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Μιχάλης, Σιαμάνης Βασίλειος, Πετράκης Χρήστος, Νικάκη Βικτωρία (Βίκυ), Δημητριάδου – 
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Ανυφαντής Γεώργιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Καραγιάννης Νικόλαος, Τίγκας Κωνσταντίνος – 
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1. Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού, 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον Γραμματέα τον κ. Πολύδωρα, να αναγνώσει το παρουσιολόγιο.  
 Μόνο πριν πάρει παρουσίες ότι με έχει ενημερώσει ο κ. Δημήτρης Τούτουζας ότι είναι καθ' 
οδόν και θα συνδεθεί αργότερα και έχει ενημερώσει και ο κ. Δεμέστιχας ότι θα συνδεθεί αργότερα. Ο 
κ. Ρίζος θα είναι απών σήμερα λόγω αδυναμίας σύνδεσης. Είναι ασθενής ο κ. Τίγκας και δεν θα 
μπορέσει να συμμετάσχει στη συνεδρίαση.  
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 Γραμματέα έχετε το λόγο, πάρτε παρουσίες. κ. Πολύδωρα, παρακαλώ πάρτε παρουσίες. Εχει 
συνδεθεί και ο κ. Πολύδωρας από το κινητό.  
 Λοιπόν, θα πάρω εγώ παρουσίες. Ο κ. Οικονόμου παρών. Η κα Αθανασάκου παρούσα. Κουκής 
παρών. Η κα Παρίση παρούσα. Ο κ. Υφαντής παρών. Η κα Βεντουζά παρούσα. Ο κ. Αυγουρόπουλος 
παρών. Ο κ. Κούτρας παρών. Ο κ. Χατζής παρών. Ο κ. Τράκας παρών. Ο κ. Σιαμάνης; Ο κ. Βαλυράκης 
είπε θα καθυστερήσει να συνδεθεί. Ο κ. Πετράκης είναι παρών. Η κα Νικάκη είναι παρούσα. Η κα 
Δημητριάδου είναι παρούσα. Η κα Τσικρικώνη παρούσα. Η κα Ρουφογάλη; Ωραία. Ο κ. Πολύδωρας 
παρών ειναι, απλά, δεν μπορεί να συνδεθεί. Γραμματέα, άλλη φορά να συνδέεστε εγκαίρως 
παρακαλώ στη συνεδρίαση. Ο κ. Τούτουζας είναι καθ' οδόν. Ο κ. Ανυφαντής; Απών.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόεδρε, είναι όλα τα μικρόφωνα ανοιχτά και μικροφωνίζει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, κλείστε τα μικρόφωνα όλοι. Αυτά είναι αυτονόητα τώρα, μην λέμε τα ίδια 
εκατό φορές. Εχει δίκιο ο κ. Τράκας, κλείστε τα μικρόφωνα όλοι.  
 κ. Πολύδωρα, καταργήστε τη μία σύνδεση.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Την έκλεισα, απλά δεν άκουγα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαριστώ. Ο κ. Αυγερινός παρών. Την κα Ρετσινιά την άκουσα πριν, ειναι 
παρούσα. Ο κ. Κανάκης είναι παρών. Ο κ. Καραγιάννης; Απών. Η κα Σιώτου παρούσα. Η κα 
Χαμηλοθώρη την είδα, είναι παρούσα. Ο κ. Τίγκας είναι απών. Τον κ. Στάικο τον είδα, ειναι παρών. Ο 
κ. Ρίζος είναι απών. Ο κ. Ρεκλείτης; Απών. Ο κ. Ρεμούνδος είναι παρών. Και ο κ. Ζήκας είναι παρών.  
 Ωραία. Εχουμε ενισχυμένη απαρτία. Καλησπέρα σε όλους, εύχομαι όλοι να είστε υγιείς με τις 
οικογένειές σας. 
 Θα ήθελα λόγω της σημερινής ημέρας και της εορτής της Αγίας Αικατερίνης να δώσω πολλές 
ευχές στην Πρόεδρο της Κοινότητας Χολαργού, την κα Γκούμα, να χαίρεται το όνομά της και την 
οικογένειά της. 
ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να 'σαι καλά, Κατερίνα μου. Και να ευχηθώ και στον Δήμαρχο τον κ. Αποστολόπουλο 
για την θυγατέρα του, να την χαίρεται και να την καμαρώσει όπως επιθυμεί.  
 Θέλω να πω ότι, εντάξει, δεν το έχω πει τόσο καιρά αλλά νομίζω ότι πλέον τα συμβούλια με 
τον τρόπο αυτόν που έχουν γίνει νομίζω για όλους μας πλέον μία καθημερινότητα και όπως φαίνεται 
θα πάει και για πολύ καιρό ακόμα, όμως νομίζω ότι υπάρχουν αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι που δεν 
συμμετέχουν στις συνεδριάσεις. Δεν συμμετέχουν διαδοχικά για αρκετό καιρό. Θέλω να ξέρετε ότι ως 
Πρόεδρος έχω κάνει έγγραφες επιπλήξεις, δεν θα ήθελα να αναφερθώ σε ονόματα, έχω κάνει αρκετές 
φορές έγγραφες επιπλήξεις σχετικά με την προσήλωση στο θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Θεωρώ ότι κανείς μας δεν βρίσκεται σήμερα στο τραπέζι του Δημοτικού Συμβουλίου με το 
ζόρι, έχουμε όλοι ηθική υποχρέωση στους πολίτες που μας ψήφισαν και μας εμπιστεύθηκαν να 
παρευρισκόμαστε και να ακούμε όλα τα θέματα και τα ζητήματα που τυγχάνουν της προσοχής του 
Δημοτικού Συμβουλίου και θα ήθελα παρακαλώ για τελευταία φορά, να εισακουστεί το μήνυμά μου.
  
 Επίσης, θέλω να πω ότι μία άλλη μερίδα δημοτικών συμβούλων εισέρχεται και εξέρχεται από 
τις συνεδριάσεις λες και είναι διάλειμμα, λες και είναι κάποιο σχολικό διάλειμμα, μόνο και μόνο για να 
καταγράψουν την παρουσία τους και να μην υπάρχουν ας πούμε σύμφωνα με όσα ορίζει ο κώδικας 
κάποιες επιπλήξεις. Σημασία δεν έχει να καταγράψουμε μόνο την παρουσία μας, αλλά και κυρώσεις, 
όχι μόνον επιπλήξεις, σημασία έχει να είμαστε παρών στα θέματα τα σημαντικά. Να τα συζητάμε, να 
ακούγονται απόψεις και για το λόγο αυτό παρακαλώ θερμά για τελευταία φορά την επιμέλεια όλων 
σας, έτσι ώστε το συγκεκριμένο θέμα να μην ξαναεπαναληφθεί.  
 Οπως γνωρίζετε θα προχωρήσω και στη συνεδρίαση, το θέμα της πρώτης συνεδρίασης είναι 
ειδικό θέμα, οπότε θα δώσω το λόγο πριν την παρουσίαση του θέματος στον Δήμαρχο και μετά στη 
δεύτερη συνεδρίαση θα σας δώσω και το λόγο σε όσους επιθυμείτε να κάνετε και ανακοινώσεις, 
ερωτήσεις και τα διάφορα θέματα που θέλετε σήμερα να πείτε. 
 κ. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κουκή, αφού ξεκινάμε με την ειδική συνεδρίαση, θα πρότεινα να τρέξουμε την ειδική 
συνεδρίαση και μετά να πάρω το λόγο. Εγώ ήθελα να κάνω ανακοινώσεις αλλά είχα ξεχάσει ότι 
ξεκινάμε με ειδική συνεδρίαση, που δεν έχουμε τη δυνατότητα ανακοινώσεων και ερωτήσεων. Οπότε, 
μπείτε κατευθείαν στο θέμα της ημερήσιας διάταξης και μετά θα κάνω τις ανακοινώσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ξεκινάμε με το 1ο θέμα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Ψήφιση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (Ο.Π.Δ.) Δήμου Παπάγου-Χολαργού, έτους 
2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το εισηγηθεί η αρμόδια Αντιδήμαρχος, η κα Νικάκη. κα Νικάκη, έχετε το λόγο. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, καλησπέρα. Διακεκομμένα, ή εμένα δεν είναι καλή η σύνδεση ή ακούγεστε 
διακεκομμένα, δεν ξέρω τι ισχύει από τα δύο. 
 Καλησπέρα σε όλους. Το συγκεκριμένο θέμα είναι ένα τεχνικό θα έλεγα θέμα, λογιστικό, το 
οποίο βρίσκεται σε άρρηκτη σχέση με την ψήφιση του προϋπολογισμού, άρρηκτη σύνδεση. Στην 
ουσία η Οικονομική Επιτροπή ψήφισε, συνέταξε μάλλον τον πίνακα στοχοθεσίας οικονομικών 
αποτελεσμάτων για το 2021 και καλούμαστε εμείς σήμερα να ψηφίσουμε το Ολοκληρωμένο Πλαίσιο 
Δράσης. Επί της ουσίας πρόκειται για τον τρόπο με τον οποίο εκτελείται ο προϋπολογισμός, θα 
εκτελεστεί μάλλον για το 2021, πώς θα εισπραχθούν τα έσοδα και πώς αντίστοιχα θα δαπανηθούν τα 
έξοδα, ανάλογα κάθε μήνα κωδικοποιημένα τα έξοδα και τα έσοδα αντίστοιχα στις ευρύτερες 
κατηγορίες.  
 Είναι μια διαδικασία που πάντα γίνεται από την Οικονομική Υπηρεσία, που έχει μακρά εμπειρία 
και γνώση επί του θέματος. Είναι μια διαδικασία που επιβάλλεται για να ενισχύσει ακόμα την 
πεποίθηση που έχουμε ήδη εμείς για το δικό μας προϋπολογισμό ότι είναι ένας ρεαλιστικός 
προϋπολογισμός και εφικτός να υλοποιηθεί και δεν βασίζεται ας πούμε απλά σε μία θεωρία αλλά 
όντως έχει βάσιμη εφαρμογή και αυτό το πράγμα το αποτυπώνει η Οικονομική Υπηρεσία με τη 
συγκεκριμένη στοχοθεσία που καλούμαστε εμείς σήμερα να ψηφίσουμε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Τοποθετήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θα ήθελα, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλη τοποθέτηση; Οχι. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εγώ για πάρα πολύ λίγο θέλω να πω ότι, εντάξει, εμείς έχουμε διαφωνήσει στο 
Επιχειρησιακό, στο Τεχνικό Πρόγραμμα και στον Προϋπολογισμό. Δεν χρειάζεται να λέμε αναλυτικά 
ξανά γιατί διαφωνούμε με τις πολιτικές προτεραιότητες που βάζει η Δημοτική Αρχή.  
 Το οργανωμένο Πλαίσιο Δράσης, όπως είπε και η κα Νικάκη, είναι μία τεχνική διαδικασία 
άλλωστε και θα το καταψηφίσουμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και κλείνει το θέμα σε περίπτωση που δεν θέλει δευτερολογία 
η κα Χαμηλοθώρη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, απλά να κάνω μια διευκρίνιση, γιατί ξεκίνησε την ομιλία της η κα Χαμηλοθώρη και 
είπε ότι έχουμε διαφωνήσει στο Επιχειρησιακό, το οποίο ακόμη δεν έχει έρθει στο Δήμο για να 
ψηφιστεί. Υποθέτω εννοεί ότι είχαν διαφωνία στο Επιχειρησιακό του 2014-2019, γιατί το 
Επιχειρησιακό ακόμα το φτιάχνουμε. Ο Covid μας έχει πάει πίσω και υπάρχει τεράστια δυσκολία 
ανάμεσα στις Υπηρεσίες να μπορέσουν να συνεργαστούν, άρα μάλλον κάτι διαφορετικό θα ήθελε να 
πει. Δεν ξέρω αν θέλει να διορθώσει για τα πρακτικά, να μην φαίνεται ότι δεν έχει ψηφίσει κάτι το 
οποίο ακόμα δεν έχει εισαχθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο προς ψήφιση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ αυτό που γνωρίζω είναι ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα μέχρι να λύσει η 
κυβέρνηση το πώς θα γίνει, ισχύει το προηγούμενο. Οπότε, με αυτή την έννοια το είπα.  
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 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω, κ. Κουκή, μισή κουβέντα, είπα ότι το Επιχειρησιακό ήταν πενταετές παλιά και 
τώρα είναι τετραετές. Αρα, αφού ήταν πενταετές έχει λήξει το παλιό Επιχειρησιακό, άρα προφανώς 
δεν υπάρχει Επιχειρησιακό του Δήμου. Οποιος θέλει βέβαια το καταλαβαίνει όπως αυτός επιθυμεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλει κάποιος κάτι να προσθέσει; Οχι. Ωραία. 
 Ψηφοφορία. Το σύστημα τώρα στα θέματα αυτά που δεν έχουν, δεν χρειάζονται και 
διαφορετικές και δεν υπάρχουν και κάποιες προτάσεις, με το ποιοι ψηφίζουν λευκό και ποιοι ψηφίζουν 
υπέρ. Οπότε, κατά ψηφίζει η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε. 
ΖΗΚΑΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. Ζήκας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ζήκας κατά, η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου; Μπορώ ν' ακούσω την κα 
Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, κι εγώ κατά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεστε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ την άκουσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεμούνδο, εσείς ψηφίζετε κατά;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κατά, κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Σιώτου τι ψηφίζει; Γιατί είπε η κα Χαμηλοθώρη... 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, με ακούτε; Κατά ψηφίζω κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, την κα Σιώτου τώρα την άκουσα εγώ πρώτη φορά ή την ακούσατε και πριν εσείς; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμείς την ακούμε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Την ακούσαμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να καταλάβω εάν έχω εγώ πρόβλημα στη σύνδεση. Εντάξει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, πρέπει να έχετε γιατί εγώ προσωπικά σας ακούω με διακοπές, Πρόεδρε. 
Δεν ξέρω και οι υπόλοιποι. Οπότε, πιθανώς κάτι έχει η δική σας σύνδεση.  
........: Συνέχεια με διακοπές είστε, κ. Κουκή.  
ΝΙΚΑΚΗ: Κι εγώ το ίδιο, γι' αυτό λέω αν έχω εγώ πρόβλημα ή αν ακούγεστε διακεκομμένα, γιατί κι 
εγώ το ίδιο ακούω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Θα το κοιτάξω σε λίγο, σε κάποιο θέμα που θα πάρει και ο Δήμαρχος το λόγο για 
πολλή ώρα, να πάω σε κάποιο χώρο που να συνδεθώ ενσύρματα. Εντάξει; Ωραία. 
 Θα κάνουμε το θέμα αυτό, θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο για να κάνει ανακοινώσεις... 
 Ποιοι ψηφίζουν λευκό;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λευκό, Οικονόμου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου. Για να κλείσω το 1ο θέμα. Ποιος άλλος ψηφίζει λευκό;  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ρετσινιά. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Αυγερινός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Κατά ψηφίζει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, νομίζω ο κ. Κανάκης προσπαθεί να μιλήσει, να πει κάτι, δεν τον ακούμε 
καθόλου, αλλά νιώθω ότι προσπαθεί να μιλήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μου γράψετε στο chat, κ. Κανάκη, τι ψηφίζετε;  
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Λοιπόν, εγώ θα κοιτάξω να πάω να συνδεθώ κάπου 
καλύτερα. Λύεται η συνεδρίαση σχετικά με την ψήφιση του Σχεδίου και ξεκινάμε την δεύτερη 
συνεδρίαση. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Πρόεδρε, συγγνώμη, μπορείτε να επαναλάβετε λίγο την ψηφοφορία;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την είχα την ψηφοφορία τώρα, δεν χρειάζεται να την επαναλάβω. Εχει σημειωθεί από 
την Γραμματεία. Εσείς με τον κ. Οικονόμου είστε λευκό. Μόλις έληξε η συνεδρίαση. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Για μένα μιλάτε, κ. Πρόεδρε; Αυγερινός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τώρα δεν το είπατε;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Εχω μιλήσει εδώ και πολλή ώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίσατε μετά τη λήξη της συνεδρίασης;  
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ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Εχω μιλήσει εδώ και πάρα πολλή ώρα, απλά εσείς δεν το έχετε ακούσει, γι' αυτό 
ξαναπήρα το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, φταίω εγώ τότε, εντάξει. Οκέι, θα σας ανακοίνωσω στο chat την ψηφοφορία.  
 Λύεται η συνεδρίαση. 
 ------------------------------ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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