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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να πάρουμε τις παρουσίες. Δημήτριος Οικονόμου απών. Μαρία Αθανασάκου-
Μουντάκη απούσα, δικαιολογημένη. Νικόλαος Κουκής παρών. Χρύσα Παρίση παρούσα. Μιχάλης 
Υφαντής παρών. Ειρήνη Βεντουζά παρούσα. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος παρών. Αθανάσιος Κούτρας 
παρών. Μιχάλης Χατζής απών. Μιχάλης Τράκας παρών. Βασίλειος Σιαμάνης απών. Αθανάσιος 
Βαλυράκης απών. Χρήστος Πετράκης παρών. Βίκυ Νικάκη παρούσα. Μαρία Δημητριάδου παρούσα. 
Αννα-Μαρία Τσικρικώνη παρούσα. Μιμή Ρουφογάλη απούσα, δικαιολογημένη. Μόλις ήρθε. Γεώργιος 
Πολύδωρας παρών. Δημήτριος Τούτουζας παρών. Γεώργιος Ανυφαντής απών. Παναγιώτης 
Δεμέστιχας απών δικαιολογημένος. 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 απών. Αντώνιος 
Ρεκλείτης παρών. Γεώργιος Ρεμούνδος παρών. Περικλής Ζήκας παρών. 
 Είναι επίσης παρούσες η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού Αικατερίνη Γκούμα και η 
Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου Μαρία Δημάκη.  
 Μόλις ήρθε και ο κ. Σιαμάνης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαπιστώθηκε η σχετική απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. 
 Νομίζω ότι έχει ζητήσει για ανακοίνωση το λόγο η κα Παρίση και μετά η κα Νικάκη, η κα 
Ρετσινιά, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Πετράκης, ο κ. Τούτουζας. Θα πάμε πρώτα με τις ανακοινώσεις και 
μετά με τις ερωτήσεις. Ολοι οι άλλοι πλην του κ. Τούτουζα, για ανακοίνωση είναι; Ανακοίνωση, 
ωραία.  
 Να ευχηθούμε και στον δημοτικό σύμβουλο τον κ. Αυγουρόπουλο χρόνια πολλά, έχει τα 
γενέθλιά του σήμερα. Είναι και ο recordman αυτή τη στιγμή από τους δημοτικούς συμβούλους σε 
παρουσίες και σε θητείες, οπότε υγεία.  
 κα Παρίση, έχετε το λόγο. 
ΠΑΡΙΣΗ: Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι η διαδικασία των εγγραφών 
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος που χρησιμοποιεί ο ΔΟΚΜΕΠΑ πλέον έχουν ολοκληρωθεί. Τώρα 
βρισκόμαστε στη φάση της εγκρίσεως των αιτήσεων των γονέων και επίσης δεν μπόρεσα να είμαι 
εδώ την προηγούμενη φορά για λόγους υγείας, θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι είμαστε στη 
διαδικασία ίδρυσης ΚΔΑΠ, δηλαδή Κέντρου Δημιουργίας Απασχόλησης Παιδιών, όπως άλλωστε 
προέβλεπε και το πρόγραμμα του συνδυασμού μας από την πρώτη φορά που κατεβήκαμε, Δήμαρχε, 
το 2014 δεν ήταν; Είναι κάτι το οποίο έχουμε συζητήσει επανειλημμένως και κατά τη διάρκεια της 
δικής μου αντιδημαρχίας αλλά και με όλους τους μετά Αντιδημάρχους οι οποίοι ασχολήθηκαν με το 
θέμα αυτό. Αμέσως μόλις έγινε η ενημέρωση από την ΕΕΤΑΑ έχουμε μπει στη διαδικασία και έχουμε 
στείλει ερώτημα καταρχήν για να μας πουν αν εναρμονίζονται οι σκοποί του ΔΟΚΜΕΠΑ με την ίδρυση 
του Κέντρου Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών. 
 Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Παρίση. Προσήλθε ο δημοτικός σύμβουλος κ. Οικονόμου. 
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 Το λόγο έχει η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Καλησπέρα σας. Είμαι στην ευχάριστη θέση να σας πω ότι και φέτος θα πραγματοποιηθεί 
παρά τις ιδιάζουσες συνθήκες το 26ο Φεστιβάλ του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Μόλις χθες βγήκε από 
το Υπουργείο Πολιτισμού σχετική οδηγία αναφορικά με το υγειονομικό πρωτόκολλο και τη 
χωρητικότητα που θα πρέπει να ακολουθήσει ο κάθε χώρος. Υπάρχει δυνατότητα να έχουμε κάλυψη 
σε ποσοστό 75%, υπάρχουν πολύ συγκεκριμένοι κανόνες που θα πρέπει να ακολουθήσουμε ώστε να 
μπορέσουμε με αυτό τον τρόπο να εξασφαλίσουμε και την ασφάλεια των εργαζομένων και των 
εθελοντών και του κοινού, σε σχέση με την πανδημία που ξέρουμε ότι μας ταλανίζει. 
 Η έναρξη του Φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί στις 15 Ιουλίου με την ελληνίδα σταρ θα έλεγα 
Αννα Βίσση, είναι μια μεγάλη έναρξη και είναι η πρώτη φορά που η συγκεκριμένη τραγουδίστρια 
έρχεται στο Φεστιβάλ, ενώ θα ακολουθήσουν αρκετές θεατρικές παραστάσεις με γνωστούς και 
ποιοτικούς και αναγνωρισμένους ηθοποιούς. Σ' αυτό το σημείο θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ 
στην καλλιτεχνική διευθύντρια, την κα Εύη Μανουσάκη, η οποία έχει κάνει όλους αυτούς τους μήνες 
μια προεργασία. Να σας ενημερώσω ότι ήταν άλλος ο αρχικός προγραμματισμός, αλλά με τον 
κορωνοϊό και την πανδημία άλλαξαν τα σχήματα τα καλλιτεχνικά και πάλι όμως παραμένουν εξίσου 
ποιοτικά και  δημοφιλή στο κοινό θεωρώ και άρα θα έχουν επιτυχία. Και κάποιες ακόμα εκπλήξεις, τις 
οποίες δεν είμαστε στη φάση αυτή τη στιγμή να τις ανακοινώσουμε. 
 Θέλω να πω ότι στο πλαίσιο της στήριξης των καλλιτεχνών αποφάσισε η Εκτελεστική 
Επιτροπή του Δήμου να μειώσει το ενοίκιο από 1 ευρώ ανά εισιτήριο που ήταν για τις θεατρικές 
παραστάσεις στο 0,50 ευρώ ανά εισιτήριο, διατηρώντας πάντα το μίνιμουμ των 300 ευρώ συν ΦΠΑ 
που υπάρχει ως πλαφόν ανεξαρτήτως των πωληθέντων εισιτηρίων.  
 Επίσης, θέλω να πω ότι φέτος με αφορμή την πανδημία που υπάρχει αλλά και της 
αναβάθμισης του θεάτρου, θα λειτουργήσει με αριθμημένες θέσεις, ώστε ο καθένας να μπορεί να 
αγοράσει ένα εισιτήριο και να ξέρει ότι αναφέρεται σε συγκεκριμένο κάθισμα. Αυτό μεταγενέστερα θα 
έχει να κάνει και με τη διαβάθμιση ενδεχομένως των εισιτηρίων που θα βάζουν οι παραγωγές, ώστε 
να ξέρει ο καθένας πού ακριβώς θα κάτσει, να μην υπάρχουν ούτε διαξιφισμοί ούτε προβληματισμοί, 
ούτε ήρθα νωρίς, ήρθα αργά, να γνωρίζει ο καθένας ποια είναι η θέση του.  
 Πάλι θα λάβουμε φέτος δωρεάν προσκλήσεις για όλα τα θεάματα, αναλογικά μειωμένες 
αντίστοιχα της χωρητικότητας που επιτρέπει η νομοθεσία, οι οποίες θα διατεθούν στις ευπαθείς 
ομάδες του Δήμου, μέσα στο πλαίσιο του νόμου στις ομάδες που επιτρέπεται και στο βαθμό που 
επιτρέπεται. Και, τέλος, θέλω να πω ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια που είμαστε σχεδόν 
σίγουροι ότι θα καρποφορήσει αλλά εγώ τώρα αυτή τη στιγμή πρέπει να το πω με κάθε επιφύλαξη. 
Για πρώτη φορά το Κηποθέατρο Παπάγου θα μπει στη χρηματοδότηση της Περιφέρειας, όλα τα 
προηγούμενα χρόνια γνωρίζουμε ότι υπήρχε χρηματοδότηση μόνο για το Φεστιβάλ Βράχων, του 
Θεάτρου Βράχων, αυτή τη στιγμή θα λάβουμε χρηματοδότηση μέσα από παραστάσεις που θα 
χρηματοδοτηθούν είτε θεατρικές είτε συναυλίες και να επισημάνω σ' αυτό το σημείο ότι μας βοηθούν 
πάρα πολύ σ' αυτή την προσπάθεια και η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, η κα Δουνδουλάκη και ο 
εντεταλμένος σύμβουλος Πολιτισμού ο κ. Χάρης Ρώμας και η Αντιπεριφερειάρχης η κα Κεφαλογιάννη 
και βέβαια ο δικός μας εκπρόσωπος του Δήμου, ο κ. Γιάννης Κεχρής, ο περιφερειακός σύμβουλος. 
Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί θα δημιουργηθεί ένα προηγούμενο και θα μπορούμε από 'δω και 
πέρα να έχουμε και κάποια δωρεάν θεάματα με την κάλυψη της Περιφέρειας και ελπίζουμε ότι αυτό 
θα γίνει φέτος με σπουδαίες παραστάσεις θεωρώ και συναυλίες και θα συνεχιστεί και τα επόμενα 
χρόνια ευελπιστούμε.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Νικάκη. Το λόγο έχει η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Καλησπέρα κι από μένα, ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. 
 κ. Πρόεδρε, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο της 17/6/2020 έκανα προφορικά μια 
εποικοδομητική πρόταση για την ίδρυση και λειτουργία στο Δήμο μας για τη δημιουργική απασχόληση 
παιδιών και τη δημιουργική απασχόληση άτομα με αναπηρία καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου βάσει 
επιδοτούμενου προγράμματος, δηλαδή τα γνωστά ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ.  
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 Ο Δήμαρχος μου ζήτησε, όχι με ωραίο τρόπο, να προσκομίσω το επιδοτούμενο ανάλογο 
πρόγραμμα αύριο, μεθαύριο, σε ένα χρόνο, το επιδοτούμενο πρόγραμμα που μπορούμε να 
συμμετέχουμε, επισημαίνοντας ότι αυτά τα προγράμματα είναι παλιά και γινόντουσαν όταν ο ίδιος δεν 
ήταν Δήμαρχος. Δεν έδειξε καμία γνώση πάνω στο θέμα.  
 Εχθές, λοιπόν, 23/6, υπέβαλα ηλεκτρονικά στο Δημοτικό Συμβούλιο σχετική αναλυτική 
πρόταση ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ στο πλαίσιο της δράσης "Εναρμόνιση 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής" συγχρηματοδοτούμενες από το ΕΣΠΑ 2014-2020, το οποίο 
έχει πάρει παράταση και το ΠΕΠ Αττικής. Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος βγαίνει κάθε χρόνο 
και για το έτος 2020-2021 αναμένεται, όπως κάθε χρόνο, αναμένεται τις επόμενες μέρες. 
 Στην έγγραφη πρότασή μου για ενημέρωση και διευκόλυνση επίσης έχω επισυνάψει και το 
χρήσιμο οδηγό ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ, ο οποίος έχει εκδοθεί το Μάιο του 2020 και ο οποίος 
αναρτήθηκε από την ΕΕΤΑΑ στις 16/6/2020.  
 Οπως γνωρίζουμε, ο Δήμος μας συμμετέχει στο ίδιο επιδοτούμενο πρόγραμμα στην κατηγορία 
Δομή Α και Δομή Β και πολύ σωστά, που αφορούν τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς και 
ποτέ μέχρι σήμερα στις Δομές Γ και Δ, που αφορούν τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ όπως προτείνεται.   
 Κάθε Δήμος, αφού κάνει λοιπόν τις κατάλληλες ενέργειες για την διασφάλιση των 
απαραίτητων πόρων από συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα ή από εθνικές δράσεις, οφείλει να 
προχωρά σε δράσεις και έργα για τη στήριξη της οικογένειας και των δικαιωμάτων των παιδιών, 
ιδιαίτερα αυτή τη δύσκολη περίοδο, στοχεύοντας κυρίως στην ελάφρυνση των ευάλωτων ομάδων.  
 Εχθές λοιπόν 23/6, που κατέθεσα ηλεκτρονικά την πρότασή μου με τον επισυναπτόμενο 
οδηγό, η κα Παρίση απάντησε ότι 16/6, μέχρι 17/6, δηλαδή για μία ημέρα, αν και ήταν ασθενής, 
έκανε ό,τι δεν είχε κάνει τόσα χρόνια το Νομικό Πρόσωπο και ο Δήμος. 16/6 λοιπόν, μία ημέρα πριν 
το Δημοτικό Συμβούλιο που κατέθεσα προφορικά την πρότασή μου, η ημερομηνία αυτή 
χρησιμοποιείται για να δείξει ότι οι ενέργειές σας προηγήθηκαν της πρότασής μου. Αρα, θα υπάρχει 
και ηλεκτρονική αλληλογραφία για την επιβεβαίωση των λόγων σας.  
 Κάθε χρόνο, εδώ και χρόνια, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, ενδεικτικά έχω μία 
μπροστά μου, την περσινή του '19-'20, αφορά τις δομές Α και Β για βρεφονηπιακούς όπως προείπα 
και παιδικούς σταθμούς και τις δομές Γ και Δ για τα ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ.  
 Αφού λέτε, λοιπόν, ότι το πρόγραμμα το γνωρίζατε και ενδιαφερόσαστε να το κάνετε και στο 
Δήμο μας και το είχατε και στο πρόγραμμα του συνδυασμού σας, θα ήθελα να μου απαντήσετε τις 
προηγούμενες χρονιές και μέχρι σήμερα που τρέχει το πρόγραμμα, ποιες ήταν οι ενέργειές σας; Γιατί 
ποτέ μέχρι σήμερα δεν ενδιαφερθήκατε να ρωτήσετε πώς μπορούμε να ιδρύσουμε και να 
λειτουργήσουμε ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ στο Δήμο μας; Η πρώτη φορά που το αναφέρατε ήταν στην 
16/6, μία ημέρα πριν την πρότασή μου. Γιατί μέχρι σήμερα δεν έχετε κάνει τροποποίηση του 
καταστατικού για να περιληφθούν και οι δομές ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ;  
 Δεν ξέρω αν θα το κάνατε ή απλά πιεστήκατε από την πρόταση που έφερε η αντιπολίτευση. Κι 
εμείς το πρόγραμμα δεν το ανακαλύψαμε σήμερα. Εγώ προσωπικά το έχω μελετήσει αρκετά και μετά 
από πρότασή μου το είχαμε συμπεριλάβει και στο κοινωνικό πρόγραμμα του συνδυασμού μας.  
 Πέραν όλων αυτών, λοιπόν, μπορούμε να συνεργαστούμε και να κάνουμε αυτό το χρήσιμο και 
απαραίτητο πρόγραμμα για τη στήριξη των οικογενειών του Δήμου μας. Απ' όλα αυτά, αυτό θα μείνει. 
Να το κάνουμε γιατί είναι απαραίτητο για τις οικογένειες στη δύσκολη αυτή περίοδο που διανύουμε.  
 Είμαι στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε βοήθεια. Ευχαριστώ. 
 Επίσης, κα Παρίση, είπατε ότι δεν ήσαστε εδώ για να με ενημερώσετε. Μα δεν ήταν 
απαραίτητο να ενημερώσετε εμένα. Επρεπε να ενημερώσετε τον Δήμαρχο. Οταν το ανέφερα ο 
Δήμαρχος δεν είχε καμία ιδέα, καμία ιδέα για το πρόγραμμα που εννοούσα. Τώρα, δεν με κατάλαβε; 
Δεν άκουσε; Δεν ξέρω ακριβώς τι συνέβη, πάντως δεν είχε ιδέα για το πρόγραμμα που εγώ ανέφερα.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Ρετσινιά. Η κα Παρίση έχει το λόγο. 
ΠΑΡΙΣΗ: Θα ήθελα να απαντήσω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ρετσινιά, σας καλώ να διαβάσετε τα πρακτικά, γιατί το να λέτε ότι ο Δήμαρχος δεν 
είχε καμία ιδέα, ενώ σας έδωσε μία ξεκάθαρη απάντηση ο Δήμαρχος και σας είπε οτι ουδέποτε είχε 
βγει πρόσκληση να μπορούμε να κάνουμε ίδρυση νέου τμήματος τα προηγούμενα χρόνια, για πρώτη 
φορά στη συγκεκριμένη πρόσκληση, η οποία ούτε εσείς την γνωρίζατε γιατί άμα τη γνωρίζατε, γιατί 
βγήκε μία ημέρα πριν τη συνεδρίαση, θα την είχατε στο τραπέζι και θα λέγατε - τώρα την έχετε. Είναι 
οδηγός πρώτα απ' όλα, δεν είναι πρόσκληση. Είναι οδηγός, έτσι; Λέω, αν τον είχατε τον οδηγό τότε 
που το συζητάγαμε το θέμα θα μου λέγατε, Δήμαρχε, έχει βγει ο οδηγός, που για πρώτη φορά μας 
δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να ιδρύσουμε όποιοι Δήμοι δεν είχαμε ιδρύσει.  
 Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι η ουσία του θέματος. Εμείς ουδέποτε είπαμε ότι δεν 
μας ενδιαφέρει το θέμα να δημιουργήσουμε Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης, το έχουμε μάλιστα 
και στη σελίδα του προγράμματός μας το 2014 στην σελίδα 23: Δημιουργούμε Κέντρο Δημιουργικής 
Απασχόλησης με απογευματινή λειτουργία κατά το σχολικό έτος και με ημερήσια λειτουργία κατά 
τους καλοκαιρινούς μήνες με αθλητικές, πολιτιστικές και περιβαλλοντικές δράσεις, έτσι; Αλλά το θέμα 
δεν είναι, ξέρετε, ποιος το πρωτοείπε, ποιος το πρωτοσκέφτηκε, γιατί αυτό, δόξα τω Θεώ, γίνεται σε 
πολλές περιπτώσεις και με αρκετές, έτσι, με αρκετή επιτυχία. Το θέμα είναι, θα καταφέρουμε να το 
κάνουμε; Γιατί εγώ έχω ενδοιασμούς αν θα καταφέρουμε να το κάνουμε.  
 Υπάρχουν πάρα πολλές δυσκολίες και πάρα πολλές συνθήκες στον Covid-19 πλέον το εάν θα 
έρθουν παιδιά. Γιατί εμείς, ακούσατε και την κα Παρίση, σας είπε θα το συζητήσουν στο ΔΟΚΜΕΠΑ, 
θα πάρουν μία απόφαση όταν ανοίξει η πρόσκληση, γιατί σήμερα που συζητάμε δεν μπορούμε να 
πάρουμε καμία απόφαση γιατί δεν ειναι ανοιχτά, έτσι; Και βεβαίως είναι πολύ θετικό ότι θέλετε να 
βοηθήσετε, είμαι σίγουρος ότι η κα Παρίση, ο ΔΟΚΜΕΠΑ, όλοι χρειάζονται βοήθεια απ' όπου κι αν 
προσφέρεται αυτή η βοήθεια. Εμείς δεν κοιτάμε το εάν θα είναι από ένα μέλος που δεν ανήκει στη 
δική μας παράταξη, έτσι; Οπότε, δεν νομίζω ότι υπάρχει λόγος να καθόμαστε να διαγωνιζόμαστε εδώ 
μέσα για το ποιος το πρωτοείπε και το ποιος το πρωτοέκανε. Εγώ ξεκάθαρα σας είπα και εξακολουθώ 
να το λέω ότι δεν μπορούσαμε να ιδρύσουμε και να επιδοτηθούμε τα προηγούμενα χρόνια, γι' αυτό 
κιόλας δεν κατεβαίναμε στην πρόσκληση Γ και στην πρόσκληση Δ, αλλά κατεβαίναμε μόνο στην 
πρόσκληση Α και στην πρόσκληση Β, αλλά είμαι σίγουρος ότι πλέον δίνεται η δυνατότητα, θα 
εξετάσουμε κάθε δυνατότητα για να μπορέσουμε επιτέλους να δημιουργήσουμε κι εμείς ένα 
πρόγραμμα δημιουργικής απασχόλησης, χωρίς να σημαίνει ότι όπου έχει δημιουργηθεί λειτουργεί με 
επιτυχία. Επειδή ψάξαμε το θέμα, υπάρχουν και παραδείγματα τα οποία δεν λειτουργεί με επιτυχία 
γιατί ο κόσμος τελικά δεν συμμετέχει. Και θα πρέπει να λύσουμε διάφορα θέματα. Δηλαδή, με ποιο 
προσωπικό θα το δουλέψουμε; Προφανώς θα θέλετε να το δουλέψουμε με προσωπικό που θα 
πάρουμε από το ΕΣΠΑ. Για να πάρουμε προσωπικό από το ΕΣΠΑ, θα πρέπει να έχουμε voucher που 
θα έρθουν και θα θέλουν να συμμετέχουν.  
 Αρα, θα έρθουν αρκετά voucher, θα έχουμε τόσους πολλούς δικαιούχους δηλαδή που θα 
δικαιολογούν τα ποσά που μπορούμε να πληρώσουμε για το προσωπικό που θέλουμε;  
 Δεύτερον, θα πρέπει να αποφασίσει, μιας και σε συζήτηση με την κα Παρίση είπαμε να το 
κάνει ο ΔΟΚΜΕΠΑ, θα πρέπει να αποφασίσει ο ΔΟΚΜΕΠΑ, θα βάλει αντίτιμο στους άλλους, σ' αυτούς 
που δεν είναι δικαιούχοι voucher; Θα το κάνει μόνο γι' αυτούς που παίρνουν voucher; Υπάρχουν 
διάφορα ερωτήματα, τα οποία θέλουν ψάξιμο, θέλουν να κάτσεις να ασχοληθείς να δεις τι έχουν 
κάνει άλλοι Δήμοι, αν έχουμε ένα επιτυχημένο παράδειγμα, γιατί με μία έρευνα στην Αττική δεν είναι 
τόσο πολλοί οι Δήμοι και μου κάνει εντύπωση ότι στην Αττική δεν είναι τόσοι πολλοί όσοι έχουν 
δημιουργική απασχόληση, έτσι; Δηλαδή από τους 66 Δήμους της Αττικής άμα ψάξετε, πόσοι είναι; 
Γιατί εγώ σας λέω μίλησα με αρκετούς ακριβώς επειδή προέκυψε και το θέμα και το ανεβάσατε εσείς 
σαν μείζον θέμα, μίλησα με αρκετούς και είδα ότι δεν έχουν. Δεν έχουν. Και σε περιοχές πολύ πιο 
οικονομικά αδύνατες, που θα έπρεπε να το έχουν αναπτύξει, έτσι; 
 Αλλά όπως και να έχει, νομίζω το επόμενο διάστημα θα ακουστεί μια πρόταση από την κα 
Παρίση στο Διοικητικό Συμβούλιο όταν ανοίξει η πρόσκληση και θα μπορέσουμε να συμμετέχουμε 
πλέον για να κάνουμε την ίδρυση, που επαναλαμβάνω, απ' αυτά που καταλαβαίνω εγώ δεν θα αφορά 
το σχολικό έτος που μας έρχεται, θα αφορά το επόμενο έτος. Δεν το χάσαμε, δεν μπορούσαμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συμπληρώστε κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, για φέτος φυσικά το χάσαμε το τρένο. Δεν είναι η πρώτη φορά - εντάξει, προκαλώ 
μειδίαμα σ' αυτά που λέω; Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω, εγώ μίλησα με πάρα πολλούς Δήμους, γιατί το 
ψάχνω πάρα πολύ καιρό, έτσι; Κι εσείς, δεν αμφισβητώ, φυσικά. Εγώ μίλησα ας πούμε με το Δήμο 
Πικερμίου, Ραφήνας, πέρσι άνοιξε, γιατί λέτε ότι είναι πρώτη φορά και δεν μπορούσαμε να μπούμε 
παλιότερα. Λοιπόν, ο Δήμος Πικερμίου-Ραφήνας έκανε στη Ραφήνα και φέτος για το σχολικό έτος που 
αρχίζει από Σεπτέμβριο κάνει και στην Κοινότητα Πικερμίου. Ο Δήμος Δράμας αυτή τη στιγμή... 
(παρέμβση εκτός μικροφώνου) 
 Από πέρσι το ξεκίνησε, κ. Δήμαρχε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Ρετσινιά, εντάξει, τελειώσατε. Οκέι. κ. Δήμαρχε, θέλετε κάτι; Ωραία. Η κα Παρίση 
έχει ζητήσει το λόγο και μετά η κα Νικάκη.  
ΠΑΡΙΣΗ: Λοιπόν, εγώ επειδή θεωρώ ότι δεν πρέπει να μένουν σκιές και δεν μ' αρέσει καθόλου, αν 
και θεωρώ ότι θα ρίξω λίγο το επίπεδο τώρα. Η κα Ρετσινιά είπε ότι ήμουν άρρωστη και πώς 
ασχολήθηκα. Το ότι βρισκόμουν, τέλος πάντων, σε αυτή την κατάσταση που βρισκόμουν, δεν 
σημαίνει ότι δεν είχα μαζί μου τον υπολογιστή μου και δεν σημαίνει ότι την εποχή της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας, που η εταιρεία ενός μπορεί να βρίσκεται, ξέρω 'γω, στην Αγγλία και αυτός να δουλεύει 
στην Ελλάδα, δεν μπορώ εγώ να στείλω ένα ερώτημα, έτσι; 'Η δεν μπορώ να δώσω εντολή στο 
προσωπικό του ΔΟΚΜΕΠΑ να στείλουν ένα ερώτημα. Δηλαδή, για τ' όνομα του Θεού. 
 Επίσης, εγώ θέλω να σας πω ότι έχω κάνει μια έρευνα κι εγώ. Οντως, εδώ πέρα στην περιοχή 
της Αττικής υπάρχουν, δεν είναι και τόσο μεγάλη η προσέλευση των παιδιών. Εκεί που έχει πολύ 
μεγάλη προσέλευση είναι στην περιφέρεια. Υπάρχουν κάποιοι Δήμοι στην περιφέρεια, οι οποίοι έχουν 
πάρα πολύ επιτυχημένα ΚΔΑΠ.  
 Εγώ από την μεριά μου θα σας υποσχεθώ ότι εμείς στο ΔΟΚΜΕΠΑ θα κάνουμε ό,τι καλύτερο 
για να γίνει ένα πολύ επιτυχημένο Κέντρο. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει το λόγο. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, εγώ θέλω να μιλήσω λόγω της φύσης του θέματος και να πω ότι κατανοώ ότι η 
συνάδελφος έχει ευαισθησία πάνω στα κοινωνικά θέματα και είναι αυτό η υποχρέωσή μας όλων εδώ 
μέσα, αλλά επειδή ακριβώς είναι ένα θέμα που έχει να κάνει πάρα πολύ με την ανθρώπινη αγωνία, 
δεν θέλω σε καμία περίπτωση να υπάρχει η εντύπωση στην κοινή γνώμη ότι εμείς ως Δημοτικό 
Συμβούλιο και ως Διοίκηση δεν έχουμε ακουμπήσει όλα αυτά τα χρόνια αυτό το θέμα. Ισα ίσα, ήταν 
ένα θέμα ύψιστης προτεραιότητας από το 2014 που είχα αναλάβει ως Αντιδήμαρχος Πρόνοιας και στη 
συνέχεια οι επόμενοι συνάδελφοι που ανέλαβαν και η κα Σουρανή και η κα Μουντάκη κ.λπ., όλοι 
ασχοληθήκαμε σε συνεργασία με τις Κοινότητες, είχαμε κάνει πάρα πολλές συναντήσεις, είχαμε κάνει 
συναντήσεις με γονείς που έχουν παιδιά με αναπηρία, με φορείς που είναι στα κέντρα που 
πιστοποιούν την αναπηρία. Δυστυχώς, όμως, υπήρχε η δέσμευση ότι για καινούριες δομές δεν 
μπορούσε τη δεδομένη στιγμή να ανοίξουν καινούριες δομές, έπρεπε να υπάρχουν υφιστάμενες δομές 
από τα έτη 2013 και πριν. Ο Δήμος μας δεν είχε τη συγκεκριμένη δομή και έτσι δεν μπόρεσε επίσημα 
μέσω προγράμματος ευρωπαϊκού μέχρι σήμερα, που ευτυχώς ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και θα 
μπορέσει και θα υλοποιήσει, όπως είπε και η κα Παρίση, ένα Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης 
Ατόμων με Αναπηρία. 
 Το εάν σε κάποιους Δήμους αποσπασματικά μπορεί κάποιοι παιδικοί σταθμοί να έχουν πάρει 
κάποιον παιδαγωγό που έχει εξειδίκευση στα άτομα με αναπηρία ή η Κοινωνική Υπηρεσία να έχει 
πάρει κάποιον εθελοντή ο οποίος να απασχολεί αποσπασματικά κάποια παιδιά, ναι, ήταν και αυτό σαν 
μία σκέψη, είχε πάρα πολλούς κινδύνους, είχε μεγάλο ρίσκο λόγω της ιδιάζουσας και της βαρύνουσας 
ευθύνης που έχει αυτό το αντικείμενο. Σίγουρα η κοινωνία έχει ανάγκη γι' αυτό, σίγουρα περίμενε 
κάποια χρόνια, όμως τώρα ήρθε η στιγμή και πιστεύω θα καταφέρουμε να το κάνουμε από τη βάση 
του σωστό, όπως πρέπει, για το καλύτερο και των ίδιων των παιδιών και των οικογενειών που θέλουν 
στήριξη μέσα απ' αυτή την απασχόληση. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Θέλει να προσθέσει κάτι ο κ. Δήμαρχος. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, απλά θέλω κ. Πρόεδρε, για να αποτυπωθεί και στα πρακτικά, να διαβάσω από τον 
οδηγό που μας ανέφερε η κα Ρετσινιά που βγήκε στις 16 Ιουνίου, στη σελίδα 8 που αναφέρει το 
νομικό πλαίσιο και λέει ότι υπάρχει η δυνατότητα ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης, σας διαβάζω στην τελευταία παράγραφο που λέει: Με την παρ. 1 του άρθρου 59 του 
νόμου του Ιουλίου του 2018, δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, να 
ιδρύουν και να λειτουργουν ΚΔΑΠ και ΚΔΑΠΜΕΑ. Στην παρ. 2 αναφέρεται η ανάγκη έκδοσης ΚΥΑ, 
εξουσιοδοτικής διάταξης, για τον καθορισμό των προϋποθέσεων ίδρυσης και λειτουργίας ΚΔΑΠ και 
ΚΔΑΠΜΕΑ.  
 Απ' όσο γνωρίζω, κα Ρετσινιά, αυτή η ΚΥΑ ακόμα δεν έχει εκδοθεί. Αρα, γι' αυτό ακριβώς 
επιμένω και λέω αυτά τα οποία σας έλεγα και την προηγούμενη βδομάδα, ότι δεν μπορούσαμε να το 
κάνουμε ακριβώς γιατί δεν έχει εκδοθεί η ΚΥΑ. Περιμένουμε να δούμε την ΚΥΑ που θα βγει για να 
μπορέσουμε να ιδρύσουμε και εν πάση περιπτώσει, να ρωτήσουμε και κάποιον. Αν η Ραφήνα-Πικέρμι 
πάτησε σε κάποια άλλη διαδικασία ή βρήκε μία, επιτρέψτε μου έτσι, έναν άλλο τρόπο να το κάνει, δεν 
έχουμε κανένα πρόβλημα να το ψάξουμε και να το κάνουμε. Δεν είναι θέμα.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Και ο Δήμος Πεντέλης, Δήμαρχε. Και ο Δήμος Πεντέλης κάνει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος Πεντέλης έβγαλε μία ανακοίνωση - μη λέτε τώρα.. Να σας πω κάτι τώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κα Ρετσινιά, σας ακούσαμε με πολλή προσοχή. Μην κάνετε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε. Εβγαλε μία ανακοίνωση η τωρινή Δήμαρχος Πεντέλης και 
έκανε μια πρόσκληση ενδιαφέροντος χωρίς να έχει ανοίξει η πρόσκληση, χωρίς τίποτα. Εκανε απλά 
μια πρόσκληση ενδιαφέροντος η νέα Δήμαρχος. Δεν έχει Κέντρο που λειτουργεί. Εχει η Πεντέλη 
Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης που λειτουργεί σήμερα; Δεν έχει. Δεν έχει κάνει τίποτα, σας 
πληροφορώ εγώ. Εκανε μία ανακοίνωση να δει αν ενδιαφέρεται ο κόσμος. Αυτό. Κι εμείς 
λειτουργούσαμε, να σας πω κάτι; Κι εμείς κάθε καλοκαίρι λειτουργούσαμε δημιουργική απασχόληση 
δωρεάν εδώ και πάρα πολλά χρόνια από το Δήμο Χολαργού και από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού από 
το '11 κι εσείς δύο χρονιές που ήσασταν Αντιδήμαρχος το κάνατε και η κα Μουντάκη που ήταν το 
έκανε και η κα Παρίση το έκανε σαν Αντιδήμαρχοι Παιδείας. Κάθε χρόνο δεν κάνουμε ενάμιση μήνα 
δημιουργική απασχόληση; Το κάναμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω το καλύψαμε το θέμα τώρα με πάρα πολλή λεπτομέρεια. 
 Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Συμπληρωματικά με αυτά που ήθελα να πω στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 
ξέχασα να ευχαριστήσω και ένα άλλο όργανο που είχε συστήσει ο κ. Δήμαρχος, που ήταν οι 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης, οι οποίοι συνδράμανε και συνεισφέρανε στην όλη προσπάθεια που 
κάναμε για την αντιμετώπιση του Covid-19. Το ένα είναι αυτό και το δεύτερο, να ενημερώσω το 
σώμα και τους συναδέλφους ότι βάλαμε στη φαρέτρα μας και ένα καινούριο όχημα πυροσβεστικό, 
Unimog, που με μεγάλη προσπάθεια πήραμε από το ΣΠΑΥ. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραίο νέο. Το λόγο έχει ζητήσει η κα Δημητριάδου θέλει για το προηγούμενο 
θέμα. Ναι, πείτε σύντομα κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θα ήθελα να πω ότι ήταν μέσα στις προδιαγραφές του Δήμου μας η ίδρυση ΚΔΑΠ, 
μάλιστα στις Κοινωνικές Υπηρεσίες και Κοντά στον Δημότη. Χαίρομαι πάρα πολύ που ανέλαβε η κα 
Παρίση να υλοποιήσει αυτό.  
 Απαντώντας στην κα Ρετσινιά θέλω να πω ότι οι προδιαγραφές της ίδρυσης ενός ΚΔΑΠ δεν 
είναι καθόλου απλές. Είναι ακριβείς και πρέπει να περάσει, να γίνει μια πολύ ακριβής μελέτη και 
εμπεριστατωμένη και που έχει πάρα πολλά παρακλάδια, για να πάρει κανείς άδεια. Το μελετήσαμε το 
θέμα. 
 Τώρα, όσον αφορά το ΚΔΑΠΑμεΑ, το οποίο είναι ακόμη πιο πολύπλοκο, εμείς στην 
προσπάθειά μας να δημιουργήσουμε κάτι για ΑμεΑ, που μπορεί να μην είναι ΚΔΑΠ αλλά είναι κάτι 
άλλο, κάνουμε μια προσπάθεια να δημιουργήσουμε τον Αστικό Κήπο ΑμεΑ. Πρέπει να πω ότι δεν είναι 
πολλά τα άτομα ΑμεΑ. Βέβαια, σε παιδική ηλικία μπορεί να είναι περισσότερα, αλλά ακόμη και σ' αυτό 
το ίδρυμα που είναι πρόεδρος ο κ. Τίγκας, είναι ελάχιστα τα παιδιά ΑμεΑ από Παπάγο-Χολαργό, τα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
10 

οποία φοιτούν εκεί. Είναι απ' όλη την Αττική. 
 Τώρα, όσον αφορά ένα Κέντρο της Αγίας Παρασκευής, Κέντρο ΑμεΑ, το έχει αναθέσει σε 
εταιρεία και βάζει δυο τρεις δασκάλους τέλος πάντων, έναν της γυμναστικής, έναν της μουσικής, ένα 
ζωγράφο. Αυτό πρέπει να είναι πολύ καλά οργανωμένο. Δηλαδή δεν μπορεί να κάνεις απλά, έτσι, για 
να συγκεντρώνονται. Πρέπει να έχει σωστή δημιουργική απασχόληση. Οπότε, ήταν στις 
προδιαγραφές του Δήμου μας, δεν ήταν κάτι το οποίο ο Δήμος ολιγώρησε δηλαδή γι' αυτό το θέμα. 
Αυτο ήθελα να πω. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να κάνω μια ανακοίνωση για το σοβαρότατο πρόβλημα που έχει προκύψει 
εδώ και αρκετό καιρό και τώρα πλέον έχει γιγαντωθεί, με την ασφάλεια των μαθητών του 1ου 
Λυκείου Χολαργού σε σχέση με τα έργα. Και με αφορμή βεβαίως της αναβολής του θέματος, το οποίο 
δεν ξέρω πότε θα εξεταστεί. Και υπάρχει θέμα και υπάρχει και ανησυχία μεταξύ των γονέων.  
 Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή αναφορά στο έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο που 
ζητήσαμε, που καταθέσαμε σε σας Πρόεδρε, θα το καταθέσω και στα πρακτικά να υπάρχει, στις 12 
Μαρτίου. Εμείς τότε ζητούσαμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση γιατί το έργο άρχιζε άμεσα 
ενόψει εξετάσεων και θεωρούσαμε ότι δεν έπρεπε να γίνει, γιατί έργο και μαθητές μαζί δεν 
προβλέπεται και τότε προτείναμε την μετεγκατάσταση του σχολείου στο Πολωνικό, στο υπό μίσθωση 
Πολωνικό. Και θέλαμε λοιπόν αυτή τη συζήτηση να γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και να αποφανθεί 
το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Τότε, στις 12 Μαρτίου ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος έβγαινε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, 
δημόσια δηλαδή, και έγραφε ότι πάλι δημιουργούμε λανθασμένες εντυπώσεις στον κόσμο, ότι μόνον 
5 στους 230 γονείς διαφωνούν με τα έργα να γίνουν παράλληλα, ότι είναι γνωστή η σχέση των 
μαθητών με τα φροντιστήρια κ.λπ.. Τι έγινε όμως με αυτές τις λανθασμένες εντυπώσεις που 
δημιουργούσαμε. Αναγκαστήκατε να σταματήσετε το έργο. Ξεκίνησε το σχολείο 11 Μαϊου και 
σταματήσατε το έργο αμέσως μετά. Αυτές ήταν οι λανθασμένες εντυπώσεις που δημιουργούσαμε 
στον κόσμο, διότι και τότε οι εκπαιδευτικοί συνειδητοποίησαν ότι δεν μπορεί να γίνει έργο και 
μάθημα.  
 Σας κάναμε ερώτηση στις 13 Μαϊου, στο Δημοτικό Συμβούλιο του Μαϊου τι θα γίνει το 
Σεπτέμβριο, κ. Δήμαρχε. Τώρα που και οι εκπαιδευτικοί κατάλαβαν ότι δεν μπορεί να γίνει το έργο και 
το μάθημα μαζί. Κατηγορηματικά λοιπόν τότε απαντήσατε ότι μόνον πρωί απόγευμα, δεν υπάρχει 
άλλη λύση. Δηλαδή μία λύση εκβιαστική.  
 Ερχόμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μας στέλνετε ως εισηγήσεις, τις εισηγήσεις της ΔΕΠ. 
Δηλαδή τι κάνατε; Θεωρούσατε δεδομένο ότι η απόφαση στη ΔΕΠ είναι ειλημμένη. Αμφισβητούσατε 
δηλαδή ακόμα και την προσωπικότητα των αιρετών εκπροσώπων των φορέων μέσα στη ΔΕΠ, με 
αποτέλεσμα βεβαίως να μην ψηφιστεί και να αποσύρετε το θέμα. Και το θέμα της μεταφοράς των 
μαθητών της Α' Λυκείου, αλλά και γενικότερα τελικά των μαθητών του Λυκείου, να εκκρεμεί τέλος 
Ιουνίου. 
 Ξαφνικά, λοιπόν, στη ΔΕΠ, για να ενημερώσω, γιατί περίμενα ότι θα ενημέρωνε ο Δήμαρχος, 
φέρατε την πρόταση να μεταφερθούν στο Πολωνικό. Δηλαδή, την πρότασή μας, την πρόταση που 
σας καλούσαμε να λάβουμε απόφαση εμείς εδώ και να πάρουμε όλοι μαζί την ευθύνη. Βεβαίως δεν 
μπορούσε να συζητηθεί το θέμα, διότι το φέρατε τελευταία στιγμή και απ' όσο ξέρω καταψηφίστηκε 
η πρότασή σας. 
 κ. Δήμαρχε, δεν ξεκινάτε τέτοιας εμβέλειας έργο, τόσο μεγάλο, με τους μαθητές μέσα στο 
σχολείο. Συζήτησα με τον εργολάβο σήμερα, τον ρώτησα αν έχει κάνει άλλα σχετικά έργα, μου είπε 
ότι κάνει δεκάδες σχολεία, δεν έχει κάνει ποτέ με μαθητές μέσα. Δεν αποκλείεις την μετεγκατάσταση 
απο την αρχή γιατί θα το βρεις μπροστά σου. Δεν αποφεύγεις να συνομιλείς με τη σχολική κοινότητα. 
Είμαι σε θέση να γνωρίζω, επειδή ήμουν πρόεδρος το 2015, τότε που φέραμε εμείς το έργο στο 
σχολείο, πόσες φορές με πόσα έγγραφά μας αποφύγατε να συζητήσετε με τους γονείς. Και τότε τι 
σας λέγαμε; Ελάτε να το συζητήσουμε, να το προγραμματίσουμε, γιατί το έργο το θέλαμε και το 
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θέλουμε όλοι.  
 κ. Δήμαρχε, δεν γίνεται να πληρώνουν συνέχεια την ανευθύνη διοίκησή σας οι δημότες, οι 
γονείς, οι εκπαιδευτικοί και πόλύ περισσότερο τα παιδιά μας. Πρέπει επιτέλους να αναλάβετε τις 
ευθύνες σας, να αναγνωρίσετε τα λάθη σας και ως ελάχιστο δείγμα αυτού οφείλετε να άρετε την 
απόφασή σας για τη μεταβίβαση των δύο αρμοδιοτήτων, Παιδείας και Τεχνικών Εργων, στον 
Αντιδήμαρχό σας, ζητώντας την παραίτησή του.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω σε μερικές ανακρίβειες που ακούστηκαν. Πρώτα απ' όλα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και χωρίς διακοπές, παρακαλώ. Δεν κάνουμε διάλογο τώρα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, ποιος σας είπε ότι εμείς θεωρούσαμε δεδομένο ότι η εισήγηση η οποία 
σας ανεβάσαμε δεν θα άλλαζε ή δεν θα αλλάξει ή δεν ψηφίστηκε όπως λέτε. Δεν θεωρούσαμε 
δεδομένο. Σας ανεβάσαμε ξεκάθαρα την εισήγηση που έκανε ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων προς 
τη ΔΕΠ. Ενα κρατούμενο. 
 Πάμε στο δεύτερο. Ποιος σας είπε ότι δεν πέρασε το θέμα από τη ΔΕΠ; Εχετε μετρήσεις τις 
ψήφους και εσείς είδατε ότι δεν πέρασε το θέμα; Γιατί εγώ τα δικά μου μαθηματικά λένε δύο κατά, 
δύο υπέρ και 3-4-5 λευκά. Τα λευκά όπως ξέρετε, όπως ξέρετε τα λευκά έχουν αλλάξει. Τώρα, αν δεν 
θέλουμε απλά, θέλουμε λίγο να κερδίσουμε ακόμα χρόνο, να δώσουμε λίγο χρόνο παραπάνω στην 
κοινότητα να δούμε μήπως μας προτείνει κάτι άλλο, μήπως εν πάση περιπτώσει καταλάβουν οι 
άνθρωποι ότι, ξέρετε, δεν έχουμε και εκατό εναλλακτικές, έτσι; Αλλά, δηλαδή μην είστε σίγουρη γι' 
αυτά που λέτε. Εγώ σας λέω όταν υπάρχει ισοπαλία περνάνε με την ψήφο του προέδρου. Λοιπόν, 
πρόεδρος της ΔΕΠ είναι ο κύριος... Ηταν υπέρ τότε; Α, ήταν και υπέρ, δεν ήταν και ισοπαλία. Ηταν 
και υπέρ. Εν πάση περιπτώσει. 
 Λοιπόν, το γιατί αποσύραμε το θέμα εμείς, σας είπα, το αποσύραμε ακριβώς για να δώσουμε 
μία άλλη ευκαιρία στη σχολική κοινότητα μήπως ωριμάσει και καταλάβει τι πρέπει να γίνει. 
 Τρίτον, το Πολωνικό που λέγατε ότι δεν θα το μισθώσουμε γιατί δεν θα φύγει από μέσα το 
Πολωνικό, σας είπε κανένας ότι ο ιδιοκτήτης το μισθώνει για να πάει Λύκειο; Γιατί εμείς όταν το 
συζητήσαμε και άκουσε για Λύκειο, γιατί είπαμε μια κουβέντα, μήπως ρε παιδί μου να βάλουμε 
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μερικές τάξεις εκεί, είπε, παιδιά, εγώ δεν σας το νοικιάζω για να μπει Λύκειο. Εγώ δεν σας το μισθώνω 
για να καταστραφεί το σχολείο μου λέει ο ιδιώτης. Αυτό είπε. Αρα, αφήνετε φρούδες ελπίδες στον 
κόσμο ότι μπορεί να πάει εκεί πέρα.  
 Εμείς ήμασταν ξεκάθαροι από την αρχή. Θεωρούμε ότι δεν υπάρχει μεγάλη όχληση και αν η 
όχληση υπάρχει θα την σταματήσουμε και θα την κάνουμε απογεύματα και θα την κάνουμε Σάββατο 
και θα την κάνουμε Κυριακή, για τις ελάχιστες μέρες, γιατί πάνω από κάποιες ημέρες δεν θα  υπάρχει 
όχληση. Δεν είναι όλη η περίοδος για να την φάνε τα παιδιά από το Σεπτέμβριο. Αλλά πρέπει να 
καταλάβουν και η σχολική κοινότητα και οι δάσκαλοι, οι καθηγητές, πρέπει να καταλάβουν ότι ένα 
έργο για να προχωρήσει όταν δεν έχεις άλλη δυνατότητα έχεις τις δύο συγκεκριμένες επιλογές: ή 
προχωράς το έργο με τα παιδιά μέσα και τους δασκάλους ή πηγαίνετε σε απογευματινή βάρδια. Δεν 
υπάρχει κάποια άλλη δυνατότητα.  
 Εμείς δεν θα κάνουμε πίσω, εκτός εάν θέλουν να μην γίνει το έργο. Αν δεν θέλει η σχολική 
κοινότητα να γίνει το έργο, να το σταματήσει. Είναι δικαίωμά τους. Ξέρετε, εμείς δεν θα πάμε κόντρα 
σε κάτι το οποίο η σχολική κοινότητα αν δεν μπορεί να το καταλάβει, έτσι; Αν θέλει η σχολική 
κοινότητα, μπορεί με τις ενέργειές της που θα κάνει υποθέτω, για λόγους ασφάλειας, για λόγους δεν 
ξέρω τι άλλο πει, να σταματήσει το έργο. Το έργο δεν θα γίνει.  
 Εσείς βεβαίως χαίρεστε, γιατί δεν είχατε ποτέ μία εναλλακτική πρόταση. Ποτέ δεν έχετε 
καταθέσει εναλλακτική πρόταση που να είναι ρεαλιστική. Πάντα λέτε μην κάνεις αυτό γιατί θα το 
δούμε, γιατί θα το κάνουμε. Δική σας πρόταση, δεν κατάλαβα, από πότε προκύπτει ότι είναι δική σας 
η αναβάθμιση του σχολείου; Μήπως έχετε ξεχάσει την επιστολή του Δημάρχου την πρώτη στον κ. 
Καραμέρο, στον Αντιπεριφερειάρχη, που ήταν γραμμένο εκεί μέσα η αναβάθμιση του Λυκείου; Γιατί 
ήταν από τα λίγα έργα που βρήκαμε από την προηγούμενη διοίκηση, που υπήρχαν ώριμες μελέτες; 
Και πάλι, δεν ήταν 100% ώριμη. Ηθελε αναπροσαρμογή, ήθελε αλλαγές, φάγαμε δυο χρόνια μέχρι να 
κάνουμε την προγραμματική σύμβαση. Πού είναι δικό σας έργο; Από πού κι ως πού; Εκτός αν πήγατε 
εσείς στον κ. Καραμέρο και τον πείσατε. Αν τον πείσατε, θα μας το επιβεβαιώσετε με κάποιο χαρτί 
που έχετε, με κάποια επιστολή, γιατί εμείς αν θυμάμαι καλά και θα την ψάξω να σας την βρω την 
επιστολή, από τα 12 έργα που προτείναμε τότε στον κ. Καραμέρο, μας είχε βάλει 2 έργα. Το ένα, 
λοιπόν, ήταν το Λύκειο.  
 Εν πάση περιπτώσει, για να μιλήσει και ο κ. Τράκας, γιατί ήταν ο πρόεδρος στην επιτροπή τη 
ΔΕΠ και να μας πει την άποψή του. Εμείς, ξέρετε, πάντα συζητάμε, πάντα δεχόμαστε τις προτάσεις. Η 
ίδια η διευθύντρια του Λυκείου μας είχε προτείνει να αφήσουμε τις τρεις τάξεις της Γ' Γυμνασίου που 
θα πάνε Α' Λυκείου στο Γυμνάσιο για να είναι λιγότερα τα παιδιά, άρα να είναι πιο εύκολα και να μην 
έχουμε τόσο μεγάλο, οπωσδήποτε να διαχειριστείς λιγότερα παιδιά, καταλαβαίνεις ότι είναι πολύ πιο 
εύκολο να προχωρήσει ένα έργο. Τώρα, αν αλλάζει απόψεις, δεν πειράζει. Είναι πρόβλημά της, δεν 
είναι δικό μας. Εμείς είμαστε σταθεροί στις απόψεις μας. Εμείς, επαναλαμβάνω και το λέω άλλη μια 
φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν το καταλάβουν, θα πρέπει ή να ξεκινήσουν τα έργα και οι 
μαθητές να ειναι μέσα, ή να πάνε απόγευμα, μόνο απόγευμα, γιατί δεν θα την πατήσουν οι μαθητές 
του Γυμνασίου. Οι μαθητές του Γυμνασίου δεν φταίνε σε τίποτα. Οι μαθητές του Λυκείου λοιπόν αν 
δεν γίνει για μία χρονιά, θα πηγαίνουν στο 1ο στην Αετιδέων να κάνουν μόνον απόγευμα μάθημα. 
Αυτό θα προτείνουμε. Δεν βλέπω κάποια άλλη πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Δυστυχώς, βλέπουμε το ίδιο σενάριο πάλι, την κα Χαμηλοθώρη 
στο ψαλτήρι, στο ανάγνωσμα κατά Τράκα. Και αβάσιμο, απλά για άλλη μια φορά πάλι προσπαθεί να 
δημιουργήσει εντυπώσεις και κατ' επέκταση και προβλήματα.  
 Λοιπόν, να κάνουμε μια μίνι ιστορική αναδρομή, για να μην σας φάω πολύ από το χρόνο σας. 
Πριν ξεκινήσουμε τα έργα, σε συνάντηση με την διευθύντρια του σχολείου, που είναι και η υπεύθυνη 
για τη λειτουργία του σχολείου τις πρωινές ώρες, είπαμε πώς θα ξεκινήσουμε τις εργασίες. Η πρώτη 
συνεννόηση και κατάληξη ήταν στο να γίνουν παράλληλα οι εργασίες, να μεταφερθούν οι μαθητές 
στο ένα κτίριο και στο άλλο κτίριο να κάνουμε εργασίες. Και όταν πήγαμε να ξεκινήσουμε λοιπόν σ' 
αυτό το σενάριο, πάλι τότε κάποιοι του συλλόγου γονέων, γιατί κάποια στιγμή σ' αυτή την αίθουσα 
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πρέπει να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, υποκινούμενοι από κάποιους και είναι οι τρεις 
τέσσερις γονείς στο σύνολο των γονέων, υποκινούμενοι απο κάποιους λοιπόν, που αυτή τη στιγμή 
παρευρίσκονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, προσπάθησαν να σταματήσουν το έργο. Είχανε κατάληψη 
τα παιδιά, γιατί πίστευαν ότι τους κοροϊδεύουμε το φθινόπωρο και ότι δεν θα ξεκινήσει το έργο, 
αναγκαστήκαμε να τους δείξουμε την πρόσκληση για να τους αποδείξουμε ότι δεν τους 
κοροϊδεύουμε, γιατί δυστυχώς κάποιοι τους μεταφέρουν την εικόνα ότι η Δημοτική Αρχή τους 
κοροϊδεύει, που εμείς ποτέ δεν έχουμε κοροϊδέψει, ποτέ, το τονίζω κα Χαμηλοθώρη. Και κάνανε 
καταλήψεις γι' αυτό το θέμα, τέλος πάντων, τους πείσαμε, τους δείξαμε τα χαρτιά ότι έχουμε στείλει 
πρόσκληση στον εργολάβο για να ξεκινήσουν οι εργασίες, μόλις πήγαμε να ξεκινήσουμε 
δημιουργήθηκε αναστάτωση στο σχολείο, δεν ξεκίνησαν οι εργασίες, ήρθε ο Covid και 
εκμεταλλευόμενοι το κλείσιμο του σχολείου ξεκινήσαμε τις εργασίες.  
 Εκεί λοιπόν, σ' αυτή την ανάρτηση, εγώ δεν έκανα κάποια ανάρτηση. Εγώ πήγα και σχολίασα 
κάποια ανάρτηση, η οποία μιλούσε ότι δεν μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των μαθητών και ότι εμείς το 
μόνο που μας ενδιαφέρει είναι το καλό των εργολάβων. Ετσι νομίζω είχατε γράψει. Και εσείς και η κα 
Σιώτου, είναι παρούσες και οι δύο. κα Χαμηλοθώρη, μην το αμφισβητείτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
Να έχετε το θάρρος κάποια στιγμή να αναγνωρίζετε αυτά που λέτε και όταν δεν σας συμφέρει.  
 Λοιπόν, εκεί μπήκα και έγραψα ότι εμάς μας ενδιαφέρει η ασφάλεια των παιδιών και όχι το 
καλό των εργολάβων και ούτω καθεξής. Η ασφάλεια των παιδιών είναι δεδομένη, γιατί ο χώρος που 
γίνονται εργασίες, κα Χαμηλοθώρη, είναι απομονωμένος από το υπόλοιπο σχολείο. Δεν έχουν καμία 
πρόσβαση τα παιδιά στο χώρο που γίνονται εργασίες. Αυτό είναι αποδεκτό και από τη Διεύθυνση του 
σχολείου. Η Διεύθυνση του σχολείου μιλάει μόνο για το θόρυβο. Δεν μιλάει για ασφάλεια των 
παιδιών. Μόνον εσείς βλέπετε πρόβλημα, λοιπόν, σε ασφάλεια, που δεν το έχετε δει, δεν έχετε πάει 
να δείτε πώς είναι απομονωμένος ο χώρος των εργασιών από το υπόλοιπο προαύλιο. Πάλι 
λανθασμένες εντυπώσεις. Και να σας πω και κάτι άλλο; Ολοι νοιαζόσαστε για την ασφάλεια των 
παιδιών και καλά μην πάρει μια πέτρα και πετάξει, που κι αυτό δεν γίνεται. Εχετε αναλογιστεί ότι το 
σημαντικότερο απ' όλα που γίνεται σ' αυτό το σχολείο είναι για την ασφάλεια των παιδιών, η στατική 
ενίσχυση του κτιρίου; Αν γίνει αύριο σεισμός, κα Χαμηλοθώρη, και πέσει το σχολείο θα είσαστε εσείς 
υπεύθυνη για την καθυστέρηση του έργου; Την έχετε αντιληφθεί την ασφάλεια της στατικότητας του 
κτιρίου και ότι πρέπει να γινει άμεσα; Το πρώτο πράγμα που μας ενδιαφέρει σε ένα σχολείο είναι η 
στατικότητα του κτιρίου και όχι το βάψιμο και η αισθητική του σχολείου. Μας ενδιαφέρει η 
ουσιαστική ασφάλεια του σχολείου, κα Χαμηλοθώρη. Μην μας λέτε εμάς για ασφάλεια, εντάξει; Για να 
ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, γιατί πάλι προσπαθείτε να στείλετε την μπάλα στην εξέδρα.  
 Λοιπόν, άρα, αποκλείουμε την ασφάλεια. Το μόνο πρόβλημα εκεί είναι ο ήχος, που πιθανόν 
κάποιες στιγμές που τρυπάει ο εκάστοτε εργάτης με το κομπρεσέρ να ακούγεται ένας θόρυβος και 
στο υπόλοιπο σχολείο. Και είπαμε ύστερα από πρόταση της διευθύντριας, όλες αυτές είναι προτάσεις 
της διευθύντριας, να μεταφέρουμε την Α' Λυκείου στο Γυμνάσιο στην Αετιδέων και να παραμείνει η Β' 
και η Γ' Λυκείου εκεί πέρα, ώστε να μειώσουμε τον αριθμό των μαθητών. Αυτή την πρόταση, λοιπόν, 
κα Χαμηλοθώρη, φέραμε στην Επιτροπή Παιδείας και η οποία δεν καταψηφίστηκε. Ηταν τρία υπέρ, 
δύο κατά και δύο λευκά. Ηταν υπέρ. Εγώ δεν θέλησα να την περάσω επειδή οι δύο διευθυντές του 
σχολείου ήθελαν να μιλήσουν με την Διεύθυνση, τον κ. Φαλούκα, κι εγώ μίλησα με τον κ. Φαλούκα 
και έχουμε ραντεβού από την Δευτέρα. Ο κ. Φαλούκας είναι ο διευθυντής Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης.  
 Τι είπατε; Εντάξει, κα Χαμηλοθώρη, αφήστε τώρα τις εξυπνάδες. Ελάτε, θα σας φωνάξω στο 
ραντεβού άμα θέλετε που θα έχουμε τη Δευτέρα ή Τρίτη με τον κ. Φαλούκα. Θα της στείλουμε μια 
σέλφι, ναι, Δήμαρχε. 
 Λοιπόν, κα Χαμηλοθώρη, ό,τι λέω δεν είναι, και ό,τι θα πω όσο βρίσκομαι σ' αυτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλω να κάνουμε διάλογος. Ο καθένας την τοποθέτησή του.  
ΤΡΑΚΑΣ: ...το Δημοτικό Συμβούλιο, δεν θα πω ποτέ ψέμα και δεν θα αμφισβητηθώ ποτέ γι' αυτά 
που λέω. Είναι πέρα για πέρα αληθινά και πραγματικά.  
 Λοιπόν, και την απόφαση στη ΔΕΠ μπορούσα να  την περάσω, αλλά επειδή οι δύο διευθυντές 
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των σχολείων θέλανε να κάνουμε τη συνάντηση με τον κ. Φαλούκα, είπαμε θα το αναβάλουμε και θα 
το ξανασυζητήσουμε μετά τη συνάντηση με τον κ. Φαλούκα. Ο,τι αφορά την ΔΕΠ που είπατε ότι 
καταψηφίστηκε κ.λπ., κ.λπ.. 
 Λοιπόν, πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Οταν έχετε, δυστυχώς για σας, μια καλή 
Δημοτική Αρχή, από το να προσπαθείτε να δημιουργείτε μόνιμα προβλήματα και να σπείρετε ζιζάνια 
σε πρώτο βαθμό στα σχολεία και κατ' επέκταση όπου αλλού μπορείτε, καλό θα ειναι νομίζω, θα 
βγείτε ωφελημένη νομίζω αυτή η τακτική σας το προηγούμενο χρονικό διάστημα της προηγούμενης 
θητείας που πάλι σ' αυτό το τροπάριο λειτουργούσατε, δεν απέδωσε καρπούς. Εγώ θα σας πρότεινα 
να συνταχθείτε με μία καλή Δημοτική Αρχή και να βοηθήσετε επί της ουσίας και να πάψετε πια να 
δημιουργείτε προβλήματα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. κα Χαμηλοθώρη, τι θέλετε; Επί προσωπικού, για ποιο θέμα; Τι 
είπε; Εσείς του είπατε να παραιτηθεί. Πάντως, δεν είπε κάτι για εσάς. Παρακαλώ, παρακαλώ, πείτε επί 
προσωπικού, πολύ σύντομα.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, ήμαρτον! Δηλαδή θα τρελαθούμε! Δεν έχει αγχωθεί ποτέ για έστω πέντε λεπτά 
για τα δρώμενα στο Δήμο, για να προσφέρει στο Δήμο και θα μου πει εμένα η κα Χαμηλοθώρη για 
παραίτηση; Ημαρτον! Να μην τρελαθούμε τελείως!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κα Χαμηλοθώρη, σύντομα. Για 60 δευτερόλεπτα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, προφανώς δεν θα απαντήσω σε όλο αυτό το μένος του κ. Τράκα το 
προσωπικό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Θέλω μόνο να...  
ΤΡΑΚΑΣ: Και λίγα σας είπα! 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να συνεχίσω; Θέλω μόνο να διευκρινίσω ακριβώς αυτό που ανέφερε ο Δήμαρχος, 
και ο Δήμαρχος, δηλαδή κι εκεί μπορώ να χρησιμοποιήσω το προσωπικό γιατί ανέφερε το όνομά μου, 
ακριβώς αυτή την επιστολή που ανέφερε. Σ' αυτή την επιστολή αναφέρομαι κι εγώ, που παρέδωσε 
στον κ. Καραμέρο με τα 12 έργα, εκκλησίες, πλατείες, το Λύκειο ήταν το 12ο. Και με τη δική μας 
παρέμβαση, πατέρα, γονέα, πατέρα του σχολείου μας το 12ο έργο πήγε 1ο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, είχε σειρά σπουδαιότητας ή σειρά προτίμησης στα έργα; Γιατί εγώ 
δεν το θυμάμαι να είχε. Αφού την έχετε την επιστολή διαβάστε να λέει ότι κατά προτίμηση εγώ ή 
κατά προτεραιότητα σας βάζω τα έργα. Εμείς βάλαμε τα έργα που μας ζήτησε ένας 
Αντιπεριφερειάρχης να βάλουμε. Τώρα, εάν εσείς έχετε κάνει την παρέμβαση και έχετε καταφέρει 
εσείς το έργο, θα έχετε κάποιο αποδεικτικό να το πείτε. Εγώ μαζί σας, εγώ χαίρομαι, μακάρι να το 
έχετε κάνει. Απλά, βρείτε και το αποδεικτικό να το έχουμε, για να είμαστε όλοι καλυμμένοι, γιατί...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου είχε ζητήσει το λόγο; Θέλετε; Για τις ερωτήσεις, μισό λεπτό. κ. Ρεμούνδο, 
εσείς τι θέλετε, ερωτήσεις; Ναι, ελάτε. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να θυμίσω ότι γι' αυτό το έργο και ο Δήμος και η Περιφέρεια έχουν ευθύνη από το 
ξεκίνημά του, γιατί όταν εμείς είχαμε θέσει το θέμα το ότι έχουν εξασφαλίσει ότι μπορεί να γίνεται 
παράλληλα μάθημα και κατασκευή; Ολοι, κανένας μάλλον τότε δεν πήρε την ευθύνη να 
προγραμματίσει, να εξασφαλίσει πώς θα γίνει αυτό. Με αποτέλεσμα, όπως όλοι οι σχεδιασμοί σας να 
κυνηγάτε την ουρά κάθε φορά. Δεν είναι αρμοδιότητα της διευθύντριας ή του συμβουλίου στο να 
γνωμοδοτήσουν στο να σταματήσουν το έργο εάν θεωρούν ότι έτσι δεν εξασφαλίζεται η ασφάλεια 
των παιδιών;  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν μιλάμε για ασφάλεια, κ. Ρεμούνδο. Μιλάμε για... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Απαντήστε για να το ξεκαθαρίσουμε. Για να το ξεκαθαρίσουμε, γιατί όταν λέτε, κ. 
Τράκα, ότι, και όντως έτσι γίνεται, αυτή τη στιγμή κάνανε εκσκαφές στα θεμέλια, τις κολώνες τις 
έχουν καθαρίσει, ας το πω έτσι, άρα αποδυναμώσει και έτσι και γίνει ένας σεισμός τώρα που τα παιδιά 
είναι μέσα, το κτίριο είναι...  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν είναι μέσα σ' αυτό το κτίριο.   
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Οταν γίνει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει, κ. Ρεμούνδο, μην κάνετε διάλογο.  
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Γιατί εμείς όταν επισκεφθήκαμε το σχολείο, όταν επισκεφθήκαμε το σχολείο, που μας 
λέει όλα αυτά τα ωραία, τα διαχωρισμένα, το προαύλιο κ.λπ., η διευθύντρια μας έλεγε ότι έχω στείλει 
γράμμα γιατί δεν μπορεί να γίνει μάθημα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Για τον θόρυβο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και μετά ο κ. Τράκας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, σ' αυτά που λέει ο κ. Ρεμούνδος να του πω ότι υπάρχει έγγραφο και από την 
Τεχνική Υπηρεσία και από τον εργολάβο, τον ανάδοχο του έργου, ότι δεν τίθεται κανένα θέμα 
ασφάλειας, γιατί ακριβώς έχει απομονώσει, δουλεύει στο ένα κομμάτι κι αυτά που λέτε, τις χοντρές 
δουλειές τις έκανε όταν ήταν κλειστό το σχολείο, για κάποιους ήμασταν τυχεροί κι εκεί και  τρέξαμε 
το έργο δύο μήνες που ήταν κλειστό και δεν πήγαιναν τα παιδιά και το μόνο πρόβλημα με το που 
ξεκίνησε το σχολείο ήταν η σκόνη, ούτε ο θόρυβος, η σκόνη ενόχλησε πολύ τους καθηγητές γιατί 
έπρεπε και ο εργολάβος να είχε προσέξει λίγο καλύτερα. Να είχε καλύψει λίγο καλύτερα τα πράγματα. 
Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας, το ξεκαθαρίζουμε, το λέμε.  
 Επίσης, να θυμίσω στο σώμα ότι το θέμα το συζητήσανε σε πρόσκληση που μας έκανε ο 
σύλλογος γονέων και κηδεμόνων, πήγε ο κ. Τράκας, πήγε ο εργολάβος, πήγε η Τεχνική Υπηρεσία και 
μιλήσαμε και ακούσαμε και τους γονείς, όσοι γονείς ήταν εκεί. Δεν ξέρω αν ήταν 30, 40, 50, εγώ δεν 
ήμουν, ο κ. Τράκας θυμάται. Αλλά δεν τίθεται θέμα, πάντως, ασφάλειας, έτσι; Και φυσικά πρέπει να 
προχωρήσει το έργο. Τώρα, το εάν ενοχλούνται με τον θόρυβο, θα κοιτάξουμε, σας είπα, ακόμα και 
τον θόρυβο να τον κάνουν σε ώρες και σε ημέρες που δεν θα ενοχλούν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, και για την πορεία της συζήτησης, εντάξει, να περιοριζόμαστε στα θέματα της 
συζήτησης. Τώρα, εντάξει, δεν νομίζω κανείς και ειδικά ο Δήμαρχος και όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
και οι αρμόδιοι ότι θα προχωρούσαν ένα έργο και να υπάρχουν προβλήματα στατικότητας. Σε καμία 
περίπτωση δεν θα κάνανε ποτέ κάτι τέτοιο, δεν θα παίρνανε μια τέτοια ευθύνη, οπότε μη μιλάμε για 
πράγματα που δεν είναι. Εδώ μιλάμε μόνο για το πώς θα τελειώσει ένα έργο, αν θα γίνουν μεταφορές 
σε κάποια άλλα σχολικά συγκροτήματα και το αναπτύξαμε πλήρως. Αλλά θέμα στατικότητας δεν 
υπάρχει περίπτωση να υπάρχει. Δεν έχει προκύψει από πουθενά αυτό. Δεν έχει προκύψει από 
πουθενά τώρα αυτό πάνω στο έργο. 
 κ. Τράκα, έχετε το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, θέλω να ξαναδιευκρινίσω πάλι για άλλη μια φορά και να γίνει κατανοητό, η 
διακοπή των εργασιών έγινε για τη σκόνη όπως είπε ο Δήμαρχος και για την όχληση. Δεν έγινε για 
την ασφάλεια. Ο προβληματισμός για το Σεπτέμβριο δεν είναι για την ασφάλεια. Είναι για την όχληση 
πιο πολύ. Αυτό τους προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς για τον Σεπτέμβριο. Εάν υπάρξει μεγάλη 
όχληση από τρυπήματα. 
 Δεύτερον, αυτό που είπε ο κ. Ρεμούνδος, στο κτίριο που έχουν απογυμνωθεί κολώνες δεν 
πηγαίνουν παιδιά. Είναι εργοτάξιο εκεί, κ. Ρεμούνδο. Δεν υπάρχει καμία επικινδυνότητα σ' αυτό το 
κτίριο κι έτσι κι αλλιώς και δεν απογυμνώνουμε και τις κολώνες. Οι κολώνες παραμένουν, είσαστε του 
επαγγέλματος και το ξέρετε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τι λέτε, κ. Τράκα; Εχεις το κτίριο δίπλα και το απογυμνώνεις - αν γίνει σεισμός που 
λέτε, πού θα πέσει; Πού θα πέσει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, κ. Τράκα, μισό λεπτό. κ. Ρεμούνδο, δεν ήσασταν στους ομιλητές. Εγώ σας 
έδωσα το λόγο γιατί είναι σοβαρό. Αφήστε τον όμως κι αυτόν. Οπως κι εμείς ως προεδρείο 
σεβαστήκαμε να ακουστεί η γνώμη σας, σεβαστείτε κι εσείς τον ομιλητή να προχωρήσουμε την 
κουβέντα.  
 κ. Τράκα. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Ερώτημα: συζητιέται το θέμα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συζητιέται. Είμαστε στο επίπεδο ανακοινώσεων. Σε επίπεδο ανακοινώσεων. 
Παρακαλώ, κ. Τράκα. Το Δημοτικό Συμβούλιο στα εκτός ημερησίας, σε επίπεδο ανακοινώσεων, πρέπει 
να το συζητήσουμε και ας μην συζητείται. Οι ανακοινώσεις δεν έχουν συγκεκριμένο θέμα. 
 κ. Τράκα, παρακαλώ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Επειδή είναι ένα θέμα, κ. Αυγουρόπουλε, που απασχολεί πολύ κόσμο, δεν συζητιέται, αλλά 
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καλό είναι να ενημερώσουμε τον κόσμο.  
 Λοιπόν, διευκρινίζω... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συζητείται το θέμα, είμαστε σε επίπεδο ανακοινώσεων. Και οφείλουμε σε ερωτήσεις 
να δοθούν και οι κατάλληλες απαντήσεις. Λοιπόν, κ. Τράκα, παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Λοιπόν, να το κλείσω ότι δεν υπάρχει, το ξανατονίζω πάλι, λόγος ασφάλειας των μαθητών. 
Ας πάψουν κάποιοι να επικαλούνται την ασφάλεια των μαθητών. Μας ενδιαφέρει πολύ πιο... μας 
ενδιαφέρει κι εμάς και δεν νομίζω ότι είναι πιο ευαίσθητοι από μας σε ό,τι αφορά την ασφάλεια των 
μαθητών. Και δεύτερον, αυτό που λέει ο κ. Ρεμούνδος δεν στέκει, γιατί το κτίριο στέκεται στον 
οικοδομικό σκελετό, κ. Ρεμούνδο, που αυτό δεν πειράζεται. Ενισχύεται, δεν μειώνεται η στατικότητα 
του κτιρίου. 
 Και να προσθέσω και κάτι. Σε όποιο κτίριο πάμε τώρα που είναι με τον παλιό αντισεισμικό, σε 
όλες τις παλιές πολυκατοικίες του Χολαργού αν πάμε να κάνουμε μέτρηση, σε όλες θα χρειαστεί 
στατική ενίσχυση. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. Ερωτήσεις. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Καταρχάς, να πούμε χρόνια πολλά στον κ. Αυγουρόπουλο που έχει γενέθλια και αν δεν 
με απατά η μνήμη μου νομίζω έχει και ο άντρας της κας Τσικρικώνη, ο κ. Φλώρος. Να είναι 
πολύχρονοι και οι δύο και ευτυχισμένοι.  
 Μία γρήγορη ερώτηση. Είχατε θεσπίσει για τις επιχορηγήσεις στα αθλητικά σωματεία κάποια 
κριτήρια. Ζήτησα από το δημοτικό σύμβουλο τον κ. Αυγερινό, στις εισηγήσεις που είχανε κάνει στην 
Οικονομική Επιτροπή, αν του έχουν σταλεί, δεν ξέρω τι έγινε. Δεν εστάλησαν; Δεν τις πήρε ο κ. 
Αυγερινός; Δεν τις είδα πουθενά. Τις έχετε; Αυτό θέλω να μου τις δώσετε κι εμένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολες τις ερωτήσεις, κ. Πρόεδρε, για να τελειώνουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου. Ξεκινάμε από την κα Σιώτου. Τώρα είμαστε ερωτήσεις. 
ΣΙΩΤΟΥ: Εγώ θέλω να ρωτήσω σχετικά με την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, επειδή σε μιά βδομάδα 
παραδίδεται το έργο και έχω περάσει πάρα πολλές φορές και δεν βλέπω να γίνεται τίποτα, αν η 
πρόβλεψη πραγματικά είναι ότι θα παραδοθεί στους δημότες η πλατεία την επόμενη βδομάδα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη ερώτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θέλω να ρωτήσω για το ένα τμήμα επιπλέον που εγγράφηκε στο 1ο Δημοτικό 
Χολαργού και επειδή το θέμα το ζήσαμε πολύ έντονα πέρσι εδώ μέσα και είχε ανακοινώσει η 
διευθύντρια ότι θα πάει σε δύο τμήματα της Α' φέτος, θέλω να μάθω αν το 3ο τμήμα θα το κάνει η 
κα Τζήκα στο 1ο Δημοτικό ή θα γίνει σε κάποιο άλλο σχολείο, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει 
αίθουσα θα ήθελα να ξέρω ποια αίθουσα θα είναι αυτή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ., Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, θα θυμίσω στον κ. Τούτουζα ότι οι επιχορηγήσεις που δίνουμε στα αθλητικά 
σωματεία είναι για να κάνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις, έτσι; Δεν τους δίνουμε κάτι άλλο. Ατυπα 
βέβαια εμείς έχουμε ένα πλάνο, το οποίο το έχουμε στείλει σε όποιο σύλλογο ενδιαφέρθηκε, αν το 
θέλετε κι εσείς να σας δώσουμε μια φωτοτυπία, να δείτε ακριβώς με ποιον τρόπο έχει γίνει ο 
καταμερισμός, εν πάση περιπτώσει, των χρημάτων. Αλλά επειδή υποθέτω ότι έχετε ερώτημα για τον 
ΚΟΧ που πήρε λίγα χρήματα, υποθέτω, λέω, μπορεί να μην είναι αυτό, θέλω να πω ότι ο ΚΟΧ δεν είχε 
αντρική ομάδα καθόλου πέρυσι. Αρα, είναι προφανές - θα σας το δώσω όμως, δεν είναι μυστικό 
δηλαδή. Δηλαδή, προφανώς, όταν δεν έχεις αντρική ομάδα, δεν θα πάρεις τα χρήματα που δίναμε τα 
προηγούμενα χρόνια στην αντρική ομάδα για να κάνεις, έτσι; Αυτό είναι. Θα σας το δώσω, αν θέλει 
ας πάει κυκλικά. 
 Για το θέμα της Εθνικής Αντίστασης νομίζω θα σας απαντήσει ο Αντιδήμαρχος που ρωτήσατε. 
Το δεν βλέπετε τίποτα, βέβαια, υποθέτω είναι σχήμα λόγου ας πούμε, έτσι; Α, ότι είναι κλειστά; 
Βέβαια, λογικό ειναι, αφού γίνονται έργα μέσα κλειστά θα είναι έτσι; Εχει σχεδόν ολοκληρωθεί το 
έργο, αλλά θα σας πει ο Αντιδήμαρχος. 
 Για το θέμα που έθεσε η κα Χαμηλοθώρη για τις εγγραφές στην Α' Δημοτικού, δεν είναι 
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αρμοδιότητα του Δήμου εμείς να αποφασίσουμε πού θα γίνουν οι εγγραφές. Βεβαίως εμείς 
προτείναμε αν θέλετε κι εγώ δεν κρύφτηκα. Παρ' όλο που δεν έχω καμία αρμοδιότητα για το θέμα, 
εγώ δεν κρύφτηκα να πω πού πρέπει να γίνουν και πόσα τμήματα πρέπει να γίνουν. Και η πρόταση η 
δική μου ήταν να γίνουν δύο τμήματα στο 1ο Δημοτικό και να γίνουν τρία τμήματα στο 4ο Δημοτικό 
Σχολείο. Ενα τμήμα στο 5ο Δημοτικό και από δύο τμήματα στο 2ο και στο 3ο Δημοτικό Χολαργού, 
έτσι; Γιατί υποθέτω σας ενδιαφέρει ο Χολαργός γιατί εκεί εντοπίζετε ότι μπορεί να υπάρχει κάποια εν 
δυνάμει ανωμαλία. 
 Από 'κει και πέρα, η Διεύθυνση εξετάζει τα θέματα, κοιτάει τις ελεύθερες αίθουσες που 
υπάρχουν και θα αποφασίσει η ίδια το πού θα δημιουργήσει τμήματα. Πάντως, σήμερα υπάρχουν 
περισσότερα παιδιά που έχουν κάνει εγγραφή στο 1ο Δημοτικό Χολαργού. Σε όλα τα άλλα τα σχολεία 
δεν υπάρχουν παραπάνω παιδιά. Υπάρχουν παραπάνω παιδιά από δύο τμήματα που θα θέλαμε να 
κάνει το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού, που εγώ ακόμα και σήμερα λέω ότι δύο πρέπει να κάνει 
δίπλα, έτσι; Αλλά δεν είναι δική μου απόφαση. Η απόφαση είναι ξεκάθαρα της Διεύθυνσης και του 
Περιφερειακού Διευθυντή. Αυτοί θα αποφασίσουν αν θα γίνει τρίτο τμήμα στην Α' τάξη στο 1ο 
Δημοτικό Χολαργού ή αν θα γίνει τρίτο τμήμα στο 4ο ή στο 5ο-2ο, έτσι;  
 Απλά να σας θυμίσω, αν δεν το γνωρίζετε ή αν το έχετε ξεχάσει, ότι για να δημιουργηθεί 
κάποιο παραπάνω τμήμα, πρέπει να το αιτηθεί ο διευθυντής. Οπότε, αν ο διευθυντής του 5ου ή ο 
διευθυντής του 4ου Δημοτικού δεν κάνουν αίτηση για να δημιουργήσουν παραπάνω τμήμα γιατί δεν 
το χρειάζονται, προφανώς υπάρχει πρόβλημα για να δημιουργηθεί σ' αυτά τα σχολεία. Αρα, το πιο 
πιθανό είναι να δημιουργηθεί στο 1ο Δημοτικό το τρίτο τμήμα της Α' τάξης.  
 Εξακολουθώ όμως και λέω και σήμερα, συγγνώμη κ. Πρόεδρε, ότι η άποψη του Δήμου και της 
Δημοτικής Αρχής είναι ότι πρέπει να γίνουν δύο τμήματα στο 1ο Δημοτικό και τρία στο 4ο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Να απαντήσω στην κα Σιώτου για την πλατεία της Εθνικής Αντίστασης. Στη χθεσινή 
επικοινωνία και συνάντηση που είχαμε με τον εργολάβο, απομένει η φύτευση των φυτών και του 
γκαζόν και πλέον η πλατεία είναι έτοιμη να παραδοθεί. Πιστεύουμε ύστερα από συνεννόηση με την 
Υπηρεσία Πρασίνου τη δική μας το τι φυτά θα τοποθετηθούν στην πλατεία, πιστεύω αν όχι τέλος 
Ιουνίου, αρχές Ιουλίου θα παραδοθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολοκληρώσαμε με το στάδιο των ανακοινώσεων, ερωτήσεων.   
 Εχουμε ένα θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης.  
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποδοχή παραίτησης και αντικατάστασης αναπληρωματικού μέλους του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με την επωνυμία Δημοτικός 
Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΚΜΕΠΑ). 
 Την εισήγηση θα κάνει η κα Παρίση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δέχεται να συζητηθεί το σώμα, πρώτα απ' όλα 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δέχεται; Τυπικό θέμα είναι. Ομόφωνα να συζητηθεί. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν χρειάζεται να κάνουμε κάποια εισήγηση, κ. Πρόεδρε. Παραιτείται ένα μέλος. Με 
αίτησή της η κα Ιωάννα Παπαγιάννη ζητάει να παραιτηθεί από αναπληρωματικό μέλος του ΔΟΚΜΕΠΑ 
και προτείνουμε σε αντικατάσταση να πει η κα Πατσαρίση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω τη σύμφωνη γνώμη του σώματος; Λευκό ο κος Ρεκλείτης και ο κος Ρεμούνδος. 
Ωραία.  
 Το θέμα πέρασε, κατά πλεοψηφία.  
 Προχωράω στην ημερήσια διάταξη. Οπως είδατε όλοι το θέμα 6 αποσύρεται, οπότε πάμε στο 
1ο θέμα που θα εισηγηθεί ο Γενικός Γραμματέας. 
 
 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η  24 ΙΟΥΝΙΟΥ 2020  
 
  19 

i.ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και την υποβολή πρότασης του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, στην υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4460/25.05.2020 Πρόσκληση με 
κωδικό 14.6i.26.5.1.2 και τίτλο "Δημιουργία Πράσινων Σημείων και Δικτύωσή τους, σε 
όλη τη Χώρα πλην Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μαυρικάκη, έχετε το λόγο. 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καλησπέρα σας και από εμένα.  
 Η προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης δεν μπόρεσε να είναι σήμερα 
μαζί μας αν και ήταν προγραμματισμένο. 
 Εχετε ήδη, θα την καλύψω, θα την αναπληρώσω εγώ σ' αυτή την εισήγηση, έχετε λάβει την 
εισήγηση. Πρόκειται για μία πρόσκληση του ΥΜΕΠΕΡΑΑ που αφορά τη δημιουργία Πράσινων Σημείων 
και δικτύωση των πράσινων σημείων. Στην εισήγηση υπάρχουν, αναλύονται οι επιλέξιμες δαπάνες, 
καθώς και οι προμήθειες που προτείνουμε να περιληφθούν σ' αυτή την πρόταση προς το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. 
  
 Στη διάθεσή σας για όποια ερώτηση θα μπορούσα να απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Γραμματέα. Εχει προσέλθει ο δημοτικός σύμβουλος, ο κ. Χατζής, από την 
αρχή της συνεδρίασης. Απλά εγώ καθυστέρησα να το πω.  
 Ερωτήσεις. Ο κ. Τούτουζας. Η κα Σιώτου. Αλλος; Ο κ. Κούτρας, ο κ. Ρεμούνδος. Τέσσερις 
ερωτήσεις.  
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον και μακάρι να χρηματοδοτηθούμε από το Πράσινο Ταμείο. 
Απλώς, κοιτάω ποια έργα χρηματοδοτούνται και προσπαθώ να καταλάβω σε ποια κατηγορία έχουμε 
μπει, γιατί εδώ πέρα λέει: Εργα υποδομής και προμήθειας εξοπλισμού για τη δημιουργία πρασίνων 
σημείων και γωνιών ανακύκλωσης, 2) προμήθεια κινητών πράσινων σημείων -συγγνώμη, γιατί έχω 
πρόβλημα με το μάτι μου σήμερα-, εξαιρουμένου του εξοπλισμού που διατίθεται από τα υπόχρεα 
συστήματα εναλλακτικής διαχείρισης, υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου και απόκτηση γης για την 
εγκατάσταση πράσινων σημείων ή γωνιών ανακύκλωσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολες μαζί. Το λόγο έχει ο κ. Κούτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Διαβάζω εδώ μπροστά το συμβούλιο που έγινε το '14 με τον κ. Τσουροπλή, γι' αυτό δεν 
μιλάμε; Μια απλή ερώτηση. Το άλσος Λαχανά πού βρίσκεται στου Παπάγου; Το άλσος Λαχανά. Εκεί 
που είναι η οδός Λαχανά;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Που είναι τα πευκάκια. Εντάξει. Αρα, δηλαδή στον Παπάγο, για τον Παπάγο είναι η 
πλατεία Αγίου Γεωργίου και άλσος Λαχανά που θα γίνουν αυτά. Ωραία. Είναι πολύ καλό, ελπίζω να 
προχωρήσει και να γίνει και σύντομα και να... Θεωρώ ότι είναι... Ωραία, αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Θα ήθελα να μας πείτε πού θα μπει το κινητό πράσινο σημείο, γιατί δεν το... Δηλαδή, θα 
γυρνάει σε όλο το...; Ωραία. 
Από το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων πού θα δημιουργήσετε γωνιές ανακύκλωσης, σε 
ποια σημεία και τι έγινε με τη συμφωνία που είχαμε υπογράψει με Ζωγράφου για το σταθμό 
μεταφόρτωσης, αφού εγκρίθηκε απ' ό,τι διάβασα δικό τους σημείο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος θέλει κάτι. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλύφθηκα. Στην ουσία ήταν οι ερωτήσεις κι εμένα περισσότερο μιας καλύτερης 
περιγραφής του τι θα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, στην ερώτηση για το κινητό σημείο, το απάντησα έτσι... Οταν λέμε 
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κινητό, θα είναι ένα πράσινο σημείο πάνω σε ένα αυτοκίνητο, το οποίο ακριβώς θα είναι κινητό, δεν 
θα είναι σταθερό το σημείο.  
 Για το θέμα, έχουμε πάρει απόφαση στο προηγούμενο συμβούλιο στην Επιτροπή Ποιότητας 
Ζωής και έχουμε χωροθετήσει πέντε σημεία αν θυμάμαι καλά, για να κάνουμε γωνιές ανακύκλωσης. 
Αυτά είναι τα δύο, τα είπε ο κ. Κούτρας, στον Παπάγο και τα τρία στον Χολαργό, είναι οι τρεις 
πλατείες Δημοκρατίας, Εθνικής Αντίστασης και Κύπρου, αν θυμάμαι καλά, έτσι; Ωραία. Και το 
τελευταίο που είπατε για το Δήμο Ζωγράφου και τον Δήμο Αγίας Παρασκευής υποθέτω θα εννοείτε. 
Εκεί είχαμε κάνει μια προγραμματική σύμβαση, η προγραμματική σύμβαση δεν έχει προχωρήσει. 
Δηλαδή, δεν έχει... Είχαμε εγκρίνει το προσχέδιο για να μπορέσουμε να καταθέσουμε μια πρόταση για 
χρηματοδότηση. Η πρόταση για χρηματοδότηση δεν εγκρίθηκε γιατί σταμάτησε το συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, δεν εξετάσανε καν, δεν φτάσανε καν στη δική μας σειρά να το πω έτσι, να εξετάσουν 
την πρότασή μας. Οπότε, θεωρούμε ότι δεν υφίσταται κάποια συμφωνία ή κάποια συνεργασία, έτσι, 
για το συγκεκριμένο χώρο. Ο χώρος είναι ξεκάθαρα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, οπότε και 
προεκλογικά όλα αυτά που ακούσαμε ότι θα κάνουμε και ότι θα φέρουμε τα σκουπίδια των άλλων και 
θα κάνουμε και θα ράνουμε κι όλα αυτά πάλι, πάλι σήμερα δεν υφίστανται. 
 Να σας απαντήσει ο Γενικός για την ερώτηση του κ. Τούτουζα, νομίζω ότι δεν απάντησα.  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οσον αφορά στις δράσεις τις οποίες εμείς προτείνουμε να χρηματοδοτηθούν, 
είναι ουσιαστικά η προμήθεια ενός κινητού πράσινου σημείου, η προμήθεια και εγκατάσταση των 
πέντε πράσινων σημείων γειτονιάς ή γωνιών ανακύκλωσης όπως αναφέρονται και στην πρόσκληση. Η 
προμήθεια και εγκατάσταση πράσινου σημείου στο χώρο που λειτουργεί ο ΣΜΑ όπως προέβλεπε και η 
αρχική πρόταση που είχε κατατεθεί το 2016, μικρότερης όμως κλίμακας και από 'κει και πέρα όσον 
αφορά τον τεχνικό σύμβουλο ή και τις δράσεις δημοσιότητας, αυτές οι δύο ενέργειες είναι με ένα 
μικρό ποσοστό του προϋπολογισμού εκ των υπολοίπων δράσεων, τεχνικός σύμβουλος στο 
συγκεκριμένο σημείο ίσως χρειαστεί μόνο για το Πράσινο σημείο που θα ενταχθεί στο χώρο του ΣΜΑ 
και θα αφορά η τεχνική βοήθεια αποκλειστικά και μόνον την λειτουργία του πρασίνου σημείου στο 
ΣΜΑ και οι δράσεις της δημοσιότητας είναι το 10% νομίζω του συνολικού προϋπολογισμού του 
έργου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να μην παρεξηγηθούν αυτά τα οποία είπα, γιατί εμείς είμαστε υπέρ των 
διαδημοτικών συνεργασιών, έτσι; Εγώ είπα απλά ότι η συνεργασία αφορούσε ένα συγκεκριμένο 
πρότζεκτ, το οποίο δεν έτυχε χρηματοδότησης. Εδώ είμαστε στο μέλλον να δούμε εάν υπάρξει άλλη 
πρόταση ή αν μας συμφέρει κάτι άλλο, να συνεργαστούμε και με το Δήμο Ζωγράφου και με τον Δήμο 
Αγίας Παρασκευής και γενικότερα επειδή έχουμε ανοίξει και μια κουβέντα με το Δήμο Αγίας 
Παρασκευής να συνεργαστούμε και για το Κολυμβητήριο, νομίζω ότι σας έχουμε αναφέρει και 
επαναλαμβάνω και σήμερα ότι είμαστε θετικοί υπέρ των διαδημοτικών συνεργασιών, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Εχουμε τοποθετήσεις; Ο κ. Ζήκας, ο κ. Ρεκλείτης, η κα Σιώτου, ο κ. 
Οικονόμου και ο κ. Ρεμούνδος.  
 Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας. Οχι, έχει δίκιο ο κ. Ζήκας, εσείς και μετά ο κ. Ζήκας και μετά ο κ. 
Οικονόμου.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εμείς θα τοποθετηθούμε και για τα δύο, και για το 1ο και για το 2ο θέμα, είναι ένα 
ενιαίο θέμα στην αντίληψή μας. 
 Θα ψηφίσουμε λευκό γιατί δεν μας βρίσκει αν θέλετε η ειδική δράση δημιουργίας πράσινων 
σημείων σε μία πόλη αντίθετους, ίσα ίσα είναι προς τη σωστή κατεύθυνση και η πρόσκληση και η 
όποια δράση. Εμάς το θέμα μας γενικά με την διάταξη, τη διαχείριση των αστικών αποβλήτων, το 
έχουμε συζητήσει και με τον Δήμαρχο σε σύσκεψη των επικεφαλής, το έχουμε συζητήσει και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, έχουμε καταψηφίσει το γενικό σχέδιο και στο Δήμο και στην Περιφέρεια. 
Θεωρούμε ότι πρέπει να παίρνονται υπόψιν και για το μέλλον στις κινητοποιήσεις που γίνονται αυτή 
την περίοδο παραδείγματος χάριν, με το αντίστοιχο πρόβλημα που δημιουργείται στο Βόλο. Στο Βόλο 
η διαχείριση των απορριμμάτων πήγε προς καύση στην ΑΓΕΤ και οι κάτοικοι κατά χιλιάδες 
διαδηλώνουν και θέλουν να σταματήσουν αυτό το έργο του γενικού σχεδιασμού των απορριμμάτων.  
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 Ενα αντίστοιχο σχέδιο εκπονείται για την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με κέντρο την 
Θεσσαλονίκη και δεν μας βρίσκει καθόλου σύμφωνους το σχέδιο που εκπονείται από την Περιφέρεια 
Αττικής και της προηγούμενης περιφερειακής αρχής και της νυν περιφερειακής αρχής για τη 
δημιουργία, άλλοτε ακούμε δύο, άλλοτε πέντε, άλλοτε εφτά εργοστασίων καύσης απορριμμάτων και 
υπολειμμάτων. Και ως γνωστόν, η ταξική πολιτική πάντα χωροθετεί αυτά τα εργοστάσια στις φτωχές 
περιοχές της Αττικής, στη Δυτική Αθήνα, κάπου που δεν τα βλέπουμε, κρυμμένα μέσα σε βουνά, που 
δημιουργούν συγκεκριμένα προβλήματα. Μελετημένα από όλους τους φορείς, από το Υπουργείο 
Περιβάλλοντος, υπάρχουν μελέτες του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου που αποδεικνύουν τη 
σύνδεση των καρκινογόνων αποβλήτων της καύσης των απορριμμάτων RDF και SDF. 
 Επομένως, ο κεντρικός σχεδιασμός που προβλέπεται για τη διαχείριση των αποβλήτων στην 
Περιφέρεια της Αττικής μας βρίσκει κάθετα αντίθετους, θα τον πολεμήσουμε και με κινητοποιήσεις 
όπου μπορούμε, επομένως, δεν μπορούμε έργα τα οποία προτείνονται στο πλαίσιο αυτό, παρότι οι 
ειδικές τους δράσεις μπορεί να είναι και θετικές, να δώσουμε τη θετική μας ψήφο. Γι' αυτό θα 
ψηφίσουμε και στα δύο θέματα λευκό. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Καλησπέρα. Θα προσπαθήσω να κάνω μία παρουσίαση της γενικής εικόνας, γιατί ουσιαστικά 
και το 1ο και το 2ο θέμα είναι αλληλένδετα, για να δούμε σε ποιο σημείο βρισκόμαστε και πώς πρέπει 
εμείς κατά την άποψή μας να αντιμετωπίσουμε τα πράγματα. Μετά το success story της Δούρου που 
αποδείχθηκε φιάσκο, έχουμε τώρα το success story του Πατούλη, το οποίο κατά πάσα πιθανότητα θα 
αποδειχθεί κι αυτό φιάσκο. Κι αυτό γιατί; Γιατί δεν γίνονται εκείνες οι ουσιαστικές ενέργειες και οι 
σχεδιασμοί για να έχουμε την εναρμόνιση και την επιτυχία των στόχων που μπαίνουν απο τις 
ευρωπαϊκές οδηγίες. Δεν μιλάμε για τίποτα επαναστατικά πράγματα, μιλάμε για τους στόχους που 
βάζουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες.  
 Τι έκανε ο ΕΔΣΝΑ. 11/6 προκήρυξε και κάλεσε για υπογραφή της σύμβασης για την 
αναθεώρηση του ΠΕΣΔΑ, του Περιφερειακού Σχεδιασμού για την Αττική. Λοιπόν, αυτό από μόνο του 
τινάζει στον αέρα όλους τους υφιστάμενους σχεδιασμούς. Δηλαδή ό,τι τοπικά σχέδια έχουν εκπονηθεί 
θα πρέπει να ξανατροποιηθούν για να εναρμονιστούν με τον καινούριο περιφερειακό σχεδιασμό. Πότε 
θα είναι αυτός έτοιμος; Η σύμβαση που μάλλον υπογράφεται αν δεν έχει υπογραφεί αυτές τις ημέρες, 
δίνει συμβατικό χρόνο 12 μήνες. Μετά θα ακολουθήσει διαβούλευση, μέχρι να βγει ΦΕΚ κ.λπ. και να 
πάει να την εγκρίνει ο Υπουργός, μιλάμε για το '21. Αρα, θα ξεκινήσουν ουσιαστικά οι τροποποιήσεις 
για το νέο σχεδιασμό μετά από ένα χρόνο και.  
 Ταυτόχρονα, έχουν προκηρυχθεί προμήθειες διαφόρων συστημάτων εξοπλισμών ύψους με 
ΦΠΑ 111 εκατομμυρίων. Και με δυνατότητα προαίρεσης αυτό να διπλασιαστεί. Μία συμφωνία πλαίσιο 
για τα επόμενα 4 χρόνια, τα οποία βέβαια δεν εντάσσονται και δεν είναι γνωστό εάν θα μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν, γι' αυτό και μπαίνουν με αυτό τον ασαφή τρόπο, η προαίρεση 100% προσαύξηση 
του εξοπλισμού, γιατί από τη στιγμή που δεν έχεις ένα δεδομένο σχεδιασμό πάνω στον οποίο 
βαδίζεις, δεν ξέρεις σε τι βαθμό θα χρειαστούν όλα αυτά και τι ποσότητες.  
 Επειδή, λοιπόν, συνεχίζεται το αποτυχημένο μοντέλο της συγκεντρωτικής διαχείρισης των 
απορριμμάτων, με τα τραγικά αποτελέσματα που έχουμε στη Φυλή, που υποτίθεται ότι θα κλείσει το 
2025, αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση να κλείσει το 2025 με τέτοιες ενέργειες και υπάρχουν και 
άλλα, υπάρχουν και τα οικονομικά συμφέροντα, δεν ξέρω αν ξέρετε τι αντισταθμιστικά οφέλη 
εισπράττει ο Δήμος Φυλής από τις υφιστάμενες συμφωνίες που έχουν υπογραφεί μέχρι τώρα, δεν 
ξέρω αν το ξέρετε. Για το 2019 36 εκατομμύρια ευρώ και κάτι. Για το 2020 παίρνει άλλα 3 
εκατομμύρια από πάνω, 39+, 40 σχεδόν. Τι να τους κάνει τους ΚΑΠ αυτός ο Δήμος; Δεν τους 
χρειάζεται με τέτοια αντισταθμιστικά οφέλη, λοιπόν, κάνει την πάπια κι ας αυξάνονται οι καρκίνοι 
στην περιοχή και στους γειτονικούς Δήμους που δεν παίρνουν αυτά τα λεφτά βέβαια.  
 Επειδή, λοιπόν, συγκαλύπτετε αυτά τα εγκλήματα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, παρακαλώ συντομεύετε.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι. Για να μην επεκταθώ και στο άλλο, καλύτερα να τα πω... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, απλά το λέω γιατί το θέμα μας είναι τώρα, εντάξει, λίγο πιο... 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή λοιπόν συγκαλύπτονται αυτά τα εγκλήματα και δεν γίνεται ο σωστός σχεδιασμός, θα 
ξαναναγκαστούμε πάλι να κάνουμε ξανά συζητήσεις και ξανά αναπροσαρμογές κ.λπ..  
 Κατά την άποψή μας, λοιπόν, εμείς θα πρέπει όλους αυτούς τους σχεδιασμούς που μας δίνεται 
η δυνατότητα να πάρουμε εξοπλισμούς κ.λπ., τροποποιώντας και το δικό μας Τοπικό Σχέδιο που 
πρέπει να το κάνουμε, είναι να τα εντάξουμε όλα αυτά στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών οδηγιών, που 
προβλέπουν συγκεκριμένες προδιαγραφές, συγκεκριμένους στόχους. Αυτό είναι το ασφαλές και με 
αυτό τον τρόπο, έτσι μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι και θα είμαστε σύμφωνοι με το πλαίσιο που 
υποχρεωτικά θα θεσμοθετηθεί αλλά και θα έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα. Κι εδώ, επειδή είχε γίνει 
μία εκτενής συζήτηση όταν συζητάγαμε το Τοπικό μας Σχέδιο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Ζήκα. Εχει λήξει ο χρόνος, τον έχετε περάσει κατά πολύ.  
ΖΗΚΑΣ: Οκέι, θα συνεχίσω μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εν τάχει, είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα αυτή η υποβολή 
της προτάσεως και είμαστε ευτυχείς που υπάρχει, πραγματικά ευτυχείς, που υπάρχει ο ΣΜΑ. Είναι 
πολύτιμο σημείο, γιατί είναι εκτός του οικιστικού ιστού της πόλης μας.  
 Να σημειώσω ότι είναι πάρα πολύ σπουδαίο επίσης ότι θα υπάρξει μέσω της προτάσεως 
υποβολή για τα σχολεία, γιατί αποκτώντας και μια εμπειρία καθημερινά με τον τομέα αυτό, εάν δεν 
δημιουργηθεί μια παιδεία απο τις μικρότερες ηλικίες, οι μεγαλύτερες αντιμετωπίζουν πρόβλημα 
προσαρμογής. Δηλαδή εκεί είναι πολύ σημαντικό και αυτό το σημείο για την υποβολή της προτάσεως, 
ότι εμπεριέχει και τον εξοπλισμό για τα σχολεία.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Οικονόμου. Η κα Σιώτου έχει το λόγο και μετά ο κ. Ρεμούνδος και 
κλείνουμε με τις πρώτες τοποθετήσεις. 
ΣΙΩΤΟΥ: (πρόβλημα μικροφωνικής) 
 ...στηρίζεται σε ένα νόμο του '12, σε μια ΚΥΑ του '17, που το Σεπτέμβριο λογικά θα 
αναθεωρηθούν. Προχθές υπέγραψε ο κ. Πατούλης σύμβαση τεχνικού συμβούλου για την 
αναθεώρηση του Περιφερειακού Σχεδιασμού Διαχείρισης Απορριμμάτων.  
 Υπήρχε η τηλεδιάσκεψη που έγινε για τον Περιφερειακό Σχεδιασμό των βιοαποβλήτων, αν την 
παρακολουθήσατε, που θα βλέπατε ότι τελικά πάμε για 10 έως 15 πράσινα σημεία στην Αττική. 
Επειδή ο περιφερειακός σχεδιασμός που ετοιμάζεται είναι εντελώς λάθος, το Μαρκόπουλο με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αρνείται να προχωρήσει εκεί τη δική του μονάδα επεξεργασίας, 
το Πέραμα έχει δηλώσει ότι δεν πρόκειται να το επιτρέψει στην περιοχή του, τα Βριλήσσια βγήκαν 
εκτός σχεδιασμού και πάμε ίσως να φτιάξουμε μια υγειονομική βόμβα, ίσως κάποιοι άλλοι το έχουν 
δει.  
 Τα πράσινα σημεία, που όπως λένε οι μελετητές θα έχουν τεράστια κόστη λειτουργίας, θα 
επιδοτηθούν αδρά για 5 χρόνια και στη συνέχεια θα αρχίσουν να μαραζώνουν και να μετατρέπονται 
σε χωματερές. Αν δεν συγκεκριμένη, αποκεντρωμένη δομή σε όλη την Αττική και εάν δεν γίνει 
κοστολόγηση της λειτουργίας και μελέτη βιωσιμότητας, νομίζουμε ότι το ρίσκο θα είναι τεράστιο. Και 
όλος αυτός ο σχεδιασμός και η χωροθέτηση χωρίς μελέτη. Χωροθετούμε δηλαδή και 
προγραμματίζουμε ένα σύστημα εργαλειών, χωρίς να έχουμε μετρήσει και να γνωρίζουμε τους όγκους 
των απορριμμάτων που θα φτάνουν εκεί, το πώς θα λειτουργούν, άρα τι υποδομές χρειαζόμαστε, 
ποιο θα είναι το κόστος λειτουργίας και ποιο της μεταφοράς. 
 Είναι σαν να παίρνουμε να ανταλλάξουμε το αυτοκίνητό μας με μία Λαμποργκίνι αλλά να μην 
έχουμε κανένα δικαίωμα μεταποίησης και να μην ξέρουμε αν μπορούμε να το συντηρήσουμε, αν θα 
μπορούμε να πληρώνουμε τα έξοδα λειτουργίας και τελικά θα το αφήσουμε κάπου να αραχνιάζει και 
ας είναι και Λαμποργκίνι. 
 Χωροθετούμε και προγραμματίζουμε μία μονάδα χωρίς να γνωρίζουμε εάν θα έχει και τι 
αποτέλεσμα περιβαλλοντικό και οικονομικό. Για το περιβάλλον πάντα εμείς θέλουμε το αποτύπωμα. 
Εν τω μεταξύ, οι δημότες χρεώνονται και σύμφωνα με τις προβλέψεις θα χρεώνονται ακόμα 
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περισσότερο και συνεχίζουν να πληρώνουν από τα υψηλότερα δημοτικά τέλη στην Ελλάδα και ειδικά 
στην Αττική. Το σύστημα αποκομιδής των σκουπιδιών στο Δήμο μας νοσεί και καθημερινά υπάρχουν 
χιλιάδες διαμαρτυρίες πολιτών για μια άθλια εικόνα στους δρόμους και τα πάρκα. Το σημαντικό, 
όμως, είναι ότι κινδυνεύουμε να ενταχθούμε κι εμείς σε ένα σύστημα μη βιώσιμο και μη 
αποτελεσματικό, στον Περιφερειακό Σχεδιασμό, ενώ έξυπνοι Δήμοι Βριλήσσια, Κηφισιά, Χαλάνδρι, 
Βάρη-Βούλα-Βουλιαγμένη, Ηλιούπολη, Περιστέρι και άλλοι, αυτονομούνται και πάνε σε ρεύματα με 
δική τους διαπραγμάτευση. Είναι έμπειροι, ευσυνείδητοι Δήμαρχοι, γνωρίζουν πολύ καλά και ξέρουν 
ότι ο ΠΕΣΔΑ που ετοιμάζεται θα ειναι αποτέλεσμα πολιτικών συμβιβασμών και θα οδηγηθεί σε 
κατάρρευση με τις επιδοτήσεις. 
 Ηδη μοιράζονται τα λεφτά των δημοτών από τον ΕΔΣΝΑ, καφέ κάδοι, καφέ απορριμματοφόρα 
παλιάς τεχνολογίας, χωρίς προσωπικό και χωρίς οδηγούς. Για να υποστηρίξουμε νέα ρεύματα πρέπει 
να γίνει μελέτη για τη μείωση του κόστους και την εξοικονόμηση των ανθρώπινων πόρων στα ήδη 
υπάρχοντα. Πρώτα απ' όλα πρέπει να καταργηθεί η χειρωνακτική αποκομιδή και ο ατομικός κάδος 
που επιφέρει ένα τεράστιο κόστος και έχει τεράστια προβλήματα. 
 Οπως έχετε δείξει μέχρι σήμερα, το σύστημα αποκομιδής και διαχείρισης απορριμμάτων δεν το 
έχετε μελετήσει και δεν το γνωρίζετε. Ούτε ακολουθείτε τα μοντέλα του τεχνικού συμβούλου για τη 
διαχείριση των απορριμμάτων στην Ελλάδα. Κι επειδή η μέτρηση γίνεται λανθασμένα σύμφωνα με το 
βάρος, πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε με τα βαριά υλικά. Σαφώς τα βιοαπόβλητα, αλλά υπάρχουν και 
τα μέταλλα, οι μπογιές, οι μπαταρίες, τα μπάζα που πάνε στους κάδους, οι μικρές συσκευές και τόσα 
άλλα. Πόσες μπαταρίες πουλιούνται από τα μαγαζιά της περιοχής μας; Είναι εύκολο να το δούμε από 
τους διανομείς και να δούμε τελικά πόσα καταλήγουν στο ΑΦΗΣ και πόσα στα σκουπίδια. 
 Το σύστημα αυτό πρέπει να υποστηριχθεί επικοινωνιακά και ψηφιακά. Με σχεδιασμούς 
σωστούς και να μπει σε εφαρμογή το πληρώνω όσο πετάω, για να μπορέσει να πετύχει. Τονίζουμε ότι 
το σημερινό σύστημα είναι κοινωνικά άδικα, αφού και αυτοί που κάνουν ανακύκλωση και επαναχρήση 
και αυτοί που δεν παράγουν σκουπίδια πληρώνουν τα σπασμένα όσων και παράγουν σκουπίδια και 
δεν κάνουν ανακύκλωση, όπως πληρώνουν και όσους έχουν ιδιωτικούς κάδους. 
 Με αυτούς τους όρους, λοιπόν, τα πράσινα σημεία και οι πράσινες γωνιές δεν είναι βιώσιμα και 
κινδυνεύουμε να κοστίσουν πολύ ακριβά και να μην κερδίσουμε τίποτα χωρίς οικονομοτεχνική 
μελέτη, αλλά και χωρίς να γνωρίζουμε ποσότητες και ροές.  
 Η πολιτική στην οποία θα στηριχθούμε είναι λάθος. Σας το είχαμε επισημάνει και παλιότερα 
και επιβεβαιωθήκαμε. Η τοποθέτηση των κάδων βιοαποβλήτων έκανε περισσότερη ζημιά από το 
όφελος που είχε. Με στόχο το 50% φτάσαμε το 14%, κάτω από το μέσο όρο της Αττικής και κάτω 
από το μέσο όρο του βόρειου τομέα. Αν πάρουμε και ως χρονιά βάσης το '16 που είναι η επίσημη, 
δεν έχουμε ούτε 3%. 
 Επίσης, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο τελικός στόχος δεν είναι η ανακύκλωση αλλά η 
επαναχρήση και η μείωση των απορριμμάτων και η πλέον προηγμένη τεχνολογικά ανακύκλωση 
αφήνει υπολείμματα γύρω στο 35%. Αυτό το 35% θα το πληρώσουμε πολύ ακριβά, ακόμη και στα 
όνειρά μας πετυχαίναμε 100% ανακύκλωση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε κα Σιώτου. Σας έχω δώσει και διπλό χρόνο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Τελειώνω, τελειώνω. Αρα, πρέπει να αυτονομηθούμε και να βρούμε ισοσταθμικά έσοδα 
από τη διαχείριση των απορριμμάτων. 
 Η επιλογή ενός πράσινου σημείου τώρα και ενός συστήματος διαχείρισης με διαλογή στην 
πηγή χωρίς δεδομένα, μόνο και μόνο για βιτρίνα είναι λάθος. Θα έχει τεράστιο κόστος λειτουργίας και 
θα κάνει ζημιά. Ηδη εξαγγέλθηκε αύξηση στα τέλη ταφής, ήδη εξαγγέλθηκε 50% κόστος των 
σύμμικτων στα βιοαπόβλητα και τώρα πάμε να αναλάβουμε και επιπλέον κόστος λειτουργίας με 
άγνωστα δεδομένα. 
 Θεωρούμε ότι η επιλογή αυτή θα αποτύχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, συντομεύετε. Κλείστε με την τελευταία σας παράγραφο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, ναι. Μην ξεχνάμε ότι σήμερα είχαμε, μέχρι σήμερα είχαμε σωθεί από τη μείωση 63% 
του μισθολογικού κόστους και την αύξηση των ρολογιών κατά 20%. Αυτό δεν θα συνεχιστεί όμως τα 
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επόμενα χρόνια. Και μην ξεχνάμε ότι εάν τα πράσινα σημεία δεν  λειτουργήσουν άψογα και με όρους 
βιωσιμότητας, θα καταλήξουν παράνομες χωματερές και θα επιβεβαιωθεί ο κ. Τίγκας τελικά ή θα 
αναγκαστείτε να του αφιερώσετε ένα τεράστιο ποσό που θα πληρώνουν οι δημότες, καθώς θα 
μπαίνουν πια θέματα δημόσιας υγείας. 
 Γνωρίζετε ότι είμαστε φανατικοί υπέρμαχοι των πράσινων σημείων... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, παρακαλώ πολύ τώρα. Εντάξει, είναι πολύ μακροσκελές το κείμενο, δώστε 
το στην κυρία να το βάλει μέσα στα πρακτικά για να καταγραφεί. Κλείστε με μία πρόταση. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ωραία. Να πω λοιπόν ότι σε 8 χρόνια θεωρούμε ότι θα σκάσει αυτή η βόμβα και εσείς 
μπορεί να είστε εδώ, εμείς θα είμαστε εδώ, μπορεί όχι ως ίδια πρόσωπα αλλά ως κίνημα και θα τα 
ξαναπούμε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Καταθέστε και το κείμενο να μπει στα πρακτικά αυτούσιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλήγετε κάπου; Θα το ψηφίσετε;  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τώρα, τα δεδομένα είναι ότι τα τελευταία 20 χρόνια που υποτίθεται ότι κράτος, 
Ευρωπαϊκή Ενωση, δήμοι προσπαθούν να κάνουν σωστή ανακύκλωση των απορριμμάτων και επ' 
ωφελεία των πολιτών, ως αποτέλεσμα έχουμε τη συνέχιση λύσεων τύπου Φυλής ή καύσης, νέων 
εργοστασίων που φτιάχνονται, η όλη διαχείριση επιβαρύνει το περιβάλλον και την υγεία των 
κατοίκων, ιδιαίτερα των πιο φτωχών περιοχών. Κάποιοι βγάζουν εκατομμύρια και οι ιδιωτικές μεγάλες 
εταιρείες κερδοσκοπούν από το επίπεδο του μικρού Δήμου όπως ο δικός μας, που ένα τεράστιο 
κομμάτι ανακύκλωσης, μελετών, προμηθειών, ανατίθεται σε ιδιωτικές εταιρείες. Οι πολίτες 
πληρώνουν παντού, αλλού λιγότερο αλλού περισσότερο, πανάκριβα το σκουπίδι και αυτό είτε στους 
δήμους που θεωρούνται από προηγούμενη συνάδελφο ως πρωτοπόροι τύπου Περιστέρι, Βριλήσσια 
που αναφέρθηκε, όπου κι εκεί η εμπορεματοποίηση, ιδιωτικοποίηση προχωράνε φουλ. Αυτό σημαίνει 
ότι η Δημοτική Αρχή, και σ' αυτό, μάλλον να το πω έτσι, και η Δημοτική Αρχή συναινεί. 
 Τώρα, εμείς θα θέλαμε ακόμα και για το λευκό που είπαμε ότι θα δώσουμε και δεν δόθηκε σαν 
απάντηση, τι συγκεκριμένα θα κατασκευαστεί στα πράσινα σημεία που προτίθεστε να κάνετε στις 
πέντε πλατείες. Τι ακριβώς θα είναι αυτά; Δηλαδή, δεν μπορεί συνέχεια χωρίς μια περιγραφή 
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στοιχειώδη να μας δίνετε μία εικόνα, γιατί δίνουμε μια έγκριση ή μια ψήφο εδώ πέρα. Οι ωραίες 
κουβέντες περί πράσινων σημείων, δεν περιγράφουν κάτι. 
 Καλό θα είναι, λοιπόν, στο τέλος, στο κλείσιμο ο Δήμαρχος, ο Γενικός Γραμματέας, να δώσουν 
κάποια στοιχεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Μετά θα μπούμε στη δευτερολογία, 
έχει ζητήσει ο κ. Ζήκας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σ' αυτά που, σε κάποια εν πάση περιπτώσει από αυτά που ακούστηκαν, ξεχάσανε να 
αναφέρουν ότι εκεί που θα κολυμπάτε το καλοκαίρι θα δείτε σκουπίδια από τον Παπάγο-Χολαργό που 
τα ρίξαμε σε κάτι πλαγιές κάποια περίοδο. Ξεχάσανε να αναφέρουν την έξυπνη εξειδίκευση RIS3, την 
οποία τόσο καιρό την ακούγαμε εδώ πέρα, έτσι; 
 Λοιπόν, πάμε τώρα να σοβαρέψουμε λίγο να μιλήσουμε, γιατί το να έρχονται προτάσεις εδώ 
για χρηματοδότηση που μας κατηγορείτε και μιλάω στην αντιπολίτευση, έτσι; Και να μην 
συμφωνούμε να συμμετέχουμε, προφανώς να μην συμφωνήσουμε γιατί υπάρχει μια καλύτερη 
πρόταση από εσάς να την καταθέσετε, αλλά έτσι απλά να λέμε δεν συμφωνούμε... Εντάξει, υπάρχει η 
άποψη της παράταξης του Κομμουνιστικού Κόμματος ξεκάθαρη, σου λέει θα ρίξω λευκό γιατί 
διαφωνώ για τον ΠΕΣΔΑ, για τον γενικό σχεδιασμό που υπάρχει.  
 Λοιπόν, εμείς εκπονήσαμε ένα Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων. Αυτό το σχέδιο που 
εκπονήσαμε την προηγούμενη πενταετία, όσο κακό, καλό, μέτριο ήταν, είχε κάποια αποτελέσματα. Τα 
αποτελέσματα ήταν να μειώσουμε 14% τα αστικά απορρίμματα, να αυξήσουμε 19,5% την 
ανακύκλωση, να αυξήσουμε κατά 1.050% τα πράσινα απορρίμματα, τα οποία τα προηγούμενα χρόνια 
ποτέ δεν τα πηγαίναμε χωριστά, να δημιουργήσουμε οργανικά απορρίμματα τα οποία ποτέ δεν τα 
πηγαίναμε παλιά, να αυξήσουμε τη χωριστή συλλογή γυαλιού, χαρτιού και τις ηλεκτρικές και 
ηλεκτρονικές συσκευές και όλα αυτά είναι νούμερα τα οποία δεν τα βρίσκουμε εμείς. Είναι νούμερα 
τα οποία είναι αποτυπωμένα από τα επίσημα νούμερα που μας στέλνει ο ΕΔΣΝΑ και το Εθνικό 
Μητρώο για τα απορρίμματα.  
 Δεν κατάλαβα για την ΟΧΕ τι λάθος κάναμε. Λες και μπορούσαμε μόνοι μας σαν Δήμος 
Παπάγου-Χολαργού να κάνουμε ΟΧΕ, γιατί το έκανε το Ψυχικό, γιατί το έκανε το Χαλάνδρι ή γιατί το 
έκανε η Αγία Παρασκευη ή γιατί το κάνανε τα Βριλήσσια, ή γιατί το έκανε η Κηφισιά ή γιατί το έκανε 
οποιοσδήποτε Δήμος. Κανένας δεν έκανε μόνος του ΟΧΕ. Οι ΟΧΕ που περάσανε ήταν η Αθήνα, ο 
Πειραιάς, δηλαδή μη λέμε πράγματα τα οποία, με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε, πρέπει να χρησιμοποιήσω 
δηλαδή έκφραση που δεν αντιστοιχεί στο επίπεδο του Δημοτικού Συμβουλίου του Παπάγου-
Χολαργού.  Δηλαδή οι μόνοι που κάνανε ΟΧΕ ήταν ο Πειραιάς, η Αθήνα, ο Αναπτυξιακός Σύνδεσμος 
στο Περιστέρι, που είναι 5-6 Δήμοι, οκτώ, Δυτικών Προαστίων και έκανε και το νότιο μέτωπο, η 
Καλλιθέα με το Παλιό Φάληρο και με τον Αλιμο και εμείς είχαμε, τη μοναδική πρόταση που είχαμε 
ήταν να πάμε στον Βόρειο Τομέα, γνωρίζοντας ότι έχουμε μειονέκτημα και, εν πάση περιπτώσει, 
γίνανε και κάποια τεχνάσματα τότε για να μην καταφέρει να περάσει η πρόταση του Βόρειου Τομέα 
και να μοιραστούν περισσότερα χρήματα στους άλλους. Αλλά μην αφήσουμε να εννοηθεί ότι 
μπορούσε μόνος του ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού να καταθέσει ΟΧΕ.  
 Δεν κατάλαβα τίποτα για τα Βριλήσσια. Τα Βριλήσσια είναι ένας αστικός Δήμος σαν κι εμάς, 
έχουν ένα χώρο μεταφόρτωσης, ο οποίος είναι από τους λίγους χώρους που δεν πέρασε να εγκριθεί 
στους χώρους που εγκρίθηκαν και για μας.  
 Τώρα, εμείς το Τοπικο Σχέδιο Διαχείρισης που εφαρμόσαμε, μας έχει δώσει μια 
χρηματοδότηση η Περιφέρεια για να κάνουμε επικαιροποίηση. Και ήδη το επόμενο διάστημα θα βγει η 
πρόσκληση για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε το συγκεκριμένο πρόγραμμα, να κάνουμε την 
επικαιροποίηση που χρειάζεται.  
 Το τι θα έχουν οι γωνιές ανακύκλωσης και τα πράσινα σημεία είναι ξεκάθαρα. Ολοι 
γνωρίζουμε. Χωριστά ρεύματα. Αλλο ρεύμα για γυαλί, άλλο ρεύμα για πλαστικό, άλλο ρεύμα για 
μέταλλο, άλλο ρεύμα για χαρτί και όλα αυτά θα είναι σε κατάσταση που να μπορεί εύκολα ο πολίτης 
να επισκέπτεται και να αφήνει τα υλικά, τα οποία θα μάθει κι αυτός πλέον να τα διαχειρίζεται. Και 
βεβαίως θα είναι υπόγεια, δεν θα ενοχλούμε.  
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 Είπε πολύ ωραία ο Δημήτρης ο Οικονόμου για τα σχολεία. Νομίζω ότι από εκεί θα μάθουμε 
την κουλτούρα και την παιδεία, να μάθει το παιδί μέσα στα σχολεία να έχει τέσσερα πέντε 
διαφορετικά ρεύματα να μπορεί να κάνει. Και όλα αυτά λοιπόν, ζητάμε να τα κάνουμε χωρίς να 
πληρώσει ο Δήμος, με χρηματοδότηση η οποία μας προσφέρεται.  
 Προσπαθούμε, για να μπω και στο 2ο θέμα, να μη συζητάμε μιας και συζητήσαμε όλα, 
προσπαθούμε να κάνουμε και τα έργα που χρειάζεται στο Σταθμό Μεταφόρτωσης, για να έχουμε μία 
πολύ πιο ανθρώπινη κατάσταση από τη σημερινή εκεί. Σκεφτόμαστε να κάνουμε κι ένα, να 
εκμεταλλευθούμε τα κτίρια τα οποία υπαρχουν στο χώρο, σκεφτόμαστε να βάλουμε ένα μεγάλο 
κομμάτι των εγκαταστάσεων του εργοταξίου, των δύο που έχουμε, στο συγκεκριμένο χώρο και, εν 
πάση περιπτώσει, προσπαθούμε να το οργανώσουμε ακόμα καλύτερα απ' ό,τι γίνεται σήμερα. 
 Καταλαβαίνω να υπάρχουν διαφωνίες, καταλαβαίνω εν πάση περιπτώσει να υπάρχουν, έτσι, 
κάποιες διαφορετικές απόψεις, αλλά πρόταση χρηματοδότησης ζητάμε. Ζητάμε να στηρίξετε την 
πρόταση να καταθέσουμε σε δύο προσκλήσεις που βγήκαν από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, δεν ειναι από το 
Πράσινο Ταμείο, γιατί αναφέρθηκε κάποια στιγμή ότι είναι, είναι από το ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Είναι από το 
Υπουργείο Περιβάλλοντος, οπότε νομίζω ότι καλό θα ήταν για το καλό του Δήμου μας να στηρίξετε 
όλοι τις δύο προτάσεις και να προχωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι συμφωνούμε ξεκάθαρα με αυτά που 
λέει η Περιφέρεια Αττικής, έτσι; Αλλά δεν έχουμε και τη δυνατότητα να τα ανατρέψουμε προφανώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Θα προχωρήσουμε, η κα Σιώτου την έκανε τη δευτερολογία, ο κ. 
Ζήκας έχει ζητήσει δευτερολογία. Θα κάνει ο κ. Ρεμούνδος; Οχι. Αρα, μόνον του κ. Ζήκα την 
τοποθέτηση δύο λεπτά.  
ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, ένα αξιοσημείωτο ζήτημα είναι ότι...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο για να το πω για τη διαδικασία, οπότε επειδή όλοι έχουν τοποθετηθεί και στα δύο 
θέματα, θα τα πάμε μαζί, οπότε σας το λέω κιόλας αν θέλετε να πείτε κάτι και για το... εντάξει; Οκέι. 
ΖΗΚΑΣ: Ενα αξιοσημείωτο ζήτημα είναι ότι μέσα στους σχεδιασμούς της Περιφέρειας και του 
Υπουργείου είναι και η στήριξη επενδυτικών συμφερόντων. Και αναφέρομαι συγκεκριμένα στην 
εκδήλωση που έγινε για την εγκατάσταση του έξυπνου οικίσκου, όπως αναφέρεται στον Αλιμο, της 
εταιρείας ΕΝΒΙΠΚΟ, αμερικανικών συμφερόντων, στην οποία ήταν παρών και ο Αμερικανός Πρέσβης, 
για να επικυρωθεί η στήριξη των συγκεκριμένων συμφερόντων και η προώθηση του συγκεκριμένου 
οικίσκου. Για να ξέρουμε έτσι και όλο το υπόλοιπο πώς προωθείται.  
 Επειδή, λοιπόν, είχαμε κάνει εδώ μία εκτενέστατη συζήτηση για τα τοπικά σχέδια όταν κάναμε 
το δικό μας, και εγώ είχα κάνει σημαντικές επισημάνσεις, που θα έπρεπε να τις λάβουμε υπόψη μας 
για το τοπικό σχέδιο που είχε κάνει ο Δήμος Χαλανδρίου, αρχές Ιανουαρίου παρουσιάστηκαν τα 
στοιχεία μιας έρευνας για τα επιτεύγματα και τα αποτελέσματα του Τοπικού Σχεδίου του Δήμου 
Χαλανδρίου. Ο Δήμος Χαλανδρίου, λοιπόν, μείωσε τους πράσινους ή γκρι κάδους με τα σύμμικτα 
ουσιαστικά για να καταλαβαινόμαστε, από τις 4.500 κάδους που είχε στους 3.000, δηλαδή 1.500 
κάδους λιγότερους από τα σύμμικτα, αύξησε τους μπλε κάδους από τους 1.500 στους 2.500, 
πρόσθεσε δηλαδή 1.000 μπλε κάδους ανακύκλωσης και εγκατέστησε και 1.000 κίτρινους κάδους για 
το χαρτί.  
 Μιλάμε για εντυπωσιακά νούμερα. Κατέφερε να έχει εγκατάσταση επεξεργασίας αποξήρανσης 
των βιοαποβλήτων, με τους καφέ κάδους που εγκατέστησε κατάφερε πιλοτικά αρχικά σε περίπου 800 
δημότες, τώρα πλέον το έχει κάνει σε 8.000 και μέχρι τέλος του '20 θα εγκατασταθεί σε ολόκληρο το 
Δήμο, για να καταλαβαίνετε λίγο και τα νούμερα, τα βιοαπόβλητα που συγκέντρωνε στους καφέ 
κάδους με την αποξήρανση μειώνεται στο 1/4 το βάρος τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 30 δευτερόλεπτα, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Δώστε μου το χρόνο, δεν θα μιλήσω στο άλλο θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει λήξει ο χρόνος.  
ΖΗΚΑΣ: Δηλαδή, οι 4 τόνοι βιοαποβλήτων με την αποξήρανση γίνονται ένας τόνος. Ταυτόχρονα, το 
αποξηραμένο υπόλειμμα, το οποίο κονιορτοποιείται με την επεξεργασία που γίνεται, μπορεί να 
αποθηκευθεί χωρίς πρόβλημα, χωρίς οσμές, χωρίς τίποτα, για τρία χρόνια τουλάχιστον. Και τι κάνανε 
στη συνέχεια; Αυτό το υπόλειμμα λοιπόν, το χρησιμοποιούν με τρεις τρόπους: ο ένας είναι το 
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βιοαέριο, ένα απορριμματοφόρο του Δήμου χρησιμοποιεί για την κίνηση του βιοαέριο, το 
χρησιμοποιούν για κομποστοποίηση ρίχνοντας και αναμειγνύοντας τα πράσινα υπολείμματα με το 
FORBI, όπως το λένε αυτό το υλικό, το οποίο τι επιτυγχάνει; Αντί να έχουμε κομπόστ από τα πράσινα 
υπολείμματα σε πέντε με έξι μήνες που χρειάζεται, με την ανάμειξη με το FORBI η κομποστοποίηση 
γίνεται σε 40 μέρες. Και φτιάξανε, δίνανε στους κατοίκους λίπασμα σε σάκκους. Και είναι και άλλη μια 
εφαρμογή που προκρίνανε μέσα από τις μελέτες που κάνανε για χρήση, για καύσιμο στην 
τσιμεντοβιομηχανία.  
 Θέλω να πω μ' αυτό ότι επειδή επίκειται η αναθεώρηση του δικού μας σχεδίου, καλό είναι και 
θα ψηφίσω εγώ να πάρουμε αυτό τον εξοπλισμό, αλλά στη λογική αυτή που είπα και πριν. Να τα 
εντάξουμε στην αναπροσαρμογή του δικού μας σχεδίου στο πλαίσιο που καθορίζουν οι ευρωπαϊκές 
οδηγίες, έτσι ώστε πραγματικά να έχουμε ουσιαστικά αποτελέσματα στην ανακύκλωση και στη 
μείωση των απορριμμάτων. Θα καταθέσω, δε, στα πρακτικά τα στοιχεία από την έρευνα του Δήμου 
Χαλανδρίου για να τα μελετήσουμε και να τα μελετήσουμε σε επόμενη φάση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Ωραία, ψηφοφορία για το 1ο θέμα. 
 Ποιοι ψηφίζουν κατά; Κατά ψηφίζει η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη. Ποιοι ψηφίζουν λευκό; 
Λευκό ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή και την υποβολή πρότασης του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, στην υπ' αρ. πρωτ. ΕΥΔ/ΕΠ ΥΜΕΠΕΡΑΑ 4255/18.05.2020 Πρόσκληση με 
κωδικό 16.36.2.Π12 και τίτλο "Ωρίμανση έργων Διαχείρισης Αστικών Αποβλήτων". 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά; Η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. Ποιοι ψηφίζουν 
λευκό; Ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Ρεκλείτης. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Οχι, ο κ. Ζήκας είπε θετική ψήφο. Θετική έχετε δώσει, ναι. 
Γιατί είπε να πάρουμε τη χρηματοδότηση.  
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά, αλλάζουμε τον τίτλο του θέματος, έτσι; Δεν αλλάζουμε ούτε τα ποσά ούτε κάτι. 
Είναι μία αίτηση που θέλουμε να αιτηθούμε για χρηματοδότηση, οπότε απλά αλλάζουμε το όνομα του 
έργου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Σε ποιους δρόμους αφορά αυτό το έργο; Ξέρουμε; 'Η είναι γενικό και αόριστο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, το έργο έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή και αναφέρεται ξεκάθαρα 
στους δρόμους. Θυμάμαι σίγουρα την Αλεβιζάτου που είναι μέσα, θυμάμαι σίγουρα την 
Κωνσταντινουπόλεως, την Ασπασίας, έτσι; Αυτά έτσι τώρα θυμάμαι απέξω, εντάξει; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε τοποθετήσεις; Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Το έχουμε πει εκατό φορές και μας επιβεβαιώνει μάλλον η εισήγηση και δεν βλέπω και 
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καμία μελέτη. Δεν πρόκειται για λειτουργική αναβάθμιση των πεζοδρομίων αλλά για αντικατάσταση 
πλακών. Και τα πεζοδρόμια που φτιάχνουμε είναι εκτός προδιαγραφών, είναι απροσπέλαστα και το 
μόνο που εξυπηρετούν είναι να πληρώνετε παρανόμως τις προσόψεις κάποιων ιδιωτών, τα έχω πει 
πολλές φορές και στα δέντρα αυτά τα πράγματα.   
 Υπάρχει σοβαρός κίνδυνος καταλογισμού και απαιτούμε ολοκληρωμένες διαδρομές πεζών από 
το ένα σημείο στο άλλο, με ελάχιστο πλάτος το 1,50 μέτρο απρόσκοπτης διέλευσης, σύμφωνα με τον 
κτιριοδομικό κανονισμό. 
 Καταθέτουμε αίτημα και να πρωτοκολληθεί εδώ από τη γραμματεία μας, να μας αποσταλεί η 
μελέτη για να επιβεβαιωθούμε για όλα αυτά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, όπως ανέφερα η μελέτη έχει παραδοθεί από την Οικονομική Επιτροπή, οπότε στα 
μέλη της Οικονομικής Επιτροπής και στους επικεφαλής των παρατάξεων που λαμβάνουν τα θέματα 
πιστεύω έχει ήδη σταλεί. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα βέβαια, να σας τη στείλουμε αν θέλετε τη 
μελέτη, αυτό έλειπε.  
 Ελπίζω βέβαια, ελπίζω επειδή συνεχίζετε και παίρνετε τηλέφωνο στο Πράσινο Ταμείο, ε, 
κάποια στιγμή αυτό το αστείο να σταματήσει, δηλαδή. Ξέρετε, το να παίρνετε στο Πράσινο Ταμείο, 
είχατε φάει τον προηγούμενο Πρόεδρο, τον κ. Πατρίκιο. Τον είχατε φάει στα τηλέφωνα, είχατε πάει 
από εκεί και του λέγατε κόψε το έργο του Αποστολόπουλου, κόψε το έργο. Πάτε τώρα στον 
καινούριο Πρόεδρο, στον κ. Σταθόπουλο και συνεχίζετε και παίρνετε τηλέφωνα. Εντάξει, κάνετε 
επισκέψεις, πιέζετε, λέτε δεν είναι έργο αναβάθμισης, δεν βοηθάει το πράσινο, δεν κάνει... Εντάξει, τι 
να κάνουμε; Εμείς τα δεχόμαστε όλα, ξέρετε, έχουμε μεγάλη αγκαλιά εμείς, τα δεχόμαστε όλα. Απλά, 
δεν είναι fair, αν επιτρέπεται να το πω έτσι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά; Η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου. Ποιοι ψηφίζουν 
λευκό; Κανείς. Οι υπόλοιποι όλοι υπέρ. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου και του 2ου 
Νηπιαγωγείου Παπάγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας, ο κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες εύρεσης αιθουσών για το σχολικό 
έτος 2020-2021, λαμβάνοντας υπόψη το έγγραφο για τη λειτουργία παραρτημάτων, λαμβάνοντας 
υπόψη τις εγγραφές των νηπίων και προνηπίων, προτείνουμε, εισηγούμαστε μάλλον την ίδρυση 
παραρτήματος του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου με λειτουργία ενός τμήματος το οποίο θα στεγαστεί 
στο κτίριο ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού επί της οδού Αναστάσεως 92 και 2) την ίδρυση 
παραρτήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου με λειτουργία δύο τμημάτων, το οποίο θα στεγαστεί 
στο κτίριο που θα μισθώσει ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού επί της οδού Μπλέσσα 24.  
 Ευχαριστώ. Αν υπάρχουν ερωτήσεις, τοποθετήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ρεκλείτης, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Κούτρας, ο κ. Ρεμούνδος. Τέσσερις. 
 κ. Ρεκλείτη έχετε το λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εγώ έχω δύο ερωτήσεις για το θέμα 4. Η μία είναι στην εισήγηση του κ. Τράκα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολες μαζί στο τέλος. κ. Τράκα, θα τις απαντήσετε όλες στο τέλος για να μην 
διακόπτουμε. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Στην εισήγηση του κ. Τράκα στην 6η συνεδρίαση, στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου 
αναφέρονται δύο αίθουσες ότι υπάρχουν. Δύο στο 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου είναι η εισήγησή σας, 
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λέει δύο αίθουσες. Μισό λεπτάκι, κ. Τράκα. Θέλω να κάνω ερώτηση γιατί είναι συνολική προφανώς, 
έτσι; Αναφέρεται ότι έχει δύο αίθουσες. Στο έγγραφο της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης αναφέρει ότι 
έχει τρεις αίθουσες. Οτι τρεις έχει και ανάγκη σε μία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε στο τέλος. Η πρώτη σας ερώτηση καταγράφηκε. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Θα κάνω την ερώτηση συνολικά. Η Διεύθυνση, μάλλον όχι, το ΠΙΣΠΕ όταν εξετάζει το 
θέμα αναφέρει ότι στον Παπάγο υπάρχουν συνολικά υφιστάμενες 6 αίθουσες και λέει να γίνουν 9. Το 
ΠΥΣΠΕ. Το έχω μπροστά μου, αν θέλετε να τις μετρήσετε. Τελικά οι αίθουσες οι υφιστάμενες είναι 
πέντε ή έξι και αν θέλουμε τρεις κ.λπ.. 
 Η δεύτερη ερώτηση για τον Παπάγο. Το ΓΝΑ τι είναι; Το Νηπιαγωγείο που βρίσκεται μέσα στο 
Γενικό Νοσοκομείο Αεροπορίας αναφέρει ο κ. Τράκας. Δεν το ξέρω το θέμα, ρωτάω να ενημερωθώ.  
 Τρίτη ερώτηση. Προβλέπονται μετακινήσεις από εγγεγραμμένα παιδιά; Γιατί βλέπω ότι στο 3ο 
Νηπιαγωγείο Παπάγου είναι μία η αίθουσα και οι εγγραφές είναι 30. Προφανώς δεν μπορούν να 
μείνουν 30 παιδιά σε μία αίθουσα. Αυτές είναι οι ερωτήσεις μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσουν συνολικά τώρα ο Δήμαρχος και ο κ. Τράκας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς διαβάζετε τρεις διαθέσιμες αίθουσες γιατί βάζουν τις δύο που έχει το 1ο 
Νηπιαγωγείο Παπάγου - μην βιάζεστε, δίκιο έχετε που λέτε τρεις, αλλά θα σας απαντήσω τι λένε. 
Είναι οι δύο αίθουσες που βρίσκονται, με μια επίσκεψη θα βεβαιωθείτε κι εσείς ότι ειναι δύο οι 
αίθουσες, και η μία του ΓΝΑ, τρεις. Αρα, γι' αυτό σας λέει ότι υπάρχουν τρεις διαθέσιμες και η ανάγκη 
είναι για άλλη μία αίθουσα.  
 Για το τελευταίο που είπατε για τα 30 παιδιά, προφανώς δεν θα έχουμε 30 παιδιά μέσα στην 
αίθουσα. Θα έχουμε μέχρι 25, μέχρι 24, μέχρι 23, ό,τι αποφασίσει εν πάση περιπτώσει η Διεύθυνση. 
Τα υπόλοιπα θα είναι στο παράρτημα, όπου η έδρα του παραρτήματος είναι στα χωρικά όρια του 
συγκεκριμένου νηπιαγωγείου. Αρα, θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι μένουν δίπλα στο παράρτημα 
του 1ου, άρα θα τους βολεύει κιόλας αντί να πάνε Βυζαντίου και Ροδόπης να πάνε στο συγκεκριμένο - 
ξέρω τι λέω εγώ. Για το 3ο με ρώτησε. Το 3ο έχει 30. Εχω ξέρω τι απαντάω, έτσι; Λοιπόν, τα παιδιά 
από το 3ο θα πάνε στο 1ο, τα 5-6 που περισσεύουν που σας είπα, έτσι; Και το 3ο, τα όρια του 3ου 
πιάνουν μέσα και το παράρτημα του 1ου, τα όρια του 3ου, εντάξει;  
 Αλλη ερώτηση εγώ δεν έχω σημειώσει. Ενδεχομένως αν την είπατε δεν την άκουσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο τώρα, να τα πάω λίγο με τη σειρά, έχει ζητήσει, η κα Χαμηλοθώρη έχει 
ζητήσει; Εσείς θέλετε κ. Τίγκα, ως επικεφαλής ζητήσατε; Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ερώτηση. Εγώ θέλω να μου διευκρινίσετε το εξής, γιατί εγώ άλλο πράγμα ήξερα. 
Στο έγγραφο αυτό της Περιφέρειας που υπογράφει ο κ. Ανδρώνης και έχει το πινακάκι αυτό με τις 
αίθουσες που είναι σε ανάγκη, ζητάει δύο βεβαιώσεις από τον Πρόεδρο της ΔΕΠ και τον Διευθυντή 
της Οικονομικής, ότι δεν θα επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. Οσον αφορά στα αναλώσιμα 
και τις λειτουργικές δαπάνες, το αντιλαμβάνομαι. Αυτό περιλαμβάνει και τα μισθώματα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν βλέπω αυτό που λέτε πού ακριβώς το διαβάζετε, πάντως, το ένα παράρτημα 
γνωρίζετε ότι ειναι ήδη του Δήμου, άρα δεν θα ζητήσουμε εμείς μίσθωμα για ένα ακίνητο το οποίο 
ανήκει στο Δήμο, έτσι; Βεβαίως για την Μπλέσσα και το Πολωνικό έχουμε πει ότι όπως παίρνουμε 
σήμερα χρηματοδότηση για όλα τα μισθώμενα κτίρια που έχουμε στα σχολεία, δηλαδή το κτίριο της 
Βυζαντίου και Ροδόπης, έτσι θα πάρουμε και για τα υπόλοιπα. Ναι, βέβαια, από το Υπουργείο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό, δεν αντιλαμβάνομαι πώς θα το υπογράψετε αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αφορά τα μισθώματα. Το θέμα ειναι για τις λειτουργικές ανάγκες. Πάντα όταν 
ζητάς να δημιουργηθεί καινούριο  
παράρτημα... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το ξέρω. Απλά δεν το αναφέρει για τις λειτουργικές δαπάνες και γι' αυτό ακριβώς κι 
εγώ το ρωτώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εγώ σας δίνω αυτή την απάντηση. Αν δεν σας καλύπτει, έχει καλώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε άλλη ερώτηση, κα Χαμηλοθώρη;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, αυτήν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος και κλείνουμε τις ερωτήσεις.  
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Απλώς ήθελα μία διευκρίνιση. Τα μισθώματα που δίνουμε, ας πούμε όπως στη 
Βυζαντίου ή όπως στο Πολωνικό που θα προκύψουν, καλυπτόμαστε από επιχορήγηση του 
Υπουργείου 100%; Υπάρχει κάποιος τύπος που κάτι παίρνουμε; Τι ισχύει; Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 100%. Τοποθετήσεις. Η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Ρεκλείτης. Δύο. κ. Ρεκλείτη έχετε το 
λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, δεν θα κουράσω, τα έχουμε πει εκατό χιλιάδες φορές για τα νηπιαγωγεία. Την 
άποψή μας την ξέρετε, εμμένουμε και θα επαναφέρουμε σε ένα επόμενο θέμα όπως έχουμε 
δεσμευθεί μία συγκεκριμένη πρόταση και ανταπάνταση σε σχέση με το κτίσιμο επιτέλους αυτών των 
νηπιαγωγείων και της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που εντοπίζεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα, σε 
σχέση με συγκεκριμένα οικόπεδα και συγκεκριμένες δεσμεύσεις που πρέπει να κάνει ο Δήμος για να 
λύσει οριστικά πλέον το πρόβλημα των νηπιαγωγείων και να μην πηγαίνουμε ούτε σε παραρτήματα 
ούτε σε μεταστεγάσεις ούτε σε υπερπληθυσμούς, ούτε τελικά, να πω βέβαια και το σχόλιο ότι ο 
Δήμαρχος στη συνεδρίαση την 6η είχε πει ότι  
οι υπολογισμοί έχουν γίνει με 23 παιδιά. Προφανώς και δεν είναι θέμα δικό του, είναι θέμα της 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, αλλά τελικά να πού κολλάει και η νομοθεσία. Θα φτάσουμε και τα 25-26 
τελικά με τους υπολογισμούς σε κάποια, σε κάποια απ' αυτά. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμείς δεν συναινούμε στην ίδρυση παραρτημάτων. Τα παραρτήματα διοικούνται, 
για όσους δεν γνωρίζουν, εξ αποστάσεως από την προϊστάμενη που βρίσκεται στην έδρα του 
σχολείου, η οποία είναι νηπιαγωγός και ειναι και χρεωμένη με τμήμα. Αρα, λοιπόν, τα παραρτήματα 
ουσιαστικά μένουν με ελλιπή διοίκηση, με ό,τι αυτό μπορεί να σημαίνει για τη λειτουργία τη σωστή 
του νηπιαγωγείου. 
 Συγκεκριμένα, για το 1ο Νηπιαγωγείο Παπάγου, θεωρούμε απαράδεκτο να επιβαρυνθεί η 
συγκεκριμένη προϊσταμένη με δεύτερο παράρτημα. Δηλαδή, θα έχει το δικό της τμήμα, θα διδάσκει, 
θα έχει φουλ ωράριο, θα διοικεί το δικό της σχολείο με δύο τμήματα, θα διοικεί το ΓΝΑ και θα διοικεί 
τώρα και την Αναστάσεως. Σούπερ γούμαν!  
 Δεν συναινούμε επιπλέον λόγω του κακού σχεδιασμού που έγινε για τη δίχρονη προσχολική, 
το οποίο το λέμε όλο αυτό το διάστημα και τα τρία χρόνια της προσαρμογής. Δεν διεκδικήσατε και 
δεν τεκμηριώσατε αρκετά κατά τη γνώμη μας ιδρύσεις νέων Νηπιαγωγείων ώστε να μας έρθει και 
μόνιμο προσωπικό, για να μην ψάχνουμε τους αναπληρωτές Σεπτέμβρη και Οκτώβρη.  
 Και, τέλος, δεν συναινούμε, κ. Δήμαρχε, γιατί αντί να χρησιμοποιήσετε τα κομματικά σας 
ερείσματα προς όφελος των συνδημοτών μας, εσείς κάνατε ακριβώς το αντίθετο. Δεν διεκδικήσατε 
απολύτως τίποτα για να εμφανιστείτε το καλό παιδί στους κυβερνητικούς σας φίλους και τοπικούς 
βουλευτές, με αρνητικό αντίκτυπο στους δημότες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν υπάρχει άλλος. Κλείνουμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα να ξεκαθαρίσουμε ότι στο ΓΝΑ δεν είναι παράρτημα. Μπορεί να σας το 
επιβεβαιώσει η κα Μαργέλη άμα μιλήσετε, μέχρι σήμερα δεν είναι παράρτημα το ΓΝΑ, αφού μιλήσατε 
άρα το γνωρίζετε. Πώς μιλάτε τότε και λέτε ότι είναι δύο τα παραρτήματα;  
 Δεύτερον, διαβάζω αυτό το οποίο μόλις πριν μου κάνατε ερώτηση, εκτός αν διαβάζω κάτι 
διαφορετικό εγώ. Λέει: Γνωμοδότηση Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με την ανάληψη του κόστους 
λειτουργίας του παραρτήματος από τον οικείο Δήμο σε ό,τι αφορά λειτουργικές δαπάνες καθώς και 
δαπάνες συντήρησης.  
 Πιο κάτω: Αιτιολογημένη εισήγηση Πρωτοβάθμιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης από την οποία 
εκτός των άλλων θα προκύπτει ότι η λειτουργία του παραρτήματος δεν θα επιβαρύνει τον 
προϋπολογισμό παραδείγματος χάριν με πρόσληψη επιπλέον αναπληρωτή.  
 Πού μιλάει για μισθώματα, εγώ δεν κατάλαβα, έτσι; Εγώ στην εισήγηση λέω αυτή που έχουμε 
μέσα το χαρτί που έχει έρθει. 
 Το κυριότερο σ' αυτά που είπατε. Εχετε ξεχάσει ότι έχουμε πάρει απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου που ζητάγαμε ίδρυση νηπιαγωγείων; Την πήραμε μαζί και δεν θυμάμαι αν την ψηφίσατε, 
γιατί προφανώς εσείς δεν ψηφίζετε ό,τι εισηγούμαστε εμείς. Αλλά μπορεί και να την έχετε ψηφίσει, 
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δεν τα θυμάμαι απέξω. Συνήθως όμως δεν ψηφίζετε ό,τι λέμε εμείς. Ζητάγαμε δύο Δημοτικά αν 
θυμάμαι καλά και ή δύο ή τρία νηπιαγωγεία να γίνουν. Λοιπόν, πού φταίμε δηλαδή; Δεν έγινε κανένα. 
Οχι μόνο σε μας, σε κανέναν Δήμο δεν έχουν κάνει. Υπάρχει απόφαση της Υπουργού Παιδείας που 
έκανε σε κάποιο Δήμο ίδρυση Δημοτικού Σχολείου ή Νηπιαγωγείου; Δεν έχω βρει κάτι, έτσι; Οπότε, 
εντάξει... 
 Τα άλλα φυσικά τα αφήνω ασχολίαστα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα, έχετε το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Να προσθέσω, γιατί πραγματικά δεν μπορώ ν' ακούω, είχαμε πάλι την ίδια διαφωνία με την 
κα Χαμηλοθώρη στο Δημοτικό Συμβούλιο που είχαμε κάνει με τηλεδιάσκεψη, πριν έρθουμε σε φυσική 
παρουσία εδώ στην αίθουσα. Και τότε πάλι μας είχε κατηγορήσει η κα Χαμηλοθώρη, χωρίς να έχει 
κανένα, καμία γνώση, υποστήριζε ότι θα χρειαστούμε παραπάνω αίθουσες και επέμενε και αποδείξαμε 
εμείς με αριθμούς, γιατί η κα Χαμηλοθώρη απλά έλεγε για να έρθει σε αντίθεση με την Δημοτική Αρχή 
ότι θα χρειαστούμε παραπάνω αίθουσες και ότι ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή έχει κάνει 
λανθασμένες ενέργειες, δεν έχει κάνει σωστό προγραμματισμό κ.λπ.. 
 κα Χαμηλοθώρη, αποδεικνύεται επί της πράξης ότι τελικά είχαμε δίκιο στον προγραμματισμό. 
Αρα, σταματήστε αυτή την καραμέλα για λανθασμένους χειρισμούς, λανθασμένες ενέργειες και 
οτιδήποτε άλλο, ώστε να δημιουργείτε πάλι, πάλι λάσπη στον ανεμιστήρα, πάλι λανθασμένες 
εντυπώσεις. Δηλαδή, πραγματικά, δεν κουραστήκατε να το κάνετε αυτό; Δεν νιώθετε ότι δεν 
προσφέρετε τίποτα; Δεν νιώθετε ότι απαξιώνεστε εσείς η ίδια πρώτα απ' όλα;  
Και, δεύτερον, να προσθέσω κάτι άλλο. Νομίζω ότι το είπε ο κ. Ρεκλείτης ότι θα μπουν 25-26 το 
ανώτερο. 
 κ. Ρεκλείτη, μπορεί να μπει σε μια αίθουσα, ναι, 15. Και δεν το αποφασίζουμε εμείς αυτό.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θέλετε; Επί προσωπικού η κα Χαμηλοθώρη και κλείνουμε. Πάμε σε ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρέπει να έχω ήδη ρεκόρ επί προσωπικού, έτσι; Δηλαδή όσες φορές έχω ζητήσει 
επί προσωπικού. Δώστε μια συμβουλή, κ. Πρόεδρε, στους δημοτικούς συμβούλους να μην αναφέρουν 
το όνομά μου. Αυτό, το πολύ απλό. Το πολύ απλό!  
 Λοιπόν, Δήμαρχε, διαβάσατε άλλο έγγραφο από αυτό που εγώ αναφέρθηκα. Σας το δίνω αν 
θέλετε, πάρτε το, εδώ είναι. Στα εισηγητικά σας έγγραφα ήτανε.  
 Κύριε, να πω στον Αντιδήμαρχο τέλος πάντων, ότι έτυχε φέτος να πέσουν τα νούμερα. Θα 
έπρεπε να δουν τα βράφη, γιατί ζητήσαμε τα νούμερα από την κα Παρίση, θα έπρεπε να δουν τα 
βρέφη για να δουν ότι έρχονται από πίσω περισσότερα παιδάκια. Ετυχε μία χρονιά φέτος. Και η 
έλλειψη στη σχολική στέγη είναι  τεράστια στο Δήμο μας. Δεν μπορείτα να μιλάτε ότι έχετε καλύψει. 
Εχετε καλύψει κάθε αίθουσα, αποθηκευτικό χώρο που υπάρχει. Κάθε αίθουσα ειδικότητας και λέτε ότι 
είσαστε εντάξει; Τη στιγμή που λύσατε μόνο το πρόβλημα για φέτος; Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είμαστε εντάξει, κα Χαμηλοθώρη και πραγματικά είμαστε ίσως ο μοναδικός Δήμος  της 
Αθήνας που δεν θα στεγάσουμε προνήπια και νήπια σε προκατασκευασμένες αίθουσες. Ο μοναδικός. 
Μπορείτε να μου πείτε άλλο Δήμο; Εχετε εσείς κάποια άλλη εικόνα; Εγώ πραγματικά νιώθω 
υπερήφανος γιατί είμαστε ο μοναδικός Δήμος, με όποιες δυσκολίες υπάρχουν, με όποια προβλήματα 
υπάρχουν και δεν θα στεγάσουμε νήπια και προνήπια σε προκάτ αίθουσες. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και το θέμα κλείνει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, κα Χαμηλοθώρη, διάβασα το πιο μεγάλο έγγραφο που λέει τα ίδια τα πράγματα. 
Αλλά κι αυτό που εσείς δίνετε, να διαβάσουμε τι λέει για να δούμε τι καταλαβαίνουμε. Λοιπόν: 
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε ως τις 30/6/2020 και ώρα 10.00 τη σχετική γνωμοδότηση του 
Δημοτικού Συμβουλίου -γι' αυτό έγινε και εσπευσμένα το Δημοτικό Συμβούλιο μες στη βδομάδα-, 
καθώς και δύο βεβαιώσεις -ζητάει από το Δήμο δηλαδή δύο βεβαιώσεις-, σχετικά με την ανάληψη του 
κόστους λειτουργίας των παραρτημάτων από τον οικείο Δήμο σε ό,τι αφορά (λειτουργικές δαπάνες 
καθώς και δαπάνες συντήρησης για το σχολικό έτος 2020-2021).  
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 Οι δυο βεβαιώσεις θα υπογραφούν από τον Διευθυντή Οικονομικών του Δήμου και από τον 
Πρόεδρο της ΔΕΠ αντίστοιχα, αναγράφοντας ότι δεν επιβαρύνουν τον κρατικό προϋπολογισμό. 
 Τι εννοεί δηλαδή; Οτι γίνονται από τα χρήματα που ήδη έχει ο Δήμος στον προϋπολογισμό 
του. Ποια γίνονται; Οι δαπάνες συντήρησης, οι λειτουργικές δαπάνες, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Για το 4ο θέμα "Γνωμοδότηση για την ίδρυση παραρτημάτων 1ου 
Νηπιαγωγείου Παπάγου και 2ου Νηπιαγωγείου Παπάγου". 
 Ποιοι ψηφίζουν κατά; Η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου. Ποιοι ψηφίζουν λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης 
και ο κ. Ρεμούνδος. Λευκό ψηφίζετε τελικά. Αρα, ψηφίζει λευκό η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου, ο κ. 
Ρεμούνδος και ο κ. Ρεκλείτης.  
 Οι υπόλοιποι όλοι υπέρ. Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
Γνωμοδότηση για τη μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας, Αντιδήμαρχος για θέματα Παιδείας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Οπως κατά το προηγούμενο θέμα έτσι και σ' αυτό το θέμα για την Κοινότητα Χολαργού 
εισηγούμαστε τη μεταστέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού με λειτουργία έως πέντε (5) 
τμημάτων, από το κτίριο της οδού 17ης Νοεμβρίου 122 στο υπό μίσθωση ακίνητο της οδού 
Ναυαρίνου αρ. 19.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ρεκλείτης, η κα Χαμηλοθώρη. κ. Ρεκλείτη, έχετε το λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εχω τρεις ερωτήσεις. Καταρχήν, περιμένουμε να λάβουμε τη γνωμοδότηση της 
Επιτροπής εκείνης της Καταλληλότητας. Ακόμα δεν μας την έχετε αποστείλει. Επίσης, θα ήθελα να 
ζητήσω ως ερώτηση εάν υπάρχει η βεβαίωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας εάν έχει παραδοθεί στο 
Δήμο και αν έχει παραδοθεί θα θέλαμε να την δούμε.  
 Δεύτερη ερώτηση, πάλι εδώ στην πράξη 8 του ΠΥΣΠΕ, που είναι στις εισηγητικές, αναφέρει 
ότι η ανάγκη είναι για έξι τμήματα στον Χολαργό. Στην απόφαση της Πρωτοβάθμιας αναφέρει 
τέσσερα τμήματα. Εσείς λέτε εως 5. Οκέι, δεν θα τα χαλάσουμε στα νούμερα. Απλά λέω υπάρχει 
κάποια πρόβλεψη για τις εκπρόθεσμες εγγραφές, περιμένετε κάτι, έχετε κάποια πληροφόρηση πόσες 
θα ειναι αυτές μέχρι το Σεπτέμβριο και πόσες θα υπάρχουν αίθουσες και η τρίτη μου ερώτηση είναι 
ότι πέραν ότι στο 3ο Νηπιαγωγείο στο Πολωνικό, λέτε θα έχει πέντε αίθουσες. Πέραν του 6ου που - 
έως πέντε αίθουσες, σωστά. Πέραν του 6ου Νηπιαγωγείο που η διαίρεση αφήνει 22 παιδάκια ανά 
αίθουσα οπότε δεν θα υπάρχει πρόβλημα, προφανώς όλα τα υπόλοιπα θα στείλουν τα υπεράριθμα 
παιδιά τους στο Πολωνικό.  
 Εχετε γνώση, προφανώς ξέρετε επίσης ότι δεν είναι δική σας απόφαση αλλά θα ήθελα μία 
ενημέρωση αν έχετε, με ποιο τρόπο θα γίνει αυτή η επιλογή, γιατί τα όρια τα οποία μπορούσε 
κάποιος, γιατί έτυχε να έχω και μια προσωπική διήγηση, επειδή εμένα η κόρη μου θα πάει στο 
νηπιαγωγείο φέτος,  τα όρια τα οποία έκανες αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ήταν άλλα από τα 
πραγματικα όρια και υπήρχαν 15-20, 30, 50, δεν ξέρω πόσες μου είπαν οι δύο διευθύντριες, που ήταν 
λάθος η αίτηση σε λάθος νηπιαγωγείο. Ρωτάω με την έννοια ότι μπορεί να κληθεί τελικά, αν δεν 
ισχύσουν κάποιου είδους όρια, που γι' αυτό μπορεί να έχουμε κάποια γνώμη εννοώ σαν Δημοτικό 
Συμβούλιο, να καταστεί ένα παιδί που μένει στη Μεσογείων να πηγαίνει στο Πολωνικό κι ένα που είναι 
δίπλα στο Πολωνικό να πηγαίνει στο κανονικό. Το λέω ως ερώτηση.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα για τα θέματα της Πυροσβεστικής που θέτετε, ακόμα δεν έχουμε 
υπογράψει το μισθωτήριο με τον ιδιοκτήτη, αλλά δεν τίθεται θέμα Πυροσβεστικής. Τι εννοείτε; Και 
πού λέει ότι πρέπει να έχουμε βεβαίωση Πυροσβεστικής; Λέω εγώ. Δηλαδή έχουμε για τα άλλα 
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σχολεία; Λέω, έχουμε; Δεν έχουμε. Είχε ποτέ ο Δήμος; Οχι. Τώρα έχει γίνει προκήρυξη να φτιάξουμε 
πυροπροστασία, τώρα έχει γίνει πυρασφάλεια για να έχουμε τους φακέλους της πυροπροστασίας και 
να είναι τα σχολεία έτσι όπως πρέπει. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μιλάμε για ένα σχολείο το οποίο 
λειτουργεί και σήμερα και λειτουργεί τόσα χρόνια. Δηλαδή, εντάξει... Μην δηλαδή...  
 Δεύτερον, είμαστε σε νηπιαγωγείο, δεν είμαστε σε βρεφικό σταθμό να θέλει σπρίνγκλερς, να 
θέλει ειδικές εγκαταστάσεις, έτσι; Θέλει να υπάρχει ένα σχέδιο διαφυγής, θέλει να υπάρχουν οι 
πυροσβεστήρες στα σημεία που θα πρέπει και θα ορίζει, έτσι; Αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτό θα 
γίνει όπως θα γίνουν και σε όλα τα άλλα σχολεία τα οποία έχουμε αιτηθεί να γίνουν οι φάκελοι 
πυροπροστασίας. 
 Για τις παρατηρήσεις, κάντε μία αίτηση να σας το δώσουμε, δεν έχουμε κανένα λόγο να μην 
σας δώσουμε το φάκελο που ζητήσατε. Κάντε μία αίτηση, ζητήστε τον φάκελο με τις παρατηρήσεις 
που λέτε της Επιτροπής. Εντάξει, κάντε το και εγγράφως. Ναι, χρειάζεται έγγραφο, κάτι να γίνει. Δεν 
είναι... Προφορικά δεν μπορώ να σας το δώσω, κάντε μια αίτηση να σας το δώσουμε. Δεν υπάρχει 
κανένα... Δεν το έχω εγώ, αλλά κάντε την αίτηση να σας το δώσει ο Πρόεδρος. Ο Πρόεδρος είναι ο κ. 
Ανδρώνης της Επιτροπής. Αλλά αν θέλετε κάντε το και σε μας.  
 Τώρα, για το νούμερο που αναφέρετε, εμείς με τους υπολογισμούς που έχουμε κάνει, θα πάνε 
80 παιδιά στο 3ο. Αρα, λέμε τέσσερα τμήματα των 20. Λέμε την πέμπτη, το 5ο τμήμα, μήπως 
εμφανιστούν άνθρωποι που είτε μετακομίσουν είτε δεν είχαν κάνει νωρίς τις εγγραφές τους και η 5η 
αίθουσα που λέμε είναι μια διπλή αίθουσα. Είναι μια πολύ μεγάλη αίθουσα, άρα είτε μπορεί να σπάσει 
στη μέση και να γίνει και έκτη αν χρειαστεί, είτε μπορεί... Αλλά η άποψή μου είναι ότι δεν θα 
χρειαστεί.  
 Τώρα, για τα όρια, ξέρετε ότι τα όρια δεν τα βάζει ο Δήμος. Δεν τοποθετεί ο Δήμος τα όρια 
που είναι. Βεβαίως, έγινε μια συνεργασία. Δηλαδή ρωτήσανε την άποψή μας off the record και τους 
είπαμε ότι πιστεύουμε ότι τα όρια πρέπει να είναι εκεί, εκεί, εκεί.  
 Το με ποιο τρόπο θα αποφασίσουν να στείλουν τα υπεράριθμα παιδιά, δεν το γνωρίζω και δεν 
είναι και στις αρμοδιότητες του Δήμου. Συνήθως πάνε με ομόκεντρους κύκλους. Εξαιρούν τα 
αδελφάκια, εξαιρούν αν υπάρχει κάποιο σοβαρό πρόβλημα υγείας και πηγαίνουν όποιο είναι πιο 
μακριά ή πιο κοντά στο σχολείο που θα μεταφερθεί θα τα στείλουν, έτσι; Εχουμε πει όμως ότι θα 
ζητήσουμε και πούλμαν. Εχουμε πει δηλαδή ότι θα αιτηθούμε στην Περιφέρεια που βάζει πούλμαν να 
υπάρχει ένα πούλμαν για να παίρνει τα παιδιά τα οποία ενδεχομένως να είναι αρκετά μακριά, γιατί 
υπάρχει η άποψη, θα πρέπει να μεταφέρουμε αρκετά παιδιά από το 5ο Νηπιαγωγείο. Ποια παιδιά 
μεταφέρεις; Αυτά που είναι πιο μακριά από το σχολείο στη Ναυαρίνου ή αυτά που είναι πιο κοντά στη 
Ναυαρίνου; Είναι δύο διαφορετικές απόψεις. Γιατί έτσι κι αλλιώς ειναι καλή η απόσταση. Δεν είναι ότι 
είναι 100 μέτρα.  
 Αρα, αν έτσι κι αλλιώς κάποιος πρέπει να πάρει αυτοκίνητο για να μεταφερθεί, καλύτερα να 
διώξεις τον πιο μακρινό. Αλλά δεν είναι δικό μας θέμα, πάντως. Δεν το αποφασίζουμε εμείς αυτό, θα 
το αποφασίσουν η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Δεν ξέρω αν δεν απάντησα... Τώρα, για τα όρια, αν είχε λανθασμένα όρια στις αιτήσεις, ε, 
πάλι δεν έχουμε καμία ευθύνη εμείς. Αυτό είναι δικό τους θέμα, έτσι; Αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχουν 
έτσι... Και υπάρχουν και πολλές αιτήσεις βέβαια μεταγραφής. Πάρα πολλοί γονείς που ήταν στο 2, 
στο 3, στο 4, στο 5, έχουν ζητήσει να πάνε κάπου αλλού. Πάλι κι αυτά εξετάζονται από τη Διεύθυνση 
και δεν εξετάζονται από εμάς. 
 Αν θέλει και ο Αντιδήμαρχος να προσθέσει κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, πάρτε το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Συμφωνώ απόλυτα αλλά και στο έγγραφο η Διεύθυνση 
Πρωτοβάθμιας για τις ανάγκες σε αίθουσες, για το Χολαργό τέσσερις αίθουσες μας ζητάει επιπλέον 
και εμείς βάζουμε και μία πέμπτη σε περίπτωση που έρθουν κάποιες μεταγραφές και έχουμε 
υπεράριθμα παιδιά πάνω από τις τέσσερις αίθουσες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Ο Δήμαρχος έχει το λόγο, να προσθέσει κάτι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέχασα σ' αυτό που είπες ότι μας ζητάει παραπάνω αίθουσες, θα σας πω, επειδή το 
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συζητήσαμε και λέμε ότι αφού θα μεταφερθούμε από εκεί γιατί ζητάτε παραπάνω; Μας είπανε ότι 
είναι πάγια τακτική της Επιτροπής όπου είναι υπερβάλλοντα παιδιά να λένε ότι χρειάζεται παράρτημα 
ή αίθουσα. Αρα, αν σε ένα νηπιαγωγείο είναι 10 παιδιά παραπάνω λέει ότι χρειάζεται μία αίθουσα 
παραπάνω. Εάν στο επόμενο νηπιαγωγείο είναι άλλα 10 παιδιά, λένε ότι χρειάζεται δεύτερη αίθουσα. 
Προφανώς μπορείς να τα ενώσεις σε μία αίθουσα και να πάρεις μόνο μία. Αλλά έτσι μας 
δικαιολογήσανε, γιατί κι εμένα με προβλημάτισε ότι γιατί ζητάνε παραπάνω αίθουσα το χαρτί της 
Επιτροπής, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Αυγερινός έχει ζητήσει ερώτηση. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για τις αίθουσες που απομένουν, εάν υπάρχει κάποια 
πρόβλεψη για το τι θα γίνουν, αν θα χρησιμοποιηθούν κάπου, παράδειγμα όπως είναι οι αίθουσες εάν 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για το Δημοτικό ή κάποιο Δημοτικό όπως έχουμε προβλήματα με τις 
πρώτες τάξεις. Είχαμε πει μήπως οι εγγραφές θα γίνουν κεντρικά και από εκεί ξεκινήσουν να 
διαχέονται στα νηπιαγωγεία ή και στις πρώτες τάξεις. Αν αυτό πρόκειται να γίνει. Και κάτι τελευταίο. 
Για την πρόσβαση στο συγκεκριμένο σχολείο, προφανώς 80 παιδιά θα έχουν και 80 αυτοκίνητα να τα 
φέρνουν. Στην προκειμένη περίπτωση θα είναι μια επιβάρυνση για το δρόμο και αν υπάρχει κάποια 
πρόβλεψη γι' αυτό ή κάτι που μπορεί να βοηθήσει την κατάσταση, γιατί είναι και μικρά παιδιά, ίσως 
με κάποιο τρόπο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα για τις κεντρικές εγγραφές που λέτε, οι εγγραφές έχουν ήδη γίνει. Αρα, 
δεν... Ηταν κάποια πρόταση που είχε κατατεθεί από διάφορες πλευρές, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
αποφάσισε να κάνει εγγραφές χωρισμένα σε όρια και να μην κάνει κεντρικές εγγραφές.  
 Για το Δημοτικό Σχολείο, όντως έχουμε έξι αίθουσες εκεί, οι οποίες είναι κενές. Το είχα πει και 
σε προηγούμενη συνάντηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι πλέον είναι ένα ισχυρότατο 
πλεονέκτημα που έχουμε να πάμε στην Υπουργό Παιδείας και να πούμε ίδρυσέ μας νέο Δημοτικό 
Σχολείο. Εχουμε έξι κενές αίθουσες, έχουμε έτοιμο το κτίριο, ωραιότατο, να μπει μέσα το εξατάξιο 
Δημοτικό Σχολείο το οποίο ζητάμε. Γιατί αν κάπου το αίτημά μας ήταν κάπως έωλο να το πω, ήταν 
ότι δεν είχαμε συγκεκριμένο χώρο έτοιμο να μπει το Δημοτικό Σχολείο. Απ' την άλλη, ποτέ δεν έχει 
φύγει από το τραπέζι το να μεταφερθεί ένα Δημοτικό Σχολείο στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι; Εγώ και 
ο Αντιδήμαρχος ήμασταν θετικοί και άλλοι ήταν θετικοί, αλλά στο τέλος φάνηκε ότι δεν είναι ακόμη 
ώριμη η κοινότητα να δεχθεί κάτι τέτοιο. Οταν λοιπόν θα ωριμάσει η κοινότητα και θα είναι έτοιμη να 
πει ότι μεταφερόμαστε κάπου, γιατί δεν μπορώ να σκεφτώ, δηλαδή συζητάμε για ίδρυση νέου 
σχολείου, αυτό το σχολείο αν γίνει κάποτε και φτιαχτεί δεν θα πάρει αυτόματα όλες τις τάξεις να 
γεμίσει και να υπάρχει; Θα τις πάρει. Πώς θα τις πάρει; Είτε θα πάρει μαθητές από κάποια σχολεία 
που ήδη υπάρχουν ή θα πάει μέσα ένα ολόκληρο Δημοτικό Σχολείο, όπως είχαμε κάνει μια κουβέντα 
για το 3ο Δημοτικό Σχολείο, έτσι;  
 Εντάξει, εγώ ελπίζω ότι στο μέλλον, ξέρετε, είμαστε ανοιχτοί και εμείς δεν είμαστε άνθρωποι 
που θέλουμε να επιβάλλουμε πάντα τις απόψεις μας. Είμαστε σε συζήτηση εδώ, να κάνουμε, να 
πείσουμε, να ξανασυζητήσουμε, να δούμε τα προβλήματα, να λειτουργήσει λίγο και το σχολείο να 
δουν ότι πλέον δεν είναι κάτι κακό. Γιατί, ξέρετε, χρησιμοποιώντας τη λέξη Πολωνικό, λίγο το έχουμε 
στοιχειώσει το σχολείο, έτσι; Και φυσικά, μακριά από εμάς οποιεσδήποτε κατηγορίες για τους 
ανθρώπους, έτσι; Δηλαδή, θέλω να πω ότι κάπου θα πρέπει και οι γονείς να σκέφτονται ότι είναι ένας 
πάρα πολύ ωραίος χώρος για να πάνε τα παιδιά τους. Και βεβαίως θα γίνουν και κάποιες βελτιώσεις, 
μες στο καλοκαίρι θα γίνουν κάποιες βελτιώσεις στο συγκεκριμένο χώρο και από τον ιδιοκτήτη αλλά 
και από εμάς από τη στιγμή που θα το πάρουμε. Δηλαδή, δεν μπορώ να φανταστώ πώς λέμε 
υπερπληθώρα μαθητών στο 2ο, 3ο Δημοτικό Σχολείο, είμαστε ο ένας πάνω στον άλλον, δεν έχουμε 
αίθουσα πολλαπλών, δεν έχουμε το ένα, δεν έχουμε το άλλο, αλλά το να αποφασίσουμε να 
μεταφέρουμε κάποιους, δεν δέχονται, έτσι;  
 Λοιπόν, για να γυρίσουμε στο θέμα μας, παρακαλώ να ψηφιστεί η μεταστέγαση του 3ου 
Νηπιαγωγείου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγερινέ, κάνατε τις ερωτήσεις. Α, οκέι. Το μικρόφωνό σας, επαναλάβετε την 
ερωτήση.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Εάν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για την κίνηση στο δρόμο, η οποία θα έχει μια 
επιβάρυνση, αν έχετε την καλοσύνη αυτό μόνο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, και για τη μεταφόρτωση των παιδιών αν ειναι εύκολο, γιατί την ξέχασα την 
ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα τα πει μαζί.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οτι θα πηγαίνουμε τα παιδιά εκεί πέρα, θα πηγαίνουμε με το αυτοκίνητο θα τα 
αφήνουμε και θα μπλοκάρουμε την κυκλοφορία, πώς να το κάνουμε. Μεταφόρτωση, τι να πω;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, προφανώς θα υπάρξει σχολικός τροχονόμος για να βοηθήσει στην 
κυκλοφορία, έτσι; Θα γίνει πρόσληψη σχολικού τροχονόμου. Είπαμε ότι θα κάνουμε ενέργειες να 
βάλουμε να μισθώσει η Περιφέρεια πούλμαν για να μεταφέρει όσους μαθητές είναι πιο μακριά. 
Ξέρετε, σε όλα τα σχολεία, τα νήπια τα περισσότερα πηγαίνουν με αυτοκίνητα. Ε, τα κοντινά θα πάνε 
κι εκεί. Λίγα είναι. Δηλαδή, στο 1ο στη Φειδίου που είναι ένας πολύ μικρότερος δρόμος, πόσα πάνε; 
70 παιδιά, 60 παιδιά πάνε, 65. Δηλαδή δεν είναι τεράστια η διαφορά. Θα υπάρχει σχολικός 
τροχονόμος. Το να κάνουμε αν χρειαστεί κάποιες διευθετήσεις εκει, να βάλουμε κάποιους κώνους, 
ήδη απαγορεύεται η στάθμευση μπροστά. Θα κάνουμε και μία περισσότερη διαγράμμιση, θα βάλουμε 
και τις πινακίδες που πρέπει να βάλουμε αν δεν υπάρχουν επειδή ήταν ιδιωτικό το σχολείο και, εν 
πάση περιπτώσει, αυτά είναι ενέργειες οι οποίες μπορούν να γίνου μέσα στο καλοκαίρι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να πω, έτσι, για λίγο, για να το ελαφρύνουμε λίγο. Εκτός από σχολικό τροχονόμο 
θέλουμε και σχολικό παρκαδόρο εκεί, γιατί οι γονείς πρέπει να τα παραδίδουν τα παιδιά. Οπότε, ας το 
βάλουμε κι αυτό στο μυαλό μας, να το θεσμοθετήσουμε, λέω. Μπορεί κι αυτό.  
 Λοιπόν, θέλω να ρωτήσω πότε ολοκληρώνεται η διαδικασία της εκμίσθωσης, ποιο είναι το 
μίσθιο, δηλαδή είναι μόνο το ισόγειο; Πόσο είναι το μίσθωμα; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση. Και η 
δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής: το Πολωνικό ισχύει ότι θα παραμείνει μέσα με ένα τμήμα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Επιτροπή έχει κάνει κάποιες παρατηρήσεις, τις οποίες έχουμε ζητήσει από τον 
ιδιοκτήτη να διορθώσει αυτές τις παρατηρήσεις που υπάρχουν. Δηλαδή, να κάνει κάποιο βάψιμο, να 
διορθώσει κάποια λεκανάκια στις τουαλέτες, να κάνει κάποιες μη ουσιώδεις αν θέλετε εργασίες οι 
οποίες υπάρχουν. Για να υπογράψουμε το συμφωνητικό θα πρέπει οπωσδήποτε να προχωρήσει και σ' 
αυτές τις εργασίες ο ιδιοκτήτης. Η προσφορά που μας έκανε ο ιδιοκτήτης είναι 10 χιλιάρικα το μήνα, 
νομίζω είναι γνωστό, είναι αυτά τα οποία πληρώνει και το Πολωνικό τώρα που βρίσκεται μέσα. Είναι 
για όλο το κτίριο, θα μας φτιάξει και τον 2ο όροφο για να μπορέσει, γιατί πλέον ο 2ος όροφος δεν 
είναι σήμερα σε κατάσταση που μπορείς να βάλεις παιδιά μέσα, έτσι; Πρέπει να γίνουν κι εκεί κάποιες 
επισκευές και έχουμε πει στον 2ο όροφο τα 7 παιδιά του Πολωνικού βεβαίως μπορούν να 
παραμείνουν για μια χρονιά, γιατί εμείς δεν το χρειαζόμαστε. Αλλά είναι επαναλαμβάνω 7 παιδιά στον 
2ο όροφο με ξεχωριστή πρόσβαση, χωρισμένη η είσοδος, θα μπαίνουν από την πλαϊνή πόρτα, τη 
δεξιά πόρτα που έχει και δεν θα υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα.  
 Σας είπαμε, ο 2ος όροφος δεν είναι αυτή τη στιγμή σε κατάσταση που μπορούμε εμείς να τον 
χρησιμοποιήσουμε, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, έχετε ζητήσει κι εσείς το λόγο να κάνετε ερωτήσεις; Καλυφθήκατε, 
εντάξει. Μία ερώτηση αν θέλετε. Οχι, κουβέντα μετά, στις τοποθετήσεις.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Το Πολωνικό, απλώς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρετσινιά, δεν έχετε το λόγο. Θα σας τον δώσω μετά. Τοποθετήσεις. Ο κ. Τούτουζας, 
η κα Ρετσινιά θέλει τοποθέτηση να κάνει; Ωραία. Η κα Χαμηλοθώρη; Ωραία. Δύο. 
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς σαν παράταξη θα ψηφίσουμε λευκό γιατί θεωρώ ότι είναι κεντρική αρτηρία, έχει 
τρομερό πρόβλημα το πρωί η Ναυαρίνου και θα επιβαρυνθεί με το σχολείο, είτε είναι δημοτικό είτε 
νηπιαγωγείο. 
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 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: ... δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τη μεταφορά του 3ου γιατί καταρχήν ειναι ανοιχτό 
το θέμα της μετεγκατάστασης του Λυκείου. Δηλαδή, ήδη έπεσε χθες στο τραπέζι, οπότε είναι ανοιχτό. 
Θεωρούμε ότι ο σχεδιασμός για τα σχολεία θα έπρεπε να είναι συνολικός. Δηλαδή βάζεις όλα σου τα 
προβλήματα όλων των σχολείων σου, όλων των βαθμίδων στο τραπέζι και συνολικά σχεδιάζεις. Αυτό 
είναι το βασικό. Δηλαδή, από εκεί ξεκινάς. Για παράδειγμα ας πούμε, μένουν οι έξι αίθουσες κενές στο 
Πολωνικό, στο Αριστοτέλειο, στο Σπυρόπουλου, στη Ναυαρίνου, όπως θέλετε πείτε το. Την ώρα που 
όλα τα Δημοτικά είναι σαρδελοποιημένα. Αυτό είναι γνωστό, το έχουμε πει εκατό φορές, δεν θα το 
ξαναπώ εγώ.  
 Δεν κάνετε όμως ταυτόχρονα και κάποια κίνηση, κ. Δήμαρχε, γιατί λέτε δεν είναι έτοιμη η 
κοινότητα και ούτε θα είναι ποτέ όσο δεν συνομιλείτε μαζί της. Δεν κάνετε καμία κίνηση για να το 
μεθοδεύσετε. Δηλαδή, του χρόνου θα πάει εκεί το 3ο; Που και κατά τη γνώμη μου είναι η καλύτερη, 
η σοφότερη ιδέα. Εάν όμως πρέπει να πάει το 3ο εκεί φέτος ας πούμε για παράδειγμα έπρεπε να 
πάρετε μία Α. Αυτά είναι απλά πραγματάκια, που αν είχατε μια συνολική άποψη για τα σχολειά σας, 
θα έπρεπε να τα βάλετε όλα μαζί σε ένα τραπέζι και έτσι να αποφασίσετε.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη μπορεί να διαφωνεί με διάφορες δικές μας προτάσεις, πρώτα απ' 
όλα να ξεκαθαρίσω για να αποτυπωθεί και στα πρακτικά ότι εμείς ουδέποτε κάναμε πρόταση να πάει 
το Λύκειο που λέτε στο σχολείο του Σπυρόπουλου. Αν κάποιοι άλλοι το ονειρεύονται και το λένε, είναι 
δικαίωμά τους να το λένε. Εγώ σας μετέφερα και την άποψη του ιδιοκτήτη, ο οποίος είναι εντελώς 
αντίθετος στο να μπουν μέσα παιδιά του Λυκείου.  
 Ξέρετε, το να πάρουμε μία που λέτε στο 3ο, μία Α, και πού θα βάζαμε τα παιδιά; Εχουμε άλλο 
χώρο να πάρουμε παραπάνω κάπου; Δηλαδή δεν μπορώ να το καταλάβω έτσι όπως το λέτε.  
 Εν πάση περιπτώσει, καταλαβαίνω κάποιους ενδοιασμούς που μπορεί να υπάρχουν αλλά δεν 
βλέπω και καμία πρόταση. Η πρόταση η άλλη που θα είχαμε δηλαδή, θα ήταν να βάλουμε κοντέινερ 
μέσα στις αίθουσες των Δημοτικών Σχολείων για να στεγάσουμε τη δίχρονη προσχολική εκπαίδευση. 
Οποιος λοιπόν δεν ψηφίζει τη συγκεκριμένη απόφαση είναι σαν να μην ψηφίζει και να μη θέλει να 
γίνει η δίχρονη προσχολική εκπαίδευση στο Δήμο μας, γιατί προφανώς δεν υπάρχουν άλλοι χώροι. 
Δεν υπάρχει κάποιο οικόπεδο το οποίο να είναι κατάλληλο αυτή τη στιγμή να μπορούμε να 
στεγάσουμε παιδιά, ούτε προλαβαίνουμε να χτίσουμε κάποιο νηπιαγωγείο ή κάποιο άλλο σχολείο. 
 Το εάν θα ωριμάσει η κοινότητα ή όχι, εμείς είμαστε εδώ να μιλήσουμε μαζί τους όποτε μας 
φωνάξουν θα είμαστε παρών. Οταν γίνονται συνεδριάσεις δεν μας φωνάζουν, φυσικά και δεν θα πάμε 
από μόνοι μας. Αλλά όποτε μας φωνάξει η Ενωση, η κοινότητα. Ξέρετε, δεν είναι μόνον ο σύλλογος 
γονέων και κηδεμόνων. Οποιος θέλει να πάρει μία απόφαση να πει ξεκάθαρα την άποψή του. Εγώ 
χαίρομαι που είπατε ότι είστε θετική να πάει το 3ο Δημοτικό εκεί. Πρώτη φορά το άκουσα. Δεν έχω 
ακούσει κανέναν άλλον να το πει. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που το αφήσαμε σαν φήμη να αιωρείται 
ότι μάλλον θα πάμε το 3ο Δημοτικό εκεί να στεγάσουμε και υπήρξε μία αντίδραση από κάτω. Ακόμα 
κι αυτοί που λέγανε ναι, γυρίσανε άποψη μέσα σε ένα βράδυ και είπανε όχι. Εντάξει, εγώ είμαι εδώ να 
συζητήσω, όπως λέτε να ωριμάσουμε, να συζητάμε, να δούμε τι μπορεί να γίνει, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Αυγερινέ. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω, συγγνώμη που ξαναεπεμβαίνω, αλλά για πόσα χρόνια θα το 
νοικιάσουμε και τέλος πάντων... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πέντε χρόνια.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Και μια που το αναφέρατε, οι γονείς είναι αυτοί που αντέδρασαν. Δεν αντέδρασε 
κανένας ούτε σύλλογος, ούτε η Ενωση είχε σαν θέση ότι πρέπει να πάει το 3ο, αλλά παρ' όλα αυτά 
ήταν οι γονείς που αντέδρασαν. Απλώς σαν διευκρίνιση το λέω γιατί και πώς, τίποτα παραπάνω. 
Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Αυγερινέ; Ωραία. Ο Δήμαρχος. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το εάν οι γονείς αντιδρούν, είναι δικαίωμά τους βεβαίως να αντιδρούν οι γονείς. Δεν 
είναι θέμα... Εσείς έχετε χαρτί της Ενωσης που λέει, ναι, να πάει το 3ο εκεί; Γιατί εγώ δεν έχω άποψη 
τέτοια. Δεν θέλω να αναφέρομαι τώρα σε συζητήσεις που έχουμε κάνει, γιατί όταν κάνεις μια 
συζήτηση και λες, ναι, να πάει το 3ο εκεί και λένε όλοι, ναι, συμφωνώ ο Α. Πας στον δεύτερο σου 
λέει, ναι, συμφωνώ.  

Πας στον τρίτο, σου λέει, ναι, συμφωνώ. Αλλά ξαφνικά επειδή δεν θέλει ο σύλλογος 
διδασκόντων που το ξεκίνησε το θέμα και σαφώς και γονείς, σαφώς κάποιοι γονείς δεν τους βολεύει, 
σαφώς κάποιοι γονείς δεν τους αρέσει να πάνε στο συγκεκριμένο σχολείο, δεν ξέρω για ποιο λόγο. 
Δεν τους αρέσει.  
 Εκεί λοιπόν εγώ περίμενα την Ενωση να βγει δυναμικά και να πει, Δήμαρχε, εμείς είμαστε μαζί 
σου, πάμε να μεταφέρουμε το 3ο Δημοτικό ολόκληρο στη συγκεκριμένη αίθουσα. Αυτό είναι το 
σωστό. Μην κρυβόμαστε, το σωστό είναι να πήγαινε όλο το 3ο εκεί. Αλλά τη μία θα μειωνόταν η 
δυναμικότητα, θα χάνανε κάποιοι δάσκαλοι τη θέση τους, κάποιοι γονείς θα μεταφερόντουσαν και δεν 
τους αρέσει οπωσδήποτε. Αυτά ήταν τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν. Εγώ δεν άκουσα, πρώτη 
φορά άκουσα σήμερα την κα Χαμηλοθώρη να λέει, ναι, συμφωνώ στην μεταφορά του 3ου και 
χαίρομαι ειλικρινά. Μακάρι να συμφωνήσουμε περισσότεροι και του χρόνου να το καταφέρουμε και 
να το κάνουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας δευτερολογία έχει ζητήσει. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεν ειναι δευτερολογία, να βοηθήσω λίγο την καταστάση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δευτερολογία έτσι κι αλλιώς. Κάνατε πρωτολογία.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: ...γιατί αναφέρεστε σε ένα σχολείο, στο 3ο Δημοτικό Σχολείο, στο οποίο έχω και 
θεσμικό ρόλο ως πρόεδρος του συλλόγου γονέων και κηδεμόνων. Η Ενωση Γονέων είχε έρθει και 
στήριξε τον Δήμαρχο και τη Δημοτική Αρχή. Οι γονείς και οι δάσκαλοι είχαν αντίθετη άποψη. Δηλαδή, 
εκεί μέσα, όταν είσαι κάπου, έχεις ένα θεσμικό ρόλο οφείλεις να ακούσεις όλους τους συνομιλητές. 
Εγώ άκουσα όλους τους συνομιλητές, πήραμε μία απόφαση που ήταν  αρνητική στη μεταφορά του 
3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού στο  Πολωνικό, Σπυρόπουλου, Αριστοτέλειο, Ναυαρίνου, όπως 
θέλετε. Σήμερα όμως δεν συζητάμε το θέμα αυτό. Σήμερα συζητάμε για τη γνωμοδότηση για το 
Νηπιαγωγείο το 3ο. Αυτή είναι σήμερα η συζήτηση. Μην αναλωνόμαστε τι έχει γίνει. Είναι γνωστά 
αυτά, τα ξέρουν όλοι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. κ. Αυγερινέ, θέλετε κάποια διευκρίνιση για πριν; Οχι. Εντάξει. 
κ. Κανάκη, εσείς;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα σχόλιο μόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε ένα σχόλιο, δεν μιλήσατε, θα σας δώσω το λόγο, δεν πειράζει. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα σχόλιο στο Δήμαρχο, το εξής: νομίζω είπατε ότι ας γίνει ο διάλογος και ας μας 
καλέσουν. Θα σας πρότεινα να κάνετε το ανάποδο. Εσείς είστε ο βασικός ο οποίος πρέπει και να 
προκαλέσει και να συντονίσει το διάλογο. Αντί να περιμένουμε να μας καλέσει, εγώ δεν αμφιβάλλω 
ότι γίνεται. Δεν αμφιβάλλω ότι γίνεται σε ένα βαθμό, αλλά το λέω επειδή το είπατε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Θα ήταν χρήσιμο συνολικά και γι' αυτό και για άλλα, να υπάρχει αυτός ο συντονισμός και 
να γίνει και με έναν πιο ανοιχτό τρόπο ώστε να μπορούμε, γιατί εγώ σας παρακολουθώ, δεν έχω 
ιδιαίτερη άποψη για τα σχολεία, ακούω και ακούω λογικά πράγματα κατά βάση. Κατά βάση. Ωστε 
ακριβώς αυτό που λέτε να προετοιμαστεί η κοινότητα, να προετοιμαστεί πραγματικά. Και όλα αυτά 
που συζητάμε εδώ και κάποιοι τ' ακούνε, τώρα μας ακούνε από απόσταση, να ακουστούν από κοντά 
και να υπάρχει ένα συνολικό σχέδιο, ώστε να σταματήσει, γιατί εγώ ακούω διαφορετικά πράγματα 
από εδώ, από εκεί, από παραπέρα, να υπάρχει μια συνολική εικόνα και αν θέλετε, το ξαναλέω και 
σταματάω, κάντε μία άτυπη, δεν είναι απαραίτητο να είναι Δημοτικό Συμβούλιο, που να γίνει μια 
συζήτηση και με όλους όσοι έχουν να κάνουν, που έχουν ένα θεσμικό ρόλο αλλά όχι μόνο, ώστε να 
είναι πολύ ξεκάθαρο ποια θα είναι η κατάσταση τα επόμενα χρόνια, ώστε ούτε να κρυβόμαστε, ούτε 
να κατασκευάζουμε εχθρούς, ούτε να ψάχνουμε κάθε φορά με αδιέξοδα να λέμε όχι σε πράγματα που 
τουλάχιστον εμάς μας ακούγονται λογικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, τώρα το τραβάμε λίγο το θέμα αλλά προφανώς, κ. Κανάκη, για να... Είναι πολύ 
σωστό αυτό που λέτε, αλλά προφανώς δεν προέκυψε από κάπου αλλού το να μεταφερθεί το 3ο 
Δημοτικό εκεί. Μάλλον από τη Δημοτική Αρχή. Δηλαδή, θέλω να πω εγώ δεν είχα διαβάσει πουθενά 
κανένας να το έχει καταθέσει. Δική μας ιδέα ήταν. Εμείς κάναμε τη συζήτηση, το συζητήσαμε στην 
Ενωση Γονέων, η Ενωση Γονέων ήταν θετικότατη στη συνάντηση που κάναμε στο γραφείο μου, 
ενημέρωσα την διευθύντρια του σχολείου ότι, ξέρεις, σκεφτόμαστε να μισθώσουμε ένα χώρο που 
μάλλον ταιριάζετε να πάτε εσείς και γιατί το 3ο και όχι το 2ο έχω απαντήσει, γιατί συνήθως πάνε τα 
σχολεία τα οποία έχουν ιδρυθεί πιο μετά και ξαφνικά από εκεί λοιπόν που ήμασταν ότι - σίγουρα θα 
είχαμε αντιδράσεις. Δεν μπορεί να μην έχεις αντιδράσεις.  

Οταν θα κάνεις κάτι θα έχεις σίγουρα αντιδράσεις. Κι από 'κει λοιπόν που ήμασταν ότι μάλλον 
ψιλοσυμφωνούμε όλοι, ενδεχομένως και ο πρόεδρος του συλλόγου, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω 
ακριβώς, εδώ είναι αν θέλει να πει, αλλά νομίζω ότι το έβλεπε ούτε αρνητικά ούτε θετικά, πάντως δεν 
ήταν να πω, Δήμαρχε, μην το πας με τίποτα, έτσι; Που είναι και πολιτικός ας πούμε αντίπαλος, που 
θα μπορούσε κάλλιστα αν ήθελε να πήγαινε απέναντί μου. Με τη σοβαρότητα που έχει ο Δημήτρης ο 
Τούτουζας με το που άκουσε την πρόταση σου λέει, γιατί όχι, να το δω, να το σκεφτώ, έτσι; Και 
ξαφνικά λοιπόν πάμε σε μία συνεδρίαση που κάνει ο σύλλογος, που είναι όλοι εναντίον, με τίποτα, και 
τι θέλει αυτός ο Αποστολόπουλος να μας μεταφέρει για να μας πάει εκεί και η Ενωση εκεί, κ. 
Αυγερινέ, δεν την ακούσαμε να πει, ναι, να πάμε. Αν έχετε εσείς τα πρακτικά και βγάλατε και μια 
ανακοίνωση μετά που λέτε από 'δω κι από 'κει τα πηγαίνετε τα πράγματα. Ξεκάθαρα, να πάει ή να 
μην πάει; Εγώ περιμένω να με διαψεύσει η κα Ξανθάκη και να μου πει, όχι Δήμαρχε, εμείς είμαστε 
υπέρ να πάει το 3ο Δημοτικό εκεί. Οπότε έχουμε ήδη την κα Χαμηλοθώρη, την Ενωση ότι είναι υπέρ, 
απ' ό,τι καταλαβαίνω και ο κ. Τούτουζας μάλλον δεν θα έχει πρόβλημα μελλοντικά κι εμείς, άρα του 
χρόνου να βάλουμε το 3ο Δημοτικό εκεί αφού συμφωνούμε όλοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, κλείστε το θέμα. Θέλετε να μιλήσετε για την Ενωση; Πείτε για την 
Ενωση, εντάξει. Επειδή τέθηκε το θέμα της Ενωσης.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Δήμαρχε, ξέρετε ότι η Ενωση ήταν και είναι με την πρόταση αυτή και έχει ψηφιστεί 
στο Διοικητικό της Συμβούλιο. Παρ'  όλα αυτά, όπως είπατε κι εσείς προηγουμένως, υπάρχει και η 
κοινή γνώμη, οι γονείς δηλαδή του 3ου Δημοτικού Σχολείου αντέδρασαν. Δηλαδή τι έπρεπε να 
κάνουμε; Να τσακωθούμε τώρα με 100 γονείς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πρέπει να φοβόμαστε όμως. Πρέπει να πηγαίνουμε... 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Οχι, δεν είναι να φοβόμαστε. Η απάντηση που έδωσε η Ενωση Γονέων ήταν ότι 
επιθυμούσε το 3ο να πάει εκεί. Και αυτή ήταν και παραμένει η στάση της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ για τη διευκρίνιση, κ. Αυγερινέ. Η κα Χαμηλοθώρη με την τοποθέτησή της 
και κλείνει το θέμα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είμαστε εμείς οι όλοι που αποφασίζουμε. Υπάρχει σχολική κοινότητα. Δηλαδή 
συμφώνησα εγώ, συμφώνησε η Ενωση, συμφώνησε ο Δήμαρχος, δεν είμαστε εμείς οι όλοι. Και σας 
παρακαλώ, κ. Δήμαρχε, εμείς μιλάμε πάρα πολύ. Αιτιολογούμε πάντα την ψήφο μας και καλά θα είναι 
να δίνουμε εμείς την ερμηνεία στην ψήφο μας και να μην την δίνει ο Δήμαρχος που έφυγε. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείσαμε το θέμα. Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Λευκό 
ψηφίζει η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου, ο κ. Αυγερινός, ο κ. Τούτουζας, η κα Ρετσινιά, ο κ. Ρεκλείτης 
και ο κ. Ρεμούνδος. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
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 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Γνωμοδότηση για την προσωρινή μεταφορά των τμημάτων της Α' τάξης του 1ου Λυκείου 
Χολαργού στο σχολικό συγκρότημα του 1ου Γυμνασίου Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποσύρεται. 
 Σας ευχαριστώ πολύ, η ώρα είναι 9 παρά 10', λύεται η συνεδρίαση. 
 

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