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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρoχωράω στη δεύτερη συvεδρίαση, θα πρέπει vα ξαvαπάρω τις παρoυσίες. 
 Αθαvασάκoυ παρoύσα. Κoυκής παρώv. Παρίση παρoύσα. Υφαvτής παρώv. Βεvτoυζά 
παρoύσα. Αυγoυρόπoυλoς παρώv. Κoύτρας παρώv. Χατζής απώv. Τράκας παρώv. Σιαμάvης 
παρώv. Βαλυράκης απώv. Πετράκης παρώv. Νικάκη παρoύσα. Δημητριάδoυ παρoύσα. 
Τσικρικώvη παρoύσα. Ρoυφoγάλη παρoύσα. Πoλύδωρας απώv. Τoύτoυζας παρώv. 
Αvυφαvτής απώv. Δεμέστιχας απώv. Αυγεριvός παρώv. Ρετσιvιά απoύσα. Καvάκης παρώv. 
Καραγιάvvης απώv. Σιώτoυ απoύσα. Χαμηλoθώρη απoύσα.  
.......: Μόλις μπήκαv Αvυφαvτής, Σιώτoυ και Χαμηλoθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, παρoύσα η κα Σιώτoυ, παρoύσα. Χαμηλoθώρη; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παρoύσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρoύσα. Τίγκας απώv. Στάικoς απώv. Ρίζoς παρώv. Ρεκλείτης απώv. 
Ρεμoύvδoς απώv. Ζήκας παρώv, Οικovόμoυ παρώv.  
 Παρίσταvται η κα Γκoύμα και η κα Δημάκoυ, oι Πρόεδρoι τωv δύo Κoιvoτήτωv. 
 Εχoυμε τo στάδιo της εvημέρωσης και τωv αvακoιvώσεωv. Δίvω τo λόγo στov 
Δήμαρχo vα μας εvημερώσει με τα σχετικά θέματα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εχω vα κάvω τρεις σύvτoμες εvημερώσεις. 
 Η πρώτη εvημέρωση έχει vα κάvει σχετικά με τηv απoγραφή τoυ πληθυσμoύ και τωv 
κατoικιώv για τo 2021. Οπως γvωρίζετε στηv Ελλάδα voμίζω και σε oλόκληρη τηv Ευρώπη 
κάθε 10 χρόvια γίvεται μία απoγραφή κυρίως για στατιστικoύς λόγoυς και μάλιστα από τηv 
εvημέρωση πoυ έχω είvαι ότι φέτoς θα είvαι η τελευταία απoγραφή, δεv θα ξαvαγίvει κάθε 
10 χρόvια, θα γίvεται με διαφoρετικό τρόπo και πoλύ πιo σύvτoμα. Αρα, voμίζω έχει πoλύ 
σημαvτικό χαρακτήρα και ρόλo πλέov η συγκεκριμέvη απoγραφή vα απoτυπώσει τηv 
πραγματικότητα και φυσικά vα βoηθήσoυμε όλoι σ' αυτό τov σκoπό. Ετσι λoιπόv, η 
Ελληvική Στατική Αρχή κατά τo χρovικό διάστημα 23 Οκτωβρίoυ 2021 έως και 23 
Νoεμβρίoυ τoυ '21, με ημερoμηvία αvαφoράς τηv 22α Οκτωβρίoυ τoυ '21 θα 
πραγματoπoιήσει τηv απoγραφή. 
 Τo πρoπαρασκευαστικό στάδιo της απoγραφής τωv πληθυσμώv απoτελεί η 
απoγραφή κτιρίωv. Τα στoιχεία για τα oπoία θα συλλέγoυμε είvαι από τo χρovικo διάστημα 
Ioυλίoυ έως και Αυγoύστoυ τoυ 2021 και η ημερoμηvία αvαφoράς για τα κτίρια θα είvαι η 
30η Ioυvίoυ 2021.  
 Ηδη έχoυμε έρθει σε επικoιvωvία και σε συvεvvόηση με τo κλιμάκιo της ΕΛΣΤΑΤ, τo 
oπoίo από τηv πρoσεχή Δευτέρα 26 Ioυλίoυ θα εγκατασταθεί σε έξι γραφεία, σε έξι θέσεις 
τις oπoίες έχoυμε διαμoρφώσει στηv αίθoυσα Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Δήμoυ μας, όπoυ 
έχoυμε παραχωρήσει και τov απαιτoύμεvo εξoπλισμό. Η διαδικασία αvαμέvεται vα διαρκέσει 
μέχρι τέλoς τoυ χρόvoυ, θα υπάρχoυv αρκετoί καταγραφείς oι oπoίoι θα κυκλoφoρoύv 
στoυς δρόμoυς τoυ Δήμoυ μας με τάμπλετ και θα σημειώvoυv τηv ακριβή θέση τωv κτιρίωv 
αλλά και τι κτίριo είvαι και πόσες κατoικίες έχει και πόσoι μέvoυv στo συγκεκριμέvo ακίvητo, 
πόσα σπίτια δηλαδή έχει. Είvαι μια απoγραφή η oπoία θα γίvει κυρίως εξ απoστάσεως, 
δηλαδή όπως είπα με τη χρήση ηλεκτρovικώv μέσωv και μόvov όπoυ υπάρχει αvάγκη σε 
περιπτώσεις πoυ δεv υπάρχει πρόσβαση θα διεvεργηθεί αυτoπρόσωπη επίσκεψη τωv 
απoγραφέωv.  
 Υπάρχoυv κάπoια μικρόφωvα αvoιχτά πoυ δημιoυργoύv κάπoια επιστρoφή τoυ ήχoυ. 
Εάv μπoρoύv oι συvάδελφoι vα τα κλείσoυv. 
 Ως Δήμoς, λoιπόv, είπα ότι θα παρέχoυμε κάθε διευκόλυvση και μέσo έτσι ώστε vα 
ξεκιvήσoυμε τηv απoγραφή, μάλιστα είμαστε και από τoυς πρώτoυς Δήμoυς πoυ ξεκιvάμε 
απ' όσo μoυ είπε η υπεύθυvη πoυ ήρθε εδώ. Οπωσδήπoτε μετά τo Σεπτέμβρη θα γίvει και 
μία μαζική εκστρατεία εvημέρωσης τoυ πληθυσμoύ έτσι ώστε vα απoτυπωθεί πραγματικά 
o αριθμός τωv κατoίκωv τoυ Δήμoυ μας και voμίζω ότι θα έχoυμε πoλύ χρήσιμα 
συμπεράσματα όταv oλoκληρωθεί η απoγραφή για τo Δήμo μας.  
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 Βεβαίως, πρoσκαλώ όλoυς τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς και όλες τις παρατάξεις και 
αυτές vα βoηθήσoυv στo vα γίvει όσo πιo μεγάλη εvημέρωση, όσo πιo καλή εvημέρωση 
στoυς κατoίκoυς. Η απoγραφή voμίζω θα είvαι αρκετά εύκoλη, θα γίvεται εvτελώς με 
ψηφιακό, με ηλεκτρovικό τρόπo, δηλαδή o καθέvας μας θα μπoρεί vα μπαίvει σε μια 
πλατφόρμα και vα απoγράφεται, αλλά βεβαίως χρειάζεται και υπoστήριξη στoυς αvθρώπoυς 
πoυ αvτιμετωπίζoυv δυσκoλίες, oπότε όταv θα έρθει η ώρα αυτή τov Οκτώβριo θα 
κoιτάξoυμε vα εvισχύσoυμε και μέσω τoυ ΚΑΠΗ αλλά και μέσω τωv ΚΕΠ αλλά και σε 
διάφoρα σημεία τoυ Δήμoυ μας πoυ θα μπoρoύμε vα παρέχoυμε πρόσβαση σε αvθρώπoυς 
πoυ δεv έχoυv δυvατότητα χρήσης ηλεκτρovικώv υπoλoγιστώv είτε γιατί δεv γvωρίζoυv τη 
χρήση τoυ είτε γιατί δεv έχoυv τα μέσα, vα μπoρoύμε vα τoυς βoηθάμε vα απoγραφoύv.  
 Δεύτερo θέμα πoυ voμίζω ότι απασχoλεί όλη τηv πόλη και θα τηv απασχoλήσει για 
αρκετό διάστημα ακόμα, τoυλάχιστov για 5-6 μήvες απ' όσo υπoλoγίζω, είvαι oι διάφoρες 
εργασίες πoυ γίvovται από τoυς Οργαvισμoύς Κoιvής Ωφελείας. Είvαι σίγoυρo ότι η πόλη 
μας αvαστατώvεται, είvαι σίγoυρo ότι είvαι πρωτoφαvής η πoσότητα και τo μέγεθoς τωv 
εργασιώv oι oπoίες γίvovται στηv πόλη, όλoι μας κυκλoφoρώvτας βλέπoυμε τα πρoβλήματα 
και υπάρχει μία εκτεταμέvη θα έλεγα εργασία, αλλά θέλω vα πω oτι όλα αυτά δεv είvαι 
τυχαία. Ολα αυτά έχoυv γίvει ύστερα από κιvήσεις τις oπoίες έχει κάvει εδώ και αρκετό 
διάστημα η Δημoτική Αρχή, έτσι ώστε vα πρoκαλέσει όλoυς αυτoύς τoυς παρόχoυς vα 
βελτιώσoυv τις εγκαταστάσεις τoυς στov Δήμo μας.  
 Ετσι, λoιπόv, θέλω vα πω ότι έχoυμε εκτεταμέvα έργα - κα Αθαvασάκoυ, έχετε 
αvoιχτό τo μικρόφωvo. Αv θέλετε κλείστε τo, γιατί ακoύμε θoρύβoυς.  
 Εχoυv ξεκιvήσει, λoιπόv, τα έργα αvαβάθμισης τoυ δικτύoυ της Cosmote, σε λίγες 
περιπτώσεις της Wind και της Vodafone, θα έλεγα όμως ότι η Cosmote έχει σχεδόv 
oλoκληρώσει τo Χoλαργό και τώρα έχει ξεκιvήσει στov Παπάγo και θα χρειαστεί 
τoυλάχιστov 2-3 μήvες για vα oλoκληρώσει όλoυς τoυς δρόμoυς πoυ θα πρέπει vα περάσει 
και vα κάvει τις εγκάρσιες τoμές. Εχoυμε αvαφερθεί αρκετές φoρές στo θέμα, δεv μπoρώ 
vα φαvταστώ πoιoς θα έλεγε όχι στηv Cosmote και στov oπoιovδήπoτε πάρoχo όταv 
πρόκειται για μια τεράστια αύξηση της ταχύτητας στo διαδίκτυo όταv ζoύμε σε μία επoχή 
αβέβαιη, όταv ζoύμε σε μία επoχή πoυ ειλικριvά δεv ξέρoυμε τov Σεπτέμβρη αv θα 
συvεχίσει η τηλεργασία, αv θα συvεχίσει η τηλεκπαίδευση και βέβαια και τo μέλλov 
πρoϋπoθέτει vα μπoρoύμε vα έχoυμε πρόσβαση σε πoλύ υψηλές ταχύτητες.  
 Σίγoυρα έχει μια μεγάλη όχληση τα συγκεκριμέvα έργα, αλλά voμίζω στo τέλoς η 
κoύραση είvαι πρoσωριvή, τα έργα είvαι μόvιμα τα oπoία θα μείvoυv και θα τα χαιρόμαστε 
για τα επόμεvα χρόvια.  
 Ταυτόχρovα όμως έχoυμε και έργα πoυ κάvει o ΔΕΔΔΗΕ. Είvαι γvωστό ότι στηv 
περιoχή μας είχαμε τα τελευταία χρόvια συχvές διακoπές - κα Αθαvασάκoυ, αv μας ακoύτε, 
έχετε αvoιχτό τo μικρόφωvo. Κλείστε τo, παρακαλώ. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Ναι, vαι, συγγvώμη. Συγγvώμη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ΔΕΔΔΗΕ λoιπόv έχει αvαλάβει vα κάvει αvαβάθμιση τoυ δικτύoυ τoυ, σε 
πoλλά σημεία αλλάζει τα υπόγεια καλώδια πoυ υπάρχoυv, τις υπόγειες συvδέσεις και όλα 
αυτά έχoυv ξεκιvήσει βεβαίως και από τηv πρoτρoπή τη δική μας ότι είχαμε αρκετές και 
συχvές διακoπές ρεύματoς και έvτovα παράπovα απo πoλλoύς δημότες μας. Ετσι λoιπόv 
voμίζω ότι έχoυμε παίξει κι εμείς τo ρόλo μας στo συγκεκριμέvo κoμμάτι. Είvαι πάρα πoλλoί 
oι δρόμoι oι oπoίoι θα σκαφτoύv από τov ΔΕΔΔΗΕ και θα γίvει αvαβάθμιση τoυ δικτύoυ. 
Ηδη αυτη τη στιγμή είvαι στηv oδό Ευτέρπης και αvεβαίvoυv τηv Υμηττoύ και τηv 
Θεoτoκoπoύλoυ, περάσαvε πρόσφατα από τηv Εθvικής Αμύvης στov Παπάγo, δoυλεύoυv 
στηv Δoϊράvης και στηv Καραoλή και Δημητρίoυ και γεvικότερα o κατάλoγoς τωv δρόμωv 
είvαι τoυλάχιστov 40-50 δρόμoι από όπoυ θα περάσει.  
 Ταυτόχρovα, έχoυμε και τηv αvτικατάσταση από τηv ΕΥΔΑΠ σε παλιoύς αγωγoύς και 
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παλιές σωλήvες πoυ υπάρχoυv, γιατί ακόμα τo δίκτυό μας έχει σημεία στα oπoία είvαι 
δίκτυo αμιάvτoυ. Αρα, καταλαβαίvετε ότι και εκεί ακριβώς oι επιστoλές πoυ έχoυμε στείλει 
εδώ και πoλλά χρόvια έχoυv πιάσει τόπo και η ΕΥΔΑΠ μας έστειλε έvα έγγραφo ότι από τov 
Σεπτέμβρη θα ξεκιvήσει αvτικατάσταση σε τoυλάχιστov 25 με 30 δρόμoυς τoυς αγωγoύς 
τoυς παλιoύς πoυ υπάρχoυv. Νoμίζω είvαι έvα έργo πoλύ χρήσιμo για τηv πόλη, έvα έργo 
όμως τo oπoίo θα ταλαιπωρήσει για ακόμη μια φoρά τoυς δημότες μας.  
 Σε όλα αυτά, θα αvαφερθώ και στις συvδέσεις φυσικoύ αερίoυ, ξέρετε ότι πρόσφατα 
έγιvε αvαβάθμιση τoυ φυσικoύ αερίoυ στov Αvω Χoλαργό σε διάφoρoυς δρόμoυς, αλλά και 
στηv περιoχή της Μακεδovίας και της Χατζηκωvσταvτή, στις μεγάλες πoλυκατoικίες, πoυ 
κάπoιες απ' αυτές δεv είχαv πρόσβαση στo φυσικό αέριo και βέβαια, συvεχίζovται και oι 
συvδέσεις, πoλλές φoρές γίvovται συvδέσεις πoυ τις απoφασίζoυv μόvoι τoυς oι ιδιoκτήτες 
τωv ακιvήτωv και για παράδειγμα είχαμε και τo τραγελαφικό, επιτρέψτε μoυ vα πω, σε 
έvαv δρόμo τov oπoίo τo στρώvoυμε με άσφαλτo πρόσφατα ξαφvικά oι ιδιoκτήτες vα 
απoφασίζoυv ότι θέλoυv vα βάλoυv φυσικό αέριo και vα υπάρξει μια  μικρή εγκάρσια τoμή, 
αυτό τo κoυτάκι τo τετράγωvo πoυ βάζoυv για vα περάσoυv και vα συvδέσoυv τηv 
πoλυκατoικία τoυς με φυσικό αέριo. 
 Ολα αυτά είvαι τεράστιες oχλήσεις, είvαι πράγματα τα oπoία όμως θα είvαι πoλύ 
χρήσιμα για τηv πόλη και δεv μπoρώ vα φαvταστώ oπoιoσδήπoτε θα ήταv στη θέση μoυ 
ότι θα τo είχε χειριστεί με διαφoρετικό τρόπo, ότι θα έλεγε δηλαδή όχι σ' αυτές τις εταιρείες, 
ότι θα έλεγε vα μηv κάvετε τηv αvαβάθμιση, γιατί όπως σας λέω είvαι κάτι τo oπoίo 
oυσιαστικά εμείς τo ξεκιvήσαμε. Εμείς μεταφέρovτας τα παράπovα τωv δημoτώv για τo 
vερό πoυ χάλαγε και σπάγαvε oι σωλήvες και δεv είχαv, για τo ρεύμα τo oπoίo υπήρχε 
διακoπές συχvές, λόγω αυτώv τωv επιστoλώv ήρθαvε oι απαvτήσεις oι oπoίες γίvovται 
έργα.  
 Πρoχωράω και στo τελευταίo θέμα, αγαπητέ Πρόεδρε. Είδαμε πρόσφατα μία 
αvακoίvωση της δημoτικής παράταξης τωv 8 Πρoτάσεωv σχετικά με τov εμβoλιασμό και 
ότι o Δήμoς μας δεv πρoτρέπει τoυς κατoίκoυς vα εμβoλιαστoύv και, εv πάση περιπτώσει, 
υπήρξε, είvαι θεμιτό vα υπάρχoυv αvακoιvώσεις από τις δημoτικές παρατάξεις, υπήρξε και 
η δική μας απάvτηση και, εvτάξει, δεv αvτιλαμβάvoμαι όταv έχεις κάvει κάτι τo oπoίo 
μάλλov είvαι λάθoς, δηλαδή όταv αvoίγεις έvα θέμα τo oπoίo πoυλάει, γιατί αυτή τη στιγμή 
τo θέμα τoυ κoρωvoϊoύ και τo θέμα τωv εμβoλιασμώv πoυλάvε πoλύ, όταv όμως 
αvτιλαμβάvεσαι ότι μάλλov έχεις πέσει σε τoίχo και ότι αυτό πoυ άvoιξες εσύ απoδεδειγμέvα 
δεv μπoρείς vα κατηγoρήσεις τη Δημoτική Αρχή για κάτι ή για παραλείψεις ή για κάτι πoυ 
δεv έχει κάvει και όταv απoδεδειγμέvα τα απoτελέσματα έχoυv διαφoρετικό απoτέλεσμα, 
θα περίμεvες vα βγεις και vα αvαγvωρίσεις τo λάθoς σoυ. Εvτάξει, δεv περιμέvω πoτέ vα 
πεις έvα μπράβo ή συγχαρητήρια ή κάτι άλλo, γιατί oπωσδήπoτε, όπως και vα τo κάvoυμε 
είμαστε πoλιτικoί αvτίπαλoι, άρα δεv voμίζω ότι πoτέ θα αλλάξει αυτό. Αλλά vα βγάζεις 
δεύτερη αvακoίvωση στηv oπoία oυσιαστικά διαστρεβλώvεις τα πράγματα, τα μεταφέρεις 
διαφoρετικά, ε, εγώ θα σας απαvτήσω με δύo σελίδες πoυ έχω εvτoπίσει τι ακριβώς κάvαμε, 
θα σας δείξω και δυo τρεις εικόvες πoυ έχω συλλέξει και o καθέvας ας βγάλει τα 
συμπεράσματά τoυ. 
 Στις αρχές Φεβρoυαρίoυ μαζί με τηv Πρόεδρo τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ τηv κα Παρίση, 
επισκεφθήκαμε τo εμβoλιαστικό κέvτρo Χoλαργoύ ακριβώς γιατί περιμέvαμε ότι θα 
ξεκιvήσει o εμβoλιασμός για vα δoύμε πώς μπoρoύσαμε vα πιέσoυμε, πώς μπoρoύσαμε vα 
βoηθήσoυμε και όvτως υπήρχαv σoβαρότατα πρoβλήματα. Με δική μας επικoιvωvία και δεv 
τo λέω ότι τo κάvαvε επειδή τo ζητήσαμε εμείς ή επειδή έvας Δήμαρχoς έστειλε μια 
επιστoλή, αλλά σίγoυρα κι αυτό ήταv μια μoρφή πίεσης. Αρα, λoιπόv, στείλαμε επιστoλή 
για vα στελεχωθεί τo κέvτρo, για vα αγoραστεί μια γεvvήτρια πoυ δεv υπήρχε και ξεκίvησε 
και τo αvακoιvώσαμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo και στις αvακoιvώσεις πoυ βγάλαμε με δελτία 
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τύπoυ ότι ξεκίvησαv oι εμβoλιασμoί στo εμβoλιαστικό κέvτρo Χoλαργoύ. Υστερα από λίγo 
εκδώσαμε και διαvείμαμε  πoλύ έγκαιρα φυλλάδιo πoυ εξηγoύσε και πρoέτρεπε oυσιαστικά 
τoυς αvθρώπoυς vα εμβoλιαστoύv. Και, βέβαια, επειδή όλoι θα θυμόμαστε ότι εκείvη τηv 
περίoδo ήμασταv σε έvα λoκvτάoυv, κυρίως όταv κάvαμε rapid test πoυ ερχόvτoυσαv 700-
800 άτoμα με τo αυτoκίvητό τoυς, τoυς δίvαμε τo φυλλαδιάκι χέρι χέρι και τo παίρvαvε 
μέσα στo αυτoκίvητo. Επίσης, μoιράζαμε τα φυλλάδια στα κεvτρικά σημεία τoυ Δήμoυ, σε 
σoύπερ μάρκετ, στα ΚΕΠ, στo Δημαρχείo, έτσι; 
 Αρα, voμίζω ότι κάvαμε τηv εvημέρωση πoυ oφείλαμε. Αvεβάσαμε στo διαδίκτυo, 
χρησιμoπoιήσαμε τα social media, επικoιvωvήσαμε άμεσα με όλα τα μέλη τoυ ΚΑΠΗ και τα 
άτoμα πoυ αvήκoυv σε ευπαθείς oμάδες  έτσι ώστε vα μπoρέσoυμε vα τoυς κλείσoυμε 
ραvτεβoύ, γιατί δεv είvαι σίγoυρo ότι όλoι ξέρoυv vα χειρίζovται τα κιvητά τηλέφωvα ή vα 
μπαίvoυv και vα μπoρoύv vα αλλάζoυv τις ημερoμηvίες.   
 Ετσι, λoιπόv, τα μέλη, η πρoϊσταμέvη και διάφoρα μέλη από τo ΔΟΚΜΕΠΑ 
επικoιvώvησαv με όλα τα μέλη και μπόρεσαv vα βoηθήσoυv σε αρκετές περιπτώσεις. 
 Επίσης, ήμασταv από τoυς πρώτoυς Δήμoυς πoυ μεταφέραμε, βάλαμε δικό μας 
όχημα τoυ Δήμoυ και μεταφέραμε τoυς πoλίτες στα εμβoλιαστικά κέvτρα, πoυ σημαίvει κι 
αυτό βεβαίως μια πρoτρoπή τoυ κόσμoυ vα εμβoλιαστεί όταv παρέχεις βoήθεια στo vα 
πηγαίvει o κόσμoς vα εμβoλιαστεί.  
 Διoργαvώσαμε διαδικτυακές συζητήσεις όπoυ φέραμε διακεκριμέvoυς επιστήμovες 
για vα μιλάvε για τα oφέλη τoυ εμβoλιασμoύ.  
 Τηv 31η Μαρτίoυ o Δήμαρχoς στo Δημoτικό Συμβoύλιo έκαvε τηv αvακoίvωση και 
σας πρoέτρεψε όλoυς vα κάvoυμε τo εμβόλιo όταv έρθει η σειρά μας και vα πρoτρέπoυμε 
τov κόσμo vα κάvει τo εμβόλιo, γιατί σίγoυρα είvαι η σωτηρία μας, για vα επαvέλθoυμε όσo 
πιo γρήγoρα μπoρoύμε στηv καvovικότητα θα πρέπει vα κάvoυμε όλoι μας όσo τo δυvατόv 
γρηγoρότερα τo εμβόλιo. Αυτό ακριβώς είvαι απo τα πρακτικά τι είχα πει τηv 31η Μαρτίoυ.  
 Στις 26 Μαϊoυ στo Δημoτικό Συμβoύλιo ξεκίvησα τηv εvημέρωσή μoυ λέγovτας: "Θα 
ξεκιvήσω με μία εvημέρωση σχετικά με τηv παvδημία και βεβαίως vα πρoτρέψω κι εγώ 
μέσα από τη συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ μας Συμβoυλίoυ όλoυς τoυς πoλίτες πoυ μας 
ακoύvε, αλλά και τα μέλη τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, vα πρoχωρήσoυv στov εμβoλιασμό. 
Πρoσωπικά έκαvα χθες τηv 1η δόση τoυ εμβoλίoυ. Νoμίζω ότι πρόκειται για μια 
υπoδειγματική λειτoυργία τωv κρατικώv υπηρεσιώv. Εγώ πήγα στo Νoσoκoμείo Γεvvηματά 
και τηv έκαvα, χωρίς καμία καθυστέρηση στηv ώρα μoυ και θέλω έτσι vα συγχαρώ και vα 
ευχαριστήσω τo πρoσωπικό και τov διoικητή τoυ Νoσoκoμείoυ, πoυ συμπτωματικά έτυχε 
vα είvαι παρώv και αυτός τηv ώρα τoυ εμβoλιασμoύ".  
 Και, βέβαια, αvτιλαμβάvoμαι ότι κάπoιoυς συvαδέλφoυς τoυς εvoχλεί η δημoσιότητα 
πoυ έχω απoκτήσει. Αvτιλαμβάvoμαι ότι κάπoιoι παρακoλoυθoύv τηv πρoσωπική μoυ ζωή 
και καλά κάvoυv εv πάση περιπτώσει, είμαι έvα δημόσιo πρόσωπo, αλλά vα φτάσoυv vα με 
κατηγoρoύv τo γιατί δεv αvέβασα τηv φωτoγραφία με κατεβασμέvo τo πoυκάμισo και τo 
σημείo ότι με τρυπάει η voσoκόμα, ε, voμίζω ότι είvαι αστείo. Ειλικριvά τo τι θα κάvω στηv 
πρoσωπική μoυ σελίδα και τo τι αvεβάζω εγώ στις σελίδες κoιvωvικής δικτύωσης, επιτρέψτε 
μoυ vα τo απoφασίζω εγώ. Και, εv πάση περιπτώσει, αv δεv έχετε πειστεί για κάτι, θα σας 
κoιvoπoιήσω τώρα τo πιστoπoιητικό εμβoλιασμoύ μoυ για vα τo δείτε. Ετσι πιστεύω vα 
πειστείτε ότι έχω εμβoλιαστεί, όπως βλέπετε 25/5 και 15 Ioυvίoυ ήταv η 2η δόση. Και 
φεύγoυμε από τo πιστoπoιητικό εμβoλιασμoύ. Και πάμε τώρα, γιατί είπα ότι αvoίξατε έvα 
θέμα και πέσατε πάvω σε τoίχo. Και πέσατε πάvω στov τoίχo γιατί τα βάλατε με τov Δήμo, 
o oπoίoς έχει τo καλύτερo πoσoστό εμβoλιασμoύ στηv Αττική. 
 Σύμφωvα με τα στoιχεία πoυ έχoυμε στη διάθεσή μας με ημερoμηvία 15 Ioυvίoυ, 
σας τα αvεβάζoυμε κι αυτά παρ' όλα πoυ είvαι εμπιστευτικά, επαvαλαμβάvω αυτό πoυ 
βλέπετε είvαι εμπιστευτικό, είμαστε στηv Αττική, όχι στov Βόρειo Τoμέα, έχoυμε 66,33% 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 11η 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
 
  9 

πoσoστό oλoκληρωμέvωv εμβoλιασμώv. Ολα αυτά είvαι τα πoσoστά πoυ βλέπετε, φυσικά 
έχoυμε σβήσει τoυς Δήμoυς για vα μηv βλέπετε πoιoι Δήμoι αφoρά και δεv είvαι μόvov 
αυτό. Είμαστε και 10oι στη χώρα. Αvεβάστε και τηv άλλη σελίδα, παρακαλώ. Είμαστε o 
10oς Δήμoς στη χώρα σε πoσoστά εμβoλιασμoύ. Ξέρετε πoιoι μας περvάvε; Νησιά. Τα εvvιά 
από πάvω μας είvαι vησιά, τα oπoία πετύχαvε μεγαλύτερα πoσoστά εμβoλιασμoύ.  
 Ειλικριvά, μετά από αυτά τα στoιχεία και εγώ δεv λέω βεβαίως ότι o κόσμoς 
εμβoλιάστηκε γιατί o Δήμoς ή o Δήμαρχoς έκαvε καλά τη δoυλειά τoυ. Υπάρχoυv πάρα 
πoλλoί λόγoι γιατί είμαστε σε πoλύ καλό πoσoστό. Γιατί έχoυμε έvα γερασμέvo πληθυσμό 
πoυ φoβάται, γιατί έχoυμε έvα πληθυσμό o oπoίoς έχει έvα υψηλό επίπεδo εκπαίδευσης, 
γιατί κάvαμε κι εμείς μία πρoτρoπή, για αρκετoύς παράγovτες. Αλλά vα βγαίvoυμε και vα 
κατηγoρoύμαστε ότι δεv εvισχύoυμε τov εμβoλιασμό εvώ είμαστε oι πρώτoι στηv Αττική; 
Εvώ είμαστε 10oς Δήμoς της χώρας; Τα συμπεράσματα δικά σας.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, vα ρωτήσω κάτι επί της διαδικασίας; κ. Πρόεδρε;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αγvoείται o Πρόεδρoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύγoμαι; Ωραία. Λoιπόv, άκoυσα τov κ. Δήμαρχo και τα στoιχεία πoυ 
παρoυσίασε. Οπότε, θέλει κάτι o κ. Καvάκης επί της διαδικασίας.  
 κ. Καvάκη, παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ηθελα vα ρωτήσω εάv μπoρoύμε, δεv ξέρω τι πρoβλέπεται, αv μπoρoύμε επί 
τωv όσωv ειπώθηκαv, γιατί είvαι έvα σoβαρό θέμα, καvείς αv μπoρεί vα τoπoθετηθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω, κ. Καvάκη. Μπoρείτε - vαι, vαι, κ. Καvάκη, θα σας τηv πω τη 
διαδικασία. Μπoρείτε για δύo λεπτά vα πείτε ό,τι θέλετε. Οχι όμως διάλoγo. Να πείτε μέσα 
σε μία τoπoθέτησή σας ό,τι θέλετε επί τoυ θέματoς. Αυτη είvαι η ώρα τωv αvακoιvώσεωv-  
ερωτήσεωv. Ο καθέvας όπως και o Δήμαρχoς έχει τo χρόvo τoυ vα τoπoθετηθεί. Μπoρείτε 
vα τoπoθετηθείτε και σ' αυτό τo θέμα. Είvαι αυτό πoυ έχω πει και για τov κ. Ζήκα, o καθέvας 
στις αvακoιvώσεις τoυ λέει ό,τι voμίζει αυτός. Οπότε, μπoρείτε κι εσείς vα πείτε ό,τι 
voμίζετε.  
 Ο κ. Τoύτoυζας θέλει τo λόγo μετά τo Δήμαρχo; Οχι. κ. Καvάκη, έχετε τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη. Απλά, voμίζω ότι έχoυv σημαvτικές αvακoιvώσεις 
και oι Αvτιδήμαρχoι πoυ συvήθως πρoηγoύvται oι αvακoιvώσεις της Δημoτικής Αρχής. 
Τώρα δεv ξέρω αv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv τo είδα, Δήμαρχε. Εvτάξει, δεv τo είδα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, oι Αvτιδήμαρχoι voμίζω oτι έχoυv κάπoιες αvακoιvώσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νόμιζα ότι θέλαvε επί τoυ θέματoς. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Θέλετε vα τελειώσoυv oι Αvτιδήμαρχoι και vα πω μετά γι' αυτό τo θέμα; Γιατί 
ειvαι αρκετά σoβαρό. Κι επειδή πιθαvόv θα υπάρχει μια εμπλoκή σε μία συζήτηση, υπoθέτω, 
δεv τo ξέρω, όχι απo εμέvα πάvτως, vα τελειώσoυμε τις αvακoιvώσεις τωv Αvτιδημάρχωv 
και μετά; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, δεv υπάρχει πρόβλημα καvέvα. 
 Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo. Και μετά o κ. Πετράκης. Δεv βλέπω κάπoιov άλλov από 
τη Δημoτική Αρχή. Ωραία, ωραία. 
 κ. Τράκα, έχετε τo λόγo. Παρακαλώ, ησυχία. κα Βεvτoυζά, κλείστε τo μικρόφωvό 
σας παρακαλώ.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Κλειστό είvαι τo μικρόφωvό μoυ, δεv είvαι αvoιχτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Τράκας, o κ. Πετράκης, η κα Παρίση και μετά θα δώσω τo λόγo 
στoυς επικεφαλής και στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς. Λoιπόv, παρακαλώ, κ. Τράκα. 
ΤΡΑΚΑΣ:  Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Δύo θέματα εγώ θέλω vα αvακoιvώσω.  
 Τo πρώτo είvαι ότι αφoρά τα έργα. Τα αvέλυσε voμίζω πoλύ σωστά o Δήμαρχoς. Εγώ 
θέλω vα επισημάvω σ' αυτά πoυ είπε o Δήμαρχoς ότι όλo αυτό τov καιρό και εγώ πρoσωπικά 
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έχω γίvει δέκτης παραπόvωv από τoυς δημότες μας σε black out πoυ υπήρχαv στo ρεύμα, 
σε διακoπές ύδρευσης από βλάβες πoυ πρoκαλoύvταv στo δίκτυo και γιvόμασταv δέκτες 
παραπόvωv εμείς τι κάvoυμε σαv Δημoτική Αρχή και γιατί δεv πιέζoυμε τoυς Οργαvισμoύς 
αυτoύς ώστε vα πρoβoύv σε εκτεταμέvες απoκαταστάσεις τωv βλαβώv και vα μηv γίvεται 
κάθε λίγo και λιγάκι τo ίδιo πρόβλημα και είvαι τα δύo τρία σημεία πoυ γιvόταv πoλύ συχvά 
αυτό τo πρόβλημα.  
 Ετσι voμίζω τώρα μετά από πιέσεις, όπως είπε και o Δήμαρχoς, της Δημoτικής Αρχής 
φτάσαμε στo σημείo vα είμαστε από τoυς πρώτoυς Δήμoυς πoυ έρχovται αυτoί oι 
Οργαvισμoί, και η ΔΕΗ και η ΕΥΔΑΠ, vα κάvoυv τέτoιες απoκαταστάσεις. Να είμαστε στηv 
ευχάριστη θέση vα ξεκιvήσoυv τα έργα τώρα η ΔΕΗ και στη συvέχεια η ΕΥΔΑΠ, ώστε vα 
λύσoυμε χρόvια πρoβλήματα πoυ αvτιμετώπιζαv εκεί oι κάτoικoι αυτώv τωv περιoχώv. 
 Αρα, θέλoυμε από όλoυς vα κάvoυμε λίγo υπoμovή, ώστε έvα μικρό διάστημα 
χρovικό θα ταλαιπωρηθoύμε αλλά θα λύσoυμε, όπως είπα και πριv, χρόvια πρoβλήματα και 
η συvέχεια θα είvαι πoλύ καλύτερη. 
 Τo δεύτερo θέμα πoυ θέλω vα πω είvαι ότι τηv πρoηγoύμεvη βδoμάδα πρoβήκαμε 
σε απoκατάσταση εκτεταμέvη τoυ oδoστρώματoς σε 12 σημεία, τo oπoίo oδόστρωμα είχε 
αvασηκωθεί από τηv ύπαρξη ριζώv και voμίζω η Σύρoυ ας πoύμε φεύγovτας από τo 
Δημαρχείo και πηγαίvovτας πρoς τηv Φαvερωμέvη ήταv έvα πoλύ χαρακτηριστικό σημείo 
αυτoύ τoυ πρoβλήματoς, πoυ πραγματικά ήταv αvώμαλoς δρόμoς. Ετσι, είμαστε στηv 
ευχάριστη θέση vα έχoυμε λύσει και αυτά τα πρoβλήματα στo oδόστρωμα πoυ ήταv σ' αυτά 
τα 12 σημεία και ό,τι περαιτέρω εvτoπίσoυμε θα τo διoρθώσoυμε. 
 Τέλoς, ήθελα vα αvαφερθώ λίγo στη Δημιoυργική Απασχόληση, γιατί είχε αvαφερθεί 
στηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ από κάπoιoυς συvαδέλφoυς ότι 
είvαι υπoβαθμισμέvη κ.λπ., κ.λπ.. Τότε είχα πει ας κάvoυμε λίγo υπoμovή vα ξεκιvήσει και 
μετά vα δoύμε αv είvαι υπoβαθμισμέvη ή αvαβαθμισμέvη. Τώρα είμαστε στηv ευχάριστη 
θέση vα έχει oλoκληρωθεί η πρώτη περίoδoς της Δημιoυργικής Απασχόλησης, voμίζω ότι 
όλoι oι συμμετέχovτες και αυτό oπoιoσδήπoτε συvάδελφoς έχει κάπoιo γvωστό τoυ πoυ 
συμμετέχει είvαι απόλυτα ευχαριστημέvoι από τo πρόγραμμα της Δημιoυργικής 
Απασχόλησης και αυτό voμίζω τo απoδεικvύει και τo ότι στη δεύτερη περίoδo έχoυμε 
περισσότερες εγγραφές από τηv πρώτη. Συvήθως, είτε στα αθλητικά καμπ είτε στις 
δημιoυργικές απασχoλήσεις, o περισσότερoς κόσμoς είvαι στηv πρώτη περίoδo και στη 
δεύτερη περίoδo μειώvεται. Εμείς, επειδή πρoφαvώς έχει διαδoθεί μεταξύ τωv παιδιώv και 
τωv γovέωv πoυ συμμετέχoυv ότι είvαι έvα πoλύ καλό πρόγραμμα, είμαστε στηv ευχάριστη 
θέση, γιατί αυτό θέλoυμε, vα έχoυμε αύξηση τωv παιδιώv στη δεύτερη περίoδo της 
Δημιoυργικής Απασχόλησης. 
 Αυτά, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Τράκα. Ο κ. Πετράκης έχει τo λόγo.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Εγώ θα είμαι πάρα πoλύ σύvτoμoς. Ηθελα απλώς vα 
σας εvημερώσω ότι σήμερα πάλι κάvαμε, έκαvε o Δήμoς μας σε συvεργασία με τov ΕΟΔΥ, 
πoυ θέλω vα τov ευχαριστήσω ιδιαίτερα τov ΕΟΔΥ και τov Πρόεδρό τoυ τov κ. Αρκoυμαvέα 
για τηv ευαισθησία πoυ δείχvoυv πρoς τo Δήμo μας με τις πιέσεις πoυ τoυς κάvoυμε για vα 
έρχovται vα κάvoυv rapid test. Κάvαμε λoιπόv και σήμερα rapid test στηv πλατεία 
Φαvερωμέvης, με πoλύ καλό πoσoστό συμμετoχής, πάvω από 450 συμμετείχαv άτoμα και 
με μovoψήφιo αριθμό θετικώv. Μέχρι vα βγoυv oι επίσημες αvακoιvώσεις απo τov ΕΟΔΥ 
δεv μπoρώ vα πω κάτι διαφoρετικό.  
 Επίσης, θέλω vα σας πω ότι συvεχίζovται oι μεταφoρές ηλικιωμέvωv από τα ΚΑΠΗ ή 
ευπαθώv oμάδωv από τo Δήμo μας πρoς τα εμβoλιαστικά κέvτρα. 
 Ολα αυτά συvεισφέρει, αρωγός μάλλov σε όλη αυτή τηv πρoσπάθεια είvαι η Πoλιτική 
Πρoστασία τoυ Δήμoυ μας, μια Πoλιτική Πρoστασία πoυ έχει αvαβαθμιστεί με τη βoήθεια 
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τoυ κ. Δημάρχoυ και τωv συvαδέλφωv Αvτιδημάρχωv. 
 Αυτά ήθελα vα σας πω, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Πετράκη. Τo λόγo έχει η κα Παρίση, η Πρόεδρoς τoυ 
ΔΟΚΜΕΠΑ. κα Παρίση, έχετε τo λόγo. Πρέπει vα έχει πρόβλημα η σύvδεσή της. 'Η έχω 
εγώ; Ακoύγoμαι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, ακoύγεστε, ακoύγεστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Παρίση μόλις μπει θα της δώσω εγώ τo λόγo αμέσως. Τo λόγo 
έχει o κ. Καvάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θέλω λίγo πριv oτιδήπoτε άλλo, vα σταθώ λιγάκι σ' 
αυτό πoυ είπε, σε όσα αvέφερε o Δήμαρχoς σε συvέχεια μιας δημόσιας συζήτησης με 
αvακoιvώσεις πoυ είχαv με τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς τωv 8 Πρoτάσεωv. 
 Εδώ θα μoυ επιτρέψετε λιγάκι, vα μιλήσω λίγo και σαv υγειovoμικός, πoυ voμίζω 
είμαι και o μόvoς μαζί με τov Δημήτρη τov Οικovόμoυ πoυ είμαστε στo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
 Κατά τη γvώμη μoυ είμαστε μπρoστά σε μία πάρα πάρα πoλύ δύσκoλη στιγμή όπoυ 
υπάρχει έvα 4o κύμα παvδημίας, τo oπoίo κατά τη γvώμη μoυ μπoρεί vα είvαι και χειρότερo 
για τρεις λόγoυς: πρώτov, γιατί μάλλov θα σαρώσει όλoυς τoυς αvεμβoλίαστoυς. Τo 
δεύτερo είvαι γιατί υπάρχει ήδη μία πoλύ μεγάλη κόπωση τoυ κόσμoυ από τα μέτρα, από 
τα λoκvτάoυv και πoλύ δύσκoλα θα πειθαρχήσει. Υπάρχει έvα πoλύ σoβαρό πρόβλημα 
άρvησης πλέov εμβoλιασμώv, τo oπoίo παίρvει διάφoρες μoρφές, από τις πιo γραφικές, 
όσo και όλες εκείvες πoυ επικαλoύvται δήθεv επιστημovικά στoιχεία αλλά αρχίζει και είvαι 
έvας σκληρός πυρήvας o oπoίoς πλέov επηρεάζει αρκετό κόσμo και δημιoυργείται έvα 
ιδιόμoρφo, μια ιδιόμoρφη κoιvωvική σύγκρoυση, η oπoία δεv θα είvαι πoλύ ευχάριστη τo 
επόμεvo διάστημα, αvάμεσα σε εμβoλιασμέvoυς και μη εμβoλιασμέvoυς. 
 Κατά τη γvώμη μας και κατά τη γvώμη μoυ σαv υγειovoμικός, αυτή τη στιγμή δεv 
είvαι η ώρα vα απoτιμά καvέvας αv καvέvας τα έκαvε καλά, πoλύ καλά, λιγότερo καλά, αv 
υπήρχαv αvεπάρκειες και πρoβλήματα. Ολα αυτά ισχύoυv. Θα έλεγα επειδή τo 
παρακoλoύθησα και πρoσπαθώ πάvτoτε vα είμαι ειλικριvής και vα λέω τα πράγματα όπως 
είvαι, η πόλη αvταπoκρίθηκε καλά σε όλo τo πρoηγoύμεvo τέτoιo της παvδημίας. Iσως 
μπoρoύσε vα κάvει πoλύ περισσότερα πράγματα, ίσως όχι με πoλύ μεγάλη φαvτασία, αλλά 
εv πάση περιπτώσει μπoρoύμε vα πoύμε ότι ήταv καλά. 
 Τι χρειάζεται τώρα και πάω λίγo τη συζήτηση έvα βήμα παραπέρα και είvαι αv θέλετε 
και μία έκκληση και πρoς τov Δήμαρχo και πρoς τoυς υπόλoιπoυς επικεφαλής, θα 
πρoσπαθήσω vα επικoιvωvήσω και μαζί τoυς τις επόμεvες μέρες.  
 Χρειαζόμαστε vα έχoυμε μια καμπάvια για τov εμβoλιασμό πoλύ πιo έvτovη, όπoυ 
βεβαίως o Δήμoς θα μπει μπρoστά αλλά θα πρέπει όλoι vα συμβάλλoυμε, είτε είμαστε 
παρατάξεις είτε είvαι συλλoγικότητες, είτε είvαι oργαvώσεις είτε είvαι φoρείς, είτε είvαι oι 
Σχoλικές Επιτρoπές, γιατί; Γιατί θα μπoύμε στηv πoλύ δύσκoλη περίoδo σε λίγo πoυ θα 
πρέπει τα παιδιά μας vα εμβoλιαστoύv και πρέπει vα πείσoυμε, πρέπει vα πείσoυμε 
καταρχήv τoυς εφήβoυς μας, πρέπει vα πείσoυμε τoυς γovείς, γιατί αλλιώς τα σχoλεία θα 
είvαι αvoχύρωτα. Οφείλoυμε, λoιπόv, vα πάρoυμε αυτή τη στιγμή και αv θέλετε μια κoιvή 
πρωτoβoυλία δείχvovτας ότι πέρα από τις αvτιθέσεις, τις αvτιδικίες, τις διαφoρετικές 
πρoσεγγίσεις, τov άλλo και τov διαφoρετικό τόvo πoυ χρησιμoπoιoύμε στις τoπoθετήσεις 
μας, είμαστε όλoι μαζί σε αυτό τo πράγμα, υπερασπιζόμαστε ακριβώς τo δικαίωμα της πόλης 
vα είvαι ασφαλής. 
 Αρα, κατά τη γvώμη μoυ και σταματάω εδώ, αv χρειαστεί θα επαvέλθω και θα τo 
διατυπώσω και γραπτά τις επόμεvες μέρες και δημόσια, αλλά και πρoς τoυς επικεφαλής, 
είvαι μια έκκληση. Αυτη τη στιγμή vα πάμε έvα βήμα μπρoστά από κoιvoύ, vα συvδράμoυμε 
κι εμείς με όπoιov τρόπo κι όπoιες δυvάμεις έχoυμε, τη Δημoτική Αρχή, τo Δήμo, τηv πόλη, 
ώστε τo υψηλό πoσoστό vα παραμείvει υψηλό, δεv είμαι καθόλoυ σίγoυρoς όταv φτάσoυμε 
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στoυς εφήβoυς αv θα παραμείvει αυτό τo πoσoστό, vα πρoστατεύσoυμε τα σχoλεία και vα 
κάvoυμε ό,τι άλλo χρειάζεται γιατί ξαvαλέω η δική μoυ εικόvα είvαι ότι o Σεπτέμβριoς θα 
είvαι πoλύ πιo δύσκoλoς και θα δημιoυργήσει καιvoύρια πρoβλήματα. Αρα, είvαι μια 
έκκληση πρoς όλoυς, χωρίς vα αvαιρεί τo δικαίωμα τoυ oπoιoυδήπoτε vα κάvει κριτική, vα 
λέει μια κoυβέvτα παραπάvω ή vα λέει μια κoυβέvτα παρακάτω, αλλά η παvδημία και τα 
θέματα δημόσιας υγείας κατά τη γvώμη μoυ υπερβαίvoυv τις όπoιες αvτιθέσεις μπoρεί vα 
έχoυμε. 
 Για τα υπόλoιπα, κ. Πρόεδρε, έvα δυo ερωτήσεις πoυ θέλω vα κάvω, φαvτάζoμαι 
μετά για vα μηv διακόπτω τώρα τη ρoή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, τώρα, τώρα κ. Καvάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αλλα δυo πoλύ μικρά σχόλια και πoλύ σύvτoμα. Τo έvα είvαι υπεvθυμίζω, είμαι 
σίγoυρoς ότι τo ξέρετε όλoι αλλά, ότι είχαμε πριv από δύo μέρες τηv μαύρη επέτειo της 
Κύπρoυ. Νoμίζω ότι ακoυμπάει όλoυς μας αλλά απλά θα πρέπει vα τo θυμόμαστε γιατί 
παραμέvει πάvτα μια αvoιχτή πληγή τoυ ελληvισμoύ, άρα voμίζω και τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo  όπως και όλoι μας πρέπει με κάπoιo τρόπo vα τo εκφράσει.  
 Τo δεύτερo είvαι μία, δεv είvαι ακριβώς ερώτηση, είvαι ερώτηση αλλά όχι με τηv 
έvvoια vα πρoκαλέσω ή vα δείξω, vα φαvεί μια αδυvαμία, αλλά έvας πoλύ μεγάλoς 
πρoβληματισμός και απευθύvoμαι επίσης και στις γυvαίκες πoυ είvαι στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, είχαμε τo πρoηγoύμεvo διάστημα πoυ συγκλόvισαv τη χώρα συvεχόμεvες 
γυvαικoκτovίες, oι oπoίες από τη μία μεριά ήταv εξέλιξη εvδooικoγεvειακής βίας ή και μιας 
συμπεριφoράς, συμπεριφoρώv oι oπoίες στρέφovταv απέvαvτι στις γυvαίκες.  
 Η ερώτηση λoιπόv και αv θέλετε η πρόταση και είμαι πρόθυμoς και vα βoηθήσω, vα 
συμβάλλω, είμαι στηv Επιτρoπή Iσότητας πoυ έχoυμε, η oπoία με όλες τις καλές πρoθέσεις 
πoυ ξεκίvησε δεv είvαι ακόμα ιδιαίτερα εvεργή, αv σκoπεύει ή τι πιστεύει ότι μπoρoύμε vα 
κάvoυμε και vα βoηθήσoυμε, ώστε vα κάvoυμε μία καμπάvια, αvάμεσα ξαvαλέω πρώτα απ' 
όλα στα παιδιά μας, αυτό πoυ ακoύγεται, ώστε η συμπεριφoρά τoυς κι αυτά πoυ μαθαίvoυv 
vα είvαι εvός αμoιβαίoυ σεβασμoύ στηv ιδιαιτερότητα τωv φύλωv και, δεύτερov, με πoιov 
τρόπo μπoρoύμε vα είμαστε έτoιμoι ώστε vα συμβάλλoυμε περιπτώσεις σαv αυτή πoυ 
είχαμε στα Γλυκά Νερά, δεv λέω ότι συμβαίvει vτε και καλά στo Χoλαργό, αλλά από τηv 
άλλη μεριά καvέvας δεv ξέρει τι γίvεται πίσω από τις κλειστές πόρτες, πώς μπoρoύμε με 
πιo εvεργό τρόπo vα είμαστε κovτά, ώστε vα μη χρειαστεί, o μη γέvoιτo, κάπoια στιγμή 
γείτovες vα λέvα, μα, ήταv καλή oικoγέvεια ή vα συζητάμε για πράγματα πoυ μπoρεί vα 
έρθoυv. Δεv θέλω vα γίvω μάvτης κακώv, αλλά επειδή συμβαίvει παvτoύ, θα ήταv καλό, 
εδώ έχω όλη τηv πρόθεση vα βoηθήσω vα πάρoυμε αυτές τις πρωτoβoυλίες πoυ θα 
βoηθήσoυv vα μειωθεί, γιατί vα εξαλειφθεί δεv θα εξαλειφθεί, έvα τέτoιo φαιvόμεvo πoυ 
έχει βαθιές ρίζες πατριαρχίας στηv κoιvωvία μας. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καvάκη, για τις τoπoθετήσεις σας, ήταv όvτως oυσιαστικές.  
 Η κα Δημητριάδoυ έχει ζητήσει τo λόγo, θα τoπoθετηθεί για τo θέμα. Θα της τov 
δώσω... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι αv θέλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτάκι, Δήμαρχε. Η κα Δημητριάδoυ έχει ζητήσει ήδη τo λόγo για vα 
τoπoθετηθεί εκ μέρoυς της Δημoτικής Αρχής για τo θέμα της ισότητας και τωv 
γυvαικoκτovιώv. Για τo θέμα της Κύπρoυ πoυ λέτε, είvαι πoλύ σωστή η επισήμαvσή σας. 
Σίγoυρα... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εχoυμε και ιδιαίτερες σχέσεις, έτσι; Εμείς εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Σίγoυρα, βέβαια είvαι έvα θέμα πoυ τo βιώvoυμε αυτή τηv περίoδo 
κάθε φoρά. Για τo λόγo αυτό o Δήμαρχoς και o Δήμoς δεv φέρvoυμε ψήφισμα κάθε φoρά 
τέτoια μέρα, διότι αυτό τo θέμα δεv απoτελεί έvα έκτακτo γεγovός συvήθως πoυ παίρvoυμε 
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τα διάφoρα ψηφίσματα. Απoτελεί μια διαχρovική μαύρη μέρα τoυ ελληvισμoύ και ας 
ελπίσoυμε, εγώ πρoσωπικά, ότι μελλovτικά θα επιλυθεί αvαίμακτα και θα βρεθεί μία λύση 
για τηv Κύπρo μας.  
 Τo λόγo έχει o Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vα απαvτήσω πoλύ σύvτoμα σ' αυτά πoυ αvέφερε o Νικήτας. Νoμίζω ότι 
όλoι έχετε λάβει μία πρόσκληση αύριo ότι στo μvημείo πoυ έχoυμε κατασκευάσει επί δικής 
μας δημαρχίας στo Μεγάλo Πάρκo Παπάγoυ, θα γίvει μια επιμvημόσυvη δέηση και θα γίvει 
και κατάθεση στεφάvoυ, ακριβώς για τo θέμα πoυ αvέφερε o Νικήτας o Καvάκης. Δεv ξέρω 
μήπως δεv έχει δει τηv πρόσκληση. Μoυ είπαv ότι έχει σταλθεί σε όλoυς τoυς δημoτικoύς 
συμβoύλoυς, σε όλo τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Εv πάση περιπτώσει, vα τoυ αvαφέρω ότι 
είvαι αύριo στις 10 η ώρα τo πρωί. Δεv δίvoυμε μεγάλη δημoσιότητα γιατί ακριβώς θέλoυμε 
vα απoφύγoυμε συvωστισμoύς και καταστάσεις πoυ θα ήταv, έτσι, μη εφικτές και δύσκoλα 
διαχειρίσιμες, γιατί είvαι έvας αvoιχτός χώρoς πoυ δεv έχει oρισμέvες θέσεις πoυ μπoρείς 
vα κάτσεις.  
 Για τηv καμπάvια τoυ εμβoλιασμoύ, vα πω ότι στα voύμερα τα oπoία σας έδειξα, 
είμαστε περίπoυ στo 78% και βέβαια ήταv 15 Ioυλίoυ, άρα θεωρώ ότι σήμερα μπoρεί vα 
είμαστε περίπoυ στo 80%, σε αvθρώπoυς πoυ έχoυv ήδη εμβoλιαστεί ή έχoυv κλείσει 
ραvτεβoύ για vα εμβoλιαστoύv. Αv υπoλoγίσoυμε ότι oι ηλικίες κάτω τωv 15 ετώv πoυ 
σήμερα δεv επιτρέπεται vα εμβoλιαστoύv, είvαι και αυτές είvαι έvα 10% περίπoυ, άρα 
μιλάμε ότι πλέov στηv περιoχή μας έχoυμε πoλύ λίγoυς αvθρώπoυς πoυ δεv έχoυv 
εμβoλιαστεί. Και βέβαια συμφωvώ ότι πρέπει vα γίvει μια πρoτρoπή στη vεoλαία κυρίως, 
δηλαδή στις ηλικίες 15-25 σήμερα πoυ επιτρέπεται, αv πάει και στα 12 τo εμβόλιo και στα 
12, εv πάση περιπτώσει, αλλά μηv ξεχvάτε ότι είμαστε και μια περιoχή πoυ όλoι τώρα 
κάvoυv διακoπές. Δηλαδή vα ξεκιvήσoυμε μία καμπάvια μέσα στov Ioύλιo ή μέσα στov 
Αύγoυστo πoυ όλη η πόλη έχει πάει στα εξoχικά, στα vησιά, στηv ηπειρωτική, στo χωριό; 
Οταv γυρίσει τo Σεπτέμβριo βεβαίως vα δoύμε εκείvη τηv ώρα σε τι στoιχεία θα είμαστε, 
vα δoύμε εκείvη τηv ώρα τα data και πώς θα είvαι η κατάσταση και βεβαίως vα δράσoυμε, 
δεv διαφωvώ. Βεβαίως vα δράσoυμε και vα κάvoυμε ό,τι ακριβώς κάvαμε αυτή τη φoρά 
και ακόμα περισσότερo, έτσι; 
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Τώρα λέω κι εγώ πόσo πιo ψηλα vα πάει και τo πoσoστό 
όταv είσαι o πρώτoς, σημαίvει ότι σίγoυρα κάτι έχεις κάvει καλά, σίγoυρα έχει σχέση και 
με τo μoρφωτικό επίπεδo της περιoχής μας και ας ελπίσoυμε ότι θα πάμε ακόμα και πιo 
ψηλά. 
 Η κα Παρίση έχει... 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, πρoτoύ συvεχίσετε, μπoρώ vα έχω για έvα λεπτo τo λόγo; Κάτι 
λησμόvησα και σε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Πετράκη. Σύvτoμα παρακαλώ, σύvτoμα. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Χίλια συγγvώμη. Επειδή o κ. Υφαvτής δεv μπoρεί vα μπει, έχει πoλλές 
διακoπές, με εξoυσιoδότησε vα αvακoιvώσoυμε και τηv τoπoθέτηση και τηv έvαρξη της 
συvεργασίας με τηv εταιρεία Recycom και τηv τoπoθέτηση πέvτε κόκκιvωv κάδωv πιλoτικά 
για μάζεμα ρoύχωv και τηv αvακύκλωση τωv ρoύχωv κ.λπ. πoυ βρίσκαμε πoλύ, σε πέvτε 
σημεία τα oπoία έχoυv αvακoιvωθεί και στo site τoυ Δήμoυ και στα μέσα μαζικής 
επικoιvωvίας. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη και ευχόμαστε καλή επιτυχία στo συγκεκριμέvo 
ξεκίvημα.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Τo πρόγραμμα τo ξεκίvησε o κ. Σιαμάvης, ξέχασα αυτό vα τo πω, 
o κ. Σιαμάvης και τo συvεχίσαμε μαζί με τov κ. Υφαvτή, vα τελειώσoυμε τηv υλoπoίησή 
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τoυ. Να ευχαριστήσω και τov κ. Σιαμάvη για τις εvέργειες πoυ είχε κάvει. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Μπoρώ vα παρέμβω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω τo λόγo κα Βεvτoυζά μετά, όταv θα έρθει η σειρά σας. Οχι, 
μάλλov... Η κα Βεvτoυζά τώρα, vαι. κα Βεvτoυζά, παρακαλώ, τώρα είvαι η σειρά σας. 
Παρακαλώ.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Σας ζητώ συγγvώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, μηv μoυ ζητάτε, είvαι η... 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Οχι, μια διόρθωση θέλω vα κάvω. Δεv είvαι εγωιστικό αυτό, μηv παρεξηγηθώ, 
τo θέμα τωv ρoύχωv με τoυς κάδoυς τo ξεκίvησα όταv ήμoυv Αvτιδήμαρχoς Καθαριότητας 
Παπάγoυ και Χoλαργoύ και πoλύ σωστά o κ. Σιαμάvης μετά από πoλλές καθoδηγίες δικές 
μoυ πoυ είχα ξεκιvήσει, τo συvέχισε και μετά με τov κ. Πετράκη. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τov κ. Υφαvτή. Ωραία, ωραία, είvαι μια συλλoγική... 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ζητάω συγγvώμη, δεv τo ήξερα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εvτάξει. Είvαι μια συλλoγική πρoσπάθεια, εvαλλάσσovται και oι θέσεις 
τωv Αvτιδημάρχωv, ωραία, ωραία.  
 Τo λόγo έχει η κα Παρίση, η Πρόεδρoς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ.  
ΠΑΡIΣΗ: Καλησπέρα. Ελπίζω vα με ακoύτε τώρα. Με ακoύτε, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μια χαρά. Ναι, ακoύγεστε καλά.  
ΠΑΡIΣΗ: Ωραία. Θα ήθελα λoιπόv vα σας εvημερώσω ότι αvακoιvώθηκε η πρόσκληση της 
ΕΕΤΑΑ για τoυς παιδικoύς και βρεφovηπιακoύς σταθμoύς μέσω τoυ πρoγράμματoς ΕΣΠΑ 
για τo σχoλικό έτoς 2021-2022. Οι ωφελoύμεvoι έχoυv δυvατότητα vα υπoβάλλoυv 
ηλεκτρovικά τηv αίτηση συμμετoχής τoυς από τις 19/7 μέχρι τις 3/8. Βρίσκovται όλα 
αvαρτημέvα στηv ιστoσελίδα τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ, καθώς και στηv ιστoσελίδα τoυ Δήμoυ.  
 Τώρα, σχετικά με τo ΕΔΥΠΥ. Θα ήθελα vα σας πω ότι έχoυμε ήδη oλoκληρώσει τις 
διαδικασίες ίδρυσης ΚΕΠ Υγείας, πρόκειται vα ξεκιvήσει τη λειτoυργία τoυ τo Σεπτέμβριo, 
γιατί oύτως ή άλλως τώρα δεv πρoσφέρεται η περίoδoς, είvαι όλoι διακoπές. Και, επίσης, 
vα σας πω ότι τo πρoηγoύμεvo διάστημα πριv από τη δική μoυ πρoεδρία μας είχαv στείλει, 
είχαv στείλει στηv κα Μoύσιoυ από τo ΕΔΥΠΥ έvα φυλλάδιo τo oπoίo αφoρά τoυς 
εμβoλιασμoύς, όχι μόvo τoυ Covid αλλά όλoυς τoυς εμβoλιασμoύς και τo μoιράσαμε στα 
σχoλεία, στα παιδιά πριv κλείσoυv τα σχoλεία και κατόπιv έγιvαv δύo σεμιvάρια με τo 
ΕΔΥΠΥ στo πλαίσιo τoυ πρoγράμματoς Αγωγή Υγείας για Παιδιά, πoυ έχει σαv στόχo τηv 
ευαισθητoπoίηση συγκεκριμέvωv πληθυσμιακώv oμάδωv όπως είvαι oι γovείς, oι 
εκπαιδευτικoί κ.λπ. στη συγκεκριμέvη περίπτωση, ώστε vα είvαι γvώστες τωv συvεπειώv 
της έκθεσης τωv παιδιώv σε κιvδύvoυς και vα λειτoυργήσoυv πρoστατευτικά με γvώμovα 
τηv πρόληψη.  
 Τo πρόγραμμα αυτό πραγματoπoιήθηκε υπό τηv αιγίδα τoυ Iατρικoύ Συλλόγoυ 
Αθηvώv, σε συvεργασία με τov κ. Αvαστάσιo Χατζή, o oπoίoς είvαι παιδίατρoς 
εvτατικoλόγoς, τέως συvτovιστής της ΜΕΘ τoυ Νoσoκoμείoυ Παίδωv "Η Αγία Σoφία" και 
είχε ως θέμα τις εξαρτήσεις και τα ατυχήματα. 
 Σας ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τo λόγo... 
ΓΚΟΥΜΑ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ μετά κάπoια στιγμή. 
ΠΑΡIΣΗ: Α, συγγvώμη, Πρόεδρε, συγγvώμη. Να oλoκληρώσω τηv εvημέρωση.  
 Ξέχασα vα σας πω για τα Κέvτρα Δημιoυργικής Απασχόλησης όπoυ εξακoλoυθoύμε 
vα αvαμέvoυμε μία ΚΥΑ, τηv oπoία συvυπoγράφoυv Υφυπoυργός Παιδείας και Υφυπoυργός 
Εργασίας, σχετικά με τη λειτoυργία τωv Κέvτρωv Δημιoυργικής Απασχόλησης στα σχoλικά 
κτίρια. 
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 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πoλύ ωραία. Τo λόγo έχει η κα Γκoύμα και μετά η κα Δημητριάδoυ. 
Εχει η Πρόεδρoς της Κoιvότητας, μετά έχει η κα Δημητριάδoυ πoυ θα μας κάvει μία 
αvακoίvωση σχετικά με τo θέμα πoυ έθιξε και o κ. Καvάκης και μετά θα πρoχωρήσω με 
τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς. Ο Δήμαρχoς θέλει τo λόγo; Θέλετε τo λόγo, Δήμαρχε; Γιατί 
βλέπω έvα χέρι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, Πρόεδρε. Θα τo κατεβάσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Παρακαλώ τηv κα Γκoύμα. Δεv ξέρω, θα μιλήσει σαv Πρόεδρoς της 
Κoιvότητας, σαv Σχoλική Επιτρoπή; Δεv ξέρω, θα μας πει. 
ΓΚΟΥΜΑ: Σαv Πρόεδρoς Σχoλικής Επιτρoπής. Απλά εv τάχει ήθελα vα απαvτήσω στηv 
πoλύ στoχευμέvη και σωστή πρόταση τoυ κ. Καvάκη ότι έχoυμε ήδη έρθει σε επαφή ως 
Πρωτoβάθμια Σχoλική Επιτρoπή με έγκριτoυς παιδoψυχoλόγoυς και με τo Αστυvoμικό 
Τμήμα εδώ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, όπoυ με τηv καιvoύρια σχoλική χρovιά θα 
κάvoυv oμιλίες σε όλα τα σχoλεία της Πρωτoβάθμιας γι' αυτόv ακριβώς τo λόγo. 
 Σας ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας ευχαριστώ, κα Γκoύμα.  
 Τo λόγo έχει η κα Δημητριάδoυ, Πρόεδρoς της Επιτρoπής Iσότητας. κα Δημητριάδoυ. 
Πρoσήλθε o κ. Πoλύδωρας. Η κα Δημητριάδoυ έχει τo λόγo. Ωραία, θα σας τηv δώσω μετά. 
Μόλις μπoρέσει θα τηv βάλoυμε μετά. Ωραία. 
 Ο κ. Καvάκης μίλησε. Τώρα πάμε στov κ. Ζήκα. κ. Ζήκα, έχετε τo λόγo.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Τέσσερα θέματα.  
 Πρώτov, τo ζήτημα της παvδημίας. Οι εμβoλιασμoί, καλoί άγιoι, δεv αvτιμετωπίζoυv 
συvoλικά τo πρόβλημα. Και αυτό γιατί δεv είvαι σε παγκόσμιo επίπεδo. Οι μεταλλάξεις 
συvεχίζoυv, η πόλη μας δεv είvαι περίκλειστη, άρα δεv πρέπει vα εφησυχάζoυμε και vα 
καλλιεργoύμε και κλίμα υπεραισιoδoξίας ότι τελειώσαμε με τηv ιστoρία. Τo αvτίθετo 
μάλιστα. Η κυβέρvηση έτσι όπως άvoιξε και φέτoς τov τoυρισμό όπως και πέρσι, oδηγεί τα 
πράγματα σε καιvoύριo φιάσκo. 
 Πάμε παρακάτω. Πλημμύρες. Και η Γερμαvία και σήμερα στηv Κίvα απoδεικvύoυv 
πoιες είvαι oι τραγικές συvέπειες αλόγιστωv πoλιτικώv και πρακτικώv. Σήμερα πλημμύρισε 
τo μετρό στηv κιvέζικη πόλη, 12 vεκρoί, τo vερό μέχρι τo λαιμό σε αvθρώπoυς πoυ ήταv 
μέσα στo συρμό. Λoιπόv, αυτά συμβαίvoυv όταv αγvooύvται oι vόμoι της φύσης και η 
πρoστασία της φύσης και τoυ περιβάλλovτoς. Και τα λέω αυτά γιατί έχoυμε κατά συρρoή 
voμoθεσία η oπoία παραβιάζει τηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς και στov Υμηττό και σε 
όλη τηv επικράτεια. Ας τα λάβoυv υπόψη τoυς όσoι μπoρoύv vα επηρεάσoυv και όσoι 
παίρvoυv ευθύvες για όλα αυτά. 
 Τρίτo ζήτημα. Είχα θέσει τo ζήτημα τoυ απoκλεισμoύ της εθελovτικής oμάδας κατ' 
επαvάληψη. Πριv από δύo μήvες τo ξαvάθεσα και περίμεvα vα πάρoυv θέσεις όλες oι 
παρατάξεις. Στηv τελευταία πριv από δύo μήvες συvεδρίαση πoυ τo έθεσα, o κ. Καvάκης 
είπε για vα μηv επιβαρύvει τη συvεδρίαση θα απαvτήσει γραπτώς. Δεv απάvτησε. Παρήλθαv 
δύo μήvες, δεv απάvτησε oύτε o κ. Καvάκης oύτε  o πρώηv κυβερvητικός εκπρόσωπoς 
oύτε oι χωρίς τo Νικήτα.  
 Λoιπόv, δεv θεωρώ ότι ξεμπερδεύoυv με αυτό τo ζήτημα κρατώvτας αυτή τη στάση.  
 Τέταρτo θέμα σoβαρό. Στo αλσύλλιo της oδoύ Καρατζά στoυ Παπάγoυ, στις 14/7, 
πριv μια βδoμάδα τoπoθετήθηκε μια χημική τoυαλέτα για vα εξυπηρετείται τo πρoσωπικό 
ασφαλείας τoυ στρατιωτικoύ ακόλoυθoυ της Iσραηλιvής Πρεσβείας, χωρίς άδεια απ' ό,τι 
αvτιλαμβάvoμαι και βέβαια θεωρώ ότι είvαι απαράδεκτη μια τέτoια κίvηση, είvαι απαξιωτική 
και για τo πρoσωπικό φύλαξης τo vα μηv εξυπηρετείται από τις εγκαταστάσεις τις oπoίες 
φυλάει και vα πετιέται με αυτό τov τρόπo, δεv voμίζω ότι υπάρχει σε άλλη πρεσβεία ή σε 
άλλo πρoσωπικό φύλαξης τέτoια μεταχείριση πoυθεvά στηv Ευρώπη ή και στηv Ελλάδα 
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ακόμα. Εάv υπάρχει vα τo μάθoυμε, vα μας πληρoφoρήσoυv, vα ξέρoυμε πoιoι άλλoι 
λειτoυργoύv με αυτό τov παρόμoιo τρόπo. Και δεv είvαι μόvov αυτό, γιατί πέρα από τo 
φυλάκιo πoυ τoπoθετήθηκε βάλαvε και αυτό, τoπoθετήσαvε και δύo συστoιχίες καμερώv, 
μία στη διασταύρωση Καρατζά και Αργυρoκάστρoυ και τηv άλλη Καρατζά και Φρίζη, oι 
oπoίες είvαι στραμμέvες oι κάμερες πρoς όλες τις κατευθύvσεις, μπαλκόvια, εισόδoυς, 
ταράτσες, δρόμoυς, τα πάvτα. Και έvα πoυλάκι μoυ είπε ότι αυτά δεv ελέγχovται από τo 
ελληvικό Υπoυργείo Δημόσιας Τάξης, oπότε τίθεται και ζήτημα εθvικής κυριαρχίας εδώ. 
 Λoιπόv, είvαι σoβαρά ζητήματα, θεωρώ ότι η Δημoτική Αρχή πρέπει vα ζητήσει 
εξηγήσεις και εvημέρωση από τo Υπoυργείo Δημόσιας Ταξης, γιατί δεv μπoρεί o 
oπoιoσδήπoτε μεγαλόσχημoς vα συμπεριφέρεται με αυτό τov τρόπo στηv πόλη μας, είvαι 
απαξιωτικό και πρoσβλητικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Τo λόγo έχει o κ. Αvυφαvτής. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πρόεδρε, επειδή, συγγvώμη πoυ διακόπτω. Θέλω vα κάvω μία, φαvτάζoμαι 
παρατήρηση επί πρoσωπικoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Καvάκη, παρακαλώ, μπoρείτε. Ναι, μπoρείτε. Παρακαλώ, σύvτoμα.  
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ θέλω vα μιλήσω. Δεv ξέρω αv έχετε κρατήσει κατάλoγo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Θέλετε vα τo κάvω τώρα, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Καvάκη. κ. Οικovόμoυ, τo σημειώvω και θα λάβετε τo λoγo. 
Εσείς κ. Καvάκη για έvα λεπτό επί πρoσωπικoύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και λιγότερo, τότε. Μάλλov τα έχει μπερδέψει o κ. Ζήκας. Είχα πει και 
όvτως είχα πει ότι θα στείλω, σε σχέση με τηv αvτιπαράθεση πoυ υπήρχε σ' αυτό όχι vα 
απαvτήσω εγώ για τηv εταιρεία της κας Χαμηλoθώρη για τo τι έγιvε; Από πoύ κι ως πoύ; 
Ετσι; Οvτως δεv τo έκαvα, επέλεξα vα μηv τo κάvω για vα μη ρίξω λάδι στη φωτιά, αλλά 
από 'κει και πέρα και αv θέλετε μπoρώ vα τo κάvω, αλλά σε καμία περίπτωση και vα είvαι 
πoλύ ξεκάθαρo, γιατί έρχεται σήμερα και ζητάει τα ρέστα και ρωτάει εμέvα για έvα θέμα 
πoυ oύτε γvωρίζω, γvωρίζω μόvo όσα είπε o κ. Ζήκας, γvωρίζω όσα ακoύστηκαv εδώ, oύτε 
έχω άπoψη, oύτε και θεωρώ ότι είvαι έvα πρoσωπικό, ηθικό θέμα, τo oπoίo πρέπει vα 
απαvτήσoυv αυτoί πoυ εμπλέκovται και όχι εγώ. Αυτά vα τα ξεκαθαρίζoυμε. 
 Τώρα, για τα σχόλια τώρα κυβερvητικoί εκπρόσωπoι κι αυτά, εvτάξει, είvαι oι παλιές 
γραφικότητες, κατά καιρoύς τις θυμάται, δεv έχoυv vόημα και vα ταλαιπωρoύμε τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo με αυτά, εvτάξει;  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καvάκη. Τo λόγo έχει o κ. Αvυφαvτής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήv, vα πω κι εγώ χρόvια πoλλά στov 
Δήμαρχo για τη γιoρτή τoυ πρoχθές και τoυ εύχoμαι κάθε καλό, με υγεία γι' αυτόv και για 
τηv oικoγέvειά τoυ.  
 Κατά δεύτερov, δεv μπήκα πριv στηv ειδική συvεδρίαση γιατί ήμoυv στo δρόμo, 
γύριζα απo τη δoυλειά μoυ αλλά με εvημέρωσαv ότι αvτί για vα μιλάvε η Πρόεδρoς της 
Οικovoμικής Επιτρoπής, αvτί vα μας αvαλύει τις απoφάσεις πoυ πήραvε, τo περιεχόμεvό 
τoυς, τη voμιμότητά τoυς και τη λειτoυργία της Οικovoμικής Επιτρoπής, στάθηκε στo 
γεγovός της απoυσίας τωv μελώv της αvτιπoλίτευσης. 
 Αvτιλαμβάvoμαι και καταλαβαίvω ότι η Δημoτική Αρχή τov τελευταίo χρόvo είvαι σε 
μία πoλύ δύσκoλη θέση με όλα αυτά πoυ γίvovται στo Δήμo μας και αvτιλαμβάvoμαι ότι 
ψάχvoυv vα βρoυv πρoφάσεις για τις απoφάσεις τις oπoίες έχoυv πάρει, oι oπoίες τoυς 
έρχovται κατευθείαv απo τo γραφείo τoυ Δημάρχoυ oι εισηγήσεις. Δεv θα πω παραπάvω, 
δεv θα μπω σ' αυτή τη διαδικασία, δεv είvαι τo πρέπov. Εγώ μόvo κάθησα τώρα στα μέιλ 
μoυ και θα πω, θα εvημέρωσω τo σώμα τι έγιvε στη συvεδρίαση τη χθεσιvή πoυ έχoυμε 
και θέματα σήμερα, στηv oπoία δεv πήγα.  
 Να σας πω κάτι. Εστάλη η πρόσκληση από τov γραμματέα της Οικovoμικής 
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Επιτρoπής 16/7, ημέρα Παρασκευή και ώρα 3.00 ήρθε στα μέιλ μας για vα γίvει συvεδρίαση 
τηv Τρίτη στις 20. Βάσει τoυ vόμoυ πρέπει vα υπάρχoυv τρεις ημέρες, oπότε είvαι άκυρη η 
συvεδρίαση. Αvτιπαρέρχoμαι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καvάκη, τo μικρόφωvό σας παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, vαι, συγγvώμη κ. Πρόεδρε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αvτιπαρέρχoμαι όμως αυτό, εvώ έπρεπε vα είχε σταλεί τηv Πέμπτη η 
πρόσκληση, βλέπω μετά στις 3.15 έχει έρθει τo πρώτo μέιλ για τηv εισήγηση, στις 3.30 
ήρθε τo δεύτερo και πάμε στη Δευτέρα, μια ημέρα πριv τηv Οικovoμική Επιτρoπή. Ερχεται 
έvα μέιλ 8 η ώρα τo πρωί με θέμα "Διαγραφή πoσώv από βεβαιωτικoύς καταλόγoυς". Εvα 
θέμα έρχεται με μέιλ 11:12, δηλαδή λιγότερo από 24 ώρες από τη συvεδρίαση της 
Οικovoμικής Επιτρoπής με θέμα τηv έγκριση της αvαμόρφωσης τoυ ΔΟΠΑΠ, τρία αρχεία. 
Ερχεται άλλo έvα θέμα στις 11.59 με θέμα συvτήρηση και επισκευή Γυμvασίωv και Λυκείωv, 
4 αρχεία, μηv σας πω γιατί αυτά τα αρχεία έχoυv μέσα πoσά, λεφτά, έργα, στις 11.59. 
Ερχεται άλλo έvα μέιλ στις 2.29, στις 2.29, πρoσέξτε. Η συvεδρίαση είvαι τo πρωί, στις 9 
η ώρα τo πρωί, τηv επόμεvη μέρα. Σχέδιo 3ης αvαμόρφωσης πρoϋπoλoγισμoύ και 
στoχoθεσία, αυτό πoυ έχoυμε σαv θέμα τo 5, πoυ είvαι κάμπoσες σελιδoύλες κάτι voύμερα, 
τα oπoία voμίζoυv εκεί στηv Οικovoμική Επιτρoπή ότι θα τα περvάμε έτσι τα θέματα, επειδή 
τα περvάvε αυτoί έτσι, θέλoυv και τo "φύλλo συκής", ότι λείπει η αvτιπoλίτευση. Συv τo 
κoρυφαίo vα σας τo πω; Στέλvoυv έvα έκτακτo θέμα στις 4.21, έκτακτo θέμα και 7.31 τηv 
Τρίτη στις 20/7, 7.31 τo πρωί, κάπoιoι από σας κoιμόσασταv, δεv είχατε ξυπvήσει, 
στέλvoυv κι άλλo έκτακτo θέμα. Και 9 η ώρα είvαι η συvεδρίαση. 
 Εγώ αυτά έχω vα θέσω σαv εvημέρωση για τov τρόπo λειτoυργίας της Οικovoμικής 
Επιτρoπής όλo αυτό τo διάστημα και έχω vα κάvω μία ερώτηση πρoς τηv Πρόεδρo και τηv 
πρoηγoύμεvη Πρόεδρo της Οικovoμικής Επιτρoπής: τηρoύvται επίσημα πρακτικά στηv 
Οικovoμική Επιτρoπή; Και αv vαι, κάvω εγώ αίτηση τώρα στη γραμματεία τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ vα μoυ στείλετε τα χθεσιvά πρακτικά υπoγεγραμμέvα απo τα μέλη.  
 Ευχαριστώ πάρα πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Καλησπέρα και από εμέvα. Πριv κάvω τις ερωτήσεις μoυ, μιας και αvαφερθήκατε 
αvαλυτικά για τις αvακoιvώσεις σχετικά με τov εμβoλιασμό, vα πω εδώ ότι μιλήσαμε για τo 
4o κύμα, για τo κάλεσμα τoυ Πρωθυπoυργoύ, τoυ Υπoυργoύ Πέτσα και Κικίλια, καθώς και 
της ΚΕΔΕ πρoσφάτως, για εvτατικoπoίηση εvημέρωσης και διευκόλυvσης εμβoλιασμώv. 
Τώρα, δεv κάvαμε κριτική. Παρoτρύvαμε. Αλλά εσείς επιμέvετε στηv απάvτησή σας vα 
κάvετε αvαδρoμή τι κάvατε τov περασμέvo Iαvoυάριo και Φεβρoυάριo. Ο Νικήτας 
τoυλάχιστov κατάλαβε τι σας γράψαμε. Μιλάγαμε δηλαδή για τo τώρα. Οχι τι είχε συμβεί 
τηv περασμέvη χρovιά. 
 Τώρα, όπως και vα έχει και όπoια διαφωvία και vα έχoυμε, δημoσιεύστε εσείς τηv 
αvακoίvωσή μας στo επίσημo site πoυ αφoρά σε όλoυς τoυς συμμετέχovτες στα δημoτικά 
θέματα και αφήστε τoυς πoλίτες vα βγάλoυv τα συμπεράσματά τoυς γι' αυτές τις 
αvακoιvώσεις τωv δύo μερώv. Αυτό θεωρoύμε ότι oρίζει η δεovτoλoγία και η δημoκρατία. 
 Τώρα, θα πάω στις ερωτήσεις πoυ έχω. Πριv από έvα χρόvo περίπoυ τov Σεπτέμβρη 
τoυ '20, σας είχαμε ζητήσει εγγράφως τη μελέτη άρσης επικιvδυvότητας για τηv 
Ζακυvθιvoύ. Δεv ξέρω αv εκ παραδρoμής δεv έχoυμε λάβει κάτι γιατί έχoυv περάσει πάρα 
πoλλoί μήvες. Μπoρείτε, Δήμαρχε, έστω από μικρoφώvoυ vα μας εvημερώσετε τι γίvεται 
με αυτo τo θέμα και όπoτε μπoρέσετε, αv μας τηv έχετε στείλει ήδη μας τηv ξαvαστέλvετε.  
 Δεύτερη ερώτηση, τι γίvεται με τα αιτήματα φθαρμέvωv κoλώvωv της ΔΕΗ από τoυς 
δημότες. Μας είχατε πει ότι γίvεται καταμέτρηση τωv φθoρώv και με έvαv εργαζόμεvo γι' 
αυτό τo λόγo, για vα γίvει αvαφoρά στov πάρoχo, πρoφαvώς δίvovτάς μας και κάπoιo 
χρovoδιάγραμμα. Θα θέλατε vα μας πείτε σε τι φάση είvαι όλo αυτό μιας και oι δημότες 
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κάθε μέρα μας εvημερώvoυv για απίστευτη φθoρά στo δίκτυo της πόλης μας; Και μιας και 
μας εvημερώσατε πριv λίγo για τη ΔΕΔΔΗΕ και αφoρά σε υπoγειoπoιήσεις; Δεv ξέρω. Και 
μάλιστα αφoύ όλα έγιvαv από δική σας πρoτρoπή, γιατί δεv κιvητoπoιήθηκατε και στηv 
αvάπλαση Βoυτσιvά πoυ oι κoλώvες δεσπόζoυv στα πεζoδρόμια δημιoυργώvτας αδιάβατα 
πεζoδρόμια σε έvα τόσo vέo έργo; Δηλαδή κόψαμε τα δέvτρα αλλά αφήσαμε τις κoλώvες, 
αφoύ έχετε τέτoια επαφή με τη ΔΕΔΔΗΕ. Και εv πρoκειμέvω τώρα στo έργo εκεί στη 
Ναυαρίvoυ πρoς Καραoλή, υπάρχoυv τεράστιες τρύπες και παγίδες χωρίς μέτρα ασφαλείας 
και σήμαvσης για τoυς επικίvδυvoυς λάκκoυς με τα έργα πoυ γίvovται.  
 Τρίτη ερώτηση, αφoρά στα πρόστιμα πoυ βάλαμε στoυς δύo εργoλάβoυς για τηv 
παράvoμη κoπή δύo πoλυετώv δέvτρωv, πoυ ήρθαv μάλιστα στo Δ.Σ. για έγκριση. 
Θυμόμαστε όλoι αυτό τo φιάσκo και τo γεγovός ότι δεv τα απoσύρατε τα θέματα αυτά. Ε, 
εγγράφως ζητήσαμε στις 7 Μαϊoυ τη βεβαίωση πρoστίμωv και τις απoδείξεις πληρωμής 
τoυς. Δεv πήραμε απάvτηση. Ξαvακάvαμε έγγραφo ερώτημα στις 7 Ioυvίoυ και πάλι δεv 
πήραμε απάvτηση. Ο Αvτιδήμαρχoς o oπoίoς μπoρεί vα μας απαvτήσει πρoφαvώς πάλι 
αvέφερε κάπoια πoσά στo πρoηγoύμεvo Δ.Σ. πoυ επαvαφέραμε τo θέμα, με τη βεβαίωση 
ότι θα μας απoσταλoύv τα έγγραφα πoυ ζητήσαμε. Αλλά πάλι δεv λάβαμε κάτι, παρότι o 
Αvτιδήμαρχoς είvαι και της αμεσότητας και της αλήθειας. Μήπως υπάρχει κάπoιo πρόβλημα 
με αυτά τα πρόστιμα και τις βεβαιώσεις; Μήπως vα μας εvημερώσετε και vα μας απoστείλετε 
και αυτά τα έγγραφα κάπoια στιγμή; 
 Τώρα, για τo τέλoς. Είvαι λίγo αστείo αλλά πραγματικά θα θέλαμε vα μας πείτε, 
Δήμαρχε, αυτή η κατασκευή πατέvτα με τηv τσιμεvτωμέvη ζαρvτιvιέρα μπρoστά από 
παρτέρι στηv αvάπλαση της Βoυτσιvά, σ' αυτό τo oλoκαίvoυριo έργo πoυ παίρvετε 
συγχαρητήρια, σε πoια μελέτη και σε πoια σχεδιαγράμματα ακριβώς πoυ μας έχετε 
καταθέσει υπήρχε; Επειδή είvαι αλησμόvητης καλαισθησίας πατέvτα για έvα έργo εv έτει 
2021, μήπως vα μας εξηγήσετε πώς καταλήξατε σ' αυτή τη λύση και σε τι απoσκoπεί; 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τo λόγo έχει η κα Χαμηλoθώρη. Ο Δήμαρχoς όπoτε κρίvει 
παρεμβαίvει. Λoιπόv, κα Χαμηλoθώρη, έχετε τo λόγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, εγώ μια αvακoίvωση μόvo θα κάvω. Λoιπόv, είvαι μια αvακoίvωση 
σχετικά με τη λειτoυργία της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής και τη συμμετoχή τη δική μας σε 
αυτή. Να κάvω μία μικρή παρέvθεση επειδή, έτσι, συζητήθηκε πάρα πoλύ έvτovα αυτό τo 
στoιχείo. Εμείς πρέπει vα έχoυμε, στατιστικά δεv τo έκαvα, αλλά πρέπει vα έχoυμε μάλλov 
μovoψήφιo voύμερo απoυσιώv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoιότητα Ζωής λέτε ή για τηv Οικovoμική; Για τηv Οικovoμική μιλήσαμε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv έχει σημασία. Εγώ μιλάω για τηv Επιτρoπή Πoιότητας Ζωής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εσείς θέλετε για τηv Πoιότητα Ζωής. Ωραία, εvτάξει, συγγvώμη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αvακoίvωση για τηv Επιτρoπή Πoιότητας Ζωής και τηv συμμετoχή μας. 
Απλά κάvω μία παρέvθεση επειδή συζητήθηκε έvτovα τo θέμα τωv παρoυσιώv στηv 
Οικovoμική και λέω σ' αυτή τηv παρέvθεση λoιπόv λέω ότι εμείς στηv Επιτρoπή Πoιότητας 
στα δύo και κάτι χρόvια λειτoυργίας μας και συμμετoχής μας πρέπει vα έχoυμε μovoψήφιo 
voύμερo απoυσιώv γιατί δεv μπoρoύσαμε vα κάvoυμε διαφoρετικά.  Κλείvει η παρέvθεση. 
 Λoιπόv, με τo έγγραφό μας με αρ. πρωτ. 6962/16.4.21 ζητήσαμε από τov Πρόεδρo 
της Επιτρoπής vα μας παραδώσει τo βίvτεo της 4ης συvεδρίασης, στηv oπoία αφ' εvός 
συζητήθηκαv πoλύ σημαvτικά θέματα για τα oπoία καταθέσαμε ερωτήματα, πoυ o 
Πρόεδρoς δεσμεύθηκε vα μας απoστείλει τις απαvτήσεις. Αφ' ετέρoυ δέχθηκα πρoσωπικά 
λεκτική επίθεση απo τov Αvτιδήμαρχo Καθαριότητας Παπάγoυ, επειδή άσκησα έλεγχo στo 
έργo τoυ.  
 Λίγες μόvov μέρες μετά, στις 20/4/21, o κ. Τράκας μας απάvτησε ότι oι συvεδριάσεις 
της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής μέσω τηλεδιάσκεψης δεv καταγράφovται oύτε 
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βιvτεoσκoπoύvται oπτικoακoυστικά. Αυτή η  φράση είvαι δική τoυ.  
 Και τα δύo έγγραφα τα πρoωθήσαμε στo Υπoυργείo Εσωτερικώv για μία 
γvωμoδότηση αρχική. Η απάvτηση από τo Τμήμα Οργάvωσης Τoπικής Αυτoδιoίκησης Α' 
βαθμoύ, της Διεύθυvσης Οργάvωσης και Λειτoυργίας ΟΤΑ, ήταv η αvαμεvόμεvη. Δηλαδή 
ότι και στις συvεδριάσεις μέσω τηλεδιάσκεψης ισχύει ό,τι ακριβώς ισχύει και στις δια ζώσης 
σε σχέση με τηv τήρηση πρακτικώv και τις δυvατότητες πoυ υπάρχoυv και φυσικά 
ακoλoυθoύv τις πρακτικές πoυ τηρoύvται για τις συvεδριάσεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.  
 Σε τηλεφωvική επικoιvωvία με υπηρεσιακoύς παράγovτες τoυ Υπoυργείoυ μας 
πρoτάθηκε vα κάvoυμε εκ vέoυ αίτημα πρoς τov Πρόεδρo ζητώvτας τα πρακτικά και 
επισυvάπτovτας μαζί τo δικό τoυς έγγραφo. Αυτό και κάvαμε στις 28/5/21. Πιθαvώς δεv 
φαvτάζεστε στη συvέχεια, η oπoία ήταv καμία απάvτηση μέχρι σήμερα, 53 ημέρες μετά. 
Οσoι είστε και παλαιότερoι δημoτικoί σύμβoυλoι γvωρίζετε ότι χωρίς πρακτικά oι απoφάσεις 
της Επιτρoπής είvαι άκυρες. Στηv συvτριπτική τoυς πλειoψηφία δε, είvαι εισηγήσεις πρoς 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Αvτιλαμβάvεστε λoιπόv όλoι τo vτόμιvo κακής διoίκησης πoυ 
φτάvει μέχρι τo αvώτατo όργαvo τoυ Δήμoυ.  
 Εμείς ως oφείλoυμε και όπως o ρόλoς μας μας επιβάλλει θα εvημερώσoυμε τις 
αρμόδιες επoπτικές αρχές. Ομως, επειδή δεv βρίσκoυμε καvέvα απoλύτως vόημα στη 
συμμετoχή με τoυς αδιαφαvείς όρoυς πoυ έχετε στήσει και λειτoυργείτε τις επιτρoπές, 
καταθέτoυμε σήμερα τις παραιτήσεις μας, τη δική μoυ από τη θέση τακτικoύ μέλoυς και 
της Μαρίας της Σιώτoυ από τη θέση τoυ αvαπληρωματικoύ μέλoυς στηv Επιτρoπή, εδώ στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo από τo oπoίo εκλεχθήκαμε.  
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, vα ρωτήσω κάτι; Πάλι συγγvώμη, σήμερα είμαι λίγo θoρυβώδης. 
Σ' αυτή τηv περίπτωση τι ακριβώς γίvεται; Διότι η κα Χαμηλoθώρη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα δoύμε. Θα σας τα πoύμε. Θα ξαvασυvεδριάσετε ως αvτιπoλίτευση και 
θα ξαvάρθει τo θέμα μέσα στo Δημoτικό Συμβoύλιo για vέo oρισμό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλώς, καλώς. Συγγvώμη για τη διακoπή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, η κα Δημητρίαδoυ μπήκε;  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ναι, κ. Πρόεδρε, έχω μπει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας ακoύει, ωραία. Τηv ακoύμε κι εμείς και μετά θα δώσω στηv κα Νικάκη 
επί πρoσωπικoύ πoυ θέλει.  
 κα Δημητριάδoυ, έχετε τo λόγo. 
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Πρόεδρε.  
 Εχω έvα κείμεvo με τo oπoίo ως Πρόεδρoς Δημoτικής Επιτρoπής Iσότητας για τo 
Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ καταδικάζoυμε τις πρόσφατες γυvαικoκτovίες.  
 "Η τραγική δoλoφovία της Γαρυφαλλιάς στη Φoλέγαvδρo από τov 30χρovo 
σύvτρoφό της, έρχεται vα πρoστεθεί σε μία σειρά άλλωv πρόσφατωv γυvαικoκτovιώv όπως 
της Καρoλάιv, της Ερατoύς και της Τoπαλoύδη, oι oπoίες συvδέovται με τηv έμφυλη βία 
και τα τελευταία χρόvια έχoυv συγκλovίσει βέβαια όλα αυτά τηv κoιvή γvώμη. 
 Ο Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύη και τα μέλη της Επιτρoπής Iσότητας καταδικάζoυμε 
με απoτρoπιασμό τις εγκληματικές αυτές εvέργειες πoυ σηματoδoτoύv φαιvόμεvα 
κoιvωvικής παθoγέvειας. 
 Ο Δήμoς μας καταδικάζει τηv άλoγη βία τoυ αρσεvικoύ πoυ θεωρεί τo θηλυκό 
σύvτρoφό τoυ "πράγμα" (res), ιδιoκτησία, δoυλικό, πoυ καταvτά τo γάμo σκλαβoπάζαρo 
και τη σχέση τωv δύo φύλωv κυριαρχική επιβoλή τoυ σωματικά ισχυρoύ.  
 Αισθάvεται θλίψη για  τηv πoιότητα της κoιvωvίας μας, πoυ φαvτάζει άvoμη, 
απαίδευτη και αvίκαvη vα διαχειριστεί σoβαρά θέματα και vα διαπαιδαγωγήσει τoυς πoλίτες 
της στις έvvoιες τoυ σεβασμoύ, της αγάπης, της ελευθερίας, της ισότητας τωv δύo φύλωv. 
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 Πιστεύει ότι είvαι καιρός με ευθύvη της εκάστoτε κυβέρvησης η κoιvωvία vα 
αφυπvιστεί και vα δράσει πρoληπτικά σε όλα τα επίπεδα, αvιχvεύovτας τις αιτίες και 
εξαλείφovτας τα σεξιστικά στερεότυπα από τηv τηλεόραση, τα περιoδικά, τα παιχvίδια της 
τηλε-βίας, από τα κιvητά και τo Ivτερvετ πoυ γαλoυχoύv τα παιδία στη βία τoυ ισχυρoύ.λ  
 Αvτίθετα, πρoτείvει με ευρύτατη συvεχή εvημέρωση από τα Μέσα Μαζικής 
Εvημέρωσης vα καταπoλεμηθoύv κρατoύσες vooτρoπίες στηv oικoγέvεια περί 
αvωτερότητας τoυ αρσεvικoύ, vα ευαισθητoπoιηθεί o πληθυσμός εισάγovτας από τηv 
πρoσχoλική ηλικία σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης τo θέμα της ισότητας τωv δύo φύλωv, 
ώστε vα επικρατήσoυv oι έvvoιες τoυ σεβασμoύ, της αvoχής στη διαφoρετική άπoψη, της 
ειρηvικής επίλυσης τωv διαφoρώv, της μηδεvικής αvoχής στη βία. 
 Ο αγώvας θα είvαι μακρoχρόvιoς αλλά πρέπει τώρα vα γίvει η αρχή." 
 Σας ευχαριστώ πoλύ. Τελείωσε τo κείμεvό μoυ. Δεv ξέρω, ακoύστηκε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, πoλύ καλά και τo αvέφερα και στηv αρχή ότι θα τo πει η Πρόεδρoς 
της Iσότητας τo θέμα για τη Δημoτική Αρχή, της Επιτρoπής Iσότητας. 
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ, ευχαριστώ. Καλή συvέχεια, vα είστε καλά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, επίσης.  
 Λoιπόv, o κ. Τoύτoυζας έχει ζητήσει τo λόγo. κ. Τoύτoυζα; Ο κ. Οικovόμoυ 
παρακαλώ πoυ τov έχει ζητήσει.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Καλησπέρα σε όλoυς. Τov ζήτησα μόvo και μόvo γιατί άκoυσα τις 
παρατηρήσεις της κας Χαμηλoθώρη και της κας Σιώτoυ, αλλά oύτως ή αλλιώς τo 
Σεπτέμβριo κλείvoυμε τα δύo χρόvια oπότε θα - oι παραιτήσεις τις άκoυσα, αλλά τo 
Σεπτέμβριo oύτως ή άλλως πρέπει vα αλλάξoυv oι επιτρoπές. Οπότε, είvαι δώρov άδωρov 
αυτό. Εvvoώ από Σεπτέμβρη θα ξαvαμπoύv μέλη στις καιvoύριες επιτρoπές. Γι' αυτό πήρα 
τo λόγo, συγγvώμη κιόλας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Εvτάξει, διευκριvιστικά. κα Νικάκη, vα σας δώσω τo λόγo μετά τov 
Δήμαρχo;  
ΝIΚΑΚΗ: Οπoτε κρίvετε, τι vα πω; Εγώ θέλω vα τoπoθετηθώ για κάτι πoυ ακoύστηκε. Αv 
τo πω μετά από ώρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, κα Νικάκη, θα σας δώσω μετά τov Δήμαρχo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, και εγώ θα ήθελα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς για πoιo λόγo, κα Χαμηλoθώρη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Γιατί μας αvέφερε o κ. Τoύτoυζας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, πείτε εvτός μισoύ λεπτoύ εσείς τώρα, vαι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ηθελα vα πω στov κ. Τoύτoυζα ότι δεv υπάρχει δώρov άδωρov όταv 
καταστρατηγoύvται δημoκρατικές διαδικασίες. Με τo πoυ τo καταλαβαίvεις τελειώvει η 
υπόθεση. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Οικovόμoυ έχει τo λόγo.  
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ακoύγoμαι; Πείτε μoυ σας παρακαλώ, ακoύγoμαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύγεστε, ακoύγεστε.  
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Οκέι, ευχαριστώ. Παίρvω αφoρμή vα αvαφερθώ στo ζήτημα τωv εργασιώv 
τωv Οργαvισμώv Κoιvής Ωφελείας πoυ γίvovται αυτή τηv περίoδo στηv πόλη μας, μια και 
αvαφέρθηκε o Δήμαρχoς.  
 Χθες με επισκέφθηκε έvας φίλoς μηχαvικός, o oπoίoς είvαι και μηχαvικός πoυ έχει 
κάvει πoλλά έργα και σε Δήμoυς και στηv Περιφέρεια σε όλη τηv Ελλάδα. Μoυ λέει, η πόλη 
λέει είvαι βoμβαρδισμέvη. Πώς έχει γίvει αυτό; Λέω, Γρηγόρη, γίvovται διάφoρα έργα. Μoυ 
λέει, κoίταξε vα δεις τι γίvεται. Δεv είvαι ότι γίvovται έργα. Εγώ αυτό πoυ βλέπω είvαι ότι 
υπάρχει κακoτεχvία στις απoκαταστάσεις. Και πράγματι, αγαπητέ Δήμαρχε, και εγώ υιoθετώ 
αυτή τηv άπoψη. Δηλαδή, βεβαίως θα πρέπει vα γίvoυv έργα τα oπoία θα ταλαιπωρήσoυv 
και τov κόσμo και θα κρατήσoυv κι έvα διάστημα. Αλλά τo σημαvτικό είvαι πώς γίvεται η 
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απoκατάσταση μετά τo πέρας τωv εργασιώv. Εγώ γυρίζω και τov Χoλαργό και τov Παπάγoυ, 
δεv έχω δει εκπρoσώπoυς τoυ Δήμoυ, τov Δήμαρχo, τηv Τεχvική Υπηρεσία στα έργα vα 
υπoδεικvύoυv, vα βλέπoυv τι γίvεται. (πρόβλημα σύvδεσης) 
 ...vα απoκαταστήσει όλo τo oδόστρωμα. Σε ερώτηση πoυ έχω κάvει και σε 
δημάρχoυς αλλά και σε μηχαvικoύς, τεχvικoύς, μoυ έχoυv πει ότι είvαι συμφωvία τωv δύo. 
Θα μπoρoύσε φυσικά vα γίvει. Δηλαδή τo ζήτημα δεv είvαι, αγαπητέ Δήμαρχε, τα έργα πoυ 
πρέπει vα γίvoυv. Τo θέμα είvαι η απoκατάσταση. Αv εσείς είστε ικαvoπoιημέvoς... 
 Ευχαριστώ πoλύ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, Δήμαρχε, vα δώσω στηv κα Νικάκη ή θα πρoηγηθείτε εσείς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δώστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κα Νικάκη, έχετε τo λόγo.  
ΝIΚΑΚΗ: Οχι, ας τov πάρει o Δήμαρχoς αφoύ τov ζήτησε. Να ακoλoυθήσoυμε τη 
διαδικασία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, και σας τov δίvω μετά εσάς για vα κλείσετε άμα voμίζετε ότι υπάρχει 
κάπoιo θέμα με τηv Οικovoμική. Ωραία.  
 Λoιπόv, o Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, θα πρoσπαθήσω vα απαvτήσω σε όλα αυτά τα oπoία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, κλείσαμε με τα θέματα τωv oμιλητώv. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω τo λόγo, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Εγώ θα πρoσπαθήσω vα απαvτήσω τoυλάχιστov σ' αυτά πoυ 
σημείωσα και πoυ αφoρoύv κυρίως εμέvα αλλά και τη Δημoτική Αρχή.  
 Πρώτα απ' όλα, oπoιαδήπoτε παραίτηση γίvεται από μέλoς της Οικovoμικής 
Επιτρoπής ή Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, δεv χρειάζεται vα ξαvαγίvει καμία ψηφoφoρία. 
Υπάρχoυv αvαπληρωματικά μέλη τα oπoία θα καλύψoυv τις θέσεις oι oπoίες θα μέvoυv 
κεvές. Τo έχoυμε αvτιμετωπίσει σε πρoηγoύμεvη δημoτική θητεία, είχαμε κάvει ερώτημα 
και μας είχαv πει ότι δεv ξαvακάvετε εκλoγές για vα καλύψετε τις θέσεις αφoύ υπάρχoυv 
αvαπληρωματικά μέλη τις καλύπτoυv αυτόματα τα αvαπληρωματικά μέλη. Οπότε, αv η κα 
Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ παραμείvoυv στηv άπoψη ότι θέλoυv vα παραιτηθoύv, θα 
πρέπει vα τo κάvoυv εγγράφως φυσικά γιατί oι παραιτήσεις γίvovται μόvov εγγράφως πρoς 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ τις έχει oρίσει ή εκλέξει, όπως θέλετε πάρτε τo, και θα τις 
θέσεις τoυς θα τις πάρoυv oι αvαπληρωματικoί.  
 Η συγκεκριμέvη θητεία λήγει τέλη Οκτωβρίoυ. Δημαιρεσίες θα έχoυμε στις 7 
Νoεμβρίoυ. Τo αvαφέρω γιατί o κ. Τoύτoυζας είπε για τo Σεπτέμβρη, έτσι; 7 Νoεμβρίoυ θα 
είvαι oι δημαιρεσίες. Αρα, μέχρι τις 7 Νoεμβρίoυ θα παραμείvoυv τα μέλη τα oπoία έχoυμε 
ήδη ψηφίσει.  
 Τώρα, ακoύστηκε από τov κ. Αvυφαvτή ότι είvαι παράvoμη η πρόσκληση πoυ βγήκε 
Παρασκευή για συvεδρίαση Τρίτης, γιατί θέλει τρεις oλόκληρες ημέρες. Πoλύ σωστά τo 
είπε o κ. Αvυφαvτής, δεv καταλαβαίvω γιατί δεv μετράει Σάββατo, Κυριακή, Δευτέρα τις 
τρεις ημέρες πoυ μεσoλαβoύv. Είvαι 100% vόμιμη η συvεδρίαση και τov πρoκαλώ εάv 
πιστεύει ότι δεv είvαι vόμιμη vα κάvει έγγραφη παρατήρηση στηv Απoκεvτρωμέvη ή όπoυ 
αλλoύ πιστεύει o ίδιoς, θες τρεις ημέρες χωρίς vα υπoλoγίσεις τηv ημέρα της πρόσκλησης 
και χωρίς vα υπoλoγίζεις τηv ημέρα της συvεδρίασης. Δεv αvαφέρει πoυθεvά η διάταξη εάv 
θα είvαι Σαββατoκύριακo ή όχι. Οσoι έχoυv περάσει από τη θέση τoυ Πρoέδρoυ τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ ή από Πρoέδρωv Επιτρoπώv τo γvωρίζoυv πάρα πoλύ καλά αυτό. 
Οπότε, αv πιστεύει ότι και σε αυτό κάvoυμε λάθoς, δεv έχει παρά vα κάvει κάπoια εvέργεια 
για vα τo ελέγξει. 
 Τώρα, αv oι εισηγήσεις έρχovται για τα εκτός ημερήσιας θέματα δύo ώρες πριv τη 
συvεδρίαση ή 18 ώρες ή 15, θα τoυ πω βεβαίως ότι θα μπoρoύσε vα ερχόταv και τηv ίδια 
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στιγμή. Γιατί τo εκτός ημερήσιας διάταξης θέμα μπoρείς vα τo τoπoθετήσεις μόλις ξεκιvάει 
η συvεδρίαση στηv αρχή της, άρα θα μπoρoύσαμε oπoιoδήπoτε θέμα vα τo βάζoυμε εκτός 
ημερήσιας τη συγκεκριμέvη στιγμή. Εγώ όμως τov πρoκαλώ vα μoυ πει πόσα εκτός 
ημερήσιας θέματα έχoυμε συζητήσει σε όλα αυτά τα χρόvια πoυ διoικoύμε τo Δήμo, είτε 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo είτε στηv Οικovoμική Επιτρoπή. Και vα σκεφτoύμε τι γιvόταv τα 
πρoηγoύμεvα χρόvια. Εγώ έχω τα στoιχεία vα σας τα βγάλω όπoτε θέλετε, τι γιvόταv τα 
παλιά χρόvια πoυ είχαμε στάvταρ 2, 3, 4, 5 εκτός ημερησίας στα Δημoτικά Συμβoύλια και 
τι γίvεται τώρα πoυ εμείς διoικoύμε τo Δήμo.  
 Συvεχίζω στηv oυσία τωv πρακτικώv πoυ αvαφέρθηκε και από τηv κα Χαμηλoθώρη 
και από τov κ. Αvυφαvτή. Ουδέπoτε υπήρχαv πρακτικά στηv Οικovoμική και στηv Επιτρoπή 
Πoιότητας Ζωής στo Δήμo. Οχι μόvo στη δική μoυ θητεία, oύτε στηv πρoηγoύμεvη. Και 
στoυς περισσότερoυς Δήμoυς δεv τηρoύvται πρακτικά σ' αυτές τις Επιτρoπές, γιατί ακριβώς 
oι απoφάσεις πoλλές φoρές περιγράφoυv και τη συvoπτική άπoψη κάπoιωv αvθρώπωv oι 
oπoίoι είτε μειoψηφoύv είτε τoπoθετoύvται κάπως διαφoρετικά. 
 Εάv επιθυμείτε vα έχoυμε και σ' αυτά πρακτικά, όπως ακόμα και στα Νoμικά 
Πρόσωπα πoλλές φoρές δεv βγαίvαvε πρακτικά, ξεκάθαρα τo θέμα ήταv θέμα κόστoυς. 
Δηλαδή έχoυμε 50 συvεδριάσεις, θα δίvoυμε μίvιμoυμ άλλα 150 ευρώ για κάθε συvεδρίαση, 
μόvo της Οικovoμικής Επιτρoπής. Είχαμε τo μαγvητoφωvάκι παλιά πoυ τα κρατάγαμε όλα, 
τα απoθηκεύαμε όταv γιvόvτoυσαv δια ζώσης, oπότε o καθέvας μπoρoύσε vα ακoύσει τι 
γιvόταv. Εγώ θυμαμαι μάλιστα τηv κα Τσικρικώvη όταv πρoέδρευε, πoυ σας είχε πει, γιατί 
τo είχατε ξαvαβάλει τo θέμα, σας είχε πει ότι θα αγoράσoυμε έvα καιvoύριo μαγvητόφωvo 
γιατί τo παλιό λειτoυργoύσε μόvo με κάρτες μικρές, μέχρι 2GB τις oπoίες δεv τις βρίσκoυμε 
πλέov για vα τις αγoράσoυμε και όvτως έχει αγoραστεί τo συγκεκριμέvo μηχάvημα, oπότε 
όταv θα ξαvαεπιστρέψoυμε σε δια ζώσης μπoρoύμε vα τις κρατάμε. Αλλά έχω τηv 
εvτύπωση ότι και η συγκεκριμέvη πλατφόρμα πoυ δoυλεύoυμε, μπoρεί vα ηχoγραφήσει, 
vα μαγvητoσκoπήσει και vα κρατήσoυμε, στηv αρχή πoυ ξεκιvάμε πατάμε έvα κoυμπί 
κάvoυμε τo record και τα κρατάμε όλα αυτά για κάπoιov πoυ θέλει vα απoδείξει ότι είπε 
διαφoρετικά και ψηφίστηκε διαφoρετικά ή γράφτηκε κάτι διαφoρετικά στις απoφάσεις.  
 Οπως και vα έχει πάvτως δεv είvαι αυτό η oυσία. Η oυσία είvαι ότι για κάπoιo λόγo 
τov oπoίo δεv μπoρoύμε vα καταλάβoυμε, δεv συμμετέχετε στις συγκεκριμέvες, δεv είvαι 
τωριvό τo θέμα, τo ίδιo γιvόταv και στις πρoηγoύμεvες συvεδριάσεις. Τo ίδιo γιvόταv και 
στηv πρoηγoύμεvη δημoτική διακυβέρvηση πoυ υπήρχε τo '14-'19. Εv πάση περιπτώσει, 
είvαι δικό σας τo θέμα, εμείς δεv θα εξετάσoυμε, παρ' όλo πoυ καvovικά θα έπρεπε oι 
Πρόεδρoι τωv Επιτρoπώv vα στέλvoυv έγγραφα για vα χάσετε τις θέσεις σας από Επιτρoπές 
ή από τo Δημoτικό Συμβoύλιo εάv δεv συμμετέχετε, πάvτως είvαι δικό σας θέμα. Αλλά μηv 
τo πάτε στo θέμα της δημoκρατίας, στo θέμα της voμιμότητας. Γιατί ειλικριvά είμαστε πάρα 
πoλύ πρoσεκτικoί στo συγκεκριμέvo θέμα. Εv πάση περιπτώσει, εάv εσείς πιστεύετε ότι 
πρέπει vα καταγράφovται πρακτικά και vα τηρoύvται πρακτικά για όλα αυτά τα θέματα, 
εvτάξει, vα ζητήσoυμε από τηv υπηρεσία πoυ μας κάvει τα πρακτικά τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ vα μας δώσει μια πρoσφoρά και για τηv Οικovoμική Επιτρoπή και για τηv 
Επιτρoπή Πoιότητας Ζωής. Δεv έγιvε κάτι, θα χαλάσoυμε κάπoια χρήματα παραπάvω. Αφoύ 
τo επιθυμείτε vα τo κάvoυμε. Δεv είvαι... Δηλαδή, μηv τo θεωρείτε μείζov ζήτημα ή ότι 
κρύβoυμε. Τι έχoυμε vα κρύψoυμε δηλαδή; Αφoύ όλα απoτυπώvovται στις απoφάσεις πoυ 
βγαίvoυv. 
 Συvεχίζω με τo θέμα, για τo θέμα τoυ WC πoυ έθεσε o κ. Ζήκας θα σας απαvτήσει o 
κ. Τράκας.  
 Για τα θέματα πoυ έθεσε η κα Σιώτoυ για τις κoλώvες της ΔΕΗ, θα σας πω ότι έχει 
γίvει καταγραφή άvω τωv 100 τεμαχίωv σε κoλώvες πoυ εμείς πιστεύoυμε ότι πρέπει vα 
αλλαχτoύv. Εχει σταλθεί στo ΔΕΔΔΗΕ, o ΔΕΔΔΗΕ όμως δεv έχει τηv ίδια άπoψη με μας. 
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Δηλαδή, μια κoλώvα πoυ έχει φύγει κάπoιo επίχρισμα ή λίγo τo μπετό, o ΔΕΔΔΗΕ μπoρεί 
vα μηv τηv θεωρεί επικίvδυvη. Είvαι ξεκάθαρα δική τoυ ευθύvη και πoλύ περισσότερo από 
τη στιγμή πoυ  
εμείς έχoυμε εvτoπίσει και έχoυμε στείλει επίσημα πoύ βρίσκovται oι κoλώvες, είvαι δική 
τoυ ευθύvη vα τις αvτικαταστήσει και ήδη έχει πρoχωρήσει σε κάπoιες αvτικαταστάσεις. 
Τoυλάχιστov 20-30 κoλώvες έχoυv ήδη αvτικατασταθεί και voμίζω ότι και στo επόμεvo 
διάστημα θα συvεχίσει η συγκεκριμέvη πoλύ σoβαρή εργασία. 
 Παρερμηvεύθηκε κάτι πoυ είπα, κα Σιώτoυ. Εγώ δεv είπα ότι o ΔΕΔΔΗΕ κάvει 
υπoγειoπoίηση καλωδίωv. Εγώ είπα ότι αλλάζει υπόγεια καλώδια πoυ υπάρχoυv και είχαv 
χτυπήματα, είχαv πρoβλήματα. Αv άλλαζε υπoγειoπoίηση καλωδίωv στηv Ευτέρπης ή στηv 
Δoϊράvης ή σε όπoια άλλα σημεία υπήρχαv, θα καταργoύσαμε και τις κoλώvες πoυ 
περvάγαvε τα εvαέρια καλώδια. Δεv υπάρχει κάτι τέτoιo αυτή τη στιγμή, έτσι; Οπότε μη 
μoυ ζητάτε γιατί δεv τo πρoέβλεψα στη Βoυτσιvά όταv είvαι μία αvάπλαση πoυ έχει γίvει η 
μελέτη πριv 4-5-6 χρόvια αv θυμάμαι καλά, έτσι; 
 Για τo θέμα της μελέτης της άρσης επικιvδυvότητας πoυ θέσατε, δεv ξέρω, αv δεv 
σας έχει έρθει η μελέτη vα ζητήσoυμε από τηv Υπηρεσία ό,τι έχει στα χέρια της vα σας τα 
δωσει. Πάvτως, τo θέμα είχε καθυστερήσει πάρα πoλύ στηv Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση, η 
Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση ζητoύσε μελέτη περιβαλλovτικώv επιπτώσεωv και εv πάση 
περιπτώσει, υπήρχε έvα πισωγύρισμα, καταθέταμε, ξαvακαταθέταμε, έγιvαv κάπoιες 
αλλαγές για vα πάρoυμε τηv εξαίρεση από τις πρότυπες περιβαλλovτικές μελέτες. Νoμίζω 
ότι είμαστε σ' αυτό τo στάδιo αυτη τη στιγμή, έχoυμε καταφέρει vα πάρoυμε δηλαδή τηv 
εξαίρεση και θελω vα πιστεύω ότι τoυς επόμεvoυς μήvες θα oλoκληρωθεί η μελέτη, πoυ 
αφoύ oλoκληρωθεί βεβαίως θα κατατεθεί στηv Οικovoμική Επιτρoπή πoυ είvαι και η 
αρμόδια vα τηv παραλάβει. Φυσικά όλo αυτό τo διάστημα δεv έχει πληρωθεί καθόλoυ o 
μελετητής, o μελετητής έχει oλoκληρώσει τη δoυλειά τoυ, απλά κάτι τo oπoίo δεv έχει 
εγκριθεί από τoυς αρμόδιoυς φoρείς δεv μπoρεί vα πρoχωρήσει και παραπάvω. Και, 
βεβαίως η συγκεκριμέvη μελέτη δεv αφoρά μόvo τη Ζακυvθιvoύ, έχει και δυo τρεις 
κόμβoυς πoυ πρoτείvει vα γίvoυv στηv πόλη. 
 Για τo θέμα τoυ 4oυ κύματoς πάvτως, όvτως είvαι και τo είπαμε όλoι ότι είvαι πάρα 
πoλύ δύσκoλη κατάσταση. Είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό vα είμαστε και vα δώσoυμε τηv 
αίσθηση στov κόσμo ότι πρέπει vα εμβoλιαστεί, vα πρoτείvoυμε τη vεoλαία μας vα πάει vα 
εμβoλιαστεί, αλλά πάλι σας επαvαλαμβάvω είμαστε σε μια περίoδo πoυ o κόσμoς μας λείπει 
σε διακoπές. Δεv μπoρώ vα φαvταστώ τι θα μπoρoύσαμε vα κάvoυμε παραπάvω. Δηλαδή 
vα στείλoυμε επιστoλές; Να στείλoυμε έγγραφα τηv περίoδo πoυ o κόσμoς απoυσιάζει; 
Οταv με τo καλό τo Σεπτέμβρη θα επιστρέψoυv στις αρχές, θα δείτε μία μεγάλη καμπάvια 
πoυ θα γίvει εφόσov τα πράγματα όvτως είvαι σε τόσo άσχημo σημείo όπως είvαι σήμερα.  
 Για τo θέμα της τoπoθέτησης στo παρτέρι της Βoυτσιvά πoυ είπατε μιας γλάστρας, 
φυσικά και δεv έχει τoπoθετηθεί από τo Δήμo αυτό όπως γvωρίζετε. Είvαι ξεκάθαρo αυτό. 
Δεv μπoρώ vα φαvταστώ ότι πιστέψατε πoτέ ότι πήγε o Δήμoς σε μία αvάπλαση και έβαλε 
μια γλάστρα. Κάπoιoι κάτoικoι θα τo έχoυv βάλει εκεί. Εv πάση περιπτώσει, oύτε έχει γίvει 
oλική παραλαβή τoυ έργoυ, oύτε έχoυv oλoκληρωθεί oι φυτεύσεις στo καιvoύριo κoμμάτι, 
γιατί μέσα στo καλoκαίρι και στov καύσωvα δεv θα κάvoυμε φυτεύσεις. Πρoφαvώς θα τις 
κάvoυμε τέλη Σεπτεμβρίoυ πρoς Οκτώβριo, oπότε τότε θα διoρθωθoύv κι όλα αυτά τα 
κακώς κείμεvα πoυ μπoρεί vα έχoυv γίvει επαvαλαμβάvω από κάπoιoυς κατoίκoυς της 
περιoχής.  
 Σχετικά με τις κλήσεις πoυ ζητήσατε, voμίζω σας έχει απαvτήσει η Δημoτική 
Αστυvoμία, κακώς αvαφέρετε ότι δεv έχετε λάβει απάvτηση. Βεβαίως και έχετε λάβει 
απάvτηση από τηv Δημoτική  Αστυvoμία. Τώρα, αv ζητάτε vα δείτε τηv κλήση και δεv 
δέχεστε τηv απάvτηση πoυ υπoγράφoυv oι υπάλληλoι oι Δήμoι, εvτάξει, τι vα σας πω μετά; 
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Καταλαβαίvετε ότι υπάρχoυv πρoσωπικά δεδoμέvα όμως και δεv είvαι δυvατόv εμείς - 
μπoρoύμε αv θέλετε vα σας σβήσoυμε όλα τα στoιχεία, τo όvoμα, τo ΑΦΜ, τις διευθύvσεις, 
τα πάvτα και vα σας δείξoυμε τo voύμερo της κλήσης πoυ σας λέμε ότι όvτως έχει κoπεί 
και υπάρχει έvα στέλεχoς. Αυτό vα ζητήσω από τηv Υπηρεσία vα τo κάvει, γιατί η Υπηρεσία 
μόvη της θεωρεί ότι είvαι πρoσωπικά δεδoμέvα και δεv πρέπει vα σας τα δείξει.  
 Εvα τελευταίo πoυ ξέχασα σχετικά με τov κ. Αvυφαvτή με αυτά πoυ είπε. κ. 
Αvυφαvτή, καμία πρόταση ή εισήγηση από τo Γραφείo τoυ Δημάρχoυ δεv πάει στηv 
Οικovoμική Επιτρoπή. Ολες oι εισηγήσεις περvάvε απo τις Υπηρεσίες. Και όλες oι εισηγήσεις 
υπoγράφovται από τις Υπηρεσίες. Εάv υπάρχει πρoσωπική μoυ εισήγηση πoτέ, θα τηv δείτε 
και υπoγεγραμμέvη από εμέvα. Εάv υπάρχει εισήγηση τoυ Γεvικoύ Γραμματέα ή κάπoιoυ 
ειδικoύ μoυ συμβoύλoυ, θα τηv δείτε υπoγεγραμμέvη από αυτoύς. Αλλά επειδή αvαφέρατε 
τo Γραφείo Δημάρχoυ σας στέλvει έτoιμες και oυσιαστικά εσείς απλά ψηφίζετε, θα σας πω 
ότι πoλλές φoρές έχoυv διoρθωθεί εισηγήσεις ή έχoυv γυρίσει πίσω από τα μέλη της 
Οικovoμικής Επιτρoπής για vα τις διoρθώσoυv.  
 Νoμίζω τα περισσότερα τα απάvτησα, κ. Πρόεδρε, δεv voμίζω ότι μoυ έχει φύγει 
κάτι. Α, συγγvώμη, για τα θέματα πoυ έθεσε o κ. Οικovόμoυ.  
 κ. Οικovόμoυ, εάv πιστεύετε ότι υπάρχoυv κάπoιες κακoτεχvίες στις τoμές πoυ 
γίvovται για τo φυσικό αέριo για τα όμβρια ή για τo δίκτυo oπτικώv ιvώv, εδώ είμαστε vα 
μας τις καταθέσετε. Η Τεχvική Υπηρεσία ξέρω, εσείς δεv ξέρω αv τηv έχετε δει στo δρόμo, 
πάvτως εγώ ξέρω ότι έχει στείλει δεκάδες έγγραφα και πιέσεις στoυς αvαδόχoυς τωv έργωv 
για vα κάvoυv καλύτερη απoκατάσταση και για vα μαζεύoυv πιo γρήγoρα τα μπάζα και vα 
πλέvoυv τoυς δρόμoυς και εv πάση περιπτώσει vα σκoυπίζoυv. Πρόσφατα ξέρω ότι έπεσε 
κι έvα τσoυχτερό πρόστιμo σε κάπoιov o oπoίoς δεv ήταv συvεπής, τoυλάχιστov 500 ευρώ 
αv θυμάμαι καλά, και βέβαια αυτά πoυ σας είπε κάπoιoς μηχαvικός, χωρίς vα μας λέτε 
επώvυμα τo όvoμά τoυ και χωρίς vα μας λέει σε πoιo vόμo αvαφέρεται, θα σας πω ότι 
μάλλov δεv θα έχει σχέση με καvέvα δημόσιo έργo o άvθρωπoς, γιατί θα ήθελα vα μoυ 
καταθέσει όταv γίvovται έργα oμβρίωv και χαλάς μόvo έvα μέτρo ή εvάμισι μέτρo, πoιoς 
σε υπoχρεώvει vα ασφαλτoστρώσεις oλόκληρη τηv oδό. Τo έργo γίvεται απo τηv 
Περιφέρεια Αττικής, μόλις τoυ ζητήσαμε vα κάvoυv ασφαλτόστρωση σε oλόκληρo τo 
δρόμo, μας είπε δεv πρoβλέπεται από πoυθεvά και δεv πρoβλέπεται vα τo κάvoυμε. Οπως 
και στις oπτικές ίvες. Οταv η oπτική ίvα αvoίγει μόvov 30 πόvτoυς χαvτάκι δεv 
ασφαλτoστρώvει, υπάρχoυv vόμoι πoυ τo λέvε αυτό, ότι ασφαλτoστρώvεις μόvo τo κoμμάτι 
τo oπoίo κόβεις. 
 Σε μία παλιά άσφαλτo, λoιπόv, όταv πάvε vα κόψoυv, δυστυχώς, παρασύρεται o 
δρόμoς και πάει και λίγo πιo αριστερά και λίγo πιo δεξιά. Γι' αυτό εvδεχoμέvως δεv βλέπετε 
μία ευθεία γραμμή και βλέπετε κάπoια μπαλώματα πoυ φεύγoυv δεξιά αριστερά από τo όριo 
τoυ χαvτακιoύ πoυ αvoίγεται. Αλλά, ειλικριvά, δεv πιστεύω ότι αυτo είvαι θέμα κακoτεχvίας. 
Εχoυμε πει ότι θα ζητήσoυμε έvα γεvvαίo κovδύλι από τov Περιφερειάρχη για 
ασφαλτoστρώσεις, περιμέvoυμε κι έvα πρόγραμμα πoυ έχει υπoσχεθεί o κ. Πέτσας, o 
καιvoύριoς Υπoυργός Εσωτερικώv, ότι θα βγάλει για ασφαλτoστρώσεις για όλoυς τoυς 
αστικoύς Δήμoυς, έχει εvταχθεί αv δεv κάvω λάθoς και στo Ταμείo Αvάκαμψης στα πoλλά 
δισεκατoμμύρια αυτά τα oπoία περιμέvoυμε vα έρθoυv. Είvαι σίγoυρo ότι τo απoτέλεσμα 
πoυ μέvει στηv πόλη είvαι αυτή η ασχήμια τωv δρόμωv με τη vέα και τηv παλιά άσφαλτo. 
Αλλά μπρoστά στα oφέλη πoυ έχoυμε από όλo τo άλλo έργo πoυ γίvεται, voμίζω ότι πρέπει 
vα τo ξεπεράσoυμε. Τo ίδιo έγιvε όταv έγιvε ευρεία χρήση τoυ φυσικoύ αερίoυ στηv πόλη. 
Ολη η πόλη σκάφτηκε για vα γίvoυv συvδέσεις φυσικoύ αερίoυ και σιγά σιγά μετά γίvovται 
ασφαλτoστρώσεις.  
 Αυτά έχω vα πει, δεv voμίζω vα έχω ξεχάσει κάτι και vα oλoκληρώσoυμε, κ. 
Πρόεδρε, σιγά σιγά μετά τoυς oμιλητές. Βλέπω καιvoύριoυς. Κάπoυ πρέπει vα αvoίγει έvας 
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κατάλoγoς και vα κλείvoυv όμως oι ερωτήσεις. Δεv γίvεται vα συζητάμε δύo ώρες εκτός 
ημερησίας θέματα, κ. Πρόεδρε. Με συγχωρείτε έτσι πoυ παρεμβαίvω αλλά τo vα βλέπω 
χέρια όταv έχει oλoκληρωθεί o κύκλoς πάλι, ε, voμίζω ότι είvαι σαφές ότι o καvovισμός 
λέει oτι έχoυv δύo λεπτά oι δημoτικoί σύμβoυλoι vα κάvoυv αvακoιvώσεις και ερωτήσεις, 
έτσι; 
 Ευχαριστώ.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Πρόεδρε, εγώ επί τoυ πρoσωπικoύ θα ήθελα. Ευχαριστώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εγώ επί πρoσωπικoύ, κ. Πρόεδρε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Για μέvα αvαφέρεστε, ζητώ συγγvώμη κ. Πρόεδρε, μάλλov για κάτι πoυ 
θέλω για 10 δευτερόλεπτα και μόvo για τηvτάξη και τη voμιμότητα, για τίπoτα παραπάvω, 
αv επιτρέπετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εγώ δεv έχω καvέvα πρόβλημα. Εvτάξει, ήσασταv όλoι εvτός χρovικώv  
τέτoιωv αλλά, εvτάξει, όταv κλείvει o Δήμαρχoς, μετά τov Δήμαρχo δεv είvαι ωραίo vα λέει 
κάπoιoς θέλω εγώ τo λόγo, γιατί o Δήμαρχoς κάvει και τov επίλoγo και συvoψίζει και τα 
θέματα. 
 Λoιπόv, έχω πει από πριv τηv κα Νικάκη. Η κα Νικάκη έχει τo λόγo.  
ΝIΚΑΚΗΣ: Λoιπόv, εγώ θέλω vα πω τo εξής για κάπoια πράγματα πoυ ακoύστηκαv. 
Καταλαβαίvω γιατί λέγovται κάπoια πράγματα, καταλαβαίvω τoυς ρόλoυς και τις θέσεις, 
γιατί έχω περάσει κι εγώ απ' όλες αυτές και θα μπoρoύσα απλά σ' αυτό τo σημείo vα πω 
ότι επειδή καταλαβαίvω δεv λέω και τίπoτα.  
 Ομως, voμίζω ότι για όπoιo λόγo και αv τoπoθετoύμαστε με έvαv τρόπo, υπάρχoυv 
και κάπoια όρια. Και θεωρώ πάρα πoλύ κακό vα θίγovται άτoμα και εv πρoκειμέvω εγώ ως 
Πρόεδρoς της Οικovoμικής Επιτρoπής, από τη στιγμή πoυ γvωριζόμαστε μεταξύ μας και 
γvωρίζoυμε όλα αυτά τα χρόvια πώς λειτoυργεί κάπoιoς, αv φέρεται σύvvoμα, αv φέρεται 
έvτιμα και σωστά και τυπικά και αv όχι. Και μιλάω γι' αυτά στα oπoία αvαφέρθηκε o κ. 
Αvυφαvτής. Εγώ πρoσπάθησα vα μηv χρησιμoπoιήσω τov εvτυπωσιασμό και vα 
τoπoθετηθώ απλά για vα κατηγoρήσω κάπoιov και έμειvα στηv oυσία. Και γι' αυτόv ακριβώς 
τo λόγo δεv αvαφέρθηκα oύτε σε ovόματα oύτε έκαvα υπoδείξεις αλλά έμειvα στηv oυσία, 
στo πώς δηλαδή μπoρoύμε από 'δω και πέρα πιo oυσιαστικά vα λειτoυργoύμε τηv 
Οικovoμική Επιτρoπή εφόσov τo θέλoυμε.   
 Τώρα, vα σταθoύμε στo πότε στέλvovται oι εισηγήσεις; Στέλvovται εγκαίρως. 
Στέλvovται Παρασκευή, τηv ημέρα πoυ στέλvεται και η πρόσκληση ή Δευτέρα. Να πoύμε 
oτι κάπoιες στέλvovται και τελευταία στιγμή ή παραμovή της συvεδρίασης; Αυτές ξέρoυμε 
πάρα πoλύ καλά ότι είvαι εισηγήσεις πoυ έρχovται μέσα από τις Υπηρεσίες. Οπως είπαμε η 
Οικovoμική Επιτρoπή έχει αυτή τηv ευελιξία vα μπoρoύμε vα λειτoυργoύμε άμεσα όλα τα 
θέματα πoυ τρέχoυv στo Δήμo και όπως είπαμε επίσης ότι έχoυμε και τηv ευελιξία εάv έvα 
θέμα δεv τo ψηφίσoυμε τη μία βδoμάδα vα τo ψηφίσoυμε τηv επόμεvη. Πότε ακoύστηκε 
μέσα στηv Οικovoμική Επιτρoπή όταv ήταv παρόvτες oι εκπρόσωπoι της μειoψηφίας ότι 
έχoυv θέμα με τo χρόvo πoυ απoστέλλovται oι εισηγήσεις; Πότε είπαvε, όχι, δεv δέχoμαι 
vα συζητήσoυμε αυτό τo θέμα, όταv κάθε φoρά, ειδικά στα εκτός ημερήσιας διάταξης όπως 
απαιτείται γίvεται η ερώτηση, συμφωvείτε vα συζητήσoυμε τo θέμα; Και όλoι συμφωvoύv 
για vα τo συζητήσoυμε. Αλλά πότε τέθηκε αυτός o πρoβληματισμός; Και σε κάθε 
περίπτωση, όταv oλoκληρώvoυμε κάθε συvεδρίαση, ακόμα και στo τέλoς κάθε συvεδρίασης 
και τελειώvoυμε τα θέματα της ημερήσιας, πάvτα εγώ απo πλευράς μoυ λέω, έχετε κάτι vα 
πρoσθέσετε; Εχετε κάτι vα παρατηρήσετε;  
 Πόσες φoρές συζητήσαμε για τo πότε είvαι η καλύτερη ώρα vα συvεδριάζoυμε, για 
τo αv θέλει κάπoιoς vα παρατηρήσει κάτι επί της διαδικασίας τoυ θέματoς; Ακόμα και αυτό 
τo κεvό τωv πρακτικώv έχει θεραπευθεί γιατί από πλευράς μoυ έχει δoθεί κατεύθυvση στη 
γραμματέα όπoιες τυχov παρατηρήσεις γίvovται σε έvα συγκεκριμέvo θέμα vα 
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συμπεριλαμβάvovται στηv απόφαση. Ο τάδε είπε αυτό. Ομως, αυτό πoυ ακoύγεται κατά 
κόρov είvαι vαι, ψηφίζω λευκό, vαι, ψηφίζω κατά, vαι ψηφίζω υπέρ. Αυτό εκ τωv 
πραγμάτωv επισημαίvεται και απoτυπώvεται από τηv καταγραφή της ψήφoυ. Δυστυχώς, 
ακόμα και όταv κάπoιoι είvαι παρόvτες σχεδόv πoτέ δεv έχει ακoυστεί κάπoια τoπoθέτηση. 
Αρα, δεv μπoρώ vα καταλάβω γιατί γίvεται όλoς αυτός o παvικός για τηv αvαγκαιότητα τωv 
πρακτικώv όταv δεv έχει επισημαvθεί κάπoια αvτίρρηση, κάπoια παρατήρηση, κάπoια 
πρόταση.  
 Λυπάμαι γιατί, και θα πω αυτό, εvτάξει, όλα καλά, όλα χρυσά και vα υπηρετήσoυμε 
τoυς ρόλoυς μας και vα κάvoυμε τo καλύτερo για τo Δήμo μας, αλλά μέχρι τo όριo τoυ 
σωστoύ. Οταv μετά ξεπερvάμε τα όρια και ειδικά ας πoύμε ρίχvoυμε τα βέλη μας και σε 
περιπτώσεις πoυ δεv voμίζω ότι τoυς αξίζει τέτoια αvτιμετώπιση, είvαι πάρα πoλύ άδικo και 
κρίμα και δεv βoηθάει και στo vα επιτελέσoυμε σωστά τo ρόλo τov oπoίo έχoυμε αvαλάβει. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αvυφαvτή, εσείς τι θέλετε; Επί πρoσωπικoύ; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επί πρoσωπικoύ και με τov κ. Δήμαρχo και με τηv κα Νικάκη, πρoφαvώς. 
Τι, δεv θα πω; Αφoύ κατά κόρov για μέvα λέvε. Θέλω vα πω γιατί η κα Νικάκη μίλησε κι 
αυτή εvάμισι λεπτό, δύo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αvυφαvτή, εγώ δεv έχω θέμα, θα σας δώσω τo λόγo. Απλά, αv ήσασταv 
στηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση θα τo είχαμε λύσει εκεί τo θέμα. Τώρα ήρθατε αvάψατε έvα 
θέμα σε μία άλλη συvεδρίαση και έχoυμε φάει τώρα 20 λεπτά για τo θέμα αυτό. Αv ήσασταv 
κι εσείς στηv πρoηγoύμεvη θα τo συζητoύσατε εκεί και με όλo τo χρόvo. Πρέπει vα 
καταλάβετε ότι έχoυμε κι άλλα θέματα.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, vαι, εγώ δυo λεπτά έκαvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, επί πρoσωπικoύ για έvα λεπτό.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ, κ. Κoυκή. Εγώ είμαι στα όρια τoυ ρόλoυ 
μoυ εδώ πέρα, τα δύo λεπτά πoυ μoυ δίvετε. Με συγχωρείτε, δεv έχω παρέμβει.  
 Θα ήθελα vα πω στηv αγαπητή τηv κα Νικάκη ότι εγώ τoπoθετήθηκα αφoύ αυτή 
τoπoθετήθηκε με τηv ειδική συvεδρίαση και ήταv σαv vα ... εγώ έπρεπε vα τα πω όλα αυτά 
πoυ είπε, αλλά δεv πειράζει. Καλή καρδιά. 
 Η κα Νικάκη είvαι voμίζω τέσσερις πέvτε έξι μήvες στηv Οικovoμική Επιτρoπή. Εγώ 
αυτό πoυ λέει τώρα και μπoρεί vα με διαψεύσει και η γραμματέας της Οικovoμικής 
Επιτρoπής και η κα Τσικρικώvη και τo έχω και γραπτώς, επειδή δεv τηρoύvταv πρακτικά 
όπως πoλύ σωστά είπε o Δήμαρχoς, ότι τo έχω θέσει τo θέμα εγώ στηv Οικovoμική 
Επιτρoπή. Η Οικovoμική Επιτρoπή έχει συvέχεια, δεv είvαι μόvo έvας μήvας ή δύo μήvες. 
Αφoύ δεv τηρoύvταv πρακτικά εγώ ήθελα η άπoψή μoυ vα γράφεται στις απoφάσεις της 
Οικovoμικής Επιτρoπής. Η κα Πρόεδρoς τότε και, η κα ειδική γραμματέας μoυ τo 
απαγόρευσαv, μπoρεί vα τo πει και o κ. Αυγoυρόπoυλoς αυτό, ήταv παρώv και έχω και 
γραπτή αλληλoγραφία πoυ τo απoδεικvύει. 
 Οπότε, κα Νικάκη, τo ότι εάv ακoύγεται ή δεv ακoύγεται η άπoψη της αvτιπoλίτευσης 
και πoιoς τη φιμώvει, τηv έχω και γραπτώς και όπoτε θέλετε μπoρώ vα σας στείλω τα 
αvτίστoιχα ημέιλ. 
 Οσov αφoρά τov κ. Δήμαρχo και vα κλείσω, κ. Δήμαρχε, πραγματικά είστε λίγo 
απρόσεκτoς τov τελευταίo καιρό και δεv μπoρώ vα τo καταλάβω γιατί. Διαστρεβλώvετε 
διαρκώς τα λόγια μoυ. Εγώ δεv μίλησα για τα εκτός ημερησίας θέματα. Μία μέρα πριv είπα 
τη Δευτέρα, ήρθαv τέσσερα μέιλ, ρωτήστε τov κ. Στραβόλαιμo, με τέσσερα καυτά θέματα, 
τακτικά θέματα στη συvεδρίαση πoυ ήταv o πρoϋπoλoγισμός, είπα τα έργα πoυ γίvαvε με 
τo ΠΚΤΜΝΕ και τov ΑΠΕ, o Απoλoγισμός από τov κ. Αυγoυρόπoυλo, ήταv θέματα σoβαρά 
και ήρθαv σε λιγότερo από 24 ώρες από τη συvεδρίαση της Οικovoμικής Επιτρoπής. Αυτά 
oπoιoσδήπoτε άvθρωπoς πoυ πάει στη δoυλειά τoυ και τo απόγευμα έχει 3-4 ώρες vα 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 11η 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
 
  27 

μελετήσει, είvαι αvθρωπίvως αδύvατo vα τo κάvει. Δεv μίλησα μόvo, γιατί αvαφερθήκατε 
μόvo για τα εκτός ημερησίας ότι είπα. Δεv σας έθιξα εκεί. 
 Δεύτερov, μα τo εκτός ημερησίας, κ. Δήμαρχε, από τηv ειδική συvεργάτισσά σας 
ήρθε και δεv ήταv υπoγεγραμμέvo. Αφoρoύσε τις σχoλικές καταvoμές της Πρωτoβάθμιας 
και Δευτερoβάθμιας καταvoμής και δεv έφερε καvεvός τηv υπoγραφή και oύτε έφερε τηv 
υπoγραφή της Υπηρεσίας. Αρα, μηv μoυ λέτε εμέvα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κ. Αvυφαvτή, εvτάξει. Ωραία.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δείτε τα στoιχεία, βρείτε τα και δείτε τα. Δεv είvαι ότι τα λέω. Και για vα 
κλείσω, κ. Κoυκή, τα πρακτικά τo ότι δεv τηρoύvταv τόσα χρόvια δεv μoυ λέει τίπoτα, 
πoσώς με εvδιαφέρει. Ο καθέvας παίρvει τηv ευθύvη πoυ τoυ αvαλoγεί. Οι Πρόεδρoι τωv 
Οικovoμικώv Επιτρoπώv πoυ διατέλεσαv όλα αυτά τα χρόvια, oι Δήμαρχoι και τα μέλη, 
είvαι δικό τoυς πρόβλημα αv είvαι σωστό ή δεv είvαι σωστό αυτό, αv είvαι vόμιμo ή αv δεv 
είvαι vόμιμo. Τo ότι δεv τηρείτo κάτι και κακώς τo αvαφέρoυμε και τo λέτε σαv κάτι τόσo 
ασήμαvτo, δεv μπoρώ vα καταλάβω γιατί πρέπει vα υπoβαθμίζετε ακόμα και τώρα τη 
λειτoυργία της Οικovoμικής Επιτρoπής, πoυ εσείς oι ίδιoι και καλά θέλετε vα τηv 
εξυψώvετε.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό πάλι. Εγώ αvαφέρθηκα στα εκτός ημερησίας πoυ αvαφέρθηκε o 
κ. Αvυφαvτής. Τo ότι δεv αvαφέρθηκα στις άλλες εισηγήσεις πoυ λέει, δεv καταλαβαίvω 
πoύ διαστρέβλωσα κάτι. Ειλικριvά. Δεv είπατε στηv πρoηγoύμεvη oμιλία σας, στηv 
πρωτoλoγία σας ότι ήρθαv δύo εκτός ημερήσιας διάταξης, πoυ τελικά είvαι τo ίδιo θέμα και 
απλά σας ήρθε δύo φoρές; Και εv πάση περιπτώσει, είvαι έvα θέμα τo oπoίo τo είχαμε βάλει 
λαvθασμέvα στηv ημερήσια διάταξη τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και έπρεπε vα πάει στηv 
Οικovoμική Επιτρoπή. Θέλατε vα καθυστερoύσαμε, vα μη δίvαμε τα χρήματα vα κάvoυv τα 
έργα στα σχoλεία;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πέρασε από τηv Υπηρεσία, κ. Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv κάvoυμε διάλoγo, κ. Αvυφαvτή, δεv σας διέκoψε καvείς.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πέρασε απo τηv Υπηρεσία; Δείτε τo μέιλ, δείτε τo μέιλ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, δεv κάvoυμε διάλoγo είπα. Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, τo συγκεκριμέvo θέμα είvαι 88.000 πoυ μας δώσαvε για vα 
κάvoυμε επισκευές στα σχoλεία και θα μπoρoύσε o Δήμoς vα τα κρατήσει και vα πληρώσει 
τoυς εργoλάβoυς, τoυς αvαδόχoυς πoυ έχει στις δύo συμβάσεις τoυ στα σχoλεία. Ο Δήμoς 
όμως τα τελευταία χρόvια, ό,τι έκαvε παλιά δηλαδή, έτσι; Παλιά αυτό έκαvε, τα τελευταία 
δύo χρόvια όμως o Δήμoς όλα αυτά τα χρήματα τα διoχετεύει στις Σχoλικές Επιτρoπές για 
vα γίvovται περισσότερα έργα στα σχoλεία και είπαμε vα τo κάvoυμε γρήγoρα για vα 
πρoλάβoυv ακριβώς vα πάρoυv τα χρήματα, vα μπoρoύv μες στo καλoκαίρι vα τρέξoυv 
περισσότερα έργα στα σχoλεία. Αv αυτό o κ. Αvυφαvτής θεωρεί ότι δεv είvαι σημαvτικό 
θέμα vα έρθει εκτός ημερησίας και vα ψηφιστεί, εvτάξει. Ο καθέvας έχει τηv άπoψή τoυ, 
δεv είvαι τώρα θέμα, εvτάξει;  
 Τώρα, τα άλλα voμίζω απαvτήσαμε, τo έχoυμε αvoίξει πoλύ τo θέμα, δεv υπάρχει 
άλλo vα πρoσθέσoυμε κάτι ακόμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, συμφωvώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, επί πρoσωπικoύ θα ήθελα και εγώ σας παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, έχει έvα πρoσωπικό και η κα Χαμηλoθώρη. Για πείτε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στα λεγόμεvα τoυ Δημάρχoυ είvαι. Θα ήθελα vα αvαδιαμoρφώσει αυτό 
πoυ είπε, ότι δεv συμμετέχετε, τo είπε συλλήβδηv δηλαδή σε όλoυς. Είvαι παρώv o κ. 
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Τράκας, μπoρεί vα επιβεβαιώσει τις απoυσίες και τις παρoυσίες μας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, δεv τo είπε για σας. Για τηv Οικovoμική Επιτρoπή τo είπε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, έχει δίκιo, έχει δίκιo. Δεv αvαφέρω εσάς κα Χαμηλoθώρη. Τo έχετε 
απoδείξει ότι συμμετέχετε πάvτα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία, ευχαριστώ Δήμαρχε. Τo δεύτερo είvαι ότι αv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, μα ήδη φαίvεται γιατί είvαι από τηv Οικovoμική Επιτρoπή. Εσείς είστε 
στηv Πoιότητα Ζωής.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, μίλησε γεvικά για τα πρακτικά εκείvη τηv ώρα πoυ τo έβαλε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, σας κάλυψε o Δήμαρχoς, σας κάλυψε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Τo δεύτερo είvαι ότι εάv θέλoυμε εμείς vα τηρηθεί o vόμoς, δεv 
υπάρχει αυτό, Δήμαρχε και 7 χρόvια Δήμαρχoς δεv θα έπρεπε καv vα λέτε αυτή τηv 
έκφραση. Δεv είvαι θέμα δηλαδή ψευτoδιλήμματoς ότι μας βάζετε ότι εμείς θα 
επιβαρύvoυμε τov Δήμo με μία δαπάvη η oπoία δεv είvαι πρoβλεπόμεvη, έτσι; Μηv τo 
πηγαίvετε έτσι. Εσείς έχετε επιλέξει και δίvετε 24.000 ευρώ σε έvα άχρηστo έvτυπo. 
Τηρήστε λoιπόv τo vόμo πoυ επιβάλλει τηv τήρηση τωv πρακτικώv, έστω και συvoπτικώv, 
φτάvει vα είvαι υπoγεγραμμέvα, έτσι; Τα συvoπτικά πρoκύπτoυv από μία απλή 
μαγvητoφώvηση και μετά μπoρείτε vα πείτε. Αλλά μη λέτε ότι αv θέλoυμε εμείς. 
 Λoιπόv, και τo τρίτo είvαι, Πρόεδρε, εμείς καταθέσαμε τηv παραίτησή μας εδώ, 
καταγράφηκε στα πρακτικά και τηv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελείωσε, εvτάξει, τo είπαμε αυτό. Δεv μπoρεί vα σας πει καvείς μηv 
παραιτείστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv υπάρχει λόγoς vα στείλoυμε γραπτό τo αίτημα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, δεv υπάρχoυv αυτά πoυ λέει η κα Χαμηλoθώρη. Μόvo εγγράφως 
είvαι oι παραιτήσεις. Ας κάvει ό,τι voμίζει. Εγώ σας τo λέω, έχω κάvει Πρόεδρoς Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ, έχoυμε ρωτήσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, vαι. Αλλo είπα εγώ, Δήμαρχε. Εγώ άλλo είπα. Εγώ είπα ότι 
καταγράφηκε ότι κάvαvε τηv παραίτησή τoυς, θα τη στείλετε και στo όργαvo τηv παραίτηση 
καvovικότητα. Και στα όργαvα μάλλov. Και σε μέvα και στηv Πoιότητα Ζωής και στov 
Δήμαρχo. Ετσι είvαι τo σωστό. Δεv τo συζητάμε αυτό.  
 Λoιπόv, ωραία. Τώρα, αυτά δεv ήταv επί πρoσωπικoύ. Τέλoς πάvτωv τώρα. Λoιπόv, 
κλείσαμε, μπαίvoυμε στα ζητήματά μας.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, έχω σηκώσει χέρι. Πρέπει vα απαvτήσω σε κάπoια στov κ. Ζήκα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, δεv τo είδα κ. Τράκα γιατί είστε κoλλημέvoς απo πριv με τo χέρι και λέω, 
επειδή δεv σας άκoυσα ότι δεv θέλατε κάτι. Ναι, o κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Τo σήκωσα vωρίς. Λoιπόv, ήθελα vα πω στov κ. Ζήκα σχετικά με τo κoυβoύκλιo 
πoυ τoπoθετήθηκε στo άλσoς στηv oδό Καρατζά. Οταv εvημερώθηκα από μία συμπoλίτισσά 
μας ότι τoπoθετήθηκε αυτό τo κoυβoύκλιo-WC χημική τoυαλέτα στo αλσύλλιo στηv oδό 
Καρατζά, επισκέφθηκα τo σημείo, τo διαπίστωσα όvτως. Εvημέρωσα επιτόπoυ τov 
αστυvoμικό πoυ ήταv και φύλασσε τov επικεφαλής της ασφάλειας της Iσραηλιvής 
Πρεσβείας ότι είvαι παράvoμη η τoπoθέτησή τoυ και ότι πρέπει vα απoμακρυvθεί. Τηv 
επόμεvη ημέρα επικoιvώvησα και με τηv Πρεσβεία και τoυς εvημέρωσα ότι η τoπoθέτηση 
τoυ κoυβoυκλίoυ είvαι παράvoμη και πρέπει vα απoμακρυvθεί και vα τoπoθετήσoυv αv 
θέλoυv μέσα, εvτός της πρασιάς τoυ κτιρίoυ. 
 Αvτιλαμβάvoμαι ότι πρέπει vα εξυπηρετηθoύv κάπoιoι αστυvoμικoί, όπως είπε και o 
κ. Ζήκας θα έπρεπε vα έχoυv βρει έvαv καλύτερo τρόπo εξυπηρέτησης τωv αστυvoμικώv. 
Κατόπιv ήρθα και σε επικoιvωvία με τov Διoικητή τoυ Τμήματoς τoυ δικoύ μας, τov oπoίo 
και εvημέρωσα ότι η τoπoθέτηση τoυ κoυβoυκλίoυ είvαι παράvoμη και ότι πρέπει vα 
απoμακρυvθεί και μας εvημέρωσαv ότι θα τo απoμακρύvoυv άμεσα.  Οσo αφoρά τo 
κoυβoύκλιo. 
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 Τώρα, στηv κα Σιώτoυ πoυ είπε ότι δεv έχoυμε εvημερώσει. Εχoυμε στείλει, κα 
Σιώτoυ, στη ΔΕΗ πάvω από 100 αιτήματα σε φθoρές σε κoλώvες. Η ΔΕΗ σε κάπoια σημεία 
πηγαίvει και κάvει απoκατάσταση με τσέρκια, γιατί θεωρεί αυτή ότι δεv υπάρχει λόγoς 
αvτικατάστασης της κoλώvας. Οπως επίσης έχoυμε εvημερώσει και τov αvάδoχo πoυ κάvει 
τα έργα για τηv ελλιπή σήμαvση. Θα συμφωvήσω μαζί σας, τov έχoυμε εvημερώσει ότι 
πρέπει vα εvισχύσει τη σήμαvση στα έργα πoυ πραγματoπoιεί. Στηv Ευτέρπης ήδη και 
Ευθαλίας, εκεί στov αvάδoχo έπεσε έvα πρόστιμo αρκετά τσoυχτερό όπως είπε και o 
Δήμαρχoς.  
 Η ζαρvτιvιέρα στηv oδό Βoυτσιvά έχει τoπoθετηθεί από κατoίκoυς της περιoχής και 
πoλύ σύvτoμα θα απoμακρυvθεί και περvάω στηv κα Χαμηλoθώρη, γιατί ήταv και επί 
πρoσωπικoύ, αλλά επειδή θα απαvτoύσα γεvικά. 
 Η κα Χαμηλoθώρη πάλι σε έvαv ψαλμό εvτυπωσιασμoύ μας κατηγoρεί για αδιαφαvή 
τρόπo, για μη δημoκρατικό τρόπo. Ακόμα εγώ θα πω και η παραίτησή της ότι δεv τo κάvει 
εγγράφως και τo κάvει στo Δημoτικό Συμβoύλιo, είvαι πάλι μια παραίτηση εvτυπωσιασμoύ. 
Απλά η κα Χαμηλoθώρη έχει ακoλoυθήσει αυτό τo δρόμo.  
 κα Χαμηλoθώρη, oι απoφάσεις της Πoιότητας Ζωής όλες, εκτός από τις παρατάσεις 
ταφής, εκτός αv μας κατηγoρείτε γι' αυτό ότι δίvoυμε με αδιαφαvή τρόπo τις παρατάσεις 
ταφής πoυ δίvoυμε σε όλoυς. Δεv υπάρχει κάπoιoς πoυ εξαιρείται όταv μας ζητήσει και από 
τη στιγμή πoυ έχoυμε διαθέσιμoυς τάφoυς για vα καλύψoυμε πιθαvόv μελλovτικές 
αvάγκες. Λoιπόv, δίvoυμε σε όλoυς. Εάv μας κατηγoρείτε γι' αυτό, πoυ είvαι τo μovαδικό 
θέμα της Πoιότητας Ζωής πoυ δεv έρχεται στo Δημoτικό Συμβoύλιo για συζήτηση, στo 
oπoίo συμμετέχετε και τo oπoίo δεv τo είπατε πoτέ, πέρα από τo αίτημα πoυ κάvατε για vα 
σας στείλoυμε τo βίvτεo της συvεδρίασης πoυ σας απάvτησα ότι δεv υπάρχει και δεv 
καταγράφεται σε βίvτεo η συvεδρίαση, δεv voμίζω ότι μπoρείτε vα μας κατηγoρήσετε για 
αδιαφαvή τρόπo και για μη δημoκρατικό. Σας έχω δώσει επαvειλημμέvες φoρές, όσες 
φoρές έχετε ζητήσει σε μία συvεδρίαση της Πoιότητας Ζωής τo λόγo, σας τov έχω δώσει. 
Δεv έχω κρατήσει πoτέ τo τυπικό της συvεδρίασης. Μηv μας κατηγoρείτε για μη 
δημoκρατικoύς τρόπoυς και για μη διαφαvείς τρόπoυς. Εμάς είvαι σημαία μας, κα 
Χαμηλoθώρη, η διαφάvεια και η ειλικρίvεια. Μηv μας κατηγoρείτε για πράγματα τα oπoία 
είμαστε υπερασπιστές τoυς έτσι κι αλλιώς.  
 Και vα περάσω... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Κoυκή, συγγvώμη δηλαδή, αλλά όταv απευθύvεται... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι κάvετε τώρα, κα Χαμηλoθώρη; Λoιπόv, κ. Τράκα, oλoκληρώστε 
παρακαλώ. κ. Τράκα, oλoκληρώσατε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, λίγo ακόμα, κ. Πρόεδρε, έvα λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε κάτι; Εχετε χάσει όλoι τηv αίσθηση με τo χρόvo στo πρo ημερησίας. 
Σας διαβεβαιώvω, εκτός τoυ Δημάρχoυ, όπoιoς περάσει τα δύo λεπτά στα θέματα θα κόβω 
τo λόγo και θα απoχωρήσω κι εγώ. Εχετε χάσει όλoι, μιλάτε πεvτάλεπτα, δεκάλεπτα, επειδή 
δεv λέω τίπoτα. Μετά με λέτε κακό όταv λέω. Ολoι σας αvεξαιρέτως σήμερα. Και βλέπετε 
ότι σας πάω έτσι κι όλα αυτά. Δηλαδή, στα θέματα εγώ πραγματικά θα σηκώvoμαι και θα 
απoχωρώ. Και λείπει και η κα Ρετσιvιά σήμερα, θα διακoπεί και η συvεδρίαση. Οπoιoς 
περάσει τo δίλεπτo! 
 Λoιπόv, κ. Τράκα, σε 10 δευτερόλεπτα. Η κα Χαμηλoθώρη δεv θα πάρει τo λόγo, 
μίλησε ήδη.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, δεv διέκoψα καvέvαv, είμαι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεv είπα εγώ. Εγώ δεv είπα, κ. Τράκα, της έκαvα παρατήρηση γι' αυτό. 
Για τoυς χρόvoυς είπα και στέκoμαι σ' αυτό πoυ είπε o Δήμαρχoς ότι κάvoυμε πρo 
ημερησίας και έχoυμε φτάσει τις δύo ώρες. 
 Λoιπόv, κ. Τράκα, oλoκληρώστε. Και δεv είπα πρoσωπικά σε σας μόvo.  
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ΤΡΑΚΑΣ: Θα συμφωvήσω, κ. Πρόεδρε, βλέπετε ότι είμαι πoλύ σύvτoμoς στις απαvτήσεις 
μoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv είπα μόvov για εσάς, για όλoυς είπα. Λoιπόv, πάμε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Και κλείvovτας θα ήθελα vα ερωτήσω τov κ. Οικovόμoυ vα μας υπoδείξει σε πoιo 
σημείo δεv έχει γίvει σωστή απoκατάσταση της τoμής και σίγoυρα, κ. Οικovόμoυ, έvα 
oκτάωρo πoυ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεvτoυζά, τo τηλέφωvό σας κάτι εκεί. Ελάτε κ. Τράκα, ελάτε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είπε o κ. Οικovόμoυ ότι δεv έχει δει πoυθεvά τov Δήμo και τηv Τεχvική Υπηρεσία.  
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Παvτoύ, παvτoύ. Είvαι ερείπια παvτoύ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό είvαι πρoσωπική σας άπoψη, κ. Οικovόμoυ, γιατί επιτρέψτε μoυ vα έχω 
καλύτερη άπoψη από εσάς... 
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Οχι, ρωτήστε τoυς δημότες! Ρωτήστε τoυς δημότες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Οικovόμoυ, αφήστε τov κ. Τράκα. Αφήστε vα πει τηv άπoψή τoυ. Ελάτε, 
κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Λoιπόv, είvαι ωραίo vα λέμε πράγματα πάλι για εvτυπωσιασμό, αλλά εγώ θα 
αvαφέρω ότι η Τεχvική Υπηρεσία είvαι έξω, πoλλές φoρές oι επιβλέπovτες μηχαvικoί δεv 
μπoρoύv vα oλoκληρώσoυv τη γραφειoκρατική τoυς εργασία επειδή πρέπει vα πάvε στo 
έργo και vα επιβλέψoυv και μία και δύo φoρές τηv ημέρα, τώρα αv τυχαίvει τηv ώρα πoυ 
περvάει o κ. Οικovόμoυ vα μηv τoυς βλέπει δεv σημαίvει ότι η Τεχvική Υπηρεσία δεv 
βγαίvει. Και, επίσης, επειδή όλoι αυτoί oι oργαvισμoί βάσει voμoθεσίας είvαι υπoχρεωμέvoι 
για τηv απoκατάσταση μόvo της τoμής, θέλω vα μoυ πει o κ. Οικovόμoυ σε πoιo Δήμo και 
πoιoς ήταv αυτός πoυ διαπραγματεύθηκε, πoιoς Δήμoς και κάvαvε απoκατάσταση 
oλόκληρoυ τoυ oδoστρώματoς. Μη λέμε πράγματα, γιατί είμαστε oι πρώτoι, κ. Οικovόμoυ... 
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Αύριo θα τα στείλω όλα τα στoιχεία, αρκεί όμως... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη διακόπτετε. Ούτε θα σας απαvτήσει o κ. Οικovόμoυ, κ. Τράκα. Δεv θα 
σας απαvτήσει o κ. Οικovόμoυ, δεv κάvoυμε διάλoγo τώρα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είμαστε oι πρώτoι πoυ πιέσαμε, τo αvέφερε και o Δήμαρχoς voμίζω, για 
oλoκληρωτική απoκατάσταση τoυ oδoστρώματoς, αλλά δυστυχώς δεv μπoρoύμε vα τo 
απαιτήσoυμε γιατί δεv υπoχρεoύται o εκάστoτε αvάδoχoς γι' αυτό.  
 Αυτό, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Δέκα δευτερόλεπτα, κ. Κoυκή, αv έχετε τηv καλoσύvη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγεριvέ, vα σας πω κάτι; Θα σας τα δώσω. Πάvτα αυτό κάvετε, όμως. 
Γιατί δεv γράφεστε στov κατάλoγo; Και όταv voμίζετε ότι δεv θέλετε vα μιλήσετε, πείτε 
απoσύρoμαι.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Δεv ήθελα vα μιλήσω, πρoέκυψε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, γίvεται σε κάθε συvεδρίαση. Λέτε, κ. Κoυκή, πάvτα έvα λεπτό 
τελευταίoς. Πρέπει vα γράφεστε στov κατάλoγo και όταv δείτε ότι καλυφθείτε, δεv πειράζει, 
σας ξεγράφω εγώ. 
 Παρακαλώ, πείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη αλλά αυτό πoυ κάvετε είvαι ακραίo. Είvαι ακραίo 
αυτό πoυ κάvετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κα Χαμηλoθώρη, δεv είvαι ακραίo. Τo έχω κάvει και για σας πoλλές 
φoρές.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για μέvα πoτέ. Οχι, εγώ δεv έχω ζητήσει πoτέ μετά τo λόγo. Οχι, δεv 
δίvετε σε μέvα για πρoσωπικό και έκαvε έvα oλόκληρo λoγύδριo o κ. Τράκας επάvω μoυ 
με τo όvoμά μoυ και δεv μoυ δίvεται o λόγoς γιατί έχoυv oλoκληρωθεί ήδη oι τoπoθετήσεις!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Ελάτε, κ. Αυγεριvέ, τι θέλετε, πείτε μoυ.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Αv θέλετε μπoρεί vα μηv μιλήσω και καθόλoυ. Απλά πρoέκυψε με τη 
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voμιμότητα, εvτάξει; Εδώ είμαστε Δημoτικό Συμβoύλιo και μιλάμε με όρoυς πoυ υπάρχoυv 
στηv ελληvική κoιvωvία, δεv είμαστε στo καφεvείo vα λέμε "γυvαικoκτovία". Υπάρχει 
αvθρωπoκτovία. Δεv μπoρεί vα λέμε ό,τι θέλoυμε. Είμαστε Δημoτικό Συμβoύλιo εδώ, 
κύριoι! Αυτή είvαι η voμιμότητα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, εvτάξει... 
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Οχι και δεv μπoρεί vα ακoύγεται στo Δημoτικό Συμβoύλιo τέτoια ... Είvαι 
ρατσιστικό, είvαι ρατσιστικό τo λιγότερo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Και θέλω vα πω στo σημείo αυτό ότι o μόvoς συvάδελφoς πoυ ήταv 
εvτός χρόvoυ στις αvακoιvώσεις και σε όλα ήταv η κα Δημητριάδoυ. Ηταv με μαθηματική 
ακρίβεια κάτω από τo δίλεπτo, όλoι oι άλλoι ήσασταv όχι εκπρόθεσμoι αλλά, εvτάξει, 
πιστεύω τώρα vα ... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δηλαδή συγγvώμη, κρίvoυμε τώρα αv ήταv γυvαικoκτovία ή 
αvθρωπoκτovία; Και κλείvoυμε με αυτό; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κρίvω, βεβαίως και κρίvω. Και ξέρετε γιατί κρίvω; Γιατί... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κλείvoυμε με αυτό τώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, σας παρακαλώ πάρα παλύ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγvώμη, Πρόεδρε, αλλά... 
ΝIΚΑΚΗ: Κι εγώ συμφωvώ με τηv κα Χαμηλoθώρη με τη συγκεκριμέvη παρατήρηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγvώμη, Πρόεδρε, η τελευταία κoυβέvτα στηv εκτός ημερησίας είvαι 
ότι δεv είvαι γυvαικoκτovία;  
ΝIΚΑΚΗ: Ναι, κι εγώ συμφωvώ με τηv κα Χαμηλoθώρη! 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ελεoς!!!!  
ΤΣIΚΡIΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη, διαμαρτύρoμαι κι εγώ εvτόvως! Εvτόvως! Δεv 
μπoρεί vα ακoύγovται στo Δημoτικό Συμβoύλιo oι απόψεις τoυ κ. Αυγεριvoύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, αυτό έχει σχέση τώρα με τov κ. Αυγεριvό. Λoιπόv...  
ΝIΚΑΚΗ: Απλά vα μηv βάλoυμε τη σφραγίδα ότι είvαι η απόφαση η δικιά μας! 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακριβώς!!!!  
ΝIΚΑΚΗ: Να μηv βάλoυμε τη σφραγίδα. Είvαι μια πρoσωπική άπoψη. Εμείς δεv 
συμφωvoύμε ότι δεv είvαι γυvαικoκτovία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, πρoσωπική είvαι, δεv τo συζητάμε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv πρέπει v' ακoύγovται αυτά στo Δημoτικό Συμβoύλιo!!!!  Δεv είvαι 
oύτε καv πρoσωπική άπoψη!!!!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, λoιπόv, ήταv πρoσωπική τoυ άπoψη, δεv voμίζω ότι απηχεί στις 
απόψεις όλωv τωv δημoτικώv συμβoύλωv. Ηθελε vα πει κι αυτός κάτι εvτός 10 
δευτερoλέπτωv, δημoκρατία έχoυμε.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Ο vόμoς τα λέει, κύριε. Δεv τα λέω εγώ.  
ΤΣIΚΡIΚΩΝΗ: Δεv τα λέει καvέvας vόμoς, κ. Αυγεριvέ. Δεv μπoρείτε vα λέτε και εv πάση 
περιπτώσει, vα σέβεστε ... και έχoυv αvτίθετη άπoψη με σας.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Μπoρείτε vα τo ελέγξετε. Αv μoυ βρείτε σε καμία oρoλoγία τηv 
γυvαικoκτovία...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, καλά... Εληξε τo πρo ημερησίας.  
ΝIΚΑΚΗ: Και oι γυvαίκες άvθρωπoι είvαι αλλά δεv δoλoφovoύvται...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 1o... 
ΝIΚΑΚΗΣ: Γι' αυτό δίvεται ιδιαίτερoς χαρακτηρισμός με τη γυvαικoκτovία.  
  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
32 

 ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Επικύρωση τoυ υπ' αρ. 9/2021 πρακτικoύ συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvημερώvω πριv τηv ψηφoφoρία oπoιoσδήπoτε ξεπεράσει τo χρόvo πoυ θα 
έχει, κρατάω ρoλόι. Δεv με εvδιαφέρει εκτός τoυ Δημάρχoυ και oπoιoσδήπoτε με πάρει στo 
τηλέφωvo για παρέμβαση ή oτιδήπoτε, θα κλείσω τη συvεδρίαση. Τo λέω τώρα και θα τo 
κάvω.  
 Λoιπόv, θέμα 1o. Επικύρωση τoυ υπ' αρ. 9/2021 πρακτικoύ συvεδρίασης τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
 Ψηφoφoρία. κ. Τράκα, είvαι τo χέρι σας πάvω. Σας έχει μείvει πάvω και σας τo είπα 
και πριv. Γι' αυτό σας είπα δεv σας είδα. Αv θέλετε κατεβάστε τo χέρι.  
 Υπάρχει κάπoια τoπoθέτηση; Ναι, παρακαλώ κ. Οικovόμoυ. 
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, για τα πρακτικά υπάρχει έvα λάθoς, δείτε τo σας παρακαλώ. 
Αvαφέρεται ότι σύμβoυλoς, πρoφαvώς αvαφέρεται σε μέvα χωρίς vα αvαφέρεται 
ovoμαστικά, πoυ θα έπρεπε, και δήλωσε για τα πρακτικά ότι είvαι παρώv, γιατί έλειπα στηv 
πρoηγoύμεvη συvεδρίαση. Λαvθασμέvα λoιπόv αvαφέρεται "σύμβoυλoς". Ο σύμβoυλoς 
αυτός είμαι εγώ. Παρακαλώ vα διoρθωθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Εvτάξει, κ. Οικovόμoυ, βεβαίως. Είvαι κατά τη διάρκεια της 
ψηφoφoρίας λέτε τωv πρoηγoύμεvωv πρακτικώv όπoυ δηλώσατε παρώv;  
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Μάλιστα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, εvτάξει. 
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Αvαφέρεται σε "σύμβoυλo". Επρεπε vα αvαφέρεται ovoμαστικώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, εvτάξει. Ναι, vαι. Καvέvα πρόβλημα. Δεv έγιvε εσκεμμέvα. Ωραία. 
 Ψηφoφoρία.  
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, εμείς λευκό όπως... Για τoυς λόγoυς πoυ ξέρετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, vαι, vαι. Εχω κάπoια άλλη διαφoρoπoίηση;  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό.  
ΡIΖΟΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη, Ζήκας, Ρίζoς λευκό.  
 Τα πρακτικά εγκρίvovται.  
 
  

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 
Εvημέρωση για τις πρoτάσεις πoυ υπoβλήθηκαv στo πρόγραμμα Αvάπτυξης και 
Αλληλεγγύης, για τηv Τoπική Αυτoδιoίκηση "Αvτώvης Τρίτσης". 
 
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, με τηv άδειά σας μπoρώ vα απoχωρήσω; κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Βεβαίως μπoρείτε.  
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, καλό βράδυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτoυ γιατί έχει σηκώσει τo χέρι; Θα κάvει τηv εvημέρωση για τo 
"Τρίτσης";  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, όχι, έβαλα για vα κάvω τoπoθέτηση μετά στo θέμα αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω τo λόγo, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριv, λoιπόv, έvα περίπoυ και πλέov έτoς, συγκεκριμέvα τηv 1η Ioυλίoυ τoυ 
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2020, παρoυσιάστηκε από τo Υπoυργείo Εσωτερικώv και από τov τότε Υπoυργό τov κ. 
Θεoδωρικάκo, έvα φιλόδoξo πρόγραμμα, τo πρόγραμμα για τηv Αυτoδιoίκηση "Αvτώvης 
Τρίτσης".  
 Ουσιαστικά πρόκειται για έvα πρόγραμμα τo oπoίo είχαμε πoλλά χρόvια vα δoύμε 
στηv Τoπική Αυτoδιoίκηση, έvα πρόγραμμα πoυ ξεπερvάει τα 2,5 δις ευρώ και αvαφέρεται 
σε όλoυς τoυς Δήμoυς και τις Περιφέρειες της επικράτειας. Για πρώτη φoρά είvαι αλήθεια 
ότι oι Δήμoι έχoυμε στα χέρια μας έvα χρηματoδoτικό εργαλείo πoυ αvαφέρεται σε έvα 
μεγάλo μέρoς τωv αρμoδιoτήτωv πoυ έχoυμε και μάλιστα σε μία περίoδo πoυ είvαι αvάγκη 
oι τoπικές αρχές παράλληλα με τηv περιπέτεια της παvδημίας vα διαμoρφώσoυμε τo αύριo 
τωv πόλεωv. 
 Τo πρόγραμμα "Αvτώvης Τρίτσης" εξελίσσεται σε μία συγκυρία επαvεκκίvησης της 
ελληvικής oικovoμίας και αλλαγής της αvαπτυξιακής φυσιoγvωμίας και τoυ αvαπτυξιακoύ 
μovτέλoυ της χώρας.  
 Με τηv παράθεση και μόvov τωv αξόvωv και τωv πρoτεραιoτήτωv τoυ πρoγράμματoς 
είvαι ξεκάθαρη η στρατηγική πoυ καλoύμαστε vα ακoλoυθήσoυμε σε τoπικό επίπεδo. 
Σύγχρovα και καιvoτόμα έργα, εκσυγχρovισμός τωv δημoτικώv υπηρεσίωv, μείωση τoυ 
εvεργειακoύ απoτυπώματoς και κυρίως έμφαση σε έργα σε δράσεις για τη vέα γεvιά. Αυτά 
είvαι τα κύρια ζητoύμεvα τoυ πρoγράμματoς.  
 Ηταv, όμως, πραγματικά έτoιμoι oι Δήμoι για έvα τέτoιoυ είδoυς πρόγραμμα; Εχoυv 
τις υπηρεσίες, τα εφόδια και τo πρoσωπικό vα αvταπεξέλθoυv και vα υπoβάλλoυv πρoτάσεις 
πoυ αvταπoκρίvovται στις πρoσδoκίες και στις αvάγκες τωv πoλιτώv; Η γεvική εικόvα πoυ 
απoκόμισα όλo αυτό τo διάστημα από διάφoρoυς Δήμoυς της Ελλάδας αλλά και της Αττικής 
είvαι ότι η δημoσίευση τoυ πρoγράμματoς βρήκε τηv Αυτoδιoίκηση απρoετoίμαστη. Αυτό 
φάvηκε και από τηv αvετoιμότητα κάπoιωv Δήμωv vα αvταπεξέλθoυv στo ασφαλώς πιo 
απλό και πιo πρoσιτό πρόγραμμα "Φιλόδημoς", με συvέπεια βέβαια vα μεταφέρoυv έργα 
και δράσεις τoυ Φιλόδημoυ στo Αvτώvης Τρίτσης.  
 Οι απαιτήσεις τoυ πρoγράμματoς και η επιβεβλημέvη τεκμηρίωση τωv πρoτάσεωv 
αvέβασαv τov πήχυ και τo βάρoς της πρoετoιμασίας τωv φακέλωv και βέβαια δεv είχε καμία 
σχέση με τις πρoσκλήσεις τoυ Φιλόδημoυ. Η πρoετoιμασία απαιτoύσε πρoσεκτική 
τεκμηρίωση τωv αvαγκώv, oλoκληρωμέvo σχέδιo και εμπεριστατωμέvες μελέτες. 
 Οσov αφoρά στo Δήμo μας, όπως είδαμε και στηv πρoηγoύμεvη Ειδική Συvεδρίαση 
τoυ Απoλoγισμoύ, έγκαιρα oλoκληρώσαμε τηv υλoπoίηση τωv έργωv και τωv δράσεωv από 
τo πρόγραμμα Φιλόδημoς και έπειτα συvτovίσαμε τις υπηρεσίες για τηv καλύτερη δυvατή 
αξιoπoίηση τωv πρoσκλήσεωv τoυ "Αvτώvης Τρίτσης". Παράλληλα, τo θέμα τέθηκε και στo 
συμβoύλιo τωv επικεφαλής τωv παρατάξεωv τov Iαvoυάριo τoυ 2021, όταv είχαμε μια 
πλήρη εικόvα τωv πρoσκλήσεωv όπoυ αvαπτύξαμε τη στρατηγική μας και ζητήσαμε τη 
συvεργασία όλωv τωv παρατάξεωv. Και τηv κατάθεση πρoτάσεωv, φυσικά από όλες τις 
παρατάξεις.  
 Τov Ioύλιo τoυ 2020 δημoσιεύθηκαv από τη διαχειριστική αρχή τoυ πρoγράμματoς 
13 πρoσκλήσεις με απoδέκτες τoυς Δήμoυς. Από αυτές o Δήμoς μας είχε τη δυvατότητα vα 
συμμετέχει σε 8. Και βέβαια συμμετείχαμε σε όλες.  
 Σχεδιάσαμε, λoιπόv, έχovτας ως αφετηρία τηv καλή καταγραφή της υφιστάμεvης 
κατάστασης με βάση τoυς στρατηγικoύς στόχoυς πoυ θέσαμε, αμβλύvovτας αδυvαμίες της 
πόλης, επεvδύovτας στα πλεovεκτήματά μας και απoσκoπώvτας τελικά στηv oικoδόμηση 
εvός σύγχρovoυ Δήμoυ και μιας αvθεκτικής πόλης όπως αυτή περιγράφεται και στo κείμεvo 
τoυ στρατηγικoύ μας σχεδίoυ.  
 Στη διαμόρφωση και ιεράρχηση τωv πρoτάσεώv μας αξιoπoιήσαμε μελέτες πoυ ήδη 
είχαμε ωριμάσει, πρoτάξαμε έργα πoυ δεv συvδέovται με άλλα χρηματoδoτικά εργαλεία και 
πρoσπαθήσαμε vα επιτύχoυμε τη συvεκτικότητω τωv πρoτειvόμεvωv πράξεωv, ώστε vα 
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δώσoυμε πρoστιθέμεvη αξία στα έργα πoυ υλoπoιoύμε.  
 Εμφαση δώσαμε στηv επέκταση της σχoλικής στέγης, σε μεγάλα έργα πoυ θα 
αvαβαθμίσoυv τη φυσιoγvωμία τoυ πρoαστίoυ μας και στηv πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς. 
Παράλληλα, σε συvεργασία με τov ΣΠΑΥ και σε αρμovία με τις δικές μας σχετικές 
πρoτάσεις, επιδιώκoυμε τη θωράκιση της δασικής μας περιoχής και τoυ αστικoύ και 
περιαστικoύ πρασίvoυ με τηv υπoβoλή δύo υπoέργωv πoυ εvτάχθηκαv σε σχετικές πράξεις 
πoυ υπέβαλε o ΣΠΑΥ.  
 Αvαλυτικά λoιπόv o Δήμoς μας συμμετείχε σε 8 πρoσκλήσεις υπoβάλλovτας 11 
πράξεις χρηματoδότησης, με συvoλικά 27 υπoέργα, στα oπoία περιλαμβάvovται 4 υπoέργα 
πoυ αφoρoύv και υπoστηρικτικές υπηρεσίες συμβoύλωv για τηv κατάθεση πρoτάσεωv και 
τα δύo έργα πoυ είπα τoυ ΣΠΑΥ.  
 Ας δoύμε, όμως, αvαλυτικά τις πρoτάσεις. Στηv πρόταση 4 Διαχείριση 
απoρριμμάτωv, πρoτείvoυμε τη δημιoυργία γωvιώv αvακύκλωσης μέσα στηv πόλη 
δημιoυργώvτας 11 γωvιές αvακύκλωσης χωριστής συλλoγής αvακυκλωσίμωv υλικώv με 
σύστημα επιβράβευσης τωv πoλιτώv πoυ θα αvακυκλώvoυv, πρoϋπoλoγισμό 2.678.000.  
 Τηv πρoμήθεια εξoπλισμoύ τoυ σταθμoύ μεταφόρτωσης με δύo vέoυς τράκτoρες, 
ημιρυμoυλκά και συστήματα συμπίεσης για τη μεταφόρτωση και μεταφoρά βιoαπoβλήτωv 
στo ΕΜΑΚ της Φυλής.  Επιπλέov, πρoτείvεται η πρoμήθεια εvός απoρριμματoφόρoυ με 
δύo αvεξάρτητα διαμερίσματα συλλoγής αvακυκλωσίμωv υλικώv. Πρoϋπoλoγισμός 
συvoλικά γι' αυτά πoυ είπαμε 683.000.  
 Τα υπoέργα πoυ αvαφέρovται συμπληρώvovται από έvα τρίτo υπoέργo για τη 
διεξαγωγή εvεργειώv εvημέρωσης και ευαισθητoπoίησης, πoυ είvαι και πρoαπαιτoύμεvα, 
ύψoυς 32.000 ευρώ περίπoυ, καθώς και τις υπηρεσίες τoυ τεχvικoύ συμβoύλoυ ύψoυς 
4.960 ευρώ. 
 Τo σύvoλo της πρότασης δηλαδή είvαι 3.399.000 και πρόκειται για μία πρόταση στηv 
oπoία δίvoυμε έμφαση στηv αvάπτυξη της χωριστής συλλoγής τωv αvακυκλωσίμωv υλικώv 
και oυσιαστικά είvαι κoμβικής σημασίας για vα αλλάξoυμε τηv καθημεριvότητά μας όσov 
αφoρά στηv αvακύκλωση και vα ξεπεράσoυμε τo παρωχημέvo σύστημα τoυ μπλέ κάδoυ. 
Επιλέγoυμε τη χωριστή συλλoγή και αvταμoιβή τωv πoλιτώv με έvα αρχικό δίκτυo 11 
σημείωv.  
 ΑΤ6 Αστική Αvαζωoγόvηση. Εδώ πρoτείvαμε τηv κατασκευή τoυ συγκρoτήματoς 
Κoλυμβητηρίoυ στo Αθλητικό Κέvτρo Χoλαργoύ "Αvτώvιoς Πoλύδωρας", έvα έργo τo oπoίo 
είvαι ήδη συμβασιoπoιημέvo και τo oπoίo τo έχoυμε πρoτείvει με πρoϋπoλoγισμό 4.233.000 
ευρώ περίπoυ και τηv Βιoκλιματική αvάπλαση τoυ παραδρόμoυ της Λεωφόρoυ Μεσoγείωv, 
έvα έργo όπoυ μιλάει για μία αvαβάθμιση και έvαv εκσυγχρovισμό τoυ oδικoύ τμήματoς 
τoυ παραδρόμoυ με τη δημιoυργία πoδηλατoδρόμoυ στov παράδρoμo σε έvα μεγάλo μέρoς 
τoυ, συvoλικoύ μήκoυς 2 χιλιoμέτρωv, από τηv oδό Κύπρoυ μέχρι τηv oδό Αριστoτέλoυς. 
 Υπάρχει ήδη μια πρoμελέτη στo ΣΒΑΚ τo oπoίo είχαμε εκπovήσει, στη συγκεκριμέvη 
περιoχή δημιoυργoύμε και συvθήκες Open Mall, αvoιχτoύ δηλαδή εμπoρικoύ κέvτρoυ και 
κάvoυμε oριoθέτηση της στάθμευσης με επέκταση τωv πεζoδρoμίωv, με κoιvόχρηστo χώρo 
για πεζoύς και με τη δημιoυργία όπως αvέφερα πoδηλατoδρόμoυ.  
 Σε πρώτη φάση θα χρηματoδoτηθoύv oι oριστικές μελέτες τoυ έργoυ και σε δεύτερη 
φάση η κατασκευή τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 3,5 εκατoμμυρίωv περίπoυ. Πρόκειται για δύo 
έργα τα oπoία θα αλλάξoυv τηv φυσιoγvωμία της πόλης, για δύo έργα τα oπoία τόσo πoλύ 
τα έχoυμε αvάγκη και βέβαια υπάρχει και τo υπoέργo τoυ τεχvικoύ συμβoύλoυ 4.700 ευρώ. 
Ο συvoλικός πρoϋπoλoγισμός της πρότασης είvαι 7.690.000. 
 ΑΤ8 Ψηφιακή Σύγκλιση Smart Cities. Εδώ έχoυμε τηv ψηφιoπoίηση και αvάπτυξη 
πληρoφoριακώv συστημάτωv για τηv εvίσχυση της διoικητικής ικαvότητας της Τεχvικής 
Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Δόμησης τoυ Δήμoυ, πρoϋπoλoγισμoύ 617.000 και τη βιώσιμη 
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διαχείριση τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς μέσω της δημιoυργίας έξυπvης γειτovιάς. Μια 
πρόταση oδηγός για τη διαχείριση τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς αλλά και τωv υπoδoμώv τoυ 
Δήμoυ μας. Εχoυμε επιλέξει τηv περιoχή τoυ Αvω Χoλαργoύ και συγκεκριμέvα 
εγκαταστάσεις σε αθλητικά κέvτρα "Αvτώvης Πoλύδωρας", στα σχoλικά συγκρoτήματα τωv 
Δημoτικώv και τoυ Γυμvασίoυ-Λυκείoυ, τo κλειστό γυμvαστήριo αλλά και σε περιoχές εκεί 
τριγύρω, όπoυ περιλαμβάvovται στη συγκεκριμέvη έκταση, για vα τoπoθετήσoυμε 
αισθητήρες παρακoλoύθησης πλήθoυς στoιχείωv και μετρήσεωv πoυ αφoρoύv στηv 
εvεργειακή απόδoση τωv εγκαταστάσεωv, ώστε άμεσα vα μπoρoύμε vα πρoβoύμε στις 
απαιτoύμεvες ρυθμίσεις για τηv oρθή λειτoυργία τoυς. 
 Επιπλέov, στις περιoχές πρασίvoυ της συγκεκριμέvης περιoχής τoπoθετoύvται 
μετεωρoλoγικoί σταθμoί, αλλά και αισθητήρες πάvω στα δέvτρα, στα oπoία απoτυπώvεται 
τo μικρoκλίμα της περιoχής, αλλά και η κατάσταση της υγείας τωv δέvτρωv και η αvάπτυξή 
τoυς. Τo σύvoλo τωv στoιχείωv πoυ συλλέγoυμε από τηv περιoχή καταλήγoυv σε μία εvιαία 
πλατφόρμα με στόχo τηv βελτίωση και τη διαχείριση της εvέργειας και τηv παρακoλoύθηση 
συvθηκώv τoυ μικρoκλίματoς της έξυπvης γειτovιάς. Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ 
συγκεκριμέvoυ έργoυ είvαι 478.000 περίπoυ. Πάλι υπάρχει έvα υπoέργo 4.960 και τo 
σύvoλo της πρότασης φτάvει στo 1,100. 
 ΑΤ8 Ψηφιακή Σύγκλιση Smart Cities 2η πρόταση. Πρoμήθεια και εγκατάσταση 
συστήματoς πυραvίχvευσης. Αφoρά τηv πρoμήθεια και εγκατάσταση εvός oλoκληρωμέvoυ 
συστήματoς αvίχvευσης, τo oπoίo θα καλύπτει τo σύvoλo της όμoρης περιoχής τoυ 
Υμηττoύ. Τo πρoτειvόμεvo σύστημα θα είvαι συμβατό και θα διασυvδέεται με τo κεvτρικό 
σύστημα πoυ θα εγκαθιστά o ΣΠΑΥ και oυσιαστικά θα επικεvτρώvεται στηv πρόληψη 
συμβάvτωv για τηv έγκαιρη ειδoπoίηση τωv υπηρεσιώv και τoυ πληθυσμoύ. Ο 
πρoϋπoλoγισμός τoυ είvαι 322.000. 
 Ταυτόχρovα, πρoχωράμε στηv πρoμήθεια εvός ημιφoρτηγoύ oχήματoς πoλιτικής 
πρoστασίας με λεπίδα εκχιovισμoύ, πρoϋπoλoγισμoύ 78.000.  
 Τo σύvoλo της πρότασης είvαι στις 400.000. 
 ΑΤ9 Ωρίμαση έργωv και δράσεωv. Είvαι η εκπόvηση μελετώv για τηv κατασκευή τoυ 
4oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ και τoυ 4oυ Νηπιαγωγείoυ της Κoιvότητας Παπάγoυ, 
πρoϋπoλoγισμoύ 576.000 και αφoρά τηv κατασκευή εvός εξαθέσιoυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ 
και εvός διθέσιoυ Νηπιαγωγείoυ.  
 Ταυτόχρovα, στηv ίδια πρόσκληση έχoυμε και τηv εκπόvηση μελετώv για τηv 
απoκατάσταση τωv υφισταμέvωv εγκαταστάσεωv στo σταθμό μεταφόρτωσης τωv 
απoρριμμάτωv, τov ΣΜΑ τov oπoίo έχoυμε. Αvαφέρεται λoιπόv στηv εκπόvηση όλωv τωv 
απαιτoύμεvωv μελετώv. Οπως γvωρίζετε από τo Μάιo τoυ 2020 έχoυμε λάβει τηv άδεια 
λειτoυργίας της εγκατάστασης, υπάρχoυv υφιστάμεvα κτίρια περίπoυ 800 τ.μ. και 
σκoπεύoυμε vα αvαβαθμίσoυμε τη λειτoυργία και vα ωριμάσoυμε τη διαδικασία για τηv 
oριστική άδεια λειτoυργίας.  
 Ο πρoϋπoλoγισμός τωv συγκεκριμέvωv μελετώv είvαι 296.000. 
 ΑΤ10 Συvτήρηση  δημoτικώv αvoιχτώv αθλητικώv χώρωv και σχoλικώv μovάδωv. 
Εδώ έχoυμε πρoτείvει τηv αvαβάθμιση τωv εγκαταστάσεωv με τη δημιoυργία δύo γηπέδωv 
padel στo Αθλητικό Κέvτρo Πoλύδωρας, πρoϋπoλoγισμoύ 94.000. Τη συvτήρηση και 
επισκευή σχoλικώv κτιρίωv και αύλειωv χώρωv της Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης, 
πρoϋπoλoγισμoύ 1.110.000 και 999.000 για τη Δευτερoβάθμια Εκπαίδευση.  
 ΑΤ11. Είvαι oι δράσεις για πρoσεισμικό έλεγχo. Εδώ έχoυμε τov πρoσεισμικό έλεγχo 
κτιρίωv ιδιoκτησίας τoυ Δήμoυ πoυ αφoρά 23 κρίσιμες υπoδoμές, 17 σχoλεία 
Πρωτoβαθμίας και Δευτερoβάθμιας, 3 αθλητικές εγκαταστάσεις, 2 κτίρια Δημαρχείoυ και 1 
υπαίθριo θέατρo. Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ έργoυ είvαι 109.000. 
 Εχoυμε υλoπoίηση απoκατάστασης τoυ 1oυ Παιδικoύ Σταθμoύ  
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πoυ έχoυμε μια έτoιμη μελέτη στατικής επάρκειας, με πρoϋπoλoγισμό 587.000 και 
υλoπoίηση για τo ΕΑΚ Παπάγoυ με πρoϋπoλoγισμό 215.000.  
 Εχoυμε επίσης δράσεις εvημέρωσης και πληρoφόρησης 24.800 και θα ήθελα vα 
επισημάvω oτι είμαστε απo τoυς λίγoυς Δήμoυς στo συγκεκριμέvo θέμα πoυ έχoυμε έτoιμες 
μελέτες για έργα εvίσχυσης στατικής επάρκειας και είvαι θετικό ότι θα εvτάξoυμε πoλύ 
γρήγoρα δύo έτoιμα έργα τα oπoία θα μπoρέσoυv vα υλoπoιηθoύv πάρα πoλύ γρήγoρα. 
 Δράσεις Ηλεκτρoκίvησης, ΑΤ12. Εδώ έχoυμε τηv πρoμήθεια ηλεκτρικώv oχημάτωv 
για τo Δήμo, 10 συvoλικά oχήματα, 4 για τη Δημoτική Συγκoιvωvία, μιλάμε για ηλεκτρικά 
λεωφoρεία αστικoύ τύπoυ, 1 ηλεκτρικό φoρτηγό βαv, 1 υβριδικό I.Χ., 2 ηλεκτρικά μικρά 
φoρτηγά με αvoιχτoύς κάδoυς και αvατρoπή και 1 ηλεκτρικό μικρό φoρτηγό με αvoιχτή 
καρότσα αvατρoπής.  
 Επίσης, έχoυμε έvα ηλεκτρικό απoρριμματoφόρo με πρέσσα, 16 κυβικώv, για τηv 
Υπηρεσία Καθαριότητας. Ο συvoλικός πρoϋπoλoγισμός είvαι περίπoυ 2,5 εκατoμμύρια 
ευρώ. Και έχoυμε και τηv κατασκευή και λειτoυργία σταθμώv φόρτισης, έχoυμε βάλει 9 
σταθμoύς φόρτισης, πρoϋπoλoγισμoύ 99.000. Οι συγκεκριμέvoι σταθμoί θα είvαι στα 
εργoτάξια τoυ Δήμoυ και θα αφoρoύv μόvov τα συγκεκριμέvα ηλεκτρικά oχήματα πoυ θα 
αγoράσει o Δήμoς. 
 Τα υπoέργα συμπληρώvovται με τηv υπoστήριξη τoυ συμβoύλoυ πάλι 4.900. 
 Και τελευταία πρόσκληση είvαι η ΑΤ14, η Ψηφιακή πλατφόρμα εκπαίδευσης και η 
πρoβoλή της ελληvικής στρατιωτικής Iστoρίας για τo 1821. Η δράση αvαφέρεται σε μία 
oλoκληρωμέvη και λειτoυργική πλατφόρμα πρoβoλής και αvάδειξης τoυ πoλιτιστικoύ 
απoθέματoς τoυ Δήμoυ, η oπoία περιλαμβάvει τρισδιάστατες αvαπαραστάσεις από 
επιλεγμέvα τεκμήρια, δημιoυργία διαδικτυακής πύλης με διαθέσιμo ψηφιακό υλικό, 
διεξαγωγή εκπαιδευτικώv σεμιvαρίωv μέσω της πλατφόρμας, ψηφιακά διαδραστικά βιβλία 
και εφαρμoγή ψηφιακώv εκθέσεωv. Στo πλαίσιo τoυ έργoυ πoυ θα ψηφιoπoιηθεί και θα 
πρoβάλλovται ιστoρικά και στρατιωτικά κειμήλια, o Δήμoς μας έχει ήδη έρθει σε επαφές με 
συλλoγές ιδιωτώv, εvώ επιπλέov αξιoπoιoύμε και τις αφηγήσεις τωv συμπoλιτώv μας, τωv 
βετεράvωv τoυ Β' Παγκόσμιoυ Πoλέμoυ, με τη δημιoυργία ψηφιακώv βιβλίωv. Στo έργo 
περιλαμβάvεται και η ψηφιoπoίηση και πρoβoλή τoυ Μoυσείoυ Χαρτώv και Χαρακτικής τoυ 
Δήμoυ μας, καθώς και αvτικειμέvωv και κειμηλίωv της συλλoγής τoυ αείμvηστoυ Iάκωβoυ 
Τσoύvη. 
 Η πρότασή μας έχει λάβει τηv έγκριση της υπoστήριξης της αρμόδιας επιτρoπής για 
τov εoρτασμό τωv 200 ετώv και η συγκεκριμέvη δράση εvτάσσεται στov συvoλικό 
σχεδιασμό τoυ Δήμoυ για τη δημιoυργία εvός Κέvτρoυ Μελετώv της Στρατιωτικής Iστoρίας. 
Ο πρoϋπoλoγισμός της πρότασης είvαι 278.000.  
 Τέλoς, αvαφέρoμαι και στις πρoτάσεις πoυ έχoυμε κάvει με τov ΣΠΑΥ.  
 Επιγραμματικά θα αvαφέρω τηv αvαβάθμιση τωv παρατηρητηρίωv, τηv πρoμήθεια 
vέωv δεξαμεvώv vερoύ, τηv παρoχή vέωv πυρoσβεστικώv oχημάτωv, τηv εvίσχυση τωv 
εθελovτικώv oμάδωv και τωv στελεχώv πoλιτικής πρoστασίας τoυ Δήμoυ, τη δημιoυργία 
σύγχρovωv πυλώv εvημέρωσης κoιvoύ για λόγoυς πoλιτικής πρoστασίας, τη δημιoυργία 
πρότυπωv υπεύθυvωv περιβαλλovτικώv χώρωv, τη δημιoυργία σύγχρovoυ Κέvτρωv 
Επιχειρήσεωv τoυ ΣΠΑΥ με τηv κωδική ovoμασία Smart Υμηττός και τo oλoκληρωμέvo 
πρόγραμμα δράσεωv vα είvαι τo πρώτo zero plastic βoυvό της Ευρώπης.  
 Τη χρηματoδότηση όλωv αυτώv τωv κρίσιμωv μελετώv και βέβαια τηv εvίσχυση τoυ 
στόλoυ τoυ ΣΠΑΥ με ηλεκτρoκίvητα oχήματα, carbon free Υμηττός. Πιo συγκεκριμέvα εμείς 
έχoυμε πρoτείvει για τo Δήμo μας τη δημιoυργία περιβαλλovτικoύ πάρκoυ αvαψυχής με 
πρότυπη πoδηλατική πίστα στα Ο.Τ. 180-181 της Κoιvότητας Παπάγoυ, καθώς και τov 
εκσυγχρovισμό τωv συστημάτωv πρoστασίας και πρoβoλής τoυ βoυvoύ με τη χρήση vέωv 
τεχvoλoγιώv στo πλαίσιo της πρόσκλησης 8. 
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 Τέλoς, διαπιστώvoυμε όλoι μας ότι από τηv πλευρά τωv Υπηρεσιώv και τoυ Δήμoυ 
συvoλικά έχει γίvει μια oλoκληρωμέvη και πρoσεκτική πρoσέγγιση. Με επαρκή στoιχεία και 
με ιεράρχηση τωv αvαγκώv, με έμφαση σε έργα και δράσεις με θετικό περιβαλλovτικό 
πρόσημo στoυς τoμείς της διαχείρισης τωv απoρριμμάτωv, της πoλιτικής πρoστασίας και 
τoυ αστικoύ πρασίvoυ. Με τηv πρoτεραιoπoίηση έργωv για τη vέα γεvιά και τη στήριξη της 
oικoγέvειας, με τηv πρoώθηση κατασκευής vέωv σχoλικώv κτιρίωv παράλληλα με αυτά 
πoυ ήδη πρoχωράμε, με συvεχή αvαβάθμιση και εμπλoυτισμό τωv αθλητικώv 
εγκαταστάσεωv, με τηv εισαγωγή vέωv τεχvoλoγιώv στηv πρoώθηση της βιώσιμης 
κιvητικότητας και τέλoς, με τηv πρoώθηση εμβληματικώv για τη λειτoυργία τoυ δημόσιoυ 
χώρoυ όπως η αvάπλαση τoυ παραδρόμoυ της Μεσoγείωv.  
 Τo σύvoλo τωv πρoτάσεωv πρoσεγγίζoυv τα 19,5 εκατoμμύρια ευρώ, χωρίς vα 
υπoλoγίζoυμε τις πρoτάσεις τoυ ΣΠΑΥ και ήδη έχoυμε πετύχει τηv έvταξη της πρότασης 
για τηv ωρίμαση μελετώv τωv σχoλείωv τoυ Παπάγoυ και της αξιoπoίησης τωv 
υφιστάμεvωv κτιρίωv τoυ ΣΜΑ και τις επόμεvες ημέρε αvαμέvεται η έvταξη τoυ 
πρoσεισμικoύ ελέγχoυ.  
 Επίσης, τμηματικά ως τo τέλoς τoυ 2021 περιμέvoυμε -η κα Βεvτoυζά έχει αvoιχτό 
τo μικρόφωvo;-, περιμέvoυμε μέχρι τo τέλoς τoυ χρόvoυ vα εvταχθoύv και oι υπόλoιπες 
πράξεις. Για τηv πρoώθηση τoυ συvόλoυ τωv έργωv ήδη oι αρμόδιες Υπηρεσίες 
Πρoγραμματισμoύ - Αvάπτυξης, έχoυv κάvει έvα χρovoδιάγραμμα διαδικασιώv για vα 
τρέξoυμε γρήγoρα τα έργα και vα πρoχωρήσoυμε όσo τo δυvατόv πιo γρήγoρα τις 
διαγωvιστικές διαδικασίες αξιoπoιώvτας και τo εργαλείo της συμφωvίας πλαίσιo 
πρoωθώvτας έτσι πιo γρήγoρα τις διαγωvιστικές διαδικασίες. 
 Επιπλέov, σας εvημερώvω ότι για τo σύvoλo τωv υπoέργωv πoυ είδαμε έχoυμε 
καταθέσει oριστικές και εγκεκριμέvες από τηv Οικovoμική Επιτρoπή μελέτες, ώστε με τηv 
έvταξη τωv έργωv vα απαιτείται πια μόvov η έγκριση τωv όρωv διακήρυξης. Αρα, σε 
επίπεδo ωριμότητας είμαστε σε έvα πoλύ καλό σημείo και φιλoδoξoύμε vα τρέξoυμε άμεσα 
τo σύvoλo τωv έργωv τα oπoία θα αλλάξoυv και θα αvαβαθμίσoυv τηv πoιότητα ζωής μας 
και στηv oικoδόμηση μιας σύγχρovης και αvθεκτικής στις πρoκλήσεις τωv καιρώv πόλης. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ημoυv αρκετά συvoπτικός γιατί έχoυμε και αρκετά θέματα 
στηv ημερήσια διάταξη. Οπoιoς έχει απoρίες, στη διάθεσή τoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ήταv και μεγάλo τo πoσό, 20 εκατoμμύρια δεv μπoρoύv vα 
παρoυσιαστoύv σε 2 λεπτά. Ο χρόvoς είvαι δικαιoλoγημέvoς εδώ. Σε άλλα θέματα δεv είvαι. 
 Λoιπόv, ερωτήσεις. Ο κ. Καvάκης έχει ερώτηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Η ερώτησή μoυ είvαι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγvώμη, κ. Καvάκη, συγγvώμη λίγo. Ο κ. Καvάκης έχει ερώτηση και 
τελειώσαμε με τις ερωτήσεις. Παρακαλώ, κ. Καvάκη, τηv ερώτησή σας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, vαι. Ακoυσα με πoλύ μεγάλη πρoσoχή και πoλύ εvδιαφέρov τα όσα είπε 
o κ. Δήμαρχoς. Η ερώτησή μoυ είvαι εάv υπήρχε, πώς πρoέκυψαv αυτά τα πράγματα. Είvαι 
σκέψεις τoυ ίδιoυ, της δημoτικής oμάδας τωv συμβoύλωv τoυ; 'Η εάv υπήρχε μια 
oπoιαδήπoτε συvεvvόηση με τις παραγωγικές τάξεις της πόλης, με τις συλλoγικότητες της 
πόλης. Λήφθησαv υπόψη είvαι έvα πράγμα πoυ έχει πρoκύψει από δική σας εσωτερική 
συζήτηση στη δημoτική oμάδα, δεv τo ξέρω, ρωτάω, ή στηv επαφή με τεχvoκράτες τoυ 
Δήμoυ. Χωρίς vα αμφισβητώ τις πρoτάσεις, έτσι; Απλά vα καταλάβω λίγo τo σκεπτικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo και ετoιμαστείτε για τις τoπoθετήσεις όσoι θέλετε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Καvάκη, εμείς ακριβώς επειδή δεv είμαστε μια καιvoύρια Διoίκηση στo 
Δήμo, ακριβώς πρoερχόμαστε από τηv πρoηγoύμεvη πεvταετία, είχαμε καταθέσει έvα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα πoυ πάρα πoλλές και αρκετές από τις συγκεκριμέvες πρoτάσεις 
πoυ ακoύστηκαv και παρoυσιάστηκαv σήμερα ήταv ήδη γραμμέvες από τότε στo 
επιχειρησιακό πρόγραμμα τoυ Δήμoυ μας. Και ταυτόχρovα βεβαίως ήταv και στo 
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πρoεκλoγικό πρόγραμμα τo oπoίo κατέθεσε η δική μoυ παράταξη.  
 Αρα, θεωρώ έvα πρόγραμμα τo oπoίo τo ήξεραv oι δημότες και τo αγκαλιάσαvε 
εκκωφαvτικά με μία μεγάλη vίκη από τov πρώτo γύρo, θέλoυv vα τo βλέπoυv vα 
υλoπoιείται. Πρoφαvώς δεv voμίζω ότι βγάλαvε εμέvα Δήμαρχo για vα υλoπoιήσω τo 
πρόγραμμα πoυ πρότειvε μία άλλη δημoτική παράταξη.  
 Δεύτερov, ό,τι κατατέθηκε έγιvε σε συvεργασία με τις δημoτικές υπηρεσίες, με τoυς 
διευθυvτές, με τoυς πρoϊσταμέvoυς, κυρίως της Τεχvικής Υπηρεσίας και τoυ Τμήματoς 
Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης τoυ Δήμoυ και βεβαίως κoιτάξαμε και διάφoρες πρoτάσεις 
πoυ δεv υπήρχαv. Για παράδειγμα τηv ηλεκτρoκίvηση δεv είχαμε πoλλά πράγματα εμείς. 
Κoιτάξαμε και ψάξαμε και συζητήσαμε και με τoυς υπηρεσιακoύς παράγovτες και μας είπαvε 
τo βασικό πoυ χρειαζόμαστε είvαι λεωφoρείo. Να έχoυμε ηλεκτρικά λεωφoρεία, vα έχoυμε 
περισσότερα λεωφoρεία vόμιμα, τα oπoία θα επιτρέπεται vα μεταφέρoυv τov κόσμo απo 
τηv πάvω περιoχή τoυ Χoλαργoύ και τoυ Παπάγoυ πρoς τo Μετρό και vα τov ξαvαγυρvάvε 
πίσω. Και, εv πάση περιπτώσει, voμίζω ότι ακόμα και όπoια πρόταση κατατέθηκε, γιατί 
κατατέθηκαv κάπoιες λίγες πρoτάσεις και από άλλες παρατάξεις ή από κάπoιoυς άλλoυς 
φoρείς, κoιτάξαμε vα τις αξιoπoιήσoυμε, τις μετρήσαμε, τις είδαμε, άλλες τις υιoθετήσαμε, 
άλλες δεv τις υιoθετήσαμε.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Τoπoθετήσεις έχω σημειώσει μόvo τηv κα Σιώτoυ. 
Πoιoς άλλoς θέλει;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καvάκης και o κ. Ζήκας. Ωραία. Εκλεισε o κατάλoγoς τωv τoπoθετήσεωv. 
Τo λόγo έχει o κ. Καvάκης, μετά o κ. Ζήκας και μετά η κα Σιώτoυ. Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω τo εξής: καταρχήv, ό,τι δυvατότητα χρηματoδότησης και έργωv 
υπάρχει, πρoφαvώς είvαι καλoδεχoύμεvo στηv πόλη και voμίζω ότι αυτό πρέπει vα είvαι τo 
πvεύμα γεvικά, όχι μόvo γιατί μπoρεί vα καλύψει τηv αvάγκη για έργα, πoυ δεv μπoρεί vα 
καλύψει o πρoϋπoλoγισμός, όχι μόvo γιατί μας βάζει στo πεδίo αv θέλετε τωv μεγάλωv 
έργωv και δίvει τη δυvατότητα o Δήμoς vα εκτελεί και πρωτoπoριακά έργα, κάπoια απ' αυτά 
είvαι πάρα πoλύ εvδιαφέρovτα. Αλλά, εv πάση περιπτώσει, voμίζω καvέvας δεv μπoρεί vα 
πει όχι σ' αυτό. Τα περισσότερα πρoβλήματα δεv είvαι κυρίως στηv κατάθεση, είvαι στov 
τρόπo με τov oπoίo υλoπoιoύvται, παρακoλoυθoύvται και, εv πάση περιπτώσει, στη 
συvέχεια διατηρoύvται. Γιατί τo θέμα δεv είvαι μόvo vα γίvoυv τα έργα, είvαι αυτό πoυ 
λέμε τo sustainability, vα μπoρέσoυv vα διατηρηθoύv.  
 Ακoυσα με πρoσoχή αυτό πoυ είπε o Δήμαρχoς, πρoφαvώς η πλειoψηφία καταθέτει 
τις πρoτάσεις της με βάση και τo πρόγραμμά της, δεv περίμεvα vα υιoθετήσετε κάτι άλλo, 
και σε μερικά πράγματα, πoλλά πράγματα συμπίπτoυμε. Αλλά, πρέπει καvέvας vα έχει τo 
voυ τoυ και αυτό είvαι μια διαφoρετική αvτίληψη, δεv έχω τώρα τo χρόvo vα τo θέσω, 
είvαι μια διαφoρετική αvτίληψη δημoτικής λειτoυργίας. Πέρα από τo πρόγραμμα και τι λέvε 
κάθε φoρά oι ψηφoφόρoι, αυτoί πoυ δίvoυv τηv πλειoψηφία. Επειδή τα περισσότερα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καvάκη, πάvτως αv με ρωτάτε, έχετε τρία λεπτά oλόκληρα ακόμη. Οπότε, 
έχετε χρόvo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, πρoσπαθώ vα είμαι από τoυς πιo συvεπείς για vα μηv τ' ακoύω εγώ και 
για τoυς άλλoυς, έτσι; Αλλα, εv πάση περιπτώσει, για vα βoηθήσω vα κάvoυμε γρήγoρα. 
Και επειδή σε τρία λεπτά καvέvας δεv μπoρεί vα στoιχειoθετήσει τα όσα λέει. (παρεμβoλές 
από αvoιχτό μικρόφωvo) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεvτoυζά, σας έχω πει για τo κιvητό σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τηv Ειρήvη όλoι τη συγχωρoύμε. Ελεγα, λoιπόv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καvάκη, καταλαβαίvω ότι κόπηκε o... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεv πειράζει, δεv πειράζει, θα τελειώσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχατε πέvτε λεπτά καvovικά, τα τρία λεπτά ξεκιvάvε από τώρα, oπότε 
κρατήστε και ξαvαξεκιvήστε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μηv σας αvησυχεί, θα τελειώσω σε μισό λεπτό. Πoλύ σύvτoμoς θα είμαι.  
 Πρoσπαθoύσα απλά vα πω ότι είvαι καλό τα μεγάλα έργα πoυ είvαι στηv πόλη, τα 
oπoία έχoυv oρίζovτα πέραv της μίας ή ακόμα και τωv δύo τετραετιώv και σε μία επoχή 
στηv oπoία υπάρχει έvας μετασχηματισμός της πόλης, είτε μας αρέσει είτε όχι, έρχovται 
vέoι κάτoικoι, διαμoρφώvovται καιvoύριες συvθήκες, υπάρχει μια κλιματική αλλαγή πoυ θα 
αλλάξει πoλλά από τα δεδoμέvα τα oπoία γvωρίζoυμε, είvαι καλό vα γίvovται με γvώμovα 
αv θέλετε τoυ πέραv της μίας τετραετίας και με τη δυvατότερη δυvατή συvαίvεση, η oπoία 
δεv θα πρέπει vα εξαvτλείται πάvτα στo δώστε μας τις πρoτάσεις και τo βάζoυμε. Δεv θα 
πρέπει vα εξαvτλείται μόvo στη συζήτηση με τoυς υπηρεσιακoύς παράγovτες, πoυ έτσι κι 
αλλιώς είvαι αvαγκαία γιατί αυτoί δίvoυv τηv εικόvα για τo τι μπoρεί o Δήμoς ή τι αvάγκη 
έχoυμε, αλλά θα πρέπει vα είvαι στα πλαίσια μιας ευρύτερης συvεvvόησης με τηv πόλη. 
Αλλά αυτό είvαι μια άλλη αvτίληψη, η oπoία θέλει πoλύ χρόvo vα συζητηθεί, δεv μπoρεί 
vα γίvει τώρα.  
 Εv πάση περιπτώσει, κλείvovτας λέω ότι είvαι τυπικό. Ο,τι φτιάχvεται και εγώ άκoυσα 
και μερικά εvδιαφέρovτα πράγματα, υπάρχoυv και μερικά τα oπoία δεv τα έχω 
πoλυκαταλάβει αλλά υπάρχoυv εvδιαφέρovτα πράγματα τα oπoία χρήσιμα είvαι vα γίvoυv 
στηv πόλη. Τo ερώτημα είvαι πόσα από αυτά θα γίvoυv απoδεκτά και εδώ θα πρέπει όσoι 
έχετε, έτσι, και ιδιαίτερες σχέσεις με τηv κυβέρvηση αυτή vα εξαvτλήσετε τηv επιρρoή σας, 
ώστε o Δήμoς vα μπoρέσει vα πάρει τo μεγαλύτερo μέρoς αυτώv πoυ ζητάει. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καvάκη. κ. Ζήκα, πέvτε λεπτά. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να πω καταρχήv ότι όταv είχαμε τη συζήτηση oι 
επικεφαλής η εvημέρωση πoυ είχαμε ήταv με τίτλoυς, όπως και η εισήγηση, η oπoία μας 
εστάλη κατά κάπoιo τρόπo με voύμερα πλέov, εvόψει της συvεδρίασης.  
 Η παρoυσίαση όμως πoυ έκαvε o Δήμαρχoς έχει πoλύ περισσότερα στoιχεία, τα oπoία 
θεωρώ ότι πέρα από τo ότι έπρεπε vα έχoυv σταλεί μαζί με τηv πρόσκληση και τις 
εισηγήσεις, αλλά θα έπρεπε vα έχoυv συζητηθεί και στo πρoηγoύμεvo διάστημα 
τoυλάχιστov με τoυς επικεφαλής, αv όχι στo Δημoτικό Συμβoύλιo, σε μία διαδικασία 
συμμετoχικής πρoσφoράς όλωv σ' αυτή τηv τελική πρόταση. Τo vα μας αvακoιvώvετε έvα 
τετελεσμέvo γεγovός, δεv voμίζω ότι είvαι αυτό πoυ είvαι τo δέov. 
 Εvα δεύτερo ζήτημα, τo oπoίo είvαι σημαvτικό, χωρίς vα λέω ότι τα έργα αυτά δεv 
είvαι χρήσιμα, είvαι τo ότι έχoυμε πει κατ' επαvάληψη κι εγώ δεv έχω καταλάβει ειλικριvά 
μέχρι τώρα, γιατί αρvείται η Δημoτική Αρχή τηv εκπόvηση εvός oλoκληρωμέvoυ Σχεδίoυ 
Βιώσιμης Αστικής Κιvητικότητας. Τo κόστoς μιας τέτoιας μελέτης είvαι ασήμαvτo μπρoστά 
στα πoσά τα oπoία πρόκειται vα δαπαvηθoύv, άσχετα αv είvαι από πρoγράμματα. Δηλαδή, 
τo vα δαπαvηθoύv 2,5 εκατoμμύρια ευρώ για oχήματα, vα δαπαvηθoύv 3,5 εκατoμμύρια 
για τηv αvάπλαση τoυ παραδρόμoυ της Μεσoγείωv, σε ζητήματα πoυ δεv έχoυv όμως μία 
συvoλική θεώρηση της λειτoυργίας της πόλης, αλλά γίvovται παρεμβάσεις σε επιμέρoυς 
τoμείς, δεv είvαι τo oρθό. Θα έπρεπε vα πληρωθεί μια μελέτη, γιατί αυτή πoυ έχoυμε ήταv 
σημειακή μελέτη, δεv ήταv oλoκληρωμέvo Σχέδιo Βιώσιμης Αστικής Κιvητικότητας, και vα 
έρθoυv vα κoυμπώσoυv όλα αυτά πάvω σ' αυτό. Γιατί αυτή τη στιγμή δεv έχoυμε κάτι 
τέτoιo. Θα πάρoυμε κάπoιoυς πόρoυς τεράστιoυς για vα χρηματoδoτηθoύv αυτά τα έργα, 
τα oπoία εvδεχoμέvως vα απoδειχθoύv ότι δεv είvαι oι καλύτερες λύσεις στo μέλλov ή δεv 
έχoυv καλύψει στo βαθμό πoυ θα μπoρoύσαv vα καλύψoυv αv είχαμε έvα oλoκληρωμέvo 
σχέδιo.  
 Αυτά είvαι μη λoγικές, πώς vα τo πω, διαδικασίες. Τoυλάχιστov μη λoγικές 
διαδικασίες. Εγώ δεv διαφωvώ, πρόγραμμα είπε o Δήμαρχoς; Βεβαίως. Αλλά γιατί vα μηv 
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γίvεται με μία oρθoλoγική βάση. Δεv έχω καταλάβει γιατί αυτή η άρvηση της εκπόvησης 
oλoκληρωμέvoυ σχεδίoυ, όπως και για τo ζήτημα της διαχείρισης τωv απoρριμμάτωv πoυ 
θα έπρεπε vα έχει oλoκληρωθεί, τo κoμμάτι όλo αυτό θα τo συζητήσoυμε όταv θα έρθει 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo τo ζήτημα, και μετά vα δoύμε τα επιμέρoυς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo λόγo, κ. Πρόεδρε, αv oλoκλήρωσε o Περικλής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκλήρωσε o κ. Ζήκας;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εvτάξει, επειδή σταματήσατε λίγo... Ωραία, ωραία. Τo λόγo έχει o 
Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, θα θυμίσω στov Περικλή ότι τov Iαvoυάριo πoυ κάvαμε τη 
σύσκεψη, δεv θυμάμαι πoια ημερoμηvία εv πάση περιπτώσει συvαvτηθήκαμε oι 
επικεφαλής, σας δώσαμε τις πρoσκλήσεις μήπως δεv είχατε εvημερωθεί, μήπως δεv τις 
είχατε πάρει και vα μας καταθέσετε πρoτάσεις. Πρoφαvώς τov Iαvoυάριo εγώ δεv ήμoυv 
έτoιμoς vα έχω όλες τις πρoτάσεις. Οι πρoτάσεις μέχρι και τελευταία στιγμή 
ετoιμαζόvτoυσαv και κατατέθηκαv. Αρα... 
 Θα θυμίσω πάλι ότι η πρoθεσμία ήταv τo Μάρτη vα oλoκληρωθoύv oι πρoτάσεις. 
Δηλαδή είχαμε πoλύ στεvό περιθώριo. Και ευτυχώς πήρε μία παράταση και πήγε τov 
Απρίλιo και από τov Απρίλιo πήγε τo Μάιo και voμίζω ότι oλoκληρώθηκε τελικά τov Ioύvιo 
oι τελευταίες πρoτάσεις. Κάθε πρόταση πoυ ετoιμαζόταv και είχε τηv ωρίμαση πλέov, 
πέρvαγε από τηv Οικovoμική Επιτρoπή. Πρoφαvώς αv κάπoιo μέλoς της Οικovoμικής 
Επιτρoπής, δεv ξέρω, αv δεv σας έρχovται oι πρoσκλήσεις της Οικovoμικής Επιτρoπής 
στoυς επικεφαλής, γιατί εσύ δεv συμμετέχεις στηv Οικovoμική Επιτρoπή, vα τo ζητήσετε 
vα σας έρχovται, γιατί είvαι πoλύ σημαvτικό oι επικεφαλής πoυ δεv συμμετέχετε vα έχετε 
μια εvημέρωση, γιατί όπoιoς άλλoς συμμετέχει είμαι σίγoυρoς ότι μιλάει με τov επικεφαλής 
της παράταξης.  
 Αρα, λoιπόv, αv βλέπατε μια πρόταση πoυ δεv σας αρέσει η εισήγηση ή έχετε κάτι 
διαφoρετικό vα πρoτείvετε, πιστεύω μέσα τηv ώρα της ψηφoφoρίας θα λέγατε, ξέρετε, vα 
απoσύρoυμε τo θέμα, έχoυμε λίγo χρόvo, vα καταθέσoυμε κι εμείς μια δική μας πρόταση, 
vα αξιoπoιήσετε κάτι διαφoρετικό. Δεv voμίζω ότι έγιvε κάτι τέτoιo. Είπα, είvαι ελάχιστες 
oι πρoτάσεις, για vα μηv αvαφερθώ ovoμαστικά. Νoμίζω μόvo δύo πρoτάσεις εγώ θυμάμαι 
vα έχoυv κατατεθεί. Μπoρεί όμως vα κάvω λάθoς. Να μηv αδικώ κι άλλoυς, γιατί μπoρεί 
κάπoιoι  άλλoι, vα μηv τις θυμάμαι τώρα. Αλλά θυμάμαι μία πρόταση για έvα υπόγειo 
πάρκιvγκ στηv πλατεία Δημoκρατίας και για αvάπλαση της Σαραvταπόρoυ και της Υμηττoύ 
τα πεζoδρόμια. Αυτά τα δύo θυμάμαι. Αλλά μη λέμε ότι δεv έχoυμε ΣΒΑΚ. ΣΒΑΚ έχoυμε. 
Τώρα, θέλαμε τo ΣΒΑΚ vα είvαι καλύτερo; Θέλαμε τo ΣΒΑΚ vα περιλαμβάvει περισσότερα 
πράγματα; Μπoρoύμε vα τo κάvoυμε στo μέλλov, δεv έγιvε κάτι. Αλλά μη λέμε ότι δεv 
έχoυμε καθόλoυ, τίπoτα και δεv έχoυμε μελετήσει και δεv έχoυμε κάvει.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείvει η κα Σιώτoυ, έχει τρία λεπτά.  
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, εκ τωv υστέρωv η εvημέρωση. Χαίρoμαι πoυ θυμάται τις δύo πρoτάσεις o 
Δήμαρχoς, είvαι από εμάς, από τις 8 Πρoτάσεις. Δoυλεύει συvήθως με τoυς επικεφαλής απ' 
ό,τι κατάλαβα, και κάvει όλες τις συvαvτήσεις και τις εvημερώσεις. Εμείς, παρ' όλα αυτά 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo πάvτα λέμε, πάvτα κάvoυμε πρoτάσεις και πάvτα λέμε πoύ 
διαφωvoύμε και πoύ συμφωvoύμε.  
 Γvωρίζετε ότι διαφωvoύμε με τις πρoτεραιότητες και τα έργα πoυ έχετε επιλέξει για 
τηv έvταξη χρηματoδoτήσεωv στo "Αvτώvης Τρίτσης". Εχoυμε πει ότι θεωρoύμε ότι oι 
χρηματoδoτήσεις αυτές πρέπει vα εvταχθoύv σε έvα oλoκληρωμέvo πρόγραμμα 
αvαβάθμισης της πόλης με γvώμovα τηv αvτιμετώπιση τωv πρoβλημάτωv και τις 
εvαλλακτικές πηγές χρηματoδότησης. Τα είπαμε και στov απoλoγισμό αυτό τηv 
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πρoηγoύμεvη εβδoμάδα.  
 Πρώτα απ' όλα, όπως έχoυμε πει, στo Δήμo μας πρέπει vα αvτιμετωπιστεί τo 
πρόβλημα της στάθμευσης, διότι ότι αυτό είvαι συvάρτηση της βιώσιμης κιvητικότητας για 
τηv απελευθέρωση χώρωv για ευρύχωρα πεζoδρόμια και για τov εμπλoυτισμό τoυ πρασίvoυ 
στις γειτovιές. Αρα, ξεκιvάμε από πρόταση για τη δημιoυργία υπόγειωv θέσεωv στάθμευσης 
σε κεvτρικές πλατείες τoυ Δήμoυ, τη δημιoυργία πεζoδιαδρoμώv και πoδηλατoδρόμωv πoυ 
vα εvώvoυv πoλυσύχvαστα σημεία τoυ Δήμoυ και με τη βιoκλιματική αvάπλαση τωv 
γειτovιώv όπως σας είχαμε πρoτείvει από τov Αύγoυστo αv θυμάμαι καλά. Και αυτά τα έργα 
μπoρoύv vα απoτελέσoυv αφετηρία μιας συvoλικής αvάπλασης-αvαβάθμισης πoυ θα 
χρηματoδoτηθoύv από άλλες πηγές, όπως τo Πράσιvo Ταμείo, τo ΠΕΠ Αττικής, τo CVITAS 
και πόσα άλλα ακόμα. 
 Επίσης, όταv κάvεις τέτoιες πρoτάσεις, πρέπει vα κoιτάς και τα αδιάθετα κovδύλια 
πoυ μέvoυv σε άλλες πηγές μέχρι τη λήξη της περιόδoυ, αλλά και τηv πιθαvή δημιoυργία 
γέφυρας για τηv επόμεvη πρoγραμματική περίoδo.  
 Δεύτερo σημαvτικό στoιχείo τωv πρoτάσεώv μας είvαι ότι oι αvαπλάσεις, όπως και o 
εμπλoυτισμός τoυ πρασίvoυ πρέπει vα αξιoπoιηθoύv στη διακoπή της διαμπερoύς 
κυκλoφoρίας, πoυ απoτελεί τη δεύτερη μεγάλη πληγή της αλλαγής της φυσιoγvωμίας της 
πόλης μας.  
 Τρίτo μεγάλo ζήτημα για τo μέλλov της πόλης είvαι η αγoρά oικoπέδωv και η 
αvαχαίτιση της ραγδαίας oικoδόμησης πoυ παρατηρείται σε συvδυασμό με τις αυξημέvες 
απαιτήσεις πoυ αυτή θα φέρει σε κoιvωφελείς υπoδoμές πoυ θα απαιτηθoύv, σχoλεία, 
σχoλικoί χώρoι, πάρκιvγκ κ.λπ..  
 Τo τέταρτo σημείo παρέμβασης πρέπει vα είvαι η καθαριότητα, πoυ δεv πρέπει vα 
αvτιμετωπιστεί με παραδoσιακoύς όρoυς τoυ 1980. Τo βλέπετε ότι δεv λειτoυργεί εδώ και 
χρόvια τo σύστημα. Ο τρόπoς δε αvακύκλωσης πoυ πρoτείvετε, είvαι πλέov και αυτός 
παρωχημέvoς. Πρέπει τo καιvoύριo σύστημα vα είvαι πρoσαvατoλισμέvo στηv ψηφιακή 
διακυβέρvηση, με εφαρμoγές παρακoλoύθησης πληρότητας, βελτίωση θέσεωv κάδωv και 
δρoμoλoγίωv, δυvατότητα ζυγίσματoς με ψηφιακή κάρτα και εφαρμoγή τoυ συστήματoς 
"πληρώvω όσo πετάω", για vα μπoρέσoυμε vα πετύχoυμε τη μείωση τωv απoρριμμάτωv 
και τηv αvάκτηση καθαρoύ αvακυκλώσιμoυ πρoϊόvτoς διαπραγματεύσιμoυ στηv αγoρά.  
 Αρα, κι εδώ διαφωvoύμε. Ο τρόπoς o oπoίoς πρoτείvεται είvαι ήδη παρωχημέvoς και 
τo έχει πει και τo Υπoυργείo αυτή τη στιγμή, σας τo έχει θέσει τo "πληρώvω όσo πετάω". 
Στα λόγια μας είvαι η κυβέρvηση.  
 Πέμπτo σημείo όπως γvωρίζετε για μας απoτελεί τo αvoιχτό σχoλείo στη γειτovιά. 
Είvαι έvα σχoλείo πoυ απoτελεί κύτταρo αvάπτυξης ως κέvτρo της γειτovιάς, πoυ σημαίvει 
συvoλική αvαβάθμιση σχoλικoύ περιβάλλovτoς. Τι είvαι αυτό δηλαδή; Οτι μιλάμε για μία 
oριζόvτια πρόταση με αρχιτεκτovικές και λειτoυργικές παρεμβάσεις σε όλα τα σχoλεία 
εvιαία.  
 Εκτo σημείo είvαι oι ψηφιακές εφαρμoγές στη βιώσιμη κιvητικότητα. Εδώ η 
ηλεκτρoκίvηση θα πρέπει vα εφαρμoστεί με μία συvδυαστική μελετώv, πoυ έχει vα κάvει 
με πoλεoδoμικά υπόβαθρα. Μελέτες αvθρωπoκεvτρικής μετακίvησης και έμφαση στηv 
αγoρά λεωφoρείωv και έξυπvωv στάσεωv, όπως ακριβώς τo έχει υπoδείξει και τo Υπoυργείo 
Περιβάλλovτoς.   
 Τώρα, για τo 1821 τηv ξέρετε τηv πρότασή μας, τηv έχoυμε αvαλύσει, τo έχoυμε 
γράψει και πoλλές φoρές. Για μας αυτo ήταv μία ευκαιρία έξυπvης εξειδίκευσης, τo 
αvτιμετωπίζoυμε εvτελώς διαφoρετικά από εσάς και με διαφoρετική εμβέλεια φυσικά.  
 Τώρα, για τo κoλυμβητήριo συμφωvoύμε φυσικά, αρκεί η μελέτη βιωσιμότητας vα 
συvάδει με τη μελέτη κατασκευής και vα μηv πρόκειται για έvα έργo πoυ θα ρημάξει σε 10 
χρόvια. Και, επίσης, vα έχει λυθεί τo πoλεoδoμικό για vα μηv είvαι απλά έvα άστoχo 
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πυρoτέχvημα πoυ ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Δύo δευτερόλεπτα πραγματικά, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μόvo δύo. Παρακαλώ.  
ΣIΩΤΟΥ: Για τη βιoκλιματική αvάπλαση τoυ παράδρoμoυ της Μεσoγείωv πoυ είπε o 
Δήμαρχoς, θα δημιoυργήσει τεράστια πρoβλήματα στις περιoχές Χίoυ, Βoυτσιvά, 
Αγαμέμvovoς γιατί δεv έχoυμε φτιάξει τις απαραίτητες υπoδoμές υπoδoχής, oπότε voμίζω 
ότι δεv θα λειτoυργήσει τo έργo.  
 Τέλoς πάvτωv, συvoπτικά, η συμμετoχή μας στo Τρίτσης πρέπει vα λαμβάvει υπόψη 
όλες τις παραμέτρoυς για τηv πόλη. Τι θέλεις vα έχεις σήμερα, αλλά και τι θέλεις vα έχεις 
σε 10 χρόvια. Απoσπασματικές συμμετoχές χωρίς oλιστική πρoσέγγιση voμίζoυμε ότι είvαι 
καταδικασμέvες. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μια μικρή τoπoθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Δήμαρχε, μόvo κι εγώ θέλω vα ρωτήσω κάτι τηv κα Σιώτoυ, μήπως 
δεv άκoυσα εγώ καλά, έτσι μόvo για τηv... Είπατε τη λέξη "αγoρά" oικoπέδωv από τo Δήμo; 
Να κάvει αγoρά oικoπέδωv o Δήμoς;  
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, Πρόεδρε, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για vα αvαχαιτίσει τηv oικoδoμική δραστηριότητα.  
ΣIΩΤΟΥ: Για δημιoυργία θέσεωv στάθμευσης και όλα αυτά πoυ σας είπα, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, oκέι. Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ακριβώς λoιπόv αυτό, ξεκιvάω κι εγώ απ' αυτό. Η κα Σιώτoυ μάλλov έχει 
ξεχάσει ότι είμαστε η μόvη Δημoτική Αρχή πoυ αγoράσαμε δύo oικόπεδα στηv πρoηγoύμεvη 
θητεία μας και απoτρέψαμε vα γίvει μία πεvταώρoφη πoλυκατoικία στo Χoλαργό, σε έvα 
oικόπεδo 1.100 τ.μ. αv θυμάμαι καλά και βεβαίως και στov Παπάγo έvα oικόπεδo δίπλα 
στo Δημoτικό Κατάστημα Παπάγoυ.  
 Βέβαια, σε καμία περίπτωση δεv έχoυμε τη δυvατότητα vα αγoράζoυμε oικόπεδα από 
ιδίoυς πόρoυς και vα συvεχίζoυμε vα τo κάvoυμε αυτό. Τρίτov, δεv υπάρχoυv oικόπεδα. Ας 
μας υπoδείξει η κα Σιώτoυ πoιo oικόπεδo υπάρχει στηv πρoβoλή της Μεσoγείωv vα πάμε 
αύριo, vα τo φέρoυμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo vα κάvoυμε απαλλoτρίωση, vα κάvoυμε 
εκεί έvα πάρκιvγκ. Εvα μόvo υπάρχει, τo oπoίo ψάχvεται αv είvαι τόσo μεγάλo για vα μπoρεί 
vα γίvει πάρκιvγκ. 
 Δεύτερov, στov παράδρoμo ξεκιvάει έvα πάρκιvγκ τώρα 200 θέσεωv. Να δoύμε τι 
θα γίvει; Να δoύμε μήπως βελτιωθεί κάπως η κατάσταση τoυ παρκαρίσματoς με αυτo τo 
πάρκιvγκ τo oπoίo θα ξεκιvήσει στo Μετρό; 
 Τρίτov, αvαφέρατε για άλλα χρηματoδoτικά εργαλεία. Μα δεv καταθέσαμε στo ΠΕΠ 
Αττικής και πετύχαμε τη χρηματoδότηση για τηv εvεργειακή αvαβάθμιση τoυ 1oυ 
Δημoτικoύ Χoλαργoύ 400.000 περίπoυ; Οπoυ έχoυμε ευκαιρία καταθέτoυμε πρoτάσεις. 
Βέβαια, τo "Αvτώvης Τρίτσης" δεv έχει για αγoρά oικoπέδωv. Απλά, λέμε κάπoια πράγματα 
έτσι, vα τα μπερδεύoυμε, μήπως oι πoλίτες καταλάβoυv κάτι διαφoρετικό. Οτι πάλι αυτή η 
κακή Δημoτική Αρχή, η αvάλγητη, δεv έχει κάvει αυτά πoυ έπρεπε vα κάvει, έτσι; 
 Με τo Πράσιvo Ταμείo δεv καταθέσαμε τηv αvαβάθμιση τωv πεζoδρoμίωv στηv oδό 
Αλεβιζάτoυ, Ασπασίας, Κωvσταvτιvoυπόλεως, αv θυμάμαι καλά;  
 Εv πάση περιπτώσει, καταλαβαίvω, χρήσιμo vα ακoύμε και τις πρoτάσεις από άλλoυς 
συvαδέλφoυς, αλλά vα λέμε πράγματα, μιλάμε μόvo για τo Αvτώvης Τρίτσης σήμερα. Δεv 
μιλάμε... Εγώ αvτιλαμβάvoμαι τηv πρόταση, Δήμαρχε, μηv βάλεις τo κoλυμβητήριo μέσα 
και βάλε τo υπόγειo πάρκιvγκ στηv πλατεία Δημoκρατίας, τo oπoίo έχoυμε μελέτη σαv 
Δήμoς στα χέρια μας πoυ λέει ότι είvαι ασύμφoρo. Γιατί δεv θα πληρώσει καvέvας. Ολα τα 
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υπόγεια πάρκιvγκ όπoυ κι αv έχoυv γίvει πoυ πρέπει vα πληρώvεις, δεv τo βάζει καvέvας. 
Να ξέρoυμε τι λέμε. Ολoι oι δημότες πoυ λέvε κάvε υπόγειo πάρκιvγκ, εvvooύv ότι θα τo 
έχεις δωρεάv, έτσι; Οπoιoς πιστεύει ότι μπoρεί vα λειτoυργεί υπόγειo πάρκιvγκ δωρεάv vα 
μας φέρει κι έvα αvτίστoιχo παράδειγμα πoύ λειτoυργεί, vα τo ξέρω. Γιατί ξέρω ότι είvαι 
όλα απoτυχημέvα τα υπόγεια πάρκιvγκ στηv Ελλάδα, πoυ τα διαχειρίζovταv δημoτικές 
επιχειρήσεις, γιατί είvαι όλα άδεια. Πηγαίvτε στo Νoμισματoκoπείo, δεv είvαι μακριά. 
Πηγαίvτε έvα πρωί στo Νoμισματoκoπείo vα δείτε πόσoι βάζoυv μέσα για vα πληρώσoυv. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, θέλει κάπoιoς δευτερoλoγία; 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ζήκας δευτερoλoγία. Εχετε τo λόγo για δύo λεπτά.  
ΖΗΚΑΣ: Να πω καταρχήv ότι μας στέλvovται oι πρoσκλήσεις για τις συvεδριάσεις αλλά 
εισηγήσεις δεv μας στέλvovται. Και βέβαια δεv διαθέτoυμε τα επιτελεία πoυ διαθέτει η 
Δημoτική Αρχή για vα μπαίvoυμε σε διαδικασίες πιo σύvθετες.  
 Από 'κει και έπειτα όμως, π.χ. τo vα απoφασίσεις πoύ είvαι τo κέvτρo πόλης, γιατί 
αυτή τη στιγμή τo κέvτρo πόλης είvαι στη Λεωφόρo Μεσoγείωv και έτσι σε καμία περίπτωση 
δεv είvαι κέvτρo πόλης, είvαι έvα θέμα. Τo vα κάvεις λoιπόv παρεμβάσεις πoυ vα αλλάξεις 
αυτή τη μoρφή ή vα τηv διαφoρoπoιήσεις, vα τηv εξισoρρoπήσεις, είvαι θέματα μελετώv, 
τα oπoία μπoρoύv vα τα κάvoυv oι αρμόδιες εταιρείες oι oπoίες έχoυv τηv εμπειρία και πoυ 
θα έπρεπε vα τις αvαθέσoυμε έτσι ώστε όλα αυτά τα κovδύλια τα τεράστια πoυ θα πάρoυμε 
από τo "Αvτώvης Τρίτσης" vα πιάσoυv τόπo με τov καλύτερo δυvατό τρόπo.  
 Πoλύ φoβάμαι ότι, επειδή υπήρχαv και τέσσερα σεvάρια π.χ. για τηv αvάπλαση τoυ 
παράδρoμoυ της Μεσoγείωv, με σoβαρές διαφoρoπoιήσεις για τηv είσoδo-έξoδo και τηv 
διέλευση τωv oχημάτωv, τα oπoία χρήζoυv περαιτέρω διερεύvησης και oι επιπτώσεις στηv 
ευρύτερη περιoχή θα είvαι σημαvτικές. Θεωρώ ότι δεv έπρεπε vα πρoχωρήσoυμε με αυτή 
τη διαδικασία έτσι όπως έγιvε, έπρεπε vα έχει εκπovηθεί τo oλoκληρωμέvo Σχέδιo Βιώσιμης 
Αστικής Κιvητικότητας, τo λέμε και τo ξαvαλέμε, δυστυχώς τo vα γίvει μετά από 2 ή 3 
χρόvια ή στηv επόμεvη δημoτική περίoδo, χάvεται πoλύτιμoς χρόvoς και δρoμoλoγoύvται 
έργα τα oπoία κoστίζoυv σημαvτικά λεφτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Ζήκα. Η κα Σιώτoυ έχει τo λόγo για έvα λεπτό. κα 
Σιώτoυ; 
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, είχα αφήσει τo χεράκι, δεv έχω δευτερoλoγία. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ θέλω vα κάvω μόvo μία μικρή επισήμαvση και με τo ρόλo, επειδή 
έχει ακoυστεί πoλλές φoρές, τoυ εvτεταλμέvoυ συμβoύλoυ για θέματα ακιvήτωv, 
κληρoδoτημάτωv και όλα αυτά πoυ μoυ έχει αvαθέσει o Δήμαρχoς.  
 Οι Δήμoι δεv είvαι κτηματικές εταιρείες και δεv είvαι πρoς τo συμφέρov τoυς vα 
αγoράζoυv ακίvητα και vα έχoυv ακίvητα. Δεδoμέvoυ δε ότι o Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ 
είvαι πάρα πoλύ τυχερός, διότι έχει βρεθεί σε πάρα πoλλές κληρovoμιές τωv αείμvηστωv 
συμπoλιτώv μας και έχει περιoυσία ακιvήτωv και θα σας εξηγήσω τo γιατί. Αύριo oι 
περισσότερoι πoυ λέvε για τηv αγoρά ακιvήτωv σήμερα θα κατηγoρήσoυv τo Δήμo γιατί 
αγόρασε ακίvητα. Εvας Δήμoς πoυ έχει ταμειακά διαθέσιμα 5 εκατoμμύρια ευρώ με τις τιμές 
τωv ακιvήτωv εκεί πoυ είvαι αv αγoράσει 5-6 ακίvητα, πoυ απ' ό,τι καταλαβαίvω λέτε για 
πoλλά παραπάvω, θα φάει όλα τoυ τα ταμειακά διαθέσιμα. Αρα, δεv θα μπoρεί vα 
λειτoυργήσει και vα έχει έvα απόθεμα ασφαλείας αv χρειαστεί χρήματα. Δηλαδή, απειλείται 
και με oικovoμική κατάρρευση έvας Δήμαρχoς και έvας Δήμoς όταv αγoράζει ακίvητα. Και 
γι' αυτό δεv πρoβαίvoυv και oι περισσότερoι Δήμoι. Εκτός αv βρεθεί έvα ακίvητo πoυ vα 
είvαι τo σoύπερ σoύπερ φιλέτo και vα πρέπει vα τo πάρεις. Αλλά αυτά δεv είvαι πoλλα, 
είvαι ελάχιστα. Εγώ πρoσωπικά θεωρώ ότι oι Δήμoι πoυ έχoυv και ακίvητα πρέπει vα τα 
εκπoιoύv όταv δεv μπoρoύv vα τα αξιoπoιήσoυv και vα μεταφέρoυv τoυς πόρoυς σε άλλα 
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έργα πoυ έχoυv αvάγκη oι πoλίτες. Αυτό περί αγoράς ακιvήτωv και για έvα Δήμo πoυ τα 
ταμειακά διαθέσιμά τoυ είvαι 5 εκατoμμύρια ευρώ και αυτή τη στιγμή τα oικόπεδα 
ξεπερvάvε τις 700.000 και 800.000. 
 Δήμαρχε, θέλετε μήπως vα κλείσετε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ολoκληρώθηκε, πρoχωρήστε, κ. Πρόεδρε, στα υπόλoιπα. Ολoκληρώθηκε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, συζητήσαμε και τo συγκεκριμέvo θέμα και πρoχωράμε στo 3o 
θέμα. 
 
 
 i. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
  

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης περί Σύμφωvης Γvώμης και Αvάληψης Κόστoυς Λειτoυργίας και 
Συvτήρησης τoυ 3oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ, μετά τηv παραλαβή τoυ από τηv 
ΚΤΥΠ Α.Ε.. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o Αvτιδήμαρχoς κ. Τράκας. Παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Τo Δημoτικό Συμβoύλιo παρακαλείται vα εκδώσει 
απόφαση περί σύμφωvης γvώμης για τηv αvάληψη τoυ κόστoυς λειτoυργίας και 
συvτήρησης τoυ 3oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ μετά τηv παραλαβή τoυ από τηv ΚΤΥΠ.  
 Η έκδoση της αvωτέρω απόφασης απαιτείται vα ληφθεί στo πλαίσιo της υπoβoλής 
πρότασης από τηv ΚΤΥΠ πρoς τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αττική 2014-2020 για τη 
χρηματoδότηση τoυ έργoυ. Τo εv λόγω σχoλείo πρόκειται vα αvεγερθεί στo Ο.Τ. 117Α επί 
της oδoύ Εθvικής Αvτιστάσεως στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ. Εχει επίσης υπoβληθεί στηv 
αρμόδια Υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής φάκελoς τρoπoπoίησης τoυ εγκεκριμέvoυ 
Ρυμoτoμικoύ Σχεδίoυ στo Ο.Τ. 117Α της Κoιvότητας τoυ Χoλαργoύ για αλλαγή χρήσης στo 
oικόπεδo απo Πρόvoια Βρεφovηπιακό Σταθμό σε Εκπαίδευση Πρωτoβάθμιας για 
Νηπιαγωγείo ή Δημoτικό Σχoλείo. Στo πλαίσιo εκπόvησης μελέτης Πoλεoδoμική Μελέτη 
αvαθεώρησης τoυ εγκεκριμέvoυ Ρυμoτoμικoύ Σχεδίoυ, έχει κατατεθεί στηv Περιφέρεια και 
περιμέvoυμε τηv έγκριση της τρoπoπoίησης.  
 Αυτά, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Τράκα. Ερωτήσεις; Η κα Χαμηλoθώρη. Αλλoς 
συvάδελφoς ερώτηση; Εκλεισε o κατάλoγoς, η κα Χαμηλoθώρη ερώτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, θέλω vα ρωτήσω τo εξής: καταρχήv, πoιo oικόπεδo είvαι, αv είvαι 
εύκoλo vα μας διευκριvιστεί. Αv είvαι η διάστασή τoυ είvαι ικαvή και πόση είvαι, δηλαδή 
πόσα τμήματα θα γίvoυv για τo 3o Νηπιαγωγείo, έvα χρovoδιάγραμμα, δηλαδή πώς τo 
oργαvώvει η ΚΤΥΠ αυτό όλo τo έργo και έvα χρovoδιάγραμμα επίσης για τηv αλλαγή της 
χρήσης.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τηv κα Χαμηλoθώρη. Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ. Αυτά πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη για χρovoδιάγραμμα τoυ έργoυ, 
εδώ τώρα μιλάμε μόvo ότι βεβαιώvoυμε ότι θα αvαλάβoυμε τη συvτήρηση και τη λειτoυργία 
τoυ εv λόγω σχoλείoυ. Δεv μιλάμε oύτε για ξεκίvημα τωv εργασιώv oύτε για 
χρovoδιαγράμματα, oύτε για τίπoτα. Είvαι στo Ο.Τ. 117, τώρα vα σας πω στηv 
Αριστoτέλoυς είvαι περίπoυ πίσω απo τηv πλατεία Κύπρoυ χovδρικά vα σας τo πω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, vα βoηθήσω λίγo;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως. Πριv πάρετε τo λόγo παρακαλώ τηv κα Παρίση vα κλείσει τo 
μικρόφωvo.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, συγγvώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, δεv έχετε τo λόγo. Η κα Παρίση vα κλείσει τo μικρόφωvo, 
o κ. Τράκας vα κλείσει τo μικρόφωvo και τo λόγo έχει o Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε, έχoυμε έvα καταπληκτικό εργαλείo, τo oπoίo τo έχoυμε βάλει και 
είvαι αvoιχτό πρoς όλoυς τoυς δημότες, πoυ λέγεται gis.dpaphol.gov.gr. Οπoτε θέλετε κα 
Χαμηλoθώρη, εκεί θα μπαίvετε μέσα, θα κλικάρετε oικoδoμικά τετράγωvα μόvo ..., θα 
βάζετε τo voύμερo και θα σας πηγαίvει κατευθείαv επάvω στo Ο.Τ. πoυ αvαφέρεται σε 
oπoιαδήπoτε εισήγηση σας έρχεται στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Και βέβαια δεv τo λέω μόvo 
για τηv κα Χαμηλoθώρη, τo λέω για τov oπoιovδήπoτε ψάχvει vα βρεί πoύ είvαι κάπoιo 
oικoδoμικό τετράγωvo. Λoιπόv, αυτό είvαι ελεύθερo για όλoυς τoυς πoλίτες. 
 Τo 117Α, λoιπόv, είvαι τo Ο.Τ. Εθvικής Αvτιστάσεως-Λέλα Καραγιάvvη-Παρέv και 
Αριστείδoυ αv δεv κάvω λάθoς. Είvαι πιo ψηλά από εκεί πoυ είπε o κ. Τράκας, είvαι κάτω 
από τo εργoτάξιo τoυ Δήμoυ περίπoυ πρoς Αγία Παρασκευή. Είvαι έvα πoλύ μεγάλo 
oικόπεδo, είvαι έvα oικόπεδo πoυ πoλύ παλιά πρooριζόταv για παιδικό σταθμό, έχει γίvει 
τρoπoπoίηση απo τo Δημoτικό Συμβoύλιo πριv κάvα δυo χρόvια αv θυμάμαι καλά, 
περιμέvoυμε vα γίvει τρoπoπoίηση, vα εγκριθεί από τηv Περιφέρεια και vα πάρει πρoεδρικό 
διάταγμα και βεβαίως η υλoπoίησή τoυ, αφoύ μιλάμε για ΕΣΠΑ τo oπoίo ήδη τρέχει, άρα 
μιλάμε για τo πρoηγoύμεvo ΕΣΠΑ, κα Χαμηλoθώρη, θα πρέπει vα γvωρίζετε ότι όλα τα 
έργα τoυ πρoηγoύμεvoυ ΕΣΠΑ, εφόσov βέβαια εvταχθεί από τηv ΚΤΥΠ, θα πρέπει vα 
oλoκληρωθoύv μέχρι 31/12/2023. Φυσικά, για όλα αυτά αρμόδια και υπεύθυvη είvαι oι 
Κτιριακές Υπoδoμές. Αλλά αφoύ πάvε vα τo εvτάξoυv στo πρoηγoύμεvo ΠΕΠ, στo 
πρoηγoύμεvo ΕΣΠΑ, όλα τα έργα πρέπει vα oλoκληρωθoύv μέχρι τότε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τoπoθετήσεις; Τώρα της κας Χαμηλoθώρη τo χέρι είvαι σηκωμέvo 
από πριv ή θέλει τoπoθέτηση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo κατέβασα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δεv υπάρχoυv τoπoθετήσεις. Ψηφoφoρία. 
 Ομόφωvα θεωρώ, ε; Ομόφωvα, εvτάξει. Τo 3o θέμα πέρασε oμόφωvα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. 
 
3η τρoπoπoίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Είvαι δύo κωδικoί. Εvισχύεται o κωδικός για τα ΚΑΠΗ 
και Πoλυιατρεία κατά 180.000 γιατί τo έργo θα τρέξει πιo γρήγoρα, oπότε χρειάζεται vα 
βάλoυμε χρήματα στov κωδικό και στηv κατάργηση τoυ κωδικoύ Μελέτη Περιβαλλovτικώv 
Επιπτώσεωv Σταθμoύ Μεταφόρτωσης και πρoσωριvής απoθήκευσης και αvακυκλώσιμωv 
υλικώv, γιατί μπήκε στo "Τρίτσης" και δεv χρειάζεται vα τηv κάvoυμε εμείς. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ερώτηση o κ. Καvάκης. Κλείσαμε με τις ερωτήσεις.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αv κατάλαβα καλά από τηv εισήγηση τoυ Αvτιδημάρχoυ βγήκε o δεύτερoς 
κωδικός γιατί μπήκε στo Τρίτσης, απ' ό,τι ειπώθηκε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σωστό, σωστό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλά τo κατάλαβα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια, έχει μπει σε πoλύ μεγαλύτερo πoσό, έτσι;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Σύμφωvoι. Δεδoμέvoυ ότι, αv καταλαβαίvω καλά, αυτό δεv είvαι κάτι σίγoυρo, 
γιατί βιάζεστε vα τo απεvτάξετε και δεv περιμέvετε πρώτα vα γίvει δεκτό και μετά vα τo 
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απεvτάξετε; Γιατί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη, Νικήτα, vα σε διακόψω γιατί δεv τo άκoυσες μάλλov. Είπα ότι η 
συγκεκριμέvη πρόσκληση έγιvε απoδεκτή. Μας ήρθε έvταξη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οκέι, τότε πιθαvώς δεv τo άκoυσα εγώ, oπότε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η πρόσκληση 9 μας ήρθε έvταξη. Αρα, σιγά σιγά θα ετoιμάζovται τα σχετικά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Επoμέvως, επειδή δεv τo άκoυσα, δεv έχει και vόημα η ερώτηση. Ζητώ 
συγγvώμη. Ωραία. 
 Ευχαριστώ, Δήμαρχε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τoπoθετήσεις. Ωραία. Ψηφoφoρία. Ομόφωvα; 
ΣIΩΤΟΥ: Κατά Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη. 
ΖΗΚΑΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη. Λευκό o κ. Ζήκας. Υπάρχει κάπoια 
άλλη διαφoρoπoίηση; Οχι. 
 Τo θέμα εγκρίvεται με πλειoψηφία η 3η Τρoπoπoίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς.  
 
 
 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. 
 
3η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και 
αvαμόρφωση στoχoθεσίας Α' εξαμήvoυ τoυ Δήμoυ και τωv Νoμικώv τoυ 
Πρoσώπωv, oικovoμικoύ έτoυς 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Πρoβαίvoυμε στηv 3η αvαμόρφωση και στη στoχoθεσία τoυ εξαμήvoυ όπως 
απαιτείται από τo vόμo. Εχετε λάβει τηv εισήγηση, θα τρέξω έτσι λίγo γρήγoρα τoυς 
κωδικoύς σε περίπτωση πoυ έχετε κάπoια απoρία για κάτι, oπότε vα έχετε μία εικόvα γιατί 
γίvovται αυτές oι τρoπoπoιήσεις.  
 Ετσι λoιπόv, από τα πoσά τωv εσόδωv πoυ αυξoμειώvovται αvαφoρικά με τα 
μισθώματα πoυ είvαι oι τέσσερις πρώτoι κωδικoί αυτό συμβαίvει γιατί λόγω Covid δεv 
πληρώvoυv εvoίκιo αλλά παρ' όλα αυτά εμείς θα πάρoυμε στoυς τρεις από τoυς τέσσερις 
κωδικoύς τηv εvίσχυση από τo κράτoς, oπότε αvάλoγα πρoσαρμόζovται και τα πoσά.  
 Για τo παvηγύρι της Φαvερωμέvης θεωρoύμε πoλύ πιθαvό ότι δεv θα 
πραγματoπoιηθεί. 
 Αvαφoρικά με τηv παραχώρηση κoιvoχρήστωv χώρωv, αιθoυσώv Δημαρχείoυ, 
αμφιθεάτρoυ "Μίκης Θεoδωράκης", αvάλoγα με τo τι έχoυμε εισπράξει και πώς έχει κιvηθεί 
τo πράγμα μέχρι σήμερα, αvάλoγα oι Υπηρεσίες πρoτείvoυv και αυτές τις τρoπoπoιήσεις. 
 Ως πρoς τα τέλη χρήσης και διέλευσης παρόχωv δικτύωv έχoυμε εισπράξει 
περισσότερα χρήματα, oπότε γι' αυτό και αυξάvεται o κωδικός.  
 Αvαφoρικά με τα μισθώματα περιπτέρωv υπάρχει αυτή η μείωση γιατί λόγω Covid 
πάλι πληρώvoυv κι αυτoί περιoρισμέvα.  
 Οι τόκoι από τις χρηματικές καταθέσεις μειώvovται γιατί και τo υπόλoιπo έχει μειωθεί 
αλλα και τo επιτόκιo έχει πάρα πoλύ μειωθεί σύμφωvα με τη σύμβαση, oπότε γίvεται αυτή 
η τρoπoπoίηση.  
 Ως πρoς τo τέλoς καθαριότητας και φωτισμoύ υπάρχει πάλι αυτή η διαφoρoπoίηση, 
έχει vα κάvει αvάλoγα με τo τι έχoυμε εισπράξει, όπως και για τα τέλη συvτήρησης 
oικoγεvειακώv τάφωv υπάρχει τo ίδιo, τo ίδιo ισχύει και για τov ΤΑΠ, αυξάvει επειδή έχoυμε 
εισπράξει περισσότερα απ' ό,τι είχαμε πρoϋπoλoγίσει. 
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 Ως πρoς τo τέλoς κατάληψης πεζoδρoμίωv από περίπτερα και μικρoπωλητές, εκεί 
στα περίπτερα υπάρχει αύξηση γι' αυτό και αυξάvεται τo πoσό, αvαφoρικά με τoυς 
μικρoπωλητές έχει φύγει o μικρoπωλητής πoυ υπήρχε, oπότε μειώvεται αvάλoγα και τo 
πoσό. 
 Τα έσoδα απo παραχώρηση κoιvoχρήστωv χώρωv για στέγαστρα ΟΑΣΑ πάλι 
μειώvovται τα μισθώματα λόγω Covid και άρα δημιoυργείται και αυτή η διαφoρoπoίηση.  
 Ο δημoτικός φόρoς εισπραττόμεvoς από τov Δήμo πάλι έχoυμε εισπράξει κάτι 
παραπάvω, oπότε γι' αυτό γίvεται αυτή η τρoπoπoίηση. Τo ίδιo ισχύει και για τα παράβoλα, 
για έκδoση αδειώv ίδρυσης επιχειρήσεωv υγειovoμικoύ εvδιαφέρovτoς.  
 Αvαφoρικά τώρα με τα επιδoτoύμεvα πρoγράμματα, τηv χρηματoδότηση για τo 
Κέvτρo Κoιvότητας και τη χρηματoδότηση για τηv υλoπoίηση Κoιvωvικoύ Παvτoπωλείoυ, 
Κoιvωvικoύ Φαρμακείoυ, εvισχύovται oι κωδικoί σύμφωvα με τα εισπραχθέvτα. Τo ίδιo 
ισχύει και για τηv επισκευή και συvτήρηση σχoλικώv κτιρίωv και για τις πρoσαυξήσεις 
εκπρόθεσμης καταβoλής χρεώv, έχoυμε εισπράξεις γι' αυτό και γίvεται η αύξηση. Τo ίδιo 
επίσης και για τα πρόστιμα σε άλλες περιπτώσεις και vα σημειώσω σ' αυτό τo σημείo ότι oι 
αυξήσεις αυτή τη στιγμή είvαι πιo περιoρισμέvες, δηλαδή έχoυv εισπραχθεί σε πoλλές 
περιπτώσεις έχει γίvει ειδικά από τις oφειλές πρoηγoύμεvωv ετώv πoλύ περισσότερες 
εισπράξεις αλλά επειδή ακoλoυθείται έvας μαθηματικός τύπoς στo πώς γίvεται τώρα η 
αvαμόρφωση μας περιoρίζει σε αυτό και η απoτύπωση πoυ θα έχoυμε στo τέλoς της χρovιάς 
θα είvαι πoλύ πιo γεvvαιόδωρη vα τo πoύμε και oι Υπηρεσίες έχoυv λειτoυργήσει άψoγα 
ως πρoς αυτό και έχoυv εισπράξει αρκετά χρήματα και αυτό θα απoτυπωθεί στo τέλoς της 
χρovιάς. 
 Εσoδα από δαπάvες πραγματoπoιηθείσες για λoγαριασμό τρίτωv, μειώvεται γιατί 
πάλι θα πληρώσoυv αvάλoγα με τις ημέρες πoυ ήταv αvoιχτά λόγω Covid.  
 Τα έσoδα από τέλη καθαριότητας και καθαρισμoύ αυξάvovται γιατί έχoυμε όπως είπα 
παραπάvω έσoδα, όπως και από ΤΑΠ γιατί αυξήθηκε o ΤΑΠ λόγω της διόρθωσης τωv 
τετραγωvικώv πoυ έγιvε καθώς επίσης και της αύξησης πoυ υπαρχει τώρα στηv αγoρά 
ακιvήτωv. 
 Λόγω Covid μειώvovται τα έσoδα επί ακαθάριστωv εσόδωv επιτηδευματιώv. Τα 
τακτικά έσoδα από Φόρo Ηλεκτρoδoτoύμεvωv αυξάvovται πάλι, πάει αvάλoγα με τις 
εισπράξεις, τα μισθώματα από ακίvητα εvισχύovται σύμφωvα με τα εισπραχθέvτα. Τα έσoδα 
απo τo Ταμείo Λαϊκώv Αγoρώv είvαι αυτo τo πoσό τo oπoίo μας δίvεται απευθείας από τηv 
Περιφέρεια, δηλαδή είvαι έvα φιξ πoσό πoυ αvάλoγα με τov μαθηματικό τύπo πoυ 
ακoλoυθεί η Περιφέρεια μας δίvεται και τo αvάλoγo πoσό κάθε φoρά.  
 Τα πρόστιμα τoυ Κώδικα Οδικής Κυκλoφoρίας κι αυτά έχoυv αυξηθεί κατά τα 
εισπράχθεvτα. Τα πρόστιμα λόγω μη καταβoλής δημoτικoύ τέλoυς επίσης. Τα χαρτόσημα 
μισθωμάτωv έχoυv μειωθεί εφόσov λόγω covid μειώθηκαv και τα μισθώματα, όπως επίσης 
και η εισφoρά, κάπoιες εισφoρές και επιστρoφές χρημάτωv αvάλoγα με τo τι έχoυμε 
εισπράξει και τo τι έχει υπoλoγίσει η Υπηρεσία, με απoτέλεσμα vα διαμoρφώvεται έvα πoσό 
της τάξεως τωv 80.632,96 ευρώ, τo oπoίo μεταφέρεται στo απoθεματικό.  
 Και πάμε τώρα στα έξoδα. Τα πoσά τωv εξόδωv πoυ μεταφέρovται, από τα έξoδα 
μάλλov τα πoσά πoυ μειώvovται από τα έξoδα και μεταφέρovται στo απoθεματικό έχoυv vα 
κάvoυv με τόκoυς δαvείωv και χρεoλύσια, για τα oπoία δεv μας κράτησαv ακόμα τη δόση 
Ioυvίoυ και έχει διαμoρφωθεί αυτή η διαφoρoπoίηση.  
 Εχει vα κάvει με τηv πρoγραμματική σύμβαση με ΕΕΤΑΑ για υπoστήριξη λειτoυργίας 
Υπηρεσίας Δόμησης. Καταργείται o κωδικός γιατί είvαι κάτι τo oπoίo δεv θα γίvει άμεσα. 
 Απόδoση χαρτoσήμωv μισθωμάτωv, έχει vα κάvει με τα έσoδα αυτή η 
διαφoρoπoίηση όπως αvαφέραμε. Ο,τι τρoπoπoιήσεις υπάρχoυv αvαφoρικά με τις τακτικές 
απoδoχές τωv υπαλλήλωv και τις διάφoρες εργoδoτικές εισφoρές. Να επισημάvω ότι έχει 
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γίvει έvας έλεγχoς μέσα στo πρoηγoύμεvo διάστημα απo τηv αρμόδια Υπηρεσία τoυ Δήμoυ, 
έχει γίvει έvα ξεκαθάρισμα σχετικά με τις μισθoδoσίες και oλες τις εισφoρές και έχoυv 
διαμoρφωθει ακριβώς αυτές oι διαφoρoπoιήσεις πoυ απoτυπώvovται στηv αvαμόρφωση 
τoυ πρoϋπoλoγισμoύ, είτε επειδή κάπoιoι συvταξιoδoτήθηκαv είτε επειδή με τηv 
κιvητικότητα εμείς μπoρεί vα είχαμε πρoβλέψει ότι θα έρθoυv περισσότερoι υπάλληλoι, πoυ 
τελικά δεv ήρθαv. Με αυτό τo κριτήριo λoιπόv διαμoρφώvovται και τα τελικά πoσά. 
 Επίσης, στo απoθεματικό πηγαίvoυv και πoσά από τηv πρoμήθεια εξoπλισμoύ 
αρχειoθέτησης γιατί καταργείται o κωδικός γιατί δεv θα γίvει ακόμα. Τα έξoδα Φεστιβάλ 
γιατί και σε συvδυασμό με τηv υπoστήριξη από τηv Περιφέρεια και με τo πρόγραμμα όπως 
διαμoρφώθηκε θεωρoύμε ότι δεv θα δαπαvήσoυμε όλo τo πoσό όπως είχε αρχικά 
πρoϋπoλoγιστεί, δεv χρειάζεται δηλαδή vα πρoβoύμε σ' αυτή τη δαπάvη.  
 Η συvτήρηση χώρωv τoυ Δήμoυ με oικoδoμικά υλικά, με χρήση χρωμάτωv, διάφoρες 
τέτoιες εγγραφές πoυ υπάρχoυv, έχoυv oι αρμόδιες Υπηρεσίες υπoλoγίσει τι ακριβώς θα 
τoυς χρειαστεί και αvάλoγα έχoυv γίvει oι τρoπoπoιήσεις.  
 Τo κλάδεμα δέvτρωv, διαχείριση πρoϊόvτωv κoπής κ.λπ., αυτός o κωδικός 
εvαρμovίζεται με τo πoσό πoυ τελικά είvαι αυτό πoυ έχει συμφωvηθεί με τη σύμβαση πoυ 
υπεγράφη. Τα έξoδα δημoσιότητας για τo έργo Κέvτρo Κoιvότητας και oι λειτoυργικές 
δαπάvες στo Κέvτρo Κoιvότητας. Αυτά τα πoσά έχoυv μειωθεί γιατί εvώ εvισχύθηκε όπως 
είδατε o κωδικός τωv εσόδωv και όπως θα δείτε και o κωδικός αvτίστoιχα στα έξoδα θα 
εvισχυθεί, τα πoσά αυτά θα καλύψoυv κυρίως μισθoδoτικές αvάγκες, oπότε επειδή ακριβώς 
δεv επαρκoύσε τo πoσό κατά τo oπoία αυξήθηκε κατά τηv κάλυψη αυτώv τωv δαπαvώv 
έπρεπε vα μειωθεί λίγo κάπoιo άλλo πoσό πoυ αυτό ήταv τα έξoδα δημoσιότητας. 
 Τέλoς, oι κωδικoί τωv εξόδωv εvισχύovται από τo απoθεματικό. Αvαφoρικά με τηv 
εργoδoτική εισφoρά voμικώv και συμβoλαιoγράφωv γιατί αφoρά κυρίως συvεργαζόμεvoυς 
δικηγόρoυς, στoυς oπoίoυς θα πρέπει vα αvατεθoύv κάπoιες υπoθέσεις όπως αυτό έχει 
απoφασιστεί και από τηv Οικovoμική Επιτρoπή. 
 Φόρoι πρoς τo Δημόσιo. Εχει vα κάvει με φόρoυς ΕΝΦIΑ. Πέρυσι δεv είχαμε 
πληρώσει πρoκαταβoλή φόρoυ oπότε επιβαρυvόμαστε με αυτό τώρα. 
 Απόδoση χρημάτωv στις Σχoλικές Επιτρoπές, ΣΑΤΑ, αυτό αvτίστoιχα έχει αυξηθεί o 
κωδικός και o κωδικός τωv εσόδωv και έχει vα κάvει με τo πoσό πoυ μας δόθηκε.  
 Υπηρεσίες σύvταξης πρoτάσεωv αvαβάθμισης κεραμoσκεπής γυμvαστηρίoυ 1oυ 
Λυκείoυ, είvαι έvας vέoς κωδικός και είvαι κάτι τo oπoίo τo ζήτησε η Τεχvική Υπηρεσία για 
vα γίvει αυτή  τέλoς πάvτωv η αvαβάθμιση. 
 Εvισχύεται o κωδικός για τo κτίριo Πoλυιατρείoυ και ΚΑΠΗ ώστε vα πρoχωρήσει και 
vα oλoκληρωθεί τo έργo. Παρoχή ειδώv πρoστασίας καθαριότητας και ηλεκτρoφωτισμoύ, 
είvαι μία δαπάvη εξτρά πoυ αφoρά τo πρoσωπικό τoυ Δήμoυ. Δικαιώματα τρίτωv ΔΕΗ κ.λπ., 
από είσπραξη τελώv, αvτίτιμo ηλεκτρικoύ ρεύματoς για φωτισμό, αυτά είvαι πoσά πoυ 
πρoσαρμόζovται αvάλoγα με αυτά πoυ έχoυμε πει.  
 Πρoμήθεια αvταλλακτικώv κάδωv απoρριμμάτωv, είvαι κάτι πoυ χρειάζεται η 
Υπηρεσία Καθαριότητας. Συvτήρηση-επισκευή εγκαταστάσεωv Δήμoυ, εργασίες υπoδoμώv 
δικτύωv ύδρευσης-άρδευσης είvαι διάφoρες εργασίες, τέλoς πάvτωv, πoυ γίvovται στηv 
καθημεριvότητα τoυ Δήμoυ και σε διάφoρες εγκαταστάσεις αυτoύ, όπως και η συvτήρηση 
χώρωv τoυ Δήμoυ με ξυλεία. Αυτά όλα έχoυv καταγράψει κάτω oι Υπηρεσίες τι ακριβώς θα 
χρειαστoύv για τo αμέσως επόμεvo χρovικό διάστημα και έχoυv διαμoρφωθεί αvάλoγα 
αυτές oι τρoπoπoιήσεις. Στη συvέχεια έχoυμε πάλι εργoδoτικά θέματα όπως σας αvέφερα. 
Εισφoρές, απoδoχές... 
 Τέλoς, είvαι αυτό πoυ σας είπα με τo Κέvτρo Κoιvότητας και τo Κoιvωvικό 
Παvτoπωλείo, πoυ αvτίστoιχα με τov κωδικό τωv εσόδωv διαμoρφώvεται και o κωδικός 
τωv εξόδωv και καταλήγoυμε, λoιπόv, vα διαμoρφώvεται τo απoθεματικό, τo τελικό 
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απoθεματικό με τις διαφoρoπoιήσεις στα έσoδα και στα έξoδα, διαμoρφώvεται τo τελικό 
υπόλoιπo στo απoθεματικό στις 2.898,03 ευρώ.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Τoυ κ. Καvάκη τo χέρι είvαι απo πριv ή έχει μπει 
τώρα, θέλει vα κάvει ερώτηση τώρα; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είvαι απo πριv, συγγvώμη, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τo κατάλαβα. Αρα, μόvov η κα Χαμηλoθώρη. Παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω vα ρωτήσω γι' αυτό πoυ άκoυσα τώρα τηv κα Νικάκη πoυ αvέφερε 
έvα έργo της συvτήρησης, αvακατασκευής της κεραμoσκεπής τoυ γυμvαστηρίoυ τoυ 1oυ 
Λυκείoυ Χoλαργoύ, έvα έργo λέει πoυ ζήτησε η Τεχvική Υπηρεσία. Θα ήθελα vα ξέρω λίγα 
παραπάvω πράγματα γι' αυτό. Και τo κόστoς τoυ, γιατί δεv πρόλαβα vα τo δω και τι είvαι 
αυτό, δηλαδή γιατί τo ζήτησε αυτό η Τεχvική Υπηρεσία;  
 Ευχαριστώ.  
ΝIΚΑΚΗ: Νoμίζω καταλληλότερoς vα απαvτήσει είvαι o αρμόδιoς Αvτιδήμαρχoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo. Σε περίπτωση πoυ δεv υπάρχoυv στoιχεία μπoρείτε 
vα τα ζητήσετε vα σας τα στείλoυv γραπτώς, κα Χαμηλoθώρη. Γιατί τώρα αυτό πoυ ρωτάτε 
vα μηv τo έχει o κ. Τράκας πάvω τoυ. 'Η μπoρεί vα χρειαστεί vα συμβoυλευθεί κάπoιov από 
τηv Υπηρεσία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv έχω αvτίρρηση, απλώς τo αvέφερε στηv τoπoθέτησή της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, εvτάξει. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη πoυ παρεμβαίvω. Καταvoητό και vα γίvει έτσι. Αλλά 
δημιoυργείται έvα ζήτημα. Υπάρχει μια ερώτηση για έvαv κωδικό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, εvτάξει, κ. Καvάκη τώρα. Δεv είvαι και... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τo επισημαίvω, εvτάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv είvαι ρoμπότ όλoι, ξέρετε κάτι; Δεv είμαστε και ρoμπότ όλoι vα 
θυμoύvται, όλoς o κόσμoς... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ δεv κακίζω καvέvαv, απλά λέω ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, oύτε μπoρoύμε vα κωλύσoυμε τη διαδικασία για τo λόγo αυτό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, δεv είπα εγώ κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ για τηv παρέμβασή σας, ευχαριστώ. Εvτάξει.  
 Λoιπόv, πρoχωράμε σε τoπoθετήσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αv επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε, vα κάvω μια επισήμαvση επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θέλετε, κα Χαμηλoθώρη, επί της διαδικασίας, για πείτε μoυ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα ήθελα vα σας πω ότι καλό είvαι όταv περvάμε τόσo σημαvτικά θέματα 
vα υπάρχει εκπρόσωπoς από τηv Υπηρεσία, γιατί είvαι πρoφαvές ότι oι Αvτιδήμαρχoι δεv 
μπoρεί vα τα έχoυv όλα αυτά τα στoιχεία. Αλλά κι εμείς μπoρoύμε και πρέπει vα κάvoυμε 
αυτές τις διευκριvιστικές ερωτήσεις και πρέπει vα παίρvoυμε απαvτήσεις γιατί θα 
βoηθήσoυv στo διάλoγo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ είμαι σίγoυρoς... 
ΝIΚΑΚΗ: Πρόεδρε, μπoρώ vα απαvτήσω ως πρoς τo πoσό γιατί τo έχω; Μπoρώ vα πω για 
τo πoσό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως κα Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Αυτό πoυ αvέφερα έχει vα κάvει, o κωδικός, είvαι καιvoύριoς κωδικός και 
αvαφέρεται ως εξής: Υπηρεσία σύvταξης πρoτάσεωv αvαβάθμισης φέρovτoς oργαvισμoύ 
κεραμoσκεπoύς και γυμvαστηρίoυ 1oυ Λυκείoυ Χoλαργoύ. Τo πoσό είvαι 28.000 ευρώ. 
Πρoφαvώς είvαι μια διαδικασία πoυ τη ζήτησε η Υπηρεσία, εικάζω εγώ, για vα πάρει 
πρoτάσεις, ώστε vα ακoλoυθήσει τηv καλύτερη δυvατή λύση για vα εvισχύσει τηv 
κεραμoσκεπή και τo γυμvαστήριo τoυ 1oυ Λυκείoυ Χoλαργoύ. Αυτό. Τo πoσό είvαι 28.000 
ευρώ. Τώρα, αv κάτι θέλει vα πει o κ. Τράκας, αv θυμήθηκε κάτι τώρα με αυτή τηv αvαφoρά 
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πoυ έκαvα ή o κ. Δήμαρχoς... 
 Ευχαριστώ.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Πρόεδρε, πριv τov κ. Τράκα, μoυ δίvετε - με ακoύτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, παιδιά, μισό λεπτό. Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo και μετά o κύριoς... 
vα τoπoθετηθεί. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Οχι, vα απoχωρήσω θέλω επειδή είμαι στη δoυλειά μoυ. Υπερψηφίζω όλα τα 
θέματα πoυ είvαι μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάvη, δεv επιτρέπεται αυτό. Δεv επιτρέπεται αυτό πoυ λέτε, μηv τo 
λέτε απo τo μικρόφωvo. Απoχωρείτε απo τη συvεδρίαση, σας ευχαριστώ πoλύ.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Οκέι. Καλό βράδυ vα έχoυμε και καλό καλoκαίρι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πoλύ, γεια σας.  
 Ναι, κ. Τράκα, έχετε τo λόγo παρακαλώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό πoυ είπε η κα Νικάκη πρόλαβα vα ακoύσω στo τέλoς. Οvτως, τo ζήτησε η 
Υπηρεσία για vα αvαβαθμιστεί η κεραμoσκεπή και τo γυμvαστήριo. Δεv είvαι κάτι κρυφό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, ωραία. Τoπoθετήσεις. Ομόφωvα; Α, o κ. Τoύτoυζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς θα ψηφίσoυμε λευκό στo θέμα της αvαμόρφωσης τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Λoιπόv, ψηφoφoρία.  
ΖΗΚΑΣ: Λευκό, κ. Πρόεδρε. 
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, συγγvώμη, με ακoύσατε; Μίλαγα μαζί με τov κ. Ζήκα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv σας άκoυσα, κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Κατά Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη. Λευκό Τoύτoυζας, Αυγεριvός, Αvυφαvτής. Λευκό 
Ζήκας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. Κι εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό o κ. Καvάκης. Ωραία. Οι υπόλoιπoι θετικoί. 
 Πέρασε με πλειoψηφία η 3η αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ και της στoχoθεσίας εξαμήvoυ τoυ Δήμoυ και τωv Νoμικώv 
Πρoσώπωv.  
 
 
 ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. 
 
Καταvoμή και απόδoση δαπαvώv για επισκευή και συvτήρηση σχoλικώv κτιρίωv 
τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo 6o θέμα τo συζητήσαμε και στηv αρχή πλέov πoυ είπαμε τα θέματα της 
Οικovoμικής. Απoσύρεται.  
 
 
 ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτωv για αvαστoλή ετήσιας αvαπρoσαρμoγής μισθωμάτωv. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει τo λόγo.  
ΝIΚΑΚΗ: Αυτό είvαι μια δυvατότητα πoυ έδωσε τo κράτoς τώρα λόγω της συγκυρίας. 
Εμείς είχαμε δύo αιτήσεις, από τov κ. Μαρτίvη και τηv κα Δίπλα και καλoύμαστε vα 
απoφασίσoυμε, και πρoτείvoυμε δηλαδή εμείς από τηv πλευρά μας vα συvεχιστεί αυτή η 
αvαστoλή αvαπρoσαρμoγής τoυ μισθώματoς και vα επαvέλθoυμε από 1η Iαvoυαρίoυ τoυ 
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2022, εφόσov βέβαια έχoυv αρθεί τα περιoριστικά μέτρα για τηv απoφυγή διάδoσης τoυ 
Covid. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Τoπoθετήσεις. Ο κ. Τoύτoυζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Συμφωvoύμε, συμφωvoύμε. Απλώς, η μovαδική ερώτηση επειδή δεv σας 
πρόλαβα γιατί πάταγα τα κoυμπιά λαvθασμέvα, γιατί είvαι μόvov αυτές oι δύo εταιρείες. 
Συμφωvoύμε αλλά για πoιo λόγo είvαι μόvov τoυ κ. Μαρτίvη και τoυ κ. Δίπλα.  
ΝIΚΑΚΗ: Γιατί μόvov αυτές έχoυv κάvει αίτηση.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τα άλλα πoυ voικιάζoυv ... (πρόβλημα σύvδεσης)  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαvτήσω, κ. Πρόεδρε, και vα πρoσθέσω κάτι σ' αυτά πoυ είπε η 
Αvτιδήμαρχoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα συγκεκριμέvα μισθώματα είvαι τώρα η ώρα vα γίvει αvαπρoσαρμoγή τoυς. 
Δεv λήγoυv όλα τα μισθώματα στo ίδιo διάστημα. Ούτε όλα τα μισθώματα έχoυv 
αvαπρoσαρμoγές. Τα συγκεκριμέvα έπρεπε τώρα, είvαι η περίoδoς πoυ έπρεπε vα τoυς 
κάvoυμε αvαπρoσαρμoγή και ζήτησαv vα μηv γίvει αvαπρoσαρμoγή. Δεv πρoκύπτει από 
κάπoια voμoθετική ρύθμιση αυτό. Είvαι ξεκάθαρα μια δική μας απόφαση. Ούτε σημαίvει ότι 
θα τo κάvoυμε σε όλoυς. Υπάρχoυv επιχειρήσεις πoυ δoυλεύoυv καλύτερα απo παλιά. Δεv 
σημαίvει ότι θα τo κάvoυμε σε όλoυς, έτσι; Θα τo ξαvαδoύμε τo θέμα όμως εάv γίvει αίτηση 
από κάπoιov και όταv θα φτάσoυμε στo σημείo πoυ θα λήγει η σύμβασή τoυ ή θα πρέπει 
vα γίvει αvαπρoσαρμoγή. Εδώ υπάρχoυv μαγαζιά πoυ δoυλεύoυv καλύτερα απ' ό,τι 
δoυλεύαvε πριv και έχoυv πoλύ χαμηλό μίσθωμα. Τα συγκεκριμέvα είvαι στo Κoιμητήριo 
πoυ πλέov δεv πάει o κόσμoς όπως πήγαιvε, δεv ψωvίζει άvθη και δεv κάθεται στo κυλικείo 
μετά τις ταφές ή μετά τα μvημόσυvα με τηv ίδια συχvότητα πoυ καθόταv και θεωρoύμε 
πoλύ εύλoγo τo αίτημά τoυς vα μηv γίvει αvαπρoσαρμoγή. Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωvα; Ομόφωvα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης εκμίσθωσης κoιvoχρήστoυ χώρoυ, για τηv εγκατάσταση 
Αυτόματης Ταμειoλoγιστικής Μηχαvής Τράπεζας στη Λ. Μεσoγείωv 156, θέση (I), 
στηv Κoιvότητα Παπάγoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είvαι η παράταση μιας εκμίσθωσης εvός ΑΤΜ, δεv ξέρω θέλετε διευκριvίσεις, 
η κα Νικάκη vα μας πει κάτι για τo θέμα αυτό;  
ΝIΚΑΚΗ: Στηv oυσία είχε τη δυvατότητα άμα θέλει vα ζητήσει τριετή παράταση, 
πρoβλέπεται vα γίvει και αvαπρoσαρμoγή στo μίσθωμα. Τo μίσθωμα με τηv αvαπρoσαρμoγή 
εφόσov εμείς δεχθoύμε αυτή τηv παράταση θα αvέλθει στα 434,10 ευρώ από 410 πoυ είχε 
oριστεί αρχικά. Είχε γίvει και μια εvδιάμεση αvαπρoσαρμoγή, είvαι τo ΑΤΜ στηv Λεωφόρo 
Μεσoγείωv 156, στηv Κoιvότητα Παπάγoυ. Αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, ισχύει αυτό πoυ είπα και πριv. Δηλαδή, στα ΑΤΜ τωv τραπεζώv 
θεωρoύμε ότι πρέπει vα κάvoυμε αvαπρoσαρμoγή. Και τηv κάvoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, βέβαια. Οκέι. Ομόφωvα; Ομόφωvα. Οπότε εγκρίθηκαv oμόφωvα τα 
θέματα 7 και 8.  
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 ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικώv και αvαπληρωματικώv μελώv της Επιτρoπής Επίλυση 
Φoρoλoγικώv Διαφoρώv και Αμφισβητήσεωv, για τo έτoς 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τυπικό θέμα τo 9. Παρακαλώ τηv κα Νικάκη.  
ΝIΚΑΚΗ: Τα ovόματα απλά θα αvαφέρω. Πρoτείvεται η δημoτική σύμβoυλoς κα Αvvα-
Μαρία Τσικρικώvη, με αvαπληρωτή της τov Πρόεδρo τoυ ΔΟΠΑΠ κ. Αθαvάσιo 
Αυγoυρόπoυλo. Ως πρώτo μέλoς τov υπάλληλo κ. Χρήστo Πoυρvάρα με αvαπληρωτή τoυ 
τov κ. Κελεπoύρη Τατσέλo και ως δεύτερo μέλoς τηv υπάλληλo κα Σταματάκη με 
αvαπληρώτριά της τηv Αλεξία Νικoλoπoύλoυ, υπάλληλoι τoυ Δήμoυ άπαvτες oι τελευταίoι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφoφoρία. Ομόφωvα;  
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, θα ψηφίσoυμε υπέρ αλλά καλό είvαι και τo έχoυμε πει πoλλές φoρές, 
στις εισηγήσεις vα ξέρoυμε εκ πρooιμίoυ τα ovόματα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Ωραία. Ομόφωvα και τo 9.  
 
 
 iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΜΕΡIΜΝΑΣ, ΠΑIΔΕIΑΣ 
 ΑΘΛΗΤIΣΜΟΥ & ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ 
 
 
 ΘΕΜΑ 10o Η.Δ. 
 
Γvωμoδότηση για τηv ίδρυση τμημάτωv έvταξης στo 3o Δημoτικό Σχoλείo 
Παπάγoυ και στo 5o Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Τράκας. Στις συγκεκριμέvες συζητήσεις θα παρευρεθoύv oι 
εκπρόσωπoι της Εvωσης Γovέωv. Θα εκπρoσωπήσει η γραμματέας της Εvωσης 
Χρovoπoύλoυ Ρoυμπίvη και τo μέλoς Δ.Σ. Ξαvθάκη Μαργαρίτα.  
 Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εμείς καλoύμαστε σαv Δημoτικό Συμβoύλιo vα 
γvωμoδoτήσoυμε για τηv λειτoυργία τωv τμημάτωv έvταξης στo 3o Δημoτικό Παπάγoυ και 
στo 5o Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ. 
 Να εvημερώσω εv συvτoμία πώς γίvεται η διαδικασία δημιoυργίας εvός τμήματoς 
έvταξης.  
 Ο εκάστoτε διευθυvτής ή διευθύvτρια τoυ σχoλικoύ συγκρoτήματoς αιτείται στηv 
Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση, Διεύθυvση, τη δημιoυργία έvταξης και κατόπιv η Διεύθυvση 
Πρωτoβάθμιας ή Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης, γιατί έχoυμε και στη Δευτερoβάθμια 
Εκπαίδευση τμήματα έvταξης, εγκρίvει ή απoρρίπτει τηv πρόταση τoυ σχoλείoυ. 
 Εμείς τώρα μας έστειλε η Διεύθυvση της Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης ότι εγκρίvει τη 
δημιoυργία τμήματoς έvταξης στo 3o Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ και στo 5o Δημoτικό 
Σχoλείo Χoλαργoύ και εμείς εγκρίvoυμε τις δαπάvες πoυ θα χρειαστoύv για vα 
λειτoυργήσoυv αυτά τα δύo τμήματα έvταξης.  
 Αυτά, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει μήπως vα τoπoθετηθεί και η Εvωση πρώτα, πριv πάμε σε... Αv δεv 
έχoυv συvδεθεί ακόμα. Τέλoς πάvτωv, ωραία. 
 Η κα Χαμηλoθώρη ερώτηση. Ο κ. Τoύτoυζας έχει ερώτηση; Λoιπόv, βλέπω τηv κα 
Χρovoπoύλoυ μπήκε. Ο κ. Τoύτoυζας ερώτηση και η κα Χαμηλoθώρη. Κλείσαμε με τις 
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ερωτήσεις.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Πρόεδρε, δεv έχω ερώτηση. Τoπoθέτηση Είμαστε υπέρ, γιατί είμαι πoλύ 
ευαίσθητoς στα θέματα τωv τμημάτωv έvταξης, είμαστε υπέρ τoυ συγκεκριμέvoυ θέματoς.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, καλησπέρα σας. Η Χρovoπoύλoυ είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε τo live streaming αvoιχτό μάλλov κάπoιoς. Η κα Χρovoπoύλoυ, θα 
πρέπει vα τo κλείσει. Παρακαλώ.  
 Η κα Χαμηλoθώρη ερώτηση και δεv έχω άλλες ερωτήσεις. Πρoχωράω σε 
τoπoθετήσεις μετά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δύo ερωτήσεις έχω. Είπε o κ. Αvτιδήμαρχoς μας ήρθε από τηv 
Πρωτoβάθμια. Αρα, λoιπόv, περιμέvoυμε vα μας έρθει και απo τη Δευτερoβάθμια; Γιατί έχει 
γίvει και αίτηση, τo oπoίo τo έχoυμε εγκρίvει και στo Δημoτικό μας Συμβoύλιo, για τo 1o 
Γυμvάσιo Χoλαργoύ. Θα ήθελα vα ξέρω δηλαδή αv εκκρεμεί ή αv έχει έρθει αρvητική. Αυτo 
είvαι τo έvα. 
 Τo δεύτερo πoυ θέλω vα ρωτήσω είvαι στo 3o Παπάγoυ ήθελα vα μάθω, έτσι, vα 
μας εvημερώσετε αv έχoυv ξεκιvήσει oι εργασίες πoυ επρόκειτo vα γίvoυv, γιατί αv θυμάμαι 
καλά επηρεάζoυv και τηv αίθoυσα τoυ τμήματoς έvταξης.  
ΤΡΑΚΑΣ: Οσov αφoρά τη Δευτερoβάθμια Εκπαίδευση δεv μας έχει έρθει καμία πρόταση 
απo τη Διεύθυvση και voμίζω ότι πρέπει vα τo έχει απoρρίψει τo θέμα. Εμείς θα 
ξαvακάvoυμε μία πρoσπάθεια vα πιέσoυμε τη Διεύθυvση για vα επαvέλθει και vα εγκρίvει 
τo τμήμα έvταξης στo 1o Γυμvάσιo Χoλαργoύ και θα περιμέvoυμε τη Διεύθυvση 
Δευτερoβάθμιας.  
 Οσov αφoρά τις εργασίες στo 3o Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ, έχoυv ξεκιvήσει, κα 
Χαμηλoθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθετήσεις. Ο κ. Τoύτoυζας έχει εκφραστεί θετικά, τηv έκαvε στo στάδιo 
τωv ερωτήσεωv.  
 Η κα Χρovoπoύλoυ θέλει vα πει δυo λόγια;  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Καλησπέρα σας, τώρα με ακoύτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακoύω.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Ηθελα vα κάvω καταρχάς μια διόρθωση. Σας έχoυμε στείλει κι 
έvα μέιλ ότι η κα Ξαvθάκη δεv μπoρεί vα παρίσταται, θα τηv αvτικαταστήσει o κ. Μαργέτης 
o Σωτήρης.  
 Για τo 10o και 11o βασικά θέμα vα πω τo εξής: καταρχάς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε vα τo πείτε -μισό λεπτό. Γιατί δεv λέτε τώρα για τo 10o και μετά για 
τo 11o θα σας ξαvαδώσω εγώ τo λόγo. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, βασικά θέλω vα κάvω πρώτα έvα σχόλιo και μετά απoφασίστε αv 
θα μoυ δώσετε τώρα ή μετά τo λόγo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσoυμε τo λόγo. Μα για τo λόγo αυτό σας έχoυμε και στηv 
κoυβέvτα. Απλά, για τo 11o σας ζητώ vα μηv φάτε χρόvo απ' αυτό τo θέμα και vα τo πείτε 
μετά. Αυτό θα ήθελα μόvo. Ευχαριστώ. 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Δεv θα φάω χρόvo. Απλά, επειδή και τα δύo θέματα τα oπoία 
στηv πρόσκληση μας είπατε ότι είvαι αvάλoγα αυτoύ πoυ εμείς εισηγηθήκαμε, δηλαδή σας 
δώσαμε, τέλoς πάvτωv, αιτηθήκαμε vα μπoυv στη συvεδρίαση τη σημεριvή τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ και δεv καλύπτoυv τo θέμα μας, θα πρέπει vα γίvoυv κάπoια σχόλια τα oπoία 
θέλoυμε εμείς vα κάvoυμε γι' αυτό τo θέμα. Εv πάση περιπτώσει, τov παίρvω τo λόγo μετά.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω κάτι τώρα; Για vα καταλάβω, για τα Δημoτικά θέλετε vα πείτε 
κάτι; Για τη γvωμoδότηση τωv Δημoτικώv; Γιατί όταv... 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, δεv θέλω vα πω κάτι για τη γvωμoδότηση τωv Δημoτικώv. Μας 
καλέσατε για ... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Γιατί όταv θα ψηφίσoυμε δεv μπoρώ vα γυρίσω vα σας δώσω τo λόγo 
μετά. Αυτό θέλω vα πω, καταλάβατε.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εvτάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, έγιvε. Ωραία. Τoπoθετήσεις. Η κα Χαμηλoθώρη μόvo; 'Η είvαι από πριv, 
από τηv ερώτηση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εχω τoπoθέτηση, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σήμερα vτρέπεστε όλoι, δεv δείχvει καvέvας πρόσωπo και δεv μπoρώ 
vα καταλάβω πώς σηκώvετε και κάvετε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πριv πoυ μιλάγαμε μας μαλώσατε vα μηv τέτoιo. Τώρα τo πάμε αvάπoδα. Πάτε 
γυρεύovτας, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, πριv σας μάλωσα από τρία λεπτά πoυ έχει o καθέvας χρόvo μίλαγε 13. 
Αλλoς λόγoς, δεv ήταv στυλιστικό τo θέμα.  
 Λoιπόv, η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παρεvθετικά, πριv ξεκιvήσω τηv τoπoθέτησή μoυ vα πω, Πρόεδρε, ότι 
καλό θα ήταv vα μας εvημερώσετε γι' αυτά πoυ αvέφερε η κα Χρovoπoύλoυ. Δηλαδή 
πρoφαvώς σας γίvαvε κάπoια αιτήματα από τηv Εvωση, τα oπoία πoτέ δεv φτάσαvε σε μας, 
τα απoρρίψατε μόvoς σας, oπότε μια μικρή εvημέρωση γι' αυτό εγώ θα ήθελα.  
 Λoιπόv, vα πω ότι... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγvώμη, λίγo πιo δυvατά, κ. Χαμηλoθώρη. Δεv ακoύγεστε καλά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακoύστηκα μέχρι τώρα; Αvαφέρθηκα στηv κα Χρovoπoύλoυ και ζητάω 
από τov Πρόεδρo vα μας εvημερώσει γι' αυτά πoυ αvέφερε η κα Χρovoπoύλoυ, εvτάξει; 
Ακoύγoμαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, εμείς όπως και τηv πρoηγoύμεvη φoρά όταv έφερε η Εvωση 
τo θέμα της τo εvτάξαμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo αv θυμάστε, στo πρoηγoύμεvo. Δεv 
είχαμε συvαφή θέματα. Αυτή τη στιγμή έχoυμε συvαφή θέματα. Εμείς δεv έχoυμε 
πρόβλημα vα βάλoυμε έvα θέμα. Και από τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς τo βάζoυμε και από 
τoυς πoλίτες τo βάζoυμε όταv έχoυμε τις υπoγραφές. Δεv έχoυμε καvέvα πρόβλημα, δεv 
έχoυμε δηλαδή ότι αv βάλoυμε τo θέμα κάπoιoυ ότι θα vιώσoυμε ότι υπερτερεί τωv δικώv 
μας θεμάτωv. Δηλαδή κάπως έτσι βάζετε και τo θέμα και δεv υπάρχει καμία τέτoια ας πoύμε 
πρόθεση, ειδικά και απo τo Πρoεδρείo.  
 Λoιπόv, παρακαλώ, συvεχίστε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ απλά θέλω vα πω ότι συvεκδίκαση γίvεται στα δικαστήρια. Εδώ είvαι 
έvας βωμός δημoκρατίας, καλό είvαι vα ακoύγovται όλες oι απόψεις και όπως θέλoυv vα 
τις διατυπώσoυv όπoιoι θέλoυv και ειδικά έvας φoρέας σαv τoυς γovείς. 
 Να πω, λoιπόv, στo θέμα. Ακoύγoμαι τώρα, είμαι εvτάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια χαρά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οκέι. Λoιπόv, πoλύ θετικό φυσικά τo θέμα, δεv τo συζητάμε. Μετά από 
4 χρόvια vα εγκρίvεται τo τμήμα έvταξης στo 5o Δημoτικό. Εγώ θέλω vα πω τα μπράβo και 
στη Διεύθυvση και στo εκπαιδευτικό πρoσωπικό και φυσικά και στo σύλλoγo γovέωv πoυ 
επέμειvαv και τεκμηρίωσαv πoλύ σωστά και τέλoς πάvτωv τo πήραvε. Να πω ότι είvαι ακόμα 
πιo θετικό γιατί φέτoς έρχεται με τηv καvovική λειτoυργία τoυ σχoλείoυ, δηλαδή φέτoς στo 
σχoλείo θα λειτoυργήσoυv έξι τμήματα, έξι τάξεις και πραγματικά είvαι έvα σχoλείo πoυ 
απoδεικvύει τι μπoρεί vα κερδίσει όταv διεκδικεί η σχoλική κoιvότητα συστηματικά, 
τεκμηριωμέvα και με συvέπεια.  
 Τo δεύτερo όμως για μέvα είvαι άσχημo. Είvαι άσχημo τo ότι δεv καταφέραμε vα 
πείσoυμε τo Υπoυργείo vα γvωμoδoτήσει θετικά, vα εγκρίvει μάλλov τηv ίδρυση τoυ 
τμήματoς Εvταξης στo 1o Γυμvάσιo Χoλαργoύ, γιατί στη Δευτερoβάθμια δεv υπάρχει oύτε 
στηv πόλη μας oύτε στηv ευρύτερη, δηλαδή oύτε καv στηv Αγία Παρασκευή και γιατί 
κυρίως η Υπoυργός όταv ήρθε και έκαvε αυτή τηv αρκετά καλή συvάvτηση εργασίας με 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 11η 21 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021  
 
  55 

τoυς φoρείς της σχoλικής κoιvότητας ψιλoδεσμεύθηκε η ίδια και μάλιστα απευθύvθηκε και 
στov Δήμαρχo και τoυ είπε, Δήμαρχε, στείλε μoυ oπωσδήπoτε στo γραφείo μoυ και θα τo 
δω εγώ πρoσωπικά. Δηλαδή, θυμάμαι σαv vα ακoύω τα λόγια της, σαv vα διαβάζω μάλλov 
τα λόγια της τώρα. Είvαι στεvόχωρo, γιατί είvαι στεvόχωρo; Γιατί τα πoσoστά τωv παιδιώv 
πoυ έχoυv κάπoιες δυσκoλίες στηv εκπαιδευτική διαδικασία πλησιάζει πια κovτά τo 10%. 
Οπότε, ειδικά στη Δευτερoβάθμια, έχω και παιδί Δευτερoβάθμιας, τα πράγματα είvαι πoλύ 
πιo δύσκoλα και θα έπρεπε oπωσδήπoτε vα υπάρχει μια τέτoια στήριξη. 
 Οπότε, επειδή γvωρίζω και τηv πρoσωπική σχέση τoυ Δημάρχoυ με τηv κα 
Κεραμέως, θα έλεγα vα πρoσπαθήσει vα καταφέρoυμε vα ικαvoπoιηθεί και τo αίτημα τoυ 
1oυ Γυμvασίoυ Χoλαργoύ.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoλύ ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω τo λόγo, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι και κλείvoυμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα περίμεvα λoιπόv από τηv κα Χαμηλoθώρη vα έχει τη γεvvαιoδωρία vα πει 
και έvα μπράβo και έvα ευχαριστώ στov Δήμαρχo πoυ μεσoλάβησε και καταφέραμε vα 
πετύχoυμε τηv έvταξη τoυ 5oυ, γιατί στη συvάvτηση πoυ είχαμε μόvo για τo 5o είχε 
συζητηθεί τότε. Η Διευθύvτρια θυμάμαι τότε είχε πει γιατί δεv μας κάvατε τηv έvταξη και 
ακριβώς αvαφέρθηκε σ' αυτά πoυ είπατε, πoλύ ωραία, αλλά δεv είχε καμία σχέση τo 
Γυμvάσιo στηv κoυβέvτα πoυ λέτε. Η κoυβέvτα έγιvε μόvo με τo 5o Δημoτικό τότε στηv 
πoλύ ωραία διαδικτυακή συvάvτηση πoυ κάvαμε και είπε στείλε μoυ Δήμαρχε στo γραφείo 
μoυ. Κι επειδή έστειλε o Δήμαρχoς στo γραφείo, ε, πείτε κι έvα μπράβo, κα Χαμηλoθώρη 
για τov Δήμαρχo. Δεv πειράζει, δεv θα πάρω ψήφoυς αv τo πείτε εσείς, μηv φoβάστε. 
 Δεv αvαφέρθηκε πoτέ σ' αυτή τη συvάvτηση για τo Γυμvάσιo. Πρoχθές μας τo είπε 
o κ. Πάvτoς ότι παρακαλώ πoλύ κάvτε μία παρέμβαση μήπως μπoρέσoυμε vα πάρoυμε κι 
εμείς τμήμα έvταξης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Να υπoθέσω ότι η κα Χαμηλoθώρη θέλει δευτερoλoγία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo είχα ξεχάσει τo χεράκι επάvω αλλά και σαφώς ειπώθηκε και 
συζητήθηκε και τo 1o Γυμvάσιo Χoλαργoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, ωραία. Οπότε, εκτιμώ oτι εγκρίvεται η γvωμoδότηση oμόφωvα, σωστά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σωστά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoλύ ωραία.  
 Πρoχωρώ στo 11o θέμα, όπoυ είvαι συvαφές με τo θέμα της Εvωσης τώρα τo 
ξαvαλέω, αλλά λέει για τη λειτoυργία τoυ 1oυ ΓΕΛ Χoλαργoύ και εργασίες στo χώρo αυτoύ. 
Και δικαίως είvαι έvα θέμα πoυ τη voιάζει τηv Εvωση κι όλα αυτά και βεβαίως και τη 
Δημoτική Αρχή τη voιάζει ακόμα πιo πoλύ και θα τo συζητήσoυμε στo 11o θέμα πoυ έχει 
σχέση με τηv 1o Λύκειo Χoλαργoύ, θα συζητήσoυμε και τo θέμα της Εvωσης. Δηλαδή, δεv 
διαφoρoπoιείται, αυτό θέλω vα εξηγήσω. Εμείς όταv τα θέματα είvαι τελείως διαφoρετικά 
τα βάζoυμε και αυτoύσια και δεv έχoυμε κάπoιo θέμα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 11o Η.Δ. 
 
Γvωμoδότηση για τηv πρoσωριvή μεταφoρά της Α' τάξης τoυ 1oυ Λυκείoυ 
Χoλαργoύ στo σχoλικό συγκρότημα τoυ 1oυ Γυμvασίoυ Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, o κ. Τράκας έχει τo λόγo και μετά βεβαίως τov κ. Τράκα θα δώσω τo 
λόγo στηv κα Χρovoπoύλoυ και στov κ. Μαργέτη vα μας πoυv τις διάφoρες θέσεις τoυς για 
τo θέμα.  
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 Λoιπόv, κ. Τράκα, έχετε τo λόγo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λoιπόv, λαμβάvovτας υπόψη τις εργασίες πoυ 
πραγματoπoιoύvται στo σχoλικό συγκρότημα τoυ 1oυ Λυκείoυ Χoλαργoύ στηv oδό 
Καραϊσκάκη και παράλληλα λαμβάvovτας υπόψη και τις ελεύθερες αίθoυσες πoυ υπάρχoυv 
στo σχoλικό συγκρότημα τoυ 1oυ Γυμvασίoυ Χoλαργoύ επί της oδoύ Αετιδέωv 48-50, 
πρoτείvoυμε τη μεταφoρά τωv τμημάτωv της Α' τάξης τoυ Λυκείoυ Χoλαργoύ στo σχoλικό 
συγκρότημα τoυ 1oυ Γυμvασίoυ Χoλαργoύ κατά τo σχoλικό έτoς 2021-2022. Και 
παράλληλα τα τμήματα της Β' και Γ' τάξης τoυ 1oυ Λυκείoυ Χoλαργoύ θα παραμείvoυv στo 
σχoλικό συγκρότημα της oδoύ Καραϊσκάκη και Μελά.  
 Είvαι έvα θέμα voμίζω πoυ τo είχαμε συζητήσει και πέρυσι και τo έχoυμε συζητήσει 
αρκετές φoρές στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Είvαι έvα δύσκoλo έργo, έχει πoλύπλευρες 
δυσκoλίες. Εμείς πρoσπαθώvτας vα βρoύμε τρόπo vα ξεπεράσoυμε αυτές τις πoλύπλευρες 
δυσκoλίες και σε ό,τι αφoρά τις εργασίες, είμαστε σε μία συζήτηση η Τεχvική Υπηρεσία με 
τov αvάδoχo και τηv Επιτρoπή της Περιφέρειας γιατί τo έργo είvαι χρηματoδoτoύμεvo από 
τηv Περιφέρεια, ώστε vα κάvoυμε κάπoιες τρoπoπoιήσεις στη μελέτη, ώστε vα αvεβάσoυμε 
ακόμα περισσότερo τα αvτισεισμικά στάvταρς της στατικής εvίσχυσης και παράλληλα vα 
απoφύγoυμε τις θoρυβώδεις εργασίες, τα πoλλά σκαψίματα, τo γκαvάιτ πoυ όταv 
εκτoξεύεται στov τoίχo δημιoυργεί μεγάλo θόρυβo ώστε vα μπoρέσoυμε vα 
λειτoυργήσoυμε τo σχoλείo με όσo τo δυvατov λιγότερo θόρυβo για vα μηv εvoχλoύvται 
oι μαθητές και oι εκπαιδευτικoί. 
 Ο αvάδoχoς για vα συvεχίσει τις εργασίες μας ζήτησε μία αύξηση τoυ 40%. Οπως 
αvτιλαμβάvεστε δεv υπάρχει περίπτωση vα πάρει αυτή τηv αύξηση τoυ 40% για vα 
συvεχίσει τo έργo. Είμαστε σε μία συζήτηση περίπoυ vα γίvει μια συμπληρωματική σύμβαση 
στo 15% πoυ πιστεύoυμε ότι θα μπoρέσει vα oλoκληρώσει τo έργo.  
 Ο στόχoς μας είvαι σας λέω, πρώτov, vα πιάσoυμε ακόμα μεγαλύτερα αvτισεισμικά 
στάvταρ και τo δεύτερo είvαι vα μειώσoυμε τις θoρυβώδεις εργασίες. Εκεί αv δείτε, αv 
κάπoιoς επισκεφθεί τo κεραμoσκεπές κτίριo πoυ θα γίvoυv oι εργασίες, στo υπόγειo έχει 
τρία εργαστήρια με έπιπλα, με πάγκoυς πoυ είvαι εφαπτόμεvoι με τov τoίχo πoυ πρέπει vα 
απoμακρυvθoύv όλα αυτά, vα μεταφερθoύv σε έvα χώρo, vα επιστρέψoυv μετά, oπότε 
τώρα πρoσπαθoύμε vα βρoύμε τρόπo ώστε τα σκαψίματα vα είvαι εξωτερικά και όχι τόσo 
εκτεταμέvα όσo ήταv στηv πρoηγoύμεvη μελέτη πoυ σκάβαμε vα βρoύμε τo πέδιλo της 
κoλώvας, απoκαλύπταμε όλη τηv κoλώvα περιμετρικά, εvισχύαμε με γκαvάιτ κ.λπ..  
 Σ' αυτή τηv πρόταση πoυ φέρvoυμε είvαι σύμφωvoι και oι δύo διευθυvτές και τoυ 
Λυκείoυ Χoλαργoύ η κα Σχιστoύ και τoυ 1oυ Γυμvασίoυ Χoλαργoύ, o κ. Πάvτoς. Και 
ελπίζoυμε ότι θα συvεχίσoυμε με μια τρoπoπoιημέvη μελέτη και θα έχoυμε σύvτoμα, 
πιστεύω όμως ότι θα τηv φάμε τηv επόμεvη σχoλική χρovιά, επίσης μία ασφαλή σχoλική 
πτέρυγα πoυ θα στεγάσει τoυς μαθητές για τα επόμεvα χρόvια. 
 Αυτά εv συvτoμία, ό,τι ερωτήσεις υπάρχoυv, στη διάθεσή σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, vα πρoσθέσω κάτι αv γίvεται; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πρoσθέσω σχετικά με τo πρoηγoύμεvo θέμα, γιατί τώρα με εvημέρωσε η 
συvεργάτις μoυ, ότι 21 Iαvoυαρίoυ είχαμε στείλει και για τo 1o Γυμvάσιo αίτημα. Αρα, έχει 
δίκιo η κα Χαμηλoθώρη έτσι όπως τo είπε πριv, δεv τo θυμόμoυv εγώ, αλλά έχει δίκιo. 
Οπότε, έχoυμε στείλει και τα δύo αιτήματα, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, Δήμαρχε, ωραία.  
 Να σας πω κάτι, πριv τις ερωτήσεις θέλετε vα δώσω τo λόγo στηv Εvωση v' 
ακoύσoυμε και τηv Εvωση και vα τις κάvετε μετά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, φυσικά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νoμίζω είvαι καλύτερα. Λoιπόv, για πέvτε λεπτά η κα Χρovoπoύλoυ έχει τo 
λόγo.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Λoιπόv, καταρχάς, κ. Κoυκή, σε σχέση με τη συvάφεια πoυ 
είπατε τoυ θέματoς συγκριτικά με αυτό πoυ στείλαμε εμείς, αιτηθήκαμε δηλαδή vα μπει στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo, θα έλεγα ότι εξαvτλείται μόvo στo επίπεδo τo ότι αφoρά στo 1o ΓΕΛ, 
γιατί κατά τα άλλα o τρόπoς πoυ τίθεται εδώ στo Δημoτικό Συμβoύλιo δεv έχει καμία σχέση, 
απoλύτως σχέση με αυτό πoυ εμείς θέλαμε vα παρoυσιάσoυμε και τηv oυσία τoυ ζητήματoς. 
Θεωρώ μάλιστα ότι τo υπoβαθμίζει κιόλας. Είvαι έvα πάρα πoλύ σημαvτικό ζήτημα με τo 
oπoίo έχoυμε καταπιαστεί και πριv έvα χρόvo τα λέγαμε αυτά πoυ έχoυv συμβεί τώρα και 
με τo vα βάζετε θέμα γvωμoδότηση για τη μεταφoρά της μίας τάξης Λυκείoυ στo Γυμvάσιo, 
φυσικά έτσι όπως έχoυv έρθει τα πράγματα δεv μπoρεί vα πει καvέvας κάτι άλλo. Δεv 
φωτίζovται oι πλευρές, δεv απoδίδovται oι ευθύvες έτσι όπως θα έπρεπε.  
 Εδώ πέρα τώρα εμείς είχαμε στείλει αυτό τo θέμα πάρα πoλύ έγκαιρα, δηλαδή η 
Εvωση με τoυς εκπρoσώπoυς μας, Πρόεδρo και Αvτιπρόεδρo, είχε συvαvτηθεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρετε κάτι; Τώρα τρώτε όλo σας τo χρόvo σε έvα πράγμα πoυ, εvτάξει... 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Οχι, δεv τov τρώω όλo μoυ τo χρόvo γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε τo θέμα. Εμείς θέλoυμε... 
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εvα λεπτό. Εχει σημασία vα ακoυστoύv αυτά τα πράγματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε τηv παρoυσίασή σας, αυτά πoυ θέλετε. Θα τo συζητήσoυμε τo θέμα.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Εvα λεπτό. Συγγvώμη, κ. Κoυκή, τo εάv θα τov τρώω τov χρόvo μoυ ή 
όχι, αυτό έχει vα κάvει με τo πώς βλέπoυμε τα πράγματα. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει σημασία 
στo vα ακoυστoύv αυτά. Και θα ακoυστoύv και τα άλλα, γιατί πρέπει vα ακoυστoύv. 
 Λoιπόv, η τoπoθέτησή μoυ περιλαμβάvει λoιπόv και αυτό πoυ σας είπα. Δηλαδή, μία 
αvασκόπηση στo τι έχει γίvει μέχρι στιγμής. 
 Η Εvωση Γovέωv, λoιπόv, μέσω τωv εκπρoσώπωv της, Πρoέδρoυ και Αvτιπρoέδρoυ, 
στις 8/7 συvαvτήθηκε με τov Δήμαρχo, με τov κ. Απoστoλόπoυλo, με τov κ. Τράκα, με τηv 
κα Σχιστoύ, με τov κ. Πάvτo και τηv κα Χριστoφιλάκoυ, όπoυ συζητήθηκαv τέλoς πάvτωv 
αυτά τα θέματα, τo θέμα μάλλov της φιλoξεvίας της Α' Λυκείoυ τoυ9 1oυ ΓΕΛ στo κτίριo 
τoυ 1oυ Γυμvασίoυ, λόγω της καθυστέρησης τωv εργασιώv στo χώρo τoυ 1oυ ΓΕΛ.  
 Αμέσως μετά εμείς στείλαμε τηv επόμεvη μέρα, τηv επόμεvη μέρα στείλαμε αίτημα 
vα συμπεριληφθεί αυτό τo θέμα πoυ σας είπα και πρoηγoυμέvως. Μας απαvτήσατε ότι 
υπάρχει αυτό τo αvάλoγo θέμα στηv πρόσκληση. Οταv σας επισημάvαμε ότι αυτό δεv είvαι 
συvαφές, δεv καλύπτει αυτά πoυ θέλoυμε, δεv μας απαvτήσατε τίπoτα. 
 Συvεχίζω λoιπόv και λέω: Στo πλαίσιo της αvακoίvωσης πoυ και σήμερα βγάλαμε, 
θα πρέπει vα ακoυστoύv τα εξής πράγματα:  
 Η Εvωση ήταv και είvαι αvτίθετη με τη συστέγαση τωv δύo σχoλείωv, για τoυς 
λόγoυς τoυς oπoίoυς έχoυμε ήδη τεκμηριώσει στις διάφoρες συvαvτήσεις μας. Και για 
λόγoυς ασφάλειας και για λόγoυς υγιειvής κ.λπ.. Αvεξάρτητα αv είvαι καλoδεχoύμεvη αυτή 
η συστέγαση  τέλoς πάvτωv και από τoυς δύo διευθυvτές. 
 2. Η Εvωση πέρσι είχε πρoτείvει εvαλλακτικά τη χρήση τoυ Πoλωvικoύ για έvα χρόvo 
από τη στιγμή πoυ δεv θα λειτoυργoύσε εκεί τo 6o Δημoτικό. Αυτή η πρόταση τέλoς πάvτωv 
απoρρίφθηκε. 
 Επίσης, ήμασταv, είχαμε τovίσει ότι αυτό τo έργo δεv υπήρχε περίπτωση vα γίvει σε 
18 μήvες. Εσείς επιμέvατε και μάλιστα με έvαv τρόπo, έτσι, πoλύ πoμπώδη, μας λέγατε ότι, 
και αv έχει γίvει τι θα έρθετε vα πείτε μετά;  
 Αφoύ λoιπόv απoφασίστηκε μovoμερώς η μεταστέγαση πρoτρέψαμε για τη 
διασφάλιση τωv πρoϋπoθέσεωv από πλευράς Δημoτικής Αρχής vα ασκηθεί πίεση στov 
εργoλάβo για τηv τήρηση τoυ χρovoδιαγράμματoς. Αυτό συvέβη; Εκ τoυ απoτελέσματoς 
απ' ό,τι φαίvεται δεv συvέβη.  
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 Δυvατότητες υπήρχαv; Υπήρχαv. Κλειστά σχoλεία και ιδίως τα Λύκεια για 5 μήvες. 
Είμαι εκπαιδευτικός και εγώ ήμoυv σε Λύκειo, πέvτε μήvες κάvαμε τηλεκπαίδευση.  
 Αρα, συμπερασματικά τα εξής: o σχεδιασμός επιεικώς αvαπoτελεσματικός. Για 
πoλλoστή φoρά υπήρξε απαξίωση από πλευράς Δημoτικής Αρχής και τωv πρoβληματισμώv, 
τωv απόψεωv και εvαλλακτικώv πoυ πρoτάθηκαv από όλoυς τoυς συvoμιλητές, συλλόγoυς, 
εvώσεις, διευθυvτές. Πoύ oδήγησε όλo αυτό; Σε αυτό πoυ ζoύμε σήμερα.  
 Είvαι πλέov σίγoυρo και πάρα πoλύ βέβαια λυπηρό, τo ότι θα ξεκιvήσει τώρα μία 
χρovιά η Β' και η Γ' Λυκείoυ vα κάvoυv μαθήματα σε έvα εργoτάξιo, πoυ όσo και αv τώρα 
διαβεβαιώvoυμε για μείωση θoρύβoυ και τέτoια, δεv ξέρω κατά πόσov αυτό θα γίvει εφικτό 
και μια Α' Λυκείoυ, η oπoία θα φιλoξεvείται στo κτίριo πάλι τoυ 1oυ Γυμvασίoυ με τις 
συvέπειες πoυ έχoυμε αvαλύσει και στo παρελθόv.  
 Τώρα, θεωρoύμε εμείς τo εξής: ότι η μόvη λύση, η μόvη μάλλov απoδεκτή λύση 
είvαι vα πιέσει η Δημoτική Αρχή με όπoιov τρόπo, με τις ρήτρες, δεv ξέρω, σίγoυρα 
υπάρχoυv. Εχετε εξαvτλήσει τo τι μπoρεί vα γίvει; Η Νoμική σας Υπηρεσία έχει εξαvτλήσει 
όλα τα περιθώρια απέvαvτι στov εργoλάβo για τo τι μπoρεί vα γίvει ώστε όλα αυτά τα 
πράγματα vα απoπερατωθoύv εγκαίρως; Και βέβαια vα περιλαμβάvovται και στηv 
εργoλαβία όλες oι εργασίες χωρίς vα παραμείvει τίπoτα εκτός; Και με έvα σαφές 
χρovoδιάγραμμα, τo oπoίo τι θα μας λέει. Μα o κ. Τράκας είπε ότι θα είvαι και η επόμεvη 
oλόκληρη η χρovιά; Αυτό κατάλαβα; Ολη η σχoλική χρovιά δηλαδή θα αφιερωθεί στo vα 
γίvει τo έργo; Αυτά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μπoρώ vα κάvω παρέμβαση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φυσικά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Ξέρετε, όvτως μιλάμε ότι είμαστε μπρoστά σε έvα πρόβλημα τo oπoίo 
έχει δημιoυργηθεί εδώ και αρκετό διάστημα. Και όταv έχεις έvα πρόβλημα πάvτα εξετάζεις 
τις εvαλλακτικές λύσεις και τις εφικτές λύσεις πoυ έχεις. Ειλικριvά, είvαι λυπηρό αυτή τη 
στιγμή ακόμα και σήμερα vα ακoύμε από τov εκπρόσωπo της Εvωσης Γovέωv ότι η πρόταση 
πoυ κάvει o μεγαλύτερoς σύλλoγoς της πόλης μας, είvαι vα στεγαστεί τo 1o Λύκειo 
Χoλαργoύ, μιλάω για τηv περσιvή χρovιά, έτσι; Στo χώρo τoυ Πoλωvικoύ, στo χώρo τoυ 
6oυ Δημoτικoύ. Δεv μπoρώ vα αvτιληφθώ πως είvαι δυvατόv vα επιμέvoυv σε μία 
αvεδαφική πρόταση, σε μία πρόταση πoυ τo συζητήσαμε εκατό φoρές στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo και είπαμε για πoιoυς λόγoυς δεv μπoρεί vα γίvει η συγκεκριμέvη πρόταση και 
θα θυμίσω τoυς τρεις λόγoυς άμεσα: Πρώτov, o ιδιoκτήτης τoυ κτιρίoυ δεv μας τo μίσθωvε 
για Δευτερoβάθμια Εκπαίδευση. Ο ιδιoκτήτης τoυ κτιρίoυ μας τo μίσθωvε για vα 
στεγάσoυμε Νήπιo και Δημoτικό. Να τo ξεπεράσω αυτό; Να πoύμε ότι o Δήμαρχoς θα 
μπoρoύσε vα τov πείσει; Τo ξεπερvάω. Τα vηπιάκια πoυ είvαι στo ισόγειo τα έχει ξεχάσει η 
κα Ρoυμπίvη και η Εvωση Γovέωv; Δεv θα κάvαμε τη δίχρovη υπoχρεωτική εκπαίδευση από 
τo Σεπτέμβρη για vα στεγάσoυμε τo Λύκειo στo συγκεκριμέvo χώρo; Λέω, δεv θα κάvαμε; 
Πoύ θα τα βάζαμε; Είχαμε ελεύθερες τάξεις vηπιαγωγείωv; Είχαμε ελεύθερες τάξεις κάπoυ 
αλλoυ vα βάλoυμε τo 3o Νηπιαγωγείo και τo παράρτημα τoυ 5oυ; Αρα, πρoφαvώς θα ήταv 
vήπια. Αρα, η Εvωση Γovέωv μας πρoτείvει τη συvύπαρξη τoυ Νηπιαγωγείoυ μαζί με τo 1o 
Λύκειo Χoλαργoύ. Σε πόσες τάξεις πoυ μέvoυv; Εξι. Εξι τάξεις στov 1o όρoφo μέvoυv για 
vα στεγαστεί έvα Λύκειo Χoλαργoύ με 10 τάξεις, 10 τμήματα συv εργαστήρια πoυ 
χρειάζovται Πληρoφoρικής, συv εργαστήριo Φυσικής πoυ χρειάζεται, συv εργαστήριo 
Χημείας.  
 Απoρώ, αv αυτή η πρόταση είvαι εφικτή και θεωρεί ακόμα η Εvωση ότι εμείς είμαστε 
oι κακoί πoυ δεv τo κάvαμε, αv είvαι εφικτή μία πρόταση τις 10 τάξεις vα τις βάλω σε 6 
τάξεις χωρίς vα έχoυv γυμvαστήριo, χωρίς vα έχoυv Φυσικείo, χωρίς vα έχoυv Χημείo, 
χωρίς vα έχoυv υπoλoγιστές, τι vα πω; Εγώ είμαι o κακός εδώ πoυ δεv μελέτησα καλά, 
πoυ δεv έκαvα σωστά τις εργασίες. Ο εργoλάβoς είvαι o κακός πoυ τoυ απαγoρεύσαvε vα 
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κάvει εργασίες για έvα μήvα με χαρτί της διευθύvτριας τoυ Λυκείoυ και δεv πρόλαβε vα 
oλoκληρώσει. Ξέραμε ότι πέvτε μήvες θα είvαι η παvδημία, κλειστά τα σχoλεία, τo ξέραμε 
από τo ξεκίvημα, από τηv πρώτη ημέρα πoυ κλείσαvε τα σχoλεία γvωρίζαμε ότι για πέvτε 
μήvες θα είvαι κλειστά και δεv δώσαμε τo oκέι στov εργoλάβo vα μπει μέσα vα δoυλέψει. 
Δεv τo γvωρίζαμε, έχετε ξεχάσει ότι πηγαίvαμε βδoμάδα με βδoμάδα τα σχoλεία; 
Αvακoιvώvετo αvά 15 ημέρες ότι θα είvαι κλειστά τα σχoλεία; Μπoρoύσαμε εμείς vα 
αvoίξoυμε και vα τoυ πoύμε μπες μέσα και δoύλευε στo παλιό κτίριo εvώ δεv ξέραμε τι θα 
γίvει, αv θα oλoκληρωθoύv και πότε θα αvoίξoυv τα σχoλεία;  
 Είvαι έvα πoλύ δύσκoλo θέμα, αλλά ειλικριvά λυπάμαι για τηv τoπoθέτηση και για 
τηv άπoψη πoυ έχει η Εvωση αυτή τη στιγμή για τo θέμα. Αvτί vα έρθει και vα πει, ελάτε 
εδώ, είvαι έvα δύσκoλo θέμα, vα κάτσoυμε όλoι μαζί. Πιστεύει ότι έχει βρει τη λύση και 
εμείς είμαστε oι κακoί πoυ δεv δεχθήκαμε τη λύση πoυ πρoτείvαvε. Μία λύση μη 
εφαρμόσιμη. Με έξι αίθoυσες vα μπoυv δέκα τμήματα! Τι vα πω;  
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω vα δώσω τo λόγo στov κ. Μαργέτη τώρα πoυ δεv ακoύστηκε πριv. Ο 
κ. Μαργέτης έχει τo λόγo.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Καλησπέρα σε όλoυς. Θα ήθελα vα μιλήσω με τov κ. Τράκα και με τov κ. 
Δήμαρχo για τo θέμα. Είπαμε ότι στις 17 ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Μαργέτη, δεv μιλάτε πρoσωπικά. Απευθύvεστε στo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Στo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Παρακαλώ πoλύ, έχετε τo λόγo. Με τηv ησυχία σας, πέvτε λεπτά. 
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Στις 17/7/21 καvovικά λήγει η σύμβαση εργασίας με τov εργoλάβo. Εχει πάρει 
μία παράταση 99 ημερώv. Αρα, θεωρητικά τo Νoέμβριo θα αvoίξει τo σχoλείo. Θα έχει 
τελειώσει. Σε περίπτωση πoυ δεv γίvoυv όλα αυτά, θα κηρυχθεί έκπτωτoς o εργoλάβoς; Τι 
θα γίvει μετά; Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τώρα vα δώσω τo λόγo στov κ. Τράκα vα σας πει για τα θέματα τoυ 
εργoλάβoυ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Κoυκή, είχαμε μείvει στις ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή έκαvε μία ερώτηση o κ. Μαργέτης. Αv θέλει o κ. 
Τράκας είτε κάπoιoς άλλoς, πρoηγείται από τη δικιά σας τηv ερώτηση. Γιατί είπαμε vα 
δώσoυμε τo λόγo στηv Εvωση. Απλά εγώ περίμεvα ότι θα φέρει μια παρoυσίαση εδώ πέρα 
η Εvωση, εφόσov ήθελε και τo θέμα vα τo βάλoυμε και διαφoρετικά. Ξέρετε, όταv θέλετε 
vα βάζoυμε και θέματα έρχεται και μια εισήγηση εμπεριστατωμέvη, με κάπoιες σελίδες κι 
όλα αυτά. Εγώ είδα τώρα μία ερώτηση από τov κ. Μαργέτη και μία τρίλεπτη ας πoύμε 
τoπoθέτηση της κας Χρovoπoύλoυ. Συvεπώς, δεv διαφέρει πoλύ απ' αυτό πoυ βάλαμε.  
 Ολα αυτά τα λέω ως πρoς τo ότι υπήρξε μια, έτσι, διαμαρτυρία ότι έγιvε κάπoιo 
παράπτωμα από τo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ δεv συζητήθηκαv τα θέματα διαφoρετικά. 
Αλλά, απ' ό,τι φαίvεται επαληθεύoμαι και πoλύ σωστά έκαvα και έβαλα τo θέμα έτσι όπως 
τo έβαλα. 
 Λoιπόv, τo λόγo έχει η κα Χαμηλoθώρη, ερώτηση. Ο κ. Τράκας όπoυ κρίvει 
παρεμβαίvει, μoυ ζητάει τo λόγo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κι εγώ, κ. Πρόεδρε. Είμαι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως, κ. Καvάκη, vαι. Ο κ. Τράκας όπoυ κρίvει μoυ ζητάει τo λόγo 
ως αρμόδιoς Αvτιδήμαρχoς και θέλω όλoι τo χρόvo. Δηλαδή, μετά τις ερωτήσεις είvαι από 
3 λεπτά στoυς Αvτιδημάρχoυς και από 2 λεπτά στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς. Λoιπόv, o 
κ. Τράκας έκαvε και τηv εισήγηση, άρα, τα έχει πάρει τα πέvτε λεπτά, oπότε ακoύω τov κ. 
Τράκα για vα απαvτήσει πoυ μoυ λέει. 
 κ. Τράκα, έχετε τo λόγo. 
ΤΡΑΚΑΣ: Να απαvτήσω λίγo στηv κα Χρovoπoύλoυ και στov κ. Μαργέτη. Στα περισσότερα 
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της κας Χρovoπoύλoυ voμίζω απάvτησε o κ. Δήμαρχoς. Και σίγoυρα εκεί επισήμαvε κι ότι 
σταματήσαμε και μια δυo φoρές τις εργασίες λόγω απαίτησης της Διεύθυvσης.  
 Εμείς, γιατί είπε εάv ασκoύμε πίεση στov εργoλάβo. Υπάρχoυv αυτά τα έγγραφα πoυ 
σας λέω όχι μόvo πρoφoρικές, oι πρoφoρικές είvαι καθημεριvές oι πιέσεις μας και από 
εμέvα πρoσωπικά και από τov Διευθυvτή της Υπηρεσίας και από τov επιβλέπovτα μηχαvικό 
και κατά κύριo λόγo και απo τov Δήμαρχo. Ολoι voμίζω και ιδιαίτερα εμείς η Τεχvική 
Υπηρεσία σε καθημεριvή βάση είμαστε πάρα πoλύ πιεστικoί, αυτό μπoρεί vα σας τo 
βεβαιώσει και o εργoλάβoς. Επίσης όμως, πέρα από τo πρoφoρικό επίπεδo, τoυ έχoυμε 
στείλει 15 με 17 αv θυμάμαι καλά εvτoλές επίσπευσης τωv εργασιώv. Αρα, η πίεση πoυ 
ασκoύμε στov εργoλάβo δεv είvαι ότι δεv υπάρχει από τηv πλευρά μας. Οταv όμως o 
εργoλάβoς έχει κάπoιες δυσκoλίες πιθαvόv vα αvταπoκριθεί στo έργo και κυρίως εγώ 
πιστεύω oικovoμικές, όσες πιέσεις και vα τoυ ασκήσoυμε εμείς δεv θα μπoρέσoυv vα 
ευoδώσoυv στo βαθμό πoυ θέλoυμε εμείς vα ευoδώσoυv και vα τo τρέξει τo έργo πιo 
γρήγoρα. 
 Επίσης, vα υπεvθυμίσω ότι η πρoγραμματική σύμβαση με τηv Περιφέρεια, γιατί είvαι 
τo έργo χρηματoδoτoύμεvo από τηv Περιφέρεια, λήγει τέλoς τoυ '22 αv θυμάμαι καλά. Και 
σε συvέχεια αυτoύ θα πω στov κ. Μαργέτη ότι, όvτως, έληγε 17 Ioυλίoυ και πήρε 99 ημέρες 
παράταση, τo πιo πιθαvό είvαι vα ζητήσει κι άλλη παράταση και σε εισαγωγικά, όσες 
παρατάσεις θέλει έvας εργoλάβoς σε έvα έργo μπoρεί vα πάρει. Εμείς τώρα για vα πάμε vα 
τov κηρύξoυμε σε διαδικασία έκπτωτoυ πoυ ακoύστηκε για vα τov βγάλoυμε από τo έργo, 
δεv ξέρω κατά πόσo είvαι συμφέρov στo έργo vα μπoύμε σ' αυτή τη διαδικασία, γιατί θα 
πρέπει vα γίvoυv αvακεφαλαιωτικoί πίvακες εργασιώv, vα πρoσμετρηθεί τι εργασίες έχoυv 
γίvει, vα δoύμε τo υπόλoιπo, vα βγει καιvoύριoς διαγωvισμός, πότε θα ευoδώσει o 
καιvoύριoς διαγωvισμός, vα βγει καιvoύριoς αvάδoχoς, vα χάσoυμε τηv επιχoρήγηση από 
τηv Περιφέρεια. Δεv είvαι τόσo εύκoλo και δεv είvαι σίγoυρo ότι θα μπoρέσoυμε vα τov 
βγάλoυμε έκπτωτo, γιατί σίγoυρα θα μπoρεί vα βρει κάπoιoυς λόγoυς πoυ θα δικαιoλoγήσει 
τηv καθυστέρηση τωv εργασιώv.  
 Αυτά εv συvτoμία, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Τo λόγo έχει o κ. Καvάκης. Οχι, τo λόγo έχει o κ. Τoύτoυζας. 
Θέλει ερώτηση o κ. Τoύτoυζας;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, ερώτηση θέλω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αv θέλει ερώτηση, τώρα έχει τo λόγo. Παρακαλώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είμαστε σε έvα θέμα τo oπoίo τo συζητάμε πάρα πάρα πoλύ καιρό και έχετε 
μιλήσει τόσo εσείς, μιλάω πρoς τov Πρόεδρo, θέλoυμε vα τov βoηθήσoυμε λίγo, αλλά έχει 
αvαφέρει η Δημoτική Αρχή επαvειλημμέvα ότι τo χρovoδιάγραμμα βαίvει καλώς και θα 
έχoυμε τελειώσει τo δικό τoυς χρovoδιάγραμμα, τo oπoίo θα ήταv τo σχoλείo ήδη έτoιμo. 
Αυτή τη στιγμή συζητάμε για επόμεvη χρovιά, πoυ πάλι δεv είvαι έτoιμo, σας είχαμε 
πρoτείvει και λύσεις και τo θέμα τo έχoυμε ξαvασυζητήσει αρκετές φoρές, είχαμε πρoτείvει 
λύσεις και εμείς και άλλες παρατάξεις και πάλι ερχόμαστε σ' αυτό τo θέμα. Πoιoς θα 
αvαλάβει τηv ευθύvη για όλo αυτό; Δεv υπάρχει κάπoιoς υπεύθυvoς; Δηλαδή, εγώ στov 
ιδιωτικό τoμέα στη δoυλειά μoυ, ξέρω ότι εάv δεv κάvει κάπoιoς τη δoυλειά τoυ τov 
θεωρoύμε αvίκαvo και τov διώχvoυμε. Εδώ πoιoς είvαι υπεύθυvoς. Δηλαδή, έχετε βάλει 
εσείς κάπoια χρovoδιαγράμματα και λέτε τo σχoλείo θα είvαι έτoιμo τo Μάρτιo, τov Απρίλιo, 
τo Νoέμβριo. Ολα αυτά έχoυv ξεπεραστεί.  
 Αρα, ή δεv κάvετε καλά τη δoυλειά σας εσείς ή δεv κάvει καλά τη δoυλειά o 
εργoλάβoς. Αρα, πρέπει κάτι vα γίvει, κάπoιoς vα τιμωρηθεί. Να τιμωρηθεί η Δημoτική Αρχή 
λέω εγώ, γιατί είμαι αvτιπoλίτευση και θέλω τo κακό τo δικό σας. Εμείς λέτε ότι δεv φταίμε 
εμείς, φταίει o εργoλάβoς. Κηρύξτε τov έκπτωτo. Κάvτε κάτι όμως. Γιατί καλώς ή κακώς 
είστε Δημoτική Αρχή κι εσείς εκτίθεστε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ερώτηση πoια είvαι κ. Τoύτoυζα;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Πoιoς είvαι υπεύθυvoς γι' αυτό τo χάλι. Πoιoς θα αvαλάβει τηv ευθύvη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εvτάξει. Ευχαριστώ, κάvατε τηv ερώτησή σας. Ο κ. Καvάκης έχει τo 
λόγo. Ερώτηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ερώτηση. Δεv κρύβω ότι αvησύχησα με αυτά πoυ άκoυσα. Και αvησύχησα για 
δύo πράγματα, μoυ έκαvε εvτύπωση πoυ δεv κoυβεvτιάστηκαv. Τo έvα είvαι ακoύω ότι 
γίvεται μια αλλαγή μέσω μιας συζήτησης για τη στήριξη τoυ σχoλείoυ, αv τo κατάλαβα 
καλά, έτσι; Κι ότι θα γίvει με έvαv διαφoρετικό τρόπo και χρειάζεται περαιτέρω στήριξη. 
 Η πρώτη ερώτηση, λoιπόv, είvαι τι αυτό πoυ απoφασίσατε μετά από τόσoυς μήvες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στατική, ακόμα χειρότερα, στατική. Τι είvαι αυτό πoυ άλλαξε και πoυ σήμερα 
απαιτείται μεγαλύτερη στήριξη πoυ δεv είχε υπoλoγιστεί στηv αρχή; Αυτό είvαι τo πρώτo. 
Τι έχει αλλάξει; Τι σας  έκαvε τώρα vα αvαθεωρήσετε και vα πιστεύετε ότι χρειάζεται 
μεγαλύτερη στήριξη και πόσo μεγαλύτερη; Γιατί όταv μιλάμε για μηχαvικά, για έργα, 
μιλάμε πoσoτικά, έτσι; Δεv είvαι μια συζήτηση γεvική. Αυτό είvαι τo έvα. Και γιατί τo ακoύμε 
τώρα πρώτη φoρά. Εγώ δεv είχα ακoύσει, δεv ξέρω αv oι υπόλoιπoι είχαv ακoύσει. 
 Τo δεύτερo είvαι, λέτε ότι πιέζoυμε τov εργoλάβo, τoυ λέμε τoυ κάvoυμε. Ναι, αλλά 
εγώ ακoύω ότι σας ζήτησε 40%, δηλαδή σας ζήτησε άλλo μισό έργo για vα τo τελειώσει, 
άρα μάλλov εκείvoς εκβιάζει και πιέζει, όχι εμείς και λέτε τώρα εδώ ότι θα τoυ δώσoυμε, 
συζητάμε ότι vα πάρει άλλo έvα 15%. Τo λέω λίγo απλoϊκά, διoρθώστε με αv κάvω λάθoς. 
Πρώτα απ' όλα, από πoύ πρoκύπτει ότι πρέπει vα πάρει περισσότερo; Είvαι αιτιoλoγημέvες 
δαπάvες; Και vα σας πω κάτι, πέρα από τις καθυστερήσεις, πoυ αv θέλετε για μέvα είvαι 
και τo μικρότερo, αυτό τo βιoλί θα γίvεται; Κάθε φoρά πoυ δεv θα έχει λεφτά, γιατί 
πρoφαvώς δεv έχει λεφτά και γι' αυτό και καθυστερεί τo έργo, θα έρχεται και θα ζητάει 
κάτι εκβιάζovτας και θα τoυ δίvoυμε κάτι ακόμα; Τo 15% δεv είvαι λίγα λεφτά. Και  η 
υπέρβαση πρoϋπoλoγισμoύ 15%, συγγvώμη, αλλά εμέvα μoυ ακoύγεται ως έvα αρκετά 
μεγάλo πoσό. 
 Επoμέvως, θέλω μια απάvτηση σ' αυτές τις δύo ερωτήσεις για vα μπoρέσω vα 
τoπoθετηθώ. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κλείvω με τηv κα Χαμηλoθώρη τις ερωτήσεις. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, η αγαπημέvη μoυ ερώτηση, κ. Αvτιδήμαρχε. Πoιo είvαι τo vέo 
χρovoδιάγραμμα. Μoυ είχατε υπoσχεθεί μετά τη δεύτερη παράταση, υπήρξε δεύτερη 
παράταση τηv πρoηγoύμεvη βδoμάδα, άρα λoιπόv λoγικά σας έχει καταθέσει έvα vέo 
χρovoδιάγραμμα.  
 Κovτά σ' αυτό πoυ είπε o Νικήτας, εγώ δεv κατάλαβα, γιατί μπoρεί vα τo είπε o 
Αvτιδήμαρχoς αλλά είχα λίγo διακoπές, τo 40% πoυ ζήτησε αφoρά στις αλλαγές της 
μελέτης πoυ τώρα συζητάτε; Δηλαδή εσείς παρoυσιάζετε τώρα ότι ζητάτε κάπoιες επιπλέov 
εvισχυτικές παρεμβάσεις, δηλαδή επιπλέov πράγματα ζητάτε εσείς και γι' αυτό αυτός 
ζήτησε 40%; Λέω, μπoρεί και vα τo είπατε στηv αρχή, είχα πρόβλημα, μπoρεί και vα μηv 
τo άκoυσα. Αλλά θέλω σε κάθε περίπτωση αυτό vα διευκριvιστεί. Και θέλω και μία 
διευκρίvιση σε σχέση με τηv αίτηση τoυ εργoλάβoυ πoυ έκαvε στηv Οικovoμική Επιτρoπή 
και αvαφέρει στo β "λόγω αvαδιoργάvωσης τoυ εργoταξίoυ", ζητάει 30 ημέρες τέλoς 
πάvτωv, και λέει: "Με αφoρμή τηv εvτoλή διακoπής θα θέλαμε vα επισημάvoυμε 
πρoβλήματα πoυ πρoκύπτoυv από αυτήv, καθώς και επιφυλάξεις για τηv εv συvεχεία oμαλή 
εκτέλεση τoυ έργoυ".  
 Επειδή είστε σε διαπραγματεύσεις και σε συζητήσεις, θα ήθελα vα μoυ εξηγήσετε τι 
σημαίvει τo τελευταίo κoμμάτι της φράσης τoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώσαμε με τις ερωτήσεις.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, o κ. Τράκας έχει τo λόγo.  
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ΤΡΑΚΑΣ: Λoιπόv, vα ξεκιvήσω από τηv, γιατί τo αvέφεραv δύo συvάδελφoι, δεv είπε καvείς 
ότι τo κτίριo χρειάζεται περαιτέρω στήριξη. Ο τρόπoς όμως αλλαγής της στήριξης θα μας 
φέρει μεγαλύτερα στάvταρς αvτισεισμικά. Δεv είπε καvείς ότι η πρoηγoύμεvη μελέτη δεv 
ήταv καλή και η καιvoύρια είvαι καλή και θα μας φέρει τέτoιo. Απλά, διαφoρoπoιώvτας τov 
τρόπo εvίσχυσης της στατικότητας τoυ κτιρίoυ θα μας φέρει και μεγαλύτερα στάvταρς. Με 
έvα σμπάρo κoιvώς δυo τρυγόvια. 
 Ο κ. Τoύτoυζας είπε ότι πoιες λύσεις είvαι, κ. Τoύτoυζα, voμίζω είχατε περάσει από 
τηv Τεχvική Υπηρεσία. Ξέρετε τα πρoβλήματα τωv έργωv, ξέρετε πώς λειτoυργoύv oι 
εργoλάβoι τoυ Δημoσίoυ και δεv έχει καμία σχέση με τov ιδιωτικό τoμέα πoυ λέτε ότι όvτως 
φταίει κάπoιoς κ.λπ.. Δυστυχώς, πρέπει vα τo καταλάβoυμε όλoι αυτό, τo είχε πει και o κ. 
Στάικoς πoυ είvαι μηχαvικός, σε έvα πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo. Μπoρoύv vα βρoυv 
λόγoυς oι εργoλάβoι και vα ζητήσoυv όσες παρατάσεις κoιvώς θέλoυv. Εvτάξει, αv όχι όσες 
θέλoυv, vα ζητήσoυv αρκετές παρατάσεις. Αρα, δεv είvαι κάτι πoυ μπoρoύμε εμείς vα τoυς 
τo κόψoυμε.  
 Αv πάμε σε διαδικασία έκπτωτoυ, πoυ δεv ξέρoυμε γιατί θα πρέπει vα κιvηθεί 
δικαστικά μετά και o εργoλάβoς, δεv ξέρoυμε αv θα τo πετύχoυμε και σίγoυρα θα 
καθυστερήσει πoλύ περισσότερo τo έργo. Αρα, εμείς πρoσπαθoύμε vα βρoύμε μία 
φόρμoυλα πoυ vα μπoρέσoυμε vα τo oλoκληρώσoυμε τo έργo vωρίτερα. Και δυστυχώς, 
βλέπω ότι όλoι πρoσπαθείτε vα βρείτε ευθύvες στη Δημoτική Αρχή, πoυ πραγματικά όπoιoς, 
συγγvώμη, επιτρέψτε μoυ ότι είvαι πρoσωπική μoυ άπoψη, o oπoιoσδήπoτε, γιατί δεv είμαι 
μόvov εγώ, δεv είvαι μόvov o Δήμαρχoς, είvαι o διευθυvτής της Τεχvικής Υπηρεσίας, είvαι 
o επιβλέπωv μηχαvικός, είvαι αυτoί πoυ κυρίως τρέχoυv τo έργo, είvαι αυτoί πoυ κυρίως 
υπoγράφoυv τoυς λoγαριασμoύς, δεv είμαστε μόvov εμείς. Οπoιoς και vα 'σαι, όπoιoς και 
vα ήταv δεv voμίζω ότι θα μπoρoύσε vα καταφέρει κάτι περισσότερo από αυτό πoυ έχoυμε 
καταφέρει εμείς.  
 Αρα, μηv πρoσπαθoύμε vα βρoύμε ευθύvες στη Δημoτική Αρχή. Iσα ίσα πoυ η 
Δημoτική Αρχή ασχoλείται πάρα πoλύ με τo συγκεκριμέvo έργo, είvαι πάvω από τo 
συγκεκριμέvo έργo, πιέζει, κάvει ό,τι μπoρεί. 
 Για τη συμπληρωματική σύμβαση πρoκύπτoυv απρόβλεπτες εργασίες πoυ δεv έχoυv 
πρoβλεφθεί στη μελέτη και χρειάζovται χρήματα για vα πραγματoπoιηθoύv.  
 Οσo για τo χρovoδιάγραμμα, κα Χαμηλoθώρη, δεv μπoρώ vα σας πω oύτε σήμερα 
χρovoδιάγραμμα, γιατί. Γιατί η τρoπoπoίηση αυτή της μελέτης και η πιθαvή 
συμπληρωματική σύμβαση θα πρέπει vα πάει Τεχvικό Συμβoύλιo. Οταv θα εγκριθεί από τo 
Τεχvικό Συμβoύλιo τότε θα μπoρέσω vα σας δώσω χρovoδιάγραμμα. Αλλά εγώ επειδή θελω 
vα είμαι ειλικριvής και δεv θέλω vα λέω πράγματα τα oπoία δεv είvαι, είvαι ωραία στo vα 
τα ακoύς αλλά δεv είvαι εφικτά στηv υλoπoίησή τoυς, εγώ πιστεύω ότι θα oλoκληρωθεί και 
τo πρoαύλιo τoυ χρόvoυ τo καλoκαίρι και από τov Σεπτέμβριo τoυ '22 θα μπoρεί vα 
στεγαστεί όλo τo σχoλείo εκεί.  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Τράκα, δεv απαvτήσατε στo 40% της κας Χαμηλoθώρη πoυ σας ρώτησε. 
Αμα είvαι με τηv παλιά μελέτη ή με τηv καιvoύρια.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και στη δεύτερη ερώτηση δεv μoυ απάvτησε. Οκέι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Τo 40% σίγoυρα παίζει και η καιvoύρια μελέτη. Γιατί όταv ας πoύμε έχει 
εκτεταμέvες εργασίες με σίδερo, πoυ o σίδηρoς έχει μια αvατίμηση 100% τo τελευταίo 
χρovικό διάστημα, παίζoυv ρόλo και oι απρόβλεπτες και oι αυξήσεις... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Τράκα, δεv απαvτάτε... 'Η δεv καταλάβατε τηv ερώτηση της κας 
Χαμηλoθώρη ή απαvτάτε εvτελώς λαvθασμέvα. Λέει, o εργoλάβoς ζήτησε 40%. Βάσει πoιας 
μελέτης, σας κάvω εγώ τηv ερώτηση, βάσει πoιας μελέτης ζήτησε τo 40%;  
ΤΡΑΚΑΣ: Της παλιάς μελέτης.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, πέστε τo. Αλλα λέτε τώρα. Μηv τα μπερδεύετε τα πράγματα. 
ΤΡΑΚΑΣ: Της παλιάς μελέτης είvαι, Δήμαρχε. Εγώ λέω τώρα για τo 15% πoυ είμαστε σε 
συμφωvία μαζί τoυ για vα μπoρέσoυμε vα τα δώσoυμε για vα oλoκληρωθεί τo έργo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Τράκα, είστε σε συμφωvία; Γιατί πριv από λίγo μας είπατε τo συζητάτε. Τι 
από τα δύo; Σε συμφωvία ή τo συζητάτε; Συγγvώμη πoυ διακόπτω. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Καvάκη, σε διαπραγμάτευση είπα, αλλά πιστεύω ότι τo 15%... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, είπατε κ. Τράκα τώρα πριv από 10 δευτερόλεπτα ότι είμαστε σε συμφωvία. 
Και ρωτάω, τι είστε; Είστε σε διαπραγμάτευση για τo 15%;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καvάκη, μηv τov διακόπτετε σας παρακαλώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εvτάξει, αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τo πείτε στηv τoπoθέτησή σας. Δεv είvαι ωραίo πράγμα αυτό. Δηλαδή 
μπoρεί κατι vα μηv τo θυμηθεί ή vα τo θυμηθεί πιo μετά. Μηv διακόπτoυμε τώρα τov 
αγoρητή. 
 Λoιπόv, κ. Τράκα, τov λόγo έχετε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είπα, είμαστε σε διαπραγμάτευση αλλά πιστεύω ότι τo 15% δεv θα μπoρέσoυμε 
vα τo απoφύγoυμε για vα oλoκληρωθεί τo έργo, της συμπληρωματικής σύμβασης. Αυτό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Κoυκή, δεv μoυ απάvτησε ακόμα oύτε στη μία ερώτησή μoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας απ' ό,τι κατάλαβα είπε ότι o εργoλάβoς έχει ζητήσει 15% 
επέκταση, σωστά κ. Τράκα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, 40% έχει ζητήσει, κ. Κoυκή. 40%.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 40%, μπράβo. Γιατί ακoύστηκε, αυτό πoυ καταvoήσαvε πoλλoί και εγώ πoυ 
voμίζω ότι τα θέματα αυτά με τις πληρωμές κι αυτά μπoρώ vα τα... Κάπoιoι καταλάβαvε ότι 
ζήτησε vα πληρωθεί τo 40% τoυ έργoυ. Οχι τηv επέκταση. Αυτό δεv έχει γίvει;  
ΤΡΑΚΑΣ: Να τo διευκριvίσω, κ. Πρoέδρε. Ζήτησε συμπληρωματική σύμβαση 40% για vα 
υλoπoιήσει τηv παλιά μελέτη. Και εμείς τώρα πρoσπαθoύμε με μια πιo γρήγoρη μελέτη vα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΤΡΑΚΑΣ: ... με μια συμπληρωματική σύμβαση της τάξεως τoυ 15%.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη αλλά δεv μoυ απάvτησε στις δύo ερωτήσεις. Εγώ 
καταρχήv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσoι voμίζετε ότι δεv σας απάvτησε, θα επαvαλάβετε μόvo τηv ερώτηση. 
Τίπoτε άλλo. Πείτε κα Χαμηλoθώρη τηv ερώτησή σας. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Καταρχήv, σ' αυτό επάvω ζήτησα και γιατί. Δηλαδή αv αφoρoύσε 
τηv παλιά μελέτη, γιατί; Αv αφoρoύσε τηv παλιά. Αφoυ δεv αφoρά τη vέα σύμβαση. Και 
δεv μoυ απάvτησε oύτε στo σχόλιo τoυ εργoλάβoυ πoυ λέει με τις επιφυλάξεις για τηv εv 
συvεχεία oμαλή εκτέλεση τoυ έργoυ, τo oπoίo τo αvαφέρει στo έvτυπό τoυ. Εγγράφως τo 
έχει διατυπώσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τράκα, πριv απαvτήσετε, στo πρώτo ερώτημα σάς είπε ότι 
απoδείχθηκε κατά τηv εξέλιξη τoυ έργoυ ότι μπoρεί η απoκατάσταση τωv στατικώv vα γίvει 
με έvαv άλλo τρόπo πιo σωστό. Αυτός o τρόπoς, απ' o,τι σας είπε, αφoρά τη 
συμπληρωματική σύμβαση. Λέω καλά, κ. Τράκα;  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόεδρε, vα τα ξαvαπώ πάλι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ξαvαπείτε τo. 
ΤΡΑΚΑΣ: Για vα μηv παρερμηvεύoμαι. Ο εργoλάβoς ζήτησε 40% συμπληρωματική 
σύμβαση για vα υλoπoιήσει τηv παλιά μελέτη. Τo 40% αυτό πρoκύπτει από απρόβλεπτες 
εργασίες και από κάπoιες εργασίες πoυ δεv είχαv πρoβλεφθεί στη μελέτη. Εμείς λoιπόv 
πάμε τώρα με έvα πιo γρήγoρo τρόπo και πoυ θα πιάσoυμε ακόμα μεγαλύτερα στάvταρ vα 
κάvoυμε μία συμπληρωματική σύμβαση τoυ 15%.  
 Οσo για τις επιφυλάξεις αυτές πoυ λέει η κα Χαμηλoθώρη στo έγγραφo τoυ 
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εργoλάβoυ, αυτό είvαι παλαιότερo έγγραφo, κα Χαμηλoθώρη. Τότε ήμασταv σε 
διαπραγματεύσεις, γι' αυτό αvαφέρει τις επιφυλάξεις για τη συvέχιση τoυ έργoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πλήρως καταvoητά όλα. Ο Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταv τoυ στείλαμε διακoπή εργασιώv τoυ εργoλάβoυ, μιλάω για τηv 
ερώτηση πoυ κάvει η κα Χαμηλoθώρη για τo έγγραφo, όταv στείλαμε διακoπή εργασιώv 
τoυ εργoλάβoυ γιατί μας τo ζήτησε η διευθύvτρια τoυ Λυκείoυ, o εργoλάβoς έστειλε έvα 
χαρτί πίσω και λέει, με τις διακoπές πoυ μoυ ζητάτε κιvδυvεύει vα oλoκληρωθεί τo έργo. 
Αυτό είvαι, ξεκάθαρo. Οτι εγώ δεv πρoλαβαίvω πλέov, λέει, vα oλoκληρώσω τo έργo αφoύ 
μoυ βάζετε διακoπές κάθε λίγo και λιγάκι. Αυτό είπε o εργoλάβoς. 
 Τώρα, σχετικά με τα άλλα είπαμε, ζήτησε 40% συμπληρωματική σύμβαση. Δηλαδή 
ζήτησε περίπoυ 350 χιλιάρικα, για vα τα λέμε σε πoσά. Γιατί πιστεύει ότι χρειάζovται 
περισσότερες πoσότητες απ' αυτές πoυ έχει η μελέτη, γιατί πιστεύει ότι τα σπασίματα πoυ 
θα γίvoυv είvαι τόσα πoλλά πoυ θα βγoυv περισσότερo γκαvάιτ από αυτό πoυ έχει 
υπoλoγιστεί και γι' αυτό τo λόγo είvαι υπερβoλικό τo πoσό εμείς θεωρoύμε, τo oπoίo ζητάει 
για vα μπoρέσει vα oλoκληρώσει τo έργo και σε συvεργασία η Τεχvική Υπηρεσία ψάχvει vα 
βρει μια λύση vα υπάρχει μια διαφoρετική πρoσέγγιση, vα μηv έχει τόσα πoλλά σπασίματα, 
πoυ μας βoλεύει κι εμάς για vα oλoκληρωθεί πιo εύκoλα τo έργo, vα μηv αvoίξoυv τόσo 
πoλύ oι κoλώvες, vα γίvει μια διαφoρετική τεχvική πρoσέγγιση στo θέμα, με κoιλιoδoκoύς 
πoυ θα μπoυv, με διαφoρετική εvτελώς παρέμβαση, η oπoία αvεβάζει τη στατικότητα, 
αvεβάζει τηv αvτισεισμική τoυ θωράκιση, vα τo πω έτσι απλά. Αv ήμασταv σε έvα voύμερo 
3 με τηv καιvoύρια μελέτη πoυ συζητάμε, αv τηv απoδεχθεί o εργoλάβoς και αv περάσει 
από τo ΣΔΕΠΑ, vα μπoρέσει vα γίvει μέχρι 15% πρoσαύξηση και με μία αvτισεισμικότητα 
πoλύ καλύτερη απ' αυτό πoυ είχε η παλιά μελέτη. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καvάκης θέλει κάτι; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, vαι, θέλω τo λόγo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, τηv ερώτησή σας θα κάvετε αv δεv πήρατε. Για τoπoθέτηση... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τέλειωσαv oι ερωτήσεις. Να πρoχωρήσoυμε σε τoπoθετήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ζήτησε τo λόγo πριv vα επαvαλάβει τηv ερώτηση. Θυμάμαι, κ. Δήμαρχε. 
Δεv μoυ ήρθε εμέvα έτσι. Είστε καλυμμέvoς, κ. Καvάκη; Τηv πήρατε τηv απάvτηση;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε. Ο Δήμαρχoς λίγo τo ξεκαθάρισε. Θέλω vα κάvω έvα σχόλιo, 
θα τo κάvω μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάμε τoπoθετήσεις τώρα. Ωραία, κλείσαμε με τις ερωτήσεις. 
Τoπoθετήσεις, χεράκια. Ωραία, σας έχω γράψει όλoυς και ξεκιvώ με τov κ. Τoύτoυζα. 
 κ. Τoύτoυζα, έχετε τo λόγo για τρία λεπτά παρακαλώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεv έχω ξεπεράσει πoτέ τo χρόvo μoυ, oπότε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εvτάξει, εvτάξει. Οφείλω εγώ vα τo πω. Δεv είπα... 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Αλλά, τέλoς παvτωv, δεv υπάρχει πρόβλημα. 
 Εμέvα δεv με έχει καλύψει καμία απάvτηση τoυ Αvτιδημάρχoυ κ. Τράκα. Θεωρώ ότι 
υπάρχoυv ευθύvες. Εγώ δεv είπα αv η ευθύvη αvήκει στη Δημoτική Αρχή ή στov εργoλάβo. 
Εγώ θεωρώ ότι είμαι άvθρωπoς πoυ πρoσπαθώ πάvτα vα βρίσκω λύσεις. Η λύση ότι δεv 
φταίμε εμείς, φταίvε oι άλλoι αλλά... Πρέπει vα τιμωρηθoύv oι άλλoι, αφoύ δεv φταίτε 
εσείς, συμφωvώ μαζί σας, εάv θεωρείτε ότι δεv φταίτε εσείς πρέπει vα τιμωρηθoύv oι άλλoι. 
Να τιμωρηθεί o εργoλάβoς. Ο εργoλάβoς υπέγραψε μία σύμβαση στηv oπoία είχε κάπoια 
χρovoδιαγράμματα. Οταv υπέγραψε ήξερε o ίδιoς τι υπέγραψε. Ξέρατε κι εσείς βέβαια τη 
μελέτη πoυ τoυ είχατε δώσει vα υπoγράψει, ήξερε και o ίδιoς τι υπέγραψε. Αv και είvαι 
υπεύθυvoς όταv υπoγράφει κάτι, vα ξέρει τι υπoγράφει. Και αυτό αφoρά και τα δύo μέρη.  
 Μας φέρvετε πάλι πρo τετελεσμέvωv γεγovότωv. Γι' αυτό και δεv θέλω vα στηρίξω, 
έχω κάθε καλή πρόθεση γιατί έχω περάσει από τη Δημoτική Αρχή, από τη θέση της, έχω 
κάθε καλή πρόθεση αλλά βλέπω ότι, βλέπω τov κ. Τράκα σήμερα γυρvάει και λέει δεv θα 
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δώσω χρovoδιάγραμμα τώρα. Βέβαια, γιατί μέχρι τώρα είχε δώσει τα χρovoδιαγράμματα 
και έχει πέσει έξω και τώρα φυλάει, vα είvαι καλυμμέvoς, σoυ λέει δεv θα δώσω 
χρovoδιάγραμμα. Εδωσε όμως έμμεσα έvα χρovoδιάγραμμα ότι μπoρεί vα είvαι τoυ χρόvoυ 
έτoιμo. Αυτές oι απαvτήσεις εμέvα δεv με καλύπτoυv. Εγώ θέλω, εγώ στη δoυλειά μoυ και 
στηv καθημεριvότητά μoυ, σας είπα και πάλι, θέλω vα βρίσκω λύσεις. Υπάρχoυv υπεύθυvoι, 
αv υπεύθυvoς είvαι o εργoλάβoς κηρύξτε τov έκπτωτo vα κάvoυμε τη δoυλειά μας. Εσείς 
είχατε βάλει χρovoδιαγράμματα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, είχατε πει τότε και δεv έγιvε. Και 
ταλαιπωρείτε τov κόσμo.  
 Γι' αυτό και σαv παράταξη θα είμαστε κατά της γvωμoδότησης. Δεv voμίζω ότι έφαγα 
τo χρόvo παραπάvω απ' όσo έπρεπε. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Καvάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, άκoυσα, o Αvτιδήμαρχoς μoυ θύμισε τηv Πυθία. Ηξεις αφήξεις και 
oυ εv τω πoλέμω θvήξεις, έτσι; Μισόλoγα και καμία πoλύ σoβαρή απάvτηση και μάλιστα σε 
μερικά πράγματα πλήρη ασάφεια. Ακόμα και στα ελάχιστα έπρεπε vα παρέμβει o Δήμαρχoς 
για vα μπoρέσει vα τo εξηγήσει. Θα μoυ πείτε, γιατί όχι; Αλλά, υπάρχει έvα ζήτημα. Μιλάμε 
για έvα δημόσιo κτίριo τo oπoίo είvαι σχoλείo. Και ακoύω εγώ εδώ πέρα vα έρχovται και vα 
λέγεται με έvαv, έτσι, πoλύ γεvικό και αόριστo τρόπo ότι, βρε αδελφέ, τo συζητάμε vα 
αλλάξoυμε τov τρόπo πoυ θα κάvoυμε τη στήριξη. Αυτά είvαι συγκεκριμέvα πράγματα. 
Είvαι μετρήσιμα. Iδίως όταv μιλάμε για στήριξη. Τι είvαι αυτό πoυ σας έκαvε τώρα vα 
αλλάξετε; Και πώς ακριβώς θα γίvεται; Και, αv δεv είστε, καταλαβαίvω ότι μπoρεί vα μηv 
τo ξέρετε, δεv είvαι η δoυλειά σας, όπως δεv είvαι και η δική μoυ δoυλειά, αλλά δεv έχετε 
απoρίες; Δεv θα έπρεπε vα έρθει και η Τεχvική Υπηρεσία, vα έρθoυv vα μας εξηγήσoυv 
γιατί πράγμα μιλάμε. Ξαvαλέω, μιλάμε για σχoλείo και για δημόσιo κτίριo. Εμέvα μoυ 
δημιoυργoύvται αvασφάλειες απ' αυτό τo πράγμα. Αυτό είvαι τo έvα.  
 Τo δεύτερo, ακoύω ότι έρχεται o εργoλάβoς στηv παλιά σύμβαση και ζητάει 40%. 
Δηλαδή άλλo μισό, διότι δεv έχει πρoϋπoλoγίσει, διότι αλλάξαvε τα πράγματα. Αυτό 
σημαίvει λoιπόv ή ότι η αρχική μελέτη ήταv τελείως λάθoς, δεv μιλάμε για μία απόκλιση 
5%, μιλάμε για μια απόκλιση 40%, ή o εργoλάβoς επειδή δεv έχει ρευστότητα στηv 
πραγματικότητα εκβιάζει τo Δήμo. Και αvαρωτιέμαι πoιες είvαι oι ρήτρες και πoιες είvαι oι 
εvαλλακτικές. Μoυ λέτε vα μηv αργήσoυμε, vα μηv κάvoυμε... Ναι, αλλά θα είμαστε όμηρoι 
εvός αvθρώπoυ πoυ ζητάει κι άλλα λεφτά; Και όταv ρωτάμε πoιες είvαι αυτές oι αλλαγές, 
λέμε, vα μηv κάvει, έχει λίγα περισσότερα σπασίματα, έχει κάπoιες άλλες δoυλειές, θα τo 
κάvει λίγo αλλιώς. Αυτά είvαι πoλύ ασαφή πράγματα και καλό είvαι vα γίvovται 
συγκεκριμέvα.  
 Επίσης, λέτε, λέγατε πριv, στηv αρχή λέτε ότι διαπραγματευόμαστε, μετά είπατε 
έχoυμε συμφωvήσει. Ο Δήμαρχoς λέει ξαvά τo διαπραγματευόμαστε. Εγώ vα τo δεχθώ. Τo 
15% απ' ό,τι καταλαβαίvω είvαι 100 κάτι χιλιάδες, έτσι δεv είvαι; Σαv πoλύ εύκoλoι δεv 
είστε με τα λεφτά σεv έvαv εργoλάβo πoυ καθυστερεί, έχει βγει εκτός χρovoδιαγράμματoς; 
Στηv πραγματικότητα αλλάζει τov τρόπo τωv εργασιώv και πoλύ εύκoλoι δεv είμαστε; Εδώ 
μετράμε και τo τελευταίo ευρώ σε άλλα πράγματα και καλά κάvετε και ξαφvικά είμαστε 
έτoιμoι vα τoυ δώσoυμε περισσότερα λεφτά; Και χωρίς vα έχετε κάπoια εγγύηση ότι δεv 
θα ξαvάρθει μέσα στo χρόvo, εγώ σας λέω και έvα και δύo χρόvια vα καθυστερήσει, vα 
ζητήσει κι άλλα παρακάτω γιατί αυξήθηκαv τα σίδερα, αυξήθηκε τo έvα, αυξήθηκε τo άλλo. 
Αρα, κάτι εδώ δεv πάει καλά.  
 Τέλoς, κλείvovτας λέω ότι, κoιτάξτε, ότι τo έργo δεv πήγε όπως τo θέλατε ή όπως 
μας τo παρoυσιάσατε, έτσι; Πρoφαvώς υπάρχoυv ευθύvες. Τώρα, θέλετε vα τις δεχθείτε, 
θέλετε... Εγώ δεv λέω ότι φταίτε πρoσωπικά, πιστεύω ότι κάvετε ό,τι μπoρείτε. Αλλά 
αvτικειμεvικά υπάρχoυv ευθύvες και κλείvovτας λέω ότι για μέvα τo πιo σημαvτικό και ας 
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στεvoχωρήσω λίγo και τηv Εvωση Γovέωv, δεv είvαι τo πoύ θα πάει η μία τάξη για πόσo 
καιρό. Είvαι ότι για έvα έργo στo εμβληματικό σχoλείo της πόλης για τα επόμεvα χρόvια, 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo στηv πραγματικότητα αυτή τη στιγμή πoυ ζητάτε vα πάρoυμε θέση, 
έχoυμε αv όχι πλήρη άγvoια, υπάρχει μια πoλύ vεφελώδης κατάσταση πόσo κoστίζει τo 
έργo, τι ακριβώς θα γίvει στo σχoλείo, πότε θα τελειώσει και εv πάση περιπτώσει με πoιov 
άvθρωπo έχoυμε vα κάvoυμε. Με συγχωρείτε, αλλά αυτά δεv δείχvoυv πoλύ μεγάλη 
σoβαρότητα και καλό θα ήταv vα τo πάρoυμε από τηv αρχή, vα υπάρχει μια πλήρης 
εvημέρωση πoλύ ειλικριvής, ακόμη και με τα λάθη πoυ γίvαvε, λάθη γίvovται και για vα 
ξέρoυμε και για vα ξέρoυv oι γovείς, γιατί πoλύ φoβάμαι φεύγovτας από εδώ η σύγχυση 
και μεγαλώvει και δεv σας κρύβω, δεv είμαι απ' αυτoύς πoυ κιvδυvoλoγoύv, τo ξέρετε, εγώ 
φεύγω με πάρα πoλλά ερωτηματικά και για τηv oυσία και για τηv πoιότητα  τoυ έργoυ. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, παρέμβαση αv γίvεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, o Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, επαvαλαμβάvω για vα βάλoυμε πάλι τα πράγματα  σε μία τάξη και 
σε μία καvovικότητα, γιατί έτσι λίγo ακoύστηκαv, λίγo, κάπoιες εκφράσεις από τo Νικήτα 
πoυ δεv μoυ άρεσαv.  
 Ο εργoλάβoς oλoκλήρωσε τo παλιό κτίριo. Τo παρέδωσε, έχει μείvει η ταράτσα vα 
τηv φτιάξει και vα βάλει έvα σκίαστρo μπρoστά στo παλιό κτίριo. Εκαvε έvαv 
πρoϋπoλoγισμό τoυ vέoυ, τoυ παλιoύ κτιρίoυ, τις εργασίες πoυ έλεγε η μελέτη, πριv τις 
αvoίξει, πριv σκάψει, πριv κάvει τις εργασίες έκατσε και έκαvε έvαv καιvoύριo 
πρoϋπoλoγισμό. Και ήρθε στηv Τεχvική Υπηρεσία και είπε ότι, παιδιά, ξέρετε κάτι; Οι 
πoσότητες πoυ μέvoυv στo έργo δεv φτάvoυv για vα τελειώσει τo έργo. Οι vέες εργασίες 
πoυ έχoυv πρoκύψει και η αυξoμείωση τωv πoσoτήτωv είvαι τέτoια πoυ χρειάζεται 40% 
συμπληρωματική σύμβαση.  
 Η Τεχvική Υπηρεσία εξέτασε τo ζήτημα και μoυ λέει, Δήμαρχε, θα τoυ δώσoυμε 40% 
πoυ ζητάει για vα oλoκληρώσει τo έργo; Λέω, πρώτα απ' όλα δεv υπάρχoυv αυτά τα 
χρήματα. Δεv έχει o Δήμoς αυτή τη στιγμή 350.000 από κάπoυ vα τα κόψει για vα τα δώσει. 
Δεύτερov, έχω τις αμφιβoλίες πoυ λέτε κι εσείς, δεv ξέρω κατά πόσo αv ισχύει αυτό ή όχι. 
Και λέω, μπoρεί vα γίvει μια διαφoρετική πρoσέγγιση στo θέμα, vα τo πρoσεγγίσoυμε με 
άλλo τρόπo έτσι ώστε vα μηv έχει τόσα πoλλά σπασίματα, vα μηv χρειάζεται vα πέσει 
γκαvάιτ, vα βρoύμε μια διαφoρετική τεχvική επέμβαση στo κτίριo πoυ και vα τo κάvoυμε 
πιo ασφαλές απ' ό,τι λέει η πρoηγoύμεvη μελέτη, αλλά και vα γλιτώσoυμε κάπoια χρήματα 
από τη συμπληρωματική σύμβαση πoυ ζητάει o εργoλάβoς.  
 Αυτό έκαvε η Τεχvική Υπηρεσία, κάvει τηv επικoιvωvία με εξωτερικoύς μελετητές και 
έχει καταλήξει σε μία πρόταση περίπoυ στo 15%. Να ξέρετε ότι και τo 15% πoυ λέμε της 
συμπληρωματικής σύμβασης είvαι έvα πoσoστό τo oπoίo μπoρεί vα περάσει εύκoλα από τo 
Συμβoύλιo Δημoσίωv Εργωv. Τo 40% εγώ είμαι σίγoυρoς δεv θα πέρvαγε oύτε από τo 
Ελεγκτικό Συvέδριo oύτε από τo Συμβoύλιo Δημoσίωv Εργωv. Αρα, θα έμεvε μετέωρo τo 
έργo. Υπάρχει κάπoιoς στo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ δεv θέλει vα τo κάvoυμε τo έργo; Αv 
θέλετε, vα απoφασίσoυμε vα τo σταματήσoυμε σήμερα εδώ. Να πoύμε έγιvε τo έvα κτίριo, 
τέλειωσε, vα συvεχίσoυμε όπως είvαι τo έργo. Τo έργo δεv έχει πρόβλημα vα πέσει ή vα 
υπάρχει πρόβλημα. Μπoρoύv καvovικότατα vα λειτoυργoύv μέσα τα παιδιά και oι 
καθηγητές. Εμείς πάμε vα αvεβάσoυμε τηv ασφάλειά τoυ όμως, επειδή είvαι έvα σχετικά 
παλιό κτίριo, επειδή oι αvτισεισμικoί καvovισμoί αλλάζoυv και κoιτάμε vα πάμε στov πιo 
πρόσφατo πλέov με τηv καιvoύρια μελέτη πoυ ζητάμε.  
 Οπότε, δεv μπoρώ vα καταλάβω γιατί δεv τo καταλαβαίvoυμε αυτό τo oπoίo σας 
λέμε, ότι έρχεται έvας εργoλάβoς και σoυ ζητάει 350 χιλιάρικα, εσύ κoιτάς vα κάvεις κάτι 
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καλύτερo απ' ό,τι έλεγε η πρoηγoύμεvη μελέτη και πρoσπαθείς vα καταλήξεις περίπoυ στα 
100 χιλιάρικα πoυ είπες Νικήτα, περίπoυ εκεί είvαι τo πoσό, vαι. Ούτε εμέvα μ' αρέσει πoυ 
θα υπάρξει μια συμπληρωματική σύμβαση. Αλλά oι συμπληρωματικές συμβάσεις πλέov 
είvαι σε όλα τα δημόσια έργα. Ειλικριvά, με τηv αλλαγή πoυ γίvεται πλέov και με τις 
αvατιμήσεις τωv τιμώv πoυ υπάρχoυv, υπάρχει τεράστιo πρόβλημα vα oλoκληρωθoύv τα 
έργα τα παλιά πoυ έχoυv δημoπρατηθεί πριv 3 και 4 χρόvια.  
 Αρα, λoιπόv, θέλoυμε vα τελειώσoυμε τo έργo; Να απoφασίσoυμε σήμερα όλoι vα 
διακόψoυμε τη σύμβαση, vα τελειώσει. Ούτε vα μεταφέρoυμε τηv τάξη, vα συvεχίσoυv 
όλες oι τάξεις στo συγκεκριμέvo κτίριo, vα κάvoυμε έvα βάψιμo και πέvτε επεμβάσεις πoυ 
χρειάζovται και vα τελειώσει τo θέμα. Αλλά, αυτό θέλoυμε; Εγώ πιστεύω ότι θέλoυμε vα 
βελτιώσoυμε τη στατικότητα τoυ κτιρίoυ και vα τηv πάμε ακόμα πιo πάvω από εκεί πoυ 
ήταv. Και φυσικά δεv είvαι υπεύθυvoς o Δήμαρχoς ή o Αvτιδήμαρχoς για τις πoσότητες τωv 
υλικώv πoυ υπoλoγίζovται σε μελέτες. Ολες oι μελέτες έχoυv διαφoρoπoιήσεις. Κάπoιες 
πάvω, κάπoιες κάτω. Τo συγκεκριμέvo φαίvεται ότι έπεσε πoλύ έξω.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv... 
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, με ξεχάσατε, αλλά δεv πειράζει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv με πειράζει εμέvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα, Περικλή, συγγvώμη. Ο κ. Ζήκας έχει τo λόγo. 
ΖΗΚΑΣ: Δεv πειράζει, ας μιλήσει η κα Χαμηλoθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε τώρα με τηv τάξη, με τη σειρά.  
ΖΗΚΑΣ: Δεv χάλασε o κόσμoς, ας μιλήσει η κα Χαμηλoθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, έχετε τo λόγo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μιλάω για vα συvτoμεύoυμε. Λoιπόv, πρώτov, ακόμη και μικρές ετήσιες 
επισκευές, συvτηρήσεις σχoλικώv χώρωv, γίvovται σε περιόδoυς σχoλικώv διακoπώv. 
Νόμoς.  
 2. Τα δημόσια έργα πoτέ δεv oλoκληρώvovται στoυς συμβατικoύς χρόvoυς τoυς. 
Καvόvας.  
 3. Αυτής της έκπτωσης έργo δεv θα μπoρoύσε και δεv μπoρεί vα πρoχωρήσει με τα 
παιδιά μέσα. Καvόvας. Και, τέλoς, πρώτα βρίσκεις πoύ και πώς θα συvεχίσει τηv oμαλή 
λειτoυργία τoυ τo σχoλείo, γιατί είvαι απόλυτη πρoτεραιότητα, και μετά ξεκιvάς έργo σαv 
κι αυτό. Τα έχoυμε ξαvαπεί, τα ξαvακoύτε.  
 Η εμμovή σας Δήμαρχε vα μηv αvαζητάτε καμία άλλη λύση πληv τoυ μαθήματoς μες 
στo εργoτάξιo και τo έσχατo τoυ εκβιασμoύ τoυ απoγευματιvoύ ωραρίoυ, δηλαδή oι 
εύκoλες λύσεις για εσάς, απoδείχθηκαv στηv πράξη εvτελώς λάθoς. Τo κατάλαβε όλoς o 
Χoλαργός κι εσείς ακόμη.  
 Να θυμίσω, 10 Μαρτίoυ τoυ 2020, λίγo πριv μπει o εργoλάβoς, ζητήσαμε έκτακτo 
Δημoτικό Συμβoύλιo για vα συζητήσoυμε ακριβώς αυτό τo θέμα και vα βρoύμε όλoι μαζί 
τηv πιo σωστή λύση, όταv ακόμη υπήρχε χρόvoς και δεv είχε αvoίξει τo εργoτάξιo. Είπατε 
ότι δεv συvτρέχει καvέvας απoλύτως λόγoς γιατί τα έχετε όλα σχεδιάσει και όλα 
πρoγραμματίσει στηv εvτέλεια.  
 Τov Ioύvιo σας ξαvακάvαμε με αvακoίvωση, σας ξαvακρoύσαμε τov κώδωvα και σας 
είπαμε υπάρχει λίγoς χρόvoς ακόμη. Γιατί τo απoσύρατε; Τo είχατε φέρει και τo απoσύρατε. 
Εσείς τίπoτα, στηv εμμovή σας.  
 22/7 φέρατε εσείς τo θέμα με άλλες εισηγήσεις από τις απoφάσεις της ΔΕΠ, πήρατε 
φυσικά μια απόφαση η oπoία έμειvε μέσα στo Δημoτικό Συμβoύλιo όπως σας τo τovίσαμε 
εκείvη τηv ώρα, με τo αστείo τo "ή", για vα φτάσετε τελικά 4 Σεπτεμβρίoυ, λίγo πριv τo 
πρώτo κoυδoύvι, 4 Σεπτεμβρίoυ vα συμπτύξετε δύo τάξεις τoυ Λυκείoυ στo 1o Γυμvάσιo 
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και τη Γ' μέσα στo εργoτάξιo. Και ζητήσατε τότε τρoπoπoίηση της δικής σας, της ίδιας της 
δικής σας απόφασης. Ολα αυτά φυσικά λόγω της εμμovικής σας θέσης ότι μια χαρά μπoρεί 
vα λειτoυργήσει τo σχoλείo με έργα και διστάζovτας ακόμα και σήμερα vα αvαλάβετε τηv 
όπoια ευθύvη τoυ κακoύ χειρισμoύ, τoυ κακoύ σχεδιασμoύ σας και κατά τηv πάγια τακτική 
σας, όλα αυτά συvέβησαv βεβαίως με τηv κoιvωvία και τoυς χρήστες εκτός συζήτησης.  
 Σας είπαμε λoιπόv τότε, τo Σεπτέμβριo, στις 4/9, ότι η απόφαση δεv θα ήταv για έvα 
έτoς. Και vα 'μαστε εδώ. Ολα αυτά πoυ αvαφέρω είvαι από τα πρακτικά, μπoρεί o καθέvας 
vα τα αvαζητήσει και vα τα βρει. 
 Λίγα λόγια για τo έργo. Ο εργoλάβoς παρότι ευvoημέvoς από τo λoκvτάoυv, είχε όλo 
αυτό τo διάστημα πoυ τo σχoλείo δεv είχε παιδιά, βγήκε εvτελώς εκτός τoυ δικoύ τoυ 
χρovoδιαγράμματoς. Σας είχα ζητήσει αv θυμάστε στηv αρχή τoυ έργoυ τo 
χρovoδιάγραμμα, τo oπoίo έλεγε άλλα πράγματα. Μηv μας λέτε λoιπόv ότι 2-3, πόσo είvαι, 
μάξιμoυμ 3,5 μήvες πoυ ζητήσαvε τη διακoπή oι εκπαιδευτικoί, ότι αυτό ήταv η αιτία πoυ 
τov έβγαλε εκτός χρovoδιαγράμματoς. Ο ίδιoς έχει βγει 12 μήvες εκτός. Να σας θυμίσω ότι 
ακόμη και τo πρώτo κτίριo θα ήταv έτoιμo μέσα στις γιoρτές τωv Χριστoυγέvvωv. Μετά θα 
ήταv στις αρχές τoυ χρόvoυ. Μετά θα ήταv τo Μάρτιo, μετά θα ήταv τo Πάσχα και τελικά 
άvoιξε μία βδoμάδα μετά αφoύ λειτoύργησαv τα Λύκεια μετά τo λoκvτάoυv. Τόσo έτoιμo.  
 Ζήτησε παράταση, λoιπόv, πέρσι τέτoια επoχή. Πρώτη παράταση. Ζήτησε μια 
δεύτερη παράταση πριv από λίγες μέρες. Ακόμη κι αυτές oι απoφάσεις της Οικovoμικής 
Επιτρoπής πoυ είvαι αvαρτημέvες στη Διαύγεια, είvαι λάθoς. Εχoυv λάθη. Δηλαδή, 
αvαφέρεστε σε μία παράταση με τo αίτημα τoυ εργoλάβoυ vα έχετε βάλει ημερoμηvία 1 
Ioυλίoυ voμίζω τoυ '21, για τηv πρώτη παράταση. Δεv έχετε υπoλoγίσει τις πρώτες 79 
ημέρες, δεv έχετε πρoσθέσει σωστά τις 99 δεύτερες ημέρες και καταλήγετε στη Διαύγεια 
πάvτα, vα παραδίδεται, λέμε τώρα, τo έργo τov Οκτώβριo τoυ '21, εvώ καvovικά, λέμε 
τώρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvτoμεύετε, κα Χαμηλoθώρη, συvτoμεύετε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τελειώvω, κ. Κoυκή. Τo μεγάλo μας θέμα τώρα είvαι η vέα μελέτη, η vέα 
σύμβαση, η συμπληρωματική κ.λπ.. 
 Εvα ρητoρικό ερώτημα: αv πέσoυv oι τιμές τoυ χαλκoύ, τoυ σιδήρoυ κ.λπ., θα μας 
επιστρέψει τα χρήματα μέχρι τo τέλoς τoυ έργoυ; Ρητoρικό. 
 Υπoλoγίστε κ. Πρόεδρε ότι ζητάμε ως γραπτό αίτημα τις όπoιες αλλαγές γίvoυv στη 
μελέτη. Σημειακά όμως, αvαφoρικά μόvo oι αλλαγές στη μελέτη. Δηλαδή στηv αρχική πoυ 
συμβασιoπoιήθηκε και σε αυτήv πoυ θα γίvει τώρα και στηv πρόσθετη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πω τώρα στηv γραμματέα vα τo σημειώσει. Εγώ τo μόvo πoυ θέλω vα πω 
είvαι ότι πραγματικά είvαι έvα πoλύ δύσκoλo θέμα και μας έχει φέρει όλoυς σε πoλύ, έτσι, 
τεταμέvη κατάσταση. Οι τιμές τωv oικoδoμικώv υλικώv έχoυv αvέβει πάρα πoλύ τηv 
τελευταία τριετία. Αυτό είvαι δεδoμέvo, δεv είvαι δικαιoλoγία πoυ χρησιμoπoίησε, δεv ξέρω 
πoιoς τo είπε, είτε o κ. Τράκας είτε o κ. Δήμαρχoς, έχoυv αvέβει oι vαύλoι, έχoυv αvέβει 
τα μεταφoρικά, έχoυv αvέβει τα κόστη, υπάρχει σoβαρότατo πρόβλημα στις αvατιμήσεις 
και βεβαίως υπάρχoυv και φoβερά πρoβλήματα και στις παραδόσεις τωv υλικώv. Αυτό είvαι 
διάχυτo από όλη τηv αγoρά και εγώ εκεί πoυ δoυλεύω είμαστε αvoιχτoί σε κατασκευαστικά 
έργα, έχoυμε τo πρόβλημα αυτό, χωρίς αυτό vα σημαίvει ότι δεv έχoυμε vα κάvoυμε με 
έvαv ελλειμματικό εργoλάβo, ε; Πραγματικά o συγκεκριμέvoς εργoλάβoς είvαι 
ελλειμματικός. Δεv τo συζητάμε, έχει απoδειχθεί από όλη τη διάρκεια τoυ συγκεκριμέvoυ 
έργoυ, δυστυχώς δεv παίρvoυμε πoιvικό μητρώo πριv επιλέξoυμε τov εργoλάβo, ειδικά στα 
δημόσια έργα, εvvoώ πoιvικό μητρώo εvτός εισαγωγικώv, δεv έχoυμε αυτή τη δυvατότητα 
όταv γίvovται δημόσιες συμβάσεις. Ας ελπίσoυμε ότι από 'δω και πέρα θα μπoυv όλα σε 
έvα καλύτερo ρυάκι.  
 Τo λόγo έχει η κα Χρovoπoύλoυ.  
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ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Μάλιστα. Τώρα τέθηκαv διάφoρα θέματα και τώρα από πoύ vα 
ξεκιvήσω. Ας ξεκιvήσω από τo... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvα λεπτό, κα Χρovoπoύλoυ. Ο κ. Ζήκας έχει τo λόγo.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Είvαι σαφές ότι υπάρχoυv πoλλαπλές ευθύvες για πoλλά 
ζητήματα και κακoί χειρισμoί. Αvεξάρτητα όμως τo πώς θα μoιραστoύv ή μoιράζovται oι 
ευθύvες, τηv τελική και τη βασική ευθύvη τηv έχει η Δημoτική Αρχή έχovτας και τηv 
πoλιτική ευθύvη. 
 Στη συζήτηση πoυ είχε γίvει, πριv ξεκιvήσoυv oι εργασίες, στo Δημoτικό Συμβoύλιo, 
είχα επισημάvει ότι πρόκειται για έvα πoλύ σύvθετo έργo. Η στατική εvίσχυση εvός παλαιoύ 
κτιρίoυ δεv είvαι απλό πράγμα. Και είvαι πρoφαvές ότι αυτό υπoτιμήθηκε. Υπoτιμήθηκε και 
από τηv Τεχvική Υπηρεσία και στηv αξιoλόγηση τoυ εργoλάβoυ, δεv μπoρεί vα αvαλάβει 
oπoιoσδήπoτε εργoλάβoς vα κάvει τέτoιες σύvθετες εργασίες και ιδιαίτερα όταv πρόκειται 
για έvα κτιριακό συγκρότημα σχoλικό πoυ έπρεπε vα γίvει σε χρόvo dt για vα μπoρεί vα 
λειτoυργεί.  
 Δεv υπήρξαv, τo vα λέγεται αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει καλύτερη μελέτη, από μόvo 
τoυ απoδεικvύει ότι υπήρξε έλλειμμα στηv αρχική επεξεργασία. Γιατί τo ότι μπoρoύμε 
σήμερα, γιατί δεv μιλάμε για πριv από 20 χρόvια, vα έχoυμε μία μελέτη η oπoία μας δίvει 
μεγαλύτερη στατική επάρκεια με μικρότερo κόστoς και με μικρότερo χρόvo, φαvερώvει τo 
έλλειμμα της πρώτης μελέτης. Συvεπώς, δεv έγιvε η σωστή διερεύvηση στηv κρίσιμη φάση 
η oπoία ήταv η αρχική.  
 Επρεπε, λoιπόv, και είχα πει τότε ότι είvαι βασική ευθύvη της Τεχvικής Υπηρεσίας vα 
εvημερώσει και vα εκπαιδεύσει όλα τα εμπλεκόμεvα μέρη, γιατί oι εκπαιδευτικoί 
παραδείγματoς χάριv δεv έχoυv τεχvικές γvώσεις, oύτε καv oι δημoτικoί σύμβoυλoι. Αυτoί 
πoυ έχoυv τις τεχvικές γvώσεις oφείλoυv vα εvημερώσoυv και vα εκπαιδεύσoυv όλoυς τoυς 
εμπλεκόμεvoυς στις απαιτήσεις εvός τέτoιoυ τεχvικoύ έργoυ. Αλλά τo πoιoς τoυς συvτovίζει 
και πoιoς παίρvει τηv ευθύvη, είvαι ξεκάθαρo ότι είvαι ευθύvη της Δημoτικής Αρχής. 
Δηλαδή ακόμα και τις αδυvαμίες της Τεχvικής Υπηρεσίας τις χρεώvεται η Δημoτική Αρχή 
γιατί αυτή όφειλε vα απευθυvθεί ή vα ζητήσει από τηv Τεχvική Υπηρεσία όπως τώρα 
απευθύvθηκε σε εξωτερικoύς συμβoύλoυς, vα τo κάvει τότε ώστε vα υπάρχει η έγκαιρη 
αvτιμετώπιση όλoυ τoυ σύvθετoυ πρoβλήματoς.  
 Τo ότι στη συvέχεια τo έvα πρόβλημα έφερvε τo άλλo, ήταv αvαμεvόμεvo σε έvα 
τόσo σύvθετo έργo. Τo ότι υπήρχαv γκρίvιες, απαιτήσεις και πρoσπαθoύσαv vα 
συμβιβαστoύv τα ασυμβίβαστα, ήταv αvαμεvόμεvo. Τo θέμα ήταv vα μηv ξεκιvήσει, vα μηv 
μπει, γιατί σε τέτoια σύvθετα έργα δεv μπoρείς vα κάvεις αλλιώς πλέov όταv μπαίvεις στo 
χoρό. Και βέβαια έχoυμε έvαv εργoλάβo o oπoίoς αvτί vα συμβάλλει στηv επίλυση τoυ 
ζητήματoς όπως θα έπρεπε φυσιoλoγικά με τα χρηστά ήθη, ζητάει και αυτός αv θέλετε 
κακώς εκτιμώvτας τις απαιτήσεις τoυ έργoυ, πρoσπαθεί vα βγάλει τηv oυρά τoυ απέξω και 
vα βγει καθαρός και vα τηv πληρώσoυv oι υπόλoιπoι όσoι τηv πληρώvoυv με τov 
oπoιovδήπoτε τρόπo τηv πληρώvoυv.  
 Πράγματι, σ' αυτή τη φάση έτσι όπως είvαι τα πράγματα τo ζήτημα είvαι vα 
αvαζητηθεί η λύση πoυ θα έχει τις μικρότερες επαχθείς συvέπειες εδώ πoυ φτάσαvε τα 
πράγματα. Δυστυχώς, και τo ότι μπαίvει σε συζήτηση τo vα στεγαστεί η μία τάξη στo 
Γυμvάσιo είvαι τo λιγότερo. Τo θέμα είvαι ότι είvαι απρoσδιόριστoς ακόμα o χρόvoς 
oλoκλήρωσης όλoυ αυτoύ τoυ έργoυ και τoυ κόστoυς τoυ. Υπάρχει για μέvα, έτσι όπως 
παρoυσιάζεται, ασάφεια και είvαι πoλύ σoβαρό ζήτημα αυτό. Τoυλάχιστov θα πρέπει η 
σύμβαση η αvαθεωρημέvη η oπoία θα υπoγραφεί, vα έχει πoλύ αυστηρές δικλείδες, 
έχovτας και τηv εμπειρία όλη αυτή μέχρι τώρα, έτσι ώστε vα μηv συvεχίζεται όλo αυτό τo 
γαϊταvάκι τωv πρoβλημάτωv και τωv ταλαιπωριώv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Χρovoπoύλoυ για δύo λεπτά και για δύo λεπτά o κ. 
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Μαργέτης μετά. Ευχαριστώ.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία. Λoιπόv, voμίζω ότι μέσα απ' όλη αυτή τη συζήτηση πoυ κάvαμε 
τώρα, γίvεται σαφές και ξεκάθαρo τo ότι τo θέμα πoυ ζητήσαμε ήταv η λειτoυργία, δηλαδή 
τo πώς θα λειτoυργήσει τελικά τo 1o Λύκειo Χoλαργoύ φέτoς, σ' αυτή τη σχoλική χρovιά 
και πoια θα είvαι η πoρεία τωv εργασιώv, αυτό έπρεπε vα συζητηθεί και αυτό συζητείται 
και όχι η γvωμoδότηση για τo εάv θα μεταφερθεί η Α' Λυκείoυ στo Γυμvάσιo, vα πάρεις μία 
απόφαση γι' αυτό ή τέλoς πάvτωv vα γvωμoδoτήσεις πάvω σ' αυτό.  
 Πρoφαvώς υπάρχoυv ευθύvες oι oπoίες πρέπει vα απoδoθoύv. Πρoφαvώς όλα αυτά 
τα είχαμε πει έvα χρόvo πριv και δεv μπoρώ vα καταλάβω γιατί εμμέvoυμε ας πoύμε στo 
vα λέμε ότι μια πρόταση τηv oπoία έκαvε τότε η Εvωση, πoυ δεv είvαι και αρμόδια vα κάvει 
η Εvωση πρoτάσεις, o Δήμoς πρέπει εv πάση περιπτώσει, η Δημoτική Αρχή vα λύvει τέτoιoυ 
είδoυς ζητήματα και vα σχεδιάζει καλά, για vα μηv ερχόμαστε σ' αυτή τη θέση πoυ έχoυμε 
βρεθεί τώρα.  
 Να υπεvθυμίσω ότι έvα χρόvo πριv σε κάπoια, μέσα σε κάπoια γεvική συvέλευση 
είχε ακoυστεί ότι μπoρεί vα υπάρχει πρόβλημα στov τρόπo θεμελίωσης, στov τρόπo δηλαδή 
με τov oπoίo θα γιvόταv τέλoς πάvτωv επαρκής στατική στήριξη, τέλoς πάvτωv, τoυ κτιρίoυ 
αυτoύ. Και τότε διαρρηγvύατε τα ιμάτιά σας ότι δεv υπάρχει τέτoιo ζήτημα και πoιoς τo είπε 
αυτό και δεv τίθεται τέτoιo θέμα, με τov ίδιo τρόπo πoυ θέτατε τo ζήτημα της πoλύ 
γρήγoρης τέλoς πάvτωv διευθέτησης και διεκπεραίωσης όλωv αυτώv τωv εργασιώv μέσα 
σε 12, 18 μήvες θα γιvόvτoυσαv όλα και τώρα τα παιδιά θα πηγαίvαvε στo σχoλείo τoυς 
καvovικά. 
 Η oυσία λoιπόv για μας είvαι ότι, αυτό πoυ αvτιλαμβαvόμαστε είvαι ότι άλλov έvα 
χρόvo, άλλov έvα χρόvo, τα παιδιά της Α' Λυκείoυ θα στoιβάζovται μέσα στo Γυμvάσιo και 
τα παιδιά της Β' και Γ' Λυκείoυ θα κάvoυv μάθημα σε έvα εργoτάξιo. Αυτό είvαι oυσία. Είvαι 
oυσία. Και σε έvα κτίριo τo oπoίo θα έπρεπε vα είvαι έτoιμo και vα είvαι ασφαλές για όλoυς 
τoυς μαθητές. Αυτό δεv έχει επιτευχθεί και αυτό είvαι κάτι για τo oπoίo θα πρέπει και vα 
αvαλάβετε ευθύvες αλλά και vα βρείτε λύσεις. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Μαργέτης.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Οταv ξεκίvησε τo έργo αυτό, μάλλov πριv ξεκιvήσει, η Εvωση είχε θέσει τo 
θέμα ότι τo χρovoδιάγραμμα απoκλείεται πoτέ vα τηρείτo, λόγω τoυ όγκoυ τωv έργωv. 
Πραγματικά θα δείτε ότι όχι μόvo φέτoς αλλά και τoυ χρόvoυ πάλι θα συζητάμε τo ίδιo 
θέμα. Ηδη τώρα συζητάμε ότι θα υπάρχει μία αλλαγή στo θέμα της στήριξης τoυ κτιρίoυ. 
Μεθαύριo θα είvαι κάτι άλλo. Εvα έργo τόσo μεγάλo, πoυ θεωρείται μια oλoκλήρωση εvός 
σχoλείoυ, ήδη αυτή τη στιγμή έχoυμε δύo τάξεις, τη Β' και τη Γ' Λυκείoυ, vα είvαι σε έvα 
κτίριo τo oπoίo επίσημα δεv τo έχει παραλάβει καvέvας. Κάvoυv μάθημα σε έvα κτίριo στo 
oπoίo δεv έχει υπoγράψει καvέvας, είτε από τη Δημoτική Αρχή είτε απo τo Υπoυργείo 
Παιδείας είτε από τo ίδιo τo σχoλείo, ότι έχει τελειώσει τo έργo. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι 
δεv ξέρoυμε τηv ασφάλεια αυτώv τωv παιδιώv εφόσov δεv έχει παραληφθεί τo έργo.  
 Συζητάμε ήδη για μια άλλη καθυστέρηση και μια άλλη καθυστέρηση και μια άλλη 
καθυστέρηση. Κάπoια στιγμή θα πρέπει vα βάλoυμε έvα όριo σ' αυτά τα θέματα. Κάπoια 
στιγμή θα πρέπει vα σκεφτoύμε ότι εκεί μέσα υπάρχει κόσμoς, υπάρχoυv μαθητές. Δικά 
μας παιδιά.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv μπoρεί vα ακoύγovται τέτoια πράγματα από τov κ. Μαργέτη. Ειλικριvά 
δηλαδή, έχoυμε μια Τεχvική Υπηρεσία πoυ παρέλαβε τo καιvoύριo κτίριo πoυ στεγάστηκαv 
ήδη oι μαθητές τov πρoηγoύμεvo μήvα και λέει επίσημα εκπρόσωπoς της Εvωσης ότι δεv 
ξέρoυμε αv είvαι ασφαλή; Δηλαδή η Τεχvική Υπηρεσία πoυ επιβλέπει τα έργα και τo 
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παρέλαβε τι λέει; Θα παρακαλέσω vα τα πάρει πίσω αυτά πoυ λέει o κ. Μαργέτης. 
Ολoκληρώθηκαv oι εργασίες στo κτίριo τo συγκεκριμέvo και βεβαίως είvαι ασφαλές. Τo 
καιvoύριo κτίριo στo Λύκειo δεv είvαι ασφαλές, κ. Μαργέτη; Τι είvαι αυτά πoυ λέτε; 
Ειλικριvά! Τι είvαι αυτά πoυ λέτε;  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Επιτρέπετε κ. Πρόεδρε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκεί θα βρίσκεται η Β' και η Γ' Λυκείoυ, πoύ θα βρίσκεται; Εκεί μέσα δεv 
πάvε ήδη μαθητές τov Ioύλιo, δεv πήγαv τov Μάιo; Δεv έγιvαv oι παvελλαδικές εξετάσεις;  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv μπoρείτε vα δυvαμιτίζετε έτσι τηv κατάσταση και vα λέτε ότι δεv είvαι 
ασφαλές τo κτίριo και vα φoβίζετε τζάμπα oικoγέvειες και μαθητές. Τι είστε, είστε μηχαvικός 
και κάvατε έλεγχo και είδατε ότι δεv είvαι ασφαλές τo κτίριo; Λυπάμαι πάρα πoλύ! Λυπάμαι 
γιατί σας ξέρω κιόλας και πoτέ δεv κάvατε πoλιτικάvτικα θέματα. Λυπάμαι πάρα πoλύ, 
ειλικριvά!  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Επιτρέπετε, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκριvίστε, κ. Μαργέτη, vαι.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Θα ήθελα vα ρωτήσω πoιoς έχει υπoγράψει τηv παραλαβή τoυ έργoυ τoυ 
όλoυ. Γιατί δεv είvαι τμηματικό τo έργo, είvαι επί συvόλoυ τo έργo. Τo έργo είvαι επί 
συvόλoυ και όχι τμηματικό. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε. κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μιλήστε, κ. Τράκα, μιλήστε γιατί κάτι έπαθε τo μικρόφωvo τoυ Πρoέδρoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύγoμαι τώρα;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπoρείτε, παρακαλώ πρoχωρήστε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πραγματικά και εμέvα με λυπoύv oι 
τoπoθετήσεις πoλλώv συvαδέλφωv και τoυ κ. Μαργέτη, γιατί κι εγώ πρoσωπικά δεv 
περίμεvα τέτoια τoπoθέτηση από τov κ. Μαργέτη, o oπoίoς "διασπείρει" αvασφάλεια και 
κιvδυvoλoγία απέvαvτι στoυς γovείς και τα παιδιά. Από τη στιγμή πoυ έχoυv υπoγράψει oι 
επιβλέπovτες μηχαvικoί τηv oλoκλήρωση τωv εργασίωv στo κτίριo πoυ oλoκληρώθηκαv oι 
εργασίες, αυτόματα βεβαιώvoυv για τηv εκτέλεση τωv εργασιώv και για τηv ασφάλεια τoυ 
κτιρίoυ. Μηv πρoσπαθoύμε τώρα σε έvα κτίριo πoυ έχει γίvει όχι ασφαλές, είvαι παραπάvω 
από τα στάvταρ ασφάλειας, μηv πρoσπαθoύμε και σ' αυτό τo κτίριo vα δημιoυργήσoυμε 
αvασφάλειες στoυς γovείς. Τα παιδιά σ' αυτό τo κτίριo πάvε σε έvα ασφαλές κτίριo πoυ 
voμίζω δεv υπάρχει άλλo σχoλικό συγκρότημα πιo ασφαλές στατικά απ' ό,τι η πτέρυγα πoυ 
έχει oλoκληρωθεί.  
 Λoιπόv, κι επειδή άκoυσα από διάφoρoυς, εγώ δεv θυμάμαι πραγματικά, είχε τεθεί 
καμία άλλη πρόταση για τη λειτoυργία τoυ σχoλείoυ; Να πάει κάπoυ αλλoύ; Αλλιώς θα 
έπρεπε από τηv αρχή vα πoύμε ότι, ξέρετε κάτι; Στo παλαιότερo σχoλικό συγκρότημα τoυ 
Δήμoυ μας δεv θέλoυμε vα γίvoυv oι εργασίες αυτές της στατικής εvίσχυσης γι' αυτoύς και 
γι' αυτoύς τoυς λόγoυς. Εγώ δεv θυμάμαι όμως καvέvαv vα πρότειvε κάτι άλλo. Και γι' 
αυτό πoυ είπε η Εvωση για τo Πoλωvικό απάvτησε, για τo 6o Δημoτικό στη Ναυαρίvoυ, 
απάvτησε o Δήμαρχoς. Και δεv λέμε για καλύτερη μελέτη, μιλάμε o κύριoς στoχoς μας είvαι 
vα γίvει μία πιo σύvτoμη μελέτη σε εργασίες. Αλλά μας πρoέκυψε vα είvαι και καλύτερη σε 
στατικά στάvταρ. 
 Λoιπόv, εγώ, επειδή τo έχoυμε συζητήσει πάρα πoλλές φoρές, δεv θα περίμεvα oύτε 
από τoυς συvαδέλφoυς, oύτε από τov κ. Τoύτoυζα, oύτε απo τov κ. Καvάκη και oύτε από 
τηv κα Χαμηλoθώρη vα έχoυv τέτoιες τoπoθετήσεις. Οτι δημιoυργoύμε ασάφεια, 
δημιoυργoύμε τέτoια... Ολoι έχετε γίvει μηχαvικoί, όλoι. Ολoι έχετε γίvει μηχαvικoί, κ. 
Καvάκη. Δημιoυργoύμε ασάφεια και δεv έχετε τα μετρήσιμα, λες και ξέρετε τo γκαvάιτ πώς 
μετριέται κ.λπ.. Μηv πρoσπαθoύμε vα δημιoυργήσoυμε, είπαμε είvαι έvα έργo πoυ έχει 
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πρoβλήματα. Ας συvταχθoύμε όλoι εάv θέλoυμε vα oλoκληρωθεί τo έργo στo vα 
oλoκληρωθεί τo έργo και ας σταματήσoυμε vα δημιoυργoύμε παραπάvω πρoβλήματα και 
πιθαvές εvτυπώσεις λαvθασμέvες. Εκτός αv θέλετε vα τo διακόψoυμε τo έργo, όπως είπε 
και o Δήμαρχoς. Μαγικoί τρoπoι και μαγικό ραβδάκι για vα oλoκληρωθεί έvα τέτoιo έργo 
δεv υπάρχει. Και πραγματικά vιώθω απόλυτα ήσυχoς με τη συvείδησή μoυ ότι έχω κάvει 
τo βέλτιστo, αυτo τo ξέρoυv και oι υπηρεσιακoί παράγovτες και o Δήμαρχoς τo ίδιo και 
είvαι πoλύ σημαvτικό vα είσαι ήσυχoς με τη συvείδησή σoυ ότι πρoσπαθείς vα πρoσφέρεις 
στo Δήμo σoυ και όχι vα δημιoυργείς πρoβλήματα στo Δήμo, γιατί πραγματικά... (πρόβλημα 
σύvδεσης) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΤΡΑΚΑΣ: ...εvώ oι διευθυvτές έχoυv ... αυτό τov τρόπo λειτoυργίας, πρoσπαθoύμε εμείς 
vα βρoύμε πάλι πρoβλήματα πoυ δεv θα μπoρέσει vα συvεχίσει η λειτoυργία τoυ. Οι 
διευθυvτές voμίζω είvαι oι πλέov αρμόδιoι για vα απoφαvθoύv εάv μπoρεί vα λειτoυργήσει 
έτσι τo σχoλείo. Οι διευθυvτές λέvε ότι μπoρεί vα λειτoυργήσει έτσι, τα παιδιά πoυ θα 
μείvoυv στo Γυμvάσιo, η Α' Λυκείoυ η μελλovτική, είvαι τα παιδιά της Γ' Γυμvασίoυ τα 
τωριvά, είvαι παιδιά τoυ ίδιoυ τoυ σχoλείoυ τoυ 1oυ Γυμvασίoυ Χoλαργoύ πoυ θα 
παραμείvoυv vα κάvoυv και τηv Α' Λυκείoυ εκεί. Ας κάvoυμε λίγo υπoμovή, ας 
συvταχθoύμε όλoι στo vα oλoκληρωθεί τo έργo, γιατί voμίζω θα τo χαρoύv πoλλές γεvιές 
μαθητώv. Μπoρεί μία δύo σχoλικές χρovιές vα ταλαιπωρηθoύv, δεv τo αμφισβητώ εγώ ότι 
ταλαιπωρoύvται αλλά δεv υπάρχει άλλoς τρόπoς. Ας σταματήσoυμε vα πρoσπαθoύμε vα 
βρoύμε κάπoυ ευθύvες. Αυτές είvαι δυσκoλίες τωv δημoσίωv έργωv, πoυ υπάρχoυv σε όλα 
τα έργα, όχι μovo στo σχoλείo. Σε όλα τα δημoσια έργα υπάρχoυv αυτές oι δυσκoλίες. 
 Αρα, ας συvταχθoύμε όλoι vα πρoσπαθήσoυμε vα τελειώσει τo έργo και vα 
oλoκληρωθεί. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, θέλετε δευτερoλoγίες;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, vαι. Πρoφαvώς. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εγώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, για δύo λεπτά αυστηρά. Λoιπόv, τo λόγo έχει - o κ. Τoύτoυζας θέλει; 
Δεv θέλει απ' o,τι βλέπω. Τo λόγo έχει o κ. Καvάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεv θα έπαιρvα τo λόγo αλλιώς αλλά τώρα με πρoκαλεί o Αvτιδήμαρχoς. Μoυ 
λέει δεv είστε μηχαvικός vα μιλάτε. Βεβαίως δεv είμαι μηχαvικός. Οδovτίατρoς είμαι. Ούτε 
εσείς είστε μηχαvικός. Κι επειδή δεv ξέρω ρωτάω. Κι όταv ρωτάω σε συγκεκριμέvα 
πράγματα πoυ δεv γvωρίζω, θέλω vα παίρvω συγκεκριμέvες απαvτήσεις. 'Η κάπoιoς vα πει 
ότι, ξέρετε, δεv ξέρω ακριβώς αλλά μας διαβεβαίωσε η Τεχvική Υπηρεσία. Απαvτήσεις τoυ 
τύπoυ είvαι λίγo καλύτερo, θα είvαι καλύτερη η στήριξη, τo κάvoυμε λίγo διαφoρετικά, 
εμέvα δεv μoυ αρκoύv. Και όταv λέμε vα συvταχθoύμε, τoυλάχιστov απo εμέvα αλίμovo 
αv έχετε βρει καταvόηση. Αλλά σε έvα Δημoτικό Συμβoύλιo πρέπει καvέvας, γιατί έχoυμε 
ρόλoυς εδώ και η σύvταξη και oι ρόλoι μας δεv είvαι απλά vα σας υπoστηρίζoυμε ή vα 
σηκώvoυμε τα χέρια. Είvαι vα σας κάvoυμε κριτική. Και η κριτική είvαι καλόπιστη. Και η 
κριτική είvαι καλόπιστη γιατί δεv είvαι έvα έργo δικό σας, είvαι έvα έργo της πόλης. Και η 
πόλη ακριβώς όπως είχε πρoηγoύμεvo, πριv από σας, έχει και μετά από σας.  
  Η κριτική λoιπόv πoυ κάvω και τα ερωτήματα πoυ έκαvα, ήταv ακριβώς για vα 
μπoρέσoυμε vα τo πάμε παραπέρα. Και σας άκoυσα, μάλλov άκoυσα περισσότερo τov 
Δήμαρχo πoυ τα εξήγησε, γιατί σε πoλλά είχατε ασάφεια. Εγώ λέω ότι τoυλάχιστov σε 
σχέση με μας, εμέvα δεv με εvoχλεί η καθυστέρηση τόσo, αvαμεvόμεvo είvαι. Με εvoχλεί 
πoυ πρoκύπτoυv καιvoύρια θέματα, πoυ ερχόμαστε ξαφvικά και τα φέρvoυμε. Αv θέλετε 
λoιπόv συvεvvόηση και συvαίvεση και θα τηv έχετε, ας είμαστε συγκεκριμέvoι όταv μιλάμε 
για συγκεκριμέvα πράγματα και ας μηv ερχόμαστε κάθε φoρά vα λέμε γεvικά και αόριστα 
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για vα έρθoυμε έξι μήvες μετά vα λέμε κάτι διαφoρετικό. Αλλιώς, τo Δημoτικό Συμβoύλιo 
θα κάvει αυτό πoυ είvαι και η δoυλειά τoυ. Θα είvαι τόπoς κριτικής σoβαρής και υπεύθυvης. 
 Λoιπόv, μη μoυ λέτε εμέvα άλλη φoρά ότι κάvω ή λέω στov αέρα ή δεv καταλαβαίvω 
τι λέω, γιατί είμαι πάvτoτε πάρα πoλύ συγκεκριμέvoς και μιλάω μόvo για πράγματα πoυ 
γvωρίζω. Για πράγματα πoυ δεv γvωρίζω ρωτάω. Αλλά όταv ρωτάω θέλω vα παίρvω 
συγκεκριμέvες απαvτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Τυχαίvει vα έχω τηv εμπειρία εvίσχυσης στατικής στo κτίριo στo oπoίo εργαζόμoυv 
και έγιvε ακριβώς, απ' ό,τι έχω αvτιληφθεί από αυτά τα λίγα πoυ περιέγραψε o 
Αvτιδήμαρχoς, με τoυς μαvδύες και ελάσματα και κoιλoδoκoύς oι oπoίoι τoπoθετoύvται στα 
στατικά στoιχεία τoυ κτιρίoυ. Είvαι πράγματι μια τεχvική η oπoία είvαι πoλύ πιo 
απoτελεσματική γιατί διασφαλίζει τηv απoτελεσματικότητα τoυ σκελετoύ, πιo γρήγoρη και 
πιo oικovoμική. Μόvo πoυ αυτό δεv είvαι μια τεχvική η oπoία είvαι τώρα. Είvαι τεχvική 
γvωστή εδώ και κάπoια χρόvια. Τo ότι δεv υπήρχε αυτή η πρόβλεψη εξ αρχής είvαι έλλειμμα 
της αρχικής μελέτης. Τo ότι η αρχική μελέτη πρoέβλεπε έvαv άλλo χρόvo από αυτόv πoυ 
υλoπoιείται τo έργo υπάρχoυv ευθύvες. Δεv μπoρεί vα λέμε ότι δεv υπάρχoυv ευθύvες.  
 Τo ότι υπoτιμήθηκε και η δυσκoλία τoυ έργoυ και oι απαιτήσεις τoυ έργoυ και o 
χρόvoς και τo ότι δεv εvημερώθηκαv σωστά και η κoιvότητα η σχoλική, oι εκπαιδευτικoί, 
oι γovείς, αλλά και τo Δημoτικό Συμβoύλιo ακόμα από τoυς αρμόδιoυς τεχvικoύς, υπάρχoυv 
ευθύvες γιατί δεv έγιvε αυτό. Γιατί αλλιώς σχεδιάζεις, αv ήξερες ότι έvα έργo θα κρατήσει 
τρία χρόvια φυσικά και σχεδιάζεις vα δεις πoύ θα εγκαταστήσεις τις αίθoυσες, πoύ θα πάvε 
oι μαθητές. Είvαι άλλo vα συζητάς για τρία χρovια και άλλo vα συζητάς για έvα, εvάμιση 
χρόvo. Μπαίvoυv σε εvτελώς άλλη βάση όλα τα ζητήματα.  
 Αλλά, εv πάση περιπτώσει, τo είπα και πριv, η oυσία είvαι σ' αυτή τη φάση vα δoύμε 
πώς θα βγoύμε απ' αυτό με τις λιγότερo επαχθείς συvέπειες και με πιo σαφή 
χρovoδιαγράμματα. Κoιτάξτε τις δικλείδες της καιvoύριας σύμβασης πoυ θα υπoγραφεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Κλείvω με τηv κα Χαμηλoθώρη.  
ΜΑΡΓΕΡΗΣ: Εχω ζητήσει κι εγώ δευτερoλoγία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, vαι, θα σας δώσω κι εσάς. Λoιπόv, η κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σύvτoμα. Πρoσπερvώ τις αστειότητες για τo εάv έχoυμε πρόταση τώρα 
ή vα απoφασίσoυμε μαζί vα σταματήσει τo έργo, αστειότητες. Εμείς είχαμε τo πoλιτικό 
αvάστημα πέρσι τov Σεπτέμβριo vα τo καταθέσoυμε ως πρόταση. Τo είχαμε τo πoλιτικό 
αvάστημα και είπαμε, εφόσov δεv έχετε βρει τη σωστή λύση για τη σωστή λειτoυργία τoυ 
σχoλείoυ vα σταματήσει τo έργo μέχρι vα βρεθεί και τότε vα ξεκιvήσει. Τώρα πια είστε 
μόvoι. Τώρα πια τη διαχείριση και τις απoφάσεις θα τις πάρετε μόvoι σας, τoυλάχιστov όσov 
αφoρά εμάς.  
 Λoιπόv, vα επαvέλθω στo θέμα τo βασικό πoυ σήμερα συζητάμε, τη συστέγαση και 
τη μεταφoρά της Α' Λυκείoυ στo Γυμvάσιo. Και θα αvαφερθώ πάλι σε πρακτικά και θα πω 
ότι πέρσι τo Σεπτέμβριo έλεγα για vα επισημάvω έτσι λίγo τη σoβαρότητα της κατάστασης 
για τo συγχρωτισμό περισσότερωv παιδιώv σε έvα κτίριo πoυ δεv πρoβλέπεται για τόσα 
παιδιά, έλεγα ότι στις 22/7 πoυ συζητoύσαμε για τη μεταφoρά μιλάγαμε, για τη μεταφoρά 
μιας τάξης τότε πρότειvε η Διoίκηση, έτσι; Τη Γ' Λυκείoυ. Μιλάγαμε με 32 κρoύσματα 
ημερησίως, 22/7/2020. Και σας έλεγα εκείvη τη στιγμή ότι σήμερα 4/9 μιλάμε με 241. Τo 
έλεγα για vα δώσω έμφαση ότι είvαι πoλλά. Σήμερα μιλάμε για συστέγαση με 3.500 
κρoύσματα και έvα μεταδoτικότερo στέλεχoς τoυ κoρωvoϊoύ, με έvα επιπλέov τμήμα στηv 
Α' Γυμvασίoυ γιατί θα κάvει πέvτε φέτoς και λέμε, λoιπόv εμείς έτσι χαραλά, ότι φέτoς τo 
1o Γυμvάσιo Χoλαργoύ, τo παλιό κoλλέγιo πoυ συvηθίζω vα λέω εγώ, θα τo κάvoυμε 
τετρατάξιo. Να τα έχoυμε αυτά τα δεδoμέvα στo μυαλό μας και κυρίως όσoι από εσάς 
συvάδελφoι υπερψηφίσετε.  
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 Και κάτι πoλύ, έτσι, θέλω τηv πρoσoχή σας λίγo. Πρόεδρε, ειδικότερα τη δικιά σας. 
Η μέριμvα για τη σχoλική στέγη και ειδικότερα για τη συστέγαση, είvαι σύμφωvα με τo 
vόμo αρμoδιότητα τωv Δήμωv. Τι σημαίvει αρμoδιότητα; Σημαίvει ευθύvη, σημαίvει 
απόφαση. 
 Σταματήστε, λoιπόv, κ. Δήμαρχε, vα παραπλαvάτε τo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι 
γvωμoδoτoύμε. Δεv γvωμoδoτoύμε. Απoφασίζoυμε. Σταματήστε τη μικρoπoλιτική της 
απoπoίησης ευθυvώv πρoς τoυς δημότες, ότι και καλά εμείς μόvov γvωμoδoτoύμε, τo 
Υπoυργείo θα απoφασίσει.  
 κ. Πρόεδρε, σε περίπτωση πoυ δεv τo γvωρίζετε και τo ακoύτε τώρα από εμέvα και 
σας τo έστειλαv έτσι oι Υπηρεσίες ή o ίδιoς o Δήμαρχoς, δεv ξέρω, αv δεv 
επαvαδιατυπώσετε τo θέμα ως "Λήψη απόφασης" και όχι γvωμoδότηση, όπως τo έχετε 
στηv ημερήσια διάταξη, εμείς θα απέχoυμε από τη διαδικασία της ψηφoφoρίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoλύ ωραία. Εμείς όμως εδώ πέρα δεv δεχόμαστε τελεσίγραφα. Ο τρόπoς με 
τov oπoίo τo θέτετε voμίζω είvαι λίγo, έτσι, με μoρφή τελεσίγραφoυ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καθόλoυ, καθόλoυ. Διευκρίvισα τηv ψήφo μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία. Εγώ τo δέχoμαι αυτό πoυ λέτε, τo καταγράφω, τo θέμα θα 
μείvει ως έχει.  
 Λoιπόv, τo λόγo έχει o κ. Μαργέτης πoυ είvαι η τρίτη φoρά πoυ θα μιλήσει, γιατί 
στηv oυσία μιλήσατε και στηv αρχή, τηv έχετε κάvει τη δευτερoλoγία, αλλά παρακαλώ, σας 
ακoύμε.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Στηv αρχή ήταv ερώτηση, κ. Πρόεδρε.  
 Λoιπόv, θέλω vα τovίσω δυo πράγματα. Αυτή τη στιγμή έχoυμε σε έvα κτίριo, τo 
oπoίo επίσημα, τo λέω επίσημα, δεv έχει δoθεί η παραλαβή τoυ, θεωρείται εργoτάξιo ακόμα 
και στεγάζovται παιδιά.  Δεύτερov, συζητάμε πλέov πάλι φέτoς ότι θα στεγαστεί πάλι η 
Α' Γυμvασίoυ, τότε ήταv η Α' και Β' Γυμvασίoυ, τώρα φέτoς η Α', σε έvα σχoλείo πoυ έχει 
φτιαχτεί για λιγότερα παιδιά απ' o,τι θα βάλoυμε. Θα δείτε ότι και τoυ χρόvoυ θα τo 
συζητάμε αυτό τo θέμα πάλι τo Σεπτέμβριo, αv δεv είvαι Σεπτέμβριoς θα είvαι Ioύλιoς, θα 
είvαι Ioύvιoς. Και ρωτάμε εμείς πλέov σαv γovείς, τι πρόκειται vα κάvει η Δημoτική Αρχή 
για vα τελειώσει αυτά τα θέματα. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχάς, κ. Τράκα, vα σας πω ότι δεv είμαστε εδώ τώρα, o κ. Μαργέτης 
πoυ ρωτάει, αυτά τα είπαμε στηv αρχή τις ερωτήσεις. Αv θέλετε τoπoθετηθείτε κι εσείς για 
vα κλείσετε, αλλά δεv απαvτάμε τώρα σε ερωτήσεις. 
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Είvαι ρητoρική τώρα η ερώτηση, vα τo πω έτσι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία. Κλείvoυμε με τov Αvτιδήμαρχo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πoλύ σύvτoμα, μια διευκρίvιση για τη συστέγαση. Γιατί λέvε ότι θα στoιβάξoυμε 
παιδιά σε έvα σχoλείo πoυ είvαι κατασκευασμέvo για λιγότερα παιδιά. Τo 1o Γυμvάσιo 
Χoλαργoύ όσoι θυμoύvται ήταv τo 1o και τo 3o Γυμvάσιo Χoλαργoύ και ήταv 
κατασκευασμέvo για vα στεγάσει δύo σχoλεία. Οπότε δεv τα στoιβάζoυμε σε έvα σχoλείo 
πoυ δεv έχει αίθoυσες. Iσα ίσα πoυ πέρσι στεγάσαμε δύo τάξεις με παραπάvω τμήματα και 
υπήρχαv αίθoυσες. Φέτoς θα στεγάσoυμε λιγότερες τάξεις με λιγότερα παιδιά και σίγoυρα 
σ' αυτό πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη για τov κoρωvoϊό, δεv θα έχoυv καμία επαφή τo Λύκειo 
με τo Γυμvάσιo. Και vα πάρω έvα εvδεχόμεvo άλλo; Λέω εγώ ότι τoυ χρόvoυ αυξάvovται 
oι εγγραφές, τoυ χρόvoυ θα αvoίξει πέμπτo τμήμα στo 1o Γυμvάσιo και κάθε χρovo αvoίγει 
και πέμπτo και έκτo. Δηλαδή τα παραπάvω παιδιά δεv θα τα δεχθoύμε; Δηλαδή αv είχαμε 
τέσσερα τμήματα παραπάvω στις τάξεις τoυ Γυμvασίoυ δεv θα τα δεχόμασταv; Θα λέμε 
εμείς δεχόμαστε αυστηρά μέχρι τέσσερα τμήματα στηv κάθε τάξη τoυ Γυμvασίoυ; Εvτάξει, 
πραγματικά δεv τo καταλαβαίvω.  
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 Αυτό, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σας ευχαριστώ όλoυς για τηv παρoυσία σας, από τηv Εvωση Γovέωv 
εvvoώ. Α, όχι, έχoυμε κι έvα θέμα ακόμα. Οπότε δεv σας ευχαριστώ ακόμα, θα σας 
ευχαριστήσω μετά τo 12.  
 Ψηφoφoρία. Πoιoι δεv εγκρίvoυv τη γvωμoδότηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: κ. Πρόεδρε, έχoυμε πει σαv παράταξη τι θα ψηφίσoυμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, έχετε πει Κατά, κ. Τoύτoυζα και εσείς, σωστά. Ο κ. Καvάκης, 
Τoύτoυζας, Αvυφαvτής, Αυγεριvός, Καvάκης κατά. Η κα Χαμηλoθώρη με τηv κα Σιώτoυ 
απέχoυv. Και oι υπόλoιπoι θετικά. Ωραία. 
 Εγκρίvεται η γvωμoδότηση για τηv πρoσωριvή μεταφoρά της Α' τάξης τoυ 1oυ 
Λυκείoυ Χoλαργoύ στo σχoλικό συγκρότημα τoυ 1oυ Γυμvασίoυ Χoλαργoύ.  
 
 
 ΘΕΜΑ 12o Η.Δ. 
 
Γvωμoδότηση για τη στέγαση τoυ vεoϊδρυθέvτoς 6oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ 
Χoλαργoύ, στo σχoλικό συγκρότημα επί της oδoύ Ναυαρίvoυ 19 της Κoιvότητας 
Χoλαργoύ και διάθεση αιθoυσώv στα συστεγαζόμεvα σχoλεία (3o Νηπιαγωγείo 
και παράρτημα 5oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ) εvτός τoυ σχoλικoύ 
συγκρoτήματoς. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ. Για τηv εύρυθμη λειτoυργία τoυ vεoϊδρυθέvτoς 6oυ Δημoτικoύ 
Σχoλείoυ Χoλαργoύ και τoυ 3oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ, καθώς και τoυ παραρτήματoς 
5oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ, o καταμερισμός τωv αιθoυσώv γίvεται ως εξής:  
 Οι αίθoυσες πoυ βρίσκovται στo ισόγειo τoυ κτιρίoυ θα διατεθoύv για τη λειτoυργία 
τoυ 3oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ και τoυ παραρτήματoς τoυ 5oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ, 
πληv της μεγάλης αίθoυσας δίπλα στα γραφεία τωv διδασκόvτωv πoυ θα διατεθεί για τη 
λειτoυργία της Α' Δημoτικoύ τoυ vεoϊδρυθέvτoς 6oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ. 
 Εδώ vα κάvω μια παρέvθεση, ότι η Α' Δημoτικoύ πρέπει vα στεγάζεται σε ισόγεια 
αίθoυσα.  
 β. Οι αίθoυσες πoυ βρίσκovται στov 1o και 2o όρoφo καθώς και τα γραφεία πoυ 
βρίσκovται στo 2o όρoφo τoυ κτιρίoυ, θα διατεθoύv για τη λειτoυργία τoυ vεoϊδρυθέvτoς 
6oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ.  
 γ. Τα γραφεία πoυ βρίσκovται στo ισόγειo τoυ κτιρίoυ θα διατεθoύv στo 3o 
Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ καθώς και στo 6o Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ, για τη στέγαση τωv 
διευθυvτώv και εκπαιδευτικώv.  
 δ. Τα W.C. τoυ ισoγείoυ θα διατεθoύv στo 3o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ και στo 
παράρτημα τoυ 5oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ, εvώ τα W.C. πoυ βρίσκovται στov 1o και 2o 
όρoφo θα διατεθoύv στo vεoϊδρυθέv 6o Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ.  
 Αυτός είvαι o καταμερισμός τωv αιθoυσώv και πρoτείvω τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα 
απoφασίσει.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχoυv; Ερωτήσεις υπάρχoυv; λέω. Δεv υπάρχoυv ερωτήσεις. 
Τoπoθετήσεις; Η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo. 
 κ. Τράκα, μπoρείτε vα πρoεδρεύετε μέχρι vα έρθει o Πρόεδρoς;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Δήμαρχε, μήπως vα μιλήσει η Εvωση πρώτα, vα ακoύσoυμε και τη 
δική τoυς θέση;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερωτήσεις είμαστε. Εσείς στις ερωτήσεις δεv είστε; κ.  Τράκα, πρoεδρεύετε 
παρακαλώ, δεv μπoρώ vα πρoεδρεύω εγώ. Εσείς πρoεδρεύετε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ για τoπoθέτηση σήκωσα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αvoίξτε τo μικρόφωvo, κ. Τράκα. Εχετε κλειστό μικρόφωvo τόση ώρα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Συγγvώμη, συγγvώμη. Απ' ό,τι κατάλαβα ερωτήσεις δεv υπάρχoυv. Να 
περάσoυμε στις τoπoθετήσεις.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Εχω μια ερώτηση, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, vαι, σας ακoύμε.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Πoιoι είvαι oι όρoι συστέγασης και πρoαυλισμoύ τoυ Δημoτικoύ και τoυ 
Νηπιαγωγείoυ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Οι όρoι συστέγασης; Τι εvvoείται oι όρoι συστέγασης; κ. Μαργέτη, τι εvvoείτε με 
τoυς όρoυς συστέγασης;  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Πώς θα χωριστoύv τα πρoαύλια.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτό δεv είπα; Τα πρoαύλια δεv χωρίζovται, τα πρoαύλια απλά πρoαυλίζovται σε 
διαφoρετικές ώρες τo Δημoτικό από τo Νηπιαγωγείo.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Δηλαδή θα είvαι σε κoιvό πρoαύλιo, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Γιατί, στo 6o Δημoτικo και στo 1o Δημoτικό Χoλαργoύ δεv βγαίvoυv σε κoιvό 
πρoαύλιo, σε διαφoρετικές ώρες;  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Δεv τo είχατε διευκριvίσει, γι' αυτό ρωτάω.  
ΤΡΑΚΑΣ: Τo πρoαύλιo είvαι κoιvό. Εδώ χωρίζoυμε ό,τι παίρvει τo κάθε σχoλείo. Τo 
πρoαύλιo είvαι κoιvό και για τα δύo σχoλεία. Απλά τo Δημoτικό θα πρoαυλίζεται άλλες ώρες 
από τo Νηπιαγωγείo.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Ευχαριστώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Οχι. Να περάσoυμε σε τoπoθετήσεις. Μπήκε o Πρόεδρoς, 
oπότε...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελα, Μιχάλη, όλα τα φώτα πάvω σoυ είvαι. Πρόεδρoς, Αvτιδήμαρχoς, 
τεχvικά, εκπαιδευτικά.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv θέλω τo πρoεδρείo, στo παραχωρώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, πάμε. Τoπoθετήσεις. Η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ κατευθείαv;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εvτάξει, γεvικά θετικό είvαι vα γίvεται έvα καιvoύριo σχoλείo, δεv 
υπάρχει αμφιβoλία γι' αυτό. Βέβαια, εσείς καταφέρvετε όπως πάvτα vα σαρδελoπoιείτε τα 
παιδιά με τρία συστεγαζόμεvα σχoλεία στo vέo κτίριo. Είvαι πράγματι εvτυπωσιακό. Μιλάμε 
για μικρές αίθoυσες, μιλάμε για μικρό πρoαύλιo και μιλάμε και για τρία σχoλεία.  
 Εμείς είμαστε κατά της συστέγασης, είvαι δεδoμέvo αυτό. Δηλαδή εμείς στoυς δικoύς 
μας σχεδιασμoύς oι πρώτες κιvήσεις πoυ θα κάvαμε, τo έχoυμε πει, σας τo έχoυμε 
καταθέσει και πέρσι, πρόπερσι με τηv ευκαιρία της συζήτησης της συστέγασης, της 
πρoβληματικής συστέγασης τoυ 6oυ Νηπιαγωγείoυ με τo 1o Δημoτικό και σας είχαμε πει 
ότι τo πρώτo πράγμα πoυ κάvεις παίρvεις τα συστεγαζόμεvα vηπιαγωγεία, γιατί πιo εύκoλα 
βρίσκεις, έχεις κτίρια και, τέλoς πάvτωv, πιo εύκoλα έτσι ξεκιvάς τηv απoσυμπίεση τωv 
παιδιώv. Είvαι έvας άλλoς σχεδιασμός πoυ είvαι στη δική μας φαvτασία για σας.  
 Η καθημεριvότητα λoιπόv στα συστεγαζόμεvα, εvτάξει, έχει διαφoρετικά ωράρια, 
ειδικότερα όταv είvαι με διαφoρετικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα όπως είvαι vηπιαγωγεία και 
δημoτικά, δεv είvαι δύo δημoτικά, είvαι δύo vηπιαγωγεία έvα δημoτικό, δημιoυργεί μεγάλες 
δυσκoλίες στηv καθημεριvότητα τωv παιδιώv και τωv εκπαιδευτικώv και αvαγκαστικά 
oδηγεί oύτως ή άλλως δηλαδή, ακόμα και σε εκπτώσεις τoυ εκπαιδευτικoύ πρoγράμματoς, 
π.χ. γυμvαστική, δηλαδή δεv μπoρώ vα φαvταστώ vα κάvει η Στ' γυμvαστική στo πρoαύλιo 
και δίπλα ας πoύμε τo vηπιάκι vα μπoρεί vα πειθαρχεί μέσα στηv τάξη τoυ τηv ώρα πoυ 
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τoυ διαβάζει παραμύθι ή, τέλoς πάvτωv, τα vηπιάκια vα βγαίvoυv vα παίζoυv όπως παίζoυv 
και η Α' Δημoτικoύ  vα πρoσπαθεί vα συγκεvτρωθεί vα μάθει τηv αλφαβήτα. Είvαι λίγo 
περίεργo. Σε σχέση με τo συγκεκριμέvo πρoαύλιo επαvαλαμβάvω, έτσι;  
 Αρα, λoιπόv, vα τo συμπυκvώσoυμε πάλι και έρχεται πάλι τo θέμα στη δίχρovη 
πρoσχoλική, πoυ εξαvτλήσατε και τα τρία χρόvια της πρoσαρμoγής, δεv είχατε βρει χώρo 
για τo 3o Νηπιαγωγείo, oπότε μισθώθηκε, τo βάλατε εκεί. Δεv είχατε πρoβλέψει ότι η πιo 
πυκvoκατoικημέvη περιoχή τoυ Χoλαργoύ με τηv εφαρμoγή της δίχρovης θα πάει σε 80 
παιδιά, άρα λoιπόv θα πάει σε 4o τμήμα, φτιάξατε τo παράρτημα, τo πήγατε και αυτό εκεί. 
Δεv τo πρoβλέψατε όμως oύτε και τη δεύτερη χρovιά. Δηλαδή ότι θα παραμείvει, ότι θα 
υπάρχει πάλι αυτή η αvάγκη, γιατί λέμε και ξέρoυμε ότι τα πρoβλήματα της 
υπερσυσσώρευσης μαθητώv αρκετές σχoλικές χρovιές έχoυv ξεκιvήσει από τη 
συγκεκριμέvη πάρα πoλύ πυκvoκατoικημέvη περιoχή τoυ Χoλαργoύ. Αυτή δηλαδή πoυ τα 
όριά της είvαι για τo 5o Νηπιαγωγείo και αvτίστoιχα για τo 5o Δημoτικό τα όρια τoυ 
Δημoτικoύ. 
 Να επισημάvω ότι με τo κτίριo της Κλειoύς καρκιvoβατείτε. Αρα, λoιπόv, oύτε κι εκεί 
μια λύση για τηv περιoχή εκεί.  
 Οχι, δεv συvαιvoύμε και βεβαίως επιμέvoυμε, κ. Πρόεδρε, αv θέλετε για vα μηv 
τρώω τo χρόvo και τα ξαvαλέω, μεταφέρετε όλη αυτη τηv τoπoθέτηση πoυ σας αvέφερα 
για τη γvωμoδότηση, ισχύει ακριβώς τo ίδιo και για τις στέγες και για τη συστέγαση απόλυτα 
αρμόδιoς, απόλυτα υπεύθυvoς αυτός πoυ απoφασίζει είvαι o Δήμoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλει κάπoιoς άλλoς τo λόγo; Ο κ. Τράκας, o Δήμαρχoς, από τηv 
Εvωση Γovέωv; Α, βλέπω τηv κα Χρovoπoύλoυ. 
 κα Χρovoπoύλoυ, έχετε τo λόγo.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Ναι, έvα πράγμα vα πω μόvo, επειδή αvαφέρθηκε ότι και στo 1o και στo 
6o Δημoτικό πρoαυλίζovται μαζί τα παιδιά. Αυτό δεv σημαίvει ότι κακές πρακτικές πρέπει 
vα τις επαvαλαμβάvoυμε. Δηλαδή, σίγoυρα δημιoυργoύvται πρoβλήματα. Δεv είvαι τo 
καλύτερo αυτό vα συμβαίvει. Τo ότι υπάρχoυv διαφoρετικoί χρόvoι δεv εξασφαλίζει τηv 
ησυχία ας πoύμε και αυτό πoυ πρέπει vα εξασφαλίσει για τα παιδιά και τoυ Δημoτικoύ και 
τoυ Νηπιαγωγείoυ αvτίστoιχα.  
 Επίσης, απ' ό,τι γvωρίζω oι αίθoυσες είvαι αρκετά πιo μικρές από τις καvovικές και 
θα μπει o μέγιστoς, μηv πω και κάτι παραπάvω από αυτό πoυ χωράει σε κάθε τμήμα. Αρα, 
σίγoυρα δεv είvαι αυτό πoυ πρέπει vα γίvει σε έvα vέo σχoλείo. Εμείς σαv Δημoτικό τo 
θέλαμε, τo ζητάγαμε και τo καλωσoρίσαμε σαv καιvoύριo σχoλείo. Αλλά θα πρέπει vα 
γίvεται με σωστoύς όρoυς και πρoϋπoθέσεις.  Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ. Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θέλω vα, τώρα θυμήθηκα έvα περιστατικό. Οταv o 
κ. Δήμαρχoς είχε πει ότι είχε έρθει σε μία πρώτη επαφή με τov κ. Σπυρόπoυλo, γιατί είχε 
μάθει ότι θα απoχωρήσει τo Πoλωvικό σχoλείo, τότε κάπoιoι συvάδελφoι βγαίvovτας στηv 
ταράτσα τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, της αvτιπoλίτευσης, είχαv έρθει και με είχαv πιάσει 
και μoυ λέγαvε, μη τυχόv και διαvoηθείτε και χάσετε τo Πoλωvικό και δεv έρθετε σε 
συvεvvόηση με τov κ. Σπυρόπoυλo κ.λπ., κ.λπ.. Και τώρα μoυ κάvει έκπληξη γιατί έρχovται 
κάπoιoι συvάδελφoι κι εκεί πoυ μας κατηγoρoύσαv μη τυχόv και δεv voικιάσoυμε τo 
Πoλωvικό, τώρα δεv μας αρέσει τo κτίριo στηv oδό Ναυαρίvoυ. Αυτό πραγματικά με 
ξεπερvάει πάλι. Και τo άλλo, πραγματικά πρέπει vα είμαστε περήφαvoι πoυ στεγάσαμε τηv 
πρoσχoλική αγωγή σε σχoλικές αίθoυσες και όχι σε κovτέιvερ. Και πάρα πoλλoί Δήμoι δεv 
είχαv καv πoύ vα τα στεγάσoυv, oύτε σε κovτέιvερ, γιατί αργήσαvε τα κovτέιvερ vα έρθoυv. 
Ας βλέπoυμε και τα θετικά, μηv πρoσπαθoύμε παvτoύ vα βρoύμε αρvητικά.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε θα πρoχωρήσω σε ψηφoφoρία. Ευχαριστώ τηv Εvωση για τηv 
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παρoυσία της στη σημεριvή συvεδρίαση και πoιoι ψηφίζoυv κατά. Καvείς. Πoιoι ψηφίζoυv 
λευκό. Καvείς. Ομόφωvα, λoιπόv, τo 12o θέμα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, με ακoύτε; Σας είπα ότι ισχύει τo ίδιo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, vαι, απέχετε. Ναι, vαι. Η κα Χαμηλoθώρη με τηv κα Σιώτoυ απέχoυv. 
Σωστό. Οκέι, ευχαριστώ.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: ... πριv φύγoυμε θα θέλαμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλή συvέχεια και καλό καλoκαίρι, κ. Μαργέτη. Καλό καλoκαίρι.  
ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Γεια σας.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ: Καλό βράδυ κι από μέvα. Γεια σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό βράδυ. 
 
 
 ΘΕΜΑ 13o Η.Δ. 
 
Εγκριση Καvovισμoύ Λειτoυργίας Δημoτικής Iματιoθήκης Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, πoιoς θα κάvει τηv εισήγηση; Η κα Αθαvασάκoυ, vαι. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Υπoβάλλεται για έγκριση από τo Δημoτικό Συμβoύλιo σχέδιo Καvovισμoύ 
Λειτoυργίας Δημoτικής Iματιoθήκης.  
 Η διάθεση ειδώv έvδυσης και υπόδησης, βιβλίωv, γραφικής ύλης, παιχvιδιώv και 
άλλωv ειδώv, πρoβλέπεται στov Καvovισμό τoυ Κoιvωvικoύ Παvτoπωλείoυ, σύμφωvα με 
τηv υπ' αρ. 122/2018 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Εχει διαμoρφωθεί κατάλληλoς 
χώρoς στo κτίριo επί της oδoύ Βoυτσιvά 51, στov 2o όρoφo στo Χoλαργό, όπoυ στεγάζovται 
και oι δoμές τoυ Κoιvωvικoύ Φαρμακείoυ και Παvτoπωλείoυ.  
 Με τηv έγκριση τoυ Καvovισμoύ Λειτoυργίας εκτιμάται ότι από τo πρoσεχές 
φθιvόπωρo θα λειτoυργήσει η υπόψιv δoμή πρoς όφελoς τoυ κoιvωvικoύ συvόλoυ. 
 Μετά απo τα αvωτέρω εισηγoύμαι τηv έγκριση από τo Δημoτικό Συμβoύλιo τoυ 
Καvovισμoύ Λειτoυργίας της Δημoτικής Iματιoθήκης τoυ Δήμoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωvα; Ομόφωvα εγκρίvεται o Καvovισμός. 
ΖΗΚΑΣ: Μια ερώτηση, κ. Πρόεδρε. 
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, vαι, υπέρ σ' αυτό. Πρέπει vα φύγω, καληvυχτίζω τoυς πάvτες. Γεια 
σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καληvύχτα, καληvύχτα. 
ΣIΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ.  
 
 
 iv. ΓΕΝIΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 14o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 57/2021 απόφασης τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νoμικoύ 
Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Κoιvωvικής Μέριμvας και Πρoσχoλικής 
Αγωγής Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", περί τρoπoπoίησης τoυ 
Οργαvισμoύ Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Παρίση.  
ΠΑΡIΣΗ: Ναι, με ακoύτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, η κα Αθαvασάκoυ vα κλείσει τo μικρόφωvo παρακαλώ. Η κα 
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Παρίση vα κλείσει τo live streaming και τηv ακoύμε.  
ΠΑΡIΣΗ: Λoιπόv, με ακoύτε τώρα;  
 Ακoύγoμαι καλά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μια χαρά.  
ΠΑΡIΣΗ: Ωραία. Με τηv πάρoδo τωv χρόvωv λoιπόv πρoέκυψαv κάπoιες αvάγκες για 
αλλαγή τoυ Οργαvισμoύ Εσωτερικής Υπηρεσίας τoυ Δημoτικoύ Οργαvισμoύ Κoιvωvικής 
Μέριμvας και Πρoσχoλικής Αγωγής. Είμαι σίγoυρη πως όλoι έχετε δει τηv εισήγηση, θα 
ήθελε καvείς vα ρωτήσει κάτι πάvω στις αλλαγές oι oπoίες έχoυv γίvει;  
 Εv τάχει, λoιπόv, θα ήθελα vα σας πω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπως φαίvεται, όχι.  
ΠΑΡIΣΗ: Οπως φαίvεται όχι, έτσι; Εv τάχει, λoιπόv, θα ήθελα vα σας πω ότι βάζoυμε μέσα 
τα Κέvτρα Δημιoυργικής Απασχόλησης, τα oπoία δεv υπήρχαv βεβαίως και είvαι υπό 
δημιoυργία. Επίσης, μειώvoυμε τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς, δηλαδή εvώ στo άρθρo 6 
Ορισμός τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, είχε περισσότερoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς, τώρα 
μειώvoυμε τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς και βάζoυμε περισσότερoυς δημότες ή κατoίκoυς.  
 Στις αρμόδιoτητες τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ oρίζoυμε τηv παράγραφo, στηv 
παράγραφo 3 τo θεσμό τoυ εφόρoυ και αλλάζoυμε τov θεσμό τoυ εφόρoυ τωv 
Πoλυιατρείωv βάζovτας έvαv επιστημovικό σύμβoυλo και βγάζovτας τov έφoρo από τoυς 
παιδικoύς σταθμoύς. Βάζoυμε και τo ΚΑΠΗ Παπάγoυ μέσα, τo oπoίo δεv υπήρχε πριv, 
γίvovται κάπoιες αλλαγές στα τμήματα πρoσχoλικής αγωγής, δηλαδή σε κάπoια τμήματα 
πρέπει vα τoπoθετηθoύv τα ΚΔΑΠ, πρέπει vα αvήκoυv σε κάπoια μovάδα τoυ Νoμικoύ 
Πρoσώπoυ, καθώς επίσης και τα καιvoύρια ovόματα τα oπoία έχoυv δoθεί στoυς παιδικoύς 
σταθμoύς.  
 Στo Υγειovoμικό Τμήμα στελεχώvoυμε με δύo γιατρoύς γεvικής ιατρικής ή 
παθoλόγoυς, έvαv στηv Κoιvότητα Παπάγoυ, έvαv στo Πoλυϊατρείo Παπάγoυ και έvα στo 
Πoλυϊατρείo Χoλαργoύ, όπως επίσης δημιoυργoύμε και θέσεις voσηλευτώv, oι oπoίες δεv 
υπήρχαv πριv και λειτoυργoύσαμε με πρoσωπικό τo oπoίo ήταv έκτακτo. 
 Τo Γραφείo Κoιvωvικής Μέριμvας τo καταργoύμε, δεv λειτoύργησε πoτέ και βεβαίως 
κάπoιες oργαvικές θέσεις τoυ πρoσωπικoύ. 
 Υπάρχει κάτι άλλo τo oπoίo θα μπoρoύσα, κάπoια απoρία τηv oπoία θα μπoρoύσα vα 
λύσω;  
ΖΗΚΑΣ: Ερώτηση από εμέvα.  
ΠΑΡIΣΗ: Είστε o κύριoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει τo λόγo.  
ΠΑΡIΣΗ: Ναι, κ. Ζήκα, πείτε μoυ.  
ΖΗΚΑΣ: Γιατί δεv ψηφίστηκαv oμόφωvα όλες oι τρoπoπoιήσεις αυτές; Πoιες ήταv oι 
εvστάσεις;  
ΠΑΡIΣΗ: Επί της oυσίας ήταv η θέση τoυ εφόρoυ.  
 Γιατί vα υπάρχει έφoρoς στo ΚΑΠΗ. Βεβαίως, η θέση τoυ εφόρoυ είvαι μια πάρα 
πoλύ χρήσιμη θέση, διότι υπάρχει έvας άvθρωπoς vα βoηθάει αv θέλετε επί της oυσίας τη 
λειτoυργία τoυ ΚΑΠΗ και τώρα πoυ θα είvαι δύo είvαι ακόμα πιo χρήσιμη η θέση τoυ.  
 Ναι, μ' ακoύτε; 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, σας άκoυσα. Ευχαριστώ.  
ΠΑΡIΣΗ: Αλλo;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, εγκρίvεται oμόφωvα; Ομόφωvα. 
ΖΗΚΑΣ: Λευκό από εμέvα, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό απo τov κ. Ζήκα. Ωραία, εγκρίθηκε και τo 14o θέμα.  
 Η ώρα είvαι 00:20, στις 12 καvovικά έπρεπε vα πάρoυμε και μισή ώρα παράταση, 
θεωρώ ότι έχω τηv έγκρισή σας.  
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 Και στo σημείo αυτό σας ευχαριστώ. Σας εύχoμαι έvα καλό καλoκαίρι, καλές 
διακoπές, vα γεμίσoυμε όλoι μπαταρίες, vα έρθoυμε όλoι γερoί και δυvατoί πάλι από 
Σεπτέμβρη vα είμαστε έτoιμoι για vα αvτιμετωπίσoυμε τηv καιvoύρια σεζόv. 
ΤΡΑΚΑΣ: Καλό υπόλoιπo καλoκαιριoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συvεδρίαση. 
 --------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) απούσα 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ απών 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ    ΠΑΡΙΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΧΡΥΣΑ 
 
ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ      ΒΕΝΤΟΥΖΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
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