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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου; Παρών. Η κα Μουντάκη; Απούσα. Κουκής παρών. Η κα Παρίση;  
ΠΑΡΙΣΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υφαντής;  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεντουζά; κα Βεντουζά; Προχωράμε, ο κ. Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κούτρας; Ο κ. Χατζής; Δεν έχει συνδεθεί. Ο κ. Τράκας; 
ΤΡΑΚΑΣ: Παρών, Πρόεδρε, παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιαμάνης;  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα, παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Βαλυράκης.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη; Η κα Δημητριάδου; Η κα Τσικρικώνη;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρουφογάλη;  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Παρούσα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πολύδωρας παρών. Ο κ. Τούτουζας;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Ο κ. Ανυφαντής. Ο κ. Δεμέστιχας;  
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγερινός. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Παρών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Παρούσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Καραγιάννης.  
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, η κα Νικάκη είναι μαζί μου, απλά δεν μπορεί να μιλήσει αυτή τη στιγμή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, παρούσα. Εγινε, ωραία. Πού έχω μείνει; Στον κ. Καραγιάννη. Ο κ. Καραγιάννης; 
Δεν έχει συνδεθεί. Η κα Σιώτου, την βλέπω. κα Σιώτου; 
ΣΙΩΤΟΥ: Παρούσα, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη; Ο κ. Τίγκας; Ο κ. Στάικος;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συνδέθηκε ο κ. Καραγιάννης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Παρών και ο κ. Καραγιάννης. Ο κ. Στάικος; Δεν τον βλέπω. Ο κ. Ρίζος; 
ΡΙΖΟΣ: Καλησπέρα, παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρών. Ο κ. Ρεκλείτης;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλησπέρα, παρών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Παρών, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχει συνδεθεί και η κα Βεντουζά. Παρούσες είναι και οι Πρόεδροι των δύο 
Κοινοτήτων, η κα Δημάκου και η κα Γκούμα. Η κα Δημάκου για την Κοινότητα Παπάγου και η κα Γκούμα 
για την Κοινότητα Χολαργού. Πολύ ωραία.  
 Σας καλησπερίζω κι εγώ με τη σειρά μου και εύχομαι όλοι να είστε υγιείς.  
 Ηθελα να πω πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή συνεδρίαση ότι βρισκόμαστε κοντά, μάλλον είμαστε 
δύο ημέρες πριν ένα πάρα πάρα πολύ σημαντικό και εθνικό γεγονός. Συμπληρώνονται σε δύο μέρες τα 
200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821, όπου αποτελεί κορυφαία στιγμή για τον Ελληνισμό. Στο 
πλαίσιο αυτό και δεδομένου ότι δεν θα έχουμε την ευκαιρία για εορταστικές εκδηλώσεις, σε συνεργασία 
με τον Δήμαρχο, μου ζητήθηκε να ετοιμάσω ένα κείμενο που να είναι μία, να είναι κάτι σαν 
πανηγυρικός, ένας επετειακός λόγος για τη μεγάλη αυτή επέτειο, οπότε ετοίμασα με πολύ, έτσι, πάρα 
πολύ συνοπτικά ένα κείμενο που να αρμόζει και στην ημέρα αλλά και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, 
όπου θα σας το εκφωνήσω τώρα και θα προχωρήσουμε μετά στα διάφορα θέματα.  
 Η Ελληνική Επανάσταση ή Επανάσταση του 1821 ήταν η ένοπλη εξέγερση, την οποία 
διεξήγαγαν επαναστατημένοι Ελληνες εναντίον του Οθωμανικού στρατού, με σκοπό την αποτίναξη της 
Οθωμανικής κυριαρχίας και τη δημιουργία ανεξάρτητου κράτους.  
 Θα προσπαθήσω τώρα άκρως συνοπτικά να σας αναπτύξω τις πιο κρίσιμες πτυχές και μορφές 
του χρονικού της Επανάστασης. Η αφύπνιση της εθνικής συνείδησης των Ελλήνων εντοπίζεται κατά 
την υστεροβυζαντινή περίοδο, περί τον 13ο έως 15ο αιώνα, αλλά οι απαρχές του ελληνικού εθνικού 
κινήματος που οδήγησε στην Επανάσταση εμφανίζεται πολλούς αιώνες αργότερα, στην ώριμη φάση 
του νεοελληνικού Διαφωτισμού.  
 Την περίοδο αυτή, η διάδοση της παιδείας συνοδεύθηκε με τη διάδοση αρχικά μεταξύ των 
Ελλήνων που ζούσαν στις παροικίες της Δυτικής Ευρώπης και είχαν φιλοδυτικό προσανατολισμό, της 
ιδέας της ύπαρξης ενός Ελληνικού έθνους που συνδεόταν με την Αρχαία Ελλάδα και δικαιούταν χωριστή 
πολιτική ύπαρξη. Κύριος εκφραστής των παραπάνω ιδεών κατά την προεπαναστατική περίοδο υπήρξε 
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ο Ρήγας Φεραίος, συγγραφέας, πολιτικός, στοχαστής και θεωρείται ένας από τους πρόδρομους της 
Ελληνικής Επανάστασης του 1821. Μάλιστα, όπως όλοι γνωρίζετε την στάση του αυτή την πλήρωσε 
μαζί με τους συντρόφους του με τη ζωή τους, αφού συνελήφθησαν και εκτελέστηκαν από τους 
Οθωμανούς το 1799.  
 Μία από τις οργανώσεις που δημιουργήθηκαν μέσα σε αυτό το ιδεολογικό και πολιτικό κλίμα 
ήταν η Φιλική Εταιρεία. Μία μυστική οργάνωση, που ιδρύθηκε το 1814 στην Οδησσό από τρεις Ελληνες 
εμπόρους, τον Εμμανουήλ Ξάνθο, το Νικόλαο Σκουφά και τον Αθανάσιο Τσακάλωφ, με σκοπό την 
προετοιμασία μιας ελληνικής επανάστασης. Στις γραμμές της συσπειρώνονται κυρίως έμποροι και 
μικροαστοί αλλά και Φαναριώτες, κοτζαμπάσηδες και κληρικοί. Πρόσωπα που θα διαδραματίσουν 
αγωνιστικό ρόλο στον αγώνα για την ανεξαρτησία όπως οι οπλαρχηγοί Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, 
Οδυσσέας Ανδρούτσος, ο Παπαφλέσσας, οι Φαναριώτες Μαυροκορδάτος και Νέγρης, οι Υδραίοι 
μεγαλοκαραβοκύρηδες Κουντουριώτηδες, ο Ζαϊμης, ο Λόντος, ο Νοταράς και ο Μητροπολίτης Παλαιών 
Πατρών Γερμανός.  
 Το Φεβρουάριο του 1821 ο αρχηγός της Εταιρείας Αλέξανδρος Υψηλάντης εισέβαλε στη 
Μολδοβλαχία, ενώ τον επόμενο μήνα οι Φιλικοί δημιούργησαν επαναστατικές εστίες από τη Μακεδονία 
ως την Κρήτη. Οι Οθωμανικές αρχές προχώρησαν σε σφαγές αμάχων και εκτελέσεις προυχόντων στην 
Κωνσταντινούπολη, συμπεριλαμβανομένου και του Πατριάρχη Γρηγορίου Ε'.  
 Η εκστρατεία του Υψηλάντη απέτυχε και σε σύντομο χρονικό διάστημα τα Οθωμανικά 
στρατεύματα έσβησαν τις περισσότερες από τις επαναστατικές εστίες της ηπειρωτικής Ελλάδος. Ομως, 
επαναστάτες κατάφεραν να υπερισχύσουν στην Πελοπόννησο, τη Στερεά Ελλάδα και σε πολλά νησιά 
του Αιγαίου. Ο επαναστατικός αναβρασμός εκείνων των ημερών ήταν τόσο μεγάλος που καθιστούσε 
πια επικίνδυνη την αναβολή της εξέγερσης, ενώ από τις 14 έως τις 20 Μαρτίου έλαβαν χώρα σε 
διάφορες περιοχές της Πελοποννήσου επιθέσεις εναντίον μουσουλμάνων. Αρχικά στις 17 Μαρτίου 
μανιάτες οπλαρχηγοί συνεννοήθηκαν να κινηθούν ενωμένοι κατά των Τούρκων σε τελετή που έγινε 
στην Αρεόπολη Λακωνίας με δοξολογία στον Ι.Ν. Ταξιαρχών. 
 Στις 23 Μαρτίου μανιάτες και άλλοι οπλαρχηγοί κατέλαβαν αναίμακτα την Καλαμάτα και 
συγκροτήθηκε επαναστατική επιτροπή, η Μεσσηνιακή Γερουσία, με επικεφαλής τον Πετρόμπεη 
Μαυρομιχάλη και εξεδόθη η πρώτη επιστολή προς τις ευρωπαϊκές αυλές, υπογράφοντας ως 
Αρχιστράτηγος των Σπαρτιατικών Δυνάμεων.  
 Στην Πάτρα στο μεταξύ ξέσπασαν συγκρούσεις μεταξύ Τούρκων και Ελλήνων την 23η Μαρτίου. Την 
επόμενη οι Τούρκοι κλείστηκαν στο κάστρο της πόλης, ενώ στην Πάτρα κατέφθαναν Ελληνες από τα γύρω χωριά.  
 Σύμφωνα με ιστορικές πηγές, και αυτό έχει ενδιαφέρον, την 25η Μαρτίου έφτασαν στην 
πρωτεύουσα της Αχαϊας ο Ζαϊμης, ο Παλαιών Πατρών Γερμανός, ο Λόντος μαζί με 1.500 άντρες. Ο 
θρύλος αναφέρει στο μοναστήρι της Αγίας Λαύρας αλλά λογικά οι περισσότερες πηγές λένε ότι αυτό 
προηγήθηκε και την 25η Μαρτίου ο Παλαιών Πατρών Γερμανός έστησε τον σταυρό στον οποίο 
ορκίστηκαν "Ελευθερία ή Θάνατος" στην αχαϊκή πρωτεύουσα. 
 Ο αγώνας για την ελευθερία της πατρίδας κατά των μουσουλμάνων κατακτητών ήταν άρρηκτα 
συνδεδεμένος με την ορθόδοξη χριστιανιακή πίστη που επιδείκνυε το γένος και εκφραζόταν μέσα από 
τον κλήρο. Ακολούθησαν οι μάχες ορόσημα στο Βαλτέτσι και στα Δερβενάκια, όπου με λιγοστά μέσα 
και φτωχό οπλισμό οι Ελληνες κατόρθωσαν να κατοτροπώσουν με την γνωστή τακτική του 
κλεφτοπόλεμου τον κατά πολύ μεγαλύτερό τους τουρκικό στρατό. 
 Τα επόμενα χρόνια οι Ελληνες εκμεταλλευόμενοι την αδυναμία των Οθωμανών να 
επικεντρωθούν στην Επανάσταση λόγω των πολλαπλών ανοιχτών μετώπων, οργανώθηκαν πολιτικά και 
συνέστησαν προσωρινή κεντρική διοίκηση, η οποία επέβαλε την εξουσία της στους επαναστατημένους. 
Ωστόσο, ανάχωμα για την επιτυχή έκβαση της επαναστάσεως υπήρξαν οι δύο τραγικοί εμφύλιοι πόλεμοι 
της περιόδου '23-'24, που καθυστέρησαν σημαντικά την απελευθέρωση και ανέδειξαν τις αδυναμίες 
που στοιχειώνουν το έθνος μας διαχρονικά όταν τα ατομικά και πολιτικά συμφέροντα θέτονται υπεράνω 
των εθνικών, δίνοντας έτσι στις οθωμανικές δυνάμεις με τη συνδρομή του Ιμπραήμ Πασά της Αιγύπτου 
να περιορίσουν σημαντικά την εξέλιξη της επανάστασης. 
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 Ομως, η πτώση του Μεσολογγίου που συγκίνησε τη διεθνή κοινότητα το 1826 σε συνδυασμό 
με το κίνημα του φιλελληνισμού, συνέβαλαν στη μεταβολή της διπλωματικής στάσης των ευρωπαϊκών 
μεγάλων δυνάμεων, που είχαν αντιμετωπίσει με δυσαρέσκεια το ξέσπασμα της επανάστασης, ειδικά ο 
αυστριακός καγκελάριος Μέτερνιχ, που επηρέαζε εις βάρος των Ελλήνων τις περισσότερες μεγάλες 
δυνάμεις της εποχής.  
 Η διπλωματική ανάμιξη της Γαλλίας, της Αγγλίας και της Ρωσίας και η ένοπλη παρέμβασή τους 
με την ιστορικής σημασίας Ναυμαχία του Ναυαρίνου, τη γαλλική εκστρατεία στην Πελοπόννησο με το 
Ρωσοτουρκικό πόλεμο, συνέβαλαν στην επιτυχή έκβαση του αγώνα των Ελλήνων, αναγκάζοντας την 
Πύλη να αποσύρει τις δυνάμεις της αρχικά από την Πελοπόννησο και έπειτα από τη Στερεά Ελλάδα.  
 Με την επιτυχή διεξαγωγή του απελευθερωτικού αγώνα από το 1821 έως το 1827 ξεκινάει ο 
δύσκολος δρόμος του ελεύθερου πλέον νεοσύστατου Ελληνικού κράτους, το οποίο πέρασε δια πυρός 
και σιδήρου μέσα στα επόμενα 200 χρόνια, για να λάβει τη σημερινή του μορφή. 
 Αδιαμφισβήτητα ηγετική μορφή της Ελληνικής Επανάστασης υπήρξε ο Θεόδωρος 
Κολοκοτρώνης, που έδρασε στην Πελοπόννησο και εξ αυτού είναι γνωστός και ως Γέρος του Μοριά.  
 Στις 23 Μαρτίου του 1821 συμμετείσε στο υπό τον Πετρόμπεη Μαυρομιχάλη στρατιωτικό σώμα 
που κατέλαβε την Καλαμάτα, σηματοδοτώντας την έναρξη της  Ελληνικής Επανάστασης. Αμέσως μετά 
έβαλε σκοπό να καταλάβει την Τριπολιτσά, το διοικητικό κέντρο των Οθωμανών στην Πελοπόννησο, 
διότι διαφορετικά δεν θα μπορούσε να επικρατήσει η επανάσταση όπως πίστευε.  
 Η νίκη των Ελλήνων στο Βαλτέτσι στις 13 Μαϊου και η άλωση της Τριπολιτσάς στις 23 
Σεπτεμβρίου οφείλονται σε μεγάλο βαθμό στον Κολοκοτρώνη και τον επέβαλαν ως αρχηγό του 
επαναστατικού στρατού της Πελοποννήσου. Στη μάχη των Δερβενακίων τον Ιούλιο του 1822 όπου 
καταστράφηκε ο στρατός του Δράμαλη, αναπτύχθηκε η στρατιωτική του ιδιοφυία και η κυβέρνηση 
Κουντουριώτη τον διόρισε αρχιστράτηγο των επαναστατικών δυνάμεων. Δυστυχώς, όμως, η ίδια 
κυβέρνηση θα τον φυλακίσει στην Υδρα κατά τη διάρκεια των εμφύλιων συρράξεων όπου είχε 
πρωταγωνιστικό ρόλο. Θα τον απελευθερώσει όμως πάλι το Μάιο του 1825, όταν ο Ιμπραήμ απειλούσε 
να καταστείλει την επανάσταση και θα του αναθέσει εκ νέου την αρχιστρατηγία του αγώνα. Μετρ του 
κλεφτοπόλεμου και της καμένης γης, κατορθώνει να κρατήσει ζωντανή την επανάσταση μέχρι τη 
Ναυμαχία του Ναυαρίνου τον Οκτώβριο του 1827.  
 Ομως, εκτός από τον Κολοκοτρώνη δεν θα πρέπει να λησμονούμε και τους εκατοντάδες 
καπετάνιους, οπλαρχηγούς και κληρικούς που έδωσαν τη ζωή τους για την πατρίδα και συνέδραμαν τα 
μέγιστα στον απελευθερωτικό αγώνα όπως ο Καραϊσκάκης, ο Ανδρούτσος, ο Νικηταράς, ο Μπότσαρης, 
ο Παπαφλέσσας, οι μπουρλοτιέρηδες του Αιγαίου Κανάρης και Μιαούλης, ο Αθανάσιος Διάκος που 
έμεινε στην Ιστορία ως παράδειγμα σθένους και αυταπάρνησης απέναντι στην τουρκική βαρβαρότητα 
και πολλοί άλλοι που θα μας έπαιρνε αρκετές ώρες να τους αναφέρουμε  όλους έναν έναν χωριστά, 
κατατάσσοντάς τους όμως δικαιωματικά στο πάνθεον των ηρώων της Νεότερης Ελληνικής Ιστορίας. 
Ειδική μνεία στο σημείο αυτό πρέπει να γίνει στις γυναίκες της περιόδου εκείνης και να αναφερθούμε 
στις αρχόντισσες Ελληνίδες, που εκτός από τη ζωή τους, τους άντρες και τα παιδιά που θυσίασαν στο 
βωμό της απελευθέρωσης, έδωσαν κι όλο τους το βιός, σπίτια, καράβια και χρήματα για τις ανάγκες 
του αγώνα. Χαρακτηριστικές μορφές η Λασκαρίνα Μπουμπουλίνα και η Μαντώ Μαυρογένους. Αλλά και 
η Πανωραία Χατζηκώστα, γνωστή σε όλους μας ως Ψωροκώσταινα, που αν και πλύστρα προσέφερε κι 
αυτή με τη σειρά της τα μηδαμινά υπάρχοντα για τις ανάγκες του αγώνα. Δεν πρέπει βέβαια και να 
ξεχάσουμε τις ηρωίδες των μαχών όπως τη Μόσχω την Τζαβέλαινα, την Αγορώ την Αγραφιώτισσα, την 
Ασημώ την Γκούραινα και τις ηρωικές Σουλιώτισσες. 
 Παρ' όλα αυτά, όμως, ο αγώνας για τη λευτεριά δεν θα είχε την ίδια έκταση αν δεν λάμβανε και την 
κατάλληλη υποστήριξη από το εξωτερικοί. Οι ξυπόλητοι αλλά γενναίοι Ελληνες που τα έβαλαν με μια ισχυρή 
αυτοκρατορία, συγκίνησαν με τον δίκαιο αγώνα τους πολλές προσωπικότητες του εξωτερικού, οι οποίες 
κατάφεραν μέσα από την πολιτική, τις τέχνες και τις επιστήμες να προωθήσουν τον ελληνικό αγώνα στην 
ευρωπαϊκή σκηνή. Ο πιο γνωστός από τους φιλέλληνες υπήρξε ο Αγγλος ποιητής Λόρδος Βύρων, όπου 
ενίσχυσε τον αγώνα της ανεξαρτησίας τόσο με το ποιητικό του έργο όσο και με την αισθητή παρουσία του 
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στον ελληνικό χώρο. Ο ίδιος δε, πέθανε στο Μεσολόγγι τον Απρίλιο του 1824. 
 Αλλοι γνωστοί φιλέλληνες υπήρξαν ο Ιταλός κόμης Σανταρόζα, η Γαλλοαμερικανίδα Σόφι ντε 
Μπαρμπουά-Λεμπρέν, γνωστή ως Δούκισσα της Πλακεντίας, ο Γάλλος ζωγράφος Ευγένιος Ντελακρουά 
που παρουσίασε μέσα από τα έργα του ιστορικές μάχες και στιγμές της Επανάστασης, αλλά και ο 
βασιλιάς Λουδοβίκος Α' της Βαυαρίας και πολλοί άλλοι. 
 Αγαπητοί συνάδελφοι, η 25η Μαρτίου 1821 είναι η κορυφαία στιγμή του Ελληνισμού. Είναι η 
ημέρα σύμβολο και αποτελεί την πιο περήφανη σελίδα της Ιστορίας μας. Αποτελεί δε παγκόσμιο σημείο 
αναφοράς πατριωτισμού και ανεξίτηλη ιστορική μνήμη του δίκαιου αγώνα των προγόνων μας για την 
ελευθερία. Ιδιαίτερα τώρα, σε μία εποχή κατά την οποία επιχειρείται η ακύρωση και ο συμψηφισμός 
μεγάλων ιστορικών γεγονότων, εμείς 200 χρόνια μετά έχουμε χρέος να τιμήσουμε και να κρατήσουμε 
τη φλόγα του '21 δυνατή, ώστε να είμαστε σε θέση να επιβιώσουμε ως λαός μέσα στο πέρασμα των 
χρόνων, αλλά και να σταθούμε με αξιώσεις απέναντι στις προκλήσεις των καιρών. 
 Ζήτω η 25η Μαρτίου 1821 - Ζήτω η Ελευθερία - Τιμή και δόξα στους ήρωες του '21. 
 Σας ευχαριστώ.  
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Συγχαρητήρια, Πρόεδρε. Πολύ ωραία. Ζήτω, χρόνια πολλά σε όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρόνια πολλά σε όλους.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να κρατήσουμε ενός λεπτού σιγή εις μνήμην.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, Δήμαρχε, βεβαίως.  
 
 Ενός λεπτού σιγή εις μνήμην 
 των Ηρώων του 1821 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος Παπάγου-Χολαργού.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους και τους φίλους και τις φίλες που 
μας παρακολουθούν μέσα από το live streaming.  
 Συγχαρητήρια, Πρόεδρε, για την ομιλία σου. Ηταν μεστή, σύντομη και όπως αρμόζει στις ημέρες 
που πλησιάζουν. Είμαι σίγουρος ότι και η κα Ρουφογάλη στην πορεία θα της δοθεί ο λόγος για να 
αναφέρει τι έχουμε προγραμματίσει να κάνουμε ως Δήμος για να γιορτάσουμε τα 200 χρόνια, την 
πρώτη φάση θα έλεγα του εορτασμού των 200 ετών γιατί οπωσδήποτε όλη η χρονιά ουσιαστικά θα 
είναι αφιερωμένη στα 200 χρόνια και θα γίνουν πάρα πολλές εκδηλώσεις, όταν βέβαια θα μας επιτρέπει 
και οι νόμοι και το κράτος και η πανδημία θα γίνει και με κόσμο. 
 Να κάνω δυο τρεις σύντομες ενημερώσεις. Πρώτα απ' όλα να ενημερώσω το Δημοτικό 
Συμβούλιο ότι σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ καταφέραμε να έχουμε την Παρασκευή και το Σάββατο, να 
κάνουμε δύο ημέρες δηλαδή τέστ covid, rapid tests στο Δήμο μας. Νομίζω είναι μια πολύ σημαντική 
επιτυχία και θα ήθελα να ευχαριστήσω δημόσια και τον κ. Αρκουμανέα. Ετσι, λοιπόν, την Παρασκευή 
26/3 έχουμε αποφασίσει και διαλέξαμε να κάνουμε τα τεστ στην πλατεία Φανερωμένης, θα είναι τεστ 
για πεζούς, θα έρθει δηλαδή κλιμάκιο από τον ΕΟΔΥ. (παρέμβαση) 
 Ο κ. Στέφανος Βλαχούλης που έχει μπει ποιος είναι παρακαλώ; Μπείτε στο mute, υποθέτω θα 
απαντήσετε, αλλά μπείτε στο mute γιατί μας ενοχλείτε αυτή τη στιγμή. Να συνεχίσω εγώ, υποθέτω 
είναι από την εταιρεία που υποστηρίζει το live streaming ο κ. Βλαχούλης.  
 Λοιπόν, συνεχίζω και επαναλαμβάνω ότι την Παρασκευή 26/3 στην πλατεία Φανερωμένης θα 
γίνει τεστ για πεζούς, όποιος θέλει δηλαδή, κυρίως για τους κατοίκους το κάναμε, έχω επικοινωνήσει 
και με τον προϊστάμενο της εκκλησίας της Φανερωμένης και θα έρθουν και οι ιερείς αλλά και όλο το 
προσωπικό της εκκλησίας να κάνουν rapid test. Θα ξεκινήσει στις 10 η ώρα, μέχρι τις 2-3 η ώρα, 
εξαρτάται και τον κόσμο που θα έχει. 
 Επίσης, το Σάββατο 27/3 θα γίνει το καθιερωμένο πλέον drive through test με όχημα, δηλαδή 
με πατίνι, με ποδήλατο, με μηχανή ή με αυτοκίνητο, στην 8ης Μεραρχίας, πρώην Πεντέλης, κάτω από 
το θέατρο Στρατάρχου Παπάγου, κάτω από το πάρκο.  
 Νομίζω είναι σημαντικό ότι έχουμε ευκαιρία να τεσταριστούν σε δύο μέρες με υπολογισμούς 
που κάνουμε περίπου 1.000-1.500 άτομα, άρα νομίζω ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικό για να έχουμε 
κι ένα δείγμα για το τι γίνεται και το εάν η σταθεροποιητική τάση η οποία παρατηρείται τις τελευταίες 
τρεις εβδομάδες στην πόλη μας ισχύει.  
 Γενικά συνεχίζουμε να είμαστε πάντα σκεπτόμενοι το περιβάλλον στο οποίο βρισκόμαστε, 
δηλαδή τον Βόρειο Τομέα και την Αττική, η οποία βάλλεται όπως ξέρετε από κρούσματα και το φορτίο 
είναι πάρα πολύ υψηλό. Θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είμαστε σε μία πολύ καλή 
κατάσταση και είμαστε και σε μία πολύ καλή κατάσταση σε άποψη προσωπικού. Δηλαδή είναι ελάχιστα 
τα άτομα του προσωπικού του Δήμου τα οποία έχουν αρρωστήσει και λείπουν από τις υπηρεσίες τους. 
Μπορώ να πω ότι είναι λιγότερα απ' όσα είχαμε στο διάστημα που ήταν πολύ πιο χαλαρά τα πράγματα 
και πολύ λιγότερα τα κρούσματα και αυτό βέβαια οφείλεται νομίζω πρώτα απ' όλα στην ατομική 
υπευθυνότητα του καθενός αλλά βέβαια και στα μέτρα τα οποία τηρούνται, στα διαφορετικά ωράρια, 
στην παροχή όλων των προστατευτικών μέτρων που έχουμε δώσει.  
 Επίσης, να πω ότι συνεχίζονται και γίνονται δειγματοληπτικά τεστ που κάνει ο Δήμος και 
πληρώνει ο Δήμος, είτε στο προσωπικό καθαριότητος, είτε πρόσφατα έγινε στα Πολυιατρεία και στους 
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παιδικούς σταθμούς, είτε στο ΚΑΠΗ, εννοώ στο προσωπικό που δουλεύει φυσικά σε όλα αυτά.  
 Να ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την επόμενη βδομάδα, το πιο πιθανό είναι να 
είναι Τρίτη ή Τετάρτη, αλλά θα το δούμε εν πάση περιπτώσει, τις ημερομηνίες, θα συνεδριάσουμε ξανά, 
έχω ζητήσει από τον Πρόεδρο να βγάλει την Παρασκευή πρόσκληση για Δημοτικό Συμβούλιο, θα 
έχουμε σίγουρα το θέμα του Στρατηγικού Σχεδίου του Επιχειρησιακού Προγράμματος για την τετραετία 
2019-2023. Ηδη το πρόγραμμα έχει ανέβει στην πλατφόρμα που έχουμε στο e-δημοτικός, μπορείτε 
δηλαδή ανά πάσα στιγμή να μπείτε και να το κατεβάσετε. Πρόκειται για μία εξαιρετική δουλειά που έχει 
γίνει από το Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης αλλά και από τους αιρετούς παράγοντες της 
Διοίκησης του Δήμου, της Δημοτικής Αρχής. Είναι μια μελέτη 450 σελίδων, γι' αυτό κιόλας σας τη 
δίνουμε αρκετά έγκαιρα για να έχετε μια βδομάδα περιθώριο να την μελετήσετε. Βεβαίως, αρκετά 
στοιχεία, ειδικά τα δημογραφικά και κάποια άλλα στοιχεία είναι ίδια με την προηγούμενη περίοδο αφού 
από το 2011 δεν έχει γίνει η επόμενη απογραφή και δεν έχουμε νέα στοιχεία.  
 Το πιο πιθανό είναι στο συγκεκριμένο συμβούλιο να συζητήσουμε και τη σύσταση του 
Αναπτυξιακού Οργανισμού με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού όπως είχαμε προαναφέρει και είχαμε 
προαποφασίσει ήδη από προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια. Νομίζω ότι ενδεχομένως να είμαστε έτοιμοι 
να έχουμε το καταστατικό και τη μελέτη βιωσιμότητας. 
 Επίσης, να ενημερώσω ότι την Πέμπτη, ανήμερα της 25ης Μαρτίου θα γίνουν κανονικά 
δοξολογίες στις δύο εκκλησίες, στην εκκλησία Φανερωμένη Χολαργού και στην εκκλησία της Αγίας 
Σκέπης Παπάγου. Θα γίνουν καταθέσεις στεφάνων βεβαίως με πολύ λιγοτερο κόσμο και με λιγότερους 
ανθρώπους οι οποίοι θα καταθέσουν τα στεφάνια. Στον Παπάγο θα εκπροσωπηθεί ο Δήμαρχος από την 
Αντιδήμαρχο την κα Βεντουζά και εγώ θα είμαι στην εκκλησία τη Φανερωμένη όπως συνηθίζεται για 
την 25η Μαρτίου.  
 Προφανώς θα τηρηθούν τα μέτρα που έχουν περιορισμό 50 άτομα και 25 άτομα αντίστοιχα για 
τον καθεδρικό ναό και για την μητρόπολη, οπότε νομίζω ότι καλό είναι όσοι επιθυμούν να έχουν μια 
επικοινωνία ώστε να μην μαζευτούμε περισσότεροι στο ναό από τον αριθμό τον οποίο πρέπει να 
είμαστε.  
 Τέλος, κ. Προέδρε, και κλείνοντας, θα ήθελα να αναφερθώ στο πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης" 
και να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι γνωστό ότι υπήρχαν κάποιες αρρυθμίες σχετικά με το 
πρόγραμμα "Αντώνης Τρίτσης". Ηδη έχει ανακοινωθεί από τον Υπουργό, από το νέο Υπουργό που 
ανέλαβε, τον κ. Πέτσα, ότι θα δοθεί μία παράταση μέχρι 30 Απριλίου ή μέχρι τέλος Μαϊου για να 
μπορέσουμε να καταθέσουμε και να ολοκληρώσουμε τις προτάσεις οι οποίες είναι σε επεξεργασία από 
αρκετούς Δήμους. 
 Επίσης, να ενημερώσω ότι περιμένουμε κάποια τροποποίηση του προγράμματος "Αντώνης 
Τρίτσης", περιμένουμε να μπει κάποιο πλαφόν σε κάποιες από τις προτάσεις ή να συνδυαστούν, δηλαδή 
η 4, η 6 και η 8 να μην ξεπερνάνε τα 5 εκατομμύρια, τα 3 εκατομμύρια, θα γίνει, φυσικά τυχαία τα 
νούμερα που ανέφερα, θα γίνει έτσι μια τροποποίηση, αυτή την πληροφόρηση έχουμε. Και 
τελειώνοντας για το "Αντώνης Τρίτσης" να αναφέρω ότι ήδη έχουμε καταθέσει προτάσεις για την 
πρόταση 9, την πρόταση 11 και την 12. Η Πρόταση 9 που αφορά την ωρίμαση μελετών έχει ελεγχθεί 
και μας έχουν δώσει εύσημα ότι είναι μια πλήρης και εμπεριστατωμένη πρόταση και αναμένουμε την 
ένταξη των έργων που αφορά η πρόσκληση 9. Στην πρόσκληση 11 που αφορά τον προσεισμικό έλεγχο, 
βρίσκεται σε επεξεργασία, σε έλεγχο δηλαδή. Η αξιολόγηση για την ηλεκτροκίνηση, για την πρόταση 
12 δεν έχει ακόμα ξεκινήσει, ενώ ολοκληρώνουμε το φάκελο της πρότασης 6, που αφορά το 
Κολυμβητήριο και τον παράδρομο της Μεσογείων, της πρότασης 8, καθώς και της πρότασης 10 που 
αφορά τις επισκευές και τις συντηρήσεις στα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, 
όπως και τη δημιουργία γηπέδων padel στο αθλητικό κέντρο Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας".  
 Αυτά, έτσι, για να έχουμε μια ενημέρωση. Βεβαίως όταν ολοκληρωθεί το πρόγραμμα θα 
φέρουμε ως θέμα μία πλήρη ενημέρωση και να έχουν αντίγραφο όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι, γιατί ως 
γνωστόν όλα αυτά περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή, που ενδεχομένως κάποιοι δημοτικοί 
σύμβουλοι να μην λαμβάνουν γνώση. 
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 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Θέλω να αναφέρω πριν δώσω το λόγο για τις ανακοινώσεις - 
ερωτήσεις, ότι σήμερα το πρωί ήρθε στη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου το έγγραφο με αρ. 
πρωτ. 5294/23.03.2021. Με το παρόν έγγραφο κοινοποιείται η διαγραφή του δημοτικού συμβούλου κ. 
Δημήτρη Οικονόμου από μέλος της παράταξης "Μαζί για την Πόλη μας" και ενημερώνω το σώμα για 
την συγκεκριμένη πράξη που ήρθε σήμερα στο γραφείο μου.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:Τώρα θα δώσω το λόγο στους επικεφαλής και σε όποιον θέλει να κάνει κάποια 
ανακοίνωση, ερώτηση. Νομίζω να ξεκινήσουμε με τις ερωτήσεις και μετά να πάμε στις ανακοινώσεις, 
εντάξει; Ερωτήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαζί, συγγνώμη κ. Δήμαρχε, μαζί τα κάνουμε, ερωτήσεις, ανακοινώσεις πάντα μαζί τα 
κάνουμε νομίζω, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, μπορούμε να τα βάλουμε και μαζί.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, μα συνήθως έτσι το κάνουμε, γι' αυτό.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: κ. Πρόεδρε, ανακοίνωση. Ρουφογάλη, παρακαλώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κι εγώ ερωτήσεις, Τούτουζας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, ανακοίνωση. Τράκας.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ανακοίνωση, Ρεκλείτης, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Ρουφογάλη, Τράκας από τους Αντιδημάρχους. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Πετράκης, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πετράκης. Τούτουζας επικεφαλής, ποιος άλλος επικεφαλής θέλει το λόγο; Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, το σημείωσα. Ο κ. Οικονόμου από τους δημοτικούς συμβούλους.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ρεμούνδος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος από τους δημοτικούς συμβούλους.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε, ερωτήσεις. Ρετσινιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά. 
ΣΙΩΤΟΥ: Σιώτου, ερωτήσεις παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κ. Ζήκας βεβαίως, ε; κ. Ζήκα; Ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, με ακούσατε εμένα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, σας έχω γράψει ήδη. Απλά ο κ. Ζήκας χρησιμοποιεί πάντα το χεράκι, γι' αυτό 
κάνω την επιβεβαίωση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να βάζουμε το χεράκι τελικά όλοι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εντάξει, δεν έχω πρόβλημα. Εγώ και το χεράκι να δω θα σας ρωτήσω, γιατί καμιά 
φορά το χεράκι ξεχνιέται, γι' αυτό. Καταλάβατε; Γι' αυτό τον ρώτησα. 
 Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ζητώ συγγνώμη, Δημήτρη, ένα λεπτό, σου ζητώ συγγνώμη. Ακούγομαι; Γιατί είχα πολύ 
μεγάλο πρόβλημα και δεν μπορούσα να συνδεθώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεσαι, ακούγεσαι Ειρήνη, μια χαρά ακούγεσαι. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ευχαριστώ πολύ. Καλησπέρα σε όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα. Δήμαρχε, εσείς τώρα θα τις απαντήσετε στο τέλος ή θα τις κάνετε εναλλάξ; 
Για να ξέρω πώς θα δίνω το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ως συνήθως, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο τέλος δηλαδή.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ...τις ερωτήσεις και απαντάω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Λοιπόν, ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Καλησπέρα σε όλους σας. Πολύ ωραία η ομιλία σας, Πρόεδρε και πρέπει να τιμούμε 
τους ήρωες του '21, γιατί εξ αιτίας των ηρώων αυτών είμαστε εμείς ελεύθεροι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και συνεδριάζουμε σήμερα. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω τρεις ερωτήσεις. Θέλω να κάνω, οι δύο είναι για το 6ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 
που έχουν κάποιοι κάτοικοι με ρωτάνε και θέλουν απαντήσεις. Η πρώτη είναι αν θα γίνει, επειδή θα 
πάει εκεί το 6ο Δημοτικό Σχολείο και θα πάνε παιδιά από διάφορα Δημοτικά, εάν θα γίνει διαπλάτυνση 
του πεζοδρομίου, εάν ξέρει κάποιος, εάν υπάρχει πιθανότητα εκεί για το πεζοδρόμιο και αν υπάρχει 
πιθανότητα να μπει φωτεινός σηματοδότης στο σχολείο λόγω της αλλαγής του σχολείου από Γυμνάσιο, 
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από Πολωνικό Σχολείο θα γίνει Δημοτικό. Είναι ερωτήσεις γονέων και αν ξέρει κάποιος να μου δώσει 
μια απάντηση. Και η τελευταία μου ερώτηση έχει να κάνει, με ρωτήσανε στο γήπεδο, στο Αθλητικό 
Κέντρο στο Χολαργό, επειδή η Οικονομική Επιτροπή απ' όσο ξέρω έχει θέμα για το νέο ταρτάν του 
γηπέδου, εάν θα μπει ταρτάν και πίσω από τα τέρματα, που έχει ένα χώρο πίσω από τα τέρματα και τα 
δύο, και αν υπάρχει πιθανότητα να εκμεταλλευθεί και σ' αυτό το χώρο να βάλουν κάποιο άλμα εις 
ύψος, πώς τα βάζουν τα μηχανήματα και είναι ερωτήσεις που μου τις κάνανε και τις μεταφέρω στο 
Δημοτικό Συμβούλιο. Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, συγχαρητήρια για την τοποθέτησή σας, ήταν 
εξαιρετική, ιδιαίτερα καταρτισμένη και νομίζω κάλυψε όλο το φάσμα. Επομένως, μπράβο. 
 Πηγαίνω λίγο στις ερωτήσεις. Η πρώτη νομίζω αφορά και τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο 
Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πρόνοιας. Υπάρχει μία εξέλιξη αναφορικά με την πανδημία, με το μοίρασμα 
των λεγόμενων self tests, στα οποία θα κληθούμε έστω και καθυστερημένα να μπορέσουν οι πολίτες 
που θα προμηθεύονται από τα φαρμακεία να κάνουν μόνοι τους τα διάφορα τεστ ή με τη βοήθεια των 
φαρμακείων. 
 Το ερώτημα είναι, επειδή είναι μια καινούρια, πρωτόγνωρη διαδικασία και για πολλούς 
συμπολίτες μας θα είναι πάρα πολύ δύσκολο, εάν υπάρχει μια σκέψη και κάποιος προγραμματισμός να 
εμπλακούν σε όλη αυτή τη διαδικασία τα Δημοτικά Ιατρεία και εάν έχει υπάρξει κάποια επικοινωνία ή 
υπάρχει κάποια σκέψη να εμπλακούν οι γιατροί και οι νοσηλευτές οι οποίοι βρίσκονται στην πόλη. Και 
σε συνέχεια αυτής της ερώτησης θέλω και προς την αρμόδια, την υπεύθυνη για τα ΚΑΠΗ, την κα 
Παρίση αλλά και στον Δήμαρχο, εάν υπάρχουν κάποιες σκέψεις για τους πιο ηλικιωμένους συμπολίτες 
μας να υπάρχει μια διευκόλυνση και μια βοήθεια σ' αυτή τη διαδικασία, σ' αυτούς που δεν μπορούν, 
όπως και σε σχέση με τις Κοινωνικές Υπηρεσίες εάν αυτό μπορεί να γίνει σε ανθρώπους οι οποίοι 
βρίσκονται απομονωμένοι στο σπίτι κατάκοιτοι και γενικά είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι. Επομένως, αυτές 
είναι οι πρώτες ερωτήσεις.  
 Η δεύτερη έχει να κάνει, επειδή άκουσα, και είναι και συνέχεια της δικής σας τοποθέτησης για 
τα 200 χρόνια, είναι μια πολύ ιδιαίτερη χρονιά και αυτή η 25η Μαρτίου είναι μια πολύ ιδιαίτερη 25η 
Μαρτίου. Αν έχει υπάρξει κάποιος προγραμματισμός, με όλες τις δυσκολίες της πανδημίας, είτε για 
κάποιο στολισμό της πόλης με κάποιον τρόπο, βλέπουμε σε άλλους Δήμους να το έχουν κάνει ή 
εκδηλώσεων που έχουν προγραμματιστεί, γιατί τουλάχιστον εμένα μου διαφεύγει. 
 Δύο τελευταίες ερωτήσεις. Η μία αφορά νομίζω την αρμόδια Αντιδήμαρχο ή την αρμόδια 
υπεύθυνη για το θέμα της Ισότητας, της Επιτροπής Ισότητας. Την προηγούμενη Παρασκευή υπήρξε 
μια διαδικτυακή, η οποία είχε ενδιαφέρον οφείλω να πω και την παρακολούθησα, διαδικτυακή 
βράβευση γυναικών όπου βραβεύθηκαν γυναίκες για την προσφορά τους. Δεν θέλω να μπω για το 
ποιες βραβεύθηκαν και το γιατί βραβεύθηκαν, δεν είναι αυτό το θέμα. 
 Η ερώτηση έχει να κάνει με το, η επιλογή των γυναικών που βραβεύθηκαν έγινε από ποιον και 
με ποιες διαδικασίες και αν υπάρχει μια σκέψη οι βραβεύσεις οι οποίες γίνονται και είμαστε και πολύ 
καλοί σ' αυτά ως Δήμος, να γίνονται με ένα συστηματικό τρόπο στον οποίο θα εμπλέκονται και οι 
πολίτες ή αν είναι ad hoc κάθε φορά και από ποιον. 
 Τέλος, και να μην μακρηγορήσω, υπάρχει ένα, εγώ και θα ζητούσα από τον Δήμαρχο να μου το 
διευκρινίσει λίγο, γιατί μάλλον εγώ δεν το έχω καταλάβει πολύ καλά, πήραμε κάποια στιγμή ένα 
έγγραφο που έδειχνε μια συμφωνία την οποία είχε γι' αυτό που λέμε Πολωνικό Σχολείο, του κ. 
Σπυρόπουλου, για τη χρήση δωρεάν των αιθουσών με την - ήταν ένα έγγραφο το οποίο δεν είχε απ' 
ό,τι θυμάμαι σφραγίδες και όσο μπορώ να καταλάβω λίγο τα οικονομικά μιας συμφωνίας για μια δωρεάν 
παραχώρηση. Εχει συμβεί, είναι την ίδια περίοδο που εμείς νοικιάζουμε; Και πώς γίνεται την ίδια στιγμή 
που ο Δήμος με αντιμισθία, με μίσθιο νοικιάζει αυτό το χώρο, την ίδια στιγμή μέρος ή όλος αυτός ο 
χώρος να παραχωρείται σε κάποιον άλλον δωρεάν. Θα ήθελα μία διευκρίνιση γιατί πήραμε αυτό το 
χαρτί, νομίζω μας το στείλατε κ. Πρόεδρε και δεν θέλω να μου δημιουργείται σύγχυση σ' αυτό. 
Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Πρόεδρε, είχα ζητήσει κι εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, δεν το είχα σημειώσει. Ο κ. Ρεκλείτης. Τον κ. Ρεμούνδο σημείωσα, εσάς δεν σας 
άκουσα. Παρακαλώ.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν πειράζει, δεν σήκωσα το χέρι, δικό μου λάθος. 
 Εγώ ήθελα να κάνω μία ερώτηση και μία ανακοίνωση. Η ερώτησή μου είναι προς τον Δήμαρχο.  
 Είχαμε προτείνει, είναι παρεμφερής με του κ. Κανάκη η ερώτηση, είχαμε προτείνει και σε κατ' 
ιδίαν συνομιλία αλλά και σε σύσκεψη των επικεφαλής ήδη από τον Απρίλιο στο Δήμο Παπάγου-
Χολαργού να κάνει μια καταγραφή των ειδικοτήτων των γιατρών που υπάρχουν στα πλαίσια του Δήμου 
μας, καθώς και των νοσηλευτών που υπάρχουν σαν ιδιώτες στην περιοχή και ενόψει αυτών που 
ακούγονται για τα self test και την καταγραφή τους και τη βοήθεια που μπορεί να χρειαστούν ευπαθείς 
ομάδες στο Δήμο μας που δεν θα μπορούν να το κάνουν μόνοι τους ενδεχομένως, εάν έχει γίνει αυτή 
η καταγραφή και πόσο έτοιμος θα ήταν ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού σε περίπτωση που του ανατεθεί 
ένα τέτοιο καθήκον από την κεντρική κυβέρνηση. 
 Η ανακοίνωση που θέλω να κάνω είναι πάλι για την πανδημία, για την απαράδεκτη κατάσταση 
στο Δημόσιο Σύστημα Υγείας είναι η ανακοίνωση που θα ήθελα να κάνω.  
 Σήμερα καταγράφονται, αν διαβάσει κάποιος τις ειδήσεις, 3.500 κρούσματα στην Ελλάδα, 699 
οι διασωλημένοι. Η κυβέρνηση έχει πάρει μέτρα τέτοια που το αποτέλεσμά τους είναι να κλείνουν όλες 
οι πτέρυγες όλων των νοσοκομείων της Αττικής και να μετατρέπονται τα νοσοκομεία σε νοσοκομεία 
μίας νόσου, οι υγειονομικοί να δουλεύουν απίστευτα εξαντλητικά ωράρια, στο κόκκινο, με τεράστια 
προσπάθεια και με κίνδυνο όμως παράλληλα να μην κάνουν τη δουλειά τους λόγω κούρασης, να 
παραμεληθούν ασθενείς. Εχει τεράστιες ευθύνες η κυβέρνηση για το κύριο που είναι η ευθύνη της είναι 
ότι αρνείται να θίξει τα κέρδη των κλινικαρχών και δεν επιτάσσει τον ιδιωτικό τομέα Υγείας.  
 Από την ανακοίνωση που διάβασα σήμερα στο διαδίκτυο της Ομοσπονδίας των Νοσοκομειακών 
Γιατρών κράτησα ένα απόσπασμα που λέει δεν είναι δυνατόν να πεθαίνει κόσμος και στα 500 μέτρα να 
υπάρχει άδειο κρεβάτι ΜΕΘ και να μην επιτάσσεται, αλλά παρ' όλα αυτά ο κλινικάρχης να ζητάει και 
1.700 ευρώ την ημέρα. Είναι η επιτομή της απανθρωπιάς αυτό το φαινόμενο. Ζητάμε κι εμείς ως Λαϊκή 
Συσπείρωση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου-Χολαργού την επίταξη χωρίς αποζημίωση του 
ιδιωτικού τομέα Υγείας και στηρίζουμε τη σημερινή κινητοποίηση που γίνεται σε δεκάδες ιδιωτικά 
θεραπευτήρια και νοσοκομεία, μεταξύ άλλων και το General που υπάρχει στο Χολαργό, από σωματεία 
και μεταξύ αυτών και το Σύλλογο Γυναικών Παπάγου-Χολαργού. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα ξεκινήσω κι εγώ αναφερόμενος στην εξέλιξη της πανδημίας. Τα 
νούμερα είναι πραγματικά εκτός ελέγχου. Είναι ξεκάθαρη η αποτυχία της διαχείρισης της πανδημίας 
μετά από ένα ολόκληρο χρόνο που υπήρχε ικανό χρονικό διάστημα για να προετοιμαστεί η 
αντιμετώπισή της. Εχουμε φτάσει σε ένα σημείο πλέον να έχουμε ξεπεράσει τους 7.000 νεκρούς, η 
πρόβλεψη απο έναν καθηγητή είναι ότι τον επόμενο μήνα θα έχουμε άλλους 3.000 νεκρούς, τα νούμερα 
σήμερα έχουν ξεπεράσει όλα τα ρεκόρ μέχρι σήμερα και δυστυχώς η κυβέρνηση διστάζει ακόμα και 
τώρα να επιτάξει τα ιδιωτικά νοσοκομεία, τα οποία θα μπορούσαν να ανακουφίσουν την κατάσταση. 
Κανονικά, αν δεν είχαμε το Δημοτικό Συμβούλιο θα έπρεπε να βρισκόμαστε σήμερα στη διαμαρτυρία 
που γίνεται στην πόλη μας έξω από το Ιασώ General, για να στηρίξουμε την επίταξη αυτού του 
νοσοκομείου και επειδή δεν μπορούμε να είμαστε και λόγω της συνεδρίασης, εγώ θα προτείνω το 
Δημοτικό μας Συμβούλιο σύντομα, με δύο γραμμές, να αποφασίσει ότι ζητάει από την κυβέρνηση να 
προχωρήσει στην επίταξη των ιδιωτικών κλινικών οι οποίες μπορούν να ανακουφίσουν την κατάσταση 
και να μην πεθαίνει κόσμος έξω από τις ΜΕΘ. Υπάρχει πριν από μερικές ώρες ανακοίνωση του Προέδρου 
της ΠΟΕΔΗΝ για την κατάσταση η οποία επικρατεί και τον πανικό σε όλα τα νοσοκομεία της Αθήνας.  
 Θέτω λοιπόν αυτή την πρόταση αφ' ενός όσον αφορά αυτό το ζήτημα.  
 Δεύτερο ζήτημα σχετικά με την επέτειο, τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821. Είναι 
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ένα τεράστιο ζήτημα που χρήζει πολύ μεγάλης διερεύνησης, δεν έχει νόημα αυτή τη στιγμή να 
επεκταθώ, θα σας στείλω ένα πρόσφατο άρθρο του συγγραφέα Νίκου Δήμου, που ως γνωστόν δεν 
ανήκει στην αριστερά, για τα ζητήματα που βάζει και που νομίζω ότι πρέπει επιτέλους, όπως και ο ίδιος 
το θέτει, να επανεξεταστούν συνολικά. Θα σας το στείλω στα ημέιλς αύριο. 
 Ενα τρίτο θέμα. Εστειλα εχθές σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου μια επιστολή με δύο 
έγγραφα που αφορούν τις αναθέσεις, τις απευθείας αναθέσεις του ΣΠΑΥ και περίμενα τοποθετήσεις 
τουλάχιστον από τους επικεφαλής των παρατάξεων του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν βλέπω ούτε αυτή 
τη φορά να υπάρχει ευαισθησία ακόμα κι όταν αποκλείεται η εθελοντική ομάδα του Δήμου μας με 
συγκεκριμένες καταστάσεις. Θα χρειαστεί μάλλον να το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα 
συζήτησης. Θα προβώ στις απαιτούμενες ενέργειες. 
 Παρακαλώ Πρόεδρε να κατατεθούν και να συμπεριληφθούν στα πρακτικά τα έγγραφα και η 
επιστολή την οποία έστειλα χθες στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.  
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ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση διαδικαστική, γιατί δεν ξέρω πώς γίνεται. Αν θέλουμε να 
τοποθετηθούμε σε κάτι που είπε κάποιος συνάδελφος, το κάνουμε μετά το Δήμαρχο; Μας δίνετε το 
λόγο στη συνέχεια;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμα είναι επί προσωπικού, ήταν κάποιο θέμα τώρα επί προσωπικού;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, επειδή αναφέρθηκε σε μία επιστολή στην οποία αναφέρεται σε μένα. Μπορώ να το 
κάνω μετά, δεν θέλω να διακόψω τη συνεδρίαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, μπορείτε, μπορείτε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αργότερα. Ωραία, ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, κλείνω τώρα τις ερωτήσεις, ανακοινώσεις με τους επικεφαλής, ήταν αρκετές, 
δίνω το λόγο στο Δήμαρχο και μετά ανοίγω τη συζήτηση με τους δημοτικούς συμβούλους και τους 
Αντιδημάρχους.  
 Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Προφανώς, κ. Κανάκη, από τον κανονισμό, όπως μάλλον ορθά 
αφήσατε να εννοηθεί, οι ανακοινώσεις που γίνονται δεν επιτρέπεται να συζητηθούν, εκτός εάν 
αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο να το συζητήσουμε ως εκτός ημερησίας διάταξης. Βέβαια, εάν είναι 
προσωπικό το θέμα, υπάρχει δικαίωμα ενός λεπτού να δώσει την απάντησή του ο κάθε επικεφαλής, αν 
θυμάμαι καλά από τον κανονισμό. 
 Λοιπόν, στην ερώτηση του κ. Τούτουζα για το 6ο Δημοτικό Σχολείο, έχουν οριστεί - βέβαια δεν 
καταλαβαίνω γιατί είναι η ερώτηση προς τον Δήμαρχο ή προς το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί για τις 
εγγραφές είναι γνωστό ότι δεν είμαστε εμείς οι υπεύθυνοι. Εγγραφές κάνει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. 
Εμείς αυτό που κάνουμε είναι να προτείνουμε, επαναλαμβάνω τη λέξη, να προτείνουμε όρια... 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δήμαρχε, συγγνώμη, δεν έχω ρωτήσει κάτι τέτοιο. Εχω ρωτήσει - δεν έχω ρωτήσει 
καθόλου... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας καλύψω, κ. Τούτουζα, νομίζω. Αν δεν σας καλύψω, μετά πάρτε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Αυτό που απαντάτε δεν το έχω ρωτήσει καν. Γι' αυτό σας το λέω, να μην υπάρχει 
κάποια... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα είπατε από ποια σχολεία θα πάνε. Αυτό είπατε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, όχι, δεν ρώτησα αυτό. Είπα εάν θα γίνει διαπλάτυνση του πεζοδρομίου και αν θα 
μπει φανάρι. Τίποτε άλλο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οκέι. Ωραία. Εγώ νόμιζα ότι ρωτήσατε από ποια σχολεία. Αν δεν ήταν ερώτηση και απλά 
το ξεκινήσατε και είπατε σαν παρατήρηση ότι θα πάνε στο 6ο Δημοτικό από άλλα σχολεία, ωραία, 
σωστά. Οπότε σταματάω εδώ, με καλύψατε στο θέμα αυτό. 
 Υπάρχει σχολικός τροχονόμος στο σχολείο ήδη. Από τη λειτουργία του ως Νηπιαγωγείου 
υπάρχει σχολικός τροχονόμος, όπως υπάρχει στα περισσότερα σχολεία, έτσι; Δεν μπαίνει σε όλα τα 
σχολεία φανάρι για να σταματάει την κίνηση και την κυκλοφορία. Αν κρίνουμε ότι πρέπει να μπει φανάρι 
εκεί, αλλά νομίζω καλό είναι να δοκιμάσουμε τη λειτουργία του με το σχολικό τροχονόμο, να δούμε αν 
είναι επαρκής και αν δεν είναι μετά να ζητηθεί μια πρόταση. Νομίζω ότι μπορούν να τοποθετηθούν 
φανάρια όπως έχουμε, θα σας φέρω ένα παράδειγμα, στο σχολείο το 1ο Δημοτικό που είναι ένα 
τεράστιο σχολείο που έχει 400 μαθητές, δεν έχει φανάρι. Εχει μια διάβαση, έχει σχολικό τροχονόμο 
μπροστά στην Περικλέους, που είναι ένας πολύ κεντρικός δρόμος κι αυτός. Αρα, δεν μπαίνει σε όλα τα 
σχολεία φανάρι, έτσι; Αλλά αν κρίνουμε ότι πρέπει να μπει, θα το δούμε. Οπως και η διαπλάτυνση. Δεν 
νομίζω ότι έχει υπάρξει κάποια τοποθέτηση από εμένα ή από κάποιον άλλον ότι θα γίνει διαπλάτυνση 
πεζοδρομίου ή ότι χρειάζεται να γίνει. Αν χρειαστεί όμως, είναι ένα θέμα το οποίο θα το εξετάσουμε. 
Βέβαι, ξέρετε, η τελευταία διαπλάτυνση έκανε ενάμιση χρόνο για να γίνει, δεν ξέρω αν επειδή... Θέλω 
να πιστεύω ότι οι Υπηρεσίες πλέον λειτουργούν πιο γρήγορα και θα μπορέσουμε να την κάνουμε πιο 
γρήγορα τη διαπλάτυνση αν χρειαστεί.  
 Πάντως, δεν έχει προβλεφθεί κάτι σήμερα, γιατί αν είχε προβλεφθεί προφανώς θα είχε γίνει 
κάποια εγγραφή στο Τεχνικό Πρόγραμμα ή θα σας λέγαμε θα το κάνουμε από το συγκεκριμένο τεχνικό 
έργο που έχουμε για τα πεζοδρόμια για παράδειγμα. Δεν υπάρχει κάτι προς το παρόν.  
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ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δήμαρχε, δεν έχει προβλεφθεί γιατί τώρα πήρατε την, φέρατε το 6ο Δημοτικό, έγινε, 
δημιουργείται, είναι ένα νέο έργο, γι' αυτό ρωτάω. Επειδή κι εμένα γονείς ρωτάνε, ξέρετε, γονείς θα 
έρθουν από κάποια σχολεία και θα πάνε εκεί πέρα και αυτοί ρωτάνε και γι' αυτό και τις ερωτήσεις σας 
τις μεταφέρω αυτούσιες όπως ακριβώς έγιναν σε κάποιους συλλόγους που μίλησα εγώ μαζί τους.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν νομίζω πάντως, Δημήτρη, ότι είναι μικρό το πεζοδρόμιο στο συγκεκριμένο σημείο, 
αλλα θα το εξετάσουμε. Αν χρειάζεται διαπλάτυνση θα το εξετάσει ο κ. Τράκας νομίζω με την Τεχνική 
Υπηρεσία. Αλλά δεν νομίζω ότι έχει μόνο δυο πλάκες ή τρεις πλάκες. Νομίζω ότι είναι αρκετά μεγάλο 
το πεζοδρόμιο. Αλλά αυτό εγώ δεν είμαι ειδικός ούτε μηχανικός. Θα το εξετάσει ένας μηχανικός και θα 
μας πει. Οπότε, την καταθέτουμε αυτή την πρότασή σου. 
 Είπες ταρτάν, υποθέτω εννοείς χλοοτάπητα. Δεν εννοείς ταρτάν, έτσι;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Αλλάξατε τον χλοοτάπητα, το ταρτάν στο γήπεδο στο Αθλητικό Κέντρο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χλοοτάπητας είναι. Το ταρτάν είναι που τρέχουν οι δρομείς, έτσι;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, ναι. Λάθος έκφραση δικιά μου. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Στο χλοοτάπητα έχει γίνει πρόβλεψη να πιάσει και το πίσω κομμάτι, ναι. Πίσω 
από τα τέρματα δηλαδή, έτσι;  
 Να μείνω όμως στο 6ο Δημοτικό Σχολείο γιατί κάτι είπε ο κ. Κανάκης, ότι στείλαμε μία σύμβαση 
και ταυτόχρονα όταν εμείς ενοικιάζαμε. Νομίζω ότι θα συζητήσουμε άλλη μία φορά ένα θέμα, το οποίο 
θεωρούσα ότι το έχουμε λήξει. Δηλαδή, όταν εμείς μισθώσαμε για τη χρονιά που τρέχει τώρα, δεν 
μισθώσαμε τον 2ο όροφο, κ. Κανάκη, γιατί δεν ήταν έτοιμος. Το γνωρίζετε, το έχουμε ξαναπεί. Αλλά 
θα το επαναλάβω για να γίνει ξεκάθαρο. Ο 2ος όροφος του κτιρίου δεν ήταν λειτουργικός. Δεν ήταν οι 
αίθουσες να μπορεί  να τις λειτουργήσει. Επρεπε κάποιος να τις επισκευάσει, να τις φτιάξει. Για να 
μπορέσει λοιπόν να μας τις φτιάξει και να μας τις επισκευάσει και να μας τις δώσει σε κατάσταση που 
θέλουμε να μπορούμε να λειτουργήσουμε και να βάλουμε μέσα τα δικά μας παιδιά έπρεπε να γίνουν 
κάποιες επισκευές. Αφού εμείς εκείνη την περίοδο κιόλας δεν το χρειαζόμασταν, θεώρησε πιστεύω ο 
ιδιοκτήτης ότι μας ζήτησε ένα διάστημα ενός έτους για να μπορέσει να επισκευάσει το συγκεκριμένο 
κτίριο και γι' αυτό το λόγο έχει κάνει τη δωρεάν παραχώρηση στο Πολωνικό Σχολείο για να μπορέσει 
να επισκευάσει και έκανε το Πολωνικό Σχολείο υποθέτω τη συντήρηση που χρειαζόταν για να το 
παραλάβουμε εμείς το επόμενο έτος.  
 Είχε αφήσει να εννοηθεί όμως ότι υπάρχει διπλό μισθωτήριο και γι' αυτό αποστείλαμε τις 
επιστολές και το ξεκαθαρίσαμε αυτό και σας στείλαμε ξεκάθαρα ότι δεν υπάρχει μισθωτήριο. Το 
Πολωνικό Σχολείο δεν πληρώνει τίποτα. Πλήρωσε μόνο τη συντήρηση και την επισκευή του 2ου 
ορόφου.  
 Προχωράμε στα θέματα του self test. Εχω την εντύπωση ότι τα self test τα οποία θα δίνονται 
από τα φαρμακεία, τουλάχιστον αυτή την εντύπωση έχω, μπορεί να κάνω λάθος αλλά δεν νομίζω, τις 
περισσότερες φορές θα βοηθάνε οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί. Δηλαδή κάποιος που δεν ξέρει και θέλει 
βοήθεια, νομίζω ο φαρμακοποιός θα βοηθάει στο να κάνεις επιτόπου το self test σε κάποιον χώρο που 
θα έχει.  
 Τώρα, βεβαίως εμείς να εξετάσουμε τα Πολυιατρεία μας εάν κάποιος θέλει και δεν μπορεί μόνος 
του να έρχεται στα Πολυιατρεία και να κάνει το self test. Εχουμε νοσηλευτές, θα κλείνει ένα ραντεβού, 
θα πρέπει να κλείνει ένα ραντεβού στα Πολυιατρεία για να μπορέσει να γίνεται το self test.  
 Τώρα, το εάν εμείς έχουμε καταγραφή ιατρών που λέει ο κ. Ρεκλείτης, προφανώς και δεν έχει 
ο Δήμος. Δεν είναι αρμοδιότητα του Δήμου να καταγράψει. Και με ποιο δικαίωμα εγώ θα καταγράψω 
τους γιατρούς; Από πού θα το βρω δηλαδή; Είναι θέματα του Υπουργείου Υγείας, είναι θέματα του 
Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μιας και είμαστε στην Αθήνα, αυτοί έχουν τα στοιχεία των γιατρών που 
μένουν στην περιοχή. Δεν τα έχω εγώ. Το να κάνω εγώ μια πλατφόρμα και να πω παρακαλώ κάντε μια 
απογραφή στο σάιτ του Δήμου στέλοντας τα στοιχεία σας, δεν νομίζω ότι είμαι σίγουρος ότι θα τα 
στείλουν όλοι ή ότι θα το μάθουν όλοι ή ότι θα το στείλουν όλοι, έτσι; Ούτε νομίζω εάν στείλουμε ένα 
χαρτί στο Υπουργείο Υγείας ή στον Ιατρικό Σύλλογο ότι θα μας δώσει τα στοιχεία, γιατί πλέον έχουμε 
να κάνουμε με προσωπικά δεδομένα. Ξέρετε ότι όλοι οι οργανισμοί είναι πάρα πολύ φειδωλοί, γιατί αν 
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δεν μου δώσουν τηλέφωνα, αν δεν μου δώσουν διευθύνσεις, το να έχω απλά έναν αριθμό ή να έχω 
απλά ονόματα χωρίς τηλέφωνα, δεν έχει καμία ουσία το συγκεκριμένο θέμα, έτσι; 
  Αρα, νομίζω ότι το θέμα αφορά ξεκάθαρα αρμοδιότητες άλλων. Μακάρι οι Δήμοι να είχαμε 
παραπάνω αρμοδιότητες και να είχαμε και την Πρωτοβάθμια Υγεία. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει 
να την αποκτήσουμε κάποια στιγμή, αλλά αυτή τη στιγμή δεν το έχουμε.  
 Για τις εκδηλώσεις της 25ης Μαρτίου που ρωτήθηκα, η κα Ρουφογάλη είναι έτοιμη να σας 
ανακοινώσει το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, πάρ' όλο που έχει ανακοινωθεί με δελτίο τύπου στο σάιτ 
του Δήμου, να σας πει τι έχουμε αποφασίσει να κάνουμε, τι έχουμε κάνει ήδη, γιατί έχουν γίνει ήδη και 
κάποιες ομιλίες που έχουν ξεκινήσει, ήδη μια έκθεση με σημαίες, ήδη κάποιος φωτισμός στην πόλη που 
θα γίνει αύριο και μεθαύριο και βέβαια ο στολισμός έχει ξεκινήσει, έχει ολοκληρωθεί σε ένα κομμάτι, 
νομίζω αύριο θα είναι ολοκληρωμένος ο στολισμός που κάνουμε στην πόλη όπως κάνουμε για τις 
παρελάσεις κάθε φορά, έτσι; Οπωσδήποτε θα θέλαμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και πολύ πιο 
σπουδαία πράγματα, αλλά όταν έχεις την πανδημία και αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να τα χαρεί ο 
κόσμος, γιατί ο κόσμος δεν κυκλοφορεί στην πόλη με τη συχνότητα και με την επιθυμία που θα ήθελε 
να κυκλοφορεί και δεν επιτρέπεται να βγεις και να πεις βγαίνω να δω το στολισμό της πόλης, έτσι; Αρα, 
νομίζω ότι το να σας φέρναμε ένα κονδύλιο και να χαλάγαμε 20, 30, 40 χιλιάδες για έναν τεράστιο 
στολισμό στην πόλη ή να έβαζα λέιζερ στον Υμηττό που να δείχνουν, η δική μας πόλη νομίζω δεν έχει 
συνηθίσει τέτοια κόστη και νομίζω ότι όλοι θα μας κατακρίνανε γι' αυτό το πράγμα.  
 Βεβαίως, αυτά είναι απόψεις. Μπορεί κάποιος να πει, όχι, εγώ τη συγκεκριμένη στιγμή ακόμη 
και με πανδημία θα επιθυμούσα να χαλάσω 40-50 χιλιάδες για να στολίσω την πόλη.  
 Τέλος, για το θέμα των βραβεύσεων, οι βραβεύσεις κάθε φορά που γίνονται, είτε αφορούν τις 
Ημέρες Περικλέους είτε αφορούν την Ημέρα της Γυναίκας, γιατί κάθε χρόνο κάναμε και προσπαθούμε 
να κάνουμε τέτοιες βραβεύσεις, πάντα αποφασίζονται από την Εκτελεστική Επιτροπή, από τον 
Δήμαρχο, από τον αρμόδιο Αντιδήμαρχο. Δηλαδή, όπως και να το κάνουμε η Δημοτική Αρχή έχει την 
ευθύνη των αποφάσεων των οποίων παίρνει. Και, βέβαια, κάθε πρόσωπο το οποίο βραβεύεται έχει από 
πίσω μία σημασία. Εχει από πίσω ένα λόγο για τον οποίο βραβεύεται. Οπότε, θέλω να πω ότι, γιατί δεν 
ξέρω αν το έχετε παρακολουθήσει, ας πούμε στην Ημέρα της Γυναίκας εδώ και πολλά χρόνια, 
τουλάχιστον τα 5-6 χρόνια που είμαι εγώ Δήμαρχος, κάθε φορά βραβεύουμε τουλάχιστον έναν πρόεδρο 
συλλόγου της περιοχής. Εχουμε βραβεύσει σχεδόν όλες τις γυναίκες που έχουν διατελέσει πρόεδροι 
στην περιοχή σε πολιτιστικά, σε κοινωνικά, σε φιλανθρωπικά σωματεία. Βραβεύουμε κάποιον 
καλλιτέχνη. Βραβεύουμε κάποιον ο οποίος έχει περάσει από την Τοπική Αυτοδιοίκηση, είτε ως 
Αντιδήμαρχος είτε ως πρώην Δήμαρχος, είτε ως δημοτικός σύμβουλος. Βραβεύουμε κάποιον μουσικό, 
δηλαδή βραβεύουμε κάποιους ανθρώπους της κοινωνίας που είναι επιστήμονες.  
 Θα σας στείλω αν θέλετε όλη τη λίστα να δείτε κάθε χρόνο τι βραβεύουμε. Βέβαια, το κάθε 
πρόσωπο πολλές φορές άλλοι συμφωνούν, άλλοι δεν συμφωνούν. Εντάξει, νομίζω ότι δεν μπορεί να 
γίνει μια διαβούλευση για το συγκεκριμένο πρόσωπο. Δηλαδή να βγάζουμε, θεωρώ ότι δεν είναι και 
τίμιο και σωστό να βγάζουμε δέκα ονόματα και να λέμε θα βραβεύσουμε τους πέντε ή θα βραβεύσουμε 
τους έξι, γιατί προφανώς κάποιος δεν θα σου δώσει και το δικαίωμα να το κάνεις αυτό το πράγμα. Δεν 
είναι μία πλειοδοσία ή μία ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, αλλα προσωπικά εγώ αναλαμβάνω 
την ευθύνη για όλες τις βραβεύσεις που γίνονται στην πόλη τουλάχιστον επί δικής μας Δημοτικής 
Αρχής.  
 Για το ψήφισμα, κ. Ζήκα, νομίζω ότι εμείς δεν έχουμε όλα τα δεδομένα αυτή τη στιγμή για να 
αποφασίσουμε ένα τέτοιο ψήφισμα. Είμαι σίγουρος ότι η κυβέρνηση αν κρίνει ότι είμαστε σε ένα 
αδιέξοδο, ότι είμαστε σε μία κρίσιμη κατάσταση, θ' αρχίσει τις επιτάξεις και στα ιδιωτικά ιατρικά κέντρα, 
στις μονάδες Υγείας που υπάρχουν στην Αττική. Ηδη έχει αρχίσει η συνεργασία με το Ιατρικό, με το 
Metropolitan νομίζω στον Πειραιά, πολύ πιθανόν την επόμενη εβδομάδα να ανακοινωθούν και άλλες 
συνεργασίες. 
 Αρα, δεν θεωρώ σκόπιμο να γίνει αυτή τη στιγμή κάποιο ψήφισμα και εν πάση περιπτώσει 
θεωρώ ότι, ξέρετε, δεν θα έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Δεν νομίζω ότι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού 
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είναι τόσο πολύ στην επικαιρότητα για να μπορέσουμε εμείς να επηρεάσουμε την κυβέρνηση ή τον 
εκάστοτε Υπουργό Υγείας για να κάνει επίταξη των κέντρων και δεν ξέρω ειλικρινά, δεν έχω την πλήρη 
εικόνα της κατάστασης. Δεν μπορώ εγώ να ξέρω τι γίνεται μέσα στο Metropolitan, πόσες... Πρώτα απ' 
όλα είναι σίγουρο ότι έχει δώσει, είναι Covid νοσοκομείο το Metropolitan. Εχει δώσει μέσα κάποια 
δωμάτια για Covid. Μπορεί να μην είναι όλο Covid. Ενδεχομένως ο Περικλής να εννοεί να γίνει όλο 
νοσοκομείο Covid, έτσι; Αλλά, ας σκεφτούμε ότι υπάρχουν και κάποιοι άνθρωποι που έχουν 
προγραμματισμένες να κάνουν κάποιες επεμβάσεις, που είναι επεμβάσεις για τη ζωή τους κι αυτές, έτσι; 
Υπάρχουν πολύ σοβαρές επεμβάσεις οι οποίες συνεχίζονται να γίνονται σε κάποια νοσοκομεία. Οπότε, 
αγαπητέ Περικλή, δεν θα συμφωνήσουμε σε ψήφισμα.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε, και ό,τι άλλες ερωτήσεις προκύψουν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: κ. Πρόεδρε, μπορώ σας παρακαλώ για τις ευπαθείς ομάδες κάτι να συμπληρώσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κα Αθανασάκου, θα σας γράψω μετά τον κ. Πετράκη ως Αντιδήμαρχο να τα πείτε 
τότε. 
 Λοιπόν, το λόγο έχει η κα Ρουφογάλη.  
ΖΗΚΑΣ: Εχω ζητήσει κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ. Ζήκα τον πήρατε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Εκανα μία πρόταση, απάντησε ο Δήμαρχος αρνητικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Θέλετε να την βάλω σε ψηφοφορία;  
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, μήπως αλλάξει γνώμη ο Δήμαρχος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Εχω όμως πολύ μεγάλο κατάλογο, το καταλαβαίνετε; Δηλαδή, τι θέλετε να πείτε 
εσείς; Δεν νομίζω ότι θα αλλάξει γνώμη ο Δήμαρχος. 
ΖΗΚΑΣ: Ας μιλήσουν οι συνάδελφοι και μετά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, η κα Ρουφογάλη έχει το λόγο.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Καλησπέρα σε όλους, χρόνια πολλά. Αγαπητέ κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, 
θερμά συγχαρητήρια. Σας ευχαριστούμε για το λόγο σας, που όντως είχαμε ανάγκη να ακούσουμε 
τέτοια πατριωτικά λόγια. Να είμαστε καλά και του χρόνου.  
 Σε ό,τι αφορά την επέτειο των 200 ετών θα μου επιτρέψετε να κάνω μία μικρή εισαγωγή και 
κατόπιν να σας εκθέσω διεξοδικά και λεπτομερώς όλες τις εκδηλώσεις που έχουν προγραμματιστεί στον 
πρώτο κύκλο των εκδηλώσεων, γιατί το 2021 είναι μία επετειακή χρονιά, κατά τη διάρκεια της οποίας 
εκτείνονται δράσεις και εκδηλώσεις. 
 Η Ελληνική Επανάσταση αναδεικνύεται ως κορυφαίο ιστορικό γεγονός της εποχής της με διεθνή 
διάσταση και παγκόσμια σημασία. Αποτελεί καταστατικό στοιχείο της ελληνικής Ιστορίας, αλλά και 
ψηφίδα της παγκόσμιας Ιστορίας. Τα 200 αυτά χρόνια που γιορτάζουμε την παλιγγενεσία του ελληνικού 
έθνους δεν είναι μόνον η ελληνική επανάσταση, αλλά θα έλεγα ότι πρέπει να θυμηθούμε ότι είναι και 
η πορεία των 200 χρόνων του ελληνικού κράτους. 
 Θα ήθελα λοιπόν να ξεκινήσω λέγοντας ότι ο Δήμος μας συμμετέχει, πορεύεται, εορτάζει και 
τιμά αυτά τα 200 χρόνια, παρ' όλο που είναι πολύ λυπηρό ότι δεν μπορούμε να αποτίσουμε τον δέοντα 
φόρο τιμής λόγω του ότι οι συγκυρίες, οι περιστάσεις δεν μας το επιτρέπουν διότι δεν υπάρχει και η 
φυσική παρουσία. 
 Στο διαδίκτυο, λοιπόν, στην ιστοσελίδα του Δήμου μας είναι αναρτημένο το πρόγραμμα των 
εκδηλώσεων. Παρ' όλα αυτά, θα μου επιτρέψετε να πάρω λίγο από το χρόνο σας και να σας πω 
αναλυτικά ποιες είναι οι εκδηλώσεις. 
 Ξεκινάμε από αύριο 24/3 με ερμηνεία απαγγελία του Υμνου εις την Ελευθερία. Στις 25 Μαρτίου 
έχουμε ερμηνεία του έργου του Διονυσίου Σολωμού "Ελεύθεροι Πολιορκημένοι". Στις 31 Μαρτίου 
μιλάμε για την απελευθέρωση της πόλεως των Αθηνών, είναι τα 188 χρόνια από την απελευθέρωση 
της Ακροπόλεως των Αθηνών και μιλάει η ξεναγός αθηναιολόγος, ιστορικός Αρτεμις Σκουμπουρδή. 
 Στις 3/4 μιλάει ο Πρόεδρος του Μουσείου της πόλεως των Αθηνών για την ιστορία της πρώτης 
κατοικίας του Οθωνα και της Αμαλίας, άμεσα συνυφασμένη ιστορία με το 1821. Στις 11/4, 11 Απριλίου 
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είναι μία μουσική εκδήλωση "Ελλάδα 2021" αφιέρωμα στην ημερολογιακή επέτειο του Ολοκαυτώματος 
του Μεσολογγίου και στις 14/4 κλείνουμεμε τον Υμνο στην Ελευθερία του Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, 
Νικολάου Χαλικιόπουλου Μάντζαρου, μελοποιημένη, φυσικά σε ποίηση Διονυσίου Σολωμού.  
 Αυτές είναι οι εκδηλώσεις διαδικτυακά. Θα ήθελα να σταθώ σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Στον 
εκθεσιακό χώρο του Δημαρχείου εκτίθενται εδώ και λίγες μέρες 34 σημαίες της Ελληνικής Επανάστασης 
του 1821, που βρίσκονται στην κατοχή του Δήμου και ανήκουν σε μία μεγαλύτερη συλλογή από 60 
περίπου σημαίες. Πραγματοποιήθηκε η καταγραφή τους και εκπονήθηκε η μελέτη σχετικά με όλες αυτές 
τι σημαίες που αποτελούν σύμβολο του ένοπλου αγώνα των Ελλήνων κατά του τουρκικού ζυγού και 
έτσι έχουμε την χαρά και την τιμή να φέρουμε μέσω του διαδικτύου τους δημότες μας και όχι μόνο, 
σε επαφή με αυτή την πολύ σημαντική ιστορική παρακαταθήκη. 
 Τελειώνοντας, δεν θα μπορούσα να παραλείψω ότι από αύριο θα υπάρχει μία έκθεση από 
δεκαέξι φιγούρες βασικών ηρώων της επανάστασης, από τη συλλογή ενός συμπολίτη μας, του κ. 
Μωραϊτη Στέφανου, θα βρίσκονται στον εκθεσιακό χώρο. Προγραμματίζουμε να κάνουμε έκθεση 
ζωγραφικής, χειροτεχνίας, με μαθητές των Δημοτικών Σχολείων. Σίγουρα υπάρχει έντονος, άφθονος ο 
σημαιοστολισμός στις πλατείες και στους δρόμους και στις εισόδους της πόλης μας, καθώς και στα 
δημοτικά καταστήματα, καθώς και από αύριο για δύο μέρες θα φωταγωγηθεί με τα χρώματα της 
γαλανόλευκης το Δημαρχείο μας. 
 Ελπίζω να μην έχω ξεχάσει κάτι άλλο. Συνεχώς εξελίσσονται και εμπλουτίζονται οι εκδηλώσεις 
μας. 
 Εύχομαι χρόνια πολλά σε όλους. Ευχαριστώ που με ακούσατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρόνια πολλά. Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Συγχαρητήρια για την ομιλία σου. 
 Εγώ έχω τρεις ανακοινώσεις. Η μία είναι, θέλω να ανακοινώσω ότι στις 18/3 συναντηθήκαμε 
μία αντιπροσωπεία από το Δήμο μας, που αποτελούνταν από τον κ. Γενικό Γραμματέα, τον κ. 
Μαυρικάκη, από τον Διευθυντή της Τεχνικής Υπηρεσίας τον κ. Κωνστάντιο και εμένα, επισκεφθήκαμε 
την Περιφέρεια, κάναμε συνάντηση με την Αντιπεριφερειάρχη την κα Κεφαλογιάννη, τη Διευθύντρια 
Προγραμματισμού, την κα Μίσκα, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία της Περιφέρειας.  
 Εκεί κάναμε μια συζήτηση για τα έργα που είναι σε εξέλιξη και είναι χρηματοδοτούμενα από την 
Περιφέρεια, καθώς επίσης και συζητήσαμε για νέα έργα που θα θέλαμε να μας χρηματοδοτήσει η 
Περιφέρεια. Εκεί προς ενημέρωση του σώματος ζητήσαμε εργασίες ασφαλτόστρωσης, εκεί θέλουμε να 
εντάξουμε και την ανάπλαση της οδού Ζακυνθινού για την άρση επικινδυνότητας, την επέκταση και 
συντήρηση δικτύου ποδηλατοδρόμων της Δ.Κ. Παπάγου και της Δ.Κ. Χολαργού επί της οδού Ευτέρπης. 
Την προμήθεια και εγκατάσταση τεχνητού χλοοτάπητα στο ποδοσφαιρικό γήπεδο στο Αθλητικό Κέντρο 
Χολαργού "Αντώνιος Πολύδωρας". Εκεί καταθέσαμε πλήρη φάκελο και περιμένουμε την προγραμματική 
σύμβαση. 
 Επίσης, συζητήσαμε για την κατασκευή των αγωγών ομβρίων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννη 
Θεολόγου στην Κοινότητα Παπάγου και επίσης συζητήσαμε και τη μελέτη της διαπλάτυνσης του 
αγωγού των ομβρίων στην οδό Μεσογείων, καθώς με την υλοποίηση των υπόλοιπων έργων ομβρίων 
που πραγματοποιείται στην Κοινότητα Παπάγου, ο όγκος των υδάτων που θα απορρέει στη Μεσογείων 
θα είναι πολύ μεγαλύτερος, οπότε ο υφιστάμενος αγωγός δεν επαρκεί και πρέπει να αντικατασταθεί με 
μεγαλύτερη διατομή. 
 Εκεί συζητήσαμε επίσης και τις εργασίες συντήρησης που πρέπει να γίνουν στο ιστορικό ναό 
της εκκλησίας της Ανάστασης, που βρίσκεται στην οδό Αναστάσεως κάτω από τον Τίμιο Σταυρό και 
καθώς επίσης να ενημερώσω ότι περίπου στις 30 Μαϊου θα πραγματοποιηθεί και ο διαγωνισμός για την 
αναβάθμιση του Δημοτικού Σχολείου, του 1ου Δημοτικού Σχολείου Χολαργού.  
 Επίσης, θέλω να ενημερώσω το σώμα ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες στο 1ο Λύκειο Χολαργού, 
στο κτίριο Δ1 και Δ2, όπου εκεί πραγματικά έγιναν πολύ σημαντικές εργασίες με τη στατική ενίσχυση 
του κτιρίου από τα θεμέλια, με τοποθέτηση καινούριων κουφωμάτων με διπλά τζάμια, τοποθέτηση 
καινούριων σωμάτων καλοριφέρ, θερμοπρόσοψη σε όλους τους εξωτερικούς τοίχους του κτιρίου, 
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καινούρια καλωδίωση Ιντερνετ, καινούριο εργαστήριο πληροφορικής. Επίσης έγιναν και εργασίες στις 
τουαλέτες του σχολείου και πιστεύω ότι από βδομάδα θα είναι έτοιμο για να δεχθεί με το καλό όταν 
ανοίξουν τα σχολεία τους μαθητές.  
 Τέλος, θέλω να ενημερώσω για τα έργα που πραγματοποιεί η Cosmote περνώντας καινούριο 
δίκτυο οπτικών ινών και την εφαρμογή του 5G. Θέλω να ενημερώσω ότι είμαστε ο πρώτος Δήμος στην 
Ελλάδα που πιστεύουμε έως τέλος Αυγούστου, αρχές Σεπτεμβρίου θα έχουμε ολοκληρώσει όλο το 
δίκτυο και στην Κοινότητα Παπάγου και στην Κοινότητα Χολαργού, με όλα τα οφέλη που θα απορρέει 
αυτή η καινούρια εγκατάσταση στο Δήμο μας.  
 Βέβαια, όταν όλα αυτά τα δίκτυα τοποθετούνται και περνούν, υπάρχουν και προβλήματα, όπως 
φαντάζομαι υπήρχαν και παλαιότερα όταν πέρασαν παλαιότερα δίκτυα είτε της ΔΕΗ είτε της ΕΥΔΑΠ 
είτε του Φυσικού αερίου. Οταν περνάνε καινούρια δίκτυα υπάρχουν και προβλήματα. Σ' αυτά τα 
προβλήματα βέβαια είχαμε κάποια κοπή αγωγών της ΕΥΔΑΠ. Αυτό συνέβαινε βέβαια γιατί δεν υπήρχαν 
σωστές αποτυπώσεις από την ΕΥΔΑΠ είτε στο σημείο που περνούσε ο αγωγός, είτε στο βάθος που 
περνούσε ο αγωγός, με αποτέλεσμα να υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Αυτό που με στενοχώρησε 
εμένα είναι, είδα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ό,τι και να γινόταν έφταιγε πάντα ο Δήμος, η 
Διοίκηση, οι επιβλέποντες του Δήμου, ο Δήμαρχος, ο Αντιδήμαρχος, οι πάντες που είχαν σχέση με το 
Δήμο. Και σ' αυτό πραγματικά με στενοχώρησε η φίλη μου η Μαρία η Σιώτου, γιατί είδα κάποιες 
αναρτήσεις που έγραφε από κάτω ότι κοβόταν το νερό εκεί, φταίει ο Δήμος για την ελλιπή επίβλεψη 
και φταίει ο Δήμος γιατί δεν προσέχει τα έργα, γιατι δεν επιβλέπει σωστά τα έργα, γιατί δεν είναι παρών 
ο Δήμος, γιατί παντού είναι απών ο Δήμος. 
 Ο Δήμος, θα ήθελα να πω στην κα Σιώτου, ότι δεν επιβλέπει την τοποθέτηση οπτικής ίνας. Ο 
Δήμος επιβλέπει το κλείσιμο της τομής, επιβλέπει τον καθαρισμό μετά και θέλω να πω σ' αυτό το σημείο 
ότι πάρα πολλές φορές έχουμε αρνηθεί να επιστρέψουμε εγγυητικές σε εργολάβους γιατί δεν είχαν 
κάνει σωστή αποκατάσταση και τους ζητούσαμε να κάνουν σωστή αποκατάσταση.  
 Αρα, καλό θα ήταν πριν γράψουμε οτιδήποτε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που προσπαθούμε 
να ρίξουμε, σε οτιδήποτε γίνεται στο Δήμο και αφορά οποιοδήποτε άλλο από το Δήμο, να ρίξουμε τις 
ευθύνες στο Δήμο καλό θα ήταν τουλάχιστον να είχαμε ενημερωθεί πριν γράψουμε οτιδήποτε. Θα 
μπορούσε η κα Σιώτου π.χ., είμαστε και φίλοι, να με πάρει ένα τηλέφωνο να μου πει, ρε Μιχάλη, γιατί 
γίνεται αυτό; Τι γίνεται; Από το να γράψει ένα σχόλιο παραπλανητικό και να ρίχνει τις ευθύνες στο 
Δήμο εκεί που δεν του αναλογούν του Δήμου. Και τουλάχιστον ας μείνουμε στα οφέλη που θα έχει 
αυτή η εγκατάσταση και ας ξεπεράσουμε κάποια μικροπροβλήματα που γίνονται στην καθημερινότητα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε. Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Σήμερα είναι η ημέρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία σημαία, κ. Πετράκη, έχετε από πίσω. Ηθελα να το πω και πριν, έχετε βάλει. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, είναι η σημαία των Βαρβιτσιωτών. Η πρώτη σημαία των Βαρβιτσιωτών που γράφει 
"Αίμα, Ελευθερία, Θάνατος". Είναι από τις πρώτες ελληνικές σημαίες που βγήκαν στη Μάνη, στην 
επανάσταση στη Μάνη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είστε από την Καρδίτσα, κ. Πετράκη; Είμαστε πατριώτες; Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ορίστε;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Λέω, είστε από την Καρδίτσα;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, όχι. Εχω πει ότι είμαι από την Κωνσταντινούπολη, αλλά...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μ' αρέσει...  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε. Νόμιζα ότι βρήκα πατριώτη και χάρηκα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίστε, κ. Πετράκη.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Μ' αρέσει η Ιστορία, κ. Κανάκη, πάρα πολύ.  
 Λοιπόν, ήθελα να σας ενημερώσω, η ενημέρωσή μου θα είναι πάρα πολύ γρήγορη, για την 
πορεία του καυτού προβλήματος των φυτών που υπάρχουν και από την κακοκαιρία και γενικά απο τα 
κλαδέματα. Εχουμε πάει πάρα πολύ καλά, θα καταθέσω στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου 
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τα ζυγιστήρια που έχουμε κάνει πηγαίνοντας κλαδέματα στο ΕΜΑΚ. 
 Για ένα παράδειγμα, το Μάρτιο του 2020 είχαμε πάει 79 τόνους στο ΕΜΑΚ. Τον Μάρτιο του 
2021 400 τόνους. Μέχρι στιγμής Φεβρουάριο και Μάρτιο έχουμε πάει 650 τόνους στο ΕΜΑΚ από φύλλα 
και από κλαδιά. Ενας τρομερός όγκος για το Δήμο μας, πάλι από αυτό το βήμα θέλω να ευχαριστήσω 
τους συνεργάτες στην Καθαριότητα, θέλω να ευχαριστήσω την Αντιπεριφερειάρχη την κα 
Κεφαλογιάννη που μας έχει παραχωρήσει κι ένα φορτηγό από την Περιφέρεια που μας βοηθάει στο 
τόσο δύσκολο έργο και θα κλείσω λέγοντας, ουσιαστικά θα απαντήσω στον κ. Κανάκη, ίσως να διέφυγε 
του κ. Δημάρχου, ότι έχουμε στολίσει, κ. Κανάκη, το Δήμο μας. Σε όλα τα σημεία εισόδου του Δήμου 
έχουμε βάλει τέτοιες σημαίες σαν αυτή εδώ. Εχουμε βάλει και στα δύο Δημαρχεία σημαίες πάλι της 
Ελληνικής Επανάστασης και στο τέρμα της 17 Νοέμβρη έχουμε βάλει την περίφημη σημαία των 
Κρητών, της Ανεξαρτησίας της Κρήτης, έχουμε βάλει στη 17 Νοέμβρη εκεί που είναι το σιντριβάνι. 
 Τον έχουμε στολίσει λοιπόν το Δήμο μας με τέτοιες σημαίες της Ελληνικής Επανάστασης. Και 
ταυτόχρονα έχουμε κάνει και τον στολισμό, τον καθιερωμένο στολισμό που κάνουμε σε κάθε 
παρέλαση. 
 Δεν ήθελα να πω τίποτε άλλο, ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κα Αθανασάκου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Επειδή αναφέρθηκε το θέμα για τις ευπαθείς ομάδες, θέλω να ενημερώσω ότι έχουμε 
ήδη και κάνουμε δωρεάν, έχουμε φροντίσει στα άτομα που είναι ευπαθείς ομάδες για να κάνουν το 
τεστ. Και μάλιστα, ορισμένα άτομα τα οποία έχουν πρόβλημα όπως είναι τα ΑμεΑ, όταν επιθυμούν και 
θέλουν να κάνουν το τεστ, το rapid test μέχρι τώρα σε σπίτι, πηγαίνουμε και το κάνουν με αρμόδιους 
που έχουμε συνεργασία για το θέμα που είναι δωρεάν ας πούμε, είτε νοσοκομείο είναι, είτε σε κάποιο 
κέντρο που έχει ενδιαφερθεί και θέλει και επιθυμεί να έχει τη συνεργασία μας. Και μάλιστα, πιστεύω 
ότι και για το self test, εφόσον αποσαφηνιστεί μια κατάσταση και το έχουμε ανάγκη ας πούμε να το 
χρησιμοποιήσουμε περαιτέρω, διότι όλα αυτά γίνονται συνέχεια και συνεχώς για τις ευπαθείς ομάδες 
και για τα ΑμεΑ το θέμα δωρεάν μέχρι τώρα. Και όπως κάναμε και τους εμβολιασμούς που διατίθεται 
αυτοκίνητο και τους εξυπηρετούμε, έτσι θα συνεχίσουμε και πάντοτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; Ολοκληρώσατε. Ευχαριστώ τους Αντιδημάρχους για τις ανακοινώσεις.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ένα που λησμόνησα. Οτι επίσης έχουμε στολίσει με σημαίες της Ελληνικής 
Επανάστασης και τα δύο Δημαρχεία. Αυτό ξέχασα να το πω, και στα δύο Δημαρχεία απέξω κυματίζουν 
σημαίες της Ελληνικής Επανάστασης.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ τους Αντιδημάρχους για τις διευκρινίσεις - ανακοινώσεις.  
 Λοιπόν, προχωρώ στους δημοτικούς συμβούλους. Το λόγο έχει ο κ. Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Ηθελα να αναφερθώ σχετικά με την χθεσινή μου διαγραφή από το 
συνδυασμό "Μαζί για την Πόλη μας". Να ευχαριστήσω θερμά και από καρδιάς τους συναδέλφους 
δημοτικούς συμβούλους για την συνεργασία όλων αυτών των ετών.  
 Πραγματικά, με πολλούς από τους συναδέλφους συνεργαστήκαμε για το καλό της πόλης μας 
σε δύσκολες ή και ακόμη σε πιο εύκολες περιόδους. Πραγματικά, δεν έχω κανένα προσωπικό πρόβλημα 
με κανέναν συνάδελφο. Ετσι κι αλλιώς, εγώ δεν κινούμαι ποτέ στο επίπεδο των δημοτικών σε 
προσωπικό επίπεδο. Με πολλούς συναδέλφους είχαμε διαφορετικές αντιλήψεις, αλλά τουλάχιστον για 
μένα είχε να κάνει με ζητήματα μόνο πολιτικά. 
 Αναφορικά με την απόφαση της πλειοψηφίας, αυτή σίγουρα θα κριθεί από τους πολίτες, από 
τους δημότες, που είναι και οι τελικοί κριτές. Από εμένα είναι απολύτως σεβαστή η απόφαση της 
πλειοψηφίας των συμβούλων του συγκεκριμένου συνδυασμού.  
 Σχετικά με τον Δήμαρχο, θα ήθελα πάλι να δηλώσω ότι δεν έχω κανένα προσωπικό ζήτημα με 
τον Δήμαρχο, δεν ήμασταν και ποτέ ιδιαίτερα φίλοι. Εχω αντίληψη για τον χαρακτήρα και το ήθος του 
ανδρός, αλλά αυτό αφορά μόνον εμένα. Οι διαφορές μου με τον Δήμαρχο είναι μόνον και μόνο 
πολιτικές.  
 Να περάσω σε ένα άλλο θέμα, κ. Πρόεδρε, και να ολοκληρώσω την ομιλία μου. Σχετικά με το 
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έργο που έχει γίνει στον κεντρικό Παπάγο και στην κάτω ζώνη της Περιφέρειας για τα όμβρια ύδατα, 
να σας δείξω κάποιες φωτογραφίες από τους δρόμους του κεντρικού Παπάγου και της κάτω ζώνης μετά 
από την "αποκατάσταση" των οδοστρωμάτων. Χειμάρας και Βυζαντίου. Φαίνονται; Κυρηνείας και 
Στρατάρχου Παπάγου. Λεμεσού. Λευκωσίας. Σμύρνης. Αϊδινίου. Βυζαντίου.  
 Δυστυχώς, κ. Πρόεδρε, αυτή την εικόνα παρουσιάζει ίσως η ομορφότερη πόλη της Ελλάδος, ο 
Παπάγος. Τα αυτοκίνητα κάθε ένα λεπτό σταματούν και η εικόνα αυτή είναι τριτοκοσμική. Αυτά, κ. 
Δήμαρχε, τα προβλήματα, δεν διαγράφονται.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, είμαστε κι εμείς πριν αλλά δεν πειράζει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν είστε πριν, δεν είστε πριν. Στους δημοτικούς συμβούλους πηγαίνω με τη σειρά 
προτεραιότητας. Ο κ. Οικονόμου σήκωσε πρώτος το χέρι. Δεν μπορώ να θυμάμαι τώρα κατατάξεις, 
σειρές, το καταλαβαίνετε. Εντάξει, στους Αντιδημάρχους και στους επικεφαλής νομίζω είναι λογικό. Ο 
κ. Οικονόμου σήκωσε πρώτος, ο κ. Ρεμούνδος δεύτερος, η κα Ρετσινιά τρίτη, η κα Σιώτου τέταρτη και 
η κα Χαμηλοθώρη πέμπτη. Σας διαβάζω πώς έχω καταγράψει τη σειρά.  
 Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Χρόνια πολλά καταρχήν για την 25η Μαρτίου.  
 Εχω τέσσερα θεματάκια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρόνια πολλά, κ. Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το πρώτο έχει να κάνει προφανώς με την πανδημία που συνεχίζοντας δύο λόγια που 
είπε ο Αντώνης ο Ρεκλείτης, η κατάσταση έχει φτάσει στο απροχώρητο και μάλιστα σήμερα το 
απόγευμα κατέθεσε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδος, που ξέρετε δεν 
ελέγχεται από το ΚΚΕ, μηνυτήρια αναφορά στην εισαγγελία γιατί μένουν άνθρωποι εκτός ΜΕΘ σε 
κρεβάτια ενώ χρειάζονται με .. αναπνευστήρες. Αυτό αν είναι κάτι το συνηθισμένο, εάν είναι κάτι το 
οποίο, εντάξει, δεν τρέχει τίποτα για την κυβέρνηση ή και για τη Δημοτική Αρχή, εμείς θεωρούμε ότι 
πρέπει να αναθεωρήσετε κι εσείς τη θέση σας και να συνταχθείτε με το πάνδημο αίτημα όλων ενίσχυσης 
του δημόσιου συστήματος Υγείας, επίταξης του ιδιωτικού τομέα αυτή τη στιγμή. Ηδη η κυβέρνηση έχει 
καθυστερήσει και όσο καθυστερεί οι συνέπειες θα είναι μεγαλύτερες. 
 Επίσης, ο Δήμαρχος πρέπει να είναι ενημερωμένος για την κατάσταση στον ΕΟΠΥ του 
Χολαργού. Το πρώην ΙΚΑ. Δεν υπάρχει παθολόγος εδώ και μήνες. Παθολόγος δεν υπάρχει ούτε στο 
Χαλάνδρι εδώ και μήνες. Και ραντεβού σε γιατρό παθολόγο στην Αγία Παρασκευή υπάρχει τέλη Απρίλη. 
Για να μην μιλήσουμε - το ίδιο ισχύει για καρδιολόγο. Δεν έχει ο Χολαργός, δεν έχει το Χαλάνδρι, 
ραντεβού το Μάη. Αυτή είναι η κατάσταση και στην πρωτοβάθμια και στα νοσοκομεία. Πρέπει να 
συνταχθούμε με τη φωνή του κόσμου που διεκδικεί ενίσχυση.  
 Δεύτερον, σε ορισμένα δικά μας. Ενα κομμάτι του Χολαργού εδώ και δύο τρεις μήνες, δύο 
σίγουρα, πίνει νερό με χώμα. Η κατάσταση με την ΕΥΔΑΠ, τις διακοπές, τις συντηρήσεις που γίνονται 
απ' ό,τι φαίνεται από εργολάβους ή από τσάτρα πάτρα, ο κόσμος μένει συνέχεια χωρίς νερό και πίνει 
χώμα. Διαβιβάστε το επισήμως κ.λπ., δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτή η κατάσταση. Προφανώς 
δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος, όμως περιμέναμε και σίγουρα είναι ενήμερος, κάτι να έχει κάνει. Θα θέλαμε 
την απάντησή σας. 
 Τρίτον. Εχουμε ζητήσει εδώ και πολύ καιρό στα έργα να προταχθούν και να ενταχθούν και δεν 
έχουμε πάρει ακόμα ενημέρωση και την ζητάμε πλέον σήμερα, να λυθεί το θέμα των ανοιχτών γηπέδων 
μπάσκετ που με το κλείσιμο στο νταμάρι του μπαλονιού που έγινε, δεν υπάρχουν ανοιχτά υπαίθρια 
μπάσκετ ούτε της Ναυαρίνου, πότε θα προκηρυχθεί; Πότε θα ολοκληρωθεί; Το ίδιο και σε χώρο πάνω 
στο νταμάρι. Απαιτείται για τους νέους κυρίως ένας ανοιχτός χώρος, μιας και το κλειστό θα κλείσει από 
τις ομάδες απ' ό,τι καταλαβαίνουμε, όπως γίνεται συνήθως, έτσι; Θέλουμε μία απάντηση σ' αυτά. 
 Επίσης, αν δεν έχετε προβλέψει μέχρι τώρα μια αυτοψία από την Τεχνική Υπηρεσία, επειδή 
αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών στη Ναυαρίνου, το πρώην Πολωνικό, να συνταχθεί μια πρόχειρη, 
μία όχι πρόχειρη, μία άμεση μελέτη σε σχέση με το τι παρεμβάσεις πρέπει να γίνουν και στα πεζοδρόμια 
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και στην κυκλοφορία με σήμανση επιπλέον, για να είμαστε έτοιμοι γι' αυτό το σχολείο. Εμείς το 
προτείνουμε, περιμένουμε την απάντησή σας.  
 Κι ένα τελευταίο. Προφανώς για την επέτειο του 1821, τη μεγάλη Ελληνική Επανάσταση, δεν 
μπορούμε με δυο λόγια να το κλείσουμε το θέμα. Πάντα είναι ανοιχτό και θα ανοίγει, πάντα επίκαιρο 
το επαναστατικό της μήνυμα. Δυο παρατηρήσεις ήθελα να κάνω, αν και ούτε θα συμφωνήσουμε 
ολοκληρωτικά, ούτε θα διαφωνήσουμε και στα πάντα. Για μας ήταν μια επανάσταση κοινωνική και 
εθνικοαπελευθερωτική, προφανώς την περίοδο εκείνη σε όλη την Ευρώπη συγκροτούνταν τα εθνικά 
κράτη, γι' αυτό και όσες χώρες είχαν κατοχή ή ήταν πολυδιασπασμένες όπως οι περισσότερες, σε 
βασίλεια, σε ... σε... σε... τίθονταν το θέμα της συγκρότησης του έθνους κράτους, πολύ περισσότερο 
στην Ελλάδα που ήταν κάτω από την Οθωμανική αυτοκρατορία, υπό την Οθωμανική αυτοκρατορία, 
όμως ήταν όπως και όλες οι άλλες επαναστάσεις της περιόδου και κοινωνικές επαναστάσεις, αποτίναξαν 
την φεουδαρχία που ήταν το παλιό και έφεραν το καινούριο που ήταν ο καπιταλισμός, η οικονομία της 
αγοράς, η αστική δημοκρατία, η αστική τάξη στο προσκήνιο και στην εξουσία. 
 Εμείς αυτό το θεωρούμε τεράστια πρόοδο στην ανθρωπότητα, ανεξάρτητα του ότι σήμερα έχει 
φάει αυτή η οικονομία και αυτή η εξουσία και αυτό το σύστημα τα ψωμιά του και πρέπει να 
αντικατασταθεί, εδώ θα διαφωνήσουμε. Ομως, αυτό το γεγονός ήταν τεράστια πρόοδος για την 
ανθρωπότητα και για τα δικαιώματα των ανθρώπων. Εμείς το επισημαίνουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως, δεν διαφωνεί κανείς μαζί σας επάνω σ' αυτό. Δεν νομίζω ότι διαφωνεί κάποιος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς το επισημαίνουμε γιατί φαίνεται ότι κάθε κοινωνικό σύστημα που παλιώνει 
έρχεται η ώρα του, πρέπει να αντικατασταθεί και με επαναστατικούς τρόπους, με βία πολλές φορές, 
από καινούρια κοινωνικά συστήματα και καινούριες τάξεις, όπως για μας η εργατική τάξη σήμερα, που 
πρέπει να έχει την εξουσία και την οικονομία στα χέρια της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' αυτό θα διαφωνούν πολλοί βέβαια. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να επισημάνουμε, για το μέγεθος της Ελληνικής Επανάστασης ότι ήταν, έγινε σε μία 
περίοδο πολύ νωρίς, εντός εισαγωγικών, με την έννοια ότι στην υπόλοιπη Ευρώπη είχε παλινορθώσει 
σε ένα βαθμό το παλιό κοινωνικό σύστημα, γι' αυτό είχαμε και τον Μέτερνιχ, στη Ρωσία δεν είχε καν 
ξεκινήσει η αστική επανάσταση, είχαμε φεουδαρχία του σκληρού τσάρου και ήταν ένα τεράστιο 
επίτευγμα που κατάφεραν μέσω της επαναστατικής τους οργάνωσης παράνομης, κρυφής, όχι μόνο 
στην Ελλάδα λόγω των Τούρκων αλλά και σε όλη την Ευρώπη ήταν παράνομη, έτσι; Της Φιλικής 
Εταιρείας, να κάνουν αυτό το γιγάντιο άλμα προς τα μπροστά, προς την ελευθερία. 
 Αυτά, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό που λέτε ισχύει γιατί επειδή όταν έγραφα και το τέτοιο διάβασα και πάρα πολλές 
παραπομπές. Στην Ευρώπη μόνον η Ελλάδα και η Γαλλία ξεκίνησαν να κάνουν επανάσταση. Ολοι οι 
άλλοι δεν έκανε κανείς, αργήσανε πάρα πολύ και στη Μολδοβλαχία δυστυχώς μέσα σε δύο ημέρες την 
καταπνίξανε αμέσως και δεν προλάβανε καν να προχωρήσουν, ούτε να βγάλουν τη βδομάδα. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και η Γαλλία είχε προηγηθεί αρκετές δεκαετίες πριν και είχε παλινορθώσει πάλι, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, ακριβώς.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Πάλι είχε αρχίσει βέβαια, αλλά υπήρχε το... Γι' αυτό και τα μηνύματα όλων, όλης της 
διανόησης της εποχής και των πρωτοπόρων της εποχής εκείνης ήταν τα μηνύματα της Γαλλικής 
Επανάστασης.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι ακριβώς. Το λόγο έχει η κα Ρετσινιά.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Καλησπέρα κι από μένα. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία. Πρόεδρε, συγχαρητήρια για 
την ομιλία σας και να μπω στο θέμα. 
 Εχω τρεις ερωτήσεις να κάνω. Η μία ερώτηση αφορά, επανέρχομαι στο 2ο και 3ο Δημοτικό 
Σχολείο και στο 6ο κατ' επέκταση, το οποίο ξέρω φυσικά ότι δεν είναι - ξέρω και την απάντηση, αλλά 
οι γονείς έχουν αγωνία και άγχος, ότι δεν είναι άμεση η ευθύνη, δεν είναι του Δήμου να πάρει την 
απόφαση αλλά οι γονείς χρειάζονται τη στήριξη του Δήμου γιατί τα παιδιά είναι δικά μας και θέλουμε 
την στήριξη του Δήμου και των δημοτικών συμβούλων, γιατί κι εμείς είμαστε πιο άμεσα προσβάσιμοι 
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και από το Υπουργείο και την Πρωτοβάθμια, που κι εκεί έχουν στραφεί. 
 Θα ήθελα να ρωτήσω εάν γνωρίζουμε αν θα καταργηθούν τα τμήματα στο 2ο και 3ο Δημοτικό 
Σχολείο, αν θα γίνει συγχώνευση τμημάτων στο 2ο και 3ο και αν γίνει συγχώνευση στο 2ο και 3ο 
Δημοτικό θα αυξηθεί κατ' επέκταση ο αριθμός των μαθητών ανά τμήμα. Αν γίνει τελικά λοιπόν η 
συγχώνευση τμημάτων στα συστεγαζόμενα σχολεία 2ο και 3ο, πώς θα επιτυγχάνεται η άμεση 
αποσυμφόρηση των σχολείων του Δήμου μας; Και το θέμα που έχει αναφερθεί για τις βελτιώσεις, τις 
υλικοτεχνικές βελτιώσεις στο 6ο Δημοτικό Σχολείο, ώστε να λειτουργήσει με ασφάλεια για τους μαθητές 
και για τους εκπαιδευτικούς. Το ένα θέμα είναι αυτό. 
 Το άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι εάν και πότε ο Δήμος μας, εάν και πότε θα ενταχθεί 
στην πλατφόρμα mykeplive, όπως έχουν ενταχθεί ήδη άλλοι 192 Δήμοι σ' αυτή την πλατφόρμα που 
είναι η νέα πλατφόρμα διαδικτυακής ενημέρωσης και εξυπηρέτησης για την διεκπεραίωση 
συγκεκριμένων αιτημάτων μέσω τηλεδιάσκεψης, βιντεοκλήσης με ραντεβού από τους υπαλλήλους του 
ΚΕΠ για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις και τα άτομα με ειδικές ανάγκες που δυσκολεύονται να πάνε με 
φυσική παρουσία.  
 Η τρίτη ερώτησή μου είναι, έχει έρθει μια διευκρινιστική, με ερμηνευτική εγκύκλιος για την 
εφαρμογή των τεχνικών οδηγιών για τα σχέδια φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων και δίνει κάποιες 
διευκρινίσεις σε ζητήματα και τεχνικές προδιαγραφές και αν και ο Δήμος μας θα ακολουθήσει και τι 
ενέργειες θα κάνει εάν θα δώσουμε θέσεις για τη φόρτιση των ηλεκτρικών οχημάτων. 
 Αυτές ήταν οι ερωτήσεις, σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ την κα Ρετσινιά. Να πω ότι έχει ήδη προσέλθει ο κ. Ανυφαντής και έχει 
αποχωρήσει ο κ. Δεμέστιχας από τη συνεδρίαση. Το λόγο έχει - πλέον θα ανακοινώνω και τις 
αποχωρήσεις, έτσι ώστε να μην υπάρχει κανένα μπέρδεμα μετά πάνω στις αποφάσεις.  
 Το λόγο έχει η κα Σιώτου.  
ΣΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα, χρόνια πολλά για την εθνική γιορτή που έρχεται σε δύο μέρες. 
 Ο λόγος σας είχε πάρα πολλά ιστορικά γεγονότα και ονόματα, Πρόεδρε, ευχαριστούμε γι' αυτή 
την ενημέρωση. Εγώ θα ήθελα να μείνω στο γεγονός ότι από όλη αυτή την ιστορία των 200 χρόνων 
το μόνο συμπέρασμα που μπορεί να βγάλει κανείς, πέρα απ' όλα όσα είπατε κι εσείς και οι συνάδελφοι, 
είναι ότι οι Ελληνες πρέπει να συνεχίσουν να πορεύονται μονιασμένοι, γιατί στα 200 χρόνια είχαμε δύο 
εμφυλίους μετά. Και επειδή οι καταστάσεις που ζούμε είναι περίεργες και ζόρικες, καλό είναι έξω και 
πέρα από όποιες διαφορετικές απόψεις έχουμε όλοι, να γνωρίζουμε βαθιά μέσα μας ως Ελληνες ότι 
πρέπει να τα λύνουμε μαζί και μονιασμένα. Αυτό νομίζω ότι πρέπει να είναι κατά τη γνώμη μου το 
τελικό συμπέρασμα από τις εθνικές μας γιορτές.  
 Είμαι κι εγώ φοβερά ανήσυχη με τα καινούρια στοιχεία και κάθε μέρα είναι όλο και περισσότερα 
τα κρούσματα και κανονικά όλα αυτά που μπορεί να συζητάμε σήμερα να φαίνονται πραγματικά εκτός 
τόπου και χρόνου, όταν ξέρουμε ότι τόσοι συμπολίτες μας βρίσκονται στα νοσοκομεία, τα κρούσματα 
είναι πάρα πολλά, οι διασωληνωμένοι πάρα πολλοί, φαίνεται πραγματικά μια αδυναμία να 
αντιμετωπιστεί η κατάσταση, μια αδυναμία προγραμματισμού και οργάνωσης εδώ και πάρα πολλούς 
μήνες από τη χώρα και την κυβέρνηση φυσικά.  
 Είναι αυτό που λέμε όλοι από την αρχή ότι εάν δεν έχεις σωστό σχεδιασμό και πρόγραμμα, 
δυστυχώς, δεν πρόκειται να έχεις αποτέλεσμα.  
 Παρότι, λοιπόν, θα ακουστούν εκτός τόπου και χρόνου, θα προχωρήσω με τις ερωτήσεις που 
έχω προς τον Δήμαρχο, στα δι' ημάς.  
 Ενα πρώτο ερώτημα, το οποίο δεν ξέρω αν ο Δήμαρχος έχει τα νούμερα, θα ήθελα να ρωτήσω, 
να μας ενημερώσει δηλαδή, εάν στο έργο ανάπλασης της πλατείας Εθνικής Αντιστάσεως πόσα δέντρα 
κόπηκαν εκεί και πόσα φυτεύθηκαν. Ποιο ήταν το ισοζύγιο δηλαδή φυτεμένων και κομμένων. Και 
επίσης, στο έργο ανάπλασης της Βουτσινά αν έχετε πρόχειρο τον αριθμό πόσες ελιές κόπηκαν και πόσες 
τελικά μεταφυτεύτηκαν στο νταμάρι. 
 Η επόμενη ερώτηση, θα ήθελα να μας πείτε, επειδή κάνουμε και βόλτες αυτές τις μέρες, ποιο 
είναι το καθεστώς της εγκατάστασης της ΕΥΔΑΠ στην Αγία Ελεούσα. Η εγκατάσταση συνεχώς 
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επεκτείνεται μέσα στο βουνό, κτίζονται κτίρια, είδαμε κομμένους κορμούς εκεί, είδαμε, γνωρίζαμε ότι 
πρωτοεγκαταστάθηκαν σε πολύ μικρότερη βεβαίως έκταση, πολλά χρόνια πριν και θα θέλαμε να 
γνωρίζουμε τώρα σε τι καθεστώς είναι όλη αυτή η επέκταση και με ποιού την άδεια ή την ανοχή, τι 
ξέρει ο Δήμος μας δηλαδή γι' αυτή την εγκατάσταση. 
 Επίσης, θα ήθελα να ενημερώσω και τους δημοτικούς συμβούλους ότι στις 2 Μαρτίου στείλαμε 
με αρ. πρωτ. 3804 νομίζω, μια επιστολή σε σας ζητώντας σας να κινηθείτε με έναν σαφή τρόπο κατά 
όσων θρασύτατα θανατώνουν αδέσποτα με φόλες στο Δήμο μας, γιατί έχει παραγίνει το κακό. Και σας 
το ζητήσαμε σαν μία ενδεικτική των προθέσεων κίνησή μας, να καταθέσετε μία μήνυση κατ' αγνώστων 
ή κατά παντός υπευθύνου για τις πράξεις αυτές. Το έχουν κάνει και άλλοι Δήμαρχοι, πρωτίστως ως 
συμβολική κίνηση, αλλά τελικά και ουσιαστική, όπως αντιλαμβανόμαστε όλοι, γι' αυτούς που κάνουν 
αυτές τις πράξεις. Προτίθεστε να κάνετε τελικά κάτι για το θέμα που πραγματικά απασχολεί πολλούς 
συνδημότες μας;  
 Τώρα, για το θέμα στο οποίο αναφέρθηκε ο Αντιδήμαρχος και φίλος ο Μιχάλης και τον 
ευχαριστώ γιατί μου δίνει αυτή την ευκαιρία να αναφερθώ ξανά στο θέμα, ξέρετε ότι μας αρέσει να 
παίρνει πρωτοβουλίες η Δημοτική Αρχή, ειδικά σε ό,τι αφορά τα προβλήματα που βιώνουν οι δημότες. 
Τα έργα της Cosmote που αναφέρεστε, έχουν κόψει το νερό ή και το ρεύμα, πολλές φορές τον 
τελευταίο καιρό. Δεν έριξα ευθύνη στη Δημοτική Αρχή, είναι προφανές ότι δεν έχει να κάνει σε τίποτα 
με την Δημοτική Αρχή, αλλά πρότεινα στη Δημοτική Αρχή να παρέμβει στην εταιρεία με το αίτημα να 
επιτηρούνται τα έργα και να μην καταστρέφει η μία εταιρεία τις εγκαταστάσεις της άλλης. Ενα διάβημα 
ας πούμε κακοτεχνιών προς την Cosmote, για να γλιτώσει τους δημότες μας από τα προβλήματα, είπε 
και ο Γιώργος για νερό με χώμα, από τα προβλήματα που δημιουργούνται στους δημότες τα οποία είναι 
πάρα πολύ σοβαρά από τις συνεχείς διακοπές. 
 Δηλαδή, δεν μπορεί να κάνει κάτι ο Δήμος, αλλά μπορεί σίγουρα να βοηθήσει επισημαίνοντας 
στην Cosmote ότι δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο μία εταιρεία να καταστρέφει τις υποδομές των άλλων 
εταιρειών με θύματα μόνο τους δημότες μας.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράω στην κα Χαμηλοθώρη και κλείνω με τον κατάλογο για τα προ ημερησίας. Και 
μετά θα δώσω βεβαίως το λόγο για απαντήσεις στους αρμόδιους Αντιδήμαρχους και στον Δήμαρχο.  
 Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, έχω ζητήσει κι εγώ μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σωστά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Κάποιες ερωτήσεις και μία ανακοίνωση θέλω. 
 Θα ήθελα να μάθω σχετικά με το γήπεδο μπάσκετ, το αναφέρετε, στην ιστοσελίδα του Δήμου, 
το γήπεδο μπάσκετ, λοιπόν της Βελισσαρίου. Αν έχετε σχεδιάσει κάτι ή τέλος πάντων, πώς σκέφτεστε 
να το αξιοποιήσετε αυτό και αν σκέφτεστε να το αξιοποιήσετε. Ξέρω ότι δεν είναι στο Τεχνικό 
Πρόγραμμα τώρα αλλά, τέλος πάντων, αν έχετε έναν μακροπρόθεσμο σχεδιασμό γι' αυτό. Η έλλειψη 
των αθλητικών χώρων είναι μεγάλη, γνωστή, την ανέφερε και ο Γιώργος ο Ρεμούνδος πριν και 
ειδικότερα των ελεύθερων, ανοιχτών αθλητικών χώρων.  
 Τώρα επειδή είμαι τελευταία θα πρέπει να μαζέψω λίγο τις ερωτήσεις. 
 Θα ήθελα να έχω μια ενημέρωση για τις εγγραφές στα νηπιαγωγεία. Εχει δοθεί παράταση, το 
ξέρω, αλλά η εικόνα δεν θα αλλάξει πολύ, είναι και δυο μέρες αργίες ενδιάμεσα, δεν νομίζω ότι θα 
αλλάξει κάτι. Οπότε θα ήθελα να ξέρω την εικόνα που έχετε κι εσείς. Δηλαδή, θα δημιουργηθούν τα 
ίδια τμήματα με πέρσι; Θα υπάρξει κάποιο τμήμα που πρέπει οπωσδήποτε να προστεθεί; Θα υπάρξει 
το παράρτημα ας πούμε του 5ου Νηπιαγωγείου Χολαργού; Αν υπάρξει, θα στεγαστεί κι αυτό στο 
Πολωνικό; Δεν θέλω να πω παραπάνω για το 6ο Δημοτικό γιατί ακούστηκαν αρκετά, το μόνο που θα 
ήθελα να πω για το 6ο Δημοτικό είναι, τελικά οι γονείς πότε θα το μάθουν επισήμως ποια παιδιά πάνε; 
Δηλαδή, έχει ανοίξει μια κουβέντα, ξέρουν ήδη από μόνοι τους για τα όρια, ψάχνουν οι άνθρωποι για 
τα όρια, προφανώς είναι θέμα του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας να το ανακοινώσει, αλλά ως Δήμος 
δεν ενδιαφέρεστε να επισπεύσετε τη διαδικασία έτσι ώστε οι δημότες να το μάθουν εγκαίρως και να 
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προετοιμάσουν εγκαίρως τα παιδιά τους γι' αυτή την αλλαγή σχολικού περιβάλλοντος;  
 Για το 1ο Λύκειο Χολαργού, τοποθετήθηκε ήδη ο Αντιδήμαρχος, δεν έχω κανένα λόγο να μην 
τον πιστέψω ότι την επόμενη εβδομάδα θα είναι έτοιμο, παρότι την Πέμπτη εγώ που το επισκέφθηκα 
το σχολείο δεν μου έδωσε αυτή την αίσθηση. Αλλά δεν έχω κανένα λόγο να μην το πιστέψω. Θέλω να 
κρατήσουμε ότι ως δεδομένο υπάρχει στην κουβέντα ότι 5/4 θα ανοίξουν τα Λύκεια και ελπίζουμε να 
ανοίξουν, να πάνε τα παιδιά επιτέλους σχολείο, οπότε θα πρέπει ούτως ή άλλως να γίνει μια επίσπευση 
εκεί πέρα και για τον περιβάλλοντα χώρο ας πούμε, αφού θα μετακινηθούν τόσα παιδιά εκεί. Και επί τη 
ευκαιρία, επειδή ολοκλήρωσε και τον πρώτο χρόνο το έργο, δηλαδή Μάρτιος-Μάρτιος, θα ήθελα να 
μάθω ένα επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα του έργου που μένει να γίνει.  
 Και όπως πάντα θέλω να κάνω μια ενημέρωση, περίμενα ότι θα την έκανε ο κ. Πετράκης, δεν 
την έκανε, θα την κάνω εγώ πάλι για άλλη μια φορά, για το ΤΕΣΟΠΠ που έγινε. Οσον αφορά την 
ενημέρωση την απολογιστική που έκανε η Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας, εγώ το μόνο που κρατώ 
και θέλω να μεταφέρω εδώ σε σας και να καταγραφεί στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου είναι 
ένας πρώτος απολογισμός, γιατί είπε ο προϊστάμενος ότι δεν έχει ολοκληρωθεί, ένας πρώτος 
απολογισμός που καταγράφηκε για τα δέντρα που χάθηκαν, γιατί αυτό ήταν και το βασικό 
χαρακτηριστικό, ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της "Μήδειας". Είπε, λοιπόν, ότι η κοπή των δέντρων, κυρίως 
πεύκων, που ήταν δέντρα βεβαίως που κατέπεσαν, στην Κοινότητα του Παπάγου είναι περίπου 150, 
150 δέντρα, μάλλον τα περισσότερα πεύκα. Χωρίς να υπολογίζεται το μεγάλο πάρκο Παπάγου, μέσα 
στο οποίο έχουν καταπέσει περί τα 15 δέντρα. Οσον αφορά στις θραύσεις κλαδιών και βραχιόνων που 
υπέστησαν τα δέντρα στην Κοινότητα Παπάγου, μετριούνται στα 800. 
 Στη Δ.Κ. Χολαργού, χωρίς να υπολογίζονται τα άλση, δηλαδή πάρκο Χολαργού, πάρκο Τίμιου 
Σταυρού, Ναυαρίνου κ.λπ., γιατί δεν έχει ολοκληρωθεί ακόμη ο απολογισμός, κατέπεσαν πλήρως περί 
τα 20 δέντρα. Η πλειονότητά τους όμως λέει η Υπηρεσία αφορά σε ιδιωτικούς κήπους και πολύ λιγότερα 
από αυτά είναι κοινόχρηστο πράσινο. Παρ' όλα αυτά, υπήρχαν και 300 περιπτώσεις δέντρων που 
υπέστησαν, πάντα για την Κοινότητα Χολαργού λέω τώρα, που υπέστησαν θραύσεις κλαδιών σε 
κοινόχρηστους χώρους και κυρίως πεζοδρόμια και πλατείες. Και 83 περιπτώσεις θραύσης κλαδιών κ.λπ. 
εντός οικοπέδων. Νομίζω ότι είναι σημαντικό να παραμείνει αυτό στα πρακτικά του Δημοτικού 
Συμβουλίου και βεβαίως να το ακούσετε κι εσείς, όσοι δεν μπορέσατε να παρευρεθείτε στο ΤΕΣΟΠΠ. 
 Να πω επίσης ότι εκεί εμείς αυτό που προτείναμε ήταν να τηρηθεί ένα ημερολόγιο. Δηλαδή 
αυτή ήταν η πρόταση που καταθέσαμε και μάλιστα προτείναμε ότι ακόμα προτιμότερο θα ήταν να 
δημιουργηθεί και ένα δημόσιο φόρουμ, έτσι ώστε εκεί πέρα να μπορούσαν να καταγραφούν τώρα, όσο 
είναι ακόμη νωπά, ό,τι εντοπίσαμε, ό,τι αντιμετωπίσαμε στη "Μήδεια" και κατά τη διάρκεια και τις 
επόμενες ημέρες. Δηλαδή τις διακοπές ρεύματος και της υδροδότησης, φυσικά το έντονο φαινόμενο 
και το ιδιαίτερο της πτώσης κλαδιών και δέντρων, προβλήματα στην επικοινωνία του Δήμου με τους 
κατοίκους, οι θερμαινόμενες αίθουσες που δεν λειτούργησαν σωστά, το μητρώο εργοληπτών το οποίο 
ας πούμε επίσης δεν ενεργοποιήθηκε, άργησε πάρα πολύ, τα κλαδιά που παρέμειναν στα πεζοδρόμια, 
τα χιόνια που εκτοπίστηκαν στις ράμπες ΑμεΑ και άρα κλαδιά και ράμπες καλυμμένα με χιόνια, ήταν 
απροσπέλαστα τα πεζοδρόμια για μέρες και κάποια ίσως αδυναμία του Δήμου που εντοπίσαμε στο να 
μπορέσει να κινηθεί δικονομικά για να... στις καταστάσεις όπως ήταν ας πούμε, με εξώδικα δηλαδή, 
όπως έκαναν κι άλλοι Δήμοι, όπως ας πούμε απέναντι στη ΔΕΔΔΗΕ κ.λπ.. 
 Αυτά, έτσι, μία σύντομη ενημέρωση για το ΤΕΣΟΠΠ γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ 
σημαντική. 
 Χρόνια πολλά και από εμένα για τις ημέρες που έρχονται και τα υπόλοιπα στη συνέχεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρόνια πολλά, κα Χαμηλοθώρη. Ευχαριστώ. Λοιπόν, κ. Ζήκα, μόλις τελειώσω τώρα τον 
κύκλο, γιατί έχουν να δοθούν απαντήσεις. 
 Δήμαρχε, ο Δήμαρχος θα πάρει το λόγο και μετά θα δώσω και στον κ. Τράκα, γιατί έχω δει και 
ο κ. Τράκας ότι σε πολλά θέματα είναι αρμόδιος.  
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, έχω σημειώσει, θα προσπαθήσω να δώσω τις απαντήσεις τις οποίες γνωρίζω.  
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 Σχετικά με αυτό που είπε ο κ. Ρεμούνδος για το τοπικό Ιατρείο ΠΕΔΥ Χολαργού, στη Λεωφόρο 
Μεσογείων 250, θέλω να τον ενημερώσω ότι στις 2 Φεβρουαρίου με αρ. πρωτ. 1966, έχω στείλει 
επιστολή στον αναπληρωτή Υπουργό Υγείας τον κ. Κοντοζαμάνη και του ζητάω διάφορα πράγματα συν 
ότι πρέπει να ενισχυθεί άμεσα με γιατρούς και νοσηλευτές. Το κυριότερο βέβαια που του ζητάω είναι 
να γίνει ανεξαρτητοποίηση του ΠΕΔΥ, να μην υπαγόμαστε στην Αγία Παρασκευή, να γίνουμε αυτόνομο 
τοπικό Ιατρείο ΠΕΔΥ Χολαργού. Αρα, ήδη, κ. Ρεμούνδο, από τις 2 Φεβρουαρίου, έγκαιρα, είχε γίνει 
ενέργεια από το Δήμο στο να εντοπίζει τις ελλείψεις που υπάρχουν και να ζητάει τις αναπληρώσεις 
τους.  
 Τώρα, για τα θέματα της ΕΥΔΑΠ που είπατε κ. Ρεμούνδο, έχουμε στείλει πάρα πολλές φορές 
επιστολές ότι το δίκτυο της πόλης είναι αρκετά παλιό και γι' αυτό έχει και πολλές ζημιές και συχνές 
ζημιές, για να μπορέσουν να κάνουν αντικατάσταση. Πρόσφατα, θα σας πω ότι έγινε μια αντικατάσταση 
στην πολύπαθη οδό Μυκόνου και Νέστορος. Σ' αυτό το κομμάτι, το οποίο είχε σπάσει τουλάχιστον 4-
5 φορές και είχαμε στείλει τρεις, τέσσερις επιστολές προσωπικά όσο είμαι εγώ Δήμαρχος, δεν θυμάμαι 
τι είχε γίνει τα προηγούμενα χρόνια. Λοιπόν, σ' αυτό το κομμάτι καταφέραμε και η ΕΥΔΑΠ πέρασε 
καινούριους σωλήνες σε όλο το πλάτος, στο δρόμο δηλαδή σε όλο το τρίγωνο αυτό το οποίο αφορούσε. 
Βεβαίως, είναι κάτι το οποίο πρέπει να συνεχιστεί. Πρέπει να συνεχιστεί η πίεση προς την ΕΥΔΑΠ να 
κάνει όσο το δυνατόν περισσότερα έργα αντικατάστασης των παλιών σωληνώσεων που υπάρχουν.  
 Τώρα, για το χώμα φυσικά όταν έχεις διακοπή ρεύματος, ε, το πρώτο διάστημα για λίγες μέρες 
βγαίνει το νερό κάπως θολό, πρέπει να το προσέξεις. Αλλά μετά απο λίγο βγαίνει πεντακάθαρο. Δεν 
νομίζω ότι τώρα υπάρχει αυτό το πρόβλημα που αναφέρατε.  
 Για τα γήπεδα μπάσκετ, νομίζω θα διαφωνήσουμε. Είμαστε από τους λίγους Δήμους που έχουμε 
τόσα ανοιχτά, ελεύθερα γήπεδα για τους δημότες μας. Εχουμε τέσσερα γήπεδα στην οδό Κλειούς, όπως 
θα ξέρετε, Περικλέους και Κλειούς. Εχουμε δύο γήπεδα στην οδό Κύπρου. Εχουμε δύο γήπεδα στην 
οδό Φλωρίνης, δύο μπασκέτες, συγγνώμη, όπου λέω νούμερα εννοώ μπασκέτες, έτσι; Και βεβαίως 
έχουμε και το γηπεδάκι της Ναυαρίνου, το οποίο έχει ενταχθεί στο πρόγραμμα των επισκευών που 
κάνουμε, των συντηρήσεων και νομίζω είναι θέμα χρόνου. Τώρα, κοιτάξτε, ο εργολάβος, έχουμε πει, 
είναι ο ίδιος εργολάβος με το Λύκειο, ένας εργολάβος ο οποίος έχει λίγο προσωπικό, αλλά νομίζω το 
επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει να κάνει την πλήρη ανακατασκευή του συγκεκριμένου γηπέδου. Και 
βέβαια έχουμε και το μπαλόνι, το οποίο φτύσαμε αίμα για να το κλείσουμε. Τώρα εσείς μας ζητάτε να 
το ανοίξουμε δηλαδή; Δεν κατάλαβα. Αίμα φτύσαμε για να καταφέρουμε και να πείσουμε να γίνει η 
χρηματοδότηση από την Περιφέρεια και να γίνει το έργο. Σαφώς ο συγκεκριμένος χώρος θα έχει και 
ελεύθερες ώρες. Ο ΔΟΠΑΠ θα το διαχειρίζεται, δεν θα είναι μόνο για τον ΚΟΧ και τον Αρη Χολαργού 
και δεν ξέρω κι εγώ ποια άλλη ομάδα μπορεί να φιλοξενηθεί εκεί. Θα έχει και ελεύθερες ώρες φυσικά.  
 Στο κομμάτι αυτό να συνδέσω τα γηπεδάκια, που δεν υπάρχουν γηπεδάκια βέβαια, εν πάση 
περιπτώσει, τον χώρο που αναφέρει η κα Χαμηλοθώρη στη Βελισσαρίου. Δεν είναι ξεκάθαρα αθλητική 
εγκατάσταση η οδός Βελισσαρίου. Το ψάχνουμε λίγο το θέμα, είναι μεταξύ παιδικού σταθμού και 
αθλητικού κέντρου και δεν είμαι σίγουρος ότι εκεί είναι καλό να κάνουμε ένα ανοιχτό αθλητικό κέντρο 
όταν περιβάλλεται γύρω από πολυκατοικίες και γύρω από ανθρώπους που ενδεχομένως να τους 
δημιουργεί ένα τεράστιο πρόβλημα το κάνουμε μία αθλητική εγκατάσταση σε περιοχές που είναι γενικής 
κατοικίας. Νομίζω ότι θα πρέπει να το δούμε, να το εξετάσουμε. Προσωπικά η ιδέα μου ήταν εκεί να 
γίνει το Σπίτι της Γυμναστικής, να γίνει δηλαδή ένας χώρος ο οποίος θα στεγάσει τη ρυθμική γυμναστική 
και την ενόργανη και όλα αυτά, εν πάση περιπτώσει, που κάνουν οι πολύ καλές ομάδες που έχουμε 
στο Δήμο μας. Εξετάζουμε το μέγεθος βέβαια για να δούμε κατά πόσο είναι κάτι το οποίο μπορεί να 
φιλοξενηθεί σε ένα τέτοιο χώρο. 
 Να προχωρήσω στις ερωτήσεις της κας Ρετσινιά. κα Ρετσινιά, το mykeplive έχετε εικόνα τι είναι; 
Γιατί διαβάζω εδώ και ανθρώπους που ασχολούνται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και παραπληροφορούν 
τον κόσμο. Λοιπόν, να ενημερώσω εγώ το Δημοτικό Συμβούλιο, λοιπόν, τι είναι η εφαρμογή mykeplive. 
Οταν εσύ δώσεις κάποιο από το προσωπικό του ΚΕΠ να ενταχθεί στην εφαρμογή mykeplive, ουσιαστικά 
ο υπάλληλος εργάζεται μπροστά σε έναν υπολογιστή, μπαίνει σε μία πλατφόρμα και εξυπηρετεί 
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οποιονδήποτε πολίτη απ' όλη την Ελλάδα πέσει πάνω του. Δεν εξυπηρετεί Παπαγιώτες και Χολαργιώτες. 
Το ξανατονίζω και το λέω υπεύθυνα αυτό που λέω. Εξυπηρετεί τυχαία όλους τους συνδρομητές που 
έχουν μπει μέσα στην εφαρμογή mykeplive. Εγώ τώρα, δηλαδή, εάν θέλω να εξυπηρετηθώ από το 
mykeplive θα κλικάρω το mykeplive και μπορεί να πέσω σε έναν υπάλληλο στην Ξάνθη ή σε έναν 
υπάλληλο στην Πάτρα για να με εξυπηρετήσει. Εσείς βλέπετε αυτό δηλαδή είναι προς το συμφέρον 
του Δήμου; Να χαρίσουμε κάποιους υπαλλήλους στο γενικό επίπεδο τη στιγμή που έχουμε έλλειψη 
συγκεκριμένων ειδικοτήτων και τη στιγμή που με την κινητικότητα μας φύγανε δύο και μεθαύριο άλλος 
ένας, μπορεί να φύγουν τρεις υπάλληλοι από τα ΚΕΠ; Χαίρομαι, αν είναι μια τέτοια πρόταση επίσημα 
δική σας και της παράταξής σας, να μου την καταθέσετε, να τη μελετήσω και γιατί όχι να το δούμε. 
Αλλά εγώ πιστεύω ότι μας ενδιαφέρει να εξυπηρετούμε τους κατοίκους του Παπάγου και του Χολαργού, 
δεν μας ενδιαφέρει να εξυπηρετούμε τον κάτοικο της Αλεξανδρούπολης και τον κάτοικο της Κρήτης 
μέσα από το mykeplive.  
 Αρα, μη λέμε πράγματα τα οποία μάλλον θα μειώσουν την αποτελεσματικότητα του Δήμου μας 
αν δεν τα γνωρίζουμε πολύ καλά, για εντυπώσεις απλά. 
 Συγχωνεύσεις τμημάτων. Γιατί να γίνουν συγχωνεύσεις τμημάτων; Οταν ένα τμήμα αυτη τη 
στιγμή στο 2ο ή στο 3ο Δημοτικό αποτελείται από 22, από 23, από 24 μαθητές και θα μετακομίσουν, 
θα πάρουν μεταγραφή 4-5 μαθητές, δεν θα γίνει συγχώνευση. Θα μείνει με 20, θα γίνει με 19, θα μείνει 
με 18. Εμείς τα νούμερα που είδαμε και τα στοιχεία, δεν είδαμε ότι γίνεται κάποια συγχώνευση. 
Συγχώνευση θα γίνει εάν τύχει σε δύο τμήματα να πέσουν κάτω από τον αριθμό των 50, 25 είναι το 
μέγιστο σε κάθε τμήμα. Αν δηλαδή μειωθούν και γίνει. Εμείς δεν είδαμε ότι υπάρχει. Και, εν πάση 
περιπτώσει, θα πιέσουμε στις καταστάσεις και θα τις ρυθμίσουμε όσο μπορούμε, έτσι ώστε να μην 
γίνουν συγχωνεύσεις και να μην μειωθούν τα τμήματα του 2ου και του 3ου. Σαφώς θα μειωθούν στην 
Α' τάξη, αφού στην Α' τάξη εξ ολοκλήρου θα γίνει ένα καινούριο τμήμα στο 6ο Δημοτικό, πιστεύω αντί 
να πάρουμε τέσσερα τμήματα που παίρναμε το τελευταίο διάστημα στο 2ο και στο 3ο Δημοτικό, να 
πάρουμε τρία φέτος, έτσι ώστε να πάρει και λίγο ανάσα το σχολείο, έτσι; 
 Πάντως, για να πούμε και την αλήθεια, η οργανικότητα με τη λειτουργικότητα, είναι μεγαλύτερη 
η λειτουργικότητα. Δηλαδή, αν θυμάμαι καλά τα σχολεία είναι 10θέσια και λειτουργούν ως 11θέσια 
σήμερα. Αρα, καλό είναι να μειωθεί και κατά ένα τμήμα το κάθε σχολείο για να έρθουν στην 
οργανικότητα και για να μπορέσουμε να κάνουμε και στις άδειες αίθουσες, να κάνουμε πράγματα που 
θέλει να κάνει το 2ο και 3ο Δημοτικό και δεν έχει σήμερα άδειες αίθουσες να τα κάνει, έτσι; Μιλάω για 
δεύτερες ξένες γλώσσες, μιλάω για, εν πάση περιπτώσει, διάφορα, για Πληροφορική παραπάνω 
τμήματα ενδεχομένως, για ειδικές τάξεις και ειδικά μαθήματα.  
 Πάντως, σίγουρα δεν είναι δική μας αρμοδιότητα, αλλά εμείς θα πιέσουμε και θα είμαστε όλοι 
πιστεύω στην ίδια κατεύθυνση έτσι ώστε να μην μειωθούν και να μην συγχωνευθούν τα τμήματα.  
 Βεβαίως, εδώ θέλω τη βοήθεια όλων σας. Νομίζω ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο, αν δεν 
κάνω λάθος, σύσσωμοι οι σύλλογοι γονέων και κηδεμόνων, σύσσωμη η Ενωση Γονέων και Κηδεμόνων 
ζητάγαμε τόσα χρόνια να ιδρυθεί νέο σχολείο και ζητάγαμε να στεγάσουμε και αυτό το σχολείο. 
Καταφέραμε, το στεγάσαμε. Καταφέραμε, πετύχαμε την ίδρυση. Τώρα που πάμε να το στελεχώσουμε 
και να τοποθετήσουμε μαθητές στο σχολείο για να λειτουργήσει, θα λειτουργήσουμε με μικροπολιτική 
και θα λέμε στους γονείς, ξέρεις, ναι, είσαι 4-5 χρόνια στο σχολείο, να μην μετακινηθείς, να μείνεις, 
ενώ είναι 50 μέτρα από το καινούριο σχολείο; Εμείς κοιτάμε τα σχολεία και το λογικό είναι οι μαθητές 
να πηγαίνουν πιο κοντά στο σπίτι τους στο σχολείο. Να μην κάνουν αποστάσεις. Αυτό κάναμε με τα 
όρια. Εχουμε βάλει τα όρια και έχουν περικυκλώσει ακριβώς το 6ο Δημοτικό Σχολείο. Αρα, πιστεύουμε 
ένας μαθητής που μένει δίπλα στο 6ο Δημοτικό πρέπει να φύγει από το 2ο-3ο ή από το 1ο ή από το 5ο 
και να πάει να συνεχίσει τις σπουδές του στο 6ο Δημοτικό Σχολείο. 
 Τώρα, σαφώς και σε μένα, στο παιδί μου δεν θα μου άρεσε όταν έχει τους συμμαθητές του 
ξαφνικά να τους χάσει. Αλλά πρέπει να κοιτάξουμε το γενικό καλό. Πρέπει να κοιτάξουμε ότι, εν πάση 
περιπτώσει, κάποιοι πρέπει να στεγαστούν, εκτός αν θέλουμε να έχουμε ένα σχολείο άδειο, μόνο με το 
Νηπιαγωγείο εκεί. Εκτός αν θέλουμε να το πάμε ακόμα πιο πίσω και κάθε χρόνο να τρενάρουμε αυτές 
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τις αποφάσεις. Γι' αυτό λέω ότι σύσσωμο το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να δεχθεί και να μην 
πυροδοτεί τις καταστάσεις στους συλλόγους γονέων και κηδεμόνων κυρίως του 2ου και του 3ου 
Δημοτικού Σχολείου. Πρέπει να δίνει κατευθύνσεις και να λέει, ναι, βεβαίως, θέλουμε να μειωθεί ο 
τεράστιος όγκος των 430-440 μαθητών που φιλοξενούνται στο σχολείο της 17ης Νοεμβρίου και να 
πάνε κάποιοι στο 6ο για να μπορέσει να γίνει αποσυμφόρηση.  Φυσικά, οι υλικοτεχνικές υποδομές 
θα γίνουν στο σχολείο, θα γίνει μια ολοκαίνουρια αίθουσα Πληροφορικής, θα γίνουν όλα αυτά τα οποία 
πρέπει να γίνουν, έχουμε περιθώριο μέχρι το Σεπτέμβριο που θα ανοίξει. Είναι και άδειος ο χώρος, άρα 
μπορούμε κάλλιστα να κάνουμε τις εργασίες που χρειάζεται να κάνουμε για να μπορέσουμε να 
υποδεχθούμε τον Σεπτέμβριο και να δημιουργήσουμε ένα πρότυπο σχολείο.  
 Στο συγκεκριμένο σχολείο έχουμε δώσει κατευθύνσεις να μην ξεπεράσουν τους 20 μαθητές σε 
κάθε τάξη. Να είναι από 15 μέχρι 20, γιατί θεωρούμε ότι είναι και λίγο πιο μικρές οι αίθουσες, άρα με 
ένα χαρτί της Τεχνικής Υπηρεσίας πιέζουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Αρα, να είναι ένα πρότυπο 
σχολείο.  
 Για το θέμα του σχεδίου φόρτισης των ηλεκτρικών οχημάτων, ουσιαστικά αυτό υπονοήσατε, 
κα Ρετσινιά, με την ερώτησή σας, αν κατάλαβα καλά, μας έχει γίνει μια χρηματοδότηση από το Πράσινο 
Ταμείο περίπου στις 50.000 αν θυμάμαι καλά. Ηδη εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή η μελέτη 
και το σχέδιο διακήρυξης και σύντομα θα βγει η διακήρυξη για να αναλάβει κάποιος μελετητής και να 
μας προτείνει τις 50 θέσεις περίπου που θα τοποθετηθούν φορτιστές στην πόλη, σε ποια σημεία θα 
τοποθετηθούν, τι είδους φορτιστές θα μπουν και πώς θα γίνει η σύνδεσή τους εν πάση περιπτώσει. 
Είναι ένα πολύ σπουδαίο έργο το οποίο γίνεται κι ένα έργο το οποίο φυσικά δεν μπορούν να το κάνουν 
οι δικές μας υπηρεσίες και γι' αυτό το λόγο το Πράσινο Ταμείο έχει χρηματοδοτήσει όλους τους Δήμους. 
Νομίζω ότι είμαστε από τους πρώτους Δήμους που είμαστε έτοιμοι να προκηρύξουμε το διαγωνισμό 
και έχω δώσει εντολή να τρέχουμε ταχύτατα στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Προχωράω στις ερωτήσεις της κας Σιώτου για την Εθνική Αντίσταση και τη Βουτσινά. Δεν είμαι 
φυσικά κομπιουτεράκι να θυμάμαι απέξω πόσα δέντρα μεταφυτεύονται, πόσα κόβονται και πόσα 
καινούρια φυτεύονται. Υπάρχουν γραμμένα στις μελέτες, κα Σιώτου, θα ψάξουμε, θα θεωρήσω ότι την 
κάνατε γραπτώς αυτή την ερώτηση, θα δώσω εντολή στις Υπηρεσίες να σας απαντήσουν μέσα στο 
διάστημα το οποίο ορίζει ο νόμος εγγράφως για τα δέντρα, για τον ακριβή αριθμό των δένδρων που 
φυτεύονται και μεταφυτεύονται και κόβονται, έτσι;  
 Πάντως, όσο προχωράει το έργο της Βουτσινά μόνον συγχαρητήρια λαμβάνουμε. Θα ήθελα 
λίγο να ξανασκεφτείτε τη φιλοσοφία σας ότι είστε εναντίον των έργων αναπλάσεων. Γιατί το έργο της 
Βουτσινά θα καταλήξει να είναι σαν το έργο της Περικλέους. Ενα έργο μνημείο, ένα έργο το οποίο θα 
το χαίρεται όλος ο κόσμος.  
 Για την ΕΥΔΑΠ. Ξέρετε, ξεκίνησε το συνεργείο της Cosmote και μέσα σε μία βδομάδα έκοψε 
τρεις αγωγούς της ΕΥΔΑΠ. Εξαλλος, λοιπόν, επικοινώνησα με την Cosmote με κάποιους ανθρώπους 
που γνωρίζουμε εκεί και έχουν μια υψηλή διευθυντική θέση και τους ενημερώσαμε και τους είπαμε ότι 
κάντε κάτι, είναι απαράδεκτη η κατάσταση, δεν μπορεί μέσα σε μία βδομάδα τρεις φορές να κόβεται 
αγωγός της ΕΥΔΑΠ. Παραπονεθήκαμε, πήγαμε πιάσαμε τον εργολάβο, ο εργολάβος ήρθε με τα σχέδια 
που είχε τη χαρτογράφηση, γιατί ξέρετε, πριν σκάψεις τους δρόμους αυτοί οι άνθρωποι και μια τόσο 
σοβαρή εταιρεία σαν την Cosmote, έχει χαρτογράφηση όλων των δρόμων. Αλλού έλεγε ότι περνάει ο 
αγωγός της ΕΥΔΑΠ, αλλού πέρναγε στην πραγματικότητα. Αρα, ποιος φταίει στο συγκεκριμένο σημείο; 
Ο Δήμος μάλλον, γιατί για όλα φταίει ο Δήμος στη δική μας περίπτωση.  
 Τους υποχρεώσαμε λοιπόν το συνεργείο να έχει υδραυλικό έτσι ώστε με το που θα σπάσει μία 
παροχή να μπορεί αμέσως ταυτόχρονα να είναι stand by ο υδραυλικός του κάθε συνεργείου για να 
μπορέσει να επιδιορθώσει τη βλάβη και, εν πάση περιπτώσει, σας λέω όλα τα προβλήματα που 
παρατηρούνται είναι από λάθος χαρτογραφήσεις που έχουν γίνει. 
 Τέλος, για τις εγκαταστάσεις της ΕΥΔΑΠ, θέλω να δηλώσω ρητά στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι 
επί δημαρχίας μου δεν έχει γίνει ούτε μία επέκταση. Υπάρχουν χάρτες, μπορούμε να τους ψάξουμε, 
όσο καιρο εγώ είμαι Δήμαρχος και έχω την ευθύνη της πόλης παρακολουθούμε την ΕΥΔΑΠ και δεν έχει 
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κουνήσει ρούπι. Δεν έχει βγει παραέξω, δεν έχει χτίσει έξω από τα πλαίσιά της. Προφανώς αν χτίσει 
εσωτερικά στο χώρο που βρίσκεται, δεν είναι αρμόδιος ο Δήμος, είναι η Πολεοδομία Αγίας Παρασκευής 
και όποιος γνωρίζει κάτι να κάνουμε μαζί την καταγγελία να πάει να το ελέγξει. 
 Οσον αφορά για τις παλιές επεκτάσεις που έχουν γίνει, έχω παραπονεθεί κι έχω κάνει επίσημο 
διάγγελμα στο Δασάρχη, έχω κάνει επίσημη παρουσία στον Δασάρχη και καταγγελία για να ελεγχθεί η 
επέκταση της ΕΥΔΑΠ. Η απάντηση ήταν ότι είναι ένας δημόσιος οργάνισμος και προσφέρει στο κοινό 
καλό και θα το κοιτάξω και θα το δω και βεβαίως συζητήθηκε και στο Περιφερειακό Συμβούλιο στα 
πλαίσια της ΣΜΠΕ τις προάλλες που έγινε, που το έθεσε και ο περιφερειακός σύμβουλος ο κ. Κεχρής 
και το έθεσα και εγώ στη συζήτηση και είπαμε ότι πρέπει να ελεχθεί και πρέπει να περαστεί ένα μήνυμα 
ότι πρέπει η ΕΥΔΑΠ να ξαναγυρίσει στην αρχική παραχώρηση την οποία είχε.  
 Για τις εγγραφές των νηπιαγωγείων που ρωτάει η κα Χαμηλοθώρη, σαφώς και δεν έχουμε 
εικόνα, έχει πάρει παράταση όπως γνωρίζετε μέχρι τέλος του μήνα. Δεν έχει κανένα νόημα όταν υπάρχει 
μια παράταση να έχουμε εμείς στοιχεία τώρα και να σχεδιάζουμε κάτι το οποίο αύριο μπορεί να 
ανατραπεί. Ετσι κι αλλιώς για πρώτη φορά οι εγγραφές γίνονται τόσο νωρίς, υπάρχει περιθώριο να 
καλύψουμε και να κάνουμε τις κατάλληλες κινήσεις και βεβαίως όταν θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές 
θα ενημερώσουμε το Δημοτικό Συμβούλιο για τον αριθμό των νηπίων αλλά και της Α' Δημοτικού. Δεν 
κατάλαβα γιατί η ερώτησή σας αφορά μόνο τα νήπια. Γίνονται εγγραφές όπως γνωρίζετε και στην Α' 
Δημοτικού σε όλα τα Δημοτικά Σχολεία. 
 Για το 6ο Δημοτικό Σχολείο σαφώς και πιέζουμε, αλλά πρέπει να ολοκληρωθούν οι εγγραφές, 
γιατί αυτή τη στιγμή η Διεύθυνση ασχολείται με τις εγγραφές και μετά ήδη έχουμε πάρει τις διευθύνσεις, 
ήδη το 2ο-3ο Δημοτικό που είναι τα περισσότερα παιδιά απ' αυτό το σχολείο θα πάνε στο 6ο, έχουν 
νομίζω ενημερώσει τους διευθυντές, όλοι οι σύλλογοι διδασκόντων και όλοι οι σύλλογοι γονέων και 
κηδεμόνων έχουν πάρει τα όρια και γνωρίζουν ποια είναι τα όρια, άρα μπορούν να ενημερώσουν και 
όλοι οι γονείς, όλοι οι κάτοικοι της πόλης που έχουν μαθητές μπορούν να δουν αν εμπίπτουν τα παιδιά 
τους, το σπίτι τους μάλλον, στα όρια του συγκεκριμένου σχολείου, άρα να γνωρίζουν ότι είναι πολύ 
πιθανό να μετακινηθούν. 
 Βεβαίως, αν σε κάποιες τάξεις αυξάνεται το όριο των 20 μαθητών που είπα, θα ζητήσουμε να 
μην μετακινηθούν κάποιοι. Αυτό θα το κάνει όμως βέβαια η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.  
 Για το 1ο Λύκειο Χολαργού μίλησε ξεκάθαρα ο Αντιδήμαρχος, νομίζω ότι την επόμενη βδομάδα 
θα είμαστε έτοιμοι και αν ανοίξουν τα σχολεία με το καλό, που όλοι επιθυμούμε να ανοίξουν, θα 
μεταφερθεί αυτόματα η Β' Λυκείου από το Γυμνάσιο στο συγκεκριμένο κτίριο. Χρονοδιάγραμμα δεν 
έχει αλλάξει, είναι το χρονοδιάγραμμα που έχουμε, κα Χαμηλοθώρη. Εάν ο εργολαβος καταθέσει νέο 
χρονοδιάγραμμα, θα το δούμε και θα σας ενημερώσουμε. Πάντως, σήμερα δεν έχουμε κάποιο 
διαφορετικό χρονοδιάγραμμα.  
 Και κλείνοντας τις ερωτήσεις της κας Χαμηλοθώρη, για το θέμα των δέντρων, να αναφέρω ότι 
από το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, γιατί βεβαίως οι δενδροφυτεύσεις τότε γίνονται, θα γίνει ένα μεγάλο 
πρόγραμμα για να φυτέψουμε δέντρα στις περιοχές που υπέστησαν μια μεγάλη συμφορά, μία μεγάλη 
καταστροφή και χάσαμε αυτά τα περίπου 200 δέντρα, τα οποία είτε κόπηκαν είτε έχουν χαλάσει 
κάποιους κορμούς, κάποια κλαδιά και είναι ετσι πολύ... έχει αλλάξει ας πούμε το ισοζύγιο της περιοχής. 
Και γενικώς είναι κάτι το οποίο όπως καταλαβαίνετε, νομίζω ότι το θέμα του περιβάλλοντος και επειδή 
πιέζουν κάποιες δημοτικές παρατάξεις, θα έχουμε εξελίξεις στο επόμενο διάστημα. Καλό είναι να 
περιμένετε και θα δείτε νομίζω πράγματα τα οποία δεν θα τα περιμένετε.  
 Κλείνω με το θέμα των ασφαλτοστρώσεων. Ενώ το ανέφερε και ο Αντιδήμαρχος και 
ενδεχομένως να θέλει να προσθέσει κι αυτός κάτι, θα ήθελα να πω πάντως ότι είναι λυπηρό ενώ 
υπάρχουν σύμβουλοι οι οποίοι βρίσκονται πάρα πολλά χρόνια στα έδρανα των Δημοτικών Συμβουλίων 
Παπάγου-Χολαργού και στη συνέχεια βέβαια του Παπάγου-Χολαργού, οι οποίοι δεν έχουν κάνει ποτέ 
ενέργειες για το τεράστιο θέμα των ομβρίων που υπάρχει στην κάτω περιοχή του Παπάγου, για ένα 
πρόβλημα που όποτε θα βρέξει έτσι λίγο παραπάνω και με λίγο μεγαλύτερη ένταση τα καπάκια της 
Κύπρου πετάγονται στον αέρα και αναβλύζει από μέσα το νερό, όταν λοιπόν πιάσαμε το συγκεκριμένο 
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θέμα, κάναμε τη μελέτη των ομβρίων, την πλήρωσε ο Δήμος τη μελέτη των ομβρίων, κάναμε μελέτη 
των ομβρίων για τον Ανω Παπάγο, που δεν έχει σχεδόν πουθενά όμβρια ή σε πολύ ελάχιστα σημεία, 
πάλι την πλήρωσε ο Δήμος τη μελέτη. Τις έχουμε καταθέσει και τις δύο στην Περιφέρεια. Η μία πέτυχε 
τη χρηματοδότησή της ήδη, έγινε ο διαγωνισμός, ξεκίνησε το έργο και σαφώς γνωρίζουν ότι σε ένα 
έργο ομβρίων η αποκατάσταση που γίνεται είναι μόνο στο σημείο που κάνεις την τομή. Δεν επιτρέπεται 
η Περιφέρεια να πληρώσει το συγκεκριμένο έργο, γιατί πολλές φορές τα έργα αυτά είναι και 
χρηματοδότησης από ΕΣΠΑ, άρα το ΕΣΠΑ σε αποζημιώνει μόνο για τη συγκεκριμένη τομή που θα κάνεις 
και ουσιαστικά σου λέει εγώ δεν σε αποζημιώνω για να κάνεις έργα ασφαλτόστρωσης. Εγώ σε 
αποζημιώνω για να κάνεις έργα ομβρίων. Το ίδιο είχε γίνει και στην Αναστάσεως, το ίδιο είχε γίνει και 
στην Δοϊράνης, το ίδιο είχε γίνει και στην Ανατολής. Οπου έχουμε κάνει έργα ομβρίων, το έργο των 
ομβρίων καλύπτει μόνο τη συγκεκριμένη τομή. Απαγορεύεται να γίνει ασφαλτόστρωση σε όλο το 
πλάτος του δρόμου.  
 Θα μου πεις, Δήμαρχε, σ' αρέσει αυτή η εικόνα που έδειξε τις φωτογραφίες ο κ. Οικονόμου; 
Σαφώς και δεν μου αρέσει. Και σαφώς θα κάνουμε αυτό που πρέπει να κάνουμε. Αλλά νομίζω ότι κάθε 
πράγμα θέλει την πορεία του. Δηλαδή, θα πρέπει να ολοκληρωθεί το έργο, να πιέσουμε την Περιφέρεια, 
όπως την πίεσε και το ανέφερε ο Αντιδήμαρχος, γιατί στείλαμε μήνυμα ότι θέλουμε 5 εκατομμύρια 
ασφαλτοστρώσεις στην πόλη να γίνουν, να συνεχίσουμε να πιέζουμε κι άμα δούμε στο τέλος ότι δεν 
καταφέραμε κάτι με χρήματα της Περιφέρειας, τότε θα δημοπρατήσουμε μόνοι μας ένα καινούριο έργο 
όπως το κάναμε στην Αναστάσεως, γιατί η Αναστάσεως ασφαλτοστρώθηκε όλη και η Ανατολής με 
χρήματα που πλήρωσε ο Δήμος μετά. Είναι, αυτά υπάρχουν στα πρακτικά και μπορούμε να τα βρούμε. 
Πάντως, το να πιάνουμε - γιατί, ξέρετε, και οι κάτοικοι όσο και αν κάποιοι νομίζουν επειδή προέρχομαι 
και η κατοικία μου για πολλά χρόνια ήταν στο Χολαργο, νομίζουν ότι ενδεχομένως στον Παπάγο να 
μην έχω τόσο μεγάλη επαφή, θα τους πω ότι κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος γιατί έχω πολλαπλά 
τηλεφωνήματα από τους κατοίκους που μου λένε γι' αυτή την κατάσταση και για τα προβλήματα που 
αφήνει πίσω η ασφαλτόστρωση. Λένε, βέβαια, κι ένα μπράβο γιατί τώρα που θα βρέχει θα σταματήσουν 
να πλημμυρίζουν οι δρόμοι μας, θα σταματήσει να είναι ένα ποτάμι η κάτω ζώνη και να φοβόμαστε 
μην πάθουν τα υπόγειά μας και πλημμυρίσουν τα γκαράζ μας, έτσι; Και τους εξηγώ οτι είναι ένα 
πρόγραμμα το οποίο θα γίνει στο επόμενο διάστημα, δεν μπορώ να δώσω ένα ασφαλές 
χρονοδιάγραμμα γιατί θέλω όταν λέω κάτι να είμαι σοβαρός και να είμαι απόλυτος ότι θα γίνει σε έξι 
μήνες ή σε ένα χρόνο, πάντως είναι κάτι το οποίο ξεκάθαρα το παρακολουθούμε και το πρώτο που 
κάναμε είναι ότι πιέζουμε να χρηματοδοτηθούμε γι' αυτό το έργο. Δεν πιέζουμε να τα βάλουμε από τα 
χρήματα του Δήμου. Πλέον κυνηγάμε κάθε ευκαιρία η οποία παρατηρείται. 
 Αυτά ήθελα, κ. Πρόεδρε, να πω. Νομίζω ότι κάλυψα τα πάντα. Να επιμείνω στο... 
ΣΙΩΤΟΥ: Δήμαρχε, συγγνώμη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτου, αν δεν σας έχω καλύψει σε κάτι... 
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, μια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτου, θα σας δώσω εγώ το λόγο. κα Σιώτου, καταρχάς, η ημερήσια διάταξη έχει 
μία ώρα και μισή ώρα παράταση. Είμαστε ακριβώς πάνω στο κομμάτι αυτό. Ο Δήμαρχος τα κάλυψε 
νομίζω σχεδόν όλα, θα δώσω το λόγο στον Αντιδήμαρχο τον κ. Τράκα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, δεν ολοκλήρωσα γιατί με διέκοψε η κα Σιώτου και ήθελα αν ήταν μια κουβέντα 
να πει ότι κάτι δεν είπα, ας το έλεγε κι αυτό για να της απαντήσω. Αλλά, θέλω να πω στον Περικλή τον 
Ζήκα ότι εξακολουθώ, βλέπω τα δημοσιεύματα, υπάρχουν, κατανοώ αλλά εξακολουθώ να μην πιστεύω 
ότι πρέπει να βγει ένα ψήφισμα από το Δήμο Παπάγου Χολαργού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Αρα, έληξε και το θέμα του ψηφίσματος, για την οικονομία του χρόνου. 
 Παρακαλώ θερμά τον Αντιδήμαρχο τον κ. Τράκα, αν έχει να συμπληρώσει κάτι διαφορετικό από 
αυτά που είπε ο Δήμαρχος, να πάρει το λόγο.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, θέλω κι εγώ το λόγο επί προσωπικού, γιατί αναφέρθηκε το όνομά μου. 
Χρήστος Πετράκης, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Τράκας το λόγο και μετά ο κ. Πετράκης.  
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ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, θα είμαι πολύ σύντομος γιατί στα περισσότερα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για κάτι διαφορετικό, κ. Τράκα, καταλάβατε, λόγω του ότι περάσαμε και το χρόνο. 
Ευχαριστώ πολύ για την κατανόηση. 
ΤΡΑΚΑΣ: Απλά, θέλω να συμπληρώσω σ' αυτό που είπε ο κ. Δήμαρχος για τις ασφαλτοστρώσεις στον 
κάτω Παπάγο, πέρα ότι λύνει ένα πάρα πολύ σοβαρό πρόβλημα, στην επίσκεψη που είχαμε στην 
Περιφέρεια και ζητήσαμε ασφαλτοστρώσεις, είπαμε να δοθεί προτεραιότητα στους δρόμους που έχουν 
γίνει τα έργα των ομβρίων, ώστε να γίνει ολική αποκατάσταση. Και αυτό θέλω να το συνδέσω και με 
την κα Σιώτου που είπε για πιέσεις κ.λπ.. Πιέσαμε επίσης και την Cosmote αλλά, δυστυχώς, η 
υποχρέωση είναι να κλείσουν μόνον την τομή. Δεν είναι υποχρεωμένοι, πιέσαμε πάρα πολύ, πιστέψτε 
με, για να μας κάνουν ασφαλτοστρώσεις ακόμα και η Cosmote σε κάποιους δρόμους. Δυστυχώς, δεν 
μπορούμε να το διεκδικήσουμε και να το απαιτήσουμε γιατί δεν προβλέπεται. Το μόνο που προβλέπεται 
είναι να κλείσουν την τομή. 
 Οσο για τις εργασίες που αφορούν το 6ο Δημοτικό Χολαργού, εκεί να μην ξεχνάμε ότι υπάρχει 
μια επιτροπή καταλληλότητας που μας υποδεικνύει τι εργασίες πρέπει να γίνουν και εντός του κτιρίου 
και στον προαύλιο χώρο, καθώς και στο πεζοδρόμιο με μπάρες ασφαλείας, αν χρειαστεί φανάρι κ.λπ.. 
Προς το παρόν η επιτροπή δεν μας έχει υποδείξει κάποιες τέτοιες εργασίες στον εξωτερικό χώρο για 
διαπλάτυνση πεζοδρομίου, τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη.  
 Εγώ θα συμφωνήσω και με αυτό που είπε ο Δήμαρχος, ότι εάν το δούμε στην πράξη ότι 
χρειάζεται να κάνουμε κάποια τέτοια παρέμβαση, σίγουρα θα την κάνουμε. 
 Τέλος, για το χρονοδιάγραμμα, δεν υπάρχει νεότερο χρονοδιάγραμμα που ρώτησε η κα 
Χαμηλοθώρη. Το αναφέραμε επίσης και αυτό το θέμα στη συνάντηση που είχαμε στην Περιφέρεια, 
γιατί είναι χρηματοδοτούμενο το έργο από την Περιφέρεια ότι ο εργολάβος δεν πάει με τόσο γρήγορους 
ρυθμούς και όπως θα θέλαμε να πάει, για τους χ,ψ λόγους τους δικούς του, συζητήσαμε το ενδεχόμενο 
το να τον βγάλουμε έκπτωτο στη συνέχεια αλλά καταλήξαμε ότι δεν μας συμφέρει γιατί το έργο θα 
καθυστερήσει άλλα τρία χρόνια. Οπότε, όταν θα ολοκληρωθεί το κτίριο και θα ξεκινήσει στο επόμενο 
κτίριο ο εργολάβος να δουλεύει, τότε πιθανόν να έχουμε ένα καινούριο χρονοδιάγραμμα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Ο κ. Πετράκης έχει το λόγο και κλείνουμε. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Λοιπόν, σχετικά για το θέμα που αναφέρθηκε για το ΤΕΣΟΠΠ, επειδή ξέρω ότι οι 
τοποθετήσεις μας είναι προ ημερησίας διατάξεως και πρέπει να είμαστε σύντομοι για να μπαίνουμε 
κάποτε στην ημερήσια διάταξη και όχι να περνάει μία, μιάμιση, δύο και τρεις ώρες στα προ  ημερησίας 
και διάφορες απορίες που υπάρχουν, δεν έκανα τοποθέτηση για το ΤΕΣΟΠΠ είχε γίνει αναλυτική 
τοποθέτηση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο με το φαινόμενο της "Μήδεια" και από τον κ. 
Δήμαρχο και από εμένα αναλυτικά. Το ΤΕΣΟΠΠ έγινε για να ενημερωθούμε κάποιοι που είμαστε στην 
Πολιτική Προστασία από τους αρμόδιους και εννοώ την Ελληνική Αστυνομία, την Πυροσβεστική και το 
Δασαρχείο. Κάποιοι που αμφισβήτησαν στο λόγο τους το τι έγινε από την Πολιτική Προστασία του 
Δήμου μας, πήρανε τις κατάλληλες και τις καλές απαντήσεις από τις Δημόσιες Υπηρεσίες. Εμείς απο τις 
Δημόσιες Υπηρεσίες μόνο κρατάμε τα καλά τους λόγια που είπανε για τη συμβολή μας στην "Μήδεια". 
 Αυτό ήθελα προς ενημέρωση των συναδέλφων και την παραπληροφόρηση που υπάρχει από 
κάποιους επικοινωνικούς συμβούλους. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη. Προσήλθε ο κ. Χατζής και έχει, νομίζω δεν τον έχω πει, έχει 
έρθει και ο κ. Ανυφαντής ή τον είπα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τον έχετε πει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, τον κ. Κούτρα δεν είπα. Προσήλθε και ο κ. Κούτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, κι εγώ παρών είμαι. Ευχαριστώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, εμένα δεν μου απαντήθηκε ένα σκέλος. Θα ήθελα την απάντηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε κα Χαμηλοθώρη, έχετε το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, δεν μου απαντήθηκε σχετικά με το παράρτημα του 5ου Νηπιαγωγείου στο 6ο 
Δημοτικό, το οποίο κατά τη γνώμη μου είναι πολύ σημαντικό και θα ήθελα αυτή την απάντηση, επειδή 
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ρώτησα και στην προηγούμενη συνεδρίαση και πάλι δεν πήρα απάντηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού δεν έχουμε τους μαθητές, κα Χαμηλοθώρη. Πώς ξέρουμε ότι θα κάνουμε 
παράρτημα;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οταν θα ολοκληρωθούν οι εγγραφές θα ξέρουμε, κα Χαμηλοθώρη. Σας είπε πριν ο Δήμαρχος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ωραία, απαντήθηκε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ έχω πει πάντως, δεν είμαι μάγος ούτε μάντης να μαντέψω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, απαντήσατε. Είστε σαφής, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι δυνατόν να ξέρω από τώρα τον αριθμό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε σαφής.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Πρόεδρε, μια παράκληση. Μια κουβέντα μόνο. Μόνο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Οσον αφορά αυτό που πρότεινα ήταν προσωπική μου πρόταση το 
mykeplive, θα το ψάξω λίγο περισσότερο, Δήμαρχε. Είναι αλήθεια που λέτε; Δεν ήμουν σίγουρη ότι 
έτσι ισχύει, απλώς εγώ είδα ότι είναι μία... το ακολουθούν 192 Δήμοι σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι 
μάλλον έχουν άλλη άποψη από εμάς, ίσως να έχετε δίκιο, να το έχετε ψάξει. Εγώ μέχρι εκεί ήξερα, 
έκανα μία πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ, θα επανέλθω.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιπρόεδρε, ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι. κα Ρετσινιά, επειδή ακριβώς κι εγώ μόλις είδα τους Δήμους να 
μπαίνουν στο mykeplive ρώτησα τον υπάλληλο που έχουμε, τον Γιάννη τον Κότση, που νομίζω ότι 
είναι εξπέρ στα θέματα ΚΕΠ και ο ίδιος μου εξήγησε τη διαδικασία και θεώρησα ότι εάν είχαμε λίγο 
παραπάνω προσωικό να μπαίναμε για να βοηθήσουμε κι εμείς την εθνική προσπάθεια που γίνεται. Αλλά 
σας λέω όταν χάνω από την κινητικότητα τρία άτομα στο ΚΕΠ, τα οποία δεν μπορώ να τα αναπληρώσω 
σήμερα, ε, δεν μπορώ να θυσιάσω άλλον έναν γι' αυτή την υπηρεσία.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ωραία, Δήμαρχε. Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συνεχίζουμε με την ημερήσια διάταξη, σας ευχαριστώ όλους. Και ξεκινάμε με το 
1ο θέμα. 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, υπ' αρ. 1/2021 και 
2/2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν σύμβουλοι που δεν εγκρίνουν τα πρακτικά;  
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, λευκό εμείς πάντα στα πρακτικά, το ξέρετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, μπορεί να αλλάξετε γνώμη κάποια στιγμή, οπότε, σας ρωτάω.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ειδικά σήμερα που πήραμε σήμερα τα πρακτικά το μεσημέρι για να τα εγκρίνουμε το 
απόγευμα, δεν νομίζω ότι θα σας κάνουμε τη χάρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Κάποιοι άλλοι σύμβουλοι; 
ΖΗΚΑΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό και ο κ. Ζήκας.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κι εγώ λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κι εγώ, Ανυφαντής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η γραμματέας σημειώνει τα λευκά. Ωραία. Οπότε, τα πρακτικά εγκρίθηκαν. Λευκό έχει 
ψηφίσει η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Αυγερινός, η κα Ρετσινιά 
και ο κ. Ζήκας.  
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 i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Αποδοχή παραίτησης και αντικατάσταση μέλους Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 
Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παρίση έχει το λόγο. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Νομίζω ότι εγώ το έχω, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, συγγνώμη.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Κανένα πρόβλημα, κανένα πρόβλημα. Αν θέλει να το πει η Χρύσα δεν υπάρχει θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, η Αντιδήμαρχος η κα Βεντουζά θα κάνει την εισήγηση.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Το θέμα είναι πολύ απλό, είναι η αποδοχή παραίτησης και η αντικατάστη μέλους του 
Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου, του ΔΟΚΜΕΠΑ δηλαδή. Η κα Ταμουρά Αλεξάνδρα, 
ειδική παθολόγος, ζήτησε να αντικατασταθεί, έδωσε την παραίτησή της... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τουμαρά Αλεξάνδρα.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Και πιστεύω ότι πρέπει να την κάνουμε δεκτή και να ορίσουμε ένα καινούριο μέλος στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΚΜΕΠΑ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει ζητήσει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, η κα Τουμαρά, η οποία είναι γιατρός, είναι μέλος μας και είχε τοποθετηθεί 
από εμάς στον Οργανισμό λόγω σοβαρών επαγγελματικών υποχρεώσεων όπως και η ίδια μας είπε, 
γιατρός και ειδικά αυτό τον καιρό της πανδημίας είναι στην πρώτη γραμμή, ζήτησε να αντικατασταθεί. 
Οπότε, η δική μας η πρόταση, παίρνω το λόγο καταρχήν διότι είναι μία θέση που ανήκει στην 
αντιπολίτευση και υπάρχει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, μα γι' αυτό σας έδωσα το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, για να διευκολύνω κιόλας και με βάση την κατανομή που έχουμε κάνει σε συμφωνία 
οι επικεφαλής των παρατάξεων της αντιπολίτευσης, στη θέση της προτείνουμε τον κ. Γεώργιο 
Πλουμπίδη, ο οποίος είναι δημότης Παπάγου και μέλος της παράταξής μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Τον κ. Πλουμπίδη είπατε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κα Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Οκέι, εντάξει. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρακαλούμε μόνο τον κύριο, κ. Πρόεδρε, να παρακαλέσουμε τον κ. Κανάκη να μας 
στείλει πλήρη στοιχεία, τηλέφωνα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Βέβαια, αύριο το πρωί, κ. Δήμαρχε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Θα γράψουμε εμείς το όνομα τώρα και τα στοιχεία αύριο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και στην κα Βεντουζά και στην κα Παρίση και με τα τηλέφωνα επικοινωνίας και με όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει η κα Χαμηλοθώρη, ή δεν τον έχει ζητήσει; Επειδή βλέπω χέρι το 
λέω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, τον έχω ζητήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, το λόγο τον έχετε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: ...να μιλήσει κάποιος άλλος επικεφαλής, κάποια άλλη πρόταση, δεν ξέρω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον δεν έχει ζητήσει κάποιος άλλος το λόγο, σας τον δίνω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οκέι. Λοιπόν, να πω Πρόεδρε για σας κυρίως, σε σας απευθύνομαι, αυτή η διαδικασία 
δεν προβλέπεται. Αυτό που προβλέπεται είναι να συγκληθεί, εντός εισαγωγικών γιατί τώρα είμαστε σε 
κορωνοϊό, η αντιπολίτευση συνολικά και να βγει μάλιστα και πρακτικό ψηφοφορίας. Θα σας στείλω εγώ 
τώρα σε όλους την εγκύκλιο η οποία αναφέρει αυτό. Αυτό αναφέρεται στη σύσταση των Νομικών 
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Προσώπων και βεβαίως αφορά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνώ, κα Χαμηλοθώρη, απόλυτα. Ομως, εκτιμώ ότι ο κ. Κανάκης έχει κάνει... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αφήστε με να ολοκληρώσω και θα μου απαντήσετε μετά. Θέλω λοιπόν να πω το 
εξής; ότι εγώ θα σας στείλω τώρα την εγκύκλιο που αναφέρετε σε αυτό, βεβαίως κάνει αναφορά στο 
θέμα της σύστασης των Νομικών Προσώπων, αλλά από τη στιγμή που έχουμε παραίτηση και 
αντικατάσταση τακτικού μέλους, θα πρέπει να ακολουθηθεί και σε αυτό η ίδια διαδικασία. Ξέρετε 
βεβαίως, εννοείται, ότι ψηφίζουν μόνον τα μέλη της αντιπολίτευσης γι' αυτό. Εμείς πήραμε την 
πρωτοβουλία και λόγω κορωνοϊού, επειδή δεν θα μπορούσαμε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης να 
βρεθούμε σε έναν άλλο χώρο να το κάνουμε είπαμε να το κάνουμε μέσω ημέιλ. 
 Καταθέσαμε, λοιπόν, την πρόταση εμείς με τον κ. Κώστα Λουκέρη, που είναι ο αναπληρωτής 
μέχρι τώρα της κας Τουμαρά και πήραμε την απάντηση ότι έχει συμφωνηθεί, το ίδιο δηλαδή που είπε 
και ο κ. Κανάκης, μεταξύ των επικεφαλής. Αυτή η διαδικασία, λυπάμαι, αλλά δεν υπάρχει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, εντάξει. κα Χαμηλοθώρη, ακούστε κάτι. Ο κ. Κανάκης - κ. Κανάκη, παρακαλώ. 
Ακούστε κάτι, κα Χαμηλοθώρη. Οπως καταλαβαίνετε και όταν κάναμε και όλες τις προηγούμενες 
τέτοιες, στις αρχαιρεσίες στην αρχή και φέτος και παλαιότερα κι αυτά, εγώ σας έδινα το γραφείο μου, 
στο γραφείο μου μέσα γινόντουσαν οι συναντήσεις και προτείνατε κάποια ονόματα. Ούτε πρακτικά 
ερχόντουσαν ούτε βουλοκέρια ούτε επίσημες καταστάσεις. Ερχόντουσαν τα ονόματα και τα εκφωνούσε 
συνήθως η μείζων αντιπολίτευση και εμείς τα καταγράφαμε. Αρα, δεν έχει γίνει κάτι διαφορετικό από 
τις προηγούμενες φορές όπως θέλετε να παρουσιαστεί.  
 Από 'κει και πέρα, εκτιμώ ότι ο κ. Κανάκης για να εκφωνήσει κάποιο όνομα, δεν ήρθε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο χωρίς να έχει μιλήσει με τους περισσότερους υποθέτω επικεφαλής και να έχει και 
τη συναίνεσή τους. Για το λόγο αυτό νομζιω ότι θα δώσω το λόγο και στον κ. Τούτουζα για να ακούσω 
και τη δική του άποψη για το συγκεκριμένο θέμα. 
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχουμε, όταν έγιναν το Σεπτέμβριο του 2019 μαζευτήκαμε οι περισσότεροι από την 
αντιπολίτευση -και επικεφαλής και μέλη της αντιπολιτεύσεως-, και συζητήσαμε για να προτείνουμε 
κάποια μέλη στα Νομικά Πρόσωπα και στις Επιτροπές τις Σχολικές. Στο πλαίσιο αυτό, η θέση αυτή 
ανήκει στην παράταξη "Μαζί με το Νικήτα", το θεωρώ δημοκρατικό δικαίωμα της παρατάξεως "Μαζί με 
το Νικήτα", "Με το Νικήτα", δεν θυμάμαι πώς είναι η παράταξη, να προτείνει τον αντικαταστάτη της 
παραιτηθείσας συμβούλου την οποία είχε προτείνει.  
 Εγώ είμαι σύμφωνος με την πρόταση που έχει κάνει ο κ. Κανάκης. Εχουν τηρηθεί όλες οι νόμιμες 
και δημοκρατικές διαδικασίες γι' αυτή την επιλογή.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Με καλύψατε κι εμένα και το λόγο θα δώσω στον κ. Ρεκλείτη. 
Ενημερώνω ότι αποχωρεί από τη συνεδρίαση ο δημοτικός σύμβουλος κ. Θανάσης Βαλυράκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη που διακόπτω, υπάρχει, το είδα στην οθόνη μου, ένα μήνυμα από 
τον κ. Τίγκα ο οποίος δεν έχει ήχο απ' ό,τι λέει και σας στέλνει ένα μήνυμα αυτή τη στιγμή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ο κ. Τίγκας με ενημερώνει ότι συναινεί στην πρότασή σας. Εντάξει; Αρα, το λέω. 
Επίσης, ο κ. Τούτουζας δεν είχε πριν ήχο και με έχει ενημερώσει γραπτώς να το σημειώσει η γραμματέας 
παρακαλώ, ότι δίδει λευκή ψήφο για τα πρακτικά.  
 Οπότε, προχωρώ με τον κ. Ρεκλείτη. κ. Ρεκλείτη, έχετε το λόγο. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Στη συνεδρίαση αυτή για την υπόδειξη από την αντιπολίτευση 
των εκπροσώπων εμείς προτείναμε την αναλογική εκπροσώπηση σε όλα τα όργανα τα οποία η 
αντιπολίτευση μπορούσε να τοποθετήσει, δεν έγινε δεκτή η πρότασή μας, τοποθετήθηκαν με μία κατ' 
επίφαση αναλογικότητα κατά τη γνώμη μας, οπότε εμείς γενικά καταψηφίζουμε. Υποδείξαμε κάποια 
μέλη της παράταξής μας, τα οποία κάποια απ' αυτά έγιναν δεκτά απο τις υπόλοιπες παρατάξεις της 
αντιπολίτευσης και καταψηφίσαμε το σύνολο των προτάσεων. Το ίδιο θα κάναμε και σήμερα αν υπήρχε 
η διαδικασία. Δεν έχουμε κάτι, θεωρούμε ότι - δεν έχουμε κάτι με τη συγκεκριμένη τοποθέτηση για να 
μην γινόμαστε και φορτικοί ας πούμε, συνολικά όμως επειδή θεωρούμε ότι δεν εκπροσωπήθηκαν 
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αναλογικά οι παρατάξεις στα Νομικά Πρόσωπα και στις τοποθετήσεις των λοιπών θέσεων ευθύνης στο 
Δήμο, το ίδιο θα κάναμε και σήμερα. Οπότε, δεν συμμετείχαμε ούτε και στη συζήτηση που προκάλεσε 
η κα Χαμηλοθώρη γιατί δεν συμμετείχαμε και στην αρχική συζήτηση που προκλήθηκε μεταξύ των 
επικεφαλής των παρατάξεων.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ, κ. Ρεκλείτη. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να πω καταρχήν ότι κανείς δεν μας κάλεσε γι' αυτή τη διαδικασία την 
τωρινή. Αρα, υπάρχει ένα θέμα αν θέλετε τυπικό, για όσους επικαλούνται τη νομιμότητα και τη 
δημοκρατία. Κατά δεύτερο λόγο, είναι γνωστό το τι έγινε όταν έγιναν οι υποτιθέμενες συνεννοήσεις 
των παρατάξεων, που ακριβώς οι υποτιθέμενοι δημοκράτες με πρωτοστάτες τους καλούς συνωμότες 
αποκλείσανε εμάς από όλες τις θέσεις σε όλα τα όργανα και τις επιτροπές και τα νομικά πρόσωπα και 
γι' αυτό το καταγγείλαμε και απείχαμε από κάθε ψηφοφορία. Τα περιέγραψε πολύ ωραία και ο 
συνάδελφος ο κ. Ρεκλείτης πριν από λίγο. Και βέβαια τίθεται ακόμα ένα ερώτημα, το τι επιτέλους γίνεται 
με την παράταξη "Με τον Νικήτα". Είναι μαζί, χώρια, τι διάβολο γίνεται; Γιατί εδώ δεν μπορεί να 
υποτίθεται ότι είναι μια ενιαία παράταξη και να διαπληκτίζονται για το ποιος προτείνει ποιον.  
 Λοιπόν, αυτά τα πράγματα τα οποία συγκαλύπτουν μία πραγματικότητα για να διατηρούνται 
θέσεις σε επιτροπές και όργανα, πρέπει να λάβει ένα τέλος. Λοιπόν, δεν μπορεί να συνεχίζεται όλο αυτό 
το παιχνίδι. 
 Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μπορώ να πάρω το λόγο; Και επί προσωπικού προφανώς, επειδή αναφέρθηκε σε μένα ο 
κ. Ζήκας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα σας τον δώσω. Ναι, παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Για δυο λεπτάκια. Και τον ευχαριστώ κιόλας γιατί μου δίνει τη δυνατότητα να διευκρινίσω 
για μία ακόμη φορά κάτι που είναι γνωστό σε όλους σας, το ξέρει και ο ίδιος, πάρ' όλο που παριστάνει 
ότι δεν το ξέρει. Δεν θα μπω στα της διαδικασίας. Εχω πολύ μεγάλο σεβασμό όχι μόνο στους τύπους 
του Δημοτικού Συμβουλίου αλλά και στους άγραφους κανόνες, τους οποίους ακολουθώ πάντοτε και 
είναι αυτοί που ισχύουν όχι τώρα, από την αρχή. Οταν η θέση των παρατάξεων αλλάζει κάποιος υπάρχει 
ένας απόλυτος σεβασμός σ' αυτό που προτείνει η κάθε παράταξη.  
 Πάρα πολύ απλά και απλά σχολιάζω, ήταν λιγάκι... σηκώνει μια κουβέντα κι ένα ερωτηματικό 
ότι η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου χωρίς καν να μπουν στον κόπο να ενημερώσουν θεώρησαν ότι 
πρέπει να απευθυνθούν στο σύνολο των δημοτικών συμβούλων της αντιπολίτευσης, αλλά αυτό είναι 
ένα δεύτερο.  
 Σε σχέση με τον κ. Ζήκα, και τον ευχαριστώ γιατί μου δίνεται η δυνατότητα να το διευκρινίσω, 
επαναλαμβάνω αυτό που έχουμε πει κατ' επανάληψη. Οτι εδώ και πάρα πάρα πολύ καιρό, είχε γινει και 
με δήλωση του κ. Καραγιάννη και μένα, υπάρχει αρθρογραφία, το έχουμε ξαναπεί, το βλέπετε στην 
καθημερινή συμπεριφορά, οι κες Σιώτου και Χαμηλοθώρη δεν ανήκουν στην παράταξή μας. Εχουν 
ανεξαρτητοποιηθεί, για τυπικούς λόγους δεν έχει γίνει, το ξέρει ο κ. Ζήκας, δεν υπάρχει όχι καμία 
συνεννόηση, δεν υπάρχει καμία οργανωτική πολιτική ή οποιαδήποτε άλλη επαφή, επομένως, ουδέποτε 
έχει τεθεί θέμα, υπάρχει θέμα ότι είμαστε μαζί. Είναι απολύτως σαφές και είναι εντελώς υποκριτικό να 
επιστρέφει και να ξαναρωτάει κάτι που το ξέρει όλος ο Χολαργός και ο Παπάγος.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας, αλλά κ. Ζήκα κι εσείς όμως... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη αλλά έχω σηκώσει κι εγώ το χέρι για δευτερολογία. Πώς θα 
το πάτε τώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας το δώσω, κα Χαμηλοθώρη, εννοείται, μην ανησυχείτε καθόλου.  
 κ. Ζήκα, εσείς επί προσωπικού δεν θέλετε; 
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ΖΗΚΑΣ: Ναι, βεβαίως, γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. κ. Ζήκα, ένα λεπτό όπως και ο κ. Κανάκης. Εχετε το λόγο για ένα λεπτό. 
Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Επανήλθα στο ζήτημα και θα επανέρχομαι συνεχώς, από τη στιγμή που οι συνάδελφοι 
Χαμηλοθώρη και Σιώτου δηλώνουν ότι ανήκουν στην παράταξη του κ. Κανάκη. Λοιπόν, ή ανήκουν ή 
δεν ανήκουν. Δεν μπορεί να παίζεται αυτό το παιχνίδι εδώ διαρκώς για να διατηρούνται οι θέσεις. Ας 
δηλώσουν και ας ξεκαθαρίσουν την κατάσταση με την ευθύνη που πρέπει να έχει κάθε δημοτικός 
σύμβουλος σ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, τι ευθύνη μπορώ να έχω εγώ αν κάποιος ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κ. Κανάκη, δεν είπε κάτι για εσάς. Δεν είπε κάτι όμως τώρα για σας ο κ. Ζήκας. Είπε 
για την κα Χαμηλοθώρη και την κα Σιώτου. Εντάξει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Το διευκρίνισα εγώ. Μην αναφέρεται όμως σε μένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δίνω το λόγο, νομίζω κάποιος άλλος δεν θέλει από τους επικεφαλής, μιλήσανε 
όλοι, ο κ. Τίγκας έστειλε έγγραφο εδώ ότι συναινεί, δίνω το λόγο στην κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα πω μόνο αυτό, δεν έχουμε αναφερθεί ποτέ στο θέμα αλλά θα πω μόνο αυτό. Η 
παράταξη "Με το Νικήτα" είναι συμπαράταξη. Αποτελεί από τρεις δημοτικές παρατάξεις που επέλεξαν 
έναν επικεφαλής. Και το κλείνω εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε. Ενα λεπτό. Τι είναι αυτά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, θέλετε κάτι άλλο ή είναι μόνο αυτό;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Φυσικά, τη δευτερολογία μου θέλω. Τη δευτερολογία μου θέλω, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταλαβαίνω, την κάνατε ή θα την κάνετε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα θα την κάνω. Απλά έκανα μία μικρή παρένθεση επειδή στο μεσοδιάστημα που 
εγώ θα έκανα τη δευτερολογία μου εννοείται για το θέμα προέκυψαν διάφορα προσωπικά.  
 Λέω ότι εμείς συμμετείχαμε και εκλεγήκαμε με μία συμπαράταξη που ήταν από τρεις δημοτικές 
παρατάξεις που επέλεξαν έναν επικεφαλής. Εξακολουθεί να υπάρχει αυτό το σχήμα, δεν υπάρχει κανένα 
άλλο σχήμα, δεν υπάρχουν ... αυτά είναι στη σφαίρα κάποιων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Κανάκης όμως θέλει επί προσωπικού τώρα. Πριν τη δευτερολογία, πριν τη 
δευτερολογία σας τώρα πρέπει να δώσω το λόγο στον κ. Κανάκη όμως. 'Η μάλλον ολοκληρώστε τη 
δευτερολογία και το δώσω μετά, σωστό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επειδή λοιπόν εμείς εδώ έχουμε έρθει και το τονίζουμε με κάθε ευκαιρία όχι να 
λύσουμε τα προσωπικά κανενός, αλλά για να διεκπεραιώσουμε και να προστατεύσουμε τα συμφέροντα 
των συνδημοτών μας και των ανθρώπων που μας εκλέξανε, επανέρχομαι στο θέμα μας. Και λέω λοιπόν 
ότι εγώ απλά ανέφερα ότι εμείς προσπαθήσαμε να τηρήσουμε τη διαδικασία σύμφωνα με αυτό που 
προβλέπει η εγκύκλιος που σας έβαλα στο τσατ και μπορείτε να τη δείτε όλοι, από 'κει και πέρα 
ουδέποτε στη συζήτηση αυτή που κάναμε αναφέρθηκε το όνομα του κ. Πλουμπίδη, το ακούμε για 
πρώτη φορά τώρα και θεωρούμε ότι πρέπει να καταγραφεί στα πρακτικά ότι εμείς ως μέλη της 
αντιπολίτευσης το όνομα του κ. Πλουμπίδη το ακούμε τώρα.  
 Οπότε, εμείς θα απέχουμε από τη διαδικασία. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε το λόγο, κ. Κανάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δυο πράγματα. Καταρχήν, είναι κρίμα, απασχολούμε το σώμα με πράγματα που είναι 
υποκριτικά. Απολύτως υποκριτικά και δεν είναι η πρώτη φορά που είναι υποκριτικό, διότι και 
επικαλούμαι και τους επικεφαλής που ήταν παρόντες, γιατί αυτό είναι το εθιμικό που γίνεται. Πολλά 
από τα ονόματα που συζητήσαμε, τους οποίους δεν ξέραμε, υπήρχε μια αμοιβαία εμπιστοσύνη για το 
ποιον θα προτείνει η κάθε παράταξη. Δεν κατάλαβα, έπρεπε να πάρω την άδεια της κας Χαμηλοθώρη 
για ποιον θα προτείνε μία απόφαση γενικής συνέλευσης μιας παράταξης; Από πότε; 
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 Το δεύτερο, επαναλαμβάνω ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Η κα Χαμηλοθώρη μπορεί να 
ισχυρίζεται αυτό που λέει και ο Πιραντέλο, Ετσι είναι αν έτσι νομίζετε. Δεν έχει καμία απολύτως σχέση 
πολιτική ή οργανωτική με την παράταξη και μπορεί να νομίζει και να το ισχυρίζεται όπως θέλει, η 
παράταξη έχει επικεφαλής, ο οποίος ήταν αυτός που δηλώθηκε και στο Πρωτοδικείο, είναι αυτός ο 
οποίος εκφράζει την παράταξη και ξεκαθαρίζω, μπορεί να λέει ό,τι θέλει. Οτι δεν έχω, και μπορεί να 
σας το βεβαιώσει και ο κ. Καραγιάννης και η παράταξή μας και θα βγει και ανακοίνωση αφού το πάμε 
έτσι, καμία απολύτως, ξαναεπαλαμβάνω και το κλείνω εδώ ξανά, πολιτική, οργανωτική ή οποιαδήποτε 
άλλη σχέση και οι 8 Προτάσεις όπως και οι ίδιες αυτοπροσδιορίζονται με άλλο καπέλο, εμφανίζονται ως 
μία χωριστή παράταξη. Να την τελειώνουμε αυτή την ιστορία και ας αφήσουμε τα υποκριτικά γιατί 
γνωριζόμαστε όλοι σ' αυτή την πόλη. Και γνωριζόμαστε πάρα πολύ καλά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, παρακαλώ θερμά να μου στείλετε αύριο το χαρτί.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και στην Αντιδήμαρχο και στην κα Παρίση για τα περαιτέρω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Σημειώστε και ποιοι συναινούν και ποιοι δεν συναινούν επάνω, για να προχωρήσουμε 
στην τοποθέτηση.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ηταν σαφές, κ. Πρόεδρε, νομίζω, και κ. Κανάκη, ότι εμείς δεν συναινούμε. Οχι στο 
πρόσωπο αλλά στη... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, ναι, προφανές. Και επιτρέψτε μου κ. Πρόεδρε να πω, δεν τηλεφώνησα στον κ. 
Ρεκλείτη, δεν μίλησα με τον κ. Ρεκλείτη εκτός των άλλων γιατί σέβομαι την άποψή του που είχε 
διατυπώσει από τότε, η οποία ήταν διαφορετική.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και είναι πάγια, την είχε πει και την άλλη φορά, ισχύει αυτό. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν υπήρχε έλλειψη σεβασμού ούτε απέναντί του ούτε απέναντι στον κ. Ζήκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισχύει αυτό, ισχύει. Ο κ. Ρίζος έχει το λόγο. 
ΡΙΖΟΣ: Τηλεφώνησε ο κ. Τίγκας, έχει πρόβλημα με τον ήχο και συμφωνεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχω πει, το έχω πει, κ. Ρίζο.  
ΡΙΖΟΣ: Μου ζήτησε να - α, πολύ ωραία, εντάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε μας, πείτε μας.  
ΡΙΖΟΣ: Και συμφωνεί με την πρόταση του κ. Κανάκη όλη η παράταξη. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Παρακαλώ, θα κάνουμε ψηφοφορία απ' ό,τι καταλαβαίνω.  
 Να μου πουν ποιοι σύμβουλοι διαφωνούν.  
ΖΗΚΑΣ: Απέχουμε, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας. Η κα Χαμηλοθώρη τι κάνει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, εγώ σας είπα ότι αυτή η διαδικασία που κάνουμε τώρα δεν υπάρχει, η 
ψηφοφορία. Επρεπε να έχει έρθει εδώ έτοιμη. Αυτό λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλα, εντάξει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ξεκινάμε μια διαδικασία όπου με ένα ημέιλ προτείνουν κάτι το οποίο επίσης 
δεν υπάρχει. Και τους ... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, ελέγξτε λίγο... κ. Πρόεδρε, μιλούσα. Μιλούσα και λέω, εδώ λοιπόν δεν 
γίνεται ψηφοφορία. Εδώ έρχεται έτοιμο το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας. Οπότε, εμείς δήλωσα ότι 
απέχουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας σύμφωνα με όσα ελέχθησαν απο τον κ. 
Κανάκη, τους τρεις συμβούλους της παράταξης του κ. Τίγκα και τους τέσσερις συμβούλους της 
παράταξης του κ. Τούτουζα, είναι μία πολύ φανερή πλειοψηφία για το πρόσωπο του κ. Πλουμπίδη. 
Ωραία.  
 Οπότε, πέρασε με πλειοψηφία. Απέχουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Ζήκας, Χαμηλοθώρη και 
Σιώτου.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εμείς κατά, μας καταγράψατε, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ωραία. Και κατά ο κ. Ρεκλείτης με τον κ. Ρεμούνδο.   
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 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
  

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Υποχρεωτική 1η αναμόρφωση Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης (στοχοθεσίας 
οικονομικών αποτελεσμάτων) του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και των Νομικών του 
Προσώπων, οικονομικού έτους 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Νικάκη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα το εισηγηθώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα ουσιαστικά αφορά, είναι σε συνδυασμό με την 1η αναμόρφωση, την οικονομική 
αναμόρφωση που κάναμε. Τώρα κάνουμε τη στοχοθεσία, δηλαδή λέμε για κάθε μήνα τι έσοδα θα 
έχουμε και τι έξοδα θα έχουμε εμείς και τα νομικά μας πρόσωπα. Ερχεται τώρα και δεν έρχεται μαζί με 
την αναμόρφωση για το λόγο ότι υπήρχε καθυστέρηση από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση να εγκρίνει 
τον προϋπολογισμό του ΔΟΚΜΕΠΑ. Με το που εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός, κατευθείαν ετοιμάστηκε 
ο πίνακας του ΔΟΚΜΕΠΑ και μπήκε μαζί με τους άλλους πίνακες από τα άλλα νομικά πρόσωπα και γι' 
αυτό έρχεται για ψηφοφορία.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για τι πράγμα; Συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε σηκώσει το χέρι σας. Είναι σηκωμένο πάνω. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είχε μείνει, είχε μείνει, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις δεν βλέπω κανέναν. Τοποθετήσεις; Κανείς.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Πρόεδρε, ο Δημήτρης ο Τούτουζας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό σ' αυτό το θέμα, γιατί έχουν περάσει και από το ΔΟΚΜΕΠΑ 
κυρίως κατά πλειοψηφία, οπότε θα στηρίξουμε και τους συμβούλους που είναι στο νομικό πρόσωπο. 
Με την ψήφο μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Κάποιες άλλες διαφοροποιήσεις υπάρχουν;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, Πρόεδρε. Κατά Ρεκλείτης, Ρεμούνδος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κατά ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος.  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό ο κ. Ρίζος. Ωραία. ο κ. Ζήκας τι είπε, δεν άκουσα;  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Λευκό έχει γράψει και ο κ. Τίγκας. Οκέι, ωραία. 
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, λευκό. Πρόεδρε, δεν μου άνοιγε το μικρόφωνο. Λευκό Σιώτου, 
Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λευκό και η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Και εμείς, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τόση ώρα δεν το λέτε.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Προσπαθούμε να το πούμε αλλά δεν γίνεται. Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης και ο κ. Κανάκης λευκό. 
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία.  
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ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
Συμψηφισμός λειτουργικών δαπανών έτους 2020 των ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ) με 
την τακτική επιχορήγηση που λαμβάνουν από το Δήμο Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, είναι γνωστό ότι είμαστε υποχρεωμένοι δαπάνες τις οποίες πληρώνει ο  Δήμος και 
ουσιαστικά αφορούν άλλα Νομικά Πρόσωπα, να τους γίνεται παρακράτηση, γιατί αλλιώς μπορεί να γίνει 
καταλογισμός στους υπαλλήλους, γιατί έτσι κι αλλιώς οι Αντιδήμαρχοι και ο Δήμαρχος πλέον δεν 
υπογράφουν εντάλματα, οπότε ξεκάθαρα γίνεται επιμερισμός με το ποσοστό 62,5% και 37,5%, 
αναλόγως τους ορόφους του κτιρίου ΚΑΠΗ στο Χολαργό που χρησιμοποιούν τα δύο Νομικά Πρόσωπα 
και προτείνεται να κρατηθούν από την επόμενη επιχορήγηση 13.236,57 από το ΔΟΚΜΕΠΑ και 7.941,94 
από τον ΔΟΠΑΠ.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Ποιοι ψηφίζουν λευκό;  
 Το 4ο θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα. 
 
 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτήματος της κας Παναγιώτας Μητσιώτη, για μείωση μισθώματος κυλικείου εντός 
του 2ου-3ου Δημοτικού Σχολείου Παπάγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αφορά το αίτημα της κας Μητσιώτη, της κας Παναγιώτας Μητσιώτη 
για μείωση του μισθώματος του κυλικείου που βρίσκεται στο 2ο-3ο Δημοτικό Παπάγου. Το μίσθωμα 
είναι 6 ευρώ ανά παιδί και προτείνεται να πάει στα 5 ευρώ ανά παιδί. Είναι ήδη ένα χαμηλό μίσθωμα 
αν αναλογιστούμε ότι στα άλλα σχολεία του Δήμου μας έχουμε 15, 22, 28, 55, οπότε προτείνεται η 
μείωση από 6 ευρώ να πάει στα 5 ευρώ.  
 Ευχαριστώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης ερώτηση. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Αντιδήμαρχε, πώς βγαίνει αυτό το νούμερο; Δηλαδή λέτε σε κάποια σχολεία είναι 15, 
σε κάποια είναι 20, δεν το ξέρω, έτσι θα είναι για να το λέτε, σε άλλα είναι 5. Πώς προκύπτει;  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό προκύπτει από το διαγωνισμό που είχε γίνει όταν βγήκε στη δημοπρασία το κυλικείο. 
Κατατίθενται προσφορές και ανάλογα βγαίνει με έναν τύπο που προσμετράται και η προϋπηρεσία και 
τα πιστοποιητικά από ΕΦΕΤ κ.λπ., και βγαίνει ο πλειοδότης. Αυτό προκύπτει όμως από την κατάθεση 
της προσφοράς κατά τη δημοπρασία. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κατανοητό, ευχαριστώ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας έχει ζητήσει ερώτηση. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θετικός είμαι, απλώς δεν καταλαβαίνω γιατί είναι ξεχωριστό το συγκεκριμένο σχολείο 
σε σχέση με τα άλλα σχολεία και αφού έχουν παρθεί κεντρική απόφαση για όλα τα σχολεία αν δεν με 
απατά η μνήμη μου. Οπότε, γιατί το φέρνουμε μεμονωμένα αυτό; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν ήταν κεντρική, κ. Τούτουζα. Επειδή θυμάμαι εγώ τα θέματα, ερχόντουσαν όλα 
σε διαφορετικό. Αλλά μια φορά, γι' αυτό θυμάστε καλά, είχαν έρθει σε μία συνεδρίαση 4-5 μαζί. Αλλά 
ήταν 4-5 διαφορετικά. Μετά είχαν έρθει πάλι ένα δυο μόνα τους και τώρα είναι αυτό. Αν σας κάλυψα 
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εγώ, ειδάλλως να πει και ο κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Είναι ανάλογα με το πότε κάνει το αίτημα ο κάθε μισθωτής. Δεν είχε κάνει αίτημα για μείωση 
μισθώματος η κα Μητσιώτη. Τώρα έκανε το αίτημα, γι' αυτό έρχεται τώρα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Να κάνω άλλη μία ερώτηση; Υπάρχουν άλλα σχολεία που να είναι σε εκκρεμότητα;  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτή τη στιγμή δε νομίζω, κ. Τούτουζα. Με επιφύλαξη σας το λέω.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Νομίζω ότι ούτως ή άλλως και να υπάρχει πρέπει να το τακτοποιήσουμε, να υπάρχει μια 
κοινή φαντάζομαι, δεν μπορεί να είναι ξεχωριστά σε κάθε... 
ΤΡΑΚΑΣ: Ο πρώτος που πρέπει να ενδιαφερθεί, κ. Τούτουζα, για τη μείωση του μισθώματος είναι ο 
ιδιοκτήτης του κυλικείου. Αυτός πρέπει να ενδιαφερθεί και να έρθει να κάνει ένα αίτημα στο Δήμο για 
να του γίνει μείωση του μισθώματος. Αν δεν ενδιαφέρεται ο ίδιος εμείς θα ενδιαφερθούμε;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεν έχετε άδικο, αλλά εδώ κοιτάμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε την κατάσταση λόγω 
της πανδημίας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, ναι. Βλέπετε ότι όταν έρχεται το αίτημα προσπαθούμε να βοηθήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωνα; Ομόφωνα. Το 5ο θέμα πέρασε ομόφωνα.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Πρέπει να αποχωρήσω. Καλό βράδυ, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αποχωρεί ο κ. Οικονόμου. Καλό βράδυ. 
 
 iv. ΓΕΝΙΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στην εκστρατεία "Ωρα Γης" 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θα κάνει την εισήγηση; Ο κ. Αυγουρόπουλος. κ. Αυγουρόπουλε.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εχω στείλει τη σχετική εισήγηση, συμπληρωματικά όμως 
θα πω κάποια πράγματα, γιατί το θεωρώ ένα σοβαρό θέμα, μολονότι το περνάμε εξ απαλών ονύχων, 
είναι σοβαρότατο το θέμα αυτό. 
 Κάνε μια νέα αρχή. Ο τίτλος της φετινής καμπάνιας της Ωρας της Γης, είναι Κάνε μια Νέα Αρχή. 
Το Σάββατο 27 Μαρτίου 2021 στις 20:30 εκατομμύρια πολίτες σε όλο τον κόσμο, φορείς, επιχειρήσεις 
και μνημεία, θα σβήσουν τα φώτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, το μικρόφωνό σας παρακαλώ. κ. Αυγουρόπουλε, συγγνώμη για τη 
διακοπή, για να ακουστείτε καλύτερα.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Θα σβήσουν συμβολικά τα φώτα για μία ώρα, στέλνοντας ένα ηχηρό 
μήνυμα για την προστασία της φύσης. Η Ωρα της Γης, μια απο τις μεγαλύτερες παγκόσμιες 
συμμετοχικές εκστρατείες για το περιβάλλον, γίνεται και φέτος η αφορμή για να αναδειχθεί η ανάγκη 
να στραφούμε ατομικά και συλλογικά σε πιο βιώσιμες επιλογές και να κάνουμε μια νέα αρχή.  
 Εδώ και χρόνια η σχέση του ανθρώπου με τη φύση βρίσκεται σε κρίσιμο σημείο. Πρόκειται για 
μια σχέση υπερεκμετάλλευσης τις συνέπειες της οποίας βιώνουμε στην καθημερινότητά μας. Το 
ξέσπασμα αρκετών καταστροφικών συμβάντων την περασμένη χρονιά, συμπεριλαμβανομένων 
διάφορων ακραίων καιρικών φαινομένων, σαρωτικών πυρκαγιών καθώς και της πανδημίας Covid-19, 
υπογράμμισε πως η υγεία μας και η υγεία του πλανήτη συνδέονται άρρηκτα. Ολο και περισσότερα 
στοιχεία δείχνουν τη στενή σχέση μεταξύ της καταστροφής της φύσης και των αυξανόμενων 
ξεσπασμάτων μολυσματικών νόσων όπως είναι η Covid-19.  
 Την ίδια στιγμή, οι στόχοι για τη διατήρηση και αποκατάσταση τη βιοποικιλότητας, οι οποίοι 
είχαν τεθεί πριν από 10 χρονια στο πλαίσιο της σύμβασης του ΟΗΕ για την βιοποικιλότητα, δεν 
κατάφεραν να επιτευχθούν μέχρι την προθεσμία του 2020 που είχε δοθεί, όπως έδειξε μια παγκόσμια 
αξιολόγηση. Ειδικότερα, πριν από μια δεκαετία τα κράτη-μέλη του ΟΗΕ είχαν αποφασίσει την υιοθέτηση 
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ενός στρατηγικού σχεδίου και συγκεκριμένων στόχων με όραμα έναν υγιή πλανήτη, αποκαθιστώντας 
την βιοποικιλότητα. Ωστόσο, παρά τις προσπάθειες, οι φυσικοί οικότοποι και τα είδη άγριας ζωής, 
συνεχίζουν να απειλούνται. Μάλιστα, η έκθεση Ζωνταντός Πλανήτης 2020 του WWF έδειξε ότι σε 
λιγότερο από 50 χρόνια οι πληθυσμοί άγριας ζωής παγκοσμίως έχουν συρρικνωθεί 2/3 κατά μέσο όρο 
σε μέγεθος, φέρνοντας τον πλανήτη και το μέλλον της ανθρωπότητας στο χείλος της καταστροφής. 
Τώρα είναι η στιγμή της δράσης προκειμένου να αντιστραφεί η τάση μέχρι το τέλος της δεκαετίας.  
 Το 2021 είναι επομένως μια χρονιά ορόσημο για τον πλανήτη και την ανθρωπότητα. 
Ταυτόχρονα με τη μάχη που δίνεται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, οι παγκόσμιοι ηγέτες θα 
κληθούν να λάβουν πολύ σημαντικές αποφάσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη, την κλιματική κρίση, την 
βιοποικιλότητα και τη φύση. Γι' αυτό η φετινή Ωρα της Γης στέλνουμε το μήνυμα για μια Νέα Αρχή. 
Διεκδικούμε και απαιτούμε γενναίες αποφάσεις που θα θέσουν τις βάσεις για ένα υγιές μέλλον όπου ο 
άνθρωπος και η φύση ευημερούν. Διεκδικούμε ένα μέλλον πιο αισιόδοξο, πιο δίκαιο και βιώσιμο για 
όλους. 
 Στο Δήμο μας συμβολικά το Σάββατο 20.30 με 21.30 θα σβήσουμε τα φώτα από τα δύο 
Δημοτικά κτίρια, το Δημαρχείο στην Περικλέους 55 και το δεύτερο Δημαρχείο, το δημοτικό κτίριο στην 
Αναστάσεως 90, δεν θα κάνουμε εκτεταμένο σβήσιμο και σε άλλες, μπορούσαμε να κάνουμε και σε 
πάρκα ή σε άλλους χώρους, μην προκαλέσουμε και ανησυχία και αρχίσουν και πέφτουν τα τηλέφωνα 
στη ΔΕΔΔΗΕ. Γι' αυτό συμβολικά θα σβήσουμε τα φώτα όπως είπαμε προηγουμένως στα δύο κτίρια. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κ. Αυγουρόπουλε, για την ενδιαφέρουσα τοποθέτηση. Το λόγο έχει 
ζητήσει ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ζήκας. Δεν βλέπω κάποιον άλλον συνάδελφο. Ωραία. 
 Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Θα υπερψηφίσουμε τη συμμετοχή του Δήμου στη δράση για την Ωρα 
της Γης, χωρίς όμως να έχουμε καμία αυταπάτη και για το ποιόν των διοργανωτών, το Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση και τις θέσεις που έχει πάρει κατά καιρούς σε τεράστια περιβαλλοντικά ζητήματα, 
να θυμίσω τη στάση του παραδείγματος χάριν στους συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους όταν 
τέθηκε το ζήτημα των εξορύξεων υδρογονανθράκων στην Αλάσκα και τη θέση που πήρε το Παγκόσμιο 
Ταμείο για τη Φύση, την πετρελαιοκηλίδα στον κόλπο του Μεξικού, τους ανεμοστρόβιλους και την 
αποκατάσταση στην Αϊτή και ζητήματα της πανδημίας τώρα πώς τα έχει χειριστεί, μιας και το ανέφερε 
ο εισηγητής, ο κ. Αυγουρόπουλος, σωστά τα ανέφερε, δεν έχω αντίρρηση. Χωρίς αυταπάτες δηλαδή 
ότι οι ίδιοι άνθρωποι και οι ίδιοι οργανισμοί που δημιουργούν το πρόβλημα καλούν εμάς, σαν σύνολο 
το Δήμο και τους δημότες να συμμετάσχουμε σε μία δράση η οποία έχει την αξία της για τη 
συνειδητοποίηση του κόσμου και από αυτή τη σκοπιά εμείς δηλαδή θα το υπερψηφίσουμε, αλλά σαν 
δράση πρέπει να γνωρίζουμε όλοι από πού προέρχεται κεντρικά και τη στόχευση έχει.  Αυτά κατά 
κύριο λόγο, επιφυλάσσομαι. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Χωρίς άλλο η πρόταση που εισηγήθηκε  ο κ. Αυγουρόπουλος, μας 
βρίσκει θετικά διακείμενους. Δεν τίθεται θέμα γι' αυτό.  
 Το ζήτημα όμως είναι ακριβώς ότι τέτοιου είδους ενέργειες έχουν πολύ μικρό αντίκτυπο στο 
συνολικό πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής, γιατί ακριβώς αυτά αν θέλετε είναι οι ανώδυνες ενέργειες 
για το σύστημα, το οποίο διαιωνίζει καταστάσεις που καταστρέφουν το κλίμα και επιδεινώνουν ραγδαία 
την κατάσταση.  
 Το ζήτημα είναι να παρθούν μέτρα τα οποία έρχονται σε σύγκρουση με εκείνα τα συμφέροντα 
που δημιουργούν το πρόβλημα της κλιματικής αλλαγής. Τέτοιου είδους δράσεις χρειάζεται να παίρνουμε 
και ας υπάρχουν κι αυτές, καμία αντίρρηση, δεν είναι ότι είμαστε κατά αυτών των δράσεων, αλλά οι 
βασικές δράσεις πρέπει να γίνονται στα ζητήματα τα οποία επιβαρύνουν με πολύ βάναυσο τρόπο, με 
πολύ άγριο τρόπο το περιβάλλον. Η εξόρυξη των υδρογονανθράκων π.χ., είναι ένα από αυτά. Η 
διαχείριση των απορριμμάτων είναι ένα δεύτερο. Η μόλυνση του περιβάλλοντος από τη διατήρηση της 
χωματερής στη Φυλή εδώ και 60 χρόνια, όπως έχουν αποδείξει και οι μελέτες, είναι καταστροφική. 
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Αρα, πρέπει εφόσον είμαστε σ' αυτή την κατεύθυνση και συνηγορούμε σ' αυτό, να έχουμε μια συνεπή 
στάση σε όλα τα ζητήματα. Και μένει να δούμε στο επόμενο θέμα τι θα ψηφίσετε. 
 Εμείς θα ψηφίσουμε θετικά και σ' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Υπάρχει κάποιος άλλος συνάδελφος που θέλει τοποθέτηση; Οχι.  
 Ομόφωνα; Ομόφωνα. Οπότε, η συμμετοχή του Δήμου μας εγκρίνεται ομόφωνα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Ψήφισμα πρότασης της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου- Χολαργού", για τη 
δημιουργία νέας χωματερής στη Φυλή, με αφορμή τη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, συνάδελφοι. Από την τελευταία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη, έχετε πέντε λεπτά να αναπτύξετε το θέμα. Αν μπορείτε και σε πιο λίγο 
χρόνο... 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οσο μπορώ πιο γρήγορα. Σας έχουμε καταθέσει το ψήφισμα, θα πιαστώ από εκεί που 
τελείωσε ο κ. Ζήκας. Θα περιμένω προφανώς την ομόφωνη έγκριση και αυτού του ψηφίσματος στα 
πλαίσια της Ωρας της Γης που μόλις ψηφίσαμε. 
 Το θέμα είναι πολύ συγκεκριμένο. Εγκρίθηκε από την Περιφέρεια στις 24 Φεβρουαρίου με 
ψήφους 51-49 για όποιον δεν το γνωρίζει, στους 51 της πλειοψηφίας γνωρίζετε όλοι ότι η παράταξη 
Πατούλη δεν έχει απόλυτη πλειοψηφία στην Περιφέρεια, το 51 διαμορφώθηκε με τις ψήφους των 
φασιστών της πρώην Χρυσής Αυγής σε συνεργασία με την παράταξη Τζήμερου. Αυτό ήταν το 51 που 
ψήφισε τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μία δεκαετία συζητιέται το θέμα, συνάδελφοι, το 
θέμα του ΧΥΤΑ Φυλής, για το κλείσιμό του, τέσσερις κυβερνήσεις και τρεις Επιτροπές Ευρωπαϊκής 
Ενωσης, αυτής της Ευρωπαϊκής Ενωσης που εμείς τέλος πάντων καυτηριάζουμε, είχαν δεσμευθεί για 
το κλείσιμό της, με απανωτά δελτία τύπου, με μελέτες της υγείας του πληθυσμού, με μελέτες για τη 
χωροθέτηση, με μελέτες για σπάσιμο του τεράστιου ΧΥΤΑ σε μικρότερους ΧΥΤΥ, σειρά μελετών επί 
μελετών προβάλανε αυτό το θέμα, την κακή κατάσταση του ΧΥΤΑ Φυλής. 
 Δεν θα πω σε λεπτομέρειες τώρα να σας περιγράψω ακριβώς την κλίση του εδάφους που έχει 
γίνει, τη μόλυνση του υδροφόρου ορίζοντα κ.λπ., κ.λπ., αν ψάξετε λίγο, λίγο να ψάξετε στο Ιντερνετ, 
θα τα βρείτε όλα αυτά. Η μεθόδευση όμως πρέπει να τονιστεί. Η μεθόδευση, εξυπηρετώντας κατά τη 
γνώμη μας τεράστια επιχειρηματικά συμφέροντα της ανακύκλωσης και της ενέργειας κεντρικά της 
Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ενωσης, ξεκίνησε από τον Αύγουστο του 2019 όπου η προηγούμενη 
Διοίκηση της Περιφέρειας, η κα Δούρου του ΣΥΡΙΖΑ, μία ημέρα πριν τελειώσει η θητεία της ψήφισε 
στον ΕΔΣΝΑ, στον Ενιαίο Σύνδεσμο δηλαδή, την παράταση και την επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής. Η 
παράταξη Πατούλη ως περιφερειακή αρχή, συνέχισε αυτή την πολιτική, παρότι η ίδια η παράταξη είχε 
δεσμευθεί για τη συρρίκνωση και νέα χωροθέτηση του ΧΥΤΑ σε άλλες περιοχές, λιγότερο ρυπογόνες 
και με ήπια διαχείριση των απορριμμάτων.  
 Εμείς ως παράταξη, ως Λαϊκή Συσπείρωση, έχουμε τονίσει τόσο στο Περιφερειακό Συμβούλιο 
αλλά και εδώ, θα θυμάται και ο Δήμαρχος, θα θυμάστε κι εσείς συνάδελφοι, έχουμε καταψηφίσει την 
εξειδίκευση των μέτρων αυτών για το Δήμο μας τόσο σε Δημοτικά Συμβούλια όσο και σε συσκέψεις 
των επικεφαλής, είναι γνωστές οι απόψεις μας και διαφωνούμε συνολικά με το σχεδιασμό της 
αποκομιδής και της απόρριψης των απορριμμάτων καθώς και της διαχείρισης της ανακύκλωσης.  
 Να θυμίσω εδώ δε ότι, γνωρίζουμε όλοι ότι από το 100% ας πούμε του όγκου των 
ανακυκλώσιμων ένα πολύ πολύ μικρό ποσοστό τελικά ανακυκλώνεται για διάφορους λόγους. Κάποιοι 
επικαλούνται την κακή διαχείριση που γίνεται από τους ίδιους τους πολίτες, εμάς δεν μας βρίσκει αυτό 
σύμφωνους. Νομίζουμε ότι απλά τα επιχειρηματικά συμφέροντα που διαχειρίζονται την ανακύκλωση 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 3η  23 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021  
 
  57 

δεν έχουν συμφέρον ακόμα να ανακυκλώσουν το σύνολο.  
 Η επέκταση του ΧΥΤΑ Φυλής, για να ξέρουμε δηλαδή και για τι μιλάμε, είναι ένα γενικό σχέδιο 
της Περιφέρειας, το οποίο προβλέπει μέσα σε όλα τα άλλα την γιγάντωση του υπάρχοντος ΧΥΤΑ, τη 
δημιουργία νέου ΧΥΤΑ, τη δημιουργία νέου ΧΥΤΥ κάπου αόριστα στη Φυλή, τη γιγάντωση του ΕΜΑΚ, 
του εργοστασίου ανακύκλωσης, τη μεταφορά της μεγαλύτερης ΜΕΑ του κεντρικού τομέα και αυτής 
στη Φυλή, αυτό είναι το σχέδιο των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που ψήφισε 51-49 η Περιφέρεια, 
αγαπητοί συνάδελφοι, και πού καταλήγουν όλα αυτά; Στην καύση, στο σχεδιασμό δηλαδή της 
ανακύκλωσης και ενεργειακών αποθεμάτων στο RDF και τελικά δηλαδή στον καρκίνο, συνάδελφοι.  
 Να θυμίσω εδώ ότι η τελευταία υγειονομική μελέτη που έγινε το 2017 για τη Δυτική Αττική, 
έδειξε ότι έχει περίπου 30% παραπάνω καρκινογενέσεις από την υπόλοιπη Αττική η συγκεκριμένη 
Αττική.  
 Είναι ένα έγκλημα λοιπόν, συνάδελφοι, όλο αυτό που γίνεται στη Φυλή. Είναι ένα διαρκές 
έγκλημα όλων των κυβερνήσεων και ολων των περιφερειακών αρχών, είναι ένα περιβαλλοντικό 
έγκλημα για όλο το λαό της Αττικής και καλούμε λοιπόν εδώ το Δημοτικό Συμβούλιο και τους 
δημοτικούς συμβούλους να υιοθετήσουν ένα ψήφισμα καταδίκης της επέκτασης του ΧΥΤΑ Φυλής και 
το οριστικό κλείσιμό του με χωροθέτηση ήπιας αποκομιδής, ανακύκλωσης των απορριμμάτων σύμφωνα 
με τις περιβαλλοντικές προτάσεις.  
 Περιμένω να ακούσω με πολύ ενδιαφέρον τις τοποθετήσεις σας, μιας και ομόφωνα ψηφίσατε 
και το προηγούμενο θέμα. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει - α, Δήμαρχε, θέλετε να ακούσετε και τον κ. Ζήκα ή τον θέλετε τώρα το 
λόγο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω να τοποθετηθώ έτσι πάρα πολύ σύντομα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενδεχομένως κάποια από τα θέματα που έθεσε ο κ. Ρεκλείτης, πολύ πιθανόν και ο 
Περικλής ο Ζήκας θα αναφερθεί στο θέμα γιατί ξέρω ότι ασχολείται πάρα πολύ και έχει λάβει μέρος και 
σε κινητοποιήσεις οι οποίες έχουν γίνει, ενδεχομένως λοιπόν κάποια από τα θέματα αυτά να έχουν 
δίκιο. Δηλαδή όντως κανένας δεν είναι περήφανος για τη διαχείριση των απορριμμάτων που γίνεται και 
το πώς λειτουργεί η χωματερή στη Φυλή, αλλά δεν είμαι σίγουρος ότι αυτή τη στιγμή έχουμε σήμερα 
μία ξεκάθαρη εναλλακτική λύση. Δηλαδή, αν εμείς προτείνουμε να κλείσει η Φυλή πού θα πάμε τα 
απορρίμματα του Δήμου μας;  
 Προφανώς είμαστε ένας αστικός Δήμος, έχουμε το βουνό πίσω στην πλάτη μας, τον Υμηττό, 
κάτω τη Μεσογείων, δεν έχουμε χώρο για να θάβουμε τα σκουπίδια μέσα στο Δήμο μας. Σαφώς και 
μας περιορίζουν να κάνουμε και μας πιέζουν να κάνουμε μεγαλύτερη ανακύκλωση, όχι μόνο η 
Περιφέρεια αλλά και το ίδιο το κράτος με το νόμο που έβαλε και με το πρόστιμο που θα είμαστε 
υποχρεωμένοι να πληρώνουμε κάθε χρόνο για τα απορρίμματα που δεν ανακυκλώνουμε. Σαφώς και 
προωθούμε τον καφέ κάδο και καλό είναι όλοι να το αγκαλιάσουμε και στις επόμενες ενέργειες που θα 
γίνουν γιατί το 2021 θα είναι ένα μεγάλο στοίχημα η εξάπλωση του καφέ κάδου, καλό είναι να το 
αγκαλιάσουμε όλοι. 
 Αρα, μέχρι να βρεθεί μια εναλλακτική και να υπάρξει ένας άλλος τρόπος διαχείρισης από τον 
ΠΕΣΔΑ Αττικής, νομίζω ότι δεν μπορούμε εμείς να δεχθούμε και να συναινέσουμε σε ένα τέτοιο 
ψήφισμα, το οποίο φέρνει η Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου-Χολαργού. Βάζω κάποια εισαγωγικά ότι 
κάποια από τα θέματα που αναφέρουν έχουν δίκιο σε κάποια θέματα, αλλά νομίζω ότι μέχρι να βρεθεί 
μία κεντρική πολιτική, μέχρι η Περιφερειακή Ενωση Δήμων Αττικής, η Περιφέρεια Αττικής μέχρι να 
αποφασίσουν πώς μπορούμε να διαχειριστούμε τα απορρίμματα καλύτερα και να δώσουμε λύση ώστε 
να μην πετάμε τόσα πολλά πράγματα, γιατί η αλήθεια είναι ότι πετάμε όντως πάρα πολύ, αρκετό υλικό 
το οποίο θα μπορούσαμε να το ανακυκλώνουμε, εμείς μέχρι να βρεθεί μια τέτοια λύση δεν μπορούμε 
να συζητάμε να κλείσει η Φυλή. 
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. Και μετά η κα Χαμηλοθώρη. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, θεωρώ ότι ως Δήμος μπορούμε να ζητάμε να κλείσει η 
Φύλη, γιατί δεν αποφασίζουμε εμείς. Αποφασίζει η κυβέρνηση. Αρα, εμείς μπορούμε να ζητάμε από την 
κυβέρνηση να κλείσει τη χωματερή της Φυλής και να σχεδιάσει αυτά που πρέπει να σχεδιάσει. Αυτά 
που έπρεπε να σχεδιάσει και η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό που έπρεπε να σχεδιάσει και η 
προηγούμενη περιφερειακή αρχή. Η Ρένα Δούρου, η προηγούμενη Περιφερειάρχης, έκανε την 
ορκωμοσία της στη Φυλή με σημαία το ότι θα κλείσει η Φυλή και με σημαία επίσης την αποκεντρωμένη 
διαχείριση των απορριμμάτων με τα Τοπικά Σχέδια. Πέρασε ολόκληρη θητεία χωρίς να κάνει το 
παραμικρό και την τελευταία ημέρα της θητείας της, επειδή ο κ. Πατούλης άσκησε, έστειλε εξώδικη 
επιστολή για να την καταστήσει υπεύθυνη για το ότι δεν έκανε τίποτα στη διάρκεια της θητείας της και 
για τις συνέπειες που θα είχε αυτό για την Αττική, έσπευσε για να καλύψει, να μην πω, να πάρει εκείνη 
την κατάπτυστη απόφαση, την οποία βέβαια ο κ. Πατούλης την βρήκε βολική και τη συνεχίζει.  
 Το να μην λέμε εμείς ότι πρέπει να κλείσει η Φυλή, σημαίνει ότι κι εμείς συναινούμε στη συνέχιση 
αυτής της κατάστασης, ενώ πρέπει να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Πρέπει να αλλάξει όλο το μοντέλο 
διαχείρισης. Πρέπει να πάμε στην αποκεντρωμένη διαχείριση όπως είχαν εξαγγελθεί τα Τοπικά Σχέδια 
Διαχείρισης και στη μείωση του όγκου των απορριμμάτων που πρέπει να θάβουμε. Αυτό είναι το 
μοντέλο που ακολουθεί η πλειονότητα των χωρών της Ευρώπης και γι' αυτό έχει και αυτούς τους 
στόχους που η Ελλάδα βρίσκεται στον πάτο.  
 Λοιπόν, αντί να έχει εφαρμόσει τις οδηγίες που έχουν ψηφιστεί εδώ και χρόνια, συνεχίζει την 
παρελκυστική τακτική για να εξυπηρετούνται τα εργολαβικά συμφέροντα, τα οποία λυμαίνονται την 
Φυλή εδώ και χρόνια με τα υπέρογκα αντισταθμιστικά οφέλη τα οποία είναι απλώς για να εξαγοράζονται 
οι συνειδήσεις των Δήμων της περιοχής, έτσι ώστε να συνεχίζεται αυτό το έγκλημα. Και το πρόσθετο 
έγκλημα που γίνεται τώρα είναι το ότι δρομολογείται η καύση, το οποίο δεν θα επηρεάζει μόνο τους 
Δήμους της περιοχής εκεί αλλά όλο το Λεκανοπέδιο.  
 Δεν μπορεί λοιπόν εμείς να λέμε ότι αφού δεν έχουμε πού να τα πάμε να συνεχίζεται αυτή η 
κατάσταση. Πρέπει να ζητάμε να σταματήσει αυτή η κατάσταση. Και η κυβέρνηση ας πάρει την ευθύνη 
και όλοι όσοι είναι αρμόδιοι να πάρουν την ευθύνη. Τουλάχιστον να μην έχουμε εμείς την ευθύνη της 
συνενοχής και της ανοχής σ' αυτή την κατάσταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θεωρώ ότι πραγματικά δεν μας τιμά σαν, η χωματερή στη Φυλή δεν τιμά κανέναν 
κάτοικο του Λεκανοπεδίου της Αττικής. Από την άλλη, εγώ συμφωνώ με αυτά που λένε και ο κ. 
Ρεκλείτης και ο κ. Ζήκας και το θεωρητικό πράγματι έχουν απόλυτο δίκιο. Μαζί τους, συμφωνώ και στα 
πιο πολλά έχουν δίκιο. Το θέμα πρακτικά τι θα κάνουμε τα σκουπίδια; Κι εκεί είναι που δεν μπορούμε 
να πούμε, να την κλείσουμε, ναι, να πάμε κάπου αλλού. Να πάμε, πού είχαμε πει; Στο Κορωπί, που 
είχαν μετά το Μαραθώνα που είχαν προτείνει άλλες λύσεις. Δεν έχει γίνει αυτό όμως. Πάντα κάτι 
πολεμάμε. Δεν θέλει κανένας πουθενά τα σκουπίδια. Κάπου πρέπει να γίνει. Εγώ μαζί σας αλλά πρέπει 
να υπάρχει και μια πρόταση πού θα πάνε τα σκουπίδια. Γιατί αν δεν έχουμε πρόταση, θα αναγκαστούμε 
να στηρίζουμε ότι εκεί θα πάνε τα σκουπίδια γιατί εκεί έχουμε μάθει. Οχι ότι είναι σωστό. Εχετε απόλυτο 
δίκιο σ' αυτό που λέτε, αλλά το πρακτικό θέμα είναι πού θα πάνε τα σκουπίδια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, λοιπόν, να πούμε καταρχήν ότι τη συγκεκριμένη μελέτη περιβαλλοντικών 
επιπτώσεων την απέρριψε στην πράξη η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, οπότε η δική μας διαπίστωση 
περιττεύει. Σαφώς είμαστε κατά της μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πρώτον, διότι ο όλος 
σχεδιασμός αποτελεί μια βαριά μόλυνση για το περιβάλλον της Αττικής. Δεύτερον, διότι μια μέρα οι 
κάτοικοι της Φυλής θα ξυπνήσουν και θα ζητήσουν μια άλλου είδους διαπραγμάτευση, όταν σήμερα 
έχουν μια δραματική αύξηση στους καρκίνους. Και, τρίτον, διότι θα το πληρώσουμε όλοι μας πάρα 
πολύ ακριβά.  
 Ομως, με την ευκαιρία αυτή τη σημερινή του ψηφίσματος που προτείνεται από τη Λαϊκή 
Συσπείρωση, να επικαιροποιήσουμε λίγο τις θέσεις μας και μετά απ' αυτές τις τελευταίες εξελίξεις. 
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 Απορρίπτουμε κατηγορηματικό το σύστημα ΣΔΙΤ με τις εγγυημένες ποσότητες, διότι λειτουργεί 
σαφώς εναντίον της ανακύκλωσης. Οι εγγυημένες ποσότητες θα εξασφαλιστούν μόνο όταν δεν υπάρχει 
ανακύκλωση. Σημαντικό. 
 Το ΣΔΙΤ μέσω των δημοτικών τελών δημιουργεί επιπλέον επιβάρυνση στους δημότες, ενώ θα 
μπορούσε να προπληρωθεί με τις επιδοτήσεις που φυσικά και αυτές είναι φόρος που έχουν πληρώσει 
ήδη οι δημότες.  
 Απορρίπτουμε το μοντέλο των υπερπαραγωγών μονάδων επεξεργασίας, καθώς αυτή η 
διαδικασία αφήνει υπόλειμμα 35%, οπότε δεν αποτελεί ουσιαστικά λύση. Απλά, τριπλασιάζει το 
σημερινό χρόνο ζωής του ΧΥΤΑ, δηλαδή από τα 5 χρόνια το πάει στα 15. Και μετά τι; Τι θα γίνει;  
 Σαφώς η μόνη εναλλακτική λύση, επειδή ακούστηκαν έτσι αν υπάρχουν εναλλακτικές λύσεις, 
σαφώς η μόνη εναλλακτική λύση είναι η κατασκευή οκτώ μικρών μονάδων επεξεργασίας, όπως 
προβλέπει άλλωστε και ο σημερινός, δηλαδή ο εν ισχύι ΠΕΣΔΑ, ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης 
Απορριμμάτων και η τοπική διαχείριση των απορριμμάτων να γίνεται από οκτώ συμπράξεις Δήμων. 
 Βασικός στόχος πρέπει να είναι η μείωση των απορριμμάτων και η υιοθέτηση νέων τεχνολογιών. 
Αυτό. Ο σχεδιασμός πρέπει να βασίζεται στις τρεις υψηλότερες βαθμίδες στην διαχείριση των 
απορριμμάτων, δηλαδή μείωση απορριμμάτων, επισκευή, επανάχρηση. Με το σύστημα πληρώνω όσο 
πετάω. Αυτό είναι το μόνο βιώσιμο σύστημα. Οι σχεδιασμοί με τις κεντρικές μονάδες επεξεργασίας, 
όπως και το σύστημα των καφέ κάδων βρίσκονται ακριβώς στην αντίθετη κατεύθυνση.  
 Προφανώς και περιμένουμε να ψηφιστεί και αυτό όπως πολύ σωστά είπε ο Αντώνης, την ώρα 
που ψηφίσαμε συμβολικά τη διακοπή του ρεύματος για μια ώρα προφανώς δεν πιστεύουμε ότι θα 
σώσουμε τον πλανήτη. Αρα, λοιπόν, συμβολικά μπορούμε να ψηφίσουμε και να διαμαρτυρηθούμε και 
με αυτό το ψήφισμα. Ευχαριστώ. 
 Α, συγγνώμη, μια μικρή υποσημείωση. Στο κειμενάκι που έχει καταθέσει η Λαϊκή Συσπείρωση, 
διαφωνούμε λίγο με τη λέξη χωματερή. Δηλαδή προτιμούμε να αντικατασταθεί με τη λέξη ΧΥΤΑ, γιατί 
άλλωστε μιλάμε για ΧΥΤΑ. Δεν μιλάμε για χωματερή. Δηλαδή αυτό το καινούριο που θα γίνει θα είναι 
πάλι άλλος ένας ΧΥΤΑ. Οπότε θα προτιμούσαμε να διορθωθεί. Σε κάθε περίπτωση θα το ψηφίσουμε 
όμως, γιατί η λογική είναι σωστή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κα Χαμηλοθώρη. Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εχω ζητήσει κι εγώ το λόγο, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε ζητήσει πρώτα, όμως, ο κ. Ρεμούνδος. Πάω με τη σειρά προτεραιότητας. κ. 
Ρεμούνδο, έχετε το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Το θέμα έτσι, ήθελα να πω μια κουβέντα τώρα όχι για την ουσία του 
ζητήματος, γιατί νομίζω ότι είναι προφανής για όλους, σε σχέση με την επιχειρηματολογία λίγο που 
έβαλε ο Δήμαρχος αλλά και που ακούγεται αρκετές φορές. 
 Το ότι εμείς καλούμε όχι να κλείσει τώρα ας το πω ο ΧΥΤΑ, αν δείτε και τη διατύπωση πώς είναι 
στην πρότασή μας. Καλούμε στην ουσία να επανασχεδιαστεί με βάση όσα ακούστηκαν εδώ, πράγμα 
που δεν έχει γίνει στην Ελλάδα 30 χρόνια. Αυτή τη στιγμή η ανακύκλωση είναι στα σχέδια ιδιωτικών 
εταιρειών, είναι στον τρόπο όλο όπως λειτουργεί, αυτή τη στιγμή η Ελλάδα έχει 17% ανακύκλωση. Και 
οι ρυθμοί ανάπτυξής της είναι ελάχιστοι. Με το καινούριο σχέδιο έχουμε έγκριση επέκτασης της Φυλής 
και μπαίνει στο προσκήνιο και η εξασφαλισμένη καύση.  
 Το ψήφισμα έχει χαρακτήρα πίεσης, χαρακτήρα διεκδίκησης, χαρακτήρα να αλλάξει αυτός ο 
σχεδιασμός, που έβλεπα πριν τον Θανάση τον Αυγουρόπουλο, 30 χρόνια ανακύκλωση και δυστυχώς 
με κεντρικές πολιτικές επιλογές παίζουμε τις κουμπάρες, να το πω λαϊκά. Για ποιο λόγο; Αν κάτσετε και 
διαβάσετε και ασχοληθείτε λίγο και δεν θα γίνουμε ειδικοί, βλέπεις ότι αυτοί που έχουν αναλάβει την 
ανακύκλωση πληρώνονται αδρά για να μην κάνουν ανακύκλωση. Ο,τι προϊον αγοράζεις υπάρχει τέλος 
ανακύκλωσης, το οποίο πάει σε αυτές τις εταιρείες. Αδιάφορο τους είναι εάν θα ανακυκλώσουν. Εχεις 
εργολαβικά συμφέροντα που ασχολούνται με αυτή την ιστορία. Οχι από την ανακύκλωση. Από την 
κατασκευή των έργων. Και τελευταίο, έχεις εταιρείες που θέλουν να εκμεταλλευθούν το σκουπίδι ως 
καύσιμο στο Βόλο και αλλού. 'Η συμφωνούμε με αυτη την πολιτική που ασκείται μέχρι σήμερα και 
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λέμε, ας συνεχιστεί γιατί δεν μπορεί να γίνει κάτι άλλο, ή εκφράζουμε, χωρίς να έχουμε, γιατί χρειάζεται 
μια επιστημονική μελέτη άλλη, που θα δείξει τις λύσεις όπως περιγράφονται από όσους είναι ειδικοί και 
έχουν ασχοληθεί με το πρόβλημα αλλά με την πεπατημένη, εμείς πρέπει να εκφράσουμε την αντίθεσή 
μας.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο. Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Η δικιά μας η άποψη συμπίπτει απόλυτα με αυτό που κατεβαίνει σαν ψήφισμα από 
τη Λαϊκή Συσπείρωση και όπως το τοποθέτησε και ο κ. Ρεμούνδος τώρα στο τέλος το πιο σημαντικό 
απ' όλα είναι να γίνει ένας επανασχεδιασμός, ο οποίος πραγματικά δεν έγινε, παρ' όλο ότι υπήρξαν 
Διοικήσεις τις οποίες εμεί στηρίξαμε κάποια στιγμή, αλλά αυτό το θέμα όμως θα δείτε ότι έχει και 
απόλυτη σχέση με ένα θέμα που θα συζητήσουμε λίγο αργότερα, που έχει σχέση με τις δημοκρατικές 
διαδικασίες και το νέο εκλογικό νόμο για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 Εμείς είμαστε υπέρ, σαφώς θα ψηφίσουμε υπέρ του ψηφίσματος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Λοιπόν, δευτερολογία ποιοι θέλουν; Ο κ. Ζήκας θέλει δευτερολογία που σήκωσε το 
χέρι; Ο κ. Ρεμούνδος θέλει, ο κ. Ρεκλείτης θέλει, θέλει και ο κ. Καραγιάννης. 
 Θα ξεκινήσω με τον κ. Ρεκλείτη που είναι και εισηγητής.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συνάδελφοι, άκουσα την επιχειρηματολογία, η οποία κατά τη γνώμη μου, συγγνώμη που 
θα το πω έτσι, και του κ. Δημάρχου και του κ. Τούτουζα, είναι μη επιχειρηματολογία. Δηλαδή, 
επιχειρηματολογία στο στηρίζουμε ένα έγκλημα γιατί δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, όταν ανέφερα, λέω 
με ένα απλό ψάξιμο στο Google, δεν χρειάζεται πολύ παραπάνω, υπαρχουν σειρά προτάσεων, σειρά 
εναλλακτικών προτάσεων χωροθετήσεων, αποκεντρωμένων που είπε η κα Χαμηλοθώρη, άλλων πιο 
μικρών μονάδων, σειρά προτάσεων! Τριάντα χρόνια τώρα και τα τελευταία 10 όλο και πιο έντονα. Κι 
εμείς τώρα θα πάμε να πούμε ότι επειδή τώρα, σήμερα, 23 Μαρτίου δεν έχει εγκριθεί κάποια απ' αυτές 
τις προτάσεις δεν θα ψηφίσουμε ένα ψήφισμα που θα φέρει τον καρκίνο σε όλη την Αττική με την 
καύση επειδή δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση για τις 24 Μαρτίου; Και αυτό είναι τοποθέτηση σ' αυτό 
το θέμ; Με συγχωρείτε, κ. Δήμαρχε και κ. Τούτουζα, δεν σας καταλαβαίνω στο συγκεκριμένο. 
 Σας καλώ να αναθεωρήσετε και να το ψηφίσετε. Είναι ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας, δεν είναι ένα  
ψήφισμα πρότασης, είναι ένα ψήφισμα διαμαρτυρίας που μας αφορά όλους, το περιβάλλον, τις ζωές 
τις δικές μας και των παιδιών μας. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εφόσον δηλώνεται από όλους ότι όλοι είμαστε κατά αυτού του 
συστήματος απορριμμάτων, τότε θα πρέπει να το διατυπώσουμε με κάποιο τρόπο αυτό, ότι είμαστε 
κατά αυτού του συστήματος. Το τι θα γίνει μετά και με ποιον τρόπο θα λυθεί, υπάρχουν καταρχήν οι 
ευρωπαϊκές οδηγίες που τις έχω καταθέσει κατ' επανάληψη στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και δεν είναι από 
αριστερές κυβερνήσεις, είναι από την πλειονότητα των ευρωπαϊκών χωρών που το έχουν εφαρμόσει. 
Δεν είναι ότι είναι στα χαρτιά, το έχουν εφαρμόσει εδώ και χρόνια. Αρα, λοιπόν, υπάρχουν και οι λύσεις. 
 Λοιπόν, το θέμα είναι ποιοι έχουν τη βούληση να τις υλοποιήσουν αυτές τις λύσεις. Αν εμείς 
λοιπόν έχουμε τη βούληση να υλοποιήσουμε λύσεις, όποιες και να είναι αυτές, που θα τις δούμε στην 
πορεία, ας το δηλώσουμε ότι εμείς δεν θέλουμε να συνεχίζεται αυτή η κατάσταση στη Φυλή. Θέλουμε 
να μπει ένα τέλος. Και να δούμε από 'δω και πέρα τι κάνουμε βέβαια. Αλλά αυτο είναι μία απάντηση η 
οποία θέλει άλλου είδους συζήτηση, διεξοδική, σε επόμενη φάση να την κάνουμε, καμία αντίρρηση. 
Αλλά πρέπει να ξεκινήσουμε από μία αφετηρία, ότι είμαστε κατά αυτού του συστήματος που υπάρχει 
αυτή τη στιγμή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεμούνδος έχει το λόγο.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εχω καλυφθεί, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Α, βλέπω και τον κ. Τούτουζα. Ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ακουσα αυτά που είπε ο κ. Ρεκλείτης και θα τον ξαναρωτήσω πάλι, σήμερα, αν σήμερα 
δεν πάμε τα σκουπίδια στη Φυλή γιατί έχει απόλυτο δίκιο, πού θα τα πάμε; Να κάνουμε αγώνα, ό,τι 
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θέλετε, να κάνουμε ψηφίσματα, μαζί σας είμαι, πολύ μαζί σας. Αλλά πρέπει πάντα, είμαι πρακτικός 
άνθρωπος, πού θα τα πάμε. Οποτε έχει δημιουργηθεί να φτιαχτεί κάπου αλλού, να πάμε τα σκουπίδια, 
παντού υπάρχει ένας αγώνας, μία πάλη να μην φέρουν τα σκουπίδια κοντά στην περιοχή μας.  
 Εγώ μαζί σας, αλλά όταν κάνετε μία πρόταση, πρέπει να υπάρχει και μία επιλογή πού θα πάνε 
τα σκουπίδια. Εσείς κάνατε ένα ψήφισμα, ωραία. Εμένα δεν μου λέει κάτι το ψήφισμα. Εγώ θέλω να 
ξέρω αύριο το πρωί δεν πάω τα σκουπίδια στη χωματερή στη Φυλή. Πού τα πάω;  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, θέλω να απαντήσω στο ερώτημα που έβαλε ο κ. Τούτουζας αυτή τη στιγμή. 
Δεν νομίζω ότι αυτή τη στιγμή μπαίνει ότι επειδή θα ψηφίσουμε εμείς, θα βγάλουμε ένα ψήφισμα στο 
Χολαργό-Παπάγο ότι θα πρέπει να μην επεκταθεί η χωματερή και χρονικά ας πούμε μέχρι το 2020τόσο, 
πόσο είναι, θα πρέπει να το ... ότι η χωματερή και θα πράξει έτσι η κυβέρνηση αν αποφασίσει να την 
κλείσει σήμερα και δεν θα ξέρουμε πού θα πάμε τα σκουπίδια μας. Εδώ μιλάμε να προγραμματίσει μία 
άλλη λογική, να προγραμματίσει μία άλλη εναλλακτική λύση για να μπορέσει κάποια στιγμή να 
σταματήσει αυτό το πράγμα που γίνεται στο ΧΥΤΑ, που είναι επιζήμιο για πολλά πράγματα και κυρίως 
για την υγεία των ανθρώπων. Αυτό. Δεν νομίζω ότι μπήκε θέμα να σταματήσει τώρα η λειτουργία των 
ΧΥΤΑ. Μπήκε θέμα να γίνει ένας καινούριος σχεδιασμός.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα κλείσει το θέμα ο Δήμαρχος. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, Πρόεδρε. Να προσθέσω απλά και να απαντήσω κιόλας σ' αυτά τα οποία και ο κ. 
Πατούλης έχει δηλώσει ότι το 2025 θα κλείσει η Φυλή. Τώρα μία δήλωση έψαξα μέσα και βρήκα ότι 
πρόσφατα είπε ότι το 2025 θα κλείσει η Φυλή, γιατί τότε θα λειτουργούν ήδη τα δύο εργοστάσια τα 
οποία προτείνουν για να γίνει η περισυλλογή και η καύση.  
 Κοιτάξτε, δεν είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το δούμε μόνοι μας και ο Δήμος Παπάγου-
Χολαργού να αποφασίσει τι θα είναι. Είναι ένα θέμα που όπως είπα αφορά όλη την Αττική. Δεν 
μπορούμε έτσι να παίρνουμε ψηφίσματα ελαφρά τη καρδία, επιτρέψτε μου να πω, για ένα τόσο σοβαρό 
θέμα. Οπως και να έχει, εντάξει, αντιλαμβάνομαι την θετική πρόταση όλων των ανθρώπων που θέλουν 
να υπερψηφίσουν το ψήφισμα, αλλά εξακολουθώ να λέω ότι δεν μπορούμε σήμερα να ψηφίσουμε κάτι 
όταν δεν έχουμε εξασφαλίσει τι θα κάνουμε με τα απορρίμματα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το θέμα καλύφθηκε.  
 Λοιπόν, να ρωτήσω τώρα ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Να το πω αντίθετα απ' ό,τι το πάω στις 
αποφάσεις. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν πειράζει, να καταγραφεί, κ. Πρόεδρε. Ονομαστική ψηφοφορία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Είναι δικαίωμά σας και θα το βάλω. Μισό λεπτό μόνο να πάρω τη λίστα εδώ.  
 Μουντάκη. Κουκής όχι. Παρίση. Υφαντής.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Οχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούτρας. Χατζής. 
ΧΑΤΖΗΣ: Οχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τράκας. Σιαμάνης.  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι. Οχι, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οχι ο Τράκας, όχι και ο Σιαμάνης. Ακούστηκαν.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Οχι και από μένα, Σιαμάνης.  
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: κ. Πρόεδρε, όχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, όχι η κα Μουντάκη. Ο κ. Βαλυράκης είναι απών. Ο κ. Πετράκης;  
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι. 
ΠΑΡΙΣΗ: Πρόεδρε, όχι κι εγώ. Εχω πρόβλημα με τον ήχο, δεν ξέρω αν με ακούτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγινε, έγινε. Οχι ο Πετράκης. Νικάκη. Οχι. Δημητριάδου, λείπει, συγγνώμη. Τσικρικώνη. 
Ρουφογάλη; 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Οχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύδωρας.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Οχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανυφαντής. Δεμέστιχας απών. Αυγερινός. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Υπέρ, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίγκας.  
.......: Εχει πρόβλημα με τον ήχο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γράφει όχι, γράφει όχι. Φαίνεται κιόλας. Στάικος απών. Ρίζος όχι. Ρεκλείτης υπέρ. 
Ρεμούνδος υπέρ. Ζήκας υπέρ.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Κουκή, και Ανυφαντής λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανυφαντής λευκό και ο κ. Οικονόμου απών. 
 Οπότε καταγράφηκαν και με ονομαστική ψηφοφορία οι διάφορες απόψεις, οπότε δεν εγκρίνεται 
το ψήφισμα πρόταση της παράταξης Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου-Χολαργού για τη μη δημιουργία νέας 
χωματερής στη Φυλή. 
 
 
 ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Συζήτηση πρότασης της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου-Χολαργού" και λήψη 
απόφασης -  ψήφισμα προς την προς την κυβέρνηση και τα αρμόδια Υπουργεία, για την 
ανανέωση-παράταση των συμβάσεων και τη μετατροπή σε αορίστου των εργαζομένων 
στην Κοινωφελή εργασία. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης που είναι και εισηγητής.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Θα την κάνει ο κ. Ρεμούνδος την εισήγηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Είναι γνωστό το θέμα σε όλους, είναι πολλά χρόνια αυτή η ιστορία, 
δηλαδή στην ουσία πάγιες ανάγκες που απαιτούν μόνιμες θέσεις εργασίας, να καλύπτονται από τα 
οκτάμηνα του ΟΑΕΔ.  
 Εμείς ζητάμε κατ' ελάχιστο την παράταση των συμβάσεων μέχρι το τέλος του χρόνου, αυτό 
διεκδικούν και σε όλη την Ελλάδα οι ίδιοι οι εργαζόμενοι, τουλάχιστον να μπορέσουν να έχουν επίδομα 
ανεργίας και καλούμε την κυβέρνηση μέσα και απο την πρόταση που κάνουμε απόφαση ψήφισμα του 
Δημοτικού Συμβουλίου να προχωρήσει στην μετατροπή των συμβάσεων αυτών σε αορίστου.  
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 Γνωρίζουμε όλο το νομοθετικό πλαίσιο που έχουν φτιάξει και διατηρήσει και η προηγούμενη 
κυβέρνηση και αυτή για να συνεχίζεται αυτή η απαράδεκτη κατάσταση. Εμείς για να είμαστε εντάξει 
απέναντι και στο δίκαιο και σε αυτούς τους εργαζόμενους καταθέτουμε και πιέζουμε με αυτή μας την 
πρόταση και τα Δημοτικά Συμβούλια παντού και στην ελληνική Βουλή και πρόσφατα σας στείλαμε και 
την επερώτηση που έγινε στην Ευρωπαϊκή Ενωση, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να έχω το λόγο, Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος και μετά ο κ. Τούτουζας και μετά ο κ. Κανάκης και ο κ. Ζήκας θέλει; Και 
ο κ. Ζήκας. Ωραία, ξεκινάω από τον Δήμαρχο και μετά με τους επικεφαλής. 
 Δήμαρχε, παρακαλώ. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, κι εγώ παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ έγκαιρα, στις 25 Ιανουαρίου του 2021 συνεδρίασε το Διοικητικό Συμβούλιο της 
ΚΕΔΕ και ένα από τα θέματα τα οποία συζητήσαμε και αποφασίσαμε ομόφωνα στο συγκεκριμένο 
συμβούλιο,  ήταν η παράταση του υφιστάμενου προγράμματος απασχόλησης κοινωφελούς χαρακτήρα 
και η έγκαιρη προκήρυξη νέου προγράμματος. Καταλήγαμε, λοιπόν, ύστερα από εκείνη τη συζήτηση 
στην ΚΕΔΕ, η οποία εκπροσωπεί όλους τους Δήμους, είναι το συνδικαλιστικό όργανο να θυμίσουμε του 
πρωτοβάθμιου, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ζητήσαμε λοιπόν την παράταση του τρέχοντος 
προγράμματος κοινωφελούς εργασίας στους Δήμους της χώρας, γιατί λήγει σε μία περίοδο που 
πιστεύουμε ότι θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για τους Δήμους σε μία περίοδο που φαίνεται ότι βγαίνουμε 
από την πανδημία - κα Βεντουζά, έχετε ανοιχτό το μικρόφωνο και ακούγονται τα πληκτρολόγια.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Συγγνώμη, συγγνώμη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ζητήσαμε να ξεκινήσει έγκαιρα η νέα έναρξη του προγράμματος, γιατί θέλει τουλάχιστον 
4-5 μήνες η διαδικασία προσλήψεων εγκρίσεων, ζητήσαμε να μην αποκλείει τη δυνατότητα συμμετοχής 
των ωφελούμενων του προγράμματος στον επόμενο κύκλο, γιατί στο τελευταίο διάστημα κάποιος ο 
οποίος συμμετείχε σε έναν κύκλο δεν μπορούσε να πάει στον αμέσως επόμενο και η διάρκεια να 
υπολογίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, άρα αν κάποιος έρθει να αναπληρώσει 
κάποιον αργότερα να είναι για 8 μήνες. Και βέβαια όλα αυτά τα έχουμε ζητήσει να γίνει και συνάντηση 
με το Υπουργείο Εργασίας και με το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 Αρα, εν μέρει συμφωνούμε στην πρόταση η οποία κατατέθηκε από τη Λαϊκή Συσπείρωση 
Παπάγου-Χολαργού, φυσικά δεν μπορώ να συναινέσω στο να γίνουν οι άνθρωποι αορίστου, δηλαδή 
ένας άνθρωπος ο οποίος συμμετείχε σε ένα πρόγραμμα για οκτώ μήνες, κατέβηκε κι έγινε δεκτός για 
οκτώ μήνες, εμείς να τον κάνουμε αορίστου χρόνου. Να τον διορίσουμε δηλαδή, αυτό ζητάτε σήμερα. 
Εγώ δεν μπορώ να συναινέσω σε κάτι τέτοιο. Μπορώ όμως να συναινέσω ακριβώς και προτείνω, η 
αντιπρότασή μας είναι να μπει σε ψηφοφορία, ακριβώς το πρακτικό της ΚΕΔΕ, το οποίο έχουμε 
ανεβάσει στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, που αναφέρει αυτά τα οποία είπα.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Η πρόταση που έχει κάνει η Λαϊκή Συσπείρωση - ήθελα να ρωτήσω τη διαφορά που 
υπάρχει μεταξύ της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης και της ΚΕΔΕ. Νομίζω ότι στη μία έχουν ζητήσει 
παράταση και η διαφορά απ' ό,τι αντιλήφθηκα είναι μόνο στη μετατροπή σε αορίστου χρόνου. Αλλά 
θα υιοθετήσω, εάν δεχθεί ο κ. Ρεκλείτης, γιατί αυτοί είχαν την πρωτοβουλία να το φέρουν το θέμα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, την πρότασή τους εφόσον φύγει βέβαια το αορίστου, να υπάρχει μία κοινή 
πορεία, να πάρουν παράταση οι συμβάσεις των ανθρώπων στα Υπουργεία, στα Υπουργεία Πολιτισμού. 
Αλλά πολύ ευχαρίστως, να το αλλάξει όμως ο κ. Ρεκλείτης, γιατί ήταν δικιά του πρωτοβουλία. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Θα συναινέσουμε απόλυτα στην άποψη, στην πρόταση που 
κατάθεσε η Λαϊκή Ενότητα. Να πω ότι εγώ ζω αρκετούς απ' αυτούς τους ανθρώπους δουλεύοντας στην 
Τοπική Αυτοδιοίκηση και την Πρόνοια, άνθρωποι οι οποίοι έχουν προσφέρει πολύ, άνθρωποι οι οποίοι 
ζουν με την επισφάλεια τι ακριβώς θα γίνει και ως ένα μεγάλο βαθμό αποτελούν, βρίσκονται σε ομηρία 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
64 

κάθε φορά για το εάν θα ανανεωθεί, εάν δεν ανανεωθεί, το οκτάμηνο επίσης τους στερεί από μια σειρά 
από βασικά δικαιώματα τα οποία έχουν και καταλήγουμε στον ίδιο χώρο να δουλεύουμε άνθρωποι με 
διαφορετικές ταχύτητες.  
 Θυμίζω ότι αυτή η αντίληψη η οποία είχε ξεκινήσει εδώ και πολύ καιρό με τα stage, θυμίζω το 
νόμο Παυλόπουλου, ο οποίος έδωσε και μία λύση σε πολλούς ανθρώπους που ήταν σε μία ομηρία, 
συνεχίζεται σε πολλές περιπτώσεις. Αρα, εκείνο που πρέπει να κάνουμε, γιατί εδώ σε μία τέτοια 
απόφαση που παίρνουμε, δεν μπαίνουμε - καταλαβαίνω απόλυτα αυτό που λέει ο Δήμαρχος, αλλά δεν 
μπαίνουμε σε τεχνικές λεπτομέρειες για το πώς βγαίνει. Παίρνουμε μια άποψη στην οποία ως πολιτικό 
όργανο, γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο είναι πολιτικό όργανο, λέει ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν στα 
κοινωφελή προγράμματα που συνεχίζονται, γιατί υπάρχει ανάγκη να συνεχίζονται, οφείλουν να έχουν 
τα ίδια δικαιώματα με τους υπόλοιπους εργαζόμενους και οφείλουν να μην έχουν την ίδια επισφάλεια 
της δουλειάς. Το τεχνικο κομμάτι είναι κάτι το οποίο προφανώς θα καλυπτόταν, θα γινόταν στο νόμο. 
Δεν είναι το ίδιο πράγμα ένας άνθρωπος που έχει δουλέψει τρεις και τέσσερις και πέντε φορές με 
κάποιον που απλά έχει μπει, όπως επίσης οι ασφαλιστικές δικλείδες να μην μπαίνει κάποιος σε οκτάμηνο 
για να μπορέσει μέσω αυτού να νομιποιηθεί. Αλλά η πραγματικότητα την οποία ζούμε ιδίως στους πολύ 
μεγάλους Δήμους, είναι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται σε μία ιδιότυπη πολιτική και όχι μόνο ομηρία και 
αυτό τουλάχιστον, ένα Δημοτικό Συμβούλιο σε μία πόλη σαν τη δική μας, θα πρέπει να στείλει ένα 
μήνυμα ότι δεν μπορεί να το δεχθεί. 
 Επομένως, ψηφίζουμε, στηρίζουμε απόλυτα την πρόταση της Λαϊκής Ενότητας. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εσείς, ναι, σας μπέρδεψα γιατί κάνατε την εισήγηση και νόμιζα ότι δεν θέλατε. Αλλά, 
βεβαίως, εσείς έχετε, ναι. κ. Ρεκλείτη, παρακαλώ. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν έκανα εγώ την εισήγηση, γι' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, η παράταξή σας εννοώ διαμέσου του κ. Ρεμούνδου. Εντάξει.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, έχετε δίκιο. Κάποια από τα επιχειρήματα που ακούστηκαν θα ήθελα να απαντήσω 
σύντομα πολύ.  
 Η πρόταση της ΚΕΔΕ, ουσιαστικά τι κάνει; Ανακυκλώνει το νομικό πλαίσιο. Αυτό κάνει. Δηλαδή 
προσπαθεί να γυρίσει γύρω γύρω σαν το φίδι με την ουρά του, τιμώντας αυτό το απαράδεκτο νομικό 
πλαίσιο που λέει ότι η εργασιακή ομηρία είναι το μόνιμο μοτίβο με το οποίο θα προσλαμβάνει το 
Δημόσιο τους μισούς υπαλλήλους του από 'δω και πέρα. Γιατί ουσιαστικά τι λέει η πρόταση της ΚΕΔΕ; 
Να πάρουμε τους υπάρχοντες συμβασιούχους, να τους παρατείνουμε και μετά να τους επιτρέψουμε να 
κάνουν αίτηση και στη νέα προκήρυξη και να τους παρατείνουμε και στη νέα προκήρυξη και να τους 
παρατείνουμε και στη νέα προκήρυξη. Δηλαδή, ουσιαστικά τι κάνει; Αορίστου χρόνου χωρίς να κάνει 
αορίστου χρόνου τη σύμβασή τους. Δεν λύνει δηλαδή το πρόβλημα, γυρνάει γύρω από την ουρά του.  
 Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι μία λύση που γίνεται τώρα για όλους αυτούς τους 
συναδέλφους των υπαλλήλων του Δήμου, με τους οποίους όλοι σας που έχετε θέση ευθύνης 
συνεργάζεστε, τους ξέρετε ποιοι είναι, χρόνια τώρα αυτός ο θεσμός ανακυκλώνει την ανεργία και 
διατηρεί την ομηρία. Εμείς αυτό που προτείνουμε είναι να σταματήσει αυτό το απόστημα με τον μόνο 
τρόπο που μπορεί να σταματήσει οριστικά, με τη μετατροπή των συμβάσεών τους σε αορίστου χρόνου. 
Δεν βρίσκω κάποιο παράλογο μοτίβο σ' αυτή την πρόταση και νομίζω ότι ταυτίζεται στο σκεπτικό της 
με αυτό της ΚΕΔΕ, απλά η ΚΕΔΕ δεν θέλει να συγκρουστεί ως πολιτικό όργανο με την κυβέρνηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεκλείτη, συγγνώμη αν επιτρέπετε, ποιος θα πληρώνει; Λέτε να γίνουν αορίστου 
χρόνου. Ποιος θα πληρώνει το μισθό τους;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οποιος πληρώνει και το μισθό των μονίμων, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, είναι συγκεκριμένη ερώτηση, πέστε μου. Ποιος θα πληρώνει τα 70 άτομα που έχει 
ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και αύριο με την πρότασή σας θα γίνουν αορίστου χρόνου. Γιατί σήμερα 
τα πληρώνει ο ΟΑΕΔ.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οποιος πληρώνει και των αορίστου χρόνου και των μονίμων του Δήμου, κ. Δήμαρχε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, προτείνετε να τα πληρώνει ο Δήμος, γιατί πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι σε ό,τι 
ζητάμε. Αυτό λέω.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Με κονδύλια τα οποία θα δίνει η κυβέρνηση...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας απαντήσω; 'Η δεν θέλετε να κάνω ερώτηση; Γιατί προσπαθώ ακριβώς να 
καταλάβω... 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν έχω κανένα πρόβλημα, κάντε όποια ερώτηση θέλετε. Κάντε μου όποια ερώτηση 
θέλετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, για να καταλάβω τι προτείνετε ακριβώς. Γι' αυτό την κάνω την ερώτηση για να 
διευκολυνθώ. Λοιπόν, λέω, λέτε οι άνθρωποι να γίνουν αορίστου. Σήμερα οι άνθρωποι έχουν μια 
σύμβαση με τον ΟΑΕΔ, πληρώνονται από τον ΟΑΕΔ και ο ΟΑΕΔ αυτά τα χρήματα τα παίρνει από κάποια 
προγράμματα, μπορεί να είναι ευρωπαϊκά, μπορεί να είναι ΕΣΠΑ, μπορεί να 'ναι, δεν ξέρω ακριβώς από 
πού τα βρίσκει τα χρήματα ο ΟΑΕΔ και τους πληρώνει. Αρα, εσείς προτείνετε να γίνουν αορίστου στον 
ΟΑΕΔ; Δηλαδή να συνεχίσει να τους πληρώνει και να γίνουν μόνιμοι υπάλληλοι του ΟΑΕΔ; Γιατί 
υποθέτω ότι δεν προτείνετε αυτό. Εγώ καταλαβαίνω ότι προτείνετε να γίνουν αορίστου, να γίνουν 
μόνιμοι υπάλληλοι δηλαδή των Δήμων. Αυτό πιστεύω ότι προτείνετε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Να σας απαντήσω;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει να ξεκαθαρίσετε τι προτείνετε, να καταλάβω.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λοιπόν, το ζήτημα δηλαδή το διαχειριστικό το οποίο τίθεται πάλι εδώ και είναι ένα τελείως 
διαχειριστικό ζήτημα κατά τη γνώμη μας, είναι το ποιανού Υπουργείου οι πιστώσεις θα πληρώνουν τις 
αορίστου συμβάσεις αυτών των ανθρώπων. Κατά τη γνώμη μας αυτό δεν είναι ένα θέμα που πρέπει 
να απασχολεί το Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι ένα θέμα της κεντρικής κυβέρνησης, από εκεί που πληρώνει 
τους υπάρχοντες θα βρει να μεταφέρει τα κονδύλια στο Υπουργείο Εσωτερικών που πληρώνει το Δήμο 
Παπάγου Χολαργού που πληρώνει τους υπαλλήλους του. Δεν είναι κάποια φοβερή σπαζοκεφαλιά το να 
βρεθούν οι πιστώσεις για υπαλλήλους που καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες μονίμως και 
ανακυκλώνουν την ανεργία, κ. Δήμαρχε.  
 Σας απαντάω, λοιπόν, ναι, να γίνουν μόνιμοι, αορίστου χρόνου δηλαδή, υπάλληλοι στο Δήμο 
Παπάγου-Χολαργού και να μεταφέρει το Υπουργείο Εργασίας το οποίο εποπτεύει τον ΟΑΕΔ, τις 
πιστώσεις στο Υπουργείο Εσωτερικών και να τις δώσει στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Σιγά το ιδιαίτερο 
πρόβλημα δηλαδή!  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν ολοκλήρωσε ο κ. Ρεκλείτης, κ. Πρόεδρε, αν μπορώ να έχω το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προφανώς και διαφωνούμε, γιατί δεν μεταφέρονται έτσι οι πιστώσεις. Οι συγκεκριμένοι 
άνθρωποι παίρνουν 450-500 ευρώ, προφανώς αν γίνουν αορίστου χρόνου θα παίρνουν 700-800-900, 
όσο παίρνει ένας υπάλληλος του Δήμου, άρα με έναν πρόχειρο υπολογισμό ο Δήμος μας θα θέλει 
περίπου 1,5 εκατομμύριο το χρόνο για να μπορέσει να πληρώσει τα 70 άτομα τα οποία έχουμε στο 
πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας και αυτό είναι ένα πρόγραμμα, το οποίο ακριβώς είναι για να 
βοηθήσει ανθρώπους που είναι μακροχρόνια άνεργους, μοριοδοτεί ανθρώπους που είναι μακροχρόνια 
άνεργοι να επανέλθουν στην αγορά εργασίας, να επανέλθουν και να ενταχθούν στην επαγγελματική 
ζωή και βεβαίως είναι χρήματα τα οποία είναι από επιδόματα. Είναι χρήματα τα οποία υπάρχουν στα 
Υπουργεία ακριβώς γι' αυτή τη δουλειά. Για να προωθήσει τη σύνδεση των μακροχρόνια ανέργων με 
τις δημόσιες υπηρεσίες, για να προωθήσει την επανένταξη ανθρώπων στην αγορά εργασίας, έτσι; 
 Νομίζω ότι κοροϊδεύουμε τον κόσμο αν πιστεύουμε ότι εμείς κάνουμε πρόταση να 
μονιμοποιηθούν οι άνθρωποι που γνωρίζουν ότι από την αρχή που μπήκαν στο πρόγραμμα 
κοινωφελούς εργασίας έχουν μπει με συγκεκριμένα κριτήρια. Αρα, εμείς, η απόφασή μας είναι ναι στην 
παράταση των συμβάσεων, ναι σε έγκαιρο προγραμματισμό στο να υπάρχουν προγράμματα τέτοια, 
γιατί αν δεν τα πάρουμε τα χρήματα αυτά από την Ευρωπαϊκή Ενωση ή από άλλες πηγές που έχει βρει 
ο ΟΑΕΔ, θα χαθούν. Δεν μπορούν να μεταφερθούν έτσι όπως είπε ο κ. Ρεκλείτης. Λες και το κράτος 
μας δίνει χρήματα για τη μισθοδοσία μας. Είναι λάθος αν το πιστεύει αυτό ο κ. Ρεκλείτης. Το κράτος 
μας δίνει χρήματα μέσω των ΚΑΠ, βάσει του πληθυσμού που έχουμε και βάσει της γεωγραφικής 
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έκτασης. Δεν μας δίνει βάσει πόσους υπαλλήλους έχω. Ούτε μου ζητάει ποια είναι η μισθοδοσία αυτών 
των υπαλλήλων. Είμαι εγώ υποχρεωμένος από τα έσοδα που παίρνω από το κράτος και από τα λοιπά 
έσοδα που έχω να μπορέσω να πληρώνω τη μισθοδοσία των υπαλλήλων του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού. Αυτό έλειπε, άμα ήταν έτσι δεν θα είχαμε πρόβλημα. Θα ζητάγαμε προσωπικό και θα λέγαμε 
στο κράτος πλήρωσέ το. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Αυτά γίνονται σε άλλα καθεστώτα. Πάντως 
στην Ελλάδα δεν γίνονται. 
 Οπότε, είναι ξεκάθαρο, κ. Πρόεδρε, η δική μας πρόταση της παράταξής μας είναι ναι στην 
παράταση γιατί το χρειαζόμαστε και γιατί οι άνθρωποι με τον Covid έχουν αδικηθεί και ναι στην έγκαιρη 
προκήρυξη του νέου προγράμματος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας. 'Η του τον έδωσα; Οχι, το ζητήσατε μετά 
εσείς, ε;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, ναι, τον ξαναζήτησα. Δεν έχω καταλάβει ένα πράγμα και θέλω να μου το λύσουν 
και ο Δήμαρχος από την ΚΕΔΕ και ο κ. Ρεκλείτης αυτό που είπε και μου έκανε τρομερή εντύπωση. 
 Δεν κατάλαβα, η ΚΕΔΕ δηλαδή έχει προκηρύξει τους οκταμηνίτες και τους δίνει μόρια, τους 
ξαναπαίρνει, άρα, τους έχει σε ομηρία για πόσο καιρό, σύμφωνα με αυτά που λέει ο κ. Ρεκλείτης; Αυτό 
δεν μου ήταν ξεκάθαρο και αυτό μπορεί να το ξέρει τόσο ο κ. Ρεκλείτης όσο και ο κ. Αποστολόπουλος. 
Αμα μπορεί κάποιος να μου απαντήσει τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή μοριοδοτούνται και ξαναπαίρνουν μετά 
από οκτάμηνο πάλι τους ίδιους; Ξαναπαίρνουν τους ίδιους; Για πόσο καιρό γίνεται αυτό; Αν ξέρει 
κάποιος να μου πει. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να διευκρινίσω δυο τρία πράγματα; Μιας και έχω την εισήγηση.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: κ. Ρεμούνδο, συγγνώμη, είχα πει από τον κ. Ρεκλείτη και έχετε κάνει εσείς την εισήγηση, 
ζητάω συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Ο κ. Ρεμούνδος θα δώσει διευκρινίσεις, παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Σε σχέση και με την πρόταση και του Δημάρχου και τις ερωτήσεις που ακούστηκαν.  
 Καταρχήν, να συμφωνήσουμε στο εξής, γιατί εδώ φαίνεται από την τοποθέτηση του Δημάρχου 
και ας το ξεκαθαρίσει κιόλας ξανά, ότι εδώ δεν συμφωνούμε. Σε ποιο, στο βασικό. Δεχόμαστε εμείς 
άνθρωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που είμαστε υποτίθεται κοντά στο λαό, να έχουμε εργαζόμενους 
δεύτερης κατηγορίας; Αποδεχόμαστε και το θεωρούμε ότι έτσι πρέπει να ισχύει να έχουμε υπαλλήλους 
δεύτερης κατηγορίας; Για μας όχι, από εκεί εκεί ξεκινάμε. Εχουμε πάγιες ανάγκες και διεκδικούμε αυτό 
το μόνιμο προσωπικό. Αυτοί λοιπόν που μας έχει δώσει με τον οποιονδήποτε τρόπο σήμερα το κράτος, 
εμείς, εσείς θα ακούσουμε τη θέση σας, διεκδικούμε να γίνουν αορίστου. Αυτοί που συνεργαζόμαστε 
για να βγάζουν την δουλειά. Κατ' ελάχιστο ζητάμε να παραταθεί η διάρκεια των συμβάσεών τους, όμως 
στην ουσία ηθικά, δίκαια ζητάμε να έχουν τα ίδια δικαιώματα με όλους τους εργαζόμενους που είναι 
στους Δήμους και μισθολογικά και τα πάντα.  
 Στην πρότασή μας σε σχέση με την ΚΕΔΕ υπάρχει αυτή η βασική διαφορά που η ΚΕΔΕ για τους 
δικούς της λόγους δεν τοποθετείται. Εμείς λοιπόν λέμε εργαζόμενοι σήμερα που δουλεύουν με τα 
οκτάμηνα πρέπει να γίνουν υπάλληλοι του Δήμου. Και το κράτος θα χρηματοδοτήσει αυτές τις δαπάνες. 
Μέχρι σήμερα αυτοί πληρώνονται 400 ευρώ του λέμε, γιατί πληρώνονται από ευρωπαϊκά κονδύλια, 
γιατί έχει στηθεί μια φάμπρικα εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Σου λέει η Ευρώπη εγώ λεφτά σου δίνω 
από αυτά που παίρνω και από σένα, από το ΦΠΑ, το ένα τ' άλλο, δίνω μόνο για τέτοιου τύπου σχέσης 
εργασία. Δηλαδή, φτηνή εργασία για όλους. Γι' αυτούς. Το αποδέχεται; Ο Δήμαρχος μας είπε κάτι 
παράδοξο. Επειδή αυτοί είναι τζάμπα, δεν μας κοστίζουν και παίρνουν και 3 και 60, γιατί να το 
αλλάξουμε αυτό, ρε παιδιά; Πού θα μας δώσει λεφτά το κράτος; Εμείς πιστεύουμε ότι ομόφωνα όλοι 
σ' αυτό πρέπει να έχουμε μία θέση. Τη θέση που προτείνουμε.  
 Δεύτερον, η ΚΕΔΕ ζητάει απλώς παράταση και αυτό θα γίνει, πώς να το πω, διότι δεν 
προλαβαίνουν αυτή την περίοδο και θα μείνουν οι Δήμοι χωρίς 36.000 ανθρώπους εργαζόμενους, 
προσωπικό. 36.500 είναι αυτοί του ΟΑΕΔ. Αρα, παράταση οπωσδήποτε και πρέπει να το ξαναθέσουμε 
και με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, συμφωνούμε. Δεύτερον, το δικαίωμα που λέει να 
ξαναδώσουν, μα αφού δεν θα τους πάρουν, τα κριτήρια θα είναι αφού έχεις δουλέψει το τελευταίο 
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διάστημα. Δεν πρόκειται να τους πάρουν. Αλλά το βασικό εμείς στην πρότασή μας και εδώ θέλουμε 
τοποθέτηση από όλους, είναι ότι αυτό το ψήφισμα πρέπει να πιέσει και την ΚΕΔΕ και τα Υπουργεία και 
τους Δημάρχους μας και εμάς τους ίδιους να δεσμευθούμε ότι αυτό το καθεστώς πρέπει να τελειώσει. 
Δεν είναι μία έκτακτη ανάγκη που ζητάμε κάποιο προσωπικό, που και πάλι θα πρέπει να έχει τα ίδια 
δικαιώματα. Εδώ θέλουμε την τοποθέτησή σας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Συγγνώμη, δεν μου έχετε απαντήσει σ' αυτό που είπε ο κ. Ρεκλείτης προηγουμένως. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω εγώ, κ. Τούτουζα, θα σας απαντήσω εγώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν νομίζω ότι έμεινε κάτι αναπάντητο, Δημήτρη. Να το κλείσουμε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Συγγνώμη Δήμαρχε, έκανα μια ερώτηση και θέλω απαντήσεις και από τους δύο γιατί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα σου απαντήσω αυτό που γνωρίζω εγώ. Δεν υπάρχει καμία ομηρία. Οι άνθρωποι 
που είναι τώρα είναι για πρώτη φορά, πρώτο οκτάμηνο που έχουν έρθει στους Δήμους και δουλεύουν. 
Αμα πάρουν παράταση 3-4 μήνες θα συνεχίσουν τρεις τέσσερις μήνες να δουλεύουν. Συνήθως τα 
προγράμματα απέχουν το ένα με το άλλο πάνω από 5-6 μήνες. Και συνήθως, όπως ορθά είπε ο κ. 
Ρεκλείτης, κάποιος που συμμετέχει σε ένα πρόγραμμα έχει μικρή μοριοδότηση για να μπει στο επόμενο 
πρόγραμμα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι απαραίτητα, κ. Δήμαρχε. Συγγνώμη που σας διακόπτω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ναι. Εξαρτάται από τις ειδικότητες, εξαρτάται. Και δεν είναι μόνον οι Δήμοι. Είναι 
σε όλο το δημόσιο φορέα το πρόγραμμα το συγκεκριμένο. Και φυσικά αν δεν πάρουν τα χρήματα αυτά 
από την Ευρωπαϊκή Ενωση για να τα δώσουν στους μισθωτές, το οποίο συμφωνώ βεβαίως ότι είναι 
πολύ λίγα και πρέπει να αυξηθούν τα χρήματα, αλλά αυτά δίνει η Ευρωπαϊκή Ενωση. Δεν υπάρχουν 
από αλλού τα κονδύλια τα συγκεκριμένα. Είναι σίγουρο.  
 Οπότε εμείς και η πρότασή μας είναι ξεκάθαρη, κ. Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να 
ολοκληρωθούν οι ομιλίες και να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει... 
........: κ. Πρόεδρε... 
ΣΙΩΤΟΥ: κ. Πρόεδρε, έχουμε ζητήσει το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κρατάω εγώ σειρές, αλλά όταν επικεφαλής δεν μου έχουν δηλώσει και μου 
μπαίνουν μετά, πρέπει να τους προτάξω, κα Σιώτου. Ο κ. Τούτουζας... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, νόμιζα ότι ήμασταν δευτερομιλία, συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν είμαστε. Αρα, ο κ. Τούτουζας δεν είχε πάρει έτσι κι αλλιώς. Στον κ. Ρεκλείτη, 
έκανε πρωτολογία. Είναι ο κ. Τράκας και τελειώνω με την κα Σιώτου και μπαίνω στη δευτερολογία. κ. 
Τράκα, έχετε το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, έχω ζητήσει το λόγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού έχετε κάνει πρωτολογία, κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Εγώ; Πότε έκανα πρωτολογία;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη κ. Ζήκα, νόμιζα ότι κάνατε. Εχετε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Παρεμβλήθη ο κ. Τούτουζας κι εγώ δεν μίλησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, συγγνώμη, ναι. Είχα στο νου μου κι εγώ ότι... εντάξει. Παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ. Για άλλη μια φορά έχουμε να λύσουμε ένα πρόβλημα το οποίο έχει δημιουργηθεί 
τεχνητά και να καταλήγουμε δηλαδή πάντα στην ίδια λογική, αφού δεν μπορεί να λυθεί ας συνεχίσουμε 
την ίδια πεπατημένη. Μα, γι' αυτό στήνονται τα πράγματα έτσι. Στήνονται με τέτοιο τρόπο ώστε να 
υπάρχει όλη αυτή η επιχειρηματολογία η οποία εφευρίσκεται, για να μην αλλάζει η κατάσταση. Για να 
παραμένει σ' αυτό το χάλι το οποίο βρίσκεται. Δηλαδή, ποιο είναι το χάλι; Να έχουμε ανάγκες ως Δήμοι 
σε προσωπικό, το οποίο να μην καλύπτεται, να μην καλύπτονται αυτές οι ανάγκες που είναι πάγιες και 
σταθερές. Να χρειάζεται κάθε φορά να μπαίνουμε σε διαδικασία προσλήψεις φέτος, προσλήψεις του 
χρόνου, ξανά προσλήψεις, ξανά προσλήψεις, έτσι; Οκτώ μήνες τώρα, έξι μήνες μετά κ.λπ.. Ενώ 
υπάρχουν πάγιες ανάγκες που θα έπρεπε να έχει προσληφθεί προσωπικό. 
 Αφού, λοιπόν, διαμορφώνεται ένα τέτοιο ωραίο πλαίσιο που να μην υπάρχει αυτή η λύση που 
θα έπρεπε να υπάρχει, μετά έρχεται και το άλλο το κερασάκι από πάνω και λέει, αφού έχουμε ανέργους, 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
68 

γιατί να μην καλύψουμε αυτές τις ανάγκες με φτηνό εργατικό δυναμικό; Αντί να τους δίνουμε το 400 
το επίδομα ανεργίας, να τους δίνουμε να δουλεύουν κιόλας με μισά λεφτά, ας το πούμε, απ' ό,τι θα 
δούλευε ένας κανονικός εργαζόμενος. Κι έτσι να μπαλώνουμε δύο πράγματα. Να μπαλώνουμε και το 
ένα, να μπαλώνουμε και το άλλο. Αλλά με μπαλώματα. Γιατί ούτε ο ένας αμείβεται σωστά, ούτε οι 
θέσεις καλύπτονται επαρκώς έτσι όπως είναι. Και αφού δημιουργούνται όλα αυτά, έρχεται και η ΚΕΔΕ 
μετά, που υποτίθεται θα έπρεπε ως όργανο να υπερασπίζεται την επίλυση αυτών των προβλημάτων 
και διαιωνίζει αυτή την κατάσταση με θέσεις μεσοβέζικες.  
 Φανταστείτε εγώ λέω τώρα ότι όλοι οι Δήμοι παίρνανε και ψηφίζανε αυτό. Τι φαντάζεστε;
 Οτι αύριο η κυβέρνηση θα έλεγε σε όλους τους Δήμους πληρώστε τους κανονικά; Δεν υπάρχει 
καμία περίπτωση. Δεν υπάρχει καμία περίπτωση να το πει. Γιατί ακριβώς ξέρει ότι τα λεφτά που δίνει 
στους Δήμους δεν φτάνει για να το κάνουν αυτό. Είναι σαν την περίπτωση που έλεγε πριν ο κ. 
Τούτουζας, πείτε μου πού θα πάω τα σκουπίδια αύριο. Μα δεν λύνονται αύριο τα ζητήματα. Λύνονται 
με σχεδιασμό. Κι επειδή ακριβώς και η κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να δώσει, να πει πάρτε εσείς και 
πληρώστε, θα αναγκαζόταν να βρει λύσεις. Θα αναγκαζόταν να αναδιατάξει τα κονδύλια που πάνε εκεί 
που ξέρει αυτή πού πάνε, με τον τρόπο που σπαταλιώνται και για να εξυπηρετούνται τα συμφέροντα 
των ημετέρων, να πάνε εκεί που πρέπει. Για να καλυφθούν αυτές οι πραγματικές ανάγκες και να μην 
υπάρχει αυτή η απαράδεκτη κατάσταση που διαιωνίζεται εδώ και χρόνια.  
 Οταν λοιπόν θέλουμε να διεκδικήσουμε πράγματα, πρέπει να τα βάλουμε στο τραπέζι. Να 
πάρουμε αποφάσεις, να τα καταχωρίσουμε σε αποφάσεις, να στείλουμε τις αποφάσεις και να κάνουμε 
και τις δράσεις εκείνες τις συνοδευτικές για να υλοποιηθούν αυτά τα πράγματα. Προφανώς δεν λύνονται 
όλα με το γάντι. Δεν λύνονται όλα επειδή υπάρχει μια καλή πρόθεση. Αν ήταν έτσι, θα τα είχαμε λύσει 
χρόνια ολόκληρα. Τα πράγματα, δημιουργούνται συσχετισμοί για να πάνε προωθητικά ή πίσω. Εάν δεν 
δημιουργήσεις εκείνους τους συσχετισμούς που θα προωθήσουν τις λύσεις, φυσικά και δεν θα 
προωθηθούν. Αλλά πρέπει να ξεκινήσεις να δημιουργείς κάτι. Πρέπει να κάνεις κάποιες κινήσεις και 
κάποια βήματα. Οχι να είσαι σημειωτόν με καταστάσεις που σε εγκλωβίζουν στις υπάρχουσες 
καταστάσεις. Αυτό είναι το ζήτημα.  
 Η πρόταση λοιπόν που κατατίθεται είναι στο να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Να διεκδικήσουμε 
και ας μην γίνει. Αλλά να το διεκδικήσουμε τουλάχιστον.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα συμφωνήσω απόλυτα ότι αυτοί οι άνθρωποι παίρνουν, έχουν 
μια μικρή μισθοδοσία, θα συμφωνήσω ότι χρειαζόμαστε και έχουμε ανάγκη την ύπαρξή τους, θα 
συμφωνήσω ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν μεγάλη ανάγκη της εργασίας, αλλά πραγματικά εγώ δεν 
καταλαβαίνω την πολιτική ομηρία. Οταν αυτοί υπέγραψαν μία σύμβαση η οποία είναι οκτάμηνη, δεν 
ξέρανε τη χρονική διάρκεια της σύμβασης; Αν κάποιος εργαζόμενος πάει σε μια ιδιωτική εταιρεία και 
υπογράψουν μια σύμβαση οκτάμηνη, 12μηνη, 24μηνη, οτιδήποτε είναι αυτό, δεν είναι συγκεκριμένος 
ο χρόνος της σύμβασης; Και θα θέσω κι ένα ερώτημα. Και γιατί να μονιμοποιηθεί και να γίνει αορίστου 
αυτή η φουρνιά των ανθρώπων που μπήκαν στην κοινωφελή του ΟΑΕΔ και να μην γινόταν η 
προηγούμενη που πήρε και παράταση 4 μήνες; Με ποιο κριτήριο, λοιπόν, πάμε εμείς τώρα να 
επιλέξουμε αυτή τη φουρνιά των εργαζομένων να γίνουν αορίστου χρόνου και πώς ξέρουμε ότι οι 
Δήμοι και οποιοσδήποτε φορέας έχει εργαζόμενους κοινωφελούς εργασίας ότι μπορεί να καλύψει τη 
μισθοδοσία τους.  
 Εγώ απλά νομίζω και θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή χαϊδεύουμε αυτιά σε κάποιους ανθρώπους που 
έχουν ανάγκη την εργασία, "εκμεταλλευόμαστε" την ανάγκη για εργασία τους και εμείς τώρα κάνουμε 
μια θεωρία, μια συζήτηση, η οποία δεν είναι καθόλου ρεαλιστική, καθόλου υλοποιήσιμη. Εάν θα θέλαμε 
να καλύψουμε τις ανάγκες που υπάρχουν και θέλουμε αξιοκρατικές διαδικασίες, θα έπρεπε να 
διεκδικήσουμε μια άλλη διαδικασία πιο αξιοκρατική, που θα αφορά και θα μπορούν να δηλώσουν 
συμμετοχή όλοι αυτοί που έχουν ανάγκη την εργασία. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Σιώτου.  
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ΣΙΩΤΟΥ: Εχουμε πολλές φορές κι εμείς ότι είμαστε κάθετα αντίθετοι σε κάθε μορφή εναλλάξ 
περιοδικής εργασίας και, πρώτον, γιατί αυτή η προσωρινή εργασία με ανειδίκευτους και αποξενωμένους 
εργαζόμενους δημιουργεί ένα τεράστιο κόστος και μια πολύ χαμηλή ποιότητα στο αποτέλεσμα. Μέχρι 
να εκπαιδεύσεις έναν εργαζόμενο για να βελτιώσει τις δεξιότητές του και να μην προκαλεί ζημιές με 
τους χειρισμούς του, έχει έρθει και το τέλος της σύμβασής του. Δημιουργεί επίσης έναν εργασιακό 
ρατσισμό με ανασφάλεια. Μεν την ενδοτικότητα στα εργασιακά δικαιώματα. Την έλλειψη επενδύσεων 
στα μέτρα προστασίας, στα ατυχήματα, την έλλειψη κινήτρων εξέλιξης και συνέπειας και την ψυχολογία 
της υποτέλειας ή την αίσθηση ενός κατώτερου εργαζομένου. 
 Σαφώς, λοιπόν, ζητάμε και από το Δήμο και από την κυβέρνηση και από την Ευρωπαϊκή Ενωση 
όπως σωστά είπατε, να σταματήσει αυτός ο εργασιακός μεσαίωνας, γιατί είναι απαράδεκτο στον 21ο 
αιώνα να έχεις εργαζόμενους με δικαίωμα εργασίας 4 ή 8 μηνών, ανεξάρτητα του πόσο καλοί είναι και 
πόσα πολλά προσφέρουν σε έναν τομέα.  
 Για μας μία λύση βρίσκεται στην σύναψη δεκαετών προγραμματικών συμβάσεων με κοινωνικές 
συνεταιριστικές επιχειρήσεις, να μην προτάσσεται δηλαδή το επιχειρηματικό συμφέρον ως καπέλο στην 
επιβάρυνση των δημοτών, να εξαλειφθεί η κακώς νοούμενη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία και να 
έχουν σταθερή εργασία χωρίς επισφάλειες οι εργαζόμενοι, όταν αυτοί κάνουν σωστά τη δουλειά τους. 
Και το κυριότερο και τόσο επίκαιρο, να παραμείνουν τα δημόσια αγαθά υπό δημόσιο έλεγχο φυσικά. 
Είμαστε υπέρ του ψηφίσματος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δευτερολογίες. Βλέπω τον κ. Κανάκη, τον κ. Ζήκα, τον κ. Ρεκλείτη, η κα Σιώτου 
υποθέτω το έχει ξεχάσει το χέρι;  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, ναι, το κατεβάζω αμέσως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τον κ. Τούτουζα και τον Δήμαρχο βεβαίως μετά αν θέλει το λόγο για να κλείσει. 
 Λοιπόν, ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Συγγνώμη που ζήτησα το λόγο, θέλω απλώς, περιμένω τον κ. Ρεκλείτη να μου 
απαντήσει σ' αυτό που έχω ρωτήσει πραγματικά γιατί είναι το μοναδικό που δεν έχω καλυφθεί. Ακουσα 
τον Δήμαρχο, μου είπε την απάντηση, θέλω και από τον κ. Ρεκλείτη αυτό που είπε προηγουμένως να 
τον ακούσω και δεν του έχετε δώσει το λόγο, γι' αυτό ζήτησα το λόγο εγώ τώρα, για να τον ακούσω, 
να δω τι θα πει πάνω σ' αυτό το θέμα της ομηρίας που είπε προηγουμένως, ότι παίρνουν μοριοδότηση, 
να το καταλάβω κι εγώ, γιατί δεν το έχω αντιληφθεί το αντικείμενο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, τον κ. Ρεκλείτη. κ. Ρεκλείτη, θέλετε να διευκρινίσετε;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Να το πω στην τοποθέτησή μου που είναι και η σειρά μου νομίζω - όχι, είναι ο κ. Κανάκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είναι ο κ. Κανάκης. Ναι, βεβαίως, στην τοποθέτησή σας. Ωραία. κ. Κανάκη, έχετε το 
λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, για να διευκολύνω και τον Δημήτρη τον Τούτουζα και τον Αντώνη, για να 
είναι και πιο εποικοδομητική η συνάντηση, ας πει τώρα ο Αντώνης, για να λύσει και το θέμα στο 
Δημήτρη, ώστε να μπορεί να μιλήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ, ωραία. Ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ε, τώρα δεν είπαμε να δώσετε το λόγο στον Αντώνη για να μπορέσει να μιλήσει ο 
Δημήτρης και μου είπατε και μπράβο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εντάξει, είναι και λίγο...  πάει αργά. 
 Λοιπόν, κ. Τούτουζα, σας απαντάω. Οι συμβασιούχοι της κοινωφελούς μπορούν να κάνουν 
αίτηση και σε κάποιες κατηγορίες εργαζομένων έχουν και την ίδια μοριοδότηση. Δηλαδή γίνεται μία 
ανακύκλωση και ομηρία. Η πρόταση της ΚΕΔΕ, την οποία υπερασπίζεται ο Δήμαρχος, είναι αυτό να 
γίνεται ευρέως πλέον. Δηλαδή, οι φουρνιές των συμβασιούχων των οκτάμηνων, να μπορούν να κάνουν 
σε όλες τις ... προκηρύξεις χωρίς να μην μειώνεται η μοριοδότησή τους απ' ό,τι έχω καταλάβει και απ' 
ό,τι έχω διαβάσει την πρόταση της ΚΕΔΕ. Να μας το εξηγήσει ο κ. Δήμαρχος αν έχει κάποια αντίθετη 
άποψη. Ουσιαστικά η ΚΕΔΕ τι πάει να κάνει; Για να σας το πω καλύτερα. Να ανακυκλώνει αυτές τις 
συμβάσεις, έτσι; Σε βάθος χρόνου, πληρώνοντάς τες κοψοχρονιά, φθηνότερα και όχι η ίδια. Οχι η ίδια. 
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Αυτός είναι, ο καημός είναι να στηρίξουμε το Υπουργείο Εσωτερικών για να μην φανούν οι προσλήψεις. 
Δηλαδή... 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δηλαδή θέλετε να πείτε, συγγνώμη που σας διακόπτω, θέλετε να πείτε ότι θα 
παραμένουν οι ίδιοι υπάλληλοι, οι ίδιοι, απλώς... 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κάποιοι θα παραμένουν οι ίδιοι υπάλληλοι, ναι, κ. Τούτουζα. Κάποιοι θα παραμένουν οι 
ίδιοι υπάλληλοι. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να σας απαντήσω τώρα για το 100%, αλλά αυτός είναι ο στόχος 
απ' ό,τι έχω καταλάβει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάνετε λάθος, κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Μπορεί να κάνω λάθος αλλά αυτή είναι η γνώμη μου, κ. Δήμαρχε. Αυτή είναι η γνώμη 
μου, κ. Δήμαρχε. Μπορεί να κάνω και λάθος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη, συνεχίστε. Συνεχίστε, έχετε το λόγο. Εσείς έχετε το λόγο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Για να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου, σε κάθε περίπτωση εγώ καλύφθηκα από τους 
προηγούμενους. Θα συνοψίσω το επιχείρημα της άλλης πλευράς. Το επιχείρημα της άλλης πλευράς 
είναι ότι, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος, υπάρχουν κάποιοι που τους πληρώνουν κάποιοι άλλοι, που 
δεν είναι οι ίδιοι που τους πληρώνουν ή οι προηγούμενοι και τους δίνουν 450 ευρώ αντί για 850 ευρώ 
και αυτό πολύ καλό μας φαίνεται γιατί μας κάνουν και τη δουλειά. Πείτε το λοιπόν το επιχείρημα ως 
τέτοιο επιχείρημα και όλα τα υπόλοιπα περιττεύουν.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, να πάρω το λόγο γιατί πρέπει να απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί ή δεν γνωρίζει ο κ. Ρεκλείτης ή αναφέρει πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, οπότε 
αν θέλετε... Αρα, έχω το λόγο, έτσι; 
 Στο προηγούμενο πρόγραμμα όσοι συμμετείχαν, όχι σ' αυτό που τρέχει τώρα, όσοι συμμετείχαν 
στο προηγούμενο πρόγραμμα, στην προκήρυξη που βγήκε δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στο τωρινό 
πρόγραμμα. Αρα, αυτό ζητάει η ΚΕΔΕ να διορθωθεί. Κάποιος ο οποίος συμμετείχε στο προηγούμενο 
πρόγραμμα να μην τον αποκλείουμε από τη συμμετοχή από το επόμενο πρόγραμμα. 
 Δεύτερον, η ΚΕΔΕ, η απόφασή της έχει ψηφιστεί ομόφωνα απ' όλες τις παρατάξεις. Εντάξει, το 
ΚΚΕ δεν ψηφίζει γιατί δεν έχει βγάλει εκπρόσωπο στην ΚΕΔΕ, αλλά ο κ. Πελετίδης ο οποίος το 
εκπροσωπεί ήταν παρών στην συνεδρίαση, δεν θυμάμαι να πρότεινε κάτι διαφορετικό, αλλά μπορεί να 
κάνω και λάθος, έτσι; 
 Αρα, λοιπόν, όταν θα λήξει το πρόγραμμα και θα βγει η καινούρια προκήρυξη, ένα από τα βασικά 
χαρακτηριστικά που παίρνεις βαθμολογία είναι το πόσο καιρό είσαι άνεργος. Κάποιος ο οποίος 
συμμετέχει στο πρόγραμμα δεν θα πάρει υψηλή βαθμολογία γιατί δεν είναι άνεργος και κάποιος που 
είναι άνεργος θα πάρει παραπάνω βαθμολογία. Βεβαίως, όπως είπε ο κ. Κανάκης, υπάρχουν κάποιες 
ειδικές κατηγορίες, η προϋπηρεσία, που η προϋπηρεσία θα πάρεις κάποια παραπάνω βαθμολογία από 
εκεί, έτσι; 
 Λοιπόν, όπως και να έχει πάντως, μένουμε στην άποψη την οποία έχω καταθέσει, Πρόεδρε, ότι 
το δικό μας το ψήφισμα που προτείνουμε να βγει, είναι το συγκεκριμένο. Οπως είναι αυτό της ΚΕΔΕ.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, έχει καταγραφεί. Λοιπόν, θα δώσω το λόγο τώρα στον κ. Κανάκη. Γυρνάω πίσω 
για να πάμε μετά πάλι στη ροή.  
 κ. Κανάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν ξέρω αν ο Δημήτρης, επειδή προηγείται από εμένα αν θέλει να πει κάτι τώρα. 
Συγγνώμη, παίρνω το ρόλο σας κ. Πρόεδρε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Νικήτα, σ' ευχαριστώ πολύ, αλλά θα ακούσω πρώτα εσένα, γιατί καλύφθηκα με αυτά 
που άκουσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και μετά αν ο Δημήτρης θέλει το λόγο θα μου τον ζητήσει να του τον δώσω εγώ.  
 Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Λοιπόν, δύο τρία σχόλια. Το πρώτο είναι ότι δεν είναι μια ευρωπαϊκή πρακτική, είναι μια 
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ελληνική πατέντα, η οποία είναι εδώ και πάρα πάρα πολλά χρόνια και η οποία έχει στόχο την ομηρία. 
Και θα εξηγήσω με πολύ σύντομο τρόπο γιατί.  
 Στην πραγματικότητα ποιο ήταν το πλάνο; Εχοντας πάρα πολλούς άνεργους να ανακυκλώνουμε 
τους ανέργους ώστε να έχουν ένα μικρό εισόδημα. Αυτή ήταν η πραγματικότητα. Να δουλέψουν 
κάποιοι ένα εξάμηνο, να δουλέψουν κάποιοι άλλοι κάποιο εξάμηνο. Και όποιος ισχυρίζεται ότι, δεν λέω 
ότι το κάνει ο ίδιος, ότι δεν είναι πολιτική ομηρία, ή δεν ξέρει τι γίνεται στα Δημαρχεία και στα πολιτικά 
γραφεία, γιατί είναι γεμάτο από ανθρώπους απελπισμένους, πολύ χαμηλών δυνατοτήτων, διότι αυτοί 
ψάχνουν να βρουν αυτές τις δουλειές, οι οποίοι παρακαλάνε, ψάχνουν να βρουν έναν τρόπο για να 
μπορέσουν να μπουν. Αυτή είναι η πραγματικότητα και όσοι δουλεύουμε σε Δήμους το ξέρουμε πάρα 
πολύ καλά. 
 Επομένως, είναι μια ομηρία. Τώρα, το επόμενο είναι πού θα βρεθούν τα λεφτά. Με βάζετε τώρα 
στην τέτοια να πω, εκεί που βρεθήκανε τα λεφτά όταν νομιμοποιήθηκαν σε ένα βράδυ με το νόμο 
Παυλόπουλου οι εργαζόμενοι οι οποίοι ήταν στους Δήμους και γίνανε μόνιμοι. Θα βρεθούν τα λεφτά 
εκεί που βρεθήκανε σε ένα βράδυ για να προσληφθούν αστυνομικοί φύλακες στα  Πανεπιστήμια. Αλλα 
όχι γιατροί, όχι νοσηλευτές. Βρέθηκαν τα λεφτά, ε; Δεν βρεθήκανε; Θα βρεθούν εκεί που έχουν να 
προσληφθούν μια σειρά από άλλες ξαφνικά ειδικότητες οι οποίες προκύπτουν και επίσης, επειδή μιλάμε 
για ευρωπαϊκά λεφτά και μιλάμε ότι θα τους πληρώνει ο ΟΑΕΔ, δεν είναι πάντοτε ακριβώς έτσι, γιατί 
υπάρχουν συγκεκριμένα κονδύλια που έρχονται από την Ευρωπαϊκή Ενωση και αφορούν κυρίως το 
Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο, το οποίο ακόμα κι εκεί έχουμε δύο και τρεις κατηγορίες εργαζομένων, το 
ξέρετε κ. Δήμαρχε. Αυτοί ας πούμε για παράδειγμα, όπως είμαστε στο Δήμο Πειραιά και τρέχουμε ΟΧΕ, 
έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι έχουν συμβάσεις για 18 μήνες για παράδειγμα, έτσι; Οι οποίοι 
πληρώνονται από το Ευρωπαϊκό Κοινοτικό Ταμείο.  
 Θα μπορούσαν λοιπόν, αυτό είναι ένα θέμα περισσότερο τεχνικό και όταν θέλει το ελληνικό 
κράτος βρίσκει χρήματα γι' αυτούς. Αλλά πετάει, όπως σας είπα, το μπαλάκι. 
 Δέστε τώρα, αυτό που λέτε για την ΚΕΔΕ δίκιο έχετε. Το ένα δεν αποκλείει το άλλο. Το ότι να 
μπορέσουμε σε ανθρώπους που δεν τους επιτρέπεται να συμμετέχουν να ξαναείναι, δεν αποκλείει αυτό 
που συζητάμε. Και τελειώνοντας λέω το εξής: κοιτάξτε, θα μπορούν να βρεθούν λεφτά και από αλλού, 
έτσι; Εγινε και μια ολόκληρη συζήτηση, τώρα δεν θέλω να ανοίξω, να βάλω φωτιές, αλλά όταν δίνουμε 
ένα σωρό λεφτά δεξιά-αριστερά, για παράδειγμα για εκπαίδευση εθελοντών, το έμαθα πριν από λίγες 
μέρες κι έπεσα και από τα σύννεφα, τα οποία τα χρήματα αν τα αθροίσει κανένας είναι δέκα 
εργαζόμενοι, κλείνω την παρένθεση. Ζητάμε και γι' αυτό εμείς παίρνουμε αυτή τη θέση, παρόλες τις 
επιμέρους ... που θα έχουμε, είναι μια πολιτική θέση ενός Δήμου που λέει δυο πράγματαα: ότι δεν θέλω 
να έχω εργαζόμενους δύο ταχυτήτων, δεν έχω καμία αμφιβολία ότι οι Αντιδήμαρχοι εδώ 
συμπεριφέρονται στους ανθρώπους σε κοινωφελή εργασία με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, το ίδιο και 
οι συνάδελφοί τους, δεν συμβαίνει παντού αυτό, αλλά στέλνουμε ένα μήνυμα ότι δεν στέλνουμε 
εργαζόμενους δύο ταχυτήτων.  
 Το δεύτερο είναι ότι, εν πάση περιπτώσει, πιστεύουμε ότι οι άνθρωποι που δουλεύουν θα πρέπει 
να νιώθουν μια στοιχειώδη ασφάλεια, θέλετε να μην είναι αορίστου; Θέλετε να μην είναι μόνιμοι; Αλλά, 
εν πάση περιπτώσει, να μην είναι, να μην επικρέμεται από πάνω τους η απειλή ότι σε ένα εξάμηνο θα 
γυρίσει στην ανεργία, έτσι; Και συγχρόνως είχε δίκιο η κα Σιώτου αυτό το οποίο είπε, να έχουμε 
ανθρώπους που να μπορεί κανένας να τους εκπαιδεύσει στοιχειωδώς, να τους δώσει τη δυνατότητα να 
συμμετέχουν στις διαδικασίες των σωματείων τους και στις διαδικασίες λειτουργίας των Δήμων. Αρα, 
έχει περισσότερο στην ουσία μια συμβολική αλλά σημαντική, συμβολική αξία το να πούμε σαν πόλη 
ότι θέλουμε έναν διαφορετικό τρόπο.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μια παρέμβαση να κάνω γιατί αναφέρθηκε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα αναφέρθηκε ο αγαπητός Νικήτας ότι δεν ξέρουμε τι γίνεται στο 
Δημαρχείο. Εγώ, αγαπητέ Νικήτα... 
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ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι, δεν είπα αυτό, κ. Πρόεδρε. Δήμαρχε, δεν είπα ότι δεν ξέρετε τι γίνεται.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάπως έτσι το αφήσατε να εννοηθεί. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι, καθόλου. Καμία, καμία... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, είμαι σίγουρος ότι δεν το λέτε για μένα αλλά κάπως αφήσατε ότι δεν ξέρουμε 
τι γίνεται στα Δημαρχεία; Λοιπόν, εγώ να... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Δήμαρχε, συγγνώμη. Για να μην παρεξηγείστε. Είπα άλλο πράγμα. Είπα ότι εάν 
κάποιος λέει ότι δεν υπάρχει ομηρία, μάλλον δεν γνωρίζει τι σημαίνει ... για δουλειά. Αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, γι' αυτό μιλάω. Λοιπόν, ομηρία για μένα είναι όταν κάποιοι συνεχίζουν και 
συνεχίζουν και συνεχίζουν και δουλεύουν με συμβάσεις. Εγώ σας μιλάω για τη δική μας πρακτική. 
Λοιπόν, στο πρόγραμμα που έχουμε εμείς, κανένας από τα 70, 68 άτομα που εμφανίστηκαν, γιατί μας 
έχουν εγκρίνει 100 θέσεις αλλά τελικά εμφανίστηκαν γύρω στους 70, 72, 68, τώρα δεν το θυμάμαι 
ακριβώς το νούμερο, γιατί κάποιοι έχουν παραιτηθεί και στην πορεία, δεν είναι από το παλιό 
πρόγραμμα. Είναι όλοι καινούριοι. Αρα, ποια ομηρία να υπάρχει όταν εμφανίστηκαν για πρώτη φορά 
το Σεπτέμβριο, Οκτώβριο, Νοέμβριο; Εγώ αυτό καταθέτω δημόσια σε σας να το ξέρετε και, εν πάση 
περιπτώσει... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε, συγγνώμη κ. Πρόεδρε, δεν άφησα καμία μομφή για κανέναν.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Δήμαρχε, δεν άφησα και να το διευκρινίσω μη μένει, καμία μομφή σε κανένα σας. 
Λέω ότι γενικά γίνεται ένα εμπόριο ελπίδας. Και γίνεται από παντού. Ακόμα κι έναν άνθρωπο που 
βρίσκεις στο δρόμο του λες, πήγαινε να δουλέψεις στο Δήμο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Πάντως, για να κλείσουμε το θέμα, δεν μας υποχρεώνει κανένας να παίρνουμε 
άτομα στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, έτσι; Μας δίνουν κάποιες θέσεις, αν θέλουμε εμείς τις 
αντιστοιχούμε σε συγκεκριμένες ειδικότητες και ζητάμε. Αλλά προφανώς νομίζω όποιος και αν ήταν 
Δήμαρχος θα έλεγε ναι, θέλω να καλύψω τα κενά που έχω έστω και με αυτούς τους ανθρώπους. Και 
να πούμε και την αλήθεια, έχουν προσφέρει τεράστιο έργο αυτοί οι άνθρωποι, ειδικά σε κάποιους τομείς 
στους οποίους έχουν στελεχώσει τις συγκεκριμένες υπηρεσίες.  
 Πάντως, δεν νομίζω ότι δεν είναι κάτι το οποίο γίνεται σε όλη την Ευρώπη. Και το παλιό 
πρόγραμμα το stage ή σταζέ που το λέγαμε, από κάπου ήρθε η συγκεκριμένη ονομασία. Δεν την 
σκεφτήκαμε εμείς μόνοι μας, έτσι; 
 Κι ένα τελευταίο, αγαπητέ Νικήτα πάλι. Οι συμβασιούχοι με το νόμο Παυλόπουλο που 
νομιμοποιήθηκαν, πληρωνόντουσαν ήδη από το Δήμο και από τους Δήμους, από τα Νομικά Πρόσωπα, 
από το Υπουργείο Εσωτερικών, από τα δικά τους χρήματα, από τα έσοδα τα οποία είχαν. Δεν 
πληρωνόντουσαν από κάποιο τρίτο πρόγραμμα, έτσι; Λοιπόν, ελπίζω να μην χρειαστεί να ξαναμιλήσω 
για να κλείσουμε το θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ακουσα τους πάντες και παρότι έχουμε με τον φίλο μου τον Ρεκλείτη τον Αντώνη έχουμε 
πει διάφορα γιατί θεωρεί ότι πρέπει να στηρίζω τις πολιτικές προτάσεις του κυβερνώντος κόμματος, θα 
στηρίξω την πρότασή του γιατί συμφωνώ απόλυτα. Καλύφθηκα πιο πολύ από τις απαντήσεις που μου 
έδωσε, οπότε σας δηλώνω ότι είμαι υπέρ της πρότασης της Λαϊκής Συσπείρωσης.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης. 'Η μάλλον, δεν τον έδωσα πριν; Εντάξει, κ. Ρεκλείτη; 
Νομίζω ότι έχετε καλυφθεί, τον θέλετε;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι, κατά λάθος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, για το εάν κάποιος που υπέγραψε μία σύμβαση το κάνει 
οικειοθελώς ή όχι, εγώ θα ρώταγα εξ υμών και ημών που είμαστε εδώ, αν είχε να διαλέξει ανάμεσα 
στην ανεργία, δηλαδή να πεθαίνει της πείνας ή να παίρνει τα 400 ευρώ τι θα διάλεγε; Λοιπόν, τόσο 
είναι η ελεύθερη επιλογή που υπάρχουν αυτη τη στιγμή με 1,5 εκατομμύριο ανέργους.  
 Το δεύτερο. Η ομηρία έχει πολλές εκδοχές. Δεν είναι μόνο η επανάληψη της σύμβασης, είναι 
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και, όπως είπε και ο κ. Νικήτας Κανάκης, το εμπόριο της ελπίδας. Κι εδώ τι έγινε, λοιπόν; Η κυβέρνηση 
προκειμένου να ανακυκλώνει την ανεργία και τα νούμερα, γι' αυτό είχε βάλει στα προηγούμενα 
προγράμματα το να μην συμμετέχει αυτός που συμμετείχε στο προηγούμενο πρόγραμμα. Η ΚΕΔΕ από 
την πλευρά της, επειδή ακριβώς παίρνει προσωπικό το οποίο μετά το εκπαιδεύει και πάει στράφι και 
δεν ξέρει μετά, πρέπει να ξαναεκπαιδεύσει τους καινούριους για να ξαναφύγουν, ζητάει κάτι πολύ 
λογικό. Το να υπάρχει ανανέωση των συμβάσεων και να έχουν μοριοδότηση. Αλλά το ζητάει μισά. Αντί 
να ζητάει τη μονιμοποίηση αυτού του προσωπικού για να καλύψει με αξιοκρατικές διαδικασίες, εγώ δεν 
έχω αντίρρηση και θα χαρώ πάρα πολύ αν πραγματικά η Δημοτική Αρχή είναι αυτής της άποψης, να 
φέρει στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο μία πλήρη πρόταση για αξιοκρατικές προσλήψεις όλου του 
προσωπικού που αυτή τη στιγμή είναι έτσι και να διεκδικήσουμε να προσληφθούν με κανονικές 
διαδικασίες. Αλλά, με πλήρη απασχόληση, πλήρη αμοιβή και αορίστου χρόνου συμβάσεις. Πολύ ωραία.  
 Φέρτε, λοιπόν, μία πρόταση τέτοια στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να την ψηφίσουμε και να 
τη στείλουμε στο Υπουργείο ως αίτημα. Δεν δεσμεύει κανέναν. Απλώς δηλώνεται η πρόθεση ποια είναι. 
Γιατί αν δεν γίνεται ούτε αυτό, τότε απλώς και μόνον είναι υπεκφυγή για να μην πάρουμε καμία 
πρόταση η οποία αντιστρατεύεται τις κυβερνητικές πολιτικές. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα και να 
μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αν θέλουμε να πάμε κόντρα στις κυβερνητικές πολιτικές 
για να εφαρμοστούν πράγματα σωστά, γιατί για σωστά πράγματα μιλάμε, μιλάμε για εργαζόμενους που 
καλύπτουν ανάγκες που δεν είναι ψεύτικες, είναι πραγματικές, μιλάμε για εργαζόμενους να μην 
υποαμείβονται, έτσι; Και μιλάμε και για ανθρώπινες ζωές οι οποίες να μπορούν να έχουν έναν 
προγραμματισμό και να μην είναι στον αέρα συνέχεια και να μην  μπορούν να προγραμματίσουν τι θα 
κάνουν μετά από έξι μήνες.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, συγγνώμη Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο για να κλείσει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισή κουβέντα, μισή κουβέντα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και κλείνει το θέμα και βάζω ψηφοφορία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περικλή, στο επόμενο συμβούλιο να ξέρεις ότι όντως θα έρθει ένα θέμα για να 
διατυπώσουμε την άποψή μας ότι πρέπει να μονιμοποιηθούν κάποιοι συμβασιούχοι που δουλεύουν 
στην καθαριότητα στο Δήμο 10 άτομα, τα οποία τα έχουμε από το '15. Απο το '15, το '16. Αυτό βεβαίως 
το θέμα θα έρθει γιατί είναι άνθρωποι οι οποίοι δουλεύουν τόσα χρόνια, έχουν κερδίσει δικαστικές 
αποφάσεις, ασφαλιστικά μέτρα μάλλον, τα οποία τους... προσωρινά τους κρατάνε και τους παρατείνουν 
τη διάρκεια και είναι από το '15, είναι 5-6 χρόνια. Αυτοί ναι, είναι μια ομηρία που πρέπει το Δημοτικό 
Συμβούλιο να εκφράσει ξεκάθαρα την άποψή του ότι χρειάζεται τέτοιους ανθρώπους, έτσι; 
ΖΗΚΑΣ: Και τους άλλους τους χρειαζόμαστε, κ. Δήμαρχε. Και τους άλλους τους χρειαζόμαστε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι το ίδιο πράγμα, δεν είναι το ίδιο πράγμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι ψηφίζουν την πρόταση της Δημοτικής Αρχής. Τώρα όμως πρέπει να κάνω 
ονομαστική πάλι, ε; Ναι, θα κάνω για να έχουμε... 
 Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κουκής ναι. Παρίση.  
ΠΑΡΙΣΗ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υφαντής.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεντουζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγουρόπουλος.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούτρας. Χατζής.  
ΧΑΤΖΗΣ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τράκας.  
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ΤΡΑΚΑΣ: Ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαλυράκης απών. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Την πρόταση της ΚΕΔΕ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικάκη ναι. Δημητριάδου απών. Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρουφογάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύδωρας. Τούτουζας, του κ. Ρεκλείτη είπε, ε; 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Του κ. Ρεκλείτη, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ανυφαντής;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Του κ. Ρεκλείτη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεμέστιχας απών. Αυγερινός. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Της ΚΕΔΕ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Του κ. Ρεκλείτη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανάκης. Νικήτα, δεν ακούγεσαι καθόλου.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, με ακούτε τώρα; Της Λαϊκής Συσπείρωσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, του κ. Ρεκλείτη. Ο κ. Καραγιάννης;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το ίδιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Της Λαϊκής Συσπείρωσης, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τίγκας. Μου γράφει ένα Ναι... Ναι, λέει. Ο κ. Ρίζος τι ψηφίζει;  
ΡΙΖΟΣ: Ο,τι και ο κ. Τίγκας. Υπέρ της ΚΕΔΕ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ της ΚΕΔΕ. Επειδή λέει "ναι', δεν ξεκαθαρίζει πού πάει το ναι αυτό, γι' αυτό δεν 
μπορώ να καταλάβω.  
ΡΙΖΟΣ: Οχι, έχω μιλήσει μαζί του. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, αφού στο είπε εσένα, μια χαρά. Υπέρ της ΚΕΔΕ, ωραία.  
 Ρεκλείτης, Ρεμούνδος την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Την πρόταση της Λαϊκής Συσπείρωσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέρασε κατά πλειοψηφία η πρόταση της Δημοτικής Αρχής.  Πάμε τώρα και στο θέμα 
9ο. 
 
 
 ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Συζήτηση πρότασης της παράταξης "Δίκτυο Πολιτών Χολαργού-Παπάγου" και λήψη 
απόφασης επί του σχεδίου Νόμου του Υπουργείου Εσωτερικών, με τίτλο "Εκλογή 
Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ένα θέμα που είχε θίξει ο κ. Ζήκας και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια.  
 κ. Ζήκα, έχετε το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, θα προσπαθήσω να είμαι 
σύντομος, γι' αυτό σας έστειλα και αναλυτικά ουσιαστικά την εισήγηση με το σχολιασμό κατ' άρθρο 
και της αιτιολογικής έκθεσης, έτσι ώστε, γιατί δεν θα μπορούσε να γίνει έτσι κι αλλιώς αυτό στη 
διαδικασία, ώστε να έχετε αναλυτικά όλα τα στοιχεία για να μπορέσετε και να διαμορφώσετε και άποψη 
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και να ψηφίσετε στη συνέχεια. 
 Πολύ συνοπτικά, λοιπόν, έχουμε ένα σχέδιο νόμου το οποίο δεν έχει καμία μα καμία τεκμηρίωση 
ούτε νομική ούτε επιστημονική ούτε από συναφείς πρακτικές. Λοιπόν, το δηλώνει η ίδια η αιτιολογική 
έκθεση του νομοσχεδίου ότι δεν έχει λάβει τίποτα απ' όλα όσα ισχύουν στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές 
χώρες, δεν έχει λάβει υπόψη της ούτε καν τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης με τα 
εκλογικά συστήματα τα οποία εφαρμόζονται στις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες, δεν λαμβάνει υπόψη 
της και παραβιάζει ουσιαστικά ακόμα κι αυτή την αναφορά που έχει για το άρθρο 102 του Συντάγματος, 
ακόμα κι αυτήν όπως εξηγώ στην εισήγηση την παραβιάζει. 
 Είναι ένα νομοσχέδιο, το οποίο ουσιαστικά μία και μοναδική σκοπιμότητα. 'Η μάλλον όχι μία και 
μοναδική, αλλά υπαγορεύεται από μία και μοναδική σκοπιμότητα. Τον έλεγχο της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ασφυκτικό έλεγχο όμως πλέον, ώστε να μην υπάρχουν μειοψηφίες, να μην υπάρχουν 
οι διαφορετικές απόψεις που μέχρι στιγμής, παρ' όλο το μη αναλογικό πλαίσιο που υπήρχε, μπορούσε 
και να εκφραστεί.  
 Είχαν ξαναγίνει απόπειρες περιορισμού της δυνατότητας έκφρασης της λαϊκής βούλησης, αυτή 
εδώ είναι η κορυφαία πλέον. Θα μπορούσε να συγκριθεί, γι' αυτό και το κάνω, με τη νομοθεσία της 
αντιβασιλείας του Οθωνα, η οποία ακριβώς διέλυσε όλες τις κοινότητες για να μην υπάρχουν 
αντιρρήσεις και άλλες φωνές, γιατί δεν ήταν ελεγχόμενες, εγκαθίδρυσε ένα σύστημα απόλυτα 
ελεγχόμενο, ένα σύστημα όπως χαρακτηρίστηκε δημαρχοκρατίας, το οποίο πλέον καθ' υπαγόρευση 
έπαιρνε όλες τις αποφάσεις ελέγχοντας ό,τι έπρεπε να παιχθεί σε επίπεδο Δήμων.  
 Εδώ λοιπόν τώρα πλέον, με τον ίδιο τρόπο αυξάνουν τεχνητά τις πλειοψηφίες στα Δημοτικά 
Συμβούλια, δηλαδή ανεξάρτητα από το τι πήρε ο πρώτος συνδυασμός στον πρώτο γύρο, του δίνουν 
το 60% των εδρών παραβιάζοντας τα άρθρα του Συντάγματος και δημιουργώντας άνιση ουσιαστικά 
κατανομή των εδρών μέσα στα Δημοτικά Συμβούλια. Βάζουν κι ένα όριο 3%, το οποίο τις μειοψηφίες 
τις πετάει επίσης απέξω, μειώνει και τον αριθμό των εδρών στα Δημοτικά Συμβούλια έτσι ώστε να 
αυξάνει το εκλογικό μέτρο, άρα πάλι μειώνει την εκπροσώπηση, το οποίο έχει κι άλλες συνέπειες. Εχει 
συνέπειες δηλαδή στο να μην μπορούν και οι πλειοψηφούντες συνδυασμοί σε κάποιους Δήμους με τη 
μείωση των εδρών πάλι δεν θα μπορούν να καλύπτουν τις θέσεις Διοίκησης, στους μικρούς Δήμους 
πάντα αυτά μιλάω, αλλά κυρίως η αντιπολίτευση μειώνοντας το προσωπικό δεν μπορεί να 
παρακολουθεί τα όργανα και τις επιτροπές του Δήμου γιατί δεν θα μπορεί να καλύψει αριθμητικά τις 
θέσεις που θα εδικαιούτο θεωρητικά εφαρμόζοντας την απλή αναλογική. Και το κερασάκι στην τούρτα 
είναι βέβαια και η αύξηση του κόστους των παραβόλων για τη συμμετοχή σε όλα τα επίπεδα, είτε αυτοί 
είναι οι δήμαρχοι, που είναι το λιγότερο κακό ας το πούμε, είτε είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που είναι 
μεγάλο το νούμερο είτε είναι οι κοινοτικοί σύμβουλοι. Και βέβαια, αυτό που υποτίθεται δεν θέλουν 
κάποιοι, έτσι διατείνονταν, την κομματικοποίηση της Αυτοδιοίκησης και θέλανε τις ανεξάρτητες φωνές, 
δημιουργούν πλέον πλήρη στοίχιση και στις κοινότητες με τα δημοτικά ψηφοδέλτια. Και στη μία 
κατηγορία μάλιστα των κοινοτήτων καταργούν εντελώς και τα κοινοτικά συμβούλια και υπάρχει μόνο 
μονοπρόσωπη εκπροσώπηση.  
 Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται μία πλήρως δημαρχοκεντρική δομή, που βέβαια καμία σχέση 
δεν έχει με δημοκρατική λειτουργία της Αυτοδιοίκησης και με Τοπική Αυτοδιοίκηση. Και ένα βασικό 
πλαίσιο το οποίο παραβιάζεται είναι και η Χάρτα Τοπικής Αυτονομίας, που καθορίζει το ότι θα έπρεπε 
να υπάρχει η εγγύτητα προς τον πολίτη, είναι βασικός άξονας του πλαισίου τοπικής αυτονομίας το 
οποίο βέβαια πάει περίπατο εδώ. Βέβαια, έχουμε και την περίφημη δήλωση του Υπουργού Εσωτερικών 
για το ποιος είναι ο επιθυμητός στόχος από όλη αυτή τη διαδικασία που δρομολογείται και δυστυχώς 
έχει εφερευθεί και η περίφημη κυβερνησιμότητα, η οποία βέβαια στην πράξη έχει αποδειχθεί ότι δεν 
ισχύει, με την έννοια ότι έχουμε μια σειρά χώρες στην Ευρώπη, οι οποίες εφαρμόζουν το σύστημα της 
απλής αναλογικής εδώ και χρόνια και μάλιστα εκλέγουν τους δημάρχους τα δημοτικά συμβούλια, δεν 
υπάρχει εκλογή όπως είναι στην Ελλάδα, αλλά είχαμε και στην Ελλάδα θητείες, δημοτικές περιόδους 
που είχαμε εφαρμογή απλής αναλογικής και εκλογής των δημάρχων από τα δημοτικά συμβούλια. Δεν 
είναι δηλαδή μια πρακτική που δεν εφαρμόστηκε ποτέ στην Ελλάδα. Αντίθετα, αυτό που έγινε 
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σταδιακά, ήταν να περιορίζεται αυτή η δυνατότητα της εφαρμογής της απλής αναλογικής και της 
ανόθευτης εκπροσώπησης έτσι ώστε να δημιουργούνται ελεγχόμενες καταστάσεις. Και έτσι βέβαια δεν 
διαμορφώνεις και κουλτούρα συνεργασιών, δεν διαμορφώνεις κουλτούρα συναινέσεων, αλλά 
διαμορφώνεις αντίθετα μία κουλτούρα απόλυτου ελέγχου που εμείς αποφασίζουμε και διατάσσουμε 
γιατί έχουμε την πλειοψηφία κάθε φορά, ανεξάρτητα αν έχουμε να τεκμηριώσουμε την άποψή μας ή 
δεν έχουμε να την τεκμηριώσουμε. Αν υπάρχει αντικειμενική ανάγκη να δρομολογηθούν κάποια 
πράγματα ή όχι. Αγνοούμε τα πάντα γιατί έτσι θέλουμε, γιατί έτσι εμείς εκτιμούμε ή έτσι εκτιμάει η 
κυβέρνηση κι εμείς στοιχιζόμαστε πίσω από την κυβέρνηση. 
 Επειδή λοιπόν συμβαίνουν όλα αυτά, καταλήξαμε στο να βάλουμε σε ψηφοφορία τις προτάσεις, 
τις εφτά προτάσεις που καταλήγει η συζήτηση, οι οποίες είναι αν θέλετε το μίνιμουμ της λογικής που 
θα έπρεπε να διέπει οποινδήποτε άνθρωπο της Αυτοδιοίκησης, σαν αυτονόητη στάση απέναντι σ' αυτά 
τα ζητήματα.  
 Τα βάζουμε, λοιπόν, αυτά έτσι, με ψήφιση μία προς μία, ώστε κάποιος από σας να 
διαφοροποιηθεί αν θέλει σε κάποιο, να μην δεσμεύεται από το σύνολο των προτάσεων, τα βάζουμε 
λοιπόν σε ψηφοφορία μία προς μία και να δούμε πραγματικά και το δικό μας Δημοτικό Συμβούλιο πώς 
στέκεται απέναντι σε όλη αυτή την προσπάθεια, που θα θάψει πραγματικά την Αυτοδιοίκηση, όχι μόνο 
γι' αυτή τη θητεία που θα έρθει αλλά πιθανόν και για παραπάνω. 
 Θεωρώ ότι θα πρέπει να δώσουμε ως Δημοτικό Συμβούλιο δείγμα διαφορετικό από αυτό που 
προωθείται, να διατυπώσουμε τη σθεναρή στάση μας υπέρ της απλής αναλογικής, υπέρ της ανόθευτης 
εκπροσώπησης της λαϊκής βούλησης, υπέρ της άρσης οποιωνδήποτε εμποδίων στη συμμετοχή στις 
εκλογές και της εκπροσώπησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μία ερώτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Ευχαριστώ κ. Ζήκα και για το χρόνο. Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης να κάνει μια ερώτηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μία ερώτηση στον κ. Ζήκα, γιατί μάλλον εγώ δεν το κατάλαβα ίσως ή δεν είμαι 
διαβασμένος. Οταν λέει θα φέρει και τις εφτά, ότι βάζει τις εφτά προτάσεις και θα ψηφίσουμε, τι 
ακριβώς εννοεί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοεί, Περικλή άσε, θα το πω εγώ, διαδικαστικό είναι. Εννοεί ότι δίνει την ευκαιρία μέσα 
από τον τρόπο που έχει δομήσει το ψήφισμα ότι μπορεί κάποιος να διαφωνεί με μία δύο προτάσεις, 
αλλά να συμφωνεί με τις άλλες 3-4. Οπότε, δίνει την ευκαιρία να τοποθετηθεί ο καθένας ανάλογα με 
την κάθε πρόταση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και πώς θα μετριέται; Τι θα λέμε στο τέλος; Συμφωνούμε αλλά οι δύο συμφωνούν από 
'δω, οι τρεις από 'κει και ο άλλος από πέρα.  
ΖΗΚΑΣ: Χωριστή ψηφοφορία η κάθε μία πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, στην ουσία φέρνει εφτά ψηφίσματα, αυτό κάνει. Εφτά ψηφίσματα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκέι.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, μου επιτρέπετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ακριβώς δεν υπήρχε η πρόθεση να δεσμευθεί, να εγκλωβιστεί κάποιος στο να ψηφίσει 
το σύνολο των προτάσεων αν δεν συμφωνεί με το σύνολο, να μπορεί να διαφοροποιηθεί σε εκείνα τα 
σημεία στα οποία διαφωνεί. Δηλαδή να εκφράσει τη βούλησή του ανάλογα το σημείο, ανάλογα την 
πρόταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, είναι κατανοητό. Μα έχουμε ξανακάνει τέτοιου είδους ψηφίσματα με πολλές 
προτάσεις και έτσι μπαίνει. Είναι εφτά πράγματα, θα μετρηθούν και τα εφτά διαφορετικά. Για να μπορεί 
να βγει μαθηματικό αποτέλεσμα. 
 Το λόγο έχει τώρα ο κ. Ρεκλείτης, μετά ο κ. Καραγιάννης και μετά η κα Σιώτου.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, Πρόεδρε, μια σύντομη τοποθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μετά η κα Χαμηλοθώρη. Συγγνώμη, κ. Ρεκλείτη, παρακαλώ. Και ο κ. Ρεμούνδος μετά. 
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Σηκώνουν τα χέρια και τα λέω ένα ένα.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κοιτάξτε, θα φέρναμε, αν δεν το είχε φέρει ο κ. Ζήκας κι εμείς το θέμα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Νομίζουμε ότι είναι ένα εξαιρετικό σοβαρό θέμα.  
 Να πω κάποια πράγματα στην αρχή, γιατί όχι ότι διαφωνούμε και τελείως, αλλά δεν 
συμφωνούμε τόσο στο σύνολο με την ουσία, με την εισήγηση του κ. Ζήκα. Εμείς ως Λαϊκή Συσπείρωση 
δεν έχουμε κάποια αυταπάτη ότι ο εκλογικός νόμος θα λύσει το όποιο αντιδημοκρατικο πλαίσιο έχει 
γίνει, έχει μετατραπεί, στο τι έχει μετατραπεί η τοπική διοίκηση. Θεωρούμε ότι αυτά τα έχει κάνει ήδη 
το πλαίσιο Καλλικράτη - Κλεισθένη, τα έχει κάνει ήδη η μεταφορά αρμοδιοτήτων σε όργανα που έτσι 
ή αλλιώς, με οποιοδήποτε σύστημα έλεγχε η Δημοτική Αρχή, τα έχουν κάνει τα Ελεγκτικά Συνέδρια, τα 
έχουν κάνει η στοχοθεσία των Υπουργείων και οι ανελαστικοί προϋπολογισμοί, έχουν γίνει όλα αυτά. 
Είναι ασφυκτικά δεμένο το πλαίσιο στο οποίο μπορεί να λειτουργήσει ένας Δήμαρχος, ακόμα και αν 
έχει όλες τις καλές προθέσεις, ακόμα και αν θέλετε λειτουργεί με το δικό μας πολιτικό σκεπτικό. 
 Παρ' όλα αυτά όμως και η αντιδραστικοποίηση μιας νομοθετικής παρέμβασης προς το 
δυσμενέστερο για την δημοκρατία, την όποια δημοκρατία υπάρχει δηλαδή στην τοπική διοίκηση έχει 
απομείνει, θα μας βρει αντίθετους. Θα μας βρει αντίθετους δηλαδή κάθε παρέμβαση που τη δικιά μου 
ψήφο, την δική μου την προσωπική του Αντώνη του Ρεκλείτη, την κάνει λιγότερο άξια απ' αυτή του κ. 
Αποστολόπουλου, για να τα λέμε τα πράγματα έτσι. Αλλη βαρύτητα θα έχει η ψήφος του κ. 
Αποστολόπουλου και άλλη βαρύτητα θα έχει αύριο η ψήφος του κ. Ρεκλείτη. Εχω ακούσει τα 
επιχειρήματα της άλλης πλευράς, τι είναι τα επιχειρήματα της άλλης πλευράς; Είναι η ακυβερνησία, η 
παρέμβαση, η μη συμφωνία, η συναίνεση που πρέπει να επιδιώκεται ενώ δεν υπάρχει. Η θεωρία λέει 
πάντως ότι όταν η συναίνεση δεν υπάρχει και κάποιος δεν έχει την πλειοψηφία, τουλάχιστον θα πρέπει 
να ακούει αυτούς που δεν τον ψήφισαν. Και αυτούς που δεν τον ψήφισαν.  
 Συνολικά, λοιπόν, το πλαίσιο στο οποίο δομείται αυτή η πρόταση του Υπουργείου και ο τρόπος 
με τον οποίο κινείται η ανταπάντηση της ΚΕΔΕ, η οποία συναινεί στο πλαφόν του 3%, συναινεί στην 
πλειοψηφία την τεχνητή που κάνουν οι δήμαρχοι, που δίνει στους δημάρχους την απόλυτη πλειοψηφία 
με 43%, συναινεί με την κατάργηση των κοινοτήτων, συναινεί δηλαδή με μια συγκεντροποίηση των 
εξουσιών στο πρόσωπο του Δημάρχου και των διορισμένων οργάνων. Το μόνο μη διορισμένο όργανο 
μέχρι τώρα ήταν το Δημοτικό Συμβούλιο στους Δήμους που δεν είχε απόλυτη πλειοψηφία ο Δήμαρχος, 
τώρα κι αυτό πάει να το θεραπεύσει το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 Εμείς θεωρούμε ότι είναι στα πλαίσια της αντιδραστικής αναδιοργάνωσης του κράτους, της 
δημιουργίας αυτού του λεγόμενου επιτελικού κράτους που τόσο καιρό προσπαθούν οι κυβερνήσεις να 
φτιάξουν και προφανώς θα καταψηφίσουμε, μάλλον θα υπερψηφίσουμε την πρόταση του κ. Ζήκα. Δεν 
βρίσκουμε νόημα ιδιαίτερο στο να καταρτίσει την πρότασή του ας πούμε σε εφτά επιμέρους σημεία, 
θα φανεί δηλαδή και από την ψηφοφορία ότι δεν θα υπάρξει εκεί κάποιο θέμα, κάποια διαφοροποίηση, 
αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, κι εγώ συμφωνώ σ' αυτό για να την κάνουμε και την ψηφοφορία πιο, έτσι... 
καταλάβατε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν ξέρω, ο κ. Ζήκας επέλεξε να το θέσει με αυτό τον τρόπο, εγώ θα έλεγα ότι αυτό θα 
πρέπει να κάνετε, κ. Πρόεδρε, δηλαδή αφού έτσι το έθεσε σαν εισήγηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει, σίγουρα, σίγουρα.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Στο ίδιο μήκος κύματος δηλαδή θα ψηφίσουμε υπέρ και στα εφτά σημεία, άρα και στο 
όλον, την απόσυρση δηλαδή του νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών για την αναδιοργάνωση 
του  θεσμού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, πολλοί θα ψηφίσουν και κατά και στα 7 σημεία βέβαια. Δηλαδή, καταλάβατε πώς 
θα πάει. Οπότε, αν την κατεβάσει πιο συμπαγή, νομίζω δεν διαφέρει πολύ αλλά, εντάξει. Εμείς δεν θα 
πούμε  τώρα... Οπως θέλει ας τη βάλει, εντάξει. Δικαίωμά του είναι. 
 Ωραία, τελειώσαμε με τον κ. Ρεκλείτη. Το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης. Α, έχει ζητήσει ο κ. 
Τούτουζας πρώτα. Επειδή είναι επικεφαλής προηγείται. κ. Τούτουζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ακουσα, και διάβασα και άκουσα τον κ. Ζήκα για τις προτάσεις του. Οι απόψεις 
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διίστανται τώρα σ' αυτά που λέει ο κ. Ζήκας, γιατί υπάρχει ένα παράδειγμα του εκλογικού νόμου του 
προηγούμενου με την απλή αναλογική που είδατε τι έγινε στη Θεσσαλονίκη. Πάντα υπάρχουν σε κάθε 
εκλογικό νόμο, υπάρχουν τα υπέρ και τα κατά, αλλά δεν μπορούμε να ψηφίσουμε τώρα στο ένα άρθρο 
συμφωνώ, στο άλλο άρθρο δεν συμφωνώ. Είμαι πολύ μπερδεμένος και θεωρώ ότι δεν μπορώ να 
ψηφίσω την πρόταση που κάνει ο κ. Ζήκας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, να ζητήσω την εξής χάρη. Σωστά δώσατε τώρα τον λόγο στον κ.  Καραγιάννη, 
αν μπορούμε να ανταλλάξουμε ρόλους, να πω δηλαδή επειδή έχει προετοιμάσει την εισήγηση ο κ. 
Καραγιάννης να μιλήσει κι εγώ απλά στο τέλος για ένα λεπτό να σχολιάσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. κ. Καραγιάννη, έχετε το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν, θα ήθελα να ξεκινήσω με μία πολύ πολύ σύντομη παρένθεση, γιατί ξέχασα 
στην πρώτη μου τοποθέτηση που έκανα σήμερα να αναφερθώ στην 25η Μαρτίου και ήταν μια ευκαιρία 
και πράγματι κι εγώ θα συμφωνήσω ότι η τοποθέτηση που έκανε ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου ήταν μια άρτια τοποθέτηση, που βέβαια ήθελε κάποια συμπληρωματικά στοιχεία, τα οποία 
μας τα έδωσε πολύ καλά νομίζω ο κ. Ρεμούνδος. Συμπληρωματικά στοιχεία ως προς τα κοινωνικά αίτια, 
τα οικονομικά κ.λπ., της επανάστασης, της οποίας την απαρχή εγώ δεν την βλέπω ας πούμε στην Αγία 
Λαύρα κ.λπ., τη βλέπω από τότε που ξεκίνησε η Φιλική Εταιρεία το 1814. Και κάθε φορά που υπάρχει 
μία, υπάρχει πάντοτε μία εθνική γιορτή νομίζω ότι αυτή δεν είναι μία ευκαιρία μόνο για ανάκληση της 
ιστορικής μνήμης ας πούμε, αλλά είναι και μια ευκαιρία για να βγάλουμε συμπεράσματα και να δούμε 
όλη την πορεία που έχει ακολουθήσει το έθνος μας, το κράτος μας από το 1821 και μετά. 
 Τώρα, κλείνοντας αυτό το πράγμα θέλω να ξεκινήσω τώρα για να πω δυο πράγματα, δεν θα 
πω πάρα πολλά γιατί στα περισσότερα της εισήγησης, μάλλον σε όλα της εισήγησης συμφωνώ, 
συμφωνούμε. Για μας λοιπόν αυτό το καινούριο νομοσχέδιο που προτείνεται από την κυβέρνηση για 
τις εκλογές στους ΟΤΑ, είναι φυσικό ότι δεν μπορεί να είναι αποδεκτό. Και δεν είναι αποδεκτό επειδή 
οι αλλαγές που ευαγγελίζεται το σχέδιο αυτό, δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες των ΟΤΑ 
και τις λειτουργίες των ΟΤΑ, τις σύγχρονες λειτουργίες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, παρά 
μας επαναφέρουν σε παρελθόντες χρόνους και κυρίως στο πρόσφατο παρελθόν όταν οι διοικήσεις των 
Δήμων και των Περιφερειών προέκυπταν απο μία συνταγή θα έλεγα αναχρονιστική, που είναι ο 
αποκλεισμός των τοπικών κοινωνιών από τα κέντρα των αποφάσεων, έτσι;  
 Οταν η ουσιαστικότερη τομή που προτείνεται από το νέο σχέδιο νόμου είναι η αντικατάσταση 
του εκλογικού συστήματος της απλής αναλογικής από ένα πλειοψηφικό σύστημα το οποίο το έχουμε 
ξαναζήσει στο πρόσφατο, πολύ πρόσφατο παρελθόν, το οποίο οδηγεί σε μία δημαρχοκεντρική λογική 
και δεν εξασφαλίζει το μίνιμουμ των προϋποθέσεων της χρηστής διοίκησης ενός αυτοδιοικητικού 
οργανισμού, τότε αυτός ο νόμος, ο εκλογικός νόμος δεν είναι δυνατόν να χαρακτηριστεί σαν ένα βήμα 
προς τα μπρος αλλά κατά την άποψή μας είναι ένα άλμα προς τα πίσω. Αλμα προς τα πίσω. 
 Οι αλλαγές που προτείνονται στο νέο εκλογικό νομοσχέδιο συνοπτικά όπως είναι η εξασφάλιση 
σε κάθε περίπτωση των 3/5 των εδρών στο πρώτο ψηφοδέλτιο ή ο περιορισμός στον αριθμό των 
δημοτικών συμβούλων ή το κατώταρο όριο εισόδου 3%, θεωρούμε ότι στο σύνολό τους δεν 
αποσκοπούν στην κυβερνησιμότητα, σ' αυτή την έννοια που προτάσσει το νομοσχέδιο, αλλά στην 
απαξίωση της ψήφου των πολιτών και την απενεργοποίηση, απονεύρωση των τοπικών κοινωνιών, 
όπως επίσης εκείνων των πολιτικών προϋποθέσεων που διασφαλίζουν κατά την άποψή μας τη 
συναίνεση και τη σύνθεση για τη λήψη των αποφάσεων σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο.  
 Για το θέμα τώρα των δημοτικών κοινοτήτων και την πρόταση κατάργησής τους θα αναφερθώ 
στη δευτερολογία μου για να μην τρώω χρόνο. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Κανάκης δεν είπε θέλει λίγο το λόγο μετά να κάνει μία...; κ. Κανάκη; Το 
μικρόφωνο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα απλά να προσθέσω εδώ δύο σημεία. Προφανώς θα υπερψηφίσουμε την 
πρόταση που έχει φέρει ο κ. Ζήκας και μάλιστα στο όλον του για να το διευκολύνουμε κιόλας, γιατί 
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νομίζω, όπως είπα και πριν, το να ψηφίζουμε επιμέρους πράγματα χάνεται και οι επιμέρους διαφωνίες 
είναι λιγότερο σημαντικές από την ολική συμφωνία στην πρόταση και το μήνυμα που πρέπει να 
στέλνεται και να είναι σύντομο και σαφές.  
 Θα έλεγα ότι η απλή αναλογική ήταν ένα σύστημα το οποίο δεν προλάβαμε να το δούμε και το 
μεγάλο του πρόβλημα είναι ότι ήθελε εκπαίδευση πολιτών, να το συνηθίσουν, όπως γίνεται και στα 
περισσότερα μέρη της υπόλοιπης Ευρώπης.  
 Ακούω πολύ συχνά περί ακυβερνησίας αλλά όταν έρχεται η ώρα να δίνουν συγκεκριμένα 
παραδείγματα κανένας δεν λέει ακριβώς ένα παράδειγμα. Δηλαδή, έχουμε το παράδειγμα ας πούμε της 
Θεσσαλονίκης όπου αν δεν κάνω λάθος είναι 10 συνδυασμοί. Εγώ βλέπω ότι η Θεσσαλονίκη μάλλον 
πηγαίνει καλύτερα απ' ό,τι πήγαινε με τον προηγούμενο Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεκαεφτά, συγγνώμη Νικήτα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεκαεφτά, ακόμα περισσότερο. Αλλά, Δήμαρχε, δεν βλέπω να έχουν τόσο τεράστιο 
πρόβλημα. Υπάρχουν άλλοι Δήμοι οι οποίοι πηγαίνουν μια χαρά. Και αναρωτιέμαι εμείς εδώ, οι πολίτες 
το λύσανε μόνοι τους, σας δώσανε, δώσανε στον Δήμαρχο και στην παράταξή σας απόλυτη 
πλειοψηφία. Πιστεύετε ότι αν είχαμε απλή αναλογική, μάλλον όχι αν είχαμε, είχαμε απλή αναλογική 
αλλά χάσαμε, αν ήταν λίγο διαφορετικά τα αποτελέσματα δεν θα μπορούσαμε να συνεννοηθούμε και 
να συνεργαστούμε; Πιστεύετε δηλαδή ότι θα ήταν πολύ χειρότερα; Δεν σας ζητάω τώρα να 
τοποθετηθείτε, καταλαβαίνω, πιστεύω ότι τα κάνετε όλα πολύ καλά, αλλά σκεφτείτε το λιγάκι. Και 
υπάρχουν αρκετοί Δήμοι, πολλά παραδείγματα Δήμων τα οποία πήγαν καλά. Θα μπορούσαν να είχαν 
κάποιες επιμέρους δεσμεύσεις, επιμέρους ρυθμίσεις, όπως είναι η κατ' αντιπαραβολή ας πούμε 
προτάσεων ώστε να ξεπερνιούνται προβλήματα αδυναμίας.  
 Τέλος, ένα σημαντικό πράγμα και σταματάω με αυτό, είναι και νομίζω ότι πρέπει και πιστεύω 
ότι θα το πάρουν πίσω στο τέλος, είναι το όριο του 3%. Γιατί το όριο του 3% σε τοπικές κοινωνίες, ας 
πούμε στη δική μας το 3% είναι πόσοι; 500, 600 ψήφοι; Είναι αρκετοί άνθρωποι και είναι σημαντικό 
να ακούγεται η φωνή τους και θα αναφέρω, νομίζω κ. Ζήκα πήρατε κάτι λιγότερο από 3%. Πιστεύει 
κανένας ότι το Δημοτικό Συμβούλιο θα ήταν καλύτερο εάν δεν ήταν ο Περικλής ο Ζήκας; Θα έπρεπε 
να μην υπάρχει αυτή η φωνή; Ασχετα αν τσακωνόμαστε ή διαφωνούμε, πιστεύει κανένας ότι δεν 
προσθέτει; Πιστεύει αύριο ότι, ξέρω 'γω, κάποια άλλη φωνή που μπορεί να είναι και να είναι κάτω από 
3%, που εκφράζει όμως ένα διαφορετικό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ συμφωνώ μαζί σας, κ. Κανάκη, συμφωνώ σ' αυτό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, το βάζω εκεί και το αφήνω ως ερωτηματικό.  
 Προφανώς θα το στηρίξουμε, ξαναλέω, πιστεύουμε ότι πρέπει να βγαίνουν, είμαστε ένα 
πολιτικό όργανο, είμαστε πολιτικά υποκείμενα και πρέπει όσες διαφορές και να έχουμε να στέλνουμε 
σαφή μηνύματα. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και τώρα θα πάμε, ο κ. Καραγιάννης είπε, έχει μείνει το χεράκι επάνω, θα πάμε 
στον κ. Τράκα. Αντιδήμαρχε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Οφείλω να ομολογήσω και δημόσια ότι ο κ. Ζήκας μου είναι πάρα 
πολύ συμπαθής και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Τον εκτιμώ ιδιαίτερα για όλη αυτή την, και στην προηγούμενη 
θητεία που έζησα τη στάση του και την εκπροσώπηση της αντιπολίτευσης, εμένα με βρίσκει σύμφωνο 
παρ' όλο κάποιες ιδεολογικές διαφορές που μπορεί να έχουμε σε κάποια θέματα. Αλλά θα ήθελα να πω 
ότι πρέπει οι Δήμοι να μπορούν να διοικούνται. Θα πρέπει να έχουν την πλειοψηφία, να μπορούν να 
παίρνουν αποφάσεις και παράλληλα οι Δήμαρχοι να μην είναι δέσμιοι συναλλαγών του τύπου, Δήμαρχε, 
για να σε στηρίξω, να σου ψηφίσω αυτό θα ήθελα κάτι άλλο σε αντάλλαγμα. 
 Αντιλαμβάνομαι και εύχομαι πραγματικά, όσο καιρό, δεν ξέρω πόσο θα είμαι κι εγώ, να είναι και 
ο κ. Ζήκας στο Δημοτικό Συμβούλιο και όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις. Αλλά νομίζω ότι θα πρέπει οι 
Δήμοι να μπορούν να διοικούνται. Θα πρέπει να έχουν πλειοψηφία, να παίρνουν αποφάσεις και βάσει 
του ποσοστού τους, που μην ξεχνάμε ότι το ποσοστό που θα πάρει ο κάθε συνδυασμός θα το 
αποφασίσει ο κόσμος. Αρα, οφείλουμε να σεβαστούμε την απόφαση των ψηφοφόρων και να δεχθούμε 
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το αποτέλεσμα και εγώ πιστεύω ότι μια ισχυρή διοίκηση είναι πιο αποτελεσματική από το να μπει σε 
μια διαδικασία του δώσε μου αυτό για να σου ψηφίσω αυτή κάνε μου αυτό για να σου κάνω  το άλλο.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ζήκας έτσι κι αλλιώς την άλλη φορά θα είναι πάνω από το 3%, οπότε δεν θα 
υπάρχει και πρόβλημα με το όριο. Και θα καλυφθεί και ο κ. Κανάκης και εμείς. Οπότε... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, μια και κάνετε προβλέψεις, θέλετε να μας πείτε κι εμείς τι θα κάνουμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν... Είπα θα είναι πάνω από 3%.  Δεν είπα και κάτι τρομερό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μακάρι, μακάρι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το λόγο έχει η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ολοι ξέρουμε ότι ένας εκλογικός νόμος διαμορφώνει και τη σύνθεση και την ποιότητα των 
οργάνων που αναδεικνύονται και ότι εξυπηρετεί συγκεκριμένους στόχους. Γι' αυτό και αλλάζει μονίμως 
ο εκλογικός νόμος.  
 Εμείς, λοιπόν, πιστεύουμε ότι η χώρα μας σήμερα χρειάζεται μια τοπική αυτοδιοίκηση που θα 
μπορεί να συμβάλλει στην αειφόρο ανάπτυξη, στην αναζωογόνηση της υπαίθρου και στην 
αποκέντρωση των εξουσιών και της Δημόσιας Διοίκησης. Αρα, οι στόχοι ενός σύγχρονου εκλογικού 
νόμου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η αποτελεσματικότητα, ο 
κοινωνικός έλεγχος και η διεύρυνση της συμμετοχής προκειμένου να εξυπηρετηθεί η αρχή της 
εγγύτητας, για την οποία μιλάμε όλοι. 
 Δηλαδή, θα πρέπει οι αποφάσεις να λαμβάνονται στο κοντινότερο σημείο αυτών που 
επηρεάζουν επί της ουσίας. Οι τοπικές κοινωνίες πρέπει να αποφασίζουν για τη διαχείριση των τοπικών 
πόρων και να μπορούν να τους διατηρούν ακόμα και ως εργαλείο απέναντι στην κλιματική κρίση και 
την ενεργειακή δικαιοσύνη ας πούμε.  
 Η συμμετοχή μπορεί να συμβάλλει στο να γίνει δυνατή μια ευρύτερη δυνατότητα επιλογής 
προσώπων και ιδεών και είναι επίσης απαραίτητη για ένα διευρυμένο κοινωνικό έλεγχο, για να μειωθούν 
η γραφειοκρατία και οι διοικητικοί έλεγχοι, χωρίς όμως παράλληλα να αυξηθεί η διαφθορά. 
 Εδώ τώρα ο νόμος που ψηφίστηκε βρίσκεται στην αντίθετη κατεύθυνση. Δηλαδή, μειώνει τον 
αριθμό των δημοτικών συμβούλων. Αποσύρει δηλαδή από την ενεργό δράση ένα μεγάλο αριθμό 
ενεργών πολιτών, ενώ ταυτόχρονα μειώνει με το πλαφόν και την εκπροσώπηση μεγάλων κοινωνικών 
ομάδων. Το σημαντικότερο όμως όλων είναι ότι καταγράφεται μία τάση που έχει και πολλά ερείσματα 
όπως φαίνεται στην κοινωνία, συγκέντρωσης και εξουσιών σε μονοπρόσωπες διοικήσεις, ενός πολιτικού 
ελιτισμού θα έλεγα, και απομάκρυνσης των πολιτών από το πολιτικό γίγνεσθαι. Από την ενεργό δράση 
δηλαδή της πολιτικής. Από την κοινωνία των πολιτών δηλαδή πάμε σε κοινωνία ιδιωτών και αυτό 
προφανώς θα είναι καταστροφικό γιατί είναι ένα μοντέλο που δοκιμάστηκε και τον 18ο και τον 19ο 
αιώνα και απέτυχε παταγωδώς φέρνοντας μάλιστα έναν αιώνα συνεχών δυναμικών αναταράξεων και 
εγκληματικών λαθών κατά της ανθρωπότητας.  
 Είναι σαφές ότι σήμερα αυτή η τάση καλλιεργείται στο πλαίσιο απόσυρσης του κράτους και 
ανάληψης δεύτερου ρόλου απέναντι στην αγορά. Τι εννοώ. Οτι η αγορά προτιμά να συνεννοείται με 
λίγους για τον καλύτερο έλεγχο στη διαμόρφωση του πολιτικού πλαισίου. Και ένα άλλο πράγμα που 
επιβεβαιώνει αυτό είναι ότι μειώνεται η νομιμοποίηση του Δημάρχου στο 43%. Δηλαδή, δημιουργεί ένα 
χάσμα μεταξύ κοινωνικού και νομικού κύρους του Δημάρχου και φτιάχνει μία εξουσία μειωμένου 
κύρους, ακόμα πιο αδύναμη, ακόμα πιο εξαρτημένη από τα συμφέροντα, ακόμα πιο ενδοτική στους 
εκβιασμούς και ακόμα πιο ανασφαλή στη Διοίκηση. Διαφωνώ εδώ με τον Μιχάλη.  
 Επίσης, τι κάνει. Αραιώνει και τα χρονικά σημεία όπου η κοινωνία μπορεί να εκφραστεί και να 
αξιολογήσει αυτούς που τους ανέθεσε στη διαχείριση των κοινών πόρων. Δηλαδή, η κοινωνία θα έχει 
όλο και λιγότερες ευκαιρίες και δυνατότητες να μπορεί να εκφραστεί. Και αυτό είναι μια θεσμοθέτηση 
της κυριαρχίας της αγοράς με συνεννοήσεις με λιγότερα πρόσωπα που θα αλλάζουν όλο και πιο σπάνια. 
Πάρα πολύ βολικό δηλαδή.  
 Αυτός ο νόμος είναι αντιαναπτυξιακός κατά τη γνώμη μας, είναι αντιδημοκρατικός και προφανώς 
αναχρονιστικός όπως είπα. Απλά, αντιγράφει παλιά μοντέλα και για όσους καταλαβαίνουν λίγο είναι 
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αυτονόητο ότι η δημοκρατία δεν μπορεί να μπαίνει σε αντιπαράθεση με την αποτελεσματικότητα και 
αυτό είναι μια εχθρική κίνηση προς την κοινωνία, που δεν φαίνεται όμως και να το συνειδητοποιεί. 
Εμείς είμαστε ανήσυχοι για το μέλλον της δημοκρατίας και τη συμμετοχή των πολιτών στο κοινωνικό 
γίγνεσθαι και θεωρούμε ότι οι επόμενες δεκαετίες θα είναι μια περίοδος έντονων αναταραχών, 
κοινωνικών αναταραχών και συγκρούσεων, διότι οι πολίτες θ' αρχίσουν τελικά να συνειδητοποιούν ότι 
αποφασίστηκαν πράγματα γι' αυτούς αλλά χωρίς αυτούς.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, εγώ θα πω λίγο για το θέμα της ψηφοφορίας, δηλαδή έτσι όπως τα έχει βάλει 
ο εισηγητής από την 1 έως την 7. Θα τη χαλάσω μάλλον σε όσους θέλουν να είναι μία ψηφοφορία. 
Εμείς από το 2 έως και το 7 συμφωνούμε, στο 1 έχουμε μια μικρή παρατήρηση που θέλουμε να 
ενταχθεί. Δηλαδή σαφώς συμφωνούμε με την απλή αναλογική γι' αυτούς τους λόγους ακριβώς που 
εξηγεί και η πρόταση, αλλά θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη προϋπόθεση να υπάρχει μέσα ότι η εκλογή 
του Δημάρχου θα πρέπει να είναι από το Δημοτικό Συμβούλιο, διότι έτσι εξασφαλίζονται και οι 
ευρύτερες συναινέσεις και οι συμφωνίες σε προγραμματικές βάσεις. 
 Αρα, λοιπόν, εμείς στο 1ο εάν ο εισηγητής αποδέχεται αυτή την προϋπόθεση ψηφίζουμε και σε 
αυτό υπέρ, διαφορετικά λευκό στο 1. Στα 2 έως 7 υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό θα το δείτε με τον κ. Ζήκα, κα Χαμηλοθώρη. Εάν ο κ. Ζήκας επιθυμεί να εντάξει 
στην πρόταση 1 τις τροποποιήσεις που λέτε, εμείς δεν έχουμε κάποιο θέμα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, να γίνει σαφές ότι το να - δεν είναι θέμα του κ. Ζήκα και της κας Χαμηλοθώρη, 
είναι θέμα και όλων των υπολοίπων που έχουμε πει ότι θα πάρουμε θέση. Καταλαβαίνετε τι λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σίγουρα, εγώ δεν λέω κάτι. Απλά, αν όλοι είσαστε ας πούμε στο να ενταχθεί αυτό, η 
μικρή τροποποίηση που λέει η κυρία... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, δεν είμαστε και πρέπει να το ξέρει ο κ. Ζήκας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τον κ. Ζήκα δεν τον ακούω όμως τώρα. Εντάξει, τέλος πάντων, στο επίπεδο αυτό 
θα δώσω το λόγο και στον Δήμαρχο έτσι κι αλλιώς, που θα μας κάνει την τοποθέτησή του και θα πάρει 
λίγο χρόνο, οπότε σκεφτείτε το. Πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο έχει ζητήσει το λόγο ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, πολύ σύντομα γιατί καλύφθηκα από την τοποθέτηση του Αντώνη του Ρεκλείτη.  
 Δεν είναι πρώτη φορά στην ιστορία, μιας και η ημέρα είναι, οι ημέρες είναι και ιστορικές τέλος 
πάντων λόγω της επετείου σήμερα, δεν είναι η μόνη φορά στην ιστορία που τα αστικά κόμματα, ας το 
πω έτσι, οι αστικές παρατάξεις δεν ολοκληρώνουν, δεν υιοθετούν πλήρως τα στοιχειώδη 
αστικοδημοκρατικά δικαιώματα και τα οποία διεκδικεί και υπερασπίζεται ένα κομμουνιστικό κόμμα. 
Δηλαδή, η ισοτιμία της ψήφου, η πλειοψηφία του να διοικεί είναι τα βασικά. Εάν αυτά τα παραβιάζετε, 
εμείς δεν θεωρούμε ότι αυτά είναι το άπαν της δημοκρατίας όπως άλλες δυνάμεις. Υπάρχουν κι άλλες 
πολλές προϋποθέσεις, έτσι; Και πολύ περισσότερο η ανακλητότητα, η αμεσότητα από τους χώρους 
δουλειάς της εκλογής, η κοινωνική βάση, η οικονομική, ποιος έχει στα χέρια του την οικονομία.  
 Αλλά τα στοιχειώδη αστικοδημοκρατικά δικαιώματα το να τα υπερασπιζόμαστε εμείς και να τα 
διεκδικούμε, του τυπικού κοινοβουλευτικού ας πούμε βίου και καθεστώτος, και συνεχώς να 
παρεκτρέπουν από αυτό τα αστικά κόμματα, είναι χαρακτηριστικό όλου του αιώνα. Να θυμίσω το 
δικαίωμα της ψήφου στις γυναίκες, που πρωτοεφαρμόστηκε στην κυβέρνηση του βουνού και στην 
Ελλάδα το '52 και το ζητούσαμε από 50 χρόνια πριν και πολλά άλλα. Ετσι, για την ιστορία. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Ακουσα με ιδιαίτερη προσοχή όλους τους ομιλητές.  
 Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι συζητάμε για ένα σχέδιο νόμου το οποίο δεν έχει ψηφιστεί, γιατί 
η κα Σιώτου μάλλον εν τη ρύμη του λόγου της είπε ότι ψηφίστηκε. Αρα, συζητάμε για κάτι το οποίο 
βρήκε στη διαβούλευση και ολοκληρώθηκε, αν δεν κάνω λάθος, η διαβούλευση την προηγούμενη 
βδομάδα, στις 19 Μαρτίου, για ένα σχέδιο το οποίο το έχουμε συζητήσει στην ΚΕΔΕ τουλάχιστον δύο 
φορές με αποτυπωμένες τις απόψεις όλων των παρατάξεων οι οποίες εκπροσωπούνται και οι οποίες 
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παίρνουν το λόγο στην ΚΕΔΕ, γιατί η ΚΕΔΕ δίνει το λόγο σε όλες τις παρατάξεις που υπάρχουν και 
γενικά ένα θέμα που πιστεύω ότι δεν - εγώ, με είχε ρωτήσει ο κ. Ζήκας αν σκοπεύω να το φέρω και 
είπα ότι δεν θα το φέρω στο Δημοτικό Συμβούλιο για το λόγο ότι δεν πιστεύω ότι το κάθε Δημοτικό 
Συμβούλιο πρέπει να συζητάει τον εκλογικό νόμο. Γιατί αν κάθε Δημοτικό Συμβούλιο συζητάει τον 
εκλογικό νόμο, τότε θα είχαμε ενδεχομένως τρεις, τέσσερις, πέντε, δεκαπέντε διαφορετικές απόψεις 
γιατί το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο είναι διαφορετικό από το άλλο Δημοτικό Συμβούλιο της χώρας, έχει 
διαφορετικά βιώματα, έχει διαφορετικές ιδέες, διαφορετικά προβλήματα, διαφορετικές ανάγκες. Αρα, 
οπωσδήποτε θα έβγαζε μία διαφορετική άποψη. 
 Γι' αυτό κιόλας όταν ήρθε το σχέδιο του Κλεισθένη, με το οποίο ήμασταν κάθετα αντίθετοι, δεν 
το φέραμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρ' όλο που είχαμε μια ευρεία πλειοψηφία, να πάρουμε 
κάποια απόφαση και να τη στείλουμε στην τότε κυβέρνηση, στην κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ που 
ήθελε να περάσει ένα νόμο που φαινότανε ότι θα είχε τεράστια προβλήματα.  
 Εγώ δεν θα πω ότι αυτός ο νόμος είναι ο καλύτερος που θα μπορούσε να δημιουργηθεί. Και 
έχω πει βέβαια ότι όποιος και αν είναι ο εκλογικός νόμος, οι πολίτες που ψηφίζουν ξέρουν τι να κάνουν 
και ξέρουν πώς να επιλέξουν Δήμαρχο και πώς να επιλέξουν δημοτικούς συμβούλους. Γι' αυτό το λόγο 
και στη δική μας περίπτωση θεωρούσα ότι βλέπουν το έργο το οποίο γίνεται και ήμουνα σίγουρος ότι 
οι πολίτες θα μας δώσουν ένα πολύ μεγάλο ποσοστό.  
 Τώρα, ο προηγούμενος νόμος που υπήρχε ήταν σχεδόν 40 χρόνια. Για 40 χρόνια περίπου μετά 
το '75 αν θυμάμαι καλά που έγιναν εκλογές δημοτικές που ξεκίνησαν, μέχρι και το 2019, τις τελευταίες 
εκλογές, όποιος έβγαινε Δήμαρχος, είτε στον πρώτο γύρο είτε στο δεύτερο, είχε το 60% των εδρών 
για να μπορεί να διοικήσει. Για να μπορεί ο Δήμος να έχει μία κυβερνησιμότητα που λέμε. Μα, αντίστοιχο 
θέμα δεν γίνεται και στα κόμματα με την κυβέρνηση; Με ένα 40%, με ένα 42%, με ένα 38% πολλές 
φορές βγαίνει πρωθυπουργός. Και ο ΣΥΡΙΖΑ βγήκε με αντίστοιχο ποσοστό και ο Μητσοτάκης βγήκε με 
αντίστοιχο ποσοστό τώρα και πιο παλιά. Αρα, γιατί να μην γίνεται το αντίστοιχο και στους Δήμους;  
 Οι συνεργασίες, όλοι τις θέλουμε. Στην πράξη όμως, όταν θα κάτσουμε να συνεργαστούμε και 
είμαστε υποχρεωμένοι να συνεργαζόμαστε καθημερινά με όλους τους πολίτες, όλοι βλέπουμε τα 
προβλήματα. Εχουμε κι εμείς παρόμοια περιστατικά συνεργασιών στα Δημοτικά μας Συμβούλια και 
έχουμε δει πόσο καιρό αντέξανε και πώς πήγανε και αν πήγανε καλά ή δεν πήγανε. Λοιπόν, μη λέμε 
μόνο για συνεργασίες. Οι συνεργασίες έχουν και προβλήματα. Αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να 
συνεργαζόμαστε καθημερινά. Είμαστε υποχρεωμένοι ακόμα και αντίθετες απόψεις που έχουμε να 
προσπαθούμε να τις συνδυάσουμε και να προσπαθήσουμε να συγκεράσουμε τα προβλήματα.  
 Τώρα, το 30% των Δημάρχων εκλέγεται από τον πρώτο γύρο, είτε μας αρέσει είτε όχι τα 
στατιστικά λένε ότι το 30% παίρνει πάνω από 50%. Αρα, αυτοί οι άνθρωποι σίγουρα έχουν μια 
νομιμοποίηση, μπορεί ο καινούριος νόμος να τους δίνει κάποιες έδρες παραπάνω, αλλά έτσι κι αλλιώς 
δικαιούνται αυτό αν θέλετε, κατά την προσωπική μου άποψη. 
 Δεύτερον, πόσοι Δήμοι σήμερα δεν έχουν κάνει προϋπολογισμό; Πόσοι Δήμοι δεν μπορούν να 
περάσουν τεχνικά προγράμματα και υπάρχει Δήμαρχος ο οποίος εφαρμόζει το τεχνικό πρόγραμμα της 
αντιπολίτευσης ή τον προϋπολογισμό της αντιπολίτευσης; Εγώ θα μπορούσα να δεχθώ και θεωρούσα 
ότι μια καλύτερη λύση θα ήταν μια μικτή φόρμουλα, να το πω έτσι. Δηλαδή, να έχει την πλειοψηφία 
με ένα δυο συμβούλους παραπάνω για να μπορεί και να τους διαχειριστεί ο κάθε Δήμαρχος που θα 
εκλέγεται, βεβαίως να εκλέγεται με πάνω από 50% θα το έλεγα, αλλά αν πάρουμε το μοντέλο της 
κυβέρνησης είπα γιατί να μην βγαίνει και με ένα 42%, με ένα 43%, με ένα 44%; Αφού αν δείτε τα 
στατιστικά, όποιος περνάει το 43% στο δεύτερο γύρο επανεκλέγεται τις περισσότερες φορές. Αρα, 
κάνουμε μια εξοικονόμηση, δεν στέλνουμε ξανά τον κόσμο να ψηφίσει, γλιτώνουμε ψηφοδέλτια, 
δικαστικούς αντιπροσώπους κι ένα σωρό άλλους ανθρώπους που δεν πάνε στην κάλπη.  
 Τώρα, σχετικά με τη μείωση των δημοτικών συμβούλων, είμαι κάθετα αντίθετος, το είπαμε, το 
έχουμε πει και ως ΚΕΔΕ και θα διορθωθεί, σας λέω από τώρα να ξέρετε ότι η άποψη του Υπουργείου 
είναι ότι στο δικό μας μέγεθος αν μείνουμε κάτω από 50.000, γιατί έχουμε κι αυτό, έχουμε και την 
Απογραφή του '21, που αν πουσάρουμε, αν πιέσουμε τον κόσμο να κάνει απογραφή στην περιοχή μας 
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μπορεί να περάσουμε τις 50.000. Αρα, αλλάζουμε κλίμακα. Πάμε στην κλίμακα των 41 δημοτικών 
συμβούλων. Εν πάση περιπτώσει, ας μιλήσω για την κλίμακα που είμαστε σήμερα, για τους 33. Αυτή  
θα καταλήξει στην πρόταση του Υπουργείου απ' ό,τι έχουμε μάθει, ίσως σε 29, ίσως σε 31. Αρα, θα 
είναι πολύ μικρή η μείωση των δημοτικών συμβούλων. 
 Επίσης, τα ψηφοδέλτια έχουν δώσει το δικαίωμα της προσαύξησης 150%. Αρα, σου δίνουν το 
δικαίωμα να κάνεις ψηφοδέλτια με πάρα πολλούς υποψήφιους, άρα δεν χάνεται ο κόσμος που πρέπει 
να ασχολείται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ο κόσμος τον οποίο τον θέλουμε κοντά μας. Θέλουμε 
όλο και περισσότερο κόσμο να ασχολείται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
 Τελειώνοντας, σαφώς και είμαι αντίθετος για το 3%, το έχουμε πει, το έχουμε ξεκαθαρίσει, 
αλλά έτσι κι αλλιώς, όταν έχεις ένα συμβούλιο 30άρι, περίπου θες εκεί γύρω στο 3%, 2,8%, 2,7% για 
να εξασφαλίσεις την είσοδό σου. Και βέβαια για τις κοινότητες, για να μην μείνει κι αυτό έτσι στον 
αέρα, εγώ είμαι το να παραμείνουν οι κοινότητες, τα συμβούλια των κοινοτήτων, αρκεί να έχουν 
αρμοδιότητες. Σήμερα έτσι όπως είναι για τρίτη συνεχόμενη θητεία τα συμβούλια των Δημοτικών 
Κοινοτήτων, έχουν ελάχιστες αρμοδιότητες. Και μην πείτε ότι είναι θέμα ότι εμείς δεν μεταφέρουμε 
αρμοδιότητες σ' αυτούς, γιατί κανένας δημοτικός σύμβουλος δεν θα δεχόταν να χάσει το δικαίωμα που 
έχει και να το στείλει στην κοινότητα. Δεν θα ήθελε κανένας δημοτικός σύμβουλος να πηγαίνει το 
τεχνικό πρόγραμμα μόνο στην κοινότητα και να μην αποφασίζει αυτός. Δεν θα ήθελε κανένας δημοτικός 
σύμβουλος να πηγαίνει ο προϋπολογισμός μόνο στην κοινότητα και να μην αποφασίζει αυτός. Δεν θα 
ήθελε κανένας να μην έχει την απόφαση των προσλήψεων, να μην έχει την απόφαση για το δάνειο, να 
μην έχει την απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο για επιχορηγήσεις, έτσι; Θέλουμε; Να δω μια ξεκάθαρη 
πρόταση από κάποιον που λέει να δώσουμε παραπάνω αρμοδιότητες στις Κοινότητες. Λες και είμαστε 
ο μοναδικός Δήμος που δεν έχει δώσει.  
 Ποια είναι η πραγματικότητα; Κανένας Δήμος στην Αττική τουλάχιστον, που έχουμε κοινά 
στοιχεία, δεν έχει μεταβιβάσει αρμοδιότητες στην κοινότητα. 
 Αρα, δεν καταργούνται οι κοινότητες. Καταργούνται με την πρόταση και αν περάσει και αν 
ολοκληρωθεί, τα συμβούλια κοινοτήτων, έτσι; Να το ξεκαθαρίσουμε αυτό. Κι εγώ θα ήμουν ο 
τελευταίος με τόσους υποψήφιους που έχω και με έναν τεράστιο συνδυασμό 83 αν θυμάμαι καλά 
ατόμων που είχα στις τελευταίες εκλογές, να θέλω να μειωθεί ο αριθμός. Ενδεχομένως άλλοι να μην 
μπορούν να κατεβάσουν τόσους και να με συνέφερε να παραμείνουν. Αλλά να παραμείνουν με 
αρμοδιότητες. Να παραμείνουν και να έχουν ένα σημαντικό ρόλο στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.  
 Εμείς είμαστε η παράταξη που τους προέδρους τους έχουμε μέσα στην Εκτελεστική Επιτροπή, 
παρακολουθούν και συμμετέχουν και είναι σχεδόν ισάξιοι σαν τους αντιδημάρχους, τους έχουμε βάλει 
σε όλα τα νομικά πρόσωπα, έχουμε βάλει μέλη των συμβουλίων των κοινοτήτων και βεβαίως 
λειτουργούμε υποδειγματικά. Κάπου γράφτηκε λέει ότι με δική μας απόφαση δεν δεχόμαστε στα 
συμβούλια των κοινοτήτων να φέρουν θέματα οι συνδυασμοί της μειοψηφίας ή οι σύμβουλοι της 
μειοψηφίας. Πρόκειται για ψέματα φυσικά. Ας μας πουν πότε ήρθε θέμα και δεν το βάλανε ή εν πάση 
περιπτώσει, δεν το ψηφίσανε για να μπει. Γιατί φυσικά, δεν προκύπτει από κανέναν κανονισμό ότι έχει 
δικαίωμα κάποιος σύμβουλος κοινότητας να φέρει μόνος του θέμα. Μπορεί να προτείνει στον Πρόεδρο. 
Οπως και στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Δεν μπορεί κανένας δημοτικός σύμβουλος να προτείνει μόνος 
του. Υπάρχει συγκεκριμένη διαδικασία. Εμείς έχουμε δώσει και έχουμε κάνει ένα βήμα αν θέλετε 
παραπάνω στη δημοκρατικότητα και έχουμε δώσει το δικαίωμα στους επικεφαλής να προτείνουν 
θέματα στον Πρόεδρο. Χωρίς να σημαίνει ότι είναι υποχρεωμένος ο Πρόεδρος να τα βάλει. Κρίνει ο 
Πρόεδρος, όπως κρίναμε σήμερα στη συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη και βάλαμε τρία θέματα μέσα τα 
οποία τα προτείνανε οι επικεφαλής δημοτικών παρατάξεων στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Αλλά 
υπάρχουν κανονισμοί λειτουργίας. Δεν κάνουμε ο καθένας ό,τι θέλουμε.  
 Για να κλείσω, λοιπόν, την κουβέντα, γιατί αρχίζει και περνάει και η ώρα, κ. Ζήκα, εμείς δεν θα 
ψηφίσουμε στην πρόταση την οποία κάνετε, θα είμαστε αρνητικοί σε όλα, παρ' όλο που μπορεί 
επιμέρους να δεχόμαστε όπως σας είπα κάποια πράγματα. Θεωρώ ότι θα διορθωθούν από την 
κυβέρνηση κάποιες προτάσεις οι οποίες φαίνεται ότι έχουν κάποια αδυναμία, όπως η μεγάλη μείωση 
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των δημοτικών συμβούλων, όπως το πλαφόν, όπως άλλα θέματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει ως 
ΚΕΔΕ και έχουμε πιέσει να γίνουν αυτές οι διορθώσεις και νομίζω ότι στο τέλος ό,τι και να γίνει, με τον 
κάθε εκλογικό νόμο ο οποίος θα υπάρχει, θα πάμε όλοι στις εκλογές και πάντα είμαστε όλοι με τους 
ίδιους όρους που κατεβαίνουμε σ' αυτο τον εκλογικό αγώνα. 
 Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Δήμαρχε. Θέλετε δευτερολογία;  
ΖΗΚΑΣ: Εγώ θέλω, κ. Πρόεδρε, γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είστε και εισηγητής.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, για μισό λεπτό.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, θέλουμε, θέλουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα ξεκινήσω με τον κ. Ζήκα που έχει κάνει και τη συζήτηση, την έχει ανοίξει και 
θα συνεχίσω μετά με τους υπόλοιπους συναδέλφους. Παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, όπως είπα και στην αρχή, γι' αυτό ακριβώς πρότεινα την ψηφοφορία μία μία τις 
προτάσεις, ακριβώς για να υπάρχει η δυνατότητα εκεί που δεν θίγεται ας το πούμε το ζήτημα της 
κυβερνησιμότητας που επικαλούνται κάποιοι συνάδελφοι, όσοι το επικαλούνται εν πάση περιπτώσει, 
να ψηφίσουν τα υπόλοιπα που δεν θίγουν τη λεγόμενη κυβερνησιμότητα. Δηλαδή, η αύξηση των 
παραβόλων παραδείγματος χάριν δεν θίγει την κυβερνησιμότητα. Το όριο του 3% δεν θίγει την 
κυβερνησιμότητα. Η κατάργηση που προωθείται των δημοτικών κοινοτήτων στην Περιφέρεια Αττικής, 
δεν θίγει την κυβερνησιμότητα. Γιατί αυτά, λοιπόν, να μην υπερψηφιστούν; Λέω ένα παράδειγμα, έτσι; 
Η μείωση των εδρών δεν θίγει  την κυβερνησιμότητα. Από τη στιγμή που έτσι κι αλλιώς με το 43% 
που παίρνει το 60% των εδρών την έχει την κυβερνησιμότητα. 
 Αν λοιπόν στο σύνολο απορρίπτονται όλες οι προτάσεις, τότε δεν είναι θέμα κυβερνησιμότητας. 
Τότε είναι θέμα στοίχισης με την κυβερνητική πολιτική.  
 Η δυνατότητα που δίνεται το να προστεθούν 150% των υποψηφίων στα ψηφοδέλτια, είναι γι' 
αυτούς που είναι ισχυροί, γι' αυτούς που έχουν από πίσω τους κομματική στήριξη. Οι μικροί συνδυασμοί 
ή οι πρωτοβουλίες πολιτών οι οποίες θα μπορούσαν να κατέβουν σε μία κοινότητα, φυσικά και δεν 
έχουν τη δυνατότητα να αθροίσουν 150% των υποψηφίων. Αυτούς τους αποκλείει, όμως, γιατί ακριβώς 
τους βάζει και αύξηση του οικονομικού κόστους και αύξηση του αριθμού των υποψηφίων και βάζει και 
το φραγμό, έτσι; Γιατί όταν βάζεις το φραγμό, ακόμα και αν υποθέταμε, όπως στη δική μου την 
περίπτωση π.χ. που το Δίκτυο Πολιτών πήρε 2%, μπορούσες στην δεύτερη κατανομή λοιπόν να 
εκλέξεις σύμβουλο και εκπροσώπηση. Αν δεν το έχεις πιάσει όμως το 3% δεν μπορείς. Βγαίνεις εκτός. 
Γιατί λοιπόν να θέλεις κάτι τέτοιο; Γιατί να μην υπερψηφιστεί η πρόταση που κάνουμε να μην μπει το 
όριο, κανένα όριο, αφού δεν θίγει τον πυρήνα της λεγόμενης κυβερνησιμότητας; Χώρια που εδώ έχουμε 
τόσες χώρες στην Ευρώπη που μια χαρά έχουν διακυβέρνηση δεκαετίες ολόκληρες. Δεν είναι πιο 
έξυπνοι αυτοί, εκτός και αν θεωρούμε ότι οι Ελληνες αυτοδιοικητικοί είναι άχρηστοι και δεν μπορούν 
να συνεννοηθούν και να διοικήσουν τους Δήμους, που βέβαια δεν ισχύει γιατί αυτό στην πράξη έχει 
αποδειχθεί. Ακόμα και με το προηγούμενο σύστημα και το ενισχυμένο υπήρχαν περιπτώσεις 
ανεξαρτητοποίησης σε τέτοιο βαθμό που χάνονταν οι πλειοψηφίες. Αλλά πάντα βρισκόταν ένα modus 
vivendi για να μπορεί να υπάρχει η συνέχεια.  
 Ωραία. Υπάρχουν και οι περιπτώσεις που αυτό δεν έχει επιτευχθεί. Αυτό δεν φταίει το εκλογικό 
σύστημα. Δεν είναι μια εγγενής αδυναμία του εκλογικού συστήματος. Είναι η ανικανότητα των 
αυτοδιοικητικών στο συγκεκριμένο Δήμο να αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν. Και να 
συνεργαστούν και να συνεννοηθούν και να συγκλίνουν εκεί που πρέπει να συγκλίνουν. Αλλά, τέτοιες 
κοινωνίες θέλουμε. Τέτοια δημοτικά συμβούλια πρέπει να θέλουμε. Αν δεν έχουμε ούτε αυτά σαν στόχο 
τότε δυστυχώς πάμε πίσω ως κοινωνίες. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Γιατί βεβαίως υπάρχει και όλο 
το υπόλοιπο πλαίσιο που περιέγραψε αρχικά ο κ. Ρεκλείτης, το οποίο δεν το έθιξα, παρότι συμφωνώ 
απολύτως αλλά το άφησα σκοπίμως έξω όλο αυτό και περιορίστηκα και στις προτάσεις σε προτάσεις 
εντελώς μίνιμουμ, όπως είπα τα εντελώς αυτονόητα. Οποιος δεν ψηφίζει ούτε καν τα αυτονόητα, τότε 
πλέον στοιχίζεται πίσω από άλλες λογικές και όχι τη λογική την κοινή και αυτό που χαρακτηρίζουμε ως 
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δημοκρατική αντίληψη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ένα πολύ σύντομο σχόλιο. Καταρχήν, νομίζω με κάλυψε πλήρως ο κ. Ζήκας. 
Δεν έχω και να διαφωνήσω σε κάτι με αυτό. Νομίζω ότι εκφράζει έναν αυτοδιοικητικό λόγο και μεστό 
και βαθύτατα δημοκρατικό.  
 Η Τοπική Αυτοδιοίκηση και οι τοπικές κυβερνήσεις δεν είναι ... Δεν τίθεται, δεν είναι το ίδιο 
πράγμα. Είναι πάρα πολύ διαφορετικό. Και υπάρχει και η ευρωπαϊκή εμπειρία, όπου το ερώτημα είναι 
γιατί μπορούν να συνεννοηθούν; Γιατί δηλαδή δεν μπορούμε εμείς να συνεννοηθούμε; Ξαναλέω πάλι, 
αναφέρονται διάφορα παραδείγματα γενικά. Συγκεκριμένα δεν έχω ακούσει όμως, ακόμα και εκεί που 
υπήρχαν δυσκολίες. Δηλαδή, άκουσα κάπου ότι ακολουθείται το τεχνικό πρόγραμμα της αντιπολίτευσης 
σε κάποιο Δήμο, δεν ξέρω σε ποιον αναφέρονται. Προφανώς έχουν συνεννοηθεί διότι αυτό θα υπάρχει 
και η πλειοψηφία μάλλον δεν θα είχε. Θέλω να πω δηλαδή ότι η συνεννόηση δίνει και μια άλλη 
δυνατότητα και μια άλλη διάσταση στη λειτουργία και βεβαίως θα πρέπει να συνοδεύεται και από τη 
συμμετοχή των πολιτών. 
 Θέλω απλά να προσθέσω, πήρα το λόγο γιατί δεν μίλησα πριν για τα τοπικά συμβούλια. Είμαστε 
προφανώς εναντίον της κατάργησής τους. Και είναι σωστό, πρέπει να αποκτήσουν ένα μεγαλύτερο 
περιεχόμενο και να συμμετέχουν πολύ περισσότεροι άνθρωποι. Αλλά θέλω να πω με ευκαιρία αυτό και 
το έγραψα κάποια στιγμή και σε κάποιο από τα κοινωνικά δίκτυα και το πιστεύω, ότι εάν θέλουμε 
πραγματικά όμως και να έχει ουσία, θα πρέπει να τα σεβόμαστε λίγο περισσότερο. Και να τα σεβόμαστε 
όλοι. Αυτό σημαίνει ότι όταν δεν λειτουργούν όπως πρέπει, ναι, να κάνουμε κριτική σε αυτό, αλλά μην 
προχωράμε σε είδους κριτικής η οποία θίγει τους ανθρώπους που υπηρετούν τα τοπικά συμβούλια. 
Διάβασα κάπου, με έχει ενοχλήσει πολύ παρ' όλο που θα έπρεπε να μην με αφορά, περί αργομισθίας 
για παράδειγμα των προέδρων των τοπικών συμβουλίων, το οποίο είναι αν θέλετε ένα είδος κριτικής, 
η οποία δεν είναι πολιτική. Και οι μη πολιτικές κριτικές θα με βρίσκουν πάντα αντίθετο. Και δημιουργεί 
και μια βαθιά αντίφαση. Από τη μια μεριά λέμε ότι θέλουμε να λειτουργούν πολύ καλύτερα και από την 
άλλη μεριά απαξιώνουμε αυτούς που καλώς ή κακώς, με επιτυχίες ή αποτυχίες τα υπηρετούν. 
 Αρα, για να κλείσω, θα στηρίξω στο όλο αυτή την πρόταση. Ξαναλέω, πέρα από τις μικρές 
διαφορές σημασία έχει το όλον. Και βεβαίως, δεν θα δεχθούμε αλλαγή, δεν ξέρω, βέβαια είναι και θέμα 
του κ. Ζήκα, στο αρχικό άρθρο. Πιστεύουμε ότι ο Δήμαρχος πρέπει να εκλέγεται από τον κόσμο, γιατί 
ο Δήμαρχος αν θέλετε εκφράζει και την πόλη και ο Δήμαρχος δεν μπορεί να είναι προϊόν συνεννοήσεων 
ή αλλαγών, αλλά πρέπει να είναι ένα πρόσωπο που να έχει την μέγιστη δυνατή πλειοψηφία από τον 
κόσμο, ώστε να αναλαμβάνει κάθε φορά και τις ... 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χαρακτηριστική είναι και μια σειρά στο Netflix, πρέπει να τη δείτε, λέγεται "Μασαλλία" 
και έχει αυτό που λέει τώρα ο κ. Κανάκης. Να δείτε στην Ευρώπη και σε προηγμένες χώρες με πόσες 
συνεννοήσεις και να μην πω κάποια άλλη λέξη, εκλέγεται ο Δήμαρχος μέσα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
Είναι πραγματικά πολύ χαρακτηριστική σειρά και είναι ύμνος προς τη δημοτική αρχή η συγκεκριμένη 
σειρά. Οπότε όλοι μας θα ήταν καλό να τη δούμε, για να δούμε πώς λειτουργούν και οι ξένοι, που τους 
θεωρούμε πιο προηγμένους σε πολλά, ενώ στην ουσία δεν είναι.  
 Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εχετε δίκιο. Δεν σημαίνει ότι έχουν παντού δίκιο, έτσι; Και να το εξηγήσω, μην φανεί ότι 
απλά λέω ό,τι κάνουν οι Ευρωπαίοι να το κάνουμε κι εμείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εγώ δεν είπα αυτό. Είπα το αντίθετο. Δηλαδή συνηγορώ σ' αυτό που είπατε ότι ο 
Δήμαρχος πρέπει να βγαίνει από τον κόσμο και όχι από το Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ο Δήμαρχος εκφράζει την πόλη και πρέπει να έχει την καθολική ψήφο και τελεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, ακριβώς. Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ακούγοντας προηγουμένως την τοποθέτηση του Δημάρχου θα ήθελα να διευκρινίσω 
ένα πράγμα. Καταρχήν, μιλάμε για ένα νομοσχέδιο που αφορά όλους τους ΟΤΑ, έτσι; Και όχι μόνο το 
Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Δηλαδή, σε καμία περίπτωση ας πούμε αυτά που λέμε σήμερα εδώ δεν 
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αφορούν μόνον το Δήμαρχο το δικό μας και το Δήμο το δικό μας, έτσι; Αυτό να είναι καθαρό.  
 Τώρα, άκουσα κάποιες τοποθετήσεις που η βασικότερη μάλλον ήταν, η αντίθετη ας πούμε αυτής 
που προτείνει και το ψήφισμα αυτό που προτείνει ο κ. Ζήκας αλλά και εμείς, αντίθετη με την απλή 
αναλογική και χρησιμοποιώντας το επιχείρημα της κυβερνησιμότητας. Είναι το βασικότερο επιχείρημα 
αυτό. Υπήρχε λοιπόν, πιστεύω ότι μια αποτελεσματική διοίκηση είναι και χρηστή διοίκηση και είναι και 
οι δύο, αυτές οι δύο έννοιες είναι καταρχήν πολιτικές έννοιες, αφού η στήριξη των επιλογών που έχει 
ο πολίτης και των προτεραιότητων που βάζει η κάθε δημοτική ή περιφερειακή αρχή, δεν εξαρτάται και 
δεν θα έπρεπε να εξαρτάται από την κατοχή της πλειοψηφίας του συμβουλίου, έτσι; Και επομένως, 
δίνει την δυνατότητα και επαφίεται στην ικανότητα του Δημάρχου και του Περιφερειάρχη να επιβάλλει 
τις επιλογές του, έτσι;  
 Επίσης, ήθελα να πω, απ' ό,τι γνωρίζω στο Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης Πρόεδρος είναι 
ο Δήμαρχός μας, έτσι δεν είναι; Ο κ. Αποστολόπουλος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορθόν. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Λοιπόν, εκεί πέρα υπάρχουν κάποιες μελέτες που εγώ θα περίμενα ας πούμε να 
υπάρχουν ας πούμε και κάποιες ενστάσεις στις απόψεις σας τις κατασταλαγμένες που έχει ο Δήμαρχος 
αυτή τη στιγμή. Αυτές οι μελέτες δείχνουν ότι σε όλη την Ευρώπη υπάρχουν αναλογικά συστήματα. 
Δεν υπάρχει κανένα σύστημα σαν κι αυτό που θέλει να επαναφέρει το καινούριο το νομοσχέδιο.  
 Επίσης, ένα πράγμα που λείπει είναι η - εγώ πιστεύω δηλαδή ότι η κυβερνησιμότητα έχει σχέση 
και με την κουλτούρα της αυτοδιοίκησης που υπάρχει στην Ελλάδα, στη χώρα μας. Δηλαδή, η 
αποτελεσματική Διοίκηση ας πούμε δεν συναρτάται πρωτίστως με τις πολιτικές προϋποθέσεις, μάλλον 
συναρτάται πρωτίστως με τις πολιτικές προϋποθέσεις που διασφαλίζουν τη συναίνεση και τη σύνθεση 
απόψεων. Εάν δεν υπάρχει η συναίνεση και η σύνθεση απόψεων τότε δεν μπορεί να προχωρήσει ένας 
Δήμος, γιατί όπως είπαμε προηγουμένως ο Δήμος θα προσπαθήσει, όταν είναι ανεξέλεγκτος ο Δήμαρχος 
όταν είναι ανεξέλεγκτος ή ένα Δημοτικό Συμβούλιο ή μια Διοίκηση Δήμου η οποία έχει την πλειοψηφία 
σε κάθε περίπτωση, δεν μπορείς να την ελέγξεις και σίγουρα θα προσπαθήσει να επιβάλλει πάντοτε  τις 
επιλογές της. 
 Τώρα, όσον αφορά για το όριο το 3% εγώ νομίζω ότι είναι απαράδεκτο αυτό το πράγμα. Δηλαδή 
να θέτεις ας πούμε όρια σε οποιαδήποτε έκφραση ενός 3% ή οποιουδήποτε ποσοστού, γιατί πολλές 
φορές αν - υπάρχουν και κάποιες μελέτες που δείχνουν ότι και 3%  
να έχει πάρει κάποιος μπορεί να μην έχει με το σύστημα αυτό που θέλει να καθιερώσει ας πούμε αυτός 
ο νόμος, υπάρχει περίπτωση το 3% να μην έχει ούτε μία έδρα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Υπάρχει και 
αυτό το ενδεχόμενο.  
 Οσον αφορά τώρα στις Δημοτικές Κοινότητες και κλείνω, νομίζω ότι εάν καταργηθούν οι 
δημοτικές κοινότητες, τότε η συγκέντρωση όλων των αρμοδιοτήτων θα γίνει στις έδρες των Δήμων. 
Και εννοώ όχι τις κοινότητες συγγνώμη, την κατάργηση των κοινοτικών συμβουλίων, έτσι; Εγώ 
συμφωνώ σ' αυτό με τον Δήμαρχο ότι τα κοινοτικά συμβούλια και οι κοινότητες δεν θα πρέπει να έχουν 
μόνον ένα συμβουλευτικό ρόλο. Ο ρόλος τους θα πρέπει να είναι και ρόλος διοικητικός. Δηλαδή θα 
πρέπει να παίρνουν αποφάσεις, να είναι αποφασιστικός ο ρόλος που θα έχουν.  
 Γι' αυτό, λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι ο θεσμός των κοινοτικών συμβουλίων όχι μόνο θα πρέπει να 
διαλυθεί, δεν θα πρέπει να διαλυθεί, αλλά θα πρέπει τουναντίον να διατηρηθεί και να αναβαθμιστεί, 
όπως πολύ σωστά είπε ο κ. Ζήκας προηγουμένως, ο Δήμαρχος.  
 Θέλω να πω λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, ότι οι ονομασίες, γιατί πάντοτε το βλέπουμε αυτό 
και οι διακηρύξεις οποιουδήποτε πολιτικού σχηματισμού ή η οργάνωση συνοδεύονται πάντοτε και 
σχεδόν πάντοτε με τη λέξη "δημοκρατία" και ό,τι παράγωγο αυτής, τις περισσότερες όμως ή μάλλον 
στις πλείστες περιπτώσεις η λέξη αυτή έχει καταντήσει να είναι μια λέξη κενή. Η λέξη δημοκρατία, 
λοιπόν, λαμβάνει υπόσταση μόνο στην περίπτωση που η λειτουργία της, η ουσία της στηρίζεται στην 
ισότιμη και ελεύθερη έκφραση του κάθε πολίτη που συμμετέχει αν μη τι άλλο με την ψήφο του σε ένα 
κοινωνικό γίγνεσθαι. Αυτά, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καραγιάννη. Εχει ζητήσει κάποιος άλλος συνάδελφος το λόγο; Οχι. Λοιπόν, 
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ο Δήμαρχος δεν θέλει το λόγο, ολοκλήρωσε πριν μου είπε.  
 Οπότε, προχωράω σε ψηφοφορία. Για να μην μπω σε κόπο άσκοπο, είναι κάποιος που θα 
διαφοροποιηθεί στις προτάσεις; Δηλαδή, είναι κάποιος που θα ψηφίσει υπέρ ή κατά σε μέρος των 7;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, ακούσατε τη δική μου τοποθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, τώρα δεν θυμάμαι τι είπατε πριν.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει. Εμείς, λοιπόν, είμαστε απο το 2 έως το 7, όταν λέω εμείς εννοώ εγώ και η 
κα Σιώτου, θετικές και είπαμε ότι βάζουμε μια προϋπόθεση στην πρόταση 1. Προφανώς δεν την 
αποδέχεται ο κ. Ζήκας, οπότε είναι λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 1 είστε λευκό. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή είχε διακοπεί η σύνδεσή μου και δεν άκουσα ποια ήταν η πρόταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν έβαλε πρόταση. Είπε ότι ψηφίζουν από το 2 ως το 7 και στο 1 είναι λευκό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, εννοεί δεν άκουσε την προϋπόθεση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η προϋπόθεση ήταν να εκλέγεται ο Δήμαρχος από το Δημοτικό Συμβούλιο μετά σε ειδική 
ψηφοφορία. Αυτό δεν είχατε πει, κα Χαμηλοθώρη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είχα πει σαφώς υπέρ της απλής αναλογικής, με την προϋπόθεση ότι αυτό που είπατε, 
για να εξασφαλίζεται η κυβερνησιμότητα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το δέχεστε αυτό, κ. Ζήκα, εσείς; 
ΖΗΚΑΣ: Οχι. Εγώ επειδή ακριβώς δεν ήθελα να υπάρξει εμπλοκή σ' αυτό το ζήτημα, ήθελα να υπάρξει 
τοποθέτηση απλώς και μόνο στο εκλογικό σύστημα. Ανεξάρτητα από το αν θα βγαίνει ο Δήμαρχος απο 
το Δημοτικό Συμβούλιο ή θα βγαίνει απευθείας. Αυτό είναι ένα χωριστό ζήτημα συζήτησης, δεν ήθελα 
να μπει στην αντιπαράθεση αυτή τη στιγμή για το βασικό είναι το ζήτημα του εκλογικού συστήματος 
και ήθελα να περιορίσω ακριβώς για να ελαχιστοποιηθούν οι αντιρρήσεις ή οι διαφωνίες ή οι ενστάσεις, 
γύρω από το εκλογικό σύστημα. Για το ποιο είναι πιο δημοκρατικό, για το ποιο καταγράφει ακριβώς τη 
λαϊκή βούληση. Αυτό δεν σηκώνει πολλές ερμηνείες. Δηλαδή δεν έχουμε πέντε συστήματα για να 
διαλέξουμε ένα που είναι ισότιμα ας το πούμε. Το μοναδικό εκλογικό σύστημα που αποτυπώνει ακριβώς 
την βούληση τη λαϊκή είναι η απλή αναλογική.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως, κα Χαμηλοθώρη, τώρα έχετε καλυφθεί από τη διευκρίνιση του κ. Ζήκα και για 
την πρόταση 1; Θέλετε να την ψηφίσετε;  
ΖΗΚΑΣ: Μπορεί να μπει ως χωριστό ζήτημα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να μιλήσω λίγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΖΗΚΑΣ: Αν θέλετε να το βάλλουμε ένα μπούλετ, να το βάλουμε, δεν έχω αντίρρηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να μιλήσω λίγο, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Λοιπόν, θα με ακούσετε κι εσείς ή όχι; Λοιπόν, εγώ δεν έχω 
καμία αντίρρηση για δεύτερο, δηλαδή 8ο μπούλετ, γιατί για μας είναι προϋπόθεση. Είναι σαφές, 
σαφέστατο ότι συμφωνούμε ως εκλογικό σύστημα με την απλή αναλογική, αλλά ακριβώς επειδή 
φτάσαμε σε αυτά τα αδιέξοδα που έφτασαν να τα χρησιμοποιούν για να την καταργήσουν θεωρούμε 
ότι είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει τώρα σ' αυτή τη συζήτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Χαμηλοθώρη καταγράφηκε, θα ψηφίσει λευκό στην 1η πρόταση, τελείωσε. 
Ο κ. Ζήκας δεν την τροποποιεί, να κάνουμε ψηφοφορία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είπε αυτό ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Δέχομαι να μπει 8ο μπούλετ, κ. Πρόεδρε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τότε δεν δεχόμαστε εμείς τα 8 σημεία. Τα 7 σημεία το δεχόμαστε, το 8ο δεν το 
δεχόμαστε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω κάτι, κ. Πρόεδρε; Για να ελαφρύνω την ατμόσφαιρα. Βλέπετε, κ. Ζήκα, πώς τα 
φέρνει η ζωή; Εκεί που μας είχατε, που δεν θέλατε να είστε ούτε τους Με το Νικήτα ούτε χωρίς το 
Νικήτα, τώρα πρέπει να διαλέξετε με  ποιον από τους δύο θα είστε; Κλείνω την παρένθεση.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΖΗΚΑΣ: Δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ βάζω χωριστά τα ζητήματα ακριβώς για να υπάρχει η δυνατότητα 
διαφοροποίησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά θα βάλετε 8ο μπούλετ;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, ας μπει 8ο μπούλετ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο είναι τώρα αυτό;  
ΖΗΚΑΣ: Βεβαίως, κανένα πρόβλημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διατυπώστε το όμως γιατί πρέπει να το ξέρουμε. 
ΖΗΚΑΣ:  Μπαίνει 8ο bullet η εκλογή του Δημάρχου να γίνεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μα τώρα, συγγνώμη, μιλώντας σοβαρά όμως αυτή τη στιγμή και χωρίς να κάνω πλάκα. 
Είναι δυνατόν να ψηφίζουμε και το ένα και το άλλο;  
ΖΗΚΑΣ: Φυσικά. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είναι δυνατόν δηλαδή να ψηφίζουμε και να εκλέγεται, λέμε τώρα εμείς που θα ψηφίσουμε. 
Δείχνει έλλειψη σοβαρότητας. Δεν αφορά εσάς, κ. Ζήκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, έχει δίκιο τώρα ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν γίνεται. Δηλαδή θα ψηφίσουμε και από τον κόσμο από το δημοτικό συμβούλιο;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν είναι έτσι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ετσι είναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε με λίγο, επειδή διατυπώνω - μπορείτε να με αφήσετε λίγο; κ. Ζήκα, εσείς φέρατε 
μία πρόταση. Δεν μπορεί η πρόταση να έχει δύο σημασίες. Μία πρέπει να έχει. 
ΖΗΚΑΣ: Οχι, όχι, μισό λεπτό. Η πρόταση είναι ξεκάθαρη. Απλώς, μπορώ να προσθέσω και δεν έχω 
αντίρρηση να προστεθεί άλλο ένα bullet που λέει, γιατί το πρώτο σκέλος, το bullet το 1 δεν λέει πώς 
θα εκλέγεται ο Δήμαρχος. Στην Ευρώπη έχουμε και το ένα σύστημα και το άλλο. Εχουμε και εκλογή 
του Δημάρχου από τα δημοτικά συμβούλια, έχουμε και εκλογή όπως γίνεται μέχρι τώρα στην Ελλάδα. 
Λοιπόν, δεν αποκλείει το ένα το άλλο. Δηλαδή μπορούμε να έχουμε απλή αναλογική και να έχουμε...  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καθίστε τώρα, καθίστε γιατί τα αλλάζετε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, ο κ. Ζήκας θέλει να βάλει και το 8ο κομμάτι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, αλλά αλλάζει και ο τρόπος με τον οποίο ψηφίζουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δεν έχω πρόβλημα εγώ. Ας αλλάξει. Δεν θα συζητήσουμε τώρα μέχρι το πρωί πώς θα ... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Κουκή, έχετε δίκιο. Εχετε δίκιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάπου πρέπει να καταλήξουμε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εχετε δίκιο. Να του εξηγήσω όμως το εξής, ένα δευτερόλεπτο. Οτι εάν φύγει από τη μέση 
το πολύ βασικό ότι ο Δήμαρχος εκλέγεται από τον κόσμο, συγγνώμη αλλά αλλάζει όλο το πράγμα και 
δεν μπορούμε να τοποθετηθούμε σε ένα πράγμα που δεν έχει το πιο βασικό που είναι στην καθολική 
ψηφοφορία. Γι' αυτό είπα ότι κάποια στιγμή οφείλετε να διαλέξετε, δεν γίνεται. Δεν γίνεται κάθε φορά 
που προσθέτει ένας ένα πράγμα που θα είναι, επειδή ντε και καλά θέλουν για να το γράψουν αύριο τα 
σάιτ! Δεν γίνεται! Αποφασίστε! Αλλιώς εμείς είμαστε λευκό σε όλα τότε!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, θα σας δώσω εγώ το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, κάντε την ψηφοφορία. Αφού η πλειοψηφία διαφωνεί, τελειώνει το θέμα. 
Τώρα θα καθόμαστε πέντε λεπτά το εάν θα βάλουμε 8ο, εάν θα κάνουμε έτσι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Δήμαρχε. κ. Δήμαρχε, είμαστε δημοκρατικοί. Είναι ένα σοβαρό θέμα και επειδή 
ξέρω πόσο ευαίσθητος είστε κι εσείς επάνω στα θέματα αυτά, γι' αυτό υπάρχει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, αφού δεν περνάει το θέμα, θα κάτσουμε να δούμε εάν θα βάλουμε 8ο ενώ δεν 
περνάει;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Δήμαρχε, δεν είναι σωστό αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, θα το βάλετε ή όχι; Ο κ. Κανάκης σας είπε την άποψή του και ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δηλαδή εκ των προτέρων ξέρετε τι θα περάσει και τι δεν θα περάσει; Δεν υπάρχει 
αυτό το πράγμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, κ. Καραγιάννη, είμαστε μια παράταξη  που τα συζητάμε τα θέματα. Εμείς κάνουμε 
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προσυμβούλιο, εσείς δεν κάνετε; Δεν συνεννοείστε;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Βεβαίως και κάνουμε. Αλλά η συζήτηση γίνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν γίνεται 
στο προσυμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ! Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας. κ. Ζήκα, παρακαλώ. κ. Ζήκα, περιμένω 
την τελική σας πρόταση. Αλλάζει;  
ΖΗΚΑΣ: 8ο bullet λοιπόν, ο Δήμαρχος να εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία ονομαστική. Λοιπόν, Αθανασάκου.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε όλα. Κουκής, κατά σε όλα. Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υφαντής. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Κατά σε όλα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το ίδιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κούτρας. Χατζής.  
ΧΑΤΖΗΣ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεντουζά, το μικρόφωνο.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ναι, το μικρόφωνο, έχετε δίκιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βαλυράκης απών. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νικάκη κατά. Δημητριάδου απών. Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κατά, κ. Πρόεδρε. Κατά σε όλα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρουφογάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύδωρας.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κατά σε όλα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Το ίδιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεμέστιχας απών. Αυγερινός.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Κατά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρετσινιά. Ρετσινιά; Εντάξει, απών η κα Ρετσινιά. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ετσι όπως έγινε λευκό, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό. Ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συγγνώμη, στην καταγραφή του λευκού ή οποιασδήποτε ψήφου μπορεί να υπάρξει αιτιολόγηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, είναι μόνο... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οκέι, εντάξει. Λευκό, λοιπόν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό, ναι. Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Υπέρ και στα 8. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπερ και στα οκτώ. Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπέρ και στα οκτώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας. Κατά σε όλα. Ο κ. Ρίζος. κ. Ρίζο; Λουκά, με ακούς; Εχει κολλήσει η σύνδεσή του.  
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ΡΙΖΟΣ: Κατά σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Ρετσινιά την βλέπω, επανήλθε.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Ναι, ναι, εντάξει Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι ψηφίζετε; Δεν ακούσαμε την ψήφο σας.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κατά, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά σε όλα και η κα Ρετσινιά. Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Υπέρ σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το άκουσα;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Υπέρ σε όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ σε όλα. Ο κ. Ρεμούνδος;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Υπέρ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Υπέρ σε όλα, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου είναι απών.  
ΡΙΖΟΣ: κ. Πρόεδρε, και ο κ. Τίγκας είναι κατά σε όλα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, τον έχω βάλει, τον έχω υπολογίσει.  
ΡΙΖΟΣ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θέμα 9ο δεν έγινε αποδεκτή η συζήτηση της πρότασης της παράταξης "Δίκτυο 
Πολιτών Παπάγου-Χολαργού" για τη λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου του Υπουργείου 
Εσωτερικών.  
 
 
 ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση διορθωμένης 
νέας μελέτης σηματοδότησης διάβασης πεζών, στη συμβολή των οδών Εθνικής Αμύνης και 
Ανδριανουπόλεως της Κοινότητας Παπάγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λόγω του ότι η ώρα είναι περασμένη, είναι μία  τυπική απόφαση. 
Είχαμε πάρει, υπήρξε μία απόφαση για τοποθέτηση φωτεινού σηματοδότη διάβασης πεζών μεταξύ του, 
στο κέντρο περίπου του οικοδομικού τετραγώνου μεταξύ Ανατολικής Ρωμυλίας και Ανδριανουπόλεως 
επί της Εθνικής Αμύνης. Το Υπουργείο επειδή διαπίστωσε εκεί ότι υπάρχει είσοδος γκαράζ μας υπέδειξε 
τη μεταφορά του φωτεινού σηματοδότη στη συμβολή με την οδό Ανδριανουπόλεως. Ο φωτεινός 
σηματοδότης θα είναι για τη διάβαση των πεζών, θα λειτουργεί από τις 06:00 το πρωί έως τις 24:00 το 
βράδυ και θα έχει περίπου μέση διάρκεια 30 δευτερόλεπτα. 
 Αυτά, κ. Πρόεδρε. Εάν υπάρχουν ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λογικό, ναι. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εντάξει, εντάξει. Με κάλυψε ο Αντιδήμαρχος, είπε το 24:00 το βράδυ, γιατί ήταν η 
προϋπόθεση που είχα βάλει για να το... Οκέι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, λογική και η αλλαγή που προτείνει. Υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση; 
Ομόφωνα; Ομόφωνα, είναι θέμα δημόσιας ασφάλειας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κι εγώ συμφωνώ, ναι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει.  
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ολοκληρώσαμε τη συνεδρίαση. Πολλές ευχές για τη μεθαυριανή 
γιορτή. Πολλές ευχές για να είμαστε όλοι καλά, να ζούμε πάντα σε μία ελεύθερη και δημοκρατική 
κοινωνία, έτσι ώστε να γίνεται καθημερινά πραγματικότητα ο αγώνας που δόθηκε τότε για να είμαστε 
σήμερα εδώ και να συζητάμε ελεύθερα. Σας ευχαριστώ, καλό βράδυ.  
 Μη υπάρχοντος άλλου θέματος λύεται η συνεδρίαση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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