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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Χατζής Μιχάλης, Βαλυράκης Αθανάσιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, 
Ζήκας Περικλής. 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ' αρ. 8/2020, 

9/2020, 11/2020, 13/2020 και 14/2020 Εκτακτης Συνεδρίασης. 
 
 i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
2. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων τεσσάρων (4) υπαλλήλων 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) έτος, κατόπιν τροποποίησης της 
πράξης "Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό 
Φαρμακείο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού". 

3. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, για ένα (1) έτος. 

ΣΕΛ. 
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 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
4. Εγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 

με την Περιφέρεια Αττικής, για την εκτέλεση της προμήθειας "Εγκατάσταση 
λυόμενου στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα του Λ. Τσάκου στο Δήμο Παπάγου-
Χολαργού". 

5. 4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
6. 6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. 
7. Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό 

Κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Παπάγου, των οποίων επιτρέπεται η 
παραχώρηση χρήσης. 

8. Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό 
Κοινοχρήστων Χώρων στην Κοινότητα Χολαργού, των οποίων επιτρέπεται η 
παραχώρηση χρήσης.  

9. Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2021. 
10. Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), 

για το έτος 2021. 
11. Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2021.  
12. Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2021. 
13. Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών και Κοινοχρήστων 

Χώρων για τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το 
έτος 2021. 

14. Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, 
εστιατορίων και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2021. 

15. Καθορισμός τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων, για το έτος 2021. 
16. Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες 

και πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 
2021. 

17. Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2021: 
α) Δημοτικό Αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης", β) Αίθουσα εκδηλώσεων "Μελίνα 
Μερκούρη", γ) Αίθουσα εκθέσεων Δημαρχείου οδού Περικλέους 55, δ) Δημοτικό 
κτίριο οδού Αετιδέων 64, "Βίλα Σαλίγκαρου", ε) Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου 
και στ) υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου οδού Περικλέους 55. 

18. Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου και 
Χολαργού, για το έτος 2021. 

19. Απόδοση από την έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ., προς κάλυψη έκτακτων & 
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-
19, στα ΝΠΔΔ του Δήμου, "Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και 
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)" και "Δημοτικό 
Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού 
(Δ.Ο.Π.Α.Π.)". 

20. Εγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου στο επί της Λ. Κηφισίας αρ. 60 κτίριο, 
ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας 
Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή "Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων".  

21. Εγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης οικοπέδου επιφάνειας 450 τ.μ. που 
βρίσκεται επί της συμβολής των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, ιδιοκτησίας του 
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Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία "Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του 
Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)". 

22. Εξέταση αιτήματος της κας Γεωργίας Δίπλα, για την απαλλαγή από την ετήσια 
αύξηση του 3% του μισθώματος του ανθοπωλείου του Κοιμητηρίου της Κοινότητας 
Παπάγου. 

23. Εξέταση του αιτήματος του κου Πέτρου Αποστόλου, για τη μείωση του μισθώματος 
του κυλικείου εντός του Κηποθεάτρου δυνάμει των ευεργετικών διατάξεων των 
Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). 

24. Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου 
τριμήνου 2020. 

25. Εγκριση πρακτικών της από 16.06.2020 συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. 

 
 iv. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 
26. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών 
 - Κοινότητα Παπάγου 
 α. Αργυροκάστρου 18 

β. Αλεβιζάτου 84 
- Κοινότητα Χολαργού 
α. Σύρου 2. 

 
 v. ΓΕΝΙΚΑ 
 
27. Εγκριση της υπ' αρ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 

αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινοτητας 
Παπάγου (Σαρανταπόρου 135). 

28. Εγκριση της υπ' αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της 
Κοινότητας Χολαργού (Μενίππου). 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα επανερχόμαστε μετά από καιρό σε μία τακτική συνεδρίαση με αρκετά και 
σημαντικά θέματα.  
 Εχουμε κρατήσει το παρουσιολόγιο με την κα Πετροπούλου, οπότε έχουμε σημειώσει τους 
παρόντες και τους απόντες και τώρα δεν νομίζω να το ξαναπάρουμε πάλι κι όλα αυτά. Εμείς την 
κάναμε την εργασία αυτή, εκτιμώ ότι από τους απόντες πολλοί συνάδελφοι θα εισέλθουν κατά τη 
διάρκεια της συνεδρίασης, οπότε επειδή θα πάρει και λίγο χρόνο και το στάδιο των ανακοινώσεων, 
των ερωτήσεων, θα περιμένουμε να συνδεθούν σιγά σιγά. 
 Το λόγο έχει ο Δήμαρχος και παρακαλώ όλους να τηρήσουμε τις σειρές και τους χρόνους για 
να έχουμε μία, έτσι, εύρυθμη συνεδρίαση.  
 Παρακαλώ, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί δημοτικοί σύμβουλοι. Βρισκόμαστε σε μία κρίσιμη 
περίοδο, όλοι παρακολουθούμε καθημερινά και γνωρίζουμε ότι το δεύτερο κύμα - παρακαλώ, κλείστε 
τα μικρόφωνα όποιος τα έχει ανοιχτά. Ωραία. 
 Επαναλαμβάνω, λοιπόν, ότι το δεύτερο κύμα δεν έχει ακόμα δείξει σημεία κάμψης, 
τουλάχιστον όσον αφορά την Περιφέρεια Αττικής, που είναι και η πολυπληθέστερη Περιφέρεια, που 
είναι και η Περιφέρεια που αντιμετωπίζει το μεγαλύτερο πρόβλημα, έχει τα περισσότερα κρούσματα 
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του Covid-19. Ηδη λοιπόν από τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποφασίσαμε να τερματίσουμε 
πρόωρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, Δήμαρχε. κ. Καραγιάννη, κα Γκούμα, έχετε συνδεθεί δύο φορές. Κλείστε τα 
μικρόφωνα ο κ. Καραγιάννης και η κα Γκούμα, γιατί μικροφωνίζουν. Παρακαλώ, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελεγα λοιπόν ότι ήδη από τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποφασίσαμε...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το δικό σας, κ. Τούτουζα. Εχετε μπει κι εσείς δύο φορές και κάνει αντίλαλο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλύτερα να βγείτε τελείως και από τα δύο και να ξαναμπείτε. Και η κα Γκούμα και ο κ. 
Τούτουζας και όποιος άλλος έχει μπει δύο φορές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Γκούμα και του κ. Τούτουζα μικροφωνίζουν. Κλείστε τη μία σύνδεση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ελεγα, λοιπόν, ότι με τα νέα μέτρα που ανακοινώθηκαν αποφασίσαμε να 
τερματίσουμε πρόωρα το 26ο Φεστιβάλ του Δήμου μας, θα ήθελα όμως με την ευκαιρία να 
ευχαριστήσω την οργανωτική επιτροπή, τους εθελοντές, την εντεταλμένη σύμβουλο την κα Νικάκη, 
που συντέλεσαν στη διεξαγωγή ενός επιτυχημένου, ενός ακόμα επιτυχημένου Φεστιβάλ, με όρους 
απόλυτης ασφάλειας για όλους μας, μιας και όπως θα γνωρίζετε ολοκληρώσαμε ολόκληρο Φεστιβάλ 
χωρίς να έχουμε κανένα σύμπτωμα από Covid, ούτε στους υπαλλήλους ούτε στους εθελοντές, ούτε 
φυσικά στους επισκέπτες του Φεστιβάλ και θέλω να πω ότι πρόκειται για ένα επιτυχημένο φεστιβάλ 
και θα ήθελα να ευχαριστήσω και τους θεατούς και τους καλλιτέχνες που συμμετείχαν, αλλά και τους 
εργαζόμενους. Ο δε απολογισμός του Φεστιβάλ θα γίνει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Ο Δήμος μας συνεχίζει να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις συστάσεις του ΕΟΔΥ και 
συνεχώς βέβαια προσαρμόζουμε τη λειτουργία μας βάσει αυτών των εξελίξεων και των συστάσεων. 
Ηδη εδώ και μία εβδομάδα τηρούμε τα μέτρα προσέλευσης του κοινού στις Δημοτικές Υπηρεσίες, στο 
Δημαρχείο έχει τοποθετηθεί θερμόμετρο και κάθε επισκέπτης αλλά και καθημερινά όλοι οι υπάλληλοι 
γίνεται θερμομέτρηση και καταγραφή των επισκεπτών. Και, βέβαια, προσπαθούμε να 
εξυπηρετήσουμε ακόμα και ανθρώπους που δεν έχουν κλείσει ραντεβού γιατί όπως θα ξέρετε πλέον η 
εξυπηρέτηση με τις Δημόσιες Υπηρεσίες γίνεται κατόπιν ραντεβού, κατόπιν επικοινωνίας πρώτα, αλλά 
εμείς παρ' όλα αυτά προσπαθούμε να εξυπηρετούμε στο μέτρο του δυνατού βέβαια και στο μέτρο 
που δεν θα έχουμε συνωστισμό.  
 Εχει ήδη ξεκινήσει η τηλεργασία από μέρους των εργαζομένων στις υπηρεσίες στις οποίες 
μπορεί βεβαίως να παρέχει τηλεργασία. Εχουμε αλλάξει τα ωράρια προσέλευσης και αποχώρησης των 
υπαλλήλων, ακόμα και τα δρομολόγια στα απορριμματοφόρα γίνονται σε διαφορετικές ώρες, δεν 
βγαίνουν όλοι μαζί - πάλι κάποιος μικροφωνίζει, θα το βρείτε κ. Πρόεδρε να του κάνετε την σύσταση.  
 Δυστυχώς, τα πράγματα όμως δεν φαίνεται να εξομαλύνονται και πιστεύω ότι μελλοντικά θα 
πάμε και σε ακόμα πιο περιοριστικά μέτρα. Σίγουρα συνεχίζουμε να αντιμετωπίζουμε κάποια 
προβλήματα το βράδυ σε ορισμένες πλατείες και πάρκα όπου γίνεται αρκετή προσέλευση κόσμου και 
ιδιαίτερα νέων ανθρώπων που είναι δύσκολο να αντιμετωπίσουμε γιατί το βράδυ δεν λειτουργεί η 
Δημοτική Αστυνομία, άρα η εταιρεία σεκιούριτι που έχουμε ό,τι συστάσεις και να κάνει είναι αρκετά 
δύσκολο να εισακουστεί από το κοινό. Ωστόσο, θα ήθελα να μείνω στη λειτουργία μέχρι σήμερα των 
σχολείων μας, των παιδικών σταθμών, των δημοτικών υπηρεσιών. Είναι όλες σε πολύ καλό επίπεδο 
και πάνω απ' όλα είναι όλες με όρους ασφάλειας. Δεν έχουμε κανένα κρούσμα και θέλω να πιστεύω 
ότι έτσι θα πάμε μέχρι το τέλος του χρόνου και μέχρι να ολοκληρωθεί και να τελειώσουμε με τον 
κορωνοϊό.  
 Είπα ότι συνεχίζουμε και παρακολουθούμε τις εξελίξεις και το κυριότερο είναι ότι αυτή τη 
στιγμή έχουμε προχωρήσει, δεν μιλάω για τα μέτρα προστασίας γιατί φυσικά εννοείται ότι όλοι οι 
υπάλληλοι έχουν από το Δήμο μάσκες, εχουν αντισηπτικά, υπάρχουν σε χώρους και καθαρίζονται 
πολύ συχνά οι χώροι υγιεινής, έτσι; Αυτο που ήθελα όμως να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο 
σήμερα είναι ότι έχουμε συνάψει μία σύμβαση με ένα ιδιωτικό εργαστήριο εδώ στην περιοχή μας για 
τη διεξαγωγή τεστ αν χρειαστεί στους δημόσιους υπαλλήλους ή ακόμα και σε κάποιες ομάδες 
ανθρώπων που μπορεί να ζητήσουν να γίνουν τα τεστ από το Δήμο. 
 Παράλληλα, έχουμε κάνει μία συμφωνία με το Πανεπιστήμιο Αθηνών για το ίδιο θέμα. Αρα, 
έχουμε στα χέρια μας δύο κατευθύνσεις, μία το Πανεπιστήμιο και μία την ιδιωτική εταιρεία που σας 
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είπα, που μπορούμε να στέλνουμε υπαλλήλους του Δήμου που έρχονται σε επαφή με το κοινό και 
έχουν μια συχνή παρουσία στο γκισέ ή και σε άλλες υπηρεσίες, είτε μαθητές είτε εκπαιδευτικούς αν 
χρειαστεί στο μέλλον, είτε κάποιους απόρους οι οποίοι δεν μπορούν να κάνουν το τεστ με ίδια μέσα, 
μπορεί ο Δήμος ύστερα από γνωμάτευση φυσικά της Κοινωνικής Υπηρεσίας να τους παραπέμψουμε 
έτσι ώστε στα δύο διαγνωστικά σημεία που έχουμε να εξυπηρετηθούν και με αυτό τον τρόπο πιστεύω 
ότι θωρακίζουμε κι εμείς με τον τρόπό μας στο θέμα των προληπτικών εξετάσεων και στο θέμα του 
να παρέχουμε όσο το δυνατόν μία μεγαλύτερη βοήθεια και ασφάλεια ακόμα και στο προσωπικό μας, 
αλλά ακόμα και στους εκπαιδευτικούς. 
 Θα περάσω τώρα στο δεύτερο θέμα που έχει να κάνει με τις καταλήψεις στα σχολεία. Το 
φαινόμενο των καταλήψεων σε πανελλαδική κλίμακα σήμερα είναι σε εξέλιξη. Ακόμα και στο Δήμο 
μας σήμερα που μιλάμε είναι σε εξέλιξη η κατάληψη στο 2ο Λύκειο, το φαινόμενο είναι περιορισμένο. 
Να ενημερώσω ότι υπήρχε μία κατάληψη στο 2ο Γυμνάσιο πριν από λίγες μέρες, σήμερα σταμάτησε η 
κατάληψη, υπήρχε αποχή από το Γυμνάσιο Παπάγου, από το 1ο Γυμνάσιο Χολαργού και από το 1ο 
Λύκειο Χολαργού σε κάποια τμήματα και κάποια προσπάθεια να γίνουν καταλήψεις στα συγκεκριμένα 
σχολεία, θεωρώ όμως ότι μέχρι τέλος της εβδομάδας, είτε από την αρχή της επόμενης, θα μπούμε σε 
μία κανονική λειτουργία. Θα καταλάβουν και οι μαθητές ότι δεν είναι λύση η κατάληψη. Μπορεί να 
έχουν κάποια δίκαια αιτήματα, μπορεί να είμαστε θετικοί στους προβληματισμούς που βάζουν και 
νομίζω ότι ειναι ένα θέμα το οποίο όλοι θα πρέπει να κάτσουν και να ακούσουν τους μαθητές, αλλά 
σε κάθε περίπτωση θέλω να κάνω σαφές ότι η Δημοτική Αρχή δεν θα ανεχτεί παράνομες ενέργειες 
στα σχολεία, φθορές στις υποδομές και στους εξοπλισμούς των σχολείων. 
 Γι' αυτο έχω δώσει εντολή από την πρώτη στιγμή που μαθαίνουμε ότι γίνονται καταλήψεις 
στα σχολεία μας, πηγαίνουμε και κάνουμε αναφορά στην Αστυνομία, ενημερώνουμε δηλαδή την 
Αστυνομία ότι οι συγκεκριμένοι χώροι πλέον δεν τελούν υπό τη δική μας προστασία, ακριβώς γιατί 
πρέπει πιστεύω και η Αστυνομία να προασπίσει αυτούς τους χώρους και να ελέγξει μην έχουμε 
φαινόμενα τα οποία δεν θα θέλαμε να έχουμε. Γιατί μπορεί κάποιοι να θεωρούμε ότι οι μαθητές της 
περιοχής μας έχουν το δικαίωμα να κάνουν κατάληψη, αλλά πολλές φορές στα συγκεκριμένα σχολεία 
μπαίνουν μέσα και εξωσχολικοί, μπαίνουν και μαθητές από άλλες περιοχές. Οπότε, εμείς θεωρούμε ότι 
πρέπει να ενημερώνεται η Αστυνομία. Σε καμία περίπτωση δεν πιστεύουμε ότι η παρέμβαση της 
Αστυνομίας μπορεί να λύσει τις καταλήψεις. Είμαστε εναντίον τέτοιων παρεμβάσεων. Θα συνεχίσουμε 
όμως να προασπίζουμε τη νομιμότητα και την ομαλή λειτουργία των σχολείων και της δημόσιας 
περιουσίας. 
 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω για τη συμπαράστασή τους εκπροσώπους 
συλλόγους γονέων και εκπροσώπους της Ενωσης Γονέων, οι οποίοι με τη σειρά τους βοηθούν στο να 
υπάρχει εξομάλυνση της κατάστασης.  
 Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τους διευθυντές των σχολείων μας: τον κ. Γιώργα, την κα 
Σχιστού, τον κ. Πάντο και την κα Χριστοφιλάκου, ιδιαίτερα τον κ. Πάντο και την κα Σχιστού γιατί 
κάνανε υπεράνθρωπες προσπάθειες για να κρατήσουν τα σχολεία ανοιχτά, τον κ. Παπανδρέου, τον κ. 
Αγγελόπουλο και αυτοί παρ' όλο που έγιναν καταλήψεις στα σχολεία τους μιλούσαν καθημερινά με 
τους μαθητές, προσπαθούσαμε να δώσουμε λύση, έχουμε μια καθημερινή επικοινωνία και με μένα 
αλλά και με τον Αντιδήμαρχο τον κ. Τράκα, έτσι ώστε να φτάσουμε στο σημείο να λύσουμε τις 
καταλήψεις. 
 Παράλληλα, θα ήθελα να εξάρω την προσπάθεια που κατέβαλαν καθημερινά και αν χρειαστεί 
θα συνεχίσουν να την καταβάλλουν, οι εκπαιδευτικοί, ο κ. Τράκας, ο κ. Πετράκης, η κα Σουρανή, ο κ. 
Σιαμάνης. Πραγματικά αυτό το διάστημα όλοι αυτοί που ανέφερα ήταν στη διάθεση  των 
εκπαιδευτικών, των διευθυντών, των γονέων και των μαθητών σε 24ωρη βάση, ήταν πολύ δύσκολες 
στιγμές γιατί κάποια περίοδο προσπαθούσαμε μόνοι μας να κρατήσουμε τα σχολεία ανοιχτά με 
ελάχιστη συμπαράσταση, με ελάχιστους εκπαιδευτικούς και διευθυντές που βοηθούσαν, στο τέλος 
πάντως όλοι καταλάβαμε ότι πρέπει τα σχολεία να μείνουν ανοιχτά και θέλω να ευχαριστήσω όλες τις 
πλευρές για τις προσπάθειες που έγιναν.  
 Τέλος, η τελευταία μου αναφορά, κ. Πρόεδρε, έχει να κάνει με το σχολείο στην οδό 
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Ναυαρίνου, με το 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού και κάνω μία ιδιαίτερη αναφορά για τη λειτουργία του 
νέου αυτού σχολικού συγκροτήματος που μισθώσαμε και διαμορφώσαμε ανάλογα ώστε να στεγάζει 
σήμερα προνήπια και νήπια.  
 Οι πρώτες εντυπώσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού και των γονέων ειναι πάρα πολύ καλές. 
Η διαμόρφωση των χώρων και οι εργασίες που έγιναν το καλοκαίρι είναι εξαιρετικά επιτυχημένες και 
θα συνεχίσουμε σε παρεμβάσεις οι οποίες χρήζουν βελτίωσης για την ακόμα καλύτερη λειτουργία του 
σχολείου.   
 Γνωρίζετε όλοι ότι από την πρώτη ημέρα λειτουργίας, επειδή εκεί στεγάζεται και το 
παράρτημα του 5ου Νηπιαγωγείου, από την πρώτη λοιπόν ημέρα λειτουργίας υπάρχει δρομολόγιο για 
την μετακίνηση των μαθητών που κατοικούν αρκετά μακριά από το συγκεκριμένο σχολείο, μια 
μετακίνηση η οποία έγινε ύστερα απο συντονισμένες ενέργειες του Δήμου, της προϊσταμένης του 5ου 
Νηπιαγωγείου και της Περιφέρειας φυσικά, η οποία πληρώνει και το συγκεκριμένο πούλμαν. Ηδη, 
λοιπόν, από τη Δευτέρα που μας πέρασε τροποποιήσαμε και το δρομολόγιο της δημοτικής 
συγκοινωνίας και προσθέσαμε μία στάση ακριβώς έξω απο το σχολείο για να μπορούν να 
εξυπηρετηθούν ακόμα περισσότερες οικογένειες. Ακόμα και οικογένειες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην 
απόσταση για να μπορούν να πάρουν το λεωφορειάκι της Περιφέρειας.  
 Αυτά ήθελα να ενημερώσω, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Δήμαρχε. Ευχαριστούμε κι εμείς. Τώρα να ξεκινήσω από τους επικεφαλής. Θέλει 
ο κ. Τούτουζας το λόγο για κάποιο θέμα;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, θα τον ήθελα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τούτουζα, παρακαλώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω όσον αφορά στο Αθλητικό Κέντρο στο νταμάρι επάνω, 
στο γήπεδο, εάν έχει παραδοθεί το έργο, γιατί επειδή αθλούμαι κάπου έμαθα, είδα ότι το γήπεδο έχει 
φθορές ήδη, δεν έχει γίνει καλά, δεν έχει παραδοθεί σωστό έργο για μένα από τον εργολάβο και απ' 
ό,τι άκουσα ο κ. Πετράκης είπε ότι ακόμα δεν έχει παραδοθεί το έργο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ταρτάν μιλάτε; Γιατί με το γήπεδο που λέτε δεν καταλαβαίνω. Το ταρτάν;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, το ταρτάν. Το ταρτάν στο νταμάρι επάνω στο Αθλητικό Κέντρο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Και τη δεύτερη;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Και το δεύτερο είναι θέμα, μάλλον θέλω να πω για τις καταλήψεις. Με προβληματίζει 
ότι, άκουσα πάρα πολύ καλά τον Δήμαρχο και συμφωνώ με όσα ανέφερε ο Δήμαρχος, απλώς έχω δει 
τις τελευταίες δύο ημέρες επικεφαλής παρατάξεων να επηρεάζουν μαθητές και να είναι υπέρ τους στο 
θέμα των καταλήψεων. Και χαίρομαι πραγματικά και γι' αυτά που είπε ο Δήμαρχος και γι' αυτά που 
είπε η Υπουργός σήμερα, για να καταλάβουν ότι έχουν δίκαια αιτήματα κάποιοι μαθητές, αλλά δεν 
είναι η λύση η σωστή το να γίνεται κατάληψη των σχολείων. Αυτά τα δύο θέματα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, στην ουσία ο κ. Τούτουζας έκανε μία τοποθέτηση  τώρα στο τέλος και έχει 
και μια ερώτηση.  
 Δήμαρχε, τις ερωτήσεις θέλετε, επειδή τώρα είμαστε με τηλεδιάσκεψη, θα τις πείτε όλες στο 
τέλος τις απαντήσεις ή θέλετε ανά ομιλητή;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσω όλες στο τέλος να τις κάνω, κ. Πρόεδρε. Αλλά μπορεί να απαντήσει 
και ο Αντιδήμαρχος νομίζω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ναι, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόεδρε, για τον κ. Τούτουζα, για το νταμάρι, όντως έχουν δημιουργηθεί κάποια 
προβλήματα και έχουμε ενημερώσει τον εργολάβο και θα προβεί στην αποκατάστασή τους άμεσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Συγγνώμη, η ερώτηση που έκανα είναι αν έχει παραδοθεί το έργο. Εσείς αυτό που μου 
λέτε, το ξέρω ότι έχετε ενημερωθεί και μάλιστα και ο Αντιδήμαρχος ο κ. Υφαντής ξέρω ότι πήγε και 
είδε και το ταρτάν του γηπέδου ότι δεν είναι σε καλή κατάσταση. Η ερώτησή μου έχει να κάνει εάν το 
έργο αυτό έχει παραδοθεί από τον εργολάβο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Οριστική παραλαβή έχει 15 μήνες μετά, κ. Τούτουζα. Μέχρι τότε μπορούμε να κάνουμε 
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οποιαδήποτε...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εντάξει, νομίζω ότι το αναλύσαμε, ε; 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, καλύφθηκα.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, μια ανακοίνωση κι εγώ εάν υπάρξει χρόνος θα ήθελα να κάνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και υπάρχει χρόνος. Μισό λεπτό τώρα να δω τους επικεφαλής λίγο. Ο κ. 
Κανάκης είναι εκτός, ο κ. Τίγκας είναι εκτός. Ο κ. Ρεκλείτης θέλει κάποια ανακοίνωση; Κάποια άποψη;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, θέλω, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, έχετε το λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Για το θέμα των καταλήψεων θα αναφερθώ κι εγώ και στα όσα είπε ο Δήμαρχος και ο 
κ. Τούτουζας.  
 Το πρόβλημα και των δύο προλαλησάντων δεν είναι οι καταλήψεις. Είναι να μην 
κινητοποιούνται οι μαθητές και να μην διεκδικούν,  κατά τη γνώμη μας. Εμείς στηρίζουμε εμπράκτως 
τα αιτήματά τους. Θεωρούμε ότι οι μαθητές σωστά διαμαρτύρονται, γιατί η κυβέρνηση, καταρχήν η 
κυβέρνηση τους μήνες που κερδήθηκαν από την συνειδητή πειθαρχία που όλοι δείξαμε, δεν έκανε 
τίποτα για τα ζητήματα των σχολείων, ούτε για τις αίθουσες. Προσέλαβε λιγότερους αναπληρωτές απ' 
ό,τι πέρσι, πρέπει να ειπωθεί αυτό και να το ξέρετε όλοι, προσέλαβε λιγότερους αναπληρωτές στην 
Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση απ' ό,τι πέρσι. Τα Νηπιαγωγεία μας αυτή τη στιγμή 
σε πάρα πολλά υπάρχει μόνο ένας δάσκαλος για 23 έως 25 παιδάκια. Το ξέρετε, προτού πείτε για την 
κυβέρνηση.  
 Ενα πράγμα είχε να κάνει η κυβέρνηση, να τους φτιάξει μάσκες και όλοι είδαμε πού κατέληξε 
αυτό. Τους συκοφάντησε βέβαια τους μαθητές, τους είπε στην αρχή που κινητοποιούνταν ότι είναι 
αρνητές της μάσκας. Δεν βγήκε αυτό το σενάριο. Μετά τους συκοφάντησε ως υποκινούμενους, λες 
και τα παιδιά δεν έχουν κριτική σκέψη, δεν μπορούν από μόνα τους να κρίνουν όλα αυτά τα οποία 
τους συμβαίνουν. Οπως συκοφάντησε και τους γονείς στο παρελθόν που λίγο νωρίτερα διεκδικούσαν 
περίπου τα ίδια πράγματα και εδώ στο Δήμο μας και παντού, τώρα τους στέλνει εισαγγελείς, 
αστυνομία, βάζει τους διευθυντές να τους απειλούν, να παίρνουν τηλέφωνο τους γονείς τους. Εδώ η 
Δημοτική Αρχή, που περηφανεύεται και γι' αυτό, έστειλε τα στελέχη της της εταιρείας σεκιούριτι να 
μπλοκάρουν τις κινητοποιήσεις τους, να τους εκφοβίσουν. Μας λέει η Δημοτική Αρχή ότι το έκανε 
μόνο για την προστασία των δημοσίων κτιρίων, εμείς δεν την πιστεύουμε. Την προστασία των 
δημοσίων κτιρίων το γονεϊκό κίνημα τη ζητάει με προσλήψεις προσωπικού φύλαξης και τη μόνη φορά 
που φυλάχτηκαν τα σχολεία στην πραγματικότητα είναι τώρα που πήγαν να γίνουν καταλήψεις.  
 Αλλά, να σας πω κάτι; Σε πείσμα σας, οι μαθητές θα κινητοποιηθούν, θα διεκδικήσουν αυτά 
που θέλουν και αυτά που πρέπει γιατί είναι οι ανάγκες τους οι πραγματικές κι εμείς θα τους 
στηρίξουμε ως παράταξη και ως πολιτική έκφραση του ΚΚΕ αν θέλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, και 
το λέμε ανοιχτά, δεν έχουμε κάτι να κρύψουμε, σε όποια μορφή κινητοποίησης και εάν επιλέξουν. 
Δεν έχουμε κάποιο φετίχ με τις καταλήψεις. Οι μαθητές θα αποφασίσουν ποια μορφή πάλης θα 
διαλέξουν για να έχουν αποτελεσματικότητα στον αγώνα τους και μην ξεχνάτε, έτσι για την ιστορία, 
ότι οι περισσότερες αγωνιστικές κινητοποιήσεις που έγιναν για να κατακτηθεί αυτό που λέμε σήμερα 
δημόσια και  δωρεάν Παιδεία, όταν έγιναν δεν ήταν νόμιμες.   
 Αυτά ήθελα να ανακοινώσω προς το Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστώ πολύ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πρόεδρε, ακούγομαι; Δημήτρης Οικονόμου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θέλει τώρα; Μισό λεπτό λεπτό, κ. Οικονόμου, μισό λεπτό, γιατί έχω λίγο μια ροή 
εδώ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θέλω απλά να μου πεις εάν ακούγομαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πολύ καλά, πάρα πολύ καλά.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αυτό ήθελα, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πολύ καλά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω αν θέλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου έχει ζητήσει, Δήμαρχε, και ο κ. Τούτουζας επί προσωπικού, οπότε θα του δώσω 
πρώτα το λόγο και στη συνέχεια.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν είναι επί προσωπικού, βεβαίως, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. κ. Τούτουζα, παρακαλώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Νομίζω στην τοποθέτησή μου όσον αφορά τις καταλήψεις, δεν αναφέρθηκα αν έχουν 
δίκαια ή μη αιτήματα οι μαθητές. Και μαζί τους, μαζί όλοι, μαζί, νομίζω και ο Δήμαρχος το είπε, δεν 
είπε κάτι διαφορετικό, κάποια αιτήματα είναι δίκαια. Μπορεί ο Δήμαρχος να μην συμφωνεί σε όλα, 
μπορεί να συμφωνώ εγώ σε όλα, μπορεί ο κ. Ρεκλείτης να συμφωνεί στα πάντα. Το θέμα είναι ότι 
εκεί που διαφωνώ είναι στην κατάληψη  των σχολείων. Εκεί ήταν η διαφωνία μου, κ. Ρεκλείτη. Οχι 
εάν έχουν δίκαια ή μη αιτήματα οι μαθητές. Θεωρώ ότι είναι ακραίο φαινόμενο η κατάληψη και βλέπω 
ότι στα παιδιά κυρίως του Γυμνασίου παροτρύνονται από τους γονείς. Και επειδή το έζησα στο 2ο 
Γυμνάσιο και στο 1ο Γυμνάσιο που άκουσα από διάφορους δικούς μου ανθρώπους που είναι εκεί, 
παροτρύνονται από παρατάξεις και αυτό είναι άσχημο, να κλείνουν τα σχολεία από παρατάξεις. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω αν θα υπάρχουν κι άλλες ερωτήσεις, πάντως να απαντήσω λίγο σ' αυτά τα 
δύο θέματα που τέθηκαν.  
 Οταν γίνεται ένα δημόσιο έργο, κ. Τούτουζα, από τη στιγμή που ολοκληρώνεται και υπάρχει η 
προσωρινή παραλαβή του έργου, μετά πρέπει να περάσουν τουλάχιστον 15 μήνες όπου το έργο είναι 
σε εγγύηση, δηλαδή ό,τι φθορά και ό,τι πρόβλημα δημιουργηθεί είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος να 
το αντικαταστήσει και αν δεν το αντικαταστήσει βεβαίως υπάρχουν ρήτρες και εγγυητικές επιστολές 
που μπορεί να γίνει κατάπτωση, αλλά θεωρώ ότι στο συγκεκριμένο έργο ήδη έχουν σταλθεί έγγραφα 
προς τον εργολάβο σε ένα σημείο που έχει σκάσει ο στίβος για να το επισκευάσει.  
 Τώρα, για το θέμα, γι' αυτά που ανέφερε ο αγαπητός Αντώνης για το θέμα των καταλήψεων, 
νομίζω ότι εγώ είμαι ιδιαίτερα περήφανος, Αντώνη, ότι υπήρξαν δημοτικοί σύμβουλοι, δεν έχει 
σημασία αν είναι Αντιδήμαρχοι ή όχι, οι οποίοι προσπάθησαν, κάνανε το παν για να μείνουν τα 
σχολεία ανοιχτά. Τώρα, όταν λέω το παν, εννοώ προσπάθησαν να πείσουν τους μαθητές να μην 
κλείσουν τα σχολεία, καθόντουσαν στην πόρτα και προσπαθούσαν να εμποδίσουν την κατάληψη, 
υπήρξαν γονείς που κάνανε το ίδιο πράγμα, υπήρξαν διευθυντές που κάνανε το ίδιο πράγμα και 
ειλικρινά είμαι περήφανος για το επίπεδο που έχουμε και για όλους αυτούς τους ανθρώπους που 
βοήθησαν στο να μείνουν τα σχολεία μας ανοιχτά.  
 Θα σου πω δε, ότι ο Δήμος μας έγινε παράδειγμα σε πάρα πολλούς άλλους Δήμους, που 
γυρνάγανε στους Δημάρχους και στις Δημοτικές Αρχές και λέγανε γιατί δεν κάνετε ό,τι έκανε ο 
Παπάγος και ο Χολαργός; Γιατί δεν βάζετε κι εσείς την εταιρεία σεκιούριτι να φυλάει τα σχολεία; Οχι 
βέβαια ότι η εταιρεία σεκιούριτι μπορεί να αποτρέψει μια κατάληψη, να είμαστε και πραγματικοί. 
Απλά, είναι η αίσθηση που δίνει στα παιδιά, έτσι; 
 Αρα, τώρα, εγώ δεν θα κρίνω ούτε τις ενέργειες που κάνει οργανωμένα το ΚΚΕ ούτε τις δικές 
σας ως δημοτική παράταξη, γιατί έχω πληροφορίες ότι μοιράζετε φέιγ βολάν στους μαθητές, ότι 
δίνετε πλακάτ και αφίσες και πανό στους μαθητές. Ισως να τους δίνετε και άλλα πράγματα κιόλας και 
τους προτρέπετε ουσιαστικά να κάνουν καταλήψεις. Αλλά αυτά δεν μπορώ να τα επικαλεστώ, γιατί 
δεν έχω κάποιο επίσημο έγγραφο. Βέβαια, εσείς με τα λόγια σας μου λέτε ουσιαστικά ότι είστε υπέρ 
των αγωνιστικών διεκδικήσεων, των καταλήψεων και όλων αυτών που πρέπει να γίνουν. Εμείς 
αντιθέτως είμαστε υπέρ των μαθητών, όλα τα αιτήματα που έχουν οι μαθητές προσωπικά θα τα 
μεταφέρω κι εκεί που πρέπει, γιατί εμείς δεν έχουμε κομματικές αγκυλώσεις. Αλλά σε καμία 
περίπτωση δεν είμαστε υπέρ στο να κλείνουν τα σχολεία. Δεν καταλαβαίνετε ότι οι μαθητές που δεν 
έχουν τη δυνατότητα του φροντιστηρίου, μαθητές που δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν ιδιαίτερα 
μαθήματα, αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας κοινωνικός αποκλεισμός όταν κλείνουμε ένα σχολείο;  
 Αυτά είχα να πω, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ κι εγώ με τις τοποθετήσεις. Πολύ σωστή η έκφραση του κοινωνικού 
αποκλεισμού και πιο κάτω να το πάω κι εγώ ένα βήμα, και του σκοταδισμού που έρχεται με την 
απαγόρευση των ανθρώπων να λαμβάνουν μια μόρφωση και μια παιδεία που δικαιούνται.  
 Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη που έχει ζητήσει να κάνει μια ανακοίνωση. κ. Οικονόμου, έχετε 
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ζητήσει κι εσείς ανακοίνωση; Ο κ. Οικονόμου έχει ζητήσει μετά ανακοίνωση;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, δεν έχω ανακοίνωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Η κα Τσικρικώνη.  
ΣΤΑЇΚΟΣ: Μία ερώτηση έχω μετά. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, έχω σηκώσει το χέρι. Θα δουλεύουμε με το χεράκι ή πρέπει να ανοίγουμε 
μικρόφωνο για να σας ζητάμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, σας είδα. Η κα Τσικρικώνη είναι Αντιδήμαρχος, προηγείται από εσάς.  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν είπα ότι προηγούμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ώρα και τη σειρά σας θα λάβετε κι εσείς το λόγο. κα Τσικρικώνη, παρακαλώ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Θα ήθελα να κάνω, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ, καλησπέρα σε όλους τους 
συναδέλφους. Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση σχετικά με τις αιτήσεις των αδήλωτων 
τετραγωνικών στους Δήμους. Περισσότερο είναι ενημέρωση. 
 Λοιπόν, έχουμε και λέμε. Οι ηλεκτρονικές αιτήσεις ανέρχονται ως αυτή την ώρα στις 7.883 και 
ενώ απομένουν μερικές ώρες ακόμα ως τη λήξη της προθεσμίας. Μέχρι πριν λίγες ημέρες είχαν 
εισαχθεί κάτι λιγότερο από 6.000 αιτήσεις. Η προσέλευση των πολιτών στην αρμόδια Υπηρεσία, στο 
αρμόδιο Τμήμα Εσόδων ήταν μέτρια, κυμάνθηκε σε σχετικά κανονικά επίπεδα... (πρόβλημα 
σύνδεσης)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κα Τσικρικώνη;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μάλιστα, κ. Πρόεδρε, ολοκλήρωσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, γιατί έκανε μία διακοπή και δεν το κατάλαβα, γι' αυτό. Ωραία. 
 Εχει ζητήσει το λόγο ο κ. Στάικος και η κα Σιώτου. Είναι κάποιος άλλος που θέλει το λόγο; Στο 
στάδιο των ανακοινώσεων.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε, έχω ζητήσει κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα ξεκινάω με τον κ. Στάικο, πάω στην κα Σιώτου και κλείνω με τον κ. 
Ρεμούνδο. Κλείστε τα μικρόφωνά σας παρακαλώ. κ. Σιώτου, ξεκινάω με σας, ναι, προηγείστε του κ. 
Στάικου, έχετε δίκιο. Ξεκινάω με την κα Σιώτου, τον κ. Στάικο και πάω στον κ. Ρεμούνδο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Μία παράκληση. Επειδή είμαι με την κα Χαμηλοθώρη αλλά έχει κάποιο πρόβλημα στο 
κομπιούτερ της, θέλει κι εκείνη να κάνει ερωτήσεις και ίσως να χρησιμοποιήσει το δικό μου αν δεν 
αποκατασταθεί, εντάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν  υπάρχει θέμα κανένα. Οκέι. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, να προχωρήσω με τις ερωτήσεις;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λοιπόν, το πρώτο θέμα που θέλω να ρωτήσω αφορά το Νηπιαγωγείο της Μπλέσσα. Να μας 
πει ο Δήμαρχος εάν συντάχθηκε τελικά η έκθεση, αν βγήκαν τα πιστοποιητικά και τα έγγραφα που 
εκκρεμούσαν και αν ικανοποιήθηκε η επιτροπή από αυτά που είδε. Και ένα δεύτερο ερώτημα σε αυτό 
ήταν, ξέρουμε ότι το κτίριο της Μπλέσσα όταν το χειριζόταν ο ΔΟΚΜΕΠΑ ήταν νοικιασμένος και ο 2ος 
όροφος και θέλουμε να μάθουμε τι ισχύει τώρα. Αν ξενοικιάστηκε, αν χρησιμοποιείται από το Δήμο 
ακόμα και με ποια χρήση. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα για την Μπλέσσα. 
 Το δεύτερο ερώτημα για τις κάμερες στην παιδική χαρά του Παπάγου. Είχατε πει ότι θα μπουν 
δοκιμαστικά και πιλοτικά για δύο μήνες. Τελείωσε αυτή η περίοδος και θα θέλαμε να μας πείτε τι 
συμπεράσματα βγάλατε, πώς θα προχωρήσετε και να υπενθυμίσω εδώ ότι είχατε κάνει, είχαμε κάνει 
κάποιες ερωτήσεις σχετικά και είχαμε ζητήσει την αιτιολογική έκθεση που είχατε καταθέσει στην Αρχή 
Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, αλλά δεν είχαμε πάρει τότε καμία γραπτή 
απάντηση, μπορείτε να μας πείτε τώρα.  
 Το τρίτο θέμα και κλείνω, είναι ότι είδαμε ότι έγινε διαγράμμιση και αρίθμηση των θέσεων 
στον υπαίθριο χώρο της Περικλέους, που ενώ είναι απαλλοτριωμένος για παιδικό σταθμό λειτουργεί 
χρόνια τώρα ως ανοιχτό πάρκινγκ. Σε τι πλαίσιο θα θέλαμε να μας πείτε έγινε αυτή η κίνηση και με 
ποιο σκοπό ακριβώς, γιατί αν είναι να λειτουργεί με κανονικούς όρους, που σημαίνει ότι προχωράτε 
σε αλλαγή χρήσης, δεν θα ήταν καλύτερα να το αλλάζετε για να γίνει Νηπιαγωγείο που τόσο πολύ 
λείπει από το προάστιο και έχει επιβαρύνει τόσα χρόνια το αντίστοιχο Δημοτικό στην Περικλέους; 
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 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θέλετε το λόγο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να γίνουν όλες οι ερωτήσεις, θα απαντήσω στο τέλος.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, θέλω κι εγώ το λόγο να κάνω μια ανακοίνωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, μισό λεπτό, θα την κάνετε βεβαίως. κ. Τράκα,  θέλετε εσείς το λόγο 
για κάποιο θέμα απ' αυτά που είπε η κα Σιώτου; Οχι. Ωραία.  
 Προχωράω με την κα Δημητριάδου να κάνει μια ανακοίνωση. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Θέλω να ανακοινώσω στο σώμα, καλησπέρα σας 
καταρχάς, ότι το Σάββατο στις 3 Οκτωβρίου, στις 6 η ώρα, ξεκινάει στο Κανάλι της Βουλής η εκπομπή 
της Μαρίας Ευθυμίου "Μικρά μαθήματα για έναν μεγάλο κόσμο". Είναι η  γνωστή καθηγήτρια 
Ιστορίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Αυτό είναι μια σειρά για την 
παγκόσμια Ιστορία, η οποία είχε παρουσιαστεί στο αμφιθέατρο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού το 
2015 και 2016. Ηταν και η σκηνοθέτης η οποία το παρουσίασε στο Κανάλι της Βουλής και τώρα κάθε 
Σάββατο στις 6 και κάθε Παρασκευή 8 με 9, σε 54 επεισόδια η κα Ευθυμίου θα παρουσιάσει την 
Παγκόσμια Ιστορία. Οπότε, όσοι ενδιαφέρεστε μπορείτε να την παρακολουθήσετε. Αυτή την είχα 
αναλάβει εγώ την εκδήλωση με την κα ... το 2015-2016, αλλά τώρα καταφέρανε να το βάλουν στο 
Κανάλι της Βουλής. Θα είναι ένα συναρπαστικό ταξίδι.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κα Δημητριάδου. Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούγεστε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα ξεκινήσω από τις ερωτήσεις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, προηγείται από εσάς, έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Στάικος. κ. Στάικε, 
παρακαλώ.  
ΣΤΑЇΚΟΣ: Καλησπέρα σας. Ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλοθώρη, τι θέλετε εσείς; Εχετε ερωτήσεις; Καλά, μέχρι να συνδεθεί η κα 
Χαμηλοθώρη ας κάνει ο κ. Στάικος την ερώτηση ή να πει κάτι αν θέλει ανακοίνωση και θα γυρίσω εγώ 
μετά στην κα Χαμηλοθώρη και μετά θα πάω στον κ. Ρεμούνδο.  
 Παρακαλώ, κ. Στάικε. Δεν ακούγεστε, πατήστε το μικροφωνάκι να φύγει. 
ΣΤΑЇΚΟΣ: Τώρα ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, παρακαλώ.  
ΣΤΑЇΚΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Ηθελα να ρωτήσω τον Δήμαρχο... (κακή σύνδεση, δεν ακούγεται 
καθαρά) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ανοιχτό μικρόφωνο ο κ. Καραγιάννης, ο κ. Πολύδωρας. Ο κ. Στάικος που είναι 
ομιλητής. Εντάξει, κλείστε αυτά τα δύο τώρα προς το παρόν.  
ΣΤΑЇΚΟΣ: Μπορώ να συνεχίσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. κ. Πολύδωρα, εσείς είστε στο γραφείο του Προέδρου ως Γραμματέας, εδώ 
πέρα. Κλείστε τελείως τη σύνδεση, δεν χρειάζεται. Είστε εδώ πέρα, για να μην μικροφωνίζει επειδή το 
έχουμε ανοιχτό. Ο κ. Πολύδωρας είναι δίπλα μου, οπότε δεν χρειάζεται να έχει ανοιχτό. Αρα, ποιος 
έχει ανοιχτό τώρα; Τώρα δεν βλέπω, νομίζω είναι καλύτερα τα πράγματα. κ. Στάικε, παρακαλώ.  
ΣΤΑЇΚΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κλείνετε κι εσείς, κ. Πίππα; Δεν γίνεται, κλείστε κι εσείς το δικό σας. Μπορεί κι αυτό 
να δημιουργεί στο κύκλωμα, τι να πω τώρα;  
 κ. Στάικε, παρακαλώ.  
ΣΤΑЇΚΟΣ: Καταρχήν να δηλώσω ότι είμαι τελείως αντίθετος στο θέμα των καταλήψεων, διότι θεωρώ 
απαράδεκτο να εμποδίζεται η ομαλή εκπαίδευση άλλων παιδιών προς χάριν μιας ομάδας ή 
περισσοτέρων ομάδων που ανεξάρτητα αν είναι δίκαια ή όχι τα αιτήματά τους, ένα εκ των οποίων 
είναι να μην αγοράζουμε Ραφάλ και να προσλάβουμε καθηγητές, θεωρώ ότι ο διάλογος είναι πολύ πιο 
εποικοδομητικές από τέτοιας μορφής αντίδραση εναντίον σε οποιοδήποτε θέμα.  
 Και το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω, το πρώτο μάλλον που θέλω να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο 
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είναι οι ζημιές, οι φθορές των αντικειμένων και οι καταστροφές σε κτιριακές δομές κατά τη διάρκεια 
των καταλήψεων, τα οποία τα έχουμε δει να συμβαίνουν πλειστάκις, ποιος θα τις πληρώσει;  
 Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, στο τέλος θα πείτε είπατε, ε; Ωραία. Θα σας απαντήσει στο τέλος ο Δήμαρχος 
την ερώτηση. Εχουμε τις ερωτήσεις της κας Σιώτου, του κ. Στάικου. κ. Χαμηλοθώρη, καταφέρατε ...; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εχω το λόγο, κ. Πρόεδρε; Συγγνώμη, γιατί δεν άκουσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ναι, τον έχετε, ναι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία, ξεκινάω λοιπόν. Μια και μιλάμε για τις καταλήψεις, να το πάρουμε και 
διαφορετικά. Να πούμε λιγάκι και για τα αιτήματα που βάλανε τα παιδιά. Οπότε, εγώ θα ήθελα να 
μάθω τι έχει γίνει τελικά με την καθαριότητα στα σχολεία. Γιατί είναι προφανές, η κατάληψη ξεκίνησε 
από το 2ο Λύκειο όπου ένα από τα αιτήματα, το σοβαρότερο κατά τη γνώμη μου που κατέθεσαν τα 
παιδιά, ήταν η έλλειψη καθαριότητας, γιατί ένας καθαριστής για τέτοιο κτίριο και με 280 παιδιά μέσα 
στο κτίριο, προφανώς με όρους Covid δεν αρκεί. Και αυτό ισχύει και για τα υπόλοιπα σχολεία. 
 Επίσης, ένα υποερώτημα σ' αυτό. Θα ήθελα να μάθω αν οι 14 εργαζόμενοι των γενικών 
καθηκόντων απο τον ΟΑΕΔ έχουν εμφανιστεί και αν ναι, σε ποια σχολεία έχουν πάει. 
 Λοιπόν, η δεύτερη ερώτησή μου, να κάνω μια σύντομη, γιατί μας πρόλαβε ο Δήμαρχος με την 
... που είπε τέλος πάντων για τα Covid tests, θέλω να το προχωρήσουμε λίγο και ως πρόταση και να 
δείτε την δυνατότητα να μπορέσει να γίνει αυτό και ευρύτερα. Δηλαδή με μία καλύτερη τιμή να 
έχουμε τη δυνατότητα σε κάποιο διαγνωστικό κέντρο ή και στο Metropolitan οι δημότες γενικά του 
Δήμου μας να μπορούν να κάνουν τα τεστ σε μία πολύ χαμηλότερη και προνομιακότερη τιμή. Οπότε 
λοιπόν πείτε το κι αυτό, αν μπορείτε να το προχωρήσετε.  
 Και η τρίτη ερώτησή μου αφορά το γήπεδο της Κύπρου. Κάναμε μία επίσκεψη πρόσφατα με 
τη Μαρία τη Σιώτου στο χώρο και αυτό που είδαμε ήταν η πλήρης εγκατάλειψη. Επικίνδυνες κερκίδες 
με σιδεριές στο χώρο, οι οποίες είναι προσβάσιμες στα παιδιά, ένα γήπεδο, το μοναδικό στην Αττική 
που ούτε καν πλέον δεν έχει χώμα, έχει ένα πάρα πολύ ψιλό χαλικάκι και το τσιμέντο φαίνεται απο 
κάτω, το τσιμέντο που είχε στρωθεί από την αρχή του γηπέδου. Η όποια συντήρηση, όπως μας 
ενημέρωσαν γονείς και παράγοντες του σωματείου γίνεται αποκλειστικά από τους ίδιους, για μία 
ακαδημία 110 παιδιών, που επιλέγουν να παραμείνουν στη γειτονιά τους και να παίξουν παρέα με 
τους φίλους τους. Ενα γήπεδο που το 2019 κρίθηκε ακατάλληλο από την ΕΠΣΑ για διοργάνωση 
αγώνων. 
 Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τρία πραγματάκια: το πρώτο είναι πού βρίσκεται το έργο 
αναβάθμισης του γηπέδου πέντε χρόνια μετά την έγκριση χρηματοδότησης από την Περιφέρεια και 
ενάμιση χρόνο μετά από την απόφαση τροποποίησης του ρυμοτομικού του οικοδομικού τετραγώνου 
που μας ζητήθηκε προκειμένου να υπογραφεί η προγραμματική.  
 Δεύτερον, θα ήθελα να μας δώσετε ένα χρονοδιάγραμμα. Δηλαδή, όλα αυτά πότε θα γίνουν; 
Για να ξέρουν και οι χρήστες πόση υπομονή ακόμα χρειάζεται να κάνουν. Και το τρίτο και τέλος, θέλω 
να ρωτήσω γιατί η Διοίκησή σας, η Διοίκηση και του ΔΟΠΑΠ έχει αφήσει την συγκεκριμένη αθλητική 
εγκατάσταση χωρίς την παραμικρή συντήρηση να ρημάζει τόσα χρόνια ούτε καν προσθέτοντας λίγο 
χώμα όπως είχατε υποσχεθεί. Τελείωσα.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε. κ. Πρόεδρε....  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, ο Νίκος ο Καραγιάννης είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, καλησπέρα. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα. Θα ήθελα κι εγώ να πάρω το λόγο αλλά έχω ένα πρόβλημα εδώ με τη 
σύνδεση και προσπαθώ πολλή ώρα να έχω εικόνα. Δεν εχω εικόνα, έχω ήχο τουλάχιστον.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. Και με τον ήχο, πάρτε το λόγο. κ. Ρεμούνδο, περιμέντε λίγο γιατί 
προηγείται ο κ. Καραγιάννης.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: κ. Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ μια ερώτηση. Ευχαριστώ πολύ.  
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συγγνώμη, και δεν έχω και το "χεράκι" αυτό που σηκώνουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ακούστηκα, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούστε με λίγο όλοι. Ακούστε με λιγάκι. Αυτό που κάνουμε αυτή τη στιγμή με 40 
συνδέσεις δεν ειναι κάτι εύκολο. Εσείς πρέπει να συνηθίσετε με το που μιλάτε να κλείνετε το 
μικρόφωνο. Εγώ επειδή παρεμβάλλομαι συνεχώς δεν πρέπει να το κλείνω το μικρόφωνο, για ποιο 
λόγο. Γιατί καμία φορά ξεχνιέμαι, όπως το κλείνω το ανοίγω, το κλείνω το ανοίγω, άρα εγώ πρέπει να 
είμαι μονίμως μαζί με τον ομιλητή ανοιχτός. Αρα, όλοι με κλειστό μικρόφωνο, εγώ θα σας ακούω και 
θα δίνω το λόγο ανάλογα με τη σειρά κατάταξης. Δεν πρόκειται να αδικηθεί κανένας. 
 Λοιπόν, είδα ότι προσήλθε και ο κ. Κανάκης. Πριν δώσω το λόγο στον κ. Καραγιάννη και στους 
 υπόλοιπους, θέλει ο κ. Κανάκης να κάνει κάποια ερώτηση, ανακοίνωση ως επικεφαλής;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε... να παρέμβω στην συζήτηση. Προτιμώ να ακούσω και να πω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Συνεχίζω με τη ροή. Το λόγο έχει ζητήσει η κα Ρετσινιά και μετά ο κ. 
Καραγιάννης. Ανοιξέ το Βάνα μόνη σου. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ηθελα, μια και μιλάμε για εξέταση Covid κ.λπ., ήθελα να 
ρωτήσω αν υπάρχει δυνατότητα να επικοινωνήσουμε με τον ΕΟΔΥ και μήπως ερχόταν και στο Δήμο 
μας η κινητή μονάδα όπως πάει σε τόσους Δήμους. Δεν είμαστε βέβαια τόσος ο πληθυσμός, δεν 
έχουμε κάποια κρούσματα αλλά μήπως επειδή γυρίζει η κινητή μονάδα του ΕΟΔΥ, μήπως θα 
μπορούσε να έρθει και στο Δήμο μας. Το ένα είναι αυτό. 
 Το δεύτερο είναι εάν θα μπορούσαμε να έχουμε μία ενημέρωση για το θέμα της ίδρυσης των 
ΚΔΑΠ. Αυτά τα δύο ήθελα να ρωτήσω, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Είμαστε στα εκτός ημερησίας. Σε ένα τέταρτο θα κλείσουμε την 
ημερήσια διάταξη και το χρόνο, οπότε δεν θέλω να τον  υπερβούμε. Οπότε σύντομα και οι υπόλοιποι 
γιατί πρέπει να δώσω και 5-10 λεπτά το λόγο στον Δήμαρχο, τον έχετε ρωτήσει πάρα πολλά 
πράγματα και πρέπει, δεν μπορεί να σας δώσει όλες τις απαντήσεις αυτές σε ένα λεπτό. Οπότε, 
σύντομα όσοι ακολουθουν μετά την κα Ρετσινιά. 
 κ. Καραγιάννη, έχετε το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, δεν πρόλαβα να ακούσω όλες τις τοποθετήσεις που γίνανε μέχρι τώρα. Απλώς 
άκουσα την τοποθέτηση του Δήμαρχου, άκουσα την τοποθέτηση του κ. Τούτουζα και την 
τοποθέτηση του κ. Ρεκλείτη.  
 Ηθελα να πω τα εξής: ότι δεν θα πρέπει να ποινικοποιούμε κατά κάποιο τρόπο, όπως γίνεται 
αυτή τη στιγμή, πηγαίνοντας σε Ασφάλειες και πηγαίνοντας ξέρω 'γω.... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κούτρα, καλησπέρα. Κλείστε το μικρόφωνό σας αν θέλετε.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Καλησπέρα. Απλώς να δηλώσω παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Στέλνοντας... 
.......: κ. Πρόεδρε.... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Α, δεν μπορώ να μιλήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλάει ο κ. Καραγιάννης αυτή τη στιγμή. κ. Καραγιάννη, συνεχίστε, μιλήστε.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λέω, δεν θα έπρεπε να στέλνουμε, αντί να στέλνουμε κάποιες ομάδες από 
ιδιωτικούς σεκιούριτι κ.λπ., να προλαβαίνουν, να αποτρέπουν μάλλον τις καταλήψεις, αυτό που θα 
έπρεπε να κάνουμε ήταν να κοιτάξουμε τη ρίζα του προβλήματος και να δούμε ότι τα παιδιά δίκαια 
κάνουν καταλήψεις γιατί αυτό έχουν αποφασίσει. Αυτός είναι ο τρόπος που μπορούν να αντιδράσουν 
σε μία πολιτική, που εμένα τουλάχιστον δεν μου αρέσει. Και μία πολιτική, η οποία έχει φτάσει στο 
σημείο τα παιδιά να μπορούν να συνωστίζονται μέσα σε τάξεις κ.λπ., ενώ υπήρχε -να συνωστίζονται 
εν όψει covid-, ενώ υπήρχε καιρός και χρόνος από τη λήξη των εξετάσεων και από τις διακοπές 
ακόμη, να μπορέσουν να ρυθμιστούν ορισμένα θέματα ώστε τα παιδιά αυτά να μπορέσουν, όλα τα 
παιδιά των Γυμνασίων, να μπορέσουν να λειτουργήσουν και να παρακολουθήσουν μαθήματα κάτω 
από καλύτερες συνθήκες.  
 Διαφωνώ κάθετα με την αποτροπή αυτή, με τον τρόπο που προσπαθούμει να αποτρέψουμε 
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τα παιδιά. Εγώ δεν θα καθήσω να πάρω ενεργό μέρος αλλά τους αφήνω αυτούς, έτσι νομίζω είναι το 
σωστό, να αφήσουμε αυτούς να αποφασίσουν και να κάνουν αυτό που θέλουν. Και σαφώς βέβαια, 
όπως άκουσα κι αυτο, ότι πρέπει να λειτουργήσουν και με κάποιο διάλογο με όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καραγιάννη, ευχαριστώ. Ωραία. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το θέμα είναι ότι θα πρέπει να δούμε και τα προβλήματά τους και να δούμε τι 
μπορούμε να κάνουμε γι' αυτό και να μην προσπαθούμε με μεθόδους αποτρεπτικές, τέλος πάντων, με 
οποιαδήποτε μέθοδο αποτρεπτική, να λύσουμε το πρόβλημα. Δεν λύνεται έτσι. Αυτό ήθελα να πω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, ευχαριστώ. Αρα, είχαμε τοποθέτηση από τον κ. Καραγιάννη. Και τελευταίος το 
λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η ερώτηση είναι η εξής: γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή ότι το 
2ο Γυμνάσιο Χολαργού που είχε κατάληψη από τους μαθητές, γιατί αυτό αποφάσισαν με την 
ωριμότητά τους, με τις διαδικασίες τους, εκτός αν θεωρείτε ότι το ΚΚΕ είναι παντού, και στα 
Γυμνάσια ακόμα πλειοψηφία, έτσι; Απλώς συναντιούνται οι θέσεις τους και οι λογικές με τα αιτήματα 
των παιδιών. Γνωρίζει η Δημοτική Αρχή και η Διοίκηση ότι ενώ ο διευθυντής είχε προγραμματίσει 
φέτος να κάνει πέντε τμήματα στην Α' τάξη και είχε και τους εκπαιδευτικούς, είχε και την αίθουσα, 
τον υποχρέωσε η Δευτεροβάθμια... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μικρόφωνό σας, κ. Καραγιάννη, κλείστε το.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τον υποχρέωσε το Υπουργείο και η Δευτεροβάθμια να κρατήσει 27άρια τμήματα και 
να αποσπάσει καθηγητές σε άλλα σχολεία; Το γνωρίζετε; Γι' αυτό φωνάζουν τα παιδιά. Γι' αυτά που 
κάνατε εσείς στο Λύκειο, Γυμνάσιο ... και γιατί δεν έχουμε καθαριότητα στα σχολεία. Και γιατί με 27 
και 25 και 24 παιδιά στην τάξη με τη μάσκα και τον εκπαιδευτικό δυσκολεύονται να κάνουν μάθημα, 
δεν το καταλαβαίνετε;  
 Το αν το ΚΚΕ στηρίζει, στήριζε και θα στηρίζει τα αιτήματα για καλύτερη παιδεία και την υγεία 
και όλα τα δικαιώματα των ανθρώπων, είναι δεδομένο και το ξέρετε από δεκαετίες. Δεν θα το μάθετε 
τώρα ότι συμπαρασταθήκαμε στους μαθητές, επισκεφθήκαμε τα σχολεία. Προσπαθούμε όσο 
μπορούμε και το ξέρετε οι αγώνες να έχουν χαρακτηριστικά μαζικά, δημοκρατικά, συμμετοχής, να 
μην γίνονται βανδαλισμοί από προβοκάτορες, να είναι περιφρουρημένοι. Δεν τα ξέρετε; Τώρα θα το 
μάθετε το ΚΚΕ; Τι σας πείραξε; Ξέρετε τι σας πείραξε; Οτι και η δημοτική αρχή και η κυβέρνηση έχει 
εκτεθεί από την ανεπάρκειά τους. Από την πολιτική της αυτή τη στιγμή που δικαιολογεί όλα τα κακώς 
κείμενα και λέει σε όλο τον κόσμο είσαστε τρελοί. Οπως σήμερα αντιμετώπισε με τα ΜΑΤ τους ήρωες 
υγειονομικούς όπως τους έλεγε, έξω από το Υπουργείο Υγείας, επειδή διεκδικούν τα αυτονόητα.  
 Εμείς, και τελειώνω, θα είμαστε συμπαραστάτες στους αγώνες όλης της νεολαίας, των 
εργαζομένων για τα δικαιώματά τους απέναντι στην πολιτική που η Νέα Δημοκρατία, τα στελέχη της 
και στην κυβέρνηση και στο Δήμο από διάφορες παρατάξεις υπηρετούν. Και δεν θα ξεχάσουμε βέβαια 
ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ ούτε ένα νηπιαγωγείο δεν έφτιαξε και έχουμε τα 
προβλήματα αυτά στους περισσότερους Δήμους σήμερα για να εφαρμοστεί η δίχρονη υποχρεωτική 
αγωγή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πολλά έχουμε να πούμε, θα τα πούμε στη συνέχεια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και κλείνουμε την εκτός ημερήσιας διάταξης. 
Είμαστε εντός χρόνου, η ώρα είναι 7 και κ. Δήμαρχε, έχετε ένα γεμάτο τέταρτο να απαντήσετε και να 
τοποθετηθείτε.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, πριν μιλήσει ο Δήμαρχος να δώσω δύο διευκρινίσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Σε δύο ερωτήσεις πριν απαντήσει ο Δήμαρχος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε κ. Τράκα, σύντομα. Παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: κα Χαμηλοθώρη, σχετικά με το γήπεδο της Κύπρου έχουμε έρθει σε επαφή για να 
προσθέσουμε επιπλέον άμμο για να καλύψουμε κάποιες λακκούβες που υπάρχουν στο γήπεδο και να 
το κάνουμε λίγο πιο "αφράτο" το χώμα, ώστε να είναι καλύτερα για τα παιδιά που παίζουν, σε άμεσο 
χρόνο, γιατί έχει ένα πρόβλημα με τον κύλινδρο, πρέπει να μπει μεγάλος κύλινδρος εκεί για να 
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πατήσει το χώμα, ο εργολάβος, σε άμεσο χρόνο θα μπει χώμα στο γήπεδο της πλατείας Κύπρου και 
θα γίνει λίγο καλύτερο απ' ό,τι είναι τώρα.  
 Και όσο αφορά τις καταλήψεις, εμείς δεν έχουμε κάποιο θέμα σχετικά με τα αιτήματα των 
παιδιών και προσπαθούμε σε όσα αιτήματα μας αφορούν να τους βοηθήσουμε και να είμαστε δίπλα 
τους όπου μπορούμε να ικανοποιήσουμε τα αιτήματα που μας αφορούν, αλλά αυτό που θέλω να πω 
είναι ότι είπε πολύ σωστά ο κ. Ρεκλείτης ότι τα παιδιά έχουν σκέψη. Ας τ' αφήσουμε λοιπόν τα παιδιά 
να αποφασίζουν αυτά με τη σκέψη τους και να μην προσπαθούμε εμείς να τα υποκινήσουμε σε 
σκέψεις πιθανόν δικές μας. Και, δεύτερον, οι καταλήψεις όταν γίνονται πρέπει να είναι μια απόφαση 
της πλειοψηφίας των μαθητών του σχολείου. Δεν μπορεί μια ομάδα 10 μαθητών να πηγαίνουν να 
κλείνουν το σχολείο, γιατί υπάρχει μεγαλύτερη ομάδα μαθητών που ήθελε να μπει να κάνει μάθημα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Κλείστε όλοι μικρόφωνα. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, για ένα λεπτό για το γήπεδο της Κύπρου, γιατί αναφέρθηκε ο 
ΔΟΠΑΠ. Για ένα λεπτό μόνο. Ούτε ένα λεπτό θα είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έλα Πρόεδρε, γρήγορα όμως.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, εμένα το μόνο που ζητήσανε από την ομάδα που προπονούνται εκεί 
είναι να απολυμάνω τα αποδυτήρια και να τα καθαρίσω και αυτό έγινε άμεσα, μέσα σε τρεις μέρες 
από τότε που το ζητήσανε, πριν 15 μέρες. Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Κλείστε όλοι τα μικρόφωνα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσω όσο πιο σύντομα μπορώ να δώσω τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που 
τέθηκαν.  
 Πρώτα απ' όλα, κ. Στάικε, για τις ζημιές που είπατε είμαι ξεκάθαρος και το έχω πει και στην 
προηγούμενη θητεία που έχουμε ότι όποιες ζημιές γίνονται ύστερα από καταλήψεις θα πρέπει να τις 
πληρώνουν οι γονείς των παιδιών που κάνανε την κατάληψη. Είμαι ξεκάθαρος, το έχω πει και αυτό θα 
ισχύσει και στο μέλλον. Βέβαια, ευτυχώς στις καταλήψεις που γίνανε, δεν ξέρω τι γίνεται στο 2ο 
Λύκειο γιατί δεν εχω ακόμα εικόνα, πάντως στα σχολεία που προσπάθησαν να γίνουν καταλήψεις και 
στο 2ο Γυμνάσιο που έγινε κατάληψη, δεν είχαμε ιδιαίτερες ζημιές εκτός εάν εξαιρέσεις το κυλικείο 
στο 2ο Γυμνάσιο όπου το σπάσανε εντελώς, ανοίξανε το ταμείο, πήραν από μέσα 50-60 ευρώ που 
είχε σε ψιλά ο άνθρωπος και βέβαια είμαι σίγουρος ότι όλοι μας θα στηλιτεύουμε αυτό το οποίο έγινε 
εκεί. 
 Επίσης, να αναφερθώ στον κ. Καραγιάννη, ότι εμείς δεν ποινικοποιούμε κανέναν. Εμείς 
οφείλουμε ως ιδιοκτήτες του ακινήτου, την πρώτη ευθύνη φυσικά την έχει ο διευθυντής του κάθε 
σχολείου και οφείλει ο διευθυντής να πάει και να αναφέρει στην αστυνομία ότι τελεί υπό κατάληψη το 
κτίριο, αλλά μετά κι εμείς ως ιδιοκτήτες πρέπει να ενημερώσουμε την αστυνομία ότι υπάρχει 
κατάληψη στο συγκεκριμένο κτίριο. Εμείς δεν έχουμε ούτε ονόματα μαθητών, ούτε δίνουμε ονόματα 
μαθητών, ούτε γνωρίζουμε να τα δώσουμε φυσικά τα ονόματα, έτσι; Αρα, απλά αναφέρουμε στην 
Αστυνομία να είναι εις γνώση της ότι υπάρχει κατάληψη στα συγκεκριμένα κτίρια. 
 Μετά, είπατε, κ. Καραγιάννη, ότι είστε αντίθετος και ότι αφού αποφασίζουν οι μαθητές να 
κλείσουν - ποιοι αποφασίζουν; Οι ομάδες των 5, 10, 15; Μήπως ψήφισε το 15μελές; Μήπως ψήφισε 
όλο το σχολείο να γίνει κατάληψη και τότε ... ; Βεβαίως, αν είχε γίνει κάτι τέτοιο δεν νομίζω ότι 
υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Αλλά όπως είπε ο κ. Τράκας κάποιες μικρές ομάδες πάνε και κλείνουν 
συνήθως το σχολείο. 
 Να συνεχίσω του κ. Τούτουζα την ερώτηση την απαντήσαμε, να συνεχίσω στην κα Σιώτου. κα 
Σιώτου, στην Μπλέσσα, νομίζω τα είχαμε συζητήσει την προηγούμενη φορά, υπάρχει ένα πρακτικό 
καταλληλότητας, το οποίο το έχουν υπογράψει η επιτροπή η οποία έπρεπε να το υπογράψει εν πάση 
περιπτώσει, βάσει αυτού του πρακτικού προχωρήσαμε στη μίσθωση του ακινήτου, όπου να 'ναι τις 
επόμενες μέρες θα υπογράψουμε το συμφωνητικό μίσθωσης και βεβαίως οι ενέργειες και όλα αυτά τα 
οποία θα έπρεπε να γίνουν για να υπάρχει μία ασφαλής λειτουργία στο Νηπιαγωγείο έχουν γίνει ή 
ολοκληρώνονται στο επόμενο διάστημα. Απ' όσο γνωρίζω πάντως δεν υπάρχει κάποια σοβαρή 
ενέργεια που δεν έχει γίνει και που πρέπει να γίνει όσον αφορά στα θέματα ασφάλειας φυσικά του 
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συγκεκριμένου Νηπιαγωγείου. 
 Για τις κάμερες που θέσατε,  θα σας πω ότι είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι από τη 
δοκιμαστική λειτουργία. Ειλικρινά, είναι πάρα πολλές φορές που έχουν προσπαθήσει να μπει μέσα 
κόσμος, αλλά ακριβώς επειδή λειτουργεί η κάμερα τους ενημερώνουμε από το μικρόφωνο το οποίο 
υπάρχει και γι' αυτό το λόγο μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει κανένας βανδαλισμός. Αντίθετα, στην 
πλατεία Εθνικής Αντίστασης που παραδόθηκε, μετά από ένα μήνα είχαμε βανδαλισμούς. Αρα, είναι 
κάτι το οποίο μάλλον έχει λειτουργήσει θετικά σαν πιλότος και θα το προχωρήσουμε και σε επόμενα 
μέρη που κρίνουμε ότι πρέπει να τοποθετηθούν κάμερες.  
 Τώρα, για το διαγωνισμό, με ενημερώνουν ότι από στιγμή σε στιγμή θα γίνουν οι διαδικασίες 
ανάθεσης και όλα αυτά που πρέπει να γίνουν για το συγκεκριμένο χώρο. Πάντως, μέχρι σήμερα δεν 
έχουν γίνει, έχουμε ζητήσει μια παράταση στη δοκιμαστική, σ' αυτούς τους μήνες που μας είχαν 
δώσει εν πάση περιπτώσει, γιατί και λόγω covid ξέρετε ότι υπάρχει μια μεγάλη δυσκολία στις 
υπηρεσίες μας.  
 Για τα συστήματα που μπήκαν στο πάρκινγκ της οδού Περικλέους και Ευτέρπης, θέλω να σας 
πω ότι αυτά είναι μέρος από το έξυπνο πάρκινγκ, από το smart parking που έχουμε μέσα στην 
αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού που έχουμε μαζί και έξυπνες εφαρμογές, έχουμε ελεύθερο wifi σε 
πάρα πολλά σημεία του Δήμου και έχουμε και 100, 120, δεν θυμάμαι ακριβώς το νούμερο για να είμαι 
ακριβής, πάντως  κάπου εκεί είναι περίπου, έχουμε γύρω στα 100-120 σημεία στα οποία έχουν μπει 
σένσορες για να μας δείχνουν αν η θέση είναι κατειλημμένη ή όχι. Σε ένα λοιπόν από τα σημεία που 
βάλαμε, είναι το μόνο ελεύθερο πάρκινγκ το οποίο έχουμε, θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να γίνει εκεί 
παιδικός σταθμός, αν εσείς το προκρίνετε δεν το έχω δει σε κανένα πρόγραμμά σας, πάντως εγώ σε 
καμία περίπτωση δεν προκρίνω να αλλάξει η χρήση του πάρκινγκ για να γίνει παιδικός σταθμός. 
Ενδεχομένως να προκρίνω να γίνει κάτι άλλο στο μέλλον, πάντως σήμερα δεν κρίνουμε ότι πρέπει να 
γίνει κάτι άλλο και γι' αυτό το λόγο έχουμε προχωρήσει ακριβώς στο να έχουμε μια οργανωμένη 
εικόνα, επαναλαμβάνω να έχουμε μια οργανωμένη εικόνα το πόσα αυτοκίνητα παρκάρουν 
καθημερινά, πόση χρήση γίνεται, πόσο μόνιμη είναι η θέση, γιατί ξέρετε, πάνε κάποιοι και το αφήνουν 
εκεί για πάρα πολλές ημέρες. Για μήνες ενδεχομένως.  
 Ετσι, λοιπόν, θα έχουμε μία εικόνα και το smart parking έχει μπει και σε όλη την Περικλέους 
από αυτό το ύψος μέχρι τη Μεσογείων έχει μπει στα περισσότερα σημεία παρκαρίσματος που 
υπάρχουν εκεί.  
 Για τα τμήματα που ανέφερε ο κ. Ρεμούνδος, θέλω να πω ότι από την πρώτη στιγμή που 
ενημερωθήκαμε ότι στο 2ο Γυμνάσιο στην Α' τάξη υπάρχουν 27άρια τμήματα και δεν τους είχαν 
δώσει την έγκριση να γίνουν πέντε τα τμήματα για να σπάσουν και να φτάσουν το 20-21, 
επικοινωνήσαμε με τους αρμόδιους φορείς και τους θέσαμε ξεκάθαρα την άποψή μας ότι πρέπει να 
σπάσουν τα τμήματα και να γίνουν πέντε. Είμαστε υπέρ, λοιπόν, το να μειωθούν οι μαθητές ανά τάξη 
στις συγκεκριμένες τάξεις, αφού υπάρχει και μία αίθουσα και να γίνουν πέντε τμήματα. Θα σας πω 
όμως ότι ακόμα φτάσαμε στο σημείο και ζητήσαμε από τον Διευθυντή του 1ου Γυμνασίου Χολαργού 
να ειναι θετικός σε μετακινήσεις μαθητών της Α' τάξης που ενδεχομένως να θέλανε να πάνε στο 2ο 
Γυμνάσιο και να μπορέσει έτσι κι αλλιώς να αυξηθεί λίγο ο αριθμός για να μπορέσει να σπάσει και 
100% βάσει των αριθμών που επιτρέπουν ανά τμήματα. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν κατέστη δυνατό, 
αλλά νομίζω ότι έχουμε πάρει την προφορική έγκριση από τον κ. Ψαχούλα ότι θα γίνουν πέντε τα 
τμήματα, άρα νομίζω θα διευθετηθεί ένα πρόβλημα το οποίο όντως έχει τεθεί και δεν θα ήταν λογικό 
να υπάρχουν 27άρια και 26άρια τμήματα όταν υπάρχει κενή αίθουσα. 
 Πάντως, να σας ενημερώσω γιατί έχω μία ανάλυση για όλες τις τάξεις των Λυκείων και των 
Γυμνασίων, θέλω να σας ενημερώσω ότι ναι μεν υπάρχουν τάξεις με 24 και με 25 παιδιά, αλλά 
υπάρχουν και τάξεις με 23, με 22, με 19, με 20, με 21, με 18 τμήματα, μαθητές εννοώ, έτσι; Γενικά 
να ξέρετε ο μέσος όρος όλων των τμημάτων, μιλάω για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση είναι περίπου 
στα 22 παιδιά ανά τάξη, που νομίζω είναι ένας ικανοποιητικός αριθμός αν σκεφτούμε τα δεδομένα τα 
οποία υπήρχαν και στο παρελθόν.  
 Τώρα, να συνεχίσω στο θέμα της καθαριότητας που έθεσε η κα Χαμηλοθώρη. κα 
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Χαμηλοθώρη, ξέρετε, το έχουμε συζητήσει το θέμα άπειρες φορές. Δεν αποφασίσαμε εμείς πόσους 
καθαριστές θα έχουμε στα σχολεία. Αποφάσισε το Υπουργείο Εσωτερικών για εμάς. Και μας έστειλε 
συγκεκριμένο αριθμό μόνιμους και συγκεκριμένο αριθμό με μερική απασχόληση. Αρα, το μόνο που 
μπορούσαμε να κάνουμε, μας έδινε το δικαίωμα από ιδίους πόρους, από χρήματα του Δήμου να 
αυξήσουμε αυτούς της μερικής απασχόλησης και να τους κάνουμε πλήρους απασχόλησης. Αυτό μας 
έδινε δικαίωμα να κάνουμε, που όντως το εκμεταλλευθήκαμε με το καλημέρα, αν θυμάμαι καλά από 
τους 9 περάσαμε και αλλάξαμε τις 4 ή τις 5 συμβάσεις και τις κάναμε πλήρους και ενδεχομένως και σε 
ένα επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αφού βλέπουμε ότι υπάρχει ακόμα περαιτέρω ανάγκη, να 
αυξήσουμε και τους υπόλοιπους μερικής να τους κάνουμε κι αυτούς πλήρους. Από 'κει και πέρα όμως, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα να βάλουμε άλλο άτομο. Σας θύμισα ότι έχω ζητήσει να δώσουν 
παραπάνω άτομα λόγω ότι ξεκινήσαμε τη δίχρονη προσχολική αγωγή στο Δήμο μας φέτος, άρα 
είχαμε αυξημένα κτίρια και μέχρι σήμερα δεν έχω πάρει απάντηση στο αίτημα το οποίο έχω κάνει. 
 Αρα, το θέμα της καθαριότητας νομίζω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο αν θέλετε, με 
την αύξηση των άλλων τεσσάρων πέντε ατόμων που μένουν, θα βελτιωθεί λιγάκι, χωρίς να σημαίνει 
ότι θα λυθεί, γιατί εγώ δεν θέλω να είμαι αντίθετος στις απόψεις και των μαθητών και των 
διευθυντών που παρακολουθούν, παρ' όλο που σήμερα φυσικά είναι μία άλλη εποχή. Είναι πολύ 
καλύτερη η καθαριότητα γιατί φανταστείτε ότι είχαμε μόνο δύο ώρες το απόγευμα καθαριότητα, το 
μεσημέρι, και τώρα έχουμε από το πρωί στις 10.30 στα περισσότερα σχολεία. Πάντως, νομίζω ότι 
χρειάζεται βοήθεια και όπου μπορούμε να την κάνουμε, θα την παρέχουμε.  
 Ακόμα για τους γενικών καθηκόντων απο τον ΟΑΕΔ, από τις 14 θέσεις που έχουμε δώσει, 
πρέπει να έχουν παρουσιαστεί ή 10 ή 11 άτομα. Οπότε, αυτοί οι 10 ή 11 έχουν τοποθετηθεί στα 
σχολεία, δεν θυμάμαι να σας πω ακόμα σε ποια σχολεία έχουν τοποθετηθεί, αλλά αυτά έχουν 
αναρτηθεί και ειναι δημόσια έγγραφα. Πάντως, νομίζω ότι έχουν ανατεθεί σε όλα τα Δημοτικά, όλα τα 
Δημοτικά Σχολεία έχουν τουλάχιστον έναν γενικών καθηκόντων και η πλειοψηφία των νηπιαγωγείων. 
Ενδεχομένως να εκκρεμεί σε δύο τρία νηπιαγωγεία, νομίζω στο 4ο και στο 3ο ακόμα δεν έχουν πάει 
γενικών καθηκόντων. 
 Για τα θέματα του ΕΟΔΥ που ρώτησε η κα Ρετσινιά, ο ΕΟΔΥ έχει έρθει στο Δήμο μας και έκανε 
τεστ σε όλο το προσωπικό. Εκανε πάνω από 150 τεστ και φυσικά βγήκαν όλα αρνητικά, έτσι; 
Προσπαθούμε και πιέζουμε να έρθει σε σημεία της πόλης, όχι πλέον μόνον για τους υπαλλήλους, γιατί 
όπως σας είπα το έχουμε λύσει το θέμα των υπαλλήλων και του προσωπικού του Δήμου, αλλά δεν 
ειναι και τόσο εύκολο, γιατί όπως καταλαβαίνετε υπάρχουν περιοχές της Αττικής που έχουν πολύ 
μεγαλύτερο πρόβλημα από εμάς και νομίζω ότι υπάρχει μια προτεραιότητα να στείλουν εκεί τα 
συνεργεία του ΕΟΔΥ και τα κλιμάκια για να κάνουν καθημερινά rapid test και όλα τα οποία κάνουν. 
 Τέλος, για το θέμα της Κύπρου που ανέφερε η κα Χαμηλοθώρη να πω ότι εμείς ως Δημοτική 
Αρχή ήμασταν οι πρώτοι που σκεφτήκαμε και θέλαμε να μεταμορφώσουμε αυτό το γήπεδο και να το 
κάνουμε ένα όμορφο πράσινο γήπεδο, ένα γήπεδο το οποίο αρμόζει στην περιοχή μας. Κανένας δεν 
μπορούσε να φανταστεί ότι ένα γήπεδο το οποίο λειτουργεί 20-30 χρόνια θα ήταν πάνω κτισμένο και 
κατασκευασμένο σε ένα χώρο πρασίνου και δεν θα είχε γίνει καμία ενέργεια όλα αυτά τα χρόνια για 
να αλλάξει χρήση.  
 Προσπαθήσαμε να το διορθώσουμε αυτό στην αρχή κάνοντας μία μελέτη για το πράσινο, 
οπως κάναμε στα τρία πάρκα του Δήμου μας, δυστυχώς, όμως δεν το καταφέραμε. Δυστυχώς, η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, η Διεύθυνση Δασών δεν δέχθηκε το να αλλάξει τη χρήση μέσα από 
διαχειριστική μελέτη που κάναμε για το πάρκο. Ευθύς αμέσως λοιπόν, μόλις είδαμε ότι δεν 
ολοκληρώνεται η διαδικασία, προχωρήσαμε και κάναμε τη σημειακή τροποποίση με την απόφαση του 
Απριλίου του '19, που νομίζω ότι περίπου την αναφέρατε, την οποία την πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο 
ή ομόφωνα ή με πολύ μεγάλη πλειοψηφία αν θυμάμαι καλά. Αυτή η απόφαση, λοιπόν, έχει σταλθεί 
στην Περιφέρεια Αττικής, στο Τμήμα Μητροπολιτικού Σχεδιασμού και περιμένουμε από εκεί να γίνει 
εισήγηση για να πάει στο ΣΥΠΟΘΑ. Βδομάδα παρά βδομάδα, μήνα παρά μήνα, η Υπηρεσία του Δήμου 
πιέζει και ασκεί όλες τις δυνάμεις και τις πιέσεις που έχει για να ολοκληρωθεί η συγκεκριμένη 
διαδικασία. Μέχρι σήμερα δεν έχει ολοκληρωθεί η εισήγηση για να πάει στο ΣΥΠΟΘΑ. Στις αρχές 
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Σεπτεμβρίου επισκέφθηκα συγκεκριμένα την προϊσταμένη του τμήματος και μου υποσχέθηκε ότι πολύ 
σύντομα θα προχωρήσει το συγκεκριμένο θέμα, όπως μία σωρεία άλλων θεμάτων που έχει για το 
Δήμο μας, όπως η κόκκινη γραμμή για το Κολυμβητήριο, όπως οι χρήσεις γης του Χολαργού και άλλα 
θέματα σημειακών τροποποιήσεων που έχουμε. 
 Αν πιστεύετε ότι υπάρχει κάποια άλλη λύση ή αν εσείς βλέπετε κάποια ολιγωρία από την 
πλευρά του Δήμου, εδώ είμαστε να μας την καταθέσετε επίσημα και βεβαίως να αναγνωρίσουμε το 
λάθος μας και να αναγνωρίσουμε ότι ενδεχομένως να μην έχουμε κάνει κάτι σωστά. Τώρα, σχετικά με 
τη χρήση του γηπέδου, θα μου επιτρέψετε να πω ότι για μένα πρόκειται για μία ακατάλληλη χρήση. 
Κακώς μπαίνουν στην κερκίδα αυτή που λέτε επισκέπτες και παρακολουθούν το θέατρο. Κανονικά, 
αυτή η εξέδρα θα πρέπει να ξηλωθεί. Και αφού το θέτετε κι εσείς το θέμα, λοιπόν, και κάνετε την 
παρατήρηση επίσημα στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα πάρω προτροπή λοιπόν από την παρατήρησή σας 
και θα δώσω εντολή να ξηλωθεί η συγκεκριμένη επικίνδυνη εξέδρα γιατί όντως πρόκειται για μία 
επικίνδυνη εξέδρα. 
 Από 'κει και πέρα, από το καλοκαίρι ο κ. Τράκας περιμέναμε να στρωθεί με χώμα και να γίνει 
μία διάστρωση, υπάρχουν καθυστερήσεις ξέρετε, γενικώς οι εργολάβοι έχουν προβλήματα αυτή τη 
περίοδο και υπάρχει και μία δυσκολία στη χρηματοδότησή τους, οπότε είναι λογικό να έχουν 
καθυστερήσεις σε όλα αυτά τα οποία μας λένε και μας υπόσχονται. 
 Για τα θέματα του ΚΔΑΠ δεν ξέρω αν η κα Παρίση θέλει να τοποθετηθεί και να πει κάτι. Εγώ, 
κα Ρετσινιά - είστε εδώ κα Παρίση; Ωραία, αφού είναι η κα Παρίση, κα Ρετσινιά, μπορεί να σας 
απαντήσει για τα ΚΔΑΠ η κα Παρίση.  
 Νομίζω, κ. Πρόεδρε, απάντησα σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, Δήμαρχε; Ευχαριστώ, σε όλα. Και να κάνει και μία παρατήρηση η κα 
Παρίση και τελειώσαμε με το προ ημερησίας. Παρακαλώ, κα Παρίση.  
ΠΑΡΙΣΗ: Δεν έχω ακούσει τι είπε, τι ρώτησε η κα Ρετσινιά. Ομως, εγώ θα ήθελα να κάνω μία 
ενημέρωση σχετικά με τα ΚΔΑΠ και σχετικά με τον ΕΟΔΥ.   
 Λοιπόν, ο ΔΟΚΜΕΠΑ μέσα στο πλαίσιο της πρόληψης για το προσωπικό των Πολυιατρείων, το 
οποίο έρχεται σε άμεση επαφή με πάρα πολύ κόσμο κάθε μέρα, κάλεσε για δεύτερη φορά τον ΕΟΔΥ, 
γίνανε 50 τεστ, μέσα εκεί εξετάστηκαν και παιδαγωγοί από τους παιδικούς σταθμούς, ήταν όλα 
αρνητικά και βεβαίως εμείς θα συνεχίσουμε να τους καλούμε σε τακτά χρονικά διαστήματα. 
 Οπως φυσικά είπε και ο Δήμαρχος, υπάρχει προτεραιότητα σε κάποια άλλα μέρη τα οποία 
έχουν πολλά κρούσματα, οπότε θα έρχονται κι εκείνοι σε μας όποτε είναι δυνατόν.  
 Τώρα, όσον αφορά τα ΚΔΑΠ έχουν γίνει σχεδόν όλες οι διαδικασίες, επισκέφθηκα τα δύο 
σχολεία, μίλησα στο τηλέφωνο μάλλον με τη διευθύντρια του 2ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου και 
επισκέφθηκα και την κα Τζήκα στο 1ο Δημοτικό Σχολείου Χολαργού και αναμένουμε τώρα τη 
διαδικασία της έγκρισης παραχώρησης των τάξεων ούτως ώστε να προχωρήσουμε το θέμα στην 
Περιφέρεια για να πάρουμε την άδεια λειτουργίας. Είμαστε δηλαδή σε διαδικασία. Δεν ξέρω αν η κα 
Ρετσινιά ρώτησε κάτι άλλο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εντάξει. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Οχι, απλώς μια ενημέρωση ζήτησα, κα Παρίση. Ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κα Παρίση.  
 κ. Αυγερινέ, κλείσαμε τα θέματα. Είναι κάτι ουσιαστικό;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Είναι ουσιαστικότατο θα έλεγα γιατί το άκουσα από τον Δήμαρχο και νομίζω ότι δεν 
είναι και σωστό να ακούγεται μια τέτοια φράση από τον Δήμαρχο. Αν μου επιτρέπετε να την... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πείτε.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Είπε ο κ. Δήμαρχος και αν κάνω λάθος να με διορθώσει, ότι δεν είμαι, αν είναι πέντε 
δέκα παιδιά δεν μπορούν να κλείσουν το σχολείο. Εάν όμως ψηφίσουν το δεκαπενταμελές και πουν 
ότι ναι, οκέι, κλείνουμε το σχολείο, να του υπενθυμίσω του κ. Δημάρχου και σε όλους μας ότι η 
κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη. Δεν μπορεί με δημοκρατικές διαδικασίες λοιπόν να κλείσουμε 
ένα σχολείο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, καλά, δεν νομίζω ότι... κ. Αυγερινέ, δεν είπε αυτό όμως ο Δήμαρχος. Δεν είπε αυτό 
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νομίζω. Είπε ότι είναι μια παράνομη πράξη, αυτό είπε. Δεν είπε αυτό το πράγμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν θέλετε να επαναλάβω λίγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, εάν το επαναλάβει ο κ. Δήμαρχος, θέλω να μιλήσω κι εγώ, 
έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη, γιατί να μιλήσετε; Συγγνώμη, κ. Ρεκλείτη, εσείς γιατί να μιλήσετε; Ο κ. 
Αυγεγινός απευθύνθηκε στον κ. Δήμαρχο. Δεν απευθύνθηκε σε σας.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Προς τον κ. Δήμαρχο για το ίδιο θέμα αν θέλει να απαντήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη, δεν έχετε το λόγο. Δεν έχετε το λόγο. Σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ψηφίσανε τα παιδιά, όμως. Ψηφίσανε και με μεγάλες πλειοψηφίες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θα απαντήσει, κ. Ρεκλείτη, εντάξει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εγώ απάντησα, πολύ σωστά το θέτει ο κ. Αυγερινός και έχει απόλυτο δίκιο σ' 
αυτά τα οποία λέει, εγώ απάντησα ξεκάθαρα στην ερώτηση, τοποθέτηση που έκανε ο κ. Καραγιάννης, 
που είπε, μα τα παιδιά αποφασίζουν, λέει, και κλείνουν το σχολείο. Κι εγώ είπα ότι, κ. Καραγιάννη, τα 
παιδιά δεν αποφασίζουν. Μια ομάδα 5-10 μαθητών αποφασίζει και κλείνει το σχολείο.  
 Φυσικά, κ. Αυγερινέ, και είμαι αντίθετος ακόμα και να ψηφίζουν τα παιδιά, ακόμα και να 
αποφασίσουν σε μία ψηφοφορία, γιατί όλοι μας μαθητές ήμασταν, ξέρουμε πώς γίνονται αυτά, έτσι; 
Ξέρουμε ότι όλους, εντάξει, οι περισσότεροι δεν τους ενοχλεί να χάσουν λίγο μάθημα.  
 Λοιπόν, άρα, δεν ειναι θέμα αιτημάτων. Αρα, πολύ σωστά κάνατε και διορθώσατε. Σε καμία 
περίπτωση δεν άφησα να εννοηθεί ότι, ναι, παιδιά ψηφίστε και κλείστε τα σχολεία. Σε καμία 
περίπτωση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είπα κι εγώ Δήμαρχε, ότι ταυτίζονται οι δικές σας απόψεις και του κ. Αυγερινού.  
  Η κα Σιώτου γιατί έχει σηκώσει το χέρι;  
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη, Πρόεδρε, γιατί ο Δήμαρχος ξέχασε να μου απαντήσει σε ένα ερώτημα. Πρώτα 
πρώτα, ζήτησα αν έχει βγει η έκθεση με τα πιστοποιητικά και όχι τα πρακτικά για την Μπλέσσα. Και 
ρώτησα επίσης τι γίνεται με τον 2ο όροφο του κτιρίου που νοίκιαζε ο ΔΟΚΜΕΠΑ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω, έχετε δίκιο, αν μου δώσει το λόγο ο Πρόεδρος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, δεν ξέρω ποια έκθεση πιστοποιητικών λέτε, κα Σιώτου. Μάλλον αυτό ειναι κάτι 
που εσείς το λέτε. Υπάρχει το πρακτικό καταλληλότητας. Δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Δεν ξέρω για τι 
πιστοποιητικά μιλάτε. Αν θέλετε να μας εξηγήσετε τι πιστοποιητικά μιλάτε, πάντως ούτε στη 
Ναυαρίνου βγήκε πιστοποιητικό κανένα, ούτε στην Μπλέσσα θα βγει κανένα πιστοποιητικό, έτσι; 
Πέρασε η επιτροπή, έκανε κάποιες παρατηρήσεις κι εμείς φυσικά σ' αυτές τις παρατηρήσεις έχουμε 
συνετιστεί σας είπα. Και εάν κάτι δεν έχει γίνει, που είναι ήσσονος σημασίας, θα ολοκληρωθεί τις 
επόμενες ημέρες.  
 Τώρα, για τον 2ο όροφο, εμείς νοικιάσαμε όλο το χώρο. Αλλά έχετε ποτέ ανέβει στον 2ο 
όροφο να τον δείτε; Είναι εντελώς ακατάλληλος για οτιδήποτε κατά την άποψή μου. Αλλά εμείς δεν 
μπορούσαμε να νοικιάσουμε το μικρό, δεν έχει ξεχωριστή είσοδο, δεν έχει ξεχωριστό ρολόι, δεν 
έχει... Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια αυτή τη στιγμή, αν θέλετε, βούληση από τη δική μας και 
ιδιαίτερα όταν μιλάμε για ένα ενοίκιο δύο ετών, αν δεν το γνωρίζετε, κα Σιώτου. Δύο έτη μας το έχει 
νοικιάσει ο κ. ιδιοκτήτης του ακινήτου. Δεν μας το νοίκιασε  για περισσότερα χρόνια προς το παρόν.  
 Αρα, αν έχετε εσείς καποια πρόταση για να κάνετε κάτι, δεν ξέρω κατά πόσο μπορείς να ρίξεις 
χρήματα σε ένα ακίνητο που μισθώνεις μόνο για δύο έτη, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε με το στάδιο. Νομίζω κα Σιώτου σας κάλυψε ο Δήμαρχος.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά επειδή είχαμε πάει στην Μπλέσσα, έχει ξεχωριστή είσοδο το 
κτίριο και επίσης επειδή είχαμε βρει εκεί την κα Πατσαρίση νομίζω από τη Σχολική Επιτροπή, μας είπε 
ότι κατοικείται ο επάνω όροφος. Γι' αυτό και ρωτήσαμε. Ευχαριστώ. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς κατοικείται; 
Αφού το νοικιάσαμε εμείς. Δεν γίνεται να κατοικείται.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Παρίση, επειδή μέχρι πριν ένα μήνα ήσασταν εσείς ο ενοικιαστής, έχετε κανέναν 
μέσα εκεί, κατοικεί στον πάνω όροφο;  
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ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ θα ήθελα να σας ενημερώσω σχετικά με τον επάνω όροφο ότι νοικιάστηκε πριν από 
δύο περίπου χρόνια, όταν στο μέσο της χρονιάς μπήκαν κάποιοι εργάτες μέσα και ακούσαμε φασαρία 
και ανεβήκαμε επάνω και μας είπαν ότι το γκρεμίζει γιατί θέλει να το ρίξει, να το κάνει airbnb, να το 
νοικιάσει κ.λπ. Βρεθήκαμε λοιπόν με 45 παιδάκια στον παιδικό σταθμό, οπότε αναγκαστήκαμε και το 
νοικιάσαμε εμείς με σκοπό να μην το κάνουμε βεβαίως τίποτα, δεν γινόταν τίποτα, δεν έμενε ποτέ 
κανένας, ο χώρος ήταν γκρεμισμένος μέσα, ήταν άδειος τελείως, δεν έμενε ποτέ κανείς μέσα. Δεν 
νομίζω ότι υπήρχε θέμα τέτοιο. Δεν ξέρω πώς δημιουργήθηκε αυτή η εντύπωση αλλά εμείς ουδέποτε 
είχαμε κανέναν μέσα, γιατί ήταν μη κατοικήσιμο το σπίτι μέσα. Δεν υπήρχε κουζίνα, δεν  υπήρχε 
μπάνιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Αρα, διευκρινίστηκε ότι στον πάνω όροφο δεν κατοικεί κανείς. Είναι ένας 
κενός χώρος.  
ΠΑΡΙΣΗ: Οχι, όχι. Εμείς το νοικιάσαμε απλώς επειδή μέσα στο μέσον του έτους βρεθήκαμε σε πολύ 
δύσκολη θέση. Δηλαδή θα αναγκαζόμασταν να βγούμε και να μην ξέρουμε τι να κάνουμε τα 45 
παιδάκια που ήταν στον παιδικό σταθμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας ευχαριστώ όλους. Εληξε το στάδιο των προ ημερησίας ανακοινώσεων και 
ερωτήσεων. Ξεπεράσαμε την ώρα κατά λίγο νομίζω και ίσως και να μην... εντάξει... 
 Σας ευχαριστώ όλους για την κατανόησή σας και για το σεβασμό του χρόνου και θέλω να σας 
προτείνω κάτι. Οχι μάλλον να σας προτείνω, θα το κάνουμε έτσι. Απλά το λέω. Επειδή είμαστε πάρα 
πολλοί και είμαστε σχεδόν όλοι και ευχαριστώ για τη συμμετοχή σας, θα σας πω ποιοι απουσιάζουν 
από τη συνεδρίαση. 
 Απουσιάζει ο κ. Χατζής, ο κ. Βαλυράκης, ο κ. Τίγκας, ο κ. Δεμέστιχας και ο κ. Ζήκας. Ολοι οι 
άλλοι είστε παρόντες.  
 Μετά από κάθε θέμα δεν γίνεται να κάνω ονομαστική ψηφοφορία. Το κάναμε και μια άλλη 
φορά αυτό, πριν τις διακοπές αν θυμάστε, πρέπει να ήταν κάπου Μάιο, Ιούνιο που είχαμε μια μεγάλη 
συνεδρίαση με τηλεδιάσκεψη. Θέλω μόνο να ακούω ποιοι διαφοροποιούνται και ποιοι ψηφίζουν 
λευκό, ποιοι ψηφίζουν κατά. Το ομόφωνο δεν θέλω να το ακούω, μάλλον την θετική ψήφο δεν θέλω 
να την ακούω. Θα βγάζω εγώ αποτέλεσμα αφαιρώντας τη διαφοροποίηση. Οπότε, επαναλαμβάνω, σε 
κάθε ψηφοφορία θέλω να ακούω όσους διαφοροποιούνται είτε αρνητικά είτε είναι στο λευκό. 
 Λοιπόν, ξεκινάμε τη συνεδρίαση. 
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Επικύρωση πρακτικών συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ' αρ. 8/2020, 
9/2020, 11/2020, 13/2020 και 14/2020 Εκτακτης Συνεδρίασης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω τη σύμφωνη γνώμη όλων σας; Την έχω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα ήθελα να μιλήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είχα στείλει ένα ημέιλ και ρωτούσα κυρίως για την 6η συνεδρίαση, ότι δεν έχουμε 
λάβει τα πρακτικά της. Δηλαδή έχετε πάρει και ουσιαστικά μας έχετε στείλει μετά από την 6η. Και 
νομίζω και η 2η ή η 3η λείπει, η 4η, 5η, δεν θυμάμαι, είχα γράψει στο ημέιλ, δεν με ενδιαφέρουν 
τόσο πολύ οι άλλες γιατί ήταν δια περιφοράς. Αυτή που με ενδιαφέρει είναι η 6η, η οποία ήταν η 
πρώτη τηλεδιάσκεψη που κάναμε. Αν την έχουμε λάβει, ποτέ δεν μου απαντήσατε στο μέιλ μου, αν  
την έχουμε λάβει, δηλαδή την έχουν λάβει οι υπόλοιποι, προωθήστε το μου απλά. Αν δεν την έχουμε 
λάβει, πείτε μου τι συμβαίνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλοθώρη, η 6η συνεδρίαση ήταν η πρώτη τηλεδιάσκεψη. Δεν υπήρχαν 
πρακτικά διότι δεν είχε γίνει απομαγνητοφώνηση. Δεν υπάρχουν πρακτικά για τη συνεδρίαση. 
Υπάρχουν μόνον οι ψηφοφορίες και νομίζω ότι σας το είχε πει και η γραμματέας του Δημοτικού 
Συμβουλίου αυτό σε κάποια αλληλογραφία. Δεν υπάρχει κάτι, οπότε αυτός είναι και ο λόγος που δεν 
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τα στείλαμε. Σας κάλυψα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Με ποιο τρόπο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με την απάντηση που σας έδωσα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το να μην υπάρχουν πρακτικά για μία συνεδρίαση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν υπάρχουν, διότι ήταν πρωτόγνωρο το θέμα αυτό και δεν  υπήρχε κάλυψη από 
τη συγκεκριμένη πλατφόρμα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν υπάρχει βιντεοσκόπηση με ήχο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην τηλεδιάσκεψη εκείνη εκεί δεν υπάρχει βιντεοσκόπηση, ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μάλιστα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει; Οι αποφάσεις έχουν γραφτεί, δεν είναι κάποιο... Νομίζω δεν είναι κάποιο 
μεγάλο ζήτημα αυτό. Δεν ξέρω, έχετε σε κάποιο θέμα κάποια... (πρόβλημα σύνδεσης), έχετε κάτι 
συγκεκριμένο; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν σας άκουσα, Πρόεδρε. Εκανε διακοπές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε σε κάποιο θέμα κάποια διαφωνία, κάποια ένσταση ως προς την ψηφοφορία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν έχω τις αποφάσεις της συγκεκριμένης συνεδρίασης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Αν έχετε κάποιο θέμα, μελετήστε τις και ελάτε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν μπορώ να δεχθώ, Πρόεδρε, ότι έχει γίνει μια συνεδρίαση χωρίς πρακτικά και 
νομίζω ότι και κανείς από 'δω μέσα δεν μπορεί να το αποδεχθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, αυτό, κα Χαμηλοθώρη, είναι δικό σας θέμα. Εδώ πέρα έχει αλλάξει η λειτουργία 
σε όλο τον κόσμο, παγκοσμίως, με το θέμα του Covid, έχουν γινει πράγματα που δεν έχουν ας πούμε, 
πρώτη φορά γίνονται και συμβαίνουν. Τώρα, επιτρέψτε μας κι εμάς αν στην πρώτη τηλεδιάσκεψη δεν 
είχαμε την πλατφόρμα και τον τρόπο να κάνουμε απομαγνητοφώνηση, ότι αν το θεωρείτε τόσο 
μεγάλο λάθος ότι σφάλαμε και κάναμε ένα μεγάλο λάθος.  
 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Κλείστε τα μικρόφωνα, παρακαλώ. κ. Κούτρα, το μικρόφωνό σας. κ. 
Κούτρα, το μικρόφωνό σας, παρακαλώ. κ. Πετράκη, το μικρόφωνό σας. Μην ξεχνιέστε με τα 
μικρόφωνα γιατί  έχουμε θέμα.  
 Λοιπόν, θέμα 2ο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, δεν ψηφίσαμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία, ναι. Ποιος διαφοροποιείται;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό εγώ και η Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το θέμα πέρασε. 
 
 

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων τεσσάρων (4) υπαλλήλων 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου για ένα (1) έτος, κατόπιν τροποποίησης της πράξης 
"Δομή Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο του 
Δήμου Παπάγου-Χολαργού". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε, πρόκειται για τρία άτομα στο.... Πρόκειται για ένα άτομο Κοινωνικών 
Λειτουργών στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, ένα άτομο βοηθητικό προσωπικό πάλι για το Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, άλλο ένα άτομο ΠΕ Φαρμακοποιός για το Κοινωνικό Φαρμακείο και Κοινωνικών 
Λειτουργικών - κ. Πρόεδρε, είναι ανοιχτό το μικρόφωνό σας.  
 Λοιπόν, πρόκειται για δύο άτομα στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, δύο άτομα για το Κοινωνικο 
Φαρμακείο. Ειδικότητα για το Κοινωνικό Παντοπωλείο ένας Κοινωνικός Λειτουργός και ένα βοηθητικό 
προσωπικό, για το Κοινωνικό Φαρμακείο ένας φαρμακοποιός και ένας κοινωνικός λειτουργός. Για ένα 
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χρόνο η παράταση και η ανανέωση της σύμβασης, από 11/9/2020 έως 10/9/2021. Οτι έχει ήδη από 
τις Οικονομικές μας Υπηρεσίας του Δήμου μπει στον προϋπολογισμό, έχουν ήδη μπει στον 
προϋπολογισμό από τις 14/1/2020 για το 2020 και πρόκειται να προβλεφθούν και οι ανάλογες 
πιστώσεις για το 2021.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις. Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα. Το θέμα 2ο πέρασε ομόφωνα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για 
ένα (1) έτος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κάτι ανάλογο είναι. Πρόκειται για έναν Διοικητικό-Οικονομικό Πανεπιστημιακής 
Εκπαίδευσης που ανανεώνεται, προτείνεται να ανανεωθεί η σύμβασή του από 11/9/2020 έως 
10/9/2021, καθότι θεωρείται ότι είναι απαραίτητο για την λειτουργία της συγκεκριμένης δομής.  
 Σύμφωνα με απόφαση του Περιφερειάρχη Αττικής υπάρχει το συγκεκριμένο Κέντρο 
Κοινότητας θα λειτουργήσει, πήρε παράταση και θα λειτουργήσει ως 30/6/2023.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Ερωτήσεις.  Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα, το θέμα 3 
πέρασε ομόφωνα.  
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ 
 
Εγκριση παράτασης της Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με 
την Περιφέρεια Αττικής, για την εκτέλεση της προμήθειας "Εγκατάσταση λυόμενου 
στεγάστρου στα ανοιχτά γήπεδα του Λ. Τσάκου στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 4 αποσύρεται.  
 
 
 ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόκειται για μια μεταβολή στο έργο "Συντήρηση και επισκευή αύλειων χώρων σχολικών 
κτιρίων Δήμου Παπάγου-Χολαργού" που ήταν μέσω του Φιλόδημου. Εκεί μας προέκυψαν κάποιες 
εργασίες που δεν είχαν υπολογιστεί στην αρχική σύμβαση, έτσι αυξάνουμε τον κωδικό κατά 17.000. 
Ηταν 119.998, αυξάνεται κατά 17.546 και γίνεται 137.545.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ έχω, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ηθελα να ρωτήσω, το ποσό της επιδότησης από το Φιλόδημο ποιο ακριβώς είναι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος έχει το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ο αρχικός προϋπολογισμός ήταν 245.000. Με την έκπτωση που πήρε το ποσό είναι 
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119.998,54.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να ξαναρωτήσω, λοιπόν. Το ποσό που επιχορηγεί ο Φιλόδημος το Δήμο για το 
συγκεκριμένο έργο. Συγγνώμη, δεν σας άκουσα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα, έχετε να πείτε κάτι άλλο ή τελειώσατε;  
ΤΡΑΚΑΣ: 119.998.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνει λάθος ο κ. Τράκας, δεν είναι αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, τότε πείτε εσείς αν έχετε μπροστά σας κάτι, κάποια ενημέρωση άλλη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, νομίζω ότι το ποσό είναι περίπου στις 140.000, 
δεν το θυμάμαι όμως ακριβώς να σας πω. Πάντως, το θέμα είναι ότι όταν εμείς τρέξαμε το 
συγκεκριμένο διαγωνισμό, επειδή ακριβώς ξέραμε ότι θα πάρουμε εκπτώσεις, είπαμε ότι θα 
χρησιμοποιήσουμε όλο το ποσό που μας έδινε ο Φιλόδημος και βάλαμε κι ένα ποσό από ιδίους 
πόρους. Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν οι αποφάσεις, μπορεί να τις ψάξει ή εάν το ήθελε η κα 
Χαμηλοθώρη θα μπορούσε να το είχε ρωτήσει και να το είχαμε γραπτώς για να της πούμε ακριβώς  
το ποσό.  
 Τώρα, κατά την πορεία του έργου, όπως πολύ σωστά ανέφερε ο κ. Τράκας, η 
συμπληρωματική σύμβαση μπορούσε να γίνει μόνο μέχρι το 15%. Δεν μπορούσαμε να αυξήσουμε 
παραπάνω και τα χρήματα της σύμβασης θα πληρωθούν από τα χρήματα του Φιλόδημου, που έτσι κι 
αλλιώς υπήρχε από τις εκπτώσεις ένα απόθεμα. Αρα, νομίζω ότι με αυτό  το θέμα καλύπτεται η κα 
Χαμηλοθώρη πιστεύω, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Δήμαρχε. Εχει ζητήσει ερώτηση ο κ. Ρεμούνδος. κ. Ρεμούνδο, έχετε το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ακούγομαι, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά, πολύ καλά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εχει να κάνει, επειδή μια αναμόρφωση και σε σχέση με το προηγούμενο, μια 
ενημέρωση να μας γίνει. Περιμέναμε από το Σεπτέμβρη να ανοίξει το γήπεδο μπάσκετ, το "μπαλόνι". 
Φαίνεται ότι θα πάει από Γενάρη και βλέπουμε. Υπάρχουν άλλα γήπεδα και δίπλα και της Ναυαρίνου 
και άλλοι χώροι, που τουλάχιστον έτσι κι αλλιώς θα χρειαστούν αφού θα γίνει το κλειστό, ως ανοιχτά 
γήπεδα. Προγραμματίζει ο κ. Τράκας κάτι και για το ενδιάμεσο που δεν θα υπάρχει καθόλου ανοιχτό 
γήπεδο και για το μέλλον να φτιαχτούν αυτά τα γήπεδα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Το "μπαλόνι" όπως ξέρετε, στην κίνησή του είχε κάποιες δυσκολίες. Οντως, ο κ. Ρεμούνδος 
ανέφερε σωστά ότι περίπου η τοποθέτησή του θα είναι γύρω στα τέλη Ιανουαρίου. Ο ανάδοχος μας 
έχει πει και νωρίτερα, αλλά εγώ σας λέω τέλη Ιανουαρίου.  
 Από 'κει και μετά, έχουν πάρει σε αντικατάσταση αυτών των δύο γηπέδων οι αθλητικοί 
σύλλογοι τα γήπεδα των σχολείων του 1ου Δημοτικού στην Περικλέους, κάθως και του 2ου 
Γυμνασίου τα ανοιχτά γήπεδα. Και επίσης, θα προχωρήσουμε σε συμπληρωματική σύμβαση για την 
κατασκευή του γηπέδου της Ναυαρίνου και του γηπέδου της Φλωρίνης, η οποία έχει και οικοδομικά 
μέσα, έτσι; Εχει ολοκληρωτική ανακατασκευή του δαπέδου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε.... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 139.200 ήταν η αρχική έγκριση από τον Φιλόδημο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, 140 δεν είπατε; Εντάξει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και πλέον τώρα γίνεται 137.545 με την αύξηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόεδρε, να πω κάτι. Οτι το συγκεκριμένο έχει περάσει από το Δημοτικό Συμβούλιο, 
έχει ανακοινωθεί, είναι γνωστό. Δεν είναι κάτι τώρα, να μην θυμόμαστε τον ακριβή αριθμό δεν ειναι 
κάτι το οποίο χρειάζεται να το συζητάμε και να το λέμε. Εξάλλου και η κα Χαμηλοθώρη θα μπορούσε 
να το θυμάται.  
........: Υπάρχει στην εισήγηση πάντως, το νούμερο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ωραία, εντάξει. Νομίζω... Αρα, και με τον κ. Ρεμούνδο τελειώσαμε τις ερωτήσεις. 
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Τοποθετήσεις; Δεν υπάρχουν τοποθετήσεις.  
 Ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό, κ. Πρόεδρε Χαμηλοθώρη, Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρίζος για το θέμα αυτό; Ωραία. Εχω και τον κ. Ρίζο, επειδή έχουμε τεχνικό θέμα, 
περιμένει εδώ έξω με τον κ. Στάικο. Αρα, ψηφίζουν και αυτοί μέσω του Προέδρου, μέσα από τη δικιά 
μου εφαρμογή. Λευκό σημειώστε και τον κ. Ρίζο παρακαλώ, την κα Χαμηλοθώρη και την κα Σιώτου.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τον κ. Ρεμούνδο λευκό. Ο κ. Ρεκλείτης υπέρ θα είναι;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό και ο κ. Ρεκλείτης. Ρωτάω γιατί δεν το είπατε και μετά  θα μου πείτε ότι 
βιάστηκα εγώ.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Είστε εκπαιδευμένος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ξέρω ότι δεν διαφοροποιείστε, γι' αυτό το είπα. Ωραία.  
 Αρα, με  πέντε (5) λευκά πέρασε το 5ο θέμα "4η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος".  
 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
6η Αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κατά τη συγκεκριμένη αναμόρφωση το σύνολο των εσόδων έχει διαμορφωθεί στις 
413.706,18 ευρώ, το σύνολο των εξόδων στα 397.161,29 ευρώ και το υπόλοιπο στο αποθεματικό μας 
στις 16.544,89 ευρώ.  
 Εχουν αποσταλεί αναλυτικά όλοι οι πίνακες με όλες τις εγγραφές από τα έσοδα, από τους 
κωδικούς εσόδων και στη μεταφορά τους στο αποθεματικό, μετά η μεταφορά στο αποθεματικό των 
κωδικών εξόδων και όλα αυτά μετά στο γενικό, στην ενίσχυση των κωδικών εξόδων. Εχουν 
αποσταλεί όλα αναλυτικά. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Ερωτήσεις; Κανείς. Τοποθετήσεις; Κανείς. Ψηφοφορία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λευκό Σιώτου, Χαμηλοθώρη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφηκε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κατά Ρεκλείτης, Ρεμούνδος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία με λευκή ψήφο η κα Σιώτου, η κα 
Χαμηλοθώρη και κατά ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Ρεκλείτης.  
 
 
 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό 
Κοινοχρήστων χώρων στην Κοινότητα Παπάγου, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση 
χρήσης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο θέμα αυτό ψηφίζει και η κα Δημάκου, Πρόεδρος της Κοινότητας.  
 κ. Τράκα, έχετε το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Επειδή έχουν λάβει την εισήγηση, αφορά τους κοινόχρηστους 
χώρους που παραχωρούμε όπως πλατείες, περίπτερα, κατάληψη κοινόχρηστου χώρου με οικοδομικά 
υλικά, χρήση κοινόχρηστων χώρων για υπαίθριο στάσιμο εμπόριο, χρήση κοινόχρηστων χώρων για 
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την πώληση χριστουγεννιάτικων δέντρων για το διάστημα από 1η Δεκεμβρίου έως 31 Δεκεμβρίου, 
χρήση κοινόχρηστων χώρων για την πώληση εποχιακών ειδών, τοποθέτηση προθηκών για δωρεάν 
διανομή τύπου ή διανομή διαφημιστικού υλικού, εγκατάσταση παιχνιδιών, χρήση κοινόχρηστου για 
εκδηλώσεις και χρήση κοινόχρηστου χώρου για εκδηλώσεις επίσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Τράκα. Πείτε μου, ναι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Την έχουν λάβει όλοι την εισήγηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. κ. Τράκα, να σημειώσω ότι ανάλογο είναι και το 8ο θέμα για τον 
Χολαργό, άρα δεν χρειάζεται να το ξαναπείτε. Στο 8ο θέμα ψηφίζει και η κα Γκούμα, όπου είναι και η 
Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού, οπότε αν έχω ερωτήσεις. 
 Ερωτήσεις έχω;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θα ήθελα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλοθώρη, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καταρχήν, η πρώτη ερώτηση είναι ότι πρώτη φορά περνάμε τέτοιο θέμα; Δηλαδή 
πρώτη φορά καθορίζουμε ποιους κοινόχρηστους χώρους μπορούμε να παραχωρούμε ή όχι; Αυτή είναι 
η πρώτη μου ερώτηση και η δεύτερη είναι, ας πούμε βάλαμε το θεατράκι του Δημαρχείου, βάλαμε το 
θεατράκι, ξέρω 'γω, όχι θεατράκι, τέλος πάντων, αυτό που υπάρχει με τις κερκιδούλες στην πλατεία 
του Αϊ-Γιώργη. Γιατί δεν βάζουμε και την Παπαφλέσσα; Δεν καταλαβαίνω δηλαδή πώς γίνεται αυτός ο 
διαχωρισμός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Να ρωτήσω κάτι, κα Χαμηλοθώρη; Αυτό τώρα είναι ερωτήσεις και για τα δύο 
θέματα, και για το 7 και για το 8, ε; Δεν έχετε μετά άλλη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, θα τοποθετηθώ κιόλας, ναι ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλει κάποιος άλλη ερώτηση; Ο κ. Ρεμούνδος. Ωραία. Καντε κι εσείς τις 
ερωτήσεις και θα δώσω μετά το λόγο στον κ. Τράκα και στον Δήμαρχο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η ερώτηση αφορά παράπλευρα. Δηλαδή, είχαμε ένα καθεστώς σε σχέση με τα 
καταστήματα την περίοδο του κορωνοϊού. Αυτό τι ισχύει και μέχρι πότε και προφανώς δεν 
συμπεριλαμβάνονται σ' αυτή τη διαδικασία. Είναι με άλλη διάταξη; Να μας γίνει μια ενημέρωση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε να απαντήσω στις ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βέβαια.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει δίκιο η κα Χαμηλοθώρη. Πρώτη φορά βάζουμε ξεχωριστά το θέμα του καθορισμού 
ποιοι είναι οι κοινόχρηστοι χώροι που επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης. Ως τώρα το περνάγαμε ένα 
θέμα, ορίζαμε και τους κοινόχρηστους χώρους και ορίζαμε και τα τέλη μαζί. Αν ψάξετε δηλαδή παλιές 
αποφάσεις ήταν μία απόφαση και για τα δύο. Μας είχε κάνει παρατήρηση η Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
όταν μας είχε εγκρίνει τη συγκεκριμένη απόφαση πέρσι ότι σας την εγκρίνω για τελευταία φορά, την 
επόμενη φορά θα παίρνετε δύο διακριτές αποφάσεις. Δηλαδή να προηγείται πρώτα απ' όλα ποιοι είναι 
οι χώροι οι οποίοι επιτρέπεται η παραχώρησή τους και μετά αν θέλετε να βάζετε τέλη, έτσι; Αυτή 
είναι η απάντηση στην ερώτηση που έκανε. 
 Από 'κει και πέρα, έχουμε βάλει τους χώρους τους οποίους είτε μας τους ζητάνε να τους 
παραχωρήσουμε, δηλαδή εμένα, κα Χαμηλοθώρη, δεν μου έχει ζητηθεί ποτέ ο χώρος της 
Παπαφλέσσα. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο μεγάλο το θεατράκι εκεί. Δεν μου ζητήθηκε. Ενώ αντιθέτως, 
ο χώρος, το θεατράκι του Αγίου Γεωργίου και το θεατράκι του Δημαρχείου που ακόμα και σήμερα 
μπορεί να είναι μαζεμένοι κάποιοι, το ζητάνε αρκετά συχνά. Γι' αυτό και βάλαμε αυτούς τους χώρους, 
έτσι;  
 Τώρα, για την ερώτηση του κ. Ρεκλείτη, αν κατάλαβα καλά, κοιτάξτε, υπάρχει ένα ειδικό 
καθεστώς τώρα για τα καταστήματα μέχρι 30/11 βάσει νόμου έχουμε αποφασίσει και τους έχουμε 
παραχωρήσει δωρεάν κοινόχρηστους χώρους. Το τι θα κάνουμε από 'κει και πέρα, θα το 
αποφασίσουμε φυσικά σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν μπορούμε από τώρα να προκαταβάλλω εγώ το 
Δημοτικό Συμβούλιο ποια θα είναι η απόφαση, αν θα παραχωρήσουμε χώρους και με τι τίμημα, έτσι; 
Προφανώς, απ' ό,τι βλέπετε στην απόφαση και στο 7 και στο 8 και πιο κάτω που ορίζουμε τέλη, 
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δίνουμε τη δυνατότητα. Δηλαδή, πλέον βάζουμε να μπορούμε να παραχωρήσουμε χώρο σε κάποιες 
πλατείες που ζητάγανε όπως και σε κάποιες περιοχές όπως ο παράδρομος της Μεσογείων, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, Δήμαρχε. κ. Ρεμούνδο, καλυφθήκατε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Εχει ζητήσει η κα Χαμηλοθώρη τοποθέτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, ξεκινάω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Συγγνώμη λίγο μόνο. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος τοποθέτηση; Οχι, 
μόνον η κα Χαμηλοθώρη και προχωράμε. Βέβαια, στην τοποθέτηση μπορεί να θέλει να τοποθετηθεί ο 
Δήμαρχος, οπότε...  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. Εχω σηκώσει το χεράκι αυτή τη φορά, σας βλέπω κιόλας, 
για τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν το βλέπω το χέρι σας, πάντως. Εδώ δεν φαίνεται κάποιο χέρι. Οπότε καλύτερα 
είναι να μου το λέτε. Ο κ. Καραγιάννης προηγείται, τοποθέτηση. Κάντε τοποθέτηση.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, εγώ ήθελα να πω δυο πράγματα. Οτι πολύ καλώς συζητήθηκαν αυτά τα 
πράγματα και στα δύο Κοινοτικά Συμβούλια και πολύ καλώς πήρανε και τις σχετικές αποφάσεις. 
Βέβαια, στο Κοινοτικό Συμβούλιο του Παπάγου ο εκπρόσωπος της παράταξής μας έχει κάποιες 
διαφωνίες, τις οποίες τις συμμερίζομαι και παρ' όλο ότι σε γενικές γραμμές συμφωνώ, σ' αυτο το θέμα 
θα ψηφίσουμε λευκό. 
 Το άλλο το θέμα όμως που ήθελα να πω, που είναι πολύ σημαντικό και έχει σχέση με αυτά 
που μιλάμε αυτή τη στιγμή με το θέμα 8 και 9, είναι το θέμα των περιπτέρων. Λοιπόν, εγώ πιστεύω 
ότι θα πρέπει να υπάρξει κάτι, θα πρέπει ο Δήμος να ενεργοποιηθεί κάπως, να δει πάλι το θέμα των 
περιπτέρων συνολικά και κυρίως μιλάω για  τον Χολαργό, στον οποίο είμαι μάρτυρας, ας πούμε έτσι, 
πολλών πραγμάτων σχετικά με τα περίπτερα και πόσο εμποδίζουν την κίνηση ή τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας κ.λπ.  
 Θέλω λοιπόν να πω ότι θα πρέπει κάποια στιγμή η Τεχνική Υπηρεσία να δημιουργήσει μια 
ομάδα η οποία θα πάει να επανεκτιμήσει τους χώρους που θα πρέπει να μπουν τα περίπτερα ή που 
είναι τα περίπτερα αυτή τη στιγμή και να βρει σημεία κατάλληλα για να μπουν τα περίπτερα, έτσι 
ώστε να μην έχουμε προβλήματα στην κυκλοφορία κυρίως των πεζών.  
 Να σας πω ένα παράδειγμα μόνο από τον Χολαργό. Υπάρχει στην 5η στάση Χολαργού, δεν 
ξέρω αν το γνωρίζετε, υπάρχουν δύο περίπτερα, τα οποία δεν τηρούν καθόλου τις προϋποθέσεις 
αυτές που πρέπει να υπάρχουν ώστε να λειτουργούν εκεί πέρα. Αυτό τον χώρο θα πρέπει να τον 
δούμε, γιατί; Γιατί δεν υπάρχει, δηλαδή εκεί οι πεζοί αναγκάζονται να κυκλοφορούν όπως τα 
αυτοκίνητα ας πούμε και πολλές φορές τα συγκρουόμενα αυτοκίνητα. Δηλαδή πρέπει να περιμένει ο 
ένας να περάσει ο άλλος κ.λπ.. Είναι πολύ μικρός ο χώρος και στο ένα μάλιστα περίπτερο δεν υπάρχει 
καθόλου χώρος, γιατί είναι από πίσω μία άλλη κατασκευή τέλος πάντων ενός φούρνου κ.λπ.. 
 Λοιπόν, αυτά τα πράγματα θα πρέπει να τα δούμε και θα πρέπει από 'κει και πέρα να υπάρξει 
και κάποιος έλεγχος το πώς τηρούνται οι κανονισμοί αυτοί. Και ο έλεγχος αυτός πιστεύω θα ανήκει 
στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Δήμου. Εκεί πραγματικά χρειάζεται η αστυνόμευση όπως είπα και στον 
Δήμαρχο προηγουμένως. Εκεί υπάρχει θέμα και θα πρέπει να το κοιτάξουμε.  
 Αυτά, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, διαφωνούμε να επιτρέπεται η κατάληψη πεζοδρομίου για προσωρινή 
τοποθέτηση υλικών ή κάδου περισυλλογής αδρανών υλικών. Διαφωνούμε στην τοποθέτηση 
προθηκών για διανομή διαφημιστικού υλικού σε πεζοδρόμια, στην παραχώρηση 10 τ.μ. κοινόχρηστου 
χώρου για την εγκατάσταση παιχνιδιών στο κεντρικό άλσος του Χολαργού και στο μεγάλο πάρκο του 
Παπάγου, στην παραχώρηση κοινόχρηστου χώρου σε πάρκα ή πλατείες μεγάλων διαστάσεων για 
εκδηλώσεις εμπορικού χαρακτήρα.  
 Για το υπαίθριο θέατρο στο Δημαρχείο της Περικλέους συμφωνούμε μεν στην παραχώρησή 
του για εκδηλώσεις χωρίς αντίτιμο. Αντίστοιχα το ίδιο και για το θεατράκι στην πλατεία του Αγίου 
Γεωργίου στου Παπάγου, απλά το τονίζω γιατί δεν το αναφέρετε στην εισήγηση αυτή, αλλά στην 
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εισήγηση που έχετε στο θέμα 17 έχει μπει τιμοκατάλογος.  
 Εμείς θεωρούμε ότι οι ελεύθεροι κοινόχρηστοι χώροι, πλατείες, πάρκα, πεζοδρόμια, έχουν 
σκοπό στην ελεύθερη χρήση από τους κατοίκους μιας πόλης. Αυτοί πρέπει να έχουν και την 
προτεραιότητα της χρήσης τους, οι κοινόχρηστοι χώροι δεν είναι εμπόρευμα να παραχωρούνται σε 
ιδιώτες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Θέλει κάποιος από τη Διοίκηση το λόγο πριν μπω σε ψηφοφορία; Ναι, κ. 
Τράκα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κι εγώ μετά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΤΡΑΚΑΣ: Θα ήθελα να πω στον κ. Καραγιάννη, όντως στο σημείο αυτό που ανέφερε είναι ένα 
πρόβλημα, αλλά γενικότερα η Τεχνική Υπηρεσία σε συνεργασία με τη Δημοτική Αστυνομία κάνει 
ελέγχους στα περίπτερα και έχουν βεβαιώσει και παραβάσεις που συνεπάγεται πρόστιμα. Αρα, η 
Τεχνική Υπηρεσία και η Δημοτική Αστυνομία έχει τακτικές επισκέψεις στα περίπτερα που είτε 
προσπαθεί να τους συνετίσει είτε βεβαιώνει πρόστιμα. Αυτό ήθελα να πω στον κ. Καραγιάννη. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα να προσθέσω σ' αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος και να ενημερώσω τον 
κ. Καραγιάννη, το συγκεκριμένο περίπτερο, για το οποίο έχουμε δώσει άπειρες μάχες, είναι ένα 
περίπτερο το οποίο δεν είναι απ' αυτά τα οποία μισθώνει ο Δήμος. Είναι ένα περίπτερο που ανήκει σε 
αυτούς τους δικαιούχους που είχαν από καιρό πάρει άδειες χρήσεις περιπτέρων και ο μόνος τρόπος 
για να το μεταφέρουμε, να πάρουμε μία απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου να κάνουμε μετακίνηση, 
γιατί εγώ θέλω και ψάχνω να το μετακινήσω, είναι να του βρούμε αντίστοιχη εμπορική θέση, φυσικά 
πάνω στη Μεσογείων, γιατί δεν μπορείς να συγκρίνεις την εμπορικότητα της Μεσογείων με άλλο 
χώρο, οπότε εάν κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος πιστεύει ότι υπάρχει ελεύθερη αντίστοιχη θέση που 
θα είναι καλύτερη η χρήση εκεί του περιπτέρου απ' αυτή που είναι σήμερα στο ... μπροστά... 
(πρόβλημα σύνδεσης) 
 Λοιπόν, άρα, λοιπόν, δεν ειναι τόσο απλά τα πράγματα. Κι εμάς μας προβληματίζει, κι εμείς 
ακούμε τα καθημερινά παράπονα του κόσμου για το συγκεκριμένο περίπτερο. Το θέμα είναι να 
ψάχνουμε να βρίσκουμε λύσεις που είναι εφικτές. Επίσης, όπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, μια φορά 
το χρόνο η Τεχνική Υπηρεσία μαζί με τη Δημοτική Αστυνομία κάνει καταγραφή των περιπτέρων.  
 Πάντως, προσωπικά αν θέλετε, εγώ είμαι της άποψης να μειώσουμε όσο μπορούμε 
περισσότερο μπορούμε τα τετραγωνικά που παραχωρούμε στα περίπτερα. 
 Τώρα, γι' αυτά που είπε η κα Χαμηλοθώρη, πρώτα απ' όλα τα παιχνίδια στα δύο πάρκα που 
αναφέρατε, εδώ και αρκετά χρόνια δεν έχουμε προχωρήσει. Ναι μεν παίρνουμε τη συγκεκριμένη 
απόφαση να υπάρχει, αλλά δεν έχουμε προχωρήσει στην παραχώρηση να βάλει κάποιος παιχνίδια στο 
πάρκο του Παπάγου ή στο Πάρκο του Χολαργού, τουλάχιστον τα τελευταία δύο χρόνια. 
 Για το θεατράκι, όμως, που είπατε μπροστά στο Δημαρχείο, εάν έχετε δει την εισήγηση στο 
νούμερο 17, δωρεάν το δίνουμε στους συλλόγους, στα σωματεία, στους ...  φορείς με έδρα τα όρια 
του Δήμου το δίνουμε δωρεάν. Σε αυτούς που είναι εκτός ορίων του Δήμου το δίνουμε με 50 ευρώ 
και σε κερδοσκοπικού χαρακτήρα το δίνουμε με 100 ευρώ. Δεν νομίζω γιατί να είστε αντίθετη στο 
συγκεκριμένο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος θέλει να κάνει μια παρουσίαση ενός βιβλίου και ειναι ένας 
εκδοτικός οίκος, δεν έχει καμία σχέση με την περιοχή μας, θέλει να προωθήσει κάτι, γιατί να μην 
πληρώσει στο Δήμο που θα του παραχωρήσει ρεύμα, θα του παραχωρήσει το χώρο, θα αφήσει τα 
σκουπίδια του μετά στην περιοχή; Δεν νομίζω ότι πρέπει να είμαστε αντίθετοι στο συγκεκριμένο. 
 Οσον αφορά στο θεατράκι της πλατείας του Αγίου Γεωργίου, κ. Πρόεδρε, να απαλειφθεί από 
την εισήγηση, έχει γίνει λάθος των υπηρεσιών, τώρα επικοινώνησα με την προϊσταμένη του 
τμήματος, είχαν ξεχάσει την παλιά εισήγηση. Τους το είχα σβήσει, να μην παραχωρείται και γι' αυτό 
το λόγο κιόλας δεν θα βρείτε και τιμή. Δηλαδή, πιο πέρα στο θέμα 17 δεν έχει τιμή για τη 
συγκεκριμένη παραχώρηση, ούτε δωρεάν ούτε τίποτα, γιατί ακριβώς το έχουμε απαλείψει. Οπότε, θα 
απαλειφθεί και από την εισήγηση που κάνουμε τώρα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, κατά και στα δύο θέματα εγώ και η κα Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κατά και Ρεμούνδος, Ρεκλείτης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μπορώ να κάνω επί της διαδικασίας μια ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αν τώρα κάποιος έχει αποσυνδεθεί και έχει φύγει, εσείς το ξέρετε ή τον θεωρείτε 
υπέρ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους βλέπουμε όλους ποιος είναι εδώ. Βέβαια. Εχω την εικόνα ποιος ειναι εδώ πέρα και 
αν κάποιος αποσυνδεθεί με ενημερώνει η κα Πετροπούλου, εκτός από τον κ. Πολύδωρα, τον κ. Ρίζο 
και τον κ. Στάικο που βρίσκονται μες στο Δημαρχείο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οκέι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά να κάνω και τον ντετέκτιβ δεν μπορώ. Αυτό το καταλαβαίνετε. Δηλαδή αν 
κάποιος έχει πάει στην τουαλέτα και σε ένα θέμα δεν είναι εδώ και ήθελε να το ψηφίσει, ενδέχεται να 
μην μπορώ να το διαλευκάνω. 
 Οπως καταλαβαίνετε... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, μισό λεπτό, μιλάω εγώ τώρα. Οπως καταλαβαίνετε, το θέμα της 
τηλεδιάσκεψης δεν είναι όπως όταν είμαστε μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να το φτάσουμε σε 100% 
προσαρμογή με τη ζωντανή συνεδρίαση που καθόμαστε όλοι γύρω από ένα στρογγυλό τραπέζι, δεν 
είναι εύκολο. Και γι' αυτο παρακαλώ την κατανόησή σας.  
 κ. Καραγιάννη, έχετε δηλώσει με τον κ. Κανάκη ότι το καταψηφίζετε, σωστά;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, όχι, αυτό θέλω να πω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό έχετε πει, λευκό.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό θέλω να πω. Δεν το καταψηφίζουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Με την προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπόψιν αυτά που τα είπε και ο κ. Νιαουνάκης 
στο Κοινοτικό Συμβούλιο του Παπάγου και αυτά που ανέφερα εγώ θα ληφθούν υπόψιν απλώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το θέμα 7 πέρασε κατά πλειοψηφία. Λευκο ψηφίζει ο κ. Καραγιάννης, ο κ. 
Κανάκης. Κατά η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου, ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Ρεκλείτης. Στο θέμα 7 
ψηφίζει και η κα Δημάκου.  
 
 
 ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό 
Κοινοχρήστων Χώρων στην Κοινότητα Χολαργού, των οποίων επιτρέπεται η παραχώρηση 
χρήσης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα 8 πέρασε κατά πλειοψηφία. Λευκό ψηφίζει ο κ. Καραγιάννης, ο κ. Κανάκης. 
Κατά ψηφίζει η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος. 
 Υπέρ ψηφίζει και η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού, η κα Γκούμα.  
 Να σημειώσω ότι επειδή όλα τα θέματα που έρχονται μετά είναι οικονομικά, είναι κοντά μας 
και παρακολουθεί τη συνεδρίαση και η Διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών, η κα Φωτεινή 
Μπότη και την ευχαριστούμε γι' αυτό.  
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 ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός τελών καθαριότητας & φωτισμού, για το έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν δώσω το λόγο στην Αντιδήμαρχο την κα Τσικρικώνη, έχουν καταθέσει εκ μέρους 
της παράταξης της Λαϊκής Συσπείρωσης έχουν καταθέσει πρόταση και θα τοποθετηθεί για την 
πρόταση η διευθύντρια των Οικονομικών Υπηρεσιών.   
 Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Το θέμα μας είναι καθορισμός τελών καθαριότητας και φωτισμού 
για το έτος 2021.  
 Οπως όλοι γνωρίζουμε τα συγκεκριμένα τέλη είναι ανταποδοτικού χαρακτήρα, οπότε για το 
έτος 2021 έχει προβλεφθεί ότι τα έσοδά μας θα ανέρχονται στα 6.144.754,32 ευρώ, τα έξοδά μας 
στα 6.114.256,51 ευρώ. Το πώς έχουν υπολογιστεί έχουν σταλεί αναλυτικοί πίνακες με όλους τους 
κωδικούς και με όλες τις εγγραφές και τους υπολογισμούς των ποσών. 
 Οπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, πρέπει να είναι σχεδόν ισοσκελισμένα, αν όχι απόλυτα, οπότε 
κατόπιν αυτών προτείνουμε τα δημοτικά τέλη για το 2021 να παραμείνουν ίδια με το 2020.  
 Δεν ξέρω αν θέλετε για την οικονομία του χρόνου, προτείνω να μην σας αναφέρω αναλυτικά 
για την οικονομία του χρόνου, αν θέλετε υπάρχουν στην εισήγηση, μπορώ και να τα αναφέρω.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εγώ έχω ερωτήσεις, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχει κάποιος άλλος ερώτηση; Οχι. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης και μετά θα πάμε 
στις τοποθετήσεις.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, έχω δύο ερωτήσεις. Η μία αφορά τον προϋπολογισμό του 2021. Θα ήθελα να με 
ενημερώσει η κα Τσικρικώνη ή η κα Μπότη εάν είναι παρούσα, από τον πίνακα Α του Απολογισμού 
2019 ποιο είναι το ποσό που εισπράττει ο Δήμος ως έσοδο από τον υψηλό συντελεστή των 
επαγγελματικών χώρων. Γιατί αν κάνω σωστά τους υπολογισμούς, τότε ο Δήμος εφόσον με την 
αύξηση που προτείνουμε εμείς το βγάζει η κα Μπότη στις 90.000, τότε αφού το 40% αυτού είναι η 
αύξηση, τότε θεωρητικά πρέπει να εισπράττει γύρω στις 65.000 ευρώ, το οποίο αντιστοιχεί σε 9.000 
περίπου τετραγωνικά μέτρα.  
 Η δεύτερή μου ερώτηση είναι, εφόσον στην εκτέλεση του προϋπολογισμού του 2020 μέχρι 
31/7 βλέπω εδώ που έχει η εισήγηση, δεν υπάρχουν καθόλου προβλέψεις. Παρ' όλα αυτά όμως, το 
2021, το 2020 η εκτίμηση λέει ότι θα υπάρχουν προβλέψεις μη είσπραξης ανταποδοτικών τελών 
περίπου 450.000 ευρώ. Θα ήθελα μία εξήγηση γι' αυτό και πώς διαμορφώνεται αυτή η πρόβλεψη, 
γιατί δεν είναι και στρογγυλό το νούμερο, έτσι; Είναι ένα νούμερο που έχει υπολογιστεί με κάποιο 
τρόπο. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κ. Ρεκλείτη, επαναλαμβάνετε το τελευταίο γιατί δεν το κατάλαβα, αν 
θέλετε;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λέω, στην εκτέλεση του προϋπολογισμού για το οικονομικό έτος 2020, η εκτέλεση του 
προϋπολογισμού δεν έχει προβλέψεις. Το 2021... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πώς να έχει; Οταν εκτελείς δεν μπορείς να... Δηλαδή, όταν έχεις τι εισπράττεις και τι 
πληρώνεις...  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Δήμαρχε, είμαι οικονομολόγος και ξέρω τι σας λέω. Στην εκτέλεση του 
προϋπολογισμού...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κι εγώ λοιπόν σας λέω, με συγχωρείτε μην μιλάμε και οι δύο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, γιατί δεν ακούγεστε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Παρ' όλα αυτά, ακόμα και αν αυτό το δεχθώ, υπάρχει ένα ποσό 440.057,98 στην 
εκτίμηση του 2020. Στην εκτέλεση δεν έχετε, στην εκτίμηση έχετε όμως.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω.  
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη, ολοκληρώσατε;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, ναι. Μάλιστα.  
 

Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΚΕΦΑΛΗΣ ΤΗΣ «ΛΑΪΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ» 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Και μετά η διευθύντρια, εκτός, Δήμαρχε, αν θέλετε να 
προηγηθεί η κα Μπότη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, μετά θα απαντήσει από εμένα. Εγώ δεν μπορώ να απαντήσω στην πρώτη 
ερώτηση, γιατί δεν έχω την ανάλυση πόσοι είναι αυτοί, οι επαγγελματικές στέγες που έχουν αυξημένα 
απορρίμματα. Απλά να σκεφτούμε ποιους θεωρούμε επαγγελματικές στέγες με αυξημένα 
απορρίμματα τόσα χρόνια στο Δήμο μας. Θεωρούμε τα σούπερ μάρκετ; Πόσα σούπερ μάρκετ έχουμε 
στο Δήμο μας; Δεν νομίζω ότι είναι πάρα πολλά. Το Verde και κάποια άλλα καταστήματα τα οποία 
έχουν, ταχυφαγεία, τα οποία έχουν, έτσι, αυξημένο όγκο απορριμμάτων.  
 Τώρα, για το συγκεκριμένο που λέει ο κ. Ρεμούνδος, στον απολογισμό - όταν κάνουμε 
προϋπολογισμό, κ. Ρεμούνδο, είμαστε υποχρεωμένοι να βάζουμε στα έσοδα όλα τα χρήματα που μας 
χρωστάνε, αφήστε με να ολοκληρώσω και αν δεν σας καλύψω θα πάρετε το λόγο να ξαναπείτε τι 
θέλετε.  
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Στον κ. Ρεκλείτη απευθύνεστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχετε δίκιο, συγγνώμη. Εχετε δίκιο. Συγγνώμη, είναι θέμα συνήθειας, τον Γιώργο τον 
είχαμε τόσο καιρό σαν επικεφαλής.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εντάξει, μην ανησυχείτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, καλά κάνατε και με διορθώνετε όμως.  
 Λοιπόν, κ. Ρεκλείτη, στον προϋπολογισμό είμαστε υποχρεωμένοι στο τμήμα των εσόδων να 
βάλουμε όλα τα χρήματα που χρωστάνε όλα αυτά τα χρόνια για δημοτικά τέλη δημότες και 
επιχειρήσεις και είμαστε υποχρεωμένοι στο τμήμα των εξόδων όταν προϋπολογίζουμε, βάσει ενός 
αλγόριθμού που υπάρχει και μπορεί να σας τον διαβεβαιώσει ή να σας τον στείλει και η κα Μπότη, να 
βάλουμε πόσα απ' αυτά δεν θα εισπράξουμε. Γι' αυτό κιόλας άμα δείτε στον προϋπολογισμό του 2021 
λέμε ότι μας χρωστάνε 444 χιλιάρικα, αλλά λέμε κιόλας ότι δεν θα εισπράξουμε 342, έτσι; Λέμε ότι 
στον προϋπολογισμό θα εισπράξουμε 444 χιλιάρικα επαναλαμβάνω και στα έξοδα βάζουμε ότι δεν θα 
εισπράξουμε 342. Στην εκτέλεση του προϋπολογισμού σημειώνεις μόνον αυτά που εισπράττεις. Δεν 
σημειώνεις τι δεν έχεις εισπράξει. Γι' αυτό κιόλας στο '19 αν δείτε στα δημοτικά τέλη έχουμε 
σημειώσει ότι για όλο το χρόνο του '19 εισπράξαμε 11.478 μόνο. Για το '19. Αμα πάτε στο '20 θα 
δείτε οτι στο συγκεκριμένο κωδικό, στο εφτάμηνο που κοιτάμε, έχουμε εισπράξει ήδη 95 χιλιάρικα. 
Και αυτό βέβαια έγινε γιατί εμφανίστηκαν πολλοί με τα τετραγωνικά και καταθέσανε δηλώσεις και 
πληρώνουν φυσικά και τα παλιά που οφείλουν και πληρώνουν και από την 1/1/20. Αρα, γι' αυτό αν 
δείτε ειναι αυξημένος ο συγκεκριμένος κωδικός. Ο 3211.0001 Δημοτικά τέλη από ΠΟΕ, από 
προηγούμενες οικονομικές χρήσεις, είναι 95.700 ευρώ ήδη μέσα στο 2020.  
 Λοιπόν, αυτή την απάντηση εγώ μπορώ να σας δώσω, το άλλο θα σας το δώσει η Υπηρεσία 
αν γνωρίζει πόσα ακριβώς είναι αυτά τα συγκεκριμένα τετραγωνικά που λέτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Η κα Μπότη έχει το λόγο.  
ΜΠΟΤΗ: Καλησπέρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα. 
ΜΠΟΤΗ: Λοιπόν, για την πρώτη ερώτηση του κ. Ρεκλείτη, σχετικά με τα τετραγωνικά με αυξήμενο 
όγκο, όντως ο υπολογισμός είναι στα 9.000 περίπου τ.μ. Γι' αυτό ο δικός μας ο υπολογισμός είναι στις 
64.260, 65 χιλιάρικα είναι περίπου χονδρικά, ενώ στο δικό σας υπολογισμό που σας έκανα στην 
αντιπρόταση είναι 90.000. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξης των 25.000 ευρώ. Γι' αυτό, αυτός 
είναι και ο λόγος που δεν ισοσκελίζεται με την πρόταση που κάνατε στη μείωση των τετραγωνικών 
των οικιών, τα οποία βέβαια ο υπολογισμός είναι επί πολύ περισσοτέρων χιλιάδων τετραγωνικών 
μέτρων οι οικείες, έτσι; 9.000 υπολογίζουμε κι εμείς κάθε χρόνο στον προϋπολογισμό σ' αυτή την 
κατηγορία. 
 Τώρα, όσον αφορά τη δεύτερη ερώτηση, όπως πολύ καλα είπε ο  Δήμαρχος, κάθε χρόνο η 
ΚΥΑ που βγαίνει με τις οδηγίες του προϋπολογισμού, έχουν κάποιες παραμέτρους που πρέπει 
οπωσδήποτε να τις τηρήσουμε και είναι πολύ αυστηροί. Ενας απ' αυτούς είναι αυτός ο αλγόριθμος 
που είπε ο Δήμαρχος. Δηλαδή ο 32, ο κωδικός των εσόδων που είναι τα έσοδα παρελθόντων ετών 
βεβαιωμένα, γιατί εμείς όπως πρέπει βάσει του νόμου τα βεβαιώνουμε τα πάντα. Ομως, ο κόσμος δεν 
έρχεται να πληρώσει. Κι όταν λέμε για τον κωδικό 3 εννοούμε πριν δύο έτη και πίσω τα χρέη από 
δημοτικά τέλη. Επειδή λοιπόν κάθε χρόνο έβγαινε πλασματικός ο προϋπολογισμός, γιατί θεωρούσες 
εσύ ότι εγώ έχω βεβαιώσει 3-4 εκατομμύρια ότι θα τα εισπράξω αλλά τελικά δεν εισέπραττες τίποτα ή 
ένα ελάχιστο ποσό, όρισε λοιπόν αυτή η ΚΥΑ να βάζουμε κι έναν κωδικό εξόδων, που βγαίνει με 
συγκεκριμένο τύπο και ειναι οι υπολογισμοί ένα έτος ολόκληρο και δύο εφτάμηνα και το βάζουμε ως 
επισφάλεια. Δηλαδή, αν θα δείτε τη διαφορά του 32 με τον 85 που είναι αυτός ο κωδικός που 
συζητάμε, που είναι οι προβλέψεις μη είσπραξης, είναι οι επισφάλειες οι λεγόμενες. Αφαιρώντας το 
λοιπόν, θα δείτε ότι περίπου αυτό ειναι και στην πραγματικότητα. Αυτό όμως μπορείς να το κάνεις 
μόνο στη φάση του προϋπολογισμού, στις προβλέψεις που κάνεις, γιατί ο προϋπολογισμός είναι μια 
πρόβλεψη. Οταν όμως έρχεσαι και μιλάς για απολογισμό όπως είναι το '19, υποχρεωτικά δεν μπορείς 
να βάλεις ούτε το 32 αυξημένο και τις επισφάλειες, το ποσό των επισφαλειών, βάζεις απλώς τα 
πραγματικά πληρωθέντα, δεν βάζεις στο 85 έξοδα και έτσι είναι το ίδιο πράγμα.  
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 Αυτό ήθελα να πω, είναι δηλαδή απο το νόμο, απο την ΚΥΑ αυτο πώς πρέπει να βγαίνουν τα 
νούμερα, γι' αυτό βγαίνει στο λεπτό. Βγαίνει με τύπο ειδικό, που μπορώ αν θέλετε αύριο να σας τον 
στείλω με ένα μέιλ να τον έχετε.  
 Ευχαριστώ.  
 

Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να συμπληρώσω κι εγώ σχετικά με την πρόταση που υπέβαλε η 
Λαϊκή Συσπείρωση ότι η Λαϊκή Συσπείρωση με έγγραφό της στις 30/9/2020, σήμερα μάλλον, 
κατέθεσε πρόταση για τον καθορισμό τελών καθαριότητας και φωτισμού. Η αλήθεια είναι ότι η 
Υπηρεσία είχε πάρα πολύ λίγο χρονικό διάστημα προκειμένου να προβεί στην εξέταση. Εδώ χρειάζεται 
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πολλές φορές... (πρόβλημα σύνδεσης) 
 Χρειάζεται κάπου τρεις μήνες προκειμένου να μπορέσει να γίνει και να υπάρξει ένας 
προϋπολογισμός σωστός, ισοσκελισμένος και μελετημένος. Είναι μια ολόκληρη οικονομοτεχνική 
μελέτη. Παρ' όλα αυτά και τους ευχαριστώ ιδιαιτέρως, η Υπηρεσία μέσα στο λίγο χρονικό διάστημα το 
οποίο είχε, κάθησε και μελέτησε την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης και καταλήξαμε στο εξής:  
 Οτι με τις προτεινόμενες μειώσεις τα έσοδα, στους συντελεστές των οικιών και των 
επαγγελματικών στεγών, θα ανέλθουν στα 4.910.000 περίπου. Τα έσοδα μετά τις προτεινόμενες 
αυξήσεις στους συντελεστές των επαγγελματικών στεγών με αυξημένο όγκο, θα ανέλθουν σε 90.000 
περίπου, όπως είπε και η κα Μπότη πιο πριν. Το σύνολο των εσόδων των κωδικών 031 και 2111 θα 
ανέλθουν στο ποσό των 5 εκατομμυρίων, που μαζί με τους κωδικούς 3211 και 5113, για τα οποία 
βεβαίως δεν έχουν προταθεί αλλαγές, θα διαμορφώσουν το γενικό σύνολο των εσόδων στο ποσό των 
5.600.000 περίπου. Το σύνολο των δαπανών για τα οποία δεν προτάθηκαν αλλαγές, ανέρχονται στο 
ποσό των 6.100.000. 
 Κατόπιν των ανωτέρω δεν μπορεί, δεν ισχύει, δεν μπορεί να ισχύσει η αρχή της 
ανταποδοτικότητας, δηλαδή κάπου 500.000 ευρώ υπολείπονται τα έσοδα έναντι των εξόδων. Οπότε, 
ως εκ τούτου η  Υπηρεσία θεωρεί ότι η συγκεκριμένη πρόταση δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Λοιπόν, έχει ζητήσει ο κ. Τούτουζας τοποθέτηση. Θέλετε κι 
εσείς;  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, κι εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη, θέλετε κι εσείς τοποθέτηση; Επειδή είχατε και την πρόταση.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οπωσδήποτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Σιώτου και μετά η Διοίκηση αν θέλει το λόγο. Ωραία.  
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Πρόεδρε, μήπως να προηγηθεί ο κ. Ρεκλείτης, ν' ακούσουμε και τη δεύτερη πρόταση 
του κ. Ρεκλείτη; 'Η θέλετε να κάνω τοποθέτηση ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν έχω πρόβλημα. Να βάλετε και τον κ. Ρεκλείτη. Ωραία. Ποιος άλλος ζήτησε 
τώρα που λέει "Πρόεδρε θέλω κι εγώ"; Εσένα σε ακούσαμε, Μαρία. Ποιος άλλος είπε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, θέλετε κι εσείς, μπράβο. Και ο κ. Ρεμούνδος. Προηγείται ο κ. Ρεκλείτης, θα δώσω 
στον κ. Τούτουζα, στην κα Σιώτου και μετά στον κ. Ρεμούνδο. 
 κ. Ρεκλείτη, έχετε το λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Η πρόταση που καταθέτουμε δεν έχει καμία σχεδόν διαφορά από αυτήν που 
καταθέσαμε πέρσι στην αντίστοιχη συνεδρίαση, την 15η/2019. Τότε μας είχε απαντήσει η Οικονομική 
Υπηρεσία περίπου με τα ίδια επιχειρήματα, η Υπηρεσία τη δουλειά της κάνει βέβαια, η Διοίκηση του 
Δήμου μας είχε απαντήσει με τα ίδια επιχειρήματα. Και τότε η πρότασή μας, φέτος την κοστολογεί 
5,600, μας έλεγε ότι είναι ... πέρσι, αλλά 5,600 είχε ο προϋπολογισμός απολογιστικά για φέτος, για το 
2019. Αρα, θα μπορούσε ενδεχομένως να υιοθετηθεί μία μείωση για το 2020, με τις προβλέψεις του 
2019 εννοώ.  
 Η σημασία όμως της συγκεκριμένης πρότασης είναι κυρίως πολιτική.  Την εποχή που ζούμε και 
με αυτό που ζήσαμε κυρίως ... του Μαρτίου και του Αυγούστου, όσον αφορά κυρίως τις 
επαγγελματικές στέγες, μικρές εννοούμε εμείς, αλλα και τις οικίες του συνόλου των εργαζομένων 
πλήττονται ακόμα και σήμερα με απολύσεις, με μείωση μισθών, θα έλεγα ότι ακόμα και αν δεν 
υιοθετούνταν η δική μας πρόταση, έπρεπε να είχε μεριμνήσει με μία τουλάχιστον ανακατανομή των 
δημοτικών τελών η Δημοτική Αρχή με έναν τρόπο, στην κατεύθυνση της ανακούφισης των λαϊκών 
στρωμάτων.  Συμπληρωματικά, για την τεχνική περιγραφή της πρότασης, εγώ δεν έχω καταλάβει, 
άκουσα πολύ προσεκτικά και την κα Τσικρικώνη και τον κ. Δήμαρχο και την κα Μπότη, θα ήθελα 
όμως να επισημάνω το εξής: 9.000 τ.μ. επαγγελματικών χώρων που επιβαρύνουν, όπως ακριβώς τα 
λέει ο νόμος ... και η εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, εγώ διάβασα ότι περιλαμβάνουν τα νοσοκομεία. 
Γνωρίζω ότι τα νοσοκομεία τα μεγάλα ανήκουν στο Δήμο Αθηναίων, αλλά μιλάμε για ιδιωτικά μεγάλα 
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νοσοκομεία και θεραπευτήρια προβλέπει η νομοθεσία, δεν άκουσα τη Δημοτική Αρχή να λέει ότι τα 
θεραπευτήρια  πληρώνουν  το μεγάλο συντελεστή. Δηλαδή το Μετροπόλιταν με τι συντελεστή 
πληρώνει; Κανονικής επαγγελματικής στέγης; Τα έντεκα, που μέτρησα εγώ σήμερα που έκανα την 
έρευνα, διαγνωστικά κέντρα και θεραπευτήρια, πληρώνουν κανονικά τέλη επαγγελματικής στέγης; Με 
αυτά τα απορρίμματα που ρίχνουν στους κάδους;  
 Θεωρώ λοιπόν ότι το 9.000, 10.000 τ.μ. για τις μεγάλες επαγγελματικές στέγες είναι 
εξωπραγματικό. 'Η δεν έχει γίνει σωστός έλεγχος από τις Υπηρεσίες του Δήμου ή κάτι άλλο συμβαίνει. 
 Επομένως, λοιπόν, θα ήθελα να εξετάσετε πολύ προσεκτικά την πρόταση και απο τεχνικής 
άποψης και αν θέλετε υιοθετήστε μέρος της, έστω και με μία μείωση των οικιών, των δημοτικών 
τελών και των επαγγελματικών χώρων μικρότερη απ' αυτή που προτείνουμε. Υπολογίστε τη και 
μειώστε την. Δεν ειναι τόσο μεγάλο ζήτημα. Μπορείτε να ισοσκελίσετε και με άλλους τρόπους.  
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεκλείτη. Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω διαβάσει όλες τις εισηγήσεις, άκουσα και τα προηγούμενα θέματα αλλά δεν είχαμε 
κάποιο να διαφωνήσουμε. Στο συγκεκριμένο θέμα σαν παράταξη είμαστε κατά, έχουμε πει και το 
λόγο για πολλά χρόνια, ότι δεν συμφωνούμε να υπάρχει διαφοροποίηση του Δήμου σε κοινότητα 
Παπάγου και Χολαργού, πρέπει να είναι κοινά. Οταν θα γίνουν με το καλό κοινά, όταν έχει το χρόνο η 
Δημοτική Αρχή, τότε θα είμαστε κι εμείς υπέρ. Μέχρι τότε θα ψηφίζουμε κατά. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Το λόγο έχει η κα Σιώτου. κα Σιώτου; Μέχρι να έρθει η κα 
Σιώτου το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, μ' ακούτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα ναι, εντάξει, σας ακούω. Ναι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Κάποιο προβλημα είχε το μικρόφωνο.  
 Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε από το ότι δεν είναι δυνατον να ψηφίσουμε τα τέλη που 
περιέχουν το δάνειο των 9,2 εκατομμυρίων ευρώ που χρεώσατε τους δημότες να τα πληρώσουν, για 
ένα έργο 2 εκατομμύρια ευρώ, τον οδοφωτισμό. 
 Στη συνέχεια, δεν ψηφίζουμε σε καμία περίπτωση την επιβάρυνση των κατοίκων του Δήμο 
Παπάγου Χολαργού με 6,1 εκατομμύρια ευρώ διότι από το 2019... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, δεν ακούγεστε. Δεν ακούγεστε, ξαναπείτε λίγο και να τα λέτε λίγο πιο αργά 
γιατί δεν ακούστηκαν τα νούμερα που λέτε κι εγώ δεν τα κατάλαβα. Για πείτε τα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λέω ότι δεν ψηφίζουμε την επιβάρυνση των κατοίκων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με 
6,1 εκατομμύρια ευρώ διότι από το 2015 σας έχουμε καταθέσει πρόταση εκπόνησης ολοκληρωμένης 
μελέτης διαχείρισης απορριμμάτων, που σύμφωνα με τους ειδικούς και τους επιστήμονες του χώρου 
θα οδηγούσε σε μείωση του κόστους κατά 30%.  Σας έχουμε πει και στο παρελθόν ότι οι απόψεις 
μας στη διαχείριση των απορριμμάτων απέχουν μεταξύ τους περίπου 1,5 εκατομμύριο ευρώ. Εχουμε 
πει με νούμερα ότι οι κάδοι μας έχουν χωρητικότητα 3,6 εκατομμύρια τόνους, ενώ εμείς πάμε στο 
ΧΥΤΑ μόνο 17.000 τόνους, το είπατε και χθες στον Απολογισμό. Αυτή και μόνο η απόκλιση ειναι 
απόδειξη ότι κάτι δεν πάει καλά στην καθαριότητα. Αρα, διαφωνούμε και ως προς τις προθέσεις, για 
να λυθεί το πρόβλημα. 
 Σας έχουμε πει επίσης ότι η αλόγιστη και χωρίς μελέτη τοποθέτηση κάδων δημιουργεί και δεν 
λύνει προβλήματα, καθώς κάθε κάδος σημαίνει 75 δευτερόλεπτα καθυστέρηση δρομολογίου, 18 
εργατοώρες το χρόνο για κάθε κάδο επιπλέον. Πρέπει να γίνει μελέτη βέλτιστων δρομολογίων και να 
βάλετε ανιχνευτή πληρότητας στους κάδους, έτσι ώστε να μην σταματάνε στους άδειος κάδους τα 
απορριμματοφόρα, που είναι σχεδόν οι μισοί. Δηλαδή 31 εργατοώρες την ημέρα συν καύσιμα, συν 
ανταλλακτικά.  
 Επίσης, χρειάζεται να οργανώσετε την ανακύκλωση σωστά ... μελέτη, έτσι ώστε να μην 
πληρώνουν οι δημότες 900.000 ευρώ στον ΧΥΤΑ της Φυλής για τέλη ταφής. Ο στόχος ήταν για το 
2020 μείωση 50%. Εχουμε πει να εφαρμοστεί το σύστημα πληρώνω όσο πετάω, έτσι ώστε να μην 
πληρώνουν οι μισοί ευσυνείδητοι για τους άλλους μισούς ασυνείδητους δημότες μας.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
36 

 Σας έχουμε πει επίσης ότι πρέπει να καταργήσετε τους ατομικούς κάδους, διότι εκει δεν μιλάμε 
για 75 δευτερόλεπτα αλλά για πάνω από 2 λεπτά. Αρα, δεν μιλάμε πια για 31 ώρες την ημέρα αλλά 
υπερδιπλάσιες, με υπερδιπλάσια κόστη, που τα πληρώνουν και οι υπόλοιποι δημότες που δεν κάνουν 
χρήση των ιδιωτικών κάδων. 
 Επίσης, δεν συναινούμε στον κίνδυνο που μπαίνουν οι εργαζόμενοι με την τακτική αυτή.  
 Αφού, λοιπόν, δεν έχετε κάνει τίποτα απ' όλα αυτά τα οποία λέμε τόσο καιρό και επιμένετε να 
επιβαρύνετε χωρίς λόγο με 6,1 εκατομμύρια τους δημότες, αρνούμαστε να συναινέσουμε. Και κάτι 
τελευταίο.  
 Γράφετε συχνά για επιδόσεις, για σχεδιασμό στην καθαριότητα και πολλά άλλα, για να δείξετε 
τι κάνετε, ότι κάτι κάνετε. Υπάρχουν όμως τα αδιάψευστα νούμερα. Το 2015 που παραλάβατε οι 
δημότες πλήρωναν για την καθαριότητα 5,532 εκατομμύρια. Τώρα θα πληρώσουν 6,114 
εκατομμύρια, αν και έπρεπε να πληρώνουν τα μισά και λόγω ανακύκλωσης και λόγω εξορθολογισμού 
του μηχανισμού αποκομιδής. Μην χάνουμε το στόχο. Ο στόχος δεν είναι η ανακύκλωση πια. Ο στόχος 
είναι η διαχείριση μηδενικών αποβλήτων όπου υπάρχει η επανάχρηση. Αυτό που μετράει είναι πόσα 
απόβλητα πας στο ΧΥΤΑ και γι' αυτά πληρώνεις. Και σ' αυτό το στόχο, όπως δείχνουν τα νούμερα, 
δεν είμαστε ούτε καν μέτριοι. 
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Το λόγο έχει και κλείνουμε ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καταρχήν, εμείς είμαστε σαν θέση αρχής, γνωρίζετε και από τα προηγούμενα χρόνια, 
ότι είμαστε κατά των ανταποδοτικών τελών. Είμαστε το μοναδικό κόμμα που θεωρεί ότι η 
καθαριότητα πρέπει να χρηματοδοτείται από τον κρατικό προϋπολογισμό εξ ολοκλήρου και να μην 
ξαναπληρώνουν οι δημότες. Και γιατί είναι άδικη με την έννοια ότι δεν πληρώνεις ανάλογα με τα 
εισοδήματά σου αλλά ανάλογα με τα τετραγωνικά του σπιτιού και αυτό δεν ειναι πάντα δίκαιο, είτε 
για πολυμελείς οικογένειες, δεν αντανακλούν πάντα την εισοδηματική και ταξική θέση. 
 Οσον αφορά την αιτιολογία της Υπηρεσίας, της Δημοτικής Αρχής στην ουσία και της 
γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής, γιατί αυτή καθορίζει σε μεγάλο βαθμό και με τις ΚΥΑ και με τους 
τρόπους και τους νόμους πώς στέκεται και η Υπηρεσία απέναντι στις προτάσεις που υπάρχουν, έχω 
να επισημάνω δύο πράγματα. 
 Το πρώτο, πέρσι που σας καταθέσαμε την πρόταση ο προϋπολογισμός ήταν στο 5,600, 
δηλαδή στα ποσά που τώρα λέτε ότι βγαίνει η πρότασή μας, είχε απορριφθεί προφορικά από την 
Υπηρεσία για αντίστοιχους λόγους. ... Τώρα που προϋπολογίζετε 6,100 πάλι απορρίπτεται η ίδια 
ακριβώς πρόταση, με τα ίδια έσοδα που προβλέπει. Από μόνο του είναι ένα θέμα.  
 Δεν μπορεί αυτό που ζούμε και στο Δήμο μας και παντού είναι ότι συνεχώς αυξάνεται το 
κόστος της καθαριότητας, παρότι υποτίθεται ότι προχωράει η ανακύκλωση και άρα ένα όφελος που 
θα έπρεπε να έχει ο δημότης, αυτό που στην πραγματικότητα γίνεται είναι να μετατίθεται προς τους 
δημότες όλο και μεγαλύτερο κόστος, επίσης υπάρχουν εκατομμύρια επιδοτήσεις για την ανακύκλωση, 
από πολλούς πόρους και τα οφέλη και κερδισμένοι να ειναι μεγάλες εταιρείες που εκμεταλλεύονται 
είτε την ανακύκλωση είτε το σκουπίδι και το κόστος όλο αυτό να το πληρώνει ξανά ο δημότης.  
 Είναι σίγουρο επίσης ότι και στο δεύτερο σκέλος και θα προσπαθήσω να μην ξαναμιλήσω, της 
απαλλαγής κάποιων κατηγοριών, μας απαντάει η Υπηρεσία μας, έχουμε 350 άτομα περίπου 
δικαιούχους του ΚΕΑ, 500 ωφελούμενους, δηλαδή φτωχό σημαντικά πληθυσμό και εσείς από τα 
δημοτικά τέλη απαλλάσσετε με την τελευταία σας περσινή απόφαση 116 νοικοκυριά. Δηλαδή, είναι 
τελείως αναντίστοιχες οι απαλλαγές που δίνετε.  
 Οπότε, πιστεύουμε ότι απλώς πάτε με τα δεδομένα της κυβερνητικής πολιτικής, ας 
πληρώσουν οι δημότες από 5,600, 6,100 και θα καλύψουμε άλλες τρύπες, που υπάρχει και αυτός ο 
τρόπος και η δυνατότητα όσο και αν δεν το λέτε, από αυτά τα χρήματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Ρεμούνδο;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω για το θέμα των κοινών τελών που έθεσε ο κ. 
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Τούτουζας, ότι γίνεται πάντα μια προσπάθεια και στις μειώσεις πάντα που κάνουμε, γιατί έχουμε πει 
ότι κάποια στιγμή στο μέλλον, την επόμενη χρονιά, άντε τη μεθεπόμενη, θα κάνουμε πάλι μείωση 
γιατί θα έχουμε αποτελέσματα πλέον αισθητά της διαχείρισης με τα νέα LED και της μείωσης που θα 
υπάρξει. Αρα, θα μπορούμε να προχωρήσουμε και σε μείωση των δημοτικών τελών. Εκεί λοιπόν 
πάντα κάνουμε μεγαλύτερη μείωση στην Κοινότητα Παπάγου και μικρότερη μείωση στην Κοινότητα 
Χολαργού για να μπορούν σε ένα βάθος χρόνου να πλησιάσουν τα δημοτικά τέλη. 
 Βέβαια, για να είμαστε ειλικρινείς δεν έχουν την ίδια ποιότητα καθαριότητας και γι' αυτό 
πληρώνουν διαφορετικά τέλη. Για το λόγο ότι μία μονοκατοικία όπως έχουμε πει πολλές φορές, όταν 
έχει μία λάμπα έξω από το σπίτι της, είναι υποχρεωμένη η κατοικία να υπολογίσουμε τα τέλη γι' αυτή 
την λάμπα που έχει, ενώ αν έχουμε μια πολυκατοικία στον Χολαργό υπολογίζουμε σε πολύ 
περισσότερα σπίτια απ' ό,τι καταλαβαίνετε.  
 Δεύτερον, υπολογίζουμε ότι υπάρχει καλύτερη καθαριότητα σίγουρα στον Παπάγο όταν είναι 
μονοκατοικίες, όταν οι άνθρωποι βγαίνουν οι ίδιοι έξω και περιποιούνται τους κοινόχρηστους χώρους, 
τα πεζοδρόμιά τους.  
 Αρα, θα ήθελα να προσθέσω ότι το κοιτάμε αυτό. Ηδη αν θυμάστε έχουμε κάνει μέχρι τώρα 
μία γενναία μείωση το 2018, 2017-2018 και σας είπα ότι υπολογίζω και θα είμαστε σε θέση του 
χρόνου ή του παραχρόνου να κάνουμε πάλι μείωση.  
 Να αναφέρω ότι αυτά τα οποία λέει, έτσι, με μανία η κα Σιώτου και επαναλαμβάνει, αν 
κάποιος διαβάσει τα πρακτικά, αυτά είναι μία πάγια τάση που αναφέρονται από τους εκπροσώπους 
της συγκεκριμένης παράταξης, κα Σιώτου, οι κάδοι που τους κάνετε ογκομέτρηση έχετε αντιληφθεί 
ποτέ ότι είναι σε λίτρα; Επειδή είστε μια μορφωμένη, έτσι, συνάδελφος και πιστεύω καλό είναι έτσι 
όταν λέμε εδώ να αποδίδουμε αυτά. Οι κάδοι είναι σε λίτρα. Εσείς τους μετατρέπετε σε κιλά. Αλήθεια, 
με τι ειδικό βάρος τους μετατρέπετε; Οταν κάνεις μια μετατροπή από λίτρα σε κιλά, πρέπει να ξέρεις 
το ειδικό βάρος του υλικού που τα μετατρέπεις. Υπολογίζετε 1; Θεωρείτε δηλαδή ότι τα σκουπίδια 
έχουν 1 ειδικό βάρος; Είναι σαν το νερό δηλαδή; Γιατί το νερό μπορεί τα 1.000 λίτρα να ζυγίζουν 
1.000. Λέω έτσι από περιέργεια, γιατί λέτε μία μπαρούφα, επιτρέψτε μου την έκφραση, κ. Πρόεδρε, 
που ούτε καν τεχνικά δεν την έχετε μελετήσει. Τη χωρητικότητα των 1.100 λίτρων των κάδων, λες 
και τα σκουπίδια όταν μπαίνουν μέσα παίρνουν όλη τη χωρητικότητα, δεν αφήνουν κενά μεταξύ τους 
όταν ρίχνεις τις σακκούλες, λες και είναι δηλαδή μπετό όλο και το μαζεύεις και το κλείνεις, έτσι; 
 Συνεχίζω, μιλάτε ότι το έργο που κάναμε για τα LED, για το οποίο μιλάει όλη η πόλη, έχει 
φωτιστεί η πόλη, έχει φύγει η μιζέρια και το σκοτάδι, μαζί θα φύγει κάποια στιγμή και ο σκοταδισμός 
που δημιουργούν κάποιοι συνάδελφοι στο Δημοτικό Συμβούλιο, λέτε ότι θα στοίχιζε 2 εκατομμύρια 
αν το πλήρωνε ο Δήμος. Εχετε κάποια μελέτη που το αποδεικνύει αυτό; Γιατί εγώ με μία απλή 
διαίρεση αν κάνω 5.000.000 με 2.700 φώτα που τελικά αλλάζουμε, μου βγαίνει περίπου 350 ευρώ το 
φως. Εχετε εσείς βρει διαγωνισμούς να γίνονται και να καταλήγουμε σε συμβάσεις με 350 ευρώ το 
φως; Γιατί εγώ προχθές, η Περιφέρεια Αττικής που έκανε διαγωνισμό για 30.000 φώτα, η Περιφέρεια 
Αττικής φυσικά έχει φώτα παρόμοια με τα δικά μας στους δρόμους όπως ξέρετε. Δηλαδή αν πάτε στη 
Μεσογείων, εμείς έχουμε αλλάξει τον παράδρομο και λάμπει, έχει ένα πεντακάθαρο και ωραιότατο 
φως και βλέπεις τη μεσαία νησίδα της Περιφέρειας που είναι μίζερη. Το φως το ίδιο είναι όμως, είχε 
μπει παλιά το ίδιο φως. Λοιπόν, ο προϋπολογισμός που έκανε η Περιφέρεια ξεκίνησε από 1.200-1.300 
το κάθε τεμάχιο και πήρε μία έκπτωση 10%-12%. Αρα, με τι υπολογισμούς και με τι 
τεχνικοοικονομικές μελέτες είναι αυτά τα οποία λέτε και σας αφήνουμε γιατί έχετε δυστυχώς, έχετε το 
λόγο να λέτε ό,τι θέλετε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Κι εμείς όλοι σας ακούμε να λέτε εξυπνάδες εδώ 
μέσα.  
 2.000.000 λέτε θα στοίχιζε ο φωτισμός και τον πληρώνουμε 9, έχοντας για 12 χρόνια 
εγγύηση, έχοντας παραλαβή στο τέλος πάλι καινούρια φώτα, αυτό σας το κράτησα, δεν σας το είπα 
από την αρχή. Τα φώτα που έχουν μπει τώρα όταν μας τα παραδώσουν στα 12 έτη θα πρέπει να 
έχουν το 70% τουλάχιστον της φωτεινότητάς τους. Αρα, επειδή αποκλείεται να το έχουν, θα είναι 
υποχρεωμένος ο ανάδοχος να τα ξαναλλάξει όλα καινούρια. Αρα, είναι δυο φορές η προμήθεια. Τον 
δανεισμό τον έχετε υπολογίσει καθόλου τι κόστος έχει; 
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 Λοιπόν, όλα αυτά γίνανε με μελέτες. Είναι τυχαίο δηλαδή ότι πάρα πολλοί Δήμοι έχουν 
προχωρήσει ακριβώς στο συγκεκριμένο σύστημα; Ο Δήμος Πειραιά, ένας τεράστιος οργανισμός με 
τεράστιες, χιλιάδες φώτα κι αυτός, προχώρησε ακριβώς στο συγκεκριμένο και πήρε έκπτωση μισή 
από εμάς. Εμείς, σας έχω επαναλάβει, έχουμε πάρει περίπου 25% έκπτωση. 
 κ. Ρεμούνδο, αν δεν κάνω λάθος, ή μάλλον, συγγνώμη, η κα Σιώτου πάλι αυτό, εσείς το 
είπατε, το 2015 ξέρετε πόσα λιγότερα σπίτια είχαν κλείσει τα ρολόγια τους και δεν πληρώνανε 
καθόλου τα δημοτικά τέλη; Δεν είμαστε στο 2015, στη μιζέρια που επικρατούσε τότε, στην κρίση που 
επικρατούσε. Εχουν αρχίσει και νοικιάζονται στην περιοχή μας ακριβώς επειδή έχουμε μια σοβαρή 
Διοίκηση και έχει κάνει τεράστιο έργο τα τελευταία χρόνια, δεν βρίσκεις σπίτι να νοικιάσεις. Χολαργό, 
Παπάγο για να νοικιάσεις και να αγοράσεις σπίτι γίνεται μάχη. Μάχη, πάνε στόμα με στόμα είναι, τα 
σπίτια φεύγουν. Λοιπόν, έχουν ξανααυξηθεί τα ρολόγια. Εχουν αυξηθεί, η χρήση και τα τετραγωνικά 
έχουν αυξηθεί. Γι' αυτό έχουμε φτάσει από τα 5 εκατομμύρια που είπατε στα 6 εκατομμύρια. Και 
φυσικά, κ. Ρεμούνδο, πρέπει να είναι ανταποδοτικά. Πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. Καταλαβαίνω ότι 
έχετε μια πολιτική να μην είναι ισοσκελισμένα, αλλά πρέπει να είναι ισοσκελισμένα. 
 κ. Ρεκλείτη, για το θέμα που θέσατε για το Ιασώ, ξέρετε, στα περισσότερα θέματα υπάρχει μια 
πολιτική την οποία την ακολουθούμε και είτε τη διορθώνουμε, είτε την αλλάζουμε αν πιστεύουμε ότι 
είναι λάθος. Το Μετροπόλιταν τώρα πλέον, έτσι λέγεται, μαζεύει μόνο του τα σκουπίδια, γιατί είναι 
σκουπίδια νοσοκομειακά, γιατί είναι σκουπίδια τα οποία πρέπει να πάνε σε ειδικά σημεία. Δεν μπορούν 
να πεταχτούν στη Φυλή. Αρα, φανταστείτε ότι εμείς από εκεί παίρνουμε μόνο τα φαγητά. Παίρνουμε 
δηλαδή μόνο τον καφέ κάδο, που δεν πληρώνουμε τίποτα γι' αυτά και παίρνουμε μόνο τα χαρτιά και, 
εν πάση περιπτώσει, γραφική ύλη που μπορεί να πετάνε οι άνθρωποι. Παρ' όλα αυτά, τους 
χρεώνουμε κανονικότατα.  
 Νομίζω ότι έχουν γίνει τεράστιες προσπάθειες στην καθαριότητα, το γνωρίζουν όλοι οι 
αντιδήμαρχοι που έχουν περάσει στον συγκεκριμένο τομέα και κάθε μέρα επικαιροποιούμε και κοιτάμε 
να κάνουμε καλύτερα τη δουλειά μας. Χρειάζεται μεγάλος αγώνας και νομίζω ότι σίγουρα 
δικαιωνόμαστε για ό,τι έχουμε αποφασίσει να λειτουργούμε αυτά τα τελευταία χρόνια. 
 Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Εχουμε δύο προτάσεις. Εχουμε την πρόταση, την εισήγηση της 
Δημοτικής Αρχής και την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης, οπότε... Αν και νομίζω ότι δεν ικανοποιεί 
το βαθμό της ανταποδοτικότητας η δεύτερη πρόταση, νομίζω ότι πρέπει να μπει σε ψηφοφορία, 
οπότε βάζω τις δύο προτάσεις παρακαλώ, δηλαδή όποιος θέλει τη δεύτερη πρόταση - συγγνώμη λίγο.  
 Συγγνώμη λίγο γιατί κοιτάζω κάτι στον κανονισμό. Θέλω να δω κάτι στον κώδικα.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, θα ψηφίσουμε; Τι θα γίνει;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τι ακριβώς κάνουμε αυτή τη στιγμή; Γιατί υπάρχει απόλυτη ησυχία, οπότε επειδή δεν 
έχουμε εικόνα δεν ξέρουμε τι συμβαίνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, αγαπητοί, θα βάλω και τις δύο προτάσεις σε ψηφοφορία, ασχέτως αν η 
δεύτερη δεν πληροί το βαθμό της ανταποδοτικότητας, οπότε παρακαλώ για την ψήφο σας.  
 Ποιος ψηφίζει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Μάλλον, ποιος δεν την ψηφίζει. Ο κ. 
Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος δεν την ψηφίζουν λογικά γιατί καταθέσανε δική τους πρόταση.  
ΣΙΩΤΟΥ: Και Σιώτου, Χαμηλοθώρη, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς, κα Σιώτου, τι ψηφίζετε;  
ΣΙΩΤΟΥ: Της Λαϊκής Συσπείρωσης.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κι εμείς Κατά, Πρόεδρε. Τούτουζας Δημήτρης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο, μισό λεπτό. Εσείς κ. Τούτουζα ψηφίζετε  κατά και στις δύο προτάσεις. 
Δεν ψηφίζετε του κ. Ρεκλείτη. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κατά και στις δύο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά και στις δύο. Εσείς κα Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Υπέρ στην πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, επίσης καταψηφίζουμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής και 
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υπερψηφίζουμε την πρόταση του κ. Ρεκλείτη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Εσείς με τον κ. Καραγιάννη εννοείτε, κ. Κανάκη, σωστά;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ακριβώς. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και η κα Χαμηλοθώρη, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κι εσείς κα Χαμηλοθώρη υπερψηφίζετε του κ. Ρεκλείτη με την κα Σιώτου, σωστά; 
Ωραία.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πρόεδρε, κι εμείς όλοι, ε; Κι εμείς κατά, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται, κ. Ρεμούνδο, εντάξει.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, δεν είμαι ο Ρεμούνδος. Ο Ανυφαντής είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, εσείς κ. Ανυφαντή... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ο,τι έχει πει ο κ. Τούτουζας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς ψηφίζετε κατά σε όλα, σωστά;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, επειδή δεν το είπατε. Ναι, σωστά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται, εντάξει. Αρα.... 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κι εγώ ό,τι είπε ο κ. Τούτουζας, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πολύ ωραία. Αρα, και ο κ. Αυγερινός.  
 Λοιπόν, ανακοινώνω ψηφοφορία: Υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν όλοι. 
Υπέρ της πρότασης του κ. Ρεκλείτη ψήφισε ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος, η κα Σιώτου, η κα 
Χαμηλοθώρη, ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης. Υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής ψήφισαν 
οι υπόλοιποι Δημοτικοί Σύμβουλοι. Ναι, είπα όσοι είναι οι υπόλοιποι. Και κατά των δύο προτάσεων 
ψήφισε ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, η κα Ρετσινιά και ο κ. Αυγερινός.  
 Πέρασε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής κατά πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός συντελεστή φόρου ηλεκτροδοτούμενων χώρων (Δημοτικού Φόρου), για το 
έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Προτείνεται και για το έτος 2021 ο συντελεστής φόρου 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων να διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα όπως 0,25 για κάθε τετραγωνικό μέτρο 
φωτιζόμενης επιφάνειας στεγασμένου χώρου, 0,13 ευρώ για κάθε τετραγωνικό μέτρο φωτιζόμενης 
επιφάνειας μη στεγασμένου χώρου. 
 Διατηρούμε επίσης την αύξηση του 15% που είχε αρχικά αποφασιστεί το 2017, προκειμένου 
αυτό το επιπλέον ποσό το οποίο παίρνουμε από αυτή την αύξηση να διατίθεται αποκλειστικά για την 
ενίσχυση των κονδυλίων για την κάλυψη των λειτουργικών δαπανών των σχολείων μας. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θα ήθελα, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, εμείς όσο διατηρείτε την αύξηση του 25%, του 15%, δεν μπορούμε να 
υπερψηφίσουμε. Οι δημότες έχουν φορολογηθεί για την Παιδεία και για τα σχολεία. 70-80 χιλιάρικα 
που μαζεύετε από αυτό το φόρο δεν θεωρούμε ότι λείπουν από το ταμείο του Δήμου για να καλύψετε 
τις λειτουργικές δαπάνες των σχολείων. Οπότε, όσο εξυπηρετείται η αντίληψη που έχετε για την 
φορολόγηση των υπηρεσιών προς τους δημότες εμείς δεν συμφωνούμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά και Σιώτου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κατά Τούτουζας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κατά, Ρετσινιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Αλλη διαφοροποίηση υπάρχει; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κατά κι εμείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Κατά, Αυγερινός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό εμείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ανακοινώσω αποτέλεσμα.  
 Πέρασε η πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Κατά ψήφισε ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, η κα 
Ρετσινιά, ο κ. Αυγερινός, η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Ρεμούνδος και Ρεκλείτης.  
 
 
 ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός συντελεστή ΤΑΠ (Τέλους Ακίνητης Περιουσίας), για το έτος 2021.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, το συγκεκριμένο Τέλος Ακίνητης Περιουσίας θέλω να τονίσω ότι 
επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του Δημοτικού 
Συμβουλίου.   
 Εμείς επιμένουμε και μένουμε στην άποψη ότι πρέπει να μείνουν ίδια τα επίπεδα του ΤΑΠ για 
το 2021, δηλαδή να ισχύσει ο συντελεστής 0,35 τοις χιλίοις για τα εντός και τα εκτός εγκεκριμένου 
σχεδίου πόλεως ακίνητα.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ. Ερωτήσεις; 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θέλω ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εφόσον ο νόμος επιβάλλει υποχρεωτικά το νόμο γιατί το ψηφίζουμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Σε ποιο θέμα είμαστε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στον καθορισμό συντελεστή ΤΑΠ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ποιος είπε ότι επιβάλλεται από το νόμο; Εχουμε περιθώριο να ρυθμίσουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Ο κ. Τούτουζας είπε, εφόσον, λέει, είναι κάτι που είναι θεσμικό και επιβάλλεται 
από το νόμο, γιατί έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, θα πάρει την απάντηση. Το άκουσα πολύ καλά τι είπε ο κ. Τούτουζας. Και λέω, 
ποιος είπε ότι ο νόμος επιβάλλει να είναι ντε και καλά 0,35; Ο νόμος, αν θυμάμαι καλά, λέει από 0,25 
μέχρι 0,35. Εχει ένα περιθώριο, εν πάση περιπτώσει. Εμείς βάζουμε το 0,35 το οποίο το βάζουμε εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια και το βάζει και η πλειοψηφία των Δήμων.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, στην εισήγησή μου είπα ότι επιβάλλεται να υπάρχει το 
συγκεκριμένο τέλος ακίνητης περιουσίας. Οχι το ποσοστό και το ποσό, καταλάβατε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Βεβαίως επιβάλλεται γιατί είναι σε όλους τους Δήμους. Δεν είναι κάτι που .... 
το ΤΑΠ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ακριβώς, ακριβώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερώτηση άλλη; Οχι. Τοποθέτηση;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θα ήθελα το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός του κ. Τούτουζα, κάποια άλλη τοποθέτηση; Ο κ. Κανάκης μετά τον κ. Τούτουζα. 
Αλλος; Οχι.   
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 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Την ερώτηση που έκανα και την απάντησε ο Δήμαρχος σωστά, ήταν γιατί η κα  
Τσικρικώνη είπε ότι επιβάλλεται από το νόμο και γι' αυτό έκανα την εξής ερώτηση, γιατί λέω, εφόσον 
δεν χρειάζεται το Δημοτικό Συμβούλιο γιατί ψηφίζουμε; 
 Εμείς σαν παράταξη θα ψηφίσουμε όπως και πέρσι και συνέχεια και φέτος κατά, γιατί θέλουμε 
να μειωθεί στο ελάχιστο που μπορεί να μειωθεί, στο 0,25. Οπότε, είμαστε κατά της πρότασης της 
Δημοτικής Αρχής.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόεδρε, μάλλον ο κ. Τούτουζας δεν κατάλαβε για άλλη μία φορά αυτό το οποίο 
είπα. Εγώ είπα ότι το τέλος επιβάλλεται, όχι το ποσό. Είμαστε υποχρεωμένοι να επιβάλλουμε τέλος. 
Οχι ποιο είναι το ποσό. Γι' αυτό εξάλλου ήρθε και στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να ορίσουμε το ποσό 
και το ποσοστό του τέλους αυτού.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά. Εντάξει, κάποιος δεν κατάλαβε κάτι. Οκέι, ωραία.  
 Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω καταρχήν ότι υπήρχε μια ατυχής διατύπωση γιατί κι εγώ κατάλαβα το ίδιο πράγμα 
με τον κ. Τούτουζα. Το διευκρίνισε ο Δήμαρχος, το διευκρίνισε η Αντιδήμαρχος, οπότε είναι λήξαν 
αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Θέλετε κάτι άλλο εσείς κ. Κανάκη; κ. Κανάκη, μισό λεπτό. Η σύνδεσή 
σας λίγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εμείς θα  καταψηφίσουμε. Νομίζω ότι ... ένα δευτερόλεπτο, όπως ξέρετε δεν μιλάω 
ιδιαίτερα. Παρακολουθώ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, παρακαλώ, παρακαλώ. Με την ησυχία σας, παρακαλώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: (πρόβλημα σύνδεσης, δεν ακούγεται) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  κ. Κανάκη, θέλετε να πείτε κάτι; Γιατί δεν σας ακούω. κ. Κανάκη, ολοκληρώσατε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Είπα και γι' αυτό είπα και ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εντάξει, οκέι. Συγγνώμη, δεν κατάλαβα εγώ. Εντάξει, οκέι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ συγγνώμη, είχε κοπεί η σύνδεση. Με συγχωρείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, εντάξει.  
 Ψηφοφορία. Διαφοροποιείται κάποιος άλλος;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε. Ρεκλείτης, Ρεμούνδος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Κανάκης με τον κ. Καραγιάννη είναι κατά. Εσείς κ. Τούτουζα, 
επαναλαμβάνετε λίγο την ψήφο σας;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είπαμε όλη η παράταξη κατά της εισηγήσεως της Δημοτικής Αρχής. Η κα Τσικρικώνη 
... απλώς, πάντα πρέπει να ειρωνεύεται αυτά που η ίδια είπε, μετά ... μπερδεύτηκε, αλλά στα live 
αυτά συμβαίνουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, συμβαίνουν αυτά σε μια τηλεδιάσκεψη. Δεν γίνονται... χάνεται το σήμα, 
μπορεί να δημιουργηθεί... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, επί προσωπικού. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, δεν ξέρω ποιο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Τσικρικώνη, ναι. Παρακαλώ, το λόγο.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν ξέρω τι έχει ο κ. Τούτουζας μαζί μου, εγώ κάνω απλά τη δουλειά μου. Εχω εδώ 
γραμμένα αυτά τα οποία έχω πει και δεν ξεφεύγουν καθόλου. Είπα το εξής: το τέλος ακίνητης 
περουσίας επιβάλλεται υποχρεωτικά από το νόμο και δεν αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Το τέλος ακίνητης περιουσίας επιβάλλεται, όχι το ποσό και ο συντελεστής σε 
ποιο βαθμό θα είναι. Πρέπει να καταλαβαίνουμε τι λέμε. Και αν ο κ. Τούτουζας έχει προσωπικά μου 
μαζί παρακαλώ πολύ...  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Και ο κ. Κανάκης μπερδεύτηκε, κα Τσικρικώνη. Και ο κ. Κανάκης μπερδεύτηκε.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ, κ. Τούτουζα!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ωραία. Αρα, για το 11ο θέμα ανακοινώνω αποτέλεσμα.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Λευκό ψήφισαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ρεμούνδος, 
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Ρεκλείτης. Κατά ψήφισε ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός, η κα Ρετσινιά, ο κ. Κανάκης, 
ο κ. Καραγιάννης, η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη. Σωστά; Ξέχασα κάποιον;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Θέλετε, έτσι, δειγματοληπτικά, αφού έχει περάσει και τόση ώρα από το να 
ακούγονται τα κατά, να ακούσουμε και λίγο τις φωνές των δημοτικών συμβούλων να πουν τα υπέρ; 
Ετσι, να δούμε και ποιοι είναι μέσα; Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το κάνουμε στην επόμενη ψηφοφορία.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ακριβώς, ακριβώς. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ολοι οι δημοτικοί σύμβουλοι πάντως, κ. Ανυφαντή, θα σας το πω αυτό. Θα το 
κάνω σε μια ψηφοφορία, όμως αυτό το θέμα επειδή η πλειοψηφία έχει πιο πολλές ψήφους, είναι πολύ 
δύσκολο από την τηλεδιάσκεψη, αλλά εφόσον βλέπω ότι είναι ολοι μέσα, εγώ θα το κάνω μία φορά, 
αλλά μέχρι το βράδυ δεν είναι ο ενδεδειγμένος τρόπος αυτός διότι θα καθυστερούμε πάρα, μα πάρα 
πολύ.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. Δεν είπα, δειγματοληπτικά είπα. Το δειγματοληπτικά σημαίνει 
μία φορά. Δεν είπα να το κάνετε όλο το βράδυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα το κάνω στην επόμενη.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Γιατί ξέρετε κάτι; Επρεπε να το είχατε κάνει στην ψηφοφορία των τελών, γιατί 
υπήρχαν τρεις προτάσεις, για να δούμε τις πλειοψηφίες. Εκεί έπρεπε να είχατε πει, για να δούμε πόσοι 
ήταν παρόντες και αν πέρναγε, με τι πλειοψηφία πέρασε η προταση της Δημοτικής Αρχής. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, καταρχάς να ξέρετε ότι επειδή είμαι πολύ δημοκρατικός πρόεδρος και επειδή 
και ο Δήμαρχος είναι δημοκρατικός, ενδέχεται η πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης να μην έπρεπε καν 
να μπει σε ψηφοφορία. Ασχέτως αν μπήκε και δεν πέρασε, διότι υπάρχουν κάποιοι ενδοιασμοί,τους 
οποίους και κοίταζα που σας έλεγα, και θα τα καταθέσω και στα πρακτικά. 
 Σε κάθε περίπτωση όμως, μπορώ να την ξαναβάλω την ψηφοφορία και να την βάλω και χωρίς 
την πρόταση και θα δείτε ότι πάλι η συγκεκριμένη πρόταση της Δημοτικής Αρχής θα περάσει με την 
πλειοψηφία.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Προφανώς και δεν αμφιβάλλω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε να την ξαναφέρω, δεν έχω πρόβλημα.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Προφανώς και δεν αμφιβάλλω, απλώς λέω ότι όταν υπάρχουν τρεις προτάσεις καλό 
είναι να ακούγεται και πόσοι είναι, πόσοι ψηφίζουν και πόσο παίρνει κάθε πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχάς, κ. Ανυφαντή, ο συνδυασμός σας δεν είχε πρόταση. Ηταν κατά.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, σωστά. Δεν διαφωνούμε σ' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ειναι πρόταση αυτό. Το κατά σε όλα είναι κατά. Πρόταση είναι όπως έχετε φέρει 
άλλες φορές κάποιες προτάσεις, τις έχετε καταθέσει και ειναι προτάσεις. Το κατά δεν ειναι πρόταση. 
Αρα, είχαμε δύο προτάσεις.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μάλιστα. Είναι ψήφος όμως το κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έτσι.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Χαίρω πολύ. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, πάω και στο επόμενο θέμα και θα κάνουμε και μια δειγματοληπτική 
ψηφοφορία για την απόδειξη των παρευρισκομένων.  
 
 
 ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός τελών διαφήμισης, για το έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, στην εισήγηση η οποία έχει αποσταλεί στους συναδέλφους, αναφέρει 
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αναλυτικά ποιες κατηγορίες διαφημίσεων υπάρχουν. Σε ό,τι αφορά τον Δήμο μας λέει για κατηγορία 
Α, Β, Γ κ.λπ. και υποκατηγορίες αυτών. Για την οικονομία του χρόνου να μην τα αναφέρουμε.  
 Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι ο Δήμος μπορεί να εισπράξει τέλη διαφήμισης μόνο από δύο 
κατηγορίες, την κατηγορία Α και την κατηγορία Β, παραμένει στα ίδια επίπεδα με το 2020, είναι 
καθαρά τυπικό. Για τις διαφημίσεις της κατηγορίας Α 1,23 ευρώ/τ.μ. εβδομαδιαίως και για τις 
διαφημίσεις της κατηγορίας Β λαμβάνοντας υπόψη ότι, τέλος πάντων κ.λπ., αυτές οι διαφημίσεις που 
γίνονται με ηλεκτρονικές εφημερίδες 250 ευρώ ετησίως το τετραγωνικό μέτρο και για τις φωτεινές σε 
οποιουσδήποτε άλλους χώρους 101 ευρώ/τ.μ. ετησίως.  
 Να μην αναφερθώ αναλυτικά και σας κουράζω όλους και... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είναι, κα Τσικρικώνη, ειναι γνωστά αυτά, εντάξει. Είναι γνωστά.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είναι και καθαρά τυπικό, δεν έχουμε διαφημίσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάνω την ψηφοφορία ή θέλει κάποιος ερωτήσεις, τοποθετήσεις; Ωραία, να κάνω την 
ψηφοφορία. 
 Οικονόμου, τον βλέπετε όλοι νομίζω.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι. Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Οι νέες τεχνολογίες είναι καλές, σημαντικές, αλλά άλλη 
χάρη έχει η δια ζώσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, δεν το συζητάμε, συμφωνώ απόλυτα. Ωραία. Υπέρ. Αθανασάκου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Καλησπέρα σας. Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουκής υπέρ. Παρίση. Η κα Παρίση; Την βλέπω συνδεδεμένη, καλά, μπορεί στο τέλος 
της συνεδρίασης, να έχει κάποιο πρόσκαιρο θέμα σύνδεσης.  
 Υφαντής.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Παρών, εδώ. Υπέρ και κ. Ανυφαντή, εδώ είμαστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεντουζά. Την βλέπουμε κιόλας, μιλάει. Δεν έχει ανοίξει το μικρόφωνο. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ναι, και υπερψηφίζω όλα τα θέματα που έχουν περάσει μέχρι τώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είστε η κα Βεντουζά και σε φωτογραφία, σε πλήρη... στη συνεδρίαση, την 
παρακολουθείτε με πολλή προσοχή βλέπω.  
 Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ορκίζομαι πως ψηφίζω ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κούτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Χατζής έχει δηλώσει και μάλιστα θέλω να πω ότι ο κ. Χατζής απουσιάζει 
διότι σήμερα συνέπεσε με το  Δημοτικό Συμβούλιο συνεδρίαση στον Οργανισμό στον οποίο είναι και 
Πρόεδρος και έχει κάθε δικαιολογία να μην βρίσκεται κοντά μας.  
 Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Παρών και Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Υπέρ. Δεν φύγαμε, εδώ είμαστε και την παρακολουθούμε τη συνεδρίαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Σιαμάνη. Ο κ. Βαλυράκης έχει γνωστοποιήσει στο Προεδρείο την απουσία 
του. Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Εγώ δεν είμαι στο Χολαργό, ψηφίζω υπέρ, είμαι στον Ασπρόπυργο όμως, πειράζει; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πού είστε;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Στον Ασπρόπυργο, πειράζει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, εντάξει.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αλλά ψηφίζω υπέρ. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Νικάκη. Ελα, Βίκυ, άνοιξε το μικρόφωνο. 
ΝΙΚΑΚΗ: Καλησπέρα. Λέω κι εγώ ψηφίζω υπέρ στο θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα. Η κα Δημητριάδου είναι δίπλα μου, την έχετε δει. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Κι εγώ υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Τσικρικώνη έχει εισηγηθεί όλα τα θέματα, είναι κι αυτή δίπλα μου.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, ναι, κ. Πρόεδρε. Υπέρ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρουφογάλη;  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Καλησπέρα σε όλους. Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Πολύδωρας είναι εδώ δίπλα μου.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Υπέρ, υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τούτουζα;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είμαστε σύμφωνοι με την εισήγηση της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, υπέρ. κ. Υφαντή, το Ναι σε όλα είναι καλό να ακούγεται πολλές φορές, 
ήταν και τα μνημόνια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Δεμέστιχας έχει ενημερώσει για την απουσία του. Ο κ. Αυγερινός είναι εδώ 
κοντά μας. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά το ίδιο. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Υπέρ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Υπέρ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ, υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, πάμε για ομοφωνία βλέπω. Η κα Χαμηλοθώρη είναι εδώ. Υπέρ;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας είναι απών. Ο κ. Στάικος και ο κ. Ρίζος είναι εδώ πέρα, αλλά μικροφωνίζουν 
τα ακούτε. Είναι υπέρ και οι δύο. Ο κ. Ρεκλείτης;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Ο κ. Ρεμούνδος;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και ο κ. Ζήκας είναι απών.  
 Το θέμα πέρασε, προχωράμε στο επόμενο θέμα.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ποιος είναι τώρα;  
ΓΚΟΥΜΑ: Η Κατερίνα Γκούμα. Να σημειώσω ότι και εγώ και η Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου 
είμαστε παρούσες, παρακολουθούμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, αφού ψηφίσατε και στα προηγούμενα. Βεβαίως, βεβαίως. Καλά κάνατε και 
κάνατε τη διευκρίνιση αυτή.  
ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός τέλους για παραχώρηση άδειας χρήσης Δημοτικών και Κοινοχρήστων Χώρων 
για τηλεοπτικούς-κινηματογραφικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, για το έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό είναι ένα τυπικό θέμα που το ψηφίζουμε κάθε φορά. Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν αλλάζει τίποτα από την εισήγησή μας την περσινή. Συγκεκριμένα προτείνεται για 
το 2021 να ισχύσουν τα ακόλουθα: 
 1) Οι χώροι οι οποίοι δύνανται να χρησιμοποιούνται για τον ανωτέρω σκοπό να είναι μόνο 
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δημοτικοί και κοινόχρηστοι χώροι, π.χ. κτίρια, άλση, πλατείες, πάρκα, κοιμητήρια κ.λπ..  
2) Η παραχώρηση να γίνεται για τηλεοπτικές, κινηματογραφικές και ή διαφημιστικές λήψεις.  
3) Να απαλλάσσονται από την επιβολή του τέλους οι μαθητές σχολείων, σπουδαστές, 

φοιτητές εκπαιδευτικών ιδρυμάτων οι οποίοι επιθυμούν να πραγματοποιήσουν γυρίσματα στα πλαίσια 
εκπόνησης σχετικής εργασίας σύμφωνα με βεβαίωση του διευθυντή ή του αρμόδιου εκπαιδευτικού 
του σχολείου ή του ιδρύματος και  

4) το τέλος να οριστεί στα 3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο με ελάχιστη κάλυψη τα 100 τ.μ. ανά 
ημέρα γυρίσματος.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.  

Τοποθετήσεις;  
Ψηφοφορία.  

 Ομόφωνα;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε. Ρεκλείτης, Ρεμούνδος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  

Αλλη διαφοροποίηση κάποια;  
Οχι, ε; Ωραία.  
Το θέμα 13ο πέρασε κατά πλειοψηφία.  

 
 
 ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός τέλους επί των ακαθαρίστων εσόδων των κέντρων διασκέδασης, εστιατορίων 
και συναφών καταστημάτων, για το έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη. Η κα Τσικρικώνη;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν ακουγόμουνα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πάμε, πάμε. Οχι, πάμε. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Προτείνεται για το 2021 τα ίδια με το 2020, να οριστεί τέλος σε ποσοστό 0,5% επί 
των ακαθαρίστων εσόδων των κάθε είδους μορφής και ονομασίας καταστημάτων στα οποία 
πωλούνται για κατανάλωση εντός του καταστήματος ή σε πακέτο φαγητά, ποτά, καφές, αναψυκτικά, 
γαλακτοκομικά προϊόντα και γλυκίσματα. 
 2. Των οργανωμένων τμημάτων ετοίμων φαγητών των σούπερ μάρκετς, των ζυθοπωλείων και 
μπαρ ανεξαρτήτως ιδιαίτερης ονομασίας και κατηγορίας και των καντινών. 
 Είναι η ίδια εισήγηση με πέρυσι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εχω εγώ μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης έχει το λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κα Τσικρικώνη, πέρσι σας είχαμε κάνει την ίδια ερώτηση.  

Είχατε πει ότι θα το κοιτάξετε και θα μας απαντήσετε, θα το λάβετε υπόψη σας τέλος πάντων 
στη φετινή εισήγηση. Ο νόμος ο συγκεκριμένος προβλέπει 0,5% για τα πακέτα αυτά που αναφέρατε 
και 1% για τα μεγάλα κέντρα που έχουν ζωντανή μουσική και τα σχετικά.  
 Ερωτώ, λοιπόν. Κάνατε τον έλεγχο που είχατε υποσχεθεί ότι θα κάνετε βάσει του κωδικού 
αριθμού δραστηριότητας, ότι δεν υπάρχουν τέτοια κέντρα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, αν και δεν μπόρεσα να ακούσω καλά τον κ. Ρεκλείτη, να το κοιτάξει λίγο 
με τη σύνδεση γιατί κάνει κάτι διακοπές, αλλά αν κατάλαβα καλά μιλάει για το 1% σε μεγαλύτερα... 
Αυτό νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε αυτής της κατηγορίας καταστήματα. Είναι κυρίως καταστήματα 
διασκέδασης, μπουζούκια κ.λπ. Εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο για να επιβάλλουμε αυτό το ποσοστό.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Να επαναλάβω, κ. Πρόεδρε; Γιατί δεν ρώτησα ακριβώς αυτό.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Α, μπορεί γιατί δεν σας άκουσα καλά. Εκανε διακοπές. 
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Είχατε πει στην περσινή συνεδρίαση στην εισήγησή σας ότι θα ερευνούσατε, σας 
είχαμε κάνει την ίδια ερώτηση, εάν υπάρχουν βάσει Κωδικού Αριθμού Δραστηριότητας από τα αρχεία 
του Δήμου, από τις άδειες που έχει δώσει, κάποια τέτοια που εμπίπτουν στο 1%. Ρωτάω αν το κάνατε 
και αν υπάρχουν.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Αυτό, κατάλαβα κάτι παρόμοιο, αλλά η απάντησή μου νομίζω ότι η προηγούμενη 
καλύπτει αυτό που λέτε εσείς πιο συγκεκριμένα τώρα. Οντως, έχει γίνει αυτή η έρευνα, δεν υπάρχουν 
στο Δήμο μας τέτοια καταστήματα, έχουμε κοιτάξει το Τμήμα Αδειοδοτήσεων κ.λπ., και δεν υπάρχουν 
καταστήματα αυτής της κατηγορίας που να επιδέχονται ποσοστό τέλους 1%.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις άλλες; Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία. 
 Ποιοι διαφοροποιούνται;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λευκό Ρεκλείτης, Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη άποψη; Οχι.  
 Το θέμα 14ο πέρασε.  
 
 
 ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός τελών κατάληψης κοιν/στων χώρων, για το έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, είναι μεγάλη η εισήγηση, έχει δοθεί η εισήγηση σε όλους τους 
συναδέλφους αναλυτικά. Να μην σας κουράζω και αναφέρω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Για να βοηθήσω λίγο, κα Τσικρικώνη, έχετε δίκιο. Αυτό που λέει η κα 
Τσικρικώνη είναι ότι είναι οι τακτικές εισηγήσεις που έρχονται κάθε χρονιά για να αναπροσαρμόζουμε 
και να ... τα διάφορα τέλη. Οπότε... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά να τονίσω ότι δεν υπάρχει καμία διαφορά, θα μπορούσε να υπάρχει 
τροποποίηση ποσών, αλλά δεν υπάρχει κάποια διαφορά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό, σωστό. Ετσι ακριβώς. Εσείς μόνο να μας λέτε εάν υπάρχει διαφοροποίηση σε 
σχέση με το 2020. Πολύ σωστή η παρατήρησή σας.  
 Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να ρωτήσω εγώ κάτι, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Γενική ερώτηση. Τι θα ήταν αυτό, κα Τσικρικώνη, το οποίο θα διαφοροποιούσε την 
εισήγηση; Θέλω να πω δηλαδή, πότε θα άλλαζαν οι συντελεστές; Εάν συνέβαινε τι; Δεν διαφωνώ, 
καλώς κάνετε, αλλά για να θυμηθούμε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι και ένα πολιτικό όργανο. Τι θα 
ήταν αυτό που θα επηρέαζε και θα σας έκανε σαν Δημοτική Αρχή να είναι μικρότερο ή μεγαλύτερο;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απ' όσο καταλαβαίνω το ερώτημά σας, θα ήταν μια διαφορετική αντιμετώπιση, πιο 
εισπρακτική. Θα θέλαμε να έχουμε περισσότερα έσοδα, να εισπράξουμε περισσότερα. Εμείς δεν 
είμαστε σ' αυτη τη λογική. Κοιτάμε να είμαστε ζωντανοί, να μπορούμε να εισπράττουμε τόσα όσα 
χρειάζεται ο Δήμος προκειμένου να ειναι ζωντανός και να μπορεί να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις 
του και να μην κατηγορηθεί αύριο μεθαύριο για διαφύγοντα κέρδη. Δεν έχουμε πολιτική εισπρακτική, 
ούτως ώστε να προβούμε σε αυξήσεις ή οτιδήποτε άλλο. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, το καταλαβαινω και δεν αφήνω καμία μομφή, αλίμονο. Το γεγονός, πάλι ρωτάω 
γενικά για να έχω και μια εικόνα λίγο το πώς το λειτουργείτε, το γεγονός ότι προβλέπεται μια 
τεράστια ύφεση, η οποία θα επηρεάσει πάρα πολύ και επαγγελματίες και ανθρώπους που ζουν στην 
πόλη, επηρεάζει στη λογική ότι θα μπορούσε να υπήρχαν μειώσεις οι οποίες θα διευκόλυναν 
επαγγελματίες ή ανθρώπους που κάνουν δουλειά στην πόλη μας;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μήπως θέλει να τοποθετηθεί και ο Δήμαρχος πάνω σ' αυτό, γιατί είναι μια γενικότερη 
πολιτική. Εγώ ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών θέλω να πω ότι ήδη ο Δήμος λόγω των προβλημάτων τα 
οποία έχουν προκύψει από τον Covid κ.λπ., έχει προβεί σε αποφάσεις και έχει μειώσει ή έχει 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 16η  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  47 

απαλλάξει εντελώς επιχειρήσεις οι οποίες μείνανε κλειστές λόγω Covid, δεν εισπράττει ο Δήμος ενοίκια 
από κάποια ακίνητα τα οποία είχε και νοίκιαζε σε επιχειρηματίες οι οποίοι επλήγησαν από τον Covid 
κ.λπ.  

Εχουμε προβεί σε τέτοιες ενέργειες. Ομως, σαν μια συνολική απόφαση που να αφορά τα τέλη, 
που είναι μια συνολική απόφαση είσπραξης εσόδων, σ' αυτό δεν μπορούμε να προβούμε ιδιαίτερα. 
Απλά, δεν προχωράμε σε μία αύξηση.  

Τις ιδιαίτερες κατηγορίες που πρέπει να προσέξουμε, τις προσέχουμε. Και κάθε φορά είμαστε 
ανοιχτοί σε οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει.  
 Δεν ξέρω αν θέλει και ο Δήμαρχος να με καλύψει περισσότερο σ' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν νομίζω, κα Τσικρικώνη, ότι είναι  θέμα να σας καλύψω. Το είπατε πάρα πολύ 
σωστά. Ετσι κι αλλιώς νομίζω στο συγκεκριμένο θέμα περιλαμβάνει, εάν θα προσέξετε, επιχειρήσεις οι 
οποίες δεν έχουν ιδιαίτερη μείωση του τζίρου τους αν θέλετε λόγω του Covid. Δηλαδή, τα περίπτερα 
ίσα ίσα, νομίζω ότι κινηθήκανε πάρα πολύ καλά κατά την περίοδο του Covid γιατί όλοι πηγαίναμε εκεί 
γιατί ήταν κλειστά μαγαζιά.  

Εδώ ακόμη κι επειδή κλείνουν 12 η ώρα πηγαίνανε και παίρνανε από εκεί ποτά, οπότε... Από 
'κει και πέρα μετά για τα χριστουγεννιάτικα δέντρα, νομίζω ότι είναι ένα ποσό το οποίο το έχουμε 
τσεκάρει ότι έρχονται κάποιοι μόνον άνθρωποι και νοικιάζουν το συγκεκριμένο χώρο για να πουλάνε 
χριστουγεννιάτικα δέντρα, άρα φαίνεται οτι υπάρχει ζήτηση.  
 Για τα λουλούδια πάλι που λέμε ή για την ανοικοδόμηση για τα πεζοδρόμια που λέμε για τα 
κοντέινερ στα 30 ευρώ εβδομαδιαίως. Νομίζω είναι μια πολύ λογική τιμή κάποιος που κάνει μια 
καινούρια πολυκατοικία δεν έχει επηρεαστεί πάλι από τον Covid, δεν έχουν πέσει ακόμα οι τιμές των 
ακινήτων.  
 Δεν βλέπω, κ. Κανάκη, κάτι το οποίο θα μας άλλαζε και θα έπρεπε ενδεχομένως να 
διορθώσουμε ή να μειώσουμε. Για παράδειγμα, το πανηγύρι της Φανερωμένης φέτος δεν έγινε. Αρα, 
ό,τι τιμή και να είχαμε βάλει εμείς δεν το κάναμε καθόλου, γιατί δεν το επιτρέπανε οι συνθήκες. Αρα, 
πολλές από τις παραχωρήσεις που γίνονται, μπορεί να μην γίνουν καθόλου ή μπορεί να γίνουν 
δωρεάν.  

Δηλαδή εμείς βάζουμε τώρα κάποιες παραχωρήσεις για κοινόχρηστους χώρους για ανάπτυξη 
τραπεζοκαθισμάτων, μπορεί αν συνεχιστεί αυτή η κατάσταση να συνεχίσουμε να τα δίνουμε δωρεάν 
στον κόσμο, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, νομίζω το καλύψαμε το θέμα.  

Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Οχι. Ψηφοφορία.  
 Ποιοι διαφοροποιούνται;  

Το θέμα πέρασε ομόφωνα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. 
 
Μείωση Δημοτικών Τελών σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (μονογονεϊκές, τρίτεκνες και 
πολύτεκνες οικογένειες, άπορους, Α.μ.Ε.Α., μακροχρόνια άνεργους), για το έτος 2021. 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. Υπάρχει διαφοροποίηση, κα Τσικρικώνη, από το 2020; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, κατά βάση είναι ίδια, όμως υπάρχουν κάποιες μικρές αλλαγές τις οποίες 
αν θέλετε, υπάρχουν και έχουν καταγραφεί στις εισηγήσεις οι οποίες έχουν σταλεί. Αν θέλετε να πω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε τις. Είναι καλό νομίζω, ναι. Πείτε τις.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Στις μονογονεϊκές οικογένειες εκεί που λέμε ίσχυε μέχρι τώρα έως 12.000 ευρώ 
εισόδημα πλήρης απαλλαγή και λέγαμε έως 24.000 μείωση 50%. Εδώ προσθέσαμε το ποσό του 
εισοδήματος προσαυξάνεται 10% για κάθε επιπλέον τέκνο πλέον του πρώτου. Μπήκε αυτή η 
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προσθήκη δηλαδή. 
 Στους τρίτεκνους είχαμε ότι ως 36.000 ευρώ εισόδημα μείωση 50%, προσθέσαμε ότι έως 
18.000 πλήρης απαλλαγή. Δηλαδή έχουμε έως 18.000 πλήρης απαλλαγή, που δεν υπήρχε πριν και ως 
36.000 ευρώ μείωση 50%. 
 Στους πολύτεκνους έχουμε έως 21.000 ευρώ πλήρη απαλλαγή, έως 42.000 ευρώ μείωση 50%. 
Προσθέσαμε δηλαδή το 21.000 πλήρη απαλλαγή.  
 Αποροι. Στους απόρους είχαμε άτομα των οποίων το συνολικό οικογενειακό εισόδημα για το 
έτος 2019, το οποίο δηλώθηκε και εκκαθαρίστηκε το 2020, ήταν έως 6.000 ευρώ και προσθέτουμε 
προσαυξανόμενο κατά 10% για κάθε προστατευόμενο μέλος. Κάναμε αυτή την προσθήκη.  
 Επίσης, αν δεν μου ξεφεύγει και κάτι, είχαμε επίσης στις οικογένειες που έχουν ένα 
τουλάχιστον μέλος με αναπηρία έως 67% είχαμε πει πέρσι ως 18.000 εισόδημα μείωση, τώρα 
προσθέσαμε ως 12.000 πλήρη απαλλαγή.  
 Αυτά πρόχειρα έτσι μπορώ να εντοπίσω, δεν ξέρω αν μου ξεφεύγει κάτι. Μικρές προσθήκες 
έχουμε βάλει προς όφελος των ανθρώπων αυτών.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. κ. Ρεκλείτη, θέλετε το λόγο, που έχετε κατεβάσει και πρόταση;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάποιος άλλος που θέλει το λόγο πριν τον κ. Ρεκλείτη, από τους επικεφαλής; κ. 
Κανάκη, έχετε το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Χωρίς να διαφωνώ επί της ουσίας και πέρυσι είχα πει ότι μάλλον είναι ικανοποιητικά, 
απλά το αναφέρω κυρίως σε σχέση με αυτά που θα έρθουν, ότι θα ήταν καλό να έχουμε, και την 
οποία δεν την έχω δει εγώ, μπορεί εγώ να φταίω γιατί δεν έχω ρωτήσει, να έχουμε μια πλήρη 
αποτίμησή της. Ξέρετε, υπάρχει μια ρευστότητα στην κατάσταση στον Χολαργό και κατά κύριο λόγο 
στον Χολαργό, αλλά υποθέτω και στον Παπάγο. Δηλαδή θα δούμε μέσα στην επόμενη χρονιά, αυτό 
που θα γίνει και σε άλλους Δήμους, συνενώσεις οικογενειών. Τι εννοώ. Οτι πολλές φορές οικογένειες 
που έχουν ένα πρόβλημα θα επιστρέφουν να μένουν στα πατρικά τους σπίτια ή άνθρωποι θα 
μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της χρονιάς το εισόδημά τους γιατί κάποιοι για παράδειγμα θα 
χάσουν τη δουλειά τους δυστυχώς κατά τη διάρκεια των επόμενων μηνών.  
 Αρα, εκείνο που θα ήθελα, δεν ξέρω, μπορεί και να γίνεται, αλλά το βάζω περισσότερο σαν 
σκέψη και σαν προβληματισμό στην κα Τσικρικώνη, είναι μια συνεχή επαφή με τις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες, ώστε οι Κοινωνικές Υπηρεσίες με κάποιο τρόπο να καταγράφουν αυτή τη μεταβολή, ώστε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε και βεβαίως η Δημοτική Αρχή κατά κύριο λόγο, αλλά και όλοι 
εμείς οι υπόλοιποι, εικόνα του πώς μεταβάλλεται η κατάσταση.  
 Καταλαβαίνω ότι στην αρχή της χρονιάς πρέπει να παίρνει κανένας αποφάσεις, δεν θα είχα 
διαφωνία σ' αυτό, αλλά θα ήταν καλό να ξέρουμε κάθε φορά, αν θέλετε κάθε τρεις μήνες, κάθε έξι 
μήνες, πώς μεταβάλλεται αυτή η κατάσταση, ώστε να μπορούμε να προλαμβάνουμε.  
 Το λέω αυτό χωρίς να διαφωνώ σε αυτά που είπε πριν και η κα Τσικρικώνη και ο κ. Δήμαρχος, 
ότι πρέπει κανένας να βλέπει και λίγο παραπέρα και να προβλέπει στις αποφάσεις του μια κατάσταση 
η οποία μπορεί να έρθει. Αυτό το βάζω περισσότερο σαν προβληματισμό, χωρίς να διαφοροποιεί κάτι 
σε σχέση με την ψήφο μας.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Θέλει κάποιος άλλος τοποθέτηση, διευκρίνιση; Ωραία, δίνω το λόγο 
στον κ. Ρεκλείτη.  
ΣΙΩΤΟΥ: Τοποθέτηση, τοποθέτηση είπατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεκλείτη, συγγνώμη. Θέλει και η κα Σιώτου.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς θα την κάνετε, κ. Ρεμούνδο, ή θα κάνετε και οι δύο; Ωραία, και τον κ. Ρεμούνδο. 
Εντάξει, οκέι. Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μ' ακούτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε αλλά δεν σας βλέπουμε.  
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ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, δεν ανοίγει το βίντεο. Τέλος πάντων, δεν πειράζει. Α, άνοιξε.  
 Λοιπόν, παρατηρήσαμε ότι όντως τα νούμερα που φέρατε πέρσι για την άσκηση κοινωνικής 
πολιτικής καταλάβατε ότι ήταν λίγο άλλα αντί άλλων, το θυμάστε, με τους τόκους, με το ύψος 
ΕΝΦΙΑ, με τα νούμερα απαλλαγών. Φέτος ήρθατε πιο κοντά σ' αυτά που είχατε αντιπροτείνει και 
καταθέσει. Και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να γίνεται διαβούλευση και προετοιμασία, γιατί καταλάβατε 
ότι και μπορούν να κοστολογηθούν ακριβώς και ότι υπάρχει κάποιο δίκαιο και σε όσα αντιπροτείναμε.  
 Η κοινωνική πολιτική του Δήμου μας ως προς τα τέλη καθαριότητας, είδαμε ότι ανέρχεται σε 
7.700 ευρώ. Αρα μας παίρνει να ανοίξουμε τη συζήτηση γύρω από το πόσο θα μπορούσαμε να 
απαλλάξουμε ή να ελαφρύνουμε κάποιους δημότες από τέλη. Μπορούμε να είμαστε πιο ελαστικοί και 
να προσφέρουμε πιο ανοιχτά κριτήρια κοινωνικής πολιτικής. Τώρα τα βρήκατε τα νούμερα. Με τόσο 
μικρή μείωση στα έσοδα του Δήμου από τις απαλλαγές θα μπορούσαμε π.χ., ένα παράδειγμα, 
αναφέρθηκε και η κα Τσικρικώνη, να ανεβάσουμε το νούμερο της απαλλαγής για τους απόρους από 
6.000 σε 9.000 ευρώ και η διαφορά να είναι κοστολογημένη και τελικά όπως είδαμε και ασήμαντη. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κύριος, θα πω τον κ. Ρεμούνδο για να κάνει ο κ. Ρεκλείτης μετά την 
πρόταση. 
 κ. Ρεμούνδο, το λόγο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Μπορώ να κάνω την πρόταση και να τοποθετηθεί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την, κάντε την. Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Γιατί δεν έχει και ιδιαίτερη ουσία να επεκταθούμε. 
 Το ζήτημα με τις εκπτώσεις στις ευπαθείς ομάδες δεν είναι ζήτημα αμειγώς οικονομικής 
πολιτικής. Είναι μια στοιχειώδης υποχρέωση που έχουν οι Δήμοι και μάλιστα υπάρχει και νομοθεσία γι' 
αυτό που προτρέπει να το κάνουν.  
 Στο Δήμο μας από τα απολογιστικά στοιχεία, παρ' όλη την κινδυνολογία στις προτάσεις που 
φέραμε πέρσι είναι ότι είναι 7.700 ευρώ το σύνολο των μειώσεων από τα όρια που βάλατε και 
αντιπαρέρχομαι από τώρα τοποθετήσεις που λένε ότι δεν το διαφημίσαμε καλά, δεν το ξέρανε οι 
δημότες, έτσι; Γιατί περίπου 100 συνδημότες μας, εκατό ας πούμε συνδέσεις της ΔΕΗ για να το πω 
έτσι μπακαλίστικα, κάνανε αίτηση και πήραν αυτή τη μείωση. 7.700 ευρώ.  
 Εμείς με αυτό που προτείνουμε, εγώ θα σας... παρότι έχετε στοιχεία να δείτε περίπου πόσοι 
μπορούν να ωφεληθούν, έχετε αυτούς που απευθύνονται στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, αυτούς που 
απευθύνονται στις δομές του Δήμου έχετε, ξέρετε έναν όγκο ανθρώπων που έχουν σοβαρά 
προβλήματα επιβίωσης, γιατί γι' αυτό μιλάμε, εμείς προτείνουμε αρκετά μεγάλα περιθώρια ορίων 
ώστε να μπορούν να ενταχθούν και άλλοι συνδημότες μας σ' αυτά τα μέτρα.  
Ακόμα και να πενταπλασιαστεί αν θέλετε το ποσό αυτών των ανθρώπων και των χρημάτων που θα 
επιβαρυνθεί ο Δήμος, ακόμα δηλαδή 500 άνθρωποι, 500 συνδέσεις ρεύματος, αν το πολλαπλασιάσω 
το 7.700Χ5 είναι 35.000 ευρώ. Δηλαδή, ειναι περίπου όσο το πλεόνασμα που προβλέπετε το 
συγκεκριμένο. Προβλέπετε πλεόνασμα στον προϋπολογισμό του 2021 περίπου 35.000 ευρώ. 
Θεωρείτε δηλαδή ότι θα γίνουν από 100, 500 οι συνδέσεις που θα επωφεληθούν απ' αυτές οι 
μειώσεις; Από την πρόταση δηλαδή που καταθέτουμε εμείς αντιπαραθετικά προς την δικιά σας. 
 Θεωρώ ότι είστε πολυ φειδωλοί και δεν καταλαβαίνω και το λόγο, δηλαδή αντικειμενικά 
βλέπετε ότι οι μειώσεις που προτείνετε διαχρονικά είναι 70 άνθρωποι το 2019, 100 άνθρωποι το 2020 
και θα είναι 120-130 με αυτά τα λίγα όρια που αυξάνετε. Δηλαδή, είναι στοιχειώδεις υποχρεώσεις του 
Δήμου. Δεν είναι κοινωνική πολιτική. Είναι οι πολύ πιεσμένοι δημότες μας, οι άνεργοι, οι ΑμεΑ, είναι 
ευπαθείς ομάδες. Δεν κάνουμε κοινωνική πολιτική με αυτά. Τους απαλλάσσουμε ή τους δίνουμε 
τεράστιες εκπτώσεις γιατί δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν στις στοιχειώδεις ανάγκες τους.  
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εν μέρει αυτά που ακούστηκαν έχουν βάση αλήθειας. Δηλαδή 
όντως ο αριθμός των ατόμων που έρχονται στο Δήμο και δηλώνουν για να πετύχουν τη μείωση των 
δημοτικών τελών είναι μικρός. Δεν ξέρω αν είναι 70, κ. Ρεκλείτη, εγώ βλέπω εδώ μία απάντηση σε 
ερώτημα δικό σας ότι το 2019 ήταν 116 τα άτομα που εμφανίστηκαν. Το 2020 ήταν 102. Δεν απέχει 
πολύ βέβαια, τι 70 τι 100, δεν έχει μεγάλη διαφορά.  
 Νομίζω έχουμε ευθύνη όλοι μας, πρώτα και καλύτερα εμείς ως Δημοτική Αρχή αλλά και όλοι οι 
δημοτικοί σύμβουλοι, όλα τα μέσα της πόλης, τα οποία δεν επικοινωνούν αυτό το πράγμα στους 
δημότες. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που είναι μέσα στα όρια τα οποία θέτουμε 
και δεν το γνωρίζουν. 'Η δεν μπαίνουν στη διαδικασία να έρθουν και να καταθέσουν τα χαρτιά. Εγώ 
θα ζητησω από την Υπηρεσία να τους βοηθήσουμε και σ' αυτό το κομμάτι. Εκτός από τις συνεχείς 
ανακοινώσεις που θα κάνουμε για το θέμα όπως καταλαβαίνετε, να τους ζητήσουμε να τα στέλνουν 
και ψηφιακά μόνο, με ένα ημέιλ, με μια πλατφόρμα την οποία πολύ εύκολα μπορούμε να φτιάξουμε, 
να τους ζητήσουμε, όπως είχαμε κάνει και για τα καταστήματα για να γλιτώσουν να φορολογηθούν, 
να τους κάνουμε αυτό το πράγμα. 
 Δεύτερον, προσθέτοντας τις κατηγορίες που προσθέσαμε με πλήρη απαλλαγή, προφανώς και 
θα βοηθηθούν περισσότεροι άνθρωποι να έχουν πλήρη απαλλαγή αντί για 50%. 
 Σχετικά με την πρόταση που κατέθεσε η Λαϊκή Συσπείρωση, η πρόταση του Αντώνη του 
Ρεκλείτη, νομίζω ότι τα ποσά που βάζεις Αντώνη είναι υπερβολικά. Δηλαδή, προτείνεις  για 
παράδειγμα σε έναν πολύτεκνο που έχει 30.000 ευρώ εισόδημα να έχει πλήρη απαλλαγή; Δηλαδή σε 
έναν που έχει 2.500 εισόδημα το μήνα; Το θεωρείς φτωχό εσύ μάλλον υποθέτω, έτσι; Δηλαδή με τα 
δεδομένα τα δικά σου ένας άνθρωπος που μαζεύει 2.500 το μήνα είναι φτωχός, οπότε να του 
κάνουμε πλήρη απαλλαγή. Ενας γιατρός για παράδειγμα, που παίρνει και φακελάκια κατά καιρούς, 
έτσι; Στους τρίτεκνους προτείνεις τα 24 χιλιάρικα. Δηλαδή 2 χιλιάρικα το μήνα. Στις μονογονεϊκές 
οικογένειες στα 1.500 θέλεις να έχει πλήρη απαλλαγή. 1.500 ευρώ το μήνα; Είναι σχεδόν μισθός 
Δημάρχου δηλαδή. Και εσύ λες αυτό τον άνθρωπο να έχει πλήρη απαλλαγή; Αυτή είναι η πρότασή 
σας δηλαδή;  
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 Ο μέσος ετήσιος μισθός στην περιοχή μας είναι περίπου 25 με 27 χιλιάρικα. Αν δεχθούμε αυτά 
που λες, η πλειοψηφία των δημοτών θα μπορεί να συμμετέχει και να έχει είτε μειωμένο, γιατί το 
μειωμένο το φτάνεις μέχρι τις 42.000 στους πολύτεκνους και μέχρι τις 36.000 στους τρίτεκνους και 
μέχρι τις 24.000 στις μονογονεϊκές. Δηλαδή 2 χιλιάρικα το μήνα να έχεις και μείωση στα δημοτικά 
τέλη. Είναι λίγα τα 2 χιλιάρικα το μήνα. Τι να σας πω; Εγώ αριστερός δεν είμαι αλλά αυτή η πολιτική 
νομίζω ότι πρέπει να την ξανασκεφτούμε, ειλικρινά.  
 Φυσικά διαφωνούμε και παραμένουμε στην εισήγηση την οποία έχουμε κάνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω για πολύ λίγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσετε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ο Δήμαρχος είναι έξυπνος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μετά βεβαίως θα θέλει να απαντήσει και ο Δήμαρχος, ε; 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν έχω αντίρρηση. Αν θέλει, ας κάνει ό,τι θέλει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά, εντάξει, δεν θα πάμε έτσι μέχρι... για το θέμα αυτό, γι' αυτό το λέω. Αν θέλετε 
μην το πάτε και σε προσωπικό, πηγαίντε το μόνο σε τεχνικό επίπεδο εισήγησης. Ευχαριστώ. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Παρακαλώ. Λοιπόν, ο Δήμαρχος είναι έξυπνος άνθρωπος και μπορεί να το καταλάβει 
αυτό, παρότι συνδικαλιστικά έχω κι εγώ πείρα να κάνω "συνδικαλιές" που λέμε. Οταν μιλάμε για 
εισόδημα δηλωμένο, μιλάμε προ φόρων, ξέρετε κ. Δήμαρχε, έτσι; Τα 24 χιλιάρικα, 2.000 που λέτε το 
μήνα είναι προ φόρων. Είναι 1.600 ευρώ, 1.500 συνήθως, για μια οικογένεια με τρία παιδιά και νοίκι 
στο Χολαργό ας πούμε. Αν αυτόν εσείς τον θεωρείτε πλούσιο με 1.500 ευρώ και τρία παιδιά και 700 
ευρώ νοίκι στο Χολαργό για να τα στεγάσεις σε αξιοπρεπείς συνθήκες, εγώ τι να σας πω; Μάλλον 
εσείς είστε αριστερός.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω κ. Ρεμούνδο, αν κοιτάξετε τα στατιστικά, κ. Ρεκλείτη, συγγνώμη, κ. Ρεκλείτη, 
αν κοιτάξετε τα στατιστικά τα οποία τα έχουμε και στο επιχειρησιακό το παλιό, θα εμφανιστούν 
κάποια στιγμή και στο καινούριο, η ιδιοκατοίκηση στον Χολαργό και στον Παπάγο είναι σε ένα 
απίστευτο ποσοστό. Πρέπει να είναι σε ένα ποσοστό γύρω στο 70%-75% που οι άνθρωποι μένουν 
στο δικό τους σπίτι.  
 Δεύτερον, με 24.000 εισόδημα, εσείς, είναι και το επάγγελμά σας, δεν νομίζω ότι πληρώνεις 
πάρα πολύ μεγάλη εφορία, έτσι; Αρα, ειλικρινά, ακόμα και τα 1.500 εγώ να δεχθώ που είπατε εσείς το 
μήνα, εντάξει, εγώ δεν λέω ότι κάνεις την τρελή ζωή, αλλά δεν είσαι να πας και στο συσσίτιο ή στο 
κοινωνικό παντοπωλείο ή να σε βοηθάει Δήμος. Να βοηθήσουμε ακόμα περισσότερο τους ανθρώπους 
που έχουν πραγματική ανάγκη. Να βρούμε έναν τρόπο αυτούς που έχουν μαύρα έσοδα, γιατί έχεις 
σκεφτεί πόσοι έχουν μαύρα έσοδα που δεν μπορούμε να τους πιάσουμε; Γιατί εμείς τι ζητάμε; Ζητάμε 
το εκκαθαριστικό. Αρα, άνθρωποι που έχουν ένα σπίτι, το οποίο είναι γεμάτο τα ψυγεία, που έχουν 
την τελευταία μόδα στην τηλεόραση, που έχουν playstation για τα παιδιά τους και δεν ξέρω κι εγώ τι 
άλλο έχουν, σιτίζονται από το κοινωνικό παντοπωλείο. Και αν αλλάξουμε τα όρια δεν θα πληρώνουν 
και δημοτικά τέλη. Γιατί έχουν βρει τον τρόπο οι άνθρωποι να έχουν με κάποιο τρόπο μαύρα έσοδα. 
Δεν μπορούμε εμείς, δεν έχουμε τον ελεγκτικό μηχανισμό εμείς να καλύψουμε αυτή την αδυναμία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, ολοκληρώσατε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε μισό λεπτό, κ. Πρόεδρε. Βοηθήστε όλοι να ενημερώσουμε περισσότερο τον κόσμο. 
Είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν τουλάχιστον διπλάσιοι άνθρωποι που δεν το γνωρίζουν. Εγώ προσωπικά 
θα κάνω πάρα πολλές αναρτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μπορώ να κάνω ένα σχόλιο μισού λεπτού;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κανάκη, σας ακούμε, γιατί τον Πρόεδρο, δεν ξέρω, μάλλον έχει χαθεί από τη 
σύνδεση. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Για να βοηθήσω, δεν έχω καμία αντίρρηση. Θα έλεγα, επειδή είναι σωστό, θα πρέπει να 
βοηθήσουμε, θα πρότεινα να γίνει και το εξής και ξέρω, η κα Τσικρικώνη έχει τις ευαισθησίες όπως 
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και η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής, η κα Δημητριάδου. Ας πάμε και ανάποδα. Δηλαδή, από 
τους ανθρώπους που έρχονται να κάνουν αίτηση, ας τους παραπέμπουμε και στις Κοινωνικές 
Υπηρεσίες του Δήμου που λειτουργούν σχετικά καλά, ώστε να δούμε τι άλλες ανάγκες έχουν. 
 Είχα πει στην κα Δημητριάδου, το είχαμε κουβεντιάσει ότι ένας τρόπος, τώρα ξεφεύγω λίγο 
από το θέμα, αλλά θα σταματήσω σ' αυτό, για να δούμε αν άνθρωποι έχουν πραγματικές ανάγκες ή 
όχι, εγώ το κάνω στην υπηρεσία μου στον Πειραιά, γιατί μπορεί να υπάρχουν μαύρα εισοδήματα, 
είναι να δούμε σε ποιο βαθμό πληρώνουν τους λογαριασμούς ΔΕΚΟ. Για παράδειγμα ένας άνθρωπος ο 
οποίος έχει αφήσει απλήρωτους λογαριασμούς ή τους πληρώνει με ρυθμίσεις ή χρωστάει, είναι ένας 
άνθρωπος που μπορεί να φαίνεται ότι έχει χρήματα αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει και εκεί είναι 
κι ένα σημείο που μπορεί να διαχωρίζονται οι άνθρωποι που έχουν μαύρα εισοδήματα. 
 Τι θέλω να πω, για να καταλήγω. Οτι θέλει μια, μπορεί και να γίνεται, δεν το ξέρω, αλλά θα 
ήταν χρήσιμο μια μεγαλύτερη διασύνδεση και μια μεγαλύτερη έρευνα στους ανθρώπους που ζητάνε 
βοήθεια από το Δήμο ή που αιτούνται κάτι, για το τι άλλο έχουν. Γιατί μπορεί να είναι ανάγκες μη 
μετρήσιμες ακριβώς, οι οποίες μπορεί να είναι πολύ μεγάλες. Για παράδειγμα, ένας άνθρωπος που έχει 
μια οικογένεια που έχει κάποιον που έχει ΧΑΠ ή έχει κάποιον ο οποίος είναι κατάκοιτος ή ένα ποσοστό 
αναπηρίας πολύ μεγάλο, μπορεί να χρειάζεται περισσότερα πράγματα και άλλου είδους πράγματα, τα 
οποία θα μπορούσαμε να του τα δώσουμε. Αρα, μια καλύτερη διασύνδεση πέρα απ' όλα τα άλλα θα 
βοηθούσε στο να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με ακούτε; Ναι. Συγγνώμη, με πέταξε έξω η σύνδεση.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόεδρε, σ' ακούμε πάντως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Εγώ σας άκουσα όλους από το pc της κας Πετροπούλου, 
ασχέτως αν δεν ήμουν μέσα, άκουσα και τον κ. Ρεκλείτη και τον κ. Δήμαρχο και τον κ. Κανάκη.  
 κ. Δήμαρχε, από αυτά που είπατε μου φαίνεται την επόμενη φορά ο συνδυασμός, στις 
επόμενες εκλογές, η ΕΡΤ1 θα μας βγάλει με κόκκινη μπάρα. Ηταν πολύ κοινωνικά και ... τα μέτρα. Και 
νομίζω ότι θα πρέπει και να αρέσουν και στον κ. Ρεκλείτη αυτά τα πράγματα που παραθέσατε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, μπορώ να προσθέσω κάτι; Μια κουβέντα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε δευτερολογία;  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, ένα λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ακούσαμε και την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης, που θεωρούμε ότι μάλλον είναι 
υπερβολικά τα νούμερα. Κάπου στη μέση δηλαδή θα έπρεπε να βρεθούν αυτές οι δύο προτάσεις. Να 
βάλουμε στο τραπέζι αν δέχεστε αυτό που είπαμε για τους άπορους από τις 6.000 να πάει στις 9.000, 
για να ξέρουμε και πώς θα ψηφίσουμε.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Διοίκηση θα σας το απαντήσει αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση ως έχει, κ. Πρόεδρε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε, έχω μια πρωτολογία ακόμα να κάνω. Περιμένω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, θα την κάνετε, κ. Ρεμούνδο. Θα την κάνετε. Αλλά κανονικά με όσα είπε ο κ. 
Δήμαρχος, έπρεπε να συμφωνήσουμε όλοι νομίζω και ειδικά εσείς. Σας είπε να πιάσουμε το μαύρο 
χρήμα, να δώσουμε περισσότερα τέτοια, είναι μια πολύ κοινωνική πρόταση θα έλεγα.  
 Λοιπόν, ελάτε κ. Ρεμούνδο. Εχετε το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λοιπόν, καταρχήν την πρόταση αυτή την είχαμε καταθέσει και πέρσι. Κάποια 
ελάχιστα πράγματα φαίνεται ότι τα έχετε υιοθετήσει, γιατί έχετε καταλάβει ότι όταν έχεις 550 άτομα 
με προνοιακά επιδόματα και 350 το Κοινωνικό Φαρμακείο και Παντοπωλείο, δεν μπορείς να έχεις 
ωφελούμενους 40 όπως είπατε και 116 πέρσι. Δεν είναι μόνο θέμα ενημέρωσης, που είναι δικιά σας η 
ευθύνη να την κάνετε και να διευκολύνετε τους πολίτες σ' αυτό. Είναι πολύ χαμηλά τα όρια που έχετε 
βάλει.  
 Η πρόταση που καταθέσαμε εμείς πέρσι και την επαναφέρουμε, είναι σχεδόν αντιγραφή, με 
ελάχιστες αλλαγές, του τι ίσχυε στο Δήμο ..., που αν θέλετε υπήρχαν, υπάρχουν και χαμηλότερα 
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εισοδήματα και παρ' όλα αυτά ο Δήμος σε ένα πενταπλάσιο πληθυσμό, εξαπλάσιο, είχε 4.000 
ωφελούμενος. Δηλαδή εμείς εδώ θα έπρεπε να έχουμε πάνω από 700 ωφελούμενους και έχουμε 116. 
Δηλαδή σε έναν πληθυσμό 50.000, 30.000 ρολογιών; 20.000 ρολογιών; Είναι ελάχιστα τα 110 
νοικοικυριά που ωφελούνται. Και ο Αντώνης είπε και τα υπολογίσατε αυτά με 12 μισθούς. Οταν 
βάζουμε τον άπορο στα 6 χιλιάρικα, αν έχει 6.500 να μην δικαιούται καμία έκπτωση, προφανώς δεν 
θα υπάρχει στο Χολαργό άπορος και αν υπάρχει δεν θα τον βρει ποτέ η Υπηρεσία σας, να γλιτώσει τα 
100-150 ευρώ το χρόνο.  
 Συνεχίζετε, με το ρυθμό δηλαδή που πάτε να πλησιάζετε την πρότασή μας, όντας πολύ 
μακριά, θα περάσουν 15 χρόνια αν πηγαίνετε έτσι.  
 Ευχαριστώ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σ' αυτό το σημείο θα ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ λιγάκι, αφού... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ευχαριστώ. Αφού πρώτα προσθέσω και κάτι. Οτι υπάρχει και μία ακόμα διευκρίνιση 
και, έτσι, μια καλύτερη αντιμετώπιση του όλου θέματος από την περσινή εισήγηση. 
 Εκεί που ορίζονται το ποιοι είναι προστατευόμενα μέλη λέγαμε ότι είναι ανήλικα παιδιά που 
σπουδάζουν σε αναγνωρισμένες σχολές του εσωτερικού ή της αλλοδαπής για τα προβλεπόμενα 
χρόνια σπουδών. Εδώ προσθέσαμε συν 2 έτη. Δηλαδή είναι προστατευόμενο μέλος ένα παιδί το οποίο 
σπουδάζει τα προβλεπόμενα έτη σπουδών σύν δύο ακόμη χρόνια από τα προβλεπόμενα. Δηλαδή αν 
είναι 4 χρόνια τα έτη σπουδών, για 6 χρόνια θεωρείται προστατευόμενο μέλος.  
 Σε ό,τι αφορά όλα αυτά τα οποία άκουσα από τους αξιόλογους συναδέλφους, ευχαριστώ πάρα 
πολύ και τον κ. Κανάκη για το γεγονός ότι θεωρεί ότι όντως έχουμε κι εμείς ευαισθησίες και ότι κι 
εμείς είμαστε άνθρωποι, κι εμείς κινούμαστε μέσα στα όρια και στα πλαίσια της ανθρωπιας και 
βεβαίως δεν θέλουμε να βλέπουμε τους ανθρώπους να υποφέρουν και δεν είμαστε άνθρωποι οι 
οποίοι τα βλέπουμε όλα σε μια σφαίρα άλλη. Ομως, εγώ προσωπικά αισθάνομαι πάρα πολύ περήφανη 
που βρίσκομαι μέσα σε ένα Δήμο, ο οποίος - κ. Πρόεδρε, το μικρόφωνο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Τσικρικώνη, σας άκουσα, εντάξει. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν τελείωσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν σας διέκοψα εγώ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οχι, επειδή μιλάγατε και είχατε ανοιχτό το μικρόφωνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, συγγνώμη, ναι ναι. Συγγνώμη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Λέω, λοιπόν, ότι αισθάνομαι πάρα πολύ υπερήφανη που βρίσκομαι σε έναν Δήμο, 
που χάρη σε όλους τους προκατόχους και του Δημάρχου και του δικού μου, είμαστε σε μία 
κατάσταση τέτοια ούτως ώστε ο Δήμος μας να μπορεί να εγγυηθεί στους δύσκολους καιρούς την 
ευρωστία του, να μπορεί να εγγυηθεί τους μισθούς των εργαζομένων του, να μην αισθάνονται οι 
εργαζόμενοί του ανασφάλεια, ακόμα και πιο δύσκολες μέρες να έρθουν. Να μην αισθάνονται 
ανασφάλεια οι δημότες του, γιατί όντως είναι πολύ σημαντικό να ξέρει ο δημότης ότι μπορεί σε 
δύσκολες εποχές ο Δήμος να πάρει σημαντικές αποφάσεις όταν και όπως πρέπει, κατόπιν μελέτης και 
όχι μπακαλίστικα, να πούμε δηλαδή γιατί 6.000 και όχι 9.000. Αυτά είναι πράγματα τα οποία η 
Υπηρεσία τα μελετά πολύ σωστά και με πολύ μεγάλη προσοχή προκειμένου να προβεί στην 
οποιαδήποτε ανακοίνωση.  
 Είναι εύκολο να λέμε οτιδήποτε όταν δεν έχουμε την ευθύνη. Οταν όμως έχουμε την ευθύνη 
να έχουμε έναν εύρωστο Δήμο, έναν Δήμο που να μπορεί αύριο μεθαύριο να ανταποκριθεί στις όποιες 
δυσκολίες παρουσιαστούν, τότε τα πράγματα αλλάζουν. Να ξέρετε πάντως ότι και όλοι εμείς στη 
Δημοτική Αρχή είμαστε ευαίσθητοι και όλοι εμείς ενδιαφερόμαστε και είμαστε άνθρωποι και 
ενδιαφερόμαστε για τον πλησίον μας. Αλλά έχουμε και την ευθύνη του να παραδώσουμε έναν Δήμο 
σωστό, εύρωστο, που θα μπορεί αύριο μεθαύριο να σταθεί όρθιος στις δύσκολες στιγμές. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
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Η ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα  Τσικρικώνη. Ολοκληρώσαμε; Ψηφοφορία. 
 Διαφοροποιήσεις; Α, όχι, συγγνώμη. Εχουμε δύο προτάσεις. Θα βάλουμε την πρόταση της 
Δημοτικής Αρχής και της Λαϊκής Συσπείρωσης.  
 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Η παράταξή μας στηρίζει την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη τι κάνουν;  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά στην πρόταση της Δημοτικής Αρχής και της Λαϊκής Συσπείρωσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης; κ. Κανάκη, τι ψηφίζετε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Θα ψηφίσουμε υπέρ της πρότασης της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία.  
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 Συνεπώς, υπέρ της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Τούτουζας, Αυγερινός, Ρετσινιά, Ανυφαντής, Ρεκλείτης και Ρεμούνδος. Και κατά των δύο προτάσεων 
ψηφίζει η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη.  
 Οι υπόλοιποι δημοτικοί σύμβουλοι που παρευρίσκονται στη συνεδρίαση ψηφίζουν υπέρ της 
πρότασης της Δημοτικής Αρχής.  
 Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής πέρασε με πλειοψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός οικονομικών όρων παραχώρησης χρήσης σε τρίτους, για το έτος 2021: α) 
Δημοτικό Αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης", β) Αίθουσα εκδηλώσεων "Μελίνα 
Μερκούρη", γ) Αίθουσα εκθέσεων Δημαρχείου οδού Περικλέους 55, δ) Δημοτικό κτίριο 
οδού Αετιδέων 64, "Βίλα Σαλίγκαρου", ε) Κηποθέατρο Κοινότητας Παπάγου και στ) 
υπαίθριο θεατράκι έμπροσθεν Δημαρχείου οδού Περικλέους 55. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είναι η ίδια εισήγηση με το 2020. Δεν αλλάζει κάτι. Να μην σας κουράζω να σας 
αναλύω, έχουν σταλεί οι εισηγήσεις. Δεν ξέρω αν υπάρχουν παρατηρήσεις ή κάτι άλλο.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. Τοποθετήσεις; Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Εχω το λόγο ή είναι και κάποιος άλλος;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, μόνον εσείς είστε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Να πούμε ότι χαιρόμαστε που οι προτάσεις σας είναι πολύ κοντά σε ό,τι καταθέσαμε πέρυσι 
σαν πρόταση - συγγνώμη, δεν ακούγομαι; Ακούγομαι; Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ακούγομαι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεστε πολύ καλά. κα Σιώτου, σας ακούω. Σας ακούω, κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Θελει να μου πει κάποιος αν ακούγομαι ή αν έχω πρόβλημα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεστε, ακούγεστε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οκέι, ευχαριστώ. Λοιπόν, χαιρόμαστε που οι προτάσεις σας είναι πολύ κοντά σε... 
(πρόβλημα σύνδεσης) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, δεν μπορούμε να ακούσουμε τίποτα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, δεν ακούγεστε καθόλου. Στείλτε μας την τοποθέτησή σας εγγράφως και θα 
τη βάλω εγώ στα πρακτικά.  
 Ψηφοφορία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, μισό λεπτάκι. Επειδή από αυτά που καταλαβαίναμε, δεν 
καταλαβαίναμε τι έλεγε η κα Σιώτου, άφησε να εννοηθεί ότι ουσιαστικά δεχθήκαμε την πρότασή 
τους. Αυτό είπε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, Δήμαρχε, προσωπικά ούτε που άκουσα τι είπε η κα Σιώτου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή όμως εγώ το άκουσα αυτό... 
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, δεν είπα αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, δεν είπατε αυτό; Να σας ακούσουμε, κα Σιώτου. Ξαναπροσπαθήστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, δεν μπορεί να συνδεθεί. Δεν ακούγεται.  
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη, ακούγομαι ή όχι τελικά; Για να καταλάβω. Γιατί εγώ σας ακούω όλους μια χαρά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα ακούγεστε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ωραία. Να πω τις επισημάνσεις και τις διαφοροποιήσεις που έχω ως προς την πρόταση της 
Δημοτικής Αρχής;  
 Λοιπόν, λέω σε όλα τα πεδία χωρίς αντίτιμο θα θέλαμε να προστεθούν τα  δημόσια σχολεία 
του Δήμου μας ως ένα δείγμα γραφής επιδότησης πολιτιστικών δράσεων όλων των φορέων του 
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Δήμου, πόσω δε μάλλον των σχολείων. Φυσικά, τα πάντα να είναι δωρεάν και μιλάμε και για πρόβες 
και για ηλεκτροφωτισμούς σε ό,τι αφορά τα σχολεία του Δήμου.  
 Τώρα, για τη Βίλα Σαλίγκαρου ζητάμε να ακολουθηθεί η διαφοροποίηση τιμής όπως ισχύει και 
για όλους τους άλλους χώρους. Δεν καταλαβαίνουμε δηλαδή γιατί εκεί δεν υπάρχει κατηγοριοποίηση 
όπως σε όλα και θα έπρεπε η ενοικίαση να αφορά στο ποια κατηγορία το ζητάει. Πόσω δε μάλλον, 
αυτό για τα σχολεία που είπα και πριν, π.χ. να ζητήσει τον εξωτερικό χώρο, τον κήπο της Βίλας ένα 
νηπιαγωγείο για να κάνει ένα παιχνίδι θησαυρού, μια παραμυθάδα και να πρέπει να τους ζητήσουμε 
180 ευρω να πληρωθούν από το πορτοφόλι του σχολείου. 
 Για το Κηποθέατρο επιμένουμε ότι η  πολιτική προσκλήσεων δεν βοηθάει τα ταμεία του 
Δήμου. Είναι εις βάρος των εσόδων και γι' αυτό είχαμε βάλει πέρυσι αντίτιμο 800 ευρώ αντί τα 600 
που έχετε και αντί 150 δωρεάν προσκλήσεων τις 30. Και προφανώς 1 ευρώ ανά εισιτήριο σε όλα τα 
εισιτήρια για να ισοσκελιστεί η διαφορά μισθώματος. 
 Τώρα, δεν καταλάβαμε γιατί στις μισθώσεις και στο υπαίθριο θεατράκι του Δημαρχείου. 
Διαφωνούμε για την αλλαγή αυτή, γιατί θεωρητικά είναι σαν πλατεία. Είναι ένας χώρος συνάθροισης 
για παιδιά και νέους. Τι θα τους πούμε, φύγετε γιατί το έχουμε νοικιάσει σε εκδήλωση; Δεν μπορείς 
να το πεις όπως δεν το λες σε μία πλατεία. Δεν είναι ούτε περιφραγμένος χώρος, ούτε οριοθετημένος, 
είναι ανοιχτός και δημόσιος. Και μια παρέα παιδιών παίζει μουσική. Τι, θα βγει κάποιος από το Δήμο 
να τους ζητήσει 100 ευρώ ας πούμε; Δεν μπορούμε να νοικιάζουμε και τα παγκάκια. Ας κρατήσουμε 
τους χώρους όπως τους είχαμε.  
 Τέλος, για την τελευταία πρόταση της εισήγησης ότι οι όροι μπορούν να τροποποιούνται βάσει 
Εκτελεστικής Επιτροπής θεωρούμε ότι είναι απαράδεκτο να υπάρχει μες στην εισήγηση κάτι τέτοιο. 
Και μόνο το όνομα Εκτελεστική Επιτροπή λέει τι κάνει. Εκτελεί τις αποφάσεις. Εάν θέλουμε κάποια 
τροποποίηση θεωρούμε ότι θα έπρεπε να περνάει από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, σας διαβεβαιώ, κα Σιώτου, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να ζητήσουμε ποτέ 100 
ευρώ από κανένα παιδί και από καμία παρέα παιδιών που θα παίζουν με την κιθάρα τους ή θα 
κάθονται όπως κάθονται, γιατί όπως ξέρετε ο χώρος του Δημαρχείου είναι χώρος συγκέντρωσης των 
νέων. Και βέβαια, αν είχατε μελετήσει πολύ καλά την εισήγηση, αλλά τα ίδια λέγατε και πέρσι. Δεν τα 
έλεγε εσείς μάλλον, τα έλεγε η κα Χαμηλοθώρη. Είχα απαντήσει τότε, ενδεχομένως να μην θυμάστε 
την απάντηση, θα την ξαναδώσω τώρα. 
 Οταν λέμε σύλλογοι, οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων δεν είναι σύλλογοι; Εσείς λέτε 
δηλαδή ότι το σχολείο σαν οντότητα ζητάει να του δώσουμε το "Μίκης Θεοδωράκης" ή το "Μελίνα 
Μερκούρη" και του λέμε θα πληρώσεις; Εχετε κάποιο παράδειγμα που βάλαμε σχολείο να πληρώσει 
για την παραχώρηση του χώρου; Φυσικά και δεν υπάρχει. Και φυσικά δεν μπορείτε να βρείτε κανένα 
να μας καταθέσετε, γιατί δεν το έχουμε κάνει ποτέ και δεν πρόκειται να το κάνουμε. Αυτό έλειπε! 
Δικά μας είναι τα σχολεία.  Τα δικά μας παιδιά είναι. Και το θεατράκι το δίνουμε δωρεάν στους 
δημότες και στους κατοίκους της περιοχής και στους συλλόγους, εκτός και εάν έχουν κερδοσκοπικό 
χαρακτήρα. Αν κάποιος δηλαδή θέλει να κάνει μια έκθεση όπως είπα βιβλίου ή θέλει να παρουσιάζει 
πίνακες ζωγραφικής έξω ή να παρουσιάσει το βιβλίο του, βεβαίως θα πληρώσει αφου θα έχει έσοδα.  
 Τώρα, όπως βλέπετε έχουμε μειώσει τα έξοδα του φωτισμού, γιατί προφανώς πλέον έχουμε 
στάνταρ άτομο το οποίο ανοίγει και κλείνει τις αίθουσες, άρα δεν χρειάζεται να έχουμε παραπάνω 
χρήματα, γι' αυτό το έχουμε στα 50 ευρώ συν ΦΠΑ και, ξέρετε, δεν είναι το θέμα κερδοσκοπικό. 
Εμείς δεν το κάνουμε, γιατί όντως και η Βίλα Σαλίγκαρου μην φανταστείτε ότι γίνονται πάρα πολλοί 
γάμοι εκεί, έτσι; Θα γίνουν 5-6 φορές το χρόνο ας πούμε γάμοι εκεί. Και φυσικά αν θέλει κάποιο 
νηπιαγωγείο να το πάρει, θα το πάρει δωρεάν. Δεν χρειάζεται καν να το γράψουμε.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να συμπληρώσω, κ. Πρόεδρε. Οταν γράφουμε σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς, 
δεν συμπεριλαμβάνονται μέσα εκεί και τα σχολεία; Δηλαδή πρέπει να πούμε τη λέξη "σχολείο"; 
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Σύλλογοι, σωματεία και λοιποί φορείς με έδρα των ορίων του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, μη 
κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Δεν συμπεριλαμβάνονται τα σχολεία εκεί; Ε, καλό είναι να λέμε κάτι αλλά 
να το λέμε όχι για να το πούμε. Να έχει ουσία και νόημα και βαρύτητα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τοποθετήσεις κάποιος άλλος; Ψηφοφορία. 
 Ποιοι διαφοροποιούνται.  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά, Πρόεδρε. Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντώνη, τι είπες εσύ;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό, ωραία. Αλλοι;  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Κατά η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη, λευκό ο κ. 
Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος.  
 
 
 ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός τελών και δικαιωμάτων Δημοτικών Κοιμητηρίων Παπάγου και Χολαργού, για 
το έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Παραμένουμε στα ίδια, κ. Πρόεδρε, με το 2020. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ. Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ποιος θέλει; Η κα Σιώτου έχει το λόγο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Γενικά η άποψή μας για όλα τα τέλη σχεδόν είναι ότι πρέπει να υπάρχει πάντα και παντού 
στα τέλη κατηγοριοποίηση εισοδηματική για τους δημότες. Δεν μπορεί να υπάρχει ενιαίο κόστος για 
όλα ανεξαρτήτως οικονομικής δυνατότητας των δημοτών. 
 Εν προκειμένω νομίζω ότι υπάρχει και μια αλλαγή στο νόμο πρόσφατη για τα έσοδα από τα 
Κοιμητήρια και ποιος θα τα εισπράττει. Προτείνουμε, θα δούμε δηλαδή τι θα πει αυτός ο νόμος, 
νομίζω έχει αλλαγές, προτείνουμε για άπορους, πολύτεκνους και άνεργους στην παράταση ταφής και 
παράταση οστεοφυλακίων να υπάρχει μείωση κόστους κατά 50%.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να εχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτου, πάλι τα ίδια λέγαμε πέρσι, τα ίδια θα πούμε και τώρα και, εντάξει, είναι και 
λογικό αυτό αν έχουμε διαφορετικές απόψεις ή διαφορετικές αντιλήψεις. Αλλά, ξέρετε, τα Κοιμητήρια, 
δεν είναι μόνον στο Χολαργό και στον Παπάγο. Υπάρχουν Κοιμητήρια σε όλη την Αττική. Εχετε ψάξει 
και έχετε βρει αυτά που προτείνετε εσείς; Τα έχετε βρει σε Κοιμητήρια να τα έχουν; Γιατί πρώτα απ' 
όλα για τους απόρους, σας ενημερώνω εγώ ότι τους θάβουμε δωρεάν. Δηλαδή, βγαίνει χαρτί από την 
Κοινωνική Πρόνοια όταν κάποιος είναι άπορος και θάβεται χωρίς να πληρώσει το αντίτιμο που ορίζει, 
τα 450 ευρώ. Αρα, ήδη μία από τις προτάσεις σας την ικανοποιούμε. 
 Αυτά που λέτε το πολύτεκνοι, δίτεκνοι, μιλάτε για τον θανόντα ή θανούσα ή μιλάτε για τους 
συγγενείς; Για να καταλάβουμε κιόλας, για να ξέρουμε ακριβώς, η πρότασή σας να έχει έναν ορίζοντα. 
Δηλαδή πεθαίνει κάποιος και θα πάμε να του ζητάμε φορολογική δήλωση. Αυτό λέτε εσείς. Δεν έχετε 
μάλλον αντιληφθεί τι γίνεται και πόσο δύσκολη είναι η περίπτωση το να χάσεις ένα συγγενή σου. 
Πάνε κατευθείαν στο γραφείο τελετών και το γραφείο τελετών επικοινωνεί με το Δήμο και ζητάει να 
βρεθεί χώρος να θάψει κάποιον άνθρωπο ο οποίος δικαιούται να ταφεί είτε στο Χολαργό είτε στον 
Παπάγο. Εκείνη την ώρα, λοιπόν, θα επικοινωνεί η Υπηρεσία του Δήμου και θα τους λέει, ξέρετε κάτι; 
Φέρτε μας τη φορολογική δήλωση και το εκκαθαριστικό του θανόντα. 'Η φέρτε μας το εκκαθαριστικό 
των συγγενών. Γίνονται αυτά τα πράγματα τώρα; Ειλικρινά δηλαδή, η πρότασή σας έχει λογική; Εχετε 
σκεφτεί αυτό το οποίο καταθέτετε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο για δεύτερη φορά;  
 Αντε, εμείς ας πούμε ρε παιδί μου ότι εμείς έχουμε μία αντιπαλότητα μαζί σας και ό,τι 
καταθέτετε δεν θέλουμε να το περάσουμε. Βρείτε μου ένα αναλογικό στην περιοχή της Αττικής.  
 Δεύτερον, μιλάτε για αλλαγές που έρχονται σε μία διαβούλευση που έχει γίνει αυτή τη στιγμή; 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 16η  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  59 

Υπάρχει ένα σχέδιο νόμου που υπάρχει μια διαβούλευση. Τη διαβάσατε καλά; Εκτός από τους ιερούς 
ναούς εντός Κοιμητηρίων αναφέρει για κάτι άλλο; Δεν αναφέρει κάτι άλλο. Αναφέρει μόνον για τους 
ιερούς ναούς. Δηλαδή ουσιαστικά λέει το παγκάρι των ιερών ναών που  βρίσκονται μέσα στα 
Κοιμητήρια και είναι δημοτική ιδιοκτησία, γιατί όλοι οι άλλοι ναοί τους έχουν φτιάξει οι πιστοί και η 
εκκλησία, αλλά οι ναοί που βρίσκονται στα Κοιμητήρια τους έχει φτιάξει ο Δήμος. Μιλάει λοιπόν ότι το 
παγκάρι πλέον δεν θα το ανοίγει ο Δήμος και ο δημοτικός υπάλληλος, ότι θα το ανοίγει το 
εκκλησιαστικό συμβούλιο. Τι σχέση έχει αυτό με τα τέλη που λέμε εμείς εδώ για τις κηδείες; 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, Δήμαρχε. Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Ψηφοφορία. 
 Ποιοι διαφοροποιούνται;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κατά, κ. Πρόεδρε, Ρεκλείτης, Ρεμούνδος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεκλείτη. κα Σιώτου, κατά;  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά, Πρόεδρε και φυσικά δεν μιλάγαμε για τον θανόντα πριν, μην τρελαθούμε κιόλας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ωραία.  
 Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία. Κατά ψήφισαν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Σιώτου, 
Χαμηλοθώρη, Ρεκλείτης και Ρεμούνδος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. Είναι ακόμη χειρότερο, δηλαδή. Πεθαίνει ένας και θα ζητάει η 
Υπηρεσία πόσοι συγγενείς υπάρχουν, ένας, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε; Φέρτε μου πιστοποιητικό 
οικογενειακής κατάστασης για να δω πόσοι είναι οι συγγενείς και φέρτε μου απ' όλους τα 
εκκαθαριστικά. Δηλαδή, όσο και να το πιάσεις γίνεται χειρότερο το θέμα.  
 Να σκέφτεστε καλύτερα όταν καταθέτετε προτάσεις. Ειλικρινά, να είναι ρεαλιστικές οι 
προτάσεις που κάνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, τη συνεχίζουμε τη συζήτηση δηλαδή; Για να καταλάβω. Να απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμα θέλετε, πείτε. Δεν έχουμε πρόβλημα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Κάποιος αναλαμβάνει το οικονομικό κόστος μιας ταφής. Αυτός έχει το εκκαθαρίστικό του, 
όχι ο θανόντας προφανώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θέλετε κάτι; Οχι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα  το σκεφτεί η κα Σιώτου καλύτερα και θα  το καταλάβει μόνη της τι λέει. Δηλαδή 
είναι τρία τα παιδιά, πάει ο ένας και λέει εγώ θέλω να πληρώσω για την ταφή της μητέρας μου και 
στους άλλους δύο που είναι υπερπλούσιοι δεν θα ασχοληθούμε να δούμε αν υπάρχει. Εντάξει, ας τα 
σκεφτεί καλύτερα αυτά που προτείνει.  
 
 
 ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ. 
 
Απόδοση από την έκτακτη επιχορήγηση του ΥΠ.ΕΣ., προς κάλυψη έκτακτων & 
επιτακτικών αναγκών που προκλήθηκαν από την εμφάνιση του κορωνοϊού Covid-19, στα 
ΝΠΔΔ του Δήμου, "Δημοτικό Οργανισμό Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 
Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)" και "Δημοτικό Οργανισμό Πολιτισμού, Αθλητισμού 
και Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Εχει αποσταλεί η εισήγηση. Σύμφωνα με αυτήν ο Δήμος Παπάγου-
Χολαργού λόγω των εκτάκτων αναγκών που έχουν προκύψει λόγω του Covid. Εχει επιχορηγηθεί από 
την κυβέρνηση με το ποσό των 272.391,09 ευρώ. Αυτό το συγκεκριμένο ποσό έχει εγγραφεί στον 
προϋπολογισμό του Δήμου και σε κωδικό εσόδων, όμως δεν παραβλέπουμε το γεγονός ότι η συνέπεια 
της εμφάνισης του κορωνοϊού έχει προκαλέσει και σοβαρές ανάγκες στη λειτουργία, και προβλήματα 
στη λειτουργία των δύο νομικών μας προσώπων, του ΔΟΚΜΕΠΑ και του ΔΟΠΑΠ. Γι' αυτό και ο Δήμος 
προτίθεται ένα μέρος αυτής της έκτακτης επιχορήγησης να την αποδώσει στα συγκεκριμένα νομικά 
πρόσωπα προκειμένου να τα βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αναγκών. 
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 Συγκεκριμένα, προτίθεται να αποδώσει 20.000 ευρώ στο νομικό πρόσωπο ΔΟΚΜΕΠΑ και 
50.000 ευρώ στον ΔΟΠΑΠ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε. Ολοκληρώσατε; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να συμπληρώσω ότι αυτή η απόδοση γίνεται και με βάση τα έγγραφα που έστειλαν 
με τα αιτήματά τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θέλω, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με το που ζητήσατε, κα Χαμηλοθώρη, ακούστηκαν τα τύμπανα του... Λοιπόν, η κα 
Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θέλω να ρωτήσω  γιατί στην πρότασή σας δεν περιλαμβάνονται τα δύο νομικά 
πρόσωπα των Σχολικών Επιτροπών.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι,  Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί προφανώς δεν είχαν απώλειες εσόδων από τον Covid, κα Χαμηλοθώρη. Χάσανε 
κάτι τα σχολεία από τον Covid; Μάλλον κερδισμένα ήταν όταν δεν λειτουργούσαν για 2-3 μήνες και 
δεν είχαν καθόλου έξοδα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία. Τοποθέτηση η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, εντάξει, κλειστά ήταν αλλά μετά για να ανοίξουν έκαναν απολυμάνσεις, 
αγόρασαν αντισηπτικά και βεβαίως οφείλουν ακόμη, γιατί δεν έχετε παραδώσει και τα τάμπλετς τα 
οποία είχατε υποσχεθεί κι εσείς και το Υπουργείο σε κάποια σχολεία. Οφείλουν ακόμη να καλύψουν το 
θέμα της τηλεκπαίδευσης. Αρα, υπάρχει και αυτή η εκκρεμότητα. Από την άλλη, αν το πάμε έτσι και 
τα ΚΑΠΗ κλειστά ήταν, είναι και θα είναι. Αρα, λοιπόν, γιατί να πάρει και γιατί να πάρει ένα νομικό 
πρόσωπο το οποίο επιχορηγείται από το Δήμο με 1,350; Και το άλλο με 700.000. Δεν καταλαβαίνω 
δηλαδή ποια είναι η διαφοροποίηση αυτή. Δεν καταλαβαίνω γιατί τελικά τα παιδιά και οι μαθητές θα 
πληρώσουν τις έξτρα δαπάνες ενώ τα μέλη του ΚΑΠΗ και οι αθλούμενοι όχι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, όποτε θέλετε δώστε μου το λόγο, έτσι, θα χρειαστώ και λίγο ανοχή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα δώσω στον Δήμαρχο και μετά στην κα Τσικρικώνη. Δήμαρχε.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και σε μένα μετά, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στον κ. Αυγουρόπουλο μετά, τον Πρόεδρο του ΔΟΠΑΠ.  
ΠΑΡΙΣΗ: Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στην κα Παρίση. Ωραία. Ναι, ναι. Δήμαρχος, Τσικρικώνη, Αυγουρόπουλος, Παρίση. 
Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα ... Συγγνώμη κ. Πρόεδρε, είχε κλείσει το μικρόφωνο και δεν με 
ακούγατε. 
 Λοιπόν, πρώτα απ' όλα για να μείνω στα σχολεία, τα αντισηπτικά και όλα αυτά που 
αναφέρετε, δεν πλήρωσε κανένα σχολείο, κανένας διευθυντής τίποτα απολύτως. Αν έχετε εσείς 
αντίθετες αποδείξεις για τον Μάιο και τον Ιούνιο που λειτούργησαν τα σχολεία, παρακαλώ να μας 
καταθέσετε ότι πήγαν οι διευθυντές των σχολείων και πληρώσανε για αντισηπτικά, πληρώσανε για 
απολυμάνσεις που είπατε. Η Σχολική Επιτροπή τα πλήρωνε κατευθείαν. Δεν τα πλήρωναν οι 
διευθυντές. 'Η ο Δήμος κατευθείαν τα πλήρωνε.  
 Αρα, λοιπόν, δεν έκαναν κανένα απολύτως έξοδο. Ξέρετε πώς αποδεικνύεται αυτό; Οτι έχουν 
πληθώρα χρημάτων στους λογαριασμούς τους τα σχολεία. Ζητήστε μία ανάλυση τι χρήματα έχουν 
σήμερα οι διευθυντές των σχολείων στους λογαριασμούς τους. Ζητήστε μια ανάλυση να δείτε. Αρα, 
δεν χρειάζονται καμία ενίσχυση. Να είστε σίγουρη ότι εάν χρειαστούν ο Δήμος όχι απλά το κοιτάει και 
το παρακολουθεί, θα είναι με το παραπάνω δίπλα στα σχολεία.  
 Για τα τάμπλετ, ποτέ εμείς δεν είπαμε ότι θα δώσουμε τάμπλετ και ότι θα τα πληρώσει ο 
Δήμος. Βρείτε δήλωση δική μας, δική μου, των προέδρων των Σχολικών Επιτροπών ότι θα 
πληρώσουμε εμείς τα τάμπλετ τα οποία θα δώσουμε στα σχολεία. Ο,τι μας έδωσε το Υπουργείο τότε 
τα παραδώσαμε. Ακριβώς τον αριθμό που έλεγε για κάθε σχολείο του Δήμου μας. Είχαν πει οτι θα 
δώσουν για την Πρωτοβάθμια, τελικά δεν δώσανε. Είναι θέμα του Υπουργείου ομως αυτό, δεν είναι 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 16η  30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  61 

θέμα δικό μας. Τελικά, όμως τα τάμπλετ που δώσαμε χρησιμοποιούνται; Τα έχουν οι μαθητές; Τα έχει 
το σχολείο; Εσείς που είστε και ζείτε μέσα στο σχολείο, γιατί το θεωρείτε ότι ειναι το νούμερο 1 
εκλογικό σας προϊόν, έχετε εικόνα; Αυτά τα τάμπλετ υπάρχουν στα σχολεία; Υπάρχουν στους 
μαθητές; Τα χρησιμοποιεί κάποιος; Τι έχει γίνει, τελικά;  
 Πάμε στην ουσία τώρα. Λέτε το ΚΑΠΗ. κα Χαμηλοθώρη, εάν πιστεύετε ότι το ΔΟΚΜΕΠΑ είναι 
μόνο το ΚΑΠΗ, θα σας πω οτι κάνετε μεγάλο λάθος. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί, υπάρχουν 
πολυιατρεία, υπάρχουν ένα σωρό δραστηριότητες που κάνει καθημερινά ο ΔΟΚΜΕΠΑ και ειλικρινά, 
μόνο και μόνο απο τα τροφεία που δεν πληρώσανε οι γονείς 2,5 μήνες περίπου που δεν πηγαίνανε τα 
παιδιά στους παιδικούς σταθμούς, έχει μία τεράστια έλλειψη εσόδων. Τεράστια έλλειψη εσόδων ο 
ΔΟΚΜΕΠΑ. Το ίδιο φυσικά έγινε και στο ΔΟΠΑΠ. Αλλά ο ΔΟΠΑΠ έχει κι ένα παραπάνω πρόβλημα. 
Εχει άτομα τα οποία μεταφέρθηκαν από το Δήμο εκεί, γιατί τόσο καιρό δουλεύανε στο ΔΟΠΑΠ και τα 
πλήρωνε ο Δήμος. Πλέον λοιπόν αυτά τα άτομα πρέπει να τα πληρώνει ο ΔΟΠΑΠ. Γι' αυτό έτσι κι 
αλλιώς, στο προηγούμενο συμβούλιο αυξήσαμε, αν θυμάστε, τη συστατική πράξη να του δίνουμε 
παραπάνω χρήματα του ΔΟΠΑΠ, που βέβαια θα ισχύσει από την επόμενη χρονιά. Κάτι βέβαια που 
εσείς δεν το ψηφίσατε, γιατί θεωρείτε ότι είναι μία άχρηστη λειτουργία ο ΔΟΠΑΠ και πρέπει να τον 
κλείσουμε. Ετσι τουλάχιστον είχε δηλώσει η κα Σιώτου που είναι μέλος της παράταξής σας και πιο 
παλιά ο κ. Κουγιουμτζόπουλος, ότι πρέπει να τον κλείσουμε τον ΔΟΠΑΠ. Είναι μία άχρηστη 
διαδικασία. 
 Αρα, εν κατακλείδι, δίνουμε μία βοήθεια στα δύο νομικά πρόσωπα για να τους απαλύνουμε 
από ένα πρόβλημα και από μία έλλειψη εσόδων που υπήρχε και να είστε σίγουρη ότι ο Δήμος 
παρακολουθεί καθημερινά όλα τα νομικά πρόσωπα και οπου χρειαστεί παραπάνω ενίσχυση θα είναι 
εκεί να μπορέσει να τη δώσει.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Αν και με κάλυψε στο 100% ο Δήμαρχος με αυτά που είπε, εγώ απλά θα ήθελα να 
προσθέσω αυτό που είπε και ο Δήμαρχος ότι, παιδιά δεν είναι μόνο τα παιδιά του Γυμνασίου και των 
Δημοτικών, επειδή εκεί έχουμε βρει ένα πρόσφορο έδαφος για να αντλούμε την εκλογική μας 
πελατεία. Παιδιά είναι και τα παιδιά των βρεφονηπιακών σταθμών, τα οποία κι αυτά χρειάζονται 
ενίσχυση και χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή. 
 Είναι γεγονός ότι τα δύο νομικά πρόσωπα, τοΔΟΚΜΕΠΑ και το ΔΟΠΑΠ, χρειάζονται ενίσχυση. 
Οι Σχολικές Επιτροπές και τα σχολεία ό,τι ζητήσανε, όποτε το ζητήσανε, το είχανε, ιδιαίτερα λόγω της 
εμφάνισης του κορωνοϊού και αυτός είναι και ο λόγος το ότι μπορούμε και κανουμε τη συγκεκριμένη 
οικονομική πολιτική για την οποία μας κατηγορείτε. Είναι ακριβώς αυτός ο λόγος, για να μπορούμε 
οποιαδήποτε στιγμή να μπορούμε να σταθούμε ικανοί να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες που μπορεί να 
παρουσιαστούν. Τις έκτακτες ανάγκες οι οποίες μπορεί να παρουσιαστούν. Και πιστέψτε με ότι πολλές 
φορές είναι πολλές και δεν μπορούν καν να προβλεφθούν. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, οι 700.000 που επιχορηγείται ο ΔΟΠΑΠ 
είναι ακριβώς τα λεφτά τα οποία χρειάζονται για τη μισθοδοσία. Και όπως γνωρίζετε όλοι δεν έχει 
κανένας απολυθεί και με τον κορωνοϊό πληρώνονταν όλοι οι εργαζόμενοι. 
 Δεύτερον, από τον κορωνοϊο ο ΔΟΠΑΠ κατά επιεικέστατους υπολογισμούς έχασε τα εξής 
ποσάά: Πρώτον, από τη μείωση κατά 40% των μισθωτηρίων από 1/3 έως 31/8 και εχθές υπογράφηκε 
υπουργική απόφαση βάζουν και τον Σεπτέμβριο, χάσαμε 23.000. Από τη μείωση κατά 100% των 
παραχωρητηρίων διάφορων αθλητικών εγκαταστάσεων 7.000 και από τις συνδρομές των 
αθλουμένων που πέρσι  είχαμε 71.000 και φέτος δεν έχουμε ούτε 5.000, εμείς βάλαμε 50.000. Αρα, 
χάνουμε 80.000  και 50.000 που είπε ο Δήμαρχος προηγουμένως για τα 5 άτομα που αποσπαστήκανε, 
κατά επιεικέστατους υπολογισμούς σας είπα, ζητάμε 50.000 για να καλύψουμε μέρος. Τα άλλα θα 
δούμε πώς θα καλυφθούν στο μέλλον. Με μία καλή και συνετή διαχείριση πιστεύω ότι θα τα πάμε 
καλά. 
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 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παρίση έχει το λόγο. 
ΠΑΡΙΣΗ: Ευχαριστώ πολυ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω ότι το προσωπικό του 
ΔΟΚΜΕΠΑ, δηλαδή περίπου 95 άτομα, κατά τη διάρκεια της πανδημίας που δεν λειτουργούσαν οι 
παιδικοί σταθμοί, εξακολουθούσε να εργάζεται προσφέροντας υπηρεσίες στην Κοινωνική Υπηρεσία 
του Δήμου και βεβαίως να πληρώνεται. Από την άλλη μεριά, δεν υπήρχαν κατά τους μήνες Απρίλιο-
Μάιο δεν υπήρχαν εισφορές στο ΚΑΠΗ και στους παιδικούς σταθμούς. Επίσης, το Μάρτιο ήταν κατά 
το ήμισυ και επίσης κατά τον Ιούνιο, που αρκετοί γονείς δεν στείλανε τα παιδιά τους, οπότε δεν 
είχαμε εισφορές. 
 Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι η μείωση εσόδων του ΔΟΚΜΕΠΑ συνολικά, ανέρχεται στα 97.834 
ευρώ. Αρα, λοιπόν, η βοήθεια και η υποστήριξη του Δήμου είναι ευπρόσδεκτη. Εμείς από τη μεριά μας 
θα προσπαθήσουμε με μια συνετή οικονομική πολιτική να καλύψουμε όλα τα άλλα κενά τα οποία 
έχουν δημιουργηθεί και ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Δήμαρχο γι' αυτή του την βοήθεια.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ερωτήσεις άλλες;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, Χρήστος Πετράκης, μπορώ να κάνω μια ενημέρωση λίγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι, καλησπέρα και από εμένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, μισό λεπτό. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Οχι. Κάντε την ενημέρωση, κ. 
Πετράκη.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Να σας ενημερώσω σαν Πρωτοβάθμια  Σχολική Επιτροπή ότι κατά την περίοδο του 
κορωνοϊού, καταρχήν είχαμε ζητήσει και μας χορήγησε και η Εθνική και η Eurobank και η Alpha Bank 
πήραμε χορηγίες από δέκα κομπιούτερ. Αυτά τα 10 κομπιούτερ ενημερώσαμε τους διευθυντές των 
σχολείων όποια παιδιά έχουν ανάγκη να έρθουν να πάρουν από τη Σχολική Επιτροπή για να κάνουν 
τηλεεργασία, από ένα κομπιούτερ, τα οποία σκεφτόμαστε παίρνοντας απόφαση από τη Σχολική 
Επιτροπή, γιατί οπως καταλαβαίνετε ήταν άνθρωποι με οικονομικά προβλήματα και δεν είχαν ούτε 
κομπιούτερ ούτε κινητό τηλέφωνο να μπουν να κάνουν την τηλεργασία τα παιδιά σκοπεύουμε στην 
επόμενη, αν όχι στην επόμενη στη μεθεπόμενη συνεδρίαση της Σχολικής Επιτροπής, αυτές τις δωρεές 
να τις δωρίσουμε στα παιδιά. Νομίζω ότι αρκετοί διευθυντές αν ερωτηθούν, θα ρωτήσουν τη χορηγία 
που έκανε η Σχολικη Επιτροπή στα παιδιά και αυτό το λέω για ενημέρωση του σώματος, ότι κανένα 
παιδί, ό,τι ζητήθηκε από τη Σχολική Επιτροπή και είχε ανάγκη μέσω των διευθυντών του χορηγήσαμε 
ένα, όχι λάπτοπ, ένα φορητό υπολογιστή. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ευχαριστώ, ευχαριστώ τον κ. Πετράκη. Τοποθετήσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας να πω λίγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι κάνουμε στη διαδικασία τώρα; Δεν τελειώσαμε τις ερωτήσεις; Τι χάλασε η 
διαδικασία; Τοποθετήσεις δεν είμαστε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να τοποθετηθώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, που έχει κενό η διαδικασία; Πείτε μου, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ είχα κάνει και την τοποθέτησή μου. Μου δώσατε το λόγο να κάνω και 
τοποθέτηση. Εντάξει; Απλά εγώ το διευκρινίζω. Θα μιλήσω άλλη φορά. Ορίστε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να την ξανακάνετε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, γράφτηκε φαντάζομαι. Αλλά λέω, είχαμε ήδη ξεκινήσει τον κύκλο των 
τοποθετήσεων. Αυτό λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς στο κομμάτι αυτό κάνατε και μια ερώτηση όμως.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, έκανα ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και τώρα θέλω να κάνω και δευτερολογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δευτερολογία. Δίνω στον κ. Ρεκλείτη και μετά θα κάνετε την δευτερολογία. κ. 
Ρεκλείτη, έχετε το λόγο.  
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: (πρόβλημα στη σύνδεση, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Προφανώς εμείς δεν διαφωνούμε με την επιχορήγηση του ΔΟΠΑΠ και 
του ΔΟΚΜΕΠΑ. Θεωρούμε ότι θα ψηφίσουμε λευκό στην εισήγηση, όχι για την ουσία του πράγματος, 
ναι, θεωρούμε ότι πρέπει να επιχορηγηθεί έκτακτα και ο ΔΟΠΑΠ και ο ΔΟΚΜΕΠΑ. Θεωρούμε όμως ότι 
η επιχορήγηση που δίνεται για τις δραστηριότητες αυτές στο ΔΟΠΑΠ και στο ΔΟΚΜΕΠΑ από το 
κράτος κυρίως και μέσω του Δήμου με τους κεντρικούς πόρους είναι αστεία, καλύπτει ούτε καν τη 
μισθοδοσία όλου του προσωπικού, άρα αυτά όλα είναι ημίμετρα. 
 Επίσης, θεωρούμε ότι οι ανταποδοτικές υπηρεσίες που προσφέρει ο ΔΟΠΑΠ και ο ΔΟΚΜΕΠΑ 
θα έπρεπε να είναι δωρεάν για μια σειρά από δημότες μας, που έχουμε προτείνει και στο παρελθόν 
δηλαδή.  
 Θα ήθελα να κάνω και μια σημείωση όσον αφορά το ΔΟΚΜΕΠΑ γιατί ακούστηκε κάτι για τα 
έσοδα και τα έξοδα. Επειδή γνωρίζω ότι υπήρχε και αίτημα των γονιών ... ... ο ΔΟΚΜΕΠΑ όταν 
πληρώνουν οι  δημότες πληρώνουν τροφεία. Δεν πληρώνουν δίδακτρα. Πληρώνουν για την τροφή 
των σιτιζόμενων τέκνων τους. Αρα, λοιπόν, όταν δεν υπάρχει σίτιση θεωρητικά δεν θα έπρεπε να 
μπαίνει μέσα ο ΔΟΚΜΕΠΑ από κάτι τέτοιο, εφόσον δεν σιτίζονται τα παιδιά δεν εισπράττει και τα 
τροφεία στους παιδικούς σταθμούς. 
 Προφανώς μιλάμε για κάτι το οποίο δεν γίνεται, αλλά αυτό αναδεικνύει και το αστείο της 
υπόθεσης που θεωρούμε τροφεία 65 ευρώ και ΕΣΠΑ τροφεία και λειτουργικά 280 ευρώ και ο 
ΔΟΚΜΕΠΑ παρ' όλα αυτά να μην μπορεί να καλύψει κάποιες φορές τις στοιχειώδεις ανάγκες. Τα ίδια 
μέσες άκρες ισχύουν και για τον ΔΟΠΑΠ όσον αφορά τη χρηματοδότηση.   
 Γι' αυτό κι εμείς θα ψηφίσουμε λευκό όχι για την ουσία, γι' αυτά που σας είπα. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να αιτιολογήσω καταρχήν ότι εμείς θα ψηφίσουμε υπέρ. Και θα ψηφίσουμε 
υπέρ γιατί συμφωνούμε ότι προφανώς και ο ΔΟΚΜΕΠΑ και ο ΔΟΠΑΠ είχαν απώλειες και είχαν θέματα. 
Δεν διαφωνούμε ως προς αυτό. Εμείς βάλαμε τη διάσταση της ενίσχυσης για τους ίδιους ακριβώς 
λόγους, δηλαδή που λέτε ας πούμε στην εισήγησή σας ότι το έργο που επιτελούν τα νομικά πρόσωπα 
σχετίζεται με ευαίσθητους τομείς της τοπικής κοινωνίας, έτσι; Οπότε, πιο ευαίσθητα από τα παιδιά 
μας δεν νομίζω ότι υπάρχουν. Δεν έβαλα ποτέ εγώ το θέμα του Μαϊου και του Ιουνίου, που είπε 
αποκλειστικά γι' αυτούς τους δύο μήνες, αν έκαναν απολυμάνσεις ή απολυμαντικά τα σχολεία. Εμείς 
φέραμε και τα τιμολόγια και της προηγούμενης περιόδου που είχε ξεκινήσει ήδη η ιστορία και η 
ιστορία και της γρίππης μάλιστα και δείτε και τα τιμολόγια που έχετε. Σας έχω ξανακάνει ερώτηση 
αντίστοιχη στις 17/6 στο Δημοτικό Συμβούλιο και σας είπα ότι τελικά τα παιδιά θα πληρώσουν τα 
έξτρα έξοδα που προέκυψαν απ' αυτήν όλη την ιστορία; 3.000 νομίζω, 4.000, για την κάθε Επιτροπή 
τότε. Τότε.  
 Βεβαίως η πανδημία είναι μπροστά μας κι έχουμε μπροστά μας να δούμε κι άλλα πράγματα. 
Οπως και η τηλεκπαίδευση που αναρωτιέται ο Δήμαρχος ποιος αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί το 
τάμπλετ, η απάντηση είναι κανείς διότι τα σχολεία λειτουργούν. Δεν χρησιμοποιείται. Δεν γίνεται 
τηλεκπαίδευση. Εκτός σε πάρα πολύ μεμονωμένες περιπτώσεις παιδιών που δικαιολογείται να 
παραμείνουν στο σπίτι. Μόνο σ' αυτές τις περιπτώσεις. 
 Δεν θα απαντήσω τίποτε άλλο στον Δήμαρχο διότι με εξήντλησε. Δηλαδή τα λογικά άλματα 
που κάνει, πραγματικά αυτή τη φορά δεν θα μπορέσω να τα απαντήσω.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει τίποτε να απαντήσει αυτός; Ψηφοφορία. 
 Ομόφωνα; Ο κ. Ρεκλείτης με τον κ. Ρεμούνδο έχουν πει λευκό. Αλλη διαφοροποίηση; Οχι. Το 
θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
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 ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακινήτου στο επί της Λ. Κηφισίας αρ. 60 κτίριο, 
ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), στην 
ανεξάρτητη αρχή "Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων".  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Θα προσπαθήσω να κάνω την εισήγηση όσο πιο απλή γίνεται. Πρόκειται για μια παλιά 
υπόθεση, έχει ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το συγκεκριμένο θέμα. Πρόκειται για ένα ακίνητο 
να πούμε που βρίσκεται στο Μαρούσι. Βρίσκεται στον 6ο όροφο ενός κτιρίου, αποτελεί αυτό το 
κληροδότημα της Πανωραίας Γκανασούλη, αποτελεί ένα μικρό μικρό κομμάτι μιας μεγάλης οριζόντιας 
ιδιοκτησίας που εκτείνεται από τον 6ο και τον 7ο όροφο και τον οποίο νοικιάζει η Εθνική Επιτροπή 
Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.  
 Αυτό το ενοικιάζει η συγκεκριμένη Εθνική Επιτροπή ως ενιαίο μίσθωμα και υπάρχει κατόπιν και 
συμφωνίας όλων των δικαιούχων, έχουν υπογράψει ενα ενιαίο μίσθωμα και έχει δημιουργηθεί και μια 
επιτροπή εκπροσώπησης των συνιδιοκτητών, οι οποίοι έχουν ήδη αποφασίσει αυτή η επιτροπή να 
δώσουν παράταση στη συγκεκριμένη Εθνική Επιτροπή.  
 Εμάς το ποσό το οποίο μας αναλογεί είναι 354,07 ευρώ πλέον του τέλους του χαρτοσήμου, 
εφόσον η επιτροπή αυτή των συνιδιοκτητών έχει αποφασίσει να δοθεί αυτή η παράταση εμείς δεν 
νομίζω ότι μπορούμε να αυτονομηθούμε κατόπιν της συμφωνίας της οποίας έχει γίνει, οπότε 
προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει να υπάρξει μια παράταση της μίσθωσης για άλλα 
δύο χρόνια, μέχρι δηλαδή τις 30/6/2022 και με ενιαίο μίσθωμα 11,50 ευρώ/τ.μ.  
 Οσο πιο απλά μπόρεσα σας τα είπα. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Κι εγώ να σημειώσω ότι αποτελεί κι ένα κομμάτι μιας 
μεγάλης κληρονομιάς που άφησε η αείμνηστη Πανωραία Γκανασούλη στο Δήμο τότε Παπάγου και 
σήμερα Δήμο Παπάγου-Χολαργού.  
 Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα. Το θέμα 20 πέρασε ομόφωνα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 21ο Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης οικοπέδου επιφάνειας 450 τ.μ. που βρίσκεται επί 
της συμβολής των οδών Ιωνίας και Αργυροκάστρου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την 
επωνυμία "Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, 
Θαλάσσης και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κα Τσικρικώνη;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, πρόκειται για ένα οικόπεδο όπως το λέει και ο τίτλος της εισήγησης, που 
βρίσκεται στην οδό Ιωνίας και Αργυροκάστρου. Αυτή η μίσθωση έχει, ήδη νοικιάζεται το 
συγκεκριμένο οικόπεδο και το χρησιμοποιεί ως γήπεδο αθλητικών δραστηριοτήτων ο Δήμος μας. Η 
μίσθωση αυτή λήγει στις 31/12/2020 και υπάρχει ένα μηνιαίο μίσθωμα 50 ευρώ. Ο Δήμος μας θεωρεί 
ότι πρέπει και το χρειάζεται προκειμένου να εξυπηρετεί τις ανάγκες του, γι' αυτο επιθυμούμε εκ νέου 
τη μίσθωση του οικοπέδου για τρία ακόμη χρόνια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ναι, κ. Οικονόμου, έχετε το λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ. Είναι προφανές ότι το αντίτιμο είναι πάρα πολύ χαμηλό και σημαντικό. 
Θα σας παρακαλούσα να μου επιτρέψετε λίγα λόγια για την ιστορία. 
 Αυτός ο χώρος ο οποίος με αυτό το πολύ χαμηλό αντίτιμο είχε νοικιαστεί από τον ΑΟΟΑ, είχε 
χρησιμοποιηθεί αρχικώς από το Δήμο Παπάγου για σκέιτμπορντ, το οποίο παρουσίασε μια σειρά από 
προβλήματα και στη συνέχεια έχουν δημιουργηθεί δύο μικρά γήπεδα μίνι τέννις. Οταν ...  Πρόεδρος 
του ΔΟΠΑΠ τα δύο μίνι τέννις ανακαινίστηκαν εξ ολοκλήρου με νέο ταρτάν, με φωτισμό και είναι 
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πραγματικά από τα λίγα γήπεδα μίνι τέννις που υπάρχουν στην ευρύτερη περιοχή. Ειναι πάρα πολύ 
σημαντικό το σημείο αυτό και νομίζω ότι ο ΔΟΠΑΠ έχει όλα τα περιθώρια να το αναπτύξει. 
 Να κλείσω, κ. Πρόεδρε, κάνοντας μια μικρή αναφορά στους ανθρώπους που συνετέλεσαν στο 
να γίνει ενα πολύ σημαντικό έργο για το Δήμο. Ο διευθυντής του Οργανισμού μας τότε ο κ. 
Οικονόμου, ο Νικολούδης ο Παναγιώτης ο οποίος ήταν υπεύθυνος του Αθλητικού Τμήματος και από 
τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ο κ. Κώτσης, κατάφεραν να επιτελέσουν ένα έργο πολύ 
σημαντικό σε γρήγορο χρόνο και με πολύ καλά οικονομικά δεδομένα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Οικονόμου, θέλω κι εγώ να πω κάτι σ' αυτό. Ηταν οντως μια πολύ ωραία 
πρωτοβουλία αυτή, γίνανε δύο πάρα πολύ ωραία γήπεδα και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιοποιούνται 
ακόμη περισσότερο απ' ό,τι ειναι σήμερα και με νέες δράσεις και δραστηριότητες. Θα συμφωνήσω κι 
εγώ μαζί σας.  
 Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτήματος της κας Γεωργίας Δίπλα, για την απαλλαγή από την ετήσια αύξηση του 
3% του μισθώματος του ανθοπωλείου του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Παπάγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε, η συγκεκριμένη κυρία που διατηρεί το ανθοπωλείο πάνω στο 
Κοιμητήριο Παπάγου κατόπιν αιτήσεώς της ζητά να μην υπάρξει η αύξηση, η ετήσια τέλος πάντων 
αναπροσαρμογή του 3% στο μίσθωμά της διότι, λογικό είναι, υπάρχει μεγάλη απώλεια εσόδων λόγω 
του Covid, πλέον  το αντιλαμβανόμαστε όλοι. Εάν ίσχυε αυτο το μίσθωμα θα πήγαινε από τα 
1.555,30 στα 1.601,96, δεν είναι για το Δήμο πολύ μεγάλο το ποσό προκειμένου να  το αρνηθούμε. 
Απλά, αυτή η κυρία θα διευκολυνθεί στην παρούσα φάση.  
 Εμείς ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως ψηφίσει για ένα χρόνο να μην υπάρξει αυτή η 
αναπροσαρμογή στο μίσθωμά της καθότι υπάρχει αποδεδειγμένα ζημία  της επιχείρησής της λόγω του 
Covid. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Ερωτήσεις.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Φαίνεται ότι εγώ είμαι λίγο βραδινός, ε;  
 Η κα Τσικρικώνη που είναι πάντα ενημερωμένη, γνώστης, ήθελα να ρωτήσω εάν είμαστε 
σύννομοι, δηλαδή είμαστε καλυμμένοι συμφώνως τω νόμω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Τροποποιούμε το άρθρο και γι' αυτό το εισηγούμαστε. Υπάρχει τροποποίηση του 
άρθρου 2 του με αρ. πρωτ. 2782/26.9.2018.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις άλλες;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εχει δικαίωμα δηλαδή ο Δήμος να κάνει αυτή την τροποποίηση. Και να σημειώσω ότι 
δεν είναι ακριβώς ένας χρόνος, είναι κάτι μήνες. Είναι, αναστέλλουμε την αύξηση του έτους 2020 έως 
τις 31 Δεκεμβρίου, δηλαδή γι' αυτό το χρόνο όσο μας έχει απομείνει μέχρι 31 Δεκεμβρίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Οχι. Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία. Διαφοροποιείται κάποιος συνάδελφος; Οχι. 
Ομόφωνα. Το θέμα 22ο πέρασε ομόφωνα.  
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 ΘΕΜΑ 23ο Η.Δ. 
 
Εξέταση του αιτήματος του κου Πέτρου Αποστόλου, για τη μείωση του μισθώματος του 
κυλικείου εντός του Κηποθεάτρου δυνάμει των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων 
Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, είναι κάτι ανάλογο και η εξέταση του κ. Πέτρου Αποστόλου. Κατόπιν αιτήσεώς 
του ο άνθρωπος ζητάει μία μείωση του μισθώματός του για το έτος 2020 του ύψους του 40%, 
προκειμένου να έχει τη δυνατότητα να ανταποκριθεί στην αποπληρωμή των υποχρεώσεών του. 
Εγκειται κι αυτό μέσα σ' αυτές τις αποφάσεις και τα μέτρα που παίρνουμε όπως συζητήσαμε και πιο 
πριν και είπα και στον κ. Κανάκη ότι ο Δήμος μας ήδη προχωρεί και ήδη προλαμβάνει και προσπαθεί 
να προλάβει καταστάσεις από επιχειρήσεις και από ανθρώπους στους οποίους εμείς νοικιάζουμε είτε 
χώρους είτε ακίνητα είτε οτιδήποτε άλλο και βρίσκονται σε δύσκολη θέση λόγω του Covid. 
 Εμείς εισηγούμαστε ως Οικονομική Υπηρεσία και ως Διοίκηση να ακούσουμε το αίτημα του κ. 
Αποστόλου και προτείνουμε την απαλλαγή του σε ποσοστό 40%, που μας το δίνει ο νόμος αυτο το 
ποσοστό. Παρακαλώ πολύ όπως το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει θετικά.  Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Μία ερώτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ μετά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό τώρα γιατί σας έχασα. Είπε ο κ. Αυγερινός. Μετά ποιος άλλος θέλει;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κι εγώ ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μισό λεπτό. Ανυφαντής, θα πάω με τη σειρά κατάταξης. Αρα, ξεκινάει ερώτηση 
ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός και η κα Χαμηλοθώρη. Θέλει κάποιος άλλος; Οχι.  
 κ. Ανυφαντή, έχετε το λόγο.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω, γράφει επάνω στην εισήγηση ότι 
το ετήσιο μίσθωμα είναι 3.000 ευρώ. Κάτω όμως, στο τέλος στην εισήγηση λίγο πριν όμως, γράφετε 
ότι αυτή η μίσθωση είναι εποχιακή. Θα ήθελα να μου πείτε με ακρίβεια τι μίσθωμα πληρώνει και για 
ποιους μήνες αφορά αυτό το μίσθωμα, εφόσον το Δημοτικό Κηποθέατρο εκεί το Φεστιβάλ δεν 
λειτουργεί όλο το χρόνο. Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση και η δεύτερή μου ερώτηση είναι η εξής: 
Θα ήθελα να μου πείτε το 40% πληρότητα και το 75% πληρότητα στο Κηποθέατρο το ακριβές 
νούμερο.  
 Ευχαριστώ πολύ. Με βάση τις θέσεις του.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θα απαντήσει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την πληρότητα που αναφέρει ο κ. Ανυφαντής νομίζω σε όλα μας τα κείμενα 
φαίνεται ποιες είναι οι θέσεις. Φέτος ήταν 1.480 οι θέσεις συν 48 θέσεις (πρόβλημα σύνδεσης) 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ τον έχασα, δεν ακούω τον κ. Δήμαρχο.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Δεν τον ακούω τον Δήμαρχο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ας κάνουμε όλες τις ερωτήσεις και απαντάει στο τέλος. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Για να απαντήσω, αν μου επιτρέπετε, να πω ότι το ότι υπήρχε μια πληρότητα του 
ύψους του 70% σε πολλές παραστάσεις δεν σημαίνει ότι, του Κηποθεάτρου, δεν μπορώ να σας πω 
εγώ με ακριβή στοιχεία τον αριθμό των ανθρώπων οι οποίοι παρακολούθησαν τις παραστάσεις, 
πάντως αυτό δεν σημαίνει ότι το κυλικείο δούλεψε. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος δεν συνωστιζότανε 
προκειμένου να πάει να στηθεί στην αγορά να αγοράσει κάτι κ.λπ.. Οπότε...  
ΝΙΚΑΚΗ: Μπορώ να απαντήσω εγώ, Πρόεδρε; Μόλις τελειώσει.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. Οπότε, ούτε επιτρεπόταν κατά τη διάρκεια της παράστασης είτε στα διαλείμματα 
να σηκωθούν να πάνε να ψωνίσουν κ.λπ., οπότε είναι εμφανές ότι υπήρχε απώλεια στα εισοδήματά 
τους. 
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ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν ρώτησα αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά δεν ρώτησα αυτό.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οχι, εγώ αιτιολογώ, το ξέρω, εσείς θέλετε τον αριθμό, τώρα θα σας πει η κα Νικάκη.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Και το μίσθωμα. Αν ξέρετε το μίσθωμα. Είναι 3.000 ετησίως, πώς λέγεται;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, το μίσθωμα ήταν 3.000, ήταν για τους τρεις μήνες κατά τους οποίους διαρκεί το 
Φεστιβάλ, Μάρτιο, Απρίλιο και Μάιο. Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν αναλογιστούμε ότι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας δούλεψε από τις 15 Ιουλίου 
μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου; Πότε σταμάτησε το Φεστιβάλ; Τα προηγούμενα χρόνια ο συγκεκριμένος 
επιχειρηματίας δούλευε απο τις αρχές Ιουνίου μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου. Αρα, αμέσως αμέσως 
μειώθηκε ο χρόνος, ο οποίος μπορούσε αυτός να πουλάει τα προϊόντα του.  
 Δεύτερον, δεν επιτρεπόταν να γίνει κανένα διάλειμμα στις παραστάσεις, στις οποίες παλιά 
γινόντουσαν διαλείμματα, οπότε είχε μεγαλύτερη επισκεψιμότητα το κυλικείο.  
 Τρίτον και κυριότερο, ο κόσμος φοβόταν να πάει να ψωνίσει προϊόν. Δεν πήγαινε ο κόσμος να 
στηθεί στην ουρά για να αγοράσει προϊόντα. Και βέβαια η επισκεψιμότητα, η οποία νομίζω αν θα 
κάνουμε την αποτίμησή μας, η τελική επισκεψιμότητα όλου του Φεστιβάλ θα είναι περίπου στο 50% 
με 60% από πέρσι.  
 Ευχαριστώ.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, δεν μου απαντήθηκαν οι ερωτήσεις μου. Με συγχωρείτε, 
αλλά... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε, αν μπορώ να σας απαντήσω, κ. Ανυφαντή, σε ό,τι αφορά τους μήνες. Είναι οι 
μήνες, τρεις μήνες, ειναι από 1.000 ευρώ το μήνα. Είναι Ιούνιος, Ιούλιος και Σεπτέμβρος. Είναι 3.000 
ευρώ ανά μήνα. Τώρα, μήπως θέλει να σας απαντήσει και η κα Νικάκη σχετικά με την πληρότητα. Δεν 
ξέρω τι θα σας πει. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, να ρωτήσω - καλησπέρα και πάλι. Τι ακριβώς, ποιος είναι ο προβληματισμός του κ. 
Ανυφαντή; Αν μπορεί να επαναλάβει αυτό που ρώτησε για να απαντήσω.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Θα σας απαντήσω, κα Νικάκη. Ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, πολύ σωστά λέει ο 
ίδιος στην αίτησή του, με την οποία εμείς καλούμαστε να απαντήσουμε, να αποφασίσουμε, λέει με 
ακρίβεια: Επίσης, παρακαλώ όπως συνυπολογίσετε ότι τη μεγαλύτερη περίοδο λειτούργησε το θέατρο 
με μέγιστη δυνατή πληρότητα 40%, ο ίδιος το λέει, δεν το λέω εγώ, ενώ πριν λειτουργούσε με 
πληρότητα 75%. Κι εγώ ρωτάω επίσημα τη Δημοτική Αρχή να μου δώσει τα νούμερα. Το 40% πόσο 
ειναι με βάση τις θέσεις του Κηποθεάτρου και το 75% που αναφέρει ο ίδιος ο επιχειρηματίας που 
ήταν μέσα, πόσο είναι. Δηλαδή εγώ ένα νούμερο θέλω λόγω της αίτησής του.  
ΝΙΚΑΚΗ: Εγώ καταρχήν εικάζω τα ποσοστά που χρησιμοποιεί τώρα το 40% και σε σχέση με 75%, τι 
είπατε πριν, προφανώς αναφέρεται στο μέσο όρο που αυτός βγάζει από το άθροισμα όλων των 
παραστάσεων στο τέλος κάθε φεστιβάλ. Και σου λέει ότι τα προηγούμενα χρόνια πάνω κάτω κατά 
μέσο όρο ήταν στο 70%, γιατί κάποιες παραστάσεις  ήταν στο 100%, κάποιες άλλες ήταν στο 30%, 
οπότε έβγαλε ένα μέσο  όρο 70%. Τώρα το υπολογίζει στο 40%. Δεν είναι όμως αυτό, είναι ο μέσος 
όρος που βγάζει αυτός αθροίζοντας όλες τις παραστάσεις και το μέσο όρο ανθρώπων που 
παρακολούθησαν τις παραστάσεις.  
 Το επίσημο ποσοστό βάσει του οποίου μπορούσε να λειτουργήσει, γνωρίζουμε ότι στο πρώτο 
μέρος του Φεστιβάλ που ξεκίνησε στις 15 Ιουλίου ήταν  γύρω στο 65% και στο δεύτερο μέρος του 
Φεστιβάλ ήταν κάτω από το 45%. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι εξαντλήθηκε σε όλες τις παραστάσεις 
το 65% και το 45%. Αλλά και μόνο με το δεδομένο ότι ένα θέατρο 1.530 θέσεων μπόρεσε να 
λειτουργήσει με μάξιμουμ χωρητικότητα τις 950 περίπου θέσεις στο πρώτο μέρος και 650 αν δεν 
κάνω λάθος στο δεύτερο μέρος, καταλαβαίνουμε ότι αυτομάτως το περιθώριο που είχε αυτός να 
κάνει τζίρο, αυτομάτως έπεφτε σχεδόν στο 50%.  
 Με όλα αυτά που είπε ο Δήμαρχος, ότι δεν υπήρχαν διαλείμματα, που γνωρίζουμε πολύ καλά 
και οι ίδιοι από την εμπειρία μας ότι πολλές φορές πηγαίνουμε στο διάλειμμα να πάρουμε κάποιο 
αναψυκτικό, κάποιο ποτό, με το δεδομένο ότι πολλές παραστάσεις είχαν πολύ περιορισμένη 
προσέλευση λόγω της πανδημίας και λόγω των αποτελεσμάτων που έβγαιναν κάθε μέρα στην 
τηλεόραση και ανέκοπταν αν θέλετε αυτή την επιθυμία του κόσμου, με το δεδομένο ότι πολλοί δεν 
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πήγαν να πάρουν προϊόντα ακόμα και αν ήταν συσκευασμένα γιατί φοβήθηκαν το ενδεχόμενο να 
κολλήσουν κορωνοϊό, με όλα αυτά τα δεδομένα και με το δεδομένο ότι και ο ίδιος ο νόμομς το 
αναγνωρίζει και γι' αυτό δίνει και αυτό το ευεργέτημα στη συγκεκριμένη κατηγορία του επαγγελματία 
όπως και σε πολλές άλλες και αυτός εύλογα έρχεται και, ναι, μπορώ να πω ότι όντως σίγουρα 
αποδεικνύεται μαθηματικά αυτό ότι αποκλείεται να έκανε τους τζίρους που έκανε τα προηγούμενα 
χρόνια, γιατί σίγουρα δεν ήταν κάθε εκδήλωση που έγινε sold out, σίγουρα έγιναν λιγότερες 
εκδηλώσεις απ' ό,τι τα προηγούμενα Φεστιβάλ, σίγουρα ο κόσμος δεν πήγε τόσο συχνά στο μπαρ. 
 Για όλους αυτούς λοιπόν τους λόγους πολύ εύλογα αυτός κάνει χρήση του νόμου και ζητάει 
αυτή την έκπτωση από εμάς.  
 Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να πάρω το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας θέλω να ρωτήσω κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σε ποια φάση είμαστε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είμαστε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είμαστε στη φάση των ερωτήσεων;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, στις ερωτήσει είμαστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Α, γιατί μου φάνηκε ότι τοποθετούνται. Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη ως Πρόεδρος του Φεστιβάλ έκανε μια διευκρίνιση. Απάντησε. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, δεν έκανα τοποθέτηση. Απλά έκανα κάποια διευκρίνιση. Αν σας ενδιέφερε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη απαντάει εκ μέρους της Διοίκησης. Δεν τοποθετείται. Διευκολύνει στην 
απάντηση προς τον κ. Ανυφαντή.  
 Λοιπόν, κ. Ανυφαντή, καλυφθήκατε εσείς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω ζητήσει το λόγο, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε, ναι. Θα σας τον δώσω. Λοιπόν, πριν πάω στον κ. Αυγερινό, το λόγο έχει 
ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είπε ο κ. Ανυφαντής ότι δεν του απαντήσαμε σχετικά με το 40% και το 75%, 
νομίζω καλύτερη απάντηση από το να του λέω έχει 1.480 χωρητικότητα και 48 ΑμεΑ και να κάνει 
μόνος του τον υπολογισμό τι χωράει στο 40% και τι χωράει στο 75%, εντάξει, δεν θα κάτσω εγώ να 
κάνω την πράξη. Μπορεί μόνος του να την κάνει με το κομπιουτεράκι, με το κινητό και να μας πει.  
 Υποθέτω ο κ. Ανυφαντής, αν θυμάμαι καλά, επειδή στο αντίστοιχο θέμα των μειώσεων των 
μισθώσεων με είχε καταγγείλει ότι ο Δήμαρχος πρέπει να βγαίνει μπροστά και να μην υπολογίζει 
νόμους και να κάνει 100% μειώσεις στους ανθρώπους, μάλλον θα μας πει τώρα να κάνουμε 
μεγαλύτερη μείωση από το 40%, για να είναι συνεπής σ' αυτά τα οποία έλεγε πριν από δύο μήνες 
περίπου, έτσι; Γιατί θυμάμαι τότε έλεγε στα μαγαζιά αυτά πρέπει να τους κάνουμε 100% μείωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Το λόγο έχει ο κ. Αυγερινός.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω το 40% που λέμε να μειώσουμε το μίσθωμα, από το 40% που 
θα μειώσουμε σύμφωνα με τη νομοθεσία, επιστρέφεται το 20%, αν δεν κάνω λάθος. Ισχύει και για 
εμάς, για το Δήμο; Επίσης, εάν ισχύει, μήπως θα μας - γιατί είναι από το 40% δίνει το 20% πίσω, αν 
ισχύει. Δίνει το δικαίωμα όμως ο νόμος απ' όσο γνωρίζω, το 30% να δώσουμε και από το σύνολο του 
ποσού του ενοικίου να δώσει το 12% πίσω. Μήπως μας συνέφερε αυτό; Θέλετε να μας απαντήσετε, 
να δούμε τι είναι αυτό που συμφέρει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβα τι είπε ο κ. Αυγερινός. Ειλικρινά, επειδή χτύπησε και το τηλέφωνο και 
μίλαγα στο τηλέφωνο αυτή τη στιγμή, είπε ότι ουσιαστικά ο Δήμος γλιτώνει φορολογία από τα 
εισοδήματα που πληρώνει; Αυτό είπε;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Να διευκρινίσω μπορώ;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, γιατί συγγνώμη, Γιώργο, δεν σε πρόσεχα γιατί μίλαγα στο κινητό. Συγγνώμη.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Οχι, ωραία. Σύμφωνα με το ενοικιοστάσιο ή τέλος πάντων με αυτό το 40% που 
αφαιρείται από το ενοίκιο, το κράτος δίνει το 40% που θα αφαιρεθεί δίνει το 20% πίσω.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ποιον;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Στον ιδιώτη. Στον ιδιώτη το δίνει. Δεν ξέρω αν το δίνει και σε μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, να σε βοηθήσω εγώ, ασ' το.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, να σας το πει ο κ. Κουκής, αλλά κάνεις λάθος. Δεν το δίνει στον ιδιώτη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο φόρο εισοδήματος το δίνει. Στο συνολικό φόρο εισοδήματος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος το κερδίζει αυτό. Δηλαδή, συγγνώμη, αν ο Δήμος είχε 10.000 εισοδήματα και 
θα πλήρωνε Εφορία Α, πληρώνει 20% λιγότερη Εφορία. Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι. Ο Δήμος θα πληρώσει λιγότερη εφορία 20%. Ισόποσο με την τέτοια που δίνει 
στον Αυγερινό. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ωραία, αυτό είπα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον τέτοιον, πώς τον λένε αυτόν εκεί, στον Αποστόλου τέλος πάντων.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ωραία. Αυτό ρώτησα λοιπόν εγώ. Στο 40% δίνει το 20% πίσω, λοιπόν. Ισχύει στο 
Δήμο αυτό;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ο νόμος δεν διαφοροποιεί αν είσαι Δήμος, αν είσαι ιδιώτης, αν είσαι Ανώνυμη 
Εταιρεία, αν είσαι Ομόρρυθμη Εταιρεία. Ολοι οι ενοικιαστές των χώρων θα γλιτώσουν από την 
φορολογία τους 20% των εισοδημάτων τα οποία μειώσανε στους μισθωτές τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι. Ορθόν.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Δίνει όμως, να διευκρινίσω και το 30% που είπα προηγουμένως, γιατί όταν λέει δίνεις, 
έχει το δικαίωμα να σου δώσει 30% μείωση σου δίνει το 12% πίσω του συνολικού μισθώματος όμως. 
Μήπως αυτό συμφέρει περισσότερο; Αυτό ήθελα να ρωτήσω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, δεν χρειάζεται να απαντήσω κάτι. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία είπα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν συμφέρει. Θα του το πούμε όμως, εντάξει, δεν πειράζει. Οχι, κ. Αυγερινέ, δεν 
συμφέρει περισσότερο αυτό που λέτε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, προτείνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνει 40% του ποσού που θα 
έπρεπε να πληρώσει ο κ. Αποστόλου. Ο κ. Αποστόλου έπρεπε να πληρώσει 3.000 και από το 2015 
έχει τόσες φορές πάρει 5% επάνω, οπότε δεν θυμάμαι αν είναι τώρα 3.600, 3.700, 3.800, πόσο 
βγαίνει. Εν πάση περιπτώσει, έχει πάρει προσαυξήσεις 5% κάθε χρονιά ο κ. Αποστόλου. Αρα, λοιπόν, 
από το συνολικό ποσό λέμε να πληρώσει 40% λιγότερο. Ο Δήμος από αυτά τα χρήματα που θα χάσει, 
θα γλιτώσει 20% στην φορολογία του. Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει το λόγο.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω τόση ώρα που συζητάμε, εφόσον είμαστε 
υποχρεωμένοι να μειώσουμε 40% από το νόμο. Τα άλλα που λέγονται όλα είναι εκ περισσού. 40% 
είμαστε  υποχρεωμένοι. Οπως κι εμείς μειώσαμε 40% σε όλα τα μισθώματα, είναι και ο Δήμος 
υποχρεωμένος, παίρνει μια απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Κι εμείς στο ΔΟΠΑΠ πήραμε 
αντίστοιχες αποφάσεις. Και για το Σεπτέμβριο θα πάρουμε. Πήραμε μέχρι τον Αύγουστο, αλλά εχθές 
υπογράφηκε και για το Σεπτέμβριο.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό. Εγώ δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο, ειλικρινά, σ' αυτό που λέει και ο Θανάσης, 
γιατί το φέρνουμε Δημοτικό Συμβούλιο, αφού η ΠΝΠ είναι ξεκάθαρη. Είναι νόμος. Δηλαδή δεν 
χρειάζεται. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, θέλει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Θέλει, θέλει. Αλλά γιατί γίνεται όλη 
η συζήτηση αυτή δεν κατάλαβα μέχρι τώρα ένα τέταρτο.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ο νόμος μας δίνει το δικαίωμα να προχωρήσουμε σ' αυτή την πράξη. Αν εμείς 
θέλουμε να το κάνουμε, το κάνουμε. Αν νομίζουμε ότι δεν μπορούμε να το κάνουμε, δεν το κάνουμε. 
Ο νόμος όμως μας δίνει αυτη τη δυνατότητα.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, εγώ διαφωνώ. Θα προσέφευγε και θα δικαιώνονταν.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Ακριβώς, ναι. Αλλά θα μπορούσε κάλλιστα κάποιοι να πουν ότι 
δεν πλήττεται η συγκεκριμένη επιχείρηση, άρα να μην προχωρήσουμε. Με αυτό το αιτιολογικό. Από 
'κει και πέρα, αυτό που είπε και ο κ. Αυγουρόπουλος. Αποδεδειγμένα φαίνεται ότι η συγκεκριμένη 
επιχείρηση και όποιος θέλει να μην το δει δεν το βλέπει, έχει πληγεί από τον Covid. Αρα, λοιπόν, 
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υποχρεούμαστε να περάσουμε σ' αυτη τη μείωση καταβολής. Ούτε 20% ούτε 30%. 40% λέει ο 
νόμος.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Αυγερινός. Συνεχίστε, κ. Αυγερινέ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: ... στο θέμα της διαδικασίας, λιγάκι σας παρακαλώ γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε μας κα Χαμηλοθώρη, όλη την ώρα με τη διαδικασία! Κάνουμε μια κουβέντα 
τώρα ωραία εδώ πέρα! κ. Αυγερινέ, πάρτε το λόγο. Ολη την ώρα επί της διαδικασίας! Ψάχνετε να 
βρείτε ψεγάδι εκεί που δεν  υπάρχει! Κυλάει ρολόι σήμερα. Ξέρετε ότι εγώ και το λόγο σας δίνω και 
σας ακούω και σας προστατεύω. Ολη την ώρα επί της διαδικασίας σήμερα!  
 κ. Αυγερινέ, πάρτε το λόγο.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Δεν θέλω να πω περιττά πράγματα. Σας είπα ότι, όπως είπε και η κα Τσικρικώνη, το 
40% το επιβάλλει ο νόμος. Ο νόμος όμως λέει ότι μπορούμε να έρθουμε και σε συμφωνία με τον 
ενοικιαστή και να κάνουμε μια συμφωνία στο 30%. Αυτό όμως που δεν καταλάβατε είναι ότι από το 
30% μας δίνει το δικαίωμα του 12% επιστροφής επί του συνολικού μισθώματος επιστροφής. Ενώ από 
το 40% μας δίνει το 20%. Αυτό είπα εγώ, τίποτα παραπάνω.  
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, θα πάρω πάλι το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, Θανάση, κάτσε λίγο. Κάτσε λίγο, θα σου τον δώσω εγώ το λόγο. Για να 
βοηθήσω λίγο τον κ. Αυγερινό.  
 Τα είχα πει και στην προηγούμενη συνεδρίαση που είχε τεθεί το ίδιο θέμα. Δεν είναι, κ. 
Αυγερινέ, στη διακριτική μας ευχέρεια. Η ΠΝΠ είναι δικαίωμα του μισθωτή, όχι του εκμισθωτή. Και 
ειλικρινά ίσως να είναι ειδικό για Δήμους, γιατί δεν το ξέρω το θέμα, αλλά όταν είμαι σίγουρος για 
κάτι ξέρετε ότι είμαι και δίνω λύσεις. Η ΠΝΠ δεν ειναι δικαίωμα δικό μας. Είναι δικαίωμα του 
Αποστόλου και του κάθε Αποστόλου. Εάν ο Αποστόλου θέλει 40%, θα πάρει 40%. Δεν μπαίνει σε 
συμβιβασμό και διαπραγμάτευση με κάποιον που θέλει να ζητήσει τη μείωσή του. Αυτό πρέπει να 
καταλάβετε εδώ. Τα είχαμε πει και τότε αυτά. Εγώ απορώ γιατί έρχεται και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
Αυτά γίνονται κατευθείαν και χωρίς να πάρουμε εμείς την απόφαση, διότι ο νόμος υπερισχύει των 
αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Σε κάθε περίπτωση το φέραμε εδώ πέρα. Δεν έχουμε εμείς 
να πούμε κάτι άλλο. Ζητάει 40% και φέρνει 40%, εφόσον ο ΚΑΔ που είναι πληττόμενος έχει δικαίωμα 
να πάρει 40%.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε, το 30% αφορά τελείως διαφορετικές πληττόμενες 
επιχειρήσεις, αφορά άλλους ΚΑΔ και αφορά κυρίως ιδιωτικές επιχειρήσεις και ιδιώτες. Δεν αφορά το 
Δημόσιο, εντάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς, Δήμαρχε, εκεί που δραστηριοποιούμαι εγώ, 40% δίνουμε, που δεν είμαστε 
Δημόσιο. Στους ιδιώτες δηλαδή με 40% δίνουμε. Αρα, νομίζω ότι αυτό είναι και το ορθον και η ΠΝΠ 
λέει μόνο για 40%, εξ όσων ξέρω εγώ, ε;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε... 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πρόεδρε, μια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον κ. Αυγουρόπουλο πρώτα και μετά στον κ. Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, στα γρήγορα. Στο 30% που λέει ο κ. Αυγερινός, αφορά διαπραγμάτευση για 
τους μήνες από Οκτώβριο μέχρι και το Δεκέμβριο. Τους υπόλοιπους μήνες. Μέχρι και το Σεπτέμβριο 
που πάρθηκε εχθές απόφαση ισχύει το 40%. Το 30% για διαπραγμάτευση τουλάχιστον 30% είναι για 
τους υπόλοιπους μήνες μέχρι τέλος του χρόνου. Χθές ανακοινώθηκε αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό θέλω να σου πω κι εγώ. Αυτό που ζητάει ο κ. Αποστόλου είναι για το 40%, 
δεν είναι για το 30%.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορεί να συνεχιστεί η διαδικασία; Ειμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλύφθηκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανυφαντή, σας παρακαλώ πάρα πολύ! Εδώ πέρα κάνουμε διαλογική συζήτηση και 
μιλάμε. Τι να συνεχιστεί η διαδικασία; Μέλος του συνδυασμού σας ρωτάει ολη την ώρα.  
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ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, είμαστε στις ερωτήσεις, όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και προσπαθούμε να βοηθήσουμε. Τι μας λέτε τώρα να συνεχιστεί η διαδικασία; 
Δηλαδή, τι κάνουμε; Θέλουμε να σας παραπληροφορήσουμε; Να δώσουμε λύσεις προσπαθούμε. Τι 
μου λέτε τώρα; Πείτε τα στον κ. Αυγερινό να μην ρωτάει και να συνεχίσουμε τη διαδικασία!  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μην το πάτε εκεί που θέλετε, κ. Κουκή. Συνεχίστε την διαδικασία, είναι ερωτήσεις. Ο 
κ. Αυγουρόπουλος δεν έκανε ερώτηση αυτή τη στιγμή. Τοποθέτηση έκανε ο κ. Αυγουρόπουλος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγουρόπουλος είναι μέλος της Δημοτικής Αρχής και μπορεί... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μιλάτε 20 λεπτά και κάνετε τοποθετήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέλος της Δημοτικής Αρχής είναι.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Στις τοποθετήσεις, όχι στις ερωτήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέλος της Δημοτικής Αρχής είναι.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν με νοιάζει αυτό! Στις τοποθετήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και πολύ καλά, κ. Ανυφαντή, και πολύ καλά γιατί με τον ίδιο χρόνο και την ίδια θέρμη 
είχα τοποθετηθεί τότε και στη δικιά σας τοποθέτηση. Οπως καταλαβαίνετε, όταν ζητάτε 100%, όπως 
καλά σας είπε ο Δήμαρχος, είναι πολύ καθαρά γραμμένο στα πρακτικά, όχι εσείς προσωπικά, όλος σας 
ο συνδυασμός, δεν καταλαβαίνω κι εγώ σήμερα πώς έτσι προτιμησιακά δεν θέλετε να δώσουμε, 
θέλετε να πάμε στο 20%, να πάμε στο 30%. Πραγματικά κι εμένα μου προξενεί μία απορία η 
σημερινή τοποθέτηση της παράταξής σας.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Κουκή, δεν έχουμε τοποθετηθεί. Ερωτήσεις κάνουμε. Μην μπερδεύεστε. Ειναι 
ερωτήσεις. Δεν είναι τοποθετήσεις. Στις τοποθετήσεις θα μπούμε.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Εγώ ερώτηση έκανα.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ετσι μπράβο. Μην μπερδεύεστε, ερωτήσεις είναι. Μην αγχώνεστε, έχετε ένα άγχος 
σήμερα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο - εγώ δεν έχω κανένα άγχος! Εσείς έχετε άγχος τι θα ψηφίσετε στο 
συγκεκριμένο θέμα. Λοιπόν... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κανένα άγχος,  θα το δείτε, κανένα άγχος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πρόεδρε, προηγούμαι. Μπορώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, ναι. Μπήκατε όμως εμβόλιμα, κ. Οικονόμου, γι' αυτό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν προηγείται διότι δεν είχε εγγραφεί, αλλά πάρε το λόγο Δημήτρη και πες το.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι και απολογούμαι, κα Χαμηλοθώρη, απολογούμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας προηγηθεί η κυρία. Να της δώσουμε το λόγο, Δημήτρη; Η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεν θέλω να τον πάρω ως lady. Ευχαριστώ, μετά τον κ. Οικονόμου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είναι ευγένεια φύλου, είναι ευγένεια αστική ας μου επιτραπεί. Εν πάση 
περιπτώσει. 
 Ομως, σημειώνω το εξής για μια ερώτηση. Με βάση αυτό που είπε ο πρύτανης Θανάσης 
Αυγουρόπουλος, θέλω να κάνω ένα απλό ερώτημα. Εάν δεν έκανε την αίτηση ο κύριος ο 
συγκεκριμένος ή ο οποιοσδήποτε, θα κάναμε την έκπτωση 40%; 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ.  Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς επειδή όλα τα μισθώματα στον Δήμο βεβαιώνονται στην αρχή που μπαίνει 
κάθε έτος, άρα έχει βεβαιωθεί όλο το ποσό, αν δεν γίνει αίτηση και δεν πάρουμε απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου δεν μπορούν να μειωθούν τα ποσά.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου διευκρινίσατε κι εμένα τώρα την απορία τη δικιά μου γιατί έρχεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο το θέμα.  
 Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να ρωτήσω εάν ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι συνεπής απέναντι στις 
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υποχρεώσεις του και στο Δήμο και στο ΔΟΠΑΠ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε χρόνο συνεπέστατος.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και στο ΔΟΠΑΠ το ίδιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εκκρεμεί νομίζω μία ερώτηση από ποιον ακόμα; Από τον κ. Ρεμούνδο; Θέλει 
κάποιος άλλος ερώτηση; Οχι.  
 Ψηφοφορία. Ποιοι διαφοροποιούνται;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, να μιλήσουμε ένα λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, μπράβο. Εχουμε, ναι. Θέλετε και τοποθέτηση.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Τοποθέτηση κι εγώ, κι εγώ τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Θα ξεκινήσω με τον κ. Οικονόμου. Παρακαλώ, κ. Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα έλεγα για το συγκεκριμένο θέμα δύο απλά πράγματα: 
Πάν μέτρον άριστον. Αυτό το έγραψε ο Κλεόβουλος ο Ολύμπιος, ένας από τους επτά σοφούς της 
αρχαιότητας.  Δηλαδή τι έλεγε; Να αποφεύγουμε τις ακρότητες και να τηρούμε το μέτρο. Θα το 
έλεγα για το συγκεκριμένο επιχειρηματία ότι δεν έπρεπε να κάνει αυτή την κίνηση.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανυφαντής έχει το λόγο.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να διαμαρτυρηθώ παίρνοντας αυτά τα δύο 
λεπτά γιατί κάνετε όλοι χρόνο, όλοι λέτε γιατί συζητάμε αυτό το θέμα 15 και 20 λεπτά τώρα, ενώ 
εμείς κάναμε τρεις βασικές ερωτήσεις και απαντάτε εδώ και 20 λεπτά. Απαντάτε μόνοι σας, 
καταχράζεστε τον χρόνο μόνοι σας και επειδή θέλετε να ρίξετε την μπάλα στην εξέδρα ψάχνετε να 
βρείτε κάποια προσχήματα. 
 Εγώ θα συμφωνήσω με τον κ. Οικονόμου σ' αυτό που είπε πριν 10 δευτερόλεπτα και θα 
προσθέσω το εξής: είναι πολύ εύστοχο το θέμα του κ. Δημάρχου, γιατί έχει μάθει αφού καταχράζετε 
το χρόνο και είμαστε εδώ 11 η ώρα και έχει μιλήσει γύρω στις τέσσερις ώρες, να μου πει και να 
θυμηθεί ότι τότε του είπα ότι να πάρει την πολιτική βούληση. Ναι, ακριβώς. Και πολύ σωστά θυμάστε 
κ. Δήμαρχε και έτσι πρέπει να κάνετε. Δεν το κάνατε. Πάλι καλά που σύρεστε από τους νόμους και 
κάνετε αυτά που μπορείτε, αυτά που ο νόμος αφήνει και σας υποχρεώνει όπως πολύ σωστά είπατε, 
δυστυχώς όμως ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας είναι εποχική η σύμβασή του. Πληρώνει 3 χιλιάρικα, 
πληρώνει μόνο για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο, δεν ξέρω, ή και Σεπτέμβριο.  
 Δεύτερον, δεν φαίνεται, δεν μας φέρνετε στοιχεία που έχει χάσει στα μισθώματα αυτά τα 3 
χιλιάρικα, γιατί δεν μας φέρνετε τις πληρότητες του Κηποθεάτρου. Δεν φαίνεται να υφίσταται ζημιά 
για να πάρει αυτή τη μείωση. Πολύ ευχαρίστως όπως και πριν η παράταξή μας ψήφισε και στον κύριο 
δίπλα να πάρει τη μείωση, γιατί όπως πολύ σωστά ξέρετε όλοι οι επιχειρηματίες που τότε σας είπαμε 
να πάρουν μείωση είχαν όντως, είχαν όντως υποστεί ζημιά γιατί τότε υπήρχαν στα Κοιμητήρια π.χ. 
ότι δεν αφήνανε να γίνουν οι κηδείες παραπάνω από 7 ανθρώπους, 10, όντως δεν έμπαινε κανένας 
στα Κοιμητήρια, τη Μεγάλη Παρασκευή κιόλας εσείς είχατε κλείσει τα Κοιμητήρια και όντως εκεί 
υπάρχει αποδεδειγμένη ζημία. Ποια είναι η αποδεδειγμένη ζημία του κυρίου επιχειρηματία, ο οποίος 
πληρώνει 3.000 ευρώ το χρόνο αλλά είναι εποχική η σύμβαση -μπορεί να θέλετε να την ονομάζετε 
ετήσια-, και όταν δεν μας δίνετε τις πληρότητες. Γιατί εγώ νομίζω ότι οι πληρότητες ήταν παραπάνω 
απ' αυτό που λέτε. Επέμεινα, νούμερο δεν μου δώσατε και ξέρετε κάτι; Στον Απολογισμό 
Πεπραγμένων, δεν ξέρω, ακόμα και τώρα στο site γιατί μπήκα τώρα μόλις, στο θέμα του 
Απολογισμού Πεπραγμένων του 2020, στο θέμα 33, όχι στο θέμα 33, στην ειδική συνεδρίαση στο 
σχετικό 33 και 34 έχετε αναρτημένο τον Απολογισμό του 25ου Φεστιβάλ. Δεν μας έχετε βάλει τον 
απολογισμό του 26ου Φεστιβάλ. Μήπως αυτό γίνεται για κάποιο λόγο ή ήταν εκ παραδρομής;  
 Εμείς....  
ΝΙΚΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν τελείωσα, κα Νικάκη. Να τελειώσω και να κάνετε όποια διαδικασία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τον κ. Ανυφαντή να ολοκληρώσει. Συνεχίστε κ. Ανυφαντή, συνεχίστε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Κουκή, τελειώνω, τελειώνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε σας λέω, δεν είπα να τελειώσετε. Συνεχίστε είπα.  
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ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δυστυχώς, είμαστε υπέρ όλων των επιχειρηματιών, το έχουμε δείξει και η παράταξή 
μας έχει ψηφίσει τις διευκολύνσεις και τις ελαφρύνσεις για όλους τους επιχειρηματίες που όντως 
υφίστατο θέμα, δυστυχώς ο συγκεκριμένος δεν αποδεικνύεται ότι υφίστατο θέμα μείωσης. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο παρακαλώ.  
ΝΙΚΑΚΗ: Κι εγώ να πω κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Δήμαρχε, θέλω να δώσω... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κα Νικάκη. Μετά από εμένα μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, αλλά προηγείται ο 
Δήμαρχος όπως γνωρίζετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θέλω να πω πάντως κάτι, γιατί οφείλω να το πω αυτό τώρα στον.. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πείτε ό,τι θέλετε αλλά όταν τελειώσετε δώστε μου το λόγο να μιλήσω κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανυφαντή, εγώ θέλω να σας πω ένα πράγμα. Για το θέμα μιλάμε γιατί ο κ. Αυγερινός 
έκανε οκτώ ερωτήσεις. Ειλικρινά, κανείς μας δεν είχε κανένα σκοπό να απαντάει, ούτε ο κ. 
Αυγουρόπουλος ούτε εγώ. Ανατρέξτε στην βιντεοσκόπηση και  για το συγκεκριμένο θέμα θα δείτε ότι 
μέλος της παράταξής σας, ευλόγως κιόλας γιατί ο άνθρωπος, εντάξει, ήθελε να πει και την άποψή του 
και να ακούσει, ρώτησε οκτώ φορές κάποια πράγματα. Δεν καταχραστήκαμε κανένα χρόνο, ούτε 
είχαμε καμία όρεξη να μιλάμε. 
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, θ' αρχίσουμε με τα βασικά μαθήματα της Α' Δημοτικού 
"Λόλα να ένα μήλο", γιατί αυτά που ανέφερε ο κ. Ανυφαντής είναι εκτός τόπου και χρόνου. Μας λέει 
γιατί δεν βάλαμε το 26ο Φεστιβάλ στον απολογισμό του '19;  
 κ. Ανυφαντή, πού ζείτε; Απολογισμό πεπραγμένων του 2019 κάναμε προχθές. Θα σας 
βάλουμε τον απολογισμό του 26ου του 2020; 1-0. 
 Πάμε στο δεύτερο. Είναι νόμιμη νομοθετικά να ζητάει τη μείωση ο συγκεκριμένος 
επιχειρηματίας. Οποιος μου πει ότι δεν ειναι νόμιμο, να το καταθέσει και να το πει επίσημα στους 
δημοτικούς συμβούλους που ψηφίζουν. Εγώ σαν Δήμαρχος σας λέω είναι 100% νόμιμη η 
συγκεκριμένη μείωση.  
 Τρίτον. Μόνος σας είπατε ότι είναι εποχική μίσθωση, σας είπε η κα Τσικρικώνη Ιούνιο, Ιούλιο 
και Σεπτέμβριο είναι η μίσθωση. Ο Ιούνιος λειτουργούσαν τα θέατρα; Ηταν ανοιχτό το Φεστιβάλ; Οχι. 
Ο μισός Ιούλιος λειτουργούσε το Φεστιβάλ; Οχι. Αρα, αμέσως ενάμισης μήνας ήταν κλειστό. Τι άλλο 
παραπάνω νούμερα θέλετε; Που θα τα δείτε και τα νούμερα, σας είπα στο επόμενο συμβούλιο θα 
γίνει ο απολογισμός. Και λέτε ότι μιλάω σήμερα στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, έχω μιλήσει εγώ 
τέσσερις ώρες; Τι να σας πω; Μάλλον έχετε πρόβλημα με το χρόνο. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μαθηματικό μάλλον. 
ΝΙΚΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει το λόγο, λόγω αντικειμένου. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, εγώ καταρχήν, το ίδιο θα έλεγα με τον Δήμαρχο ως προς το πρώτο, με διαφορετικό 
ενδεχομένως ύφος, ότι όντως δεν υπήρχε το 26ο Φεστιβάλ στον προχθεσινό απολογισμό γιατί 
αφορούσε άλλο έτος ο απολογισμός και επίσης θέλω να σας πω ότι έχει προγραμματιστεί να γίνει ο 
απολογισμός στο επόμενο συμβούλιο, επειδή ακριβώς είχαμε τα τέλη σήμερα και ήταν πάρα πολύ 
βαριά η ημερήσια διάταξη. Παρ' όλα αυτά, εφόσον το επιθυμείτε και εφόσον μου επιτρέψει και ο 
Πρόεδρος, έχω μαζί μου αναλυτικά για την κάθε παράσταση και μπορώ να σας πω τα εισιτήρια, τις 
ημερομηνίες, την παράσταση, τα εισιτήρια και τις προσκλήσεις. Για να έχετε και μια εικόνα ή να σας 
πω ενδεικτικά για το δεύτερο μέρος Αύγουστο-Σεπτέμβριο ή να σας τα πω και όλα αυτή τη στιγμή, 
μπορώ να σας διαβάσω αυτή τη στιγμή όλες τις παραστάσεις μία προς μία με τα εισιτήρια και με τις 
προσκλήσεις που δόθηκαν. 
 Δεν ξέρω αν μπορώ να συνεχίσω, Πρόεδρε, επ' αυτού.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Ο Χρήστος ο Πετράκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτσε, Χρήστο, συγγνώμη λίγο, περίμενε λίγο.  
 Νομίζω, κα Νικάκη, τώρα δεν είναι της παρούσης αυτό. Εντάξει, εσείς έχετε τα στοιχεία 
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μπροστά σας.  
ΝΙΚΑΚΗ: Εγώ μπορώ να σας πω όμως ενδεικτικά να έχετε μια εικόνα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Νομίζω το ξέρουν ολοι, δεν είναι κάτι... Θα έχετε την ευκαιρία, Πρόεδρε, να τα 
παρουσιάσετε.  
ΝΙΚΑΚΗ: Ακούστε, Πρόεδρε. Καταρχήν, δεν έχω μιλήσει όλες αυτές τις ώρες καθόλου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, απλά νομίζω οτι τώρα να παραθέσετε όλα τα στοιχεία των παραστάσεων νομίζω 
ότι δεν είναι... 
ΝΙΚΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, ακούστε με λίγο. Δεν θα κάτσω να πω εννοείται όλο το excel αυτή τη στιγμή. 
Θέλω να πω κάτι, τουλάχιστον όσον αφορά εμένα. 
 Εγώ θεωρώ εύλογο να γίνει αυτή η μείωση επειδή το δικαιούται βάσει του νόμου και επειδή 
αντικειμενικά δεν έχει τα έσοδα που είχε, τις εισπράξεις μάλλον, που είχε τα προηγούμενα έτη. Από 
'κει και πέρα, αν είναι σωστό ή καλό ή αν ειναι ευνοϊκό το μίσθωμα γι' αυτόν ή αν είναι το καλύτερο 
δυνατό κυλικείο που υπάρχει στο Κηποθέατρο, ή όλα αυτά τα αν... αν... αν..., νομίζω δεν είναι της 
παρούσης. Ο καθένας έχει την προσωπική του άποψη και η οποία μπορεί να ταυτίζεται μεταξύ 
κάποιων από εμάς ή και να διαφοροποιείται. Από 'κει και πέρα όμως, είναι μια αντικειμενική 
πραγματικότητα και βάσει αυτής και βάσει της νομοθεσίας πρέπει να γίνει μείωση.  
 Ενδεικτικά θα σας αναφέρω ότι σε μία παράσταση στις 7 Αυγούστου με τον Κιμούλη είχαμε 
176 εισιτήρια. Με τη Βρανά 371. Μία άλλη παράσταση 1η Σεπτέμβρη 65 εισιτήρια. Μία άλλη στις 2 
Σεπτεμβρίου 98 εισιτήρια. Μία που ήταν με την Πέγκυ Ζήνα, μία από τις μεγάλες παραστάσεις με 
ελεύθερη είσοδο, είχαμε 530 άτομα, 530 προσκλήσεις γιατί ήταν δωρεάν.  
 Θέλω να πω δηλαδή, ενδεικτικά αναφέρω ότι διαφέρουν πολύ όπως μπορείτε να καταλάβετε η 
προσέλευση του κοινού σε σχέση με προηγούμενα έτη. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται περαιτέρω να...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Πετράκης έχει ζητήσει το λόγο.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Εντάξει, καλύφθηκα, κ. Πρόεδρε, αλλά παρασυρόμαστε από ανούσιες ερωτήσεις της 
αντιπολίτευσης και αναγκαζόμαστε να απαντάμε σε πράγματα επειδή δεν καταλαβαίνουν τα 
αυτονόητα. Επί της διαδικασίας αυτό ήθελα να αναφέρω.  
 Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. κ. Πετράκη, όμως το Δημοτικό Συμβούλιο έχει συγκεκριμένους κανόνες και 
ερωτήσεις όσο απλοϊκές και αν φαίνονται, όταν γίνονται οφείλουν και να απαντούνται αλλά και να 
γίνονται. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε εδώ λειτουργούμε σύμφωνα με τον κανονισμό του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Δεν είναι το μοναδικό που έχει ακουστεί και σε κάποιους φαίνεται αυτονόητο. Αυτό 
γίνεται σε όλες τις συνεδριάσεις. Εντάξει, ο κανονισμός είναι συγκεκριμένος. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να ρωτήσω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Για να καταλάβω, γιατί εγώ λιγάκι έχω μείνει και λίγο έκπληκτος, διότι φανταζόμουν ότι 
ήταν όπως τα προηγούμενα θέματα ώς ένα βαθμό τυπικό. Ενας άνθρωπος χάνει ένα μέρος της 
δουλειάς του και εμείς τον βοηθάμε να καλύψει τις απώλειές του.  
 Ακουσα και ρωτάω, και το ρωτάω πολύ ειλικρινά για να ξέρω και τι θα ψηφίσω, ο συνάδελφός 
μου ο κ. Οικονόμου, ο αγαπητός Δημήτρης είπε ότι ο συγκεκριμένος δεν θα έπρεπε να κάνει ποτέ την 
αίτηση. Ακούω άλλους να αφήνουν ουσιαστικά σαν υπονοούμενα, ότι κάτι συμβαίνει, κάτι έχει ο ίδιος. 
Η κα Χαμηλοθώρη ρώταγε αν πληρώνει. Υπάρχει κάτι που δεν ξέρουμε εμείς που δεν είμαστε γύρω 
από την Ιερουσαλήμ για το συγκεκριμένο θέμα; Υπάρχει κάτι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τίποτα απολύτως, κ. Κανάκη, τίποτα απολύτως δεν υπάρχει, γιατί αν υπήρχε κάτι θα 
έβγαινε κάποιος να το πει. Αν υπάρχει κάτι να το καταθέσει εδώ, Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αγαπητέ Δήμαρχε, σωστό. Δήμαρχέ μου, το είπε ο Αντιδήμαρχος Παπάγου. Δεν το είπε 
κάποιος από την αντιπολίτευση. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι αν υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποια παρανομία 
ή κάτι άλλο που θα έπρεπε να μας κάνει πιο σκεπτικούς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Οικονόμου που είπες, εξέφρασε μια προσωπική άποψη ότι δεν θα έπρεπε να 
ζητήσει τη μείωση. Αυτό λέει.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν άφησα, να μου επιτρέψετε, κανένα υπονοούμενο. Αν μου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε, 
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με συγχωρείτε για τη διακοπή, συνάδελφε Νικήτα, ήμουν σαφής. Ο νόμος είναι συγκεκριμένος, το 
κατάλαβα. Του επιτρέπει. Αλλά ο κ. Δήμαρχος είχε την καλοσύνη να διευκρινίσει ότι εάν δεν έκανε 
την αίτηση δεν θα δικαιούτο. Και λέω κι εγώ, είπα το εξής πολύ απλό επικαλούμενος έναν εκ των 
επτά σοφών της αρχαιότητας, τον Κλεόβουλο τον Ολύμπιο. Δεν θα το έκανα, δεν έπρεπε να το κάνει, 
με βάση το ότι, να πω κάτι απλό και με συγχωρείτε πάρα πολύ γιατί παίρνω το λόγο και σας κρατώ: 
ότι όταν έχεις, φαντάζομαι αυτό το ποσό μέσα από δύο τρεις συναυλίες το βγάζεις. Ακόμα και στη 
συγκυρία τη φετινή. Δεν θέλω να πω κάτι άλλο. Και θα το ψηφίσω διότι το δικαιούται. Διότι εάν δεν 
το ψήφιζα, δεν θα ήμουν σύμφωνος, θα ήμουν εκτός νόμου, δηλαδή δεν θα ήμουν σύμφωνος με το 
νόμο. Αλλά είναι έτερον και εκάτερον, αγαπητέ Νικήτα. Είμαι σαφής σ' αυτό. Δεν θα το έκανα. Πολλοί 
επιχειρηματίες θα λέγανε, εντάξει τώρα, αν έχω ένα μεγάλο ποσό και έχω χάσει, να το κάνω. Να κάνω 
τη διαδικασία αυτή, να επικαλεστώ το νόμο. Είναι σαφές.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είναι κατανοητό. Απλά...  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, είμαστε στις τοποθετήσεις; Στις πρωτολογίες; Πού είμαστε;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Στις απαντήσεις των ερωτήσεων, κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, κα Τσικρικώνη! Είμαστε στις πρωτολογίες! 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, με τη μόνη διαφορά ότι έγινε ερώτηση από τον κ. Κανάκη και αυτή τη στιγμή ο 
κ. Οικονόμου θεώρησε ότι πρέπει να απαντήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, τελειώσαμε με το κομμάτι αυτό. Νομίζω ότι καλύψαμε το 
συγκεκριμένο θέμα. Τελειώσαμε με του κ. Ανυφαντή την τοποθέτηση, το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη 
για τοποθέτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάρα πολύ, που μου δώσατε το λόγο! 
 Λοιπόν, εγώ θα πω ότι εμείς θα υπερψηφίσουμε φυσικά, διότι εμείς έχουμε βγάλει ανακοίνωση 
από τις πρώτες στιγμές της πανδημίας και είχαμε πει ότι πρεπει να στηριχθούν από το Δήμο όλοι 
αυτοί οι επιχειρηματίες. Ο Δήμαρχος μας διαβάζει κατά λέξη, νομίζω θυμάται και τη συγκεκριμένη 
ανακοίνωσή μας τότε στις αρχές Μαρτίου.  
 Αυτό όμως που θα ήθελα να βάλω στο τραπέζι, αφού τώρα έχουμε κάνει και μια ωραία 
συζήτηση, έτσι, πλατιά, μεγάλη, θέλω να πω λίγο να δείτε, γιατί δεν ξέρω αν θα έρθει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο γιατί αυτά πια περνάνε στην Οικονομική Επιτροπή ή είναι απευθείας ανάθεση του 
Δημάρχου, δεν το ξέρω, θα μας το πείτε, να δείτε λιγάκι τη μίσθωση. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος ο 
οποίος έχει ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας από το 2010, 10 χρόνια δηλαδή τώρα και μάλιστα στα 5 
χρόνια απλά παρατάθηκε η μίσθωση. Ενας δημόσιος, δημοτικός χώρος, που κανονικά απ' όσο 
γνωρίζω εγώ θα έπρεπε να είχε γινει διαγωνισμός. 
 Επειδή η μίσθωση λοιπόν λήγει το Νοέμβριο, λήγει σε δύο μήνες, θα ήθελα λίγο να το δείτε 
αυτό. Γιατί τα 3 χιλιάρικα είναι ένα πάρα πολύ αστείο ποσό, που προφανώς ο κύριος τα έβγαλε στην 
συναυλία της Βίσση, ανεξάρτητα τώρα εάν δικαιούται ή όχι να πάρει το 40% και να το πάρει, αλλά 
θέλω να πω ότι ειναι ένα αστείο ποσό και πάρα πολλοί άλλοι επιχειρηματίες θα ήθελαν να το 
χτυπήσουν. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως ζητάω το λόγο, γιατί είναι πολύ σοβαρές οι αιχμές που αφήνει η κα 
Χαμηλοθώρη.  
 κα Χαμηλοθώρη, όταν αφήνετε τέτοιες αιχμές θα είστε πιο διαβασμένη. Και σας το λέει ο 
Δήμαρχος που από το πρωί μέχρι το βράδυ μελετάει τα θέματα για να είναι διαβασμένος.  
 Λοιπόν, έγινε διαγωνισμός το 2010 και το πήρε ο κ. Αποστόλου με  1.000 ευρώ. Το ανέφερα 
στην εισήγησή μου. Μάλλον σας ξέπεσε κάπου. Το 2015, λοιπόν, που έληγε η μίσθωση υπήρχε η 
δυνατότητα το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί στον αρχικό διαγωνισμό έλεγε ότι μπορεί να γίνει μία 
παράταση για άλλα 5 χρόνια και βεβαίως το Δημοτικό Συμβούλιο δεχόμενο την εισήγηση της 
Δημοτικής Αρχής έκανε την παράταση. Τι πρόσθεσε όμως, κα Χαμηλοθώρη; Από τα 1.000 ευρώ 
τριπλασίασε το μίσθωμα και το έφτασε στα 3.000. Θέλω να μου βρείτε πολλές μισθώσεις που τις 
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τριπλασίασαν κάποιοι όταν κάνουν παράταση. Και να μην αφήνετε αιχμές. Για να αφήνετε αιχμές να 
είστε ξεκάθαρη και να είστε διαβασμένη σας ξαναλέω. Το 2015 υπήρχε δυνατότητα ανανέωσης γιατί 
είχε γίνει με αρχικό διαγωνισμό και την κάναμε μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν ξέρω ποιοι 
ψηφίσανε τότε και ποιοι δεν ψηφίσανε. Αν θυμάμαι καλά, μάλιστα, κάποιοι τότε επικεφαλής της 
παράταξης της οποίας είστε τώρα, λέγανε ότι είναι υπέρογκο το ποσό των 3.000, θα ψάξω τα 
πρακτικά, και είναι υπέρογκο και το 5% προσαύξηση το έτος που του βάλαμε. Καλά, λέει, άμα τον 
πείσατε να υπογράψει 5% κάθε έτος προσαύξηση, τότε τι να πούμε; λέει. Θα ψάξω τα πρακτικά να 
σας τα στείλω, για να δούμε τελικά ποιος λέει την αλήθεια εδώ μέσα και ποιος έχει μια ευθεία γραμμή 
και ποιος ακολουθεί τη νομιμότητα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιος άλλος θέλει τοποθέτηση; Κανείς. Θέλει κανείς δευτερολογία μήπως;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, δεν υπάρχει περίπτωση. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ο κ. Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πραγματικά, αντιλαμβάνομαι την ένταση και το άγχος του 
Δημάρχου να πει "Λόλα, να ένα μήλο", "1- 0" και εντάξει. Πρέπει να αποδείξει κι αυτός ότι κάτι έκανε 
σωστά σε όλες αυτές τις ώρες που μιλάει.  
 Εγώ θα του πω του κ. Δημάρχου ότι είναι λάθος αυτό που πάτε να κάνετε σήμερα. Το 
Κηποθέατρο δούλεψε, κόσμος πήγε, οκέι, εκ παραδρομής εγώ ήθελα να πω ότι πέρα από τον πίνακα 
του '19 πρέπει να μας βάλετε και τον πίνακα του '20 για να αποδεικνύεται αυτή η μείωση του 40%, 
οπότε κ. Δήμαρχε, 1-0 σας το χαρίζω που παίζετε με γηπεδικούς όρους. Νομίζω ότι ο θεσμός του 
Δημάρχου δεν οφείλει να απαντάει έτσι.  
 Δεν μου απαντήσατε σε τίποτε άλλο, δεν μου απαντήσατε εάν η εποχική μίσθωση βάσει 
νόμου πρέπει να πάρει μείωση. Εγω όμως, επειδή είμαι πάρα πολύ καλός και αφού μου απαντήσατε 
με το "Λόλα, πάρε ένα μήλο", θα σου απαντήσω κ. Δήμαρχε με το μύθο του Αισώπου "Ο γάτος και τα 
ποντίκια" και στο απαντάω γιατί ο γάτος έψαχνε να βρει τα ποντίκια κι όπως υπάρχουν τα ποντίκια 
αυτά στο 1ο Δημοτικό Συμβούλιο, μήπως αντί για την απεντόμωση που δεν κάνατε να βάλετε κάνα 
γάτο να το φάει. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάποιος άλλος δευτερολογία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θα ήθελα για ένα λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, μου απάντησε στα διάφορα αυτά όλα τα σημεία που είπα ο Δήμαρχος. 
Προφανώς και δεν άφησα αιχμές. Εντελώς ευθέως μίλησα. Αυτό που θέλω να μου διευκρινίσει, γιατί 
το είπα αλλά δεν μου το επισήμανε, είναι τι πρόκειται να κάνει τώρα το Νοέμβριο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θα απαντήσετε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κατάλαβα τι λέει, ποια είναι η ερώτηση και αν την είπε η κα Χαμηλοθώρη. 
Αποφασίζουμε τώρα για κάτι;  
 Λοιπόν, παρεμπιπτόντως τώρα, επειδή βρήκα μπροστά μου  την απόφαση της παράτασης, η 
παράταση είναι ομόφωνη. Να σας διαβάσω ποιοι είναι οι παρόντες τότε; Να διαβάσω μόνο τα 
τελευταία ονόματα: Κουγιουμτζόπουλος, Στάπας, Αποστολόπουλος Νίκος, Φασούλη, Κεχρής, 
Γεωργακοπούλου, Τίγκας, Αρακτινιώτης και βέβαια όλη η δική μου παράταξη. Πρακτικό της 
συνεδρίασης 18ης/2015. Δεν νομίζω ότι ειναι τώρα, σήμερα η συζήτηση να συζητήσουμε για το τι θα 
κάνουμε από 'δω και πέρα. Εχουμε καιρό μπροστά μας, δόξα τω Θεώ, σε λίγο θα σας βρω και τα 
πρακτικά, κα Χαμηλοθώρη για να σας τα διαβάσω, για να δείτε ότι δόξα τω Θεώ, αυτός ο Δήμαρχος 
καλά θυμάται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσαμε και με τις δευτερολογίες. Ας ψηφίσουμε. 
 Λοιπόν, ποιοι διαφοροποιούνται.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ λευκό, κ. Πρόεδρε. Και με πήρε ο Δημήτρης ο Τούτουζας, μόλις κόπηκε η 
σύνδεσή του, μου είπε ότι σας έχει ενημερώσει ότι θα ψηφίσει λευκό κι αυτός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ισχύει. Ο κ. Αυγερινός; 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Κι εγώ λευκό θα ψηφίσω, κ. Πρόεδρε και θα πω και στον φίλο μου τον Χρήστο τον 
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Πετράκη ότι τελικά δεν ήταν τόσο απλό το θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Ρετσινιά; 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση; Οχι.  
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 24ο Η.Δ. 
 
Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 2ου 
τριμήνου 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, επειδή βρήκα τα πρακτικά, μήπως θέλετε να διαβάσω τα πρακτικά τότε 
της συνεδρίασης;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, αφήστε το. Θα τα θυμούνται σίγουρα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, επειδή έτυχε και τα βρήκα, τα έχω, στη διάθεσή του όποιος θέλει να δούμε τι 
λέγαμε τότε, γιατί είναι σημαντικά τα θέματα να δούμε αν μια δημοτική παράταξη έχει την ίδια 
συνέχεια καθ' όλη την περίοδο ή αν όποτε θέλει θυμάται ή βλέπει περίεργα πράγματα. Και φυσικά 
αυτό το οποίο ανέφερε τα ποντίκια ο κ. Ανυφαντής, είναι μάλλον ιδέες δικές του, φίλων του, 
ανθρώπων που εν πάση περιπτώσει επικοινωνούν. Δεν υπάρχει τίποτα απολύτως, έχουμε 
επικοινωνήσει με τη διευθύντρια, είναι απλά φήμες αυτά τα οποία ανέφερε ο κ. Ανυφαντής.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δυστυχώς, δεν ειναι φήμες, κ. Δήμαρχε. Είναι το μόνο που μετράει σήμερα. Τα σχολεία 
και τίποτε παραπάνω. Δεν έχουν να κάνουν και να πουν τίποτα παραπάνω. Μονο για τα σχολεία 
έχουν να αναφέρουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ κ. Πετράκη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε... θέλετε να μαζέψετε λίγο τη διαδικασία; 'Η θα συνεχίσουμε εμείς ν' 
ακούμε προσβολές και να μην έχουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, Δήμαρχος είναι! Είπε βρήκε τα πρακτικά, τι προσβολές ακούσατε; 
Ακούσατε εσείς καμία προσβολή από τον κ. Δήμαρχο είτε από τον κ. Πετράκη; Είπανε ότι δεν 
υπάρχουν ποντίκια κι ότι βρήκανε τα πρακτικά. Τι είπανε δηλαδή τώρα; Ειλικρινά, που ξέρετε ότι θα 
πω εγώ αν είναι προσβολή και θα ανακαλέσω τον καθένα, ακόμα και τον Δήμαρχο αν προσβάλλει 
κάποιον. Τι είπανε δηλαδή πια; Σήμερα δηλαδή είστε πολύ εύθικτη! Με όλα τα θέματα.  
Λοιπόν, και πάμε και καλά!  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, με ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω, κα Χαμηλοθώρη. Πάρτε το λόγο, σας ακούω. Πείτε, πείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ο Δήμαρχος ... "μπαρούφες" και δεν τον σταματήσατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι σας είπε; Οτι...; Δεν σας άκουσα καλά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οτι  ... μπαρούφες!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οτι είστε παρούσες;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μ' ακούτε τώρα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακούω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οτι λέμε μπαρούφες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ότι λέτε... κ. Δήμαρχε, είπατε αυτό το πράγμα;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, μιλάω εγώ τώρα. κα Τσικρικώνη, μιλάω εγώ. Αφήστε λίγο.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Συγγνώμη, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, είπατε εσείς ότι η κα Χαμηλοθώρη λέει μπαρούφες;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε καμία περίπτωση. Η κα Χαμηλοθώρη, την κα Χαμηλοθώρη την προσέχω πάρα πολύ 
καλά αυτά που λέει και σίγουρα δεν λέει μπαρούφες.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για τη Σιώτου, για τη Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για την κα Σιώτου μήπως το είπατε, Δήμαρχε; Θα το ανακαλέσω εγώ από τα 
πρακτικά.  
ΣΙΩΤΟΥ: Το είπε για μένα που προφανώς λέω πιο πολλές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το ανακαλεί ο κ. Δήμαρχος, σας το λέω εγώ από τώρα. Ο κ. Δήμαρχος, μπορεί να 
του έφυγε και θα το ανακαλέσει. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού λέει, όταν μπερδεύει τα λίτρα με τα κιλά δεν λέει; Θα αλλάξουμε  τη Φυσική; 
Τους νόμους της Φυσικής θ' αλλάξουμε δηλαδή;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Λοιπόν, όλοι έχετε βρεθεί, οι περισσότεροι, στην ορμή του λόγου και 
να πείτε και να κάνετε και να δείξετε και τέτοιο. Το καταλαβαίνω, εγώ τα σβήνω  πάντα από τα 
πρακτικά, τα ανακαλώ, από τον Δήμαρχο ως τον τελευταίο δημοτικό σύμβουλο. Εντάξει, είναι, οι 
συνεδριάσεις έχουν μια ένταση πολλές φορές, μπορεί να γίνουν αυτά, άνθρωποι είμαστε.  
 Λοιπόν, προχωράω.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ένα δευτερόλεπτο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θέλει τώρα; Ο κ. Κανάκης, ναι. Πείτε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν θα σας καθυστερήσω, αλλά να είναι σαφές γιατί καταγράφεται, επειδή είπε ο 
Δήμαρχος ότι η παράταξή σας τότε έκανε και τώρα λέει άλλο, να διευκρινίσουμε ότι δεν υπάρχει η 
παράταξη τότε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχουν δύο δημοτικοί σύμβουλοι που έχουν 
διαφοροποιηθεί, αλλά δεν είναι η παράταξη που είναι στο Δημοτικό Συμβούλιο. Για να μην 
δημιουργούνται εντυπώσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Κατανοητό, κατανοητό, κ. Κανάκη. Κατανοητό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Στην οποία είναι προφανές ότι δεν έχω καμία σχέση με όλα αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό. Ωραία, συνεχίζουμε.  
 Είναι και η κα Μπότη, το είπαμε, ό,τι θέλετε για τα στοιχεία του Ισολογισμού. Η κα Τσικρικώνη 
έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω, θα προχωρήσω στο τελευταίο θέμα, απλά θέλω να 
πω ότι όλοι μας για να μπορέσουμε να παρουσιάσουμε όλες αυτές τις εισηγήσεις με όλες τις αυτές τις 
λεπτομέρειες και με όλα αυτά τα λεπτά θέματα, τόσο οι Υπηρεσίες όσο και εγώ προσωπικά και ο  
Δήμαρχος και όλοι οι συνάδελφοι, δουλεύουμε και είμαστε πάρα, μα πάρα πάρα πολύ κουρασμένοι. 
Δυστυχώς, αυτό που θέλω να πω είναι ότι κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης αυτό που διαπίστωσα 
είναι ένα καταγγελτικό, αυστηρό ύφος των συναδέλφων σαν να μην πρόκειται για συναδέλφους οι 
οποίοι καθόμαστε κάτω και συζητάμε θέματα τα οποία αφορούν το Δήμο μας και τους δημότες, αλλά 
σαν εμείς να είμαστε συνεχώς πάνω στον τοίχο και να πρέπει συνεχώς να απολογούμαστε για κάτι.  
 Είναι δύσκολος ο τρόπος επικοινωνίας και ο τρόπος διεξαγωγής του Δημοτικού Συμβουλίου με 
αυτό τον τρόπο, είναι δύσκολη η συνεδρίαση, είναι δύσκολα πολλά πράγματα, ας είμαστε όλοι ήρεμοι 
και ας μην παρεκτρεπόμαστε. Κανένας δεν έχει πρόθεση να προσβάλει ούτε να θίξει κανέναν. Απλά, κι 
εσείς αγαπητοί συνάδελφοι της αντιπολίτευσης καταλάβετε ότι κι εμείς που ασχολούμαστε με αυτά τα 
θέματα δουλεύουμε, κοπιάζουμε κι έχουμε καλή πρόθεση. Δεν έχουμε κακή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κα Τσικρικώνη. Κατανοητό, γιατί κι εσείς σήμερα είχατε μεγάλη μερίδα των 
εισηγήσεων και έπεσε πολύ φόρτος επάνω σας. Κατανοητό. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Προχωράω και συγγνώμη γι' αυτή την παρέμβαση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράμε, ναι. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Λοιπόν, προχωράω στην έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και 
στοιχείων Ισολογισμού β' τριμήνου 2020. 
 Εχουμε αποστείλει αναλυτικά όλους τους πίνακες. Από τη μελέτη των πινάκων προκύπτει ότι 
τα εισπραχθέντα έσοδα για το διάστημα από 1/1/2020 έως 30/6/2020 ανήλθαν στο ποσό των 
15.322.821,10 ευρώ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 
10.012.476,87 ευρώ. 
 Ολα τα άλλα, οι λεπτομέρειες, βεβαίως δεν μπορώ να σας τα αναφέρω στην εισήγησή μου 
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προφορικά, έχουν αποσταλεί. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις. Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία.  
 Ποιοι διαφοροποιούνται. κ. Ανυφαντή, θέλετε το λόγο;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, αν και θα το έλεγε η κα Ρετσινιά, εμείς είμαστε κατά όλοι. Θα το έλεγε νομίζω η 
κα Ρετσινιά αλλά είδα ότι δεν το είπε, γι' αυτό πήρα το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εντάξει, κ. Ανυφαντή. Ευχαριστώ.  
 Η κα Σιώτου ήθελε να πει κάτι;  
ΣΙΩΤΟΥ: Λευκό, Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάτι άλλο; Οχι. Ολοι οι άλλοι είναι υπέρ.  
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Λευκό ψήφισε ο κ. Ρίζος, η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου και 
κατά ψήφισε ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός και η κα Ρετσινιά.  
 
 
 ΘΕΜΑ 25ο Η.Δ. 
 
Εγκριση πρακτικών της από 16.06.2020 συνεδρίασης της επιτροπής επίλυσης 
φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Πρόκειται για κάποιο ενιαίο ανταποδοτικό τέλος που έχει επιβάλει το 
τμήμα Εσόδων στο Αττικό Μετρό Α.Ε.. Το Αττικό Μετρό Α.Ε. κάθε χρόνο πληρώνει αυτό το 
ανταποδοτικό τέλος, αλλά διαφωνεί ως προς αυτό, ως προς την πληρωμή και έχει ζητήσει 
επανειλημμένα να μπορέσει να γίνει κάποια, έτσι, να έρθουμε σε κάποια συνεννόηση για να μπορέσει 
να γίνει κάποιο, έχει κάνει κάποιο αίτημα συμβιβασμού. Δεν το έχουμε δεχθει, με αποτέλεσμα αυτή τη 
στιγμή να πάρει η επιτροπή επίλυσης φορολογικών διαφορών και αμφισβητήσεων την απόφαση να 
πάμε στο Διοικητικό Πρωτοδικείο προκειμένου να αποφασίσει εκείνο και να αποφανθεί. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία. Πέρασε ομόφωνα; Νομίζω είναι ένα 
θέμα που... Πέρασε ομόφωνα. 
 Και πάμε στα αγαπημένα σας.  
  

 
 

iv. ΔΙΕΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 

 ΘΕΜΑ 26ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών 
- Κοινότητα Παπάγου 
α. Αργυροκάστρου 18 
β. Αλεβιζάτου 84 
- Κοινότητα Χολαργού 
α. Σύρου 2. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου και μετά ο κ. Σιαμάνης.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση επι της εισηγήσεως είμαι στη 
διάθεση των συναδέλφων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Οχι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Τοποθέτηση, Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. κ. Σιαμάνη, εσείς; Ο κ. Σιαμάνης να μας πει;  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα, κ. Πρόεδρε. Μία διευκρίνιση θέλω να κάνω μόνο. Οσον αφορά τα πεύκα 
στην οδό Σύρου δεν είναι για... Είναι μόνο για κλάδεμα και καθαρισμό. Δεν είναι για κόψιμο. Μην μας 
κατηγορούν ότι κόβουμε συνέχεια δέντρα. Αυτό. Και όποιος έχει κάποια απορία, κάποια διευκρίνιση, 
είμαι στη διάθεσή τους. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να ρωτήσω κάτι, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης ερώτηση. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ακούω με μεγάλη προσοχή τον κ. Σιαμάνη. Από πότε έρχονται θέματα περιποίησης 
δέντρων όπως είναι το κλάδεμα, στο Δημοτικό Συμβούλιο και γιατί έρχονται;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάνη. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Τα συγκεκριμένα, επειδή είναι πεύκα, τα φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να 
πάρουμε έγκριση για κλάδεμα. Για καλό το κάναμε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα λεπτό. Σύμφωνοι, αλλά από πότε ένα πολιτικό όργανο όπως ειναι το Δημοτικό 
Συμβούλιο μπορεί να έχει άποψη αν πρέπει κάτι να κλαδεύεται ή όχι. Ειναι δουλειά τεχνικών, ειδικών. 
Γιατί δημιουργείται με αυτό τον τρόπο μια σύγχυση και γι' αυτό το ρωτάω. Και μια... η σπέκουλα που 
υπάρχει πάντα στο γιατί το φέρνουν και μήπως κατά βάθος, α, δεν το κλαδεύουν ή το κλάδεψαν λίγο 
παραπάνω για να το κόψουν; Θέλω να πω δηλαδή ποιος είναι ο λόγος μια δουλειά που κάνει η 
Υπηρεσία Πρασίνου να έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο; Δηλαδή τώρα εμείς τι θα αποφασίσουμε; Να 
μην τα κλαδέψετε; Με τι κριτήριο; 'Η να πούμε, να κλαδέψετε; Με τι κριτήριο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν θέλετε να απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν υπήρχε γραπτή αίτηση κάποιου δημότη όπου ζήταγε να κοπεί κάποιο πεύκο, 
καταλαβαίνω ότι ο κ. Κανάκης θα έλεγε σαφώς, πολύ ορθά το φέρνουμε για να απορρίψουμε την 
κοπή και να πούμε ότι αντί για κοπή θέλει κλάδεμα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν υπάρχει μια 
γραπτή αίτηση, υπήρχαν όμως τηλεφωνικές καταγγελίες ή αν θέλετε τηλεφωνικές ενημερώσεις 
δημοτών μας που λέγανε, κοιτάξτε, είναι επικίνδυνα τα δέντρα, ελέγξτε αν θέλουν κόψιμο ή κλάδεμα. 
Γι' αυτό το λόγο το έφερε η Υπηρεσία Πρασίνου, το κλιμάκιο του Χολαργού το συγκεκριμένο θέμα. 
Φυσικά και δεν πρέπει να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που από μόνη της η Υπηρεσία 
κρίνει ότι πρέπει να κλαδευτούν, γιατί κλαδεύουμε χιλιάδες δέντρα κάθε χρόνο, τα οποία φυσικά και 
δεν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και αυτό έλειπε να ερχόντουσαν!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τοποθέτηση η κα Σιώτου. Θέλει άλλος τοποθέτηση; Οχι. Η κα Σιώτου.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, προηγείστε. Πείτε εσείς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, ναι. Θελω να πω και είναι μια γενικότερη τοποθέτηση, την επαναλαμβάνω, 
είναι και μια πρόταση προς τη Δημοτική Αρχή που ... Υπάρχουν περιπτώσεις που όντως πρέπει να 
υπάρχει κοπή δέντρων. Εγώ δεν θα είμαι σ' αυτό το απόλυτο που λένε δεν κόβονται δέντρα γιατί 
αλλάζει η θερμοκρασία, η κλιματική αλλαγή, έχω διαβάσει διάφορες ακρότητες ας πούμε, ότι επειδή 
κόβουμε δέντρα εδώ, ξέρω 'γω, επηρεάζεται το κλίμα.  
 Υπάρχουν περιπτώσεις που χρειάζεται, υπάρχουν δημότες, έχοντας μιλήσει με αρκετούς οι 
οποίοι γκρινιάζουν και μάλιστα είναι και υπερβολικοί ότι δεν θα πρέπει να είναι στα πεζοδρόμια για να 
μπορούν να περπατάνε, όπως υπάρχουν και περιπτώσεις που δεν πρέπει να κόβονται γιατί κάποιοι 
πολύ απλά τους ξεβολεύουν.  
 Επειδή δημιουργείται λοιπόν ένα κλίμα και είναι και μια άγονη συζήτηση, στην οποία υπάρχει 
πολλή σπέκουλα ένθεν κακείθεν, ξαναεπαναλαμβάνω την πρόταση που είχα κάνει, ώστε για κάθε 
δέντρο που αφαιρείται με αποφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σωστά λάθος, αυτό είναι μια άλλη 
συζήτηση, να φυτεύονται σε αντίστοιχες γωνίες άλλα τρία, ώστε να στείλουμε ένα μήνυμα στην πόλη 
και νομίζω και η Δημοτική Αρχή το χρειάζεται αλλά συνολικά και η πόλη ότι, εν πάση περιπτώσει, εδώ 
δεν είναι το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί κατηγορούμαστε  κατά καιρούς όταν ψηφίζουμε κάτι τέτοιο, 
ότι έχουμε αποφασίσει να ξεκάνουμε τα δέντρα στην πόλη λες κι εμείς ζούμε αλλού. Αυτό είναι το 
ένα.  
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 Το δεύτερο, με αφορμή αναρτήσεις που είδα και στα κοινωνικά δίκτυα και μάλιστα από έναν 
που είναι και συμπαθέστατος κοινοτικός σύμβουλος, ο οποίος πήρε απόφαση να κόψει κάποιο μόνος 
του και μάλιστα βγήκε και το είπε γιατί εμπόδιζε κ.λπ., θα πρέπει να είμαστε δυο φορές οι Υπηρεσίες 
πιο προσεκτικές στο να μην υπάρχουν και να σταματήσουν πρωτοβουλίες όπου κάποιος, γιατί κάτι 
τον ενοχλεί, δίκαια ή άδικα, αποφασίζει μόνος του να αυτοδικήσει και να το κόψει. Δεν ξέρω τι έγινε 
με τον συγκεκριμένο ή αν υπήρχε κάποια παρατήρηση, εν πάση περιπτώσει, να μην επαναληφθεί. 
 Και το τρίτο, επειδή κάθε φορά είναι στο τέλος της συζήτησης και στο τέλος, άντε πίσω από 
την αρχή ξανατσακωνόμαστε γι' αυτό το θέμα, τις περισσότερες φορές χωρίς να ξέρουμε καλά καλά 
για τι πράγμα μιλάμε για το συγκεκριμένο, μαζέψτε αν είναι δυνατόν και φέρτε τα ή κάντε κάθε 
δεύτερη, τρίτη, τέταρτη συνεδρίαση, ώστε να συζητάμε και λίγο πιο ευρύτερα σ' αυτό το πράγμα και 
όχι να καθόμαστε κάθε φορά να τσακωνόμαστε δέντρο δέντρο, που ξαναλέω υπάρχουν περιπτώσεις 
που πρέπει να κοπεί, υπάρχουν περιπτώσεις που δεν πρέπει. Ούτε αυτό που είναι, πηγαίνουμε να 
κάνουμε αυτοψία είναι έτσι, ο καθένας με βάση πώς το καταλαβαίνει, είναι στραβό, εδώ εμποδίζει, 
εκεί δεν εμποδίζει. 
 Κλείνοντας ξαναλέω, θα πρέπει να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί όλοι. Δεν θεωρώ ότι κανένας 
στην πόλη δεν θέλει η πόλη να έχει πράσινο και δέντρα. Κανένας. Και, επίσης, πάρτε λίγο σοβαρά 
αυτό που είπα. Οπου υπάρχουν δυνατότητες να υπάρχουν μεταφυτεύσεις, για παράδειγμα οι ελιές 
ξέρουμε οτι μπορούν να τοποθετηθούν κάπου αλλού ή να φυτέψουμε παράλληλα όταν κόβουμε ώστε 
να περνάμε ένα θετικό μήνυμα και να μην υπάρχει ξαναλέω μια σπέκουλα στην οποία λέει ο καθένας 
το μακρύ του και το κοντό του και στο τέλος έχει καταλήξει η πόλη, δεν ξέρω αν το έχετε καταλάβει, 
εγώ που περπατάω αρκετά το βλέπω, να τσακώνεται καθημερινά αν πρέπει να υπάρχουν δέντρα ή όχι 
στο πεζοδρόμιο. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Σιώτου.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ, Αυγουρόπουλος, θέλω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την τοποθέτηση του κ. Κανάκης 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, θέλω να τοποθετηθώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μετά την κα Σιώτου όμως γιατι είχε ζητήσει πριν από σας.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κανένα πρόβλημα. Να προηγηθεί η κα Σιώτου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Σιώτου και μετά ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πράγματι με χαρά βλέπουμε ότι ο αγώνας και η κινητοποίηση η δική 
μας και των δημοτών για τις κοπές δέντρων έχει πιάσει  τόπο. Ανακοινώσατε 49 κοπές δέντρων 
εισηγήσεις για το 2019 έναντι των 65 δέντρων του 2018. Είναι ένα βήμα. 
 Με χαρά βλέπουμε σήμερα εισηγήσεις για κοπή μόνον δύο δέντρων, έναντι 7 και 11 που 
βλέπαμε τέτοια εποχή πέρυσι. Με περηφάνια στον απολογισμό χθες μας είπατε για αντικατάσταση 
των κομμένων δέντρων με 860 νέες φυτεύσεις. Ομως, μιλάτε για θάμνους, πανσέδες και 
λουλουδάκια, τα οποία συνήθως ξεραίνονται και τα ξαναφυτεύουμε στα παρτέρια στις εθνικές γιορτές 
κι αυτά και προσμετράτε ως αντικατάσταση των δέντρων των 50 χρόνων. Λοιπόν, δεν είμαστε 
σοβαροί να ισοσκελίζουμε τα δέντρα με  τους θάμνους και ως προς την ενεργειακή ανταπόδοση 
προφανώς και ως προς το κλίμα που είπε και ο αγαπητός Νικήτας. Δεν μιλάμε για αλλού, μιλάμε για 
το προάστιο ότι έχει ανέβει η θερμοκρασία του προαστίου και μπορούμε να το ψάξουμε, εμείς το 
έχουμε ψάξει, το έχουμε δει, μπορείτε να το βρείτε google και το βρίσκετε το πόσο έχει ανέβει η 
θερμοκρασία.  
 Λοιπόν, συμβολικά το λέω μιας και ζήσαμε και δύο φωτιές στον Υμηττό πρόσφατα, που 
ουσιαστικά είναι ο κήπος μας και αυτός επηρεάζει το μικροκλίμα της πόλης μας, ας ερχόμασταν 
σήμερα χωρίς κοπές. 
 Πάμε να δούμε όμως τις εισηγήσεις, όπως συνηθίζω να κάνω που αναφέρομαι στο κάθε 
δέντρο ξεχωριστά.  
 Για την Αργυροκάστρου 18, ένας δημότης αποφάσισε να κάνει μία θέση γκαράζ. Καλό θα ήταν 
να είχαμε και την πολεοδομική άδεια για να δούμε αν τελικά έχει πάρει άδεια να κάνει γκαράζ ή έτσι 
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γενικά και αορίστως το δηλώνει ως τέτοιο. Ελπίζω να το έχει η Υπηρεσία. Η Υπηρεσία δε, προτείνει 
την απομάκρυνση του δέντρου. Δεν γράφει τη λέξη κοπή. Δηλαδή, πώς θα το απομακρύνουμε; Θα 
του βάλουμε ποδαράκια και θα το πάμε δεξιά αριστερά δυο μέτρα; Τι δημιουργική γραφή είναι αυτή 
τώρα που ξεκινήσαμε, δεν λέμε τη λέξη κοπή, αλλά λέμε τη λέξη απομάκρυνση. Και μεταφύτευση 
αυτού του δέντρου γίνεται; Αντικατάσταση; Δεν υπάρχει στην εισήγηση πάλι. Το έχουμε ζητήσει, το 
είπε και ο Νικήτας πριν. 
 Για την Αλεβιζάτου 84 τώρα. Υπάρχουν κάποιες πλάκες πεζοδρομίου στην είσοδο ενός γκαράζ. 
Προφανώς είναι σπασμένες γιατί ένα αυτοκίνητο εκεί μπαινοβγαίνει καθημερινά για χρόνια. Πώς η 
Υπηρεσία, με ποια λογική θεωρεί ότι το δέντρο είναι υπεύθυνο για το σπάσιμο των πλακών από τη 
στιγμή που είναι είσοδος γκαράζ; Και από πότε το ριζικό σύστημα μιας κουκουναριάς είναι τόσο 
επιφανειακό; Δεν νομίζω ότι η Υπηρεσία πιστεύει κάτι τέτοιο. Εδώ δεν λέτε για απομάκρυνση, λέτε 
για την κοπή του δέντρου και λέτε και για αντικατάσταση. Δεν μας λέτε όμως τι δέντρο, πόσων 
χρόνων, αν θα ειναι το ίδιο, θα βάλουμε καμιά νεραντζιά. Τέλος πάντων.  
 Λοιπόν, Σύρου 2 τώρα. Στο κλάδεμα που αναφερθήκαμε και πριν. Τα συγκεκριμένα δέντρα, 
επειδή μιλήσαμε με κατοίκους της πολυκατοικίας που ειναι μπροστά το δέντρο, κλαδεύτηκαν 
πρόσφατα και φαίνεται αυτό ότι ειναι κλαδεμένα αυτά τα δέντρα, για τα καλώδια της ΔΕΗ, να 
προστατευθούν τα καλώδια. Πρώτα πρώτα, θεωρούμε ότι πρέπει να κλαδεύουμε ό,τι ειναι επικίνδυνο, 
γιατί τα πεύκα τα σακατεύουμε με κακό κλάδεμα και ουσιαστικά είναι το θανατηφόρο κλάδεμα που 
έχουμε πει πάρα πολλές φορές και το έχουμε δει να πραγματοποιείται. Εχουμε δει και κλάδεμα πέντε 
πόντους πάνω από τη ρίζα του δέντρου, όπως έγινε πρόσφατα με τα δέντρα στην Ιωνίας, τα οποία 
κόπηκαν, ο Αντιδήμαρχος μας είπε ότι αφορούσε κλάδεμα και καλλωπισμό, αλλά οι κάτοικοι με 
καταγγελίες και φωτογραφίες δείξανε κοπή. Και εγώ έψαξα και δεν βρήκα καμία εισήγηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και καμία απόφαση προφανώς για την κοπή αυτών των δέντρων. Απλά ότι έγινε 
κλάδεμα.  
 Λοιπόν, με ποια λογική αποφασίζει η Υπηρεσία να κόψει εδώ ή εκεί. Με ποια διαδικασία 
δηλαδή παίρνει αυτές τις αποφάσεις για τα κλαδέματα, ειλικρινά δεν έχουμε καταλάβει από καμία 
εισήγηση. Και κάτι τελευταίο. Υπάρχει ένα τεράστιο κλαδί που επικρεμόταν πάνω από την είσοδο στο 
γήπεδο της Κύπρου, στην είσοδο του γηπέδου που μπαινοβγαίνουν τα παιδιά με τους γονείς τους. Η 
Υπηρεσία ειδοποιήθηκε την Παρασκευή ότι πρέπει να το κόψει, η Υπηρεσία έχουμε μάθει ότι δεν 
πλησιάζει εκεί γενικώς να περιποιηθεί τα δέντρα μέσα στο γήπεδο αυτό της Κύπρου και επειδή πήγαμε 
πρόσφατα το λέω και τελικά αυτό το κλαδί έπεσε σήμερα και ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία να το μαζέψει. 
Οχι, δεν έπεσε σήμερα, έπεσε χθες και ειδοποιήθηκε η Υπηρεσία να το μαζέψει. Ευτυχώς, δεν υπήρχε 
κόσμος από κάτω. Αυτό για τα κλαδέματα.  
 Ευχαριστώ.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Πρόεδρε, να κάνω μια διευκρίνιση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Η κα Σιώτου για άλλη μια φορά είπε τη μισή αλήθεια. Ναι, κλαδεύτηκε γιατί ήταν 
ανάμεσα από τα καλώδια της ΔΕΗ, της ΔΕΔΔΗΕ, αλλά δεν κλαδεύτηκε απο το προσωπικό του Δήμου 
μας, της Υπηρεσίας Πρασίνου. Κλαδεύτηκε από την ίδια την ΔΕΔΔΗΕ, από εργολάβο της ΔΕΔΔΗΕ, όχι 
από εμάς, γι' αυτό το κακό κλάδεμα που είπε η κα Σιώτου. Απλώς να γίνει μια διευκρίνιση. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Βασίλη, και για τη Σύρου 2 πες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει το λόγο, ο οποίος έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με τα 
θέματα αυτά και είναι παντογνώστης επί των θεμάτων αυτών. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, μολονότι εν μέρει με κάλυψε η κα Σιώτου, μολονότι δεν ήταν παρούσα 
προχθές στην ειδική συνεδρίαση, ο Δήμαρχος επικαλέστηκε αυτά τα στοιχεία, έδωσε αυτά τα στοιχεία 
τα οποία φαίνεται τα διάβασε η κα Σιώτου στον απολογισμό.  
 Είναι γεγονός ότι το 2019 47 δέντρα κοπήκανε και γύρω στα 700 φυτεύτηκαν. Τώρα, αν ήταν 
θαμνώδη ή όχι που λέει η κα Σιώτου, η κα Σιώτου και 1.500 να φυτεύαμε και να ήταν ολόκληρα, θα 
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τα βάφτιζε πάλι παπαρούνες να πούμε.  
 Λοιπόν, επειδή όλα τα χρόνια κατηγορούμασταν, πάλι καλά που είπε η κα Σιώτου ότι το '18 
είχαμε 68 δέντρα. Πού είναι τα χιλιάδες που κατηγορούμαστε τόσα χρόνια; Και να πω και κάτι σε 
όλους τους συναδέλφους. Το έχω πει πάρα πάρα πολλές φορές. Οταν ένα δέντρο πέσει και πέσει 
επάνω και έχουμε απώλεια ανθρώπινης ζωής οι πρώτοι που θα πάνε θα είναι ο Αντιδήμαρχος, ο 
Δήμαρχος και ο Διευθυντής Πρασίνου θα πάνε στο σκαμνί. Οταν θα έχουμε ζημιές, που είχαμε πάρα 
πάρα πολλές φορές, θα λέγατε πάλι δεν κάνατε τίποτα, όταν έχουμε χιλιάδες δέντρα, πεύκα, 
βραχυχίτωνες, λεύκες κ.λπ.. Αν θεωρείτε ότι τα 47 δέντρα, τα 68 ή έστω και τα 80 σε ένα Δήμο όπως 
είναι καταπράσινος ο δικός μας Δήμος Παπάγου-Χολαργού ειναι πάρα πολλά, κάνετε πολύ μεγάλο 
λάθος. Απλώς, η κα Σιώτου και κάποιοι άλλοι να  πούμε, έχουν μια εμμονή ότι αυτοί αγαπάνε μόνο το 
πράσινο κι εμείς είμαστε περιβαλλοντικά οι δολοφόνοι να πούμε, που θέλουμε να κόβουμε τα δέντρα, 
έτσι, από καπρίτσιο. Ε, λοιπόν, δεν τα κόβουμε από καπρίτσιο. Είμαστε πιο λογικοί και κόβουμε εκείνα 
που πρέπει να κόβουμε και κατόπιν εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας. Ποτέ δεν πήγαμε εμείς, ας πει 
ο Προϊστάμενος Πρασίνου ή ο Διευθυντής Πρασίνου ή οι δύο γεωπόνοι αν πήγαμε και είπαμε κόψε 
αυτό το δέντρο επειδή το θέλαμε εμείς! Ποτέ δεν έγινε αυτό το πράγμα μέχρι σήμερα. 
 Λοιπόν, όποιος έχει στοιχεία να τα καταθέσει. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Προέδρε, δευτερολογία παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό. Στην πρωτολογία δεν έχω ξεχάσει κανέναν, δεν θέλει κάποιος άλλος.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, απλώς μετά να κλείσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, ως αρμόδιος εσείς και ο κ. Σιαμάνης και ο Δήμαρχος αν θέλει κάτι.  
 Λοιπόν, η κα Σιώτου δευτερολογία. 
ΣΙΩΤΟΥ: Να πω για άλλη μια φορά ότι αυτή οι διαξιφισμοί θα υπάρχουν πάντα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο όσο δεν υπάρχει διαχείριση πρασίνου. Μια μελέτη διαχείρισης πρασίνου. Το λέμε τόσο 
καιρό. 
Δεν είναι τόσο δύσκολο, ή μάλλον τα εύκολα ίσως είναι δύσκολα για σας.  
 Για το δέντρο στη Σύρου, ναι, συμφωνώ με τον κ. Σιαμάνη. Εχει κλαδευτεί από τη ΔΕΗ. Τι 
άλλο κλάδεμα δηλαδή χρειάζεται το συγκεκριμένο δέντρο και ξαναπάμε στο ίδιο σημείο ενώ άλλα 
δέντρα γύρω είναι πραγματικά επικίνδυνα; Στις δε εισηγήσεις που φέρνετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
εννιά στα δέκα δέντρα που φέρνετε, δεν ειναι λόγω επικινδυνότητας. Είναι από κάποια εισήγηση από 
κάποιον δημότη για λόγους αδιευκρίνιστους. Επειδή μιλάτε για επικινδυνότητα. Πραγματικά ας 
αφήσουμε την Υπηρεσία να τριγυρίσει στο Δήμο να δει ποια είναι τα επικίνδυνα που πέφτουν πάνω 
στ' αυτοκίνητα. Σας είπα ότι ένα δέντρο ήταν έτοιμο να πέσει στην είσοδο ενός γηπέδου και καμία 
Υπηρεσία δεν είχε πάρει χαμπάρι. Και ειδοποιήθηκε να κόψει κλαδί και πάλι δεν πήγε να το κάνει. 
Αλλά τρέχει στην Σύρου για δεύτερη φορά. Δηλαδή, δεν υπάρχει καμία λογική σ' αυτο πράγμα, όπως 
και να το δούμε αυτό.  
 Λοιπόν, στον απολογισμό επίσης που είπε ο κ. Αυγουρόπουλος, προφανώς και ήμουνα 
παρούσα και τοποθετήθηκα. Δεν μου κάνατε ανάλυση για το ποια ήταν τα 860 φυτεύσεις αλλά 
βλέπουμε. Μάτια έχουμε και βλέπουμε. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ για λίγο; Γιατι δεν με ακούσατε πριν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, μετά.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρακαλώ, για να κλείσω.,  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πείτε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είναι σημαντικό να σας ακούσω.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, θέλω να προηγηθείτε για να κλείσω μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κανάκη, έχετε δευτερολογία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, νομίζω ότι το πρώτο που θα ήταν, προσπαθώ να είμαι χρήσιμος, θα ήταν καλό 
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να δούμε τους ανθρώπους της Υπηρεσίας Πρασίνου μια μέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Να έρθουν, 
όπως έρχονται από τις άλλες Υπηρεσίες. Δεν αμφισβητώ ούτε τον Βασίλη τον Σιαμάνη ούτε τον 
Δημήτρη τον Οικονόμου. Προφανώς τους δίνουν εξηγήσεις. Αλλά να μας εξηγήσουν λίγο και το 
σκεπτικό τους και να μας ακούσουν. Ν' ακούσουν δηλαδή και κάποιους προβληματισμούς που 
μπαίνουν. Αυτό λοιπόν είναι το ένα και το βάζω έτσι σαν πρόταση σε ένα από τα επόμενα Δημοτικά 
Συμβούλια. 
 Δεύτερο, σε σχέση με αυτό που είπε ο Θανάσης ο Αυγουρόπουλος επικαλούμαι και την 
μαρτυρία του, γιατί βρέθηκα να είμαστε μπροστά στη γειτονιά μας και στη γειτονιά σας, στη γειτονιά 
σου Δήμαρχε, όταν έπεσε ένα δέντρο μέσα από μία αυλή. Θα πρέπει να δούμε κάποια και να γίνεται 
και μία, και σωστά το είπε και η κα Σιώτου, και μια αυτοψία σε κάποια δέντρα. Κάποια απ' αυτά είναι 
έτοιμα να πέσουν. Ο Θανάσης θα το θυμάται που έπεσε και κινδύνεψαν στην Υμηττού και κόσμος και 
αυτοκίνητα και πάει λέγοντας. 
 Τρίτον, περί της περίφημης καμπάνιας, επιτρέψτε μου να έχω αμφιβολίες. Είναι μια καμπάνια 
που τρέχει διαδικτυακά στο facebook και η οποία αριθμεί 113 μέλη, που 40.000 πολίτες και δεν ξέρω 
πόσοι απ' αυτούς χιλιάδες είμαστε χρήστες. Αρα, μην κάνουμε το μικρό το παρουσιάζουμε ξαφνικά 
σαν πάρα πολύ μεγάλο, στα οποία οι περισσότερες δε αναρτήσεις μέσα, μπορείτε να το δείτε, 
αφορούν περιοχές εκτός πόλης. Θέλω να πω ότι δεν πρέπει να ερχόμαστε εδώ σε μία αντιπαράθεση 
όπου ξαφνικά οι μισοί είναι υπέρ των δέντρων και οι άλλοι μισοί ειναι κατά των δέντρων.  
 Γι' αυτό λέω λοιπόν ότι δέστε το με ένα διαφορετικό μάτι και κάντε μια σειρά από συμβολικές 
κινήσεις που μπορεί να μην αλλάζουν το αποτέλεσμα αλλά περνάνε ένα κλίμα το οποίο καλλιεργείται, 
διότι ο καθένας λέει το μακρύ του και το κοντό του. Αλλού ξεραίνονται δέντρα, τα οποία μπορεί να 
ξεραίνονται από μόνα τους, έτσι; Και το ρίχνουμε ότι κάποιοι το κάνουν επίτηδες, αλλού υπάρχουν 
ενέργειες, ξαναλέω υπήρχε ενέργεια ενός συμπαθέστατου κοινοτικού συμβούλου, στον οποίο πέρασε 
ασχολίαστη παρ' όλο που γράφτηκε. Ο άνθρωπος μόνος του το είπε, το οποίο είναι ένα ζήτημε, 
εξαφανίζονται πολλές φορές δέντρα εκεί που δεν θα έπρεπε. Εχει ξεκινήσει μια ένταση στην πόλη, 
όπως από την άλλη μεριά υπάρχουν άνθρωποι που λένε ανοίξτε τα πεζοδρόμια. Και είναι σωστό αυτό 
που είπε η κα Σιώτου, υιοθετήστε το, κέρδος θα το έχουμε, ας κάνουμε μια μελέτη πρασίνου κάποια 
στιγμή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Κανάκη. κ. Οικονόμου, έχετε το λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εν τάχει, για να περάσουμε λίγο από το ειδικό, από το 
μερικό στο γενικό και το συνολικό. 
 Σχετικά με την Αργυροκάστρου 18 θα γίνει εκεί γκαράζ. Εχουν γίνει όλες οι νόμιμες 
διαδικασίες που θα πρέπει να απομακρυνθεί το δέντρο. Η απομάκρυνση είναι φεύγει από εκεί. Τώρα, 
είναι μάλλον δύσκολο να μην κοπεί, δεν είναι πρόβλημα να πει κανείς ή θα κοπεί ή θα απομακρυνθεί, 
δεν είναι, αυτό είναι δευτερεύον. Πάντως, από εκεί θα πρέπει να φύγει.  
 Δεύτερον, το επί της οδού Αλεβιζάτου 84. Θα αντικατασταθεί το δέντρο το οποίο θα 
απομακρυνθεί. Το ουσιαστικό είναι ότι δεν θα μείνει εκεί, δεν είναι στη θέση που ήταν μέχρι τώρα.  
 Ηθελα να πω το εξής στην κα Σιώτου και το λέω με κάθε συμπάθεια. Τουλάχιστον μέχρι τώρα 
που είμαι επικεφαλής της αντιδημαρχίας στον τομέα του πρασίνου του Παπάγου, πάντα ακολουθώ και 
ακούω τους ειδικούς. Εχοντας μία αντίληψη και μία παιδεία σε σχέση με τους ειδικούς και την 
επιστήμη ακούω τους ειδικούς. Αυτό οφείλουμε να κάνουμε, αγαπητέ συνάδελφε Νικήτα Κανάκη. Αν 
κάποιος συνάδελφος σε ένα συγκεκριμένο περιστατικό, σε μία συγκεκριμένη περίπτωση θα ήθελε να 
υποδείξει, πέρα από την άποψή του που είναι σεβαστή, κάποιον ειδικό ο οποίος να μας συνιστά το 
αντίθετο, θα ήταν ευκταίο. Δηλαδή, να πούμε το εξής: να υποθέσουμε ότι η κα Σιώτου για την 
περίπτωση της Αλεβιζάτου είχε αντίθετη γνώμη αλλά θα ήταν ακόμα καλύτερο αν μαζί της είχε μια 
εισήγηση ενός ειδικού  γεωπόνου-δασοκόμου, που θα έλεγε κακώς το κάνετε αυτό. Αυτό θα 
βοηθούσε κι εμάς, γιατί θα λέγαμε ότι ο γεωπόνος ο οποίος βρίσκεται στην Υπηρεσία μας κάνει αυτή 
την εισήγηση αλλά ο ειδικός, ο οποίος επικαλείται η κα Σιώτου, λέει άλλη άποψη. Αυτό είναι 
σημαντικό και θα έπρεπε να το δούμε. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση έχουμε μία άποψη των 
ειδικών και μία άποψη ημών, οι οποίοι έχουμε την Α ή τη Β απόψη. Πρέπει αυτό να το σκεφτούμε 
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καλά, διότι είναι πολύ καλό ένας οικονομολόγος πιθανώς, ένας βιολόγος, ακόμα κι ένας 
φυσιοθεραπευτής να εκφράζεται για ζητήματα Ιατρικής. Αλλά καλύτερα να ακούμε έναν γιατρό για τα 
ζητήματα της Ιατρικής.  
 Και, κ. Πρόεδρε, να καταλήξω στο εξής: θα μπορούσαμε να δούμε το εξής, δεν ξέρω αν το 
προβλέπει και ο κανονισμός ή πώς θα μπορούσε να γίνει και σ' αυτό έχει αναφερθεί πολλές φορές ο  
Θανάσης ο Αυγουρόπουλος για το ισοζύγιο, το οποίο είναι πάντα θετικό υπέρ των δέντρων που 
φυτεύονται. Να έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο πόσα κάθε μήνα δέντρα φυτεύουμε σε εισήγηση, 
50, 100, 200. Θα δείτε ότι πάντα το ισοζύγιο είναι πλεονασματικό.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Οικονόμου. Ο κ. Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Μια διευκρίνιση. Το ένα εκ των δύο δέντρων που χρειάζεται κλάδεμα, πριν ένα μήνα 
είχε σπάσει ένα κλαδί από μόνο του, μια Κυριακή απόγευμα και είχαμε πάει μαζί με τον κ. Πετράκη, 
τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Και επειδή είχε έρθει η ΔΑΠΑΧΟ που πάντα μας 
βοηθάει και πάντα είναι δίπλα μας όποτε και αν χρειαστούμε, ανεξαρτήτως μέρας και ώρας, το είχαμε 
κλαδέψει από τη μία πλευρά, με αποτέλεσμα από την άλλη να μην έχει αντίβαρο. Γι' αυτό θα το 
κλαδέψουμε για να έρθει το δέντρο στα ίσια του και να μην πέσει πάνω στην πολυκατοικία που 
γέρνει. Γι' αυτό το λόγο κλαδεύουμε το ένα εκ των δύο. Και το άλλο το είχαμε κλαδέψει τις προάλλες, 
αλλά είχαμε ένα θέμα με ένα κύριο που έμενε εκεί, περίοικο της γειτονιάς, που δεν ήθελε. Γι' αυτό και 
το φέραμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο για να νομιμοποιήσουμε τις διαδικασίες που θα κάνουμε, για 
να μην υπάρχει αντίδραση απο τη γειτονιά.  
 Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι διαφοροποιούνται;  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά, Πρόεδρε, Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λευκό ο κ. Ρίζος. Αλλη διαφοροποίηση;   
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
 

 
 

v. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 27ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 37/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης σε οδικό τμήμα της Κοινοτητας Παπάγου 
(Σαρανταπόρου 135). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει το λόγο. Θέλετε να το συζητήσουμε ή να το ψηφίσουμε; Παραχώρηση 
θέσης είναι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εχουν λάβει εισηγήσεις όλοι. Μην το συζητήσουμε, δεν ξέρω αν υπάρχει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και αυτό και το 28. Εχετε ερωτήσεις; Εχετε τοποθετήσεις;  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Νομίζω είναι ομόφωνες οι αποφάσεις από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εγώ το ξέρω αλλά σήμερα ειλικρινά... Καλά, θα ψηφίσουμε και θα το πω μετά.
  
 Λοιπόν, ψηφοφορία. Ομόφωνα και τα δύο; Ομόφωνα. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
86 

 ΘΕΜΑ 28ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 38/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της 
Κοινότητας Χολαργού (Μενίππου). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα. 
 Πριν λήξω τη συνεδρίαση θέλω να σας πω κάτι. Κάναμε μία συνεδρίαση σήμερα με τόσα 
πολλά θέματα, στην ουσία πέντε ώρες. Δεν θεωρώ ότι ειναι χρήσιμο από τις πέντε ώρες να τρώμε μία 
ώρα για το θέμα του Αποστόλου, 40 λεπτά για τα δέντρα και άλλη μία ώρα για το προ ημερησίας. 
Δηλαδή, είναι σπατάλη χρόνου. Δηλαδή, πρέπει λίγο να βάζουμε κάποιες προτεραιότητες όλοι. 
Φάγαμε για δύο θέματα δύο ώρες, που δεν ήταν και τόσο σημαντικά.  
 Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, καλό βράδυ. Η ώρα είναι 12 παρά 20' και λύεται η συνεδρίαση. 
 ------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ    ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ)  
 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ απών   ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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