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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αθανασάκου; Κουκής παρών. Η κα Παρίση παρούσα. Ο κ. Υφαντής; Η κα 
Βεντουζά παρούσα. Ο κ. Αυγουρόπουλος παρών και βλέπω και τον κ. Υφαντή παρών. Ο κ. Κούτρας;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Ο κ. Χατζής, τον βλέπω, παρών. Ο κ. Τράκας, τον βλέπω, παρών. Μαζί με τον 
κ. Τράκα είναι και ο κ. Σιαμάνης, είναι στην ίδια κάμερα.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα, Πρόεδρε, κι από μένα. Καλή χρονιά να έχουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι ,ναι. Παρών. Ο κ. Βαλυράκης, τον είδα, παρών. Ο κ. Πετράκης είναι εδώ στο 
Δημαρχείο παρών. Η κα Νικάκη; Η κα Δημητριάδου είναι εδώ στο Δημαρχείο. Η κα Τσικρικώνη; Η κα 
Τσικρικώνη είναι εδώ πέρα κάτω; Ναι, την βλέπω και την κα Τσικρικώνη. Η κα Ρουφογάλη; Ο κ. 
Πολύδωρας απών. Ο κ. Τούτουζας; 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον βλέπω μέσα. Ο κ. Ανυφαντής; Απών. Ο κ. Δεμέστιχας;  
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Ο κ. Αυγερινός;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά παρούσα; Παρούσα. Προσπαθεί να συνδεθεί βλέπω. Ο κ. Κανάκης; Απών. 
Ο κ. Καραγιάννης παρών. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου παρούσα. Η κα Χαμηλοθώρη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρούσα. Ο κ. Τίγκας;  
.......: Προσπαθεί να μπει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απών. Ο κ. Στάικος παρών. Ο κ. Ρίζος παρών. Ο κ. Ρεκλείτης απών. Ο κ. Ρεμούνδος 
παρών και ο κ. Ζήκας παρών. 
 Ωραία. Βλέπω παρούσα και την κα Γκούμα και την κα Δημάκου, είναι οι δύο Πρόεδροι των 
Δημοτικών Κοινοτήτων Χολαργού και Παπάγου. 
 Διαπιστώθηκε η απαρτία, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση. Παρακαλώ θερμά, 
κλείστε όλοι τα μικρόφωνά σας. κα Βεντουζά το μικρόφωνό σας, κ. Υφαντή το μικρόφωνό σας, κ. 
Καραγιάννη το μικρόφωνό σας. κα Βεντουζά, το μικρόφωνό σας παρακαλώ.  
 Βλέπω και τον κ. Οικονόμου, είναι και ο κ. Οικονόμου παρών, τον οποίο επειδή είχε την κα 
Αθανασάκου το χαρτί, αν και είναι πρώτος απ' όλους, η κα Αθανασάκου είχε πάει πάνω από το όνομα 
το χαρτί. Ωραία.  
 κα Βεντουζά, παρακαλώ το μικρόφωνό σας. Και τον κ. Ρεμούνδο. Παρακαλώ τον κ. Ρεμούνδο 
και την κα Βεντουζά και τον κ. Οικονόμου να κλείσουν τα μικρόφωνά τους. Ωραία. 
 Διαπιστώθηκε απαρτία. Βρισκόμαστε στην 1η συνεδρίαση για το 2021. Εύχομαι σε όλους καλή 
χρονιά, υγεία για εσάς και τις οικογένειές σας. Να είναι μία καλή και παραγωγική χρονιά και για το 
Δημοτικό Συμβούλιο και εύχομαι το 2021 να είναι καλύτερο από το 2020.  
 Πριν μπούμε στην ημερήσια διάταξη έχουμε αρκετές ανακοινώσεις. Είναι και η 1η συνεδρίαση 
της χρονιάς όπως είπα, οπότε θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο. Για όσους δεν έχετε κλείσει τα 
μικρόφωνά σας - α, νομίζω ότι τα κλείσατε όλοι τώρα, οπότε δεν χρειάζεται να το πω αυτό, εντάξει. 
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, παρουσίες πήραμε; Ακούγομαι; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Δεν άκουσα, γι' αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπα εγώ, είπα εγώ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Α, οκέι, γιατί δεν άκουσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Προσήλθε και η κα Νικάκη και η κα Ρουφογάλη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω το λόγο, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ και να ευχηθώ πρώτα απ' όλα καλή χρόνια, με υγεία, με αισιοδοξία, ας 
ελπίσουμε το 2021 να είναι καλύτερο από το 2020 και σύντομα να συνεδριάσουμε και δια ζώσης, να 
μπορέσουμε ν' ανταμώσουμε και να τα πούμε κατ' ιδίαν. Νομίζω ότι είναι πολύ κρίσιμη περίοδος ο 
Ιανουάριος που φεύγει σε λίγες μέρες, αλλά σίγουρα και ο Φεβρουάριος και ο Μάρτιος με τους 
εμβολιασμούς που πάνε με σχετικά αργούς ρυθμούς, θέλει ακόμα περισσότερη προσοχή. Νομίζω όλοι 
πρέπει να μεταφέρουμε καθημερινά σε όλους τους ανθρώπους με τους οποίους συναναστρεφόμαστε 
ότι πρέπει να συνεχίσουν να τηρούν τα μέτρα προστασίας, πρέπει να συνεχίσουν να προσέχουν, να 
προστατεύονται, ιδιαίτερα οι άνθρωποι που έχουν και κάποια ηλικία και είναι πιο ευάλωτοι από τη 
συγκεκριμένη αρρώστια και σε γενικές γραμμές να πω ότι στο 
ο Δήμο μας εξακολουθεί και υπάρχει ο χαμηλός δείκτης που υπήρχε καθ' όλη την περίοδο. Είμαστε σε 
πολύ χαμηλά νούμερα, σας έχω ενημερώσει ότι κάθε Δευτέρα μεσημέρι λαμβάνουμε όλοι οι Δήμαρχοι 
ενημέρωση πόσα είναι τα ενεργά κρούσματα στην περιοχή μας, οπότε μας ενημερώνουν επίσημα.  
 κα Ρετσινιά, έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο και κάνετε θόρυβο. Δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, είχα πρόβλημα, μόλις συνδέθηκα, Δήμαρχε. Συγγνώμη, συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τον κ. Οικονόμου βλέπω ανοιχτό. Ωραία. Τώρα, είμαστε όλοι κλειστοί.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ελεγα, λοιπόν, ότι έχουμε πολύ μικρό αριθμό κρουσμάτων. Φυσικά δεν 
ενημερωνόμαστε για τους άλλους Δήμους, αλλά ενημερωνόμαστε για τα συνολικά κρούσματα κάθε 
ημέρας από τις εφημερίδες και από τον ηλεκτρονικό τύπο, έτσι; Οπότε για τον Βόρειο Τομέα 
αναλογικά με τον πληθυσμό των Δήμων διαπιστώνω ότι έχουμε πολύ χαμηλό νούμερο. Βεβαίως οι 
προσπάθειες πρέπει να συνεχιστούν όπως είπα.  
 Θέλω να εκφράσω και από το Δημοτικό Συμβούλιο, παρ' όλο που έχουμε και το θέμα ως εκτός 
ημερήσιας διάταξης, να εκφράσω τα ειλικρινά μου συλλυπητήρια προς την οικογένεια του 
αδικοχαμένου Σήφη Βαλυράκη. Νομίζω ότι ήταν μια πολύ ατυχής στιγμή αυτή η οποία έγινε και 
βέβαια ακόμα και σήμερα δεν είμαστε σίγουροι τι έχει συμβεί. Απ' ό,τι έχετε μάθει και απ' ό,τι έχετε 
ακούσει ερευνάται η υπόθεση, οπότε να εκφράσω τα συλλυπητήρια στους συγγενείς. Νομίζω ότι 
έχουμε και τον Θανάση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο οποίος έχει μία συγγένεια με τον πρώην Υπουργό, 
οπότε Θανάση να σου εκφράσω τα συλλυπητήρια. Θα βγει και το ψήφισμα πιστεύω σε λίγο που θα 
το συζητήσουμε, που θα είναι ομόφωνο. Η κηδεία θα γίνει αύριο, έχει αλλάξει η ώρα, μάλλον θα γίνει 
στις 3 η ώρα το μεσημέρι αν δεν γίνει κάποια αλλαγή πάλι. Βεβαίως όπως γνωρίζετε ισχύουν οι 
περιορισμοί, μόνον 9 άτομα μπορούν να είναι στην τελετή, οπότε όποιος επιθυμεί ή θέλει θα πρέπει 
να έχει πάρει άδεια από την οικογένεια για να μπορέσει να είναι παρών ή παρούσα στην τελετή. 
 Και να σας ενημερώσω μια τελευταία ανακοίνωση, για να μπούμε μετά και να συνεχίσει η ροή, 
Πρόεδρε, να σας ενημερώσω για τη συνάντηση που είχαμε ως ΚΕΔΕ με τη νέα ηγεσία του Υπουργείου 
Εσωτερικών, τον Υπουργό Βορίδη και τον αναπληρωτή Υπουργό τον κ. Στέλιο Πέτσα.  
 Νομίζω ότι αναφέρθηκαν πολύ γρήγορα σε σημαντικά θέματα που αφορούν την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση. Το πρώτο θέμα, που ενδεχομένως να έχετε διαβάσει οι περισσότεροι, αφορά την 
αλλαγή του εκλογικού νόμου. Αφορά την κατάργηση της απλής αναλογικής, ενός μοντέλου το οποίο 
έχει δείξει μέχρι σήμερα ότι δεν λειτουργεί στα Δημοτικά Συμβούλια. Αμεσο επακόλουθο αυτής της 
πολιτικής ήταν να μεταφερθούν αρκετές και σημαντικές αρμοδιότητες στην Οικονομική Επιτροπή, για 
να μπορεί η Οικονομική Επιτροπή να περνάει τα θέματα, έχοντας την πλειοψηφία οι Δήμαρχοι πλέον 
στην Οικονομική Επιτροπή.  
 Οπως θα έχετε ακούσει, απλά σας επιβεβαιώνω ότι σκέφτονται να γίνει άμεση εκλογή 
Δημάρχου από τον πρώτο γύρο με ένα ποσοστό πέριξ του 42%-43%, 40%, κάπου εκεί θα κλείσει, 
νομίζω ότι μάλλον θα κλείσει στο 42%-43%, γίνονται συζητήσεις, αύριο θα παρουσιαστεί στο 
Υπουργικό Συμβούλιο. Οποιος εκλέγεται Δήμαρχος, είτε από τον α' γύρο είτε από τον β', θα παίρνει το 
60% των εδρών, δηλαδή αν δεν αλλάξουν οι έδρες στην δική μας περίπτωση θα παίρνει 20 έδρες από 
τις 33. Βεβαίως, αυτά είναι συζητήσεις, αν κάποιος ξεπεράσει το 60% θα παίρνει αναλογικά ό,τι του 
αντιστοιχεί.  
 Υπάρχει μια κουβέντα για μείωση των δημοτικών συμβούλων, δηλαδή σε όλα τα Δημοτικά 
Συμβούλια να μειωθεί ο αριθμός των εκπροσώπων από την τοπική κοινωνία. Εχει αποφασίσει η 
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κυβέρνηση να μην υπάρχει ξεχωριστή κάλπη για τις Κοινότητες και για τους εκπροσώπους των 
Τοπικών Κοινοτήτων. Αυτό σημαίνει ότι θα γυρίσουμε στο σύστημα που ξέραμε στις εκλογές του 
2010 και στις εκλογές του 2014, που σημαίνει ενιαίο ψηφοδέλτιο που θα έχει διαφορετικά επίπεδα για 
τους δημοτικούς συμβούλους και διαφορετικό επίπεδο για τις Κοινότητες. Μιλάμε για διατήρηση των 
Κοινοτήτων φυσικά και για την Κοινότητα Παπάγου, άρα και για την Κοινότητα Χολαργού. Και κάποιες 
άλλες πληροφορίες, τις οποίες δεν μας τις ξεκαθαρίσανε. Είπαν ότι, εν πάση περιπτώσει, θα γίνει 
διαβούλευση, θα συζητήσουν αφού το παρουσιάσουν το σχέδιο αύριο στο Υπουργικό Συμβούλιο και 
πάρει την έγκριση, θα γίνει μια διαβούλευση και με την ΚΕΔΕ και με την ΕΝΠΕ, και με τα δύο 
συνδικαλιστικά όργανα των δύο βαθμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, έτσι ώστε να διορθωθούν 
αρρυθμίες, να γίνει όσο το δυνατόν καλύτερη τροποποίηση του εκλογικού νόμου. 
 Επίσης, μας αναφέρανε για το πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" ότι θα υπάρξουν κάποιες 
αλλαγές. Ενδεχομένως να μπει πλαφόν σε κάποιες από τις προσκλήσεις οι οποίες υπάρχουν. Νομίζω 
ότι είναι σημαντικό για το Δήμο μας. Ο Δήμος μας έχει καταθέσει ήδη δύο προσκλήσεις και ετοιμάζει 
και ωριμάζει τις υπόλοιπες στις οποίες μπορεί να συμμετέχει και αφορούν την χωρική μας 
κατεύθυνση. Νομίζω ότι θα τα παρακολουθούμε, θα είμαστε σε επικοινωνία, εγώ ό,τι νέο υπάρχει θα 
σας ενημερώνω είτε απευθείας τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, είτε όπως σήμερα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Πάντως, είναι σίγουρα ότι μέχρι τον Ιούνιο έχει οριοθετήσει ο Υπουργός θα 
γίνουν σημαντικές αλλαγές που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως και με τις αρμοδιότητες, με 
μία μελέτη η οποία ετοιμάζεται σχετικά με το ποιες αρμοδιότητες από την Αποκεντρωμένη 
Αυτοδιοίκηση μπορούν να πάρουν οι Δήμοι και ποιες μπορούν να μεταφερθούν στην Περιφέρεια και 
γενικότερα με το νέο Κώδικα, ο οποίος και αυτός ετοιμάζεται και θέλει να ψηφιστεί μέχρι τον Ιούνιο, 
ουσιαστικά μιλάμε για μία συρραφή όλων των νόμων που υπάρχουν για την Αυτοδιοίκηση ξεκινώντας 
από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων του 2006, τον Καλλικράτη, τον Κλεισθένη και όλες τις 
τροπολογίες που έχουν γίνει, να τις μαζέψουμε σε ένα βιβλιαράκι, σε έναν καινούριο νόμο που θα 
ξέρουμε ότι ό,τι αφορά την Τοπική Αυτοδιοίκηση θα βρίσκεται εκεί μέσα.  
 Αυτά ήθελα να πω, κ. Πρόεδρε, να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο και ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προσήλθε ο κ. Κανάκης, ο κ. Πολύδωρας και ο κ. Ανυφαντής. Και ο κ. Ρεκλείτης.  
 Οπότε, είμαστε στο στάδιο των ανακοινώσεων και ερωτήσεων.  
ΝΙΚΑΚΗ: Κι εγώ, δεν ξέρω αν με έχετε ανακοινώσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπω και τον κ. Τίγκα, προσήλθε και ο κ. Τίγκας. κα Νικάκη, σας έχω αναγγείλει πριν 
εσάς.  
ΝΙΚΑΚΗ: Εντάξει, ωραία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, θα δώσω το λόγο στον κ. Τούτουζα αν θέλει κάτι να σημειώσει.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κατάλογο θα ανοίξετε, κ. Πρόεδρε, για ομιλίες; Για ερωτήσεις;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ξεκινάω με τους επικεφαλής πρώτα, έτσι κι αλλιώς. Και μετά τους επικεφαλής αν 
θέλετε, κ. Οικονόμου, θα σας βάλω πρώτο. Θέλετε;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Βεβαίως, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θα ήθελα να εκφράσω τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια του κ. Βαλυράκη. Δεν 
έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Θα τα δούμε και τα υπόλοιπα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κανάκη, έχετε το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καταρχήν, καλησπέρα σε όλους. Καλή χρονιά, γιατί είναι η πρώτη που κάνουμε. 
 Καταρχήν, συλλυπητήρια κι από μένα στον ... και γείτονά μου, στην οικογένεια του κ. 
Βαλυράκη.  
 Επίσης, να σημειώσω σήμερα για τα πρακτικά, το αναφέρω σε όλους και νομίζω ότι είμαστε 
σύμφωνοι σ' αυτό, είναι σήμερα η Διεθνής Ημέρα των Θυμάτων του Ολοκαυτώματος και θα 
παρακαλούσα, κ. Πρόεδρε, επειδή συμπίπτει και με το Δημοτικό Συμβούλιο, σαν ένδειξη τιμής, γιατί 
είναι ένα πολύ σημαντικό πράγμα για τις κοινωνίες μας, αν μπορούμε να κρατήσουμε ενός λεπτού 
σιγή, δηλαδή να διακόψουμε για ένα λεπτό τη διαδικασία για να προχωρήσουμε, αποδίδοντας τιμή σε 
κάτι που είναι πάρα πολύ μεγάλο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν είναι... Αυτό που λέτε νομίζω ότι είναι κοινής αποδοχής πρόταση απ' όλους, 
οπότε για τυπικούς λόγους να κρατήσουμε 10 δευτερόλεπτα σιγή, ως ένδειξη τιμής προς τα θύματα 
του Ολοκαυτώματος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου. 
 
 Ενός λεπτού σιγή 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. Ολοκληρώσατε, κ. Κανάκη;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μάλιστα, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Θα ήθελα κι εγώ να εκφράσω τα θερμά μου συλλυπητήρια της παράταξής μας στην 
οικογένεια Βαλυράκη και βεβαίως είναι πολύ σημαντικό και το ψήφισμα το οποίο μετά από λίγο θα 
πάρουμε ομόφωνα. 
 Επίσης, ήθελα να πω σχετικά με την ενημέρωση που έκανε ο κ. Δήμαρχος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Τίγκα, μισό λεπτό. κα Αθανασάκου, το μικρόφωνό σας παρακαλώ. 
Συνεχίστε.  
ΤΙΓΚΑΣ: Ελεγα, λοιπόν, ότι είναι πολύ σημαντική η ενημέρωση που έκανε ο κ. Δήμαρχος 
προηγουμένως και επειδή πιστεύω ότι οι αλλαγές στη νομοθεσία, σε ό,τι αφορά την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, θα είναι πάρα πολύ σημαντικές, νομίζω θα πρέπει να υπάρξει και άλλη, πιο 
εμπεριστατωμένη ενημέρωση, στην οποία θα ακουστούν ενδεχομένως και πράγματα τα οποία σήμερα 
δεν είναι γνωστά. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης, άμα τον θέλει. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, να εκφράσουμε κι εμείς τα συλλυπητήριά μας στην οικογένεια του εκλιπόντος κ. 
Βαλυράκη.  
 Οσον αφορά, όμως, τα ζητήματα τα οποία έθεσε ο κ. Δήμαρχος, θα θέλαμε να υπάρξει μία 
ξεχωριστή, δεν ήμουν από την αρχή της συνεδρίασης, δεν ξέρω τι ειπώθηκε ακριβώς, έπιασα λίγο το 
τελευταίο μέρος. Πάντως, αν είναι αυτά που μας ενημέρωσε γι' αυτά που έχουν συζητηθεί στην ΚΕΔΕ 
και που έχουν δει το φως των δημοσιευμάτων τον τελευταίο καιρό, θα θέλαμε μια ξεχωριστή 
συνεδρίαση ίσως ή και ενημέρωση για το ζήτημα και με τους επικεφαλής που είπε, αλλά και στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Εμείς από αυτό το βήμα θέλουμε, αν αυτά που ακούσαμε ισχύουν και υπάρχει σκεπτικό να 
παρθεί πίσω το στοιχείο της απλής αναλογικής, καθώς και να δημιουργηθεί πλαφόν εισόδου στα 
Δημοτικά Συμβούλια, δηλώνουμε από τώρα ότι μας βρίσκει κάθετα αντίθετους αυτή η μεθόδευση 
κατά τη γνώμη μας και με αυτή τη σημείωση θα συνεχίσουμε τη συνεδρίαση, από εμένα είμαστε 
εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω μόνο στον κ. Ρεκλείτη, ότι δεν είναι θέμα του Δημοτικού 
Συμβουλίου ένα νομοσχέδιο που θα ψηφιστεί. Ο Δήμαρχος σας είπε ότι αύριο θα συζητηθεί στη 
Βουλή, οπότε όποιος θέλει και νομίζω οι περισσότεροι από εμάς θα το παρακολουθήσουν στη Βουλή. 
Βεβαίως, οι επικεφαλής και όποιος άλλος Δημοτικός Σύμβουλος επιθυμεί μπορεί να ενημερωθεί από 
τον Δήμαρχο προσωπικά, επειδή ο Δήμαρχος είναι και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, 
για κάποιες τυχόν απορίες, αλλά εμείς σαν όργανο, εμείς σαν όργανο Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-
Χολαργού, δεν έχουμε καμία επέμβαση και καμία επιρροή επάνω στα νομοσχέδια των κυβερνήσεων. 
Αυτό. Υπάρχουν συλλογικά όργανα, βεβαίως όποιος θέλει μπορεί να καταθέσει και το ψήφισμά του, 
όπως έχει γίνει και σε άλλα νομοσχέδια και σε άλλα ζητήματα και να τοποθετηθεί. Αλλά να έρθει ως 
θέμα, νομίζω ότι δεν νομιμοποιείται το σώμα να το φέρει ως θέμα. Αυτά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή απ' ό,τι κατάλαβα δεν με άκουσε καλά ο κ. Ρεκλείτης, να επαναλάβω ότι εγώ 
ενημέρωσα το Δημοτικό Συμβούλιο για όσα μας είπαν προφορικά σε μία τηλεδιάσκεψη ο Υπουργός 
και ο αναπληρωτής Υπουργός. Προφανώς αν βγει το κείμενο και τεθεί προς διαβούλευση και πρέπει 
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να τοποθετηθεί η ΚΕΔΕ, θα γίνει μία επικοινωνία με τους επικεφαλής των παρατάξεων για να 
ακούσουμε και τις απόψεις τους. Ηδη ο εκπρόσωπος του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο κ. Πελετίδης, 
στην τηλεδιάσκεψη πήρε το λόγο και είπε αυτά τα οποία είπε και ο Αντώνης ο Ρεκλείτης, ότι δηλαδή 
είναι αντίθετοι ως προς την αλλαγή της απλής αναλογικής και ως προς το ποσοστό εισόδου των 
παρατάξεων, για να βγάλεις δηλαδή έδρα, αλλά από 'κει και πέρα είπα ότι έχουμε ακόμη δρόμο. Αύριο 
πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο, όχι στη Βουλή, πάει στο Υπουργικό Συμβούλιο για έγκριση και μετά θ' 
αρχίσει η διαβούλευση με την ΚΕΔΕ και την ΕΝΠΕ. Οταν έχουμε ένα κείμενο, λοιπόν, το οποίο είναι 
ξεκάθαρο, τότε πολύ ευχαρίστως κ. Ρεκλείτη να κάνουμε μια συνάντηση οι επικεφαλής να σας 
ενημερώσω και αφού είναι διαβούλευση βέβαια ο καθένας μπορεί να μπει μέσα και να κάνει τις 
παρατηρήσεις του, έτσι;  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ζήκας παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Καλησπέρα σε όλους και όλες. Να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήρια στην οικογένεια 
Βαλυράκη.  
 Σχετικά με τις ανακοινώσεις τρία ζητήματα. Πρώτον, σε σχέση με όσα μας ενημέρωσε ο 
Δήμαρχος για τις επικείμενες αλλαγές στα θέματα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, θεωρώ ότι όλες αυτές 
οι αλλαγές είναι προς το χειρότερο για την Αυτοδιοίκηση. Εχουν ξεκάθαρους στόχους, τον αποκλεισμό 
και την απαξίωση αν θέλετε του ρόλου των μειοψηφιών. Είναι γνωστές οι απόψεις του Υπουργού, του 
κ. Βορίδη, και οι στοχεύσεις του, είναι δηλωμένες εδώ και καιρό. Θα έλεγα ότι είναι η χειρότερη 
επιλογή για το χώρο της Αυτοδιοίκησης η επιλογή του ως Υπουργού Εσωτερικών.  
 Θεωρώ ότι τα θέματα όλα αυτά τα οποία επίκεινται ως αλλαγές αφορούν το Δημοτικό 
Συμβούλιο, θα πρέπει να γίνει και ενημέρωση και συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι θέμα, 
μπορούμε να το φέρουμε κι εμείς ως παράταξη ή και ο Δήμαρχος εγώ θα προτιμούσα, να το φέρει ως 
θέμα συζήτησης όλες τις επικείμενες αλλαγές. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί να πάρει θέση δημόσια 
πάνω σε μια σειρά ζητήματα, τα οποία έχουν ανακοινωθεί ή θα ανακοινωθούν. Αυτά όσον αφορά το 
πρώτο κομμάτι. 
 Το δεύτερο αφορά την εξέλιξη της πανδημίας. Θεωρώ ότι τα πράγματα είναι άσχημα. Δεν 
είναι μόνο το φιάσκο των εμβολίων σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, είναι ότι έχουμε και εδώ ένα σύστημα 
Υγείας το οποίο εξακολουθεί να είναι υποστελεχωμένο, εξαγγελίες για εμβολιαστικά κέντρα τα οποία 
πηγαίνουν κουτσαίνοντας, δηλαδή σε σχέση με τα 1.018 που είχαν εξαγγελθεί έχουν, αν δεν κάνω 
λάθος, 144 μέχρι στιγμής και, βέβαια, ένα μεγάλο κομμάτι απ' αυτά είναι τα νοσοκομεία και δεν είναι 
ξεχωριστά εμβολιαστικά κέντρα, με αποτέλεσμα κάθε εμβολιαστικό κέντρο στα νοσοκομεία να 
απασχολεί 20 άτομα από το υγειονομικό προσωπικό. Αρα, επειδή θεωρώ δεδομένο ότι πάμε για 3ο 
κύμα, είναι ζητήματα τα οποία θα πρέπει να τα δούμε σοβαρά. Θεωρώ ότι η επιτροπή που έχει 
συσταθεί στο Δήμο από τους επιστήμονες θα πρέπει να συνεδριάζει σε πιο τακτική βάση, παρότι 
έχουμε μειωμένο ποσοστό κρουσμάτων, δεν θα είναι τα πράγματα έτσι σε λίγο καιρό. 
 Αρα, θα πρέπει να έχουμε αυξημένη επαγρύπνηση γιατί και όλο το σχέδιο εμβολιασμών θα 
πάει πολύ πίσω. Θα έχουμε και, έτσι, εξάπλωση και των μεταλλάξεων, άρα είναι άμεσο ζήτημα να 
πιέσουμε και στο να ενισχυθεί το σύστημα Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης και το κομμάτι που αφορά τα 
Δημοτικά Ιατρεία τα δικά μας να καταστούν εμβολιαστικό κέντρο, γιατί, εντάξει, είναι σαφείς οι 
προτεραιότητες της κυβέρνησης. Ενώ είναι υποστελεχωμένοι τόσοι τομείς δίνει προτεραιότητα στο να 
προσλάβει 1.000 αστυνόμους για να φυλάνε τα Πανεπιστήμια που είναι κλειστά. Ετσι δεν πάει 
πουθενά το πράγμα, φυσικά. Δεν μπορούμε να ελπίζουμε και βέβαια οι εξελίξεις στο κομμάτι της 
οικονομίας, οι οποίες θα είναι ραγδαίες και πολύ χειρότερες. Θα φανούν όλα αυτά πολύ σύντομα και 
αυτό είναι ένα ακόμα κομμάτι το οποίο θεωρώ ότι ο Δήμος θα πρέπει να καταγράψει εν πάση 
περιπτώσει μια κατάσταση για τις επιχειρήσεις που δρουν στο δικό μας Δήμο σε τι κατάσταση 
βρίσκονται, σε επαφή με τους τοπικούς επιχειρηματίες για να έχουμε μια καλύτερη εικόνα.  
 Τρίτο ζήτημα. Εχουμε κάνει το τελευταίο διάστημα μια σειρά αποκαλύψεις, οι οποίες είναι 
πάρα πολύ ουσιαστικές και καλέσαμε τον κ. Κανάκη να πάρει θέση. Δυστυχώς, ούτε ο κ. 
Κουγιουμτζόπουλος πήρε μία δημόσια θέση, ούτε οι χωρίς το Νικήτα ούτε οι Με το Νικήτα ούτε ο κ. 
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Κανάκης πολύ περισσότερο τολμήσανε να πάρουν μία θέση για όλα αυτά τα ζητήματα που είναι 
σοβαρά. Αντιθέτως, ο κ. Κανάκης δήλωσε ότι όλα αυτά δεν τον απασχολούν και ανεξάρτητα από το τι 
εμείς θα συνεχίσουμε να αποκαλύπτουμε εκείνος δεν πρόκειται να παίρνει θέση. Δηλαδή, 
παραδείγματος χάριν, εάν εμείς αποκαλύψουμε το ότι συνεργάτης του έστησε εταιρεία για να παίρνει 
απευθείας αναθέσεις στημένων διαγωνισμών, ο κ. Κανάκης δεν θα πάρει θέση. Αν παραδείγματος 
χάριν αποκαλύψουμε το ότι συνεργάτης του συμμετείχε παράνομα στις εκλογές, ο κ. Κανάκης δεν θα 
πάρει θέση. Αν αποκαλύψουμε ότι συνεργάτης του εισέπραττε παράνομα συντάξεις αποβιώσαντος 
συγγενή του, ο κ. Κανάκης δεν θα πάρει θέση.  
 Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε τις αποκαλύψεις και ο κ. Κανάκης ας μην πάρει θέση. Τα 
συμπεράσματα θα τα βγάλουν και οι συνάδελφοι μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλη η τοπική 
κοινωνία. Προφανώς για κάθε βολεμένο διπλοθεσίτη το μέλλον μπορεί να είναι συναρπαστικό, 
ανεξάρτητα αν έχουμε 5.500 νεκρούς, 1,5 εκατομμύριο άνεργους και το τι συμβαίνει και στον 
υπόλοιπο κόσμο, μπορεί να δηλώνει προκλητικά με αυτό τον τρόπο. Εμείς θα συνεχίσουμε τις 
αποκαλύψεις και ο καθένας θα βγάλει τα συμπεράσματά του.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα δώσω το λόγο στον κ. Κανάκη σίγουρα, γιατί θα τον ζητήσει πιστεύω. κ. 
Κανάκη, θέλετε το λόγο; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι. Για να καταλάβω, γιατί μάλλον δεν το έχω καταλάβει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη κ. Κανάκη, συγγνώμη μόνο λίγο. Ομως, θέλω να πω ένα πράγμα εδώ πέρα. 
Οπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί, επειδή έχει γίνει μια δυο φορές, δεν μπορεί κάθε Δημοτικό 
Συμβούλιο να αναλώνουμε μισή ώρα στα προ ημερησίας για καταγγελίες μεταξύ του συνδυασμού του 
κ. Ζήκα και του κ. Κανάκη, διότι όπως καταλαβαίνετε, χωρίς να θέλω δηλαδή να σας πάρω το λόγο, 
αλλά καταλαβαίνετε πολύ καλά όλοι ότι τα θέματα αυτά δεν είναι τα κύρια θέματα του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Είναι θέματα που ενδεχομένως να απασχολούν κάποιο χώρο στην περιοχή μας, αλλά 
καλό θα ήταν να τα λύσετε εκτός Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, θα είμαι πολύ αυστηρός με την 
ώρα και θα δώσω το λόγο στον κ. Κανάκη για ένα λεπτό και μετά θα προχωρήσω στα υπόλοιπα 
θέματα και νομίζω ότι έχω την κατανόηση όλου του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 κ. Κανάκη, έχετε το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συμφωνώ απολύτως μαζί σας αλλά κακώς απευθύνεστε σε μένα. Εγώ δεν 
είπα τίποτα, ούτε έφερα εγώ κανένα θέμα. Αντιθέτως, στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπα ότι 
κακώς το Δημοτικό Συμβούλιο απασχολείται με αυτά τα θέματα. Επίσης, δεύτερον, δεν έχω καμία 
αντιδικία, απολύτως τίποτα με τον κ. Ζήκα. Επομένως, κακώς κάνετε παρατήρηση σε μένα. 
 Το τρίτο, γιατί πραγματικά δεν θέλω να μεταφέρω αυτό, λέει ο κ. Ζήκας όμως και παρακαλώ 
όλους και τους συναδέλφους και εσάς και να με προστατεύσετε και βεβαίως είσαστε μάρτυρες στα 
όσα είπε, ότι "θα" μου πει και "θα" με καταγγείλει και δεν θα απαντήσω, αναφέροντας μια σειρά από 
πράγματα, αφήνοντας υπονοούμενα για παράνομες πράξεις, ότι εγώ είχα σχέση με πράγματα τα 
οποία δεν ξέρω σε τι αναφέρεται.  
 Παρακαλώ πολύ, και δεν θα πάρω ξανά εγώ, δεν θα ενοχλήσω το σώμα με αυτό, αλλά είστε 
μάρτυρες όλοι σε μία προσπάθεια, η οποία πέρα από το τι ο ίδιος νομίζει ή δεν νομίζει, αγγίζει τα όρια 
πια της νομιμότητας.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ αυτό που θέλω να πω και θα το πω για άλλη μια φορά, υπάρχει το πεδίο της 
αλληλογραφίας, το οποίο το ξέρετε όλοι, έχουμε μια αλληλογραφία σύμφωνα με τα θέματα, με τις 
αποφάσεις. Αν κάποιος θέλει να ενημερώσει το σώμα για κάποια θέματα, μπορεί να τα ενημερώσει και 
δι' αλληλογραφίας. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτά τα θέματα αποτελούν αντικείμενο συζήτησης του 
Δημοτικού Συμβουλίου.  
 κ. Ζήκα, σας δίνω το λόγο για ένα λεπτό και παρακαλώ να μην το ξεπεράσετε.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Δεν θα το ξεπεράσω, απλώς είναι θέματα που αφορούν νυν και 
πρώην δημοτικούς συμβούλους. Με αυτή την έννοια αφορούν το Δημοτικό Συμβούλιο και πολύ 
σοβαρά μάλιστα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, επανέλαβα ότι υπάρχουν και η αλληλογραφία που έχουμε κάνει μέσω των 
ημέιλ. Οπότε, εκεί αν κάποιος πρέπει να γνωστοποιήσει κάτι, θα τα μάθει το Δημοτικό Συμβούλιο. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν μπορεί να επέμβει στα θέματα αυτά. 
 Ο κ. Τούτουζας έχει ζητήσει το λόγο. κ. Τούτουζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Αυτό που θέλω να πω, γιατί ακούω και τον κ. Ζήκα, ακούω και τον κ. Κανάκη, 
πραγματικά είναι θέματα εκτός Δημοτικού Συμβουλίου και θεωρώ ότι εάν ο κ. Ζήκας έχει καταγγελίες, 
έπρεπε να τις είχε κάνει την περίοδο των εκλογών. Τώρα μιλάμε εκ των υστέρων αν κάποιος ήταν 
νόμιμος να κατέβει στις εκλογές με τον κ. Κανάκη ή με τον κ. Ζήκα ή με τον κ. Τούτουζα, υπάρχουν 
αρμόδια όργανα στα οποία μπορούμε να αποτανθούμε και αυτά να αποφασίσουν εάν 
νομιμοποιούμαστε να έχουμε αυτούς τους δικούς μας ανθρώπους που θέλουν να κατέβουν με τον 
συνδυασμό μας ή όχι. Τώρα συζητάμε κάποια προσωπικά θέματα, τα οποία μπορεί να μην είναι μόνον 
προσωπικά, να έχουν και κάποιον άλλο αντίκτυπο, υπάρχουν αρμόδιοι να τα επιλύσουν αυτά και όχι 
εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είμαστε εδώ πέρα ούτε δικαστές ούτε εισαγγείς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, εμείς μπορούμε να κάνουμε ερωτήσεις;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, θα πρέπει νομίζω να πάρουμε το λόγο όσοι θέλουμε να τοποθετηθούμε 
και να πούμε κάποια πράγματα στην αρχή. Κάποιες ανακοινώσεις, κάποια τέτοια πράγματα.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, μην με ξεχάσετε.  
ΠΑΡΙΣΗ: Πρόεδρε, θα ήθελα κι εγώ ανακοίνωση.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ. Πετράκης. Δεν σας ακούμε, όμως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχω ανοίξει κατάλογο ομιλητών. Το λόγο ο κ. Οικονόμου, η κα Δημητριάδου, η 
κα Παρίση. Ποιος άλλος θέλει; Ο κ. Πετράκης. Ο κ. Υφαντής. Καραγιάννης. Ο κ. Δεμέστιχας. Η κα 
Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου. Ρεμούνδος.  
 Λοιπόν, επαναλαμβάνω: Οικονόμου, Παρίση, Δημητριάδου, Πετράκης, Υφαντής, Καραγιάννης, 
Δεμέστιχας, Χαμηλοθώρη, Σιώτου, Ρεμούνδος. Αλλος; Αλλος συνάδελφος ενδιαφέρεται; Οχι.  
 Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούγεστε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να ευχηθώ καλή χρονιά σε όλες και όλους τους συναδέλφους και να εκφράσω κι εγώ 
με τη σειρά μου τη λύπη μου για την απώλεια του συμπολίτη μας Βαλυράκη, ο οποίος χάθηκε άδοξα, 
ένας αγωνιστής της δημοκρατίας και τιμούσε με την παρουσία του όπως είναι γνωστό την πόλη μας. 
 Επειδή έλειπα στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είχε συζητηθεί το θέμα για το 
Στρατόπεδο Φακίνου, για την παραχώρηση 456 τ.μ. στη 13η Διοίκηση Ειδικών Επιχειρήσεων "Ιερός 
Λόχος". Ενα ζήτημα που προκύπτει είναι το εάν αυτή η έκταση παραχωρήθηκε δωρεάν και εάν εμείς 
έχουμε το νόμιμο, είμαστε νόμιμοι στη δωρεάν παραχώρηση εκτάσεως. Αυτό είναι το ένα ζήτημα. Και 
το δεύτερο, είναι γνωστό ότι το Στρατόπεδο Φακίνου με βάση το Μητροπολιτικό Πάρκο των Αθηνών 
αλλά και το δικό μας Πολεοδομικό Σχέδιο ανήκοντας στα όρια του Δήμου μας, προβλέπεται ότι το ένα 
μέρος του θα περάσει στο Δήμο και χαρακτηριστικά επειδή χωρίζεται σε δύο μέρη, το Σ2Α και το Σ2Β, 
το ένα μέρος του, το νότιο τμήμα του θα περάσει στο Δήμο μας μετά, όπως χαρακτηριστικά γράφεται 
και στο ΓΠΣ αλλά και στο σχέδιο για το Μητροπολιτικό Πάρκο των Αθηνών, μήπως θα έπρεπε ο 
Δήμος μας αυτή την έκταση όχι μόνο να συναινεί και να παραχωρεί εκτάσεις δημοτικές, αλλά θα 
έπρεπε μαζί με άλλους φορείς που προσπαθούν τα στρατόπεδα να φύγουν εκτός  
Αττικής, εκτός οικιστικού ιστού και συγκεκριμένα στο Στρατόπεδο Φακίνου έχει και μια σειρά από 
κτίρια που υπάρχει πρόβλεψη αυτά να χρησιμοποιηθούν στην πορεία για κοινωφελείς σκοπούς.  
 Δηλαδή, εμείς στη συγκεκριμένη περίπτωση τι έχουμε κάνει; Ερώτημα, δεν το γνωρίζω και θα 
ήθελα μία απάντηση εάν νομίμως δωρεάν παραχωρήσαμε αυτή την έκταση και εάν τελικά η θέση 
μας, της Δημοτικής Αρχής, είναι ότι θα πρέπει να φύγει το στρατόπεδο και να αποδοθεί αυτή η 
έκταση, αυτή που προβλέπει ο νόμος, στο Δήμο μας.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολοκληρώσατε, κ. Οικονόμου; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει η κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Καλησπέρα κι από μένα και καλή χρονιά.  
 Εγώ θα ήθελα να κάνω κάποια ενημέρωση σχετικά με κάποιες ενέργειες τις οποίες έχει κάνει ο 
ΔΟΚΜΕΠΑ όσον αφορά τον εμβολισμό κατά του Covid-19. Εμείς λοιπόν μέχρι στιγμής έχουμε 
ενημερώσει όλα τα μέλη του ΚΑΠΗ σχετικά με την άυλη συνταγογράφηση και έχουμε βοηθήσει 
κάποια μέλη τα οποία δεν είχαν τη δυνατότητα μόνα τους να κάνουν άυλη συνταγογράφηση, καθώς 
επίσης και δημότες μας. 
 Επίσης, παρέχουμε τη δυνατότητα μεταφοράς προς τα εμβολιαστικά κέντρα οι οποίοι είναι 
μόνοι τους, δεν έχουν κανέναν και οι οποίοι αντιμετωπίζουν πρόβλημα στην μετακίνηση και δεν 
διαθέτουν τρόπο μετάβασης. Εδώ η διαδικασία όλη αυτή, οι ενέργειες αυτές γίνονται με τη συνδρομή 
του Δημάρχου μας, ο οποίος μας έχει διαθέσει και αυτοκίνητο αλλά και τον συνάδελφο κ. Πετράκη, ο 
οποίος μεταφέρει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν ανάγκη στα εμβολιαστικά κέντρα. Μέχρι στιγμής 
έχουμε τέσσερα τέτοια αιτήματα και συνεχίζουμε. 
 Δεύτερον, να ενημερώσω ότι έχει δημιουργηθεί ακόμα ένας χώρος για να φιλοξενήσει μικρούς 
μας φίλους στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό Χολαργού και να ευχαριστήσω βεβαίως θερμά και τον 
Δήμαρχο, που έκανε με δικά του έξοδα, με έξοδα του Δήμου δηλαδή, Covid test σε όλο το προσωπικό 
των παιδικών σταθμών του ΔΟΚΜΕΠΑ. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Δημητριάδου. Πριν όμως δώσω το λόγο θέλω να σας ενημερώσω και 
να σας πω ότι σύμφωνα με πληροφόρηση που είχα εγώ σήμερα, γιατί βρέθηκα σε μία συνάντηση 
σχετική, η πρόθεση των αρχών είναι να ανοίξουν κεντρικά εμβολιαστικά κέντρα σε όλη την Αττική, σε 
πολύ μεγάλες εγκαταστάσεις.  
 Η κα Δημητριάδου έχει το λόγο.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καλή χρονιά σε όλους και συλλυπητήρια στην οικογένεια 
του εκλιπόντος Σήφη Βαλυράκη, μεγάλου αγωνιστή κατά της δικτατορίας.  
 Θέλω σε δύο θέματα να επικεντρώσω. Το ένα είναι, αφορά όλη τη χώρα, σχετικά με την 
Ισότητα και ειδικότερα για τον βιασμό. Εχει αλλάξει ο ορισμός του βιασμού και είναι πολύ σημαντικό, 
από τη χώρα μας, δεδομένου ότι τον Ιούνιο του 2019 ήδη μετά από πάρα πολλούς αγώνες όπου 
συμμετείχαν και συνδικαλιστικές οργανώσεις και η κοινωνία των πολιτών γενικότερα, αποφασίστηκε 
να αλλάξει και έτσι η χώρα μας ανάμεσα σε 10 χώρες της Ευρώπης έχει προσθέσει το άρθρο σχετικά 
με τον ορισμό του βιασμού. Στην αρχή, πριν από αυτή τη διάταξη, ο ορισμός του βιασμού ήταν, 
περιοριζόταν μάλλον στην άσκηση σωματικής βίας και απειλή κατά της ζωής και της σωματικής 
ακεραιότητας του θύματος. Τώρα προσετέθη στις 6 Ιουνίου του 2019 ένα άρθρο σύμφωνα με το 
οποίο όποιος επιχειρεί τη γενετήσια πράξη χωρίς τη συναίνεση του παθόντος, τιμωρείται με κάθειρξη 
έως 10 ετών φυλάκιση. Αυτό όπως σας είπα καθιερώθηκε μετά από πολλούς αγώνες και θεωρείται 
από τη χώρα μας ότι έχει προχωρήσει πολύ στο θέμα της Ισότητας. 
 Το δεύτερο είναι, ειδικά στην περίοδο της πανδημίας που διανύουμε, λόγω της κοινωνικής 
απομόνωσης και του αποκλεισμού, έχουμε παρατηρήσει την αύξηση των φαινομένων 
ενδοοικογενειακής βίας, άγχους και εμείς λάβαμε υπόψη μας ως Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, η οποία 
δημιουργήθηκε, την οποία ψηφίσατε, και επειδή ο Δήμαρχος και ο Δήμος μας γενικότερα δείχνει 
ιδιαίτερη ευαισθησία στα θέματα φύλου και έμφυλης βίας υλοποιεί την ομόφωνη απόφαση της 
Επιτροπής Ισότητας που πάρθηκε στις 20/11/2020 και έτσι αποφάσισε ομόφωνα να παράσχει 
στήριξη, ενδυνάμωση στις γυναίκες Παπάγου-Χολαργού που αντιμετωπίζουν προβλήματα έμφυλης 
βίας, με τα εξής μέτρα: 
 1. Παρέχει ψυχολογική και κοινωνική συμβουλευτική με την οπτική του φύλου σε γυναίκες 
θύματα έμφυλης βίας, με τη συνεργαζόμενη ψυχολόγο κα Πανίτσα προς το παρόν, γιατί θα λείψει η 
ψυχολόγος εδώ του Κέντρου Κοινότητας και θα αντικατασταθεί και μέχρι τότε έχει δεχθεί η κα 
Πανίτσα να παράσχει την ψυχολογική στήριξη. 
 2. Εργασιακή συμβουλευτική και ενημέρωση για προνοιακά επιδόματα, φορείς απασχόλησης, 
εργασιακά και ασφαλιστικά δικαιώματα, τα οποία θα παράσχει το Κέντρο Κοινότητας. 
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 3. Νομική συμβουλευτική σε θέματα Οικογενειακού Δικαίου, γυναικείων δικαιωμάτων, 
διαφορές συζύγων, θέματα γονικής μέριμνας κ.ά., με υπεύθυνη την κα Νανά Παπαδογεωργάκη, η 
οποία είναι στην πύλη διαμεσολάβησης του Δήμου και επίσης παραπομπή γυναικών που απευθύνονται 
σε μας σε άλλες υπηρεσίες και αρμόδιους φορείς, φορείς προστασίας και υποστήριξης.  
 Το αρμόδιο Τμήμα φυσικά είναι το Τμήμα Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας και η 
δομή του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου μας. Για όλες αυτές τις υπηρεσίες θα τηρείται το απόρρητο 
της συμβουλευτικής και υπεύθυνη είμαι εγώ για την Ισότητα ως Πρόεδρος της Επιτροπής Ισότητας 
των δύο φύλων. 
 Και να πω ότι αναρτήσαμε και στο δελτίο τύπου του Δήμου στήριξη όσον αφορά την κα 
Μπεκατώρου και ένα στατιστικό δελτίο από το Κέντρο Στήριξης Γυναικών του Χαλανδρίου, για όλες 
τις περιπτώσεις βιασμών που παρατηρήθηκαν κατά την περίοδο της πανδημίας. Μπορείτε να 
ανατρέξετε και να το δείτε.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κι εμείς για την ενημέρωση. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Να εκφράσω κι εγώ τα θερμά μου συλλυπητήρια στην 
οικογένεια του εκλιπόντος, του κ. Βαλυράκη, ενός γνωστού αγωνιστή της μεταπολίτευσης και κατά τη 
διάρκεια της χούντας. 
 Λοιπόν, οι ανακοινώσεις μου είναι οι εξής: από σήμερα και το Δημαρχείο μας απέκτησε τον 
απιδινωτή, γιατί ένας συνδημότης μας ο οποίος βρίσκεται στη Γερμανία και είναι εκπρόσωπος της 
ΑΧΕΠΑ Φράνκφουρτ, μας έστειλε την εξής επιστολή: 
 "Αξιότιμοι κυρίες και κύριοι, ο παρών ημιαυτόματος εξωτερικός απινιδωτής Lifepak Medronic, 
αποτελεί δωρεά του τμήματος ΑΧΕΠΑ Φρανκφούρτης προς το Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Η εν λόγω 
ιατρική συσκευή προέρχεται από παραχωρηθέν υλικό της τοπικής Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Η 
οργάνωσή μας ανέλαβε το σύνολο της δαπάνης για τη συντήρηση και τον εξοπλισμό της, ώστε αυτή 
να μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα για τις ανάγκες του Δήμου μας. 
 Παραμένουμε στη διάθεσή σας για τυχόν διευκρινίσεις ή περαιτέρω πληροφορίες ως προς τη 
χρήση της συσκευής.  
 Ο Πρόεδρος δρ. Σάββας Αποστολίδης και ο Γραμματέας, ο οποίος είναι και συμπολίτης μας, 
Τίμος Σουρβάς". 
 Τοποθετήθηκε λοιπόν σήμερα στην, έχουμε αποδεχθεί τη δωρεά στην Οικονομική Επιτροπή 
και τοποθετήθηκε σήμερα στην είσοδο του Δημαρχείου, σε ένα μέρος που μπαίνουν και βγαίνουν 
αρκετοί συμπολίτες μας και μεγάλης ηλικίας. 
 Η επόμενη ανακοίνωση είναι για την κακοκαιρία την προηγούμενη, 16-17 και 18 του μηνός, 
που είχε ανακοινωθεί και από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και με ειδικά σήματα από την Πολιτική 
Προστασία και διάφορους άλλους φορείς. Τότε, 16-17-18 η Πολιτική Προστασία ήταν σε αυξημένη 
ετοιμότητα, ήταν ο Αντιδήμαρχος έτοιμος, ο προϊστάμενος, το προσωπικό, το εντεταλμένο προσωπικό 
του Δήμου μας και οι εθελοντές της ΔΑΠΑΧΟ.  
 Να σας ενημερώσω ότι η κακοκαιρία δεν έχει φύγει - κάποιος έχει το μικρόφωνο ανοιχτό, 
παρακαλώ.  
 Λοιπόν, να σας ενημερώσω ότι έχουμε επάρκεια από αλάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεντουζά, μπορείτε παρακαλώ θερμά να κλείσετε το μικρόφωνό σας γενικότερα; Δεν 
χρειάζεται αν δεν έχετε το λόγο να το έχετε ανοιχτό, ούτε να το κλείνετε και να το ανοίγετε μετά. 
Μάλλον δεν ακούει όμως τώρα. 
 κ. Πετράκη, συγγνώμη, συνεχίστε. κα Βεντουζά, το μικρόφωνό σας παρακαλώ.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: κ. Πρόεδρε, είμαι και εγώ παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας έχω πει, κα Αθανασάκου, παρακαλώ. Ναι, κλείστε το μικρόφωνό σας.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Εγώ δεν σας άκουγα μέχρι τώρα όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω πει εγώ, σας έχω καταγράψει, βεβαίως. Βεβαίως, είστε.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Εντάξει, ευχαριστώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Συνεχίζουμε, λοιπόν.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό τώρα. Ωραία, κλείσανε όλοι, εντάξει. Πάμε, κ. Πετράκη. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Συνεχίζουμε, λοιπόν, η κακοκαιρία δεν έχει περάσει, ο χειμώνας 
δεν έχει περάσει τελείως. Θέλω να ενημερώσω ότι υπάρχει επάρκεια αλατιού, έχουμε σαν Δήμος 
αγοράσει 21 τόνους και 14 παλέτες με σακιά και μας προμήθευσε και η Περιφέρεια 7 τόνους χύμα 
αλάτι και 4 παλέτες με σακιά. Οταν ανακοινώσαμε λοιπόν τον προηγούμενο καιρό της κακοκαιρίας ότι 
έχουμε σακιά από αλάτι είχαμε τρία σημεία που δίναμε στους πολίτες. Ηταν το εργοτάξιο Χολαργού, 
εδώ στο Δημαρχείο απέξω, επί της οδού Σύρου και στο εργοτάξιο του Παπάγου. Από το εργοτάξιο 
Χολαργού πήραν 65 περίπου δημότες μας, από το  Δημαρχείο 60 και από το εργοτάξιο Παπάγου 45. 
Κάναμε και μία κίνηση καλής θέλησης, δεν ξέρω πώς να το μεταφράσω, να μοιράσουμε σε όλα τα 
καταστήματα που το Σάββατο 17 του μηνός ήταν ανοιχτά, να μοιράσουμε από ένα τσουβαλάκι αλάτι 
για να έχουν σε περίπτωση που χιόνιζε, για να μπορούν να εξυπηρετήσουν τους πελάτες τους. 
 Επίσης, ταυτόχρονα μάλλον, εφοδιάσαμε με αλάτι την Παρασκευή 16 του μηνός όλα τα 
Νομικά Πρόσωπα να είναι έτοιμα για την επερχόμενη κακοκαιρία. Στείλαμε τσουβαλάκια στον ΔΟΠΑΠ, 
στο ΔΟΚΜΕΠΑ, στο  Δημαρχείο Χολαργού, στο Δημαρχείο Παπάγου, στείλαμε στο νοσοκομείο 
Metropolitan και στην οδό Περικλέους στο Αμέρικαν Ρεστ, τον οίκο ευγηρίας. Και οπουδήποτε μας 
ζητάγανε ήμασταν άμεσα και πηγαίναμε και τους δίναμε αλάτι.  
 Η κα Παρίση με κάλυψε, η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με τον ΔΟΚΜΕΠΑ μεταφέρει τα 
μέλη του ΚΑΠΗ για εμβολιασμό...  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Παρακαλώ, γιατί με γυρίσατε πίσω, γιατί κάτι με τα μικρόφωνα γινότανε. Χαίρετε, τι 
κάνετε;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Και τώρα ακόμη ανοιχτά, κα Βεντουζά. κα Βεντουζά, ακόμα ανοιχτά είναι τα μικρόφωνα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί κάποιος να πάρει τηλέφωνο την κα Βεντουζά και να της το εξηγήσει; Δεν 
γίνεται τώρα αυτή η κατάσταση όμως. Εχουμε συνεδρίαση. Και να της πει καταρχάς ότι έχει μπει με 
δύο συνδέσεις, να κλείσει τη μία και να κλείσει και το μικρόφωνο. Επειδή κάνω τη συνεδρίαση δεν 
μπορώ να την καλέσω εγώ. Μπορεί κάποιος παρακαλώ;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μεταφέρουμε, λοιπόν, σαν Πολιτική Προστασία τα μέλη του ΚΑΠΗ στο εμβολιαστικό 
κέντρο της Αγίας Παρασκευής και εδώ τελειώνει - α, ξέχασα να ενημερώσω ότι από χθες έχουμε 
αρχίσει και την τοποθέτηση των νέων κάδων που παραλάβαμε, με ταυτόχρονη απόσυρση 
χαλασμένων και κατεστραμμένων. Είναι μια χρονοβόρα διαδικασία, θα προσπαθήσουμε να 
καλύψουμε αρκετά σημεία του Δήμου και να πάρουμε τους καινούριους, να τοποθετήσουμε τους 
καινούριους κάδους. Η καταγραφή για τους χαλασμένους κάδους έχει γίνει από το προσωπικό 
Καθαριότητος, που το βράδυ κάνει την αποκομιδή των απορριμμάτων και είναι οι πλέον αρμόδιοι. 
 Σαν ανακοινώσεις αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ κ. Δήμαρχε. Να 'στε καλά, καλή χρονιά 
να έχουμε, με υγεία. κ. Πρόεδρε, συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Υφαντής, Αντιδήμαρχος.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα σας και καλή χρονιά. Συλλυπητήρια και από εμένα στην οικογένεια 
Βαλυράκη. 
 Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση. Στην Υπηρεσία του Πρασίνου της Κοινότητας του 
Παπάγου κάθε ημέρα υλοποιούμε προγραμματισμό και σωστό συντονισμό δράσης, που 
μεταμορφώνουν πραγματικά όλη την Κοινότητα. Από τον καθαρισμό των αλσυλλίων, με τον εδαφικό 
καλλωπισμό και κλάδεμα κλαδιών και φυσικά όλων των πάρκων.  
 Πρόσφατα πραγματοποιήθηκε διήμερη δράση δενδροφύτευσης στην Κοινότητα Παπάγου και 
συγκεκριμένα στο μεγάλο Πάρκο επί της οδού 8ης Μεραρχίας, πρώην Πεντέλης, στις 13 και 14 
Ιανουαρίου, η οποία θα επεκταθεί αργότερα και στο τμήμα που βρίσκεται στην οδό Κορυτσάς. 
Φυτεύθηκαν συνολικά 264 φυτά και συγκεκριμένα 183 θαμνοειδή και 81 δένδρα.  
 Η Υπηρεσία Πρασίνου θα συνεχίσει τις εργασίες καλλωπισμού και ενίσχυσης του πρασίνου 
στην πόλη μας. Οι δράσεις αυτού του τύπου στην Κοινότητα Παπάγου λόγω του μεγάλου αριθμού 
εκτάσεων αλσυλλίων και πάρκων, αποτελεί ένα αρκετά δύσκολο εγχείρημα. Προσωπικά είναι και για 
μένα ένα στοίχημα και είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι θα τα καταφέρουμε με τη βοήθεια των 
υπαλλήλων μας, τους οποίους και ευχαριστώ θερμά. 
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 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σας ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν και από μένα χρόνια πολλά και εύχομαι αυτό το 
καινούριο το έτος να είναι πιο ευχάριστο απ' αυτό που περάσαμε και να τα πούμε και σύντομα δια 
ζώσης.  
 Δεύτερον, θέλω να πω ότι θέλω να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια 
τού κ. Βαλυράκη και ιδιαίτερα στον φίλο μας και δημοτικό σύμβουλο Θανάση προσωπικά. 
 Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω για την ανακοίνωση που έκανε ο Δήμαρχος για το νέο 
νομοσχέδιο, που πραγματικά σε μένα δεν γεννά πολλά ερωτηματικά, είναι λίγα τα ερωτηματικά μου, 
δεδομένης της πολιτικής που ασκεί αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και της αντίληψής της για την Τοπική 
Αυτοδιοίκηση.  
 Ενα τρίτο θέμα είναι αυτό το θέμα που πάλι προέκυψε με τον κ. Ζήκα. Ο κ. Ζήκας, κ. Κουκή 
καταρχήν ήθελα να εκφράσω τη δυσαρέσκειά μου με τον τρόπο που χειρίζεστε αυτό το θέμα και ότι 
βάζετε στο ίδιο το τσουβάλι, ας το πούμε έτσι, και τον κ. Ζήκα και τον κ. Κανάκη, για ένα θέμα το 
οποίο δημιουργεί και έχει δημιουργήσει εξ αρχής και δεν θα σταματήσει φαντάζομαι να το συνεχίσει, 
δεν θα σταματήσει, θα συνεχίσει ο κ. Ζήκας. 
 Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι σαν παράταξη δεν μας απασχολούν οι ανακοινώσεις του κ. 
Ζήκα, που κάθε άλλο παρά ανακοινώσεις είναι, ανήκουν σε μια κατηγορία συγκεκριμένη 
ανακοινώσεων, στις προβοκατόρικες ανακοινώσεις, με δήθεν αποκαλύψεις, με συκοφαντίες και με 
διάφορα άλλα.  
 Τελικά, έχουμε καταλήξει να γίνει ο κ. Ζήκας ο φύλακας της πολιτικής μας αρετής. Δεν νομίζω 
οτι είναι έτσι τα πράγματα και καλό θα είναι να ξαναβρεί τον προσανατολισμό του, γιατί τον έχει 
χάσει εντελώς.  
 Ενα θέμα που θα ήθελα να θέσω και αφορά κάποιους ανθρώπους εδώ στη γειτονιά μου, που 
τους απασχολεί σοβαρά, κι εμένα ανάμεσα σ' αυτούς. Υπάρχει στο Χολαργό και συγκεκριμένα στην 
οδό Εθνικής Αντιστάσεως, που ορίζεται μεταξύ των οδών Αριστείδου και 17 Νοέμβρη, όταν υπάρχει 
βροχόπτωση ο κύριος όγκος των ομβρίων που κατεβαίνει από τις οδούς Αριστοτέλους, ξέρετε, 
Αριστοτέλους και Αριστείδου είναι αυτές που κατεβαίνουν από το γήπεδο στο νταμάρι, λόγω κλίσης 
και του οδοστρώματος μαζεύονται, σωρεύονται όλα τα όμβρια προς τη μεριά των σπιτιών κυρίως που 
έχουν τους μονούς αριθμούς και έχει αποτέλεσμα αυτό να υπάρχει μια προβληματική έως και αδύνατη 
διάβαση πεζών και το νερό να περνά μέσα στις ιδιοκτησίες και ανάλογα με την ένταση της βροχής να 
προχωράει, να γίνονται εκτεταμένες ζημιές.  
 Στο παρελθόν έχουν γίνει δύο γνωστοποιήσεις - αιτήσεις από το Δήμο, προς το Δήμο μάλλον, 
η τελευταία ήταν στις 21/11/2017 από τη διαχειρίστρια ενός παιδικού σταθμού που είναι σ' αυτό το 
δρόμο, θα τον ξέρετε πιθανόν οι περισσότεροι, "Ο Λαγός και η Χελώνα", η οποία βρίσκεται στον 
αριθμό 25 της Εθνικής Αντιστάσεως και είχαν γίνει αυτές οι αιτήσεις προκειμένου οι Τεχνικές 
Υπηρεσίες να δώσουν μία μόνιμη λύση στο θέμα. Το 2014 πράγματι υπήρξε μια προσπάθεια από το 
Δήμο να δώσει λύση κατασκευάζοντας ένα μικρό τοιχίο αλλά αυτό δεν το έλυσε το πρόβλημα. 
Παραμένει και εξακολουθεί να δημιουργεί επικίνδυνες καταστάσεις, πλημμυρικές καταστάσεις, έτσι; 
για τις παρακείμενες ιδιοκτησίες και κυρίως για τα παιδιά του παιδικού σταθμού, διότι το... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Καραγιάννη, έχετε ξεπεράσει πολύ το χρόνο όμως των ανακοινώσεων. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μισό λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε, αν θέλετε, μας το είπατε, στείλτε στην Τεχνική Υπηρεσία την ενημέρωση για το 
πρόβλημα.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, τελειώνω, μισό λεπτό. Αφήσατε τόσους και μιλήσανε μία και δύο και 
τρεις φορές. Ε, συγγνώμη λίγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανένας δεν ξεπέρασε το χρόνο όμως, τόσο πολύ.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Νομίζω τον ξεπεράσανε. Εγώ νομίζω τον ξεπεράσανε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν τον ξεπέρασε κανείς. Παρακαλώ, πείτε μας.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είναι άποψή μου αυτή και νομίζω είναι η αντίληψή μου αυτή. Τέλος πάντων.  
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 Θα ζητούσα λοιπόν από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Εργων και τις Τεχνικές Υπηρεσίες να δοθεί 
μια αποτελεσματική λύση στο πρόβλημα αυτό που αντιμετωπίζουν αυτοί οι κάτοικοι και αυτό μπορεί 
να γίνει πιθανόν, δεν ξέρω πώς μπορεί να γίνει, εντάσσοντας στον προϋπολογισμό την κατασκευή 
ενός έργου μικρής κλίμακας φαντάζομαι για την αποχέτευση των ομβρίων υδάτων στο κομμάτι αυτό 
του δρόμου. Αυτό ήθελα να πω, τελείωσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. κ. Ζήκα, εσείς τώρα θέλετε το λόγο επί προσωπικού; Δεν ακούγεστε.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, για ένα λεπτό. 
ΖΗΚΑΣ: Νομίζω είναι σαφές. Καταρχήν, θεωρώ ότι το πολιτικό ήθος και η πολιτική ευαισθησία και η 
πολιτική ευθύνη είναι κάτι που πρέπει να χαρακτηρίζει το κάθε μέλος του Δημοτικού Συμβουλίου. Με 
αυτή την έννοια, οτιδήποτε ζήτημα αποκαλύπτεται γύρω από το ποιόν του καθενός ημών που 
βρισκόμαστε μες στο Δημοτικό Συμβούλιο ή βρισκόμασταν στο Δημοτικό Συμβούλιο, αφορά το 
Δημοτικό Συμβούλιο και πρέπει να μην θάβεται. Αντιθέτως, θα πρέπει να βγαίνουν πολιτικά 
συμπεράσματα. Βέβαια, για όποιους δεν έχουν την πολιτική ευαισθησία να το κάνουν, τους βολεύει 
να μην παίρνουν θέση δημόσια. Μπορούν να απαντήσουν στα στοιχεία τα οποία εμείς καταθέτουμε 
και να τα διαψεύσουν. Εάν όμως δεν μπορούν να τα διαψεύσουν, οφείλουν να πάρουν θέση δημόσια, 
ξεκάθαρα, είτε να αποστασιοποιηθούν από αυτά, να διαχωρίσουν τη θέση τους.  
 Διαφορετικά, σημαίνει ότι συμφωνούν και συμπλέουν. Δεν γίνεται να υπάρχουν και τα δύο. 
Και απορώ δηλαδή, θα κληθούν όλοι οι συνάδελφοι να πάρουν θέση σε όλα αυτά τα ζητήματα σε λίγο 
καιρό, γιατί πραγματικά τα στοιχεία τα οποία θα αποκαλύψουμε είναι συγκλονιστικά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε, σε δημόσια συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου δέχεστε κάποιος να μιλάει 
αόριστα αφήνοντας απειλές και υπονοούμενα;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εκτός των άλλων φοβούμεθα κιόλας, κ. Πρόεδρε, φοβούμεθα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, κ. Καραγιάννη, εγώ σας άκουσα, άκουσα και τον κ. Ζήκα. Νομίζω ότι ήμουν 
σαφής. Σας είπα ότι δεν απασχολούν το Δημοτικό Συμβούλιο τα θέματα αυτά. Οπως καταλαβαίνετε, 
όμως, εδώ πέρα είμαστε ώριμοι και ενήλικες άνθρωποι. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν 
μπορεί στο ένα λεπτό που έχει ο καθένας ούτε να τον φιμώνει, αν δεν το καταλαβαίνει πλέον ο ίδιος 
ότι είναι εκτός θέματος, ούτε να κάνει εδώ πέρα ας πούμε τον κακό παιδονόμο. Αυτό εξαρτάται και 
από εσάς τους ίδιους. Εγώ δεν μπορώ να διακόπτω και να μην αφήνω κάποιον για δυο λεπτά που έχει 
χρόνο, ούτε να του επιβάλλω εγώ τι θα πει. Ο κ. Ζήκας έχει αναπτύξει μια ρητορική πάνω στο θέμα 
αυτό. Είπα ότι δεν μας αφορά και συμφωνώ και με τον κ. Τούτουζα που είπε, αν υπάρχει κάποια 
παράτυπη πράξη υπάρχουν οι αρχές και τα όργανα για να τις κρίνουν. 
 Από 'κει και πέρα, όμως, όλοι έχετε βγει εκτός θέματος πάρα πολλές φορές και στα δύο λεπτά 
που ο καθένας ομιλεί εγώ δεν μπορώ να παρεμβαίνω και να του λέω να μην ομιλεί. Εγώ μπορώ να 
παρέμβω μόνον  ως προς το χρόνο. Και σε πολύ κακές εκφράσεις όπου είναι προσβλητικές, όπου είναι 
υβριστικές, αφαιρώ το λόγο όσο μπορώ, διότι δεν μπορώ να τον αφαιρέσω εύκολα τώρα και με την 
τηλεδιάσκεψη και διαγράφω και τις εκφράσεις από τα πρακτικά κάνοντας και τη σχετική επίπληξη. 
Πρέπει και οι ίδιοι να καταλάβετε, δηλαδή. Αυτό. 
 Συνεχίζω, νομίζω ότι σας κάλυψα. Δεν χρειάζεται πια να πω κάτι άλλο στο θέμα αυτό.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δεν μας καλύψατε αλλά, τέλος πάντων. Δεν πειράζει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, ακούστε κάτι. Εγώ σας είπα ο ρόλος μου είναι Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου. Εκανα στον κ. Ζήκα τις συστάσεις μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω ως αστυνομικός. Και 
όταν λειτουργώ ως αστυνομικός, είστε από τους πρώτους που διαμαρτύρεστε για το πώς χειρίζομαι 
το Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οι συστάσεις σας, όμως, απευθύνονται και σε μας, που δεν θα έπρεπε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έκανα καμία σύσταση προς εσάς εγώ προσωπικά. Μα καμία. Μπορούμε να το δούμε 
και στα πρακτικά αυτό το θέμα.  
 Λοιπόν, νομίζω αρκετά κουράσαμε το Δημοτικό Συμβούλιο με το θέμα αυτό. Αν υπάρχουν 
καταγγελίες ας βγουν, ας πάνε στις αρχές και όταν θα έρθουν τα πορίσματα γνωστοποιήστε μας στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ποιος έπραξε τι και εάν υπάρχει κάποια παρατυπία. 
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 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το λόγο έχει ο κ. Δεμέστιχας.  
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Θα είμαι σύντομος, δύο ερωτήσεις θα ήθελα να κάνω.  
 Στην οδό Λεμεσού 31 στου Παπάγου, εδώ και χρόνια το οδόστρωμα έχει φουσκώσει σε 
μεγάλο μήκος του δρόμου. Αν υπάρχει περίπτωση αυτό να αντιμετωπιστεί. Και το δεύτερο ερώτημα, 
στην Αγία Σκέπη αν προβλέπεται αναψυκτήριο, αν προβλέπεται η δημιουργία αναψυκτηρίου 
παραπλεύρως της Αγίας Σκέπης και ποια η χρήση του. Αυτό. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Αυγερινός.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα, καλή χρονιά. Θέλω να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήριά μου 
στην οικογένεια Βαλυράκη. 
 Εγώ θα ήθελα να κάνω μια ερώτηση μόνο. Εάν υπάρχει κάτι στο πρόγραμμα για την 25η 
Μαρτίου, αν θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις λόγω των 200 ετών. Ε, τηρουμένων των αναλογιών 
βέβαια και με ό,τι επιτρέπεται. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Καλή χρονιά εύχομαι. Συλλυπητήρια στην οικογένεια 
Βαλυράκη.  
 Πρόεδρε, έχω τρεις ερωτήσεις. Θα ήθελα να μας διευκρινίσετε τι εννοείτε με τον όρο 
μονογονεϊκή οικογένεια, για τις μειώσεις των δημοτικών τελών αναφέρομαι. Θα μου πείτε βέβαια γιατί 
δεν ρωτήσαμε στη συζήτηση για τα δημοτικά τέλη. Απλά γιατί δεν φανταζόμασταν ποτέ ότι η 
Υπηρεσία θα ενημέρωνε τους δημότες ότι εννοούσατε μόνον στην περίπτωση χηρείας. Εμείς λοιπόν 
έχουμε γνώση της γνωμοδότησης του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους περί μονογονεϊκής και 
αναρωτιόμαστε γιατί δεν λαμβάνετε κι εσείς υπόψη αυτή τη γνωμοδότηση, αφαιρώντας έτσι το 
δικαίωμα από δεκάδες συμπολίτες μας για τις μειώσεις των δημοτικών τελών που δικαιούνται.  
 Επίσης, θα ήθελα να μάθω ποια είναι η επιτροπή, που είναι όπως φαίνεται πάνω από το 
Δημοτικό Συμβούλιο, που εξετάζει τα αιτήματα των πολιτών και εγκρίνει ή όχι αν τελικά δικαιούνται 
τις μειώσεις σε δεύτερο χρόνο. 
 Η δεύτερή μου ερώτηση αφορά το σχεδιασμό σας για την τύχη του 3ου Νηπιαγωγείου 
Χολαργού και του παραρτήματος του 5ου Νηπιαγωγείου που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στο 
Πολωνικό, ενόψει της λειτουργίας του 6ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού, που έχετε κατηγορηματικά 
πει ότι θα λειτουργήσει το Σεπτέμβριο του '21. Θα θέλαμε δηλαδή να ξέρουμε πότε θα ενημερώσετε 
τους γονείς για την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος των παιδιών τους, εννοώ τους γονείς των 
Δημοτικών που θα επηρεαστούν τα όρια για τη λειτουργία του 6ου Δημοτικού. Και ποια είναι η 
διαμόρφωση που τελικά έχετε συνεννοηθεί με τον ιδιοκτήτη του Πολωνικού να κάνει ο ίδιος στον 2ο 
όροφο, δηλαδή πόσες αίθουσες θα δημιουργηθούν εκεί.  
 Και η τρίτη ερώτησή μου αφορά στο πολυαναμενόμενο φανάρι της 17ης Νοεμβρίου, στο ύψος 
της πλατείας Κύπρου. Ηθελα να ρωτήσω γιατί δεν έχει τοποθετηθεί ακόμη. Ισχύει ότι ευθύνεται για 
την καθυστέρηση η ΔΕΔΔΗΕ; Και αν ναι, γιατί δεν έχουμε πιέσει τόσο ως Δήμος ώστε να έχει ήδη 
γίνει η σύνδεση.  
 Με αφορμή την ερώτηση αυτή θα ήθελα να καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο την τεράστια 
επικινδυνότητα της 17ης Νοεμβρίου και να αναφερθώ στο ατύχημα που έγινε στα μέσα Οκτωβρίου με 
θύμα ένα κορίτσι 12 ετών που παρασύρθηκε από μηχανάκι και ακόμα και δεν έχει αποκατασταθεί η 
υγεία του. Το ψυχολογικό τραύμα που έχει υποστεί είναι τόσο μεγάλο που αρνείται να βγει να 
περπατήσει στο δρόμο. Το ατύχημα να αναφέρω ότι συνέβη 8 η ώρα το πρωί πηγαίνοντας η μικρή 
στο σχολείο της, στο 4ο Δημοτικό, τηρώντας τους κανόνες οδικής συμπεριφοράς, παραμένοντας στην 
αχνή βέβαια διάβαση της πλατείας. Και το αναφέρω αυτό γιατί το αίτημα γι' αυτό το φανάρι είναι 
πολύ παλιό, όπως θα ξέρετε, έχουν συμβεί δεκάδες ατυχήματα, γενικά σε όλο το μήκος βέβαια της 17 
Νοέμβρη, αλλά ειδικότερα στο σημείο αυτό. Το κορίτσι λοιπόν για να βγει να ξαναπερπατήσει το 
δρόμο, περιμένει τη λειτουργία του φαναριού. Και μία απάντηση από σας, Δήμαρχε. 
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα, καλή χρονιά. Συλλυπητήρια στην οικογένεια Βαλυράκη για το χαμό 
του συνδημότη μας. Εχουμε θέμα γι' αυτό μετά, αλλά μιας και προηγήθηκαν τα συλλυπητήρια, να πω 
κι εγώ. 
 Λοιπόν, εγώ έχω τρεις ερωτήσεις. Από αυτοψία δημοτών και φωτογραφίες που έχουν 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, είδαμε ότι στο έργο της Βουτσινά, στους φανοστάτες που έχουν 
τοποθετηθεί, έχουν μείνει οι βίδες σε όλο το μέγεθος να εξέχουν, πράγμα που είναι πάρα πολύ 
επικίνδυνο όπως καταλαβαίνετε για ατύχημα.  
 Τέτοιες παραλείψεις και αστοχίες έχουμε δει και σε άλλα έργα, όπως και στην πλατεία Εθνικής 
Αντίστασης.  
 Τι σκοπεύετε να κάνετε και να μας πείτε η Τεχνική Υπηρεσία επιβλέπει το έργο; Και αν ναι, 
γιατί επιτρέπει τέτοιες επικίνδυνες κακοτεχνίες και για μεγάλο χρονικό διάστημα.  
 Ενα άλλο ερώτημα αφορά τα σχολεία. Μας είχατε πει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο 
ότι μέχρι 20 Ιανουαρίου θα είχαν παραδοθεί από το Υπουργείο ηλεκτρονικοί υπολογιστές και τάμπλετς 
κ.λπ., που περιμένατε για τους μαθητές και τα σχολεία. Δεν είχαμε καμία ενημέρωση ότι 
παρελήφθησαν και μιας, καταλαβαίνουμε μάλλον οι χρόνοι του Δημοσίου είναι αργοί και με 
καθυστερήσεις, μήπως πρέπει επιτέλους ο Δήμος να πάρει την πρωτοβουλία και να προχωρήσει στην 
επίλυση αυτού του προβλήματος; Πέρασε όλο το δεύτερο κύμα καραντίνας με πολλούς μαθητές 
χωρίς πρόσβαση λόγω έλλειψης τάμπλετ κι επειδή προφανώς έρχεται και τρίτο κύμα όπως βλέπουμε, 
νομίζω ότι πια ο Δήμος πρέπει να κάνει κάτι. Δεν μπορεί να περιμένει δηλαδή από το Υπουργείο. 
 Ενα άλλο θέμα σχετικό με τον Covid και τα σχολεία είναι το εξής: βλέπουμε ότι με το άνοιγμα 
των σχολείων συνεχώς θα έχουμε κρούσματα στη σχολική κοινότητα, όπως με το καλημέρα έγινε στο 
5ο Δημοτικό στο Χολαργό. Δεν θα ήταν λογικό, πέρα από τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ, να κάνει μια 
κίνηση ο Δήμος και να κάνει έστω rapid test στους καθηγητές, δασκάλους και μαθητές σε τακτικά 
χρονικά διαστήματα; Κρίμα ένας εύρωστος Δήμος σαν το δικό μας να μην καθησυχάζει την κοινότητα 
ως προς την ασφάλεια των σχολείων. Να θυμίσω ότι αυτό το έχουν κάνει αρκετοί Δήμοι, έψαξα 
σήμερα και βρήκα το Δήμο Φαρκαδόνας, Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Ζωγράφου και πολλούς ακόμα.  
 Το τρίτο ερώτημα αφορά σε μία αναφορά που είχαμε από δημότη για μία τεράστια λακκούβα 
στην Ξανθίππου και Θουκυδίδου, στην άκρη του οδοστρώματος, όπου με βροχή ή με τα ποτίσματα 
από τις παρακείμενες πολυκατοικίες γεμίζει νερό και γίνεται πολύ επικίνδυνη. Μάλιστα, δημότισσα 
έπεσε και χτύπησε εκεί πρόσφατα. Επικοινώνησαν με την Υπηρεσία και η δημότισσα πήρε την 
πρωτοφανή απάντηση ότι αν μπορεί η ίδια με λίγο τσιμέντο να το φτιάξει, γιατί δεν μπορεί η 
Υπηρεσία να αναλαμβάνει τα πάντα. Ε, αυτό ας το θεωρήσουμε αστείο. Τέλος πάντων. 
 Πείτε μας, με βάση αυτό το περιστατικό πώς ελέγχετε τις κακοτεχνίες του οδοστρώματος, πώς 
επεμβαίνετε και με ποια διαδικασία γίνεται η αποκατάσταση.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ρεμούνδος και κλείσαμε με τον κατάλογο των 
ανακοινώσεων και των ερωτήσεων.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα ήθελα κι εγώ να ξεκινήσω με τα συλλυπητήρια στην οικογένεια του Σήφη του 
Βαλυράκη, αγωνιστή κατά της δικτατορίας, στελέχους του ΠΑΣΟΚ και να προχωρήσω σύντομα σε 
τρία πράγματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, δεν έχεις καλή σύνδεση. Αν θέλεις κλείσε την εικόνα για να... Ωραία.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ακούγομαι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούγεσαι. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς πιστεύουμε και αυτό αναδεικνύουμε σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια και εκτός 
των Δημοτικών Συμβουλίων απέναντι στην κυβέρνηση, αιτήματα και ζητήματα τα οποία πλήττουν 
καίρια αυτό το διάστημα το λαό, είτε αφορούν ζητήματα στην ενίσχυση της υγείας, τα περισσότερα 
τεστ και ασφάλεια στα σχολεία, την ενίσχυση του δημόσιου συστήματος Υγείας, στο τι δουλεύει στην 
περιοχή μας και πάνω σ' αυτό θέλω να θέσω ένα ερώτημα. Εχουμε έναν ΕΟΠΥΥ στον Χολαργό, ο 
οποίος προβλέπεται να είναι εμβολιαστικό κέντρο. Ηδη δεν λειτουργούν, μας ενημερώνουν, διάφορες 
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ειδικότητες βασικές όπως παθολόγου. Εχει κάποια ενημέρωση, μέριμνα ο Δήμος, διεκδίκηση, τι θα 
γίνει με την έλλειψη που παρουσιάζεται και θα ενταθεί απ' ό,τι φαίνεται με βάση με αυτή την 
πολιτική. 
 Δεύτερον, στήριγμα σε αυτοαπασχολούμενους, εργαζόμενους που είναι σε αναστολή, ο Δήμος 
πρέπει να έχει φωνή απέναντι σε όλες τις κυβερνήσεις, όταν δεν φροντίζουν στα ελάχιστα τους 
πολίτες. Και πιστεύουμε ότι ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ένα μεγάλο κομμάτι βρίσκεται σε μεγάλη 
δυσκολία. Κι εμείς από 'δω, απ' αυτή τη θέση, αυτό εκφράζουμε. Την πίεση για την κάλυψη των 
μαγαζιών που κλείνουν, που έχει εξαφανιστεί το εισόδημα, τους εργαζόμενους που πλήττονται. Και σ' 
αυτά η Δημοτική Αρχή ελάχιστα έχει κάνει. Ακόμα και στις προνοιακές δομές  που έχουμε η εικόνα 
που μας έρχεται από ένα κόσμο που τις αξιοποιεί είναι ότι τα πράγματα είναι όπως και πριν. Σε μία 
κατάσταση ίσα ίσα.  
 Τελειώνοντας, είναι προφανώς ότι η Νέα Δημοκρατία προχωράει και στον εκλογικό νόμο στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση σε σαρωτική αλλαγή. Το στοιχειώδες των δημοκρατικών ευαισθησιών και 
εκλογών καταρρίπτεται, γιατί καταρρίπτεται η ισοτιμία της ψήφου εν ονόματι της 
αποτελεσματικότητας και της κυβερνησιμότητας. Το έχουμε ζήσει κι άλλες φορές αυτό. Αυτό που θα 
κρίνουν οι πολίτες είναι ότι η ισοτιμία της ψήφου πάει στο καλάθι των αχρήστων. Και γι' αυτό το θέμα 
η Δημοτική Αρχή, τα πολιτικά στελέχη της Νέας Δημοκρατίας που διοικούν το Δήμο, δεν μας λένε τη 
θέση τους. Τη γνωρίζουμε, αλλά επιμελώς δεν τοποθετούνται ανοιχτά.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κλείσαμε με τον κατάλογο. Θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο, ο Δήμαρχος έχει 
δεχθεί πάρα πολλές ερωτήσεις, οπότε παρακαλώ να μην τον διακόψει κάποιος συνάδελφος. Εχει να 
σας πει τις διευκρινίσεις που ζητάτε και όταν κρίνει ο Δήμαρχος ότι πρέπει να ομιλήσει και κάποιος 
άλλος Αντιδήμαρχος, να το λέει ο Δήμαρχος για να δίνω το λόγο. Ευχαριστώ. 
 Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω συνοπτικά να απαντήσω στις ερωτήσεις που 
γίνανε και με τη σειρά οι οποίες, τουλάχιστον αυτά που έχω σημειώσει, έτσι όπως ακριβώς έγιναν.  
 Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε από τον κ. Οικονόμου για κάποιο, για πρόταση του ΓΠΣ, κάτι για 
το ΓΠΣ. Είναι γνωστό ότι ο Παπάγος δεν έχει ΓΠΣ και γι' αυτό υπάρχουν ευθύνες διαχρονικά όλων 
των Διοικήσεων που περάσανε από το συγκεκριμένο Δήμο και δεν έχει ολοκληρωθεί το ΓΠΣ του και, 
βεβαίως, υπάρχουν και ευθύνες όλων αυτών που πολεμάνε σήμερα να μην έχουμε ΓΠΣ. Τους 
ανθρώπους που πολεμάνε να μην αποκτήσει ο Παπάγος ΓΠΣ έχουν κι αυτοί τις ευθύνες τους.  
 Τώρα, επί της ουσίας όμως του ερωτήματος. Οταν συζητήσαμε τη ΣΜΠΕ του Μητροπολιτικού 
Πάρκου στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, έχουμε ξεκάθαρα την πρόταση του Δήμου μας και νομίζω ήταν 
σχεδόν ομόφωνη η απόφαση, που ζητάμε τα στρατόπεδα τα οποία η ΣΜΠΕ τα εξαιρεί, η ΣΜΠΕ αν την 
διαβάσετε και τη μελετήσετε εξαιρεί τα δύο στρατόπεδα να παραδοθούν στους Δήμους, συγκεκριμένα 
στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Και τα εξαιρεί για αόριστο χρόνο. Εμείς, λοιπόν, κάναμε την πρόταση 
με το σκεπτικό ότι μπορεί να γίνει δεκτή, να εξαιρεθεί για κάποιο διάστημα. Δηλαδή, μετά από δύο, 
μετά από τρία, μετά από τέσσερα χρόνια, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα έτη έχουμε βάλει, νομίζω δύο 
χρόνια έχουμε βάλει, είπαμε ότι ας εξαιρεθούν για δύο χρόνια η παράδοση των στρατοπεδών στο 
Δήμο, αλλά μετά από τα δύο χρόνια να παραδοθούν στο Δήμο.  
 Ηδη έχουμε θέσει το θέμα στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Αμύνης και η απάντηση είναι 
αρνητική. Και γιατί είναι αρνητική; Γιατί θεωρούν ότι το Στρατόπεδο Φακίνου είναι ένα ενεργότατο 
στρατόπεδο, ένα στρατόπεδο το οποίο έχει πολύ σημαντικές λειτουργίες οι οποίες γίνονται μέσα και 
το οποίο αναβαθμίζεται με τις τελευταίες ανακοινώσεις που έχουμε δει και από τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ 
αλλά και από τον Υπουργό, οπότε θέλουν να το κρατήσουν σε λειτουργία και ούτε σκέφτονται να το 
δώσουν στο Δήμο. Αυτό είναι μία συνεχής μάχη, η οποία θα συνεχιστεί και στο μέλλον, θα 
συνεχίσουμε να διεκδικούμε να παραδοθεί ο χώρος στο Δήμο μας αλλά εγώ είμαι ειλικρινής απέναντί 
σας. Σας μεταφέρω ότι η άποψη της στρατιωτικής και της πολιτικής ηγεσίας του Υπουργείου είναι ότι 
δεν θέλει να παραδοθεί ο συγκεκριμένος χώρος.  
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 Σαφώς και μπορούμε να παραχωρήσουμε δημόσιο χώρο για συγκεκριμένη χρήση, πάλι στην 
παραχώρηση έχουμε βάλει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα και όρους στη συγκεκριμένη παραχώρηση 
και νομίζω ότι θα είναι πολύ πιο ασφαλής η περιοχή ύστερα από τη λειτουργία του φυλακίου αυτό το 
οποίο ορίζεται με την απόφαση την οποία πήραμε.  
 Τώρα, στο θέμα της οδού Λεμεσού που έθεσε ο κ. Δεμέστιχας, είναι από τα σημεία τα οποία 
έχουν δοθεί για ανακατασκευή στην πρόσφατη εργολαβία η οποία αναμένεται να υπογραφεί τις 
επόμενες ημέρες για τις λακκούβες. Είχαμε κάνει μία απευθείας ανάθεση με το σύστημα της 
ηλεκτρονικής κλήρωσης, γιατί πλέον οι απευθείας αναθέσεις οι οποίες αφορούν σε έργα και μελέτες 
σύμφωνα με το Ν. 4412 είναι υποχρεωτικό να ανοίγουμε ένα μητρώο και να γίνεται ηλεκτρονική 
κλήρωση. Ετσι λοιπόν έγινε η διαδικασία, ξεκίνησε πριν το καλοκαίρι και ύστερα από 7-8 ανθρώπους 
οι οποίοι παραιτήθηκαν γιατί ακριβώς κερδίζανε και βγαίνανε από την ηλεκτρονική κλήρωση τους 
φωνάζαμε να έρθουν να υπογράψουν τη σύμβαση και δεν ερχόντουσαν, με το σκεπτικό ότι είναι από 
την επαρχία, ότι είναι από κάποιους άλλους... Εν πάση περιπτώσει, δεν τους συνέφερε, δεν ξέρω. 
Τώρα, για ποιο λόγο συμμετείχαν στο μητρώο είναι δικό τους θέμα. Το θέμα είναι ότι ύστερα από την 
8η ή 9η κλήρωση, γιατί ξέρετε, το να ακυρωθεί μια απόφαση πάει Οικονομική Επιτροπή, την 
ακυρώναμε, ξαναπαίρναμε καινούρια απόφαση, ξαναγινόταν κλήρωση από το Υπουργείο, το 
Υπουργείο μας έστελνε τον δικαιούχο, στέλναμε την πρόσκληση για 10-15 μέρες στον κάθε 
δικαιούχο, άρα έχει καθυστερήσει τουλάχιστον ένα εξάμηνο η διαδικασία στο να επουλωθούν κάποιες 
λακκούβες που υπάρχουν από δέντρα, οι οποίες βέβαια δεν έγιναν σήμερα και χθες οι λακκούβες. 
Αυτές οι λακκούβες είναι σε μία περιοχή η οποία είναι κηπούπολη και εννοείται ότι μας άρεσε να 
φυτεύουμε δέντρα στα πεζοδρόμια, τα οποία όμως καταστρέφουν την άσφαλτο, έτσι; Αρα, σας λέω 
για τη Λεμεσού είναι μέσα στους δρόμους οι οποίοι έχουν προταθεί για να γίνουν αυτά τα μπαλώματα 
που χρειάζεται για να επισκευαστεί.  
 Για το θέμα του αναψυκτηρίου δεν ξέρω πού έχετε βρει γραμμένο αναψυκτήριο. Εάν θα 
διαβάσετε την απόφαση 102/2020 που ζητάμε την σημειακή τροποποίηση και τον ορισμό κόκκινης 
γραμμής στο λόφο της Αγίας Σκέπης, πουθενά δεν δίνουμε έγκριση για αναψυκτήριο. Ισα ίσα, το 
αναψυκτήριο που τόσα χρόνια λειτουργούσε παράτυπα στον Σαμαρτζή, επί Αποστολόπουλου 
Δημάρχου σταμάτησε τη λειτουργία του. Το έχουν ξεχάσει οι κάτοικοι μάλλον. Τόσα χρόνια οι 
κάτοικοι, δημοτικοί σύμβουλοι, δημοτική αρχή, κάνανε τα στραβά μάτια και λειτουργούσε ένα 
αναψυκτήριο στο Σαμαρτζή. Γίνονταν γάμοι μέχρι το πρωί, μέχρι τις 3 η ώρα, ενοχλούσαν τους 
κατοίκους και δεν ξέρω πώς ως παραπληροφόρηση τώρα έχει βγει ότι θα ξαναλειτουργήσει λέει ο 
Σαμαρτζής και μάλιστα όχι κάτω αλλά πάνω. Ξεκάθαρα, γνωρίζετε το πρόβλημα της εκκλησίας, 
γνωρίζετε ότι δεν έχει χώρο για το κατηχητικό και η εκκλησία θέλει να κάνει 150 τ.μ. κτίσμα για τους 
χώρους του κατηχητικού και για να μπορεί να δίνει ένα καφέ σε ένα μνημόσυνο. Αυτό έχουμε δώσει 
προφορικά και με την απόφασή μας ζητάμε την αλλαγή της τροποποίησης. Φυσικά υπάρχει πολύ 
μεγάλος δρόμος μέχρι και εάν θα κατασκευαστεί αυτό το πράγμα, έτσι; Γιατί χρειάζεται να εγκριθεί η 
τροποποίηση, ο συγκεκριμένος χώρος είναι μέσα στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, άρα η 
τροποποίηση δεν πάει από την Περιφέρεια, πάει από το Υπουργείο και το Υπουργείο μας είπε ότι 
σίγουρα θ' αργήσει αρκετά να γίνει η συγκεκριμένη τροποποίηση γιατί πρέπει να εγκριθεί και να πάρει 
ΦΕΚ η ΣΜΠΕ του Υμηττού και από 'κει και πέρα θα πρέπει να δούμε ποιος θα κατασκευάσει το 
συγκεκριμένο χώρο. Γιατί φυσικά ο Δήμος δεν μπορεί να κατασκευάσει έναν τέτοιο χώρο, ούτε έχει 
μελετήσει τη συγκεκριμένη μελέτη για την κατασκευή του κτηρίου, ούτε έχει τους ανάλογους πόρους 
για να κατασκευάσει αυτό το κτήριο. Και, φυσικά, δεν κατασκευάζουν οι Δήμοι τα κτήρια των 
εκκλησιών. Θα πρέπει η ίδια η εκκλησία να βρει δωρεές, να βρει χρήματα για να μπορέσει, εφόσον 
εμείς αποφασίσουμε να το κατασκευάσουμε όταν θα έρθει η ώρα, να το κατασκευάσει. 
 Αρα, σε καμία περίπτωση δεν υπάρχει αναψυκτήριο, το λέω κ. Δεμέστιχα επίσημα, ξεκάθαρα, 
ενημερώστε, επειδή είστε και γείτονας εκεί στην περιοχή, ενημέρωστε όποιον θέλετε ότι σε καμία 
περίπτωση δεν προτίθεται ο Δήμος να κάνει καινούριο αναψυκτήριο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε το Verde 
απέναντι, δεν χρειαζόμαστε άλλο.  
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 Συνεχίζω, αν δεν κάνω λάθος η σειρά του κ. Καραγιάννη. Κοιτάξτε, κ. Καραγιάννη, υπάρχουν 
πάρα πολλά προβλήματα με όμβρια τα οποία δεν έχουν κατασκευαστεί όλα αυτά τα χρόνια σε όλο το 
Δήμο. Ο Δήμος Παπάγου για παράδειγμα είχε πολύ μικρό δίκτυο ομβρίων υδάτων. Ηδη ξεκινάει ένα 
πολύ μεγάλο έργο το οποίο το ξέρετε και το βλέπετε και αναστατώνει την περιοχή του Παπάγου στην 
κάτω ζώνη, στην Στρατάρχου Παπάγου που θα φτάσει μέχρι το Δημαρχείο, όπου θωρακίζεται 
αντιπλημμυρικά η πόλη. Ηδη έχει ολοκληρωθεί η μελέτη για τον Ανω Παπάγου, για την πάνω περιοχή 
που λέμε μετά το γεφυράκι να υπάρχουν κι εκεί όμβρια, γιατί ούτε εκεί υπάρχουν όμβρια πουθενά, σε 
ελάχιστους δρόμους υπάρχουν όμβρια και ετοιμάζεται η μελέτη για το κομμάτι του Χολαργού, 
υπάρχουν κάποια σημεία στον Χολαργό που δεν έχουν όμβρια και χρειάζονται, είναι στη 
Σαρανταπόρου, είναι σε καθέτους από... παράλληλοι της Μεσογείων όλοι οι κάθετοι σπάνια έχουν 
όμβρια. Είναι στη Χίου, στη Δωρίδος εκεί που χρειάζεται να γίνει επέκταση και μεγαλύτερη διατομή 
των ομβρίων, είναι στη 17 Νοέμβρη σε κάποιους από τους κάθετους δρόμους που διασχίζουν την 17 
Νοέμβρη και είναι βέβαια και το σημείο που λέτε εκεί μπροστά στον παιδικό σταθμό του Λαγού και 
της Χελώνας.  
 Εκεί είχε γίνει μια προσπάθεια από το Δήμο. Δεν κατάφερε η προσπάθεια αυτή να έχει επιτυχία 
απ' ό,τι φαίνεται. Είναι γνωστή η επιστολή που έχει κάνει ο ιδιοκτήτης του ιδιωτικού παιδικού 
σταθμού, αλλά δεν είναι το μοναδικό σημείο. Πάρα πολλά σημεία όταν ρίχνει νερό και ειδικά όταν 
έχουμε έντονη βροχόπτωση, τα νερά γεμίζουν τους δρόμους. Αρα, θα γίνει - και να πούμε και κάτι 
άλλο βεβαίως, έτσι; Τα έργα ομβρίων δεν τα κάνει ο Δήμος, κ. Καραγιάννη και πρέπει να το γνωρίζετε 
αυτό. Είναι έργα τα οποία γίνονται από την Περιφέρεια, είναι αρμοδιότητα της Περιφέρειας και 
χρηματοδοτούνται από την Περιφέρεια. Εμείς κάνουμε μικρές τομές και μικρές κατευθύνσεις. Για 
παράδειγμα, στο έργο της Βουτσινά, που τόσο έχει πολεμηθεί από συγκεκριμένη δημοτική παράταξη, 
έχει και έργα ομβρίων μέσα. Δηλαδή οι άνθρωποι θέλουν να μην κάνουμε έργα ομβρίων, να μην 
μαζεύουμε το βρόχινο νερό μέσα στους αγωγούς που πρέπει και είμαστε υποχρεωμένοι να 
μαζεύουμε.  
 Συνεχίζω στην ερώτηση της κας Χαμηλοθώρη. κα Χαμηλοθώρη, το τι είναι μονογονεϊκή 
οικογένεια δεν την καθορίζω ούτε εγώ ούτε η Υπηρεσία και πολύ περισσότερο βέβαια ούτε κι εσείς. 
Είναι ξεκάθαρος ο νόμος τι είναι μονογονεϊκή οικογένεια. Εμείς έχουμε δώσει κι έχουμε πάρει την 
απόφασή μας να μειώνονται τα δημοτικά τέλη στις μονογονεϊκές οικογένειες. Μονογονεϊκή οικογένεια 
δεν είναι κάποιος που παίρνει διαζύγιο και μεγαλώνει το παιδί, μένει μόνος του με ένα παιδί στο σπίτι, 
έτσι; Υπάρχουν κανόνες. Πρέπει να έχει την αποκλειστική επιμέλεια, τα ξέρει αυτά η Υπηρεσία. Εγώ 
θα ελέγξω αυτό που είπατε γιατί ουσιαστικά πρόκειται για μία καταγγελία την οποία κάνατε, που 
είπατε ότι ουσιαστικά είναι μόνον για κάποιον που έχει πεθάνει και ζει μόνος του, έτσι αν κατάλαβα 
καλά. Εν πάση περιπτώσει, θα το κοιτάξω και φυσικά δεν υπάρχει καμία επιτροπή η οποία ελέγχει τα 
δικαιολογητικά. Τα δικαιολογητικά είναι ξεκάθαρα. Ζητάμε 1, 2, 3, 4, 5, αν δεν έχει φέρει τα 
δικαιολογητικά προφανώς δεν μπορεί να γίνει δεκτό από τον υπάλληλο ο οποίος έχει και την ευθύνη 
της μείωσης ή της επιστροφής των δημοτικών τελών.  
 Αν προκύπτει πάντως και έχετε κάποιο συγκεκριμένο θέμα που πιστεύει κάποιος δημότης μας 
ότι δικαιούται έκπτωσης και η Υπηρεσία ενδεχομένως να έχει μεγαλύτερη αυστηρότητα, θέλω να σας 
πω ότι σίγουρα δεν έχει γίνει με καμία εντολή δική μας, με καμία εντολή Αντιδημάρχου Οικονομικών 
και σας προκαλώ να πείτε στον πολίτη να μας κάνει εγγράφως τις παρατηρήσεις του για να το δούμε 
το θέμα και να το εξετάσουμε.  
 Για το θέμα του 3ου Νηπιαγωγείου ποτέ δεν έχω πει εγώ ότι θα φύγει από το συγκεκριμένο 
χώρο το 3ο Νηπιαγωγείο. Το 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού θα συνεχίσει να λειτουργεί στο συγκεκριμένο 
χώρο. Είναι ξεκάθαρη η άποψή μας. Απλά, η άποψή μας είναι ότι πλέον πρέπει να εκμεταλλευθούμε 
και τον 1ο όροφο. Αρα, εμείς έχουμε προτείνει να πάει να λειτουργήσει το 6ο Δημοτικό, δεν είναι δική 
μας αρμοδιότητα ποιες τάξεις από πού θα πάνε και πότε θα το μάθουν οι γονείς που ρωτάτε. Σε καμία 
περίπτωση δεν αποφασίζω εγώ αν θα πάνε παιδάκια που είναι σήμερα στο 2ο, στο 3ο, αν θα πάνε τα 
παιδιά που είναι στα όρια, αν θα μεταφερθούν όλες οι τάξεις, αν θα ξεκινήσει μόνο με μερικές τάξεις. 
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Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα. Τα έχουμε θέσει όλα και στο Υπουργείο Παιδείας και στην Διεύθυνση 
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β' Αθήνας και περιμένουμε τις ενέργειές τους.  
 Να είστε σίγουρη ότι εάν είχαμε μία ξεκάθαρη απάντηση από την Επιτροπή θα ενημερώναμε 
τη σχολική κοινότητα όπως κάνουμε πάντα. Αλλά και η Σχολική Επιτροπή το ψάχνει αυτή τη στιγμή. 
Και όταν λέω η Σχολική Επιτροπή εννοώ η Β' Αθήνας, έτσι; Ψάχνει ακριβώς τη διαδικασία το πώς θα 
κάνει, γιατί είχε πολλά χρόνια να ιδρυθεί νέο σχολείο και προσπαθεί να δει πώς ακριβώς και αν είναι 
υποχρεωτική η φοίτηση των ορίων που έχουν προταθεί, γιατί έχουν προταθεί κάποια όρια τα οποία 
φυσικά θα τα αποφασίσει πάλι η Β' Αθήνας.  
 Οταν, λοιπόν, καταλήξει ποια είναι τα όρια των δημοτικών και βγάλει προς τα έξω αυτή τη 
λίστα, κανονικά όλα τα παιδιά που πέφτουν πάνω στο 6ο Δημοτικό, στην περιοχή δηλαδή κοντά στην 
περίμετρο του σχολείου στην οδό Ναυαρίνου, θα πρέπει να πάνε από την επόμενη σχολική περίοδο 
να κάνουν μαθήματα εκεί. Αυτή είναι η άποψή μας. Αλλά, σας λέω ότι δεν είναι δική μας αρμοδιότητα 
το συγκεκριμένο θέμα.  
 Για το θέμα του φαναριού στην 17ης Νοεμβρίου, χαίρομαι που είμαστε η Δημοτική Αρχή που 
ακούσαμε μάλλον αυτό το αίτημα, που πρέπει να είναι δεκαετίες μάλλον, γιατί τελικά πρέπει ν' 
αρχίσουμε να καταγράφουμε τι δεν έχει γίνει όλα αυτά τα χρόνια και έρχεται η δική μας Δημοτική 
Αρχή και τα κάνει πράξη. Με καθυστερήσεις; Με καθυστερήσεις. Με προβλήματα; Με προβλήματα. 
Αλλά τα κάνουμε πράξη.  
 Αρα, λοιπόν, είμαι πολύ χαρούμενος που έχει μπει το φανάρι εκεί, είμαι χαρούμενος ότι κάποια 
στιγμή θα μπει και το φανάρι στην Εθνικής Αμύνης που περιμένουμε να μπει. Τώρα, για τις 
καθυστερήσεις, βεβαίως, ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει βάλει ακόμα τον μετρητή που πρέπει να μπει για να 
μπορέσει να παίρνει ρεύμα το φανάρι. Από 'κει και πέρα, χρειάζεται και από το Δήμο να γίνει μία 
διαγράμμιση και να μπουν και δύο πινακίδες. Ηδη έχουν δοθεί εντολές από τον Αντιδήμαρχο Τεχνικής 
Υπηρεσίας στην Υπηρεσία και μέσα στο Φεβρουάριο είμαστε σίγουροι ότι τουλάχιστον από τις δυο 
εκκρεμότητες του Δήμου θα ολοκληρωθούν. Τώρα, για τα δραματικά αυτά που είπατε για τη 
μαθήτρια, εντάξει, επιτρέψτε μου να νομίζω ότι υπερβάλλετε λίγο σε μερικά πράγματα. Δεν έχω 
γνώση πώς έγινε ακριβώς το ατύχημα, σίγουρα θέλω να εκφράσω τη στενοχώρια μου και τη λύπη 
μου στο κοριτσάκι το οποίο αναφέρατε εσείς ότι έχει χτυπήσει, αλλά νομίζω ότι κάπου θα 
υπερβάλλετε.  
 Συνεχίζω - α, και η 17ης Νοεμβρίου, ξέρετε, τελικά με ποια ανάπλαση που έχει γίνει στο Δήμο 
μας εσείς συμφωνείτε; Γιατί όλα αυτά τα χρόνια έχουν γίνει διαχρονικά διάφορες αναπλάσεις. Εχει 
γίνει η Περικλέους, έχει γίνει η Φανερωμένης, έχει γίνει η 17ης Νοεμβρίου, έχουν γίνει άλλοι δρόμοι, 
τώρα γίνεται η Βουτσινά. Εσείς συμφωνείτε τελικά με κάποια ανάπλαση απ' αυτές; Είστε 
ευχαριστημένη με κάποια από την ανάπλαση που έχει γίνει; Γιατί όλες αυτές έχουν γίνει από 
διαφορετικές διοικήσεις. Προφανώς δεν συμφωνείτε με καμία υποθέτω. 
 Στην κα Σιώτου. κα Σιώτου, αυτό με τις βίδες, θα σας στείλω τώρα αν έχετε whatsup ή viber, 
προχθές ήμουν στην Αθήνα στον κεντρικότερο δρόμο, στην Βασιλίσσης Αμαλίας και έτσι όπως μπαίνει 
το φωτιστικό είδα ακριβώς τις ίδιες βίδες να υπάρχουν και να εξέχουν. Θα σας στείλω τη φωτογραφία 
να τη συγκρίνετε με το φωτιστικό της οδού Βουτσινά και να μου πείτε άμα έχουν κάποια διαφορά. 
Δηλαδή, δεν ξέρω τι φαντάζεστε εσείς. Και δεν ξέρω και πόσο είστε μηχανικοί εσείς για να κρίνετε εάν 
είναι κακοτεχνία ή όχι η βίδα που εξέχει από ένα μπουλόνι που κρατάει κάποια κιλά μιας κολώνας και 
πρέπει όντως να εξέχει και να έχει μία απόσταση.  Και φυσικά δεν περπατάει κανένας στη βάση αυτή 
της κολώνας.  
 Για τα τάμπλετ έχω επικοινωνήσει ήδη πάλι με το Υπουργείο. Εγώ σας μετέφερα ό,τι μου 
στείλανε από το γραφείο της Υπουργού. Το γραφείο της Υπουργού σε ερώτησή μου αν θα πάρουμε 
άλλα τάμπλετ μου έστειλε τα νούμερα τα οποία έχω ανακοινώσει και σε σας και στους διευθυντές. 
Δεν έχει έρθει κάτι μέχρι σήμερα. Και δεν ξέρουμε, δεν είχαμε κάποια καινούρια ενημέρωση. Αν 
κοιτάξετε όμως, επειδή είμαι πάντα προσεκτικός σ' αυτά που λέω, μου είχαν πει από 20 Ιανουαρίου 
μέχρι τέλη Ιανουαρίου. Αρα, πολύ πιθανόν τις επόμενες ημέρες να πάρουν. Αρα, παρ' όλα αυτά, 
έχουμε πει ότι οι διευθυντές στους τραπεζικούς λογαριασμούς, επειδή ήταν κλειστά τα σχολεία και 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  23 

δεν χρειάστηκε να δαπανήσουν τίποτα, έχουν αρκετά χρήματα. Εάν υπάρχουν ανάγκες, μπορούν ν' 
αγοράσουν απ' αυτά τα χρήματα ηλεκτρονικό εξοπλισμό για τα σχολεία μας. Δόξα τω Θεώ, ο Δήμος 
το '19 χάλασε 260.000. Χαλάσαμε 260.000 για να εξοπλίσουμε διαδραστικούς πίνακες, για να 
εξοπλίσουμε υπολογιστές.  
 Τώρα, για τα Covid tests φέραμε δύο φορές και κάναμε drive through test και θα κάνουμε 
σίγουρα άλλο ένα μέσα στο Φεβρουάριο και πιέζουμε τον ΕΟΔΥ να έρχεται όσο μπορούμε πιο συχνά. 
Εχουμε κάνει συνεργασίες με τον Βιότυπο και με το Locus Medicus για να κάνουμε τεστ όπου 
χρειάζεται, έχουμε πάει σε σπίτια μαθητών και καθηγητών και έχουμε κάνει τεστ, έχουμε στείλει 
καθηγητές να κάνουν τεστ στα συγκεκριμένα εργαστήρια και δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς ζητάτε να 
κάνει παραπάνω ο Δήμος. Μήπως θέλετε κάθε βδομάδα να κάνουμε 4.000 τεστ και να τα πληρώνει ο 
Δήμος; Εχουμε αυτή τη δυνατότητα οικονομικά πιστεύετε; Είναι ένα συνολικό θέμα το θέμα της 
πρόληψης, έτσι κι αλλιώς έχει ανοίξει η πλατφόρμα, οι εκπαιδευτικοί υπάρχει συγκεκριμένη 
πλατφόρμα μόνο για τους εκπαιδευτικούς. Γιατί δεν κάνετε μια ερώτηση στη σχολική κοινότητα πόσοι 
εκπαιδευτικοί στα σχολεία του Χολαργού και του Παπάγου έχουν μπει στην πλατφόρμα να πάνε να 
κάνουν τεστ; Κανένας δεν πάει. Κανένας δεν πάει, σας το λέω εγώ. Απλά ζητάνε, ζητάνε να γίνει μέσα 
στο σχολείο το τεστ. Ζητάνε να γίνει χωρίς ταλαιπωρία, δεν ξέρω τι ακριβώς ζητάνε. 
 Για τη λακκούβα, είναι εντελώς αστεία η αναφορά που κάνατε. Δεν υπάρχει περίπτωση 
επίσημα ή ανεπίσημα υπάλληλος της Τεχνικής Υπηρεσίας να έχει πει για τη λακκούβα ρίξτε εσείς λίγο 
τσιμέντο. Δόξα τω Θεώ, έχουμε αρκετούς κουβάδες με πίσσα και κάθε λακκούβα που γίνεται 
πηγαίνουμε και την κλείνουμε. Τώρα, αν δεν πάμε μέσα σε δυο τρεις μέρες, πάντως σας πληροφορώ 
ότι σε μια βδομάδα, σε 10 μέρες θα κλείσουν οι λακκούβες. Ξέρετε, οι ασφαλτοστρώσεις είναι πολύ 
δαπανηρές. Στο Δήμο μας τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει πολύ λίγες ασφαλτοστρώσεις. Ακριβώς 
γιατί είναι πάρα πολύ δαπανηρές. Είναι ένα θέμα το οποίο θέσαμε και στην ΚΕΔΕ και ζητήσαμε από 
τον Υπουργό Εσωτερικών να μας δώσει συγκεκριμένη πρόσκληση σε κάθε Δήμο για να κάνουμε 
εσωτερικές ασφαλτοστρώσεις μέσα στους Δήμους μας.  
 Ο κ. Ρεμούνδος για τον εμβολιασμό να πω ότι θα ξεκινήσει μέχρι τα μέσα Φεβρουαρίου στο 
ιατρείο του ΙΚΑ που υπάρχει στη Μεσογείων, στο 250 νομίζω, 260, θα ξεκινήσουν εκεί να γίνουν 
εμβολιασμοί. Υπάρχουν τρεις θέσεις στο συγκεκριμένο, έχουν προβλεφθεί να υπάρχουν τρεις θέσεις. 
Ξέρετε ότι οι εμβολιασμοί πάνε πίσω για δύο λόγους. Υπάρχει πρόβλημα με τα ψυγεία τα οποία δεν 
υπήρχαν στους χώρους και σιγά σιγά τα προμηθεύτηκαν για να μπορέσουν να γίνεται η μεταφορά και 
η ασφαλής αποθήκευση του εμβολίου, και δεν υπάρχουν και οι θέσεις εργασίας, δηλαδή νοσηλευτές 
και γιατροί για να κάνουν το εμβόλιο. Μίλησα σήμερα κιόλας, λες και το ήξερα κ. Ρεμούνδο, με την 
αρμόδια διευθύντρια, θα έχω μια συνάντηση την επόμενη βδομάδα και μου είπε ότι συγκεκριμένα 
πρώτη ημερομηνία έχουν 5 Φεβρουαρίου, αλλά επειδή δεν έχει οριστικοποιηθεί μου είπε το πολύ 
πολύ να πάμε καμιά βδομάδα πίσω. Αρα, θα ξεκινήσει και το εμβολιαστικό κέντρο στο Δήμο μας και 
βεβαίως να επαναλάβω τη δέσμευσή μας και την πρότασή μας στον Υφυπουργό Υγείας ότι μπορεί να 
χρησιμοποιήσει τους δύο χώρους που έχουμε, τα Δημοτικά μας Πολυιατρεία. Απλά, προφανώς δεν 
έχουν άτομα, δεν έχουν ενδεχομένως τους γιατρούς και το νοσηλευτικό προσωπικό για να μας 
στείλουν στους συγκεκριμένους χώρους.  
 Για τον εκλογικό νόμο, δεν νομίζω ότι έχω ερωτηθεί εγώ και έχω αποφύγει να απαντήσω. 
Είμαι ξεκάθαρα υπέρ όσων ακούστηκαν. Και ήμουν και πάντα. Το είχα πει και την προηγούμενη φορά 
όταν άλλαζε και γινόταν η απλή αναλογική. Θεωρούσα ότι είναι μία καταστροφή. Και είναι 
καταστροφή για την Τοπική Αυτοδιοίκηση η απλή αναλογική. Δεν μπορεί ένας Δήμαρχος ο οποίος 
εκλέγεται με μία μεγάλη πλειοψηφία, έστω στο β' γύρο, να μην ελέγχει το Δημοτικό Συμβούλιο και να 
πρέπει να κάνει συμφωνίες με αντίπαλες παρατάξεις ή να πρέπει να κάνει συμφωνίες ή να κάνει 
διαπραγματεύσεις για να μπορέσει να λειτουργήσει το Δήμο του. Δεν καταλαβαίνω αυτό που λέτε ότι 
δεν παίρνουμε σαφή θέση. Ξεκάθαρα θέση. Τώρα, για το πλαφόν εισόδου δεν νομίζω ότι θα το 
έβαζα, αν θέλετε κατά την προσωπική μου άποψη. Ετσι κι αλλιώς εμείς πάνω κάτω, όλοι μπαίνετε, το 
περνάτε το πλαφόν δηλαδή, οριακά είναι, δεν νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι δεν 
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χρειάζεται να μπει το πλαφόν. Απλά, υπάρχουν παραδείγματα που έχουν βγάλει έδρα με 0,5% και με 
0,8%. Γι' αυτό κιόλας το βάζουμε.  
 Νομίζω, Πρόεδρε, ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις και επειδή έχει περάσει και η ώρα να 
προχωρήσουμε στο ψήφισμα της εκτός ημερήσιας διάταξης και όποιος νομίζει ότι δεν υπάρχει, μπορεί 
να επανέλθει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, έχουμε ερώτημα που δεν απαντήθηκε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ θερμά, τα μικρόφωνά σας, παρακαλώ θερμά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί να μιλήσετε, κα Χαμηλοθώρη; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, Πρόεδρε, δεν απάντησα στον κ. Αυγερινό για την 25ης Μαρτίου. Αν θέλετε, 
μισό λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι σήμερα δεν υπάρχει καμία οδηγία και φυσικά απαγορεύονται να γίνουν 
παρελάσεις, απαγορεύεται να γίνουν εκδηλώσεις. Αρα, δεν μπορούμε να προγραμματίσουμε κάτι 
μεγάλο, κ. Αυγερινέ και να σκεφτούμε ότι δεν θα μπορούμε να το εφαρμόσουμε. Αλλά, ξέρετε, γενικά 
ο εορτασμός των 200 ετών δεν είναι μόνο να γίνει την ημερομηνία της 25ης Μαρτίου λίγο πριν, λίγο 
μετά. Μπορεί να γίνει και το καλοκαίρι. Μπορεί να γίνει και τον Ιούνιο.  
 Ηδη έχουμε ξεκινήσει και ετοιμάζουμε κάποια αποσπάσματα από κάποιους ανθρώπους που 
ζουν στην περιοχή και έχουν πολεμήσει σε πόλεμο, μιλάω για το '40 φυσικά γιατί προφανώς το 1821 
είναι πολύ μακριά και γενικά, ξέρετε, η επιτροπή του 1821 έχει πάρει έναν χαρακτήρα γενικότερο ότι 
πρέπει να δείξουμε την Ελλάδα, πρέπει να βγάλουμε την Ελλάδα προς τα έξω, τα τουριστικά μας 
προϊόντα που έχουμε. Δεν είναι αυστηρά να μιλήσουμε μόνο για το 1821. Και υπάρχει και πρόσκληση 
του Αντώνης Τρίτσης συγκεκριμένη για το Ελλάδα 2021 που ετοιμάζουν οι υπηρεσίες να καταθέσουμε 
τη συγκεκριμένη πρόταση, αφού βεβαίως τύχει της έγκρισης της Οικονομικής Επιτροπής όπως 
οφείλουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη τι ήθελε; Δεν πήρε κάποια απάντηση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, ναι. Ενα υποερώτημα, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για το Πολωνικό ρώτησα ποια είναι η διαρρύθμιση που έχει συνεννοηθεί ο 
Δήμαρχος να κάνει ο ιδιοκτήτης. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο αίθουσες. Εχετε δίκιο, κα Χαμηλοθώρη, δύο αίθουσες στο 2ο όροφο είναι. Αυτές 
διαμορφώνονται. Δεν έχω συνεννοηθεί εγώ. Αυτές υπήρχαν οι αίθουσες, απλά δεν είχαν καθόλου 
διαμόρφωση μέσα. Ηταν σαν γραφείο, σαν σπίτι κάποτε αυτός ο χώρος εκεί, έτσι; Δυο αίθουσες είναι, 
πάντως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολοκληρώσαμε, οπότε περνάω στο θέμα μας που είναι εκτός ημερησίας 
διάταξης για το ψήφισμα που θα εκδώσουμε για την απώλεια του Σήφη Βαλυράκη και να πω κι εγώ 
ως Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και εκ μέρους όλου του συμβουλίου να εκφράσω τα θερμά 
μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του τέως Υπουργού και στον Θανάση τον Βαλυράκη που έχει και 
συγγενική σχέση μαζί του.  
 Θέλετε να σας διαβάσω το ψήφισμα ή να προχωρήσουμε; Είναι κάποιος που δεν το έχει 
διαβάσει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, νομίζω το έχουν δει οι συνάδελφοι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μπαίνω μόνο στο αποφασιστικό κομμάτι. 
 "Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου-Χολαργού αποφασίζεισίζει: 
 Να εκφράσει τα ειλικρινά συλλυπητήρια του σώματος στην οικογένεια του εκλιπόντος. 
 Να παραστεί ο Δήμαρχος στην εξόδια ακολουθία. 
 Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή στη μνήμη του εκλιπόντος.  
 Την κατάθεση στεφάνου στη σορό του εκλιπόντος.  
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 Τη δημοσίευση του παρόντος στην ιστοσελίδα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και την 
αποστολή του προς δημοσίευση στον τοπικό Τύπο". 
 Οπότε στο πλαίσιο αυτό μπορούμε να κρατήσουμε και ενός λεπτού σιγή ως ένδειξη τιμής στον 
εκλιπόντα. 
 Ενός λεπτού σιγή εις μνήμην 
 Σήφη Βαλυράκη 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ομόφωνα θεωρώ. Δεν έχει κάποιος να προσθέσει κάτι διαφορετικό 
για το ψήφισμα; Οχι. Οπότε, περνάμε και στα θέματα της τακτικής ημερήσιας διάταξης.  
 Ξεκινώ με το 1ο θεμα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Επικύρωση του υπ' αρ. 22/2020 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; 
ΣΙΩΤΟΥ: Λευκό Σιώτου, Χαμηλοθώρη. 
.......: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
........: Λευκό κι από μένα, κ. Πρόεδρε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να πάμε λίγο με τη σειρά σε όσους έχω ακούσει. Σε όσους δεν έχω ακούσει, θα 
τοποθετηθείτε μετά.  
 Είπε λευκό ο κ. Οικονόμου; κ. Οικονόμου;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, δεδομένου το ότι απουσίαζα στην προηγούμενη συνεδρίαση, δηλώνω 
παρών.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό. Εντάξει, δεν είναι παρών, πλέον λογίζεται με την ίδια λογική. Εντάξει.  
 Ο κ. Τίγκας, ο κ. Ρίζος, καλά άκουσα; Η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου, ο κ. Ζήκας. Είναι 
κάποιος άλλος που θέλει να...; Οχι. Ωραία.  
 Εγκρίθηκαν τα πρακτικά.  
 
 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Εγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, στη σύσταση Αναπτυξιακού 
Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, σύμφωνα με το Ν. 
4674/2020 και εξουσιοδότηση του Δημάρχου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει ο κ. Δήμαρχος;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Γενικός έχουμε πει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ο κ. Γενικός, ναι. κ. Μαυρικάκη, έχετε το λόγο.  
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Ναι, καλησπέρα σας. Ελπίζω να με ακούτε, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά.  
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Πολύ ωραία. Να σας καλησπερίσω, να ευχηθώ σε όλους όσους δεν έχω δει, δεν έχω 
συναντήσει, καλή χρονιά και να έχουμε ένα δημιουργικό Δημοτικό Συμβούλιο και το 2021.  
 Νομίζω πως έχετε λάβει όλοι την εισήγηση και την έχετε μελετήσει. Ουσιαστικά, εκεί 
αναφέρεται το νομικό πλαίσιο, το θεσμικό πλαίσιο για τη σύσταση και λειτουργία του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού.  
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 Θα ήθελα να επισημάνω ότι την βούληση της Διοίκησης, της Δημοτικής Αρχής να καθορίσουμε 
ήδη από αυτή την πρώτη απόφαση το πεδίο δραστηριότητας αυτού του Οργανισμού. Η στόχευση 
είναι ουσιαστικά η υποβοήθηση των δημοτικών υπηρεσιών σε συγκεκριμένους τομείς και ιδιαίτερα 
στην ωρίμαση των τεχνικών έργων και στην προσέλκυση χρηματοδοτήσεων και να πω πως σε σχέση 
με τον πρώτο νόμο της προηγούμενης άνοιξης, οι τροποποιήσεις που έγιναν στη συνέχεια 
διαφοροποίησαν αρκετά και το πλαίσιο της διαβούλευσης ανάμεσα στους Δήμους για τη δημιουργία 
αναπτυξιακών οργανισμών.  
 Με την τροποποίηση, βάσει της οποίας οι Δήμοι άνω των 50.000 κατοίκων μπορούν μόνοι 
τους, ενώ με την αρχική πρόβλεψη έπρεπε να συμπράξουν τουλάχιστον δύο Δήμοι, μπορούν λοιπόν 
μόνοι τους να συστήσουν αναπτυξιακό οργανισμό, ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο κάποιοι Δήμοι 
βρέθηκαν σε πλεονεκτική θέση, κάποιοι και από τους όμορούς μας Δήμους βρέθηκαν σε πλεονεκτική 
θέση όπως το Χαλάνδρι, η Αγία Παρασκευή και ο Δήμος Ζωγράφου. Εγιναν συζητήσεις με κυρίως 
τους όμορους Δήμους μας, αυτό που πρόταξε η Δημοτική Αρχή ήταν να ταιριάζει η φυσιογνωμία των 
συμπραττόμενων φορέων και πιστεύω πως ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού προσομοιάζει αρκετά σε 
χαρακτηριστικά στον Δήμο Παπάγου-Χολαργού, ενώ επίσης δόθηκε ιδιαίτερη προσοχή στην 
οικονομική κατάσταση και αυτονομία των φορέων με τους οποίους θα συμπράξουμε για ευνόητους 
βέβαια λόγους, γιατί όταν πας να φτιάξεις ένα νέο Νομικό Πρόσωπο με κάποιον άλλον ασφαλώς και 
πρέπει να κοιτάξεις την οικονομική του θέση. 
 Αυτά θα ήθελα να πω προς το παρόν. Να πω πως διερευνούμε ακόμα και την σύμπραξη, να 
εισέλθει στην σύμπραξη η ΕΕΤΑΑ, ένας οργανισμός με μεγάλη τεχνογνωσία στα αναπτυξιακά έργα, 
που νομίζω η παρουσία του θα είναι χρήσιμη για το νέο οργανισμό, εφόσον εγκριθεί και προχωρήσει 
και, τέλος, θα ήθελα να ενημερώσω πως εφόσον προχωρήσει η διαδικασία στο άμεσο μέλλον το 
Δημοτικό Συμβούλιο θα κληθεί να εγκρίνει τη σύσταση και το καταστατικό του νέου οργανισμού, 
όπως επίσης να ορίσει και τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς επίσης και να εγκρίνει την 
απαιτούμενη από το νόμο οικονομοτεχνική μελέτη, μελέτη βιωσιμότητας όπου θα υπάρχει ανάλυση 
τόσο για την διάθεση του αρχικού κεφαλαίου και των πρώτων δαπανών και ίσως του πρώτου έτους 
λειτουργίας του αναπτυξιακού οργανισμού, αλλά και για τις ενδεχόμενες πηγές εσόδων, έτσι ώστε να 
εξασφαλίσουμε το βιώσιμο  χαρακτήρα του αναπτυξιακού οργανισμού. 
 Αυτά από εμένα, κ. Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεσή σας εάν μπορώ να βοηθήσω σε κάτι, να 
μιλήσω στη συνέχεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Γραμματέα.  
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ για την παρουσίαση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται να πω μισή κουβέντα μόνο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος έχει το λόγο και μετά ετοιμαστείτε  όσοι συνάδελφοι θέλετε να κάνετε 
ερωτήσεις και τοποθετήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ουσιαστικά το συζητήσαμε και στο συμβούλιο των επικεφαλής των παρατάξεων το 
συγκεκριμένο θέμα. Εμείς σήμερα παίρνουμε μία απόφαση απλά να δείξουμε τη βούλησή μας. Δηλαδή 
να δείξουμε ότι, ναι, θέλουμε να δημιουργήσουμε οργανισμό και θέλουμε να τον δημιουργήσουμε 
βασικά με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και εάν καταφέρουμε να μπει και η ΕΕΤΑΑ νομίζω θα είναι προς 
όφελος του Δήμου μας. Αυτό έτσι. Τα άλλα τα είπε πολύ ωραία και πολύ ορθά ο Γενικός Γραμματέας, 
θα έρθει το καταστατικό στο Δήμο, θα έρθει η σύσταση, θα έρθουν η μελέτη βιωσιμότητας και 
βεβαίως και ο ορισμός των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Βλέπω την κα Σιώτου, τον κ. Ρεκλείτη, έχουν σηκώσει χέρι και τους καταγράφω. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης. Ο κ. Ζήκας. Να ξέρετε πάντως ότι στο συγκεκριμένο σύστημα που το 
χρησιμοποιούμε τώρα για δεύτερη φορά, το χέρι βολεύει πάρα πολύ, γιατί φαίνεται αμέσως και 
γίνεται, αν θέλετε δηλαδή να το χρησιμοποιείτε θα με βοηθήσετε κιόλας.  
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 Λοιπόν, ξεκινάω με τον κατάλογο. Βλέπω ότι υπάρχει ενδιαφέρον για το θέμα. Ο κ. 
Οικονόμου, ο κ. Πετράκης. Καραγιάννης. Ωραία. Για να δω άλλος; Οχι. Ωραία.  
 Ξεκινάω με τον κ. Πετράκη. Ξεκινάω με τον κ. Κανάκη. κ. Κανάκη, παρακαλώ.  
.......: Πρόεδρε, δεν με έχεις σημειώσει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω σημειώσει όλους, απλά ξεκινάω με τους επικεφαλής.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Τις εξής δύο ερωτήσεις.  
 Η πρώτη είναι, ειπώθηκε ότι, ειπώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα στην ενημέρωσή του, ότι 
υπήρχαν συζητήσεις με τους όμορους Δήμους. Θα τον παρακαλούσα να γίνει λίγο πιο συγκεκριμένος, 
πότε γίνανε, τι γίνανε και ποια ήταν η κατάληξη σ' αυτό. Αυτό είναι το ένα.  
 Το δεύτερο που θα ήθελα να ρωτήσω, ειπώθηκε επίσης ότι θα γίνει, η βούληση είναι να μπει 
και η ΕΕΤΑΑ στο εταιρικό σχήμα και ειπώθηκε από τον Δήμαρχο ότι σήμερα ουσιαστικά εκφράζουμε 
την ευχή, την προσδοκία να ξεκινήσουμε την ίδρυση της αναπτυξιακής. Αν καταλαβαίνω καλά, αυτό 
σημαίνει ότι θα ξαναέλθει στη συζήτηση όπου θα πάρουμε την τελική απόφαση; Και αν απλά 
εκφράζουμε τη βούληση σήμερα, τι ακριβώς αποφασίζουμε;  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ θέλω τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης έχει το λόγο. Είδα τώρα τον κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κι εγώ τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει το λόγο ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ακούγομαι τώρα; Ναι. Στον αναπτυξιακό νόμο, στο Δ.Σ. θα υπάρχουν και 
αιρετοί; Αυτή την ερώτηση ήθελα να κάνω, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα σας το απαντήσει μετά ο εισηγητής. Το λόγο έχει η κα Σιώτου θέλει ερώτηση;  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κα Σιώτου, παρακαλώ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Είδα ότι στην ομόφωνη απόφαση της Φιλοθέης-Ψυχικού αναφέρεται ότι θα συμμετέχει και 
η ΕΕΤΑΑ στην αναπτυξιακή, ενώ στη δική σας εισήγηση, στη δική μας εισήγηση λέμε "ενδεχομένως". 
Θα ήθελα να μάθω τι ισχύει και από τι εξαρτάται.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, Πρόεδρε; Να απαντήσω; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εχω κι εγώ μια ερώτηση.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ δεν έχω κάνει ερώτηση, κ. Πρόεδρε, δεν έχω προλάβει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ. Εχω διαβάσει την εισήγηση αλλά δεν έχω καταλάβει, δυο πράγματα 
ήθελα να διαφωτίσετε. Δηλαδή, γίνεται αυτή η αναπτυξιακή και θα έχουμε επιπλέον χρηματοδότηση; 
'Η δεν προβλέπεται;  
 Το δεύτερο είναι το εξής: τι διαφορετικό θα κάνει απ' ό,τι κάνει σήμερα ο Δήμος; Δηλαδή, 
ξέρω 'γω, θα πάμε να πούμε, γιατί με ενδιαφέρει το πρακτικό μέρος, πάμε να βάλουμε ξέρω 'γω, 
μπρόκολα μαζί; Δηλαδή θα ήθελα κάτι πρακτικό, συγκεκριμένο, που δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς 
και θα το κάνει η αναπτυξιακή. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας έχει ζητήσει το λόγο; Γιατί δεν βλέπω ούτε χέρι, ούτε τον έχω ακούσει. κ. 
Τίγκα, θέλετε το λόγο;  
ΤΙΓΚΑΣ: Τοποθέτηση είναι, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, τοποθέτηση. Ωραία. Αν θέλετε κλείστε και το μικρόφωνο. Ο κ. Κανάκης, ο κ. Τίγκας, 
ο κ. Καραγιάννης να κλείσουν τα μικρόφωνα. Ο κ. Καραγιάννης θέλει ερώτηση ή τοποθέτηση;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Βέβαια, ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και κλείνω τις ερωτήσεις με τον κ. Καραγιάννη.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, η ερώτηση είναι πολύ σύντομα η εξής: είπε και ο Γραμματέας με ποιους 
άλλους Δήμους έγιναν, μάλλον η ερώτηση είναι με ποιους άλλους Δήμους ακριβώς έγιναν 
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διερευνητικές συζητήσεις. Είναι κάτι που καλύφθηκε από την ερώτηση και του κ. Κανάκη. Και ένα 
δεύτερο είναι εάν αυτές οι συζητήσεις έγιναν με τον Δήμο της Αγίας Παρασκευής, οι διερευνητικές 
επαφές μάλλον, που πιστεύω ότι έγιναν, γιατί δεν καρποφόρησαν; Δεδομένου ότι κατά την άποψή 
μου, χωρικά και όχι μόνον με το Δήμο της Αγίας Παρασκευής έχουμε πολλά, περισσότερα κοινά 
χαρακτηριστικά. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να μπω στις τοποθετήσεις; Οχι, μάλλον έχουμε τις απαντήσεις για τις 
ερωτήσεις. Ποιος θα δώσει τις απαντήσεις;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και μετά θα μπω στις τοποθετήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, πρώτα απ' όλα σχετικά με τους Δήμους, είχαμε ξεκινήσει μια σχετική κουβέντα 
με το Δήμο Ζωγράφου, ο οποίος ήθελε να μπει στο αρχικό σχήμα το οποίο, στις επαφές δηλαδή τις 
οποίες κάναμε, βεβαίως όπως το είπε και ο Γενικός, όταν άλλαξαν τα πληθυσμιακά κριτήρια και πάνω 
από 50.000 δεν χρειάζεται να έχεις συμμετοχή δεύτερου Δήμου προφανώς ο Δήμος Ζωγράφου θέλει 
να μείνει μόνος του και να κάνει τον αναπτυξιακό οργανισμό μόνος του. 
 Η Αγία Παρασκευή στις συζητήσεις που είχαμε κάνει με τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής και 
είχαμε συζητήσει τα 2-3 θέματα τα οποία υπήρχαν, το κολυμβητήριο, τον αναπτυξιακό οργανισμό, 
γενικώς δεν έδειξε δείγματα ότι είναι θετικός στο να συμμετέχει και να συνεχίσουμε παραπάνω τις 
κουβέντες. Στο μόνο που ήταν θετικός είναι πότε θα πάρουμε την Πολεοδομία. Αυτό που τον καίει 
δηλαδή τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής, ούτε κολυμβητήριο ήθελε να κάνει μαζί μας ούτε τίποτα. 
Αυτό που τον ενδιαφέρει είναι πότε θα πάρεις Δήμαρχε την Πολεοδομία. Δεν έχω υπαλλήλους, δεν 
μπορώ να λειτουργήσω πλέον και να εξυπηρετώ τους κατοίκους και τους δημότες του Δήμου 
Παπάγου-Χολαργού η Πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής. 
 Για το θέμα της ΕΕΤΑΑ υπάρχει καταρχήν συμφωνία. Λέμε ενδεχομένως, απλά επειδή, κα 
Σιώτου, γίνεται μία, ενδεχομένως να υπάρξει μια ανακατανομή στην ΕΕΤΑΑ τώρα με τον καινούριο 
Υπουργό, με τον καινούριο αναπληρωτή Υπουργό, μπορεί να αλλάξει η Διοίκηση της ΕΕΤΑΑ. Οπότε, 
όπως καταλαβαίνετε, εγώ δεν μπορώ να δεσμευθώ απέναντί σας. Η αρχική συμφωνία είναι να 
συμμετέχει με 10% η ΕΕΤΑΑ μέσα στο σχήμα. Δηλαδή να είμαστε από 45% η Φιλοθέη-Ψυχικό, 
Παπάγος-Χολαργός και 10% η ΕΕΤΑΑ.  
 Βεβαίως και μπορούν να συμμετέχουν αιρετοί στο Διοικητικό Συμβούλιο, θα συμμετέχουν και 
αιρετοί και μη αιρετοί, έτσι; Το Διοικητικό Συμβούλιο σκεφτόμαστε να είναι είτε 9μελές είτε 11μελές. 
Οι δύο βασικές θέσεις είναι αυτή του Προέδρου και του Διευθύνοντος Συμβούλου. Αρα, είναι δύο οι 
βασικές θέσεις. Οπότε, αυτόματα καταλαβαίνετε ότι εάν συμμετέχουν τρεις, τέσσερις, πέντε Δήμοι, 
γιατί έχουμε και την πρόταση από Δήμους του Βόρειου Τομέα, όχι Δήμοι οι οποίοι γειτνιάζουν αλλά 
δεν είναι προαπαιτούμενο να είναι γειτονικός ο Δήμος, να κάναμε ένα μεγαλύτερο σχήμα όλοι μαζί. 
Υπάρχει η άποψη ότι θα είναι πολύ πιο δύσκολο, πολύ πιο δύσκολο να το διαχειριστούμε και βεβαίως 
και οι θέσεις τις οποίες θα αναλάβουν οι άνθρωποι θα είναι δύσκολο να καταφέρουμε να έρθουμε σε 
μία συμφωνία ποιος θα πάρει τον πρόεδρο, ποιος θα πάρει τον διευθύνων σύμβουλο, ποιος θα πάρει 
τα μέλη, πόσα θα είναι τα μέλη, έτσι; Αρα, να πω ότι θα υπάρχουν και αιρετά και μη αιρετά άτομα.  
 Τώρα, νομίζω ότι ο κ. Οικονόμου, η ερώτηση είναι αστεία. Το να λέει για μπρόκολα σε μία 
περιοχή που ξέρει ότι δεν είναι αγροτική και δεν επιτρέπεται να υπάρξει αγροτική καλλιέργεια στον 
Παπάγο-Χολαργό, δεν νομίζω ότι χρειάζεται ν' απαντήσω, έτσι; Είναι ξεκάθαρο από το καταστατικό τι 
αναπτυξιακά θα κάνει, νομίζω ότι όλοι μας που έχουμε ζήσει και πολύ περισσότερο ο ίδιος ο οποίος 
είναι παλιός Δημοτικός σύμβουλος ξέρει τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Τεχνική Υπηρεσία του 
Δήμου μας με ωρίμαση μελετών. Δηλαδή, για να ετοιμάσουμε μια μελέτη που θέλουμε, περνάνε 2, 3, 
4, 5 χρόνια. Εκεί τα πράγματα θα γίνονται fast track. Θα είναι ένας οργανισμός ο οποίος θα τρέχει τα 
αναπτυξιακά θέματα. Αυτή είναι η άποψή μας και εμένα και του Δημάρχου της Φιλοθέης-Ψυχικού, 
είναι ότι ο Οργανισμός θα ασχολείται με αναπτυξιακά θέματα. Με μελέτες, οι οποίες θα μπορούν να 
χτυπήσουν ευρωπαϊκά προγράμματα για να φέρουν χρήματα στις δύο πόλεις. Και την Πολεοδομία. 
Είμαστε υποχρεωμένοι να λειτουργήσουμε από τον Οκτώβριο την Πολεοδομία του Δήμου μας, έχουμε 
σκεφτεί να την λειτουργήσουμε μέσα από τον Οργανισμό τον Αναπτυξιακό.  
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 Αυτά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στις τοποθετήσεις. Εγώ θα κάνω μία ανάγνωση τους επικεφαλής μήπως 
θέλει κάποιος. Ο κ. Τούτουζας θέλει; Οχι. Ο κ. Κανάκης;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, θα ήθελα, θα ήθελα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Αυτό το θέμα το συζητήσαμε οι επικεφαλής την Πέμπτη που είχαμε την τηλεδιάσκεψη. 
Σαν πρώτη εικόνα είναι θετικό, θεωρώ ότι μπορούν να γίνουν πράγματα μέσω του αναπτυξιακού, 
οπότε για τη σύσταση είμαστε σύμφωνοι. 
 Από 'κει και πέρα, στα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια να δούμε και τα μετοχικά κεφάλαια, να 
δούμε και τα μέλη και εδώ είμαστε.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Θέλω να επισημάνω ότι όπως είπα και στη συνάντηση των επικεφαλής, καταρχήν, στην 
ιδέα της αναπτυξιακής είμαστε θετικοί. Είναι ένα σύγχρονο εργαλείο, χρησιμοποιείται από πολλούς 
Δήμους και λύνει πολλά προβλήματα. Και μπορώ να σας μεταφέρω από την εμπειρία μου, μιας και 
σαν διευθυντής της Κοινωφελούς του Δήμου Πειραιά χειρίζομαι, έχω την επιστημονική ευθύνη τριών 
ευρωπαϊκών προγραμμάτων -παρένθεση, ο κ. Ζήκας ελπίζω να μην με κατηγορήσει για τετραθεσίτη 
τώρα, έτσι;- οι δυσκολίες οι οποίες υπάρχουν λόγω και του μη ευέλικτου του δημόσιου λογιστικού 
που χρησιμοποιούν οι Δήμοι είναι πολύ μεγάλες. Αρα, μία αναπτυξιακή εταιρεία μπορεί να βοηθήσει 
πολύ περισσότερα το να τρέξουν, όπως σωστά ειπώθηκε, έργα και να ωριμάσουν πάρα πολλές 
μελέτες. 
 Τώρα, εδώ επομένως καταρχήν κανένας, είμαι θετικός.  
 Τώρα, μπαίνουν μια σειρά από ερωτήματα που είναι. Το πρώτο είναι, εγώ έκανα την ερώτηση, 
δεν πήρα μια πολύ σαφή απάντηση ή νομίζω ότι δεν πήρα. Ακουσα ας πούμε για παράδειγμα ότι 
ξεκίνησε μια συζήτηση με το Ζωγράφο αλλά σταμάτησε γιατί μάλλον θέλουν να κάνουν μόνοι τους. Η 
Αγία Παρασκευή, υπάρχει αυτή η δυσκολία με τον Δήμαρχο, αλλά η αναπτυξιακή δεν αφορά μόνο το 
στενό ορίζοντα ενός Δημοτικού Συμβουλίου και υπαρχόντων Δημάρχων. Εχει μια προοπτική και το 
κυριότερο είναι ότι πρέπει να είναι ανάμεσα σε ανθρώπους που έχουν ίδια χαρακτηριστικά. Επιτρέψτε 
μου να έχω πολλές επιφυλάξεις αν τα χωροταξικά και τα κοινωνικά χαρακτηριστικά της πόλης μας και 
των δύο κομματιών της, προσομοιάζουν με αυτά της Φιλοθέης και του Ψυχικού. Φοβάμαι δηλαδή ότι 
στο δρόμο θα δημιουργηθούν αρκετά προβλήματα. 
 Το δεύτερο έχει να κάνει, το άκουσα εδώ λίγο με έκπληξη, το ότι ενώ υπάρχει η πιθανότητα 
να είναι και άλλοι Δήμοι, δεν ξέρω σε ποιους αναφέρεται ο Δήμαρχος και καλό είναι να μας 
πληροφορήσει, θα υπήρχε ένα πρόβλημα για το πώς θα κατανεμηθούν οι θέσεις. Θέλω να πω ότι 
αυτός είναι κι ένας μεγάλος κίνδυνος σε μία αναπτυξιακή. Η συζήτηση να ξεκινήσει ποιος θα πάει πού. 
Ποιος θα είναι πρόεδρος, ποιος θα είναι αντιπρόεδρος, δηλαδή να περιορίσουμε μια συζήτηση σε ένα 
σημαντικό εργαλείο ανάπτυξης των Δημάρχων με το ποιος παίρνει ποια θέση. Αυτό από μόνο του 
είναι ένα πολύ κακό σημάδι αφετηρίας και θα πρέπει να προσεχθεί. 
 Το τρίτο είναι ότι πέρα από τα συγκεκριμένα προβλήματα που έχουμε να αντιμετωπίσουμε, 
στη συνάντηση ειπώθηκε για την Πολεοδομία και είναι σωστό, γιατί θα πρέπει να μπορούμε να 
λύσουμε προβλήματα, πρέπει κανένας να έχει μία πρόβλεψη, γιατί ξαναλέω οι αναπτυξιακές θα 
μείνουν και πέρα από τον ορίζοντα των συγκεκριμένων Δημοτικών Συμβουλίων, το τι θα συμβεί και 
παρακάτω στις πόλεις. Η πόλη μας αλλάζει. Εχουμε δει τι ακριβώς συμβαίνει αυτό τον καιρό στον 
Παπάγο με νέους κατοίκους οι οποίοι έρχονται με μια πυκνότερη δόμηση. Τα προβλήματα αλλάζουν. 
Αν θέλετε η ίδια η επιβάρυνση του περιβάλλοντος και οι αλλαγές που είναι δημιουργούν καινούριες 
προκλήσεις. Αρα, ο ορίζοντας πρέπει να είναι λίγο πιο ευρύτερος και όχι αυτό που έχουμε μόνο 
σήμερα. 
 Τέλος, θέλω να πω ότι ο μεγάλος κίνδυνος στις αναπτυξιακές, ακριβώς επειδή ορίζονται από 
την πλειοψηφία και υπάρχουν και μη αιρετά μέλη και ακριβώς επειδή θα χειριστεί αρκετά χρήματα, θα 
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πρέπει να εξασφαλίσουμε και μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, πέρα από το συμβατικό αλλά και 
το ουσιαστικό της δημόσιας λογοδοσίας, ένα, της διαφάνειας, δεύτερο και της συμμετοχής των 
πολιτών. Αλλιώς, έχουμε τον κίνδυνο από την πίσω πόρτα βάζοντας ιδιώτες, διότι τον έλεγχο κυρίως 
σ' αυτού του είδου τις αναπτυξιακές δεν τον ασκεί ούτε ο Πρόεδρος ούτε το Διοικητικό του 
Συμβούλιο, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος ο οποίος θα οριστεί από τους δύο Δήμους. Υπάρχει λοιπόν 
ο κίνδυνος να υποκατασταθούν οι δημόσιες υπηρεσίες από μία λογική, η οποία θα είναι υπέρ 
συγκεκριμένων προγραμμάτων και ανθρώπων που εκτελούν τα προγράμματα ή εταιρειών που 
εκτελούν και όχι του δημόσιου συμφέροντος. 
 Παρ' όλες αυτές τις επιφυλάξεις είμαστε καταρχήν θετικοί, σπεύδω να διευκρινίσω όμως ότι 
στη συγκεκριμένη πρόταση επειδή δεν είναι πολύ σαφής, δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή τι ακριβώς θα 
γίνει με την ΕΕΤΑΑ, έτσι; Και δεδομένου ότι έχουμε αρκετές ενστάσεις σε σχέση με τη συνάφεια την 
οποία έχουμε με τον γειτονικό Δήμο, σε σχέση με τα χαρακτηριστικά, στο συγκεκριμένο θα 
ψηφίσουμε λευκό. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας.  
ΤΙΓΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Ηθελα να πω ότι η πρόβλεψη του 4674/2020 για σύσταση 
αναπτυξιακών οργανισμών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι μια καινοτόμα πρόταση, η οποία βεβαίως 
εάν δούμε τι έργο μπορεί να αναλάβουν αυτοί οι αναπτυξιακοί οργανισμοί, θα δούμε παραδείγματος 
χάριν ότι στα πόδια μας εμείς έχουμε τη δημιουργία Υπηρεσίας Δόμησης, στα πόδια μας έχουμε 
θέματα με τα περισσότερα ευρωπαϊκά προγράμματα από τα οποία μπορούμε να αντλήσουμε πόρους 
για έργα για το Δήμο μας και ούτω καθεξής.  
 Σαφέστατα, εφόσον υπάρχει κάτι καινούριο, το οποίο μάλιστα μπορεί να αποδειχθεί ακόμη 
χρησιμότερο εάν προχωρήσει το Υπουργείο σε κατάργηση των νομικών προσώπων που υπάρχουν 
στους Δήμους, αντιλαμβάνεστε ότι κάποιες δράσεις θα μεταφερθούν στον αναπτυξιακό οργανισμό. 
 Θεωρώ λοιπόν ότι είναι κάτι καινούριο, σαφέστατα η ενημέρωση η σημερινή είναι μια πρώτη 
προσέγγιση, οπωσδήποτε πιστεύω θα υπάρξει καταστατικό και οπωσδήποτε θα υπάρξει και κάποια 
στιγμή και ονοματολογία για την επάνδρωση των θέσεων. 
 Νομίζω λοιπόν ότι επειδή υπάρχει μια χωροταξική αλλά δημοτική συνάφεια με το Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού, νομίζω ότι μάλλον προς τα εκεί πρέπει να πάμε και δεδομένου ότι όμοροι Δήμοι 
όπως η Αγία Παρασκευή, ο Ζωγράφος, έχουν σύμφωνα με την πρόβλεψη του νόμου δυνατότητα από 
μόνοι τους να δημιουργήσουν αναπτυξιακό οργανισμό, συνεπώς δεν θέλουν άλλον στα πόδια τους. 
 Εμείς, λοιπόν, είμαστε θετικοί και φυσικά θα το ψηφίσω. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Καλησπέρα. Συγγνώμη που θα χαλάσω το κλίμα της συναίνεσης, εμείς είμαστε κάθετα 
αντίθετοι στην δημιουργία αναπτυξιακών εταιρειών στους Δήμους, το είχαμε πει και σε μια 
παλαιότερη τοποθέτηση που είχαμε προκαλέσει τον Δήμαρχο να τοποθετηθεί σε σχέση με αυτό το 
θέμα.  
 Να πω ορισμένα πράγματα. Αν διαβάσετε προσεκτικά το νόμο, τα είπαν και οι προλαλήσαντες 
δηλαδή και ο εισηγητής, οι αναπτυξιακές είναι ανώνυμες εταιρείες ειδικού σκοπού, δεν υπάγονται στη 
δημοσιονομική εποπτεία αλλά στο Δίκαιο της σύστασης των ανωνύμων εταιρειών. Δεν ξέρω αν εγώ 
έχω καλή μνήμη ή οι περισσότεροι που έχετε περισσότερη εμπειρία από μένα δεν θυμάστε το χάος 
που είχαν προκαλέσει στις αρχές της προπροηγούμενης δεκαετίας η δημιουγία αντίστοιχων 
αναπτυξιακών εταιρειών στους Δήμους και ποιος τελικά φορτώθηκε τα χρέη αυτών των 
αναπτυξιακών εταιρειών στις αρχές του 2000, αλλά παρ' όλα αυτά εγώ θα φρεσκάρω τη μνήμη σας 
και θα σας θυμίσω κι αυτή την κατάσταση.  
 Δεν μπορούν να συμμετέχουν στη διοίκησή τους αιρετά μέλη με εκτελεστικό χαρακτήρα, είναι 
διακοσμητικά τα μέλη των διοικητικών συμβουλίων που είναι αιρετοί, έχουν μη εκτελεστικό 
χαρακτήρα, είναι σαφές στην παράγραφο 4 του άρθρου 2. Γίνονται κατά τη γνώμη μας για να 
μεταφερθούν αρμοδιότητες που θα καλύπτονταν από τους Δήμους και η ευελιξία η οποία ουσιαστικά 
επικαλείστε είναι η καταστρατήγηση όλου του δημοσιονομικού πλαισίου και ελέγχου των Δήμων και η 
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μεταφορά αρμοδιοτήτων τους στις αναπτυξιακές αυτές εταιρείες. Είναι η ελαστικοποίηση των 
εργασιακών σχέσεων σε μια σειρά τομείς, όπως η Πολεοδομία που θα πάει εκεί, η τεχνική 
υποστήριξη, η κοινωνική πολιτική, όπως αναφέρεται και στο καταστατικό τους, στο νόμο δηλαδή που 
θα τις ιδρύσει, είναι για μας μία έμμεση ιδιωτικοποίηση καραμπινάτη κιόλας, λειτουργιών και 
υπηρεσιών που ο Δήμος έπρεπε να προσφέρει στους δημότες του. Και δεν είναι αυτό που είπε ο κ. 
Δήμαρχος, κατά τη γνώμη μας, πόλος ευέλικτος προσέλκυσης κονδυλίων. Θα μπορούσε κάλλιστα ο 
Δήμος με τις υπηρεσίες του να δημιουργήσει τέτοιου είδους υποδομές ώστε να προσελκύσει αυτά τα 
ευρωπαϊκά κονδύλια τα οποία άλλωστε, είναι και χρήματα τα οποία διατίθενται στους Δήμους μέσω 
της γενικής φορολογίας που εισπράττει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα αναδιανείμει με τέτοιο τρόπο 
ώστε να μπορούν να γίνουν προσβάσιμα και από τους Δήμους. 
 Γιατί τώρα και γιατί όλο αυτό, κατά τη γνώμη μας. Γιατί  
αυτές οι αναπτυξιακές εταιρείες έρχονται να λύσουν αυτό ακριβώς για το οποίο συστάθηκαν, δηλαδή 
να βάλουν από το παράθυρο τα επιχειρηματικά συμφέροντα, τα τοπικά και ευρύτερα, σε συνεργασία 
και με τις Περιφέρειες και την ΕΕΤΑΑ, που τόσο πολύ τη θέλουμε για μέτοχο στην αναπτυξιακή του 
Δήμου, στη λειτουργία των Δήμων και να προσανατολίσουν την ανάπτυξη, ακριβώς αυτό δηλαδή που 
είπε και ο Δήμαρχος και που αναγράφεται σαφώς στο νόμο, προς την κερδοφορία η οποία υπάρχει το 
συγκεκριμένο διάστημα.  
 Αντί, λοιπόν, η Δημοτική Αρχή να παλέψει κατά τη γνώμη μας για τη στελέχωση των 
υπηρεσιών, για την πλήρη κάλυψη των αναγκών, υποτάσσεται κι αυτή, τη στηρίζει προφανώς, όπως 
βλέπω και όλη η αντιπολίτευση σχεδόν, δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει και τις υπόλοιπες τοποθετήσεις, σ' 
αυτή τη λογική. Δεν είναι και τυχαίο ότι είναι και ευρύτερη η συναίνεση και πολιτικά, έτσι; Να μην 
ξεχνάμε ότι στην Περιφέρεια η παράταξη Πατούλη της Νέας Δημοκρατίας, συνέπραξε με την 
παράταξη του Σύριζα και ίδρυσαν και ψήφισαν πριν από κάποιο καιρό την μελέτη βιωσιμότητας της 
αντίστοιχης περιφερειακής αναπτυξιακής επιχείρησης Α.Ε.  
 Εμείς θα καταψηφίσουμε τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, όπως άλλωστε είχαμε 
δηλώσει και στην τοποθέτησή μας. Είναι επιζήμια για το λαό μας και τους κατοίκους του Δήμου μας 
αυτή η εξέλιξη, είναι και πολύ επικίνδυνη κατά τη γνώμη μας επίσης για τις εργασιακές σχέσεις και 
τους εργαζόμενους του Δήμου και καλούμε και τους εργαζόμενους του Δήμου και το σωματείο τους 
να πάρουν θέση γι' αυτό το ζήτημα και τη σύσταση της αναπτυξιακής εταιρείας.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από τα τελευταία που είπε ο αγαπητός Αντώνης, ότι για 
να κάνουμε μία πρόσληψη ενός προσωπικού στο Δήμο ο μέσος χρόνος για να μας έρθει, να πιάσει 
δουλειά, να τον χρησιμοποιούμε στο Δήμο είναι περίπου ενάμισι έτος. Πρέπει να αναλογιστούμε και 
να το γνωρίζουμε όλοι μας ότι έχει βγει ένας νόμος το Δεκέμβρη για απαγόρευση προσλήψεων μέχρι 
31/12/2021. Δηλαδή ο νόμος της απαγόρευσης προσλήψεων παρατάθηκε μέχρι τέλος του χρόνου. 
Εμείς κάθε χρόνο ζητάμε μόνιμο προσωπικό για το Δήμο, από τις κενές οργανικές θέσεις που έχουμε 
και μας εγκρίνανε δύο άτομα το 2020, έναν γεωπόνο και έναν πληροφορικάριο αν θυμάμαι καλά και 
ένα άτομο για το 2021 που έρχεται τώρα. Δηλαδή θα στελεχώσουμε την Τεχνική Υπηρεσία με αυτά 
τα άτομα για να τρέξουμε την Πολεοδομία πιστεύει ο Αντώνης; Με τους ρυθμούς, με το ΑΣΕΠ που 
κάνει ενάμισι έτος; Πώς θα καταφέρουμε να το κάνουμε αυτό; Δεν θα καταφέρουμε ποτέ, σας 
απαντάω εγώ. Ποτέ δεν πρόκειται να έχουμε το προσωπικό που θα θέλαμε. Θα μας φύγει με την 
κινητικότητα κάνα δυο υπάλληλοι, γιατί τώρα κουτσά στραβά είμαστε οριακά στην Τεχνική Υπηρεσία. 
Οριακά να κάνουμε την επίβλεψη, οριακά να κάνουμε τις μελέτες, οριακά να κάνουμε τους 
διαγωνισμούς. Τις μισές μέρες μας τους ζητάνε άλλοι Δήμοι γιατί έχουν βγει σε επιτροπές για άλλους 
διαγωνισμούς άλλων Δήμων και δεν μπορούμε να το απαγορεύσουμε. Εν πάση περιπτώσει.  
 Αρα, θέλω να πω ότι σίγουρα από εκεί θα μπορέσει πολύ πιο εύκολα να γίνουν κάποιες 
προσλήψεις προσωπικού για να μπορέσει να λειτουργήσει η Τεχνική Υπηρεσία.  
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 Το πιο σημαντικό, όμως, το οποίο δεν αναφέρθηκε απο κανέναν και δεν ξέρω αν το 
ερευνήσατε και το μελετήσατε, είναι ότι ο αναπτυξιακός οργανισμός εκτός από το κεφάλαιο δεν 
μπορεί να επιχορηγηθεί από το Δήμο. Ο Δήμος απαγορεύεται να δώσει χρήματα στον αναπτυξιακό 
οργανισμό, ούτε άμεσα μπορεί να δώσει, ούτε έμμεσα μπορεί να δώσει χρήμα. Αρα, αν δεν δουλέψει, 
αν δεν πάρει προγράμματα, αν δεν βρει χρήματα από την ελεύθερη αγορά ο αναπτυξιακός 
οργανισμός, θα αποτύχει. Είναι δεδομένο αυτό. Δεν μπορούμε εμείς να του βγάζουμε χρήματα για τα 
έξοδα τα οποία θα έχει. Είναι ξεκάθαρο, δεν το λέω εγώ, το λέει ο νόμος. 
 Αρα, θα πρέπει να βρει τρόπους κερδοφορίας από μόνος του. Κι όταν λέω κερδοφορίας δεν 
εννοώ να βγάζει κέρδη. Να βγάζει τα έξοδά του, έτσι; Αυτό εννοώ. 
 Τώρα, αναφέρθηκε ο κ. Κανάκης για τα χωροταξικά. Δεν υπάρχει καλύτερος Δήμος από το 
Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού που να ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του δικού μας Δήμου. Ο Χολαργός είναι 
ντάλε κουάλε το Νέο Ψυχικό, ακριβώς ίδιοι όροι δόμησης, ίδιο πράγμα, αν περπατήσεις στο Νέο 
Ψυχικό ή στο Χολαργό νομίζεις ότι σε αρκετά σημεία είσαι στον ίδιο Δήμο και ο Παπάγος είναι η 
Φιλοθέη και το Παλιό Ψυχικό. Αποκλειστική κατοικία. Δεν υπάρχει άλλη περιοχή. Μετά υπάρχει η 
Εκάλη αποκλειστικής κατοικίας. Η Αγία Παρασκευή, όσο και αν μας γοητεύει, είναι πιο χωροταξικά 
κοντά μας, τη νιώθουμε έτσι καλύτερα δική μας, δεν μας θέλουν. Πώς να σας το πω δηλαδή; Εδώ 
μας έχουν κάνει αγωγή για το λόφο Τσακού. Θα πάω εγώ δηλαδή να παρακαλέσω τον Δήμαρχο Αγίας 
Παρασκευής να έρθει σε έναν αναπτυξιακό οργανισμό όταν μου κάνει αγωγή για το λόφο Τσακού και 
όταν του λέω έλα να κάνουμε μαζί κολυμβητήριο και δεν το κάνει το κολυμβητήριο και μας πολεμάει 
η Αγία Παρασκευή να μην κάνουμε ποτέ κολυμβητήριο στο δικό μας χώρο, στο δικό μας οικόπεδο; 
Εγώ δεν έχω μάθει έτσι. Εγώ έχω μάθει να υπερασπίζομαι τα δικαιώματα του Χολαργού, τα 
δικαιώματα του Παπάγου, τα δικαιώματα του νέου Δήμου, ακολουθώ ρητά την πολιτική όλων των 
Δημάρχων που έχουν περάσει κι έχουν κάτσει σ' αυτή την ηλεκτρική καρέκλα και συνεχίζω την ίδια 
πολιτική που είχα.  
 Λοιπόν, έχουμε βρει ένα σοβαρό Δήμο, έναν οικονομικά υγιέστατο Δήμο, όπως είμαστε κι 
εμείς και γι' αυτό είπαμε να κάνουμε μια συμπόρευση, θα είναι δοκιμή. Αν δεν γίνει, αν δεν γίνει 
αναπτυξιακός οργανισμός και αν δεν το κάναμε, θα ερχόσασταν αρκετοί από εδώ και θα λέγατε 
πετάει τη χρηματοδότηση 80 εκατομμυρίων, 200 εκατομμύρια, 50 εκατομμύρια, ο καθένας θα έλεγε 
ό,τι νούμερο φαντάζεται βέβαια, γιατί δεν έκανα αναπτυξιακό οργανισμό. Αυτό ακριβώς θα λέγατε. 
Γιατί μέσα από τον αναπτυξιακό οργανισμό βάζουμε και να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε μια 
ολοκληρωμένη χωρική επένδυση, να κάνουμε μια ΟΧΕ παρέα με τη Φιλοθέη-Ψυχικό και να 
διεκδικήσουμε αρκετά χρήματα που είναι πλέον και στο νέο ΕΣΠΑ το οποίο θα ξεκινήσει την επόμενη 
περίοδο. 
 Είναι σίγουρο πάντως, να το ξέρετε και θα το δούμε κάποια στιγμή όταν ολοκληρωθεί ο 
Απρίλης και λήξει η προθεσμία ότι οι περισσότεροι Δήμοι με τον έναν ή τον άλλον τρόπο, δηλαδή είτε 
μόνοι τους είτε σε συνεργασία, θα κάνουν αναπτυξιακό οργανισμό. Οπότε, εγώ νομίζω ότι είναι μια 
ευκαιρία που ο Δήμος δεν πρέπει να μείνει απέξω.  
 Τώρα για τα θέματα της αντιπροσωπευτικότητας, ενδεχομένως να παρερμηνεύθηκε έτσι όπως 
το είπα κ. Κανάκη. Φυσικά δεν είναι θέμα μοιρασιάς ποιος θα πάρει τι. Αλλά είναι θέμα συνεννόησης. 
Δηλαδή, άλλο να συνεννοούνται δύο Δήμαρχοι και δύο Δημοτικά Συμβούλια, άλλο να συνεννοούνται 
τέσσερα και άλλο πέντε. Είναι και θέματα μετά και το Διοικητικό Συμβούλιο να μπορεί να λειτουργεί 
και να περνάει τις αποφάσεις του φυσικά. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, με ξεχάσατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγγνώμη. κ. Οικονόμου, θα σας τον πάρω, συγγνώμη. Θα δώσω στον κ. Ζήκα, 
δεν είδα το χεράκι, κ. Ζήκα, γι' αυτό. Το χεράκι το έχετε κατεβάσει, εντάξει; Γι' αυτό. Ο κ. Ζήκας έχει 
το λόγο.  
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ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, χαίρομαι καταρχήν για την παρέμβαση τη δεύτερη του Δημάρχου, γιατί φανέρωσε 
μια σειρά ζητήματα τα οποία θα τα εξηγήσω τώρα.  
 Καταρχήν, αυτός ο νόμος, για να ξέρουμε, ο 4674 ψηφίστηκε το Μάρτη του 2020. Τον 
Οκτώβρη, μετά από 7 μήνες, ο Ν. 4735 έκανε 40 τροπολογίες του νόμου του Μαρτίου. Αυτό δείχνει 
πολλά πράγματα για τον τρόπο με τον οποίο φτιάχτηκε ο νόμος. 
 Δεύτερον. Αν πραγματικά, γιατί εδώ υποτίθεται ότι φτιάχνουν ανώνυμες εταιρείες και οι 
ανώνυμες εταιρείες δεν έχουν πρόβλημα υποτίθεται το πώς θα μοιράσουν τις θέσεις. Γιατί είναι με 
ιδιωτικά κριτήρια, να το πω έτσι, που κάποιοι τα ασπάζονται. Αρα, δεν θα έπρεπε να υπάρχει θέμα. 
Αντιθέτως, θα έπρεπε να υπάρχουν κίνητρα ώστε οι Δήμοι να μην συγκροτεί ο καθένας τη δική του 
αναπτυξιακή εταιρεία. Από τη στιγμή που δεν χρηματοδοτείται ούτε από τον κρατικό προϋπολογισμό 
ούτε από τους Δήμους, λοιπόν, για να επιτευχθεί η βιωσιμότητα αυτών των επιχειρήσεων τι οδηγούν; 
Εξαναγκάζουν ουσιαστικά τις επιχειρήσεις αυτές τις ανώνυμες που θα στηθούν, να συμπράξουν με 
ιδιώτες. Για να εξασφαλίσουν χρηματοδότηση, αφού δεν έχουν από πουθενά αλλού πόρους να 
αντλήσουν.  
 Ετσι δημιουργείς λοιπόν ένα πλαίσιο στο να μην δημιουργηθούν ευρύτερες συνεργασίες. Είναι 
η ίδια αντίληψη που δηλώνει ότι δεν μπορούμε να κυβερνήσουμε με απλή αναλογική αλλά με 
πλειοψηφίες οι οποίες δεν αντιπροσωπεύουν ευρύτερες συναινέσεις. Και εδώ ακριβώς έχουν και όλα 
τα υπόλοιπα που είπε πολύ ωραία ο συνάδελφος ο κ. Ρεκλείτης. Για το πώς ελαστικοποιούνται οι 
σχέσεις εργασίας και βέβαια αντέτεινε ο Δήμαρχος ότι έχουμε ένα πλαίσιο που είναι απαγορευτικό. 
Ακριβώς. Στήθηκε ένα πλαίσιο διαχρονικά με απαγορεύσεις προσλήψεων, ασφυκτικό για να μην 
μπορεί να λειτουργεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση, την οδηγούν σταδιακά σε υποστελέχωση έτσι ώστε και 
πάλι να εκχωρηθούν κομμάτια της δημόσιας παροχής υπηρεσιών σε ιδιωτικές επιχειρήσεις.  
 Αν θέλεις να κάνεις ανάποδα τα πράγματα, αλλάζεις το πλαίσιο αυτό που είναι δυσκίνητο. 
Αλλάζεις το πλαίσιο αυτό που είναι απαγορευτικό. Δεν συνηγορείς και δεν δημιουργείς δηλαδή 
καταστάσεις και συνθήκες για να διευρύνεις τις προβληματικές καταστάσεις. Κι εδώ ακριβώς αυτό 
γίνεται. Η λογική λοιπόν είναι να φτιάξουμε ανώνυμες εταιρείες που ο κάθε Δήμος από 50.000 
κατοίκους και πάνω μπορεί να την κάνει μόνος του, άρα δεν έχει ανάγκη κανέναν άλλον, ανεξάρτητα 
από το εάν το αντικείμενο που θα μπορούσαν, γιατί στην δική μας περίπτωση, γιατί εγώ δεν έχω, πώς 
να το πω, αντίρρηση, κάτι ενάντια στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, αλλά δεν μπορεί με τον όμορο Δήμο 
που εξ αντικειμένου, από την πραγματικότητα έχουμε κοινά στοιχεία που θα μπορούσαν να 
αποτελέσουν αντικείμενο συνεργασίας, έχουμε τον Υμηττό, έχουμε το σχέδιο για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων, έχουμε τα ζητήματα της υπερτοπικής κυκλοφορίας, έχουμε τη γειτνίαση στα όρια του 
Δήμου με τον Τσακό. Δεν μπορεί να αποτελεί, πώς να το πω, αυτά που είναι βασικά συστατικά της 
συγκρότησης μιας αναπτυξιακής δραστηριότητας, να αφαιρούνται από το τραπέζι για να οδηγηθούμε 
σε συνεργασία ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, παρακαλώ, αν θέλετε συντομεύετε. Παρακαλώ, ναι. 
ΖΗΚΑΣ: Και το ότι υπάρχουν Δήμαρχοι οι οποίοι δεν έχουν αυτή την κουλτούρα, αυτό θα έπρεπε να 
καταγγέλλεται, να αναδεικνύεται στις δικές τους τοπικές κοινωνίες και να εξαναγκαστούν τα Δημοτικά 
τους Συμβούλια, εφόσον έμπαινε εξ αρχής το κίνητρο όχι των 50.000 κατοίκων αλλά των 150.000 
κατοίκων, για να εξαναγκαστούν σε συνεργασίες που αυτή τη στιγμή βέβαια δεν υποχρεώνονται. Και 
να αποκτήσουν την κουλτούρα συνεργασιών που πρέπει να την έχουν οι τοπικές κοινωνίες με 
διαδημοτικές συνεργασίες. Γιατί έτσι είναι τα πράγματα, έτσι γίνεται σε μια σειρά άλλες χώρες της 
Ευρώπης. 
 Δυστυχώς, εδώ δημιουργούμε αδιέξοδα για να δρομολογηθούν πράγματα τα οποία θα 
ακολουθήσουν με τις επόμενες νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα έρθουν μέχρι το καλοκαίρι για να 
κουμπώσουν.  
 Κατ' αυτή την έννοια, λοιπόν, είμαστε αντίθετοι σε αυτό το χαρακτήρα αυτής της εταιρείας 
έτσι όπως δρομολογείται, που ρητά εξάλλου, όπως το ανέφερε πολύ ωραία και ο συνάδελφος ο 
Ρεκλείτης, απαγορεύει τους αιρετούς από εκτελεστές... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, μισή κουβέντα να πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε, επειδή παίρνω πάσα από τον κ. Ζήκα και νομίζω ότι καλό είναι να το 
αναφέρω, γιατί κάποιοι μπορεί να έχει μείνει στο μυαλό τους ότι έχουμε... Δεν έχουμε καμία 
συνεργασία με την Αγία Παρασκευή στο θέμα των απορριμμάτων. Υπογράψαμε μία προγραμματική 
σύμβαση με την Αγία Παρασκευή και με το Δήμο Ζωγράφου, με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής και 
Ζωγράφου, για ένα συγκεκριμένο πλάνο, για να πετύχουμε μια συγκεκριμένη χρηματοδότηση και για 
να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα. Αφού δεν έτυχε η χρηματοδότηση και δεν έγινε το πλάνο, 
προφανώς δεν υπάρχει προγραμματική σύμβαση, άρα δεν υπάρχει καμία δέσμευσή μας απέναντι στην 
Αγία Παρασκευή και απέναντι στου Ζωγράφου. Κι εγώ όσο είμαι Δήμαρχος δεν πρόκειται να 
συναινέσω στην Αγία Παρασκευή όταν μας φέρονται με αυτό τον τρόπο στο λόφο Τσακού. Πρέπει να 
καταλάβουν, δηλαδή εμείς δεχόμαστε να τρώμε τα απορριμματοφόρα τους, τους δίναμε το χώρο να 
κάνουν τη μεταφόρτωση και αυτοί μας πολεμάνε στα δικά μας εδάφη και προσπαθούν να τα 
κερδίσουν και δεν μας αφήνουν να κάνουμε κολυμβητήριο; Φυσικά και έχουν αλλάξει τα πράγματα 
από τότε. Και επαναλαμβάνω, η προγραμματική σύμβαση αυτή δεν ισχύει ουσιαστικά. Ουδέποτε έχει 
υπογραφεί παραπάνω γιατί δεν έτυχε τη χρηματοδότηση, το πρόγραμμα δεν προχώρησε, δεν πήραμε 
χρηματοδότηση, άρα δεν έχουμε καμία απολύτως δέσμευση στο συγκεκριμένο χώρο. Το 
επαναλαμβάνω για να μην μένει στο μυαλό μας ότι ξέρετε, εκεί ντε και καλά θα κάνουμε κάτι με την 
Αγία Παρασκευή και του Ζωγράφου, έτσι; 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Οικονόμου, έχετε το λόγο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ο κ. Δήμαρχος χαρακτήρισε αστεία την ερώτησή μου. 
Βέβαια, στη συνέχεια απήντησε ότι η συγκεκριμένη αναπτυξιακή, ο συγκεκριμένος αναπτυξιακός 
οργανισμός θα ασχοληθεί και με τα τεχνικά έργα, θα βοηθήσει και φυσικά και με την, όπως ανέφερε, 
και για την Πολεοδομία.  
 Κοιτάξτε, Δήμαρχε, περί αστειότητας σας το επιστρέφω. Και σας συμπονώ γιατί φαίνεται ότι 
βρίσκεστε σε... έχετε χάσει την ψυχραιμία σας. 
 Τώρα, σχετικά με τον αναπτυξιακό οργανισμό, παρ' όλο που προσωπικά έχω τις επιφυλάξεις 
μου, έχω δει το θέμα και πώς θα πάει, θα συναινέσω, θα είμαι θετικός. Και βέβαια θα δούμε την 
εξέλιξη που θα έχει και εδώ είμαστε για να πάρουμε και νέες θέσεις στη συνέχεια. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά τα θέματα αστειότητας, κ. Οικονόμου, ήταν στο θέμα που είπατε για τα 
μπρόκολα. Το ξεκαθάρισα, το είπα, νομίζω ότι ήταν μια άστοχη παρατήρηση την οποία κάνατε, η 
οποία δεν νομίζω συμβαδίζει με το ρόλο και με τον τρόπο του αναπτυξιακού οργανισμού, έτσι; Για να 
μην το αφήσω, ούτε χάνω την ψυχραιμία μου. Ξέρετε ότι είναι πολύ δύσκολο να χάσω εγώ την 
ψυχραιμία μου, οπότε εδώ είμαστε να το βλέπουμε, έχουμε πορεία μπροστά μας όλοι μας, θα έχουμε 
αρκετές συζητήσεις, αλλά νομίζω ότι δεν είναι στο δικό σας ύφος και στο δικό σας επίπεδο που μας 
έχετε συνηθίσει να λέτε τώρα για μπρόκολα στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Νομίζω ότι δεν ταίριαζε. 
Αυτό. Αν θεωρείτε ότι σας πρόσβαλα πάντως, εγώ δεν σας πρόσβαλα, θεώρησα, ξεκάθαρα μίλησα για 
τον χαρακτηρισμό του συγκεκριμένου ζαρζαβατικού που αναφέρατε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αγαπητέ Δήμαρχε, όταν λέμε αστεία ερώτηση, την αστεία ερώτηση την κάνει κάποιος 
αστείος άνθρωπος. Δηλαδή, ας μάθουμε λίγα πράγματα βασικά, έτσι; Φυσικά με προσβάλατε και με 
προσβάλατε γιατί είναι σαφές ότι έχετε χάσει την ψυχραιμία σας. Και από τη δεύτερη απάντησή σας 
αυτό φάνηκε. Εγώ χαριτολογώντας, μπορεί κανείς πιστεύω και να χαριτολογεί, αν μας επιτρέπετε, 
είπα τι θα κάνει. Κι εσείς λέτε απαντήσατε. Λοιπόν, για ξανασκεφτείτε το σας παρακαλώ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, είμαι σίγουρος ότι μας βλέπει αρκετός κόσμος, οπότε κρίνει και τη δική 
μου απάντηση και την ερώτηση του κ. Οικονόμου, γιατί προφανώς όταν κάνεις ερώτηση θα απαντάω, 
έτσι; Λογικό είναι αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε με τον κ. Καραγιάννη.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, κι εγώ θα ήθελα να σας διαβεβαιώσω ότι η 
παράταξή μας αντιλαμβάνεται τη σημασία και τον ουσιαστικό ρόλο που μπορεί να αποκτήσει η 
δημιουργία ενός τέτοιου αναπτυξιακού οργανισμού, που σαν στόχο θα έχει την υλοποίηση μιας 
αναπτυξιακής πολιτικής σε δημοτικό, διαδημοτικό, περιφερειακό ή ευρύτερο χώρο. Αρα, ζήτημα ένα 
είμαστε υπέρ.  
 Δεύτερον, η αναπτυξιακή αυτή, εάν και εφόσον οι καταστατικές της προβλέψεις έχουν σαν 
κύριο σκοπό την επιστημονική, τη συμβουλευτική και την τεχνική υποστήριξη του Δήμου μας και στο 
βαθμό που αποτρέπουν το καταστατικό, οι προβλέψεις του καταστατικό αποτρέπουν την 
μικροπολιτική και παραταξιακή λειτουργία της, μπορεί να αξιοποιήσει κατά τον καλύτερο τρόπο 
χρηματοδοτικά εργαλεία, τα οποία έχουν σχέση με την ωρίμαση μελετών, την απορρόφηση κρατικών 
ενισχύσεων, αναπτυξιακών, επενδυτικών και άλλων ειδικών προγραμμάτων.  
 Ακριβώς επειδή γνωρίζουμε τη σημαντικότητα αυτού του εγχειρήματος, άποψή μας είναι ότι 
πριν η Διοίκηση εισηγηθεί αυτό το θέμα, θα έπρεπε καταρχήν να ενημερώσει και να διαβουλευθεί με 
τους πολίτες ή έστω τους αντιπροσώπους, τις δημοτικές παρατάξεις, των πολιτών που τους 
εκπροσωπούν. Εφόσον για τη δημιουργία της αναπτυξιακής αφ' ενός και αφ' ετέρου για τις 
διερευνητικές επαφές που, μάλλον θα έπρεπε να είχαμε ενημέρωση για τις διερευνητικές επαφές που 
έχετε κάνει και για τη δημιουργία αυτής της αναπτυξιακής. Και όπως επίσης το πώς πήγαν, όπως το 
είπε και ο κ. Κανάκης. Δηλαδή πώς πήγαν αυτές οι επαφές; Διότι εμείς έτσι αντιλαμβανόμαστε τη 
συμμετοχή των πολιτών και των εκπροσώπων τους στις πολύ πιο σοβαρές αποφάσεις και όχι μόνον, 
που δεν είναι κρυφό ότι θα δεσμεύσουν το Δήμο μας για αρκετά χρόνια φαντάζομαι. Και μία τέτοια 
απόφαση είναι αυτή. 
 Τώρα, η επιλογή του εταίρου, σαν εταίρου του Δήμου Φιλοθέης και Ψυχικού δεν νομίζουμε ότι 
είναι αυτή που πληροί τα σημαντικότερα από τα κριτήρια σύμπραξης για τη δημιουργία αυτής της 
κοινής αναπτυξιακής. Εγώ θα επανέλθω και θα πω ότι στη γειτονιά μας υπάρχει ένας όμορος Δήμος 
που έχει και πολύ περισσότερες ομοιότητες, που είναι ο Δήμος της Αγίας Παρασκευής. Εκτός από τις 
μεγάλες ομοιότητες στην κοινωνική σύνθεση του Δήμου, έτσι; Που με τη δημιουργία των 
αναπτυξιακών θα λειτουργήσει καταλυτικά στην εξασφάλιση της κοινωνικής συνοχής όπως προβλέπει 
και ο νόμος αυτός, ο 4674. Μην ξεχνάμε μάλλον ότι με τον συγκεκριμένο Δήμο έχουμε κοινά όρια για 
παράδειγμα το λόφο Τσακού, δηλαδή το Αθλητικό Κέντρο "Αντώνης Πολύδωρας", όπως το έχουμε 
ονομάσει. Εχουμε και οι δύο όρια και πρόσβαση στον Υμηττό, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην 
προστασία του. Αλλά και άλλα σημαντικά θέματα που πρέπει να αντιμετωπίσουμε από κοινού στο 
μέλλον, όπως είναι ένα πολύ πολύ σοβαρό θέμα, η διαμπερής κυκλοφορία και οι επιπτώσεις της στους 
τομείς του περιβάλλοντος και της βιώσιμης κινητικότητας. Επιπτώσεις που τις αντιμετωπίζουμε και 
εμείς και αυτοί. 
 Πρότασή μας λοιπόν είναι να επανέλθουμε στις διερευνητικές επαφές με την Αγία Παρασκευή 
και να εξαντλήσουμε όλα τα περιθώρια ώστε να πετύχουμε σύμπραξή μας. Εδώ ας αφήσουμε, κ. 
Δήμαρχε, μην το παίρνετε τόσο πολύ προσωπικά το θέμα. Δεν είναι ότι αυτοί μας κάνουν αυτό, άρα 
κι εμείς θα τους κάνουμε το αντίθετο. Θα μπορέσουμε, ίσως μπορεί να βρεθεί μια κοινή γλώσσα και 
κοινή λογική ας πούμε να συμπράξουμε.  
 Τώρα, ανάλογα με το αποτέλεσμα αυτής της διεργασίας που ζητάμε να προχωρήσουμε, σε ένα 
επόμενο  Δημοτικό Συμβούλιο που μπορεί να είναι έκτακτο ή τακτικό, θα πρέπει να προχωρήσουμε 
στην επιλογή εταίρου, στην έγκριση καταστατικού και στη δημιουργία της αναπτυξιακής. Σε κάθε 
περίπτωση πάντως, εννοείται ότι άποψή μας είναι ότι η σύμπραξή μας με την ΕΕΤΑΑ θα πρέπει να 
γίνει. Δεν υπάρχει καμία αμφισβήτηση γι' αυτό. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα να πω, γιατί ενδεχομένως να ζητηθεί και από άλλους και νομίζω με 
αυτή την απάντηση μπορώ να τους καλύψω, να μην το αναφέρουν, το ότι ξεκινάμε έναν οργανισμό 
δύο μέλη, δεν αποκλείει να μπει κι ένας τρίτος Δήμος μετά ή και ένας  τέταρτος. Εάν η Αγία 
Παρασκευή θελήσει, η Αγία Παρασκευή μέχρι σήμερα ενώ εμείς της δείξαμε και της ζητήσαμε, δεν 
έδειξε ενδιαφέρον. Εάν το δείξει η Αγία Παρασκευή, εδώ είμαστε να την δεχθούμε. Αλλά δεν θα 
παρακαλάμε κιόλας την Αγία Παρασκευή. 
 Τώρα, για την αρχική σου τοποθέτηση κ. Καραγιάννη, θα σας πω ότι στο συμβούλιο που 
κάναμε με τους επικεφαλής, που έχουμε κάνει τέσσερα ή πέντε, τον Ιούνιο του '20 αναφέρθηκε για 
πρώτη φορά το θέμα του αναπτυξιακού οργανισμού. Αρα, τους είχα ενημερώσει, τους είχα δώσει το 
νόμο και περίμενα προτάσεις. Ξαναέκανα συμβούλιο την προηγούμενη βδομάδα, πριν βγει η ημερήσια 
διάταξη και τους ενημέρωσα ότι προτίθεμαι να το βάλω το θέμα στην ημερήσια διάταξη. Ο Αντώνης ο 
Ρεκλείτης απουσίαζε, δεν ήταν, οπότε δεν μπορούσε, κάτι του είχε συμβεί, εν πάση περιπτώσει, του 
ανθρώπου και δεν μπόρεσε να μας διατυπώσει υποθέτω την αντίθεσή του, γιατί θα μας την είχε 
διατυπώσει. Ο Περικλής ο Ζήκας ξεκάθαρα είπε ότι εγώ είμαι, δεν πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε 
οργανισμό, οι άλλοι επικεφαλής είπανε ναι, νομίζω ότι είμαστε θετικοί στο να ξεκινήσουμε 
τουλάχιστον, βεβαίως να δούμε το καταστατικό, να δούμε τη μελέτη βιωσιμότητας, με τις 
παρατηρήσεις που ο καθένας βέβαια έβαλε, έτσι; Για να μην κουράσω. Αλλά η ενημέρωση σου λέω 
έχει γίνει τον Ιούνιο, πριν έξι μήνες την έχω κάνει. Αρα, νομίζω λίγο ή δεν είχες τη σωστή ενημέρωση 
ή, εν πάση περιπτώσει... 
 Αρα, από τον Ιούνιο γνωρίζουν ότι είναι στην πρόθεσή μας να κάνουμε αναπτυξιακό 
οργανισμό, έτσι; Αρα, θα έπρεπε να έχει βγει στην κοινωνία και ν' ακούσουμε και την άποψη της 
κοινωνίας τι λέει.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, το λόγο έχει ζητήσει, Γραμματέα, ο κ. Μαυρικάκης, να κλείσουμε με τον 
κ. Ρεμούνδο και να δώσω μετά το λόγο στον κ. Μαυρικάκη και αν επιθυμείτε θα πάμε και σε 
δευτερολογίες. κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είναι ορισμένες αποφάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων απέναντι στις κυβερνητικές 
πολιτικές που εμφανίζουν και φανερώνουν και στον πιο αδαή ας το πούμε άνθρωπο που δεν 
παρακολουθεί πολύ τα πράγματα, τι ακριβώς θέλει και εννοεί ο καθένας. Ετσι για παράδειγμα 
βλέπουμε σήμερα τη διοίκηση της Νέας Δημοκρατίας στο Δήμο μας και στην παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, 
όπως και οι κυβερνήσεις τους έκαναν και κάνουν και σήμερα...  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συγγνώμη, διαδικαστικά. Διαδικαστικά, κ. Πρόεδρε. Επειδή ακούγεται πάρα πολλές 
φορές αυτό το πράγμα, το παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ και το παράταξη του ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω αυτό σε τελική 
ανάλυση είναι μια προβοκατόρικη, έτσι, έκφραση. Τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, μη διακόπτετε. Εντάξει, δεν είναι... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, είπα διαδικαστικά. Είπα επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε όμως. Εντάξει. κ. Ρεμούνδο, συνεχίστε. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, να μ' αφήσουν να συνεχίσω γιατί δεν ξέρω, εδώ πέρα δεν είμαστε διχασμένες 
προσωπικότητες. Συμμετέχουν στελέχη, ο Δήμαρχος συμμετέχει, είναι μέλος του Πολιτικού 
Συμβουλίου της Νέας Δημοκρατίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, δεν αρνήθηκε ο Δήμαρχος κάτι τέτοιο. Δεν μίλησε ο Δήμαρχος να αρνηθεί 
κάτι τέτοιο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι. Τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ συμμετέχουν με παρατάξεις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Προχωρήστε κι εσείς όμως τώρα.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Καραγιάννη, δηλαδή τα αυτονόητα. Η πολιτική λοιπόν του να μεταφέρουμε σε Α.Ε. 
εργασίες, δουλειές και θέσεις δουλειάς των Δήμων, είναι πολιτική τους και εμφανίζεται με τον 
οργανισμό Α.Ε. Δηλαδή, Πολεοδομία; Από δημόσια υπηρεσία θα γίνει εταιρεία Α.Ε. Προσωπικό; Από 
μόνιμα εργασιακά δικαιώματα θα γίνει ελαστικό με εργασιακά δικαιώματα όταν η εταιρεία κλείσει ή 
όποτε περιορίσει το αντικείμενό τους φεύγουν και απολύονται. Είναι απλά τα πράγματα. Αυτό 
ψηφίζετε. Υπέρ αυτού είστε. Και έχει, να το πω έτσι, όπως ανέπτυξε το θέμα και ο συνάδελφος ο 
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Ρεκλείτης προφανώς εκφράζοντας την παράταξη και τις θέσεις μας τόσα χρόνια. Δηλαδή, τι να λέμε 
τώρα; Εχετε στήσει και οι δύο ένα σκηνικό, δεν προσλαμβάνουμε μηχανικούς, άλλες ειδικότητες και 
τα δίνουμε όλα στους ιδιώτες. Αυτό γίνεται. Δηλαδή οι υπηρεσίες, δεν έπρεπε τα προγράμματα, τις 
μελέτες, να τα τρέχει η Υπηρεσία; Μα δεν έχει μηχανικούς, δεν έχει προσωπικό. Τι κάνετε; Τα 
στέλνετε έξω. Τι έχουμε ζήσει με τις αναπτυξιακές από παλαιότερα; Τα αίσχη και τα όργια. Τώρα τι να 
λέμε; Και η χρηματοδότηση που λέμε, που δεν θα είναι λεφτά του Δήμου, θα είναι λεφτά του 
φορολογούμενου. Γιατί τα προγράμματα, ακόμα και τα ΕΣΠΑ και τα ευρωπαϊκά είναι λεφτά του 
φορολογούμενου που πάνε και στην Ευρωπαϊκή Ενωση και στα προγράμματα που φτιάχνει τα 
εσωτερικά και τα διάφορα Υπουργεία.  
 Τα λεφτά αυτά, λοιπόν, βρίσκετε έναν τρόπο να τα ξεκοκκαλίζουν με ακόμα πιο εύκολους, έξω 
από το δημόσιο λογιστικό, ημέτεροι και μεγάλα ή μικρότερα συμφέροντα, με εργαζόμενους που θα 
είναι σε πολύ άσχημη, πιο δύσκολη θέση, με μικρότερους μισθούς και δικαιώματα απ' ό,τι είναι 
σήμερα. Αυτό είναι το δεδομένο. 
 Θα επανέλθω στη δευτερολογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Γραμματέας του Δήμου, ο κ. Μαυρικάκης. 
ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ: Ναι, θα ήθελα να πάρω το λόγο για λίγο, να διαφωτίσω λίγο τη συζήτηση σε κάποια 
πράγματα που ακούστηκαν στις τοποθετήσεις των αγαπητών Δημοτικών Συμβούλων και επικεφαλής 
των παρατάξεων. 
 Οσον αφορά κυρίως τις επαφές με τους υπόλοιπους Δήμους, όσον αφορά στο Δήμο 
Ζωγράφου υπάρχει όπως είπαμε ο κύριος λόγος ότι μπορεί πλέον με την τροποποίηση του νόμου να 
προχωρήσει σε αναπτυξιακό οργανισμό μόνος του, υπάρχει όμως και ένα ακόμα θέμα. Ο Δήμος 
Ζωγράφου ήδη διαθέτει μια αναπτυξιακή εταιρεία, η οποία έχει ως κύρια δραστηριότητά της τη 
διαχείριση ακινήτων. Διαχειρίζεται δηλαδή το σύνολο των ακινήτων, αν όχι το σύνολο ένα μεγάλο 
ποσοστό των ακινήτων του Δήμου Ζωγράφου. Και θέτει ως κύρια στόχευση και του αναπτυξιακού 
οργανισμού, γιατί θέλει ουσιαστικά την αναπτυξιακή του εταιρεία να την μετατρέψει σε αναπτυξιακό 
οργανισμό κάνοντας χρήση της τελευταίας τροποποίησης του νόμου, βάζει λοιπόν ως κύρια 
δραστηριότητα τη διαχείριση ακινήτων, κάτι που ούτε η Διοίκηση του Δήμου μας είχε ως 
προτεραιότητα, ούτε από την άλλη μεριά και ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού. 
 Επίσης, για την Αγία Παρασκευή, για την οποία έχει γίνε πολύς λόγος, να σας ενημερώσω ότι 
με τον ομόλογό μου, το Γενικό Γραμματέα της Αγίας Παρασκευής, ήδη από την αρχή αυτής της 
θητείας έχουμε ανοίξει ένα δίαυλο επικοινωνίας και συχνά πυκνά ανταλλάσσουμε απόψεις και 
συνεργαζόμαστε, με σκοπό να βρούμε κοινό τόπο ανάμεσα στους δύο  Δήμους και με καλή θέληση 
και με θετική αφετηρία. Συχνά όμως αυτό που και ο ίδιος έχω διαπιστώσει, ενώ συζητάμε και 
συμφωνούμε σε αρκετά θέματα, από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει η πολιτική αν θέλετε βούληση 
πραγματικά αυτά που βάζουμε κάτω και συζητάμε να γίνουν και πράξη.  
 Σε κάθε περίπτωση, η Δημοτική Αρχή, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού προσήλθε σε όλες αυτές 
τις συζητήσεις με θετική διάθεση, όμως όπως είπε και ο Δήμαρχος δεν υπάρχει η αντίστοιχη 
ανταπόκριση. Και, τέλος, για ένα θέμα που έθεσε ο κ. Κανάκης σχετικά με το τι ψηφίζουμε σήμερα 
και πώς έρχεται το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και αν θα ξανάρθει και με ποια μορφή, να 
επαναλάβω ότι ουσιαστικά σήμερα εγκρίνουμε τη συμμετοχή μας σε έναν αναπτυξιακό οργανισμό με 
τους συγκεκριμένους όρους που θέτει η εισήγηση. Θα έρθει ξανά στο Δημοτικό Συμβούλιο για την 
σύσταση του Οργανισμού, δηλαδή θα υπάρχει απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο ότι συστήνει 
αυτό τον οργανισμό, εφόσον προχωρήσουν οι διεργασίες και έχουμε καταλήξει και σε ένα 
καταστατικό, και στη συνέχεια βέβαια χρειάζεται και η έγκριση της μελέτης οικονομικής βιωσιμότητας, 
μία τρίτη απόφαση που απαιτείται ώστε ως 30/4 ο αναπτυξιακός οργανισμός να γίνει πραγματικότητα. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχει δευτερολογία; Θέλει κάποιος;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ανοίγω κατάλογο για δευτερολογία. Κάποιος άλλος; Ο κ. Ρεμούνδος, ο κ. 
Τούτουζας, ο κ. Ζήκας. Ωραία. Παρακαλώ πολύ τώρα να είμαστε εντός χρόνου όλοι, οπότε να μην 
ξεπεράσουμε αυστηρά τα 2 λεπτά παρακαλώ.  
 Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είπα και στην πρωτολογία ότι θα στηρίξουμε και συμφωνώ με τον αναπτυξιακό νόμο. 
Αυτό που δεν μ' αρέσει βέβαια είναι που ακούω διάφορες, νομίζουν όλοι ότι εδώ πέρα δεν είμαστε 
πολιτικοποιημένα όντα. Σαφώς και είμαστε πολιτικοποιημένα όντα όλοι μας εδώ μέσα. Και οι 33 
σύμβουλοι είμαστε πολιτικοποιημένα όντα και σαφώς με κάποιους συμφωνούμε με κάτι που κάνει η 
εκάστοτε κυβέρνηση, εάν ανήκεις σε αυτό τον πολιτικό χώρο ή δεν ανήκεις. Και ο κ. Ρεμούνδος και ο 
κ. Ρεκλείτης έναν πολιτικό χώρο εκφράζουν. Δεν τους αρέσει, γιατί έτσι πιστεύει η Λαϊκή Συσπείρωση, 
το ΚΚΕ. Δεν μιλάμε εδώ πέρα όμως ούτε για τη Νέα Δημοκρατία ούτε για το ΣΥΡΙΖΑ ούτε για το 
ΚΙΝΑΛ ούτε για το ΚΚΕ. Εδώ μιλάμε για το Δήμο μας. Και με βάση αυτά τα κριτήρια πρέπει να 
αποφασίζουμε. Εμένα δεν με νοιάζει αν αυτό το έφερε η Νέα Δημοκρατία. Και το ΚΚΕ να το έφερνε, 
εάν θεωρώ ότι είναι καλό για το Δήμο θα το ψήφιζα. Αλλά μην, συνέχεια μην κρίνουμε τι ψηφίζει ο 
καθένας και με ποια κριτήρια. Δεν νομίζω ότι... Τουλάχιστον από το χώρο της Νέας Δημοκρατίας, 
γιατί εκεί υπαινίσσονται οι δύο, ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος, οι οποίοι όμως ανήκουν στο ΚΚΕ 
και κατεβαίνουν με τη Λαϊκή Συσπείρωση, κριτικάρουν εάν ανήκουμε στη Νέα Δημοκρατία. Εγώ 
τουλάχιστον που κατέβηκα ως επικεφαλής παράταξης δεν μου έδωσε κανένα χρίσμα η Νέα 
Δημοκρατία και απ' όσο τουλάχιστον έχω τη γνώση, δεν το έχει δώσει ούτε σε κάποιον άλλον 
υποψήφιο Δήμαρχο στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Το ΚΚΕ έδωσε υποψήφιο, ο ΣΥΡΙΖΑ  έδωσε 
υποψήφιο. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει δώσει. 
 Οπότε, εγώ ψηφίζω με βάση αυτά που πιστεύω ότι ωφελούν το Δήμο μας. Αυτό ήθελα να πω, 
είπα και πάλι ότι θα το στηρίξω.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Συμφωνώ κι εγώ με την τοποθέτησή σας. Το λόγο έχει ο κ. 
Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, μερικές πολύ σύντομες παρατηρήσεις. Είπε ο κ. Δήμαρχος ότι έχουμε ακριβώς τα 
ίδια χαρακτηριστικά με τον Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, αναφέροντας την αμιγή κατοικία Παπάγου, 
Φιλοθέης και τα ίδια χαρακτηριστικά Νέου Ψυχικού, Χολαργού. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Εχουμε αρκετά 
διαφορετικά κοινωνικά χαρακτηριστικά και αν δει κανένας ακόμα και απο το εισόδημα το οποίο 
υπάρχει, όπως και επιμέρους χαρακτηριστικά, θα διαπιστώσει ότι δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. 
Αλλά αυτό δεν είναι το πιο σπουδαίο.  
 Το δεύτερο είναι, επιμένω σ' αυτό που έλεγα και πριν, προσεγγίζουμε μια καινούρια σχετκά 
ιδέα, που είναι ένα αναπτυξιακό εργαλείο, με έναν παλιό σχετικά τρόπο. Δηλαδή λέμε θα πρέπει να 
συνεννοούνται οι Δήμοι, θα πρέπει να συνεννοούνται τα Δημοτικά Συμβούλια. Πάμε να φτιάξουμε ένα 
πράγμα το οποίο θα λειτουργεί πιο πέρα και προωθημένα από τους ίδιους τους Δήμους και δεν θα 
εξαρτάται. Επειδή ακριβώς η χρονική του διάρκεια θα είναι πολύ μεγαλύτερη απο τη χρονική διάρκεια 
των Δημοτικών Συμβουλίων δεν θα εξαρτάται από τη συγκυρία. Αυτό απαντάει λιγάκι και στο 
πρόβλημα της Αγίας Παρασκευής. Σας αναφέρω ας πούμε για παράδειγμα το Σχιστό, τυχαίνει και το 
ξέρω, συνεννοούνται και συνεργάζονται επτά διαφορετικοί Δήμοι οι οποίοι έχουν τελείως διαφορετικά 
χαρακτηριστικά και τελείως διαφορετικές πολιτικές προτεραιότητες. Ενας λόγος παραπάνω, επειδή 
ακριβώς ο Δήμαρχος της Αγίας Παρασκευής έχει τα χαρακτηριστικά που έχει, ένας λόγος παραπάνω 
και νομίζω το έθεσε λίγο και ο Γενικός, να προσπαθήσουμε να συνεννοηθούμε γιατί έχουμε κοινά 
πράγματα και αν θέλετε να πάμε παραπέρα και νομίζω έχει δίκιο ο κ. Καραγιάννης, δεν είναι τώρα 
θέμα μας κάνουν αυτοί, τους κάνουμε εμείς. 
 Το τρίτο που είναι σημαντικό, το ότι θα πρέπει να μπουν περισσότεροι Δήμοι, έχει να κάνει με 
την ίδια τη λειτουργία των αναπτυξιακών εταιρειών. Ξεκινάνε με ένα ίδιο κεφάλαιο. Είναι σωστό αυτό 
που λέει ο κ. Δήμαρχος, δεν μπορούν να επιδοτηθούν. Αρα, πρέπει να τα καταφέρουν μόνοι τους. 
Οταν λοιπόν η δική μας αναπτυξιακή θα ξεκινήσει με 200.000, ενώ αναπτυξιακές μεγάλων Δήμων, θα 
αναφέρω το παράδειγμα του Πειραιά που ξέρω, η οποία θα είναι πάνω από 2 εκατομμύρια, 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  39 

αντιλαμβάνεται κανένας ότι η προσέγγιση και ο τρόπος που θα διεκδικούν πόρους, οι οποίοι θα είναι 
από την ίδια πηγή, θα είναι πολύ διαφορετικό. Αρα, όσο περισσότεροι θα είναι καλύτερο. 
 Επομένως, συγκλίνω κι εγώ, συνυπογράφω τη δήλωση του κ. Καραγιάννη ότι ο διάλογος και 
με άλλους θα πρέπει να συνεχιστεί, είτε αφορά και του Ζωγράφου και την Αγία Παρασκευή και όχι 
μόνον. 
 Ενα σχόλιο σε σχέση με την ενημέρωση που ανέφερε ο κ. Δήμαρχος. Οπως ξέρετε εμείς με 
τον κ. Καραγιάννη έχουμε μία εξαιρετική συνεργασία και λειτουργούμε από κοινού, βλέπετε και δικές 
μας ανακοινώσεις που υπογράφουμε και οι δύο. Προφανώς το καλοκαίρι όταν το συζητήσαμε, την 
πρόθεση μας ανακοινώσατε, και σας απάντησα και τότε όπως σας απάντησα και τώρα, ότι είμαστε 
καταρχήν θετικοί. Οι λεπτομέρειες κρίνονται όταν θα 'ρθουν. Επομένως, ναι μεν το ξέραμε, αλλά, 
ξέρετε; Δεν είναι μόνον να ενημερωθούν σε μία συνάντηση οι τέσσερις, οι τρεις τέσσερις επικεφαλής, 
αλλά να υπάρχει ένας ουσιαστικός διάλογος με τους πολίτες, που περνάει μέσα από μία άλλη 
διαδικασία. Δεν είναι η ώρα ούτε η στιγμή για να πούμε με λεπτομέρειες αυτό. Θα το παρουσιάσουμε 
στις επόμενες μέρες πώς αντιλαμβανόμαστε ότι πρέπει να είναι αυτού του είδους η ενημέρωση.  
 Τέλος, επειδή υπάρχει - και θα διορθώσω το φίλο μου τον Δημήτρη. Εχει δίκιο, στα 
περισσότερα θα συμφωνήσω. Δεν έβαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν είχε ορίσει υποψήφιο Παπάγου-Χολαργού. 
Μην ξεχνιόμαστε. Εδώ είμαστε, οι ίδιοι άνθρωποι. Και ένα πράγμα είναι πολιτικά χαρακτηριστικά που 
μπορεί να έχει ο καθένας, η συμμετοχή του σε κόμματα, ο τρόπος που στηρίζει και συμπεριφέρεται 
στην κεντρική πολιτική σκηνή, το οποίο δεν εμποδίζει την αυτονομία ή τον ιδιαίτερο πολιτικό λόγο και 
αυτοδιοικητικό λόγο που έχει.  Επομένως, αυτού του είδους η ευκολία με το οποίο να 
χαρακτηρίζονται ότι εσείς είσαστε ΣΥΡΙΖΑ, εσείς είστε Νέα Δημοκρατία, εσείς από 'δω, εσείς από 'κει, 
μάλλον είναι για να διευκολύνει τους ίδιους το να βάζουν στερεότυπα παρά βοηθάει τη συζήτηση.  
 Τέλος, επαναλαμβάνω ότι είμαστε προφανώς θετικοί. Είναι ένα χρηματοδοτικό εργαλείο και ως 
τέτοιο είμαστε θετικοί. Τώρα, αυτό που είπε ο Γενικός, ουσιαστικά επιβεβαιώνει αυτό που λέω. Οτι 
σήμερα στην πραγματικότητα ψηφίζουμε μια γενική πρόθεση ότι θέλουμε να συνεργαστούμε με το 
Δήμο Ψυχικού και Φιλοθέης. Δεν ξέρουμε λεπτομέρειες. Δεν ξέρουμε τι μορφή θα έχει. Δεν ξέρουμε 
ποια θα είναι τα πρόσωπα, ποιος είναι ο κανονισμός. Επομένως, αυτό δικαιολογεί και ως ένα βαθμό να 
πούμε παρών, δηλαδή ναι στην αναπτυξιακή, ναι να προχωρήσουμε, αλλά διατηρώντας επιφυλάξεις 
το τι μορφή θα έχει αυτό και πώς θα είναι. Και σχετίζεται και με τα πρόσωπα τα οποία θα έχουν στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, όπως σχετίζεται αν θέλετε και με τον διευθύνοντα σύμβουλο που θα είναι 
αυτός που θα τρέξει την αναπτυξιακή και βεβαίως με τις δικλείδες, ξαναλέω, δημοσιότητας, 
διαφάνειας, οι οποίες και θα εξασφαλίζουν τους εργαζόμενους, εγώ δεν πιστεύω ότι κινδυνεύουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη, ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα μόνο σχόλιο, μία μόνο λέξη σ' αυτό, για να μην μένει, γιατί υπάρχει μία, αφήνει να 
αιωρηθεί ότι θα έχουν άλλου είδους εργαζόμενοι αμφισβητώντας τα δικαιώματα των δημοτικών 
υπαλλήλων. Δεν είναι αυτή η πραγματικότητα. Και σήμερα οι περισσότεροι Δήμοι, ακόμα και Δήμοι οι 
οποίοι έχουν μια πολύ καθαρή θέση ενάντια στην ιδιωτικοποίηση, χρησιμοποιούν με συμβάσεις 
εργασίας σε μία σειρά από ευρωπαϊκά έργα, γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, υπαλλήλους οι οποίοι σε 
καμία περίπτωση δεν θίγουν τα δικαιώματα και το εργασιακό στάτους των δημοτικών υπαλλήλων. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν θα σας κουράσω, δυο τρία πράγματα θα πω. Το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα με 
την εισήγηση καλείται να πάρει μία καθαρά πολιτική απόφαση. Σας αρέσει δεν σας αρέσει, είναι μια 
καθαρά πολιτική απόφαση. Είναι η παραίτηση από τη διεκδίκηση μόνιμων σχέσεων εργασίας και 
στελέχωσης των υπηρεσιών στους Δήμους, συντασσόμαστε δηλαδή σαν Δημοτικό Συμβούλιο με αυτή 
την κατεύθυνση και χρησιμοποιούμε ευέλικτα εργαλεία εκτός του κανονιστικού πλαισίου του 
δημοσίου λογιστικού, για να παρακάμψουμε αυτό που οι κυβερνήσεις τόσα χρόνια έχουν κάνει, την 
ασφυξία δηλαδή των υπηρεσιών των Δήμων. Αυτό που καυτηριάσαμε και δεν καταλαβαίνω γιατί 
θίγονται ο κ. Τούτουζας και ο κ. Καραγιάννης και ο κ. Κανάκης, είναι ότι άνθρωποι με διαφορετικές 
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πολιτικές αφετηρίες, με διαφορετικά πολιτικά σχέδια και διαφορετική πολιτική αναφορά σ' αυτό το 
συγκεκριμένο πράγμα συγκλίνουν απόλυτα. Και αυτή είναι η πραγματικότητα.  
 Θέλετε να μην τη βλέπετε; Θέλετε να λέτε ότι είστε αυτόνομοι και μονάδες ατομικές; Εστω κι 
έτσι, ας είναι κι έτσι. Το πολιτικό σας σχέδιο συγκλίνει σ' αυτή την πολιτική πραγματικότητα και 
ταυτίζεται με αυτή της Δημοτικής Αρχής. Τι να κάνουμε τώρα;  
 Εμείς που ποτέ δεν κρύψαμε προφανώς ότι εκπροσωπούμε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας 
μέσω της Λαϊκής Συσπείρωσης στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και σε όλη την Ελλάδα με το ίδιο 
ακριβώς όνομα, έχουμε αυτή τη θέση. Σ' αυτή τη θέση δεν απαντάτε. Ο Δήμαρχος ήταν σαφής. Είπε 
τη θέση του, διαφωνούμε πολιτικά, την υποστήριξε, κατέβασε την εισήγηση. Οι υπόλοιποι δεν 
καταλαβαίνω γιατί θίγεστε.  
 Ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισή κουβέντα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν είναι σωστό αυτό που είπε ο Αντώνης ο Ρεκλείτης, από την άποψη - φυσικά 
και θα συμφωνήσω, είναι πολιτική απόφαση γιατί όλες οι αποφάσεις που παίρνουμε είναι πολιτικές, 
απλά εμείς πάντα έχουμε μπροστά το δημοτική πολιτική. Δηλαδή παίρνουμε αποφάσεις για την 
Τοπική Αυτοδιοίκηση, για το καλό των δημοτών μας. Αλλά, για το προσωπικό αυτό που είπε λέω δεν 
είναι σωστό. Θα ήταν σωστό αν φέρναμε απόφαση να μειώσουμε τον Οργανισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, να διώξουμε αυτές τις θέσεις τις κενές που έχουμε από τον Οργανισμό μας, να διώξουμε 
τα χρήματα της μισθοδοσίας που έχουμε για κάποιους ανθρώπους που πιστεύουμε ότι μπορούμε να 
πάρουμε και να τα μεταφέραμε κάπου αλλού. Εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Εμείς θα συνεχίσουμε να 
διεκδικούμε μόνιμο προσωπικό, θα συνεχίσουμε να διεκδικούμε να ανοίξουν οι προσλήψεις όσο το 
δυνατόν γρηγορότερα, για κατηγορίες οι οποίες μας λείπουν και να διεκδικούμε να προσπαθούμε να 
φέρνουμε κόσμο με κινητικότητα, να φέρνουμε κόσμο με όλες τις μορφές που μας επιτρέπεται. Ετσι. 
 Οπότε, θεωρώ ότι δεν είναι σωστή η τοποθέτηση ως προς το θέμα ότι σήμερα ουσιαστικά 
λέμε ότι δεν θα πάρουμε μόνιμο προσωπικό και πάμε να το πάρουμε μέσω της αναπτυξιακής. Οχι 
βεβαίως, εμείς κρατάμε τις θέσεις, τις διεκδικούμε και στο μέλλον θέλουμε να έχουμε μόνιμο 
προσωπικό στους Δήμους. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Να πω καταρχήν ότι οι νόμοι δεν είναι ουδέτερα πράγματα. Αντικατοπτρίζουν κυβερνητικές 
πολιτικές και δεν θα ακούσετε κανέναν Υπουργό να λέει ότι αυτά τα οποία ψηφίζει η κυβέρνηση στη 
Βουλή δεν είναι για το καλό των πολιτών. Αν αυτό όμως ήταν πραγματικότητα θα ήταν όλοι 
ευχαριστημένοι αφού όλα γίνονται για το καλό των πολιτών και δεν θα χρειαζόταν ένας στρατός από 
αστυνομικούς να τους φυλάει τους υπουργούς, γιατί όλοι θα τους αγαπάγανε. 
 Προφανώς, λοιπόν, δεν είναι έτσι τα πράγματα. Αλλιώς πλασάρεται ένα πράγμα και αλλιώς 
είναι στην πραγματικότητα. Αυτό είναι που είναι φανερό στην κοινωνία και γι' αυτό έχει απαξιωθεί η 
πολιτική και οι πολιτικοί. Γιατί, δυστυχώς, έτσι είναι τα πράγματα.  
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση, πράγματι εγώ δεν είπα ότι ισχύει η σύμβαση που κάναμε με την 
Αγία Παρασκευή. Εγώ λέω ότι θα έπρεπε όμως να ισχύει. Θα έπρεπε δηλαδή να έχουν τα κίνητρα οι 
Δήμοι σε συμπράξεις. Το ζήτημα της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι ένα βασικό ζήτημα και θα 
το βρούμε μπροστά μας πολύ σύντομα. Λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει συνεργασία και με το Δήμο 
Φιλοθέης-Ψυχικού και με την Αγία Παρασκευή και με του Ζωγράφου. Είναι ζητήματα υπερτοπικά 
αυτά. Απαιτούν λύσεις συνεργασιών, ευρύτερων συνεργασιών. Δεν μπορεί ο κάθε Δήμος να τα 
αντιμετωπίσει από μόνος του. Εκτός και αν τα αναλάβουν οι ιδιώτες και πληρώνουν οι πολίτες τα 
χαράτσια.  
 Με αυτή την έννοια, λοιπόν, θα έπρεπε να υπάρχει και καταγγελία για τη στάση του Ζορμπά ή 
του οποιουδήποτε Ζορμπά πυροδοτεί, τινάζει στον αέρα τις ενδεχόμενες συνεργασίες, για να ξέρουν 
και οι πολίτες που ψηφίσανε αυτούς που ψηφίσανε τι στάση κρατάνε. Να μην χρεώνεται δηλαδή ο 
Χολαργός και ο Παπάγος το ότι κρατάει μία αρνητική στάση απέναντι στην Αγία Παρασκευή. Να το 
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χρεώνεται αυτός ο οποίος το πυροδοτεί, ο οποίος εντελώς ανεγκέφαλα και χωρίς να βλέπει την 
προοπτική και το μέλλον κρατάει τέτοιες στάσεις αρνητικές για τις διαδημοτικές συνεργασίες. Γιατί 
αυτά δεν είναι λογικά πράγματα σε όμορους Δήμους. Οι άνθρωποι πρέπει να έχουν την κουλτούρα 
των συνεργασιών, των συναινέσεων για το καλύτερο πραγματικά των πολιτών τους. Αυτά που 
δρομολογεί ο Δήμος Αγίας Παρασκευής και η στάση που κρατάει, λοιπόν, δεν λειτουργεί σ' αυτή την 
κατεύθυνση. Και όχι στενά το τοπικό ζήτημα. Οι πολίτες, εφόσον μιλάμε για μία ευρύτερη αντίληψη 
μιλάμε για υπερτοπικές συνεργασίες και το καλό όλων. Οχι περιχαρακώσεις. 
 Και να πω κάτι ακόμα, που το ξέχασα να το πω πριν. Στο συγκεκριμένο δε νόμο, στο άρθρο 
11, στον 4674, προβλέπεται η παράκαμψη όλου του πολεοδομικού πλαισίου για εγκαταστάσεις 
διαχείρισης απορριμμάτων, θέρμανσης, ύδρευσης κ.λπ.. Είναι πρωτάκουστα πράγματα αυτά, τη 
στιγμή μάλιστα που ουσιαστικά εξωθούν τα πράγματα να διαχειριστούν αυτά τα έργα όλα οι ιδιώτες, 
τους δίνουν προκαταβολικά ασυδοσία στο πώς θα διαχειριστούν αυτές τις εγκαταστάσεις σε 
δημοτικούς χώρους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Το λόγο έχει, πάω τώρα στους δημοτικούς συμβούλους που έχουν ζητήσει 
δευτερολογία, βλέπω τον κ. Καραγιάννη, τον κ. Ρεμούνδο και τον κ. Οικονόμου; Ο κ. Οικονόμου έχει 
το λόγο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κοιτάξτε, επειδή ακούστηκε σχετικά με την Αγία Παρασκευή, 
πολλοί συνάδελφοι θίξανε το ζήτημα της συνεργασίας σ' αυτό το επίπεδο με την Αγία Παρασκευη, 
πρέπει να σημειώσουμε το εξής: Αν δεν μπορούμε να βρούμε κάποια λύση, δεν σημαίνει ότι, ξέρετε, 
υπάρχει ένας κακός. Μπορεί να μην έχουμε και την ικανότητα και τη δυνατότητα εμείς να βρούμε μία 
λύση. Δηλαδή, το ζήτημα για την αναπτυξιακή αυτή συνεργασία, θα μπορούσε πιθανώς να μην 
οφείλεται μόνον σε κάποιο κακό γείτονα, αλλά και στη δική μας έλλειψη ικανότητας. Αυτό θα ήθελα, 
κ. Πρόεδρε, να σημειωθεί. Διότι, μην περνάμε εδώ, ξέρετε, ότι οι κακοί ή αυτοί που έρχονται, ξέρω 
'γω, να μας επιτεθούν. Να δούμε και τι ικανότητες έχουμε κι εμείς. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο. Για ένα λεπτό, κ. Καραγιάννη. Παρακαλώ, κ. 
Καραγιάννη; Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, συγγνώμη, Νίκο. κ. Πρόεδρε, δεν ήθελα να μιλήσω, δεν είχα σηκώσει χέρι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, είναι το χέρι ανεβασμένο, γι' αυτό. Οκέι.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είχε μείνει από το προηγούμενο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος θέλει το λόγο; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, μια συμπλήρωση θέλω να κάνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και κλείνουμε με τον κ. Ρεμούνδο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και να διευκρινίσω. Εμείς έτσι κι αλλιώς είμαστε αρνητικοί απέναντι στις Α.Ε. που 
αναλαμβάνουν με άλλες εργασιακές σχέσεις εκτός του δημόσιου λογιστικού αρμοδιότητες των Δήμων, 
είτε είναι πολεοδομίες είτε είναι τεχνικές υπηρεσίες είτε είναι σύμφωνα με το σχεδιασμό της 
κυβέρνησης αύριο σχεδόν όλες οι δραστηριότητες των Δήμων. Με αυτό απαντάω και σε κάτι που είπε 
ο Περικλής, έτσι κι αλλιώς εμείς θα ήμασταν αρνητικοί. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει κάτι 
διαφορετικά. Ούτε βλέπουμε καλές πρακτικές τέτοιου τύπου στην Ευρώπη που να υπάρχουν, ίσα ίσα 
το αντίθετο. 
 Δεύτερον, το κύριο για μας δεν είναι αν η συνεργασία θα ήταν καλύτερα με την Αγία 
Παρασκευή ή του Ζωγράφου κ.λπ.. Το κύριο είναι ότι παίρνουμε, κάνουμε μια επιλογή σε ένα 
κυβερνητικό σχέδιο το οποίο αν θέλετε να πω αντίστοιχό του έχει επαναληφθεί πριν 20 χρόνια όταν 
υποτάχθηκαν οι δημοτικές αρχές και αντί να παίρνουν μόνιμο προσωπικό δέχθηκαν τη διαδικασία των 
συμβασιούχων, των οκτάμηνων, των μερικής απασχόλησης και φτάσαμε 40 και 50 χιλιάδες 
εργαζόμενοι στους Δήμους σήμερα να είναι αναλώσιμοι έτσι και όμηροι. Αυτό ζούμε σήμερα. Το ίδιο 
και σε τομείς της Υγείας, που είναι χιλιάδες οι μερικής απασχόλησης, οι ελαστικής εργασίας και ζητάνε 
τη μονιμοποίησή τους και δεν γίνεται αυτή γιατί δεν μπορεί να γίνει. Και δεν υπάρχει δεν μπορεί να 
γίνει, δεν μπορεί να έχει το Δημόσιο το προσωπικό που απαιτεί για να ικανοποιεί τις σύγχρονες 
ανάγκες. Είναι πολιτική επιλογή των κυβερνήσεων και των δημάρχων και των δημοτικών αρχών που 
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έρχονται και την αποδέχονται. Αυτό κάνουν εδώ και ο κ. Αποστολόπουλος και ο κ. Κανάκης και όπου 
αλλού κάνουν. Αν κάνανε κάτι διαφορετικό θα λέγαμε μπράβο σας, όπως κάναμε στην περίπτωση που 
ο κ. Αποστολόπουλος είχε πει δεν δίνω τα αποθεματικά μου ενάντια στην κυβέρνηση και την 
απόφαση που είχε πάρει. 'Η όταν ο ΣΥΡΙΖΑ ψήφισε την απλή αναλογική. Δεν είμαστε ενάντια επειδή 
είστε με τη Νέα Δημοκρατία ή με το ΣΥΡΙΖΑ. Κρίνουμε την καθεαυτού πολιτική.  
 Ξεχνάτε, κ. Κανάκη, γιατί υπερασπιζόσαστε τους εργαζόμενους, το κίνημα, την κοινωνία των 
πολιτών. Ολοι οι μηχανικοί, η ΕΜΔΥΔΑΣ, η ΠΟΕ-ΟΤΑ, όλοι οι φορείς των εργαζομένων και των 
εμπλεκόμενων έχουν ταχθεί με όλους αυτούς τους σοβαρούς λόγους κατά αυτού του νομοσχεδίου και 
κατά της ίδρυσης αναπτυξιακών και ζητάνε στελέχωση με μόνιμο προσωπικό αυτών όλων των 
υπηρεσιών. Εσείς είσαστε απέναντί τους.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, απλά για να μην μένει σαν... Επί προσωπικού... απλά επειδή μας ακούνε για 
να διευκρινίζουμε μερικά πράγματα. Επειδή ακούστηκε το όνομά μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ακούω.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Να πω το εξής: επειδή ανακάτεψε διάφορα πράγματα εδώ ο κ. Ρεμούνδος, 
ανακάτεψε την κοινωνία των πολιτών, τους συλλόγους των εργαζομένων, προφανώς δεν ξέρει ούτε 
τη διάκριση, ούτε τι είναι το ένα ούτε τι είναι το άλλο. Το ότι είσαι υπέρ ενός χρηματοδοτικού 
εργαλείου, στο οποίο επίσης δουλεύουν εργαζόμενοι και πρέπει να σας πω ότι η εμπειρία δείχνει ότι 
δουλεύουν πολλές φορές με καλύτερες συνθήκες, δεν είσαι εναντίον των εργαζομένων οι οποίοι 
δουλεύουν στους Δήμους. Και ένα λόγο παραπάνω, κάποιος που είναι εργαζόμενος σε Δήμο, έτσι; Το 
ότι παίρνεται μία απόφαση, αυτή που πάρθηκε από την ΠΟΕ-ΟΤΑ, δεν σημαίνει ότι εάν κανένας έχει 
μια διαφορετική εκτίμηση είναι απέναντι στους εργαζόμενους. Αυτές οι ευκολίες και αυτά τα 
στερεότυπα είναι... περιττεύουν, έτσι; 
 Το λέω αυτό γιατί να μην μένουν, γιατί είναι εύκολο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το διευκρινίσατε, το διευκρινίσατε.  
 Γενικά όπως φαίνεται υπάρχει τώρα μία μόνιμη κατάσταση στο χώρο εκεί που όλοι λίγο... 
τέλος πάντων, και θα την έχουμε και στα επόμενα συμβούλια πολύ φοβάμαι και είναι εκατέρωθεν 
αυτά και θα μας τρώει και πολύ χρόνο. Οπότε, κοιτάχτε λίγο να το επιλύσετε λίγο το θέμα αυτό, για 
να... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καθίστε όμως τώρα. Πάλι γίνεται, κ. Πρόεδρε, πάλι γενικεύετε. Πάλι κάνετε 
παρατηρήσεις στο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εσείς πριν, χωρίς να υπάρχει λόγος, είπατε ότι θα σας πουν τετραθεσίτη, το ανάβετε 
κι εσείς λοιπόν το θέμα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι, όχι. Καθίστε, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας το φέρνει πιο πολύ. Εγώ δεν μασάω, κ. Κανάκη, εγώ δεν μασάω τα λόγια 
μου, αλλά δεν θα με υποβάλλετε εσείς να πείτε τι λέω εγώ. Ξέρω εγώ πολύ καλά τι λέω.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό, ένα λεπτό, ένα λεπτό! Επί προσωπικού απέναντί σας. Ενα λεπτό, 
κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μην μπερδεύετε την καλή διάθεση την εκλαμβάνετε ως αδυναμία. Εγώ έκανα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καμία αδυναμία δεν εκλαμβάνω για κανέναν εγώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, αστειευόμενος και αν νομίζετε ότι έθιξα το σώμα, να ζητήσω συγγνώμη και 
να το πάρω πίσω. Αλλά μην βάζετε στην ίδια ζυγαριά κάποιον ο οποίος κατηγορεί κάποιο δημοτικό 
σύμβουλο και επικεφαλής ως ηθικό αυτουργό σε παρανομίες με το ότι συζητάμε για την πολιτική. 
Μην βάζετε στο ίδιο μέρος ανθρώπους που συμπεριφέρονται με πολύ διαφορετικό τρόπο στο 
Δημοτικό Συμβούλιο και έχω δώσει δείγματα όλο αυτό τον καιρό και πόσο σέβομαι και εσάς και τους 
συναδέλφους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε κανείς για θέματα σεβασμού. Ούτε είπα αυτά. Είπα τη γενικότερη έριδα που 
έχει ξεσπάσει τώρα τους τελευταίους μήνες στο συγκεκριμένο πολιτικό χώρο. Και δυστυχώς, και 
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δυστυχώς αυτό το θέμα έρχεται πλέον σε όλα τα θέματα σχεδόν! Αν είναι να κάνουμε τόσο πολύ 
τέτοιο... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, όχι από εμένα. Τον εαυτό μου υπερασπίζομαι! Εσείς δεν θα 
υπερασπιζόσασταν τον εαυτό σας; Εφερα κανένα θέμα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σας είπα, εγώ σας είπα κ. Κανάκη ότι ο κ. Ζήκας το έφερε το θέμα. Δεν είπα αυτό. 
Αλλά βλέπω ότι... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τελείωσε, δεν ξανανέφερα κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά βλέπω ότι ανακυκλώνεται ένα θέμα όλη την ώρα. Αυτό. 
 Λοιπόν, προχωράμε σε ψηφοφορία.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ. Θέλω να παρακαλέσω τους συναδέλφους να βοηθήσουμε όλοι τον 
Πρόεδρο. Είναι λίγο δύσκολη η συνεδρίαση μέσα από τους υπολογιστές μας. Να ρίξουμε, σας 
παρακαλώ, λίγο τους τόνους, να βοηθήσουμε τον Πρόεδρο που έχει ένα δύσκολο έργο και θα δούμε, 
όλα ακούγονται. Αλλά, πραγματικά κάνω έκκληση στους συναδέλφους για πιο χαμηλούς τόνους. Ολα 
θα ειπωθούν. Αλλά να βοηθήσουμε λίγο τη συνεδρίαση γιατί έχουμε πολλά και σημαντικά θέματα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Οικονόμου.  
......: κ. Πρόεδρε, να ψηφίσουμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Πάμε ψηφοφορία. Να πάμε με τις αρνητικές; Θέλετε να παίρνω, επειδή το 
είχατε προτείνει την προηγούμενη φορά, θέλετε να παίρνω ατομικές; Υπάρχει λόγος πιστεύετε;  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, επί προσωπικού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ο κ. Κανάκης είπε ότι τον θεωρώ ηθικό αυτουργό, δεν δήλωσα ποτέ κάτι τέτοιο εγώ. 
Λοιπόν, ο κ. Κανάκης αρέσκεται σε χαρακτηρισμούς και όταν δεν τον βολεύει εξακοντίζει αόριστους 
χαρακτηρισμούς γιατί έτσι αποφεύγει να απαντήσει επί της ουσίας. Εγώ κάλεσα τον κ. Κανάκη 
επανειλημμένα να πάρει δημόσια θέση. Να πάρει την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί ως 
επικεφαλής. Μέχρις ότου αυτό δεν το κάνει, εγώ έχω το δικαίωμα να κατακρίνω και να κρίνω αυτή 
του τη στάση. Οπως και ο καθένας έχει την πολιτική ευθύνη που του αναλογεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει κ. Ζήκα. Εντάξει.  
 Λοιπόν, εγώ σας είπα ότι στα δύο λεπτά που έχετε για να τοποθετείστε στις ανακοινώσεις κι 
όλα αυτά, δεν θα σας πω εγώ τι θα πείτε. Ανακοινώσεις είναι, μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε, όμως 
σεβαστείτε το Δημοτικό Συμβούλιο και τους υπόλοιπους σε όλα τα θέματα. Αυτό. 
 Λοιπόν, προχωράω σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κατά Ρεκλείτης, Ρεμούνδος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΖΗΚΑΣ: Κατά, κ. Πρόεδρε, Ζήκας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά ο κ. Ζήκας. Ποιοι ψηφίζουν λευκό; Ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης που βλέπω 
τα χέρια; Ωραία. Και όλοι οι άλλοι υπέρ. Ωραία.  
 Το 2ο θέμα για την έγκριση για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην σύσταση 
αναπτυξιακού οργανισμού πέρασε με πλειοψηφία.  
 Λοιπόν, επειδή όπως θα είδατε πολύ καλά όλοι και θα διαβάσατε, το 3ο, το 4ο και το 5ο είναι 
συγκεκριμένα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών της Πολιτικής Προστασίας του Δήμου μας. 
Νομίζω ότι για να μπορέσουμε να συζητήσουμε και τα επόμενα θέματα όπου θα έχουμε και την 
εκπροσώπηση μερίδας των δημοτών, νομίζω ότι είναι θέματα που μπορούμε να τα πάμε καταρχάς 
μαζί, να μην πάμε ένα ένα το κάθε θέμα και να ακούσουμε μόνον ερωτήσεις και τοποθετήσεις.  
 Εχει κάποιος διαφωνία σχετικά με τον τρόπο που προτείνω να κάνουμε τη συζήτηση;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, ο Γιώργος ο Αυγερινός είμαι. Είχα ζητήσει το λόγο με το χεράκι που είχα 
σηκώσει, δεν με είδατε μάλλον. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο θέμα, κ. Αυγερινέ;  
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ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ηθελα να προτάξουμε, να ζητήσω να προτάξουμε το 7ο και το 8ο θέμα πριν απ' όλα τα 
θέματα, γιατί υπάρχουν κι άλλοι που θέλουν να λάβουν το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κ. Αυγερινέ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Μία πρόταση έκανα, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, Δήμαρχε, παρακαλώ. Παρακαλώ, κ. Αυγερινέ. Εχουμε βάλει έτσι τώρα τη ροή των 
θεμάτων, θα τα τελειώσουμε και θα πάμε σύμφωνα με την ημερήσια διάταξη.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, μια πρόταση έκανα. Δεν είπα να γίνει. Εκανα την πρόταση και από 'κει και 
πέρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, κ. Αυγερινέ. Θα τα πάμε έτσι τα θέματα και θα τα 
συζητήσουμε. 
 
 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Εγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από εκδήλωση χιονοπτώσεων και παγετού του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, 
με την κωδική ονομασία "ΒΟΡΕΑΣ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι τα συγκεκριμένα θέματα ήταν πολυσέλιδα, δεν ξέρω τώρα αν είχατε όλοι 
την ευκαιρία να τα διαβάσετε με μεγάλη λεπτομέρεια. Δεν νομίζω ότι θα πρέπει τώρα ο κ. Πετράκης 
να κάτσει και να κάνει αναλυτικές εισηγήσεις, για το λόγο αυτό και τα έχει στείλει, οπότε ας 
προχωρήσουμε.  
 κ. Πετράκη, θέλετε να προσθέσετε κάτι; Συμφωνείτε με τον τρόπο που προτείνω;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Συμφωνώ απόλυτα, κ. Πρόεδρε, μαζί σας. Εχω φτιάξει και μία εισήγηση, αν θα θέλατε 
να τη διαβάσω, να σας διευκολύνω, αλλιώς είμαι έτοιμος να δεχθώ οποιαδήποτε ερώτηση χρειάζεται 
από τους συναδέλφους και να την απαντήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Θέλω μόνο εδώ να επισημάνω δυο πράγματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιατί για τα συγκεκριμένα θέματα έχετε εργαστεί αρκετά και τα ξέρετε.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι. Θέλω μόνο να επισημάνω το εξής και να ληφθεί υπόψη και να γραφτεί στα 
πρακτικά. Οτι απο το σύνολο των 332 Δήμων της επικράτειας το Δάρδανο τον έχουν ψηφίσει 16 
Δήμοι, τον Βορέα τον έχουν ψηφίσει 12 Δήμοι και τον Εγκέλαδο τον έχουν ψηφίσει 24 Δήμοι. Αυτά 
είναι χθεσινά στοιχεία από τη Διαύγεια που μάζεψα για να έχουμε μια ιδέα πού στηριχθήκαμε κι εμείς, 
γιατί δεν τα φτιάξαμε μόνοι μας, όλα αυτά τα σχέδια δεν τα φτιάξαμε μόνοι μας, στηριχθήκαμε και 
πήραμε και κάποιους Δήμους με τα δικάς στοιχεία και δεδομένα, είδαμε και τους υπόλοιπους Δήμους 
τι κάνανε και πήραμε και τη σύμπραξη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας πώς θα τα 
συντάξουμε όλα αυτά και νομίζω ότι κάναμε μια αρκετά καλή δουλειά.  
 Θέλω εδώ να επισημάνω ότι δεν τελείωσε νομίζω. Είμαστε ανοιχτοί στην οποιαδήποτε 
πρόταση θέλουν οι κύριοι δημοτικοί συνάδελφοι να μας υποβάλλουν, οι κύριοι και οι κυρίες δημοτικοί 
συνάδελφοι να μας υποβάλλουν για την βελτίωση αυτών των σχεδίων.  
 Ευχαριστώ πολύ και περιμένω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίγω κατάλογο ερωτήσεων. Ο κ. Ρεκλείτης έχει ζητήσει το λόγο. Αλλοι συνάδελφοι;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Για τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Οικονόμου, ο κ. Τίγκας. Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις;  
ΤΙΓΚΑΣ: Ερωτήσεις.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ερωτήσεις ή τοποθετήσεις, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις έχω πει εγώ πρώτα, απλά ο κ. Ρεκλείτης σήκωσε  το χέρι και είπε θέλει 
τοποθέτηση. Στις ερωτήσεις από τους επικεφαλής έχει ζητήσει ο κ. Τίγκας. Θέλει κάποιος άλλος; Οχι. 
Βλέπω τον κ. Οικονόμου μετά από τους δημοτικούς συμβούλους. Αλλος; Ωραία. 
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 Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας.  
ΤΙΓΚΑΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω τα σχέδια Βορέας, Εγκέλαδος και Δάρδανος είναι σχέδια τα οποία 
τώρα προέκυψαν πώς πρέπει να κάνουμε, μετά και από τις καινούριες οδηγίες του Υπουργείου ή είναι 
σχέδια τα οποία είχαμε μεν, με άλλη ονομασία, δεν έχει σημασία, διότι σχέδια εκτάκτων αναγκών 
διαχρονικά ο Δήμος πάντοτε είχε και ενδεχομένως με κάποιες οδηγίες του Υπουργείου να πρέπει να 
προσθέσουμε κάτι. Αυτό ακολουθεί τη λογική ότι έτσι όπως αναγράφονται οι γενικές αρχές 
σχεδιασμού, δεν είναι σχέδιο υλοποίησης. Εμάς μας ενδιαφέρει τι γίνεται στις πλημμύρες, πώς θα 
πάνε τα τμήματα τα δικά μας να υποστηρίξουν μια δοκιμαζόμενη περιοχή, τι γίνεται στους σεισμούς, 
τι οδηγίες δίδονται και όλα αυτά χωρίς τις γενικές αρχές μόνον, αλλά  με συγκεκριμένες δράσεις, 
συγκεκριμένων τμημάτων του Δήμου. Είναι έτσι; 'Η είναι κάτι καινούριο και τώρα θα προκύψει 
σχεδίαση;  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος κάθε χρόνο είχε το σχέδιο εκτάκτων αναγκών, το οποίο το επικαιροποιούσε 
πάντα την περίοδο περίπου πριν το Πάσχα, δηλαδή στην αρχή του χρόνου μόλις ξεκίναγε στο πρώτο 
τρίμηνο. Μάλιστα, τα είχα δείξει και τα σχέδια όλα που υπήρχαν στην κα Χαμηλοθώρη κάποια στιγμή 
που μας είχε καταγγείλει ότι δεν έχουμε σχέδια και ότι δεν κάνουμε κάτι. Και βέβαια ο Δήμος είχε 
πάντα σχέδια, όχι από τότε που έγινα εγώ Δήμαρχος, και από τους προηγούμενους Δημάρχους. Απλά 
τώρα η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας που πήρε έτσι, μία μεγαλύτερη βαρύτητα, ετοίμασε 
προσχέδια για κάθε φαινόμενο. Ηδη έχουμε εγκρίνει τον Ιόλαο θα σας θυμίσω που αφορά τις 
πυρκαγιές και σήμερα έρχονται προς έγκριση τα σχέδια του Βορέα, του Εγκέλαδου και του Δάρδανου 
για πλημμυρικά φαινόμενα, για χιονοπτώσεις και για σεισμούς.  
 Μέσα σ' αυτά τα σχέδια, τα οποία είναι περίπου 150 σελίδων το κάθε ένα, περιγράφονται 
χρηστικές πληροφορίες, περιγράφονται οι ενέργειες που πρέπει να κάνει ο Δήμαρχος, ο 
Αντιδήμαρχος, το αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας, οι συνεργασίες με τους φορείς Τεχνικής 
Υπηρεσίας, με τους φορείς της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας, εν πάση περιπτώσει, έχει ένα σωρό 
πληροφορίες και τι κάνεις σε διαφορετικά συμβάντα. Τι κάνεις δηλαδή ως προετοιμασία, τι κάνεις άμα 
εκδηλωθεί το φαινόμενο και τι κάνεις μετά ως αποκατάσταση μέχρι και προτάσεις για να τεθεί ο 
Δήμος σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και για να αποζημιωθούν, για να υπάρχει αποζημίωση των 
επιχειρήσεων οι οποίες ενδεχομένως να έχουν πληγεί από κάποιο φαινόμενο, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Είχα την υπομονή να διαβάσω τις εισηγήσεις που, βέβαια 
είναι αλήθεια ότι στην Ελλάδα λέμε πάρα πολλά λόγια, μεγάλες εισηγήσεις. Θέλω να ρωτήσω τον κ. 
Πετράκη το εξής πολύ απλό: Υπάρχει το ανθρώπινο δυναμικό που θα μπορούσε όλα αυτά τα πολύ 
ωραία σχέδια να τα πραγματώσει; Εκ της πείρας του και μέσω ημών να διαβεβαιώσει και τους 
συμπολίτες μας.  
 Θα παρακαλέσω για μία απάντηση. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Πετράκη, αν θέλετε απαντήστε.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, ασφαλώς και είμαι πεπεισμένος ότι το υφιστάμενο προσωπικό μπορεί να τα 
υλοποιήσει. Εχουμε και τα εργαλεία, όπως περιγράφουμε ποια είναι τα εργαλεία που μπορούμε να 
υλοποιήσουμε σε κάθε καταστροφική, σε κάποιο καταστροφικό φαινόμενο και τους ανθρώπους που 
μπορούν να τα υλοποιήσουν στο μέγιστο του δυνατού. Γι' αυτό συμπράττει μετά και η Περιφέρεια, γι' 
αυτό και συμπράττουν και οι υπόλοιποι δημόσιοι φορείς, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Αστυνομία κ.λπ.. 
 Εγώ πιστεύω ότι το προσωπικό που έχουμε, αντεύχομαι να συμβούν αυτά τα φαινόμενα για 
να το δοκιμάσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να ανταπεξέλθουμε καλά σ' αυτά τα φαινόμενα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, δεν αντεύχεστε, απεύχεστε. Σωστά;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, απεύχομαι και αντεύχομαι και δεν εύχομαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ευχαριστούμε, κ. Πετράκη, έγινε.  
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 Λοιπόν, άρα και βλέπω και τον κ. Ρεμούνδο τώρα. Ο κ. Ρεμούνδος θέλει ερώτηση;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ερώτηση, ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και κλείνουμε με τον κ. Ρεμούνδο και πάμε στις τοποθετήσεις. Παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αν και καλύφθηκα σε ένα βαθμό από την προηγούμενη ερώτηση του κ. Οικονόμου 
και το κλειδί στην απάντηση του κ. Πετράκη μάλλον ήταν το όσο είναι δυνατόν, κάπως έτσι το είπε. 
 Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής: κ. Πετράκη, υπήρχε η δυνατότητα ή σας δώσανε από το 
Υπουργείο Προστασίας κάποια τεχνική υποστήριξη, το ψάξατε, που θα μπορούσε να βοηθήσει, πέρα 
από τους δύο τρεις τώρα υπαλλήλους που έχουν στο Δήμο χίλια πράγματα, δεν είναι ειδικευμένοι στα 
αντικείμενα, κάνουν ό,τι μπορούσαν. Υπήρχε η δυνατότητα, έδωσε το Υπουργείο κάποιο προσωπικό, 
κάτι, να ασχοληθεί σε σχέση με τη σύνταξη αυτών των προγραμμάτων; Πιστεύετε ότι θα 
χρειαζόμασταν κάπου κάποια βοήθεια;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κ. Πετράκη.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Και εγώ και ο προϊστάμενος της Πολιτικής Προστασίας ο κ. Θεοχάρης, τον οποίο θέλω 
να ευχαριστήσω τα μέγιστα για την συνδρομή του σ' αυτά τα τρία σχέδια, όπως και την υπάλληλο 
την κα Ζωή Θεοφιλοπούλου, η οποία ασχολήθηκε πάρα πολύ και επικοινώνησε με αρκετές υπηρεσίες 
της Περιφέρειας, αρκετές υπηρεσίες της Πολιτικής Προστασίας, με το Υπουργείο, ούτως ώστε να 
συντάξουμε κατά τον καλύτερο τρόπο όσο μπορούμε αυτά τα τρία σχέδια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη. Ωραία, μπαίνω στις τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω με τους 
επικεφαλής. Να μου πει κάποιος αν θέλει. Ωραία. Ο κ. Τούτουζας θέλει, ξεκινάω με τον κ. Τούτουζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θα μιλήσω, θα κάνουμε τοποθέτηση και για τα τρία μαζί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ναι, κ. Τούτουζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τα έχω διαβάσει, έχω καλυφθεί απ' όλες, και από κάποιες ερωτήσεις που άκουσα των 
υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων και από την εισήγηση που έχει κάνει ο κ. Πετράκης που μας έχει 
στείλει και διαβάσαμε.  
 Εγώ θα ψηφίσω λευκό για τον απλούστατο λόγο ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έτυχε να 
ποινικοποιηθεί μία ψήφος μου σε δημοτικό συμβούλιο και επειδή δεν θέλω να εμπλακώ σε 
μελλοντικές τέτοιες, σε  μελλοντικά τέτοια προβλήματα γιατί έμπλεξα και δεν θέλω να ξαναμπλέξω, 
θα είναι λευκή η ψήφος μου. Αλλά ήταν πολύ ωραία η εισήγηση και οι ερωτήσεις με καλύψανε των 
υπόλοιπων δημοτικών συμβούλων.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Το λόγο θέλει ο κ. Κανάκης;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και μετά ο κ. Τίγκας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πολύ σύντομα. Καταρχήν, να πω το εξής, γιατί πίσω από τα σχέδια είναι οι άνθρωποι 
που τα υλοποιούν. Και οφείλω να πω δημόσια αυτό που είπα και στα κοινωνικά δίκτυα αλλά να το 
επαναλάβω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι στην τελευταία έστω και αν ήταν μικρή εν τέλει κρίση με τις 
καιρικές συνθήκες, ο κ. Πετράκης έδειξε απόλυτη, δούλεψε με απόλυτη επιτυχία.  
 Θέλω να τον ευχαριστήσω και δημόσια γιατί επικοινώνησα μαζί του και με ενημέρωσε 
αναλυτικά. Επειδή και τον καιρό της πανδημίας έκανε και δούλεψε πολύ, οφείλω να το πω και οφείλω 
να είμαι αντικειμενικός και να αποδίδω τα εύσημα στους ανθρώπους που δουλεύουν. Αυτό είναι σαν 
μια πρώτη παρατήρηση. 
 Τώρα, τρία πολύ μικρά σχόλια. Νομίζω ότι είναι λάθος της Πολιτικής Προστασίας να ζητάει 
από τους Δήμους να εκπονήσουν δικά τους σχέδια. Θα έπρεπε αντιθέτως να δίνει έτοιμα σχέδια και 
να τους ζητάει τις παρατηρήσεις, για έναν πολύ απλό λόγο. Οτι οι άνθρωποι που χειρίζονται την 
Πολιτική Προστασία όπως και οι εργαζόμενοι, ούτε εμπειρία έχουν και το λέω με την ιδιότητά μου, 
έχοντας σπουδάσει, το ένα μεταπτυχιακό μου είναι στη διαχείριση κρίσεων, είναι αδύνατον να 
γνωρίζουν και επειδή πολλές φορές οι κρίσεις πια με την αλλαγή του περιβάλλοντος και όχι μόνον, 
είναι αρκετά πιο πολύπλοκες, δεν θα έπρεπε να περιμένει από ένα Δήμο να το υλοποιήσει. Δηλαδή αν 
ένας Δήμος δεν έχει την ικανότητα ή δεν έχει την ... τι θα γίνει; Θα μείνει απροστάτευτος; Κι επειδή 
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επίσης τα όρια στους Δήμους μπορεί μεν να είναι σαφή, αλλά στα πλαίσια μιας κρίσης δεν 
περιμένουν, δεν σταματάνε στο όριο του Δήμου. Δηλαδή, μην περιμένουμε, ξέρω 'γω, ότι θα έχουμε 
χιονόπτωση στο Χολαργό και δίπλα θα έχουμε καλό καιρό, άρα πρέπει να το χειριστούμε μόνοι μας. 
Αυτό σαν μια γενική παρατήρηση και νομίζω είναι και μια προσπάθεια η οποία γίνεται από τη μία δεν 
δίνουμε πόρους, δεν δίνουμε δυνατότητες, αλλά μεταφέρουμε όλο και περισσότερες ευθύνες στους 
Δήμους για να τους ζητάμε μετά το λόγο.  
 Βασικά είναι και μια - και με χαρά να βοηθήσω αν θέλει ο κ. Πετράκης, έτσι; Οχι 
παρατηρήσεις, σαν προτάσεις. Οι κρίσεις αντιμετωπίζονται, χρειάζονται δύο πράγματα: το πρώτο είναι 
εκπαίδευση και όσο και αν είναι, δεν αμφιβάλλω για την καλή πρόθεση και τη διάθεση των 
εργαζομένων στο Δήμο μας, πάντοτε την έχουν, αλλά σε πολλά πράγματα κυρίως πιο σύνθετα λείπει 
η εκπαίδευση. Επειδή έχουμε και τη ΔΑΠΑΧΟ, η οποία έχει μια ιδιαίτερη εμπειρία σε πολλά πράγματα, 
νομίζω ότι χρειάζεται μια συνεχής εκπαίδευση. Χρειάζεται επίσης μια συνεκπαίδευση με τους 
διπλανούς Δήμους. Ξαναλέω, πολλές από τις κρίσεις δεν θα κληθούμε να τις αντιμετωπίσουμε μόνοι 
μας. Αρα, είναι καλό να οργανωθεί αυτό. Και, τρίτον, χρειάζεται μια εκπαίδευση και του ίδιου του 
κοινού. Εδώ είναι το δεύτερο. Οτι για να είναι αποτελεσματικό ένα σχέδιο κρίσης, πρέπει να χωρά με 
τον πιο αποτελεσματικό και σαφή τρόπο την ενημέρωση των πολιτών. Για παράδειγμα, το πολύ απλό, 
σε μία μεγάλη πυρκαγιά, μακριά από μας, πώς ακριβώς θα το χειριστώ; Δηλαδή προς τα πού θα 
κατευθυνθούν; Δεν αρκεί μόνο να είναι γραμμένο, δεν αρκεί να το ξέρουν μόνον πέντε, δεν αρκεί 
μόνο να είναι στο σάιτ του Δήμου, αλλά θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο στον οποίο να συμμετέχουν 
πολύ περισσότεροι. 
 Τέλος, οι κρίσεις επειδή ακριβώς έχουν το στοιχείο του απρόβλεπτου πολλές φορές, θα πρέπει 
να υπάρχει μια συνεχής επικαιροποίηση και νομίζω ο κ. Πετράκης το έχουμε κουβεντιάσει κιόλας και 
μπορεί να το χειριστεί, θα πρέπει να υπάρχει κι ένας focal point, ένας υπεύθυνος ας το πω έτσι, στο 
Δήμο, ο οποίος να ενημερώνεται σε ένα ευρύτερο επίπεδο, γιατί ακριβώς το είδος των κρίσεων 
μεταβάλλεται συνεχώς.  
 Προφανώς είμαστε θετικοί, δεν έχω δει όλες τις λεπτομέρειες  
αλλά νομίζω ότι και μόνο το γεγονός ότι αποκτούμε ένα πιο εξειδικευμένο τρόπο, σωστά λέει ο 
Δήμαρχος, πάντα είχαμε αλλά δεν μας εμποδίζει τίποτα να βελτιωνόμαστε, και τελειώνοντας λέω ότι 
ξαναεπαναλαμβάνω ότι το πιο σημαντικό είναι ποιοι χειρίζονται, με ποιον τρόπο το χειρίζονται και οι 
κρίσεις χρειάζονται τη μέγιστη δυνατή συναίνεση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας.  
ΤΙΓΚΑΣ: Ηθελα να επισημάνω, μετά και από αυτά που άκουσα από τον κ. Δήμαρχο για τη σχεδίαση, 
ότι μια σχεδίαση είναι πάντα καλή, με ορισμένες προϋποθέσεις.  
 Καταρχήν, θα πρέπει να αναγράφονται τα καθήκοντα τα οποία θα εκτελέσει ο καθένας στο 
συγκεκριμένο σχέδιο ατομικά. Συγκεκριμένα, θα πρέπει να υπάρχει το προσωπικό αυτό το οποίο θα 
εκτελέσει τα καθήκοντα, να γίνονται δοκιμές σε όσους τομείς και όσες δράσεις είναι δυνατόν να 
γίνουν και βεβαίως πρέπει να υπάρχει πάντοτε ενημέρωση της κοινωνίας.  
 Ενημέρωση της κοινωνίας όπου απαιτείται. Παραδείγματος χάριν, σε περίπτωση πυρκαγιάς 
ποια είναι τα δρομολόγια διαφυγής; Πρέπει να το ξέρει ο κόσμος. 'Η, ξέρω 'γω, ποια είναι τα σημεία 
συγκέντρωσης; Ολα αυτά είναι θέματα τα οποία έχει πολύ σημαντικό ρόλο η Πολιτική Προστασία του 
Δήμου και μπορεί και με τη σχεδίαση και με τις δοκιμές κυρίως, να έχει ένα αποτελεσματικό σχέδιο το 
οποίο μπορεί την κατάλληλη στιγμή να φανεί πολύτιμο, να φανεί χρήσιμο για να μην ξαναέχουμε 
ποτέ, χτυπάω ξύλο, Μάτι.  
 Σίγουρα θα το ψηφίσουμε, όπως είπα και προηγουμένως, διότι νομίζω ότι έχει γίνει καλή 
δουλειά. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Θα τοποθετηθώ αρχικά για τα θέματα 3, 5 και εν συνεχεία για το 4, όλα μαζί βέβαια.  
 Τα θέματα 3, 5 έχουν να κάνουν κυρίως με την κλιματική αλλαγή κατά τη γνώμη μας και 
έχουν να κάνουν με την κλιματική αλλαγή γιατί τα φαινόμενα των παγετώνων, των χιονοπτώσεων και 
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των πλημμυρικών φαινομένων θα εντείνονται το επόμενο διάστημα εξ αιτίας της κλιματικής αλλαγής, 
που κατά τη γνώμη μας δεν είναι ένα φυσικό φαινόμενο η κλιματική αλλαγή. Είναι αυτό που 
περιγράφουν οι επιστήμονες ως υπερθέρμανση και καταστροφή της ατμόσφαιρας και οφείλεται όχι 
γενικά στην ανθρώπινη δραστηριότητα αλλά σ' αυτήν που δεν σέβεται το περιβάλλον, που υποτάσσει 
τα πάντα στο κέρδος, που δημιουργεί πόλεις θεόρατες, που καταπατά εδάφη, που μολύνει τον 
υδροφόρο ορίζοντα, που καίει τα δάση κ.λπ., κ.λπ., μην κουράζουμε και τους δημοτικούς συμβούλους 
με περαιτέρω τέτοια ζητήματα.  
 Θα ήθελα να πω όμως ότι οι διαχρονικές ευθύνες - α, και θα συμφωνήσω απόλυτα με τον κ. 
Κανάκη, νομίζω και ο κ. Πετράκης θα συμφωνήσει, ότι δεν μπορεί η Πολιτική Προστασία να είναι 
θέμα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Πρέπει να είναι ένα κεντρικό θέμα της κυβέρνησης και απλά να 
συνδράμει εκεί που μπορεί η Τοπική Αυτοδιοίκηση. Δεν είναι δυνατόν να καταρτίζει σχέδιο ας πούμε 
αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, το οποίο να μην ξέρει ο Δήμος Αγίας 
Παρασκευής ή ο Δήμος Καισαριανής σε μία περίπτωση πυρκαγιάς ή σε μια περίπτωση σεισμού ή 
πλημμύρας ή οτιδήποτε άλλο. Αυτό πρέπει να είναι ένα κεντρικό σχέδιο και να εξειδικεύεται ανά Δήμο 
κατά τον τρόπο αυτό.  
 Γνώμη μας επίσης είναι ότι όσον αφορά ευθύνες της μέχρι τώρα γι' αυτά τα φαινόμενα πρέπει 
να τις αναζητήσουμε και να τις πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι το ότι δεν έχουν γίνει τόσα και 
τόσα πολλά χρόνια αντιπλημμυρικά έργα και έργα  τέτοια που να θωρακίζουν τις κοινότητες από τα 
φαινόμενα αυτά, ειδικά τώρα που θα ενταθούν, πρέπει να αναδειχθεί. Δεν είναι δυνατόν να μην 
αναδειχθεί.  
 Είναι θετικό ότι εκπονούνται τέτοια σχέδια, για να μην παρεξηγηθούμε, θα πω στο τέλος τι θα 
ψηφίσουμε. 
 Οσον αφορά το θέμα 3 και 5 τουλάχιστον εμείς θα ψηφίσουμε λευκό, όχι θεωρώντας κακή 
την προσπάθεια, σωστή είναι η προσπάθεια, αλλά εκλείπουν σειρά προβλέψεων που δεν έχουν να 
κάνουν τόσο με την πολιτική που ακολουθεί ο Δήμος ή η Υπηρεσία ή ο κ. Πετράκης που συνέταξε την 
εισήγηση, αλλά συνολικά δεν αντιμετωπίζονται συγκεκριμένα πράγματα όσον αφορά αυτά τα σχέδια, 
δεν είναι ενιαιοποιημένα, δεν έχει την ευθύνη η Πολιτική Προστασία που έχουμε τη γνώμη, οπότε θα 
ψηφίσουμε λευκό. 
 Θα ψηφίσουμε κατά όμως για το θέμα 4 που είναι η αντισεισμική θωράκιση και το σχέδιο 
έκτακτων αναγκών και θα επικαλεστούμε και το νόμο στον οποίο πατάει δηλαδή, τον 3013/2012 
κυρίως στο σημείο της πρόληψης. Δεν μπορεί να εκπονηθεί ένα σχέδιο, κανένας Δήμος δεν μπορεί να 
φτιάξει ένα σχέδιο τέτοιο, που να μην έχει το στοιχείο της πρόληψης. Δεν θα κουράσω, θα γίνει 
συγκεκριμένος. Δεν έχουν γίνει μελέτες αντισεισμικής θωράκισης των δημοσίων κτιρίων του Δήμου. 
Επομένως, δεν ξέρουμε πού μπορεί να προκύψει το πρόβλημα, άρα να θέσουμε και τις υπηρεσίες του 
Δήμου αποτελεσματικά στην αντιμετώπισή του. Δεν γνωρίζει ο Δήμος την επικινδυνότητα, 
παραδείγματος χάριν του δικτύου ηλεκτροδότησης με τις απαρχαιωμένες ξύλινες κολώνες της ΔΕΗ 
που ανά πάσα στιγμή σε ένα σεισμό μπορεί να καταρρεύσουν και να δημιουργήσουν και πυρκαγιές.  
 Δεν έχει ενημερωθεί, δεν γνωρίζει ο Δήμος, ούτε η Πολεοδομία κατά τη γνώμη μου, τι έχει 
γίνει και με ποιο τρόπο επισκευάστηκαν τα κτίρια, τα ιδιωτικά κτίρια, οι πολυκατοικίες από τις 
καταστροφές και τις επιβαρύνσεις προηγούμενων σεισμών. Είχαμε πολλά τέτοια. Πώς θα ξέρουν 
λοιπόν οι υπηρεσίες του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και ευρύτερα των Δήμων δηλαδή σε ένα τέτοιο 
φαινόμενο, πού να επέμβουν. Δεν ξέρουν οι πολίτες, οι κάτοικοι του Δήμου, πώς να χειριστούν μια 
τέτοια κατάσταση, είπαν και οι προηγούμενοι συνάδελφοι, ούτε πού να συγκεντρωθούν ξέρουν, ούτε 
πού μπορούν να απευθυνθούν ξέρουν, ούτε ποια υπηρεσία. Δηλαδή το να εκπονούμε ένα τέτοιο 
σχέδιο εδώ τοπικά για να χειριστούμε μια έκτακτη ανάγκη, πολύ καλό είναι το σχέδιο που έχει φτιάξει 
ο κ. Πετράκης αλλά δεν επαρκεί. Δεν είναι δυνατόν να αντιμετωπίζουμε μια έκτακτη ανάγκη ενός 
σεισμού με αυτό το σχέδιο. Δεν είναι δυνατόν η Πολιτική Προστασία να μην έχει ένα ευρύτερο 
σχέδιο. 
 Ειδικά, λοιπόν, για τους σεισμούς και με δεδομένη τη ανάπτυξη της τεχνολογίας και της 
επιστήμης που έχει φτάσει σ' αυτό το επίπεδο τα τελευταία χρόνια στην ανθρωπότητα, δεν είναι 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  49 

δυνατόν να είμαστε σ' αυτό το επίπεδο αντιμετώπισης αυτών των φαινομένων με τέτοιου είδους 
σχέδια.  
 Εμείς θα καταψηφίσουμε το θέμα 4, την εισήγηση για την αντιμετώπιση των σεισμικών 
φαινόμενων και θα ψηφίσουμε λευκό στα θέματα 3 και 5. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ασχολούμαι και είμαι ενεργός στην Πολιτική Προστασία από το 2010, να πω 
καταρχήν ότι η Γενική Γραμματεία έστειλε, εκπόνησε και φαντάζομαι έστειλε και στο Δήμο μας 
πρότυπα σχέδια για την εκπόνηση των σχεδίων πολιτικής προστασίας. Φαντάζομαι τα έστειλε και στο 
Δήμο μας. Το θέμα δεν είναι αν λοιπόν είχαν τέτοιου είδους βοήθεια οι Δήμοι. Την είχαν αυτή τη 
βοήθεια, ας το πούμε. 
 Το ζήτημα δεν είναι εάν υπάρχουν σχέδια για την αντιμετώπιση των  φαινομένων, γιατί σχέδια 
συνήθως υπάρχουν. Το πρόβλημα βρίσκεται στο εάν τα σχέδια αυτά είναι επαρκή και με ποια έννοια. 
Ανάλογα με το μέγεθος του κινδύνου που θα προκληθεί εάν μπορεί να ανταποκριθεί. 
 Εδώ, λοιπόν, δυστυχώς και θα διαφωνήσω, απαιτούνται και κεντρικά σχέδια και τοπικά. Το 
έχει αποδείξει στην πράξη αυτό το πράγμα η εμπειρία. Απλώς, τα τοπικά σχέδια πρέπει να 
κουμπώνουν στα κεντρικά σχέδια που υπάρχουν. Και εδώ είναι ένα κλειδί ο συντονισμός. Εκεί 
πάσχουν πάρα πολλές καταστάσεις αντιμετώπισης φαινομένων. Χάνεται η μπάλα στο συντονισμό. 
Χάνεται η μπάλα γιατί δεν υπάρχει το επαρκές στελεχικό δυναμικό, γι' αυτό και θρηνήσαμε και την 
τραγωδία στο Μάτι, γι' αυτό θρηνήσαμε και την τραγωδία στη Μάνδρα.  
 Εχουν γνώση πλέον οι υπηρεσίες το ότι τα καιρικά φαινόμενα είναι πολύ πάνω από τις 
προδιαγραφές που έχουν οι κατασκευές στην Ελλάδα όλων των έργων. Αν εξαιρέσουμε τα κτίρια που 
κτίστηκαν με τον καινούριο αντισεισμικό κανονισμό και σ' αυτό το σημείο η Ελλάδα πλεονεκτεί ας το 
πούμε γενικώς σε σχέση και με άλλες χώρες, εντούτοις υπάρχουν μια σειρά έργα σε διάφορους 
άλλους τομείς που υπολείπονται της έντασης των φαινομένων που ενδεχομένως θα προκύψουν στα 
επόμενα χρόνια. Αυτό είναι γνωστό, έγινε και μελέτη, έγινε και παρουσίαση στην ΠΕΔΑ και από τους 
επιστήμονες δηλώθηκε ρητά ότι αυτό που ουσιαστικά επιχειρείται είναι η μείωση των επιπτώσεων, 
είναι δεδομένο ότι θα έχουμε αρνητικές επιπτώσεις, επιχειρείται η μείωση των επιπτώσεων.  
 Εδώ λοιπόν υπάρχουν ζητήματα που είναι οι πολιτικές οι οποίες επιλέγονται να εφαρμοστούν. 
Αν γίνονται οι ανάλογες επενδύσεις και σε επίπεδο μέσων αλλά και σε επίπεδο προσωπικού και πόρων. 
Λοιπόν, αν λοιπόν δεν έχουμε τα απαιτούμενα για την ένταση του φαινομένου που μπορεί να 
προκληθεί, τότε οι συνέπειες προφανώς και θα είναι αρνητικές. Οσα και σχέδια να έχουν εκπονήσει, 
όσους και οδηγούς να έχει στείλει η Γενική Γραμματεία, δεν είναι δεδομένο ότι θα μπορέσει να έχουμε 
ένα αίσιο τέλος. Εδώ είμαστε τυχεροί εμείς γιατί η δική μας ομάδα δασοπροστασίας, η ΔΑΠΑΧΟ, έχει 
αποδείξει επανειλημμένα το επίπεδο ετοιμότητας στο οποίο βρίσκεται και έχουν αποσοβηθεί 
εκτεταμένες πυρκαγιές στην περιοχή μας. Παλιότερα δεν συνέβαινε αυτό όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Ορίστε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε;  
ΖΗΚΑΣ: Οχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύετε, αν θέλετε.  
ΖΗΚΑΣ: Το ζήτημα, λοιπόν, είναι ότι θα πρέπει να δοκιμάζονται τα συστήματα επίσης, δηλαδή θα 
πρέπει να γίνονται ασκήσεις προσομοίωσης σε όλα αυτά τα ζητήματα και για να εκπαιδεύεται το 
προσωπικό το οποίο έχει επιφορτιστεί με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες, αλλά να εκπαιδεύονται και οι 
κάτοικοι. Να εκπαιδεύονται οι πολίτες σε κάθε ζήτημα, το οποίο δεν γίνεται. Δηλαδή, οι πολίτες δεν 
έχουν τη δέουσα, έτσι, πώς να το πω, ενημέρωση και εκπαίδευση πάνω σ' αυτά τα ζητήματα. 
Γίνονται ανακοινώσεις, έχουν εκπονηθεί σχέδια, υπάρχουν αναρτημένα σε ιστοσελίδες διάφορα 
πράγματα, αλλά από το να είναι αναρτημένα μέχρι του να γίνονται πράξη, υπάρχει μεγάλη απόσταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει, έχουν ζητήσει από τους δημοτικούς συμβούλους η κα Χαμηλοθώρη. 
Κάποιος άλλος; Ωραία. Δεν βλέπω κάποιον άλλον, οπότε δίνω το λόγο στην κα Χαμηλοθώρη.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, είναι και για τα τρία, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οπότε, αντίστοιχος και ο χρόνος, περίπου.  
 Λοιπόν, το θέμα που έχουμε μπροστά μας με αυτά τα σχέδια εκτάκτων αναγκών, δεν είναι να 
αντιγράψουμε το πρότυπο σχέδιο και να το φέρουμε χωρίς επεξεργασία προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο επειδή μας υποχρεώνει ο νόμος σε μία καταληκτική ημερομηνία, που άλλωστε έχει 
παρέλθει, όπως είχα αναφέρει και στην τελευταία μας συνεδρίαση, το ζητούμενο είναι να 
θωρακίσουμε την πόλη μας πραγματικά και να προστατεύσουμε τους κατοίκους της, καθώς η 
επιστημονική κοινότητα και στη συνέχεια ο νόμος, υποδεικνύουν με τη συσσωρευμένη επιστημονική 
εμπειρία ότι με την κλιματική κρίση δημιουργούνται πρωτόγνωρες τοπικές απειλές από φυσικές 
καταστροφές.  
 Γι' αυτό ακριβώς εξειδικεύθηκε ο Ξενοκράτης για να εξετάσουμε τοπικά και ανά φυσική ή 
τεχνολογική καταστροφή τους επαπειλούμενους κινδύνους.  
 Μας φέρατε εδώ κάποια σχέδια αντιγραφή του πρότυπου σχεδίου, χωρίς τοπική εξειδίκευση, 
προσθέτοντας τα τηλέφωνα των υπευθύνων του Δήμου από κάτω, ώστε να δείχνει λίγο τοπικό. 
Σχεδιασμένα εντελώς στο πόδι, αφού στον Βορέα προβλέπεται ο Δήμαρχος σε περίπτωση 
χιονόπτωσης να συνεννοηθεί με το Λιμεναρχείο, όπου θα χρησιμοποιηθούν φαξ, που έχουν 
απαγορευθεί δια νόμου να χρησιμοποιούνται στο Δημόσιο. Με ένα μητρώο εργοληπτών αυτό της 
Περιφέρειας Αττικής, που προϋποθέτει ότι τα συνεργεία θα εγκαταλείψουν όλους τους άλλους Δήμους 
και θα διατεθούν σε μας εδώ.  
 Ομως, η ουσία είναι ότι δεν υπάρχει επεξεργασία για τους επαπειλούμενους κινδύνους. Από τι 
κινδυνεύουμε σε περίπτωση σεισμού, πλημμύρας ή παγετού. Πώς διαχειριζόμαστε τον ορεινό όγκο 
και το οδικό δίκτυο του Υμηττού ας πούμε. Πώς διαχειριζόμαστε τις μεγάλες κατωφέρειες στη νέα 
περιοχή Παπάγου, στον Τσακό και στην περιοχή της Αγίας Τριάδας; Πώς διαχειριζόμαστε τη στενωπό 
της Κύπρου σε περίπτωση ανάγκης άμεσης απομάκρυνσης. Τι γίνεται εάν κοπούν οι επικοινωνίες, πώς 
επικοινωνούμε με τους δημότες και κυρίως τους ηλικιωμένους που θα έχουν αποκλειστεί. Με ποιους 
επικοινωνούμε στην ΕΥΔΑΠ, στη ΔΕΗ και στον ΟΤΕ; Εχουμε κάποιο μνημόνιο και συγκεκριμένα άτομα 
επαφής; Τι κάνουμε με τα αδέσποτα σε περίπτωση παρατεταμένου ψύχους;  
 Δημοσίως ήδη σας έχουμε καταθέσει κάποιους προβληματισμούς για το σχέδιο Βορέας, κάποια 
λίγα ενδεχόμενα.  
 Για τους σεισμούς το μόνο που ξέρουμε είναι ότι κόβονται οι επικοινωνίες και σηκώνεται 
απίστευτη σκόνη, που αποκλείει τις μετακινήσεις για δύο περίπου ώρες. Πώς θα επικοινωνήσετε με τα 
σχολεία και τους παιδικούς σταθμούς αν συμβεί σεισμός στην ώρα λειτουργίας τους; Πώς θα γίνει η 
εκτίμηση του κινδίνου και η αποτίμηση των συνεπειών; Πώς θα γίνει η άμεση εκτίμηση ετοιμόρροπων 
κτιρίων και ο αποκλεισμός της περιοχής, για να μην θρηνήσουμε θύματα κατόπιν, όπως έγινε με τους 
νέους στη Λέσβο. 
 Αυτά είναι τα λίγα που γνωρίζουμε, περισσότερο από δημοσιογραφικές πηγές όμως, δεν 
είμαστε ειδικοί. Εδώ δεν...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη Σάμο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στη Σάμο, σωστά. Εδώ δεν ήρθαμε να κρίνουμε και να εγκρίνουμε το πρότυπο 
σχέδιο της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας αν είναι καλό. Ηρθαμε να κρίνουμε ένα τοπικό 
σχέδιο με τις ειδικές, τοπικές ιδιαιτερότητες, να αναδείξουμε τους τοπικούς κινδύνους και να 
προσθέσουμε πιθανές παραλείψεις μέσα από μια ανταλλαγή ιδεών και δημόσιου διαλόγου.  
 Πώς θα μπορούσαμε όμως να το κάνουμε όταν κανένα σχέδιο δεν έχει εκτίμηση 
επαπειλούμενων κινδύνων, για να ξέρουμε από τι κινδυνεύουμε. Το ότι χιονίζει στον Παρνασσό και 
ότι αποκλείονται χωριά στην Πίνδο ή το λιμάνι της Μυκόνου το ξέρουμε. Στο Χολαργό και στου 
Παπάγου δεν ξέρουμε τι μπορεί να αντιμετωπίσουμε σε περίπτωση εκδήλωσης ενός πρωτόγνωρου και 
ασυνήθιστου φυσικού φαινομένου. Μπορεί με ένα σεισμό να γίνουν κατολισθήσεις στο Κορακοβούνι 
και να αποκλειστεί η Ναυαρίνου. Υπάρχει το ενδεχόμενο; Μπορεί με ένα σεισμό να κλειστούν στο 
ασανσέρ του πύργου της Αετιδέων κάποια άτομα στον 12ο όροφο. Μπορεί να γίνει διαρροή 
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ραδιενεργών αερίων από το Δημόκριτο. Μπορεί; Πρώτα αυτά πρέπει να γνωρίζουμε και στη συνέχεια 
να δούμε τις δυνάμεις μας. Πώς θα ειδοποιηθεί το ΤΕΣΟΠΠ και ποια από τα μέλη θα κάνει τι και πότε. 
Μπορεί το βανάκι του Βοήθεια στο Σπίτι να φτάσει στη νέα περιοχή του Παπάγου σε περίπτωση 
πρωτοφανούς παγετού; Με ποιο τρόπο επικοινωνεί ο Δήμαρχος με 20 υπηρεσίες και συνεργεία 
ταυτόχρονα; Και αν βρίσκονται κάποιοι σε άδεια με ποιους αντικαθίστανται; 
 Ελάχιστα από τα δεκάδες ερωτήματα που αν δεν έχουμε μία έκθεση από το τι κινδυνεύουμε, 
δεν μπορούμε με τίποτα να σχεδιάσουμε για να το αντιμετωπίσουμε. Αυτά, λοιπόν, που μας φέρατε 
δεν είναι τοπικά σχέδια αντιμετώπισης φυσικών καταστροφών. Είναι το πρότυπο σχέδιο πολιτικής 
προστασίας για τους Δήμους της Ελλάδας συμπληρωμένο με κάποια ονόματα και τηλέφωνα από τις 
Υπηρεσίες μας. 
 Η πρότασή μας είναι να αποσυρθούν και να επανέλθουν με μια σοβαρή έκθεση 
επαπειλούμενων κινδύνων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, μια πρόταση είναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε, ναι, αφού το είπατε. Να αποσυρθούν δεν είπατε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μου απομένει. Μιλάμε για τρία θέματα, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, κα Χαμηλοθώρη, πήρατε χρόνο για τρία θέματα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να εκτεθούν σε δημόσια διαβούλευση, διότι σίγουρα στην κοινωνία του Παπάγου 
και του Χολαργού υπάρχουν πολύ πιο ειδικοί από εμάς να τα εκτιμήσουν και τα συμπληρώσουν και να 
έρθουν πια ολοκληρωμένα και όσο το δυνατόν πιο άρτια για έγκριση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος και ο κ. Πετράκης εφόσον θέλει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω ζητήσει το λόγο, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Πετράκης;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ. 
 Τα ερωτήματα ήταν πολλά που τέθηκαν και κυρίως από την κα Χαμηλοθώρη, τα οποία δεν 
πρόλαβα να τα σημειώσω όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, για να σας βοηθήσω, δεν γίνανε ερωτήματα, γίνανε τοποθετήσεις.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Στις τοποθετήσεις λοιπόν της κας Χαμηλοθώρη, θα πρέπει να απαντήσουμε και στις 
τοποθετήσεις της κας Χαμηλοθώρη και στις τοποθετήσεις και των άλλων σεβαστών δημοτικών 
συμβούλων.  
 Λοιπόν, εκπαίδευση έγινε για τον Ιόλαο. Τον Ιούλιο του 2019 έγινε μαζί με την Περιφέρεια, το 
περίφημο σχέδιο Φαέθων, εκπαιδεύτηκε και ο κόσμος του Δήμου και οι εθελοντικές ομάδες των 
όμορων Δήμων και εδώ να σημειώσω ότι σε όλα, και στα τρία σχέδια υπάρχει η σημείωση ότι 
βρισκόμαστε σε επαφή με τους όμορους Δήμους. Οι επαφές δεν είναι μόνον η κινητή τηλεφωνία που 
σίγουρα θα πέσει σε ένα σεισμό και σε διάφορα άλλα φυσικά φαινόμενα. Οι επαφές είναι με τους 
ασυρμάτους που έχουμε, οι ειδοποιήσεις στον κόσμο θα βγουν με την περίφημη ντουντούκα που 
γελάνε κάποιοι και την βλέπουμε στην παραλία της Θεσσαλονίκης την ντουντούκα, στην παραλία του 
Φλοίσβου την ντουντούκα, στην Ελληνική Αστυνομία η ντουντούκα. Με αυτά τα πράγματα 
ειδοποιούμε τον κόσμο και με αυτό ειδοποιήσαμε και στο Φαέθωνα στην εκπαίδευση που κάναμε. 
 Στα προσεχή μας σχέδια είναι όταν περάσει αυτή η πανδημία, επειδή πάντα όπως πολύ σωστά 
και ταυτίζομαι σχεδόν σε όλα με τον κ. Ζήκα όσα είπε, γιατί κι εγώ σαν εθελοντής της 
δασοπροστασίας κάθε χρόνο εκπαιδεύομαι και εκπαιδεύομαι και στις πυρκαγιές και εκπαιδεύομαι 
στους σεισμούς και εκπαιδεύομαι και σε πλημμυρικά φαινόμενα και επειδή αυτό μου έχει γίνει βίωμα, 
θα το περάσω, θα προσπαθήσω να το περάσω όταν περάσει αυτή η πανδημία και στους 
εργαζόμενους του Δήμου μας. Θα περάσουμε κάνα δυο εκπαιδεύσεις εκεί που πάμε και 
εκπαιδευόμαστε κι εμείς, στους αρμόδιους φορείς που θα συντρέξουν τη συγκεκριμένη, δεδομένη 
στιγμή. 
 Στα σχέδιά μας είναι να φτιάξουμε κι ένα μητρώο που θα - θα κάνουμε μια πρόσκληση, να 
φτιάξουμε ένα μητρώο εργοληπτικών εταιρειών που θα συνεργάζονται αποκλειστικά με το Δήμο μας. 
 Στα τωρινά σχέδια έχουμε γράψει ότι με την Περιφέρεια. Η Περιφέρεια στο τελευταίο ΤΕΣΟΠΠ, στο 
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τελευταίο ΣΟΠΠ μάλλον που έκανε, είπε ότι σε περίπτωση τέτοιων φαινομένων έχει τρία σημεία 
εργοληπτικών, που θα είναι τα εργοληπτικά μηχανήματα. Το ένα ανέφερε ότι θα είναι στο δαχτυλίδι 
στην Κηφισίας, το άλλο θα είναι στην Κατεχάκη και το άλλο θα είναι στην παραλιακή. Δεν θα 
αφήσουν το Δήμο, τους άλλους Δήμους και θα έρθουν σε μας, αλλά θα συντρέξουν. Θα μας 
συντρέξουν. Και στα πολύ ισχυρά φαινόμενα δεν έχει ο Δήμος καμία δουλειά. Την δουλειά την έχει η 
Πυροσβεστική Υπηρεσία και η Ελληνική Αστυνομία και το γράφουμε μέσα και φαίνεται και από το 
νόμο ότι ο υπεύθυνος των μεγάλων και καταστροφικών φαινομένων είναι ο Προϊστάμενος της 
Πυροσβεστικής Υπηρεσίας που ανήκει ο κάθε Δήμος.  
 Λοιπόν, θα προσπαθήσουμε, θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε και με τους δημότες 
βγάζοντας κάποιο φυλλάδιο και οι δημότες που είναι στις παρυφές του βουνού να ξέρουν πώς θα 
προφυλαχθούν για τα διάφορα καιρικά φαινόμενα και τα διάφορα καιρικά φαινόμενα που θα γίνουν. 
Θα προσπαθήσουμε να ενημερώσουμε τον κόσμο.  
 Να σημειώσω εδώ ότι στο site του Δήμου και στην Πολιτική Προστασία υπάρχουν 
αναρτημένοι οι χάρτες με τις οδούς διαφυγής, με τα σημεία συγκέντρωσης κ.λπ.. Νομίζω σε ένα 
μικρό, με το να ανοίξουμε το σάιτ του Δήμου θα δώσουμε αρκετές απαντήσεις σε τέτοια ερωτήματα.  
 Για τα σχολεία που ειπώθηκε, πού θα πάνε τα σχολεία, τι θα κάνουν, το κάθε σχολείο έχει το 
δικό του σχέδιο διαφυγής για σεισμό, για χώρο συγκέντρωσης κ.λπ..  
 Αυτά ήθελα να πω, δεν ξέρω αν έχω ξεχάσει κάτι. Τα σχέδια που πήραμε, τα γενικά σχέδια 
που πήραμε από την Πολιτική Προστασία, νομίζω ότι, και συμφωνώ με κάποιον συνάδελφο που είπε 
ότι έπρεπε να είναι και για τον εκάστοτε Δήμο. Κάθε Δήμος έχει τη δική του γεωμορφολογία, τη δική 
του, τα δικά του στοιχεία και πρέπει εκεί να προσαρμόσουμε τα γενικά σχέδια της Γενικής 
Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε ο κάθε Δήμος να έχει τα δικά του στοιχεία για να 
μπορεί να ανταποκρίνεται όπως πρέπει σ' αυτές τις δύσκολες καταστάσεις. Ο Υμηττός, η περιφερειακή 
του Υμηττού, η Κατεχάκη κ.λπ., δεν ανήκουν στο Δήμο. Ανήκουν στην Περιφέρεια αυτά. Το εάν θα 
κλείσει η περιφερειακή του Υμηττού, αν θα κλείσει η Αττική Οδός κ.λπ., είναι θέματα της Περιφέρειας, 
δεν αναφέρονται στους Δήμους κ.λπ. Ομως, έχουμε καταγράψει τα στοιχεία και τις απορίες σας και 
θα προσπαθήσουμε εν ευθέτω χρόνω κάποια από τα προβλήματα που... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου! Ευχαριστώ, κ. Πετράκη.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εδώ είμαι εδώ, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, κλείστε το μικρόφωνο σας. Ακούγονται οι συνομιλίες σας και οι ήχοι.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Α, συγγνώμη.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Πάντως, θέλω να σας ευχαριστήσω για τη συμβολή σας. Θέλω να τα ψηφίσετε τα 
σχέδια, είναι τα σχέδια που είναι άμεσα εφαρμόσιμα και υλοποιήσιμα, να χτυπήσω ξύλο, αν γίνει 
κάποιο καιρικό φαινόμενο. Σίγουρα μπορεί να θέλουν και βελτιώσεις. Αλλά διαβάζοντας σας λέω και 
στους άλλους Δήμους τι έχουν κάνει και οι υπόλοιποι Δήμοι, δεν έχουν κάνει κάτι τις παραπάνω από 
το δικό μας. Θα σας παρακαλούσα να ανατρέξετε σε κάποιο Δήμο με τα δικά μας χαρακτηριστικά να 
δούμε τι παραπάνω έχει κάνει ένας Δήμος με τα δικά μας χαρακτηριστικά. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεισφορά σας στη συζήτηση και ευελπιστώ να μην 
χρειαστούμε ποτέ να αντιμετωπίσουμε τέτοια φαινόμενα. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη, για την παρουσίαση. 
 Δευτερολογία θέλετε κ. Ζήκα; Ωραία. Πριν τον κ. Ζήκα θέλει κάποιος άλλος; Οχι. κ. Ζήκα, 
έχετε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, να πω καταρχήν ότι η Περιφέρεια παραδείγματος χάρη, εδώ και χρόνια έχει μηχανήματα 
τα οποία σαπίζουν, γιατί δεν έχει το προσωπικό να τα λειτουργήσει. Και αναγκάζεται κάθε φορά που 
έχουμε θέματα έντονων καιρικών φαινομένων, να απευθύνεται σε ιδιώτες για να αντιμετωπίσει την 
κατάσταση. Αυτό είναι ένα απαράδεκτο ζήτημα.  
 Επειδή εγώ αναγνωρίζω, έχοντας και κάποια εμπειρία χρόνων, το ότι από την πλευρά του 
Δήμου καταβάλλεται σοβαρή προσπάθεια απ' όλο το προσωπικό και από την εθελοντική ομάδα για να 
υπάρχει μία ετοιμότητα και μία ανταπόκριση καλή. Μέχρι στιγμής έχει αποδειχθεί το ότι η 
ανταπόκριση ήταν ικανοποιητική. Αυτό όμως δεν πρέπει να μας εφησυχάζει. Μόνο και μόνο το 
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γεγονός το ότι ο χρόνος που δόθηκε στους Δήμους για να συντάξουν τα σχέδια ήταν ένας μήνας, το 
θεωρώ παντελώς παράλογο και απαράδεκτο από την πλευρά του Υπουργείου. Σε τόσο σοβαρά 
ζητήματα το να δίνεται τόσο μικρό χρονικό περιθώριο, το μόνο που φανερώνει είναι ότι απλώς τυπικά 
να καλυφθούν το ότι υπάρχουν τα σχέδια και χωρίς να υπάρχει ο απαραίτητος χρόνος και οι μελέτες 
για να έχουμε αυτά που εξήγησα νωρίτερα.  
 Θεωρώ λοιπόν το ότι θα πρέπει να - θα συμφωνήσω με την πρόταση της κας Χαμηλοθώρη ότι 
να αποσυρθούν σε πρώτη φάση αυτά τα σχέδια για να έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε. Να τα 
συζητήσουμε διεξοδικά, να δούμε πού μπορεί να υπάρξουν βελτιώσεις, ενισχύσεις ή τα κενά και δεν 
χάλασε ο κόσμος το να τα καταθέσουμε και μετά από ένα μήνα ακόμα. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για πολύ 
σοβαρά ζητήματα, πάρα πολύ σοβαρά ζητήματα, τα οποία θα κρίνουν ζωές και άρα δεν πρέπει να τα 
περάσουμε με διαδικασίες fast track.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Ζήκα. Ψηφοφορία. 
 Ποιοι ψηφίζουν κατά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά Σιώτου, Χαμηλοθώρη και στα τρία.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κατά Ρεκλείτης, Ρεμούνδος στο 4. Και λευκό στο 3,5.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό στο 3, 5 και κατά στο 4 ο κ. Ρεκλείτης με τον κ. Ρεμούνδο. Η κα Σιώτου και η κα 
Χαμηλοθώρη και στα τρία. 
ΖΗΚΑΣ: Λευκό από εμένα και στα τρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό από τον κ. Ζήκα και στα τρία.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Λευκό και στα τρία από εμένα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λευκό και από τον κ. Τούτουζα.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κι εγώ, Ανυφαντής, και στα τρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και από τον κ. Ανυφαντή λευκό.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Αυγερινός, το ίδιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγερινός λευκό. Οι υπόλοιποι υπέρ όλοι; Και οι υπόλοιποι όλοι υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως για το θέμα 3 έχουμε κατά η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη και λευκό ο κ. 
Τουτούζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός, ο κ. Ρεκλέιτης, ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Ζήκας.  
 Οπότε, τα σχέδια αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών είναι στο θέμα 3, 4 και 5, πέρασαν κατά 
πλειοψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
‘Εγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από εκδήλωση σεισμών, με την κωδική ονομασία "ΕΓΚΕΛΑΔΟΣ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο θέμα 3 και συγκεκριμένα 
έχουμε για το θέμα 4 κατά η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Ρεκλέιτης και ο κ. Ρεμούνδος και 
λευκό ο κ. Τουτούζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός και ο κ. Ζήκας.  
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
Εγκριση του Σχεδίου Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών και άμεση/βραχεία διαχείριση 
των συνεπειών από εκδήλωση πλημμυρικών φαινομένων του Δήμου Παπάγου-Χολάργου, 
Γενικό Σχέδιο Πολιτικής Προστασίας, με την κωδική ονομασία "ΔΑΡΔΑΝΟΣ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατά πλειοψηφία σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν στο θέμα 3 και συγκεκριμένα 
έχουμε για το θέμα 5 κατά η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη και λευκό ο κ. Τουτούζας, ο κ. 
Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός, ο κ. Ρεκλέιτης, ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Ζήκας. 
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός ανώτατου ορίου εξόδων κηδείας αιρετών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα πολύ τυπικό θέμα, το έχουμε κάθε χρονιά. Θα χρειαστείτε κάποιες ερωτήσεις; 
Τοποθετήσεις; Η κα Νικάκη αρμόδια Αντιδήμαρχος. 
 Να προβώ σε ψηφοφορία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, με ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, σας ακούω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σιώτου και Χαμηλοθώρη απέχουμε από το θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχουν από το θέμα η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη.  
 Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Ομόφωνα.  
 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Παραχώρηση σχολικών χώρων με σκοπό την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου 
Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών (Κ.Δ.Α.Π.). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το συγκεκριμένο θέμα θα το εισηγηθεί ο κ. Τράκας και έχει ζητηθεί και να γίνει 
κάποια παρέμβαση από δημότες; Ωραία. Παρακαλώ, την κα Τζιαβάρα να δώσει την απαραίτητη 
πρόσβαση.  
 Ναι, κ. Τράκα. Δώστε μου μισό λεπτό για να υπάρξει πρόσβαση και στους εκπροσώπους των 
Ενώσεων, για να μην τα πείτε δυο φορές, καταλάβατε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, ναι. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμένουμε την κα Ξανθάκη να συνδεθεί. Ο κ. Προφίλης είναι εντός, μπορεί να 
επικοινωνήσει κάποιος με την κα Ξανθάκη τηλεφωνικά; Ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να ξεκινήσουμε. Νομίζω αυτό το θέμα δεν έχει τόσο πολύ θέμα. Ας 
ξεκινήσει ο εισηγητής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μπορούμε να ξεκινήσουμε, η κα Ξανθάκη συνδέεται. κ. Τράκα, έχετε το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης είναι κάτι καινούριο 
που θα δημιουργηθεί στο Δήμο μας. Θα τρέξει μέσω του ΔΟΚΜΕΠΑ, ο οποίος έχει κάνει και τις 
ενέργειες και η Πρόεδρός του, η κα Χρύσα Παρίση. 
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 Αποσκοπεί κυρίως να βοηθήσει τις οικονομικά ασθενέστερες οικογένειες και πιστεύω ότι θα 
δώσει πάρα πολλές λύσεις στους γονείς και στους μαθητές.  
 Ετσι, λοιπόν, προτείνουμε την έγκριση για την παραχώρηση χώρων και αιθουσών στις 
εγκαταστάσεις των σχολικών κτιρίων που στεγάζονται το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού επί της οδού 
Περικλέους στην Κοινότητα Χολαργού και του 2ου-3ου Δημοτικών Σχολείων Παπάγου επί της οδού 
Μακεδονίας, στην Κοινότητα Παπάγου, για την ίδρυση και λειτουργία Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης, ώστε να γίνει δυνατή η έκδοση αδείας και λειτουργίας του ως εξής: 
 Από το 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού να παραχωρηθούν τέσσερις αίθουσες στο ισόγειο του 
κτιριακού συγκροτήματος στο πέτρινο κτίριο. Η μία εξ αυτών διαθέτει νιπτήρα και ολες είναι 
επιφανείας μεγαλύτερης των 40 τ.μ., οι τουαλέτες των μαθητών και μαθητριών, ο προθάλαμος του 
γραφείου του συλλόγου διδασκόντων ως γραφείο εκπαιδευτικών, ο αποθηκευτικός χώρος δίπλα στο 
λεβητοστάσιο.  
 Από το 2ο-3ο Δημοτικό Σχολείο Παπάγου να παραχωρηθούν η αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, 
η οποία είναι πάνω από 100 τ.μ. και μπορεί να χωριστεί σε δύο μέρη με ένα προσωρινό 
μεταφερόμενο διαχωριστικό, ώστε η αίθουσα να είναι έτοιμη για μαθητική χρήση την επόμενη ημέρα. 
Στο χώρο αυτό βρίσκεται και μία κουζίνα με νιπτήρα γιατί δυστυχώς δεν υπάρχει αίθουσα άλλη με 
νιπτήρες. Αίθουσα 28 τ.μ. δίπλα στα γραφεία του συλλόγου διδασκόντων, ισόγεια αίθουσα 34 τ.μ. 
που είναι το ISOBOX στο β' προαύλιο, οι προαύλιοι χώροι, δύο WC για τους μαθητές, προθάλαμος 
του γραφείου του συλλόγου διδασκόντων για τους εκπαιδευτικούς, αποθηκευτικός χώρος δίπλα στο 
λεβητοστάσιο. 
 Τα ΚΔΑΠ θα λειτουργούν εκτός σχολικού ωραρίου και φιλοξενούν παιδιά από την ηλικία 
εγγραφής τους στην υποχρεωτική εκπαίδευση 5 ετών έως 12 ετών και οι προϋποθέσεις για τον φορέα 
που θα αναλάβει είναι να αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού, ύδρευσης, για το χρονικό 
διάστημα που θα γίνεται η χρήση. Δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των σχολείων. Θα 
αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές και ζημιές που θα προξενηθούν.  
 Η λειτουργία των ΚΔΑΠ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της δράσης Εναρμόνιση της 
οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής του ΕΣΠΑ 2014-2020 μέσω voucher και μέσω του Νομικού 
Προσώπου ΔΟΚΜΕΠΑ, επομένως δεν θα υπάρξει οικονομική επιβάρυνση απο μέρους των μαθητών 
που θα συμμετέχουν. Θα τηρούνται οι όροι της αστυνομικής διάταξης του αρχηγού της Ελληνικής 
Αστυνομίας Μέτρα για την τήρηση κοινής ησυχίας. Να κοινοποιηθεί στις Διευθύνσεις των Σχολείων και 
στη Σχολική Επιτροπή το ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου καθώς και ο τρόπος επικοινωνίας για 
οτιδήποτε συμβεί στη διάρκεια της χρήσης των χώρων. Οι υπεύθυνοι των προγραμμάτων να έχουν 
την πλήρη ευθύνη για τη σωματική ακεραιότητα των συμμετεχόντων και για την εγγύηση των 
συνθηκών που είναι αναγκαίες και ικανές για τη διδασκαλία των ανωτέρω δραστηριοτήτων.  
 Οταν θα υπάρχει εκδήλωση, προετοιμασία, γιορτή του σχολείου δεν θα μπορούν να 
διατίθενται οι συγκεκριμένοι χώροι.  
 Λόγω των μέτρων πρόληψης για τον Covid-19 οι χώροι θα παραχωρηθούν εφόσον οι 
υγειονομικές οδηγίες το επιτρέψουν. 
 Αυτά, Πρόεδρε. Πιστεύω ότι είναι κάτι πολύ χρήσιμο, είναι κάτι που λείπει από το Δήμο μας, 
νομίζω οτι θα δώσει πολλές λύσεις και προτείνω να ψηφιστεί και αν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις με 
χαρά να τις απαντήσω. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Ερωτήσεις; Ο κ. Τούτουζας. Βασικά να πω κάτι; Μήπως να 
ακούσουμε πρώτα τους εκπροσώπους και να πάμε μετά στις ερωτήσεις, όπως το κάνουμε τις 
περισσότερες φορές; Διότι κάποιες από τις ερωτήσεις μπορεί να καλυφθούν απο την τοποθέτηση της 
Ενωσης Γονέων. Νομίζω, ναι, να το προχωρήσουμε έτσι.  
 κα Ξανθάκη, έχετε το λόγο. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Καλησπέρα κι από μας. Ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Καλησπέρα και καλή χρονιά. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Καλή χρονιά σε όλους σας.  
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 Το συγκεκριμένο θέμα, σύμφωνα και με την τοποθέτηση της εκπροσώπου μας και μες στη 
Σχολική Επιτροπή, αλλά και της άλλης εκπροσώπου μας στη ΔΕΠ, εμείς σαν Ενωση Γονέων δεν 
έχουμε κάποια αντίρρηση με τη λειτουργία των ΚΔΑΠ. Ισα ίσα, θεωρούμε ότι είναι κοινωνική ανάγκη 
και θα εξυπηρετήσει πάρα πολλές οικογένειες.  
 Η μόνη ένσταση η οποία διατυπώθηκε ήταν ως προς το χρόνο συζήτησης, διότι διατηρούμε 
επιφυλάξεις σχετικά με το χρόνο λειτουργίας τους και εάν, τέλος πάντων, θ' αρχίσουν κάποια στιγμή 
να λειτουργούν εν μέσω πανδημίας. Η γενικότερη θέση της Ενωσης είναι ότι όσο διαρκεί η πανδημία 
και ανεξαρτήτως των πρωτοκόλλων που κατά καιρούς εμφανίζονται για την αντιμετώπισή τους, 
θεωρούμε ότι οι σχολικοί χώροι οι κλειστοί δεν μπορούν να παραδίδονται στον οποιονδήποτε τρίτο. 
Ηταν η μόνη μας ένσταση. Πέραν τούτου δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Ξανθάκη. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Τούτουζας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι εάν επιτρέπετε, να δώσω μία απάντηση στην κα 
Ξανθάκη γι' αυτό που είπε. 
 Ενδεχομένως να μην το έχει καταλάβει, δεν συζητάμε για λειτουργία των ΚΔΑΠ τώρα. Πώς θα 
τα λειτουργήσουμε; Με τι προσωπικό; Με ποιους δικαιούχους; Αν δεν το έχει καταλάβει η κα 
Ξανθάκη, φυσικά μιλάμε για την επόμενη σχολική χρονιά. Εκτός εάν προϋποθέτετε ότι θα υπάρχει ο 
Covid και τη σχολική περίοδο '21-'22, οπότε καήκαμε, έτσι;  
........: Συγγνώμη, μπορώ να έχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, θέλω δύο ερωτήσεις. Θέλω να ξέρω το πρόγραμμα αυτό τι ώρες θα λειτουργεί. 
Λεει εκτός σχολικού ωραρίου, οπότε φαντάζομαι θα είναι μετά το απόγευμα. Θέλω να ξέρω τι ώρες 
θα είναι αυτό και η δεύτερη ερώτησή μου είναι εάν υπάρχουν άλλοι χώροι, ούτως ώστε να στείλουμε 
εκεί να γίνουν τα ΚΔΑΠ. Αυτά τα δύο θέλω.  
ΠΑΡΙΣΗ: Μπορώ να απαντήσω;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, ναι. Η κα Παρίση, η οποία και θα τρέξει και το πρόγραμμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Παρίση. Η κα Παρίση τώρα, είχε ζητήσει πριν το λόγο. Τώρα θα 
απαντήσει ή θα τοποθετηθεί;  
ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ θα απαντήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και μετά τις τοποθετήσεις, στις τοποθετήσεις θα σας δώσω το λόγο και για 
τοποθέτηση.  
ΠΑΡΙΣΗ: Οκέι, ευχαριστώ πολύ. Αν και νομίζω ότι... Ωραία, λοιπόν, να απαντήσω. 
 Πρώτα απ' όλα θέλω να απαντήσω στην κα Ξανθάκη ότι το ερώτημα αυτό είχε τεθεί από την 
εκπρόσωπο της Ενωσης Γονέων και στη συνεδρίαση η οποία έγινε στη Σχολική Επιτροπή και στην 
οποία συμμετείχα και απάντησα ότι εμείς αυτή τη στιγμή θέλουμε την έγκριση για να κάνουμε τη 
διαδικασία αδειοδότησης. Από 'κει και πέρα, σαφώς και δεν υπάρχει περίπτωση να λειτουργήσουν 
τώρα τα ΚΔΑΠ. Αυτό λέχθηκε πάρα πολλές φορές. 
 Τώρα, όσον αφορά αυτό που ρώτησε ο κ. Τούτουζας, δεν υπάρχει άλλος χώρος στην πόλη 
μας, δυστυχώς, που να πληροί τις προϋποθέσεις. Αυτή τη στιγμή τα σχολεία είναι οι πιο πρόσφοροι 
χώροι. Και το ωράριο των ΚΔΑΠ γίνεται αμέσως μετά από το ολοήμερο, δηλαδή μπορεί να ξεκινήσουν 
στις 5 και να τελειώσουν στις 8 ή στις 8.30, αναλόγως των δραστηριοτήτων.  
 Αν θέλετε κάτι άλλο, στη διάθεσή σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής: καταλαβαίνω τη λογική ότι εμπλέκονται τα σχολεία. Τα ΚΔΑΠ 
συνήθως χρειάζονται, στο βαθμό που ξέρω, έναν εξοπλισμό, μια σειρά από επενδύσεις, κάποιες 
μόνιμες ή έστω ημιμόνιμες εγκαταστάσεις. Γιατί, λέμε ότι δεν υπάρχουν άλλοι χώροι. Γιατί 
αποκλείουμε άλλους χώρους που έχουν φτιαχτεί πολλαπλής χρήσης; Λέω για παράδειγμα όπως είναι ο 
χώρος που βρίσκονται τα ΚΑΠΗ. Να διευκρινίσω, δεν είμαι αρνητικός στα σχολεία αυτή τη στιγμή. 
Απλά, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι οι μοναδικοί χώροι και, δεύτερον, πώς σκοπεύετε να 
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αντιμετωπίσετε στις αίθουσες τις οποίες χρησιμοποιείτε, το γεγονός ότι θα έχουν μια σειρά από 
αναγκαία υλικά τα οποία δεν ξέρω αν θα τα έχουν τα σχολεία ή όχι.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΑΡΙΣΗ: Μπορώ να απαντήσω, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Τα υλικά τα οποία χρειάζονται τα ΚΔΑΠ, θα τα προμηθεύονται τα ΚΔΑΠ. Δεν πρόκειται 
δηλαδή να επιβαρύνουμε τα σχολεία ή να χρησιμοποιήσουμε κάποια υλικά από τα σχολεία.  
 Τώρα, όσον αφορά το χώρο του ΚΑΠΗ, σαφώς και δεν προσφέρεται. Το είχαμε σκεφτεί στην 
αρχή αλλά δυστυχώς δεν προσφέρεται. Ετσι όπως είναι το κτίριο φτιαγμένο, δυστυχώς, δεν 
προσφέρεται ο χώρος του ΚΑΠΗ. Τα σχολεία τα οποία αναφέρονται και στον οδηγό ίδρυσης των 
ΚΔΑΠ είναι οι πιο πρόσφοροι χώροι αυτή τη στιγμή.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ρωτάω αυτό, κα Παρίση. Για ποιο λόγο; Για να το καταλάβουμε. Προφανώς έτσι θα είναι 
γιατί το έχετε ψάξει, αλλά θέλετε να μας πείτε λίγο γιατί όχι το ένα και όχι το άλλο; Δηλαδή τι 
χρειάζεται που δεν έχει το ΚΑΠΗ και έχουν τα σχολεία.  
ΠΑΡΙΣΗ: Κοιτάξτε να δείτε, όπως θα δείτε και στην εισήγηση την οποία σας έχουμε φέρει, οι χώροι 
τους οποίους ζητάει είναι συγκεκριμένοι. Δηλαδή, ζητάει παραδείγματος χάριν για 15 παιδιά 30 
τετραγωνικά και 40 τετραγωνικά για αίθουσα καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων κ.λπ.. Το ΚΑΠΗ, το 
κτίριο του ΚΑΠΗ ήταν το πρώτο που σκέφτηκα εγώ, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή όταν ο 
Δήμαρχος μου είπε, γιατί εγώ πήρα εντολή από τον Δήμαρχο να δημιουργήσω μέσα στο ΔΟΚΜΕΠΑ 
ΚΔΑΠ. Οταν λοιπόν, το πρώτο που σκέφτηκα ήταν ο χώρος μέσα στο ΚΑΠΗ. Δυστυχώς, όμως, δεν 
προσφέρεται διότι δεν είναι χωρισμένος έτσι όπως χρειάζεται, ούτως ώστε να μπορούν να μπουν 15 
παιδιά σε μία αίθουσα 30 τ.μ., να κάνουν τις δραστηριότητες που θα κάνουν και ίσως εάν χρειαστεί 
και είναι περισσότερα τα παιδιά, να χρησιμοποιηθεί ακόμα μία αίθουσα. Θέλουν να έχει δύο νιπτήρες 
μέσα. Θέλουν να υπάρχουν τραπέζια, θρανία κ.λπ.. Δυστυχώς, δεν υπάρχει αυτός ο χώρος στο ΚΑΠΗ. 
Ειδάλλως, τον ΔΟΚΜΕΠΑ θα τον βόλευε πάρα πολύ.  
 Μετά, η επόμενη σκέψη μου ήταν κάποιος παιδικός σταθμός. Και αυτό όμως απαγορεύεται. 
Απαγορεύονται δια ροπάλου στους παιδικούς σταθμούς οι απογευματινές δραστηριότητες, που θα 
μπορούσε να βοηθήσει αυτό και θα μπορούσε να ελαφρύνει και τη χρήση των σχολείων λιγάκι. 
Δυστυχώς, όμως, ούτε αυτό γίνεται. Αρα, καταλήξαμε στα σχολεία. Μακάρι να βρεθεί κάποιος άλλος 
χώρος μεγαλύτερος και να είναι κάτι μόνιμο και να μην χρειάζεται να μαζεύουμε και να φτιάχνουμε 
και να ξαναπλώνουμε πάλι. Δεν ξέρω αν σας κάλυψα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Πρόεδρε, συγγνώμη. Εχετε ανοίξει κατάλογο; Γιατί έχω ζητήσει το λόγο μετά από τους 
επικεφαλής, όταν έρθει η σειρά μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε σηκώσει χέρι. Το λόγο δεν τον έχετε ζητήσει. Αμα σηκώσετε χέρι θα σας 
γράψω έτσι κι αλλιώς τώρα που μου το είπατε. Αλλά δεν τον έχετε ζητήσει.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, ναι, εντάξει. Το είπα προφορικά αλλά δεν ακούστηκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το είπατε, επειδή βλέπω εγώ και σημειώνω. Θα σας βάλω. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Εντάξει, ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Ο κ. Ρεκλείτης έχει το λόγο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Μια ερώτηση μόνο έχω όσον αφορά τα ΚΔΑΠ. Μάλλον δύο ερωτήσεις. Σκέφτεστε, κα 
Παρίση και κ. Τράκα, κάποια στιγμή να βρείτε έναν τέτοιο κατάλληλο χώρο για τη μόνιμη στέγαση 
των ΚΔΑΠ; Και πού προσανατολίζεστε να τον βρείτε, γιατί μας είπατε τι απορρίψατε. 
 Η δεύτερή μου ερώτηση είναι, ναι μεν το ζήτημα της συμμετοχής χρηματοδοτείται από το 
ΕΣΠΑ και λέτε ότι η συμμετοχή θα γίνεται με voucher. Σκέφτεστε να ενισχύσετε το πρόγραμμα με 
χρήματα του Δήμου ώστε να μπορούν να συμμετέχουν και οικογένειες που ίσως να μην είναι 
δικαιούχοι του voucher;  
ΠΑΡΙΣΗ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Παρίση. 
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ΠΑΡΙΣΗΣ: Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Οσον αφορά τους χώρους που σκεφτόμαστε να βρούμε, αυτή 
τη στιγμή δεν υπάρχει κάποια άλλη σκέψη. Αυτή τη στιγμή προτεραιότητα έχει να μπορέσουμε να 
προχωρήσουμε τις διαδικασίες, ώστε όταν θα ανοίξουν πλέον τα πράγματα και θα επανέλθει η 
κανονικότητα, να λειτουργήσουν και τα ΚΔΑΠ.  
 Τώρα, όσον αφορά το θέμα του ΕΣΠΑ, η εμπειρία μας από τους παιδικούς σταθμούς μας λέει 
ότι συνήθως τα παιδιά τα οποία είναι σε οικονομικά δυσχερείς οικογένειες, οικογένειες που έχουν 
οικονομικά προβλήματα και χαμηλό εκκαθαριστικό παίρνουν όλα voucher. Μπαίνουν δηλαδή μέσα στο 
ΕΣΠΑ. Δεν νομίζω ότι θα τεθεί  τέτοιο θέμα. Βεβαίως, εάν τεθεί, εάν υπάρξει τέτοιο πρόβλημα, εδώ 
είμαστε να το δούμε. Και οι παιδικοί σταθμοί με την ίδια λογική δουλεύουν. Αλλωστε, τα παιδιά τα 
οποία είναι σε πολύ χαμηλά εισοδήματα δεν πληρώνουν. Ιδια λογική είναι και με τα voucher και με τα 
ΚΔΑΠ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ανυφαντής έχει το λόγο.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα κι εγώ να κάνω δύο ερωτήσεις. Η πρώτη 
ερώτησή μου είναι, και θα ήθελα μία πολύ εμπεριστατωμένη απάντηση, είπατε κα Παρίση ότι στις 
8.30 η ώρα μπορεί να τελειώνουν τα  ΚΔΑΠ. Πώς θα καθαρίζονται; Τι ώρα; Από ποιους 
καθαριστές; Και με ποιον τρόπο; Δηλαδή θα έρχεται κάποιος 9 η ώρα και θα καθαρίζει μέχρι τις 10; 
Θα είναι οι καθαριστές του Δήμου; Θα είναι καθαριστές που θα έχει ο ΔΟΚΜΕΠΑ; Αυτή είναι η πρώτη 
μου ερώτηση.  
 Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής: γιατί δεν είναι πολύ καλός ο χώρος στο ΠΟΚΕΠΑ
 στον Παπάγο; 'Η γιατί δεν είναι καλός ο χώρος στο Δημαρχείο, στην αίθουσα Μελίνα 
Μερκούρη που έχει και τουαλέτες και μπορεί να διαμορφωθεί άμεσα ο χώρος και είναι ένας χώρος ο 
οποίος ειδικά στο ΠΟΚΕΠΑ νομίζω δεν χρησιμοποιείται συχνά και γιατί να μην δημιουργηθεί εκεί μια 
μόνιμη κατασκευή από τις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου; Δεν νομίζω ότι είναι κάτι ούτε τόσο 
χρονοβόρο ούτε κοστοβόρο.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ θα σας απαντήσω όσον αφορά το θέμα του καθαρισμού. Οπως θα δείτε μέσα και στον 
οδηγό ίδρυσης των ΚΔΑΠ, αν το ψάξετε και το δείτε, θα γίνει μια σειρά απο προσλήψεις. Αρα, λοιπόν, 
εμείς θα έχουμε προσωπικό καθαριότητος και βοηθητικό προσωπικό, το οποίο θα καθαρίζει τον χώρο 
όταν κλείνουν τα σχολεία.  
 Τώρα, όσον αφορά το ΠΟΚΕΠΑ, το ΠΟΚΕΠΑ νομίζω είναι στην αρμοδιότητα του ΔΟΠΑΠ και 
εκεί πέρα γίνονται κάποιες δραστηριότητες. Και η αίθουσα Μελίνα Μερκούρη του Δήμου βέβαια, είναι 
μια αίθουσα εκδηλώσεων η οποία δεν επαρκεί ως τετραγωνικά νομίζω για να γίνει ένα ΚΔΑΠ που 
μπορεί να χρειάζονται και δύο και τρεις αίθουσες.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ δεν ρώτησα για το κλείσιμο των σχολείων, συγγνώμη. Ρώτησα όταν τελειώνουν 
τα ΚΔΑΠ ποιος τα καθαρίζει και τι ώρες θα γίνεται ο καθαρισμός.  
ΠΑΡΙΣΗ: Το προσωπικό  - ναι, όταν θα φεύγουν τα παιδιά. Το προσωπικό λοιπόν του ΚΔΑΠ θα μένει 
και θα καθαρίζει την αίθουσα, το σχολείο. Τους χώρους που χρησιμοποίησαν. Αλλωστε, αυτό είναι 
μέσα στο πλαίσιο του προσωπικού το οποίο θα προσλάβουν τα ΚΔΑΠ. Προσλαμβάνουν εκτός από 
εκπαιδευτές και βοηθητικό προσωπικό και προσωπικό καθαριότητος.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Και συγγνώμη, το ΠΟΚΕΠΑ είναι, την αίθουσα την έχει δει κάποιος; Τηρεί τις 
προϋποθέσεις;  
ΠΑΡΙΣΗ: Κοιτάξτε να δείτε, το ΠΟΚΕΠΑ απ' ό,τι ξέρω το χρησιμοποιεί ο ΔΟΠΑΠ. Γίνονται κάποιες 
δραστηριότητες του ΔΟΠΑΠ εκεί πέρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντησε η κα Παρίση, είπε ότι είναι του ΔΟΠΑΠ.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Καλά, Δήμος είναι και ο ΔΟΠΑΠ, κ. Κουκή. Δεν είναι...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντησε, δεν μπορεί να σας πει κάτι άλλο. Θα σας πει όμως ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, το 
λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Ειλικρινά, μου κάνει έτσι πολύ περίεργη εντύπωση και η ερώτηση του κ. Κανάκη 
και του κ. Ανυφαντή. Δεν γνωρίζουν ότι το ΚΑΠΗ λειτουργεί και απογεύματα και έχει άτομα μέσα από 
το ΚΑΠΗ τα οποία βρίσκονται; Δεν γνωρίζουν ότι το ΠΟΚΕΠΑ λειτουργεί σχεδόν, να μας το πει ο κ. 
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Αυγουρόπουλος, κάθε απόγευμα σχεδόν έχει μέσα δραστηριότητες; Εκτός απ' όλα αυτά που είπε η κα 
Παρίση, που πολύ ορθά τα είπε ότι δεν είναι οι καλύτεροι χώροι αυτοί. Δηλαδή θα πάμε να 
καταστρέψουμε έναν εκθεσιακό χώρο που έχουμε για να τον κάνουμε ΚΔΑΠ ενώ έχουμε αίθουσες 
σχολείων οι οποίες είναι, δεν τις εκμεταλλευόμαστε; Κλειστά είναι τα σχολεία το απόγευμα. Φυσικά θα 
υπάρχει άψογη καθαριότητα, δεν το συζητάμε. Εννοείται. Κι έτσι κι αλλιώς ποιοι θα πηγαίνουν εκεί; 
Τα δικά μας τα παιδιά δεν θα πηγαίνουν; Τα παιδιά των σχολείων μας εδώ δεν θα πηγαίνουν; Ποιοι θα 
έρχονται; Θα έρχονται τα ΚΔΑΠ από άλλες περιοχές για να μένουν; Τα δικά μας τα παιδιά που 
πηγαίνουν το πρωί στο σχολείο θα πηγαίνουν και το απόγευμα. Δηλαδή, αντί να εκμεταλλευθούμε 
τόσες αίθουσες, δηλαδή εγώ περίμενα την ερώτηση γιατί δεν χρησιμοποιείτε κα Παρίση το 4ο 
Δημοτικό και χρησιμοποιείτε το 1ο; Γιατί δεν χρησιμοποιείτε το 2ο-3ο Παπάγου; 'Η το 1ο Παπάγου; 
Δηλαδή περίμενα να βάλετε τέτοιες ερωτήσεις. Οχι γιατί δεν χρησιμοποιούμε τα σχολεία, να πάμε να 
καταστρέψουμε τους χώρους που έχουμε για όλες τις άλλες εκδηλώσεις για τα προγράμματα 
ζωγραφικής, για τα χορευτικά προγράμματα, για να πηγαίνουν το απόγευμα κάποια μέλη του ΚΑΠΗ 
να πίνουν τον καφέ τους και να συζητάνε και να ανταλλάσσουν τις απόψεις.  
 Ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω τις ερωτήσεις σας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Επίσης, κάτι που δεν έχουν όλοι αυτοί οι χώροι, δεν έχουν προαύλιο που απαιτείται, έτσι; 
Και έτσι κι αλλιώς, νομίζω ότι όλοι θέλουμε ένα ανοιχτό σχολείο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. 
ΠΑΡΙΣΗ: Μπορώ να κάνω μια διευκρίνιση, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΠΑΡΙΣΗ: Εγώ θα ήθελα να διευκρινίσω εδώ πέρα για να μην γίνει παρεξήγηση, ότι όταν είπε ο κ. 
Κανάκης για το ΚΑΠΗ, εγώ σε καμία περίπτωση δεν εννοούσα το χώρο, το σαλόνι του ΚΑΠΗ κάτω, 
που πηγαίνουν οι ηλικιωμένοι και πίνουν τον καφέ τους, ούτε το εντευκτήριο. Αυτά δουλεύουν μέχρι 
τις 7 η ώρα το απόγευμα είναι ανοιχτά. Ερχεται κόσμος. Εγώ εννοούσα τη μεγάλη αίθουσα, η οποία 
υπάρχει στον 2ο όροφο, στο χώρο του κτιρίου του ΔΟΚΜΕΠΑ, της Αγαμέμνονος. Απλά για 
διευκρίνιση, προς αποφυγή παρεξηγήσεως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει το λόγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλύφθηκα πλήρως από τον Δήμαρχο και από την κα Παρίση. Στο ΠΟΚΕΠΑ τις 
απογευματινές ώρες έχουμε δραστηριότητες που δεν μας φτάνουν οι ώρες και έχουμε και αιτήματα 
τα οποία δεν μπορούμε να τα ικανοποιήσουμε, σχετικά με το ΠΟΚΕΠΑ. 
 Ευχαριστώ πολύ. Εκτός αν θέλουμε να καταργήσουμε όλες τις δραστηριότητες, ζωγραφική, 
μουσική, έχει πάρα πολλές δραστηριότητες. Αυτη τη στιγμή δεν είμαι πρόχειρος να πω αναλυτικά τι 
δραστηριότητες έχει στο ΠΟΚΕΠΑ ο ΔΟΠΑΠ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΤΡΑΚΑΣ: Θεατρική ομάδα, φωτογραφία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα πω στην τοποθέτησή μου αλλά αυτή είναι λίγο τυπική η ερώτηση. Ισχύει ακόμα 
και μέχρι σήμερα ότι οι σχολικές αίθουσες παραχωρούνται όταν είναι δωρεάν και ελεύθερη η 
συμμετοχή όλων των μαθητών; Διασφαλίζετε αυτές τις παραχωρήσεις που κάνετε και στο ΚΔΑΠ με 
τον αποκλεισμό παιδιών που δεν θα έχουν voucher;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Δεν άκουσα καλά, μπορείτε να επαναλάβετε λίγο; Γιατί δεν ακουγόταν καλά ο κ. 
Ρεμούνδος. Τι ρώτησε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η ερώτησή μου αφορά τον κ. Τράκα. Ισχύει ακόμα μέχρι σήμερα ότι οι σχολικές 
αίθουσες παραχωρούνται όταν είναι δωρεάν και ελεύθερη η συμμετοχή όλων των παιδιών; Των 
σχολείων οι αίθουσες, οι σχολικές αίθουσες. Διασφαλίζετε αυτές τις παραχωρήσεις που κάνετε και 
στον ΚΔΑΠ με τον αποκλεισμό παιδιών που δεν θα έχουν voucher;  
ΠΑΡΙΣΗ: κ. Ρεμούνδε, ξέρω ότι απευθύνεστε στον κ. Τράκα αλλά επιτρέψτε μου να σας πω ότι 
απαντήσαμε σ' αυτή την ερώτηση προηγουμένως που είχε, νομίζω ο κ. Ρεκλείτης είχε ρωτήσει και 
είπαμε ότι από την εμπειρία μας με τη λογική των vouchers τα παιδιά τα οποία είναι σε οικονομικά 
δυσχερείς οικογένειες παίρνουν όλα voucher. Αλλά και στην περίπτωση που δεν μπορέσει κάποιο 
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παιδί να πάρει voucher, ο Δήμος, ο ΔΟΚΜΕΠΑ, όπως γίνεται και με τους παιδικούς σταθμούς, έτσι θα 
γίνεται και με τα ΚΔΑΠ. Υπάρχουν κάποια παιδάκια τα οποία θα έρχονται δωρεάν, εάν δεν  
υπάρχει δυνατότητα να πάρουν voucher, που αυτό είναι σπάνιο βέβαια.  
ΤΡΑΚΑΣ: Το ίδιο νομίζω συμβαίνει και για τους οικονομικά ασθενέστερους και για τις χρήσεις των 
υπόλοιπων αιθουσών που παραχωρούνται στα σχολεία μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσαμε με το στάδιο των ερωτήσεων, θα πάμε στις τοποθετήσεις. Ο κ. 
Ανυφαντής, η κα Σιώτου, ο κ. Κανάκης, ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Είχα ζητήσει κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, κα Ρετσινιά, ερώτηση είχατε ζητήσει;  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Για να είμαι ειλικρινής όταν το ζήτησα ήθελα να κάνω κάποια ερώτηση, αλλά το ανέφερε 
ο Δήμαρχος. Δηλαδή η ερώτησή μου θα ήταν γιατί δεν επιλέγηκε άλλο σχολείο, κάποιο άλλο ή και 
άλλο σχολείο. Γιατί τα σχολεία πληρούν τα κριτήρια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλετε να κάνετε την ερώτηση ή θα κάνετε τοποθέτηση;  
ΠΑΡΙΣΗ: Να την απαντήσω;  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, εγώ ήξερα ότι οι χώροι οι υπόλοιποι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν γιατί δεν 
έχουν τις τεχνικές προδιαγραφές και σίγουρα θα πηγαίναμε σε κάποιο σχολείο.'Η είχα προβληματιστεί 
εάν μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο παιδικό σταθμό, απαντήθηκε κι αυτό. Αμα θέλει η κα 
Παρίση να μου πει κάτι και από 'κει και πέρα, θα ήθελα κάποια στιγμή να κάνω μια τοποθέτηση. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Εμείς, λοιπόν, ξεκινάμε προς το παρόν, ξεκινάμε με αυτά τα δύο ΚΔΑΠ που θα κάνουμε, 
ένα στον Παπάγο και ένα στο Χολαργό. Επελέγησαν τα σχολεία το 1ο Δημοτικό Χολαργού και το 2ο 
Δημοτικό Παπάγου, γιατί είναι σε κεντρικά σημεία της πόλης και βολεύουν όλο τον κόσμο. Τώρα, από 
'κει και πέρα, εάν δούμε ότι υπάρχει ανάγκη, ότι υπάρχει ζήτηση, σαφώς και θα πάμε και σε άλλα 
σχολεία και η λογική είναι να επεκταθεί ούτως ώστε να καλύψει σιγά σιγά όλες τις γειτονιές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάω στις τοποθετήσεις. Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας; Θέλετε, κ. Τούτουζα;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Μια ερώτηση ακόμα και μετά να μπούμε στις τοποθετήσεις. Στα σχολεία τα 
συγκεκριμένα τα δύο που λέμε για τα ΚΔΑΠ, που φαντάζομαι θα δραστηριοποιούνται και κάποιοι 
σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων ή κάποιοι αθλητικοί σύλλογοι, σ' αυτές τις περιπτώσεις τι θα γίνει; 
Θα διώξουμε, γιατί άκουσα και τον κ. Τράκα και τον Δήμαρχο, να ρωτήσουμε γιατί δεν πάμε σε άλλα 
σχολεία, σε διαφορετικά σχολικά συγκροτήματα. Η ερώτηση όμως έχει να κάνει ότι εάν σ' αυτά τα 
δύο σχολεία υπάρχουν άλλες δραστηριότητες, είτε συλλόγων γονέων και κηδεμόνων που έχουν 
προτεραιότητα, είτε αθλητικών συλλόγων που εσείς οι ίδιοι έχετε παραχωρήσει, ο κ. Τράκας, φέρνει 
απ' όσο θυμάμαι, τα έχω ακούσει και σε Δημοτικά Συμβούλια και σε Σχολικές Επιτροπές, σ' αυτές τις 
περιπτώσεις τι γίνεται; Ποιος θα έχει προτεραιότητα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, μισό λεπτό. Θα απαντήσετε εσείς στον κ. Τούτουζα ή η κα Παρίση; 
ΤΡΑΚΑΣ: Θα απαντήσω όσο αφορά τις παραχωρήσεις στους συλλόγους γονέων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, δίνω το λόγο στον κ. Τράκα και μετά και στην Παρίση αν δεν καλυφθεί ο 
κ. Τούτουζας. Παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Σίγουρα οι σύλλογοι γονέων έχουν κι αυτοί, μάλλον ισάξια και καλύτερη αντιμετώπιση στην 
παραχώρηση των χώρων. Αρα, δεν πρόκειται να διαταραχθεί κανένα πρόγραμμα από τις 
δραστηριότητες των συλλόγων γονέων και δόξα τω Θεώ, σ' αυτά τα σχολικά συγκροτήματα έχουμε 
επάρκεια αιθουσών που μπορούν να καλυφθούν και τα ΚΔΑΠ και οι σύλλογοι γονέων. Δεν πρόκειται 
να διαταραχθεί κάτι στις παραχωρήσεις που έχουμε, είτε προς τους συλλόγους γονέων είτε προς 
αθλητικούς συλλόγους. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΑΡΙΣΗ: Να συμπληρώσω εδώ πέρα, μου επιτρέπετε Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παρίση.  
ΠΑΡΙΣΗ: Λοιπόν, να συμπληρώσω εδώ ότι άλλωστε αυτό αναφέρεται και στην εισήγηση προς τη 
Σχολική Επιτροπή. Δηλαδή ότι δεν θα χρησιμοποιούνται, θα έχουν προτεραιότητα και τα σχολεία όταν 
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έχουν κάποια εκδήλωση και οι σύλλογοι γονέων. Τώρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα με κάλυψε νομίζω ο 
κ. Τράκας. Εγώ πάντα πίστευα ότι τα παιδιά μας πρέπει να βρίσκονται στο σχολείο. Εμείς σαν παιδιά 
μεγαλώσαμε στην αυλή του σχολείου παίζοντας, τώρα υπάρχουν οι δυνατότητες τα παιδιά μας να 
πηγαίνουν στο σχολείο και να απασχολούνται εκεί χωρίς κινδύνους, οπότε νομίζω ότι είναι ό,τι 
καλύτερο τα ΚΔΑΠ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προχωράμε στις τοποθετήσεις. Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, εγώ είχα όλη την καλή πρόθεση και συνεχίζω να την έχω και είμαι και σε καλή 
διάθεση για όσους δεν ξέρουν, γιατί κερδίσαμε 3-0 τον ΠΑΟΚ, έτσι για να χαλαρώσουμε λίγο. Αλλά με 
εξέπληξε λίγο αυτό που είπε ο Δήμαρχος και η παρατήρησή του ότι, καλά, δεν ξέρετε, τέτοιο, τι 
ερώτηση είναι αυτή που κάνετε.  
 Ας μου επιτρέψετε να επιλέγω εγώ τις ερωτήσεις που κάνω και να λέω ότι δεν υπάρχουν χαζές 
ερωτήσεις. Εγώ συνήθως στο Δημοτικό Συμβούλιο ρωτάω κάτι όταν δεν το ξέρω. Ούτε τον έξυπνο 
κάνω ούτε έχω υποβολιμαίες ερωτήσεις. Επίσης, η παρατήρησή του δεν θα έπρεπε να αφορά εμένα, 
θα έπρεπε να αφορά την κα Παρίση, διότι αν θυμάστε κ. Δήμαρχε, βέβαια μετά έσπευσε να το 
διευκρινίσει τι εννοεί, οκέι, στην πρώτη της τοποθέτηση είπε ότι η πρώτη μας σκέψη ήταν να 
χρησιμοποιήσουμε το ΚΑΠΗ. Γιατί το λέτε σε μένα και δεν το λέτε σε εκείνη; Για ποιο λόγο; Εγώ 
ρώτησα με το δεδομένο ότι δεν ξέρω ακριβώς ποιος είναι πάντοτε ο προγραμματισμός, έτσι; Αλλά θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθούν και άλλες αίθουσες και το έκανα πολύ αθώα.  
 Θα παρακαλούσα, λοιπόν, αυτού του είδους τα σχόλια καλό ήταν να λείπουν. Εγώ δεν κρίνω 
και δεν χαρακτηρίζω και προσπαθώ να μην προσβάλλω. Θα παρακαλούσα λοιπόν, έστω και ξέρω ότι 
δεν το κάνατε με σκοπιμότητα, να μην γίνεται το ίδιο.  
 Τώρα έρχομαι στην ουσία. Ναι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόεδρε, δεν ακούγεται καλά ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ορίστε; Παρακαλώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, συνεχίστε. κ. Κανάκη, τελειώσατε μάλλον; Τελειώσατε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, ένα λεπτό. Κατι είπε ο κ. Τράκας και δεν κατάλαβα τι είπε. Γι' αυτό σταμάτησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, ακούγεται ο κ. Κανάκης. Μήπως εσείς δεν τον ακούσατε. Ακούγεται καθαρά.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είχε διακοπές η σύνδεση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, η δική σας σύνδεση είναι λίγο αργή. Αν θέλετε σβήστε την εικόνα για να 
βοηθήσει λίγο τη ροή. Ωραία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, για να τον βοηθήσω, δεν είπα κάτι για τον κ. Τράκα.  
 Λοιπόν, για να το κλείνω όμως, γιατί η ουσία είναι πολύ πιο σημαντικό από τις μικρές -εντάξει, 
είναι και περασμένη η ώρα-, αντιπαραθέσεις. Πρέπει να έχουμε ΚΔΑΠ; Ναι, πρέπει να έχουμε ΚΔΑΠ. 
Πρέπει να βοηθήσουμε ώστε αυτό το πράγμα να εξελιχθεί; Ναι, πρέπει να το βοηθήσουμε. Πρέπει να 
γίνεται σε χώρους που έχουν τη μεγαλύτερη λειτουργικότητα; Καμία απολύτως αντίρρηση. Αν αυτό 
είναι το σχολείο, πρέπει να είναι το σχολείο.  
 Η μόνη μου παρατήρηση, που δεν είναι ένσταση, είναι πρόταση να το δείτε παρακάτω, είναι 
ότι εάν θέλουμε αυτό να το εξελίξουμε και μπορούμε να κάνουμε κι άλλα πράγματα και χρειαζόμαστε 
να φτιάξουμε κάποια στιγμή και ΚΔΑΠ-ΑμεΑ, έχει μια ιδιαίτερη αξία, δεν είναι δική μου ιδέα, είναι της 
κας Ρετσινιά, για να είμαστε ακριβείς, θα πρέπει να μπορέσουμε να βρούμε πιο μόνιμους χώρους που 
θα έχουν και υποδομές, αυτά που χρειάζονται και να μην χρειάζεται κάθε φορά να μετακινούμε, να 
κάνουμε το ένα και το άλλο.  
 Προφανώς και είμαστε υπέρ και το ψηφίζουμε αυτό το πράγμα και ξαναλέω, παρακαλώ πολύ, 
οι ερωτήσεις που υπάρχουν δεν έχουν πρόθεση να δημιουργούν εντάσεις. Ρωτάω πάντοτε για να 
μαθαίνω. Συγχωρέστε με, είμαι πολύ καινούριος βλέπετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν αποκτήσω 
την εμπειρία των άλλων πιθανόν θα είμαι κι εγώ καλύτερα πληροφορημένος. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, το λόγο εάν επιτρέπετε. κ. Πρόεδρε, έχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας έχω πει. Με ακούτε ή δεν ακούγομαι;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς, κ. Κανάκη, ενδεχομένως να μην έγιναν κατανοητά αυτά τα οποία είπαμε. 
Οταν γνωρίζω και ξέρω ότι για το ΠΟΚΕΠΑ δεν υπάρχει ούτε ένα απόγευμα που να είναι κενό σε 
φυσιολογικές καταστάσεις, όχι τώρα με τον Covid, κι όταν γνωρίζω ότι η αίθουσα του ισογείου του 
ΚΑΠΗ, γιατί όταν είπατε ΚΑΠΗ εγώ καταλαβαίνω ότι μιλάμε, έτσι όταν λέμε ΚΑΠΗ, το ΚΑΠΗ είναι στο 
ισόγειο. Στον 2ο όροφο, την αίθουσα που ανέφερε η κα Παρίση, δεν είναι μόνον του ΔΟΚΜΕΠΑ. Είναι 
και του ΔΟΠΑΠ εκεί μέσα. Γίνεται η ζωγραφική, γίνονται μαθήματα κιθάρας, γίνονται μαθήματα 
πιάνου εκεί μέσα, γίνονται φλάουτο, δεν ξέρω τι άλλο κάνει ο ΔΟΠΑΠ, μπορεί να μας τα πει ο κ. 
Αυγουρόπουλος. 
 Αρα, όταν λέτε ΚΑΠΗ εγώ φαντάζομαι ότι μιλάτε την ισόγεια αίθουσα που μπαίνουμε μέσα 
στο κτίριο, που ξέρουμε ότι το απόγευμα χρησιμοποιείται από ανθρώπους που είναι μέλη του ΚΑΠΗ. 
Γι' αυτό σας είπα ότι είναι δυνατόν να θέλουμε να διώξουμε αυτούς τους ανθρώπους για να δώσουμε 
την αίθουσα στα ΚΔΑΠ; Αυτό ακριβώς είπα και σ' αυτό αναφέρθηκα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε, κατανοητό αλλά η κα Παρίση μου απάντησε ότι αυτή ήταν η πρώτη της 
σκέψη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, η κα Παρίση μιλάει για το 2ο όροφο. Θεωρητικά το κομμάτι αυτό που λέει η 
κα Παρίση δεν είναι του ΔΟΚΜΕΠΑ για να το συζητάει πάλι από μόνη της. Εκεί είναι και ο ΔΟΠΑΠ. Και 
ο ΔΟΠΑΠ κάνει εκεί μέσα μαθήματα. Δεν είναι μόνον του ΔΟΚΜΕΠΑ.  
Το αριστερό κομμάτι είναι του ΔΟΚΜΕΠΑ που είναι τα γραφεία.  
 Αρα, εγώ σας απάντησα θεωρώντας ότι μιλάτε για το ισόγειο, γιατί είπατε ΚΑΠΗ 
επαναλαμβάνω και το ΚΑΠΗ δεν πάει στον 2ο όροφο και βεβαίως δεν νομίζω ότι θελουμε να κάνουμε 
δημιουργική απασχόληση με παιδιά τα οποία θα ανεβαίνουν σκάλες, θα μπαίνουν σε ασανσέρ, σε ένα 
χώρο του ΚΑΠΗ ο οποίος έχει υπόγεια, έχει μια προβληματική κατάσταση. Και το κυριότερο που είπε 
και ο  κ. Τράκας και η κα Παρίση ότι δεν έχει προαύλιο χώρο σοβαρό για να γίνονται δημιουργικές 
δραστηριότητες. Προς Θεού, σε καμία περίπτωση αντιπαράθεση, να πω κάτι υποτιμητικό για εσάς ή 
για τον κ. Ανυφαντή, έτσι;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεκτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ζητήσει, από τους επικεφαλής δεν θελει άλλος, έτσι; Ωραία. Το 
λόγο θα δώσω στον κ. Ανυφαντή.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Θέλω κι εγώ να διατηρήσω το δικαίωμά μου να μπορώ 
να ρωτάω ό,τι θέλω, όποτε θέλω και φυσικά όχι όποτε θέλω, στα θέματα πάντα του Δημοτικού 
Συμβουλίου και μάλλον ο κ. Δήμαρχος θα έχει ξεχάσει ότι δεν είμαστε σε συζήτηση με την Υπουργό 
Παιδείας που ζήτησε τις ερωτήσεις από πριν για να προκαταβάλλει τη συζήτηση. Θα ρωτάμε ό,τι 
θέλουμε, έχουμε ελευθερία γνώσεως και ελευθερία απόψεως.  
 Χαίρομαι που τώρα, μετά την ομιλία του κ. Κανάκη το πήρε πίσω και δεν θα το συνεχίσω. 
 Από 'κει και πέρα, οι ερωτήσεις μου έχουν να κάνουν πάντα με την πρόταση ίδρυσης ΚΔΑΠ 
της ΕΕΤΑΑ, που τόσο πολύ αρέσει στο Δήμο η ΕΕΤΑΑ, η οποία ΕΕΤΑΑ στο 5.7 θέμα της που έχει να 
κάνει με το πρόγραμμα και τις δραστηριότητες των ΚΔΑΠ είναι ξεκάθαρη. Λέει ότι τα ΚΔΑΠ είναι 
προγράμματα δημιουργικών δραστηριοτήτων και διαχωρίζονται σε προγράμματα σε ελεύθερης 
ατομικής δημιουργικής απασχόλησης που αυτά περιλαμβάνονται ακριβώς σ' αυτά που λέτε ότι δεν 
μπορούν να γίνουν. Η ζωγραφική, οι κατασκευές, η υφαντική, το διάβασμα εξωσχολικών βιβλίων. 
Δύνανται πολλές φορές να σχηματίζουν αυθόρμητα μικρές ομάδες γύρω από ένα παιχνίδι. Παιχνίδια 
θεατρικά, παιχνίδια ρόλων, παιχνίδια επιτραπέζια, παιχνίδια συζητήσεων. Αυτό ακριβώς είναι τι είναι 
τα ΚΔΑΠ και το είχε πει και ο κ. Κανάκης. Πολύ ευχαρίστως και είναι πολύ εύκολη λύση, γιατί 
προφανώς δεν υπάρχει πρόγραμμα και σχεδιασμός, απλώς θα φέρουμε πολύ βιαστικά και ωραία για 
να προλάβουμε κάτι που μπορεί να γίνει μετά από δύο χρόνια γιατί δεν έχουμε ψάξει ούτε αίθουσες 
ούτε τη διαδικασία, ερχόμαστε και λέμε τι θα κάνουμε; Θα τα βάλουμε στα σχολεία. Στα ήδη 
επιβαρυμένα σχολεία, τα οποία εκεί είναι οι σύλλογοι γονέων, τα οποία έχετε παραχωρήσει πολλούς 
χώρους αθλητικούς σε αθλητικές ομάδες και συλλόγους και όλα αυτά, ποιοι θα μπαίνουν εκεί μέσα; 
Θα μπαίνουν οι μεγάλοι, τα παιδιά που είναι στα παιδικά-εφηβικά των αθλητικών συλλόγων και θα 
χρησιμοποιούν το προαύλιο και τις τουαλέτες και θα μπαίνουν παράλληλα και τα παιδιά των ΚΔΑΠ 
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στη διπλανή αίθουσα και μπορεί να μπουν και των συλλόγων παραδίπλα, που είπε ο κ. Τράκας, γιατί 
είναι πολύ μεγάλα τα σχολεία μας. Και είναι πάρα πολύ μεγάλα και πολύ καινούρια και έχουν όλες 
αυτές τις δυνατότητες και θα μπαίνουν και 10 η ώρα να καθαρίζονται. 
 Με συγχωρείτε, αυτό εδώ δεν δείχνει κανένα προγραμματισμό, απλώς δείχνει ποια είναι η 
εύκολη λύση, να τα πάμε σε ένα σχολείο. Απλώς βρίσκουμε και δύο δικαιολογίες, ότι είναι σε 
κεντρικούς δρόμους, το ένα στην Περικλέους και το άλλο στον Παπάγου και έτσι απλά φτάνουμε σ' 
αυτό το σημείο που όταν σας κάνω μια ερώτηση, που θεωρώ πολύ εύστοχη, γιατί δεν υπάρχει 
κάποιος άλλος χώρος, να μην παίρνουμε καμία απάντηση. 
 Δυστυχώς, εγώ είμαι πολύ υπέρ των ΚΔΑΠ, θα έπρεπε ήδη να υπάρχουν στο Δήμο μας τα 
τελευταία έξι χρόνια, μπράβο και στην κα Ρετσινιά που τα έφερε σαν θέμα στα προηγούμενα 
Δημοτικά Συμβούλια, εγώ είμαι πολύ υπέρ αυτών αλλά είμαι πολύ κατά τα ήδη επιβαρυμένα σχολεία 
και λόγω Covid και μετά Covid και χωρίς να μας δώσετε καμία ασφάλεια για το πώς θα γίνεται η 
καθαριότητα και η ασφάλεια των παιδιών, εγώ είμαι πολύ κατά σ' αυτό. Οπότε, εγώ θα ψηφίσω 
λευκό. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει ζητήσει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ειλικρινά είναι ντροπή από τον κ. Ανυφαντή να αναφέρεται στη συνάντηση που κάναμε 
με την Υπουργό για προκαθορισμένες ερωτήσεις. Εμείς ζητήσαμε από τα μέλη που θα συμμετείχαν να 
στείλουν ερωτήσεις για να διευκολύνουμε την Υπουργό να έχει, να μαζέψει και όταν κάνετε μία 
τηλεδιάσκεψη μιάμιση ώρα με 80 συμμετέχοντες, κ. Ανυφαντή, κάντε την διαίρεση 80 άτομα από 
πόσο πρέπει να μιλήσουν για να απαντήσει και η Υπουργός και αν έπρεπε να υπάρχει μια 
ομαδοποίηση των ερωτήσεων. Αλλά ρωτήστε τους ανθρώπους που συμμετείχαν αν είχαν το δικαίωμα 
να ρωτήσουν ό,τι γουστάρανε. Ρωτήστε τους αν είχαν το δικαίωμα να ρωτήσουν και τους δώσαμε σε 
όλους το λόγο να πουν ό,τι ακριβώς θέλουν.  
 Οπότε, ειλικρινά, είναι ντροπή να λέτε τέτοια πράγματα και να υιοθετείτε καταστάσεις και 
εκφράσεις που απέχουν πολύ από το Δημοτικό μας Συμβούλιο. 
 Είπα εγώ ότι τα ΚΔΑΠ δεν θα κάνουν ζωγραφική, δεν θα κάνουν όλα αυτά τα οποία είπατε; 'Η 
είπα ότι στους χώρους που λέτε εσείς στο ΠΟΚΕΠΑ γίνονται ήδη παρόμοια προγράμματα από το 
ΔΟΠΑΠ ενηλίκων; Να μην μπερδευόμαστε εδώ πέρα το τι λέμε. Φυσικά τα ΚΔΑΠ θα κάνουν όλα αυτά 
τα προγράμματα που προβλέπονται μέσα από τα προγράμματά τους. Αλλά εσείς μας προτείνετε να 
διώξουμε τους ενήλικους που έχουμε προγράμματα θεάτρου, φωτογραφικής, ζωγραφικής, 
υφάσματος, κοσμήματος, όλα αυτά τα οποία έχουμε μέσα στο ΠΟΚΕΠΑ, εκδηλώσεις που γίνονται, για 
να εξυπηρετούμε και την Κοινότητα του Παπάγου και λέτε να τα διώξουμε και, εν πάση περιπτώσει, 
το κάναμε. Θα πηγαίναμε όλα τα παιδιά του Χολαργού στον Παπάγο, έτσι;  
 Μπλέκετε αθλητικούς συλλόγους. Στο 2ο-3ο Παπάγου δεν μπαίνουν αθλητικοί σύλλογοι. Αρα, 
μη λέτε πράγματα τα οποία δεν τα γνωρίζετε.  
 Στο 1ο Δημοτικό Χολαργού κατ' εξαίρεση για 2 ώρες μπαίνει ο ΚΟΧ τώρα όσο πάνω δεν ήταν 
το μπαλόνι. Μόλις θα πάνε στο μπαλόνι δεν θα μπαίνει μέσα. Ποτέ δεν έμπαινε αθλητικός σύλλογος 
στο 1ο Δημοτικό. Ποτέ δεν είχε παραχωρηθεί το 1ο Δημοτικό Σχολείο σε αθλητικό σύλλογο. Κατ' 
εξαίρεση δόθηκε τώρα στον ΚΟΧ επειδή ακριβώς δεν μπορούσε να δουλέψει στο χώρο που 
κατασκευάζαμε το μπαλόνι. Αρα, δεν υπάρχει τίποτα απ' αυτά τα προβλήματα που δήθεν φαντάζεστε 
ή δήθεν θέλετε να δημιουργήσετε. Πείτε ένα μπράβο στη Δημοτική Αρχή που ασχολήθηκε με το 
θέμα, που το έφερε, που κατάφερε, που έκανε την έναρξη ο ΔΟΚΜΕΠΑ του Κέντρου Δημιουργικής 
Απασχόλησης, που ξεκινάει τους χώρους για να μπορέσουμε να τα ιδρύσουμε έτσι όπως πρέπει, να 
ξεκινήσουμε και να συμμετέχουμε στο πρόγραμμα της ΕΕΤΑΑ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου έχει το λόγο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα παρακαλέσω τον Δήμαρχο να ανακαλέσει. Δεν μπορεί να αποκαλεί, να λέει για 
έναν δημοτικό σύμβουλο "ντροπή". Νιώθω εγώ ντροπή. Να αρθεί στο ύψος της θέσεώς του. Τον 
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παρακαλώ να ανακαλέσει αμέσως το "ντροπή". Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τις απόψεις του. 
Παρακαλώ να ανακαλέσετε αμέσως, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν πάρετε το λόγο θέλω να πω κάτι όμως εγώ. Νομίζω ότι ανάλογες λέξεις σαν την 
"ντροπή", έχουν ακουστεί εκατέρωθεν, πολλές φορές. Και από τον Δήμαρχο και από δημοτικούς 
συμβούλους. Οπότε, εντάξει, νομίζω δεν είναι, κ. Οικονόμου, δεν είναι κάποια υβριστική έκφραση.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, πρέπει να ντρέπεται ο Δημοτικός Σύμβουλος όταν διατυπώνει απόψεις; 
Αυτά είναι καινοφανή πράγματα. Είμαι δημοτικός σύμβουλος 30 χρόνια. Σπάνια ακούω τέτοια 
πράγματα. Ποιος είναι ο κύριος αυτός που λέει τέτοιο πράγμα; Εγώ δεν έχω καμία, δεν είναι ... 
συζήτηση. Αλλά ενίσταμαι, εξανίσταμαι! Ποιος είναι αυτός ο κύριος που λέει "ντροπή";  
ΤΡΑΚΑΣ: Ο Δήμαρχος είναι, κ. Οικονόμου. Ο Δήμαρχος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, σας παρακαλώ πολύ. κ. Τράκα - κ. Δήμαρχε, αφήστε με λίγο. Επειδή ξέρετε 
ότι σε ανάλογα θέματα εγώ και θα ζητήσω απ' όλους και να ανακαλέσουν και να διαγράψουν και να 
κάνουν. Ως Πρόεδρος που συντονίζω την κουβέντα και έχω και τον πρώτο λόγο στα πρακτικά και στα 
θέματα τα διάφορα, εκτιμώ ότι η συγκεκριμένη έκφραση δεν ήταν μία έκφραση που να χρήζει να 
ανακαλέσει ο Δήμαρχος. 
 Δήμαρχε, έχεις το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, ειλικρινά στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού έχουμε τόσα σοβαρά πράγματα και 
τόσες δυσκολίες καθημερινά, που ειλικρινά δεν πρόκειται να ασχοληθώ με αυτά τα οποία 
αναφέρθηκαν από τον προλαλήσαντα. Ειλικρινά, δεν χρήζουν σχολιασμό από εμένα τέτοιες εκφράσεις 
που ανέφερε ο προλαλήσας.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κι εγώ θέλω το λόγο, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας κι εγώ θέλω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, σας παρακαλώ!  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, μπορώ να σας πω κάτι τώρα; Είπε κάτι ο κ. Οικονόμου προς τον Δήμαρχο. 
Ο Δήμαρχος απάντησε. Ο κ. Οικονόμου δεν ξαναζητά το λόγο. Και θέλετε το λόγο όλοι οι άλλοι τώρα; 
Δηλαδή για να μην το κλείσουμε ποτέ το θέμα;  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη που παρεμβαίνω κι εγώ, αλλά θεωρώ απαράδεκτο το να λένε 
"ποιος είναι αυτός ο κύριος που μιλάει" για έναν Δήμαρχο. Οποιοσδήποτε κι αν είναι αυτός ο 
Δήμαρχος. Απαγορεύεται, κ. Πρόεδρε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ακριβώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κα Βεντουζά. Εγώ ως Πρόεδρος, όπως παρεμβαίνω πάντα, διατύπωσα την 
αντίρρησή μου, αλλά νομίζω ότι εάν το ανοίξουμε τώρα όλοι το θέμα θα το πάμε για μια ώρα.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Να ανακαλέσει ο κ. Οικονόμου! Οχι ο Δήμαρχος!  
ΤΡΑΚΑΣ: Συμφωνώ απόλυτα. Να ανακαλέσει ο κ. Οικονόμου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, ποια διαδικασία τώρα; Υπάρχει διαδικασία εδώ πέρα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό ακριβώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια διαδικασία μου λέτε κι εσείς; Επί της διαδικασίας;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας θα ήθελα και νομίζω ότι έχω δικαίωμα να πάρω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάρετε το λόγο για ποιο θέμα για τη διαδικασία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας λέω, κ. Κουκή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για πείτε μου τι θέλετε για τη διαδικασία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα ήθελα αν είναι εύκολο να τηρήσετε τον κατάλογο, να μην έχετε πισωγυρίσματα, 
έχουν κάνει ερωτήσεις, ξαναρωτάνε, ξαναμιλάνε, ξαναμπαίνουν και να σεβαστείτε ότι αφού κάνατε το 
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λάθος να βάλετε θέματα δημοτών στο τέλος, να σεβαστείτε ότι είναι 10.30 και υπάρχουν άνθρωποι 
που τους καίνε θέματα και μένουν εκεί και περιμένουν εμάς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, κα Χαμηλοθώρη, αφήστε αυτές τις ευγενικές νουθεσίες που τις κάνετε τώρα για 
να τις δει μάλλον ο κόσμος και αν έχετε διαπιστώσει τόση ώρα τι κάνω, προχωράω την κουβέντα 
χωρίς να μπούμε επί προσωπικού. Οπότε, αφήστε τις υποδείξεις και μην ηλεκτρίζετε περισσότερο την 
κουβέντα, εντάξει; Ακριβώς αυτό που λέτε κάνω τόση ώρα. Και γι' αυτό προσπαθώ να λήξω το θέμα 
στην τελευταία απάντηση που έδωσε ο κ. Δήμαρχος και να σταματήσει εκεί.  
 Λοιπόν, είχαμε μείνει στην κα Σιώτου. κα Σιώτου, έχετε τοποθέτηση, παρακαλώ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λοιπόν... 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: κ. Πρόεδρε, με έχετε ξεχάσει μου φαίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προηγείται η κα Ρετσινιά, έχει δίκιο η κα Ρετσινιά. Προηγείστε κα Ρετσινιά, παρακαλώ.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ. Αν και το σημείο αυτό, λιγάκι να ηρεμήσουν τα πνεύματα απ' όλες τις 
πλευρές, δεν είναι ωραίο να ακούγονται, έχουμε κάποιο επίπεδο και αυτή τη στιγμή μάλιστα συζητάμε 
κάτι πολύ όμορφο να γίνει στο Δήμο μας, έτσι; Πιστεύω ότι όλοι, άσχετα με τις επιμέρους διαφωνίες 
που έχουμε, πιστεύω ότι στο θέμα όλοι συμφωνούμε για την ίδρυση των ΚΔΑΠ. 
 Οσον αφορά εμένα, χαίρομαι πολύ που η πρότασή μου - φαίνομαι; Οχι. Ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεσαι, Βάνα. Προχώρα.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Συγγνώμη, δεν έχω εικόνα. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που η πρότασή μου και η επιμονή μου 
για την ανάγκη ίδρυσης και λειτουργίας Κέντρου ΔΑΠ και στο Δήμο μας, έπιασε τόπο και αυτή τη 
στιγμή έχουμε προχωρήσει ένα βήμα παραπάνω για την ίδρυση και λειτουργία του Κέντρου. 
 Μια και έχω ασχοληθεί, να πω και πολύ λίγα πράγματα. Η φιλοσοφία του ΚΔΑΠ στηρίζεται 
στις υποχρεώσεις των κρατών για την προστασία και την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, 
δικαίωμα στην -τώρα είμαι λίγο ταραγμένη, τέλος πάντων- και στη διάθεση του ελεύθερου χρόνου 
τους στην ενασχόληση με ψυχαγωγικά παιχνίδια και δραστηριότητες που είναι κατάλληλες για την 
ηλικία τους και στην ελεύθερη συμμετοχή του κάθε παιδιού στην πολιτιστική και καλλιτεχνική ζωή. 
Με το πρόγραμμα αυτό παράλληλα προωθείται η απασχόληση, έχει διπλό και τριπλό ρόλο αυτό, με το 
πρόγραμμα αυτό παράλληλα προωθείται η απασχόληση με την πρόσληψη εκατοντάδων στελεχών 
επιστημονικού και εκπαιδευτικού και ακόμα και βοηθητικού προσωπικού και επιπλέον ένας λόγος 
ακόμα που είναι πολύ χρήσιμο, δίνει χρόνο στις μητέρες ωφελούμενες - ακούγομαι; Δεν ακούγομαι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Συγγνώμη, συγγνώμη. Δίνει χρόνο στις μητέρες ωφελούμενες αφήνοντας τα παιδιά τους 
σε έναν ασφαλή και προστατευμένο χώρο εξωσχολικής απασχόλησης να αναζητούν τρόπους ένταξης 
στην αγορά εργασίας, οι μητέρες εννοώ, είτε να ανταποκριθούν στα εργασιακά τους καθήκοντα, 
ακόμα και να έχουν και ελεύθερο χρόνο για τον εαυτό τους.  
 Μακάρι, εγώ είχα προτείνει αν μπορέσουμε στο Δήμο μας εκτός από τα ΚΔΑΠ να κάνουμε και 
τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Μακάρι να βρεθεί κι ένας, στο επόμενο βήμα μακάρι να μπορέσουμε να το κάνουμε κι 
αυτό και μακάρι να βρεθεί κι ένας μόνιμος χώρος και σε επόμενο βήμα να βρεθεί ένας μόνιμος χώρος 
και να γίνουν και τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. 
 Σίγουρα υπάρχουν κάποιοι προβληματισμοί, σίγουρα υπάρχουν οι σύλλογοι γονέων και οι 
αθλητικοί σύλλογοι. Εγώ δέχομαι και θα το δούμε στην πορεία τι θα γίνει, τη διαβεβαίωση ότι θα 
υπάρχει προτεραιότητα στους συλλόγους γονέων και στους αθλητικούς συλλόγους.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Λοιπόν, έτσι για την ιστορία, η δημιουργία ΚΔΑΠ αναφέρεται στο προεκλογικό πρόγραμμα 
της παράταξης 8 Προτάσεις από το 2014, ήταν και στο προεκλογικό του '19 που ήμασταν Μαζί με το 
Νικήτα και έκτοτε το καταθέτουμε και το επαναφέρουμε ετησίως μέσω της συζήτησης του 
προϋπολογισμού. Ετσι, για να γελάσουμε και λίγο ήταν η 100η πρόταση από τις 101 που φέραμε στο 
Δήμαρχο όταν μας είχε πει ότι δεν καταθέτουμε προτάσεις. Η 100η ήταν για τη δημιουγία ΚΔΑΠ. 
 Λοιπόν, το σημαντικό όμως σήμερα είναι ότι παίρνουμε μία πρώτη απόφαση για να καλυφθεί 
αυτή η ανάγκη, έστω καθυστερημένα, ομολογουμένως πολύ καθυστερημένα, αφού είμαστε από τους 
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τελευταίους Δήμους που μπαίνουμε στο πρόγραμμα Εναρμόνιση 2014-2020. Χωρίς να ακούμε στην 
πρόταση να περιλαμβάνονται και ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, όπως είπε και η Βάνα, όμως εμείς έστω έτσι, έστω τώρα 
θα είμαστε σ' αυτή την πρόταση θετικές. Με την απαραίτητη προϋπόθεση, που ακούστηκε κι αυτό 
νωρίτερα, της συνύπαρξης στα σχολεία που επιλέγονται και με σεβασμό στη σχολική κοινότητα και 
κυρίως στα προγράμματα δραστηριοτήτων των συλλόγων γονέων που θα πρέπει να συνεχιστούν 
απρόσκοπτα. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται μισή κουβέντα μόνο, για τα πρακτικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενδεχομένως η κα Σιώτου να μην έχει δει το προεκλογικό πρόγραμμα της δικής μας 
παράταξης, γιατί κι εμείς το 2014 είχαμε μέσα ως πρόταση τη δημιουργία Κέντρων Δημιουργικής 
Απασχόλησης, άρα προφανώς μία πρόταση που μας έγινε το '17-'18, η νούμερο 100, 101 είπε; Η 
οποία ουσιαστικά την έχουμε κι εμείς από το '13 στο πρόγραμμά μας, δεν μπορώ να την θεωρήσω 
σαν μια καινούρια πρόταση, έτσι; Είναι πολύ θετικό βέβαια ότι και οι δύο θέλαμε και επιτέλους 
καταφέραμε να δημιουργήσουμε τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Και κλείνω με τον κ. Ρεμούνδο. κ. Ρεμούνδο, δεν έχετε ζητήσει τοποθέτηση; Πώς 
δεν ακούγομαι; Ακούγομαι; Ακούγομαι. κ. Ρεμούνδο; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προχωρήστε κ. Πρόεδρε. Δεν θέλει προφανώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, εντάξει. Αρα, πάμε να κάνουμε ψηφοφορία.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν ακούγομαι, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ακούγομαι τώρα, εντάξει. Εμείς είμαστε, να το ξεκαθαρίσουμε, υπέρ έτσι κι αλλιώς 
ενός πολύμορφου, δημόσιου, κρατικού δικτύου δωρεάν εξωσχολικών δραστηριοτήτων στις γειτονιές, 
για τα παιδιά όλων των ηλικιών, με μόνιμο προσωπικό και χρηματοδότηση από τον κρατικό 
προϋπολογισμό, που θα καλύπτει όλες τις ανάγκες των παιδιών. Σε πολιτισμό, καλλιτεχνική αγωγή, 
λέσχες ενδιαφερόντων, χώρους νεανικής δημιουργίας. Το ίδιο καια για τη σωματική δραστηριότητα, 
την άθληση των παιδιών. Ειδική μέριμνα για δραστηριότητες και τομέα αυτού του δικτύου για τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες. Αυτό απαιτεί και νέους κατάλληλα εξοπλισμένους χώρους, μόνιμο 
προσωπικό, κεντρικό σχεδιασμό, συνεργασία με τοπική διοίκηση, ενώσεις γονέων, μαθητικές 
κοινότητες και πανεπιστήμια για το σχεδιασμό τους. 
 Τα ΚΔΑΠ ελάχιστα έρχονται να καλύψουν, ελάχιστο μέρος αυτών των αναγκών προσωρινά, με 
προσωρινή χρηματοδότηση voucher, προσωπικό με ελαστικές εργασιακές σχέσεις, κυρίως χωρίς νέες 
εγκαταστάσεις. Ελάχιστες δραστηριότητες και ενδιαφέροντα, μόνον για τα παιδιά ως 12 ετών. Και 
ακόμα λιγότερο στις περιπτώσεις των παιδιών ΑμεΑ.  
 Αρα, εμείς συνεχίζουμε τη διεκδίκησή μας για αυτού του τύπου συνολική κάλυψη των 
αναγκών.  
 Παρ' όλα αυτά, διεκδικούμε απ' όταν εμφανίστηκε ο θεσμός πολλαπλασιασμό των ΚΔΑΠ και 
των ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, πράγμα που ο Δήμος ακόμα δέκα χρόνια στη Διοίκηση και άλλα τόσα πριν, δεν έχει 
προχωρήσει στην περιοχή μας.  
 Επιθυμούμε και διεκδικούμε την αναβάθμιση του περιεχομένου των ΚΔΑΠ, τη χρηματοδότηση 
με νέες δημόσιες εγκαταστάσεις, μόνιμο προσωπικό και τα διεκδικούμε και για το Δήμο μας. Η 
πολιτική σας όμως περιορίζεται μόνο σ' αυτό το ελάχιστο και καθυστερημένα και δεν δημιουργείτε και 
ΚΔΑΠ-ΜΕΑ. Ούτε στα λόγια, δεν μιλάμε για πράξεις, δεν διεκδικείτε από το κράτος σαν Δημοτική 
Αρχή από τους Υπουργούς, αυτά που τα παιδιά δικαιούνται όλα δωρεάν, ισότιμα, ολοκληρωμένα. Η 
εύκολη λύση δέσμευσης και παραχώρησης σχολικών χώρων, χωρίς καμία πρόβλεψη ή διεκδίκηση 
νέων εγκαταστάσεων και η διεύρυνση της κάλυψης των αναγκών ολοκληρωμένα και η μη δημιουργία 
από σας ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, θα έχει το λευκό μας. Και μην μας πείτε ότι αυτά τα πλαίσια έχουμε, αυτά τα 
δεδομένα υπάρχουν, 20 χρόνια μετά αυτό μπορούμε να κάνουμε, γιατί είσαστε στην κυβέρνηση, 
ασκείτε πολιτική, επηρεάζεται, σαν Δήμος έχετε φωνή, δεν την έχουμε ακούσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο.  
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 Ψηφοφορία για το θέμα. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Κανείς κατά. Ποιοι ψηφίζουν λευκό;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ, Ανυφαντής.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: κ. Πρόεδρε, Τούτουζας, κι εγώ γιατί σας είχα ζητήσει το λόγο και με ορισμένα 
πράγματα που άκουσα και από τον Δήμαρχο και οι αντιδράσεις του κ. Τράκα με έκαναν να ψηφίσω 
λευκό.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος, Ρεκλείτης κι εμείς λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε έχουμε τέσσερα (4) λευκά. Ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. 
Ρεμούνδος και ο κ. Ρεκλείτης.  
 
 
 ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Παραχώρηση αιθουσών του σχολικού κτηρίου επί της οδού Ναυαρίνου 19 της Κοινότητας 
Χολαργού, στο Πολωνικό Σχολείο "Ζίγκμουντ Μινέικο". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το εισηγηθεί ο κ. Τράκας. κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, λαμβάνοντας υπόψη την από 12/1/2021 αίτηση του 
Πολωνικού Σχολείου "Ζίγκμουντ Μινέικο" για την παραχώρηση αιθουσών στον 1ο όροφο του 
σχολικού κτηρίου επί της οδού Ναυαρινού 19 στο Χολαργό, την υπ' αρ. από 22/1/2021 απόφαση της 
Σχολικής Επιτροπής, την υπ' αρ. 221 γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας για τη μη 
παραχώρηση σχολικών χώρων στο Πολωνικό Σχολείο, την πολύχρονη λειτουργία του Πολωνικού 
Σχολείου στο Δήμο μας, τη συνεργασία της Πρεσβείας της Πολωνίας και του σχολείου με το Δήμο 
Παπάγου-Χολαργού, προτείνουμε όπως εγκριθεί το αίτημα του Πολωνικού Σχολείου "Ζίγκμουντ 
Μινέικο" για την παραχώρηση χώρων και αιθουσών του 1ου ορόφου του σχολικού κτηρίου επί της 
οδού Ναυαρίνου 19 στο Χολαργό, κάθε Παρασκευή απόγευμα από 16:30 έως 20:30, ήτοι δύο (2) 
ώρες και κάθε Σάββατο από 08:00 έως 14:30 για την τρέχουσα σχολική χρονιά, προκειμένου να 
ολοκληρωθεί το συμπληρωματικό πρόγραμμα εκπαίδευσης με τη συμμετοχή 98 παιδιών κάθε 
Παρασκευή και 212 κάθε Σάββατο σε τρεις διαφορετικές ζώνες ωρών, ήτοι μία την Παρασκευή και 
δύο το Σάββατο, με την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν τα παρακάτω: 
 Το Πολωνικό Σχολείο θα αναλάβει τα έξοδα καθαριότητας, φωτισμού και ύδρευσης για το 
χρονικό διάστημα της χρήσης.  
 Ο καθαρισμός των αιθουσών θα γίνεται κάθε Παρασκευή και Σάββατο μετά την αποχώρηση 
των μαθητών και των καθηγητών από το σχολείο, καθώς επίσης εξαερισμός και επιμελής απολύμανση 
των χώρων που χρησιμοποιούνται από τους μαθητές και το διδακτικό προσωπικό του Πολωνικού 
Σχολείου. 
 Δεν θα παρεμποδίζεται η ομαλή λειτουργία των νηπιαγωγείων εφόσον η παραχώρηση των 
σχολικών χώρων θα γίνεται σε ημέρες και ώρες που δεν λειτουργούν αυτά.  
 Θα αποκαθιστά άμεσα τυχόν φθορές ή ζημιές ήθελε προξενήσουν σε κινητά ή ακίνητα 
στοιχεία του συγκροτήματος. 
 Θα τηρούνται οι όροι της αστυνομικής διάταξης του αρχηγού της Ελληνικής Αστυνομίας μέτρα 
για την τήρηση της κοινής ησυχίας και τέλος λόγω των μέτρων πρόληψης για τον Covid-19 οι χώροι 
θα παραχωρηθούν εφόσον οι υγειονομικές οδηγίες επιτρέπουν την έναρξη της λειτουργίας των 
φροντιστηρίων.  
 Οπως γνωρίζουμε όλοι, το Πολωνικό Σχολείο λειτουργεί εδώ και περίπου 25 χρόνια στο 
συγκεκριμένο χώρο. Αυτή τη χρονιά για να ολοκληρωθεί το πρόγραμμα μας ζητούν την παραχώρηση 
των αιθουσών του 1ου ορόφου για την Παρασκευή και το Σάββατο. Εγώ νομίζω ότι στο πλαίσιο της 
καλής συνεργασίας και της ουσιαστικής βοήθειας προς την εκπαίδευση των μαθητών αυτών και μη 
θέλοντας να σταματήσουμε την εκπαίδευση και τη συνέχιση της εκπαίδευσης των μαθητών αυτών, 
θα ήθελα να υπερψηφίσουμε το συγκεκριμένο θέμα και γι' αυτό το χρόνο να τους δώσουμε το 
δικαίωμα της ολοκλήρωσης του εκπαιδευτικού τους προγράμματος.  
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 Ευχαριστώ. Πρόεδρε, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις, με χαρά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Πριν τις ερωτήσεις θα ήθελα ν' ακούσω και την άποψη της 
Ενωσης Γονέων.  
 Η κα Ξανθάκη έχει το λόγο. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε, θα σας παρακαλέσω, μας ενδιαφέρει κι εμάς πολύ ν' ακούσουμε πρώτα 
τις ερωτήσεις και μετά πολύ ευχαρίστως να τοποθετηθούμε κι εμείς. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Ερωτήσεις. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα λεπτό, κ. Πρόεδρε. Διαδικαστικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πείτε μου, παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Παρ' όλο που καταλαβαίνω αυτό που λέει η κα Ξανθάκη, αλλά το ίδιο ισχύει και για μας. 
Θα θέλαμε να ακούσουμε την άποψη της Ενωσης Γονέων, για να μπορούμε να είμαστε πιο 
ουσιαστικοί στις ερωτήσεις μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισχύει. Κοιτάξτε, το πιο φυσιολογικό είναι αυτό που λέτε εσείς. Δηλαδή... 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Πρώτα ερωτήσεις και μετά τοποθετήσεις. Ας 
τοποθετηθεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κ. Ρεκλείτη, δεν είναι έτσι όπως το λέτε. κ. Ρεκλείτη, αυτά που λέτε δεν υπάρχουν 
πουθενά γραμμένα. Ούτε είναι κάποιος κανονισμός. Οταν έχουμε έναν φορέα ενεργό του Δήμου μας 
πολλές φορές προτάσσουμε την τοποθέτησή του, έτσι ώστε να διευκολυνθεί το θέμα να διαμορφώσει 
άποψη και εικόνα για το συγκεκριμένο θέμα.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Να την προτάξουμε μετά τις ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, καταλάβατε; κ. Ρεκλείτη, αφήστε αυτό το ύφος. Αυτό το ύφος τώρα το πιεστικό, 
δεν είναι για το Δημοτικό Συμβούλιο. Δηλαδή δεν θα μας πείτε με τον τρόπο αυτό εσείς πώς θα 
κάνουμε την κουβέντα.  
ΞΑΝΘΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, μπορώ; Η Μαργαρίτα η ...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και όλες μας τις συζητήσεις με την Ενωση Γονέων σε ατελείωτες ώρες που έχουμε 
συζητήσει θέματα, οι περισσότεροι από εσάς, σχεδόν η πλειοψηφία, πάντα αιτείται να ακούμε την 
Ενωση, τους καθηγητές και τους εκπροσώπους και μετά να μπαίνουμε σε διαλογική συζήτηση που 
έχει και ερωτήσεις και τοποθετήσεις. Αρα, δεν καταλαβαίνω αυτή τη φορά γιατί να ακολουθήσουμε 
κάτι διαφορετικό.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Γιατί σας απάντησε η Ενωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Ενωση μου απάντησε αλλά θα λάβω υπόψη και αυτό που είπε και ο κ. Κανάκης. 
Τώρα, άμα... Εγώ καταρχάς... 
ΞΑΝΘΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, να διευκρινίσω λίγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε με λίγο να μιλήσω. Εγώ δεν θεωρώ ότι η Ενωση δεν έχει διαμορφώσει άποψη 
για το θέμα αυτό και περιμένει τις ερωτήσεις των Δημοτικών Συμβούλων. Θα μου φαινόταν πιο 
εύλογο να περιμένει τις τοποθετήσεις των δημοτικών συμβούλων.  
ΞΑΝΘΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, αν θέλετε διευκρίνιση από εμάς, επί του συγκεκριμένου θέματος έχουμε κι 
εμείς κάποιες ερωτήσεις. Γι' αυτό προτιμούμε να ακούσουμε τυχόν ερωτήματα μην και καλυφθούν οι 
δικές μας ερωτήσεις και διατηρούμε και την επιφύλαξη να τις θέσουμε εάν δεν... Δηλαδή, δεν 
μπορούμε να τοποθετηθούμε αν δεν έχουμε κάποιες απαντήσεις σε κάποια ερωτήματα που μας έχουν 
δημιουργηθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάντε εσείς τις ερωτήσεις σας πρώτη. Σας δίνω το λόγο να κάνετε εσείς 
ερωτήσεις, κα Ξανθάκη. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Εντάξει. Η πρώτη ερώτηση η οποία έχει τεθεί τόσο μέσα στο πλαίσιο της Σχολικής 
Επιτροπής, όπου υπήρχε μια θετική γνωμοδότηση για την παραχώρηση, όσο και στο πλαίσιο της ΔΕΠ, 
όπου υπήρχε μια αρνητική γνωμοδότηση για την παραχώρηση από τις εκπροσώπους μας αντίστοιχα, 
είναι η εξής: πώς ξεκινούμε να συζητάμε για την παραχώρηση αιθουσών του Πολωνικού σχολείου και 
δη του 1ου ορόφου, τη στιγμή που δεν εξετάζουμε την βάση των δηλώσεων του Δημάρχου μέσα σε 
Δημοτικό Συμβούλιο εν αγνοία μας χρήση αυτών των χώρων από το Σεπτέμβριο, εντάξει; Θεωρώντας 
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ότι σε μία χωρίς άδεια χρήση ενός χώρου η μόνη κίνηση που μπορούμε να κάνουμε σαν Δήμος είναι 
να την επικυρώσουμε εκ των υστέρων. 
 Οι υπόλοιπες ερωτήσεις μας προκύψανε από μία δήλωση που ακούστηκε στο πλαίσιο της 
συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής της Πρωτοβάθμιας, σε σύγκριση με κάποιες απαντήσεις που και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο έχουν ακουστεί ως ενημέρωση, ως διευκρινίσεις, σε συναντήσεις με την 
Ενωση και από τον Αντιδήμαρχο και από τον Δήμαρχο. Μάλλον και από τον Δήμαρχο και από τον 
Αντιδήμαρχο, να τα πάω κατά σειρά προτεραιότητας. Και αφορά στο τι ακριβώς συμβαίνει με το 
Πολωνικό.  
 Εμείς, λοιπόν, σαν Ενωση Γονέων είχαμε σχηματίσει την εικόνα ότι ο Δήμος μας έχει μισθώσει 
το Πολωνικό Σχολείο, αποτελούμενο από ισόγειο, 1ο όροφο και 2ο όροφο και για την τρέχουσα 
σχολική χρονιά θα παραχωρούσαμε τον 2ο όροφο, ο οποίος δεν είναι ακόμα διαμορφωμένος σε 
σχολικές αίθουσες, σε κάποιο μικρό και ολιγομελές τμήμα του Πολωνικού Σχολείου, μαθητών, 10-15 
μαθητών, προκειμένου να ολοκληρώσουν το εκπαιδευτικό τους πρόγραμμα. Θα είχαμε δε το αβαντάζ 
στο τέλος της σχολικής χρονιάς να παραλάβουμε για χρήση δικών μας σχολείων το 2ο όροφο 
διαμορφωμένο. Στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Σχολικής Επιτροπής ακούσαμε μία άλλη εκδοχή, η 
οποία φαίνεται ότι επιβεβαιώνεται εν μέρει, εν μέρει, από το μισθωτήριο το οποίο παραλάβαμε μόλις 
σήμερα το μεσημέρι. 
 Επίσης, θα θέλαμε να ρωτήσουμε γιατί μέσα στη χρήση της μίσθωσης αναφέρεται μόνο η 
χρήση της για νηπιαγωγείο, συγκεκριμένα το 3ο και για τα παραρτήματα των υπόλοιπων 
Νηπιαγωγείων και δεν αναφέρεται ότι εκεί πέρα θα λειτουργήσει και το 6ο Δημοτικό Χολαργού, στο 
άρθρο 1 της μίσθωσης καίτοι στο άρθρο 6, εάν δεν απατώμαι, πιο κάτω τέλος πάντων, δηλώνεται 
ρητά ότι η χρήση θα γίνεται μόνο για το λόγο που έχει δηλωθεί στο άρθρο 1.  
 Αυτά είναι αρχικώς τα ερωτήματά μας και επιφυλασσόμεθα για την τοποθέτησή μας. 
Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να απαντήσω πολύ σύντομα στα ερωτήματα της κας Ξανθάκη.  
 Εχω ερωτηθεί αν θυμάμαι καλά 25 Νοεμβρίου πρέπει να ήταν η πρώτη φορά που ήρθε το 
θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και ξεκάθαρα είπαμε ότι δεν γνωρίζαμε ότι έμπαινε μέσα το Πολωνικό 
Σχολείο τα απογεύματα. Δεν καταλαβαίνω γιατί δεν σας καλύπτει αυτή η απάντηση, όταν μάλιστα την 
έχει επιβεβαιώσει η κα Θεοδώρου, η προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου. Δυστυχώς, η κα Θεοδώρου 
ουδέποτε ενημέρωσε το Δήμο, ούτε το Πολωνικό Σχολείο το ίδιο ενημέρωσε το Δήμο ότι θέλει να 
κάνει χρήση το απόγευμα, η χρήση έγινε για 6 βδομάδες, έτσι; Για να μην μπερδευόμαστε, 6 
βδομάδες τελικά αφού το ψάξαμε μπήκαν μέσα τα απογεύματα τα παιδιά του Πολωνικού. Δηλαδή, αν 
το είχαν ενημερώσει από την αρχή και είχε έρθει η αίτηση από αρχές Σεπτεμβρίου θα άλλαζε η 
πρόθεσή σας και η στάση σας, κα Ξανθάκη; Γιατί εμείς σας λέμε ξεκάθαρα, δεν το γνωρίζαμε. Δεν μας 
το είπε κανένας. Είμαστε ειλικρινείς 100% απέναντί σας.  
 Δεύτερον. Οταν ξεκινήσαμε, ψάχναμε χώρο για να μισθώσουμε για να στεγάσουμε τα 
νηπιαγωγεία, μιας και θα μπαίναμε στη δίχρονη προσχολική αγωγή, υπήρχε το συγκεκριμένο σχολείο 
που ξέραμε ότι πλέον το Πολωνικό δεν θα έχει τόσες πολλές τάξεις, είναι 9 τα παιδιά, δεν είναι ούτε 
10 ούτε 15 που αφήσατε να εννοηθεί στην ερώτησή σας, είναι εννιά τα παιδιά τα οποία κάνουν 
μάθημα όλο αυτό το διάστημα και όταν λοιπόν πήγαμε και είδαμε το χώρο είδαμε έναν ωραιότατο 
χώρο στο ισόγειο, είδαμε ωραιότατες τάξεις στον 1ο όροφο και ο 2ος όροφος ήταν ένα γιαπί. Δεν 
ήταν αίθουσες προς ενοικίαση, προς μίσθωση. Αρα, λοιπόν, φυσικά εμείς θέλαμε να πάρουμε όλο το 
κτίριο και μιλήσαμε με τον ιδιοκτήτη και είπαμε τι θα γίνει με τον 2ο όροφο; Και μας είπε ότι δώστε 
μου το περιθώριο ένα χρονο να το επισκευάσω, να το σουλουπώσω, αν εσείς δεν το χρειάζεστε, και 
όντως εμείς εκείνη τη στιγμή τον 2ο όροφο, τις δύο αίθουσες που έχει δεν τις είχαμε άμεσα ανάγκη. 
Γιατί ακόμα και το εξατάξιο να βάζαμε Δημοτικό, που τελικά δεν το βάλαμε γιατί προφανώς είχαν 
ξεκινήσει οι εγγραφές και δεν μπορούσαν να μπουν, καλυπτόμασταν από το ισόγειο και από τον 1ο 
όροφο. 
 Επίσης, το συμφωνητικό έχει βγει σύμφωνα με τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Το 
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε να στεγάσει το Νηπιαγωγείο σε πρώτη φάση, γιατί αυτό ψάχναμε 
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εκείνη την περίοδο. Οπότε, η απόφαση που έχει βγει ξεκάθαρα από το Δημοτικό Συμβούλιο μιλάει 
μόνο για το Νηπιαγωγείο. Γι' αυτό δεν βλέπετε τη στέγαση του 6ου Δημοτικού. Σας θυμίζω ότι 
υπήρχε και κουβέντα να πάει και το 3ο Δημοτικό κάποτε εκεί. Και, εν πάση περιπτώσει, όταν θα 
ξεκαθαριστεί και θα αποφασιστεί, παρ' όλο που είμαστε ξεκάθαροι στην πρόθεσή μας ότι εμείς 
θέλουμε να στεγάσουμε απο του χρόνου το 6ο Δημοτικό εκεί, αλλά αυτό βεβαίως θα αποτυπωθεί με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Δηλαδή, θα πούμε και θα κάνουμε και μία τροποποίηση στο 
μισθωτήριο και θα πούμε ότι θα στεγαστεί και το 6ο Δημοτικό ή το 3ο ή το 2ο ή εν πάση περιπτώσει, 
όποιο αποφασιστεί τελικά να πάει εκεί το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την συνεργασία που θα 
έχουμε με τη Β' Αθήνας, με την Πρωτοβάθμια Επιτροπή. 
 Δεν καταλαβαίνω, λοιπόν. Αντί να δείξουμε αυτή τη στιγμή την αλληλεγγύη μας σε ένα λαό ο 
οποίος έχει βοηθήσει τα μέγιστα την Ελλάδα, σε ένα λαό ο οποίος 22 χρόνια μάθαινε ελληνικά εδώ 
στον τόπο μας, μάλιστα σε ώρες που δεν ενοχλούν κανέναν, Παρασκευή το απόγευμα που θα 
μπαίνουν μέσα τα παιδιά έχουν φύγει τα νήπια, ακόμα και αν υπήρχε το 6ο Δημοτικό εκεί θα είχε 
φύγει. Δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει έτσι, τόσο πολύ μεγάλο και έχουμε σηκώσει τόσο ψηλά το 
συγκεκριμένο θέμα. Ισα ίσα, θα έπρεπε εμείς ως Ελληνες, ως πατριώτες να δείξουμε την αλληλεγγύη 
μας σ' αυτό το λαό και να πούμε ναι, είμαστε χαρούμενοι που τα παιδιά θέλουν να ενισχύονται στα 
ελληνικά και να μαθαίνουν καλύτερα ελληνικά αυτές οι οικογένειες που μένουν κι έχουν αποφασίσει 
να μείνουν στην Ελλάδα από ένα ξένο κράτος.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω κάποιες ερωτήσεις κι εγώ. Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει, όπως είπε και ο 
Δήμαρχος, ότι στις 25 Νοεμβρίου 2020 ανέφερε, μίλησε η κα Σιώτου και ο κ. Ανυφαντής. Απαντάει 
λοιπόν στην κα Σιώτου και στον κ. Ανυφαντή ότι έχουμε δώσει άδεια για παραχώρηση για Σάββατο ή 
για άλλη μέρα. Το μόνο που συμφωνήσαμε είναι για 7 παιδιά στον 2ο όροφο. Τώρα εδώ πέρα δεν 
βλέπω 7 παιδιά, βλέπω 310, μαθηματικά δεν ήμουν και καλός, αλλά τόσα τα έχω υπολογίσει αυτά που 
συζητάμε τώρα. Προφανώς είπε ο Δήμαρχος ότι δεν γνώριζε. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς από 
τα 7 έχουμε φτάσει στα 310. Μου φαίνεται μεγάλη η διαφορά.  
 Οσον αφορά, θέλω να καταλάβω γιατί ψήφισε η ΔΕΠ κατά, γιατί στο ένα είναι και ότι ήταν και 
ο Αντιδήμαρχος, ο κ. Τράκας, οπότε οι εισηγήσεις η μία είναι θετική, η άλλη αρνητική. Τι ακριβώς 
γίνεται; Και τελευταία ερώτηση, το Πολωνικό σχολείο, η σφραγίδα επάνω που βλέπω εγώ από την 
εισήγηση, έχει να κάνει με Δευτεροβάθμια. Μπαίνουν παιδιά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε 
ώρες τα οποία είναι παιδιά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο Πολωνικό σχολείο τώρα; Αυτές τις 
ερωτήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα τα εφτά παιδιά είναι εννιά τελικά, δεν είναι εφτά. Εγώ είχα τότε την 
ενημέρωση ότι ήταν 7 το Νοέμβριο, είναι εννιά τα παιδιά, κ. Τούτουζα. Τα παιδιά αυτά μπαίνουν στο 
2ο όροφο, το γνωρίζαμε από την αρχή, ουδέποτε, όλοι το γνωρίζανε. Στον αγιασμό που έγινε, στον 
αγιασμό που έγινε του Νηπιαγωγείου, η διευθύντρια ξεκάθαρα είπε θα χαρούμε και τη συμμετοχή και 
των παιδιών από το Πολωνικό και θα έχουμε μία αγαστή συνεργασία. Το ξέρανε και οι γονείς, όλοι το 
ξέρανε. Δεν ήταν κρυφό ότι 9 παιδιά της τελευταίας τάξης του Λυκείου μπαίνουν μέσα στο 
συγκεκριμένο χώρο. Μπαίνουν όμως από ξεχωριστή είσοδο, έχουν ξεχωριστές τουαλέτες, έχουν 
ξεχωριστό προαυλισμό, έχει χωριστεί τελείως ο χώρος και δεν έχει καμία απολύτως συμμετοχή με τα 
παιδιά του Νηπιαγωγείου που αναφέρετε, έτσι;  
 Αρα, 9 είναι τα παιδιά, δεν είναι 300 που λέτε. Τα 300 που λέτε, ούτε 300 μπαίνουν όλα την 
ίδια περίοδο. Σας είπε η εισήγηση ξεκάθαρα ο κ. Τράκας, την Παρασκευή είναι 85 παιδιά το απόγευμα 
και το Σάββατο το πρωί σε τρεις βάρδιες είναι πάλι άλλα 60-70 παιδιά η κάθε βάρδια περίπου. Αλλά 
αυτά μπαίνουν την ώρα που είναι κλειστό το σχολείο και δεν λειτουργεί.  
 Εντάξει, προφανώς αν εσείς θέλετε να μην το ψηφίσετε, μπορείτε να κάνετε ό,τι θέλετε, είναι 
ξεκάθαρο. Αλλά η ΔΕΠ, επειδή λέτε γιατί η ΔΕΠ ψήφισε, εμείς έχουμε μόνο ένα μέλος στη ΔΕΠ. Δεν 
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έχουμε άλλα μέλη η παράταξή μας. Μόνο τον κ. Τράκα έχουμε. Αρα, προφανώς τα άλλα μέλη κρίνανε 
να αποφασίσουν όπως αυτοί θέλανε και ψήφισανε τρεις θετικά και τέσσερις αρνητικά. Δεν ελέγχουμε 
εμείς τη ΔΕΠ. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω γιατί κάνετε ερώτηση γιατί η ΔΕΠ ψήφισε αρνητικά. 
Προφανώς, όπως ο καθένας... 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Να καταλάβω τι γίνεται με τις εισηγήσεις. Αυτό ρωτάω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω. Τη Σχολική Επιτροπή που ελέγχεται, ψήφισε θετικά. Η ΔΕΠ έχουμε μόνο ένα 
άτομο. Οπότε λογικό είναι να ψηφίσει αρνητικά.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ερωτήσεις έχουμε; Είναι στάδιο ερωτήσεων, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τις ερωτήσεις κάνουμε. Λοιπόν, πάμε με τους επικεφαλής. Ο κ. Τούτουζας 
ολοκλήρωσε. Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Με μία απαραίτητη διευκρίνιση. Δεν υπάρχει τίποτα εναντίον 
των παιδιών, των παιδιών από την Πολωνία, δεν υπάρχει τίποτα εναντίον κανενός παιδιού που 
χρησιμοποιεί χώρους, να το ξεκαθαρίσουμε.  
 Η ερώτησή μου η καταρχήν είναι στον Αντιδήμαρχο Παιδείας και υπεύθυνο γι' αυτό το 
πράγμα, είναι η εξής: από τη στιγμή που νοικιάσαμε το συγκεκριμένο κτήριο θεωρείται δημόσιος 
χώρος; Θεωρείται χώρος του Δήμου; Και αν ναι, πώς γίνεται σε ένα χώρο που είναι του Δήμου να 
ισχυρίζεται ο ενοικιαστής, ο Δήμος, ότι δεν γνωρίζει ποιος μπαίνει μέσα; Και αν αυτό από μόνο του 
αποτελεί μία μομφή του Δήμου στον εαυτό του. Αυτό είναι το ένα. 
 Το δεύτερο...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, Νικήτα, αν επιτρέπεις, επειδή είναι πολύ εύκολη η απάντηση, είναι 
μισθωμένος χώρος. Δεν είναι δημόσιος χώρος.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καμία αντίρρηση. Ο μισθωμένος χώρος... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και είπα ότι βεβαίως με τις ευθύνες που έχουν όλοι αυτοί, ουδέποτε μέχρι προχθές που 
ήρθε η αίτηση, μάλλον μέχρι να γίνει η ερώτηση, γιατί η ερώτηση, μετά πήραμε τηλέφωνο και 
είπαμε, είναι δυνατόν να μπαίνουν μέσα παιδιά και να μην μας το έχετε πει; Και κανένας, υποθέτω η 
διευθύντρια του Πολωνικού το θεώρησε σαν δεδομένο. Οταν... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συμφωνώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείνω, συγγνώμη που σε διέκοψα... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, αλίμονο, αλίμονο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θεώρησε δεδομένο, ότι 20 χρόνια ήμασταν εδώ, δεν ήξερε να κάνει αιτήσεις, δεν 
της είχε ξαναγίνει ποτέ να κάνει αίτηση στο Δήμο για παραχώρηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωρα, εγώ να το δεχθώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη για  την παρέμβαση, συγγνώμη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Η ερώτησή μου, αγαπητέ μου Δήμαρχε, είναι η εξής: όλα αυτά είναι έτσι όπως τα είπες 
και σωστά. Ευθύνη ο αρμόδιος που έχει νοικιάσει ένα χώρο και είναι στην ευθύνη του, το ότι 
μπαίνουν άλλοι μέσα, οι πρώην ενοικιαστές, με καλές προθέσεις, έχει ή δεν έχει; Αυτό είναι. Εγώ την 
ευθύνη, εκείνο που ρωτάω είναι, αν θεωρείτε εσείς ως Δημοτική Αρχή και ο αντίστοιχος Αντιδήμαρχος 
ότι έχει ευθύνη γι' αυτο το πράγμα. 
 Το δεύτερο, και να το μαζέψω και θα εξηγήσω τη γνώμη μου μετά, είναι το εξής: μπαίνουν 
άνθρωποι παρά τη γνώση του Δήμου, με καλή πρόθεση, δεν το ξέρατε, όλα αυτά είναι απολύτως 
σωστά. Θεωρείτε ότι δεν υπάρχει θέμα ασφάλειας να χρησιμοποιείται ένας δημοτικός χώρος, γιατί 
όταν είναι νοικιασμένος είναι δημοτικός πια, χωρίς να το γνωρίζετε; Τι θα συνέβαινε εάν υπήρχε μια 
πυρκαγιά; Ποιος θα είχε ευθύνη; Από τη στιγμή που ήταν χωρίς τη γνώση σας.  
 Το τρίτο ερώτημα και σταματάω, είναι το εξής: το Πολωνικό σχολείο είχε ως έδρα το 
συγκεκριμένο χώρο απ' όσο ξέρω. Εχει αλλάξει η έδρα του; Και όταν υπόγράφετε αυτή τη στιγμή μια 
συμφωνία με το Πολωνικό σχολείο και καλά κάνετε και την υπογράφετε, τι δηλώνει ως έδρα;  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να απαντήσω πολύ γρήγορα. Δεν έχουμε υπογράψει τίποτα εμείς με το 
Πολωνικό σχολείο. Δεν κατάλαβα από πού προκύπτει ότι έχουμε υπογράψει εμείς κάτι με το Πολωνικό 
σχολείο.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
72 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Πώς θα χρησιμοποιεί ένα δημοτικό χώρο, Δήμαρχε; Τώρα δεν είπατε ότι θα επιτραπεί να 
χρησιμοποιηθεί; Πώς; Στα λόγια;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτάκι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μπορεί να μην το καταλαβαίνω. Δεν ρωτάω με κακή πρόθεση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαντήσω. Είπατε ότι έχετε υπογράψει. Σήμερα θα πάρουμε την απόφαση. Δεν 
έχουμε υπογράψει τίποτα. Εμείς με το Πολωνικό δεν έχουμε καμία σχέση. Καμία σχέση. Το 2ο όροφο 
που χρησιμοποιεί το Πολωνικό, τον χρησιμοποιεί σε συνεργασία, σε άδεια αν θέλετε που του έχει 
δώσει ο προηγούμενος ενοικιαστής με το σκεπτικό οτι θα το σουλούπωνε όπως είπα, ότι θα το 
έφτιαχνε, γιατί ήταν γιαπί σας λέω ο 2ος όροφος, έτσι; Αλλά δεν έχουμε υπογράψει εμείς τίποτα. 
Πουθενά δεν υπάρχει κάποιο χαρτί ή κάποια σφραγίδα ή κάποια άδεια του Δήμου προς το Πολωνικό 
σχολείο. Τώρα, το γιατί δεν το αντιληφθήκαμε; Εντάξει, νομίζω ότι έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας. 
Δεν τις έχουμε αναλάβει τις ευθύνες μας; Ολος αυτός ο ντόρος που γίνεται τώρα δεν είναι ευθύνες; 
Ολο αυτό το... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ολος αυτός ο ντόρος γίνεται απλώς όταν κάνουμε κριτική.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε, εγώ απαντάω στα ερωτήματά σας. Αν θελετε να μην κάνουμε διάλογο και 
μετά εσείς ξαναπαίρνετε το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καμία αντίρρηση. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκάθαρα. Αυτές είναι οι ευθύνες. Ποιος τις αναλαμβάνει τις ευθύνες; Εσείς τις 
αναλαμβάνετε; 'Η η κα Ξανθάκη; Εμείς τις αναλαμβάνουμε τις ευθύνες. Εμάς μας έχετε στη γωνία και 
μας πετροβολείτε αυτή τη στιγμή. Γιατί; Γιατί δεν μας ενημέρωσε η διευθύντρια του νηπιαγωγείου, 
γιατί δεν μας ενημέρωσε η διευθύντρια του Πολωνικού σχολείου ότι, ξέρεις κάτι; Μπορώ να έχω την 
άδειά σου να μπω τα απογεύματα; Δηλαδή είχαμε κανένα λόγο να μην φέρουμε τις αιτήσεις αυτές 
τον Σεπτέμβρη; Ποιος ο λόγος να μην το φέρουμε; Για πέστε μου. Γιατί εγώ αυτό καταλαβαίνω. Από 
τις ερωτήσεις που κάνετε και αφήνετε να εννοηθεί, υποθέτετε ότι υπήρχε δόλος από το Δήμο, το 
γνώριζε και δεν το έφερε εγκαίρως το ζήτημα της παραχώρησης. Τους αθλητικούς συλλόγους πότε 
ψηφίσαμε παραχωρήσεις; Πριν δύο μήνες δεν ψηφίσαμε; Από πότε είχαν μπει οι αθλητικοί σύλλογοι 
μέσα στα σχολεία;  
 Αρα, είναι μια συνήθης κατάσταση που γινόταν, καλώς ή κακώς; Προφανώς κακώς. Προφανώς 
κακώς, γιατί οι παραχωρήσεις πρέπει να έρχονται το καλοκαίρι και να τις εγκρίνουμε. Αρα, με το που 
ξεκινάει το Σεπτέμβρη το σχολείο να ξέρουμε. Αλλά ουδέποτε έχουν έρθει έγκαιρα εισηγήσεις από 
τους διευθυντές, από τους αθλητικούς συλλόγους, εισηγήσεις των Πρωτοβάθμιων Σχολικών 
Επιτροπών. Εδώ για αρκετά χρόνια, το είχε ρωτήσει η κα Χαμηλοθώρη, δεν φέρναμε τα θέματα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο γιατί δεν γνωρίζαμε ή δεν είχε συμβεί ότι η αρμοδιότητα αυτή πρέπει να πάρει 
την έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Ολα αυτά τα χρόνια τα σχολεία δίνανε τους χώρους με 
αποφάσεις των Σχολικών Επιτροπών. Καλώς ή κακώς; Κακώς, αλλά αυτό κάνανε. Οχι επί δημαρχίας 
μου. Επί παλιά γινόταν και συνεχίζεται. Ξέρεις, πολλές φορές στη Δημόσια Διοίκηση συνεχίζεις ό,τι 
έκανε ο προηγούμενος. Το βρήκαμε, το ανακαλύψαμε και το διορθώσαμε και λέω θα έρχονται όλα 
έγκαιρα. Το καλοκαίρι θα έρχονται. Οποιος δεν ζητήσει χώρο το καλοκαίρι δεν θα  τον παίρνει τον 
Οκτώβριο, το Νοέμβριο, όπως έγινε με τα ΚΔΑΠ τώρα. Δώσαμε πολύ έγκαιρα την παραχώρηση.  
 Αλλά δεν καταλαβαίνω ακριβώς γιατί επιμένουμε σε ένα θέμα το οποίο σας είπα, αν το ήξερε η 
διευθύντρια ότι πρέπει να πάρει άδεια για το απόγευμα, θα είχε... Θεώρησε ότι, εντάξει, αφού 
ήμασταν εκεί και δεν χρησιμοποιείται ο χώρος, είχε έρθει σε μία επικοινωνία με το νηπιαγωγείο και 
είχε την πρόσβαση και έμπαινε στο χώρο. Φάουλ δικό μας που δεν το ξέραμε. Φάουλ που δεν μας το 
είπε κάποιος πιο νωρίς. Αλλά όταν το ανακαλύψατε είχε ήδη σταματήσει τα μαθήματα. Οταν έγινε το 
ερώτημα το Νοέμβριο είχαν σταματήσει τα μαθήματα των σχολείων.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Γιατί το συζητάμε, κ. Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω ότι έγιναν 6 βδομάδες. Μέχρι τις 27 Οκτωβρίου. Επικοινώνησα 
προσωπικά σήμερα να ρωτήσω πόσες μέρες ήταν μέσα οι μαθητές και μου είπαν ήταν μέχρι τις 27 
Οκτωβρίου. Και το πιο συνηθισμένο, μάλλον η μεγαλύτερη πιθανότητα που υπάρχει είναι να μην 
μπουν ποτέ μαθητές κατά τη διάρκεια, γιατί λογικά δεν θα ανοίξουν τα φροντιστήρια. Αλλά σε 
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περίπτωση που ανοίξουν τα φροντιστήρια, εμείς λέμε ότι αφού έγινε η αίτηση γιατί να μην 
παραχωρήσουμε, να μη δείξουμε την αλληλεγγύη μας. Αυτό είπα, προχωράμε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Ο Δήμαρχος σωστά απάντησε από τη δική του την πλευρά. Ο 
αρμόδιος Αντιδήμαρχος έχει να πει κάτι στο δεύτερο ερώτημα που είπα περί λόγους ασφαλείας ο 
ίδιος; 'Η δεν ξέρω... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς όταν δεν είχαμε ενημέρωση, κ. Κανάκη, δεν μπορούμε να μιλήσουμε για 
ασφάλεια. Οταν δεν έχω ενημέρωση σε κάτι, μπορώ να πω ότι... 
ΤΡΑΚΑΣ: Ακριβώς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μάλιστα.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Κανάκη, όταν δεν είχαμε την ανάλογη ενημέρωση τι να μιλήσουμε για ασφάλεια και για 
τι να μιλήσουμε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Τράκα, καταλαβαίνετε τι λέτε τώρα; Οτι επειδή δεν ξέρετε, επειδή δεν ξέρατε ότι 
είχατε ενημέρωση αυτό σας απαλλάσσει από μία ευθύνη, αν ο μη γένοιτο συνέβαινε κάτι; Τι είναι 
αυτό που λέτε τώρα στο Δημοτικό Συμβούλιο;  
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ είπα ότι δεν είχαμε ενημέρωση ότι μπαίνουν μέσα την Παρασκευή το απόγευμα και το 
Σάββατο το πρωί. Εσείς πιστεύετε ότι εγώ έχω πλήρη εικόνα το τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο σε 
όλα τα σχολεία; Αν ο ΚΟΧ π.χ. αντί για ένα τμήμα με 20 άτομα έχει βάλει σε ένα σχολείο 60 άτομα;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν θα έπρεπε; Ξέρετε τι λέτε τώρα; Λέτε ότι δεν έχετε ενημέρωση, δεν ξέρετε τι 
συμβαίνει στον τομέα σας;  
ΤΡΑΚΑΣ: Σε πραγματικά δεδομένα. Εσείς πιστεύετε ότι μπορώ... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Σε πραγματικά ρωτάω. Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, που διακόπτω.  
ΤΡΑΚΑΣ: ...σε όλα τα σχολεία να έχω πλήρη εικόνα τι γίνεται κάθε Σαββατοκύριακο; Αν μπαίνουν 20 
ή 40 ή 50 παιδιά; Το πιστεύετε αυτό;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ξαναρωτάω τελευταία φορά για να μην διακόψω. Αντιλαμβάνεστε τι λέτε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο; Οτι στην αρμοδιότητά σας, στον τομέα σας, δεν έχετε γνώση τι συμβαίνει τα 
Σαββατοκύριακα; Καταλαβαίνετε τι ομολογείτε αυτή τη στιγμή;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Κανάκη, τον ρωτήσατε, σας απάντησε. Αυτό που είπε. Εντάξει, σας 
απάντησε αυτό που νομίζει. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλώς, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας το απάντησε και τελειώνει. Εντάξει. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Κανάκη, εάν δεν περάσω εγώ από κάποιο σχολείο και δεν δω ότι γίνεται η χρήση αυτή η 
συγκεκριμένη την τάδε ώρα ή δεν με ενημερώσει κάποιος, είναι όπως καταλαβαίνετε δεν έχω πλήρη 
εικόνα όλων των σχολείων το Σαββατοκύριακο από το πρωί μέχρι το απόγευμα που γίνεται χρήση 
από συλλόγους και από οποιουσδήποτε άλλους τι γίνεται στο κάθε σχολείο, αν είναι απόλυτο αυτό το 
20 ή το 40. Και μιλάω για κάθε Σαββατοκύριακο, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Τράκα. κ. Τράκα, συγγνώμη, να βοηθήσω την κουβέντα λίγο. Είναι 
δεδομένο ότι τα Σαββατοκύριακα δεν είστε επιθεωρητής σχολικών κτηρίων. Εχετε κι εσείς την 
οικογενειακή σας ζωή. Λοιπόν, προχωράω παρακάτω.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ο κ. Κανάκης προφανώς κάθε Σαββατοκύριακο, αν ήταν στη θέση μου, θα έκανε τσάρκα 
σε όλα τα σχολεία για να κανει τσεκ, που είναι αδιανόητο, κ. Κανάκη. Αντιλαμβάνεστε νομίζω τι λέτε. 
Αντιλαμβάνεστε και πραγματικά, επειδή το έζησα και στη ΔΕΠ, δεν αντιλαμβάνομαι ποιο είναι το 
πρόβλημα που δημιουργείται. Δεν αντιλαμβάνομαι το ουσιαστικό πρόβλημα που δημιουργείται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Τράκα. κ. Τράκα, απαντήσατε στον κ. Κανάκη. Εντάξει τώρα. Ο κ. Κανάκης 
σας έκανε κάποιες ερωτήσεις κι εσείς απαντήσατε. Ας προχωρήσουμε παρακάτω στους επόμενους.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, γιατί πραγματικά δεν αντιλαμβάνομαι και στη ΔΕΠ το είπα αυτό, 
ποιο είναι το ουσιαστικό πρόβλημα που μας δημιουργεί, σε ώρες που δεν χρησιμοποιείται από εμάς το 
σχολείο να χρησιμοποιείται από το Πολωνικό. Αλλά, προφανώς, κάποιοι για αντιπολιτευτικούς και 
πολιτικούς λόγους θέλουν να το αναγάγουν σε μείζον θέμα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μα δεν ρώτησα αυτό, κ. Πρόεδρε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Απαντάω σ' αυτό που ρωτήσατε, κ. Κανάκη. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ρώτησε αυτό. κ. Τράκα, πάντως, δεν ρώτησε αυτό. Δεν σας ρώτησε αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, για να διευκολύνω λίγο τη συζήτηση, νομίζω να δεχθούμε όλες τις 
ερωτήσεις και να απαντήσουμε μια και καλή για να διευκολύνουμε και να κερδίσουμε και λίγο χρόνο, 
γιατί νομίζω έτσι λίγο... όλους τους παραρητητές της συνεδρίασης. Οπότε, ανοίξτε τον κατάλογο σας 
ποιοι θέλουν να κάνουν ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, συνεχίζω με τους επικεφαλής... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πάρετε όλοι το λόγο και, κ. Τράκα, θα απαντήσουμε συνολικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα συνεχίσω με τους επικεφαλής, γιατί βλέπω ότι θέλουν το λόγο. Τελειώσαμε με τον 
κ. Κανάκη, θα πάμε στον κ. Τίγκα. Θέλει ο κ. Τίγκας το λόγο;  
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα πάω στον κ. Ρεκλείτη που έχει ζητήσει το λόγο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, εγώ έχω τρεις ερωτήσεις. Δεν ξέρω, για τον κ. Δήμαρχο, τον κ. Τράκα, όποιος 
θέλει τις απαντάει.  
 Γνωρίζετε, έχετε διερευνήσει εάν υπάρχει παράλληλη μίσθωση του 2ου ορόφου μεταξύ της 
οικογένειας Σπυρόπουλου και του Πολωνικού σχολείου;  
 Συνέχεια αυτής της ερώτησης, ανάλογα με την απάντηση, είναι και η εξής: εμείς νοικιάζουμε 
κτήρια για πέντε χρόνια, εκ των οποίων τον πρώτο χρόνο νοικιάζουμε δύο ορόφους και τα υπόλοιπα 
τέσσερα νοικιάζουμε τους τρεις ορόφους. Το τίμημα όμως και για τα 5 χρόνια είναι 10.000 το μήνα. Η 
ερώτησή μου είναι γιατί δεν είναι μειωμένο τον πρώτο χρόνο αφού νοικιάζουμε λιγότερους ορόφους.  
 Η τρίτη μου ερώτηση είναι εάν γνωρίζετε αν το Πολωνικό σχολείο ως ιδιωτικό σχολείο, 
χρεώνει αυτές τις δραστηριότητες της Παρασκευής του απογεύματος και του Σαββάτου του 
απογεύματος. Αυτές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε. Από συμβούλους; κ. Οικονόμου, είχατε ζητήσει το λόγο για ερωτήσεις;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχετε το λόγο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα ήθελα να θέσω μία ερώτηση στον Δήμαρχο. Με όλη αυτή την ιστορία που έχει 
γίνει με το Πολωνικό σχολείο, Δήμαρχε, πείτε μας ειλικρινά, γιατί τέτοια άρνηση να απαντήσετε σε 
απλές τις σαφείς ερωτήσεις. Γιατί τέτοια επιμονή να αποφύγετε τις απαντήσεις; Γιατί τέτοια απαξίωση 
για τους γονείς;  
 Σας ερωτώ ευθέως, έχετε κάτι να κρύψετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζω με τον κ. Ανυφαντή.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω την Πρόεδρο της Σχολικής 
Επιτροπής, γιατί έχει κάνει μια εισήγηση προς τη ΔΕΠ και προς το Δημοτικό Συμβούλιο, από ποιο 
καθεστώς νομικό διέπεται το Πολωνικό σχολείο.  
 Δεύτερον, τα έξοδα φωτισμού και ύδρευσης που γράφει και ο κ. Τράκας στην εισήγησή του, 
σε ποιο ύψος καθορίζονται; Υπάρχει τρόπος υπολογισμού από το Δήμο; Υπάρχει κάτι, υπάρχει κάποιος 
τιμοκατάλογος και αν ναι, πόσο είναι; Πώς το κοστολογούμε αυτό; Δηλαδή το λέμε, το λέμε, το λέμε, 
πώς καθορίζεται ο τρόπος καθορισμού του φωτισμού και της ύδρευσης;  
 Και το τρίτο. Πριν κάνετε την εισήγησή σας στη Σχολική Επιτροπή ζητήσατε από το Πολωνικό 
Σχολείο να σας φέρει αίτηση για τήρηση της νομοθεσίας που διέπει τη δράση του το Πολωνικό 
Σχολείο; Δηλαδή εργατική, ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα των εργαζομένων έναντι των 
ελεγκτικών αρχών;  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλος ερώτηση; Δεν βλέπω χεράκια.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ έχω ζητήσει ερώτηση. Μάλλον δεν ακούστηκα; Δεν σήκωσα το χέρι 
μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά και μετά ο κ. Καραγιάννης και κλείνω με τις ερωτήσεις, εντάξει; Οκέι. Η 
κα Ρετσινιά. 
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ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Τα πράγματα δείχνουν ότι μάλλον αργήσαμε να 
αντιδράσουμε. Υπήρχαν στο Δημοτικό Συμβούλιο και τον 11ο και τον 12ο από δημοτικούς 
συμβούλους υπήρχαν ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βάνα, συγγνώμη που σε διακόπτω και δεν το θέλω, απλά να σου πω ότι δεν κάνουμε 
τοποθέτηση. Ερωτήσεις έχεις; Θα σου δώσω μετά το λόγο.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, ναι. Η ερώτησή μου, αυτό είπα, ξεκίνησα με μία ερώτηση. Μήπως αργήσαμε να 
αντιδράσουμε; Και συνεχίζω, να αντιδράσουμε εννοώ να ενημερωθούμε και να αντιδράσουμε. Αφού 
μάθαμε, υπήρχαν φωνές μες στο Δημοτικό Συμβούλιο συναδέλφων, κάποια στιγμή το ρώτησα κι εγώ, 
και όχι μόνον εγώ, και η κα Σιώτου και ο κ. Ανυφαντής, ότι είχαμε μάθει ότι μπαίνουν κάποια άτομα 
και χρησιμοποιούν τις αίθουσες. Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι μήπως αργήσαμε λοιπόν και φτάσαμε 
τώρα που τελειώνει και ο Γενάρης; Η μία ερώτηση είναι αυτή. 
 Η άλλη ερώτηση είναι ότι θα πρέπει, δεν θα πρέπει να υπογράψουμε κάποιο, με το  Πολωνικό, 
κάποιο χαρτί; Θα είναι μια δωρεάν παραχώρηση; Θα είναι εκμίσθωση; Γιατί στο συμβόλαιο εκμίσθωση 
δεν μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν προβλέπεται υπομίσθωση.  
 Από 'κει και πέρα, ερχόμαστε και στα έξοδα. Πώς το Πολωνικό σχολείο θα συμβληθεί, μάλλον 
αν θα υπογραφεί πρώτα κάποιο έγγραφο και το άλλο είναι πώς θα συμμετέχει το Πολωνικό Σχολείο 
στα έξοδα. Αυτό που είπε ο κ. Ανυφαντής πριν, στα έξοδα που θα προκύψουν, ΔΕΗ, ΟΤΕ, το νερό, τα 
έξοδα φθοράς. Πώς θα επιμερίζονται αυτά τα έξοδα; Θα υπάρχει κάποιο στάνταρ ποσό; Και κάτι άλλο 
ήθελα και δεν θα ξαναμιλήσω, σίγουρα υπάρχει ευθύνη του Δήμου που αργήσαμε να αντιδράσουμε, 
δεν απαντήθηκε αν η έδρα του Πολωνικού θα είναι αυτή, θα εξακολουθεί, σίγουρα υπάρχουν 
προβλήματα στην ασφάλεια. 
 Αυτό που ήθελα να σημειώσω γιατί εγώ έκανα μια ερώτηση μέσω μέιλ βέβαια, όταν μας 
στείλατε το συμφωνητικό, έχει ληφθεί το θέμα και θέλω να ενημερώσω επειδή το ανέφερα εγώ, ότι 
όταν μας ενημερώσατε για το, μας αποστείλατε το συμφωνητικό, σημείωσα ότι οι τρεις υπογραφές 
είναι όμοιες και τελικά ενημερώθηκα σήμερα, χθες έκανα την ερώτηση σήμερα μου απεστάλη απο την 
κα Ζιαμπάρα δύο εξουσιοδοτήσεις, τα δύο άτομα, οι δύο κυρίες, η κα Παναγιώτα Σπυροπούλου και η 
κα Δήμητρα Σπυροπούλου εξουσιοδοτούσαν τον κ. Νικόλαο Σπυρόπουλο, τον πατέρα τους, αυτό 
όμως δεν αναφερόταν πουθενά γι' αυτό η ερώτησή μου θεωρώ ότι ήταν καίρια, έτσι; Και θεωρώ ότι 
αφού υπήρχαν εξουσιοδοτήσεις έπρεπε να αναφέρονται μέσα και θεωρώ ότι οι εξουσιοδοτήσεις θα 
έπρεπε να ήταν ένα αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης του μισθωτηρίου. 
 Αυτά ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουν άλλοι, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Καραγιάννης και κλείνει. κ. Καραγιάννη.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Κι εγώ έχω, κ. Πρόεδρε.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να συνεχίσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος σηκώσατε πάλι το χέρι σας, να σας την δώσω την ερώτηση, δεν το συζητάω.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Για ποιον λέτε τώρα; Σε ποιον μιλάτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τον κ. Αυγερινό. Συνεχίστε, κ. Καραγιάννη.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία. Εγώ μία ερώτηση μόνο έχω να κάνω που ίσως κρύβει μερικά πράγματα. Ο 
εκμισθωτής το ήξερε αυτό; Οτι πηγαίνανε αυτά τα παιδιά του Λυκείου, τα 9 παιδιά που λέμε, 
παράλληλα όταν λειτουργούσε το Νηπιαγωγείο; Ο ίδιος ο εκμισθωτής αν το ήξερε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγερινός και κλείσαμε και μετά θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο και στον κ. 
Τράκα.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ και συγγνώμη που τελευταία στιγμή έκανα την ερώτηση.  
 Ηθελα να κάνω την εξής ερώτηση εγώ. Οταν ζητήσαμε εμείς για να μπει Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση μέσα στου Σπυρόπουλου το σχολείο, μας το απαγόρευσε, αν θυμάμαι καλά. Αυτό είχε 
συζητηθεί, αυτό είχε απαντηθεί. Στην προκειμένη περίπτωση τα παιδιά που μπαίνουν από το 
Πολωνικό σχολείο, απ' ό,τι κατάλαβα είναι Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Αυτό πώς θα επιτραπεί από 
τον κ. Σπυρόπουλο ότι μπορεί να τα βάλουμε τα παιδιά της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, έστω και 
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μετά το σχολικό ωράριο που χρησιμοποιείται το σχολείο αυτό που έχουμε νοικιάσει. Αυτή είναι η 
ερώτησή μου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Να απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε, και εάν θέλει η κα Γκούμα και ο κ. Τράκας μπορούν αν 
δεν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα μου ζητήσουν το λόγο μετά. Οκέι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα της παράλληλης μίσθωσης που δεχθήκαμε ερώτηση, απ' όσο γνωρίζουμε 
δεν υπάρχει παράλληλη μίσθωση. Δηλαδή φυσικά ο εκμισθωτής ο κ. Σπυρόπουλος, δηλαδή η 
οικογένεια του κ. Σπυρόπουλου, γνώριζε ότι θα μπουν 9 παιδάκια του Πολωνικού στο 2ο όροφο, γιατί 
όπως σας είπα υπάρχει και συμφωνία να φτιάξουν το χώρο το κράτος της Πολωνίας με έξοδά του για 
να μπορέσει να το πάρουμε εμείς του χρόνου. Αρα, προφανώς υπήρχε. Αλλά δεν υπάρχει κάποιο άλλο 
μισθωτήριο απ' όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον ακριβώς για το λόγο ότι είπαμε ότι η "αντιπαροχή", να 
το πω έτσι, είναι ότι θα φτιαχτεί ο συγκεκριμένος χώρος. Αυτή ήταν η αντιπαροχή. Αρα του το 
παραχωρεί δωρεάν με το σκεπτικό ότι θα το βάψουν, θα το φτιάξουν, θα βάλουν πλακάκια, θα 
βάλουν τα θρανία που λείπανε, τους πίνακες, όλα αυτά εν πάση περιπτώσει τα οποία έπρεπε να 
γίνουν στο συγκεκριμένο χώρο.  
 Οταν ξεκινήσαμε να μισθώσουμε το σχολείο του Σπυρόπουλου θα θυμίσω, γιατί μάλλον το 
χρονικό όριο έχει μια σημασία και απαντάει και σε μια ερώτηση που έκανε πριν η κα Ξανθάκη, πότε 
ξεκινήσαμε να μισθώσουμε τον συγκεκριμένο χώρο, θυμάστε; Το ξεκινήσαμε στα τέλη του '19, εκεί 
περίπου. Φθινόπωρο, τελείωμα του '19, έτσι; Και ξεκίνημα του '20 έγιναν οι ενέργειες. Τότε δεν 
είχαμε καν ίδρυση 6ου Δημοτικού, κα Ξανθάκη. Το 6ο Δημοτικό ιδρύθηκε τον Ιούλιο. Αρα, προφανώς 
όταν εμείς ξεκινάγαμε να μισθώσουμε ένα χώρο, μας ενδιέφερε να μισθώσουμε για να βάλουμε τα 
νήπια μέσα, στην αρχή λέγαμε να κάνουμε ένα πολυδύναμο, μας το λέγανε μάλιστα ο κ. Ανδρώνης 
εκεί και οι συνεργάτες του, για να δώσουμε λύση στη δίχρονη προσχολική αγωγή. Γι' αυτό 
ξεκινήσαμε. Και βεβαίως όταν  πήγαμε και είδαμε το χώρο και είδαμε ότι υπάρχουν και πάνω αίθουσες 
ωραιότατες, είπαμε, γιατί να μην συμπεριλάβουμε κι αυτά μέσα σε μία μίσθωση μεθαύριο να έχουμε 
μια δυναμικότητα σε περίπτωση που μας εγκρίνουν την ίδρυση του 6ου; Και το υποδείξαμε στην 
πρότασή μας. Στην πρότασή μας είπαμε ότι εάν μας εγκρίνετε το 6ο Δημοτικό, θα το στεγάσουμε 
εκεί. 
 Αρα, λοιπόν, κ. Ρεκλείτη, το γιατί πληρώνουμε το ίδιο, εμείς κάναμε ένα τίμημα με αυτό το 
σκεπτικό ακριβώς, ότι θέλαμε να πάρουμε όλο το χώρο. Για σκεφτείτε να νοικιάζαμε μόνο το ισόγειο 
και ο Σπυρόπουλος στον 1ο όροφο να έβαζε άλλον εκμισθωτή, στο 2ο όροφο να έβαζε άλλον 
εκμισθωτή. Εμείς συμφωνήσαμε μαζί του ακριβώς για το ίδιο τίμημα που πλήρωνε το Πολωνικό, όσα 
χρήματα έδινε η Πολωνία όλα αυτά τα χρόνια, ακριβώς το ίδιο μίσθωμα έδωσε ο Σπυρόπουλος σε μας 
στο συγκεκριμένο χώρο. Με τη διαφορά όμως, ότι ο 2ος όροφος ο οποίος δεν ήταν φτιαγμένος και 
δεν είχε την κατάσταση που θα έχει μόλις θα τον παραλάβουμε, του βάλαμε υποχρέωση να το φτιάξει 
και να συνεχίσουμε μετά τη μίσθωση.  
 Το νομικό καθεστώς που ρώτησε ο κ. Ανυφαντής, δεν ξέρω αν το ξέρει η κα Γκούμα, να σας 
πω εγώ, όμως, κ. Ανυφαντή. Είναι δημόσιο κρατικό σχολείο. Οπως τα σχολεία τα ελληνικά που 
έχουμε στη Γερμανία, στη Φρανκφούρτη, στο Μόναχο, στο Αμβούργο, έτσι είναι κι εδώ. Το Πολωνικό 
κράτος έχει κάνει δημοτικό κρατικό σχολείο. Και βεβαίως δεν πληρώνουν οι μαθητές, έτσι; Γιατί έγινε 
κι αυτή η ερώτηση το εάν πληρώνουν για τα απογεύματα. Δεν πληρώνουν. Τουλάχιστον αυτό 
γνωρίζουμε. Αλλά σε ένα δημοτικό σχολείο είναι σίγουρο ότι δεν πληρώνουν οι μαθητές, έτσι; Σε ένα 
δημόσιο, συγγνώμη, κρατικό σχολείο. 
 Τα χρήματα έρχονται όλα από την Πολωνική Πρεσβεία για να πληρώνει τα μισθώματα και να 
πληρώνει τους λογαριασμούς και βεβαίως ανάλογα με τη χρήση, θα υπάρξει και μια συμφωνία στο να 
γίνει επιμερισμός των εξόδων για το νερό, για τη θέρμανση και για το ρεύμα. Αν δεν λειτουργήσει 
καθόλου δηλαδή από 'δω και πέρα, ε, δεν έχει νόημα. Τι να συζητήσουμε; Πόσο θα πληρώσουν; Θα 
υπολογίσουμε τις ώρες, θα υπολογίσουμε πόσο είναι η ετήσια κατανάλωση που έχουμε τα στοιχεία, 
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τα έχει τα στοιχεία το Πολωνικό σχολείο από πέρσι και θα κάνουμε μία απλή διαίρεση για να 
χρεώσουμε στο Πολωνικό σχολείο τα έξοδα τα οποία θα πρέπει να δώσει για τη λειτουργία, εάν γίνει 
η λειτουργία, εάν ξεκινήσει η λειτουργία της ενισχυτικής διδασκαλίας.  
 Τώρα, για το θέμα που τέθηκε, χαίρομαι ότι η κα Ρετσινιά έχει ιδιαίτερες γνώσεις νομικής και 
παρακολουθεί τόσο πολύ τα συμφωνητικά, αλλά πιστεύω, θέλω να πιστεύω ότι έχει την εμπιστοσύνη 
στους δικηγόρους του Δήμου ότι όταν υπογράφουμε ένα συμφωνητικό το βλέπουν οι δικηγόροι. Δεν 
το υπογράφω εγώ μόνος μου. Ελέγχεται από την Οικονομική Υπηρεσία, έχουμε μια τόσο σχολαστική 
Οικονομική Υπηρεσία που δεν πληρώνει τίποτα άμα δεν είναι όλα έτσι όπως πρέπει. Αρα, προφανώς οι 
υπογραφές που μπήκαν είναι 100% νόμιμες, δεν το ξέραμε από πριν ότι θα φέρουν πληρεξούσιο, 
εκείνη την ώρα που ήταν να υπογράψουμε ήρθε το πληρεξούσιο, άρα γι' αυτό το λόγο δεν έχει μπει 
και δεν υποχρεούται φυσικά να μπει στο καταστατικό. 
 Για το εάν αργήσαμε να αντιδράσουμε, εγώ σας ξαναλέω, σας λέω επίσημα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι αντιδράσαμε μόλις το Νοέμβριο μάθαμε κατευθείαν πήραμε τηλέφωνο και είπαμε τι 
γίνεται και μας είπε, ωραία, τώρα είναι κλειστά τα σχολεία, μάλιστα δεν ήταν καν, κάναμε και αρκετές 
ημέρες να βρούμε τη διευθύντρια του Πολωνικού σχολείου γιατί ήταν κλειστό το σχολείο και δεν 
βρισκόταν, δεν πήγαινε στο συγκεκριμένο χώρο, έτσι; Εντάξει, αν θεωρείτε ότι από τότε που το 
μάθαμε καθυστερήσαμε, εντάξει, τι να πω; Θα αναλάβουμε εμείς κι αυτή την ευθύνη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει το λόγο, η Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής. 
ΓΚΟΥΜΑ: Λοιπόν, νομίζω απαντήθηκαν οι ερωτήσεις του κ. Ανυφαντή. Εγώ θα κάνω μία μικρή 
περίληψη. Θα πω ότι σίγουρα λάθη έγιναν, λάθη έγιναν προφανώς όχι από τη Δημοτική Αρχή, απ' όσο 
καταλαβαίνω και αισθάνομαι... (πρόβλημα σύνδεσης)  
 Η απάντηση του κ. Κανάκη, που τον εκτιμώ και τον συμπαθώ απεριόριστα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο. κ. Ρεμούνδο, κλείνετε λίγο το μικρόφωνό σας γιατί δεν 
ακούγεται η κα Γκούμα;  
ΓΚΟΥΜΑ: Που είπε στον κ. Τράκα, αν μου επιτρέπετε κ. Κανάκη, που είπε ότι ποιος θα πάρει την 
ευθύνη αν κάτι γινόταν και έχετε απόλυτο δίκιο, κ. Κανάκη. Προφανώς την ευθύνη την έχει ο Δήμος 
και νομίζω ότι τον Δήμαρχο και τον κ. Τράκα θα πήγαιναν στη φυλακή αν κάτι γινόταν. Φαντάζομαι 
ότι καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κανένας δεν το θέλει αυτό το πράγμα και κανείς δεν το ήθελε ώστε να 
μπει στη διαδικασία. Βεβαίως και ο κ. Τράκας δεν είναι ο επιθεωρητής Κλουζώ να είναι κάθε μέρα στα 
σχολεία, έτσι; Εγώ καταλαβαίνω και τι λέει ο κ. Τράκας. 
 Τώρα, εγώ θα ήθελα να σας παρακαλέσω πραγματικά, γιατί όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος δεν 
ξέρουμε καν αν θα ανοίξουν τα φροντιστήρια. Θα ήθελα όμως να καταλάβετε τη βαρύτητα της 
ψήφου σας, νομίζω ότι όλοι είστε εξαιρετικοί άνθρωποι, να καταλάβετε λίγο τη βαρύτητα της ψήφου 
σας αυτή τη στιγμή απέναντι στα παιδιά αυτά που πρέπει να συνεχίσουν, να τελειώσουν αυτό το 
σχολικό έτος.  
 Εγώ αυτό ήθελα να πω, σας ευχαριστώ πολύ, αν θελετε να με ρωτήσετε κάτι άλλο στη 
διάθεσή σας.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Εχω κάνει κι εγώ, Πρόεδρε, μια ερώτηση αλλά δεν νομίζω ότι απαντήθηκε από 
κανέναν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για πείτε την ξανά, γιατί ήταν πολλές οι ερωτήσεις. Για πείτε την κ. Αυγερινέ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Πολύ ευχαρίστως. Είχε ζητηθεί κάποτε να πάει στο σχολείο αυτό Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση και συγκεκριμένα από το 1ο Λύκειο Χολαργού. Και είχαν πει τότε ότι ο κ. Σπυρόπουλος 
απαγορεύει να πάει Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση σ' αυτό το σχολείο. Στην προκειμένη περίπτωση, 
λοιπόν, ερωτάται ο κ. Σπυρόπουλος που θα μπουν Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης εφόσον πλέον έχει 
έρθει στα χέρια μας το σχολείο αυτό; Αυτή ήταν η ερώτησή μου.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Αυγερινέ, να σας απαντήσω εγώ στο ερώτημά σας. Ο κ. Σπυρόπουλος είχε αρνηθεί να 
μπουν μαθητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης γιατί σε προηγούμενη παραχώρηση που είχε κάνει 
στο Λύκειο Χολαργού πάλι επίσης, στο 1ο Λύκειο Χολαργού, είχαν γίνει μεγάλες καταστροφές στο 
σχολικό συγκρότημα. Οι μαθητές του Πολωνικού σχολείου, εγώ τουλάχιστον προσωπικά όταν μπήκα 
μέσα στο σχολείο και είδα τις αίθουσες, τις είχαν σε άριστη κατάσταση. Προφανώς ο κ. Σπυρόπουλος 
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όλα αυτά τα χρόνια που συνεργάζεται με το Πολωνικό σχολείο έχει αποκτήσει εμπιστοσύνη απέναντι 
στους μαθητές του Πολωνικού σχολείου έναντι των βανδαλισμών και των καταστροφών και των 
φθορών.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Θα μπορούσαμε να δώσουμε κι εμείς εχέγγυο γι' αυτό. Εμείς το νοικιάσαμε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Θα μπορούσατε να δώσετε κ. Αυγερινέ εσείς εχέγγυο τι θα κάνουν οι μαθητές εκεί τις ώρες 
που θα παρευρίσκονται στο σχολείο; Εγώ προσωπικά δεν θα μπορούσα να δώσω. Γιατί είδατε ο κ. 
Κανάκης μας κατηγορεί κιόλας. Και δεν είναι μόνον η δική μου τέτοια, είναι και η Σχολική Επιτροπή, 
όλοι έχουν τον έλεγχο του σχολείου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Οπότε, τώρα πάμε στις τοποθετήσεις.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, δεν ξέρω αν δεν ακούστηκε. Είχα θέσει ένα ερώτημα αλλά δεν έλαβα 
απάντηση. Θα λάβω; Μπορεί και όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, επειδή ήταν πολλά και ίσως και του κ. Αυγερινού, επειδή ήταν πολλά και το 
επανέλαβε, θέλετε να το ξαναπείτε μήπως;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με μεγάλη μου χαρά, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.  
 Δήμαρχε, γιατί τέτοια άρνηση να απαντήσετε σε απλές, σαφείς ερωτήσεις; Γιατί τέτοια 
επιμονή να αποφύγετε τις απαντήσεις; Γιατί τέτοια απαξίωση για τους γονείς; Σας ερωτώ ευθέως, 
έχετε κάτι να κρύψετε; Παρακαλώ απαντήστε μου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, θέλετε να απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ. Δήμαρχε, δεν θα σας πω εγώ αν πρέπει να απαντήσετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν τον είδα και διάβαζε την ερώτηση συλλαβιστά, γι' αυτό. Τώρα που την είπε πιο 
καλά...  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, τη διαβάζω γιατί ξεχνάω. Κοιτάξτε, τα γράφουμε κ. Πρόεδρε, ...  ξέρουμε λίγα 
γράμματα, κ. Πρόεδρε, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σωστά, καλά κάνετε. κ. Οικονόμου... 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αφήστε τα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε, κ. Οικονόμου. Αφήστε τον Δήμαρχο να σας απαντήσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, τουλάχιστον τρεις φορές ο κ. Οικονόμου πετάγεται, μιλάει, δεν του κάνετε 
παρατήρηση, δεν πειράζει. Ξέρω ότι τον αγαπάτε ιδιαίτερα. Κι εγώ τον αγαπάω.  
 Λοιπόν, κ. Οικονόμου, έχω δώσει όλες τις απαντήσεις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, κ. Δήμαρχε, σας παρακαλώ όμως. Να μην αφήνετε σχόλια τέτοια. Ο κ. 
Οικονόμου μία φορά σας διέκοψε και του έκανα αμέσως παρατήρηση. Εντάξει; Οπότε παρακαλώ 
συνεχίστε και δώστε την απάντησή σας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και καλά κάνετε. Ο Πρόεδρος πρέπει να αγαπάει όλους τους δημοτικούς συμβούλους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Πρόεδρος οφείλει να είναι αμερόληπτος και δίκαιος προς όλους τους Συμβούλους και 
στο Δήμαρχο. Και νομίζω ότι σε μεγάλο βαθμό το έχω επιτύχει αυτό. Μερικές φορές κι εγώ μπορεί να 
κάνω κάποια, έτσι, απροσεξία. Παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, έχω δώσει τις απαντήσεις, κ. Οικονόμου και δίνω απαντήσεις πάντα σε όλα τα 
θέματα τα οποία τίθενται, το ξέρετε γιατί παρακολουθείτε τα Δημοτικά Συμβούλια και συμμετέχετε, 
είστε από τους δημοτικούς συμβούλους που είστε πολύ ενεργός και όλα αυτά τα χρόνια συμμετείχατε 
στα Δημοτικά Συμβούλια και ξέρετε ότι ουδέποτε αφήνω κάτι αναπάντητο από τις ερωτήσεις που 
γίνονται. 
 Λοιπόν, έχω απαντήσει, έχω δώσει όλες τις ερωτήσεις. Τώρα, αν οι ερωτήσεις που δίνω εγώ 
δεν ικανοποιούν εσάς, δεν ικανοποιούν κάποιον άλλον δημοτικό συμβούλο ή δεν ικανοποιούν κάποιο 
πρόεδρο συλλόγου, είναι δικαίωμά σας βεβαίως, έτσι; Αλλά δεν μπορείτε να λέτε ότι δεν απαντάω 
όταν έχω απαντήσει δυο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο ξεκάθαρα και υπάρχουν τα πρακτικά και 
τότε ό,τι έλεγα τα ίδια λέω και τώρα, έτσι; Διαβάστε τα πρακτικά, στις ερωτήσεις που μου έκανε η κα 
Σιώτου, ο κ. Ανυφαντής και την επόμενη φορά η κα Ρετσινιά και δείτε τις απαντήσεις που έχω δώσει 
αν διαφέρουν με τα σημερινά δεδομένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εκλεισε το θέμα. Είναι κάποιος άλλος που δεν πήρε απάντηση; Οχι. Οπότε 
προχωράμε στις τοποθετήσεις.   
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 Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ακούω αρκετή ώρα όλες αυτές τις απαντήσεις που δώσατε. Δεν με έχει καλύψει 
κάποια απάντηση. Δηλαδή και ο Δήμαρχος και ο κ. Τράκας αυτό που μου δίνουν την εντύπωση είναι 
ότι κάναμε λάθος, δηλαδή ο Δήμαρχος, τώρα διαβάζω κι εγώ τα πρακτικά που μόλις ανέφερε ως 
απάντηση στον κ. Οικονόμου, αναφέρεται για εφτά παιδάκια. Αναφέρεται για εννιά παιδιά, κατά 
διόρθωσή του το 7 έγινε 9. Υπάρχει ευθύνη. Υπάρχει πολιτική ευθύνη. Είμαστε εδώ πέρα και 
αναλαμβάνουμε κάποιες θέσεις ευθύνης. Κάποιος έχει ευθύνη. Είπε ο Δήμαρχος ότι ήταν λάθος. 
Σωστό. Ποιος αναλαμβάνει το λάθος; Ο Δήμαρχος; Ο κ. Τράκας; Ο Τούτουζας; Ο Κανάκης; Κάποιος 
αναλαμβάνει την ευθύνη. Δεν γίνεται να μην ξέρετε ότι δεν μπαίνανε 7, εγώ λέω 7, εσείς λέτε 9. Δεν 
μπαίνανε 9. Προφανώς και η κα Σιώτου και ο κ. Ανυφαντής είχαν καλύτερη ενημέρωση και από εμένα 
και από εσάς. Κάποιος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη.  
 Ακούω και την κα Γκούμα άκουσα και μου είπε να σεβαστώ εκείνα τα παιδιά να πάνε να 
τελειώσουν. Βεβαίως, είμαι υπέρ όμως και των παιδιών να πάνε στο σχολείο και των παιδιών από την 
Πολωνία να μάθουν ελληνικά και είναι εδώ και μας έχουν τιμήσει με το σχολείο τους και στις σχολικές 
παρελάσεις πολύ καλύτερα από τα ελληνικά δημόσια σχολεία. Ναι, ναι, συμφωνώ σε όλα.  
 Εδώ πέρα, όμως, υπάρχει πολιτική ευθύνη. Πρέπει να την αναλάβετε. Είπατε ότι κάνατε 
λάθος. Αναλάβετε την πολιτική ευθύνη. Εμείς σαν παράταξη θα ψηφίσουμε κατά στο 8ο θέμα, γιατί; 
Γιατί δεν είστε ξεκάθαροι. Δεν μπορεί να λέτε τη μία, λέει ο Δήμαρχος τώρα ως απάντηση στον κ. 
Οικονόμου, λέει εγώ απαντάω στις 25 Νοεμβρίου του 2020 τα ίδια με σήμερα. Ναι, αλλά τότε έλεγες 
άλλα, Δήμαρχε. Τότε έλεγες για 7 παιδάκια, άντε εννιά. Οχι για 310 παιδάκια. Δεν το γνωρίζατε; 
Ωραία, δεν το γνωρίζατε και το παραδεχθήκατε. Να αναλάβετε την πολιτική ευθύνη. Κάποιος πρέπει 
να αναλάβει την πολιτική του ευθύνη. Οποιος είναι αυτός. Εμείς σαν παράταξη κατά στο 
συγκεκριμένο θέμα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται πολύ σύντομα να απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ουδέποτε είπα, κ. Τούτουζα, ότι κάναμε λάθος εμείς, γιατί όντως δεν έχουμε κάνει 
λάθος. Το μόνο λάθος που αναφέρθηκα ήταν στον αριθμό των 7 παιδιών που όντως είναι 9. Είπα στα 
πρακτικά, γιατί τα διάβασα κι εγώ τα πρακτικά, τότε έλεγα ότι είναι 7 παιδιά γιατί έτσι θα θυμόμουν, 
τελικά ήταν εννιά τα παιδιά. Αυτό ήταν το μόνο λάθος. Την πολιτική ευθύνη, όταν συζητάγαμε με τον 
κ. Κανάκη και εγώ και ο κ. Τράκας, είπαμε ότι βεβαίως, γι' αυτό το συζητάμε το θέμα έτσι, μ' αυτή 
την ένταση. Και γι' αυτό το έχετε βγάλει και στα site και γι' αυτό ασχολείται και έγινε ολόκληρη μάχη 
για το εάν θα περάσει και να πείσουμε τους ανθρώπους να ψηφίσουν κατά στη ΔΕΠ και σήμερα έχει 
γίνει ολόκληρη μάχη για το θέμα. Φυσικά υπάρχει. Αυτό που λέτε εσείς, δηλαδή το ότι δεν 
ενημερωθήκαμε εμείς εγκαίρως, εμείς την έχουμε αναλάβει αυτή την πολιτική ευθύνη. Το έχουμε πει. 
Τι θέλετε δηλαδή; Προτείνετε κάτι άλλο; Εχετε κάτι άλλο παραπάνω απ' αυτό;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ποιος έχει αναλάβει την πολιτική ευθύνη; Εδώ πέρα λέτε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, μην το ψηφίζετε. Φταίμε εμείς που δεν μας ενημέρωσε η συγκεκριμένη 
νηπιαγωγός.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δήμαρχε, λέτε εσείς σε απάντηση στον κ. Ανυφαντή... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, φταίμε εμείς. Εντάξει, κρεμάστε μας, κρεμάστε μας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: ...εμείς δεν έχουμε δώσει καμία παραχώρηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εντάξει...  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: ... 400 παιδιά, εσείς τα λέτε αυτά, δεν τα λέω εγώ. 400 παιδιά λέτε εσείς 25 
Νοεμβρίου. Διαβάστε τα πρακτικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντησε ο Δήμαρχος νομίζω. Απάντησε ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ψάξω κι εγώ λοιπόν να δω όλοι όσοι έχετε διατελέσει πρόεδροι σε συλλόγους 
σχολικών επιτροπών τα προηγούμενα χρόνια, κάποιοι από σας έχετε διατελέσει, να δω αν έχετε δώσει 
παραχωρήσεις χωρίς να έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο που ήταν τότε το αρμόδιο όργανο να τις 
περάσει, έτσι; Και είναι σίγουρο ότι θα βρω τέτοιο. Οπότε κι εσείς έχετε πολιτική ευθύνη από τότε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν να πω, να ζητήσω συγγνώμη γιατί ξεχάστηκα και 
κάπνιζα. Τώρα ένας υγειονομικός και να καπνίζει σε δημόσιο τέτοιο δεν είναι και πολύ σωστό και 
ευχαριστώ πολύ τον συνάδελφο που με ένα μήνυμα μου το υπενθύμισε. Θα φροντίσω να μην το 
επαναλάβω. 
 Λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, σπίτι σας καπνίζατε, εντάξει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, επειδή έχουν γίνει κι άλλα απ' τα σπίτια και έχουν ειπωθεί, εσείς τα ζήσατε, 
έτσι; Η συζήτηση του Δημοτικού Συμβουλίου παραμένει ένας δημόσιος χώρος. Επομένως νομίζω ότι 
έκανα λάθος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πάμε στα πολύ σοβαρά τώρα. Κοιτάξτε, καταρχήν, δεν είμαστε όλοι ίδιοι, γιατί μας 
βάζετε πάντοτε, ο κ. Δήμαρχος καμιά φορά μας βάζει εν τη ρύμη του λόγου του στο ίδιο καλάθι, 
γράφετε στα site, πιέσατε... Ο καθένας έχει μια διαφορετική προσέγγιση. Εγώ θα μιλήσω για τη δική 
μου.  
 Εκείνο που είπαμε, εγώ χαίρομαι που άκουσα έστω και έμμεσα αυτό το mea culpa, έτσι; Οτι 
το πρώτο θέμα και το λάθος ήταν ποιο; Εχουμε ένα χώρο που νοικιάστηκε από το Δήμο, άρα υπ' 
αυτή την έννοια είναι πια δημοτικός χώρος, είναι δημόσιος χώρος και εδώ υπάρχει μια παραδοχή ότι 
δεν ξέραμε πώς χρησιμοποιείτο. Και μάλιστα και η Κατερίνα, η αγαπητή Κατερίνα και ξέρει πόσο την 
εκτιμώ, έχει δίκιο σ' αυτό. Η παρατήρηση που έκανα δεν είναι για να σας κουνήσω το δάχτυλο ή να 
σας πω πόσο κακή ήταν. Είναι να επισημάνω μια ανεπάρκεια που μπορεί να υπάρχει και σε άλλα 
πράγματα, για να τη λύσουμε και για να μπορέσετε να συνεργαστείτε με τις υπηρεσίες σας ώστε να 
μην ξαναδημιουργηθεί αυτό το θέμα και θέτετε τον εαυτό σας ως ένα βαθμό σε κίνδυνο. κ. Τράκα, 
χρησιμοποιήσατε και μία αγοραία έκφραση, εγώ δεν μου πολυαρέσουν αυτά, αν είναι και αν εγώ 
έκανα τσάρκα.  
 Σας θυμίζω, αδικείτε τον εαυτό σας, λίγες μέρες πριν όταν σας συνάντησα στο δρόμο, ο κ. 
Πετράκης ήταν μάρτυρας, που σταμάτησα το αυτοκίνητο και σας είπα μπράβο, γιατί είχε σπάσει ένας 
σωλήνας και ήσασταν μέσα στο κρύο το βράδυ εκείνο, ενώ δεν οφείλατε να ήσαστε. Δεν θεωρώ ότι 
ούτε κάνετε τσάρκες, ούτε περνάτε το χρόνο σας ή δεν έχετε κάτι άλλο να κάνετε. Και δεν πιστεύω 
ότι θα έπρεπε ένας Αντιδήμαρχος να υποκαθιστά όλες τις υπηρεσίες του. Το λέω για να επισημάνω ότι 
υπάρχει ένα πρόβλημα και πρέπει να λύνεται.  
 Κάνατε όμως στο τέλος, σήμερα δεν είναι πολύ η μέρα σας και πιστεύω θα το διορθώσετε, 
είπατε μια άλλη απρέπεια όταν σας ρώτησε ο κ. Αυγερινός για το Πολωνικό σχολείο που θα μπουν 
ξανά. Είπατε τους ξέρει, δεν κάνουν ζημιές, μπορείτε να εγγυηθείτε για τα άλλα παιδιά ότι κάνουν 
ζημιές; Με λίγα λόγια, ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος λεει στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι πιστεύει ότι τα 
παιδιά των Λυκείων μας γενικά είναι βάνδαλοι και καταστρέφουν; Δέστε το, ήταν λάθος έκφραση. 
Είμαι σίγουρος ότι έγινε εν τη ρύμη του λόγου σας αλλά καλό είναι να μην λέγονται.  
 Πάμε λοιπόν τώρα στο πολύ σημαντικό, αυτό που συζητάμε. Ναι, να χρησιμοποιηθεί. Εχει 
δίκιο σ' αυτό ο Δήμαρχος. Αλίμονο αν κάναμε διακρίσεις σε παιδιά που βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια 
στο Χολαργό, έχουν λειτουργήσει εδώ, είναι παιδιά που έχουν ανάγκη να έχουν χώρο, όπως θα 
θέλαμε τα δικά μας παιδιά αλλού ή όποια άλλα παιδιά να έχουν πρόσβαση στο σχολείο. Ναι, βεβαίως 
να γίνει, αλλά να γίνει με κανόνες, να γίνει συγκεκριμένα, να γίνει συστηματικά και να δούμε πώς 
μπορούμε να βοηθήσουμε. Εγώ θεωρώ το ότι το Πολωνικό σχολείο είναι στο Χολαργό είναι κέρδος 
για την πόλη και είναι και τιμή μας. Αλλά να γίνει με ένα σωστό τρόπο. 
 Τέλος, κλείνω λέγοντας ότι, κοιτάξτε, έχετε κάνει αρκετά φάουλ στο θέμα της Παιδείας 
αρκετές φορές και είστε υπό πίεση. Προσπαθήστε, αυτό το νόημα έχει τουλάχιστον η δική μας η 
παρέμβαση, προσπαθήστε να διορθώσετε πράγματα. Και τα πράγματα να μην γίνονται και να 
κουκουλώνονται και να μην γίνονται κάτω από το τραπέζι πολλές φορές, γιατί βγαίνουν μετά και 
δημιουργούν πολύ περισσότερα προβλήματα. Και κρατήστε αυτό που είπε ο κ. Καραγιάννης, έχει μια 
σημασία και να γίνει μια ισχυρή παρατήρηση στον κ. Σπυρόπουλο ή στην οικογένειά του. Δεν γίνεται, 
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μίσθωσε σε κάποιον το οίκημά του και συγχρόνως γνωρίζει ότι το χρησιμοποιεί και κάποιος άλλος; Για 
φανταστείτε να γινόταν αυτό στο σπίτι σας. Πρέπει να γίνει, λοιπόν, μια ισχυρή παρατήρηση, γιατί 
αρκετούς όρους μας έβαλε  και πληρώνεται και πληρώνεται αδρά, έτσι; Ενα αυτό και δεύτερο και για 
να τελειώνω, προσπαθήστε να υπάρχει ένας τρόπος ώστε να μην επαναλαμβάνεται αυτή η εικόνα 
εδώ, που είναι πολύ κακή ξαναλέω για τον Αντιδήμαρχο Παιδείας, ο οποίος μου είναι και αρκετά 
συμπαθής, είναι και συμπατριώτης μου και είναι και ο τελευταίος άνθρωπος που θα ήθελα να 
κατηγορήσω.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, θα είμαι σύντομος. Δεν θα εστιάσω τόσο στις ευθύνες, τις είπανε οι προηγούμενοι, 
δεν είναι και τόσο φοβερές όσο τις παρουσιάζουν, κατά τη γνώμη μου.  
 Το ζήτημα νομίζω είναι άλλο. Μισθώνει ο Δήμος ένα κτήριο. Είπε ο Δήμαρχος για να λύσει το 
πρόβλημα της δίχρονης προσχολικής αγωγής, το είχε πει και παλαιότερα. Προκύπτουν μια σειρά 
προβλήματα στην Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στο Δήμο Παπάγου Χολαργού το 
τελευταίο διάστημα. Απ' όλα αυτά που γίνονται το μόνο πράγμα που δεν αξιοποιείται και μένει κενό 
είναι οι τέσσερις αίθουσες του 1ου ορόφου του Πολωνικού σχολείου. Και ξαφνικά όλοι εμείς 
ανακαλύπτουμε ότι ο προηγούμενος εκμισθωτής, ο προηγούμενος μισθωτής έχει συζητήσει με τον 
εκμισθωτή και εκμεταλλεύεται αυτές τις τέσσερις κενές αίθουσες που έχουν μείνει κενές στο Δήμο 
μας, μοναδικές, για απογευματινές δραστηριότητες. Χωρίς να το ξέρει ο Δήμος, χωρίς να το ξέρει 
κανένας, σύμφωνα με τα λεγόμενα του κ. Τράκα και των υπολοίπων ομιλητών.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αντώνη, επιτρέπεις μια διακοπή; Συγγνώμη, γιατί ίσως να είναι λάθος αυτό που λες. Αν 
μου επιτρέπεις.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο εκμισθωτής δεν έχει δώσει ποτέ να πηγαίνουν εκεί να κάνουν. Δηλαδή κακώς το 
αναφέρεις.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν είμαι καθόλου σίγουρος, κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, συγγνώμη, συγγνώμη για τη διακοπή. Εγώ είπα πάντως ότι από τη δική μου 
γνώση δεν είναι ότι ο εκμισθωτής έδωσε την άδεια...  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Δήμαρχε, το ακούω αυτό που λέτε, το άκουσα και στην απάντηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, μπορείς να πεις ό,τι θέλεις. Εγώ σε ενημερώνω.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Το άκουσα και στην απάντηση της ερώτησής μου. Είπατε ότι δεν υπάρχει παράλληλη 
μίσθωση, δεν γνωρίζετε να υπάρχει τέτοια. Εγώ δεν έχω πειστεί. Μπορώ να μην έχω πειστεί; Αυτή η 
μεθόδευση γενικά το Πολωνικό σχολείο να κάνει ό,τι έκανε και πριν και εμείς αυτές τις τέσσερις 
αίθουσες που τόσο πολύ ανάγκη είχαμε να τις διατηρούμε κενές, μπορώ να πω ότι με προβληματίζει. 
Και αυτό είναι και το πρόβλημα γενικά της συζήτησης της συγκεκριμένης και όχι εάν τα παιδάκια από 
την Πολωνία που τόσο σέβονται το χώρο και τόσο καλά παρελαύνουν στις παρελάσεις μας, αν θα 
τους δοθεί η ευκαιρία να ολοκληρώσουν τη χρονιά και αν θα είμαστε αλληλέγγυοι απέναντί τους. 
Προφανώς θα είμαστε και θα μπορούσε και η Πρεσβεία τους να τους εξασφαλίσει τα απαραίτητα και 
να κάνει όπως διεκδικούμε κι εμείς για τα δικά μας παιδιά όταν είναι στο εξωτερικό. Αλλά όλη αυτή η 
μεθόδευση με τις τέσσερις κενές αίθουσες και τη χρήση τους από τον προηγούμενο μισθωτή του 
ίδιου κτηρίου, εμένα με προβληματίζει πάρα πολύ σοβαρά. Γι' αυτό και θα ψηφίσουμε κατά σε αυτή 
την παραχώρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάντως, θέλω και εγώ να πω κάτι εδώ. Επειδή βλέπω ότι όλους τους 
συναδέλφους τους απασχολεί αν υπάρχει παράλληλη μίσθωση και προς το Πολωνικό Σχολείο, που 
αυτό πραγματικά είναι πολύ κακό από την πλευρά του ιδιοκτήτη και δεν ευθύνεται ο Δήμος σε καμία 
περίπτωση πάνω στο θέμα αυτό, μπορούμε να κάνουμε μία αίτηση στην Εφορία Χολαργού να μας 
κάνει μια εκτύπωση της καρτέλας του και να δούμε εάν υπάρχει μισθωτική σχέση και με το Πολωνικό 
σχολείο. Δεν είναι κάτι δύσκολο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν ξέρετε, μπορεί και να εκπλαγείτε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι κάτι δύσκολο. Οπότε νομίζω για να φύγουν όλα τα σύννεφα και να ξέρουμε 
αν πραγματικά έχει ευθύνες ο κ. Σπυρόπουλος και να μας αποζημιώσει για το λόγο αυτό κιόλας 
βεβαίως, να κάνουμε μία αίτηση και να δούμε εάν πραγματικά έχει σχέση μισθωτική με το Πολωνικό 
σχολείο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να το κάνετε, κ. Δήμαρχε. Να βάλετε τις Υπηρεσίες να το δει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να απαντήσω, κ. Πρόεδρε; Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα, όποιος θέλει μπορεί 
να το κάνει αυτό, κ. Πρόεδρε. Δεν είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμος θα το κάνει, κ. Δήμαρχε. Δεν μπορεί να το κάνει κάποιος άνθρωπος άλλος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν νομίζετε εσείς ότι ο Δήμος μπορεί να κάνει αυτό το πράγμα, ετοιμάστε εσείς ένα 
χαρτί και στείλτε το κατευθείαν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιατί σήμερα είναι άδικο να βάλλεται ο Δήμος για κάποιες ενέργειες του κ. 
Σπυρόπουλου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, έχω το λόγο τώρα να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και βέβαια έχετε το λόγο, αλλά είπα κάτι χρήσιμο, κ. Δήμαρχε. Δεν είπα κάτι που 
ήταν...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ δεν σχολιάζω αυτό που είπατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν βλέπω, γιατί βλέπω ότι έχετε κάποια ένταση. Μην έχετε κάποια ένταση. Είπα 
κάτι που βοηθάει την κουβέντα, ως επιστήμων και ως γνώστης των θεμάτων αυτών με τις μισθωτικές 
σχέσεις έδωσα μία λύση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αύριο το πρωί ετοιμάστε το χαρτί να φύγει στην Εφορία. Αύριο το χαρτί 
στην Εφορία που λέτε και αν πάρετε απάντηση εσείς από την Εφορία...  
 Λοιπόν, συνεχίζω εγώ σ' αυτό που λέω τώρα. Επειδή ο κ. Ρεκλείτης συνδυάζει τις κενές 
αίθουσες, εγώ του λέω ότι αύριο εμείς αν θέλουμε, βάζουμε μέσα δικά μας παιδιά στις κενές 
αίθουσες. Γιατί το λέει δηλαδή; Οτι μας βολεύει που είναι κενές; Δεν κατάλαβα. Να πάρουμε μία 
απόφαση στο Δημοτικό Συμβούλιο να βάλουμε εκεί τη Β' Λυκείου για παράδειγμα. Μπορούμε, ποιος 
μας απαγορεύει; Κανένας δεν μας απαγορεύει. Εμείς θεωρούμε ότι δεν είναι σωστή πρόταση. Γιατί 
θεωρούμε ότι δεν μπορεί να είναι Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση μαζί με παιδάκια του νηπίου. Αφού έτσι 
κι αλλιώς η χρήση θα γίνει αφού θα τελειώνουν τα μαθήματα. Μήπως δεν έχουμε προσέξει ότι η 
χρήση γίνεται Παρασκευή απόγευμα; Εχουν τελειώσει. Ο,τι μάθημα και να είχαμε εκεί πέρα θα έχει 
τελειώσει. Αύριο να πάρουμε μία απόφαση να βάλουμε τέσσερις τάξεις από το 3ο Δημοτικό, από το 
2ο. Δεν μας απαγορεύει κανένας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνεχίζουμε. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ συμφωνώ απόλυτα με την πρότασή σας. Θεωρώ ότι να γίνει 
αίτημα και από την πλευρά του Δήμου προς την Εφορία και να ζητηθεί και από τον κ. Σπυρόπουλο 
εάν δεν απαντήσει η Εφορία στο δικό μας αίτημα να του χορηγηθεί βεβαίωση για τη μίσθωση του 
συγκεκριμένου χώρου εάν υπάρχει δηλωμένο, βεβαίωση από την Εφορία. Και στο βαθμό που 
προκύψει ότι υπάρχει μίσθωση, παράλληλη μίσθωση η οποία δεν έχει δηλωθεί, το μίσθωμα της 
συγκεκριμένης μίσθωσης να αφαιρεθεί απο το ποσό που καταβάλλει ο Δήμος μας.  
 Με αυτό τον όρο εγώ θα το υπερψηφίσω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε καμία αντίθετη άποψη, κ. Ζήκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Κάτι που είπε ο κ. Κανάκης στην απάντησή μου προς τον κ. Αυγερινό, η απάντησή μου 
προς τον κ. Αυγερινό ήταν απλά η μεταφορά των λεγομένων του κ. Σπυρόπουλου. Εγώ σ' αυτή την 
απάντηση του κ. Σπυρόπουλου ότι δεν δέχομαι παιδιά του Γυμνασίου και του Λυκείου, τους πρότεινα 
ότι οποιαδήποτε φθορά προκληθεί θα αποκατασταθεί από εμάς. Ηταν όμως αρνητικός, γιατί είχε πολύ 
άσχημη εμπειρία επί δημαρχίας κ. Μαντά που πήγαν τα παιδιά εκεί πέρα του σχολείου του Λυκείου 
του Χολαργού. Αυτό είπα, μετέφερα απλά την απάντηση του κ. Σπυρόπουλου στον κ. Αυγερινό. 
Ευχαριστώ. ΚΑΝΑΚΗΣ: Επί δημαρχίας Μαντά είπατε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Επί δημαρχίας Μαντά, ναι.  
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ΚΑΝΑΚΗΣ: Καταλαβαίνετε ότι μιλάτε για μία γενιά πίσω από μας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, αλλά ο κ. Σπυρόπουλος αυτό έχει σαν δεδομένο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας σας είπε - να σας πω, κ. Κανάκη. Σας είπε... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλά, δεν είπα κάτι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, λέω σας είπε μία διευκρίνιση για την ερώτηση που κάνατε. Αυτό. Κι επειδή 
τώρα εσείς κάνετε διάλογο, εγώ κανονικά πρέπει να σας διακόψω γιατί δεν είμαστε στο στάδιο του 
διαλόγου, καταλάβατε; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και πολύ καλά θα κάνετε να με επαναφέρετε στην τάξη. Εχετε δίκιο και ζητώ συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, έγινε. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος γιατί η ώρα έχει περάσει πλέον. Η 
κα Γκούμα, τελικά διέψευσε τον κ. Δήμαρχο απ' ό,τι κατάλαβα, γιατί κάτι μίλησε για φροντιστήριο, 
ενώ ο κ. Δήμαρχος είπε για δημόσιο κρατικό σχολείο. Μίλησε για φροντιστήριο εν τη ρύμη του λόγου 
η κα Γκούμα. Τέλος πάντων, αυτό μπορούν να το δουν, δεν παίζει και μεγάλη σημασία.  
 Επειδή μίλησαν όλοι, δεν θα ξαναγυρίσω στα τετριμμένα και για πολιτικές ευθύνες στον αέρα 
που δεν υπάρχουν, γιατί άλλοι ότι δεν υπάρχουν, άλλοι λένε ότι τα αναλάβανε, τελικά τίποτα απ' όλα 
αυτά δεν έχει γίνει. Εγώ έχω να κάνω μία πρόταση, που έχει σχέση με αυτά που είπε και ο Δήμαρχος 
και στο προηγούμενο θέμα και σ' αυτό το θέμα. Νομίζω ότι επειδή δεν ξέρουμε ποιος μπαίνει μες στα 
σχολεία μας, γιατί πριν είπε ο κ. Δήμαρχος ότι στα σχολεία μας μπαίνανε και κάποιοι αθλητικοί 
σύλλογοι, πριν τους δώσουμε άδεια κ.λπ., κ.λπ., εγώ νομίζω ότι έχει ωριμάσει η ιδέα πια, στο επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο ή σε ένα από τα επόμενα Δημοτικά Συμβούλια, να υπάρξει ένα αποδεκτό πλαίσιο 
λειτουργίας των σχολικών χώρων, να συντάξουμε έναν κανονισμό παραχώρησης χρήσης σχολικών 
αιθουσών, γυμναστηρίων και σχολικών χώρων γενικά και από 'δω και πέρα να μην υπάρχει καμία 
τέτοια ανομία στους σχολικούς μας χώρους.  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει το λόγο.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Ανυφαντή, νομίζω ότι δεν διαβάσατε καλά την εισήγηση. Η εισήγηση αναγράφει στο 
τέλος και δεν διέψευσα κανέναν Δήμαρχο, ότι όταν ανοίξουν τα φροντιστήρια θα ανοίξει και το 
Πολωνικό σχολείο. Είναι υπό το καθεστώς αυτό και είναι στα πλαίσια της ενισχυτικής διδασκαλίας. 
Δεν σημαίνει ότι δεν είναι δημόσιο σχολείο.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Γκούμα. Συγγνώμη, έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Βαλυράκης και πάω με 
σειρά των συνδυασμών, δεν τον είχα δει και προχώρησα. κ. Βαλυράκη, έχετε το λόγο.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λαμβάνοντας το συμφωνητικό μίσθωσης από τον κ. 
Ρεκλείτη, στο άρθρο 1 Σκοπός - Αντικείμενο, λέει ότι: ο σκοπός της σύμβασης αυτής είναι η μίσθωση 
ακινήτου αποτελούμενο από Υπόγειο, Ισόγειο, Α' και Β' όροφο, όπου θα στεγαστεί το 3ο Νηπιαγωγείο 
Χολαργού και παράρτημα 1ου, 2ου και 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργό.  
 Στο άρθρο 3 καθορίζει το μίσθωμα το οποίο είναι στις 10.000 ευρώ μηνιαίως. Στο άρθρο 5 
στις υποχρεώσεις, λέει ότι το μίσθιο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο για το σκοπό του 
άρθρου 1 του παρόντος. Και στο ίδιο άρθρο, στο ια, λέει ότι οι εκμισθωτές παραιτούνται ρητά του 
δικαιώματος της ιδιόχρησης για τη συμβατική διάρκεια της παρούσας μισθώσεως.  
 Συνεπώς, λοιπόν, δεν προβλέπεται άλλη χρήση εκτός του σκοπού της μίσθωσης. Παράνομα 
λειτούργησε έως και σήμερα, προφανώς λειτούργησε με τη συναίνεση του μισθωτή, γιατί αλλιώς θα 
έπρεπε να έχουμε κινηθεί ήδη νομικά.  
 Ο Δήμος ζημιώθηκε χρηματικά με την παραπάνω αδιαφορία, γιατί θα μπορούσε να προβεί σε 
υπενοικίαση. Υπήρχε γενικά ένα θολό τοπίο, το οποίο θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτό γιατί έχει 
φθορά παντού, όχι μόνο στην παράταξή μας, παντού.  
 Η Ενωση Γονέων έχει ζητήσει από τον Ιούλιο επισήμως το μισθωτήριο του Πολωνικού και 
μέχρι στιγμής δεν της έχει παραδοθεί. Δεν έχει αποσταλεί στους δημοτικούς συμβούλους το 
συγκεκριμένο μισθωτήριο, δηλώνει ο κ. Δήμαρχος ότι δεν γνωρίζει κάτι επί του θέματος σε 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
84 

προηγούμενο συμβούλιο, δηλώνει ότι άκουσε κάτι επί του θέματος αλλά επισήμως δεν γνωρίζει κάτι, 
υιοθετεί όμως και εισηγείται τώρα την ολοκλήρωση συμπληρωματικού προγράμματος εκπαίδευσης. 
Και ας μην ξεχνάμε ότι στο πλαίσιο της συνεδρίασης της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
22/1/2021, η Προϊσταμένη του 3ου Νηπιαγωγείου Χολαργού Μαρία Θεοδώρου, επιβεβαίωσε τη χρήση 
του 1ου ορόφου του κτηρίου από το Πολωνικό σχολείο από το Σεπτέμβριο του 2020.  
 Βεβαίως και όλα τα παιδάκια έχουν δικαίωμα να κάνουν μάθημα, όχι μόνον αν είναι Πολωνοί, 
και οποιαδήποτε άλλη εθνικότητα. Δεν έχει καμία σχέση το πατριωτικό αίσθημα ή η σχέση μας με τον 
Πολωνικό λαό ή οποιονδήποτε άλλον, αλλά οι περίεργες, να το πω έτσι, περίεργες συνεννοήσεις που 
έχουν γίνει με τον εκμισθωτή. 
 Γι' αυτό λοιπόν το λόγο η παραχώρηση των αιτούμενων σχολικών χώρων για συμπληρωματικό 
πρόγραμμα εκπαίδευσης, θα παρακαλούσα να επανέλθει προς συζήτηση, εφόσον ικανοποιηθούν τα 
προηγούμενα και να μην έχει ζημία ο Δήμος.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Αυγερινός.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, αυτό που εγώ πραγματικά δεν το έχω καταλάβει ακόμα είναι γιατί 
συζητάμε επί δημαρχίας Μαντά τι είχε συμβεί πριν 35 χρόνια, για κάτι που κατ' ουσίαν δεν ισχύει 
αυτή τη στιγμή, έτσι; Λοιπόν, το εάν θα μπορούσαμε να πάρουμε, να δώσουμε τα εχέγγυα εμείς σαν 
Δήμος επειδή εμείς νοικιάζουμε το χώρο αυτόν, δεν βλέπω το λόγο γιατί να μην το κάνουμε και να 
βάλουμε τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση εφόσον υπήρχαν οι διαδικασίες και τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν με το 1ο Λύκειο Χολαργού. 
 Τέλος πάντων, δεν θα συνεχίσω όμως σ' αυτή τη διαδικασία και δεν θέλω να συνεχίσω 
γενικότερα μ' αυτό το θέμα, γιατί βλέπουμε ότι υπάρχει ένα τρομερό μπέρδεμα και δεν ξέρω ποιος θα 
το ξεμπερδέψει έτσι όπως το καταντήσατε.  
 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: κ. Πρόεδρε, θα μπορούσα κι εγώ να πάρω τη σειρά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, καλό είναι γι' αυτό να είναι οι συμφωνίες πάντα γραπτές και 
ποτέ προφορικές, γιατί έχει φανεί ότι κάποια πράγματα λειτούργησαν και κατόπιν ειδικής συμφωνίας 
για τα παιδάκια του 2ου ορόφου αφού εμείς έχουμε όλο το κτήριο, τέλος πάντων, καλό είναι να 
περιγράφονται γιατί αυτά είναι νομικά πράγματα και κάποια στιγμή μπορεί να προκύψουν θέματα 
αστικής ευθύνης, διαφορές, τέλος πάντων. Καλό είναι, λοιπόν, να είναι όλα κάτω από ένα σωστό 
νομικό πλαίσιο και όλα να είναι γραπτώς, όλες οι συμβάσεις κ.λπ.. 
 Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι που μου προέκυψε, δεν το ξέρω, μπορεί να έχει ειπωθεί, εγώ δεν 
το ξέρω. Αυτή τη στιγμή τα παιδιά τα τόσα του Πολωνικού, πού πηγαίνουν σχολείο; Δεν μιλάω για τη 
δημιουργική απασχόληση το απόγευμα. Μιλάω όμως στο κανονικό τους το ωράριο, όταν λειτουργούν 
τα σχολεία. Γιατί αν έχουν μισθώσει κάποιο άλλο κτήριο, γιατί δεν κάνουν και τη δημιουργική τους 
απασχόλησης εκεί; 
 Από 'κει και πέρα, συμφωνώ με την πρότασή σας, κ. Πρόεδρε, να ερευνήσουμε αν υπάρχει 
παράλληλη μίσθωση. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει, καταρχάς, πριν δώσω το λόγο σας ενημερώνω, ενημερώνω το 
σώμα ότι η ώρα είναι 12 και παρακαλώ για την έγκρισή σας για παράταση μιας ώρας ακόμα.  
 Εχω την έγκριση του σώματος και δίνω το λόγο στον κ. Καραγιάννη.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εχουμε τις διαβεβαιώσεις, τη διαβεβαίωση του Δημάρχου 
ότι δεν υπάρχει παράλληλη μίσθωση. Αυτό είναι ένα πράγμα το οποίο εμένα με βάζει σε σκέψεις, με 
την έννοια ότι όχι δεν αποδέχομαι και δεν έχω εμπιστοσύνη στην άποψη του Δημάρχου, απλώς 
αμφιβάλλω για τον εκμισθωτή. Αμφιβάλλω δηλαδή ότι σε αυτή όλη την κατάσταση δεν ευθύνεται ο 
ιδιοκτήτης. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι επειδή ευθύνεται ο ιδιοκτήτης δεν ευθύνεται γι' αυτή τη 
συγκεκριμένη κατάσταση και απαλλάσσεται των ευθυνών του ο Δήμος. Ούτε ο κ. Αντιδήμαρχος ούτε 
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ο Δήμαρχος. Αυτό έγινε κατανοητό νομίζω και από τον κ. Δήμαρχο και από τον κ. Αντιδήμαρχο και 
ανέλαβαν τις ευθύνες τους, την πολιτική ευθύνη αυτού του γεγονότος. 
 Ε, από 'κει και πέρα βέβαια, δεν θα ζητήσουμε και τον απαγχονισμό των ανθρώπων ας πούμε, 
λογικό είναι να κάνουμε κάποια λάθη, καλύτερα θα ήταν να ήμασταν ακόμα πιο προσεκτικοί και να 
μην προσπαθούμε ας πούμε να κρύψουμε κάποιες καταστάσεις όταν δεν χρειάζεται. Και δεν 
χρειάζεται στη συγκεκριμένη περίπτωση.  
 Σε κάθε περίπτωση, εδώ που έχουμε φτάσει σήμερα, εγώ συμφωνώ με την άποψη, όπως και 
ο Νικήτας, με την άποψη της παραχώρησης του Πολωνικού σχολείου και συμφωνώ με την αίτηση 
αυτή που έχουν κάνει και να προχωρήσουμε στην παραχώρηση. Φαντάζεστε όλοι για ποιους λόγους 
πρέπει να το κάνουμε αυτό το πράγμα, γιατί κατά την άποψή μου είναι και σωστό και δίκαιο και ηθικό 
να γίνει αυτό. Απλώς, να προσέξουμε και αυτή η παραχώρηση και η σύμβαση τέλος πάντων που θα 
κάνουμε με το Πολωνικό Σχολείο, να μπορέσει να απαλλάξει τον Δήμο από κάποια έξοδα που 
υπήρχαν και πιθανόν από κάποια έσοδα τα οποία προσκόμισε ο ιδιοκτήτης, ο εκμισθωτής και δεν τα 
προσκόμισε, σε βάρος του Δήμου μάλλον. 
 Αυτό, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συνεχίζω με την κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πριν μπω στην τοποθέτησή μου, επειδή ακούστηκαν αρκετά πράγματα και από τις 
ερωτήσεις και από τις απαντήσεις, μπήκα στον πειρασμό να ψάξω τα πρακτικά λίγο της 21ης 
συνεδρίασης του '20, σελίδα 15 νομίζω, όπου εγώ έκανα την ερώτηση λέγοντας συγκεκριμένα ότι 
κάποια απογεύματα το σχολείο φιλοξενούσε 350 παιδιά. Είπα εγώ γενικώς. Στην απάντησή του εκεί ο 
Δήμαρχος μου απάντησε ότι σήμερα δεν έχουμε καμία έγγραφη παραχώρηση του συγκεκριμένου 
χώρου, έστω και για το Σάββατο που γίνεται μάθημα. Εγώ δεν είπα στην ερώτησή μου ποτέ ότι 
γίνεται Σάββατο μάθημα. Εν πάση περιπτώσει. 
 Ενα δεύτερο που μου ήρθε από τη συζήτηση εδώ, με κάποια, δεν ξέρω τελικά αν υπάρχει 
άλλη μίσθωση από τον κ. Σπυρόπουλο, ας το βρούμε αυτό, αλλά υπάρχει μια μισθωτική σχέση τελικά, 
μιας και το ότι τα 9 παιδιά του 2ου ορόφου θα πληρώσουν αντί του κ. Σπυρόπουλου, για τις 
επισκευές και τα έργα που πρέπει να γίνουν στον 2ο όροφο. Αρα, και αυτό είναι μια μισθωτική σχέση 
όπως καταλαβαίνετε. Και, επίσης, δεν κατάλαβα πού εμπλέκεται η κα Θεοδώρου, που είναι η 
διευθύντρια νηπιαγωγός, για το τι γίνεται Σάββατο στο σχολείο και Παρασκευή απόγευμα, μιας και 
εκείνη δεν είναι εκεί εκείνες τις ώρες και σίγουρα δεν είναι δικό της θέμα.  
 Λοιπόν, πάμε στην ουσία τώρα λίγο γιατί ζητάτε σήμερα από μας, Δήμαρχε, από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, να παραχωρήσουμε το μισθωμένο κτήριο Σπυρόπουλου για εξωσχολικά μαθήματα στο 
Πολωνικό σχολείο. Για μια δραστηριότητα, που όπως αποκαλύφθηκε γινόταν από το Σεπτέμβρη. 
 Πάμε να δούμε τώρα τη σειρά των θεμάτων που προκύπτουν. Καταρχήν, με ποια λογική 
ζητάτε να παραχωρήσουμε κάτι που δεν μας ανήκει. Μιλάμε για μισθωμένο κτήριο από το Δημόσιο, 
δηλαδή που δεν ανήκει στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και το αίτημα που μας φέρνετε είναι για να 
παραχωρηθεί δωρεάν για μια ουσιαστικά επαγγελματική χρήση για φροντιστηριακά μαθήματα, όπως 
διευκρινίζεται, σαν μια επαγγελματική υπομίσθωση με λίγα λόγια. Μας παρέχεται ως μισθωτές από 
κάποια διάταξη νόμου αυτή η δυνατότητα; (διακοπή σύνδεσης) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγομαι εγώ;   
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μόνον εγώ δεν ακούω;  
ΣΙΩΤΟΥ: Αν θέλατε ... των προσωπικών σας συμφωνιών με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου - με ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, πρέπει να έχετε χαθεί τα τελευταία 10-15 δευτερόλεπτα, οπότε ξαναπείτε 
την τοποθέτησή σας.  
ΣΙΩΤΟΥ: Να ξεκινήσω λίγο πριν; Λέω, αν θέλαμε πραγματικά να παραχωρήσουμε τον 1ο όροφο στο 
σχολείο για τα επιμορφωτικά του προγράμματα και ο νόμος το επιτρέπει, γιατί τότε δεν το 
συμπεριλάβατε στην μισθωτική σύμβαση. Μήπως ήταν και αυτό μέσα στο πλαίσιο των προσωπικών 
σας συμφωνιών με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπως πολλές φορές μας έχετε πληροφορήσει εδώ στο 
Δημοτικό Συμβούλιο ότι έχετε κάνει;  
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 Να σας θυμίσω ότι εσείς αναφερθήκατε σε ιδιωτική σας συνομιλία για την επιθυμία του 
ιδιοκτήτη ότι δεν ήθελε μεγάλα παιδιά στο χώρο, το είπαν και οι συνάδελφοι, το αίτημα βεβαίως του 
Πολωνικού τώρα αναφέρει ότι πρόκειται για Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Δεν θα κάνουμε σύγκριση 
ανάμεσα στα παιδιά ανάλογα με τα γούστα του κ. Σπυρόπουλου. Ιδιωτική σας συμφωνία προφανώς 
ήταν και να φιλοξενούνται στον 2ο όροφο παιδιά τελειόφοιτοι του Πολωνικού σχολείου για μια 
χρονιά, που επίσης ενημερώσατε το Δημοτικό Συμβούλιο θα μας φτιάξουν και τον 2ο όροφο, αλλά 
πουθενά δεν αναγράφεται κι αυτό στη σύμβαση που υπογράψατε με τον ιδιοκτήτη. Και αν δεν είπαμε 
τότε τίποτα γι' αυτό γιατί ήταν κάτι μικρό, ε, δεν μπορεί, ξεπερνάνε το όριο κάποια στιγμή οι 
προσωπικές συμφωνίες. 
 Λοιπόν, στο άρθρο 1 της σύμβασης με τον κ. Σπυρόπουλο, στο σκοπό της μίσθωσης, δεν 
αναγράφεται πουθενά ότι ο 2ος όροφος θα χρησιμοποιείται αλλά ότι μονάχα ότι θα γίνονται εργασίες. 
Σας εξουσιοδοτήσαμε να μισθώσετε το ακίνητο και εσείς μας φέρατε μια σύμβαση με πολλά κενά και 
ανακρίβειες. Αρα και θέματα οικονομικής διαχείρισης. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει μείωση μισθώματος 
για όσο γίνεται χρήση από τρίτους; Οπως τελικά αποδεικνύεται. Ισως να πιστεύατε ότι ο χρόνος θα 
σας κάλυπτε και δεν θα γινόταν θέμα, να όμως που το ψέμα έχει κοντά ποδάρια.  
 Εχετε αναλογιστεί την ευθύνη σας απέναντι σε όλο αυτό; Την οποία βεβαίως, τώρα που το 
θέμα έσκασε στον αέρα, προσπαθείτε με αυτή τη σημερινή απόφαση να μας την μοιράσετε, τη δική 
σας ευθύνη να την μοιραστείτε με μας. Μην πάει ο νους σας μακριά. Ενα ατύχημα να συμβεί σε ένα 
παιδί που από το μισθωτήριο δεν προκύπτει ότι δικαιούται να κάνει χρήση του κτηρίου και όλη η 
Δημοτική Αρχή θα βρεθεί υπόλογη. Και όπως καταλαβαίνετε, αυτός είναι και ο ουσιαστικός λόγος που 
σε προηγούμενο Δ.Σ. θέσαμε ερώτηση για το θέμα. 
 Η εισήγηση βγήκε στο παρά πέντε και μας τη στείλατε. Γιατί άραγε; Δεν ξέρω. Ποια νομική 
άποψη μας δίνει για να στηριχθούμε για τη νομιμότητα; Καλύπτεται νομικά το Δημοτικό Συμβούλιο με 
αυτά τα έγγραφα που μας στείλατε; Βάσει ποιων νομων και διατάξεων επιτρέπεται αυτή η 
παραχώρηση ιδιώτη κτηρίου που δεν ανήκει στο Δήμο αλλά είναι μισθωμένο;  
 Να μην αναφερθώ στο ότι η εισήγηση της Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής και του 
Προέδρου της ΔΕΠ, κάνει λόγο για μια υπουργική απόφαση που δεν υπάρχει. Το ψάξαμε και δεν 
υπάρχει. Μπορεί να έχει γίνει λάθος. Ψάξτε το.  
 Εμείς, λοιπόν, ζητάμε τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου για το θέμα αυτό 
και μέχρι τότε δεν μπορούμε να συμμετέχουμε στην ψηφοφορία, παρότι θα θέλαμε πάρα πολύ τα 
παιδιά να συνεχίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία. Νομίζω δε, απάντηση στην Βάνα, τα παιδιά πάνε 
σε ελληνικό σχολείο και τα επιμορφωτικά μαθήματα είναι τα πολωνικά. Κάνουν πολωνικά στο δικό 
μας σχολείο. 
 Ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε, θέλω μια διευκρίνιση εγώ πριν σας δώσω το λόγο, γιατί μάλλον κάτι 
εγώ δεν κατάλαβα καλά. Και αν θέλετε, για να παρακολουθήσω και τη συζήτηση, ο κ. Σπυρόπουλος 
μας είχε διαβεβαιώσει ότι από τα 9 παιδιά αυτά το Πολωνικό σχολείο θα κάνει τις επισκευές στο 2ο 
όροφο; Είπε κάτι τέτοιο η κα Σιώτου;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν μου δώσετε το λόγο θα σας πω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, απλά το ρωτάω κι εγώ γιατί δεν το κατάλαβα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, κα Σιώτου, σας διαβεβαιώνω ότι δεν υπάρχει καμία προφορική 
συμφωνία δική μου με τον κ. Σπυρόπουλο ή με οποιονδήποτε άλλον και φυσικά δεν είναι αληθή αυτά 
τα οποία είπατε, ότι εγώ δήθεν κάνω μυστικές, κάνω προφορικές, κάνω συμφωνίες οι οποίες δεν 
έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Το Πολωνικό Σχολείο είχε μισθώσει εδώ και 23-24-25, δεν ξέρω πόσα χρόνια εν πάση 
περιπτώσει, το παλιό σχολείο του Σπυρόπουλου, το οποίο ήταν ισόγειο και 1ος όροφος. Το ανέφερα 
αλλά το ξαναναφέρω για να γίνονται ξεκάθαρα τα πράγματα, γιατί αφήνετε πολλά γκρι σημεία, τα 
οποία δεν είναι ωραίο στο Δημοτικό Συμβούλιο να μένουν γκρι σημεία.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  87 

 Αρα, λοιπόν, το Πολωνικό μίσθωνε ισόγειο και 1ο όροφο 10.000 ευρώ το μήνα. Ψάξτε τα 
αυτά, είναι πολύ εύκολο. Πηγαίντε στο Πολωνικό σχολείο και ζητήστε τι πληρώνατε στον κ. 
Σπυρόπουλο παλιά. Λοιπόν, όταν ο κ. Σπυρόπουλος πριν ένα ενάμιση χρόνο, δεν θυμάμαι ακριβώς, 
ήρθε στο γραφείο μου και μου λέει, Δήμαρχε, κάποια στιγμή θα φύγει το Πολωνικό σχολείο, σε 
ενδιαφέρει το σχολείο για τον Δήμο; Βεβαίως, του είπα από την πρώτη στιγμή, με ενδιαφέρει. Λοιπόν, 
όταν πήγα και είδα το χώρο μου έδειξε ισόγειο και 1ο όροφο. Και του λέω, ο 2ος όροφος; Α, μου λέει, 
τον δεύτερο όροφο τον έχω σαν γραφείο δικό μου, λέει, δεν τον έχω μισθώσει στο Πολωνικό. Μου 
λέει, ενδιαφέρεσαι και γι' αυτό; Του λέω, ενδιαφέρομαι, του λέω, αλλά να είναι στην ίδια τιμή. Δεν 
μπορούμε να σου δώσουμε περισσότερα χρήματα. Αρα, λοιπόν, ωραία μου λέει, αλλά επειδή έχουν 
μείνει μόνον 9 παιδιά από το Πολωνικό σχολείο, μπορούμε για μία χρονιά να μην το χρησιμοποιήσετε, 
να πω στο Πολωνικό αντί να πληρώνει μίσθωμα να μπει εκεί μέσα και να επισκευάσει τον χώρο; Το 
είπα, το είπα τουλάχιστον δυο τρεις φορές αυτό. Αυτά γνωρίζουμε.  
 Είναι σίγουρο ότι δεν υπάρχει άλλη μίσθωση, εγώ συμφωνώ να κάνουμε το ερώτημα στην 
Εφορία, στον ίδιο τον Σπυρόπουλο, στο Πολωνικό, στην Πολωνική Πρεσβεία, όπου θέλετε να 
κάνουμε ερωτήσεις για να δούμε αν υπάρχει μίσθωση παράλληλη. Αλλά θέλω να πω ότι στα 10 
χιλιάρικα το Πολωνικό μίσθωνε ισόγειο και 1ο όροφο. Αυτό μας έδωσε κι εμάς ο Σπυρόπουλος και 
πήραμε τον 2ο όροφο μετά από ένα χρόνο με το σκεπτικό ότι θα το φτιάξει, θα το βάψει, θα το 
παραδώσει έτσι όπως πρέπει να είναι. 
 Επίσης ο Σπυρόπουλος όταν μπήκαμε μέσα, έκανε πάρα πολλές επισκευές στο συγκεκριμένο 
σχολείο. Το ξέρετε, το ξέρει και η κα Θεοδώρου. Η κα Θεοδώρου που αναφέρθηκα, κα Σιώτου, 
αναφέρθηκα γιατί θα έπρεπε να έχει ενημερώσει το Δήμο ότι ξέρετε, ήξερε ότι το απόγευμα μπαίνουν 
μέσα παιδιά. Εμείς δεν το ξέραμε, σας το είπα.  
 Αυτά, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θέλω να πω κάτι, επειδή έκανα την πρόταση πριν αυτή και επειδή στην κουβέντα 
αυτή ότι λάμβανε τις βελτιωτικές δαπάνες του 2ου ορόφου από το Πολωνικό σχολείο, άρα στην ουσία 
ο κ. Σπυρόπουλος έχει όφελος τη βελτίωση του 2ου ορόφου. Ναι, αυτό, ίσως επειδή συμβαίνει αυτό, 
είναι πιθανόν να μην έχει κάνει δεύτερη μίσθωση. Μάλλον είναι, επειδή θα πάρει τα χρήματα από τις 
επισκευές, το πιο πιθανό είναι να μην τους έχει μισθώσει το χώρο. Απλά, δεν είχα εγώ, δεν είχα 
καταλάβει ότι θα έπαιρνε οικονομικό αντάλλαγμα μέσω των επισκευών. Αρα, εφόσον το παίρνει έτσι 
λογικό είναι να μην έχει μισθωτήριο. 
 Σε κάθε περίπτωση όμως, για να φύγουν όλες οι αμφιβολίες από όλο το σώμα εάν έχει κάποια 
παράλληλη μίσθωση, εμείς μπορούμε να προβούμε στην ερώτηση.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, έχει ανεβεί στο taxisnet; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα την κάνουμε βεβαίως την ερώτηση, αλλά επαναλαμβάνω ότι η Πολωνική Πρεσβεία 
μίσθωνε δύο ορόφους με 10.000 και ο Δήμος μας μισθώνει δύο ορόφους για φέτος και τρεις ορόφους 
από πέρσι. Είναι ξεκάθαρα αυτά τα οποία λέω, έτσι;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη για την ενόχληση και την ερώτηση που θα κάνω. Στο taxisnet 
έχει ανέβει το συμβόλαιο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό δεν το γνωρίζω εγώ. Οι Οικονομικές Υπηρεσίες του Δήμου θα το ξέρουν αυτό.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ισως και ο κ. Δήμαρχος ή κάποιος Αντιδήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι εννοείτε, κ. Αυγερινέ; Να ξέρω εγώ αν ανεβαίνουν τα συμβόλαια; Είναι δυνατόν να 
μην ανεβαίνουν;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Μόνο  τότε έχει ισχύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υποθέτω - ναι, αλλά δεν είναι δική μου δουλειά. Εγώ ανεβάζω συμβόλαια στο taxinet 
που λέτε εσείς; Δεν ξέρω, οι Δήμοι έχουν δικά τους συστήματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Οικονομική Υπηρεσία το έχει κάνει αυτό. Ο λογιστής.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάντε ένα ερώτημα, κάντε ένα ερώτημα να σας απαντήσουν. Αλλά εγώ σας λέω ότι η 
Οικονομική Υπηρεσία δυσκολευόταν να πληρώσει, ενώ είχαμε πάρει τα χρήματα από το κράτος, δεν 
τα έδινε στον Σπυρόπουλο εάν δεν έφερνε συγκεκριμένα δικαιολογητικά, έτσι; Αρα, είναι σίγουρο ότι 
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θα έχει ανέβει, δεν μπορεί να μην έχει ανέβει. Και βγαίνει ένταλμα, που ανεβαίνει στη Διαύγεια. Κάθε 
πληρωμή του Δήμου ανεβαίνει στη Διαύγεια.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Αυτό ρωτάω, κ. Δήμαρχε, εάν έχει ανέβει. Αυτό, δεν ρώτησα κάτι παραπάνω, 
συγγνώμη κιόλας που ρωτάω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, ανεβαίνει το δικό μας, όμως. Τώρα εδώ ψάχνουμε να δούμε εάν υπάρχει 
παράλληλη μίσθωση. Το δικό μας φυσικά και ανεβαίνει. Δεν μπορεί να πληρωθεί αν δεν ανέβει.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ο εκμισθωτής ανεβάζει στο Taxis.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, συγγνώμη κα Γκούμα, πάντως, κ. Αυγερινέ, αν στο Σπυρόπουλο έχουμε 
καταβάλει χρηματικά εντάλματα είναι εξαιρετικά δύσκολο, αυτό που σας είπε και ο Δήμαρχος, να 
έχουν καταβληθεί χωρίς την προσκόμιση του συμβολαίου από το Taxis. Κι εγώ νομίζω ότι... 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Εντάξει, κ. Πρόεδρε. Κατάλαβα, εντάξει. Απλώς ρώτησα αυτό το πράγμα. Δεν ήξερα 
εάν έχουν καταβληθεί και ενοίκια. Εντάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει το λόγο.  
ΓΚΟΥΜΑ: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Σε ό,τι αφορά, επειδή ανέφερε η κα Σιώτου το όνομά μου, 
την ιδιότητά μου μάλλον, για μία νομοθεσία η οποία αναγράφεται στην εισήγηση και προφανώς στην 
απόφαση της Σχολικής Επιτροπής, έχει δίκιο η κα Σιώτου. Υπάρχει, λοιπόν, ένας συγκεκριμένος νόμος, 
μεταξύ των πολλών υπόψιν που έχουμε βάλει στην εισήγηση, ο οποίος συγκεκριμένος νόμος 
μνημονεύεται σε όλες τις αποφάσεις της Σχολικής Επιτροπής και της Πρωτοβάθμιας και της 
Δευτεροβάθμιας, από το 2013. Επί προεδρίας δηλαδή της κας Αρβανίτη και αντιπροεδρίας του κ. 
Βλάχου. Προφανώς έχει καταργηθεί αυτός ο νόμος, η αλήθεια είναι έψαξα και δεν τον βρήκα. Θέλω 
απλώς να σας πω ότι στα έχοντας υπόψιν, οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλιοι που πλαισιώνουν 
την εισήγηση και την απόφαση, καλύπτουν πλήρως το απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο για την 
εισήγηση και την απόφαση. Οπότε, νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα θέμα.  
 Βεβαίως, και στις επόμενες εισηγήσεις θα απαλειφθεί η συγκεκριμένη νομοθεσία. Ευχαριστώ 
πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δυο τρεις σημειώσεις μόνο και θα ξεκινήσω απ' αυτό που είπε η Κατερίνα τώρα. 
Αυτό το ότι ό,τι υπάρχει στις εισηγήσεις καλύπτει τη νομοθεσία. Εκτός από την υπουργική αυτή που 
ανέφερε η Μαρία η Σιώτου, η οποία δεν υπάρχει, κάτι λάθος έχει γίνει, υπάρχει και το άρθρο 192 του 
Ν. 3463, το οποίο μνημονεύεται ας πούμε μέσα στην εισήγηση της Σχολικής Επιτροπής, το οποίο 
άρθρο όμως δεν αφορά καθόλου στην περίπτωση αυτή. Αφορά σε εκμισθώσεις ακινήτων ιδιοκτησίας 
του Δήμου. Εδώ μιλάμε για ένα μισθωμένο κτίριο. Αρα, λοιπόν, να πω ότι και αυτό το άρθρο που 
αναφέρεται εκεί, αλλά όπως είπε ο Δήμαρχος η Σχολική Επιτροπή ελέγχεται. Αρα, προφανώς δεν 
υπήρχε η μεγάλη ανάγκη να είναι νομοθετικά δηλαδή, νομικά μάλλον πολύ καλά τεκμηριωμένο εκεί.  
 Θέλω να πω σε αυτό που άκουσα, έτσι, για τον Δήμαρχο που πολύ σθεναρά λέει ότι δεν ήξερα 
απολύτως τίποτα, ο Δήμαρχος ο ίδιος μας έλεγε επί ένα χρόνο όταν μιλούσαμε για το Πολωνικό τέλος 
πάντω, εάν θα ευοδωθεί η μίσθωσή του κ.λπ., μας είχε πει χαρακτηριστικά ότι πίνει καφέ με τον κ. 
Σπυρόπουλο στο γραφείο του. Οπως μας είχε πει ότι έχει πάει και τον έχει βρει αρκετές φορές η 
διευθύντρια στο γραφείο του. Ολες αυτές οι συζητήσεις, κανείς τους δεν είπε ότι επί 25 χρόνια 
κάνουμε φροντιστηριακά μαθήματα τα οποία θέλουν πάρα πολύ να τα συνεχίσουν; Κανείς απ' όλους 
αυτούς δεν είπε ότι Παρασκευή-Σάββατο απόγευμα, ξέρεις, Δήμαρχε, θέλω να μας παραχωρήσεις τον 
1ο διότι δεν χωράνε τα 300 παιδιά να μπουν αλλού; Εμένα πραγματικά αυτό, ε, δεν μπορώ να πω ότι 
το πιστεύω. Αλλά, με την αντίστοιχη, με τον αντίστοιχο ισχυρισμό του Δημάρχου θα μπορούσε να πει 
και η προϊσταμένη, έτσι; Την οποία ας πούμε τη δίνετε με χαρακτηριστική ευκολία. Μια συνεργάτιδά 
σας, γιατί σας έχουμε πει ότι οι διευθυντές πρέπει να είναι οι πιο στενοί σας συνεργάτες, και τη δίνετε 
με χαρακτηριστική ευκολία. Λοιπόν, γιατί η κα Θεοδώρου να μην πιστεύει λοιπόν ως δημόσια 
λειτουργός που είναι πολύπειρη και πάρα πολλά χρόνια ότι εσείς Δήμαρχε το είχατε συμφωνήσει και 
το είχατε περάσει και στο μίσθωμα ας πούμε, και στο μισθωτήριο. Πού να φανταστεί ότι παραχωρείτο 
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μια τέτοια δραστηριότητα μέσα σε ένα μισθωμένο κτήριο του Δήμου έτσι; Και από την άλλη, τα 
κλειδιά του 1ου ορόφου ποιος τα έχει; Η κα Θεοδώρου; Η κα Θεοδώρου κάνει χρήση του ισογείου.  
 Θέλω να πω στο Νίκο τον Καραγιάννη που είπε ότι είναι σωστό, δίκαιο και ηθικό, Νίκο, δεν 
εξέτασες τη νομική πλευρά, η οποία είναι η σημαντικότερη σ' αυτό το σημείο. Και είναι η 
σημαντικότερη γιατί πραγματικά κι εμάς μας φέρνει σε πάρα πολύ άσχημα δύσκολη θέση ο Δήμαρχος 
με αυτή τη διαχείριση που έχει κάνει όλου του θέματος, να πρέπει εμείς να απέχουμε, να 
καταψηφίσουμε ένα θέμα που αφορά σε εκπαιδευτική διαδικασία παιδιών. Και παιδιών μάλιστα 
ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, που έχουν έρθει μετανάστες και προσπαθούν να διατηρήσουν τη 
γλώσσα τους και την κουλτούρα τους.  
 Τέλος, θέλω να πω μια πάρα πολύ μικρή σημείωση και να κάνω μία αναφορά στους 
Δημοτικούς Συμβούλους που πρόκειται να υπερψηφίσουν τη συγκεκριμένη πρόταση, τη συγκεκριμένη 
εισήγηση. Να πω το εξής: όπως ανέφερε και ο Δημήτρης ο Τούτουζας στην αρχή υπάρχει μια 
δικαστική διαδικασία αυτό τον καιρό, που αφορά σε κάτι τυπικές, τυπικότατες, πολύ πιο τυπική 
απόφαση απ' αυτή που συζητάμε εμείς εδώ σήμερα, για Δημοτικά Συμβούλια του '06, του '08 και του 
'09. Σ' αυτή λοιπόν είναι κατηγορούμενοι 20 άνθρωποι, δημοτικοί σύμβουλοι, δήμαρχοι, αντιδήμαρχοι 
κ.λπ., εξαιρέθηκε βέβαια από το κατηγορητήριο ο Δήμαρχος, δεν ξέρω τους λόγους και για ποιο λόγο 
έγινε αυτό. Απλά για την ιστορία να πω ότι συγκατηγορούμενος είναι και ο κ. Σπυρόπουλος, για να 
δούμε και τη μοίρα πώς τα φέρνει όλα αυτά. 
 Θέλω να πω λοιπόν ότι όποιος σκεφτεί να υπερψηφίσει αυτή την απόφαση νομίζω ότι πρέπει 
να το σκεφτεί καλά. Και πρέπει να δει όλη τη νομική διάσταση του θέματος.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε, επί προσωπικού, συγγνώμη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, κ. Κανάκη, έχω προηγηθεί επί προσωπικού.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλά, προφανώς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ψευδώς αναφέρει η κα Χαμηλοθώρη στοιχεία. Οταν μου δώσει ο Πρόεδρος το λόγο θα 
πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κλείσουν λίγο και τα μικρόφωνα όμως γιατί έχουν μείνει ανοιχτά και υπάρχει μια 
διασπορά του ήχου. Ωραία. 
 Πρώτα απ' όλα είναι ανήκουστο δημοτικός σύμβουλος να εκφοβίζει δημοτικούς συμβούλους, 
μην ψηφίσετε αυτό γιατί μπορεί να πάτε κατηγορούμενοι. Ειλικρινά εγώ δεν είμαι πολλά χρόνια 
δημοτικός σύμβουλος, είμαι από το 2006 και ασχολούμαι, δεν το έχω ξανακούσει αυτό. Είναι πρώτη 
φορά που ακούω που φοβίζονται και εκφοβίζονται οι δημοτικοί σύμβουλοι να μην ψηφίσουν 
εισηγήσεις γιατί λέει μπορεί να πάνε... Βεβαίως το γνωρίζουν, κα Χαμηλοθώρη. Ολοι οι δημοτικοί 
σύμβουλοι... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεν είπα τέτοιο πράγμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είπατε. Αυτό αφήσατε να εννοηθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, μην διακόπτετε, θα πάρετε το λόγο μετά αν θέλετε να διευκρινίσετε 
κάτι. Δήμαρχε, συνεχίστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν χρειάζεται να πάρει το λόγο. Δεν είπα κάτι για την ίδια. Λοιπόν, όλοι οι 
δημοτικοί σύμβουλοι γνωρίζουν όταν δώσανε τον όρκο και γνωρίζουν ότι κάθε απόφαση μπορεί να 
είναι επικίνδυνη και μεθαύριο να βρεθούν κάπου κατηγορούμενοι.  
 Λοιπόν, έχετε λάθος πληροφορία ότι έχω εξαιρεθεί και σας κάνει εντύπωση το πώς έχω 
εξαιρεθεί. Δηλαδή, αφήνετε πάλι κάτι να πλανάται. Εχετε μεγάλο λάθος. Είμαι κι εγώ μαζί με όλους 
τους άλλους. Οικειοθελώς κιόλας, κα Χαμηλοθώρη. 
 Τώρα, σας διορθώνω πάλι, ουδέποτε είπα εγώ ότι πίνω καφεδάκι με τον κ. Σπυρόπουλο. 
Πρώτα απ' όλα ο άνθρωπος δεν ξέρω αν πίνει καφέ στην ηλικία που είναι, ειλικρινά.  
 Δεύτερον, για την κα Θεοδώρου. Τη σέβομαι, την εκτιμώ, είναι μια καταπληκτική νηπιαγωγός, 
η ίδια βγήκε στη Σχολική Επιτροπή και είπε συγγνώμη, λάθος μου που δεν σας ενημέρωσα. Εγώ δεν 
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είπα κάτι άλλο. Τώρα, για τα κλειδιά γιατί τα είχε του 1ου ορόφου ή αν τα είχε, δεν το γνωρίζω να 
σας πω την αλήθεια. Δεν είμαι, ξέρετε, δεν έχω να κρατάω όλα τα κλειδιά των δημοτικών κτηρίων, 
των σχολείων, του Δημαρχείου εγώ εδώ και να τα μοιράζω, έτσι; Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω, έχει 
γίνει μία ολόκληρη υπόθεση τώρα με υποθέσεις που κάνουμε, με αμφισβητήσεις που αφήνουμε, με 
ενδεχόμενα που αφήνουμε. Η ουσία ποια είναι; Εγινε ένα λάθος. Δεν το έστειλε το Πολωνικό σχολείο, 
δεν ήξερε τη διαδικασία. Δεν του την είπε κάποιος, δεν το μάθαμε εμείς, τα είπαμε όλα.  
 Πάμε στο δια ταύτα. Οι πιο σωστοί σήμερα εδώ είναι ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης, 
ειλικρινά. Εχουν τις παρατηρήσεις τους, τα χώσανε, τα είπανε ωραία, τσεκουράτα, αλλά στο δια 
ταύτα σου λέει, να μην παραχωρήσουμε; Να μη δώσουμε; Αυτό λέμε κι εμείς. Αφού τώρα μας ήρθε η 
αίτηση, τι να κάνουμε δηλαδή; Είχαμε κάποιο λόγο, επαναλαμβάνω, να μου πει κάποιος για ποιο λόγο 
δεν ήρθε το θέμα το Σεπτέμβρη. Να μου πει, ποια η σκοπιμότητα;  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος είχε ζητήσει το λόγο; Είχε ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Υπάρχει ένα ζήτημα επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για πείτε, κ. Κανάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Η κα Χαμηλοθώρη άφησε έναν, δεν ξέρω τώρα, είναι υπαινιγμός; Είναι συμβουλή; Τι 
ακριβώς είναι αυτό το πράγμα; Πέρα από το διδακτικό, μη το... Εντάξει, αυτό είναι πολιτική άποψη. Τι 
ακριβώς σημαίνει αυτό και ποια ακριβώς είναι η παρανομία; Και τι ακριβώς είναι αυτό, "προσέξτε"; 
Και, συγγνώμη που παρεμβαίνω, γιατί το θεωρώ και λίγο επί προσωπικού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Κανάκη, συγγνώμη, να σας πω λίγο κάτι; Να σας πω λίγο κάτι; Επειδή νομίζω 
ότι δεν πρέπει τόσο πολύ, όπως είπα και στον κ. Οικονόμου πριν, που λέω δεν είναι σωστό αυτό που 
λέτε για τον Δήμαρχο, διότι είπε, εντάξει, τη λέξη "ντροπή". Δεν μπορούμε να ποινικοποιούμε όλες 
πλέον τις λέξεις που λέει ο καθένας. Η κα Χαμηλοθώρη εξέφρασε μία δικιά της αντίληψη για το πώς 
μπορεί μεθαύριο κάποιος να δει την απόφαση αυτή. Δεν νομίζω τώρα ότι πρέπει να κάτσουμε να 
συζητάμε τι είπε η κα Χαμηλοθώρη. Και η κα Χαμηλοθώρη μου έκανε κι εμένα πριν νουθεσίες, της 
είπα να μην τις κάνει. Μην πιανόμαστε όταν δεν υπάρχουν υβριστικές εκφράσεις και άκρως, έτσι, 
πάρα πάρα πάρα πολύ προσβλητικές, από την αναφορά του κάθε δημοτικού συμβούλου.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, καθίστε όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ανέφερε το όνομα Κανάκης και δεν υπερασπίζω την κα Χαμηλοθώρη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι. κ. Πρόεδρε, δεν το θέτω με την έννοια ότι κάποιος με έβρισε ή με πρόσβαλε. 
Αυτού του είδους τις νουθεσίες έχω εισπράξει σήμερα ουκ ολίγες, έτσι; Ε, είναι προβληματικές. Ζητάω 
μια διευκρίνιση για να καταλάβω τι ακριβώς είπε. Γιατί απ' όλη την αντιπολίτευση αφορά εμένα και 
τον κ. Καραγιάννη. Τι να κάνουμε τώρα;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ειλικρινά κι εγώ δεν έχω καταλάβει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε της την ερώτηση για να σας την απαντήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Νατάσα, μπορείς μου πεις, κι εγώ δεν κατάλαβα κάποιες λέξεις γιατί διακόπηκε, 
κάτι έγινε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παιδιά, η διευκρίνιση ήταν η τοποθέτηση της Μαρίας της Σιώτου.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να την ξαναπούμε;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, με δυο λόγια ρε παιδί μου. Επί της ουσίας, ποιο ακριβώς θέμα, ποιο απ' όλα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, θα πάμε σε διάλογο; Τι θέλετε να κάνουμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, να τους διευκρινίσετε θέλω τι ρωτάνε, γιατί δεν καταλάβανε κάτι από την 
τοποθέτησή σας.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ζητήσαμε να ελεγχθεί η νομιμότητα, γιατί μισθωμένο κτήριο δεν μπορεί να παραχωρηθεί.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ωραία. Εγώ σ' αυτό το συγκεκριμένο έχω να απαντήσω ότι για μένα παίζει πολύ 
σημαντικότερο ρόλο το να μπορέσουν αυτά τα παιδιά να έχουν το σχολείο τους και να πάνε να 
κάνουν τα μαθήματά τους, παρά να στέκομαι στα θέματα της νομιμότητας, τη στιγμή που έχει γίνει 
μια ολόκληρη συζήτηση και έχουμε δει ακριβώς, που και εγώ υποψιάζομαι ότι μπορεί να έχουν συμβεί 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  91 

πράγματα πολλά, αλλά αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να κρεμάσουμε κανέναν, ούτε να στείλουμε 
κανέναν στην αγχόνη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. κ. Καραγιάννη, τοποθετηθήκατε, τα είπατε και πριν αυτά, πιστεύω ο κ. 
Κανάκης να πήρε την... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, απλά μια λέξη, κ. Πρόεδρε, για να μην μένει.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Φτάνει, κ. Κανάκη. Ο Ρεκλείτης είμαι, 12.30 η ώρα είναι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μια λέξη για να το κλείνω κι εγώ από τη δική μου την πλευρά. Οτι και είναι σαφώς και 
αυτό θα είναι σε όλες μας τις τοποθετήσεις και σε όλα τα θέματα, όταν συγκρούεται αυτό που εμείς 
θεωρούμε ηθικό και δίκαιο με το νόμο, θα είμαστε με το ηθικό. Και σε καμία περίπτωση και υποθέτω 
αφορά και το Νίκο αλλά και μένα, αν τεθεί θέμα νομιμότητας όπου το διοικητικό συμβούλιο θα 
κατηγορηθεί γιατί τι έκανε; Πέρα από τις όποιες διαφορές, έδωσε πρόσβαση στην εκπαίδευση και σε 
παιδιά μεταναστών, καλοδεχόμενη η όποια... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, είστε σαφής, κ. Κανάκη. Το είπατε και στην τοποθέτησή σας, είστε σαφής. 
Ωραία.  Πού είχαμε μείνει; Είχαμε μείνει, κ. Ρεμούνδο, έχετε ζητήσει τοποθέτηση;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, όχι.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, εγώ έχω ζητήσει το λόγο, αν μπορείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μπράβο. κα Γκούμα, εσείς ήσασταν και σας είπε ο Δήμαρχος ότι ήθελε να 
προηγηθεί. Η κα Γκούμα έχει το λόγο.  
ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ ήθελα απλώς να απαντήσω στην κα Χαμηλοθώρη, καλοδεχούμενες οι παρατηρήσεις 
όλες. Και νομίζω ότι και νιώθω τυχερή που έτσι με κατηγορούν για τα παραπάνω και όχι για τα 
λιγότερα. Δηλαδή, όχι για ελλιπείς εισηγήσεις και αποφάσεις. Παρ' όλα αυτά, θα το δω. 
 Ηθελα απλώς να αναφέρω τη χειριστική και να ασκώ έλεγχο στη Σχολική Επιτροπή, 
ανεξάρτητα αν είμαι στην παράταξη Αποστολόπουλου ή όχι, δεν το κάνω και δεν θα το κάνω ποτέ. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος άλλος που τον έχω ξεχάσει να τοποθετηθεί; Πλην της κας Ξανθάκη 
που θα τοποθετηθεί στο τέλος.  
 Η κα Ξανθάκη έχει το λόγο. κα Ξανθάκη, θέλετε να πάρετε το λόγο; κα Ξανθάκη, έχετε 
σηκώσει το χέρι για να μιλήσετε. Ναι. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Ναι, σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο γιατί έχει πάει αργά και 
προσπαθώ να παρακολουθήσω οτιδήποτε λέγεται αλλά κάποια στιγμή έχω αρχίσει να χάνω το νόημα, 
πραγματικά. 
 Λοιπόν, θα μου επιτρέψετε καταρχάς να αναφερθώ σε δύο πράγματα τα οποία ειπώθηκαν για 
να ξεκαθαρίσω και τη δικιά μας την αντίληψη σαν Ενωση για κάποιες καταστάσεις. 
 Καταρχάς, στο αίτημα που έχει κάνει ο Δήμος μας για την ίδρυση του 6ου Δημοτικού και όχι 
μόνο του 6ου Δημοτικού, και όλων των άλλων των σχολείων των οποίων έχει αιτηθεί και έχει εγκριθεί 
η ίδρυσή τους, υπήρχε αναφορά δυνατότητας στέγασης σε συγκεκριμένο κτήριο, το οποίο το όριζε. 
Αυτά σύμφωνα με ενημερώσεις που δόθηκαν μέσα σε συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου. Αρα, 
υπήρχε αναφορά ότι στο Πολωνικό, τέλος πάντων, θα στεγαστεί το 6ο Δημοτικό, αντίστοιχη αναφορά 
υπήρχε για χώρο πάνω για το 4ο Δημοτικό Παπάγου. Αυτό είναι το ένα. 
 Το δεύτερο είναι ότι να μην ξεχνιόμαστε, αυτές οι έξι εβδομάδες στην ουσία ήταν οι 
εβδομάδες κατά τις οποίες επιτρεπόταν η λειτουργία γενικότερα των σχολείων, μετά ήρθε το 
lockdown και το κλείσιμο των σχολείων. Θα ήθελα επίσης να πω ότι για εμάς το θέμα δεν είναι ούτε η 
διευκόλυνση των Πολωνών μαθητών ούτε η διευκόλυνση εν τέλει κανενός μαθητή, είτε είναι 
Πολωνός είτε είναι Ουκρανός είτε είναι Κινέζος, πόσο μάλιστα Ελληνας. Σ' αυτό δεν έχουμε 
αντίρρηση. Θεωρούμε ότι η επίκληση που γίνεται και όταν το θέτετε σε τέτοια βάση, ξεφεύγει και 
συμπαρασύρετε τις όποιες αντιρρήσεις και γεγονότα πραγματικά.  
 Λοιπόν, το ερώτημα είναι: Ωραία, δεν το ξέρατε, κ. Δήμαρχε, και πραγματικά το έχουμε 
δεχθεί, γι' αυτό και σας κάναμε και ανοιχτή επιστολή, με ανοιχτό ερώτημα και σας λέμε δεν το 
ξέρατε. Οταν το μάθατε, ενημερώστε μας για το τι ενέργειες έχετε κάνει. Λοιπόν, οι ενέργειες που 
κάνατε, λέτε 28 του μήνα μας απαντήσετε και μας λέτε ό,τι απάντησα μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
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Δεν μας ενημερώσατε για καμία ενέργεια. Δεν μας είπατε ότι πήρα τηλέφωνο, το επιβεβαίωσα κι εγώ 
ή όχι, έχετε λάθος πληροφορίες και κινούμαι με αυτό τον τρόπο. Το γεγονός παραμένει ένα. Οτι για 
ένα μεγάλο χρονικό διάστημα και σύμφωνα με την άγνοια της Δημοτικής Αρχής, της Σχολικής 
Επιτροπής και όποιου υπευθύνου τέλος πάντων έχουμε από πλευράς Δήμου, ο χώρος αυτός 
καταπατήθηκε. Ποιος έδινε τα κλειδιά; Πώς άνοιγαν, πώς έκλειναν οι αίθουσες; 
 Αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να μην τα ρωτήσουμε, δεν μπορεί να μην ξεκαθαριστούν και 
μετά να συζητήσουμε για μια νέα παραχώρηση. Και αυτό λοιπόν είναι το παράλογο κατ' εμάς.   
 Να τελειώσω λοιπόν λέγοντας και κάτι άλλο. Οτι βάσει του μισθωτηρίου και βάσει των όσων 
ακούστηκαν εδώ μέσα, αυτή η στιγμή οι Πολωνοί μαθητές νομικά δεν έχουν το δικαίωμα να μπαίνουν 
ούτε στο 2ο όροφο ούτε στον 1ο όροφο. Παρότι ποτέ μα ποτέ σαν Ενωση δεν θέσαμε και απ' ό,τι 
ξέρω και κανείς δεν έθεσε από την τοπική κοινωνία αντίρρηση για τη χρήση του 2ου ορόφου γι' αυτή 
τη σχολική χρονιά προκειμένου να ολοκληρώσει ένας μικρός αριθμός εφτά, κ. Δήμαρχε; Εννιά; Δέκα; 
Δεκαπέντε να σας πούμε και είκοσι ακόμα, το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα. Παρ' όλα αυτά, ούτε 
αυτός ο αριθμός αυτών των μαθητών αυτή τη στιγμή νομιμοποιείται να χρησιμοποιεί το συγκεκριμένο 
χώρο. Γιατί; Γιατί το εκμισθωτήριο λέει ότι για την τρέχουσα σχολική χρονιά τέλος πάντων, για ένα 
χρόνο, παραμένει στα χέρια του εκμισθωτή προκειμένου να κάνει εργασίες. Δεν αναφέρεται πουθενά 
ότι ο εκμισθωτής έχει το δικαίωμα να το παραχωρήσει στο Πολωνικό για να κάνει μάθημα και δεν 
αναφέρεται πουθενά ότι το παραχωρούμε κι εμείς. Ας κάνει εργασίες ο εκμισθωτής το πρωί και το 
Πολωνικό το απόγευμα μάθημα.  Κλείνοντας για να καταλήξουμε, γιατί για μας είναι τόσο πάρα 
πολύ σημαντικό. Διότι αυτός ο χώρος ο οποίος έμεινε αδιάθετος φέτος, ο οποίος δεν βρήκε 
ανταπόκριση ούτε η συζήτηση του μήπως φιλοξενηθεί καποιο τμήμα, κάποια τμήματα τέλος πάντων 
του 2ου Λυκείου για να μην υπάρχει ο συνωστισμός στο 1ο, δεν τον χρησιμοποιήσαμε, όπως κάνανε 
άλλοι Δήμοι, έστω και σαν πρόταση επάνω προς το Υπουργείο και τις Διευθύνσεις της Εκπαίδευσης 
ότι κοιτάξτε να δείτε, παιδιά, εμείς έχουμε αίθουσες κενές, μπορούμε λιγάκι να αραιώσουμε τα παιδιά 
μας στην Πρωτοβάθμια. Το εάν θα μας λέγανε ναι ή όχι είναι μια άλλη υπόθεση. Αλλοι Δήμοι το 
κάνανε, δηλώσανε τις κενές τους αίθουσες. Δεν το χρησιμοποιήσαμε για κανέναν άλλο σκοπό, το 
κρατήσαμε κλειστό, έτοιμο για να μπει του χρόνου το όποιο σχολείο θα αποφασίσει το Δημοτικό 
Συμβούλιο όπως είπατε κ. Δήμαρχε να στεγάσει και αυτή τη στιγμή συζητάμε για το εάν θα το 
δώσουμε σε κάποιους μαθητές, οι οποίοι προφανώς και δεν φταίνε και σε κάποιο σχολείο του οποίου 
φυσικά και δεν φταίει η διευθύντρια, ενώ έχει προηγηθεί όλο το προηγούμενο. Και για να το 
τελειώσουμε, επαναλαμβάνω ότι για εμάς σαν Ενωση Γονέων η θέση μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. 
Οσο καιρό διαρκεί η πανδημία ανεξαρτήτως εάν υπάρξει άδεια να λειτουργήσουν φροντιστήρια ξένων 
γλωσσών... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κα Ξανθάκη. 
ΞΑΝΘΑΚΗ: Θα με αφήσετε, κ. Πρόεδρε, μισό δευτερόλεπτο, δεν θα αργήσω. Θεωρούμε οτι δεν είναι 
αποδεκτό το να παραχωρούνται κλειστές σχολικές αίθουσες σε οποιονδήποτε τρίτο, ως ελάχιστο 
τρόπο να διασφαλίσουμε τη διασπορά του ιού και να εξασφαλίσουμε την υγεία όλων των μαθητών 
και των εκπαιδευτικών. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κα Ξανθάκη. Το θέμα έχει κλείσει και έχει το λόγο ο Δήμαρχος αν 
θέλει είτε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχω να προσθέσω, για να μην στενοχωρήσω κάποιον, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε σε ψηφοφορία.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ζητώ ονομαστική ψηφοφορία. Να αναγνωστεί παρακαλώ ο κατάλογος. Σας 
ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό να πάρω τον κατάλογο μπροστά μου.  
 Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μισό λεπτό να διαβάσω, γιατί το έχω γράψει. Κατά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανασάκου. Κουκής υπέρ. Παρίση.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, η κα Αθανασάκου τι ψηφίζει; 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Ναι, υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγγνώμη, είπατε ναι. Η κα Παρίση; Ο κ. Υφαντής;  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βεντουζά; Καλά, θα την ξαναρωτήσουμε την κα Βεντουζά γιατί μπορεί να έχει 
μπει από δυο τρεις συνδέσεις, οπότε να έχει χαθεί η κανονική. Ο κ. Αυγουρόπουλος.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
ΠΑΡΙΣΗ: Υπέρ, κ. Πρόεδρε. Εχει κάποιο πρόβλημα το ακουστικό μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Παρίση, εντάξει. Εντάξει. Υπέρ η κα Παρίση. Ο κ. Αυγουρόπουλος.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ο κ. Κούτρας; Θα τον ξαναρωτήσουμε στο τέλος. Ο κ. Χατζής; Εχει φύγει ο κ. 
Χατζής. Ο κ. Τράκας;  
ΤΡΑΚΑΣ: Υπέρ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιαμάνης;  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Υπέρ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη; 
ΝΙΚΑΚΗ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υπέρ.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Και Κούτρας, είμαι εδώ. Δεν ξέρω αν με καλέσατε. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υπέρ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κούτρα, τι ψηφίζετε για το Πολωνικό για την παραχώρηση;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Υπέρ, υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. Η κα Ρουφογάλη; Την κα Τσικρικώνη την άκουσα, είπε υπέρ. Η κα Ρουφογάλη; 
Θα ρωτήσω μετά. Ο κ. Πολύδωρας. 
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας;  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Είμαι η κα Δημητριάδου. Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δημητριάδου υπέρ. Ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δυο λεπτά να πάρω χαρτάκι να δω τι μου στείλανε. Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. Για να ξαναρωτήσω, η κα Βεντουζά μήπως ξαναμπήκε; Καλά, θα ξαναρωτήσω 
μετά. Ο κ. Βαλυράκης; 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Κατά της εισήγησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά. Και πάμε τώρα στον κ. Τούτουζα. Ο κ. Τούτουζας;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δεμέστιχας είναι απών. Ο κ. Αυγερινός. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κατά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης. Υπέρ νομίζω, το είπε με την εισήγησή του. κ. Κανάκη;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μετά φόβου Θεού και ανθρώπων υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. Ο κ. Καραγιάννης; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Παρομοίως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρομοίως. Η κα Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Κι εγώ και η κα Χαμηλοθώρη απέχουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας; Εχει φύγει. Ο κ. Στάικος; Ο κ. Ρίζος; Έχουν φύγει. Ο κ. Ρεκλείτης.  
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κατά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κατά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Υπέρ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ. Η κα Βεντουζά φαίνεται μέσα. Πού είναι να μου πει τι ψηφίζει; κα Βεντουζά;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κρίνει την πλειοψηφία έτσι κι αλλιώς, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, αλλά όταν κάποιος φαίνεται μέσα είναι καλό να τον ξαναρωτήσουμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Πάντως, είναι μεγάλη η διαφορά, οπότε δεν παίζει...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρουφογάλη; Μισό λεπτό, κ. Δήμαρχε. Η κα Ρουφογάλη;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπε υπέρ η κα Ρουφογάλη, ακούστηκε πριν, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 
 iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 
 ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων επί των οδών: 
- Κοινότητα Παπάγου 

α. Ροδόπης και Βυζαντίου, 
β. Αϊδινίου 5. 

- Κοινότητα Χολαργού 
α. Βουτσινά 28, 
β. Σκοπέλου 2. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο, τον κ. Υφαντή, να κάνει τη σχετική εισήγηση.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα σας. Κάποιος μιλάει, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κούτρα, το μικρόφωνό σας.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Να τα πω όλα μαζί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάντε μια παρουσίαση... 
ΥΦΑΝΤΗΣ: 'Η να τα πάμε ανά περίπτωση;  
 Λοιπόν, είναι τρεις περιπτώσεις κοπής κάποιων δέντρων σε κάποια σημεία στην περιοχή της 
Κοινότητας του Παπάγου.  
 Η πρώτη περίπτωση αφορά τους δρόμους Βυζαντίου και Ροδόπης.  
Εχει γίνε μία αίτηση από τον κ. Παναγιωτόπουλο για κοπή τεσσάρων δέντρων επί του πεζοδρομίου. 
Από την αίτηση δεν υπάρχει κάποιο ούτε σχέδιο ούτε αντίγραφο ούτε τίποτα, οπότε η Υπηρεσία 
προτείνει μόνο μία ξερή ελιά που βρίσκεται στη γωνία και είναι εκεί πέρα που μπαίνουν τα οχήματα 
για να μπορέσουν να κτίσουν την οικοδομή. Υπάρχει και η αντίστοιχη φωτογραφία. 
 Η δεύτερη περίπτωση είναι στην Αϊδινίου 5, είναι όπισθεν της Ελευθερίου Βενιζέλου. Εκεί πέρα 
υπάρχει διάγραμμα και της οικοδομικής άδειας και τα πάντα. Τα δέντρα, οι τρεις νεραντζιές είναι 
ακριβώς επάνω στα πάρκινγκ της οικοδομής. Συνεπώς, προτείνουμε την κοπή των τριών νεραντζιών, 
ενώ έχει δεσμευθεί ο ιδιοκτήτης ότι θα βάλει τρεις ελιές τουλάχιστον 3 ετών στις θέσεις που θα του 
υποδείξει η Διεύθυνση Περιβάλλοντος.  
 Και η τελευταία είναι στην Βουτσινά 28, που και εκεί πέρα υπάρχει μια πολυκατοικία που είναι 
να χτιστεί και θέλει να βγάλει δύο νεραντζιές, οι οποίες βρίσκονται πάνω στο δρόμο για να μπορέσει 
να μπει, να μπαίνουν μέσα τα οχήματα για να ξεκινήσει την κατεδάφιση.  
 Για οποιαδήποτε ερώτηση είμαστε εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πετράκης θα πει για τον Χολαργό; Για τη Σκοπέλου;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με την άδειά σας, ζητώ την άδειά σας για να αποχωρήσω. Ευχαριστώ πολύ, καλό 
βράδυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό βράδυ.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Ας προχωρήσουμε για του Παπάγου. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Υπάρχει, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ θέλω ένα διαδικαστικό θέμα, δεν ξέρω αν είναι σωστά σαν διαδικαστικό, αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Κανάκη. Ο κ. Πετράκης με ακούει; Απ' ό,τι έχω πληροφορηθεί έχει μπει 
και κάποια δημότισσα που την ενδιαφέρει το θέμα της Σκοπέλου όπου έχει κάνει την αίτηση;  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, καλησπέρα και από μένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Αρχικά να ευχηθώ καλή χρονιά. Ακόμα τουλάχιστον λέγονται οι ευχές. Να 
σας ευχαριστήσω που μου δώσατε την ευκαιρία να συμμετέχω κι εγώ στη συνεδρίασή σας και μου 
δίνετε την ευκαιρία να σας εκφράσω η ίδια τις δυσκολίες που προκύπτουν από το δέντρο, 
συγκεκριμένα μια μουριά, η οποία είναι ακριβώς έξω από την κεντρική είσοδο του σπιτιού μου στη 
Σκοπέλου 2. Απ' ό,τι έχω ενημερωθεί ο μηχανικός μου έχει στείλει στον προϊστάμενο της Τεχνικής 
Υπηρεσίας ό,τι του ζητήθηκε, δηλαδή φωτογραφικό υλικό από το οποίο προκύπτει η δυσκολία στην 
πρόσβαση της εισόδου, καθώς και στην πρόσβαση στο πεζοδρόμιο, γιατί οι ρίζες της  
συγκεκριμένης μουριάς είναι τόσο επιφανειακές που έχουν σηκώσει τις πλάκες του πεζοδρομίου, 
καθώς επίσης χρειάστηκε να γίνουν και κάποιες εργασίες, να το πω απλά κάποια σκαψίματα και 
διαπιστώθηκε ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. κα Χαραλαμποπούλου, σας ευχαριστώ πολύ αλλά δεν νομίζω ότι 
χρειάζεται αυτό. Οκέι, ευχαριστώ για την παρουσία σας, αν υπάρξει κάποια ερώτηση, είτε κάποια 
απορία σχετικά με το θέμα της αιτήσεώς σας θα σας δώσουμε το λόγο. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, εντάξει. Θα περιμένω. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, με ακούτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Πετράκη, αλλά έδωσα το λόγο στην κα Χαραλαμποπούλου επειδή σας φώναξα 
κάποιες φορές για να μας πείτε για το θέμα, οπότε έγινε ανάπτυξη του θέματος απο την κα 
Χαραλαμποπούλου.  
 Οπότε, υπάρχουν κάποιοι συνάδελφοι που θέλουν ερωτήσεις για τα δέντρα; Τοποθετήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το χεράκι μου το έχετε δει, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είδα τώρα το χέρι σας. Μόλις τώρα που το βάλατε το είδα. Τι θέλετε εσείς τώρα, κα 
Χαμηλοθώρη; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τοποθέτηση συνολική, κ. Πρόεδρε. Και ειδικά για την Σκοπέλου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω, βεβαίως. Θέλει και ο κ. Κανάκης, θέλει και ο κ. Ζήκας. Αλλος; Ο κ. 
Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Κοιτάξτε, και ήθελα να το βάλω και σαν διαδικαστικό, δεν ξέρω 
αν είναι σωστό ή όχι. 
 Εχει ξεκινήσει μια πολύ μεγάλη δημόσια συζήτηση και πάρα πολύ έντονη σε σχέση με την 
κοπή των δέντρων, την αντικατάσταση, το πράσινο που υπάρχει. Συγχρόνως έχουμε δει πάρα πολλές 
φωτογραφικά και σε διάφορα σάιτ και στα δίκτυα κοινωνικής δικτύωσης, για περίεργα κλαδέματα, για 
δέντρα που μένουν μόνον οι κορμοί, που προφανώς δεν προέρχεται από την Υπηρεσία Πρασίνου και 
διάφορες ανομίες. Οποιος θέλει φυτεύει όπου θέλει, όποιος θέλει κλαδεύει ο,τι θέλει, όποιος θέλει 
κόβει ό,τι θέλει. 
 Υπάρχει, λοιπόν, ένας αναβρασμός που τουλάχιστον όσο ξέρω εγώ υπάρχει και μια επιστολή, 
νομίζω έχει έρθει και προς εσάς, στην οποία μια σειρά από ένα σεβαστό αριθμό κατοίκων κάνει λόγο 
για όλα αυτά.  
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 Προτείνω, λοιπόν, καταρχήν δύο πράγματα: το ένα είναι, δεν ξέρω αν είναι σωστή η έκφραση, 
ένα μορατόριουμ στις κοπές, μέχρι να υπάρχει μια σωστή και οργανωμένη συζήτηση για το πώς θα 
αναπτύξουμε το πράσινο, διότι ερχόμαστε κάθε φορά συζητάμε δέντρο δέντρο, καταλαβαίνω ότι 
μερικά δέντρα όντως είναι προβληματικά, αλλά είναι σήμερα εδώ, παρακάτω είναι ένα άλλο και 
τραβάει αυτή η ιστορία δημιουργώντας κι ένα κλίμα στην πόλη ότι κόβονται συνεχώς δέντρα, ότι 
υπάρχει ένα πρόβλημα.  
 Επειδή λοιπόν δεν υπάρχει μία συγκεκριμένη στρατηγική πρασίνου, ούτε αντικατάστασης, 
ούτε τι φυτεύεται σ' αυτά που φεύγουν, ούτε τι γίνεται μ' αυτά που φεύγουν, θα πρότεινα το εξής: 
ένα πρώτο μορατόριουμ στο κόψιμο, μέχρι τουλάχιστον επόμενο δημοτικό συμβούλιο, όπου θα ήταν 
καλό η Διεύθυνση Πρασίνου να έρθει εδώ, να εμφανιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, να μας δώσει 
μερικές απαντήσεις. Εγώ δεν είμαι ειδικός αλλά θα ήθελα να ακούσω το σκεπτικό των ειδικών και να 
κάνουμε μια συζήτηση συνολικά για το πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ένα σχέδιο για το πράσινο, 
ώστε ούτε αυτό όλο το κλίμα που υπάρχει και το οποίο μας παίρνει η μπάλα όλους και 
δημιουργούνται αντιθέσεις, συγκρούσεις και για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα 
συνολικά. Γιατί αλλιώς, κόβε σήμερα ένα δέντρο εδώ, αύριο ένα παρακάτω, ένα γίνεται έτσι περίεργα, 
ένα όπως σας είπα πριν υπάρχει ένα δέντρο που έχει μείνει λες και είναι ικρίωμα, μόνο του. Σε κάποιο 
κλαδέψανε, ο Θεός και η ψυχή τους. Εδειξα μια ελιά που κλαδέψανε στη μάνα μου που είναι από 
ελαιοχώρι και μου έκλεισε την πόρτα στα μούτρα. Και ο κ. Δήμαρχος που επίσης είναι, νομίζω το 
καταλαβαίνει αυτό που λέω, από περιοχή με ελιές. 
 Ζητάω, λοιπόν, αυτό και κάνω έκκληση σε όλους τους συναδέλφους και να κάνουμε μια 
οργανωμένη συζήτηση για να αποφασίσουμε λιγάκι οργανωμένα τι ακριβώς κάνουμε πια μ' αυτό το 
πράγμα. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο  Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα περίμενα να έχετε κόψει τον κ. Κανάκη. Μιλάει τόση ώρα για θέματα 
που είναι μάλλον στο επόμενο θέμα, είναι στο θέμα 10, που έχουμε μία ακριβώς συζήτηση γι' αυτο το 
πρόβλημα. Εχουμε όλοι ενημερωθεί για την επιστολή των δημοτών μας που την έχουν υπογράψει 
τόσοι άνθρωποι και είμαστε όλοι προετοιμασμένοι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα του δώσω να κάνει τοποθέτηση στο επόμενο θέμα. Την έκανε τώρα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν θέλετε να ολοκληρώσω λίγο. Αν θέλετε.  
 Λοιπόν, όλα αυτά τα οποία είπε, πρώτα απ' όλα εγώ διαφωνώ σε πάρα πολλά από τα οποία 
ειπώθηκαν, γιατί ακριβώς υποβιβάζει την Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου μας. Αλλά, εν πάση 
περιπτώσει, έχουμε συγκεκριμένα θέματα. Θα τα συζητήσουμε όπως είναι η ημερήσια διάταξη, 
έχουμε και μία κάτοικο, δημότισσα, δεν ξέρω τι είναι η κα Χαραλαμποπούλου που περιμένει τοση ώρα 
και αυτή να πει την άποψή της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα την είπε την άποψή της η κα Χαραλαμποπούλου.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Με συγχωρείτε, όχι, δεν με αφήσατε να πω την άποψή μου γιατί άκουσα κι 
εγώ τον κ. Κανάκη. Εγώ σε κάποια συμφωνώ αλλά σε κάποια διαφωνώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κα Χαραλαμποπούλου. Συγγνώμη. κ. Δήμαρχε, επειδή τη συζήτηση τη 
συντονίζω εγώ, εντάξει; Θέλω να σας δηλώσω ότι μπορεί άθελά μου να άφησα τον κ. Κανάκη όντως, 
διότι με τον ειρμό της ροής του λόγου του, επειδή είπε και επί της διαδικασίας, ανέπτυξε το δεύτερο 
θέμα και έχετε δίκιο, αλλά το πότε θα μιλάει και ποιος θα μιλάει και πόσο θα μιλάει και αν έχει σχέση 
να μιλάει, το λειτουργώ και το βλέπω εγώ.  

Ουδέποτε έχει έρθει δημότης για τα δέντρα και να κάνει αυτός την εισήγηση. Αν προκύψει 
κάποιο πρόβλημα, η κα Χαραλαμποπούλου θα μιλήσει. Πώς θα μιλήσει η κα Χαραλαμποπούλου 
δηλαδή αν ψηφίσουμε όλοι το θέμα και δεν υπάρχει πρόβλημα; Οι δημότες παίρνουν το λόγο όταν το 
θέμα τους δεν εισακούεται από τη Δημοτική Αρχή. Εγώ δεν έχω δει κάποιο πρόβλημα με το 
συγκεκριμένο θέμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συνεχίσω σε παρακαλώ;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. Αλλά, ξέρετε, πρέπει κι εγώ να κάνω τις εργασίες σύμφωνα με το 
συγκεκριμένο τέτοιο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας θυμίσω ότι επειδή ο κ. Πετράκης δεν ήταν στο μικρόφωνο και δεν μπορούσε να 
δώσει, εσείς δώσατε το λόγο στην κα Χαραλαμποπούλου και ορθά κατά την άποψή μου το κάνατε, 
έτσι;  
 Λοιπόν, τελειώνω όμως πολύ σύντομα. Είμαστε στο θέμα 9, συζητάμε, είμαστε στη διαδικασία 
των ερωτήσεων, έγιναν οι εισηγήσεις, δεχόμαστε ερωτήσεις για τα θέματα, ανοίγετε κατάλογο 
ομιλητών, τοποθετήσεων, ψηφίζουμε και μπαίνουμε στο θέμα 10. Και στο θέμα 10 έχω τέσσερις 
σελίδες κι εγώ από την Υπηρεσία Πρασίνου, η οποία έχει θιχθεί από τις επιστολές και απ' όλη τη 
διαδικασία η οποία γίνεται και δεσμεύομαι στον κ. Κανάκη, γιατί θα συμφωνήσουμε με τον κ. Κανάκη, 
ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα έρθει η Υπηρεσία Πρασίνου να μας ενημερώσει για όλα αυτά 
που της καταλογίζονται.  

Γιατί προφανώς δεν είναι ο Δήμαρχος και ο Αντιδήμαρχος εδώ αυτοί οι οποίοι φταίνε για το 
πράσινο. Μάλλον έχουμε πολύ κακή υπηρεσία, με αυτά τα οποία θα ακούσουμε στην επόμενη 
εισήγηση. Αρα, να έρθει εδώ η Υπηρεσία ν' ακούσουμε, για να δούμε τελικά έχουμε κακή ή αντιθέτως 
έχουμε πολύ καλή Υπηρεσία;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί εγώ λέω ότι έχουμε πολύ καλή Υπηρεσία Πρασίνου, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ μαζί σας. Λοιπόν, κ. Κανάκη, επειδή τοποθετηθήκατε για το άλλο θέμα, 
παρακαλώ πολύ να μην κάνετε τοποθέτηση στο επόμενο θέμα, γιατί στην ουσία πήρατε το χρόνο 
τώρα, έτσι ώστε να είμαστε όλοι και σύμφωνα και με τον κανονισμό και με τις οδηγίες του Δημάρχου.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει, κ. Πρόεδρε. Αφού εγώ είμαι ο ταραξίας, εντάξει, ας το κάνουμε όπως στο, στο 
πόλο δεν είναι που αποβάλλουν τον παίκτη;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εγώ φταίω. κ. Κανάκη, ξέρετε τι γίνεται; Βεβαίως τώρα όμως... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν είπα κάτι κακό όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε κάτι; Οπως δεν μου αναγνωρίσατε πριν με τον κ. Ζήκα, τώρα αναγνωρίστε και 
πείτε, κ. Πρόεδρε, εγώ σας έφερα σε δύσκολη θέση. Γιατί για μία ακόμη φορά στο στάδιο των 
ερωτήσεων έκανα τοποθέτηση. Καταλάβατε; Γιατί αυτό κάνατε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αν είναι έτσι ζητώ συγγνώμη. Είχα την εντύπωση ότι έκανα τοποθέτηση. Δεν το έκανα 
σκόπιμα. Σωστά μου αφαιρείτε το λόγο. Ωραία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, για να δείτε ότι όπως έγινε αυτό με τον κ. Ζήκα, τώρα έγινε και με σας και δεν 
έχω εγώ σκοπό να ευνοήσω ποτέ κανέναν.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε. Ξέρετε την εκτίμηση που σας έχω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, το ξέρω. Αμοιβαία.  
 Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Ζήκας, ερώτηση.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, θέλω απλώς να ρωτήσω η κατασκευή που έγινε, μάλλον οι εργασίες που έγιναν 
στη Σκοπέλου και βλέπω την είσοδο, γιατί η φωτογραφία που μας έχει δοθεί είναι μόνον από την 
απέναντι πλευρά χωρίς να έχουμε την πλήρη όψη, ήταν απαγορευτική η θέση της εισόδου σε άλλο 
σημείο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε τελειώσει, κ. Ζήκα;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιος θα την απαντήσει την ερώτηση του κ. Ζήκα;  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ κι εγώ αν θέλετε. Η κα Χαραλαμποπούλου είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας βλέπω. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να πάρω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν θέλει κάποιος άλλος υπηρεσιακός παράγων, ναι, πάρτε το λόγο να δώσετε μία 
απάντηση.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ θα ήθελα να μιλήσω αλλά δεν άκουσα, στην ερώτηση του κ. Ζήκα δεν 
μπορώ να απαντήσω, γιατί δεν έχω τεχνικές γνώσεις αν θα μπορούσε να γίνει πρώτον και δεύτερον, 
εάν ήθελε η κυρία, οι ιδιοκτήτες να βάλουν την είσοδο κάπου αλλού.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι ιδιοκτήτες θα απαντήσουν. Καλά σας είπε η κα Χαραλαμποπούλου. Αφού ρωτάει αν 
θα άλλαζε κάπου η είσοδος. Πώς θα το ξέρουμε εμείς αν θα μπορούσε να γίνει αλλού η είσοδος;  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Λοιπόν, η είσοδος βάσει των τετραγωνικών μέτρων των οποίων δικαιούμαι 
στην πλήρη και αποκλειστική δική μου χρήση και ιδιοκτησία, όταν τα περιορίσαμε έτσι ώστε να 
διαμορφωθεί και ο κήπος μου, εκεί που έβγαινε λοιπόν η κεντρική είσοδος, ναι, είχα απαγορευτικό να 
την κάνω λίγο πιο πάνω ή λίγο πιο κάτω.  

Τώρα περισσότερα θα μπορούσε να σας απαντήσει ο μηχανικός μου, να σας καλύψει 
περισσότερο, εγώ δεν είμαι του επαγγέλματος αλλά ξέρω ότι, ναι, έτσι όπως ήταν διαμορφωμένα τα 
σχέδιά μου, η άδεια δόμησης, έβγαινε στο συγκεκριμένο σημείο και από την αρχή ξέραμε ότι θα έχω 
πρόβλημα με το συγκεκριμένο δέντρο. 
 Ομως, επειδή πριν πήγα να σας εξηγήσω και κάποια άλλα ίσως πιο σοβαρά θέματα, δεν είναι 
ότι είχα την πρόσβαση να κάνω μόνο την είσοδό μου λίγο πιο πάνω, λίγο πιο κάτω, αν υπήρχε θέμα 
περιορισμού. Είναι ότι οι ρίζες από τη συγκεκριμένη μουριά εκτός του ότι είναι επιφανειακές και έχουν 
σηκώσεις τις πλάκες του πεζοδρομίου και είναι επικίνδυνο και πρόσφατα ημέρα της Λαϊκής Αγοράς 
σηκώσαμε μία κυρία, δεν ήμουν εγώ εκεί, τη σηκώσανε τα μαστόρια, να το πω έτσι απλά, γιατί 
γλίστρησε και έπεσε, σκόνταψε, εκτός από αυτό γίνανε κάποιες εργασίες για την εγκατάσταση του 
φυσικού αερίου και οι διακλαδώσεις που έχουν προκύψει από τη μουριά, από τις ρίζες, δεν ξέρω τώρα 
αν το λέω σωστά, το θέμα είναι ότι πλησιάζουν, είναι δίπλα ακριβώς από την  παροχή φυσικού 
αερίου.  
 Δεν ξέρω τι άλλο να σας πω. Εγώ σκέφτηκα εκτός από εμένα η αρχική μου σκέψη ήταν να 
συμμετέχει ο μηχανικός μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας καλύψατε, μας καλύψατε πλήρως. Μας καλύψατε, ωραία. Βλέπω ερώτηση από την 
κα Χαμηλοθώρη και κλείνουμε το θέμα με ψηφοφορία.  
 κα Χαμηλοθώρη, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τοποθέτηση, κ. Κουκή, σας είπα. Τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ωραία. Κάντε τοποθέτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, όπως στα τρία δέντρα, μάλλον τις τρεις περιπτώσεις, Ροδόπης, Αϊδινίου, 
Βουτσινά, θα πω ότι είσαστε σε ένα καλό δρόμο. Οι πιέσεις μας, οι δικές μου και της Μαρίας της 
Σιώτου, απ' ό,τι φαίνεται αποδίδουν.  

Τέλος πάντων, δουλέψατε λίγο παραπάνω απ' τις εισηγήσεις, μας φέρατε και πρώτη φορά τον 
όρο ισοζύγιο πρασίνου, νομίζω ότι είσαστε σε ένα καλό δρόμο. 
 Παρ' όλα αυτά, εμείς επιμένουμε ότι όσο δεν υπάρχει μελέτη εμείς δεν ψηφίζουμε δέντρα για 
κοπή.   
 Θέλω να πω όμως δυο πραγματάκια συγκεκριμένα για τη Σκοπέλου, γιατί θεωρώ ότι είναι ένα 
πάρα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτό της Σκοπέλου για την πολιτική σας για τα δέντρα.  
 Πρόεδρε, είναι ένα μικρόφωνο ανοιχτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά, ο κ. Αυγερινός. Ποιος άλλος;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει, συνεχίζω. Η Σκοπέλου λοιπόν, για όσους δεν ξέρουν, είναι ένα δρομάκι 
150 μέτρων, άλλοτε καταπράσινο, τώρα πια όχι, αφού έχει υποστεί τη βαρβαρότητα των αποφάσεών 
σας ούτε μία ούτε δύο αλλά 28 φορές.  

Είκοσι οκτώ δέντρα έχουν κοπεί την τελευταία οκταετία και σώζονται μόνον 10. Και ακόμα 
χειρότερα, έχουν παραμείνει παρατημένοι οι κομμένοι κορμοί στη βάση, καταστώντας αδιάβατα και 
τα πεζοδρόμια. Μια πολύ συχνή εικόνα βέβαια γενικά στα πεζοδρόμια της πόλης μας.  
 Εκεί που τώρα δημιουργήθηκε η πόρτα του αιτούντα ήταν μάντρα. Θα μπορούσε, θεωρώ εγώ, 
να είχε προβλεφθεί άνετα μισό μέτρο πιο 'κει, εάν υπήρχε ένα αυστηρό καθεστώς που έδινε 
προτεραιότητα στα δέντρα και το αντιλαμβανόταν ο νέος κάτοικος. Πάλι είναι ανοιχτό το μικρόφωνο. 
 Αντί αυτού, οι νέοι ιδιοκτήτες, χάραξαν την είσοδο όπου εκείνοι θεωρούσαν ότι έπρεπε να την 
χαράξουν, αντιμετωπίζοντας το δέντρο μάλλον ως αόρατο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Ρετσινιά, το μικρόφωνό σας.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στη συνέχεια οι ίδιοι το έκοψαν, το κλάδεψαν σε πολύ μεγάλο βαθμό, αφήνοντας 
έναν απογυμνωμένο κορμό. Θα σας προωθήσω στα ημέιλ σας τη μουριά όπως ήταν για να δείτε για τι 
δέντρο μιλάμε.  

Και φυσικά, σε δεύτερο χρόνο τώρα, στη συνέχεια προώθησαν το αίτημά τους τελικά για την 
κοπή του δέντρου. Και ερχόμαστε τώρα με την αιτιολογία ότι δεν μπορεί να περάσει το καροτσάκι, 
γιατί αυτή είναι η τεκμηρίωση της Τεχνικής Υπηρεσίας, αυτά που λέει η κυρία τ' ακούμε τώρα, που 
καροτσάκι δεν περνάει ούτε στα αναβαθμισμένα σας πεζοδρόμια της Βουτσινά σε πολλά σημεία της, 
που στην Σκοπέλου όπως θα ξέρετε αρκετοί, μεγάλωσα δύο παιδιά και ανεβοκατέβαινα στα 
πεζοδρόμια με τα καροτσάκια τους και στην είσοδό μου όπου έχω πεύκα.  

Οχι μουριές.  
 Ακούστε, λοιπόν, την παράνοια. Αντί να ζητάμε για επιβολή προστίμου σε ιδιώτη που 
αυθαίρετα έκοψε υγιές δέντρο, κλάδεψε μάλλον, υγιές δέντρο πεζοδρομίου, ζητάμε να τον 
εξυπηρετήσουμε κόβοντας το δέντρο που ο ίδιος δημιούργησε τη συνθήκη να τον εμποδίζει τελικά.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Συγγνώμη, αν κατάλαβα καλά, συγγνώμη που διακόπτω αλλά εδώ έχω μια 
ένσταση. Με συγχωρείτε πολύ. Η κυρία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαραλαμποπούλου, υπάρχει κανονισμός λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου. Θα 
σας δώσω εγώ το λόγο όταν τελειώσει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ, συγγνώμη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συνεχίζω, λοιπόν. Οσο για το να υποχρεωθεί να φυτέψει δέντρο ίσης 
περιβαλλοντικής... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζετε και συντομεύετε κι εσείς κα Χαμηλοθώρη, ε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κλείνω, κ. Κουκή, κλείνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Και μάλιστα πριν κλείσετε, για να καταλάβετε ότι όλοι πρέπει να συντομεύουμε 
σήμερα, η ώρα είναι 1 και ζητάω την έγκριση του σώματος για άλλη μία ώρα παράταση. Στο τέλος θα 
κλείσει και το σύστημα και δεν θα μπορούμε να κάνουμε συνεδρίαση. Οπότε, να είμαστε όλοι 
σύντομοι παρακαλώ από 'δω και πέρα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οσο για το να υποχρεωθεί να φυτέψει δέντρο ίσης περιβαλλοντικής αξίας μέσα 
στον κήπο του, θα μου επιτρέψετε να αμφιβάλλω διότι έχει ήδη διαμορφώσει τον κήπο, ο οποίος είναι 
και ιδιαιτέρως μικρός.  
 Εξήγησα αυτό το μικρό ιστορικό απλά για να δείτε πώς λειτουργείτε. Πώς κλείνετε το μάτι σε 
τέτοιες συμπεριφορές, τις ανέχεστε και τελικά τις επιβραβεύετε. Και να σας πω συνάδελφοι που θα 
υπερψηφίσετε  ότι δεν παίρνουμε απόφαση για την κοπή μίας μουριάς στην Σκοπέλου, αλλά για το 
29ο δέντρο που οδηγείται σε σφαγή στη Σκοπέλου, στο μικρότερο άλλοτε καταπράσινο δρομάκι του 
Χολαργού των 150 μέτρων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε γείτονες απ' ό,τι κατάλαβα πάντως, ε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό το μόνο που βοηθάει είναι να ξέρω αρκετά καλά την περίπτωση και να ξέρω 
πώς λειτουργείτε γενικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντί να τα βρείτε τώρα αυτά... τέλος πάντων. κα Χαραλαμποπούλου έχετε το λόγο.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Κουκή, ο Χρήστος ο Πετράκης είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει. Προηγείται ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν ξέρω τι έχει πάθει σήμερα η κα Χαμηλοθώρη. Δεν καταλαβαίνω τι λέει, πώς 
λειτουργούμε. Υπονοεί δηλαδή πάλι ότι εμείς προκαλούμε κι εμείς δώσαμε και είπαμε στην αιτούσα 
ότι μην ανησυχείς, εμείς θα στο κόψουμε, βγάλε εκεί τη μάντρα και κάνε; Σας παρακαλώ, κα 
Χαμηλοθώρη, δεν το επιτρέπω αυτό το πράγμα.  

Το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίζει ελεύθερα και αποφασίζει, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, δέχεται 
τις εισηγήσεις της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου και όπως έχει δει την εισήγηση θα 
ψηφίσει στο τέλος αυτό το οποίο λέει η εισήγηση πιστεύω. Αλλά σε καμία περίπτωση εμείς δεν 
προκαλούμε τέτοια πράγματα.  
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Και αμφισβητώ βέβαια και τα 28 δέντρα που λέτε. Τουλάχιστον στη δική μου θητεία 
αποκλείεται να είναι πάνω από 4-5. Είκοσι οκτώ δέντρα στη Σκοπέλου έχουμε κόψει  όσο είμαι εγώ 
Δήμαρχος; Θα τα ψάξω, θα ψάξω όλες τις αποφάσεις μία προς μία. Θα τις ψάξω όλες μία προς μία.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Μπορώ να πάρω το λόγο; Η κα Χαραλαμποπούλου είμαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας βλέπω. Οχι, θα τον πάρει ο κ. Πετράκης που τον έχει ζητήσει και μετά εσείς.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, πρώτη και τελευταία φορά που συνάδελφοι μας εγκαλούν και να 
προσέχουμε τι θα ψηφίζουμε, να προσέχουμε αν θα πάμε κατηγορούμενοι, να προσέχουμε αν θα 
πάμε απολογούμενοι κ.λπ.. Σας παρακαλώ πολύ να μην το ξαναεπιτρέψετε αυτό το πράγμα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, επειδή είμαι λίγο κουρασμένος τώρα και επειδή είχα και το μυαλό μου στην 
παράταση και στο σύστημα, μας είπε τώρα η κα Χαμηλοθώρη ότι θα πάμε κατηγορούμενοι για το 
δέντρο; Εκτός αν έχασα εγώ κάτι.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, βέβαια. Να προσέξετε τι θα ψηφίσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, εντάξει, οκέι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Αυτό είναι στο προηγούμενο θέμα, Πρόεδρε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είπα αυτό, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. κα Χαμηλοθώρη, δεν σας έδωσα το λόγο. Απλά ήθελα να ρωτήσω εγώ 
τον κ. Πετράκη κάτι.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δεν είπα όνομα, κ. Πρόεδρε. Δεν είπα όνομα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, μία ερώτηση μπορώ να κάνω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κάντε.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η απόσταση που υπάρχει από το πεζοδρόμιο, από την αρχή του πεζοδρομίου μέχρι 
το δέντρο είναι 1,50 μέτρο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι. Οχι.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος. κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, έχουμε διαφορετικά - θα τα φέρετε πάλι ένα ένα; Θα τα 
φέρετε χωριστά; Τώρα γιατί δεν θα ξανατοποθετηθούμε συνολικά για το θέμα της κοπής των 
δέντρων και των πεζοδρομίων. Εχουμε εκφράσει την άποψή μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολα μαζί θα τα ψηφίσουμε, αλλά όποιος θέλει ας τα ψηφίσει ένα ένα. Εντάξει. 
Διαφορετικά θα τα βάλουμε όπως πάντα, εννοώ... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: ... διότι με την πολιτική σας ... να κυκλοφορήσουν οι πεζοί, ούτε το πράσινο 
αναπληρώνεται όπως θα έπρεπε και να επαυξάνεται κιόλας. Τέλος πάντων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία. Μισό λεπτό να πάρω και τα δέντρα μπροστά μου.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, ήθελα να δώσει μία εξήγηση η κα Χαραλαμποπούλου. Ας την ακούσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πείτε μας. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ το μόνο που θα πω είναι ότι ένιωσα την 
ανάγκη να συμμετέχω σ' αυτή τη συνεδρίαση πιστεύοντας στην κατανόησή σας για τα επιχειρήματά 
μου, τα οποία αν μη τι άλλο έχουν καθαρά όλα ανθρώπινο παράγοντα. Δηλαδή έχω πραγματική 
πρόσβαση στην είσοδό μου, έχω μικρό παιδί, ούτε καροτσάκι περνάει αλλά ούτε και με τα πόδια 
μπορούμε να περάσουμε.  

Το έδαφος είναι, υπάρχει τέτοια ανωμαλία που πραγματικά είναι επικίνδυνο και θα ήθελα να 
ρωτήσω την κα Χαμηλοθώρη, γιατί θα προτιμήσω να διατηρήσω την διακριτικότητα και την ευγένεια 
που με διακρίνει και να μην πω παραπάνω πράγματα, αλλά θα απευθυνθώ στην κα Χαμηλοθώρη και 
θα της πω ότι το δρομάκι Σκοπέλου, το στενάκι Σκοπέλου, επειδή είμαι καινούρια εκεί δημότης Δήμου 
Χολαργού λοιπόν, θα πω ότι είναι λίγο δύο μέτρα και δύο σταθμά. Και θα βάλω μία τελεία. Δεν θα πω 
κάτι παραπάνω. 
 Δεν ξέρω πόσα δέντρα έχουν κοπεί εκεί, δεν ξέρω ακριβώς τι παρελθόν υπάρχει με τα δέντρα, 
με την κοπή και με τη Διεύθυνση Πρασίνου κ.λπ., κλπ., εγώ σέβομαι, αγαπώ το πράσινο, η πρόθεσή 
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μου είναι να αντικαταστήσω και μάλιστα να μου υποδείξετε και το σημείο αλλά και το δέντρο που θα 
θέλατε να αντικαταστήσω πραγματικά και θα παρακαλούσα να δείτε το θέμα μου ανθρώπινα και 
μόνο. Δεν ζητάω κάτι παράλογο. Και τι να πω; Ελπίζω στην κατανόησή σας και... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είστε σαφής. Εντάξει, κα Χαραλαμποπούλου. Ευχαριστώ για την παρουσία σας.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, το λέω γιατί στενοχωρέθηκα λιγάκι. Ειλικρινά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ για την παρουσία σας.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, ο Σιαμάνης είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Μπορεί να μας πει η κα Χαραλαμποπούλου τι εννοεί δύο μέτρα και δύο σταθμά; Γιατί 
πρόκειται να ψηφίσουμε. Θα ήταν ενδιαφέρουσα να μας κάνει μια ανάλυση η κα Χαραλαμποπούλου σ' 
αυτό που είπε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάνη, εμείς θα ψηφίσουμε σύμφωνα με την εισήγηση. Η κα Χαραλαμποπούλου 
ανέφερε ένα παράδειγμα για κάτι εκεί τώρα για το δρόμο. Αν μπούμε σε τέτοια διαδικασία...  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Θα έχει ενδιαφέρον, κ. Πρόεδρε. Θα έχει ενδιαφέρον στην κουβέντα που κάνουμε το 
θέμα να μας εξηγήσει η κυρία τι εννοεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Αν η κα Χαραλαμποπούλου θέλει να σας πει εν τάχει τι 
εννοεί και να τελειώσουμε την κουβέντα. Πείτε, κα Χαραλαμποπούλου στον κ. Σιαμάνη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι μία η ώρα. Περιμένουν δημότες, κ. Πρόεδρε.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Εγώ να σας είμαι απόλυτα ειλικρινής, όχι, δεν θα το απαντήσω. Δεν είμαι 
υποχρεωμένη να μπω σε λεπτομέρειες. Νομίζω γνωρίζουν όλοι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει κα Χαραλαμποπούλου.  

Είπατε ότι δεν θέλετε και να πείτε.  
Εντάξει, εντάξει. Ωραία. Ισως και ο κ. Σιαμάνης επειδή ήταν και Αντιδήμαρχος στο Πράσινο 

ήθελε να πάρει κάποια περαιτέρω πληροφορία, γι' αυτό σας ρώτησε. Ωραία, ωραία. 
 Λοιπόν, για τα δέντρα στου Παπάγου Ροδόπης και Βυζαντίνου, Αϊδινίου και Βουτσινά 28 που 
είναι στου Παπάγου το νούμερο αυτό, δεν είναι στο Χολαργό.  

Εχω, πλην από συγκεκριμένους τοποθετήσεις που είναι κατά, είναι κάποιος άλλος κατά;  
 Η κα Χαμηλοθώρη νομίζω με την κα Σιώτου είναι πάντα κατά στο θέμα των δέντρων. Αλλαξε 
κάτι σήμερα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σωστά, Πρόεδρε, σωστά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάποιος άλλος; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, σας διέκοψα, με συγχωρείτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τι ψηφίζετε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με βάση αυτό που είπα πριν απέχουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχετε, ωραία. Ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης απέχει. Οι υπόλοιποι υπέρ;  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς τι κάνετε, κ. Ζήκα;  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Ωραία. 
ΣΙΩΤΟΥ: Κατά Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπαμε, ναι. Ωραία. Αρα, τα δέντρα στου Παπάγου εγκρίνεται η κοπή των δέντρων 
με πλειοψηφία.  
 Για την Κοινότητα Χολαργού, για το δέντρο που είναι στη Σκοπέλου 2. Κατά ψηφίζει η κα 
Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. Λευκό ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης. Οχι, ο κ. Κανάκης και ο κ. 
Καραγιάννης απέχει. Ο κ. Ζήκας ψηφίζει λευκό; Ωραία.  
 Ο κ. Ρεμούνδος θέλει κάτι; Οχι. Ωραία. Οι άλλοι δημοτικοί σύμβουλοι υπέρ υποθέτω. Υποθέτω 
υπέρ. Ωραία. Αρα και το δέντρο της οδού Σκοπέλου πέρασε, εγκρίθηκε η κοπή του με πλειοψηφία.  
Υπέρ των εισηγήσεων ψηφίζουν και οι Πρόεδροι των αντίστοιχων Κοινοτήτων κα Δημάκου και κα 
Γκούμα. 
 Παρακαλώ την κα Χαραλαμποπούλου να αποχωρήσει από τη συνεδρίαση. 
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ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για άλλη μια φορά που μου διαθέσατε 
λίγο από το χρόνο σας και με ανεχθήκατε.  

Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια να έχετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό βράδυ, γεια σας.  
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΥ: Επίσης, γεια σας. 
 
 
 ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Συζήτηση αιτήματος δημοτών (υπ' αρ. 717/2021), σχετικά με τη διάσωση και ανάπτυξη 
του αστικού πράσινου της πόλης μας. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει έρθει κάποια επιστολή όπως είδατε. Θα ξεκινήσω με τον κατάλογο των ομιλητών, 
θα κάνουμε κάποια συζήτηση, δεν θέλω να περάσουμε πάρα πολύ και το χρονικό όριο και μάλιστα 
τώρα που το λέω κιόλας...  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μην κάνετε... Ηθελα να ζητήσω την έγκριση του σώματος για να πάρουμε 
παράταση μία ώρα τουλάχιστον ακόμα μέχρι τις 2.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, δεν γίνεται να πάρουμε παράταση μέχρι τις 2.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συγγνώμη κιόλας δηλαδή... Γιατί δουλεύουμε αύριο. Τι δηλαδή;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Να μην τσακωνόσασταν, κ. Ρεκλείτη, όλο το βράδυ όλοι μαζί και να μην 
χάναμε τη μισή συνεδρίαση για τα επί προσωπικού και δεν θα είχαμε πάρει καμία παράταση.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ούτε μία φορά επί προσωπικού, αλλά δεν είναι εκεί το θέμα. Το θέμα είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γενικά, δεν το είπα μόνο για σας. Για όλους το είπα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα να είμαστε σύντομοι, να ξεκινήσετε κ. Πρόεδρε με τους εισηγητές που είναι ο κ. 
Στογιάννης και μια κυρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν μπορούμε αυτό το θέμα, κ. Πρόδρε επί της διαδικασίας, δεν μπορούμε αυτό το 
θέμα να το βάλουμε πρώτο στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω κ. Ρεκλείτη, τώρα που δεσμεύσαμε και τους δημότες και περίμεναν τόση ώρα, 
ότι δεν είναι σωστό από πλευράς μας να το μεταθέσουμε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Αν είναι σύμφωνοι και οι δημότες.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χάνουμε ώρα τώρα. Οση ώρα μιλάτε χάνουμε ώρα. Αφήστε να μιλήσουν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δίνω το λόγο στον κ. Στογιάννη. κ. Στογιάννη, παρακαλώ αναπτύξτε μας τις 
θέσεις σας μέσα σε 5 λεπτά, αν έχετε την καλοσύνη.  
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ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Καλησπέρα, καλή χρονιά. Ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, ακούγεστε.  
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Το πρόβλημα που υπάρχει διαχρονικά στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, είναι ότι εδώ 
και πάρα πολλά χρόνια πηγαίνουμε σε μία διαρκή απομείωση του υψηλού πρασίνου. Για διάφορους 
λόγους, οι οποίοι είναι όλοι τους απόλυτα αιτιολογημένοι. Εχουμε αναγκαστικές κοπές, έχουμε 
απώλειες μεγάλων, υπερήλικων δέντρων από πτώση ή από κάποια επέμβαση, κάποιο συνεργείο 
περνάει κάποιες εγκαταστάσεις, κάποιες γραμμές νερού, μιλάμε για απώλειες μεγάλων δέντρων, 
έχουμε δέντρα τα οποία αφορούν αστοχίες πάρα πολλά χρόνια σε είδη που φυτεύθηκαν. Δύο 
κλασικές περιπτώσεις που δημιουργούν μεγάλα προβλήματα είναι ένα οι βραχυχίτωνες, οι οποίοι 
σηκώνουν πεζοδρόμια παρ' όλο που όταν φυτεύθηκαν, φυτεύθηκαν με την εγγύηση των φυτωρίων 
που τα προμηθεύτηκε ο Δήμος, όπως όλοι οι υπόλοιποι Δήμοι, ως βαθύριζα δέντρα. Μόνο που 
ανοίγουν το πρέμνο του κορμού τους στη βάση σαν μπαομπάμπ αναπτυσσόμενα. Οποιος πάει στην 
καινούρια πλακόστρωση στο βοηθητικό της Μεσογείων θα το δει αυτό το πράγμα, θα δει 
προβλήματα. Εκεί υπάρχουν δέντρα που θα εμποδίσουν, υπάρχουν όμως και δέντρα τα οποία θα 
μπορεί με μία επέμβαση στο πλακόστρωτο να σωθούν. Δεύτερη περίπτωση τρανταχτή είναι τα 
καβάκια που έχουμε στο Δήμο.  
 Ολα αυτά έχουν τεράστιο πρόβλημα, είναι δέντρα τα οποία δεν αντέχουν, είναι δέντρα τα 
οποία έχουν μικρό περιθώριο ζωής, είναι δέντρα τα οποία δεν είναι κατάλληλα για αστικές ... μπήκαν 
σε μία μόδα πριν από κάποιες δεκαετίες σε όλους τους Δήμους του Λεκανοπεδίου, πρόκειται για 
δέντρα τα οποία είναι κατάλληλα μόνο για φυτείες παραγωγής χαρτοπολτού. Αυτά τα δέντρα 
δημιουργούν ατυχήματα, δημιουργούν ζημιές, έχουμε τεράστια καβάκια μέσα σε πάρκα, τα οποία 
είναι ακόμα γύρω και πάνω από όργανα γυμναστικής που έχει εγκαταστήσει ο Δήμος. Είναι δέντρα τα 
οποία αποτελούν ένα πρόβλημα του πώς και με ποιο τρόπο σιγά σιγά θα πρέπει να αντικατασταθούν 
από άλλα δέντρα. Σιγά σιγά, δεν λέμε να τα κόψει κανένας τώρα, δεν λέμε... Αλλά και να τα κόψουμε 
και να τα κλαδέψουμε όταν σπάνε, σαπίζει ο κορμός τους μέσα μέχρι την καρδιά. Είναι ένα χρονικό 
προδιαγεγραμμένου θανάτου γι' αυτά τα δέντρα. 
 Τρίτη κατηγορία προβληματικών δέντρων, είναι δέντρα τα οποία φυτεύθηκαν από πρώτους 
οικιστές, και στον Παπάγο και στο Χολαργό, στην προσπάθειά τους να αναπτύξουν έξω από τη 
γραμμή του οικοπέδου τους υψηλό πράσινο. Πολλά απ' αυτά τα δέντρα είναι επίσης επιπολαιόριζα, 
κλασική περίπτωση είναι η μουριά, κλασικές τέτοιες περιπτώσεις είναι κάποιες ελιές. Εδώ έχουμε 
περιπτώσεις όμως δέντρων τα οποία μπορούν να σωθούν. Σωτηρία δεν είναι μόνον η μη κοπή. Η  
μουριά για παράδειγμα που συζητήθηκε στο προηγούμενο θέμα, είναι ένα δέντρο το οποίο και τώρα 
γυμνόριζο μπορεί να μεταφυτευθεί σε μία άλλη θέση. Με τη λογική ότι προσπαθούμε να 
συντηρήσουμε ένα δέντρο που είναι ήδη ανεπτυγμένο και δεν θα χάσει χρόνια. Η ελιά θα πρέπει, μια 
ελιά θα πρέπει να μπορέσει, για να μετακινηθεί θα πρέπει να μετακινηθεί με βόλο και αφού 
προετοιμαστεί με ένα κλάδεμα πολύ συγκεκριμένο. Πολλόριζη με τη μπάλα, με το χώμα της όπως 
λένε.  
 Η Υπηρεσία Πρασίνου σε κάθε περίπτωση εκείνο στο οποίο υποχρεώνεται διαχρονικά στον 
Παπάγο-Χολαργό, δεν είναι καινούριο φαινόμενο, είναι να επεμβαίνει κατά περίπτωση όταν υπάρχει 
κάποιο πρόβλημα, όταν δημιουργείται κάποιο πρόβλημα. Πρόβλημα είναι πιέσεις οι οποίες 
δημιουργούνται από νέους οικιστές, νέες κατασκευές, ανθρώπους που έρχονται στο προάστιο, που 
έρχονται στην πόλη. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Αυτο το πρόβλημα υπάρχει και το έχετε κληρονομήσει 
σαν Δημοτικό Συμβούλιο, το έχει κληρονομήσει ο Δήμος μας από δεκαετίες.  
 Υπάρχουν πάρα πολλές ενστάσεις που θα μπορούσα εγώ να κάνω σε σχέση με επιλογές 
συγκεκριμένων ειδών, επιλογές προφανώς που είναι επιλογές που είναι από κάποιους μελετητές 
κάποιων έργων, είναι άλλο ένα κακό από τις κατά περίπτωση παρεμβάσεις, παρεμβάσεις οι οποίες δεν 
εντάσσονται σε μία ενιαία στρατηγική και πολιτική ανάπτυξης και διατήρησης του πρασίνου γιατί 
χρειαζόμαστε περισσότερο πράσινο και διατήρηση του πρασίνου. Οπως είναι η περίπτωση πάμε σε 
στενά παρτέρια και φυτεύουμε μανόλιες. Μια χαρά δέντρο είναι οι μανόλιες. Το πρόβλημα της 
μανόλιας είναι ότι μετά από 4-5 δεκαετίες θα είναι επί 10 το πρόβλημα που δημιουργεί η μουριά.  
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 Αυτά τα πράγματα πρέπει να διατυπωθούν σωστά. Πρέπει να αποφασίσουμε τι θέλουμε, τι 
πράσινο θέλουμε. Θέλουμε πράσινο καταρχήν; Θέλουμε και περισσότερο. Αυτό το πράγμα δεν μπορεί 
να συνεχίσουμε να έχουμε αυτή την αστοχία στις φυτεύσεις και ούτε και τη διαχείριση που 
παραλάβαμε απο πολλές Δημοτικές Αρχές του πρασίνου με κατά περίπτωση επεμβάσεις όπως γίνεται 
μέχρι σήμερα. Θα χρειαστούν και οι κατά περίπτωση επεμβάσεις. Είδα τον κ. Αυγουρόπουλο πριν λίγα 
χρόνια που όλη νύχτα μαζί παλεύαμε να κόψουμε ένα γιγαντιαίο πεύκο το οποίο έπεσε μετά από μία 
μεγάλη νεροποντή, να γλιτώσουμε το σπίτι απέναντι και το .... 
 Λοιπόν, η ουσία της παρέμβασής μου είναι να σας κάνω μία έκκληση να κατανοήσουμε όλοι 
μας ότι ο Δήμος πρέπει να αποκτήσει επιτέλους μία διαχρονική στρατηγική και πολιτική διαχείρισης. 
Αυτό αν το έχουμε θα άρει και πάρα πολλές από τις πιέσεις και τα προβλήματα που δημιουργούνται 
σήμερα στην προοπτική του. Εχουμε ένα δέντρο, το οποίο μπορεί να μπει κάπου και να είναι 
βαθύριζο, να είναι πραγματικά βαθύριζο. Υπάρχουν ακόμα και για πεζοδρόμια, τα οποία είναι βαθύριζα 
και δεν θα δημιουργήσουν το πρόβλημα στις πλάκες και είναι και τα .... Πάρα πολλά τέτοια δέντρα. 
Αυτά όμως δεν μπορεί ν' αρχίσουμε να πατάμε την κοιλιά μας προτείνοντας τώρα εδώ. Εγώ μπορώ να 
σας προτείνω καμία δεκαπενταριά. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα. Το ζήτημα είναι η αντίληψη που 
έχουμε για το πράσινο και για το πώς θα κάνουμε καλύτερη τη ζωή μας και την ποιότητα ζωής.  
 Θα σας έλεγα ότι πέρα από αστοχίες που μπορεί να κάνει ένας εργολάβος σε πιθανές 
αποκλαδώσεις ή κάποιες που να οδηγήσουν σε μελλοντικές κοπές δέντρων, θα μπορέσουν να κάνουν 
τα δέντρα να μην στηρίζονται σωστά, να μην έχουν καλή ισορροπία, εκείνο που χρειαζόμαστε είναι 
ότι θα πρέπει πρώτα απ' όλα να ξεκινήσουμε από την αρχή. Εχουμε ένα πράσινο το οποίο κατά ένα 
μεγάλο του μέρος παλιώνει σιγά σιγά. Είναι υπερήλικο. Αφορά και τους ελεύθερους χώρους. Η 
κατάσταση του πευκώνα στο πάρκο της οδού Κύπρου είναι χαρακτηριστική. Αστοχία φύτευσης της 
εποχής εκείνης που φυτεύθηκε όπως φυτεύθηκε, δέντρα τα οποία άλλα είναι καχεκτικά, άλλα 
πέφτουν κάθε χρόνο η Υπηρεσία Πρασίνου και ο Δήμος τρέχει κάθε φορά να μαζέψει τα αμάζευτα, 
ενώ μπορεί εκεί πέρα να γίνει μία επέμβαση η οποία να είναι σωστά οργανωμένη, σωστά 
προσδιορισμένη, σωστά μελετημένη και με μία ενιαία στρατηγική. Οχι με τη μελέτη του κάθε, 
αντιμετωπίζουμε το πράσινο συνολικά για το Δήμο. Δεν μπορεί να το αντιμετωπίζουμε κατά μία 
περίπτωση. 
 Επίσης, θα σας έλεγα ότι θα πρέπει να ξεκινήσουμε από την αρχή. Λεπτομερή καταγραφή, 
λεπτομερή του τι έχουμε. Τι έχουμε σε είδη και τι έχουμε σε δέντρα σε πάρκα και σε δρόμους. Στις 
θέσεις που έχουμε. Καταγραφή των προβλημάτων που υπάρχουν, όπου υπάρχουν. Χαρτογράφηση 
του προβλήματος. Ποια είναι αυτά τα οποία πρέπει να σώσουμε, πρέπει να γλιτώσουμε στην 
προοπτική μιας πολιτικής να το πω ανθεκτικού πρασίνου; Να το πω βιώσιμου πρασίνου; Να το πω 
δημιουργίας μίας γέφυρας του πολύ ωραίου Υμηττού στον οποίο συγκατοικούμε και του δάσους μέσα 
στην πόλη; Τη λογική δηλαδή, να εισάγουμε ένα κομμάτι από τη λογική που έχει και τη λογική του 
νομοθέτη, που έχει και η λογική του νομοθέτη για το πάρκο στο Γουδή. Εκεί είναι όμως πάρκο, δεν 
είναι πόλη. 
 Εδώ θα πρέπει να γίνει πιο μαζεμένα και πιο σωστά και πιο οργανωμένα αυτή η δουλειά. Πώς 
θα μπορέσουμε όλα αυτά να τα κάνουμε; Πώς θα μπορέσει ο Δήμος να έχει μια διαχρονική πολιτική 
για το πράσινο; Πώς θα μπορέσει να ξέρει ο αγοραστής για παράδειγμα ότι εδώ στο πεζοδρόμιο που 
θα αγοράσει το... υπάρχει ένα δέντρο το οποίο πρέπει να διατηρηθεί, είναι βαθύριζο, δεν δημιουργεί 
προβλήματα, δεν είναι επιπολαιόριζο, δεν είναι καβάκι να βουλώσει αποχετεύσεις, να διαλύσει δίκτυα, 
να σπάσει ρίζες. Αρα, αυτό το δέντρο δεν μετακινείται. Φτιάξε δίπλα την είσοδό σου, διοτι είμαι 
βέβαιος ότι υπάρχει κι αυτό. Θα τελειώσουν και οι τριβές, θα τελειώσουν όλα.  
 Υστερα, στα πάρκα επίσης θέλουμε επεμβάσεις. Μίλησα πριν για πάρκα και θέλουμε 
επεμβάσεις με βάση συγκεκριμένο όραμα για το πράσινο, συγκεκριμένη πολιτική. Σε μία τέτοια 
προσπάθεια, η Υπηρεσία Πρασίνου του Δήμου είμαι βέβαιος ότι μπορεί να κάνει θαύματα. Εντάξει, αν 
αναληφθεί τόσο μεγάλη προσπάθεια γενική πραγματικά για να αναμορφώσουμε το πράσινο στην 
πόλη μας, θα πρέπει ο Δήμος να εκπονήσει μία πολιτική. Η πολιτική δεν μπορεί να εκπονηθεί στο 
πόδι. Δεν μπορεί να εκπονηθεί τι συμφέρει τη δικιά μου γειτονιά, τι αρέσει στη δικιά μου γειτονιά ή 
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άλλους τρόπους που παλιά χαράζονταν η πολιτική σε άλλους Δήμους. Η πολιτική θα πρέπει να είναι 
αποτέλεσμα μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης στηριγμένης πάνω σε μία συγκεκριμένη δουλειά, η 
οποία θα μελετήσει, θα υποδείξει τα είδη που για κάθε περίπτωση προβλέπονται. Για κάθε περίπτωση 
είναι κατάλληλα. Δεν μπορεί να περνάμε κατά κανένα τρόπο απο το δέντρο σε θάμνο ή σε λουλούδι. 
Καλός είναι και ο θάμνος, καλό είναι και το λουλούδι, αλλά έχουμε τεράστια ανάγκη για τα δέντρα. 
Μόνο και μόνο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Στογιάννη, ευχαριστούμε πολύ. Σας έχω δώσει 10 λεπτά γεμάτο χρόνο για την 
τοποθέτηση. 
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Τέλεια, σας ευχαριστώ. Μία φράση μόνο και κλείνω. Θα σας έλεγα ότι αυτά πρέπει να 
τα σκεφτούμε, πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά την εκπόνηση αυτής της στρατηγικής και της πολιτικής 
για τη διατήρηση, διαχείριση, διατήρηση και ανάπτυξη του πρασίνου στο Δήμο μας, είναι θέμα ζωής ή 
θανάτου, αφού τα επόμενα χρόνια και λόγω της κλιματικής αλλαγής ξέρουμε όλοι ότι με λιγότερο 
πράσινο θα έχουμε τα κτίριά μας να παίζουν το ρόλο των περισσότερων θερμοσυσσωρευτών. Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Στογιάννη.  
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ σας ευχαριστώ για την υπομονή σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαβάζοντας το κείμενο με τις υπογραφές το οποίο κατατέθηκε στο Δήμο, μόλις έμαθα 
ότι ένας από τους ομιλητές θα είναι ο Βαγγέλης ο Στογιάννης, δεν σας κρύβω ότι ξαφνιάστηκα, γιατί 
όλα αυτά τα οποία ακούσαμε σήμερα από το Βαγγέλη το Στογιάννη, μας βρίσκουν σύμφωνους. Αντε, 
να μην πω όλα, το 95% που άκουσα από τον Βαγγέλη το Στογιάννη μας βρίσκει, δεν νομίζω ότι 
υπάρχει κάποιος απο το Δημοτικό Συμβούλιο που διαφωνεί. Και το 5% το βάζω για τις μανόλιες, 
Βαγγέλη, γιατί ψάξαμε, ρωτήσαμε, είδαμε και αποφασίσαμε να βάλουμε στη Βουτσινά μανόλιες γιατί 
ακριβώς θεωρούμε ότι είναι ένα δέντρο το οποίο δεν θέλει τόσο πολλή περιποίηση, κρατάει τα φύλλα 
του, είναι ωραίο, είναι μεγάλο δέντρο, έτσι; Τώρα, αν μετά από 50 χρόνια που λες εσύ γίνεται τόσο 
πολύ μεγάλο που θα δημιουργήσει πρόβλημα στο παρτέρι, δεν μας το έχει πει κανένας. 
 Πάντως, επειδή ο Βαγγέλης ο Στογιάννης είναι από τους ανθρώπους που έχει προσφέρει 
διαχρονικά στο Δήμο μας και επί θητείας προηγούμενων Δημάρχων αλλά και επί της δικής μου 
θητείας έχει μεγάλη προσφορά στο Δήμο μας και στην εθελοντική ομάδα αλλά και με τις γνώσεις του, 
Βαγγέλη εδώ είμαστε, εσύ, όποιος άλλος θέλει, να συνεργαστείς με τους Αντιδημάρχους Πρασίνου, 
έχουμε δύο πλέον, έχουμε έναν για την Κοινότητα Παπάγου έναν για την Κοινότητα Χολαργού, να 
συνεργαστείς με την Υπηρεσία Πρασίνου για όλα αυτά τα οποία ανέφερες. Θεωρώ ότι έχουμε και 
τους αδικούμε πολλές φορές με επιστολές και με εκφράσεις που βγαίνουν, έχουμε δυο τρεις 
γεωπόνους οι οποίοι είναι εξαιρετικοί στο Δήμο, αγαπάνε το Δήμο και κάνουν μια πολύ καλή δουλειά. 
Εγώ δεσμεύθηκα και στην κουβέντα που άνοιξε ο κ. Κανάκης ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα 
φέρω την Υπηρεσία Πρασίνου να μας κάνει μια εισήγηση, να μας πει ακριβώς το τι γίνεται και να μας 
πει πόσο εύκολα ή πόσο δύσκολα παίρνει την απόφαση για να κοπεί ένα δέντρο στη γειτονιά μας. 
 Δεν έχω στατιστικά από άλλους Δήμους, αλλά δεν έχει και σημασία γιατί ο κάθε Δήμος έχει τις 
δικές του ιδιαιτερότητες. Αλλά σίγουρα το ότι κόπηκαν 38 δέντρα στο 2020 σύμφωνα με την 
εισήγηση που έχω συνολικά και οι φυτεύσεις είναι σίγουρα πάνω από τριπλάσια, ότι κόπηκαν 26 και 
23, 49 δέντρα το 2019 και φυτέψαμε 520, 440 στου Παπάγου και 520 στο Χολαργό το '19, θάμνους, 
δέντρα, ήδη στο μεγάλο πάρκο την προηγούμενη, πριν δύο τρεις βδομάδες έγινε μία δενδροφύτευση 
264 φυτών, κουκουναριά, κουτσουπιά, χαρουπιά, προύνους, μουριά, ακακίες και άλλα και το πιο 
σημαντικό που θα πω για το πάρκο της Κύπρου που ανέφερε, γιατί είναι ένα τρανταχτό παράδειγμα, 
ήμουν φρέσκος Δήμαρχος στα πρώτα δύο χρόνια και δώσαμε εντολή να κάνουμε τρεις διαχειριστικές 
μελέτες για τα τρία πάρκα που έχουμε. Για το πάρκο της οδού Κύπρου, για το πάρκο, το μεγάλο 
πάρκο Παπάγου και για το πάρκο απέναντι από το Δημαρχείο, το πάρκο που είναι το δημοτικό καφέ. 
Λοιπόν, και οι τρεις μελέτες από το Δασαρχείο αντιμετωπίστηκαν με μία απαξία. Ζητήσαμε να 
κόψουμε δέντρα στο πάρκο της Κύπρου που αναφέρει ο Βαγγέλης ότι έχει γίνει μία λανθασμένη τα 
προηγούμενα χρόνια φύτευση και μας το απαγορεύσανε. Μας είπανε μόνο θα κλαδέψετε αν θέλετε.  
Δεν σας επιτρέπουμε να κόψετε. Μα, λέμε, θα κόψουμε για να αραιώσουν για να έχουν μια καλύτερη 
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ανάπτυξη. Δεν μας το εγκρίνανε, Βαγγέλη. Το Δασαρχείο Πεντέλης. Ξέρεις πόσες φορές ζητάγαμε να 
μας δώσουν εγκρίσεις για να κλαδέψουμε δέντρα στο βουνό. Είναι πολύ μεγάλες οι δυσκολίες οι 
οποίες αντιμετωπίζουμε με το Δασαρχείο.  
 Από 'κει και πέρα κάθε πρόθεση θετική, έτσι κι αλλιώς έχουμε έναν κανονισμό πρασίνου, 
κοινοχρήστων χώρων που αρκετά άρθρα ήταν και δικές σου εισηγήσεις Βαγγέλη, θυμάμαι ότι όταν 
γράφαμε τότε τον Κανονισμό Καθαριότητας και Πρασίνου έδωσες και ήσουν και από τους ανθρώπους 
τότε που εισηγήθηκες να κρατάμε και το ισοζύγιο πρασίνου, το οποίο είτε θέλουν κάποιοι είτε όχι, το 
κρατάμε στο Δήμο μας, υπάρχει ισοζύγιο πρασίνου. Υπάρχει δηλαδή αναλυτικά από την Υπηρεσία 
πόσα δέντρα φυτεύουμε κάθε χρόνο και πόσα κόβουμε. Και είναι σίγουρα πολύ περισσότερα αυτά 
που φυτεύουμε. Δεν λέω ότι είναι τέλεια η κατάσταση στο πράσινο. Φυσικά πρέπει να βελτιώσουμε, 
φυσικά πρέπει να διορθώσουμε όλα αυτά τα οποία ακούστηκαν από τον Βαγγέλη τον Στογιάννη και 
ειλικρινά του κάνω και σήμερα με την ευκαιρία αυτή μια ανοιχτή πρόσκληση αυτός αλλά και όποιος 
άλλος πιστεύει ότι μπορεί να βοηθήσει στο συγκεκριμένο κομμάτι, να έρθει να συνεργαστεί με τους 
Αντιδημάρχους και με τους διευθυντές και προϊσταμένους του Δήμου μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε 
να βελτιώσουμε την εικόνα του πρασίνου στο Δήμο μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τοποθετήσεις. Εσείς κ. Κανάκη, κάνατε, την κάνατε πριν είπαμε την 
τοποθέτηση. Δεν το ξέχασα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι, για σιγά. Είπαμε δεν έκανα, δεν ξαναμίλησα πριν. Δεν θα με αποβάλλετε και 
τελείως. Ενα λεπτό. Εκατσα ήσυχος, δεν μίλησα, δεν έκανα. Ε, εντάξει, αλλά είναι ένα αρκετά σοβαρό 
θέμα. Αν δεν θέλετε να με ακούσετε, οκέι, μπορείτε να μου απαγορεύσετε το λόγο. Αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν απαγορεύουμε κανέναν λόγο, απλά νομίζω ότι γίνατε σαφής την προηγούμενη 
φορά. Αν θέλετε τώρα να... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αλλά, εν πάση περιπτώσει, δώστε μου τη δευτερολογία, γιατι άκουσα τον κ. Στογιάννη, 
με πολύ μεγάλο σεβασμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω τη δευτερολογία. Τη δευτερολογία βεβαίως να σας την δώσω. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω την πρότασή μου, αν θέλετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται, εννοείται. Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω από το ότι έχουμε καταθέσει από την προηγούμενη 
δημοτική περίοδο πολύ συγκεκριμένες προτάσεις για το θέμα της διαχείρισης του πρασίνου. 
Δηλώνοντας ότι η αποσπασματική αντιμετώπιση που εφαρμόζεται ως πρακτική όλα τα προηγούμενα 
χρόνια και μέχρι σήμερα, δεν έχει λύσει τα προβλήματα, αντίθετα δημιουργεί και φαίνεται δηλαδή ότι 
δημιουργούνται συνεχώς και καινούρια προβλήματα. Και δεν αναφέρομαι στο ισοζύγιο αυτή τη 
στιγμή, γιατί το ισοζύγιο αυτή τη στιγμή μπορεί να μην έχει διαταραχθεί.  
 Το πρόβλημα είναι όμως πολυσύνθετο. Παραδείγματος χάριν, το πιθανότερο είναι ότι η 
είσοδος της πολυκατοικίας αυτής ή του κτηρίου αυτού που πριν λίγο ήταν η μουριά, θα μπορούσε να 
είχε τοποθετηθεί σε άλλο σημείο. Δεν ελέγχθηκε όμως ο μηχανικός, ούτε υποχρεώθηκε πριν κάνει το 
σχεδιασμό να πάρει άδεια από το Δήμο για το πού θα μπει η είσοδος για να μην χρειαστεί να κοπεί η 
μουριά, ενώ θα έπρεπε να προβλέπεται ότι όταν πρόκειται να γίνουν τέτοιου είδους εργασίες θα 
πρέπει να έχει τη σύμφωνη γνώμη από τη δημοτική αρχή, από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου. 
Δεδομένου του ότι υπάρχει μια μεταβολή, η οποία ενδεχομένως να χρήζει και να μπορεί να 
αντιμετωπιστεί με διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι αντιμετωπίστηκε, για να μην ερχόμαστε μπροστά σε 
ένα τετελεσμένο γεγονός.  
 Για να λυθούν αυτά τα ζητήματα όμως και για να μην πηγαίνουμε σε αποσπασματικές κάθε 
φορά λύσεις, που ενδεχομένως σε κάποια χρόνια θα έχουμε και διαταραχή, γιατί όταν θα έχουμε τη 
μαζική ανάγκη να κοπούν οι βραχυχίτωνες από τα προβλήματα που θα έχουν δημιουργήσει, τότε θα 
έχουμε διαταραχή του πρασίνου, του ισοζυγίου.  
 Εχουμε προτείνει, λοιπόν, να υπάρξει ψηφιακό μητρώο δέντρων, το οποίο είναι οδηγός για το 
τι θα κάνουμε από 'δω και πέρα. Η καταγραφή και η αξιολόγηση της κατάστασης του κάθε δέντρου 
θα μας επιτρέψει να κάνουμε τη μελέτη πρασίνου. Ετσι λοιπόν, γιατί τα πράγματα δεν πρόκειται να 
λυθούν μέσα σε ένα χρόνο ή σε δύο. Εδώ απαιτείται ένας σχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση, αυτά 
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που εξηγούσε πριν από λίγο ο Βαγγέλης. Για να τα αντιμετωπίσουμε, όμως, πρέπει να έχουμε τα 
εργαλεία. Το πρώτο εργαλείο, λοιπόν, είναι το ψηφιακό μητρώο δέντρων. Το δεύτερο είναι η μελέτη 
πρασίνου με βάση τα στοιχεία που θα έχουμε αποκομίσει.  
 Οι γεωπόνοι του Δήμου μας τι κάνουν; Μη έχοντας, λοιπόν, αυτά τα εργαλεία στη διάθεσή 
τους καλούνται να δώσουν λύσεις αποσπασματικές. Και βέβαια εγώ αναγνωρίζω και καταλαβαίνω ότι 
τα πεζοδρόμια είναι στενά, το ότι έχουν εφαρμοστεί εντελώς λάθος επιλογές για τον τύπο των 
δέντρων ή ακόμα και για τη θέση των δέντρων, αυτά όμως όλα πρέπει να αλλάξουν. Και δεν μπορούν 
να αλλάξουν από τη μια μέρα στην άλλη. Και πρέπει να συνδυαστούν και με τις κατασκευές και τις 
ανακατασκευές των πεζοδρομίων, επίσης ένα σοβαρό θέμα για να έχουμε προσβάσιμα πεζοδρόμια. Το 
να φτιάξουμε όμως προσβάσιμα πεζοδρόμια και να κόψουμε τα δέντρα που είναι εκεί αυτή τη στιγμή, 
δεν σημαίνει ότι επειδή θα φυτέψουμε ένα δεντράκι από τη μέσα ή δεν θα φυτευθεί και καθόλου, ότι 
θα λύσουμε το πρόβλημα. Γιατί και τα ζητήματα που ανέφερε ο Βαγγέλης με την κλιματική αλλαγή, η 
υπερθέρμανση που θα δημιουργηθεί σε μερικά χρόνια από τα κτίρια γιατί δεν θα έχουν μείνει δέντρα 
στις προσόψεις και τα πεζοδρόμια, όσο και αν έχουμε φυτέψει εμείς στα βουνά, στις πλατείες και στα 
πάρκα, δεν αντισταθμίζεται. Το θερμικό φορτίο που θα παράγεται από τα κτίρια δεν θα 
αντισταθμίζεται με τα δέντρα που θα φυτευθούν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία, κ. Ζήκα. Ωραία. Ευχαριστούμε. Αν θέλετε συντομεύετε.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι. Υπάρχουν λοιπόν και τα δέντρα τα οποία καταγεγραμμένα είναι αυτά που δηλώνει η 
Τεχνική Υπηρεσία, αλλά υπάρχουν και τα δέντρα που κόβονται παράνομα. Αν κάνετε μια βόλτα στα 
πεζοδρόμια θα δείτε ότι λείπουν πάρα πολλά δέντρα και έχουν μείνει και οι σχάρες. Υπάρχουν και τα 
δέντρα που απονεκρώνονται σκόπιμα για να κοπούν σε μεταγενέστερη φάση. 'Η κλαδεύονται με 
τρόπους που να τα οδηγήσουν στο να αποξηραθούν. 
 Ολα αυτά λοιπόν, δεν είναι ζητήματα τα οποία είναι αμελητέα. Αυτά χρήζουν συνολικής 
αντιμετώπισης και ενός συνολικού σχεδιασμού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Υφαντής έχει το λόγο.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Γεια σας. Εγώ θέλω να προσθέσω ότι θα συμφωνήσω σ' αυτό που είπε ο κ. Στογιάννης 
ότι τα περισσότερα δέντρα που υπάρχουν είναι πάρα πολύ παλιά και να πω ότι τον τελευταίο, εγώ 
είμαι τέσσερις μήνες Αντιδήμαρχος στο Πράσινο, θέλω να πω ότι στους τελευταίους τρεις αέρηδες 
μόνο που έκανε, δηλαδή τρεις φορές είχαμε κάποιο κακό καιρό, έχουν πέσει κοντά στα 7 δέντρα. 
Δηλαδή, τα περισσότερα είναι ξερά, είναι όλα φυτευμένα το ένα κοντά στο άλλο, δεν αναπνέουν, δεν 
μπορούν να κινηθούν και έχουμε πάρα πολλές πτώσεις.  
 Θέλω να προσθέσω επίσης ότι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αειφορίας επιτελεί έργο 
ύψιστης οικολογικής σημασίας και κατ' επέκταση η συντήρηση, η προστασία και ο εμπλουτισμός του 
κοινόχρηστου πρασίνου ανήκει στις κατεξοχήν βασικές κατευθυντήριες γραμμές της Διεύθυνσης και 
στις περιπτώσεις που αναγκάζεται να εισηγηθεί την κοπή των δέντρων στα Δημοτικά Συμβούλια 
πρέπει να συντρέχουν σοβαροί λόγοι που να το επιβάλλουν, π.χ. επικινδυνότητα από ασθένειες ή 
ισχυρές κλίσεις δέντρων, φθορές σε δίκτυα, εκτεταμένες καταστροφές σε πεζοδρόμια, τοιχία, 
οδοστρώματα ή άλλες δομές, κατασκευή νέων οικοδομών με πρόβλεψη χώρων στάθμευσης, 
παρεμπόδιση τεχνικών εργασιών οργανισμών κοινής ωφέλειας.  
 Φυσικά η Υπηρεσία διενεργεί τους απαραίτητους ελέγχους και τις αυτοψίες, ώστε να 
σχηματίσει σαφή άποψη για την κάθε περίπτωση και είναι δεδομένο ότι κάθε αίτημα προς κοπή που 
λαμβάνει η Διεύθυνση είτε από δημότες είτε από υπηρεσίες, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι βρίσκει 
σύμφωνη την Υπηρεσία μας. 
 Θέλω να προσθέσω εδώ πέρα ότι πρέπει, καλό είναι να κάνουν όλοι μία βόλτα, εγώ π.χ. στον 
Παπάγο έχω κάνει βόλτα σε όλα τα αλσύλλια και να δείτε τι κατάσταση επικρατεί στα περισσότερα 
δέντρα και το πώς είναι τοποθετημένα. Αυτό για αρχή και τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο επόμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Υφαντή. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Στογιάννη, πιστεύω να με ακούτε, να μην έχετε φύγει.  
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Αριστα.  
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ηθελα να σας διαβεβαίωσω ότι για μένα είστε ο αρχηγός, είστε αυτός που με έβαλε στο 
βουνό, είστε αυτός που με έκανε να αγαπήσω τα δέντρα και νομίζω ότι δεν έχετε καμία αντίθετη 
άποψη ότι τα αγαπάω και ότι προσπαθώ και θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστώ μαζί σας, γιατί σε 
λίγο καιρό θα θέλουμε να ανανεώσουμε τον Κανονισμό Καθαριότητος, Περιβάλλοντος και 
Ανακύκλωσης του Δήμου μας. Θα χαρώ πάρα πολύ να συνεργαστούμε, όπως συνεργαστήκαμε όλα 
αυτά τα χρόνια και να μου μάθετε όλα αυτά που μου μάθατε. Θεωρώ ότι είστε από τους δασκάλους 
μου πάνω στο θέμα για το δάσος και για τον εθελοντισμό. 
 Επίσης, μέσα απ' αυτό βγάζω και μία είδηση όπως είπαμε ότι θα γίνει αναθεώρηση του 
Κανονισμού και καλώ και την αντιπολίτευση τις προτάσεις να μου τις καταθέσει στο γραφείο 
Καθαριότητας του Δήμου της Κοινότητας Χολαργού.  
 Θέλω να προσθέσω ένα τελευταίο. Οτι χθες στην Οικονομική Επιτροπή αποζημιώσαμε δύο 
ανθρώπους. Τους αποζημιώσαμε γιατί σπάσανε τα φυτά και καταστρέψανε τα αυτοκίνητά τους και 
ήρθαμε σε εξωδικαστικό συμβιβασμό. Μ' αυτό θέλω να πω ότι οι παράγοντες όλοι αυτοί που ανέφερε 
ο Βαγγέλης ο Στογιάννης υφίστανται και πρέπει και μέλημάς μας είναι κι εμάς να κάνουμε ό,τι το 
καλύτερο για το πράσινο. Το πράσινο για την περιοχή που μένουμε, για την περιοχή που ζούμε, για 
την περιοχή που αναπνέουμε. Για την περιοχή των παιδιών μας.  
 Οταν μας έρχεται ένα αίτημα και μας έρχονται πάρα πολλά αιτήματα, ουδέποτε παίρνουμε 
ελαφρά τη καρδία ή παίρνουμε το ημέιλ και αποφασίζουμε τι θα κάνουμε. Επισκεπτόμαστε με τον 
υπεύθυνο γεωπόνο και το διευθυντή της Γεωπονίας, τον κ. Σοφιανίδη και τον προϊστάμενο τον κ. 
Μιχαηλίδη και κάνουμε αυτοψία εκείνη τη στιγμή για το δέντρο που μας λένε και μας ζητάνε ή να το 
κόψουμε ή να το κλαδέψουμε ή οτιδήποτε. Δεν παίρνουμε ποτέ ελαφρά τη καρδία μία απόφαση να 
κόψουμε ένα δέντρο. Ακόμα και το δέντρο, τη μουριά που παρεμπόδιζε την είσοδο πήγαμε και την 
είδαμε, πήγαμε και βεβαιώσαμε και είχαμε ιδίαν άποψη να κοπεί το δέντρο.  
 Θέλω να πω ότι δεν είμαστε τόσο, δεν μου έρχεται τώρα, δεν είμαστε τόσο ανεύθυνοι να μην 
προσέχουμε και να μην ενδιαφερόμαστε για το ισοζύγιο, το πράσινο ισοζύγιο στο Δήμο μας. Αυτά 
ήθελα να πω και θα τα πούμε και στην επόμενη συνάντηση που θα είναι και πιο αναλυτική, μαζί με 
τους υπεύθυνους της Γεωπονίας. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει η κα Σιώτου. Οχι, ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν, κι εγώ θα ήθελα να καλησπερίσω τον σεβασμιότατο και φίλο Βαγγέλη 
που πραγματικά έχουμε την τιμή να τον έχουμε εδώ πέρα σήμερα για να μας πει ορισμένα πράγματα 
που είναι πάρα πάρα πολύ χρήσιμα και θα ήθελα με οποιονδήποτε τρόπο, όπως είπε και ο Δήμαρχος 
εξάλλου, εάν μπορέσει και αυτός ο ίδιος να συνεισφέρει και να βοηθήσει πολύ στο θέμα της 
αντιμετώπισης και στο θέμα της διαχείρισης του πρασίνου στο Δήμο μας, γιατί έχει όλες τις γνώσεις 
και όλη την εμπειρία που μπορεί να το κάνει αυτό το πράγμα.  
 Τι μας λείπει κατά τη γνώμη μου ή φαίνεται ότι μας λείπει. Φαίνεται μια διαχρονική, μας λείπει 
η διαχρονική στρατηγική και η πολιτική διαχείριση του πρασίνου στο Χολαργό. Και στον Παπάγο, 
έτσι; Αναφέρθηκε ο Βαγγέλης σε ορισμένα πράγματα πολύ σημαντικά, όπως είναι για παράδειγμα η 
λεπτομερής καταγραφή που πρέπει να γίνει. Του τι υπάρχει στο Χολαργό. Τα είδη, σε ποια σημεία 
συγκεντρώνονται και άλλες ακόμη, και άλλους δείκτες, όσους μπορέσουμε να μαζέψουμε και να 
καταγράψουμε.  
 Να γίνει επίσης μια χαρτογράφηση, που πραγματικά όπως είπε και ο Βαγγέλης πάλι, θα πρέπει 
να είναι στην προοπτική της ανάπτυξης του πρασίνου.  
 Για όλα αυτά χρειάζεται μία ολοκληρωμένη μελέτη. Μία ολοκληρωμένη στρατηγική και 
πολιτική για το πράσινο. Δεν έχω να πω κάτι παραπάνω. Νομίζω ήταν πολύ κατατοπιστικός ο 
Βαγγέλης, απλώς εγώ το μόνο που θέλω να σταθώ είναι ότι θα ήθελα πάρα πολύ τη συνεργασία του 
με τον Δήμο, γιατί έχει πάρα πάρα πολλά να προσφέρει. Τη μορφή συνεργασίας θα την αποφασίσει ο 
Δήμος, μια και όπως λέει και ο Δήμαρχος και δεν έχω καμία αμφιβολία, ότι έχουμε μία πολύ καλή 
Υπηρεσία Πρασίνου, η οποία μπορεί να κάνει και θαύματα, απλώς το έργο αυτής της Υπηρεσίας δεν 
φαίνεται.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Προχωράω στην κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρώτα πρώτα, Πρόεδρε, να σε ενημερώσω ότι μαζί με τον κ. Στογιάννη θα μίλαγε και η κα 
Αγγέλα Γκλίτση, η οποία είχε ετοιμάσει το κείμενό της εκ μέρους των δημοτών, όπως και ο κ. 
Στογιάννης, και επειδή έπρεπε να κοιμηθεί πια, γιατί δουλεύει, μου είπε εάν μπορεί να σας αποστείλει 
αύριο την εισήγησή της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται, εννοείται. Να τη στείλει και σε μέιλ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οπότε, να μου το προωθήσει, γιατί εγώ έχω όλα τα ημέιλ σας και να σας το προωθήσω και 
σας μετά με την υπογραφή της; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορθόν.  
ΣΙΩΤΟΥ: Εντάξει.  
 Λοιπόν, λίγο ως πολύ τα είπε και πάρα πολύ ωραία ο Βαγγέλης φυσικά και τον ευχαριστούμε 
πολύ και λίγο ως πολύ τα έχουμε πει ολα αυτά πολλές φορές κι εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο και 
επιμένουμε για όλα αυτά. Είναι παρήγορο ότι όλοι έχετε ξεκινήσει να συζητάτε γι' αυτό το θέμα και 
ότι όλοι κατεβάσατε το αρχείο και όλοι το διαβάσατε και όλοι δείξατε ενδιαφέρον. Εχουν αλλάξει οι 
εισηγήσεις, κάτι πάει να γίνει. Θετικότατα λοιπόν όλα αυτά.  
 Να τοποθετηθώ λίγο, μιας και είναι και οι δημότες μας οι οποίοι υπέγραψαν όλη αυτή την 
εισήγηση.  
 Ο Δήμος μας ξέρουμε ότι είναι από τους πιο περιζήτητους στην Αττική, με πολλά πράσινα 
στους δρόμους και στα προκήπια των σπιτιών, στους κήπους μας. Οι κάτοικοι έρχονται από άλλες 
περιοχές και πραγματικά εντυπωσιάζονται και νιώθουν, έτσι, μια ευφορία όταν επισκέπτονται το Δήμο 
για το πράσινό μας. Ομως, ο Δήμος δεν έχει περισσότερη έκταση πάρκων από την Ηλιούπολη, την 
Καισαριανή, το Γαλάτσι ή το Χαϊδάρι. Εχει όμως πολύ περισσότερο πράσινο στις γειτονιές και κυρίως 
στα πεζοδρόμια. Αυτό είναι που κάνει δηλαδή τη διαφορά.  
 Τα τελευταία 40 χρόνια, και δεν θα μιλήσω λοιπόν μόνο για την θητεία του κ. 
Αποστολόπουλου, όπως είπε και ο Βαγγέλης είναι διαχρονικό το θέμα, υπάρχει μια τεράστια μείωση 
του πρασίνου και λόγω ανοικοδόμησης και λόγω ολοκλήρωσης του κύκλου ζωής των δέντρων. 
Υπολογίσαμε μόνο σε μία μικρή περιοχή, γιατί το ξέρετε ότι τα κρατάμε τα στοιχεία, που περικλείεται 
από τις οδούς Αναστάσεως-Ευτέρπης-Φανερωμένης και Βουτσινά, έχουν κοπεί περίπου 2.200 δέντρα 
όλα αυτά τα 40 χρόνια.  
 Αν σκεφτούμε τώρα τη συνεισφορά, την προσφορά των δέντρων συνειδητοποιούμε την 
τεράστια υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων από αυτή τη μείωση. Τα δέντρα φιλτράρουν 
την ατμόσφαιρα από τα καρκινογόνα σωματίδια, σε μια επιφάνεια πρασίνου ενός εκταρίου 
αποδίδονται 600 χιλιόγραμμα οξυγόνου σε 12 ώρες ενώ δεσμεύονται 900 χιλιόγραμμα διοξειδίου του 
άνθρακα, περιορίζουν κατά 35... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, ας αφήσουμε λίγο την ανάλυση National Geographic και ας πάμε λίγο στα πιο 
δικά μας γιατί δεν έχουμε πολύ χρόνο. 
ΣΙΩΤΟΥ: Μισό λεπτό. Τα δικά μας τα λέμε και τα ξαναλέμε. Εδώ  υπάρχουν 107 δημότες που έκαναν 
μια εισήγηση. Πρέπει να κατανοήσουμε, δεν είναι μόνον η κλιματική αλλαγή, πρέπει να κατανοήσουμε 
ότι οι επιστήμονες μιλάνε με αποδείξεις και το λέμε χίλιες φορές, γιατί χρειαζόμαστε αυτό το αστικό 
πράσινο τέλος πάντων και τι πρέπει να κάνουμε. Για τις συνθήκες καύσωνα πώς μειώνεται η 
θερμοκρασία μέχρι 5 βαθμούς, για το πώς μειώνεται ο θόρυβος, για το πόσο λιγότερα λεπτά θα 
χρειαστούμε για τη θέρμανση και την ψύξη στα σπίτια μας από τα δέντρα γύρω από τις πολυκατοικίες 
μας και πόσο θα το πληρώσουμε ακριβά όταν αυτά θα λείπουν.  
 Τώρα, στα καθ' ημάς, αφού δεν θέλουμε την επιστημονική ανάλυση πάρα πολλοί, αφού όλοι 
είστε έξπερτ σ' αυτά, τι νομίζουμε. Οτι έχει δοθεί ένα σύνθημα στους δημότες κάντε μια αίτηση και το 
δέντρο θα κοπεί. 'Η, τέλος πάντων, θα το κλαδέψουμε. Είναι αυτό που είπε και ο Βαγγέλης. Δηλαδή, 
είναι μια κακή αρχή. Ενδεικτικό της φιλοσοφίας της Δημοτικής Αρχής ήταν, σας θυμίζω και κανένας 
δεν είχε πρόβλημα με αυτό, ότι μέχρι πέρσι ερχόταν στο Δημοτικό Συμβούλιο ένα θέμα για κοπές 10 
δέντρων, 12 δέντρων. Ενα ναι ή ένα όχι από τους δημοτικούς συμβούλους έφτανε για να κοπούν και 
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τα 12. Καμία περιπτωσιολογία, τίποτα να ψάξετε και τα 12 μαζί κομμένα, για να καταλάβετε τη 
νοοτροπία την οποία προσπαθούμε να αλλάξουμε.  
 Δεύτερον, έχει την τάση να απογυμνώνει τους κοινόχρηστους χώρους από τα δέντρα ακόμη 
και με τα νέα έργα. Δηλαδή, και στην Εθνικής Αντιστάσεως και στη Βουτσινά, η Εθνικής Αντιστάσεως 
γέμισε μπετόν, έγινε θερμοσυσσωρευτής ας πούμε. Στη Βουτσινά τα πεζοδρόμια χρειάζονται σκιά 
αλλιώς είναι αβίωτα. Θα περιμένουμε 50 χρόνια που λέει ο Βαγγέλης να μεγαλώσουν οι μανόλιες να 
τις κόψουμε μετά γιατί είναι μεγάλες.  
 Λοιπόν, την ίδια στιγμή που δεκάδες δέντρα κόβονται από ιδιώτες χωρίς κανένα έλεγχο και 
χωρίς καμία είδους πολύ σημαντική παράμετρο, χθες ιδιώτης στην Μπουμπουλίνας έκοψε δύο ελιές 
και φόρτωνε τους κορμούς στο ιδιωτικό Ι.Χ. του. Πηγαίνετε απέναντι απο τον Σκλαβενίτη να δείτε. 
Δεν ήταν ο Δήμος που το έκοψε. Εχει άραγε δοθεί ποτέ κάποιο πρόστιμο σε ιδιώτη, όπως σε τόσους 
άλλους Δήμους διαβάζουμε ότι δίνονται πρόστιμα; Υπάρχει ο κανονισμός ο οποίος προβλέπει και 
πρόστιμα, έχει δοθεί ποτέ κανένα; Πραγματικά θα ήθελα να μου πείτε εάν έχει δοθεί ποτέ κάποιο 
πρόστιμο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, κα Σιώτου, ο Δήμος έχει κανονισμό πρασίνου και προβλέπονται τα πρόστιμα 
κανονικά. 
ΣΙΩΤΟΥ: Το ξέρω. Αυτό είπα, ότι έχει ο Δήμος κανονισμό με κυρώσεις. Αλλά, έχει ποτέ 
ενεργοποιηθεί αυτό; Αυτό ρωτώ.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Να απαντήσω εγώ σ' αυτό.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, Μιχάλη μου, μετά. Εννοώ ότι αυτές οι παράνομες ιδιωτικές κοπές που είπαν οι 
συνάδελφοι, και ο κ. Ζήκας και ο Βαγγέλης, ελέγχονται απο το Δήμο; Να πάει και να πει εδώ υπήρχε 
ένα δέντρο. Πού είναι; Ποιος είναι ο υπεύθυνος;  
 Λοιπόν, για να κλείσω, να μην σας κουράζω, ξέρετε πολύ καλά ότι έχουμε βάλει σαν παράταξη 
προτεραιότητα από το 2014 αυτά τα θέματα, γιατί δεν έχει γίνει μελέτη διαχείρισης πρασίνου. Δεν 
έχει μετρηθεί πόσο πράσινο έχει χαθεί, τι πρέπει να αναπληρώσουμε και πώς θα το κάνουμε. Πολλά 
δέντρα θα πρέπει να κοπούν γιατί ενοχλούν τα καλώδια της ΔΕΗ, γιατί είναι άρρωστα, έχουν γείρει, 
δεν θέλουμε επικίνδυνα δέντρα, προφανώς πρέπει να ασχοληθεί η Υπηρεσία με αυτά. Οχι όμως 
αλόγιστα και χωρίς κόστος. Θα πρέπει να αντικαθίστανται με ίσης περιβαλλοντικής αξίας δέντρα. 
 Τώρα, θέλουμε μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης πρασίνου, έναν κανονισμό με βάση τη 
μελέτη για την αντικατάσταση και τον εμπλουτισμό και παράλληλα να φτιάξουμε ένα δημοτικό 
φυτώριο έτσι ώστε αμέσως να μπορούμε να φυτεύουμε δέντρα τουλάχιστον 8 ετών, που να μπορούν 
να ευδοκιμήσουν. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κα Σιώτου. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, όχι εκπτώσεις τώρα στις ώρες, έτσι; Εντάξει, έχουμε φάει όλο το 
χρόνο αλλά είναι σημαντικό το θέμα και πρέπει να ειπωθούν αυτά που πρέπει να ειπωθούν. 
 Λοιπόν, εγώ δεν θα αναφερθώ σε όλα τα υπόλοιπα που ακούστηκαν και στα οποία προφανώς 
συμφωνώ, για την αξία των δέντρων, για την αλόγιστη κοπή τους και την ανάγκη μελέτης κ.λπ., θέλω 
όμως να σταθώ στα νούμερα. Στα νούμερα που ακούστηκαν κυρίως από τον Δήμαρχο και θα κάνω 
μια μικρή, έτσι, παρεμβασούλα για τον Υμηττό που έχουμε τη χαρά και την τύχη να είναι κομμάτι 
αναπόσπαστο της πόλης μας. 
 Αρχικά, λοιπόν, θέλω να βάλω τη διάσταση των δενδροφυτεύσεων. Να αναφέρω 
χαρακτηριστικά ως παράδειγμα, την εκτενή δενδροφύτευση που είχατε κάνει το '16 στην περιοχή της 
Αγίας Ελεούσας. Αναφέρατε τότε 1.000 δέντρα. Είναι πολύ σημαντικό να δούμε, λοιπόν, τι απέγιναν 
αυτά, γιατί αυτή είναι και η αξία της δράσης. Κάναμε μία αυτοψία στην περιοχή και εντοπίσαμε τα 
160 από αυτά. Ποια η τύχη τους; Τα 100 ξεραμένα. Τα 40 έχουν μείνει καχεκτικά και βρίσκονται 
στους 15 πόντους ύψος. Ορισμένα μάλιστα ούτε καν που διακρίνονται. 
 Συμπέρασμα πρώτο, πολύ βασικό. Σε μία δενδροφύτευση, αν την κάνεις για να έχει μέλλον, 
οφείλεις να την υποστηρίξεις για όσο διάστημα χρειάζεται, ώστε τα συγκεκριμένα φυτά να μπορούν 
να πάρουν το δρόμο της φύσης, αλλιώς δεν προσφέρει τίποτα στο περιβάλλον και επιπλέον 
κατασπαταλά και δημόσιους πόρους. Αντίστοιχα αυτά τα ίδια ισχύουν και στις δενδροφυτεύσεις μέσα 
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στα πάρκα, στις πλατείες και τα παρτέρια των πεζοδρομίων. Χωρίς πότισμα και συγκεκριμένη 
περιποίηση τα βλέπουμε να μαραζώνουν και τελικά να μην αποδίδουν το αναμενόμενο.  
 Σημαντικότερο στοιχείο, όμως, στις δενδροφυτεύσεις τόσο στον Υμηττό όσο και στα πάρκα, 
είναι η απόσταση από τις γειτονιές που έχουν αποψιλωθεί. Δηλαδή οι ελιές που αφαιρέθηκαν από την 
Φανερωμένης και τη Βουτσινά και θεωρητικά μεταφυτεύθηκαν στον  Τσακό, απέχουν μεταξύ τους 
1.500 μέτρα και ουδόλως πλέον επηρεάζουν θετικά το μικροκλίμα των συγκεκριμένων οδών. Το ίδιο 
φυσικά ισχύει για τις επαναλαμβανόμενες κοπές δέντρων από διάσπαρτα πεζοδρόμια, με τις ομαδικές 
φυτεύσεις δενδρυλλίων στα πάρκα. Το επιχείρημα, λοιπόν, κόψαμε τόσα αλλά φυτεύσαμε τόσα, έτσι 
μόνο του, με νούμερα, δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να σταθεί.  
 Συμπέρασμα δεύτερο, ίσως σημαντικότερο. Οι νέες φυτεύσεις θα πρέπει να είναι σε τέτοια 
απόσταση που να καλύπτεται το ισοζύγιο πρασίνου από τις συνεχείς κοπές τοπικά, ανά γειτονιά και 
δρόμο και αυτό θα πρέπει να αποτυπώνεται σε ένα νέο κανονισμό που όμως θα διαμορφωθεί, όπως 
πολύ σωστά είπε και η Μαρία, από τη μελέτη πρασίνου, γιατί πολύ απλά θα πω ότι όταν κοπεί 
αναγκαστικά ένα πεύκο 60 ετών, ε, προφανώς δεν αρκεί να φυτευτεί ένα δέντρο εκεί κοντά, αλλα 
μπορεί και δύο και τρία και ήδη ενήλικα και με πλούσιο φύλλωμα. 
 Συμπέρασμα τρίτο και εξίσου σημαντικό και φυσικά μέρος της πρότασης που καταθέτουμε, η 
δημιουργία δημοτικού φυτώριου, στο οποίο θα φυτευθούν τα είδη των δέντρων που θα υποδειχθούν 
από τη μελέτη ότι είναι κατάλληλα για τους κοινόχρηστους χώρους του Παπάγου και του Χολαργού, 
θα φτάνουν σε μία συγκεκριμένη ηλικία που θα οριστεί και τότε θα είναι έτοιμα προς μεταφύτευση 
και αναπλήρωση του πράσινου που αναγκαστικά χάνεται. Αλλά ακόμα και στις περιπτώσεις αιτήσεων 
δημοτών, εκείνοι θα υποχρεούνται από τον κανονισμό πια, να προμηθευτούν τα κατάλληλα δέντρα 
από το φυτώριο, ενισχύοντάς το  έτσι και οικονομικά.  
 Για το τέλος μια πολύ μικρή αναφορά στον Υμηττό μας. Η μελέτη που καταθέτουμε ως 
πρόταση για να εκπονηθεί για τη διαχείριση του πρασίνου της πόλης μας, δεν μπορεί να μην 
περιλαμβάνει και το δάσος του Υμηττού. Είναι μέρος της αξίας της περιουσίας μας και φυσικά 
επηρεάζει σε αφάνταστο βαθμό το μικροκλίμα που δημιουργείται σε όλο το προάστιό μας. Πρέπει και 
αυτό αφ' ενός να προστατευθεί, αφ' ετέρου και να εμπλουτιστεί και αυτό μπορεί να γίνει και με μία 
ξεχωριστή προγραμματική σύμβαση με το ΣΠΑΥ, τους όμορους Δήμους που έχουμε την τύχη να 
είμαστε στους πρόποδές του.  
 Αυτή την πρόταση, μελέτη διαχείρισης πρασίνου, δημοτικό φυτώριο και βεβαίως κανονισμός 
που θα ακουμπάει πάνω στη μελέτη, είναι μια πρόταση συνολική, την οποία δεσμευόμαστε να 
φέρουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δυστυχώς ή ευτυχώς, όλα αυτά που ακούστηκαν ακούγονται κατά καιρό για την 
αναγκαιότητα αναβάθμισης, αντικατάστασης του πρασίνου, των δέντρων στα πεζοδρόμια, το 
ευρύτερο πράσινο στα πάρκα, στον Υμηττό, θέλουν χρήματα, σχέδιο, ειδικούς, πολιτική απόφαση της 
κεντρικής εξουσίας και των τοπικών εξουσιών για την εφαρμογή του. Δυστυχώς, δεν τα βλέπουμε 
αυτά. Ευελπιστούμε στις προσπάθειες των πολιτών, των ανθρώπων, των πιέσεων μέσα και στα 
Δημοτικά Συμβούλια, ώστε κάποια απ' αυτά τα πράγματα σιγά σιγά να γίνονται. Δυστυχώς, το 
βάρβαρο σύστημά σας δεν αφήνει και πολλά περιθώρια και οδηγούμαστε εκεί που ο πλανήτης 
φαίνεται ότι οδηγείται.  
 Παρ' όλα αυτά, δεν θα σταματήσουμε τον αγώνα και τη μάχη. Φαίνεται ότι υπάρχει 
ευαισθησία πια σε ένα μεγαλύτερο κομμάτι της κοινωνίας σε σχέση με αυτό το θέμα, πρέπει να 
πάρετε όμως κάποια μέτρα, κάποιες ελάχιστες πρωτοβουλίες.  
 Εμείς έχουμε θέσει κατά καιρούς ότι δεν μπορεί να αντιμετωπίζουμε την περίπτωση ανά 
δέντρο ή ανά πεζοδρόμιο. Είναι σοβαρό το θέμα. Ομως, είναι ορισμένα θέματα τα οποία πρέπει να 
λυθούν κάπως κεντρικά. Νομοθετικό πλαίσιο. Παίρνει ο Δήμος την Πολεοδομία. Θα μου πείτε, έχει 
χτιστεί ο μισός Χολαργός. Μπορεί να υποχρεώνει να φυτεύονται μέσα στις πρασιές. Μπορεί να δει τα 
πάρκα του. Μπορεί να δει, να κινητοποιηθεί εάν έχει προβλήματα με τα Δασαρχεία και δεν 
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επιτρέπονται να παρθούν κάποια βασικά μέτρα. Να υπάρξει διαχειριστική μελέτη. Αυτό, Δήμαρχε, το 
ακούμε χρόνια και το λέμε. Είναι βασικό. Για όλη τη διαχείριση του πρασίνου. 
 Δεν θέλω να μακρηγορήσω, τώρα είναι η ώρα περασμένη, θα το ξανασυζητήσουμε και σε 
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, ευχαριστώ που ήσουν εντός χρόνου. Οπότε δεν βλέπω άλλες τοποθετήσεις. κ. 
Κανάκη, θέλετε να κάνετε μια πολύ σύντομη κι εσείς, πολύ πολύ σύντομη και να κλείσουμε το θέμα;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, ναι. Δεν έχω λόγο να μιλήσω πολύ, έτσι κι αλλιώς θα αναλυθεί την άλλη 
φορά απ' ό,τι καταλαβαίνω και θα κουβεντιαστεί αναλυτικά, οπότε όλοι θα δώσουμε προτάσεις. 
 Καταρχήν να πω, επειδή είπα πριν, ακούστηκαν μόνο καλά λόγια για τον Βαγγέλη τον 
Στογιάννη, νομίζω ότι όλοι όσοι τον έχουν συναναστραφεί και έχουν μιλήσει μαζί του ξέρουν και τις 
γνώσεις του, αλλά το θέμα δεν είναι να έρχεται και να του λέμε τι φοβερός είναι και τι καλά που τα 
λέει. Το θέμα είναι να μπορέσει μέσα από ένα συγκεκριμένο ρόλο να βοηθήσει. Αυτό σημαίνει και 
αυτή είναι μία από τις προτάσεις, θα την επαναφέρω πιο συγκεκριμένα την επόμενη φορά, να υπάρχει 
μια επιτροπή, στην οποία θα είναι ο κ. Στογιάννης, η οποία θα είναι μία επιτροπή συμβουλευτική προς 
το Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε όλα αυτά που είπε να κουβεντιαστούν αναλυτικά. Αυτό είναι το ένα. 
 Το δεύτερο, δείχνει και η παρέμβαση με την επιστολή των κατοίκων, ότι χρειαζόμαστε ένα 
διαφορετικό τρόπο να συζητούμε και να συνομιλούμε με τους πολίτες. Θα ανακοινώσουμε τις σκέψεις 
μας για το πώς θα έπρεπε να γίνεται μια δημόσια διαβούλευση, γιατί μόνο να κερδίσουμε έχουμε από 
αυτό. 
 Το τρίτο είναι σαν σχόλιο και από την παρουσία της κας Χαραλαμποπούλου που ήταν εδώ, ότι 
ένα από τα παράπλευρα προβλήματα που δημιουργεί ο τρόπος που διαχειριζόμαστε το πράσινο είναι 
ότι υπάρχουν εντάσεις στις γειτονιές. Εγώ άκουσα διάφορα υπονοούμενα, δεν ξέρω τι ακριβώς είναι. 
Υποθέτω αντίστοιχα πράγματα θα είχαμε εμείς στην Μέτωνος όπου ο καθένας λέει κάτι και υπάρχει 
μια ένταση, γιατί ο καθένας πολλές φορές βλέπει αυτό που συμβαίνει μπροστά από το σπίτι του 
αγνοώντας το πιο πέρα.  
 Το τέταρτο είναι, έχει να κάνει λιγάκι στο να μπουν κανόνες και πέρα από το τι κάνει η 
Υπηρεσία Πρασίνου, είναι τι κάνουν και οι πολίτες, οι οποίοι συνεχίζουν άλλοι να φυτεύουν όπου 
θέλουν, άλλοι να κόβουν ό,τι θέλουν χωρίς να το μαθαίνουμε. Αρα, πρέπει να μπει ένα κανονιστικό 
πλαίσιο. Θέλω να σημειώσω, για να μην μείνει, ότι εγώ δεν είπα, εγώ δεν έκανα κάποια αναφορά 
απαξιωτική στους ανθρώπους της Υπηρεσίας Πρασίνου. Είπα ότι θα ήταν καλό να έρθουν, διότι εγώ 
τουλάχιστον δεν τους ξέρω και θα ήθελα να κουβεντιάσουμε πιο πέρα μαζί τους. 
 Τελειώνοντας λέω ότι και πόσο νομίζω, κατά τη γνώμη μου, σωστή ήταν η πρόταση όταν σας 
είπα ότι να κάνουμε ένα μορατόριουμ στην κοπή, δίνοντας τη δυνατότητα σε μία επιτροπή, η οποία 
θα αποτελείται και από ανθρώπους όπως ο Βαγγέλης ο Στογιάννης, θα εισηγηθεί μια πιο συγκεκριμένη 
πολιτική που μπορούμε να την υιοθετήσουμε, έτσι; Και, εν πάση περιπτώσει, να είναι σαν ένας 
μπούσουλας και δείχνει επίσης πόσο σημαντικό είναι να έχουμε μια συνολική μελέτη πρασίνου, η 
οποία δεν θα αντιμετωπίζει τις γειτονιές αποσπασματικά. 
 Ενα τελευταίο σχόλιο απλά και σταματώ. Εχουν την αξία τους οι θάμνοι, έχουν την αξία τους 
τα λουλούδια, αλλά δεν είναι ακριβώς το ίδιο πράγμα με τα δέντρα. Επομένως, δεν τα ταυτίζω, γιατί 
ακούω κόψαμε τόσα, πολλά απ' αυτά σωστά κόπηκαν, αλλά φυτέψαμε άλλα τόσα, στα οποία 
συμπεριλαμβάνουμε θάμνους και άλλα πράγματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πολύ ωραία. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα το κουβεντιάσουμε νομίζω αναλυτικά και νομίζω θα βγούμε όλοι 
λίγο σοφότεροι από αυτό. 
 Ευχαριστώ τον Βαγγέλη για τη σημερινή του παρουσία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο πριν κλείσω το θέμα, τη συζήτηση;  
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Ενα λεπτό κι εγώ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ενα λεπτό ο κ. Στογιάννης.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Κι εγώ να απαντήσω, Πρόεδρε, κάτι στην κα Σιώτου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Υφαντής προηγείται. Παρακαλώ, ελάτε κ. Υφαντή.  
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ΥΦΑΝΤΗΣ: Θέλω να ενημερώσω και να πω ότι ξέρετε, είναι πάρα πολύ δύσκολο να πιάσουμε 
κάποιους δημότες επ' αυτοφώρω την ώρα που κόβουν ένα δέντρο, γιατί γυρίζουμε μες στους 
δρόμους αλλά δεν μπορούμε να είμαστε σε όλο το προάστιο παντού.  
 Θέλω να ενημερώσω ότι πρόσφατα που πιάσαμε έναν εργολάβο που έκοψε τέσσερις ελιές 
στην οδό Αργυροκάστρου, του επιβλήθηκε 2.400 πρόστιμο, γιατί αυτό είναι το ποσό που αναλογεί και 
να ξαναφυτέψει μόλις κτιστεί η οικοδομή τις ελιές ξανά. Αυτό για ενημέρωση στο θέμα που συζήτησε 
η κα Σιώτου. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Υφαντή.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Πρόεδρε, κι εγώ να καταθέσω κάτι αντίστοιχο με τον κ. Υφαντή. Στην οδό 
Θεμιστοκλέους όταν μας έγινε μια καταγγελία, γιατί κι εμείς δεν πιάσαμε επ' αυτοφώρω την κοπή των 
δύο ελιών, όταν μας έγινε καταγγελία λοιπόν, βάλαμε κι εμείς στον εργολάβο επί της 
Κωνσταντινουπόλεως που έκοψε τις δύο ελιές, πρόστιμο και θα φυτέψει μόλις τελειώσει το έργο του 
θα φυτέψει πάλι άλλες δύο καινούριες ελιές. Αλλά όχι μικρές ελιές, τις ελιές που ήταν σ' αυτές που 
έκοψε, που έβγαλε.  
 Εδώ θέλω να μείνω σ' αυτό που είπε ο κ. Κανάκης. Και οι δημότες πρέπει να μας βοηθήσουν. 
Είπε η κα Σιώτου ότι σε μια οδό είδαν στου Σκλαβενίτη απέναντι να κόβουν ελιές. Επρεπε κατευθείαν 
να πάρει τη δημοτική αστυνομία, να πάρει τον Δήμο, να πάρει κάποιον, να πάρει τον Αντιδήμαρχο 
που 24 ώρες το 24ωρο είναι το τηλέφωνό του ανοιχτό να τρέξει ο ίδιος να πιάσουμε επιτέλους 
κάποιους, να βγουν τα πρόστιμα για να συνετιστούν οι υπόλοιποι. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Στογιάννης έχει το λόγο.  
ΣΤΟΓΙΑΝΝΗΣ: Μία φράση μόνο. Ενα παράδειγμα για να αντιληφθούμε πόσο ζωτικό είναι η συνολική 
επέμβασή μας στο πράσινο και η αντιμετώπιση στο πράσινο να είναι αποτέλεσμα μίας διαχρονικής 
στρατηγικής  πολιτικής που θα προέλθουν από μία πολύ συγκεκριμένη μελέτη. Για όλη την πόλη. Στο 
Χολαργό, μία ιστορία ένα λεπτό, πριν από 30-32 χρόνια μου ζήτησε τότε στο σύλλογο γονέων ο κ. 
Τσοχαλής, του Δημοτικού που πήγαιναν τα παιδιά μας, να κάνουμε μία φύτευση στα πλαίσια ενός 
προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τα παιδιά που είχαμε ξεκινήσει τότε ως νέοι και 
τρελοί. Και με πολύ περισσότερη όρεξη από σήμερα. Πήγα λοιπόν βρήκα, αγόρασα, προμηθεύτηκα 
ένα πλατάνι, βρήκα δύο τέτοια, δύο ιβηρικά πλατάνια, τα οποία έχουν ένα χαρακτηριστικό, είναι 
ολόιδια με τα δικά μας αλλά με μία βασική διαφορά. Στο ίδιο μέγεθος γίνονται, το ιβηρικό πλατάνι 
μεγαλώνει 10 φορές γρηγορότερα, είναι εξαιρετικά ταχεία η αύξησή τους. Προσφέρεται για 
κοινόχρηστο πράσινο. Και φέρνει εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Το πλατάνι στο σχολείο ξεράθηκε γιατί 
έμεινε απότιστο το καλοκαίρι, δεν φρόντισε να το ποτίσει κανείς. Το δεύτερο πλατάνι μπήκε στην 
πλατεία Δημοκρατίας με υπόδειξη της τότε Υπηρεσίας Πρασίνου. Αυτό το πλατάνι σήμερα είναι το πιο 
εμβληματικό ίσως, ένα από τα πιο εμβληματικά δέντρα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Είναι ένα 
γιγαντιαίο δέντρο. Δίπλα του ακριβώς είναι ένα πλατάνι καχεκτικό. Δεν είναι καχεκτικό. Είναι ένα 
πλατάνι που επελέγη, δεν ξέρω από ποιον, δεν ξέρω πώς πρυτάνευσε η λογική να ζευγαρώσουμε τα 
πλατάνια, είναι ανατολικός πλάτανος. Θα φτάσει το πρώτο που είναι ένα καλό παράδειγμα για το πώς 
θα έπρεπε να στοχεύουμε στις επιλογές των ειδών που φυτεύουμε, θα φτάσει το πρώτο μετά από 
100 χρόνια και μπορεί και να μην το φτάσει μέχρι τότε. Να του χρειαστούν 200 χρόνια για να γίνει. 
 Αυτές είναι δυνατότητες και ευκαιρίες που έχει με μικρό κόστος να παρέμβει ένας Δήμος, ο κ. 
Ρεμούνδος είπε σωστά το θέμα κόστος, έβαλε πολύ σωστά το ζήτημα του κόστους, χρειάζεται ίσως 
ακόμα και η δυνατότητα, οπωσδήποτε χρειάζεται και η δυνατότητα να μπορούμε να παράξουμε, δεν 
είναι ακριβό πράγμα ένα φυτώριο, τα δικά μας φυτά, τα κατάλληλα για μας και όχι να πηγαίνουμε σε 
κάποιες περιπτώσεις σε δέντρα που υποδεικνύονται από... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πολύ ωραία. κ. Στογιάννη, ευχαριστώ κι εγώ εκ μέρους του Δημοτικού 
Συμβουλίου για την παρουσία σας. Ευχαριστούμε και την κυρία που δεν άντεξε ως το τέλος αλλά θα 
μας στείλει αύριο τις απόψεις της μέσω της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας. 
 Εχουν μείνει πέντε λεπτά ακόμα. Κλείνω τη συζήτηση για το συγκεκριμένο θέμα και μπαίνουμε 
στο 11ο θέμα. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  115 

 v. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για τοποθέτηση 
μεταλλικών εμποδίων στις εισόδους της πλατείας Δερέκα της Κοινότητας Παπάγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα νομίζω είναι γνωστό. Να πάω κατευθείαν σε ψηφοφορία; Ωραία. Ομόφωνα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, δεν άνοιγε το μικρόφωνό μου. Θέλω να πω όπως είπα και 
στην επιτροπή ότι το αίτημα δεν είναι από δημότη. Το αίτημα είναι από τον κ. Κεφαλογιάννη, ο 
οποίος είναι ... Και πρότεινα στην Επιτροπή ότι θα έπρεπε ή να έρθει το αίτημα από το Δήμο ή να 
έρθει το αίτημα απο τους οδηγούς, γιατί εξυπηρετεί τους οδηγούς. Είμαστε θετικοί ούτως ή άλλως, 
δεν υπάρχει θέμα. Απλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει ένα προηγούμενο με δημότη που εισηγείται για να 
μπουν Π σε πλατεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Λοιπόν, σημειώνουμε και την παρατήρηση της κας Χαμηλοθώρη. Ομόφωνα το 
θέμα 11. Υπερ της εισήγησης βέβαια ψηφίζει και η Πρόεδρος της Κονότητας. 
 
 
 ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα για απαγόρευση 
στάθμευσης και τοποθέτηση εμποδίων, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ομόφωνα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ερώτηση.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λευκό εγώ, κ. Πρόεδρε. Δεν έχουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος λευκό. Ερώτηση η κα Χαμηλοθώρη. Παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επειδή δεν έχω προλαβει να τη δω, είναι η εισήγηση όπως διαμορφώθηκε στην 
Επιτροπή Ποιότητας; Οχι η αρχική δηλαδή που ψηφίστηκε στην Κοινότητα. Με μία ... και μία θέση 
στην Υμηττού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Οπως διαμορφώθηκε, κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οκέι. Υπέρ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιος άλλος που να είναι λευκό; Καποιο κατά; Ωραία κανείς. Υπερ της 
εισήγησης βέβαια ψηφίζει και η Πρόεδρος της Κονότητας  
 Εγκρίθηκε και το 12ο θέμα.  
 Η ώρα είναι 02:05, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και την υπομονή σας. Λύεται η 
συνεδρίαση. Καλό βράδυ. 

---------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ)  
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 
ΠΑΡΙΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΧΡΥΣΑ     ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ   ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ  
 
ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ     ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ – ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ    ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ) 
 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
   
ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ      ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
  
ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ     ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ–ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ     ΣΤΑЇΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
ΡΙΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ      ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ    ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος)    ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Πρόεδρος) 
 

                    
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 
 
 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 1η  27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  117 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ 
 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ 13, 93, 116 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ 116 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 3, 116 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ 53, 58, 62, 67, 74, 83, 93, 116 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 116 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 5, 17, 43, 44, 53, 75, 77, 78, 84, 87, 88, 93, 100, 116 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 59, 93, 116 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ 83, 93, 116 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ 14, 64, 116 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ  - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 116 
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ 3, 116 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 3, 116 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ 5, 17, 116 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ 11, 12, 52, 93, 116 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ – ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 116 
ΖΗΚΑΣ 9, 10, 16, 27, 32, 33, 40, 43, 49, 52, 53, 82, 94, 97, 101, 107, 108, 116 
ΚΑΝΑΚΗΣ 7, 8, 10, 16, 26, 27, 29, 37, 38, 39, 42, 43, 44, 46, 56, 57, 61, 62, 68, 71,  

72, 73, 80, 82, 83, 89, 90, 91, 93, 95, 97, 101, 107, 113, 116 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ 5, 11, 15, 16, 27, 35, 36, 41, 75, 84, 90, 93, 100, 109, 116 
ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ 116 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 116 
ΚΟΥΚΗΣ 3, 116 
ΚΟΥΤΡΑΣ 5, 93, 116 
ΜΟΥΝΤΑΚΗ 116 
ΝΙΚΑΚΗ 7, 93, 116 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 7, 11, 25, 27, 32, 34, 41, 43, 45, 63, 64, 71, 74, 78, 92, 94, 95, 116 
ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 116 
ΠΑΡΙΣΗ 11, 12, 56, 57, 58, 59, 60, 93, 116 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ 11, 13, 14, 27, 44, 45, 46, 51, 52, 93, 95, 97, 99, 100, 108, 109, 114, 116 
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ 3, 93, 116 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 51, 52, 53, 
54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 

80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 
101, 102, 103, 104, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116 

ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ 8, 27, 30, 39, 43, 44, 47, 53, 57, 68, 74, 81, 91, 94, 103, 116 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ 18, 36, 41, 46, 59, 66, 67, 91, 94, 100, 112, 115, 116 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ 3, 6, 57, 60, 65, 74, 75, 84, 93, 116 
ΡΙΖΟΣ 116 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ 116 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ 5, 93, 101, 116 
ΣΙΩΤΟΥ 18, 25, 27, 65, 85, 90, 93, 100, 101, 110, 111, 116 
ΣΤΑЇΚΟΣ 116 
ΤΙΓΚΑΣ 8, 27, 30, 44, 45, 47, 74, 116 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ 5, 7, 11, 29, 38, 46, 53, 56, 60, 64, 67, 70, 71, 79, 93, 116 
ΤΡΑΚΑΣ 54, 56, 59, 60, 61, 64, 67, 73, 77, 78, 82, 83, 93, 115, 116 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ 93, 116 
ΥΦΑΝΤΗΣ 14, 93, 94, 95, 108, 111, 113, 114, 116 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ 5, 11, 17, 24, 50, 51, 53, 54, 64, 85, 88, 89, 90, 95, 98, 99, 100, 101, 111, 115, 116 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ–ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ 116 
ΧΑΤΖΗΣ 116 
 
 


	ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ
	EJ PAPAGOY - XOLARGOY.pdf
	ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ


