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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Συνεδρίαση 21η (Μέσω τηλεδιάσκεψης) 
Της 25ης Νοεμβρίου 2020 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 
 

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, Χατζής 
Μιχάλης, Τράκας Μιχάλης, Σιαμάνης Βασίλειος, Βαλυράκης Αθανάσιος, Πετράκης Χρήστος, Νικάκη 
Βικτωρία (Βίκυ), Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου Μαρία, Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Ρουφογάλη 
Δήμητρα (Μιμή), Τούτουζας Δημήτριος, Ανυφαντής Γεώργιος, Αυγερινός Γεώργιος, Κανάκης Νικήτας, 
Καραγιάννης Νικόλαος, Σιώτου Μαρία,  Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Στάικος 
Χαράλαμπος, Ρεμούνδος Γεώργιος, Ζήκας Περικλής. 
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Δεμέστιχας Παναγιώτης, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Ρίζος Λουκάς, Ρεκλείτης Αντώνιος.  
 
 
 
  
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία: 

α) του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 - 
Χολαργός), σε "Κτήριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη", 
β) του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου (οδός Νευροκοπίου), σε «Αθλητικό Κέντρο 
Παπάγου Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη» και του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Παπάγου (οδός Βερσή και Αλευρά) σε «Βρεφονηπιακό Σταθμό Δημάρχου Βασιλείου 
Ξύδη»,  
γ) του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. - Κοινωνικής Μέριμνας (Αγαμέμνονος 5 - Χολαργός), σε 
"Κτήριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου",  
4) του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου (Αναστάσεως 90-Παπάγου), σε κτήριο 
"Δημάρχου Καλλιόπης (Πίτσας) Λιάπη", 
ε) της αίθουσας του ισογείου στο Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου - ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. (Ελ. 

ΣΕΛ. 
 

24 
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Βενιζέλου 1 Παπάγου), σε "Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Μπλαδένη",  
στ) του Αθλητικού Κέντρου στο λόφο Τσακού (τέρμα οδού Σύρου - Χολαργός), σε 
"Αθλητικό Κέντρο Αντωνίου Πολύδωρα",  
ζ) του εκθεσιακού χώρου (επίπεδο -2) στο κτήριο Δημαρχιακού Μεγάρου του 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 - Χολαργός), σε "Αίθουσα Αλέκου 
Φασιανού", 
η) του Παιδικού Σταθμού επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 1973 αριθ. 121, σε 
"Παιδικός Σταθμός Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά", 
θ) της πλατείας στην Κοινότητα Χολαργού επί των οδών 17ης Νοεμβρίου 1973, 
Μυκόνου, Δοϊράνης και Γρεβενών, στην οποία βρίσκεται το άγαλμα του δρομέα 
Λάσε Βίρεν (τέρμα 17ης Νοεμβρίου 1973), σε "Πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη 
Παπαγιάννη". 

 
 i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
2. Λήψη απόφασης για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών των ακινήτων με ΚΑΕΚ 

1480111003/0/0 και ΚΑΕΚ 051480111009/0/0 με τη διοικητική διαδικασία του 
προδήλου σφάλματος και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή της 
σχετικής αίτησης. 

 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
3. Εξέταση αιτήματος της κας Ελένης Τσουκαλά, για την παράταση ενός έτους της 

σύμβασης μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων 
και Πυθαγόρα, στην Κοινότητα Χολαργού. 

 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
4. 5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
5. 8η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020. 
6. Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου 

τριμήνου 2020. 
7. Εγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Ελευθερίου 

Βενιζέλου 1 στην Κοινότητα Παπάγου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
"Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης 
και Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)". 

8. Εξέταση αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "Χ. Σταυράκακη 
και ΣΙΑ Ε.Ε.", για την παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου 
εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020). 

9. Εξέταση αιτήματος του κ. Πέτρου Αποστόλου, για την παράταση ενός έτους της 
σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντό του Δημοτικού Κηποθεάτρου (άρθρο 132 
του Ν. 4692/2020). 

10. Παράταση του με αρ. πρωτ. 23733/05.10.2016 συμφωνητικού εκμίσθωσης 
κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής, για την 
τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών σε στάσεις υπεραστικών, αστικών και 
δημοτικών λεωφορείων. 

11. Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006, Α' 114) για τον καθορισμό του μισθώματος κατά τον 
χρόνο παράτασης των μισθώσεων: α) του κυλικείου εντός του Δημοτικού 
Κηποθέατρου, β) του κυλικείου εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού, 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

51 
 
 
 
 
 

56 
 
 
 

57 
58 

 
59 

 
 
 

60 
 
 

60 
 
 

60 
 
 
 

61 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 21η  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  5 

γ) του περιπτέρου στην Λ. Μεσογείων 264 και Πυθαγόρα στην Κοινότητα 
Χολαργού. 

 
 iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
12. Εγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων 

απορριμμάτων και ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης των υπό εκποίηση κάδων. 
 
 v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
13. Εγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές 

σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021. 
14. Εγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές 

σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021. 
15. Παραχωρήσεις σχολικών χώρων. 
16. Εξέταση αιτήματος της κας Ανδρομάχης Καρατζά για μείωση μισθώματος κυλικείου 

εντός του Β' Λυκείου Χολαργού. 
17. Εγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού. 
 
 vi. ΓΕΝΙΚΑ 
 
18. Εγκριση της υπ' αρ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 

απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Βεντούρη 
43). 

19. Εγκριση της υπ' αρ. 43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της 
Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 12). 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προχωράμε στη δεύτερη συνεδρίαση. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος, ο κ. 
Αποστολόπουλος.  
 Δήμαρχε, έχεις το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρουσίες, κ. Κουκή. Νομίζω ότι πρέπει να ξεκινήσετε με τις παρουσίες. 'Η 
επαναλάβετε τα ονόματα που έχετε πάλι, πάντως, να υπάρχουν για τα πρακτικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Γραμματέας να πάρει παρουσίες παρακαλώ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Καλησπέρα σε όλους σας. Δημήτριος Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικόλαος Κουκής παρών. Χρύσα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχάλης Υφαντής. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ειρήνη Βεντουζά. Ειρήνη Βεντουζά; Απούσα. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανάσιος Κούτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχάλης Χατζής. 
ΧΑΤΖΗΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχάλης Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλειος Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανάσιος Βαλυράκης. Αθανάσιος Βαλυράκης; Απών. Χρήστος Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βίκυ Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Παρούσα, καλησπέρα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα και η κα Δημητριάδου. Αννα-Μαρία  Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιμή Ρουφογάλη. Μιμή Ρουφογάλη; Δεν ξέρω, φαίνεται συνδεδεμένη, κάποιος 
ακούγεται σαν να προσπαθεί να συνδεθεί. Μισό λεπτό. Οχι, είναι απούσα η κα Ρουφογάλη.  
 Γεώργιος Πολύδωρας παρών. Δημήτριος Τούτουζας.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ειναι καθ' οδόν, θα συνδεθεί μόλις μπορέσει.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μάλιστα. Γεώργιος Ανυφαντής. Γεώργιος Ανυφαντής; Απών. Παναγιώτης 
Δεμέστιχας απών. Γιώργος Αυγερινός παρών υποθέτω. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Παρών, κ. Πρόεδρε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν είμαι ακόμα Πρόεδρος. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Σας εύχομαι.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βάνα Ρετσινιά.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα η κα Ρετσινιά. Νικήτας Κανάκης. Νικήτας Κανάκης; Απών. Νικόλαος 
Καραγιάννης. Απών. Μαρία Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα η κα Σιώτου. Αναστασία Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα και η κα Χαμηλοθώρη. Κωνσταντίνος Τίγκας. Απών ο κ. Τίγκας. 
Χαράλαμπος Στάικος. Χαράλαμπος Στάικος; Απών.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρών, κ. Γραμματέα. Δεν τον βλέπετε; Παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οχι, όχι, δεν τον βλέπω. Και είδα ότι μπήκε και η κα Ρουφογάλη τώρα.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Καλησπέρα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Δεν τα βλέπω γιατί έχω ένα πρόβλημα με το λαπτοπ και έχω συνδεθεί με το κινητό, 
Δήμαρχε. Μισό λεπτό να σημειώσω και την κα Ρουφογάλη.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Και ο κ. Κανάκης πρέπει να συνδέθηκε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κανάκης είναι παρών;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ειναι μέσα, φαίνεται μέσα Νικήτας Κανάκης, φαίνεται. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία. Παρών ο κ. Κανάκης. Λουκάς Ρίζος; Απών ο κ. Ρίζος. Αντώνιος Ρεκλείτης. 
Αντώνιος Ρεκλείτης; Απών ο κ. Ρεκλείτης. Γεώργιος Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Παρών.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Συγγνώμη, δεν ξέρω αν ακούγομαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακούμε, κα Βεντουζά νομίζω εσείς είστε.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Με ακούτε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, Ειρήνη, ακούγεσαι.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Συγγνώμη, αλλά δεν ακούω κανέναν.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 21η  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  7 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ψάξε το μικρόφωνό σου εάν δεν ακούς, δεν ξέρω. Πάντως, ακούγεσαι μια χαρά εσύ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ο κ. Περικλής Ζήκας; Ο κ. Ζήκας;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρών, παρών. κα Ρετσινιά, ως Αντιπρόεδρος ξεκινήστε τη συνεδρίαση μέχρι να έρθει 
ο κ. Κουκής.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Λοιπόν, ακούγομαι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, μια χαρά.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιες ανακοινώσεις αν υπάρχουν, ν' ανοίξω κατάλογο. κ. Δήμαρχε, θέλετε να 
κάνετε κάποιες ανακοινώσεις;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, θα ξεκινήσω εγώ αν θέλετε και μετά ανοίγετε τον κατάλογο. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ κι εγώ στην Κατερίνα την Γκούμα και σε όλες τις Κατερίνες 
χρόνια πολλά.  
ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστούμε πολύ, Δήμαρχε, ευχαριστούμε πολύ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δήμαρχε, να χαίρεσαι την κόρη σου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, σας ευχαριστώ.  
 Να αναφέρουμε ότι σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των 
γυναικών και δεν θα αναφερθώ παραπάνω για το θέμα γιατί θα κάνει μια ανακοίνωση η κα 
Δημητριάδου για το τι έχει γίνει και έχουμε φωτίσει και πορτοκαλί και το Δημαρχείο σήμερα λόγω 
αυτής της ημέρας, αλλά θα τα πει η κα Δημητριάδου.  
 Να σας ενημερώσω λίγο για το πού βρισκόμαστε, μιας και ζούμε αν θέλετε, νομίζω ότι 
είμαστε στην κορύφωση του δεύτερου κύματος. Νομίζω ότι ήδη είναι η τρίτη βδομάδα με το 
δεύτερο λοκντάουν το οποίο λειτουργούμε. Τα κρούσματα, παρ' όλα αυτά, δεν φαίνεται να έχουν 
μειωθεί σε βαθμό που θα επιτρέψουν να αρθεί άμεσα το λοκντάουν, γιατί όπως ξέρετε το λοκντάουν 
έχει αποφασιστεί να είναι μέχρι τις 30 Νοεμβρίου σήμερα, άρα προβλέπω ότι μάλλον θα υπάρχει μια 
παράταση και θα υπάρξει μια περαιτέρω λειτουργία έτσι όπως λειτουργούμε, ίσως να ανοίξουν 
κάποια μικρά μαγαζιά, ίσως να ανοίξουν τα σχολεία. Εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι θα έχουμε 
κάποιες ανακοινώσεις μέχρι το τέλος της βδομάδας από την κυβέρνηση, για να μπορέσουμε κι εμείς 
να συνδυαστούμε και να οργανώσουμε περαιτέρω τη λειτουργία του Δήμου και όλων των δημοτικών 
υπηρεσιών. 
 Επειδή βγαίνουν διάφορα δημοσιεύματα, τα οποία το μόνο που θέλουν να κάνουν είναι να 
φοβίσουν τον κόσμο και προσπαθούν να δημιουργήσουν στρεβλώσεις με ψεύτικα νούμερα τα οποία 
αναφέρουν, ειλικρινά, έτσι, λυπάμαι γιατί site τα οποία βρίσκονται στην πόλη μας εδώ και τόσα 
χρόνια, τα οποία βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι από πίσω κρύβονται πολιτικοί, επιχειρηματίες της 
περιοχής, νομίζω οτι είναι λυπηρό να χρησιμοποιούν ψευδή στοιχεία.  
 Οπότε, επίσημα ενημερώνω για άλλη μια φορά το Δημοτικό Συμβούλιο ότι συνολικά από τότε 
που έχει ξεκινήσει η ιστορία με τον κορωνοϊό έχουμε εφτά κρούσματα στο Δημαρχείο και γενικά στις 
υπηρεσίες του Δήμου. Επαναλαμβάνω εφτά (7) και στα εφτά βέβαια συμπεριλαμβάνονται και το 
πρώτο κρούσμα που το γνωρίζατε όλοι, που ήταν η γραμματέας μου και το δεύτερο κρούσμα που 
ήταν μια γραμματέας στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή που ήταν πριν από 20 μέρες το 
κρούσμα, 25 μέρες, κάπου εκεί αν θυμάμαι καλά, τελευταία βέβαια δυστυχώς είχαμε τρία θετικά 
κρούσματα στο Δημοτολόγιο και ένα θετικό κρούσμα στο Τμήμα Προμηθειών, σε μία υπάλληλο του 
Τμήματος Προμηθειών, η οποία ερχόταν στη δουλειά με το ίδιο αυτοκίνητο με μία υπάλληλο από το 
Δημοτολόγιο. Αρα, καταλαβαίνετε ότι ο ένας κόλλησε τον άλλο, η μία μάλλον κόλλησε την άλλη, εν 
πάση περιπτώσει, σίγουρα έγινε λόγω της κοινής παρουσίας τους πιστεύω στο αυτοκίνητο. 
 Ο Δήμος συνεχίζει να κάνει και να ακολουθεί πιστά το υγειονομικό πρωτόκολλο, όσο και να 
θέλουν κάποιοι να δημιουργήσουν προβλήματα και να φοβίσουν την περιοχή, είμαστε υποχρεωμένοι 
να είμαστε σε επαγρύπνηση, είμαστε υποχρεωμένοι να τηρούμε αυστηρά τις οδηγίες. Ξέρετε ότι 
έχουν κλείσει ολες οι παιδικές χαρές, ξέρετε ότι έχουν κλείσει όλες οι αθλητικές εγκαταστάσεις, οι 
οποίες έπρεπε να παραμείνουν κλειστές, εκτός από τα γήπεδα τέννις και το στίβο, όπου έχουμε 
περιορίσει και την δυναμική την οποία... την επισκεψιμότητα εν πάση περιπτώσει των δύο ανοιχτών 
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στίβων.  
 Νομίζω ότι γενικά η εικόνα στην πόλη είναι καλή. Η Υπηρεσία Καθαριότητας κάνει συχνές 
απολυμάνσεις σε δρόμους, σε στάσεις, σε σημεία έξω από σούπερ μάρκετ, εν πάση περιπτώσει σε 
περιοχές που κρίνουμε ότι μπορεί και χρειάζεται να υπάρχει μία καλύτερη απολύμανση. Εχουμε 
αφήσει τουλάχιστον έναν υπάλληλο καθαριότητας σε κάθε σχολείο ακριβώς γιατί λειτουργούν 
δηλαδή, πηγαίνει ο κάθε διευθυντής και κάποιοι καθηγητές για να κάνουν από εκεί την 
τηλεκπαίδευση, οπότε τους έχουμε αφήσει σε κάθε σχολικό συγκρότημα έναν καθαριστή και έχουμε 
μεταφέρει τους άλλους καθαριστές στις υπηρεσίες του Δήμου.  
 Συνεχίζουμε βεβαίως τη λειτουργία του πενταψήφιου, το 15800 που γνωρίζετε, αλλά αυτό 
ειναι κάτι που συμβαίνει έτσι κι αλλιώς καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Απλά, έχουμε αυξήσει την 
κατ' οίκον αν θέλετε βοήθεια και εξυπηρέτηση των ανθρώπων που έχουν ανάγκη και μας ζητάνε τη 
βοήθειά μας, είτε να πάμε να τους αγοράσουμε φάρμακα, είτε να πάμε να τους αγοράσουμε 
τρόφιμα. Επίσης, το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει αλλάξει τη λειτουργία του και γίνεται με πολύ 
περιορισμένο αριθμό και στους ανθρώπους μεγάλης ηλικίας τους πηγαίνουμε σπίτι προϊόντα. 
 Τα Δημοτικά Πολυιατρεία συνεχίζουν κι αυτά τη λειτουργία τους με τα ραντεβού, σύμφωνα 
πάντα με τις οδηγίες του ΕΟΔΥ. Το ΚΑΠΗ γνωρίζετε πολύ καλά όλοι σας ότι ειναι κλειστό από την 
προηγούμενη άνοιξη και γενικότερα θέλω να πω ότι σε σχέση και σε σύγκρουση με νούμερα και με 
δεδομένα άλλων Δήμων είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι πρέπει να, 
αν θέλετε, να υπάρχει επαγρύπνηση γι' αυτό. Πρέπει ακριβώς να είμαστε προσεκτικοί, πρέπει όλοι 
μας κάθε μέρα να τηρούμε πιστά τις οδηγίες. Η μάσκα πλέον έχει γίνει ένα μόνιμο αξεσουάρ σε 
όλους μας, το αντισηπτικό πρέπει να βρίσκεται είτε στην τσέπη μας είτε να χρησιμοποιούμε στους 
χώρους που κινούμαστε. Ξέρετε ότι έχουν ... μετακίνησης για δημοτικούς συμβούλους, για 
αντιδημάρχους και φυσικά για τους υπαλλήλους και το προσωπικό του Δήμου. Το προσωπικό του 
Δήμου δουλεύει με τηλεργασία κατά 50% στις υπηρεσίες που μπορεί να γίνει αυτό, γιατί θέλω να πω 
ότι καθημερινά πλέον και στο Δημαρχείο υπάρχουν πολύ λίγοι υπάλληλοι και στο Δημοτικό 
Κατάστημα Παπάγου είναι τουλάχιστον μισός ο αριθμός των υπαλλήλων που έρχονται για εργασία. 
Οι υπόλοιποι κάνουν τηλεργασία από το σπίτι τους και γενικότερα θέλω να διαβεβαιώσω το Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι είμαστε σε ένα πολύ καλό επίπεδο λειτουργίας.   
 Από 'κει και πέρα, νομίζω και ο κ. Πετράκης που είναι υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας 
αλλά και έχει οριστεί και από εμένα πρόσφατα ως ο υπεύθυνος Covid του Δήμου μας, μπορεί να 
προσθέσει αν θέλει κάτι για τις ενέργειες, για την επικοινωνία που είχε με τον ΕΟΔΥ, γιατί ξέρετε, 
ό,τι κάνουμε το πρώτο πράγμα που γίνεται είναι να ενημερώνουμε τον ΕΟΔΥ, έτσι;  
 Να ευχηθώ στους υπαλλήλους και στην κα Σουρανή να είναι σύντομα κοντά μας, να 
ξεπεράσουν αυτή τη δοκιμασία γρήγορα, με όσο το δυνατόν λιγότερα προβλήματα και λιγότερες 
δυσλειτουργίες. Είμαστε σε συχνή επικοινωνία μαζί τους, με όλο το προσωπικό που έχει αρρωστήσει, 
με αυτά τα τέσσερα άτομα δηλαδή όπως σας είπα  
και βεβαίως συνεχίζουμε να κάνουμε και τα τεστ σε ανθρώπους οι οποίοι έρχονται σε συχνή επαφή 
με το προσωπικό που μπαίνει μέσα στο Δήμο, με τους κατοίκους, έτσι; Αρα, συνεχίζεται η 
συνεργασία που έχουμε και με το Πανεπιστήμιο αλλά και με ιδιωτικά κέντρα στο Δήμο μας. 
 Ευχαριστώ πολύ, κα Αντιπρόεδρε, μπορείτε να συνεχίσετε.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος έχει συνδεθεί ή να συνεχίσω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ακούγομαι;  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Ρετσινιά. Παρακαλώ, θέλω τώρα λίγο την προσοχή σας να μου πείτε 
εάν με ακούτε με διακοπές ή με ακούτε καλύτερα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούγεστε πολύ καλύτερα, κ. Πρόεδρε. Πολύ καλύτερα. Δεν ξέρω αν ακούσατε την 
ανακοίνωσή μου που έκανα. Ξέρω ότι πρέπει να κάνουν και έχουν ζητήσει το λόγο για ανακοινώσεις 
ο κ. Πετράκης για να συνεχίσει τα θέματα και να ενημέρωσει τι ενέργειες έκανε ο Δήμος στα 
πρόσφατα κρούσματα που γίνανε, καθώς και η κα Δημητριάδου που έχει να ανακοινώσει για την 
εξάλειξη της βίας, τις ενέργειες που έχουμε κάνει, η κα Παρίση και όποιος άλλος βεβαίως θέλει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αν θέλετε χρησιμοποιείστε και το chat όλοι για να μου τα στέλνετε, για να τα 
βλέπω και καλύτερα, γιατί μιλήσατε πάρα πολλοί και δεν ξεχώρισα φωνές τόσο εύκολα. 
 Λοιπόν, το λόγο δίνω στον κ. Πετράκη.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Θέλω να σας αναφέρω τις ενέργειες του Δήμου μας για το 
δεύτερο λοκντάουν λόγω Covid.  
 Ως υπεύθυνος της Πολιτικής Προστασίας θέλω να κάνω μία σύντομη αναφορά στις ενέργειες 
του Δήμου μας γι' αυτό το διάστημα. Εκ των προτέρων θα επισημάνω βέβαια ότι όλες οι ενέργειες 
που έχουν γίνει αποτελούν προϊόν συνολικής δουλειάς, προϊόν συνεργασίας με όλους τους 
συναδέλφους, Αντιδημάρχους, συνεργασία με το σύνολο των εργαζομένων του Δήμου μας, ο 
καθένας μας στον τομέα ευθύνης του προσφέρει σ' αυτή την προσπάθεια κατά της διασποράς του 
ιού και θα ήθελα με την ευκαιρία να ευχαριστήσω το σύνολο των συναδέλφων και να τους ευχηθώ 
υπομονή...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, κλείστε το κινητό σας, κάτι μικροφωνίζει πολύ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Εγώ δεν έχω κινητό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρτε το κινητό κοντά από την...  Ωραία, κλείστε όλοι τα μικρόφωνα για ν' ακούσουμε 
τον κ. Πετράκη, γιατί δεν ακούστηκε τίποτα. Ευχαριστώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Λοιπόν, συνεχίζω; κ. Πρόεδρε, συνεχίζω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Στο πλαίσιο, λοιπόν, του δευτέρου κύματος και με την ανακοίνωση των νέων μέτρων 
ακολουθήσαμε τα παρακάτω βήματα: 
 Συνέχισε τη λειτουργία της η επιστημονική ομάδα εργασίας που έχει δημιουργήσει ο κ. 
Δήμαρχος και σε συνέχεια των συστάσεων και των οδηγιών της κυβέρνησης μας κατευθύνει, 
προσαρμόζοντας ανάλογα τα μέτρα που λαμβάνουμε στο Δήμο μας. 
 Με την έναρξη των μέτρων της κυβέρνησης στο πλαίσιο του δεύτερου κύματος και μετά από 
έκτακτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής, η Πολιτική Προστασία του Δήμου, η Δημοτική 
Αστυνομία, οι Κοινωνικές Υπηρεσίες και... (πρόβλημα σύνδεσης)  
 ...η υποχρεωτική θερμομέτρηση και η καταγραφή των επισκεπτών σύμφωνα με τις συστάσεις 
του γιατρού εργασίας. 
 Εγινε άμεσα η αναστολή λειτουργίας των υποδομών του Δήμου, όπως στις Σχολικές 
Επιτροπές... οι παιδικές χαρές... ενώ έγινε σαφή σύσταση για τους όρους λειτουργίας των δομών και 
υπηρέσιες όπως τα Κοιμητήρια και η Δημοτική Αστυνομία. 
 Αμεσα επεκτάθηκε το ωράριο λειτουργία του πενταψήφιου αριθμού εξυπηρέτησης των 
πολιτών 15800 με ωράριο 8.00 με 22.00. Επίσης, άμεσα προσαρμόστηκε και ελέγχεται σχολαστικά η 
λειτουργία των Λαϊκών Αγορών.  
 Αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας και η Πολιτική Προστασία λειτουργούν εφαρμόζοντας αυστηρά 
τις οδηγίες, τις συστάσεις και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ και μόνον, όσον αφορά την αντιμετώπιση 
των υπόπτων και των επιβεβαιωμένων κρουσμάτων.  
 Παράλληλα με το σχεδιασμό που υπάρχει διασφαλίζεται η συνεχής λειτουργία του Δήμου, 
ενώ παράλληλα στο μέτρο του δυνατού διενεργούνται έλεγχοι και γίνονται συστάσεις για την 
τήρηση των μέτρων από όλους μας.  
 Νομίζω ότι κινούμενοι στις συστάσεις και τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ είναι ό,τι καλύτερο 
μπορουμε να κάνουμε και ειναι ευχής έργον ότι ο Δήμος μας ανήκει στους πράσινους Δήμους κατά 
την ορολογία του ΕΟΔΥ.  
 Για τα γεγονότα που, για τους συναδέλφους που είναι επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουμε 
επικοινωνήσει με το Τμήμα Επιδημιολογικής επιτήρησης και παρέμβασης του ΕΟΔΥ και συγκεκριμένα 
με την κα Μέλου, η οποία μας δίνει και παρακολουθεί το Δήμο μας εκ του σύνεγγυς για τα 
κρούσματα και μας δίνει εντολές βάσει των οποίων κινούμεθα. Μας έδωσε λοιπόν οδηγίες όλοι οι 
υπάλληλοι του Τμήματος που υπάρχουν για τα τρία κρούσματα του Δημοτολογίου, επειδή ήταν σε 
ένα τμήμα, να τεθούν εκτός εργασίας και να διενεργηθούν τεστ. Οι στενές επαφές τους να βγουν 
από 18/11 εκτός υπηρεσίας για 14 ημέρες, να ενημερωθούν οι πολίτες που συμμετείχαν αυτο το 
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διάστημα σε πολιτικούς γάμους, να συνεχίσει η λειτουργία του Δημαρχείου με τους ελάχιστους 
δυνατόν υπαλλήλους και να γίνει απολύμανση. Απολύμανση έγινε την Κυριακή 22/11/20. Εχουν 
μειωθεί δραστικά ο αριθμός των υπαλλήλων, έχουν γίνει έλεγχοι στο Δημοτολόγιο και στο 
Ληξιαρχείο, έχουν υποβληθεί σε τεστ οι υπόλοιποι υπάλληλοι του Δημοτολογίου και του Ληξιαρχείου 
και λειτουργεί το Δημοτολόγιο και το Ληξιαρχείο με προσωπικό ασφαλείας. 
 Αυτά, λοιπόν, είναι τα βήματα που κάναμε για το δεύτερο λοκντάουν. Είμαι στη διάθεσή σας 
για οτιδήποτε θέλετε να με ρωτήσετε. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κ. Πετράκη. Το λόγο έχει η κα Δημητριάδου.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. 
 Καλησπέρα σας. Η σημερινή ημέρα 25η Νοέμβρη έχει ανακηρυχθεί από τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ διεθνής ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Είναι μια μέρα μνήμης και μια 
μέρα υπόσχεσης για όλα τα εγκλήματα που έχουν διαπραχθεί κατά των γυναικών όλου του κόσμου, 
ανεξάρτητα από φυλή, χρώμα, θρησκεία, κοινωνική θέση, επάγγελμα και είναι ένα πολύ σοβαρό και 
πολυδιάστατο κοινωνικό θέμα, το οποίο αναφέρεται στις γυναίκες αλλά και σήμερα αποτελεί μια 
κατεστημένη αντίληψη περί ανωτερότητας του ανδρικού φύλου έναντι του γυναικείου που βασίζεται 
στη σωματική δύναμη. Αυτό έριξε ρίζες, δημιούργησε στερεότυπα και οδήγησε τις γυναίκες σε 
υποτέλεια και περιθωριοποίηση και κατάφωρη παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 
 Περιπτώσεις φρικτές ξεκινούν από σεξουαλική παρενόχληση, κλιμακώνονται σε άσκηση 
σωματικής βίας, βασανισμό, παράνομη εμπορία γυναικών και παιδιών, ακρωτηριασμό γεννητικών 
οργάνων, αποκλεισμό από την εργασία και την ψήφο και φτάνουν μέχρι τον λιθοβολισμό και τις 
γενοκτονίες. 
 Τα νούμερα είναι συντριπτικά. Εκατομμύρια γυναίκες σε όλο τον κόσμο υφίστανται αυτή τη 
βία. Στη χώρα μας από το 1983 που ψηφίστηκε ο νόμος περί ισότητας έγιναν αρκετά πράγματα, 
βέβαια όχι, έγιναν πράγματα όχι όμως αρκετά για να καλύψουν και αυτό το θέμα. 
 Ειδικά στην περίοδο του κορωνοϊού που διανύουμε τώρα παρατηρήθηκε έξαρση της 
ενδοοικογενειακής βίας. Με πρωτοβουλία του Δημάρχου μας ευθυγραμμιζόμαστε κι εμείς ως Δήμος 
στις πολιτικές των ανεπτυγμένων χωρών για την εξάλειψη της βίας και υιοθετούμε οριζόντιες 
πολιτικές ισότητας σε τοπικό επίπεδο με βάση το νόμο 4604/2019 που είναι συνέχεια του βασικού 
νόμου. 
 Συγκεκριμένα, έχουμε συγκροτήσει εφταμελή επιτροπή, έχουμε προβεί σε ψήφιση 
κανονισμού λειτουργίας και έχουμε πάρει αποφάσεις τελευταία οι οποίες προβλέπουν τα εξής:  
 Διασύνδεση με φορείς ισότητας εντός και εκτός Ελλάδος. Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης 
δεδομένων γυναικών θυμάτων βίας και εκμεταλλεύσης. Μονάδα ψυχολογικής στήριξης και αρωγής. 
Γραφείο και εντευκτήριο γυναικών για πολλαπλή ενημέρωσή τους. Παρέμβαση στη νεολαία για 
εξάλειψη των στερεοτύπων που οδηγούν στο σεξισμό και όσον αφορά τη σημερινή ημέρα βάζουμε 
κι εμείς ένα λιθαράκι για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών αφ' ενός ανεβάσαμε στο σάιτ του 
Δήμου ένα βίντεο με δύο ομιλήτριες ειδικές στο θέμα της ενδοοικογενειακής βίας και ειδικά στην 
περίοδο του κορωνοϊού και επίσης στο τέλος παρουσιάζουμε και έκθεση της ΧΕΝ με θέμα "Βία κατά 
των γυναικών" στο ίδιο το βίντεο.  
 Επίσης, σε συνεργασία με τον Ομιλο Σοροπτιμιστριών Γυναικών Αττικής "Ολυμπιάδα" 
κανονίσαμε να φωταγωγηθεί πορτοκαλί σήμερα το Δημαρχείο μας, που είναι το χρώμα της ελπίδας 
και της αισιοδοξίας ότι θα λυθεί κι αυτό το πρόβλημα και μαζί με τον Δήμαρχό μας και τις κυρίες από 
το Σοροπτιμιστικό Ομιλο σήμερα παραστήκαμε, τιμήσαμε αυτή τη μέρα βγάζοντας και ορισμένες 
φωτογραφίες και δίνοντας την υπόσχεση ότι με παρεμβάσεις θα βοηθήσουμε στην εξάλειψη του 
φαινομένου βίας κατά των γυναικών.  
 Τέλος, έχουμε δημιουργήσει ... (πρόβλημα σύνδεσης) ... σταματήστε τη βία κατά των 
γυναικών. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Δημητριάδου. Το λόγο έχει η κα Παρίση.  
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ΠΑΡΙΣΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Μπορώ να συνεχίσω, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ζητήσει το λόγο η κα Βεντουζά; Καλά, εσείς κα Ρετσινιά θα πάτε μετά τους 
Αντιδημάρχους και τους Προέδρους των Νομικών Προσώπων.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Εννοείται, φυσικά. Ρωτάω αν ακούστηκα, γι' αυτο το είπα. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εχω ζητήσει το λόγο, Πρόεδρε, ναι.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. Η Μαρία η Αθανασάκου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δίνω το λόγο στην κα Αθανασάκου, μετά στην κα Βεντουζά και μετά στην κα 
Παρίση. Ευχαριστώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, να πω κάτι; κ. Πρόεδρε, μ' ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. κα Αθανασάκου. Εσείς κα Χαμηλοθώρη στη σειρά σας, εντάξει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να μας πείτε εάν έχετε δει, αυτό λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Αθανασάκου.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Εγώ θέλω να κάνω ευχαριστίες και ανακοινώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τους δύο 
Αντιδημάρχους Καθαριότητας, της Κοινότητας Παπάγου τον κ. Μιχάλη Υφαντή και της Κοινότητας 
Χολαργού τον κ. Χρήστο Πετράκη, για ένα θέμα το οποίο ήταν σοβαρό της Κοινωνικής Μέριμνας, 
καθώς βέβαια και όλους τους υπαλλήλους που έφεραν εις πέρας ένα θέμα που ήταν πάρα πολύ 
σοβαρό και πραγματικά συνέβαλαν δυναμικά για να μπορέσει να γίνει, να φτάσει μέχρι το τέλος και 
να γίνουν όλα καλά.  
 Το άλλο που έχω να σας πω είναι ότι αύριο ξεκινάει από την Προαγωγή της Ψυχικής Υγείας 
που έχουμε, την Προαγωγή Υγείας το τμήμα, τέσσερις δίωρες διαδικτυακές συναντήσεις, ένας 
κύκλος, ο οποίος ξεκινάει αύριο στις 6.30 η ώρα με την καθηγήτρια της Ιατρικής Σχολής, την 
παιδοψυχίατρο κα Ελένη Λαζαράτου. Το πρώτο θέμα του κύκλου είναι "Πρόληψη και Ψυχική Υγεία 
Παιδιών και Εφήβων', συνεχίζουμε τη Δευτέρα που πάλι συνεχίζει μετά το καλοκαίρι το Δημοτικό 
Ελεύθερο Πανεπιστήμιο το πρόγραμμα με ομιλητή τον κ. Χρήστο Ζερεφό, γενικός γραμματέας της 
Ακαδημίας Αθηνών, ακαδημαϊκός, επόπτης του Κέντρου Ερεύνης Φυσικής Ατμόσφαιρας και 
Περιβαλλοντολογίας Ακαδημίας Αθηνών με θέμα "Η περιβαλλοντική κρίση" και στη συνέχεια υπάρχει 
πλέον προετοιμασία που θα το δείτε κι εσείς, για το μήνα της κοινωνικής αλληλεγγύης με διάφορα τα 
οποία θα γίνουν από ομιλίες διαδικτυακές, από αφηγήσεις παραμυθιών, από εκδήλωση που είναι για 
το μήνα της αγάπης από συγκρότημα ηθοποιούς, και όλα αυτά βέβαια θα γίνονται με 
βιντεοσκοπήσεις ή με zoom διαδικτυακές ομιλίες. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κα Αθανασάκου. Το λόγο έχει η κα Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Καλησπέρα κι από μένα. Πρόεδρε, θα ήθελα να δηλώσω ότι είμαι από την αρχή 
συνδεδεμένη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, κα Βεντουζά, σας έχω δει.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήθελα λοιπόν να πω ότι στους καιρούς αυτούς τους 
δύσκολους που περνάμε η προστασία του πολίτη είναι επιβεβλημένη.  
 Ως Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη για τη διακοπή. Εγώ βλέπω ότι... Δεν έχω πολύ καλή σύνδεση ούτε εδώ. 
Δεν ξέρω σήμερα, εντάξει, συμβαίνουν γενικά πολλά με το δίκτυο αυτές τις μέρες. Δίνω πάλι το λόγο 
στην κα Ρετσινιά. κα Ρετσινιά, κρατήστε τον κατάλογο εσείς.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θα βρίσκομαι σε 10 λεπτά εκεί. Ευχαριστώ.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ναι, κ. Πρόεδρε. Το λόγο έχει η κα Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ως Αντιδήμαρχος, λοιπόν, Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη 
που έχω αναλάβει από 1η Οκτωβρίου του 2020 και στο πλαίσιο αυτό κατόπιν επικοινωνίας μου με 
ιατρικά κέντρα της περιοχής μας, καταφέραμε οι δημότες και οι κάτοικοι του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, με την επίδειξη της κάρτας δημότη, της αστυνομικής του ταυτότητας ή άλλου εγγράφου 
που να επιδεικνύουν τη νόμιμη κατοικία τους στο Δήμο, παραδείγματος χάριν ένα λογαριασμό ΔΕΚΟ 
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κ.λπ., να μπορούν να κάνουν το rapid test ή το μοριακό  τεστ με την προνομιακή τιμή στο μεν 
ράπιντ με 20 ευρώ, στο δε μοριακό με 45. Η κατ' οίκον ανίχνευση θα μπορεί να γίνεται με 70. Αυτά 
λοιπόν θα είναι στο Locus Medicus που είναι στη Λεωφόρο Μεσογείων 246 στον Χολαργό, είναι πάνω 
από την Τράπεζα Πειραιώς και είμαι στη διάθεσή σας οτιδήποτε χρειαστείτε, είτε το πρωί στο 
γραφείο είτε στο κινητό μου τηλέφωνο, το έχετε όλοι απ' ό,τι ξέρω και θα ήθελα να ευχαριστήσω 
τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον κ. Τσιλιβάκο, που είναι στη Locus Medicus.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Βεντουζά. Η κα Παρίση έχει ζητήσει το λόγο; Ναι, κα Παρίση.  
ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ θα ήθελα να σας κάνω εν τάχει μία ενημέρωση σ' αυτό το πρόγραμμα με το ΚΔΑΠ. 
Να σας ενημερώσω ότι η διαδικασία λόγω συνθηκών έχει καθυστερήσει λίγο η διαδικασία ... 
σχολικών χώρων. Βεβαίως, ούτως ή άλλως τώρα δεν πρόκειται να λειτουργήσουν τα ΚΔΑΠ, απλά 
ελπίζουμε να είμαστε έτοιμοι την άνοιξη, το καλοκαίρι. 
 Επίσης, όπως σας είπε και ο Δήμαρχος, τα ΚΑΠΗ και οι παιδικοί σταθμοί βρίσκονται σε 
καθεστώς αναστολής εργασίας. Οι υπάλληλοι της Διοίκησης εργάζονται σύμφωνα με το πρωτόκολλο 
του ΕΟΔΥ. Επίσης, 13 υπάλληλοι έχουν διατεθεί στον Δήμο για να βοηθήσουν οτιδήποτε τους 
ζητήσει ο Δήμος και αναμένουμε από τον ΕΟΔΥ ημερομηνία για τον καθιερωμένο, από τότε που 
άρχισε η πανδημία, έλεγχο για το προσωπικό. Βεβαίως αυτή η ιστορία όλη, ας μου επιτραπει να πω 
ότι έχει και τα καλά της. Δηλαδή, μπορέσαμε και συνεχίσαμε με μεγαλύτερη ένταση κάποια έργα, τα 
οποία γίνονται στους βρεφονηπιακούς σταθμούς. Αντί να γίνονται τα έργα Σαββατοκύριακα τώρα 
γίνονται καθημερινά και θα περαιωθούν γρηγορότερα. Παραδείγματος χάριν, η πυρασφάλεια στον 1ο 
Βρεφονηπιακό Σταθμό... ... Παιδικό Σταθμό Χολαργού που είναι στην οδό Φανερωμένης.  
 Επίσης, στον παιδικό σταθμό του Νοσοκομείου Γεννηματά που είχαμε κάνει με ίδιους πόρους 
κάποια έργα εμείς για την προσαρμογή στο Π.Δ. 99, θα δούμε και τη στέγη η οποία παρουσίασε 
κάποιο πρόβλημα και υπάρχει μια πολύ σοβαρή πιθανότητα να πάρουμε ακόμα 50.000 ευρώ για τον 
Παιδικό Σταθμό αυτό από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων που είχαμε πάρει και τα 
προηγούμενα χρήματα.  
 Οι παιδικοί σταθμοί ολοι έχουν απολυμανθεί και όταν αρθεί το λοκντάουν είναι έτοιμοι να 
υποδεχθούν τα μικρά παιδάκια και βεβαίως την κουζίνα στου 2ου Παιδικού Σταθμού Παπάγου 
ετοιμάζονται καθημερινά 30 μερίδες φαγητού για τις ανάγκες της Κοινωνικής Πρόνοιας.   
 Τα Δημοτικά Πολυιατρεία λειτουργούν σύμφωνα με τα οριζόμενα από τον ΕΟΔΥ, σε 
συνεργασία πάντα με τον ιατρό εργασίας και εξυπηρετούν το κοινό βάσει προγραμματισμένων 
ραντεβού.  
 Το Φυσικοθεραπευτήριο επίσης λειτουργεί και γίνονται εβδομαδιαίες συνεδρίες και επίσης η 
νοητική ενδυνάμωση, το πρόγραμμα νοητικής ενδυνάμωσης συνεχίζεται αρχικά με ατομικές 
συνεδρίες για την αξιολόγηση από ψυχολόγους και απο το νευρολόγο και κατόπιν γίνεται εκπαίδευση 
στη χρήση του προγράμματος νοητικής ενδυνάμωσης εξ αποστάσεως και συνεχίζει το κάθε άτομο 
από τον δικό του χώρο.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Παρίση. Να ανανεώσουμε λιγάκι τη λίστα των ομιλούντων; Με 
ακούτε; Ποιος άλλος έχει ζητήσει το λόγο;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Χαμηλοθώρη, κα Ρετσινιά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω ζητήσει κι εγώ το λόγο. Αλλος; Υπάρχει άλλος δημοτικός σύμβουλος που 
θέλει να μιλήσει; Κλείνουμε, λοιπόν.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Ρετσινιά, εγώ βλέπω στο chat ότι υπάρχει και ο κ. Ζήκας και η κα Σιώτου. Ισως 
δεν μπορούν να ανοίξουν το μικρόφωνο;  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν ζητήσει το λόγο; γιατί δεν... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στο chat το έχουν γράψει πάντως.  
ΣΙΩΤΟΥ: κα Ρετσινιά, στις ερωτήσεις εγώ. Στις ερωτήσεις, όχι στις ανακοινώσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μαζί είναι, μαζί είναι.  
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιος άλλος;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Ρετσινιά, ερωτήσεις ανακοινώσεις μαζί θα τις βάλετε ναι ή όχι;  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ερωτήσεις, ανακοινώσεις. Ναι. Ποιος άλλος θέλει;  
ΖΗΚΑΣ: Ζήκας.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας.  
ΣΙΩΤΟΥ: Και Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και τελευταία θα μιλήσω εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε. Η κα Σιώτου. Η κα 
Χαμηλοθώρη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ζήκας προηγείται γιατί είναι επικεφαλής, κα Ρετσινιά. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχετε δίκιο, κ. Δήμαρχε, ναι. Δικό μου λάθος. κ. Ζήκα, έχετε το λόγο 
παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Να ευχηθώ κι εγώ καταρχήν χρόνια πολλά στη συνάδελφο την Κατερίνα  την Γκούμα και 
στην κόρη του Δημάρχου και περαστικά στη Μίνα  τη Σουρανή. 
 Πριν από λίγο μου ήρθε μια δυσάρεστη είδηση για τους φίλους του ποδοσφαίρου 
τουλάχιστον, απεβίωσε ο κορυφαίος του ποδοσφαίρου, ο Ντιέγκο ο Μαραντόνα.  
 Στα θέματα τα δικά μας, σχετικά με τα θέματα, τα μέτρα προστασίας έχει παρατηρηθεί λόγω, 
όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος, της εκτεταμένης χρήσης της μάσκας σε πολλούς δημόσιους χώρους 
να βρίσκονται πεταμένες μάσκες. Αυτό πέρα από το θέμα της ρύπανσης και την αισθητική των 
χώρων, έχει δύο ζητήματα: το ένα λόγω του ότι είμαστε στο χειμώνα αυτά παρασύρονται και 
πέφτουν στα φρεάτια και άρα ενδεχομένως θα έχουμε θέματα και στα ζητήματα των φρεατίων, αλλά 
το βασικότερο απ' όλα είναι ο υγειονομικός κίνδυνος.  
 Νομίζω ότι θα πρέπει από την πλευρά του Δήμου να υπάρξει μια εκστρατεία ενημέρωσης 
ευαισθητοποίησης των συμπολιτών μας, έτσι ώστε να περιοριστεί αυτό το φαινόμενο και να 
ενταθούν και οι δράσεις των υπηρεσιών μας ώστε να αντιμετωπιστεί πιο δραστικά αυτό το 
φαινόμενο.  
 Θα ξαναχρειαστώ το λόγο πριν μπούμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης σχετικά με το 1ο 
θέμα. Ευχαριστώ.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Ζήκα. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. Συγγνώμη, να 
ενημερώσω ότι έχει συνδεθεί και ο κ. Ανυφαντής.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, να βοηθήσω. Πρέπει να μιλήσετε πρώτα εσείς, η κα Σιώτου και μετά εγώ.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα επειδή θα μιλήσω τελευταία, δεν πειράζει.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ηθελα να αναφέρω δύο πράγματα. Μιλήσαμε όσον αφορά τον covid το θέμα που μας 
καίει. Ορίστε; Ακούγομαι καλά; Ναι, να συνεχίσω, ακούγομαι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακούγεστε, ναι.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Είπαμε μόνο για τα κρούσματα στο Δημαρχείο, να ευχηθώ κι εγώ περαστικά, να το 
ξεπεράσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όσο πιο εύκολα γίνεται. Υπάρχουν όμως κρούσματα στο 
Δημοτικό Σχολείο του Χολαργού, είναι γνωστό το θέμα, είναι αρκετά τα κρούσματα, είναι αρκετά 
παιδάκια τα οποία ευτυχώς είναι ασυμπτωματικά αλλά έχουν κολλήσει και τους γονείς τους και η 
δασκάλα που έχει Covid. Επίσης, έχουν κολλήσει μεγαλύτερα αδελφάκια, γενικά υπάρχει μια 
διασπορά, εγώ ξέρω και άλλα άτομα που έχουν κολλήσει στο Δήμο μας.  
 Για να καταλήξω λοιπόν, ήθελα να δω εάν πρόκειται να κάνουμε ενέργειες να έρθει, το είχα 
ξαναπεί, αλλά όταν το είχα πει δεν είχαμε κρούσματα, ίσως ήμαστε πιο... στο ξεκίνημά μας. Τώρα 
όμως τα κρούσματα τα καταγεγραμμένα είναι αρκετά. Είπαμε, ενημέρωσε η κα Βεντουζά για το 
κέντρο, τις τιμές κι όλα αυτά, εγώ ήθελα να ρωτήσω εάν υπάρχει πρόθεση να κάνουμε ενέργειες να 
έρθει ο ΕΟΔΥ στο Δήμο μας να κάνει δωρεάν τα τεστ Covid για τους δημότες. Το ένα θέμα είναι 
αυτό. 
 Το άλλο θέμα είναι ότι παρακολουθώντας τη συνέντευξη του Δημάρχου άκουσα ότι θα 
έρθουν στο Δήμο μας από το Υπουργείο 150-170 τάμπλετς για να διατεθούν στα σχολεία. Ετσι, μια 
επιβεβαίωση εδώ γιατί πολύς κόσμος ρωτάει, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, αυτό ήθελα. Αυτά τα δύο 
θέματα, ευχαριστώ πολύ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω, κα Ρετσινιά; Θα μου δώσετε το λόγο;  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα του ΕΟΔΥ και προσωπικά ο ίδιος έχω επικοινωνήσει με το γραφείο του 
προέδρου του ΕΟΔΥ και του έχω ζητήσει, τότε που ήταν αν θέλετε ανοιχτά ακόμα τα σχολεία και 
είχαμε τους μαθητές στο 2ο-3ο Δημοτικό Σχολείο που σε μία τάξη, στο Ε1 και στο Ε2 αν θυμάμαι 
καλά του 3ου Δημοτικού, μάλλον στο Ε1 ήταν τα κρούσματα αλλά, εν πάση περιπτώσει, για λόγους 
επειδή ήταν κοντά τα τμήματα και κάνανε και κοινά μία ξένη γλώσσα αν θυμάμαι καλά, είχαμε 
κλείσει και το Ε2, αυτά βέβαια είναι πολύ καιρό πλέον, δηλαδή τα παιδιά έχουν, ξέρετε, περάσει 14 
ημέρες, θα άνοιγε το σχολείο κανονικά το τμήμα αν δεν αποφάσιζαν να κλείσουν όλα τα σχολεία, θα 
πηγαίνανε τα παιδιά κανονικά όλα θα επιστρέφανε, δεν θα υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Δηλαδή πλέον 
αυτοί οι μαθητές το έχουν ξεπεράσει το πρόβλημα που είχανε.  
 Επικοινώνησα λοιπόν με τον ΕΟΔΥ και του ζήτησα να μας στείλει κάποιο κλιμάκιο, έστω να 
κάνει στο συγκεκριμένο σχολείο τεστ σε όλους τους μαθητές και σε όλους τους καθηγητές και στους 
γονείς που θα θέλανε να κάνουν ή γενικότερα να έρθει ένα κλιμάκιο είτε στο Δημαρχείο είτε στο 
Μετρό, εν πάση περιπτώσει, στην πόλη για να μπορέσει να κάνει τεστ. Η απάντηση ήταν ότι είμαστε 
από τους Δήμους που είμαστε πράσινοι, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα σε σύγκριση φυσικά με 
άλλους Δήμους και της Αττικής αλλά και της Ελλάδας, οπότε η προτεραιότητα είναι να στέλνουν τα 
κλιμάκια σε περιοχές που είναι πολύ πιο βεβαρυμένες από τη δική μας. Και όπως θα έχετε ακούσει 
όλοι από την τηλεόραση οι πιο βεβαρυμένες περιοχές είναι στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί πλέον έχει πέσει 
η μεγάλη δύναμη του ΕΟΔΥ, στη Θεσσαλονίκη, στην Ξάνθη, στις Σέρρες, στη Δράμα, στην 
Καστοριά, στην Καρδίτσα, εκεί έχουν μεταφερθεί σχεδόν η περισσότερη δύναμη που έχει ο ΕΟΔΥ και 
σε κάποιες περιοχές βέβαια στην Αττική, εμείς δεν είμαστε πάντως κάποια περιοχή. 
 Επίσης, η πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, η κα Γκούμα, απέστειλε και 
έγγραφη επιστολή στον ΕΟΔΥ και του ζητούσε να έρθει το κλιμάκιο να κάνει τεστ στους μαθητές 
του 2ου-3ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, μπορεί να το επιβεβαιώσει και η ίδια και μπορεί αν 
θέλετε να σας στείλει και την επιστολή να την έχετε και στο αρχείο σας.  
 Σχετικά με τα τάμπλετς ενημέρωσα τον κόσμο σύμφωνα με την ενημέρωση που είχα από το 
γραφείο της Υπουργού Παιδείας. Η ενημέρωση που έχω είναι ότι τα τάμπλετς θα έρθουν μέχρι τις 20 
Ιανουαρίου, έτσι; Και συνολικά για το Δήμο μας, αν θέλετε μισό λεπτάκι να σας πω ακριβώς το 
νούμερο, για το Δήμο μας θα είναι συνολικά 187, έχουν ήδη δοθεί 28 από την πρώτη περίοδο της 
πανδημίας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, άρα περιμένουμε άλλα 159, έτσι; Τα 78 θα είναι στην 
Πρωτοβάθμια και τα υπόλοιπα στη Δευτεροβάθμια. Αλλά η προθεσμία που θα μας τα δώσουν θα 
είναι από 20 Δεκεμβρίου μέχρι 20 Ιανουαρίου. Εκεί είναι η πρώτη εκτίμηση που έχει το Υπουργείο. 
Αυτά.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' ευχαριστώ πολύ, κ. Δήμαρχε.  
ΓΚΟΥΜΑ: κα Ρετσινιά, αν θέλετε σε συνέχεια του Δήμου αν μπορώ να πάρω κι εγώ το λόγο για μισό 
λεπτό.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι κα Γκούμα, εννοείται.  
ΓΚΟΥΜΑ: Ηθελα απλώς να επιβεβαιώσω κι εγώ τα λεγόμενα του Δημάρχου. Και εγώ έχω στείλει 
επιστολή στον ΕΟΔΥ πριν κλείσουν τα σχολεία, ζητώντας κλιμάκιο του ΕΟΔΥ για προληπτικά τεστ όχι 
μόνο στο σχολείο που υπήρξαν τα κρούσματα αλλά και γενικότερα στα σχολεία του Δήμου. Η 
απάντηση η προφορική, η τηλεφωνική μάλλον, ήταν αυτό που σας είπε ακριβώς ο Δήμαρχος και σε 
μένα.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Γκούμα. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, και πάλι προηγείται η κα Σιώτου αλλά, τέλος πάντων, ό,τι νομίζετε. Μαρία, 
μίλα.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Σιώτου, λοιπόν.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λοιπόν, δεν έχει σημασία ποιος θα μιλήσει πρώτος. Εν πάση περιπτώσει. 
 Εγώ έχω ερωτήσεις που θα ήθελα να κάνω στον Δήμαρχο. Οι πρώτες αφορούν τα δέντρα. 
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Από καταγγελίες και φωτογραφίες και μαρτυρίες κατοίκων είδαμε ότι κόβονται ελιές στο έργο 
ανάπλασης της Βουτσινά. Ενώ η τεχνική μελέτη πρασίνου στην πρόταση Γ στη σελίδα 5, η τεχνική 
μελέτη πρασίνου του έργου, ρητά αναφέρει ότι οι ελιές θα μεταφυτεύονται. Μπορείτε να μας 
εξηγήσετε γιατί δεν εφαρμόζετε τη μελέτη; Κόβετε δέντρα όπως και στην Ιωνίας, που το είδαμε, στη 
ζούλα. Θα κόβετε και δέντρα που η μελέτη η δική σας αναφέρει μεταφύτευση; Και για να 
καταλάβουμε, ο περίφημος ελαιώνας Τσακού, πέρα από τα 10 δέντρα που έχουν απομείνει από το 
παλιό έργο της Φανερωμένης, τα άλλα 8 όπως είδαμε πέθαναν στην πορεία, έχουν δέντρα από τη 
Βουτσινά; Και αν ναι, πόσα; Πόσες ελιές έχουν μεταφερθεί από το τωρινό έργο; 
 Ενα δεύτερο θέμα για τα δέντρα είναι σχετικά με τα κλαδέματα. Τελικά, μπορείτε να μας 
ενημερώσετε εάν τα κλαδέματα χρειάζονται έγκριση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή όχι; Γιατί κάποιες 
φορές φέρνετε θέματα τέτοια, κάποιες φορές γίνονται κλαδέματα χωρίς να έχουν περάσει από το 
συμβούλιο. Τα δέντρα τα κλαδεύουμε όποτε έχουν αυτά ανάγκη ή όποτε έχουν χρόνο τα συνεργεία 
για να κάνουν τη δουλειά; Σήμερα κλαδεύτηκε ένας ευκάλυπτος ενώ είναι γνωστό ότι αυτά τα 
δέντρα αν θέλουμε να τα βοηθήσουμε και όχι να τα πετσοκόψουμε, κλαδεύονται την άνοιξη. Αυτές 
ήταν οι ερωτήσεις για τα δέντρα.  
 Δεύτερη ερώτηση αφορά το σχολείο Σπυρόπουλου. Από δημότες μάθαμε ότι το σχολείο που 
νοικιάζει ο Δήμος προς 10.000 ευρώ το μήνα, κάποια απογεύματα φιλοξενούσε 350 παιδιά από το 
πρώην Πολωνικό σχολείο που στεγαζόταν εκεί έως πέρυσι. Το Δημοτικό Συμβούλιο πέρυσι τέτοια 
εποχή αν θυμάστε, κατά λέξη είχατε πει ότι το σχολείο ψάχνει για μεταστέγαση και το πολύ πολύ να 
μείνει η τελευταία τάξη για μια χρονιά και μόνο, πράγμα το οποίο και συνέβαινε. Τι άλλαξε και τελικά 
το σχολείο δεν μεταστεγάστηκε αλλά συνέχισε να λειτουργεί με τα απογευματινά τέσσερα μαθήματα 
και γιατί αυτό δεν αναφέρεται πουθενά στο μισθωτήριο; Εν μέσω πανδημίας το θεωρείτε 
φυσιολογικό να το μαθαίνουμε αυτό επειδή υπήρξε κρούσμα και αναγκάστηκε να κλείσει το σχολείο; 
Να μην ξέρουμε δηλαδή τι χρήση γίνεται στο σχολείο που έχουμε νοικιάσει; Και το ρωτώ να μας το 
ξεκαθαρίσετε με όλη την αλήθεια πλέον, για το ποιο ακριβώς είναι το καθεστώς σ' αυτό το σχολικό 
κτίριο, γιατί όταν με το καλό ξανανοίξει να ξέρουμε τι συμβαίνει. Κι επειδή όλο αυτό τον καιρό 
υπήρχε μια ασάφεια ως προς την μη χρήση των επάνω αιθουσών του σχολείου όταν μας ζητάγατε 
λύση για το 1ο Λύκειο.  
 Το τρίτο θέμα είναι μια ερώτηση περισσότερο για τον Πρόεδρο, γιατί καθυστερούν τόσο 
πολύ τα πρακτικά. Εχουμε να πάρουμε πρακτικά από την 14η συνεδρίαση. Σήμερα είμαστε στην 21η. 
Νομίζω η 15η ήταν δια περιφοράς αλλά οι ενδιάμεσες γιατί έχουν καθυστερήσει;  
 Ευχαριστώ.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κα Ρετσινιά... 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ηθελα ... αλλά προηγουμένως είχα κάποιο πρόβλημα με τη φωνή, με το 
μικρόφωνο. Μπορώ να... 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν έχει καταγραφεί ότι είστε παρών;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, όχι, ήθελα...  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε το λόγο;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, για μισό λεπτό μόνο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κα Αντιπρόεδρε, παρομοίως κι εγώ τόση ώρα, αλλά δεν ξέρω αν ακούγομαι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμούνδο, εσείς είστε μετά την παράταξη.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, απλώς αν έχω ακουστεί.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Να απαντήσω εγώ στις ερωτήσεις της κας Σιώτου;  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτου, το έργο της οδού Βουτσινά αν το μελετήσετε, που πιστεύω ότι το έχετε 
μελετήσει αρκετά καλά, έχει και κοψίματα δέντρων, έχει και μεταφυτεύσεις. Εχει και νέες φυτεύσεις. 
Εχει και τα τρία δηλαδή. Και κάποια δέντρα κόβονται και κάποια δέντρα μεταφυτεύονται και γίνονται 
εντελώς νέες φυτεύσεις. Και τα τρία. Φυσικά ό,τι μεταφυτεύεται πηγαίνει επάνω στο σημείο που 
έχουμε αρχίσει και βάζουμε τις ελιές, όπου το συζητήσαμε στην προηγούμενη συνεδρίαση ότι κάποια 
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δέντρα δεν έχουν πιάσει, ενδεχομένως πρέπει να γίνει μια πιο προσεκτική, ένα πιο προσεκτικό 
πότισμα αν θέλετε, αλλά νομίζω ότι πουθενά στη μελέτη δεν λέει ότι μόνο θα μεταφυτεύονται. 
Κάπου λέει βεβαίως ότι θα κοπούν κάποια δέντρα. Δηλαδή κάποιο δέντρο που δεν έχει νόημα να το 
μεταφυτεύσουμε το κόβουμε. Αλλά οπωσδήποτε αυτά γίνονται πάντα με τη σύμφωνη γνώμη της 
Υπηρεσίας Πρασίνου του Δήμου σε συνεννόηση με την Τεχνική Υπηρεσία.  
 Τώρα, για τα κλαδέματα που είπατε γιατί έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν πρέπει να 
έρχονται και τι γίνεται, το έχουμε ξαναπαντήσει το θέμα, να σας το θυμίσω. Οτι τα κλαδέματα που 
έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι αιτήσεις που έχουν κάνει δημότες και ζητάνε να κοπούν τα 
δέντρα. Αρα, αφού υπάρχει μια αίτηση που ζητάει να κοπεί ένα δέντρο είμαστε υποχρεωμένοι να το 
φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και να απαντήσουμε έμμεσα αρνητικά στην αίτηση να κοπεί και 
λέμε απλά θα κάνουμε ένα κλάδεμα του δέντρου. Αρα, έρχονται μόνον αυτά τα οποία έχουν 
προκύψει από αιτήσεις δημοτών ή αν θέλετε από αιτήσεις κάποιων τρίτων φορέων.  
 Ο ευκάλυπτος είναι ένα πολύ περίεργο δέντρο, το οποίο σπάει ξαφνικά τα κλαδιά του και 
ξέρετε ότι είναι πάρα πολύ επικίνδυνο γιατί είναι συνήθως πάρα πολύ ψηλό και πολλές φορές είναι 
κούφια. Αν κρίνει λοιπόν η Υπηρεσία ότι πρέπει να το κλαδέψει και αυτή την εποχή, θα το κλαδέψει 
και αυτή την εποχή. Αλλά εγώ θυμάμαι πάντως τις μουριές και διάφορα δέντρα, πάντα τα 
κλαδεύουμε αυτή την περίοδο. Δηλαδή ο μεγάλος φόρτος εργασίας της Υπηρεσίας και οι ελιές τώρα 
κλαδεύονται. Δεν ξέρω, εσείς ρωτήσατε για τον ευκάλυπτο και μάθατε ότι κλαδεύεται άνοιξη. Μπορεί 
να έχετε δίκιο, δεν είμαι γεωπόνος, δεν έχω τέτοιες γνώσεις. Αλλά ο μεγαλύτερος φόρτος εργασίας 
της Υπηρεσίας Πρασίνου για τα κλαδέματα είναι το φθινόπωρο και στις αρχές του χειμώνα. Τότε 
γίνονται τα κλαδέματα. Εγώ αυτό ξέρω και το έχω δει τόσα χρόνια που είμαι Δήμαρχος.  
 Για το θέμα του Πολωνικού που θέσατε, το Πολωνικό έχει κάνει απευθείας μίσθωση ή 
συνεχίζει τη μίσθωση που είχε στον 2ο όροφο, τον οποίο όπως είχαμε πει στο συμφωνητικό θα τον 
διαμορφώνανε γιατί δεν ήταν έτοιμος για να μπορούμε να τον χρησιμοποιήσουμε και χρησιμοποιεί 
εφτά άτομα, τα έχω πει αυτά στο Δημοτικό Συμβούλιο, εφτά παιδάκια μπαίνουν κάθε μέρα και 
κάνουν μάθημα, είναι η τελευταία τάξη του Πολωνικού σχολείου. Από του χρόνου δεν θα υπάρχουν 
αυτά τα εφτά παιδάκια γιατί θα έχουν αποφοιτήσει. Τώρα, αν το Σάββατο έρχονται παραπάνω παιδιά 
και χρησιμοποιούν ενδεχομένως τον 1ο όροφο που εμείς σήμερα δεν τον χρησιμοποιούμε, είναι κάτι 
το οποίο δεν έχουμε επίσημη ενημέρωση, δεν έχουμε δώσει καμία έγγραφη άδεια για το 
συγκεκριμένο θέμα. Αν μας κάνει αίτηση το Πολωνικό σχολείο κι επειδή αυτή την περίοδο δεν το 
χρησιμοποιούμε, μπορούμε να την δώσουμε. Πάντως, σήμερα δεν έχουμε καμία έγγραφη 
παραχώρηση του συγκεκριμένου χώρου έστω και για το Σάββατο που γίνεται μάθημα. Φυσικά το 
ισόγειο έχει τα δικά μας τα νήπια μέσα, φυσικά δεν μπαίνει κανένας και δεν χρησιμοποιεί κανένας 
τους χώρους τους συγκεκριμένους.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να παρέμβω να διευκολύνω λίγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος είναι; Εγώ, ο Πετράκης είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Πετράκη. κα Σιώτου, είπατε κάτι και για τα πρακτικά. Τα πρακτικά που 
έχετε να λάβετε είναι από την 16η συνεδρίαση και μετά. Βρίσκονται στον Γραμματέα, τον κ. 
Πολύδωρα, πιστεύω ότι ο κ. Πολύδωρας μέχρι την Παρασκευή θα τα έχει διεκπεραιώσει όλα και θα 
τα έχει αποστείλει προς όλους τους συναδέλφους και στην εταιρεία με την οποία συνεργαζόμαστε.
  
 Λοιπόν, κ. Πετράκη, έχετε το λόγο.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, για να διευκολύνω λίγο τη συζήτηση στο θέμα των κλαδεμάτων. Τα κλαδέματα 
γίνονται κατά 95% μόνο το φθινόπωρο και αρχές του χειμώνα. Είναι η διαβεβαίωση από τον 
γεωπόνο της καθαριότητος της Κοινότητας Παπάγου και της Κοινότητας Χολαργού, τον κ. Σοφιανίδη 
και τον κ. Μιχαηλίδη, που έχουν αναλάβει να κάνουν τα κλαδέματα. 
 Οσον αφορά τον ευκάλυπτο που είχε, που κουρεύτηκε σήμερα, κλαδεύτηκε σήμερα στην 
Ασπασίας και Βεντούρη, ήταν πάρα πολύ ψηλός, ήταν πάνω από 15 μέτρα, χρησιμοποιήθηκε 
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εξωτερικό συνεργείο και η δύναμη του ευκάλυπτου είχε αποτέλεσμα να σπάει την είσοδο του γκαράζ 
της πολυκατοικίας επί της οδού Ασπασίας. Ο διαχειριστής της πολυκατοικίας μας είχε κάνει επιστολή 
να το κόψουμε τελείως, δεν το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, αποφασίστηκε το χαμήλωμά του 
και το κλάδεμά του, έτσι ούτως ώστε να μην έχει δύναμη με τον αέρα να χαλάσει περισσότερο τον 
τοίχο του πάρκινγκ που κατεβαίνει στο υπόγειο πάρκινγκ της πολυκατοικίας. 
 Αυτά ήθελα για διευκρίνιση και διευκόλυνση της συζήτησης. Ευχαριστώ.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Κι εγώ θέλω να μιλήσω, κ. Κουκή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Λοιπόν, ο κ. Υφαντής έχει το λόγο πριν πάω στην κα Χαμηλοθώρη. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω την κα Σιώτου για ποιες καταγγελίες μίλησε, πρώτον και 
δεύτερον, μας είπε κάτι για την Ιωνίας ότι κάτι κόψαμε. Δεν μας είπε τι κόψαμε. Θα ήθελα λίγο να με 
ενημερώσει παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, προσήλθε ο κ. Τούτουζας και παρακαλώ την κα Σιώτου εν τάχει να δώσει τις 
απαντήσεις στον Αντιδήμαρχο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, τα δέντρα στην Ιωνίας για τα οποία αναφέρθηκα ήταν επί αντιδημαρχίας του κ. 
Οικονόμου, δεν είναι τώρα, είναι περίπου δύο μήνες πριν. Είχαν γραφτεί πολλά γι' αυτό το θέμα 
τότε, μπορώ να τον ενημερώσω όποτε θέλει, ήταν τέσσερα δέντρα τα οποία κόπηκαν επειδή πήραν 
τη γνώμη από κάποιους ιδιώτες γεωπόνους. Και ως προς τον ευκάλυπτο, μόλις τώρα διέψευσε ο κ. 
Πετράκης τον Δήμαρχο, γιατί ο Δήμαρχος ότι όταν έχουμε αίτημα από δημότη έρχεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, τελικά ο ευκάλυπτος ήταν αίτημα από δημότη, αποφασίστηκε το κλάδεμά του αλλά εμείς 
δεν πήραμε καμία απόφαση. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Κουκή, μια διευκρίνιση.  
........: Δεν ακούγεστε, Πρόεδρε, δεν ακούγεστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ρετσινιά, συνεχίστε τη συνεδρίαση παρακαλώ, γιατί σήμερα δεν... 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ελα, Βάνα, τώρα είναι η σειρά μου.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλοθώρη, έχετε το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εχω ζητήσει εγώ το λόγο, κα Ρετσινιά. Δεν πειράζει, ας μιλήσει πρώτα η κα 
Χαμηλοθώρη.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, να το πάμε όπως το πήγαμε μέχρι τώρα. Ας μιλήσει ο κ. Καραγιάννης, 
δεν πειράζει.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ακουσα προηγουμένως και από την κυρία... και από τον Δήμαρχο μάλλον, κατά 
κύριο λόγο από τον Δήμαρχο και από την κα Βεντουζά για το θέμα της αντιμετώπισης της πανδημίας 
και το θέμα το σχετικό με τα τεστ του κορωνοϊού.  
 Εχω να σας πω ότι αυτή τη στιγμή εγώ δεν βρίσκομαι στην Αθήνα, βρίσκομαι σε ένα πολύ 
απομακρυσμένο νησί που είναι καταπράσινο από άποψη κορωνοϊού και προχθές έκανα τεστ. Το 
έκανα το τεστ, τα τεστ μάλλον τα έχει αναλάβει ο ΕΟΔΥ μαζί με τον Δήμο και ήταν τα τεστ δωρεάν 
για όλους όσοι επιθυμούσαν να πάνε να κάνουν το τεστ. Δηλαδή, δεν φτάνει ας πούμε ότι ζητούμε 
από τον ΕΟΔΥ ή από οποιονδήποτε είναι αρμόδιος τέλος πάντων να μας... Δεν αμφισβητώ δηλαδή 
αυτές τις προσπάθειες που γίνονται για να υπάρχουν κάποια τεστ και κατά προτεραιότητα θα τα 
έβλεπα τα τεστ στους μαθητές, από 'κει και πέρα όμως, αυτό που δεν μου άρεσε στην όλη υπόθεση 
είναι ότι θα πρέπει όποιος θέλει να κάνει τεστ να πληρώνει. Ακουσα ένα ποσό από την κα Βεντουζά 
κάπου 20 ευρώ και 70 για κάποιες άλλες κατηγορίες, για το μοριακό, συγγνώμη, 70. Λοιπόν, αυτά τα 
τεστ νομίζω... 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Συγγνώμη, κ. Καραγιάννη. Συγγνώμη που σε διακόπτω, αγαπητέ Νίκο, είναι 20 το rapid 
και 45 το μοριακό και 70 το κατ' οίκον.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία. Εγώ μιλάω για το rapid test. Δηλαδή υπάρχουν περιοχές, είναι ένα 
απομακρυσμένο νησί, είμαι στην Αντίπαρο, έτσι; Και οι δύο Δήμοι, και της Πάρου και της Αντιπάρου, 
κάνουν ανά δύο βδομάδες περίπου, δημοσιεύθηκε κιόλας και στο σάιτ του Δήμου Αντιπάρου για 
παράδειγμα, έτσι το ανακάλυψα κι εγώ και πήγα και έκανα το τεστ. Λοιπόν, κάνουν τεστ δωρεάν για 
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όλους. Ακόμα και αυτούς που δεν είναι δημότες, τέλος πάντων, της περιοχής, έτσι; Ισως θα πρέπει 
αυτό, δεν ξέρω, θα πρέπει να πιέσουμε πολύ περισσότερο νομίζω και να μην φτάσουμε στο σημείο, 
γιατί ειναι άδικο για κάποιον που δεν έχει να διαθέσει αυτά τα 20 ευρώ να μην κάνει τεστ, έτσι; Θα 
μπορούσε να ήταν τεστ κατά προτεραιότητα θα δεχόμουνα, θα έλεγα μάλλον να ήταν στους 
μαθητές των σχολείων. Τίποτε άλλο.  
 Δεν είναι θέμα του Δήμου, σαφώς δεν είναι θέμα του Δήμου μόνον. Το θέμα του Δήμου είναι 
μόνο να πιέσει να γίνουν... Τίποτε άλλο.  
ΠΑΡΙΣΗ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να ...; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρε παιδιά, όχι όλοι μαζί. Οχι όλοι μαζί. Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει το λόγο. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Καραγιάννη, δεν θα υποκαταστήσουμε το Υπουργείο Υγείας αυτή τη στιγμή στο 
Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Δεν είναι μόνο στην Πάρο και στην Αντίπαρο. Σε όλα τα νησιά έχουν 
αποφασίσει και έχουν στείλει τον ΕΟΔΥ. Γιατί το έχουν κάνει; Γιατί θέλουν να προστατεύσουν τους 
κατοίκους των νησιών που δεν έχουν νοσοκομεία, που δεν έχουν κόσμο, γιατί ακόμα κι αν υπάρχουν 
Κέντρα Υγείας σε διάφορα νησιά αυτή τη στιγμή, σίγουρα δεν έχουν το απαραίτητο προσωπικό που 
έχουν το καλοκαίρι. Αρα, ακριβώς για να γλιτώσουν τις μεταφορές των ασθενών από τα νησιά στην 
Αθήνα, έχουν στείλει σε όλα τα απομακρυσμένα, δηλαδή ακριβώς αποδεικνύετε αυτό το οποίο σας 
είπα, ότι δεν είμαι ο μόνος. Προχθές είχαμε συνάντηση με τον Περιφερειάρχη όλοι οι Δήμαρχοι της 
Αττικής. Ε, 15 Δήμαρχοι είπα ότι έχουν κάνει αίτημα στον ΕΟΔΥ να έρθει στο Δήμο τους να τους 
κάνει τεστ και δεν πηγαίνει ο ΕΟΔΥ ακριβώς γιατί ο ΕΟΔΥ έχει πάει στην επαρχία. Προσπαθούν να 
προστατεύσουν αυτές, είναι απόφαση δική τους, έτσι; Και το εάν τώρα μπορεί ο Δήμος, φυσικά ο 
Δήμος δεν μπορεί να κάνει για τους κατοίκους του όλους δωρεάν τεστ. Αλλά να πούμε ότι ο ΕΟΔΥ 
ήρθε στο Δήμο τον Ιούνιο αν θυμάστε και κάναμε 200 τεστ δωρεάν, ήρθε ο ΕΟΔΥ στο Δήμο μας και 
έκανε τεστ. Πήγε ο ΕΟΔΥ, αυτό θα θέλει να πει υποθέτω και η κα Παρίση, στα πολυιατρεία και έκανε 
δυο φορές στα πολυιατρεία και στους παιδικούς σταθμούς δωρεάν τεστ. Τότε όμως είχε την 
ευχέρεια και μπορούσε να πάει. Σήμερα σας λέω τι πιο επίσημο ότι έχουμε στείλει έγγραφη επιστολή 
στον ΕΟΔΥ και ζητάμε να έρθει στην πόλη και να στήσει ένα κλιμάκιο; Δεν μπορώ να καταλάβω τι 
άλλο να κάνουμε, δηλαδή. Νομίζω ότι ήμασταν σαφέστατοι, εντάξει.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Δήμαρχε, συγγνώμη. Δεν αμφιβάλλω ότι έχουν γίνει αυτά τα πράγματα και το 
είπα εξ αρχής. Απλώς νομίζω ότι είναι θέμα να πιέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο το Υπουργείο, 
γιατί δεν υπάρχει ας πούμε, έτσι, τα νησιά τα συγκεκριμένα είναι πράσινα εδώ και πάρα πολύ καιρό. 
Αλλά θυμάμαι και όταν είχαμε το καλοκαίρι που είχαν γίνει κάποιες απαγορεύσεις εδώ πέρα τύπου 
σαν κι αυτές που έχουμε σήμερα, πάλι γινόντουσαν τεστ, πάλι δωρεάν είχαν γίνει τα τεστ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, σας ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι, κάτι και στην κα Σιώτου που είπε, γιατί εντάξει, δεν είναι 
ωραίο να μένουν έτσι οι σκιές τις οποίες άφησε. Το είπε ο κ. Πετράκης, ενδεχομένως να μην έγινε, 
να μην το κατάλαβε η κα Σιώτου ή να μην το είπε ξεκάθαρα ο κ. Πετράκης.  
 Αποφασίστηκε το κλάδεμα του ευκαλύπτου λόγω επικινδυνότητας. Οταν είναι θέμα 
επικινδυνότητας, δεν περιμένουμε κανένα Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει καμία απόφαση, ιδιαίτερα 
όταν είναι ένα κλάδεμα ενός δέντρου. Φυσικά ισχύουν αυτά τα οποία είπα εγώ, ότι όταν γίνεται μία 
αίτηση για κόψιμο, όπως στη συγκεκριμένη περίπτωση έγινε όπως είπε ο κ. Πετράκης αίτημα για 
κόψιμο, αλλά έπρεπε να ... γρήγορα η Υπηρεσία για να κάνει το κλάδεμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται αυτό, έτσι είναι. Το λόγο έχει ζητήσει από πριν ο κ. Αυγερινός.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μισό λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, όχι, δεν έχετε το λόγο. Σας τον έδωσα πριν. Ησασταν σαφής σε όλα 
νομίζω. Ας φύγουμε λίγο από το θέμα αυτό τώρα για να προχωρήσουμε.  
 Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Αυγερινός από πριν. κ. Αυγερινέ, πήρατε το λόγο; Μιλήσατε 
καθόλου;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Δεν είχα ζητήσει το λόγο, κ. Πρόεδρε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ τον ζήτησα, κ. Κουκή.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Για την ψηφοφορία. Ο κ. Ανυφαντής έχει ζητήσει το λόγο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανυφαντής έχει ζητήσει από την παράταξή σας, εντάξει. κ. Ανυφαντή έχετε το 
λόγο, γιατί προηγείστε ως παράταξη και θα δώσω μετά στην κα Χαμηλοθώρη. Παρακαλώ. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ μια ερώτηση θα ήθελα να κάνω στον κ. Δήμαρχο, γιατί 
άκουσα αυτό που είπε για το σχολείο πάνω στο Πολωνικό, του Σπυρόπουλου. 
 Αυτό που δεν κατάλαβα, κ. Δήμαρχε, είναι το εξής: μπαίνουν τελικά, η μίσθωση που έχουμε 
υπογράψει, το μίσθωμα είναι για όλο το σχολείο; Η μία μου ερώτηση. Και η δεύτερη ερώτηση, 
είπατε και δεν το κατάλαβα ίσως εγώ καλά, είπατε ότι ίσως κάποια παιδιά μπορεί, δεν μιλάω για τα 7 
παιδιά που είναι στον 2ο όροφο, ίσως λέει κάποια παιδιά μπορεί να μπαίνουν κάποιο Σάββατο, έτσι 
είπατε. Αυτά τα παιδιά πώς μπαίνουν; Ποιος τους ανοίγει; Ποιος τους δίνει άδεια; Δηλαδή τους δίνει 
τα κλειδιά από τον Σπυρόπουλο και μπαίνουν μέσα ή κάποιος από το Δήμο τους δίνει; 'Η ο κ. 
Σπυρόπουλος έχει και κάποια άλλη μίσθωση με το Πολωνικό το σχολείο; 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ανυφαντή, έχω απαντήσει στην ερώτηση που κάνατε. Επίσημα σας απάντησα ότι 
δεν έχουμε δώσει καμία παραχώρηση για Σάββατο ή για άλλη μέρα. Το μόνο που συμφωνήσαμε 
είπαμε ότι για τα 7 παιδιά στον 2ο όροφο, ο οποίος δεν ήταν έτοιμος έτσι κι αλλιώς, όταν πήγαμε και 
μισθώσαμε και κάναμε τις συνεννοήσεις με τον κ. Σπυρόπουλο ο 2ος όροφος δεν ήταν έτοιμος. 
Ηθελε φτιάξιμο. Επρεπε με δικά του έξοδα ο κ. Σπυρόπουλος να το φτιάξει. Και είπε για να μπορέσω 
να το φτιάξω ας εξυπηρετήσουμε το Πολωνικό σχολείο που έχει 7 παιδιά να συνεχίσει να κάνει κάθε 
μέρα μάθημα. Αφού κάνουν κάθε μέρα μάθημα, προφανώς έχουν κλειδιά. Δεν έχει κλειδιά, δηλαδή 
από πού μπαίνουν; Μπαίνουν από ξεχωριστή είσοδο αν δεν το ξέρετε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν μίλησα γι' αυτά τα 7 παιδιά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απάντησα, κ. Ανυφαντή. Από άλλη είσοδο μπαίνουν οι μαθητές του Πολωνικού 
σχολείου, από άλλη είσοδο μπαίνουν οι μαθητές του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού, έτσι; Εμείς δεν 
έχουμε δώσει καμία παραχώρηση λέω για το Σάββατο εάν πηγαίνουν 400 παιδιά που λέτε. Θα 
επικοινωνήσουμε με τη διευθύντρια να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Παρίση που μου έχει ζητήσει το λόγο από πριν, τον έχει πάρει, έχει κάνει 
την ανακοίνωσή της; Ναι;  
ΠΑΡΙΣΗ: Με ακούτε; Ακούγομαι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακούω. Για πείτε μου.  
ΠΑΡΙΣΗ: Εχω μιλήσει εγώ, απλώς θα ήθελα να συμπληρώσω γυρνώντας πίσω και απαντώντας στον 
κ. Καραγιάννη ότι επειδή εμείς στο Υγειονομικό κάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα τεστ, όταν 
κάποτε ζητήσαμε να γίνει μέσω του ΕΟΔΥ και τεστ στις βρεφονηπιοκόμους των παιδικών σταθμών, 
μας είπαν ότι δεν ήταν δυνατόν να γίνει σε όλο το προσωπικό και ότι ακριβώς επειδή ενισχύουν την 
επαρχία και τις περιοχές οι οποίες βρίσκονται σε υψηλό κίνδυνο γι' αυτό και περιορίζονται μόνον 
στους υγειονομικούς.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Νίκο, δεν σ' ακούμε.  
ΠΑΡΙΣΗ: Δεν ακούγεστε καθόλου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ρετσινιά, πάρτε το λόγο και δώστε στην κα Χαμηλοθώρη αν δεν κάνω λάθος και 
στον κ. Ρεμούνδο που έχουν να κάνουν ερωτήσεις.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, τον παίρνω τον λόγο πια. Να πω ότι έτσι είμαστε εμείς οι παριανοί, 
διεκδικητικοί και διεκδικούμε και παίρνουμε πράγματα.  
 Λοιπόν, έχω δύο ερωτήσεις και μία ανακοίνωση. Η πρώτη ερώτησή μου αφορά στο κοινωνικό 
φροντιστήριο. Θα ήθελα να ξέρω, επειδή δεν έχω δει κάτι, εάν λειτουργεί. Και εάν λειτουργεί δηλαδή 
εννοώ με τους όρους της τηλεκπαίδευσης, για όσο διάστημα τα σχολεία παραμένουν κλειστά. Εάν 
ναι, θα ήθελα να μάθω κάποιες λεπτομέρειες. Δηλαδή, πόσα παιδιά συμμετέχουν, για ποια μαθήματα, 
πόσοι καθηγητές το έχουν πλαισιώσει. Αυτή είναι η πρώτη. 
 Η δεύτερη ερώτηση, επαναφέρω το θέμα των τάμπλετς που ανέφερε και η κα Ρετσινιά. Θέλω 
να πω το εξής: ότι προσωπικά έχω γίνει αποδέκτης πάρα πολλών προβληματισμών αλλά και 
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αιτημάτων, με την έννοια ότι υπάρχουν θέματα σε αρκετές οικογένειες, κυρίως τρίτεκνες. Ομως, 
προχθές παραβρέθηκα και στη συνεδρίαση της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. Και οι δύο 
διευθύντριες που ήταν παρούσες και οι δύο, βάλανε εκτός ημερησίας το θέμα ότι έχουν θέμα ακόμα 
και οι εκπαιδευτικοί. Δηλαδή ακόμα και οι υπολογιστές που έχουν στα σχολειά τους δεν μπορούν να 
κάνουν τη δουλειά τους σωστά. Είτε θα λείπουν κάμερες, είτε λείπουν ηχεία, είτε τέλος πάντων είναι 
πάρα πολύ αργοί, γιατί είναι από κάποιες δωρεές τραπεζών οι οποίοι όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά 
δεν μπορούν να ανταπεξέλθουν.  
 κ. Δήμαρχε, έχετε πει διάφορα για τα τάμπλετς. Εχετε απαντήσει σε ανακοίνωσή μας το 
Μάρτιο ότι είχατε δώσει ήδη εννιά τάμπλετς σε τέσσερις διευθύντριες, εκ των οποίων οι δύο που 
είχα μιλήσει μαζί τους δεν ξέρανε τίποτα. Είχα πει τότε ότι θα έρθουν 18 τάμπλετς κατευθείαν στην 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή. Δεν ήρθαν ποτέ. Ηρθαν μόνον εκείνα που είχαν έρθει στα 
Γυμνάσια-Λύκεια.  Είπατε όντως αυτό που είπατε για τα 160-170, και μας το διευκρινίσατε κιόλας 
τώρα ότι θα έρθουν μέσα στα Χριστούγεννα. Το θέμα είναι ότι η τηλεκπαίδευση γίνεται και το 
πρόβλημα υπάρχει ήδη. Το Υπουργείο φάνηκε εντελώς ανέτοιμο ενώ το πρόβλημα το ξέρουμε από 
το Μάρτιο και νομίζω ότι ο Δήμος δεν πρέπει να δείξει το ίδιο πρόσωπο. Ο Δήμος έπρεπε να  τις είχε 
καλύψει τις ανάγκες αυτές, γιατί όπου το Υπουργείο δεν μπορεί υπάρχει ο Δήμος.  
 Θα ήθελα να δώσετε μια πολύ ξεκάθαρη απάντηση στα παιδιά αυτά που δεν μπορούν να 
συμμετέχουν στην τηλεκπαίδευση τώρα ή που συμμετέχουν με πάρα πολύ μεγάλα προβλήματα. 
Τώρα υπάρχει κάποια απάντηση να βοηθηθούν αυτές οι οικογένειες τώρα, όσο διαρκεί η 
τηλεκπαίδευση ήδη;   
 Και να κάνω και μία ανακοίνωση, για την ημέρα. Παρότι ως θεσμός εμείς, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και ο Δήμος, θα έπρεπε να ευαισθητοποιήσουμε σήμερα ειδικά τους συνδημότες μας για 
το μεγάλο αυτό θέμα, εμείς θα προσπαθήσουμε να αφυπνίσουμε τη Δημοτική Αρχή.  
 "Συστήνουμε την επιτροπή και να της δώσουμε τον αέρα να δουλέψει να μας φέρει εδώ 
αποτελέσματα". Αυτά ήταν τα λόγια του Δημάρχου στη συνεδρίαση της 18ης Δεκεμβρίου, ένα χρόνο 
πριν, όταν μέσα από τη δική μας προτροπή συστάθηκε η επιτροπή Ισότητας των Φύλων. Να θυμίσω 
ότι εμείς καταψηφίσαμε παρ' όλα αυτά αυτή τη σύσταση, γιατί η πρόταση δεν συνοδευόταν από 
σχέδιο δράσης. Και προβλέψαμε τότε ότι συστήνεται απλά για να μοιραστούν κάποιες θέσεις, να γίνει 
καμιά εκδήλωση και αυτό είναι όλο. Πέρασε ένας χρόνος. Εγινε μια πρώτη υποχρεωτική συνεδρίαση, 
όπως μας είπε τώρα και η κα Δημητριάδου, της επιτροπής, για να συνταχθεί ο κανονισμός 
λειτουργίας της. Συντάχθηκε ο πρότυπος. Επιλέξατε να τον φέρετε προς ψήφιση σε δια περιφοράς 
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, με καμία περαιτέρω συζήτηση δηλαδή. Προφανώς έγιναν 
και κάποια άλλη, άλλη μία νομίζω συνεδρίαση. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εγινε κι άλλη, έγινε κι άλλη τηλεοπτική.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλοθώρη, έχετε το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αποτελέσματα, αυτά που ζήτησε και ο Δήμαρχος κατά τη σύσταση, μέσα σ' αυτό 
τον πρώτο χρόνο λειτουργίας του, εμείς τουλάχιστον δεν είδαμε. Είδαμε σήμερα αυτή την 
τοποθέτηση της κας Δημητριάδου όπου προφανώς δεν αποτελεί ευαισθητοποίηση της κοινωνίας γι' 
αυτό το θέμα η φωτογράφιση του Δημάρχου με τις κυρίες της Ολυμπιάδας μπροστά στο πράσινο, το 
πορτοκαλί Δημαρχείο. 
 Λοιπόν, ψάξαμε να βρούμε στοιχεία της Επιτροπής στο σάιτ του Δήμου. Δεν υπάρχει καν 
καταχωρημένη η Ισότητας των Φύλων στις επιτροπές. Και αναρωτιόμαστε, αν μια γυναίκα που ζει ή 
εργάζεται ή μεγαλώνει τα παιδιά της ή έχει την οικογένειά της ή είναι μαθήτρια ή είναι αθλήτρια ή 
αλλοδαπή στον Παπάγο ή στον Χολαργό και γνώρισε τη βία μέσα από ένα βαρύ ή και ελαφρύτερο 
περιστατικό, αναρωτιόμαστε πραγματικά πόσο μόνη και αβοήθητη μπορεί να αισθάνεται. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κα Χαμηλοθώρη κι εγώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Ο Δήμαρχος θα απαντήσει στο θέμα αυτό. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, θα απαντήσω εγώ και νομίζω ότι μπορεί και η κα Δημητριάδου μετά για το 
θέμα που έθιξε η κα Χαμηλοθώρη ως Πρόεδρος της Επιτροπής να προσθέσει κι αυτή αυτά τα οποία 
θα κρίνει ότι πρέπει ή δεν θα την καλύψω εγώ.  
 Το Κοινωνικό Φροντιστήριο βεβαίως συνεχίζει και λειτουργεί, κα Χαμηλοθώρη, με τους 
καθηγητές που μπορούν να κάνουν τηλεκπαίδευση. Αρα, κάποιοι καθηγητές του Κοινωνικού 
Φροντιστηρίου έχουν δεχθεί να κάνουν τηλεκπαίδευση και συνεχίζουν και κάνουν τα μαθήματα του 
Κοινωνικού Φροντιστηρίου με τηλεκπαίδευση. Κάποιοι οι οποίοι δεν δέχθηκαν να κάνουν 
τηλεκπαίδευση δεν μπορούμε να τους υποχρεώσουμε ιδιαίτερα όταν είναι ένας θεσμός ο οποίος 
προέρχεται και στηρίζεται στον εθελοντισμό, έτσι;  
 Για τα τάμπλετς. Νομίζω ότι ήμουν ξεκάθαρος και πάντα όταν λέω πράγματα και σας δίνω 
νούμερα, είναι νούμερα τα οποία προκύπτουν από τα στοιχεία που έχω από τους συνεργάτες μου και 
από τις Υπηρεσίες του Δήμου. Βεβαίως και τα τάμπλετ είναι λίγο, ξέρετε, να προσπαθείτε να 
διαστρεβλώσετε την πραγματικότητα. Δεν είναι ωραίο, κα Χαμηλοθώρη. Γιατί δεν είπατε την 
αλήθεια. Είπατε ότι ρωτήσατε τις διευθύντριες και σας είπαν ότι εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Δόθηκαν 
κατευθείαν στους γονείς, δόθηκαν κατευθείαν στους μαθητές των σχολείων που είχαν κοινωνικά 
προβλήματα και αντιμετωπίζανε οικονομικά προβλήματα. Αυτό δεν λέει κανένας ότι δεν έγινε. Και 
ξαναπάρτε τηλέφωνο τις δύο διευθύντριες που σας είπαν δεν ξέρουμε τίποτα να σας επιβεβαιώσουν 
ότι έχουν δοθεί αυτά τα τάμπλετ που είπαμε τότε από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και από 
τον Πρόεδρο, τον κ. Πετράκη τότε. Ξαναπάρτε τηλέφωνο τις διευθύντριες να σας πουν ότι δεν 
ξέρουμε τίποτα πάλι.  
 Τώρα, όταν γνωρίζουμε ότι θα έρθουν 160 τάμπλετ, 170, προφανώς δεν θα κάνουμε 
προμήθεια ο Δήμος. Και στην τελική ανάλυση, ο κάθε διευθυντής σχολείου έχει τα χρήματα στην 
κατοχή του. Εχουν όλοι 20, 15, 10 χιλιάρικα στο ταμείο τους. Γιατί δεν παίρνουν 3, 4, 5, γιατί 
παραπάνω από 3, 4, 5 δεν είναι επιτακτική ανάγκη. Ζούμε σε μία περιοχή, κα Χαμηλοθώρη, που το 
μέσο ετήσιο εισόδημα, το έχουμε ξαναπεί, είναι από 25.000 έως 30.000 το χρόνο. Αυτό είναι το 
φορολογικό εισόδημα της περιοχής μας. Λοιπόν, υπάρχουν κάποιοι που όντως έχουν πρόβλημα. 
Υπάρχουν κάποιοι που έχουν τέσσερα παιδιά, πέντε παιδιά, εκεί υπάρχει πρόβλημα και να βοηθήσει ο 
Δήμος. Εγώ δεν λέω όχι. Αλλά ας έρθουν στις διευθύντριες και ας αγοράσει η κάθε διευθύντρια. Δεν 
νομίζω ότι υπάρχει καθηγητής και δάσκαλος που δεν μπορεί αυτή τη στιγμή ή δεν έχει έναν 
υπολογιστή ή ένα τάμπλετ. Μη λέμε τώρα πράγματα που δεν ισχύουν. Είναι δυνατόν το 2020 να 
υπάρχει εκπαιδευτικός που δεν έχει τάμπλετ ή λάπτοπ, εν πάση περιπτώσει, ή υπολογιστή στο σπίτι 
του να κάνει μάθημα; Και αν δεν έχει, έχουμε εξοπλίσει όλα τα σχολεία και έρχονται στα σχολεία και 
κάνουν μάθημα. Ολα τα σχολεία μας, αν θυμάστε, χαλάσαμε πάνω από 200 χιλιάρικα και έχουμε 
βάλει ηλεκτρονικούς υπολογιστές σε κάθε σχολείο μέσα. Αρα, ο κάθε καθηγητής που δεν έχει ή 
δάσκαλος που δεν έχει στο σπίτι του, μπορεί να έρθει στο κάθε σχολείο και να κάνει μάθημα μέσα 
από την τάξη που βρίσκονται οι  υπολογιστές. Αρα, δεν ισχύουν αυτά τα οποία λέτε.  
 Τώρα, για το θέμα της Ισότητας, εγώ θα περίμενα και μάλλον αυτό σας ενοχλεί, ότι είμαστε 
μάλλον από τους λίγους Δήμους που έχουμε κάνει άλματα στο συγκεκριμένο θέμα. Μάλλον σας 
ενοχλεί ότι αν ψάξετε στην Αττική δεν υπάρχει άλλος Δήμος που να έχει και συστήσει την επιτροπή, 
να έχει συνεδριάσει δυο τρεις φορές η επιτροπή, να έχει βγάλει τα αποτελέσματα τα οποία πολύ 
ωραία τα ανέφερε η κα Δημητριάδου στον περιορισμένο χρόνο τον οποίο είχε και, εν πάση 
περιπτώσει, όταν μία συνεδρίαση γίνεται δια περιφοράς δεν σας αποκλείει κανένας να στείλετε 
εγγράφως τις προτάσεις σας, να τις υιοθετήσουμε ή να τις απορρίψουμε. Αλλά για να γίνει αυτό 
πρέπει πρώτα απ' όλα να υπάρχουν προτάσεις και να τις καταθέσετε. Αφού δεν τις καταθέσατε στη 
συγκεκριμένη συνεδρίαση, πιστεύω ότι συμφωνείτε μάλλον με τις δικές μας προτάσεις ή 
ενδεχομένως διαφωνείτε για να διαφωνείτε ως συνήθως. 
 Ευχαριστώ.  
ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη Κατερίνα, επί προσωπικού θα ήθελα.  
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ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Κι εγώ ήθελα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Επειδή ο Δήμαρχος αναφέρθηκε ότι ψεύδομαι, δεν 
θυμάμαι τώρα τη φράση, ότι διαστρεβλώνω; Κάτι τέτοιο, δεν θυμάμαι τη φράση.  
 Θα πρέπει να διαβάσω εδώ, μισό λεπτάκι γιατί δεν μου ανοίγει κι εμένα, είναι τα προβλήματα 
της τεχνολογίας, να διαβάσω τη φράση από το δελτίο τύπου-απάντηση του Δημάρχου στην 
ανακοίνωση που είχαμε βγάλει, η οποία λέει ακριβώς το εξής: Εννέα ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
δόθηκαν σε μαθητές Δημοτικών Σχολείων που αδυνατούσαν να παρακολουθήσουν, 
ανταποκρινόμενοι σε αιτήματα διευθυντών -δεν θα πω ποιοι είναι οι διευθυντές-, σε αιτήματα 
διευθυντών. Είναι τέσσερα Δημοτικά Σχολεία. Εγώ μίλησα και με τους τέσσερις, οι δύο δεν είχαν 
ιδέα, διότι ακριβώς έγινε αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Τα έδωσε κατευθείαν σε οικογένειες. Αυτό είναι 
το ένα. 
 Το δεύτερο είναι το ότι επειδή διαφωνούμε για να διαφωνούμε εμείς πάντα, στο 
συγκεκριμένο δια περιφοράς καταγγείλαμε ότι δεν υπήρχε απολύτως κανένας λόγος να 
συμμετέχουμε, έτσι; Και προτάσεις ο Δήμαρχος ξέρει ότι έχουμε και ειδικά για το συγκεκριμένο θέμα. 
Και επειδή πάλι όλα αυτά που λέει είναι στη σφαίρα τη δική του τέλος πάντων, μπείτε στο Δήμο της 
Κηφισιάς και εσείς κα Δημητριάδου, καλό θα σας κάνει και εσείς κ. Δήμαρχε, να δείτε τι έχει κάνει η 
συγκεκριμένη επιτροπή Ισότητας των Φύλων για να δείτε πόσο είσαστε ο πρωτοπόρος Δήμαρχος. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Πρόεδρε, να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, δεν κάνετε διάλογο με την κα Χαμηλοθώρη, καταλάβατε; Γι' αυτό δεν 
σας δίνω το λόγο. Μόνον ο Δήμαρχος μπορεί και κάνει. Ο Δήμαρχος είπε αυτά που είπε, ακούσαμε 
και την κα Χαμηλοθώρη, η ώρα έχει ξεπεράσει τη μία ώρα η ημερήσια διάταξη. Θα παρακαλέσω και 
τον κ. Ρεμούνδο να κλείσει για να μπούμε και στα θέματα. Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Μόνο μία κουβέντα. Γιατί στάθηκε μόνο στο θέμα της φωτογραφίας δεν ξέρω η 
κα Χαμηλοθώρη. Μόνον εκεί στάθηκε. Τα άλλα δεν τα άκουσε καθόλου. Ευχαριστώ.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ κι εγώ μετά τον κ. Ρεμούνδο φυσικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κα Γκούμα για ποιο θέμα θέλετε; Ανακοίνωση;  
ΓΚΟΥΜΑ: Οχι, όχι, όχι. Δεν έχω ανακοίνωση, αναφορικά με τα λάπτοπ, τα τάμπλετ που είπε η κα 
Χαμηλοθώρη. Αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Γκούμα, νομίζω ότι τα είπε ο Δήμαρχος. Θέλετε να πείτε κάτι διαφορετικό;  
ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, προφανώς θέλω να πω κάτι διαφορετικό. Οχι διαφορετικό από τον Δήμαρχο, απλά 
να προσθέσω κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσθέστε να κλείσουμε, ναι.  
ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία. Ηθελα απλά να ενημερώσω ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή μετά από 
υπόδειξη φυσικά του Δημάρχου, έχει έρθει σε επαφή με όλα τα σχολεία και οι ανάγκες των σχολείων 
σε ηλεκτρονικούς υπολογιστές, λάπτοπ και τάμπλετ είναι καταγεγραμμένες αυτή τη στιγμή. Εχω 
επικοινωνήσει με όλες τις διευθύντριες, αυτή τη στιγμή οι ανάγκες για ηλεκτρονικούς υπολογιστές 
είναι ελάχιστες και καλύπτονται, δηλαδή έχουμε κάποιους ηλεκτρονικούς υπολογιστές από αυτές τις 
δωρεές που είχαν γίνει και αυτή τη στιγμή εξοπλίζονται και με μικρόφωνα και με κάμερες, δίνουμε 
δηλαδή βοήθεια αυτή τη στιγμή στα σχολεία τα οποία δεν έχουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές, που 
είναι ελάχιστα όμως κι εγώ πραγματικά θα ήθελα την κα Χαμηλοθώρη, αν θέλει, επειδή μίλησε για 
κάποιους διευθυντές που της έχουν πει κάποια πράγματα ή έχει ακούσει καποια πράγματα για 
κάποιες ανάγκες, γιατί εμείς τα έχουμε καταγεγραμμένα κατευθείαν από τα σχολεία, εγώ κάθε μέρα 
είμαι στο γραφείο μου, μπορούμε να επικοινωνήσουμε αν έχει να μου προσθέσει κάτι, ευχαρίστως. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ την Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής. Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο και 
κλείνουμε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πολύ σύντομα γιατί η επικοινωνία είναι λίγο δύσκολη πάλι σήμερα, κ. Πρόεδρε. 
 Πρώτον, πριν λίγο η είδηση δεν ήταν μόνο για τους λάτρεις του ποδοσφαίρου της απώλειας 
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του Ντιέγκο Μαραντόνα. Υπάρχει και μια άλλη είδηση σχετικά με τον συμβολισμό της ημέρας κατά 
της βίας των γυναικών. Είναι η σύλληψη εννιά γυναικών που με αποστάσεις και μάσκες στο 
Σύνταγμα έκαναν ένα δρώμενο συμβολικό κατά της βίας γι' αυτή την ημέρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, δεν ακούγεσαι καλά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το ΚΚΕ στην Βουλή κάλεσε άμεσα... να απελευθερωθούν -δεν ακούγομαι καλά;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ακούγεσαι λίγο μακριά. Λίγο πιο κοντά το μικρόφωνο, Γιώργο. Δεν ξέρω πού 
είναι το μικρόφωνό σου, πλησίασε λίγο εάν μπορείς.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λέω ότι σήμερα είχαμε μια είδηση, τη σύλληψη εννιά γυναικών που κάνανε ένα 
δρώμενο ενόψει της μέρας κατά της βίας, έτσι; Νομίζουμε ότι είναι απαράδεκτο, το αναφέρουμε για 
να έρθει σε γνώση του Δημοτικού Συμβουλίου και να υπάρχει πίεση προς αυτή την κατεύθυνση, το 
θεωρούμε αδιανόητο ειδικά όταν λαμβάνονται όλα τα υγειονομικά μέτρα, αποστάσεις, μάσκες κ.λπ.. 
 Δεύτερον, σε σχέση με την ημέρα θέλω να πω το εξής: όλες οι πολιτικές που ασκούνται παρά 
τις φιοριτούρες και τα ωραία λόγια και τις επιτροπές και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις και από 
τη σημερινή, δεν διευκολύνουν τις γυναίκες να αντιμετωπίσουν να μην δέχονται, να μην υπάρχουν 
αυτά τα φαινόμενα βίας και βίας πολλαπλών μορφών και ουσίας, γιατί εκτός από την καθαρή βία, ας 
το πούμε έτσι, την άμεση βία, υπάρχει και η βία του να έχεις δυσκολία σε ένα σπίτι, να μην υπάρχει 
εισόδημα που πολλαπλασιάζει τα προβλήματα, της ανεργίας, τον εκβιασμό στους χώρους δουλειάς 
κ.λπ., κ.λπ. Και, δυστυχώς, σ' αυτά τα κεντρικά ζητήματα το να μπορεί να έχει η γυναίκα 
εξασφαλισμένο το παρόν και το μέλλον της, άρα να μπορεί να δημιουργήσει το αυτεξούσιό της, σε 
πάρα πολλές περιπτώσεις δυστυχώς δεν υπάρχει. Ακόμα δεν υπάρχει η δυνατότητα να απομακρυνθεί 
πολλές φορές από ένα νοσηρό περιβάλλον. Και αυτά που κάνει η Πολιτεία και οι Δήμοι, που κατά 
βάση καθήκον είναι και πραγματικά απαιτείται από την πολιτεία είναι ελάχιστα ... 
 Δεύτερον, για την πανδημία. Φαίνεται ότι ο Δήμος μας συνεχίζει στην πολιτική κάλυψης και 
των ευθυνών και των πολιτικών της κυβέρνησης σε σχέση με την πανδημία. Και φτάσαμε ως εδώ. 
Εμείς σας καλούμε έστω την ύστατη ώρα να πιέσετε και με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου 
και με όποιο τρόπο μπορείτε, γνωρίζουμε ότι δύσκολο αυτό είναι για σας να το πράξετε, όμως οι 
επόμενες μέρες και οι επόμενοι μήνες θα είναι ακόμα πιο δύσκολοι και όχι μόνο γιατί δυστυχώς 
έχουμε κάθε μέρα θανάτους, δυστυχώς έχουμε συνεχώς διασωληνωμένους, αλλά δυστυχώς 
άνθρωποι δεν προχωρούν σε προληπτικές εξετάσεις γιατί είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα Υγείας 
που έχει γίνει μιας νόσου στην πράξη και τα προβλήματα θα είναι όλο και περισσότερα. 
 Αρα, έστω και τώρα χρειάζεται πίεση η κυβέρνηση να πάρει μέτρα: πρώτον, στον τομέα ης 
Υγείας, που δεν τα έχει πάρει οκτώ μήνες... Δεύτερον, να θωρακιστούν και να ελεγχθούν χώροι 
δουλειάς, που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει και τα κρούσματα κυρίως είναι από τέτοιους χώρους, από 
μέσα μαζικής μεταφοράς κ.λπ.. Δεν θα τελειώσουμε με την πανδημία τώρα. Είναι μήνες αρκετοί 
μπροστά μας. Γι' αυτό υπάρχει ανάγκη να υπάρξει πίεση όσο γίνεται περισσότερα τέτοια μέτρα να 
ληφθούν.  
 Σ' αυτό το κομμάτι έβγαλε σήμερα, το είδα στο σάιτ της Ενωσης Γονέων, μία ανακοίνωση και 
το Υπουργείο Παιδείας που αναφέρεται και ζητάει μέτρα σε σχέση και με την τηλεκπαίδευση και με 
το άνοιγμα των σχολείων. Σταθερό το αίτημα για να αραιώσουν οι τάξεις, σταθερό το αίτημα για 
δωρεάν τεστ, σταθερό και ανεκπλήρωτο το αίτημα για την τηλεκπαίδευση που να εξασφαλίζεται για 
όλους από το κράτος. Γιατί αυτό που ζούσαμε, που ζούμε αυτές τις μέρες είναι μία παρωδία 
τηλεκπαίδευσης με πάρα πολλά προβλήματα, που έτσι κι αλλιώς η τηλεκπαίδευση έχει προβλήματα 
σαν παιδαγωγική διαδικασία, αλλά δυστυχώς δεν διευκολύνθηκε ούτε με τα ελάχιστα. Το να μας λέει 
ο Δήμαρχος και να το λέει έτσι απλά ότι το Γενάρη θα πάρουμε τα 160 υπόλοιπα τάμπλετ, είναι ένα 
θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, έχετε υπερβεί πολύ το χρόνο σας.  
ΡΕΜΟΥΝΤΟΣ: Δέκα δευτερόλεπτα, κ. Πρόεδρε. Επρεπε από την αρχή και τώρα ακόμα, εφόσον δεν 
παρέχονται σε όλους, εμείς αυτό ζητούσαμε, σε όλους, γιατί είναι ευθύνη του κράτους, να μπουν 
κριτήρια και να δούμε, γιατί έχουμε πάρα πολλά παραδείγματα που χρειάζονται τρίτεκνες οικογένειες 
τέσσερα και πέντε λάπτοπ γιατί δουλεύουν κι απ' το σπίτι και έχουν προβλήματα. 
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 Τέλος, θα θέλαμε να σας καλέσουμε να ξανασκεφτείτε και να αποσύρετε το 1ο θέμα της 
ημερήσιας διάταξης, που θα τοποθετηθούμε συγκεκριμένα. Καταλαβαίνετε το λόγο, δεν θέλουμε να 
σας πούμε προσωπικά σε πρόσωπα ή, τέλος πάντων, το κύριο για μας είναι ότι δεν μπορεί να ... σ' 
αυτό το επίπεδο, ανεξάρτητα των προσωπικών σχέσεων και δεν θα αναφερθώ σε ονόματα, 
διορισμένων από τη χούντα, δεν μπορούμε να συνεχίζουμε αυτή την... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε εκτός θέματος, κ. Ρεμούνδο, θα το συζητήσουμε στο θέμα αυτό. Δεν μπορούμε 
να το συζητήσουμε τώρα αυτό που λέτε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: ...της ανοχής σε τέτοια φαινόμενα, όπως και της Χρυσής Αυγής ... όπως και στην 
Περιφέρεια Αττικής που συνδιοικεί ο κ. Πατούλης με τους χρυσαυγίτες και ακόμα δεν έχει πάρει 
κανένα μέτρο.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, εντάξει. Ο Δήμαρχος θέλει κάτι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με το που θα μπούμε στην ημερήσια διάταξη θα τοποθετηθώ κατευθείαν στο 1ο 
θέμα, γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, Δήμαρχε, εντάξει, σ' ευχαριστώ.  
 Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους. Μπαίνουμε στην ημερήσια διάταξη.  
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για την ονοματοδοσία: 

α) του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 - 
Χολαργός), σε "Κτήριο Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη", 
β) του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου (οδός Νευροκοπίου), σε «Αθλητικό Κέντρο 
Παπάγου Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη» και του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού 
Παπάγου (οδός Βερσή και Αλευρά) σε «Βρεφονηπιακό Σταθμό Δημάρχου 
Βασιλείου Ξύδη»,  
γ) του κτηρίου Κ.Α.Π.Η. - Κοινωνικής Μέριμνας (Αγαμέμνονος 4 - Χολαργός), σε 
"Κτήριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου",  
δ) του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου (Αναστάσεως 90-Παπάγου), σε κτήριο 
"Δημάρχου Καλλιόπης (Πίτσας) Λιάπη", 
ε) της αίθουσας του ισογείου στο Πολιτιστικό Κέντρο Παπάγου - ΠΟ.ΚΕ.ΠΑ. (Ελ. 
Βενιζέλου 1 Παπάγου), σε "Αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Μπλαδένη",  
στ) του Αθλητικού Κέντρου στο λόφο Τσακού (τέρμα οδού Σύρου - Χολαργός), σε 
"Αθλητικό Κέντρο Αντωνίου Πολύδωρα",  
ζ) του εκθεσιακού χώρου (επίπεδο -2) στο κτήριο Δημαρχιακού Μεγάρου του 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού (Λ. Περικλέους 55 - Χολαργός), σε "Αίθουσα Αλέκου 
Φασιανού", 
η) του Παιδικού Σταθμού επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 1973 αριθ. 121, σε 
"Παιδικός Σταθμός Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά", 
θ) της πλατείας στην Κοινότητα Χολαργού επί των οδών 17ης Νοεμβρίου 1973, 
Μυκόνου, Δοϊράνης και Γρεβενών, στην οποία βρίσκεται το άγαλμα του δρομέα 
Λάσε Βίρεν (τέρμα 17ης Νοεμβρίου 1973), σε "Πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη 
Παπαγιάννη". 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το 1ο θέμα, θα ανοίξω κατάλογο στο 1ο θέμα επειδή καταλαβαίνω ότι θα υπάρχει 
ένα ενδιαφέρον από πολλούς συναδέλφους για να μιλήσουν. Απλά, το λέω ότι θα ανοίξω τον 
κατάλογο, οπότε αν θέλετε μπορείτε να μου στείλετε όσο θα γίνεται η συγκεκριμένη εισήγηση και 
στο chat ποιοι θέλετε να μιλήσετε.  
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Παρακαλώ, Δήμαρχε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω την εντύπωση ότι ο κ. Ζήκας θέλει να θέσει θέμα αναβολής αν δεν κάνω λάθος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο, ναι. κ. Ζήκα, έχετε δίκιο, γιατί το έχετε στείλει και με μέιλ όπου ζητάτε 
σήμερα την αναβολή του θέματος. Θέλετε να πείτε και δυο λόγια;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, ακριβώς, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, όπως γνωρίζετε όλοι έχουμε ένα πολύ δυσάρεστο αποτέλεσμα της πανδημίας, 
είμαστε σχεδόν τις τελευταίες ημέρες με 100 θανάτους την ημέρα, συνολικά έχουμε ξεπεράσει το 
μήνα Νοέμβριο μέχρι τώρα τους 1.000 νεκρούς.  
 Θεωρώ ότι η στοιχειώδης ευαισθησία απέναντι σ' αυτή την κατάσταση συνηγορεί ή επιβάλλει 
αν θέλετε στο ότι να μην απασχολούν το Συμβούλιο θέματα τέτοιου είδους.  
 Να υπενθυμίσω ότι με πολύ λιγότερους νεκρούς και με τις πυρκαγιές στην Ηλεία το 2007 και 
με τις πλημμύρες στη Μάνδρα και με την πυρκαγιά στο Μάτι, είχε κηρυχθεί εθνικό πένθος. Θεωρώ 
λοιπόν ότι στις παρούσες συνθήκες και από την πλευρά της κυβέρνησης θα έπρεπε να υπάρχει μια 
αντίστοιχη αντιμετώπιση, γιατί δεν είναι άλλωστε το νούμερο αμελητέο. Και βέβαια δεν συμφωνώ 
καθόλου με  ... του κ. Γεωργιάδη ότι θα πρέπει να πανηγυρίζουμε ... (δεν καταγράφεται καθαρά 
λόγω κακής σύνδεσης) 
 Συνεπώς, θεωρώ ότι δεν υπάρχει καμία ... να συζητήσουμε ... όταν λήξει το θέμα της 
πανδημίας, σε μερικούς μήνες απ' ό,τι έτσι τουλάχιστον λένε ότι μπορούμε να βελτιώσουμε την 
κατάσταση, μπορείτε τότε να φέρετε να συζητήσουμε το θέμα αυτό που ζητάτε. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε, το Δημοτικό Συμβούλιο συνεχίζει κανονικά τη λειτουργία του,όπως έχουμε 
διάφορα θέματα μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εγώ δεν θα συμφωνήσω με την άποψη του Περικλή 
του Ζήκα. Νομίζω ότι κάλλιστα μπορούμε να αποφασίσουμε για κάτι το οποίο έτσι κι αλλιώς το έχω 
ήδη αναφέρει εδώ και πάρα πολύ καιρό, θα θυμάστε ότι το είχα πει στο Δημοτικό Συμβούλιο σε 
ειδική συνεδρίαση που θα κάνουμε θα τιμήσουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει στην πόλη 
μας και όταν πρόσφατα είχαμε την απώλεια του Δημάρχου, του Παπαγιάννη, ανέφερα ότι όταν θα 
κάνουμε τη συνεδρίαση για τις ονοματοδοσίες, τότε θα δούμε ακριβώς τι μπορούμε να ονομάσουμε 
για τον Δήμαρχο Παπαγιάννη, οπότε η παράταξή μας, κ. Ζήκα, διαφωνεί.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να πάρω το λόγο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε. Τώρα για ποιο θέμα, για την πρόταση του κ. Ζήκα;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μάλιστα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, να σας πω κάτι; Επειδή αυτή είναι μια πρόταση του κ. Ζήκα που μπαίνει σε 
ψηφοφορία, να σας δώσω το λόγο μόλις κάνουμε την ψηφοφορία στην ημερήσια διάταξη;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλώς, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο κανονικό θέμα όπως και θα συζητηθεί, εφόσον και θα περάσει νομίζω να 
συζητηθεί σήμερα;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Απλά ήθελα σε σχέση με αυτό που είπε να πω τη γνώμη μου. Αν νομίζετε ότι δεν πρέπει 
να την πω τώρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, όχι, γιατί ο κ. Ζήκας βάζει μια πρόταση και δεν συζητάμε πάνω στην 
πρόταση αυτή. Απλά ψηφίζουμε εάν θα γίνει αποδεκτή ή αν δεν θα γίνει. Οπότε, καλύτερο θα ήταν 
να πείτε μετά, εντάξει; Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Απλά, ένα λεπτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, σας είπα ότι δεν είναι τώρα, δεν ειναι αυτή τη στιγμή, δεν εξετάζουμε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε, συμφώνησα. Ενα μόνο σχόλιο δέκα δευτερολέπτων. Οτι το να συμφωνεί 
κανένας και να ψηφίζει το ίδιο δεν έχει το ίδιο σκεπτικό. Εγώ έχω ένα διαφορετικό σκεπτικό. Αν δεν 
θέλετε να το ακούσετε τώρα, σύμφωνοι, να το πω μετά. Αλλά πίστευα ότι θα διευκολύνω το σώμα 
και το Δήμαρχο.  
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κι εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν υπέρ της πρότασης του κ. Ζήκα για 
την αναβολή. Ο κ. Ζήκας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τούτουζας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Χαμηλοθώρη. 
ΣΙΩΤΟΥ: Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ανυφαντής.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Αυγερινός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανυφαντής, Αυγερινός. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κανάκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανάκης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και Καραγιάννης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά, ακούστηκε και ο κ. Καραγιάννης. Οκέι. Ακουστήκατε όλοι. Είναι κάποιος 
άλλος; Οχι. Ωραία. 
 Νομίζω οτι η πρόταση του κ. Ζήκα για αναβολή του θέματος δεν εγκρίνεται απο το σώμα, 
συνεπώς το θέμα θα συζητηθεί. 
 Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο σε όσους ζητήσατε και έχω γράψει τον κ. Κανάκη και όσους 
έχουν στείλει στο chat, θα δώσω το λόγο στον κ. Δήμαρχο, όπου είναι και εμπνευστής της 
συγκεκριμένης εισήγησης, να μας την πει και να μας την παρουσιάσει.  
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πολύ σύντομα λόγω του ότι υποθέτω ότι θα θέλουν να 
μιλήσουν και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, θέλω να πω ότι η σκέψη μας είναι ότι καλό θα ήταν να 
τιμήσουμε ανθρώπους που με - κ. Κουκή, έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο. 
 Η σκέψη μας λοιπόν ήταν ότι καλό θα ήταν να τιμήσουμε ανθρώπους που με αγάπη και 
αφοσίωση υπηρέτησαν την πόλη μας από διάφορους ρόλους, είτε το ρόλο του δημοτικού 
συμβούλου είτε το ρόλο του αντιδημάρχου είτε το ρόλο του δημάρχου, είτε το ρόλο ενός 
καλλιτέχνη. Κάτοικοι όλοι της πόλης μας, κάτι το οποίο νομίζω τιμά το Δημοτικό Συμβούλιο 
Παπάγου-Χολαργού. Αρκετοί από αυτούς είναι ακόμη εν ζωή και νομίζω είναι πάρα πολύ σημαντικό 
να τιμήσεις ανθρώπους που βρίσκονται εν ζωή και νομίζω αυτό το οποίο κάναμε και καταθέσαμε, την 
πρόταση την οποία έχετε λάβει όλοι, ήταν νομίζω πάρα πολύ μετρημένο, είχαμε υπολογίσει και 
είδαμε ακριβώς την προσφορά του κάθε ανθρώπου στην πόλη. Δεν σημαίνει ότι η προσφορά είναι με 
πόσα χρόνια ήταν Δήμαρχος ή με πόσα χρόνια υπηρέτησε τα κοινά του τόπου μας. Είναι και η 
συνολική προσφορά.  
 Ενδεχομένως κάποιους ανθρώπους που αναφέρονται μέσα στη λίστα να μην  τους έχουμε 
δώσει την ανταπόδοση αν θέλετε της προσφοράς, εμείς αυτά σκεφτήκαμε όμως, αυτά βρήκαμε τα 
οποία σας τα περιγράφουμε και θα σας τα πω σε λίγο, αλλά ξέρετε, εδώ είμαστε μεθαύριο να 
πάρουμε και μια καινούρια απόφαση και να βάλουμε και άλλους ανθρώπους που έχουν προσφέρει 
στην πόλη μας, να ακούσουμε προτάσεις τις οποίες μπορείτε να καταθέσετε και οι υπόλοιποι 
συνδυασμοί, να πάμε και σε απλούς δημοτικούς συμβούλους και σε ανθρώπους οι οποίοι έχουν 
προσφέρει στην πόλη. 
 Εμείς αυτή τη στιγμή, η παράταξή μας Μαζί Για την Πόλη Μας, προτείνουμε να γίνει 
ονοματοδοσία του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού σε κτίριο "Δημάρχου 
Χαράλαμπου Σκούρτη". Ειναι γνωστό ότι ο Χαράλαμπος Σκούρτης εκτός από δημοτικός σύμβουλος 
στην αρχή, το '74 και το '78 ήταν συνεχόμενα 20 χρόνια Δήμαρχος της πόλης του Χολαργού, ήταν 
αυτός ο οποίος κατασκεύασε  το συγκεκριμένο ακίνητο, το Δημαρχείο της πόλης και νομίζω ότι θα 
πρέπει να δώσουμε στο κτίριο το όνομα του Δημάρχου Χαράλαμπου Σκούρτη.  
 Επίσης, προτείνουμε να γίνει ονοματοδοσία του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου στην οδό 
Νευροκοπίου και όταν λέμε το Αθλητικό Κέντρο Παπάγου εννοούμε την ευρύτερη περιοχή με τον 
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ανοιχτό στίβο, με τα γήπεδα μπάσκετ, τα γήπεδα τέννις, το κλειστό, σε "Αθλητικό Κέντρο Παπάγου 
Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη", καθώς και τον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Παπάγου σε "Βρεφονηπιακό 
Σταθμό Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη". Ο Δήμαρχος Ξύδης υπήρξε δημοτικός σύμβουλος κι αυτός για 
δύο θητείες, το '86 και το '90 και διετέλεσε κι αυτός 20 χρόνια Δήμαρχος, τα 16 στην πόλη του 
Παπάγου και τα 4 στον ενιαίο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Ηταν ο πρώτος Δήμαρχος του 
Καλλικρατικού Δήμου και νομίζω ότι με την προσφορά του προτείνουμε να ονομαστούν οι 
συγκεκριμένοι χώροι που είπα σε "Αθλητικό Κέντρο Παπάγου Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη" και 
"Βρεφονηπιακό Σταθμό Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη".  
 Το τρίτο πρόσωπο που προτείνουμε να γίνει ονοματοδοσία είναι στον Δημήτρη Νικολάου. 
Προτείνουμε να γίνει ονοματοδοσία του κτιρίου ΚΑΠΗ-Κοινωνικής Μέριμνας, Αγαμέμνονος 4, στον 
Χολαργό, σε κτίριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου. Ο Δημήτρης Νικολάου ήταν δημοτικός 
σύμβουλος από το 1998 και από το 2003 έως το 2010 ήταν Δήμαρχος Χολαργού, καθώς και το '11 
έως το '16 διετέλεσε δημοτικός σύμβουλος.  
 Επίσης, προτείνουμε να δώσουμε το όνομα του Δημοτικού Καταστήματος Παπάγου, 
Αναστάσεως 90, στην αείμνηστη Πίτσα Λιάπη, έτσι αποφασίζουμε και προτείνουμε μάλλον να 
ονομαστεί το κτίριο "Δημάρχου Καλλιόπης (Πίτσας) Λιάπη". Η κα Λιάπη ήταν δημοτική σύμβουλος 
από το '82 μέχρι το '90, ήταν Δήμαρχος Παπάγου για 4 χρόνια και στη συνέχεια ήταν και 
Αντινομάρχης Αθήνας. 
 Επίσης, προτείνουμε στο Δήμαρχο Μπλαδένη, τον αείμνηστο, να μετονομάσουμε την αίθουσα 
του Πολιτιστικού Κέντρου Παπάγου σε αίθουσα Δημάρχου Βασιλείου Μπλαδένη. Ο Δήμαρχος 
Μπλαδένης υπήρξε ο τελευταίος κοινοτάρχης της πόλης του Παπάγου και ο πρώτος Δήμαρχος αυτής 
και διετέλεσε Δήμαρχος έως το 1990, δηλαδή δύο συνεχόμενες θητείες.   
 Επίσης, προτείνουμε την ονοματοδοσία του Αθλητικού Κέντρου στο λόφο Τσακού σε 
Αθλητικό Κέντρο Αντώνιου Πολύδωρα. Θα θυμίσω ότι ο Αντώνης ο Πολύδωρας εκτός από δημοτικός 
σύμβουλος, αντιδήμαρχος, πρόεδρος του συλλόγου "Υμηττός", είναι ένας άνθρωπος ο οποίος 
παρέλαβε τον συγκεκριμένο χώρο από τον ΑΟΟΑ, είναι ο άνθρωπος ο οποίος με την προσφορά του 
ακριβώς κατάφερε να φέρει και να αυξήσει την περιουσία του Δήμου Χολαργού ακριβώς γιατί 
κατάφερε να πάρει από τον ΑΟΟΑ το παλιό λατομείο υπέρ του Δήμου Χολαργού και να έχουμε 
σήμερα ένα εκπληκτικό Αθλητικό Κέντρο, οπότε νομίζω και για όλους τους αγώνες που έχει κάνει για 
τον Υμηττό αξίζει να τον τιμήσουμε με το συγκεκριμένο Αθλητικό Κέντρο, να πάρει το συγκεκριμένο 
Αθλητικό Κέντρο το όνομά του. Νομίζω ότι είναι ατυχές αυτά τα οποία είπε ο κ. Ρεμούνδος, γιατί την 
περίοδο που ορίστηκε Δήμαρχος ο Αντώνης ο  Πολύδωρας ήταν μια περίοδος που ο Αντώνης ο 
Πολύδωρας βοήθησε όλους τους κατοίκους της πόλης ανεξαρτήτως χρωμάτων. Αυτό είναι γνωστό 
σε όλες τις γειτονιές του Χολαργού. Ολοι ξέρουν την προσφορά του και την αγάπη του για την πόλη 
και ξέρουν ότι βοήθησε ανθρώπους, να μην πω εγώ περισσότερα όμως, μπορεί να αναφέρει κάποιος 
άλλος δημοτικός σύμβουλος.  
 Επίσης, προτείνουμε να ονομάσουμε τον Παιδικό Σταθμό επί της οδού 17 Νοεμβρίου 1973 
στον αριθμό 121, σε Παιδικό Σταθμό Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά. Ο Σοφοκλής Μαντάς ήταν 
Δήμαρχος Χολαργού από το '75 μέχρι το '82.  
 Επίσης, προτείνουμε να ονοματίσουμε την ανώνυμη πλατεία που βρίσκεται επί των οδών 
17ης Νοεμβρίου 1973, Μυκόνου, Δοϊράνης, Γρεβενών, εκεί που βρίσκεται σήμερα το άγαλμα του 
δρομέα Λάσε Βίρεν, στο τέρμα της 17ης Νοεμβρίου 1973, να την ονοματίσουμε για πρώτη φορά 
Πλατεία Δημάρχου Παναγιώτη Παπαγιάννη. Είναι γνωστή η προσφορά του Παναγιώτη Παπαγιάννη. 
Διετέλεσε Δήμαρχος Χολαργού από τις 15 Μαρτίου του '67 έως την 21η Απριλίου 1967, ήταν 
γραμματέας του Δ.Σ. της ΚΕΔΕ και η προσφορά του στην Αυτοδιοίκηση είναι τεράστια.  
 Επίσης, προτείνουμε να ονοματίσουμε τον εκθεσιακό χώρο στο επίπεδο -2, την αίθουσα που 
υπάρχει εκεί, σε αίθουσα Αλέκου Φασιανού, νομίζω ενός από τους μεγαλύτερους ζωγράφους που 
έχει η Ελλάδα μας, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει διαλέξει, έχει επιλέξει να μένει στην περιοχή του 
Παπάγου. Είναι κάτοικος της περιοχής μας και νομίζω ότι θα είναι τιμητικό για τον Δήμο και ιδιαίτερα 
τώρα που θέλει να δημιουργήσει και την Πινακοθήκη θα είναι ιδιαίτερα τιμητικό να πάρει το όνομα η 
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συγκεκριμένη αίθουσα του εκθεσιακού χώρου που λέμε σήμερα, να την ονομάσουμε Αίθουσα Αλέκου 
Φασιανού. 
 Προφανώς θα υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θα μπορούσαμε ακόμα να δώσουμε τα 
ονόματά τους. Εμείς κάναμε μια αρχή, θα πάρουμε σήμερα την απόφαση να ονοματίσουμε τα κτίρια 
τα οποία δεν είχαν όνομα, δεν είχαν... Αθλητικές εγκαταστάσεις που δεν έχουν όνομα και είναι απλά 
με την περιοχή, όπως και η αίθουσα η συγκεκριμένη. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε σ' αυτή την 
απόφαση. Νομίζω είναι πολύ θετικό να ακούσουμε και επειδή όντως σας το είχα ανακοινώσει 
τουλάχιστον δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι έπρεπε ήδη να έχουν έρθει κι άλλες 
προτάσεις από τότε που είδατε το θέμα στην ημερήσια διάταξη, αλλά αυτό δεν μας αλλάζει την 
βούληση την οποία έχουμε και δεν μειώνει σε τίποτα την προσπάθεια, σε επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο να δώσουμε τα ονόματα και σε άλλους ανθρώπους. 
 Οπως θα δείτε αποφεύγουμε να κάνουμε μετονομασίες, αποφεύγουμε δηλαδή να αλλάξουμε 
ονόματα σε δρόμους ή σε πλατείες που ήδη υπάρχουν ονόματα γιατί δημιουργούν μια σύγχυση στον 
κόσμο και για κάποιους άλλους Δημάρχους που δεν δίνουμε τα ονόματα, οι περισσότεροι έχουν ήδη 
τιμηθεί, είτε με ονόματα πλατειών είτε με δρόμους οι οποίοι έχουν πάρει το όνομά τους, οπότε, κ. 
Πρόεδρε, νομίζω ότι είναι μια πρόταση που καλό θα ήταν να ψηφιστεί από όλες τις πλευρές του 
Δημοτικού Συμβουλίου. Νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα τιμητικό ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει να 
τιμήσει ανθρώπους που έχουν προσφέρει στην πόλη, ανθρώπους που μεταμορφώσανε άμα θέλετε 
την πόλη του Χολαργού και του Παπάγου και την οποία χαιρόμαστε εμείς σήμερα και προσπαθούμε 
όλοι μας βέβαια κι εμείς να αφήσουμε το δικό μας αποτύπωμα, το δικό μας λιθαράκι.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
 κα Ρετσινιά, συνεχίστε τη συνεδρίαση παρακαλώ. Ανοίξτε κατάλογο ομιλητών. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε. Να ανοίξουμε κατάλογο παρακαλώ. Ποιοι θέλουν να μιλήσουν;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κα Ρετσινιά, Αυγουρόπουλος.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κα Ρετσινιά, επίσης.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τούτουζας. 
ΣΙΩΤΟΥ: Σιώτου. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Σιαμάνης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Πετράκης. 
ΧΑΤΖΗΣ: Χατζής.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιαμάνης, ναι κ. Χατζής.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Βεντουζά, κα Ρετσινιά.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Ρετσινιά. 
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: κα Ρετσινιά, ο Πολύδωρας είμαι. Εχουν συμπληρωθεί κάποια πρόσωπα ήδη στο chat 
και είχε απαντήσει ο Πρόεδρος ότι είχε ανοιχτή λίστα. Εγώ θέλω να μιλήσω, έχω γράψει εκεί το 
όνομά μου.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να επαναλάβω τα ονόματα να δούμε αν είναι κάποιος άλλος;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεμούνδο, σας άκουσα. Λοιπόν, Αυγουρόπουλος, Κανάκης, Τούτουζας, 
Σιαμάνης, Χατζής, Πετράκης, Βεντουζά, Πολύδωρας, Ρεμούνδος.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καραγιάννης.  
ΣΙΩΤΟΥ: Και Σιώτου.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε κλείσει;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, δεν έχουμε κλείσει.  
ΣΙΩΤΟΥ: Και Σιώτου. Και ο κ. Καραγιάννης ακούω.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία, σε άκουσα.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και Καραγιάννης, έτσι;  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Καραγιάννη, σας έχω σημειώσει, ναι. Λέω, υπάρχουν άλλα άτομα;  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: κα Ρετσινιά, ο Πολύδωρας είμαι πάλι. Δείτε λίγο το τσατ και μιλήστε λίγο και με τον 
Πρόεδρο γιατί είχε ανοίξει λίστα. Πιο πριν απ' αυτή την προφορική.  
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ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα μιλήσω λίγο με τον Πρόεδρο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, είμαστε στη λίστα πάντως γραμμένοι, επειδή βλέπω το τσατ, έχουμε πει και 
προφορικά στην κα Ρετσινιά ότι θέλουμε να μιλήσουμε νομίζω.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε. Ενα λεπτάκι να δω τα ονόματα με τη σειρά που 
πρέπει να μιλήσουν. Να ξεκινήσουμε με τον κ. Πετράκη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Τούτουζας είναι επικεφαλής, κα Ρετσινιά.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Καλησπέρα σε όλους. Αργησα να μπω στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί ήμουν σε ταξίδι 
επαγγελματικό και γιατί ... στην περασμένη συνεδρίαση.  
 Να ευχηθώ χρόνια πολλά στον Δήμαρχο για την κόρη του γιατί γιορτάζει σήμερα, να την 
χαίρεται και να την καμαρώνει.  
 Θα ήθελα να κάνω δύο ερωτήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Με ποια κριτήρια τιμούνται οι 
συγκεκριμένοι, αναφέρομαι κυρίως στους ανθρώπους της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, τους Δημάρχους 
και δημοτικούς συμβούλους, με ποια κριτήρια τιμούνται και δεν τιμούνται όλοι οι υπόλοιποι Δήμαρχοι 
τόσο της Κοινότητας Παπάγου όσο και της Κοινότητας Χολαργού και με ποια κριτήρια, η δεύτερη 
ερώτηση είναι, έγιναν οι επιλογές των συγκεκριμένων κτιρίων.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω το έχω απαντήσει στην εισήγησή μου. Είναι βάσει της προσφοράς που 
πιστεύουμε ότι κάνανε στην πόλη, ανεξαρτήτως του χρόνου που ο καθένας ήταν Δήμαρχος ή 
Κοινοτάρχης ή εν πάση περιπτώσει υπηρέτησε από τη θέση του αντιδημάρχου ή του δημοτικού 
Συμβούλου και πιστεύουμε ότι τα περισσότερα, οι περισσότερες ονοματοδοσίες γίνονται σε έργα τα 
οποία έγιναν επί της δημαρχίας τους. Για παράδειγμα το Δημαρχείο Χολαργού έγινε όταν ήταν 
Δήμαρχος ο Χαράλαμπος ο Σκούρτης. Γι' αυτό αποφασίσαμε να δώσουμε το όνομά του. Το Αθλητικό 
Κέντρο πάλι, δηλαδή θεωρώ ότι σε όλα τα κτίρια έχουν γίνει την εποχή που ήταν είτε Δήμαρχοι είτε 
αντιδήμαρχοι είτε ανέφερα για τον κ. Πολύδωρα ότι είναι η εποχή που πήρε για πρώτη φορά στην 
περιουσία του Δήμου και έφερε το λόφο Τσακού, έτσι;  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορούμε να συνεχίσουμε; Εχετε τελειώσει, κ. Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, έκλεισα το μικρόφωνο.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συνεχίσουμε με τον κ. Κανάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ελεγα ότι ο Δημήτρης ο Τούτουζας έχει τελειώσει; Γιατί έκανε ερώτηση. Αν θέλει να 
τοποθετηθεί προηγείται από εμένα. Είναι πριν από εμένα. Οπότε, νομίζω πρέπει να του δώσετε το 
λόγο να συνεχίσει.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Νομίζω ήταν ερωτήσεις. Εχουμε μετά τοποθετήσεις.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Α, είμαστε στη φάση των ερωτήσεων. Οχι, δεν θέλω να ρωτήσω κάτι.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, στη φάση των ερωτήσεων. κ. Κανάκη, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Ρετσινιά, ρωτήστε εάν υπάρχει άλλη ερώτηση, γιατί νομίζω οι περισσότεροι θέλουν 
να τοποθετηθούν.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις, υπάρχουν άλλες ερωτήσεις από συναδέλφους ή είναι μόνον 
τοποθετήσεις;  
ΧΑΤΖΗΣ: Μία ερώτηση στον Δήμαρχο θα ήθελα, μία διευκρίνιση.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλη ερώτηση υπάρχει;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος. 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος; Λοιπόν, κ. Χατζή.  
ΧΑΤΖΗΣ: Δήμαρχε, μία ερώτηση. Καταρχάς, χρόνια πολλά και για την κόρη σας και να την χαίρεστε. 
 Θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: αναφερθήκατε για το Αθλητικό Κέντρο, κλειστό και ανοιχτό, 
στην Κοινότητα Παπάγου. Συμπεριλαμβάνεται μέσα στη μετονομασία και το κτίριο Νεότητας; Με 
ακούσατε, κ. Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι, αν μου δώσει η  Αντιπρόεδρος το λόγο θα απαντήσω.  
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε τελειώσει την ερώτησή σας, κ. Χατζή;  
ΧΑΤΖΗΣ: Ναι, ναι.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κα Ρετσινιά; Εχω το λόγο; 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το είπα, κ. Δήμαρχε, δεν με ακούσατε. Ναι, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το Κέντρο Νεότητας, όπως γνωρίζεις αγαπητέ Μιχάλη, λέγεται Κέντρο Νεότητας 
Κωνσταντίνος Καραμανλής. Αρα, έχει ήδη ονομασία και εμείς εδώ στην απόφασή μας δεν κάνουμε 
μετονομασία, έτσι; κ. Κουκή, το μικρόφωνο κλείστε. Το μικρόφωνο, κ. Κουκή, ακούγεστε.  
 Λοιπόν, εγώ προτείνω το Αθλητικό Κέντρο Παπάγου, το οποίο ανέφερα τι  περιλαμβάνει η 
περιοχή που λέμε Αθλητικό Κέντρο Παπάγου, είναι ο στίβος, είναι τα γήπεδα μπάσκετ τα ανοιχτά, 
είναι τα γήπεδα τέννις, είναι το κλειστό γυμναστήριο. Ολη αυτή η περιοχή λέγεται Αθλητικό Κέντρο 
Παπάγου. Αυτή την περιοχή λέω να μετονομαστεί σε Αθλητικό Κέντρο Παπάγου Δημάρχου Βασιλείου 
Ξύδη. Αυτό βέβαια δεν μας απαγορεύει μεθαύριο αν θέλουμε στο κλειστό γυμναστήριο να δώσουμε 
ένα άλλο όνομα μόνο στο κλειστό γυμναστήριο, έτσι; Γιατί υπάρχει το κλειστό γυμναστήριο όπως 
ξέρετε σήμερα λέγεται ΕΑΚ. Αρα, εγώ λέω για την ευρύτερη περιοχή του Αθλητικού Κέντρου 
Παπάγου να ονομαστεί σε Αθλητικό Κέντρο Παπάγου Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη και βεβαίως τον 
Βρεφονηπιακό Σταθμό που πάλι νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο.  
ΧΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Κατανοητό. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγομαι εγώ τώρα; Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ερώτηση, Πρόεδρε, ερώτηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να ευχηθώ και στον Δήμαρχο για την κόρη του. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, έχει ερώτηση ο κ. Ρεμούνδος ακόμα αν δεν κάνω λάθος, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχω  δει. Σήμερα δυστυχώς, Δήμαρχε, δεν μας έχουν πάει καλά τα πράγματα τα 
τεχνικά. Ας ελπίσουμε ότι θα περιοριστούμε και από 'δω και πέρα θα είμαστε εντάξει.  
 Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, κι εγώ έχω θέμα λίγο δυσκολία σήμερα, κ. Πρόεδρε. Η ερώτηση είναι προς τον 
Δήμαρχο. Απ' ό,τι καταλαβαίνω θα ήθελε να υπάρχει μια ευρύτερη συνεννόηση προκειμένου να 
υπάρχουν κάποιες ονοματοδοσίες κάποιων κτιρίων τα οποία δεν έχουν όνομα. Γιατί δεν κάλεσε τους 
επικεφαλής τουλάχιστον σε μία συνάντηση ώστε να καταλήξουν κάπου; Ενα ερώτημα είναι αυτό. Και 
αποδεικνύει το εάν είναι υποκριτική ή όχι αυτή η προσπάθεια δημοσίων σχέσεων γενικώς με όλους 
και με όλα. 
 Και το δεύτερο ερώτημα είναι γιατί στο βιογραφικό κάποιου συγκεκριμένου τώρα, γιατί δεν 
είναι προσωπικό το ζήτημα, δεν αναφέρεται ο διορισμός του ως Δημάρχου επί της χούντας. Και το 
θεωρείτε, κ. Δήμαρχε, αυτό έτσι; Η ιστορική μνήμη ειναι σημαντική, ανεξάρτητα των προσωπικών 
σχέσεων με τους ανθρώπους και τι αυτοί προσπάθησαν να κάνουν, αλλά η Ιστορία είναι Ιστορία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Η πρώτη ερώτηση είναι ρητορική που κάνει ο κ. Ρεμούνδος, το γιατί δεν 
συγκάλεσα και δεν μίλησα με τους επικεφαλής. Με τους επικεφαλής μιλάμε ανά τρίμηνο, τετράμηνο. 
Το θέμα το έχω αναφέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, άρα ήταν γνωστό. Αν κάποιος διαφωνούσε 
νομίζω ότι θα μπορούσε, από την ώρα που το είδε και στην ημερήσια διάταξη, θα μπορούσε να μας 
πάρει ένα τηλέφωνο και να μου πει την πρότασή του και για ποιο λόγο διαφωνεί και μπορεί να 
ακουστεί κι εδώ σήμερα, έτσι; Δεν είναι κάτι διαμορφωμένο. Εμείς προτείνουμε αυτά, μπορούμε ν' 
ακούσουμε και τον αντίλογο. Αλλά όπως βλέπετε, κ. Ρεμούνδο, εμείς δεν προτείνουμε μόνο τους 
μπλε, τους πράσινους ή τους κίτρινους ή τους πορτοκαλί ή τους κόκκινους. Εμείς προτείνουμε όλους 
τους ανθρώπους που περάσανε από κάποιο σημείο και μετά στην πόλη και έχουν προσφέρει, 
ανεξαρτήτως πολιτικών πεποιθήσεων.  
 Τώρα, για το τι γράφουμε στην εισήγησή μας, γιατί φυσικά εμείς δεν βάλαμε τα βιογραφικά, 
στην εισήγηση ξεκάθαρα λέει ότι ορίστηκε Δήμαρχος. Αφού λέει ορίστηκε Δήμαρχος, τι άλλο θέλετε 
δηλαδή να γράψουμε; Και η Ιστορία, το είπατε εσείς, η Ιστορία έχει γραφτεί. Είναι στιγμές που στη 
δημοκρατία δεν θέλουμε ποτέ να ξανασυμβούν. Είναι στιγμές που όλοι μας τις έχουμε καταδικάσει 
αυτές οι οποίες γίνανε τότε. Αλλά όπως και να 'χει, είναι μια ιστορία. Ο άνθρωπος πρόσφερε τα 
χρόνια που ήταν. Δηλαδή, ήταν και ο Σαλίγκαρος, το ξέρετε ότι είχε οριστεί και ο Σαλίγκαρος; Δεν 
έχω κανένας μας να λέει κάτι για τον Σαλίγκαρο. Ορίστηκε για ένα χρόνο, ενάμιση, από τη χούντα, 
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Δήμαρχος Χολαργού τότε ο Σαλίγκαρος. Εγώ λέω ότι έχει προσφέρει, είναι τεράστια η προσφορά 
του, τεράστια το επαναλαμβάνω και τον τιμούμε για την προσφορά του, για την αγάπη του για το 
βουνό και γιατί ακόμα κι εκείνη την περίοδο κατάφερε να αφήσει μια περιουσία, να αυξήσει την 
περιουσία του Δήμου και να μπορούμε εμείς σήμερα να έχουμε ένα καταπλητικό αθλητικό κέντρο, το 
οποίο βέβαια και το αθλητικό κέντρο βοήθησε και ο Δήμαρχος Νικολάου, βοήθησε και ο Δήμαρχος 
Σκούρτης, βοήθησα κι εγώ για να μπορούομε να το διαμορφώσουμε έτσι όπως είναι σήμερα.  
 Λοιπόν, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε.  
 Θέλω να πω κι εγώ δυο λόγια, έτσι, για να βοηθήσω λίγο την κουβέντα, για τον Αντώνη τον 
Πολύδωρα. Οντως, ο Αντώνης ο Πολύδωρας ορίστηκε Δήμαρχος, όπως ορίστηκε και ο Σαλίγκαρος, 
όπως ορίστηκαν και κοινοτάρχες την περίοδο εκείνη στου Παπάγου και θέλω να πω ότι δεν πρέπει να 
στεκόμαστε κι εμείς στο σημείο αυτό. Συμφωνώ με τον Δήμαρχο σε όλα και θέλω να πω ότι ήταν 
ευτύχημα για τον Χολαργό ειδικά εκείνη την περίοδο ότι ορίστηκε Δήμαρχος ένας άνθρωπος σαν τον 
Αντώνη τον Πολύδωρα, ο οποίος ήταν ένας κύριος στην τοπική κοινωνία, ήταν ένας άνθρωπος 
αποδεκτός από όλες τις παρατάξεις και αυτό φάνηκε και μετά και στην μεταπολίτευση της χώρας και 
ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσαν ιδιαίτερα και είχαν σε εκτίμηση οι άνθρωποι από τον αριστερό 
χώρο.  
 Εγώ προσωπικά έχω βρεθεί μπροστά σε επικοινωνία του Αντώνη με τον κ. Ζαχάρο, που ο κ. 
Ζαχάρος έχει πει στον Αντώνη, Αντώνη ήταν ευτύχημα που ήσουν τότε Δήμαρχος, διότι κάθε τρεις 
και λίγο έβαζες τα στήθια σου μπροστά για να μπορείς και να έχεις σαν Δήμαρχος να μην γίνονται 
διώξεις σε κάποιους ανθρώπους και να προστατεύεις μία συγκεκριμένη κατηγορία πολιτών εκείνη την 
περίοδο που ήταν σε κάποια δυσμένεια. Στη συζήτηση αυτή μπροστά ήταν και ο Θανάσης ο 
Αυγουρόπουλος και μπορεί να την επιβεβαιώσει. Δεν θα έλεγα ποτέ κάτι που δεν ισχύει. Αρα, για την 
περιοχή τη δική μας ήταν ευτύχημα που είχαμε τον Πολύδωρα Δήμαρχο και που είχαμε και τον 
Σαλίγκαρο, που ήταν ένας ευπατρίδης, όπου αγαπούσε πολύ και αυτός το Δήμο Χολαργού και θέλω 
να πω και κάτι άλλο για τον Αντώνη τον Πολύδωρα, που ίσως κάποιοι να μην το ξέρουμε. Ο Αντώνης 
ο Πολύδωρας ήταν που χαρακτήρισε και το χώρο του σημερινού Δημαρχείου για να γίνει το 
Δημαρχείο. Την εποχή εκείνη με το Υπουργείο Χωροταξίας έκανε ενέργειες και ο σημερινός χώρος 
του Δημαρχείου όπου μετέπειτα κατασκευάστηκε από τον πολύ αγαπητό Δήμαρχο Χολαργού τον 
Χαράλαμπο τον Σκούρτη, αλλά τον χώρο τον είχε φέρει πρώτα ο Αντώνης ο Πολύδωρας και 
χαρακτηρίστηκε ως Δημαρχείο για να γίνει επιτέλους ένα πάρα πολύ ωραίο Δημαρχείο στο Χολαργό. 
 Αυτά ήθελα να τα πω με μια διάθεση σύνθεσης και συνεργασίας, γιατί πιστεύω ότι αυτό που 
λέει ο Δήμαρχος. Εμείς σήμερα ως δημοτικοί σύμβουλοι και επειδή πιστεύω ότι και η γνώμη του 
Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου έχει μια βαρύτητα πάνω σ' αυτά και το έχω πει και κατά 
καιρούς πρέπει να συνθέτουμε και να συνεργαζόμαστε και να βλέπουμε μπροστά. Και τα κακά 
πράγματα του παρελθόντος που διχάσανε τη χώρα, που δεν θέλουμε ποτέ να ξανασυμβούν να τα 
σβήνουμε με τις ενέργειες και τις πράξεις μας. Και πιστεύω ότι η σημερινή πρόταση του Δημάρχου, 
του Ηλία Αποστολόπουλου, αν μη τι άλλο είναι μία πρόταση ενωτική και που πάει το προάστιό μας 
μπροστά και σβήνει το κακό παρελθόν. Αυτά και σας ευχαριστώ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, με ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λυπάμαι πολύ αλλά πρέπει να αποχωρήσω εκτάκτως. Σας εύχομαι καλό βράδυ, καλή 
συνέχεια. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, γεια σας. Νομίζω... 
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Πρόεδρε, θα ήθελα λίγο το λόγο εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Πολύδωρα, θα σας τον δώσω γιατί μιλάτε και ως εκπρόσωπος της οικογένειας 
σήμερα και παρακαλώ, εκτός από την ιδιότητα του Γραμματέα του Δημοτικού Συμβουλίου.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Θα ήθελα να πω καταρχάς δεν μιλάω, όπως και όλη η οικογένειά μου, που πιστεύω 
πως κάτι γνωρίζει ο κ. Ρεμούνδος, όσο και αν προφασίζεται πως δεν γνωρίζει.  
 Είμαστε άνθρωποι της προσφοράς. Κάτι σαν τον Αγιο Φραγκίσκο. Δηλαδή, ειδικά υπέρ 
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αδυνάτων. Το ότι διορίστηκε από την δικτατορία δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή είναι ένα μελανό 
σημείο μπορεί να χαρακτηριστεί και μόνον και γι' αυτό το λόγο δεν έχει αναφερθεί στο βιογραφικό 
του, όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος.  
 Από 'κει και πέρα, το τι έχει κάνει ο Αντώνης ο Πολύδωρας, αναφέρεται στο βιογραφικό του, 
το οποίο το έχει διαβάσει όλο αλλά έψαξε να βρει ο κ. Ρεμούνδος το συγκεκριμένο σημείο που λείπει. 
Λείπει για το λόγο που είπε ο Δήμαρχος, πράγματι.  
 Λοιπόν, από 'κει και πέρα και εσείς Πρόεδρε συμπληρώσατε και είπατε, αναφέρατε κάποια 
περιστατικά για τον Αντώνη τον Πολύδωρα και τη σχέση του προς τους αδυνάτους. Νομίζω πως 
υπήρχε ένα άλλο καθεστώς τότε. Δεν έπαιζε αδύνατος και δυνατός αλλά έπαιζε διαφορετικά. Αυτό 
ως προς τον κ. Ρεμούνδο, δεν πιστεύω πως χρειάζεται να πλατειάσω.   
 Από 'κει και πέρα, η απόφαση, όχι η απόφαση, η πρόταση του Δημάρχου είναι τιμητική για 
την οικογένειά μου και είναι τιμητική και όχι μόνον τιμητική αλλά και άξια. Το άξια δεν το λέω επειδή 
επαίρομαι εγώ σαν Πολύδωρας ότι θα ονομαστεί κάτι, ένας χώρος δημοτικός με το όνομα του θείου 
μου, το λέω άξια γιατί πράγματι ο λόφος Τσακού είναι δημιούργημα του Αντώνη. Και επειδή δεν 
ξέρω αν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν ξεψαχνίσει το βιογραφικό του Αντώνη, ας αναφέρω λίγα 
λόγια από το βιογραφικό, αυτολεξεί θα τα διαβάσω.  
 Η αγάπη του για το όμορφο προάστιο του Χολαργού-Παπάγου και το ενδιαφέρον του για την 
επίλυση πολλών και ζωτικής σημασίας προβλημάτων, τον φέρνουν πίσω από πολύ νωρίς να 
αναμειγνύεται ενεργά και με μεράκι στα κοινά. Ως συνδικαλιστής στο χώρο των 
επαγγελματοβιοτεχνών του Χολαργού, διετέλεσε και πρόεδρος του συλλόγου και κατ' επανάληψη 
εκπρόσωπος στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις και τα συνέδρια του κλάδου. Αυτό είναι της χούντας 
μάλλον κατά τον κ. Ρεμούνδο. Απλά δεν το αναφέρουμε κι εδώ γιατί... 
 Στον εξωραϊστικό και πολιτιστικό σύλλογο Ανω Χολαργού, είναι ιδρυτής και πρόεδρος από το 
1966. Επίσης και εδώ δεν έχει αναφερθεί γιατί ήταν από τη χούντα διορισμός κι εδώ.  
 Στις δημοτικές εκλογές του '64 εκλέγεται για πρώτη φορά δημοτικός σύμβουλος και στη 
συνέχεια Δήμαρχος και έπειτα Αντιδήμαρχος από το 2012. Από το '64 άρχισε η χούντα; Η δικτατορία, 
συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από το '67. 
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Οχι, το ξέρω πότε είναι, ειρωνικά το λέω.   
 Κατά τη θητεία του στο Δήμο στα δύσκολα εκείνα χρόνια και κάτω από αντίξοες συνθήκες 
κατάφερε με έντονες προσπάθειες, αυταπάρνηση, επιμονή και με συμπαράσταση όλων των φορέων 
της κοινωνίας του Χολαργού-Παπάγου να αντιμετωπιστούν θετικά και να επιλυθούν πολλά 
χρονίζοντα επείγοντα και μεγίστης κρισιμότητας προβλήματα. Και εδώ θεωρεί ο κ. Ρεμούνδος μάλλον 
ότι ψευδόμεθα. Νομίζω έχει απαντηθεί και από εσάς Πρόεδρε.  
 Ο ίδιος μαζί με κατοίκους του Ανω Χολαργού τότε, 1974, '74 νομίζω πως είχε λήξει η 
δικτατορία, εκινητοποιήθησαν και ... την οικοπεδοποίηση του δάσους του Υμηττού. Εβαλε μαζί με 
τον αδελφό του Σωτήρη Πολύδωρα, θείο μου εξίσου και δικηγόρο συνάδελφό μου, και τον ξάδελφό 
του τον Σοφοκλή Χριστοδουλόπουλο και τους άλλους συμπολίτες μας, τα στήθη του μπροστά στις 
μπουλντόζες που είχαν καταφτάσει να διανοίξουν δρόμους μέσα στο πευκοδάσος. Και απεσοβήθη 
τότε ο κίνδυνος. Το δάσος εσώθη τότε.  
 Ο ευδόκιμος απολογισμός του στα δημοτικά πράγματα Χολαργού αναγνωριζόμενος από τους 
πάντες, φίλους και εχθρούς, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την απομάκρυνση του νταμαριού από το 
λόφο Τσακού και την κατοχύρωση της έκτασης εμβαδού δεκάδων στρεμμάτων ως δημοτικής 
ιδιοκτησίας, όπου οικοδομήθηκαν σχολεία, γυμναστήρια και αίθουσες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Την 
παιδική χαρά του Ανω Χολαργού μετά την αποβολή από το χώρο διεκδικητών οικοπεδοφάγων. Την 
εξασφάλιση του οικοπέδου για την ανέγερση του μεγάρου του Δημαρχείου Χολαργού, όπου σήμερα 
το Δημαρχείο και οι αίθουσες πολιτισμού (αμφιθέατρο κ.α.), και νέες πλατείες, εξωραϊσμός, 
πεζοδρόμια, ασφαλτόστρωση, αποχέτευση, ηλεκτροδότηση, ένταξη νέων περιοχών στο Σχέδιο 
Πόλεως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, σε παρακαλώ συντόμευε.  
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ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Τελείωσα, τελείωσα. Ουσιαστικά έχω τελειώσει. Διάβασα αυτό. Ο κ. Ρεμούνδος θα 
ήθελε να μην έχουμε κανένα άλσος στο Χολαργό, να μην έχουμε ούτε το βουνό εδώ, να είναι 
κτισμένο μέχρι την κορυφή, μέχρι τις κεραίες αν γίνεται και να είμαστε Ιλίσια. Συγγνώμη, δεν 
κατακρίνω την περιοχή, απλά είναι μία περιοχή που είναι κτισμένη αρκετά.  
 Δεν έχω να πω κάτι άλλο σ' αυτή τη φάση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πολύδωρα. Νομίζω ότι η αγάπη του Αντώνη του Πολύδωρα για τον 
Χολαργό είναι γνωστή σε όλους και δεν χωράει καμία αμφισβήτηση.  
 Τελειώσαμε με τις ερωτήσεις, ο Δήμαρχος μήπως θέλει το λόγο πριν μπω στις τοποθετήσεις; 
Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε. Ν' ακούσουμε τους δημοτικούς συμβούλους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, Δήμαρχε. Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο, επικεφαλής. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θεωρώ ότι είναι πολύ τιμητικό για να τιμήσουμε όλους αυτούς τους Δημάρχους, τον 
κ. Σκούρτη, τον κ. Ξύδη, τον κ. Νικολάου, την κα Λιάπη, τον κ. Μπλαδένη, τον κ. Πολύδωρα, βέβαια 
τον κ. Φασιανό, τον κ. Μαντά και τον κ. Παπαγιάννη, θεωρώ όμως ότι δεν είναι ο πρέπων τρόπος ο 
σημερινός. Τουλάχιστον θα ήθελα, θεωρώ πως ήρθε πιο πολύ για δημόσιες σχέσεις παρά κατ' ουσίαν 
και το λέω αυτό βασιζόμενος ότι στη θητεία του ο Δήμαρχος ο κ. Αποστολόπουλος έχει τιμήσει, έχει 
τιμήσει με την ύψιστη τιμή τον κ. Ξύδη, τον έχει κάνει Επίτιμο Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού, έχει 
τιμηθεί ο κ. Σκούρτης ως Επίτιμος Δήμαρχος Χολαργού. Δεν έχει τιμηθεί ως Επίτιμος ο κ. Νικολάου. 
Και αυτή τη στιγμή λοιπόν τι κάνουμε; Βάζουμε όλους τους πρώην Δημάρχους, είτε της Κοινότητας 
Παπάγου είτε της Κοινότητας Χολαργού, στο ίδιο σακκί. Και δεν μ' αρέσει αυτό.  
 Θα ήθελα λοιπόν να είχε γίνει μια διαβούλευση, να είχαμε  
μαζευτεί οι επικεφαλής ή όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, να βοηθήσουμε, γιατί εμένα δεν με νοιάζει 
από πού προέρχονται, αν από δεξιά, αριστερά, κέντρο, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει κι εμένα ότι έχουν 
προσφέρει και όντως οι συγκεκριμένες προσωπικότητες έχουν προσφέρει στο Δήμο μας. Δεν μου 
άρεσε όμως ο τρόπος. Θεωρώ ότι έχει γίνει πολύ... δεν θα τιμηθούν με βάση το έργο που έχουν 
προσφέρει ή φαίνεται να έχουν κάνει ακριβώς τα ίδια και δεν είναι έτσι. Αλλο είναι να είσαι Δήμαρχος 
τρία χρόνια και άλλο να είσαι Δήμαρχος 20 χρόνια. Είναι σαφές ότι θα έχεις κάνει πολύ περισσότερα 
αν είσαι πιο πολλά χρόνια.  
 Ο τρόπος που γίνεται το σημερινό θα μπορούσαν να τιμηθούν κάποιοι δωρητές, κάποιοι 
ευεργέτες ώστε να δώσουμε μία ονομασία σε κάποιο, στο Δημαρχιακό Μέγαρο, αν είχε γίνει μια 
χορηγία, μια ευεργεσία από έναν ευεργέτη, από τον κ. Τσούνη ή την κα Γκανασούλη που άφησε 
κληροδοτήματα στο Δήμο, εκεί να δώσουμε μια ονοματοδοσία. 'Η στον κ. Στάικο που είναι και 
εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος, ο οποίος εξ αιτίας του αυτή τη στιγμή λειτουργεί το μεγαλύτερο 
μέρος των Πολυιατρείων στην πόλη του Παπάγου. Εκεί να δώσουμε μια ονοματοδοσία. Εδώ όμως 
θεωρώ ότι ειναι πιο πολύ για δημόσιες σχέσεις. Και δεν το λέω σαν παράταξη, μιλάω σαν Δημήτρης 
Τούτουζας.  
 Είμαι κατά, είμαι κατά της εισηγήσεως και μακάρι να συζητήσουμε μαζί με όλες τις παρατάξεις 
και να τιμηθούν όπως αναλογεί σε όλες αυτές τις εξέχουσες προσωπικότητες. Στον μοναδικό στον 
οποίο δεν πήρα θέση είναι ο κ. Φασιανός, γιατί είναι ένας, αναφερόμαστε σε έναν καλλιτέχνη, σε 
έναν άνθρωπο που τον γνωρίζει όλη η ελληνική επικράτεια και σ' αυτό το πλαίσιο, ναι, δεν θα είχα 
πρόβλημα να δοθεί μια ονοματοδοσία στον εκθεσιακό χώρο. Αλλά σε όλους τους υπόλοιπους επειδή 
είναι πολιτικά πρόσωπα από διαφορετικές πηγές προερχόμενος ο καθένας, θεωρώ ότι θα πρέπει να 
μαζευτούμε όλοι να συζητήσουμε και να βοηθήσουμε ώστε να γίνει πιο ωραία, να τιμηθούν πιο 
σωστά από τον τρόπο με τον οποίο γίνεται σήμερα.  
 Οπότε, η απόφασή μου και η δική μου θα είναι κατά της εισηγήσεως. Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να επαναλάβω κι εγώ τις ευχές μου που είπα και πριν στον 
Δήμαρχο για την κόρη του, να την χαίρεται και να την δει όπως της αξίζει κι όπως θέλει. 
 Ερχομαι στο θέμα. Αν είχα πάρει το λόγο κατά τη διάρκεια της τοποθέτησης μετά τον κ. 
Ζήκα, εκείνο που θα έλεγα έχοντας μια άλλη αφετηρία, θα έκανα μία έκκληση σε όλους να αναβληθεί 
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το θέμα, όχι μόνο λόγω κορωνοϊού, λόγω πανδημίας, ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν άλλα πράγματα 
τα οποία έχουν μια μεγαλύτερη προτεραιότητα, αλλά γιατί ο τρόπος ο οποίος γίνεται είναι μίζερος, 
είναι μικρός και δεν αξίζει σε ανθρώπους που με τον έναν ή τον άλλον τρόπο έχουν προσφέρει στην 
πόλη και έχουν, είτε κανένας συμφωνεί μαζί τους είτε διαφωνεί, έχουν συνδέσει το όνομά τους με 
τις πόλεις. 
 Τι θα ήθελα εγώ. Θα ήθελα πέρα από μία συμφωνία να ήταν μια ειδική συνεδρία του 
Δημοτικού Συμβουλίου, στο οποίο θα τους καλούσαμε... (πρόβλημα σύνδεσης) 
.......: Δεν ακούγεται τίποτα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με ακούτε τώρα; Πρόεδρε, επιβεβαιώστε με αν ακούγομαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης δεν ακούγεται, έχει ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, δυστυχώς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τώρα με ακούτε, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, βεβαίως. Βεβαίως, σας ακούω.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ακούγομαι, κ. Πρόεδρε; Υπάρχει πρόβλημα με τη σύνδεση, είναι μάλλον φορτωμένο το 
δίκτυο.  
 Ξαναλέω, δεν ξέρω μέχρι πού ακούστηκα. Ξαναλέω όμως πολύ σύντομα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούω αρκετά καλά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Επαναλαμβάνω, ζητώ συγγνώμη για την επανάληψη γιατί δεν ξέρω τι ακούστηκε 
και τι όχι.  
 Είπα λοιπόν ότι η διαφωνία μου, εάν μου δίνατε το χρόνο, αυτό θα ήθελα να πω, κάνοντας 
έκκληση σε όλους να το αναβάλλουμε όχι για άλλο λόγο, όχι γιατί η πανδημία είναι το κύριο μόνο, 
αλλά γιατί ο τρόπος που γίνεται είναι πολύ μικρός, είναι αναντίστοιχος των ανθρώπων που θέλουμε 
να τιμήσουμε και της προσφοράς τους στην πόλη, άσχετα αν κανένας συμφωνεί ή διαφωνεί μαζί 
τους, είναι πολιτικός τους φίλος ή όχι, έχουν συνδέσει το όνομά τους και με τα δυο κομμάτια της 
πόλης και κατά τη γνώμη μου αυτό θα ήθελε μία ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που 
να τους καλέσουμε, να τους δώσουμε λόγο, να γίνει παρουσία κόσμου, έτσι ώστε να δείξουμε και 
συμβολικά ότι υπάρχει μια συνέχεια της πόλης, είναι μια συνέχεια της ιστορίας και πολύ περισσότερο 
στέλνοντας ένα μήνυμα ότι πια η πόλη είναι ένα. 
 Νομίζω λοιπόν ότι το κάνετε λάθος και το κάνετε μικρό. Αυτό λοιπόν είναιν το ένα και γι' 
αυτό το λόγο εγώ θα απέχω από την ψηφοφορία θεωρώντας ότι γίνεται με λάθος τρόπο. 
 Οφείλω όμως για ένα λεπτό να τοποθετηθώ στο θέμα του Αντώνη Πολύδωρα, το οποίο 
μπήκε και μπήκε με έναν τρόπο, έτσι, άκουσα και τον πολύ συναισθηματικά φορτισμένο του Γιώργου 
του Πολύδωρα, αλλά και τα όσα είπε ο κ. Ρεμούνδος. Να τοποθετηθώ εγώ, λοιπόν. 
 Από τη δική μου την πλευρά έχω την τιμή ο Αντώνης ο Πολύδωρας να είναι φίλος μου και να 
έχω μάθει πολλά πράγματα κοντά του. Και νομίζω ότι σε όλη την διαδρομή του, γιατί ο Αντώνης 
είναι ταυτισμένος με το  Χολαργό περισσότερο από οποιονδήποτε άλλο σ' αυτή την πόλη και δεν 
νομίζω ότι κανένας σ' αυτή την πόλη το αμφισβητεί. Στην πολιτική του διαδρομή έκανε ένα πάρα 
πολύ μεγάλο λάθος αλλά τιμωρήθηκε γι' αυτό το λάθος. Και είναι λάθος γιατί το έχει αναγνωρίσει και 
ο ίδιος, όσοι έχετε μιλήσει το ξέρετε. Και απέχει πολύ από το να χαρακτηρίσει κανένας με 
οποιονδήποτε τρόπο τον Αντώνη τον Πολύδωρα ως χουντικό, έτσι; Αλλά γι' αυτό ξαναλέω ότι 
τιμωρήθηκε. Το πορτρέτο του λείπει στην αίθουσα από των υπολοίπων Δημάρχων. 
 Κατά τη γνώμη μου, ο Αντώνης είναι ένας άνθρωπος, ο οποίος όπως είπα έχει συνδέσει και 
έχει προσφέρει στο Χολαργό, η τιμή που πρέπει να του δοθεί είναι αντίστοιχη ενός ανθρώπου που 
νοιάστηκε την πόλη. Αλλά έχει κι ένα άλλο πολιτικό μήνυμα κατά τη δική μου τη γνώμη. Η 
δημοκρατία δεν μπορεί να είναι, και πολύ περισσότερο οι τοπικές δημοκρατίες, δεν μπορεί να είναι 
μνησίκακες, πολύ περισσότερο οι ισχυρές δημοκρατίες ξέρουν να συγχωρούν και να πηγαίνουν 
παρακάτω. Και ακόμα περισσότερο, στην αριστερά ή εν πάση περιπτώσει σ' αυτό που λέγεται 
προοδευτικός χώρος, χωρίς να βάζω κάποιον απέναντι, έχουμε μάθει να συγχωρούμε ανθρώπους 
που καταλαβαίνουν τα λάθη τους και να διεκδικούμε την ενότητα του συνόλου. Γι' αυτό κατά τη 
γνώμη μου και πέρα από το εάν κανένας του αφαιρεί από το βιογραφικό του ή όχι, αν υπάρχει ένας 
άνθρωπος στον οποίο αξίζει να γίνει μνεία, είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξαναλέω ότι η παρουσία 
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του, η αθόρυβη προσφορά του, το γεγονός ότι αναγνωρίζεται από τους πάντες, δεν θα έλεγα 
εχθρούς, εδώ ο Γιώργος ο Πολύδωρας έχει λάθος, ο Αντώνης δεν έχει εχθρούς, από ανθρώπους που 
είναι πολιτικοί του φίλοι ή όχι του αναγνωρίζεται, νομίζω ότι θα πρέπει να δείξουμε ακριβώς ότι 
αφήνουμε ένα πολύ μακρινό παρελθόν πίσω και ότι μαθαίνουμε ανθρώπους οι οποίοι κάνανε λάθη 
και να τους συγχωρούμε και να πηγαίνουμε παραπέρα. Αυτό σαν σχόλιο για τον Αντώνη Πολύδωρα.  
 Και μια παράλειψη. Δεν έχω καμία αντίρρηση για τον κ. Φασιανό, καλά, λείπουν πολλοί, αλλά 
σαν να λείπει κατά τη γνώμη μου ένα όνομα το οποίο θα μπορούσε να έχει έναν χαρακτήρα 
συμβολικό για την πόλη και αυτό είναι του Μάνου Λοϊζου. Εγώ είχα την τύχη να τον προλάβω όταν 
έμενε εδώ, ήμουν μικρό παιδί και πολλά από τα πολύ σπουδαία πράγματα που έχει κάνει τα έκανε 
στον Χολαργό. Αρα, κι αυτό λείπει. 
 Κλείνοντας λοιπόν λέω και σταματώ εδώ - α, μία παρένθεση μόνον. Οτι υπάρχει ένα 
πρόβλημα αναλογικότητας επίσης στις προτάσεις που είναι. Από τη μια μεριά δίνουμε το όνομα και 
καλώς του Χαράλαμπου Σκούρτη στο Δημαρχείο, αλλά ένα αντίστοιχο πράγμα έπρεπε να γίνει για 
τον Δήμαρχο του Παπάγου, τον κ. Ξύδη, έτσι; Στο χώρο δηλαδή που παρέμεινε για πάρα πολύ καιρό 
και που ταύτισε, θετικά αρνητικά είναι μια άλλη ιστορία, δεν είναι της στιγμής, αν και κατά τη γνώμη 
μου άφησε ένα θετικό αποτύπωμα στο τέλος, κυρίως με αυτό που σήμερα πολλοί άνθρωποι στον 
Παπάγο διαφωνούν, με το ρυμοτομικό και τη μείωση του συντελεστή δόμησης.  Κλείνοντας λέω 
λοιπόν ότι απέχω από την ψηφοφορία όχι για να... ότι δεν τιμώ τους ανθρώπους ή δεν συμφωνώ, 
αλλά διαφωνώ με τη διαδικασία και νομίζω ότι την κάνουμε με έναν τρόπο που δεν είναι αντίστοιχη 
ούτε στην πόλη ούτε στους κατοίκους της, ούτε στους ανθρώπους που θέλουμε να τιμήσουμε. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παίρνω το λόγο για να μιλήσω μετά από τις δύο τοποθετήσεις του επικεφαλής της 
μείζονος μειοψηφίας και του κ. Κανάκη που έρχεται στη σειρά, οι οποίοι αν ακούσατε τις δύο 
τοποθετήσεις συμφωνούμε διαφωνώντας. Δηλαδή, ο δε κ. Τούτουζας είπε ότι το κάνουμε για 
δημόσιες σχέσεις, ο κ. Κανάκης είπε γιατί δεν το κάνουμε δημόσιες σχέσεις. Γιατί δεν κάνουμε μια 
φιέστα να έχουμε τους ανθρώπους από κάτω, να μιλήσουν, γιατί το κάνω τώρα βιαστικά και δεν 
αφήνω να το κάνω λίγο πριν τις εκλογές, γιατί αν ήθελα να επωφεληθώ πολιτικά του θέματος θα το 
έκανα δυο τρεις μήνες πριν τις εκλογές, για να τους πουλήσω εκδούλευση σε όλους αυτούς τους 
ανθρώπους που ζουν. Για να τους δείξω ότι, να, εγώ σας τιμώ, ψηφίστε με ή βοηθήστε με. Τώρα 
που το κάνουμε πολύ έγκαιρα, τώρα που το κάναμε με το που ξεκίνησε η θητεία μας, γιατί η 
ανακοίνωσή μου είχε γίνει αν θυμάστε πριν από ένα χρόνο. Πριν από ένα χρόνο είχε γίνει η 
συζήτηση και είχα πει ότι πρέπει να τιμήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και, βεβαίως κ. Κανάκη όταν 
θα μπουν οι πλακέτες και όταν θα κάνουμε μία γιορτή, όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, θα τιμηθούν 
οι άνθρωποι όπως αρμόζει. Θα τιμηθούν οι άνθρωποι όπως πρέπει, με μία μεγαλειώδη εκδήλωση για 
τον κάθε έναν απ' αυτούς. 
 Νομίζω ότι πρέπει να ξεπεράσουμε τις μικροπολιτικές οι οποίες υπάρχουν, επιτρέψτε μου 
αυτόν τον χαρακτηρισμό, παρ' όλο που ειλικρινά σέβομαι και τον κ. Τούτουζα και τον κ. Κανάκη, 
γιατί έχουν δείξει ακριβώς ότι λειτουργούν στα δημοτικά δρώμενα ανεξαρτήτως κομμάτων πρώτα απ' 
όλα και προσφέρουν και έχουν θετική συμπεριφορά στην πόλη και θετική συνεισφορά, αλλά νομίζω 
ότι πρέπει να καταλάβουμε όλοι ότι αυτό μας ξεπερνάει όλους. Το να δίνουμε δίκαια ονόματα, δεν 
αδικούμε τον κ. Ξύδη, του δίνουμε το μεγαλύτερο αθλητικό κέντρο της περιοχής. Του δίνουμε έναν 
παιδικό σταθμό ακόμα. Ενδεχομένως να αδικούμε κάποιους άλλους. Ενδεχομένως να αδικούμε τον κ. 
Μπλαδένη. Ενδεχομένως να αδικούμε τον κ. Μαντά, αν θέλετε κατά την προσωπική μου άποψη. 
Αλλά εγώ ήθελα και πίστευα ότι οι υπόλοιπες δημοτικές παρατάξεις θα έβλεπαν θετικά ότι ακριβώς 
εμείς τιμούμε ανθρώπους απ' όλους τους χώρους, τιμούμε ανθρώπους από την αριστερά, τιμούμε 
ανθρώπους από το ΠΑΣΟΚ, τιμούμε ανθρώπους από τη Νέα Δημοκρατία και έπρεπε να δεχθούν τις 
προτάσεις μας και να είναι μία ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο, αλλά επιτρέψτε μας να διαφωνούμε. 
Επιτρέψτε μας να πιστεύουμε ότι κάναμε ό,τι ακριβώς έπρεπε, ότι έχει περάσει πάρα πολύς χρόνος 
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και ότι ακριβώς επειδή δεν θέλουμε να το κάνουμε μία γιορτούλα, δεν θέλαμε τη συγκεκριμένη 
εκδήλωση να την κάνουμε ένα πανηγύρι κοντά στις εκλογές, γι' αυτό το λόγο το κάνουμε πάρα πολύ 
νωρίς, το κάνουμε έγκαιρα, σας το είχα πει αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και θα περίμενα 
κι εγώ να έχω τις προτάσεις σας. Και, εν πάση περιπτώσει, όπως είπα, δεν αλλάζει κάτι. Σε επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο προτάσεις που θα φέρετε και θα τις αποδεχθούμε, θα μπορέσουμε να τις 
εμπλουτίσουμε στη λίστα των ανθρώπων που πιστεύουμε ότι πρέπει να τιμηθούν για να υπάρχει μια 
συνέχεια στην πόλη. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Το λόγο έχει, έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Ζήκας; κ. Ζήκα;  
ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, να πω καταρχήν το ότι όπως επικαλέστηκε ο Δήμαρχος ότι το εξήγγειλε εδώ κι ένα 
χρόνο δεν ειναι ικανό επιχείρημα για το ότι θα πρέπει να γίνει σε μία διαδικασία τηλεδιάσκεψης στην 
κορύφωση του κύματος της πανδημίας, του δεύτερου κύματος πανδημίας και η συζήτηση αυτή να 
μην γίνει σε άλλη χρονική στιγμή που θα μπορούμε να συζητήσουμε με πιο ανθρώπινο τρόπο απ' ό,τι 
συζητάμε αυτή τη στιγμή. Ενα ζήτημα είναι αυτό. 
 Ενα δεύτερο ζήτημα θεωρώ ότι δεν έχει γίνει αν θέλετε και η σωστή επεξεργασία των 
προτάσεων οι οποίες έχουν κατατεθεί. Και το λέω αυτό γιατί το ότι κάποιοι άνθρωποι παραδείγματος 
χάριν λόγω των θέσεων ... δεν σημαίνει ότι τους αντιστοιχεί μια ιδιαίτερη μνεία, πρώτον. 
 Δεύτερον, το έργο του καθενός δεν είναι ισοδύναμο με του οποιουδήποτε άλλου. Αρα, αυτό 
που έθιξε και ο κ. Κανάκης, η αναλογικότητα της τιμής είναι ένα ζήτημα προς συζήτηση. Συζήτηση η 
οποία δεν έχει γίνει.  
 Από την άλλη πλευρά, υπάρχουν τα ζητήματα που ίσως κάποιοι να μην τα αντιλαμβάνονται, 
το ζήτημα των συμβολισμών, το οποίο είναι πολύ σημαντικό και δεν αρκεί μόνο η ανθρώπινη σχέση, 
η οποία προφανώς και είναι σεβαστή, αλλά τα ζητήματα των  συμβολισμών έχουν τεράστια σημασία.  
 Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν ακόμα και ζητήματα, όπως παραδείγματος χάριν η επιλογή αυτό 
που ονομάστηκε πλατεία, που  ουσιαστικά δεν πρόκειται για πλατεία, πρόκειται για μία ροτόντα στην 
οποία υπάρχει το άγαλμα του Λάσε Βίρεν. Το να τιμηθεί ο Παναγιώτης ο Παπαγιάννης με το όνομά 
του σε αυτό το πλατειάκι ας το πούμε, δεν αντιστοιχεί, τη στιγμή που εκεί ήταν γνωστό ότι είναι το 
πλατειάκι του Λάσε Βίρεν και υπάρχει και το άγαλμα του Λάσε Βίρεν. 
 Θεωρώ επίσης αντίστοιχα ότι θα έπρεπε να υπάρχει ένα πληρέστερο βιογραφικό για τον κάθε 
υποψήφιο ή υποψήφια που θα του αποδοθεί η τιμή και βέβαια υπάρχει ένα συνολικότερο θέμα. Το 
ότι υπάρχει ένας πεπερασμένος αριθμός κτιρίων που μπορούν να δοθούν ονόματα. Δεν μπορεί 
λοιπόν να γίνεται συλλήβδην και σωρηδόν απόδοση τιμών σε πρόσωπα, γιατί κάποια στιγμή, μπορεί 
αυτή την στιγμή να μην υφίσταται το θέμα, σε επόμενα χρόνια όμως δεν θα έχει μείνει τίποτα για να 
αποδοθεί τιμή σε κάποιον άλλον ο οποίος έχει προσφέρει ή θα προσφέρει στην πόλη μας.  
 Αρα, απαιτείται μία συνολικότερη μελέτη του όλου θέματος, η οποία δεν έχει υπάρξει. Δεν 
έχει υπάρξει ούτε η διαβούλευση με τους επικεφαλής και προφανώς, τουλάχιστον εγώ, δεν 
φαντάστηκα ποτέ ότι μέσα σε τέτοια συγκυρία θα έπρεπε να καταθέσω προτάσεις και να με 
απασχολήσει το ζήτημα του πώς θα αποδώσουμε τιμή στους πρώην Δημάρχους. Είναι άλλα ζητήματα 
τα οποία κυριαρχούν στη συγκυρία και θεωρώ ότι εκεί θα έπρεπε να στραφεί το ενδιαφέρον μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε κατανοητός, κ. Ζήκα. Ευχαριστώ.  
ΖΗΚΑΣ: Ορίστε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε κατανοητός λέω, εντάξει. Κλείσατε;  
ΖΗΚΑΣ: Εφόσον επιμείνετε σ' αυτή τη διαδικασία, θα απέχουμε από την ψηφοφορία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν νομίζω να αδικούμε και να λέμε πλατειάκι τώρα, όπως και να το κάνουμε είναι ένα 
κεντρικό σημείο που περνάνε καθημερινά εκατοντάδες ή χιλιάδες αυτοκίνητα και άνθρωποι. Αρα, 
νομίζω ότι η ταμπέλα που θα μπει και θα φέρει το όνομα του Δημάρχου Παπαγιάννη - όταν δεν 
δίνουμε ονόματα πλατειών σε Δημάρχους οι οποίοι υπήρχαν 20 χρόνια στην πόλη, 8 χρόνια στην 
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πόλη, ο Δήμαρχος Παπαγιάννης ήταν για κάποιες μέρες, έτσι; Και του δίνουμε μία πλατεία, είτε είναι 
μικρή είτε είναι μεγάλη είναι πλατεία τώρα, πώς να το κάνουμε δηλαδή; Δεν έχει όνομα αυτή η 
πλατεία, ψάξτε το να το δείτε, δεν υπάρχει καμία απόφαση συμβουλίου που να λέει ότι υπάρχει και 
έχει ονομασία. Απλά έχει το συγκεκριμένο άγαλμα το οποίο το έβαλε ο Δήμαρχος Νικολάου το 
άγαλμα, έτσι; Αρα, νομίζω ότι ίσα ίσα, τιμούμε και με το παραπάνω τον Δήμαρχο Παπαγιάννη και για 
τα άλλα νομίζω ότι εμείς αυτή την πρόταση κάναμε.  
 Εν πάση περιπτώσει, είχατε το περιθώριο να μας καταθέσετε αντιπροτάσεις. Εχουν περάσει 
από την Παρασκευή τουλάχιστον 5-6 μέρες. Θα μπορούσαμε να έχουμε κάποιες αντιπροτάσεις, για 
να μπορούμε κι εμείς ως ομάδα να το διαβουλευτούμε. Γιατί ξέρετε και χθες έγινε μια συζήτηση μες 
στην ομάδα και υπήρχαν διάφορες προτάσεις για αλλαγές, για παραπάνω και για άλλα πρόσωπα 
ακόμα που θέλουμε να τιμήσουμε, έτσι; Δεν αποφασίζω εγώ μόνος μου. Η ομάδα το αποφασίζει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει, ξεκινάω με σειρά από Αντιδημάρχους προς συμβούλους, 
η κα Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ναι, ήθελα να πω ότι είμαι χαρούμενη γι' αυτές τις ονομασίες, είτε πλατείες είναι είτε 
τα κέντρα, τα Δημαρχεία του Χολαργού, του Παπάγου στην κα Λιάπη, του Δημάρχου του Βασιλείου 
του Ξύδη που είχα την τιμή να είμαι και μαζί του τόσα χρόνια, από το 2002 μέχρι το 2014.  
 Το μόνο που θα ήθελα εγώ να παρακαλέσω τον Δήμαρχο είναι τους Δημάρχους που τιμούμε 
να μπορέσουμε να κάνουμε και τα πορτρέτα τους να μπουν κι αυτοί στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου όπως τους αρμόζει.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Καταρχήν, χρόνια πολλά Δήμαρχε, να χαίρεσαι την κόρη 
σου και να την καμαρώνεις όπως εσύ θέλεις. Χρόνια πολλά στην Κατερίνα την Γκούμα, την Πρόεδρό 
μας που γιορτάζει σήμερα κι αυτή.  
 Περαστικά σε όσους νοσούν από τον Covid και προσωπικά στη Λίλα τη Σουρανή και πάμε 
τώρα στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που έκανε δεκτή την εισήγησή μου να τιμήσουμε και να 
δώσουμε όνομα σε κάποιο σημείο της πόλης μας και στον κ. Παναγιώτη Παπαγιάννη, σ' αυτή την 
τεράστια ιστορική μορφή της πόλης μας και με αυτό τον τρόπο μας έδειξε ο Δήμαρχος ότι είναι 
ανοιχτός σε όλες τις προτάσεις και τα κάνει δεκτά τα αιτήματά μας χωρίς χρώματα, χωρίς κόμματα, 
χωρίς το οτιδήποτε άλλο. Και όσον αφορά τώρα, άμα είναι μικρό ή μεγάλο, είναι μια χαρά το σημείο 
που δίνεται, γιατί είμαι ο πιο ευαίσθητος σε όλο αυτό γιατί είχα την τύχη και την τιμή να μεγαλώσω 
μέσα στο σπίτι του κ. Παναγιώτη Παπαγιάννη, γιατί έτυχε να μέναμε, το πατρικό μου να είναι 
ακριβώς στον πάνω όροφο από τον όροφο που έμενε ο κ. Παναγιώτης.  
 Οσον αφορά το σημείο είναι μια χαρά, είναι πάνω στη 17 Νοέμβρη 1973. Από πάνω ακριβώς 
είναι η πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως, άρα όλα εκεί είναι μια χαρά και κολλάει ακριβώς να πάρει το 
όνομά του η συγκεκριμένη πλατεία. Και είχα και επικοινωνία με  την οικογένειά του να το 
ανακοινώσω και ήταν και πάρα πολύ χαρούμενοι που ως Δήμος πράξαμε το συγκεκριμένο.  
 Απλώς εγώ περίμενα σήμερα να ήταν μια γιορτή η συγκεκριμένη ονοματοδοσία γιατί τιμούμε 
όλους τους προηγούμενους Δημάρχους και θα ήταν καλό να υπήρχε μια ομοφωνία σε όλο αυτό. Δεν 
πειράζει, να 'μαστε καλά. Αυτά ήθελα να πω. 
 Α, και όσον αφορά θα μπορέσουμε να δώσουμε ονόματα και σε άλλους σε επόμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο, να τιμήσουμε κι άλλους ανθρώπους που έχουν τιμήσει την πόλη μας όπως επιγραμματικά 
θα αναφέρω και τον κ. Γιάννη τον Ροκόφυλλο και τον Κυριάκο τον Λινάκη και εννοείται ακόμα και 
τον πατέρα του Δημάρχου, τον κ. Τάσο Αποστολόπουλο, που έχει κάνει τόσα πολλά για την πόλη 
μας. 
 Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Σιαμάνη. Ναι, παρακαλώ ποιος είμαι; 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ο Γιώργος ο Αυγερινός είμαι. Απλά μια παράκληση. Δεν φέρουν τον τίτλο όσοι έχουν 
πεθάνει "κύριος" και "κυρία", αν μου επιτρέπεται, συγγνώμη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, σ' ευχαριστούμε, Γιώργο. Εγινε.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Από ευγένεια το είπα. Αμα είναι κι αυτό κακό, ζητάω συγγνώμη από το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Σιαμάνη, εντάξει. Δεν το έκανε έτσι. Ετσι το είπε τώρα...  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Δεν το είπα για σένα, Βασίλη. Γενικότερα το λέω σε όλους μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, εντάξει.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Ναι, αλλά μην κάνουμε την τρίχα τριχιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Εχω σημειώσει μετά τον κ. Σιαμάνη τον κ. Καραγιάννη, την κα Σιώτου 
και την κα Χαμηλοθώρη. Ειναι κάποιος άλλος που έχει ζητήσει το λόγο και προηγείται στην 
κατάταξη;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, Νίκο, έχω ζητήσει εγώ, Αυγουρόπουλος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, Θανάση. Παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εγώ, Ρεμούνδος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εσείς κ. Ρεμούνδο είστε μετά απ' αυτούς. Ο κ. Αυγουρόπουλος είναι πριν. 
Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Καταρχάς, θέλω να κάνω μια δήλωση σεβόμενος 
100% τις θέσεις που ανέπτυξαν τόσο ο Δημήτρης ο Τούτουζας όσο ο Νικήτας ο Κανάκης και 
Περικλής ο Ζήκας. Εγώ νιώθω ιδιαίτερα χαρούμενος που έρχεται έστω αυτή τη στιγμή, έστω 
καθυστερημένα μπορώ να πω, έστω εν μέσω πανδημίας, το μόνο μειονέκτημα είναι αυτό που έχουμε 
το πρόβλημα με την τηλεδιάσκεψη, έρχεται αυτό το συγκεκριμένο θέμα, να τιμηθούν κάποιοι 
άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει τα μέγιστα για να είμαστε σήμερα εμείς εδώ να απολαμβάνουμε 
τα θετικά του προαστίου και του Χολαργού και του Παπάγου. 
 Λοιπόν, εγώ όταν πήρα ημέιλ από τον Δήμαρχο με τις συγκεκριμένες προτάσεις πριν από 10 
ημέρες, του έκανα μια συμπληρωματική πρόταση, την οποία θα πω ποια ήταν και την απέρριψε για 
δεοντολογικούς λόγους, κι εγώ στη θέση του αν ήμουν το ίδιο θα έπραττα. Ανέφερε προηγουμένως 
ο Βασίλης ο Σιαμάνης αν δεν κάνω λάθος το όνομα Τάσος Αποστολόπουλος. Επειδή είχα την τύχη να 
είμαι από το 1983 δίπλα, μπορώ να πω αυτοδιοικητικό παιδί του Τάσου Αποστολόπουλου, ξέρω πάρα 
πολύ καλά και το γνωρίζουν όσοι τότε συμμετείχαν στα κοινά, και από τους σημερινούς 
συναδέλφους ο μόνος ο οποίος συμμετείχε μαζί με τον Τάσο Αποστολόπουλο, πρέπει να ήταν ο 
Γιώργος ο Ρεμούνδος και κανένας άλλος, το '90-'94 αν δεν κάνω λάθος, Γιώργο. 
 Λοιπόν, ο Τάσος ο Αποστολόπουλος διετέλεσε: πρώτον, δημοτικός σύμβουλος το 1978 στην 
παράταξη του Σοφοκλή Μαντά και μετά τρεις φορές υποψήφιος Δήμαρχος, το '82, το '86 και το '94 
και μία δημοτικός σύμβουλος το '90-'94. Με τη συμπεριφορά του την ενωτική, τη μειλίχια, 
συνεργάστηκε και έβαλε όλη την παράταξη να συνεργαστούμε, μας έπεισε ότι πρέπει να 
συνεργαστούμε με τη Διοίκηση και συνέβαλε στα μέγιστα, πρώτον, ναι μεν 99% το Δημαρχείο το 
σημερινό ανήκει στον Δήμαρχο τον Χαράλαμπο Σκούρτη, αλλά ο Τάσος ο Αποστολόπουλος σαν 
επιτροπή που ήταν, τότε είχε συσταθεί επιτροπή ανεγέρσεως του Δημαρχιακού Μεγάρου από τον 
Γιάννη τον Ροκόφυλλο, τον Νίκο τον Ζαχάρο, τον Τάσο τον Αποστολόπουλο, τον αείμνηστο Γιάννη 
Λεβάκη και τον Αντρέα Κουτσόπουλο, συνέβαλαν στα μέγιστα να αποπερατωθεί. Μάλιστα, είναι το 
μοναδικό έργο στο Δήμο που κήρυξαν τον πρώτο εργολάβο έκπτωτο και πήγαμε σε άλλη 
δημοπρασία για να χτίσουμε αυτό το Δημαρχείο το οποίο το απολαμβάνουμε σήμερα εμείς. 
 Δεύτερον, ο Τάσος ο Αποστολόπουλος στο Κοιμητήριο επάνω, για την ίδρυση του 
Κοιμητηρίου συνέβαλε στα μέγιστα, ήταν κάθε μέρα, κάθε μέρα στο Δημαρχείο, κάθε μέρα στα 
δικαστήρια, κοντά στον Χαράλαμπο Σκούρτη για να γίνει αυτό το Νεκροταφείο. Ημασταν ο 
μοναδικός Δήμος παρά τον Υμηττό που δεν είχαμε Κοιμητήριο. Και τρίτον και μπορώ να πω είναι 
σημαντικότατο, το 1990 ο Τάσος Αποστολόπουλος μαζί με τον Κυριάκο τον Λινάκη, συνέβαλαν τα 
μέγιστα  και ψηφίσαμε και δεσμεύσαμε 33 οικόπεδα για να υπάρχουν σήμερα σχολεία, παιδικοί 
σταθμοί και νηπιαγωγεία, μπορώ να τα αναφέρω, γύρω στα 14 αν δεν κάνω λάθος είναι, όχι μόνον 
με την ψήφο μας αλλά και με τη θετική συμβολή μας. 
 Οπότε, έκανα πρόταση στο Δήμαρχο ότι πρέπει να συμπεριληφθεί και ο Τάσος ο 
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Αποστολόπουλος. Ο Δήμαρχος, πολύ σωστά κατά την άποψή μου, γιατι κι εγώ το ίδιο θα έκανα, 
απέρριψε την πρότασή μου αυτή για δεοντολογικούς λόγους. Μπορεί να αναφερθεί και ο ίδιος σ' 
αυτό. Ομως, κάποια άλλη στιγμή, δεν ξέρω αν θα είναι επί της θητείας του Ηλία του 
Αποστολόπουλου ή αργότερα, ο Τάσος ο Αποστολόπουλος πρέπει να τιμηθεί. 
 Επίσης, πρέπει να τιμηθούν κάποιοι άνθρωποι, όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, όπως ο 
αείμνηστος Γιάννης Ροκόφυλος, ο οποίος συνέβαλε στα μέγιστα, ήταν συνεργάσιμος με όλες τις 
παρατάξεις, ο Νίκος ο Ζαχάρος, ο Δημήτρης ο Λαζαρίδης, ο Πάνος ο Δεμερτζής, ο Κυριάκος ο 
Λινάκης, πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι πρέπει να τιμηθούν κι αυτοί κάποια στιγμή. Ο Νίκος ο 
Ζαχάρος αν δεν κάνω λάθος, τον έχουμε τιμήσει με τις Ημέρες  ... πρόπερσι. Αλλά πρέπει κι 
αυτουνού να δοθεί το όνομά του σε κάποιο κτίριο, σε κάποια, δεν ξέρω, αίθουσα ή οτιδήποτε άλλο 
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Και κλείνοντας θέλω να πω για τον Αντώνη τον Πολύδωρα. Με κάλυψαν πλήρως και ο 
Δήμαρχος και ο Νικήτας και ο Κανάκης και ο Νίκος ο Κουκής, αλλά εγώ πέρα απ' αυτή την περίπτωση 
που ανέφερε ο Νίκος ο Κουκής και τη μαρτυρία του  Νίκου του Ζαχάρου, εγώ θα αναφέρω άλλες 
δύο: πρώτον, του αείμνηστου Παναγιώτη Παπαγιάννη μέσα στην αίθουσα του Δημοτικού 
Συμβουλίου που έπλεξε το εγκώμιο του Αντώνη του Πολύδωρα για τη στάση του επί επταετίας. Και 
δεύτερον και τελευταίο, του σημερινού Αντιπεριφερειάρχη και πρώην Δημάρχου της Αγίας 
Παρασκευής, του Βασίλη του Γιαννακόπουλου, που τότε ήταν στην ΚΝΕ και αυτός και όλη η 
οικογένειά του ήταν στο ΚΚΕ. Αυτοί και μόνον, μπορεί σήμερα να ειναι εν ζωή ο Βασίλης ο 
Γιαννακόπουλος να επιβεβαιώσει αυτά τα οποία λέω και έπλεξε το εγκώμιο του πόσους ανθρώπους ο 
Αντώνης ο Πολύδωρας βοήθησε. Αλλά με τον εξωραϊστικό σύλλογο, όμως εγώ θα πω, ότι ήταν ο 
πρόδρομος της ΔΑΠΑΧΟ, ο οποίος ήταν ο φύλακας άγγελος του Υμηττού, το ανέφερε ο Γιώργος ο 
Πολύδωρας προηγουμένως από το βιογραφικό του και κάτι άλλο το οποίο ίσως σε κάποιους να μην 
αρέσει, είναι αυτός ο οποίος με κάποιους άλλους του Ανω Χολαργού έκαναν τις ενέργειες και 
κτίστηκε η εκκλησία της Αγίας Τριάδος.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θανάση, είσαι ζωντανή εγκυκλοπαίδια για το Δημοτικό Συμβούλιο. Σ' ευχαριστούμε για 
την ιστορική αναδρομή που έκανες.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Θα μπορούσα να πω πολλά, αλλά το Δημοτικό Συμβούλιο δεν 
πρέπει να το επιβαρύνουμε περισσότερο. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Πετράκης. Χρήστο, συγγνώμη, ξέχασα να σε 
αναφέρω πριν, είσαι και Αντιδήμαρχος. Ο κ. Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Για τη συντομία και την οικονομία της συζήτησης, επειδή είμαι και νέος στα δημοτικά 
και σίγουρα θα πω πράγματα που με κάλυψε η ζωντανή ιστορία των Δημοτικών που είναι ο κ. 
Αυγουρόπουλος, δεν θα θελήσω να συνεχίσω παραπάνω και συμφωνώ μαζί του σε πολλά πράγματα. 
Σε μία επόμενη συζήτηση θα καταθέσω και τις γραπτές προτάσεις μου προς τον κ. Δήμαρχο, γιατί 
είναι πολλοί άνθρωποι που θέλουν, που πρέπει να τιμηθούν. Οπως είπαμε και τον κ. Αποστολόπουλο 
και πού να τολμήσω να πώ και τον κ. Στάικο. Ο κ. Στάικος, είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος 
και επειδή έχω ζήσει στα λίγα χρόνια που βρίσκομαι στον Χολαργό το τι έχει προσφέρει, θα ειπωθεί 
ότι τον κ. Στάικο τον γλυκοκοιτάμε κ.λπ., κ.λπ.. Γι' αυτό κλείνω αυτή την απλή τοποθέτηση για την 
οικονομία του χρόνου. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Πετράκη. Και αμέσως μετά βλέπω ότι έχω γράψει τον κ. Καραγιάννη. 
Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν μπαίνω στην ουσία της πρότασης, η οποία ουσιαστικά με καλύπτει σε πολλά 
πράγματα, με κάνα δυο μικρές αλλαγές που θα μπορούσαν να υπήρχαν, αλλά θα διαφωνήσω όμως 
με τον τρόπο που έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα. Και αυτό το πράγμα το 
διαπιστώνουμε, ότι ο τρόπος που ήρθε δεν είναι ο δόκιμος τρόπος, το διαπιστώνουμε από όσα αυτά 
που συζητήθηκαν μέχρι τώρα. Από το να υπερασπιζόμαστε ανθρώπους, από το να λέμε τη γνώμη 
μας για κάποιους άλλους, από το να νομίζουμε ότι θα πρέπει να μπουν και κάποιοι άλλοι στον 
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κατάλογο των ονομάτων κ.λπ.. 
 Εγώ πιστεύω ότι το πιο σημαντικό θα ήταν και δεν υπάρχει καμία μικροπολιτική, κανένας 
μικροπολιτικός, από καμία μικροπολιτική σκοπιά μάλλον δεν το παίρνω, οι προτάσεις αυτές θα 
έπρεπε να είναι κοινές. Δηλαδή, προτάσεις από όλες τις παρατάξεις, για να δώσουμε και σε όλο του 
το μέγεθος τον συμβολισμό και την τιμή που πρέπει να δώσουμε σ' αυτούς τους ανθρώπους τους 
συγκεκριμένους και ίσως πιθανότατα και άλλους.  
 Αυτό θα το έβλεπα κι εγώ όπως και ο Νικήτας ο Κανάκης για παράδειγμα, να υπήρχε αφού 
είχαμε καταλήξει σε κάποιες προτάσεις μέσα από κάποια διαβούλευση όχι μονον των επικεφαλής των 
παρατάξεων, όλου του Δημοτικού Συμβουλίου και σε μία "πανηγυρική", σε παρένθεση, συνέλευση, 
γιατί δεν το αισθάνομαι σαν πανηγυράκι. Εχει την ουσία του το πράγμα. Θα μπορούσε σε μία 
συγκέντρωση που θα υπήρχαν και θα ήταν παρόντες όσοι μπορούν να είναι παρόντες από αυτούς 
τους ανθρώπους που συζητάμε, να δώσουν κάποια, να τοποθετηθούν πάνω στην πορεία τους μέσα 
στο Δήμο, τα προβλήματα που αντιμετώπισαν, διάφορα τέτοια πραγματα, σύντομα, με ένα 
βιογραφικό, γιατί η εμπειρία τους είναι πάρα πολύ πολύτιμη. Αυτό ως προς τη διαδικασία που νομίζω 
ότι θα έπρεπε να ακολουθηθεί και δεν ακολουθείται, γι' αυτό δεν θα συμμετέχω και στην 
ψηφοφορία, έτσι; Οχι ότι διαφωνώ. 
 Από 'κει και πέρα, θέλω να τοποθετηθώ κι εγώ για το πώς ήρθε και γιατί ήρθε ας πούμε το 
όνομα του Αντώνη του Πολύδωρα εδώ. Εγώ, γνωρίζει και ο Γιώργος ο Ρεμούνδος, που νομίζω ήταν 
ατυχής η παρέμβασή του, γνωρίζει πολύ καλά την οικογένειά μου, έτσι; Σας πληροφορώ ότι και ο 
πατέρας μου και η μητέρα μου ήταν φίλοι του Αντώνη του Πολύδωρα. Και πολλές φορές βρεθήκανε 
μαζί σε πράγματα που δεν ήταν θέματα μιας πολιτικής άποψης, ήταν θέματα του Χολαργού. Και 
εκτός αυτού και πολιτικά, και πολιτικά γνωρίζω πολύ καλά το ρόλο που έπαιξε ο Αντώνης ο 
Πολύδωρας και κατά τη διάρκεια της χούντας, που ήταν λάθος που συμμετείχε, αυτό δεν το 
συζητάω, από 'κει και πέρα όμως, δεν μπορεί να κριθεί ένας άνθρωπος με μία απόφαση την οποία 
είχε πάρει πριν από πάρα πολλά χρόνια και η οποία απόφαση όμως δεν τον εμπόδισε να εξυπηρετεί 
τα συμφέροντα των ανθρώπων που ζουν στο Δήμο του και κυρίως να μπορέσει να στηρίξει 
ανθρώπους οι οποίοι είχαν και θέματα, που ήταν αριστεροί. 
 Ενα άλλο πράγμα, αυτό θα το ξέρετε και όλοι, πιθανόν μάλλον θα το ξέρετε, ο Τζίμης ο 
Πανούσης κάποια στιγμή είχε μιλήσει σε μία συνέντευξη τύπου και έλεγε ότι η οικογένεια Πολύδωρα 
και αναφέρομαι συνολικά αυτή τη στιγμή στην οικογένεια Πολύδωρα, ήταν μία οικογένεια πολύ καλή 
και δεν μπορούσε να έχει κάποιο λόγο που να τον κάνει να ασχοληθεί ας πούμε χιουμοριστικά με την 
οικογένεια αυτή κ.λπ.. Θέλω να πω είχε κοινή αναγνώριση απ' όλους τους ανθρώπους όλων των 
παρατάξεων και κυρίως είχε πολύ μεγάλη συμβολή σ' αυτά τα πράγματα που αναφέρατε κι εσείς και 
γίνανε για τον Δήμο. Και στο νταμάρι και σε άλλα πράγματα πολλά.  
 Αυτά ήθελα να πω και νομίζω ότι... Σας είπα δεν θα ψηφίσω διότι νομίζω αφήνονται και 
πράγματα και άνθρωποι έξω πιθανόν, που σαφώς υπάρχει πρόβλημα. Δεν μπορούν όλοι να εχουν και 
μία πλατεία. Σαφώς υπάρχει. Αλλά αυτό που είπε το παράδειγμα ο Νικήτας ο Κανάκης, ο Λοϊζος έζησε 
στο Χολαργό πάρα πολλά χρόνια. Ηταν και γείτονάς μου μάλιστα. Ο άνθρωπος αυτός προσέφερε και 
στην τέχνη. Δεν διαφωνώ με τον κ. Φασιανό. Ναι, δεν έκανα λάθος, τον κύριο Φασιανό, δεν 
διαφωνώ. Σαφώς είναι ένας από τους μεγαλύτερους και λαμπρότερους ζωγράφους που έχουν 
περάσει από τη χώρα μας, παρ' όλα αυτά όμως, πιστεύω ότι και ο Μάνος ο Λοϊζος ήταν ένας από 
τους καλύτερους και λαμπρότερους μελοποιούς, συνθέτες που έχουν περάσει από τη χώρα μας και 
έχουν ζήσει στο Χολαργό για πάρα πάρα πολλά χρόνια. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Καραγιάννη. Είναι αδιαμφισβήτητο αυτό που είπε για τον Μάνο τον 
Λοϊζο και νομίζω ότι κανείς δεν έχει διαφορετική άποψη.  
 Το λόγο έχει η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Εχουν ειπωθεί ήδη πάρα πολλά. Ακαιρη αυτή την εποχή η συζήτηση όταν το μυαλό μας 
πρωτίστως είναι αλλού, λόγω υγειονομικής και οικονομικής κρίσης μιλάω ότι θα έπρεπε να έχουμε 
άλλες προτεραιότητες.  
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 Αλλά μιας και είναι θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο να καταθέσουμε κι εμείς τη σκέψη μας. 
Ονόματα σε οδούς, σε κτίρια, σε πάρκα, σε πλατείες κ.λπ., δεν αφιερώνεις σε ανθρώπους εν ζωή. 
Αυτός είναι ένας γενικός κανόνας και απορώ πώς σας έχει ξεφύγει. Είναι νομίζω ατόπημα. Μέχρι το 
τέλος του βίου του κρίνεται ο καθένας μας και μέχρι τότε αποδεικνύει την προσφορά του. Η πορεία 
είναι σημαντική, αλλά ο επίλογος επισφραγίζει συνήθως τέτοιες κινήσεις. Είναι ένας γενικός κανόνας. 
 Επίσης, δεν δίνεις όνομα π.χ. στο κτίριο του Δημαρχείου, γιατί κανένας δεν θα το πει έτσι. 
Πάντα όλοι θα λένε "πάω στο Δημαρχείο". Οπότε, ουσιαστικά αναιρείς τη σημαντικότητα του 
προσώπου και είναι σαν να το κάνεις για να το κάνεις. Συλλήβδην τελικά δεν τιμάται κανείς.   
 Εχουμε πει ότι προτιμούμε τα ονόματα οδών, διότι -κι ας  μπερδεύονται οι δημότες για λίγο 
καιρό όπως είπατε-, διότι έτσι εμπεδώνεται στη σκέψη των ανθρώπων η προσφορά κάποιου. 
Εμπεδώνεται με την καθημερινή χρήση του ονόματος. Οι μαθητές στα σχολεία κάνουν έρευνες. 
Μαθαίνουν για την τοπική ιστορία, για το ποιος ήταν ο Βιτάλης, ο Βεντούρης κι όλοι αυτοί οι 
άνθρωποι που παίρνουν τα ονόματά τους οι δρόμοι. Και γενικά νομίζω ότι σε όλη τη χώρα οι δρόμοι 
παίρνουν ονόματα ανθρώπων που έχουν προσφέρει. 
 Πιστεύουμε ότι τέτοιες ονοματοδοσίες πρέπει να δίνονται μετά από δημόσια διαβούλευση. Να 
βγαίνουν και να εκφράζουν την τοπική κοινωνία και όχι επιπόλαια και ευκαιριακά από ένα δύο άτομα, 
διότι χάνουν τη σημασία τους και τελικά χάνουν και το στόχο τους. Δεν είναι όλοι ανεξαιρέτως οι 
Δήμαρχοι άξιοι να μνημονεύονται και δεν το λέω αυτό για το Δήμο μας, αλλά σαν να μπήκαν όλοι σε 
ένα τσουβάλι φαντάζει η σημερινή ονοματοδοσία.  
 Ας μιλήσουμε τώρα για κάποιες επιλογές, για να κρίνουμε τον τρόπο σκέψης, γιατί αυτό είναι 
το θέμα εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, δεν έχετε πολύ χρόνο. Δηλαδή μην ξεκινάτε δεύτερο λόγο. Εν συντομία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Εν συντομία, ναι. Για το Δήμαρχο Σκούρτη ανέφερα παραπάνω. Τον αδικεί να μπει το 
όνομά του στο Δημαρχείο μιας και κανένας ποτέ δεν θα τον μνημονεύει. Θα προτείναμε η 25ης 
Μαρτίου που καταλήγει στο Δημαρχείο "Οδό Χαράλαμπου Σκούρτη" ξεκινώντας από το Δημαρχιακό 
κτίριο Παπάγου και ενώνοντας τους δύο Δήμους. Ετσι θα μνημονευόταν καθημερινά το όνομα του 
Δημάρχου αυτού και θα ξέραμε ποια είναι η προσφορά του.  
 Τώρα, στον πρώτο Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού δεν δίνεις το όνομα σε ένα κτίριο που δεν 
θα το επισκεφθεί ποτέ το 90% των δημοτών, γιατί η εισήγησή σας μιλάει για το κτίριο Νεότητας. 
Τώρα, τι άλλαξε στην πορεία, εγώ λέω τι λέει η εισήγηση. Η εισήγηση λέει για ένα κτίριο Νεότητας. 
(διακοπή σύνδεσης) 
 ... ανάμεσα στις δύο Κοινότητες και τις ενώνει σε "Οδό Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη". 
 Η πρότασή σας κατά την γνώμη μας μειώνει τον Δήμαρχο Ξύδη, σαν να πρέπει να βγει μια 
υποχρέωση και ίσως και γι' αυτό προσθέσατε τώρα και κάποια άλλα κτίρια που δεν τα γράφει όμως η 
εισήγηση. 
 Αδικείτε επίσης με την εισήγηση κατάφωρα η προσωπικότητα του Αντώνη Πολύδωρα, γιατί 
όταν γράφετε "διορισμένος Δήμαρχος", όλων το μυαλό πήγε στη χούντα και είναι λογικό. Εσείς το 
γράψατε έτσι. Ηταν ατόπημα για την προσφορά του. Στον Χολαργό δεν αναγνωρίσαμε ποτέ τον 
Αντώνη Πολύδωρα ως Δήμαρχο. Δεν ήταν αυτή η προσφορά που αναγνωρίσαμε, έτσι; Και δεν 
αφορά στο πρόσωπό του, που ξέρουμε την ανιδιοτελή προσφορά του ότι ήταν τεράστια. Ενας βαθιά 
αλληλέγγυος άνθρωπος, τα είπατε όλοι και συμφωνώ απολύτως για την προσωπικότητα αυτού του 
ανθρώπου. Τον τιμούμε, τον σεβόμαστε ως άτομο αλλά αν είναι να το ρίξετε ότι τον τιμούμε ως 
Αντιδήμαρχο όπως λέει η εισήγηση, έχουμε πολλούς ακόμα. Τη Μάρω τη Ζόμπολα, ο Πάνος ο 
Δεμερτζής έφτιαξε τα Δημοτικά Ιατρεία, η Ζόμπολα έφτιαξε το Πνευματικό Κέντρο, έχουμε πολλούς 
Αντιδημάρχους που πρόσφεραν έργο.  
 Τώρα, σε ένα άλλο μικρό σημείο διαφωνίας που δεν ειπώθηκε πάρα πολύ. Δεν 
καταλαβαίνουμε με ποια διαβούλευση να τιμήσουμε τον Φασιανό. Σπουδαίος συντοπίτης μας 
ζωγράφος, εν ζωή κι αυτός, εν ζωή είναι και ο Κώστας Σπυριούνης με μια απίστευτη προσφορά στο 
Πνευματικό Κέντρο. Ποιο ακριβώς ήταν το κριτήριο επιλογής; Εχουμε τεράστια ονόματα σε 
προσφορά στο Δήμο και σε ολόκληρη τη χώρα σε καλλιτεχνικό επίπεδο. Να σας θυμίσουμε, 
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ειπώθηκε ότι είχαμε προτείνει εμείς να μετονομαστεί η οδός Κλειούς, πολύ συγκεριμένη πρόταση, 
όπου ήταν το στούντιο του Μάνου Λοϊζου, αλλά είχε απορριφθεί αυτή η πρόταση κάποτε. Με ποια 
κριτήρια και τότε; Δεν είδα να ...... τελικά τα κριτήρια. Ενας καλλιτέχνης με ιστορικής σημασίας έργο 
για τη χώρα. Η Αλκαίου, η Μαρία Αλκαίου έμενε εδώ, ο Μόσχος, που έχουν φύγει από τη ζωή. Δεν 
καταλαβαίνουμε λοιπόν γιατί δεν έρχονται σε τοπική διαβούλευση και ποια είναι τα κριτήριά σας.  
 Επίσης, είχαμε προτείνει την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου να ονομαστεί σε αίθουσα 
Παπαγιάννη, το θυμάστε αυτό όταν χάσαμε τον άνθρωπο. Γιατί μιλάμε για το ναό της δική μας 
τοπικής δημοκρατίας και έναν άνθρωπο που αναγνωρίστηκε από όλο τον κόσμο της Τοπικης 
Αυτοδιοίκησης ως ένας πρύτανης και ιχνηλάτης αυτής. Κι επειδή τον έπαψε ένας ακόμη λόγος να 
τιμήσουμε το όνομά του με ιδιαίτερο τρόπο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, συντομεύετε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, να έχει λογική σκέψη και συγκρότηση η απόφασή μας για τέτοια θέματα. 
 Εν κατακλείδι, λοιπόν, και πέρα από τη διαφωνία μας ως προς την προχειρότητα, το άκαιρο 
ηθικά για εν ζωή ανθρώπους και το άκαιρο λόγω ιδιαίτερης χρονικής συγκυρίας με την υγειονομική 
και οικονομική κρίση, θα απέχουμε κι εμείς της ψηφοφορίας. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο αν γίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ξαφνιαζόμουν εάν η εισήγηση της κας Σιώτου συμφωνούσε με τη δική μου 
εισήγηση και την εισήγηση της δικής μας παράταξης, γιατί έχει αποδείξει ότι διαφωνεί ακόμα και σε 
πράγματα που και η ίδια πιστεύει. 
 Ακούσαμε λοιπόν, έτσι, πολύ ωραία να λέει ότι κακώς δίνονται ονόματα σε ανθρώπους που 
είναι εν ζωή. Αρα, πιστεύω ότι η μισή Ελλάδα που έχει θέατρα "Μίκης Θεοδωράκης" κακώς τα 
δώσαμε. Ε, κα Σιώτου, θα συμφωνήσετε μαζί μου. Ολοι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι Δήμοι που 
δώσανε το όνομα του Μίκη Θεοδωράκη ενώ εν ζωή σε όλα τα αμφιθέατρα σχεδόν της Ελλάδας, 
κακώς έχουν δοθεί για εσάς.  
 Μετά ακούσαμε για μία πρόταση λέει για τον Μάνο Λοϊζο, δεν κατάλαβα ποιανού είναι η 
πρόταση. Είναι του συλλόγου περιβαλλοντικού του Χολαργού; Δεν έχω καταλάβει ποιανού είναι η 
πρόταση γιατί είναι πολύ παλιά και τότε ήμουν νέος δημοτικός σύμβουλος και δεν θυμαμαι καλά. Αν 
θέλετε κάποια στιγμή να μας την θυμίσετε, έτσι; γραπτώς, να ξέρουμε και ποιος κατέθεσε την 
πρόταση τελικά.  
 Αντί να δεχθείτε ότι κάνουμε πολύ σωστές προτάσεις και ειλικρινά τιμούμε τον Δήμαρχο 
Χολαργού Χαράλαμπο Σκούρτη με το κυριότερο και το ωραιότερο Δημαρχείο που υπάρχει αν θέλετε 
στην Αττική, το οποίο είναι ένα δικό του δημιούργημα, φυσικά δεν θα αλλάξει όνομα το Δημαρχείο. 
Θα αλλάξει όμως το κτίριο. Θα μπει μια ωραιότατη ταμπέλα απέξω και όλοι θα λένε πάω στο κτίριο 
του Χαράλαμπου Σκούρτη. Ολοι θα λένε πάω στο Αθλητικό Κέντρο του Βασίλη Ξύδη. Μην μειώνετε 
με τον τρόπο σας όλα αυτά τα οποία σκεφτήκαμε εμείς και δυστυχώς δεν σκεφθήκατε εσείς, γιατί 
πιστέψτε μας ότι ό,τι και να κάνουμε εσείς πάντα θα είστε αντίθετη. Το έχετε αποδείξει με τις 
πράξεις σας. Ακόμα και σε πράγματα που παλιά τα πιστεύατε, επειδή τα λέμε εμείς, εσείς γυρνάτε 
στροφή και τα λέτε διαφορετικά σήμερα. 
 Λοιπόν, η κα Σιώτου κατέθεσε τις σκέψεις της, τις ιδέες της, έχουμε μια διαφωνία σ' αυτό. 
Σαφώς. Δεν είμαστε όλοι ίδιοι, κα Σιώτου. Διαφέρουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, ευχαριστώ. Και θέλω κι εγώ να πάρω το λόγο εδώ και να πω ότι σήμερα 
έγινε μία πρωτοβουλία από τη Δημοτική Αρχή, αλλά δεν πρέπει να ξεφεύγουμε από κάποια 
πράγματα. Δεν μπορούμε να λέμε ότι ο δρόμος που συμβολίζει την εθνική παλιγγενεσία, τη 
μεγαλύτερη ημέρα του ελληνισμού, την 25η Μαρτίου, θα πάρει το όνομα ενός Δημάρχου. Οσο και να 
αγαπάμε και να τιμούμε τον κάθε Δήμαρχο η 25ης Μαρτίου είναι υπεράνω όλων. Ούτε η οδός 
Εθνικής Αμύνης μπορεί να πάρει το όνομα κάποιου Δημάρχου. Ειδικά εγώ που με τον Δήμαρχο Ξύδη 
προσωπικά τον θεωρώ τον ρέκορντ μαν της περιοχής μας, θεωρώ τον άνθρωπο που άλλαξε τον 
Παπάγο, έφερε πολύ καλά στοιχεία και στον Χολαργό όσο υπήρξε Δήμαρχος, είναι ο μακροβιότερος 
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Δήμαρχος, τον τιμώ και δίπλα του έμαθα πάρα πολλά πράγματα, αλλά σε καμία περίπτωση δρόμοι με 
τέτοιες ονομασίες δεν μπορούν να αλλάξουν το όνομά τους. Είμαι κατηγορηματικά αντίθετος και 
πιστεύω ότι ποτέ το Δημοτικό Συμβούλιο δεν θα έκανε τέτοιο ατόπημα. Οχι μόνο για Δημάρχους, για 
συνθέτες και για πράγματα. 
 Η περιοχή μας έχει σχεδιαστεί με συγκεκριμένη φυσιογνωμία, οι Εννιά Μούσες κοσμήσαν  
τους δρόμους του Χολαργού, η Καλλιόπης που ήταν και το πατρικό μου εμένα από τη δεκαετία του 
'50 έγινε κάποτε Ελευθερίου Βενιζέλου, εντάξει ο Βενιζέλος ήταν και μια ξεχωριστή προσωπικότητα 
ίσως θα έλεγε κάποιος, αλλά οι δρόμοι δεν πρέπει να αλλάζουν τα ονόματα που έχουν και ειδικά όταν 
συμβολίζουν γεγονότα που είναι σταθμοί και θεμέλιοι λίθοι για τον ελληνισμό. Και εκτιμώ πολύ την 
κα Σιώτου αλλά δεν μπορώ να δεχθώ τέτοιου είδους προτάσεις.  
 Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εγώ θέλω μία διευκρίνιση από αυτά που άκουσα από τον Δήμαρχο γιατί αν 
αναφερόταν σε όλους στην αντιπολίτευση ή σε συγκεκριμένα μέλη  της αντιπολιτεύσεως. Δεν νομίζω 
ότι σαν παράταξη ήμασταν κατά σε πολλά θέματα. Θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα θέμα το οποίο να 
τιμηθούν, σωστά να τιμηθούν με τον σωστό  τρόπο. Και νομίζω ότι, θέλω να πιστεύω ότι δεν 
αναφερόταν σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους αλλά σε συγκεκριμένους ότι είναι πάντα 
αντίθετοι στις εισηγήσεις της Δημοτικής Αρχής. Αυτό ήθελα να πω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, επειδή δεν άκουσα καλά κ. Πρόεδρε, σε μένα αναφέρθηκε ο κ. Τούτουζας; 
Γιατί φυσικά το έλεγα για την κα Σιώτου και την κα Χαμηλοθώρη. Είναι ξεκάθαρο νομίζω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το πολυκατάλαβα κι εγώ πώς το είπε ο κ. Τούτουζας. Κι εγώ αυτό κατάλαβα που 
είπατε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ευχαριστώ, καλύφθηκα γιατί δεν είχα καλυφθεί πριν. Νόμιζα ότι αναφερόσασταν σε 
όλη την αντιπολίτευση. Γι' αυτό ήθελα μια διευκρίνιση. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, δυο τρία πραγματάκια θέλω να πω εγώ.  
 Καταρχήν, Δήμαρχε, τη συναίνεση εσείς πρέπει να την επιδιώξετε. Εμείς δεν θα βλέπουμε μια 
εισήγηση και μια πρόταση δική σας και θα σας παίρνουμε τηλέφωνο να σας πούμε. Τη συναίνεση 
εσείς πρέπει να την επιδιώξετε να την έχετε. Και αυτό πρέπει να το καταλάβατε. Δεν μπορείτε να μας 
λέτε κάθε φορά ότι γιατί δεν μας φέρνετε προτάσεις και γιατί δεν έρχεστε να μας πείτε και γιατί δεν 
με παίρνετε τηλέφωνο. Αυτό είναι το ένα, το οποίο όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση φέρετε μία 
τεράστια ευθύνη. Και θα την έχετε αυτή την ευθύνη να σας ακολουθεί πάντα. Αυτά τα θέματα 
πρέπει να παίρνονται ομόφωνα. Βλέπετε τις αντιδράσεις που υπάρχουν και θα πάει ένα θέμα κατά 
πλειοψηφία να τιμηθούν εννέα σπουδαίοι άνθρωποι. Αυτή η ευθύνη θα έχει ονοματεπώνυμο, θα 
γράφει Ηλίας Αποστολόπουλος αυτή η συγκεκριμένη απόφαση. Δυστυχώς. 
 Την πρόταση για τον Μάνο Λοϊζο την έφερε ο σύλλογος Εν Δράσει επί δημαρχίας Νικολάου, 
δεν θυμάμαι τη χρονιά, δεν ξέρω αν ήσασταν και δημοτικός σύμβουλος. Προφανώς και υπάρχει μια 
συνέχεια ατόμων που δραστηριοποιούνται μέσα στο χώρο και προφανώς η ομάδα μας ήταν και μέλη 
του Εν Δράσει και είμαστε και τώρα παρόντες στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Δεν μπορείτε λοιπόν κάθε φορά που εμείς θα διατυπώνουμε μια διαφορετική άποψη να 
μιλάτε για μικροπολιτική, την ίδια ώρα που λέτε ότι εσείς έχετε μια άλλη άποψη, την οποία εμείς 
πρέπει να την σεβαστούμε. Ακούστε τα λόγια σας. Δηλαδή, η δική μας άποψη είναι πάντα 
μικροπολιτική, τη δική σας εμείς πρέπει να την σεβόμαστε.  
 Κατά τα λοιπά και επί της ουσίας του θέματος, θέλω να πω ότι επιβεβαιώνω απόλυτα όλα τα 
ιστορικά γεγονότα κυρίως για το πρόσωπο του Αντώνη του Πολύδωρα που ανέφερε ο κ. 
Αυγουρόπουλος. Θέλω να καταθέσω και τον προσωπικό μου σεβασμό για τον άνθρωπο Αντώνη 
Πολύδωρα. Εννοείται ότι ταυτίζομαι απόλυτα με την κα Σιώτου στην τοποθέτησή της και εννοείται 
βεβαίως ότι θα απέχω κι εγώ της ψηφοφορίας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται να έχω το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, επειδή συνήθως θυμάμαι σωστά κα Χαμηλοθώρη, θα σας πω ότι τότε 
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που καταθέσατε την πρόταση δεν υπήρχε σύλλογος Εν Δράσει. Μάλλον είχε ένα άλλο όνομα ο 
σύλλογός σας, αυτός που είχε ιδρύσει ο κ. Καραμπάσης, περιβαλλοντικός σύλλογος; Εσείς ξέρετε 
πώς τον λέγατε. Ψάξτε να δείτε, το Εν Δράσει ήταν μετά, προεκλογικό, το κάνατε λίγο πριν τις 
εκλογές για να δώσετε μία οντότητα και εσείς η παράταξη αυτή, η ανεξάρτητη, η οργανωτική, που 
διαβουλεύεται, που κάνει όλα αυτά τα οποία φαντάζεστε ότι κάνετε βέβαια, γιατί δεν τα κάνετε, 
όπου διαγράφετε ανθρώπους μέσα από τις παρατάξεις σας χωρίς να τους ενημερώσετε και απλά 
τους κόβετε από το mail list, έχετε κάνει πολλά. Θα τα λέμε στην πορεία όμως, θα έχουμε καιρό να 
τα πούμε. Εσείς καταθέσατε την πρόταση όταν εγώ ήμουν δημοτικός σύμβουλος, γι' αυτό τη 
θυμάμαι κιόλας, ήμουνα μαζί με τον Δήμαρχο Νικολάου στο Δημοτικό Συμβούλιο, ψάξτε να δείτε, 
σας λέω δεν ήταν Εν Δράσει, λεγόταν κάπως αλλιώς ο σύλλογός σας τότε. Αλλά δεν έχει σημασία, 
σημασία έχει η πρόταση την οποία καταθέσατε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παίζει μεγάλο ρόλο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εντάξει, ψάξτε να το δείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παίζει μεγάλο ρόλο το όνομα που με διορθώνετε τώρα. Παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. 
Συγγνώμη που διακόπτω, συγγνώμη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ψάξτε να το βρείτε λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, μην διακόπτετε τον Δήμαρχο, όπως κι αυτός δεν θέλετε να σας 
διακόψει όταν μιλάτε. Θα σας δώσω δευτερολογία.  
 Δήμαρχε, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ λέω ότι συνήθως θυμάμαι καλά και δεν κάνω λάθος. Αλλά εδώ είμαι να με 
διαψεύσει η κα Χαμηλοθώρη και να μου καταθέσει την πρόταση που έκανε τότε, για να μην ψάξω 
εγώ το Δημοτικό Συμβούλιο και να ψάξω να βρω τα αρχεία και να βάλω την υπάλληλο να κατεβαίνει 
σε υπόγεια. Θα την βρει αυτή το χαρτί και θα με διαψεύσει. Αλλά, σας λέω μπορεί να κάνω και 
λάθος, δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία. Σημασία έχει ότι ακόμη, κα Χαμηλοθώρη, περιμένω την 
ανοιχτή πρόσκληση που σας έχω κάνει να έρθετε να μιλήσουμε για το ανοιχτό σχολείο. Το έχετε 
ξεχάσει; Δεν θυμάστε ότι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο σας είπα ότι σας περιμένω στο γραφείο μου 
όποτε, να έρθετε να συζητήσουμε για το ανοιχτό σχολείο; Να δούμε τι δεν έχουμε καταλάβει και 
γιατί δεν το εφαρμόζουμε; Γιατί εγώ πιστεύω ότι το εφαρμόζουμε το Ανοιχτό Σχολείο. Φυσικά όχι 
τώρα μέσω κορωνοϊού, έτσι;  
 Μάλιστα, τότε ο κ. Κανάκης είπε, ωπ, κάνω άνοιγμα και τέτοια, τα θυμάστε, σίγουρα θα τα 
θυμηθείτε εάν τα έχετε ξεχάσει. Αρα, εγώ ήδη σας έχω κάνει ανοιχτή πρόταση και περιμένω να 
έρθετε. Κάποια στιγμή θέλω να πιστεύω ότι θα έρθετε στο γραφείο μου να το συζητήσουμε το θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δευτερολογία έχει ζητήσει η κα Βεντουζά, ο κ. Ζήκας, ποιος άλλος αγαπητός 
συνάδελφος θέλει δευτερολογία;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πρωτολογία, κ. Πρόεδρε. Ρεμούνδος.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θέλω επί προσωπικού, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, επί προσωπικού δίνω στην κα Χαμηλοθώρη, συγγνώμη κ. Ρεμούνδο, συγγνώμη, 
ξεχάστηκα εγώ, έχετε δίκιο. 
 κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να πω ότι ο Δήμαρχος προφανώς αστειεύεται. Σε ένα τόσο σοβαρό θέμα 
που μιλάμε για εννέα ανθρώπους του προαστίου μας εξέχοντες, ο Δήμαρχος κάθεται να με διορθώνει 
για το όνομα του συλλόγου ο οποίος κατέθεσε την πρόταση. Νομίζω οτι είναι αστεία πράγματα και, 
Δήμαρχε, νομίζω ότι κατεβάζεις πάρα πολύ το επίπεδο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορώ να φτάσω στο δικό σας επίπεδο, κα Χαμηλοθώρη, η αλήθεια είναι αυτή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ο κ. Ρεμούνδος το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα από την πλευρά της παράταξής μας.  
 Πάντα και το λέμε αυτό διαχρονικά, σεβόμαστε ... τους πολιτικούς αντιπάλους, τις παρατάξεις 
που διαφωνούμε σε σημαντικότερα ή λιγότερο σημαντικά θέματα. Γι' αυτό δεν θα είχαμε κανένα 
πρόβλημα να υποστηρίξουμε ή σε κάποιες περιπτώσεις προσώπων που θεωρούσαμε ότι ενδεχομένως 
επειδή είναι εν ζωή, επειδή ακόμα δεν χρειάζεται, να ψηφίζαμε λευκό. Ομως, δεν θα τοποθετηθώ σε 
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σχέση με τα επιμέρους, τις ανεπάρκειες της πρότασης αυτής. Είναι πάρα πολλά που θα μπορούσαν 
να είχαν ληφθεί υπόψη.  
 Το κύριο που θεωρώ είναι και το ξαναλέω, το είπα και στην ερώτησή μου, δεν ειναι 
προσωπικό, είναι πώς η τοπική αυτοδιοίκηση, ο Δήμος συλλογικά θέτει μνήμη στην ουσία, χαράζει 
μνήμη, αποφασίζει να χαράξει μνήμη με μια επιλογή τίμησης ενός προσώπου που, και θα πω μετά, 
αντικατέστησε ως διορισμένος από τη χούντα ..... αντικειμενικά έναν Δήμαρχο που επίσης τιμάτε, 
τον Παπαγιάννη, ο οποίος παύθηκε από τη χούντα και ως τοπική αυτοδιοίκηση, που αυτό είναι το 
χειρότερο που μπορεί να υποστεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, ο Σαλίγκαρος αντικατέστησε τον Παπαγιάννη. Οχι ο Πολύδωρας, ο 
Σαλίγκαρος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αργότερα, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ο Σαλίγκαρος ήταν πρώτος και μετά ήταν ο Πολύδωρας.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εντάξει, ναι. Δεν έχει... στη σειρά δεν αλλάζει κάτι. Το ίδιο ισχύει και για τον 
Σαλίγκαρο για μας, έτσι; Και το λέμε γιατί θεωρούμε και αφήστε μας εμάς αυτή την ευαισθησία 
αυτής της μνήμης να θέλουμε να κρατηθεί στη θέση που πρέπει να υπάρχει, γιατί κόσμος έχυσε το 
αίμα του, βασανίστηκε απ' αυτή τη δικτατορία, εφτά χρόνια περάσαμε, την ανεχτήκαμε δια της βίας 
ο λαός και με τέτοιες δυστυχώς υποταγές, πρακτικές κι εμείς το θεωρούμε αυτό ανεπίτρεπτο. Και 
είναι άσχημο να το πω έτσι, έστω σε επίπεδο μνήμης εμείς να υπερασπιζόμαστε την αστική 
δημοκρατία, και θα το κάνουμε πάντα γιατί έχει και κατακτάμε δικαιώματα σ' αυτήν, παρότι 
θεωρούμε ότι υπάρχει ακόμα πιο ανώτερη δημοκρατία απ' αυτήν. Δεν θα επεκταθώ σ' αυτό. 
 Παράλληλα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Σοβιετική Δημοκρατία;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θέλετε να επεκταθώ; Δεν είναι της ώρας, για να τελειώνουμε. Από την άλλη, 
γνωρίζουμε όλοι και το γνωρίζει ... για τον άνθρωπο Δήμαρχο Πολύδωρα, για το πώς, δεν ήταν ο 
βασανιστής της χούντας να το πω έτσι, ήταν ο άνθρωπος που κακώς, λαθεμένα, το παραδέχθηκε και 
ο ίδιος, μιλάγαμε γιατί είχα την τύχη κι εγώ από πολύ νωρίς να εμπλακώ με την τοπική αυτοδιοίκηση 
στο Δήμο και γνωρίζω ότι βοήθησε, έκρυψε αριστερές οικογένειες, βοήθησε, είναι αληθή όλα αυτά. 
Αλλά για μας υπάρχει κάποια ιεράρχηση και προφανώς ως άνθρωπος εκτιμάται συνολικά, αλλά για 
μας το ότι ... με ό,τι και ό,τι μπορούσε να σώσει ας το πούμε έτσι, στη χούντα, είναι κάτι το οποίο 
δεν μπορούμε να το δεχθούμε.  
 Τώρα, όλα τα υπόλοιπα είναι υπό συζήτηση. Με αυτή την έννοια... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε σαφής, κ. Ρεμούνδο, ευχαριστώ για την τοποθέτησή σας.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: ... και γενικά η πρόταση, εμείς θα απέχουμε από την ψηφοφορία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Το είπατε και στην αρχή. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και περνάω σε 
δευτερολογίες. Ετοιμαστείτε όσοι θέλετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την ιστορία, τον Δήμαρχο Παπαγιάννη τον αντικατέστησε ο Παναγιώτης Ζέρβας, 
μετά ο Νικόλαος Σαλίγκαρος για 3 ή 4 χρόνια, λέει από το 1967 έως το 1970, μετά ο Δημοσθένης 
Παναγιωτόπουλος το '70-'71 και μετά ο Αντώνης Πολύδωρας '71-'74, έτσι; Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, δευτερολογίες. Εχει ζητήσει ο κ. Ζήκας, η κα Βεντουζά. Θέλει κάποιος 
άλλος; Ο κ. Κανάκης, βεβαίως, προηγείται. Αλλος; Σιώτου. Ο κ. Τούτουζας θέλει; Οχι.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, όχι, δεν θέλω. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιος; Ο Γιώργος ο Πολύδωρας θέλει. Ωραία, εντάξει. Το λόγο έχει ο κ. 
Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, πάρα πολύ σύντομα. Νομίζω, επειδή έγινε αναφορά καταρχήν σε μικροπολιτική. 
Καταρχήν υπήρχε μία αναφορά, λέει άλλα ο Δημήτρης ο Τούτουζας και άλλα εγώ, που είναι 
συγκρουόμενα. Μα, δεν ταυτιζόμαστε, φίλοι είμαστε, παρέα κάνουμε. Δεν ταυτιζόμαστε ούτε 
πολιτικά ούτε το τι λέμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ένα. Δεύτερον, έγινε αναφορά, τουλάχιστον όσον 
αφορά εμένα και είμαι πολύ ευαίσθητος σ' αυτό, σε θέματα μικροπολιτικής. Μακριά από εμένα η 
μικροπολιτική και νομίζω ότι το έχω αποδείξει όλο αυτό τον καιρό.  
 Τρίτον, ο Δήμαρχος έκανε ένα μικρό ατόπημα, είμαι σίγουρος εν τη ρύμη του λόγου του, 
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απλά θα ήθελα να το διορθώσει. Είπε για τον Παναγιώτη τον Παπαγιάννη ότι, εντάξει, έμεινε έστω 
λίγες μέρες. Δεν έμεινε γιατί το επέλεξε, έμεινε γιατί καθαιρέθηκε. 
 Τέταρτον, αναφέρθηκε ότι εντάξει, τώρα τι θέλετε, να μην το κάνουμε τώρα και να το 
κάνουμε λίγο πριν τις εκλογές; Μα, ανάμεσα στο τώρα και τις εκλογές, δεν θα κρατήσει η πανδημία 
τρία χρόνια. Εχετε καιρό. Θα μπορούσε να γίνει κάποια άλλη στιγμή λίγο παραπέρα, η πανδημία, 
δόξα τω Θεώ, απ' ό,τι φαίνεται θα μπορέσουμε να τελειώσουμε μέσα στο καλοκαίρι και να το κάναμε 
τότε.  Κοιτάξτε, και ξαναναφέρομαι λίγο στο θέμα - είπε επίσης, συγγνώμη γι' αυτό, το ξέχασα. 
Υπήρχε, αναφέρθηκε σε φιέστες και γιορτούλες. Μία ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 
δεν είναι φιέστα. Είναι ακριβώς αυτό που λέει και είναι αν θέλετε και μια κορυφαία συμβολική πράξη. 
Η πολιτική έχει συμβολισμούς, ας το καταλάβουμε. Αλλά ακόμα κι αυτό το "φιέστα", το οποίο 
ειπώθηκε, έτσι, πολύ υποτιμητικά, το οποίο με συγχωρείτε, ο Δήμος και η Δημοτική Αρχή κάνει 
φιέστες. Αλλά ακόμα κι έτσι να είναι, δεν πειράζει, γιατί η πόλη είναι πάνω απ' όλους μας και η 
Ιστορία της πόλης μας προσπερνάει όλους εμάς. Και χάνουμε μια μοναδική στιγμή, στην οποία σε 
ανθρώπους που είναι στο βίο της πολιτικής τους καριέρας, ξαναλέω, εύχομαι να ζήσουν οι άνθρωποι 
για πάρα πάρα πολλά χρόνια και να είναι γεροί και δυνατοί, θα τους δίναμε τη δυνατότητα να 
εμφανιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο το υπηρέτησαν όλοι, ο καθένας από τη δική του την 
πλευρά με έναν σπουδαίο τρόπο. Θυμηθείτε, όταν έγινε η ανακήρυξη της Εθνικής Αντίστασης, η 
κορυφαία πράξη στο Κοινοβούλιο ήταν όταν εμφανίστηκαν μαζί ο Μάρκος ο Βαφειάδης και ο 
στρατηγός Τσακαλώτος. Φανταστείτε τι συμφιλίωση για την Ιστορία της πόλης ήταν να τιμάται μαζί 
ο καθαιρεθείς Δήμαρχος από την δικτατορία, από τη χούντα και ένας άνθρωπος ο οποίος αναγνώρισε 
ο ίδιος το σφάλμα του και αυτή η αναγνώριση του σφάλματός του είναι αν θέλετε το μεγαλύτερο 
παράσημό του. 
 Και τέλος και ξαναεπιμένω λίγο στο θέμα του Αντώνη του Πολύδωρα, γιατί δεν είναι 
προσωπική στάση, δεν είναι γιατί τον θεωρώ φίλο μου ή τον θεωρώ έναν καλό άνθρωπο και αυτό 
λέγεται μάλιστα και με έναν υποτιμητικό τρόπο, οφείλουμε να τιμούμε καταρχήν τους καλούς 
ανθρώπους στην πόλη, οφείλουμε να δίνουμε παραδείγματα ανθρώπων που την καλοσύνη την 
έκαναν πολιτική δράση. Αλλά είναι βαθιά πολιτική. Οι τοπικές δημοκρατίες όταν θέλουν, γιατί η 
τοπική αυτοδιοίκηση είναι μια τοπική δημοκρατία, να στέλνουν ένα μήνυμα συμφιλίωσης ιδίως σε 
δύσκολους καιρούς, θα πρέπει πρώτα απ' όλα να μπορούν να συγχωρούν και να δείχνουν ότι τιμούν 
τη δράση. Εγώ ξαναλέω και επιμένω σ' αυτό, ειδικά για τον Αντώνη τον Πολύδωρα, δεν τον τιμώ ως 
Αντιδήμαρχο, υπήρχαν σημαντικοί άνθρωποι και θα υπάρχουν κι άλλοι και θα υπάρχουν κι άλλοι και 
ζωή να 'χουμε και να είμαστε γεροί να τιμήσουμε όταν θα αποσυρθεί και τον Θανάση τον 
Αυγουρόπουλο, σωστά ειπώθηκε για τον Τάσο τον Αποστολόπουλο. Αντιλαμβάνομαι και τιμά τον 
Δήμαρχο ότι δεν ήθελε να το φέρει τώρα η ευαισθησία του, αλλά είναι ένας σημαντικός άνθρωπος 
που έπαιξε έναν πάρα πολύ θετικό ρόλο και μάλλον αδικήθηκε και από τα γεγονότα, έτσι;  
 Ξαναλέω όμως ότι το πιο σημαντικό είναι ότι τιμούμε ανθρώπους που με τη διαδρομή τους 
έδειξαν ότι είναι κομμάτι της ιστορίας αυτής της πόλης. Και ξαναλέω και γι' αυτό θα απέχω, γιατί 
ακριβώς θα ήθελα αυτούς τους ανθρώπους και κάντε το, διορθώστε το λάθος σας και ας είναι και 
φιέστα και ας είναι και προεκλογική φιέστα, δεν έχει καμία απολύτως σημασία, δώστε το δικαίωμα σε 
ανθρώπους που έχουν μια ιδιαίτερη παρουσία να εμφανιστούν στο Δημοτικό Συμβούλιο και να έχουν 
τουλάχιστον την τελευταία τους παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρουσία του κόσμου, ώστε να 
τους τιμήσουμε όλοι μαζί όπως τους αξίζει.  
 Και τελειώνω λέγοντας ότι, κοιτάξτε, η συναίνεση δεν είναι α λα καρτ. Η συναίνεση δεν είναι 
ή συμφωνείτε μαζί μας ή είσαστε απέναντι. Στη συναίνεση κάνει κανένας βήματα μπροστά και 
βήματα πίσω αν θέλει να την βρει, αλλιώς μένει στα λόγια και βεβαίως πάλι ξαναλέω και τελειώνω μ' 
αυτό, η πόλη και η ιστορία της μας προσπερνάει όλους.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Κανάκη. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να αναφερθώ στην φράση του Δημάρχου που μάλλον έτσι 
πρόχειρα είπε ότι ο Παναγιώτης ο Παπαγιάννης ήταν για μερικές μέρες Δήμαρχος. Δεν είναι γι' αυτό 
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που πρέπει να τιμήσουμε τον Παναγιώτη τον Παπαγιάννη. Το είπε ο ίδιος αρχικά. Είναι το τεράστιο 
έργο του Παναγιώτη του Παπαγιάννη στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Είναι και ήταν μάλλον, 
πρωτοπορία  στο χώρο της Αυτοδιοίκησης. Αυτό είναι που πρέπει να τιμήσουμε και όχι η θέση των 
μερικών ημερών Δημάρχου, που σημαντικό γεγονός ότι παύθηκε από την δικτατορία και σίγουρα εάν 
είχε παραμείνει Δήμαρχος το έργο που θα είχε επιτελέσει στην πόλη θα ήταν πολύ μεγαλύτερο και 
δεν το ξέρουμε και δεν μπορούμε να το προσδιορίσουμε αυτή τη στιγμή. Αλλά αυτό που υπάρχει και 
είναι δεδομένο είναι το έργο του στην Αυτοδιοίκηση συνολικά. Αυτό θα πρέπει να τιμήσουμε και το 
πλατειάκι, γιατί πραγματικά είναι πλατειάκι και τη στιγμή που υπάρχει εκεί ένα άγαλμα για να τιμηθεί 
μια άλλη προσωπικότητα, δεν αρμόζει θεωρώ για τον Παναγιώτη Παπαγιάννη.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο αν γίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να τελειώσουμε τώρα τη συζήτηση τη συγκεκριμένη, γιατί είναι λάθος να αδικούν 
τις εκφράσεις μου, γιατί εγώ ακριβώς κ. Ζήκα απάντησα στη δική σας μείωση που το ονομάζετε 
πλατειάκι. Ακριβώς λοιπόν απάντησα, όταν εσείς μειώνετε από μόνος σας λέτε ότι δίνουμε ένα 
πλατειάκι στον Παπαγιάννη, σας λέω, ναι, αλλά ο Παπαγιάννης ήταν 30 ημέρες, σαφώς είναι ο 
Δήμαρχος που τον καθαίρεσε η χούντα, αλλά δεν ήταν και ένας Δήμαρχος ο οποίος είχε εκλεγεί από 
το λαό με ψήφο. Μην το ξεχνάμε και αυτό σας παρακαλώ. Ηταν ένας Δήμαρχος που πέθανε ο 
Βιτάλης και τον ψήφισε η ομάδα των 15 ήταν τότε; 10; 12 δημοτικοί σύμβουλοι, έτσι; Παρ' όλα αυτά 
το έργο του είναι αξιόλογο, το έργο του το αναγνωρίζουμε και γι' αυτό το λόγο προτείνουμε την 
συγκεκριμένη πλατεία που θα περνάει όλος σχεδόν ο Χολαργός, είναι ένα κεντρικότατο σημείο που 
το κάνουμε.  
 Λοιπόν, μην προσπαθείτε να μειώσετε τα λόγια μου, ο οποίος περιγράφω ακριβώς την 
πραγματικότητα. Εγώ λέω την αλήθεια. Σας περιγράφω τα γεγονότα όπως ακριβώς έχουν. Εσείς 
είστε αυτός που είπατε ότι τον μειώνουμε δίνοντάς του ένα πλατειάκι. Δίνουμε ένα πλατειάκι στον 
Παπαγιάννη, όταν δεν έχουμε δώσει σε κανέναν άλλον Δήμαρχο πλατεία εμείς και τον μειώνουμε 
δηλαδή; Δεν το δέχομαι. 
 Και, κ. Κανάκη, εγώ δεν είπα, εγώ είπα ότι θα κάνουμε εκδήλωση και θα τιμήσουμε όλους 
αυτούς τους ανθρώπους. Το είπα και μίλησα και για σας και για τον κ. Τούτουζα ότι έχετε αποδείξει 
ότι δεν κάνετε μικροπολιτική. Θεωρώ όμως ότι το συγκεκριμένο θέμα θα έπρεπε να το ξεπεράσετε. 
Θα έπρεπε να δεχθείτε ότι ακριβώς όπως το είπατε πολύ σωστά, όλα αυτά τα μεγαθήρια τα οποία 
αναφέρουμε, γιατί πρόκειται για τεράστιους ανθρώπους, μας ξεπερνάνε εμάς. Μας ξεπερνάνε, είναι 
τεράστιο το μέγεθος όλων αυτών των ανθρώπων που προσφέρανε και τεράστιο το έργο το οποίο 
αφήσανε στην πόλη και γι' αυτό το λόγο το φέρνουμε όλους μαζί. Ξέρετε, θα ήταν πολύ ωραίο για 
μένα να φέρνω μία τον έναν Δήμαρχο, μετά από λίγο διάστημα  τον άλλον, μετά από λίγο τον 
επόμενο. Εγώ τίμια και ωραία σας τα φέρνω τώρα, πολύ μακριά από τις εκλογές, το ξαναλέω γιατί 
όλοι σας σκέφτεστε τις εκλογές. Αυτό σκέφτεστε, δυστυχώς.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Το λόγο έχει η κα Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πραγματικά, θλίβομαι για ένα θέμα που σε αυτό το Δημοτικό 
Συμβούλιο τιμούνται εννέα Δήμαρχοι, εννέα άξιοι πολίτες, οικογενειάρχες του Δήμου μας.  
 Θλίβομαι που προσπαθούμε να βάλουμε ετικέτες αριστερών χουντικών, δεξιών, κεντροδεξιών 
και τόσα άλλα. Θα ήταν καλύτερο, μάλλον η γιαγιά μου έλεγε ότι όσα δεν φτάνει η αλεπού τα κάνει 
κρεμαστάρια. Καλύτερα θα ήταν όσοι διαφωνούν για όλα αυτά να πουν ευθέως ότι δεν θέλουμε να 
το ψηφίσουμε, το φέρνει η Δημοτική Αρχή, δεν θα θέλαμε να το φέρουν αυτοί, θα θέλαμε να το 
φέρουμε εμείς ή οτιδήποτε άλλο. Είναι ντροπή μας μιάμιση ώρα τώρα να μιλάμε γι' αυτό το θέμα. 
Ενα θέμα, που θα έπρεπε αντί να τιμήσουμε αυτούς τους εννέα συμπολίτες μας και περισσότερο 
αυτούς που δεν είναι εν ζωή, να μην έχουμε όλα αυτά τα σχόλια να κάνουμε, λυπάμαι. Είμαι λίγο, 
έχω στενοχωρηθεί πάρα πολύ γιατί είμαι κόρη αυτοδιοικητικού και έρχομαι στη θέση αυτών. Οπως 
πιστεύω και ο Δήμαρχος, ο Ηλίας ο Αποστολόπουλος.  
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 Δήμαρχε, προχώρα και όποιος θέλει ας το ψηφίσει. Ζητώ συγγνώμη που μιλάω έτσι, αλλά 
αυτή είναι η πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ Ειρήνη για την τοποθέτησή σου. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρόεδρε, ο Αυγουρόπουλος είμαι. Οταν τελειώσουν και μπορώ να πάρω για 
μισό λεπτό δευτερολογία; Αν έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρ' τον τώρα το λόγο.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Απλώς επειδή αναφέρθηκε το όνομα του Μπάμπη του Στάικου, είναι 
γεγονός ότι ο Μπάμπης ο Στάικος είναι δωρητής, έχει κάνει έργα ειδικά στο Δήμο Παπάγου, τα οποία, 
και στον Χολαργό στο Κοιμητήριο επάνω το εκκλησάκι, τα οποία πρέπει κάποια στιγμή να τιμηθεί. 
Ηδη το ξεκαθαρίσαμε χθες το βράδυ στο προσυμβούλιο, ότι δεν το φέρνουμε για τον Μπάμπη τον 
Στάικο τη συγκεκριμένη στιγμή γιατί είναι εν ενεργεία δημοτικός σύμβουλος. Αυτό και μόνο, τίποτε 
άλλο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ισχύει αυτό που λες, Θανάση. Ισχύει. Και μάλιστα είναι και σε μια κατηγορία ο 
Μπάμπης που όταν γίνανε και τα έργα δεν ήταν δημοτικός σύμβουλος. Αρα, είναι στην κατηγορία 
που είναι ο Τσούνης, που είναι η Γκανασούλη, που είναι μεγάλοι χορηγοί και άνθρωποι που 
βοήθησαν σημαντικά το Δήμο, την περίοδο που τον βοηθήσανε χωρίς να έχουν και σχέση με την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 Το λόγο έχει ο Γιώργος ο Πολύδωρας.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μια χαρά. 
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ωραία. Θα ήθελα αρχικά να ευχαριστήσω όχι από άποψη προσωπικού συμφέροντος, 
απόλαυσης, όσους μίλησαν για τον Αντώνη τον θείο μου, με καλά λόγια. Από άλλες παρατάξεις. Δεν 
ειναι τυχαίο, γιατί αυτός είναι ο Αντώνης. Δεν θέλω να μου χαϊδέψετε ή του χαϊδέψετε τ' αυτιά. 
Κανένας από την οικογένειά μας δεν έχει μάθει σε κάτι τέτοιο.  
 Λοιπόν, απ' όλες τις κουβέντες που ειπώθηκαν η πιο σημαντική, μάλλον όχι σημαντική, αυτή 
που είναι μαρτυρία πραγματική και θα έπειθε ακόμα και τον πιο δύσπιστο δικαστή και δικαστήριο, 
είναι η μαρτυρία του Θανάση του Αυγουρόπουλου.  
 Πάμε τώρα λίγο στον κ. Ρεμούνδο πάλι. Επειδή μάλλον δεν άκουσε τι είπα και αναφερόμουν 
σε εκείνο, αλλά μπορώ να καταλάβω ότι αυτό συμβαίνει γιατί έχει πολύ κακή σύνδεση Ιντερνετ, δεν 
εξηγείται αλλιώς και έχοντας όπως λέμε, συγγνώμη που θα πω κάποια νομικά τώρα, έχοντας γνώσεις 
κοινής πείρας, όπως λέγονται στα νομικά, οι οποίες τι είναι; Είναι ουσιαστικά οι γνώσεις, η παιδεία 
που έχει κάποιος ο οποίος έχει μεγαλώσει μέσα στην αγορά, μες στην πόλη, ξέρει τα πάντα. Δηλαδή, 
βλέπεις άνθρωπο αγράμματο, χωρίς κανένα πτυχίο, να έχει τελειώσει το Δημοτικό ή να μην το έχει 
τελειώσει κι αυτό και σου μιλάει και σε γεμίζει.  
 Λοιπόν, επειδή έχω λίγες γνώσεις κοινής πείρας από τη συναστροφή με κόσμο και όλες τις 
εμπειρίες μου, συν το ότι έχω και ασχολούμαι στην ποινική δικηγορία κυρίως, η ποινική δικηγορία 
είναι μια ζωντανή διαδικασία, στην οποία ένα πολύ μεγάλο και σημαντικό στοιχείο της είναι η 
εξέταση του μάρτυρα. Και μπορείς να κρίνεις πάρα πολλά πράγματα. Πρέπει να αλλάζεις επιτόπου 
υπερασπιστική γραμμή και γραμμή το πώς θα κατευθύνεις τις ερωτήσεις, να βλέπεις τα πρόσωπα 
των δικαστών. Λοιπόν, αυτό που έχω να πω εγώ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, δυο λόγια παρακαλώ. κ. Πολύδωρα, δυο λόγια.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Είναι ότι πιστεύω πως έχει καταλάβει. Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, εντάξει. Το είπαμε αυτό και φάνηκε και από τον κόσμο. Ολο τώρα το σύνολο 
του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι τυχαίο ότι εξέφρασε τέτοιες απόψεις. Δεν είναι εύκολο κάποιο 
πρόσωπο να είναι τόσο πολύ αγαπητό.  
 Θα δώσω και τον λόγο στον κ. Στάικο που μου τον έχει ζητήσει. Ακούστηκαν πράγματα για 
τον κ. Στάικο, οπότε να πάρει το λόγο λίγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν ακούγεται ο κ. Στάικος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σ' ακούμε καθόλου. Δεν τον ακούμε καθόλου. Να τον πάρει κάποιος τηλέφωνο, 
μήπως έχει βάλει το mute. Α, ανοιχτός είναι.  
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 Το λόγο έχει η κα Σιώτου και κλείνουμε. Δυστυχώς, ο κ. Στάικος δεν ακούγεται. Η κα Σιώτου 
είναι η τελευταία ομιλήτρια.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι δεν είναι η μέρα και δεν ήταν καθόλου σωστό να 
προσωποποιούνται οι διαφωνίες. Σήμερα διαφώνησαν πάρα πολλοί τόσο με το χρόνο, όσο και με τον 
τρόπο με τον οποίο ήρθε το θέμα. Το να προσωποποιεί ο Δήμαρχος ότι εμείς κάνουμε μικροπολιτική, 
νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ άδικο και ατόπημα. Μικροπολική πρώτα πρώτα δεν κάνουν άνθρωποι, οι 
οποίοι πάντα τεκμηριώνουν την ψήφο τους και δίνουν και το υπέρ και το κατά και το λευκό, ανάλογα 
με την πολιτική θέση τους.  
 Δεν μπορεί κανείς να μιλήσει για μικροπολιτική σε ανθρώπους που είναι πάντα παρόντες και 
πάντα τεκμηριώνουν. Η διαφορά στην πολιτική θέση δεν μπορεί να προσωποποιείται κατ' αυτόν τον 
τρόπο. Κι επειδή εδώ μιλάμε για την τοπική ιστορία μας και για ανθρώπους πραγματικά που θέλουμε 
να τιμήσουμε και το είπαμε και το δείξαμε με κάθε τρόπο στο κείμενό μας, ας το πάρει πίσω λοιπόν ο 
Δήμαρχος όλο αυτό το θέμα ώστε να έρθει ομόφωνα και να τιμηθούν όπως πρέπει αυτοί οι άνθρωποι 
και να γραφτεί πραγματικά και ο Δήμαρχος στην ιστορία ως προς το ότι καταλαβαίνει και 
αφουγκράζεται το Δημοτικό Συμβούλιο και μπορεί να παίρνει γενναίες αποφάσεις για να ξαναφέρει 
τα θέματα έτσι όπως πρέπει και να παίρνει το ομόφωνο όπως αρμόζει σε αυτή τη μέρα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να κλείσω τη συζήτηση αν δεν υπάρχει άλλος ομιλητής;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ν' απαντήσω πρώτα απ' όλα κατευθείαν στην κα Σιώτου, να πω ότι, κα Σιώτου, εσείς 
κάνετε αντιπολίτευση. Δεν κάνετε μικροπολιτική. Εγώ δεν αναφέρθηκα σε σας. Εσείς διαχρονικά από 
τότε που υπάρχετε σαν παράταξη κάνετε αντιπολίτευση. Το '94 κάνατε αντιπολίτευση στον κ. 
Σκούρτη, το '98 κάνατε αντιπολίτευση στον κ. Σκούρτη και πήγατε με τον κ. Νικολάου, μετά 
ξεχάσατε και πήγατε με τον κ. Δεμερτζή το 2002, αλλά δεν πιστεύατε πολύ στον κ.  Δεμερτζή, απλά 
ήσασταν εκεί, το 2006 πάλι πήγατε στον κ. Δεμερτζή αλλά πάλι, έτσι, δεν ήσασταν πολύ σίγουρη, το 
2010 πήγατε με την κα Πολυκαλά στην αρχή αλλά μετά ξαναπήγατε στον κ. Δεμερτζή, το 2014 
κατεβήκατε ως δημοτική παράταξη επιτέλους, βγάλατε τον μανδύα τον οποίο είχατε και 
κρυβόσασταν και φανήκατε επίσημα και πήρατε 8%, γιατί αυτό σας αντιστοιχεί στην κοινωνία του 
Παπάγου και του Χολαργού, 8,88%. Το '19 συνεργαστήκατε με τον κ. Κανάκη και με το που 
τέλειωσαν οι εκλογές κατευθείαν αποφασίσατε ν' αδειάσετε τον κ. Κανάκη. 
 Λοιπόν, κάνετε αντιπολίτευση όποιος και αν είναι Δήμαρχος, όχι εγώ, όποιος και αν πέρασε 
Δήμαρχος από την πόλη εσείς ήσασταν απέναντι. Μέχρι και την Περικλέους, έναν ωραιότατο δρόμο 
στο Χολαργό, ψάξτε τα δημοσιεύματα που έκανε η παράταξή σας, ήσασταν απέναντι. Είστε μόνο... 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, αυτό είναι...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην με διακόπτετε, μην με διακόπτετε, κα Σιώτου. Να ζητήσετε το λόγο μόλις 
τελειώσω, αν θέλετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να κρατήσετε την υπομονή σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, προχωρήστε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, η συγκεκριμένη απόφαση βεβαίως και έχει την σφραγίδα του 
Αποστολόπουλου, είτε σας αρέσει είτε όχι, θα έχει την δική μου σφραγίδα, διότι εγώ το αποφάσισα 
και ... τη δική μου ομάδα και τους άφησα περιθώριο να σκεφτούν και διαβουλευτήκαμε και 
συζητήσαμε για το θέμα. Είτε σας αρέσει είτε όχι, θα έχει τη δική μου σφραγίδα! Εγώ είμαι αυτός 
που προτείνω να δώσουμε τα ονόματα σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει ιδρώτα και αίμα τόσα 
χρόνια στον Παπάγο και στον Χολαργό. Και πιστεύω ότι πρέπει να ψηφιστεί απ' όλες τις παρατάξεις. 
Καταλαβαίνω κάποιες διαφωνίες που υπάρχουν, καταλαβαίνω ότι ενδεχομένως να θέλατε κάποιο 
χρόνο αλλά κι εγώ περίμενα, ξέρετε, από τη στιγμή που είδατε το θέμα να το συζητήσουμε, να 
μιλήσετε. Το έχω ανακοινώσει εδώ κι ένα χρόνο το θέμα, επαναλαμβάνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, επί προσωπικού.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία μου, δεν σου είπε τίποτα επί προσωπικού. Για μια παράταξη μίλαγε. 
ΣΙΩΤΟΥ: Μισό λεπτό. Το ιστορικό της παράταξης έτσι όπως το έχει στο μυαλό του ο Δήμαρχος και 
θα καταγραφεί και στα πρακτικά, είναι εντελώς λάθος. Και επειδή απαντά σε μένα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... μία ιστορική αναφορά.  
ΣΙΩΤΟΥ: Είναι πολύ συγκεκριμένη η δική μου πορεία και νομίζω ότι το έχω αποδείξει όλα αυτά τα 
χρόνια και δεν έχω αλλάξει χίλιες παρατάξεις. Πόσοι δημοτικοί σύμβουλοι σ' αυτό το Δημοτικό 
Συμβούλιο που είμαστε σήμερα, και ο ίδιος ο Δήμαρχος έχουν αλλάξει παρατάξεις; Λοιπόν, μην 
αρχίσουμε την ιστορική αναδρομή σε μία συζήτηση που μιλάει γι' άλλα αντ' άλλα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, εντάξει. Λοιπόν... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι μεγαλύτεροι looser του Χολαργού και του Παπάγου είστε Μαρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Τελείωσε το θέμα τώρα. Πραγματικά τώρα έχει δίκιο και η κα Βεντουζά αυτό 
που είχε πει. Τώρα έπρεπε να ήταν ένα θέμα γιορτής αυτό και έχει καταντήσει να είναι ένα θέμα 
διαξιφισμών και αντιπαραθέσεων.  
 Λοιπόν, ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τούτουζας.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ανυφαντής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούτουζας. Αυγερινός; Ανυφαντής. Ωραία. Αλλος; Αυγερινός τι ψηφίζει; 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Αρα, θα το πείτε μετά. Η κα Ρετσινιά; 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εκτός του κ. Αυγερινού και του κ. Τούτουζα στο κατά ποιος άλλος είναι; Ο κ. 
Ζήκας τι ψηφίζει που ζήταγε και αναβολή;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Κουκή, Ανυφαντής το κατά. Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω ακούσει, σας έχω ακούσει, κ. Ανυφαντή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Είπατε Αυγερινός. 
ΖΗΚΑΣ: Εχω δηλώσει αποχή από την ψηφοφορία, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών ο κ. Ζήκας, να σημειωθεί ότι είναι απών, δεν είναι στο θέμα. Λοιπόν... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιοι άλλοι έχουν δηλώσει απών, κ. Πρόεδρε; Θα δείτε τα πρακτικά, έχουν δηλώσει 
πάρα πολλοί σύμβουλοι απών από τη μειοψηφία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, έχω δηλώσει απέχω από την ψηφοφορία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Κι εμείς, Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Να κάνω ερώτηση; Μπορούν να τοποθετούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι και μετά να 
απέχουν από το θέμα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τούτουζα, προσωπικά σε αυτό που λέτε συμφωνώ πλήρως μαζί σας. Πώς γίνεται 
αυτό ούτε εγώ μπορώ να το καταλάβω. Θα θεωρήσουμε ότι έχουν βγει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αρνούνται να δώσουν ψήφο. Βεβαίως και μπορεί να γίνει. Οταν φτάνεις 
στο σημείο της ψηφοφορίας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, μπορεί να γίνει αλλά δεν έχει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, στην απόφασή σας θα βγει ότι απείχε από την ψηφοφορία. Βεβαίως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, βεβαίως και μπορεί να γίνει αλλά κάποιος που έχει πάρει το λόγο για 20 
λεπτά και να λέει μετά ότι είναι απών, το κάνει μάλλον για κάποιους άλλους λόγους.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έχει τεκμηριώσει, κ. Πρόεδρε. Το τεκμηριώσανε όλοι ξεκάθαρα με τις ομιλίες τους.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, δεν είναι έτσι. Εχει δίκιο ο κ. Δήμαρχος. Δικαιολογούμε γιατί απέχουμε από 
την ψηφοφορία. Δεν δηλώνουμε απών έτσι γενικά και αόριστα. Δεν βγήκαμε από την αίθουσα, δεν 
βγήκαμε από την τηλεδιάσκεψη, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να ψηφίσετε λευκό όμως.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεν ειναι το ίδιο, Πρόεδρε, δεν είναι το ίδιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, κατά ψηφίζει ο κ. Τούτουζας και ο κ. Ανυφαντής και λευκό ψηφίζει η κα 
Ρετσινιά και ο κ. Αυγερινός. Απόντες θεωρούνται, δεν είναι μέσα στην ψηφοφορία ο κ. Κανάκης, ο κ. 
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Καραγιάννης, η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Ζήκας. Ο κ. Ρεμούνδος τι ψηφίζει; κ. Ρεμούνδο τι 
ψηφίζετε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το έχω πει κατ' επανάληψη, το είπα. Απέχω από την ψηφοφορία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, απέχετε, γιατί στην αρχή νόμιζα ότι ήταν κατά. Απέχει και ο κ. Ρεμούνδος από την 
ψηφοφορία.  
 Αρα, το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: κ. Πρόεδρε, σας ζητώ συγγνώμη. Θα ήθελα και οι θετικοί ψήφοι να βγουν, να ειναι 
ονομαστικοί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους ξέρουμε, κα Βεντουζά, ποιοι είναι. Αφού είναι όλοι οι άλλοι που είναι μέσα.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Γιατί να ειπωθούν λοιπόν όλα τα ονόματα τα υπόλοιπα και να μην ειπωθούν και των 
θετικών ψήφων;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί πάντα έτσι γίνεται. Αλλά σε κάθε περίπτωση θα τους πω τους θετικούς ψήφους.  
 Θετικός είναι ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, η κα Μουντάκη, η κα Παρίση, ο κ. 
Υφαντής, η κα Βεντουζά, ο κ. Αυγουρόπουλος, ο κ. Κούτρας, ο κ. Χατζής, ο κ. Τράκας, ο κ. 
Σιαμάνης, οκ. Πετράκης, κ κα Νικάκη, η κα Δημητριάδου, η κα Τσικρικώνη, η κα Ρουφογάλη και 
βεβαια η κα Γκούμα, η κα Δημάκου ανά περίπτωση πάνε αυτά τα δύο. Αυτά είναι τα υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και τον κ. Στάικο ξέχασα. Και τον κ. Στάικο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε, ακούστηκαν και τα θετικά, εντάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου έχει γράψει μια σημείωση ο κ. Στάικος, πριν κλείσω το θέμα, μου ήρθε τώρα, ότι 
θέλει να ευχαριστήσει όλους τους συναδέλφους που τον ανέφεραν για το έργο που έχει προσφέρει 
στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Ωραία. Το θέμα πέρασε και προχωράμε στο 2ο θέμα.  
 
 
 i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ'ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για τη διόρθωση αρχικών εγγραφών των ακινήτων με ΚΑΕΚ 
1480111003/0/0 και ΚΑΕΚ 051480111009/0/0 με τη διοικητική διαδικασία του 
προδήλου σφάλματος και εξουσιοδότηση προς τον Δήμαρχο για την υπογραφή της 
σχετικής αίτησης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω την εισήγηση θα κάνει ο Δήμαρχος;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πολύ σύντομα, κ. Πρόεδρε.  
 Να αναφέρω ότι είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα η συγκεκριμένη απόφαση της δυσκολίας 
που αντιμετωπίζει ο Δήμος να συνεργαστεί με δημόσιους φορείς. Για κάποιο λόγο το συγκεκριμένο 
ακίνητο είχε δηλωθεί ως περιουσία του Δήμου, είχε πάει δηλαδή ο τότε Δήμαρχος; τότε Τεχνική 
Υπηρεσία; Δεν μπορώ να ξέρω ακριβώς ποιος το έκανε, στο Κτηματολόγιο του Χολαργού και είχαν 
δηλώσει ότι το συγκεκριμένο ακίνητο είναι περιουσία του Δήμου Χολαργού. Βεβαίως το 
συγκεκριμένο ακίνητο όπως γνωρίζουμε όλοι μας έχει απαλλοτριωθεί από τον πρώην ΟΣΚ και τώρα 
λέγεται ΚΤΥΠ η εταιρεία. Εδώ και έξι χρόνια από τότε που έγινα Δήμαρχος προσπαθούσαμε να 
πείσουμε την ΚΤΥΠ να γίνουν οι ενέργειες που πρέπει για να γίνει τροποποίηση στο Κτηματολόγιο 
και να πάρει στην ιδιοκτησία της αν θέλετε και επίσημα μέσω του Κτηματολογίου το συγκεκριμένο 
ακίνητο. 
 Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Τράκα, όπου επί των ημερών του όταν ήταν Αντιδήμαρχος 
Τεχνικών Εργων πίεσε και ξαναπίεσε και ξαναπήγε και ξαναέκανε ραντεβού και επέμεινε και εν πάση 
περιπτώσει κατάφερε να πείσει την συγκεκριμένη υπηρεσία να στείλει το έγγραφο το οποίο το έχετε 
δει στις εισηγήσεις, όπου ζητάει από εμάς να κάνουμε τη διόρθωση στο Κτηματολόγιο και να πούμε 
ότι δεν είναι δικό μας το ακίνητο αλλά ανήκει στην ΚΤΥΠ. Βεβαίως, αφού γίνει αυτό και σήμερα το 
πάρουμε απόφαση και με εξουσιοδοτήσετε, θα συνεχίσουν οι πιέσεις πλέον προς την ΚΤΥΠ, για να 
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δημιουργηθεί ένα καινούριο σχολικό κτίριο στο συγκεκριμένο ακίνητο. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει ερώτηση. Και ο κ. Ρεμούνδος. Και η κα Χαμηλοθώρη. Η σειρά πάει 
Ζήκας, Χαμηλοθώρη, Ρεμούνδος. Παρακαλώ, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Για να καταλάβω από αυτό που ενημέρωσε ο Δήμαρχος, ξεκίνησε από 
λάθος των δικών μας Υπηρεσιών, του δικού μας Δήμου η δήλωση δηλαδή και στη συνέχεια 
μπλέχτηκε η κατάσταση. Δηλαδή, εκ παραδρομής δηλώθηκε από τις Υπηρεσίες του Δήμου μας ως 
ιδιοκτήτης ο Δήμος και από 'κει κι έπειτα βέβαια, από τη στιγμή που είχε ήδη δηλωθεί προέκυψαν 
όλα τα υπόλοιπα. Ετσι είναι το σωστό;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ζήκα, έτσι είναι όπως το λέτε, απλά δεν ξέρω ακριβώς τη χρονική διάρκεια. Αλλά 
νομίζω ότι το Κτηματολόγιο στον Χολαργό έγινε τη δεκαετία του 2000. Τώρα δεν ξέρω ακριβώς 
πότε, πάντως εγώ να σας πω την αλήθεια εγώ σίγουρα δεν ήμουν δημοτικός σύμβουλος, δεν το 
θυμάμαι δηλαδή να έχει γίνει το θέμα αυτό επί των ημερών που είμαι στην Διοίκηση του Δήμου, εν 
πάση περιπτώσει. Αλλά είναι όπως το λέτε. Πήγε κάποιος από το Δήμο Χολαργού, με την εντολή 
υποθέτω του Δημάρχου; με την εντολή της Τεχνικής Υπηρεσίας; Με την εντολή της Οικονομικής 
Υπηρεσίας; Δεν το έχουμε ψάξει το θέμα να σας πω το ποιος έκανε την πρώτη εγγραφή. Αλλά ως 
πρώτη εγγραφή δηλώθηκε ότι το συγκεκριμένο οικόπεδο, το συγκεκριμένο ακίνητο αν θέλετε, γιατί 
υπάρχει κι ένα σχολείο μέσα, ανήκει στο Δήμο Χολαργού και το Κτηματολόγιο βέβαια το έκανε 
δεκτό. Δεν ξέρω πάλι με τι χαρτιά, με τι δικαιολογητικά το έκανε δεκτό, πάντως το έκανε δεκτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, το Κτηματολόγιο έγινε το '99. Ανοιξη - καλοκαίρι του '99 στον Χολαργό.  
 Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: να μας πείτε λίγο το χρονοδιάγραμμα, δηλαδή προφανώς θα 
γίνει κάποιο σχολείο εκεί αφού ξεκόλλησε πια η ιστορία, εάν έχετε στο μυαλό σας ένα 
χρονοδιάγραμμα θα ήθελα, το οποίο θεωρώ ότι είναι σημαντικό.  
 Θέλω να ρωτήσω αυτό λέει τουλάχιστον μέσα ότι έχει απαλλοτριωθεί το οικόπεδο, μάλλον 
και τα δύο οικόπεδα, για το 4ο Λύκειο Χολαργού, το οποίο μάλλον πια δεν χρειάζεται. Είχε ακουστεί 
από την ΚΤΥΠ κάποια στιγμή ότι ενδιαφέρεται να το κάνει Ειδικό Σχολείο και επιπλέον κάποια στιγμή 
είχε επίσης ακουστεί ότι το οικόπεδο γενικά είναι πολύ μικρό και ίσως θα πρέπει να γίνει ένα 
νηπιαγωγείο. Οπότε, θα ήθελα να ξέρω αν έχετε κάποια συζήτηση, η οποία τελικά έχετε καταλήξει 
κάπου με την ΚΤΥΠ ότι θα γίνει κάτι απ' όλα αυτά, τέλος πάντων. 
 Επίσης, θέλω να ξέρετε εάν έχετε κάνει κάποιες συζητήσεις και εάν έχει κάνει κάποιες 
ενέργειες και η ΚΤΥΠ για τον υποσταθμό της ΔΕΗ που βρίσκεται στο όμορο οικόπεδο. Λειτουργεί 
αυτός ο σταθμνός; Και προβλέπεται η ανέγερση σχολείου δίπλα σε υποσταθμό, αν λειτουργεί; Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Βέβαια, σαφώς όλα αυτά που λέει η κα Χαμηλοθώρη εκφεύγουν του 
συγκεκριμένου θέματος αλλά θα να τις δώσω τις απαντήσεις για να μην νομίζει ότι δεν απαντάμε.  
 Από την πρώτη στιγμή που συζητήσαμε με την ΚΤΥΠ για  το οικόπεδο και ακριβώς επειδή 
γνωρίζαμε ότι είναι μικρό το οικόπεδο και να σας θυμίσω, κα Χαμηλοθώρη αν  δεν το γνωρίζετε ότι 
είχε βγει και άδεια κατεδάφισης του κτιρίου, η οποία βέβαια έληξε και δεν κατεδαφίστηκε το κτίριο, 
εμείς η πρώτη ανάγκη που είχαμε είναι ένα Δημοτικό Σχολείο. Πιστεύαμε ότι θα μπορούσε να γίνει 
ένα εξατάξιο Δημοτικό Σχολείο στο συγκεκριμένο χώρο, λίγο στριμωγμένο αν θέλετε κατά την 
προσωπική μου άποψη αλλά, εν πάση περιπτώσει, αυτή ήταν η πρώτη μας τοποθέτηση. Δεν μας το 
αποσαφήνισε η ΚΤΥΠ γιατί η ΚΤΥΠ από τη στιγμή που δεν είχε πάρει το οίκημα επίσημα να το έχει 
με το Κτηματολόγιο στην κατοχή της, δεν έμπαινε σε συζητήσεις.   
 Πάντως εμείς πάντα στις προτάσεις που κάνουμε και στις παρατηρήσεις θέτουμε ότι ο Δήμος 
χρειάζεται Δημοτικό ή αν δεν χωράει Δημοτικό, Νηπιαγωγείο. Αρα, νομίζω συμφωνούμε και σ' αυτό. 
Δηλαδή, η πρώτη μας άποψη είναι ότι μας λείπει ένα ακόμη Δημοτικό στο Χολαργό το οποίο ειδικά 
στη συγκεκριμένη περιοχή θα έδινε μια ελάφρυνση και στο 5ο Δημοτικό, αλλά αν δεν χωράει και δεν 
φτάνουν τα τετραγωνικά για να γίνει το Δημοτικό Σχολείο, τότε να γινόταν ένα Νηπιαγωγείο διθέσιο 
ή τριθέσιο.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 21η  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  53 

 Για το θέμα της ΔΕΗ δεν έχω να σας προσθέσω κάτι, γιατί δεν έχει απασχολήσει το Δήμο από 
την άποψη ότι ξέρετε ότι το σχολείο θα το κάνει η ΚΤΥΠ, δεν θα το κάνουμε εμείς. Οπότε, αυτή θα 
ψάξει ακριβώς το κατά πόσο πληρούνται όλες οι προδιαγραφές και το τι γίνεται. Αλλά ο σταθμός 
λειτουργούσε ενώ δίπλα υπήρχε ήδη ένα σχολείο. Το ξέρετε ότι εκεί λειτουργούσε το σχολείο 
Σπυροπούλου, Νικολόπουλου, συγγνώμη, το σχολείο Νικολόπουλου και μετά είχε γίνει το παράρτημα 
του Λυκείου. Αρα, δεν μπορώ να φανταστώ ότι τότε δεν επιτρεπόταν να γίνει και λειτουργούσε, ενώ 
τώρα επιτρέπεται. Δηλαδή αφού λειτουργούσε από τότε σχολείο θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιο 
πρόβλημα. Αυτή είναι η άποψή μου.  
 Βεβαίως, εάν μπορούμε να πιέσουμε τη ΔΕΗ και εμείς με τις ενέργειες που θα κάνουμε να 
απομακρύνει το συγκεκριμένο σταθμό από εκεί, προφανώς είναι ενέργεια η οποία θα γίνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. Ο κ. Ρεμούνδος. κ. Ρεμούνδο, έχετε το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Δυστυχώς, η απάντηση του Δημάρχου με κάλυψε, με την έννοια 
ότι ουσιαστικά ο Δήμος δεν έχει αποφασίσει αν αυτό μπορεί να γίνει Δημοτικό, το διεκδικεί 
αποφασιστικά και κάνει όλες τις ενέργειες. Και σε σχέση με την ύπαρξη του υποσταθμού δίπλα και 
σε σχέση με του χώρου. Δηλαδή, αισθάνομαι μια κοροϊδία. Ας ασχοληθεί ο Δήμαρχος με το θέμα με 
την Τεχνική Υπηρεσία και ας μας πουν εκεί μπορεί να γίνει Δημοτικό και το διεκδικούμε. Τέλος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, αν επιτρέπεται. Ημουν ξεκάθαρος. Είπα ότι η επίσημη 
πρόταση του Δήμου όσο είμαι εγώ Δήμαρχος είναι ότι θα θέλαμε εκεί να γίνει Δημοτικό, αλλά αν δεν 
χωράει να γίνει και θεωρεί η ΚΤΥΠ ότι δεν κάνει ο χώρος για να γίνει Δημοτικό, τότε να κάνει 
Νηπιαγωγείο. Τι δεν καταλαβαίνει δηλαδή ο κ. Ρεμούνδος; Οτι στην ΚΤΥΠ στην οποία ανήκει ο 
χώρος, στην ΚΤΥΠ η οποία θα το κτίσει, θα κάνει τη μελέτη, θα δώσει όλα τα έξοδα η ΚΤΥΠ για το 
συγκεκριμένο χώρο, γιατί φυσικά δεν μπορεί ένας Δήμος να πάει να δώσει χρήματα σε χώρο που δεν 
του ανήκει για να γίνει σχολείο, έτσι; Να το ξέρουμε αυτό. Δεν μπορώ εγώ σε ένα οικόπεδο το οποίο 
ανήκει σε τρίτους να πάω να χτίσω κάτι. Εμείς περάσαμε την πρότασή μας να γίνει Δημοτικό και εάν 
δεν χωράει Δημοτικό ως εναλλακτική να γίνει Νηπιαγωγείο. Ξεκάθαρη είναι η πρότασή μας.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Δήμαρχε, για να απαντήσετε ολοκληρωμένα, εσείς έχετε εικόνα αν αυτό το 
οικόπεδο μπορεί να γίνει Δημοτικό; Αν λέτε όχι, πώς το διεκδικείτε; Αρα, Δημοτικό εκεί δεν πρόκειται 
να δούμε...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είμαι εγώ κ. Ρεμούνδο που πρέπει να το κάνω αυτό. Μα τι είμαι εγώ; Πέστε μου 
ειλικρινά, είμαι εγώ μηχανικός για να σας πω αν γίνεται εκεί; Μα τι λέτε τώρα; Μα τι λέτε τώρα; 
Συμφωνείστε να κάνουμε ένα σχολείο εκεί και αφήστε να είστε μόνιμα αρνητικός κι εσείς.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εξι χρόνια...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε να είστε αρνητικός τώρα. Ναι, ναι, πείτε την καραμέλα σας.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εντάξει, σταματάω. Δεν έχει κανένα νόημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, να σας πω κι εγώ τώρα κάτι; Η ΚΤΥΠ θα κρίνει ποιες θα είναι οι τεχνικές 
προδιαγραφές του κτιρίου. Καλά το λέει ο κ. Δήμαρχος αυτό. Ο Δήμος θα  υποδείξει μόνο κατόπιν 
απόφασης όλων μας τι θέλουμε να γίνει. Δηλαδή, τι σχολείο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: ... υπάρχει εδώ και χρόνια. Απάντηση θα τους δώσει η ΚΤΥΠ; Θα τους πιέσουμε; 
Αφού η Τεχνική Υπηρεσία λέτε δεν μπορεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, άλλο σας λέω. Μα, συγγνώμη κ. Ρεμούνδο, συγγνώμη κ. Τράκα, συγγνώμη τώρα 
που επεμβαίνω. Απλά είναι τα προφανή. Ο παλιός ΟΣΚ και η σημερινή ΚΤΥΠ δεν κρίνει αν τεχνικά 
ένα οικόπεδο μπορεί να φιλοξενήσει ένα σχολείο; Το κρίνει κάποιος άλλος αυτό;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε, έχει τη δυνατότητα και ο Δήμος να το ξέρει αυτό. Οταν δεσμεύει 
οικόπεδα, όταν χαρακτήριζει χώρους... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είναι του Δήμου το οικόπεδο αυτό.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και ιδιωτών δεσμεύεις οικόπεδα. Ας μην είναι δικά σου. Λες, θέλω δυο στρέμματα 
για Δημοτικό. 500 μέτρα δεν μου κάνουν.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπε η κα Χαμηλοθώρη, κ. Ρεμούνδο. Το δεσμεύσανε για το 4ο Λύκειο Χολαργού 
και το απαλλοτριώσανε. Σας έχει δώσει την απάντηση η κα Χαμηλοθώρη σ' αυτό που ρωτήσατε. 
Απλά εμείς είπαμε ότι σήμερα δεν χρειαζόμαστε Λύκειο. Προτιμάμε να γίνει Δημοτικό και σας δίνουμε 
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και εναλλακτική εάν δεν μπορεί να γίνει Δημοτικό, να γίνει Νηπιαγωγείο. Δεν μπορώ να καταλάβω τι 
δεν καταλαβαίνετε, ειλικρινά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω είναι σαφές. Πιο σαφές δεν γίνεται. Δηλαδή, είναι πολύ σαφής ο Δήμαρχος.  
 Λοιπόν, θέλει κάποιος τοποθέτηση;  
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. Ρεμούνδος.  
ΠΑΡΙΣΗ: Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, το ξέρω. κα Παρίση, θα σας δώσω το λόγο μετά τον κ. Τράκα. Ο κ. Τράκας 
έχει το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος σήμερα και πρέπει να μείνουμε σ' 
αυτό, είναι ένα πρόβλημα, ένα θέμα μάλλον που χρονίζει στο Δήμο μας, όλοι μιλάμε για το οικόπεδο 
στην Κλειούς. Εκεί δεν ειναι ένα οικόπεδο, είναι δύο οικόπεδα. Ειναι ένα από την Κλειούς που ήταν 
το κτίριο του Νικολόπουλου και ένα το πάνω που έγινε μελλοντικά προαύλιο του σχολικού κτιρίου. 
 Είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος γιατί φαίνεται να παίρνει το δρόμο του και να ξεκολλάει από 
τα προβλήματα που αντιμετώπισε στο παρελθόν. Εγώ θέλω να κάνω μια μίνι, πολύ σύντομη ιστορική 
αναδρομή στο χρόνο που είμαι εγώ στην Τεχνική Υπηρεσία. Πέρσι το φθινόπωρο μας κάλεσε η ΠΕΔΑ 
όλους τους Δήμους της Αττικής για να μιλήσουμε για την εφαρμογή της δίχρονης προσχολικής 
αγωγής. Εκεί λοιπόν που ανέφεραν όλοι οι Δήμοι το πόσες τροχοβίλες θα χρειαστούν για να 
εφαρμόσουν τη δίχρονη προσχολική αγωγή, εμείς αναφέραμε ότι δεν χρειαζόμαστε αίθουσες προκάτ 
γιατί θα στεγάσουμε τη δίχρονη προσχολική αγωγή σε κτίρια και το θέμα που θέλουμε να 
επιλύσουμε είναι το ακίνητο στην Κλειούς και  το δεύτερο, την επέκταση του 2ου-3ου Δημοτικού 
στον Παπάγο. Αυτά τα δύο θέματα θέσαμε εμείς. Εκεί ο διευθυντής των Κτιριακών Υποδομών που 
οφείλω να πω ότι με τη νέα Διοίκηση λειτουργεί πολύ καλύτερα και ανταποκρίνεται πολύ πιο άμεσα 
σε οποιοδήποτε αίτημα, εκεί λοιπόν μας κάλεσε, μας έκανε ένα ραντεβού με την υπεύθυνη, στο 
ραντεβού παρευρεθήκαμε εγώ, ο κ. Αλκαίος Γεωργιάδης, ο ειδικός σύμβουλος του Δημάρχου και η 
κα Αθηνά Κυφωνίδου, ειδική σύμβουλος του Δημάρχου, καθώς και η κα Χριστίνα Αναγνωστοπούλου, 
προϊσταμένη της Τεχνικής Υπηρεσίας, εκεί τέθηκαν δύο τρεις λύσεις, οι οποίες ήταν ιδιαίτερα 
χρονοβόρες, καταλήξαμε σε αυτή τη λύση και περιμέναμε και τη γνωμοδότηση της Νομικής 
Υπηρεσίας της ΚΤΥΠ κατά πόσο μπορέι να εφαρμοστεί κ.λπ.. 
 Μεσολάβησε ένα χρονικό διάστημα που εμείς επιμείναμε με οχλήσεις, είτε τηλεφωνικές είτε 
με ημέιλ, προσπαθώντας να πάρουμε την απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας και απ' ό,τι 
καταλαβαίνετε και η ΚΤΥΠ πλέον με το μειωμένο προσωπικό που έχει και με το φόρτο εργασίας που 
έχει είναι δύσκολο να ανταποκριθεί σε πολύ γρήγορους χρόνους. Ετσι λοιπόν φτάσαμε σε αυτή την 
απόφαση.  
 Εκεί θέσαμε επίσης το δίλημμα αυτό που απασχολεί και πολλούς, εάν μπορούμε να φτιάξουμε 
Δημοτικό σ' αυτό το χώρο. Μας είπε εκεί η υπάλληλος της ΚΤΥΠ ότι απ' ό,τι φαίνεται μάλλον 
μπορούμε να φτιάξουμε και Δημοτικό Σχολείο, δεν μας απάντησε όμως οριστικά, περιμένουμε και 
την οριστική της απάντηση. Πάντως, θέλω να ευχαριστήσω και τον Δήμαρχο για τη βοήθειά του, 
καθώς επίσης και τους ειδικούς συμβούλους, τον κ. Αλκαίο Γεωργιάδη και την κα Αθηνά Κυφωνίδου, 
οι οποίοι με τη βοήθειά τους συνέβαλαν στο να φτάσουμε σήμερα στο να παίρνει σιγά σιγά το δρόμο 
του η αξιοποίηση του οικοπέδου και η ανέγερση ενός σχολικού συγκροτήματος.  
 Ευχαριστώ πολύ και θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για ό,τι καλύτερο μπορούμε να 
κατασκευάσουμε σ' αυτό το χώρο. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Το λόγο έχει η κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, για την ιστορία θα ήθελα να σας πω ότι το 
πρόβλημα παρουσιάστηκε όταν ήμουν εγώ, το θέμα μάλλον παρουσιάστηκε όταν ήμουν 
Αντιδήμαρχος Παιδείας το 2014, όπου ήρθαν περίοικοι και παραπονέθηκαν για την κατάσταση η 
οποία επικρατούσε μέσα στο οικόπεδο που ήταν το σχολείο της οδού Κλειούς. Με τον Δήμαρχο 
είχαμε πάει επανειλημμένως στην ΚΤΥΠ, όπου είχαμε συζητήσει με τον διευθύνοντα σύμβουλο τον κ. 
Ηρακλή Δρούλια, είχα πάει αρκετές φορές και μόνη μου. Κατορθώσαμε λοιπόν να κλείσει  το κτίριο, 
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εν συνεχεία ήρθαν επανειλημμένως κλιμάκια μηχανικών της ΚΤΥΠ όπου μας είχαν πει ότι υπήρχε 
δυνατότητα να γίνει είτε ένα βιοκλιματικό Νηπιαγωγείο, το οποίο αν θυμάμαι καλά μας είχαν 
παρουσιάσει και κάποια σχέδια ή ένα εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο.  
 Οταν λοιπόν προχώρησε η διαδικασία τέθηκε το θέμα του προδήλου σφάλματος που είναι 
αυτό για το οποίο συζητάμε σήμερα. Εγώ θα ήθελα να πω, θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια ... οι 
οποίοι μετά από εμένα συνέχισαν και λύσανε το θέμα. Υπάρχει πολύς δρομος μπροστά ακόμα μέχρι 
να γίνει το σχολείο αλλά η σημερινή εξέλιξη είναι μια πάρα πολύ σημαντική εξέλιξη και τέλος εύχομαι 
να κτιστεί ένα σχολείο το οποίο θα διδάσκει τη γνώση αλλά επίσης θα διαπλάθει υπεύθυνους πολίτες 
με παιδεία, που τόσο πολύ λείπει και τόσο πολύ την χρειαζόμαστε.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Παρίση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, εάν επιτρέπετε, μισή κουβέντα, γιατί όντως όταν αναλάβαμε τη Διοίκηση 
του Δήμου το 2014 από τα πρώτα ζητήματα που αντιμετωπίσαμε με την κα Παρίση ήταν και ο 
συγκεκριμένος χώρος, ήταν με πολύ παλιά συρματοπλέγματα, τα οποία ήταν κομμένα και μπαίνανε 
μέσα παιδιά, μπαίνανε μέσα εξωσχολικοί, μπαίνανε μέσα άνθρωποι να μην τους αναφέρω εν πάση 
περιπτώσει και τους χαρακτηρίσω και υπήρχε τεράστιο πρόβλημα. Οπότε, αξίζουν συγχαρητήρια και 
στην κα Παρίση γιατί ενήργησε τάχιστα και κατάφερε τουλάχιστον να περιφρουρήσει και να μπει 
λαμαρίνα την οποία έχουμε με έξοδα της ΚΤΥΠ, έτσι ώστε να μπορούμε τουλάχιστον σήμερα να 
έχουμε αποφύγει όλη αυτή τη διαδικασία που είχαμε με τις παραβατικές δραστηριότητες στο χώρο.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δυο λόγια θέλω μόνο να πω. Το θέμα του υποσταθμού θεωρώ ότι πρέπει να μας 
απασχολήσει και θεωρώ ότι θα πρέπει να είναι το πρώτο πράγμα που πρέπει να δείτε και να 
ελέγξετε. Θα πρέπει να ξεκινήσετε από το εάν λειτουργεί αυτή τη στιγμή ή όχι. Αν είναι ενεργός και 
από εκεί θα μπορέσετε να προχωρήσετε παραπέρα. 
 Ως Δημοτικό λειτουργούσε, του Νικολόπουλου ήταν Δημοτικό. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί δεν 
μπορεί να λειτουργήσει ως Δημοτικό ξανά. Αλλωστε, δύο στρέμματα περίπου που είναι νομίζω ότι 
είναι μια ικανή έκταση για να φιλοξενήσει ένα εξαθέσιο Δημοτικό Σχολείο.  
 Θα το υπερψηφίσουμε, θεωρούμε ότι σαφώς είναι σε καλή κατεύθυνση, φτάνει βεβαίως να 
ασχοληθείτε ενεργά. Η ΚΤΥΠ πρέπει να ξέρετε και το ξέρετε φαντάζομαι, θέλει ίδρυση και μελέτη. 
Οπότε, ακολουθήστε τα βήματα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι και ο κ. Ρεμούνδος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, να πω μισή κουβέντα, δεν θα αργήσω. Νομίζω ότι κι εμείς μιλήσαμε για ίδρυση 
Δημοτικού Σχολείου, για κατασκευή μάλλον Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγωγείου. Φυσικά, τις 
μελέτες τις κάνει η ΚΤΥΠ, κα Χαμηλοθώρη, δεν τις κάνει ο Δήμος. Ο Δήμος θα κάνει μελέτες για δικό 
του ακίνητο αν θέλει και επειδή επιτρέπεται από τον Καλλικράτη και μετά. Φυσικά, δεν μπορούμε να 
κάνουμε μελέτη σε ακίνητο τρίτου, πιστεύω το καταλαβαίνετε και θα ήταν παράλογο να πληρώσει ο 
Δήμος μία μελέτη για να γίνει κάτι σε ένα οικόπεδο που ανήκει σε τρίτους. Πιστεύω ότι είστε αρκετά 
έξυπνη και το καταλαβαίνετε ότι θα έπεφτε στο Ελεγκτικό Συνέδριο και θα είχαμε τεράστια 
προβλήματα. Κι εμείς Δημοτικό Σχολείο θέλουμε να κάνουμε εκεί, οπότε συμφωνούμε. 
 Για το θέμα δε της ΔΕΗ, νομίζω εκεί ο υποσταθμός αν λειτουργεί είναι χρόνια, δεν είναι κάτι 
καινούριο. Οπότε όσο το γνωρίζετε εσείς τόσο το γνωρίζουμε κι εμείς, οπότε θα προχωρήσουμε και 
θα κάνουμε ό,τι ακριβώς πρέπει να κάνουμε. Ολοι μαζί θα είμαστε σ' αυτό το θέμα, δεν νομίζω ότι 
υπάρχει κάποιος που διαφωνεί και όλοι θα πιέσουμε την ΚΤΥΠ τάχιστα να κάνει στο Δήμο μας ένα 
σχολικό συγκρότημα το οποίο έχει πάρα πολύ καιρό να κάνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν αμφισβητώ την πρόθεση κανενός να βελτιώσει τα σχολεία .... αλλά κρίνεται από 
τις πολιτικές πρακτικές. Οι κυβερνήσεις οι προηγούμενες, η νυν και οι Δημοτικές Αρχές... (πρόβλημα 
σύνδεσης, δεν ακούγεται καθαρά) 
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 ... έχει τελειώσει από το 2005, έχει βγει το ΦΕΚ με ανάρτηση... Από τότε λοιπόν οι διοικήσεις 
όλες και η ΚΤΥΠ ξέρει ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν έχει ασχοληθεί να φτιάξει σχολείο. Εκτός 
εάν ασχολήθηκε το 2014 για πρώτη φορά, που και αυτό για μας είναι μια πολιτική επιλογή. Το 
σχολείο έπρεπε να υπάρχει εδώ και 10 χρόνια. Το πρόβλημα της πύκνωσης και στο συγκεκριμένο 5ο 
Δημοτικό με το δώμα κ.λπ., είναι πολλά χρόνια. Χρειάζεται, υπάρχει η ανάγκη για Δημοτικό και για 
Νηπιαγωγείο στην περιοχή. Ο προγραμματισμός σας είναι έωλος, φαίνεται από τους χρόνους που 
ακολουθείτε, έξι χρόνια να γίνει από τη Νομική Υπηρεσία της ΚΤΥΠ σε συνεννόηση με το Δήμο μας 
μια διαχείριση, για να φανεί πού είναι το ακίνητο, δηλαδή το αυτονόητο. Ε, έτσι θέλετε 150 χρόνια 
να φτιάξετε το σχολείο. Και δεν ξέρουμε καν αν από τις προδιαγραφές που προβλέπονται να γίνει 
σχολείο .... Αρα, κάντε ένα έγγραφο να έχουμε μια απάντηση τουλάχιστον. Μην περιμένουμε τζάμπα 
εκεί. Να ψάξουμε να βρούμε ένα άλλο οικόπεδο. 
 Ευχαριστώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Θέλω να εκφράσω μία σκέψη μου. Οτι φαντάζομαι ότι όταν η ΚΤΥΠ, όταν ο ΟΣΚ τότε 
πήγε και απαλλοτρίωσε τα δύο οικόπεδα για την ανέγερση σχολείου φαντάζομαι ότι θα είχε κάνει, 
είδε ότι υπάρχει δίπλα σταθμός της ΔΕΗ και φαντάζομαι ότι θα είχε κάνει τις ανάλογες μετρήσεις 
ώστε να δει αν μπορεί να κατασκευαστεί εκεί σχολείο πριν το απαλλοτριώσει. Αυτό το καταθέτω ως 
σκέψη και θα ήθελα να πω στον φίλο μου τον Γιώργο τον Ρεμούνδο, ότι ... τα πράγματα γίνονται με 
μαγικό ραβδάκι και μπορούν να λυθούν από τη μία μέρα στην άλλη. Δυστυχώς, Γιώργο, δεν είναι τα 
πράγματα τόσο εύκολα όσο τα φαντάζεσαι στην πραγματικότητα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ζητήσει δευτερολογία η κα Παρίση.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να στείλουμε ένα έγγραφο στην ΚΤΥΠ να μας απαντήσει, μην περιμένουμε 15 
χρόνια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, οκέι. Εχει ζητήσει δευτερολογία η κα Παρίση. Η κα Παρίση παρακαλώ.  
ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ θα ήθελα να πω πάνω σ' αυτό ότι όταν κάναμε τις συναντήσεις με τον Δήμαρχο τότε 
μάλιστα που μας είχαν παρουσιάσει και κάποια σχέδια ενός βιοκλιματικού νηπιαγωγείου, είχε 
συζητηθεί και το θέμα του υποσταθμού της ΔΕΗ, το οποίο δεν τους απασχόλησε ιδιαίτερα. Δεν μας 
είχαν πει κάτι για τον υποσταθμό της ΔΕΗ ποτέ. Δεδομένου δε ότι αυτό λειτουργούσε και πριν ως 
σχολείο, δεν νομίζω ότι θα αποτελέσει πρόβλημα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, εξουσιοδοτούμε όλοι τον Δήμαρχο; Ομόφωνα; Ομόφωνα νομίζω, ε; 
Ωραία. 
 Οπότε, το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα. 
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτήματος της κας Ελένης Τσουκαλά, για την παράταση ενός έτους της σύμβασης 
μίσθωσης του περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβολή της Λ. Μεσογείων και Πυθαγόρα, 
στην Κοινότητα Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βεντουζά έχει το λόγο. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εχω ένα πρόβλημα, ζητώ συγγνώμη, έχω ένα πρόβλημα με τη σύνδεση, δεν ξέρω αν 
με ακούτε πάλι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούμε.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εχω ένα πρόβλημα με τη σύνδεση.  Αν μπορείτε να διαβάσετε την εισήγηση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν μπορώ, μήπως μπορεί να τη διαβάσει ο Δήμαρχος; Μήπως την έχει;  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Σας ζητώ συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 'Η την έχουν όλοι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, την έχουν νομίζω την εισήγηση, αν έχουν ερωτήσεις, να προχωρήσουμε 
στις ερωτήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, την έχουν όλοι. Ερωτήσεις;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Πρόεδρε, νομίζω ότι αυτά τα θέματα είναι...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τυπικά είναι.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Να τα περάσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τυπικά δεν ειναι, γιατί άλλες φορές για παρατάσεις και μειώσεις έχει γίνει δύο ώρες 
κουβέντα. Εντάξει.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Υπάρχει νόμος τώρα. Πάμε με βάση το νόμο, συγγνώμη που σε διέκοψα, Πρόεδρε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, εγώ μια κουβέντα και όχι επί της ουσίας για το θέμα ακριβώς, αν μπορώ να έχω 
το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οπως πολύ σωστά είπε και ο κ. Τούτουζας είναι ο νόμος αυτή τη στιγμή, είμαστε υπέρ στη 
μίσθωση. Αλλά μιας και έρχεται σαν θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο, ας αναφέρουμε εδώ ότι εφόσον 
το περίπτερο αυτό χρησιμοποιεί το χώρο που του έχει δοθεί και δεν κάνει κάποια υπέρβαση, 
αποτελεί πραγματικά ένα παράδειγμα για το πώς ένα περίπτερο σε ένα στενό πεζοδρόμιο διακόπτει 
την κίνηση των πεζών, να μην μιλήσουμε για καροτσάκια με μωρά κι όλα αυτά που έχουμε πει χίλιες 
φορές. Προφανώς χρειάζεται ένα σχεδιασμός το συγκεκριμένο σημείο το οποίο συζητάμε τώρα με 
διαπλάτυνση του πεζοδρομίου, ώστε και οι πεζοί να χωράνε και περίπτερο να υπάρχει. Και παρακαλώ 
τη Δημοτική Αρχή δοθείσης αυτής της ευκαιρίας του θέματος, να το βάλει στα πλάνα της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. Δεν έχει ακούσει η κα Σιώτου ότι έχουμε βάλει στα πλάνα 
μας την αναμόρφωση του παραδρόμου της Μεσογείων; Αρα, τι μας λέει; Κάτι το οποίο το έχουμε 
ήδη ανακοινώσει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα.  
 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2020 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχετε διαβάσει πιστεύω την εισήγηση, δίνω το λόγο στην κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Το θέμα αυτό αφορά την 8η αναμόρφωση του προϋπολογισμού του 2019.  
ΤΡΑΚΑΣ: Συγγνώμη, κα Νικάκη, είμαστε στο 4, στην τροποίηση του Τεχνικού Προγράμματος.  
ΝΙΚΑΚΗ: Α, συγγνώμη. Ακουσα το όνομά μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εγώ το είπα, μπερδεύτηκα εγώ γιατι είδα το κάτω θέμα. Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, έχουμε δει όλοι την εισήγηση, για να μην επαναλαμβάνομαι σ' αυτά 
που έχουν δει. Αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις με χαρά να τις απαντήσω. κ. Πρόεδρε, μ' ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πολύ καλά. Περιμένω ν' ακούσω ερώτηση. Μάλλον δεν θέλει κάποιος. 
Τοποθέτηση; Ούτε. Ψηφοφορία.  
 Ομόφωνα;  
ΣΙΩΤΟΥ: Λευκό Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Κάποιος άλλος λευκό; Κανείς κατά; Οχι. Το θέμα πέρασε.  
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 ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
8η αναμόρφωση Προϋπολογισμού έτους 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει το λόγο για το 5ο θέμα. 
ΝΙΚΑΚΗ: Λοιπόν, το 5ο θέμα έχει να κάνει με την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Κάποια ποσά, 
αυξάνονται κάποια ποσά στους κωδικούς των εσόδων, συγκεκριμένα στους περισσότερους απ' 
αυτούς είναι επειδή έχουν εισπραχθεί περισσότερα χρήματα απ' ό,τι είχαν προϋπολογιστεί όπως 
έχετε δει από την εισήγηση.  
 Εγγράφεται νέος κωδικός για επιχορήγηση από το Φιλόδημος ΙΙ για την προμήθεια 
μηχανημάτων έργου. 
 Αυξάνονται επίσης κάποια ποσά αναφορικά με κρατήσεις του προσωπικού και άλλες εισφορές 
ΕΦΚΑ κ.λπ. και αντίστοιχα βέβαια και ο κωδικός των εξόδων γιατί προφανώς κάποιο ποσοστό έχει 
αυξηθεί ή δεν είχαν υπολογιστεί σωστά οι κρατήσεις και άρα πρέπει να γίνει και αυτή η αναμόρφωση 
ως προς αυτούς τους κωδικούς. 
 Επίσης, ως προς τα έξοδα, αφ' ενό μειώνονται κάποια ποσά σε κωδικούς που αφορούν εν 
γένει τους τόκους και τα χρεολύσια λόγω της τροπολογίας του Υπουργείου, λόγω της υφιστάμενης 
κατάστασης, μειώνονται οι τακτικές αποδοχές μόνιμου προσωπικού καθαριότητας και 
ηλεκτροφωτισμού γιατί κάποιος απ' αυτούς που αναδείχθηκε απο τις διαδικασίες δεν προσήλθε για 
να εργαστεί στο Δήμο και παράλληλα το ποσό αυτό των μειώσεων και των αυξήσεων των εσόδων 
αντίστοιχα μεταφέρεται στο αποθεματικό και από 'κει και πέρα αφαιρείται το ποσό και πηγαίνει στα 
έξοδα που αφορά κάποιες δαπάνες όπως έχουν να κάνουν με τηλεφωνικά τέλη, έξοδα διαθήκες, 
δαπάνες Covid που αυξήσαμε το ποσό επειδή συνεχίζει η πανδημία και θα τονίσω απλά τους νέους 
κωδικούς που εγγράφονται, όπως είναι η συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων 2018, η εκπόνηση 
σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, η προμήθεια από το Φιλόδημος ερπυστριοφόρου εκσκαφέα 
και δύο ανατρεπόμενων φορτηγών και καθώς επίσης και προμήθεια δύο ανατρεπόμενων φορτηγών 
για το υπόλοιπο της δαπάνης που θα χρειαστεί να γίνει και η οποία δεν θα καλυφθεί από το 
Φιλόδημος.  
 Και επίσης νομίζω ότι είναι και, ύστερα από την αναπροσαρμογή που έγινε και η συντήρηση 
για την - όχι, ενισχύεται μάλλον ο κωδικός, αυτό να τονίσω, η συντήρηση και επισκευή 
νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων 2020-2021. 
 Ως αποτέλεσμα, το αποθεματικό ανέρχεται στις 7.551,28 ευρώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ερωτήσεις θέλει κάποιος;  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, εγώ Πρόεδρε, ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Σύμφωνα με την ανάθεση που έχει γίνει, ο τεχνικός σύμβουλος που πληρώνεται με 24.000 
το χρόνο νομίζω, είναι υποχρεωμένος να συντάσσει τριμηνιαία έκθεση για την πορεία του έργου 
Αντικατάσταση των φωτιστικών με LED. Μας είχατε φέρει την πρώτη στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά 
έκτοτε δεν έχουμε δει καμία άλλη. Θέλετε να μας πείτε τι γίνονται με αυτές;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κα Σιώτου. Δεν κατάλαβα, πότε σας την είχαμε φέρει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο; Γιατί φυσικά και γίνονται αλλά αν δεν το θυμάστε εσείς, το έργο ξεκίνησε τον Ιούνιο. 
Αρα, τότε έγινε, μάλλον Απρίλιο. Οπότε η πρώτη ήταν μέχρι τον Ιούνιο και η δεύτερη έχει γίνει μέχρι 
τον Σεπτέμβρη. Αλλά πού αναφέρει ότι έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο και πότε ήρθε, γιατί εγώ δεν 
το θυμάμαι αυτό. Μπορείτε εσείς να μου πείτε πότε ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο, με ποια 
απόφαση; Αυτή κατατίθεται στην Υπηρεσία, ελέγχεται από την Τεχνική Υπηρεσία και από την 
Οικονομική Υπηρεσία και μετά προχωράει σε ένταλμα, ανάλογα με το τι αναφέρει η τεχνική έκθεση. 
Πότε ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το θυμάμαι εγώ;  
ΣΙΩΤΟΥ: Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν έχουν λόγο να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είπατε;  
ΣΙΩΤΟΥ: Θέλετε να πείτε δηλαδή ότι δεν  υπάρχει λόγος να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω ότι μάλλον εσείς λέτε λάθος αυτό το οποίο είπατε στην εισήγησή σας. Γιατί στην 
εισήγησή σας είπατε ότι ήρθε η τριμηνιαία έκθεση στο Δημοτικό Συμβούλιο και εγώ σας λέω ότι δεν 
ήρθε ποτέ και ότι δεν προκύπτει από πουθενά, από καμία σύμβαση να έρχεται η τριμηνιαία έκθεση 
στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν πάει στην Οικονομική Επιτροπή;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτου, θα παίζουμε με τις λέξεις τώρα; Για να καταλάβω δηλαδή εδώ πέρα τώρα 
τι λέτε. Είστε πλέον έμπειρη δημοτική σύμβουλος, είστε τουλάχιστον ένα χρόνο. Είπατε Δημοτικό 
Συμβούλιο. Εγώ σας απάντησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. Ψηφοφορία. Ομόφωνα;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς λευκό γιατί νομίζω και ο δημοτικός σύμβουλος ο κ. Ανυφαντής έχει ψηφίσει 
λευκό και στην Οικονομική Επιτροπή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Λευκό κι εγώ. 
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, ο κ. Τούτουζας, ο κ. Αυγερινός, η κα Ρετσινιά, ο κ. Ανυφαντής, η κα 
Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου, ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Ζήκας, ξέχασα κάποιον; Και η κα Χαμηλοθώρη  
έχει πει λευκό. κα Χαμηλοθώρη, τι έχετε πει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, σωστό. Αρα, κατά η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. Τούτουζας, Αυγερινός, 
Ανυφαντής, Ρετσινιά, Ζήκας και Ρεμούνδος λευκό.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 3ου 
τριμήνου 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Λοιπόν, από την εισήγηση που έχετε λάβει βλέπουμε ότι αφ' ενός ο προϋπολογισμός και 
για το γ' τρίμηνο του 2020 εκτελείται κανονικά. Μπορούμε να δούμε ως προς την ανακεφαλαίωση 
των εσόδων ότι τα  τακτικά έσοδα έχουν βεβαιωθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό, της τάξεως του 72% 
σχεδόν. Τα έσοδα από προηγούμενα οικονομικά έτη επίσης σε μεγάλο ποσοστό 96,03% και τα 
εισπρακτέα προηγουμένων ετών επίσης. Αυτό δείχνει ότι δουλεύουν οι Υπηρεσίες και μπορούν και 
φέρνουν στα ταμεία του Δήμου τα έσοδα όπως ακριβώς είχαν προϋπολογιστεί στην αρχή του έτους.  
 Αναφορικά με τα έξοδα επίσης βλέπουμε ότι στις επενδύσεις είναι πάρα πολύ μεγάλο το 
ποσοστό του ποσού που έχει δεσμευθεί απ' αυτά που είχαμε προϋπολογίσει, άρα δείχνει ότι 
απορροφώνται γρήγορα τα κονδύλια ώστε να συνεχιστούν και να τρέξουν τα έργα και ό,τι 
συνεπάγεται κάτω από το μανδύα των επενδύσεων. Και οι πληρωμές των προηγούμενων 
οικονομικών ετών γίνονται σε πολύ μεγάλο ποσοστό, που αυτό δείχνει ότι ειναι συνεπής ο Δήμος 
στις υποχρεώσεις του και δεν αφήνει να αθροίζονται τα χρέη, ίσα ίσα καλύπτει και τα χρέη που 
υπάρχουν απο προηγούμενα έτη. 
 Ως προς τα στοιχεία του Ισολογισμού για το γ' τρίμηνο, υπάρχουν κάποιες αποκλίσεις στις 
απαιτήσεις, γιατί τα έχουμε εισπράξει σε μικρό ποσοστό μηδέν, μείον κόμμα, 2,63% και ως προς το 
παθητικό βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί και οι υποχρεώσεις που έχουμε σε ποσοστό 4,81%, που αυτό 
δείχνει όπως σας είπα και πριν ότι ο Δήμος πληρώνει και με αυτό τον τρόπο μπορούμε και μειώνουμε 
τις υποχρεώσεις μας. 
 Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, κάποια άλλη διευκρίνιση που μπορεί να ζητηθεί, εγώ 
αυτά είχα να πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις θέλει κανείς; Οχι. Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία.  
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 Ομόφωνα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, συγγνώμη, το 6 είναι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το 6 είναι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Οι υπόλοιποι; Υπέρ όλοι. Το θέμα πέρασε. 
 
 
 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης απευθείας μίσθωσης για το ακίνητο επί της οδού Ελευθερίου 
Βενιζέλου 1 στην Κοινότητα Παπάγου, ιδιοκτησίας του Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία 
"Αυτόνομος Οικοδομικός Οργανισμός Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς, Θαλάσσης και 
Αέρος (Α.Ο.Ο.Α.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Λοιπόν, έχει να κάνει με τη μίσθωση στην ουσία του ΠΟΚΕΠΑ, η οποία γίνεται από το 
Δήμο μας από το 2015, η μίσθωση έληγε, λήγει μάλλον 31/12/2020, το μίσθωμα είναι 420 ευρώ. Ο 
νόμος μας δίνει τη δυνατότητα να μπορέσουμε να μισθώσουμε χωρίς δημοπρασία το συγκεκριμένο 
ακίνητο και μάλιστα δεν χρειάζεται και σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Στέγασης και απόφαση 
του Υπουργείου Οικονομικών, αλλά αρκεί η αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, την 
οποία καλούμαστε να πάρουμε σήμερα και προτείνεται η παράταση της μίσθωσης για 3 έτη με το 
ίδιο μίσθωμα των 420 ευρώ. Η δαπάνη έχει προβλεφθεί στον κωδικό του προϋπολογισμού του '21 
και έχει σημειωθεί να προβλεφθεί και στα υπόλοιπα έτη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Εχει κάποιος ερώτηση πάνω στο θέμα αυτό; Ομόφωνα;  
 Ομόφωνα. 

Ο κύριος; Ναι, έχει συνδεθεί και ο κ. Βαλυράκης, οπότε το αναφέρω για τα πρακτικά.  
 
 
 ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτήματος της Ετερόρρυθμης Εταιρείας με την επωνυμία "Χ. Σταυράκακη και ΣΙΑ 
Ε.Ε.", για την παράταση ενός έτους της σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντός του 
Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού (άρθρο 132 του Ν. 4692/2020). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 8 και το 9 είναι ίδια. Να τα πάμε παρέα, εφόσον είναι και τυπικά θέματα. Θα τα 
περάσουμε ομόφωνα; Οπως περάσαμε και το 3 πριν; Νομίζω ναι, ε; 
ΣΙΩΤΟΥ: Ε, ναι, Πρόεδρε.  
ΖΗΚΑΣ: Σύμφωνοι, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είπατε κ. Ζήκα;  
ΖΗΚΑΣ: Σύμφωνοι, λέω, σύμφωνοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, εντάξει. Ομόφωνα πέρασε και το 8ο. 
 
 
 ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτήματος του κ. Πέτρου Αποστόλου, για την παράταση ενός έτους της 
σύμβασης μίσθωσης του κυλικείου εντό του Δημοτικού Κηποθεάτρου (άρθρο 132 του Ν. 
4692/2020). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα και το 9ο θέμα. 
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 ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Παράταση του με αρ. πρωτ. 23733/05.10.2016 συμφωνητικού εκμίσθωσης 
κοινοχρήστων χώρων, για την τοποθέτηση στεγάστρων αναμονής επιβατών σε στάσεις 
υπεραστικών, αστικών και δημοτικών λεωφορείων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ο Δήμος από το 2016 εκμισθώνει κοινόχρηστους χώρους για την τοποθέτηση στεγάστρων 
αναμονής επιβατών στις οποίες προβάλλονται και διαφημιστικά μηνύματα και συγκεκριμένα  30 
χώρους στη Δ.Κ. Παπάγου.  
 Η σύμβαση ήταν τετραετής με τη δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη έτη. Το μίσθωμα 
ξεκίνησε από τα 7.000 ετησίως για όλες τις στάσεις συν το χαρτόσημο και αναπροσαρμόζεται κάθε 
χρόνο κατά 2%.  Η εταιρεία τώρα που είναι η μισθώτρια εταιρεία, ζητάει την παράταση που έχει 
προβλεφθεί στη σύμβαση των δύο ετών, παράλληλα όμως επειδή μεσολάβησαν σ' αυτό το διάστημα 
δύο εκλογικές διαδικασίες δίνεται απο το νόμο η δυνατότητα αναστολής της πληρωμής για το 
διάστημα της προεκλογικής περιόδου, οπότε ζητάμε την ανανέωση για το διάστημα, για όσο 
διάστημα κράτησε αυτή η προεκλογική περίοδος χωρίς να καταβάλλουν μίσθωμα, το οποίο 
υπολογίζεται ότι ξεκινάει από 5/11 έως 9/12 χωρίς μίσθωμα λόγω της αναστολής και εν συνεχεία από 
τις 10/12 μέχρι 9/12/22 με μίσθωμα το οποίο ξεκινάει από 7.577,5 ευρώ και θα αναπροσαρμόζεται 
κατά 2% κάθε έτος. 
 Καλούμαστε εμείς να αποφασίσουμε γι' αυτή την παράταση τη διετή. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; κα Σιώτου. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος. Η κα Σιώτου έχει το λόγο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, για να παρατείνουμε τη σύμβαση θα έπρεπε να την έχουμε και ιδίως 
να μας δώσετε τα τοπογραφικά για το πού ακριβώς θα βρίσκονται αυτές οι στάσεις. Οι περισσότερες 
στάσεις με το κάθετο διαφημιστικό στο δρόμο κόβουν τα πεζοδρόμια και υποχρεώνουν τους πεζούς 
να κατέβουν στο οδόστρωμα ή κρύβουν και την ορατότητα στα αυτοκίνητα, ειδικά στις γωνίες. Το 
έχουμε δει πολλές φορές να προκαλούνται ατυχήματα.  
 Το μίσθωμα των 7.000 ευρώ νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μικρό για να βάλουμε σε κίνδυνο 
ανθρώπους. Δεν ανταλλάσσεται και δεν αποτιμάται φυσικά το να χτυπήσει κάποιος εξ αιτίας τους. 
Νομίζω ότι υπάρχει ένα πρόγραμμα από το Φιλόδημος που βγήκε εχθές για κονδύλια, για δημιουργία 
στεγάστρων.  
 Ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το λόγο, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε χθες βγήκε το πρόγραμμα Φιλόδημος, το οποίο έχει βγει πριν δυόμισι χρόνια, 
κα Σιώτου; Δεν ξέρω ποιος σας πληροφορεί, πάντως, το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει βγει πριν 
δυόμισι χρόνια, έχει κάνει συμμετοχή ο Δήμος, έχει κάνει την προκήρυξη, έχει κάνει το διαγωνισμό 
και περιμένει να βάλει μου φαίνεται είναι 50.000, αν θυμάμαι καλά, για καινούριες στάσεις και 
περιμένουμε τον ανάδοχο να υπογράψουμε τη σύμβαση, είμαστε τώρα στη διαδικασία του ελέγχου 
για να μπουν οι καινούριες στάσεις τις οποίες τις έχουμε αποφασίσει.  
 Τώρα, για τις στάσεις τις οποίες αναφέρατε, προφανώς δεν τις έχουμε βάλει η δική μας 
Διοίκηση. Οι στάσεις αυτές προϋπήρχαν, τοποθετούνται πάντα με την άδεια του ΟΑΣΑ, 
τοποθετούνται με έγκριση γιατί ο ΟΑΣΑ δεν δίνει, έχει συγκεκριμένους τύπους στάσεων που 
επιτρέπονται και αν το τίμημα είναι μικρό ή μεγάλο δεν μπορούμε να το κρίνουμε εμείς, γιατί θα σας 
θυμίσω ότι η συγκεκριμένη σύμβαση έχει γίνει ύστερα από διαγωνισμό. Δηλαδή κάναμε ένα διεθνή 
διαγωνισμό, μια διακήρυξη και εμφανίστηκαν διάφορες εταιρείες αλλά το κυριότερο είναι ότι πήρε το 
διαγωνισμό η συγκεκριμένη εταιρεία, η οποία μέσα στον αρχικό διαγωνισμό έλεγε ότι μπορεί να κάνει 
παράταση για άλλα δύο χρόνια. 
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 Οπότε, νομίζω ότι είναι απλό το θέμα και δεν χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. 
ΝΙΚΑΚΗ: Να συμπληρώσω κάτι απλά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ούτως ή άλλως, σ' αυτό που αναφέρθηκε ότι δεν έχουμε τη σύμβαση, εδώ δεν πρόκειται, 
αυτό να κάνουμε ξεκάθαρο, δεν πρόκειται για την κατάρτιση και την υπογραφή και την έγκριση 
καινούριας σύμβασης, είναι η παράταση μιας ήδη υπάρχουσας σύμβασης η οποία παράταση 
προβλεπόταν όταν καταρτίστηκε αυτή η σύμβαση η οποία είναι έγκυρη, ισχύει και δεν έχει σημασία 
αν άλλαξε η Διοίκηση. Μας δεσμεύει σύμφωνα με τους όρους που περιλαμβάνονται σ' αυτήν. Οπότε, 
δεν πρόκειται για μια καινούρια σύμβαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος παρακαλώ τοποθέτηση. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν έχουμε επί της ουσίας του θέματος. Ομως, να επισημάνουμε ότι ... για το πώς 
θα είναι αυτές οι στάσεις, γιατί εμείς έχουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεσαι, Γιώργο. Πιο δυνατά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τώρα, ακούγομαι; Λέω ότι δεν έχουμε θέμα επί της ουσίας του θέματος.... Λευκό, 
δεν θα αλλάξει... Τυπικό είναι. Υπάρχει μια ουσία όμως που αφορά τις ίδιες τις στάσεις πώς είναι 
κατασκευασμένες. (πρόβλημα σύνδεσης)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, πάμε. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Υπάρχει πρόβλημα και κυκλοφορίας των πεζών και ατυχημάτων ειδικά με τα κάθετα 
στο δρόμο. Σκεφτείτε ότι έχει υπάρξει νόμος, τα μαγαζιά έχουν αποσύρει από τα πεζοδρόμια τις 
κάθετες ταμπέλες και έχουμε εμείς στις στάσεις ακόμα κάθετα οριακά στο δρόμο, ούτε αυτός που 
στέκεται να πάρει το λεωφορείο βλέπει και επειδή είναι σταθερό σημείο κοντά στο δρόμο δημιουργεί 
προβλήματα. Ελπίζω η καινούρια, δεν θυμάμαι αν την έχουμε δει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Θυμάμαι 
μια συζήτηση, Δήμαρχε, δείτε το όμως να μην έχει τέτοια προβλήματα το καινούριο μοντέλο αν το 
φτιάχνουμε εμείς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή, Γιώργο, η μελέτη. Δεν θυμάμαι τώρα να 
στην πω, πάντως έχει εγκριθεί από την Οικονομική Επιτροπή για να μπορέσει να κατατεθεί και η 
πρόταση, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ομόφωνα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά, Πρόεδρε. Κατά. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λευκό ο κ. Ρεμούνδος, κατά η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη. Το θέμα 
πέρασε.  
 
 
 ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 
 
Συγκρότηση επιτροπής της παρ. 5 του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων 
(Ν. 3463/2006, Α' 114) για τον καθορισμό του μισθώματος κατά τον χρόνο παράτασης 
των μισθώσεων: α) του κυλικείου εντός του Δημοτικού Κηποθέατρου, β) του κυλικείου 
εντός του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού, γ) του περιπτέρου στην Λ. Μεσογείων 
264 και Πυθαγόρα στην Κοινότητα Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόκειται για τα τρία καταστήματα που πήραμε και τις αποφάσεις παραπάνω. Το λόγο 
η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, και επειδή ακριβώς ο νόμος προβλέπει ότι το μίσθωμα θα πρέπει να καθοριστεί από 
τη συγκεκριμένη επιτροπή του άρθρου 186 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων, εμείς και σύμφωνα 
με αυτό το άρθρο η επιτροπή αποτελείται από δύο δημοτικούς συμβούλους και έναν μηχανικό κατά 
προτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας σε περίπτωση που έχει, όπως έχει ο Δήμος μας, προτείνεται 
λοιπόν τα μέλη αυτής της Επιτροπής από την πλευρά των δημοτικών συμβούλων να ειναι η ομιλούσα 
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και η κα Τσικρικώνη και ένας μηχανικός από την Τεχνική Υπηρεσία. Και η πρόταση είναι, συγγνώμη 
να ολοκληρώσω, η πρόταση που εισηγείται η Δημοτική Αρχή για τη συγκεκριμένη επιτροπή είναι να 
παραμείνει ως έχει το μίσθωμα για όλες αυτές τις επιχειρήσεις γι' αυτό το ένα έτος της παράτασης 
που θα δοθεί λόγω της μη πλήρους λειτουργίας τους λόγω Covid.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Ερωτήσεις; Οχι. Τοποθετήσεις θέλει κάποιος; Ούτε. Ομόφωνα;  
ΣΙΩΤΟΥ: Λευκό Χαμηλοθώρη, Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό στη συγκρότηση επιτροπής;  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. 
 
 
  iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ. 
 
Εγκριση διενέργειας δημοπρασίας εκποίησης κατεστραμμένων κάδων απορριμμάτων και 
ορισμός μελών επιτροπής εκτίμησης των υπό εκποίηση κάδων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει ο κ. Πετράκης;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πετράκη, θα μπω μόνο από το κομπιούτερ της κας Δημητριάδου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα και στο γραφείο μου άμα δεν έχεις. Ελα εδώ. Οκέι.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Εντάξει, από την κα Δημητριάδου. 
 Λοιπόν, έχουμε διαβάσει όλοι την εισήγηση, έχουμε και στα δύο εργοτάξια Παπάγου και 
Χολαργού 160 μεταλλικούς κάδους των 1.100 λίτρων, 52 κάδους πλαστικούς τους πράσινους 1.100 
λίτρων και 14 πλαστικούς καφέ κάδους των 660 λίτρων. 
 Χρειάζεται να συστήσουμε μια επιτροπή από δύο δημοτικούς συμβούλους και από έναν 
υπάλληλο που θα οριστεί από τον κ. Δήμαρχο ή από την Τεχνική Υπηρεσία ή από τη Διεύθυνση 
Καθαριότητος και Ανακύκλωσης.  

Στη διάθεσή σας για κάποια ερώτηση αν χρειαστεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχει ο κ. Ζήκας ερώτηση. Αλλος έχει ερώτηση; 
ΣΙΩΤΟΥ: Κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιος άλλος; Και ο κ. Καραγιάννης. Οκέι. Ο κ. Ζήκας, ο κ. Καραγιάννης και η κα 
Σιώτου.  
 κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ηθελα να ρωτήσω το εξής: αυτοί οι κάδοι, οι οποίοι έχουν βγει 
εκτός λειτουργίας και εν πάση περιπτώσει πάνε για καταστροφή, σε τι χρονικό διάστημα έχουν 
προκύψει; Δηλαδή από τότε ξεκίνησε να μαζεύεται όλο αυτο το υλικό; Γιατί δεν μιλάμε για λίγο 
υλικό, έτσι; Να έχουμε μία εικόνα των φθορών που προκύπτουν στην πάροδο του χρόνου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ακριβώς το χρονικό διάστημα δεν μπορώ να σας το δώσω, κ. Ζήκα, αλλά νομίζω ότι 
αυτό δεν παίζει ρόλο, γιατί για παράδειγμα πριν από μερικές μέρες βάλαμε έναν πλαστικό κάδο και 
έπεσε ένα αυτοκίνητο επάνω, τον κατέστρεψε και τον πήραμε κατεστραμμένο.  

Τώρα χρονικό ορίζοντα, το πότε έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί οι κάδοι δεν είμαι διαθέσιμος να 
δώσω... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω εγώ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ο κ. Δήμαρχος μπορεί να απαντήσει λέει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχαμε ξανακάνει δημοπρασία το 2017.  

Αρα, οι κάδοι σήμερα που είναι, είναι από το 2017 και μετά ό,τι μαζεύτηκε και ό,τι 
καταστρέφεται και ό,τι γίνεται αντικατάσταση, γιατί περίπου κάθε χρόνο αγοράζουμε γύρω στις 
60.000-70.000 ευρώ σε καινούριους κάδους τους οποίους τοποθετούμαι στην πόλη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάπως διαφορετικά την ερώτηση που μπήκε στο τέλος, 
την πρώτη μάλλον ερώτηση.  

Εχουμε, βλέπω εδώ πέρα ότι έχουμε στο εργοτάξιο Παπάγου έξι και στο εργοτάξιο Χολαργού 
οκτώ πλαστικούς κάδους καφέ.  

Ηθελα να ξέρω, η ποσότητα των 8 σε ποια ποσότητα αρχική αντιστοιχεί; Αρχική αντιστοιχεί.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκατό ήταν οι καφέ όλοι.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εκατό και τώρα έρχεται και ο χρόνος.  

Και ήταν από πότε; Από το 2017 κι αυτοί;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι καφέ από το '19.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ηταν 100 και έχουμε 14 μείον.  

Εντάξει, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, εν ολίγοις με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. Ηθελα να ξέρω ποιον κύκλο ζωής συνήθως 
υπολογίζουμε για τους πλαστικούς και τι κύκλο ζωής υπολογίζουμε για τους μεταλλικούς, γιατί εδώ 
τώρα βλέπουμε ότι ειναι πρόσφατα, από το '17 βλέπουμε είναι τέσσερα, τρία χρόνια μόνον κάδοι και 
επίσης ήθελα να ρωτήσω κι εγώ πόσοι ήταν συνολικά οι καφέ κάδοι και βγήκαν ήδη στην αχρηστία 
14 και με ποια μελέτη και τι ακριβώς εννοούμε ότι δεν είναι συμφέρουσα η επισκευή τους, μιας και 
πρόκειται για κάδους τόσο πρόσφατα τοποθετημένους.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα, απ' όλα τους καφέ κάδους μας τους έδωσε η Περιφέρεια Αττικής και ήταν αν 
θέλετε κατά την προσωπική μου άποψη μια πολύ κακή ποιότητα κάδων, μάλλον ινδικής προέλευσης, 
οι οποίοι μπορεί να έχουν καταστραφεί εντελώς οι 14 αλλά πάρα πολλοί απ' αυτούς που υπάρχουν 
ακόμα στην πόλη είναι σε πολύ κακή κατάσταση.  

Αλλά επαναλαμβάνω ότι ο Δήμος δεν ξόδεψε χρήματα για την αγορά των συγκεκριμένων 
κάδων. Τους έδωσε η Περιφέρεια Αττικής.  
 Για τους άλλους κάδους, πρώτα απ' όλα τους σιδερένιους, έχουμε σταματήσει να αγοράζουμε 
σιδερένιους κάδους πριν από το 2010. Αρα, όποτε θα βλέπετε σιδερένιο κάδο θα βάζετε στο μυαλό 
σας ότι είναι πριν από το 2010 κατασκευασμένος. Για τους πλαστικούς, πλέον έχουμε αποφασίσει 
κάθε φορά που κάνουμε προμήθεια κάδων να παίρνουμε πλαστικούς κάδους κυρίως των 1.100 
λίτρων, όχι κιλών, λίτρων, έτσι;  

Αρα, νομίζω ότι και οι κάδοι που βγήκαν από το '17 μέχρι σήμερα και χαλάσανε, μπορεί να 
ήταν αγορασμένοι το '04, το '05, το '06, δεν ξέρουμε και δεν κρατάμε στοιχεία. Κυρίως οι κάδοι 
έχουν επάνω ένα έτος, την εποχή που αγοράζουμε και όταν αγοράζουμε κάδους υποχρεώνουμε τον 
προμηθευτή να βαράει επάνω με στάμπα το έτος παράδοσης, αλλά να ξέρετε ότι ποτέ δεν είμαστε 
σίγουροι  γιατί περνάει πάρα πολύς καιρός ακριβώς από πότε ήταν. Πάντως, σίγουρα αυτοί οι κάδοι 
είναι σε αχρηστία.  

Δεν είναι κάδοι που μπορούμε να τους επισκευάσουμε, γιατί να ξέρετε ότι βάζουμε κάθε 
χρόνο περίπου 5.000 ευρώ ανταλλακτικά και παίρνουμε ανταλλακτικά και επισκευάζουμε κάδους που 
μπορούμε να τους επισκευάσουμε. Είναι κάδοι όμως που έχουν υποστεί τεράστια ζημιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, ψηφοφορία. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου τοποθέτηση. Ο κ. Ζήκας και μετά η κα Σιώτου. Και ο κ. Καραγιάννης 
θέλει; Οκέι. Ζήκας, Καραγιάννης, Σιώτου. κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι και από αυτές τις πληροφορίες, που ήταν σημαντικές, 
που μας έδωσε ο Δήμαρχος, είναι αξίζει δηλαδή να κρατήσουμε και να δημιουργήσουμε ένα αρχείο 
με τον κύκλο ζωής του κάθε τύπου κάδου και της κάθε εταιρείας, τους κάθε προέλευσης, έτσι ώστε 
να έχουμε μια σαφή εικόνα ποιοι απ' αυτούς τους κάδους είναι, πώς να το πω, σκόπιμο να 
προμηθευόμαστε ή όχι, και βέβαια το ότι προμηθεύτηκε ένα είδος κάδων η Περιφέρεια, οι οποίοι 
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είναι προβληματικοί, κι αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο επίσης θα πρέπει να το θέσουμε στην 
Περιφέρεια γιατί κι εκείνα λεφτά είναι και πετιώνται και δεν γίνεται και η δουλειά που υποτίθεται θα 
πρέπει να γίνεται με την παροχή αυτή η οποία δόθηκε από την Περιφέρεια.  
 Πρέπει, λοιπόν, να γίνει μια αναφορά και προς την Περιφέρεια όσον αφορά αυτο το ζήτημα, 
να τους το γνωστοποιήσουμε και ενδεχομένως και σε συνεργασία και με άλλους Δήμους, γιατί πλέον 
είναι ένα σημαντικό κόστος υλικών για τη διαχείριση των απορριμμάτων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ήθελα να το πάω λίγο πιο... γιατί κι εμένα μου έχει κάνει εντύπωση το 
γεγονός ότι έχουμε 14% των πλαστικών καφέ κάδων άχρηστους μέσα σε ένα χρόνο δηλαδή 
ουσιαστικά. Αυτό μπορεί να οφείλεται και στην ποιότητα, όπως είπε και ο Δήμαρχος και πολύ είναι 
πιθανό αυτό το πράγμα, αλλά πιστεύω ότι θα πρέπει να κοιτάξουμε εδώ πέρα μήπως να 
ξαναξεκινήσουμε μία, επειδή αυτοί οι καφέ κάδοι αν θυμάμαι καλά, όχι αν θυμάμαι καλά, είμαι 
σίγουρος είναι οι κάδοι αυτοί που είχαν μπει τώρα ένα χρόνο και, και είχαν μάλιστα ειδοποιηθεί και 
κάποια νοικοκυριά τέλος πάντων πώς θα πρέπει, τους είχαν δοθεί και κλειδιά αν δεν κάνω λάθος και 
πώς θα πρέπει να τους χρησιμοποιούν.  
 Επειδή είχα ακούσει όλο αυτό το χρόνο από πολλούς ότι υπήρχε μια κακή χρήση αυτών των 
κάδων, μήπως έπρεπε να κάνουμε εκ νέου μια μικρή, έτσι, ας το πούμε, ενημέρωση αυτών που 
χρησιμοποιούν αυτούς τους κάδους και σ' αυτά τα νοικοκυριά τέλος πάντων που έχουμε δώσει το 
ελεύθερο να χρησιμοποιούν αυτούς τους κάδους, να υφίστανται μια καλύτερη χρήση. Αυτό, 
ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Θα ξεκινήσω, επειδή έχει παραγίνει το αστείο με τα λίτρα και τους κάδους και δεν έχω 
απαντήσει επανειλημμένα στο Δημοτικό Συμβούλιο, 450 με 480 είναι το ειδικό βάρος των σύμμικτων 
για να κάνει κάποιος τη μετατροπή. 
 Τώρα, δεν μου απάντησε ο Δήμαρχος βάσει ποιας μελέτης είναι ασύμφορη η επισκευή τους. 
Δηλαδή δεν έχουμε καταλάβει τελικά τι έχουν αυτοί οι κάδοι και δεν μπορούν να χρησιμοποιούνται, 
δεν έχουμε κάποια μελέτη, ούτε από την Υπηρεσία κάποια καταγραφή για τα προβλήματα. Και χωρίς 
μελέτη για περιουσιακά στοιχεία των δημοτών και την καταστροφή αυτών, δεν γίνεται να 
ψηφίζουμε. Ειδικά για τους 156 μεταλλικούς κάδους, οι οποίοι νομίζω ότι είναι ανακυκλώσιμοι, σε 
αντίθεση με τους πλαστικούς, αν έχουν χαλάσει κάποια σημεία στα καπάκια ή στα πεντάλ 
ανοίγματος, προφανώς και φτιάχνονται.  

Αν αυτά είναι τα προβλήματα των εκατοντάδων κάδων για τους οποίους συζητάμε, τι μας 
λέτε δηλαδή; Οι κάδοι που είναι στους δρόμους οι περισσότεροι επίσης είναι με χαλασμένα καπάκια 
και πεντάλ, δεν ανοίγουν, δεν κλείνουν, σπασμένοι κ.λπ..  
 Διαφωνούμε με την εκποίηση κάδων και προτείνουμε την επανάχρησή τους με κάποια 
επισκευή. Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα επαναλάβω αυτό γιατί η κα Σιώτου της αρέσει, έτσι, να ξύνεται στην γκλίτσα 
του τσομπάνη. Προφανώς, κα Σιώτου, ξαναλέω ότι εσείς λέγατε ότι ένας κάδος έχει 1.100 κιλά και 
ακόμα πιστεύετε ότι δύο άνθρωποι της Υπηρεσίας Καθαριότητας πίσω από το απορριμματοφόρο 
σπρώχνουν κάθε λίγα μέτρα 1.100 κιλά. Το πιστεύετε ακόμα και σήμερα μάλλον, αυτό λέτε. Κι εγώ 
σας είπα ότι δεν ισχύει αυτό, πρέπει να ψάξετε το ειδικό βάρος, πρέπει να πιστέψετε ότι γίνεται η 
πάκτωση μέσα στο συγκεκριμένο κομμάτι ακριβώς όπως είναι ο όγκος του κάδου κι εγώ σας λέω 
εμπειρικά που ρώτησα ότι ο κάθε κάδος δεν έχει πάνω από 200-250 κιλά.  

Εσείς ψάξτε το αν θέλετε και μπορείτε να βάλουμε και ζυγαριά αν θέλετε, θα σας την 
πληρώσω εγώ την υπηρεσία όποτε θέλετε, να πάμε σε όποιον κάδο εσείς επιλέξετε να πάμε να τον 
ζυγίσουμε. Και άμα βγει ο κάδος παραπάνω από 250 με 300 κιλά, εγώ θα σας ζητήσω δημόσια 
συγγνώμη.  

Αμα δεν βγει όμως, θέλω να δω εσείς τι θα ζητήσετε, που τόσο καιρό λέτε σε όλο τον κόσμο 
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ότι ο κάδος έχει 1.100 κιλά. 
 Αλλά, πάμε τώρα στην ουσία. Προφανώς οι κάδοι είναι στο εργοτάξιο του Χολαργού 
μαζεμένοι και στο εργοτάξιο του Παπάγου. Οποιος δημοτικός σύμβουλος θέλει μπορεί να τους 
επισκεφθεί και να δει σε τι κατάσταση είναι αυτοί οι κάδοι.  

Προφανώς η ίδια η Υπηρεσία έκρινε και έκανε τη μελέτη και είπε ότι δεν μπορούν να 
επισκευαστούν. Ξέρετε τι γίνεται; Εχουμε εμείς καμία διάθεση να εκποιήσουμε κάδους; Δεν θα τους 
καταστρέψουμε, διενέργεια διαγωνισμού για εκποίηση θα κάνουμε. Εσείς λέτε δηλαδή εμείς ακριβώς 
που έχουμε το πρόβλημα με χαλασμένους κάδους μέσα στη γειτονιά να μην θέλουμε να τους 
επισκευάσουμε το πεντάλ ή το καπάκι και να τους ξαναβάλουμε σε λειτουργία; Εμείς που τρώμε τα 
προβλήματα του κόσμου και τα παράπονα; Εσείς είστε στην αντιπολίτευση, κα Σιώτου. Και να σας 
πει κάποιος κάτι, τα χρεώνετε πάνω σε μένα. Εγώ όμως είμαι αυτός ο οποίος κάθε μέρα ακούω τα 
παράπονα του κόσμου για τους κάδους, για τα καπάκια που δεν δουλεύουν, για τα πεντάλ που δεν 
δουλεύουν. Λέτε εσείς τόσο απλά να μπορούσαμε να αλλάξουμε ένα πεντάλ και να μην το κάνουμε; 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, επί προσωπικού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Η κα Σιώτου.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Μετά θέλω να προσθέσω κάτι εγώ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Κοιτάξτε να δείτε, προσέχω  πάντα πάρα πολύ τι λέω. Και μάλιστα συνήθως είμαι και πολύ 
ευγενική.  

Αυτά τα "ξύνεται στην γκλίτσα" και οι "μπαρούφες" και τα λοιπά, και τέτοια μέρα, τέτοια 
μέρα που ξεκινήσατε με μεγάλες κουβέντες για την ημέρα αυτή και για τις γυναίκες που όλοι 
σεβόμαστε πάρα πολύ, τέτοιους χαρακτηρισμούς δεν έχω κάνει ποτέ.  

Δεν ξύνομαι σε καμία γκλίτσα, σας προκαλώ να δούμε τα πρακτικά για το τι είπα, γιατί δεν 
είπα ποτέ ότι τα 1.100 λίτρα είναι 1.100 κιλά και ότι σηκώνουν οι εργάτες 1.100 κιλά.  

Σας απάντησα πριν απο λίγο, αλλά δεν ακούτε. Εμμένετε σ' αυτό που έχετε στο μυαλό σας. 
Οτι τα σύμμικτα είναι 450 με 480 κιλά. Μπορώ να σας στείλω τουλάχιστον 4 μελέτες από 
επιστήμονες γι' αυτό και να σταματήσουμε να λέμε τα ίδια και τα ίδια, αφού δεν είχατε ακούσει τι 
είπα δείτε τα πρακτικά.  

Οταν τα πάρουμε σας προκαλώ...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι εννοείτε 480 κιλά μπορείτε να το εξηγήσετε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην την διακόπτετε, σας παρακαλώ, μην διακόπτετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να καταλάβουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, δεν σας δίνω το λόγο!  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, να καταλάβουμε τι λέει. Λέει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, αφήστε την λίγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Σιώτου λέει ότι τα σύμμικτα είναι 480 κιλά. Τι εννοεί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θα ολοκληρώσει τώρα. Δεν μπορεί να γίνει αυτό όμως τώρα. Αφήστε την να 
ολοκληρώσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μας πει τι εννοεί. Δεν καταλαβαίνω με αυτό που λέει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας αφήσω μετά να της κάνετε δέκα ερωτήσεις. κα Σιώτου, συνεχίστε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν κατάλαβα τώρα τι ρωτάει πάλι ο Δήμαρχος, εν πάση 
περιπτώσει. Ξαναλέω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κα Σιώτου.  

Αφήστε τον Δήμαρχο, συνεχίστε την τοποθέτησή σας και μετά που θα πάρει τον λόγο θα τον 
ξαναπάρετε. Πείτε αυτά που λέγατε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, πήρα το λόγο επί προσωπικού και τελείωσα. Ας απαντήσει ό,τι θέλει ο Δήμαρχος. 
Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, τώρα δίνω στον Δήμαρχο και μπορεί να ξαναχρειαστεί να μιλήσετε. Δήμαρχε, 
έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κοιτάξτε, επειδή όλοι θυμόμαστε και δεν έχουμε τη μνήμη του χρυσόψαρου. 
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Τώρα, αν η κα Σιώτου νομίζει ότι επειδή ειναι γυναίκα εμείς δεν πρεπει να της κάνουμε ερωτήσεις 
που θα κάναμε και σε έναν άντρα, δεν καταλαβαίνω αυτό το ...   

Δηλαδή, ξέρετε κα Σιώτου, εντάξει, είστε γυναίκα αλλά αυτό έλειπε. Θα σας κάνω σκληρές 
ερωτήσεις όπως θα κάνω στον οποιονδήποτε άντρα εγώ. Δεν σας διαχωρίζω. Τα δύο φύλα είναι 
ισότιμα, κα Σιώτου. 
 Λοιπόν, είπατε τα σύμμικτα είναι 480 κιλά. Τι εννοείτε, ότι ο κάδος των 1.100 λίτρων όταν 
γεμίσει με σκουπίδια σύμμικτα ζυγίζει 480 κιλά; Αυτό εννοείτε; Για να καταλάβω. Αυτό θέλω απλά να 
μου πείτε, πρώτον. Και, δεύτερον, όταν κάνατε τον υπολογισμό κι εσείς και ο επικεφαλής παλιά της 
παράταξης ο κ. Κουγιουμτζόπουλος και έλεγε αριθμός κάδων Α επί 1.100 λίτρα ίσον τόσους τόνους, 
δεν ήταν υπολογισμός;  

Δεν κατάλαβα, το έκανε με 480 κιλά, αν αυτό λέτε; Να ψάξω να βρω τι έχετε πει δηλαδή. 
Γιατί εγώ θυμάμαι ότι λέγατε 1.000 κάδοι για παράδειγμα επί 1.100 λίτρα, άρα 1.100.000 κιλά. Αυτό 
λέγατε τότε. Και ότι τα δρομολόγια κάνουν πολύ λιγότερο και μαζεύουν. Μην ξεχνάμε τώρα το τι 
λέγατε. Και φυσικά ό,τι χαρακτηρισμούς, τους είπα γιατί ακριβώς επειδή είστε μία μορφωμένη 
άνθρωπος, δεν μπορείτε να μετατράπετε τα λίτρα σε κιλά. Αυτό είπα. Είναι νόμοι της Φυσικής αυτοί, 
δεν θα τους αλλάξουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, ολοκληρώσαμε;  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα κι εσείς, εσείς το λόγο τι τον θέλετε; Σας είπε κάτι άλλο επί προσωπικού.  
ΣΙΩΤΟΥ: Επί προσωπικού μίλησα για την γκλίτσα και τα ξυσίματα, τα οποία προφανώς και δεν 
μπορώ να τα δεχθώ μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο, πέρα από τις "μπαρούφες" παλιότερα. Και 
ξαναλέω, ό,τι έχω πει, το έχω πει στο Δημοτικό Συμβούλιο, κοιτάξτε τα πρακτικά. Και ο κ. Δήμαρχος 
μιλάει για κάτι που είχε πει κάποτε ο επικεφαλής κάποτε της δικιάς μας παράταξης.  

Αυτό δεν είναι τι είπα εγώ. Και δεν άκουσε ποτέ τι είπα εγώ και έχω κάνει μετατροπή και 
φυσικά υπάρχει ειδικό βάρος και οι νόμοι της Φυσικής μιλάνε για ειδικό βάρος. Προφανώς. Και 
υπάρχει μετατροπή λίτρων σε κιλά.  

Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, απάντησα. Ο καθένας καταλαβαίνει, κ. Πρόεδρε. Η κα Σιώτου δεν απαντάει το 
πόσο ζυγίζει ο κάδος και αν δούμε τα πρακτικά όλοι θα δούμε τι έχει πει και αυτή και ο επικεφαλής. 
Αν ο επικεφαλής έλεγε άλλα και η κα Σιώτου λέει άλλα σήμερα, εγώ νομίζω τα ίδια λένε και οι δύο, 
δεν αλλάζει κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Νίκο, να προσθέσω εγώ κάτι, σε παρακαλώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Υφαντή, βεβαίως.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Θέλω να πω λίγο στο σώμα ότι, κάτι για τους καφέ κάδους, ότι αυτοί που πήραμε στην 
πρώτη φουρνιά ήταν σε τραγική κατάσταση.  

Εχουν ένα πρόβλημα στο κλείδωμα και οι περισσότεροι δεν κλείνουν καλά και τώρα θα 
προμηθευτούμε μέσω του ΕΔΣΝΑ ακόμα 90 κάδους καφέ όλων των μεγεθών, θα μοιραστούν 
ανάλογα, οπότε θα είναι χωρίς κλειδαριά και θα κλείνουν ακόμα καλύτερα, οπότε θα μπορέσουμε να 
κάνουμε και πιο σωστή χρήση αυτών. Πάνω στους καφέ κάδους θα έχει κολληθεί και ένα 
αυτοκόλλητο από τον ΕΔΣΝΑ το οποίο θα λέει ακριβώς το τι θα πεταχτεί και μέσα σ' αυτούς τους 
καφέ κάδους.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά;  
ΣΙΩΤΟΥ: Σιώτου, Χαμηλοθώρη, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά, ωραία. Λευκό; Ωραία.  

Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Γκούμα;  
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εσείς θα το πείτε, κ. Τράκα; Ωραία. Ο κ. Τράκας, που είναι και ο Πρόεδρος της 
Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας. Ωραία. Αρα, ο κ. Τράκας θα μας πει το 13, το 14, το 15, μάλλον θα 
τα πείτε όλα εσείς μέχρι το 17. Και θα πείτε και την Ποιότητα Ζωής μετά. Αρα, ως το τέλος θα τα πει 
όλα ο κ. Τράκας. Παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Για συντομία, γιατί και η ώρα έχει περάσει, θα πω ότι για την 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση προτείνεται η προαγωγή του 1ου Νηπιαγωγείου Παπάγου από διθέσιο σε 
τετραθέσιο. Και ουδεμία άλλη μεταβολή στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Εδώ θα συμπληρώσω λίγο στο σώμα, δεν ξέρω αν το γνωρίζει, η διαδικασία είναι ότι οι 
διευθυντές της κάθε σχολικής μονάδας απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
αναφέρουν αν θέλουν να αυξηθεί ή να μειωθεί η οργανικότητα του σχολείου, κατόπιν όταν υπάρχει 
αύξηση μας στέλνει η Πρωτοβάθμια, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης εμάς ένα έγγραφο για 
να γνωμοδοτήσουμε. Εμάς αυτό που μας αφορά μόνο είναι η γνωμοδότηση, για να το κάνω σαφές, 
είναι η γνωμοδότηση για την επάρκεια των αιθουσών και για την κάλυψη των λειτουργικών 
αναγκών. Κατόπιν, εμείς εισηγούμαστε στην Πρωτοβάθμια, γνωμοδοτούμε στην Πρωτοβάθμια 
Διεύθυνση Εκπαίδευσης, στη συνέχεια γνωμοδοτεί η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στην 
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Περιφερειακή Διεύθυνση και ο Περιφερειακός Διευθυντής αποφασίζει για την προαγωγή ή μείωση της 
σχολικής μονάδας. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, να βάλουμε ένα διαδικαστικό θέλω, αν μπορείτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μου πείτε για την επιστολή, την έχω μοιράσει σε όλους. Δεν χρειάζεται να τη 
διαβάσω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μην προτρέχετε, κ. Προέδρε, για το τι θα πω στο διαδικαστικό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντε, κα  Χαμηλοθώρη, πείτε το διαδικαστικό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αντε, ευχαριστώ. Εγώ θα πρότεινα το 13 και το 14 να το συζητήσουμε μαζί. Εχει 
μια κοινή λογική και ουσιαστικά μια κοινή πολιτική. Προσωπικά έχω ετοιμάσει μία τοποθέτηση και για 
τα δύο θέματα. Οπότε, αυτή την πρόταση κάνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή μόνο και μόνο η πρόταση αναφέρεται σε θέμα εξοικονόμησης χρόνου, εγώ δεν 
έχω κάποιο ζήτημα αν συμφωνεί και η πλειοψηφία του σώματος.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εγώ διαφωνώ, θέλω να μιλήσουμε ξεχωριστά για το κάθε θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εντάξει. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε θα το πάμε ξεχωριστά. Εντάξει, ωραία. 
 Λοιπόν, ο κύριος - απλά, κα Χαμηλοθώρη, διαβάστε το τώρα ας πούμε και πείτε ότι ισχύει και 
μετά η δικιά σας τοποθέτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Φτάνει να μου δώσετε το διπλάσιο χρόνο. Πολύ ευχαρίστως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν έχω πρόβλημα σ' αυτό, το έχουμε κάνει κι άλλες φορές εξάλλου αυτό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο πράγμα είναι. Υπάρχουν ερωτήσεις στον κ. Τράκα;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω μια ερώτηση, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μετά τον κ. Τούτουζα, θέλει άλλος; Οχι. Ερώτηση ο κ. Τούτουζας και μετά 
τοποθετήσεις.  
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ευχαριστώ πολύ. Η ερώτηση είναι, τα θέματα τα δυο αυτά το 13 και το 14, στην 
Επιτροπή Παιδείας περάσανε ως ένα θέμα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, το λόγο έχετε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, ως ένα θέμα πέρασαν, κ. Τούτουζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Και υπήρχαν κάποιες ερωτήσεις όσον αφορά το 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και 
όσον αφορά το 1ο Λύκειο Χολαργού.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν έχει καμία σχέση, κ. Τούτουζα, με το θέμα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Φαντάζομαι ότι στο ένα αναφέρθηκαν για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης που αναφερόταν στο 6ο Δημοτικό Σχολείο και επειδή θεωρώ ότι έχει 
θέμα, το δεύτερο θέμα έχει να κάνει με το Λύκειο στο οποίο πώς θα γίνουν οι μεταβολές. Αυτά σας 
τα λέω γιατί μίλησα και με την Ενωση Γονέων, γι' αυτό σας ρωτάω. Για να ξέρω κι εγώ τι έχει γίνει, 
γιατί έχω μία ενημέρωση από μία πλευρά, θέλω να ξέρω τι ακριβώς έχει γίνει. Γι' αυτό ρωτάω. Και 
μου είπατε ότι τα βάλατε και τα δύο θέματα, όπως και εσείς μου το επιβεβαιώσατε. Από την άλλη 
μου είπαν ότι σας είπαν και για το Λύκειο, ότι εάν συνεχιστούν τα έργα, γι' αυτό είπα να μιλήσουμε 
ξεχωριστά για κάθε θέμα, στο θέμα της Δευτεροβάθμιας ότι εάν παραμείνουν τα έργα στο 1ο Λύκειο 
πρέπει να δούμε πόσα τμήματα θα πάνε του χρόνου στην 1ου Λυκείου.  Γι' αυτό σας ρωτάω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο; κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, βεβαίως. Μισό λεπτό μόνο. Ο κ. Ανυφαντής δηλώνει ότι από το 13ο θέμα και 
μετά αποχωρεί.  
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα είναι εάν θα ζητήσουμε προαγωγή των σχολικών μονάδων, δηλαδή αν θα 
αυξήσουμε, θα ζητήσουμε να αυξηθεί η δυναμικότητα των νηπιαγωγείων, των Δημοτικών, των 
Γυμνασίων, των Λυκείων ή αν θα ζητήσουμε ίδρυση νέων σχολείων. Αυτά που λέει ο κ. Τούτουζας 
δεν έχουν καμία σχέση με αυτό το θέμα. Το πού θα στεγάσουμε σχολείο τι σχέση έχει με τη 
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γνωμοδότηση εάν εμείς θα ζητήσουμε στο Υπουργείο να μας ιδρύσει το 7ο Δημοτικό Χολαργού, γιατί 
πλέον υπάρχει ήδη το 6ο και το 5ο Δημοτικό Παπάγου. 'Η αν πιστεύουμε ότι κάποιο από τα Δημοτικά 
που ήδη υπάρχει πρέπει να αλλάξει οργανικότητα. Αυτό πρέπει να πάρουμε απόφαση σήμερα ως 
Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν έχουν καμία σχέση τα άλλα θέματα, ούτε το 1ο Λύκειο πού θα στεγαστεί 
έχει σχέση με το συγκεκριμένο θέμα ούτε πού θα στεγαστεί το 6ο Δημοτικό, ούτε το 3ο Νηπιαγωγείο 
ούτε το 7ο Νηπιαγωγείο. Αυτά δεν αφορούν το συγκεκριμένο θέμα.  
 Σήμερα παίρνουμε απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο αν θα ζητήσουμε ίδρυση νέων 
σχολείων ή αν θα αλλάξουμε την οργανικότητα από τα υπάρχοντα σχολεία. Αυτό. Είναι ξεκάθαρο το 
θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Τράκας έχει το λόγο και μετά σημειώστε μου ποιοι θέλετε τοποθέτηση. 
Παρακαλώ, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Να βοηθήσω λίγο. Η Ενωση, ο εκπρόσωπος της Ενωσης Γονέων δεν ψήφισε το θέμα γιατί 
θεωρούσε ότι πρέπει να έχει σχέση και με τα όρια των σχολείων. Τώρα δεν συζητάμε τα όρια των 
σχολείων, συζητάμε για τα υπάρχοντα σχολεία εάν θα υπάρξουν μεταβολές.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν τα αποφασίζουμε εμείς τα όρια, κ. Τράκα. Τι δουλειά έχουμε εμείς με τα όρια; 
Αποφασίζει το Δημοτικό Συμβούλιο τα όρια και δεν το γνωρίζω;  
ΤΡΑΚΑΣ: Συμφωνώ, Δήμαρχε. Εγώ απλά διευκρινίζω γιατί η εκπρόσωπος της Ενωσης Γονέων δεν 
ψήφισε το θέμα και ψήφισε λευκό. Γιατί θεωρεί ότι έπρεπε να εισηγηθούμε μαζί με τα όρια, που είναι 
εκτός θέματος. Αυτή την διευκρίνιση προς τον κ. Τούτουζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εγώ καλύφθηκα από την απάντηση του κ. Τράκα. Από τον κ. Τράκα καλύφθηκα, 
ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, έχει ζητήσει η κα Χαμηλοθώρη  τοποθέτηση. Ποιος άλλος θέλει; Ποιος 
άλλος θέλει; Κανείς.  
 Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, συμφωνήσαμε και για τα δύο θέματα, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπαμε, ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είπαμε μία κοινή, τέλος πάντων, η οποία ουσιαστικά έχει να κάνει με την πολιτική 
σας σε σχέση με τις μεταβολές. Δηλαδή δεν είναι τόσο απλά έτσι όπως τα παρουσιάζει ο Δήμαρχος. 
Δεν είναι μια γραφειοκρατική διαδικασία οι μεταβολές. Οι μεταβολές κατά τη γνώμη μας είναι το 
σημαντικότερο θέμα μία φορά το χρόνο που συζητιέται για τα σχολεία συνολικά. 
 Εσείς λοιπόν συνεχίζετε να αποφασίζετε για τα σχολεία χωρίς μελέτες. Μπακαλίστικα 
προβλέπετε τις ανάγκες, ποντάροντας σε πολύ μεγάλο βαθμό στην τύχη, που ήταν μέχρι τώρα με το 
μέρος σας. Χρησιμοποιώ τα δικά σας λόγια, Δήμαρχε. Σήμερα χτίζονται 20 πολυκατοικίες στου 
Παπάγου και διαπραγματεύονται άλλα τόσα οικόπεδα για να σηκωθούν. Εγώ τρόμαξα. Εσείς είστε 
ήσυχος. Φυσικά και η πρώτη μου σκέψη ήταν σε ποια σχολεία θα πάνε όλα αυτά τα παιδιά όλων 
αυτών των οικογενειών που θα κατοικήσουν σε όλα αυτά τα νέα διαμερίσματα. Προφανώς και σε 
ποιους παιδικούς σταθμούς, πού θα παρκάρουν οι γονείς τους, με πόσα αυτοκίνητα θα μετακινούνται 
κ.λπ.. 
 Σας έχουμε πει ότι ο σχεδιασμός για τα σχολεία πρέπει να είναι συνολικός. Πρέπει να είναι 
μακροπρόθεσμος, να είναι γνωστός από νωρίς σε όλη τη σχολική κοινότητα και φυσικά και σε εμάς. 
Και προφανώς αυτό μπορεί να γίνει μόνο με την εκπόνηση μελετών που διαχρονικά ζητάμε. 
 Να σας θυμίσω το πυροτέχνημα για τη μεταφορά του 3ου Δημοτικού στο Πολωνικό που 
πετάξατε στον αέρα την περασμένη άνοιξη. Η σχολική κοινότητα το άκουσε ξαφνικά και φυσικά 
αντέδρασε. Κι έτσι μία που το ανακοινώσατε εσείς ο ίδιος εδώ σε μας, μία που βάλατε τον 
Αντιδήμαρχό σας να το πάρει πίσω γραπτώς.  
 Πήρατε τέσσερις ιδρύσεις νέων σχολείων. Αλήθεια, ξέρετε τι να τις κάνετε; Φυσικά είναι σε 
αναστολή, αλλά για πόσο; Εγώ μάλιστασ περίμενα σήμερα μία ενημέρωση. Θα γίνει το 6ο Δημοτικό 
Χολαργού στο Πολωνικό; Αν ναι, στο ισόγειο θα παραμείνουν τα τμήματα των νηπίων; Τα όρια των 
δημοτικών που είναι, ξέρω, θα μου πείτε όπως είπατε και λίγο πριν, ότι είναι θέμα της Διεύθυνσης, 
τα ορίζει η Διεύθυνση, αλλά με τα κτίρια που εμείς υποδεικνύουμε. Τα όρια λοιπόν πότε θα 
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διαμορφωθούν; Και κυρίως πότε θα γίνουν γνωστά στις οικογένειες των μαθητών.  
 Σε αυτή την περίπτωση που τελικά λειτουργήσει, το 6ο εννοώ στο Πολωνικό, στο 5ο 
Δημοτικό θα πρέπει πια να ανοίξει μόνο ένα τμήμα Α' τάξης το '21. Και επιτέλους το σχολείο να 
βρεθεί με έξι τμήματα και να πανηγυρίσουμε όλοι μαζι ό τι θα είναι το πρώτο σχολείο που θα έχει πια 
το μαθητικό δυναμικό για το οποίο κτίστηκε. Η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων θα λειτουργήσει για 
πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια ως τέτοια. Γιατί για αίθουσα διδασκαλίας που λειτουργεί 
μέχρι σήμερα είναι ακατάλληλη, αφού βρίσκεται στο υπόγειο του κτιρίου και δίπλα στον κεντρικό 
καυστήρα και στις τουαλέτες.  
 Θα γίνει το 4ο Δημοτικό Παπάγου; Πού; Στην Παναγιώτου; Πώς; Πότε; Εμείς προτείναμε 
στην πρόσκληση ΑΤ07 του "Αντώνης Τρίτσης", την ανέγερση σχολείου ακριβώς για να μπορεί να 
ξεκινήσει ένα σχολικό κτίριο. Προς το παρόν όμως ασχολείστε αφήνοντας τον χρόνο να φεύγει, με 
το κολυμβητήριο και τη Μεσογείων.  
 Γνωρίζετε να φανταστώ, κ. Δήμαρχε, ότι το πρόγραμμα αυτό λειτουργεί ανταγωνιστικά. 
Εχουμε πει ότι πάντα διαφωνούμε στις προτεραιότητες. Είναι γνωστό ότι τα σχολεία δεν αποτελούν 
προτεραιότητα στην πολιτική σας. Αυτό θα πρέπει τελικά όμως να το απαντήσετε ευθαρσώς στους 
γονείς των 2ου και 3ου Δημοτικών Παπάγου, που έχουν τα παιδιά τους μέσα σε ISO Box, που έχετε 
στο προαύλιό τους ξεχασμένες τέσσερις ληγμένες προκάτ αίθουσες που στερείτε στα παιδιά τους 
φέτος την πρακτική εφαρμογή στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές εν έτει 2020, μια χρονιά δε που το 
μάθημα γίνεται με τηλεκπαίδευση. Τραγική ειρωνεία. Ομως, φέρατε την Urban Act, δική μας 
πρόταση, το θυμάστε Δήμαρχε, στο γραφείο σας την είχα καταθέσει, λίγο πριν τις εκλογές βάψανε 
το κτίριο και όλα καλά.  
 Θα γίνει το 4ο Νηπιαγωγείο Παπάγου; Πού; Το κτίριο της Αναστάσεως που μου απαντήσατε 
στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι απολύτως προσωρινή λύση.  
 Θα γίνει το 7ο Νηπιαγωγείο Χολαργού; Στο οικόπεδο της Αριστοτέλους; Με τις έτοιμες 
μελέτες της ΚΤΥΠ όπως αναφέρατε; Και θα είναι έτοιμο για το '21-'22; Μακάρι.  
 Τώρα για τη Δευτεροβάθμια. Τι να πούμε εμείς τώρα στην πρότασή σας να παραμείνει ως 
έχει; Εχετε καταλάβει πώς έχει; Με σχολεία ξεκάθαρα δύο ταχυτήτων. Μείνατε παρατηρητής της 
σταδιακής πτώσης των μαθητών του 1ου Λυκείου Χολαργού που έχασε τα τελευταία 4-5 χρόνια 
σχεδόν 100 μαθητές και είδαμε φέτος έξι τμήματα στην Α' τάξη του 1ου Λυκείου Παπάγου, όπου 
βρέθηκε και η αίθουσα η έκτη να τα καλύψει ξαφνικά.  
 Μεθοδεύσατε την υπερδιόγκωση, γιατί τελικά δεν μπορώ να φανταστώ κάτι άλλο, του μικρού 
2ου Γυμνασίου Χολαργού σε 13 τμήματα φέτος, υπογράφοντας όμως την ασφυξία που θα 
προκαλέσετε σε τρία χρόνια στο μικρό 2ο Λύκειο Χολαργού, που διαθέτοντας μόνον 9 αίθουσες 
διδασκαλίας θα κληθεί να καλύψει τους μαθητές τεσσάρων ακόμη τμημάτων. Και την ίδια ώρα το 
τεράστιο κτίριο της Αετιδέων ξεκίνησε με μόνο 12 τμήματα τη χρονιά, σ' αυτή τη μεθόδευση 
αναφέρθηκα, γιατί έτσι μόνο μπορούσατε τελικά να δημιουργήσετε το μοναδικό πεντατάξιο Γυμνάσιο 
συγχωνεύοντας ένα Γυμνάσιο με τα 2/3 ενός Λυκείου, για να βγείτε εσείς από το αδιέξοδο που ο 
ίδιος φτιάξατε, όχι όμως τα παιδιά.  
 Ξέρω, εκτός θέματος θα μου πείτε, το Υπουργείο και οι Διευθύνσεις αποφασίζουν για όλα 
αυτά θα μου πείτε, όπως λέτε κάθε φορά. Εμείς όμως διαφωνούμε. Ο Δήμος έχει την ευθύνη των 
σχολικών κτιρίων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των πολιτών του. Αρα, πολύ βαρύνοντα λόγο 
στο θέμα. Δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι ξεροσταλιάζουν στις πόρτες των Υπηρεσιών στα Υπουργεία, 
διεκδικώντας το καλύτερο ειδικά για τη μαθητιώσα νεολαία τους. Ξέρω, δεν ανήκετε σε αυτούς και 
έτσι απλά φτάσαμε και φέτος στο Δημοτικό Συμβούλιο, στο σπουδαιότερο θέμα κατά τη γνώμη μας 
για τα σχολεία, αυτό των μεταβολών, που θα έπρεπε να γίνεται κάθε χρόνο μια κουβέντα ουσίας, 
προβληματισμού και σχεδιασμού, εσείς να το περνάτε με διαδικασίες fast track και που τελικά θα 
τρέχετε λίγο πριν τον αγιασμό, όπως σας βλέπουμε κάθε χρόνο, να στήνετε αίθουσες έκτακτης 
ανάγκης.  
 Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόεδρε, το λόγο θέλω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Τράκα. Προηγείται ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προηγηθώ αν θέλετε γιατί η κα Χαμηλοθώρη της αρέσει έτσι, το έχω πει, νομίζει 
ότι έχει πάρει επ' ώμου το θέμα των σχολείων και ότι εμείς δεν ασχολούμαστε και της αφήνουμε όλο 
το περιθώριο. 
 κα Χαμηλοθώρη, θα σας επαναλάβω, μάλλον θα επαναλάβω στο Δημοτικό Συμβούλιο για 
τρίτη, τέταρτη φορά, δεν θυμάμαι πόσες φορές το λέω, ότι όταν βάλαμε την προκάτ αίθουσα στο 
2ο-3ο Δημοτικό Παπάγου έγινε ύστερα από αίτημα των δύο διευθυντών του σχολείου τότε που 
υπήρχαν οι συγκεκριμένες διευθυντές, ύστερα από αίτημα των δύο συλλόγων γονέων και 
κηδεμόνων, των προέδρων που υποθέτω ενημερώσανε τα διοικητικά τους συμβούλια, τότε οι 
πρόεδροι και τα διοικητικά συμβούλια που υπήρχανε μας ζητούσαν να βάλουμε τέσσερις προκάτ 
αίθουσες, αποφασίσαμε να βάλουμε μία, πήραμε τη σύμφωνη γνώμη όλων αυτών για να βάλουμε τη 
συγκεκριμένη θέση, έτσι; Είπαμε τι θα στεγάσετε στην συγκεκριμένη αίθουσα και μας είπαν ότι θα 
βάλουν μαθήματα εκ περιτροπής τα τμήματα. Δηλαδή ότι θα βάζανε εκεί το μάθημα των αγγλικών, 
των ξένων γλωσσών, ότι θα βάζανε μάθημα ηλεκτρονικών υπολογιστών, ότι εν πάση περιπτώσει η 
συγκεκριμένη αίθουσα δεν θα ήταν μόνιμα ένα τμήμα. Αυτά τα έγγραφα υπάρχουν όποτε θέλετε στη 
διάθεσή σας. Τα έχω ξανακαταθέσει στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε θέλετε όμως με 
χαρά να σας τα δώσω κι εσάς ξανά, γιατί μάλλον ή έχετε αμνησία ή δεν θέλετε να τα θυμάστε.  
 Πάμε τώρα όμως στην ουσία του θέματος. Το θέμα έχει να κάνει με τις γνωμοδοτήσεις, έχει 
βγει μια εγκύκλιος, ο κάθε διευθυντής είναι αυτός ο οποίος μπαίνει μέσα στο Myschool και κάνει την 
πρότασή του. Αν ο διευθυντής δεν κάνει την πρόταση δεν έχουμε εμείς τη δικαιοδοσία να μπούμε 
από μόνοι μας και να αλλάζουμε το τι πιστεύουν οι διευθυντές για τα σχολεία τους. Θα πάω εγώ 
μόνος μου ν' αλλάξω σε κάθε σχολείο την οργανικότητα; Από μόνος μου; Χωρίς να το προτείνει ο 
διευθυντής του σχολείου; Αυτό θέλετε; Να αυθαιρετούμε; Να μην ακούμε τους διευθυντές; Εμείς για 
ακόμη μια φορά ακούμε τους διευθυντές. 
 Πάμε στο θέμα του "Αντώνης Τρίτσης" για να καταλάβουμε το τι ασχετοσύνη υπάρχει οι 
δημοτικοί σύμβουλοι στα θέματα των σχολείων. Η κα Χαμηλοθώρη μας είχε κάνει μία πρόταση και 
είχε πει να εγγράψω, να κάνω εγγραφή στον προϋπολογισμό 80.000 ευρώ για μία μελέτη Δημοτικού 
Σχολείου έτσι αόριστα. Και να το βάλω λέει στην πρόταση 7. Δεν την έχει διαβάσει την πρόταση 7. 
Αν την είχε διαβάσει θα ήξερε ότι δεν μπορώ να βάλω μελέτη κτιρίου στην πρόταση 7, είναι άσχετο 
αυτό το οποίο λέει. Την προκαλώ να διαβάσει ξανά την πρόταση 7 και αν μπορεί να μπει εκεί μελέτη 
για Δημοτικό Σχολείο θα της ζητήσω συγγνώμη. 
 Η μελέτη Δημοτικού Σχολείου μπορεί να μπει στην πρόταση 9, στην ωρίμαση έργων και 
δράσεων, όπως θα κάνουμε, γιατί είναι γνωστό ότι ήδη ετοιμάζουμε και το έχουμε πει και στην 
Οικονομική Επιτροπή ότι ήδη ετοιμάζουμε να καταθέσουμε πρόταση για μελέτη για το 4ο Δημοτικό 
Σχολείο Παπάγου και για το 4ο Νηπιαγωγείο Παπάγου, να κατασκευαστούν στην Παναγιώτου, στο 
οικόπεδο το οποίο βρίσκεται στην οδό Παναγιώτου, το οποίο οι προεκτιμώμενες αμοιβές που μας 
έβγαλε η Τεχνική Υπηρεσία είναι περίπου στα 600 χιλιάρικα. Το ακούσατε το ποσό; Περίπου 600.000 
για τη μελέτη, ο διαγωνισμός δηλαδή, της προεκτιμώμενης αμοιβής. Κι εμείς θα το καταθέσουμε 
στην πρόταση ΑΤ09, κα Χαμηλοθώρη, που μπορούμε να ωριμάσουμε έργα και να μελετήσουμε.  
 Πάμε τώρα όμως και στην ουσία του θέματος. Είπατε λέτε ότι φοβάστε για τις 20 
πολυκατοικίες που σηκώνονται. Δεν φοβάστε για τους ανθρώπους που μετακομίζουν στον Παπάγο-
Χολαργό, γιατί έχουμε γίνει πλέον μία πόλη πρότυπο; Εδώ κάθε μήνα ή κάθε χρόνο αν θέλετε, 
μετακομίζει κόσμος για να φέρουν τα παιδιά τους στα δικά μας σχολεία, γιατί έχουμε άριστα σχολεία, 
τα οποία εσείς τα κατηγορείτε.  
 Είπατε ξεροσταλιάζουν δήμαρχοι και αντιδήμαρχοι έξω από το Υπουργείο για να πετύχουν 
κάτι για σχολεία. Μήπως ήμασταν ο μόνος Δήμος της Αττικής που πέτυχε τέσσερις ιδρύσεις πέρσι; 
Εσείς τι λέτε, πώς τις πετύχαμε αυτές τις ιδρύσεις; Στείλαμε απλά μια επιστολή, κάναμε την 
τεκμηρίωση και ξαφνικά ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, μας το κάνανε δεκτό και το περάσανε; 
Πιστεύετε δεν κάναμε ραντεβού; Δεν κάναμε συναντήσεις; Δεν πιέσαμε για να πετύχουμε την ίδρυση 
των τεσσάρων σχολείων, το οποίο το περάσατε εσείς, έτσι, στη ζούλα;  
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 Λοιπόν, έχουμε κάνει ένα τεράστιο έργο για τα σχολεία και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, 
γιατί ακριβώς αγαπάμε και θέλουμε να κάνουμε το καλύτερο για τα παιδιά μας. Λυπάμαι που το 
βλέπετε διαφορετικά και λυπάμαι που το συγκεκριμένο θέμα το βλέπετε αντιπολιτευτικά. Αλλά για να 
το ξεκαθαρίσουμε, οι διευθυντές κάνουν τις προτάσεις, εμείς τους ακούμε και ερχόμαστε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για να πιστοποιήσουμε τις συγκεκριμένες προτάσεις. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Δυστυχώς, για άλλη μια φορά η κα Χαμηλοθώρη έρχεται με το 
ανάγνωσμα κατά της Δημοτικής Αρχής και που είναι και εκτός θέματος και για να την προστατεύσω 
από την αρχή διευκρίνισα ποια είναι η διαδικασία για τις μεταβολές των σχολικών μονάδων. Οι 
υπεύθυνοι για τη μεταβολή, για να δηλώσουν οποιαδήποτε μεταβολή οποιασδήποτε σχολικής 
μονάδας είναι οι διευθυντές των σχολείων, οι οποίοι απευθύνονται στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης και λένε ότι θέλω να γίνει η οργανικότητα από εξαθέσιο σε οκταθέσιο ή από 8/θέσιο σε 
6/θέσιο. Και στη συνέχεια, ο Δήμος το μόνο που κάνει είναι να γνωμοδοτεί ότι υπάρχει επάρκεια των 
χώρων και επάρκεια της κάλυψης των λειτουργικών εξόδων του σχολείου. 
 Η κα Χαμηλοθώρη μάλλον δεν το άκουσε γιατί ήρθε προμελετημένη για να πει το ανάγνωσμά 
της κατά της Δημοτικής Αρχής, μας είπε βέβαια ότι χτίζονται τόσες πολυκατοικίες και τα παιδιά, έχετε 
κάποια μαντική ικανότητα κα Χαμηλοθώρη να ξέρετε ποιοι θα κατοικήσουν σε αυτές τις 
πολυκατοικίες και ότι θα έχουν όλοι παιδιά και όλοι θα πάνε στα σχολεία; Και θα συνεχίσω σ' αυτό 
που είπε ο Δήμαρχος, πραγματικά μας τιμά αυτό γιατί πάρα πολλοί μετακομίζουν στο προάστιό μας 
για τα σχολεία μας, που εσείς προσπαθείτε μόνιμα να τα υποβαθμίσετε. Μόνιμα! Μόνιμα! Είτε τώρα 
είτε στην προηγούμενη θητεία, δεν θυμάμαι ποτέ να άκουσα μια καλή κουβέντα για τα σχολεία μας, 
που είναι σε τόσο καλό επίπεδο.  
 Αναφερθήκατε πάλι στο 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού και είπατε για το 8/θέσιο, 6/θέσιο. 
Επικοινωνήσαμε με τη Διεύθυνση του σχολείου, που ο σύλλογος γονέων δυστυχώς δεν επικοινωνεί 
με τη Διεύθυνση του σχολείου και η Διεύθυνση του σχολείου και ο σύλλογος διδασκόντων δεν 
θέλουν καμία μεταβολή. Ο σύλλογος γονέων όμως εχθες στην επιστολή από μόνος του αυθαίρετα 
του λέει ότι εμείς θέλουμε αυτό κι αυτό. Αναφέρεται πάλι σε ένα δώμα που ήταν πριν 7, 6 χρόνια, 
πότε ήταν. Δηλαδή δεν έχουμε να πούμε τίποτε άλλο και αναφερόμαστε σε μία κατάσταση που 
υπήρχε προ 5 χρόνια.  
 Εγώ θέλω να πω, πραγματικά, ας μείνουμε στο θέμα, να μην φύγουμε από το θέμα και 
πραγματικά θέλω να πω ένα μπράβο στον Δήμαρχο που κατάφερε αυτές τις ιδρύσεις τις καινούριες 
των σχολείων μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, οπότε δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος τοποθέτηση, οπότε πάμε σε 
ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, να κάνω και μια μικρή δευτερολογία. Μικρή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε, κάντε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, διαβάζω στην ομάδα Γ στην πρόσκληση ΑΤ07 την ωρίμανση, ανέγερση ή 
επέκταση σχολικών κτιρίων... 
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν συζητάμε, κα Χαμηλοθώρη, τώρα το Τρίτσης. Δεν συζητάμε το "Τρίτσης". Συζητάμε 
για τις μεταβολές των υπαρχόντων σχολείων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Τράκας στο κομμάτι αυτό έχει δίκιο. Αν είναι τώρα να μου κάνετε 
αναφορά του προγράμματος και τι υπάγεται, δεν είναι τώρα επί της παρούσης. Δεν είναι, όχι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στη δευτερολογία, κ. Πρόεδρε, να τεκμηριώσω. Στη δευτερολογία έχω τη 
δυνατότητα να ανταπαντήσω σε αυτά που σχολίασαν πάνω στην τοποθέτησή μου. Ο Δήμαρχος 
αναφέρθηκε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, ο Δήμαρχος σας απάντησε πολύ... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μίλησε για ασχετοσύνη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εσείς όμως πριν του είπατε κάτι άλλο. Του είπατε ότι θα τρέχει και ότι αγνοεί, το 
ενδιαφέρον του για τα παιδιά.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τα είπα, Πρόεδρε, δεν έχει σημασία. Αλλά λέω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, όπως του είπατε κι εσείς σας είπε κι αυτός. Μην παραπονιέστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, απλά λέω αυτή τη στιγμή πρέπει εγώ να τεκμηριώσω ότι δεν είμαι τόσο 
άσχετη όσο νομίζει.  
ΤΡΑΚΑΣ: κα Χαμηλοθώρη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, σας παρακαλώ. κ. Τράκα, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ πολύ, κ. Τράκα. Θα 
σας δώσω το λόγο μετά.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Κουκή, δεν μπορεί να ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, δεν μπορείτε να διακόπτετε. Αφήστε το και θα σας δώσω εγώ το λόγο. Είναι 
δυνατόν να μην τον πάρετε;  
 Λοιπόν, κα Χαμηλοθώρη, εν τάχει τη δευτερολογία. Μην κάνετε μία ανασκόπηση το "Τρίτσης" 
όμως.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεν υπάρχει περίπτωση. Απλά μία διατύπωση είναι δέκα λέξων. Ομάδα Γ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. Και μετά ο κ. Τράκας έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ομάδα Γ, λοιπόν, πρόκληση ΑΤ07: την ωρίμαση, ανέγερση ή επέκταση σχολικών 
κτιρίων προσχολικής, Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας κ.λπ., Ειδικών Σχολείων κ.λπ. Οκέι; Αυτό είναι 
το ένα, για  το ασχετοσύνη. 
 Λοιπόν, τι θα πει έστειλαν επιστολή οι γονείς αυθαίρετα; Δεν υπάρχει αυτό. Αυτή δεν υπάρχει 
η έννοια. Οι γονείς είναι οι πρώτοι που είναι οι άμεσα, που τους επηρεάζει άμεσα η μεταβολή του 
σχολείου τους, έτσι; Δεν υπάρχει αυτό το "αυθαίρετα". Και τέλος, αυτό που λέω κάθε φορά. Δεν 
είναι διαδικαστικό θέμα, δεν είναι γραφειοκρατικό θέμα όπως θέλουν να το παρουσιάσουν ο 
Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος. Το θέμα αν ήταν τέτοιο, δεν θα πέρναγε ποτέ από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, όπως έχουν πάρει πάρα πολλά άλλα θέματα και σπουδαιότερα ίσως από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και το έχουν πάει στις επιτροπές. Το θέμα είναι καθαρά πολιτικό, έχει να κάνει καθαρά με 
τους δημότες και με τη βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των δημοτών και ως τέτοιο έρχεται στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Οσο και να θέλετε να το περάσετε fast track, ε, δεν θα περνάει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο;  
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε. Τι fast track, κα Χαμηλοθώρη; Μάλλον δεν αντιλαμβανόσαστε, δεν 
θέλετε να καταλάβετε μάλλον. Σας το εξήγησα δύο φορές. Σας είπα ποια είναι η διαδικασία. Σας είπα 
ότι αυτοί που αποφασίζουν είναι οι διευθυντές των σχολείων και όχι ο πρόεδρος του συλλόγου 
γονέων. Και πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνετε.  
 Εγώ θέλω να κλείσω και να πω πάλι μπράβο στον Δήμαρχο που κατάφερε αυτές τις ιδρύσεις 
των νέων σχολείων. Να μου πει η κα Χαμηλοθώρη πόσοι δήμαρχοι που ξεροσταλιάζουν έξω από τα 
Υπουργεία έχουν καταφέρει την ίδρυση καινούριων σχολείων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ωραία. Ο Δήμαρχος θέλει κάτι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, δεν ισχύουν αυτά που λέει η κα Χαμηλοθώρη. Θα της απαντήσω σε λιγάκι 
που θα βρω να διαβάσω ακριβώς την πρόσκληση και να της πω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να 
κατεβούμε στην ΑΤ07.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θα έχετε την ευκαιρία να της απαντήσετε και στο επόμενο θέμα, γιατί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορούμε να κατεβούμε όπως είπα στην ΑΤ08 όπου έχουμε ήδη προετοιμάσει και την 
πρόταση και είναι ήδη η προεκτιμώμενη αμοιβή. Αλλά η κα Χαμηλοθώρη να κάνει την αυτοκριτική 
της, πώς είναι δυνατόν να πρότεινε 80 χιλιάρικα όταν η προεκτιμώμενη αμοιβή βγαίνει 600 χιλιάρικα, 
για να καταλαβαίνουμε και το μέγεθος αυτών των οποίων λέμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σε περίπτωση όμως που θέλετε κάτι, θα τοποθετηθείτε και στο άλλο θέμα, γιατί 
η κα Χαμηλοθώρη τοποθετήθηκε και για το επόμενο θέμα, οπότε δείτε τα κι εσείς με την ησυχία σας 
τα στοιχεία.  
 Λοιπόν, ψηφοφορία.  
......: κ. Πρόεδρε, ψηφίζουμε και τα δύο μαζί; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ήθελε ο κ. Τούτουζας ένα ένα και δεν μπορώ να το βάλω εφόσον είπαμε από την 
αρχή ότι θα πάει ένα ένα.  
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ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Στο 13 ψηφίζω λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Σιώτου, Χαμηλοθώρη, τι ψηφίζουν; Θα σας ρωτάω εγώ τι ψηφίζετε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δύο λευκά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί άμα σας βάλω υπέρ θα μου πείτε ότι το έκανα... Λοιπόν... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, κ. Πρόεδρε, αφού μας προσέχετε, εντάξει. Δύο λευκά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ψηφίζει κανείς κατά;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ λευκό. Κανάκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και ο κ. Καραγιάννης λευκό.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κι εγώ λευκό, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κα Ρετσινιά και ο κ. Ζήκας. Ωραία. Ο κ. Αυγερινός; κ. Αυγερινέ, τι ψηφίζετε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν θέλετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τέλος πάντων, τώρα δεν θα κάθομαι να παρακαλάω εγώ τώρα ποιος ψηφίζει τι. Μετά 
θα λένε ότι εγώ τους έβαλα στα υπέρ ή στα λευκά χωρίς να έχω πάρει τις τέτοιες.  
 Λοιπόν, το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ. 
 
Εγκριση γνωμοδότησης της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, για τις μεταβολές σχολικών 
μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, για το σχολικό έτος 2020-2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε στο 14ο θέμα και δίνω το λόγο στον κ. Δήμαρχο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, ο κ. Τράκας θα το εισηγηθεί. Να απαντήσω στην κα Χαμηλοθώρη ότι η πρόταση 
την οποία ανέφερε, στην ομάδα Γ, την οποία έτσι πολύ ωραία μας περιέγραψε ότι αναφέρει την 
ωρίμαση, άρα εμάς μας αφορά η ωρίμαση γιατί θέλουμε να κάνουμε μελέτη, δεν μας αφορά η 
κατασκευή και η επέκταση σχολικών κτιρίων, έτσι; Δίνει 100 χιλιάρικα. Αρα, κα Χαμηλοθώρη εσείς 
προτείνατε στο Δήμαρχο να κατεβάσει πρόταση για μελέτη σε ένα πρόγραμμα που δίνει 100 
χιλιάρικα και όχι στο πρόγραμμα που σας λέω εγώ που δίνει 500 χιλιάρικα. Αυτή είναι λοιπόν η 
διαφωνία μας και η διαφορά μας. Οτι εμείς τα έχουμε ψάξει και έχουμε δει ότι θα κατεβάσουμε 
προτάσεις εκεί που μπορούμε να πάρουμε τη μέγιστη χρηματοδότηση. Εσείς μας προτείνετε να πάμε 
στα 100 χιλιάρικα. Αυτό προτείνετε ακόμα και σήμερα, όταν το έργο θέλει 500-600 χιλιάρικα για να 
γίνει, εσείς λέτε να κατέβω στην πρόταση των 100.000. Να μην κατέβω στην πρόταση των 500 που 
σας λέω εγώ στην ΑΤ09, έτσι; Για τα πρακτικά το λέω για να μένουν, για να ξέρει ο καθένας τι 
προτείνει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τράκα, θα εισηγηθείτε το 14 πολύ, έτσι, σύντομα, δεδομένου ότι έχουμε 
μπροστά όλοι και τις εισηγήσεις, να μας πείτε λίγο τις μεταβολές εν τάχει;  
ΤΡΑΚΑΣ: Στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν προτείνεται καμία μεταβολή, κ. Πρόεδρε. Αλλά θέλω 
να κάνω, μου δημιουργεί πραγματικά μια απορία. Τα λευκά στο προηγούμενο θέμα είναι αντίθετα 
προς τις γνώμες των διευθυντών των σχολείων που είναι οι καθ' ύλην αρμόδιοι και οι γνώστες των 
σχολείων;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, συγγνώμη τώρα γιατί έχω εδώ και με την γραμματέα ένα θέμα. Η κα Σιώτου 
και η κα Χαμηλοθώρη στο προηγούμενο ψήφισαν Λευκό ή Κατά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, αυτό που λέει ο κ. Τράκας είναι εύλογο. Αν θέλετε να το απαντήσω 
και ταυτόχρονα λευκά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, άλλο ρωτάω. Στο 13 ψηφίσατε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκά, λευκά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, λευκά ήταν, καλά το σημείωσα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εχει δίκιο, μπορώ να το τεκμηριώσω αυτό.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αν δεν θέλει ο Δήμαρχος να πει κάτι για το θέμα, να σας δώσω το λόγο για να 
κάνετε τοποθέτηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, κ. Πρόεδρε. Δεν ψηφίσανε μόνον οι δύο λευκό. Και δεν κατάλαβα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, σας έχουμε καταγράψει, κ. Κανάκη εσάς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, άλλο ρωτάω. Ερχόμαστε σε επόμενο θέμα και θα πρέπει να δίνουμε απαντήσεις για 
το τι κάναμε και με το σκεπτικό που έχουμε σε ερώτηση σε θέμα που έχει περάσει; Πού 
ξανακούστηκε αυτό;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Κανάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, την ρώτησε ο κ. Τράκας εδώ. Δεν ήταν τώρα... Εντάξει, εντάξει, οκέι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εξέφρεσα μια απορία, αυτοί που ψηφίζουν λευκό ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Τράκα, εντάξει.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτή είναι η απορία. Πώς ψηφίζουμε λευκό κατά της τοποθέτησης των διευθυντών. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Προφανώς έχει ένα σκεπτικό. Αν θέλετε να το ανοίξουμε, θα πάμε  - κοιτάξτε, να 
σεβόμαστε το χρόνο αλλά να τον σέβεστε κι εσείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Κανάκη, εντάξει.  
ΤΡΑΚΑΣ: Τον σέβομαι, κ. Κανάκη. Τον σέβομαι και πραγματικά θα ήθελα ν' ακούσω το σκεπτικό του 
λευκού απέναντι στη γνωμοδότηση των διευθυντών των σχολείων.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, αν θέλετε να  τεκμηριώσω.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Νομίζω ότι αναλύσαμε όλοι για ποιο λόγο ψηφίσαμε ή δεν ψηφίσαμε. Το να 
κάνουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κρατήσουμε παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, σήμερα έχουμε πάει πολύ ωραία, να 
κρατήσουμε λίγο, δεν θέλω εντάσεις, θέλω ηρεμία και θα πάρετε όλοι το λόγο να πείτε τι θέλετε. 
Λοιπόν, ξεκινάω με τις τοποθετήσεις. Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας, μετά ο κ. Κανάκης και μετά η κα 
Χαμηλοθώρη.  
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο. κ. Τούτουζα;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Συγγνώμη, δεν το είχα ανοίξει. Σας είπα και στο προηγούμενο θέμα έχω πολλές 
ενστάσεις όσον αφορά αυτά που έχει εκφράσει η Ενωση Γονέων κι επειδή ανήκω, είμαι εκτός από 
δημοτικός σύμβουλος, εκτός από επικεφαλής της παράταξης είμαι και στην Ενωση Γονέων, θα 
στηρίξω το λευκό γιατί θεωρώ ότι κάποια πράγματα δεν έχουν γίνει σωστά και σας τα ανέλυσα 
προηγουμένως.  Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, αλλά δεν καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τη διαδικασία. Υπήρξε ένα θέμα 
στο οποίο ο καθένας, άλλος τοποθετήθηκε, άλλος δια της σιωπής τοποθετήθηκε. Εν πάση 
περιπτώσει, έκλεισε το θέμα και ψηφίσαμε. Από πού κι ως πού σε μία διαδικασία που έχει τελειώσει 
ξαναερχόμαστε γιατί ο αγαπητός Μιχάλης κατά τ' άλλα, δεν είναι προσωπική η τέτοια, έρχεται και 
ρωτάει κάτι και επανερχόμαστε; Δηλαδή με την ίδια λογική να το κάνουμε κι εμείς αυτό. Να το κάνει 
οποιοσδήποτε δημοτικός σύμβουλος. Να κλείνει ένα θέμα και να ερχόμαστε μετά να ζητάμε και να 
λέμε γιατί ψηφίσαμε έτσι, γιατί ψηφίσαμε αλλιώς. Είναι λάθος σαν διαδικασία. Αν θέλετε να το 
συζητήσουμε με πολύ μεγάλη χαρά, αλλά εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και εν πάση περιπτώσει, με 
ίσους όρους. Δεν γίνεται... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Κανάκη. Δεν πήρε ούτε δέκα δευτερόλεπτα αυτό που ρώτησε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, αλλά είναι... κ. Πρόεδρε, να το υιοθετήσουμε σε όλα αυτό. Να επανερχόμαστε ο 
καθένας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το τηρούμε, κ. Κανάκη μου. Δεν τον πρόλαβα να του το πω. Το είπε όπως... Δηλαδή 
ούτε καν που πρόλαβα. Εντάξει, ωραία. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει. Δεν σας κάνω παρατήρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το ξέρω, το ξέρω. Πείτε μου τώρα την τοποθέτησή σας για το θέμα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, έχω ψηφίσει. Δεν έχω να πω κάτι περισσότερο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ομοια με την προηγούμενη. Ορθόν. Ομοιο με το 13. Ωραία.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
78 

 Η κα Χαμηλοθώρη και μετά ο κ. Ρεμούνδος.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν θα καταχραστώ την καλοσύνη σας που μου δώσατε και το λόγο και πριν 
δηλαδή διπλό, απλά να απαντήσω στον κ. Τράκα ότι στην μεν στην 13 συμφωνούμε με την 
εισήγηση. Προφανώς και συμφωνούμε να αυξηθούν οι οργανικές  θέσεις στο 1ο Νηπιαγωγείο 
Παπάγου. Εννοείται. Απλα το λευκό έχει να κάνει με τη γενικότερη πολιτική, στην οποία διαφωνούμε. 
Αντίστοιχα και για το θέμα το δεύτερο. Κι όταν λέμε λευκό, κ. Τράκα, δεν καταψηφίζουμε τη γνώμη 
των διευθυντών. Λέμε λευκό. Το λευκό είναι λευκό. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Συνολικά θα πω κι εγώ τώρα. Το τέχνασμα, το λέω με την λογική έννοια, του κ. 
Τράκα ότι αφού είναι τεχνικής φύσης η απόφαση, οι διευθυντές είπαν αυτά... 
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν σας ακούμε, κ. Ρεμούνδο. Λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ολοι αναγκάζονται και παίρνουν κάποιες αποφάσεις μέσα σε ένα πλαίσιο που 
δημιουργείται. Το πρόβλημα είναι ότι το πλαίσιο το δημιουργούν και οι κυβερνήσεις με βάση και τις 
αντιστάσεις που βρίσκουν από τις τοπικές αρχές, δημιουργείται μια κατάσταση. Στο ερώτημα ας 
πούμε του συλλόγου του 5ου Δημοτικού θα είναι εξαθέσιο το σχολείο, τι απαντάτε; Θα 
απελευθερωθούν δυο τάξεις που είναι υπόγειο και αίθουσα σίτισης; Τι απαντάτε; Το ίδιο με το 
Λύκειο. Λέμε ότι υπάρχουν αυτές οι αίθουσες και δεν αλλάζει τίποτα. Μα, το πρόβλημα όμως υπάρχει 
και το ζουν και οι μαθητές και οι γονείς. Να μην βάλετε και καμία θέση που θα σας φανεί 
προωθημένη, που δεν είναι δικιά μας, την έχουν υιοθετήσει και όλοι οι εκπαιδευτικοί, ανεξαρτήτως τι 
ψηφίζουν, η ΟΛΜΕ, τα συνδικαλιστικά τους όργανα, η Ενωση Γονέων, η Πανελλαδική Ενωση Γονέων 
για 15 μαθητές στην τάξη, που σημαίνει πολλά άλλα νέα κτίρια και εκπαιδευτικούς και όχι αυτό που 
ψήφισε η κυβέρνηση από 25 να πάει 27 τους μαθητές στην τάξη. Και αυτό ανεξάρτητα της 
πανδημίας. Πολύ περισσότερο μες στην πανδημία. Το επίπεδο της ποιότητας πρέπει να ανέβει και 
αυτό σημαίνει 15 μαθητές στην τάξη.  
 Ε, απέναντι σ' αυτό το πλαίσιο λοιπόν εσείς πάτε με την πεπατημένη. Ο,τι προβλέπεται. Εμείς 
διεκδικούμε και μας λέτε ότι είμαστε παραπονιάρηδες; ότι δεν μας αρκούν αυτά που δίνετε; Ε, αυτό 
το ...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο; Ο κ. Τράκας;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, τον θέλω. Λοιπόν, εγώ αυτό που εξέφρασα πριν, που ο αγαπητός 
Νικήτας το πήρε στραβά θα πω, ήταν ότι εμείς, πρέπει να το θέσω πάλι να το καταλάβουμε, εμείς 
γνωμοδοτούμε επί των προτάσεων των διευθυντών των σχολείων. Οταν εμείς ερχόμαστε και 
αμφισβητούμε και ψηφίζουμε λευκό ή οτιδήποτε άλλο ή κατά, αμφισβητούμε τις προτάσεις των 
διευθυντών των σχολείων. 
 Οσο για τον κ. Ρεμούνδο που αναφέρθηκε στο 5ο Δημοτικό, η Διεύθυνση του σχολείου και ο 
σύλλογος διδασκόντων δεν θέλουν καμία μεταβολή. Είναι συγκεκριμένο αυτό που λέω. Δεν 
εμπλεκόμαστε εμείς σε αυτό. Εμείς απλά γνωμοδοτούμε για την ύπαρξη των χώρων και την κάλυψη 
των λειτουργικών αναγκών. Δεν προτείνουμε εμείς καμία μεταβολή, ούτε αύξηση ούτε μείωση. Οι 
διευθυντές προτείνουν και η Δευτεροβάθμια ή η Πρωτοβάθμια και η Περιφερειακή Διεύθυνση 
αποφασίζει.  
 Ευχαριστώ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, ο Αυγερινός είμαι, ξαναμπήκα μέσα. Είχα πρόβλημα με τη σύνδεση, για 
την ψηφοφορία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Αυγερινέ. κ. Αυγερινέ, επειδή σας ρώταγα στο προηγούμενο θέμα επειδή 
δεν ακούστηκε τι ψηφίσατε, στο 13 ψηφίσατε κι εσείς λευκό;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Σωστά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Χρειάζεται να ξαναρωτήσω τις ψήφους ή είναι ίδιες με το 13 για όλους 
σας; Διαφοροποιείται κάποιος; Οχι. Ωραία. 
 Οπότε το θέμα πέρασε ακριβώς με την ίδια ψηφοφορία που έγινε και το 13 και πέρασε κατά 
πλειοψηφία. Πολύ ωραία.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 21η  25 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  79 

 ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ. 
 
Παραχωρήσεις σχολικών χώρων. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, όλοι νομίζω ότι έχουν λάβει την εισήγηση. Αφορά παραχωρήσεις 
σχολικών χώρων επί το πλείστον σε αθλητικούς συλλόγους και μία παραχώρηση στο Λύκειο 
Ελληνίδων. Αυτές οι παραχωρήσεις βέβαια αφορούν το χρονικό διάστημα που θα μπορούν να 
επιτραπούν αυτές οι δραστηριότητες και εμείς αυτό που προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε είναι ότι 
θα γίνεται η σωστή χρήση του χώρου με την κατάλληλη απολύμανση, καθαριότητα, ώστε να 
διασφαλίσουμε την δημόσια υγεία. Και μην ξεχνάμε βέβαια, να προσθέσω σ' αυτό, ότι σ' αυτούς 
τους χώρους παιδιά των δημοτών μας και των σχολείων μας πηγαίνουν, που είτε το πρωί κάνουν 
χρήση του χώρου από το σχολείο είτε το απόγευμα συμμετέχοντας σε έναν αθλητικό σύλλογο. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος ερώτηση και μετά θα κάνουμε τοποθετήσεις. Και ο κ. Ζήκας; 
Ναι, θέλει και ο κ. Ζήκας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα μια ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Κανάκης. Προηγείται ο κ. Κανάκης, μετά ο κ. Ζήκας και ο κ. Ρεμούνδος. 
Παρακαλώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ηθελα να ρωτήσω τον αγαπητό Αντιδήμαρχο, όταν λέμε όταν θα επιτραπεί ή όταν... τι 
ακριβώς εννοούμε; Και αν αυτή τη στιγμή, αν καταλαβαίνω καλά, είναι λόγω της πανδημίας και των 
ειδικών κανονισμών που υπάρχουν από τον ΕΟΔΥ δεν μπορούν, δεν χρησιμοποιούνται τα σχολεία, 
γιατί το φέρνουμε τώρα και δεν περιμένουμε να δούμε πότε και πώς θα διαμορφωθεί η 
επιδημιολογική κατάσταση των σχολείων και οι νέες οδηγίες, για να το αποφασίσουμε τότε. 
 Ευχαριστώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Κανάκη, αυτό που θέλω να σας πω είναι ότι και εμάς μας ενδιαφέρει πρωτίστως η 
υγεία και η ασφάλεια των συμμετεχόντων σε όλα αυτά τα προγράμματα, είτε είναι αθλητικά είτε 
είναι από το Λυκείο Ελληνίδων. Οπότε, προσπαθήσαμε να διασφαλίσουμε όσο μπορούμε 
περισσότερο την υγιεινή των χώρων με την απολύμανση, την καθαριότητα κ.λπ.. Αυτό βέβαια θα 
επιτραπεί όταν θα επιτραπεί η χρήση των αθλητικών εγκαταστάσεων από τους συλλόγους, όταν θα 
βγει η εγκύκλιος και θα επιτρέπεται η χρήση αυτών των χώρων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Με δεδομένες τις επιστολές των συλλόγων, έχει διερευνηθεί αν υπάρχει δυνατότητα με 
παραχώρηση άλλου χώρου στο Λύκειο Ελληνίδων ώστε να μην υπάρχει το ζήτημα έτσι όπως 
εγείρεται από τους συλλόγους;  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Ζήκα, το Λύκειο Ελληνίδων χρησιμοποιεί το χώρο του 2ου-3ου Δημοτικού Παρασκευή 
και Σάββατο πρωί. Μετά ο χώρος καθαρίζεται, απολυμαίνεται και τη Δευτέρα, έτσι κι αλλιώς τώρα 
θέλω να κάνω μία διευκρίνιση, ότι αυτοί οι χώροι και πριν που λειτουργούσαν τα σχολεία 
απαγορευόταν η χρήση των κλειστών χώρων. Τώρα βέβαια στη συνέχεια και λόγω του κρύου και 
βροχών που μπορεί να προκύψουν κατά τους χειμερινούς μήνες μπορεί να γίνει χρήση των χώρων 
αυτών. Αλλά, το Λύκειο Ελληνίδων κάνει χρήση του χώρου Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί. 
Μετά καθαρίζει, απολυμαίνει και τη Δευτέρα το πρωί προσέρχονται τα παιδιά του σχολείου και οι 
εκπαιδευτικοί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Τράκα. Και κλείνουμε με τον κ. Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Απ' ό,τι κατάλαβα, κ. Τράκα, πετάτε το μπαλάκι σε όλους τους φορείς που 
χρησιμοποιούν, που θα χρησιμοποιήσουν αυτές τις εγκαταστάσεις των σχολείων κυρίως, την ευθύνη 
και το κόστος του καθαρισμού, της απολύμανσης. Εσείς θεωρείτε ότι αυτό γίνεται. Υπάρχει κάποιος 
έλεγχος γι' αυτό;  
ΤΡΑΚΑΣ: Εννοείται, κ. Ρεμούνδο ότι ότι οι σύλλογοι που κάνουν χρήση των χώρων θα αναλάβουν 
και τα έξοδα της απολύμανσης και της καθαριότητας του χώρου. Εμείς έχουμε ζητήσει υπεύθυνη 
δήλωση με τον άνθρωπο που ορίζεται υπεύθυνος για την απολύμανση του χώρου και να μας 
υποδείξει και τον τρόπο που απολυμαίνει και με ποιο υγρό απολυμαίνει, γιατί θέλουμε αυτό το υγρό 
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να είναι και πιστοποιημένο. Εννοείται ότι θα αναλάβουν αυτοί το κόστος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Επειδή η ώρα πλησιάζει στις 12 και πρέπει να πάρω παράταση, θέλω λίγο να 
μπορέσουμε να τα πάμε λίγο πιο γρήγορα τα θέματα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν γίνεται λίγο το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, μισό λεπτό, Δήμαρχε. Οπότε ζητώ και την έγκρισή σας προκαταβολικά για 
παράταση μισής ώρας.  
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, επειδή οι συνεργάτες μου που ακούν τη συνεδρίαση μου στείλανε μήνυμα, γιατί 
ακριβώς εγώ είχα στις σημειώσεις μου ότι δεν μπορούμε να συμμετέχουμε ως Δήμος στην 
πρόσκληση ΑΤ7 που ανέφερε η κα Χαμηλοθώρη, εκτός από το ποσό που είπα, να της διαβάσω, που 
της είπα ότι δεν την έχει διαβάσει καλά την πρόσκληση, να της διαβάσω ότι στη σελίδα 11 στην παρ. 
4.2.11 λέει ότι ως κανόνες επιλεξιμότητας είναι να υπάρχουν εγκεκριμένες τεχνικές μελέτες, τεύχη 
δημοπράτησης, απαιτούμενες εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις, καθώς και πλήρη ωριμότητα του 
υποέργου.  
 Αρα, λοιπόν, για να μπορέσουμε να καταθέσουμε έπρεπε να έχουμε ήδη μελέτη για να 
μπορέσουμε να μπούμε στη συγκεκριμένη πρόσκληση. Ας ξαναδεί το 4, αυτό το νούμερο το οποίο 
είπα, γι' αυτό της είπα ότι δεν την έχει μελετήσει καλά την πρόσκληση, γιατί οι συνεργάτες εδώ και 
το Τμήμα Προγραμματισμού του Δήμου την έχει μελετήσει και μου έχει κάνει σημείωση δίπλα ότι δεν 
μας αφορά. Δεν έχουμε ωριμότητα να μπορέσουμε να καταθέσουμε πρόταση στο συγκεκριμένο 
θέμα. Ας το ξαναδεί κι εγώ εδώ είμαι σε επόμενο συμβούλιο να το ξανασυζητήσουμε το θέμα όποτε 
θέλει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναφορικά με το θέμα 13 η επισήμανση του Δημάρχου. Λοιπόν, έχει ζητήσει 
τοποθέτηση για το θέμα μας τώρα που είμαστε στο 15 ο κ. Τούτουζας. Αλλος;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Αυτό που θέλω να πω εγώ... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Μετά τον κ. Τούτουζα ο κ. Κανάκης και μετά η κα Χαμηλοθώρη. Αλλος; Και ο κ. 
Ρεμούνδος. Εγινε.   
 Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Και Ζήκας, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οπως ανέφερε ο Αντιδήμαρχος ο κ. Τράκας, εγώ είμαι θετικός με την πρόταση της 
Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύντομος. Λοιπόν, ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, παρ' όλο που δέχομαι αυτά που λέει ο Αντιδήμαρχος, δεν έχω καταρχήν καμία 
αμφιβολία ότι φροντίζει και έχει την ίδια αγωνία και πολύ μεγαλύτερη μάλλον για την υγεία και την 
ασφάλεια των παιδιών απ' αυτήν που έχουμε εμείς. Μακριά από εμένα τέτοια σκέψη. Εχω όμως 
αρκετές επιφυλάξεις αν αυτό μπορεί να γίνει στην πράξη, διότι ακόμα και όταν κηρυχθεί ένα τέλος 
της πανδημίας ή επιστρέψουν στα σχολεία, το θέμα της καθαριότητας και το θέμα της μετάδοσης 
στα σχολεία θα παραμένει προβληματικό.  
 Υπό αυτή την έννοια ψηφίζω λευκό, αν θέλετε είναι και μια εκδήλωση αμηχανίας διότι δεν 
είμαι σίγουρος τι είναι το σωστό. Και να προσθέσω ζητώντας συγγνώμη και από τον κ. Τράκα για την 
έκρηξή μου πριν, ότι τώρα που το ξανασκέφτομαι οφείλω να πω ότι είπα λευκό πριν εκτός των 
άλλων γιατί για ένα κομμάτι της συζήτησης ήμουν εκτός σύνδεσης, επομένως για κάτι που δεν 
άκουσα ακριβώς τι ειπώθηκε θα ήταν και λάθος να τοποθετηθώ. Στο συγκεκριμένο όμως έχω 
αρκετές επιφυλάξεις χωρίς να αμφιβάλλω ... που θα κάνουν αλλά μένει να αποδειχθεί.  
 Για να μην λοιπόν τοποθετηθώ ούτε υπέρ, γιατί δεν είμαι σίγουρος αλλά δεν θέλω να είμαι 
αρνητικός, όπως ποτέ δεν είμαι αρνητικός, γι' αυτό σ' αυτή τη φάση ψηφίσω λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Κανάκη. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ δεν θα αμφισβητήσω το ότι υπάρχει ας πούμε η πρόνοια για 
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να ληφθούν τα μέτρα ελέγχου. Αυτό όμως που έχουμε διαπιστώσει στην πράξη είναι ότι παρότι τα 
πρωτόκολλα υπάρχουν, δεν τηρούνται απ' όλους. Ετσι λοιπόν εύλογα δημιουργείται η ανησυχία 
στους γονείς. Και επειδή ακριβώς βρισκόμαστε σε μία παρατεταμένη περίοδο αυξημένου στρες όλης 
της κοινωνίας, δεν είναι σκόπιμο να δημιουργούμε ας το πούμε προϋποθέσεις περίσσιου στρες και να 
μην διασφαλίζουμε 100% ότι δεν θα έχουμε προβλήματα. 
 Σ' αυτή τη λογική νομίζω ότι θα ήταν σκόπιμο να αναζητηθεί μια άλλη λύση ώστε να 
καθησυχαστούν και οι γονείς, να μην στρεσσάρονται έστω και αν είναι υπερβολική η ανησυχία τους, 
να το δεχθώ εγώ και αυτό. Αλλά επειδή πλέον όλες οι μελέτες δείχνουν ότι έχει καταπονηθεί 
ψυχολογικά το μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας, δεν νομίζω ότι είναι σκόπιμο να αγνοούμε αυτές 
τις ανησυχίες έστω και εάν είναι μερικώς βάσιμες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πρόεδρε, έχω ζητήσει κι εγώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, κι εγώ έχω ζητήσει το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει ζητήσει και ο κ. Καραγιάννης; Δεν ακούστηκε ο κ. Καραγιάννης. Η κα 
Χαμηλοθώρη όντως τον είχε ζητήσει. κ. Καραγιάννη, θέλετε το λόγο; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, δυο λεπτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. Και μετά η κα Χαμηλοθώρη.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή κι εγώ συναισθάνομαι ας πούμε και συμμερίζομαι τον προβληματισμό 
αυτών που έχουν τα παιδιά τους στα σχολεία και του προσωπικού, δηλαδή του εκπαιδευτικού 
προσωπικού, επειδή επίσης η δικιά μου η άποψη είναι ότι μάλλον πολύ δύσκολα θα τηρηθούν αυτά 
τα απαραίτητα που ... και (πρόβλημα σύνδεσης)  πριν παραδοθούν οι αίθουσες, πριν παραδοθεί ο 
χώρος τέλος πάντων στο σχολείο την προηγούμενη ημέρα, πιστεύω ότι ... φορτίο φαντάζομαι πολύ 
μεγαλύτερο υπαρχει έστω και μέσω κάποιας δραστηριότητας τα απογεύματα, πιστεύω λοιπόν ότι 
καλό θα ήταν να κάνουμε ένα διαχωρισμό. Δηλαδή όσον αφορά τις κλειστές αίθουσες νομίζω ότι δεν 
θα πρέπει να τις παραχωρήσουμε. Οσο αφορά τοςυ ανοιχτούς χώρους εγώ είμαι θετικός να 
παραχωρηθούν. Και ... πραγματικά συμμερίζομαι λέω και πάλι τους φόβους αυτών των ανθρώπων 
που έχουν τα παιδιά τους στο σχολείο και για την οικογένειά τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Να ξεκινήσω με μια πολύ μικρή παρένθεση σ' αυτό που είπε ο Δήμαρχος, 
που επανήλθε στο θέμα 13. Να πω ότι κι εμένα επικοινώνησαν μαζί μου οι συνεργάτες μου, οπότε 
επιμένουν σ' αυτά που είπα, οπότε θα επανέλθουμε στο θεμα, Δήμαρχε, γιατί το θέμα είναι να 
βρούμε την καλύτερη δυνατή πρόσκληση που μπορεί να μπει ο Δήμος και να πάρει το μεγαλύτερο 
δυνατό όφελος που μπορεί να έχει.  
 Και συνεχίζω λοιπόν για το θέμα 15. Να πω, Πρόεδρε, ότι εγώ δεν καταλαβαίνω τη 
διατύπωση με την οποία ήρθε το θέμα. Συζήτηση; Λήψη απόφασης; Γνωμοδότηση; Τι; 
Παραχωρήσεις σχολικών χώρων. Δεν λέει κάτι. Και θέλω να πω το εξής: ότι εγώ προσωπικά δεν 
θυμάμαι να έχει ξαναπεράσει τέτοιο θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εχει αλλάξει κάτι; Εγώ ξέρω ότι 
γίνεται αίτημα στον διευθυντή, αυτός γνωμοδοτεί προς τη Σχολική Επιτροπή αν συμφωνεί ή όχι, η 
Σχολική Επιτροπή αποφασίζει και στη συνέχεια η ΔΕΠ. Τελικός υπεύθυνος της παραχώρησης ο 
Δήμαρχος. Δεν ξέρω να περνάει σε καμία περίπτωση από το Δημοτικό Συμβούλιο. Παρακαλώ να το 
διευκρινίσετε γιατί το φέραμε. Στο τέλος θα ψηφίσουμε κιόλας; Να το δούμε λίγο αυτό. 
 Λοιπόν, εμείς γνωρίζουμε πολύ καλά ότι μιλάμε φυσικά για το ανοιχτό σχολείο και το 
γνωρίζετε και όλοι εσείς. Και θέλουμε τα σχολεία να είναι χώροι δημιουργίας, έκφρασης, ψυχαγωγίας 
και μετά τη λήξη των μαθημάτων. Ομως, εμείς μιλάμε για το ανοιχτό σχολείο στη γειτονιά ως θεσμό 
οργανωμένο από το Δήμο, με απόλυτη ευθύνη του Δήμου για τον προγραμματισμό των 
δραστηριοτήτων και φυσικά της εύρυθμης λειτουργίας των χώρων. Δείτε πόσο σε αυτή την πολύ 
κακή συγκυρία δυστυχώς επιβεβαιώνεται η ανάγκη της λειτουργίας του ανοιχτού σχολείου στη 
γειτονιά με τους όρους που εμείς θέτουμιε διαχρονικά. Σε αυτή τη χρονική περίοδο που τα 
πρωτόκολλα είναι τόσο αυστηρά για τους σχολικούς χώρους και ορθώς, δεν ειναι σοβαρός κάποιος 
να λέει στο σωματείο να ορίσει υπεύθυνο καθαριότητας για να εγγυηθεί αυτός ότι θα το αφήσει 
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όπως το βρήκε, ώστε να το βρουν καθαρό το πρωί οι μαθητές. 
 Να τονίσω ότι οι αποφάσεις για τις παραχωρήσεις ήρθαν πολύ αργότερα από την εκκίνηση 
των δραστηριοτήτων. Για περίπου δηλαδή δύο μήνες οι φορείς έμπαιναν ήδη στα σχολεία, που οι 
καθαριστές τους τα άφηναν στην εντέλεια κάθε μεσημέρι βάσει πρωτοκόλλων. 
 Να ενημερώσω επίσης τους συναδέλφους, που πιθανώς να μην έχουν την ενημέρωση, ότι 
σύσσωμη η σχολική κοινότητα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ήταν και είναι κατηγορηματικά 
αντίθετη στην παραχώρηση για τη φετινή σχολική χρονιά και όσο διαρκούν τα αυστηρά πρωτόκολλα 
του ΕΟΔΥ. Οπως και οι γονείς. Δηλαδή όλοι οι σύλλογοι γονέων, που αναμφισβήτητα είναι αυτοί που 
ανησυχούν περισσότερο για τα παιδιά τους, ανέστειλαν συνολικά όλες τις απογευματινές τους 
δραστηριότητες για την τρέχουσα σχολική χρονιά. Οι διευθυντές, που κατέθεσαν και εγγράφως στη 
Δημοτική Αρχή ότι διαφωνούν με τις παραχωρήσεις, το μόνο για το οποίο κατάφεραν να πείσουν τον 
Δήμαρχο τελικά ήταν η μη παραχώρηση των αιθουσών διδασκαλίας. Οχι όμως των πολλαπλών 
χρήσεων ή των κλειστών γυμναστηρίων. 
 Λέτε Δήμαρχε ότι ακούτε τη σχολική κοινότητα. Εγώ θα πω ότι έχετε επιλεκτική ακοή. Ακούτε 
όποτε και όποιους εξυπηρετούν τις δικές σας προτεραιότητες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώστε, κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εχω μισό λεπτό ακόμη. Εμείς, λοιπόν, ακριβώς επειδή θεωρούμε ότι ακόμη και σ' 
αυτή τη δύσκολη περίοδο όσο επιτρέπεται στα παιδιά να είναι μέσα στα σχολεία, καλό είναι να 
διατηρούν όλο το πρόγραμμα των δραστηριοτήτων τους. Οσο τα σχολεία δηλαδή είναι ανοιχτά το 
πρωί, μπορούν να ειναι και το απόγευμα. Αλλά με ακριβώς αυτούς τους ίδιους αυστηρούς όρους. Το 
πρωί υπεύθυνοι οι διευθυντές των σχολείων, το απόγευμα με την απόλυτη ευθύνη της τήρησης των 
πρωτοκόλλων πρέπει να έχουν αποκλειστικά και μόνον οι πρόεδροι των Σχολικών Επιτροπών και ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος, αφού του έχει παραχωρηθεί η αρμοδιότητα από τον Δήμαρχο.  
 Οι νόμοι για την μη διασπορά του ιού είναι σκληροί και ορθώς. Δεν μπορείτε να μεταβιβάζετε 
τις ευθύνες στον κάθε προπονητή, επιμορφωτή, στη διοίκηση του κάθε συλλόγου. Πολύ 
περισσότερο δεν μπορείτε να μεταφέρετε το άγχος στους διευθυντές να ανοίγουν το πρωί το 
σχολείο τους με φόβο. Αν θέλετε να παραχωρήσετε αυτή την περίοδο τους σχολικούς χώρους, θα 
πρέπει εσείς να αναλάβετε εξ ολοκλήρου και την ευθύνη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα είναι ξεκάθαρα απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου οι παραχωρήσεις 
των σχολικών χώρων, ας το ψάξει η κα Χαμηλοθώρη να το βρει, ότι οι Σχολικές Επιτροπές έχουν 
γνωμοδοτικό χαρακτήρα, όπως γνωμοδοτικό χαρακτήρα έχει και η ΔΕΠ και αποφασιστικό χαρακτήρα 
έχει βέβαια το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι λάθος αυτό το οποίο ανέφερε ότι ο Δήμαρχος με δική 
του απόφαση παραχωρεί τους χώρους ή όχι. Δεν είναι ο Δήμαρχος σε καμία αρμοδιότητα, δική του 
αρμοδιότητα να παραχωρήσει, να κάνει παραχώρηση των σχολικών χώρων.  
 Επί της ουσίας όμως. Καταλαβαίνω ότι είναι ένα δύσκολο θέμα. Καταλαβαίνω ότι είμαστε εν 
μέσω μίας πανδημίας, σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση. Ετσι κι αλλιώς, η συγκεκριμένη απόφαση θα 
ισχύσει όταν γίνει άρση του lockdown, όταν γίνει άρση των απαγορεύσεων στις αθλητικές 
δραστηριότητες, γιατί σήμερα υπάρχει απαγόρευση των αθλητικών δραστηριοτήτων και έχουμε 
σκεφτεί τι θα γίνουν όλα αυτά τα παιδιά, όλοι αυτοί οι άνθρωποι αν εμείς δεν τους επιτρέψουμε να 
κάνουν προπονήσεις στα κλειστά γήπεδα, στα ανοιχτά γήπεδα, το Λύκειο Ελληνίδων στο κλειστό 
γυμναστήριο; Πού θα πάνε όλοι αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν προπόνηση; Δηλαδή μετά από ένα 
lockdown, μετά απ' αυτή τη δύσκολη κατάσταση που τα παιδιά τα έχουμε κλεισμένα στο σπίτι, θα 
πάμε εμείς να μειώσουμε τη συμμετοχή των παιδιών, να δημιουργήσουμε οικονομικό πρόβλημα 
στους συλλόγους, γιατί έχουν ήδη υπολογίσει στα έξοδά τους τα συγκεκριμένα έσοδα και το 
κυριότερο, θα στείλουμε τα παιδιά στα σπίτια τους; Αυτό προτείνετε εσείς ως δημοτικοί σύμβουλοι; 
Να κλειδώσουμε τα σχολεία και να μην τ' ανοίξουμε στους αθλητικούς συλλόγους;  
 Εγώ, κα Χαμηλοθώρη, μου φέρανε οι συνεργάτες μου, μάλλον κάνουν παρέα με τους δικούς 
σας συνεργάτες και φαίνεται παρακολουθούν τα δικά σας τα βιντεάκια, μου φέρανε εδώ και λέγανε 
ότι...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, είναι ανοιχτό το μικρόφωνό σας.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μ' άρεσε αυτό, πολύ καλό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, συγγνώμη, συνεχίστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μου το χαλάσατε, κ. Πρόεδρε, την ατάκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ξέρετε τι; Προφύλαξα την κα Χαμηλοθώρη μην πει τίποτε άλλο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Εγώ είδα ένα βιντεάκι σας που λέγατε ότι θέλετε τα 
σχολεία μας να τα κάνετε κοιτίδες πολιτισμού, αθλητισμού και συνάθροισης. Ψάξτε να το βρείτε 
εσείς, προεκλογικά ήταν ένα από τα βιντεάκια που είχατε βγάλει, που λέγατε ότι είναι στόχος μας τα 
σχολεία να γίνουν κοιτίδες πολιτισμού, αθλητισμού και συνάθροισης. Και θα ψηφίσετε κατά σ' αυτή 
την απόφαση; Δεν μπορώ να καταλάβω. Εμείς δεν κάνουμε κάτι διαφορετικό. Εμείς ακριβώς 
κάνουμε, δίνουμε τα σχολεία στον αθλητισμό, στον πολιτισμό, ζητάμε να συνεχίσουν οι σύλλογοι να 
δίνουν ζωή το απόγευμα στα σχολεία, να είναι ανοιχτά τα σχολεία στην κοινωνία και αντιλαμβάνομαι 
οι διευθυντές ότι έχουν ένα φόβο, αλλά με το προαπαιτούμενο που βάζουμε στους συλλόγους, ότι 
ξέρετε κάτι; Επειδή εμείς σας παραχωρούμε χώρους δωρεάν, ε, αν μη τι άλλο σεβαστείτε κι εσείς 
αυτούς τους χώρους και να τους παραδώσετε όπως ακριβώς τους βρίσκετε. Να βάλετε έναν 
καθαριστή να καθαρίζει, να κάνει μια σχολαστική καθαριότητα, έτσι ώστε να έχουμε καθαρό το χώρο 
το επόμενο πρωί. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι παράλογο. Νομίζω είναι κάτι που γίνεται σε πάρα πολλούς 
Δήμους και ειναι κάτι που είναι προς όφελος, ξέρετε, το 80%, το 90% των παιδιών που πηγαίνουν 
στους συλλόγους της περιοχής, είναι τα δικά μας παιδιά που είναι στα δικά μας σχολεία. Αρα, δεν 
υπάρχει μετακίνηση πληθυσμού. Δεν έρχονται νέοι άνθρωποι στην περιοχή. Θα στερήσουμε απ' αυτά 
τα παιδιά, ειλικρινά δηλαδή, με την απόφασή μας σήμερα εμείς θα κλείσουμε αυτά τα παιδιά στο 
σπίτι; Δεν μπορώ να φανταστώ ότι θα ψηφίσετε κάτι τέτοιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Πίστευα, μάλλον όχι, δεν μπορώ να το κλείσω το θέμα, νόμιζα 
ότι θα το έκλεινα αλλά έχει ζητήσει δευτερολογία ο κ. Ζήκας. Θέλει κάποιος άλλος; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εγώ δευτερολογία, ναι. Ο Ρεμούνδος δεν έκανε την πρωτολογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και ο κ. Ρεμούνδος. Βλέπω την κα Δημητριάδου. κα Δημητριάδου, ωραία, κλείστε 
άμα θέλετε το μικρόφωνο. Και ο κ. Ρεμούνδος να κλείσει το γύρο της πρωτολογίας.  
 κα Δημητριάδου, κλείστε και το κινητό θα έλεγα.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Να το κλείσω και το κινητό, μάλιστα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε γιατί; Δεν θα σας γράψω, αν θέλετε πείτε μου και τι ψηφίζετε, γιατί νομίζω ότι 
παίζει κάπου και δεν μπορείτε να το δείτε εσείς. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Α, όχι, τώρα σας βλέπω. 
Νόμιζα ότι σας είχε πέσει κάτω. Λοιπόν, εντάξει. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ψηφίζω υπέρ σε όλα τα θέματα μέχρι το τέλος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έγινε, κα Δημητριάδου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Επίσης, επίσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ στην ψηφοφορία θα ψηφίσω λευκό. Τα σχολεία πρέπει να είναι ανοιχτά, 
μπορούσαν να είναι ανοιχτά αν δεν είχε ακολουθηθεί μετά το lockdown του Μάρτη αυτή η πολιτική 
της κυβέρνησης. Μας την περιέγραψε έμμεσα όσον αφορά ο Δήμαρχος τη λογική κόστους-οφέλους. 
Και εμάς θα μπορούσαν και τα σχολεία να είναι ανοιχτά και ασφαλή, αν δεν είχε προηγηθεί αυτό που 
έκανε η κυβέρνηση, υπολογίζοντας σε ένα εύκολο, εντός εισαγωγικών, κέρδος για κάποιους το 
καλοκαίρι, που θα μπορούσε να στηρίξει τους εργαζόμενους με εσωτερικό τουρισμό και να μην 
έχουμε αυτή τη στιγμή τα κρούσματα που έχουμε. Θα μπορούσε να έχει λύσει σε σημαντικό βαθμό 
το θέμα με τις συγκοινωνίες και τον συγχρωτισμό σε χώρους που η ίδια στην ουσία επέβαλε.  
 Σε κάθε περίπτωση υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και για τα παιδιά το να βγουν και να 
αθληθούν. Οπως υπάρχει και μεγάλο πρόβλημα αυτή τη στιγμή το να κολλήσει τον ιό όλος ο κόσμος. 
Γι' αυτό χρειάζονται τα μέτρα. Δεν μας εγγυάται ο Δήμος, ο οποίος είναι αυτός υπεύθυνος για τον 
καθαρισμό των χώρων των σχολείων που θα παραδίδονται κάθε φορά ότι αυτό θα γίνεται. Το 
εναποθέτει στην καλή προαίρεση και στην οικονομική δυνατότητα αν θέλετε ήδη βεβαρυμένων 
συλλόγων. Και θα επανέλθουμε στο ότι για μας όλες οι απογευματινές και άλλες δραστηριότητες στο 
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σχολείο θα έπρεπε να είναι χρηματοδοτούμενες από τον κρατικό προϋπολογισμό, αθλητικές, 
πολιτιστικές, επιλογές κάποιες των συλλόγων ή των τοπικών φορέων, ώστε να μπορούν να έχουν 
πρόσβαση δωρεάν στο δωρεάν σχολείο. Αυτό δεν γίνεται και είναι άλλο ένα πρόβλημα που 
επιβαρύνει την κατάσταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, ποιος άλλος θέλει δευτερολογία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς και ο κ. Ζήκας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Κανάκης. κ. Κανάκη, έχετε το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με όσα άκουσα, άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή, γιατί όπως είπα δεν είχα 
διαμορφώσει άποψη, πάλι φαίνεται τείνω στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απολύτως διασφαλισμένο, 
διότι αφήνουμε στους συλλόγους, στην καλή τους θέληση στο εάν καθαρίζουν ή όχι. Εγώ δεν 
αμφιβάλλω για τη θέλησή τους. Δεν είμαι όμως καθόλου σίγουρος εάν αυτό σε βάθος χρόνου και 
συνεχόμενα γίνεται. Αρα, αν ο Δήμος δεν μπορεί να το εξασφαλίσει που έχει την ευθύνη, είναι 
προβληματικό. 
 Το δεύτερο είναι, πρέπει κανένας να λάβει υπόψη του τις ανησυχίες των διευθυντών και των 
σχολείων, γιατί ακριβώς το να ελέγχουν κάθε φορά αν όντως έγινε, αν όντως είναι καθαρά, αν 
όντως, γιατί έχει απολυμανθεί, γιατί το καθαρό με την απολύμανση είναι δυο διαφορετικά πράγματα. 
Δεν συμπίπτουν. Τους προσθέτει ένα ακόμα μεγαλύτερο βάρος και έναν εκνευρισμό και σε μια εποχή 
δύσκολη πρέπει να το σκέφτεται κανένας.  
 Το τρίτο είναι, όσο και να σέβομαι, καταλαβαίνω απολύτως αυτό που λέει ο Δήμαρχος και 
συμμερίζομαι ότι τα παιδιά πρέπει να βγουν, να κάνουν δραστηριότητες, αλλά κοιτάξτε, είναι μια 
περίεργη χρονιά για όλους και θα συνεχίσει να είναι. Μην έχετε την εντύπωση ότι επειδή θα αρθεί το 
απαγορευτικό στα σχολεία γιατί μεταδίδουν λιγότερο δεν θα υπάρχει το πρόβλημα. Και η 
μετακίνηση, η χρήση των χώρων δεν είναι η μετακίνηση από άλλες πόλεις, είναι και η μετακίνηση 
γονιών, είναι επιβάρυνση των χώρων. Δημιουργείται λοιπόν ένα μεγαλύτερο πρόβλημα.  
 Συνεχίζω να μην έχω εντελώς κατασταλάξει, τείνω να είμαι αρνητικός γιατί παίρνω πολύ 
σοβαρά αυτό που λένε στα σχολεία, γι' αυτό και θα παραμείνω σ' αυτή την άποψη και με πολύ καλή 
διάθεση. Αν τα ίδια τα σχολεία αλλάξουν άποψη ή υπάρχει μια άλλου είδους διασφάλιση απο τη 
μεριά του Δήμου ότι μπορεί να είναι καθαρό, τότε δεν θα έχω καμία αντίρρηση.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να πω καταρχήν ότι δεν κλείνουμε εμείς τα παιδιά, έτσι όπως το 
έθεσε ο Δήμαρχος. Το lockdown δεν το έχουμε αποφασίσει εμείς, το αποφάσισε η κυβέρνηση και 
πολύ φοβάμαι και μακάρι να διαψευστώ μετά τα Χριστούγεννα θα έχουμε και καινούριο lockdown, 
επειδή ακριβώς όπως είπε και ο συνάδελφος ο Ρεμούνδος νωρίτερα, δεν πάρθηκαν τότε που έπρεπε 
τα απαραίτητα μέτρα, έτσι ώστε να έχουμε μία κατάσταση ελεγχόμενη. Εχει φύγει από τον έλεγχο η 
κατάσταση με αποτέλεσμα πλέον να είναι αβέβαιο πλέον το πώς θα εξελιχθεί. Ακόμα και αν πέσουν 
τα νούμερα, γιατί θα πέσουν με την εφαρμογή του lockdown που διαρκεί τώρα 20 μέρες και θα 
παραταθεί κιόλας, αλλά μόλις ξανανοίξει γιατί θα αναγκαστούν να τ' ανοίξουν εν όψει 
Χριστουγέννων, θα ξανάχουμε πάλι άλλο. Αρα, θα ξανακλείσουν πάλι. Δεν τα κλείνουμε, λοιπόν, 
εμείς.  
 Εδώ έχουμε να αντιμετωπίσουμε ένα πολύ λεπτό ζήτημα. Κι εγώ προσωπικά δεν πρότεινα να 
αποκλείσουμε το Λύκειο Ελληνίδων. Είπα αν έχει αναζητηθεί άλλη λύση. Και δεν πήρα απάντηση ότι 
αναζητήθηκε άλλη λύση. Η λύση που δρομολογήθηκε με την εισήγηση είναι να αναλάβουν την 
ευθύνη οι σύλλογοι. Αλλά αυτό δεν διασφαλίζει τις ανησυχίες της σχολικής κοινότητας, γιατί όπως 
είπα και πριν, πρωτόκολλα έχουν βγει για τα πάντα. Δυστυχώς, δεν τηρούνται. Ακόμα και από 
αυτούς οι οποίοι υποτίθεται θα έπρεπε να είναι οι θεματοφύλακες τήρησης των πρωτοκόλλων, δεν 
τηρούνται. 
 Εύλογα, λοιπόν, ο κάθε πολίτης και ο κάθε γονιός και ο κάθε εκπαιδευτικός δεν μπορεί να 
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βάλει το κεφάλι του και να έχει ήσυχο δηλαδή ότι θα εφαρμοστούν και μπορεί να κινηθεί και να ζήσει 
με ηρεμία και να εργάζεται με ηρεμία και να δραστηριοποιείται στο συγκεκριμένο χώρο με ηρεμία. 
Και είπα πριν, πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το στρες στο οποίο έχει υποβληθεί η κοινωνία όλους 
αυτούς τους μήνες και θα συνεχίσει να υφίσταται. Εστω και αν είναι μερικά βάσιμο, πρέπει να το 
λάβουμε υπόψη μας και να μην το επιτείνουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, οι Σχολικές Επιτροπές έχουν αποφασιστικό ρόλο, αφού διαχειρίζονται και 
τεράστια κονδύλια. Δεν φαντάζομαι να εννοούσε ο Δήμαρχος ότι γνωμοδοτικά διαχειρίζονται 300 και 
400 χιλιάδες ευρώ. Η ΔΕΠ όντως έχει γνωμοδοτικό χαρακτήρα αλλά είτε προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο είτε προς τον Δήμαρχο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση για παραχώρηση χώρων, εγώ 
επαναλαμβάνω ότι δεν θυμάμαι να έχει ξαναπεράσει. Παραχωρούμε κάθε χρόνο, θα ήθελα να μου 
στείλετε κάποια παραχώρηση η οποία έχει αποφασιστεί και απο το Δημοτικό Συμβούλιο. Οπότε, 
Πρόεδρε, αυτό πρέπει να το προσέξετε και εσείς λιγάκι. Και επαναλαμβάνω ότι η διατύπωση, εφόσον 
περιλαμβάνει τελικά και ζητάτε και ψήφιση, ουσιαστικά είναι για τον επιμερισμό της ευθύνης. Και 
πρέπει να το καταλάβουμε αυτό όλοι εδώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, συγγνώμη που διακόπτω, εάν επιτρέπεται, αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε η κα Χαμηλοθώρη νομίζω,  τελείωσε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν τελείωσα, δεν τελείωσα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτάκι. Σας είπα ότι είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου. Το εάν δεν έχει 
ψηφιστεί μέχρι σήμερα τα προηγούμενα χρόνια, δεν έχει καμία σχέση με το εάν γινόταν σωστά τα 
προηγούμενα χρόνια ή όχι. Το ψάξαμε το θέμα και σας είπαμε ότι η αρμοδιότητα είναι του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Γι' αυτό το φέρνουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εσείς λέτε να έχουμε όρεξη να φέρουμε 
ένα τέτοιο θέμα να σας ακούμε τώρα αυτή την ώρα; Ειλικρινά, δηλαδή! Λέτε ότι το φέραμε για να 
σας ακούσουμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, ολοκληρώστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Α, ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Λοιπόν, τι έλεγα λοιπόν; Α, απλά να θυμίσω στον 
Δήμαρχο ότι ήταν Δήμαρχος και τα προηγούμενα χρόνια. Αρα, λοιπόν, δεν γινόταν σωστά και άρα 
από 'δω και πέρα θα βλέπουμε συνέχεια να έρχονται οι παραχωρήσεις και κανονικά τον Ιούνιο, για 
να μπορούν να ξεκινήσουν το Σεπτέμβριο.  
 Λοιπόν, επειδή διαστρέβλωσε πάλι για άλλη μια φορά ο Δήμαρχος αυτά που είπαμε, είμαστε 
ξεκάθαρα κατά και εφόσον το βάζετε σε ψηφοφορία θα καταψηφίσουμε την παραχώρηση των 
σχολικών χώρων εν μέσω πανδημίας με τις προϋποθέσεις που το φέρνετε. Είπαμε ξεκάθαρα, όπως 
έχω πει και στο βίντεό μου, ότι είμαστε υπέρ του ανοιχτού σχολείου στη γειτονιά και πρέπει να 
λειτουργήσει, πραγματικά είναι πολύ σημαντικό να λειτουργήσει και για τα παιδιά ακόμη πολύ 
περισσότερο τώρα, αλλά με απόλυτη ευθύνη λειτουργίας του Δήμου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ποιο βίντεο το είπατε αυτό; Τέλος πάντων. Ωραία, ψηφοφορία. 
 Κατά η κα Χαμηλοθώρη. Ποιος άλλος είναι κατά;  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά κι εγώ, Σιώτου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιος άλλος είναι κατά; Είναι κανένας άλλος; Οχι. Λευκό;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ κ. Πρόεδρε με το σκεπτικό που ανέπτυξα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. 
ΖΗΚΑΣ: Λευκό, Ζήκας.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ λευκό. Και απορώ ... για το ύφος... σε μία πρόταση των 
δασκάλων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, λευκό είναι ο κ. Κανάκης, ο κ. Καραγιάννης, ο κ. Ρεμούνδος και ο κ.Ζήκας. 
Ωραία. 
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. 
 Να ζητήσω κάτι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγνώμη, Πρόεδρε, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να μας πείτε τι είπε ο κ. Καραγιάννης γιατί δεν το άκουσα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης είπε, απορώ πώς κάποιοι πηγαίνουν, λέει, μάλλον αυτό το είπε για τη 
συμπολίτευση, πώς κάποιοι ψηφίζουν ανάποδα λέει από τη γνώμη των δασκάλων. Αυτό.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ... αυτή τη στιγμή και επεξηγώντας την στάση των προηγούμενων που ψήφισαν 
λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλάβαμε, εντάξει, συμφωνώ κι εγώ. Κι εγώ γέλασα κιόλας. Λοιπόν, εντάξει. 
Ωραία. Πέρασε το θέμα.  
 Να ζητήσω να πάμε το 16, 17, 18, 19; Εχει κάποιος σ' αυτά θέματα πάνω να κάνει τίποτα 
τοποθετησεις ή ερωτήσεις; Γιατί νομίζω είναι πολύ τυπικά θέματα αυτά τα τέσσερα τελευταία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Στο 17 μια κουβέντα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κάποιος άλλος; Να πει την κουβέντα η κα Σιώτου και να τα κάνω μαζί αυτά; 
Ωραία. Ας πει η κα Σιώτου την κουβέντα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτήματος της κας Ανδρομάχης Καρατζά για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός 
του Β' Λυκείου Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε όλοι σύμφωνοι ομόφωνα σύμφωνα με όσες μειώσεις κάναμε και στην 
προηγούμενη συνεδρίαση και στην προπροηγούμενη;  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόεδρε, μια διευκρίνιση, προτείνεται 40% η μείωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ναι. Είμαστε όλοι σύμφωνοι; Ομόφωνα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ. 
 
Εγκριση πρακτικού της επιτροπής καταγραφής και καταστροφής υλικών του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού. 
 
ΣΙΩΤΟΥ: Για το 17, λοιπόν, για τη σύσταση αυτής της επιτροπής είχα πει και πέρυσι στην 
αντίστοιχη σύσταση και στην ανάλογη απόφαση για καταστροφή αρχειακού υλικού, ειδικά με την 
παλιά αλληλογραφία με υπηρεσίες του Δήμου να είμαστε λίγο πιο προσεκτικοί. Χρειάζεται μια 
ποιοτική αξιολόγηση από ανθρώπους ειδικούς που να γνωρίζουν τι σημαίνει αρχειακό υλικό και τι 
κρατάμε και τι πετάμε. Ετσι κι αλλιώς είμαστε σε μιά εποχή ψηφιοποίησης και θεωρούμε ότι 
χαρτούρα από 'δω και πέρα δεν θα έχουμε, οπότε αυτά που υπάρχουν ήδη ας αξιολογηθούν και ας 
ψηφιοποιηθούν, για να υπάρχει μια ιστορική συνέχεια στα αρχεία του Δήμου. Ενα έγγραφο ας πούμε 
καταγραφής προβλημάτων από έναν δημότη με ένα έγγραφο για μια αίτηση χρήσης ενός χώρου δεν 
έχουν την ίδια σημασία, αν και ακόμα και το δεύτερο είναι ένα αρχείο για το ποιος χρησιμοποίησε, 
πότε, ποια αίθουσα για ποια εκδήλωση. Αυτό, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, κάνετε μια επισήμανση. Δεν λέτε ότι θα ψηφίσετε κάτι διαφορετικό, σωστά;  
ΣΙΩΤΟΥ: Επειδή περιλαμβάνει και την αλληλογραφία των υπηρεσιών του Δήμου θα ψηφίσουμε 
κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά. Ωραία. Στο 16, στο 18 και στο 19 θα ψηφίσετε υπέρ;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στο 18 μια κουβέντα εγώ, είναι λευκό. Μια κουβέντα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, άμα είναι όλοι να πουν μια κουβέντα, μπορεί να θέλουν κι άλλοι να πουν μια 
κουβέντα.  
 Θέμα 17. Η κα Σιώτου είπε ότι με την κα Χαμηλοθώρη θα ψηφίσουν κατά. Ψηφίζει κάποιος 
άλλος δημοτικός σύμβουλος κατά; Λευκό; Οχι.  
 Το θέμα 17 πέρασε με πλειοψηφία.  
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 vi. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 42/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Βεντούρη 43). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας, που είναι τυπικό νομίζω. Θέλετε κ. Τράκα να προσθέσετε 
κάτι;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, νομίζω είναι ξεκάθαρη η εισήγηση. Τώρα έχει κάποια ερώτηση η κα  
Χαμηλοθώρη απ' ό,τι άκουσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κα Χαμηλοθώρη, έχετε το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είναι ερώτηση, τοποθέτηση είναι και θα ψηφίσουμε λευκό, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τοποθέτηση. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατάφερα σήμερα με κωδικό 6 τέλος πάντων, να βγω και να δω για ποιο ακριβώς 
σημείο λέμε. Εκεί απαγορεύεται η στάθμευση. Εκεί αυτό που ζητάει ο συμπολίτης μας, απέναντι 
δηλαδή να γίνει διαγράμμιση κίτρινη, απαγορεύεται ήδη η στάθμευση. Θεωρώ δηλαδή εάν πάμε 
εμείς να βάλουμε τώρα μια κίτρινη διαγράμμιση ακριβώς απέναντι, μόνο στο κομμάτι το ακριβώς 
απέναντι, αυτομάτως αναιρούμε την απαγόρευση σε όλο το μήκος. Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, γίνατε. Ευχαριστώ. κ. Τράκα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οκέι. Και αυτός ειναι ο λόγος που ψηφίζουμε λευκό, γιατί πράγματι μπορεί να 
δυσκολεύεται ο άνθρωπος, γιατί εκεί πέρα παρκάρουν παράνομα πάρα πολλά αυτοκίνητα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μένουν τρία λεπτά μέχρι να εκπνεύσει η παράταση που πήρα της μισής ώρας, 
οπότε κάνω ψηφοφορία για το θέμα αυτό. Είναι λευκό η κα Σιώτου, λευκό η κα Χαμηλοθώρη. 
Ψηφίζει κάποιος άλλος διαφορετικά; Οχι. 
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 43/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
αίτημα για παραχώρηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της 
Κοινότητας Χολαργού (Αμφίσσης 12). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς ίδιο θέμα για την περιοχή στην Αμφίσσης, Αμφίσσης 12.  
 Εχει κάποιος κάποια διαφορετική άποψη; Θέλει κάποιος κάτι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεν είναι ακριβώς το ίδιο. Είναι ΑμεΑ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ΑμεΑ, εντάξει. Ωραία. Υπάρχει κάποια διαφορετική άποψη, κάποια ερώτηση; Οχι.  
 Το θέμα 19 πέρασε ομόφωνα. Είμαστε ακριβώς στην εκπνοή του χρόνου της παράτασης, η 
ώρα είναι 12.30.  
 Λύεται η συνεδρίαση, σας ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, είχαμε ένα ωραίο κλίμα σήμερα και 
σας εύχομαι καλό βράδυ.  
  

----------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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