποστολή εγγράφου της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας που αφορά την έκδοση 
πρότυπου υποδείγματος Σχέδιο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών εξ αιτίας δασικών πυρκαγιών  για 
τη σύνταξη σχεδίων.  Αρα, μην κοροϊδευόμαστε εδώ μέσα γιατί δυστυχώς υπάρχουν πρακτικά, 
υπάρχουν ημέιλ, υπάρχουν πρωτόκολλα, το πώς έρχονται και το πώς γίνονται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, εντάξει. Τώρα το θέμα έχει τελειώσει. Ο Δήμαρχος πήρε το λόγο, μίλησε γι' 
αυτό, το θέμα είναι τελειωμένο. Τώρα θέλετε να πάρετε εσείς το λόγο, εντάξει, δεν μπορώ να μην 
σας τον δώσω αλλά κανονικά τώρα αυτό δεν ξέρω αν πρέπει να γραφτούν και στα πρακτικά. Εχει 
τελειώσει το θέμα. Είναι πιο πολύ δηλαδή για το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Παρακαλώ, κα Χαμηλοθώρη, πείτε αλλά έχει τελειώσει το θέμα. Δεν θα γραφτούν στα 
πρακτικά, απλά είναι για την ενημέρωση εδώ πέρα και γι' αυτούς που βλέπουν.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, όταν δίνετε το λόγο στον Δήμαρχο να μιλήσει σε ένα θέμα, για το 
προηγούμενο θέμα και αναφέρεται και συγκεκριμένα σε άτομο, θα πρέπει να ξέρετε ότι θα μπορώ να 
μιλήσω κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Τελειώνετε κι εσείς, δυο λεπτά μίλησε, να το λήξουμε τώρα. Γιατί 
σήμερα το πήγαμε χαλαρά, το πήγαμε έτσι και τώρα στο τέλος πάλι πάμε να το ...  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, ακόμα κι αυτό να είναι, το πήρε 12 Μαϊου ο Δήμαρχος, δεν έχω καμία 
αντίρρηση. Σήμερα έχουμε 17 Ιουνίου, πρώτον. Δεύτερον, εγώ δεν το είπα με καμία κακή διάθεση 
εκείνη την ημέρα. Το είπα ίσα ίσα ότι έχω την πληροφορία, πρέπει να το κάνουμε και να είμαστε 
έτοιμοι, έτσι ώστε από 29-30 Απριλίου στις 12 Μαϊου ή όποτε έσκαγε να ήμασταν έτοιμοι και να μην 
πηγαίναμε ένα μήνα μετά την αντιπυρική, έτσι; Αυτό είπα εγώ εκείνη την ώρα και είπα Ιόλαος και 
μου απάντησε ο κύριος της ΔΑΠΑΧΟ, δεν θυμάμαι το όνομά του.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Να το διαβάσω πάλι: 
 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. (Συνέχεια) 
 
Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 
(Π.Ν.Π.) - Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με το 
Ν. 4683/2020 σχετικά με τις συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εχει αποσταλεί εισήγηση, πρόκειται, με πολύ λίγα λόγια, έτσι επιγραμματικά για να 
ακουστεί, να πούμε ότι πρόκειται για τις πρωτοβουλίες και τις προτάσεις που κάνει η Δημοτική Αρχή 
προκειμένου να λύσει το οποιοδήποτε πρόβλημα έχει παρουσιαστεί στους διάφορους επαγγελματίες 
του Δήμου μας, οι οποίοι τυχαίνουν να μισθώνουν ακίνητα του Δήμου ή των Νομικών Προσώπων. 
Προκειμένου λοιπόν να βρει κάποιες ευεργετικές κινήσεις προκειμένου να  τους διευκολύνει, 
προχωρά και προτείνει στο Δημοτικό Συμβούλιο τα εξής: 
 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μισθωμένα 
ακίνητα του Δήμου ή Νομικού Προσώπου, να απαλλαγούν από την καταβολή μέρους του μηνιαίου 
μισθώματος σε ποσοστό 40% για τους μήνες Μάρτιο, Απρίλιο, Μάιο, Ιούνιο του τρέχοντος έτους. 
 Επίσης, το συνολικό ποσό των μισθωμάτων - ορίστε; (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Ποια εισήγηση έχει αλλάξει; Εγώ αυτή... Οχι, όχι, δεν μου ήρθε κάτι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 1 είναι σωστά, μέχρι εδώ είναι σωστά.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ωραία, εντάξει. Αρα, δεν έχει το 2ο σκέλος. Ωραία, εντάξει.  
 Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα σε μισθωμένοα 
ακίνητο του Δήμου ή Νομικού του Προσώπου ή σε κοινόχρηστο χώρο του Δήμου, να απαλλαγούν 
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από την καταβολή μέρους του μηνιαίου μισθώματος σε ποσοστό 40% για τους μήνες Μάρτιο, 
Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους. Η παραπάνω ρύθμιση δεν εφαρμόζεται στα κυλικεία 
εντός των σχολικών μονάδων και ειδικά για τις μισθώσεις περιπτέρων η ως άνω απαλλαγή να αφορά 
τους μήνες Απρίλιο, Μάιο και Ιούνιο του τρέχοντος έτους. 
 Σας ζητώ συγγνώμη διότι δεν είχα ενημερωθεί για την καινούρια εισήγηση. Οπότε, είναι αυτή 
η κανονική εισήγηση. Εντάξει; (μικρόφωνα εκτός λειτουργίας) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς επειδή το έψαξε ακόμα περισσότερο η Νομική Υπηρεσία, τα περίπτερα όταν 
βγήκε η διάταξη δεν είχαν υπολογίσει τον Μάρτιο. Οπότε, τους εξαιρούμε στη μείωση από το 
Μάρτιο. Ξεκινάει δηλαδή η μείωση για τα περίπτερα από τον Απρίλιο, το Μάιο και τον Ιούνιο. Εγώ, 
αν θέλετε την άποψή μου, δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να κάνουμε και τον Ιούνιο μείωση και στους 
μεν και στους δε, αλλά εν πάση περιπτώσει, αφού το λέει ο νόμος, ν' ακούσουμε το νόμο και να τον 
ακολουθήσουμε. Δηλαδή τα περίπτερα σήμερα τον Ιούνιο, δουλεύουν κανονικότατα. Δεν έχουν 
κάποιο λόγο να τους κάνουμε 40% μείωση. Αλλά αφού το λέει ο νόμος, να ακολουθήσουμε ό,τι λέει 
ο νόμος. Δεύτερον, τα σχολικά κυλικεία. Τα σχολικά κυλικεία δεν είναι σ' αυτό το νόμο, τους εξαιρεί 
από τις μειώσεις και φυσικά δεν θα πληρώσουν τίποτα γιατί ήταν κλειστά, γιατί πληρώνουν βάσει 
των ημερών λειτουργίας που είναι ανοιχτά. Τα σχολικά κυλικεία μέχρι και σήμερα είναι κλειστά, άρα 
δεν θα πληρώσουν απολύτως τίποτα. Και, τρίτον, δεν παίρνουμε σήμερα απόφαση για διακανονισμό, 
γιατί έτσι κι αλλιώς έχει γίνει η αναστολή πληρωμής τους μέχρι τέλος Αυγούστου, μέχρι τέλη 
Αυγούστου έχει ανασταλεί η πληρωμή αυτών των μισθωμάτων και δεν μπαίνουν πρόστιμα, δεν 
μπαίνουν τόκοι, δεν μπαίνει τίποτα και περιμένουμε από την κυβέρνηση ότι θα βγάλει επίσημα ένα 
νόμο που θα λέει πόσες δόσεις μπορούμε να φτάσουμε. Οπότε, για να μην αδικήσουμε ή 
ευνοήσουμε κάποιον, λέμε ας περιμένουμε κάνα δυο μήνες και θα φέρουμε χωριστά τον 
διακανονισμό. Δεν είναι πρόθεσή μας να μην κάνουμε διακανονισμό, η πρόθεσή μας είναι να κάνουμε 
διακανονισμό σ' αυτούς τους ενοικιαστές του Δήμου, αλλά αφού έχουμε περιθώριο μέχρι τον 
Αύγουστο, να το ξαναφέρουμε και να είμαστε σίγουροι ότι κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει το λόγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή αναφέρατε και τα νομικά πρόσωπα, ήδη εμείς τη Δευτέρα το Νομικό 
πρόσωπο του ΔΟΠΑΠ θα κάνει αντίστοιχη, θα πάρει αντίστοιχη απόφαση και για τους εκμισθωτές 
που έχουν στο ΔΟΠΑΠ. Υπάρχουν πάρα πολλοί, κυλικεία υπάρχουν, αθλητικοί χώροι που 
εκμισθώνονται και θα πάρουμε αντίστοιχη απόφαση σαν την αποψινή. Και θα περιμένουμε κι εμείς 
για τις δόσεις. Ηδη σκοπεύαμε, όπως και ο Δήμος, για 18 δόσεις να αποφασίσουμε. Αλλά τώρα μια 
και όπως είπε ο Δήμαρχος έχει πληροφορία ότι θα υπάρξει νομοθετική ρύθμιση θα περιμένουμε τη 
νομοθετική ρύθμιση. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς σαν δημοτική παράταξη έχουμε σήμερα μια... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα μας πει ο κ. Τούτουζας τι θέλει και θα κάνουμε και ερωτήσεις.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχουμε μια διαφορετική πρόταση που θα την καταθέσουμε και στα πρακτικά του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τούτουζα, στην πρωτολογία μετά. Νόμιζα εγώ ότι θέλατε ερώτηση. Ζητώ 
συγγνώμη.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεν είπατε ερωτήσεις, είπατε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, ζητώ συγγνώμη. Δεν σας είπα κάτι. Παρακαλώ, ερωτήσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να ξέρω ποια είναι τα ακίνητα και για ποια μισθώματα μιλάμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιος θα απαντήσει; Ο Δήμαρχος; Ο Δήμαρχος. Παρακαλώ, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολα τα ακίνητα τα οποία μισθώνει ο Δήμος. Κυλικεία κοιμητηρίων, ανθοπωλεία, καφέ-
αναψυκτήριο στο μεγάλο πάρκο Παπάγου, το κυλικείο εδώ απέναντι που ήταν μόνο για τον Μάρτη 
αν θυμάμαι καλά, τα περίπτερα που μισθώνει ο Δήμος. Αυτά, δεν έχουμε κάτι άλλο. Δεν πιάνουμε, 
γιατί είπαμε η απόφαση είναι για το Δήμο. Από 'κει και πέρα ο ΔΟΠΑΠ, ό,τι μισθώνει ο ΔΟΠΑΠ θα τα 
δει μόνος του ο ΔΟΠΑΠ, με το δικό του Διοικητικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε εμείς να τους 
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κατευθύνουμε στο τι μειώσεις θα γίνουν. Εντάξει; Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις, άλλος; Δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. κ. Τούτουζα, την πρότασή σας, την 
τοποθέτηση. Μετά τον κ. Τούτουζα θέλει κάποιος άλλος τοποθέτηση; Και η κα Χαμηλοθώρη. 
Ευχαριστώ. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς μελετήσαμε τα Δημοτικά Συμβούλια της Κηφισιάς, του Δήμου Σουλίου, του 
Δήμου Αιγάλεω και στο Δήμο της Ελευσίνας και είδαμε ότι σαν Δημοτικά Συμβούλια έχουμε τη 
δυνατότητα να πάρουμε διαφορετικές αποφάσεις εάν θα έχουμε τη διάθεση να βοηθήσουμε τους 
επιχειρηματίες.  
 Οπότε, σαν παράταξη θέλουμε τα μέτρα στήριξης για τις επιχειρήσεις να είναι τα παρακάτω: 
 Αναβολή παράτασης καταβολής του ενιαίου ανταποδοτικού τέλους καθαριότητας και 
φωτισμού των καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος που υπολειτουργούν, έως 31/8/2020.  
 Απαλλαγή από το ενιαίο ανταποδοτικό τέλος καθαριότητας και φωτισμού για τις επιχειρήσεις 
που διέκοψαν τη λειτουργία τους για το χρονικό διάστημα που ισχύουν οι περιορισμοί. 
 Απαλλαγή των μισθωμάτων κυλικείων και αναψυκτηρίων που εκμισθώνει ο Δήμος για το 
διάστημα ολικής παύσης της λειτουργία τους και απαλλαγή των σχολικών κυλικείων, που είπατε κι 
εσείς, από τα μισθώματα για όσο διάστημα παραμένουν κλειστά τα σχολεία. Και θέλουμε να 
ψηφιστεί αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αρκετά κοντά στον κ. Τούτουζα. Κι εμείς θα καταθέταμε παρόμοια πρόταση, όσον 
αφορά κυρίως τα μισθώματα. Εμείς είχαμε κάνει ανακοινώσεις ήδη από τις πρώτες ημέρες του 
lockdown και είχαμε πει είναι πάρα πολύ άδικο οι επιχειρήσεις που από το κράτος αναγκάστηκαν σε 
κλείσιμο να εισπράττονται οποιαδήποτε δημόσια χρήματα αφού με εντολή έκλεισαν και σταμάτησε ο 
κύκλος εργασιών τους.  
 Αρα, λοιπόν, και ο Δήμος δεν μπορεί να εισπράττει εκείνο το διάστημα που ήταν σε 
lockdown, δεν μπορεί να εισπράττει μισθώματα αν πραγματικά θέλουμε να ενισχύσουμε την τοπική 
επιχειρηματικότητα. Αρα, λοιπόν, σ' αυτό το κομμάτι συμφωνούμε με τον κ. Τούτουζα, είναι δηλαδή 
κοινή πρόταση.  
 Θέλω να επανέλθω τώρα, επειδή έχω και λίγο χρόνο, θέλω να επανέλθω στο θέμα αυτό που 
έβαλα στην αρχή, που αφορούσε και τα χρήματα αυτά από τον κορωνοϊό. Θα πρέπει λίγο, κ. 
Δήμαρχε, επειδή έχετε πάρει αρκετά χρήματα, έχω το δικαίωμα να κάνω αυτή την τοποθέτηση, 
επειδή έχετε... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Οχι, εγώ λέω μόνη μου. Παραμιλάω. Παραμιλάω. 
 Λοιπόν, έχετε πάρει 40 χιλιάρικα στην αρχή. Εχετε πάρει άλλα 7,5 χιλιάρικα για τα αδέσποτα, 
εντάξει, αυτά είναι δεσμευμένα θεωρητικά μέχρι στιγμής και έχετε πάρει και άλλα 274 χιλιάρικα. Ολα 
αυτά για να καλύψετε τις ανάγκες τις έκτακτες που προέκυψαν από τον κορωνοϊό. Ακριβώς γι' αυτά 
τα ποσά εγώ μίλησα στην αρχή και είπα ότι τα 3-5 χιλιάρικα που δώσαμε οι Σχολικές Επιτροπές για 
τις απολυμάνσεις κ.λπ., γιατί γι' αυτά δόθηκαν αυτά τα λεφτά, όπως και για τη χασούρα από τα 
μισθώματα και τα δημοτικά τέλη, ότι από αυτά θα έπρεπε και στις Σχολικές Επιτροπές να 
επιστρέψετε τις απολυμάνσεις και τα απολυμαντικά γιατί δεν πρέπει να τα πληρώσουν οι μαθητές και 
βλέπω, έτσι, μία τάση να προσπαθείτε να βγάλετε αυτό που λέμε, έτσι, πολύ λαϊκά, από τη μύγα 
ξύγκι. Γιατί εγώ θα τολμήσω να πω εδώ πέρα ότι και η δημιουργική απασχόληση κόπηκε για 
οικονομικούς λόγους. Γιατί σήμερα με την ερώτηση που σας έκανα για τις κατασκηνώσεις, τους 
όρους τους υγειονομικούς στις ιδιωτικές κατασκηνώσεις τους τηρούν οι ιδιώτες. Αυτό γιατί το 
κόβετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω φυσικά για όλα αυτά τα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με το θέμα 
το οποίο συζητάμε, αγαπητοί συνάδελφοι. 
 Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να λαϊκίζουμε και να λέμε ότι μπορούμε να κάνουμε 100% 
έκπτωση σε ανθρώπους όταν δεν είναι νόμιμο να το κάνουμε. Τυχαία λέτε να  την υπογράφει την 
εισήγηση η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας; Εμείς δεν έχουμε το προνόμιο να θέλουμε να κάνουμε 
τις μειώσεις αυτές πιστεύετε στους ανθρώπους που μισθώνουν ακίνητα στο Δήμο; Βεβαίως και 
θέλουμε. Αλλά η Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου σε συνεργασία με τη Νομική είπε, Δήμαρχε, μην 
πάρετε τέτοια απόφαση. Και να πάρετε τέτοια απόφαση, εμείς δεν θα την δεχθούμε, είναι παράνομη 
απόφαση. Το λένε οι ίδιοι οι υπάλληλοι, το λένε όλοι όσοι γνωρίζουν. 
 Το συζητήσαμε το θέμα στην ΚΕΔΕ. Κάναμε ερωτήματα στο Υπουργείο. Δεν μας ήρθε 
απάντηση να μπορούμε να πάρουμε, να λέει κάντε ό,τι γουστάρετε. Πιέσαμε δέκα φορές τους 
Υπουργούς. Ξέρετε γιατί δεν βγάλανε την απόφαση οι Υπουργοί; Θα ήταν πολύ εύκολο να γράψουν 
μία απόφαση "με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου μπορείτε να απαλλάξετε 100%". Το κάνανε για 
την ισονομία. Γιατί σου λέει, μία επιχείρηση καφετέρια που είναι σε έναν ιδιώτη, θα πληρώσει 60% 
το ενοίκιό της. Η καφετέρια που είναι στο Δήμο δεν θα πληρώσει τίποτα; Αυτό είναι το κράτος 
δικαίου; Αυτό ακριβώς, αυτό κοιτάξανε. Αυτό ακριβώς κοιτάξανε. Ακόμα για να τους βοηθήσουμε, 
είπανε όπου μισθώνετε εσείς, π.χ. το γυμναστήριο που μισθώνει ο κ. Αυγουρόπουλος σαν ΔΟΠΑΠ, 
τον Παιδικό σταθμό που μισθώνει η κα Παρίση, έβγαλε οδηγία το κράτος και λέει να μην γίνουν 
μειώσεις. Εσείς δηλαδή να πληρώσετε κανονικά, να βοηθήσετε τον κόσμο όπου έχετε ενοίκια. 
 Τώρα, εσείς πάρα πολύ ωραία σημειώσατε τα τρία έσοδα που έχουμε πάρει, τις έκτακτες 
επιχορηγήσεις, δεν έχετε σημειώσει τα έξοδα που έχουμε. Είναι σίγουρο ότι όταν θα κάτσει η σκόνη 
που λένε και θα ηρεμήσουν τα πράγματα, τα έξοδα θα είναι πολλαπλάσια. Ηδη έχουμε αρκετά 
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χρήματα σε απολυμάνσεις, σε μάσκες, σε γάντια, σε αντισηπτικά που αγοράζουμε κάθε λίγο και 
λιγάκι, σε φόρμες, έχουμε έξοδα σε προσωπικό, πήραμε 6 άτομα στην καθαριότητα, το γνωρίζετε, 
γιατί πήγαν στα σχολεία με τα οποία το έχετε πάρει αποκοπή. Αρα, λοιπόν, γνωρίζετε ότι εκεί πήγαν. 
Πληρώνουμε για δύο μήνες έξι άτομα στην καθαριότητα. Αρα, τα άτομα της δημιουργικής που θα 
πληρώναμε εν μέρει τα πληρώνουμε στην καθαριότητα. Αρα, δεν είναι θέμα οικονομικό που λέτε η 
δημιουργική. Είναι λάθος αυτό το οποίο λέτε.  
 Λοιπόν, για τις κατασκηνώσεις, σας πληροφορώ ότι οι κατασκηνώσεις θα λειτουργούν με 
τόσο μειωμένο πλέον αριθμό, που δεν θα δεχθούν να πάνε Δήμοι, γιατί παίρνουν πολύ περισσότερα 
χρήματα από τους ιδιώτες. Και, εν πάση περιπτώσει, οι κατασκηνώσεις, τα κριτήρια που βάζαμε είναι 
για όποιον δεν είναι ασφαλισμένος. Δεν έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, κάθε φορά τα λέμε, τα 
ξαναλέμε, πάντα θα μας διαψεύσετε, πάντα δεν ξέρουμε καλά να μετράμε τα νούμερα και πάντα τα 
νούμερα βγαίνουν εκεί που πιστεύουμε κι εκεί που εμείς οριοθετούμε και βάζουμε. 
 Για να κλείσω όμως το θέμα, δεν μπορούμε, αγαπητοί συνάδελφοι, να πάρουμε παραπάνω 
απόφαση. Το γνωρίζουν όλοι τους, κανένας Δήμος μεγάλου επιπέδου δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση. 
Κάποιοι μικροί Δήμοι που έχουν αστεία ενοίκια επιτρέψτε μου να πω, αυτοί το παίξανε καλοί και 
πήραν και για 6 μήνες και για 8 μήνες και για 2. Οπότε, μπορεί να είναι η πρόταση του κ. Τούτουζα 
σε ένα σωστό τόνο, αλλά δεν μπορούμε να την κάνουμε αποδεκτή, γιατί η ίδια η Νομική Υπηρεσία 
μας έχει πει να πάρουμε μόνον μέχρι 60% για τα μισθώματα. Και σας ξαναλέω, βάζουμε και τον 
Ιούνιο μέσα. Τον Ιούνιο τα μαγαζιά λειτουργούν κανονικότατα, έτσι; Και τον Μάρτιο από τις 13 που 
κόπηκε  τον βάζουμε ολόκληρο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δήμαρχε, οι Δήμοι Χαλανδρίου, Κηφισιάς, Σουλίου, Αιγάλεω και Ελευσίνας δεν είναι 
μικροί Δήμοι και έχουν κι αυτοί μισθώματα. Και είναι αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου. Εχω όλες τις 
αποφάσεις τους και μπορώ να περάσω αύριο το πρωί να σας τις δώσω. Είναι μεγάλοι Δήμοι. Εχουν 
πολλά μισθώματα και κάνουν απαλλαγή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούστε να σας πω, επειδή είμαστε, μένουμε όλοι στο ίδιο μέρος. Λοιπόν, τις 
αποφάσεις που έχει βρει ο κ. Τούτουζας ή του τις στείλανε οι ενοικιαστές μας, τις έχουν στείλει σε 
μας πρώτα. Τις στείλανε και πήραμε την απόφαση λοιπόν του Αιγάλεω που λέει ο αγαπητός 
συνάδελφος και σε προκαλώ να τον πάρεις τηλέφωνο τον Δήμαρχο Αιγάλεω αύριο και να τον 
ρωτήσεις. Και αν κάνω λάθος, να μου πεις, Δήμαρχε, έκανες λάθος. Τον πήρα τηλέφωνο και του 
λέω, κάνεις 100% μείωση; Οχι, μου λέει. Στο εμπορικό κατάστημα που έχω χρήματα μου λέει, δεν 
κάνω 100% μείωση. Μα, του λέω, το γράφεις λίγο περίεργα. Οχι, μου λέει, κάνω, δεν έχω τώρα την 
απόφασή μου, κάνει 100% στα κυλικεία λέει, εννοώντας τα κυλικεία των σχολείων, εννοώντας... Δεν 
έχει αυτός κυλικείο σαν κι εμάς, δηλαδή το αναψυκτήριο που έχουμε εμείς, έτσι; Αρα, εγώ λέω και 
διαβεβαιώνω  το Δημοτικό Συμβούλιο, εσείς βεβαίως θα ψηφίσετε, αλλά δεν είναι θέμα το ποιος εδώ 
μέσα θέλει να είναι πιο καλός στους ανθρώπους οι οποίοι νοικιάζουν από το Δήμο χρήματα, έτσι; 
Γιατί ήδη η χασούρα για το Δήμο, υπολογίστε, 40 χιλιάρικα το μήνα έχουμε έσοδα. Αμέσως αμέσως 
με το 40% που κόβουμε είναι 16 χιλιάρικα, κα Χαμηλοθώρη. 16Χ4 είναι 64 χιλιάρικα. Αυτόματα 
δηλαδή μόνο ο Δήμος χάνει 64 χιλιάρικα στους 4 μήνες από τα μισθώματα, χωρίς τα περίπτερα, γιατί 
τα περίπτερα δεν τα θυμάμαι απέξω πόσα είναι για να σας τα πω.  Τα άλλα τα έχω υπολογίσει.  
 Αρα, υπολογίζω ότι μονο από τα μισθώματα θα έχουμε περίπου 100 χιλιάρικα χασούρα. Συν 
200 χιλιάρικα, τα δημοτικά τέλη έχουμε πάρει απόφαση, το ξέρετε όλοι. Εχουμε εξαιρέσει τους 
ανθρώπους να μην πληρώσουν και κάναμε και ηλεκτρονική πλατφόρμα για να το δηλώνουν, να μην 
τους κουράζουμε να έρχονται εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη έχει τοποθέτηση, έχει δευτερολογία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, τριτολογία κάνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δευτερολογία είναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, παραήσασταν καλός, βάλτε χρόνους όμως γιατί θέλουμε 
να τελειώσουμε. Εχει πάει 11 και τέταρτο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρε παιδιά, καθίστε λίγο τώρα. Στο συγκεκριμένο θέμα ζήτησε ο κ. Τούτουζας να κάνει 
την πρότασή του - κ. Ανυφαντή, το είπα και είχε σηκώσει το χέρι μόνον ο κ. Τούτουζας και η κα 
Χαμηλοθώρη. Ειλικρινά. Τι να λέω τώρα, κ. Ανυφαντή; Πρωτολογία, κάθε φορά; Σε κανέναν δεν λέω 
κάθε φορά πρωτολογία. Αν θέλετε να μιλήσετε έτσι, μιλήστε. Δεν έχετε μιλήσει, δεν έχω  πρόβλημα 
να σας δώσω το λόγο. Αλλά δεν ζητήσατε το λόγο. Δεν λέμε κάθε φορά πρωτολογία, έχουμε κάνει 
χίλιες αποφάσεις. Δεν ειναι έτσι, δεν είναι όπως το λέτε.  
 κα Χαμηλοθώρη, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βάλτε χρόνο όμως σας παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η δική μου άποψη... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. κ. Ανυφαντή, θα σας δώσω το λόγο, δεν 
έχω κανένα πρόβλημα, τον έχω δώσει σε όλους. Δεν ζητήσατε το λόγο. Εγώ θα σας τον δώσω. Είστε 
πεπειραμένος σύμβουλος, μη λέτε αν είπα πρωτολογία ή δεν είπα. Δεν είστε κανένα παιδάκι για ν' 
ακούσετε την πρωτολογία ή τη δευτερολογία. Κάνα παιδάκι δεν είστε, είστε πολύ πεπειραμένος. Θα 
τον πάρετε, αλλά μη λέτε τη δικαιολογία αυτή.  
 κα Χαμηλοθώρη, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η γνώμη μου είναι, κ. Πρόεδρε, ότι μακραίνουν πάντα τα συμβούλια, διότι μετά 
από όλους μας μιλάει πάντα ο Δήμαρχος πάρα πολύ χρόνο. Δείτε το λίγο αυτό. Οκέι, Δήμαρχος είναι, 
κι εγώ το καταλαβαίνω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λίγο μιλάω, πολύ λίγο μιλάω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εμείς λίγο μιλάμε όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλου λίγο. Ισα ίσα που με παρατηρεί όλη την ώρα ότι ξεπερνάω, κανείς δεν μιλάει 
λίγο. Εγώ σας αφήνω όλους και πάντα θέλω όλοι να ακούγεστε.  
 Παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, κ. Δήμαρχε, προφανώς και δεν ξέρουμε τα έξοδα του κορωνοϊού, διότι 
σας έχουμε ζητήσει τα excell που οφείλετε να καταθέσετε στο Υπουργείο από τις αρχές, τέλη 
Απριλίου, συγγνώμη, και ακόμη δεν τα έχουμε λάβει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Ανυφαντή, το λόγο. Ο κ. Ανυφαντής έχει το λόγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Είναι πάρα πολύ όμορφο ο Δήμαρχος να εναλλάσσει 
ρόλους. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Δηλαδή, λέει λαϊκιστές κάποιους που φέρνουν μια πρόταση πολύ 
σοβαρή, που υπάρχει και σε άλλους πάρα πολλούς Δήμους της Ελλάδος. Πιο πριν ήταν με το νόμο, 
τώρα το λέει η Υπηρεσία, πριν όμως ο συντελεστής όταν τον είχαμε ψηφίσει τότε ήμασταν πολιτικά 
πρόσωπα τότε, το πήραμε σαν πολιτική απόφαση, τώρα όμως η Υπηρεσία δεν μας αφήνει. 
 κ. Δήμαρχε, ο ρόλος σας είναι, είστε πολιτικό όργανο. Πραγματικά είστε πολιτικό όργανο εδώ 
πέρα, ασκείτε Διοίκηση, δυστυχώς ή ευτυχώς για σας δεν είστε ούτε Οικονομική Υπηρεσία ούτε 
Νομική Υπηρεσία και δεν μπορείτε να κρύβεστε πίσω απ' αυτό. Δυστυχώς για σας. Θέλετε σ' αυτό το 
θέμα να κρυφτείτε. Κρυφτείτε. 
 Τι σας λέμε; Σας λέμε κάτι, ότι την περίοδο της κρίσης όπου ο συνεργάτης σας ο  
Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης πριν μας είπε ότι λόγω εσάς ο κορωνοϊός στον Χολαργό δεν ήρθε, έτσι 
μας είπε και πρέπει να σας πούμε και ευχαριστώ, εγώ θα σας το πω που δεν ήρθε στο Χολαργό ο 
κορωνοϊός και ευτυχώς που εσείς πράξατε, δεν έκανε τίποτα όλη η Ελλάδα, εσείς, ο κ. Πετράκης και 
ο κ. Δήμαρχος. Ετσι είπε πριν, δεν είδα να πείτε κάτι. Αρα, τι λέμε; Λέμε σ' αυτό τον κορωνοϊό που 
εσείς πράξατε και βοηθήσατε όλο εδώ τον κόσμο, δεν έκλεισε, κλείσανε κάποιες επιχειρήσεις. 
Δυστυχώς ή ευτυχώς για σας πρέπει να αναλάβετε τις ευθύνες σας και να μην στέκεστε μόνο στα 
όρια του νόμου. Οι άνθρωποι χάσανε λεφτά, μισθώνουν ακίνητα, είναι σοβαροί επιχειρηματίες ή 
σοβαρά νομικά πρόσωπα θεωρώ, εσείς το κρίνετε αυτό και εμείς ερχόμαστε με μια πρόταση. Δεν 
λαϊκίζουμε, δεν κάνουμε αυτό που θέλετε εσείς να παίξετε αυτό το παιχνίδι και δυστυχώς για σας 
αυτή την απόφαση, αν θέλατε σαν θέμα, έπρεπε να την είχατε φερει από τον Απρίλη και όχι να 
έρχεται τώρα τέλη Ιούνη να μας πείτε ότι τους απαλλάσσετε. Για ποιο λόγο, τους κρατάγατε 
ομήρους; Ο νόμος τι έλεγε τότε; Δεν τα έλεγε αυτά ο νόμος που τα λέει σήμερα η Νομική Υπηρεσία; 
Γιατί δεν την βγάλατε τότε την απόφαση; Τι σας κράταγε και τότε η Νομική Υπηρεσία δεν σας το 
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έδινε; Εγώ δεν το καταλαβαίνω. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, εγώ τώρα θέλω να πω κάτι μόνο, διευκρίνιση προς το σώμα. Η πόλη η 
συγκεκριμένη, λόγω καθημερινής ενασχόλησης με τα θέματα αυτά, η τελευταία διευκρινιστική 
ψηφίστηκε την Κυριακή που πέρασε, που έβαλε και τον Ιούνη μέσα στα μειωμένα μισθώματα. Το 
λέμε συνολικά. Τώρα ψηφίστηκε. Αυτό σας το λέω γιατί απασχολεί όλη την Κοινότητα. Αυτό θέλω 
να το πω γιατί απασχολεί όλη την κοινότητα των μειώσεων.  
 Μου έχει ζητήσει και ο κ. Αυγουρόπουλος. Οχι, θα δώσω και στον Θανάση. Θανάση μου, έλα. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, επειδή σαν Πρόεδρος στον ΔΟΠΑΠ δέχθηκα πολλές πιέσεις από τους 
ενδιαφερόμενους για 100% κάποιοι, κάποιοι 50%, άλλοι 60% και άλλοι 70%, το έψαξα πάρα πολύ 
το θέμα. Μου είπε δικηγόρος, ο οποίος ασχολείται με τα δημοτικά, λέει, αν θα κάνεις έστω και 1% 
παραπάνω στους επιχειρηματίες, όταν θα έρθει ο κατασταλτικός έλεγχος θα το καταλογίσει σε σένα 
τον Πρόεδρο, στον διευθυντή και στον ταμία. Είχαμε σκοπό να κάνουμε περισσότερο. Και γι' αυτό, 
όπως είπε και ο Δήμαρχος προηγουμένως, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται, ενώ κλείσανε από τις 
12 Μαρτίου μέχρι 31 Μαϊου, βάζουν ολόκληρο το Μάρτη και ολόκληρο τον Ιούνιο. Είναι στη 
χασούρα που έχουν είναι κάτι. Μακάρι να μπορούσαμε 100%. Ηδη ο ΔΟΠΑΠ παθαίνει οικονομική 
ζημιά από αυτό εδώ 55.000.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγουρόπουλε, είναι γνωστά αυτά που λέτε, είναι γνωστά.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κι αυτή τη στιγμή εγώ τέλος του χρόνου δεν θα έχω να κλείσω, να πληρώσω 
μισθοδοσία. Δεν θα έχω να πληρώσω μισθοδοσία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι γνωστά αυτά. Ο Δήμαρχος και κλείνουμε. Εκτός κι αν θέλει και η Αντιδήμαρχος 
πάνω στο θέμα να κάνει.. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να τελειώνουμε και να κλείνουμε το θέμα, οι ΠΝΠ που είχαν βγει, για να έχουν 
ισχύ πρέπει να κυρωθούν από τη Βουλή και να πάρουν ΦΕΚ, να γίνουν νόμος. Λοιπόν, ΦΕΚ γίνανε 
αρχές Ιουνίου. 
 Δεύτερον, σας είπα, δεν το καταλάβατε, ρωτήσαμε το Υπουργείο, μπορούμε να κάνουμε 
μειώσεις παραπάνω; Και μας απάντησε το Υπουργείο, όχι, βέβαια. Ακόμα και το 60% που κάνουμε, 
ακόμα και το 60% που κάνουμε επειδή δεν είναι 100% εμπορικές μισθώσεις οι δικές μας, είναι έτσι κι 
έτσι αν είμαστε 100% νόμιμοι. Εγώ το λέω.  
 Αρα, το να θέλουμε απλά να μειώσουμε τα χρήματα του Δήμου αυτή τη στιγμή, αυτό εσείς 
προφανώς δεν είστε στη Διοίκηση, για ποιο λόγο να θέλετε να χαρίσετε χρήματα, να το παίξετε 
καλοί, καλά το είπα, έτσι είναι. Λοιπόν, δεν πατάτε σε καμία διάταξη νόμου. Πέστε μου βάσει ποιας 
διάταξης νόμου μπορούμε να κάνουμε 100% μείωση. Γιατί εγώ για το 60% που σας φέρνει η Νομική 
Υπηρεσία και το υπογράφει η Νομική Υπηρεσία λέμε βάσει ποιας διάταξης. Πέστε μου εσείς η 
πρόταση που κάνετε βάσει ποιας διάταξης. Επειδή το έκανε το Χαλάνδρι, η Κηφισιά ενδεχομένως, 
δεν τις έχω δει τις αποφάσεις, είναι πολύ πρόσφατες φαίνεται και δεν έχω δει τι γράφουν, αλλά είναι 
σίγουρο ότι είναι έωλες και παράτυπες. Εγώ έτσι πιστεύω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ψηφοφορία; Πείτε και δευτερολογία. Εντάξει, πείτε την τώρα. 
Βέβαια, μετά μπορεί να μιλήσει και ο Δήμαρχος, ε; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εννοείται, Δήμαρχος είναι, ό,τι θέλει κάνει.  
 κ. Δήμαρχε, οι ΠΝΠ ψηφίζονται την ίδια μέρα και κυρώνονται από τη Βουλή την ίδια μέρα, γι' 
αυτό είναι Πράξεις Νομοθετικού Περιεχομένου. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
 Μπορώ να μιλήσω; Θέλετε να μιλήσετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε, μιλήστε. Μιλήστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα λες, Γιώργο, πράγματα που είναι λάθος; Μα λες πράγματα που δεν ισχύουν!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανυφαντή, πάμε, πάμε. Ο κ. Ανυφαντής έχει το λόγο. Δεν θέλετε να πάρετε το 
λόγο; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Είναι ντροπή να μιλάει ο Δήμαρχος τρεις ώρες, είναι ντροπή αυτό το πράγμα και να 
διακόπτει κάποιον.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεν θα πάρετε το λόγο;  
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ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, μιλάω, δεν μιλάω;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κρατήσετε τη διαδικασία; Πάρτε του το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έχει δευτερολογία. Δεν μπορώ. Εχει δευτερολογία. (παρεμβάσεις εκτός 
μικροφώνου-διάλογοι)  
 κ. Δήμαρχε, παρακαλώ!  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εδώ δεν έχουμε συντελεστή δόμησης, δεν το ψηφίσαμε το '14! Εδώ έχουμε άλλα 
πράγματα, κ. Δήμαρχε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να τα πείτε έξω; Βλέπω ότι είστε... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, εγώ δεν βγήκα έξω. Αυτός βγήκε έξω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πάμε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, είναι απλό το θέμα. Ενας Δήμαρχος 55% πρέπει να αναλαμβάνει 
τις πολιτικές του ευθύνες. Αν θέλαμε διαχειριστή Δήμαρχο που να πηγαίνει με το νόμο, πολύ 
ευχαρίστως, καλά κάνανε και τον ψηφίσανε. Ο Δήμαρχος πρέπει να αναλαμβάνει και τις πολιτικές 
του ευθύνες και ειδικά σε περιόδους κορωνοϊού, σε έκτακτες περιόδους κρίσης. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω για να κλείσω, επειδή όταν ξέρω κάτι μου αρέσει 
να βοηθάω πάντα τη συζήτηση και να είναι και πάντα, δεν μεροληπτώ καθόλου και δεν έχεις λόγο 
αυτό που σου λέω εγώ να μην το δεχθείς, η ΠΝΠ ψηφίστηκε την προηγούμενη Παρασκευή. Για 
όλους. Η ΠΝΠ ψηφίστηκε, οποιαδήποτε μείωση σε μίσθωμα από τον οποιονδήποτε, την 
προηγούμενη Παρασκευή. Κι επειδή το κράτος φοβάται ότι σ' αυτό το πράγμα θα πάνε να ευνοηθούν 
πολλοί, χωρίς να πρέπει να ευνοηθούν, έκανε και κάτι άλλο. Γι' αυτό έβγαλε την τροποποιητική. 
Εκτός από τους ΚΑΔ, τους είχε προσδιορίσει στην πρώτη ΠΝΠ. Η τελευταία, θες λίγο να ακούσεις; 
Εγώ το λέω για όλους αυτό. Και επίσης, επιβάλλει και στο Δήμο, δεν ξέρω αν σας έχουν ενημερώσει 
Δήμαρχε οι Οικονομικές σας Υπηρεσίες, έως τις 22 Ιουνίου πρέπει να κάνει και ο Δήμος δήλωση για 
ποιους είναι η μείωση, διότι πρέπει το κράτος να τσεκάρει και  το μισθωτή και τον εκμισθωτή. Αυτό 
δεν το είχε πει στην αρχική ΠΝΠ. Εγώ προσπαθώ πάντα να βοηθάω, όταν έχω τη γνώση κάπου, 
ξέρετε, την έχω κι όταν λέω κάτι είμαι σίγουρος 100%. Εντάξει;  
 Λοιπόν, μα δεν πάμε με την αρχική. Με την τελευταία πάμε. Η αρχική ΠΝΠ προέβλεπε δύο 
μήνες. Η τελευταία προβλέπει τέσσερις. Αρα, καλά έκανε και περίμενε. Μα με την αρχική θα πήγαινε; 
Αφού είπε το κράτος θα βγάλω κι άλλη ΠΝΠ. Δεν γίνεται αυτό το θέμα. Μα το κράτος ακολούθησε ο 
Δήμος, τι έπρεπε να ακολουθήσει; Δεν έχει δηλαδή αυτό λογική.  
 Λοιπόν, ψηφοφορία. Τι θέλετε, κ. Πετράκη; Πείτε κι εσείς, επί προσωπικού. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Λοιπόν, να τονίσω ότι, κ. Πρόεδρε, μια δήλωση. Δεν είμαι πολιτικάντης και πήρα 802 
ψήφους από την προηγούμενη δουλειά που έκανα. Κάποιοι άλλοι που κατεβήκανε και είχαν κατέβει 
και χρόνια και το παίζουν και πολιτικοί και κουνάνε το δάχτυλο στον κ. Πετράκη και στον κάθε κ. 
Πετράκη, πήρανε 470 και έχουν ένα site που τους βγάζει πρώτους.  
 Λοιπόν, να δηλώσω εδώ ότι όποιος ξαναασχοληθεί με τον κ. Πετράκη θα τον βρει μπροστά 
του.   
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εκτοξεύονται απειλές εδώ μέσα;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αυτό είναι απειλή; κ. Πρόεδρε, είναι απειλή; Συγγνώμη, επί προσωπικού. Εγώ 
ανέφερα τον κ. Πετράκη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, δεν υπάρχει αυτό! Αυτό δεν υπάρχει!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω κάτι; Τώρα κάνετε αυτό που σας κάνει καμιά φορά ο Δήμαρχος ...  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Πότε έχω απειλήσει εγώ; Εγώ πότε έχω απειλήσει; (Μικρόφωνα εκτός λειτουργίας) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασ' το, είπε τους σταυρούς του, είναι προσωπικό. Χρήστο, σε παρακαλώ! 
 Ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ο κ. Πετράκης σήμερα, για τους δικούς του λόγους, ειρωνεύεται εξ αρχής. Μας είπε 
για τον covid και συγχαρητήρια στο Δήμαρχο. Βέβαια, ξέχασε ότι όταν ο Δήμαρχος είχε το covid μες 
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στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού ήμασταν όλες οι παρατάξεις μαζί του. Ο Δήμαρχος ήξερε να εκτιμάει. 
Ο κ. Πετράκης τώρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαρίστησε γι' αυτό, πάντως. Και σε τηλεδιάσκεψη και παντού. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Βεβαίως, είπα ο Δήμαρχος ήξερε να εκτιμάει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λέω ως Πρόεδρος εγώ. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ο κ. Πετράκης μας εμφάνισε ότι όλοι οι άλλοι είμαστε μαριονέτες. Ολοι είμαστε 
μαριονέτες.  
 Δεύτερον, ότι πήρε 802 σταυρούς εμένα προσωπικά δεν μου λέει κάτι. Είναι μία η άλλη. Εκεί 
που ήταν πήρε εκεί. Αν θα πήγαινε αλλού, μπορεί και να μην έπαιρνε και τίποτα. Οπότε να μην κρίνει 
εξ ιδίων τα αλλότρια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, ο κ. Ανυφαντής έχει το λόγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, το προσωπικό στοιχειοθετείται γιατί ο κ. Πετράκης πήρε το λόγο επι 
προσωπικού. Εγώ μίλησα για τον κ. Πετράκη. Αρα, όταν μιλάει επι προσωπικού και ανταπαντάει σε 
προσωπικό, σημαίνει ότι αναφέρεται σε μένα.  
 Λοιπόν, ή θα ανακαλέσει ο κ. Πετράκης αυτό τον εκβιασμό ότι "θα τον βρω μπροστά μου", 
θα ανακαλέσει πρώτα αυτό, θα ανακαλέσει δεύτερον ότι έχω site γιατί δεν έχω site και να το 
αποδείξει αυτό που λέει, γιατί αύριο το πρωί αν δεν το αποδείξει εγώ θα προσφύγω και τρίτον, εάν 
δεν το ανακαλέσει δυστυχώς, δυστυχώς, ρίχνετε το επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου πάρα πάρα 
πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν γίνει χειρότερα.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν με πειράζει. Αυτό είναι δικό σας πρόβλημα. Δυστυχώς, ή θα το ανακαλέσει ή 
αύριο το πρωί... Και να σας πω κάτι; 802, ας παίρνει και 10.002. Δικό του δικαίωμα. Μπράβο του. 
Την άλλη φορά του ελπίζω να βγει πρώτος σε όλη την περιοχή! Εγώ, έτσι; Και στην Αγία 
Παρασκευή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανυφαντή, επειδή εγώ πάντα - ε, τώρα αφήστε με να μιλήσω! Εσείς θέλετε όλοι! 
Επειδή εγώ πάντα βάζω την τάξη και έχει γίνει με συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους που τους 
έχω ανακαλέσει απο την αρχή της συνεδρίασης τρεις τέσσερις φορές, τι θα πω εγώ ως Πρόεδρος. 
 Ο κ. Πετράκης είπε ότι σας βγάζει κάποιο site. Δεν είπε ότι έχετε site. Θέλω να διευκρινίσει 
ότι το "θα σας βρει μπροστά του", δεν είναι απειλή, δεν εννοήσατε κάποια απειλή, κ. Πετράκη. 
Εννοήσατε κάποιο ένδικο μέσο κατάλαβα εγώ. Μιλήστε κ. Πετράκη, γιατί αυτό που λέει... Ναι, πείτε 
το, αυτό το "θα σας βρει...", διευκρινίστε το, παρακαλώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Λοιπόν, επαναλαμβάνω κάποιο site φέρνει τον κ. Ανυφαντή και το λέω τώρα, κάποιο 
site, το Μένουμε Χολαργός λέει ότι ο κ. Υφαντής είναι πρώτος σε πρώτους ψήφους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Υφαντής όχι.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ο Ανυφαντής, ο κ. Ανυφαντής είναι πρώτος σε πρώτους ψήφους. Το λέει το Μένουμε 
Χολαργός. Το αμφισβητεί κανένας;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το άλλο εγώ σας λέω, κ. Πετράκη. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Το ότι θα με βρουν μπροστά τους, επειδή συνέχεια σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο ο 
Πετράκης τρώει μπούλινγκ συνέχεια και από αρκετούς, τους ξέρουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, τι εννοήσατε με το "θα σας βρει μπροστά του";  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αν θα το συνεχίσουν αυτό το πράγμα θα με βρουν και δικαστικά μπροστά τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ήθελα. Αρα, το έκλεισε αυτό, εννοεί δικαστικά, δεν εννοεί κάποια απειλή.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Θα ανακαλέσει. Θα ανακαλέσει αυτό που είπε ότι έχω site και ότι παίρνω αυτούς 
τους σταυρούς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα το είπε, είπε ότι δεν έχετε site.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μην με βάλετε τώρα... το πάτε εκεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, το διορθώνει. Δεν είπε ότι έχετε site. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Θα ανακαλέσει αυτό που είπε και θα κάνει μια δήλωση. Ας κάνει μια δήλωση. Θα 
ανακαλέσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σου πω, έλα τώρα... Ελα, να τελειώνουμε!  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν θεωρώ ότι ήταν κάτι εγώ και τα ανακαλώ πάντα όλα, τα ξέρετε. Είμαι πολύ 
δίκαιος. Και στο κομμάτι αυτό της απειλής είδατε ότι πήρα προσωπικά εγώ το τέτοιο, όπως και με 
άλλους συναδέλφους άλλες φορές.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, θα συζητήσουμε για το θέμα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσαμε, εσείς έχετε το λόγο, το κλείνετε και τελειώνουμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, κ. Ανυφαντή, να διαβάσετε στη Wikipedia τι είναι οι πράξεις 
νομοθετικού περιεχομένου και να δείτε τι λέει μέσα, για να μην κουράσω το σώμα. Η πράξη 
νομοθετικού περιεχομένου από την ημέρα που το Υπουργικό Συμβούλιο θα την στείλει στον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας και θα κυρωθεί, μέσα σε 40 μέρες πρέπει να μπει στη Βουλή και σε τρεις 
μήνες να ψηφιστεί από τη Βουλή. Αυτή είναι η πράξη νομοθετικού περιεχομένου. 
 Τώρα, στην ουσία του θέματος. Εμείς ψηφίζουμε όπως ακριβώς τα ανέφερε η κα Τσικρικώνη 
τα τρία πράγματα. Αυτό προτείνουμε μάλλον να ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, 60% μείωση 
στα μισθώματα για Μάρτη, Απρίλη, Μάιο, Ιούνιο. 40% μείωση, να πληρώσουν το 60% εννοώ. Να 
πληρώσουν το 60%, 40% μείωση, μείωση στα περίπτερα από τον Απρίλιο μέχρι και τον Ιούνιο, να 
μην πληρώσουν τίποτα τα σχολικά κυλικεία φυσικά και για τον διακανονισμό θα δούμε στην πορεία 
πώς μπορούμε να βοηθήσουμε όλες αυτές τις επιχειρήσεις οι οποίες έχουν πληγεί, να τους 
βοηθήσουμε να κάνουμε όσο μεγαλύτερο διακανονισμό, αφού μας το επιτρέπει και ο νόμος.   
 Αυτή είναι η δική μας πρόταση. Εχω ακούσει και μια πρόταση από τον κ. Τούτουζα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα τις βάλουμε. Είναι κοινή με της κας Χαμηλοθώρη, είπατε ότι συμπίπτει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συμπίπτει στο δεύτερο κομμάτι, αλλά νομίζω ότι το πρώτο το έχουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι διαφορετικές; Τρεις θα βάλω; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το πρώτο κομμάτι του κ. Τούτουζα, αν δεν κάνω λάθος, το έχουμε ψηφίσει. Δεν 
έχουμε ψηφίσει την απαλλαγή των τελών;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τα δύο πρώτα τα έχουμε ψηφίσει, τα έχουμε ήδη ψηφίσει. Αρα, λοιπόν, η 
πρόταση η κοινή η δική μας και του κ. Τούτουζα αφορά στην πλήρη απαλλαγή των μισθωμάτων 
κατά τη διάρκεια του lockdown. Αυτή δεν είναι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, έχω δύο προτάσεις. Μισό λεπτό, θέλω και την Αντιδήμαρχο να πει, των 
Οικονομικών. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Θέλω προς επιβεβαίωση όλων αυτών που λέει ο Δήμαρχος, θέλω να σας πω ότι 
ακριβώς και το γεγονός ότι υπήρχε άλλη εισήγηση την οποία είχα εγώ λίγο πριν και άλλη ήρθε τελικά 
και έρχεται από τη Νομική Υπηρεσία, είναι ακριβώς ο προβληματισμός ο οποίος είχαμε αν αυτά τα 
οποία προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι νόμιμα και φυσικά πρέπει να είναι νόμιμα, διότι 
έχουμε ευθύνη σ' αυτά που σας φέρνουμε να ψηφίσετε, διότι αν ψηφίσουμε κάτι παράνομο θα έχετε 
ευθύνη όλοι όσοι το έχετε ψηφίσει, οπότε ακριβώς γι' αυτό το λόγο πήγε ξανά στη Νομική Υπηρεσία 
η αρχική εισήγηση, γιατί είχε κάποιες ενστάσεις η Νομική Υπηρεσία πάνω σ' αυτό το θέμα και βγήκε 
η τελική εισήγηση η οποία ήρθε τώρα.  
 Αυτό ακριβώς δείχνει το ότι το παλεύουμε και ότι το ψάχνουμε. Δεν είναι τόσο εύκολο. Ολοι 
θέλουμε να υιοθετήσουμε τέτοια θέματα και να είμαστε πιο ελαστικοί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ειναι εύκολο να παρεκκλίνει κανείς από τη νομολογία του ελληνικού κράτους.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ακριβώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι νομολογία, σας το λέω, δεν είναι δηλαδή κάτι, όλοι θα το θέλαμε. Από τη 
νομολογία δεν μπορείς να παρεκκλίνεις.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Και έχουμε ευθύνη σ' αυτά που σας φέρνουμε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγχωρέστε με, γιατί για μας είναι κρίσιμο. Ισχυρίζεστε, δεν έχω κανένα λόγο να 
αντιδικώ, ότι είναι παράνομο να είναι πάνω από 60%, έτσι; Αυτός είναι ο ισχυρισμός και δεν ακούω 
κάτι άλλο που να λέει ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλα τα πρόσωπα στην Ελλάδα, φυσικά, νομικά, δημόσια, ιδιωτικά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, μισό λεπτό. Λέω για το συγκεκριμένο. Καθίστε για να καταλάβω τι ψηφίζω. Αν 
είναι παράνομο, πώς καλούμαστε να το ψηφίσουμε; Πώς το βάζετε σε ψηφοφορία; Εγώ ρωτάω... 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
72 

ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αν μπορώ, να εξηγήσω την πρότασή μας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγνώμη, κα Χαμηλοθώρη. Ας υποθέσουμε ότι ψηφίζουμε. Εγώ πραγματικά είμαι σε 
ένα δίλημμα γιατί δεν είμαι σίγουρος αν είναι νόμιμο,  θα πάρει μια απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο, 
η οποία είναι παράνομη;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, θα σας πω κάτι επ' αυτού. Ο άνθρωπος ρωτάει κάτι και πρέπει να ξέρει. 
Υπάρχουν φορές που στις δημοτικές θητείες, ανεξαρτήτως Covid, έχουν παρθεί αποφάσεις που μετά 
απο λίγο καιρό έχουν θεωρηθεί παράνομες και έχουν γίνει καταλογισμοί. Δεν σημαίνει αυτό, το 
Δημοτικό Συμβούλιο τη στιγμή που βάζεις μία πρόταση  δεν είναι γνωμοδοτικό όργανο, ούτε έχει τη 
νομική ερμηνεία, ούτε γνωρίζει όλους τους νόμους. Εγώ τώρα τυχαίνει και το συγκεκριμένο το 
γνωρίζω γιατί το αντιμετωπίζω και καθημερινά στη δουλειά μου. Και γι' αυτό είχα χρέος να σας το 
πω και σας λέω κατά 100%. 100% μείωση μπορεί να κάνει μόνον ιδιώτης με ιδιώτη. Εμείς δεν 
είμαστε σε τέτοια κατάσταση. Μόνον ιδιώτης με ιδιώτη που επικρατεί το Ελεύθερο Δίκαιο και υπάρχει 
στις σχέσεις άλλο πράγμα. Στα πρόσωπα του Δημοσίου τέτοιο δεν είναι. Ομως, είναι μια πρόταση κι 
εγώ οφείλω να την βάλω.  Λοιπόν, ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση της Δημοτικής 
Αρχής. Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση του συνδυασμού του κ. Τούτουζα, την πρόταση που είπατε. 
 Λοιπόν, πέρασε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής κατά πλειοψηφία. Ψηφίζει κανείς λευκό; Οχι, 
ωραία. Είχαμε διαφορετικές προτάσεις. Τα ξέρει η Γραμματέας. Ωραία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2019 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με 
την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται, εν τάχει θα σας πω, πρόκειται για το κτίριο της οδού Αγαμέμνονος 4, το 
οποίο χρησιμοποιείται 100%, εξ ολοκλήρου μάλλον, από τα δύο Νομικά μας Πρόσωπα, τον ΔΟΠΑ και 
τον ΔΟΚΜΕΠΑ.  
 Στο συγκεκριμένο κτίριο οι λογαριασμοί τόσο της ΔΕΗ όσο και του φυσικού αερίου 
χρεώνονται στο Δήμο. Ομως, θα πρέπει να γίνει καταλογισμός στα συγκεκριμένα Νομικά Πρόσωπα, 
τόσο το φυσικό αέριο όσο και η ΔΕΗ, προκειμένου τα συγκεκριμένα ποσά τα οποία αφορούν τα 
Νομικά Πρόσωπα σε ό,τι αφορά την κατανάλωση της ΔΕΗ και του φυσικού αερίου να μπορέσουν να 
παρακρατηθούν από την προσεχή επιχορήγηση που θα γίνει στα Νομικά Πρόσωπα.  
 Ο συνολικός λογαριασμός, τόσο του φυσικού αερίου όσο και της ΔΕΗ, για το συγκεκριμένο 
κτίριο ανέρχεται στο ποσό των 24.342,96 ευρώ. Στο ΔΟΚΜΕΠΑ αναλογεί 15.214,35 και στον ΔΟΠΑΠ 
9.128,61.  
 Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τα συγκεκριμένα ποσά να παρακρατηθούν 
από τις προσεχείς επιχορηγήσεις των συγκεκριμένων νομικών προσώπων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ωραία τα είπε η κα Τσικρικώνη, σωστά, είναι θέματα τυπικά αυτά. Ναι, 
παρακαλώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μια ερώτηση. Δεν αμφιβάλλω ότι είναι έτσι αλλά άκουσα πριν τον Θανάση τον 
Αυγουρόπουλο να λέει κάτι που εγώ, έτσι, λίγο σοκαρίστηκα. Οτι εάν συνεχίσουμε έτσι δεν θα 
μπορώ να πληρώσω μισθοδοσία. Οχι, δεν αμφιβάλλω ότι το μετρήσατε. Αρα, εδώ μπαίνει ένα θέμα 
και αυτό θέλω να ρωτήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα επιδοτήσει ο Δήμος. Αν βαρέσει κόκκινο, δεν γίνεται... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καθίστε, καθίστε. Λέμε από τη μία μεριά... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είμαστε υποχρεωμένοι να το κάνουμε αυτό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει, αλλά επιτρέψτε μου, εγώ είμαι απ' αυτούς που διακόπτουν λιγότερο. Υπάρχει 
εδώ, το καταλαβαίνω ότι μάλλον πρέπει να γίνει έτσι, δεν τα ξέρω, αλλά από την άλλη υπάρχει ένα 
ζήτημα. Δηλαδή, από τη μια μεριά και το αποδέχεστε όλοι, λέμε ότι στο τέλος του χρόνου δεν θα 
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έχει λεφτά να πληρώσει, δεν ξέρω γιατί και πώς, είναι μια άλλη συζήτηση και από την άλλη μεριά 
ενώ το δεχόμαστε, την ίδια στιγμή λέμε, κοιτάξτε, πληρώστε τώρα. Γιατί δεν το αφήνετε τότε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε κρατήσει κι εσείς το θέμα; Θέλετε κι εσείς ερώτηση. Τίποτα. Γιατί κάποιος το 
κράτησε. Αρα, πείτε εσείς και πάμε μετά. Η νομολογία. Ελάτε, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν βγήκε ο συγκεκριμένος νόμος που αναφέρει η εισήγηση, αν δείτε κάτω λέει ό,τι 
έχει γίνει μέχρι σήμερα θεωρείται νόμιμο. Αρα, είναι ξεκάθαρα σαν να σου λέει ότι αν δεν κάνεις και 
δεν τα κρατήσεις, το πιο εύκολο είναι μεθαύριο σε έναν κατασταλτικό έλεγχο να καταλογιστούν. Σε 
ποιον θα καταλογιστούν; Οχι στους δημοτικούς συμβούλους, μη φοβάστε, στον ΠΟΥ, λέω, λέω για 
να το καταλάβετε, στον ΠΟΥ. Ποιος είναι ο ΠΟΥ; Ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας. Αρα, 
η ίδια η Οικονομική Υπηρεσία σου λέει αν δεν κάνεις αυτό το θέμα θα έρθει κάποια στιγμή να τα 
καταλογίσεις σε μένα. Γιατί δεν υπογράφει πλέον ούτε Αντιδήμαρχος ούτε Δήμαρχος, μας έχουν 
βγάλει από τις υπογραφές. 
 Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα, δεν είναι 100% σωστό αυτό που ακούστηκε από τον 
Πρόεδρο από του ΔΟΠΑΠ. Ο Δήμος κάθε μέρα λαμβάνει τα ταμειακά διαθέσιμα, γιατί είναι 
υποχρεωμένα τα Νομικά Πρόσωπα να καταθέτουν όπως και ο Δήμος κάθε μήνα αναλυτικά τα 
στοιχεία τους στον κόμβο διαλειτουργικότητας που υπάρχει και βλέπουμε τι ταμειακά υπόλοιπα να 
έχει. Αποκλείεται να τον αφήσουμε να μην έχει χρήματα να πληρώσει. Μην φοβάστε. Εχει πάνω από 
μισό εκατομμύριο σήμερα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν φοβάμαι, αλλά όταν υπάρχει μια δήλωση... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς κι επειδή δεν μου άρεσε η δήλωση γι' αυτό την τοποθετώ στην 
πραγματικότητα, γιατί εν μέρει κάτι πάει να πει ο κ. Αυγουρόπουλος τώρα, αλλά δεν λέει την 
αλήθεια. Σήμερα που συζητάει έχει ταμείο σας λέω πάνω από 500 χιλιάρικα. Εγώ που ξέρω τι ταμείο 
έχουν όλα τα νομικά πρόσωπα. Απλά σου λέει, επειδή πήρε κάποιους υπαλλήλους και θα τους 
πληρώνει αυτός μεθαύριο, από τον Ιούλιο, ότι ενδεχομένως στο τέλος του χρόνου κάπου να μην 
έχω, από τη χασούρα που έχω κι από όλα αυτά, να μου δημιουργηθεί κάποιο πρόβλημα. Εδώ είμαστε 
να το δούμε, όποτε δημιουργηθεί πρόβλημα τον διαβεβαιώνω στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμος θα 
σε καλύψει. Δεν υπάρχει περίπτωση να μείνεις, να μην έχεις να πληρώσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, και ο κ. Κανάκης είναι λογικό που τα αναρωτιέται αυτά γιατί τ' ακούει έτσι και 
σου λέει μήπως μείνει... Εντάξει, εντάξει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ, ακούστε, για να το κλείνω, όταν ρωτάω κάτι μπορεί να ακούγεται αφελές, έτσι; 
Εγώ δεν έχω τις γνώσεις που έχετε εσείς. Αλλά όταν ακούγεται κάτι στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 
είμαστε πολιτικά υποκείμενα, εκ των πραγμάτων πρέπει να ζητάς διευκρινίσεις γιατί δημιουργείται... 
Μα, μας ακούει, ξέρω 'γω, υπάλληλος του ΔΟΠΑΠ, έτσι; Δηλαδή ακούνε και λένε, τώρα τι κάνουν 
αυτοί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, πολύ σωστά κάνατε, δεν είπε κανείς κάτι.  
 Λοιπόν, τα θέματα πλέον είναι τυπικά. Τώρα, μην θέλουμε όλοι σε κάθε κουβέντα να 
πιάνουμε... Δηλαδή, ξέρετε... Δηλαδή, σήμερα, τώρα, να σας πω κάτι; Ξεκινήσαμε καλά... 
(μικρόφωνα εκτός λειτουργίας) 
 Ψηφοφορία. Πάμε. Ομόφωνα; Ωραία, πέρασε ομόφωνα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Εγκριση πρακτικών επιτροπής επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ τυπικό θέμα. Η κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Επειδή και - έφυγε ο κ. Τούτουζας, αλλά όντως είχε ένα δίκιο σχετικά με την 
εισήγηση, δεν είναι πολύ διευκρινιστική, να πω δυο λόγια. Οτι υπάρχει η Επιτροπή επίλυσης 
φορολογικών διαφορών και αμφιβητήσεων, της οποίας τα μέλη είναι: πρόεδρος η κα Σταματάκη, η 
κα Ευφημία Μακαρατζή που είναι η προϊσταμένη των εσόδων και εγώ. Τι κάνει αυτή η συγκεκριμένη 
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επιτροπή; Σ' αυτή την επιτροπή έρχονται, ξέρουμε π.χ. ότι έχουμε τα περίπτερα. Στα περίπτερα 
έχουμε παραχωρήσει κάποιους χώρους γύρω γύρω προκειμένου να έχουν το εμπόρευμά τους. 
Υπάρχουν συγκεκριμένοι χώροι που μισθώνονται με συγκεκριμένο αντίτιμο. Εάν τα περίπτερα αυτά 
παραβούν τον χώρο, υπερβούν μάλλον τον χώρο τον οποίο χρησιμοποιούν, η Τεχνική  Υπηρεσία 
κάνει τακτικούς ελέγχους, το καταγράφει και βάζει πρόστιμο. Εχουν δικαίωμα οι συγκεκριμένοι να 
προσφύγουν με αίτησή τους, με ένστασή τους στο Δήμο και να ζητήσουν μία μείωση του 
συγκεκριμένου προστίμου. Τη δυνατότητα που έχει ο Δήμος είναι τους μειώσει μέχρι 50% εφόσον η 
συγκεκριμένη επιτροπή κρίνει ότι μπορεί να το κάνει.  
 Αυτό έχει γίνει λοιπόν εδώ. Υπάρχουν 16 τέτοιες περιπτώσεις τις οποίες εξέτασε η 
συγκεκριμένη επιτροπή και προέβη στη μείωση των προστίμων. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Ναι, αλλά το λέω, κ. Δήμαρχε... Και μάλιστα ήταν και ο κ. Αυγερινός στην Οικονομική 
Επιτροπή απ' όπου πέρασε και θα μπορούσε να... Αλλά επειδή υπήρξε αυτή η ερώτηση πριν από τον 
κ. Τούτουζα και είπε ότι δεν το ψηφίζει γιατί δεν ξέρει, δεν τον καλύπτει η εισήγηση, είμαι 
υποχρεωμένη να την κάνω με αυτό τον τρόπο.  
 Λοιπόν, είναι 16 τέτοιες περιπτώσεις στις οποίες προβήκαμε σε μείωση 50% του αρχικού 
προστίμου που τους είχε επιβληθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, πάμε.  Παρακαλώ, κ. Αυγερινέ. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Καταρχήν εδώ λέει έγκριση πρακτικών επιτροπής, έτσι; Εμείς δεν τα έχουμε τα 
πρακτικά και γι' αυτό δεν το ψηφίζουμε. Αυτό είχε πει ο κ. Τούτουζας.  
 Και θέλω να κάνω και μία ερώτηση. Τα πρόστιμα στα περίπτερα καθορίζονται βάσει των 
τετραγωνικών που καλύπτουν στο δάπεδο, στο πεζοδρόμιο ή οι τέντες που καλύπτουν; Εχω 
συγκεκριμένο λόγο που το ρωτάω για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. Απλώς θα ήθελα μία απάντηση σ' 
αυτό. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα πρόστιμα τα βάζει ύστερα από αυτοψία που κάνει η Δημοτική Αστυνομία μαζί με 
κάποιον υπάλληλο από την Τεχνική Υπηρεσία, έτσι; Δεν μπορώ να σας πω εγώ τι μετράνε οι 
υπάλληλοι εκεί. Υποθέτω ότι μετράνε ό,τι παραπάνω έχουν καλύψει τα περίπτερα από ψυγεία, όχι 
από τέντες. Από ψυγεία, έτσι; Δηλαδή εμείς τους δίνουμε ένα δικαίωμα 8 και συν 4 τετραγωνικά 
νομίζω και η Ποιότητα Ζωής με απόφαση τους παραχωρεί κάποια άλλα, ό,τι παραπάνω βγαίνει 
παίρνουν πρόστιμο 100%. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία. Ναι, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, εκτιμώ πάρα πολύ το έργο που κάνετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ εσάς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πείτε, ερωτήσεις, τοποθετήσεις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κα Χαμηλοθώρη, δεν θα το λέω, ξέρετε γιατί; Και θα σας πω γιατί. Γιατί δεν 
απευθύνομαι, πρώτον, σε παιδάκια. Απευθύνομαι σε δημοτικούς συμβούλους και έχουμε περάσει ένα 
χρόνο και όλοι ξέρετε όταν θέλετε το λόγο και λέω ανοίγω κατάλογο. Ούτε πρωτολογία, ξέρετε ότι 
κάνουμε, ότι κάνουμε δευτερολογία, το είπα στο Πολεοδομικό δέκα φορές, όταν είναι το κάνετε 
εγκαίρως. Πολλοί πολλές φορές δεν το κάνετε εγκαίρως. Τώρα μπορεί και να κάνατε και να μην το 
είδα εγώ. Δεν έχω πρόβλημα.   
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μα δεν με κοιτάτε, κοιτάτε μόνον από 'κει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά πάρα πολλές φορές όταν κάθεστε εκεί, μετά σηκώνετε το χέρι και μου το έχουν 
πει και πολλοί. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, ποτέ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε το αυτό. Λοιπόν, παρακαλώ, συνεχίστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επίσης, θέλω να πω ότι μην τα πηγαίνουμε τώρα με διαδικασία fast track, γιατί 
είναι πολύ σημαντικά  θέματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το θέμα της γεννήτριας που φοβάμαι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει, τότε να το αναβάλλουμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και φοβάμαι ότι εάν η γεννήτρια πέσει, γι' αυτό το λέω. Μετά δεν θα έχει έρθει το 
ρεύμα. Αυτό λέω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακούστε, η κατάληξη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, σήμερα όμως θέλω να μας καταλάβετε. κ. Τράκα, δεν έχουμε ρεύμα. 
Αν πέσει η γεννήτρια, δεν θέλω να διακόψω τη συνεδρίαση. Προτιμώ να την τελειώσω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αναβάλλετέ την.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα 15 παραστατικά τώρα, για τις διαγραφές; Παρακαλώ, πείτε να τελειώνουμε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είναι και ο εθελοντισμός, είναι και τα δέντρα. Το τι είναι σημαντικό για σας, δεν 
είναι το ίδιο σημαντικό για μας, έτσι; Αυτό να το καταλαβαίνουμε. 
 Λοιπόν, εμείς στο συγκεκριμένο θέμα θα εξουσιοδοτήσουμε όλα τα ΑμεΑ που εμποδίστηκαν 
να περάσουν από τη συγκεκριμένη παράνομη κατάληψη των πεζοδρομίων, που εκινδύνευσαν και 
βγήκαν στο δρόμο ή που παρέμειναν κλεισμένα στο σπίτι τους, όπως και τις μαμάδες, γιαγιάδες, 
πατεράδες, παππούδες που αναγκάστηκαν με το καροτσάκι να βγουν για να πάνε βόλτα τα παιδιά 
τους στο δρόμο που πάλι κινδύνευσαν. Απλά, για να συνειδητοποιούμε, λέω κάτι για να 
συνειδητοποιούμε τι σημαίνει παράνομη κατάληψη πεζοδρομίου. Αρα, απέχουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε ότι θα εξουσιοδοτήσετε; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συμβολικό είναι. Αρα, απέχουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ομόφωνα, πέρασε ομόφωνα το θέμα. Ποιος είπε κατά; Α, έχετε πει κατά, 
συγγνώμη. Μειοψήφησαν - εσείς επειδή απέχετε είναι ομόφωνο. Δεν πιάνεται η ψήφος σας. Γι' αυτό, 
εδώ δεν θυμόμουνα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρέπει να το πείτε για τα πρακτικά, κ. Κουκή, ότι απέχουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, απέχετε. Εντάξει, απέχουν από την ψηφοφορία. Πέρασε κατά πλειοψηφία. 
Μειοψήφησε ο κ. Αυγερινός και η κα Ρετσινιά.  
 
 
 iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.   
 Η σύσταση Εθελοντικής Ομάδας Δήμου Παπάγου-Χολαργού εντάσσεται στο Τμήμα της 
Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικής Ισότητας.  
 Γενικά ο εθελοντισμός όπως ξέρουμε είναι ένας θεσμός παγκόσμια καταξιωμένος και από τον 
ΟΗΕ και από την Ευρωπαϊκή Ενωση, γι' αυτό και στις 5 Δεκεμβρίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα 
του Εθελοντισμού. 
 Θα ήθελα λίγο, έτσι, να πω δυο τρία πράγματα, γιατί θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίος 
θεσμός. Γεννήθηκε από τη στιγμή που κάποιος άνθρωπος ένιωσε την ανάγκη να στηρίξει και να 
αφουγκραστεί το συνάνθρωπό του που ζητούσε βοήθεια και βασικός του πυλώνας είναι, τον 
στηρίζουν δηλαδή, οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν μέσα τους αλτρουισμό, υψηλό αίσθημα ευθύνης, 
προσφοράς και αγάπης. Και ενώ ξεκίνησε από τον έναν άνθρωπο για να βοηθήσει τον άλλον 
άνθρωπο, κατέληξε να επεκταθεί σε πάρα πολλούς τομείς και να εκδηλώσει ενδιαφέρον για το 
περιβάλλον, για τα ζώα και για όλα τα κοινωνικά και πολιτιστικά θέματα. Δίκαια, λοιπόν, 
χαρακτηρίζεται ως κίνημα ψυχής, αλληλεγγύης, αξιοπρέπειας και προσφοράς προς τον συνάνθρωπο. 
Δηλαδή ο εθελοντισμός συμβάλλει στη δημιουργία μιας πιο ανθρώπινης κοινωνίας και η επένδυση 
στον εθελοντισμό αποτελεί επένδυση στην κοινωνική συνοχή. Εχει λοιπόν κοινωνικό πρόσωπο.  
 Αυτό το κοινωνικό του πρόσωπο καταδείχθηκε περίτρανα στην περίοδο που διανύσαμε του 
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κορωνοϊού, οπότε αυτοβούλως έσπευσαν στον Δήμο μας άτομα, τα οποία μαζί με τα διοικητικά 
όργανα βοήθησαν πάρα πάρα πολύ στις έκτακτες ανάγκες αυτής της περιόδου και έτσι κατέστη 
δυνατόν να εξυπηρετηθούν πάρα πολλοί άνθρωποι, οι οποίοι ζητούσαν είδη πρώτης ανάγκης, στις 
διανομές συσσιτίων, τα φάρμακα και όλα αυτά τα οποία ξαφνικά προέκυψαν. Και έτσι λοιπόν και 
γενικά από την τηλεόραση πληροφορηθήκαμε ότι υπήρξε μία σε πανελλαδική κλίμακα διάθεση 
προσφοράς και εθελοντισμού, η οποία επανειλημμένα τονίστηκε από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης.  
 Ο Δήμος μας, λοιπόν, αναγνωρίζοντας αυτή την τεράστια σημασία του εθελοντισμού για τη 
στήριξη της κοινωνίας, εκδηλώνει τη βούλησή του να στηρίξει πρωτοβουλίες εθελοντισμού και 
συστήνει, και προτείνει τη σύσταση ομάδας εθελοντών στο Δήμο με την επωνυμία Ομάδα 
Εθελοντών Δήμου Παπαγου-Χολαργού. Υπεύθυνος της ομάδας αυτής ορίζεται ο καθ' ύλην 
Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού και μέλη της Ομάδας Εθελοντών μπορεί να 
είναι κάτοικοι και δημότες του Δήμου οι οποίοι επιθυμούν να υποβάλλουν κάποια αίτηση, αφού 
βέβαια πρώτα εκδηλωθεί το ενδιαφέρον μέσω του site, δημοσιοποιηθεί το θέμα και γίνει πρόσκληση 
ενδιαφέροντος σε ανθρώπους οι οποίοι επιθυμούν να ενταχθούν σε ομάδες εθελοντισμού. 
 Γι' αυτό το σκοπό, λοιπόν, θα δημιουργηθεί ένα μητρώο εθελοντών στο οποίο θα 
καταγράφονται τα στοιχεία όσων υποβάλλουν αίτηση συμμετοχής σ' αυτη την εθελοντική ομάδα. 
 Η έδρα της Ομάδας Εθελοντών θα είναι στα πλαίσια των διοικητικών ορίων του Δήμου 
Παπάγου-Χολαργού και σκοπός είναι η παροχή μέσω των μελών της υπηρεσιών σε διάφορους τομείς, 
όπως είναι η κοινωνική προστασία, η αλληλεγγύη και κατ' επέκταση η  παιδεία, ο πολιτισμός και 
όποια άλλα θέματα προκύψουν. Και επίσης,  θα ληφθεί υπόψιν και η συμμετοχή των νέων, οι οποίοι 
κατεξοχήν διαπνέονται απο το αίσθημα της εθελοντικής προσφοράς. 
 Ο Δήμος, λοιπόν, δεσμεύεται να συνδράμει με όσα μέσα διαθέτει για την επίτευξη των 
στόχων της Ομάδας Εθελοντών.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Δημητριάδου.  Ο Δήμαρχος θέλει να προσθέσει κάτι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να προσθέσω ότι στο β' κομμάτι της εισήγησης που λέει υπεύθυνος της Ομάδας 
Εθελοντών ορίζεται να είναι Αντιδήμαρχος, το είπε πολύ σωστά η κα Δημητριάδου, έχω κάνει αλλαγή 
εδώ μόλις είδα την εισήγηση, ο υπεύθυνος της Ομάδας Εθελοντών θα ορίζεται με απόφαση 
Δημάρχου. Αρα, ο Δήμαρχος θα ορίζει, γιατί λέω, εξετάζω, μπορεί να μην έχω πάντα Αντιδήμαρχο 
Κοινωνικής Πολιτικής, επειδή το γράφουμε. Μπορεί να έχω, οι Αντιδήμαρχοι αλλάζουν, υπάρχουν ένα 
σωρό αρμοδιότητες που βάζουμε, να μην δεσμεύσουμε εδώ τι θα βάζουμε, θα ορίζεται με απόφαση 
του Δημάρχου. Δηλαδή ο Δήμαρχος όταν θα βγάζει την απόφασή του για τους Αντιδημάρχους θα 
λέει ο τάδε.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Απλά δεν είχα εγώ αυτή τη λεπτομέρεια, γι' αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια, για να μην μπερδευόμαστε, στο ξεκίνημα θα είναι η κα Δημητριάδου βέβαια, 
έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει ζητήσει το λόγο, η κα Σιώτου και η κα Ρετσινιά. κ. Κανάκη, έχετε το 
λόγο. Θέλει άλλος; Οχι, οι τρεις αυτοί. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πολύ πολύ σύντομα και θα κάνω και την έκκληση να επανέλθει το θέμα και θα σας 
εξηγήσω γιατί. Ευγενείς οι σκοποί, καμία αντίρρηση, προσυπογράφει κανένας. Και το λέω μετά λόγου 
γνώσης. 
 Ομως, το να φτιάξει μια εθελοντική ομάδα ένας Δήμος, πρέπει να ξεκαθαρίσουν κάποια 
πράγματα. Εχει παρα πολλή δουλειά. Να σας δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα. Ποιοι 
πιστοποιούνται; Απλά κάποιος που δηλώνει; Ερχομαι λοιπόν εγώ και δηλώνω και χωρίς να δείτε καν 
το ποινικό μου μητρώο για παράδειγμα, τι είμαι εγώ; Για ποιο λόγο έρχομαι; Το δεύτερο που 
υπάρχει, και σας τα λέω γιατί και τα έχω ζήσει και μου λείπει και ο Ρεμούνδος, είναι ένα θέμα που 
μάλλον το ξέρω, αλλά το αντιμετωπίσαμε πολύ έντονα στον Πειραιά ας πούμε με το Βοήθεια στο 
Σπίτι. Πώς μπαίνει ένας εθελοντής στο σπίτι ενός δημότη; Πώς, με ποια πιστοποίηση; Τι ακριβώς 
κάνει εκεί; Και πώς διασφαλίζεται το ότι αύριο ένας ηλικιωμένος, που πήγε με καλή πρόθεση, δεν 
γυρίζει αύριο να πει, μπήκε ο Κανάκης και με έκλεψε; Υπάρχει λοιπόν ένα δεύτερο τέτοιο θέμα. Αρα, 
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έχουμε μια σειρά από ζητήματα. 
 Τρίτον, πρέπει να θυμόμαστε ότι είναι τελείως άλλο πράγμα οι εθελοντικές οργανώσεις που 
ανήκουν σε δομές και είναι άλλο πράγμα ο εθελοντής ενός Δήμου, που ακόμα και στο απλό που 
μαζεύει τα σκουπίδια από το δρόμο, αντιπροσωπεύει τον Δήμο. Δεν αντιπροσωπεύει τον εαυτό του. 
Αρα, οτιδήποτε κάνει και οποιαδήποτε συμπεριφορά έχει αντανάκλαση στο Δήμο, γιατί ο άλλος 
εκείνη την ώρα βλέπει το Δήμο, δεν βλέπει τον εθελοντή.  
 Τέταρτο θέμα, το βάζω πολύ συνοπτικά και θα καταλήξω, δεν θέλω να ... γιατί είναι 
περασμένη η ώρα. Υπάρχουν ζητήματα αστικής ευθύνης, τα οποία δεν έχουν λυθεί ας πούμε. 
Υπάρχουν θέματα ασφάλειας των ίδιων των εθελοντών. Παίρνει λοιπόν ένας να οδηγήσει το 
αυτοκινητάκι για να πάει να πάρει τα φάρμακα,  με όλη την καλή θέληση, και τρακάρει. Ποιος έχει 
την ευθύνη; Μπαίνει ένας, γιατί υπάρχει ένα θέμα και στα Δημοτικά Ιατρεία, ένας εθελοντής τέτοιος 
ο οποίος, υπάρχει μια βλάβη έστω και από λάθος του, έτσι; 'Η στο κοινωνικό φαρμακείο δίνει λάθος 
φάρμακα. Ποιος έχει την ευθύνη; 
 Για όλα αυτά, υπάρχει επίσης ένα θέμα μαύρης εργασίας. Ενα θέμα, οι Δήμοι, όπως όλοι οι 
φορείς, είναι υποχρεωμένοι να κρατάνε ένα μητρώο, πέρα από το να κρατάνε μητρώο εθελοντών, το 
δηλώνουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστά όλα αυτά. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν μπορεί να πάει κάποιος και να είναι κατά δήλωσή του να κάνει πράγματα. Για να μην 
αφήσω και το πολιτικό, είμαι σίγουρος ότι η κα Δημητριάδου δεν .... κάτι τέτοιο, ότι δημιουργείται 
ένα παράλληλο σύστημα που κάποιος μπαίνει στο σπίτι, κάνει διάφορα.  
 Γι' αυτο λέω, επειδή είναι ευγενές, από το νόμο είναι πολλά και μπορώ να σας πω άλλα 
είκοσι, αλλά δεν είναι η ώρα, εγώ προτείνω, θέλω να παρακαλέσω και τον Δήμαρχο στο εξής: αν 
είναι να το ψηφίσουμε επί της αρχής και να δημιουργηθεί μια επιτροπή, στην οποία υπάρχουν 
αρκετοί άνθρωποι και στην πόλη πολλοί και καλοί εθελοντές, όπως και στη ΔΑΠΑΧΟ και άλλοι εδώ, ο 
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας ξέρει πολύ καλά γιατί τα συζητάμε, για να μπορέσουμε να το 
δούμε, μην βιαστούμε γιατί θα το βρούμε μπροστά μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία κ. Κανάκη, ευχαριστώ πολύ. Καταγράφηκαν, εντάξει. Ηταν χρήσιμα 
αυτά. 
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν διαφωνώ σ' αυτά που λέει ο κ. Κανάκης. Βέβαια, θα μπορούσα τα μισά 
ερωτήματα που κάνατε να σας τα απαντήσω. 
 Ουσιαστικά, το θέμα έρχεται γιατί πρώτα απ' όλα έχουμε εδώ και πολλά χρόνια εθελοντές 
στον Πολιτισμό και ιδιαίτερα κατά την λειτουργία του Φεστιβάλ, έχουμε ήδη βιβλίο, μητρώο 
εθελοντών που κάθε χρόνο τους γράφουμε, τους καταγράφουμε, με τη σφραγίδα μας, με όλα μας, 
γιατί ξέρετε, κάποια στιγμή μπήκε η Επιθεώρηση Εργασίας μέσα και δεν υπήρχαν αυτά. Και τα 
φτιάξαμε εκείνη την ώρα, μάλλον λάθος κάνω ότι δεν υπήρχαν, δεν τα είχαμε στο χώρο, τα είχαμε 
στο Δημαρχείο, έτσι; Αλλά, εν πάση περιπτώσει... 
 Αρα, η ιδέα, να το πω έτσι και αυτό το οποίο ήρθε εδώ από την κα Δημητριάδου και την 
Διευθύντρια της Κοινωνικής Πρόνοιας, είναι ακριβώς ότι αφού χρειαζόμαστε τώρα για τον Πολιτισμό 
κάποιους εθελοντές να βοηθήσουν και κυρίως με τα τρόφιμα που μοιράσαμε όλο αυτό το διάστημα 
πάλι είχαμε εθελοντές που βοήθησαν, γιατί να μην τους έχουμε κάπως πιο επίσημα. Σε καμία δουλειά 
δεν θέλουμε ο Δήμος να υποκαταστήσει τη δουλειά που κάνει η ΔΑΠΑΧΟ ή τη δουλειά που κάνει ο 
Φιλοζωικός Σύλλογος Παπάγου ή Οι Φίλοι Παπάγου-Χολαργού. Δηλαδή, μη νομίζει κάποιος ότι εμείς 
ξαφνικά θέλουμε να κάνουμε μια εθελοντική ομάδα η οποία να έχει την ομπρέλλα του Δήμου. Να το 
ξεκαθαρίσω. Θέλουμε να κάνουμε μια εθελοντική ομάδα που να βοηθάει σε διάφορες 
δραστηριότητες που γίνονται του Δήμου με όσο πιο επίσημο και σωστό και νόμιμο τρόπο γίνεται. 
Γιατί όλα αυτά είναι εύλογα. Εδώ ακόμα και οι εθελοντές της ΔΑΠΑΧΟ για να οδηγήσουν αυτοκίνητα, 
τελευταία καταφέραμε και το περάσανε σε κάτι νομοσχέδια και μπορούν νόμιμα να τα οδηγούν. 
Παλιά υπήρχε θέμα, δεν μπορούσαν, έτσι;  
 Αρα, εγώ δεν διαφωνώ, αρκεί και η Αντιδήμαρχος που εισηγείται το θέμα να συμφωνήσει ότι 
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να αποφασίσουμε σήμερα ότι ιδρύουμε την Εθελοντική Ομάδα Παπάγου-Χολαργού, έτσι όπως την 
ονομάζουμε και από 'κει και πέρα θα κάνουμε μια επιτροπή, παρακαλώ η κάθε παράταξη αν θέλει να 
στείλει ένα μέλος, πόσοι είστε, τρεις τέσσερις παρατάξεις, θα βάλετε από ένα μέλος, θα βάλω εγώ τα 
υπόλοιπα για να έχουμε την πλειοψηφία και θα το συζητήσουμε το θέμα εκεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Και για μας όπως γνωρίζετε, η αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού της τοπικής 
κοινωνίας, εντάσσεται στον πρώτο άξονα προτεραιότητας του προγράμματός μας Συμμετοχή και 
Δημοκρατία. Και όπως έχουμε εξηγήσει, για το Δήμο μας ο εθελοντισμός θα μπορούσε να αποτελέσει 
βασικό πλεονέκτημα, καθώς διαθέτει πολύ υψηλό, συγκριτικά με τους περισσότερους Δήμους της 
Ελλάδας και της Ευρώπης, πληθυσμό μεταπτυχιακών. Αλλά συνδέεται άμεσα και με την ενεργό 
γήρανση, καθώς τα ποσοστά της τρίτης ηλικίας είναι ιδιαιτέρως υψηλά.  
 Η ουσιαστική όμως ανάπτυξη του εθελοντισμού έχει κάποιες προϋποθέσεις. Δεν γίνεται 
αποσπασματικά ούτε κατ' εντολήν. Ο εθελοντισμός χρειάζεται συνέχεια, συνέπεια και επιμονή. 
Χρειάζεται επιστημονική οργάνωση και πάνω απ' όλα χρειάζεται πεδίο συμμετοχικών διαδικασιών. 
Απαιτείται η τοπική κοινωνία να γίνει κοινωνός των προβλημάτων, να συμμετάσχει στη διαδικασία 
διαμόρφωσης των σχεδιασμών και να αναλάβει ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίησή τους.  
 Δεν μπορείς να φτιάξεις σώμα εθελοντών εάν δεν ανοίξεις διαδικασίες λήψης των αποφάσεων 
και αν δεν ακούσεις τι λέει και τι προτείνει η κοινωνία προφανώς.  
 Μετά έρχεται το επικοινωνιακό κομμάτι, που πρέπει να είναι καλοσχεδιασμένο και συνεχές. 
Δεν μιλάμε δηλαδή για μια αποσπασματική και συγκυριακή δημιουργία ομάδας εθελοντών αλλά για 
ένα ενεργό γραφείο εθελοντισμού με δομές και με συνεχή διαδικασία ανάπτυξης εθελοντισμού.  
 Αφού λοιπόν περάσεις το πρώτο στάδιο της δημοκρατίας και της συμμετοχής, πρέπει ο Δήμος 
να οργανώσει την υποδοχή και την ορθή αξιοποίηση του εθελοντισμού. Να αποκτήσει μια τέτοια 
οργάνωση, ώστε να αξιοποιεί κάθε επιδεξιότητα εθελοντισμού με πολλά αντικείμενα. Να διαθέτει 
περιγράμματα στα αντικείμενα τι ακριβώς κάνουν, να διαθέτει δομές, σύστημα εκπαίδευσης, γιατί ο 
εθελοντής πάνω απ' όλα πρέπει να έχει εξασφαλισμένη την υγιεινή και την ασφάλεια και πρέπει να 
νιώθει ότι κάνει κάτι ουσιαστικό και ότι το κάνει και σωστά. 
 Στη διαδικασία αυτή οι εθελοντές πρέπει να διαθέτουν τη δυνατότητα της πρωτοβουλίας και 
της αυτενέργειας. Χρειάζεται δηλαδή η ανάπτυξη μια πραγματική εταιρική σχέση. Σ' αυτό το στάδιο 
πολύ σημαντικό είναι και ο εξοπλισμός. Ο εθελοντής πρέπει να αισθάνεται ότι του παρέχεται ο 
εξοπλισμός, ώστε με τις δυνάμεις του να έχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.  
 Η αξιοποίηση των προγραμμάτων και των χρηματοδοτικών ενισχύσεων, της δικτύωσης και 
της ανταλλαγής εμπειριών είναι θεμελιώδεις για την ανάπτυξη του εθελοντισμού. 
 Το τρίτο στάδιο που έχει να κάνει πολύ και με την ενεργό γήρανση, είναι τα κίνητρα και η 
ανταμοιβή του εθελοντή. Ο εθελοντής αφού δεν πληρώνεται, πρέπει να αντιλαμβάνεται ότι η 
κοινωνία αναγνωρίζει την προσφορά του, είτε με ηθική αναγνώριση είτε με άυλη ανταμοιβή είτε με 
πιστοποίηση των υπηρεσιών αλλά και της ποιότητας της δουλειάς του. Ο εθελοντής έχει ανάγκη να 
τροφοδοτείται από κάτι που αναζωογονεί την προσφορά του και την ιδιότητά του. 
 Ολα τα παραπάνω πρέπει να είναι αποτυπωμένα και σε προσβάσιμη μορφή είτε σε ένα site 
είτε σε μια πλατφόρμα από το Δήμο. 
 Τέλος, ο εθελοντισμός δεν μπορεί να είναι αποτέλεσμα της κακής λειτουργίας και οργάνωσης 
του Δήμου, συμφωνούμε νομίζω όλοι σ' αυτό, ούτε να παρέχει υπηρεσίες για τις οποίες πληρώνει ο 
φορολογούμενος πολίτης. Ο εθελοντισμός αναπτύσσεται πάνω στη βάση της περαιτέρω αξιοποίησης 
του ανθρώπινου δυναμικού και της δημιουργικής και ποιοτικής αξιοποίησης του ελεύθερου χρόνου 
των πολιτών. 
 Για μας η αξία του εθελοντισμού δεν είναι η ανάληψη των στοιχειωδών δημόσιων αναγκών, 
αλλά η εκπαιδευτική διαδικασία της καλλιέργειας της αλληλεγγύης, της δημόσιας προσφοράς, της 
εξειδίκευσης, της ανάπτυξης δεσμών γειτονιάς, της κοινωνικότητας και της πρωτοβουλίας. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Σιώτου. Η κα Ρετσινιά και κλείνει το θέμα. Θα κάνετε και 
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δευτερολογία όλοι; Οχι. Θέλετε; Εντάξει. 
 Η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Τα θέματα που τέθηκαν από τους δύο συναδέλφους σε γενικές γραμμές με βρίσκουν 
σύμφωνη. 
 Μιας και συμμετέχω στο πρόγραμμα Κοντά στον Δημότη, θα ήθελα κι εγώ να δηλώσω ότι 
θέλω να συμμετέχω σαν εθελόντρια στο πρόγραμμα - δεν μ' ακούει κανείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έχει γίνει μου λέει μόλις τώρα ο Δήμαρχος, ότι είναι πολύ μεγάλη η ζημιά με τη 
ΔΕΗ που έχει γίνει στο Χολαργό. Γι' αυτό, πάει να ενημερωθεί. Παρακαλώ. Από τη διακοπή. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ακούστηκα ή να επαναλάβω; Μιας και συμμετέχω στο πρόγραμμα Κοντά στο Δημότη, 
θέλω να είμαι πιο κοντά στο δημότη. Με ενδιαφέρει να συμμετέχω στην εθελοντική ομάδα. Δεν με 
ενδιαφέρει αν θα συμμετέχω σαν δημοτική σύμβουλος ή σαν απλή δημότης, έτσι; Απλώς με 
ενδιαφέρει να συμμετέχω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα το δει η κα Δημητριάδου αυτό το θέμα. Σημειώστε το, κα Δημητριάδου. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε σήμερα πρόβλημα, να φεύγουμε. Τώρα τι θέλετε; Επειδή είπε για να 
συμμετέχει; Πείτε, πείτε ναι. Παιδιά, όχι τώρα, βρείτε τα αύριο.  
 Ελάτε κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Υστερα από την εισήγηση της κας Σιώτου, η οποία ήταν πολύ εμπεριστατωμένη 
και πραγματικά μελέτησε όλες τις ... (μικρόφωνα εκτός λειτουργίας) 
 ...ότι για να γίνει τέτοιος προγραμματισμός σαν αυτόν που προτείνει η κα Σιώτου, θα 
χρειάζεται ένα ολόκληρο επιτελείο, ένας διοικητικός κλάδος αποτελούμενος από πολλά άτομα, ο 
οποίος να είναι σαν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ωραία.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εντάξει, δέκα δημοτικούς συμβούλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, για να κλείσουμε, θέλατε να πείτε κάτι; Είπατε μια λέξη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Απλά να σημειώσω, προφανώς κι εγώ θα βοηθήσω αν δεν έχει αντίρρηση η κα 
Δημητριάδου, έτσι; Λέω, θα βοηθήσω. 
 Κοιτάξτε, επειδή λέμε πολλά, να εξηγήσουμε ότι, κοιτάξτε, ο εθελοντισμός είναι λίγο πιο απλό 
πράγμα και μην περιμένουμε να οργανώσουμε όλα αυτά, έτσι; Αναρωτιέμαι ότι εάν ήταν να τα 
κάνουμε, ξέρω 'γω, ακόμα δεν θα είχαμε ιδρύσει τους Γιατρούς του Κόσμου μετά από 30 χρόνια.  
 Απλά επισημαίνω και θα βοηθήσω και το ξαναλέω για να καταγραφεί, ότι η Πρόνοια, επειδή 
είπε ο και Δήμαρχος, λείπει τώρα, είναι λίγο διαφορετικό πράγμα από το Φεστιβάλ. Κι εκεί θα 
θέλουμε και λίγο και τη βοήθεια των Νομικών Υπηρεσιών. Γιατί; Γιατί επειδή μπαίνουν πολύ 
ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σίγουροι για το τι κάνουμε, έτσι; Γιατί 
πάμε να κάνουμε καλό και μπορεί να βρεθούμε με μπλεγμένο το Δήμο. Αυτό μόνο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, σωστό αυτό. Ψηφοφορία και θα δώσετε αύριο τα μέλη, δεν θα πάμε για τα 
μέλη. Σήμερα πάμε για την επιτροπή, με τις παρατάξεις συνεννοηθείτε και στείλτε τα αύριο στο 
γραφείο της κας Δημητριάδου και του κ. Δημάρχου για να τα περάσουμε στην απόφαση. 
 Ομόφωνα; Ομόφωνα. Ωραία.  
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 v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 
 ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

- Κοινότητα Παπάγου 
α. Μοσχοπόλεως 1. 
β. Νικομηδείας (έναντι Κυδωνιών 7). 
γ. Σαρανταπόρου 105. 
- Κοινότητα Χολαργού 
α. Αγ. Γερασίμου 5. 
β. Β. Μελά 38. 
γ. Δεδούση 42. 
δ. Φανερωμένης 22. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό έχετε δει πώς το περνάμε. Το πάμε στο τέλος κάνουμε ψηφοφορία ανά δέντρο, 
έτσι; Το θυμάστε πώς πάμε τις αποφάσεις με τα δέντρα όλοι, έτσι; Ωραία.  
 Θέλετε να ακούσετε τους Αντιδημάρχους ή να πάτε σε ερωτήσεις; Ωραία. Θέλετε να πείτε 
εσείς κάτι, κ. Αντιδήμαρχε, αν δεν έχετε ερωτήσεις; Ωραία. 
 Τοποθέτηση η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Θα μονοπωλώ τα δέντρα απ' ό,τι φαίνεται στο θέμα μας. Λοιπόν, επί της αρχής χωρίς 
μελέτη διαχείρισης πρασίνου, φυτώρια, ισοζύγιο πρασίνου κ.λπ., δεν ψηφίζουμε, εκτός εάν πρόκειται 
για επικινδυνότητα. 
 Τώρα, μια κεντρική ερώτηση, γιατί θα το κάνω μαζί ερώτηση-τοποθέτηση για να τελειώνει.
  
 Οι εισηγήσεις γίνονται με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας; Να το πω απλά, βγαίνουν οι άνθρωποι 
της Υπηρεσίας και βλέπουν πού υπάρχει πρόβλημα κ.λπ. και κατόπιν αυτού κάνουν τις εισηγήσεις 
τους ή έρχονται με αιτήματα δημοτών; Περίμενε, να τελειώσω και θα μου τα πείτε στο τέλος. 
Δηλαδή, η ερώτησή μου ειναι πώς δουλεύει αυτό το σύστημα. Πάνε οι εργαζόμενοί μας ή είναι τα 
αιτήματα που έρχονται εδώ και εμείς αποφασίζουμε τι κάνουμε. 
 Τώρα, αυτό είναι επί της αρχής και σαν ερωτήσεις. Θα κάνω και την τοποθέτησή μου σε ένα 
ένα δέντρο, σχεδόν τέλος πάντων. 
 Λοιπόν, έχουμε το Μοσχοπόλεως 1, Παπάγου. Βλέπουμε πάλι, εγώ στη φωτογραφία δεν 
βλέπω να εμποδίζει αυτο το δέντρο τίποτα. Οταν κτίζουν αυτοί που κτίζουν τις καινούριες 
πολυκατοικίες στου Παπάγου, δεν λαμβάνουν υπόψιν τα δέντρα που βρίσκονται στα πεζοδρόμια; 
Δηλαδή θα χτιστεί όλος ο Παπάγος και θα κόψουμε όλα τα δέντρα για γκαράζ και για εισόδους. Και 
δεν βλέπω πουθενά να ενοχλεί αυτό το δέντρο. Επίσης, επειδή υπάρχει παρακάτω στην εισήγηση, 
δεν βλέπω πρόταση αντικατάστασης αυτού του δέντρου. 
 Τώρα, για την Νικομηδείας και Κυδωνιών, έχει έρθει αίτημα απο την κα Ευθυμιάδου, αυτό 
είναι; Οχι. Για το κλάδεμα... Εδώ δεν μας προτείνει τίποτα η Τεχνική Υπηρεσία, γιατί έχει έρθει αυτή 
η εισήγηση; Λέει ότι καλά αποφασίσατε να μην κοπεί, μπράβο σας και εμμείνετε στην άποψή σας. 
Γιατί έχει έρθει αυτό το δεύτερο θέμα εδώ; Τι πρέπει να αποφασίσουμε δεν ξέρω. Δεν είναι για κοπή. 
 Στο 3, στην Σαρανταπόρου 105, καταλαβαίνω ότι υπάρχει πρόβλημα με την ΕΥΔΑΠ, δεν 
βλέπω επικινδυνότητα, δεν μπορούμε εμείς να το ψηφίσουμε. 
 Πάω στον Χολαργό. Στην Αγίου Γερασίμου 5, από την κα Ιωάννα Σούρπη, εκεί δεν βλέπουμε 
το πρόβλημα που εντοπίζει η Υπηρεσία και είναι στην γωνία. Μισό λεπτό, ο συρμός είναι από την 
άλλη πλευρά της πολυκατοικίας, μισό λεπτό να τελειώσω Βασίλη μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ. Το 
δέντρο είναι απο τη μία μεριά του δρόμου και ο συρμός του γκαράζ είναι από την άλλη. Αυτό το 
άτυχο δέντρο είναι στη γωνία. Αλλά όπως έχουμε δει πολλές φορές, πολλά δέντρα είναι σε γωνίες 
και πάνω σε ΑμεΑ και κολώνες της ΔΕΗ και του ΟΤΕ κ.λπ.. Δεν μπορώ να συνειδητοποιήσω γιατί 
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πρέπει να φύγει. Αυτό το δέντρο δε, ούτε έχει πετάξει γύρω γύρω από τα... πώς τα λένε, τις πλάκες. 
 Πάμε τώρα στη Μελά 38. Αυτό της Μελά 38 είχε έρθει και το Φεβρουάριο αν θυμάστε καλά, 
και ήταν τότε αίτημα της κας Μπουσιοπούλου. Εδώ δεν λέει ότι ειναι αίτημα της κας Μπουσιοπούλου. 
Εδώ έρχεται λέει με μία τεκμηριωμένη εισήγηση καινούρια από την Υπηρεσία. Αυτήν όμως... 
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, παρακαλώ τις ερωτήσεις, να απαντήσετε, να τελειώνουμε. Στον κ. Σιαμάνη. 
κ. Δήμαρχε, παρακαλώ, θα της το πείτε μετά.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, την θυμάμαι την κυρία. Δήμαρχε, την θυμάμαι την κυρία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, αφήστε τον Δήμαρχο. Εκεί πηγαίντε, με τον Αντιδήμαρχο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μα αφού μου μιλάει, να μην του απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Του είπα εγώ τώρα να μην, για να κλείσουμε το θέμα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ωραία. Αυτό το θέμα, λοιπόν, είχε έρθει πάλι η κυρία και είχε φύγει και έξαλλη όπως πολύ 
σωστά θυμάμαι και ο Δήμαρχος. Τώρα, εδώ έρχεται ένα υπηρεσιακό σημείωμα, λέει, που συνέταξε η 
Διεύθυνση Περιβάλλοντος, το οποίο εμάς δεν το έχετε στείλει για να δούμε γιατί αποφασίζει η 
Υπηρεσία την κοπή αυτών των δέντρων. Δηλαδή, είναι εντελώς ελλιπής αυτή η εισήγηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχετε πει ότι κάνετε ερώτηση/τοποθέτηση μαζί. Αυτό που κάνετε είναι 
ερώτηση/τοποθέτηση.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και καταλήγετε στο τέλος ότι δεν τα ψηφίζετε. 
ΣΙΩΤΟΥ: Προφανώς. Και εδώ πέρα ποιος θα φτιάξει αυτό το πεζοδρόμιο αφού έξι δέντρα κόβονται 
εδώ; Ποιος θα το φτιάξει; Εμείς; Υπάλληλοι θα φτιάξουμε το πεζοδρόμιο της κυρίας;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι δημότες το φτιάχνουν. Εμένα που μου ξηλώσανε τις ... εγώ το φτιάχνω το 
πεζοδρόμιο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Εδώ δεν λέει πάντως κάτι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξυπακούεται.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, δεν εξυπακούεται, γιατί λέει προκειμένου να δρομολογηθεί η επισκευή του με 
ταυτόχρονη εκρίζωση των κορμών. Δεν λέει ποιανού είναι το κόστος.  
 Επίσης, εδώ έχει αντικατάσταση για το ισοζύγιο, αλλά είναι η μόνη εισήγηση που έχει 
αντικατάσταση, σε αντίθεση με όλες τις άλλες. 
 Λοιπόν, για τις ελιές στη Δεδούση θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ μεγάλης ηλικίας δέντρα και 
είναι πάρα πολύ κρίμα να μιλήσουμε για την κοπή του, δεν βλέπω πρόβλημα. Ολα τα πεζοδρόμια της 
περιοχής μας είναι ακριβώς έτσι και Φανερωμένης 22 από την φωτογραφία δεν βλέπω να ενοχλεί σε 
τίποτα το δέντρο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς. Ψηφοφορία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Να μας πείτε την ηλικία των ελιών αν την ξέρει κάποιος.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Απαντήσεις; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπανε ως η εισήγηση των Τεχνικών Υπηρεσιών. Λοιπόν, ψηφοφορία.  
 Εντάξει, για το κόστος θα πει κάποιος για το πεζοδρόμιο; Γιατί στα άλλα είπατε ως η 
εισήγηση.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό μπαίνει, Πρόεδρε, στις εκριζώσεις των δέντρων. Οταν θα βγει η μελέτη για τις 
εκριζώσεις των δέντρων που μένουν οι ρίζες των δέντρων μέσων, κάνουμε αποκατάσταση, εκρίζωση 
του δέντρου, της ρίζας και αποκατάσταση του πεζοδρομίου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Αυτό είναι νέο τώρα που βγαίνει εδώ. Δηλαδή φτιάχνει ο Δήμος τα πεζοδρόμια όπου 
γίνονται εκριζώσεις;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οταν θα βγει η μελέτη είπα, στα κομμένα δέντρα, που ήδη έχουν κοπεί, θα αποκατασταθεί 
με τις εκριζώσεις και την αποκατάσταση του πεζοδρομίου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ολο το πεζοδρόμιο ή εκεί που λείπουν τα δεντράκια; 
ΤΡΑΚΑΣ: Εκεί που λείπουν τα δέντρα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Αυτό ειναι νέο τώρα ότι φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια. (μικρόφωνα εκτός λειτουργίας) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάνη, και μια ερώτηση από τον κ. Καραγιάννη. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ερώτηση, ερώτηση. Σε κάθε εισήγηση που γίνεται για κάποια κοπή δέντρου, δεν 
μπορεί να υπάρχει μια πρόβλεψη για την αποκατάσταση του ισοζύγιου;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε κ. Σιαμάνη. Είπε κάτι ο κ. Καραγιάννης. Απαντήστε το να το βάλω σε 
ψηφοφορία να τελειώνουμε. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καταρχήν, τις ερωτήσεις να τις λύσουμε, γιατί εγώ πήγα και έκανα αυτοψία σε όλα τα 
δέντρα. Φανερωμένης 22 είναι ακριβώς στη μέση του γκαράζ. Ακριβώς η νεραντζιά είναι στο γκαράζ. 
κα Σιώτου, στην είσοδο του γκαράζ. Από τη στιγμή που πήρε άδεια, κα Σιώτου, σας παρακαλώ πολύ, 
αφήστε με λίγο. Εφτά ώρες δεν έχω βγάλει κιχ. Μισό λεπτό, παρακαλώ.  
 Η Πολεοδομία δίνει άδεια στην πολυκατοικία πώς θα χτιστεί και πώς θα μπουν οι είσοδοι στο 
γκαράζ. Από τη στιγμή, όμως, που εκεί ενοχλεί, και υπαρχει πρόβλημα να μπει στο γκαράζ, άρα 
αιτούνται οι άνθρωποι να κοπεί το δέντρο. Αρα, καλώς κόβεται.  
Ακόμα είναι γιαπί η πολυκατοικία. 
 Στην Αγίου Γερασίμου γράφει και η εισήγηση μέσα ότι ενοχλεί και τα ρολόγια της ΕΥΔΑΠ και 
όντως το δέντρο εκεί που βρίσκεται ενοχλεί και τις ράγες που είναι το γκαράζ. Τελειώνω κι από 'δω. 
 Πάμε στην Λοχαγού Δεδούση 42. Περάσατε από εκεί να δείτε πώς είναι οι ελιές; Οι ελιές είναι 
από το 1950. Τις είχε φυτέψει ο πεθερός της κυρίας που αιτείται. (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
 Δεν ερχόμαστε έτσι για να κάνουμε χαβαλέ εδώ μέσα! (μικρόφωνα εκτός λειτουργίας) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μειοψήφισαν η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου και υπέρ των προτάσεων ψηφίσαν οι 
πρόεδροι των κοινοτήτων κα Δημακου για κοινότητα Παπάγου και η κα Γκούμα για την κοινότητα 
Χολαργού. 

------------------------ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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