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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) απούσα 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ απών 
 
 
 

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

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Τούτουζας Δημήτριος, Ανυφαντής Γεώργιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης. 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Εκδοση ψηφίσματος για την σεξουαλική παρενόχληση και βία. 
2. Ενημέρωση και παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου για τη Διαχείριση του 

Αστικού και Περιαστικού Πρασίνου. 
 
 i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
3. Εξέταση του υπ' αρ. 1319/25.01.2021 αιτήματος της εταιρείας "ΙΝΚΑΤ Α.Ε.", για τη 

λύση της μίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβουλή της Λ. Μεσογείων και 
Βεντούρη, στην Κοινότητα Χολαργού. 

4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
"Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης". 
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 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
5. 1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
6. Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. 
7. Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων 

Χώρων - β' εξάμηνο 2020 (άρθρο 113 Ν. 1892/1990). 
8. Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου 

τριμήνου 2020. 
 
 iv. ΓΕΝΙΚΑ 
 
9. Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό 

οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 158β της Κοινότητας Παπάγου και άρση ασυμφωνίας 
μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης, σύμφωνα 
με το από 27/10/1925 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 322Α/1925) που αφορά το κτίριο 
αγοράς επί της οδού Εθν. Αμύνης 27. 

10. Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτηση του 
Αστυνομικού Τμήματος Παπάγου-Χολαργού, για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου επί 
της οδού Καρατζά 9 της Κοινότητας Παπάγου. 

11. Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση 
οριοδεικτών (πλαστικών κολωνακίων), σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε πολλά θέματα, πολλές ανακοινώσεις, είχαμε και τα έκτακτα καιρικά φαινόμενα, 
όπου θα μας απασχολήσουν νομίζω σήμερα αρκετά, οπότε ξεκινάω με τον έλεγχο απαρτίας. 
 Δημήτριος Οικονόμου, τον βλέπω, παρών. Αθανασάκου-Μουντάκη Μαρία. Νικόλαος Κουκής 
παρών. Χρυσούλα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Υφαντής. Ειρήνη Βεντουζά παρούσα. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Κούτρας. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιχάλης Χατζής. Μιχάλης Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βασίλειος Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αθανάσιος Βαλυράκης.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρήστος Πετράκης. Εδώ είναι, τον είδα, παρών είναι. Βίκυ Νικάκη. Μαρία Δημητριάδου. 
Αννα-Μαρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιμή Ρουφογάλη.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργος Πολύδωρας. Δημήτριος Τούτουζας, με έχει ενημερώσει, θα είναι απών. 
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Γιώργος Ανυφαντής. Παναγιώτης Δεμέστιχας. Γιώργος Αυγερινός. Βασιλική Ρετσινιά, με έχει 
ενημερώσει, θα είναι απούσα. Νικήτας Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Παρών, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικόλαος Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαρία Σιώτου. Αναστασία Χαμηλοθώρη.  
ΣΙΩΤΟΥ: Παρούσα, Πρόεδρε. Συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η Χαμηλοθώρη; Κώστας Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Παρών. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαράλαμπος Στάικος. 
ΣΤΑΙΚΟΣ: Παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λουκάς Ρίζος. 
ΡΙΖΟΣ: Παρών, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντώνιος Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεώργιος Ρεμούνδος. Περικλής Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Παρών, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρούσες είναι η κα Γκούμα, η Πρόεδρος της Κοινότητας -κα Γκούμα;  
ΓΚΟΥΜΑ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κα Δημάκου.  
ΔΗΜΑΚΟΥ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Και Δημητριάδου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη συνεδρίαση παρίσταται και ο επιστημονικός σύμβουλος του Δήμου κ. Νικόλαος 
Καρατζάς, πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος Παπάγου, τέως Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, 
όσοι ήμασταν στον Παπάγο τον γνωρίζουμε καλά και τον ξέρουμε το Νίκο. 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε πάρα πολλά, όπως είπα, θέματα σήμερα και με ιδιαίτερο ενδιαφέρον. 
Ερχόμαστε από μία πολύ έκτακτη και πολύ, έτσι, βαριά κακοκαιρία. Θα κρατηθεί σήμερα ο χρόνος σε 
όλους τους δημοτικούς συμβούλους, τους αντιδημάρχους, τους επικεφαλής και τους εισηγητές όλων 
των θεμάτων σύμφωνα με τον Κανονισμό. Τριάντα δευτερόλεπτα πριν τη λήξη θα το λέω εγώ και 
θέλω πραγματικά επειδή στα προηγούμενα δύο συμβούλια, εντάξει, ξεφύγαμε και με το χρόνο πολύ, 
σήμερα θέλω να έχω την κατανόηση όλων και να διαφυλάξουμε όλοι τη διαδικασία εντός των 
χρονικών ορίων. Εδώ επειδή δεν έχουμε τη δυνατότητα για ζωντανό καμπανάκι μέσα από την 
τηλεδιάσκεψη, θα σας ενημερώνω 30'' πριν τη λήξη της ομιλίας σας ότι έχετε 30 δευτερόλεπτα.  
 Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον Δήμαρχο, έχει να μας πει πολλά πράγματα, ανακοινώσεις και δίνω 
το λόγο στον Δήμαρχο Παπάγου-Χολαργού.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε και εύχομαι να είστε όλοι καλά στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Εχω να κάνω μια σειρά ανακοινώσεων αρκετά σύντομες και νομίζω ότι μετά, αφού 
ολοκληρωθούν οι ανακοινώσεις από άλλους συμβούλους και τυχόν ερωτήσεις που μπορεί να 
υπάρχουν θεωρώ ότι πρέπει να συζητήσουμε εκτός ημερησίας διάταξης το θέμα της κακοκαιρίας 
"Μήδεια", το τι έγινε, το πώς αντιμετωπίσαμε αυτό το πρωτοφανές γεγονός το οποίο έγινε, νομίζω 
ξεκινώντας με μια εισήγηση δική μου και των αντιδημάρχων και των δημοτικών συμβούλων, εν πάση 
περιπτώσει, που έδωσαν το δύσκολο αγώνα και βεβαίως μετά να απαντήσουμε και να δεχθούμε 
ερωτήσεις και ν' ακούσουμε και τις τοποθετήσεις βεβαίως, που πάντα είναι χρήσιμες, όλων των 
δημοτικών συμβούλων.  
 Οπότε, ξεκινάω. Εχει ολοκληρωθεί ο κύκλος της Κινητικότητας στο Δήμο μας, καλώς εχόντων 
των πραγμάτων γιατί ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει μέχρι τελευταία στιγμή, θα δεχθούμε τρεις 
υπαλλήλους και, δυστυχώς, θα αποχωρήσουν οκτώ. Δηλαδή ενώ στον προηγούμενο κύκλο αν 
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θυμάστε είχαμε 12 άτομα που ήρθαν και δεν είχαμε σχεδόν καμία αποχώρηση αν θυμάμαι καλά, 
είχαμε μία αποχώρηση, ναι, σ' αυτό τον κύκλο φεύγουν οκτώ κι έρχονται τρεις. Αυτό βεβαίως έχει να 
κάνει με ανθρώπους οι οποίοι πάνε να δουλέψουν κοντά στο σπίτι ή στον τόπο της κατοικίας τους 
και κάποιοι πάνε και στην επαρχία, γιατί εκεί έχουν περιουσία.  
 Είναι ένα ανησυχητικό φαινόμενο, ένα φαινόμενο που όλοι οι Δήμοι το έχουμε εντοπίσει στον 
Υπουργό και ζητάμε αλλαγή. Ζητάμε να ζητείται η σύμφωνη γνώμη του Δημάρχου για να μπορέσει 
να μετακινηθεί κάποιος και, εν πάση περιπτώσει, μας έχει υποσχεθεί ότι θα το εξετάσει το θέμα, γιατί 
όλη αυτή η κατάσταση έχει ως αποτέλεσμα να φεύγουν άνθρωποι από τους Δήμους, να πηγαίνουν 
στα Υπουργεία, να πηγαίνουν στα Πανεπιστήμια, να πηγαίνουν σε Αποκεντρωμένες Διοικήσεις και αν 
συνεχιστεί είναι σίγουρο ότι θα ερημώσουν οι Δήμοι. 
 Ηθελα να σας ενημερώσω ότι πρόσφατα υπογράψαμε με τον Περιφερειάρχη Αττικής τον κ. 
Πατούλη, την ένταξη ενός πολύ σημαντικού έργου για το Δήμο μας στην χρηματοδότηση από το 
ΕΣΠΑ. Το έργο έχει να κάνει με τις παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου Χολαργού. Στις 15/2 ανέβηκε στο διαδίκτυο η ένταξη. Η προτεινόμενη λοιπόν 
πράξη αποσκοπεί στην ενεργειακή αναβάθμιση και στη σημαντική μείωση της κατανάλωσης 
ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και φυσικού αερίου στο 1ο Δημοτικό Σχολείο και οι επεμβάσεις που θα 
γίνουν περιλαμβάνουν θερμομόνωση του κελύφους των κτιρίων, νέα κουφώματα υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης, νέος λέβητας συμπύκνωσης υψηλής απόδοσης, θερμαντικά σώματα και 
δίκτυα σωληνώσεων. Επίσης, θα γίνει αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με νέα LED 
χαμηλής κατανάλωσης, θα τοποθετηθεί στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων σύστημα κλιματισμο 
υψηλής ενεργειακής κλάσης και θα εγκατασταθεί συστοιχία νέου τύπου φωτοβολταϊκών πάνελς στο 
δώμα, φυσικά στο πιο καινούριο κτίριο, όχι στο πέτρινο, έτσι; για την κάλυψη αναγκών μερικώς 
ηλεκτρικής ενέργειας.  
 κα Δημητριάδου, έχετε ανοιχτό μικρόφωνο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Δημητριάδου το μικρόφωνό της. Συνδέθηκε ο κ. Υφαντής και ο κ. 
Χατζής.  
 Παρακαλώ, Δήμαρχε, συνεχίστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζω λοιπόν ότι τα φωτοβολταϊκά πάνελ θα είναι με το σύστημα κιόλας net 
metering. 
 Ολη αυτή η προσπάθεια που θα γίνει θα μειώσει σύμφωνα με τη μελέτη την ενεργειακή 
απόδοση κατά 331.000 KW/έτος και θα μειώσει και τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 
86.588 τόνους.  
 Η μελέτη έχει υπολογιστεί στο ύψος των 828.000 και η χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ είναι τα 
467.000. Ηταν το μέγιστο ποσό που μπορούσαμε να καταθέσουμε πρόταση το μέγεθος του Δήμου 
μας για να χρηματοδοτηθούμε. Τα υπόλοιπα θα είναι από ιδίους πόρους, βέβαια θα πετύχουμε 
εκπτώσεις όπως συνηθίζεται σ' αυτά τα έργα, οπότε θεωρούμε ότι θα είναι πολύ λίγα τα χρήματα τα 
οποία θα βάλουμε από ιδίους πόρους.  
 Το έργο, έχουμε βάλει 24 μήνες για την υλοποίησή του ακριβώς γιατί θεωρούμε ότι είναι 
παρεμβάσεις οι οποίες μπορούν να γίνουν σε περίοδο που είναι κλειστό το σχολείο. Δηλαδή η 
αντικατάσταση κουφωμάτων, η τοποθέτηση πάνελ, οι αλλαγές των καλοριφέρ μπορούν να γίνουν σε 
δύο καλοκαίρια, να χωριστεί το κτίριο ανά όροφο, το ένα καλοκαίρι να γίνουν και το άλλο να γίνουν 
το επόμενο, έτσι; Δεν θεωρούμε ότι χρειάζεται να επηρεάσουμε τη λειτουργία του σχολείου, γιατί 
όπως ξέρετε υπάρχει ένα πρόβλημα, είναι ένα πολύ μεγάλο σχολείο το οποίο σίγουρα δεν μπορεί να 
φιλοξενήσει πουθενά, δεν υπάρχει δυνατότητα δηλαδή να φιλοξενηθούν παιδιά πουθενά. Βεβαίως, 
αν τύχει και πετύχουμε σωστό και καλό εργολάβο μπορεί να το τρέξει το έργο και να το 
ολοκληρώσει και πιο γρήγορα υποθέτω.  
 Να κάνω μια ενημέρωση για τους εμβολιασμούς. Οπως θα έχετε ακούσει, έχει ξεκινήσει τη 
λειτουργία του το εμβολιαστικό κέντρο  
στα Ιατρεία του ΙΚΑ στο Χολαργό, Μεσογείων 250, οπότε καλό είναι να το ψάχνουν οι δημότες μας 
και να τους ενημερώσετε κι εσείς με την επιρροή που έχετε ότι όταν ψάχνουν να αλλάξουν το 
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ραντεβού που τους έρχεται το τυποποιημένο, μπορούν να ψάχνουν και να βρίσκουν το παράρτημα 
του ΙΚΑ Χολαργού. Επίσης, συνεχίζεται η μεταφορά ατόμων που δεν μπορούν να μετακινηθούν προς 
τα εμβολιαστικά κέντρα. Ηδη αυτή τη βδομάδα εκτός των δύο ημερών που δεν έγιναν οι 
εμβολιασμοί, ή αν θυμάμαι καλά τη δεύτερη μέρα ξεκίνησαν μετά τις 12 η ώρα, μεταφέραμε 
τουλάχιστον 10 άτομα στα εμβολιαστικά κέντρα.  
 Οσον αφορά την ενημέρωση για τον Covid-19, γιατί κάπου με τα χιόνια και όλα αυτά που 
έγιναν νομίζω ότι ξεχαστήκαμε και χαλαρώσαμε όλοι μας, τουλάχιστον έτσι σήμερα βλέπω εδώ τους 
πολίτες να κυκλοφορούν πολύ πιο αμέριμνα και πολύ πιο άνετοι, να σας ενημερώσω ότι το διάστημα 
των δύο τελευταίων εβδομάδων διενεργήθηκε το δωρεάν drive through rapid test σε συνεργασία με 
τον ΕΟΔΥ το Σάββατο 13 Φεβρουαρίου. Είχαμε μια πολύ μεγάλη συμμετοχή, παρ' όλο που είχε 
έντονη βροχόπτωση και ήταν κάτω από αντίξοες καιρικές συνθήκες, πραγματοποιήθηκαν 874 τεστ 
και είχαμε 9 θετικά, θέλω να πιστεύω ότι όλοι αυτοί οι άνθρωποι θα είναι καλά στην υγεία τους και 
να τους ευχηθώ καλή ανάρρωση. 
 Το ποσοστό περίπου στο 1% είναι ένα ποσοστό το οποίο είναι λογικό αυτή την περίοδο, γιατί 
όπως θα ξέρετε στην Αττική είναι τεράστια τα νούμερα της μετάδοσης του ιού. Κάθε μέρα περίπου 
στο Βόρειο Τομέα αντιστοιχούν 70-80 θετικά κρούσματα, αν αναλογιστούμε ότι εμείς είμαστε ένας 
από τους 10 Δήμους του Βόρειου Τομέα υπολογίστε ότι βάσει πληθυσμού θα αντιστοιχούν και σε 
μας 5-6 δείγματα κάθε μέρα, έτσι; Αρα, καλό είναι να συνεχίσουμε να εφιστήσουμε την προσοχή του 
κόσμου, να ζητάμε και να κάνουμε έκκληση να τηρούν τα μέτρα και να συνεχίσουμε να προσέχουμε. 
 Οι υπάλληλοι της Καθαριότητας κάναμε τεστ σε τουλάχιστον 50 άτομα απ' αυτούς και δεν 
βρέθηκε κάποιος θετικός στα τεστ τα οποία διενεργήθηκαν. Επίσης, στις 11/2 ο ΕΟΔΥ έκανε 50 τεστ 
στο προσωπικό της Κοινωνικής Υπηρεσίας, της Πρόνοιας και του ΔΟΚΜΕΠΑ. Επίσης, διανείμαμε ένα 
φυλλάδιο που ενημερώνουμε την προώθηση του εμβολιασμού και τους ενημερώνουμε ότι υπάρχει η 
δυνατότητα από το Δήμο να τους μεταφέρει στα εμβολιαστικά κέντρα.  
 Τέλος, μιας και έκλεισε η χρονιά, κ. Πρόεδρε, να κάνω μια ενημέρωση για το πόσο έχει 
στοιχίσει οικονομικά, τουλάχιστον με τα πρωτόλεια στοιχεία που έχω, στο Δήμο μας η υπόθεση 
Covid και έχω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι σε σύγκριση με τα οικονομικά δεδομένα 
του 2019, δηλαδή συγκρίνοντας 2019 και 2020, είχαμε μειωμένες εισπράξεις κατά 898.000. Περίπου 
δηλαδή 900.000 ευρώ. Οι εισπράξεις αυτές έχουν να κάνουν με την ακίνητη περιουσία, με τα ενοίκια 
τα οποία όπως θα θυμάστε δεν έχουν πληρώσει καταστήματα και επιχειρήσεις οι οποίες είναι 
κλειστές στο Δήμο μας και δεν λειτούργησαν, έχουν να κάνουν με έσοδα από ανταποδοτικά τέλη, 
προφανώς καταστήματα αλλά και κάποιες κατοικίες, οι οποίοι δεν έχουν καταφέρει να πληρώσουν 
τους λογαριασμούς των δημοτικών τελών οι οποίοι εισπράττονται μέσα από τη ΔΕΗ ή από τους 
λοιπούς παρόχους και αυτό το ποσό είναι 898.000. 
 Επίσης, έχουν διενεργηθεί έξοδα λόγω Covid ύψους 284.000. Στα έξοδα αυτά 
συγκαταλέγονται και οι σχολικές καθαρίστριες, το σύνολο του ποσού δηλαδή και πιο κάτω θα σας πω 
και την επιχορήγηση που παίρνουμε, την έχω στα έσοδα βάλει.  
 Αρα, λοιπόν, έχουμε 898.000 που είχαμε λιγότερα έσοδα συν 284.000, συνολικά δηλαδή 
στοίχισε στο Δήμο 1.183.000 έλλειμμα και έξοδα τα οποία έγιναν. 
 Βεβαίως, η κυβέρνηση μας έχει κάνει κάποιες επιχορηγήσεις και μέσα σ' αυτές τις 
επιχορηγήσεις το ποσό που θα σας πω αναφέρονται και τα χρήματα που μας δίνει για πληρώσουμε 
τους σχολικούς καθαριστές, ασχέτως εάν εμείς έχουμε πάρει 4 άτομα παραπάνω και αν με ιδίους 
πόρους έχουμε μετατρέψει τις συμβάσεις μερικής απασχόλησης, μερικό ωράριο, συγγνώμη, το 
έχουμε μετατρέψει σε 6,5 ώρες, σε φουλ ωράριο. Λοιπόν, τα χρήματα αυτά είναι 697.000. Δηλαδή, η 
κυβέρνηση μας έδωσε, μας επιχορήγησε 697.000. Επίσης, έχουμε μία εξοικονόμηση από τέσσερις 
δόσεις δανείων οι οποίες δεν πληρώθηκαν μέσα στο '20, 270.000. Α 
 Αρα, συνολικά τα ποσά τα οποία είτε μας επιχορηγήσανε είτε δεν δαπανήσαμε, είναι 968.000. 
Αρα, έχουμε περίπου 215.000 κενό. Δηλαδή, μας έχει στοιχίσει μέχρι σήμερα απ' αυτά τα οποία 
φαίνονται, γιατί λέω μπορεί αύριο να εμφανιστούν κι άλλα στοιχεία, έτσι; 'Η μπορεί να εμφανιστούν 
στοιχεία θετικά. Δηλαδή μπορεί ο κόσμος να πληρώσει τους λογαριασμούς, να μειωθεί η διαφορά. 
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Πάντως, σήμερα έχουμε πάνω από 200.000 κενό. 
 Αντίστοιχα κενά έχει και ο ΔΟΚΜΕΠΑ και ο ΔΟΠΑΠ. Ο ΔΟΚΜΕΠΑ έχει μειωμένα έσοδα για το 
2020 156.000 και μειωμένα έξοδα 112.000. Αρα, είναι περίπου στα 40 χιλιάρικα, 45 χιλιάρικα που του 
λείπουν του ΔΟΚΜΕΠΑ και ο ΔΟΠΑΠ έχει μειωμένα έσοδα 126.000 και μειωμένες δαπάνες 63.000. 
Αρα, είναι γύρω στα 63.000-62.000 και ο ΔΟΠΑΠ. Φαίνεται λοιπόν ότι η χρονιά έχει κλείσει με αυτά 
τα νούμερα τα οποία σας ενημέρωσα. 
 Αυτά, κ. Πρόεδρε. Οπως είπα νομίζω ότι το θέμα της κακοκαιρίας θα πρέπει να το 
συζητήσουμε άμεσα εκτός ημερήσιας διάταξης, θα ξεκινήσω με μια αναλυτική ενημέρωση που έχω 
ετοιμάσει και βεβαίως να ευχαριστήσω και όλους τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, είτε 
για την επικοινωνία που είχαν μαζί μου οι περισσότεροι απ' αυτούς αν όχι όλοι, τώρα δεν θυμάμαι 
κάποιος, ήμασταν και σε μία πολύ δύσκολη κατάσταση και να ευχαριστήσω βεβαίως και για το ότι 
δεχθήκανε να μεταφέρουμε την ημέρα του Δημοτικού Συμβουλίου από Τετάρτη να το πάμε 
Παρασκευή, που νομίζω ότι ήταν πολύ καλό για να έχουμε και μια αποτίμηση και μία ολοκληρωμένη 
εικόνα της κακοκαιρίας και τι ακριβώς, πόσο έκλεισε, εν πάση περιπτώσει, ο Δήμος μας. Οπότε, αφού 
ολοκληρωθούν οι ανακοινώσεις και οι ερωτήσεις, νομίζω μπορούμε να περάσουμε στη συζήτηση των 
εκτός ημερησίας θεμάτων, ή τουλάχιστον έτσι προτείνω εγώ, κ. Πρόεδρε.  Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Δημάρχε. Ευχαριστούμε πολύ για τις ενημερώσεις. Για να γραφτεί και στα 
πρακτικά επισημαίνω ότι η συνεδρίαση λόγω των φαινομένων της κακοκαιρίας έχει μετατεθεί και 
προσήλθε η κα Νικάκη και ο κ. Αυγερινός.  
 Οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε στη συζήτηση του θέματος της κακοκαιρίας ή θέλετε να 
πάμε να κάνουμε τώρα κάποιες ανακοινώσεις σαν επικεφαλής και δημοτικοί σύμβουλοι; Ας πάμε 
πρώτα στις ανακοινώσεις και να συζητήσουμε μετά το θέμα.  
ΠΑΡΙΣΗ: Ανακοίνωση, κ. Πρόεδρε.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, μια ανακοίνωση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα ξεκινήσω με τους επικεφαλής και μετά θα πηγαίνω με τη σειρά 
Αντιδήμαρχοι και μετά Δημοτικοί Σύμβουλοι. Οπως το κάνουμε πάντα, απλά το λέω για άλλη μια 
φορά για να μην νιώσει κάποιος ότι του αλλάζω τη σειρά χωρίς να υπάρχει λόγος. Ωραία. 
 Ο κ. Τούτουζας σήμερα δεν είναι, άρα θα περνάω απευθείας στον κ. Κανάκη.  
 κ. Κανάκη, έχετε κάποια ανακοίνωση;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι τώρα, όχι τώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Προχωράω με τον κ. Τίγκα.  
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, Πρόεδρε, δεν έχω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προχωράω με τον κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ούτε εγώ έχω αφού θα συζητήσουμε το θέμα ξεχωριστά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ζήκας έχει κάποια ανακοίνωση που βλέπω χέρι;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. κ. Ζήκα, μόνον επειδή το είπα, παρακαλώ δύο λεπτά, ε; Αυτό θέλω 
μόνο, εντάξει;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ.  
ΖΗΚΑΣ: Δύο ζητήματα, ερωτήσεις ουσιαστικά. Το ένα, ως γνωστόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οι ερωτήσεις δεν έχουν χρόνο, οπότε διατυπώστε τες.  
ΖΗΚΑΣ: Ως γνωστόν, συζητήθηκε στην ΚΕΔΕ το σχέδιο νόμου για τον εκλογικό νόμο  και ήθελα να 
ρωτήσω εάν η Διοίκηση προτίθεται να το φέρει για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο. Εάν δεν 
προτίθεται να το ξέρω, ώστε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να το φέρουμε εμείς ως παράταξη. 
Το ένα ερώτημα είναι αυτό. 
 Το δεύτερο ερώτημα, είχα απευθύνει σε σας κ. Πρόεδρε, μια επιστολή ζητώντας ενημέρωση 
για τις τρεις αναθέσεις του ΣΠΑΥ και ζήτησα να υπάρχει ενημέρωση γι' αυτά στο Δημοτικό 
Συμβούλιο.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  9 

 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θα τοποθετηθεί στις ερωτήσεις συνολικά στο τέλος ή θέλει μία μία;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτές που αφορούν το Δήμαρχο, θα τις απαντήσει ο Δήμαρχος στο τέλος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος, εντάξει. Λοιπόν, η δεύτερη ερώτηση που είναι προς το Προεδρείο. Εγώ, κ. 
Ζήκα, είδα το μέιλ σας όπως και το είδαν όλοι, δεν έχω να πω κάτι για το θέμα. Ρωτήστε την κα 
Χαμηλοθώρη αν θέλετε, δεν ξέρω αν θέλετε να σας απαντήσει σε καποιο θέμα. Εγώ με το 
συγκεκριμένο θέμα δεν μπορώ να κάνω κάτι. Δηλαδή, η κα Χαμηλοθώρη μπορεί να σας απαντήσει 
εδώ στη συνεδρίαση αν υπάρχουν αυτές οι συγκεκριμένες συμβάσεις ή δεν υπάρχουν. Ετσι κρίνω 
εγώ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσω εγώ γι' αυτό το θέμα στον κ. Ζήκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς γιατί, κα Σιώτου; Προσωπικό για εσάς είναι;  
ΣΙΩΤΟΥ: Αφορά τις 8 Προτάσεις, έχουν έρθει επανειλημμένως θέματα από τον κ. Ζήκα για τις 8 
Προτάσεις και προσωπικά τον κ. Κουγιουμτζόπουλο, δεν έχουμε απαντήσει ποτέ, νομίζω ότι 
ευκαιρίας δοθείσης θα πρέπει να δοθεί μια απάντηση και από εμάς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, θα εκπροσωπήσετε μία συγκεκριμένη ας πούμε ομάδα αυτή τη στιγμή και δεν θα 
πάρει η κα Χαμηλοθώρη το λόγο όπου... 
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Παρακαλώ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Οπως προείπα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντός δύο λεπτών, κα Σιώτου. Εντός δύο λεπτών. 
ΣΙΩΤΟΥ: Είναι πολλές οι φορές που έχει φέρει ο κ. Ζήκας θέματα που αφορούν τις 8 Προτάσεις και 
πολύ περισσότερο προσωπικά για τον κ. Κουγιουμτζόπουλο και την οικογένειά του και 
αναρωτιόμαστε αν είναι τυχαίο το γεγονός ότι κάθε φορά που η παράταξή μας στριμώχνει τη 
Δημοτική Αρχή ο κ. Ζήκας κάνει μεγάλη ανακάλυψη και πιάνει λαβράκι εναντίον του κ. 
Κουγιουμτζόπουλου. Να θυμίσουμε ότι το ίδιο θέμα που φέρνει σήμερα ο κ. Ζήκας στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, το είχε φέρει το '16 και ο κ. Αποστολόπουλος και το είχε βάλει και στο ΣΠΑΥ, αλλά δεν 
ανακάλυψε τίποτα μεμπτό ούτε τίποτα επιλήψιμο, παρά την τεράστια έρευνα όπως είχε δηλώσει τότε 
ήταν όλα νόμιμα και είχε πάρει και τις ανάλογες απαντήσεις από τον ΣΠΑΥ.  
 Να θυμίσουμε ότι κατά τη διάρκεια της προηγούμενης θητείας, '14-'19, την ώρα που η 
παράταξή μας έκανε αντιπολίτευση στον κ. Αποστολόπουλο, ο κ. Ζήκας έβγαλε πέντε ανακοινώσεις 
όλες κι όλες. Οι τέσσερις αφορούσαν τον κ. Κουγιουμτζόπουλο και η μία ήταν συγχαρητήρια στον κ. 
Αποστολόπουλο για την κοινωνική του πολιτική, την ίδια στιγμή που εμείς καταγγέλαμε αυτήν ως 
ρουσφετολογική. Και να θυμίσουμε ότι ο κ. Ζήκας όλως τυχαίως ανακάλυψε προεκλογικά ότι ο κ. 
Κουγιουμτζόπουλος ως συνεργάτης του κ. Κανάκη ήταν και συνεργάτης της Χρυσής Αυγής. 
Μεγαλύτερο ανέκδοτο δεν υπάρχει απ' αυτό.  
 Να θυμίσουμε ότι όταν η παράταξη 8 Προτάσεις έθετε δημόσια ερωτήματα για το σκάνδαλο 
του οδοφωτισμού και πόσα χρέωση η Δημοτική Αρχή με τα 9,5 εκατομμύρια για ένα έργο 2 
εκατομμυρίων, πάλι τότε ο κ. Ζήκας βγήκε και θυμήθηκε πάλι την υπόθεση της Χρυσής Αυγής. Και 
όταν η παράταξη 8 Προτάσεις καλούσε και ξανακαλούσε τα μέλη της παράταξης Αποστολόπουλου το 
'14 να καταδικάσουν την Χρυσή Αυγή ως εγκληματική οργάνωση, ο κ. Ζήκας ποιούσε την νήσσα.  
 Λοιπόν, τώρα που η παράταξη έχει σηκώσει το θέμα των δέντρων για τα οποία ανησυχεί 
πολύ μια σοβαρή μερίδα πολιτών και αμφιβάλλει για την ορθότητα της πολιτικής που ακολουθεί η 
Αρχή, πάλι έρχεται ο κ. Ζήκας ως ειδικός φρουρός, να στρέψει την προσοχή αλλού και μάλιστα σε 
μία υπόθεση που έχει ερευνηθεί ενδελεχώς και είναι νόμιμη. 
 Τώρα, εμείς έχουμε δηλώσει πάρα πολλές φορές και είναι η πρώτη και τελευταία φορά που 
θα το ξαναπούμε. Δεν ασχολούμαστε με τα κοινά του Δήμου μας για να υπερασπιστούμε τους 
εαυτούς μας, αλλά για να υπερασπιστούμε τα συμφέροντα των συνδημοτών και σύμφωνα με τον 
όρκο που δώσαμε. Δεν πρόκειται να παραιτηθούμε από το να διεκδικούμε δυναμικά την εφαρμογή 
των ορθών πολιτικών για το Δήμο μας, όσες φήμες, υπονοούμενα, δήθεν υποθέσεις κι αν βγάλετε. 
Και δεν πρόκειται να ασχοληθούμε με απαντήσεις σε δήθεν κατηγορίες, αλλά θα συνεχίσουμε με 
συνέπεια και συνέχεια να ασκούμε σκληρή κριτική...  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι έγινε, κόλλησε τώρα; Ωραία. κα Σιώτου, σας ακούσαμε, εντάξει. Ο κ. Ζήκας θέλει το 
λόγο; Επειδή βλέπω χέρι, επί προσωπικού;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Παρακαλώ, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, εγώ ζητάω ενημέρωση από τη Δημοτική Αρχή και από τους εκπροσώπους μας 
στο ΣΠΑΥ για τις συγκεκριμένες αναθέσεις. Επειδή ήμουν και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου 
Πολιτικής Προστασίας και δεν έχει τύχει να έχω ενημέρωση για τις συγκεκριμένες αναθέσεις τη 
συγκεκριμένη περίοδο, ζητάω ενημέρωση επί αυτών των αναθέσεων. Είναι χαρακτηριστικό ότι η 
Διοίκηση του ΣΠΑΥ αρνήθηκε την ενημέρωση την οποία ζήτησα, ζητάω λοιπόν από τη Διοίκηση και 
από τους εκπροσώπους μας στον ΣΠΑΥ να μας κάνουν ενημέρωση. 
 Τώρα, για τις αναφορές της κας Σιώτου, εγώ έχω να πω τα εξής: θα μπορούσα να απαντήσω 
διεξοδικότατα, αλλά αν μου δώσετε το χρόνο θα το κάνω. Λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, παρακαλώ. Σεβαστείτε, λίγο, μέσα σε ένα ενάμισι λεπτό, δυο λεπτά, όταν 
θέλετε είστε πάντα ουσιώδης, πείτε το χωρίς πολλά όμως.  
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ΖΗΚΑΣ: Δεν γίνεται, αναφέρθηκε σε δέκα θέματα. Αλλά θα πρέπει να μου δώσετε το χρόνο για να 
απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, έχετε δύο λεπτά, θα τα πείτε εσείς, ξέρετε. Παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, καταρχήν, εγώ αναμένω απάντηση από τον κ. Κουγιουμτζόπουλο δημόσια και όχι 
από την κα Σιώτου. Λοιπόν, αναμένω απάντηση δημόσια από τις 8 Προτάσεις για τα ζητήματα που 
τους αφορούν, για τις ανακοινώσεις που βγάλανε, για την αρθρογραφία του κ. Κουγιουμτζόπουλου, 
τα οποία είναι ντοκουμέντα και δεν τα αμφισβητεί κανένας. 
 Λοιπόν, από 'κει κι έπειτα, όσον αφορά τις τοποθετήσεις του Δικτύου Πολιτών και τις δικές 
μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι γνωστές. Εμείς φέραμε το ψήφισμα για καταδίκη της Χρυσής 
Αυγής την περίοδο που έγινε η δολοφονία του Παύλου Φύσσα, όταν κάποιοι φωτογραφίζονταν και 
λέγανε αυτά που λέγανε για τη Χρυσή Αυγή, για κοινές δράσεις και να ξεχαστούν αυτά που κάνουν, 
τα οποία οφείλουν κάποιοι να λογοδοτήσουν και να απαντήσουν, όπως κι αυτοί που συνεργάστηκαν 
μαζί τους, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω να το κάνουν.  
 Λοιπόν, δεν τα έγραφα εγώ αυτά που γράφτηκαν στο άρθρο του Κουγιουμτζόπουλου. 
Εκείνος τα έγραψε, όπως και την ανακοίνωση του συλλόγου, δεν την έγραψα εγώ.  
 Λοιπόν, από 'κει κι έπειτα, όσον αφορά τα ζητήματα του φωτισμού, της αντικατάστασης του 
συστήματος, είναι γνωστό ότι εμείς το καταγγείλαμε και δεν το ψηφίσαμε. Εναντιωθήκαμε ριζικά σε 
όλη τη φιλοσοφία την οποία προώθησε η Δημοτική Αρχή, δεν συμπλεύσαμε ούτε σ' αυτό, όπως δεν 
συμπλέουμε και σε πολλά ζητήματα.  
 Από 'κει κι έπειτα, ότι υπάρχουν θέματα στα οποία ενοχλεί τις 8 Προτάσεις η δική μας στάση, 
είναι δικαίωμά τους φυσικά και κρινόμαστε όλοι. Εμείς δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα, οι θέσεις 
μας είναι δημόσιες, κρίνουμε κάθε φορά πότε εμείς θεωρούμε ότι πρέπει να φέρουμε τα ζητήματα, 
εμείς κρίνουμε, δεν θα μας υποδείξουν άλλοι το πότε θα φέρουμε το κάθε θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ή πότε θα βγάλουμε ανακοίνωση. Ας απαντήσουν λοιπόν επί της ουσίας σε όσα εμείς 
καταγγέλλουμε και στις ανακοινώσεις μας και πολύ ευχαρίστως να ανταπαντήσουμε. Αλλά επί της 
ουσίας, επί όσων λέμε. Οχι όσα φαντάζονται κάποιοι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ για τον χρόνο. Θέλει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, προφανώς θέλω το λόγο γιατί αναφέρθηκε στην παράταξή μας και σε μένα 
προσωπικά η κα Σιώτου και ή δεν παρακολουθούσε τα Δημοτικά Συμβούλια της προηγούμενης 
περιόδου ή έχει λάθος ενημέρωση, μάλλον έχει λάθος ενημέρωση θέλω να πιστεύω γιατί έτσι σε 
πολλά ζητήματα έχει πέσει θύμα παραπληροφόρησης κάποιων κυρίων. 
 Θα ήθελα λοιπόν να την ενημερώσω πρώτα απ' όλα, ότι εάν πιστεύει ότι με τις ανακοινώσεις 
ή με την πολιτική που κάνει μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο στριμώχνει τη Δημοτική Αρχή, κάνει 
μεγάλο λάθος. Κάνει ένα τεράστιο λάθος. Το μόνο που καταφέρνει είναι μας προσελκύει 
περισσότερος κόσμος. Να μας φέρνει κι άλλο κόσμο. Και εν πάση περιπτώσει, οι εκλογές οι 
τελευταίες έδειξαν κα Σιώτου αν μας στριμώχνατε με την πολιτική που γινόταν και το προηγούμενο 
διάστημα και αν συνεχίζετε να μας στριμώχνετε και τώρα.  
 Πάμε όμως στο θέμα. Συνεδρίαση 6η/2017, 26/4/2017. Ετυχε να το έχω έτοιμο, κα Σιώτου, 
σας περιμένω καιρό να το φέρετε το θέμα. Κουγιουμτζόπουλος, μιλάει ο κ. Κουγιουμτζόπουλος. Από 
τα πρακτικά διαβάζω, κ. Πρόεδρε: 
 "Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα, γιατί νομίζω ότι πρέπει να το ξέρει, ότι ο κ. 
Αποστολόπουλος απαίτησε από το Δημοτικό Συμβούλιο του ΣΠΑΥ και από τον Πρόεδρο να διακόψει 
τη συνεργασία που είχε η εταιρεία της γυναίκας μου με τον ΣΠΑΥ, καθώς όπως είπε είμαι υποψήφιος 
Δήμαρχος". 
 Ποιος το έφερε το θέμα, ο κ. Κουγιουμτζόπουλος ή εγώ τελικά; Γιατί είπατε ότι ο κ. 
Αποστολόπουλος το έφερνε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και συνεχίζω βεβαίως: 
 "Και αυτό είναι ένας λόγος που επικαλέστηκε, για τον οποίο έπρεπε να διακόψει ο ΣΠΑΥ τη 
σύμβαση που τρέχει αυτή τη στιγμή με την εταιρεία της γυναίκας μου. Είπε δηλαδή με λίγα λόγια ότι 
δεν μπορεί η σύζυγος ενός πολιτικού του αντιπάλου δεν είναι επιτρεπτό να έχει σύμβαση με τον 
Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπτυξης Υμηττού". 
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 Ακούστε τώρα τη σημαντική παράγραφο που συνεχίζει, γιατί με έχει κατηγορήσει η κα 
Σιώτου για σεξιστικά σχόλια, για την έκφαση που είπα στην γκλίτσα του τσοπάνη. Ακούστε λοιπόν 
την παράγραφο του κ. Κουγιουμτζόπουλου μες στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 "Βέβαια, το ποιόν ενός ανδρός", μιλάει για τον Δήμαρχο τώρα, έτσι; "Βέβαια, το ποιόν ενός 
ανδρός που προβαίνει σε τέτοιες πράξεις, επιδιώκοντας ας πούμε την οικονομική ή την οικογενειακή 
εξόντωση των πολιτικών του αντιπάλων, δεν μας αφορά. Αφορά τους φίλους του, τη μάνα που τον 
ανέθρεψε και δεν μας ενδιαφέρει. Ούτε βέβαια σαφώς για να σας ενημερώσω είχε καμία επίπτωση 
σε μένα. Ο κ. Αποστολόπουλος πήρε την απάντηση που του άρμοζε απο τον Πρόεδρο και την 
Εκτελεστική Επιτροπή του ΣΠΑΥ.  
 Θέλω να πω όμως, ότι οι αντιλήψεις του κ. Αποστολόπουλου για την αξιοκρατία, τη 
διαχείριση δημόσιου χρήματος, την ισονομία, την ισοτιμία στην πρόσβαση εργασίας, έχουν μεγάλο 
κόστος αυτές οι αντιλήψεις για την κοινωνία μας και την παραγωγικότητα που μπορεί να έχει ο 
Δήμος.   
 Οπως ξέρετε, εγώ ουδέποτε ασχολήθηκα με τη νομιμότητα και την εντιμότητα των πράξεών 
σας. Τώρα, όμως, αποκαλύφθηκε μια τελείως διαφορετική αντίληψη εδώ, η οποία θα έχει, ήδη έχει 
αλλάξει τη δική μας συμπεριφορά. Κατά την άποψή μας, ο κ. Αποστολόπουλος ζει σε έναν άλλον 
αιώνα, όπου υπήρχε το χαρτί των κοινωνικών φρονημάτων, όπου το κράτος ήταν κομματική 
ιδιοκτησία και οι επιδιώξεις του κι αυτές ανήκουν σε έναν άλλον αιώνα. Γι' αυτό σας λέω, θέλω να το 
πω δηλαδή στο Διοικητικό Συμβούλιο, οποιοσδήποτε κάτω από τις ...  με τον κ. Αποστολόπουλο, 
είναι ύποπτος διαφθοράς". 
 Λοιπόν, υπάρχει και η απάντησή μου βέβαια, ψάξτε την αν θέλετε ή να σας τη στείλω τι του 
απάντησα τότε του κ. Κουγιουμτζόπουλου, αλλά ξέρετε, κα Σιώτου, εγώ σαφώς ως μέλος του ΣΠΑΥ 
έθεσε θέμα ότι θεωρούσα ότι, δεν είπα ότι δεν είναι νόμιμο. Είπα ότι για μένα δεν ήταν ηθικό να 
γίνεται σύμβαση σε σύζυγο υποψήφιου Δημάρχου του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου-Χολαργού. 
Εγώ αυτό πιστεύω. Εσείς μπορεί να θεωρείτε ότι καλώς έγινε, βεβαίως ζητήσαμε να μας παραδοθούν 
τα πράγματα, ποτέ δεν μας παραδόθηκαν τα πράγματα. Τα μισά πράγματα που λένε οι συμβάσεις 
δεν γίνανε ποτέ. Ακόμα περιμένω τις καλές πρακτικές του ΣΠΑΥ να μας τις δώσει στους Δήμους, δεν 
έχουν δοθεί. Ακόμα περιμένω την ενημέρωση των εθελοντικών ομάδων που θα πήγαινε να κάνει 
συνεντεύξεις και να τα πάρει και να εμφανιστούν και να μας παραδοθούν. Τίποτα δεν μας 
παραδόθηκε. Μας παραδόθηκαν μόνον κάτι συμβάσεις. Αλλά οι συμβάσεις υπάρχουν και στη 
Διαύγεια, δεν χρειάζεται να μας παραδοθούν. Τις έχουμε.  
 Απλά, ξέρετε, επειδή έχουμε κι ένα επίπεδο, δεν κάτσαμε να ασχοληθούμε άλλο με το θέμα. 
Εγινε γνωστό, έγινε γνωστό από τον ίδιο τον κ. Κουγιουμτζόπουλο στο Δημοτικό Συμβούλιο 
Παπάγου-Χολαργού, εγώ μπορεί κάποια στιγμή να το έφερνα. Δεν το έφερα όμως πρώτος. Ο κ. 
Κουγιουμτζόπουλος το έφερε. Οπότε, να λέτε τα πράγματα με το όνομά τους, όπως ακριβώς είναι. 
Και να μην προσπαθείτε να διαστρεβλώνετε την πραγματικότητα. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με το συγκεκριμένο θέμα. Προχωράμε στους επόμενους 
δημοτικούς συμβούλους. Α, η κα Χαμηλοθώρη σήκωσε το χέρι. Θέλετε επί προσωπικού, κα 
Χαμηλοθώρη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, καθόλου. Θέλω ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εντάξει. Θεώρησα, ότι επειδή μετά από το θέμα αυτό είδα το χέρι σας, ότι ήταν για 
το θέμα αυτό. Ωραία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Νόμιζα ότι μπαίνω στους δημοτικούς συμβούλους.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Καλησπέρα σε όλους. Μπήκα κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα. Η κα Αθανασάκου είναι παρούσα. Ωραία. Θα ξεκινήσω εγώ με τη σειρά και 
όταν θα έρθει θα σας καταγράψω.  
 Ο κ. Ζήκας έκανε την ερώτησή του τη μία και περιμένει τη δεύτερη την απάντηση για την 
ΚΕΔΕ. Οπότε προχωρώ με τους δημοτικούς συμβούλους. Από τους δημοτικούς συμβούλους θέλει 
κάποιος σύμβουλος ερώτηση, ανακοίνωση;  
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ΠΑΡΙΣΗ: Παρίση.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. Πετράκης.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Και Υφαντής, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα ξεκινήσω με τους... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω δει όλους. Σας έχω δει όλους.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να κάνουμε το χεράκι ή να μιλάμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε με λίγο να σας πω εγώ τι έχω καταγράψει. Θα ξεκινήσω με τους τρεις 
Αντιδημάρχου, θα περάσω μετά στον κ. Οικονόμου, μετά στην κα Παρίση και μετά στην κα 
Χαμηλοθώρη. 
 Λοιπόν, ο κ. Υφαντής έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και η Σιώτου θέλει αλλά μάλλον δεν έχει σύνδεση τώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, και την κα Σιώτου την καταγράφω. Πολύ ωραία. Δυο λεπτά παρακαλώ, κ. 
Υφαντή.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Μάλιστα. Καλησπέρα κι από μένα. Θα ήθελα να διαβάσω μια επιστολή που δεχθήκαμε 
σήμερα... 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, έχω επιστρέψει. Ευχαριστώ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: ...από το σωματείο Επαγγελματιών Πωλητών και από το σύλλογο Παραγωγών 
Αγροτικών Προϊόντων: 
 "Με την παρούσα επιστολή θέλουμε να ευχαριστήσουμε στο πρόσωπο του Αντιδημάρχου 
αλλά και το σύνολο της Δημοτικής Αρχής του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για την ευαισθησία που 
επέδειξαν τις μέρες που προηγήθηκαν.  
 Εξ αιτίας της έντονης χιονόπτωσης θα ήταν σχεδόν αδύνατη η πραγματοποίηση της Λαϊκής 
Αγοράς στην περιοχή του Παπάγου ημέρα Πέμπτη, επί των οδών Κύπρου και Ελλησπόντου, αν 
προηγουμένως δεν είχαν μεριμνήσει οι Υπηρεσίες του Δήμου σας αν αποχιονίσουν και τα 
συγκεκριμένα σημεία. 
 Τα μέλη των σωματείων της Γ' Λαϊκής Αγοράς, τόσο οι επαγγελματίες πωλητές όσο και οι 
παραγωγοί πωλητές, σας ευχαριστούμε και δημόσια γιατί μέσα σε όλες τις δυσκολίες που είχατε να 
αντιμετωπίσετε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων μεριμνήσατε ακόμη μία φορά για τις Λαϊκές 
Αγορές.". 
 Τώρα θέλω επίσης να συνεχίσω και να πω ότι ενημερώθηκα, ένα δεύτερο θέμα, για την κα 
Σιώτου έχει να κάνει, ενημερώθηκα για μία ανάρτηση της κας Σιώτου σε κάποια σελίδα στα social 
media ότι σε ερώτησή της εάν έχει επιβληθεί ποτέ πρόστιμο για κοπή δέντρων δεν πήρε καμία 
απάντηση. Και στο περασμένο συμβούλιο, κα Σιώτου, σας απάντησα εγώ προσωπικά σ' αυτή την 
ερώτηση και σας είπα ότι επί των ημερών μου έπεσε το μεγαλύτερο πρόστιμο στην ιστορία του 
Δήμου. Θα παρακαλούσα, λοιπόν, εάν δεν θυμάστε, να δείτε τα πρακτικά και να διορθώσετε την 
ανάρτησή σας.  
 Σε ό,τι αφορά τις απορίες σε άλλη ερώτηση που είχατε, που ανεβάσατε για τα δέντρα που 
κόπηκαν στο πάρκο του Παπάγου για να σας λυθούν οι απορίες εάν τα κόψαμε ο Δήμος ή το 
Δασαρχείο, θα μπορούσατε να είχατε πάρει ένα τηλέφωνο ή να είχατε κάνει μία επίσημη ερώτηση 
προς το Δήμο. Εκτός φυσικά, όμως, δεν σας ενδιαφέρει να ενημερωθείτε για το τι γίνεται, αλλά το 
μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να γράφετε αυτά τα πράγματα. 
 Λοιπόν, όσα δέντρα και κλαδιά κόπηκαν μέσα στο πάρκο Παπάγου που αναφερθήκατε, ήταν 
αυτά τα οποία είχαν πέσει, είχαν ξερριζωθεί τα δέντρα και τα κλαδιά που ήταν σπασμένα και είχαν 
πέσει μέσα στο πάρκο. Και επειδή, λοιπόν, αποτελούσαν κίνδυνο για τους επισκέπτες του πάρκου, γι' 
αυτό το λόγο μπήκαμε και τα καθαρίσαμε όπως και όποια καλώδια είχαν κοπεί και τα φτιάξαμε. 
 Αυτά ως προς την ενημέρωση, γιατί κάποια στιγμή πρέπει και να λέμε και πέντε πράγματα 
αληθινά μεταξύ μας.  
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Υφαντή. Το λόγο έχει ο κ. Πετράκης, Αντιδήμαρχος Χολαργού για το 
Πράσινο και την Καθαριότητα. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Εγώ θα ήθελα να αναφερθώ στην προετοιμασία που έγινε 
ενόψει του φαινομένου της κακοκαιρίας που θα είχαμε μπροστά μας. 
 Λοιπόν, ο Δήμος είχε προμηθευτεί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα. Δεν το άκουσε ο Αντιδήμαρχος; Θα το 
συζητήσουμε. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Α, συγγνώμη τότε. Συγγνώμη, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το πούμε αναλυτικά αυτό. Κι επειδή κι εσείς έχετε την πολιτική προστασία, σίγουρα 
θα έχετε να πείτε αρκετά πράγματα.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ωραία, ωραία. Συνεχίζετε με άλλο συνάδελφο, θα αναφερθώ αναλυτικά αργότερα. 
Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καλησπέρα σε όλους. Εγώ θα ήθελα να ενημερώσω το σώμα ότι 
ξεκίνησε η αντικατάσταση του αγωγού ύδρευσης στην οδό Νέστορος και στην οδό Μυκόνου στον 
Ανω Χολαργό. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα που ταλαιπωρούσε την περιοχή με συχνές διακοπές νερού, 
ύστερα από, ξέρετε, δεν είναι εύκολη η αντικατάσταση, η ΕΥΔΑΠ να προβεί σε αντικατάσταση 
αγωγού. Η φιλοσοφία της εταιρείας είναι ότι όπου υπάρξει βλάβη πάμε και επισκευάζουμε, δεν 
αντικαθιστούμε. Υστερα απο πιέσεις μας και ιδιαίτερα του Δημάρχου προς την ΕΥΔΑΠ ξεκίνησε αυτό 
το έργο, που νομίζω ότι θα δώσει μία λύση για πολλά χρόνια στο χρόνιο πρόβλημα που είχαν εκεί οι 
κάτοικοι. 
 Ευχαριστώ πολύ. Και θα ολοκληρωθεί σε μία βδομάδα περίπου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ξεκινάω με τους δημοτικούς συμβούλους, από Αντιδημάρχους δεν είδα 
κάποιον άλλον. Παρακαλώ την κα Χαμηλοθώρη και τον κ. Υφαντή να κατεβάσουν το χεράκι και 
ξεκινάω με τον κ. Οικονόμου. 
 κ. Οικονόμου, έχετε το λόγο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ακούγομαι; Ακούγομαι, εντάξει; Ναι. 
 Θα αναφερόμουν έτσι κι αλλιώς στα ζητήματα τα οποία το τελευταίο διάστημα έχουν 
υποπέσει στην αντίληψή μας και σε πολλούς από τους συμπολίτες μας με τα περιοριστικά μέτρα, 
έχοντας την ευκαιρία ο κόσμος να κινηθεί στην πόλη, να περπατήσει έχει διαπιστώσει μια σειρά απο 
ζητήματα που κι εμείς βιώνουμε, όπως κι εγώ που καθημερινά αυτή την εποχή μπορώ να περπατήσω 
και να χαρώ και την πόλη μας. Σίγουρα υπήρξε και το πρόβλημα με το χιόνι, που δημιούργησε τα 
γνωστά ζητήματα και στο πράσινο. Μπορεί να διαπιστώσει κανείς τα ζητήματα που υπάρχουν πολλά 
χρόνια στα πεζοδρόμια. Είναι πάρα πολύ δύσκολο για πολλούς, για τις μητέρες με τα καροτσάκια, για 
τους ηλικιωμένους να περπατήσουν σε πάρα πολλά πεζοδρόμια υπάρχει πρόβλημα με τις πλάκες, 
είναι γνωστό. 
 Επίσης, είναι πάρα πολύ μεγάλο, που δεν του έχουμε δώσει ίσως μια σημασία και πρέπει να 
ασχοληθούμε, σε σημεία που τα πεζοδρόμια είναι καλό και κάποιος μπορεί να περπατήσει, είναι πολύ 
χαμηλά τα δέντρα με αποτέλεσμα να υπάρχει μια δυσκολία κι εκεί στη βάδιση.  
 Ενα επίσης σημαντικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει κανείς και δυστυχώς προϊόντος του 
χρόνου έχει επιδεινωθεί, είναι η κατάσταση των οδοστρωμάτων. Δηλαδή, τι παρατηρούμε. Σε πάρα 
πολλά σημεία μπαλώματα στους δρόμους, σε πολύ καλή κατάσταση είναι το οδικό δίκτυο της πόλης 
μας. Υπάρχει επίσης ένα ζήτημα που έχει να κάνει με τα έργα που γίνονται και την αποκατάστασή 
τους. Δηλαδή, το τελευταίο διάστημα στην κάτω ζώνη Παπάγου που γίνεται το έργο της Περιφέρειας 
για τα όμβρια ύδατα, αν δει κανείς την αποκατάσταση στο οδόστρωμα στην οδό Σμύρνης ή στη 
Βενιζέλου, είναι πραγματικά απογοητευτικό. Με μπαλώματα. Είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να 
δούμε.  
 Αυτά τα ζητήματα πρέπει να είναι στην προτεραιότητα. Φοβάμαι ότι χάνουμε τον προαστιακό 
μας χαρακτήρα και ο Παπάγος και ο Χολαργός με την διαμπερή κυκλοφορία. Είναι πολύ μεγάλο το 
πρόβλημα και πρέπει, προσπαθούμε στο ζήτημα αυτό, μάλιστα την εποχή αυτή που παρακολουθούμε 
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ότι θα προχωρήσει η επέκταση της  Αττικής Οδού, κάποια στιγμή θα χρειαστούμε και μελέτες για τη 
διαμπερή κυκλοφορία. Χάνουμε, σιγά σιγά χάνεται ο προαστιακός χαρακτήρας της πόλης και αυτό 
πρέπει να το προσέξουμε. Σίγουρα έχουν γίνει προσπάθειες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε 30".  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, κ. Πρόεδρε, δεν θα αργήσω. Εχουν γίνει προσπάθειες και από παλαιότερες  
Δημοτικές Αρχές και από τη... Υπάρχει προσπάθεια αλλά είναι σημαντικά ζητήματα που πρέπει να 
έρθουν νομίζω στην προτεραιότητά μας. Το πάρκινγκ, υπάρχει πολύ μεγάλο πρόβλημα και ειδικά 
στον Χολαργό για τις θέσεις σταθμεύσεως. Το πρόβλημα όχι μόνο δεν έχει λυθεί αλλά βλέπουμε ότι 
δυστυχώς μεγαλώνει. 
 Αυτά τα ζητήματα που ανέφερα, κ. Πρόεδρε, πιστεύω ότι θα πρέπει να έρθουν στο κέντρο 
των πολιτικών μας. Είναι ζητήματα που θα απασχολήσουν και στη συνέχεια την πόλη και θα πρέπει 
να πάρουμε υπόψη μας και να είμαστε κοντά στα πιο σημαντικά ζητήματα. Δηλαδή θα έλεγα ότι 
κατά προτεραιότητα θα πρέπει να ασχοληθούμε με τα ζητήματα στα οποία αναφέρθηκα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Καλησπέρα σε όλους. Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να κάνω μία ενημέρωση σχετικά με το 
ΔΟΚΜΕΠΑ.  
 Πρώτα απ' όλα, επειδή ξεκίνησε ο Δήμαρχος με την Κινητικότητα, να σας πω ότι από τον 
ΔΟΚΜΕΠΑ με κινητικότητα θα αποχωρήσει ένα άτομο το οποίο θα πάει στο χωριό του και έχουν ήδη 
κάνει δύο συνεντεύξεις, μία βρεφονηπιοκόμο και έναν διοικητικό. 
 Επίσης, έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών 50.000 ευρώ τα οποία είχαμε ζητήσει 
για τον 4ο Βρεφονηπιακό Σταθμό στο πλαίσιο της προσαρμογής στο Π.Δ., οπότε μπορούμε να 
συνεχίσουμε τις εργασίες εκεί πέρα. 
 Αμέσως μετά την αναστολή λειτουργίας των παιδικών σταθμών εκτός από τη σελίδα του 
facebook το Μένουμε Σπίτι Δημιουργικά, ανοίξαμε κι ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο οι 
παιδαγωγοί μας δημιουργούν βίντεο τα οποία αναρτώνται κάθε μέρα για την απασχόληση των 
παιδιών.  
 Η κουζίνα του βρεφονηπιακού σταθμού που βρίσκεται στην οδό Αναστάσεως παραμένει 
ανοιχτή και προετοιμάζει τα γεύματα για τους σιτιζόμενους του Κοινωνικού Παντοπωλείου. Εδώ θα 
ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το προσωπικό που ανεξάρτητα από τις δυσμενείς καιρικές 
συνθήκες ήταν εκεί πέρα και μαγείρευε.  
 Τώρα, σχετικά με τους εμβολιασμούς, συνεχίζεται αυτή η δράση, επικοινωνούμε με μέλη μας 
αλλά επικοινωνούν μαζί μας και δημότες και σε συνεργασία με την Πολιτική Προστασία του Δήμου 
μεταφέρονται να κάνουν το εμβόλιο. Και στις 11 του μηνός, όπως είπε και ο Δήμαρχος, στο πλαίσιο 
των καθιερωμένων εξετάσεων που γίνονται στα Πολυιατρεία εξετάστηκαν όλοι οι υπάλληλοι των 
Πολυιατρείων και του Διοικητικού, καθώς επίσης και 18 άτομα από την Κοινωνική Υπηρεσία του 
Δήμου και ήταν όλοι αρνητικοί. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ κα Παρίση. Το λόγο έχει η κα Αννα-Μαρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Αν μου επιτρέπετε, ως μέλος της Επιτροπής... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κα Τσικρικώνη, μισό λεπτάκι. κα Βεντουζά, κλείστε αν θέλετε το 
μικρόφωνό σας γιατί μικροφωνίζει. Ωραία, ευχαριστώ. 
 Παρακαλώ, κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καλησπέρα κι από εμένα. Θα ήθελα ως μέλος της Επιτροπής Ισότητας της ΚΕΔΕ να 
γνωστοποιήσω στο Δημοτικό Συμβούλιο την εισήγηση της Επιτροπής και ομόφωνο ψήφισμα του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ σχετικά με τα φαινόμενα της σεξουαλικής παρενόχλησης και όλων 
των άλλων αχαρακτήριστων φαινομένων, τα οποία παρατηρήθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες, τόσο 
στο χώρο του αθλητισμού, του θεάτρου κ.λπ..  Αν μου επιτρέπετε να κάνω την ανακοίνωση.  
 Τις τελευταίες ημέρες έχει ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση με αφορμή τις αποκαλύψεις στο 
χώρο της ιστιοπλοϊας, του αθλητισμού και του θεάτρου γενικότερα. 
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 Πέρα από τον αυτονόητο αποτροπιασμό που προκαλούν οι σχετικές αποκαλύψεις και πέρα 
απο το γεγονός ότι έρχονται από ανθρώπους γνωστούς και αγαπητούς στο ευρύ κοινό, οφείλουμε να 
αναστοχαστούμε αλλά και να ενεργοποιηθούμε απέναντι σε ένα φαινόμενο του οποίου οι διαστάσεις 
είναι μεγαλύτερες απ' όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε.  
 Σε πολλούς, αν όχι σε όλους τους τομείς της δημόσιας ζωής και σε πολλούς αν όχι σε όλους 
τους κλάδους και χώρους εργασίας η σεξουαλική παρενόχληση δεν φαίνεται να είναι περιθωριακό 
φαινόμενο. Προσβλητικές και εκφοβιστικές συμπεριφορές, είτε συνδέονται είτε όχι με 
παρενοχλητικές πράξεις διαφόρων διαβαθμίσεων και σοβαρότητας στιγματίζουν την καθημερινότητα 
πολλών κυρίως γυναικών αλλά και ανδρών, με μακροχρόνιες συνέπειες στη ζωή τους και στις σχέσεις 
τους. 
 Η χώρα μας διαθέτει ένα ικανοποιητικό νομοθετικό πλαίσιο για την αντιμετώπιση της 
παρενόχλησης στους χώρους εργασίας αλλά και στο δημόσιο χώρο εν γένει. Υπάρχουν συγκεκριμένοι 
νομικοί ορισμοί των συμπεριφορών αυτών και συγκεκριμένοι μηχανισμοί αντιμετώπισης.  
 Παρ' όλα αυτά, πολύ λίγες είναι οι περιπτώσεις που παίρνουν το δρόμο της πειθαρχικής, 
διοικητικής και νομικής αντιμετώπισης. Αυτό δεν οφείλεται μόνο στο δισταγμό ή στο φόβο των 
θυμάτων. Οφείλεται και στην ελλιπή ενημέρωση αλλά και στις πρακτικές δυσκολίες εφαρμογής της 
νομοθεσίας και ουσιαστικής χρήσης των διαθέσιμων εργαλείων και θεσμών που κρατούν τις 
περισσότερες υποθέσεις στο σκοτάδι και τις πρωταγωνίστριες και πρωταγωνιστές στην .... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΤΣΙΡΙΚΡΩΝΗ: Δυο λεπτά, κ. Πρόεδρε, είναι σοβαρό. 
 Ολοι οι φορείς στο δημόσιο και ιδιωτικό τομέα, καθώς και η διοίκηση σε όλες τις βαθμίδες 
της, οφείλουν να εντάξουν την αντιμετώπιση της σεξουαλικής παρενόχλησης και βίας στις βασικές 
προτεραιότητές τους.  
 Η ΚΕΔΕ δεσμεύεται να αναλάβει συγκεκριμένες δράσεις ευαισθητοποίησης και εφαρμογής 
πρωτοκόλλων πρόληψης και αντιμετώπισης περιστατικών παρενόχλησης από τους Δήμους της 
χώρας. Μόνον η υιοθέτηση και γνωστοποίηση συγκεκριμένων διαδικασιών εύκολα προσβάσιμων και 
άμεσα εκτελεστέων είναι αποτελεσματικός τρόπος αποτροπής των επίδοξων δραστών και απόδοσης 
του αισθήματος ασφάλειας στα πιθανά θύματα. Η μακρόχρονη σιωπή, η αδιανόητη δυσκολία 
γνωστοποίησης των περιστατικών ακόμα και στα πιο οικεία άτομα το αποδεικνύει περίτρανα.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Γενικά, για να ξέρετε όλοι πάντως, ενδιαφέρον αυτό 
που είπε και η κα Τσικρικώνη, αν θέλετε μπορείτε όπως έκανε και ο κ. Ρεκλείτης μόλις τώρα με την 
πρότασή του, οτιδήποτε ανακοινώσεις έχετε, γιατί θα γίνει και σε άλλα συμβούλια αυτό και αφορούν 
ανακοινώσεις από φορείς και διάφορα άλλα ζητήματα, μπορείτε να τις στέλνετε και στο to all μέσω 
του μέιλ και μέσω του chat, έτσι ώστε να πείτε, να μην τρώτε και τον χρόνο ας πούμε και να 
κουράζεστε και να λέτε ότι εγώ έστειλα αυτό και έκανα αυτή την ανακοίνωση, να καταγραφεί για τα 
πρακτικά. 
 Ευχαριστώ την κα Τσικρικώνη και το λόγο έχει αυτή τη στιγμή η κα Σιώτου δεν έχει ζητήσει; 
'Η το πήρε μετά πίσω; κα Σιώτου, τι είπατε; Ναι, με ακούτε; 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, συγγνώμη, επειδή έπεσε το ρεύμα στο σπίτι και έχασα ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι είπατε. Θέλετε ερωτήσεις;  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν ξέρω σε ποιο σημείο βρισκόμαστε επειδή έχασα 10 λεπτά. Εχω ερωτήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας πω εγώ. Βάλαμε τις ανακοινώσεις-ερωτήσεις μαζί, όλοι που προηγήθηκαν 
έκαναν ανακοίνωση πλην του κ. Ζήκα που εκκρεμεί μία ερώτηση να την πει ο κ. Δήμαρχος στο 
τέλος. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ωραία. Εγώ έχω ερωτήσεις. Οταν έρθει η σειρά μου παρακαλώ να μου δώσετε το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η σειρά σας είναι, πείτε τες.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πολύ ωραία. Είδαμε το δελτίο τύπου με τα στοιχεία εγκληματικότητας από την Επιτροπή 
Παραβατικότητας και θα ήθελα αν μπορούσε ο Δήμαρχος να μας ενημερώσει για τα στοιχεία αυτά. 
 Μία άλλη ερώτηση αφορά την πλατεία Εθνικής Αντιστάσεως που θέλω να ρωτήσω εάν έχει 
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παραληφθεί από τον εργολάβο και τι σκοπεύουμε να κάνουμε με τις κακοτεχνίες που υπάρχουν εκεί 
και το ξύλινο ντεκ, που μέσα μόλις σε έξι μήνες έχει σχεδόν καταστραφεί ολοσχερώς. 
 Το άλλο θέμα είναι ότι διάβαζα το περιοδικό στη σελίδα του Δήμου, το ξεφύλλιζα και με 
έκπληξη ανακάλυψα ότι μου έβγαζε κάθε μέρα διαφορετικό pop up διαφημίσεων στο πλάι και θέλω 
να ρωτήσω πραγματικά εάν είναι θεμιτό αυτό για μια δημόσια σελίδα όπως αυτή του Δήμου να 
υπάρχει διαφήμιση και σε ποιο κωδικό και με ποια αιτιολογία δηλαδή περνάει το έσοδο. 
 Επίσης, υπάρχει μία κολώνα...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κα Σιώτου. Δεν υπάρχει καμία διαφήμιση. Είναι προσωπικό σας το θέμα, το 
κινητό σας ή το site σας. Εννοείται ότι δεν υπάρχουν διαφημίσεις, έτσι;  
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη, να τελειώσω, Δήμαρχε; Επίσης, υπάρχει μία κολώνα στη Χατζηκωνσταντή εδώ 
και 20 μέρες η οποία έχει στηριχθεί από τον εργολάβο της ΔΕΔΔΗΕ επάνω σε μία ελιά. Πέρασε και η 
"Μήδεια", η ελιά στάθηκε. Κράτησε και την κολώνα. Εχουμε κάποια ενημέρωση από τη ΔΕΔΔΗΕ, 
επειδή ο εργολάβος πάρα πολύ κακώς προφανώς άφησε αυτή την κολώνα να κρέμεται, τι θα γίνει με 
αυτό το θέμα; Εχουμε ενημερώσει τη ΔΕΔΔΗΕ και τι απάντηση έχουμε πάρει γι' αυτό;  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προχωράμε στην κα Χαμηλοθώρη και κλείνουμε με το στάδιο των 
ανακοινώσεων - ερωτήσεων. Μετά έχει το λόγο ο Δήμαρχος και μετά θα περάσουμε στα υπόλοιπα 
θέματα. 
 κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, καλησπέρα κι από μένα. Επειδή είμαστε 10 ημέρες πριν την έναρξη των 
εγγραφών στα Δημοτικά και στα Νηπιαγωγεία, θα ήθελα να μας ενημερώσει ο Δήμαρχος σε ποια 
φάση των συζητήσεων βρίσκεται με τη Διεύθυνση της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Β' Αθήνας για 
την αναδιαμόρφωση των ορίων των Δημοτικών Σχολείων του Χολαργού βασικά, ώστε να επιτευχθεί 
η λειτουργία του νέου 6ου Δημοτικού. Πότε θα ενημερωθούν οι γονείς των παιδιών, των οποίων 
πρόκειται να αλλάξουν σχολικό περιβάλλον και θα ήθελα επίσης μία σύντομη ενημέρωση σε σχέση 
με τα προνήπια. Δηλαδή, εάν θα χρειαστεί το Σεπτέμβρη του '21 να ανοίξουν νέα τμήματα και αν 
ναι, σε ποια νηπιαγωγεία. 
 Η δεύτερη ερώτησή μου αφορά κάτι καταγγελίες που είδαν το φως της δημοσιότητας σχετικά 
με τη συμπεριφορά του συμβεβλημένου με το Δήμου κτηνιατρείου. Και όχι μόνο τη συμπεριφορά 
αλλά και τη διαχείριση περιστατικών έτσι όπως αναφέρονται. Οπως έχουν αναφερθεί βέβαια και 
παλαιότερα. 
  Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν αν έχετε λάβει γνώση και εσείς των καταγγελιών αυτών, αν 
επικοινωνήσατε με το κτηνιατρείο ώστε να δοθούν κάποιες εξηγήσεις και αν έχετε αναλάβει κάποια 
πρωτοβουλία ώστε να μην επαναληφθούν αντίστοιχα περιστατικά. Και θα ήθελα να θυμίσω λιγάκι 
πάλι το θέμα των ταϊστρων, που νομίζω ότι και μέσα στην κακοκαιρία καταλάβαμε ότι είναι αναγκαία 
και ούτως ή άλλως υπάρχει μια σειρά Δήμων που έχει φτιάξει ταϊστρες και νομίζω ότι θα πρέπει να το 
ξαναδείτε και να το ξανασκεφτείτε. 
 Τώρα, Πρόεδρε, έχω μια ανακοίνωση, η οποία είναι λίγο μεγαλούτσικη. Θα μου δώσετε το 
χρόνο; Αλλιώς μπορώ να την βγάλω και στη δημοσιότητα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε συνοψίσετε, ένα λεπτό σας δίνω. Αν σας πάρει περισσότερο από ένα λεπτό, 
στείλτε τη στο τσατ to everyone όπως έκανε ο κ. Ρεκλείτης πριν με την πρότασή του, ειδάλλως σε 
ένα λεπτό αν θέλετε πείτε τι είναι αυτό. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να μπει λέτε και στα πρακτικά, να το στείλω εκεί για να μπει και στα πρακτικά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπει στα πρακτικά, βέβαια. Ολες οι ανακοινώσεις μπαίνουν.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει, αφορά στην μείωση τελών και απαλλαγών για τις μονογονεϊκές 
οικογένειες. Είναι ένα θέμα που το είχα φέρει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με ερώτηση 
και τώρα απλά θα θέλαμε να κάνουμε μια ανακοίνωση. Ανακοίνωση - πρόταση, έτσι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Στο τσατ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στο τσατ, να το ανεβάσω εκεί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει. Γιατί είναι και λίγο μεγαλούτσικο και νομίζω δεν θα μας πάρει ο χρόνος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Η κα Πετροπούλου το βλέπει το τσατ; Ωραία. Είδατε και την πρόταση του κ. 
Ρεκλείτη, θα δείτε και το συγκεκριμένο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι επειδή αναφέρθηκε, διέκοψε ο Δήμαρχος για τη διαφήμιση του περιοδικού, κι 
εγώ το βλέπω. Ο καθένας άμα μπει να ξεφυλλίσει το περιοδικό, είναι η εφαρμογή που ξεφυλλίζεις το 
περιοδικό. Σου πετάει διαφήμιση, στο σάιτ του Δήμου. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο για τις ερωτήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Η εφαρμογή που ανεβάζουμε το περιοδικό στο σάιτ 
του Δήμου είναι μία δωρεάν εφαρμογή. Προφανώς αφού είναι δωρέαν η εφαρμογή που 
χρησιμοποιούμε ενδεχομένως να σας πετάει κάποιες διαφημίσεις. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτό είναι, 
δεν είναι θεμιτό ή είναι πρόβλημα ή... Θέλετε δηλαδή να πληρώσουμε ειδική εφαρμογή για να 
ανεβάζουμε το περιοδικό; Εχουμε βρει μια εφαρμογή δωρεάν η οποία υπάρχει και προφανώς οι 
διαφημίσεις είναι από την δωρεάν εφαρμογή. Δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος ούτε ο πάροχος, ούτε ο 
άνθρωπος ο οποίος διαχειρίζεται το σάιτ του Δήμου, έτσι;  
 Πάμε τώρα να απαντήσουμε στις ερωτήσεις οι οποίες τέθηκαν. Για τον εκλογικό νόμο με είχε 
ρωτήσει αν θυμάμαι καλά ο κ. Ρεμούνδος στο προηγούμενο συμβούλιο και είχα απαντήσει και είχα 
πει τη θέση μου, κ. Ζήκα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει... Δηλαδή να συζητήσουμε εμείς στο Δημοτικό 
Συμβούλιο; Συζήτησαν οι ΠΕΔ όλης της χώρας, συζήτησε η ΚΕΔΕ, στην ΚΕΔΕ υπάρχει 
αντιπροσώπευση απ' όλες τις παρατάξεις, ακόμα και από τις παρατάξεις οι οποίες δεν έχουν 
εκπροσώπους όπως η Λαϊκή Συσπείρωση, όπως μία άλλη περιβαλλοντική αν θυμάμαι καλά, τους 
δίνουμε το λόγο, έχουν καταθέσει τις απόψεις τους. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο να κάτσουμε 
να συζητήσουμε και να πούμε.  
 Τώρα, αν θέλετε εσείς να το φέρετε ως θέμα, είναι δικαίωμά σας. Πάντως, εγώ δεν 
προτίθεμαι σαν Δήμαρχος να φέρω το θέμα συζήτησης του εκλογικού νόμου, κάτι το οποίο εν πάση 
περιπτώσει, δεν αποφασίζουμε κι εμείς, έτσι;  
 Για τα θέματα της εγκληματικότητας που έθεσε η κα Σιώτου, τα στοιχεία δεν ζητήσατε, αν 
κατάλαβα καλά; Λοιπόν, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουμε... 
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, Δήμαρχε, τα στοιχεία. Τα στοιχεία που προέκυψαν. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Μπορώ να σας τα στείλω αν θέλετε. Θα πω απλά σύγκριση '19 με '20 και θα 
σας τα στείλω αν θέλετε να τα έχετε κι εσείς. Οπως τα στείλαμε σε όλα τα μέλη της Επιτροπής, 
φυσικά, Παραβατικότητας. Κλοπές οικιών το '19 266, το 2020 τα στοιχεία είναι μέχρι τον Οκτώβριο, 
87. Κλοπές καταστημάτων 9 το '19, 2 το '20. Κλοπές οχημάτων 115, 66 το '20. Κλοπές τροχοφόρων 
104, 36. Ληστείες 7, 2.  
 Αυτά είναι τα στοιχεία που μας ήρθαν από το Αστυνομικό Τμήμα και το Τμήμα Ασφαλείας του 
Δήμου Παπάγου Χολαργού. Αυτό θα σας το περάσω, είναι ένα excellάκι που ξεκινάει από το 2014 
μέχρι το 2020, είναι λειψό στο έτος 2015. Δεν ξέρω για ποιο λόγο. Μας έχουν δώσει μόνο για το ένα 
τετράμηνο το 2015.  
 Φυσικά δεν είναι συγκρίσιμα τα στοιχεία γιατί οπωσδήποτε το 2020 ήταν μια περίεργη χρονιά, 
μια χρονιά με λοκντάουν αρκετή περίοδο, οπότε σίγουρα είναι μειωμένα έτσι κι αλλιώς τα νούμερα.  
 Για την πλατεία Εθνικής Αντίστασης φυσικά και έχει γίνει παραλαβή του έργου αλλά πρέπει να 
ξέρετε ότι όλα τα έργα όταν παραλαμβάνονται έχουν τουλάχιστον 15 μήνες εγγύηση. Τώρα, για τα 
ξύλα που λέτε ότι δεν ήταν καλά, εγώ θα σας πω ότι στα ξύλα αυτά επάνω πάνε και κάνουν σκέιτ τα 
παιδιά. Οταν κάθε μέρα δεκάδες παιδιά κάνουν σκέιτμπορντ πάνω στο παρκέ που έχουμε βάλει, 
εντάξει, δεν ξέρω αν φταίει ο εργολάβος ή αν φταίει η ποιότητα του ξύλου ή αν φταίνε τα παιδιά 
που δεν καταλαβαίνουν ότι όταν κάνεις σκέιτ πάνω σε ξύλο δεν πρέπει. Οπως και να 'χει, εμείς θα 
κάνουμε την παρατήρηση και ό,τι άλλες κακοτεχνίες φυσικά μπορεί να υπάρχουν ή ό,τι άλλα 
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προβλήματα μπορεί να έχουν βγει στην πλατεία. Να ξέρετε πάντως, το λέω σε όλους, ότι κάθε έργο 
από την ημέρα που γίνεται η παραλαβή του έχουμε τουλάχιστον 15 μήνες εγγύηση. 
 Για τη διαφήμιση σας απάντησα, δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος. Θα το εξετάσουμε πάντως, 
εγώ θα το πω και στους τεχνικούς του Δήμου να κοιτάξουν αν υπάρχει άλλος τρόπος να το δούμε. 
Ετσι κι αλλιώς να πω ότι μας έχουν προσεγγίσει πάρα πολλές επιχειρήσεις του Δήμου που θέλουν να 
διαφημιστούν στο περιοδικό, γιατί όντως το περιοδικό είναι υψηλού επιπέδου και φυσικά έχουμε 
αρνηθεί γιατί είπαμε από την αρχή ότι δεν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστές στις δημοτικές 
εφημερίδες οι οποίες κυκλοφορούν στο Δήμο μας.  
 Για την κολώνα στην Χατζηκωνσταντή, προφανώς πρόκειται για μία αντικατάσταση κολώνας. 
Δηλαδή, θα υπάρχει κάπου μία κολώνα η οποία θα έχει φθορές εκεί και θέλουν να βάλουν καινούρια. 
Και απλά έχει φέρει ο εργολάβος την καινούρια και την έχει τοποθετήσει κάπου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Την έχει στηρίξει σε ένα δέντρο. Την έχει στηρίξει σε μια ελιά. Είναι αντικατάσταση, 
σωστά λέτε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ξέρετε, δεν μας ενημερώνει ποτέ ο εργολάβος της ΔΕΔΔΗΕ πότε θα έρθει να 
κάνει τη δουλειά. Εμείς έχουμε ενημερώσει, το έχουμε στείλει, έχει ενημερωθεί και ο διευθυντής της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και έχει ενημερώσει το ΔΕΔΔΗΕ. Θέλω να πιστεύω, βεβαίως τώρα καταλαβαίνετε 
ότι όλοι οι εργολάβοι αυτή την περίοδο δουλεύανε σε άλλα αντικείμενα και όχι στην αντικατάσταση 
από κολώνες. Πάντως, θα περάσει η Υπηρεσία και αν είναι επικίνδυνη, που υποθέτω με αυτή την 
κακοκαιρία που έγινε άμα ήταν επικίνδυνη θα είχε πέσει, έτσι; Αυτοί έχουν μια εμπειρία οι άνθρωποι, 
ξέρουν πώς να απαντάνε και πώς να τοποθετούν τα πράγματα.  
 Για την ερώτηση της κας Χαμηλοθώρη σχετικά με τα σχολεία, είναι αλήθεια ότι πρόσφατα 
αποφάσισε το Υπουργείο οι εγγραφές να ξεκινήσουν πολύ πιο νωρίς, να ξεκινήσουν από την 1η έως 
τις 20 Μαρτίου, με το σκοπό να εντοπιστούν κενά, να γίνονται πιο εύκολα οι αναπληρώσεις των 
καθηγητών και όλα αυτά. Εμείς, θα το γνωρίζετε υποθέτω, το θέμα έχει συζητηθεί στη ΔΕΠ εδώ και 
πάρα πολύ καιρό. Δεν θυμάμαι αν ήταν Νοέμβριος ή Δεκέμβριος, πάντως εδώ και αρκετούς μήνες 
υπάρχει ξεκάθαρη πρόταση από τη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας για το ποια θα πρέπει να είναι τα 
όρια στα νηπιαγωγεία και ποια θα πρέπει να είναι τα όρια στα Δημοτικά και μάλιστα έχουμε εντάξει 
και το 6ο Δημοτικό μέσα στα όρια.  
 Από 'κει και πέρα, υπάρχουν κάποιες διαβουλεύσεις και συζητήσεις με τον κ. Μπαρμπαρούση 
και την κα Νίνου, τον διευθυντή δηλαδή και τον υποδιευθυντή της Β' Αθήνα της Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης, για να ξεκινήσει και να γίνει η ίδρυση του 6ου Δημοτικού, όχι να γίνει η ίδρυση, να 
ξεκινήσει η λειτουργία, να γίνει η στελέχωση και να ξεκινήσει φυσικά η λειτουργία του σχολείου.  
 Δεν έχουμε ακόμα κάποια ενημέρωση, ακόμα το σκέφτονται. Ξέρετε ότι υπάρχει μια δυσκολία 
όταν δημιουργείται ένα νέο σχολείο προφανώς η Α' τάξη είναι εύκολο γιατί θα πάρει τα όρια που της 
αντιστοιχούν, μένει να αποφασιστεί τι γίνεται και στις άλλες τάξεις. Πάντως, εμείς προτείνουμε τα 
ίδια όρια να ισχύσουν για όλες τις τάξεις. Δηλαδή, όποια παιδιά μένουν στα συγκεκριμένα όρια που 
έχουμε θέσει, να στελεχώσουν τη Β', τη Γ', τη Δ, την Ε' και τη ΣΤ' Δημοτικού από τα γειτονικά 
σχολεία φυσικά που φοιτούν σήμερα. Αρα, έτσι θα γίνει μια αποσυμφόρηση κυρίως από το 2ο-3ο 
Δημοτικό Χολαργού, αλλά ενδεχομένως να είναι και από κάποια άλλα σχολεία.  
 Για το θέμα του κτηνιάτρου που θέσατε, ξέρετε τον συγκεκριμένο κτηνίατρο εμείς δεν τον 
γνωρίζαμε. Μας έγινε πρόταση απο το φιλοζωικό. Ο ίδιος ο φιλοζωικός σύλλογος ήρθε εδώ και είπε 
να συνεργαστούμε με τον κ. Μπάτσα. Οι ίδιοι το φέρανε στο Δήμο και είπανε να συνεργαστούμε με 
τον κ. Μπάτσα. Προσωπικά πάντως δεν έχω κάποιο πρόβλημα μαζί του. Νομίζω ότι κάνει πολύ καλά 
τη δουλειά του. Τώρα, αν εντοπίζονται κάποιες φορές κάποια λάθη ή κάποιες μη συμφωνίες με αυτά 
που θέλουν οι εθελοντικές ομάδες, γιατί δεν θέλω να πιστεύοω ότι το γατάκι που αναφέρεστε είναι 
κάποιου ιδιώτη που το βάφτισε αδέσποτο και το πήγε εκεί. Θέλω να πιστεύω ότι είναι εντελώς 
αδέσποτο, έτσι;  
 Τελευταία για τις ταϊστρες. Ειλικρινά πιστεύετε ότι εάν υπήρχαν ταϊστρες δεν θα είχανε 
γεμίσει χιόνι αυτή τη στιγμή; Ειλικρινά το πιστεύετε αυτό ότι εάν είχαμε ταϊστρες δεν θα είχε χιόνι; 
Με αυτό τον κακό χαμό που έγινε; Δεύτερον, εσείς πιστεύετε ότι τα αδέσποτα στο χιόνι κάθονται 
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έξω και περιμένουν; Δεν κρύβονται; Δεν πάνε στις φωλιές τους; Δεν πάνε στα σημεία που κοιμούνται 
όλα, κάθε βράδυ έχουν μάθει κάπου πάνε και κοιμούνται. Δεν προστατεύονται; Είναι κι αυτά, ξέρουν 
πώς να προστατευτούν.  
 κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι έδωσα τις απαντήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ τον Δήμαρχο. 
 
 
 ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω την έγκριση του σώματος για να συζητήσουμε για το θέμα για την κακοκαιρία, για 
τη "Μήδεια" νομίζω, οπότε μπορούμε να ξεκινήσουμε τη συγκεκριμένη συζήτηση και δίνω στον 
Δήμαρχο το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν σύντομος, παρ' όλο που το θέμα είναι 
αρκετά σημαντικό. 
 Πρώτα απ' όλα θέλω να ενημερώσω το σώμα για την πρόληψη, για το τι έκανε ο Δήμος 
δηλαδή πριν έρθει το φαινόμενο και φυσικά τι έκανε σε σχέση με τη συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ που 
είχε γίνει το Νοέμβριο ή αρχές Δεκεμβρίου αν θυμάμαι, όπως γίνεται κάθε χρόνο, για να μπορέσει να 
προετοιμαστεί.  
 Κάθε χρόνο προμηθευόμαστε αλάτι. Ετσι και φέτος κάναμε προμήθεια αλατιού με τη διαφορά 
ότι φέτος πήραμε παραπάνω ποσότητα αλατιού, μάλλον προβλέψαμε ότι κάτι θα συμβεί και πήραμε 
και σακκουλάκια. Για πρώτη φορά στο Δήμο μας πήραμε σακκουλάκια αλάτι δηλαδή μέσα 
συσκευασμένο σε σακκουλάκια και βεβαίως είχαμε και την τύχη να μοιραστούν σακκουλάκια και από 
την Πολιτική Προστασία της Περιφέρειας Αττικής. Δηλαδή, κάποια στιγμή η Περιφέρεια Αττικής πήρε 
τηλέφωνο όλους τους Δήμους τουλάχιστον του Βόρειου Τομέα και μας μοίρασε τρεις ή τέσσερις 
παλέτες αν θυμάμαι καλά.  
 Προετοιμάσαμε τα οχήματα και τον εξοπλισμό τον οποίο διαθέτουμε. Σ' αυτό το σημείο 
βεβαίως να αναφέρω ότι για πρώτη φορά ο Δήμος μας από τις αρχές του 2020 έχει προμηθευτεί ένα 
ειδικό όχημα το οποίο είναι ταυτόχρονα αλατιέρα και εκχιονιστικό. Ολα τα προηγούμενα χρόνια ο 
τρόπος που καθαρίζαμε τους δρόμους ήταν ένας τριτοκοσμικός τρόπος, δηλαδή είχαμε τα ανοιχτά 
μικρά φορτηγάκια τύπου Datsun, ανεβαίνανε δύο εργάτες πάνω με τα φτυάρια και πέρναγε το 
αυτοκίνητο και με τα φτυάρια ρίχνανε στους δρόμους αλάτι, με την ασφάλεια που φαντάζεστε ότι 
υπάρχει σ' αυτό το κομμάτι, έτσι; Ολα αυτά τα χρόνια, λοιπόν, έτσι γινόταν η πολιτική προστασία. 
Αποφασίσαμε, λοιπόν, και προμηθευτήκαμε με τα χρήματα του Φιλόδημου ένα καταπληκτικό 
αυτοκίνητο, γιατί είχα τη δυνατότητα να είμαι τα δύο βράδια μέσα στο αυτοκίνητο αυτό και να 
κυκλοφορώ μαζί του σε όλη την πόλη και τα δύο βράδια που χρειάστηκε - κα Βεντουζά, έχετε 
ανοιχτό μικρόφωνο.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Συγγνώμη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το έχετε κλείσει ακόμα. Μικροφωνίζει έτσι. Αν θέλετε χαμηλώστε την ένταση ή 
βγείτε και ξαναμπείτε. 
 Αρα, λοιπόν, θέλω να πω ότι είναι ένα φανταστικό όχημα ειδικά για την πόλη μας η οποία έχει 
στενά δρομάκια και φυσικά δεν μπορεί να κυκλοφορήσει ένα Unimo, ένα μεγάλο εκχιονιστικό που 
έχουν οι περισσότερες επαρχιακές πόλεις ή ενδεχομένως οι πόλεις της Βόρειας Ελλάδας, έτσι; Και 
βεβαίως εδώ να σημειώσουμε ότι παρά τις χιονοπτώσεις των προηγούμενων ετών που υπήρχαν, 
γιατί όλοι θυμόμαστε και το 2002 και το 2004 και το 2008 να υπάρχουν έντονες χιονοπτώσεις στην 
πόλη μας, ουδέποτε κανένας, καμία προηγούμενη Δημοτική Αρχή δεν είχε αγοράσει το συγκεκριμένο 
όχημα, το οποίο ουσιαστικά έσωσε την πόλη. Είτε αρέσει είτε όχι σε κάποιους, το συγκεκριμένο 
όχημα ήταν αυτό το οποίο καθάρισε την πόλη. Ταυτόχρονα βέβαια με αυτό το όχημα δουλεύανε και 
δύο JCB, δύο μηχανήματα έργων τα οποία έχουμε. Συνεχίζω όμως τα θέματα πρόληψης.  
 Καθορίσαμε βάρδιες προσωπικού για την αντιμετώπιση της κατάστασης και ουσιαστικά 
προετοιμάζαμε ότι θα τεθεί το προσωπικό σε έκτακτη ανάγκη, σε επιφυλακή. Κάναμε διανομή 
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αλατιού στα σακιά των 15 κιλών σε αρκετές επιχειρήσεις του Δήμου μας, αλλά κυρίως με 
ανακοινώσεις οι οποίες λοιδορήθηκαν από κάποια site, τα οποία θεώρησαν καλό να μην τα παίξουν 
καν. Θεώρησαν καλό τα site της πόλης να μην βγάλουν την ανακοίνωση ότι ο Δήμος μοιράζει αλάτι 
στους δημότες. Αυτό ας το κρίνουν αυτοί οι οποίοι ελέγχουν τα συγκεκριμένα site. Παρ' όλα αυτά το 
έμαθε αρκετός κόσμος και ήρθε αρκετός κόσμος και στο Δημαρχείο και στα δύο εργοτάξια και 
προμηθεύτηκε τα σακκουλάκια του αλατιού, είχε τη δυνατότητα να προμηθευτεί σακκουλάκια 
αλατιού και κατα τη διαδικασία του drive through rapid test που κάναμε για τον covid. Οι 
ανακοινώσεις του Δήμου ήταν συχνές και πολύ έγκαιρα ανεβασμένες στα site και στα social media 
και σε όλα τα κανάλια επικοινωνίας που διαθέτει ο Δήμος και, εν πάση περιπτώσει, θεωρώ ότι κάναμε 
ό,τι μπορούσαμε να κάνουμε σχετικά με την πρόληψη του φαινομένου. 
 Το φαινόμενο βεβαίως, ήταν ένα φαινόμενο το οποίο είχε ένα συμβεί πολλά χρόνια στην 
πόλη μας, εγώ θα έλεγα ότι δεν έχει συμβεί ποτέ τέτοιο φαινόμενο, αλλά μπορεί να μην θυμάμαι 
καλά το 2002 που ήταν όντως κι εκεί ένα πολύ μεγάλο φαινόμενο.  Αν δεν κάνω λάθος χιόνιζε 
περίπου 36 ώρες συνεχόμενες. Και δεν ήταν απλά μια χιονόπτωση, ήταν έντονη χιονόπτωση.  
 Το πρώτο μας μέλημα ήταν να γίνει εκχιονισμός σε όλο το οδικό δίκτυο. Και κυρίως όχι να 
γίνει εκχιονισμός, αλλά να ρίχνουμε αλάτι. Γιατί το αλάτι πρέπει να το ρίχνεις την ώρα που πέφτει το 
χιόνι ή να το έχεις ρίξει λίγο πριν για να μπορέσει να λειτουργήσει και να μπορεί μετά να καθαριστεί 
εύκολα το χιόνι. 
 Νομίζω ότι πετύχαμε στο συγκεκριμένο θέμα άριστα, ήμασταν κατά γενική ομολογία και δεν 
το λέω εγώ, σταματήστε όποιον ταξιτζή βρείτε που δουλεύει την περιοχή, σταματήστε οποιοδήποτε 
αυτοκίνητο του ΕΚΑΒ περνάει, μιλήστε με την Αστυνομία, μιλήστε με τους εργολάβους του ΔΕΔΔΗΕ 
που ήρθαν στην πόλη, να σας πουν ότι ήμασταν από τους Δήμους του Βόρειου Τομέα με το πιο 
καθαρό οδικό δίκτυο.  
 Επίσης, ταυτόχρονα με το ξεκίνημα του φαινομένου στήθηκε 24ωρο τηλεφωνικό κέντρο στο 
Δημαρχείο, παρά τη βλάβη που αντιμετωπίσαμε από τον ΟΤΕ καταφέραμε γρήγορα και κάναμε 
προώθηση των κλήσεων σε ένα κινητό τηλέφωνο και βέβαια το 15800 που ήταν εξωτερική γραμμή 
λειτουργούσε όλο το 24ωρο κανονικά, χωρίς κανένα πρόβλημα.  
 Είχαμε τρία προβλήματα της ΕΥΔΑΠ, τα οποία ήταν προβλήματα και αυτά από αντλίες 
ηλεκτρικές οι οποίες σταμάτησαν να λειτουργούν λόγω της πτώσης του ρεύματος. Γρήγορα η 
ΕΥΔΑΠ, μέσα σε, στη χειρότερη περίπτωση 12 ώρες νομίζω ήταν, αποκατάστησε τις βλάβες και 
μπόρεσε να δώσει νερό στα σπίτια τα οποία αντιμετώπιζαν προβλήματα.  
 Με τον ΔΕΔΔΗΕ που ξεκίνησαν τα προβλήματ, είχαμε άμεση επικοινωνία, προσπαθήσαμε με 
το ξεκίνημα να μεταφέρουμε τα αιτήματα που ερχόντουσαν από τους πολίτες, συνολικά ήρθαν 
περίπου στα 40 αιτήματα για διακοπή ηλεκτροδότησης σε διάφορα σημεία του Δήμου και παρά ότι 
υπήρχαν προβλήματα στον ΔΕΔΔΗΕ και υπάρχουν ακόμα, βεβαίως σήμερα απ' όσο γνωρίζω έχουν 
αποκατασταθεί πλήρως όλα τα θέματα ηλεκτροδότησης που υπήρχαν στο Δήμο αλλά σίγουρα δεν 
είμαστε περήφανοι για τη λειτουργία του ΔΕΔΔΗΕ. Αυτό συζητήθηκε σήμερα και στην ΚΕΔΕ, 
συζητήθηκε και στην ΠΕΔΑ, νομίζω ότι ο ΔΕΔΔΗΕ πρέπει να αλλάξει τρόπο λειτουργίας, πρέπει να 
εκσυγχρονιστεί και πρέπει να έχει μια καλύτερη συνεργασία με όλους τους φορείς. 
 Στήθηκε μία ομάδα στο Δημαρχείο από δημοτικούς συμβούλους και αντιδημάρχους που 
κάνανε βάρδιες, από την αρχή ενημερώσαμε τον ΔΕΔΔΗΕ ότι είναι στη διάθεσή του εάν χρειάζεται οι 
ηλεκτρολόγοι του Δήμου, όπως και το προσωπικό του Πρασίνου, όπως και οι εξωτερικοί συνεργάτες 
του Δήμου για να κόψουμε δέντρα τα οποία είχαν πέσει, όπως και τα καλαθοφόρα που διαθέτει ο 
Δήμος για να μπορέσουν να κάνουν πιο γρήγορα τη δουλειά τους.  
 Χθες ήταν μια απογοητευτική ημέρα, γιατί δεν υπήρχε συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ στο Δήμο, 
οφείλω να το καταθέσω στο Δημοτικό Συμβούλιο, ντράπηκα ότι πήρα 15 φορές τηλέφωνο, δεν 
έβγαινε κανένας στα τηλέφωνα, κρυβόντουσαν. Στέλναμε ημέιλ, στέλναμε sms σε ανθρώπους που 
βρίσκαμε ότι ήταν υπεύθυνοι, δεν μας απάντησε ποτέ κανένας. Μάλλον έμαθα ότι υπήρχε εντολή να 
πάνε στον Διόνυσο όλα τα συνεργεία για να μπορέσει, και στον Ωρωπό, γιατί εκεί είναι τεράστιο το 
πρόβλημα και θέλανε λίγο να καλυτερεύσουν την εικόνα. Πάντως, είναι ντροπή ένα ολόκληρο 24ωρο 
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ο ΔΕΔΔΗΕ να είναι άφαντος από έναν Δήμο.  
 Αμεσα μετά την εκδήλωση των φαινομένων και αφού σταμάτησε να χιονίζει, το προσωπικό 
της Υπηρεσίας Πρασίνου και Καθαριότητας καθώς και η ΔΑΠΑΧΟ, όπως και οι πρόσκοποι και οι 
ναυτοπρόσκοποι βγήκαν και καθάριζαν και βοηθούσαν σε πτώσεις κλαδιών, σε κάποια δέντρα τα 
οποία είχαν πέσει ολοσχερώς και αυτό εξακολουθούμε και σήμερα να κάνουμε αυτή την πολύ 
δύσκολη δουλειά, το να μαζέψουμε και να κλαδέψουμε επικίνδυνα κλαδιά τα οποία κρέμονται ή 
έχουν ήδη αποκοπεί.  
 Συνολικά στο Δήμο έχουν υποστεί αποκοπή κλαδιών περισσότερα από 200 δέντρα. 
Επαναλαμβάνω, για να μην χρησιμοποιήσετε το νούμερο λανθασμένα, μίλησα για αποκοπή κλαδιών. 
Δεν μίλησα ούτε για ξερίζωμα 200 δέντρων, ούτε για κοπές 200 δέντρων. Μίλησα για κάποια κλαδιά 
από δέντρα. Βεβαίως, υπάρχουν και καμιά 10αριά δέντρα, τα οποία κόπηκαν από τη ρίζα, από τις 
ρίζες τους.  
 Κατευθείαν ενεργοποιήσαμε συμβάσεις με ιδιώτες που έχουμε και από τις 17/2 ξεκίνησαν να 
ενεργούν στο Δήμο. Το προσωπικό θα συνεχίσει και αύριο και την Κυριακή να δουλεύει γιατί είναι 
τεράστια όπως είπα η ποσότητα των κλαδιών που πρέπει να μαζευτεί. Κλείσαμε προληπτικά τα δύο 
πάρκα, γιατί την πρώτη ημέρα υπήρχε τόσο πολύ χιόνι την πρώτη ημέρα που ήταν επικίνδυνα. 
Κλείσαμε τους δύο στίβους για τα πρωινά, γιατί την Τετάρτη, την Πέμπτη συγγνώμη, ήταν ακόμη 
αρκετό χιόνι μέσα και θα δημιουργούσε προβλήματα.  
 Καθόλη τη διάρκεια των ημερών αυτών συνεχίστηκε να διανέμεται το συσσίτιο στους 
συμπολίτες μας που χρήζουν στήριξης. Συνεχίστηκαν οι μεταφορές στα εμβολιαστικά κέντρα όπως 
ανέφερα και στην πρωτολογία μου, λειτούργησε η δημοτική συγκοινωνία την Τετάρτη και φυσικά 
την Πέμπτη κανονικά. Η αποκομιδή απορριμμάτων ολοκληρώθηκε χθες, είχαμε κάνει κάποια 
διαστήματα αλλά χθες βγήκαν όλα τα απορριμματοφόρα κανονικά και φυσικά θα βγουν και σήμερα 
και θα συνεχίσει πλέον κανονικά τη λειτουργία της. 
 Θέλω να αναφέρω ότι την άμεση επέμβαση των Υπηρεσιών μας σε περιστατικά επείγοντα και 
σε εξυπηρέτηση των πολιτών μας, οι οποίοι έπρεπε να μεταβούν είτε για αιμοκάθαρση είτε για 
μεταφορά παραπληγικού συμπολίτης μας που εκτάκτως έπρεπε να λάβει ιατρική φροντίδα. Η 
Κοινωνική Υπηρεσία παρενέβη σε ένα περιστατικό ενός συμπολίτη που βρέθηκε να βρέθηκε να 
περιφέρεται σε μία πλατεία της πόλης μας μέσα στο ψύχος. Χθες η ΔΑΠΑΧΟ ύστερα από εντολή μας 
μερίμνησε για τη σίτιση των αδεσπότων ζώων, πήγε εχθές και έδωσε φαγητό σε αρκετά αδέσποτα 
και γενικότερα νομίζω η αλυσίδα του τηλεφωνικού κέντρου υποδεχόταν τα αιτήματα, υπήρξε 
ιεράρχηση, υπήρξε δρομολόγηση και οι αντίστοιχες Υπηρεσίες λειτούργησαν σε ικανοποιητικό βαθμό. 
 Ηταν για όλους μας ένα πολύ δύσκολο τεστ, μια πολύ δύσκολη κατάσταση στην οποία νομίζω 
ότι ανταποκριθήκαμε με πολύ μεγάλο βαθμό επιτυχίας.  
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω από καρδιάς το προσωπικό της Πολιτικής Προστασίας, ιδιαιτέρως 
τον προϊστάμενο τον Γιώργο τον Θεοχάρη, ο οποίος συνεχόμενα από την Δευτέρα το απόγευμα έως 
και την Τετάρτη το μεσημέρι χωρίς να σταθεί, μόνο δυο ώρες ξεκουράστηκε ο άνθρωπος, δούλευε 
το αυτοκίνητο του εκχιονισμού. Το προσωπικό Καθαριότητας και Πρασίνου, τους ηλεκτρολόγους του 
Δήμου, τη Δασοπροστασία Παπάγου-Χολαργού, τα Συστήματα Προσκόπων και Ναυτοπροσκόπων, το 
Νίκο ... Λιβαθινό, τους Αντιδημάρχους, τους συνεργάτες μου, τον κ. Πετράκη, τον κ. Τράκα, τον κ. 
Υφαντή, την κα Βεντουζά, την κα Ρουφογάλη, την κα Νικάκη, την κα Αθανασάκου, τον κ. Σιαμάνη, 
τον κ. Υφαντή, την κα Δημάκου, την κα Γκούμα, τον κ. Κεφαλογιάννη, όλους, τον Πρόεδρο του 
Δημοτικού Συμβουλίου, όλους τους δημοτικούς συμβούλους που ενδιαφερθήκανε και τέλος να 
κλείσω, κ. Πρόεδρε, με τα θέματα του ΔΕΔΔΗΕ που νομίζω ότι ενδεχομένως να επηρεάζουν και να 
απασχολούν κάποιους από τους δημοτικούς συμβούλους. 
 Ποιος είναι υπεύθυνος για να κλαδεύει τα δέντρα τα οποία βρίσκονται στη γραμμή του 
ρεύματος; Ο ΔΕΔΔΗΕ. Κανένας Δήμος δεν μπορεί να πάει να κλαδέψει ένα δέντρο το οποίο 
ακουμπάει σε καλώδια. Πρέπει να το γνωρίζουμε όσοι είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι και πρέπει να το 
μεταφέρουμε και στους ανθρώπους και στους κατοίκους να το μάθουν κι αυτοί, αν και νομίζω μετά 
απ' αυτό το γεγονός ο ΔΕΔΔΗΕ θα μείνει χαραγμένος σε όλους τους κατοίκους φυσικά με κακή, έτσι, 
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εικόνα, αλλά νομίζω ότι πρέπει να το γνωρίζουμε.  
 Δεν μπορεί ο Δήμος να στείλει δικούς του κηπουρούς ή εξωτερικά συνεργεία να πάνε να 
κλαδέψουν δέντρα τα οποία ακουμπάνε σε σύρμα.  
 Ο ΔΕΔΔΗΕ το 2016 με το 2018 ήταν άφαντος από το Δήμο μας και γενικότερα από το Βόρειο 
Τομέα. Ευτυχώς τα επόμενα χρονια άρχισε να περνάει, άρχισε να κόβει πιο συντεταγμένα τα δέντρα. 
Και ξέρετε, παλιά φοβόμαστε για τις φωτιές. Το μεγαλύτερο πρόβλημα που είχαμε με τα δέντρα που 
ήταν κοντά στα καλώδια ήταν το καλοκαίρι να μην ξεκινήσει μια φωτιά.  
 Θέλω να ευχαριστήσω τον Βασίλη τον Σιαμάνη, όταν ήταν Αντιδήμαρχος κατάφερε με 
προσωπική του πίεση και προσωπική του επαφή, από το Νοέμβριο του 2019 έως το τέλος του 
Φεβρουαρίου του 2020 να γίνει επέμβαση σε τουλάχιστον 2.000 δέντρα στο Δήμο μας. Και από τον 
Μάρτη του 2020 μέχρι τον Μάιο του 2020 σε άλλα 1.500 δέντρα. Εμείς ενημερώνουμε και στέλνουμε 
έγγραφα στον ΔΕΔΔΗΕ, έχω εδώ μια πληθώρα εγγράφων την οποία μπορώ να σας αναγνώσω, για 
ενημερώσεις ύστερα από αυτοψίες που κάνει η Υπηρεσία Πρασίνου, η Τεχνική Υπηρεσία, ύστερα από 
οχλήσεις δημοτών και κατοίκων και γενικότερα όποτε βλέπουμε ότι κάτι είναι επικίνδυνο 
ενημερώνουμε τον ΔΕΔΔΗΕ να έρθει να τα κόψει. Βεβαίως ο ΔΕΔΔΗΕ μπορεί να έρθει μετά από τρεις 
μήνες, μπορεί να έρθει μετά από 5 μήνες, μπορεί να μην έρθει και ποτέ και να πρέπει να 
ξαναστείλουμε χαρτί, να ξαναζητάμε την παρέμβασή του. 
 Νομίζω ότι, εν πάση περιπτώσει, πάντα μετά από ένα κακό γεγονός δίνονται καλύτερα λύσεις. 
Θεωρώ ότι όλοι θα λειτουργήσουν πολύ καλύτερα ύστερα απ' αυτό το γεγονός το οποίο έγινε και 
βεβαίως εδώ θα πρέπει να αντικρούσουμε το τσουνάμι που θα έρθει από αύριο των κατοίκων της 
πόλης που θα ζητάνε να κοπούν δέντρα, τα οποία γειτνιάζουν σε καλώδια της ΔΕΗ. Βέβαια, εμείς 
είμαστε συνηθισμένοι σ' αυτά όπως θα ξέρετε, γιατί το έχουμε ξαναζήσει το έργο. Γιατί όταν έγινε η 
καταστροφή στο Μάτι, όταν πεθάνανε δυστυχώς 100 τόσοι συμπολίτες μας, δεν μπορείτε να 
φανταστείτε τι αιτήσεις δεχόμασταν απο τους κατοίκους της πόλης μας για να κόψουμε δέντρα, για 
να κλαδέψουμε δέντρα, για να εξαφανίσουμε τα δέντρα. Παρ' όλα αυτά, η Υπηρεσία έμεινε στις 
απόψεις τις οποίες έχουμε όλο αυτό το διάστημα για το πράσινο. Η Υπηρεσία υπερασπίστηκε την 
κηπούπολη του Παπάγου και του Χολαργού και θα συνεχίσει να το υπερασπίζεται ακόμα και σήμερα, 
είμαι σίγουρος και θα έχουμε τη χαρά να το συζητήσουμε και στο 2ο θέμα το οποίο έχουμε.  
 Ομως, δεν πρέπει να μείνουν ασχολίαστα οι προτροπές που γίνονται το τελευταίο διάστημα 
σε ανθρώπους και το sos της γειτονιάς για τα δέντρα, ότι υπάρχουν άνθρωποι που ακόμα και σήμερα 
δέντρα τα οποία περνάνε καλώδια, όπως είχαμε σε διάφορους δρόμους και θέλαμε να τα κόψουμε, 
υπερασπίζονταν και προσπαθούσαν να εναντιώσουν όλη την πόλη εναντίον μας για να μην κόψουμε 
τα δέντρα και δεν μπορούμε να μην σχολιάσουμε αρνητικά την προπαγάνδα η οποία γίνεται ότι 
καταστρέφουμε το πράσινο της πόλης.  
 Δόξα τω Θεώ, έχουμε περίπου 20.000 δέντρα στην πολη μας και σας υπόσχομαι ως 
Δήμαρχος, θα τα προστατεύσω με ό,τι καλύτερο μπορώ να κάνω.  
 Δεν θέλω να κουράσω άλλο, κ. Πρόεδρε. Είμαι σίγουρος ότι θα τεθούν και ερωτήσεις. Πάντα 
τα έγγραφα στη διάθεση των δημοτικών συμβούλων, οι απαντήσεις στο γνωστό έγγραφο που έχει 
κυκλοφορήσει στις 15 Ιανουαρίου, απλά μόνο αυτό και να κλείσω. Μας ήρθε ένα έγγραφο από τον 
ΔΕΔΔΗΕ με ημερομηνία 14 Ιανουαρίου, εμείς το παραλάβαμε στις 15 Ιανουαρίου, το οποίο 
συγκεκριμένο έγγραφο έχει ως αποδέκτες τα Δασαρχεία Πεντέλης, Πάρνηθας και Καπανδριτίου, 
επαναλαμβάνω, έχει ως αποδέκτες τα Δασαρχεία και γίνεται κοινοποίηση στους Δήμους του Βόρειου 
Τομέα. Αυτό το έγγραφο ουσιαστικά μας ζητάει να έχουμε μια συνεργασία και να υποδεικνύουμε 
δέντρα τα οποία χρειάζονται να κουρευτούν ή να κοπούν όταν βρίσκονται σε καλώδια, λες κι εμείς 
περιμέναμε το έγγραφο για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν την κάνουμε όλο το χρόνο και 
περιμέναμε  τις 14 Ιανουαρίου για να κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν την κάνουμε όλο το χρόνο, 
παρά ταύτα όμως μέσα - α, συγγνώμη. Και ζητάει επίσης: "Τέλος παρακαλούμε να μας γνωρίσετε 
τους χώρους εναπόθεσης των προϊόντων κλάδευσης". Μας ζητάει να τους πούμε πού θα πηγαίνουν 
τα προϊόντα της κλάδευσης. 
 Με αστραπιαία ταχύτητα, μετά από 2-3 μέρες, η Υπηρεσία απαντάει ότι να τα πηγαίνετε και 
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να τα αφήνετε τα κλαδιά στις εγκαταστάσεις της πρώην Αλφα Μπετόν, στη Λεωφόρο Αλίμου-
Κατεχάκη και στις 18 Φεβρουαρίου το τμήμα του ΔΕΔΔΗΕ μας απαντάει ότι: "Σε συνέχεια του 
παρόντος σας γνωρίζουμε ότι διαβιβάστηκε η απάντησή σας στο πρωτόκολλο και σας ευχαριστούμε 
πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας για τυχόν περισσότερες πληροφορίες, διευκρινίσεις". 
 Αυτά, κ. Πρόεδρε. Είμαι στη διάθεση να απαντήσω. Για άλλη μια φορά να ευχαριστήσω τους 
συνεργάτες και να ευχαριστήσω και τους κατοίκους του Δήμου μας, να ευχαριστήσω όλους αυτούς 
που ταλαιπωρήθηκαν, να τους ζητήσω μια συγγνώμη, παρ' όλο που ο Δήμος έκανε παραπάνω απ' 
αυτά που μπορούσε, αλλά σίγουρα το να μένεις χωρίς ρεύμα 36, 24 ώρες, ενδεχομένως και 50 ώρες 
κάποιοι, ήταν κάτι το οποίο κανένας μας δεν θέλει να το ζήσει. Αλλά να ξέρουν ότι ο Δήμος 
καθημερινά έκανε ό,τι μπορούσε να περάσει από το χέρι του. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Θέλω κι εγώ να πω πολύ σύντομα, για ένα λεπτό, δυο λόγια για 
το θέμα αυτό.  
 Δήμαρχε, εγώ, εντάξει, εκτός από το να σε παίρνω τηλέφωνο να σε ρωτάω κάποια πράγματα, 
δεν είχα καμία ουσιαστική ανάμειξη στην επιχειρησιακή λειτουργία όσο είχαν άλλοι συνάδελφοι και 
που χάσανε και πολύ από τον ύπνο τους και από την προσωπική τους ζωή, όπως και εσύ μαζί τους. 
Ωστόσο, όμως, επειδή ήθελα να δω κι εγώ τι έγινε και βγήκα και περπάτησα πάρα πολύ αυτές τις 
μέρες, τις μέρες της χιονόπτωσης εννοώ, περπατώντας στους κεντρικούς δρόμους του Παπάγου 
μέχρι και το Χολαργό, είδα πραγματικά ότι οι κεντρικοί δρόμοι ήταν ανοιχτοί, πολύ σημαντικό αυτό, 
σίγουρα δεν θα μπορούσε να ήταν τα στενά ολωνών μας εκεί που μέναμε να πέρναγαν από εκεί τα 
μηχανήματα. Πρέπει να επικρατεί σε τέτοια φαινόμενα και η λογική και να μην είμαστε υπερβολικοί. 
Δεν θα μπορούσε σε τόσα εκατοντάδες χιλιάδες στενάκια να μπαίνουν μέσα τα μηχανήματα και να 
καθαρίζουν.  
 Συγχαρητήρια στους ανθρώπους τους εργαζόμενους του Δήμου μας και τη ΔΑΠΑΧΟ και τους 
εθελοντές γενικότερα, προσκόπους και όσους άλλους ήταν κοντά στις Υπηρεσίες και θέλω να πω ότι 
επειδή το είδα και ένιωσα να γράψω και κάτι, γενικά δεν γράφω πολύ και στα social media και ούτε 
νομίζω απασχολεί κανέναν πάρα πολύ το συγκεκριμένο θέμα, όμως θέλω να το πω. Δέχθηκα μια 
κριτική από ένα τοπικό site, ως αναρμόδιος, λέει, επειδή είπα και έκανα μία σημείωση ότι ο Δήμος 
ήταν με τις Υπηρεσίες εκεί, εγώ έβλεπα και τον άνθρωπο που πέρναγε με το τέτοιο και το JCB και 
τους άλλους και αυτό ενόχλησε κάποιους, δικαίωμά τους βέβαια που τους ενόχλησε, δεν έχω εγώ 
κανένα θέμα, εγώ είμαι υπέρ της ελευθερίας της έκφρασης, όπως φαίνεται κάποιοι άλλοι δεν είναι και 
βεβαίως είδανε μια σειρά από συντοπίτες μου που είχαν αντίθετη άποψη από τη δική μου, τους 
οποίους χαιρετώ κιόλας και τους σέβομαι, δεν είδαν βέβαια τη θετική άποψη άλλων συντοπιτών.  
 Εγώ θέλω να πω από το βήμα εδώ και για τους συναδέλφους όλους ότι εγώ είδα πραγματικά 
ότι ο Δήμος μας με τα μέσα που είχε έκανε καλή δουλειά. Σίγουρα δεν μπορούσε να λύσει όλα τα 
προβλήματα. Αυτό είναι δεδομένο. Είμαστε λογικοί άνθρωποι, δεν ζούμε σε ουτοπικές καταστάσεις 
και πραγματικά νιώθω κι εγώ να πω αυτό, ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους τους ανθρώπους που 
ήταν εκεί. Και συγγνώμη κιόλας και για την παρέμβαση, δεν συνηθίζω να κάνω, αλλά λόγω του 
συγκεκριμένου θέματος ήθελα να πω δυο λόγια. 
 Λοιπόν, το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Κανάκης, ο κ. Ρεκλείτης από τους επικεφαλής.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μία ερώτηση καταρχήν. Ρωτάμε πρώτα ή τοποθετούμαστε συγχρόνως;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, ερωτήσεις πρώτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, στο συγκεκριμένο θέμα θα κάνουμε ερωτήσεις και μετά θα κάνουμε 
τοποθετήσεις, γιατί είναι θέμα προς συζήτηση. Δεν είμαστε στο στάδιο των ανακοινώσεων και των 
ερωτήσεων που είναι και τα δύο μαζί. Οπότε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. Ξέχασα να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τους επικεφαλής 
των δημοτικών παρατάξεων που επικοινώνησαν μαζί μου και ουσιαστικά έθεσαν τους εαυτούς τους 
στη διάθεση του μηχανισμού, έτσι; Το είπα νομίζω κάποια στιγμή αλλά μπορεί να μην αναφέρθηκε 
τώρα, οπότε το επαναλαμβάνω.  
 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει για να κάνει ερωτήσεις ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, δύο πολύ σύντομες ερωτήσεις. Ακουσα με μεγάλη προσοχή τον Δήμαρχο και σε 
πολλά απ' αυτά μπορώ να τα συνυπογράψω κι εγώ γιατί το έζησα περπατώντας. Θα μιλήσω όμως 
περισσότερο γι' αυτά.  
 Δύο ερωτήσεις. Η μία είναι διευκρινιστική. Ανέφερε ο Δήμαρχος στην αρχή ότι για την κοπή 
των κλαδιών που περνάνε κοντά σε καλώδια αποκλειστική ευθύνη έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Και είναι έτσι 
ακριβώς. Εν τη ρύμη του λόγου του στο τέλος, ανέφερε ότι σε σχέση με το κείμενο του ΔΕΔΔΗΕ ο 
οποίος του ζητούσε να πει για ποια δέντρα ήταν να κοπεί, έλεγε, μας είπε, ε, δεν περιμένουμε τον 
ΔΕΔΔΗΕ να μας πει τι θα κλαδέψουμε. Τώρα, τι από τα δύο συμβαίνει; Γιατί αυτά τα δύο έτσι όπως 
ακούστηκαν, διορθώστε με αν κάνω λάθος, είναι διαφορετικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, κ. Κανάκη. κ. Κανάκη, όχι, φυσικά αυτό έγινε. Εγώ είπα δεν περιμένουμε 
τον ΔΕΔΔΗΕ για να στείλουμε έγγραφο εννοούσα, έτσι; Οχι να κλαδέψουμε. Εμείς δεν μπορούμε να 
κλαδέψουμε μόνοι μας, το ξαναεπαναλαμβάνω. Εννοούσα ότι δεν περιμένουμε, ευχαριστώ πολύ για 
τη διευκρίνιση, δεν περιμέναμε το έγγραφο του ΔΕΔΔΗΕ για να στείλουμε εμείς έγγραφα ποια 
δέντρα πρέπει να πάει ο ΔΕΔΔΗΕ να κλαδέψει. Αυτό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκέι. Γιατί ακούστηκε αλλιώς στην αρχή, κ. Δήμαρχε. Ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, να το ξεκαθαρίσω, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη διευκρίνιση, ότι δεν 
περιμέναμε τις 15 Ιανουαρίου να λάβουμε το έγγραφο. Εμείς καθ' όλη την περίοδο στέλνουμε χαρτιά 
στο ΔΕΔΔΗΕ για να πάει να κλαδέψει τα δέντρα, έτσι;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκέι, κατανοητό. Και ευτυχώς  που διευκρινίστηκε. Και το δεύτερο είναι, ερώτηση, θα 
αναφερθώ παραπέρα, είναι χρησιμοποιήσατε, ενεργοποιήσατε ένα 24ώρο τηλεφωνικό κέντρο, που 
έχει όμως μεγάλες δυσκολίες γιατί πάρα πολλά τηλέφωνα, το ξέρω και από προσωπική εμπειρία γιατί 
μας κόπηκε το ρεύμα, δεν λειτουργούσαν. Για ποιο λόγο δεν αξιοποιήσατε και γενικά για ποιο λόγο 
δεν αξιοποιείτε τα social media, τη στιγμή που υπήρχε και το παρακολουθούσαμε όλοι, συνεχείς 
αναφορές από πάρα πολλούς συμπολίτες μας πού υπήρχε πρόβλημα. Υπήρχαν δηλαδή ζωντανές 
ανταποκρίσεις. Ποιος ήταν ο λόγος που δεν το χρησιμοποιούσατε και αν θέλετε και λειτουργώντας 
και κατά κάποιο τρόπο και καθησυχαστικά σε πολίτες που ρωτάγανε ή είχαν την αίσθηση ότι ο Δήμος 
ήταν απών.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να απαντήσω πολύ γρήγορα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί νομίζω ότι με μισή κουβέντα μπορώ να απαντήσω. Βεβαίως και χρησιμοποιούμε 
τα social media, αγαπητέ Νικήτα. Εχουμε απαντήσει σε δεκάδες, μπορεί να είναι και εκατό τα 
μηνύματα που μας στείλανε. Και φυσικά απαντούσαμε σε όλους. Αυτό αν το ψάξετε ή αν θέλετε 
μπορώ εγώ κάποια στιγμή να σας κάνω κάποια screen shots από τις απαντήσεις, που προσωπικά και 
εγώ και οι συνεργάτες μου επικοινωνούσαμε με όλους τους ανθρώπους που μας στέλνουν, υπάρχει η 
σελίδα η επίσημη του Δήμου Παπάγου-Χολαργού που απαντάμε μέσα σε οποιοδήποτε μήνυμα 
έρχεται. Δεν ξέρω, αν εσείς έχετε παράδειγμα κάποιου ανθρώπου που έστειλε μήνυμα στη σελίδα και 
δεν πήρε απάντηση, παρακαλώ πέστε μου επίσημα ή αν θέλετε στείλτε μου αύριο το όνομα για να το 
ψάξω και να δω αν όντως έχουμε απαντήσει ή όχι. Αλλά επίσημα. 
 Δεύτερον, κάναμε τουλάχιστον 4-5 post για το συγκεκριμένο θέμα της κακοκαιρίας. Εχουμε 
κάνει post που λέμε ότι καθαρίζουμε, που λέμε ότι κλείσαμε τα πάρκα, που λέμε ότι κλείσαμε τον 
στίβο, που λέμε ένα σωρό πράγματα. Αμα θέλετε να τα ψάξω να σας τα διαβάσω ένα προς ένα. Δεν 
ξέρω, μήπως δεν είστε εσείς στη σελίδα ή δεν σας τα βγάζει; Πάντως, ψάξτε το αν θέλετε, είναι 
Δήμος Παπάγου-Χολαργού το όνομα της σελίδας στο facebook και βεβαίως το τηλεφωνικό κέντρο 
λειτουργεί καθ' όλη τη διάρκεια, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει για ερώτηση ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Προηγείται ο κ. Ρεκλείτης, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγγνώμη, ο κ. Ρεκλείτης. κ. Ρεκλείτη, παρακαλώ.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι, δεν έχω ερώτηση. Εχω τοποθέτηση, συγγνώμη.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας διάβασα τότε. Λοιπόν, ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, εγώ ήθελα να ρωτήσω ποιες περιοχές του Δήμου μας επλήγησαν περισσότερο, σε ποια 
σημεία του Δήμου είχαμε τα περισσότερα προβλήματα στις διακοπές ηλεκτροδότησης.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Προέδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφώς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν εντοπίζεται, Περικλή, σε κάποια συγκεκριμένη περιοχή του Δήμου. Απλά, τα 
προβλήματα ηλεκτροδότησης ήταν διαφόρων φάσεων. Δηλαδή, υπήρχαν προβλήματα από κλαδιά 
που κοπήκανε και πέσανε πάνω σε καλώδια  της ΔΕΗ. Υπήρχαν προβλήματα από δέντρα που φύγανε 
και πέσανε πάνω σε καλώδια της ΔΕΗ. Τα δε κλαδιά και τα δέντρα τα οποία πέφτανε πάνω στα 
καλώδια του ΔΕΔΔΗΕ, ήταν δύο ειδών. Ηταν δέντρα σε κοινόχρηστους χώρους του Δήμου και ήταν 
και δέντρα από πρασιές, δηλαδή από κάποιες πολυκατοικίες, από κάποιες μονοκατοικίες, δηλαδή όλοι 
πιστεύω να είδατε το τεράστιο δέντρο που έπεσε στην Κλειούς λίγο πριν βγούμε στη Φανερωμένης 
αριστερά. Αυτό το δέντρο έπεσε μέσα από σπίτι. Δεν έπαιξε απέξω, από το πεζοδρόμιο. Και ήταν ένα 
τεράστιο δέντρο. Οταν λέω τεράστιο, δεν ξέρω πόσο ψηλό, πόσα μέτρα μπορεί να ήταν και έφυγε 
από τη ρίζα του κάτω έφυγε κι έπεσε όλο.  
 Αρα, δεν εντοπίζουμε συγκεκριμένα προβλήματα. Θα βρω τη λίστα - α, διακοπή ρεύματος, 
για παράδειγμα Μπλέσσα 20, Βορείου Ηπείρου 8, Κορυτσάς 30, Κορυτσάς 44, Εφέσσου 26, 
Αλεβιζάτου 60, Αλεβιζάτου 20, Βερσή 61-63, Καραλή 9-11, Γραμμένου, Δοϊράνης 3, Κατσιμπίρη 6, 
Σκοπέλου 3-6, Ελ. Βενιζέλου 49, Μελπομένης, Αγίου Ιωάννου Θεολόγου 64, Αναστάσεως 67, 
Ξανθίππου 63, Αετιδέων 27, Ευτέρπης 9, Πολυμνίας, Αγίου Γερασίμου, Κλειούς και Υμηττού, Θάλειας 
10, Κλειούς 32, Σωκράτους 57-59, Σαρανταπόρου, Γιαννιτσών 3, Ευτέρπης 4, Κλειούς 62, Κρήτης, 
Χίου, Μέτωνος, Αριστοτέλους και Χρυσανθέμων. Μέτωνος και Χίου.  
 Σας έδωσα έτσι μια εικόνα των προβλημάτων που φτάνανε και στο Δήμο ή τα εντοπίζαμε 
μόνοι μας όταν κυκλοφορούσαμε στους δρόμους.  
 Επίσης, αρκετά προβλήματα είχαν να κάνουν με ασφάλειες και με κάποιες φάσεις που δεν 
λειτουργούσαν. Δηλαδή, μπορεί να είχε κάποιος στο σπίτι του είχε ρεύμα στην κουζίνα και στο 
υπνοδωμάτιο και δεν δούλευε το καλοριφέρ της πολυκατοικίας ή δεν δούλευε το μπάνιο. Δηλαδή, 
υπήρχαν και τέτοια προβλήματα που αντιμετωπίσαμε. Οπως και ασφάλειες σε μετασχηματιστές. Είναι 
κακή συντήρηση του ΔΕΔΔΗΕ. Ο ΔΕΔΔΗΕ εδώ και χρόνια δεν έχει υλικά, δεν συντηρεί σωστά τα 
μηχανήματα και νομίζω ότι υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισως η επικείμενη ιδιωτικοποίηση τα λύσει αυτά. 
 Λοιπόν, το λόγο έχει ζητήσει για ερώτηση ο κ. Οικονόμου; κ. Οικονόμου, ζητήσατε το λόγο; 
Εχετε το λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αν κατάλαβα καλά, είπε ο Δήμαρχος ότι οι δρόμοι ήταν 
καθαροί. Αρα, είχαμε τα λεωφορεία; Γιατί δεν έχω εικόνα. Η πρώτη ερώτησή μου είναι, τα 
λεωφορεία του ΟΑΣΑ κυκλοφορούσαν Τρίτη-Τετάρτη στο Δήμο;  
 Η δεύτερη ερώτησή μου είναι, με δεδομένο ότι η ΔΕΔΔΗΕ αναθέτει το κλάδεμα των 
υψηλόκορμων δέντρων σε ιδιώτες, ήθελα να ρωτήσω τον κ. Δήμαρχο, εφόσον είναι μέλος του 
Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, είχε σκεφτεί να κάνει την πρόταση να περάσουν στους Δήμους 
αυτή η δράση, δηλαδή να αναθέτει ο Δήμος σε εργολάβους για το κλάδεμα των υψηλόκορμων 
δέντρων; Μήπως θα ήταν μια καλή πρόταση αν το είχε σκεφτεί; Το έχει κάνει; Ηθελα μία απάντηση. 
 Επίσης, αναφέρθηκε σε συμβάσεις των ιδιωτών, οι οποίες έχουν ενεργοποιηθεί το τελευταίο 
διάστημα. Πάλι για τα υψηλόκορμα δέντρα. Αν έχει αυτή ενεργοποιηθεί, τότε έχει νόημα η ερώτησή 
μου. Εάν όχι, μάλλον δεν έχει. Εχουμε μία σύμβαση, αν θυμάμαι καλά, για τα υψηλόκορμα δέντρα 
24.800 ευρώ το χρόνο. Είναι αρκετή; Μήπως θα έπρεπε να είναι πολύ μεγαλύτερη;  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε να απαντάω σε κάθε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αφού έτσι το κάνουμε τώρα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί νομίζω είναι σημαντικό, για να μένουν και οι απαντήσεις.  
 κ. Οικονόμου, τα λεωφορεία την Τρίτη δεν βγήκαν με απόφαση του ΟΑΣΑ σε όλη την Αττική. 
Δεν κυκλοφόρησε λεωφορείο. Την Τετάρτη κυκλοφορούσαν από τις πρώτες πρωινές ώρες κανονικά 
στο Δήμο μας. Και η δημοτική συγκοινωνία όπως είπα κυκλοφόρησε, έτσι; 
 Τώρα, για τα υψηλόκορμα δέντρα πολύ σωστά είπατε ότι ο Δήμος μας κάνει μία σύμβαση 
περίπου στο ύψος των 24.000, μία απευθείας ανάθεση δηλαδή, σε έναν ιδιώτη εργολάβο, για να 
κόβει τα δέντρα τα οποία δεν φτάνουν οι δικοί μας εργαζόμενοι, με το ύψος του παπαγάλου που 
διαθέτουμε εμείς. Σαφώς αυτό τον εργολάβο που έχουμε θα τον χρησιμοποιήσουμε αυτές τις μέρες 
που είπα και τον χρησιμοποιούμε ήδη και αν εξαντλήσουμε πιο γρήγορα το ποσό της σύμβασης, θα 
κοιτάξουμε για να κάνουμε μία συμπληρωματική ή για να κάνουμε μία επέκταση της σύμβασης, μια 
καινούρια σύμβαση, εν πάση περιπτώσει, σίγουρα θα δούμε πώς θα το χειριστούμε το θέμα, πάντως 
όλα τα προηγούμενα χρόνια η συγκεκριμένη σύμβαση μας έφτανε. Δεν ήταν ότι δεν είχαμε. 
 Να προσθέσω βεβαίως ότι για πρώτη φορά τα τελευταία 2 χρόνια κάνουμε έξτρα συμβάσεις, 
θα θυμάστε ότι το καλοκαίρι μπήκαν και καθαρίσανε στη Χατζηκωνσταντή, στο παρκάκι, για πρώτη 
φορά πεύκα και δέντρα τα οποία είχαν να καθαριστούν δεκαετίες, όπως μπήκαν και καθαρίσανε και 
στο άλσος Χολαργού εδώ που είναι το δημοτικό καφέ, μπήκε ένα συνεργείο το καλοκαίρι και το 
έκανε λαμπίκο το πάρκο, έτσι; Αυτά είναι έξτρα συμβάσεις, οι οποίες γίνανε για πρώτη φορά.  
 Τώρα, για το θέμα της πρότασης από την ΚΕΔΕ που λέει ο κ. Οικονόμου, για να μπορέσουμε 
εμείς ως Δήμοι να κάνουμε απευθείας και να αναλάβουμε εμείς τις συντηρήσεις τις συγκεκριμένες, θα 
πρέπει έτσι κι αλλιώς να έρχεται η ΔΕΔΔΗΕ να κλείνει το ρεύμα. Δηλαδή, φανταστείτε για να ανέβει 
ένα καλάθι και να κόβει, να κλαδεύει μάλλον δέντρα τα οποία ακουμπάνε στα σύρματα ή είναι πολύ 
κοντά στα σύρματα, το πρώτο πράγμα που κάνεις είναι να σταματάς την παροχή στα συγκεκριμένα 
σημεία και τη συγκεκριμένη παροχή τη σταματάει μόνο η ΔΕΔΔΗΕ. Δεν μπορούν οι δικοί μας 
ηλεκτρολόγοι, δεν έχουν ούτε πρόσβαση και απαγορεύεται να μπουν να σταματήσουν το ρεύμα το 
συγκεκριμένο στα συγκεκριμένα καλώδια. Αρα, είναι δώρο άδωρο αυτό που λέτε. Αλλά, αν βεβαίως 
μας ανατεθεί αυτό το πράγμα και πάρουμε αυτή την αρμοδιότητα από τον ΔΕΔΔΗΕ, βεβαίως θα το 
κάνουμε.  
 Πάντως, αυτή τη στιγμή, σήμερα έτσι κι αλλιώς χρειάζεται η συνεργασία με τον ΔΕΔΔΗΕ για 
να μπορέσει να κόψει το ρεύμα.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Δήμαρχε, αν μου επιτρέπετε, αν μου επιτρέπετε μια διακοπή. Εννοώ το εξής: η 
ΔΕΔΔΗΕ αφού το αναθέτει σε εργολάβους. Δηλαδή όπως ξέρουμε δεν το κάνει ο υπάλληλος της 
ΔΕΔΔΗΕ. Το κάνει ο εργολάβος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερχονται και υπάλληλοι όμως για να κόψουν ή εργολάβοι ή εν πάση περιπτώσει 
υπάλληλοι του ΔΕΔΔΗΕ θα έρθουν για να απομονώσουν το ρεύμα. Να μην έχει ρεύμα εκείνη τη 
στιγμή. Υπάρχει δηλαδή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ολοκληρώσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε κάθε περίπτωση υπάρχει ένας επικεφαλής από την ΔΕΔΔΗΕ που έρχεται, από τον 
ΔΕΔΔΗΕ συγγνώμη, και κλείνει το ρεύμα στο συγκεκριμένο σημείο και μετά ο εργολάβος πηγαίνει με 
την ειδική πλατφόρμα που έχει, ανεβαίνει και κλαδεύει τα δέντρα. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Προχωράμε στον επόμενο που θέλει να κάνει ερώτηση. Δεν έχω δει άλλους για 
ερωτήσεις. Οποιοι είναι να μου πουν. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ. Ρεμούνδο, θέλετε ερώτηση;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, τελειώνουμε με τον κ. Ρεμούνδο και μετά πάω στις τοποθετήσεις. 
Παρακαλώ, κ. Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η πρώτη ερώτηση που αφορά τον Δήμαρχο είναι σε σχέση με δέντρα που ήταν σε 
κοινόχρηστους χώρους και έπεσαν και ευτυχώς και δεν σκότωσαν και κανέναν και καταπλάκωσαν 
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κάποια αυτοκίνητα. Αν έχουμε τέτοιες περιπτώσεις, ή άλλες περιουσίες, αν έχουμε τέτοιες 
περιπτώσεις και τι προβλέπεται με αποζημιώσεις αυτών των προβλημάτων που έχουν δημιουργηθεί. 
Και ευτυχώς λέω, η ενημέρωση που έχουμε είναι ότι δεν έχει υπάρξει κάποιος σοβαρός ανθρώπινος 
τραυματισμός.  
 Το δεύτερο έχει να κάνει με το πόσο αλήθεια είναι το προσωπικό του Πρασίνου και της 
Πολιτικής Προστασίας που υπηρετεί στο Δήμο μας μόνιμο και συμβασιούχους. Αν υπάρχουν 
πρόχειρα αυτά τα νούμερα για να καταλάβουμε τι έχουμε. Και το τρίτο, καταρχήν να ενημερώσω ότι 
ακόμα υπάρχουν σπίτια, τουλάχιστον εγώ έχω ένα προσωπικό παράδειγμα άμεσα, που ακόμα δεν 
έχουν ρεύμα. Στο Χολαργό. Ακόμα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμούνδο, για πείτε μας τη διεύθυνση μήπως έχει έρθει σήμερα και δεν το 
γνωρίζετε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Οχι, είναι στο ισόγειο του σπιτιού μου. Οι γονείς μου δεν έχουν ρεύμα. Είναι 17ης 
Νοεμβρίου 38. Από τις αρχές των χιονοπτώσεων. Επεσε ένα μεγάλο κλαδί, είχα ενημερώσει τον κ. 
Πετράκη, το κόψαμε μόνοι μας με αλυσοπρίονο, αλλά η ΔΕΔΔΗΕ που έχει ειδοποιηθεί με εκατό 
τηλέφωνα, ακόμα δεν έχει φέρει το ρεύμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ άσχημο αυτό, πολύ άσχημο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ευτυχώς, ενα άλλο καλώδιο δίνει στον 1ο και στον 2ο, έτσι; Χωρίς θέρμανση, χωρίς 
... μιλάμε πέντε μέρες τώρα, έξι; Ακόμα μέχρι τώρα δεν έχει. 
 Η ερώτηση όμως έχει να κάνει με το εξής: αν έχουμε εμείς εικόνα πλήρη ή άλλη σε σχέση με 
αυτό. Γιατί απ' ό,τι ενημέρωσε ο Δήμαρχος, εγώ ήδη είπα ένα παράδειγμα, δεν έχουμε προφανώς κι 
εμείς πλήρη εικόνα, ό,τι ενημερώνει ο ΔΕΔΔΗΕ απ' ό,τι καταλαβαίνω.  
 Και το τελευταίο. Γίνονται κοπές δέντρων. Γνωρίζω ότι τα υψηλόκορμα δέντρα, τα μεγάλα 
δέντρα, χρειάζονται κάποια άδεια από το Δασαρχείο, είτε για να μεταφερθούν οι κορμοί τους με 
κάποια δελτία αποστολής, με κάποια θεωρημένα, με κάποια έγκριση. Τι προβλέπεται γι' αυτή τη 
διαδικασία και τι ακολουθείται; Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Ρεμούνδο. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο και κλείσαμε με το στάδιο των 
ερωτήσεων.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, από το τελευταίο, κ. Ρεμούνδο, δεν χρειάζεται καμία άδεια από το Δασαρχείο 
για όσα δέντρα και πεύκα βρίσκονται στον ιστό της πόλης, σε κοινόχρηστους χώρους. Αδεια από το 
Δασαρχείο χρειαζόμαστε για δέντρα που βρίσκονται μέσα σε πάρκα, σε άλση, στον Υμηττό, έτσι; 
Αρα, αυτά τα οποία μεταφέρονται δεν χρειάζεται να πάρουμε καμία άδεια. Και δεν κόβουμε εμείς 
δέντρα. Εμείς κόβουμε και καθαρίζουμε ό,τι έχει ήδη πέσει. Ο,τι κρέμεται. Δεν πάμε να κόψουμε κάτι 
από μόνοι μας αυτή τη στιγμή χωρίς άδεια. Αλλά σας λέω ότι για τους κοινόχρηστους χώρους 
χρειάζεται η απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου, όπως παίρνουμε κάθε φορά και το ξέρετε.  
 Τώρα, για δέντρα τα οποία πέσανε και κάνανε ζημιές σε αυτοκίνητα, σε παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα και είναι δέντρα τα οποία είναι από τον κοινόχρηστο χώρο, είναι σε κοινόχρηστους 
χώρους του Δήμου, οι ιδιοκτήτες των αυτοκινήτων μπορούν να ζητήσουν αποζημίωση. Τώρα, οι 
διαδικασίες, θα τις δούμε. Είτε θα κάνουμε έναν εξωδικαστικό συμβιβασμό από την Οικονομική 
Επιτροπή, είτε μπορεί ήδη να αποζημιώνονται από ασφαλιστικές εταιρείες και να μην χρειάζεται να 
κάνουμε τίποτα, είτε θα πρέπει να πάνε δικαστικά αν το ποσό είναι πολύ μεγάλο και δεν συμφωνήσει 
η Νομική Υπηρεσία και η εκτίμηση που θα γίνει από την Τεχνική Υπηρεσία είτε από την Υπηρεσία των 
ανταλλακτικών, των ανθρώπων που έχουμε και έχουν μια εικόνα το πόσο στοιχίζουν τα αυτοκίνητα, 
έτσι; Πάντως, όπως και να 'χει, σ' αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να έρθουν οι δημότες, είτε να μας 
στείλουν ένα ημέιλ, να μας στείλουν φωτογραφίες, να γίνει μια καταγραφή από το Αστυνομικό 
Τμήμα, τα γνωρίζουν αυτά οι περισσότεροι. Ξέρετε, ήδη έγιναν οι καταγραφές εκείνα τα βράδια. 
Δηλαδή, πολλές φορές δεν μπορούσαμε να κόψουμε ένα δέντρο που είχε πέσει πάνω στο 
αυτοκίνητο, γιατί περιμέναμε την Τροχαία ή το Αστυνομικό Τμήμα να περάσει και να καταγράψει το 
συμβάν.  
 Το προσωπικό, έχουμε συνολικά περίπου στα 18 άτομα στο Πράσινο και για τις δύο 
Κοινότητες. Και από τον ΟΑΕΔ συμβασιούχους δεν έχουμε, έχουμε μόνο από τον ΟΑΕΔ από το 
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πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, έχουμε 11 άτομα αυτή τη στιγμή στο Πράσινο. Αυτά είναι τα 
νούμερα.  
 Δεν ξέρω αν μου έφυγε κάποια ερώσητη γιατί έκανε πολλές ερωτήσεις. Α, για το ρεύμα, εμείς 
γνωρίζουμε τα προβλήματα από ανθρώπους οι οποίοι έχουν πάρει οι ίδιοι στο Δήμο και έχουν πει ότι 
έχει καθυστερήσει ο ΔΕΔΔΗΕ ή δεν έρχεται ο ΔΕΔΔΗΕ ή μας στείλανε μηνύματα στο messenger ή 
στο facebook, έτσι; Αν εσείς κ. Ρεμούνδο για το σπίτι που λέτε το συγκεκριμένο, που μένετε εσείς, 
δεν έχετε ενημερώσει το Δήμο ξεκάθαρα, τώρα αν το είπατε στον κ. Πετράκη και πάνω σε όλη αυτή 
την κατάσταση που έτρεχε ο κ. Πετράκης ενδεχομένως, ή το είπανε και κάπου δεν έχει καταγραφεί, 
πάντως εγώ δεν το έχω σε εκκρεμότητα. Να το κοιτάξουμε πάλι αύριο, να μπορέσουμε να σας 
δώσουμε λύση. Να ζητήσουμε και από έναν ηλεκτρολόγο του Δήμου να έρθει να δει μήπως είναι κάτι 
απλό, μήπως δεν είναι... 
 Αν εσείς έχετε δει οτι είναι κομμένα καλώδια όμως εκεί στο σπίτι σας, πρέπει οπωσδήποτε να 
έρθει καλαθοφόρο του ΔΕΔΔΗΕ για να το φτιάξει. Οπότε, θα πρέπει να επικοινωνήσουμε πάλι μαζί 
του. Πάντως, εμείς όσες περιπτώσεις είχαμε καταγεγραμμένες μία προς μία σήμερα δεν έχουμε καμία 
ενεργή. Αν κάποιος μας ακούει και έχει πρόβλημα, παρακαλώ να επικοινωνήσει με το Δήμο για να 
κάνουμε κι εμείς τον μεσάζοντα και να πιέσουμε το ΔΕΔΔΗΕ να έρθει.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα. Ανοίγω κατάλογο. Ο κ. 
Κανάκης θέλει τοποθέτηση;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας σημειώνω, κ. Κανάκη. Ο κ. Τίγκας θέλει τοποθέτηση;  
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεκλείτης; Θέλει, μου το είχε πει πριν. Ο κ. Ζήκας; Θέλει; Θέλει. Λοιπόν, 
έκλεισα με τους επικεφαλής. Μου έχει ζητήσει τοποθέτηση ο κ. Σιαμάνης ήδη, συνεχίζω με τον κ. 
Πετράκη, θα του δώσω μετά τους επικεφαλής γιατί είναι Πολιτική Προστασία. Μετά τον κ. Πετράκη 
γράφω τον κ. Σιαμάνη, μετά τον κ. Σιαμάνη την κα Χαμηλοθώρη.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, Τράκας Μιχάλης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τον κ. Τράκα. Ο κ. Ρεμούνδος θέλει; Θελει και ο κ. Ρεμούνδος. Είναι κάποιος 
συνάδελφος που επιθυμεί να λάβει το λόγο για το θέμα αυτό; Εντάξει. Νομίζω κλείσαμε τον 
κατάλογο. Ξεκινάμε με τον κ. Κανάκη. Για δύο λεπτά, κ. Κανάκη, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πάρα πολύ σύντομα, περισσότερο σκέψεις γιατί έτσι κι αλλιώς μέσα σε δύο λεπτά 
μπορεί κανένας να πει πάρα πολύ λίγα πράγματα. 
 Ηταν μια πρωτοφανής κακοκαιρία, την οποία προφανώς δεν την είχαμε δει, αλλά ακριβώς 
αυτού του είδους οι κακοκαιρίες και οι καταστροφές μας δίνουν αν θέλετε και το πλαίσιο μέσα στο 
οποίο πρέπει να κινούμαστε και να προετοιμαζόμαστε για την επόμενη, γιατί πάντοτε ακολουθεί μια 
άλλη.  
 Θα έλεγα ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, ο χρόνος είναι τρία λεπτά. Συγγνώμη, ε; Παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κανένα πρόβλημα. Διαπιστώθηκε ότι τα προβλήματα βασικά βασίζονταν σε τρία 
πράγματα: στο δίκτυο της ΕΥΔΑΠ σε μικρότερο βαθμό, στον πολύ μεγάλο βαθμό τα προβλήματα 
από την ΔΕΔΔΗΕ και κανένας αξίζει να σχολιάσει ότι ο ΔΕΔΔΗΕ τα τελευταία χρόνια και ιδίως το 
τελευταίο διάστημα ακολουθεί ένα δρόμο όπου ξοδεύει περισσότερα αλλά επενδύει όλο και λιγότερα 
σε υποδομές και φυσικά ... περισσότερη, μεγαλύτερη ιδιωτικοποίηση, αυτό έτσι σαν ένα σχόλιο. Και 
παρ' όλο που πολλά απ' αυτά εκ των πραγμάτων τα παράπονα έρχονταν ίσως και αδικαιολόγητα στο 
Δήμο, αλλά κοιτάξτε, αυτό είναι το νόημα και του Α' βαθμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης και της επαφής 
με τους πολίτες, όπως αντίστοιχα πολλές φορές παίρνει τα εύσημα για έργα τα οποία δεν οφείλονται 
ακριβώς στο Δήμο αλλά μπορεί να οφείλονται στην Περιφέρεια ή στο κράτος, αντίστοιχα και τα 
παράπονα πηγαίνουν εκεί. 
 Σε σχέση με τα προβλήματα τα οποία είχαμε, τα περισσότερα απ' αυτά σχετίζονταν στην 
πραγματικότητα με τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε το πράσινο. Και είναι κάτι που θα το 
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κουβεντιάσουμε και μετά και είναι και μια ευκαιρία τώρα να το αναθεωρήσουμε. Η εικόνα που εγώ 
έχω και κουβεντιάζοντας και με ανθρώπους που ξέρουν, δεν είμαι ειδικός, αλλά παρατηρώντας και 
μιλώντας με ανθρώπους που ξέρουν, έχουν να κάνουν με λάθος πολλές φορές κλαδέματα, με έναν 
λάθος τρόπο που προσεγγίζουμε τα δέντρα. Επίσης, το γεγονός ότι πολύ συχνά, χωρίς να θέλω να 
αμφισβητήσω την προσπάθεια την οποία άκουσα του Βασίλη του Σιαμάνη, δεν έχουμε μια πάρα 
πολύ καλή αποτύπωση και εικόνα της κατάστασης που είναι των δέντρων και εγώ θα πρόσθετα εδώ 
και καλό είναι να το κάνει ο Δήμος, πέρα από το δημόσιο χώρο και αυτών που βρίσκονται στους 
κήπους, γιατί κι αυτοί όταν καταστρέφονται πέφτουν σε δημόσιο χώρο.  
 Φαίνεται επίσης ότι υπήρξαν και δημιουργήθηκαν προβλήματα με τον οποίο καθαρίζονταν οι 
δρόμοι, είναι κάτι που το έχουμε δει πολλές φορές και κάποια στιγμή πρέπει να αλλάξει. Το απλά να 
απομακρύνει κανένας χιόνι βάζοντάς το στις γωνίες ή αφήνοντάς το σε σημεία τα οποία εμποδίζανε 
την πρόσβαση των ΑΜΕΑ ή των πιο ευπαθών ανθρώπων, οδηγούσε τους δρόμους να είναι 
προβληματικοί τις επόμενες μέρες. Οσοι περπατήσαμε αμέσως μετά την πρώτη ημέρα της πρώτης 
χιονόπτωσης διαπιστώσαμε ότι ουσιαστικά έπρεπε να πηγαίνουν από το δρόμο, διότι τα πεζοδρόμια 
ήταν ουσιαστικά επικίνδυνα. Εδώ μπαίνει κι ένα θέμα, το οποίο είναι κι ένα κομμάτι πολιτικής 
προστασίας το οποίο γενικά στην πόλη το αφήνουμε, το οποίο έχει να κάνει με την ανάπτυξη μιας 
κουλτούρας από την πλευρά των πολιτών ότι έχουν επίσης οι ίδιοι ευθύνη. Μου έχει κάνει πολύ 
μεγάλη εντύπωση ότι περπατώντας την πόλη και δεν πρέπει μόνο να χαϊδεύουμε τ' αυτιά των 
πολιτών, ήταν ελάχιστοι αυτοί που είχαν καθαρίσει το χώρο έξω από τα σπίτια τους, το ίδιο έγινε και 
με μεγάλα μαγαζιά ή τράπεζες που θα όφειλαν να πάρουν μέρος, με αποτέλεσμα τα πράγματα να 
γίνονται πολύ πιο δύσκολα. Θελω να πω δηλαδή ότι η πολιτική προστασία σημαίνει και συμμετοχή 
και εδώ γενικά, όπως σε πολλά θέματα που αφορούν τη συμμετοχή, έχουμε πολύ μεγάλο πρόβλημα 
στην πόλη.  
 Ανέφερα, λοιπόν, το θέμα των δέντρων και των κλαδεμάτων και εδώ είναι και ένα ζήτημα. 
Οτι, άκουσα ότι υπήρχε η επικοινωνία με τον ΔΕΔΔΗΕ. Το θέμα δεν είναι η επικοινωνία και να 
αποδεικνύεται με τα χαρτιά. Το θέμα είναι το αποτέλεσμα. Και φαίνεται εδώ ότι υπήρχε μια 
κωλυσιεργεία και ίσως, ίσως το λέω γιατί δεν ξέρω αν έχει γίνει, θα έπρεπε να υπάρχει μια πολύ 
μεγαλύτερη πίεση σε σχέση με τα ψηλά δέντρα που βρίσκονται κοντά στα καλώδια και βέβαια αν το 
δει κανένας σε μια προοπτική, δεν ξέρω πόσο εύκολο είναι, θα έπρεπε σε κάποια στιγμή σε πόλεις 
σαν τη δική μας να υπάρχει υπογειοποίηση. 
 Αναφέρω, επειδή ειπώθηκαν τα ευχαριστήρια, που ορθώς ειπώθηκαν στους εργαζόμενους 
αλλά και σε όσους βρίσκονταν, θέλω να πω ότι εδώ υπάρχει ένα διττό, ένα διπλό θέμα. Από τη μια 
μεριά κι εγώ οφείλω να πω, γιατί το είδα με τα ίδια μου τα μάτια, το βλέπω κάθε φορά και ο 
Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας και ο προϊστάμενος είναι κάθε φορά στο δρόμο. Αλλά, ξέρετε, 
το να είναι κάποιος στο δρόμο, όσο και αν αυτό είναι ηρωικό και θα πρέπει να του δώσει κανένας 
χίλια συγχαρητήρια, δεν λύνει πάντα το πρόβλημα. Και νομίζω λίγο και πρέπει να το ξαναδούμε, το 
ότι πρέπει να επικοινωνούν με τα προσωπικά τηλέφωνα, χωρίς να έχω μομφή στους ανθρώπους, 
δείχνει και μια έλλειψη ενός πιο κεντρικού σχεδιασμού, διότι γίνεται ένα θέμα λες και είναι 
προσωπικό θέμα κάθε φορά και προσωπικό πρόβλημα του κ. Πετράκη, ο οποίος ακούει κατά καιρούς 
διάφορα χωρίς να φταίει. 
 Καταλήγω λέγοντας ότι, επειδή άκουσα και τα καλά λόγια, ήμουν ένας απ' αυτούς που 
επικοινώνησα με τον Δήμαρχο, το θεώρησα αυτονόητο αλλά, ξέρετε τώρα, ακούγοντας ότι ήταν 
πολλοί δημοτικοί σύμβουλοι και άλλοι αιρετοί στην προσπάθεια, νομίζω ότι εδώ έχετε ένα μικρό 
φάουλ, κ. Δήμαρχε. Θα μπορούσατε, όσοι τουλάχιστον προθυμοποιήθηκαν να βοηθήσουν, να μας 
είχατε αξιοποιήσει. Αυτό θα έδινε μια μεγαλύτερη, αν θέλετε, ενότητα στην πόλη και, εν πάση 
περιπτώσει, δεν θα έδινε, δεν λέω ότι το κάνετε με πρόθεση, αλλά δίνει καμιά φορά μια στρεβλή 
εικόνα ότι ήταν απλά υπόθεση της πλειοψηφίας. Είναι υπόθεση όλων. 
 Κλείνω λέγοντας, γιατί είναι πολύ μικρό το διάστημα αλλά θα τα πούμε νομίζω και μετά στη 
συζήτηση πιο αναλυτικά και θα γράψουμε σ' αυτό κιόλας, είναι το εξής: ότι η διαχείριση μιας κρίσης 
έχει να κάνει με τρία πράγματα: το ένα έχει να κάνει με την προετοιμασία. Εδώ ήμασταν μερικώς 
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προετοιμασμένοι, γιατί στην πραγματικότητα και τα σχέδια τα οποία είχαν κατατεθεί ήταν γενικά και 
αόριστα και στην πραγματικότητα ποτέ, γιατί κατατέθηκαν αργά, δεν υπήρχε η δυνατότητα και να 
εξειδικευθούν και να δοκιμαστούν στην πράξη για να δει κανένας το λόγο. Επομένως, εδώ τα πήγαμε 
πολύ μέτρια. 
 Ενα δεύτερο είναι η αποτίμηση και η αποτίμηση δεν είναι να γίνει μόνο στο Δημοτικό 
Συμβούλιο που είναι μια πολιτική καταρχήν πρώτη αποτίμηση, αλλά θα πρέπει να γίνει στην επιτροπή 
για την Πολιτική Προστασία και να γίνει αναλυτική συζήτηση και αυτή η συζήτηση να φτάσει και 
στους πολίτες, γιατί δεν έχει νόημα μόνο τι συζητάμε εδώ και το τι καταλαβαίνει ο καθένας και τι 
βγάζει προς τα έξω, αλλά θα πρέπει να υπάρχει μια ενημέρωση με αυτούς. 
 Και το τρίτο είναι, έχοντας αυτη την εμπειρία και επειδή θα έρθουν κι άλλες καταστροφές, 
όσο και αν κανένας δεν θέλει να είναι μάντης κακών η κλιματική αλλαγή πολλαπλασιάζει και φέρνει 
και άλλα τέτοια προβλήματα, θα πρέπει να γίνει και μια εξειδίκευση και μία συζήτηση στο τι πήγε 
λάθος, όχι με την έννοια της κριτικής αλλά με την έννοια να διορθωθεί, ώστε να μπορέσουν τα 
σχέδια να είναι εξειδικευμένα.  
 Οφείλω επίσης κλείνοντας να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ κι εγώ και ένα μεγάλο μπράβο στους 
εθελοντές της πόλης, που αποδεικνύει στην πράξη ότι πόσο δίκιο είχαμε όταν ισχυριζόμασταν ότι 
είναι καλό πράγμα να υπάρχουν εθελοντές πόλης, όταν κάποιοι τους χαρακτήριζαν, έτσι, με πολλή 
ευκολία ως άμισθους ανθρώπους που ονειρεύονται να γίνουν δημόσιοι υπάλληλοι.  
 Τέλος και θα το πω και παρακάτω όταν συζητήσουμε για το πράσινο, επειδή είπε ο Δήμαρχος 
ότι περιμένουμε ένα τσουνάμι αιτημάτων κοπής δέντρων, που σημαίνει οτι κάτι δεν πάει καλά και με 
την ίδια την πόλη, γιατί ζούμε έναν διχασμό, κάποιοι είναι υπέρ με υπερβολές πολλές φορές, αλλά 
ακούω κάποιοι είναι κατά, σαν ένα πρώτο δείγμα για να σταματήσει αυτό το πράγμα εγώ θα 
επαναφέρω την πρόταση που είχαμε κάνει, ένα μορατόριουμ κοπής για κάποιο διάστημα μέχρι να 
αποτιμήσουμε την κατάσταση και να μπορέσουμε να αποφασίσουμε τι κάνουμε.  
 Αυτά για την ώρα, ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισή κουβέντα μόνον. Δεν θα περάσω τα 30 δευτερόλεπτα. 
 Να αναφέρω απλά ότι σαφώς και θα γίνει συνεδρίαση του ΤΕΣΟΠΠ, ενδεχομένως μέσα στις 
επόμενες 10 μέρες, όταν θα έχουμε 100% την εικόνα το τι έγινε, διαφωνώ με φωνές που 
ακούστηκαν ότι θα έπρεπε πάνω στην κρίση να λειτουργήσει το ΤΕΣΟΠΠ. Δεν μπορώ να φανταστώ 
σε τι θα ήμασταν χρήσιμοι, αντί να είμαστε έξω στο δρόμο να δίνουμε εντολές, αντί να είμαστε έξω 
να κατευθύνουμε τους υπαλλήλους και να μιλάμε μαζί τους, να συνεδριάζουμε σε ένα ΤΕΣΟΠΠ, όπου 
προφανώς αν ήταν κάτι να ειπωθεί θα είχε ειπωθεί ήδη από το προηγούμενο ΤΕΣΟΠΠ που κάναμε, 
έτσι;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε, όμως, για να μην μένουν εντυπώσεις εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. Το ξεκαθαρίζω, δεν το είπατε εσείς. Οχι, το ξεκαθαρίζω, απλά γιατί ξέχασα να 
το αναφέρω στην πρωτολογία μου, γι' αυτό. Και ξέρετε, ο τρόπος καθαρισμού από χιόνι, δεν είμαστε 
επιστήμονες να υπάρχει κάποιος άλλος τρόπος.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ το αναφέρω με βάση την εμπειρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, σας παρακαλώ θερμά, δεν κάνουμε τώρα... Σας άκουσε ο Δήμαρχος, 
αφήστε τον να ολοκληρώσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, κ. Κανάκη, πρώτα απ' όλα με πολύ θετική άποψη είναι όντως 
πρόβλημα αυτό που είπατε. Εγώ δεν λέω ότι το λέτε, αλλά δεν υπάρχει άλλη λύση. Δηλαδή ακόμα 
και αν είχαμε μηχάνημα που θα ρούφαγε το χιόνι, πού θα το πέταγε; Δεν είμαστε, ξέρετε, βουνό, 
δεν είμαστε μια πλαγιά που θα το πετάς 30 μέτρα μακριά. Οταν καθαρίζεις το χιόνι κάπου πρέπει να 
το αφήσεις για να προχωρήσεις να καθαρίσεις πιο πάνω. Γιατί άμα δεν το αφήσεις, στουμπώνει το 
μηχάνημα, με συγχωρείτε, και σταματάει να καθαρίζει. Αρα, το αφήνανε δίπλα στα παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα. Εντάξει, και οι κάτοικοι της πόλης ας βγουν λίγο με ένα φτυάρι, με μια σκούπα να 
καθαρίσουν και λίγο το αυτοκίνητό τους και να βγουν μετά από μία πρωτοφανή κακοκαιρία, που δεν 
έχουμε μάθει στην πόλη. Ας μάθουν και οι κάτοικοι της πόλης, που μάλλον οι περισσότεροι έχουμε 
γεννηθεί εδώ και το χιόνι το βλέπουμε μια φορά τα δέκα χρόνια, ότι όταν χιονίζει δεν μπορεί να γίνει 
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καθαρισμός. Οταν χιονίζει μόνο αλάτι ρίχνεις. Οταν θα σταματήσει να χιονίζει θα ανοίξει ο δρόμος 
μέσα στην πόλη.  
 Και τελευταίο, τα πεζοδρόμια σαφώς πρέπει ο κάθε δημότης, αυτός είναι υπεύθυνος, δεν είναι 
ο Δήμος υπεύθυνος. Αν αύριο σπάσει το πόδι του κάποιος έξω από ένα πεζοδρόμιο και κάνει 
καταγγελία, θα την πληρώσουν οι κάτοικοι που είναι σ' αυτό το δρόμο μπροστά. Δεν μπορούσαμε να 
βγούμε με μια ωραία σκούπα να καθαρίσουν τα μεγάλα τα μαγαζιά; Την πρώτη μέρα στο Μετρό 
βγήκαν οι υπάλληλοι και καθαρίζανε απέξω στου Παπάγου το Μετρό που είδαμε. Στο Χολαργό δεν 
βγήκανε. Πήγε ο Δήμος και το καθάρισε.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης έχει το λόγο. κ. Ρεκλείτη, παρακαλώ.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, καλησπέρα. Ακουσα με πολλή προσοχή τον Δήμαρχο στην εισήγησή του. Εχουμε 
δεχθεί κι εμείς πάρα πολλά τηλεφωνήματα ως Λαϊκή Συσπείρωση από συνδημότες μας για το θέμα 
αυτό. Επικοινώνησα κι εγώ με τον Δήμαρχο τις μέρες της κακοκαιρίας και για να ενημερωθώ και για 
να τον ενημερώσω για περιστατικά που είχαν υποπέσει στην αντίληψή μου. 
 Να πούμε συγχαρητήρια στους υπαλλήλους όλων των υπηρεσιών και του ΔΕΔΔΗΕ, που δεν 
ταυτίζονται οι υπάλληλοί του με τον Οργανισμό, που κρεμιόντουσαν οι άνθρωποι οι εναερίτες από τα 
καλώδια της ΔΕΗ μες στο χιονιά και τους υπαλλήλους του Δήμου, αλλά να έρθουμε και λίγο στα 
σοβαρά. 
 Γράφτηκε τις  τελευταίες ημέρες και είναι ένα ωραίο, έτσι, που το είδαμε στο Ιντερνετ, 
είμαστε λέει στο 2021, η ανθρωπότητα στέλνει σκάφος στον Αρη και στην Ελλάδα του επιτελικού 
κράτους τσακώνεται η ΚΕΔΕ με τον ΔΕΔΔΗΕ για το ποιανού ευθύνη είναι το κόψιμο των δέντρων 
που είναι κοντά στα καλώδια της ΔΕΗ, πέντε μέρες τώρα. Αυτό συμβαίνει στην Ελλάδα του 2021, 
είναι η ΚΕΔΕ, δηλαδή ο οργανισμός που εκπροσωπεί τους Δήμους, με έναν φορέα της Γενικής 
Κυβέρνησης. Αυτοί οι δύο τσακώνονται για το ποιανού αρμοδιότητα είναι στο επιτελικό κράτος, που 
ισχυρίζεται η  κυβέρνηση ότι έχουμε, για να κόψει τα δέντρα δίπλα στα καλώδια.  
 Η κυβέρνηση επέλεξε την ατομική ευθύνη πάλι, δηλαδή μας είπε απλώς να κλειστούμε στα 
σπίτια μας. Να μην βγούμε έξω γιατί υπάρχει κίνδυνος. Και είπε και ο Δήμαρχος, αλλά αυτό ήταν το 
βασικό, ότι δεν είναι συνηθισμένος ο κόσμος στην χιονόπτωση γιατί είναι ένα φαινόμενο που βλέπει 
κάθε 10 χρόνια. Ε, μα ακριβώς σ' αυτές τις περιπτώσεις χρειάζεται το κράτος ο πολίτης, κ. Δήμαρχε. 
Οταν βλέπει ένα φαινόμενο μια φορά στα 10 χρόνια και δεν ξέρει τι να κάνει. Και το κράτος σαν 
σύνολο ήταν άφαντο. Αφαντο. Και στην επικοινωνία και στην αντιμετώπιση και στους δρόμους αν 
θέλετε, δεν ξέρω, θα τα πούμε και μετά δηλαδή και στη δευτερολογία και στις τοποθετήσεις τις δικές 
σας, βαφτίζονται λοιπόν ακραία τα φαινόμενα για να κρυφτούν οι κυβερνητικές ευθύνες. Αυτό 
συμβαίνει. Τίποτε άλλο δεν συμβαίνει πέρα απ' αυτό. 
 Εχει ψηφίσει ο Δήμος σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο σχέδιο αντιμετώπισης αυτών των 
δεδομένων, εμείς δεν το ψηφίσαμε, σας επισημάναμε, όμως, ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας σχέδιο 
που να αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα. Είναι ένα ευχολόγιο που χωρίς προσωπικό στις Υπηρεσίες, 
όπως επισήμανε και ο συνάδελφος ο Ρεμούνδος και άλλοι ίσως, δεν μπορεί να υλοποιηθεί και 
καταλήγουμε στο βασικότερο: ότι οι Δήμοι δεν πρέπει να έχουν να κάνουν σε τίποτα με την Πολιτική 
Προστασία. Αυτό πρέπει να είναι ένα κεντρικό σχέδιο, γιατί προφανώς όταν τσακώνεστε σαν ΚΕΔΕ 
με τον ΔΕΔΔΗΕ για το ποιος έχει την ευθύνη, φαίνεται η έλλειψη κεντρικού σχεδίου. Δεν μπορεί 
δηλαδή την ημέρα που γίνεται αυτό το φαινόμενο να μην ξέρει ο ΔΕΔΔΗΕ πού να πάει, ποιος δρόμος 
είναι ανοιχτός, να επικοινωνείτε εσείς με sms, με υπαλλήλους που θεωρείτε ότι είναι αρμόδιοι στο 
ΔΕΔΔΗΕ, αυτή είναι η επίσημη απάντηση που δίνετε κ. Δήμαρχε, για να μας πείτε ότι υπάρχει κράτος 
που λειτουργεί και ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού έκανε το καλύτερο που μπορούσε;  
 Εγώ δεν αμφισβητώ ότι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού με τα μέσα που είχε έκανε πολλά απ' 
αυτά που μπορούσε. Και πραγματικά δεν το αμφισβητώ. Και μπράβο στους υπαλλήλους και σε όσους 
από τους υπεύθυνους και συνεργάτες σας βοήθησαν σ' αυτό. Αλλά μην μας λέτε ότι λειτούργησε 
όταν υπήρχαν άνθρωποι που 36 ώρες δεν είχαν ρεύμα με 0 βαθμούς Κελσίου και δεν μπορούσαν να 
πάνε και πουθενά. Το αποτέλεσμα, όμως, έχει και αίτιο. Και κατά τη γνώμη μας το αίτιο είναι πολύ 
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ξεκάθαρο και φαίνεται. Και, όχι, κ. Πρόεδρε, δεν θα λύσει η ιδιωτικοποίηση το πρόβλημα. Το 
πρόβλημα το δημιούργησε η ιδιωτικοποίηση με το σπάσιμο της ΔΕΗ σε θυγατρικές, στον ΔΕΔΔΗΕ, 
τον ΑΔΜΗΕ, που δεν έχουν προσωπικό και πρέπει να βρουν τους εργολάβους, που οι εργολάβοι δεν 
βρίσκονται, δεν ξέρουν και δεν ανταποκρίνονται και δεν έρχονται στο χρόνο που θέλετε εσείς ή που 
θέλουν οι δημότες ή ίσως που να θέλει και ο ΔΕΔΔΗΕ για να καλύψει αυτές τις διακοπές ρεύματος, 
που οδήγησαν και σε διακοπές νερού, γιατί ούτε η ΕΥΔΑΠ με τα συνεργεία της τα εργολαβικά 
φρόντισε να έχει γεννήτριες εκεί που θα έπρεπε να τις έχει όταν χρειάζονταν. 
 Αρα, λοιπόν, το πρόβλημα δημιουργήθηκε κεντρικά και αυτό είναι λοιπόν το επιτελικό σας 
κράτος των αρίστων και να το χαίρεστε όσοι το υποστηρίζετε, γιατί φάνηκε η ετοιμότητά του και η 
αποτελεσματικότητά του όταν ακριβώς, όπως είπατε, ο πολίτης που δεν έχει δει χιόνια εδώ και 10 
χρόνια και δεν ξέρει τι να κάνει και περίμενε από ένα επιτελικό κράτος αρίστων να τον βοηθήσει, 
βρέθηκε 36 ή και 48 ώρες χωρίς ρεύμα. Αυτό κάνατε και αυτό υπερασπίζεστε.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ, κ. Ρεκλείτη. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πράγματι, τα πράγματα σε σχέση με τη συντήρηση των δικτύων 
άλλαξαν το 2011 όταν ο ΔΕΔΔΗΕ δημιουργήθηκε φεύγοντας από τη ΔΕΗ. Τότε ο ΔΕΔΔΗΕ, όταν 
ήταν ενταγμένος στη ΔΕΗ, είχε 14.000 άτομα προσωπικό. Σήμερα ο ΔΕΔΔΗΕ έχει 6.000 άτομα 
προσωπικό. Δηλαδή, έχει 60% λιγότερο προσωπικό περίπου απ' ό,τι είχε το 2011. Και ακριβώς επειδή 
αυτές είναι οι συγκεκριμένες πολιτικές που το οδηγήσανε εκεί, γιατί ακριβώς η μεθόδευση είναι το 
ξεπούλημα σε ιδιώτες, η αποδυνάμωση των δημοσίων οργανισμών για να πουληθούν φτηνά στους 
ιδιώτες, που μεθοδευόταν μέχρι τις παραμονές της κακοκαιρίας. Στο μεσοδιάστημα δε, επειδή 
ακριβώς υπήρξε όλη αυτή η υποστελέχωση, ο ΔΕΔΔΗΕ έκανε τις συμβάσεις, όπως ανέφερε και ο 
συνάδελφος, με ιδιώτες εργολάβους, οι οποίοι απέτυχαν πανηγυρικά. Γιατί ακριβώς οι εργολαβίες δεν 
λειτούργησαν στην κρίσιμη στιγμή. Τι λειτούργησε; Ο Δήμος. Οι δημοτικές υπηρεσίες και οι 
εθελοντικές υπηρεσίες λειτούργησαν.  
 Είναι ξεκάθαρο απ' όλη την περιγραφή που έκανε ο Δήμαρχος. Ο ΔΕΔΔΗΕ που ήταν υπηρεσία 
υπό ιδιωτικοποίηση δεν λειτούργησε. 100.000 διακοπές γίνανε σε όλη την επικράτεια και ακόμα 
υπάρχουν εκκρεμότητες ηλεκτροδότησης. Βέβαια, το 2018 η ΠΕΔΑ είχε οργανώσει μια ημερίδα με 
τον καθηγητή τον κ. Λέκκα, ο οποίος είπε ότι η κλιματική αλλαγή θα φέρει πλέον μετεωρολογικές 
βόμβες. Και προειδοποίησε ακριβώς για τέτοια φαινόμενα τα οποία θα πολλαπλασιάζονται σταδιακά. 
Αυτό, λοιπόν, σημαίνει ότι θα έπρεπε το επιτελικό κράτος να έχει προετοιμαστεί για να το 
αντιμετωπίσει. Μόνο που αυτό που αποδείχθηκε περίτρανα είναι η παταγώδης αποτυχία και αντίθετα 
η διαμάχη για το ποιος έχει την ευθύνη πετώντας την μπάλα ο ένας στον άλλον. Για να μην αναλάβει 
ο κ. Βορίδης ως εποπτεύων την ευθύνη πετάει το μπαλάκι στους Δήμους. Ενώ ακριβώς είναι οι 
συγκεκριμένες επιλογές που έχουν οδηγήσει σ' αυτή την κατάσταση. Και βέβαια και η κλιματική 
αλλαγή δεν είναι ούτε αυτή φυσικό φαινόμενο ξεκάθαρο. Οφείλεται και αυτό σε πολιτικές που έχουν 
οδηγήσει στην κλιματική αλλαγή.  
 Αλλά μόνο που τα ζητήματα ακριβώς, οι συνέπειες, μάλλον, των επιλογών, δεν έρχονται 
πάντοτε στον άμεσο ορίζοντα τον χρονικό, έρχονται σε μεταγενέστερη φάση. Απλώς, δεν πρέπει να 
τα χάνουμε από τον ορίζοντά μας εμείς, θα πρέπει να βλέπουμε από πού ξεκίνησαν και γιατί φτάσαμε 
εδώ και πού πάνε να φτάσουν στη συνέχεια. Γιατί αν δεν το βλέπουμε αυτό, τότε οι επόμενες φάσεις 
θα είναι ακόμα χειρότερες και ας φαντάζονται, όποιοι φαντάζονται, ότι η ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ 
θα λύσει το πρόβλημα. Οπως και με τα ιδιωτικά συνεργεία το ίδιο πράγμα θα ισχύει και τότε. Οπως 
και με τους αυτοκινητόδρομους, που ενώ είχαν την υποχρέωση να μην κλείσουν, απαγόρευσε η 
κυβέρνηση την λειτουργία των αυτοκινητοδρόμων για να σώσει τους ιδιώτες που δεν θα μπορούσαν 
να τους κρατήσουν ανοιχτούς.  
 Αυτά είναι τα σικέ παιχνίδια, για να τρώνε κάποιοι και κάποιοι να παριστάνουν ότι έχουν 
επιτελικό κράτος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Ευχαριστώ όλους τους επικεφαλής που ήταν εντός χρόνου. Θα 
δώσω το λόγο στον κ. Πετράκη που είναι και αρμόδιος για τα θέματα Πολιτικής Προστασίας.  
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Νομίζω ότι καλύφθηκα από αρκετούς προλαλήσαντες, κυρίως 
από τον κ. Δήμαρχο και σε πολλά πράγματα συμφωνώ και με τον κ. Κανάκη που είπε σχετικά με 
τους εθελοντές. Δεν έχω να προσθέσω πολλά πράγματα για την οικονομία και του χρόνου κιόλας. 
 Νομίζω ότι απ' αυτή την διαδικασία αυτό που θέλω να ακουστεί είναι κι εμένα οι ευχαριστίες 
προς το προσωπικό, τους εθελοντές και όσοι βοήθησαν σ' αυτό το φαινόμενο. Βγάλαμε, όμως, 
αρκετά συμπεράσματα από τις διαδικασίες, από τη δουλειά, τα οποία θα ανακοινωθούν σε ένα 
ΤΕΣΟΠΠ και θα κοινοποιηθούν και στους δημότες μας. 
 Και πάλι θέλω να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν σ' αυτή την προσπάθεια. Ηταν 
πρωτόγνωρα τα φαινόμενα και για μας που ασχοληθήκαμε όλες αυτές τις μέρες και θέλω να πω ότι η 
Δημοτική Αρχή έκανε ό,τι ήταν δυνατόν οι πολίτες να μην αισθανθούν ότι δεν μπορούν να βγουν 
στη Μεσογείων, καθαρίσαμε δρόμους, προσπαθήσαμε να καθαρίσουμε πεζοδρόμια, απελευθερώσαμε 
την είσοδο στο εμβολιαστικό κέντρο του ΙΚΑ, τακτοποιήσαμε τις εισόδους στο Μετρό του Χολαργού. 
Οπου ήταν δυνατόν, στο Μετροπόλιταν, όπου μας ζητήθηκε μεταφέραμε σάκκους με αλάτι σε 
εφημερεύοντα φαρμακεία, σε ανθρώπους που ήταν ηλικιωμένοι και έπρεπε να καθαριστούν οι 
είσοδοί τους το προσωπικό μας πήγε και τις καθάρισε και ρίξαμε και αλάτι. Γενικά έγινε μια καλή 
προσπάθεια. Εχει και προβλήματα. Δεν τα κάναμε όλα τέλεια, είχαμε και προβλήματα. Μπορούσαμε 
να τα κάνουμε καλύτερα. Μπορούσε  όμως να ήταν και χειρότερα, όπως βλέπουμε στις ειδήσεις σε 
άλλους Δήμους τι ακριβώς γίνεται. Οπως βλέπουμε σε όμορους Δήμους τι ακριβώς συμβαίνει. 
 Εγώ θεωρώ ότι τίμησα τον όρκο που έδωσα το '19 ότι θα βοηθήσω στο Δήμο και θα εργαστώ 
για το Δήμο όπως πρέπει. Θέλω να ευχαριστήσω τον κ. Δήμαρχο που σε όλη αυτή την προσπάθεια 
ήταν μαζί μας στο να βρούμε λύσεις, στο να μας συνδράμει και ψυχολογικά και σωματικά στην 
προσπάθεια που κάναμε να αποκαταστήσουμε τη λειτουργία του Δήμου μας και για την έλλειψη 
χρόνου δεν έχω να πω κάτι άλλο. Ισως χρειαστεί στη δευτερολογία. 
 Α, θέλω να προσθέσω ότι τα σχέδια που καταθέσαμε, τα σχέδια ήρθαν κεντρικά. Ηρθαν 
κεντρικά από την Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας και τα προσαρμόσαμε, το προσάρμοσε ο 
κάθε ο Δήμος στα δικά του δεδομένα. Νομίζω ότι καλά πήγαμε ως προς τα σχέδια που καταθέσαμε. 
Ομως, σε αυτές τις δύσκολες περιπτώσεις και σε καταστάσεις οι οποίες ήταν πρωτόγνωρες, τα 
σχέδια νομίζω πάνε περίπατο. 
 Ευχαριστώ πολύ και πάλι σε όλους και θα επανέλθω, κ. Πρόεδρε, στη δευτερολογία. 
Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη. Αν χρειαστεί δευτερολογία. Μπορεί και να μην χρειαστεί, να 
το κλείσουμε το θέμα.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ασφαλώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Τράκας. κ. Τράκα, παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ξεκινήσω δίνοντας συγχαρητήρια στον Δήμαρχο για την 
υπεύθυνη και παραδειγματική στάση που κράτησε στην αντιμετώπιση του καιρικού φαινομένου. 
Θέλω να ευχαριστήσω όλο το προσωπικό και τους εθελοντές και ιδιαίτερα τη ΔΑΠΑΧΟ για την 
προσπάθεια που κατέβαλε και τη βοήθειά τους.  
 Θέλω να ευχαριστήσω τους ηλεκτρολόγους του Δήμου μας, οι οποίοι ήταν οι πρώτοι που 
επέμβαιναν σε πτώση καλωδίων ώστε να υπάρξει η ανάλογη ασφάλεια και ξέχασε ο Δήμαρχος να 
ευχαριστήσει και την κα Νίκα Ζιαμπάρα, η οποία ήταν κάθε μέρα, σχεδόν όλη τη μέρα, στο 
Δημαρχείο και η βοήθειά της ήταν πάρα πολύ σημαντική. 
 Εγώ θέλω να πω ότι, θα χαλάσω λίγο το κλίμα, εγώ νιώθω πραγματικά περήφανος για τη 
διαχείριση που κάναμε. Με λυπεί που άκουσα από συναδέλφους να λένε ότι ο Δήμος δεν 
λειτούργησε, ότι η διαχείριση δεν ήταν καλή, ότι... Αλλά συγκεκριμένα λάθη δεν άκουσα, γιατί 
πραγματικά πιστεύω ότι κάναμε ό,τι καλύτερο μπορούσε να γίνει. Δεν νομίζω ότι υπήρχε κάτι που 
μπορούσαμε να κάνουμε και δεν το κάναμε. Κατηγορηθήκαμε, διάβασα μια ανακοίνωση των 8 
Προτάσεων, η οποία λέει: "Τελικά, όπως φάνηκε ο εκχιονισμός  ήταν δευτερεύουσας σημασίας και το 
αλάτι παντελώς άχρηστο".  
 Δηλαδή, θα τρελαθούμε τελείως. Μας κατηγορούν γιατί κρατήσαμε τους δρόμους ανοιχτούς 
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και με ασφάλεια; Ωστε να μπορούν να τον χρησιμοποιούμε και σε γρήγορο ρυθμό και με ασφάλεια 
τα οχήματα της ΔΕΔΔΗΕ, τα ασθενοφόρα, η Αστυνομία, Πυροσβεστική, όλοι αυτοί να μπορούν να 
κυκλοφορούν στο Δήμο μας με ασφάλεια και σε γρήγορο χρόνο; Αυτή δεν είναι η αρμοδιότητα του 
Δήμου; Και κατηγορούμαστε και γι' αυτό, το ότι κρατήσαμε τους δρόμους ανοιχτούς και ασφαλείς; 
Δηλαδή, έχουμε παρανοήσει τελείως, πραγματικά. 
 Εγώ θέλω να πω ότι το ένα συνεργείο που το πήραμε από μία βλάβη και προς τιμήν τους, 
θέλω να το αναφέρω, ενώ είχαν σχολάσει έμειναν 4 ώρες ακόμα μαζί με τον κ. Σιαμάνη που τους 
βρήκαμε στο τέλος μιας βλάβης και τους είπαμε, παιδιά, σας παρακαλούμε μπορείτε να βοηθήσετε σ' 
αυτές τις βλάβες; Τα παιδιά προς τιμήν τους, ανταποκρίθηκαν και έμειναν 4 ώρες ακόμα ώστε να 
διορθώσουν, διόρθωσαν ακόμα 5 βλάβες που ήταν μεγάλος αριθμός κατοικιών που δεν είχαν ρεύμα. 
Και αυτοί μας δώσανε συγχαρητήρια για τους δρόμους μας το ότι ήταν ανοιχτοί και εύκολα 
προσπελάσιμοι. Φανταστείτε τώρα να είχαν χιόνι οι δρόμοι πώς θα μπορούσαν όλα αυτά τα οχήματα 
να κινηθούν. Δηλαδή κατηγορούμαστε γιατί παρείχαμε ασφάλεια. Παρείχαμε ασφάλεια στους 
κατοίκους, σε όλους τους διερχόμενους από το Δήμο μας και κατηγορούμαστε και γι' αυτό.  
 Δεν θέλω να πω κάτι άλλο για τη συντομία του χρόνου. Πραγματικά, πιστεύω ότι 
ανταποκριθήκαμε πάρα πολύ καλά σ' αυτό το δύσκολο καιρικό φαινόμενο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Σιαμάνης. κ. Σιαμάνη, έχετε το λόγο. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Θα ήθελα κι εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω τον 
Δήμαρχό μας που ήταν επί τρεις ημέρες μέσα στο αυτοκίνητο το εκχιονιστικό και έδωσε τον νυν 
υπέρ πάντων αγώνα για να μείνουν οι δρόμοι της πόλης μας καθαροί και να μπορούν οι πολίτες της 
περιοχής μας να κυκλοφορούν ελεύθερα και με μεγάλη ασφάλεια στην πόλη μας. 
 Εγώ από την πρώτη στιγμή ήμουνα μαζί με τους ήρωες, γιατί μόνον έτσι μπορώ να τους 
αποκαλέσω τους εθελοντές  της εθελοντικής ομάδας της δασοπροστασίας και κόβαμε δέντρα που 
είχαν πέσει και ανοίγαμε δρόμους, που το κάνανε με πολύ μεγάλη χαρά και ευχαρίστηση, παρ' όλο 
που έριχνε πάρα πολύ χιόνι και ήταν πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Οπως θέλω να ευχαριστήσω και 
τους υπόλοιπους εθελοντές, ναυτοπροσκόπους, προσκόπους και τους δύο εθελοντές δημότες μας, το 
Νίκο τον Λιβαθινό και τον αδελφό του που με πήραν τηλέφωνο και μου λένε, Βασίλη, ό,τι θέλεις να 
κάνουμε, έχουμε πριόνια να βοηθήσουμε κι εμείς. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, ο κόσμος και οι 
κάτοικοι της περιοχής μας να είναι ευαισθητοποιημένοι και να είναι δίπλα μας σε οτιδήποτε χρειαστεί. 
Και συγχαρητήρια σε όλους και ειδικά όπως είπε και ο προλαλήσαντας, ο Αντιδήμαρχος ο Μιχάλης ο 
Τράκας, και στη Νίκη τη Ζιαμπάρα που ήταν η ψυχή της οργάνωσης όλου αυτού του άσχημου 
γεγονότος που επικρατούσε στην πόλη μας. 
 Οσον αφορά τη ΔΕΔΔΗΕ, ακριβή στοιχεία για το πόσα σημεία συνδράμανε και κόψανε τα 
κλαδιά που ήταν ανάμεσα στα καλώδια, πιστεύω στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έχουμε τα 
ακριβή στοιχεία, γιατί τώρα που είχα τηλεφωνική επικοινωνία μαζί τους, επειδή βρισκόντουσαν στην 
Ιπποκράτειο Πολιτεία και στην Εκάλη, δεν ήταν δυνατόν να έχουμε ακριβή στοιχεία. Αλλά, όπως είπε 
και ο Δήμαρχος είναι πάρα πολλά, είναι χιλιάδες σημεία που επί τέσσερις πέντε μήνες η ΔΕΔΔΗΕ ήταν 
στην πόλη μας, έστω και με εξωτερικό συνεργάτη εργολάβο και κόβανε κλαδιά που ήταν ανάμεσα 
από τα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ, πράγμα που σημαίνει ότι άμα δεν είχαμε πιέσει να έρθουν και να 
τελειώσουν όλη την πόλη και το Χολαργό, και την Κοινότητα του Χολαργού και την Κοινότητα του 
Παπάγου, φανταστείτε πόσα ακόμα δέντρα και κλαδιά θα είχαν πέσει στα καλώδια της ΔΕΔΔΗΕ και 
πόσοι πολίτες της πόλης μας δεν θα είχαν ρεύμα αυτή τη στιγμή.  
 Αρα, είμαστε μια Δημοτική Αρχή, οι οποίοι προβλέπουν πριν γίνει κάτι κακό στην πόλη μας. 
Δεν περιμένουμε πρώτα να γίνει το κακό και μετά να επέμβουμε.  
 Αυτά ήθελα να πω κι εγώ στην πρωτολογία μου, αν χρειαστεί θα προσθέσω κάτι σε 
δευτερολογία, αν και εφόσον χρειαστεί.  
 Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και πάλι συγχαρητήρια, Δήμαρχε, για όλο αυτό που έκανες και 
πάλι έδειξες ότι είσαι μπροστά σε ό,τι χρειαστεί στην πόλη μας και είμαστε πολύ περήφανοι για σένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Σιαμάνη. Το λόγο έχει, βλέπω τον κατάλογο, επειδή κλείνει, το λόγο έχει 
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η κα Χαμηλοθώρη και μετά ο κ. Ρεμούνδος. Δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος συνάδελφος.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, μπορώ να γραφτώ τώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγουρόπουλε, σας γράφω γιατί το θέμα είναι και σημαντικό και... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για ένα λεπτό.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: κ. Πρόεδρε, η Μαρία η Αθανασάκου, θέλω κάτι να συμπληρώσω που δεν έχει 
τονιστεί κιόλας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μετά τον κ. Αυγουρόπουλο η κα Αθανασάκου. Και δίνω το λόγο στον κα 
Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα, κ. Πρόεδρε, σήμερα κάνατε αυστηρούς όρους από την αρχή, εγώ δεν έκανα 
και ολόκληρη ανακοίνωση στην αρχή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη.. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει, οκέι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, κοιτάξτε κάτι, έκανα ένα θέμα, αλλά ειλικρινά η κα Αθανασάκου ως Αντιδήμαρχος 
δεν έχει λάβει το λόγο σχεδόν ποτέ αν δεν είναι κάτι αρμοδιότητά μας. Δεν συνηθίζει, το ίδιο και ο κ. 
Αυγουρόπουλος και όπως και άλλες φορές έχω προσθέσει άλλους συναδέλφους έκτακτα και από την 
αντιπολίτευση κι αυτά, έτσι τώρα επειδή το θέμα είναι σημαντικό, νομίζω έχουμε πάει αρκετά καλά, 
θα πάμε και καλύτερα στη συνέχεια, θα μιλήσουν κι αυτοί για ένα δυο λεπτά και δεν θα έχουμε 
καθυστέρηση.  
 Παρακαλώ, κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Λοιπόν, δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα εδώ για τη "Μήδεια". 
Νομίζω θα θυμάστε όλοι ότι σας τα είχαμε πει πολύ πριν από το φαινόμενο και οι πολίτες γνωρίζουν 
αν τους κόπηκε το ρεύμα ή όχι και τι έκανε ο Δήμος γι' αυτό, αν τους κόπηκε το νερό και πώς τους 
υποστήριξε ο Δήμος, αν είχαν γίνει σωστά κλαδέματα και αν άντεξαν τα δέντρα, πότε εκχιονίστηκαν 
οι δρόμοι και κυρίως τα πεζοδρόμια κ.λπ..  

  Τι κάνατε γι' αυτούς που έμειναν χωρίς θέρμανση, χωρίς ζεστό νερό και χωρίς φαϊ. Τι κάνατε 
για τα παιδιά που έχασαν την τηλεκπαίδευση και οι εργαζόμενοι την πρόσβαση στο διαδίκτυο. Οι 
πολίτες γνωρίζουν, δεν θα τα πούμε εμείς εδώ τώρα, εμείς έχουμε καταθέσει πρόταση δημοσίως για 
άμεση σύγκληση του Συντονιστικού της Πολιτικής Προστασίας για αποτίμηση της κατάστασης, αλλά 
κυρίως για την καταγραφή λαθών, ώστε να μην ξαναγίνουν στο μέλλον. 
 Εχουμε καταγράψει κάποια απ' αυτά τα λάθη, που θα πρέπει νομίζουμε άμεσα να 
συζητηθούν, λάθη στην επικοινωνία με τους δημότες, στο timing των εκχιονισμών, στο κλάδεμα των 
δέντρων και στην προστασία των καλωδίων, στην διάθεση των θερμαινόμενων αιθουσών, στη 
διαχείριση με το ΔΕΔΔΗΕ, στη διαχείριση με την ΕΥΔΑΠ, λάθη και παραλείψεις για τα αδέσποτα ζώα, 
στη διακομιδή ασθενών και στα ραντεβού με τους εμβολιασμούς, λάθη στη διαχείριση του αλατιού, 
λάθη στα μητρώα εργοληπτών και να μην τα λέω εδώ τώρα, θεωρούμε ότι πρέπει άμεσα να 
συγκληθεί ένα ΤΕΣΟΠΠ παρουσία και εκπροσώπων του ΔΕΔΔΗΕ και της ΕΥΔΑΠ, όπως είχαμε 
επισημάνει και πριν ένα μήνα και να καταγράψουμε τα προβλήματα όσο τα έχουμε νωπά και τα 
θυμόμαστε και να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε στο μέλλον για να μην πάθουμε τα ίδια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, ευχαριστώ πολύ για τη σύντομη τοποθέτησή σας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. Δήμαρχε, τι είπατε; Δεν άκουσα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισή κουβέντα αν μου επιτρέπετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή η κα Χαμηλοθώρη νομίζω είναι έμπειρη αυτοδιοικητικός, γιατί τουλάχιστον το 
είχε σαν επάγγελμα το να ασχολείται με την αυτοδιοίκηση, έχει να μας φέρει ένα παράδειγμα ενός 
Δήμου που έχει λειτουργήσει καλύτερα από το δικό μας Δήμο; Γιατί εγώ έχω να σας πω ότι έχω 
δεχθεί άπειρα συγχαρητήρια από συναδέλφους μου, άπειρα συγχαρητήρια από ανθρώπους για το 
πώς λειτουργήσαμε στο συγκεκριμένο γεγονός το οποίο έγινε. Θέλετε να μου φέρετε ένα 
παράδειγμα; Ποιον Δήμο να αντιγράψουμε, λοιπόν; Ποιον Δήμο να μάθουμε να μας δώσει το Know 
how, το πώς διαχειρίστηκε την κακοκαιρία "Μήδεια". Της Αττικής βέβαια Δήμο, μην μου πείτε το 
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Δήμο Πυλαία-Χορτιάτη, που είναι το πρώτο χιόνι που πέφτει στην Ελλάδα, έτσι;  
 Θα χαρώ να ακούσω έτσι, αν θέλετε να μου πείτε έναν να πάω να κάτσω δίπλα στον 
Δήμαρχο να με μάθει και να με διορθώσει σε όλα αυτά τα λάθη που έκανα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: ...στη δευτερολογία μου, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Εκτός αν θέλετε τώρα να το πείτε, αν δεν θέλει άλλος δευτερολογία, μήπως 
θέλετε να πείτε τώρα κάτι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, στη δευτερολογία μου. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, θα πάμε σε δευτερολογία, το σημειώνω προς όλους τους συναδέλφους που είχαν 
πρωτολογία αν θέλουν να προετοιμαστούν. Ωραία.  
 Και κλείνω με τον κ. Ρεμούνδο, μετά με τον κ. Αυγουρόπουλο και την κα Αθανασάκου. κ. 
Ρεμούνδο, έχετε το λόγο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Δεν θα μπω σε λεπτομέρειες, καλύφθηκα αρκετά και από τον 
συνάδελφο κ. Ρεκλείτη και από την κα Χαμηλοθώρη, έβαλαν αρκετά θέματα ουσιαστικά νομίζω, τα 
οποία πρέπει να ληφθούν υπόψη σοβαρά και για το μέλλον.  
 Μιας και περάσαμε μία δύσκολη κατάσταση, η οποία όμως δεν ήταν και το τρελό καιρικό 
φαινόμενο. Τώρα μιλάμε για μισό μέτρο χιόνι δυο μέρες, τι να δούμε; Το σχέδιο για να καθαριστούν 
τα πεζοδρόμια; Οντως, πραγματικά. Δηλαδή, κυκλοφορούσαν όλοι από το δρόμο. 
 Αυτό που θέλω να τονίσω όμως, τη διαφορά μας με τις άλλες παρατάξεις και κυρίως τη 
Διοίκηση είναι, κ. Δήμαρχε, όχι αν είσαστε ικανοί ή καλοί διαχειριστές αυτής της πραγματικότητας 
που έχει διαμορφωθεί με την κεντρική πολιτική που ασκείται, αλλά αν στέκεστε απέναντι σ' αυτή την 
κεντρική πολιτική που δημιουργεί τελικά όλα τα προβλήματα, απέναντι ή την χειροκροτείτε και τη 
διαφημίζετε ως ότι κάνανε ό,τι μπορούσαν και ο ΔΕΔΔΗΕ πέρασε έλεγε ο κ. Σιαμάνης όλο το χρόνο 
και αν δεν πέρναγε καθόλου θα γινόταν ο χαμός. Εμείς είμαστε, διεκδικούμε το καλύτερο και αυτό 
που αξίζει σήμερα στους πολίτες. Γι' αυτό διεκδικούμε απέναντι και στην κεντρική εξουσία. Κι εδω 
μπαίνουν δύο ζητήματα:  
 Ενα, το μοντέλο του κράτους Α.Ε., της ΔΕΗ Α.Ε. του χρηματιστηρίου, των κοινωνικών 
δαπανών και των δαπανών πολιτικής προστασίας και ό,τι αφορά τον πολίτη που μπαίνει στη λογική 
κόστους-οφέλους και δεν λύνει το 2020 βασικές, στοιχειώδεις υποδομές, με μόνιμο προσωπικό, με 
χρηματοδότηση, με μέσα, προβλήματα σε όλους τους τομείς της ζωής. Από την παιδεία, τους 
παιδικούς σταθμούς, την ασφάλεια, την υγεία, τα καιρικά φαινόμενα, την πολιτική προστασία. 
Δηλαδή, μιλάμε με 18 άτομα προσωπικό το Πράσινο και 11 συμβασιούχους, προφανώς δεν 
μπορούμε να διαχειριστούμε τίποτα. Τώρα, ό,τι φιλότιμες να κάνουν προσπάθειες και οι εργαζόμενοι, 
ό,τι μπορούν να σώσουν θα προσπαθήσουν, αλλά δεν λύνεται. Η πολιτική προστασία δεν μου 
απαντήσατε πόσο προσωπικό έχει.  
 Αρα, θα φωνάζουμε εργολάβους, άρα θα περιμένουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Δεν 
είμαστε αυτής της λογικής και γι' αυτό καταγγέλλουμε και απ' αφορμή αυτά τα προβλήματα που 
δημιουργήθηκαν και την κυβέρνηση και το Δήμο που στηρίζει την πολιτική της. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο. Το λόγο έχει ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα είμαι πολύ σύντομος. Μολονότι ήταν η πρώτη 
φορά μετά από πολλά, πάρα πολλά χρόνια που δεν συμμετείχα στην ομάδα για την αντιμετώπιση της 
πρωτοφανούς κακοκαιρίας, εν τούτοις όμως μια διαπίστωση. Οι μαθητάδες βγήκαν καλύτεροι από 
τους δασκάλους. Και τους δίνω συγχαρητήρια, τίποτε άλλο. 
 Πρέπει να ξεκαθαρίσω κάτι, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Το θέμα που συζητάμε είναι το τι έκανε ο 
Δήμος. Δεν απολογούμαστε εμείς για την κυβέρνηση, δεν είμαστε τοποτηρητές της κυβέρνησης εδώ 
στο Δήμο, το τι έκανε και δεν έκανε ο ΔΕΔΔΗΕ, το τι έκανε και δεν έκανε το Υπουργείο Εσωτερικών, 
το τι δεν έκανε η κυβέρνηση. Σ' αυτά που είπε ο Δήμαρχος με κάλυψε πλήρως και νομίζω ότι με 
άριστα το 10 πιάσαμε το 9,9. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ, τίποτε άλλο.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ σύντομος. Η κα Αθανασάκου έχει το λόγο.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Πιστεύω ότι η δοκιμασία αυτή ανέδειξε για μία ακόμη φορά τις αξίες της κοινωνικής 
συνοχής και της αλληλεγγύης. Πολλοί συμπολίτες μας ανωνύμως συμμετείχαν, προσφέρθηκαν και 
βοήθησαν σε μεταφορά ασθενών, καθώς και για μεταφορά ατόμων σε εμβολιαστικά κέντρα και 
μάλιστα εδώ θέλω να τονίσω ότι ο Δήμαρχος προσέφερε για δύο ημέρες το αυτοκίνητό του και τον 
οδηγό του, τον Παναγιώτη, τον κ. Σπαή, για να μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε ακόμη 
περισσότερους δημότες οι οποίοι δεν είχαν την ικανότητα να φτάσουν στα εμβολιαστικά κέντρα.  
 Εγινε προσφορά φαγητού σε έχοντες ανάγκη συμπολίτες μας και φιλοξενία ατόμων που τα 
σπίτια τους δεν είχαν ρεύμα και νερό. Μάλιστα, βοήθησαν πολλές οικογένειες και οικογένειες που 
έχουν κορωνοϊό με πυρετό, που δεν μπορούσαν χωρίς ρεύμα και νερό να μπορέσουν να βγουν έξω 
και πραγματικά τους ευχαριστούμε όλους. Θερμά συγχαρητήρια στους εργαζόμενους, στους 
συναδέλφους Αντιδημάρχους, καθώς επίσης στους εργαζόμενους του ΔΟΚΜΕΠΑ που πραγματικά εν 
ώρα χιονιού συνέχισαν τις 40 μερίδες να δημιουργούν και να μαγειρεύουν και πιστεύω ότι 
συγχαρητήρια σε όλους και πραγματικά θέλουν όλοι τη στήριξή μας για να συνεχίσουμε.  
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Αθανασάκου. Τελειώσαμε με το στάδιο της πρωτολογίας, μπαίνουμε 
στη δευτερολογία. Οι επικεφαλής δύο λεπτά και οι υπόλοιποι σύμβουλοι για ένα λεπτό. 
 Λοιπόν, κ. Κανάκη, έχετε το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θυμάμαι, έχω σημειώσει ποιοι κάνανε πρωτολογία, άρα θα λέω τα ονόματα και όποιος 
θέλει θα παίρνει το λόγο.  
 κ. Κανάκη, παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Νομίζω ότι ήταν μια συζήτηση που βγάλαμε αρκετά 
συμπεράσματα. Ενα δυο σχόλια σε σχέση με αυτά που ειπώθηκαν. 
 Είπε ο Δήμαρχος ότι δεν είμαστε ειδικοί και δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να μαζεύεται το 
χιόνι. Ούτε εγώ είμαι ειδικός. Ακούω όμως τις παρατηρήσεις του απλού κόσμου και βλέπω επίσης τη 
δυσκολία που υπήρχε. Προφανώς το εκχιονιστικό που πετάει δεξιά και αριστερά το χιόνι στις γωνίες 
δεν είναι η ώρα να κάνει άλλο πράγμα, αλλά θα έπρεπε τις επόμενες μέρες τα συνεργεία καθαρισμού 
να βοηθήσουν και να κατευθύνουν πολίτες ώστε να καθαριστούν τα σημεία από τα οποία οι 
άνθρωποι περνάγανε, κυρίως οι ΑμεΑ.  
 Εχουμε ένα ιδιαίτερο πρόβλημα στην πόλη, ναι μεν να έχουμε σημεία πρόσβασης των πιο 
ευπαθών αλλά να μην τα σεβόμαστε. Και αυτό δεν αφορά το Δήμο, αφορά και τους πολίτες. 
 Δύο παρατηρήσεις θέλω να κάνω. Επίσης, επειδή αναφέρθηκα στα social media, δεν είναι 
μόνον ποιος επικοινωνεί με το Δήμο. Είναι ότι θα πρέπει να παρακολουθεί τη συζήτηση την οποία 
γίνεται στις διάφορες ομάδες. Ακόμα και αν αυτές δεν είναι ιδιαίτερα φιλικές ή δεν σχολιάζουν θετικά 
με το Δήμο αλλά διαμορφώνουν κλίμα και είναι καλό κανένας να είναι εκεί και να ακούει αυτά που 
λέγονται με τις υπερβολές στα υπέρ και τα κατά.  
 Κρατάω ένα πράγμα που άκουσα και τον κ. Πετράκη και νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό. 
Είναι να γίνει, ξαναείπα είναι το τρίτο πράγμα στις κρίσεις να γίνεται η αξιολόγηση και νομίζω ότι 
στην επόμενη συνεδρίαση όχι μόνο πρέπει να γίνει αναβάθμιση του σχεδίου και προσαρμογή στην 
πραγματικότητά του, αλλά θα πρότεινα και αν νομίζετε ότι μπορώ να βοηθήσω θα είναι χαρά μου, να 
απλοποιηθεί και να φτάσει στον απλό κόσμο ώστε να καταλαβαίνει τι είναι αυτό που συζητάμε. Τα 
σχέδια δεν είναι μόνον για να μένουν στα χαρτιά ή να τα βλέπουν τρεις τέσσερις, αλλά για να 
καταλαβαίνει ο πολύς ο κόσμος και να συμμετέχει. Κι εδώ χρειαζόμαστε κι εδώ πρέπει όλοι να 
βοηθήσουμε μια κουλτούρα συνεργασίας με  την πόλη, έχει πάει πολύ πίσω σ' αυτό και δεν έχετε 
κάνει πολλά πράγματα, αλλά είναι μια άλλη συζήτηση αυτή, ώστε να καταλαβαίνει κανένας ότι η 
πόλη δεν είναι κάτι που αφορά μόνο τη Δημοτική Αρχή αλλά αφορά όλους και αφορά και τον κάθε 
πολίτη χωριστά.  
 Ενα τελευταίο πολύ σύντομο σχόλιο, χωρίς να θέλω να σας κάνω τον τιμητή, αλλά ξέρετε, 
επειδή βλέπω αυτοθαυμάζεστε στην πλειοψηφία και δίνετε συγχαρητήρια ο ένας στον άλλον, το 
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οποίο δεν είναι κακό, το καταλαβαίνω. Κι εγώ σε ένα βαθμό μπορώ να καταλάβω τους ανθρώπους 
που είναι στην πρώτη γραμμή. Παρένθεση, να σημειώσω γιατί και θέλω και δημόσια να πω 
ευχαριστώ στην κα Ζιαμπάρα διαχρονικά, γιατί είναι ένας θαυμάσιος σύνδεσμος ανάμεσα στον 
Δήμαρχο και τους δημοτικούς συμβούλους της αντιπολίτευσης, κλείνω την παρένθεση. Αλλά, ξέρετε, 
αυτό και σας το λέω με πάρα πολύ φιλικό τρόπο και με πολύ καλή διάθεση, εγκυμονεί έναν πολύ 
μεγάλο κίνδυνο. Τον κίνδυνο να θεωρείτε ότι τα κάνατε όλα καλά και στην επόμενη κρίση που 
μπορεί να είναι λίγο διαφορετική αλλά να είναι το ίδιο ή χειρότερα, να επαναληφθούν τα ίδια λάθη. 
Ωραία. Καλά να λέτε μπράβο, αλλά πολύ καλύτερα είτε το κάνετε κλειστά σε συσκέψεις, είτε το 
κάνετε δημόσια, για μένα θα ήταν καλύτερα να το κάνετε δημόσια, να ετοιμάζετε την επόμενη μέρα 
και να διορθώνετε τα λάθη που γίνονται, γιατί μοιάζει λίγο ασύμβατο ο μεν Δήμαρχος σωστά και τον 
τιμά, να ζητά συγγνώμη για τα προβλήματα της πόλης, ακόμα και αν δεν τον αφορούσαν όλα και οι  
υπόλοιποι να λέτε ότι όλα πολύ καλά κάναμε. 
 Τέλος, για να κλείσω και λίγο, έτσι, χαριτωμένα, μια πρόταση στον κ. Αυγουρόπουλο να 
ξανανακατευθεί, γιατί έλειψε από τη κρίση, που ήταν και η χειρότερη απ' όλες τις προηγούμενες. 
Αρα, μάλλον, αγαπητέ Θανάση, καλό είναι να ανακατευθείς γιατί μάλλον σε φοβάται ο χιονιάς. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Ο κ. Ρεκλείτης θέλει;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, ναι, κ. Πρόεδρε, ένα λεπτό μόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο, κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ενα λεπτό, δεν θα σας κουράσω. Ακουσα και τις τοποθετήσεις των συναδέλφων, θα 
ήθελα να πω δυο πράγματα. Δεν είχα σκοπό να κάνω δευτερολογία, αλλά με συγχωρείς, κες και κοι 
σύμβουλοι της πλειοψηφίας, νομίζω ότι δεν είναι ζήτημα απολογίας. Είναι ζήτημα ότι είστε 
εκπρόσωποι των δημοτών του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Κάποιοι από τους συμπολίτες μας, 
δημότες μας, μείνανε χωρίς ρεύμα και νερό από 18 έως 36 ώρες και κάποιος έχει την ευθύνη. Λέτε 
ότι δεν την έχετε. Θα πείτε ποιος την έχει; Ποιος την έχει; Ο Υπουργός Εσωτερικών την έχει; Με το 
σχέδιο πολιτικής προστασίας που δεν λειτούργησε; Κατά τη γνώμη μας την έχει. Ο Υπουργός 
Ενέργειας που επιβλέπει τον ΔΕΔΔΗΕ την έχει; Κατά τη γνώμη μας την έχει. Η κυβέρνηση συνολικά 
με το επιτελικό κράτος, που το ήξερε δύο βδομάδες και δεν έκανε σχεδόν τίποτα, την έχει; Ο 
παππούς που δεν κάνει και η γιαγιά τον εμβολιασμό τους για εκείνη την ημέρα και τον έχασε και θα 
τον κάνει σε ενάμιση μήνα και φοβάται, την ευθύνη την έχει κάποιος; Θα την αναδείξετε την 
ευθύνη; 'Η μόνον θα αυτοσυγχαίρεστε; Αυτό, τίποτε άλλο. Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δυο λεπτά. Για τις διακοπές της ηλεκτροδότησης ξεκάθαρα, δεν κρυφτήκαμε και 
είπαμε ότι την ευθύνη την έχει ο ΔΕΔΔΗΕ. Το είπαμε ξεκάθαρα σε όλους τους τόνους. Και είπα ότι 
λυπάμαι που χθες ήταν άφαντος από την περιοχή. Και θα στείλω και στον κ. Ρεκλείτη ή θα 
ανεβάσουμε, αν μπορούμε να το ανεβάσουμε μάλλον στο τσατ να το δουν και όλοι, το λέω εδώ 
στους συνεργάτες μου, την επιστολή που έστειλα χθες στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο 
του ΔΕΔΔΗΕ, που τους περιέγραφα αυτά τα πράγματα. Δεν κρυβόμαστε. Και κανένας εμβολιασμός 
δεν χάθηκε. Αναβλήθηκαν και πήγαν λίγο πιο πίσω για όλη την Αττική. Δεν αναβλήθηκαν μόνο για το 
δικό μας Δήμο. Εγώ δεν πιστεύω ότι κάναμε κάτι λάθος. Οτι μπορούμε να διορθώσουμε κάτι ή ότι 
μπορούμε ν' ακούσουμε προτάσεις να κάνουμε κάτι ακόμα καλύτερα, σαφώς το πιστεύω και εδώ 
είμαι να μου τις καταθέσετε εγγράφως όλες τις προτάσεις σας, να τις μελετήσουμε και να τις 
υιοθετήσουμε. Αλλά δεν πιστεύω ότι έγινε και αν κάποιος πιστεύει ότι έγινε ένα λάθος, να μου πει 
ποιο είναι το συγκεκριμένο λάθος που έγινε. Θα σας καλέσουμε στην επιτροπή όλους τους 
επικεφαλής, παρ' όλο που δεν είστε μέλη του ΤΕΣΟΠΠ, για να συμμετέχετε.  
 Τρίτον και τελευταίο. Αγαπητέ κ. Κανάκη, σε καμία περίπτωση δεν θα παρακολουθούμε 
συζητήσεις διαφόρων ομάδων στο facebook, συζητήσεις από τα site τα οποία δεν προβάλλουν του 
Δήμου τις ανακοινώσεις. Είναι δυνατόν ο Δήμος να βγάζει ανακοίνωση ότι μοιράζει αλάτι και να το 
θάβουν τα μέσα της πόλης; Πώς το βλέπετε εσείς αυτό; Δεν ξέρουμε ότι τα μέσα της πόλης 
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ελέγχονται από υποψήφιους δημάρχους ή από ανθρώπους που θέλουν να παίξουν ρόλο στην πόλη 
κάποιοι; Τι να κάνουμε δηλαδή; Να πούμε ότι, ναι, εντάξει; Δηλαδή θα παρακολουθώ εγώ τι γράφει 
το τάδε site και θα μπαίνω μέσα στο facebook να βλέπω όλες τις ανακοινώσεις; Εντάξει, κάνουμε και 
άλλες εργασίες, δεν κάνουμε αυτή τη δουλειά, δεν μπορούμε. Εχουμε το επίσημο site του Δήμου 
που σας λέω, όποιος έστειλε μήνυμα εκεί πήρε απάντηση και τον καθοδηγούσαμε τι πρέπει να κάνει.  
 Λοιπόν, να μην μιλήσω άλλο, κ. Πρόεδρε. Νομίζω από τη δική μας πλευρά έχει καλυφθεί το 
θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Με κάλυψε σ' αυτά που είπε ο κ. Ρεκλείτης, όσον αφορά το ότι πρέπει να καταλογίζονται οι 
ευθύνες κάπου. Και βέβαια το θέμα της λειτουργίας των τοπικών μέσων ενημέρωσης είναι ένα από 
τα θέματα που όπως έχω υποσχεθεί θα το φέρουμε προσεχώς στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί 
πραγματικά ο τρόπος με τον οποίο λειτουργούν παραβιάζει ξεκάθαρα πολλά ζητήματα δεοντολογίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεκλείτη.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Πρόεδρε, μία κουβέντα να πω μόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Πετράκης. Μετά κ. Σιαμάνη θα κάνετε δευτερολογία. κ. Πετράκη, 
παρακαλώ. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δεν είχα σκοπό όπως είπα, είπατε εσείς μάλλον, κ. Πρόεδρε, αλλά ακούγονται 
πράγματα τρομερά. Εχω πει και σε άλλη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, υπάρχουν κάποιοι 
άνθρωποι που κάνανε τον κουτσό να τρέχει, τον μουγκό να μιλήσει και τον κουφό να ακούει. Το 
εκχιονιστικό μηχάνημα, η αλατιέρα βγήκε από τη Δευτέρα 9 η ώρα το βράδυ που ξεκίνησε η 
χιονόπτωση και μπήκε στο εργοτάξιο πάλι την Τετάρτη 17/2, 19:05.  
 Ολες αυτές τις ημέρες και τις ώρες ήταν και εκχιόνιζε τους δρόμους του Δήμου μας. Οι 
εμβολιασμοί των δημοτών μας γίνανε όλοι. Να το επαναλάβω να καταγραφεί στα πρακτικά με 
κεφαλαία γράμματα. Ολοι. Ενας δημότης μας δεν έχασε τον εμβολιασμό. Προκαλώ και προσκαλώ 
κάποιον να μου πει ένα όνομα και μία διεύθυνση πραγματικά. Και εύχομαι αυτοί που μας 
κατηγορούν, το είπα, δεν τα κάναμε τέλεια. Ηταν πρωτόγνωρο. Μπορούσαμε να τα κάνουμε 
καλύτερα. Μπορούσαμε όμως να τα πάμε και χειρότερα. Αλλά οι δρόμοι ήταν ανοιχτοί. 
Κυκλοφορούσαν όλοι και το καταφέραμε με τιτάνειες προσπάθειες. Δεν ευλογάμε τα γένια μας, δεν 
δίνουμε συγχαρητήρια στον εαυτό μας, αλλά όμως δεν το κάνουμε για να μας ευχαριστήσουμε. Ηταν 
η δουλειά μας αυτή. Μπορεί να το κάνουμε λάθος. Είπαμε, σε ένα προσεχές ΤΕΣΟΠΠ θα 
διορθώσουμε τα λάθη. Θα ζητήσουμε προτάσεις, προτάσεις όμως, όχι γενικολογίες, μπορούσαμε να 
κάνουμε αυτό, μπορούσαμε να κάνουμε το άλλο. Ξέρουμε γενικόλογα τι μπορούσαμε. Ομως, η 
θεωρία από την πράξη διαφέρει. Ξέρω ότι ποτέ κάποιοι άνθρωποι δεν θα έρθουν στη θέση μας να 
αναλάβουν θέσεις ευθύνης, να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις. Το ξέρω αυτό. Και ίσως και 
αργότερα να μην είναι ούτε καν σε Δημοτικά Συμβούλια, γιατί ο κόσμος βλέπει και καταλαβαίνει 
ποιος δουλεύει και τι γίνεται.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη. Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα μείνω στην επισήμανση του πιο έμπειρου αυτή τη στιγμή 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, του κ. Αυγουρόπουλου. Δεν με ενδιαφέρουν οι κομματικές τοποθετήσεις, 
με ενδιαφέρει μόνο τι πρέπει να κάνει ο Δήμος και ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Δήμου. Και θα 
ξαναεπαναλάβω στις υποχρεώσεις του ο Δήμος ήταν, ανταποκρίθηκε σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. 
Μπορεί να μην ήταν το τέλειο, αλλά ήταν σε ένα πάρα πολύ μεγάλο βαθμό.  
 Σε ό,τι αφορά, γιατί άκουσα πάλι την κα Χαμηλοθώρη, να αναφέρει πού δεν 
ανταποκριθήκαμε, τα τρία από τα τέσσερα ήταν ΔΕΔΔΗΕ, ΕΥΔΑΠ, ΟΤΕ και οποιαδήποτε άλλη ΔΕΚΟ. 
Εμείς δεν εμπλεκόμαστε, δεν έχουμε καμία σχέση εκεί. Και προς ενημέρωση και των συναδέλφων, ο 
εργολάβος π.χ. που συνεργάζεται με τη ΔΕΔΔΗΕ για αποκαταστάσεις, δεν έχει το δικαίωμα να δώσει 
ρεύμα στην κολώνα. Πάει, περνάει το καλώδιο και έρχεται μετά η ΔΕΔΔΗΕ και δίνει ρεύμα στο 
καλώδιο. Λοιπόν, μην προσπαθούμε να δημιουργήσουμε λανθασμένες εντυπώσεις λέγοντας για τη 
ΔΕΔΔΗΕ και ότι υπεύθυνος για τη ΔΕΔΔΗΕ είναι ο Δήμος ή για την ΕΥΔΑΠ που έσπασε ο αγωγός 
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είναι ο Δήμος. Ο Δήμος έχει συγκεκριμένες ευθύνες και νομίζω ότι σ' αυτές τις ευθύνες 
ανταποκρίθηκε. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Το λόγο έχει ο κ. Σιαμάνης.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και μετά εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Μια διευκρίνιση θέλω να κάνω μόνο και να μην κουράζω. Εμπειρικά και μόνο, λόγω του 
ότι η δουλειά μου είναι στην Πάρνηθα, τα εκχιονιστικά ακόμα και εκεί πάνω που είναι μεγάλα, το 
χιόνι, όταν καθαρίζουν το δρόμο, το πετάνε αριστερά δεξιά. Δεν μπορούν να το πάνε κάπου αλλού 
το χιόνι. Και απλώς το μοναδικό τους μέλημα είναι εκείνη τη στιγμή να ανοίξουν το δρόμο, έστω και 
περιορισμένης έκτασης. Παρ' όλο που είναι δύο λωρίδες κυκλοφορίας, ένας που ανεβαίνει και ένας 
που κατεβαίνει στην Πάρνηθα, γίνεται ένας, ίσα ίσα να περνάει ένα αυτοκίνητο. Το χιόνι πάει 
αριστερά-δεξιά. Θέλω να πω ότι το εκχιονιστικό δεν μπορεί να το πάει κάπου αλλού το χιόνι παρά 
μόνο το ρίχνει αριστερά δεξιά και να ανοίγει το δρόμο να υπάρχει διέλευση. 
 Αυτό ήθελα να πω και μόνον. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και σωστά λέτε όλοι, γιατί κι εγώ με τα εκχιονιστικά, δεν έχω δει τα εκχιονιστικά - 
νομίζω, εντάξει, αυτό τώρα είναι κοινή ας πούμε αποδοχή όλων μας ότι τα εκχιονιστικά αριστερά 
δεξιά πάνε το χιόνι.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, μετά τον κ. Αυγουρόπουλο αν μπορώ να μιλήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, παρακαλώ κα Γκούμα. κα Γκούμα, θα σας δώσω μάλλον στο τέλος, εντάξει; 
Για να κρατήσω τη σειρά και θα σας δώσω εγώ στο τέλος.  
 Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η κα Γκούμα βέβαια δεν έκανε πρωτολογία, αλλά εντάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, 2 Δεκεμβρίου έγινε το ΤΕΣΟΠΠ. Τότε λοιπόν στο ΤΕΣΟΠΠ εγώ ανέφερα, 
γιατί είχατε λάβει 26 Νοεμβρίου τις οδηγίες του Υφυπουργού, του κ. Χαρδαλιά, σχετικά με τον 
Βορέα. Ανέφερα λοιπόν ότι περίμενα εκείνη την ημέρα το θέμα της συζήτησης στο ΤΕΣΟΠΠ να είναι 
ένα πρώτο προσχέδιο, ακριβώς επειδή συμμετέχουμε και οι φορείς οι συγκεκριμένοι. Δεν υπήρχε κάτι 
τέτοιο, ο κ. Πετράκης μάλιστα μου είπε ότι δεν το είχαν λάβει, αν θυμάμαι καλά. 22 Δεκεμβρίου στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, ενημερώνω το Δημοτικό Συμβούλιο τι ειπώθηκε στο ΤΕΣΟΠΠ και είπα ότι τότε 
πάλι περίμενα να έρθει ο Βορέας, διότι οι οδηγίες του Υπουργού ήταν ότι θα έπρεπε μέσα σε ένα 
μήνα να ψηφιστεί το Τοπικό Σχέδιο. 
 27 Ιανουαρίου στο Δημοτικό Συμβούλιο πάλι κάναμε τη συζήτηση για το Βορέα. Εκεί, λοιπόν, 
σας αναφέραμε όλους αυτούς τους επαπειλουμένους κινδύνους, τους οποίους θα έπρεπε να είχατε 
εξετάσει και τα σενάρια που θα έπρεπε να είχατε σκεφτεί. Αυτά επειδή ο Δήμαρχος αναφέρθηκε στο 
ότι δεν ειπώθηκε τίποτα στο ΤΕΣΟΠΠ ποτέ.  
 Για την ερώτηση του Δημάρχου σχετικά με το ποιος Δήμος τα πήγε καλύτερα. Αυτό δεν 
μπορώ να το ξέρω ακόμη, πρώτον, διότι δεν υπάρχουν ακόμη τα απολογιστικά στοιχεία και πολύ πιο 
σημαντικό ας πούμε, δεν μπορούμε να το ξέρουμε αυτό διότι ποιος Δήμος μπορεί να συγκριθεί με το 
δικό μας; Απο πού δηλαδή μπορούμε να ξέρουμε ότι ήταν το ίδιο ύψος χιονιού, οι ίδιες πτώσεις 
δέντρων κ.λπ.; Αυτό που μπορώ να ξέρω όμως είναι ότι οι υπόλοιποι Δήμοι δεν έχουν μια 
δημιουργική αντιπολίτευση να τους τα λέει δυο μήνες πριν. Και αυτό είναι κάτι το οποίο, κ. Δήμαρχε, 
θα πρέπει να το αξιοποιήσετε κάποια στιγμή. 
 Θέλω να πω σχετικά με τον Βορέα, γιατί είναι πολύ σημαντικό και είναι μία μάλλον 
δημιουργική συζήτηση τελικά που γίνεται σήμερα, ότι ο Βορέας βάζει τρεις πολύ βασικούς πυλώνες. 
Ο πρώτος αφορά στα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτά που τώρα όλοι λέμε ότι  ηταν πρωτόγνωρο 
αυτό το χιόνι. Αρα, λοιπόν, αυτή τη συνθήκη να εξετάσει. Το δεύτερο είναι ότι πρέπει να βρούμε τα 
σενάρια για τους επαπειλούμενους κινδύνους, από τι κινδυνεύουμε. Ας πούμε αυτές οι 200 πτώσεις 
κλαδιών είναι κάτι που θα έπρεπε να το είχαμε φανταστεί, οπότε να είχαμε προβλέψει και πώς θα το 
αντιμετωπίσουμε και πολύ περισσότερο να το προλάβουμε. Και το τρίτο σημαντικό, μάλλον 
σημαντικότερο στοιχείο που βάζει ο Βορέας, είναι τα τοπικά χαρακτηριστικά. Δηλαδή, τοπικά να 
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προβλέψουμε ποια προβλήματα εμείς θα έχουμε και έτσι να σχεδιάσουμε.  
 Θέλω να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα που κάποιοι συνάδελφοι, έστω και τώρα, έστω και μετά 
απ' αυτή την κακοκαιρία, κατάλαβαν όλα όσα λέγαμε το προηγούμενο διάστημα, παρότι 
υπερψήφισαν τον Βορέα που ήρθε εδώ μέσα, τώρα όμως δείχνουν ότι υιοθετούν τη δική μας 
ρητορική και αυτό είναι σε μία καλή κατεύθυνση και χαίρομαι ιδιαίτερα. Λυπάμαι, όμως, που ο 
υπεύθυνος Αντιδήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας, ανέφερε ότι τα σχέδια πάνε 
περίπατο σε τόσο ακραία φαινόμενα. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Χαμηλοθώρη. Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος.  Θέλετε, κ. Ρεμούνδο, ή 
δεν θέλετε μήπως; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλύφθηκα, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχουν ευθύνες και δεν υπήρξαν 
παραλείψεις. Το είπε πρώτος και καλύτερος ο Δήμαρχος και απέδωσε και τις ευθύνες και τις 
καταλόγισε μάλιστα. Δεν θα απολογηθούμε όμως εμείς γι' αυτά τα προβλήματα άλλων και ας είναι 
των κυβερνώντων και ας είναι αυτούς που ψήφισα και αυτούς που δεν ψήφισα.  
 Λοιπόν, αγαπητέ Νικήτα, σε ευχαριστώ πολύ για τα καλά σου λόγια, αλλά θα επαναλάβω ότι 
είμαι υπερήφανος, είμαι ικανοποιημένος που οι μαθητές βγήκαν καλύτεροι από τους δασκάλους.  
 Τίποτε άλλο, ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να έχω το λόγο για μισή κουβέντα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον θέλετε στο τέλος; Εκκρεμούν άλλοι δύο ομιλητές.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα ξαναμιλήσω ό,τι και να ειπωθεί, δεν θα ξαναμιλήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε πάρτε τον τώρα και μετά θα πάω στην κα Αθανασάκου και στην κα Γκούμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω λίγο να επαναλάβω, παρ' όλο που το έχουμε πει στην κα Χαμηλοθώρη, αλλά αν 
θέλει είναι στη διάθεσή της και το πρωτόκολλο του Δήμου, ο Βορέας μπήκε στο πρωτόκολλο του 
Δήμου επίσημα την ίδια μέρα που συνεδριάσαμε στο ΤΕΣΟΠΠ. Είναι στη διάθεσή σας, κα 
Χαμηλοθώρη, τα στοιχεία. Και χαίρομαι που απαντήσατε μ' αυτό τον τρόπο με το θέμα της 
δημιουργικής αντιπολίτευσης, γιατί τελικά πιστεύω εκτός από ένα πρότυπο Δήμο και μια πρότυπη 
Διοίκηση τελικά έχουμε και μια πρότυπη αντιπολίτευση στο Δήμο μας, έτσι; Οπότε, είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος γι' αυτό.  
ΤΡΑΚΑΣ: Φαντάζομαι ότι η κα Χαμηλοθώρη με αυτό διεκδικεί μερίδιο στην επιτυχία της 
αντιμετώπισης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το λόγο έχει ζητήσει η κα Γκούμα ένα λεπτό, η Πρόεδρος της Κοινότητας 
παρακαλώ και κλείσαμε με το θέμα. 
ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ ήθελα απλώς να πω, αν και είναι πολύ τυπική η κα 
Χαμηλοθώρη και χαίρομαι γι' αυτό, με ενδιαφέρει όμως λίγο περισσότερο η ουσία και να με 
συγχωρήσετε που δεν έκανα πρωτολογία, θέλω απλά να πω ότι δεν είναι κακό και μην φοβόμαστε τα 
συγχαρητήρια σε κάποιους ανθρώπους, ειδικά υπό αυτές τις συνθήκες και σ' αυτές τις καταστάσεις. 
Το γεγονός ότι ο Δήμαρχος, και εγώ ούτε θεοποίησα ποτέ κανέναν ούτε και θεοποιώ αυτη τη στιγμή, 
το γεγονός όμως ότι κάποιοι άνθρωποι και ο Δήμαρχος ο ίδιος ήταν μέσα σε ένα αυτοκίνητο δύο 
24ωρα, πώς να το κάνουμε; Εμένα προσωπικά με εμπνέει. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, κλείσαμε με το θέμα. Ηταν ένα θέμα σημαντικό, ακούστηκαν όλες οι 
απόψεις και προχωράμε τώρα στα θέματα της τακτικής ημερήσιας διάταξης.  
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 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Εκδοση ψηφίσματος για την σεξουαλική παρενόχληση και βία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 1ο θέμα έχω λάβει κάποιες προτάσεις και κάποια άλλα ψηφίσματα. Την 
εισήγηση νομίζω θα κάνει η κα Δημητριάδου; Λέω καλά; Από πλευράς Δημοτικής Αρχής;  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κα Δημητριάδου, δεν χρειάζεται να το διαβάσετε όλο αυτό. Μπορούμε να το 
βάλουμε... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Γιατί, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί, κα Δημητριάδου, για να γλιτώσουμε και χρόνο, αν είναι μεγάλο το κείμενο, 
μπορούμε να το βάλουμε στα πρακτικά... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Από εμένα θα τον γλιτώσετε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και επειδή το έχουν δει όλοι από τις εισηγήσεις, να προχωρήσουμε και στις 
ψηφοφορίες. Αυτό θέλω να πω. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, αλλά είναι μία εισήγηση την οποία θέλω να κάνω, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν την έχουν δει οι συνάδελφοι, πάντως... 
ΝΙΚΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας μπορώ να πω κάτι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΖΗΚΑΣ: Κι εγώ επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε.  
ΝΙΚΑΚΗ: Εγώ προσωπικά θα επιθυμούσα να τοποθετηθώ επί του θέματος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΝΙΚΑΚΗ: Οχι, γιατί είπατε να πάμε στην ψηφοφορία, γι' αυτό λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, συγγνώμη, κα Νικάκη. Εννοείται ότι θα έχουμε τοποθετήσεις και ερωτήσεις αν 
κάποιος θέλει.  
 Τώρα, άμα νομίζετε κα Δημητριάδου ότι σε τρία λεπτά μπορείτε να το πείτε το δικό σας... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Δεν είναι τρία. Πέντε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Πέντε λεπτά έχω, κ. Πρόεδρε. Δεν έχω τρία. Νομίζω είναι πέντε τα λεπτά, δεν 
είναι τρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κα Δημητριάδου. Εγώ το είπα διότι θέλω την κατανόησή σας, ήδη κάτσαμε 
στο εκτός ημερήσιας διάταξης τρεις ώρες. Γι' αυτό ζητώ την κατανόησή σας. Δεν έχω κάποιο άλλο... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, αλλά αυτό είναι θέμα εντός. Είναι εντός της ημερήσιας διάταξης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει; Για τρεις ώρες λέω και γι' αυτό. Παρακαλώ... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Αφού είναι εντός της ημερήσιας διάταξης νομίζω ότι παίρνει περισσότερο χρόνο 
και δίδεται χρόνος.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ν' αρχίσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
ΖΗΚΑΣ: Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε, ζήτησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ κ. Ζήκα. Ελάτε, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή το θέμα θεωρώ ότι είναι σοβαρό και επειδή ήρθαν και σήμερα και δύο διαφορετικές 
προτάσεις ψηφισμάτων, θα πρότεινα να έρθει σε επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να έχουμε το 
χρόνο να το συζητήσουμε διεξοδικά και να μην περιοριστεί στη συζήτηση απλώς ενός ψηφίσματος. 
Υπάρχουν πολλές πτυχές που δεν καλύπτονται από το ψήφισμα τουλάχιστον της Διοίκησης, γιατί τα 
άλλα δεν έχω προλάβει να τα διαβάσω. Προτείνω λοιπόν να αναβληθεί το θέμα για να έρθει σε 
επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Ετσι κι αλλιώς, δεν είναι ένα θέμα το οποίο λήγει σήμερα ή αύριο. 
Αντίθετα, είναι ένα θέμα το οποίο απαιτεί μία θεώρηση και ένα σχεδιασμό μακροπρόθεσμο και νομίζω 
ότι αξίζει να το συζητήσουμε διεξοδικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν υπάρχει από την κα Δημητριάδου, που είναι και εισηγήτρια του θέματος, σύμφωνη 
γνώμη για να γίνουν κάποιες τροποποιήσεις, νομίζω ότι... Δεν ξέρω, η κα Δημητριάδου το γνωρίζει 
το θέμα. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οχι. Εγώ νομίζω ότι πρέπει να προχωρήσει η διαδικασία και από 'κει και πέρα, ας 
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τοποθετηθούν όλοι και ας γίνουν οι προσαρμογές, προσθαφαιρέσεις και οτιδήποτε άλλο. Οπως 
γίνεται σε όλα τα θέματα.  
 Ν' αρχίσω, λοιπόν;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θα το βάλετε σε ψηφοφορία; Λοιπόν, εντάξει. 
 Καταρχάς, συγχαίρω κι εγώ με τη σειρά μου για τις ηράκλειες προσπάθειες την περίοδο του 
παγετού τον Δήμαρχο, την Πολιτική Προστασία, τους εθελοντές, τον κ. Θεοχάρη, τους πάντες, 
πραγματική συγκινητική η προσφορά τους για τους δημότες. Και προχωρώ στο θέμα. 
 Σε μία εποχή που η τεχνολογία και η επιστήμη έχει φτάσει σε δυσθεώρητα ύψη, το 
φαινόμενο βίας κατά των γυναικών και ανδρών, παρουσιάζει πολύ μεγάλη έξαρση. 
 Είχαμε σωρεία καταγγελιών από τον χώρο του αθλητισμού αλλά και από τον καλλιτεχνικό 
χώρο για σεξουαλική παρενόχληση σε χώρους εργασίας και με αυτή την αφορμή η Δημοτική 
Επιτροπή Ισότητας προχώρησε σ' αυτό το ψήφισμα.  
 Είναι γνωστό ότι η βία είναι μία κατεστημένη και παγκόσμια αντίληψη, η οποία βασίζεται σε 
μία στερεότυπη αντίληψη για την κατωτερότητα της γυναίκας και έχει δημιουργήσει κι ένα 
μισογυνισμό αλλά υπάρχει και βία κατά των ανδρών.  
 Οι μορφές της βίας είναι πάρα πολλές. Ενδεικτικά μόνο αναφέρω τη σωματική, την 
ψυχολογική, τον ακρωτηριασμό, τη γυναικοκτονία, σωματεμπορία ή trafficking, καταναγκαστικούς 
γάμους ανηλίκων, σε εξαναγκασμό σε γάμο ανηλίκων, καταναγκαστική στείρωση, οικονομική βία, 
διαδικτυακή επίσης βία και όλες αυτές τις μορφές βίας. Και ενδοοικογενειακή. Η ενδοοικογενειακή βία 
μάλιστα την περίοδο του Covid παρουσίασε μεγάλη έξαρση, δεδομένου ότι θύτες και θύματα ήταν 
έγκλειστοι στον ίδιο χώρο και υπάρχουν βέβαια στατιστικά στοιχεία και από τα Κέντρα Ισότητας ότι 
όντως παρουσίασε πολύ μεγάλη βία. 
 Είναι η πιο διαδεδομένη μορφή βίας, όπου το θύμα δεν αισθάνεται ασφαλές ούτε μέσα στο 
σπίτι του και έχει χιλιάδες θύματα σε όλη την Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και τα οποία βέβαια 
θύματα έχουν υποστεί οχι μόνο ψυχολογική βία αλλά και βιασμούς.  
 Το θέμα είναι βαθιά κοινωνικό, διότι θίγει το κύτταρο της κοινωνίας που είναι η οικογένεια και 
φυσικά τη γυναίκα, η οποία είναι το ... της οικογένειας. Και έχει μεγάλες προεκτάσεις στον πολιτισμό, 
δημιουργεί γενιές δυστυχισμένων παιδιών, μονογονεϊκές οικογένειες, μια κοινωνία άρρωστη, 
απολίτιστη και χωρίς προοπτική.  
 Ετσι, λοιπόν, προχωράω στο ψήφισμα, στο κυρίως ψήφισμα. Εγώ που είμαι η πρόεδρος, 
τέλος πάντων, στη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας και τα μέλη σκεφτήκαμε να κάνουμε το ψήφισμα 
για να καταδικάσουμε απερίφραστα κάθε μορφής βία και σεξουαλικής παρενόχλησης που ασκείται σε 
βάρος γυναικών, κοριτσιών και ανδρών, σε οποιονδήποτε χώρο, γιατί θίγει την τιμή, την υπόληψη, 
την ατομική ελευθερία των ατόμων με βαριές συνέπειες στη σεξουαλική, ψυχική και σωματική τους 
υγεία και διαταράσσει την κοινωνική ευημερία.  
 Ως εκ τούτου, καλούμε την ελληνική κυβέρνηση να ενεργοποιήσει όλους τους μηχανισμούς 
που διαθέτει, γιατί διαθέτει αρκετούς μηχανισμούς, ενδεικτικά αναφέρω τη Γενική Γραμματεία 
Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας, που είναι ο κύριος φορέας πρόληψης και καταπολέμησης της 
βίας, είναι το ΚΕΦΙ, το Κέντρο Ερευνών, το ΕΤΑ της Κοινωνικής Αλληλεγγύης, το ΕΣΙΦ της... η 
ΕΝΠΕ, η ΚΕΔΕ γνωστοί, 42 συμβουλευτικά κέντρα, θα αυξηθούν μάλιστα πάνω από 200, τη γραμμή 
15900 για τα θύματα βίας και με βάση αυτά κάνουμε ορισμένες προτάσεις. 
 Πρώτη και καλύτερη είναι, εφόσον είπαμε ότι το φαινόμενο της ενδοοικογενειακής βίας είναι 
σοβαρό, να ενταθούν οι δράσεις για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων που είναι γυναίκες θύματα 
ενδοοικογενειακής βίας, με παράλληλη συμπλήρωση του νομικού πλαισίου, ώστε να προστατευθεί η 
οικογένεια.  
 Να γίνει ευρεία ενημέρωση και συναίνεση, για τη συναίνεση στη σεξουαλική πράξη, η οποία 
έχει γίνει αλλά όχι ευρύτερα γνωστή. Στη διαχείριση των κινδύνων από τα θύματα, στους τρόπους 
προστασίας των θυμάτων, ενημέρωση για τις ποινές που προβλέπει ο νόμος, καμπάνια για τα, όλα 
αυτά σε καμπάνια από τα ΜΜΕ, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για την πρόληψη φυσικά του 
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φαινομένου που είναι κυρίαρχο θέμα. 
 Επίσης, η κυβέρνηση πρέπει να προχωρήσει στην εξάλειψη των στερεοτύπων που οδηγούν 
στην υποβάθμιση της γυναίκας, εντάσσοντας το θέμα της ισότητας στο αναλυτικό πρόγραμμα της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 Συντονισμός επίσης και συνεκτικότητα όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων, 
δημόσιων και ιδιωτικών, των ΜΚΟ ισότητας για την πρόληψη και αποτελεσματική προστασία των 
θυμάτων βίας, γυναικών που ζητούν άσυλο, μεταναστριών κ.λπ..  
 Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλοι αυτοί οι φορείς να αποτελέσουν ένα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας έχουν μείνει, είμαστε ήδη στα 6 λεπτά, αν θέλετε ένα λεπτό ακόμα για να 
κλείσει. Εντάξει;  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ενα, δύο, να μου δώσετε δύο σας παρακαλώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ.  
 Λοιπόν, έχουμε τις Κοινωνικές Υπηρεσίες στις Περιφέρειες, στους Δήμους, τα Αστυνομικά 
Κέντρα, τις εισαγγελικές αρχές, συμβουλευτικά κέντρα, Κέντρα Κοινότητας, Υπηρεσίες Υγείας, 
ψυχιατρεία, κέντρα απεξάρτησης, νομικές υπηρεσίες, το Συνήγορο του Πολίτη. Ολοι αυτοί θα πρέπει 
να συντονιστούν σε ένα μνημόνιο συνεργασίας για την αρωγή των θυμάτων. Ολοι οι φορείς επίσης 
του Δημοσίου, επιχειρήσεις, τράπεζες κ.λπ., πρέπει να εκπαιδεύσουν το προσωπικό τους στην 
κατεύθυνση της Ισότητας. (πρόβλημα σύνδεσης) 
 ... να ληφθούν ειδικά μέτρα για την εξάλειψη της βίας στον κυβερνοχώρο, να ενισχυθεί η 
ποινική νομοθεσία για εγκλήματα κακοποίησης ειδικά σε βάρος ανηλίκων και να αυστηροποιηθούν οι 
ποινές.  
 Να σημειωθεί εδώ ότι η μη παραγραφή των αδικημάτων βίας και κακοποίησης, του 
Υπουργού, μας βρίσκει σύμφωνους, γιατί έκανε εξαγγελία. 
 Χρειάζεται λοιπόν η πολιτεία να φροντίσει για την κύρωση σύμβασης 190 της Διεθνούς 
Οργάνωσης Εργασίας για την εξάλειψη της βίας και της σεξουαλικής παρενόχλησης στο χώρο 
εργασίας, να υπάρξει κανονιστικό πλαίσιο στους χώρους εργασίας για την αποτροπή της σεξουαλικής 
παρενόχλησης.  
 Καλούμε σε ενεργοποίηση όλους τους φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, να λάβουν 
στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους μέτρα για την αντιμετώπιση της βίας και της σεξουαλικής 
παρενόχλησης των γυναικών. Συγκεκριμένες δράσεις για ευαισθητοποίηση των τοπικών κοινωνιών 
και συγκεκριμένα μέτρα για την πρόληψη και προστασία γυναικών - παιδιών, που υφίστανται 
κακοποίηση.  
 Καλούνται όλοι οι δημόσιοι φορείς να δραστηριοποιηθούν και στο Δήμο μας διότι ο Δήμος 
μας έχει δείξει μεγάλη ευαισθησία απέναντι στο πρόβλημα της Ισότητας και με συγκρότηση 
Επιτροπής Ισότητας, κανονισμό λειτουργίας, προτάσεις δωρεάν υπηρεσίες στήριξης, ενδυνάμωσης 
των γυναικών με ψυχολογική συμβουλευτική, εργασιακή και νομική συμβουλευτική και παραπομπή 
σε αρμόδιους φορείς και επομένως όσες γυναίκες και στο Δήμο μας αλλά και από Δήμους που είναι 
κοντά, υφίστανται κάποιας μορφής σεξουαλική βία ή παρενόχληση ή άλλης μορφής βία, να 
προσφεύγουν και στους φορείς του Δήμου μας αλλά και στη γραμμή SOS 15900. 
 Ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Να 'στε καλά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Κι εγώ ευχαριστώ.  
 Λοιπόν, έχει ζητήσει το λόγο η κα Νικάκη - κα Γκούμα, σας έχω δει εσάς, γιατί μου το 
στείλατε και το είδα εγώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση καταρχήν. Γιατί άκουσα κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Κανάκη, ερωτήσεις. κ. Κανάκη, έχετε το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με όλο το σεβασμό στην κα Δημητριάδου και στις πολύ καλές ιδέες και στην 
προσπάθεια που κάνει, αλλά... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αλλά υπάρχουν πράγματα που θέλουν διευκρινίσεις. Το πρώτο είναι, κα Δημητριάδου, τι 
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σχέση έχει η ενδοοικογενειακή βία με το δουλεμπόριο και το trafficking. Γιατί τα βάζουμε μαζί; Είναι 
δύο πολύ διαφορετικά πράγματα.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Δεν τα έχω βάλει μαζί.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μαζί τα βάλατε.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Απλά αναφέρθηκα στις μορφές βίας. Ως μορφές βίας είναι χωριστά. Βέβαια, το 
δουλεμπόριο και το trafficking είναι  το ίδιο. Αλλη η ενδοοικογενειακή βία, είναι μέσα στην 
οικογένεια. Και είναι στην περίοδο του κορωνοϊού είπαμε που έγινε έξαρση του φαινομένου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κανάκη, έχετε άλλη ερώτηση;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα λεπτό. Εντάξει, να μην επιμείνω σ' αυτό. Το δεύτερο είναι, επίσης είχατε δύο σημεία 
που θέλουν διευκρίνιση, πιθανόν στη ρύμη του λόγου σας.  
 Το ένα είναι μιλάτε για τη βία ανδρών, προφανώς εννοείτε την σεξουαλική κακοποίηση και 
ανδρών, νέων ανδρών, αυτό υποθέτω.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, ναι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Γιατί αλλιώς ακούγεται λίγο παράξενα.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Βεβαίως, βεβαίως.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και το τρίτο που ακούγεται επίσης λίγο παράξενα, είναι ότι ενδοοικογενειακή βία, αν το 
κατάλαβα καλά, οδηγεί σε μονογονεϊκές οικογένειες, το οποίο είναι μια λάθος αντίληψη, ιδίως για 
τώρα. Πάλι πιθανόν να μην το αντιλήφθηκα εγώ ή να μην διατυπώθηκε καλά. Καλό είναι να 
διευκρινιστεί.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οταν η ενδοοικογενειακή βία φτάνει σε μεγάλη έξαρση και σε μεγάλα τραύματα, 
τότε φυσικά υπάρχουν χωρισμοί, διαζύγια, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μονογονεϊκές 
οικογένειες.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κα Δημητριάδου, δεν είναι το ζητούμενο στην αντιμετώπιση ενδοοικογενειακής βίας να 
μην διαλυθεί μια οικογένεια με κάποιον ο οποίος είναι, χειρίζεται βία. Είναι να είναι η ασφάλεια των 
ανθρώπων. Γι' αυτό λέω ότι αυτό καλό είναι να βγει, γιατί δημιουργεί παρανοήσεις σε μία περιοχή 
που έχει πάρα πολλές μονογονεϊκές οικογένειες, οι οποίες δεν ήταν οικογένειες οι οποίες είχαν ντε 
καλά υποστεί βία. Αυτό. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, σωστά. Εχετε δίκιο. Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κανάκη, έχετε άλλη ερώτηση; Οχι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αλλες ερωτήσεις; Για ερωτήσεις άλλοι ποιοι είναι. Η κα Νικάκη μου έχει πει και 
η κα Τσικρικώνη και η κα Γκούμα θέλουν τοποθέτηση. Ερωτήσεις θέλει ο κ. Καραγιάννης; Ο κ. Ζήκας 
τι θέλει;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, θα ήθελα. Θα ήθελα να ρωτήσω ένα πράγμα. 
ΖΗΚΑΣ: Τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, ερώτηση - μισό λεπτό, κ. Καραγιάννη. Ενα λεπτό δώστε μου. Ο κ. 
Ρεκλείτης θέλει ερώτηση;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Τοποθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, κλείνω με τον κ. Καραγιάννη τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, κ. Καραγιάννη. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ δεν θα ήθελα να μπω στην ουσία του ψηφίσματος, αλλά νομίζω ότι αυτό δεν 
είναι ψήφισμα. Αυτό είναι καταρχήν ένα μάθημα ας πούμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας δηλαδή είναι η τοποθέτησή σας. Ωραία.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επί της διαδικασίας, σαφώς, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Εντάξει. Λοιπόν, εκκινούμε τις τοποθετήσεις.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Να μας εξηγήσει, συγγνώμη κ. Πρόεδρε, να μας εξηγήσει γιατί δεν είναι ψήφισμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κάνουμε διάλογο. Είπε την άποψή του ότι θεωρεί ότι είναι δεν είναι ψήφισμα... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να σας εξηγήσω άμα θέλετε, δεν έχω πρόβλημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Εντάξει, κ. Καραγιάννη, είπατε την άποψή σας. Λοιπόν, προχωράμε με τις 
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τοποθετήσεις.   
 Το λόγο θα δώσω, κ. Κανάκη, θέλετε τοποθέτηση;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Κανάκης ξεκινάει. Παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Για δύο λεπτά. Ωραία. Τώρα, κοιτάξτε, θα ξεκινήσω από το τελευταίο που είπε ο κ. 
Καραγιάννης. Εχει δίκιο. Τα ψηφίσματα είναι συγκεκριμένα, μετρήσιμα και με έναν τρόπο που να 
γίνονται κατανοητά από τον πολύ κόσμο. 
  Με όλο ξαναλέω τον σεβασμό και την καλή διάθεση γιατί ξέρω ότι ήθελε να περιλάβει τα 
πάντα η κα Δημητριάδου, όντως αυτό δεν είναι ένα ψήφισμα, έτσι; Αρα, καλό είναι να μαζευτεί και 
να είναι ένα πράγμα που θα στέλνει ένα πολύ καθαρό μήνυμα στην κοινωνία, στην οποία θα λέει τι; 
Οτι η πόλη και οι θεσμοί τους δεν θα ανεχθούν κανενός είδους βία, είτε είναι σεξουαλική είτε είναι 
εργασιακή, απέναντι στους ανθρώπους που ζουν στην πόλη. Αυτό είναι το ένα. 
 Αρα, σ' αυτό δεν νομίζω ότι μπορεί κανενας να διαφωνήσει.  
 Εχω μερικές επιφυλάξεις όταν ανακατεύονται όλα μαζί πολύ διαφορετικά πράγματα, ακόμα 
και αν μπαίνουν παραθετικά και προσθετικά. Ξαναλέω, το δουλεμπόριο κι επειδή τυχαίνει να έχω 
αρκετά ασχοληθεί με αυτό, είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα από την ενδοοικογενειακή βία και 
το να βάζει κανένας πράγματα μαζί, μάλλον το κάνει να φαίνονται λιγότερο σοβαρά. Αλλο πράγμα 
είναι το ξύλο στην οικογένεια, άλλο πράγμα είναι αυτός που πουλάει σκλάβους ή αυτός που πουλάει 
γυναίκες. 
 Τώρα, όλα αυτά έχουν ένα νόημα στο εξής, κι εδώ έχουμε και μια ευθύνη όλοι εμείς και η κα 
Δημητριάδου που προϊσταται και να το δούμε. Θα πρέπει να ενισχύσουμε την επιτροπή με 
συγκεκριμένες μετρήσιμες δράσεις στην πόλη και το δεύτερο είναι, δεδομένου ότι είμαστε μπροστά 
σε έναν κυκεώνα αποκαλύψεων, να δημιουργήσουμε όλους εκείνους τους προστατευτικούς 
μηχανισμούς ώστε κάποιος ο οποίος θα χρειαστεί να έχει αποτελεσματική βοήθεια. Τι σημαίνει αυτό 
απο το να λέμε γενικά και αόριστα; Να ξέρουμε συγκεκριμένα ότι εάν σηκώσει το τηλέφωνο του 
Δημαρχείου και ζητήσει βοήθεια από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες θα τη λάβει μέχρι τέλους.  
 Υπάρχουν συγκεκριμένοι τρόποι, όπως υπάρχουν και συγκεκριμένοι τρόποι και πρωτόκολλα, 
ώστε να περνάει το μήνυμα ότι δεν υπάρχει ούτε σεξουαλική παρενόχληση πουθενά στην πόλη. Για 
να μην παρεξηγηθώ, δεν λέω ότι υπάρχει πουθενά, γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, 30 δεύτερα παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Λοιπόν ότι για μας το πιο σημαντικό είναι αφού μαζευτεί το ψήφισμα, είναι να 
καταλήγει και νομίζω είναι και η πρόθεση όλων, στο να ενισχυθεί η Επιτροπή και να δείξει έργο και 
το οποίο θα είναι μετρήσιμο μέσα σε ένα συγκεκριμένο διάστημα για να μπορούμε να 
παρακολουθούμε την εξέλιξη και την πρόοδό του. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, τώρα δεν κάνουμε διάλογο. Ακούμε τις τοποθετήσεις. Διάλογο κάνει 
μόνον ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εντάξει, μετά. Αλλά είναι πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, θα σας πω. Θα κάνετε την τοποθέτησή σας στο τέλος. Εχετε 
δικαίωμα για τοποθέτηση. Εκεί πέρα συνοψίστε τι θα ακούσετε και θα έχετε 3 λεπτά για να 
απαντήσετε.   
 Λοιπόν, το λόγο ο κ. Ρεκλείτης.  
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τίγκα, θέλετε; Παρακαλώ, ο κ. Τίγκας προηγείται. κ. Τίγκα, έχετε το λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό το οποίο σήμερα συζητάμε 
και δυστυχώς φαίνεται ότι θα το αντιμετωπίσουμε και σε άλλες  τέτοιες περιπτώσεις στο μέλλον. 
 Το συμπέρασμα είναι ότι κάθε άνθρωπος θα πρέπει να υποστεί τις συνέπειες των πράξεών 
του, αναφορικά με τις αποκαλύψεις περί σεξουαλικής παρενόχλησης αλλά και κάθε άλλης μορφής βία 
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στον εργασιακό, στον αθλητικό και σε οποιονδήποτε άλλο χώρο.  
 Αναφορικά με το πώς θα πρέπει να πορευθούμε από 'δω και πέρα, επισημαίνουμε πως σε 
όλους ανεξαιρέτως τους χώρους εργασίας δεν νοείται κανενός είδους κακοποιητική συμπεριφορά από 
κανέναν και για κανέναν.  
 Σήμερα υπάρχουν δυνατότητες να δημοσιοποιηθούν, να καταγραφούν και να καταγγελθούν 
τέτοιες συμπεριφορές. Και ευτυχώς η πολιτεία θεσπίζει κώδικες και κανόνες που θα επιτρέψουν και 
στις αρχές να δώσουν τη δυνατότητα να τιμωρήσουν παραδειγματικά αυτούς οι οποίοι προέβησαν σε 
τέτοιου είδους ενέργειες. 
 Θα ήθελα λοιπόν να ολοκληρώσω, πως η αξία αυτής της στιγμής βρίσκεται στο ότι από τώρα 
και στο μέλλον θα μπορούμε με αυτούς τους κώδικες, με αυτούς τους κανόνες που θα χρειάζονται 
ολοένα και λιγότερο, διότι οι άνθρωποι θα γνωρίζουν ότι στους χώρους που συνυπάρχουν, στους 
χώρους εργασίας, να καταγγέλλουν αυτά τα οποία τους συμβαίνουν σε ανάλογες περιπτώσεις.  
 Πιστεύω, λοιπόν, ότι το ψήφισμα το οποίο μας κοινοποιήθηκε είναι συμβατό με αυτή τη 
λογική και βεβαίως το στηρίζουμε. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τίγκα. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν είναι κακή η πρωτοβουλία της κας Δημητριάδου, παρότι συμφωνώ με τον κ. 
Καραγιάννη, αυτό δεν είναι ψήφισμα. Αυτό είναι τοποθέτηση. Ψήφισμα είναι κάτι σύντομο, λιτό, που 
αναδεικνύει το θέμα.  
 Εμείς καταθέσαμε ένα ψήφισμα, το έχω βάλει στο chat το common, μπορείτε όλοι να το 
διαβάσετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχουμε δει, ναι. Δεν ξέρω, το βλέπουν και οι υπόλοιποι; Δεν ξέρω. Εγώ πάντως το 
έχω καταγράψει. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι. Θα το καταθέσουμε για ψήφιση. Αυτό που δεν μας καλύπτει στην τοποθέτηση 
της κας Δημητριάδου δεν είναι τόσο η ανάδειξη των πτυχών της σεξουαλικής ή οποιασδήποτε άλλης 
βίας κατά των γυναικών και απαντάω και λίγο στον κ. Κανάκη, με την έννοια ότι η κα Δημητριάδου 
φαντάζομαι ότι έκανε μια προσπάθεια να καταγράψει συνολικά τη βία κατά των γυναικών σε πάρα 
πολλά επίπεδα. Προφανώς το θέμα εκφεύγει λίγο του κλίματος το οποίο έχει αναπτυχθεί τον 
τελευταίο καιρό που είναι οι καταγγελίες για σεξουαλιική βία στα πλαίσια της εργασίας ή αν θέλετε 
των σχημάτων εξουσίας, αλλά κατά τη γνώμη μας αυτή η βία δεν γίνεται σε κοινωνικό κενό. Και 
αυτό είναι το βασικό μας πρόβλημα με την τοποθέτηση της Επιτροπής Ισότητας των Φύλων, ότι 
γενικώς αίτιο γι' αυτή τη βία δεν αναδεικνύεται. Και για μας αίτιο είναι η σύγχρονη ζωή του 
ανθρώπου στο σύγχρονο κόσμο, στο εκμεταλλευτικό αυτό σύστημα που αναπαράγει τις 
αναχρονιστικές αντιλήψεις για το διαχωρισμό και το ρόλο της γυναίκας, που κυριαρχεί η σύγχρονη 
εκμετάλλευση, γιατί όλα τα φαινόμενα που καταγγέλθηκαν αν παρατηρήσει κάποιος με λίγο, έτσι, 
δεύτερη, τρίτη ματιά, θα συνειδητοποιήσει ότι όλα αυτά τα φαινόμενα σεξουαλικής βίας ή 
οποιασδήποτε άλλης βίας κατά των γυναικών, δεν συμβαίνουν, δεν καταγγέλλονται από όμοιος σε 
όμοιο αλλά από τον εργοδότη, τον θιασάρχη, τον δάσκαλο, τη θέση εξουσίας σ' αυτό το σύστημα, 
προς έναν εξουσιαζόμενο, που έχει είτε υποδεέστερη θέση είτε πολλαπλασιαστικά λιγότερο ισχυρά 
επιχειρήματα να αντισταθεί. Επιχειρήματα εννοώ θέσης. 
 Επομένως, λοιπόν, το αίτιο δεν αναδεικνύεται. Αναδεικνύεται μια γενικόλογη αντιμετώπιση 
του ανδρικού φύλου ενδεχομένως ως αίτιο αυτής της σεξουαλικής βίας ή οποιασδήποτε άλλης βίας 
κατά των γυναικών, το οποίο εμάς δεν μας βρίσκει σύμφωνους.  
 Επομένως, το ψήφισμά μας, λίγο κλίνει σ' αυτό το σχηματικό προσδιορισμό και επίσης 
σίγουρα δεν θα στηρίζαμε ένα ψήφισμα που εμπλέκει στην αντιμετώπιση των θυμάτων της βίας κατά 
των γυναικών ή της σεξουαλικής βίας εν γένει κατά των γυναικών, ανδρών και παιδιών, 
οποιεσδήποτε ΜΚΟ, ΚΟΙΝΣΕΠ και λοιπές οργανώσεις του "κοινωνικού" χώρου, που έχουμε δει στα 
υπόλοιπα ανθρωπιστικά προβλήματα τι ρόλο παίζουν, όπως π.χ. το προσφυγικό ή άλλα τέτοιου 
είδους προβλήματα, όταν εμπλέκονται και τις καλούμε εμείς που είμαστε αν θέλετε εκπρόσωποι αλλά 
συνάμα κι ένας κρατικός θεσμός να συμμετάσχουν με την αγκαλιά μας στην αντιμετώπιση αυτών 
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των φαινομένων, τα φαινόμενα αυτά όχι απλά δεν αντιμετωπίζονται, αλλά φουντώνουν και 
δικαιολογούνται. 
 Οπότε, το ψήφισμα δεν μας βρίσκει σύμφωνους όσον αφορά όχι μόνο την έκτασή του αλλά 
και το περιεχόμενο και το ύφος του. Γι' αυτό έχουμε καταθέσει ένα αντιπαραθετικό ψήφισμα, 
μπορείτε να το διαβάσετε, κι εμείς θα ψηφίσουμε αυτό.  
 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεκλείτη. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Θεωρώ ότι είναι κρίμα που η Επιτροπή Ισότητας φέρνει ένα τόσο σοβαρό θέμα, με τόσες 
πτυχές, να ξεμπερδέψει το Δημοτικό Συμβούλιο με ένα ψήφισμα. Ψηφίσματα έτσι κι αλλιώς έχουν 
βγει εκατοντάδες όλο το τελευταίο διάστημα. Αυτό που χρειάζεται είναι ουσιαστική συζήτηση στις 
επιμέρους πτυχές. Χρειάζεται να γίνει συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο για κάθε επιμέρους κομμάτι 
που έχουμε φαινόμενα βίας, τους κοινωνικούς ρόλους που διαμορφώνουν τις συνθήκες γι' αυτά, 
σίγουρα δεν είναι έξαρση του φαινομένου. Είναι έξαρση του φαινομένου των καταγγελιών. Η βία 
ασκείται δεκαετίες ολόκληρες. Με στατιστικά στοιχεία συμβαίνουν στην Ελλάδα 4.500 βιασμοί το 
χρόνο, από τους οποίους μόνον 7% φτάνει να καταγγέλλεται, γιατί τα υπόλοιπα δεν καταγγέλλονται.  
 Αυτά είναι στοιχεία τα οποία θα πρέπει να τα συγκεντρώσει η Επιτροπή Ισότητας, να τα φέρει 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, να κάνουμε συζήτηση, να δούμε εάν υπάρχουν στοιχεία για το Δήμο μας, 
να δούμε πώς μπορούμε να εξειδικεύσουμε τις δράσεις στο Δήμο μας, να δούμε τι άλλες πηγές 
στήριξης, συζήτησης, ενίσχυσης, παροχής τεχνογνωσίας μπορούμε να αντλήσουμε και να 
καταρτίσουμε ένα πρόγραμμα δράσης για το Δήμο μας, γιατί αυτό είναι η ουσία. Οχι ένα ψήφισμα το 
οποίο θα βγει στον τύπο, θα δημοσιοποιηθεί και θα πάει στις καλένδες. 
 Παραδείγματος χάριν, δεν μπορεί να προωθείται και να λέμε ότι το πρόβλημα είναι να 
προστατευθεί η οικογένεια όταν η οικογένεια είναι βασικό περιβάλλον που ασκείται βία. Θα πρέπει να 
δούμε ποιο είναι το περιβάλλον το οικογενειακό και γιατί και πώς και πώς μπορούμε να παρέμβουμε. 
Δεν μπορεί να προωθείται, παραδείγματος χάριν, η υποχρεωτική συνεπιμέλεια όταν ακριβώς η θέση 
της γυναίκας είναι μειονεκτική, όταν οι κοινωνικές συνθήκες είναι τέτοιες που έχουν το μεγαλύτερο 
ποσοστό ανεργίας οι γυναίκες και να προωθείται η υποχρεωτική συνεπιμέλεια.  
 Υπάρχουν τόσες πτυχές, που δεν λαμβάνονται υπόψιν σ' αυτό το ψήφισμα και που εκεί θα 
πρέπει ακριβώς να δούμε και να συζητήσουμε και να εστιάσουμε. Μ' αυτή την έννοια δεν είναι για 
μας ζήτημα ενός ψηφίσματος και δεν θα ψηφίσουμε κανένα ψήφισμα. Αντιθέτως, δεσμευόμαστε να 
φέρουμε το θέμα για συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Το λόγο, να τα πάω τώρα με τη σειρά λίγο, ο κ. Πετράκης 
έχει ζητήσει το λόγο; Νομίζω πρέπει να έχει μείνει από το προηγούμενο θέμα. Από το προηγούμενο 
θέμα, εντάξει, καλά κατάλαβα.  
 Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Νομίζω, κ. Πρόεδρε, ότι προηγείται η κα Νικάκη, η Αντιδήμαρχος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ελάτε κα Νικάκη εσείς. Η κα Νικάκη, βεβαίως, η Αντιδήμαρχος.  
ΝΙΚΑΚΗ: Εντάξει, δεν έχω αντίρρηση να μιλήσει η Αννα-Μαρία, ούτως ή άλλως, την εκτιμώ πέρα 
ότι είναι φίλη μου. 
 Θα μπορούσα να πω, θα ήθελα μάλλον να πω αρκετά σ' αυτά που άκουσα, αλλά επειδή έχω 
μόνο δύο λεπτά, θα προσπαθήσω να μείνω σ' αυτά που έχω σχεδιάσει να πω, ύστερα και από την 
τοποθέτηση της Μαρίας της Δημητριάδη, η οποία θεωρώ ότι ήταν αρκετά εμπεριστατωμένη  και 
ακόμα και αν μπορούμε να δεχθούμε ότι ίσως να μην υπάρχει η απόλυτη μορφολογία, η δομή 
μάλλον ενός ψηφίσματος, θεωρώ ότι σε ένα τόσο μείζον θέμα καλύτερα να είναι μαξιμαλιστικό το 
περιεχόμενο παρά μινιμαλιστικό.  
 Και βέβαια, κ. Ζήκα, αν μου επιτρέπετε, έχει μια σημειολογία το ψήφισμα. Δεν σημαίνει ότι 
ούτε όλα ξεκινάνε τώρα εδώ, ούτε εξαντλούνται όλα εδώ επί του θέματος. Ο Δήμος έχει και 
παρελθόν στο πώς έχει λειτουργήσει σε τέτοιες περιπτώσεις και βέβαια πολύ μεγαλύτερο και 
μακρύτερο μέλλον για το τι θα κάνει στη συνέχεια. Αρα, απλά είναι η σημειολογία λόγω της 
επικαιρότητας του θέματος.  Με αφορμή λοιπόν τις εξελίξεις των τελευταίων ημερών θέλω να πω ότι 
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η κατάχρηση της εξουσίας δεν έχει να κάνει μόνο με την εκμετάλλευση που έχει κάποιος που έχει μια 
υπέρτερη θέση με σκοπό να αποκομίζει όφελος προσωπικό, οικονομικό και κοινωνικό. Εχει και την 
ειδεχθή μορφή της, αυτήν της καταπάτησης της ελευθερίας, της προσβολής και της αξιοπρέπειας και 
της προσωπικότητας όσων έναντι του ισχυρού βρίσκονται ή τεκμαίρεται κοινωνικά ότι βρίσκονται σε 
θέση αδυναμίας. Μια καταπάτηση που μεταφράζεται σε λεκτική, σωματική, ψυχολογική, σεξουαλική 
βία. Είτε πρόκειται για το σύζυγο ή πατέρα ή τη σύζυγο ή μητέρα που κακοποιεί εντός της 
οικογένειας, είτε γι' αυτόν ή αυτή που βρίσκεται σε θέση ισχύος επαγγελματικά ή κοινωνικά και 
επηρεάζει με τη λήψη αποφάσεων το μέλλον άλλων ανθρώπων, είτε πρόκειται γι' αυτόν που σε 
φιλικό ή κοινωνικό επίπεδο αντλεί το δικαίωμα αυτό από τα υφιστάμενα κοινωνικά στεγανά. 
 Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις όμως, υπάρχει ένας κοινός τόπος: η σιωπή, η ανοχή από την 
πλευρά της κοινωνίας, ο φόβος και η ντροπή από την πλευρά του θύματος, η διαταραχή, παθολογική 
ή μη, από την πλευρά του θύτη.  
 Το τελευταίο διάστημα άνοιξε ένα παράθυρο στο φως για την καταδίκη όλων αυτών των 
επαίσχυντων πράξεων. Επαυσε η σιωπή. Απενοχοποιήθηκε το θύμα. Ενοχοποιήθηκε ο μάγκας, ο 
δήθεν, το ψευτοπρότυπο. Καταδείχθηκε η παρεκκλίνουσα συμπεριφορά, το αδίκημα και το έγκλημα. 
Αυτό το παράθυρο δεν πρέπει να κλείσει μέχρι να φωτιστεί και η τελευταία γωνιά του κοινωνικού 
οικοδήματος. Μέχρι ο σεβασμός, η ισότητα, η αξιοκρατία να είναι αυτονόητα και δεδομένα. Μέχρι 
κάθε γυναίκα και άντρας να επιλέγει ελεύθερα την ερωτική του ζωή, να προοδεύει επαγγελματικά 
επειδή αξίζει και μόνο, να κρίνεται κοινωνικά με σημείο αναφοράς το ανθρώπινο ιδεώδες και όχι τα 
ζωώδη ένστικτα και τα ρατσιστικά κλισέ. Μέχρι όσοι φταίνε να τιμωρούνται και όσοι πάσχουν να 
λαμβάνουν θεραπεία και όχι θέσεις εξουσίας. 
 Ο Δήμος μας και η Κοινωνική Υπηρεσία έχουν και την πολιτική βούληση να καταδικάσουν 
κάθε τέτοια πράξη και το επιστημονικό πλαίσιο να σταθούν δίπλα στα θύματα και να παραπέμψουν 
στους αρμόδιους φορείς ανά περίπτωση. Αυτό, άλλωστε, είναι μια τακτική που ακολουθείται στις 
δεκάδες περιπτώσεις που έχει χειριστεί όλα αυτά τα χρόνια. 
 Καλούμε τα θύματα να μην φοβηθούν, να μην ντραπούν, να μην σιωπήσουν. Αλλά και όλοι 
εμείς να μην κλείνουμε τα μάτια και τ' αυτιά όταν γινόμαστε μάρτυρες τέτοιων συμπεριφορών. Και 
εύχομαι όλο αυτό το κίνημα, παραφράζοντας τους στίχους του ποιητή Σκαρίμπα, να είναι ο άνεμος 
που όλο θα πνέει, θα μας ωθεί πέρα από τόπους και καιρούς, έως ότου φως μου βγούμε από την 
τρικυμία αυτού του κόσμου και περάσουμε βέβαια σε έναν πιο κόσμο πιο ανθρώπινο και πιο αληθινό.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Νικάκη. Τώρα η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κ. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν και με κάλυψε σε όλα σχεδόν η κα 
Νικάκη, θα ήθελα κι εγώ να αφήσω το αποτύπωμά μου σ' αυτή τη συνεδρίαση γι' αυτό το τόσο 
καίριο θέμα.  Θεωρώ ότι το συγκεκριμένο ψήφισμα, το εμπεριστατωμένο και που συμπεριλαμβάνει 
τα πάντα μέσα, της κας Δημητριάδου, στην παρούσα φάση και στην παρούσα χρονική συγκυρία είναι 
αναγκαίο. Ισως δεν θα πρέπει να είναι το μόνο που πρέπει να γίνει, όμως αυτή τη στιγμή 
σημειολογικά αφήνει ένα στίγμα.  
 Ωστόσο, δεν πρέπει να σταματήσουμε εκεί. Πρέπει γενικότερα σαν κοινωνία, σαν Δήμος, σαν 
άτομα, σαν πολίτες, να σταθούμε απέναντι σ' αυτό το φαινόμενο, να τονίσουμε ότι είμαστε ενάντια, 
ότι στεκόμαστε απέναντι σε κάθε μορφή κακοποιητικής συμπεριφοράς και εξουσιαστικής επιβολής 
λόγω εργασιακής εξάρτησης, επαγγελματικής προοπτικής, δύναμης και δημοφιλίας.  
 Πρέπει με κάθε τρόπο να καταδικάσουμε κάθε μορφής παρενόχληση και κάθε μορφής 
βιασμό, είτε αυτός είναι λεκτικός είτε είναι ηθικός είτε είναι σωματικός, είτε κοινωνικός είτε 
εργασιακός είτε οτιδήποτε άλλο.  
 Σε ό,τι αφορά την ενδοοικογενειακή βία, η ενδοοικογενειακή βία πέρα από το στιγμιαίο, τα 
στιγμιαία αποτελέσματα τα οποία μπορεί να έχει, πέρα από το τι μπορεί να αφορά το ζευγάρι, την 
γυναίκα, τον άντρα κ.λπ., όταν υπάρχει ενδοοικογενειακή βία και ακόμα και να μην στρέφεται 
εναντίον των παιδιών, τα παιδιά αυτά τα οποία μεγαλώνουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον έχουν 
αποδεχθεί και έχουν γίνει φορείς, αποδέκτες μάλλον τέτοιων προτύπων, που αύριο μεθαύριο είναι 
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πολύ πιθανόν με πολύ μεγαλύτερη ευκολία να δεχθούν από οποιονδήποτε άλλον μια τέτοια 
κακοποιητική συμπεριφορά. Αρα, λοιπόν, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι και πόσο σημαντικής 
μορφής βία είναι πέρα από την εργασιακή, πέρα από τη σεξουαλική παρενόχληση κ.λπ., είναι και η 
ενδοοικογενειακή βία. 
 Πιστεύω πως πρέπει τα θύματα να ενθαρρύνονται, πρέπει να βρίσκουν τη δύναμη και το 
θάρρος να καταγγέλλουν αυτό το οποίο τους συμβαίνει και αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει 
ενημέρωση, πρέπει να γνωρίζουν τα θύματα ότι δεν φταίνε αυτά, πρέπει να γνωρίζουν τα θύματα ότι 
υπάρχουν φορείς και υπάρχουν τρόποι να βγουν να μιλήσουν και να καταγγείλουν αυτά που τους 
συμβαίνουν και οι δε θύτες να γνωρίζουν καλά ότι οι συνέπειες των συμπεριφορών τους αυτών θα 
είναι πάρα πολύ σκληρές και θα τιμωρηθούν αυστηρά. Γι' αυτό και θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σωστό 
να αυστηροποιηθούν οι συγκεκριμένες ποινές. Οπως, επίσης, είμαι υπέρ και στο να μην 
παραγράφονται τα αδικήματα αυτά, γιατί ο βιασμός, ειδικά ο βιασμός είναι ένα τέτοιο, μια τέτοια 
πράξη όπου αυτός ο οποίος το υφίσταται για πάρα πολλά χρόνια πολύ πιθανόν να μην μπορεί ο ίδιος 
να το αποδεχθεί ή μπορεί ο ίδιος να μην μπορεί να δεχθεί ότι δεν έφταιγε γι' αυτό το οποίο συνέβη. 
Να χρειάζεται πολύς χρόνος προκειμένου μέσα του να μπορέσει να το επεξεργαστεί ούτως ώστε να 
βρει τη δύναμη να το καταγγείλει.  
 Τέλος, θα ήθελα το κράτος, ο Δήμος και συγκεκριμένα ο δικός μας ο Δήμος, να φανεί αρωγός 
στην προσπάθεια οποιουδήποτε θέλει να καταγγείλει οποιαδήποτε τέτοιου είδους συμπεριφορά, θα 
πρέπει με ειδικές δράσεις και με ειδικές εκδηλώσεις να μπορέσουμε να καταστείλουμε νοοτροπίες 
απαρχαιωμένες, αναχρονιστικές, οπισθοδρομικές, οι οποίες μας δείχνουν τον άντρα, εντός 
εισαγωγικών, "παλαιάς κοπής", ο οποίος καμία σχέση δεν έχει με αυτές τις συμπεριφορές, ήμουνα 
τυχερή που σε όλο το βίο της ζωής μου βρέθηκα δίπλα, είτε στον εργασιακό μου χώρο είτε στον 
οικογενειακό μου χώρο είτε στον φιλικό μου χώρο, με άντρες πραγματικούς παλαιάς κοπής, που 
σημαίνει άντρες που ξέρουν να σέβονται και ξέρουν να εκτιμούν και ξέρουν να αποδίδουν αυτό που 
πρέπει να αποδοθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Και γενικά θα ήθελα να πω ότι η ζωή αλλάζει, οι νοοτροπίες αλλάζουν και το μότο 
μας για μια νέα ζωή και μια νέα πορεία είναι όλα στο φως. Να μην φοβόμαστε. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ την κα Τσικρικώνη. Το λόγο έχει η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Σαν ένα γενικό τίτλο να πούμε ότι το Metoo για το οποίο γίνονται τα 
ψηφίσματα αυτή την εποχή και η συζήτηση παντού, είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Εχει να κάνει με 
εξουσία και εξουσιαζόμενο. Τα άλλα όλα τώρα είναι λίγο γύρω γύρω. Τέλος πάντων. 
 Η κοινωνία μας έχει δείξει χαμηλά αντανακλαστικά απέναντι στην έμφυλη βία, στα ζητήματα 
που σχετίζονται με τα όρια στο φλερτ, τη συναίνεση, τη σεξουαλική παρενόχληση, την τοξική 
αρρενωπότητα, την κακοποίηση, την εξακολουθητική εμφάνιση στερεοτύπων και πόσο μάλλον τον 
αδιόρατο σεξισμό.  
 Τελευταία, και γι' αυτό προφανώς λοιπόν ήρθε το ψήφισμα, με αφορμή τις καταγγελίες του 
Metoo, ανακαλύψαμε ως έκπληκτοι ότι κάποιος εκμεταλλεύεται την εξουσία του για να προβεί σε 
πράξεις γενετήσιου χαρακτήρα, λεκτικής βίας, χειροδικίας ή εκβιασμού. Μην ξεχνάμε ότι η εξουσία 
έχει πολλά πρόσωπα. Η εξουσία μπορεί να δίνει ή να παίρνει δουλειά. Να δίνει ή να παίρνει θέσεις 
εργασίας. Να δίνει ή να παίρνει μισθούς. Τίποτα δεν είναι αθώο και όποιος δεν αντιλαμβάνεται τη 
δοσοληψία που ασκεί ο έχων την εξουσία, είναι προφανώς βαθιά νυχτωμένος. Ας μην ευλογήσουμε 
τα γένια μας θεωρώντας ότι τίποτα απ' αυτά δεν αφορά την μικρή μας κοινωνία, το Δήμο μας. Ας 
κοιτάξουμε βαθιά μέσα μας τις συμπεριφορές που μας ξεφεύγουν και μας φέρνουν στα όρια.  
 Ο προπονητής είναι ο άλλος πατέρας. Ο σκηνοθέτης ο Πυγμαλίωνας. Ο θιασάρχης είναι ο 
εργοδότης. Ολοι αυτοί είναι γύρω μας. Ολοι αυτοί έχουν καταχραστεί την εξουσία τους και θα πρέπει 
να μπει ένα στοπ σε όλους όσοι αθέλητα ή ηθελημένα παραβιάζουν τα όρια προς ίδιο όφελος και με 
όλους τους τρόπους διαπλέκονται μεταξύ τους για να υπάρχει ένα πέπλο σιωπής, που παραπέμπει σε 
ανώτερη εξουσία και μεγαλύτερη επιβολή δύναμης.  
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 Στα δικά μας τώρα. Το ψήφισμα που μας φέρατε μιλάει επανειλημμένως μόνο για γυναίκες 
και κορίτσια. Δεν είδα πουθενά γραμμένο το ανδρικό φύλο. Εχουμε Επιτροπή Ισότητας. Και άντρες 
και γυναίκες υπήρξαν θύματα αδιακρίτως. Δεν ξέρω γιατί δεν μπήκε το ανδρικό φύλο σ' αυτό. Δεν 
ξέρω γιατί έγινε αυτός ο διαχωρισμός στο κείμενο.  
 Συνεδρίασε η Επιτροπή Ισότητας και κατέληξε σ' αυτό αφήνοντάς τους δηλαδή απέξω; Δεν 
γίνεται να βγάζουμε ψηφίσματα για να τα βγάζουμε, αλλά πρέπει να υπάρχει ουσία. Να περνάει το 
μήνυμα στην κοινωνία. Δεν καταλαβαίνουμε για ποια κείμενη νομοθεσία αναφέρεται το κείμενο. Και 
αν ό,τι ακολουθεί είναι οι αλλαγές που προτείνει η Επιτροπή, γιατί π.χ. το μεγάλο θέμα της μη 
παραγραφής αδικημάτων γενετήσιας φύσης, δεν αναφέρεται πουθενά, που είναι το μέγιστο θέμα 
συζήτησης αυτή τη στιγμή στην κοινωνία. Για ένα τόσο σοβαρό και τεράστιο θέμα δεν μπορούμε να 
συνυπογράψουμε ένα κείμενο με τόση ασάφεια και γενικολογία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν έχετε καταθέσει δικό σας, κα Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Μισό λεπτό, ακριβώς αυτό θέλω να εξηγήσω. Οτι θα προτείναμε να ψηφίσουμε το κείμενο 
της ΚΕΔΕ που είναι άρτιο, μέσα στην καρδιά του προβλήματος αυτή τη στιγμή, έχω κάνει μικρές 
αλλαγές για να αφορά το Δήμο και το καταθέτουμε στην ψήφιση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα εσείς γράφετε ότι είναι το κείμενο των 8 Προτάσεων αυτό.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, λέω ότι είναι αυτό που καταθέτουν οι 8 Προτάσεις και σας εξηγώ ότι για μας η 
κατάθεσή μας είναι το κείμενο της ΚΕΔΕ με αλλαγές για το Δήμο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατάλαβα. Λοιπόν, το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν έχω ζητήσει, Πρόεδρε. Με κάλυψε η Μαρία. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει μείνει από πριν. Εγώ βλέπω χέρι, οπότε... Εντάξει. Ο κ. Ρεμούνδος θέλει το λόγο ή 
έχει μείνει από πριν;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλύφθηκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο. Το λόγο έχει η Πρόεδρος της Κοινότητας, η κα 
Γκούμα. κα Γκούμα, παρακαλώ.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ηθελα το λόγο γιατί αυτό που θα πω είναι μια ανακοίνωση, θέση 
ουσιαστικά, του Διοικητικού Συμβουλίου του...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, έχετε το δικαίωμα να πάρετε το λόγο, κα Γκούμα, έτσι κι αλλιώς. Δεν χρειάζεται 
να αιτιολογείτε για ποιο λόγο παίρνετε το λόγο.  
ΓΚΟΥΜΑ: Αυτονόητη είναι μεν, αλλά θεωρούμε πως πρέπει να ακουστεί και να καταγραφεί.  
 Το Συμβούλιο, λοιπόν, της Κοινότητας Χολαργού, με αφορμή τα γεγονότα που ... τις 
τελευταίες ημέρες, στέκεται δίπλα στους ανθρώπους που βρήκαν ... (πρόβλημα σύνδεσης) την 
λεκτική και σεξουαλική ... και βία και μάλιστα σε τόσο διαφορετικούς χώρους.  
 Καταδικάζουμε κάθε μορφή βίας και επιβολής εξουσίας σε κάθε χώρο υπό οιεσδήποτε 
συνθήκες και ανεξαρτήτως φύλου και θέσης των εμπλεκόμενων.  
 Κατανοούμε πλήρως τον πόνο, το φόβο, τη σιωπή και την εσωτερική πάλη των θυμάτων. 
 Στεκόμαστε απέναντι στη συγκάλυψη και ζητάμε την κατάλληλη και άμεση θεσμική 
αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων, ώστε να εκλείψει η ύπαρξή τους.  
 Οφείλουμε όλοι να προστατεύσουμε την αξιοπρέπεια των συνανθρώπων μας και να 
μπορούμε να λειτουργούμε με ασφάλεια σε όλους τους χώρους που κινούμαστε και 
δραστηριοποιούμαστε.  
 Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κα Γκούμα. Οπότε, έχω την έγκριση ολωνών, θέλει κάποιος κάτι 
άλλο σε δευτερολογία; Να μπω να κάνω ψηφοφορία;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οχι, κ. Πρόεδρε, θέλω να απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, συγγνώμη, συγγνώμη. κ. Κανάκη, συγγνώμη. Η κα Δημητριάδου ως εισηγήτρια έχει 
το λόγο για να κλείσει την πρωτολογία.  
 Παρακαλώ, κα Δημητριάδου.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ρωτήσατε αν θέλουμε να ξανατοποθετηθούμε ή κατάλαβα λάθος;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, απλά η κα Δημητριάδου επειδή μου το είχε ζητήσει από πριν, είναι εισηγήτρια, 
πρέπει να κλείσει την πρωτολογία. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καμία αντίρρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε μετά θα σας βάλω στην δευτερολογία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καμία αντίρρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, παρακαλώ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Απαντώ καταρχάς στον κ. Κανάκη, ο οποίος είπε ότι το 
trafficking είναι κάτι άλλο. Εγώ πιστεύω και το έβαλα μαζί με τις μορφές βίας, ότι είναι μια ακραία 
μορφή βίας όπως είναι ο ακρωτηριασμός των γυναικείων οργάνων και οι γυναικοκτονίες που είναι και 
αυτές μορφές βίας ακραίες. Η βία δηλαδή ξεκινάει από απλή παρενόχληση και μπορεί να φτάσει σ' 
αυτές τις ακραίες μορφές. Ολες είναι εγκλήματα. 
 Τώρα, πηγαίνω στον κ. Ρεκλείτη που λέει ότι δεν είναι ψήφισμα. Οταν όμως λέμε ότι ο 
Πρόεδρος και μάλιστα είναι ομόφωνη απόφαση της επταμελούς Επιτροπής Ισότητας και όταν λέμε 
ότι καταδικάζουμε απερίφραστα κάθε μορφή βίας και σεξουαλικής παρενόχλησης, εδώ απαντώ και 
στην κα Σιώτου η οποία είπε ότι δεν αναφερόμαστε στους άντρες, ασκείται σε βάρος γυναικών, 
κοριτσιών και ανδρών και σε οποιονδήποτε χώρο.  
 Επίσης, είπε η κα Σιώτου ότι για το ψήφισμα της ΚΕΔΕ τέλος πάντων και ότι δεν έχουμε 
μιλήσει για την μη παραγραφή των αδικημάτων. Στην 9η, στο 9 τέλος πάντων νούμερο, μιλάμε εδώ 
για την πρωτοβουλία που εξήγγειλε στα μέσα ενημέρωσης ο Υπουργός Δικαιοσύνης ότι θα 
τροποποιήσει τη σχετική νομοθεσία και κυρίως τη μη παραγραφή των αδικημάτων της βίας και της 
κακοποίησης. Επομένως, πώς δεν μιλάμε για την παραγραφή των αδικημάτων; Μη παραγραφή των 
αδικημάτων; Είναι κάπου 13 χρόνια τώρα και σκοπεύει η κυβέρνηση να την κάνει πάνω από 20. Το 
είπε και είναι στα σκαριά μια άλλη νομοθεσία. Δηλαδή, επομένως δεν στέκονται αυτά που λένε. 
Υπάρχουν μέσα στο κείμενο, έπρεπε λίγο να το προσέξουν περισσότερο. Αυτά. 
 Ευχαριστώ πολύ. Εγώ πιστεύω ότι είναι ψήφισμα και ότι δίνει μάλιστα και πολλές προεκτάσεις 
και πολλές προτάσεις οι οποίες είναι πολύ χρήσιμες, που μπορεί να υιοθετηθούν και είναι παράλληλο 
με το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Δεν έχει πολύ μεγάλη διαφορά από το ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Και όχι όπως 
είπανε θέλουν να το παρουσιάσουν ότι είναι κάτι... Εγινε πολλή δουλειά, πατήσαμε σε πολλές 
συζητήσεις από επιστήμονες κύρους πάνω στην ισότητα και από έγγραφα της Γενικής Γραμματείας 
Ισότητας που μας κοινοποιήθηκαν και δεν είναι μια αερολογία όπως θέλουν να την παρουσιάσουν. 
Αλλά είναι ένα σοβαρό ψήφισμα το οποίο πιστεύω ότι όποιος έχει ευαισθησία απέναντι σ' αυτό το 
θέμα, ανεξάρτητα αν δεν καλύπτει όλες τις πτυχές, γιατί πώς να καλύψει σε μια συζήτηση όπως είπε 
ο κ. Ζήκας βεβαίως. Αλλά όποιος έχει ευαισθησία σ' αυτό το θέμα πρέπει, και το βλέπει σοβαρά, 
πρέπει να το ψηφίσει. Είναι σοβαρό. 
 Ευχαριστώ. Και πολλές φορές ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος είχαν φέρει κάτι ψηφίσματα 
τα οποία ήταν έτσι, μία σελίδα. Ε, αυτό είναι μιάμιση, δύο. Δύο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κα Δημητριάδου.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εγώ ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνω στη δευτερολογία. Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, πάρα πολύ σύντομα, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, νομίζω μας αδικεί λίγο η κα 
Δημητριάδη. Το ότι ασκούμε κριτική στο ότι αυτό δεν είναι ψήφισμα, δεν σημαίνει ότι είπαμε ότι 
είναι αερολογίες. Κάθε άλλο. Επειδή ξέρω ότι είναι πολύ εργατική και επίσης ενσωματώνει τα όσα 
ακούει και είναι προς τιμήν της, προφανώς προσπαθώντας να ενσωματώσει τα πάντα έκανε ένα 
πράγμα το οποίο ήταν πάρα πολύ μεγάλο, το οποίο δεν λειτουργεί σαν ψήφισμα. Δεν λέω ότι είναι 
αερολογίες. Λέω ότι δεν κάνει για ψήφισμα. Θα μπορούσε να ήταν μια ανακοίνωση της Επιτροπής και 
να την στηρίξουμε όλοι. Αλλά είναι για ένα διαφορετικό πράγμα. Αυτό είναι το ένα. 
 Το δεύτερο, επιμένω, αλλά δεν είναι μια συζήτηση που είναι να γίνει εδώ, ότι είναι τελείως 
άλλο πράγμα η ενδοοικογενειακή βία από το δουλεμπόριο, γι' αυτό και αντιμετωπίζονται διαφορετικά 
από το νομοθέτη. 
 Τρίτο, ένα μικρό σχόλιο σε σχέση με τα όσα είπε ο κ. Ρεκλείτης. Διάβασα το ψήφισμά τους. 
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Τώρα, εγώ νιώθω λιγάκι ότι αδικεί, ξέρω τις θέσεις του για τις ΜΚΟ, αλλά είναι προφανές ότι δεν θα 
μπορούσα να συμφωνήσω σε κάτι που λίγο πολύ μας παρουσιάζει πάνω κάτω, γιατί ανάμειξε και το 
προσφυγικό σαν trafficker και πολύ περισσότερο μια μέρα, απλά το λέω παρεμπιπτόντως, που οι 
Γιατροί του Κόσμου θρηνούν για τον ιδρυτή τους, ο οποίος ήταν και Χολαργιώτης, έτσι; Παρένθεση 
αυτό, ίσως λίγο άσχετο, απλά το λέω για όσους ξέρουν, ο Θεόφιλος ο Ρόζενμπεργκ, καθηγητής 
Χειρουργικής και ιδρυτής των Γιατρών του Κόσμου, πέθανε σήμερα, ήταν Χολαργιώτης. 
 Κλείνω λέγοντας ότι απ' ό,τι άκουσα εδώ, εκείνο το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι άρτιο και 
θέλω να της δώσω και προσωπικά συγχαρητήρια, είναι της Κοινότητας Χολαργού. Αυτό είναι ένα 
ψήφισμα που θα μπορούσε να καλύψει τα πάντα, να μας καλύψει όλους αυτή τη στιγμή, γιατί τα 
ψηφίσματα έχουν αξία όταν είναι ομόφωνα και όταν είναι, όχι όταν είναι η ευκαιρία για να 
δημιουργούν αντιπαραθέσεις κι εμείς με μεγάλη χαρά αν το δέχεται και αν η κα Δημητριάδου δεν 
θεωρεί, δεν το θεωρεί ως προσωπική της μομφή αλλά το διατυπώσει με κάποιον άλλο τρόπο της 
Επιτροπής, να υιοθετήσουμε της Κοινότητας Χολαργού.  
 Τέλος, ένα σχόλιο. Οτι όταν παίρνουμε ψηφίσματα της ΚΕΔΕ ή κάποιου άλλου και τα 
αλλάζουμε λίγο για να τα παρουσιάζουμε και να βάζουμε μπροστά το δικό μας πρόσημο, ε, είναι 
λιγάκι αν θέλετε μίζερο και αλλάζει τη δυνατότητα που θα έπρεπε σ' αυτά τα ψηφίσματα να 
συμφωνούμε όλοι. 
 Κατά τη γνώμη μας λοιπόν, κλείνω, ότι θα θέλαμε, έγκειται στην κα Γκούμα και στην κα 
Δημητριάδου και σε σας την πλειοψηφία, να υιοθετήσουμε της Κοινότητας Χολαργού και έχει και 
ένα, αν θέλετε, ένα συμβολικό νόημα. Οτι έρχεται το Δημοτικό Συμβούλιο και αποδέχεται τη 
συζήτηση που έχει γίνει σε ένα άλλο όργανο, παίρνοντάς το στα σοβαρά και υιοθετώντας το. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, εγώ δεν έκανα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, στο τέλος. κα Δημητριάδου, στο τέλος. Εσείς θα κάνετε δευτερολογία και θα 
κλείσετε.  
 Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Τίγκας.  
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, δεν θέλω να δευτερολογήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, δεν θέλετε δευτερολογία. Εντάξει, θυμάμαι γιατί σας είχα σημειώσει στην 
πρωτολογία. Το λόγο ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ούτε εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Ρεκλείτη. Ο κ. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, εγώ θα πω ότι το ψήφισμα για τόσο σοβαρά ζητήματα που δεν είναι απλώς μία 
παρέμβαση στην επικαιρότητα, γιατί αυτό είναι ένα θέμα με διαχρονική, έτσι, ισχύ ας το πούμε, είναι 
ένα διαρκές πρόβλημα, θα έπρεπε να είναι μία απο τις κινήσεις σε ένα σύνολο κινήσεων που θα 
έχουν σχεδιαστεί και θα έχουν συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. Γι' αυτό και πρότεινα την 
αναβολή της συζήτησης του θέματος, να έρθει στο επόμενο συμβούλιο, έτσι ώστε να βγει και ένα 
ομόφωνο ψήφισμα και να μην υπάρχουν τρία ή τέσσερα, τέσσερα ψηφίσματα διαφορετικά για 
ψηφοφορία.  
 Παρεμπιπτόντως, μου έχει έρθει η πληροφόρηση ότι ο ξενώνας Φοίβη, που είναι ο ξενώνας 
για τις κακοποιημένες γυναίκες, κινδυνεύει με έξωση απο τους ιδιοκτήτες του ακινήτου που είναι η 
Εκκλησία. Λοιπόν, το λέω κι αυτό γιατί είναι συναφές με το πώς αντιμετωπίζεται μία δομή η οποία 
έχει σαν αντικείμενο την προστασία των κακοποιημένων γυναικών. Γι' αυτό λέω ότι το θέμα έχει 
πάρα πολλές πτυχές και θα έπρεπε να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο αναλυτικά προς συζήτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Το λόγο έχει η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Δεν τον ζήτησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εντάξει, επειδή σας είχα σημειώσει. Ωραία, δεν θέλει δευτερολογία η κα Νικάκη. 
Ωραία. Η κα Τσικρικώνη θέλει; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, μια μικρή επισήμανση θέλω να κάνω. Δεν θα πάρει χρόνο.  
 Απλά, εκείνο που θέλω να πω είναι ότι, ναι, βεβαίως θα σταθώ δηλαδή κυρίως σ' αυτό που 
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είπε η κα Σιώτου σε ό,τι αφορά την ισότητα και σε ό,τι αφορά ότι οι κακοποιητικές συμπεριφορές 
έχει να κάνει και με τα δύο φύλα. Βεβαίως και αναφέρεται αυτό στο ψήφισμα που φέρνει η κα 
Δημητριάδου. Αλλά, θα ήθελα να μην χάνουμε και λίγο το δάσος απ' όλο αυτό το πράγμα. Ασφαλώς 
και όταν αναφερόμαστε σε κακοποιητικές συμπεριφορές, εξουσιαστικές συμπεριφορές, εκβιαστικές 
συμπεριφορές, βεβαίως και εκεί μπαίνουν και οι άντρες μέσα. Αλλά, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι 
όταν μιλάμε για σεξουαλικές παρενοχλήσεις και για επιθετικές, κακοποιητικές σωματικές 
συμπεριφορές, κυρίως θύματα είναι οι γυναίκες και τα παιδιά. Το ξέρουμε πάρα πολύ καλά αυτό και 
θα ήθελα λίγο μέσα σε όλο αυτό το πράγμα να μην το ξεχνάμε. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κα Τσικρικώνη. Λοιπόν, κα Σιώτου, θέλετε;  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ. Μία κουβέντα βασικά.  
 Στο κείμενο δεν υπάρχουν οι άντρες, υπάρχουν μόνον γυναίκες και κορίτσια. Ας θεωρήσουμε 
ότι είναι παράλειψη και ότι μπορεί να μπει. Κανένα πρόβλημα. Αλλωστε, στον προφορικό της λόγο  η 
κα Δημητριάδη αναφέρθηκε και στα δύο φύλα και η πραγματικότητα μας έχει δείξει ότι και τα δύο 
φύλα από το Metoo ξαναλέω, το πολύ συγκεκριμένο θέμα το οποίο συζητάμε, έχουν θυματοποιηθεί, 
από τον εξουσιαστή στον εξουσιαζόμενο. Αυτό είναι το θέμα που συζητάμε σήμερα.  
 Συμφωνώ απολύτως ότι τέτοιου είδους ψηφίσματα πρέπει να είναι ομόφωνα και απ' ό,τι ξέρω 
ομόφωνα έχουν παρθεί όπου έχουν βγει ψηφίσματα. Αν θέλαμε να δώσουμε μια χροιά για το τοπικό 
μας κομμάτι, μιας και φέρνουμε εμείς στο Δήμο, ας πούμε, δεν ξέρω, υπάρχουν διαδικασίες πού να 
απευθυνθεί μια εργαζόμενη του Δήμου αν ας πούμε νιώσει αυτή την εξουσία από τον προϊστάμενό 
της; Και πόσα σκαλοπάτια πρέπει να πάει παραπέρα; Στο Υπουργείο; Στην Περιφέρεια; Για να το πει 
και να νιώσει ασφαλής ότι μπορεί αυτό το πράγμα να το δηλώσει και να μην είναι ανίσχυρη απέναντι 
ας πούμε στις Υπηρεσίες και την ιεραρχία του Δήμου. Αυτό θα ήταν κάτι το οποίο θα είχε νόημα να 
το συζητήσουμε για το τοπικό κομμάτι στην Επιτροπή Ισότητας. Οι ιδιωτικές εταιρείες το έχουν 
αυτό, το ξέρετε πολύ καλά, παρακάμπτεται όλη η ιεραρχία και υπάρχει ειδικό τμήμα που λειτουργεί 
γι' αυτά τα θέματα. 
 Μία μικρή ακόμα παρατήρηση. Το ψήφισμα της ΚΕΔΕ το φέραμε ως ένα κλασικό ψήφισμα, το 
οποίο είχε και μια ομόφωνη αποδοχή. Δεν αλλάξαμε τίποτα, ούτε το παρουσιάσαμε ως 8 Προτάσεις 
και νομίζω ότι είναι ανούσιο να συζητάμε, ποτέ δεν αντιγράφουμε εμείς, ούτε διαβάζουμε τι γράφουν 
οι άλλοι και βγαίνουμε και τα λέμε. Απλά είπα στο λόγο μου ότι είναι ένα ψήφισμα που το θεωρούμε 
σωστό, άρτιο, απλά εκεί που λέει "η πολιτεία" βάλαμε τη λέξη "δήμος", γιατί είναι ψήφισμα του 
Δήμου. Τόσο απλά.  
 Ευχαριστώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Επί προσωπικού, δεν είναι ακριβώς προσωπικού αλλά είναι υπό μία έννοια. Για να μην 
φαίνομαι εγώ ότι είμαι περίεργος σε σχέση με αυτό που είπα πριν. Γιατί τώρα άκουσα ένα 
διαφορετικό πράγμα από την κα Σιώτου από αυτό που άκουσα πριν. Μπορώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού είπατε, πείτε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω το εξής: εγώ τοποθετήθηκα σε σχέση με την πρώτη της τοποθέτηση, δεν ξέρω 
αν άκουσε κάποιος κάτι άλλο και είπε ότι βασιζόμαστε στο ψήφισμα της ΚΕΔΕ και κατεβάζουμε το 
ψήφισμα των 8 Προτάσεων. Σε αυτό τοποθετήθηκα. Εάν η κα Σιώτου κατεβάζουν το ψήφισμα της 
ΚΕΔΕ, είναι ένα διαφορετικό πράγμα και λέγεται ψήφισμα της ΚΕΔΕ. Τώρα, στη δεύτερη είπε κάτι 
διαφορετικό. Για να μην μένουν λοιπόν εντυπώσεις, οι οποίες αύριο μπορεί και να μεγεθύνονται στα 
social media και στον τοπικό Τύπο, ας είναι αυτό να διευκρινιστεί. Μην φαίνομαι περίεργος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σωστό. Λοιπόν... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, έχω σηκώσει το χέρι μισό λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν είχατε κάνει όμως πρωτολογία. Αλλά αν θέλετε πολύ σύντομα, πολύ σύντομα. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πάρα πολύ σύντομα. Κι εγώ θα συμφωνήσω ότι το ψήφισμα που κατέβασε η κα 
Γκούμα είναι το πιο άρτιο σαν ψήφισμα, έτσι; Δεν διαφωνούμε σε πολλά απ' αυτά που έχει γράψει η 
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κα Δημητριάδου. Θα μπορούσε να ήταν και πιο λεπτομερέστερο. Αλλά αυτό είναι μία συζήτηση, στην 
οποία τοποθετήθηκαν όλοι με επιχειρήματα και διάφορα πράγματα και θα μπορούσε ίσως σε μία, 
όπως προτείνει ο κ. Ζήκας, σε μία επόμενη συνεδρίαση να μπει θέμα είτε από την Επιτροπή 
Ισότητας, να μπει ένα θέμα να καθήσουμε να συζητήσουμε αυτό το πράγμα. Αλλά σαν ψήφισμα 
προτείνω αυτό το ψήφισμα που κατέβασε η κα Γκούμα και είναι ένα πράγμα το οποίο ψηρφίστηκε 
μόνο από μας. Γιατί όχι; Και πρέπει να είναι και ομόφωνο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Καραγιάννη. Λοιπόν, κλείνω με την κα Δημητριάδου και μετά θα κάνω, 
επειδή τώρα είναι πολλά τα ψηφίσματα, θα κάνω ονομαστική ψηφοφορία για να δούμε πώς θα 
καταγράψουμε τις απόψεις. 
 κα Δημητριάδου, έχετε το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ, κα Χαμηλοθώρη. Παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεν κατάλαβα, η κα  Γκούμα κατέθεσε ένα άλλο ψήφισμα; Δεν το κατάλαβα 
αυτό... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θέλετε, επειδή αφορά μέλη της παράταξής μας, αν θέλετε να πάρω το λόγο να 
ξεκαθαρίσω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, να ολοκληρώσω την ερώτησή μου;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να απαντήσω κα Χαμηλοθώρη και στην ερώτησή σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει κάτι ακόμα, Δήμαρχε, μισό λεπτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, τελειώσατε εσείς με τη διαδικασία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεν τελείωσα. Λέω το εξής: εγώ δεν άκουσα στην αρχή τι είπε η κα Γκούμα 
και δεν κατάλαβα, κατέθεσε ένα άλλο ψήφισμα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει ο Δήμαρχος, λέει. Θα σας απαντήσει ο Δήμαρχος. Η κα Χαμηλοθώρη 
τελείωσε. Εκανε μία ερώτηση επί της διαδικασίας. Λοιπόν, έχει το λόγο ο Δήμαρχος και κλείνουμε με 
την κα Δημητριάδου μετά, που το έχει ζητήσει κι αυτή. 
 Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει ψήφισμα της Κοινότητας Χολαργού. Υπάρχει μια εισήγηση, μία 
ανακοίνωση που έκανε η κα Γκούμα, βεβαίως, αφού την είχαν στηρίξει. Δεν ξέρω, κα Γκούμα, είναι 
ομόφωνο; Είναι η πλειοψηφία των μελών της Κοινότητας; Δεν ξέρω αν έχουν απαντήσει όλοι, 
πάντως... 
ΓΚΟΥΜΑ: Είναι ομόφωνη, κ. Δήμαρχε. Είναι ομόφωνη θέση της Κοινότητας. Αυτό. Δεν είναι 
ψήφισμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ομόφωνη, εννοείτε συμμετείχαν και τα 11 άτομα; 'Η μόνον κάποιοι που σας 
στείλανε... 
ΓΚΟΥΜΑ: Εχω ζητήσει να μου στείλουν τη σύμφωνη ή τη μη σύμφωνη γνώμη τους για το 
συγκεκριμένο και ήταν όλοι οι σύμβουλοι σύμφωνοι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Αρα, λοιπόν, η κα Γκούμα ως Πρόεδρος της Κοινότητας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη λίγο. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητέ κ. Αυγερινέ, νομίζω ότι 
πρέπει να κλείσετε το μικρόφωνο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συνεχίσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά έχει μικρόφωνο, κ. Αυγερινέ, το μικρόφωνό σας.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ναι, ζητώ συγγνώμη. Απλά, μπαίνω και βγαίνω στο Ιντερνετ, με πετάει έξω συνέχεια. 
Συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηταν γνωστό το κείμενο της κας Γκούμα. Η κα Δημητριάδου κατέθεσε το επίσημο 
ψήφισμα της παράταξής μας εγκαίρως, από τη Δευτέρα αν θυμάμαι καλά, της Επιτροπής Ισότητας 
και αυτό που προτείνει και η παράταξή μας βεβαίως. Χθες στο προσυμβούλιο που κάναμε προτείναμε 
κάποιες τροποποιήσεις για να μην το αφήσουμε μόνο στο θέμα της γυναίκας, μόνο στα κορίτσια και 
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κάναμε μία τροποποίηση και προσθέσαμε κάποια πράγματα. 
 Λοιπόν, η παράταξή μας θα ψηφίσει την πρόταση της κας Δημητριάδου που είναι ένα 
ολοκληρωμένο ψήφισμα, με όλα αυτά τα οποία έχουν προστεθεί έστω και την τελευταία στιγμή από 
χθες έως σήμερα. Εάν κάποιοι δεν το προσέξανε ότι έγινε ορθή επανάληψη του ψηφίσματος, γιατί 
άκουσα την κα Σιώτου, αν κατάλαβα καλά, γιατί δεν άκουγα και καλά, κάποιο πρόβλημα είχα στη 
σύνδεση, ότι μιλάμε μόνο για τις γυναίκες και μόνο για κορίτσια. Οχι, έχει γίνει τροποποίηση και 
έχουμε βάλει οπωσδήποτε και το άλλο φύλο, έτσι;  
 Οπότε, η παράταξή μας, κ. Κουκή, ξεκάθαρα, θα θέλαμε να είναι ομόφωνο, υποθέτω ότι εάν 
είχαμε τις προτάσεις πιο έγκαιρα ενδεχομένως να τις είχαμε συζητήσει και στο προσυμβούλιό μας, 
γιατί, ξέρετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, έχουμε τρεις προτάσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε, κ. Πρόεδρε, εμείς πάντα στέλνουμε έγκαιρα τις προτάσεις μας, τις συζητάνε 
στα προσυμβούλια που κάνουν οι άλλες παρατάξεις, αλλά ταυτόχρονα δεν έχουμε έγκαιρα κι εμείς 
τις προτάσεις, τις αντιπροτάσεις των άλλων. Αν είχαμε τις αντιπροτάσεις έγκαιρα και του κ. Ρεκλείτη 
και των ανεξάρτητων δημοτικών συμβούλων Σιώτου και Χαμηλοθώρη, θα μπορούσαμε να τις 
συζητήσουμε και ενδεχομένως να υιοθετούσαμε ένα μέρος από αυτό ή ολόκληρο, έτσι; Αλλά τώρα, 
τελευταία στιγμή όπως καταλαβαίνετε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει έτσι. Εμείς λειτουργούμε 
παραταξιακά, κάνουμε κάθε βδομάδα πριν το Δημοτικό Συμβούλιο προσυμβούλιο και 
συναποφασίζουμε τα θέματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, κα Δημητριάδου, έχετε το λόγο.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κλείνουμε το θέμα.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θελω να πω το εξής: ότι στην επταμελή Δημοτική Επιτροπή Ισότητας των 
Φύλων, συμμετέχει η κα Μποσταντζόγλου η οποία είναι εκπρόσωπος φεμινιστικού συλλόγου και 
φεμινιστικής οργάνωσης ημικυβερνητικής, η κα Παζαρζή, η οποία είναι ομότιμη καθηγήτρια 
Κοινωνιολογίας στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά και υπεύθυνη για τα θέματα Ισότητας και από τις 
Υπηρεσίες, είναι η κα Ρετσινιά η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ και είναι και κατεβάζει και προτάσεις 
και την ευχαριστούμε και είναι και η κα Κοπανέζου, η οποία είναι η προϊσταμένη του Τμήματος 
Κοινωνικής Φροντίδας και Πολιτικών Ισότητας.  
 Επομένως, όλα αυτά τα στοιχεία έχουν μπει από άτομα τα οποία όπως σας είπα είναι άτομα 
κύρους. Λοιπόν, ένα αυτό. 
 Το δεύτερο, δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, έχουμε, κάποιος είπε ότι αντιγράψαμε της ΚΕΔΕ το 
ψήφισμα; Νομίζω, ποιος το είπε, ο κ. Κανάκης; Κάποιος το είπε. Αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, να διευκρινίσω. Για να μην ... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης είπε για το ψήφισμα των 8 Προτάσεων ότι είναι αντιγραφή της ΚΕΔΕ. 
Δεν είπε για το δικό σας.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Α, ωραία, εντάξει. Γιατί δεν το κατάλαβα καλά.  
 Σε κάτι άλλο που είπε, για το πού μπορεί να απευθυνθεί κάποια υπάλληλος του Δήμου εάν θα 
υποστεί κάποιας μορφής σεξουαλική παρενόχληση από υψηλά ιστάμενο, μπορεί να απευθυνθεί και 
στην τοπική Αστυνομία, η οποία έχει άτομα που έχουν πάρει μαθήματα για το πώς θα 
αντιμετωπίζουν την σεξουαλική βία και στο Κέντρο Ισότητας Χαλανδρίου και στο 15900 και σε 
χίλιους δυο άλλους φορείς οι οποίοι έχουν κοινοποιηθεί. Και όσον αφορά τις Μη Κυβερνητικές 
Οργανώσεις που μπορεί να είναι και σύλλογοι, δεν μπορεί, υπάρχουν πάρα πολλές εθελοντικές 
οργανώσεις για την Ισότητα, οι οποίες σε συνεργασία με την κυβερνητική Γραμματεία Ισότητας 
προβαίνουν σε επισημάνσεις και καταγραφές νόμων. Δηλαδή, η ίδια η κυβέρνηση δίνει πολύ μεγάλη 
σημασία σε όλες αυτές τις οργανώσεις και μάλιστα ορισμένες νομίζω ότι χρηματοδοτούνται κιόλας. 
Αυτά. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους και για τις θετικές και για τις αρνητικές κριτικές και ίσως κάποτε 
κάνουμε και μια γενική συζήτηση, αναφέρομαι στον κ. Ζήκα. 
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 Ευχαριστώ κι εσάς κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Το θέμα πραγματικά νομίζω ότι καλύφθηκε πάρα πολύ και 
πραγματικά είναι ομόφωνο το ενδιαφέρον και η ανταπόκριση όλων των δημοτικών συμβούλων. 
Εχουμε, όμως, τρεις προτάσεις, οπότε θα τις βάλουμε σε ψηφοφορία και θα κάνουμε και ονομαστική 
ψηφοφορία για να καταγράψουμε και το αποτέλεσμα.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΣΙΩΤΟΥ: κ. Πρόεδρε, μια κουβέντα μπορώ να πω παρακαλώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επισημαίνω μόνο για τους συναδέλφους όπου είπαν για την πρόταση της Δημοτικής 
Κοινότητας Χολαργού, δεν υπάρχει αυτή η πρόταση. Είναι μόνον οι τρεις προτάσεις και θα τις 
βάλουμε σε ψηφοφορία. 
 κ. Οικονόμου, τι είπατε; Είπατε κάτι; Δεν άκουσα.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, επειδή κράτησε πάρα πολύ αυτή η συζήτηση, πραγματικά 
ενδιαφέρουσα και σημαντική αλλά έχω λίγο μπερδευτεί. Θα ήθελα να παρακαλέσω να επαναλάβετε 
τις προτάσεις για να καταλάβουμε, για να πάρουμε θέση. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ωραία. Εχουμε τρεις προτάσεις: της Δημοτικής Αρχής την πρόταση.  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, μια κουβέντα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τι θέλετε, κα Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Να σας πω αμέσως. Επειδή είχε δίκιο ο Δήμαρχος ότι υπήρχε ορθή επανάληψη στο 
ψήφισμα, γιατί είχαμε κατεβάσει κάτι άλλο, όντως έβαλα να δω τώρα την ορθή επανάληψη και μιλάει 
πάλι "που ασκείται σε βάρος γυναικών και κοριτσιών", συνεχίζει από κάτω ότι μιλάει για την 
υποβάθμιση της  γυναίκας και κλείνει στο τέλος ότι καλούνται όλες οι γυναίκες. Δηλαδή, δεν υπάρχει 
η λέξη "άντρες" εδώ μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει, εντάξει. Οκέι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ούτε στην ορθή επανάληψη.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, πώς δεν υπάρχει; Ας κοιτάξει στην αρχή που λέμε καταδικάζουμε. Ας 
το κοιτάξει λίγο πιο προσεκτικά. Υπάρχει η λέξη "άνδρες".  
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη, κα Δημητριάδη. Το ψήφισμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, άμα σας λέει τώρα η κα Δημητριάδη ότι υπάρχει η λέξη "άνδρες" από το μυαλό της 
το βγάζει;  
ΣΙΩΤΟΥ: Μα, συγγνώμη, το έχω μπροστά μου, την ορθή επανάληψη: Η Πρόεδρος και τα μέλη 
καταδικάζουν απερίφραστα κάθε μορφής βίας και σεξουαλική... που ασκείται σε βάρος γυναικών και 
κοριτσιών σε οποιοδήποτε χώρο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, να σας πω κάτι;  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Και ανδρών. Και ανδρών.  
ΣΙΩΤΟΥ: Εδώ δεν υπάρχει στο κείμενο.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οχι, κάποιο άλλο, κάτι έχει γίνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορώ να πω κάτι; Συγγνώμη λίγο, να προτείνω κάτι τώρα. Ακούστε με λίγο, ακούστε 
λίγο τον Πρόεδρο.  
 Αν η κα Σιώτου θέλει να ψηφίσει την πρόταση της Δημοτικής Αρχής δεν μπορούμε να 
προσθέσουμε τη λέξη άνδρες; Αφού λέτε κι εσείς ότι υπάρχει;  
.........: Τη λέει μέσα, κ. Πρόεδρε, τη λέει μέσα.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εγώ την έχω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αν η κα Δημητριάδου μπορεί να το προσθέσει, μία λέξη είναι, και σε μια άλλη 
πρόταση... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οχι, μα αφού το έχω μέσα. Δεν ξέρω ποιο κείμενο έχει η κα Σιώτου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. κα Σιώτου, καλύπτεστε εσείς να ψηφίσετε την πρόταση της Δημοτικής 
Αρχής;  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εγινε κάποια παρανόηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μα το είπα κι εγώ ότι υπάρχει μέσα, κ. Πρόεδρε.  
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ΣΙΩΤΟΥ: Εγώ δεν το βλέπω στην ορθή επανάληψη. Δεν ξέρω αν στείλατε κι άλλη επανάληψη μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, κα Σιώτου, με ενημερώνει η γραμματέας τώρα, η κα Πετροπούλου, ότι είναι στο 
αρχείο που γράφει "Τελική εισήγηση". Οχι στην ορθή επανάληψη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, Πρόεδρε. Είναι δύο οι ορθές επαναλήψεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, έχετε δίκιο και εσείς, έχει δίκιο και η κα Δημητριάδου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Εγώ έχω μία ορθή επανάληψη και στο τελικό ψήφισμα είναι ... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τελικό δείτε, το τελικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το τελικό δείτε. Αν καλύπτεστε, να κατέβουμε με δύο προτάσεις.  
ΣΙΩΤΟΥ: Αυτό είναι εντελώς διαφορετικό ψήφισμα από το άλλο το τελικό που βλέπουμε, γιατί 
μιλάει και για όλα αυτά, την ενδοοικογενειακή βία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να σας δώσω χρόνο να το διαβάσετε ένα λεπτό; 
ΣΙΩΤΟΥ: Κάντε την ονομαστική να το κοιτάξω ένα λεπτό και θα ψηφίσουμε στην πορεία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, αν μου επιτρέπετε μια δέκα δευτερολέπτων  
παρέμβαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. Υπάρχει χρόνος τώρα, ναι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Το ξέρετε κι εσείς, γιατί εσείς εργάζεστε στο Δημόσιο, η σεξουαλική παρενόχληση, 
επειδή ακριβώς είναι ποινικό αδίκημα, καλύπτεται από τον δημοσιοϋπαλληλικό κώδικα. Υπάρχουν 
συγκεκριμένες οδηγίες το τι κάνει κανένας όταν δέχεται οποιουδήποτε είδους τέτοια συμπεριφορά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ωραία. Λοιπόν, να δώσουμε τώρα 30 δευτερόλεπτα στην κα Σιώτου, μήπως 
καλυφθεί από τη συγκεκριμένη πρόταση και καταλήξουμε με δύο προτάσεις.  
ΣΙΩΤΟΥ: Επειδή είναι μεγάλα τα κείμενα και επειδή ξεκινήσαμε έτσι, ας πάμε εμείς με την ΚΕΔΕ κι 
αν θέλετε, Πρόεδρε, βάλτε κι αυτή την πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Τρεις προτάσεις. Ονομαστική ψηφοφορία. 
 Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ποιες είναι οι προτάσεις, κ. Πρόεδρε; Δεν μου δώσατε απάντηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι της Δημοτικής Αρχής, της Λαϊκής Συσπείρωσης και των δημοτικών συμβούλων 
Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Την τρίτη παρακαλώ, την κα Σιώτου και Χαμηλοθώρη, είμαι υπέρ αυτής της 
προτάσεως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αθανασάκου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κουκής, ομοίως. Παρίση. κα Παρίση; Υφαντής.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεντουζά.  
ΠΑΡΙΣΗ: Πρόεδρε, υπέρ της Δημοτικής Αρχής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και η κα Παρίση καταγράφηκε. Η κα Βεντουζά; Μπορεί να έχει πρόβλημα τώρα 
εκεί που είναι η κα Βεντουζά.  
 Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ομοίως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χατζής. 
ΧΑΤΖΗΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιαμάνης. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαλυράκης.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ομοίως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πετράκης. 
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, κι εγώ το ίδιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρουφογάλη.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύδωρας απών, Τούτουζας απών, Ανυφαντής απών. Δεμέστιχας απών. Αυγερινός;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρετσινιά απών. Κανάκης;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με βάση τα όσα δήλωσα πριν ψηφίζουμε λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επίσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λογικά υπέρ της πρότασής σας είστε, κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Υπέρ της πρότασής μας κι εγώ και η κα Χαμηλοθώρη, προφανώς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Η κα Χαμηλοθώρη;. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, ναι. ΚΕΔΕ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στάικος. 
ΣΤΑΙΚΟΣ: Υπέρ της Δημοτικής Αρχής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρίζος.  
ΡΙΖΟΣ: Το αυτό. Υπέρ της Δημοτικής Αρχής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Ρεκλείτης, εσείς κ. Ρεκλείτη υπέρ της δικής σας.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Προφανώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ομοίως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό γιατί ζητήσατε την αναβολή.  
 Ωραία. Πέρασε κατά πλειοψηφία το ψήφισμα της Δημοτικής Αρχής.  
 Λοιπόν, προχωράω στο 2ο θέμα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Ενημέρωση και παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου για τη Διαχείριση του Αστικού 
και Περιαστικού Πρασίνου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο συγκεκριμένο θέμα παρίσταται ο κ. Αρτέμης Βατικιώτης, προϊστάμενος στο Τμήμα 
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης και ο κ. Μιχαηλίδης, προϊστάμενος στο Τμήμα Συντήρησης Αστικού και 
Περιαστικού Πρασίνου. 
 Τους ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία τους στο Δημοτικό Συμβούλιο και όπως είπα και 
στην αρχή της συνεδρίασης, παρίσταται και ο ειδικός σύμβουλος Δημάρχου, ο κ. Νίκος Καρατζάς.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, επί της αρχής μπορώ να ρωτήσω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εχουν προσκληθεί οι εκπρόσωποι της κίνησης που ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό 
Συμβούλιο; Γιατί γνωρίζω από επικοινωνία που είχε ο κ. Ρεμούνδος ότι εξέφρασαν την επιθυμία να 
παρευρίσκονται και τους... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστε, όχι, δεν έχει προσκληθεί κάποιος δημότης και θα σας πω το λόγο. Επειδή 
αναλύσαμε πάρα πολύ το θέμα, συζητήσαμε και με τον Δήμαρχο και με τη Δημοτική Αρχή και 
πιστεύω ότι είναι ένα θέμα που πρέπει να πάρουμε την απαραίτητη και ουσιαστική πληροφόρηση 
από τις Υπηρεσίες και να είναι μία συζήτηση, δεδομένου ότι κάναμε και την προηγούμενη, κλειστών 
των πυλών, μεταξύ των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου. Οπότε, είναι ένα θέμα που έκρινα και 
εγώ προσωπικά ότι δεν χρειάζεται παρουσία πολιτών και φορέων για το συγκεκριμένο θέμα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Να ρωτήσω κι εγώ κάτι, Πρόεδρε, πάνω σ' αυτό το θέμα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.  
ΣΙΩΤΟΥ: Επειδή εμένα έχει πέσει στην αντίληψή μου ότι τρεις δημότες ζήτησαν και πήραν άρνηση 
και μάλιστα, ο κ. Στογιάννης ήταν την προηγούμενη φορά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι προσωπικό, κα Σιώτου, ούτε με τον κ. Στογιάννη ούτε με κανέναν. Δεν 
έχουμε κάτι προσωπικό εμείς με τους δημότες.  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν είπα ότι έχετε κάτι προσωπικά, αφήστε με να τελειώσω. Δεν σας κατηγόρησα για 
τίποτα. Απλά λέω ότι επειδή την προηγούμενη φορά, μάλιστα χαρακτηρίστηκε γκουρού και είχε την 
επευφημία όλου του Δημοτικού Συμβουλίου η παρουσία του κ. Στογιάννη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακόμα το λέμε, ναι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Είπατε ότι την επόμενη φορά θα έχουμε και την Υπηρεσία και εδώ θα είμαστε, να έρθει και 
ο κ. Στογιάννης να το συζητήσουμε και επειδή τα Δημοτικά συμβούλια είναι ανοιχτά στους δημότες 
για να συμμετέχουν και το ότι κάνουμε τηλεδιάσκεψη δεν αποκλείει τους δημότες. Ισχύουν οι 
κανόνες του δια ζώσης. Απλά, επισημαίνω ότι τρεις δημότες, τουλάχιστον έχουν έρθει στη δικιά μου 
αντίληψη, ζήτησαν να μιλήσουν και αυτή είναι μια απόφαση δεν ξέρω, προσωπική σας; την πήρε ο 
Δήμαρχος; Δεν ξέρω με ποια διαδικασία βγήκε. Πάντως, αποκλείονται από μία σύσκεψη Δημοτικού 
Συμβουλίου που κανονικά είναι ανοιχτή στους δημότες, αποκλείστηκαν. Με ποια διαδικασία και με 
ποιον κανονισμό δεν το γνωρίζω. Αυτό δηλαδή πρέπει να το επισημάνουμε τώρα. Εδώ ισχύει ό,τι 
ισχύει στο δια ζώσης. Αν ο δημότης έρθει και πει για ένα θέμα ότι θέλω να γραφτώ να μιλήσω, 
πρέπει να του δίνουμε το λόγο. Ειδικά για τον κ. Στογιάννη που ήταν και την προηγούμενη φορά και 
έχει στείλει τέσσερις μέρες πριν στην κα Ζιαμπάρα να πάρει link για να μιλήσει, θεωρώ ότι είναι 
λίγο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχάς σας είπα ότι δεν είναι προσωπικό με τον κ. Στογιάννη, όσο και αν θέλετε να 
το παρουσιάσετε έτσι.  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν το παρουσιάζω ως προσωπικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και με κανέναν δημότη δεν είναι προσωπικό. Επειδή μας ζητήσανε και άλλοι δημότες 
πλην του κ. Στογιάννη και επειδή ο χρόνος που δίνεται στους δημότες είναι 8 λεπτά συνολικά, αφού 
θέλετε να πάμε με τον κανονισμό, με 15 δημότες για 8 λεπτά δεν μπορούμε να κάνουμε συνεδρίαση.  
ΣΙΩΤΟΥ: Εγώ ξέρω για τρεις, δεν ξέρω για δεκαπέντε. Αν ήταν 15 οι δημότες, αυτό σημαίνει ότι 
υπάρχει πραγματικά ανάγκη οι δημότες να ακουστούν. Εγώ αυτό εκφράζω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τους δημότες εμείς τους ακούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, το έχουμε αποδείξει 
σε όλες τις συνεδριάσεις και μάλιστα σε όσους καταθέσανε επίσημη, επίσημη και όχι ανεπίσημη και 
προφορική τέτοια, τους είπαμε να στείλουν την επιστολή με την άποψή τους.  
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη, αλλά η κα Ζιαμπάρα έχει τουλάχιστον δύο αιτήματα από δημότες να 
συμμετέχουν επισήμους ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ στα αιτήματα που μου έδωσε η κα Πετροπούλου, είπα να σταλεί η επιστολή με τις 
απόψεις τους για να καταγραφεί στα πρακτικά. Τι πιο σωστό;  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, δεν είναι έτσι. Γιατί όταν υπάρχει μία συζήτηση, είναι ένας διάλογος ο οποίος γίνεται 
και οι δημότες συμμετέχουν στο διάλογο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε. κ. Πρόεδρε, σας παρακαλώ επί  της διαδικασίας μόλις 
ολοκληρώσετε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, παρακαλώ Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την ακούσαμε την κα Σιώτου. Ε, δεν μπορεί να συνεχίσει αυτό το διάλογο. Πρέπει να 
το καταλάβει η ίδια. Της δώσατε τις απαντήσεις ξεκάθαρα, το θέμα το φέρνει η Δημοτική Αρχή, δεν 
έρχεται το θέμα με υπογραφές. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ήρθε το θέμα με υπογραφές. 
Ακούσαμε με μεγάλη προσοχή αυτά που είπαν οι δημότες, ας διαβάσουν τον κανονισμό. Οταν ένα 
θέμα συζητηθεί θέλει μετά δύο μήνες για να ξανασυζητηθεί. Ας περάσουν λοιπόν δύο μήνες και άμα 
θέλουν ας το ξαναφέρουν το θέμα άμα δεν καλύφθηκαν από τη συζήτηση που κάναμε. Το θέμα το 
φέρνει η Δημοτική Αρχή και έχει φέρει τους υπαλλήλους που περιμένουν τόση ώρα, να μας 
ενημερώσουν. Δεν θέλουν δηλαδή να ακούσουν τους υπαλλήλους; Δεν θέλουν να ενημερώσουνε;  
 Αμα ήταν έτσι, τα τρία άτομα που θέλουν να μιλήσουν είναι τα ίδια που μιλήσανε και την 
προηγούμενη φορά. Ας γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι ή ας κατέβουν υποψήφιοι οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι για να μιλάνε και να έχουν τα δικαιώματα των δημοτικών συμβούλων, γιατί δεν είναι 
δυνατόν - εγώ έχω δεκάδες τηλέφωνα που θέλουν να μιλήσουν για το θέμα, που είναι έξαλλοι οι 
άνθρωποι που μείνανε χωρίς ρεύμα, γιατί ακριβώς εμείς φοβόμαστε να κόψουμε ένα δέντρο. Γιατί 
παίρνουμε μία απόφαση να κόψουμε ένα δέντρο και πάνε και το αγκαλιάζουν κάποιοι για να μην το 
κόψουμε. Γιατί φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο δέντρο για να κοπεί στην Πολυμνίας, που περνάνε 
τα καλώδια μέσα από το δέντρο και μας έλεγε η κα Σιώτου όταν της έκανε παρατήρηση ο κ. 
Κούτρας, μας έλεγε είναι δυνατόν να το κόψετε; Βρείτε άλλο τρόπο. Δεν θα πέσει το δέντρο στο 
ρεύμα, δεν θα δημιουργήσει πρόβλημα.  
 Λοιπόν, είναι ξεκάθαρες οι διαδικασίες, θα ακούσουμε την Υπηρεσία, θα μιλήσουν όλοι όσοι 
χρόνο δικαιούνται να μιλήσουν και εδώ είμαστε. Απ' ό,τι καταλαβαίνω κάθε μήνα θα έχουμε ένα 
τέτοιο θέμα να συζητάμε τώρα. Δεν έχουν καταλάβει πόσο λάθος είναι η πολιτική τους. Ακόμα και ο 
Θεός απέναντί σας είναι, δεν το έχετε καταλάβει, με αυτό που έγινε! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, ευχαριστώ πολύ για την παρέμβαση. Με καλύψατε και με θέματα 
κανονισμού που δεν είπα εγώ.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επί της διαδικασίας μπορώ να πω κάτι; Ούτε 10 δευτερόλεπτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, μιλάω, μισό λεπτό.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συγγνώμη, ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, σε καμία περίπτωση το συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, ο συγκεκριμένος 
Δήμαρχος και ο συγκεκριμένος Πρόεδρος δεν έχει αφήσει ποτέ δημότες να μην ομιλούν, δημότες να 
μην ακούγονται και τηρούμε πάντα όλες τις διαδικασίες. Οπότε, κάθε τέτοιου είδους αιχμή εγώ την 
επιστρέφω και δεν την αποδέχομαι. 
 Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επί της διαδικασίας. Απ' ό,τι βλέπω εδώ στην ημερήσια διάταξη και απ' ό,τι έχω δει 
και από τις προηγούμενες μέρες, δεν μιλάει για καμία συζήτηση. Μιλάει για ενημέρωση και 
παρουσίαση της στρατηγικής του Δήμου. Οπότε, αυτο σημαίνει ότι θα ενημερωθούμε σήμερα, θα 
τοποθετηθούμε σε μερικά πράγματα, κυρίως θα βασιστούμε σε ερωτήσεις που θα κάνουμε και θα 
κάνουμε κάποιες τοποθετήσεις όχι επί της ουσίας νομίζω. Επί της ουσίας θα ακολουθήσει φαντάζομαι 
σε μία επόμενη συνεδρίαση μία συζήτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κανάκη, παρακαλώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ενα δεύτερο. Εγώ συμπληρώνοντας τον κ. Καραγιάννη, εκείνο που για μας είναι 
σημαντικό και γι' αυτό το είχαμε ζητήσει, είναι να ακούσουμε τους ανθρώπους που χειρίζονται αυτή 
τη στιγμή το πράσινο, πώς το κάνουν, γιατί το κάνουν, να καταλάβουμε και το να υπάρχει μια 
συζήτηση, στην οποία προφανώς θα είναι και πολίτες και άνθρωποι με γνώσεις, θα πρέπει να 
οργανωθεί χωριστά και γιατί υπάρχει μάλιστα και μια πρόταση την οποία έχουμε συνυπογράψει για 
μια συζήτηση με βάση και μια σειρά από προτάσεις τις οποίες έχουν φέρει η κα Σιώτου και η κα 
Χαμηλοθώρη.  
 Αρα, νομίζω το πιο σημαντικό, τουλάχιστον για μας, είναι να ακούσουμε, να καταλάβουμε, να 
ρωτήσουμε καταρχήν για να μπορούμε να ξέρουμε και ποια είναι και η επίσημη θέση.  
 Ευχαριστώ. 
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, θέλω κι εγώ μια στιγμούλα το λόγο. Δέκα δευτερόλεπτα, γιατί 
δεν έχω καταλάβει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κ. Ρεκλείτη, παρακαλώ. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν έχω καταλάβει ουσιαστικό πράγμα. Αυτή τη στιγμή εμείς κάνουμε μία συζήτηση 
για τη στρατηγική του Δήμου. Παρ' όλα αυτά, όμως, έχει κατατεθεί μία πρόταση την οποία έχουμε 
συνυπογράψει κι εμείς, παρότι μας κατηγόρησε η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου δημόσια ότι δεν 
συνυπογράψαμε, η οποία λέει και λήψη απόφασης. Θα τεθεί φαντάζομαι για λήψη απόφασης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, θα σας πω κάτι εγώ. Αν είδατε ένα μέιλ που σας έστειλα... 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Το είδα το μέιλ που μας στείλατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβο. Σε κάθε θέμα μπορεί να συζητάμε, να ενημερωνόμαστε και να κάνουμε 
διαλογικές συζητήσεις. Αν κάποιος δημοτικός σύμβουλος ή κάποιος επικεφαλής ή κάποιος 
συνδυασμός ολόκληρος θέλει να καταθέσει την πρότασή του, εγώ δεν μπορώ να την απαγορεύσω. 
Κι εσείς το συγκεκριμένο θέμα σήμερα, μπορεί να κάνουμε την ενημέρωση. Στο τέλος μπορεί να 
πείτε, κ. Κουκή, καταθέτω ως Λαϊκή Συσπείρωση την παρούσα πρόταση. Εγώ δεν μπορώ να μην την 
βάλω. Σε όλα τα θέματα γίνεται αυτό.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν σας κατάλαβα. Εχουμε συνυπογράψει παραπάνω από 11 δημοτικοί σύμβουλοι μία 
πρόταση που λέει "και λήψη απόφασης".  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν έχετε συνυπογράψει... 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι "όχι". Την έχουμε συνυπογράψει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Πώς όχι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δύο σύμβουλοι δεν εγκρίνουν το θέμα. Εχουν συνυπογράψει μόνο για τη συζήτηση. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν είμαστε δύο, είμαστε παραπάνω από έντεκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Τι ναι; Εχουμε υπογράψει παραπάνω από 11 και λήψη απόφασης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε υπογράψει παραπάνω από έντεκα. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εχουμε υπογράψει παραπάνω από 11 άμα τους μετρήσετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάποιο λάθος κάνετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης έχουν υπογράψει μόνο ως προς το θέμα. Δεν είναι 
θετικοί στην εισήγηση και στην πρόταση. Διαβάστε το μέιλ τους.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Αρα, είμαστε λιγότεροι από 11 θέλετε να πείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν τα λέω καλά, κ. Κανάκη και κ. Καραγιάννη; Επειδή μιλάω με τα ονόματά σας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, έχουμε τόση ώρα τους υπαλλήλους του Δήμου. Θα τους δώσουμε 
επιτέλους το  λόγο; Δηλαδή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, να τα ξεκαθαρίζουμε, Δήμαρχε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Θα τους τον δώσουμε, κ. Δήμαρχε, αλλά να ξέρουμε για τι συζήταμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή, όποτε έρχεται κάτοικος και δημότης εδώ όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι της 
αντιπολίτευσης πέφτουν επάνω και λένε να το προτάξουμε το θέμα, να τον ακούσουμε και έχουμε 
τόση ώρα τους υπαλλήλους παρασκευιάτικα, που έχουν περάσει αυτή τη δύσκολη βδομάδα το 
Πράσινο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστό αυτό, σωστό αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και δεν ... οι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων; Ειλικρινά τώρα!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, κ. Ρεκλείτη, σας κάλυψα; Παρ' όλα αυτά σας λέω, κ. Ρεκλείτη, παρ' όλα αυτά σας 
λέω, οποιαδήποτε πρόταση είναι καλοδεχούμενη. Στο τέλος εμείς θα την εγκρίνουμε ή δεν θα την 
εγκρίνουμε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ωραία, ωραία. Ας ακούσουμε τους υπαλλήλους.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, άρα ξεκινάμε. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, έχετε το λόγο και μετά θα 
προχωρήσουμε στους υπηρεσιακούς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγνώμη, αναφέρθηκε ένα ημέιλ. Δεν έχω λάβει κάτι εγώ. Για ποιο ημέιλ μιλάμε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μέιλ το δικό μου, του Προέδρου.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το οποίο τι έλεγε; Για ποιο λέτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το δικό μου το μέιλ που το έστειλε... από το μέιλ του Δημοτικού Συμβουλίου. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, το οποίο τι έλεγε; Αυτό λέω, δεν το ξέρω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οτι όλα τα θέματα σχετικά με αυτό θα τα εντάξουμε στο θέμα που έχει δεσμευθεί ο 
Δήμαρχος από την προηγούμενη συνεδρίαση ότι θα καλέσει τους υπηρεσιακούς να μιλήσουμε για τη 
διαχείριση του Πρασίνου.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλώς, καλώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, Δήμαρχε, έχετε το λόγο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Ρεμούνδος, παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πάντως, όταν έχουμε υπογραφές για ένα θέμα να εισαχθεί, ανεξαρτήτως συμφωνίας 
ή όχι στην εισήγηση ολοκληρωτικά ή επιφυλάξεις, το θέμα οφείλουμε να το φέρουμε να συζητηθεί.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα όπως το έχουμε βάλει και θα έχουμε την ευκαιρία να το 
συζητήσουμε. 
 Λοιπόν, οπότε θα δώσουμε το λόγο τότε στους υπηρεσιακούς να κάνουν την παρουσίασή 
τους. κ. Βατικιώτη, καλησπέρα. Δεν ακούμε και δεν βλέπουμε. Οχι, δεν ακούγονται. Τους βλέπουμε 
βεβαίως.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, θα μιλήσουν από το δικό μου μικρόφωνο, δώστε μου μισό λεπτό μόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε θ' ακούσουμε τώρα τον κ. Βατικιώτη. Με ποια σειρά θα γίνουν, έχουν 
βγάλει κάποια σειρά μήπως; Ο κ. Βατικιώτης, ο κ. Μιχαηλίδης και ο κ. Καρατζάς, έχουν συνεννοηθεί 
τη σειρά που θα μιλήσουν;  Βλέπω τον κ. Βατικιώτη.  
 κ. Βατικιώτη, καλησπέρα. Εχετε το λόγο. 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα. Θα μιλήσω εγώ και αν είναι κάποιο ερώτημα εξειδικευμένο για το 
Χολαργό θα μπορεί να μιλήσει και ο κ. Μιχαηλίδης που γνωρίζει καλύτερα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Καρατζάς θα μιλήσει μετά. Ωραία.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Μπορώ να ξεκινήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Καταρχήν, να ευχαριστήσω, να χαιρετίσω τον κ. Δήμαρχο και όλους τους δημοτικούς 
συμβούλους που βρίσκομαι εδώ. Είναι η πρώτη φορά που θα μιλήσω σε Δημοτικό Συμβούλιο, είναι 
μεγάλη μου τιμή και βεβαίως ό,τι μπορούμε να απαντήσουμε και άπτονται των αρμοδιοτήτων μας θα 
τις απαντήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε κοντά μας και για την υπομονή σας που 
περιμένατε τόση ώρα για να ακουστείτε. Παρακαλώ. 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Πριν ξεκινήσω με τη γενική ενημέρωση οφείλω να ευχαριστήσω και να τιμήσω την 
κούραση και τον ιδρώτα κάποιων ανθρώπων, οφείλω να ευχαριστήσω πολύ τον Γιώργο τον Θεοχάρη 
και όλο το προσωπικό του Δήμου που εργάζεται στην καθαριότητα και στο πράσινο, διότι 
υπερέβαλαν εαυτούς, είναι στα όριά τους, δεν γνωρίζουν τι θα πει ωράριο, τι θα πει κούραση. Θα 
δουλέψουμε και αύριο και την Κυριακή και όσο χρειαστεί για να αποκατασταθεί η κατάσταση που 
επικρατεί στα αλσύλλια. Και βεβαίως να συγχαρώ και τον κ. Πετράκη που από τη θέση του έκανε το 
καλύτερο δυνατό.  
 Για να έρθω τώρα στα της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Πρασίνου. Θεωρώ ότι η Υπηρεσία 
μας επιτελεί ένα έργο υψίστης οικολογικής σημασίας και μέσα στους βασικούς άξονές του είναι 
βεβαίως η συντήρηση, προστασία και ο εμπλουτισμός του κοινόχρηστου πρασίνου, όπου αυτό είναι 
δυνατόν. Και βεβαίως όπου αναγκάζεται να εισηγηθεί την κοπή κάποιων δέντρων αυτό γίνεται για 
πολύ συγκεκριμένους λόγους που έχει να κάνει είτε με επικίνδυνες κλίσεις, επικινδυνότητα, κάποια 
τεχνικά έργα που γίνονται και με μέριμνα της Τεχνικής Υπηρεσίας και τότε μόνον. Και εδώ, επειδή 
έχω καταλάβει ότι ένα ευαίσθητο θέμα είναι τα δέντρα των πεζοδρομίων, ήθελα να πω ότι έχουμε 
μια πολύ καλή συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και πάντα προσπαθούμε να βρούμε την 
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καλύτερη λύση, γιατί δεν μπορούμε να αντιμετωπίσουμε με έναν απόλυτο τρόπο το κάθε δέντρο. Και 
όταν γίνεται ένα έργο ανάπλασης, είτε σε πεζόδρομους είτε σε πεζοδρόμια, κοιτάμε να βρούμε την 
καλύτερη λύση. Πολλές φορές αναγκαζόμαστε και εμείς να προτείνουμε την κοπή ενός δέντρου, 
γιατί δεν υπάρχει άλλη λύση. Υπάρχουν κάποιες διατάξεις που πρέπει να τις σεβόμαστε, υπάρχει ένας 
κανονισμός που λειτουργεί και έχει ψηφιστεί, οπότε δεν μπορούμε να τον αγνοήσουμε. Ούτε να 
αγνοήσουμε την επικινδυνότητα, την έλλειψη βαδισιμότητας κ.λπ. 
 Σε συγκεκριμένες λοιπόν περιπτώσεις κάνουμε κι εμείς, εισηγούμαστε θετικά στην κοπή 
κάποιων δέντρων. Αυτό όμως δεν το εισηγούμαστε πάντα. Τις περισσότερες φορές διενεργούμε 
αυτοψίες και προσπαθούμε όσο είναι δυνατόν να σώσουμε ένα δέντρο, αν σώζεται. Αυτό 
αποτυπώνεται βεβαίως και στα, αν δει κανείς τα πεπραγμένα και τα Δημοτικά Συμβούλια ας πούμε τις 
τελευταίες δύο χρονιές, θα δει ότι οι περιπτώσεις που έχουν εγκριθεί κοπές δέντρων είναι πολύ 
λιγότερες. Δηλαδή, το '19 εγκρίθηκε η κοπή 26 δέντρων στην Κοινότητα Παπάγου και 23 δέντρων 
στην Κοινότητα Χολαργού και το 2020 18 δέντρων στην Κοινότητα Παπάγου και 20 δέντρων στην 
Κοινότητα Χολαργού. 
 Η εκτίμηση που υπάρχει ότι μειώνεται το πράσινο δεν ισχύει, αφού σε ετήσια βάση το 
προσωπικό μας προχωράει σε μεγάλο αριθμό δενδροφυτεύσεων και διατηρείται σε κάθε περίπτωση 
το ισοζύγιο του πρασίνου. 
 Επίσης, η Υπηρεσία μας, για την οποία τουλάχιστον εγώ είμαι πολύ περήφανος για τη 
στελέχωσή της, διότι πέρα από τη Διεύθυνση που έχει ικανότατους επιστήμονες και δεν μιλάω για 
μένα αλλά μιλάω πρώτα απ' όλα για τον Διευθυντή, που είναι γεωπόνος και αυτός ΠΕ όπως κι εγώ, 
μιλάω ακόμα και για τον κ. Αυγουστάκη ο οποίος είναι χρόνια εδώ και μας δίνει την εμπειρία του και 
τα φώτα του και είναι δασολόγος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης, όπως και η δασοπόνος η κα 
Εξάρχου, που κι αυτή έχει βοηθήσει πάρα πολύ την υπηρεσία. Αλλά, βεβαίως και το προσωπικό που 
εργάζεται στους κήπους έχει την κατάλληλη εμπειρία και κάνει το καλύτερο δυνατό. 
 Η Υπηρεσία μας μέσα σε όλα που κάνει σε καθημερινή βάση και στον προγραμματισμό, θα τα 
πούμε και στο τέλος βέβαια επιγραμματικά με ποια πράγματα ασχολούμαστε, γιατί έχει ειπωθεί ότι 
δεν έχουμε και κάποια στρατηγική και αυτό δεν ισχύει σε καμία περίπτωση, συνεργάζεται, για δύο 
χρονιές συνεχόμενα είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και με την κα Γκούμα στα προγράμματα που 
ήταν στα σχολεία, κάναμε αρκετές φυτεύσεις, είχαμε συνδράμει σε αρκετούς λαχανόκηπους με το 
πρόγραμμα Green Step. Πρόσφατα, μια που έγινε λόγος και για το μεγάλο πάρκο, είχαμε κάνει μια 
πολύ πετυχημένη δενδροφύτευση με δασικά είδη και θάμνους, τα οποία βεβαίως θα τα έχετε από 
την εισήγηση που έχουμε κάνει, τα είδη τα έχουμε εκθέσει ποια είναι.  
 Εγινε λόγος για κάποια, νομίζω σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, για τα κλαδέματα των 
ευκαλύπτων και εδώ θα ήθελα να πω το εξής: η γνώμη της Υπηρεσίας σε σχέση με τους 
ευκαλύπτους είναι ότι είναι δέντρα βέβαια πολύ ανθεκτικά, ταχείας ανάπτυξης και πολύ όμορφα, 
αλλά σε περιπτώσεις παιδικών χαρών θέλουν μεγάλη προσοχή και αυτό διότι το ξύλο των 
ευκαλύπτων σχίζεται πολύ εύκολα και καταλαβαίνετε ότι εάν δεν κλαδευθεί αυστηρά κάθε 5 χρόνια, 
να το πω έτσι, ένας εύρωστος ευκάλυπτος, τότε εγκυμονεί κινδύνους για όσους περνάνε από κάτω, 
για αυτοκίνητα κ.λπ. Γι' αυτό προχωράμε και βγάζουμε ένα πρόγραμμα κάθε χρόνο, ιδίως για 
ευαίσθητες περιοχές, δηλαδή παιδικές χαρές, σχολεία, νησίδες, ένα πρόγραμμα που αφορά τους 
ευκαλύπτους ειδικά, και τις λεύκες, αλλά ειδικότερα τους ευκαλύπτους. Και στο μεγάλο πάρκο που 
έγινε λόγος ότι κόψαμε κάποιους ευκαλύπτους, ή ήταν ξεροί ή είχαν απονεκρωθεί μόνοι τους, οπότε 
έπρεπε να τους κόψουμε. Ηταν πέριξ της παιδικής χαράς. Κι επειδή ακούσαμε και για τον κεντρικό 
ευκάλυπτο της παιδικής χαράς που έγινε μια συζήτηση, ήθελα να πω ότι αυτός ο ευκάλυπτος, όπως 
διαπιστώσαμε πριν δύο τρία χρόνια, είχε πάθει προσβολή από ένα μύκητα και ήταν πολύ επικίνδυνος 
γιατί από κάτω στη βάση του υπάρχει ένα καθιστικό. Κι εκεί κάθεται πολύς κόσμος. Αποφασίσαμε 
λοιπόν και κάναμε ένα αυστηρό κλάδεμα γιατί πολλές φορές το αυστηρό κλάδεμα σ' αυτές τις 
περιπτώσεις οδηγεί μετά σε αναγέννηση του δέντρου.  
 Πράγματι, αυτό το κλάδεμα οδήγησε εν μέρει σε αναγέννηση του δέντρου, γιατί η προσβολή 
του ήταν μεγάλη και έτσι σε ένα κομμάτι έχει αναβλαστήσει, πάει πολύ καλά και σε ένα κομμάτι 
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πλέον έχει απονεκρωθεί και το έχουμε αφαιρέσει και μάλιστα προσεχώς, τις επόμενες μέρες θα 
ρίξουμε και μια ειδική αλοιφή.  
 Επίσης, άκουσα σε ένα, νομίζω στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ή κάπου διάβασα, ότι 
κόψαμε κάποια δέντρα στην Στρατάρχου Παπάγου και δεν έχω καταλάβει για ποια δέντρα μιλάμε. 
Εμείς δεν κόψαμε Στρατάρχου Παπάγου κανένα δέντρο. Στην Ιωνίας, ναι, συγγνώμη. Θα ήθελα 
λοιπόν να με ενημερώσετε για  ποια δέντρα πρόκειται, οπότε να το συζητήσουμε, γιατί εγώ δεν έχω 
καταλάβει.  
 Επιγραμματικά, επειδή νομίζω ότι το πιο σημαντικό είναι να μπούμε στη συζήτηση, 
επιγραμματικά μόνο να αναφέρω κάποιες βασικές αρμοδιότητες της Διεύθυνσης μας. Είναι ο 
σχεδιασμός, προγραμματισμός και υλοποίηση δράσεων για τη συντήρηση, προστασία και 
αναβάθμιση του περιβάλλοντος, εκπόνηση μελετών σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχνικών 
Υπηρεσιών. Λήψη προληπτικών μέτρων για την προστασία από πυρκαγιές και έκτακτα καιρικά 
φαινόμενα, προγραμματισμός και προμήθεια μέσων και υλικών για την καλύτερη λειτουργία της 
Υπηρεσίας και την αποτελεσματικότερη συντήρηση χώρων πρασίνου.  
 Ιδρυση αρχείου και παρακολούθηση και επεξεργασία των ποσοτικών και ποιοτικών στοιχείων 
και δεικτών αποδοτικότητας. Οργάνωση ομαδικών φυτεύσεων και αναδασώσεων, έχουμε κάνει 
αρκετές και πολύ επιτυχημένες όπως θυμάστε. Εξέταση αιτημάτων δημοτών, αυτοψίες, εισηγήσεις 
προς το Δημοτικό Συμβούλιο, εκπόνηση προγραμμάτων περιβαλλοντικής διαχείρισης και ενημέρωση 
της σχολικής κοινότητας. Κατασκευή και παρακολούθηση σχολικών λαχανόκηπων και εμπλουτισμό 
της βλάστησης των σχολείων με μέριμνα για τη συντήρηση του πρασίνου και των παιδικών χαρών 
και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Εγκατάσταση χλοοτάπητα, όπως έγινε πρόσφατα και στην 
πλατεία Δερέκα, συντήρηση των δικτύων αυτομάτου ποτίσματος, έλεγχο της κατάστασης του 
πρασίνου, φυτοπροστασία με έγκαιρη καταπολέμηση παθογόνων οργανισμών, καταπολέμηση 
κουνουπιών σε συνεργασία και με άλλες υπηρεσίες.  
 Να αναφέρω απλά και κάποιες άλλες μελέτες που κάνουμε γιατί δεν είμαστε μόνο στη δράση, 
είμαστε και στην προετοιμασία. Προμήθεια φυτών και δέντρων, συντήρηση των χώρων του Δήμου 
με υλικά αυτόματου ποτίσματος, καταπολέμηση παρασίτων, βιολογική καταπολέμηση της 
πυτιόκαμπης των πεύκων, φέτος είχαμε μεγάλο πρόβλημα, συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του 
Δήμου, προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων, προμήθεια εργαλείων κηπουρών, κλάδεμα 
πεύκων σε άλση και πυροπροστασία, αυτό που κάναμε πέρυσι και σηκώσαμε και αφαιρέσαμε την 
ξερή βλάστηση στο άλσος Χολαργού και στη Χατζηκωνσταντή και θα συνεχιστεί και φέτος σε άλλα 
άλση. Κλάδεμα υψηλόκορμων δέντρων με ειδικό γερανό. Προμήθεια ζωοτροφών για τον ζωολογικό 
κήπο, εργασίες συλλογής και επεξεργασίας προϊόντων βιομάζας και καθαρισμός και αποψίλωση 
χώρων πρασίνου.  
 Είμαστε εδώ για να δεχθούμε τις ερωτήσεις σας και πιστεύω να έχουμε μια γόνιμη συζήτηση. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση. Θα δεχθείτε σίγουρα αρκετές ερωτήσεις 
από τους συμβούλους. Οπότε, νομίζω να κάνουμε την κουβέντα με τις ερωτήσεις και μετά να 
κάνουμε κάποια τοποθέτηση. Νομίζω ότι ολοι είστε σύμφωνοι. 
 Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Με ακούτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Καταρχήν, να πω ευχαριστώ πολύ, τον ευχαριστώ πολύ για την 
παρουσία του σήμερα, να διευκρινίσω ότι δεν έχει την έννοια κάποιας "ανάκρισης", το βάζω εντός 
παρένθεσης, έχει την έννοια της ενημέρωσης για να καταλάβουμε, για να μπορέσουμε να 
αξιολογήσουμε και να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί.  
 Το πρώτο που θέλω να ρωτήσω είναι το εξής: αναφέρθηκε στον αριθμό της κοπής των 
δέντρων, οι οποίες έχουν εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, οι οποίες φτάσανε με εισήγηση το '19 
και αντίστοιχα το '20 στις δύο Κοινότητες. Υποθέτω ότι υπάρχουν αρκετές αιτήσεις οι οποίες έχουν 
απορριφθεί από την Υπηρεσία και δεν έχουν φτάσει ποτέ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πόσες ήταν και 
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πόσο είναι το ποσοστό ή εν πάση περιπτώσει πόσες είναι να το βγάλουμε το ποσοστό, ώστε να 
μπορούμε να ξέρουμε ποιες φτάσανε σε μας. Αυτό είναι το πρώτο ερώτημα.  
 Το δεύτερο ερώτημα είναι, μιλήσαμε πάλι για ότι προσθέτουμε δένδρα και φυτά. Ποια είναι η 
αναλογία και πώς, με ποιο τρόπο συσχετίζονται και τίθενται μαζί τα φυτά μαζί μετα δέντρα, γιατί από 
τις πολύ λίγες γνώσεις που έχω, είναι δύο διαφορετικά πράγματα.  
 Το τρίτο είναι, θα ήθελα, συγγνώμη που κάνω πολλές, αλλά φαντάζομαι είναι πολύ μικρές και 
οι απαντήσεις, δεν θα καθυστερήσουμε. Το τρίτο είναι, επειδή μας έχουν έρθει πολλές φορές 
εισηγήσεις για δέντρα που θα κοπούν γιατί εμποδίζουν την πρόσβαση, τη διάβαση κ.λπ., την ίδια 
στιγμή που αμέσως μετά από το δέντρο υπάρχει κάποιο άλλο εμπόδιο, όπως είναι μια κολώνα ή ένα 
επόμενο δέντρο, έχετε ποτέ αναπέμψει ή αρνηθεί αιτήματα βασιζόμενοι σ' αυτό το πράγμα, ότι η 
κοπή ενός δέντρου δεν εξασφαλίζει τη διάβαση; 
 Και, τέταρτον, είναι περισσότερο μια παρατήρηση αλλά και ερώτημα, μιλήσατε, ενημερώσατε 
ότι θα μας ενημερώσετε για την στρατηγική της Υπηρεσίας σε σχέση με το πράσινο. Εγώ δεν 
κατάλαβα να άκουσα κάτι. Ποια ακριβώς είναι η στρατηγική την οποία έχει η Υπηρεσία για την 
επέκταση, για τη διατήρηση και την επέκταση του πρασίνου;  
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Βατικιώτη, προτείνω ο κ. Βατικιώτης να δίνει τις απαντήσεις άμεσα στον 
κάθε δημοτικό σύμβουλο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να τις καταγράφει, είτε ο κ. Μιχαηλίδης, δεν 
ξέρω ποιος θα τις δίνει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας, κ. Πρόεδρε. Ενέχει έναν κίνδυνο, χωρίς να θέλω να παρέμβω 
στην... Ενέχει έναν κίνδυνο ότι πολλές φορές οι άμεσες απαντήσεις δημιουργούν νέες ερωτήσεις και 
θα πάμε σε μία ατελείωτη διαδικασία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα το δούμε αυτό, κ. Κανάκη, εντάξει, θα το δούμε. Απλά, επειδή και οι δυο 
μας, έτσι, υπηρεσιακοί, δεν έχουν την εμπειρία να συγκεντρώνουν τριάντα ερωτήσεις στο τέλος, 
όπως έχει ας πούμε ο Δήμαρχος, και να θυμάται και να καταγράφει τα key points κι όλα αυτά, νομίζω 
είναι πιο καλό να πηγαίνουμε απευθείας. 
 Λοιπόν, ο κ. Βατικιώτης έχει το λόγο. Δεν ακούγεται ο κ. Βατικιώτης. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, να συνεχίσουμε και σε δεύτερη ερώτηση, άλλη μία ερώτηση μόνο και θα 
επανέλθει ο κ. Βατικιώτης, αν λύσουμε το πρόγραμμα ή θα έρθει στο γραφείο μου πάλι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας έχει ερωτήσεις; Θα πάω με τους επικεφαλής. Ο κ. Ρεκλείτης; Ο κ. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, αλλά δεν ξέρω αν με ακούει ο κ. Βατικιώτης.  
 Η πρώτη ερώτηση, στην εισήγηση αναφέρεται ότι έχουν εκπονηθεί τρεις μελέτες διαχείρισης. 
Τι αφορούν αυτές οι μελέτες; Η πρώτη ερώτηση.  
 Η δεύτερη ερώτηση. Εχουμε στα πεζοδρόμιά μας ακατάλληλα δέντρα τόσο όσον αφορά το 
είδος, όσο και όσον αφορά τη θέση των δέντρων. Λοιπόν, υπάρχει κάποιος σχεδιασμός γι' αυτές τις 
περιπτώσεις πώς θα τα αντιμετωπίσει ο Δήμος;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Να δώσουμε λίγο χρόνο.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Ακούγομαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ καλά, ωραία. Λοιπόν, καθήστε και λίγο μόνιμα τώρα εκεί, είναι βαριά η καρέκλα 
που κάθεστε, το καταλαβαίνω, αλλά επειδή θα τις δέχεστε τις ερωτήσεις και δεν ξέρω, νομίζω ότι 
μπορεί να μην είναι και τόσες πολλές, να... Εχετε συγκρατήσει τις ερωτήσεις του κ. Κανάκη;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Νομίζω τις έχω συγκρατήσει, αν μου έχει ξεφύγει καμία οπότε θα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κανάκη, αν δεν ακούσετε κάποια, την ξανακάνετε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Βεβαίως, βεβαίως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κ. Βατικιώτη, έχετε το λόγο. 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Να ενημερώσω ότι το 2019, επειδή ερωτηθήκαμε για το εάν εγκρίνουμε όλες τις 
αιτήσεις που έρχονται ή κάποιες τις απορρίπτουμε, να πω λοιπόν ότι το 2019 από τα 22 αιτήματα 
κοπής δέντρων που κατατέθηκαν και αφορούσαν την Κοινότητα Παπάγου, η Υπηρεσία εισηγήθηκε 
θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για 13 απ' αυτά, ενώ για 15 αιτήματα κοπής της Κοινότητας 
Χολαργού εισηγηθήκαμε θετικά στα 11 απ' αυτά. 
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 Το 2020 από τα 22 αιτήματα κοπής δέντρων που κατατέθηκαν και αφορούσαν την Κοινότητα 
Παπάγου, η Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα 14, ενώ για 13 
αιτήματα κοπής που αφορούσαν την Κοινότητα Χολαργού εισηγηθήκαμε θετικά στα 11 απ' αυτά.  
 Οσον αφορά τη στρατηγική, είπα και πριν επιγραμματικά ποιες είναι οι κατευθυντήριες 
γραμμές της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και Αειφορίας. Αλλά σε κάθε περίπτωση ξεκίνησα με το να 
πω ότι επιτελεί έργο υψίστης οικολογικής σημασίας και κατ' επέκταση η συντήρηση, προστασία και ο 
εμπλουτισμός του κοινόχρηστου πρασίνου ανήκει στις κατεξοχήν βασικές κατευθυντήριες γραμμές. 
Και μέσα σ' αυτές τις λέξεις νομίζω μπορείτε να βρείτε ποια είναι η στρατηγική μας.  
 Για τα δέντρα των πεζοδρομίων αν μπορείτε να μου επαναλάβετε κάτι για την 
ακαταλληλότητα, δεν το θυμάμαι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Βατικιώτη. Ερώτησα το εξής: ότι αν αναπέμψατε ποτέ αίτημα δημότη να κοπεί, 
γιατί μας έχουν έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι επειδή δεν  υπήρχε πρόσβαση, διάβαση, υπήρχε 
δυσκολία, τη στιγμή που υπήρχαν αμέσως μετά εμπόδια άλλα όπως ήταν κολώνες και άλλα δέντρα. 
Και ενώ το συγκεκριμένο εμπόδιζε, στην πραγματικότητα η διαβατότητα ήταν περιορισμένη. Είχατε 
ποτέ κάποια τέτοια απάντηση σε δημότη που ζητάει κοπή δέντρου;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Να σας πω το εξής: συγκεκριμένα όπως το θέτετε σε σχέση και με άλλα εμπόδια όχι. 
Αλλά εδώ πρέπει να πω ότι ήταν πάγια θέση της Υπηρεσίας Πρασίνου και πιο παλιά αλλά και τώρα 
που είναι η Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Αειφορίας, ήταν λοιπόν πάγια θέση της και τότε που είχε 
πάρει μέρος σε αρκετές συσκέψεις, όταν φτιαχνόταν ο κανονισμός πεζοδρομίων, ότι αυτές οι 
αποφάσεις που πάρθηκαν ότι τα πεζοδρόμια πρέπει να έχουν για παράδειγμα 1,50 μέτρο πλάτος 
καθαρό, πλάτος βαδισιμότητας, δεν μπορεί να έχουν αναδρομικό χαρακτήρα, διότι αν είχαν 
αναδρομικό χαρακτήρα καταλαβαίνετε ότι θα έπρεπε να αφαιρεθούν τα μισά τουλάχιστον δέντρα 
από το προάστιο και αυτό φυσικά δεν μας βρίσκει σε καμία περίπτωση σύμφωνους, γιατί θα άλλαζε 
εντελώς η εικόνα του προαστίου. 
 Είπαμε, λοιπόν, ότι αυτό θα το εξετάζουμε πάντα σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία, 
στις περιπτώσεις που έχουμε κάποιες εργασίες αναπλάσεων. Γιατί κακά τα ψέματα, όταν κάνουμε 
ανάπλαση ενός πεζοδρομίου και έχουμε βεβαίως, στις περισσότερες περιπτώσεις είχαμε και τη 
σύμφωνη γνώμη των δημοτών που έμεναν μπροστά στο πεζοδρόμιο που φτιαχνότανε, τότε αυτές 
ήταν οι περιπτώσεις στις οποίες εισηγούμασταν θετικά. Αλλά όπως είπα και στην πρωτολογία μου, 
δεν υπάρχει μία απόλυτη τοποθέτηση. Κάθε δέντρο είναι ξεχωριστό. Δηλαδή, υπάρχουν δέντρα που 
θα εισηγηθούμε να μην κοπούν παρ' όλο ότι μπορεί να κλείνουν ας πούμε το μεγαλύτερο πλάτος του 
πεζοδρομίου. Υπάρχουν άλλα που ακόμα και ο κορμός τους μπαίνει μέσα στο δρόμο, οπότε εκεί δεν 
μπορείς να είσαι τόσο... πρέπει να δοθεί μια λύση.  
 Σε κάθε περίπτωση το εξετάζουμε σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία και προσπαθούμε 
να βρούμε την κοινή λύση. Εμείς πάντα προσπαθούμε ώστε να διατηρηθεί το δέντρο τις 
περισσότερες φορές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και έχει κάνει κάποιες ερωτήσεις ο κ. Ζήκας. κ. Κανάκη... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ήταν κι άλλη μια ερώτηση, συγγνώμη, επειδή είπε ο κ. Βατικιώτης να τον 
διευκολύνουμε, η οποία ήταν αν συσχετίζετε φυτά με δέντρα, επειδή τα αναφέρατε μαζί. 
Αφαιρούνται δέντρα και προστίθενται φυτά. Ισχύει κάτι τέτοιο ή είναι λάθος μου;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Οχι, πάντα όταν κάνουμε την... κάθε χρόνο που συντάσσουμε την έκθεση 
πεπραγμένων, πάντα κοιτάμε με μεγάλη λεπτομέρεια όλα τα ημερήσια δελτία και τα μηνιαία δελτία 
εργασιών και έτσι βγάζουμε τις καταστάσεις του τι δέντρα φυτέψαμε. Ειδικά για φέτος, επειδή 
έφτιαξα την κατάσταση πριν μερικές μέρες για το '20, στη Δ.Κ. Παπάγου οι φυτεύσεις έφτασαν τις 
953 και βεβαίως δεν ήταν όλα δέντρα, αλίμονο, ήταν 60 δέντρα, ήταν 293 θάμνοι και 600 ανθόφυτα. 
Και στη Δ.Κ. Χολαργού είχαμε 680 φυτεύσεις, που ήταν δέντρα και θάμνοι ως επί το πλείστον.  
 Βεβαίως τα διαχωρίζουμε. Οταν λέμε φυτεύσεις δεν εννοούμε μόνο δέντρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, θέλετε να ξαναπείτε τις ερωτήσεις;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Βατικιώτη, η πρώτη ερώτηση είναι: Στην εισήγηση αναφέρετε ότι έχετε εκπονήσεις 
τρεις μελέτες διαχείρισης πρασίνου οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί. Τι αφορούν αυτές οι μελέτες; Είναι 
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συνολικά για το πράσινο της πόλης μας ή είναι σε επιμέρους σημεία της πόλης;  
 Δεύτερη ερώτηση. Στα πεζοδρόμιά μας ως γνωστόν, γιατί εκεί υπάρχουν τα βασικά 
προβλήματα, είναι φυτεμένα δέντρα τα οποία είτε είναι ακατάλληλα ως δέντρα, όχι από την παρούσα 
Δημοτική Αρχή, εδώ και δεκαετίες, είτε είναι σε ακατάλληλα σημεία φυτεμένα. Δηλαδή, δεν 
επιτρέπουν τη βαδισιμότητα. Υπάρχει κάποιος σχεδιασμός από την Υπηρεσία για την επίλυση αυτών 
των προβλημάτων σε βάθος χρόνου ή είναι κατά περίπτωση κάθε φορά;  
 Και μια τρίτη ερώτηση, αφού μου δόθηκε η δυνατότητα. Θεωρείτε σκόπιμο να υπάρχει 
ψηφιακό μητρώο δέντρων για να μπορούμε να έχουμε τα ποιοτικά και τα αριθμητικά στοιχεία στην 
πόλη μας ή όχι;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Καταρχήν για τις διαχειριστικές μελέτες, δεν θα σας απαντήσω εγώ, είναι τρεις 
μελέτες που αφορούν περισσότερο την Τεχνική Υπηρεσία και μάλλον, δεν ξέρω, θα σας απαντήσει ο 
κ. Δήμαρχος ή ο κ. Τράκας. Θα σας απαντήσω για το θέμα των ακατάλληλων δέντρων για τα 
πεζοδρόμια.  
 Η αλήθεια είναι ότι οι φυτεύσεις γίνανε πριν 40, 50 και 60 χρόνια σε σημεία του Δήμου και 
στου Παπάγου και στου Χολαργού, τότε που δεν υπήρχαν καν πεζοδρόμια. Τότε υπήρχε μια 
ελευθερία και προς τους δημότες και ο καθένας μπορούσε να βάλει ό,τι του άρεσε και αυτό συνέβη 
όχι μόνο σε πεζοδρόμια, αλλά και στις πράσινες γραμμές. Είναι τα αλσύλλια που είναι μεταξύ δύο 
δρόμων, που πράσινες γραμμές έχουμε πολλές ειδικά στην Κοινότητα του Παπάγου. Και βεβαίως 
κάποια απ' αυτά που γίνανε έτσι αυθαίρετα, τώρα τα πληρώνουμε. Δηλαδή η αυθαίρετη φύτευση ας 
πούμε βραχυχιτώνων στα πεζοδρόμια, βγάζει πλέον προβλήματα. Φυσικά και των πεύκων που είναι 
και επιπολαιόριζα και πέφτουν εύκολα και δημιουργούν πάρα πολύ προβλήματα και το είδαμε και 
τώρα στην τελευταία κακοκαιρία, που πάνω από το 90% των δέντρων που έπεσαν ήταν πεύκα.  
 Δέντρα όπως είναι τα πεύκα, όπως είναι οι ευκάλυπτοι και οι λεύκες, δεν είναι για πεζοδρόμια. 
Βεβαίως, σεβόμενοι την ωραιότητα των δέντρων και την ωραιότητα του προαστίου, δεν θα πάρουμε 
ένα αλυσοπρίονο και θα τα κόβουμε. Γι' αυτό σας είπα ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γενικό σ' 
αυτές τις περιπτώσεις. Το προάστιό μας είναι όμορφο και είναι όμορφο και γι' αυτό το λόγο, ότι έχει 
πολύ πράσινο. Προσπαθούμε, όπου είναι δυνατόν σας λέω να βρίσκουμε τη μέση λύση στα 
πεζοδρόμια.  
 Τώρα βέβαια, όταν ένα δέντρο όπως είναι ο ευκάλυπτος ή πεύκο έχει κλείσει όλο το πλάτος 
του πεζοδρομίου, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι υπάρχει μια δυσκολία. Το εξετάζουμε κατά περίπτωση.  
 Οσον αφορά την ψηφιακή καταγραφή, αν κατάλαβα καλά, έχει γίνει μια καταγραφή και στην 
Κοινότητα Παπάγου και στην Κοινότητα Χολαργού για το είδος των δέντρων που υπάρχει στα 
πεζοδρόμια και μπορώ ανά πάσα στιγμή, εάν μου το ζητήσετε, να σας την τυπώσω και να σας τη 
δώσω.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, θα το ήθελα αλλά έχουν και ποιοτικά χαρακτηριστικά για το κάθε δέντρο ή απλώς το 
είδος του;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Το είδος. Εσείς ρωτάτε εάν υπάρχει πλάτος κορμού, ύψος κ.λπ.; 
ΖΗΚΑΣ: Ηλικία, ύψος, κατάσταση του δέντρου, πόσο υγιές είναι, πόσο προβληματικό.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Δεν υπάρχει, δεν είναι εύκολο να γίνει αυτό. Δηλαδή θα πρέπει κάποιος άνθρωπος να 
ασχοληθεί μόνο με αυτό και νομίζω ότι όταν ο χρόνος πιέζει και οι ανάγκες πιέζουν, δεν είναι σ' αυτή 
τη φάση τόσο εύκολο να το δούμε αυτό. Ξέρουμε τον αριθμό περίπου των δέντρων, ξέρουμε και τα 
είδη που υπάρχουν στα πεζοδρόμια, είναι περίπου 20.000 δέντρα στα πεζοδρόμια, είναι περίπου 
8.700 στην Κοινότητα Παπάγου και άλλα 9.100 στην Κοινότητα Χολαργού, έχουμε και την ανάλυση 
των ειδών και βεβαίως αυτά είναι ξέχωρα από τα είδη και τον αριθμό των δέντρων που υπάρχουν 
στα αλσύλλια και στις πράσινες γραμμές.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και τώρα με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Βλέπω ερώτηση η κα Σιώτου, η κα 
Χαμηλοθώρη, ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Καραγιάννης. Ξεκινάω με τον κ. Καραγιάννη, παρακαλώ.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: κ. Κουκή, ο Θανάσης ο Κούτρας είμαι, κι εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κούτρα, ξεκινάω με σας, παρακαλώ. 
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ΚΟΥΤΡΑΣ: κ. Βατικιώτη, καλησπέρα. Μισό λεπτό να βάλω κι εγώ το βίντεο για να με βλέπετε όλοι, 
να είμαστε επί ίσοις όροις. 
 Είπατε προηγουμένως ότι οι βραχυχίτωνες στα πεζοδρόμια έχουν ξεκινήσει και δημιουργούν 
προβλήματα, σωστά;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Μάλιστα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ωραία. Εχουμε κάποια πολιτική γι' αυτό το πράγμα; Επειδή έχω συγκεκριμένες εικόνες 
στο μυαλό μου από χώρους εδώ στου Παπάγου και ιδιαίτερα στην Πίνδου, στις πολυκατοικίες επί της 
Πίνδου που έχουν προβλήματα και είναι φανερό ότι κάποια στιγμή, δεν ξέρω πότε, θα ξερριζώσουν 
ακόμα και σωλήνες της ΕΥΔΑΠ. Υπάρχει κάποια πολιτική γι' αυτο το πράγμα ή είναι κατά περίπτωση; 
Ποια είναι η αντιμετώπιση γενικά του προβλήματος;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Μπορώ να απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, αυτή είναι η ερώτησή μου.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Σε σχέση με τους βραχυχίτωνες, η Υπηρεσία μας έχει σταματήσει εδώ και καιρό να 
φυτεύει βραχυχίτωνες σε πεζοδρόμια και ό,τι φυτεύσεις κάνουμε είναι μόνο σε άλση και πρασιές που 
δεν θα δημιουργούν προβλήματα.  
 Σε ό,τι αφορά τα πεζοδρόμια, όταν έχουμε κάποιο αίτημα για απομάκρυνση βραχυχίτωνα, 
τότε συνεννοούμαστε με την Τεχνική Υπηρεσία να δούμε μήπως θα αποτελέσει κάποιο τμήμα σε 
μελλοντική ανάπλαση του πεζοδρομίου και ζητάμε να μας κατατεθεί κάποιο τεχνικό δελτίο είτε από 
κάποια υπηρεσία όπως είναι ας πούμε το Φυσικό Αέριο ή η ΕΥΔΑΠ, που να πιστοποιεί ότι αυτό το 
δέντρο έχει κάνει ζημιές. Οπότε, καταθέτοντας και αυτό το τεχνικό δελτίο να μπορέσουμε να 
εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο από 'κει και πέρα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Μάλιστα, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω κάτι σχετικό με τις μελέτες πάλι. Αυτές οι μελέτες 
χρονικά πότε έγιναν; Και αναφέρετε εδώ πέρα ότι ο Δήμος έχει εκπονήσει τρεις μελέτες τα τελευταία 
χρόνια. Γι' αυτό θέλω χρονικά να δω πότε έγινε και το δεύτερο, από πού έγινε, από ποιους. Ο Δήμος, 
τι εννοεί δηλαδή, η Υπηρεσία σας τις έκανε αυτές τις μελέτες ή υπήρχε κάποια συνεργασία με 
κάποιους άλλους και γίνανε οι μελέτες αυτές;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Οχι, η Υπηρεσία μας κάνει κάθε χρόνο τις μελέτες που σας είπα προς το τέλος της 
ομιλίας μου, αυτές οι μελέτες που ζητάτε να μάθετε είναι της Τεχνικής Υπηρεσίας και θα 
ενημερωθείτε νομίζω αργότερα γι' αυτές, αφορούν την Τεχνική Υπηρεσία. Εχουν συνταχθεί από εκεί.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαρισώ.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Να 'στε καλά.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ο κ. Πρόεδρος, επειδή τυχαίνει να είμαστε μαζί στο... 
ΣΙΩΤΟΥ: Μπορώ να πάρω το λόγο να κάνω τις ερωτήσεις μου;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Ναι, ναι, βεβαίως.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ωραία. Καλησπέρα, ευχαριστώ, κ. Βατικιώτη. 
 Για να δούμε μερικά πράγματα. Ολα αυτά τα χρόνια εσείς που είστε στην Υπηρεσία έχετε 
κάνει καμία μέτρηση θερμοκρασίας μικροκλίματος εκεί που κόβονται τα δέντρα; Δηλαδή σε ένα 
δρόμο ας πούμε που κόψατε 10 δέντρα, έχουμε πολλές τέτοιες περιπτώσεις, έχετε μετρήσει τη 
διαφορά θερμοκρασίας, τη διαφορά των θορύβων και τη διαφορά στην ποιότητα της ατμόσφαιρας; 
Δηλαδή τι προκαλούν αυτές οι κοπές στο μικροκλίμα των δρόμων μας;  
 Μια δεύτερη ερώτηση. Γνωρίζετε την οδηγία COM του 2015/0478 για τη στρατηγική 
βιοποικιλότητας μέχρι το 2020 στις πόλεις και ποιες προσαρμογές έχετε κάνει εσείς στη δική σας 
στρατηγική, δεν έχω καταλάβει ακόμα ποια είναι η στρατηγική, και ποιες απ' αυτές τις οδηγίες 
εφαρμόζεται. Τώρα έχει βγει το ίδιο πρόγραμμα μέχρι το '30.  
 Ενα άλλο θέμα. Εχω μια φωτογραφία, αν θέλετε μπορώ να κάνω share screen για να σας το 
δείξω, αλλά νομίζω ότι θα καταλάβετε για τι μιλάω, στη Σκοπέλου ας πούμε, βγάλαμε μία 
φωτογραφία ότι θα κάνετε κλάδεμα. Εχετε βάλει το χαρτί ανακοινώσεων ότι θα κάνετε κλάδεμα και 
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δίπλα είναι το δέντρο κομμένο. Γιατί στην ανακοίνωση γράφετε κλάδεμα ενώ τελικά γίνεται κοπή; 
Εχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, μπορώ να κάνω share screen να σας τα δείξω. 
 Μια άλλη πρόσθετη ερώτηση που προέκυψε από μια μικρή έρευνα πρακτικών και Google, 
έχετε φέρει εδώ εκατοντάδες δέντρα για κόψιμο όλα αυτά τα χρόνια. Σε κάποιες εισηγήσεις, όπως τις 
είδαμε από τα πρακτικά, από το 2015 ψάχνοντας, βεβαιώνετε ότι ο αιτών, αυτός που κάνει την 
αίτηση δηλαδή, υποχρεώνεται να αντικαταστήσει τα δέντρα που κόβει. Εχουμε παράδειγμα στη 
Κατσιμπίρη 44, Φραγκογιάννη 42, για το 2015 μιλάμε τώρα. Κι επειδή έχουν περάσει αρκετά χρόνια, 
έχετε πάει, πηγαίνετε να δείτε αν ο ιδιοκτήτης τήρησε τις υποχρεώσεις του, έχετε κάνει αυτοψία να 
δείτε τι είδους δέντρο έβαλε και αν υπάρχει ακόμα;  
 Επίσης, νομίζω στις κοπές των δέντρων πρέπει να απολυμαίνεται το πριόνι γιατί έτσι 
μεταφέρονται αρρώστιες από το ένα δέντρο στο άλλο. Ξαφνικά βλέπουμε να αρρωσταίνουν στη 
σειρά τα ίδια δέντρα. Τι προφυλάξεις παίρνετε γι' αυτό το θέμα;  
 Ευχαριστώ. 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Οσον αφορά την μέτρηση θερμοκρασίας σε περιοχές που έχουν 
κοπεί δέντρα, όχι, δεν έχουμε προχωρήσει σε κάποια μέτρηση για να δούμε διαφορά με το 
παρελθόν, διότι δεν νομίζω ότι ανήκει στις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας μας.  
 Σ' αυτό το πρόγραμμα που με ρωτήσατε για τη βιοποικιλότητα, δεν το έχω υπόψη μου και θα 
ήθελα να με ενημερώσετε ποιες είναι οι ειδικές κατευθυντήριες γραμμές του. Το μόνο που θέλω να 
πω είναι ότι στις πολύ επιτυχημένες δενδροφυτεύσεις που έκανε η Υπηρεσία μας, χρησιμοποιήσανε 
δέντρα, χρησιμοποιήσαμε δασικά είδη τα οποία είναι πολύ προσαρμόσιμα στο περιβάλλον το 
ελληνικό και είχαν μεγάλη επιτυχία. Δηλαδή δεν κάναμε μία πρόχειρη δενδροφύτευση με ό,τι 
βρήκαμα. Το είχαμε εξετάσει και είχαμε μάλιστα ενημερώσε και το Δασαρχείο και είχαμε τη σύμφωνη 
γνώμη.  
 Για την οδό Σκοπέλου, είναι εδώ ο κ. Μιχαηλίδης θα σας απαντήσει γιατί αφορά τον Χολαργό 
και ο ίδιος δραστηριοποιείται περισσότερο στο Χολαργό, εγώ είμαι στου Παπάγου. Οσον αφορά αυτό 
που ρωτήσατε για το εάν έχουμε δει κάποιο δημότη ο οποίος είναι υπεύθυνος στο να προχωρήσει σε 
κάποια φύτευση μετά τις εργασίες που γίνονται στο πεζοδρόμιό του, μπορώ να πω ότι όντως έχω δει 
περιπτώσεις που έχει γίνει αντικατάσταση των δέντρων, αλλά σίγουρα μας έχουν ξεφύγει και 
περιπτώσεις. Δεν λέω ότι δεν μας έχουν ξεφύγει και αυτό διότι όταν πιέζει ο χρόνος, δεν έχουμε την 
επαρκή στελέχωση και τρέχουμε όλη μέρα για διάφορες δουλειές που αφορούν την υπηρεσία, 
βεβαίως δεν είμαστε αλάνθαστοι, όλο και κάτι θα μας ξεφύγει.  
 Αυτό που είπατε και πολύ σωστά για την απολύμανση των δέντρων, είναι κάτι που στην 
πράξη δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε καθημερινή βάση και να σας πω το γιατί. Οπως ακούσατε πριν, 
οι ανάγκες πιέζουν, ο χρόνος πιέζει. Τα αιτήματα των δημοτών πιέζουν. Υπάρχουν κάποιες εργασίες 
που γίνονται σε ετήσια βάση. Για παράδειγμα, το κλάδεμα στις μουριές, που γίνεται κάθε χρόνο με 
συγκεκριμένο τρόπο. Οταν το προσωπικό δεν επαρκεί καταλαβαίνετε κι εσείς ότι κάτι που θα 
μπορούσε να γίνει με μεγάλη λεπτομέρεια σε έναν ιδιωτικό κήπο, δεν μπορεί να γίνει εύκολα όταν 
μιλάμε σε Δήμο. Οντως απολυμαίνονται τα εργαλεία και τα μηχανήματα, αυτό που δεν γίνεται όμως 
τακτικά και θα μπορούσε να γίνει υπό άλλες συνθήκες, είναι η επίστρωση των τομών του 
κλαδέματος με ειδικό μυκητοκτόνο, πράγμα το οποίο θα μας καθυστερούσε πάρα πολύ από τη 
συνέχιση των εργασιών. Το έχουμε κάνει σε μερικές περιπτώσεις, αλλά δεν γίνεται συστηματικά. 
 Οσον αφορά τη Σκοπέλου θες Μιχάλη να...;  
...........: Οχι, απλά είχαν κλαδευθεί τα δέντρα, ήταν γερασμένες οι λεύκες και μετά γι' αυτό... ήταν 
γερασμένες και σαπίσανε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι το αναπτύξαμε και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο αυτό με τη 
Σκοπέλου, αν θυμάμαι καλά. Δεν ήταν θέμα;  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, ήταν άλλο αυτό, Πρόεδρε, για τη Σκοπέλου. Αλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ήταν άλλο για τη Σκοπέλου. Οκέι.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Οπως με ενημερώνει ο κ. Μιχαηλίδης, γιατί για τη Σκοπέλου δεν έχω εικόνα, μου λέει 
ότι αρχικώς -λεύκες ήταν;-, αρχικώς στη Σκοπέλου όντως υπήρχε κλάδεμα στις λεύκες αλλά στην 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  77 

πορεία λόγω του ότι είχαν αναπτύξει μυκητολογική ασθένεια, απονεκρώθηκαν και γι' αυτό 
προχωρήσανε οι υπάλληλοι στην πλήρη κοπή του δέντρου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οι εισηγήσεις δεν ήταν ακριβώς έτσι, αλλά θα το δούμε αργότερα αυτό. Εντάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κα Σιώτου, εντάξει, δεν κάνουμε διάλογο. Λοιπόν, το λόγο έχει η κα 
Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα, κ. Βατικιώτη.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγχαρητήρια για την δράση που είχατε αυτές τις μέρες και ευχαριστούμε και 
καλό κουράγιο για τη συνέχεια, γιατί έχετε και συνέχεια.  
 Λοιπόν, η πρώτη ερώτησή μου, είναι τέσσερις στο σύνολο, η πρώτη ερώτησή μου είναι η 
εξής: Γνωρίζετε πόσα δέντρα κόπηκαν τη δεκαετία του '90, πόσα του 2000 και πόσα του 2010 μέσα 
και έξω από τις ιδιοκτησίες;  
 Δεύτερη: από τα 1.000 δέντρα που λέγατε ότι φυτεύσατε στην Αγία Ελεούσα το 2016, πόσα 
απ' αυτά επιβίωσαν και σε τι κατάσταση βρίσκονται σήμερα.  
 Η τρίτη ερώτηση: δεδομένου ότι δώσαμε τα 3 τελευταία χρόνια κάπου 75.000 ευρώ για να 
κλαδέψουμε επικίνδυνα δέντρα, πώς γίνεται να έπεσαν 200 σε μίας ημέρας χιονόπτωση; Ποια είναι η 
δική σας ερμηνεία δηλαδή.  
 Και μία, έτσι, λίγο πιο πολύπλοκη. Δεδομένου ότι μια επιφάνεια φυλλώματος 25 τ.μ. μπορεί 
να καλύψει τις ανάγκες μιας ημέρας σε οξύγονο για έναν άνθρωπο, γενικά σε μία επιφάνεια πρασίνου 
ενός εκταρίου που περιλαμβάνει δέντρα, θάμνους και χλόη, αποδίδονται 600 Kg οξυγόνου σε 12 
ώρες, ενώ δεσμεύονται 900 χιλιόγραμμα διοξειδίου του άνθρακα, ανάλογες ζώνες πρασίνου 
περιορίζουν κατά 45% τους αέριους ρυπαντές από οξείδια άνθρακα, άζωτου και θείου, τους 
βασικότερους δηλαδή ρύπους που συναντάμε στα πολεοδομικά συγκροτήματα. Εχετε υπολογίσει 
εσείς πόσο οξυγόνο παράγουν τα δέντρα που χάνουμε κάθε χρόνο και πόσο αυτά που φυτεύετε; 
Εχετε καμία τέτοια αξία μέτρησης; Διότι ένα κλαδί που κόβεται στην καλύτερη περίπτωση ισοδυναμεί 
με δύο δέντρα που φυτεύετε, δενδρύλλια.  
 Γνωρίζετε πόσα κλαδιά έχετε κόψει; Εχετε καμία τάξη μεγέθους για την επιφάνεια του 
φυλλώματός τους;  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως νομίζω - εντάξει, ωραίες οι ερωτήσεις, νομίζω πραγματικά δεν μπορεί να 
απαντήσει ο κ. Βατικιώτης πόσα κλαδιά έχουν κόψει. Θεωρώ δηλαδή ότι δεν μπορεί κανείς να πει 
αυτό το νούμερο. Το θεωρώ εξαιρετικά δύσκολο, μη μιλώ τώρα εκ μέρους άλλων, αλλά επειδή 
συντονίζω την κουβέντα νομίζω ότι να ρωτάμε λίγο πράγματα που είναι λίγο πιο ρεαλιστικά.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Μπορώ να ξεκινήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Ξεκινώντας από την τελευταία ερώτηση, που καταλαβαίνω τον προβληματισμό της 
κας Χαμηλοθώρη, η αλήθεια είναι ότι όταν κόβεται ένα μεγάλο δέντρο, δηλαδή παίρνετε μία 
απόφαση και κόβεται ένα μεγάλο δέντρο, δεν είναι εφικτό στην πράξη, δεν είναι ρεαλιστικό να πεις 
ότι φυτεύω, δηλαδή όταν κόβεται ένα δέντρο 30 ετών φυσικά αυτό που θα φυτέψεις δεν μπορεί να 
είναι 30 ετών. Χρειάζεται υπομονή. Αυτό το καταλαβαίνουμε. Και γι' αυτό, όπως ανέφερα και στην 
αρχή, η Υπηρεσία μας εξαντλεί όλα τα περιθώρια για να σωθεί ένα δέντρο. Οταν όμως κάτι τέτοιο 
δεν είναι εφικτό, το καταλαβαίνετε. Δηλαδή, μην επανέλθουμε στα ίδια. 
 Εμείς δεν ξυπνήσαμε μια ωραία, ένα πρωί και είπαμε πάμε να πάρουμε ένα αλυσοπρίονο και 
κόβουμε όλα τα δέντρα που ενοχλούν τα πεζοδρόμια. Δεν είναι έτσι.  
 Αυτό που με ρωτήσατε πώς έπεσαν τα δέντρα, σας πληροφορώ ότι πέσανε πολύ λιγότερα απ' 
ό,τι έχουν πέσει σε άλλους Δήμους και αυτό γιατί. Αυτά τα δέντρα που πέσανε και ήταν κυρίως 
πεύκα, πέσανε κυρίως σε πράσινες γραμμές και αλσύλλια, εκεί που δεν μπορούμε να επέμβουμε 
εύκολα με γερανό. Δηλαδή, δεν υπάρχει πρόσβαση. Η κατάσταση στα πεζοδρόμια ήταν πολύ 
καλύτερη. Είχαμε πολύ λίγες πτώσεις. Αλλο τα σπασίματα κάποιων κλαδιών. Είχαμε πολύ λίγες 
πτώσεις στα πεζοδρόμια και αυτό νομίζω ήταν κέρδος και ήταν κέρδος και γιατί μας έχουν, έχει γίνει 
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- δεν ξέρω, μας κατηγορούν αδίκως για τον τρόπο που κλαδεύουμε μερικές φορές, αλλά νομίζω ότι 
από αυτή την κακοκαιρία δικαιωθήκαμε, διότι αυτά που πέσανε ή αυτά που σπάσανε, τα 
περισσότερα, δεν ήταν στα πεζοδρόμια που επεμβαίνουμε πολύ συχνότερα, ήταν στα άλση που δεν 
έχουμε και εύκολα πρόσβαση και ούτε επιτρέπεται και απο το Δασαρχείο, γιατί όπως ξέρετε, το 
Δασαρχείο εφαρμόζει μία συγκεκριμένη πολιτική στα αλσύλλια. Δεν μας αφήνει ούτε κορυφές να 
κόψουμε, ούτε εύκολα να μπαίνουμε και να κλαδεύουμε.  
 Θυμάμαι ότι εγώ προσωπικά είχα αμέτρητες συνεννοήσεις με το Δασαρχείο όταν πέρσι 
μπορέσαμε και με την ανοχή του Δασαρχείου, γιατί δεν μας έδωσε χαρτί, με την ανοχή του 
Δασαρχείου, παρότι μας είχε σταματήσει βέβαια στην αρχή, με την ανοχή του Δασαρχείου και με 
συνεννοήσεις που έκανα, μπορέσαμε και κλαδέψαμε στο άλσος Χολαργού και στο άλσος 
Χατζηκωνσταντή και τι κλαδέψαμε; Κλαδέψαμε την απονεκρωμένη βλάστηση που είναι πολύ κοντά 
στο έδαφος και είναι κίνδυνος, το κάναμε δηλαδή για λόγους εξασφάλισης πυροπροστασίας. Και πάλι 
σας λέω με πολλές συνεννοήσεις και με πολύ κόπο. Το Δασαρχείο ποτέ δεν σου δίνει χαρτί που σου 
λέει πήγαινε κλάδεψε εκεί. Ποτέ. Προφορικά μπορεί να έχεις την ανοχή του Δασαρχείου αλλά ποτέ 
δεν σου δίνει χαρτί.  
 Οσον αφορά την Αγία Ελεούσα που γίνανε δύο δενδροφυτεύσεις νομίζω το '15 και το '16, 
από εξέταση που είχαμε κάνει, είχε επιζήσει το 70% των δένδρων που είχαμε φυτέψει. Δεν νομίζω 
να είχα κάποια άλλη ερώτηση που δεν απάντησα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, έχω κάποιες ερωτήσεις που δεν... Να τις ξαναπώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Αμα νομίζετε ότι σε κάποια δεν απάντησε, ναι, ξαναπείτε την. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η πρώτη βασικά, αυτή που μιλούσα για τις τελευταίες δεκαετίες του '90, του 2000 
και του 2010 αν έχετε κάποια στοιχεία τότε πόσα δέντρα κόπηκαν;  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Αυτά τα στοιχεία μπορώ να τα βρω σε κάποιο βάθος χρόνου, δεν τα έχω βεβαίως 
μαζί μου, θα πρέπει να κοιτάξω το αρχείο παλαιών ετών όπως καταλαβαίνετε. Θα μου δώσετε λίγο 
χρόνο. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Βατικιώτη, παρακαλώ πολύ να τα δείτε αυτά και να στείλετε ένα ημέιλ στην 
κα Πετροπούλου, όταν τα συγκεντρώσετε, και η κα Πετροπούλου θα το στείλει καταλλήλως. 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Εντάξει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μέσα και έξω από τις ιδιοκτησίες είχα ρωτήσει, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το μέσα μπορεί να μην έχει στοιχεία.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Για το μέσα δεν είναι τόσο εύκολο, όπως καταλαβαίνετε. Για το κοινόχρηστο είναι 
πιο εύκολο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, ξέρετε γιατί επεμβαίνω; Για να συντονίσω και την κουβέντα λίγο, 
αλλά για το μέσα ο κ. Βατικιώτης δεν ξέρει ο καθένας τι κάνει μες στο σπίτι του, διότι κόβονται και 
δέντρα χωρίς να υπάρχει ενημέρωση στο Δήμο. Συνεπώς, δεν μπορεί να δώσει την απάντηση για το 
συγκεκριμένο θέμα, εφόσον δεν έχουν καταγραφεί ως αιτήματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην 
Υπηρεσία Πρασίνου. Γι' αυτό το λέω. Εντάξει; κ. Βατικιώτη, όμως, δείτε το θέμα, γιατί... Να το 
στείλετε παρακαλώ για να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο. Ευχαριστώ πολύ.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Θα μου δώσετε λίγο χρόνο να ξεφύγουμε λίγο απ' αυτές τις μέρες και θα το 
ετοιμάσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ναι, ναι. Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα, κ. Βατικιώτη. 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Καλησπέρα.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλή δύναμη στο δύσκολο και πολύ σημαντικό έργο σας και λόγω της περιόδου 
αλλά και γενικότερα.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Να 'στε καλά, να 'στε καλά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για μας είναι ένας πολύ σημαντικός τομέας. Γι' αυτό είμαστε εδώ πέρα όλοι πιστεύω, 
ο καθένας όπως καταλαβαίνει και μπορεί να βοηθήσει.  
 Ηθελα κάποιες απαντήσεις και κάποια στοιχεία που ίσως αν δεν είστε πρόχειρος προφανώς 
τώρα, αργότερα κάποια στιγμή, τις επόμενες μέρες, με κάποιο μέιλ να λάβουμε κάποια στοιχεία. 
 Το πρώτο ερώτημα έχει να κάνει με το εξής: Με την εμπειρία σας τώρα, έτσι; Με βάση το 
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αντικείμενο που έχουμε σε ένα μεγάλο Δήμο πράσινο, προσωπικό τι θα έπρεπε να έχουμε ακόμα; 
Εχετε μια εκτίμηση ότι πραγματικά μας λείπουν 20 εργάτες και 5 δασοπόνοι, δασολόγοι. Εχετε μια 
εκτίμηση για να μπορούμε με βάση τα επιστημονικά δεδομένα του σήμερα, τις ανάγκες που 
υπάρχουν, να ανταποκρινόμαστε. Για να έχει και η Δημοτική Αρχή μια διεκδίκηση, ένα στόχο στο 
μέλλον τι χρειάζεται. Υπάρχουν κάποια μέσα τα οποία δεν εχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα να έχουμε 
στα χέρια μας για να είμαστε αποτελεσματικότεροι στη δουλειά που κάνουμε; 
 Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το τι εργολαβίες έχει ο τομέας μας του Πρασίνου που 
δίνουμε έξω. Και φαντάζομαι και μάλλον η ενημέρωσή μας είναι όλο και περισσότερο, τα τελευταία 
χρόνια, όλο και περισσότερο αυξάνονται αυτές οι εξωτερικές εργολαβίες.  
 Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το ότι βλέπουμε πολλές φορές στα πεζοδρόμια κορμούς 
κομμένους και για μήνες ή χρόνια αφημένους. Δεν έχει βγει δηλαδή ο κορμός με τη ρίζα κάποια 
στιγμή να αποκατασταθεί αυτό. Εχετε μια εικόνα γιατί αυτό το πρόβλημα είναι σε τόσα, πάρα πολλά 
σημεία; 
 Το επόμενο ερώτημα έχει να κάνει με το ότι προφανώς ο Δήμος και με τους σκοπούς που έχει 
η Υπηρεσία, έτσι, τυπικά ας πούμε καταγράφοντας όπως μας αναφέρατε, για την ανανέωση των 
δέντρων. Την ανανέωση του πρασίνου και το λέω αυτό είτε έχει να κάνει σε σχέση με δέντρα 
ακατάλληλα για πεζοδρόμια, είτε άρρωστα, τα οποία όμως πρέπει, υπάρχει ένα πρόγραμμα μακράς 
πνοής και μόνιμα που να υπάρχει αυτή η αντικατάστασή τους ή με τα δεδομένα που υπάρχουν απ' 
ό,τι καταλάβαμε όλοι, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοιο πράγμα και παρεμβαίνουμε κατά 
περίπτωση, γιατί αυτό για μας είναι σημαντικότερο να βγάλεις ένα δέντρο χαλασμένο ή 
μισοχαλασμένο, ας το πω έτσι, και να βάλεις ένα... Και σ' αυτή τη διαδικασία θα βοηθούσε να έχει ο 
Δήμος ένα φυτώριο;  
 Η επόμενη ερώτηση έχει να κάνει με το, υπάρχει μια καταγραφή - κι αυτό έχει να κάνει και με 
τη μελέτη που λέμε διαχείρισης πρασίνου στο Δήμο που θα μπορούσε να τη συντάξει η Υπηρεσία, αν 
ένας δυο άνθρωποι όμως είχαν τη δυνατότητα και με κάποιο βοηθητικό προσωπικό ένα χρόνο να 
ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Υπάρχει καταγραφή του κινδύνου, των μεγαλύτερων κινδύνων πόυ 
έχουν τα δέντρα, το πράσινο, στην κατάσταση που βρίσκονται στην περιοχή μας; Και μια καταγραφή 
προβλημάτων. Αλλά λέω αυτό συνολικά στο πλαίσιο του Δήμου, όχι κατά περίπτωση, όποτε 
προκύπτει κάτι.  
 Και το τελευταίο, ορισμένα τεχνικά θέματα και με την Τεχνική Υπηρεσία που αφορά και εσάς. 
Βλέπουμε ας πούμε πάλι ανακατασκευές πεζοδρομίων, μικρά πεζοδρόμια, ξαναβάζουμε ή αφήνουμε 
τα δέντρα που κλείνουν το μεγαλύτερο κομμάτι του πεζοδρομίου και δεν φυτεύουμε στις θέσεις 
στάθμευσης τα παρτέρια που σχηματίζονται ανάμεσά τους. Μου κάνει εντύπωση, γιατί ακολουθούμε 
αυτή την τακτική;  
 Αυτά και καλή δύναμη.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηταν πολλά, ήταν πολλά όντως.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Λοιπόν, σε σχέση με το προσωπικό, έχω πει πολλές φορές ότι θα ήθελα να ενισχυθεί 
το προσωπικό του πρασίνου. Τώρα, αν με ρωτάτε έτσι, αριθμητικά, θα μπορούσα να πω να έχουμε 
άλλους οκτώ ΔΕ κηπουρούς και άλλους οκτώ ΥΕ κήπων, αλλά βεβαίως αυτό δεν ξέρω αν είναι 
εφικτό, θα το δούμε. Μακάρι όσο είναι δυνατόν να ενισχυθεί, γιατί ιδιαίτερα στην Κοινότητα 
Παπάγου που ενεργοποιούμαι περισσότερο, με τα 400 στρέμματα ενδοαστικό πράσινο και άλλα 250 
περιαστικό, καταλαβαίνετε ότι οι ανάγκες συντήρησης αυτού του πρασίνου είναι μεγάλες. Και όταν 
δεν φτάνει το προσωπικό αναγκαζόμαστε να ιεραρχούμε τα πράγματα και να κάνουμε βέβαια το 
μέγιστο δυνατό αλλά πολλές φορές δεν τα καταφέρνουμε. Και αυτός είναι και ο λόγος που κάνουμε 
και κάποιες αναθέσεις, μια και το ρωτήσατε και γι' αυτό.  
 Γι' αυτό που με ρωτήσατε αν έχουμε τα μέσα για να ανταποκριθούμε στις εργασίες του 
πρασίνου, νομίζω ότι σε ποσοστό πάνω από 90% έχουμε τα μέσα. Τώρα, βέβαια στην Κοινότητα 
Παπάγου μας λείπει ένα ανοιχτό φορτηγό που θα είναι μόνο για τους κηπουρούς, αλλά αυτό δεν είναι 
κάτι που... Αυτό μπορεί να διορθωθεί σύντομα.  
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 Για εργολαβίες που λέτε εάν υπάρχουν κάποιες εργασίες ή προμήθειες που δίνουμε σε 
εργολάβους, να αναφέρω επιγραμματικά, το είχα πει και στην αρχή, προμήθεια φυτών και δέντρων, 
υλικά αυτόματου ποτίσματος, καταπολέμηση παρασίτων, αφορά τα κουνούπια κυρίως, βιολογική 
καταπολέμηση της πυτιοκάμπης των πεύκων, συντήρηση χλοοτάπητα γηπέδων του Δήμου, 
προμήθεια σπόρων, λιπασμάτων, ζιζανιοκτόνων κ.λπ., προμήθεια εργαλείων κηπουρών, κλάδεμα 
πεύκων σε άλση για πυροπροστασία, είναι κάτι που ξεκίνησε πέρσι που σας είπα, κλάδεμα 
υψηλόκορμων δένδρων με ειδικό γερανό που το κάνει εργολάβος, προμήθεια ζωοτροφών για τον 
ζωολογικό κήπο, εργασίες συλλογής και επεξεργασίας προϊόντων βιομάζας για τους καρπούς που 
πέφτουν και καθαρισμός, αποψίλωση χώρων πρασίνου κυρίως για λόγους πυροπροστασίας που 
ξεκινάει το Μάη και τελειώνει γύρω στο Σεπτέμβρη. 
 Για τους κορμούς δέντρων που παραμένουν στα πεζοδρόμια, ενημερώνουμε την Τεχνική 
Υπηρεσία που συνήθως αυτή κάνει κάποιο έργο και το εντάσσει σε κάποια εργολαβία.  
 Αυτό που είπατε τι κάνουμε κατά περίπτωση γενικά για την ανανέωση των δέντρων, όπως 
εξήγησα, όταν υπάρχει ένα θέμα επικινδυνότητας ενός δέντρου, βεβαίως κάνουμε εισήγηση για να 
κοπεί, διότι εκτός του ότι από την κατάρτισή μας έχουμε κι ένα αίσθημα ευθύνης και δεν θέλουμε να 
δημιουργηθεί το παραμικρό. Οταν λοιπόν κάνουμε μια εισήγηση να απομακρυνθεί ένα δέντρο λόγω 
επικινδυνότητας αν έχει πρόβλημα, ανάλογα τώρα το πλάτος του πεζοδρομίου, γιατί όπως ξέρετε 
έχει ψηφιστεί ένας κανονισμός που επιτρέπει όταν είναι από 1,50 μέτρο και πάνω να μπορούμε να 
φυτέψουμε. Αν είναι μία δύο πλάκες πεζοδρομίου, δεν επιτρέπεται πλέον να φυτέψουμε εκεί. Και θα 
πρέπει για να διατηρήσουμε το ισοζύγιο πρασίνου να πάμε κάπου αλλού να φυτέψουμε, ή σε πρασιά 
ή κάπου αλλού. Αυτό λοιπόν το εξετάζουμε κατά περίπτωση.  
 Τώρα, κάτι άλλο, δεν το κατάλαβα, η τελευταία σας ερώτηση ήταν κάτι που είπατε για 
κίνδυνο από δέντρα, αν έχουμε καταγράψει, δεν το κατάλαβα καλά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, λέω αν έχουμε μια καταγραφή καταρχήν γενικά για τον κίνδυνο που μπορεί να 
απειλεί το πράσινο στο Δήμο. Δηλαδή, δεν ξέρω, κάποιες αρρώστιες ή κάτι... 
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Κατάλαβα. Κοιτάχτε να δείτε, εμείς παρακολουθούμε όλες τις ανακοινώσεις που 
βγαίνουν και από το Υπουργείο Γεωργίας και από το Μπενάκειο και ενημερωνόμαστε εγκαίρως. Και 
μάλιστα έχει τύχει να λάβουμε μέρος και σε ημερίδες ενημέρωσης, παλαιότερα για την βαμβακίαση, 
πιο μετά για το κόκκινο σκαθάρι, για την πυτιοκάμπη. Ολα αυτά τα παρακολουθούμε και φέτος μια 
και το ανέφερα, ήταν μια πολύ δύσκολη χρονιά και μάλιστα το συζήτησα και με το Δασαρχείο το 
θέμα της πυτιοκάμπης που είχαμε πάρα πολλά χρόνια να δούμε τέτοια έξαρση του φαινομένου και 
αυτό μας κάνει ιδιαίτερα χαρούμενους που καταφέραμε τουλάχιστον εκεί που κάναμε αυτό το 
πιλοτικό πρόγραμμα, τους βιολογικούς ψεκασμούς που κάναμε σε σχολεία και παιδικές χαρές, αυτό 
φέτος φάνηκε ότι έχει πολύ μεγαλύτερη αξία γιατί ήταν μια δύσκολη χρονιά και ελπίζω του χρόνου 
να το επεκτείνουμε και με ίσως κάποιες παγίδες που θα μειώσουν ακόμα περισσότερο τον κίνδυνο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Σιαμάνης έχει σηκώσει το χέρι, όμως νομίζω θέλει τοποθέτηση, ε; Οχι 
ερώτηση. κ. Σιαμάνη; 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, τοποθέτηση θέλω, όχι ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Θέλω να κάνω κι εγώ, κ. Πρόεδρε, ο Χρήστος ο Πετράκης είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ. Πετράκη θέλετε ερώτηση;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, μία ερώτηση να κάνω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Παρακαλώ, παρακαλώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Βατικιώτη, πόσο εύκολο είναι με το προσωπικό που έχουμε και με τι κόστος θα 
μπορούσε να γίνει ένα φυτώριο στο Δήμο μας; Το έχουμε σκεφτεί ποτέ, το έχουμε αναλύσει; 
Ευχαριστώ.  
ΒΑΤΙΚΙΩΤΗΣ: Κοιτάχτε, κ. Πετράκη, το θέμα του φυτωρίου είναι κάτι το οποίο το έχω σκεφτεί 
αλλά είναι και θέμα νομίζω στελέχωσης της Υπηρεσίας. Δηλαδή, όταν μας λείπει κόσμος, το πρώτο 
που θα δούμε είναι πώς θα καλύψουμε τις ανάγκες των δημοτών και του πρασίνου και δεν θα πάμε 
σε κάτι πιο εξεζητημένο, όπως είναι το φυτώριο και η αναπαραγωγή φυτών. Αυτή τη στιγμή υπάρχει 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  81 

ένα φυτώριο στο Δήμο μας, το ξέρετε ότι είναι στο χώρο του θεάτρου, που διατηρούμε εκεί τα φυτά 
και τα ποτίζουμε. Τώρα, αν μιλάτε για φυτώριο με την έννοια ότι θα κάνουμε και πολλαπλασιασμό 
φυτών εκεί, ίσως να το δούμε στο μέλλον αν για παράδειγμα γίνει πρόσληση ενός γεωπόνου 
τεχνολόγου και του δώσω κι έναν δενδροκηπουρό για βοήθεια, γιατί όπως έχω, επειδή το έχω ψάξει 
το θέμα και έχω φίλους που κάνουν αυτή τη δουλειά, είναι κάτι που πρέπει να σε απασχολεί όλη τη 
ημέρα. Δηλαδή, δεν μπορείς να κάνεις κι αυτό και να κάνεις και κάτι άλλο. Δηλαδή πρέπει να είναι 
δύο άνθρωποι να ασχολούνται μόνο με αυτό και στην περίπτωση που το καταφέρουμε, η πρότασή 
μου θα ήταν να ασχοληθούμε κυρίως με αναπαραγωγή αρωματικών φυτών, διότι η πατρίδα μας είναι 
πολύ πλούσια σε είδη αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών και δεν το εκμεταλλευόμαστε 
καθόλου. Νομίζω θα ήταν μια καλή πρόταση. Ας το αφήσουμε με ένα ερωτηματικό και μπορεί να 
γίνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσαμε με το... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω να απαντήσω εγώ, Πρόεδρε, σε ερωτήσεις που δεν απαντήθηκαν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος θα δώσει κάποιες απαντήσεις που κρίνει χρήσιμες. Δήμαρχε και 
μετά από εσάς θα πάρει το λόγο ο κ. Καρατζάς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι. Θα ανοίξετε κατάλογο κανονικά ομιλητών και κάποια στιγμή θα μιλήσει ο κ. 
Καρατζάς στην ώρα που θα έρθει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε, τελειώνει ο Δήμαρχος και ξεκινάμε με τις τοποθετήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι δεν μπόρεσα να κρατήσω όλες τις ερωτήσεις που έγιναν. Θυμάμαι 
σίγουρα μία ερώτηση που δεν απαντήθηκε για τις διαχειριστικές μελέτες, γιατί έχουμε ακούσει 
πολλές φορές για τις μελέτες Πρασίνου και ο Δήμος μας από το 2016 στους πιο σοβαρούς χώρους 
πρασίνου που έχει, δηλαδή στο μεγάλο πάρκο, στο πάρκο που είναι στα Ο.Τ. 168-169 στου Παπάγου 
και στο πάρκο Χολαργού εδώ απέναντι, εκπόνησε διαχειριστικές μελέτες. Ο κ. Ζήκας μάλλον δεν 
θυμάται ότι πέρασαν από το Δημοτικό Συμβούλιο. Μου κάνει εντύπωση βέβαια αλλά λογικό είναι, 
είναι αρκετός καιρός. Πού είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίνει τη διαχειριστική; 
Η διαχειριστική μελέτη του Ο.Τ. 168-169 είναι κ. Ζήκα η απόφαση 235/2018, 12 Σεπτεμβρίου του 
2018 είναι. Είχατε ψηφίσει λευκό εσείς και η κα Μπρέμπου και είχαν μειοψηφήσει κάποιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι. Αρα, είχαμε παραλάβει τη μελέτη τότε. Φαντάζομαι ότι για να παραλάβουμε τη μελέτη 
την είχαμε μελετήσει όλοι, την είχαμε δει.  
 Η μελέτη ξεκίνησε το 2016, στις 10/8/2016 την υποβάλαμε στο Δασαρχείο Πεντέλης και 
έκανε δύο χρόνια το Δασαρχείο Πεντέλης για να μας απαντήσει στη συγκεκριμένη έγκριση ή όχι της 
διαχειριστικής μελέτης την οποία είχαμε κάνει. 
 Να θυμίσω λίγο τι αφορούσε η συγκεκριμένη μελέτη. Και οι άλλες είναι πανομοιότυπες γιατί 
γίνανε και οι τρεις μαζί, γίνανε με αναθέσεις σε εξωτερικούς συνεργάτες του Δήμου, σε δασολόγους 
οι οποίοι ήταν υπεύθυνοι για τις συγκεκριμένες μελέτες και γίνανε τοπογραφικά. Η κάθε μελέτη 
περιγράφει το κάθε δέντρο που υπάρχει μέσα στα όρια που περιλαμβάνει η μελέτη. Για παράδειγμα, 
τα περιεχόμενα, σας αναφέρω, μιλάει, ξεκινάει με το ιδιοκτησιακό καθεστώς, με τη διοικητική 
υπαγωγή, το οικιστικό δίκτυο, τα όρια και τις θέσεις στον αστικό ιστό, την τοπογραφία της περιοχής, 
την εδαφολογία, τη μετεωρολογία, την βιοκλιματική κατάσταση, την υπάρχουσα βλάστηση στη 
γύρω περιοχή, την υπάρχουσα βλάστηση στο χώρο μελέτης, τον κατάλογο της υφιστάμενης 
βλάστησης και τη σειρά συχνότητας εμφάνισης, την περιγραφή  της υπάρχουσας βλάστησης, τα 
κυρίαρχα φυτικά στην περιοχή μελέτης, τη μείξη πλατύφυλλων και κωνοφόρων ειδών, την 
περιγραφή χαρακτηριστικών δενδρωδών ειδών, την εκτίμηση ποσοστού επιφανείας όπου 
εμφανίζονται μεγάλα δέντρα με υπόσκιους χώρους, την εκτίμηση φυτοϋγειονομικής κατάστασης 
βλάστησης, έργα προστασίας των εδαφών, αρδευτικό, υδρευτικό, πυροσβεστικό σύστημα, 
φωτισμός, κτιριακές εγκαταστάσεις, δίκτυα δρόμων, πεζοδρόμων, μονοπατιών, πλατειών, 
διαμόρφωση χώρου... 
 Μην κουράζω άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο, είναι... Θα σας τις στείλουμε τώρα αναγκαστικά 
πάλι, παρ' όλο που τις έχετε πάρει, για να σας το θυμίσουμε. Θα πω στη γραμματέα κάποια στιγμή 
να σας τις περάσει με ημέιλ να τις δείτε. 
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 Η δεύτερη μελέτη, η διαχειριστική μελέτη του μεγάλου πάρκου εγκρίθηκε από την Οικονομική 
Επιτροπή στις 10 Ιουνίου του '20, ήταν απόντες από την ψηφοφορία ο κ. Ανυφαντής και ο κ. 
Καραγιάννης, όλοι οι άλλοι ομόφωνα ψήφισαν την παραλαβή της συγκεκριμένης μελέτης και έχουμε 
και μία τρίτη μελέτη που αφορά το άλσος Χολαργού, που ακόμα δεν την έχει - παρ' όλο που την 
έχουμε καταθέσει από το '16 στο Δασαρχείο, επαναλαμβάνω από το '16, δηλαδή πέντε χρόνια θα 
κλείσει σε λίγους μήνες, δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί από το Δασαρχείο η μελέτη.  
 Λοιπόν, αυτά έτσι για μία ενημέρωση τι γίνεται. Οι διαχειριστικές μελέτες βασίστηκαν στο 
ΦΕΚ 2828/23 Δεκεμβρίου του '15 που έχει τις προδιαγραφές σύνταξης και μελετών διαχείρισης 
πάρκων και αλσών. Δηλαδή, κατηγορείται η Διοίκηση του Δήμου, η οποία είναι στο Δήμο από το 
2014 ότι μέσα σε δύο χρόνια αποφάσισε να κάνει τρεις διαχειριστικές μελέτες για το πιο σοβαρά 
πάρκα που έχει για να αναδείξει και να εμπλουτίσει το πράσινο, για να κάνει διάφορες δράσεις μέσα 
στα πάρκα, που βεβαίως δυστυχώς τα Δασαρχεία μας δεν τις εγκρίνουν, δηλαδή εμείς είχαμε 
αποφασίσει στο μεγάλο πάρκο του Παπάγου να βάλουμε δενδρόσπιτα επάνω στους κορμούς για να 
πηγαίνουν τα παιδιά να ανεβαίνουν, να δώσουμε μια ζωή, να δώσουμε μια διαφορετική εικόνα. 
Είχαμε αποφασίσει να κάνουμε έναν βοτανικό κήπο. Ηταν μια πολύ ωραία ιδέα να κάνουμε ένα 
βοτανικό κήπο μέσα στο πάρκο, να έχει όλα τα είδη λουλουδιών, θάμνων και τα αρωματικά που είπε 
πριν και ο κ. Βατικιώτης, το Δασαρχείο έχει αντίθετη άποψη. Δεν μας έχει εγκρίνει ούτε το ένα ούτε 
το άλλο. Ούτε μας έχει εγκρίνει τις χρήσεις που υπάρχουν τόσα χρόνια. Ούτε μας έχει εγκρίνει να 
κάνουμε τη λίμνη που λέγαμε με νούφαρα, να μην έχει αυτή τη βρωμιά που έχει η λίμνη μπροστά 
από το Verde μόνιμα και κάθε λίγο και λιγάκι να την καθαρίζουμε. Είχαμε πει να τη γεμίσουμε με 
νούφαρα, να πολλαπλασιαστούν, να δώσουμε μια εικόνα. 
 Κάποιοι νομίζουν ότι είναι εύκολο να μιλάμε για το πράσινο. Κάποιοι νομίζουν ότι είναι εύκολο 
να λέμε και να βρίσκουμε κάποιους συμπολίτες μας, που ξέρετε, πουλάει αυτή τη στιγμή το 
περιβάλλον. Είναι το νούμερο 1 πράγμα το οποίο πρέπει να το προσέξουμε, πρέπει να το 
εμπλουτίσουμε, πρέπει να το έχουμε ως κόρη οφθαλμού όλοι μας και πρέπει σαν Δημοτικό 
Συμβούλιο να καθορίσουμε τη στρατηγική μας για τα επόμενα χρόνια. Πώς καθορίζεται, κ. Κανάκη, η 
στρατηγική; Η στρατηγική καθορίζεται όταν θα έρθει το επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου και θα το 
ψηφίσουμε. Στους επόμενους μήνες θα έρθει το τετραετές επιχειρησιακό σχέδιο. Καταλαβαίνω ότι 
μπορεί να έχει αργήσει λίγο, αλλά με όλα αυτά που έχουν γίνει στη χώρα, νομίζω ότι ελάχιστοι Δήμοι 
έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν στρατηγικό σχέδιο, οπότε εκεί ακριβώς θα αποτυπώσουμε ποιες 
είναι οι προθέσεις μας στον άξονα περιβάλλον και ποιότητα ζωής, όπως τα είχαμε καταθέσει βεβαίως 
και στο προηγούμενο στρατηγικό και επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου. Οποιος το έχει ας το ψάξει, ας 
διαβάσει να δει τι λένε οι σελίδες γιατί ειλικρινά δεν θέλω να κουράσω άλλο. 
 Θέλω απλά κλείνοντας την εισήγησή μου, να ευχαριστήσω το προσωπικό που έχουμε. Είδατε, 
ο κ. Βατικιώτης, ένας επιστήμονας μαζί με τον κ. Μιχαηλίδη, που ειλικρινά δίνουν κάθε μέρα τον 
καλύτερο εαυτό τους μαζί με όλους τους άλλους υπαλλήλους που έχουμε. Σίγουρα υπάρχει έλλειψη 
προσωπικού, δεν το έχουμε κρύψει ποτέ. Υπάρχουν κενές θέσεις στο οργανόγραμμά μας, που με την 
πρώτη ευκαιρία θα ζητήσουμε όταν μας επιτρέψουν να προσλάβουμε μόνιμο προσωπικό μέσω ΑΣΕΠ. 
Ηδη στην κινητικότητα που έτρεξε είχαμε βάλει δύο θέσεις ή τρεις θέσεις, τώρα δεν θυμάμαι να σας 
πω ακριβώς, αλλά μπορώ στο επόμενο συμβούλιο να σας το επικοινωνήσω 100%, πάντως ήταν ή 
δύο ή τρεις θέσεις κηπουρών και δενδροκηπουρών. Δυστυχώς, δεν εμφανίστηκε κάποιος από άλλο 
Δήμο, κάποιος με αυτή την ειδικότητα για να έρθει ως κινητικότητα στο Δήμο μας και, εν πάση 
περιπτώσει, σίγουρα πρέπει να συνεχίσουμε βασισμένοι στη στρατηγική και στην πολιτική που 
έχουμε ότι το πράσινο είναι το πολυτιμότερο αγαθό το οποίο έχουμε στο Δήμο μας. Είμαστε μια 
κηπούπολη, όλοι οι άνθρωποι που έρχονται στο Δήμο είναι ενθουσιασμένοι από το περιβάλλον που 
συναντάνε, η γειτνίαση με τον Υμηττό πρέπει να συνεχίσει να είναι στα βασικά μας χαρακτηριστικά 
και στην προστασία μας και στην ανάδειξη βεβαίως του Υμηττού μας και, εν πάση περιπτώσει, κάθε 
πρόταση θετική είναι και να μας τσιγκλάτε αν θέλετε λίγο περισσότερο και να μας ευαισθητοποιείτε 
ακόμα περισσότερο, θετικά είναι όλα αυτά που γίνονται και νομίζω ότι κάθε χρόνος που περνάει 
βαδίζουμε σε μία καλύτερη διαχείριση πρασίνου απ' αυτή την οποία είχαμε παραλάβει πάντα ή από 
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αυτή την οποία αν θέλετε οι ίδιοι διαμορφώνουμε. 
 Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε σε έναν καλό δρόμο, γίνονται οι παρατηρήσεις σας, η Υπηρεσία 
παρακολουθεί και ενημερώνεται για τα πάντα που γίνονται, για όλες τις παρατηρήσεις σας, για όλες  
τις ερωτήσεις και για όλα τα θέματα. Απλά, νομίζω ότι κάποια στιγμή σε κάποια θέματα λίγο 
υπερβάλλουμε. Θα ήθελα δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο κάποιες φορές να κοιτάξει ότι πρέπει λίγο 
να καταθέτει προτάσεις που είναι λίγο πιο συμβατές με την πραγματικότητα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Ανοίγουμε κατάλογο. Βλέπω κάποια χέρια, ο κ. Αυγουρόπουλος 
δεν έχει σηκώσει χέρι αλλά μου έκανε νόημα, ο κ. Κανάκης, ο κ. Οικονόμου θέλει το λόγο μετά; 
Ωραία, γράφω και τον κ. Οικονόμου. Αλλος;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καραγιάννης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω δει εσάς, τα έχω πει τα χεράκια. Είναι κάποιος που δεν έχει σηκώσει χέρι; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμένα δεν με είπατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω δει εσάς με τα χεράκια. Με τα χέρια είναι Σιαμάνης, Ζήκας, Καραγιάννης, 
Χαμηλοθώρη, Σιώτου, Ρεμούνδος. Και χωρίς χέρια Αυγουρόπουλος, Κανάκης, Οικονόμου. Εχω χάσει 
κάποιον; Οχι.  
 Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, πολύ σύντομα γιατί είναι και περασμένη η ώρα. Ακουσα με πολύ 
μεγάλο ενδιαφέρον και θέλω να τους ευχαριστήσω για άλλη μια φορά που ήταν εδώ, καταλαβαίνω 
ότι δεν ήταν πολύ εύκολο, έχω βρεθεί στην ίδια θέση στο Δημοτικό Συμβούλιο του Πειραιά, να 
πρέπει να απαντάς σε πάρα πολλά πράγματα. 
 Κοιτάξτε, βγήκαν μερικά συμπεράσματα. Πρώτον, κατά τη γνώμη μου το πρώτο είναι ότι 
στην πραγματικότητα στραγητική στο θέμα διαχείρισης πρασίνου δεν έχουμε. Το χειριζόμαστε με 
βάση τα όρια που μας δίνει η νομοθεσία και οι κανονισμοί, προσπαθούμε απλά να διατηρήσουμε το 
πράσινο που έχουμε, εγώ δεν θα είμαι με αυτούς που ισχυρίζονται ότι κόβετε δέντρα παντού, ότι 
μειώνετε το πράσινο. Δεν θα πω αυτό, αλλά από την άλλη μεριά δεν είναι καθόλου ξεκάθαρο, ή 
μάλλον είναι ξεκάθαρο ότι δεν υπάρχει κάποιο σχέδιο για το πώς βλέπετε το πράσινο σε σχέση και με 
τη ζωή των πολιτών τα επόμενα χρόνια. Και τα επόμενα χρόνια ξεπερνάνε το '21, το '22 και τα 
σχέδια πρέπει να γίνονται με ορίζοντα τουλάχιστον δεκαετίας και μάλιστα σε συνθήκες 
μεταβαλλόμενες όπως είναι η κλιματική αλλαγή. 
 Μου κάνει επίσης πολύ μεγάλη εντύπωση από τις απαντήσεις που άκουσα, ότι στην 
πραγματικότητα κάθε φορά αντιμετωπίζεται κάθε δέντρο χωριστά, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
κατάσταση στην οποία, το μέρος που βρίσκεται το δέντρο. Ηταν πολύ συγκεκριμένος ο κ. Βατικιώτης 
ότι δεν εξετάζουμε αν κόβοντας αυτό, γιατί εκείνη την ώρα μάλιστα είπε εμποδίζει στο πεζοδρόμιο 
αυτούς που είναι γύρω από το πεζοδρόμιο, αν παρακάτω δεν μπορεί να πάει κανένας παρακάτω, αν 
παρακάτω υπάρχει ένα άλλο εμπόδιο, εκεί είναι μια άλλη ιστορία.  
 Είδα επίσης ότι το μεγαλύτερο μέρος των αιτημάτων που είναι, είναι θετικές οι εισηγήσεις. 
Ορίστε; Είπατε κάτι, κ. Οικονόμου; κ. Πρόεδρε, δεν άκουσα. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Συγγνώμη, Νικήτα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκέι. Επίσης, διαπίστωσα ότι γίνεται εδώ ένα μικρό τερτίπι αθροίζοντας στην 
πραγματικότητα δέντρα, θάμνους και φυτά, που με συγχωρείτε αλλά είναι πάρα πολύ διαφορετικά 
πράγματα.  
 Τι χρειαζόμαστε, λοιπόν. Θα μπορούσε να μιλάει κανένας πολλή ώρα και νομίζω ότι 
χρειαζόμαστε μία συζήτηση νωρίτερα, πολύ μεγάλη, γιατί είναι ένα θέμα που αφορά όλους μας και 
όχι αποκλειστικά επαναλαμβάνω σε βάθος ορίζοντα που ξεπερνάει τη μία δημαρχιακή θητεία. 
Χρειαζόμαστε τώρα να γίνει ένα σχέδιο, στην πραγματικότητα μια μελέτη πρασίνου, η οποία θα είναι 
συνδεδεμένη με τη βιώσιμη κινητικότητα. Πώς το πράσινο συνδέεται με τους πολίτες, πώς συνδέεται 
για παράδειγμα με το πράσινο το οποίο έχουμε μέσα στις πρασιές. Πώς διαμορφώνουμε χώρους 
όπου οι άνθρωποι μπορούν να είναι, να ζουν και να το χρησιμοποιούν. Πώς συνδέεται με τον 
Υμηττό. Πώς συνδέεται με τις πηγές του Ιλισού. Πώς συνδέεται με το πάρκο στο Γουδή. Τι ακριβώς 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
84 

πιστεύουμε ότι θα συμβεί τα επόμενα χρόνια με τις αλλαγές τις οποίες είναι και να περάσουμε σε 
άλλου είδους τύπου διαχείριση και όχι να ερχόμαστε κάθε φορά σ' αυτό τον άχαρο ρόλο να 
κόψουμε, να μην κόψουμε το δέντρο, κουνάει το πεζοδρόμιο, εμποδίζει τη μάντρα, ν' ακούμε 
πράγματα, επιτρέψτε μου να θυμηθώ ότι η πολίτης που ήρθε την προηγούμενη φορά διαπιστώνω εκ 
των υστέρων ότι μας είπε τα μισά απ' αυτά που είναι, τι είδους δέντρα θέλουμε, τι είδους πράσινο θα 
χρειαστούμε παρακάτω.  
 Αρα, χρειαζόμαστε καταρχήν μια ουσιαστική μελέτη, την οποία καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί 
να την κάνει ούτε η Τεχνική Υπηρεσία ούτε η Υπηρεσία Πρασίνου, πάνω στο οποίο να είναι 
μπούσουλας για το πώς ακριβώς θα συζητάμε και απλά να προσθέσω ότι υπάρχει ένας κίνδυνος απ' 
όλη αυτή τη συζήτηση με τις υπερβολές που έχει ανοίξει. Δημιουργούνται τοπικές συγκρούσεις στις 
γειτονιές ανάμεσα σε ανθρώπους, εσείς το είπατε κ. Δήμαρχε, ότι υπάρχουν πάρα πολλοί που ζητάνε 
να κοπούν τα δέντρα με αφορμή τα χιόνια. Αυτό είναι και λυπηρό, αλλά αυτό είναι επίσης και 
επικίνδυνο με ανθρώπους οι οποίοι από την άλλη μεριά υπερβάλλουν. 
 Τέλος, θα μεταφέρω, γιατί νομίζω έχουμε επίσης μπερδέψει ότι ο καθένας, και το άκουσα και 
σήμερα, θεωρεί το πεζοδρόμιο δικό του. Βεβαίως όχι όταν είναι να κάνει δουλειές, να το καθαρίσει, 
αλλά πώς θα το χρησιμοποιεί. Κάποια στιγμή περπατώντας αυτές τις μέρες που περπάτησα, βρέθηκα 
και μίλησα με κάποιον που λέει, να σας πω κάτι, γιατί λυσσάξατε με τα πεζοδρόμια ότι πρέπει να 
περπατάνε; Λέω, να σας ρωτήσω, είναι λογικό να συζητάμε στη μέση του δρόμου; Και μου είπε και 
είχε φυτέψει, το οποίο κανένας ... είχε φυτέψει φυτά, είχε φυτέψει δεντράκια που μεγαλώνανε στο 
πεζοδρόμιό του κλείνοντάς το. Και μου είπε, ποιος σας είπε κύριε ότι εμείς επιθυμούμε να περπατάει 
ο καθένας στα πεζοδρόμιά μας; Η πόλη είναι μία, η πόλη είναι για όλους, το πράσινο πρέπει να 
συνδεθεί με τις συνήθειες και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να λειτουργούμε τα επόμενα χρόνια 
και ήταν πολύ σαφές εδώ κατά τη γνώμη μου, ότι δεν υπάρχει ένα στρατηγικό σχέδιο. Αλλάξτε το, 
ελάτε να σας βοηθήσουμε, να πάρουμε μία απόφαση όλοι, γιατί ξαναλέω, οι αποφάσεις που 
σχετίζονται με το περιβάλλον, καθορίζουν πολύ περισσότερο από μία ή δύο δημαρχιακές θητείες.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης. κ. Ρεκλείτη, έχετε ζητήσει; Οχι, 
δεν έχει ζητήσει. Ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να πω ότι είναι ξεκάθαρο πλέον ότι η Υπηρεσία του Δήμου μας 
υπερβάλλει εαυτόν αλλά δεν έχει τα μέσα και το απαιτούμενο προσωπικό για να κάνει παραπάνω 
πράγματα απ' αυτά που κάνει. Και αναφέρομαι στο ότι είναι ξεκάθαρο ότι δεν μπορεί να έχει τα 
εργαλεία για να κάνει εκτίμηση και σχεδιασμό μελλοντικό για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.  
 Αυτά που ρώτησα πριν για το ψηφιακό μητρώο δέντρων είναι ακριβώς η εκτίμηση της κάθε 
περίπτωσης, του κάθε δέντρου για να μην έχουμε απλώς αντιμετώπιση περιστασιακή αλλά σε βάθος 
χρόνου. Να έχουμε μια συνολική κατάσταση των δέντρων, δηλαδή αν έχουν ασθόενειες, τι πάχος 
κορμού έχουν, τι επικινδυνότητα υπάρχει. Γι' αυτό το ψηφιακό μητρώο περιέχει όλα τα στοιχεία για 
κάθε δέντρο ατομικά να το πω. Αυτό μας δίνει συνολική εικόνα και μπορούμε να κάνουμε σχεδιασμό 
παρεμβάσεων μακροπρόθεσμων, έτσι ώστε να μην βρισκόμαστε κάθε φορά σε περιστασιακή 
αντιμετώπιση.  
 Εγώ ρώτησα για τις μελέτες γιατί έτσι όπως είναι διατυπωμένο στην εισήγηση δεν είναι 
ξεκάθαρο για τι μελέτες μιλάμε. Λέει έχουν εκπονηθεί τρεις διαχειριστικές μελέτες, χωρίς να αναφέρει 
τι. Τις μελέτες, ξέρω ότι έχουν εκπονηθεί για το μεγάλο πάρκο, για το άλσος δίπλα από το Δημαρχείο 
κ.λπ., αλλά και αυτές ακριβώς και εγώ δεν θέλω να πω ότι, και δεν ισχυρίστηκα ποτέ ότι γίνεται 
αθρόα κοπή δέντρων. Μπορώ να πω μάλιστα ότι τα δέντρα που κόβονται παράνομα, χωρίς την 
έγκριση, είναι πολύ περισσότερα απ' αυτά που κόβονται νόμιμα. Αν κάνετε μία βόλτα στα πεζοδρόμια 
θα δείτε πάρα πολλά δέντρα κομμένα και μάλιστα και σε σημεία που υπάρχουν και σχάρες και έχουν 
κοπεί, χωρίς να υπάρχει έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου. Αλλά το ζήτημα δεν είναι μόνο αυτό. 
Δεν είναι δηλαδή το ζήτημα να συζητάμε για το εάν κόψαμε πέντε δέντρα παραπάνω ή δέκα δέντρα 
παραπάνω ή δέκα λιγότερα. Το ζήτημα είναι ότι πρέπει να υπάρχει ένας σχεδιασμός συνολικά για την 
πόλη τι θα γίνει τα επόμενα 20 χρόνια. Γιατί τα δέντρα τα ακατάλληλα που έχουν φυτευθεί, τόσο ως 
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είδος όπως τα περιέγραψε πολύ ωραία ο κ. Βατικιώτης, όσο και ως θέση στα πεζοδρόμια, 
δημιουργούν προβλήματα. Αυτά πρέπει να υπάρξει σχεδιασμός πώς θα τα αντικαταστήσουμε σε 
βάθος χρόνου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τριάντα δευτερόλεπτα, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, γι' αυτό λέμε συνεχώς το πρώτο βήμα είναι η σύνταξη μελέτης. Η Υπηρεσία δεν 
μπορεί, δεν έχει το προσωπικό να την εκπονήσει. Γι' αυτό πρέπει να ανατεθεί σε συνεργάτη 
εξωτερικό να υπάρχει αυτή η μελέτη, ώστε η δική μας πλέον Τεχνική Υπηρεσία και η Υπηρεσία 
Πρασίνου να την αξιοποιήσει για να μπορούμε να κάνουμε τις απαιτούμενες ενέργειες σε βάθος 
χρόνου. Αυτό είναι το πρώτο βήμα. Ο,τι μελέτη και να θέλουμε να κάνουμε παραπέρα, εάν δεν 
έχουμε το υλικό αυτό από το ψηφιακό μητρώο, γίνεται απλώς και μόνο περιστασιακά, κατά 
περίπτωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Το λόγο έχει ο κ. Σιαμάνης. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Εγώ θα ήθελα να πω ότι είχα την τιμή να συνεργαστώ μαζί με 
την Υπηρεσία Πρασίνου... 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Προέδρε, νομίζω προηγούμαι. κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι προηγούμαι στην ομιλία.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: ...με τον κ. Σοφιανίδη, τον διευθυντή Πρασίνου, όπως και με τον κ. Μιχαηλίδη, τον 
προϊστάμενο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάνη, συγγνώμη, κ. Σιαμάνη... Δεν ακούει. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: ...που πραγματικά είναι οι μόνοι γνώστες του πρασίνου στην πόλη μας και ήμουν πάρα 
πολύ ευχαριστημένος με τον τρόπο προσέγγισης και με τον τρόπο που εκλαμβάνανε το πρόβλημα 
του πρασίνου στην πόλη μας.  
 Εγώ όταν ανέλαβα αυτό τον τομέα ως Αντιδήμαρχος κάλεσα όλους τους αρμόδιους, όλους 
τους επικεφαλής των παρατάξεων να έρθουν στο γραφείο μου, επειδή όλοι αγαπάμε την πόλη μας 
και όλοι νοιαζόμαστε για τα προβλήματα της πόλης μας, να έρθουν να συζητήσουμε και να 
καταθέσουμε όλοι προτάσεις για να κάνουμε καλύτερη την πόλη μας, δυστυχώς όμως δεν ήρθε 
κανένας και ακόμα τους περιμένω. Παρά ταύτα, στα site και οπουδήποτε αλλού βγαίνουν και όλοι 
λένε ότι υπάρχει πρόβλημα με το πράσινο και οτιδήποτε έχει σχέση με αυτό. Δεν το θεωρώ σωστό 
να βγαίνουν στα site και να δημιουργούν πρόβλημα, ειδικά σε μία πόλη που ζούμε που είναι 
καταπράσινη.  
 Αυτό ήθελα να καταθέσω κι εγώ και αν χρειαστεί να κάνω και δευτερολογία. Ευχαριστώ 
πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάνη, σας έβαλα εγώ, δεν έπρεπε όμως γιατί η σειρά δεν ήταν αυτή. Με τους 
επικεφαλής είναι ο κ. Καρατζάς και μετά έχω τον κ. Οικονόμου, αυτή είναι η σωστή σειρά. Δεν 
πειράζει, εντάξει τώρα, μπερδεύτηκα με το χεράκι γιατί βγήκατε πρώτος επάνω στη γωνία.  
 Το λόγο έχει ο κ. Καρατζάς, επιστημονικός σύμβουλος και μετά ξεκινάω με τους δημοτικούς 
συμβούλους, με τον κ. Οικονόμου. 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Θα ήθελα λόγω της πορείας που έχω στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση και έχοντας ασχοληθεί με αρκετά από αυτά τα θέματα, να καταθέσω ορισμένες 
σκέψεις γύρω απ' αυτά, για να ενημερωθεί και το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Εγώ, η οικογένειά μου έχει έρθει στου Παπάγου από τη δεκαετία του '60 και έχω 
παρακολουθήσει την εξέλιξη του προαστίου από τότε. Θα έλεγα, λοιπόν, ότι η εξέλιξη του πρασίνου 
στο Δήμο μας είναι εκπληκτική. Η εικόνα που υπήρχε στο προάστιο τη δεκαετία του '60 δεν έχει 
καμία σχέση, από πλευράς πρασίνου μιλώντας πάντα, με τη σημερινή εικόνα. Εάν θέλουμε να 
συζητήσουμε για το πράσινο σήμερα, θα πρέπει να επικεντρωθούμε σε τέσσερις παραμέτρους. Από 
τι συνίσταται το πράσινο στην περιοχή μας. Η μία παράμετρος είναι ο Υμηττός, το περιαστικό 
πράσινο. Η άλλη παράμετρος είναι τα αλσύλλια και τα πάρκα μέσα στην πόλη. Η τρίτη παράμετρος 
είναι το κοινόχρηστο πράσινο, κυρίως τα δέντρα στα πεζοδρόμια και η τέταρτη είναι οι κήποι. 
 Από αυτές τις τέσσερις ενότητες, ο Δήμος πιστεύω ότι έχει άποψη, μπορεί να έχει άποψη 
βάσει της νομοθεσίας μόνο για το κοινόχρηστο πράσινο. Για όλα τα άλλα υπάρχουν φραγμοί. Δεν 
μπορώ να θυμηθώ εάν το οικοδομικό τετράγωνο 168 που είπε ο Δήμαρχος είναι το πάρκο Σεφέρη, 
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μπαίνοντας δηλαδή από τη Μεσογείων στην Κύπρου το πρώτο πάρκο που έχουμε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι, αυτό είναι.  
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Αυτό είναι; Θα σας πω λοιπόν τις συζητήσεις που έχουν γίνει γι' αυτό το πάρκο από την 
εποχή που ο Δήμος Παπάγου ήταν Δήμος Παπάγου και ο Δήμος Χολαργού ήταν Δήμος Χολαργού. 
Αυτές οι συζητήσεις έχουν ξεκινήσει την εποχή που εμφανίστηκε στα πεύκα η βαμβακίαση, αυτό το 
άσπρο, πώς να το πω, κάλυμμα που κάλυπτε τους κορμούς. Στην ουσία ήταν ένα λάθος ανθρώπινο, 
διότι χρησιμοποιείτο αυτό το παράσιτο για να παραχθεί από το πεύκο το μέλι του πεύκου. Και ως εκ 
τούτου το αμολήσανε ανεξέλεγκτα και δημιουργήθηκε πρόβλημα. Προβλήματα πολλά. Ενα από τα 
προβλήματα ήταν ότι αυτό το άλσος του Σεφέρη επειδή είναι πυκνοφυτεμένο, τα πευκάκια ήταν 
καχεκτικά και κινδυνεύανε να ξεραθούν. Από τότε λοιπόν ξεκίνησε η συζήτηση και υπήρξε μελέτη 
που έλεγε ότι θα πρέπει να γίνει ένας έλεγχος σ' αυτά τα πεύκα, να επιλεγούν τα πιο καχεκτικά και 
να γίνει μια αραίωση για να μπορέσουν τα υπόλοιπα να επιβιώσουν. Αντιμετωπίσαμε λοιπόν την ίδια 
αντιμετώπιση που είπε ο κ. Δήμαρχος ότι αντιμετωπίσανε και τώρα από το Δασαρχείο, διότι τον 
πρώτο και τον τελευταίο λόγο τον έχει το Δασαρχείο, παρότι είχε υπάρξει τότε μια ολοκληρωμένη 
μελέτη από επιστήμονες ειδικούς, οι οποίοι ένα ένα είδανε, μάλλον ελέγξανε τα δενδρύλλια και 
βγάλανε μία ολοκληρωμένη πρόταση και εικόνα γι' αυτό το θέμα.  
 Το άλλο που θα ήθελα να πω είναι ότι δεν είναι ακριβές ότι για τον Υμηττό δεν έχουμε 
εικόνα. Οπως δεν είναι ακριβές ότι για τον Υμηττό ο Δήμος μας δεν έχει, μέσα στα πλαίσια που του 
επιτρέπει ο νόμος, δεν έχει κάνει κάτι. Ο Δήμος μας ήταν ίσως ο μοναδικός Δήμος ο οποίος ανέδειξε 
τα μονοπάτια καθαρίζοντάς τα, σηματοδοτώντας τα και παρουσιάζοντάς τα στο ευρύτερο κοινό 
προκειμένου, ανάλογα με τις ικανότητες, να επιλέξει το κατάλληλο μονοπάτι για να μπορέσει να έχει 
πρόσβαση στο βουνό και να χαρεί ακριβώς αυτά που του προσφέρει το βουνό. 
 Για τον Υμηττό θα ήθελα να πω ότι υπάρχει από τη δεκαετία του '90 μία μελέτη που 
εκπονήθηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης με πρωτοβουλία του ΣΠΑΥ, η οποία μας έχει δώσει 
μια ολοκληρωμένη εικόνα πώς ο Υμηττός μπορεί να γίνει ένα βουνό το οποίο να είναι βουνό 
υπόδειγμα, βουνό αναφοράς όχι για την Ελλάδα αλλά για όλη την Ευρώπη. Θα μπορούσε δηλαδή ο 
Υμηττός με δύο λόγια να είναι το μητροπολιτικό πάρκο της Αττικής, αν ακολουθούσαμε από εκείνη 
τη δεκαετία τις προτάσεις που έχει κάνει το Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Και αν δεν κάνω λάθος, 
πιστεύω ότι ακριβώς αυτές οι προτάσεις μέσω του ΣΠΑΥ που κατά πάσα πιθανότητα ο Δήμαρχος 
μπορεί να μας πει, προωθήθηκαν από το Δήμαρχο, εμφανίζονται στις μέρες μας ως προτάσεις του 
Υπουργείου Εσωτερικών και του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Δεν ξέρω, δεν έχω λεπτομέρειες, αλλά 
βλέποντας τις προτάσεις που γίνονται πιστεύω ότι είναι ακριβώς αυτή η προσπάθεια που έχει 
καταβληθεί από το Δήμο μας για να αναδείξουμε τον Υμηττό.  
 Ενα άλλο πράγμα που θα ήθελα να σχολιάσω και να φύγω από αυτή την ενότητα, είναι ότι 
πολλές φορές γίνονται και σήμερα, αλλά γινόντουσαν και στις μέρες που εγώ ήμουνα δημοτικός 
σύμβουλος, καυγάδες για κάποιο δέντρο που έπρεπε να κοπεί, γιατί μία οικοδομή που χτίστηκε στη 
θέση μιας παλιάς οικοδομής έβγαζε εκεί πέρα την έξοδο του γκαράζ και ξεκίνησε μια συζήτηση αν 
έπρεπε να εκτραπεί αυή η έξοδος και να πάει μέσα από τον κήπο να βγει κάπου αλλού. Πιστεύω ότι 
με τον τρόπο που κτίζονται σήμερα τα σπίτια, που γίνεται μια κολοσσιαία εκσκαφή στο οικόπεδο για 
να φτιαχτούν τα υπόγεια και επομένως αχρηστεύεται το μεγαλύτερο μέρος του οικοπέδου ως 
ωφέλιμου χώρου για να φυτέψουμε δέντρα, θα πρέπει ουσιαστικά να υιοθετείται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο η κοπή του δέντρου, αλλά να μπαίνουν στον ιδιοκτήτη δεσμεύσεις για δέντρα που πρέπει 
να φυτέψει μέσα στον κήπο του και μάλιστα μπορεί, για να έχουμε το ισοζύγιο το σωστό, να ζητάμε 
για κάθε δέντρο που θα κοπεί να φυτεύονται δύο.  
 Πιστεύω ότι από την πρόταση που είδα της Υπηρεσίας Πρασίνου υπάρχουν δέντρα τα οποία 
είναι κατάλληλα για την περιοχή μας. Διάβασα για κουτσουπιά, για χαρουπιά, για κουκουναριά, που 
απ' ό,τι θυμάμαι είναι δέντρα που είχε προτείνει και ο ίδιος ο ΑΟΑΑ όταν ξεκίνησε ο Παπάγος, 
κάνοντας μια μελέτη για τα δέντρα τα οποία ευδοκιμούν στην περιοχή και προτείνεται να 
υιοθετηθούν. Παρ' όλα αυτά, ακόμα και η μητέρα η δικιά μου στη μια μεριά έβαλε ελιές, στην άλλη 
έβαλε νεραντζιές. Τώρα που ξεράθηκε μια νεραντζιά βάλαμε ακριβώς μια χαρουπιά και πράγματι η 
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χαρουπιά σε μικρό χρονικό διάστημα έχει ξεπεράσει τις νεραντζιές που υφίστανται, γιατί οι 
νεραντζιές είναι και υδροβόρες, χρειάζονται μεγαλύτερη προσπάθεια για να μεγαλώσουν και να 
αναπτυχθούν απ' ό,τι η χαρουπιά. Επομένως, σ' αυτό το σημείο θα μπορούσε να γίνονται προτάσεις 
με βάση τις μελέτες που έχουν γίνει.  
 Τώρα, αν πάμε ένα βήμα παρακάτω, σ' αυτό το σημείο θα ήθελα, άκουσα νομίζω από την κα 
Σιώτου, η οποία μίλησε για δύο οδηγίες 20 και 30, εικάζω ότι αυτές οι οδηγίες που ανέφερε η κα 
Σιώτου αναφέρονται στο γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση, στην οποία κι εμείς ανήκουμε, είναι ίσως 
ο πρωτοπόρος στην προσπάθεια που γίνεται μέσω του ΟΗΕ για το κλίμα. Με βάση λοιπόν το στόχο 
που είναι στην ουσία να μην υπερβούμε την αύξηση των 2 βαθμών Κελσίου σε σχέση με την 
θερμοκρασία που υπήρχε προ βιομηχανικού επιπέδου, η Ευρώπη από το 2008 αν δεν κάνω λάθος, 
έχει στοχοποιήσει τι θέλει να πετύχει, μια και είναι πρωτοπόρος. Εκείνο που θέλει να πετύχει είναι το 
'50 να βρεθεί να έχει μηδενικό αποτύπωμα στο περιβάλλον. Και πώς προσπαθεί να το πετύχει αυτό; 
Βάζοντας για το 2020 ένα πρώτο στόχο που ήταν, μάλιστα αναφέρεται με τρία νούμερα 20/20/20, 
που ήταν να μειωθούν τα αέρια του θερμοκηπίου που εκλύονται από την Ευρώπη κατά 20%, να 
αυξηθεί κατά 20% η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
ουσιαστικά και η εκμετάλλευση της ενέργειας που γίνεται από τον άνθρωπο να βελτιωθεί η 
αποδοτικότητά της κατά 20%.  
 Πέτυχε λοιπόν η Ευρώπη το 2018 να έχει μειώσει κατά 23% τα αέρια του θερμοκηπίου με τα 
μέτρα που ουσιαστικά πήραν όλα τα ευρωπαϊκά κράτη. Και έτσι τον στόχο που έθεσε το '30 που 
ήταν η μείωση των αερίων του θερμοκηπίου να είναι γύρω στο 40% πλέον με τη διάσκεψη που έγινε 
στο Παρίσι το '20 η Ευρώπη ανέλαβε τη δέσμευση αυτό το 40% να γίνει 55%.  
 Θέλω να πω λοιπόν μ' αυτό ότι εάν εμείς θέλουμε πρακτικά να χρηματοδοτήσουμε μία 
ανάλογη πολιτική, θα πρέπει να προσαρμόσουμε τις ενέργειές μας σ' αυτά που βάζει η Ευρώπη, γιατί 
εκτός των άλλων η Ευρώπη παρέχει και τους απαραίτητους πόρους για να μπορέσει να υλοποιήσει 
κάποιος αυτά τα πράγματα.  
 Επομένως, όπως είπε και ο κ. Δήμαρχος, αυτή τη στιγμή προετοιμάζουμε την οργάνωση για 
την επόμενη τετραετία βασισμένοι σ' αυτά τα συμπεράσματα. Πρακτικά, για πρώτη φορά ίσως η 
Ελλάδα είναι μέσα στις λίγες χώρες που έχουν έγκαιρα καταθέσει τις προτάσεις της τόσο για το 
σύμφωνο εταιρικής σχέσεως, που είναι το λεγόμενο και ΕΣΠΑ και βεβαίως για ένα καινούριο σχέδιο 
που ουσιαστικά φτιάχτηκε εξ αιτίας της πανδημίας που είναι γνωστό ως Σχέδιο Ανάπτυξης και 
Ανθεκτικότητας, ή πολλές φορές αναφέρεται και ως Ταμείο Ανάπτυξης.  
 Αυτό ίσως είναι το πρώτο - πρακτικά για να κυλήσουν και να προσφέρουν πόρους αυτά τα 
δύο ταμεία ή αυτές οι δύο ενέργειες, θα πρέπει να ολοκληρωθεί η διαδικασία έγκρισης των 
προτάσεων που έχουν γίνει από τα κράτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, να υπογραφεί και να τεθεί 
σε ισχύ. Επειδή πάντοτε με τα ΕΣΠΑ υπάρχει μια μεγαλύτερη καθυστέρηση, πιστεύω ότι εκείνο που 
άμεσα θα ξεκινήσει και απ' ό,τι διαβάζω και στον ημερήσιο τύπο  μάλλον θα γίνει αυτό, είναι το 
Ταμείο Ανάκαμψης και αυτό γιατί. Γιατί επειδή θέλουν να,  το Ταμείο Ανάκαμψης πρώτα απ' όλα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καρατζά, έχετε ένα λεπτό.  
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Ωραία, ολοκληρώνω, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχω δώσει ήδη εννιά και με ένα κλείνετε τα 10, ως ειδικός εισηγητής και ειδικός 
επιστήμων. 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αντιλαμβάνομαι τη θέση σας γιατί έχω περάσει από αυτό το 
πόστο.  
 Λοιπόν, το Ταμείο Ανάκαμψης θα ξεκινήσει πριν την έγκρισή του, ενδεχομένως και από τον 
Φεβρουάριο, γιατί έχει αποφασίσει η κυβέρνηση να χρηματοδοτήσει τα έργα άμεσα μέσα από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων. Με βάση λοιπόν αυτό το θέμα, ο σχεδιασμός του Δήμου είναι να 
προχωρήσουμε με δράσεις που ουσιαστικά θα χρηματοδοτήσει η κυβέρνηση άμεσα μέσα από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και πάνω σ' αυτό ουσιαστικά δουλεύουμε.  
 Βέβαια, για να μπορέσουμε να έχουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα, θα πρέπει το τελικό σχέδιο 
που θα περάσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εγκριθεί, να υπογραφεί και να προχωρήσει πλέον 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
88 

με βάση τους κανόνες και τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ενωσης.  
 Ευχαριστώ, ελπίζω να προσέφερα στον προβληματισμό και στη διαμόρφωση απόψεως από 
το Δημοτικό Συμβούλιο. Είμαι στη διάθεσή σας όποτε θέλετε και απόψε και άλλη φορά, να 
συζητήσουμε διεξοδικότερα αυτά τα θέματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε για τη συμμετοχή αλλά και για την ευρωπαϊκή διάσταση που 
δώσατε στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Το λόγο έχει ο δημοτικός σύμβουλος κ. Δημήτρης Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Είναι πραγματικά πολύ σημαντικά και ενδιαφέροντα τα 
λεγόμενα που ακούσαμε από τους προλαλήσαντες. Μια ειδική αναφορά να κάνω στον κ. Βατικιώτη, 
τον γεωπόνο και επιστήμονα και στο πρόσωπό του πραγματικά να απευθύνω και έναν χαιρετισμό 
στο προσωπικό του Δήμου που είναι ή στο πράσινο ή στην καθαριότητα και ειδικά στο πράσινο που 
αναφερόμαστε σήμερα, με πολύ σημαντική συμβολή και στον καθημερινό αγώνα για να κρατήσει μια 
πόλη πρασίνου, μια πόλη που είναι στους πρόποδες του Υμηττού σε μία πολύ καλή κατάσταση.  
 Νομίζω ότι θα πρέπει να λήξουμε κάποια βασικά πράγματα για να μπορέσουμε να πάμε σε 
πολύ ωραία σχέδια, σε στρατηγικές μελέτες, εγώ δεν τα ξέρω και πολύ καλά αυτά τα πολύ 
σύγχρονα, είμαι λίγο πιο παλιός. Πριν από δύο μέρες ανέβαινα με το αυτοκίνητό μου την οδό 
Περικλέους. Από τη Μεσογείων έστριψα και ανέβαινα Χολαργό και βλέπω έκπληκτος και έκθαμβος να 
έχει στην είσοδο, να έχει μπεκάκια να ποτίζεται το διάζωμα, το πράσινο. 17 Φεβρουαρίου, με χιόνια, 
με νερό να ποτίζεται. Ας το κρατήσουμε. 
 Να πούμε κάποιο άλλο θέμα σε σχέση με το πώς βιώνει ο πολίτης την καθημερινότητά του. 
Ακόμα και αν τα πεζοδρόμιά μας είναι άθλια και προβληματικά και στον Χολαργό και στον Παπάγο, 
υπάρχουν κάποια πεζοδρόμια πραγματικά που μπορεί ο πολίτης να περπατήσει. Τι συναντάς σ' αυτές 
τις περιπτώσεις; Τα δέντρα στα οποία περπατά, είναι πολύ χαμηλά. Δηλαδή, ακόμα και αν το 
πεζοδρόμιο είναι καλό, δεν μπορεί να περπατήσει, τον εμποδίζει το δέντρο το ίδιο, τα κλαδιά του. Αν 
λοιπόν θέλουμε να μιλήσουμε για μια πόλη που έχει πράσινο και που σέβεται τον πολίτη, ν' 
αρχίσουμε από τα απλά, από το Α, Α, Β, Γ, Δ.  
 Εάν πάει κανείς στο Χολαργό στο εργοτάξιο, θα δει ότι δεν έχει, το πράσινο δεν έχει 
στοιχειώδη οργάνωση, μηχανοργάνωση. Αρα, λοιπόν, είναι καλά τα σχέδια τα στρατηγικά, τα 
πολύπλοκα, Ευρωπαϊκή Ενωση, όλα αυτά είναι πολύ καλά, πολύ ωραία και θέλει βεβαίως να έχεις και 
πλάνο και οργάνωση, αλλά να λύσουμε τα απλά, τα συγκεκριμένα. Τα καθημερινά. Αν αφήναμε το 
επιστημονικό δυναμικό, τους ανθρώπους που είναι στην Υπηρεσία και που υπάρχουν σήμερα, εμείς 
σήμερα είμαστε αύριο δεν είμαστε, σήμερα οι πολίτες μας εμπιστεύονται αύριο κάνουν μια άλλη 
επιλογή.  
 Πολλά μπορώ να σας πω αλλά επειδή η συζήτηση τράβηξε και θεωρώ ότι πρέπει κάπου λίγο 
να το μαζεύουμε, έχω να σας πω ένα τελευταίο παράδειγμα. Μ' αρέσουν εμένα τα πρακτικά 
πράγματα. Υπήρξαν ταγοί, θεσμικοί παράγοντες που κάποια στιγμή βάλανε στα πεζοδρόμια 
βραχυχίτωνες, οι οποίοι καταστρέψανε πλάκες, ρημάξανε μάντρες και αυτό γιατί έτσι κρίνανε. Ετσι 
έχουμε πρόβλημα.  
 κ. Πρόεδρε, να μου επιτρέψετε να τελειώσω ως εξής: το πρόβλημα και στο Δήμο μας αλλά 
και στη χώρα μας είναι το ανθρώπινο δυναμικό. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημά μας. Δείτε 
ανθρώπους που πέτυχαν, γιατί αξίζανε, γιατί γνωρίζανε. Αν βρούμε ανθρώπους που ξέρουν και 
γνωρίζουν και έχουν όραμα, θα πετύχουμε, θα προχωρήσουμε. Χωρίς αυτό, δεκάδες σχέδια να 
έχουμε δεν πρόκειται να κάνουμε τίποτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Οικονόμου. Το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν, θα ήθελα κι εγώ να ευχαριστήσω τον κ. Βατικιώτη για τις πληροφορίες 
που μας έδωσε, για την ενημέρωση που μας έκανε. Ηταν πολύ σημαντική και μας έδωσε, κι εμένα 
πραγματικά μου έδωσε να καταλάβω τι πράγματα γίνονται και τι πιθανόν δεν γίνονται.  
 Εγώ δεν θα μπω στην ουσία, όχι στην ουσία, μάλλον δεν θα μπω σε εξειδικευμένες προτάσεις 
αυτη τη στιγμή και γιατί. Γιατί νομίζω ότι αυτές οι εξειδικευμένες προτάσεις θα πρέπει να γίνουν σε 
μία δεύτερη φάση, σε μία φάση αργότερα, μετά την εκπόνηση ενός στρατηγικού σχεδίου. Και θα πω 
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γιατί. Οπως ξέρετε διανύουμε μια περίοδο η οποία είναι πάρα πολύ, η κλιματική μάλλον αλλαγή, η 
κλιματική κρίση έχει τεράστιες, σοβαρότατες επιπτώσεις και επίσης όλοι εμείς ανεξαιρέτως πιστεύω 
ότι επειδή είμαστε και υπεύθυνοι πολίτες και κανένας δεν νοιάζεται λιγότερο για το πράσινο ή για την 
αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης κ.λπ., νομίζω ότι θα πρέπει όλοι να συντονίσουμε τις δυνάμεις 
μας σε ένα τοπικό και όχι μόνο επίπεδο, έτσι;  
 Κατά την άποψή μου δεν υπάρχει άλλος τρόπος να παρέμβουμε θετικά σ' αυτό το σταμάτημα 
της κλιματικής αλλαγής, κλιματικής κρίσης, από το να ομονοήσουμε και να υλοποιήσουμε πολύ 
συγκεκριμένους στόχους και προτάσεις. Τουλάχιστον στο βαθμό που αφορά το Δήμο μας και την 
τοπική κοινωνία. 
 Λοιπόν, σήμερα συζητάμε εδώ πέρα ή μάλλον ενημερωνόμαστε για τη στρατηγική του Δήμου 
όσον αφορά τη διαχείριση του αστικού και του περιαστικού πρασίνου. Δηλαδή, είναι, μάλλον αυτό 
είναι ένα θέμα που κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να απασχολεί το σώμα, το Δημοτικό Συμβούλιο 
συχνότερα και να ενημερωνόμαστε με πραγματικά στοιχεία για την υλοποίηση της στρατηγικής όπου 
και όταν αυτή εφαρμόζεται. Δηλαδή, ως προς το διαδικαστικό σκέλος στο Δημοτικό Συμβούλιο, η 
ενημέρωση για την εφαρμογή της στρατηγικής διαχείρισης του πρασίνου και της τήρησης των 
κανονισμών που διέπονται απ' αυτή τη στρατηγική, θα πρέπει να γίνεται όχι μονο με αφορμή τις 
προτάσεις ή θέματα που μπαίνουν σε Δημοτικά Συμβούλια και αφορούν την κοπή δέντρων, αλλά και 
τις προτάσεις που αφορούν τεχνικά έργα και κάθε είδους χωροταξικές παρεμβάσεις και αναπλάσεις 
που γίνονται. 
 Θέλω να τονίσω εδώ πέρα ότι υπάρχει ένας συνδυασμός πάντοτε των τεχνικών έργων με την 
κοπή δένδρων. Με το πρόγραμμα, με τη στρατηγική που έχουμε για το πράσινο, πράγμα που απ' ό,τι 
φαίνεται δεν το έχουμε αυτή τη στιγμή, γιατί στην ερώτησή μου, ήταν ποιος έχει την εποπτεία 
αυτών των μελετών που γίνανε και απαντήθηκε στην αρχή από τον κ. Βατικιώτη ότι δεν την έχει η 
Υπηρεσία Πρασίνου αλλά την έχουν οι Τεχνικές Υπηρεσίες. Λοιπόν, επίσης, θέλω να πω ακόμη ότι η 
ενημέρωση για την πολιτική πρασίνου που σχεδιάζει και υλοποιεί ο Δήμος, πρέπει να έρχεται προς 
συζήτηση σαν ξεχωριστό θέμα, τουλάχιστον μία φορά κατ' έτος. Δηλαδή, σε κάποια συνεδρίαση μία 
φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο κάθε έτος να έρχεται και να βλέπουμε πώς πάει αυτή η κατάσταση με 
το πράσινο, γενικά με τη διαχείριση του πρασίνου.  
 Η μέχρι σήμερα διαχείριση του αστικού και περιαστικού πρασίνου στην πόλη μας ουσιαστικά 
και επικοινωνιακά πιστεύω ότι πάσχει. Οχι επειδή δεν υπάρχει σχέδιο, όχι επίσης επειδή δεν υπάρχει 
κατάλληλο επιστημονικό προσωπικό, αλλά επειδή δεν υπάρχουν άνθρωποι και άλλοι που να μπορούν 
να βοηθήσουν σ' αυτό. Αλλά ένα άλλο πολύ σημαντικό είναι ότι όλα τα τεχνικά έργα, οι χωροταξικές 
παρεμβάσεις και οι κάθε είδους αναπλάσεις είναι απογυμνωμένες από την περιβαλλοντική τους 
διάσταση. Αυτό θα είναι ένα πράγμα που θα πρέπει να προσέξουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καραγιάννη. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό σημαίνει, τελειώνω, τελειώνω, δεν οφείλεται αυτό, το είπα και 
προηγουμένως, ότι δεν οφείλεται στην έλλειψη ευαισθησίας ή περιβαλλοντικής συνείδησης κανενός, 
τουλάχιστον από εμάς πιστεύω, αλλά οφείλεται στην έλλειψη της δικής μας αδυναμίας να 
συνεργαστούμε για την αναβάθμιση ή και τη δημιουργία ενός νέου, καινούριου σχέδιου διαχείρισης, 
μιας καινούριας στρατηγικής. Και επίσης πάσχουμε πάρα πολύ στην έλλειψη ενημέρωσης και 
συμμετοχής της τοπικής κοινωνίας. Δεν συμμετέχει σε όλα αυτά, σε όλες αυτές τις μελέτες, σε όλες 
αυτές τις αποφάσεις δεν συμμετέχει ποτέ. 
 Ευχαριστώ. Θα επανέλθω αργότερα με κάποιες προτάσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ και σωστή ήταν και η διασύνδεση με τα τεχνικά έργα που είπατε και 
το πράσινο. Ωραία. 
 Το λόγο έχει η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Καταρχήν, να πω ότι αντιλαμβάνομαι την έλλειψη πόρων, εργαζομένων στην Υπηρεσία 
Πρασίνου και ότι αυτό τους φέρνει σε δυσχερή θέση μέχρι και να μην προλαβαίνουν να 
απολυμαίνουν τα πριόνια κι έτσι να μεταφέρουμε εμείς οι ίδιοι δηλαδή με τη δουλειά μας την 
αρρώστια από το ένα δέντρο στο άλλο.  
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 Θα μιλήσω λίγο όμως πιο... θα εστιάσω λίγο πιο αναλυτικά τώρα να δούμε τι γίνεται επί του 
πρακτέου. Να θυμίσω ότι πριν από ένα χρόνο, ενάμιση χρόνο μάλλον, ερχόντουσαν στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, έτσι, για να τ' ακούει, να το μαθαίνει ο κόσμος, ένα θέμα για δέκα δέντρα. Ενα ναι ή ένα 
όχι από τους δημοτικούς συμβούλους και ήταν κόψιμο όλα ή όχι, που φυσικά κοβόντουσαν όλα. 
Πάμε τώρα στην τεκμηρίωση που φέρνει η Υπηρεσία για να κοπούν  τον τελευταίο ενάμιση χρόνο 
που παρακολουθούμε εμείς, ακριβώς 100 δέντρα έχουμε. Τα έχω μετρήσει ένα προς ένα. Απ' αυτά 
έχουν κοπεί τα 68 και τα υπόλοιπα έχουν κλαδευτεί. 
 Τονίζω εδώ ότι η διάκριση μεταξύ κοψίματος και κλαδέματος, όπως αποδείχθηκε για την 
Υπηρεσία είναι λίγο δυσδιάκριτη. Δηλαδή έρχονται στο Δημοτικό Συμβούλιο, έρχεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο αρνητική εισήγηση για κοπή και καταφεύγουμε στο κλάδεμα, που αφήνει το δέντρο 15 
μέτρων στο μισό μέτρο. Να θυμηθούμε την περίπτωση της οδού Νικομηδείας και Κυδωνιών, γιατί 
πάντα θα σας μιλάω με παραδείγματα, η Υπηρεσία τα καταλαβαίνει τι λέω, τα έχω κιόλας σε 
φωτογραφίες. Αυτά τα δέντρα εκεί ήρθε γιατί χάλαγαν οι ρίζες του πεζοδρομίου και τελικά 
αποφασίστηκε κλάδεμα, λες και έχει σχέση το ένα με το άλλο. Για εισηγήσεις μιλάω. Είχαμε την 
περίπτωση Ψαρών, Σκοπέλου και Μελά. Και άλλων φυσικά. Κόπηκαν 12 δέντρα με τη δικαιολογία ότι 
το πεζοδρόμιο είναι μικρότερο του 1,50 μέτρου. Και ένα χρόνο μετά βέβαια οι κορμοί παραμένουν 
στη θέση τους εκεί στα 20 εκατοστά, λες και τώρα έγιναν προσβάσιμα αυτά τα πεζοδρόμια ή το 
σώσαμε. Να μην πω ότι 1,50 μέτρο μάξιμουμ είναι όλα τα πεζοδρόμια στο Δήμο μας. Ως αξιόπιστη 
τώρα είναι η τεκμηρίωση που μας φέρνετε.  
 Ας θυμηθούμε την περίπτωση της Εθνικής Αντιστάσεως 35, που η πόρτα με το δέντρο δεν 
έχει καμία σχέση. Αποφασίσαμε να το κόψουμε γιατί υποτίθεται ότι ενοχλούσε την πόρτα. Στη 
φωτογραφία δεν φαίνεται ποτέ κάτι τέτοιο. 
 Να θυμηθούμε την περίπτωση Ψαρών 4-6, που θα κατασκευάζατε ράμπα για τους 
ανάπηρους, η οποία υπήρχε ήδη και μας φέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο να το κόψουμε το δέντρο 
για να κατασκευαστεί η ράμπα. Αλλ' αντ' άλλων. 
 Να θυμηθούμε την περίπτωση Αλεβιζάτου 84 που είχαν σηκωθεί υποτίθεται οι πλάκες του 
γκαράζ, που απέχουν περίπου 8 μέτρα μακριά και οι σπασμένες πλάκες είναι ξεκάθαρα από τα 
αυτοκίνητα που μπαινοβγαίνουν στο γκαράζ. Ενας τεράστιος όγκος σπασμένων πλακών, έφταιγε το 
δέντρο.  
 Λοιπόν, είναι προφανές ποιος και με ποια κριτήρια καθορίζει τη στρατηγική του Δήμου για το 
πράσινο. Εχουμε εισηγήσεις για δέντρα που πρέπει να κοπούν μπροστά από νέες οικοδομές. Σε 
οργασμό ανοικοδόμησης ο Δήμος μας οι κατασκευαστές βγάζουν σχέδια όπως θέλουν, παίρνουν 
άδειες και ο Δήμος δεν αρνείται ποτέ τίποτα. Είχαμε και περίπτωση στη Φανερωμένης 22, τη μεγάλη 
πολυκατοικία, που αφού κόπηκαν άγνωστο πώς οκτώ δέντρα από μπροστά, το Google ευτυχώς 
κρατάει τα στοιχεία, στη συνέχεια  η Τεχνική Υπηρεσία μπήκε στον κόπο να κάνει αυτοψία και 
ανακάλυψε από μόνη της, της ήρθε επιφοίτηση, ότι μια νεραντζιά ενοχλεί και την είσοδο στο γκαράζ 
και μας έφερε εισήγηση να την κόψουμε αυτή τη νεραντζιά. Χωρίς την άδεια κατασκευής από την 
οικοδομή. 
 Είχαμε την Κύπρου 45 πάλι για μια νέα οικοδομή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κα Σιώτου, ολοκληρώστε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μισό λεπτό, μισό λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν θα κάνουμε τώρα ιστορική αναδρομή όλων των αποφάσεων.  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, μισό λεπτό. Για να κατανοήσουμε όλοι ότι οι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοούμε, εντάξει. 
ΣΙΩΤΟΥ: Οτι οι εισηγήσεις που έρχονται είναι τέτοιες που μας φέρνουν σε πολύ δύσκολη θέση όταν 
είναι άλλα αντ' άλλων. Αυτό πρέπει να τονιστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο και μιας και είναι η Υπηρεσία 
εδώ, είναι η μοναδική ευκαιρία να τους το πούμε. Δηλαδή, έχουμε κομμένο δέντρο Κύπρου 45 και 
οικοδομή δεν υπάρχει καμία. Ούτε αριθμός αδείας απέξω.  
 Αλλη μάστιγα είναι το φυσικό αέριο, θα τα περάσω λίγο γρήγορα τα θέματα. Ετσι, βάζουν το 
φυσικό αέριο πίσω από τα δέντρα και μετά κόβουμε τα δέντρα με... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, έχετε δευτερολογία. Εχετε τελειώσει πολλή ώρα. Εγώ σας αφήνω, αλλά σε 
μισό λεπτό ολοκληρώστε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ενα λεπτάκι και ολοκληρώνω. Είδαμε εισηγήσεις για πεύκα μέσα στα αλσύλλια. Τις 
φέρατε, τις ψηφίσαμε. Αυτά είναι του Δασαρχείου. Τα έχετε ψηφίσει, όχι, εγώ δεν το έχω ψηφίσει. 
Εχει ψηφίσει το Δημοτικό Συμβούλιο πεύκα μέσα σε αλσύλλια. Χωρίς βέβαια την απαραίτητη άδεια 
γίνεται και η μεταφορά της ξυλείας, που αποτελεί ένα πολύ καλό έσοδο για τον εργολάβο προφανώς 
να κόψει ό,τι περισσότερο μπορεί. Οι πολίτες όταν κατέβουν στο δρόμο να διαμαρτυρηθούν για μια 
κοπή, για ένα κλάδεμα, δεν υπάρχει άνθρωπος που να τους μιλάει ελληνικά, όχι γεωπόνος δεν 
υπάρχει εκεί, τόσο υπεύθυνα γίνεται και επιστημονικά το κλάδεμα. Γιατί δεν εννοούμε το ξεπάτωμα 
των δέντρων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που λέτε είναι λίγο ρατσιστικό. Δηλαδή όποιος δεν μιλάει ελληνικά δεν ξέρει να 
κάνει τη δουλειά του;  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, δεν μπορούμε καν να συνεννοηθούμε, να ζητήσουμε τα παραστατικά από τους 
ανθρώπους. Δεν υπάρχει ούτε καν γεωπόνος, κάποιος εκεί να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε.  
 Λοιπόν, γίνονται κοψίματα κορυφών, καθιστούν τα δέντρα ανισοβαρή, είχαμε απόφαση 
κλαδέματος στη Σύρου που μετατράπηκε σε κοπή γιατί πρώτα πήγε η ΔΕΔΔΗΕ έκοψε από τη μια 
μεριά, πήγε ο Δήμος έκοψε απ' την άλλη, τελικά το κόψαμε γιατί έγινε επικίνδυνο το δέντρο. 
Απόφαση δεν είχαμε στο Δ.Σ. για τη Σύρου κοπή.  
 Και μιας, για να κλείσω Πρόεδρε και ευχαριστώ, μιας και μιλάμε για την επικινδυνότητα με τα 
όσα ζήσαμε τις τελευταίες ημέρες, ας δούμε πόσα δέντρα έφερε η Υπηρεσία στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για να επέμβει λόγω επικινδυνότητας. Ενα στο κλειστό γήπεδο Παπάγου και αυτά που σας 
είπα στα άλση, που δεν ήταν καν αρμοδιότητά της. Μηδέν εις το πηλίκον, δηλαδή. Καμία αυτοψία 
για πραγματικά επικίνδυνα δέντρα ή τα δέντρα που δημιουργούν πρόβλημα στα καλώδια της 
ΔΕΔΔΗΕ. Και ξοδέψαμε τα 3 τελευταία χρόνια 120.000 ευρώ σε κλαδέματα και όταν χιόνισε έγινε 
αυτό που έχουμε. Κι έχουμε δει λοιπόν ενάμιση χρόνο εισηγήσεις μόνον κατά παραγγελία των 
δημοτών, ο καθένας για το δικό του λόγο κάτι ζητάει, και τι άλλο έχουμε δει; Να τα ψηφίζετε όλα 
χωρίς καμία σκέψη και καμία έρευνα. Αυτό που κατανοήσαμε είναι ότι έχουμε κάποιες μελέτες και 
κάποιες διαχειριστικές μελέτες, αλλά διαχειριστικό σχέδιο δεν έχουμε και συνεπώς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Περνάω στην κα Χαμηλοθώρη. Ευχαριστώ πολύ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, κ. Πρόεδρε, το λόγο. Να προηγηθώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτου, αναφέρατε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δώσαμε 120.000 τα τελευταία τρία 
χρόνια; Ακουσα καλά ή άκουσα λάθος; Θέλετε να το επαναλάβετε; Δεν ακούτε, κα Σιώτου; Γιατί λέτε 
νούμερα και ξέρετε ότι εγώ έχω προβλήματα με τα νούμερα όταν λέτε ψέματα.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μην αγχώνεστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε ότι δώσαμε 120 χιλιάρικα τα τελευταία τρία χρόνια για κλαδέματα; Ακουσα 
καλά;  
ΣΙΩΤΟΥ: Μην εξάπτεστε, πρώτα πρώτα. Προσπαθούσα να ανοίξω το μικρόφωνο γιατί δεν είχα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, εντάξει. Για πέστε μας, λοιπόν.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μην εξάπτεστε έτσι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίχτε και την εικόνα να σας βλέπουμε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν θέλω να την ανοίξω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά το είπατε ή δεν το είπατε;  
ΣΙΩΤΟΥ: Είπα ότι ξοδέψαμε τα τρία τελευταία χρόνια 120.000 σε κλαδέματα. Αν ο Δήμαρχος 
πιστεύει ότι είναι λάθος το νούμερο, πολύ ευχαρίστως να με διορθώσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, το είπε, Δήμαρχε. Συνεχίστε, Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, η κα Σιώτου είπε λοιπόν ότι ο Δήμος έδωσε τα τελευταία 3 χρόνια 120 
χιλιάρικα για να κλαδέψουμε τα δέντρα που είναι στο ΔΕΔΔΗΕ. Εκεί δηλαδή που περνάνε τα 
καλώδια. Αυτό εννοεί, έτσι; Δεν πιστεύω να εννοεί τις αποψιλώσεις που κάνουμε κάθε χρόνο. Αυτό 
εννοείτε;  
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ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, δεν εννοώ για τη ΔΕΔΔΗΕ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, εντάξει. Εσείς το είπατε όπως θέλετε. Υπάρχουν τα πρακτικά γραμμένα. Θα μας 
ακούσετε τώρα. Γιατί ξέρετε, εμείς θυμόμαστε τις χειρονομίες που κάνατε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
αλλά δεν περίμενα ποτέ να ακούσω από εσάς ότι πάτε να μιλήσετε σε ανθρώπους που δεν μιλάνε 
ελληνικά και να έχετε τέτοια ρατσιστικά σχόλια, κα Σιώτου. Ειλικρινά, δεν το περίμενα από εσάς. 
Πίστευα ότι είστε ενός άλλου επιπέδου, ειλικρινά. Και λέτε τώρα ότι χαλάμε τζάμπα χρήματα και ότι 
δεν κλαδεύουμε - κάνε share την φωτογραφία σε παρακαλώ που έχει να μας πει η κα Σιώτου τι 
έλεγε τότε. Να σας κάνουμε share μια φωτογραφία που δεν ψηφίσατε εάν ήταν κάτω από δέντρα ή 
όχι, που λέτε ότι δεν έρχονται επικίνδυνα δέντρα, που σας έλεγε ο κ. Κούτρας είναι δυνατόν στα 
καλώδια που περνάνε να αφήσουμε αυτό το δέντρο; Πώς να το αφήσουμε; Και εσείς του λέγατε 
υπάρχουν τρόποι. Υπάρχουν. Να σας φέρω τα πρακτικά να σας διαβάσω τι λέγατε; Θα δείτε τώρα τη 
φωτογραφία να καταλάβετε, που λέτε ότι δεν κόβαμε. Ορίστε. Υπάρχουν τρόποι. Με τα χιόνια τι θα 
γινόταν αυτό το δέντρο αν το είχαμε αφήσει, κα Σιώτου; Για πέστε μου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν βλέπω αυτή τη στιγμή παρά μόνον τις κορυφές.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιες κορυφές; Δεν βλέπετε τα δέντρα; Αυτά τα σύρματα τι είναι εδώ; Δεν τα βλέπετε 
εδώ; Τα σύρματα δεν είναι;  
ΣΙΩΤΟΥ: Τα σύρματα, εσείς τα κουρεύετε τελικά ή η ΔΕΔΔΗΕ; Δεν έχω καταλάβει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κόψαμε το δέντρο αυτό, κα Σιώτου, ακριβώς επειδή ήταν επικίνδυνο έτσι όπως 
ήταν. Αυτό λέμε. Και σας έλεγε ο κ. Κούτρας, έχει σύρματα μέσα. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, αν 
θέλετε να μην κάνουμε διάλογο, εγώ δεν σας έχω διακόψει σε όλο το Δημοτικό Συμβούλιο. Εντάξει, 
φτάνει το share. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, μισό λεπτό. Ζητώ την έγκριση του σώματος να πάρω μία ώρα παράταση. 
Εντάξει, την έχω πιστεύω.  
 Παρακαλώ, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, δεν θα συνεχίσω γιατί πλέον νομίζω και το ύφος και... 
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη, το βρήκα. 75.000 είναι την τριετία, Δήμαρχε, έχεις δίκιο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, έχω δίκιο, ε;  
ΣΙΩΤΟΥ: 75.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, Δήμαρχε. Ανακάλεσε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εντάξει.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, έχω ζητήσει κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Αυγουρόπουλε, απλά μετά το Δήμαρχο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, χαίρομαι, κ. Πρόεδρε. Με αποστόμωσε η κα Σιώτου και σταματάω να μιλάω.  
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη, σε όλα αυτά που είπα εσείς μείνατε σ' αυτό τώρα και σας είπα ότι έχετε δίκιο, 
είναι 75.000, ξαναείδα τα χαρτιά μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. 
ΣΙΩΤΟΥ: Αλίμονό μας τώρα δηλαδή, δεν είναι τρόπος αυτός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
 Προσωπικά υπήρξα τυχερός στην πολύχρονη προϋπηρεσία που είχα, που έχω σαν δημοτικός 
σύμβουλος και σαν αντιδήμαρχος, που συνεργάστηκα με τέσσερα σημαντικά στελέχη στην Υπηρεσία 
Πρασίνου. Τους δύο διευθυντές, τον διευθυντή Θάνο Σοφιανίδη και τον διευθυντή, ο Σοφιανίδης 
είναι γεωπόνος Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης και ο Παναγιώτης ο Αυγουστάκης είναι διευθυντής 
τώρα Καθαριότητας, αλλά υπήρξε και διευθυντής Καθαριότητας και Πρασίνου και συνεργάστηκα μαζί 
του, ο οποίος είναι δασονόμος. Και τους δύο προϊσταμένους, τον Αρτέμη τον Βατικιώτη και τον 
Μιχάλη τον Μιχαηλίδη. Οποιος θα διάβασε την γραπτή εισήγηση και αν δεν την έχει διαβάσει να την 
διαβάσει, απαντάει σε πάρα πολλά, να μην πω στο 99% των ερωτημάτων τα οποία είχαν 
δημιουργηθεί, και των αποριών, στο παρελθόν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Στα πλαίσια της δημιουργικής αντιπολίτευσης που ελέχθη απόψε, η συγκεκριμένη δημοτική 
παράταξη τον τελευταίο καιρό είχε τίτλους, είτε σε αναρτήσεις είτε μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο: 
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Να σταματήσει η βιομηχανία κοπής και η σφαγή των δέντρων. Ανεξέλεγκτη κοπή δέντρων και 
ακραίων κλαδεμάτων. Αλόγιστη κοπή δέντρων κ.λπ., κ.λπ.. 
 Στη 2η σελίδα της γραπτής εισήγησης του κ. Βατικιώτη και του κ. Σοφιανίδη, αναφέρεται για 
το 2019 και το 2020 ότι δεν γίνονταν δεκτά όλα τα αιτήματα, που ελέχθη και απόψε πάλι στις 
πρωτολογίες από συναδέλφους. Εγώ θα το ξαναναφέρω, μολονότι το διάβασε ο κ. Βατικιώτης εγώ 
θα το αναφέρω: το 2019 από τα 22 αιτήματα κοπής δέντρων που κατατέθηκαν και αφορούσαν την 
Κοινότητα Παπάγου η Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα 13 από αυτά, 
ενώ για τα 15 αιτήματα κοπής της Κοινότητας Χολαργού εισηγήθηκε θετικά για τα 11 απ' αυτά. Το δε 
2020 από τα 22 αιτήματα κοπής δέντρων που κατατέθηκαν και αφορούσαν την Κοινότητα Παπάγου 
η Υπηρεσία εισηγήθηκε θετικά προς το Δημοτικό Συμβούλιο για τα 14 από αυτά, ενώ για τα 13 
αιτήματα της Κοινότητας Χολαργού εισηγήθηκε θετικά στα 11 απ' αυτά. 
 Πάμε όμως και για το... εγώ θα πάω λιγο πιο πίσω. Από το 2008 μέχρι το 2017, για 10 χρόνια, 
πάλι στα πλαίσια της δημιουργικής αντιπολίτευσης, πάλι η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη το 2016 
και το 2017 έκανε αναρτήσεις ότι, η μεν πρώτη ότι στα 10 τελευταία χρόνια ότι κόπηκαν 1.200 
δέντρα, δηλαδή 120 δέντρα το χρόνο, μετά από ένα χρόνο όμως, το 2018 και συγκεκριμένα στις 
20/6/2018 ότι κοπήκανε 1.000, έκανε μια έκπτωση μετά, στα 10 τελευταία χρόνια. Και θα σας τα 
αναφέρω, Παπάγο και Χολαργό. 2008 9 δέντρα. 2009 31 συν 36 ξερά από το άλσος του  Τιμίου 
Σταυρού. 2010 21 δέντρα. 2011 7 δέντρα. 2012 20 δέντρα. 2013 17 δέντρα. 2014 35 δέντρα. 2015 
32, 2016 44 και 2017 44. Πού τα βρήκατε τα 1.200, τα 1.000 ή εκατοντάδες άκουσα απόψε, 
εκατοντάδες, σφαγή! 
 Λοιπόν, εγώ δεν θα απασχολήσω άλλο το Δημοτικό Συμβούλιο αλλά θα παρακαλέσω όμως, 
να διαβάσουμε τις δύο τελευταίες σειρές της έγγραφής εισήγησης του κ. Βατικιώτη που λέει: 
Ελπίζουμε να μπει ένα τέλος στην παραφιλολογία ότι δεν επιτελείται έργο από τη Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και Αειφορίας. Είμαστε πάντα στη διάθεση κ.λπ., κ.λπ.. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Αυγουρόπουλε.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορούσα να πω πάρα πολλά αλλα μία η ώρα τώρα που πάει η ώρα, ας 
μιλήσουν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι, αλλά τουλάχιστον αυτή η παραφιλολογία, αυτά τα 
πυροτεχνήματα, αυτά να κάνουμε το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο, πρέπει να τελειώσουν 
κάποτε σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Κλείνοντας θα πω το εξής: από το '14 μέχρι το '19 η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη είχε 
την ίδια τακτική. Η μεν συγκεκριμένη δημοτική παράταξη σχεδόν εξαφανίστηκε, έχει δύο δημοτικούς 
συμβούλους μες στο Δημοτικό Συμβούλιο και η δημοτική παράταξη στην οποία ανήκω 
υπερδιπλασίασε το ποσοστό της και εγώ ο οποίος ήμουν Αντιδήμαρχος Πρασίνου και ήμουν ο 
σφαγέας των δέντρων υπερδιπλασίασα τις ψήφους μου.  
 Ευχαριστώ πόλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καρποφόρησες δηλαδή. Λοιπόν, το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, θα χρειαστώ λίγο παραπάνω χρόνο, έτσι; Γιατί υποτίθεται ότι θα 
έπρεπε να καταθέσω και μία πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας τον δώσω και τον έχετε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία, ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, ξεκινώ με τρία βασικά στοιχεία να κρατήσουμε, 
έτσι, λίγο στη σκέψη μας. 
 Η ποιότητα της ζωής μας όπως και η αξία του Δήμου μας, εξασφαλίζεται από το πράσινο και 
τα δέντρα στους δρόμους.  
 Δεύτερον, ο Δήμος Παπάγου-Χολάργου κυρίως λόγω της ανοικοδόμησης έχει χάσει ήδη και 
συνεχίζει να χάνει ένα τεράστιο κομμάτι πρασίνου.  
 Τρίτο στοιχείο. Τα δέντρα για δεκάδες λόγους δημιουργούν τεράστια σοβαρά προβλήματα 
αλλά και πολλά απ' αυτά κλείνουν και τον κύκλο της ζωής τους.  
 Οπως όλοι γνωρίζουμε τα περισσότερα δέντρα στους δρόμους αλλά και στους κήπους του 
Δήμου μας φυτεύθηκαν τις δεκαετίες του '60 και του '70, όπως είπε και ο κ. Βατικιώτης νωρίτερα, σε 
άλλες συνθήκες και με άλλες προτεραιότητες. Κάποια απ' αυτά όντως εμποδίζουν τα ήδη πολύ στενά 
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πεζοδρόμια, άλλα γέρνουν επικίνδυνα ή δημιουργούν προβλήματα στα καλώδια. Μπορεί να 
παρουσιάζουν ασθένειες, να προκαλούν ζημιές σε αποχετευτικά δίκτυα και δίκτυα ύδρευσης, σε 
φράκτες και σίγουρα πολλά απ' αυτά ξεραίνονται καθώς κλείνει ο κύκλος της ζωής τους.  
 Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο ο Πρόεδρος διέκοψε τη Μαρία τη Σιώτου 
αναφέροντας ότι η τοποθέτησή της θυμίζει Nationan Geographic, αλλά εμείς πολύ αμφιβάλλουμε αν 
οι δημοτικοί σύμβουλοι συνειδητοποιούν τα μεγέθη αλλά και τις επιπτώσεις των αποφάσεών τους. 
Μιλάμε πολλές φορές εδώ για 40 και 50 δέντρα 60 χρόνων, χωρίς να συνειδητοποιούμε τι σημαίνει 
αυτό σε οξυγόνο, σε καθαρισμό της ατμόσφαιρας, σε θόρυβο και ψυχασθένειες, σε αισθητική, σε 
υδροδότηση του εδάφους ή διάβρωσή του και σε ενεργειακές απαιτήσεις σπιτιών. 12% ακριβότερες 
είναι οι γειτονιές με πράσινο. Ας το κρατήσουμε κι αυτό. Και πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι ο 
Χολαργός και ο Παπάγος έχουν μεγάλη αξία λόγω του πράσινου στις γειτονιές και τους δρόμους.  
 Ο κάθε κάτοικος, λοιπόν, έρχεται και ζητάει την κοπή του δέντρου που τον ενοχλεί, με την 
προϋπόθεση όμως οι άλλοι να διατηρήσουν, για να συνεχίσει αυτός να αναπνέει, να έχει χαμηλές 
θερμοκρασίες στους καύσωνες και να έχει αξία το σπίτι του γιατί μένει σε μία πράσινη γειτονιά.   
 Εδώ λοιπόν έρχεται η συλλογική ευθύνη του Δημοτικού Συμβουλίου και της Υπηρεσίας, που 
δεν μπορούν να σκέφτονται με αντίληψη μεμονωμένων περιπτώσεων, αλλά να σκέφτονται τι έχει 
συμβεί και τι θα συμβεί αν συνεχίσουμε να κόβουμε 100, 150 δέντρα 60 χρόνων το χρόνο.  
 Οπως φάνηκε από τις απαντήσεις της Υπηρεσίας, ούτε οι ίδιοι έχουν στοιχεία για μία 
στρατηγική. Δεν έχουν κανένα στοιχείο των επιπτώσεων της λειτουργίας τους. Λειτουργούν στο 
πλαίσιο μιας πολύ στενής λογικής επί τόπου αυτοψίας κατά περίπτωση, πλήρους ελαστικότητας και 
πολλές φορές δυστυχώς και χαριστικά. Τα στοιχεία που μας έφερε εδώ η Υπηρεσία είναι εντελώς 
εκτός πραγματικότητας, γιατί μαζί με τα δέντρα που εγκρίναμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, εγκρίνατε 
μάλλον στο Δημοτικό Συμβούλιο για κοπή, υπάρχουν άλλα τόσα που κόπηκαν χωρίς έγκριση. Τύρου 
2, Κωνσταντινούπολεως 10Α, Φανερωμένης 22 και δεκάδες άλλα. Να προσθέσουμε και πόσα δέντρα 
κόπηκαν εντός οικοπέδων μόνον με τις 20-40 πολυκατοικίες που κτίζονται αυτή τη στιγμή; Να 
υπολογίσουμε ποσα νέα δέντρα αντιστοιχούν σε περιβαλλοντική αξία σε ένα παλιό που κόβεται; Να 
υπολογίσουμε και την ακτίνα δράσης ενός δέντρου;  
 Αρα, όλη η επιχειρηματολογία που μας έφερε εδώ η Υπηρεσία είναι εντελώς ξεπερασμένη. 
 Οποια σύγχρονη μελέτη και να διαβάσετε από έγκριτους καθηγητές και ερευνητές για το 
αστικό πράσινο, θα δείτε ότι έχει εντελώς άλλη προσέγγιση από τον απολογισμό της Υπηρεσίας. 
 Παραφιλολογία, λοιπόν, είναι ο απολογισμός της Υπηρεσίας και όχι οι δικές μας ανησυχίες. 
Ολη η επιστημονική κοινότητα σήμερα υποδεικνύει να μην υπολογίζουμε το ισοζύγιο των δέντρων 
αλλά το ισοζύγιο της περιβαλλοντικής αξίας τους, ακριβώς δηλαδή το αντίθετο από αυτό που μας 
έφερε η Υπηρεσία απολογιστικά. Δεν τα λέμε εμείς, οι καθηγητές Πανεπιστημίου τα λένε και οι 
τεχνοκράτες της Ευρωπαϊκής Ενωσης. 
 Αρα, έχουμε μια Υπηρεσία που δεν διαθέτει την επιστημονική επάρκεια, ούτε τα στοιχεία για 
να σχηματίσουμε μία αποτελεσματική στρατηγική για την αύξηση του πρασίνου που χάσαμε. Και 
χάνουμε. Πρέπει, λοιπόν, να χαραχθεί μια συνολική, μακροπρόθεσμη στρατηγική 
συμπεριλαμβανομένου και του κόστους των επιλογών, την οποία πρέπει να την εντάξουμε ως μέτρο 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου μας, με δείκτες όμως. Μια μελέτη με όλα τα απαραίτητα 
στοιχεία που δεν διαθέτει η Υπηρεσία.  
 Στη συνέχεια και αφού ολοκληρωθεί η μελέτη θα πρέπει να καταρτιστεί βάσει αυτής ένας 
εξειδικευμένος κανονισμός πρασίνου, με υποχρεώσεις και δικαιώματα τόσο για την Υπηρεσία όσο και 
για τους κατοίκους, που να εξυπηρετούν με πειστικό τρόπο τη στρατηγική μας.  
 Παράλληλα, πρέπει να δημιουργήσουμε ένα δικό μας δημοτικό φυτώριο, όπως έχουν κάνει 
πολλοί άλλοι αστικοί Δήμοι, και την καλλιέργεια με ειδικές συνθήκες φυτών, έτσι ώστε σε 
οποιαδήποτε αντικατάσταση να μπορούμε με μικρό κόστος και άμεσα να εξασφαλίζουμε ανθεκτικά 
και ενδεδειγμένα, αυτά δηλαδή που θα έχει υποδείξει η μελέτη, στην κατάλληλη ηλικία φυτά ανά 
περίπτωση.  
 Πολύ σημαντική σε όλη τη διαδικασία η συμμετοχή των δημοτών. Εχουμε αντιληφθεί πλέον 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  95 

όλοι ότι υπάρχει μια μεγάλη μερίδα πολιτών που είναι ευαισθητοποιημένοι με το πράσινο και μια 
μερίδα πολιτών που αντιμετωπίζουν τα δέντρα ως πρόβλημα. Μία πλατφόρμα διαχείρισης του 
πράσινου μπορεί να βοηθήσει στην κατεύθυνση μίας συναινετικής συμβίωσης των δύο αντιλήψεων 
με την παρακολούθηση της πορείας του πρασίνου σε κάθε γειτονιά. Και με δυνατότητα συμμετοχής 
και διαλόγου μέσω της πλατφόρμας με τους δημότες. Μια πλατφόρμα που να μας δείχνει δημόσια το 
πρόβλημα αλλά και τις επιπτώσεις εάν κοπεί ένα δέντρο σε συνάρτηση με όλα τα δέντρα που έχουν 
κοπεί σε μία συγκεκριμένη γειτονιά.  
 Ολα αυτά χρειάζονται χρήματα. Πρέπει να επενδύσουμε στο πράσινο. Γι' αυτο λοιπόν 
προτείναμε σήμερα στην απόφαση που σας καλούμε να πάρουμε, να συμπεριλαμβάνεται 
οπωσδήποτε και η ανάθεση στις Υπηρεσίες του Δήμου της σύνταξης τεχνικής έκθεσης με τον 
προϋπολογισμό γι' αυτές τις δράσεις, που μπορεί και να συμφωνήσουμε, ώστε στην επόμενη 
συνεδρίασή μας να έρθει μια αναμόρφωση προϋπολογισμού που θα μπορούμε να ψηφίσουμε πια 
όλοι.  
 Αρα, λοιπόν, κ. Πρόεδρε, εμείς καταθέτουμε όπως είχαμε δηλώσει και στην προηγούμενη 
συνεδρίαση και όπως ενημερώσαμε και τους συναδέλφους, πρόταση σε ψηφοφορία με πέντε πολύ 
συγκεκριμένα σημεία:  
 Την εκπόνηση μελέτης στρατηγικής διαχείρισης πρασίνου στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και 
τον Υμηττό. 
 Τη δημιουργία δημοτικού φυτωρίου.  
 Την κατάρτιση ειδικού κανονισμού αποκλειστικά για τη διαχείριση πρασίνου.  
 Τη δημιουργία πλατφόρμας διαχείρισης πρασίνου και 
 Την εντολή στις Υπηρεσίες του Δήμου για την εκπόνηση  τεχνικής έκθεσης και 
προϋπολογισμού δαπάνης για όλα τα παραπάνω. 
 Ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού είναι περιζήτητος, ελκυστικός και ευχάριστος στη διαβίωσή του, 
λόγω του ότι είναι πράσινος στους δρόμους και στους κήπους. Αν απωλέσει αυτό το χαρακτηριστικό 
οι κάτοικοι θα χάσουν το σημαντικότερο πλεονέκτημα για την ποιότητα της ζωής τους και η αξία των 
σπιτιών τους, σπιτιών μας, θα χάσει ένα πολύ σημαντικό μέρος της.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, εάν μπορώ να απαντήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως βεβαίως, βεβαίως. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Δημοτική Αρχή διαφωνεί με την πρόταση της κας Χαμηλοθώρη και φυσικά δεν θα 
την ψηφίσει. Απλά να αναφέρω σε όλα αυτά που είπε ότι η πλατφόρμα διαχείρισης πρασίνου 
εξετάζεται από την Υπηρεσία Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αν μπορεί να ενταχθεί στην πρόταση 
του "Αντώνης Τρίτσης" την 8 που έχει να κάνει με το Smart Cities και με τα ψηφιακά και αν 
μπορέσουμε θα βάλουμε εκεί μία παρόμοια πλατφόρμα σαν αυτά που λέει η κα Χαμηλοθώρη.  
 Για όλα τα άλλα διαφωνούμε και γι' αυτό βεβαίως αν καταφέρουμε να το εντάξουμε, θα έρθει 
προς ψήφιση στην Οικονομική Επιτροπή που θα αναλάβουμε την κατάθεση της πρότασης. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε και ευχαριστώ... (διακοπή σύνδεσης) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμούνδο, προχωρήστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, δεν ακούστηκε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπε ο κ. Ρεμούνδος να προχωρήσει είπε ο Πρόεδρος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τέτοια ώρα τέτοια λόγια πάλι. Λοιπόν, σύντομα και λακωνικά.  
 Πόροι, μόνιμο προσωπικό. Το θέμα είναι σημαντικό. Η Υπηρεσία κάνει ό,τι μπορεί ως 
εργαζόμενοι, είμαστε στο πλάι τους αλλά την πολιτική και τις κατευθύνσεις την ασκεί η Διοίκηση, 
στην οποία είμαστε απέναντι. 
 Ευχαριστώ και θα ψηφίσουμε την πρόταση που κατατέθηκε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κανάκη, μάλλον έμεινε από μπαταρία ο Πρόεδρος. Εγώ δεν μπορώ να κάνω - είναι η 
κα Ρετσινιά μέσα η Αντιπρόεδρος;  
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..........: Δεν είναι η κα Ρετσινιά, δεν έχει έρθει σήμερα.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Λέτε να το φέρει η μοίρα να προεδρεύσω εγώ;  
..........: Δεν αποκλείεται.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα 'χει πλάκα, για να δούμε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εν πάση περιπτώσει, ο λόγος που ζήτησα, παίρνω λίγο καταχρηστικά το λόγο, είναι να 
καταθέσουμε κι εμείς μια πρόταση.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μισό λεπτό, Νικήτα, μισό λεπτό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, Δημήτρη.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Τι γίνεται; Νίκο, είσαι εδώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μπήκα, μπήκα. Ευχαριστώ. Με πετάει λίγο το Ιντερνετ έξω.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, απλά θέλουμε να καταθέσουμε κι εμείς μια πρόταση, την οποία θα αναφέρει 
ο κ. Καραγιάννης, βάζοντάς την προς ψήφιση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Καταρχάς, επιθυμούν, όσοι πήραν το λόγο επιθυμούν δευτερολογία;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προχωρήσουμε, είναι περασμένη η ώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν επιθυμούν, να δώσω στον κ. Καραγιάννη την πρόταση και... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δυο λέξεις εγώ θέλω. Δυο λέξεις, πραγματικά δυο λέξεις.  
........: Κι εγώ θέλω το λόγο, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Θέλετε το λόγο, εντάξει, οκέι. Εγινε κατανοητό. Ξεκινάω με τον κ. 
Κανάκη που δίνει την εκπροσώπησή του στον κ. Καραγιάννη για να πει την πρόταση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ακριβώς. Για να είμαστε πιο πρακτικοί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Καραγιάννη, έχετε το λόγο. Πάω στον κ. Ζήκα και μετά στον κ. Οικονόμου.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, η πρότασή μας τώρα με βάση αυτά που είπαμε και προηγουμένως, είναι 
ότι καταρχήν η Δημοτική Αρχή θα πρέπει να αναθέσει στην Υπηρεσία Πρασίνου, στην Τεχνική 
Υπηρεσία και σε συνεργασία με ανεξάρτητους γεωπόνους, δασολόγους, αρχιτέκτονες μηχανικούς, 
όπως αρχιτέκτονες τοπίου κ.λπ., την εκπόνηση μιας ολοκληρωμένης μακρόχρονης μελέτης 
διαχείρισης και ανάπτυξης του πρασίνου, η οποία θα είναι συνθετική και αλληλοσυμπληρούμενη της 
Βιώσιμης Ανάπτυξης και Κινητικότητας. Εννοείται ότι ο προβλεπόμενος από τη μελέτη σχεδιασμός 
διαχείρισης αφορά κατά κύριο λόγο την τοπική κοινωνία και τους φορείς της. Συνεπώς, η αποδοχή 
της εξαρτάται άμεσα από το κατά πόσο η τοπική κοινωνία και οι φορείς συμμετέχουν στη 
συνδιαμόρφωσή της, πράγμα που θα γίνει εφικτό μόνο μέσω της ενημέρωσης και της δημόσιας 
διαβούλευσης.  
 Ενα δεύτερο είναι ότι, δεύτερη πρόταση, μέχρι τη θεσμοθέτηση του σχεδίου διαχείρισης 
πρασίνου, θα πρέπει να τηρηθεί ένα μορατόριουμ όπως είπαμε και προηγουμένως, σχετικά με την 
κοπή δέντρων, η οποία θα πρέπει να περιοριστεί μόνο στις περιπτώσεις που υπάρχει απόλυτη 
συμφωνία εντός και εκτός Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι;  
 Μία τρίτη πρόταση είναι ότι η Δημοτική Αρχή παράλληλα με τις δύο προηγούμενες προτάσεις 
θα πρέπει να ξεκινήσει και από τώρα κιόλας, μία ευρεία ενημέρωση των πολιτών με διάφορους 
τρόπους εξηγώντας τους την επίδραση της πράσινης αειφορίας στο αστικό περιβάλλον και 
συγκεκριμένα τι επιπτώσεις η πράσινη αειφορία στη βιώσιμη κινητικότητα, στο μικροκλίμα, στη 
διαχείριση των υδάτων και στην αισθητική του τοπίου. 
 Αυτές είναι οι προτάσεις. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ, κ. Καραγιάννη, που ήσασταν σύντομος. Τώρα έχουμε όλοι από ένα 
λεπτό. κ. Ζήκα, παρακαλώ, σύντομα. 
ΖΗΚΑΣ: Εγώ θα ήθελα να καταλάβω, γιατί δεν έχω καταλάβει, υπάρχει και ποιος λόγος, που έχει 
αντίρρηση η Δημοτική Αρχή στο να εκπονηθεί συνολική μελέτη για τη διαχείριση πρασίνου για την 
πόλη και το να συνταχθεί επίσης ψηφιακό μητρώο πρασίνου. Επειδή δεν διατυπώθηκε κάποια 
αντίρρηση τεκμηριωμένη επ' αυτού, θα ήθελα λοιπόν μία εξήγηση γιατί. Γιατί να μην έχουμε τα 
εργαλεία και ένα σχεδιασμό μακροπρόθεσμο; Σε τι θα βλάψει αυτό την πόλη δηλαδή, αν έχουμε κάτι 
τέτοιο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ζήκα, νομίζω ... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο να σας το εξηγήσει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απάντησα. Οταν αποφασίσαμε με το που εκλεγήκαμε το '15 που βγήκε το ΦΕΚ να 
ξεκινήσουμε να κάνουμε τις διαχειριστικές μελέτες για τα τρία πάρκα που τις κάναμε, φάγαμε 
τουλάχιστον έξι μήνες για να μπορέσει η Υπηρεσία και η Υπηρεσία η Τεχνική που έχει περισσότερους 
μηχανικούς, όχι η Υπηρεσία Πρασίνου που έχει μόνο τον κ. Βατικιώτη και τον κ. Μιχαηλίδη, έτσι; Να 
κάνουν τις προμελέτες για να μπορέσουμε να κάνουμε τις αναθέσεις, να βγουν οι ανάδοχοι των 
διαχειριστικών μελετών, φάγαμε άλλα τρία χρόνια στο Δασαρχείο να περιμένουν οι συγκεκριμένες 
μελέτες και στο τέλος τι καταφέραμε; Μια τρύπα στο νερό. Δεν μας εγκρίνανε απολύτως τίποτα γιατί 
έτσι λειτουργεί το Δασαρχείο. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, αλλά εκεί μπλέκεται το Δασαρχείο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ολοκληρώσω. Και την τρίτη μελέτη ακόμα δεν την έχει επεξεργαστεί το Δασαρχείο. 
Πέρασαν πέντε χρόνια λέω και ακόμα είναι στο Δασαρχείο, δεν την έχει επεξεργαστεί. Να κάνουμε 
μία μελέτη για όλη την πόλη; Εμείς κάναμε για κάποια πάρκα που στοιχίσανε κάποια χρήματα και 
τελικά δεν κερδίσαμε τίποτα. Να κάνουμε μία μελέτη για μία ολόκληρη πόλη και για τον Υμηττό που 
είπε η κα Χαμηλοθώρη; Τι να σας πω; Δηλαδή... Να το ζητήσουμε από το ΣΠΑΥ να το κάνει. 
Πληρώνουμε τόσα χρήματα εκεί, να πούμε να μας το κάνει τζάμπα ο ΣΠΑΥ άμα είναι, μήπως έχει και 
κάποια γνωριμία στο Δασαρχείο και μπορεί να το τρέξει πιο γρήγορα το θέμα, γιατί εμείς φαίνεται 
δεν καταφέραμε στο Δασαρχείο να περάσουμε τις μελέτες έτσι όπως ήταν γρήγορα ή να μας 
εγκρίνουν τουλάχιστον κάτι. Δεν είναι δυνατόν να μην σου εγκρίνουν το φυτώριο, το βοτανικό κήπο. 
Να μην μας εγκρίνουν να εμπλουτίσουμε τα δέντρα.  
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Εκεί όμως είναι χώροι που έχει αρμοδιότητα το Δασαρχείο. Τα πεζοδρόμια δεν έχει 
αρμοδιότητα το Δασαρχείο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αμα θα κάνεις διαχειριστική μελέτη εκεί θα πάει, στο Δασαρχείο θα πάει. Πού θα πάει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μισό λεπτό θα σας απασχολήσω. Βέβαια, άλλο ήθελα να πω αλλά πήρα μία πάσα 
από το Δήμαρχο για τον βοτανικό κήπο. Ο βοτανικός κήπος είναι ευθύνη δική μας που δεν έγινε. 
Τουλάχιστον όσον με αφορά είχαμε  τρέξει το θέμα, είχαμε πάει πάρα πολύ καλά και με τον ΑΟΟΑ, 
θεωρώ απόλυτη ευθύνη του Δήμου ότι δεν έγινε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, για να κλείσω σε σχέση 
και με την πρόταση της κας Χαμηλοθώρη, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα να την ψηφίσω γιατί είναι 
σε μία σωστή βάση, αλλά τι γίνεται. Πάντα πιστεύω το εξής: πρέπει να υπάρχει κι εκείνος ο θεσμός, 
εκείνη όλη η ομάδα η οποία μπορεί να το υλοποιήσει. Σ' αυτό δεν έχω πολλές ελπίδες. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει αυτή τη στιγμή μίλησε ο κ. Καραγιάννης, η κα Σιώτου. Οχι, ο κ. Σιαμάνης. 
κ. Σιαμάνη, θέλετε δευτερολογία, ε;  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Μια διευκρίνιση θέλω, Πρόεδρε. Πριν είπε ο κ. Οικονόμου ότι πέρασε λέει από την 
Περικλέους και τα δέντρα ήταν λέει χαμηλά και δεν μπορούσε να περάσει ο κόσμος. Εάν θυμάμαι 
καλά, ίδια θητεία ήταν και ο κ. Οικονόμου Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Περιβάλλοντος στον 
Παπάγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιος έχει το μικρόφωνο, παρακαλώ, να κλείσει το μικρόφωνό του.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι τα δέντρα, Βασίλη, όχι τα δέντρα. Λέω ότι ποτιζόταν η πρασιά στην Περικλέους, 
όχι τα δέντρα. Δεν το άκουσες καλά.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Εντάξει, καλύφθηκα, ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, έχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο  Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Οικονόμου υποθέτω εννοεί ότι μέσα στο χιονιά θα έπρεπε ο υπάλληλος να πάει 
να κόψει τα μπεκ να μην ποτίζονται; Αυτό φαντάζομαι, έτσι; Δηλαδή...  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Δεν είχε χιόνι. 15 βαθμούς θερμοκρασία είχε, ηλιοφάνεια. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Οικονόμου, πάρτε το λόγο μόνος σας, εγώ δεν έχω πρόβλημα. Να σταματήσω 
κιόλας. Ορίστε, μιλήστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Οικονόμου, αφήστε να σας απαντήσει ο Δήμαρχος.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν απαντάω στον κ. Οικονόμου. Απαντάω στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέω ότι 
όταν έχουμε, έχει ξεκινήσει να χιονίζει, θα σταματήσουν οι υπάλληλοι να κάνουν αυτό που κάνουν 
και θα πάνε να κλείσουν τα μπεκ για να μην ποτίζεται η νησίδα της Περικλέους. Αυτό είναι το 
πρόβλημα το πρώτο.  
 Δεύτερον, εγώ αναφέρθηκα για βοτανικό κήπο μέσα στο μεγάλο πάρκο. Δεν αναφέρθηκα για 
εκεί που ανέφερε ο κ. Οικονόμου. Εγώ αναφέρθηκα ότι δεν μας έχει κάνει την έγκριση το Δασαρχείο 
να κάνουμε βοτανικό κήπο μέσα στο μεγάλο πάρκο που θέλαμε να κάνουμε.  
 Τώρα, για το άλλο που λέει ο κ. Οικονόμου που πήγαμε στο Δασάρχη, ε, υποθέτω ότι ήταν 
13 μήνες Αντιδήμαρχος Πρασίνου, έχει τα στοιχεία στα χέρια του να μας πει τις παραχωρήσεις από 
τον ΑΟΟΑ που έχει πάρει για το οικόπεδο του ΑΟΟΑ, έχει στα χέρια του τις εγκρίσεις που πήραμε 
από τον Δασάρχη για να κάνουμε βοτανικό κήπο, έχει στα χέρια του τις μελέτες οι οποίες γίνανε από 
την Υπηρεσία την οποία ως γνωστόν είχε την αρμοδιότητα ως Αντιδήμαρχος για να τους δώσει 
εντολή να κάνουν αυτές τις ενέργειες και μάλλον φταίει ο κακός Δήμαρχος που δεν έγινε. Να μας τα 
καταθέσει αυτά για να μας πείσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Σιώτου. Αμα θέλει δευτερολογία. 
ΣΙΩΤΟΥ: Δεν θα καταχραστώ το χρόνο σας. Θα μπορούσα να πω πολλά, ας μιλήσει η κα 
Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Σιώτου, για την κατανόηση. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, επί του προσωπικού ένα λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Οικονόμου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Επειδή αναφέρθηκε το όνομά μου, δυστυχώς, όπως είναι γνωστό στους 
παροικούντες την Ιερουσαλήμ, δεν πρόλαβα να ολοκληρώσω τη θητεία μου. Διεκόπη βιαίως και αυτή 
είναι η απάντησή μου. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, θέλω να δούμε μήπως τυχόν μπορούμε να διαμορφώσουμε λίγο την πρόταση 
του Νίκου του Καραγιάννη και θελω να πω ότι το ΣΒΑΚ είναι κάτι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή 
πρέπει να γίνει μια αυτόνομη μελέτη, έχει δικούς της στόχους και είναι κάτι το οποίο είναι και 
έλλειμμα στο Δήμο, δεν υπάρχει. Δεν  νομίζω ότι είναι πολύ σωστό να το βάζετε μαζί. Σαφώς 
συμφωνούμε άρα και οι δύο στο θέμα της μελέτης της στρατηγικής για το πράσινο, αλλά αν δεν 
βάλετε μαζί και την τεχνική έκθεση που θα αποτυπώνει δηλαδή τον προϋπολογισμό γι' αυτό, δεν έχει 
νόημα. Οπότε εμείς θα συμφωνούσα. Αν θέλετε δηλαδή να αφαιρέσετε από μέσα το ΣΒΑΚ και να 
προσθέσουμε την τεχνική έκθεση, εμείς πολύ ευχαρίστως να συμφωνήσουμε. Και φαντάζομαι και τα 
μέλη της Λαϊκής Συσπείρωσης, δεν ξέρω...  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ποιος έβαλε μέσα το ΣΒΑΚ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, μπορείτε να πάρετε το λόγο τώρα γιατί έχει άμεση σχέση αυτό που σας 
είπε η κα Χαμηλοθώρη με τη διαμόρφωση κοινής πρότασης. Οπότε...  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το ΣΒΑΚ ποιος το έβαλε μέσα; Δεν κατάλαβα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εσύ, Νίκο. Η μελέτη Βιώσιμης Κινητικότητας. Είναι σχέδιο... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Α, ναι, το ανέφερα. Σωστά, έχεις δίκιο. Μαζί με το σχέδιο της περιβαλλοντικής 
στρατηγικής, ναι. Δεν έχουμε διαφωνία καμία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, ολοκληρώθηκε η συζήτηση, να προχωρήσουμε σε ψηφοφορία σας 
παρακαλώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε, μήπως θέλουν να τις συγχωνεύσουν τις δύο προτάσεις, γι' αυτό το 
λέω.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εμείς δεν έχουμε κανένα πρόβλημα, μπορούμε να τις συγχωνεύσουμε, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, στην ουσία έχουμε μία πρόταση όπου ζητάει την έγκριση του Συμβουλίου. 
Να μας πουν ποιοι είναι υπέρ της πρότασης.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, θα πρέπει να τις ακούσουμε όμως, έτσι; Γιατί είπαμε να 
μπει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τους ακούσουμε όλους, δεν έχω θέμα. Ισα ίσα. Λοιπόν, ψηφοφορία. 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, όχι. Την πρόταση που διαμορφώνεται λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση είναι η δική σας πρόταση... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, ακούστε να σας πω. Εμείς είμαστε μια δημοτική παράταξη που συζητάμε 
τα θέματα στην παράταξή μας. Είναι αυτονόητο όταν λέω εγώ ότι η δημοτική παράταξη είναι 
εναντίον μιας πρότασης, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι ψηφίζουν κατά. Αν κάποιος έχει διαφορετική 
άποψη θα ανοίξει το μικρόφωνό του και θα πει διαφωνώ με τον Δήμαρχο, έτσι; Τώρα δεν είναι 
δυνατόν, είναι η ώρα 00:40, είμαστε ακόμα στο 2ο θέμα, έχουμε 11 θέματα ακόμα και θα κάνουμε 
τώρα ένα ένα άτομο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εκτός από την παράταξη του Δημάρχου υπάρχουν και όλοι οι υπόλοιποι. Οπότε 
λοιπόν εμείς επειδή κάναμε μια πρόταση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, δεν σας είπα εγώ κάτι; Τώρα, να σας πω κάτι γιατί τώρα, εντάξει... 
Εγώ δεν θέλω τώρα, άμα θέλετε σώνει και ντε ονομαστική, θα κάνουμε. Δεν είναι αυτό το θέμα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είπα ονομαστική, κ. Πρόεδρε. Είπα να συνδιαμορφώσουμε μια πρόταση. 
Οπότε πρέπει να ακουστεί αυτή, έτσι δεν είναι; Δεν είναι αυτο το σωστό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν την είπε τώρα ο κ. Καραγιάννης την πρότασή σας;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεν είπε αυτό ο κ. Καραγιάννης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κα Χαμηλοθώρη, πείτε μας σε ένα λεπτό μέσα την πρότασή σας. Αυτο πείτε 
μας. Σε ένα λεπτό. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, ακούστε με. Εγώ είπα ότι συμφωνώ με την πρόταση που είπε ο κ. 
Καραγιάννης αν αφαιρέσει τη Βιώσιμη Κινητικότητα από τις μελέτες, να είναι δηλαδή η μελέτη 
αποκλειστικά διαχείρισης πρασίνου και εάν εντάξουν την εντολή στις Υπηρεσίες για την εκπόνηση 
τεχνικής έκθεσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και ο κ. Καραγιάννης σας είπε ότι τα δέχεται όλα. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, όχι, συγγνώμη. Η μελέτη για το ΣΒΑΚ πρέπει να υπάρχει μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Διαφωνούμε, λοιπόν.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν κολλάει. Τέλος πάντων. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κολλάει, κολλάει, πώς δεν κολλάει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα έχουμε δύο προτάσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, φυσικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης της κας Χαμηλοθώρη και της κας Σιώτου. Η κα 
Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου και μου έχει πει και ο κ. Ρεμούνδος ότι είναι υπέρ της πρότασής σας.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, Οικονόμου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Οικονόμου, τέσσερις (4). Κάποιος άλλος; Οχι.  
 Ποιοι είναι υπέρ της πρότασης του κ. Καραγιάννη; Ο κ. Ζήκας, ο κ. Κανάκης και ο κ. 
Καραγιάννης. Τρεις.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Και Αυγερινός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και Αυγερινός, τέσσερις (4). Αρα, έχουμε τέσσερις ψήφους θετικούς.  
ΡΙΖΟΣ: Κι ένα λευκό, Ρίζος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρίζο, μετά εσείς. Μισό λεπτό. Εσείς θα πάτε στο σύνολο. 
 Λοιπόν, έχουμε τέσσερις (4) ψήφους θετικές για την πρόταση της κας Χαμηλοθώρη και 
έχουμε τέσσερις (4) θετικές ψήφους για την πρόταση του κ. Καραγιάννη.  
 Οι υπόλοιποι είναι με την πρόταση του Δημάρχου να μην εγκριθεί καμία από τις άλλες 
προτάσεις και να συνεχίσει η Δημοτική Αρχή σύμφωνα με το δικό της πλάνο και λευκό είναι ο κ. 
Ρίζος. Είναι κάποιος άλλος που... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγνώμη, Πρόεδρε. Μπορώ να πω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πείτε, ναι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οι υπόλοιποι είναι δεν είναι μία άλλη πρόταση τρίτη. Οι υπόλοιποι είναι κατά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά είναι, ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά είμαστε, ναι. Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Κατά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε, συγγνώμη, διαδικαστικό. Κατά σε τι; Να ήταν ένα πράγμα, να είσαι κατά. Σε 
δύο πράγματα δεν μπορεί να είσαι κατά συγχρόνως.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, κ. Κανάκη, επιτρέψτε μας να έχουμε τη δική μας άποψη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλά, προφανώς έχετε, κ. Δήμαρχε, δική σας άποψη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, προφανώς έχει γίνει η ψηφοφορία, κακώς το συζητάμε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε, συγγνώμη, δεν ισχυρίζομαι να μην έχετε την άποψή σας. Διευκρίνιση δίνω 
στον Πρόεδρο σε σχέση αν είναι ορθό ή δεν είναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσω εγώ, Δήμαρχε. Εντάξει, εντάξει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ένα θέμα το οποίο το φέραμε εμείς απλά να κάνουμε ενημέρωση καταθέσατε μία 
πρόταση εσείς, η παράταξή σας, το καταλαβαίνω. Καταθέτει μια δεύτερη πρόταση η παράταξή σας 
β'. Και θέλετε εμείς να ψηφίσουμε κάτι απ' αυτά τα δύο; Προφανώς διαφωνώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν είπα αυτό, κ. Δήμαρχε. κ. Δήμαρχε, δεν είπα αυτό, ούτε σας λέω τι να ψηφίσετε. 
Κάνω μία ερώτηση στον Πρόεδρο διαδικαστική... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε μου, κ. Κανάκη, θα σας απαντήσω. Ναι, πείτε μου, πείτε μου.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Γιατί τα ελληνικά μου είναι πάρα πολύ προσεκτικά. Δεν γίνεται σε μία ψηφοφορία δύο 
προτάσεων, αυτό λέω, είναι η άποψή μου, πέστε ότι δεν γίνεται και είμαι λάθος, να υπάρχει κατά. 
Κατά σε τι; Σε ποιο από τα δύο; Αυτό λέω, δεν είπα κάτι άλλο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σοβαρά το λέτε; Δηλαδή, μας απαγορεύετε να καταψηφίζουμε και τις δύο προτάσεις; 
Μας το απαγορεύετε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Σας είπα αυτό; Αυτό σας λέω; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό μας λέτε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: ... πώς το διατυπώνετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα αυτό λέτε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει! Αν το καταλαβαίνετε έτσι... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είμαστε κατά και στη δική σας πρόταση, είμαστε κατά και στη δική σας πρόταση, κατά 
και στην πρόταση της κας Χαμηλοθώρη. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω τι δεν καταλαβαίνετε. Ειλικρινά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Η απόφαση δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι είμαστε κατά όλων των 
προτάσεων που κατατέθηκαν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είναι ότι... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αυτό ρωτάω, κ. Δήμαρχε. Δεν είπα κάτι άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου όπως θα γραφτεί στο διατακτικό, για να σας 
βοηθήσω, θα γράψει ότι κατατέθηκαν δύο προτάσεις, θα γράψει πόσοι ψήφισαν υπέρ στην κάθε 
πρόταση ονομαστικά και πόσοι κατά. Συνεπώς, καμία εκ των δύο προτάσεων δεν εγκρίθηκε. Αυτό. 
Εντάξει; Ομορφα. 
 Λοιπόν, προχωράμε στο επόμενο θέμα.  
 
 
 i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Εξέταση του υπ' αρ. 1319/25.01.2021 αιτήματος της εταιρείας "ΙΝΚΑΤ Α.Ε.", για τη λύση 
της μίσθωσης περιπτέρου που βρίσκεται στη συμβουλή της Λ. Μεσογείων και Βεντούρη, 
στην Κοινότητα Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κα Νικάκη. Παρακαλώ, κα Νικάκη, Αντιδήμαρχε.  
ΝΙΚΑΚΗ: Λοιπόν, πρόκειται για ένα αίτημα της εταιρείας ΙΝΚΑΤ, η οποία μισθώνει το περίπτερο που 
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βρίσκεται επί των οδών Μεσογείων και Βεντούρη, με ένα μισθωτήριο το οποίο κανονικά έληγε το 
Μάρτιο του '25 έναντι 800 ευρώ μισθώματος και ζητάνε να παύσει η μίσθωση γιατί λόγω της 
πανδημίας και του απρόβλεπτου μέλλοντος αυτής της κατάστασης έχουν θιγεί, ισχυρίζονται, 
οικονομικά, δεν μπορούν να εκπληρώσουν το σκοπό αυτής της μίσθωσης που είναι να αποκομίσουν 
όφελος μέσα από την λειτουργία του περιπτέρου και ζητάνε να σταματήσει και να λήξει εδώ η 
μίσθωση.  
 Σ' αυτή την περίπτωση εφόσον το Δημοτικό Συμβούλιο ψηφίσει θετικά θα πρέπει να 
επιστραφεί στην εταιρεία η εγγύηση η οποία είχε δοθεί, εφόσον βέβαια έχουν εξοφληθεί όλα τα 
μισθώματα μέχρι την ημερομηνία λήξης του μισθωτηρίου που θα είναι 1/3/2021. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. Ευχαριστώ, κα Νικάκη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά, κ. Πρόεδρε, επειδή νομίζω για όσους έχουν περάσει και έχουν δει το χώρο, 
μιλάμε για ένα περίπτερο το οποίο είναι μάλλον σε μία ακατάλληλη θέση, ένα περίπτερο το οποίο το 
βγήκαμε σ' αυτή τη θέση, είχε ξεκινήσει μια δημοπρασία πριν αναλάβουμε εμείς την διοίκηση. Εγώ 
θα προτείνω να μην ξαναγίνει μίσθωση στη συγκεκριμένη θέση, να ελευθερώσουμε το χώρο υπέρ 
των πεζών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Οχι. Τοποθετήσεις; Ούτε. Εχουν αποχωρήσει και αρκετοί.  
ΖΗΚΑΣ: Εγώ απλώς να δηλώσω ότι συμφωνώ με την πρόταση του Δημάρχου να μην 
ξανατοποθετηθεί εκεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Εχουν αποχωρήσει και αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι, οπότε θα πω αν το 
θέμα περνάει ομόφωνα και αν κάποιος έχει κάτι διαφορετικό ας το πει τώρα, ειδάλλως να περάσει 
ομόφωνα.  
 Ομόφωνα, λοιπόν.  
 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 
"Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας. κ. Τράκα, παρακαλώ. Και το μικρόφωνό σας. Τυπικό θέμα 
είναι και αυτό. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
 Οπως γνωρίζετε, στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή η μαθητική κοινότητα έχει 
εκπρόσωπο, ο εκπρόσωπος που ήταν αποφοίτησε και ήταν ο κ. Γεώργιος Ορφέας και τον 
αντικαθιστά ο κ. Τόμα Βασιλείου.  
 Υπάρχει ένα εθιμοτυπικό να αλλάξει κάθε χρονιά, μπαίνει ένας εκπρόσωπος από την 
Κοινότητα Χολαργού και την επόμενη από την Κοινότητα Παπάγου και συνεχίζει πάλι από την 
Κοινότητα Χολαργού. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα.  
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
1η τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει το λόγο.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Με την παρούσα 1η τροποποίηση είναι αναγκαία ώστε να τροποποιηθούν 
τα ποσά ορισμένων κωδικών έργων και μελετών και να εισαχθούν και νέα έργα όπως είναι η 
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αναβάθμιση του 1ου, η ενεργειακή αναβάθμιση του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.  
 Τώρα για να μην διαβάζω τις μεταβολές, εάν υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις με χαρά να τις 
απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Τράκα. Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ομόφωνα;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, απέχω της ψηφοφορίας. Οικονόμου Δημήτρης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχει ο κ. Οικονόμου.  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εμείς, κ. Πρόεδρε.  
ΡΙΖΟΣ: Λευκό κι εγώ, κ. Πρόεδρε. Ρίζος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, υπάρχει λευκό ο κ. Ζήκας, ο κ. Κανάκης, ο κ. Καραγιάννης και ο κ. Ρίζος. 
Οπότε το θέμα εγκρίθηκε.  
 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση προϋπολογισμού έτους 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ο προϋπολογισμός για το έτος 2021 ψηφίστηκε τον Οκτώβριο του '20 από το Δημοτικό 
Συμβούλιο και επικυρώθηκε στις 18/12 με απόφαση του συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής. 
 Για να καταστεί ρεαλιστικός ο προϋπολογισμός και να αποτυπωθούν τα πραγματικά 
οικονομικά αποτελέσματα θα πρέπει να τροποποιηθεί εντός του πρώτου διμήνου όπως κάνουμε 
απόψε.  
 Στην 1η αυτή αναμόρφωση εσόδων, χρηματικού υπολοίπου, πληρωμές προηγούμενων 
οικονομικών ετών, θα πρέπει να προβούμε οπωσδήποτε, καθώς επίσης και στη διαγραφή όλων των 
παραγεγραμμένων υποχρεώσεων. Αυτές φαίνονται στον πίνακα Δ και σύμφωνα με εκτίμηση της 
Νομικής Υπηρεσίας δεν υπάρχει ενδεχόμενο δικαστικής διεκδίκησης από την πλευρά των 
προμηθευτών, οπότε και παραγράφονται.  
 Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στο ποσό των 4.182,62 ευρώ.  
 Οι βασικές εγγραφές στον 1ο πίνακα που αφορούν σε αυξομειώσεις στα έσοδα και μεταφορά 
τους στο αποθεματικό είναι κυρίως νέα έργα, προσαρμογή του ποσού σε συμβάσεις που έχουν 
υπογραφεί, αναμόρφωση τελών, φόρων, μισθωμάτων και προστίμων σύμφωνα με τα ποσά που 
βεβαιώθηκαν μέχρι 31/12/20, ειδικά δε ως προς τα χρηματικά υπόλοιπα αποτελούν την πραγματική 
απεικόνιση των υπολοίπων που είχαμε 31/12/20.  
 Επίσης, υπάρχει και μια τυπική διαφοροποίηση, δηλαδή από πρωτοβάθμιο κωδικό που είχαν 
γραφτεί, δηλαδή τετραψήφιο, γράφονται πλέον σε δευτεροβάθμιο οκταψήφιο δηλαδή κωδικό, γιατί 
έτσι μας ζητήθηκε. 
 Θα κάνω μία ιδιαίτερη μνεία στα νέα έργα, τα οποία είναι από χρηματοδοτούμενα 
προγράμματα, όπως η βελτίωση ενεργειακής αποδοτικότητας του 1ου Δημοτικού Σχολείου 
Χολαργού, η τοποθέτηση στεγάστρων στάσεων λεωφορείων, η προμήθεια μηχανημάτων, η 
κατάρτιση σχεδίου φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων.  
 Οπως βλέπουμε, είναι διαρκής η άντληση πόρων από χρηματοδοτούμενα προγράμματα και 
κατατίθενται συνέχεια προτάσεις όταν μπορούν να ευδοκιμήσουν. 
 Στον 2ο πίνακα της αναμόρφωσης καταγράφονται μειώσεις στα έξοδα και μεταφορά τους στο 
αποθεματικό. Οι κύριες μειώσεις αφορούν σε τόκους και χρεολύσια δανείων λόγω του παγώματός 
τους εξ αιτίας των μέτρων κατά της πανδημίας, σε τακτικές αποδοχές και ασφαλιστικές εισφορές 
υπαλλήλων λόγω μείωσης του προσωπικού κυρίως δυνάμει της κινητικότητας, σε ποσά εξόδων λόγω 
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παραγραφής, καθώς και σε προσαρμογή στα ποσά των συμβάσεων που έχουν υπογραφεί ή επειδή 
απλά αρκούν τα μειωμένα ποσά για τις περιπτώσεις προμηθειών. 
 Επίσης, σε περιπτώσεις χρηματοδοτούμενων έργων εναρμονίζονται οι εγγραφές με εκείνες 
των εσόδων, όπως αναμορφώνονται.  
 Ο 3ος πίνακας της αναμόρφωσης αποτυπώνει τη μεταφορά ποσών από το αποθεματικό και 
την ενίσχυση κωδικών εξόδων. Οι κύριες εγγραφές αφορούν την εναρμόνιση με κωδικούς εσόδων 
στην περίπτωση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων, την αύξηση τακτικών αποδοχών και 
ασφαλιστικών εισφορών σε συγκεκριμένες κατηγορίες εργαζομένων, τις δαπάνες για την 
αντιμετώπιση της πανδημίας και κάποιες νέες υπηρεσίες και έργα. Αρκετές είναι οι εγγραφές για 
προβλέψεις εξόδων, οι οποίες στην ουσία αφορούν τιμολόγια προηγούμενων οικονομικών ετών. Η 
αύξηση των ποσών των εν λόγω κωδικών  οφείλεται στο ότι τα τιμολόγια αυτά των προηγούμενων 
οικονομικών ετών ήταν περισσότερα απ' αυτά που είχαν προϋπολογιστεί στο αρχικό ψηφισθέν 
σχέδιο του προϋπολογισμού. 
 Τέλος, στον 4ο πίνακα όπως σας είπα αναφέρονται οι παραγραφές ποσών που όπως είπαμε 
δεν μπορούν να διεκδικήσουν πλέον οι προμηθευτές. Τα ποσά αυτά έχουν εγγραφεί και στα έξοδα, 
γιατί έτσι πρέπει, και εν συνεχεία έχουν εγγραφεί και στο αποθεματικό στο οποίο μεταφέρονται λόγω 
αυτών των μειώσεων. 
 Αυτά ήταν όσα είχα να πω. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία.  
 Ποιοι είναι κατά της εισήγησης. Κανείς. Ποιοι είναι λευκό; Λευκό ο κ. Κανάκης, ο κ. Ζήκας, ο 
κ. Αυγερινός και Ρίζος.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Απέχω, κ. Πρόεδρε, της ψηφοφορίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απέχει ο κ. Οικονόμου. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, όχι μόνον ο κ. Κανάκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, πείτε το κ. Καραγιάννη, πού να το ξέρω εγώ; Να το λέω μόνος μου;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Πάμε πακέτο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το ξέρω ότι πάτε πακέτο. Το ξέρω, εντάξει. 
 Αρα, το θέμα εγκρίθηκε.  
 
 
 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων - 
β' εξάμηνο 2020 (άρθρο 113 Ν. 1892/1990). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη το λόγο.  
ΝΙΚΑΚΗ: Ευχαριστώ. Είναι το γνωστό θέμα του ποσού που προκύπτει από την αύξηση του ΦΗΧ και 
αφορά στο β' εξάμηνο του 2020. Το ποσό αυτό ανέρχεται στις 46.460,96 ευρώ και ως συνήθως 
κατανέμεται στις δύο Σχολικές Επιτροπές με τον τρόπο που γίνονται και οι κατανομές  των 
επιχορηγήσεων που παίρνουν οι δύο Σχολικές Επιτροπές και συγκεκριμένα θα δοθούν 28.805,80 
ευρώ στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή και 17.655,16 στη Δευτεροβάθμια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα; Ομόφωνα το συγκεκριμένο.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό ο κ. Ζήκας. Το θέμα εγκρίθηκε. 
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 ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού 4ου 
τριμήνου 2020. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει το λόγο. 
ΝΙΚΑΚΗ: Εν τάχει αν μπορούμε να πούμε δύο χαρακτηριστικά, δυο λόγια για το συγκεκριμένο θέμα, 
μπορούμε να δούμε αφ' ενός τον πίνακα που έχει να κάνει με τα αποτελέσματα εκτέλεσης του 
προϋπολογισμού εσόδων για το 4ο τρίμηνο. 
 Ως προς τα έσοδα οι εισπράξεις από προηγούμενα οικονομική έτη έχουν βεβαιωθεί το 102% 
αυτών και έχει εισπραχθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με τα προηγούμενα έτη, που αυτό 
δείχνει την παραγωγικότητα και τη σωστή λειτουργία της Οικονομικής Υπηρεσίας. Επίσης αρκετό 
είναι και το ποσό που λαμβάνουμε για επενδυτικές δαπάνες. 
 Ως προς τα έξοδα πάλι μπορούμε να πούμε ότι καλύπτουμε τις ανάγκες μας και σε μεγάλο 
ποσοστό πληρώνονται και γίνονται και οι πληρωμές των προηγούμενων οικονομικών ετών, αφού έχει 
τιμολογηθεί το 90% αυτών στο τρίμηνο το οποίο εξετάζουμε. 
 Αναφορικά τώρα με την έκθεση του Ισολογισμού, βλέπουμε ότι οι απαιτήσεις από φόρους 
έχουν μειωθεί σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, υπάρχει μια διαφοροποίηση στο διαθέσιμο 
υπόλοιπο, τα δάνεια παραμένουν σταθερά λόγω της πανδημίας στο Παθητικό, οι προμηθευτές 
βλέπουμε ότι έχουν μειωθεί λίγο οι οφειλές. Βέβαια, αυτό δεν πρόκειται ποτέ να εκμηδενιστεί όπως 
καταλαβαίνουμε, γιατί ναι μεν πληρώνουμε τις οφειλές που έχουμε που ήδη έχουν γίνει, αλλά πάντα 
προστίθενται καινούριες οφειλές λόγω των καινούριων προμηθευτών, γιατί είναι μια διαρκής 
διαδικασία αυτή. Οπότε, ποτέ αυτό το ποσό δεν πρόκειται να εκμηδενιστεί. Και όσα βέβαια από τη 
μεριά μας είχαμε έξοδα δεδουλευμένα τα οποία έπρεπε να πληρώσουμε, πλέον το τρίμηνο το οποίο 
εξετάζουμε έχουν εξοφληθεί πλήρως αυτά τα ποσά και έχει μηδενιστεί το ποσό.  
 Αυτά ήθελα να πω. Ο,τι θελήσετε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ισως δεν κατάλαβα καλά. Λέτε στην αρχή ότι σε ένα έχουμε καλύψει το 102%; Τι 
σημαίνει αυτό σε οικονομικά; Και το δεύτερο, λέτε πάλι κάπου αν το θυμάμαι στα έξοδα, ότι έχουμε 
καλύψει, έχουμε το μεγαλύτερο μέρος. Το αφήσατε λίγο... Επειδή στα νούμερα δεν υπάρχει 
μεγαλύτερο, μικρότερο. Θέλετε να το κάνετε λίγο πιο συγκεκριμένο; Γιατί ίσως εγώ δεν το έχω 
καταλάβει. 
ΝΙΚΑΚΗ: Είπα ότι έχουμε εισπράξει ένα πολύ μεγάλο ποσοστό σε σχέση με αυτό που έχουμε 
εισπράξει τα προηγούμενα χρόνια και στα έξοδα, στις πληρωμές - ναι, στα έξοδα αναφορικά με τις 
πληρωμές των προηγούμενων οικονομικών ετών έχει τιμολογηθεί το 90% αυτών. Δηλαδή είναι 
οφειλές που έχουμε σε προηγούμενα οικονομικά, μάλλον από προηγούμενα οικονομικά έτη και έχει 
τιμολογηθεί ένα πολύ μεγάλο ποσοστό αυτών, το 90%, που αυτό σημαίνει ότι τηρούμε, ότι 
πληρώνουμε... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκέι. Το 102% τι είναι, κα Νικάκη; Γιατί αυτό... 
ΝΙΚΑΚΗ: Το 102% αφορά τα έσοδα και είναι, έχει βεβαιωθεί μεγαλύτερο ποσοστό από αυτό που 
είχαμε προϋπολογίσει. Εμείς είχαμε προϋπολογίσει ας πούμε 5 εκατομμύρια ευρώ και στην ουσία 
βεβαιώθηκαν περισσότερα από αυτά που είχαμε προϋπολογίσει, που αυτό ακριβώς δείχνει ότι ο 
ελεγκτικός μηχανισμός της Οικονομικής Υπηρεσίας λειτουργεί και μπόρεσε και βεβαίωσε και την 
παραμικρή οφειλή που υπήρχε. Αυτό. Και εισπράχθηκε, επίσης, αυτό είναι το πρώτο κομμάτι, το 
πρώτο στάδιο, ότι βεβαιώθηκαν τα πάντα και ακόμα περισσότερα απ' αυτά που περιμέναμε, και 
παράλληλα εισπράξαμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το οποίο μπορεί να μην αποτυπώνεται ποσοστιαία 
αλλά αν το δούμε συγκριτικά είναι ας πούμε περίπου στις 200.000 ευρώ, δεν θυμάμαι το ακριβές 
ποσό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλώς, καλώς.  
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ΝΙΚΑΚΗ: Ενώ τα προηγούμενα χρόνια είχαμε εισπράξει ας πούμε 70.000.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλώς, καλώς.  
ΝΙΚΑΚΗ: Είναι δηλαδή διαρκώς αυξανόμενο το ποσοστό που εισπράττουμε από οφειλές 
προηγούμενων οικονομικών ετών. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις άλλος συνάδελφος; Τοποθετήσεις; 
 Ομόφωνα; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Απέχω της ψηφοφορίας, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα. 
ΡΙΖΟΣ: Και λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Αρα, το θέμα εγκρίθηκε.  
 
 
 iv. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τον καθορισμό 
οικοδομικής γραμμής στο Ο.Τ. 158β της Κοινότητας Παπάγου και άρση ασυμφωνίας 
μεταξύ εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και υλοποιημένης κατάστασης, σύμφωνα με 
το από 27/10/1925 Προεδρικό Διάταγμα (ΦΕΚ 322Α/1925) που αφορά το κτίριο αγοράς 
επί της οδού Εθν. Αμύνης 27. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας από 'δω και πέρα. κ. Τράκα, έχετε το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αφορά όπως είπατε το συγκρότημα των καταστημάτων που 
βρίσκεται στην Εθνικής Αμύνης 27, εκεί που βρίσκεται η γνωστή σε όλους μας Ολυμπιάδα και τα 
υπόλοιπα καταστήματα.  
 Ενα μίνι ιστορικό είναι ότι το '53 εντάχθηκε στο σχέδιο πόλης όπου καθορίζονται και οι 
οικοδομικές γραμμές και οι ρυμοτομικές γραμμές, καθώς και οι όροι δόμησης. Το 1956 εκδόθηκε 
οικοδομική άδεια από τον ΑΟΟΑ, το 1959 μεταβιβάστηκε το συγκρότημα καταστημάτων από τον 
ΑΟΟΑ στον ΕΛΟΑΣ. Αυτό τροποποιήθηκε το βασιλικό διάταγμα το 1960 και δημιουργήθηκε η οδός 
Ελευθερίας, που η παράλληλη από την Εθνικής Αμύνης.  
 Εκεί λοιπόν κατά τη δημιουργία της οδού Ελευθερίας δεν καθορίστηκε οικοδομική γραμμή 
του τετραγώνου από την πλευρά της οδού Ελευθερίας με αποτέλεσμα να μην υπάρχει το 
προβλεπόμενο των 5 μέτρων της πρασιάς και υπάρχει το 4,25.   
 Ετσι, εμείς ερχόμαστε τώρα να διορθώσουμε αυτή τη διαφορά. Να τοποθετήσουμε 
οικοδομική γραμμή από την πλευρά της οδού Ελευθερίας και οικοδομική γραμμή στα 4,25 από τη 
ρυμοτομική γραμμή πάλι επί της οδού Ελευθερίας, καθώς και την άρση της ασυμφωνίας μεταξύ του 
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου και  υλοποιημένης κατάστασης. Ουσιαστικά μιλάμε για 75 
εκατοστά που είναι η διαφορά από την πλευρά της οδού Ελευθερίας της πρασιάς. Αυτό θέλουμε να 
διορθώσουμε ώστε να αποκτήσει το Ο.Τ. οικοδομική γραμμή. 
 Ευχαριστώ, αυτά εν συντομία. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ερώτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Οικονόμου, ερώτηση.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Τράκα, ήθελα να ρωτήσω τα εξής, σας παρακαλώ. Εχω διαβάσει το θέμα και έχει 
αρκετά στοιχεία, παρ' όλα αυτά θα ήθελα να σημειώσουμε τα εξής. 
 Το πρώτο, από την Τεχνική Υπηρεσία υπάρχει εισήγηση ή είναι σύμφωνη με την εισήγηση 
του κ. Φραγκίσκου Σκλάβου, ο οποίος είναι μηχανικός από τον ΕΛΟΑΣ; Δηλαδή, η δική μας Τεχνική 
Υπηρεσία έχει εισήγηση; Το πρώτο είναι αυτό. 
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 Δεύτερο, σ' αυτό το θέμα που είναι σημαντικό, η Νομική μας Υπηρεσία έχει εισήγηση; Γιατί 
δεν βλέπω κάποια εισήγηση της δικής μας Νομικής Υπηρεσίας, δεδομένου ότι υπάρχει η γνωστή 
ευθύνη των συμβούλων που θα ψηφίσουν αυτό το θέμα. 
 Επίσης, ένα άλλο ερώτημα, κ. Τράκα, στην απόφαση και της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 
υπάρχει η εξής παράγραφος: ότι επιπρόσθετα ότι ο Δήμος μας δεν έχει δικαιώματα επί της 
ιδιοκτησίας του ΕΛΟΑΣ και δεν διεκδικεί κάτι επ' αυτού. Από πού προκύπτει αυτό;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οτι δεν είναι κοινόχρηστος χώρος, κ. Οικονόμου. Οτι εκεί δεν υπάρχει κανείς κοινόχρηστος 
χώρος που να διεκδικεί ο Δήμος και να απαιτεί. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Γιατί να το γράψουμε, κ. Τράκα με συγχωρείτε, γιατί να το γράψουμε αυτό; Είτε 
είναι αυτονόητο είτε γιατί να δεσμεύσουμε τις όποιες - θα μιλήσω μετά. Αυτά τα ερωτήματα έχω, αν 
θέλετε μου απαντάτε και θα μιλήσω στη συνέχεια.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Οικονόμου, σας είπα ότι, καταρχήν ο κ. Σκλάβος έχει κάνει ένα μίνι ιστορικό. Αυτό μας 
το ζήτησε η Περιφέρεια, που απ' ό,τι ξέρω έχει μιλήσει η Υπηρεσία η δική μας με την Περιφέρεια και 
είναι σύμφωνη και θέλω να υπενθυμίσω ότι η απόφαση που θα πάρουμε εμείς σήμερα δεν σημαίνει 
ότι θα αλλάξει και την οικοδομική, θα καθορίσει την οικοδομική γραμμή. Μετά θα πάει στην 
Περιφέρεια, θα περάσει ΣΥΠΟΘΑ, όπου εκεί μπορεί να το απορρίψει ή μπορεί να το εγκρίνει, που 
κατά πάσα πιθανότητα από τις συνομιλίες που έχουν κάνει μάλλον θα το εγκρίνει.  
 Τι άλλο με ρωτήσατε; Δεν θυμάμαι ποια άλλη ερώτηση κάνατε.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εάν, κ. Τράκα και μάλιστα έχω άλλη μία ερώτηση θα μου επιτρέψετε, σε σχέση με 
την δική μας Νομική Υπηρεσία εάν υπάρχει κάποια γνωμάτευση της Νομικής Υπηρεσίας γιατί είναι 
ένα θέμα σημαντικό.  
ΤΡΑΚΑΣ: Σας λέω ότι αυτό αποφασίζει το ΣΥΠΟΘΑ και η Περιφέρεια. Δεν αποφασίζουμε εμείς. Απλά 
δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας ουσιαστικά. Δεν είμαστε εμείς αυτοί που θα καθορίσουμε την 
οικοδομική γραμμή αν θα πάει στα 4,25 ή όχι.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Καλά, δεν έχει σημασία αν είμαστε σύννομοι; 
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό σας λέω, θα το κρίνει αυτό το ΣΥΠΟΘΑ και η Περιφέρεια. Δεν κρίνουμε εμείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς κάνουμε την αίτηση θέλει να πει. Κάνουμε μια αίτηση, σωστά; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, με συγχωρείτε. Εδώ έχουμε μια εισήγηση από τη νομική σύμβουλο του 
ΕΛΟΑΣ. Γιατί δεν έχουμε, δεν θα μπορούσαμε να έχουμε μία γνωμάτευση από τη δική μας Νομική 
Υπηρεσία; Και για ποιο λόγο δεν υπάρχει;  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Οικονόμου, σας λέω ότι αυτό βάσει της διόρθωσης ασυμφωνιών που υπάρχει, το 
προβλέπει, λέει: Οι περιπτώσεις ασυμφωνιών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες. Οι απλές ασυμφωνίες 
όταν οι διαφορές είναι στα πλαίσια τα κάτωθι κ.λπ.. Υπάρχει μπούσουλας σ' αυτό. Δεν πάμε εμείς, 
δηλαδή δεν είναι κάτι αυθαίρετο που πάμε εμείς να το παραχωρήσουμε και χρειάζεται η σύμφωνη 
γνώμη της Νομικής Υπηρεσίας.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, δεν είπα κάτι τέτοιο. Δεν λέω κάτι τέτοιο. Λεω γιατί δεν έχουμε ενώ υπάρχει, κ. 
Τράκα, από τον ΕΛΟΑΣ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό δεν μου λέτε, τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας;  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, ναι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό σας λέω, ότι δεν χρειάζεται η γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας γιατί είναι 
στηριγμένη σας είπα στη διάταξη που προβλέπει τις ασυμφωνίες, πώς διορθώνονται οι ασυμφωνίες.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, όποτε ολοκληρώσουν.  
ΤΡΑΚΑΣ: Και, δεύτερον, σας λέω ότι αποφασίζει το ΣΥΠΟΘΑ και η Περιφέρεια. Αυτό, δεν έχω να 
προσθέσω κάτι άλλο.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εχω μια τελευταία ερώτηση, κ. Τράκα, με συγχωρείτε, δεν την έκανα πριν. Αν 
θέλετε μου απαντάτε, με συγχωρείτε γιατί παρέλειψα μια ερώτηση. 
 Σε σχέση με τον ΕΛΟΑΣ, δεδομένου ότι ο ΕΛΟΑΣ είναι και ιδιοκτήτης του Αλέξανδρου και 
εμπλέκεται και σε μια σειρά από ιδιοκτησίες του Παπάγου, γι' αυτή τη δική μας συμφωνία έχει 
υπάρξει κάποια καλή τη πίστει διαπραγμάτευση με τον ΕΛΟΑΣ στα υπόλοιπα ζητήματα; 
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, όχι, κ. Οικονόμου. Απ' ό,τι ξέρω δεν έχει υπάρξει κάποια διαπραγμάτευση. Δεν είναι 
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δίνουμε εδώ παίρνουμε κάπου αλλού. Τώρα εκεί θέλουμε να δώσουμε μια νομιμότητα στα 
υφιστάμενα κτίρια. Εάν θέλουν οι άνθρωποι εκεί να κάνουν κάποια εργασία δεν μπορούν να... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κουκή, δώστε μου το λόγο. Σας έχω ζητήσει τόση ώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ Είπατε μόλις τελειώσει ο Αντιδήμαρχος είπατε. Μόνος σας το είπατε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά έχουν ένα μπαλάκι ερωτήσεων - απαντήσεων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού εσείς το είπατε. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακούω πράγματα, εγώ δεν είμαι δημοτικός σύμβουλος Παπάγου. Εγινα Δήμαρχος 
Παπάγου-Χολαργού, μας έρχεται ένα θέμα που 60 χρόνια δεν το έχει λύσει ο Δήμος Παπάγου και 
πάμε να το λύσουμε σήμερα εμείς. Και ακούω αν κάναμε παζάρια με τον ΕΛΟΑΣ, αν κάναμε 
διαπραγμάτευση μάλλον, να διορθώσω, να διαγραφεί το "παζάρια", αν κάναμε διαπραγμάτευση. Τι 
διαπραγμάτευση να κάνουμε; Ν' αφήσουμε τα μαγαζιά εκεί να είναι ερειπωμένα, να πέσουν τα μπετά 
από πάνω και να μην μπορεί να τα επισκευάσει ο ΕΛΟΑΣ; Επειδή κάποτε το '60 η τότε Κοινότητα 
Παπάγου έκανε λάθος και χαρακτήρισε το χώρο κοινόχρηστο; Η Κοινότητα Παπάγου τότε 
χαρακτήρισε και έβγαλε ένα διάταγμα που λέει ότι το τετράγωνο το οικοδομικό που κτίστηκε του 
ΕΛΟΑΣ είναι κοινόχρηστος χώρος πρασίνου. Αυτό είπε. Και δεν μπορούν οι άνθρωποι να κάνουν 
καμία εργασία. Φτάσαμε, λοιπόν,  φυσικά με τις ενέργειες του ΕΛΟΑΣ, γιατί αυτοί πληρώσανε τα 
σχέδια, αυτοί κάνανε τις μελέτες, αυτοί κάνανε όλη την ενέργεια που έγινε και έρχεται σήμερα να 
πάρουμε μία τροποποίηση και να καθορίσουμε την οικοδομική γραμμή ακριβώς στο σημείο που είναι 
ήδη κτισμένο. Δεν έχουμε καμία ιδιοκτησία εμείς στο χώρο, είναι ξεκάθαρο ότι είναι του ΕΛΟΑΣ. 
 Εγώ θα συμφωνήσω ότι δεν χρειάζεται στην απόφαση να γραφτεί η παράγραφος που μπήκε 
στην Ποιότητα Ζωής. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να γραφτεί μια τέτοια παράγραφος. Φυσικά, το 
έχει εισηγηθεί η Τεχνική Υπηρεσία. Δεν υπάρχει στα έγγραφα μέσα η εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας; Εγώ θυμάμαι ότι υπάρχει εισήγηση της κας Ξανθής Αντωνοπούλου, την οποία την έστειλε 
στην Κοινότητα Παπάγου. Αυτή το εισηγήθηκε το θέμα, έτσι; Και είπαμε ότι δεν είναι σίγουρο ότι με 
αυτή την απόφαση θα λυθεί 100% το θέμα, γιατί μπορεί το ΣΥΠΟΘΑ να μην το εγκρίνει και να μας 
ζητήσει να κάνουμε τροποποίηση  ρυμοτομικού, που σημαίνει πιο μεγάλα τοπογραφικά, που σημαίνει 
μια μεγαλύτερη διαδικασία. Αλλά ο ΕΛΟΑΣ σε συνεργασία με την Υπηρεσία αποφασίσανε να πάμε 
έτσι, με αυτή την απόφαση μήπως πειστεί το ΣΥΠΟΘΑ, επειδή είναι ένα λάθος που έχει γίνει τόσα 
χρόνια και δεν έχει διορθωθεί και νομίζω ότι όλοι θέλουμε εκεί να λειτουργήσουν τα γραφεία και να 
επισκευαστούν και να είναι ανθρώπινα και να μην είναι επικίνδυνα. Περνάμε από το ανθοπωλείο για 
να πάμε στο φαρμακείο και φοβόμαστε μην μας πέσουν οι σοβάδες στο κεφάλι, έτσι; Νομίζω και ο κ. 
Οικονόμου θα συμφωνήσει και θα είναι πιστεύω από τους πρώτους που θέλει να επισκευαστεί ο 
χώρος εκεί και να γίνει ανθρώπινος, έτσι; 
 Οπότε, σήμερα σε συνεργασία της Τεχνικής Υπηρεσίας με τον ΕΛΟΑΣ εγκρίνουμε την 
οικοδομική γραμμή στο εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο και θέλουμε να πιστεύουμε ότι θα πειστεί το 
ΣΥΠΟΘΑ να εγκρίνει και να πάει για ΦΕΚ, έτσι ώστε να μπορούν οι άνθρωποι να βγάλουν τις 
οικοδομικές άδειες που χρειάζεται για τις επισκευές του χώρου.  
 Σε περίπτωση που δεν εγκριθεί, συγγνώμη να ολοκληρώσω Αντιδήμαρχε, σε περίπτωση που 
δεν εγκριθεί, θα επανέλθει με τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου που είναι μια πολύ πιο δύσκολη 
διαδικασία, θελει πολύ περισσότερα σχέδια και πολύ πιο χρονοβόρα. Δεν χρειάζεται κάποια 
γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας. Αν εσείς το θεωρείτε απαραίτητο, μπορείτε και να το 
στείλουμε βέβαια και να μας κάνουν εκ των υστέρων μια γνωμοδότηση, αλλά η Τεχνική Υπηρεσία 
που χειρίστηκε το θέμα δεν ζήτησε γνωμοδότηση. Θεωρεί ότι είναι απλό και ξεκάθαρο το θέμα αυτό.  
ΤΡΑΚΑΣ: Επίσης, θα ήθελα να πω στον κ. Οικονόμου ότι υπάρχει από 14/1 εισήγηση της Τεχνικής 
Υπηρεσίας που έχει σταλεί στην Κοινότητα Παπάγου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι, την έχω, κ. Τράκα. Ενα λεπτό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Δήμαρχε, ναι, δεν έχω... Κοιτάξτε, πολύ καλά το είπατε, μια χαρά το είπατε και 
πρέπει να τακτοποιηθεί. Να μου επιτρέψετε όμως.... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου κάνει τοποθέτηση. Αρα, ανοίγω κατάλογο για τοποθετήσεις. Λοιπόν, 
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παρακαλώ.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Θα μου επιτρέψετε να πω το εξής: δεν πρόκειται για ένα οποιοδήποτε Δήμο. Αυτή η 
ιδιοκτησία ήταν του ΑΟΟΑ. Ο ΑΟΟΑ το πέρασε στο ΤΑΣ, ένα ταμείο του Στρατού, το οποίο ήταν, ο 
διάδοχός του ήταν ο ΕΛΟΑΣ. Ταυτοχρόνως, για να μην πολυλογώ, ο ΑΟΟΑ όλη την έκταση του 
Παπάγου, πλατείες, κοινόχρηστους χώρους τους πέρασε στο Δήμο. Θα μπορούσε κι αυτό να το 
περάσει στο Δήμο. Εμείς σ' αυτή τη φάση που είμαστε, επειδή έχουμε εκκρεμότητες και με τον 
ΕΛΟΑΣ και τον Αλέξανδρο, θα μπορούσαμε να κάνουμε - εγώ δεν είπα ότι θα κάνουμε παζάρι, 
διαπραγμάτευση κάνεις. Είμαστε εμπλεκόμενοι, αυτό είναι στην καρδιά του Παπάγου. Εχει 
καταστήματα, ίσως είναι από τους λίγους χώρους που μπορεί να έχει καταστήματα και να πάρει αξία 
και να είναι χρήσιμο για τους κατοίκους. Δηλαδή θέλω να πω ότι είναι ένα σημαντικό θέμα, με την 
έννοια ότι πρέπει να τακτοποιηθεί φυσικά, αλλά θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας ότι και με τον 
ΕΛΟΑΣ έχουμε ανοιχτά ζητήματα που πρέπει να αποκτήσουμε, να έχουμε καλή σχέση, να 
συμφωνήσουμε και για άλλα πράγματα και, εν πάση περιπτώσει, δεν θα πρέπει έχοντας αρκετά 
μεγάλο πρόβλημα με τις χρήσεις του Παπάγου να συμφωνούμε χωρίς να έχουμε και κάποιες εμείς 
απαιτήσεις.  
 Αυτό λέω, σ' αυτή τη βάση για να είμαστε ωφέλιμοι για το Δήμο. Ευχαριστώ. 
 Εγώ φυσικά θα είμαι σύμφωνος. Απλά εξέφρασα αυτές τις ενστάσεις και αυτούς τους 
προβληματισμούς για το συμφέρον της πόλης μας, του Δήμου μας. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε. Εγώ είμαι κατά μετά απ' αυτά που άκουσα.  
ΡΙΖΟΣ: Λευκό.  
ΔΗΜΑΚΟΥ: κ. Κουκή, ψηφίζω κι εγώ, μην με ξεχάσετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δημάκου, έχετε δίκιο, βεβαίως.  
ΔΗΜΑΚΟΥ: Εντάξει; Είμαι υπέρ, εννοείται είμαι υπέρ.  
ΡΙΖΟΣ: Πρόεδρε, με άκουσες; Ρίζος Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, άκουσα πολύ καλά. Ωραία, το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό και από την πλευρά μου, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κατά ο κ. Κανάκης, ο κ. Καραγιάννης, λευκό ο κ. Ζήκας, ο κ. Ρίζος και υπέρ 
είναι και η Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου κα Δημάκου.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Με την άδειά σας κ. Πρόεδρε, να αποχωρήσω. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, καλό βράδυ.  
 
 
 ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτηση του Αστυνομικού 
Τμήματος Παπάγου-Χολαργού, για άδεια κατάληψης πεζοδρομίου επί της οδού Καρατζά 9 
της Κοινότητας Παπάγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Το Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου-Χολαργού με αίτησή του ζητεί 
από το Δήμο την έκδοση άδειας κατάληψης πεζοδρομίου επί της οδού Καρατζά αριθμό 9 στο Ο.Τ. 
333, όπου στεγάζεται η οικία του ακόλουθου Αμυνας της Πρεσβείας του Ισραήλ, για την τοποθέτηση 
αλεξίσφαιρου φυλακίου, με σκοπό την εξυπηρέτηση των υπηρεσιακών αναγκών.  
 Η Υπηρεσία, η Ποιότητα Ζωής μάλλον, εισηγείται την ικανοποίηση της αίτησης του Α.Τ. 
Παπάγου-Χολαργού, την παραχώρηση προς το Α.Τ. Παπάγου-Χολαργού άδειας κατάληψης 
πεζοδρομίου επί της οδού Καρατζά 9 για την τοποθέτηση αλεξίσφαιρου φυλακίου με σκοπό την 
εξυπηρέτηση υπηρεσιακών αναγκών, όπως αυτές αναφέρονται και τη διάρκεια της ισχύος της 
ανωτέρω αδείας για όσο υφίσταται η υπηρεσιακή ανάγκη. 
 Αυτό, κ. Πρόεδρε. Αν υπάρχουν ερωτήσεις.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ναι, κ. Ζήκα. Ο κ. Κανάκης. κ. Κανάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εχοντας εμπειρία από αντίστοιχες περιπτώσεις, γιατί δεν τοποθετείται εσωτερικά και 
τοποθετείται εξωτερικά;  
ΤΡΑΚΑΣ: Γιατί, κ. Κανάκη, όλα αυτά τα φυλάκια αν δείτε, όπου και να δείτε από Κατω Ψυχικό, 
Φιλοθέη, σε όποιους Δήμους, στους όμορους τέλος πάντων, δείτε αυτά τα φυλάκια, τοποθετούνται 
στον εξωτερικό χώρο για να έχουν καλύτερη επίβλεψη του χώρου. Αν μπουν στην πρασιά, με 
μάντρα απέξω, με φυτά πιθανόν, δεν θα έχουν καλή επίβλεψη του χώρου. Ολα αυτά τα φυλάκια 
τοποθετούνται σε εξωτερικό χώρο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Το σκαρίφημα που συνοδεύει την εισήγηση ποιος το έχει φτιάξει; Γιατί δεν υπάρχουν 
διαστάσεις.  
ΤΡΑΚΑΣ: Το σκαρίφημα, κ. Ζήκα, τώρα εγώ δεν το έχω καν μαζί μου, θα με συγχωρέσετε σ' αυτό. 
Οχι, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Ναι, το σκαρίφημα πολύ πιθανόν να το έχει κάνει και το Αστυνομικό 
Τμήμα Παπάγου, γιατί συνοδεύεται μαζί με την αίτηση αδείας.  
........: Το σκαρίφημα το έχει κάνει η Διεύθυνση Ασφαλείας που έχει κάνει και την αίτηση. Η 
Διεύθυνση Ασφαλείας Αττικής. 
ΤΡΑΚΑΣ: Γι' αυτό, κ. Ζήκα, δεν έχει και τις διαστάσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις; Κανείς; Στο μικρόφωνο, δεν ακούγεται.  
ΖΗΚΑΣ: Εγώ λέω, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γι' αυτό λέω. Πάμε. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν να πω ότι το φυλάκιο έχει τοποθετηθεί εδώ και τουλάχιστον τρεις βδομάδες. 
Δηλαδή έρχεται απλώς να εγκρίνουμε ένα θεμα που έχει ήδη τοποθετηθεί. Εκεί στην περιοχή έχει 
διαμορφωθεί μια κατάσταση που έχει αναστατώσει όλη τη γειτονιά, γιατί υπάρχει, είναι μια περιοχή 
με ένα δρόμο διπλής κατεύθυνσης στενό, που στη μία πλευρά του δρόμου είναι παρκαρισμένα 
αυτοκίνητα, όπου μπροστά στο κτίριο που βρίσκεται η οικία που κατοικεί ο στρατιωτικός ακόλουθος 
τοποθετήθηκε το φυλάκιο. Παράλληλα όμως, απέξω υπάρχει μόνιμα περιπολικό της Αστυνομίας, 
υπάρχει αυτοκίνητο της Ασφάλειας και υπάρχουν και τα αυτοκίνητα συνοδείας ασφάλειας του 
στρατιωτικού ακόλουθου. Εχει δημιουργηθεί τεράστιο πρόβλημα στη γειτονιά από την κυκλοφορία, 
από τη συμφόρηση και  την αναστάτωση, από το ότι ακόμα και αν θέλει κάποιος να πάει να βολτάρει 
στο βουνό από πίσω του πηγαίνουν οι άνθρωποι της ασφάλειας γιατί ακριβώς δεν είναι μία θέση 
κατάλληλη από άποψη ασφάλειας η συγκεκριμένη επιλογή. Δεν θα έπρεπε να υπάρχει αυτή η επιλογή 
σ' αυτό το συγκεκριμένο χώρο.  
 Γενικότερα, υπάρχει τρομερή δυσαρέσκεια των περίοικων από την εγκατάσταση του 
στρατιωτικού ακόλουθου σ' αυτό το χώρο και από την όλη επιβάρυνση της περιοχής, που όπως είπα 
και πριν είναι ένας δρόμος διπλής κατεύθυνσης και δημιουργείται πολύ συχνά πρόβλημα. Απλώς, η 
τοποθέτηση του φυλακίου δημιουργεί ακόμα πιο έντονο το πρόβλημα εκεί, γιατί καταλαμβάνει όλο 
το πεζοδρόμιο, τα οποία είναι και από τη μία πλευρά και από την άλλη, είναι ήδη στενά πεζοδρόμια.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Ζήκα, όμως, δημιουργεί ένα αίσθημα ασφάλειας η ύπαρξη του σκοπού, του 
περιπολικού, της συνοδείας της ασφάλειας του ακόλουθου. Δηλαδή, θα συμφωνήσω ότι υπάρχουν 
και αρνητικά, αλλά υπάρχουν και θετικά. Μη βλέπουμε μόνο τα αρνητικά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αίσθημα ασφάλειας για ποιο πράγμα, κ. Πρόεδρε; Συγγνώμη, γιατί μάλλον δεν το 
κατάλαβα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Για τους περίοικους, κ. Κανάκη. Εάν έξω από το σπίτι σας και απέναντι από το σπίτι σας 
είναι μόνιμα ένας σκοπός, ένας φύλακας, ένα περιπολικό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ο οποίος φυλούσε τον Ισραηλινό στρατιωτικό ακόλουθο, σας λέω χωρίς να παίρνω 
θέση ενάντια, θα ανησυχούσα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Θα ανησυχούσατε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, θα ανησυχούσα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εμένα θα μου έδινε ένα αίσθημα ασφάλειας, κ. Κανάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εντάξει, έχουμε διαφορετική αίσθηση του αισθήματος ασφάλειας. Δεν είναι κακό.  
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ΖΗΚΑΣ: Η περιοχή δεν είναι Ψυχικό με τους φαρδείς δρόμους. Είναι μια γειτονιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Ψηφοφορία. Το καλύψαμε το θέμα, κάνουμε ψηφοφορία τώρα να το 
κλείσουμε τώρα. Μην φάμε μια ώρα τώρα και για τον ακόλουθο.  
 Ποιοι ψηφίζουν κατά;  
........: Εγώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανάκης, Καραγιάννης. Ζήκας; Ωραία. Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Κανείς. Και όλοι οι άλλοι 
υπέρ. 
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Ψηφίζει και η κα Δημάκου. κα Δημάκου;  
ΔΗΜΑΚΟΥ: Ναι, κ. Κουκή, υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Ψηφίζει και η Πρόεδρος της Κοινότητας και πάμε στην Κοινότητα 
Χολαργού τώρα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τοποθέτηση οριοδεικτών 
(πλαστικών κολωνακίων), σε οδικά τμήματα της Κοινότητας Χολαργού.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Μας το ζήτησε το Τμήμα Καθαριότητας να τοποθετηθούν τα 
ελαστικά κολωνάκια στη συμβολή των οδών, των κάτωθι οδών, γιατί δεν μπορούσε να διέλθει και να 
στρίψει το απορριμματοφόρο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, προτού ξεκινήσουμε να πω λίγο κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μετά από διαπίστωση στο εμβολιαστικό κέντρο του ΙΚΑ στο  Χολαργό, πρέπει να 
τοποθετήσουμε δύο κολωνάκια στην είσοδο του ΙΚΑ εκεί που έχουμε σηματοδοτήσει για να 
διευκολύνουμε την είσοδο και έξοδο ασθενοφόρου και των εμβολιασθέντων. Μήπως μπορούσαμε να 
το βάλουμε κι αυτό εκτός ημερήσιας διάταξης να βάλουμε δύο κολωνάκια στο ΙΚΑ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι είναι σοβαρό θέμα και έχει τώρα σχέση και με τον εμβολιασμό που είναι μια 
ιδιαίτερη και έκτακτη περίπτωση, οπότε έχω την έγκριση του σώματος;  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την έχω νομίζω. Ομόφωνα, ε;  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, κ. Τράκα, προσαρμόστε το κι αυτό στην απόφαση. 
 Ψηφίζει και η κα Γκούμα. Οπότε, είμαστε ομόφωνα όλοι;  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοι. Ωραία. Η κα Γκούμα; Ναι και η κα Γκούμα, θετική και η Πρόεδρος της 
Κοινότητας.  
 Οπότε, κλείσαμε με τη σημερινή συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ όλους, ευχαριστώ που τηρήσατε 
τους χρόνους. Είχαμε πολλά θέματα, είχαμε και την έκτακτη επικαιρότητα. Καλή συνέχεια και καλή 
ξεκούραση σε όλους.  
 Λύεται η συνεδρίαση. 

----------------------------- 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η  19 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021  
 
  111 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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