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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)  
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
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, Δημητριάδου – 
Καρασιμοπούλου Μαρία, Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Ρουφογάλη Δήμητρα (Μιμή), Τούτουζας Δημήτριος, 
Ανυφαντής Γεώργιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αυγερινός Γεώργιος, Κανάκης Νικήτας, Καραγιάννης 
Νικόλαος, Σιώτου Μαρία,  Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Τίγκας Κωνσταντίνος – 
Πολυχρόνης, Στάικος Χαράλαμπος, Ρίζος Λουκάς, Ρεμούνδος Γεώργιος, Ζήκας Περικλής. 
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, Νικάκη Βικτωρία (Βίκυ), Ρεκλείτης Αντώνιος.  
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: 

- πρακτικό υπ' αρ. 16/2020,  
- πρακτικό υπ' αρ. 17/2020, 
- πρακτικό υπ' αρ. 18/2020 Ειδικής Συνεδρίασης, 
- πρακτικό υπ' αρ. 19/2020 Ειδικής Συνεδρίασης, 
- πρακτικό υπ' αρ. 20/2020 Ειδικής Συνεδριασης, 
- πρακτικό υπ' αρ. 21/2020. 

 
 i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
2. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού 

Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης "Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-

ΣΕΛ. 
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Χολαργού", για ένα (1) έτος. 
3. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
4. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
5. Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου 

(Π.Ν.Π.) - Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν 
με τους Ν. 4683/2020, Ν. 4690/2020, 4722/2020 και 4735/2020 σχετικά με τις 
συμβάσεις μίσθωσης του Δήμου. 

6. Ανανέωση του με αρ. πρωτ. 11038/18.05.2018 συμφωνητικού μίσθωσης γραφείου 
με αριθμό (2), που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 10-12, 
στο δεύτερο (β') όροφο του κτηρίου ένα (1) του κτηριακού συγκροτήματος AGORA 
CENTER, κληροδοτήματος της Πανωραίας Γκανασούλη. 

7. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση 
κινητών και ακίνητων "πραγμάτων" του Δήμου, για το έτος 2021. 

 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
8. Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Εθελοντισμού. 
 
 iv. ΓΕΝΙΚΑ 
 
9. Εγκριση της υπ' αρ. 44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 

την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Π έμπροσθεν του κοινόχρηστου 
πρασίνου και της παιδικής χαράς στην οδό Αρτέμιδος στην Κοινότητα Χολαργού. 

10. Εγκριση της υπ' αρ. 45/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ευτέρπης 36). 

11. Εγκριση της υπ' αρ. 46/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
την κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της 
Κοινότητας Χολαργού (Περικλέους 42). 

12. Εγκριση της υπ' αρ. 47/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
παραχώρηση υπαίθριου χώρου εγγύς του Ο.Τ. 470 της Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων "ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ". 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πολύδωρα, θα πάρετε παρουσίες;  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, Πρόεδρε, θα πάρω παρουσίες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ξεκινήστε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οικονόμου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανασάκου-Μουντάκη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουκής παρών. Παρίση.  

Η Χρύσα η Παρίση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη βλέπω μέσα συνδεδεμένη, αλλά δεν την ακούω. Παρούσα. 
ΠΑΡΙΣΗ: Παρούσα, με ακούτε;  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα. Υφαντής παρών.  

Βεντουζά-Παπανικολάου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρούσα.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εδώ, εδώ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυγουρόπουλος παρών.  

Κούτρας παρών.  
Χατζής; Ο Μιχάλης ο Χατζής;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών, προχωρήστε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τράκας, παρών νομίζω είναι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σιαμάνης; 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, παρών. Χρόνια πολλά.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαλυράκης. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Απών.  
.......: Παρών είπε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη.  

Πετράκης. Ο Χρήστος ο Πετράκης;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πετράκης είναι εδώ στο Δημαρχείο, τον έχω δει αλλά δεν έχει συνδεθεί, οπότε να 
λογιστεί παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία, παρών. Η κα Νικάκη;  
ΠΑΡΙΣΗ: Με ακούτε τώρα;  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, ναι, σας ακούμε κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Βίκυ η Νικάκη;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απούσα, συνέχισε.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία. Δημητριάδου; Απούσα.  

Τσικρικώνη; Απούσα.  
Ρουφογάλη; 

ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Παρούσα, κ. Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα. Πολύδωρας παρών. Τούτουζας; 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρών. Ανυφαντής;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρών. Δεμέστιχας; Δεμέστιχας; Απών μάλλον.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυγερινός;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ρετσινιά παρούσα.  
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Κανάκης παρών.  
Καραγιάννης παρών.  
Σιώτου; 

ΣΙΩΤΟΥ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα. Χρόνια πολλά κιόλας, Μαρία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χαμηλοθώρη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιορτάζεις σήμερα, Νατάσα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πάσχα, Πάσχα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, Πάσχα. Εντάξει, οκέι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Δημητριάδου είναι μέσα, εγώ την βλέπω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη συνδέθηκε, παρούσα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και η κα Δημητριάδου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κα Δημητριάδου παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μισό λεπτό. Παρούσα, παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας παρών. Παρακάτω. Ο κ. Ρίζος παρών. Ο κ. Στάικος παρών.  
ΧΑΤΖΗΣ: Χατζής, παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χατζής προσήλθε, παρών.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Και Πετράκης, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω πει, κ. Πετράκη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Παρούσα και η Τσικρικώνη, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχω πει, την έχω πει. Ο κ. Ρεκλείτης; Ο κ. Ρεμούνδος; Απόντες. Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών ο κ. Ζήκας. Παρούσα είναι η κα Δημάκου και η κα Γκούμα, Πρόεδροι των 
Κοινοτήτων. Ωραία. 
 Οπότε, διαπιστώθηκε απαρτία, μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίασή μας και θα ήθελα να 
είναι μέσα σε εορταστικό κλίμα η σημερινή συνεδρίαση. Θα είναι και η τελευταία γι' αυτή την πολύ 
"ευχάριστη" χρονιά, το 2020, που είχαμε όλοι, όλος ο πλανήτης, οπότε ας κλείσουμε με τη δέουσα 
προσοχή.  
 Καλές γιορτές και πάλι, υγεία εύχομαι και ό,τι καλύτερο στις οικογένειές σας.  
 Θα ήθελα πριν ξεκινήσω τη συνεδρίαση να κάνω μία ανακοίνωση από την Ενωση Δημάρχων 
Αττικής. | 
 "Αθήνα, 22 Δεκεμβρίου 2020" 
 Σε δελτίο τύπου γράφει τα εξής:  
 "Το Δ.Σ. της Ενωσης Δημάρχων Αττικής συγχαίρει τον Δήμαρχο κ. Ηλία Αποστολόπουλο και τα 
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, που με την αρ. 158/25.11.2020 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου αποφάσισαν την ονοματοδοσία οδών και κτιρίων της πόλης με 
τα ονόματα πρώην Δημάρχων του Δήμου. 
 Η πράξη αυτή να τιμηθούν δηλαδή άνθρωποι που με αφοσίωση και με συνέπεια υπηρέτησαν 
την πόλη προσφέροντας πολύτιμο έργο και συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, σύμφωνα με το 
σκεπτικό της απόφασης, και μάλιστα εν ζωή προσωπικότητες, μη ενεργοί στα κοινά του Δήμου, είναι 
μία ηθική αναγνώριση στους τιμώμενους αλλά προσδίδει και ηθική αξία στους αποδίδοντες τιμή. 
 Η Ενωσή μας προτρέπει τους συναδέλφους Δημάρχους και Δημοτικά Συμβούλια με 
μεγαλοψυχία και σεβασμό σε όσους προσέφεραν στην πόλη τους να ακολουθήσουν το παράδειγμα 
αυτό.". 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης, θέλω να σας ενημερώσω ότι ο τέως Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού και τέως 
Δήμαρχος Παπάγου κ. Ξύδης, έχει στείλει ευχαριστήρια επιστολή προς τον Δήμαρχο Παπάγου-
Χολαργού κ. Ηλία Αποστολόπουλο και προς το σύνολο του Δημοτικού Συμβουλίου για τη ενέργεια 
αυτή.  
 Θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο για να κάνει διάφορες ανακοινώσεις. κ. Δήμαρχε, έχετε το 
λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Να ξεκινήσω με τις καθιερωμένες ευχές, καλά 
Χριστούγεννα σε όλους, καλές γιορτές στις οικογένειές σας, σε σας τους ίδιους, στην πόλη μας, στην 
Ελλάδα μας. Ας ελπίσουμε το 2021 να είναι μια καλύτερη χρονιά, ας ξεχάσουμε πίσω το 2020 που 
ήταν μια προβληματική χρονιά, μια χρονιά που δεν θέλουμε να ξαναζήσουμε. Ενα πραγματικά δίσεκτο 
έτος και να ευχηθώ σε όλους υγεία και αισιοδοξία και ας ελπίσουμε να μπορούμε σύντομα να 
αγκαλιαστούμε όλοι. 
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 Να αναφέρω ότι έχει στείλει ο κ. Νικολάου, ο πρώην Δήμαρχος Χολαργού, επιστολή 
συγχαρητήρια, απλά δεν την απεύθυνε στο Δημοτικό Συμβούλιο γι' αυτό ενδεχομένως να μην την 
έχει ο Πρόεδρος. Και να ξεκινήσω με δυο τρεις ανακοινώσεις σύντομες που έχω.  
 Πρώτα απ' όλα για την πορεία του Covid-19... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, αν θέλετε εσείς μπορείτε να το στείλετε στην γραμματεία και να ενημερώσω 
εγώ τους δημοτικούς συμβούλους για την επιστολή του κ. Νικολάου. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας το δώσω, κ. Κουκή. 
 Η πανδημία βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, είναι θετικό βέβαια ότι και λόγω του lockdown στο 
οποίο βρισκόμαστε έχει σημειωθεί μείωση των θετικών κρουσμάτων και σημειώνεται αυτή η μείωση 
κάθε μέρα, χωρίς βέβαια δυστυχώς να έχει επηρεαστεί σημαντικά ο αριθμός των διασωληνωμένων. 
Ετσι νομίζω μπορούμε να πιστεύουμε όλοι μας οτι δεν είμαστε και πολύ κοντά ακόμα στην άρση των 
περιορισμών. Οπως θα γνωρίζετε όλοι, το προηγούμενο Σάββατο διεξήχθη το drive through covid test 
από τον ΕΟΔΥ στο Δήμο μας, πριν από δύο Σάββατα, συγγνώμη. Διενεργήθηκαν συνολικά 608 τεστ 
σε αντίστοιχους ανθρώπους φυσικά, νομίζω ήταν ένας πολύ μεγάλος αριθμός για το μέγεθος και τον 
πληθυσμό του Δήμου μας αν αναλογιστούμε ότι η Γλυφάδα για παράδειγμα που είναι πάνω από 
100.000 πόλη έκανε 800, εάν αναλογιστούμε ότι η Καλλιθέα έκανε γύρω στα 300, η Αγία Παρασκευή 
στα 300. Αρα, νομίζω ήταν ένα πολύ καλό δείγμα. Το ευχάριστο φυσικά ήταν ότι δεν είχαμε κανένα 
θετικό κρούσμα, γεγονός βέβαια που ήρθε να επιβεβαιώσει την αίσθηση που έχουμε και τα στοιχεία 
της Πολιτικής Προστασίας ότι ο Δήμος μας είναι μια πράσινη ζώνη, είναι σε μια πολύ καλή πορεία 
σχετικά με τον κορωνοϊό.  
 Αυτό βέβαια δεν το λέω για να εφησυχάσουμε, δεν το λέω για να μην τηρούμε τα μέτρα έτσι 
όπως πρέπει και έτσι όπως επιβάλλονται από την κυβέρνηση αλλά και από εμάς τους ίδιους. Εμείς 
πρώτοι πρέπει να δείχνουμε το παράδειγμα και πρέπει να συνεχίσουμε να είμαστε σε εγρήγορση. Οι 
Υπηρεσίες συνεχίζουν να τηρούν αυστηρά όλα τα ενδεδειγμένα μέτρα της διαφορετικής ώρες 
προσέλευσης, καθώς και της τηλεργασίας πάνω από 50% στο Δήμο μας. Συνεχίζουμε να 
εξυπηρετούμε συμπολίτες μας που είτε αδυνατούν να μετακινηθούν είτε έχουν διάφορα προβλήματα 
και χρειάζονται ανάγκες και βέβαια και το κοινωνικό παντοπωλείο, που αυτή την περίοδο μοιράζει τα 
τρόφιμά του τα χριστουγεννιάτικα, σαφώς γίνεται σε μία διαφορετική οργάνωση, καμία σχέση όπως 
γινόταν τα προηγούμενα χρόνια που κάναμε μια μεγάλη γιορτή. Τώρα φυσικά γίνεται σε πολύ λίγα 
άτομα και με ραντεβού και σε διαφορετικές ημέρες.  
 Για τα έργα να ενημερώσω ότι παρά τις αντιξοότητες, γιατί καταλαβαίνετε υπάρχουν 
δυσκολίες, υπάρχουν δυσαρμονίες στις συνεργασίες των διαφόρων τμημάτων του Δήμου, γιατί 
σίγουρα η τηλεργασία δεν είναι όσο παραγωγική θα θέλαμε, παρ' όλα αυτά προσπαθούμε παράλληλα 
με την δύσκολη καθημερινότητα να είμαστε προσηλωμένοι στο στόχο μας και στο μέτρο του δυνατού 
να προωθούμε διάφορες υποθέσεις και διάφορα θέματα του Δήμου μας. Ετσι νομίζω, είμαι σίγουρος, 
ότι όλοι θα χαρήκατε ιδιαίτερα με την ανακοίνωση που βγάλαμε για την εγκατάσταση του λυόμενου 
στεγάστρου στα γήπεδα μπάσκετ στο Αθλητικό Κέντρο Χολαργού, το φημισμένο "μπαλόνι", ένα έργο 
το οποίο προεκλογικά είχε χαρακτηριστεί από αρκετούς, από διάφορες δημοτικές παρατάξεις και απο 
διάφορα σάιτ ενημερωτικά της περιοχής ως μία προεκλογική φούσκα, ως ένα πυροτέχνημα, ως ένα 
μπαλόνι που σκάει, ως θύμα του Αποστολόπουλου το μπαλόνι στο νταμάρι, ως... εν πάση περιπτώσει, 
να μην κουράσω γιατί δεν έχει και νόημα πλέον να σχολιάσουμε αυτά τα πράγματα. Οπότε, όπως 
καταλαβαίνετε είμαστε δικαιωμένοι με την τοποθέτηση του μπαλονιού. Πρόκειται, ειλικρινά, για ένα 
πρωτόγνωρο έργο, για ένα έργο το οποίο δεν υπάρχει αντίστοιχο στην Ελλάδα. Αλλο ένα μπαλόνι 
πολύ παλιάς τεχνολογίας υπάρχει στο ΣΕΦ και εμείς είμαστε σύμφωνα με αυτά που μας είπε η 
ανάδοχος εταιρεία, είμαστε το πρώτο σύγχρονο 100% μπαλόνι στην Ελλάδα. Ενα μπαλόνι το οποίο 
είμαι σίγουρος ότι θα το δείτε πλέον σιγά σιγά να ξεφυτρώνει σε πολλούς Δήμους της Ελλάδας, γιατί 
ήδη μας έχουν ζητήσει την τεχνογνωσία και τις μελέτες και να δουν να το επισκεφτούν αρκετοί 
άνθρωποι του αθλητισμού και αρκετοί άνθρωποι από αρκετούς Δήμους.  Θέλω να ευχαριστήσω τη 
συνεργασία όλων των φορέων, δηλαδή της Τεχνικής Υπηρεσίας, των Αντιδημάρχων οι οποίοι 
πέρασαν απο τις θέσεις του Δήμου μας, της Διοίκησης, των υπαλλήλων, νομίζω ότι όλοι καταφέραμε 
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να φέρουμε σε πέρας μία πολύ δύσκολη κατάσταση, ένα δύσκολο εγχείρημα, το οποίο ακόμη και 
σήμερα βέβαια θέλει κάποιες λεπτομέρειες για να μπορέσει να γίνει λειτουργικό και να μπορέσουν τα 
παιδιά μας να φιλοξενούνται μέσα στο "μπαλόνι". 
 Είμαι σίγουρος ότι ο κ. Τράκας θα τρέξει τάχιστα τις λεπτομέρειες οι οποίες μένουν και όλοι 
μας θα το προσέχουμε ως κόρη οφθαλμού, γιατί σίγουρα είναι ένα πολύ ωραίο κομμάτι που πρέπει να 
αποφύγουμε τον βανδαλισμό. Πρέπει να αποφύγουμε, γι' αυτό το λόγο σκεφτόμαστε εκτός από 
περιφράξεις οι οποίες θα αποκλείσουν την πρόσβαση στο χώρο, θα κοιτάξουμε να δούμε και με τη 
φύλαξη τι μπορούμε να κάνουμε.  
 Παράλληλα, προχωράνε τα έργα στο 1ο Λύκειο Χολαργού. Προχωράει το κτίριο του 
Πολυιατρείου, προχωράει η ανάπλαση της οδού Βουτσινά, που πλέον έχει αρχίσει και παίρνει ένα 
ωραίο σχήμα και δείχνει και με το πράσινο το οποίο τοποθετήθηκε στα παρτέρια πλέον και με τα 
υψηλά δέντρα που βάζουμε, γιατί πλέον έχουμε αποφασίσει να βάζουμε δέντρα 2,00-2,50 μέτρων αν 
θυμάμαι καλά, παίρνει μια πολύ ωραία, έτσι, μορφή. Ξεκίνησε το έργο ομβρίων, αυτό το πολύ μεγάλο 
έργο της Περιφέρειας, στην οδό Υγείας, Κύπρου και σε όλες τις παράπλευρες οδούς. Νομίζω ότι είναι 
ένα έργο το οποίο θα βοηθήσει πολύ στη λύση των πλημμυρικών φαινομένων στην κάτω ζώνη του 
Παπάγου, στο σημείο δηλαδή που έχει τη μεγαλύτερη κατηφόρα αν θέλετε και υπάρχει και μια 
συσσώρευση υδάτων εκεί στην περιοχή. 
 Επιπλέον, έχουμε προχωρήσει στην προμήθεια, αντικατάσταση του νέου αστικού εξοπλισμού, 
με κύριο μέρος του έργου την ολική αναβάθμιση των δύο πάρκων σκύλων που έχουμε στο άλσος 
Χολαργού και στο μεγάλο πάρκο Παπάγου. Ηδη έχει γίνει αντικατάσταση του φράκτη και το επόμενο 
διάστημα θα τοποθετηθούν και τα νέα όργανα που έχουμε πάρει για τους τετράποδους φίλους μας 
και βεβαίως θα τοποθετηθούν παγκάκια σε διάφορα σημεία της πόλης, πέργκολες και ό,τι άλλο, δεν 
θυμάμαι ακριβώς, αλλά ό,τι άλλο έλεγε τότε η μελέτη. 
 Το πιο σημαντικό βέβαια είναι ότι αυτή την περίοδο ετοιμάζουμε και ολοκληρώνουμε τις 
προσκλήσεις για αρκετές προτάσεις του προγράμματος "Αντώνης Τρίτσης". Ετσι λοιπόν, θα δούμε να 
ενταχθούν σ' αυτό έργα και μελέτες όπως το Κολυμβητήριο στο Αθλητικό Κέντρο Χολαργού, η 
βιοκλιματική ανάπλαση του παραδρόμου της Λεωφόρου Μεσογείων, η μελέτη για την κατασκευή του 
4ου Νηπιαγωγείου και του 4ου Δημοτικού Σχολείου στον Παπάγο, η προμήθεια ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων με κύριο σκοπό την ενίσχυση της δημοτικής συγκοινωνίας με ηλεκτρικά λεωφορεία, αλλά 
ετοιμάζουμε ακόμα και το ΣΦΗΟ, το Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με χρηματοδότηση 
από το Πράσινο Ταμείο, όπως ολοκληρώνεται και η ένταξη της ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου 
Δημοτικού Χολαργού. Δηλαδή, παρ' όλο ότι είμαστε μες στη μέση της κρίσης, εργαζόμαστε επίμονα, 
συστηματικά, για να καταθέσουμε ολοκληρωμένες και ώριμες μελέτες και φυσικά να λάβουμε τις 
μέγιστες χρηματοδοτήσεις που μπορούμε. 
 Τέλος, για μια ακόμη χρονιά ο Δήμος μας θα ξεκινήσει το νέο έτος και θα είναι από τους 
ελάχιστους Δήμους της Ελλάδας με εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Και όλα αυτά βέβαια έγιναν επειδή 
έγκαιρα η Εκτελεστική Επιτροπή, οι Υπηρεσίες του Δήμου, η Οικονομική Επιτροπή, το Δημοτικό 
Συμβούλιο και αφού βέβαια ελέγχθηκε από το Παρατηρητήριο, ψηφίσαμε τον προϋπολογισμό μας και 
είμαστε στη θέση εδώ και μια βδομάδα να έχουμε εγκεκριμένο προϋπολογισμό. Αρα, από την 
1/1/2021 θα μπορούμε να τρέξουμε κανονικότατα τον προϋπολογισμό του Δήμου και το ίδιο βέβαια 
ισχύει και για τα Νομικά μας Πρόσωπα, έτσι;  
 Να ενημερώσω ότι παραδόθηκαν στα σχολεία μας οι μάσκες, οι οποίες δόθηκαν από την 
ΚΕΔΕ, δηλαδή σε κάθε μαθητή αυτή τη στιγμή έχουν παραδοθεί στα σχολεία από δύο τεμάχια μάσκες 
κανονικές, μάσκες μεγέθους για τους μαθητές, όπως και από δύο τεμάχια για όλους τους δασκάλους 
και τους καθηγητές. Και θέλω να ευχαριστήσω τις δύο Προέδρους και τα μέλη των Σχολικών 
Επιτροπών για την πολύ ωραία δουλειά που κάνανε, τη συσκευασία και οπωσδήποτε ότι παραδώσανε 
έγκαιρα τις μάσκες για να μπορούμε όταν ξεκινήσουμε τα παιδιά μας να έχουν πίσω αυτή την 
αρρυθμία αν  θέλετε που είχε γίνει από την κρατική υπόσχεση το να ξεκινήσουν με μάσκες.  
 Τέλος, να σημειώσω για μία ερώτηση που έγινε από τον κ. Ρεκλείτη και τον κ. Ρεμούνδο και 
νομίζω το ζήταγε να το συζητήσουμε και ως εκτός ημερησίας θέμα, ότι αυτό είναι μία απόφαση που 
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την έχουμε ήδη πάρει, είναι μία απόφαση που είναι ανοιχτή γιατί εμείς πολύ προσεκτικά στην 
απόφαση που πήραμε λέγαμε για όσο διάστημα διαρκούν τα μέτρα, άρα δεν περιορίζαμε, ήδη έχουν 
ενταχθεί πάνω από 80 επιχειρήσεις του Δήμου μας και έχουν κάνει αιτήσεις και οι περισσότερες απ' 
αυτές έχουν ήδη πάρει πίσω τα χρήματα των δημοτικών τελών για το διάστημα που ήταν κλειστά. 
Αυτό βεβαίως θα συνεχιστεί, είναι μια πλατφόρμα ανοιχτή, την οποία είχε δημιουργήσει ο Δήμος μας 
πριν δημιουργήσει η ΚΕΔΕ τη δική της πλατφόρμα. Είναι κάτι το οποίο το παρακολουθούμε 
καθημερινά, είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να συνεχίσουμε να το διαφημίζουμε και να το λέμε σε όλα 
τα μαγαζιά τα οποία βρίσκονται σε καθεστώς είτε μη λειτουργίας είτε περιορισμένης λειτουργίας και 
βεβαίως εδώ είμαστε αν χρειαστεί κάτι συμπληρωματικό να το πάρουμε. Αλλά αυτό υπάρχει. Δεν 
βλέπω γιατί να επαναλάβουμε μία απόφαση που θα πει ακριβώς τα ίδια πράγματα, γιατί εμείς δεν 
θέλουμε να προσθέσουμε, που έχουμε την πλειοψηφία του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν θέλουμε να 
προσθέσουμε κάτι διαφορετικό από αυτό το οποίο έχουμε ήδη αποφασίσει. 
 Οπότε, κ. Πρόεδρε, εάν τεθεί σε ψηφοφορία, νομίζω ότι θα πρέπει να μην συζητηθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι δεν υπάρχει λόγος να τεθεί, καταρχάς, να πω ότι προσήλθε ο κ. Ρεμούνδος, 
διότι αυτό έχει ήδη ληφθεί ως απόφαση. Βεβαίως τώρα εάν εμμένει η συγκεκριμένη παράταξη, 
οφείλουμε να το βάλουμε και να αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο σχετικά.  
 κ. Ρεμούνδο, κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με τη σειρά πρέπει να πάτε, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Απλώς, επειδή δεν καταφέραμε έγκαιρα, εγώ τουλάχιστον, ο κ. Ρεκλείτης δεν θα 
μπορέσει να είναι σήμερα, να είμαστε έγκαιρα και να ακούσω όλη την τοποθέτηση του Δημάρχου, 
απλώς αυτό ενημερώνω, θα τα πούμε στη συνέχεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενημερώνετε τι; Γιατί δεν άκουσα, κ. Ρεμούνδο, δεν άκουσα. Εγώ θα ζητήσω καταρχάς 
την έγκριση του σώματος να συζητηθεί για το συγκεκριμένο τέτοιο. Εσείς θα είστε απών είπατε; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν άκουσα από την αρχή την τοποθέτηση του Δημάρχου λόγω της αλλαγής της 
πλατφόρμας υπήρχε μια καθυστέρηση να μπω μέσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας απαντήσω εγώ, θα σας απαντήσω εγώ, κ. Ρεμούνδο. Ο Δήμαρχος, όπως σας 
απάντησε και με έγγραφο χθες, επανέλαβε τις θέσεις που έχει το συγκεκριμένο έγγραφο. Δεν είπε 
κάτι διαφορετικό.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Οχι, νωρίτερα. Αυτά τα άκουσα όλα σε σχέση με αυτό το θέμα. Απ' την αρχή απλώς 
λέω δεν άκουσα όλη την τοποθέτηση εάν υπάρχει κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, θέλετε να προσθέσετε εσείς κάποια διευκρίνιση στον κ. Ρεμούνδο που 
κρίνετε απαραίτητο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, νομίζω ότι ο κ. Ρεμούνδος - Γιώργο, απ' ό,τι είχα δει εγώ, είχες μπει στο κομμάτι 
που ανέφερα το δικό σας ζήτημα. Οι άλλες μου ανακοινώσεις, εντάξει, νομίζω μπορείς να μπεις αύριο 
να τις παρακολουθήσεις, για να ενημερωθείς γι' αυτά τα οποία είπα. Να μην επαναλάβουμε τώρα πάλι 
για σένα όλες τις ανακοινώσεις. Νομίζω να προχωρήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πριν πάμε στις υπόλοιπες τέτοιες, κ. Ρεμούνδο, εμμένετε το θέμα να συζητηθεί;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε, όχι, από την στιγμή που μας έγινε ενημέρωση. Απλώς θα πω μια 
κουβέντα στις ανακοινώσεις γι' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, σαφέστατα, σαφέστατα. Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο και για την οικονομία της 
συζητήσεως.  
 Οπότε θα προχωρήσουμε ανακοινώσεις - ερωτήσεις μαζί για να μην κάνουμε διπλό γύρο, 
οπότε θα ξεκινήσω με τους επικεφαλής. Ο κ. Τούτουζας θέλει να μας πει κάτι; κ. Τούτουζα;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι. Να ευχηθώ καλά Χριστούγεννα, καλές γιορτές, καλή χρονιά σε όλο το Δημοτικό 
Συμβούλιο και στις οικογένειές σας. Εύχομαι να φύγει αυτό το 2020 που έφερε αυτή την πανδημία και 
ό,τι άλλο έφερε και στην οικονομία της Ελλάδος και εύχομαι το 2021 να είναι μια τουλάχιστον 
καλύτερη χρονιά από το 2020. 
 Συνήθως εμείς σαν αντιπολίτευση η δουλειά μας είναι να κρίνουμε, να είμαστε λιγάκι πιο 
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καυστικοί, αρνητικοί, αλλά καμιά φορά είμαστε και μια δημοτική παράταξη που όταν βλέπουμε κάτι 
σωστό πάντα λέμε, δίνουμε συγχαρητήρια. 
 Σήμερα, λοιπόν, η ανακοίνωση που ήθελα να κάνω, είναι να δώσω συγχαρητήρια στον  
Δήμαρχο, στο Δημοτικό Συμβούλιο, στη Δημοτική Αρχή, για το "μπαλόνι". Είμαι από τους ανθρώπους 
που επειδή αθλούμαι αρκετά, περιφέρομαι στο Αθλητικό Κέντρο του Χολαργού, έτυχε να είμαι από 
τους πρώτους, αν όχι... που είδα το μπαλόνι. Είναι ένα εντυπωσιακό πραγματικά έργο. Το αγκάλιασε 
αυτή η Δημοτική Αρχή, γιατί αυτό το έργο επειδή το έχω ζήσει μέσα από την ομάδα του 
καλαθοσφαιρικού ομίλου Χολαργού που το ξεκίνησε αυτό το έργο, η προηγούμενη Δημοτική Αρχή το 
πέταξε στο καλάθι των αχρήστων. Η Δημοτική Αρχή με τον κ. Αποστολόπουλο το αγκαλιάσανε. 
Βοήθησε βέβαια πάρα πολύ και ο καλαθοσφαιρικός Ομιλος Χολαργού, ο οποίος έτρεξε το πρότζεκτ 
αυτό, βοήθησε και η κα Δούρου, οπότε πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια και στον κ. Παπαζάχο, στον 
κ. Τζουβελεκάκη, που ήταν οι εμπνευστές και οι οραματιστές του έργου και το τρέξανε, η 
Περιφερειάρχης τότε η κα Δούρου κι αυτή βοήθησε πάρα πολύ για να γίνει το σημερινό έργο, αλλά αν 
δεν υπήρχε και η Δημοτική Αρχή να το αγκαλιάσει δεν θα είχε γίνει ποτέ αυτό το έργο. Και πάντα 
είναι σημαντικό να λες και να κρίνεις και να λες όταν κάτι δεν κάνει ο άλλος σωστά, αλλά καλό είναι κι 
όταν κάνουν κάτι να τους επαινείς. Και γι' αυτό ήθελα να πάρω το λόγο και το ζήτησα, συγχαρητήρια 
και εύχομαι να βλέπω έργα και να λέω συγχαρητήρια.  
 Εμείς εδώ πέρα δεν είμαστε μόνο για να γκρινιάζουμε, μας ψήφισε ο κόσμος για να κρίνουμε 
και το έργο της Δημοτικής Αρχής. Δεν μας εξέλεξε Δημοτική Αρχή. Κι εμείς εδώ πέρα έχουμε να 
κάνουμε προτάσεις και όταν βλέπουμε κάτι σωστό να το λέμε και όταν βλέπουμε κάτι αρνητικό να το 
λέμε. Αυτά ήθελα να πω, συγχαρητήρια και πάλι και τα λέμε σε λιγάκι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Προσήλθε ο κ. Δεμέστιχας.  
 κ. Κανάκη, έχετε το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, δεν θέλω - με ακούτε; Οχι αυτή τη στιγμή, δεν θέλω να μιλήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά, πολύ καλά. Τώρα βάλατε το mute. Α, δεν θέλει να πει κάτι ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εβαλα το mute γιατί είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν θέλω να πω κάτι. Γι' αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, εντάξει. Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους χρόνια πολλά. Ελπίδα και πεποίθησή μας είναι 
ότι το 2020 θα φύγει οριστικά και αφού κάνουμε το εμβόλιο βέβαια όλοι μας, το 2021 θα είναι ένα 
έτος καλύτερο, με υγεία και να επανέλθουμε στην πραγματική κανονικότητα που είχαμε και πριν. 
 Βεβαίως, από τις ανακοινώσεις του Δημάρχου το κυρίαρχο σήμερα είναι το "μπαλόνι", για το 
οποίο θέλω κι εγώ να εκφράσω μέσα από την καρδιά μου τα θερμά μου συγχαρητήρια, διότι ήταν ένα 
έργο το οποίο είχε εξαγγελθεί, το περίμεναν οι δημότες, το περίμεναν οι αθλούμενοι και επομένως, 
τώρα που βλέπουμε ότι ολοκληρώθηκε θεωρώ ότι είναι μια σημαντική επίτευξη.  
 Θερμά, λοιπόν, συγχαρητήρια, καλές ευχές, καλή χρονιά και όλα με υγεία. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τίγκα. Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. Α, όχι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, εντάξει. Ο κ. Ρεκλείτης δεν έχει μπει, εντάξει. Επειδή ήθελε να πει κάτι για το 
θέμα αυτό το προηγούμενο ως εκπρόσωπος του συνδυασμού, γι' αυτό το είπα.  
 Τι είπατε; Δεν ακούω, είπε κάποιος κάτι; Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Να ευχηθώ καλές γιορτές καταρχήν. Η καινούρια χρονιά δεν θα 
είναι εύκολη, παρά την άφιξη των εμβολίων και του εμβολιασμού ο οποίος θα ξεκινήσει. Τα 
αποτελέσματα θα αργήσουν να εμφανιστούν. Αυτά που θα εμφανιστούν πολύ νωρίτερα είναι τα 
αποτελέσματα στην οικονομία, τα οποία θα είναι πολύ σοβαρά. Γι' αυτό δεν θα είναι εύκολη χρονιά, 
δεν θα είναι καλύτερη από το 2020, το πιθανότερο είναι να είναι χειρότερη από το '20, όχι για λόγους 
υγειονομικούς, αλλά και για υγειονομικούς και για οικονομικούς.  
 Αρα, θα πρέπει ως Δήμος να έχουμε στο μυαλό μας αυτές τις εξελίξεις έτσι όπως θα 
προκύψουν. Καλή δύναμη, λοιπόν, σε όλους για την καινούρια χρονιά. 
 Τώρα, έχω μια ερώτηση όσον αφορά το περιοδικό του Δήμου, αν βγήκε το καινούριο τεύχος ή 
πότε θα βγει, γιατί δεν έχω κάποια ενημέρωση. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αύριο περιμένουμε, Περικλή, αύριο.  
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Επίσης, σχετικά με το περιοδικό, επειδή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του 
Δήμου, δεν είναι όμως εφικτή το να γίνει download, δηλαδή σε μορφή pdf, παρά μόνον όποιος θέλει 
να το επισκέπτεται στην ιστοσελίδα του Δήμου. Θα πρότεινα στους αρμόδιους που έχουν την 
ιστοσελίδα να δίνουν κι αυτή τη δυνατότητα όποιος θέλει να το κατεβάζει για να μπορεί να το διακινεί 
ως αρχείο pdf.  
 Τέλος, απηύθυνα άλλο ένα ερώτημα στον κ. Κανάκη και περίμενα να απαντήσει, δεν έχει 
απαντήσει μέχρι στιγμής. Επειδή στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ζήτησε και την προστασία 
του Προέδρου, μόνον που η πολιτική ευθύνη δεν είναι θέμα του Προέδρου, είναι ατομική ευθύνη του 
καθενός μας που βρισκόμαστε σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και καθεμιάς και πρέπει να την 
αναλαμβάνει, εφόσον έχει το πολιτικό ανάστημα βέβαια να την αναλάβει.  
 Αυτά που αποδεικνύουμε και με την καινούρια μας επιστολή-ερώτηση είναι ντοκουμέντα και 
φυσικά δεν είναι φαιδρότητες, όπως εύκολα επιχείρησε στην προηγούμενη συνεδρίαση να υπεκφύγει 
ο κ. Κανάκης. Είναι πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα και εκθέτουν και τον ίδιο και τους ανθρώπους με 
τους οποίους συνεργάστηκε. Νομίζω ότι θα πρέπει να δώσει μια απάντηση, να δώσει εξηγήσεις γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, σήμερα νομίζω, εντάξει, δεν είναι της παρούσης το θέμα αυτό. Είδαμε την 
επιστολή σας, αν θέλει θα την απαντήσει εγγράφως, είναι... 
ΖΗΚΑΣ: Ασφαλώς. Μα, αυτό θα πω τελικά, ότι εάν δεν θέλει να απαντήσει, είναι δικαίωμά του βέβαια 
να μην απαντήσει, ο καθένας βγάζει τα συμπεράσματά του, εμείς θα συνεχίσουμε γιατί έχουμε κι 
άλλες αποκαλύψεις.  
 Ενα ακόμα θέμα το οποίο ανακοινώνω, επειδή υπάρχει θέμα και με το πώς λειτουργεί ο 
τοπικός τύπος, στην καινούρια χρονιά θα φέρουμε θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο για να καλέσουμε 
και τους εκδότες του τοπικού τύπου να μας πουν ποια δεοντολογία ακολουθούν στον τρόπο που 
λειτουργεί ο τοπικός τύπος, να μας πουν τις απόψεις τους, να μας πουν την δεοντολογία που 
θεωρούν ότι δεσμεύονται ή όχι και να έχουμε μια ουσιαστική συζήτηση, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο 
για την λειτουργία του τοπικού τύπου είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα. 
 Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Κανάκη. Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Αν και νομίζω και το 2ο θέμα έχει σχέση 
με την ελευθεροτυπία και πάλι δεν είναι στα όρια του Δημοτικού Συμβουλίου.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, αλλά κ. Πρόεδρε, σύμφωνοι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, λέω άλλο θέμα εγώ. Αφήστε με λίγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ:Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε, με συγχωρείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω για το 2ο θέμα, κ. Ζήκα, κατανοώ τι λέτε και ενδεχομένως σε πολλά θέματα έχετε 
δίκιο. Ωστόσο, δεν νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο μπορούμε να το εντάξουμε στις εργασίες του 
Δημοτικού Συμβουλίου, ούτε καν στο πλαίσιο της συζήτησης εκτιμώ. 
 Λοιπόν, κ. Κανάκη, έχετε το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Για πάρα πολύ λίγο. Καταρχήν, να ζητήσω συγγνώμη, δεν ήθελα να είμαι αγενής πριν, 
δεν μοιράστηκα ευχές με τους υπόλοιπους, πιάστηκα λίγο εξαπίνης, επομένως, χρόνια πολλά.  
 Το δεύτερο, να ζητήσω καταρχήν συγγνώμη από τους συναδέλφους που άθελά μου τους 
απασχολούμε πάλι με ένα ζήτημα το οποίο ακούγεται το όνομά μου και τίθεται. Κοιτάξτε, για να το 
κλείνω μια και καλή. Ο κ. Ζήκας είναι ένας πάρα πολύ χρήσιμος άνθρωπος... (πρόβλημα σύνδεσης) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, δεν ακούγεστε καθόλου. Μείνατε στο σημείο ότι ο κ. Ζήκας είναι ένας 
χρήσιμος άνθρωπος. Πρέπει να επαναλάβετε τι είπατε μετά. Και συνεχίζετε να μην έχετε καλή 
σύνδεση. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ παρακολουθώ πολλές φορές τα πράγματα που λέει και σε πολλά ιδίως θέματα... 
Πολύ χρήσιμος άνθρωπος, ένας άνθρωπος που αγαπάει την πόλη, έχει εξαιρετικές ιδέες κυρίς στα 
θέματα τα περιβαλλοντολογικά, εγώ τον παρακολουθώ πάντα και θεωρώ ότι λειτουργεί υπέρ της 
πόλης.  
 Από την άλλη, έχει κάποιες δεδομένες εμμονές που τον βασανίζουν και επαναλαμβάνονται. 
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Στο παρελθόν ήταν ο κ. Καραγιάννης, τώρα είμαι εγώ και πάει λέγοντας.  
 Αν τα αθροίσει κανένας αυτά, τα θετικά είναι πολύ περισσότερα. Εγώ λοιπόν κρατάω τα 
θετικά, ξεπερνάω όλα τα άλλα, τα οποία και λίγο με χριστουγεννιάτικο πνεύμα δεν έχουν και πολύ 
μεγάλη σημασία και νόημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, συγγνώμη. κ. Χατζή, αν έχετε την καλοσύνη κλείστε το μικρόφωνό σας. κα 
Δημητριάδου, κλείστε το μικρόφωνό σας, αν έχετε την καλοσύνη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Προφανώς θα βρήκε φωτογραφίες μου με τον Χάρη τον Κουγιουμτζόπουλου από τότε 
που ήμασταν μαθητές. Ναι, κλείνω για να μην απασχολήσω άλλο, γιατί έχουμε πολύ πιο σοβαρά 
θέματα.  
 Θεωρώ λοιπόν ότι το ισοζύγιο ανάμεσα στα όσα πολλές φορές προσφέρει με τις απόψεις του ο 
κ. Ζήκας και τις εμμονές, που εμένα δεν μου πρέπει κιόλας να τις σχολιάσω, νομίζω ότι είναι θετικό. 
Επομένως, το ξεπερνάω και δεν νομίζω ότι και μια, ακόμα και αν το κάνει ως προσωπική 
αντιπαράθεση μεταξύ μας αφορά το Δημοτικό Συμβούλιο να απαντήσω, να γράψω. Είναι πράγματα 
τα οποία εμένα δεν με απασχολούν.  
 Κλείνω απλά επαναλαμβάνοντας αυτό που είπα και την άλλη φορά, είναι το να λέει κανένας ... 
αλλά το να λέει ότι ο Χάρης ο Κουγιουμτζόπουλος είναι εχθρός του Υμηττού, ε, είναι περίπου το ίδιο. 
Επομένως, να το σταματήσω εγώ εδώ. Εάν επανέλθει ο κ. Ζήκας σε προσεχείς συνεδριάσεις, θα σας 
πω ότι δεν θα δώσω, δεν θα πάρω καν το λόγο γιατί ξαναλέω σέβομαι και λόγω της θέσης μου τις 
εμμονές κάποιου που είναι απολύτως σεβαστές.  
 Τώρα, αν ο ίδιος θέλει, είμαστε ενήλικοι, να φέρνει κάθε φορά το θέμα, είναι απολύτως 
δικαίωμά του, δεν θα τον ακολουθήσω και δεν θα τον ακολουθήσει και κανένας από μας. 
 Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Οπότε, κάναμε το γύρο με τους επικεφαλής, παρακαλώ πολύ 
τους δημοτικούς συμβούλους που θέλουν να τοποθετηθούν και να κάνουν κάποιες ανακοινώσεις, 
ερωτήσεις.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εγώ θα ήθελα, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βεντουζά. 
ΣΙΩΤΟΥ: Κι εγώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Χαμηλοθώρη.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, Χρήστος Πετράκης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Πετράκης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εγώ, Πρόεδρε. Καραγιάννης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, ανακοινώσεις ευχαριστίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Την άκουσα και την κα Αθανασάκου.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, διαβάζω ποιοι μου έχουν πει μέχρι τώρα. Η κα Αθανασάκου, πάω με σειρά 
εκλογής, η κα Αθανασάκου, η κα Βεντουζά, ο κ. Πετράκης, ο κ. Καραγιάννης, η κα Σιώτου, η κα 
Χαμηλοθώρη και ο κ. Ρεμούνδος. Μπορώ να ξεκινήσω; Μπορώ.  
 Το λόγο έχει η κα Αθανασάκου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Να ξαναπώ πάλι καλησπέρα σε όλους και χρόνια πολλά. Καλά Χριστούγεννα και 
θέλω να ευχαριστήσω θερμά επιχειρήσεις καθώς και ιδιώτες επώνυμους και ανώνυμους, εντός και 
εκτός των ορίων του Δήμου μας, που μέσω των προσφορών και δωρεών τους ενίσχυσαν τις 
οικογένειες του Κοινωνικού Παντοπωλείου και ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας, στο πλαίσιο του Μήνα 
Αγάπης και Αλληλεγγύης.  
 Επίσης, θερμές ευχαριστίες σε όλα τα φαρμακεία και σούπερ μάρκετ, στα οποία 
τοποθετήθηκαν τα καλάθια αγάπης, όπου πολίτες τα γέμισαν με φάρμακα και τρόφιμα για ενίσχυση 
των οικογενειών του κοινωνικού παντοπωλείου και φαρμακείου. 
 Επιπρόσθετα, στην καθημερινή σίτιση απόρων συνανθρώπων μας συνέβαλαν με περίσσια 
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αγάπη και προσφορά ο Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 
Παπάγου-Χολαργού και ιδιαίτερα η κα Χρύσα Παρίση, η Πρόεδρος, και το προσωπικό, καθώς επίσης η 
Λέσχη Αξιωματικών Παπάγου, οι επιχειρήσεις Cook & Grill και Μεσόγειος Θάλασσα.  
 Τέλος, αξίζει να αναφερθεί η προσφορά 50 rapid tests από τον όμιλο εταιρειών Βιότυπος και 
50 rapid tests από το Locus Medicus για άπορους και εν γένει ευπαθείς ομάδες του Δήμου μας. 
 Επίσης, οι σύλλογοι, είτε σε είδος είτε σε δωροεπιταγές προσέφεραν, ο Σύνδεσμος 
Μακεδόνων-Θρακών Παπάγου-Χολαργού "Η Βόρεια Ελλάς", ο Πολιτιστικός Σύλλογος Παπαγιωτών και 
Φίλων, η Φλόγα Αγάπης, η γυναικεία εθελοντική οργάνωση ΧΕΝ Παπάγου, η πανελλήνια οργάνωση 
Ελληνική Εστία, ο πολιτιστικός και φυσιολατρικός σύλλογος Παπάγου "Αλέξανδρος", το Λύκειο 
Ελληνίδων το τοπικό τμήμα του Λυκείου Ελληνίδων του Παπάγου-Χολαργού, ο σύλλογος Κρητών 
Χολαργού-Παπάγου "Ο Ψηλορείτης", το 1ο Σύστημα Προσκόπων Χολαργού, ο σύλλογος πολιτών 
καταναλωτών, η πρόεδρος της επιτροπής παιδικού καρκίνου ανθρωπιστικής οργάνωσης Lions θέμα 
117α κα Θεοφανώ Περδικάρη, ο ΓΑΣ Αθλητικός Σύλλογος, ο σύλλογος Νεφέλη κυρίες ιπταμένων 
συζύγων Πολεμικής Αεροπορίας, καθώς επίσης θέλω να ευχαριστήσω τους εθελοντές αιμοδότες που 
υπήρχε πολύ καλή συμμετοχή και τις Ενοπλες Δυνάμεις της χώρας μας. 
 Σας ενημερώνω ότι αύριο το βράδυ από την ιστοσελίδα του Δήμου θα προβληθεί η συναυλία 
Αγάπης, ευγενική προσφορά του NG radio. Η προβολή θα γίνει στις 9.00 η ώρα με live πλούσιο 
καλλιτεχνικό πρόγραμμα και γενικώς ο Μήνας της Αγάπης ήταν όλος ευγενική προσφορά.  
 Επίσης, να ευχαριστήσω γενικά τους υπαλλήλους του Δήμου και ιδιαίτερα της Κοινωνικής 
Μέριμνας. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Αθανασάκου. Το λόγο έχει η κα Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Καλησπέρα κι από μένα. Χρόνια πολλά, να έχουμε καλά Χριστούγεννα, το 2021 να έρθει 
με όσο μεγαλύτερη αγάπη μπορεί και να προσπαθήσουμε να είμαστε όλοι και πάλι μια αγκαλιά όπως 
ήμασταν πάντα.  
 Ηθελα να κάνω μία ανακοίνωση. Να ευχαριστήσω και πάλι το Locus Medicus για την 
προσφορά του στο covid test, στο μοριακό covid test. Μετά την ανακοίνωση του Υπουργού 
Ανάπτυξης και Επενδύσεων, του κ. Γεωργιάδη, υπάρχει ένα κατώτερο όριο 40 ευρώ για την 
ανίχνευση του κορωνοϊού για το covid test και συν 20 ευρώ πάλι κατώτατο όριο που είναι η τιμή 
χρέωσης της δειγματοληψίας και αυτό συμβαίνει στα ιδιωτικά εργαστήρια και ιδιωτικές κλινικές, που 
αυτό είναι 20 ευρώ. Αρα, είναι ένα κατώτατο όριο 60 ευρώ. Αυτό λοιπόν που μας έκανε μια νέα 
προσφορά είναι 40 ευρώ που είναι και τα δύο μαζί. 
 Θέλω, λοιπόν, να ευχαριστήσω για άλλη μια φορά τον διευθύνοντα σύμβουλο, τον ιατρό κ. 
Τσιλιβάκο, καθώς και τον βιοπαθολόγο κ. Γεώργιο Γεωργούλια.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Βεντουζά. κ. Χατζή, μπορείτε λίγο να βάλετε το μικρόφωνό σας στο 
mute γιατί μικροφωνίζει;  
ΧΑΤΖΗΣ: Μα, νομίζω... Α, εντάξει, συγγνώμη, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κανένα πρόβλημα. Το ίδιο και η κα Δημητριάδου παρακαλώ. κα Δημητριάδου, 
μπορείτε να βάλετε το μικρόφωνό σας στο mute; Ωραία.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω. Θα μπορούσα να προστεθώ κι εγώ στη λίστα για 
μία ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μπορείτε κα Ρετσινιά, βεβαίως.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Εύχομαι χρόνια πολλά, καλές γιορτές σε όλους, υγεία και 
αγάπη και προ πάντων σύμπνοια στο να πάμε τον Δήμο μας εκεί πρέπει να τον κατατάξουμε, έναν 
από τους καλύτερους Δήμους στην Αττική, αν όχι σε όλη την Ελλάδα, γιατί είμαστε ένας πάρα πολύ 
καλός Δήμος.  
 Θέλω να ξεκινήσω με την καθαριότητα. Στην περίοδο των γιορτών, την Πέμπτη 24/12 όλα τα 
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απορριμματοφόρα θα είναι στους δρόμους για να κάνουν την αποκομιδή των σκουπιδιών. Την 
Παρασκευή αργία, δεν θα βγουν, το Σάββατο αργία μεν αλλά δύο απορριμματοφόρα θα βγουν να 
μαζέψουν σκουπίδια σε όλη την κοινότητα Χολαργού και την Κυριακή 27/12 όλα τα 
απορριμματοφόρα ανακύκλωσης και απορριμμάτων θα είναι πάλι στους δρόμους για να καθαρίζουν 
το Δήμο μας. 
 Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω ότι ένας Δήμος για να σεβαστεί τους δημότες, πρέπει και οι 
δημότες να σέβονται το Δήμο. Θα ήθελα να κάνω μία έκκληση στους δημότες στην περίοδο των 
εορτών να μην κόψουν δέντρα, να μην βγάλουν βαριά αντικείμενα, μόνο τα απορρίμματα και αυτά να 
τα βάλουν μέσα στους ενδεδειγμένους κάδους και όχι να τα πετάνε γύρω γύρω.  
 Τελειώνοντας, για την οικονομία του χρόνου δεν θα πω κάτι για το "μπαλόνι", δεν θα πω για 
την έγκριση του προϋπολογισμού που ήρθε, αυτά ήταν εξαγγελίες μας και οι εξαγγελίες μας 
πραγματοποιούνται και τα έργα συνεχίζονται.  
 Ευχαριστώ πολύ, καλές γιορτές σε όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη. Το λόγο έχει η κα Ρετσινιά.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ηθελα να κάνω μία ερώτηση στον Δήμαρχο. Είχαμε αφήσει μια 
εκκρεμότητα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο όσον αφορά το Πολωνικό σχολείο. Αν μπαίνουν 
παιδιά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω πρώτα, κα Ρετσινιά, θα θέλατε να δώσετε ευχές στο σώμα και μετά η ερώτηση, 
λόγω... 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, ζητώ συγγνώμη. Το είπα πριν ξεκινήσουμε με όσους ήμασταν στην αρχή. Εχετε 
απόλυτο δίκιο, ζητώ συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Πρώτα απ' όλα εύχομαι καλές γιορτές σε όλους, με υγεία, υπομονή, ψυχραιμία και να 
ξεπεράσουμε αυτό το δύσκολο που περνάει όλος ο κόσμος, όλος ο πλανήτης, δυστυχώς. Δυστυχώς. 
Και να βρεθούμε πάλι όλοι μαζί. Ευχαριστώ πολύ. 
 Λοιπόν, θα ήθελα να έχουμε μία απάντηση για το Πολωνικό σχολείο. Είχαμε πει την 
προηγούμενη φορά, είχαμε μάθει ότι μπαίνουν κάποια παιδιά από την Πολωνία, γύρω στα 250-300 
παιδιά, κάποιες ώρες και μας είχε πει ο Δήμαρχος ότι θα μιλήσει με τον ιδιοκτήτη, με τον κ. 
Σπυρόπουλο και θα μας απαντήσει. Ηθελα να ρωτήσω εάν θα έχουμε κάποια απάντηση γι' αυτό το 
θέμα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, επειδή έγινε και ερώτημα από την Ενωση Γονέων, δεν έχω να προσθέσω τίποτα 
περισσότερο απ' αυτά τα οποία απάντησα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Είπα ότι από εμάς, 
από το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει δοθεί ούτε επίσημα ούτε ανεπίσημα καμία έγκριση για το 
συγκεκριμένο θέμα. Προφανώς, αφού είναι κλειστά τα σχολεία εδώ και 1,5 μήνα δεν μπαίνει κανένα 
παιδί μέσα, η κα Ρετσινιά ίσως να αναφέρεται το τι γινόταν πριν κλείσουν τα σχολεία και φυσικά 
αποκλείεται να μπαίνανε 300 παιδιά γιατί δεν χωράνε ούτε στο προαύλιο ούτε πουθενά. Αν το 
Πολωνικό σχολείο θέλει να πάρει άδεια από το Δημοτικό Συμβούλιο για χρήση συγκεκριμένων χώρων 
μετά τη λειτουργία του σχολείου επαναλαμβάνω, δηλαδή Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, θα 
πρέπει να μας κάνει αίτηση, η αίτηση να περάσει από την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, να πάει 
στη ΔΕΠ και να καταλήξει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά είναι γνωστά, νομίζω ότι αν μας γίνει 
αίτηση θα το συζητήσουμε το θέμα. Μέχρι τότε, φυσικά δεν πρέπει να μπαίνει κανένα παιδί μέσα στο 
Πολωνικό σχολείο, μάλλον στο 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, να μην το λέμε πλέον Πολωνικό, έτσι; 
Πλέον εκεί λέγεται 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού και από του χρόνου όπως έχουμε πει θα είναι και το 6ο 
Δημοτικό Χολαργού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Διευκρινίστηκε και η ερώτηση. Το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, κι εγώ με τη σειρά μου θα ήθελα να ευχηθώ χρόνια πολλά, να έχουμε καλές 
γιορτές και να έχουμε ένα καινούριο πολύ καλύτερο από αυτόν που περνάμε σήμερα.  
 Με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να εκφράσω, έτσι, την συμπαράστασή μου σε ανθρώπους που 
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είναι συνδημότες μας και οι οποίοι δεν έχουν αυτά τα οποία θα μπορούσαν να έχουν και περνάνε 
δύσκολες στιγμές και κυρίως οικονομικά δύσκολα. Επίσης, για όλους τους δημότες που περνάμε 
δύσκολα γιατί έχουμε απομονωθεί ο ένας με τον άλλον, δεν έχουμε επαφές, δεν έχουμε κοινές 
εκδηλώσεις, δεν μπορούμε να πάμε ένα θέατρο, έναν κινηματογράφο, ν' ακούσουμε μια μουσική 
κ.λπ.. Και στο πνεύμα αυτό θα ήθελα να κάνω μια πρόταση, που αφορά τους καλλιτέχνες. Τους 
καλλιτέχνες που υπάρχουν στο Δήμο μας. Νομίζω ότι μια κατηγορία ανθρώπων, οι οποίοι περνούν κι 
αυτοί πάρα πάρα πολύ δύσκολα και οικονομικά αλλά και περνούν και όλα τα προβλήματα που 
περνούν και όλοι οι υπόλοιποι. 
 Θα μπορούσαμε, λοιπόν, είναι πρότασή μου αυτή, να δημιουργήσουμε κάποιες εκδηλώσεις 
διαδικτυακές. Αυτές μπορούν να αφορούν καλλιτέχνες ακόμη και ζωγράφους, ακόμη και μουσικούς, 
ακόμη και χορούς, αυτούς που ασχολούνται με το χορό κ.λπ., θα μπορούσαν λοιπόν αυτές οι 
εκδηλώσεις να γίνουν μέσα σε αίθουσες του Δήμου, τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας του 
κορωνοϊού και επειδή βλέπω ότι αυτά θα, σε συνδυασμό με το ότι αυτά θα επεκταθούν φαντάζομαι 
και μέχρι και το Μάρτη, εγώ τουλάχιστον, δική μου, προσωπική άποψη είναι ότι δεν νομίζω ότι θα 
υπάρχει Μάρτη-Απρίλη, δεν θα υπάρχει κάποια καλυτέρευση ως προς τις συνθήκες τις οποίες ζούμε, 
νομίζω ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε τέτοιες εκδηλώσεις. Κι επειδή ξέρω και βλέπω ότι και στην 
Πολιτιστική Επιτροπή η Αντιδήμαρχος Πολιτισμού έχει μια ευαισθησία και ανήκει και στο χώρο αυτών 
των ανθρώπων, θα μπορούσε να το δούμε πολύ σοβαρά αυτό το θέμα και να το οργανώσουμε, να 
δούμε τι μπορεί να κάνουμε για τους μήνες που μας έρχονται. Δηλαδή τους πρώτους μήνες, μέχρι να 
φτάσουμε ας πούμε στο Πάσχα.  
 Αυτή είναι η πρότασή μου και πιστεύω ότι θα μπορούσε να ληφθεί πολύ σοβαρά υπόψη από 
όλους σας και να προχωρήσουμε σε κάτι τέτοιο, το οποίο θα ελαφρύνει πάρα πολύ τις ζωές μας. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καραγιάννη. Το λόγο έχει η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Καλές γιορτές, είμαστε παραμονές Χριστουγέννων, εύχομαι υγεία 
πάνω απ' όλα σε όλους μας και η καινούρια χρονιά να είναι σαφώς καλύτερη σε όλα τα επίπεδα. 
 Θα επανέλθω κι εγώ λίγο με το θέμα της κας Ρετσινιά, μιας και το είχα φέρει στο 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς την απάντηση του Δημάρχου. Είχαμε 
μείνει ότι θα επικοινωνήσει με την διευθύντρια και θα μας φέρει πληροφορίες, γιατί δεν ήξερε ότι 
έμπαιναν 350 παιδιά, αυτό είναι διαπιστωμένο, δεν είναι υπό αίρεση, και δεν είχε γίνει κάποια 
παραχώρηση, όπως ψηφίσαμε παραχωρήσεις στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, του Πολωνικού 
μέσω του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρα, θα περιμέναμε μια απάντηση για το τι συνέβαινε και αν όντως 
το εξακριβώνει αυτό το πράγμα και για το τι θα γίνει όταν με το καλό ξανανοίξουν τα σχολεία, ώστε 
να είναι ενήμεροι και οι γονείς και οι δημότες. Αυτό είναι το ένα θέμα. 
 Για το δεύτερο, θα ήθελα να δώσω κι εγώ συγχαρητήρια για το "μπαλόνι", το οποίο λύνει 
κατά ένα μέρος την ανάγκη του Δήμου για κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις. Χρειαζόμαστε κι άλλες, 
αλλά το να κάνουμε βήματα μπροστά είναι πολύ θετικό. Μπράβο σε όλους όσοι δούλεψαν γι' αυτό, 
όσους το οραματίστηκαν και εργάστηκαν. Και ελπίζω να παραμείνει εκεί και να δώσει πάρα πολλές 
λύσεις στις ομάδες του Δήμου. 
 Μια ερώτηση σε σχέση με αυτό είναι ότι πώς υπερκεράστηκε τελικά το πρόβλημα που είχε 
θέσει η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής. Ηρθαμε σε κάποια συνεννόηση με τον γείτονα Δήμο ως προς 
τα όρια του λόφου Τσακού κ.λπ.; Δηλαδή, υπάρχει κάποια εξέλιξη στην ερυθρά γραμμή; Και το λέω 
αυτό, είναι πολύ κρίσιμη η απάντηση, γιατί έρχεται κι ένα Κολυμβητήριο. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κουκή, να απαντήσω μια και καλή, να μαζέψω όλες τις ερωτήσεις, συνεχίστε εσείς 
και να κλείσω μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές εύχομαι, με υγεία 
για όλους εσάς και τους αγαπημένους σας.  
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 Η πρώτη ερώτησή μου αφορά στο Αργώ. Επειδή είδα στη Διαύγεια την ετήσια συμμετοχή του 
Δήμου, την οικονομική ετήσια συμμετοχή τα 5.000 ευρώ, θα ήθελα να μάθω πώς συμμετείχε ο Δήμος 
μας στις δραστηριότητες και στις δράσεις του Αργώ μέσα στο 2020, αυτή τη δύσκολη χρονιά.  
 Το δεύτερο θέμα αφορά, είναι μια ανακοίνωση μαζί με ερωτήσεις, είναι ολο μαζί. Αφορά σε 
μία μικρή ενημέρωση στο σώμα για τη συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ, επειδή το Δημοτικό Συμβούλιο με 
έχει στείλει εκεί ως εκπρόσωπό του, στο Συντονιστικό εννοώ της Πολιτικής Προστασίας. Εντάξει, μια 
από τα ίδια πάλι στο Συντονιστικό, δεν είπαμε κάτι σπουδαίο, κάτι καινούριο, ακούστηκαν πάρα 
πολλές ευχαριστήριες πάλι για τους δημοτικούς υπαλλήλους, για τη ΔΑΠΑΧΟ, έγινε ένας απολογισμός 
της αντιπυρικής η οποία πήγε καλά, δεν ήταν μια κακή χρονιά, δύσκολη χρονιά και τέλος πάντων, 
ενόψει το χειμώνα έχουμε αρκετούς τόνους αλάτι και κάποια JCB τα οποία είναι αρκετά. 
 Εγώ έβαλα το θέμα του Βορέα. Περίμενα δηλαδή στη συνεδρίαση να έρθει προσχέδιο του 
Βορέα. Ο Βορέας είναι το σχέδιο που αφορά στους παγετούς και στις κακοκαιρίες, ο οποίος 
κατατέθηκε στις 26 Νοεμβρίου από τον Υφυπουργό τον κ. Χαρδαλιά, ενημερώθηκαν οι Δήμοι με τη 
σύσταση, με οδηγίες σαφώς για την κατάρτισή του και με τη σύσταση ότι αυτό θα έπρεπε να 
ψηφιστεί, το σχέδιο δηλαδή Βορέας του κάθε Δήμου, να ψηφιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο μέσα σε 
ένα μήνα. Εγώ περίμενα σήμερα να έρθει, για να είμαι ειλικρινής. Αυτό είναι το ένα θέμα. 
 Το δεύτερο σημαντικό που βγήκε από τη συζήτηση ήταν μία τοποθέτηση του προϊσταμένου 
της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας, ο οποίος αναφέρθηκε στους υποσταθμούς της ΔΕΗ και 
είπε ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι έχουν καταλήξει σε συμπεράσματα ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των 
αιτίων για τις δασικές πυρκαγιές είναι το πάρα πολύ κακοσυντηρημένο δίκτυο της ΔΕΗ, με τους 
υποσταθμούς που είναι σε άθλια κατάσταση μέσα στα δάση. Εκανε μία παράκληση ο Δήμος να στείλει 
μια επιστολή, προς τη ΔΕΗ δηλαδή, η οποία να αναφέρει αυτό το πρόβλημα, επειδή μας αφορά, 
επειδή γειτνιάζουμε με το δάσος του Υμηττού τέλος πάντων, γιατί θεωρεί ότι και αυτό θα μπορεί να 
βοηθήσει έτσι ώστε η ΔΕΗ να προσπαθήσει, τέλος πάντων, να έχει μια καλύτερη συντήρηση. Η 
πρώτη ερώτηση μου αφορά σε αυτό. Αν ο Δήμος άκουσε αυτή την παράκληση, την οποία προφανώς 
κι εμείς συμφωνούμε και αν προχώρησε σε μία επιστολή τέτοια. 
 Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά μια ερώτηση που έκανα και μέσα στο Συντονιστικό, όπου 
μετέφερα διαμαρτυρίες δημοτών που αφορούσαν συμπτωματικά σε κολώνες της ΔΕΗ μέσα στον 
αστικό ιστό, μέσα στην πόλη μας. Οι κολώνες λοιπόν είναι σε άθλια κατάσταση αρκετές από αυτές. 
Ρώτησα λοιπόν τον Αντιδήμαρχο να με ενημερώσει με ποια, ποιο είναι το πρωτόκολλο τέλος πάντων 
που ακολουθείται. Συγκεκριμένα υπάρχει μία κολώνα στην Περικλέους, ένα πάρα πολύ πολυσύχναστο 
δρόμο όπως όλοι ξέρουμε και μάλιστα και σε πάρα πολύ πολυσύχναστο σημείο, διότι είναι ακριβώς 
έξω από το γηπεδάκι της Κλειούς. Και ρώτησα λοιπόν ότι πώς γίνεται, δηλαδή εμείς οφείλουμε 
βεβαίως να το επισημάνουμε στη ΔΕΗ, γιατί ο Δήμος είναι υποχρεωμένος να τα ελέγχει αυτά, από 'κει 
και πέρα με τι χρονοδιάγραμμα; Οπότε λοιπόν, ο Αντιδήμαρχος μου απάντησε ότι κατά καιρούς η 
Τεχνική Υπηρεσία στέλνει κάποια υπηρεσιακά έγγραφα στη ΔΕΗ. Προφανώς και δεν με καλύπτει η 
απάντηση αυτή.  
 Θα ήθελα λοιπόν μία απάντηση από τον Δήμαρχο και θα ήθελα αν είναι δυνατόν και μια πιο 
συγκεκριμένη. Δηλαδή, έχουμε μια πλήρη καταγραφή; Γιατί σήμερα που μιλούσα ας πούμε με ένα 
φίλο στο τηλέφωνο και έλεγα ότι θα βάλω αυτό το θέμα, μου ανέφερε ότι και στη γειτονιά του 
υπάρχει μια κολώνα της ΔΕΗ, την οποία την έχουν σκάψει γύρω γύρω γύρω, η οποία δηλαδή 
ουσιαστικά έχει ξεριζωθεί ας πούμε και επί δυόμισι μήνες παίρνει και το Δήμο και τη ΔΕΗ για να 
έρθουν να την αντικαταστήσουν και δεν έρχονται. Θέλω λοιπόν να μάθω το εξής: εάν υπάρχει μια 
καταγραφή όλων αυτών των κολώνων στο Δήμο που έχουν προβλήματα και χρήζουν αντικατάστασης 
ή έστω επισκευής, αν όντως γίνονται κάποιες οχλήσεις στη ΔΕΗ, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα που 
συνήθως αυτά αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και κάτι που μου ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, ότι αυτό 
είναι κι ένα κόστος, ένα ποσό που βγαίνει στο Δήμο κάθε φορά της αντικατάστασης, της επισκευής 
της κολώνας. Θα ήθελα να ξέρω και αυτό. Δηλαδή ποιο είναι το ύψος του ποσού που τελικά κάθε 
χρόνο μας βγαίνει γι' αυτές τις επισκευές. 
 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα τοποθετηθεί ο Δήμαρχος συνολικά στο τέλος στις ερωτήσεις είπε. Κλείνω με 
τον κ. Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καταρχήν, χρόνια πολλά κι από εμένα, υγεία, δύναμη και σε σας όλους και στους 
συνδημότες μας και για την επόμενη χρονιά, που εύχομαι παρά τις δυσκολίες να καταφέρουμε να τη 
ζήσουμε καλύτερα και πιο ουσιαστικά για όλους και να αγωνιστούμε και να διεκδικήσουμε αυτά που 
μας ανήκουν.  
 Τώρα, σε σχέση με ερωτήσεις. Παρακολουθούσαμε κι εμείς στενά ξέρετε εδώ και πάρα πολλά 
χρόνια, και από την προηγούμενη Διοίκηση που όταν είχε τεθεί το θέμα είχαμε ταχθεί υπέρ της 
πρότασης που δεν υλοποιήθηκε από την προηγούμενη Διοίκηση, παρότι και ο Δήμαρχος και πολλοί 
από εδώ σήμερα δημοτικοί σύμβουλοι ήταν μέλη και στήριξαν αυτή την απόφαση με τον έναν ή τον 
άλλον τρόπο, γι' αυτό καθυστέρησε αυτό το απαραίτητο έργο τόσα πολλά χρόνια. Μιλάμε για πάνω 
από 10 χρόνια. Το ερώτημά μας, κ. Τράκα, είναι το εξής και κ. Δήμαρχε: πότε θα είναι λειτουργικό και 
ασφαλές το έργο, μιας και τίθενται θέματα και της περίφραξής του και του εσωτερικού του χώρου 
κ.λπ. Πότε θα το απολαύσουν οι δημότες. Ενα είναι αυτό. 
 Δεύτερον, σε σχέση με αυτό. Είχαμε επισημάνει ότι αυτό το κόσμημα για την πόλη μας, να το 
πω έτσι, που θα λύσει κάποιες από τις τεράστιες ανάγκες τις αθλητικές που υπάρχουν, θα πρέπει να 
συνοδευθεί με τουλάχιστον τα έργα μπάσκετ στη Ναυαρίνου ή και αλλού ανοιχτών γηπέδων, που να 
είναι πιο ελεύθερα προσβάσιμα στο κοινό, στα παιδιά, στους αθλούμενους, στους πολίτες, γιατί αυτό 
το κλειστό απ' ό,τι καταλαβαίνουμε, θα αξιοποιηθεί κυρίως από τις πιο οργανωμένες ομάδες. Και με 
βάση την πανδημία που θα κρατήσει απ' ό,τι φαίνεται δυστυχώς όλη την επόμενη χρονιά, θέλουμε 
ένα χρονοδιάγραμμα τι θα γίνει με άλλους ανοιχτούς χώρους μπάσκετ, μιας και ουσιαστικά αυτοί που 
έχουμε είναι κάνα δύο στα σχολεία και η Κλειούς. Πιστεύω ότι πρέπει να μπει σε προτεραιότητα αυτό 
το έργο των άλλων ανοιχτών γηπέδων μπάσκετ. 
 Τώρα, όσον αφορά το θέμα που βάλαμε να συζητηθεί εκτός ημερήσιας διάταξης, έχει δίκιο ο 
Δήμαρχος. Παρά το ψάξιμο που κάναμε, αλλά αν ήσασταν κι εσείς λίγο πιο εύκολοι, θα το 
επιδιώξουμε ακόμη πιο πολύ από 'δω και πέρα στις απαντήσεις όταν έχουμε ερωτήματα να δίνονται 
σύντομα, θα το είχαμε δει. Ομως, Δήμαρχε, υπάρχει μια ουσία. Πέρα από το συνολικό πρόβλημα που 
έχουμε σήμερα για εργαζόμενους χιλιάδες και στο Δήμο μας που είναι σε αναστολή, που είναι στο 
πρόγραμμα Συν-εργασία, τους μικρούς επαγγελματίες που δεν είναι 80 που κάνανε αίτηση αλλά 
εκατοντάδες με καταστήματα και χώρους στο Χολαργό που ήταν κλειστά και θα είναι κλειστά, που 
έχουν τεράστιο πρόβλημα, που δεν καλύπτονται στο ελάχιστο, τώρα δηλαδή ένας εργαζόμενος 
φτάνει στα 534 ευρώ ενώ έχει να πληρώνει νοίκια, έξοδα, χίλια δυο πράγματα. Και σ' αυτό ο Δήμος 
μας δεν έχει βγάλει ένα ψήφισμα, δεν έχει σηκώσει τη φωνή του για πιο ουσιαστική στήριξη.  
 Στο προκείμενο που μπορούσε να κάνει όμως ο Δήμος με βάση την πράξη νομοθετικού 
περιεχόμενου, δεν θα επιμείνουμε να εισαχθεί ως θέμα, γιατί δεν έχει νόημα το να ξαναπάρουμε μία 
απόφαση. Το πρόβλημα είναι ότι η απόφαση αυτή φάνηκε ότι την έχετε παραχώσει στο συρτάρι και 
για ένα, δύο, τρία κατοστάρικα που συζητάμε, γιατί αυτό είναι το όφελος που θα έχουν κάποιες 
επιχειρήσεις, άντε ίσως λίγες κάποιο παραπάνω, δεν το έχετε διαφημίσει, δεν το έχετε κοινοποιήσει, 
δεν το έχετε... Οταν είναι να τους τα πάρουμε πάνε αυτομάτως στους λογαριασμούς της ΔΕΗ, όταν 
είναι να δώσουμε πρέπει ο άλλος να ψάξει να το μάθει, να φέρει χαρτιά, να κάνει... Το καταλαβαίνετε. 
Αρα, υπάρχει έλλειμμα σ' αυτό, εμείς με την ανακοίνωσή μας αυτή το κοινοποιούμε, κοινοποιήστε το 
να συμμετέχει κάποιος κόσμος. Και βέβαια είναι ανεπαρκή τα μέτρα. Και δεν μας απαντήσατε, μας 
λέτε τώρα ότι είναι 80 μόνον αυτές οι επιχειρήσεις, μιλάμε για ελάχιστο ποσοστό, έτσι;  
 Δεν μας απαντήσατε σε ένα δεύτερο ερώτημα που θέσαμε. Αυτό το click away που κάθεται ο 
άλλος μέσα με κλειστά τα φώτα και περιμένει μπας και περάσει ένας πελάτης, θεωρεί ο Δήμος ότι 
είναι ανοιχτό το μαγαζί και δεν θα απαλλαγεί γι' αυτη την περίοδο; Δεν μας δώσατε μία απάντηση από 
τις Υπηρεσίες, από τους νομικούς σας, από τον Γενικό Γραμματέα. Αυτά θέλουμε εμείς ως απάντηση. 
  
 Ευχαριστώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, θα ήθελα πριν τον Δήμαρχο το λόγο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ο κ. Τράκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών έχει το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αυτό που λέει η κα Χαμηλοθώρη δεν θυμάμαι πότε της το έχω πει, 
μπορεί και να κάνω λάθος και να μην θυμάμαι εγώ. Αλλά, πραγματικά δεν το θυμάμαι.  
 Θα ήθελα να την ενημερώσω ότι για τις φθαρμένες κολώνες ενημερώνουμε εμείς τη ΔΕΔΔΗΕ 
ύστερα είτε από έλεγχο δικό μας είτε από ενημέρωση κάποιου δημότη-κατοίκου, ότι υπάρχει 
φθαρμένη κολώνα και ενημερώνουμε τη ΔΕΔΔΗΕ για την αλλαγή της. Στην αλλαγή της δεν έχω πει 
ποτέ εγώ ότι πληρώνουμε. Αλλαγή για φθαρμένες κολώνες δεν πληρώνουμε. Πληρώνουμε μόνον 
όταν ζητάμε τοποθέτηση νέας κολώνας, όπου υπάρχει ελλιπής φωτισμός δημοτικός ή μεταφορά 
κολώνας. Μόνον τότε πληρώνουμε και περίπου το κόστος είναι 1.000 ευρώ. Και ο χρόνος, ο μέσος 
όρος χρόνου αντικατάστασης των φθαρμένων κολωνών είναι γύρω στους 5 με 6 μήνες. 
 Ευχαριστώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Κουκή, να διευκρινίσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κα Χαμηλοθώρη τι να διευκρινίσετε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οτι αναφερόμουν στον κ. Πετράκη. Αναφερόμουν στο ΤΕΣΟΠΠ. Δεν έχω μιλήσει 
ποτέ με τον κ. Τράκα γι' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Οκέι. Λοιπόν, ο κ. Τράκας έκανε τις επισημάνσεις που έπρεπε, δίνω 
συνολικά το λόγο στον Δήμαρχο για να πει όσες ερωτήσεις έχουν τεθεί από τους συναδέλφους. 
 Δήμαρχε, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
 Θα ξεκινήσω με τα πολιτιστικά δρώμενα και τους καλλιτέχνες της πόλης που έθεσε ο κ. 
Καραγιάννης. Ηδη υπάρχει μια επικοινωνία της κας Ρουφογάλη με αρκετούς καλλιτέχνες της περιοχής, 
ήδη, αν δεν κάνω λάθος, σήμερα ξεκίνησαν κάποια γυρίσματα μιας μουσικής εκπομπής η οποία θα 
παρουσιαστεί τις επόμενες μέρες με δύο συνδημότες μας, ήδη ετοιμάζουμε κάποια παραμύθια τα 
οποία θα γίνει απαγγελία από κάποια συνδημότισσά μας ηθοποιό. Νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια 
επικοινωνία και θα υπάρξει ένα πρόγραμμα και από το καινούριο έτος στήριξης ουσιαστικά αυτών των 
ανθρώπων, γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι πολύ δελεαστικό το να παρακολουθήσεις μέσα απο μία 
εικόνα ενός υπολογιστή ή στο τάμπλετ ή στο κινητό σου μία μουσική εκδήλωση. Δηλαδή, έχει 
παρατηρηθεί, το έχουμε μετρήσει, το έχουμε δει ότι είναι αρκετά λίγα τα vews τα οποία κάνουν οι 
συγκεκριμένες παραγωγές. Παρ' όλα αυτά όμως, εμείς κάνουμε την προσπάθειά μας, θα 
προσπαθήσουμε να κάνουμε μία έμμεση βοήθεια. Βεβαίως, όπως καταλαβαίνετε δεν μπορεί να γίνει 
και σε όλους, γιατί πρώτα απ' όλα δεν τους γνωρίζουμε όλους. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν 
έχουν επικοινωνήσει με το Δήμο και να αναφέρουν ότι είναι συγκεκριμένοι καλλιτέχνες και μένουν 
στην περιοχή, έτσι; Τους περισσότερους τους γνωρίζουμε εμπειρικά ή τους έχουμε ακούσει. Και δεν 
έχουν όλοι τις ίδιες ανάγκες. Υπάρχει κι αυτό το ενδεχόμενω. 
 Πάντως, σίγουρα ο πολιτισμός είναι ένα ζητούμενο. Μην ξεχνάτε ότι εμείς το καλοκαίρι, ενώ 
αρκετοί Δήμοι κλείνανε τα θέατρά τους εμείς πήραμε το ρίσκο και λειτουργήσαμε το Κηποθέατρο με 
όχι τη συμπαράσταση πολλών συμβούλων από τη μειοψηφία, έτσι; Εν πάση περιπτώσει, είμαι 
σίγουρος ότι η κα Ρουφογάλη είναι ικανότατη και θα μας προσφέρει πολύ ωραίες εκδηλώσεις και 
παραστάσεις.  
 Να συνεχίσω για το Πολωνικό. Νομίζω έχει λήξει το θέμα. Το έχω συζητήσει ξεκάθαρα, 
προφανώς για να το λέτε, το είπαμε ότι προφανώς θα μπαίνανε μέσα παιδιά. Εγώ δεν λέω ότι λέτε 
κάτι το οποίο δεν ισχύει ή δεν γινόταν. Εγώ σας επαναλαμβάνω ότι δεν έχει γίνει με καμία απόφαση 
του Δήμου αυτό το πράγμα. Αρα, θα πρέπει εφόσον η διοίκηση του Πολωνικού σχολείου θέλει να 
χρησιμοποιήσει το συγκεκριμένο χώρο Παρασκευή απόγευμα και Σάββατο πρωί, θα πρέπει να μας 
κάνει αίτηση και να το συζητήσουμε στα όργανα τα οποία ανέφερα. Οπως καταλαβαίνετε εκ 
προοιμίου λέω ξεκάθαρα ότι απ' ό,τι φαίνεται μάλλον εμείς θα την δώσουμε την αίτηση αν μας 
ζητηθεί. Μέχρι όμως να μας γίνει αυτή η αίτηση και να μας ζητηθεί, θα δώσω εντολή στη διευθύντρια 
του Νηπιαγωγείου να απαγορεύει οποιαδήποτε είσοδο τις απογευματινές ώρες, γιατί φυσικά την 
είσοδο των 7 μαθητών το πρωί στον 2ο όροφο το έχουμε επιτρέψει αυτό. Αυτό είναι κάτι το οποίο 
είπαμε ότι ο κ. Σπυρόπουλος στην προσπάθειά του να συντηρήσει και να φτιάξει το 2ο όροφο και με 
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το γνώμονα ότι εμείς δεν τον χρειαζόμασταν τον 2ο όροφο αυτή την περίοδο και δεν ήταν έτοιμος, 
ήθελε αρκετές εργασίες να γίνουν, οι οποίες έγιναν, συγκεκριμένα γνωρίζω ότι χάλασαν τουλάχιστον 
15 με 20 χιλιάδες για να συντηρηθεί και να επισκευαστούν οι συγκεκριμένες αίθουσες, νομίζω ότι άρα 
είμαι ξεκάθαρος σ' αυτά τα οποία λέω και δεν αφήνω κάτι το οποίο να μην μένει απαντημένο. 
 Τώρα, κα Σιώτου, ξέρετε, εσείς μάλλον διαβάζετε πιο πολύ αυτά τα οποία λέγατε προεκλογικά 
για ερυθρά γραμμή, για Πολεοδομίες Αγίας Παρασκευής. Μάλλον έχετε μείνει στα δημοσιεύματα τότε 
του myholargos που έλεγε ότι είναι φούσκα το πράγμα. Εγώ είπα δεν θέλω να σχολιάσω αυτά γιατί 
τα θεωρώ ότι ήταν πράγματα τα οποία σίγουρα δεν τιμούν την δημοσιογραφία στην πόλη μας το να 
αναφέρεις πράγματα τα οποία δεν έχεις στα χέρια σου ένα χαρτί. Λοιπόν, δεν τίθεται κανένα 
απολύτως θέμα. Το έχει εξηγήσει η κα Βασσάλου. Ξέρετε, εμείς δεν είμαστε παντογνώστες. 
Προσωπικά, δεν είμαι μηχανικός και πάντα συμβουλεύομαι τους μηχανικούς του Δήμου μας.  
 Αρα, λοιπόν, όλοι οι μηχανικοί που έχουν περάσει από το Δήμο ξεκάθαρα είπανε πρόκειται για 
μία, γιατί πάλι αφήσατε μία μομφή να δούμε αν θα μείνει στο χώρο το "μπαλόνι". Προφανώς λοιπόν 
να σας ενημερώσω ότι είναι μια κινητή κατασκευή. Σήμερα είναι στο μπαλόνι, αύριο μπορούμε να 
αποφασίσουμε και να το μεταφέρουμε σε έναν αντίστοιχο χώρο στην Κλειούς για παράδειγμα. 
Μπορούμε να το μεταφέρουμε στη Ναυαρίνου. Μπορούμε να το μεταφέρουμε στο Γυμνάσιο. Είναι 
κινητή αυτή η κατασκευή. Βέβαια, δεν γίνεται τόσο εύκολα όσο το λέω εγώ, έτσι; Χρειάζεται αρκετό 
κόστος η μεταφορά και αρκετή προετοιμασία. Αλλά αν κάνουμε τη βάση και είναι έτοιμη κάπου 
αλλού, μπορούμε να το μετακινούμε. Να το έχουμε έξι μήνες το μπαλόνι και κάπου αλλού να το 
μεταφέρουμε και να το πηγαίνουμε. Οχι ότι είναι, να το ξεκαθαρίσω, δεν είναι βέβαια στην πρόθεσή 
μας να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Αλλά όταν μιλάς για μία κινητή κατασκευή, το έχουμε 
ξεκαθαρίσει, δεν θέλει καμία απολύτως αδειοδότηση η κινητή κατασκευή του στέγαστρου.  
 Τώρα, για το θέμα του Κολυμβητηρίου έχουμε καταθέσει την τροποποίηση της κόκκινης 
γραμμής, ήδη πέρασε η εισήγηση και από την Περιφέρεια Αττικής και θα προχωρήσει στο ΣΥΠΟΘΑ. 
Ολες αυτές οι ερωτήσεις που λέτε, ποτέ δεν μου έχετε δείξει πάντως ότι εσείς είστε σ' αυτούς που 
θέλετε να είστε μαζί μας, θέλετε να είστε στην ίδια πλευρά, να τρέξουμε, να πιέσουμε, να 
υποστηρίξουμε να γίνουν αυτά τα έργα. Μόνιμα νιώθω ότι είστε με μία άρνηση μην τα κάνει ο 
Αποστολόπουλος τα έργα. Ε, να τελικά που ο Αποστολόπουλος τα κάνει τα έργα, τι να κάνουμε;  
 Αρα, λοιπόν, και το Κολυμβητήριο θα γίνει κάποια στιγμή και το γήπεδο ποδοσφαίρου στον 
Παπάγο θα γίνει κάποια στιγμή, όλα ό,τι λέμε θα γίνουν, γιατί είναι μελετημένα και γιατί τα πολεμάμε. 
Φυσικά αντιμετωπίζουμε δυσκολίες, φυσικά αντιμετωπίζουμε τεράστια προβλήματα, αλλά όπως 
βλέπετε τελικά ξεπερνιούνται τα προβλήματα.  
 Τώρα, για το θέμα που έθεσε η κα Χαμηλοθώρη για την Αργώ, βεβαίως κα Χαμηλοθώρη είμαι 
περήφανος γιατί ενώ για μια δεκαετία σχεδόν θα έλεγα δεν είχαν δοθεί χρήματα στην Αργώ, εδώ και 
δυο τρία χρόνια έχω αποφασίσει και δίνουμε 5.000 κάθε χρόνο στην Αργώ για να την ενισχύσουμε, 
γιατί η Αργώ έχει έξοδα όπως ξέρετε. Εκεί εκπρόσωπός μας είναι ο κ. Κούτρας, νομίζω ότι αν θέλει 
μπορεί να πάρει το λόγο να μας ενημερώσει για τις δράσεις που θα έχουν γίνει. Σίγουρα γνωρίζω ότι 
κάτι ετοιμάζει και η κα Αθανασάκου με τον κ. Καραμπέτσο να γίνουν από το επόμενο διάστημα, αλλά 
εν πάση περιπτώσει, ας είμαστε και όλοι και ας αναλογιστούμε όλοι ότι ξέρετε, το 2020 ήταν μια 
δύσκολη χρονιά. Ηταν μια χρονιά με κλειστά σχολεία, άρα το Αργώ που πήγαινε πολλές φορές στα 
σχολεία μας και ενημέρωνε και έκανε δράσεις μέσα, δεν μπορούσε να τις κάνει. Αλλά είμαι σίγουρος 
ότι εάν ζητήσουμε την ενημέρωση από την πρόεδρο του Αργώ θα μας την παρέχει και προτείνω 
βέβαια στον κ. Κούτρα στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να μας κάνει μια πλήρη ενημέρωση για το τι 
έγινε από το Αργώ. 
 Τώρα, γι' αυτά που είπανε στο ΤΕΣΟΠΠ, εγώ αν δεν κάνω λάθος πρέπει να απουσίαζα, να μην 
ήμουν σ' αυτή τη συνεδρίαση. Μας κατηγορείτε για τον Βορέα. Αλήθεια, έχει ψηφίσει κανένας Δήμος 
τον Βορέα; Εχετε ψάξει στο αρχείο σας μιας και ασχολείστε και με αυτά τα θέματα και έχετε και 
επικοινωνία με πάρα πολλούς Δήμους, το έχει ψηφίσει κανένας; Εγώ θα σας πω χωρίς να το έχω 
ψάξει ότι είμαι σχεδόν σίγουρος ότι δεν θα το έχει ψηφίσει κανένας. Και είναι προφανές ότι δεν το 
έχει ψηφίσει κανένας γιατί το πρότυπο σχέδιο εμφανίστηκε στο Δήμο μετά την ημέρα του ΤΕΣΟΠΠ. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 22η  22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2020  
 
  21 

Δηλαδή το ΤΕΣΟΠΠ ήταν στις 2/12, πρέπει να ήρθε δυο τρεις μέρες μετά το πρότυπο σχέδιο. Την 
προηγούμενη φορά που το πρότυπο σχέδιο του Ιόλαου, μόλις το πήραμε μετά από 10 μέρες το 
φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο και το ψηφίσαμε και ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που το 
ψηφίσαμε, μας λέγατε τότε στο Δημοτικό Συμβούλιο κάνατε copy paste, απλά συμπληρώσατε τα 
ονόματα του Δήμου και γράψατε τα μηχανήματα που διαθέτουμε, δεν το μελετήσατε, δεν 
αφιερώσατε χρόνο για διαβούλευση.  
 Ε, τελικά τι θέλετε; Δηλαδή, τη μία το κάνουμε έτσι, δεν σας αρέσει. Την άλλη αποφασίζουμε 
να το κάνουμε ενδεχομένως και να πάρουμε και κάποιες παρατηρήσεις δικές σας και να τις βάλουμε, 
ούτε αυτό σας αρέσει. Δεν σας πιάνουμε πουθενά. Δηλαδή είμαστε, το έχω πει, είμαστε σε αντίπαλες 
όχθες ενός ποταμού. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και να αλλάξω εγώ πλευρά, θ' αλλάξετε κι εσείς.  
 Εν πάση περιπτώσει, ας ελπίσουμε κάποια στιγμή να βρεθούμε σε μια κοινή πορεία για το 
καλό της πόλης και για να μην ακούγονται πράγματα τα οποία δεν θα θέλαμε όλοι να ακούγονται. 
Πάντως, επαναλαμβάνω, ο κ. Θεοχάρης, ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας, έχει λάβει το 
σχέδιο, το μελετάει για να το φέρει. Εντάξει, δεν είμαστε και ο Δήμος ο οποίος δέχεται αποκλεισμό 
από τα χιόνια, έτσι; Δηλαδή μη νομίζουμε ότι είναι το νούμερο 1 πρόβλημα της πόλης μας τα χιόνια. 
Σπάνια γίνεται και αν γίνεται, γίνεται για μία μέρα, δύο μέρες, έχουμε πάρει αλάτι, έχουμε 
προμηθευτεί, το οποίο σαφώς το αποκρύψατε, είπατε μόνο για τα JCB. Το ότι προμηθευτήκαμε ειδικό 
μηχάνημα να ρίχνει αλάτι στους δρόμους και να έχει μαχαίρι μπροστά για να σπρώχνει το χιόνι δεν το 
είπατε.  
 Να συνεχίσω για την κολώνα που είπατε, σαφώς έχει σκαφτεί γύρω γύρω για να γίνει 
αντικατάστασή της. Ξέρετε, οι εργολάβοι του ΔΕΔΔΗΕ, γιατί δεν είναι η ΔΕΗ, είναι ο ΔΕΔΔΗΕ που 
είναι αρμόδιος γι' αυτά τα ζητήματα, είναι κάκιστοι εργολάβοι. Είναι εργολάβοι που ανοίγουν τρύπες 
και τις μαζεύουν μαζί για οικονομίες κλίμακος και εμφανίζονται και τις κάνουν όλες μαζί. Αρα, όπως 
είπε ο κ. Τράκας, μπορεί να είναι και δύο μήνες, μπορεί να είναι και τρεις μήνες, μπορεί να είναι και 
πέντε μήνες η αντικατάσταση κάποιας κολώνας. Εμείς έχουμε ενημερώσει τη ΔΕΗ και ειλικρινά η ΔΕΗ 
έχει την υπευθυνότητα, από τη στιγμή που έχει πάρει ενημέρωση από το Δήμο. Τώρα, εσείς 
ενδεχομένως να θέλετε να βγει κάποιος στους δρόμους και να μετρήσει όλες τις κολώνες. Δεν υπάρχει 
αυτό το προσωπικό, κα Χαμηλοθώρη. Δεν έχουμε αυτή τη δυνατότητα. Και κάθε πότε θα το κάνουμε 
αυτό; Να περνάει κάθε βδομάδα; Να περνάει κάθε μήνα; Να περνάει κάθε εξάμηνο; Να περνάει μια 
φορά το χρόνο ας πούμε. Ενδεχομένως έτσι να το κάνουμε. Αλλά πιο συχνά σίγουρα δεν υπάρχει 
δυνατότητα. Δεν έχουμε τόσο προσωπικό για να είναι στο δρόμο και να κοιτάει τις κολώνες. Ομως, 
έχουμε αναπτύξει συστήματα σύγχρονα, όπως είναι το cityfi, που ο κάθε δημότης μας βλέπει ένα 
πρόβλημα και μπορεί να απευθυνθεί στο Δήμο του. Και έχουμε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι 
σέβονται το Δήμο που ζουν και ενημερώνουν για προβλήματα. 
 Να είστε σίγουρη, λοιπόν, ότι κάθε πρόβλημα το οποίο έρχεται στο Δήμο αυτόματα, την ίδια 
μέρα έχει δοθεί εντολή από εμένα στο μηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας να στέλνει ενημέρωση στο 
ΔΕΔΔΗΕ.  
 Τέλος, δεν άκουσα καλά τον κ. Τράκα, δεν ξέρω αν αναφέρθηκε ότι το γηπεδάκι της οδού 
Ναυαρίνου είναι μέσα στα έργα των αθλητικών εγκαταστάσεων. Εχει μείνει λίγο πίσω αλλά είναι στα 
έργα τα οποία είναι υποχρεωμένος ο εργολάβος που έχει όλη τη συντήρηση των αθλητικών 
εγκαταστάσεων να τα κάνει. Οπότε, το έχουμε προβλέψει να γίνει, κ. Ρεμούνδο. Απλά, ... χρειαζόταν 
μία μεγαλύτερη επισκευή, δεν ήταν απλά να κάνουμε επίστρωση του ακρυλικού και να βάλουμε 
καινούριες μπασκέτες που είχαμε στην αρχή τοποθετήσει. Γι' αυτό το λόγο έχει γίνει μια 
συμπληρωματική σύμβαση και περιμένουμε να την υπογράψουμε για να μπορέσει να ξεκινήσει το 
συγκεκριμένο...  
 κα Δημητριάδου, έχετε ανοιχτό μικρόφωνο. κα Δημητριάδου, το μικρόφωνο αν θέλετε 
κλείστε.  
 Και κλείνω με τις επιχειρήσεις. Προφανές είναι ότι οι 80 επιχειρήσεις του Δήμου μας δεν είναι 
όλες αυτές οι οποίες έχουν πληγεί από τον covid. Ομως, εμείς έχουμε κάνει πολλάκις ενημέρωση, 
ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που αναπτύξαμε σύστημα πληροφοριακό για να μας τα στέλνουν 
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ηλεκτρονικά, σκανάρανε το λογαριασμό τους, σκανάρανε την πληρωμή και μας τα στέλνανε 
ηλεκτρονικά και φυσικά τα στοιχεία της επιχείρησης, τους ζητάγαμε το iban για να μπορέσουμε να 
τους επιστρέψουν τα χρήματα που έχουν περάσει, που έχουν πληρώσει.  
 Στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, σας τη διαβάζω, λέει ότι: Ορίζεται, λοιπόν, ότι 
μπορούν να ενταχθούν σ' αυτή την απόφαση επιχειρήσεις που διακόπτουν ή περιορίζουν 
υποχρεωτικά τη λειτουργία τους. Το click away είναι περιορισμός υποχρεωτικά της λειτουργίας, όπως 
και να το κάνουμε. Αρα, οπωσδήποτε και όποιος λειτουργεί με click away μπορεί να ενταχθεί στο 
συγκεκριμένο πρόγραμμα. Εμείς θα κάνουμε και πάλι, έχω δώσει εντολή και αύριο να γίνει καινούρια 
ανακοίνωση. Το στείλαμε και ημέιλ σε όλα τα ημέιλ που έχουμε. Γιατί ξέρετε πλέον, κ. Ρεμούνδο, 
έχουμε και το πρόβλημα του GDPR. Δεν μπορούμε να στέλνουμε μαζικά ημέιλ χωρίς να μας έχουν 
απαντήσει και να μας έχουν δώσει το authorization οι επιχειρήσεις. Οποια επιχείρηση λοιπόν μας έχει 
ενημερώσει ότι, ναι, θέλει να λαμβάνει νέα από εμάς και θέλει να λαμβάνει πληροφορίες, την έχουμε 
ενημερώσει για τη δυνατότητα αυτή.  
 Προφανώς μπορεί να είναι λιγότερα τα χρήματα, γιατί δεν θα είναι και 300 ευρώ που λέτε. 
300 ευρώ είναι για 100 ευρώ κατάστημα για όλο το χρόνο περίπου, έτσι; Αρα, άμα είναι για 2-3 μήνες 
μόνον δεν θα είναι 300 ευρώ. Μπορεί κάποιος να σκέφτεται τώρα για 40-50 ευρώ να μην μπω στη 
διαδικασία, να μην κάνω τις αιτήσεις, να μην κάνω την χαρτούρα. Πάντως, εγώ θα συμφωνήσω μαζί 
σας και έδωσα ήδη εντολή την ώρα που συζητάγατε και το λέγατε, να ξαναβγεί δελτίο τύπου. Και να 
ξαναβγεί και άλλο μετά από λίγο καιρό, να ενημερώσουμε. Αλλά αυτό πρέπει να το κάνουμε όλοι μας, 
ξέρετε. Ολοι έχουμε facebook, όλοι μπορούμε να γράψουμε στο facebook ότι ο Δήμος μπορεί και 
παρέχει αυτή τη δυνατότητα.  
 Αυτά, κ. Πρόεδρε. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν και να μπούμε στην 
ημερήσια διάταξη, γιατί έχει περάσει και η ώρα νομίζω.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, προτού ξεκινήσουμε την ημερήσια διάταξη, είμαι ο Χρήστος ο Πετράκης, 
θέλω να ενημερώσω κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μπορώ να ενημερώσω; Για το θέμα του ΤΕΣΟΠΠ, λοιπόν, που αναφέρθηκε, όταν 
κάνουμε το ΤΕΣΟΠΠ τίθεται εκεί το θέμα της αντιπυρικής και της χειμερινής περιόδου τα θέματα πώς 
πήγαμε το καλοκαίρι και πώς θα πάμε το χειμώνα. Λοιπόν, μόνον αυτά τα θέματα τίθενται εκεί πέρα 
και αν έχουμε πάει καλά λοιπόν στην αντιπυρική, το πιο σύνηθες είναι να ευχαριστήσουμε όλο αυτό 
τον κόσμο που πήγε καλά. Ολον αυτόν τον κόσμο που λοιδορούν κάποιοι, αλλά όταν θα έρθει η κοπή 
πίτας θα έρθουν εκεί να τους πούν κι αυτοί συγχαρητήρια. Αναφέρομαι για τη ΔΑΠΑΧΟ, για τους 
ανθρώπους που τρέχανε. Βέβαια, άλλοι ήταν στις πολυκατοικίες και κινδυνολογούσαν ότι καίγεται ο 
Υμηττός.  
 Λοιπόν, αυτό ήταν η αντιπυρική και μετά κάνουμε μία ενημέρωση για το χειμώνα τι έχουμε να 
κάνουμε. Εχουμε να χρησιμοποιήσουμε το μαχαίρι, το καινούριο αυτοκίνητο που πήραμε, έχουμε 
πάρει καινούριο αλάτι, έχουμε παλιό αλάτι, θα πάρουμε και αλάτι μέσα σε σακκουλάκια για να τα 
δίνουμε στους δημότες. Αυτά δεν ειπώθηκαν.  
 Τώρα, κάποιοι βάζουν θέματα για κολώνες, για θάμνους, για γήπεδα, μέσα στο ΤΕΣΟΠΠ. Είναι 
άκαιρα αυτά τα πράγματα που βάζουν, πρώτον. Και να τελειώσω με μία διευκρίνιση. Οποιος 
συνάδελφος θέλει να πει κάτι για κάποιον Αντιδήμαρχο να τον αναφέρει με το όνομά του, γιατί 
είμαστε εφτά Αντιδήμαρχοι και υπάρχει περίπτωση να γίνει κάποια παρεξήγηση. Και δεν θέλω να 
γίνονται παρεξηγήσεις.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να προσθέσω κάτι, συγγνώμη γιατί μόλις ήρθε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προσθέσω γιατί μόλις είχα μια ενημέρωσα μία ενημέρωση από τον διευθυντή της 
Τεχνικής Υπηρεσίας τον κ. Κωνστάντιο, ο οποίος με ενημέρωσε ότι εδώ και 10 μέρες έχουμε έναν 
οκταμηνίτη στην Τεχνική Υπηρεσία από τον ΟΑΕΔ, ξέρετε, έναν μηχανικό από τον ΟΑΕΔ που έχουμε 
και έχει βγει έξω στους δρόμους και ελέγχει όλες τις κολώνες εδώ και 20 μέρες, άρα κα Χαμηλοθώρη, 
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είναι σίγουρο ότι σε 15-20 μέρες θα υπάρχει πλήρης καταγραφή πόσα είναι τα προβλήματα από τις 
χιλιάδες κολώνες που έχει ο Δήμος μας και φυσικά θα τα στείλουμε κι αυτά στο ΔΕΔΔΗΕ. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Δήμαρχε.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, ο Νίκος ο Καραγιάννης είμαι. Δεν θέλω δευτερολογία, απλώς δύο 
πράγματα θέλω να συμπληρώσω σ' αυτά που είπε ο Δήμαρχος για το θέμα των διοργανώσεων αυτών 
των εκδηλώσεων των διαδικτυακών.  
 Πραγματικά ήταν πολύ καλή η τοποθέτηση, πραγματικά πιστεύω ότι μπορεί να γίνει καλή 
δουλειά. Το θέμα είναι το εξής, όμως. Οτι θα πρέπει, επειδή βλέπω και τις δυσκολίες της καταγραφής 
όλων των καλλιτεχνών του Δήμου κ.λπ., θα μπορούσε να γίνει μία ανακοίνωση με ένα δελτίο τύπου 
από την Αντιδήμαρχο την κα Ρουφογάλη, στην οποία έχω εμπιστοσύνη πράγματι ας πούμε, για τις 
καλλιτεχνικές της επιδόσεις κ.λπ., θα ήθελα λοιπόν να βγει ένα δελτίο τύπου όπου θα καλεί τους 
καλλιτέχνες του Δήμου, γιατί εγώ πιστεύω ότι πολλοί δεν το ξέρουν αυτό το πράγμα, ότι έχουμε 
ξεκινήσει κάποις εκδηλώσεις κ.λπ.. Οπως δεν το ήξερα κι εγώ, πραγματικά δεν το ήξερα.  
 Ευχαριστώ.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Παρακαλώ, κ. Πρόεδρε, μπορώ να πάρω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλίμονο, παρακαλώ.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: κ. Πρόεδρε, η Μιμή η Ρουφογάλη, θα ήθελα να μιλήσω έστω και λίγο 
καθυστερημένα, λυπάμαι. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε το λόγο.  
 Καταρχήν, να ευχηθώ σε όλο το σώμα και στους συνδημότες μας να έχουμε όλοι καλές 
γιορτές, χαρούμενες, ευτυχισμένες, με τις οικογένειές μας, με υγεία και όταν ξαναβρεθούμε το 
καθεστώς να είναι πιο αισιόδοξο και να ξαναγυρίσουμε στην πρότερη κατάσταση και να είμαστε στην 
κανονικότητα όπως λέγαμε. 
 Λοιπόν, επειδή γίνεται αναφορά σε κάποιες πολιτιστικές εκδηλώσεις στον τομέα που με 
αφορά, άπτεται των αρμοδιοτήτων μου, θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα καταρχήν ότι φέτος ο 
Δήμος μας φωτίσαμε, έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου λαμβάνοντας όλα τα 
μέτρα πρόληψης και προστασίας, πάντα με γνώμονα την ασφάλεια του πολίτη, των συνδημοτών μας. 
Παρ' όλα αυτά, θέλαμε να δώσουμε, να μην χαθεί το κλίμα αισιοδοξίας, ελπίδας και αγάπης που 
χαρακτηρίζει πάντοτε τις εορτές αυτές των Χριστουγέννων. 
 Εγώ δεν θα έλεγα ότι είναι διαφορετικές αυτές οι γιορτές. Θα έλεγα απλά ότι μας δίνει την 
ευκαιρία να βρεθούμε με τους συγγενείς μας, με τις οικογένειές μας, με τα κοντινά μας πρόσωπα, έτσι 
ώστε να θυμηθούμε τις παραδόσεις μας. Φωτίσαμε λοιπόν, φωταγωγήσαμε το δέντρο το 
χριστουγεννιάτικο μπροστά στο Δημαρχείο μας με μία πολύ σεμνή τελετή, σύντομη μεν αλλά με 
στυλ, με ένα λόγο του Δημάρχου, ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αγάπης, ελπίδας και αλληλεγγύης, απουσία 
κοινού φυσικά, ακροατηρίου, ευχόμενοι ότι του χρόνου θα είμαστε όλοι μαζί μια αγκαλιά όπως 
συνήθως. Απουσία χορωδιών, απουσία μουσικών σχημάτων, δυστυχώς. 
 Παρ' όλα αυτά, επειδή όπως ξέρετε είμαι καλλιτέχνης, είμαι επαγγελματίας καλλιτέχνης, είμαι 
πιανίστα και αγαπώ το επάγγελμά μου και τους συναδέλφους μου, έχουμε κάνει τα πάντα ούτως 
ώστε, γιατί δεν είναι η πρώτη φορά που διατελώ ως Αντιδήμαρχος, έχουμε ενημερώσει από την 
ημέρα που ανέλαβα την αντιδημαρχία Πολιτισμού από το 2015 και εγώ και η προκάτοχός μου και 
όλες οι κυρίες που διατελέσανε σ' αυτό το αξίωμα, έχουμε ενημερώσει τον Δήμο μας για όλες τις 
εκδηλώσεις, έχουμε κάνει ανοιχτό κάλεσμα, έχουμε κάνει πολλά δελτία τύπου και ξέρουν όλοι ότι ο 
Δήμος μας έχει μια μεγάλη αγκαλιά, έχει κάνει πρόσκληση σε όλους τους καλλιτέχνες όλων των 
εκφάνσεων και εκφράσεων πολιτισμού, να συμμετέχουν. Οι περισσότεροι είναι ενήμεροι, εικαστικοί, 
συγγραφείς, μουσικοί. Καταρχήν, όλα τα Ωδεία έχουν πάρει πρόσκληση να συμμετέχουν σε 
οποιαδήποτε δράση καλλιτεχνική θέλουν. Αυτό, ο κ. Καραγιάννης και ολοι οι σύμβουλοι και όλο το 
σώμα το γνωρίζουν, εάν ανατρέξουν στα προηγούμενα χρόνια.  
 Δεδομένου ότι το αμφιθέατρο και όλες οι δομές, οι υποδομές αυτή τη στιγμή που έχουμε 
πρέπει να παραμείνουν κλειστά, παρ' όλα και γι' αυτό και λίγο καθυστέρησα να απαντήσω, 
συνεχίζουμε τις καλλιτεχνικές μας δραστηριότητες εν όψει των εορτών με διαδικτυακές εκδηλώσεις 
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και σήμερα όντως γίνεται μία μαγνητοσκοπημένη εκδήλωση με δύο καλλιτέχνες του Δήμου μας, τον 
κ. Γασπαράτο και την κα Βαλτινού, θα συνεχιστεί με παραμύθια από την κα Μοσχάκη, θα γίνουν 
δράσεις για παιδιά με θέατρο μαριονέττας, διάφορα πράγματα.  
 Είμαι στη διάθεση όλων των συμβούλων - παρακαλώ, θέλετε να μου πείτε κάτι που δεν 
ακούω; Οχι. Ηδη προβάλλονται βίντεο που έχω ζητήσει από τα ωδεία από προηγούμενες, 
παρελθούσες εκδηλώσεις τους στο Δημαρχείο να προβληθούν τα βίντεό τους, από χορωδίες, από ... 
που βάλλονται. Ισως, ίσως να μην γίνεται η σωστή, όχι η δέουσα, αυτό που θα μπορούσαμε, πώς θα 
μπορούσαμε να το επικοινωνήσουμε περισσότερο. Πιστέψτε με ότι με κάθε τρόπο προσπαθούμε να 
το επικοινωνήσουμε. Οποιοσδήποτε όμως θέλει να κάνει μια πρόταση, έχω πει επανειλημμένα ότι 
είμαι εδώ με ευήκοα ώτα.  
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με ακούσατε, σας εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Καλή 
συνέχεια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. κ. Κανάκη, το μικρόφωνό σας αν θέλετε. Ωραία. 
 Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη. 
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: 
- πρακτικό υπ' αρ. 16/2020,  
- πρακτικό υπ' αρ. 17/2020, 
- πρακτικό υπ' αρ. 18/2020 Ειδικής Συνεδρίασης, 
- πρακτικό υπ' αρ. 19/2020 Ειδικής Συνεδρίασης, 
- πρακτικό υπ' αρ. 20/2020 Ειδικής Συνεδριασης, 
- πρακτικό υπ' αρ. 21/2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω την έγκριση του σώματος;  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, μια μικρή τοποθέτηση παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Το έχουμε ξαναπεί ότι ψηφίζουμε λευκό στα πρακτικά που έρχονται και ας καταγραφεί 
πάλι. 
 Εχουμε πει ότι θέλουμε να υπάρχει δημοσιοποίηση και προσβασιμότητα από τους δημότες των 
πρακτικών και μια μικρή επισήμανση - και προφανώς δεν μπορεί να παίρνουμε πέντε πρακτικά, πέντε 
μήνες πριν μέσα σε δύο μέρες και να τα ελέγχουμε και να μπορούμε να κάνουμε έγκριση των 
πρακτικών στο επόμενο Δ.Σ. Οσο κι αν διαβάζουμε, αυτό δεν το προλαβαίνουμε, μαζί με τις 
αποφάσεις. Αρα, δεν θα μπορούσαμε να εγκρίνουμε. Οχι ότι δεν έχουμε εμπιστοσύνη, αλλά γίνονται 
λάθη και είμαστε άνθρωποι.  
 Μια μικρή επισήμανση. Επειδή είμαστε σε τηλεδιάσκεψη όλο αυτό το καιρό και προφανώς θα 
συνεχίσουμε, θα έπρεπε λίγο να αλλάξουμε τον τρόπο που καταγράφονται οι ψηφοφορίες στα 
πρακτικά, ώστε να είναι όλα σωστά, να είναι οι αποφάσεις μέσα στα πρακτικά, ποιοι είναι παρόντες, 
ποιοι είναι απόντες για κάθε ένα. Εχουμε εντοπίσει ένα δυο πράγματα που τα έχουμε επικοινωνήσει. 
Οταν γίνονται, γίνονται αλλαγές σει εισηγήσεις  εν μέσω δημοτικού συμβουλίου και αυτό δεν περνάει 
στα πρακτικά, ας το ξαναδούμε συνολικά με βασικότερο όλων την ψηφοφορία, για να ξέρουμε μετά 
στις αποφάσεις όντως ποιοι ήταν, ποιοι λείπανε, ποιοι ψήφισαν κ.λπ.. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, να σας πω την άποψή μου πάνω στο θέμα αυτό. Η τηλεδιάσκεψη, όπως το 
ξέρετε κι εσείς και το έχουν διαπιστώσει και όλοι οι συνάδελφοι, δεν είναι κάτι εύκολο. Δεν είμαστε 
δια ζώσης. Μέσα στην αίθουσα όλοι βλέπουμε τον άλλον, βλέπουμε ποιος δεν ψηφίζει, βλέπουμε 
ποιος είναι στο φουαγιέ, βλέπουμε ποιος κάνει διάλειμμα εκείνη τη στιγμή, αυτά όλα μπορούν να 
διαπιστωθούν σε ζωντανό χρόνο. Καταβάλλουμε τις μεγαλύτερες προσπάθειες για να έχουμε τη 
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μεγαλύτερη λεπτομέρεια κάθε ψηφοφορίας και όχι μονον εγώ αλλά και η κα Πετροπούλου, όπου είναι 
συνεχώς πάνω από το κομπιούτερ της και ο Γραμματέας ο κ. Πολύδωρας και βλέπετε ότι στο κομμάτι 
αυτό έχουμε κάνει μία καλή δουλειά. 
 Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση το Ιντερνετ είναι Ιντερνετ, κάποιος μπορεί να έχει ανοιχτό το 
κινητό να βρίσκεται στην κουζίνα του, κάποιος μπορεί να έχει ξεχάσει ανοιχτό το κινητό και να μην 
είναι δίπλα στο κινητό, κάποιος μπορεί να είναι μέσα, να θέλει να μιλήσει και να μην έχει σύνδεση. Ε, 
όλα αυτά καταλαβαίνετε είναι πάρα πάρα πολύ δύσκολο να επαληθεύονται ανά πάσα χρονική στιγμή 
για 33 άτομα. Νομίζω ότι παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει εδώ είμαστε εμείς ανοιχτοί να δει και τα 
πρακτικά και τις συνεδριάσεις, αν διαπιστώσει κάτι που δεν έχει ας πούμε ειπωθεί ή δεν έχει 
καταγραφεί, να κάνουμε εκ νέου ορθή επανάληψη στις αποφάσεις και να διατυπώσουμε αυτά που δεν 
καταγράφηκαν.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: κ. Πρόεδρε, ο Δημήτρης ο Τούτουζας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς θα ψηφίσουμε κατά στο 1ο θέμα, γιατί περνάει πάρα πολύ χρονικό διάστημα να 
πάρουμε τα πρακτικά και πραγματικά, έχουμε κάνει αρκετές συνεδριάσεις και έχουμε κι άλλες 
δουλειές που δεν μπορεί να θυμηθεί ο καθένας από μας τα πρακτικά της συνεδρίασης που είχαν γίνει 
τον Αύγουστο, τον Σεπτέμβριο. Είναι πολύς ο καιρός. Οπότε, σαν παράταξη θα ψηφίσουμε κατά στο 
1ο θέμα.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, το θέμα πέρασε, είχε την έγκριση με πλειοψηφία. Ωστόσο, θέλω να σας 
πω και ένα θέμα. Μία καθυστέρηση οφείλεται στο κομμάτι ότι κι εμείς με τις συνεδριάσεις του live 
streaming δεν έχουμε την ανταπόκριση αμέσως από τα πρακτικά, αλλά και με τον Γραμματέα που 
είναι εδώ κοντά μου και θέλω και την κατανόηση όλων σας, είχε κάποιο θέμα σχετικά ας πούμε, που 
δεν μπορούσε να είναι ανά πάσα στιγμή να κάνει την έγκριση αμέσως, διότι ήταν ένα θέμα υγείας που 
τον απασχολεί, ευτυχώς όχι κάτι σημαντικό, αλλά επειδή έχει σχέση με την όραση, δεν ήταν εύκολη η 
άμεση ανταπόκριση στο κομμάτι των πρακτικών. Και γι' αυτό τον βοήθησα κι εγώ πάρα πολύ, τις 
τελευταίες ημέρες κάτσαμε μαζί και τα είδαμε. Νομίζω τώρα ότι επανέρχεται δυναμικά και δεν θα το 
ξαναέχουμε αυτό το θέμα.  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό κι από μένα, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λευκό Σιώτου, Χαμηλοθώρη. Το σημειώσατε, ε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει.  
ΡΙΖΟΣ: Λευκό, Ρίζος Λουκάς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εντάξει; Το θέμα 1ο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.  
ΤΙΓΚΑΣ: Πρόεδρε, με άκουσες; Ο Τίγκας είμαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν σας άκουσα.  
ΤΙΓΚΑΣ: Λευκό είπα.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, εμένα με ακούσατε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιον ν' ακούσω;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Η Αννα-Μαρία η Τσικρικώνη είμαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ δεν ψηφίσατε;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Εχουμε πει μόνο τις διαφωνίες να λέμε. Ωραία. Εχετε καταγραφεί όλοι.  
ΡΙΖΟΣ: Πρόεδρε, λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω ακούσει, κ. Ρίζο. Σας έχω ακούσει.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά, εγώ, κ. Πρόεδρε, σας έχασα για λίγο, γι' αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, έχει καταγραφεί. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εντάξει, εντάξει.  
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, Πρόεδρε, λευκό βάλε κι εμένα, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει καταγραφεί, κ. Τίγκα, έχει καταγραφεί.  
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ΤΙΓΚΑΣ: Εγινε, ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε κατά είναι η παράταξη του κ. Τούτουζα και λευκό είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι 
Τίγκας, Ρίζος, Σιώτου, Χαμηλοθώρη, Ζήκας.  
 Μπορώ να προχωρήσω; Μπορώ. Ωραία. 
 
 
 i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων δύο (2) υπαλλήλων Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της πράξης "Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού", για ένα (1) έτος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κα Βεντουζά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ελα, κ. Κουκή, τυπικό είναι το θέμα. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις θέλει κάποιος;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν τον κ. Ρεμούνδο, κάποιος άλλος;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, Δημήτρης Τούτουζας, είμαστε σύμφωνοι, δεν υπάρχει θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δίνω τον λόγο στον κ. Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η ερώτηση είναι απλή αλλά δεν ξέρω το νομοτεχνικό. Προτείνετε από περίπου 10, αν 
θυμάμαι καλά, δεν το έχω μπροστά μου, εργαζόμενους, επειδή λήγουν τώρα, ανανέωση των 
συμβάσεων για κάποιους, για δύο; Γιατί δεν τους ανανεώνουμε όλους αφού το πρόγραμμα πάει μέχρι 
το '23; Από τώρα. Θα περιμένουμε λίγο πριν τη λήξη; Δεν ξέρω... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμούνδο, για να μην το κουράζουμε, ό,τι λήγει το ανανεώνουμε. Δεν επιλέγουμε 
εμείς, δεν κάνουμε εμείς επιλογή αυτός μας αρέσει, αυτός δεν μας αρέσει. Δύο συμβάσεις λήγουν, 
δύο ανανεώνουμε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αρα και οι άλλες που θα λήξουν τον άλλο Αύγουστο, το Σεπτέμβρη, ανανεώνονται 
κανονικά, έτσι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τις ανανεώσουμε όταν θα λήξουν και εφόσον υπάρχει η δυνατότητα να πληρωθούν 
και υπάρχουν τα χρήματα είτε από το ΕΣΠΑ είτε από το Δήμο φυσικά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αρα, καταλαβαίνω είναι προαίρεση δηλαδή μας λέτε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απάντησα, κ. Πρόεδρε. Λήγουν δύο συμβάσεις αυτή τη στιγμή, ανανεώνουμε αυτές τις 
δύο συμβάσεις που λήγουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας άκουσα, σας άκουσα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από 'κει και πέρα, όταν θα λήξουν άλλες συμβάσεις θα έρθουν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο και μπορεί να γίνει βεβαίως ο νόμιμος τρόπος για την ανανέωσή τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τυπικό θέμα. Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; κ. Ρίζο, το μικρόφωνό σας, αν 
θέλετε. κ. Κανάκη, το μικρόφωνό σας. κα Βεντουζά, το μικρόφωνό σας. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Να το κλείσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, μιας και δεν μιλάει κανένας, σημειώστε λευκό Σιώτου, Χαμηλοθώρη σ' αυτό το 
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θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία. Λευκό η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή να μην έχουμε επιτροπή για την καταστροφή υλικών, δηλαδή; Γιατί το να μην 
καταστρέφουμε υλικά μπορώ να το καταλάβω όταν έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά να μην 
έχουμε επιτροπή, κα Σιώτου, αν θέλετε να μου εξηγήσετε γιατί δεν ψηφίζετε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Βεβαίως, βεβαίως μπορώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή θέσατε το θέμα την άλλη φορά να μην καταστρέφουμε υλικά. Το 
καταλαβαίνω, αλλά να μην έχουμε καν επιτροπή; 
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, Δήμαρχε, δεν είναι αυτό. Προφανώς και πρέπει να έχουμε επιτροπή. Απλά, έχουμε 
θέσει πολλές φορές το θέμα των προσώπων. Δηλαδή, θα πρέπει να είναι άνθρωποι που να 
αντιλαμβάνονται όντως τι πετάμε, τι καταστρέφουμε, τι έχει ιστορική αξία και τι όχι. Το να είναι 
κάποιος δημοτικός σύμβουλος είναι θεμιτό μεν, αλλά μπορεί να είναι εντελώς άσχετος με αυτό το 
οποίο συζητάμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. κ. Κουκή, ποια είναι τα πρόσωπα από περιέργεια, για πείτε τα, γιατί εγώ δεν τα 
θυμάμαι δηλαδή, ειλικρινά, ν' ακούσουμε και ποια είναι τα πρόσωπα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Τα πρόσωπα δεν αναφέρονται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας, ο κ. Αυγερινός...  
ΣΙΩΤΟΥ: Τα πρόσωπα δεν αναφέρονταν και είναι γενικό, δεν είναι...  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη...  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Και ο κ. Βασιλάκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, παρακαλώ λίγο να τηρήσουμε λίγο τη διαδικασία. Ο Δήμαρχος ομιλεί και θα 
δώσω το λόγο σε όποιον τον ζήτησε.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Συγγνώμη, είναι ο κ. Τράκας, ο κ. Αυγερινός και ο κ. Βασιλάκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τα είπαμε, κα Βεντουζά, τα είπαμε. Ευχαριστώ, κα Βεντουζά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κα Χαμηλοθώρη, τώρα... Ποια διαδικασία; Εντάξει, είπαμε πήραν το λόγο δύο 
συνάδελφοι. Δεν έγινε κάτι, εντάξει. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αν θέλετε μου τον δίνετε μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και θα σας το δώσω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισή κουβέντα εγώ. Ακριβώς επειδή δεν αναφέρθηκαν τα ονόματα και επειδή η κα 
Σιώτου πολύ εύλογα λέει δεν ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα και ενδεχομένως, γι' αυτό ρώτησα και 
το κάναμε στην ψηφοφορία επάνω, αλλά επειδή μου φαίνεται σε μία επιτροπή, να μην έχουμε 
επιτροπή, το να μην ψηφίζεις το βλέπω... Δεν μπορώ να το χαρακτηρίσω διαφορετικά. Γι' αυτό το 
λόγο ρώτησα και πολύ εύλογα μου απάντησε γιατί δεν ξέρουμε ποια είναι τα πρόσωπα. Αυτό 
κατάλαβα. Τώρα που άκουσε τα πρόσωπα μήπως θέλει να αλλάξει την ψήφο της; Αυτό λέω και δεν 
θα ξαναμιλήσω για το θέμα αυτό, γιατί νομίζω έχουμε πολύ πιο σοβαρά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, θα σας δώσω το λόγο μετά από τον κ. Τράκα που τον έχει ζητήσει. κ. 
Τράκα, έχετε το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής θίγονται από την 
αναφορά της κας Σιώτου περί αντίληψης. Δεν μπορώ να αντιληφθώ πραγματικά τι αντίληψη 
περισσότερη έχει η κα Σιώτου και τι γνώσεις έχει όταν γνωμοδοτούν πρώτα οι υπηρεσιακοί 
παράγοντες για οποιαδήποτε καταστροφή υλικών, που είναι οι απόλυτοι γνώστες. Τώρα, εάν η κα 
Σιώτου θεωρεί ότι έχει μεγαλύτερη αντίληψη, δυστυχώς, με θλίβει η τοποθέτησή της. Και πιστεύω ότι 
ενοχλεί και τα υπόλοιπα μέλη της επιτροπής η τοποθέτηση της κας Σιώτου.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Συμφωνώ με τον κ. Τράκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη έχει ζητήσει το λόγο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Και επί προσωπικού.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν μπορώ να καταλάβω από πότε κριτικάρουμε το τι ψηφίζει ο κάθε δημοτικός 
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σύμβουλος και μάλιστα επιτρέπετε Πρόεδρε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας. Αυτό είναι το ένα. 
 Το δεύτερο είναι για... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαντήσω; Να απαντήσω;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα απαντήσετε και στο δεύτερο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, αφήστε με να απαντήσω. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν κριτίκαρε κανείς, 
ωστόσο ο Δήμαρχος, επειδή είναι και ο Δήμαρχος, έκανε μία επισήμανση. Επειδή ξέρετε, κρατάω ίσες 
αποστάσεις μέσα στην συνεδρίαση, εντάξει, έχει δικαίωμα ο Δήμαρχος μια φορά να κάνει την 
επισήμανσή του την ώρα της ψηφοφορίας. Δεν είναι κάτι που το κάνει τακτικά και εύλογα ζήτησε μία 
διευκρίνιση απο την κα Σιώτου.  
 Πείτε μου το δεύτερο θέμα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Διαφωνώ μ' αυτό, δεν έχει σημασία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, ο καθένας έχει την άποψή του. Κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας δεν 
ομιλεί κανείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έχετε ομιλήσει και άλλοι πάρα πολλές φορές, πλην του Δημάρχου. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ ποτέ. Λοιπόν, δεύτερον, για πολλοστή φορά ήρθε θέμα επιτροπής χωρίς τα 
ονόματα. Θα επαναφέρω για να το θυμηθείτε, ότι είχα πει ότι τα ονόματα τα κρατάτε για kinder 
έκπληξη. Τώρα το προχωρήσατε ακόμα περισσότερο, που δεν τα είπατε καν στην εισήγηση και 
ζητάτε και τα ρέστα γιατί ψηφίζουμε λευκό. Και το λευκό, δεν σημαίνει ότι δεν θέλουμε να γίνει η 
επιτροπή. Λοιπόν, μην παρερμηνεύετε το τι ψηφίζουμε, παρακαλώ πάρα πολύ, χριστουγεννιάτικα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τώρα που μάθατε τα ονόματα, μήπως θέλετε να ψηφίσετε κάτι διαφορετικό;  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: κ. Πρόεδρε, το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Επειδή εγώ τα είπα απο την αρχή τα ονόματα, κάποιο πρόβλημα είχε δημιουργηθεί και 
δεν με ακούγατε και γι' αυτό πήρα και το λόγο μετά ο Δήμαρχος. Από την αρχή λοιπόν είπα ότι 
παραμένουν οι ίδιοι όπως πέρυσι, στην προηγούμενη επιτροπή, που είναι ο κ. Τράκας, ο κ. Αυγερινός 
και ο κ. Βασιλάκης. 
 Ευχαριστώ. Αλλά το είπα από την αρχή. Δεν ακούστηκε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, διευκρίνισε και η κα Βεντουζά. 
ΣΙΩΤΟΥ: Επί προσωπικού, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω, κα Σιώτου επί προσωπικού και μετά, επειδή μάλλον ήταν θέμα της 
σύνδεσης, αν θέλετε να αλλάξετε την ψηφοφορία μπορώ να την ξανακάνω. 
 κα Σιώτου, έχετε το λόγο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε εννοώ να δώσετε άλλη ψήφο. Οχι να αλλάξετε την... Εγώ δεν το είπα σωστά.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, ναι, κατάλαβα απολύτως. Είναι προφανές, δεν ξέρω γιατί οι συνάδελφοι θίχθηκαν, 
γιατί είναι προφανές ότι δεν ήθελα να θίξω κανέναν και δεν το έχω κάνει ποτέ ούτε με το λόγο μου 
ούτε με την ψήφο μου. Αυτό που είπα και θα το ξαναπώ και για τον αγαπητό Μιχάλη και για τον 
Γιώργο, που είναι και από τους ανθρώπους που ξέρω πάρα πολλά χρόνια και είναι και φίλοι, είναι ότι 
θέλουμε ειδικούς ανθρώπους. Δεν μιλάω για θέμα αντίληψης. Αντίληψη έχουμε όλοι που είμαστε εδώ. 
Μιλάω για κάποια πράγματα χρειάζονται ειδικοί. Τα έχουμε ξαναπεί και στο προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο πάλι για καταστροφή αρχείων και ήμουν σαφής, είχα κάνει τοποθέτηση, είναι μια γενική 
στάση μας ότι δεν θέλουμε να καταστρέφονται πράγματα χωρίς να υπάρχει διαβούλευση ειδικών. 
 Ευχαριστώ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το λόγο έχει ο κ. Αυγερινός, που είναι και μέλος στην Επιτροπή και προτεινόμενο 
πάλι μέλος. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ας κατεβάσουμε, λοιπόν, τους τόνους, δεν υπάρχει θέμα. 
Γνωριζόμαστε όπως λέει και η κα Σιώτου πάρα πολλά χρόνια. Ο,τι κάνουμε και ό,τι καταστρέφουμε 
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δεν το καταστρέφουμε επειδή το θέλουμε. Είναι επειδή πρέπει. Κι αυτά που πρέπει να 
καταστρέψουμε, μας τα προτείνουν. Τα βλέπουμε, τα ελέγχουμε και αναγκαστικά πρέπει να γίνουν. 
Δεν χρειάζεται κάποια εξειδίκευση για να κάνεις κάποιο τέτοιο πράγμα. Αν χρειαστεί να κρατήσουμε 
για κάποια αρχεία, πράγματι έχει συμβεί, κρατήσαμε κάποια αρχεία. Δεν τα καταστρέφουμε όλα 
συλλήβδην.  
 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και νομίζω εκ του κανονισμού ότι σε όλες τις επιτροπές, όπως και στη συγκεκριμένη, 
πρέπει να είναι υποχρεωτικά από το Δημοτικό Συμβούλιο μέλη. Οπότε, έτσι κι αλλιώς δεν έχουμε και 
πολλές επιλογές, αλλά να βοηθήσω κιόλας εγώ, και στις εταιρείες στις επιτροπές καταστροφής τον 
προϊστάμενο λογιστηρίου βάζουν και δυο κλητήρες πάντα. Δεν έχει δηλαδή ότι για τη συγκεκριμένη 
εργασία χρησιμοποιούν ας πούμε τους ανωτάτης μορφώσεως και ανώτερης μορφώσεως ανθρώπους. 
Ισα ίσα που θα έλεγα εδώ πέρα μπαίνει και από το Δημοτικό Συμβούλιο μπαίνουν εκπρόσωποι. 
 Ψηφοφορία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λευκό, όπως είπαμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε το συγκεκριμένο θέμα εγκρίθηκε, λευκό ψήφισε η κα Σιώτου και η κα 
Χαμηλοθώρη.  
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Οπως γνωρίζετε, το Υπουργείο Εσωτερικών επιχορηγεί τους 
Δήμους ανά τρίμηνου από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (ΚΑΠ), για την κάλυψη των 
λειτουργικών δαπανών των Σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Εμείς, λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό των μαθητών που φοιτούν στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, καθώς και τους χώρους που χρησιμοποιούν, τους μαθητές που φοιτούν στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τους χώρους που χρησιμοποιούν, οι χώροι είναι αίθουσες 
διδασκαλίας, γραφεία δασκάλων, γυμναστήρια και λοιποί χώροι, αποφασίζουμε για όλη τη χρονιά, 
είναι μια απόφαση που θα ισχύει για όλη τη χρονιά όταν έρχονται οι ΚΑΠ από το Υπουργείο, από το 
σύνολο της επιχορήγησης που θα λαμβάνουμε από το Υπουργείο το 62% να πηγαίνει στην 
Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και το 38% στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
 Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ερώτηση ο κ. Κανάκης. Εχετε το λόγο, κ. Κανάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, να καταλάβω, πιθανόν να είναι τυπικό και να μην το ξέρω. Ποιο είναι το σκεπτικό 
που δίνετε 62% στην Πρωτοβάθμια και 38% στη Δευτεροβάθμια;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα. 
ΤΡΑΚΑΣ: Γιατί έχει, αν δείτε κ. Κανάκη την εισήγηση, η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση έχει 2.683 
μαθητές, οι χώροι που χρησιμοποιούν είναι 223, ενώ η Δευτεροβάθμια έχει 1.638, δηλαδή έχει 1.000 
μαθητές λιγότερους που φοιτούν στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας και 120 χώρους που 
χρησιμοποιούν. Δηλαδή περίπου τους μισούς χώρους απ' ό,τι χρησιμοποιεί η Πρωτοβάθμια. Αν δείτε 
είναι αναλυτικά. Πολλαπλασιάζουμε τον αριθμό των μαθητών επί 0,70 και τους χώρους επί 0,30. 
Βγαίνει ένα σύνολο που αυτό διαιρείται δια το 3.127 και βγαίνει αυτό το 0,62 για την Πρωτοβάθμια 
και το 0,38 για τη Δευτεροβάθμια.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκέι. Καλύφθηκα, ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ωστόσο αυτό επειδή συμβαίνει από παλιά, όντως, δηλαδή σίγουρα την 
τελευταία δεκαετία υπάρχει αυτό, είναι και λίγο οξύμωρο. Δηλαδή, πώς αιτιολογείτε εσείς αυτή τη 
διαφοροποίηση ότι είναι τόσο μειωμένη σε σχέση με τη Δευτεροβάθμια; Το ρωτάω τώρα, κ. Τράκα, 
ξέρετε, τελείως έτσι φιλολογικά.  
ΤΡΑΚΑΣ: Μα είναι αυτό που είπα και στον κ. Κανάκη, κ. Πρόεδρε. Είναι λιγότεροι οι μαθητές και 
λιγότερες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ναι, ναι. κ. Τράκα, εγώ το κατάλαβα απόλυτα αυτό και το ξέρω. Η διαφορά πού 
οφείλεται, γιατί στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση δεν πάνε ας πούμε, δεν συνεχίζουν μετά για να είναι 
το νούμερο σχετικά κοντά;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, είναι και τα νηπιαγωγεία μαζί.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, ακριβώς. Είναι όλα τα δημοτικά και όλα τα νηπιαγωγεία στην Πρωτοβάθμια, 
ενώ στη Δευτεροβάθμια έχουμε 6 σχολεία. Τρία Γυμνάσια και τρία Λύκεια. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, επαναλαμβάνω, στην Πρωτοβάθμια είναι 8 τάξεις μαθητών, οκτώ έτη, 
γιατί είναι το Δημοτικό έξι τάξεις και δύο πλέον το Νηπιαγωγείο, είναι 8 χρονιές, ενώ στη 
Δευτεροβάθμια είναι 6 χρονιές. Αρα, αυτόματα απ' αυτό καταλαβαίνετε ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό, Δήμαρχε, σωστό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, με έχετε ακούσει που θέλω μια ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Να πω λίγο και στο ερώτημά σας. Να ξέρετε ότι και στην Α' Γυμνασίου και 
στην Α' Λυκείου φυλλορροούμε ούτως ή άλλως, έτσι; Υπάρχουν τα Ειδικά Σχολεία, υπάρχουν τα 
ΕΠΑΛ και ούτως ή άλλως υπάρχουν τάσεις φυγής και μάλιστα και για ιδιωτικά και στην Α' Γυμνασίου 
και στην Α' Λυκείου. Οπότε, όλα αυτά συν αυτό που είπε ο Δήμαρχος ότι είναι άλλα τα χρόνια, αρχίζει 
και μειώνεται αισθητά πια στο Λύκειο.  
 Λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κα Χαμηλοθώρη, για την επισήμανση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να ρωτήσω επειδή λόγω των ημερών δεν μπόρεσα, δεν 
είχα χρόνο να ψάξω, θυμάμαι ότι την αντίστοιχη απόφαση για το 2020 αν δεν κάνω λάθος, την 
πήραμε αρχές του χρόνου. Νομίζω Φλεβάρη. Βλέπω στην εισήγηση σήμερα ότι περνάμε ξανά και το 
2020 και το '21. Θέλετε να μου εξηγήσετε; Αλλάζουμε δηλαδή πάλι και το τι ποσοστό τελικά θα, 
εντέλει τέλος πάντων, θα μοιράσουμε στο '20;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ν' απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανονικά, κα Χαμηλοθώρη, αυτή την απόφαση έπρεπε να την έχουμε πάρει το 
Σεπτέμβρη. Και θα την παίρνουμε απο 'δω και πέρα πάντα κάθε Σεπτέμβρη που αλλάζει ο 
συσχετισμός δυνάμεων, αν μου επιτρέπεται αυτή η έκφραση. Δηλαδή τότε γνωρίζουμε, ή αν δεν είναι 
Σεπτέμβρη θα είναι Οκτώβρη. Να έχουμε μια αποτύπωση της πραγματικής πλέον δυναμικότητας των 
δύο βαθμίδων και τότε θα παίρνουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Βάζουμε τώρα το '20 στη 
συγκεκριμένη απόφαση που λέμε μέσα, γιατί ακριβώς δεν έχει γίνει μία κατανομή και λέμε να γίνει με 
τον καινούριο τρόπο. Βέβαια, η διαφορά είναι ελάχιστη, έτσι; Είχαμε 61-39 και τώρα πάει 62-38 όπως 
βλέπετε. Αρα, δεν είναι καμία ουσιώδης διαφορά. Αλλά μιλάμε μόνο για την τελευταία κατανομή η 
οποία θα γίνει τις επόμενες μέρες, μέχρι το τέλος του χρόνου. Και φυσικά θα ισχύσει για όλο το '21 
μέχρι να την ξαναλλάξουμε, αν αλλάξουν από το Σεπτέμβρη αν υπάρχει αισθητή διαφορά στους 
μαθητές και στα κτίρια τα οποία χρησιμοποιούμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θα ήθελα... 
ΠΡΟΕΔΟΡΣ: Εχουμε άλλες ερωτήσεις; Οχι. Ψηφοφορία. Ομόφωνα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, τοποθέτηση. Με ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, θέλετε τοποθέτηση.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, θα ήθελα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν δεν σας άκουσα καθόλου.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δύο φορές το είπα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεν ακούστηκε πάντως καθόλου.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει, εντάξει. Μικρή είναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμείς διαφωνούμε πάντα και στις κατανομές σας και στους συντελεστές και 
βεβαίως και στη διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών. Επιμένουμε πάντα, το ξέρετε, το έχετε 
ξανακούσει αλλά πρέπει να το πω για τα πρακτικά για άλλη μια φορά, επιμένουμε ότι πρέπει να 
μπαίνει ο συντελεστής της παλαιότητας των κτιρίων και ένας συντελεστής για τη βαθμίδα, γιατί οι 
βαθμίδες έχουν διαφορετικές ανάγκες. Διαφωνούμε βεβαίως στη διαχείριση των Σχολικών Επιτροπών, 
διότι ο δικός σας ο τρόπος είναι λίγο περίεργος και φαίνεται άλλωστε γιατί και οι δύο Σχολικές 
Επιτροπές λειτουργούν με διαφορετικό τρόπο. Η μεν μία δίνει ένα, να το πω έτσι, χαρτζιλίκι, στους 
διευθυντές των 500 ευρώ, το οποίο δεν πατάει πουθενά στην υπουργική απόφαση, ούτε καν στην 
τροποποίηση που έγινε τώρα, να έχουν πάνω τους μέχρι να τους τελειώσει και να τους το 
ανανεώσουμε, η δε Πρωτοβάθμια επειδή φώναξαν λίγο οι διευθυντές αναγκαστήκατε και τους 
μοιράσατε κάποια χρήματα, αλλά κάποια. Ούτε καν τα μισά απ' αυτά που διαχειρίστηκε μέσα στο '20 
η Σχολική Επιτροπή και βεβαίως τους μεταφέρατε να πληρώνουν όλους τους λογαριασμούς με αυτά 
τα λίγα λεφτά. Οπότε, λοιπόν, έτσι εν τάχει, διαφωνούμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το λόγο, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ακριβώς όπως λέει και η κα Χαμηλοθώρη κάποιοι μπορεί να διαβάσουν μόνον τα 
πρακτικά και να πέσουν μόνον στη συγκεκριμένη συνεδρίαση, γι' αυτό κι εμείς λοιπόν θα 
απαντήσουμε - κ. Σιαμάνη, κάνατε share screen. Ξαναπατήστε παρακαλώ το πράσινο κουμπάκι γιατί 
μας μπλοκάρατε όλους. Ξαναπατήστε το πράσινο κουμπάκι που λέει share screen.  
 Λοιπόν, να συνεχίσω εγώ. Ελεγα λοιπόν ότι ας κοιτάξει τις απαντήσεις που έχουμε δώσει, για 
να μην κουράζω το Δημοτικό Συμβούλιο, τα έχουμε πει κι εμείς εκατό φορές όπως τα λέει και η κα 
Χαμηλοθώρη, έχουμε μια διαφορετική αντίληψη. Σαφώς και πουθενά δεν λέει ότι τα χρήματα πρέπει 
να πηγαίνουν όλα στους διευθυντές. Λέει ότι η Σχολική Επιτροπή μπορεί να κρατά μέρος των 
χρημάτων για να πληρώνει και να κάνει, τα έχουμε πει, σας τα έχουμε διαβάσει από τους νόμους, 
εσείς εξακολουθείτε να μην θέλετε και να πιστεύετε μια δική σας πολιτική και βεβαίως είναι απόφαση 
της Σχολικής Επιτροπής κατά πόσο θα αποφασίσει να τα διαχειρίζονται όλα τα χρήματα οι διευθυντές 
ή όχι. Αλλά αν δεν πληρώνατε λογαριασμούς, κα Χαμηλοθώρη, οι διευθυντές τι θα πληρώνανε 
δηλαδή; Για να καταλάβω. Γιατί σήμερα που δεν πληρώνουν τελικά τίποτα, γιατί τα ρεύματα τα 
πληρώνει ο Δήμος, το νερό το έχουν απλήρωτο, φυσικό αέριο δεν καταναλώνουν, τι θα πληρώνουν 
δηλαδή; Υπολογιστές δεν αγοράζουν. Τι θα πληρώνουν δηλαδή, ειλικρινά, δεν μπορώ να το 
καταλάβω. Γι' αυτό έχουν 90 χιλιάρικα στους λογαριασμούς τους. Γιατί δεν πληρώνουν απολύτως 
τίποτα.  
 Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, εμείς σήμερα παίρνουμε μια βασική απόφαση και η κατανομή 
είναι 68%-32%. Εχω πει πολλές φορές ότι και να βάλουμε ένα μικρό ποσοστό για την παλαιότητα, 
δεν αλλάζει αισθητά. Εγώ έχω κάνει τις δοκιμές και δεν έχω δει αισθητή αλλαγή. Αντε να επηρεάσει 
ένα 2% διαφορά.  
 Ευχαριστώ. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, να συμπληρώσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Τράκα. κ. Σιαμάνη, μπορείτε λίγο να κάνετε κλικ στο πράσινο κουμπί; 
Είστε και στο freeze, λογικά δεν έχετε σύνδεση. Προσπάθησα να πάρω τον κ. Σιαμάνη και στο κινητό, 
αν μπορεί κάποιος ας τον πάρει να τον ενημερώσει. Να βοηθήσει λίγο.  
ΡΙΖΟΣ: Τον πήρα, Πρόεδρε. Ρίζος Λουκάς, τον πήρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Τράκας έχει το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Θέλω να συμπληρώσω κάτι, κ. Πρόεδρε, σ' αυτό που είπε η κα Χαμηλοθώρη, ότι δίνουμε 
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στους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χαρτζιλίκι και θέλω να της πω, επειδή το έχουμε 
συζητήσει επανειλημμένες φορές το συγκεκριμένο θέμα και στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 
παλαιότερα όταν ήμουν εγώ, αυτή η απόφαση πάρθηκε με τη σύμφωνη γνώμη των διευθυντών να 
γίνεται η κατανομή κατ' αυτό τον τρόπο, δηλαδή να αναλαμβάνει η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 
όλα τα έξοδα και να παίρνουν οι διευθυντές αυτά τα 500 ευρώ που λέει η κα Χαμηλοθώρη, για 
χαρτζιλίκι που λέει, το παίρνουν για μικροεπισκευές. Δηλαδή, θέλουν να βγάλουν ένα κλειδί, να 
κάνουν μικροπράγματα καθημερινά στο σχολείο. Και δεν νομίζω ότι έχει δίκιο που προσπαθεί πάλι για 
άλλη μια φορά να δημιουργήσει λανθασμένες εντυπώσεις.  
 Στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή αποφάσισαν οι διευθυντές να λειτουργήσουν κατ' αυτό 
τον τρόπο. Λοιπόν, ας μην προσπαθούμε συνέχεια να παίζουμε στις πλάτες των σχολείων, στις πλάτες 
των σχολείων και των μαθητών, στις πλάτες των σχολείων και των μαθητών προσπαθώντας να 
δημιουργήσουμε εντυπώσεις.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Αυτό με τα 500 ευρώ, αυτό που λέει ο κ. Τράκας είναι και να το 
πούμε αλλιώς είναι το μικρό ταμείο. Είναι επειδή πλέον όλα τα μεγάλα ποσά τακτοποιούνται κεντρικά 
από τη Σχολική Επιτροπή και το Δήμο, είναι το μικρό ταμείο αυτό.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω; Η Μαρία η Δημητριάδου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Δημητριάδου έχει το λόγο. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ. κ. Πρόεδρε, λυπάμαι πολύ για την έκφραση "χαρτζιλίκι". Είναι πάρα 
πολύ υποτιμητικό για τους διευθυντές των σχολείων να χρησιμοποιείται μία τέτοια έκφραση και 
πιστεύω ότι θα πρέπει να κοινοποιηθούν τα πρακτικά να το γνωρίζουν, διότι θίγει την υπόστασή τους 
γενικά και την ακεραιότητά τους.  
 Αυτό, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η επισήμανσή σας είναι στη σωστή κατεύθυνση και νομίζω κα Χαμηλοθώρη, όντως 
καλό θα ήταν να το διαγράψουμε αυτό. Εντάξει, καταλάβαμε εμείς το νόημα αλλά η λέξη "χαρτζιλίκι" 
παρακαλώ τον κ. Πολύδωρα και την κα Πετροπούλου να το...  
 κ. Σιαμάνη, το μικρόφωνό σας. κ. Σιαμάνη, παρακαλώ το μικρόφωνό σας.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, Πρόεδρε. Αμέσως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Κουκή, δώστε μου δευτερολογία και θα απαντήσω και γι' αυτό. Και για το 
προσωπικό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως θα σας δώσω. Δεν είναι κάτι επί προσωπικού, μία πρόταση έκανε η κα 
Δημητριάδου.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Γι' αυτό δεν ζήτησα. Είπα δώστε μου δευτερολογία και θα απαντήσω και γι' αυτό. 
Να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. Δεν έχει ζητήσει άλλος πρωτολογία, οπότε κάντε την δευτερολογία και 
κλείνουμε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επέλεξα πάρα πολύ τη λέξη. Την έσβησα και την έγραψα και την αντικατέστησα 
πολλές φορές. Βλέπετε πόσο πολύ σας ενοχλεί; Γιατί είναι αυτό που κάνετε. Διότι δίνετε στους 
διευθυντές των Δημοτικών να διαχειρίζονται 2.000, 3.000, 10.000 και δίνετε στους διευθυντές των 
Γυμνασίων και των Λυκείων με το άλλοθι ότι οι ίδιοι συναίνεσαν σε τι; Σε νόμο; Πότε ψηφίζει Δ.Σ. 
απέναντι σε νόμο; Αυτό δεν πρόκειται να το καταλάβει με τίποτα ο κ. Τράκας. Εχουμε κάνει 
επανειλημμένες συζητήσεις. Ο άνθρωπος δεν υπάρχει περίπτωση να το καταλάβει. Δεν έχω καμία 
απαίτηση, αλλά εγώ θα τα λέω στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί πρέπει να καταγράφονται. Δεν σας 
άρεσε η λέξη "χαρτζιλίκι" γιατί είναι η αποτύπωση της πραγματικότητας. Ετσι δεν είναι, κ. Κουκή; 
Βλέπω και τους μορφασμούς σας. Ετσι είναι, αυτό είναι. Ενοχλεί. Και να πω ένα πολύ απλό 
παράδειγμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο μορφασμός μου πήγαινε στον κ. Πολύδωρα που μου έκανε μία επισήμανση, όχι στο 
δικό σας σχόλιο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οκέι, εντάξει. Λοιπόν, εννοείται ότι δεν θέλω να απαλειφθεί. Εννοείται ότι το 
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εννοώ. Με μεγάλη μου χαρά θα ήθελα πραγματικά να τα κοινοποιήσετε τα πρακτικά στους διευθυντές 
και στους μεν και στους δε. Πραγματικά θα το ήθελα πάρα πολύ να το κάνετε. Είναι πολύ ωραία η 
ιδέα της κας Δημητριάδου.  
 Από 'κει και πέρα, θέλω να δώσω ένα πολύ απλό παράδειγμα για να καταλάβετε τι σημαίνει και 
η παλαιότητα και τι σημαίνει και η κατανομή στα σχολεία, βάσει καμιάς δεκαριάς κριτηρίων που βάζει 
το Υπουργείο. Αυτή τη στιγμή, λοιπόν, γίνεται ένα έργο, εργάκι στο 2ο-3ο Δημοτικό Χολαργού, διότι 
είναι ένα παλιό κτίριο με παλιές σωληνώσεις, οι οποίες κατέρρευσαν. Και κατέρρευσαν με αιτήματα 
των διευθυντών προ δεκαετίας. Πήγε ο Δήμος έφτιαξε το Φιλόδημο, έφτιαξε το προαύλιο απέξω, δεν 
το έλαβε υπόψη του αυτό το αίτημα. Και τώρα θα πάνε να φτιάξουν τις σωληνώσεις, για να δείτε πώς 
γίνεται η ιστορία και τελικά τα χρήματα αυτά θα βγουν από τη Σχολική Επιτροπή για να γίνει και πιο 
γρήγορα το έργο και ορθώς να γίνει από τη Σχολική Επιτροπή, αλλά αυτά τα χρήματα θα έπρεπε να 
τα διαχειριστεί οι ίδιοι οι διευθυντές να το κάνουν το έργο, αφού τους είχε γίνει η κατανομή. Τώρα τι 
έγινε; Ακούστε για να δείτε πόσο στρεβλή είναι όλη η ιστορία. Αυτά τα 4 χιλιάρικα, δεν ξέρω πόσα 
είναι το έργο, θα μειωθούν, θα αφαιρεθούν στο σύνολο των σχολείων της Σχολικής Επιτροπής, ενώ 
θα έπρεπε να πάνε αποκλειστικά και μόνο από το ταμείο των δύο συγκεκριμένων σχολείων. Για να 
καταλάβετε τη στρέβλωση όλης της ανάγνωσης που κάνετε. Και, βεβαίως, να καταλήξω ότι μέσα σ' 
αυτή τη στρέβλωση που κάνετε καταλήγετε να δίνετε μέχρι και μισθούς, οι οποίοι δεν προβλέπονται 
απο πουθενά. Και επίσης να σας πω ότι η Πρωτοβάθμια Επιτροπή μέχρι προχθές, δηλαδή μέχρι την δ' 
κατανομή που της δίνετε τώρα, διαχειρίστηκε 303 χιλιάρικα και από αυτά έδωσε μόνο τα 160 στους 
διευθυντές, ουσιαστικά για να πληρώσουν τους λογαριασμούς και να τους μείνουν κάποια στην άκρη 
γιατί φοβούνται για τους επόμενους λογαριασμούς που θα έρθουν.  
 Αυτά είχα να πω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι θέλετε όλοι το λόγο, να ξεκινήσω με τον Δήμαρχο και να 
συνεχίσω με τον κ. Τράκα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα θα προτείνω στην κα Χαμηλοθώρη να ξαναπάει στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση και να κάνει ως συνήθως μία από τις κλασικές προσφυγές που έχουν συνηθίσει να κάνουν 
για το συγκεκριμένο θέμα, για να δούμε αν μπορεί η Σχολική Επιτροπή να διαχειρίζεται μόνη της 
χρήματα ή αν πρέπει να δίνει όλο το ποσό των χρημάτων στους διευθυντές. Πολύ απλό θέμα. Κάντε 
μία προσφυγή και να απαντήσει η Αποκεντρωμένη. 
 Δεύτερον, οι Σχολικές Επιτροπές οι ίδιες αποφασίζουν τη διαχείρισή τους. Δεν την αποφασίζει 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Το Δημοτικό Συμβούλιο κάνει την κατανομή των χρημάτων. Μετά τα ίδια τα 
Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία προφανώς εμείς τα έχουμε ορίσει και τους έχουμε εμπιστοσύνη, 
αποφασίζουν αν θα δώσουν και πόσα χρήματα θα δώσουν στη διαχείριση των διευθυντών.  
 κα Χαμηλοθώρη, έχετε δει επιστολή των διευθυντών που να μιλάνε για σωληνώσεις; Γιατί εγώ 
άκουσα την κα Δημακοπούλου που το είπε αλλά δεν την θυμάμαι. Μπορείτε να μου την βρείτε αυτή 
την επιστολή να μου την καταθέσετε στα πρακτικά να την έχω κι εγώ; Γιατί λέει ότι το έχουμε πει, το 
γράφαμε κάθε χρόνο στο Δήμο να αλλάξει τις σωληνώσεις. Εγώ δεν το θυμάμαι. Αν θέλετε από 
περιέργεια, έτσι, ψάχτε να μου βρείτε αυτές τις επιστολές και να μας τις καταθέσετε, γιατί δεν μπορεί 
μόνιμα εμείς να είμαστε οι κακοί και μόνιμα εμείς να έχουμε τα προβλήματα.  
 Τέλος, τα χρήματα που αναφέρατε ξεχνάτε ότι υπήρχαν κάποια υπόλοιπα στη Σχολική 
Επιτροπή, τα οποία τα έχει καταθέσει στα πρακτικά ο κ. Πετράκης και έπρεπε να πληρωθούν. Σαφώς 
λοιπόν κρατήθηκαν κάποια χρήματα στη Σχολική Επιτροπή για να πληρωθούν αυτά τα υπόλοιπα και 
αυτά τα χρεωστούμενα που υπήρχαν. Θυμάστε την ιστορία με το φυσικό αέριο, θυμάστε με κάποιους 
προμηθευτές. Είναι γνωστά αυτά, τα έχει καταθέσει όλα ο κ. Πετράκης τα χαρτιά. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Η κα Χαμηλοθώρη λέει ότι δεν αντιλαμβανόμαστε, αλλά 
μάλλον αυτή δεν αντιλαμβάνεται και πιστεύω ότι αντιλαμβάνεται αλλά δεν θέλει να το κατανοήσει και 
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δεν θέλει να το αποδεχθεί. Οταν υπάρχει μια απόφαση απο τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή που 
από τους έξι διευθυντές οι πέντε ψήφισαν υπέρ της διαχείρισης της οικονομικής από τη Σχολική 
Επιτροπή, η οποία καλύπτει όλες τις ανάγκες των σχολείων της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, και 
όταν οι ίδιοι οι διευθυντές που διαχειρίζονται τα πάντα στο σχολείο δεν έχουν κανένα πρόβλημα με 
τον τρόπο λειτουργίας της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, θα πω γιατί ήταν ένα θέμα που το 
έζησα σαν Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής και τότε ερχόταν η κα Χαμηλοθώρη με 
έναν διευθυντή από τους έξι που διαφωνούσε και πίστευε ότι έπρεπε η κατανομή να γίνει 
διαφορετικά.  
 Αρα, όταν έχουμε ένα μοντέλο λειτουργίας το οποίο ικανοποιεί τους διευθυντές των σχολείων, 
εμείς δεν μπορεί να το παίζουμε "εξυπνάκηδες" για να προσπαθούμε να δημιουργούμε εντυπώσεις και 
να λέμε ότι, όχι, δεν είναι έτσι σωστό και όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος να προσφύγει στην 
Αποκεντρωμένη και να μας πει αν ο τρόπος είναι σωστός ή όχι, γιατί αυτό δεν πηγάζει από πουθενά 
που λέει η κα Χαμηλοθώρη. 
 Οσο αφορά τις σωληνώσεις, εγώ τώρα κλείνω ενάμιση χρόνο περίπου στην Τεχνική Υπηρεσία. 
Δεν έχει έρθει ποτέ αίτημα από το σχολείο για αντικατάσταση των σωληνώσεων της θέρμανσης. Μου 
το είπε ο καινούριος πρόεδρος του συλλόγου γονέων, ο κ. Δίπλας, που ανέλαβε τώρα τον Οκτώβριο, 
με κάλεσε στο σχολείο και μου είπε έλα να δεις, οι σωληνώσεις θέλουν αντικατάσταση. Οντως είδαμε 
ότι οι σωληνώσεις ήταν φθαρμένες και θέλανε αντικατάσταση και βρήκαμε τον πιο σύντομο τρόπο για 
να αντικατασταθούν οι σωληνώσεις. 
 Λοιπόν, ας είμαστε, τέλος πάντων, γιατί αυτο το θέμα που γίνεται κάθε φορά με τα σχολεία 
και κάποιοι προσπαθούν να πάρουν ψήφους από συλλόγους γονέων, από γονείς που 
παραπληροφορούν, από μαθητές που ξεσηκώνουν, ας σταματήσει πια αυτό. Ημαρτον πια, κα 
Χαμηλοθώρη! Ημαρτον! Ελάτε να βοηθήσετε κάπου και ας σταματήσετε πάντα να δημιουργείτε 
προβλήματα! Είναι τραγικό αυτό που κάνετε και προσπαθείτε και να μας το παίξετε και ότι είσαστε και 
η έντιμη και η... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιδήμαρχε, λόγω των ημερών λίγο... εντάξει...  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, όχι, κ. Πρόεδρε. Οχι, το έχω βιώσει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, λόγω των ημερών. Για σας το λέω. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ, είμαι υπεύθυνος των λεγομένων μου. Αλλά αυτό με τα σχολεία 
να σταματήσει πλέον. Αυτή η καραμέλα και η ψηφοθηρία στα σχολεία ας σταματήσει πλέον! 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, αλλά κάπου πρέπει να... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, παρακαλώ. κ. Τράκα, ολοκληρώσατε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ηρθε η κα Χαμηλοθώρη, η σωτήρας των σχολείων και της εκπαίδευσης! Ημαρτον, πια! 
Ημαρτον!  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα εγώ να ζητήσω επί προσωπικού;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, ηρεμήστε λίγο κι εσείς. Ηρεμήστε λίγο. Εντάξει, λοιπόν... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ένα μόνο σχόλιο για να καταλάβω κάτι. Συγγνώμη που... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, επειδή υπάρχουν κάποιες κατηγορίες απ' ό,τι καταλαβαίνω - κατηγορίες... για 
την κα Δημακοπούλου οτι δεν το ζήτησε γραπτά. Δέστε όμως ποια είναι η αντίφαση που είπε ο ίδιος ο 
Αντιδήμαρχος, έτσι; Χωρίς να μπαίνω στην ουσία. Λέει πήγα και βρήκα, με βρήκε ο πρόεδρος του 
συλλόγου των γονέων, μου το είπε, το είδαμε και πρέπει να το φτιάξουμε. Και σωστά το φτιάχνουν. 
Αφού λοιπόν και ο ίδιος ακολούθησε μια τέτοια διαδικασία, κάποιος μου είπε, κάτι είδα και το έκανα, 
γιατί ζητάμε ντε και καλά, δεν ξέρω αν έχει στείλει, από την κα Δημακοπούλου να κάνει κάτι 
διαφορετικό από αυτό που έκανε και ο πρόεδρος των γονιών; Είδε, είπε... Αφού αυτή είναι η 
διαδικασία που επιλέγετε. Το λέω για να μην μένει στον αέρα, για μια διευθύντρια που νομίζω τιμά και 
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το σχολείο της και την πόλη, να αιωρείται ότι το λέει αλλά μάλλον αδιαφόρησε για το σχολείο της. 
 Ευχαριστώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν αφήνω καμία μομφή προς την κα Δημακοπούλου, ίσα ίσα που έχουμε μια άριστη... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι για σας, κ. Τράκα. Δεν είπα, λέω μένει στον αέρα, δεν λέω για σας. Αλίμονο.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Κανάκη, στο σημείο που ήταν η πρώτη φθορά των σωληνώσεων ήταν κλεισμένο, 
περιφραγμένο, εμείς δεν είχαμε πρόσβαση εκεί. Επρεπε να μας ενημερώσει κάποιος απο το σχολείο. 
Εγώ είπα ότι η πρώτη ενημέρωση που είχα για τις φθαρμένες σωληνώσεις έγινε το Νοέμβριο που μας 
πέρασε. Αυτό είπα, δεν αφήνω καμία μομφή στην κα Δημακοπούλου, απλά δεν έχει έρθει κάποιο 
έγγραφο στην Τεχνική Υπηρεσία που να μας αναφέρει ότι υπάρχουν φθαρμένες σωληνώσεις 
θέρμανσης. Αυτό είπα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. κ. Τράκα, εγώ πάντως πριν δεν σας είπα για τα λεγόμενά σας γιατί είπατε... 
Εγώ σας είπα λόγω των ημερών αυτών και για εσάς πιο πολύ, να μην εξάπτεστε. Αυτό. Δεν είπα εγώ 
για τα λεγόμενά σας που μου είπατε ότι αυτά που είπατε αυτά είναι. Δεν σας είπα εγώ να 
ανακαλέσετε κάτι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εντάξει, κ. Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το καταλάβατε. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Εγώ για εσάς το είπα, δεν είπα να 
διορθώσετε τα λεγόμενά σας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ζητώ συγγνώμη εάν ανέβασα τον τόνο της φωνής μου αλλά πλέον έχω απαυδήσει με αυτό 
που γίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Και για σας πιο πολύ είναι, όχι για κάποιο άλλο θέμα. Λόγω τώρα των ημερών. 
Αυτό. Εντάξει, εντάξει, κατανοητό. Κατανοητό. Και μάλιστα θέλω να πω κάτι, δεν το λέω αυτό 
συναδελφικά προς τον κ. Τράκα, γιατί τότε δεν ήμασταν συνάδελφοι, αυτό που λέει όντως ισχύει. 
Είναι μια αλήθεια την οποία την εγκαινίασα εγώ. Εγώ, επειδή, δεν είναι αυτό τώρα, δεν το λέω με 
κάποια έπαρση, ήμουν ίσως ο Πρόεδρος που ανέλαβε ένα πάρα πολύ δύσκολο έργο ως Πρόεδρος 
Σχολικής Επιτροπής. Ανέλαβα την ενοποίηση όλης της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης των δύο 
προηγούμενων ξεχωριστών Δήμων. Και να ξέρετε, δεν ήταν καθόλου εύκολο αυτό. Τέλος πάντων, 
επειδή το μεγαλύτερο αντικείμενο ήταν οικονομικό και διαχειριστικό και λόγω της φύσεως του 
επαγγέλματός μου, με βοήθησε πάρα πολύ αυτό να τα τακτοποιήσω με κάποια μεγαλύτερη ευελιξία, 
γιατί ήταν πολύ δύσκολο εγχείρημα και τα θυμούνται τότε όσοι ήταν εμπλεκόμενοι στα θέματα των 
σχολείων. Πραγματικά αυτό που λέει, εγώ με τους διευθυντές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης οι 
ίδιοι μου ζήτησαν, κ. Κουκή, μου λένε, δεν θέλουμε να έχουμε ανάμειξη. Οι κεντρικές δαπάνες όλες 
γίνονται από τον Δήμο, με ένα μικρό ταμείο της τάξεως των 500 ευρώ για την καθημερινότητα του 
μήνα είμαστε πλήρως ικανοποιημένοι. Κι έτσι έγινε αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν είναι κάτι που 
θεσπίστηκε τώρα. Το λέω απλά, έτσι, σαν μία ιστορική αναδρομή για να το γνωρίζουν και οι 
υπόλοιποι συνάδελφοι. 
 Εχει ζητήσει το λόγο και η καθ' ύλην αρμόδια, η κα Γκούμα, που είναι Πρόεδρος της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. κα Γκούμα, έχετε το λόγο. 
ΓΚΟΥΜΑ: Σας ευχαριστώ πολύ. Εγώ θα ήθελα να πω απλώς ότι ενδεχομένως να ζω σε ένα 
παράλληλο σύμπαν και θα ήθελα να παρακαλέσω την κα Χαμηλοθώρη να μιλήσει με τους άμεσα 
εμπλεκόμενους που είναι οι διευθυντές. Γιατί ακούω πράγματα τα οποία δεν υφίστανται. Δηλαδή, 
κάποια παράπονα και κάποια πράγματα τα οποία εγώ δεν τα έχω αντιληφθεί. Και νομίζω ότι είμαι καθ' 
ύλην αρμόδια. 
 Θα παρακαλούσα, λοιπόν, την κα Χαμηλοθώρη να μιλήσει με τους άμεσα εμπλεκόμενους. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Γκούμα. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν έχω ζητήσει το λόγο, αλλά αφού μου τον δίνετε να πω μόνο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μου είπατε όταν μίλαγε ο κ. Τράκας θέλετε το λόγο και σας είπα μην τον 
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διακόπτετε, θα τον πάρετε μετά; Εάν δεν τον θέλετε τώρα, κανένα πρόβλημα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το λόγο δεν παίρνω επί προσωπικού. Είπα λόγω των ημερών δεν παίρνω επί 
προσωπικού αλλά απλά ζητούσα σε σας κ. Πρόεδρε, να τον σταματήσετε. Αυτό ζητούσα. Εντάξει, 
εσείς κρίνατε ότι έπρεπε να τον αφήσετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, σας παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ επί προσωπικού δέχομαι όλες αυτές... αλλά δεν μιλάω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ έκρινα ότι δεν έπρεπε να σταματήσω τον κ. Τράκα, του είπα μόνο για τον τόνο και 
πιο πολύ για τις ημέρες. Δεν είπε κάτι, δεν είπε στην ομιλία του κάτι που να ήταν προσβλητικό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα τα διαβάσετε μετά. Θα τα διαβάσετε μετά, δεν επανέρχομαι. Απλά να πω στην 
κα Γκούμα, επειδή πάλι αναφέρθηκε στο όνομά μου, ότι εννοείται ότι συνομιλώ με τους διευθυντές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΓΚΟΥΜΑ: Ωραία. Θα πρέπει να διευκρινίσουμε μάλλον κάποια πράγματα, διότι εάν αυτό που... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει το λόγο. κα Γκούμα, θα σας δώσω εγώ το λόγο. κα Χαμηλοθώρη, 
τελειώσατε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αν η κα Γκούμα ξαναναφερθεί στο όνομά μου, τι θα κάνουμε; Αυτό θα κάνουμε 
τώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα δώσω το λόγο στην κα Γκούμα και αν αναφερθεί θα σας τον δώσω και μετά 
θα πάω σε ψηφοφορία σε περίπτωση που δεν θέλει το λόγο ο Δήμαρχος. 
 κα Γκούμα, έχετε το λόγο. 
ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, τότε μάλλον ακούμε διαφορετικά πράγματα. Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, δεν νομίζω ότι... Θέλετε το λόγο;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι βέβαια, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχει κάποια διαφοροποίηση άλλη; κ. Ρίζο, θέλετε το λόγο; Εχετε πάρει το 
μικρόφωνο.  
ΡΙΖΟΣ: Οχι, όχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Τίγκας θέλει το λόγο; Γιατί βλέπω έχει... 
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, όχι. Ναι, ψηφίζουμε ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Οπότε, κ. Τίγκα, αν θέλετε, βάλτε το μικρόφωνο στο mute, οπότε το 
θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Κατά ψήφισε η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου.  
 
 
 ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
Εφαρμογή των ευεργετικών διατάξεων των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου (Π.Ν.Π.) 
- Μέτρα για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού Covid-19, όπως κυρώθηκαν με τους Ν. 
4683/2020, Ν. 4690/2020, 4722/2020 και 4753/2020 σχετικά με τις συμβάσεις 
μίσθωσης του Δήμου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Και αυτό το θέμα είναι απλό, κ. Πρόεδρε. Γίνονται όλες οι μειώσεις βάσει των διατάξεων 
του νόμου και πρόκειται για το κυλικείο του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Παπάγου, που αποφασίζει 
την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή το 40% για το μήνα 
Οκτώβριο του 2020 και την πλήρη απαλλαγή για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο. 
 Για το κυλικείο της Κοινότητας Χολαργού, του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Χολαργού μάλλον, 
αποφασίζει το ίδιο ακριβώς, τη μείωση το 40% για το μήνα Οκτώβριο και την πλήρη απαλλαγή για το 
Νοέμβριο και Δεκέμβριο. 
 Με το ανθοπωλείο του Κοιμητηρίου της Κοινότητας Παπάγου είναι για το μήνα Οκτώβριο του 
2020 είναι το ποσοστό, την απαλλαγή από την καταβολή μέρους του μηνιαίου μισθώματος, ήτοι σε 
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ποσοστό το 40% για τον Οκτώβριο, για το αναψυκτήριο του μεγάλου πάρκου Παπάγου αποφασίζει 
την απαλλαγή και την καταβολή μέρους του μηνιαίου μισθώματος 40% και για το κυλικείο στο 
Δημαρχείο Χολαργού το ίδιο πάλι, μέρος του μηνιαίου μισθώματος, δηλαδή το 40%.  
 Για οποιαδήποτε νέα διάταξη έρθει για τους υπόλοιπους μήνες θα επανέλθουμε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μπορώ να κάνω μια ερώτηση, Πρόεδρε, μετά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Θέλει κάποιος άλλος συνάδελφος ερωτήσεις; Οχι. Οπότε έχουμε ερωτήσεις ή 
μία ερώτηση από την κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, ευχαριστώ. Επειδή είδα τον πίνακα και δεν καταλαβαίνω, δηλαδή ρωτάω πραγματικά, 
γιατί σε κάποια η μείωση του μισθώματος είναι, ας πούμε σε όλους τους μήνες αυτούς που υπάρχει 
το πρόβλημα της πανδημίας και είναι κλειστές οι δουλειές, ενώ σε άλλες επιχειρήσεις είναι μόνο 
κάποιους μήνες; Δηλαδή είναι από την ΠΝΠ που διαχωρίζει τη φύση των εργασιών των επιχειρήσεων; 
Ευχαριστώ.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ο Δήμαρχος θέλει να πει κάτι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν μου δώσει το λόγο ο κ. Πρόεδρος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κα Σιώτου, ο πίνακας που έχουμε στείλει είναι ακριβώς, όλα τα ποσά που 
αναφέρονται στον πίνακα προκύπτουν από την ΠΝΠ. Δηλαδή τα περίπτερα δικαιούνται μείωση μόνο 
στους συγκεκριμένους μήνες που έχουμε αναφέρει. Το μαρμαράδικο δικαιούται μείωση μόνο στους 
συγκεκριμένους μήνες. Εκεί που έχουμε εμείς τη διακριτική μας ευχέρεια είναι για το μήνα Οκτώβριο, 
για όλο τον Οκτώβριο και για τη μίσθωση του 12, του 14 και του 16 από τον πίνακα. Δηλαδή τα δύο 
κυλικεία του Κοιμητηρίου, καθώς και το κυλικείο του Δημαρχείου, γιατί βγήκε μία διάταξη που λέει ότι 
μπορούμε εκεί να κάνουμε παραπάνω μειώσεις. Εμείς κάθε δυνατότητα που μας δίνεται, βασισμένοι 
σε όλα αυτά τα οποία είχαμε πει από την αρχή στο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δηλαδή μας έχει δοθεί 
η δυνατότητα και μπορούμε να κάνουμε παραπάνω μείωση στους συγκεκριμένους ανθρώπους, 
κάνουμε παραπάνω μείωση, έτσι; 
 Οπότε, τον πίνακα που βλέπετε είναι για όλη τη  χρονιά με τα ποσά που έχει κάθε επιχείρηση 
και με τη μείωση που επιτρέπεται να της κάνουμε. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Οπότε, έχουμε κάποια άλλη ερώτηση; Εχουμε τοποθέτηση; 
Υπάρχει τοποθέτηση; Οχι. 
 Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα όλοι; Ωραία. Οπότε το θέμα 5 πέρασε ομόφωνα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Ανανέωση του με αρ. πρωτ. 11038/18.05.2018 συμφωνητικού μίσθωσης γραφείου με 
αριθμό (2), που βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 10-12, στο 
δεύτερο (β') όροφο του κτηρίου ένα (1) του κτηριακού συγκροτήματος AGORA CENTER, 
κληροδοτήματος της Πανωραίας Γκανασούλη. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ναι, κι αυτό είναι ένα τυπικό θέμα. Είναι ανανέωση του μισθώματος με 3% αύξηση, 
όπως είναι κάθε χρόνο, και είναι από 31 Ιανουαρίου του '21 με το ποσό των 783,66 ευρώ και 
ανανεώνεται έως 31 Ιανουαρίου του 2024. Συγγνώμη, η εκμίσθωση ξεκινάει από 1η Φεβρουαρίου του 
'21 μέχρι 31 Ιανουαρίου του 2024. Τυπικό είναι κι αυτό το θέμα, είναι το μίσθωμα από το 
κληροδότημα της Γκανασούλη.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μια ερώτηση, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Επειδή αυτό το ακίνητο είναι μισθωμένο ήδη 6 χρόνια, προβλέπεται αυτή η διαδικασία να 
περνάει έτσι η ανανέωση από το Δημοτικό Συμβούλιο ή θα έπρεπε να ξαναγίνει διαδικασία 
διαγωνισμού για ένα νέο μισθωτή; Γιατί τώρα δεν είναι ότι παίρνει την ευεργετική του ενός χρόνου 
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παράταση, γιατί λήγει το '21, παίρνει τρία χρόνια παράταση. Δεν θα έπρεπε να ξαναγίνει διαδικασία 
από την αρχή;  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Σ' αυτό αν θέλει να απαντήσει ο Δήμαρχος. Εγώ αυτό που θυμάμαι, απ' ό,τι έχει πει ο 
Δήμαρχος, είναι ένα κομμάτι σε έναν όροφο, συμφωνείτε Δήμαρχε; Που έχει γίνει μία ενοποίηση του 
χώρου αν δεν κάνω λάθος.  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν ρωτάω αυτό. Μιλάω για την ανανέωση.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Δεν νομίζω ότι μπορεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτου, έχουμε κάνει επικοινωνία με την Αποκεντρωμένη και μας είπε ότι ακριβώς 
επειδή είναι κληροδότημα μπορεί να γίνει η παράταση, έτσι; Οπότε, γι' αυτό το λόγο κάνουμε την 
παράταση με αυτό τον τρόπο. Αν ήταν του Δήμου δεν θα μπορούσε να γίνει, εκτός αν προβλεπόταν 
από την αρχική μίσθωση. Δηλαδή αν στην αρχική μίσθωση λέγαμε 6 χρόνια συν παράταση 3, θα 
μπορούσαμε να κάνουμε. Αν δεν το είχαμε προβλέψει δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε. Αλλά επειδή 
αφορά κληροδότημα μπορούμε να το κάνουμε με τη διαδικασία της απευθείας ανανέωσης.  
ΣΙΩΤΟΥ: Αρα, καλά το λέω ότι στο τέλος του μισθώματος ό,τι ανήκει στο Δήμο θα έπρεπε να 
ξαναξεκινήσει τη διαδικασία από την αρχή.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ανήκει στο Δήμο, επαναλαμβάνω είναι κληροδότημα. Αν άνηκε στο Δήμο θα 
έπρεπε να γίνει εκ νέου δημοπρασία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Εντάξει, εντάξει. Ευχαριστώ.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, δεν το ήξερα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και στο σημείο αυτό θέλω να σας πω κιόλας, με την πρόσφατη απόφαση του 
Δημάρχου που με έχει ορίσει υπεύθυνο για τα κληροδοτήματα, ότι είμαστε ήδη σε κάποια συνεργασία 
με τον Δήμαρχο και τους συνεργάτες του και θα σας καταθέσουμε σε μελλοντικό συμβούλιο κάποιες 
σκέψεις και κάποια θέματα σχετικά με τα κληροδοτήματα που βρίσκονται στο Δήμο μας.  
 Ψηφοφορία. Υπάρχουν διαφοροποιήσεις; Οχι. Το θέμα 6 πέρασε ομόφωνα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση 
κινητών και ακίνητων "πραγμάτων" του Δήμου, για το έτος 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεντουζά. κα Βεντουζά, το μικρόφωνο αν θέλετε. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ναι, είδατε το ίδιο με το προηγούμενο πήγα να πάθω. Και όχι τίποτε άλλο, θα φώναζε η 
κα Χαμηλοθώρη. 
 Λοιπόν, η επιτροπή προτείνεται να είναι η ίδια. Θα είναι η κα Νικάκη, η κα Τσικρικώνη και 
αντικαταστάτες τους ο κ. Τράκας και ο κ. Πολύδωρας. Δεν έχω κάτι άλλο να πω, την εισήγηση την 
έχετε διαβάσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Βεντουζά, τυπικό θέμα κι αυτό. Υπάρχουν ερωτήσεις;  
 Ψηφοφορία. Διαφοροποιήσεις;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, λευκό και η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη. Κάποιος άλλος συνάδελφος; Οχι.  
 Το 7ο θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.  
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 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, 
 ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Προγράμματος Εθελοντισμού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Μουντάκη να κάνει την εισήγηση.  
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, κες και κοι συνάδελφοι, έχετε πάρει την εισήγηση με την οποία 
προτείνεται η έγκριση απο το σώμα του Κανονισμού Λειτουργίας του Προγράμματος Εθελοντισμού 
του Δήμου. 
 Ο Δήμος με την υπ' αρ. 73/2020 του Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε στη σύσταση ομάδας 
Εθελοντών και στη σύσταση διαπαραταξιακής επιτροπής Εθελοντισμού.  
 Ακολούθως, ο Δήμαρχος με την υπ' αρ. 585/2020 απόφασή του όρισε τα μέλη της (σχετικό 
υπ' αρ. 3 της εισήγησης). 
 Από τον Οκτώβριο ανέλαβα εγώ ως συντονίστρια στη θέση της κας Δημητριάδου που ήδη είχε 
ξεκινήσει την προετοιμασία του Κανονισμού.  
 Η επιτροπή μετά από διαβουλεύσεις και συνεδριάσεις κατέληξε στο σημερινό κείμενο του 
Κανονισμού, το οποίο καλείται να εγκρίνει το σώμα.  
 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ο εθελοντισμός εφαρμόζεται ευρέως σε όλες τις ανεπτυγμένες 
κοινωνίες, δημιουργεί πνεύμα αλληλεγγύης, συμβάλλει στην ανάπτυξη μιας ευημερούσας κοινωνίας 
πολιτών και αποτελεί ισχυρό στοιχείο πολιτισμού.  
 Στο Δήμο μας υπάρχουν τομείς και πεδία όπου οι εθελοντές προσφέρουν σημαντικές 
υπηρεσίες στο κοινωνικό σύνολο. Ενδεικτικά αναφέρονται Δημοτικά Ιατρεία, Κοινωνικό Φροντιστήριο, 
δασοπροστασία αλλά και άλλα πεδία.  
 Με τον Κανονισμό εκτιμώ ότι θα γίνει καλύτερη η οργάνωση του εθελοντισμού και θα 
αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για οργανωμένη υλοποίηση των ενεργειών για εθελοντική 
προσφορά προς όφελος του κοινωνικού συνόλου. 
 Μετά τα όσα αναφέρθηκαν εισηγούμαι την έγκριση του Κανονισμού Εθελοντισμού από το 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Μουντάκη.  
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ευχαριστώ κι εγώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται να πω κι εγώ δυο κουβέντες.  
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω την κα Δημητριάδου και την κα Αθανασάκου, γιατί και οι δύο 
κάνανε μια εξαιρετική δουλειά και βέβαια να ευχαριστήσω και όλη την επιτροπή που συνεδρίασε και 
κατέληξε σε ένα κείμενο. Βέβαια, υπάρχουν κάποιες διαφωνίες, υποθέτω ότι θα τις ακούσουμε και 
από τον κ. Ζήκα. Πάντως, νομίζω ότι όπως είχαμε ψηφίσει επί της αρχής να δημιουργηθεί ομάδα 
εθελοντισμού στο Δήμο μας, έτσι νομίζω είναι ένα σημαντικό βήμα το οποίο θα γίνει σήμερα. Οποια 
παρατήρηση μπορεί να γίνει σίγουρα θα είναι πιστεύω προς το καλύτερο, να το κοιτάξουμε, να τη 
μελετήσουμε και να κοιτάξουμε, έτσι, στο μέλλον να αναπτύξουμε την ιδέα του εθελοντισμού, χωρίς 
βέβαια αυτό να σημαίνει ότι ο εθελοντισμός θα υποκαταστήσει υπηρεσίες οι οποίες ήδη λειτουργούν 
στο Δήμο μας, υπηρεσίες οι οποίες έχουν... (πρόβλημα μικροφωνικής) 
 Αλλά είναι σίγουρα σημαντικό το να μπορούμε να αλληβοηθούμαστε από τον εθελοντισμό. 
Ηδη η πανδημία έδειξε την δύναμη του εθελοντισμού. Δεν θα ξεχάσω τους εθελοντές που μας ήρθαν, 
άνθρωποι από διάφορες εταιρείες οι οποίες ήταν και δεν υπήρχαν στο Δήμο μας, εταιρείες δηλαδή οι 
οποίες μας στείλανε αν θυμάμαι καλά μέσω της ΚΕΔΕ, εθελοντές οι οποίοι βοηθήσανε σε διάφορα 
σημεία και ειλικρινά είναι κάτι το οποίο θα το ξαναζήσουμε, έχουμε τους εθελοντές μας το καλοκαίρι, 
έχουμε τη ΔΑΠΑΧΟ, έχουμε στο Κηποθέατρο, έχουμε στην Κοινωνική Πρόνοια, έχουμε σε διάφορα 
πεδία, που είμαι σίγουρος ότι θα αναπτυχθεί και από την Υπηρεσία και από την Αντιδήμαρχο και 
γενικότερα απ' όλους μας. 
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 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγομαι; Ωραία. Είχα μία διακοπή. Ακούσαμε και τον Δήμαρχο και την Αντιδήμαρχο.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Μπορώ να πάρω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, θα σας πω κα Δημητριάδου, μετά στις πρωτολογίες. Στις πρωτολογίες, κα 
Δημητριάδου. Θέλω να ρωτήσω εάν κάποιος συνάδελφος έχει κάποια ερώτηση. Ερωτήσεις υπάρχουν;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, από εμένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δεν βλέπω άλλη ερώτηση, οπότε δίνω το λόγο στον κ. Ζήκα και μετά θα δώσω 
το λόγο για τις τοποθετήσεις.  
 κ. Ζήκα, έχετε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Στην ομάδα εργασίας συζητήσαμε διεξοδικά τα ζητήματα. Υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία 
κατά την δική μου άποψη και με βάση τα επίσημα κείμενα δεν συνάδουν με αυτά που είναι 
διατυπωμένα στο οργανόγραμμα και με την βελτίωση ή τροποποίηση, εν πάση περιπτώσει, που έγινε 
και στον κανονισμό με μία διατύπωση, θα την εξηγήσω στη συνέχεια στην τοποθέτησή μου. 
 Αναφέρεται λοιπόν στο οργανόγραμμα στην καθαριότητα ενδεικτικά: εκτέλεση εργασιών 
καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, οδών, αλσών, αθλητικών κέντρων. Και στο πεδίο Περιβάλλον - 
όχι, συγγνώμη, στο πεδίο Τεχνικών Εργασιών: συντήρηση υποδομών Δήμου. Αυτές οι εργασίες δεν 
είναι βασικές εργασίες που έχουν ως αντικείμενό τους οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και η 
Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου; Δεν είναι δηλαδή βασικό αντικείμενο εργασιών των δημοτικών 
υπηρεσιών;  
 Δεύτερη ερώτηση. Δεν πληρώνουν οι δημότες για το κομμάτι που αφορά την καθαριότητα 
τέλη; Δεν είναι ανταποδοτικές υπηρεσίες αυτές που παρέχονται;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ποιος θα απαντήσει στον κ. Ζήκα;  
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Μπορώ ν' απαντήσω κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κα Αθανασάκου έχετε το λόγο. 
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ακούστε, το έχουμε συζητήσει αυτό με τον κ. Ζήκα και σχετικά με τον ισχυρισμό του 
επισημαίνω ότι το άρθρο 2 του Κανονισμού, παράγραφος 2.9, όπου αναφέρεται ότι οι εθελοντές δεν 
ασκούν το κύριο έργο των υπηρεσιών του Δήμου και ούτε χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν 
συνέπειες των μη συμπληρωμένων κενών ή περικοπών του Δήμου. Ακόμη, τονίζεται ότι ο 
εθελοντισμός δεν προορίζεται να καλύπτει δημόσια καθήκοντα. Επομένως, πιστεύω ότι το γράμμα και 
το πνεύμα του Κανονισμού δεν έχει σκοπό σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την προσφορά, το 
έργο και τον αριθμό των υπαλλήλων του Δήμου.  
 Αναφορικά με το οργανόγραμμα αναφέρω ότι στο παρελθόν και στο πρόσφατο παρόν, 
πραγματοποιούνται δράσεις καθαριότητος στα άλση, στα πάρκα, στις παιδικές χαρές, αλλά και 
συντήρηση κάποιων υποδομών του Δήμου, π.χ. βαφή σχολικών αιθουσών και γενικά με τον 
Κανονισμό τους υπεύθυνους πεδίων επιχειρείται τούτο να γίνεται οργανωμένα και με πρόγραμμα, 
ώστε να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα, πιθανόν στο πεδίο των εργασιών, να έχουμε, να αιτιολογούμε 
τις μέρες και τις απόψεις και αυτά που λέει ο κ. Ζήκας, επειδή απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις, 
εμπειρίες αλλά και μελέτες στο θέμα της Τεχνικής Υπηρεσίας που υπάρχει. 
 Εν πάση περιπτώσει, παρότι η επιτροπή έχει συμφωνήσει στο οργανόγραμμα, δεν είμαστε 
κάθετα αντίθετοι και θα δεχθούμε οποιαδήποτε άποψη του Δημοτικού Συμβουλίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ την κα Μουντάκη. Υπάρχει συνάδελφος που έχει άλλη ερώτηση; Οχι. 
 Τοποθετήσεις. Μου έχει ζητήσει η κα Δημητριάδου. Αλλος συνάδελφος; Η κα Σιώτου, ο κ. 
Κανάκης και ο κ. Ζήκας.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Ρεμούνδος. Ωραία. Θα ξεκινήσω με τον κ. Κανάκη που είναι επικεφαλής.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καταρχήν... (πρόβλημα σύνδεσης) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγο καλύτερα το μικρόφωνο, κ. Κανάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, θέλω να πω ότι καταρχήν θα πρέπει να δώσω συγχαρητήρια... Τώρα ακούγομαι, 
καλύτερα; Τώρα με ακούτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, ναι, καλύτερα.  
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ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Ελεγα ότι καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια και στις δύο Αντιδημάρχους, και στην 
κα Δημητριάδου, με την οποία έγινε μία πολύ διεξοδική συζήτηση και με την κα Αθανασάκου με την 
οποία συζητήσαμε πολλά πράγματα καταρχήν και για την ευρύτητα του πνεύματος με το οποίο 
αντιμετώπισαν το θέμα και από το γεγονός ότι μη ξέροντας πολλά, δεν το λέω ως μομφή, το λέω ως 
υπέρ. Το ότι να μην ξέρει κανένας πολλά, να ρωτάει και να θέλει να μάθει είναι κατά τη γνώμη μου 
για έναν αιρετό, είναι πλεονέκτημα και είναι προς τιμήν τους.  
 Προσπαθήσαμε και έγινε μια πολύ μεγάλη συζήτηση με εντάσεις πολλές φορές ανάμεσα σε 
κάποιους από μας, να διαμορφωθεί ένα πλαίσιο καταρχήν για τους περισσότερους από τους 
εθελοντές. Και νομίζω έχοντας εμπειρία και από αντίστοιχα άλλων Δήμων, ότι και προωθημένο είναι 
και καλύπτει και πάρα πάρα πολλά πράγματα.  
 Επομένως, υπό αυτή την έννοια νομίζω ότι πήγε καλά και έχουμε ένα εργαλείο το οποίο μένει 
πια όμως, γιατί εκεί είναι η ουσία του εθελοντισμού, να αποδειχθεί ότι μπορεί να λειτουργήσει.  Δυο 
μόνο επισημάνσεις. Υπήρχε μια διαφωνία, φαντάζομαι θα την πει και ο κ. Ζήκας και μετά θα εξηγήσω, 
γιατί η κύρια διαφωνία ήταν μεταξύ ημών και υμών για το πώς κανένας αντιλαμβάνεται τον 
εθελοντισμό και πώς αντιλαμβάνεται την παρέμβασή του στις υπηρεσίες, αυτο είναι το ένα. Το 
δεύτερο έχει να κάνει με το ότι για να μπορέσουν οι εθελοντές να μην απογοητεύονται και να 
συμμετέχουν, κι εδώ είναι ένα μεγάλο στοίχημα αν θέλετε για τις Υπηρεσίες του Δήμου, είναι να 
αντιληφθούν και οι δημοτικοί υπάλληλοι, οι εργαζόμενοι, ότι δεν απειλούνται από τους εθελοντές. Και 
το λέω αυτό γιατί είχαμε και μια μεγάλη συζήτηση με την κα Αθανασάκου και για τους ανθρώπους για 
παράδειγμα που δουλεύουν στο Κοινωνικό Φαρμακείο, οι οποίοι έχουν μία, έτσι, λίγο 
αρτηριοσκληρωτική αντίληψη, ώστε να δώσουμε την ευκαιρία στους ανθρώπους της πόλης να 
συμμετέχουν. 
 Σωστά είπατε είναι ένα κεφάλαιο για την πόλη, μπορεί να λύσει πάρα πολλά πράγματα. Εκείνο 
που πρέπει να διασφαλίσουμε είναι δυο πράγματα, αλλά ξαναλέω πάλι αυτό θα φανεί στην πράξη. Το 
πρώτο ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί για να μπορέσουν να γίνεται αν θέλετε έτσι, δημόσιες σχέσεις, γιατί 
υπάρχει αυτός ο κίνδυνος και το δεύτερο είναι ότι οι εθελοντές έρχονται να συμπληρώσουν και να 
καλύψουν κενά αλλά όχι να αντικαταστήσουν τις Υπηρεσίες του Δήμου. 
 Ζητώ από το Δημοτικό Συμβούλιο να το υπερψηφίσει και το κυριότερο είναι να το ενισχύσει 
στην πράξη του. Δηλώνω καταρχήν ότι, δηλώνω εθελοντής της πόλης, χωρίς να έχω καμία απαίτηση 
ούτε να είμαι σε επιτροπή, ούτε να έχω κάποιο ρόλο, απλώς καθημερινός εθελοντής.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Να δώσω το λόγο στην κα Δημητριάδου να κάνει την 
τοποθέτησή της, που γνωρίζει και το θέμα και έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών.  
 κα Δημητριάδου, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς και τον κ. 
Δήμαρχο που μου το ανέθεσε και είναι ένα τεράστιο θέμα, το οποίο το εγκολπώθηκα, έτσι, με πολύ 
μεγάλη χαρά, τον κ. Κανάκη και τον κ. Ζήκα, οι οποίοι αφιέρωσαν πάρα πολύ χρόνο και είχαμε μια 
πολυ διεξοδική και εποικοδομητική συζήτηση, καθώς και να δηλώσω ότι συμφωνώ και με την 
τοποθέτηση της κας Μουντάκη.  
 Θα ήθελα επίσης να ζητήσω να γίνει πολύ μεγάλη προβολή του θέματος του εθελοντισμού και 
σε ειδικό πεδίο στο σάιτ του Δήμου, να υπάρχει μόνιμα εκεί και να υπενθυμίζει και σε επικοινωνία με 
συλλόγους και έχω μάλιστα μια πρόσφατη εμπειρία ως πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου, 
όπου χρησιμοποιήθηκαν εθελοντές και ήρθαν εθελοντές και από άλλους Δήμους, όπως είδατε και την 
ημέρα που γιορτάσαμε ας πούμε για τη βία εναντίον των γυναικών και ήρθαν και από άλλους Δήμους 
και δηλώσανε εθελοντική προσφορά. Και αυτό πραγματικά είναι κάτι πολύ συγκινητικο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε τελειώσει, κα Δημητριάδου; Μάλλον κόπηκε η σύνδεση ή τελείωσε; Εγώ 
ακούγομαι; Μπορεί κάποιος να μου πει αν ακούγομαι; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ακούγεσαι, Πρόεδρε, ακούγεσαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κόπηκε η σύνδεση. Εντάξει. κα Σιώτου, θέλατε κάτι εσείς;  
ΣΙΩΤΟΥ: Τοποθέτηση, Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τοποθετήσεις κάνουμε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Είναι η σειρά μου;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ωραία. Καταρχάς να τονίσουμε ότι εμείς υπερψηφίσαμε επί της αρχής την πρόταση, αλλά 
διαφωνούμε ριζικά σ' αυτό που φέρνει σήμερα η Δημοτική Αρχή. Και αυτό γιατί ο εθελοντισμός δεν 
είναι κρατική υπηρεσία, ούτε αντικαθιστά καθήκοντα και υποχρεώσεις του κράτους και της Δημόσιας 
Διοίκησης, ούτε οργανώνεται από το κράτος. Ο εθελοντισμός είναι ένα κίνημα που γεννιέται από τις 
ανάγκες της κοινωνίας. Οργανώνεται από την κοινωνία των πολιτών και δραστηριοποιείται και 
εκφράζεται μέσα από τις προθέσεις της ίδιας της κοινωνίας. 
 Το κράτος και η δημόσια διοίκηση δεν  οριοθετεί, ούτε προσδιορίζει τις δράσεις της κοινωνίας 
των πολιτών, ούτε προσπαθεί να λύσει τις ανάγκες και τις αδυναμίες του μέσα απ' αυτήν. Ειδικότερα 
δε σε μια εποχή βαθιάς κρίσης και ανεργίας, το κράτος και η Δημόσια Διοίκηση οφείλει να ενισχύει 
οικονομικά την κοινωνία προσλαμβάνοντας μόνιμους εργαζόμενους, με πλήρη εργασιακά δικαιώματα 
για όλες τις υπηρεσίες που οφείλει να προσφέρει στην κοινωνία.  
 Αν το κράτος θέλει να αναπτύξει μια υγιή εταιρική σχέση με την κοινωνία των πολιτών, μπορεί 
και πρέπει να περιοριστεί στην ευαισθητοποίηση για το εθελοντικό κίνημα, την υποστήριξη των 
σχημάτων που δημιουργούνται από την κοινωνία των πολιτών και στην εκπαίδευσή τους σε 
λειτουργίες συνεργασίας, αποκλειστικά και μόνον σε καταστάσεις αιφνίδιας κρίσης ας πούμε. 
 Το κράτος δεν είναι σύλλογος ούτε Μη κυβερνητική οργάνωση για να αναπτύσσει εθελοντικές 
πρωτοβουλίες που υποκρύπτουν εργασιακές σχέσεις μερικής απασχόλησης. Το κράτος συγκροτήθηκε 
απο την κοινωνία και πληρώνεται από αυτήν για να παρέχει υποχρεωτικές και καθολικά αναγκαίες 
υπηρεσίες. Καθαριότητα, συντηρήσεις δημόσιων υποδομών και κοινωνική φροντίδα, είναι τομείς που 
οφείλει να διεκπεραιώνει το κράτος. 
 Επίσης, ο εθελοντισμός δεν αναπτύσσεται μόνον στον τομέα της κοινωνικής πολιτικής. Εχει 
χιλιάδες αντικείμενα που μπορεί να δραστηριοποιηθεί και αυτά προσδιορίζονται αποκλειστικά και 
μόνον από την κοινωνία. Οποιος θέλει να ζήσει τη μοναδική εμπειρία και την πανανθρώπινη αξία του 
εθελοντισμού και της αλληλεγγύης, υπάρχουν εκατοντάδες σύλλογοι με τους οποίους μπορεί να 
συστρατευθεί και όχι να γίνει ένας άμισθος δημόσιος υπάλληλος. Στο Δήμο μας έχουμε εκατοντάδες 
συλλόγους και είμαστε ιδιαιτέρως τυχεροί που δραστηριοποιείται μια μεγάλη γκάμα συλλογικοτήτων, 
με σπουδαίο και σοβαρό έργο και διαχρονική δράση. Ο εθελοντής πάνω απ' όλα οργανώνει μόνος του 
τη δράση, σχεδιάζει μόνος του τα αντικείμενα και επιλέγει αυτός και μόνον πώς θα το κάνει και πώς 
θα αφιερώσει το χρονο του. Η αντίληψη του νεοφιλελευθερισμού που επιδιώκει τη μείωση του 
κράτους και των υπηρεσιών που πρέπει να παρέχει καθολικά σε όλους τους πολίτες, δημιουργώντας 
στρατιές τζάμπα δημοσίων υπαλλήλων σε ό,τι δεν είναι κερδοφόρο στα επιχειρηματικά συμφέροντα, 
μας βρίσκει κάθετα αντίθετους. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ζητήσει άλλος το λόγο εκτός από τον κ. Ζήκα μετά την κα Σιώτου;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, απλά, κ. Ζήκα, συγγνώμη. κ. Ζήκα, έπρεπε να σας δώσω το λόγο λίγο πιο πριν, 
ζητώ συγγνώμη. Δεν έγινε επίτηδες, εντάξει; 
ΖΗΚΑΣ: Δεν πειράζει, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επρεπε να σας δώσω μετά τον κ. Κανάκη, συγχωρέστε με.  
ΖΗΚΑΣ: Δεν υπάρχει πρόβλημα.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: κ. Πρόεδρε. Μ' ακούσατε, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο και μετά θα κλείσω με τον κ. 
Ρεμούνδο και ποια κυρία άλλη ζήτησε το λόγο;  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: κ. Πρόεδρε, μ' ακούτε; Ακούγομαι, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θα πάω στην κα Ρετσινιά και στον κ. Ρεμούνδο, εντάξει.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
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ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Θα ξεκινήσω με μία αναφορά στον Οργουελ. Στο "1984" το έργο του, υπάρχει ένα 
φαινόμενο που το περιγράφει ως double thinking, δηλαδή διπλό τρόπο σκέψης. Αυτό έχουμε εδώ 
τώρα. Δηλαδή ο Οργουελ το αναφέρει για την δυστοπική κοινωνία αλλά εδώ έχουμε διπλό τρόπο 
σκέψης. Απ' τη μια μεριά θέλουμε να προάγουμε τον εθελοντισμό και συντάχθηκε ένας Κανονισμός ο 
οποίος έλαβε σοβαρά υπόψη του το ευρωπαϊκό πλαίσιο όσον αφορά τον εθελοντισμό, το υφιστάμενο, 
το οποίο έχει σοβαρά προβλήματα αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι αυτό που έχει επιτευχθεί μέχρι 
στιγμής με τη βοήθεια και των οργανώσεων που έχουν συμμετάσχει στην κατάρτιση της Χάρτας.  
 Απ' την άλλη, όμως, και ενώ δεν είναι νόμιμο αυτό, γιατί υπάρχει και η εγκύκλιος του 
Υπουργείου Εσωτερικών που λέει ότι δεν μπορούν να εργάζονται εθελοντές και να παρέχουν 
εθελοντική εργασία στο πλαίσιο των Δήμων, φτιάχνουμε λοιπόν και εντάσσουμε τον εθελοντισμό στο 
Δήμο μας στον Οργανισμό του Δήμου, για να εκτελεί δημοτικές υπηρεσίες, δημοτικές εργασίες 
συντήρησης υποδομών του Δήμου και καθαριότητας. Πολύ περισσότερο που είναι ο τομέας 
καθαριότητας ειδικά έχει και ανταποδοτικά τέλη. Δηλαδή, θα εισπράττονται τέλη για υπηρεσίες που 
θα παρέχουν εθελοντές που δεν θα πληρώνονται. 
 Είναι προφανές ότι αυτό δεν συνάδει με το νόμιμο πλαίσιο το οποίο υπάρχει. Το να υπάρχει 
ανάγκη και να θέλουμε να την καλύψουμε με αυτό τον τρόπο, γι' αυτό το λέω ο διπλός τρόπος 
σκέψης, δεν γίνεται. Είναι αντιφατικό. Το ότι μπορεί να  υπήρχαν στο παρελθόν ομάδες ανθρώπων οι 
οποίοι αναλάμβαναν να καθαρίσουν μία πλατεία ή ένα πάρκο, είναι άλλο πράγμα. Εκείνο είναι μία 
προσωρινή πρωτοβουλία κάποιας ομάδας ανθρώπων. Το να έρχεται όμως ο Δήμος και να το εντάσσει 
αυτό θεσμικά σε μία μόνιμη δομή η οποία θα παρέχει συστηματικά αυτές τις υπηρεσίες, είναι εντελώς 
διαφορετικό πράγμα. 
 Δεν μπορεί, λοιπόν, να θεσμοθετούμε και να γράφουμε στον κανονισμό ότι δεν υποκαθιστούν, 
δεν χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα του εργατικού δυναμικού και δεν υποκαθιστούν υπάρχουσα 
μισθωτή εργασία και δεν, όπως λέμε στο άρθρο 2.9 ή ούτε προορίζεται να καλύψει θεμελιώδη 
δημόσια καθήκοντα και ταυτόχρονα να κάνουμε αυτό το πράγμα. 
 Λάβετε υπόψη το ότι αυτοί ειδικά οι τομείς, η συντήρηση και η καθαριότητα, είναι τομείς που 
ενέχουν και σοβαρούς κινδύνους ατυχήματος. Εκεί λοιπόν επειδή οι εθελοντές και από το υφιστάμενο 
πλαίσιο δεν καλύπτονται ούτε για ζητήματα αστικής ευθύνης ούτε για ζητήματα υγειονομικής 
περίθαλψης, παρά μόνον τώρα πρόσφατα με το νόμο τον 4662 μόνον όσοι εντάσσονται στο κομμάτι 
της πολιτικής προστασίας καλύπτονται με ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υπάρχουν σοβαροί κίνδυνοι 
να εμπλακούν και να εμπλακεί και ο Δήμος σε τέτοιες καταστάσεις. Δηλαδή, υπάρχουν πολλοί λόγοι 
που δεν θα έπρεπε και δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει η επιμονή να μην απαλειφθούν αυτές οι 
διατάξεις από το οργανόγραμμα και αυτή που προστέθηκε εδώ για επικουρική, τι πάει να πει 
επικουρική, θα δρουν επικουρικά προς τις Υπηρεσίες του Δήμου; 
 Αυτό ουσιαστικά είναι σαφής πλάγια χρήση των εθελοντών για να υποκαταστήσουν δημοτικές 
υπηρεσίες. 
 Θεωρώ ότι θα πρέπει αυτές οι αναφορές και στο οργανόγραμμα κι εδώ στο 2.9 να 
απαλειφθούν και να μην υπάρχει αυτή η σκέψη για χρήση των εθελοντών. Αντιθέτως, εκεί που 
υπάρχει το πλαίσιο όπως είναι το κομμάτι της πολιτικής προστασίας, βεβαίως, είναι οργανωμένο, 
υπάρχει, προβλέπεται και η ασφάλισή τους και η εκπαίδευσή τους πολύ καλά. Το να υπάρχει το 
κομμάτι ενίσχυσης της αλληλεγγύης, άμα δείτε και όλο το πλαίσιο, μελετήστε λίγο το πλαίσιο που 
έχουν θεσπίσει σε ευρωπαϊκό επίπεδο, δεν υπάρχει πουθενά το κομμάτι της συντήρησης των 
υποδομών των δημοτικών. Πουθενά. Καμία αναφορά τέτοια. Αλλο πράγμα το να ευαισθητοποιείς τον 
κόσμο για το περιβάλλον, η καμπάνια δηλαδή περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης είναι άλλο πράγμα. 
Εκεί πολύ ωραία μπορεί να υπάρχει η πρωτοβουλία από εθελοντές και να τη στηρίζει ο Δήμος, για να 
αναπτυχθεί μια τέτοια καμπάνια. Αλλά το να χρησιμοποιείς πόρους ανθρώπινους για να κάνουν 
εργασίες που έπρεπε να τις εκτελούν οι δημοτικές υπηρεσίες και μάλιστα για τις οποίες υπάρχουν 
ανταποδοτικά τέλη, είναι εντελώς παράνομο. 
 Θεωρώ ότι θα πρέπει να αφαιρεθούν αυτά τα πράγματα. Εγώ επέμενα πάρα πολύ σ' αυτό. 
Είναι άλλο πράγμα, το ξαναλέω, άλλο πράγμα τι κάνει μια παρέα γειτονιάς, μια ομάδα φίλων που πάει 
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να κάνει μια δράση και άλλο πράγμα να θεσμοθετείται από το Δήμο κάτι τέτοιο. Είναι εντελώς 
διαφορετικά πράγματα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να πάρω λίγο το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος έχει το λόγο. Αναφέρω ότι αποχωρεί ο δημοτικός σύμβουλος κ. 
Βαλυράκης.  
 Δήμαρχε, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα δύο θέματα που κυρίως εμμένει ο κ. Ζήκας και τα αναφέρει, νομίζω ότι το 
ξεκαθαρίσαμε. Αν δεν το ξεκαθαρίσαμε να το πω εγώ σήμερα και άλλη μία φορά στη συνεδρίαση.  
 Οταν λέμε για καθαριότητα σε καμία περίπτωση δεν μιλάμε να κάνουμε εθελοντή κάποιον ο 
οποίος θα είνα μόνιμος υπάλληλος στην Υπηρεσία Καθαριότητας και θα πηγαίνει να μαζεύει τα 
σκουπίδια με το απορριμματοφόρο ή θα παίρνει κάθε μέρα ένα φαράσι και μια σκούπα και θα μαζεύει 
τα σκουπίδια στο δρόμο. Μιλάμε ξεκάθαρα για δράσεις καθαριότητας που έτσι κι αλλιώς όλα αυτά τα 
χρόνια γίνονται και οι οποίες θέλουμε να τις κάνουμε πιο συστηματικά, θέλουμε να τις κάνουμε πιο 
οργανωμένα, γι' αυτό το λόγο ακριβώς αναφέρουμε το κομμάτι της καθαριότητας. Οπως και το 
κομμάτι των τεχνικών έργων δεν το αναφέρουμε για να έχουμε ένα μόνιμο υπάλληλο να υποκαθιστά 
άλλους. Το αναφέρουμε για κάποιον που θέλει να μας βάψει κάποια κάγκελα σε ένα σχολείο, για 
κάποιον που θελει να μας βάψει έναν τοίχο, για κάποιον ο οποίος ενδεχομένως θέλει να βοηθήσει σε 
ένα κλάδεμα, σε ένα ξεχορτάριασμα, δηλαδή δεν μιλάμε για εργασίες για μόνιμους ανθρώπους, για 
έναν οικοδόμο ξέρω 'γω, για κάποιον υδραυλικό τον οποίο θα τον έχουμε μόνιμα στην Τεχνική 
Υπηρεσία, έτσι; 
 Μιλάμε ουσιαστικά για δράσεις οι οποίες θα γίνουν. Οπότε, αυτό νομίζω να ξεκαθαρίσω λίγο 
το κομμάτι, έτσι ακριβώς και αυτή ήταν η σκέψη μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Το λόγο έχει ζητήσει, η κα Σιώτου μίλησε, το λόγο έχει ζητήσει η 
κα Ρετσινιά. κα Ρετσινιά; Ας πάμε στον κ. Ρεμούνδο. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ακούγομαι, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούγεσαι Βάνα, παρακαλώ.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ωραία. Είμαι κι εγώ μέλος της επιτροπής, ψήφισα τον Κανονισμό στην επιτροπή, έγινε 
μεγάλη συζήτηση, πολλοί προβληματισμοί, πολλές προτάσεις. Προσέφερε πάρα πολύ βέβαια με τις 
γνώσεις του και ο κ. Κανάκης και ο κ. Ζήκας.  
 Εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πρέπει να ξεκαθαριστεί, να στηριχθεί και να 
περιφρουρήσουμε αυτό που λέμε, που εκφράζεται στον Κανονισμό στο 2.9 ότι οι εθελοντικές 
δραστηριότητες δεν θα πρέπει να έχουν αρνητικές συνέπειες για δυνητική ή υπάρχουσα μισθωτή 
εργασία, ούτε θα πρέπει να θεωρούνται ή να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο του εργατικού 
δυναμικού. Οι εθελοντές θα δρουν επικουρικά προς τις υπηρεσίες του Δήμου και δεν θα ασκούν 
φυσικά το κύριο έργο των υπηρεσιών. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για να συγκαλύψουν τις 
συνέπειες των μη συμπληρωμένων κενών ή των περικοπών στις υπηρεσίες. Και ο εθελοντισμός δεν 
προορίζεται να καλύψει θεμελιώδη δημόσια καθήκοντα. 
 Είμαστε υπέρ του εθελοντισμού, σίγουρα πρέπει να τηρούνται κάποιες προϋποθέσεις. Εχουμε 
πει ότι ανάλογα με τον τομέα θα υπάρχει και κάποια εκπαίδευση, θα υπάρχει ένα ασφαλές περιβάλλον 
όσο το δυνατόν θα παρέχουμε στους εθελοντές και καλό είναι να το προωθήσουμε και να το 
γνωστοποιήσουμε στους δημότες μας.  
 Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ την κα Ρετσινιά. Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, είμαστε αντίθετοι, κ. Πρόεδρε, έτσι κι αλλιώς στο σχέδιο που κατεβάσατε, παρ' 
όλο που είχαμε ψηφίσει την πρόταση για την αρχική του Δήμου να συγκροτήσει. Κατά τη γνώμη μας 
οι Δήμοι, γενικά ο κρατικός μηχανισμός, θα μπορούσε πολύ διαφορετικά σε άλλες συνθήκες να 
ενισχύει, να βοηθά, να στηρίζει, να πολλαπλασιάζει την ελεύθερη εθελοντική δραστηριότητα των 
πολιτών.  Είμαστε υπέρ του εθελοντισμού και πιστεύουμε του πραγματικού εθελοντισμού, της 
συλλογικής και ατομικής δραστηριότητας μέσω πολιτικών, συνδικαλιστικών, άλλων φορέων του λαού, 
είτε για τη βελτίωση συνολικά των συνθηκών ζωής, παιδεία, υγεία, περιβάλλον, πολιτισμό, κατά της 
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φτώχειας και της εκμετάλλευσης, υπερ της εθελοντικής δράσης υπεράσπισης και βοήθειας των πιο 
φτωχών, που οι κυβερνήσεις σας τους κόβουν το ρεύμα, το νερό, τους πετάνε έξω απο το σπίτι τους, 
τους στερούν βασικά αγαθά και δικαιώματα όπως αξιοπρεπή σύνταξη, εργασία και μισθό, τους 
στερούν βασικές υπηρεσίες υγείας, ψυχολογικής στήριξης, φροντίδας ηλικιωμένων και ΑμεΑ και όχι 
μόνο. Και υπέρ εθελοντικών ομάδων που θέλουν να αναπτύξουν πολιτισμό, τα τραγούδια του τόπου 
τους, όποιες άλλες δραστηριότητες πολιτιστικές ή άλλες τούς εκφράζουν και θέλουν να αναπτύξουν. 
Και αυτά θα μπορούσε να τα στηρίζει ένας Δήμος με όσες πολιτικές και πράξεις και υλικά μέσα είχε 
στη διάθεσή του.  
 Είμαστε όμως αντίθετοι στον δήθεν εθελοντισμό που οργάνωνουν οι διάφοροι 
μεγαλοσχήμονες και εδώ και παγκόσμια ή αυτό το ίδιο το τοπικό ή κεντρικό κράτος, ως φύλλο συκής, 
ως δήθεν αλληλέγγυο, ενώ είναι αυτό που εφαρμόζει ή στηρίζει αυτές τις πολιτικές και συμβάλλει στη 
διαιώνιση της φτώχειας και του αποκλεισμού ή των λειψών κοινωνικών υποδομών στην καθαριότητα, 
στην υγεία, στην παιδεία και αλλού. Παραδείγματα και στο Δήμο μας έχουμε τέτοια πολλά και στη 
χώρα μας. Δηλαδή ενισχυτική διδασκαλία με εθελοντές καθηγητές ή οργανωμένο σύστημα κρατικής 
στήριξης των αδύναμων παιδιών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, συντομεύετε γιατί νομίζω λίγο φεύγετε εκτός θέματος του σημερινού 
θέματος, που είναι ο Κανονισμός αλλά όχι το γενικότερο πλαίσιο του εθελοντισμού στην Ελλάδα και 
στον κόσμο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι. Ισχυρή προστασία με οργανωμένο κρατικό σώμα πυροσβεστών κ.λπ., κ.λπ., 
προστασίας με ειδικό κλιμάκιο στον Υμηττό ή μια εθελοντική δασοπυρόσβεση που στην ουσία πλήττει 
αυτές τις θέσεις; Καθαριότητα και ούτω καθεξής. 
 Για μας, όπου ο εθελοντισμός που προωθείται και προωθείτε εσείς, θα αναφερθώ σύντομα 
παρακάτω στα συγκεκριμένα του κανονισμού άρθρα, ουσιαστικά γενικεύει την απλήρωτη εργασία με 
στόχο τη μείωση των κρατικών δαπανών για όλους τους τομείς κοινωνικής πολιτικής. Αποδέχεται και 
δεν απαιτεί την εξασφάλιση βασικών δικαιωμάτων των ανθρώπων, αρκείται σε μία σακκούλα τρόφιμα 
κάθε μήνα απ' ό,τι περισσέψει. Στηρίζει τη συνεχή υποβάθμιση για όλους των υπηρεσιών, σε όλα τα 
πεδία που η εισήγησή σας θέτει, διαιωνίζει την κάτω από τις ανάγκες και τις δυνατότητες βοήθειας 
στους πιο αδύναμους σήμερα. Αυτός ο κατ' όνομα εθελοντισμός είναι ο πολιορκητικός κριός για την 
παραπέρα υποβάθμιση στοιχειωδών υπηρεσιών σε όλους τους τομείς, αφού αποδέχεται και δεν 
διεκδικεί έστω παράλληλα την ανάληψη από τον κρατικό τομέα, τοπικό και κεντρικό, τις ευθύνες του. 
Και αυτό κάνετε με την εισήγησή σας στα πεδία εθελοντισμού που θα είναι λέει τεχνικές εργασίες, 
συντήρηση υποδομών του Δήμου, εκτέλεση εργασιών καθαριότητας κοινόχρηστων χώρων, οδών, 
αλσών, αθλητικών κέντρων, προαγωγή δημόσιας υγείας, αιμοδοσίες, πολιτική προστασία, οργάνωση 
πρόληψης, ενημέρωσης, αντιμετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Περιβάλλον, με εργασίες 
συντήρησης, αναβάθμισης περιβάλλοντος αστικού και περιαστικού, όπως τα αναφέρετε στην 
εισήγησή σας. Πεδία αθλητισμό, πολιτισμό, κοινωνική φροντίδα, κοινωνικό συσσίτιο, συλλογή ειδών 
πρώτης ανάγκης.   
 Γι' αυτό δεν δίνετε κανένα - επιπλέον έχουμε να τονίσουμε το εξής, το έθεσε η κα Σιώτου και 
συμφωνούμε απόλυτα. Γι' αυτό δεν δίνετε κανένα στοιχείο δημοκρατικής οργάνωσης των εθελοντών, 
δεν έχουν σε τίποτα λόγο. Ολοι υπόλογοι και εντός εισαγωγικών "υπάλληλοι" στη Διοίκηση και τελικά 
στον Δήμαρχο και τις επιλογές του. Γι' αυτό θέλετε να δημιουργήσετε ένα τέτοιο δίκτυο με τέτοιο 
τρόπο, ώστε από τη μια να καλύπτονται οι πολιτικές που ευθύνονται για τις ελλείψεις και απ' την άλλη 
να αισθάνονται οι δημότες ότι σας έχουν και υποχρέωση και να δημιουργείται και μια εκλογική 
πελατεία, που νομίζω δεν το θεωρείτε ούτε εσείς σωστό. 
 Εμείς θα στηρίξουμε κάθε λαϊκή πρωτοβουλία στήριξης των αδυνάτων, όπως κάνουν 
σωματεία και φορείς, αλλά και άνθρωποι μεμονωμένα, θα παλεύουμε ενάντια σε Δήμους και 
Περιφέρειες και κυβερνήσεις που οξύνουν τα προβλήματα, διεκδικώντας πολιτικές σε όλα τα πεδία 
του εθελοντισμού που αναφερόσαστε ως πολιτικές δικαιωμάτων που πρέπει να υπάρχουν 
οργανωμένα από το κράτος για όλους. Γι' αυτό θα καταψηφίσουμε.  
 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορούμε να ... Δεν ξέρω αν τελείωσαν οι συνάδελφοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Κανάκη, σίγουρα μπορείτε βεβαίως και εσείς είστε και... Εντάξει, στο 
συγκεκριμένο θέμα έχετε και ειδικότερη εμπειρία οπότε με χαρά να σας ακούσουμε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μπορώ να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Και λέγοντας ότι έχω 28 χρόνια βαρέα και ανθυγιεινά στο δρόμο. Δεν 
φανταζόμουν ποτέ ότι θα γινόταν το πεδίο της συγκρότησης της εθελοντικής δράσης του Δήμου έτσι 
σημείο πολιτικής αντιπαράθεσης. Πολύ σύντομα σχόλια. 
 Το πρώτο είναι, έτσι, για την ιστορία, ο εθελοντισμός και η κοινωνία των πολιτών είναι παιδί 
του φιλελευθερισμού, όσο και αν δεν μας αρέσει εμάς που δεν είμαστε φιελελεύθεροι αυτή είναι η 
πραγματικότητα.  
 Το δεύτερο είναι, υπάρχει εδώ μια πολύ μεγάλη παρανόηση. Η πολιτεία και οι φορείς της, είτε 
είναι το κράτος είτε είναι ο δήμος, (πρόβλημα σύνδεσης) ...... μόνον τις εθελοντικές δράσεις. Το 
προσδιορίζει... τις ανάγκες. Είναι τελείως διαφορετικό. Βάζει τους κανόνες. ... ο Δήμος στα όριά του, 
το κράτος αντίστοιχα και πάει λέγοντας, δεν είναι ένα ξέφραγο αμπέλι όπου ο καθένας μπορεί να 
κάνει ό,τι του κατέβει και ό,τι θέλουν τα επιμέρους συμφέροντά του. Κι επειδή ειπώθηκε και μια 
αριστερίστικη αντίληψη περί νεοφιλελευθερισμού, σας λέω για την ιστορία το παράδειγμα της ... ότι 
οι διάφορες οργανώσεις έμειναν στην ιστορία ως η φιλάνθρωπη αποικιοκρατία, επέμεναν ως ειδικοί 
τάχα μου να ορίσουν επί του κράτους τι ακριβώς θα κάνουν. Αυτό σήμερα άκουσα από κάποιους να 
λένε ότι πρέπει να γίνεται και στο Δήμο. Πρέπει να έρχονται ορισμένοι άριστοι και σπουδαίοι, οι οποίοι 
το ξέρουν, οργανώνουν μόνοι τους, ο Δήμος -εδώ ήταν το κλειδί-, να χρηματοδοτεί τις δράσεις τους, 
δηλαδή να τους χρηματοδοτεί, αλλά να μην έχει καμία απαίτηση. Ούτε να οριοθετεί τις ανάγκες. 
 Εδώ, και μάλιστα ειπώθηκε, έτσι, και πολύ... και εμένα με ενόχλησε γιατί δήλωσα εθελοντής 
της πόλης, άμισθοι δημόσιοι υπάλληλοι, έτσι; Είναι το λιγότερο προσβλητικό. 
 Τώρα, συγκεκριμένα, να γίνω πιο συγκεκριμένος και πολύ πολύ γρήγορα. Ο Δήμος οργανώνει 
συγκεκριμένες ανάγκες. Λείπει μια λέξη. Η λέξη "κοινωνία". Η κοινωνία έρχεται να βοηθήσει στο 
βαθμό που μπορεί εκεί που υπάρχουν τρύπες. Βεβαίως μία αντίληψη λέει το αφήνουμε γιατί είναι 
κρατική ανάγκη. Κατ' αυτή τη λογική για παράδειγμα, μέχρι να έρθει στη χώρα μετά από 200 χρόνια ο 
σοσιαλισμός, στους Γιατρούς του Κόσμου έπρεπε να αφήσουμε περί τους 300.000 ανθρώπους που 
έχουμε δει στα 10 χρόνια της κρίσης, να πεθάνουν χωρίς φάρμακα γιατί ήταν κρατική ευθύνη οι 
γιατροί. Ερχεται λοιπόν να καλύψει κενά και έρχεται να συνεργαστεί.  Και έρχεται όχι να 
χρηματοδοτηθεί, ξαναλέω όχι να χρηματοδοτηθεί αλλά να βοηθήσει. 
 Αν δεν μπορεί κανένας να καταλάβει αυτή τη διαφορά, συγγνώμη αλλά μάλλον δεν 
καταλαβαίνει τι ακριβώς κάνουν οι εθελοντές.  
 Τώρα, έρχομαι επί του συγκεκριμένου και σταματώ και συγχωρέστε με για την ένταση. Πού 
ήταν η διαφορά μας με τον κ. Ζήκα και γιατί εγώ επιμένω ότι καλώς οι δύο Αντιδήμαρχοι το 
δεχθήκανε και έγινε έτσι. Ο κ. Ζήκας κλείνοντας λίγο το μάτι στους εργάτες του Δήμου, έκανε τον 
εξής διαχωρισμό. Λέει, λοιπόν, ότι για παράδειγμα, δεν μπορεί κάποιος αν θέλει να μαζευτούν 10 
γονείς να βάψουν το σχολείο γιατί αυτή είναι δουλειά των εργατών, δεν μπορούν να βοηθήσουν να 
μαζευτούν τα σκουπίδια σε ένα πάρκο, γιατί έγινε μια πρωτοβουλία, γιατί είναι δουλειά των εργατών. 
Δηλαδή, δεν .... απολύτως τίποτα, να έχουμε εθελοντές για παράδειγμα γιατρούς, να έχουμε 
εθελοντές στις κοινωνικές υπηρεσίες, να έχουμε εθελοντές επιστήμονες. Το πρόβλημα είναι λοιπόν 
εκεί ότι μην πειράξουμε, γιατί λες πειράζετε κιόλας, τις βασικές δράσεις της πόλης καθαριότητας και 
διαφόρων άλλων υποδομών, αφαιρώντας, ουσιαστικά προσβάλλοντας εκτός των άλλων, τη μόνη 
συγκροτημένη εθελοντική ομάδα που έχουμε στην πόλη που έχει προσφέρει τα μάλα, πάρα πολύ, 
που είναι η ΔΑΠΑΧΟ. Πόσες φορές έχουμε χρησιμοποιήσει τη ΔΑΠΑΧΟ στο Δήμο για διάφορα 
πράγματα; Την έχουμε χρησιμοποιήσει εντός παρένθεσης. Οι άνθρωποι μόνοι τους  
προθυμοποιήθηκαν.  
 Αρα, επίσης προσβάλλει όσους εργάζονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και δεν είναι απαραίτητα 
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σε βάσεις υποδομής, δηλαδή εργάτες καθαριότητας, ηλεκτρολόγοι κ.λπ.. Δηλαδή όσοι δουλεύουν σε 
κοινωνικές υπηρεσίες δεν τρέχει απολύτως να έχουν εθελοντές; Κάνουν λοιπόν ένα διαχωρισμό ο 
οποίος είναι επικίνδυνος.  
 Υπάρχει ένα πρόβλημα πάντα και το οποίο όμως, μπορεί κανένας να το λύσει ως εξής: το 
πρόβλημα ποιο είναι; Η πιθανότητα μαύρης εργασίας το ένα και το δεύτερο είναι να χρησιμοποιεί ο 
Δήμος ή όλοι όσοι συμμετέχουν σ' αυτές τις επιτροπές, τους ανθρώπους που ψάχνουν να βρουν μια 
δουλειά ως ένα απλήρωτο προσωπικό ή πουλώντας τους ελπίδες. Αλλά υπάρχουν οι δικλείδες αυτό να 
μην γίνει.  
 Τέλος, θέλω να τελειώσω λέγοντας ότι, κοιτάξτε, επειδή άκουσα τώρα ... το κράτος δεν είναι 
ΜΚΟ, δεν είναι... Μακάρι να ήταν ΜΚΟ, γιατί πολλά πράγματα θα ήταν πολύ διαφορετικά. Κι ένα 
τελευταίο, επειδή ειπώθηκε και για δημοκρατική εκπροσώπηση κι ολα αυτά. Λοιπόν, να πω το εξής: οι 
εθελοντικές οργανώσεις από τη φύση τους δεν είναι δημοκρατικά διαρθρωμένες, για έναν πολύ απλό 
λόγο. Γιατί μαζευόμαστε πέντε από εμάς, κάνουμε μια δράση στην οποία όμως δεν λογοδοτούμε σε 
κανέναν άλλο παρά μόνον στον εαυτό μας. Αυτό δεν μας κάνει να είμαστε πιο δημοκρατικοί από μία 
πολιτεία ή από έναν δήμο ο οποίος έχει εκλογές, έχει αιρετούς εκπροσώπους, έχει δημοτικό 
συμβούλιο. Και τελειώνω, επειδή ακούω πολλές θεωρίες και, συγχωρέστε με, δεν το λέω, δεν θέλω να 
ακουστεί προσβλητικά, αλλά από ανθρώπους που δεν νομίζω ότι έχουν πολύ μεγάλη σχέση με το 
εθελοντικό κίνημα. Ας το δούμε να γίνεται. Ας δουμε δηλαδή και ας δώσουμε τη δυνατότητα που 
θέλουν να προσφέρουν στην πόλη τους και να ενεργοποιηθούν και να διασυνδέσουν αν θέλετε την 
πόλη και την κοινωνία, τον κοινωνικό ιστό με το Δήμο που αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε αυτό, δεν 
έχουμε για παράδειγμα στο κοινωνικό παντοπωλείο καμία σχέση της υπόλοιπης πόλης με τους 
εργαζόμενους, οι οποίοι, τέλος πάντων, είναι μια άλλη ιστορία αυτό το πράγμα. Δεν έχουμε τέτοιο 
πράγμα. Δεν έχουμε για παράδειγμα σε διάφορες υπηρεσίες, δεν έχουμε επωφεληθεί απο ανθρώπους 
με ιδιαίτερες ικανότητες οι οποίοι θέλουν, βρε αδελφέ, να βοηθήσουν την τοπική τους κοινωνία.  
 Ας το δούμε να γίνεται και όπου υπάρχουν προβλήματα προφανώς θα είναι εκεί, εδώ θα είναι 
και το Δημοτικό Συμβούλιο να τα καταγγείλει. Τι πιστεύετε εσείς δηλαδή, οτι θα βάλει κανένας 
κάποιον να μαζεύει  σκουπίδια και να υποκαθιστά έτσι τους εργαζόμενους και δεν θα το πάρει 
χαμπάρι κανένας στην πόλη να το καταγγείλει; Δεν θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο; Ας το δούμε, 
λοιπόν, να γίνεται, ας ξεκινήσουμε να το κάνουμε και μετά εάν υπάρχουν, που μπορεί να υπάρχουν 
προβλήματα, δυσκολίες, ας τις δούμε και ας αναιρέσουμε. Αλλά να ξεκινάμε χαρακτηρίζοντας όσους 
θέλουν να βοηθήσουν, υποτιμώντας τους ως άμισθους υπαλλήλους, άλλους ως μαύρη εργασία, 
άλλους ότι υποκρύπτονται συμφέροντα, ε, σαν πολύ δεν πάει;  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Κανάκη, για την τοποθέτησή σας.  
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τίγκα, αν και δεν ζητήσατε πρωτολογία, σας δίνω το λόγο. Παρακαλώ, παρακαλώ.  
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, ήθελα να επισημάνω ότι ο κανονισμός που συντάχθηκε είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα, 
διότι ο εθελοντισμός είναι ένα μεγάλο κεφάλαιο στην καθημερινότητα των πάσης φύσεως φορέων, 
άρα και του Δήμου, και θα δώσει μεγάλη ανακούφιση στα του Δήμου. 
 Ηθελα να επισημάνω όμως δύο πράγματα, αφού πρώτα σας πω ότι ο εθελοντισμός έχει 
περάσει από πολλά λούκια, από πολλές δυσκολίες, από πολλές ανάστροφες κινήσεις και τώρα 
ευτυχώς, ίσως και λόγω των γεγονότων της χρονιάς που διανύουμε, έρχεται και το ίδιο το κράτος και 
κατευθύνει προς τον εθελοντισμό. 
 Ηθελα λοιπόν να επισημάνω δύο πράγματα: το ένα είναι ότι ο εθελοντής έρχεται και με 
επαγγελματικό πάθος και αγάπη γι' αυτό που ξέρει και θέλει να προσφέρει, έρχεται να προσφέρει 
χωρίς να πληρώνεται. Και το δεύτερο, ο εθελοντής έρχεται για να συνδράμει ένα προκατασκευσμένο 
πρότζεκτ, ένα πρόγραμμα του Δήμου, που θέλει να κάνει μια συγκεκριμένη δράση και έρχεται με τις 
γνώσεις του και την πολή καλή του διάθεση να την υποστηρίξει. Αρα, λοιπόν, δεν έρχεται ο 
εθελοντής να επιβάλλει στον Δήμο αυτά που αυτός θέλει, αλλά έρχεται να βοηθήσει με τις γνώσεις 
του αυτά που ο Δήμος έχει σχεδιάσει.  
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 Νομίζω λοιπόν ότι είναι ένα πολύ σημαντικό βήμα και βεβαίως εμείς θα το ψηφίσουμε.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ο κ. Ζήκας θα πάρει βεβαίως δευτερολογία, έχει ζητήσει. κα Σιώτου, 
θέλετε κι εσείς δευτερολογία; 'Η μετά τον κ. Ζήκα θα πάω - κ. Ρεμούνδο, θέλετε δευτερολογία;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Βέβαια, κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προχωράω με τον κ. Ζήκα, τον κ. Ρεμούνδο και κλείνει το θέμα με ψηφοφορία. 
 κ. Ζήκα, έχετε το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, ο κ. Κανάκης διέστρεψε αυτά που είπα στη συζήτηση που είχαμε στην ομάδα 
εργασίας. Εγώ δεν είπα να μην πάει μια παρέα να βάψει ένα σχολείο που θελει να το βάψει. 
Αντιθέτως, του είπα αν θέλεις εσύ κ. Κανάκη με την παρέα σου να βάψεις το σχολείο, πηγαίντε. Η 
ένστασή μου είναι στο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνεται οργανωμένα σαν κομμάτι του 
οργανογράμματος του Δήμου. Είναι άλλο πράγμα μία πρωτοβουλία κάποιων ανθρώπων που κάνουν 
περιστασιακά μια δράση και άλλο να οργανώνεται συστηματικά τέτοιου είδους πρόγραμμα δράσεων, 
γιατί εδώ μιλάμε για οργανωμένο πρόγραμμα δράσεων πλέον. Και επειδή την άλλη φορά πάλι ο κ. 
Κανάκης είπε ότι τον θεωρώ δεξιό, βεβαίως και τον θεωρώ δεξιό και πιο δεξιό από τους δεξιούς, γιατί 
το πλαίσιο το ευρωπαϊκό το οποίο έχει ως αναφορά και πλαίσιο, δεν έχει ψηφιστεί από αριστερούς, 
'έχει ψηφιστεί από δεξιούς.  
 Σ' αυτό το πλαίσιο λοιπόν αναφέρεται ξεκάθαρα ότι δεν πρέπει να υποκαθίστανται οι 
δημοτικές υπηρεσίες από τους εθελοντές, γιατί δεν διαχωρίζονται σε επικουρικές και κύριες εργασίες 
οι δημοτικές υπηρεσίες. Αν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός να μου τον δείξει όποιος νομίζει ότι υπάρχει.  
 Οταν λοιπόν ένα τέτοιο πλαίσιο που είναι ψηφισμένο από το, γιατί είναι το ψήφισμα του 
ευρωπαϊκού κοινοβουλίου και μάλιστα υπάρχει και έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το οποίο 
γνωμοδοτεί ότι δεν μπορεί να γίνεται αυτό, δεν είναι απλώς προσωπική μου άποψη. Είναι ξεκάθαρο 
ότι αυτά όλα έχουν προκύψει μέσα απο ουσιαστική μελέτη του όλου πλαισίου και της όλης 
θεματολογίας. Το ότι υπάρχουν εξτρά ανάγκες σε κρατικό επίπεδο πλέον, γιατί η δασοπροστασία 
είναι, η φύλαξη των δασών δεν είναι υποχρέωση των δήμων. Είναι υποχρέωση του κράτους. Η 
παροχή υγειονομικής περίθαλψης είναι υποχρέωση του κράτους. Η καθαριότητα των οδών όμως είναι 
υποχρέωση του Δήμου. Το ότι υπάρχουν ανεπάρκειες σε κρατικό επίπεδο, προφανώς και υπάρχουν 
και δυστυχώς τα καλύπτουν οι εθελοντές σε μία σειρά πράγματα όπου υπάρχει επείγουσα ανάγκη και 
υπάρχει ανάγκη για ανθρωπιστική βοήθεια. Δεν είναι όμως ο καθαρισμός του δρόμου ή του πάρκου 
ανθρωπιστική βοήθεια. Εκεί πλέον γίνεται κατάχρηση. Εκεί πλέον τα κοινά που υπάρχουν σε 
στελέχωση των υπηρεσιών επιχειρείται να καλυφθούν με αυτό τον τρόπο. 
 Αυτό είναι το σοβαρό ζήτημα το οποίο ουσιαστικά, γι' αυτό έλεγα και το double thinking πριν, 
προωθείται μέσα από αυτό τον κανονισμό. Ενώ από τη μια μεριά αναγνωρίζει ότι δεν μπορεί να 
υποκαθίστανται οι δημοτικές υπηρεσίες από τους εθελοντές, ταυτόχρονα προωθεί την υποκατάσταση. 
Δεν είναι επικουρική δράση η καθαριότητα του δρόμου, ούτε η συντήρηση οποιασδήποτε υποδομής 
του Δήμου είναι επικουρική δράση. Είναι βασική υποχρέωση, είναι βασική εργασία των δημοτικών 
υπηρεσιών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Ζήκα; Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καταρχήν, αυτό που θέλει ο Δήμαρχος να εφαρμόσει και στον Δήμο μας και γενικά 
που πιο έντονα προωθείται από  ό,τι φαίνεται τα τελευταία χρόνια και στην Ελλάδα το λεγόμενο 
κίνημα του εθελοντισμού, το έχουμε δει και στην Αμερική και στην Ευρώπη. Το έχουμε δει σε 
σημαντικούς χώρους. Και εδώ αν θέλετε αλλά δεν έχει περάσει. Παράδειγμα στα σχολεία, στην 
παιδεία. Μα δεν ζήσαμε μία περίοδο που εθελοντικά ζητάγανε από τους γονείς να πληρώσουν το 
πετρέλαιο, τη θέρμανση, τις κουρτίνες, να βάψουν το σχολείο, να... να... να...; Και κάποια στιγμή 
καταλάβανε οι γονείς και σε όλη την Ελλαδα, κάποια στιγμή καταλάβανε οι γονείς ότι είναι άλλο 
πράγμα να λέμε εμείς θα κάνουμε ένα happening με τα παιδιά μας, να φτιάξουμε και δυο γκράφιτι, 
άντε και μια φορά να βοηθήσουμε κάπου και όχι αυτό να πάει σχοινί κορδόνι. Γιατί αυτό γινόταν. Και 
τώρα θέλει να επανέλθει από άλλο δρόμο. 
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 Δεύτερον, νοσοκομεία, υγεία λέει, πρόνοια, περίθαλψη και εθελοντές. Δηλαδή τώρα θα 
τρελαθούμε. Στον 21ο αιώνα μας γυρνάνε για όλες και τις κοινωνικές υπηρεσίες και τα στοιχειώδη 
που πρέπει να υπάρχουν και ότι ο άνεργος πρέπει να μπορεί να φάει, να έχει το ρεύμα του, να έχει το 
νερό του, ο παππούς με τα 400 ευρώ πρέπει να μπορεί να ζήσει, να του εξασφαλίζεται απο την 
κοινωνία, θα γυρίσουμε στον εθελοντισμό του να ζει αυτός εθελοντικά από την καλή όρεξη του κάθε 
Δήμου ή του κάθε γείτονα. Και δεν είναι κακό, ούτε κακίζουμε και εμείς παίρνουμε πρωτοβουλίες και 
σωματεία και προσωπικά και συλλογικά να βοηθήσουμε τις μέρες των γιορτών ή σε αιμοδοσίες, αλλά 
είναι άλλο αυτό να το κάνεις κυρίαρχη πολιτική που να την περνάς στον κόσμο που διαμορφώνει και 
συνείδηση.  
 Τελειώνω γιατί το θέμα είναι μεγάλο, προφανώς είναι θέμα αρχών και διαφωνούμε με τις 
παρατάξεις κατά κάποιο τρόπο, ας το πω έτσι, και σε πολιτικό επίπεδο, που στηρίζουν αυτό το 
φιλάνθρωπο και, πώς να το πω, και εθελοντικό, της εθελοντικότητας σύστημα του καπιταλισμού, την 
παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Δημοκρατίας κατά βάση. Τώρα για τους άλλους εννοείται. 
Δηλαδή, ποιον εθελοντισμό να μας μιλήσετε, κύριοι; Το σύστημα του κέρδους, της ατομικότητας και 
του ο σώζων εαυτόν σωθήτω; Για ποιο εθελοντισμό θα μας μιλήσετε; Και να μας πει ο κ. Κανάκης για 
το σοσιαλισμό που θα έρθει, που στηρίζεται κατά βάση σ' αυτό; Εθελοντικά ο καθένας προσφέρει όλα 
του όσο μπορεί και παίρνει ό,τι μπορεί να δώσει η κοινωνία σύμφωνα με τις ανάγκες του; Τι να μας 
πει;  
 Λοιπόν, δεν τελειώνει αυτή η συζήτηση, μία κουβέντα θέλω να πω. Εμείς όχι μόνο, και ειδικά 
αυτή την περίοδο που διανύουμε, που εκατοντάδες χιλιάδες πια έχουν πάει στα 534 ευρώ με τις 
συμβάσεις και τις απολύσεις και τις αναστολές εργασίας κ.λπ., και τους μικροεπαγγελματίες, αλλά και 
το επόμενο διάστημα διεκδικούμε τα βασικά, στοιχειώδη αγαθά αξιοπρεπούς διαβίωσης για τον 
καθένα να υπάρχουν για όλους. Κι εδώ υπάρχουν πολιτικές κι αυτές οι πολιτικές... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τελειώνω, μια κουβέντα. Κι αυτές οι πολιτικές επιλέγουν τον, εντός εισαγωγικών, 
εθελοντισμό. Δεν προσλαμβάνουν στο Δημόσιο, δεν προσλαμβάνουν στην Πυροσβεστική, δεν 
προσλαμβάνουν στην Υγεία, δεν προσλαμβάνουν στην καθαριότητα, δεν προσλαμβάνουν στους 
Δήμους, παντού εθελοντικά. 
 Ευχαριστούμε πολύ. Εμείς δεν θα δουλεύουμε εθελοντικά, να το πω έτσι, για να καλύπτουμε 
τις ευθύνες όλες αυτές και τις πολιτικές να κονομάνε οι ίδιοι. Θα δώσουμε τη βοήθειά μας και την 
απαιτούμε και απο το κράτος συγκροτημένα να τη δώσει σε όσους δεν αντέχουν κι έχουν φτάσει στο 
αμήν και σε όσα πράγματα χρειάζεται για να βελτιώσουμε τη ζωή μας. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Ψηφοφορία. Ποιοι διαφοροποιούνται;  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά, Πρόεδρε. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κατά, κ. Πρόεδρε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά Σιώτου Χαμηλοθώρη.  
ΖΗΚΑΣ: Κατά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχουμε τέσσερα (4) κατά, ο κ. Ζήκας, η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. 
Ρεμούνδος. Ψηφίζει κάποιος λευκό; Οχι.  
 Το θέμα 8ο εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία.  
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 iv. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 44/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 
τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων Π έμπροσθεν του κοινόχρηστου πρασίνου 
και της παιδικής χαράς στην οδό Αρτέμιδος στην Κοινότητα Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, νομίζω είναι ένα τελείως τυπικό θέμα. Είναι αναγκαιότητα στο συγκεκριμένο 
κομμάτι.  
 Να πάω κατευθείαν σε κάποια ψηφοφορία; Θέλει κάποιος ερώτηση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να κάνω μια μικρή τοποθέτηση. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κι εμείς. Εμείς είμαστε κατά για το θέμα το 9ο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ο κ.  Τούτουζας δήλωσε την ψήφο του συνδυασμού του.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Και να αιτιολογήσω και λίγο, να μιλήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο και μετά η κα Χαμηλοθώρη. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχει πάει και στην Κοινότητα Χολαργού και είπαμε, είναι, συγγνώμη, το θέμα 
Αρτέμιδος. Είμαστε κατά για το θέμα, έχει μιλήσει και η κα Λάζαρη στο συμβούλιο της Κοινότητας 
Χολαργού, νομίζουμε ότι ο δρόμος είναι μεγάλος, δεν χρειάζεται, θα είχε προβλέψει ήδη η Τεχνική 
Υπηρεσία, έχει κάνει ένα αίτημα μία δημότισσα, δεν συμφωνούμε με το αίτημα, θεωρούμε ότι ο 
δρόμος είναι αρκετά μεγάλος και δεν χρειάζονται τα κιγκλιδώματα, οπότε είμαστε κατά.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, να κάνω μια διευκρίνιση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα. 
ΤΡΑΚΑΣ: Πέρα απ' αυτό που είπε ο κ. Τούτουζας, που και η Τεχνική Υπηρεσία κατά την επίσκεψη 
δεν βρήκε σταθμευμένα οχήματα πάνω στο πεζοδρόμιο, αλλά έχει παρατηρηθεί πολλές φορές εκεί να 
σταθμεύουν οχήματα πάνω στο πεζοδρόμιο, να δυσκολεύουν τη διέλευση, γιατί αν έχετε δει είναι ένα 
πολύ μικρό πεζοδρόμιο αυτό, να δυσκολεύουν τη διέλευση των πεζών και ιδιαίτερα των παιδιών που 
πηγαίνουν στην παιδική χαρά και στο χώρο πρασίνου που βρίσκεται εκεί. Αυτό προς διευκρίνιση. 
Νομίζω ότι δίδει μια ασφάλεια μεγαλύτερη ιδιαίτερα για τα παιδιά που χρησιμοποιούν αυτό το χώρο.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακριβώς πάνω σ' αυτά που είπε ο Αντιδήμαρχος, δηλαδή αν πραγματικά είναι ένα 
μικρό πεζοδρόμιο θα βάλουμε και Π; Παρ' όλα αυτά, εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι ένα μικρό 
πεζοδρόμιο, είναι ένα πεζοδρόμιο όμως το οποίο έχει κι αυτό δέντρα και το οποίο δεν είναι εύκολο, 
δεν είναι εύκολη η βαδισιμότητά του. Π δεν βάζουμε μετά από αίτημα ενός δημότη και ειδικά όταν 
αφορά σε κοινόχρηστο χώρο. Να ζητηθεί ένα αίτημα για Π στο προσωπικό του, δηλαδή στο 
πεζοδρόμιο που είναι ακριβώς μπροστά από την οικία του, να μπει σε συζήτηση. Αλλά ειδικά σε 
κοινόχρηστο χώρο η γνώμη μας είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια στρατηγική, ένας σχεδιασμός από 
το Δήμο. Δηλαδή θέλουμε να βάζουμε Π εκεί που έρχονται παιδιά; Να το κάνουμε. Βάζουμε ούτως ή 
άλλως στα σχολεία. Αλλά ξαφνικά επειδή ένας δημότης δεν μπορεί απλά να βγει από το πάρκινγκ, 
όπου συνομίλησα με περίοικους και δεν παρκάρουν σ' αυτό το πεζοδρόμιο που περιγράφει, όπως 
άλλωστε πιστοποιεί και η Υπηρεσία και είναι ένας δρόμος ο οποίος είναι αρκετά φαρδύς και είναι ένας 
δρόμος ο οποίος ας πούμε δεν έχει και ιδιαίτερο πρόβλημα στο πάρκινγκ ακριβώς επειδή το 
τετράγωνο το ένα δεν κατοικείται. Δεν αντιλαμβάνομαι γιατί πρέπει να μπουν Π εκεί τα οποία είναι 
μάλιστα και πάρα πολύ άσχημα. 
 Επίσης, θέλω να πω ότι τα Π που είχαμε πάρει απόφαση στην πλατεία Παπαφλέσσα να μπουν 
και νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ήταν και εισήγηση της Τροχαίας, που πράγματι εκεί υπάρχει ένας 
πάρα πολύ βασικός και σημαντικός λόγος να μπουν, διότι χρησιμοποιείται πάρκινγκ το πεζοδρόμιο, 
κανονικότατο πάρκινγκ. Εκεί μετά από τόσο καιρό που έχουμε πάρει την απόφαση γιατί δεν έχει πάει 
η Τεχνική Υπηρεσία να τα βάλει;  
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 Ευχαριστώ. Είμαστε κατά.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Αντιδήμαρχος έχει το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Καταρχήν να διευκρινίσω ότι τα Π μπαίνουν στο ρείθρο, στο κράσπεδο μπροστά, οπότε δεν 
μπαίνουν στη μέση του πεζοδρομίου για να εμποδίζουν τη διέλευση. Και δεύτερον, όταν πρέπει να 
αποτρέψουμε το παρκάρισμα πάνω στο πεζοδρόμιο, πώς θα το αποτρέψουμε; Εχει η κα Χαμηλοθώρη 
κάποιον άλλον τρόπο να μας υποδείξει; Και όσο αφορά την πλατεία Παπαφλέσσα, όντως κα 
Χαμηλοθώρη θα πάμε εκεί, αλλά δυστυχώς ο φόρτος εργασίας και η αναγκαιότητα των προβλημάτων 
σε καθημερινή βάση μας έχει καθυστερήσει. Δύο άτομα έχουμε, κα Χαμηλοθώρη, για να κάνουμε τα 
πάντα. Σίγουρα θα μπουν κι εκεί, και στην πλατεία Παπαφλέσσα Π.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι διαφοροποιούνται;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά, Πρόεδρε, έτσι; Σιώτου, Χαμηλοθώρη, σημειώστε. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κατά και η παράταξή μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΖΗΚΑΣ: Λευκό κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό ψήφισε η κ. Ζήκας, ο κ. Ρεμούνδος. Κατά ο κ. Τούτουζας, ο κ. Αυγερινός, ο κ. 
Ανυφαντής, ο κ. Δεμέστιχας, η κα Ρετσινιά, η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη.  
 Το 9ο θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Στο συγκεκριμένο θέμα νομίζω ψηφίζει και η κα Γκούμα, 
σωστά; Για το 9. 
ΓΚΟΥΜΑ: Ναι, Πρόεδρε. Ναι, βεβαίως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, βεβαίως. Και έχει δώσει θετική ψήφο.  
 
 
 ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 45/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού (Ευτέρπης 36). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ για την εισήγηση. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, όπως έχετε δει και από την εισήγηση αφορά την οδό Ευτέρπης που είναι ίσως, πιθανόν 
να είναι ο πιο στενός δρόμος του Δήμου μας. Εκεί το επισκέφθηκα κι εγώ, είδα και από τις δύο 
πλευρές και στο 36 και απέναντι, έχει είσοδο έξοδο γκαράζ. Οταν είναι ένα αυτοκίνητο παρκαρισμένο 
ακριβώς δίπλα από την είσοδο του γκαράζ δεν μπορεί να εξέλθει κανένας και από τα δύο πάρκινγκ. 
Οπότε, νομίζω κρίνεται αναγκαίο η διαγράμμιση, η κίτρινη διαγράμμιση και η απαγόρευση 
στάθμευσης στο χώρο που καταλαμβάνει ένα αυτοκίνητο.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ναι, παρακαλώ κ. Τούτουζα. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Λοιπόν, κι εδώ θα ψηφίσουμε κατά, έχει ψηφίσει τόσο στην Επιτροπή ο κ. Δεμέστιχας, 
όσο και η κα Λάζαρη και η κα Διώτη στην Κοινότητα. Εχει ζητήσει ο συγκεκριμένος κύριος να μπουν 
κολωνάκια μπροστά, δεξιά και αριστερά, για να ξεπαρκάρει. Μιλάμε για ένα δρόμο ο οποίος είναι 
μικρός δρόμος, δεν είναι όπως είπαμε στην Αρτέμιδος που είναι πιο μεγάλος, φαρδύς ο δρόμος και 
εδώ πέρα μιλάμε για έναν δρόμο ο οποίος είναι στενός, έχει τρομερό πρόβλημα παρκαρίσματος και 
πρέπει να βάλουμε κολωνάκια δεξιά αριστερά και ευθεία. Τουλάχιστον το ευθεία νομίζω δεν 
χρειάζεται να μπει, πήγα κι εγώ και το είδα, έκανα αυτοψία για να δω πού είναι, ε, δεν νομίζω ότι 
χρειάζεται να βάλουμε τρία κολωνάκια. Καταλαβαίνω, πολλά πράγματα καταλαβαίνω, χαζός δεν είμαι, 
αλλά με ένα μέτρο όλα.  
 Είμαστε κατά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία. Διαφοροποιήσεις; Ο κ. Τούτουζας, ο κ. Αυγερινός, ο κ. Ανυφαντής, 
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ο κ. Δεμέστιχας, η κα Ρετσινιά ψηφίζουν κατά. Ο κ. Δεμέστιχας δεν είναι μέσα, είναι απών. Αρα, να 
σημειωθεί και στο προηγούμενο θέμα ότι είναι απών. Παρακαλώ κα Πετροπούλου, σημειώστε το.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, μια διευκρίνιση σ' αυτό που είπε ο κ. Τούτουζας.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, είναι ψηφοφορία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, είμαστε στην ψηφοφορία, εντάξει. Το θέμα πέρασε, το είπατε κι εσείς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, χάσατε τον ειρμό σας τώρα που σας διέκοψε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, παρακαλώ πολύ... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό, λευκό.  
ΤΡΑΚΑΣ: κα Χαμηλοθώρη, μην αγχώνεστε τόσο πολύ για τον ειρμό του Προέδρου. Απλά θέλω μία 
διευκρίνιση γιατί ο κ. Τούτουζας... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Τράκα, μπορείτε να μην μιλάτε κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, εγώ λέω ποιος θα μιλάει και ποιος δεν θα μιλάει. Οχι εσείς. Ο κ. 
Τράκας θέλει να δωσει μια διευκρίνιση στον κ. Τούτουζα, ξεχάστηκε, έπρεπε να την δώσει λίγο πιο 
πριν.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν άνοιξε το μικρόφωνό μου, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Τράκα, δεν πειράζει. Είμαστε τώρα στην ψηφοφορία, αλλά εσείς κα 
Χαμηλοθώρη, δεν μπορείτε να λέτε σε δημοτικό σύμβουλο να μην μιλάει. Σε δημοτικό σύμβουλο να 
μην ομιλεί έχει το δικαίωμα μόνο ο Πρόεδρος. Οχι εσείς.  
 Λοιπόν, είμαστε στην ψηφοφορία, έχουμε ήδη τέσσερα (4) κατά, διαφοροποιείστε εσείς, κα 
Χαμηλοθώρη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό, λευκό.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, μια διευκρίνιση, δεν την έκανα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σε μένα πάνω! Σε μένα πάνω πάλι!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, είμαστε στην ψηφοφορία τώρα, το καταλαβαίνετε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ωραία. Δεν θα τοποθετηθούν κολωνάκια. Θα γίνει κίτρινη διαγράμμιση. Αυτή τη διευκρίνιση 
ήθελα να κάνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Ο κ. Τράκας λέει θα γίνει κίτρινη διαγράμμιση. Ενδεχομένως να μην είχε 
και τη δυνατότητα και το επισημαίνει τώρα.  
 κ. Τούτουζα, βάσει του θέματος του κ. Τράκα, έχετε κάποια τροποποίηση στην ψήφο σας;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, δεν αλλάζει γιατί θέλει να βάλουν και δεξιά και αριστερά και ευθεία. Εγώ είπα στο 
ευθεία αρνούμαστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν λέει αυτό, κ. Τούτουζα. κ. Τούτουζα, δεν λέει αυτό η εισήγηση. Διαβάστε την εισήγηση 
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, την απόφαση. Μόνο κίτρινη διαγράμμιση σε όσο χώρο καταλαμβάνει 
ένα αυτοκίνητο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: κ. Τράκα, καλές γιορτές, να χαίρεστε την οικογένειά σας. Είμαι χαζός εγώ, ό,τι 
καταλαβαίνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας κρατήσουμε ένα ωραίο κλίμα, δεν υπάρχει λόγος τώρα. Ωραία, εντάξει.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εσείς τον αφήνετε, εσείς τον αφήνετε να μιλάει πάνω σε μένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούσαμε τον Αντιδήμαρχο, εντάξει. Οπως καταλαβαίνετε, κ. Τράκα, ο κ. Τούτουζας 
έχει συγκεκριμένη ψήφο. 
 Λοιπόν, τέσσερα (4) κατά απο την παράταξη του κ. Τούτουζα. Η κα Χαμηλοθώρη τι ψηφίζει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό και η κα Σιώτου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό και η κα Σιώτου. Υπάρχει κάποια άλλη διαφοροποίηση; Οχι. 
 Το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, ψηφίζει θετικά και η κα Γκούμα, η Πρόεδρος της 
Κοινότητας.  
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 ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 46/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 
κατάργηση θέσης στάθμευσης οχήματος Α.μ.Ε.Α., σε οδικό τμήμα της Κοινότητας 
Χολαργού (Περικλέους 42). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Είναι ένα τυπικό θέμα, είναι η απόφαση για την κατάργηση μιας θέσης 
στάθμευσης. Ο κάτοχος απεβίωσε, μας προσκόμισε ληξιαρχική πράξη θανάτου, οπότε καταργείται η 
θέση στάθμευσης οχήματος ΑμεΑ που είχε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ένα σχόλιο μόνο πολύ μικρό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. Τοποθέτηση, παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με αυτό που ειπώθηκε απο τον Αντιδήμαρχο και είναι προς τιμή των ανθρώπων οι οποίοι 
το είπανε, αλλά αν δεν το λέγανε; Θέλω να πω δηλαδή ότι μήπως θα έπρεπε, χωρίς να έχω μομφή σε 
κανέναν που έχει χώρο στάθμευσης ΑμεΑ, μήπως θα έπρεπε κατά διαστήματα να υπάρχει ένας 
έλεγχος ότι όντως συνεχίζουν να είναι εκεί; Οτι όντως συνεχίζουν να...; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από το Ληξιαρχείο μάλλον εννοείτε, ε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μάλλον νομίζω από τις υπηρεσίες οι οποίες έχουν και την εικόνα του ποιες θέσεις έχουν 
δοθεί. Γιατί λέμε ότι κάποιος ήρθε μόνος του και είπε, παιδιά, δεν το χρειαζόμαστε. Αν δεν το έκανε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κανάκη, το κάνει η Δημοτική Αστυνομία. Τουλάχιστον μια φορά το χρόνο περνάει 
από όλους τους χώρους και ελέγχει πάλι εάν ισχύουν τα δικαιολογητικά που έχουμε παραχωρήσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, Δήμαρχε. Αρα, υπάρχει μηχανισμός επαλήθευσης.  
ΤΡΑΚΑΣ: Και η Τεχνική Υπηρεσία, κ. Πρόεδρε, κάνει έλεγχο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ κ. Τράκα.  
 Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα. Ψηφίζει και η κα Γκούμα, η Πρόεδρος της Κοινότητας.  
 
 
 ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 47/2020 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
παραχώρηση υπαίθριου χώρου εγγύς του Ο.Τ. 470 της Κοινότητας Παπάγου, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος της 13ης Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων "ΙΕΡΟΣ ΛΟΧΟΣ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, όπως έχετε διαβάσει και από την εισήγηση αφορά το Στρατόπεδο Φακίνου και εντός 
του στρατοπέδου το στρατόπεδο Χριστόδουλου Τσιγάντε. Μας κάνανε, το στρατόπεδο αναβαθμίζεται 
με την έλευση νέων υπηρεσιών, γίνεται Νατοϊκό στρατόπεδο και για τον καλύτερο έλεγχο της πύλης 
που δημιουργείται από την προέκταση της Σωρανού Εφεσίου θέλουν έμπροσθεν της πύλης του 
στρατοπέδου να δημιουργηθεί μια ζώνη ασφαλείας, η οποία θα αποτελείται από περίφραξη και δεν θα 
είναι σταθερή, θα είναι αποσπώμενη. Δηλαδή θα μπαίνει και θα βγαίνει ανά πάσα στιγμή.  
 Ο χώρος που είχε παραχωρηθεί απο την Κοινότητα ήταν 651 τ.μ., κατόπιν επικοινωνίας με το 
διοικητή του στρατοπέδου και επιτόπια αυτοψία είδαμε ότι ο χώρος που μπορεί να τους 
εξυπηρετήσει, για να δημιουργήσουν αυτή τη ζώνη ασφαλείας είναι μικρότερος, είναι 456 τ.μ.. Αυτό 
έχει, όποιος έχει πάει στο χώρο, στο δρόμο της Σωρανού Εφεσίου που είναι από κάτω από το ΔΟΠΑΠ, 
θα δείτε ότι κάποια στιγμή ο δρόμος σταματάει σε μία μπάρα και στρίβει δεξιά. Αυτή η μπάρα κοινώς, 
θα πάει ακόμα πιο πίσω, εκεί που θα δημιουργηθεί αυτός ο χώρος τής ζώνης ασφαλείας, θα αφήνει 
ακόμα μεγαλύτερο χώρο διέλευσης πεζών ακόμα και οχημάτων. Ο δρόμος καταλήγει σε αδιέξοδο 
βέβαια, δεν οδηγεί πουθενά και νομίζω ότι με αυτό τον τρόπο και την αναβάθμιση του στρατοπέδου 
αποφεύγεται η όλη αυτή η φημολογία που έχει διαρρεύσει για έλευση προσφύγων. 
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 Αυτό, κ. Πρόεδρε, δεν έχω να προσθέσω κάτι άλλο. Αν υπάρχουν κάποις ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε ερωτήσεις;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ερώτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μου κάνει εντύπωση πώς έγινε αυτός ο σχεδιασμός χωρίς να έχει στον υπάρχοντα 
χώρο που έχουν εξασφαλίσει όλα αυτά και ζητάει παραχώρηση τμήματος του Δήμου. Η μία ερώτηση 
είναι αυτή. Δεύτερη ερώτηση και νομίζω τώρα η πιο σοβαρή. Εσείς θεωρείτε ότι μες στους οικιστικούς 
ιστούς πρέπει να συνεχιστεί αυτή κατάσταση επέκτασης και εγκατάστασης και όχι απομάκρυνσης των 
στρατοπέδων; Εμείς έχουμε πάγιο αίτημα σε όλη τη χώρα να βγουν έξω από τους οικιστικούς ιστούς 
με ένα πρόγραμμα. Τι θέση έχετε επ' αυτού; Και τρίτον, είπατε τμήμα Νατοϊκού Στρατοπέδου. 
Δηλαδή, δεν μας φτάνανε όλα θα γίνουμε στόχος τώρα κι όλων των αντιπαραθέσεων; Για μας είναι 
πολύ σοβαρό και θα το κοιτάξουμε, έτσι κι αλλιώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, μόνο γιατί δεν κατάλαβα εγώ. Τι είπατε, ποιανού είναι αίτημα να φύγουν 
τα στρατόπεδα έξω από τον οικιστικό ιστό;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς λέω σαν Λαϊκή Συσπείρωση σε όλη την... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εσείς δικό σας. Ναι, εντάξει, γιατί νόμιζα ότι ήταν αίτημα, το είπατε γενικότερο, γι' 
αυτό. Οκέι.  
ΖΗΚΑΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ζήκα έχετε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Πριν αποφασίσει το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας για την εγκατάσταση του στρατοπέδου έχει 
ερωτηθεί ο Δήμος ή όχι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχουμε τις δύο ερωτήσεις, μάλλον έχουμε τρεις από τον κ. Ρεμούνδο και μία 
από τον κ. Ζήκα.  
 Θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υποθέτω ο κ. Ζήκας ρωτάει για το καινούριο στρατόπεδο που θέλουν να 
δημιουργήσουν. Οχι, δεν ρωτήθηκε ο Δήμος ποτέ.  
 κ. Ρεμούνδο, είναι σε εκτός σχεδίου περιοχή το στρατόπεδο και είναι, δεν ξέρω αν υπήρχε 
πρώτα το στρατόπεδο και μετά άρχισε να χτίζεται ο Παπάγος. Δηλαδή, ειλικρινά, εγώ ήμουν αρκετά 
μικρός δεν το θυμάμαι να σας πω. Αν το ξέρει κάποιος άλλος πιο παλιός να μας το πει, αλλά υποθέτω 
ότι πρώτα θα υπήρχε στη συγκεκριμένη περιοχή το στρατόπεδο και σιγά σιγά θα ξεκίνησε να κτίζεται 
ο Παπάγος. Πάντως, μιλάμε για μια περιοχή που είναι καθαρά εκτός σχεδίου. Βεβαίως... 
ΡΙΖΟΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρίζο, μόλις τελειώσει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως σε μας, το έχουμε συζητήσει και το αναφέρουμε ότι εμείς θέλουμε να φύγει το 
στρατόπεδο και να παραχωρηθούν στο Δήμο η έκταση για χρήση, είναι κάτι όμως το οποίο δεν το 
δέχεται ούτε το Υπουργείο Εθνικής Αμύνης, προφανώς ούτε η κυβέρνηση, πλέον εκεί πέρα έχει πολύ 
κρίσιμες μονάδες, έχουν δημιουργηθεί κρίσιμες μονάδες που προσφέρουν μια τεράστια βοήθεια στο 
ΓΕΕΘΑ και στο ΥΠΕΘΑ, οπότε νομίζω το να γίνει μια αναβάθμιση του στρατοπέδου και να γίνει ακόμα 
πιο καλό στρατόπεδο πρώτα απ' όλα νομίζω ότι σταματάει και όλη η κουβέντα αυτή η οποία, πάλι 
είδα ένα δημοσίευμα σήμερα που λέει οτι πάλι μεταφέρουμε πρόσφυγες, αυτά τα οποία λεγόντουσαν 
όλο αυτό το διάστημα, τα οποία και η πολιτική και η στρατιωτική ηγεσία του Υπουργείου μας το 
έχουν απορρίψει, μας έχουν ξεκαθαρίσει σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται ποτέ στην περιοχή να 
υπάρξει στρατόπεδο για πρόσφυγες. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος πολύ σωστά είπε, αυτά τα στρατόπεδα έχουν ιδρυθεί προ της ιδρύσεως 
του οικισμού του Παπάγου και ο λόγος που είναι ο συγκεκριμένος οικισμός ήταν η γειτνίαση με το 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης και τα στρατόπεδα. Οπότε, έχει απόλυτο δίκιο, δεν έχουν μεταγενέστερα.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταν τελειώσω, κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, ναι, απλά επισημαίνω ότι θα ήθελα να πάρω το λόγο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεδομένου ότι ιστορικά αυτά τα πράγματα προϋπήρχαν, ε, νομίζω ότι είναι ακριβώς 
αυτό που είπε και ο Δήμαρχος. Εντάξει, εμείς μπορεί να θέλουμε κάτι, αλλά δεν είναι και στη 
διακριτική ευχέρεια τη δική μας. Και σε κάθε περίπτωση θέλω να πω ότι ως δημότης σε κάποια 
θέματα υπερέχει και η ασφάλεια των πολιτών από τα δημοτικά ζητήματα.  
 Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε, εγώ απλά θα ήθελα με τη σειρά μου να κάνω την εξής ερώτηση: 
εάν τα τόσα χρόνια που λειτουργεί ως στρατόπεδο ο συγκεκριμένος χώρος, μάλλον στο συγκεκριμένο 
χώρο βρίσκονται οι συγκεκριμένες στρατιωτικές εγκαταστάσεις, αν δημιουργήθηκε ποτέ κάποιο 
πρόβλημα. Και αν θεωρούμε τελικά ότι το να υπάρχουν κάποια στρατόπεδα, τα οποία στην πορεία 
αναβαθμίζονται κιόλας, γιατί εκεί πρόκειται να έρθει και να εδρεύσει το ανώτατο στρατηγείο ειδικών 
επιχειρήσεων της χώρας, αν αυτό είναι πρόβλημα. Αν δηλαδή η εθνική ασφάλεια της χώρας εφόσον 
το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας και το ΓΕΕΘΑ θεωρούν ότι ο συγκεκριμένος χώρος είναι ο κατάλληλος 
χώρος και εφόσον λειτουργεί τόσα χρόνια ως στρατόπεδο και δεν έχει δημιουργήσει ποτέ πρόβλημα, 
αν θεωρούν κάποιοι ότι αυτό είναι ένα μείζον θέμα το οποίο πρέπει να το θίξουν. 
 Κατά τη δική μου άποψη, θεωρώ ότι είναι επιβεβλημένο να γίνει αυτό, δεν δημιουργεί 
πρόβλημα, σταματάνε και οι διάφορες θεωρίες περί ελεύσεως προσφύγων, τις οποίες κατά καιρούς 
έχουμε ακούσει και όπως επεσήμανε τόσο ο Δήμαρχος όσο και ο κ. Αντιδήμαρχος, ο συγκεκριμένος 
χώρος ο οποίος ζητείται αυτή τη στιγμή είναι πολύ μικρότερος από το χώρο τον οποίο μέχρι τώρα 
ήταν οριοθετημένος στο συγκεκριμένο θέμα.  
 Πάντως, κλείνοντας θα ήθελα να πω οτι μετά απ' όλα αυτά τα οποία έχουμε δει τα τελευταία 
χρόνια το εθνικό συμφέρον υπερτερεί πολλές φορές και του δημοτικού, που στην προκειμένη 
περίπτωση όμως δεν νομίζω ότι θίγεται το δημοτικό συμφέρον. 
 Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος έχει ζητήσει το λόγο; Η κα Βεντουζά. κα Βεντουζά, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, κι εγώ θέλω.  
ΡΙΖΟΣ: Πρόεδρε, Ρίζος.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: κ. Πρόεδρε, τοποθετήσεις κάνουμε; Αν κάνουμε τοποθετήσεις θέλω κι εγώ το λόγο. 
Είπατε ερωτήσεις απλά. Είπατε ερωτήσεις. Η κα Τσικρικώνη έκανε ερώτηση, οι υπόλοιποι κάνανε 
ερώτηση. Αν θέλει η κα Βεντουζά, πολύ ευχαρίστως ερώτηση. Αλλά τοποθετήσεις... 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Οχι, δεν θέλω ερώτηση. Δεν θέλω ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρίζος έχει ερώτηση.  
ΡΙΖΟΣ: Δεν διαφωνώ να παραχωρήσουμε αυτό το χώρο, κ. Πρόεδρε, αλλά μία διευκρίνιση. Θα γίνει 
μια απλή παραχώρηση για τις ανάγκες του στρατοπέδου ή θα έχουν και την ιδιοκτησία όταν θα 
πάρουμε την απόφαση;  
ΤΡΑΚΑΣ: Είναι παραχώρηση για πέντε έτη αν δείτε την εισήγηση.  
ΡΙΖΟΣ: Δεν την είδα, κ. Τράκα. Εντάξει, γι' αυτό ρωτάω. Οκέι, συμφωνώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ο κ. Ρίζος καλύφθηκε. Ωραία. Ο κ. Τούτουζας θέλει ερώτηση;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ξεκινάω με τον κ. Τούτουζα που είναι και επικεφαλής.  
ΖΗΚΑΣ: Τοποθέτηση μετά κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς σαν παράταξη θα είμαστε κατά στο συγκεκριμένο θέμα, γιατί δεν έχω καλυφθεί, 
ήταν στο συμβούλιο της Κοινότητας Παπάγου, η σύμβουλός μας ρώτησε κάποια πράγματα την 
Πρόεδρο, δώσανε κάποιες απαντήσεις ότι ο κ. Αποστολόπουλος έχει μιλήσει με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
τον κ. Φλώρο, είπε ο κ. Δήμαρχος ότι έχει μιλήσει από την, της δώσανε από την ιστοσελίδα του 
Δήμου ότι έχει μιλήσει με τον κ. Κουμουτσάκο, ο οποίος έχει διαψεύσει το θέμα να έρθουν 
μετανάστες. Υπάρχουν όλα αυτά, πολύ ωραία θεωρητικά, εγγράφως δεν υπάρχει κάποιο έγγραφο. 
Οπότε, με το φόβο και μόνο τι μπορεί να προκύψει, εμείς σαν παράταξη θα είμαστε κατά.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να παρέμβω και να πω κάτι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή η παραχώρηση επαναλαμβάνω γίνεται για συγκεκριμένη χρήση, δηλαδή 
επικοινώνησαν από το στρατόπεδο και μας ζήτησαν την παραχώρηση για τη συγκεκριμένη χρήση που 
είπαμε. Εμείς στην απόφασή μας και το λέω τώρα, δεν ξέρω αν το γράφει ξεκάθαρα η εισήγηση, η 
παραχώρηση θα γίνει για 5 χρόνια, θα γίνει μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση και σε περίπτωση που 
αντιληφθούμε ότι γίνεται διαφορετική χρήση απ' αυτήν η οποία αναφέρθηκε, αυτόματα θα αναιρείται 
η παραχώρηση χρήσης και θα επιστρέφει ο χώρος στο Δήμο, έτσι; Το λέω για να γραφτεί έτσι και 
στην απόφαση, για να καλύψουμε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση πιστεύει κάποιος ότι μας το φέρνει 
έμμεσα έτσι το επιτελείο για να κάνει άλλα πράγματα εκεί, έτσι; Να το ξεκαθαρίσουμε, η παραχώρηση 
θα γίνει μόνο για τη συγκεκριμένη χρήση που αναφέρθηκε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Μπορώ να μιλήσω κι εγώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τούτουζα.  
ΠΑΡΙΣΗ: κ. Πρόεδρε, θα ήθελα το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Πραγματικά, επειδή σέβομαι τους θεσμούς, σέβομαι το λόγο του Δημάρχου, σέβομαι 
τους πάντες αλλά θέλω και εγγράφως κάποια χαρτιά. Ο Δήμαρχος καλά τα λέει, μίλησα κι εγώ με τον 
κ. Κουμουτσάκο και ο κ. Κουμουτσάκος θεωρητικά καλά τα λέει, εγώ για να καλυφθώ όμως για το 
Δήμο μας θέλω κάτι εγγράφως. Εγγράφως δεν υπάρχει απο κανέναν, είτε λέγεται αρχηγός ΓΕΕΘΑ είτε 
λέγεται υπουργός είτε λέγεται υφυπουργός. Εφόσον υπάρχει εγγράφως τότε και μόνον, ναι, θα το 
στήριζα. Αλλά αυτη τη στιγμή μιλάμε εντελώς θεωρητικά. Μας έχουν πει, κι εμένα μου τα έχουν πει, 
τα ίδια πράγματα που είπε ο Δήμαρχος, δεν τον αναιρώ, ίσα ίσα που σιγοντάρω μαζί του, και εμένα 
τα ίδια πράγματα μου είπανε, αλλά δεν μου το έχει υπογράψει κανένας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κ. Τούτουζα... 
ΠΑΡΙΣΗ: Ερώτηση, κ. Πρόεδρε, ερώτηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Τούτουζα, δεν υπάρχει έγγραφη αίτηση από το στρατόπεδο; Εγγραφη αίτηση 
υπάρχει.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δήμαρχε, ήμασταν μαζί σε μία σύσκεψη πριν κάνα εξάμηνο και ήταν ο κ. 
Κουμουτσάκος, ο οποίος την ίδια ώρα που μας έλεγε κάτι μετά από μισή ώρα πήρε τηλέφωνο ο 
άνθρωπος και είπε δεν είναι στην δική μου αρμοδιότητα. Είναι στον κ. Χρυσοχοϊδη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν μιλάμε, συγγνώμη που διακόπτω, δεν μιλάμε για μετανάστες. Δεν καταλαβαίνω 
γιατί πρέπει να πάει η κουβέντα στους μετανάστες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θέλω να πω κι εγώ, συγγνώμη λίγο, συγγνώμη λίγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλάμε για συγκεκριμένη παραχώρηση ενός συγκεκριμένου χώρου για να βοηθήσουμε 
στην είσοδο του στρατοπέδου για μία συγκεκριμένη χρήση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ήθελα να διευκρινίσω. Ο Δήμαρχος έχει δίκιο σ' αυτό που λέει. Δεν έχει σχέση με 
τη μεταναστευτική πολιτική. Είναι για Νατοϊκή χρήση, είναι κάτι τελείως διαφορετικό.  
ΠΑΡΙΣΗ: κ. Πρόεδρε, το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα  Παρίση, σας παρακαλώ, σας έχω ακούσει. Θα σας τον δώσω. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεν αναιρώ το λόγο κανενός, σέβομαι, έχω το φόβο μου όχι από τον Δήμαρχο, προς 
Θεού, έτσι; Οχι από τη Δημοτική Αρχή, από αλλού έχω το φόβο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ναι. Εγώ βοηθάω να μην γίνει κάποια παρανόηση.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Γι' αυτό και θέλω εγγράφως. Εσείς καλά τα λέτε αλλά κι εσείς εγγράφως δεν τα έχετε. 
Καλά τα λέτε, θεωρητικά κι εγώ σας πιστεύω. Κι εγώ μαζί σας είμαι. Αλλά εγώ θέλω να είμαι 
καλυμμένος γιατί αυτή τη στιγμή ο καθένας από μας έχει έναν θεσμικό ρόλο. Το δικό μου θεσμικό 
ρόλο θέλω να τον έχω καλυμμένο και λέω είμαι κατά εκτός άμα υπάρχει εγγράφως ότι εκεί μέσα δεν 
θα γίνει κάτι άλλο απ' αυτό που λένε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ θέλω να πω...  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Επειδή αμφισβητείται αυτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. τούτουζα, έχει καταγραφεί. Θέλω να πω ότι θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο να έχει 
γίνει κάποια παρελκυστική τακτική εκ μέρους του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και να γράφει ότι μια 
Νατοϊκή χρήση θα χρησιμοποιηθεί σήμερα για να καταλήξει στο να γίνει κάποια άλλη χρήση του 
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στρατοπέδου. Θεωρώ ότι δηλαδή δεν είναι εύκολο τέτοια πράγματα να συμβαίνουν και δεν νομίζω ότι 
οι θεσμοί μπορούν να δείχνουν τέτοιες αδυναμίες. Δηλαδή αν φτάναμε σε ένα τέτοιο σημείο, 
πραγματικά εκτιμώ ότι δεν θα υπήρχε και λόγος πλέον να συζητάμε και τα θέματα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δηλαδή, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, μπορώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δηλαδή με λίγα λόγια, θέλουμε να πούμε ότι το ΓΕΕΘΑ και το Υπουργείο Εθνικής 
Αμυνας θέλουν να εξαπατήσουν το Δήμο με το έγγραφο αίτημά του και δεν προτίθεται να 
δημιουργήσει τη συγκεκριμένη Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων αλλά προτίθεται να φέρει μετανάστες. 
Αυτό θέλουμε να πούμε. Αυτό δηλαδή με λίγα λόγια λέμε και αυτό το πράγμα δεν μας κάνει να 
κοκκινίζουμε και να ντρεπόμαστε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος το λέει, κα Τσικρικώνη, αυτό; Γιατί χρησιμοποιείτε, κα Τσικρικώνη, τη λέξη 
"λέμε";  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Αυτό αφήνει... Οχι λέμε, αυτό ακούγεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην βάζετε α' πληθυντικό.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Συγγνώμη, ναι, έχετε δίκιο. Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Αυτό δηλαδή ακούγεται ή αυτό 
αφήνουν κάποιοι να εννοηθεί. Αυτό πρέπει να μας κάνει όλους να κοκκινίζουμε και μόνο που το 
σκεπτόμαστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ανέφερα κι εγώ ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, συμφωνώ. Προς ενίσχυση, κ. Πρόεδρε, των λεγομένων σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πραγματικά, αν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι να συρθεί σε τέτοια παγίδα, ε, δεν έχουμε 
λόγο. Δεν μπορώ να το πιστέψω και αδυνατώ.  
 Λοιπόν, δίνω το λόγο στην κα Βεντουζά. Οχι, θα δώσω το λόγο στον κ. Ζήκα, έχει ζητήσει ο κ. 
Ζήκας. κ. Τίγκα, θέλετε το λόγο ως επικεφαλής; 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, βεβαίως, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, στον κ. Τίγκα δίνω το λόγο και θα συνεχίσω. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, έχουμε ένα αίτημα από το Υπουργείο Αμυνας, το οποίο μας ζητάει αυτή τη 
διευκόλυνση για ένα συγκεκριμένο σκοπό και θα υπάρχει και μία απόφαση η οποία θα οριοθετεί το τι 
μπορούμε να δώσουμε. Δεν βλέπω γιατί πρέπει να φαντασιωνόμαστε ότι μπορεί κάτι να υποκρύπτεται 
πίσω από αυτό, διότι με αυτή τη λογική δεν προχωράμε. Νομίζω οτι είναι ξεκάθαρη η θέση μας, εμείς 
λέμε τι μπορούμε να δώσουμε, λιγότερο απ' αυτό που ζητήσανε, συμφωνούν σε αυτό και από 'κει και 
μετά και εφόσον υπάρχει και όριο μέχρι πέντε χρόνια η παραχώρηση δεν νομίζω τώρα μπορεί να 
συζητάμε τι μπορεί να σκεφτεί ο καθένας ή να φανταστεί ο καθένας. Νομίζω είναι ξεκάθαρη η 
κατάσταση και θα το ψηφίσω. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, συγγνώμη. κ. Τράκα, δεν έχετε το λόγο. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, η κα Παρίση είχε ερώτηση, δεν της δώσατε το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Παρίση, έχετε ερώτηση ή τοποθέτηση; κ. Σιαμάνη, το μικρόφωνο παρακαλώ. Η κα 
Παρίση, έχει ερώτηση ή τοποθέτηση; κ. Αυγουρόπουλε, δεν σας έχω ακούσει σήμερα, θέλω να σας 
ακούσω, δεν μπορεί να λήξει έτσι η χρονιά. Θα πείτε δυο κουβέντες μετά. Τιμής ένεκεν, ως 
παλιότερος. 
 Λοιπόν, ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι "Δι' ευχών" θα το πω εγώ, εντάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. Πάω στην κα Βεντουζά και μετά στην κα Παρίση.  
 κ. Ζήκα, παρακαλώ.  
ΠΑΡΙΣΗ: Τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε, έχω, τοποθέτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Να πω καταρχήν ότι το θέμα για μένα δεν είναι και για το Δίκτυο δηλαδή, δεν είναι 
τα 500 τετραγωνικά. Το ζήτημα είναι καταρχήν ότι βλέπουμε εδώ ότι ελήφθη μία απόφαση ερήμην 
του Δήμου. Αρα, οποιαδήποτε απόφαση μπορεί να ξαναληφθεί ερήμην του Δήμου. Οταν λαμβάνεται 
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μία μπορούν να ληφθούν άλλες δέκα. Πρώτο, ζήτημα αυτό.  
 Δεύτερο ζήτημα. Το ότι θα είναι Νατοϊκή εγκατάσταση δεν εγγυάται την εθνική ασφάλεια. 
Αντιθέτως, έχουμε τα γεγονότα της Κύπρου, έχουμε τα γεγονότα των Ιμίων, έχουμε τα πρόσφατα 
γεγονότα στο Αιγαίο, καμία εξασφάλιση εθνικής ασφάλειας δεν υπήρξε. Αρα, δεν μπορεί να 
επικαλούμαστε ούτε αυτό σαν βασική επιχειρηματολογία. 
 Τρίτον, το ότι δεν θα έρθουν πρόσφυγες να εγκατασταθούν εδώ, ούτε αυτό μπορεί να 
αποτελεί επιχείρημα. Δηλαδή, όπου δεν θα εγκατασταθούν πρόσφυγες μπορούμε να βάζουμε 
στρατόπεδα; Αυτή είναι κάποια λογική, έτσι, συνεπαγωγή;  
 Τέταρτον, με δεδομένες τις υφιστάμενες καταστάσεις το να εγκαθιστάς μάλιστα Ειδικές 
Δυνάμεις μέσα στον αστικό ιστό, παρότι είναι εκτός σχεδίου, τι σημασία έχει; Ουσιαστικά είναι μέσα 
στον αστικό ιστό. Είναι απαράδεκτο από άποψη προστασίας του άμαχου πληθυσμού. Ολα τα 
στρατόπεδα θα πρέπει να βρίσκονται έξω από τον αστικό ιστό. Αν θέλουν να προστατέψουν τον 
άμαχο πληθυσμό αυτό θα έπρεπε να είχε γίνει εδώ και χρόνια. Γιατί διαφορετικά, όπως βλέπουμε σε 
μια σειρά χώρες, οι άμαχοι είναι στόχοι επιθέσεων και την πληρώνουν ενώ δεν είναι ένοπλα τμήματα.  
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση λοιπόν, ενώ υπάρχει ένα στρατόπεδο που θα έπρεπε να φύγει, 
γιατί έτσι έχουμε ζητήσει, βλέπουμε να έρχεται μία ειδική μονάδα. Και τώρα μην κοροϊδευόμαστε ότι 
θα είναι για πέντε χρόνια, επειδή φτιάχνουμε ένα χαρτί για πέντε χρόνια. Απο τη στιγμή ειδικά που 
είναι Νατοϊκή μονάδα πέντε χρόνια, εκτός και αν υπάρχει κανένα χαρτί που λέει ότι το ΝΑΤΟ θα 
διαλυθεί σε 5 χρόνια. Από την στιγμή που θα εγκατασταθεί θα είναι μια μόνιμη εγκατάσταση.  
 Συνεπώς, δεν υπάρχει καμία τεκμηρίωση ουσιαστική για να συναινέσουμε εμείς σ' αυτό. 
Αντιθέτως, η θέση μας θα έπρεπε να είναι ότι να αναζητηθεί άλλη λύση. Καμία αντίρρηση να υπάρχει 
σε άλλο χώρο αυτό που σχεδιάζει το Υπουργείο Εθνικής Αμυνας αλλά να επιλεγεί άλλη θέση, όχι μέσα 
στον αστικό ιστό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Ζήκα. Βεβαίως, κ. Ζήκα, να σας πω μόνο ότι είναι στρατόπεδο 
Ειδικών Δυνάμεων τουλάχιστον τρεις δεκαετίες το συγκεκριμένο, ε; Δεν είναι τωρινό. Απλά θα πάρει 
και μια διάσταση Νατοϊκή. Το λέω έτσι πληροφοριακά αυτό. 
 Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, έχω ζητήσει κι εγώ. Είπατε οι επικεφαλής, περίμενα να ολοκληρώσουν 
οι επικεφαλής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς δεν είστε επικεφαλής. Α, ναι, εντάξει. Θέλετε πριν τον κ. Ρεμούνδο. Εχετε δίκιο, 
ναι. Η κα Χαμηλοθώρη το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν με πειράζει, ας μιλήσει ο Γιώργος. Απλά μην χάσω το δικαίωμά μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, πριν από εσάς έχει το λόγο η κα Βεντουζά. κα Βεντουζά, έχετε το λόγο που 
είστε Αντιδήμαρχος. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: κ. Πρόεδρε, με κάλυψε η κα Τσικρικώνη στα περισσότερα που ήθελα να πω, οπότε δεν 
χρειάζεται να πω κι εγώ κάτι άλλο. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Βεντουζά. Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και η Παρίση θέλει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παρίση. κα Παρίση, παρακαλώ.  
ΠΑΡΙΣΗ: κ. Πρόεδρε, εγώ πραγματικά - με ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πολύ καλά. 
ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ πραγματικά θλίβομαι με όλα αυτά τα οποία ακούω, διότι ειλικρινά θεωρώ ότι ως 
Δημοτικό Συμβούλιο πριν μιλήσουμε στην αίθουσα ή στην τηλεδιάσκεψη και πριν πάρουμε κάποια 
απόφαση να ψηφίσουμε ή να μην ψηφίσουμε, θα πρέπει να ενημερωνόμαστε. Εγώ λοιπόν έκανα μία 
έρευνα σχετικά με το θέμα και είδα ότι η στρατονομία, η οποία στεγάζεται σ' αυτές τις εγκαταστάσεις 
μέχρι τώρα, από 1/1 θα μεταφερθεί και θα πάει στο Χαϊδάρι και εδώ θα έρθει η 13η Διοίκηση Ειδικών 
Επιχειρήσεων, όπου θα στεγαστούν όλες οι Ειδικές Δυνάμεις και η επωνυμία "Ιερός Λόχος" είναι ως 
συνέχεια του "Ιερού Λόχου" ο οποίος συγκροτήθηκε το 1942 στην Εγγύς Ανατολή. 
 Η ανησυχία μου ήταν μήπως δημιουργηθεί πρόβλημα, γιατί από το σχεδιάγραμμα δεν είχα 
καταλάβει καλά αν θα υπάρχει πρόσβαση από την οδό Νευροκοπίου, οπότε η μεγαλύτερη ανησυχία 
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μου ως δημοτική σύμβουλος αυτής της πόλης ήταν να μην δημιουργηθεί πρόβλημα στην οδό 
Νευροκοπίου. Από 'κει και πέρα, θεώρησα από τη στιγμή που ενημερώθηκα απο το Δήμο ότι δεν 
πρόκειται να δημιουργηθεί πρόβλημα στην οδό Νευροκοπίου και ενημερώθηκα και μέσα από το 
Υπουργείο Εθνικής Αμύνης ότι θα είναι επιτελική η λειτουργία του στρατοπέδου αυτού, θεωρώ ότι δεν 
υπάρχει λόγος να δημιουργείται όλη αυτή η ιστορία και όλη αυτή η συζήτηση. Δεν μπορώ να 
καταλάβω ποιος είναι ο λόγος που δημιουργείται ολο αυτό το θέμα και πραγματικά με θλίβει, διότι ο 
Παπάγος είναι μία κοινότητα η οποία δημιουργήθηκε από στρατιωτικούς και δεν θα έπρεπε να υπάρχει 
αυτή η συζήτηση αυτή τη στιγμή. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κα Παρίση. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, δεν θα κουράσω. Απλά να αιτιολογήσω όπως καταψηφίσαμε και στην 
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, με το ίδιο ακριβώς σκεπτικό, το οποίο αναλύθηκε από τους 
προηγούμενους, δεν θα το πω κι εγώ, διαφωνούμε να υπάρχουν στρατόπεδα μες στην πόλη μας. 
Οπότε, όπως καταψηφίσαμε στην Ποιότητα θα καταψηφίσουμε και εδώ. 
ΡΙΖΟΣ: Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. Είχατε ζητήσει το λόγο για ερώτηση, αλλά σας τον δίνω και για 
τοποθέτηση.  
ΡΙΖΟΣ: Τοποθέτηση. Εχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΡΙΖΟΣ: Καταρχήν, πώς εμπλέκεται ότι είναι Νατοϊκή, θα εμπλακούν Νατοϊκές δυνάμεις. Είναι λάθος. 
Είναι μια καινοτομία του Αρχηγού ΓΕΕΘΑ, του κ. Φλώρου. Την αποστολή δεν θα την αναφέρω, έτσι; 
Γι' αυτό πάνε Ειδικές Δυνάμεις και θα συμφωνήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ευχαριστώ κ. Ρίζο. Και ήταν και Ειδικές Δυνάμεις εκεί, έτσι κι αλλιώς.  
ΡΙΖΟΣ: Οι Ειδικές Δυνάμεις τώρα έχουν άλλη μορφή, Πρόεδρε. Θα είναι αμφίβιοι, θα είναι οι 
καταδρομείς, θα είναι όλες οι Ειδικές  Δυνάμεις. Δεν μπορώ όμως να επεκταθώ περισσότερο, 
γνωρίζω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Θα γνωρίζετε κάτι παραπάνω εσείς.  
ΡΙΖΟΣ: Μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και μετά εγώ, κ. Πρόεδρε, για να κλείσω. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τοποθετηθήκαμε αρνητικά έτσι κι αλλιώς, κ. Πρόεδρε, με βάση την πάγια θέση μας 
ότι τα στρατόπεδα πρέπει να είναι έξω απο τους οικιστικούς ιστούς. Τώρα, αν ήταν 30 χρόνια, 20, 50, 
100, θα έπρεπε να έχει υπάρξει ένας τέτοιος σχεδιασμός. Δεν μπορεί σε κάθε περίπτωση να 
βρίσκονται μέσα σε κέντρα άμαχου πληθυσμού και ο νοών νοείτω, πρώτον. Και θα πρέπει ο Δήμος 
έστω και ακόμα αυτή την ώρα να ενημερώσει γι' αυτή τη θέση. Εστω ενημερωτικά, άσε που δεν το 
έχει παλέψει 20 χρόνια. Εμάς αυτή είναι η θέση μας.  
 Δεύτερον, αν ισχύει αυτό που λέτε, που ακούστηκε και από τον Δήμαρχο και από άλλους, ότι 
πρόκειται για αναβάθμιση πέρα από την συγκέντρωση όλων των Ειδικών Δυνάμεων και για Νατοϊκό 
στρατόπεδο, για μας υπάρχει ένα ακόμα θέμα, διότι οποιαδήποτε εμπλοκή άλλων σε διαφορές μεταξύ 
τους, γνωρίζουμε με δηλώσεις και του Υπουργού Εξωτερικών της Ρωσίας από παλιότερα ότι τα 
Νατοϊκά στρατόπεδα είναι πρώτος στόχος σε περίπτωση εμπλοκής τους. Τι συζητάμε δηλαδή;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είναι τα Νατοϊκά στρατόπεδα είπατε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πρώτος στόχος τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ποιος το είχε πει, ένας υπουργός της Ρωσίας είπατε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Υπουργός Εξωτερικών της Ρωσίας. Μα είναι αυτονόητο, δεν είναι αυτονόητο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος; Ο τωρινός, ο Λαβρόφ, ή της παλιάς Ρωσίας;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Οχι, όχι, τώρα τελευταία, πέρσι. Μπορούμε να την βρούμε, είναι πρόσφατη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αυτό αποτελεί θέσφατο ας πούμε, ε; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για μας, λοιπόν, που πιστεύουμε, πρώτον, ότι δεν πρέπει να εμπλακούμε σε 
ιμπεριαλιστικές διαφορές άλλων, είναι βασικό θέσφατο. Και, δεύτερον,  δεν θεωρούμε, έτσι κι αλλιώς 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
60 

το γνωρίζετε, ότι η συμμετοχή μας στο ΝΑΤΟ μας προασπίζει τα εθνικά μας συμφέροντα. Η Ιστορία 
το έχει αποδείξει, ελπίζουμε να μην το αποδείξει και το μέλλον.  
 Ευχαριστώ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη μια στιγμή, να πω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, σας έχω δώσει το λόγο δύο φορές, δεν έχουμε μπει στη δευτερολογία.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εντάξει, εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρει το λόγο ο Δήμαρχος. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Συγγνώμη, συγγνώμη. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εγώ μια κουβέντα, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, και στον κ. Αυγουρόπουλο που δεν έχει τοποθετηθεί. Παρακαλώ, κ. 
Αυγουρόπουλε, πρωτολογία έχετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, να κάνουμε και δευτερολογίες, αλλά δεν ενδείκνυται το θέμα τώρα για 
παραπάνω συζήτηση και για πληροφορίες που αναφέρονται και οι οποίες είναι περιεχομένου που δεν 
πρέπει να ανακοινώνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, ν' ακούσουμε τον κ. Αυγουρόπουλο και μετά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι για μένα, εγώ προσωπικά δεν γνωρίζω κάτι, αλλά ακούω ότι σε λίγο θα λέμε για 
πράγματα τα οποία δεν θα πρέπει ενδεχομένως να ειπωθούν. Νομίζω δεν ενδείκνυται το θέμα για 
παραπάνω κουβέντα. Παρακαλώ, ολοκληρώστε, κάντε τη δευτερολογία σας αλλά να το κλείσουμε το 
θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγουρόπουλε, έχετε το λόγο.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ καλύφθηκα πλήρως, για να μην σου χαλάσω το χατίρι. Καλές γιορτές, να 
είστε όλοι καλά. Να είμαστε όλοι καλά. Τίποτε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρόνια πολλά, Θανάση, με υγεία. 
 Λοιπόν, δευτερολογία ποιος θέλει; 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, να πω δυο λέξεις; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Τράκα. Αν δεν θέλει κανείς δευτερολογία, που βλέπω ότι δεν θέλει, να 
πει και ο κ. Τράκας... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, εγώ απλά, δεν θέλω δευτερολογία, μία επισήμανση θέλω να κάνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εσείς θέλετε, ναι. Η κα Τσικρικώνη. Ωραία, ωραία. Θα δώσω μία επισήμανση στον κ. 
Τράκα και μετά στην κα Τσικρικώνη και μετά θα κάνουμε ψηφοφορία. 
 κ. Τράκα, έχετε το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ θέλω να μείνω σε δύο πράγματα: ότι ο χώρος που παραχωρείται τώρα 
είναι πολύ μικρότερος απ' αυτόν που καταλαμβάνουν τώρα με την ύπαρξη της μπάρας και την 
απαγόρευση κυκλοφορίας στη συνέχεια της Σωρανού Εφεσίου και το δεύτερο, νομίζω ότι δεν 
δημιουργεί καμία ανασφάλεια, ίσα ίσα που δημιουργεί κι ένα αίσθημα ασφάλειας και ιδιαίτερα στους 
κατοίκους των γύρω πολυκατοικιών, που θα υπάρχουν εκεί πέρα κάποιοι σκοποί όλο το 24ωρο. Δεν 
νομίζω ότι υπάρχει κάποιο θέμα που το έχουμε απλώσει τόσο πολύ. Ο χώρος που θα καταλάβουν 
είναι πολύ μικρότερος απ' αυτόν που καταλαμβάνουν τώρα και, δεύτερον, θα υπάρχει ένα 
μεγαλύτερο αίσθημα ασφάλειας στους κατοίκους ιδιαίτερα των γύρω πολυκατοικιών. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, μ' ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακούω.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν μπορώ να κάνω δευτερολογία γιατί δεν έκανα πρωτολογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα σας το χαλάσω, πείτε κι εσείς δυο κουβέντες, εντάξει τώρα. Τελευταία 
συνεδρίαση. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά εγώ θα ήθελα να πω το εξής και σ' αυτά τα τελευταία που άκουσα και κυρίως 
από τον κ. Τράκα. Δηλαδή, με τη λογική αυτή θα πρέπει σε κάθε περιοχή για την ασφάλεια των 
πολιτών ας πούμε και την ασφάλεια ενός τετραγώνου να εγκαθιδρύουμε κι ένα στρατόπεδο.  
 Για μας είναι, το... είναι να μην υπάρχουν μέσα στον αστικό ιστό, να μην υπάρχουν 
στρατόπεδα. Είναι μια τακτική η οποία δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, δεν ακολουθείται στην 
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Ελλάδα, αλλά ακολουθείται σε όλο τον άλλο κόσμο.  
 Αντί, λοιπόν, σήμερα να συζητάμε πώς θα φύγει αυτό το στρατόπεδο από τον αστικό ιστό του 
Παπάγου, ερχόμαστε και συζητάμε πώς θα επεκταθεί. Δηλαδή, έχουμε μία διαφορετική κατεύθυνση 
στη συζήτηση, έτσι; Απ' αυτή την άποψη, λοιπόν, εμείς θα το καταψηφίσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. Παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο εάν δεν ήθελα να καλύψω κάποιες 
ανακρίβειες, οι οποίες ειπώθηκαν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τον πάρετε, δεν πειράζει. Δευτερολογία έχετε.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά θα ήθελα να πω ότι στη συγκεκριμένη περίπτωση συζητάμε για στρατόπεδα 
μέσα στον ιστό της πόλης. Δηλαδή, ξεχνάμε ότι το συγκεκριμένο στρατόπεδο, εντός εισαγωγικών, 
είναι ένας χώρος όπου κυρίως στεγάζονται διοικητικές υπηρεσίες, οι οποίες αφορούν τις Ειδικές 
Δυνάμεις και το Πεντάγωνο το οποίο βρίσκεται απέναντι έχει στρατόπεδο και λέγεται το Στρατόπεδο 
Αλέξανδρου Παπάγου και υπάρχει και ολόκληρο μέσα - δηλαδή, τι θέλουμε να πούμε; Οτι ας πούμε η 
1η στρατιά που βρίσκεται στο καρακέντρο της Λάρισας είναι ένας χώρος ή ένα στρατόπεδο το οποίο 
θα πρέπει να φύγει; Και θα πρέπει να φύγει εκτός ιστού της πόλης; 
 Θέλω να είμαστε λίγο σοβαροί σ' αυτά τα οποία λέμε. Είναι ένας χώρος ο οποίος ήταν 
στρατόπεδο πάρα πάρα πολλά χρόνια, τώρα αναβαθμίζεται, δεν γνωρίζω για Νατοϊκές και άλλες 
τέτοιες τοποθετήσεις αλλά γνωρίζω πάρα πολύ καλα ότι πρόκειται για μία αναβάθμιση η οποία αφορά 
τις ειδικές δυνάμεις, τις διοικητικές υπηρεσίες και τις στρατηγικές υπηρεσίες των ειδικών δυνάμεων. 
Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι το οποίο εγκυμονεί κινδύνους, δεν έχει δημιουργήσει κανένα πρόβλημα όσα 
χρόνια λειτουργούσε, πολύ περισσότερο δε τώρα. Και είναι εντελώς ανάξιο λόγου να συζητάμε να 
φύγουν τα στρατόπεδα απο τον ιστό της πόλης. Σας ανέφερα κλασικά παραδείγματα, έτσι;  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη, ευχαριστώ. Αυτό που λέει η κα Τσικρικώνη δεν έχει άδικο, 
γιατί είναι και η Γενική Γραμματεία των Εξοπλισμών στο συγκεκριμένο. Εχει και πολλές διοικητικές 
υπηρεσίες και δουλεύουν και πολιτικοί υπάλληλοι, όπου είναι υπάλληλοι κανονικοί δημόσιοι.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. Βεβαίως, κ. Ζήκα, έχετε δευτερολογία.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή τα στρατόπεδα όταν φτιάχτηκαν δεν υπήρχαν ο ιστός της πόλης ανεπτυγμένος, όπως 
πολύ ωραία περιέγραψε και ο κ. Πρόεδρος, ο κ. Κουκής, για τον Παπάγο. Αντιθέτως, χάρη στα 
στρατόπεδα αναπτύχθηκαν οι πόλεις γύρω τους, επειδή με αυτό τον τρόπο ενισχύθηκαν οικονομικά οι 
περιοχές γύρω από τα στρατόπεδα. Αυτός όμως ο τρόπος ανάπτυξης δεν είναι ο ορθός. Στη σύγχρονη 
εποχή και να μην πάμε μακριά, τους Αμερικανούς άμα τους ρωτήσετε πού φτιάχνουν ένα 
στρατόπεδο, δεν θα το φτιάξουν μέσα στη Νέα Υόρκη. Λοιπόν, δεν μπορεί, λοιπόν, να 
επιχειρηματολογούμε για μία λάθος πρακτική η οποία οφειλόταν σε άλλες καταστάσεις άλλων εποχών, 
να συνεχίζουμε να τη διαιωνίζουμε, πρώτον. 
 Δεύτερον...  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οι Αμερικανοί φτιάχνουν βάσεις μέσα σε πόλεις, κ. Ζήκα. Βάσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, σας παρακαλώ πολύ, εντάξει, αφήστε τον κ. Ζήκα να ολοκληρώσει.  
 κ. Ζήκα, έχετε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Το ότι δεν έχει συμβεί κάτι, ούτε αυτό μπορεί να είναι επιχείρημα, γιατί και σε πολλά μέρη 
δεν μπήκε φωτιά ούτε έγινε σεισμός. Κάποια στιγμή όμως έγινε. Δεν μπορεί να είναι επιχείρημα το ότι 
δεν έχει συμβεί κάτι ότι μας διασφαλίζει και για το μέλλον ότι δεν θα συμβεί κάτι. Το ότι υπάρχουν 
διοικητικές υπηρεσίες, άντε να πούμε, πάει στα κομμάτια. Το να υπάρχει όμως Νατοϊκή βάση η οποία 
είναι αναβαθμισμένη, είναι προφανώς ότι αποτελεί στόχο. Δεν θέλει πολλή λογική για να γίνει 
κατανοητό. 
ΤΡΑΚΑΣ: Δεν μιλάμε για Νατοϊκή βάση, κ. Ζήκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, αφήστε τον κ. Ζήκα. κ. Ζήκα, ολοκληρώστε παρακαλώ. Μην τον διακόπτετε 
τον ομιλητή. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν είναι ζήτημα, λοιπόν, απλώς το ότι, εντάξει, διοικητική υπηρεσία είναι, δεν τρέχει τίποτα. 
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Τα Νατοϊκά στρατόπεδα παντού στον κόσμο αποτελούν στόχους. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Σε όποια 
εμπόλεμη περιοχή να πάτε θα δείτε ότι τα στρατόπεδα αποτελούν στόχους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το κλείσαμε το θέμα.  
ΠΑΡΙΣΗ: Δεν το κλείσαμε, θα ήθελα το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν μου τον έχετε δώσει, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας τον δώσω, ωραία. Η κα Παρίση προηγείται, θέλει δευτερολογία και μετά ο κ. 
Ρεμούνδος. 
 κα Παρίση, έχετε το λόγο. 
ΠΑΡΙΣΗ: Λοιπόν, εγώ εδώ πέρα θα ήθελα να κάνω μία διόρθωση. Δεν πρόκειται για στρατόπεδο, 
πρόκειται για στρατηγείο. Είναι εντελώς διαφορετικό το στρατόπεδο από το στρατηγείο, πρώτον. 
 Δεύτερον, σε όλες τις μεγάλες πόλεις της Ελλάδας τα στρατηγεία είναι μέσα στο κέντρο της 
πόλης. Στην Αλεξανδρούπολη, στην Ξάνθη, στην Κομοτηνή, στη Λάρισα, στο Βόλο, παντού, παντού. 
Είναι μέσα στο κέντρο της πόλης. Αρα, λοιπόν, είναι καλό να τα διαχωρίζουμε αυτά τα πράγματα, 
διότι σε ένα στρατηγείο γίνονται εντελώς διαφορετικές διαδικασίες, ένα στρατηγείο είναι μια 
υπηρεσία. Ενα στρατόπεδο, σε ένα στρατόπεδο γίνονται ασκήσεις, υπάρχουν όπλα κ.λπ.. Εδώ πέρα 
είναι ένα στρατηγείο.  
 Δεν μπορώ να καταλάβω, εξακολουθώ να μην μπορώ να καταλάβω γιατί γίνεται αυτή η 
συζήτηση. Ο κ. Ζήκας είπε ότι λόγω της οικονομικής ανάπτυξης αναπτύσσονται γύρω από τα 
στρατόπεδα πόλεις. Βεβαίως αυτό, εγώ θα ήθελα εδώ πέρα να τονίσω, ότι δεν συμβαίνει με τον 
Παπάγο, διότι ο Παπάγος αγοράστηκε, η έκταση του Παπάγου ανήκε στον ΑΟΟΑ, γίνανε τα διάφορα 
προγράμματα, όπου στεγάστηκαν οι οικογένειες των στρατιωτικών. Αρα, λοιπόν, ο Παπάγος δεν 
αναπτύχθηκε λόγω της οικονομικής ανάπτυξης που δημιουργείται γύρω από τα στρατόπεδα. Να 
προσέχουμε και να ξέρουμε τι λέμε.  
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ειπώθηκε ότι είναι ανάξιο λόγου να συζητάμε αν τα στρατόπεδα πρέπει να είναι έξω 
από τις πόλεις κ.λπ.. Εγώ θα θυμίσω σε όσους γνωρίζουν και λίγο ιστορία, ότι ειδικά τα διοικητικά 
κέντρα του στρατού είναι σε κάθε περίπτωση στόχοι. Εδώ γινόταν ολόκληρη συζήτηση στον Β' 
Παγκόσμιο Πόλεμο για πρώτη φορά εάν θα γίνουν, και από τους χιτλερικούς κιόλας, αν θα γίνουν ή 
όχι βομβαρδισμοί των πόλεων. Και τελικά κάποια στιγμή το σταμάτησαν, γιατί θεώρησαν ότι αυτό 
δημιουργεί μεγαλύτερο πρόβλημα.  
 Πάντως, τώρα τι να συζητάμε; Εμείς θέλαμε η Δημοτική Αρχή να πάρει μία θέση εκφρασμένη 
και να πιέσει και το Υπουργείο να μην υπάρξει ανάπτυξη του στρατοπέδου αλλά πορεία; σχέδιο; Δέκα 
χρόνια; πέντε χρόνια; απομάκρυνσης.  
 Τώρα, αν επιβεβαιωθεί ότι είναι και Νατοϊκό στρατόπεδο και δέχεστε την επέκτασή του και 
την ύπαρξή του και τη δημιουργία του μέσα στην πόλη, παίρνετε ακέραια την ευθύνη, ανεξάρτητα αν 
θεωρείτε ότι το ΝΑΤΟ υπερασπίζει, βοηθάει ή όχι την ακεραιότητα και την ασφάλεια της χώρας.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, γιατί δεν μπορεί... Ακούω τόση ώρα και προσπαθώ αλλά λέω 
είναι και τελευταίο θέμα. Ποια επέκταση του στρατοπέδου διευκολύνουμε, για να καταλάβω. Επειδή 
δίνουμε την είσοδο, να μεγαλώσει λίγο η είσοδος, είναι επέκταση στρατοπέδου δηλαδή; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αναβάθμιση και επέκταση στρατοπέδου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, κ. Ρεμούνδο, σας ακούσαμε. Σας ακούσαμε, μιλήσατε δυο φορές, τέλειωσε ο 
χρόνος σας, δεν έχετε άλλο χρόνο να μιλήσετε. Μην με διακόπτετε. 
 Λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει δίκιο ο Δήμαρχος. Παρακαλώ, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, είναι το ανώτατο στρατηγείο Ειδικών Επιχειρήσεων, το είπε πολύ καλά και η κα 
Παρίση, πολύ καλά και η κα Τσικρικώνη και η εισήγηση τα λέει όλα. Δεν καταλαβαίνω τι θέλουμε να 
αποδείξουμε τώρα. Προφανώς αν είχαμε καταφέρει να το διώξουμε το στρατόπεδο από την πόλη, δεν 
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θα το συζητάμε το θέμα. Αλλά το στρατόπεδο είναι εκεί και λειτουργεί. Και λειτουργεί τόσα χρόνια, 
το είπαμε. Και λειτουργούσε πριν την επέκταση της πόλης και τη δημιουργία. Δεν υπάρχει διάθεση να 
φύγει το στρατόπεδο από την στρατιωτική ηγεσία και από την πολιτική ηγεσία. Σε κάθε συνάντηση 
που έχουμε κάνει, όχι τώρα μόνο με αυτούς τους υπεύθυνους, και με τους παλιούς υπεύθυνους που 
ήταν στα Υπουργεία λέει είναι ένα ενεργό στρατόπεδο, ένα χρήσιμο στρατόπεδο, δεν μπορούμε να το 
διώξουμε. Να διώξουμε και το Πεντάγωνο τότε, γιατί να το έχουμε δίπλα στην πόλη μας; Δηλαδή αν 
θα χτυπήσουν κάτι, αγαπητοί, το Πεντάγωνο θα χτυπήσουν που είναι δίπλα στην πόλη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως να μην έχουμε και στρατό καθόλου δηλαδή, για να είναι ευχαριστημένος ο κ. 
Ρεμούνδος. Μα τι λέμε, κ. Δήμαρχε, σήμερα; Τι λέμε, κ. Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι συζητάμε τώρα; Δηλαδή διασφαλίζουμε κάτι, με  μια αναβάθμιση του στρατοπέδου 
διασφαλίζουμε κάτι τώρα και συζητάμε; Αυτή τη στιγμή η μπάρα είναι τουλάχιστον 2 χιλιόμετρα πιο 
κάτω. Δεν έχει μιλήσει κανένας σας. Ούτε που το ξέρετε, ούτε που έχετε περάσει ποτέ από το χώρο, 
δεν τον έχετε δει. Εγώ την έχω βρει την μπάρα σταματημένη στη Σωρανού του Εφεσίου από πίσω. 
Και τώρα ανοίγουμε αυτο το δρόμο για να περνάνε όλοι οι δημότες, όλοι οι κάτοικοι, όλοι οι 
επισκέπτες και απλά μας ζητήσανε να τους διευκολύνουν για να έχουν έναν πιο σοβαρό έλεγχο στο 
ποιος μπαίνει, ποιος βγαίνει στο στρατόπεδο. Μην θέλουμε τώρα να εμφανίσουμε τα πράγματα... 
 Εντάξει, δεν θα ψηφίσετε, δεν θα ψηφίσετε. Το ξέρουμε, αλλά μην εμφανίζουμε τώρα 
πράγματα... Ούτε μιλάμε για επέκταση, σε καμία περίπτωση. Μακριά από εμάς οι επεκτάσεις 
στρατοπέδων. Εχουν τελειώσει τα όρια του στρατοπέδου, είναι καθορισμένα. Μία προσωρινή 
παραχώρηση γίνεται. Εάν μεθαύριο, γι' αυτό βάλαμε και το όριο των 5 ετών, για να ελέγξουμε και να 
δούμε. Εάν δούμε ότι μας ενοχλεί θα το σταματήσουμε και δεν μας λέει κανένας και κάτι. Σήμερα 
κάναμε την παραχώρηση, άμα δούμε ότι δεν μας ενοχλεί, μπορούμε αύριο να την αλλάξουμε την 
απόφαση. Να συζητήσουμε, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία με την πολιτική και την ηγεσία του 
ΓΕΕΘΑ και του ΥΠΕΘΑ όπως είπα. Εδώ είμαστε να το συζητήσουμε αν κάτι δεν πάει καλά, να 
διορθωθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, νομίζω το θέμα έκλεισε, δεν έχουμε άλλον ομιλητή. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, είχα κι εγώ μια δευτερολογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, έχει και η κα Χαμηλοθώρη. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε, απλώς παρακαλώ πάρτε πίσω αυτό το χαριτολόγημα που είπατε 
προηγουμένως. Δεν νομίζω ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τότε θέλετε να έχουμε στρατό. Το παίρνω πίσω. Πείτε κι εσείς ότι θέλετε να έχουμε 
στρατό δυνατό. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εννοείται. Λαϊκό στρατό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο, κ. Ρεμούνδο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και όχι τα Νατοϊκά συμφέροντα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εντάξει, κ. Ρεμούνδο, χαριτολογώντας το είπα. 
 Λοιπόν, η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Λοιπόν, εγώ θέλω να επισημάνω λίγο, επειδή μας διόρθωσε και η κα 
Παρίση, ότι δεν είναι στρατόπεδο, είναι στρατηγείο. Εγώ θέλω να πω, επειδή συμμετείχα στην 
Επιτροπή Ποιότητας και έχω διαβάσει αυτή την εισήγηση, η εισήγηση αφορά αίτημα της 13ης 
Διοίκησης Ειδικών Επιχειρήσεων για τη δημιουργία ενός νέου στρατοπέδου. Αυτο είναι το αίτημα, 
οκέι; 
 Επίσης, θέολω να πω ότι αυτό που αναφέρθηκε για τη Νατοϊκή,  
τέλος πάντων, παρουσία, επίσης δεν αναφέρεται στην εισήγηση και δεν αναφέρεται ούτε στο αίτημα. 
Αρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι επειδή ο Δήμαρχος είπε ότι τα έγγραφα που ήθελε ο κ. Τούτουζας 
εμμέσως τα έχουμε σαν Δήμος από το αίτημα που έχει στείλει η 13η Διοίκηση, αυτά τα δύο πολύ 
βασικά στοιχεία δεν αναφέρονται στο αίτημα.  
 Αυτά ήθελα να πω εγώ, τα υπόλοιπα ισχύουν, εμείς θα καταψηφίσουμε για το λόγο που 
είπαμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θέλετε το λόγο ή το κλείσαμε;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, μα το είπε και η κα Τσικρικώνη, δεν μιλάμε για Νατοϊκό καν. Αλλοι το είπατε το 
Νατοϊκό, δεν το είπαμε εμείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, οκέι. Λοιπόν, ψηφοφορία. 
 Ποιοι ψηφίζουν κατά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σιώτου, Χαμηλοθώρη. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος, κατά. Ο κ. Τούτουζας και όσοι είναι παρόντες από την παράταξή του 
ψηφίζουν κατά.  
ΖΗΚΑΣ: Κι εγώ κατά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ. Ζήκας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης κατά. Ο κ. Καραγιάννης κατά. Η κα Χαμηλοθώρη τι ψηφίζει είπε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά, κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά. Και η κα Σιώτου.  
 Οι υπόλοιποι όλοι ψηφίζουν υπέρ, υπέρ ψηφίζει και η κα Δημάκου, η Πρόεδρος της 
Κοινότητας. 
 Το θέμα της παραχώρηση εγκρίθηκε με πλειοψηφία.  
...........: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, είπατε όσοι είναι εκεί με τον κ. Τούτουζα. Ποιοι είναι εκεί, γιατί δεν 
είμαστε στην αίθουσα και δεν ξέρουμε ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι όλοι πλην του κ. Δεμέστιχα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, επειδή πρέπει να κλείσω, καλά Χριστούγεννα σε όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Χαμηλοθώρη, επίσης.  
 Ωραία, αφού διευκρινίστηκε ποιοι είναι, λοιπόν, η ώρα είναι 10:30, λύεται η συνεδρίαση. Καλά 
Χριστούγεννα. 

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

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)  
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