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της εταιρείας και 
V. για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές 

ενέργειες. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθανασάκου Μουντάκη παρούσα. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουκής ο Πρόεδρος. Εδώ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρίση; Η κα Παρίση; Δε βλέπω να έχει συνδεθεί. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υφαντης. 
Υφαντής: Καλησπέρα παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βεντουζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Παρούσα. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εδώ. Παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κούτρας. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χατζής; Ο κος Χατζής; Δε βλέπω να έχει συνδεθεί. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Καλησπέρα παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σιαμάνης. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα σε όλους, παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαλυράκης. Ο κος Βαλυράκης; Απών ο κος Βαλυράκης. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Πετράκης, Χρήστος Πετράκης. Παρών. 
ΓΚΟΥΜΑ: Πρόεδρε συγγνώμη, η κα Νικάκη είναι εδώ μαζί μου. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Δημητριάδου είναι παρούσα, τη βλέπω.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Παρούσα, καλησπέρα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα. Αννα-Μαρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Μιμή η Ρουφογάλη; Παρούσα. Εγώ παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Δημήτριος Τούτουζας παρών νομίζω είναι.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Παρών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Γεώργιος Ανυφαντής. Παναγιώτης Δεμέστιχας. Γεώργιος Αυγερινός. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Παρών. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κος Δεμέστιχας απών.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η Βάνα η Ρετσινιά;  
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ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Νικήτας Κανάκης. Νικόλαος Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Παρών. Ο κ. Κανάκης έρχεται. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Παρούσα, καλησπέρα. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα. Η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Παρούσα.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τίγκας.  
ΤΙΓΚΑΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Στάικος παρών κι εκείνος. 
ΣΤΑΪΚΟΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ρίζος.  
ΤΙΓΚΑΣ: Ο κ. Ρίζος έχει ένα ιατρικό ραντεβού, θα έρθει σύντομα. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ωραία. Ο Αντώνης ο Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Γιώργος ο Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Παρών. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ο Περικλής ο Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Παρών, Πρόεδρε. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ο Δημήτρης ο Οικονόμου; Απών. 
 κ. Πρόεδρε, μπορείτε να λάβετε το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πολύ, Γραμματέα, που πήρατε παρουσίες. Καλησπέρα σε όλους. Εύχομαι 
να είστε όλοι καλά και οι δικοί σας άνθρωποι, διότι είναι πραγματικά τώρα την τελευταία βδομάδα είναι 
πολύ δύσκολη η κατάσταση με τον ιό στη χώρα και τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει κάθε ρεκόρ. Εύχομαι 
σύντομα να πάρουν την κατιούσα. 
 Πριν προχωρήσω στην ημερήσια διάταξη θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο, αλλά μετά και στους 
υπόλοιπους για ανακοινώσεις και ερωτήσεις. 
 Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Θα είμαι ιδιαίτερα σύντομος γιατί έχουμε δυο πολύ 
σημαντικά θέματα που καλό θα είναι να έχουμε άπλετο χρόνο για να τα συζητήσουμε, γι' αυτό τα 
βάλαμε και σε μία συνεδρίαση με ελάχιστα θέματα στην ημερήσια διάταξη. 
 Να ενημερώσω τους δημοτικούς συμβούλους σε περίπτωση που δεν έχουν ενημερωθεί ότι 
διενεργήθηκαν σε συνεργασία πάντα με τον ΕΟΔΥ και θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κ. 
Αρκουμανέα αλλά και το προσωπικό του ΕΟΔΥ, διενεργήθηκαν λοιπόν δύο rapid test την Παρασκευή 
στην πλατεία του Ι.Ν. Φανερωμένης και το Σάββατο στην 8ης Μεραρχίας, πρώην Πεντέλης, κάτω από 
το μεγάλο πάρκο Παπάγου. Συνολικά στα δύο αυτά τεστ έγιναν 1.205 τεστ και είχαμε 6 θετικά 
κρούσματα. Πρώτα απ' όλα να ευχηθώ περαστικά στους ανθρώπους που ήταν θετικοί και γενικώς αυτό 
δεν σημαίνει κάτι. Δείχνει μία, όπως είπα και την προηγούμενη φορά, μία σχετικά καλή εικόνα σε τυχαίο 
δειγματοληπτικό έλεγχο που γίνεται, αλλά όπως και να το κάνουμε, νομίζω ότι ακούγοντας αυτά τα 
νούμερα τα 4.330, τα νούμερα τα χθεσινά και τα σημερινά που πριν από λίγο ανακοινώθηκαν, πρέπει 
να συνεχίσουμε να προσέχουμε, να μένουμε ασφαλείς, να τηρούμε όλες τις οδηγίες που μας έχει δώσει 
ο ΕΟΔΥ και το Υπουργείο Υγείας και βέβαια να κάνουμε και το εμβόλιο όταν θα έρθει η σειρά μας. Και 
να προτρέπουμε τον κόσμο να κάνει το εμβόλιο, γιατί σίγουρα η σωτηρία και για να επανέλθουμε όσο 
πιο γρήγορα μπορούμε στην κανονικότητα, θα πρέπει να κάνουμε όλοι μας όσο το δυνατόν 
γρηγορότερα το εμβόλιο.  
 Να ενημερώσω ότι είχα μια συνάντηση με τον αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών τον κ. Πέτσα. 
Εκεί συζητήσαμε διάφορα θέματα που αφορούν την Τοπική Αυτοδιοίκηση, από τον εκλογικό νόμο μέχρι 
προτάσεις που του έκανα για διάφορες βελτιώσεις που χρήζουν διάφορα νομοθετήματα που αφορούν 
την Τοπική Αυτοδιοίκηση και το κυριότερο που συζητήσαμε ήταν φυσικά το πρόγραμμα "Αντώνης 
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Τρίτσης", όπου με ενημέρωσε ότι δόθηκε μία παράταση για την κατάθεση των προτάσεων μέχρι 30 
Απριλίου του 2021 και ότι θα μπει πλαφόν για τους Δήμους της Αττικής τα 18 εκατομμύρια ανά Δήμο, 
για όλες τις προτάσεις που έχουν να κάνουν με το "Αντώνης Τρίτσης" εκτός από το Ελλάδα 2021 και 
την πρόταση για τους προσεισμικούς ελέγχους.  
 Εμείς είμαστε σχεδόν έτοιμοι για όλες τις προτάσεις, κάποιες τις έχουμε ήδη καταθέσει, κάποιες 
ολοκληρώνονται το επόμενο διάστημα, θέλω να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι όπως έχω 
ξαναπεί όταν θα ολοκληρωθούν θα γίνει και μία παρουσίαση για να ενημερωθεί το Δημοτικό Συμβούλιο 
ακριβώς για όλες τις προτάσεις τις οποίες έχουμε καταθέσει.  
 Τρίτο θέμα. Ανακοινώθηκε προχθές από τον Πρωθυπουργό και έγινε δεκτό από το Υπουργικό 
Συμβούλιο το σχέδιο ανάκαμψης. Νομίζω πρόκειται για μια πολύ θετική εξέλιξη για τη χώρα μας, είμαι 
σίγουρος ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα κάνει δεκτή την πρόταση της χώρας αυτά τα 57 δις, τα οποία 
περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, θα είναι μία ανάσα και μια προοπτική ανάπτυξης για 
την Ελλάδα, για τη δύσκολη συνέχεια που έρχεται. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, για τις ανακοινώσεις και την ενημέρωση προς το σώμα.   
 Είναι κάποιος συνάδελφος που ξέχασα να τον προσφωνήσω ή κάποιος που δεν ήταν στις 
παρουσίες; Οχι, δεν βλέπω κι εγώ κάποιον άλλον.  
 κ. Τούτουζα, θέλετε το λόγο;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ο κ. Τίγκα; 
ΤΙΓΚΑΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, η κατάσταση με τα κρούσματα που έχει φύγει εκτός 
ελέγχου ήταν αναμενόμενη μετά την αποτυχημένη διαχείριση της πανδημίας εδώ και ένα χρόνο 
περίπου, μετά την πρώτη περίοδο δηλαδή που ήταν αποτελεσματική από 'κει κι έπειτα έχει ξεφύγει και, 
δυστυχώς, υφίστανται τις συνέπειες οι πάντες.  
 Θέλω να κάνω μία αναφορά στην προηγούμενη συνεδρίαση, γιατί πραγματικά θέλω να 
επισημάνω κάποια ζητήματα.  
 Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, συμπολίτευσης και αντιπολίτευσης, 
στην προηγούμενη συνεδρίαση δώσατε ένα ρεσιτάλ κομματικής στοίχισης και σουρεαλισμού σε 
τέσσερις πράξεις.  
 Πρώτη πράξη, αρνηθήκατε να συζητήσετε και να ψηφίσετε  υπέρ της επίταξης των ιδιωτικών 
κλινικών που πρότεινε η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών, για να πάψουν να υπάρχουν 
οι διασωλημένοι ασθενείς εκτός ΜΕΘ. Στοιχηθήκατε με την άρνηση της κυβέρνησης και την άποψη του 
Υπουργού Βορίδη ότι αποτελεί αχρείαστο κόστος. 
 Δεύτερη πράξη. Αρνηθήκατε να ψηφίσετε την πρόταση για κλείσιμο της χωματερής της Φυλής 
και στοιχηθήκατε πάλι με την άρνηση της κυβέρνησης που προωθεί την καύση, παρ' όλο ότι δηλώσατε 
ότι δεν συμφωνείτε με αυτή την κατάσταση. 
 Πράξη τρίτη. Αρνηθήκατε να ψηφίσετε υπέρ της ανανέωσης των συμβάσεων των 36.500 
εργαζομένων του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την κοινωφελή εργασία, παρά τις τεράστιες ελλείψεις 
σε προσωπικό και στο Δήμο μας.  
 Πράξη τέταρτη, αρνηθήκατε να ψηφίσετε τις μίνιμουμ προτάσεις που καταθέσαμε για το 
νομοσχέδιο Βορίδη για τον εκλογικό νόμο. Ούτε καν τις δύο προτάσεις που δηλώσατε ότι συμφωνείτε. 
Βασιλικότεροι του βασιλέως. Και καλά, η Δημοτική Αρχή μπορούμε να καταλάβουμε ότι ποντάρε στο 
ότι θα επωφεληθεί από τις έδρες που θα κλέψει από την αντιπολίτευση με το νέο εκλογικό νόμο. Οι 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 4η  31 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021  
 
  7 

σύμβουλοι όμως της αντιπολίτευσης να είστε υπέρ ενός συστήματος που σας κλέβει έδρες και τις δίνει 
στον πρώτο συνδυασμό τώρα του Δημάρχου, είναι εντελώς σουρεαλιστικό, παρότι λέτε ότι κάνετε 
αντιπολίτευση. 
 Το φινάλε ήταν η τοποθέτηση του Δημάρχου που είπε επί λέξει: "Με είχε ρωτήσει ο κ. Ζήκας 
αν σκοπεύω να φέρω το θέμα του εκλογικού νόμου και είπα ότι δεν θα το φέρω στο Δημοτικό 
Συμβούλιο για το λόγο ότι δεν πιστεύω ότι το κάθε Δημοτικό Συμβούλιο πρέπει να συζητά τον εκλογικό 
νόμο". Πρόσθεσε δε στη συνέχεια ότι "γι' αυτό κιόλας όταν ήρθε το σχέδιο του Κλεισθένη, με το οποίο 
ήμασταν κάθετα αντίθετοι, δεν το φέραμε εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο, παρ' όλο που είχαμε μία 
ευρεία πλειοψηφία για να πάρουμε κάποια απόφαση και να την στείλουμε στην τότε κυβέρνηση". 
 Και όμως, αγαπητοί συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας, και το φέρατε και το ψηφίσατε. Οπως 
και τώρα έτσι και τότε, με απόλυτη κομματική πειθαρχία ψηφίσατε το ψήφισμα του κ. Πατούλη. Είστε 
ανακόλουθοι σ' αυτά που λέτε και κάνετε. Το 2018 στη συνεδρίαση της 10ης Μαϊου φέρατε στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για συζήτηση το ψήφισμα που προωθούσε ο κ. Πατούλης, αρχικά στην ΚΕΔΕ και 
μετά σε όλα τα Δημοτικά Συμβούλια της χώρας, ενάντιο στο σχέδιο νόμου της τότε κυβέρνησης των 
ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και το ψηφίσατε. Απόφαση 117 του Δημοτικού Συμβουλίου της 10ης Μαϊου του 2018. 
 Συνεπώς, είστε και πολιτικά εκτεθειμένοι για την τυφλή κομματική στοίχιση αλλά και έχετε και 
μερίδιο ευθύνης για όλες τις εγκληματικές πολιτικές που εφαρμόζει η κυβέρνηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, έχετε ένα λεπτό ακόμα.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι. Λοιπόν, και για απόδειξη θα σας επισυνάψω και το αρχείο της απόφασης, για να μην 
υπάρχει καμία αμφιβολία περί του ζητήματος το οποίο μόλις ανέφερα.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει το λόγο να κάνει 
ανακοινώσεις, ερωτήσεις;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, μισή κουβέντα αν γίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι. Ο Δήμαρχος πάνω στην ανακοίνωση του κ. Ζήκα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, απλά να διορθώσω, αν δεν κάνω λάθος, τον κ. Ζήκα, ότι στο θέμα της κοινωφελούς 
εργασίας εμείς ψηφίσαμε, απλά δεν ψηφίσαμε το ψήφισμα που έφερε η Λαϊκή Συσπείρωση. Ψηφίσαμε, 
και ζητάμε την παράταση, ψηφίσαμε και εισηγηθήκαμε το ψήφισμα της ΚΕΔΕ, το οποίο ήρθε, έτσι; 
Αρα, ψηφίσαμε για την παράταση των συμβάσεων, γιατί ζητάμε την παράταση των συμβάσεων.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, ναι, δεν ζητήσατε και την... έτσι όπως τέθηκε από την... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περικλή, είπες αρκετά, εγώ δεν θα σου απαντήσω σε όλα, θα σου απαντήσω όμως σε 
αυτά τα οποία θεωρώ ότι απευθύνονται κατευθείαν σε μένα, αλλά και την παράταξή μου φυσικά. 
Νομίζω ότι απαντήσαμε για το θέμα της κοινωφελούς εργασίας. 
 Σχετικά με τον Κλεισθένη ήταν ένα ψήφισμα που η ΚΕΔΕ το έστειλε σε όλα τα Δημοτικά 
Συμβούλια και να πάρουμε ένα ψήφισμα. Δεν κάναμε εκτενή κουβέντα για το νόμο και να αλλάξουμε 
διατάξεις, να μην περάσει η Α διάταξη, να μην περάσει η Β και προσωπικά εγώ είχα πει κιόλας και 
επαναλαμβάνω τη δήλωσή μου και μπορείς να την ψάξεις να την βρεις, ότι δεν με αφορά το εκλογικό 
σύστημα. Πιστεύω ότι οι πολίτες και οι κάτοικοι κάθε πόλης είναι ώριμοι να αποφασίσουν αυτοί όποιο 
και αν είναι το εκλογικό σύστημα το οποίο αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση, μπορεί να έχουμε όλοι 
μας μία κομματική επιλογή, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι στα δημοτικά δρώμενα και πολύ περισσότερο 
στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού εμείς έχουμε αποδείξει πολλές φορές ότι δεν 
ακολουθούμε κομματικές γραμμές και ότι δεν παίρνουμε εντολές άνωθεν, έτσι; Αυτό νομίζω είναι 
ξεκάθαρο, θα θυμίσω το ψήφισμα που είχαμε κάνει εναντίον του Υπουργού τότε Μητσοτάκη για  την 
αξιολόγηση, θα θυμίσω ψηφίσματα που πήραμε για να μην μας πάρουν τα ταμειακά διαθέσιμα, θα 
θυμίσω εν πάση περιπτώσει αρκετά πράγματα τα οποία έχουμε κατά καιρούς, έτσι, πάει κόντρα, αν 
θέλετε, σε κομματικές πεποιθήσεις και γραμμές. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, έχει προσέλθει ο κ. Κανάκης. κ. Κανάκη, ρώτησα πριν τους επικεφαλής 
αν θέλουν το λόγο για να κάνουν κάποια ανακοίνωση ή ερώτηση. Θέλετε εσείς το λόγο;  
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ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε. Τώρα έτσι κι αλλιώς ήρθα καθυστερημένα, οπότε νομίζω δεν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν πειράζει. Πάντως, άμα νομίζετε ότι εκτός ημερησίας θέλετε, μπορείτε να το 
πείτε τώρα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Απλά, να πω κάτι, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Επειδή χάνουμε, συνδέομαι, μετά ξεσυνδέομαι... Πρέπει να σας πω ότι έκανα σήμερα τη 
δεύτερη δόση του εμβολίου και μπορώ και συνδέομαι μέσα από το τσιπάκι του εμβολίου, οπότε είμαι, 
έτσι, λίγο... Δεν λειτουργεί ακόμα, πιθανόν θέλει επανεκκίνηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατάλαβα, εντάξει. Ωραία.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, επειδή ήρθε ο κ. Κανάκης θα ήθελα να πω κάτι, δεν ήθελα να το πω πριν εν τη 
απουσία του.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, δεν έχετε το λόγο όμως τώρα, γιατί ολοκληρώσατε τον κύκλο σας. Θα σας τον 
δώσω στο τέλος όμως, εντάξει; Αλλά τώρα θέλω να δώσω στον κ. Τούτουζα και μετά στην κα 
Χαμηλοθώρη που προηγούνται. 
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, να απαντήσω λίγο στον κ. Ζήκα, γιατί προφανώς τα θυμάται εκ των υστέρων, μια 
βδομάδα μετά το Δημοτικό Συμβούλιο θυμήθηκε να μας κρίνει και δεν καταλαβαίνω γιατί κρίνει τις 
ψήφους των υπολοίπων. Βέβαια, ξεχνάει ή παρερμηνεύει τις ψήφους όλων των δημοτικών συμβούλων. 
Βεβαίως και στηρίξαμε ό,τι θεωρούσε η παράταξή μου κάτι το οποίο δεν ήταν πολιτικά ορθώ εάν 
πρεσβεύουμε τη Νέα Δημοκρατία, την πρόταση του κ. Ρεκλείτη, προφανώς το έχει αμελήσει ο κ. Ζήκας, 
το ξέχασε πριν μια βδομάδα, σαν παράταξη το στηρίξαμε και κατά δεύτερον όσον αφορά τον εκλογικό 
νόμο δεν θεωρώ ότι τον εκλογικό νόμο που έφερε η κυβέρνηση, δεν είμαι αντίθετος με τον εκλογικό 
νόμο που έφερε η κυβέρνηση και δεν θεωρώ ότι κλέβει σε κανέναν έδρες. Ημασταν σε έναν εκλογικό 
νόμο που πήγαμε στις δημοτικές εκλογές το 2019 με την απλή αναλογική και αυτήν στήριζε εγώ τότε, 
με αυτήν κατεβήκαμε ως υποψήφιοι, αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση και όπως είδαμε είχε δυσλειτουργίες 
πολλές η απλή αναλογική σε πολλούς Δήμους και το ανέφερα και την ίδια μέρα, την Τετάρτη. 
Προφανώς ο κ. Ζήκας θα μπαινόβγαινε, δεν θα τα άκουγε όλα αυτά. 
 Αυτά ήθελα να απαντήσω, ότι σαν παράταξη εμείς δεν είμαστε, δεν ακολουθούμε τη Νέα 
Δημοκρατία ούτε το ΠΑΣΟΚ ούτε το ΚΚΕ ούτε το ΚΙΝΑΛ, ούτε το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε σήμερα είμαστε με το 
ΣΥΡΙΖΑ, αύριο με τη Λαϊκή Ενότητα, μεθαύριο μόνοι μας. Είμαστε για το Δήμο, μας ενδιαφέρει μόνο ο 
Δήμος Παπάγου-Χολαργού. Οσοι έχουν δικές τους πολιτικές πεποιθήσεις και τις εκφράζουν μέσα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, είναι δικό τους πρόβλημα και όχι δικό μας. Και τις κρίσεις τις επιστρέφω σ' αυτόν 
που τις λέει σε κάθε Δημοτικό Συμβούλιο πιάνει έναν στο στόμα του και λέει ό,τι θέλει. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τούτουζα. Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Θέλω να ρωτήσω εάν είναι εύκολο να μου εξηγήσετε για τη 
μελέτη που καταθέσατε για την πρόσκληση 10 στο Τρίτσης, που αφορά στις επισκευές των σχολικών 
κτιρίων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 Θέλω να ρωτήσω το εξής: εγώ απ' ό,τι είδα, βάσει του προγράμματος, θα μπορούσαμε να 
έχουμε διεκδικήσει σχεδόν 1,5 εκατομμύριο, βάσει των τετραγωνικών αύλιων χώρων και κτιρίων και 
διεκδικούμε τα 900 χιλιάρικα. Προφανώς τα σχολεία βεβαίως δεν έχουν μόνο αυτές τις ανάγκες, έχουν 
πάντα περισσότερες ανάγκες, θέλω να ρωτήσω ποια  ήταν τα κριτήρια και γιατί κάνατε αυτή την 
επιλογή. Δηλαδή, γιατί δεν εξαντλήσατε το 1,5 εκατομμύριο που θα μπορούσαμε να πάρουμε μέσω 
της συγκεκριμένης πρόσκλησης. Εχει βγει αντίστοιχα και για τη Δευτεροβάθμια, την οποία δεν την έχω 
δει, φαντάζομαι ότι είναι στο ίδιο μοτίβο και επίσης αφού είχατε και τη συνάντηση με τον κ. Πέτσα, κ. 
Δήμαρχε, θα ήθελα να ξέρω αυτές οι επισκευές εάν ευοδωθεί και τις πάρουμε και είναι θετικό τέλος 
πάντων, είναι θετική η χρηματοδότηση, θα μιλάμε για το καλοκαίρι του '22;  
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βέβαια, βέβαια. Δίνω το λόγο στον Δήμαρχο διότι δέχθηκε ερώτηση. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, δεν έχει κατατεθεί ακόμα η πρόσκληση, κα Χαμηλοθώρη, έτσι; Οπότε, 
έχουμε πάρει μία απόφαση και έχουμε εγκρίνει μια μελέτη. Εσείς μιλήσατε, αναφέρατε μόνο τη μελέτη 
της Πρωτοβάθμιας που αφορά 1 εκατομμύριο περίπου, 1,100-1,180 αν θυμάμαι καλά και υπάρχει κι 
άλλο 1 εκατομμύριο για τη Δευτεροβάθμια. Κάπου ή σας ξέφυγε ή δεν το είδατε. Αρα, η πρόταση για 
συντηρήσεις και επισκευές σχολείων και αν θυμάμαι καλά είναι και 50 χιλιάρικα για μια αθλητική 
εγκατάσταση μέσα, αν δεν κάνω λάθος, θα είναι γύρω στα 2,150, έτσι; 
 Φυσικά οι εργασίες θα γίνουν όταν θα έχουμε έγκριση, χρηματοδότηση, έγκριση στο 
πρόγραμμα. Γι' αυτό το καλοκαίρι μάλλον έχετε ξεχάσει ότι έχουμε ήδη ανάδοχο, ήδη είχαμε 
δημοπρατήσει 900 χιλιάρικα. Αν το θυμάστε, όταν είχαμε κάνει διαγωνισμό Πρωτοβάθμιας 600 χιλιάρικα 
και Δευτεροβάθμιας άλλα 300 χιλιάρικα, ήταν για δύο χρόνια. Αρα, υπάρχει ήδη σύμβαση γι' αυτό το 
καλοκαίρι για να κάνει εργασίες, οι οποίες έχουν υπολογιστεί βεβαίως, δεν ξέρω τι έχει μείνει και τι δεν 
έχει κάνει ο εργολάβος, πάντως, υπάρχει η σύμβαση και προφανώς όταν έχεις σύμβαση ενεργή δεν 
δικαιούσαι να κάνεις και δεύτερη σύμβαση όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά. Αρα, μια χαρά θα μας κάτσει 
να είναι για το καλοκαίρι του 2022 οι συντηρήσεις οι συγκεκριμένες και οι επισκευές, έτσι;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, να συμπληρώσω κάτι θέλω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά δεν ρώτησα αυτό που μου απάντησε ο Δήμαρχος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Αυγουρόπουλε, μισό λεπτό. κα Χαμηλοθώρη, τι ρωτήσατε εσείς, για 
επαναλάβετε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεν ρώτησα πόσα χρήματα μπορούμε να πάρουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και κατεβάστε λίγο το χέρι γιατί μπερδεύομαι. Το έχετε όλη την ώρα σηκωμένο και με 
μπερδεύετε. Αν θέλετε κατεβάστε το χέρι, έχετε το λόγο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγνώμη. Εγώ δεν ρώτησα πόσα χρήματα μπορούμε να πάρουμε από τη 
συγκεκριμένη πρόσκληση συνολικά για όλα τα υποέργα. Εγώ είπα ότι στη συγκεκριμένη μελέτη 
αναφέρεται σε κάθε σχολείο πόσα χρήματα βάσει του προγράμματος θα μπορούσαμε να πάρουμε και 
πόσα τελικά παίρνουμε για το κάθε σχολείο. Αναφέρεται σε κάθε σχολείο. Λέει ότι βάσει των 
τετραγωνικών των κτιρίων και βάσει των τετραγωνικών του αύλειου χώρου, το συγκεκριμένο σχολείο 
μπορεί να φτάσει η χρηματοδότηση μέχρι εκεί. Μόνο σε τρία σχολεία παίρνουμε τα χρήματα που είναι 
όλο το ποσό της χρηματοδότησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος δεν απάντησε συνολικά για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεν ρώτησα συνολικά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εάν δεν καλύφθηκε η κα Χαμηλοθώρη να προσθέσω... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεν ρώτησα συνολικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ ρώτησα μόνο για την Πρωτοβάθμια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Θα σας απαντήσει ο Δήμαρχος. Δήμαρχε, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη μάλλον δεν άκουσε ότι πλέον έχει μπει πλαφόν και πρέπει να 
ελέγξουμε όλες οι προσκλήσεις μας να μην ξεπερνάνε τα 18 εκατομμύρια. Αρα, προφανώς θα πρέπει 
να δούμε όλες οι προσκλήσεις μαζί τι αποτέλεσμα βγάζουν. Το ένα είναι αυτό. 
 Δεύτερον, τους αύλειους χώρους που έχουμε φτιάξει και τους έχουμε συντηρήσει θα 
ξαναβάλουμε να τους ξαναφτιάξουμε ή θα κοροϊδέψουμε το κράτος δηλαδή; Θα πούμε δηλαδή ότι θα 
φτιάξουμε έναν αύλειο χώρο που τον έχουμε ήδη φτιάξει; Πώς θα υπολογίσουμε αυτά τα χρήματα;  
 Τρίτον, κοιτάξαμε τις ανάγκες. Πέρασε η Υπηρεσία απ' όλα τα σχολεία, μίλησε με τους 
διευθυντές και κοίταξε ποιες είναι οι ανάγκες και αρκετοί σύλλογοι έχουν στείλει κι αυτοί τα αιτήματά 
τους και κοίταξε τις ανάγκες, λοιπόν, ακριβώς και έκανε επιμετρήσεις και προσπάθησε να συμπεριλάβει 
τα πάντα τα οποία χρειάζονται αυτή τη στιγμή τα σχολεία μας.  
 Ξεχνάει η κα Χαμηλοθώρη ότι στα ποσά αυτά θα προστεθούν και 800 χιλιάρικα για το 1ο 
Δημοτικό Σχολείο που είναι από άλλη χρηματοδότηση, από άλλο πρόγραμμα. Ξεχνάει ότι ο 
προσεισμικός έλεγχος είναι άλλο πρόγραμμα για τα σχολεία που έχουμε βάλει. Και φυσικά ο 
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προσεισμικός θα βγάλει και μελέτες ενδεχομένως ενίσχυσης. Να μην έχουμε δηλαδή κάποια χρήματα 
να μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε και στις συγκεκριμένες μελέτες;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, θέλω να πω κάτι σαν δημοτικός σύμβουλος εγώ εδώ πέρα. Πραγματικά, εγώ 
αυτά τα χρήματα και τα ποσά που ακούω άμα γύρναγα πίσω στη θητεία μου ως δημοτικός σύμβουλος 
το 2010 και το 2013, που ας πούμε ήμασταν πάρα πολύ ευτυχισμένοι αν παίρναμε από τη ΣΑΤΑ 180 
χιλιάρικα η κάθε Επιτροπή και άλλα 70 απο το Δήμο για να κάνουμε τεχνικά έργα και ακούω τώρα ένα 
πρόγραμμα, μαζί με το 1ο Λύκειο Χολαργού, γιατί να το βάλουμε κι αυτό μέσα, που αγγίζει κοντά τα 4 
με 5 εκατομμύρια για τα σχολεία, δεν θα πίστευα ότι κάθομαι στο Δημοτικό Συμβούλιο του Παπάγου-
Χολαργού. Πρέπει να είμαστε όλοι πάρα πολύ ικανοποιημένοι που έχουν έρθει αυτά τα νούμερα και 
επειδή είχα ασχοληθεί με τα σχολεία γι' αυτό παίρνω και το λόγο να κάνω την παρέμβαση. Αξίζουν 
πολλά συγχαρητήρια στους ανθρώπους που κάνουν αυτές τις προτάσεις και φέρνουν αυτά τα νούμερα.  
 Δηλαδή, να έρθουν τώρα 4 με 5 εκατομμύρια για τα σχολεία του Παπάγου και του Χολαργού, 
αυτά τα νούμερα δηλαδή δεν θα μπορούσε ποτέ να τα φανταστεί κανείς, όταν παλεύαμε με τη ΣΑΤΑ 
των 150.000 και λέγαμε θα την πάρουμε ή δεν θα την πάρουμε; Και αν μπαίναμε και σε κανένα Θησέα 
να πάρουμε 200 χιλιάρικα.  
 Συγχαρητήρια σε όλους. 
 Ο κ. Αυγουρόπουλος έχει το λόγο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, δυο λέξεις θέλω να πω μόνο, να συμπληρώσω, μπορώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, ενημερώνω το σώμα ότι σήμερα το πρωί στην Οικονομική Επιτροπή 
εγκρίναμε τη μελέτη Συντήρηση και Επισκευή των σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, με τελικό προϋπολογισμό 991.960 ευρώ. Και αναλυτικά μπορώ να 
αναφέρω και τα σχολεία, για το κάθε σχολείο και για τα δύο Γυμνάσια και για τα δύο Λύκεια. Σήμερα 
το πρωί ομόφωνα πήραμε την συγκεκριμένη απόφαση. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Αυγουρόπουλε. Προσήλθε ο κ. Ανυφαντής και έχει ζητήσει το λόγο η κα 
Βεντουζά. Είδα ένα χέρι πριν, τον θέλει;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ έχω ζητήσει το λόγο, Πετράκης. Δεν το βλέπετε το χέρι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν έχει βγει.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Πρόεδρε, όχι, κατά λάθος ήταν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Μια σύντομη ενημέρωση για τα τεστ που κάναμε, τα rapid test 
που έκανε η Πολιτική Προστασία σε συνεργασία με τον ΕΟΔΥ. Για μια ακόμη φορά θέλω να 
ευχαριστήσω τον κ. Αρκουμανέα για την βοήθειά του.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, κ. Καραγιάννη, παρακαλώ τα μικρόφωνά σας, γιατί μικροφωνίζει. 
Ευχαριστώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: ... 26/3 στην πλατεία της Παναγίας της Φανερωμένης και την Παρασκευή κάναμε 375 
τεστ σε πεζούς συνδημότες μας και όχι μόνο, και βρέθηκαν 4 θετικά. Στις 27/3 το Σάββατο στο γνωστό 
μέρος στην οδό Πεντέλης ή 8ης Μεραρχίας, κάτω από το Μεγάλο Πάρκο Παπάγου, προς την είσοδο 
του Verde, κάναμε drive through rapid test, 830 rapid test κάναμε και βγήκαν 2 θετικά. Ηθελα να 
ενημερώσω το σώμα. 
 Ευχαριστώ πολύ και για μια ακόμη φορά να ευχαριστήσουμε τον ΕΟΔΥ και τον Πρόεδρο τον κ. 
Αρκουμανέα για τα γρήγορα αντανακλαστικά και τη βοήθεια που μας προσφέρει. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Στη συνεδρίαση βεβαίως παρίσταται η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού 
η κα Γκούμα και η Πρόεδρος της Κοινότητας Παπάγου κα Δημάκου και νομίζω θέλει ο κ. Ζήκας να 
τοποθετηθεί σε ένα θέμα που ζήτησε πριν το λόγο και κλείνω με τον κ. Ζήκα. Ελπίζω να μην ανοίξει το 
θέμα, να είναι λίγο, έτσι, να μην έχει μέσα προσωπικά πολλά θέματα για να περάσουμε μετά και στην 
ημερήσια διάταξη, έχουμε σοβαρό θέμα σήμερα και θα το συζητήσουμε αρκετή ώρα το θέμα του 
Επιχειρησιακού. 
 κ. Ζήκα, έχετε το λόγο. 
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ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να πω καταρχήν ότι όποιος έχει εκλεγεί και βρίσκεται στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, θεωρώ αυτονόητο ότι θα πρέπει να αποδέχεται το ότι θα υφίσταται κριτική και μπορεί 
φυσικά να απαντάει.  
 Ενα δεύτερο ζήτημα, όποιος συμφωνεί σε κάτι ή όποιος διαφωνεί, πρέπει να παίρνει και 
ξεκάθαρα τη θέση. Σ' αυτά που διαφωνεί να ψηφίζει κατά, σ' αυτά που συμφωνεί να ψηφίζει υπέρ. 
Οποιος δεν το κάνει, σημαίνει ότι είναι ασυνεπής προς αυτά τα οποία δηλώνει. 
 Από 'κει κι έπειτα, είναι απλά μαθηματικά το ότι κλέβονται οι έδρες όταν ο ίδιος ο νόμος το λέει 
ότι το 43% παίρνει το 60% των εδρών. Δεν χρειάζεται να το αποδείξω εγώ. Οποιος δεν το καταλαβαίνει 
δεν μπορώ να κάνω κάτι.  
 Τέταρτο θέμα, επειδή ο κ. Κανάκης είχε πει στην προηγούμενη συνεδρίαση το ότι θέσαμε το 
8ο σημείο προς ψήφιση για να μας γράψουν οι εφημερίδες, λοιπόν, το οποίο ήταν προσβλητικό αν 
θέλετε, γιατί εμείς λειτουργούμε πάντοτε στη βάση των αρχών και ό,τι θεωρούμε ότι πρέπει να 
ψηφίσουμε και το δηλώνουμε ξεκάθαρα χωρίς να κρυβόμαστε και όταν διαφωνήσαμε το ξέρουν πολύ 
καλά όλοι εδώ, έτσι; Αποχωρήσαμε και απο το κόμμα στο οποίο ήμασταν, συγκρουστήκαμε και 
συγκρουόμαστε, λοιπόν, δεν έχουμε τέτοια θέματα εμείς. Αλλά και η εξέλιξη των πραγμάτων έδειξε ότι 
ο τοπικός τύπος δεν δημοσίευσε το παραμικρό και δεν είναι η πρώτη φορά που δεν δημοσιεύει. Μας 
έχουν σε εμπάργκο εδώ και πάρα πολύ καιρό. Μπορείτε να ρωτήσετε και τους συναδέλφους που είναι 
στο Δημοτικό Συμβούλιο πόσο καιρό έχουν να δημοσιεύσουν ανακοίνωση του Δικτύου Πολιτών.  
 Εμείς όταν λέμε Ναι είναι Ναι, όταν λέμε Οχι είναι Οχι και δεν γίνεται Ναι.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, προχωράμε. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, να ρωτήσω, γιατί δεν κατάλαβα. Εγκαλούμαι για ποιο πράγμα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεν εγκαλείστε για κάτι. Οχι, όχι, επειδή δεν ήσασταν μέσα στη συνεδρίαση... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αν έχω πει κάτι προσβλητικό να ζητήσω συγγνώμη. Αλλά δεν έχω καταλάβει τι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, αφήστε με λίγο να βοηθήσω. Ο κ. Ζήκας τοποθετήθηκε αρχικά και δεν 
ήσασταν εδώ και εγκάλεσε τις παρατάξεις, δεν τις εγκάλεσε, εντάξει, είπε για τις παρατάξεις που 
πρόσκεινται στη Νέα Δημοκρατία ότι ψηφίσανε με κομματικό χαρακτήρα στο προηγούμενο συμβούλιο. 
Δεν αναφέρεται στην δική σας παράταξη, εντάξει; Απλά σας το λέω για να μην... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, είπε τώρα ότι είπα κάτι που τον προσέβαλα και επειδή δεν είμαι σίγουρος, 
συνήθως είμαι πολύ προσεκτικός και πολύ ευγενικός, για να το καταλάβω αυτό ήθελα να τον ρωτήσω, 
αν έχω κάνει κάτι να του ζητήσω συγγνώμη. Δεν είμαι άνθρωπος που προσβάλλει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, είναι κάτι για τον κ. Κανάκη να πείτε, να σας ζητήσει συγγνώμη ή να μην σας 
ζητήσει;  
ΖΗΚΑΣ: Οχι, εγώ διευκρίνισα απλώς επειδή είπε ότι εμείς αλλάξαμε τη θέση μας κατά κάποιο τρόπο 
και ότι βάλαμε το 8ο σημείο για να μας γράψουν τα τοπικά μέσα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν είπα κάτι τέτοιο.  
ΖΗΚΑΣ: Τα πρακτικά υπάρχουν.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να πω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Καραγιάννη. Λοιπόν, κ. Ζήκα, πήρατε χρόνο άπλετο, εντάξει, μιλήσατε 
τρεις φορές, ωραία.  
 Να δώσω και το λόγο και στους άλλους δύο συναδέλφους και να κλείσουμε, για να μπούμε και 
στα ζητήματά μας. Λοιπόν, κ. Καραγιάννη, έχετε το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ως προς το θέμα αυτό που έβαλε ο κ. Ζήκας τώρα στο τέλος, ότι δηλαδή ήταν 
απαξιωτική η τοποθέτηση του κ. Κανάκη σχετικά με το ότι βάλαμε ένα 8ο σημείο για να μας γράψουν 
οι εφημερίδες κ.λπ., εγώ πραγματικά δεν θυμάμαι πώς ειπώθηκε, αλλά σημασία έχει ότι αυτό που είπε 
ο κ. Ζήκας. Οταν λέμε Ναι είναι Ναι. Οταν λέμε Οχι, είναι Οχι. Δεν μπορούμε να λέμε και ναι και όχι 
μαζί. Αυτό δεν γίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Προχωράμε. Προχωράμε στην ημερήσια διάταξη.  
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 i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
 ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Εγκριση Στρατηγικού Σχεδίου (Α' Φάση) του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου 
Παπάγου-Χολαργού 2019-2023. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επειδή το θέμα είναι πάρα πολύ σημαντικό και γνωρίζω και το ενδιαφέρον όλων 
σας και θα θέλατε και να τοποθετηθείτε, θα ξεκινήσω με μια σειρά ομιλητών για να διαμορφώσετε 
πλήρη άποψη και μετά θα δώσω το λόγο στον καθένα σας για ερωτήσεις και τοποθετήσεις.   
 Ο Δήμαρχος θέλει να πει κάτι πρώτα;  
ΖΗΚΑΣ: Επί της διαδικασίας θέλω εγώ το λόγο μετά, αφού μιλήσει ο Δήμαρχος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, θα ξεκινήσει την εισήγηση η προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού 
και Ανάπτυξης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσιρογιάννη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Τυπικά το θέμα το εισηγείται η Εκτελεστική Επιτροπή σήμερα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, έτσι; Αλλά ουσιαστικά θα ξεκινήσει η κα Τσιρογιάννη, θα πάρω εγώ το λόγο, έχω και κάποιες 
διαφάνειες να σας μοιράσω μέσα από την οθόνη μου και θα κλείσει ο κ. Καρατζάς, ο ειδικός συνεργάτης 
μου που έχει ασχοληθεί κυρίως και με τις χρηματοδοτήσεις, το είδα, είναι αρκετά πλούσιο στο 
συγκεκριμένο και μετά βεβαίως να δεχθούμε ερωτήσεις και... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Είναι σημαντικό θέμα και θα πάρει και χρόνο.  
 κ. Ζήκα, επί της διαδικασίας, παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Μία παράκληση και πρόταση ταυτόχρονα. Επειδή ο χρόνος τον οποίο είχαμε για να 
μελετήσουμε όλο το σχέδιο, 450 σελίδες, ήταν λίγος για τον όγκο των πληροφοριών που είναι 
καταγεγραμμένες μέσα, θα πρότεινα να γίνει σήμερα η παρουσίαση του Επιχειρησιακού Σχεδίου και να 
αναβληθεί η ψήφιση και η συζήτηση για επόμενη συνεδρίαση. Να μας δοθεί δηλαδή ο χρόνος να 
μελετήσουμε, έτσι, με άνεση, όλο αυτό τον όγκο τον τεράστιο των πληροφοριών που είναι 
καταγεγραμμένες μέσα στο Επιχειρησιακό Σχέδιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν συμφωνούμε με την πρόταση του κ. Ζήκα. Μπορεί να είχατε 8 μέρες για να το 
μελετήσετε, είχα πει ότι είχε ανέβει από την προηγούμενη Τετάρτη το θέμα, σίγουρα καταλαβαίνω τον 
όγκο αλλά σχεδόν το 1/3, για να μην πω περίπου το μισό, είναι ίδια πράγματα που τα είχαμε συζητήσει 
πριν 4 χρόνια, το 2015-2016. Βεβαίως αν θέλετε να κάνετε προτάσεις ή αν θέλετε να κάνετε διορθώσεις, 
εμείς θα τις δεχθούμε εφόσον συμφωνούμε να τις βάλουμε αυτές. Ετσι κι αλλιώς, υπάρχει σε 
διαβούλευση. Θα βγει το σχέδιο μετά από εδώ σε διαβούλευση, θα συζητηθεί στην Επιτροπή 
Διαβούλευσης, δηλαδή υπάρχει αρκετή διαδικασία να προσθέσουμε προτάσεις. Αλλά επειδή ήδη έχουμε 
καθυστερήσει και έχουν καθυστερήσει η πλειοψηφία, οι περισσότεροι Δήμοι της Ελλάδας έχουν 
καθυστερήσει, νομίζω γιατί όχι να μην προχωρήσουμε και να τρέξουμε τις διαδικασίες που χρειάζονται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, παρακαλώ την κα Τσιρογιάννη, έχει το λόγο.  
ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Για να δούμε και μια παρουσίαση θα σας κάνω share λίγο 
την οθόνη μου. Πιστεύω να βλέπουμε όλοι. 
 Οπως είπε και ο Δήμαρχος, είμαι προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης 
και μαζί με τους συναδέλφους του τμήματος, την κα Βίκυ Μπαρδή και τον κ. Γιάννη Χαχαριδάκη, 
συγκεντρώσαμε το απαιτούμενο υλικό για τη συγγραφή του Στρατηγικού Σχεδίου, το οποίο σήμερα 
σας παρουσιάζουμε.  
 Θα ήταν χρήσιμο ξεκινώντας να κάνω μία μικρή αναφορά στο τι είναι τα Επιχειρησιακά 
Προγράμματα και ποια διαδικασία ακολουθήσαμε για να συντάξουμε το Στρατηγικό Σχέδιο του Δήμου.  
 Για πρώτη φορά το 2006 θεσπίστηκε από τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων η υποχρέωση 
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εκπόνησης τετραετών επιχειρησιακών προγραμμάτων για το μεσοπρόθεσμο προγραμματισμό τους. 
Ακολούθησε μια σειρά από προεδρικά διατάγματα και υπουργικές αποφάσεις, ενώ η πιο πρόσφατη 
αναφορά γίνεται στο άρθρο 175 του προγράμματος "Κλεισθένης".  
 Τι είναι, λοιπόν, τα επιχειρησιακά προγράμματα; Σκοπός των επιχειρησιακών προγραμμάτων 
είναι η προώθηση της τοπικής ανάπτυξης, η εσωτερική ανάπτυξη του Δήμου και των Νομικών 
Προσώπων ως οργανισμό, η ενίσχυση των συνεργασιών του και η εναρμόνιση με τον αναπτυξιακό 
σχεδιασμό σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο.  
 Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφέρουμε ότι βρισκόμαστε σε ένα μεταβατικό στάδιο λήξης 
της προγραμματικής περιόδου 2014-2020 και έναρξης της προγραμματικής περιόδου 2021-2027. 
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η επιρροή της προηγούμενης προγραμματικής περιόδου θα συνεχιστεί μέχρι 
το τέλος του 2022, σύμφωνα με τον κανονισμό του ν+2 που εφαρμόζεται, στο σχεδιασμό μας έχουμε 
λάβει υπόψη τόσο την παλιά, όσο και τη νέα περίοδο. Ο,τι ίσχυε δηλαδή και ό,τι έχει αναγγελθεί μέχρι 
σήμερα. 
 Οι δομές ενός επιχειρησιακού προγράμματος. Αποτελείται από δύο φάσεις. Η Α' φάση είναι ο 
στρατηγικός σχεδιασμός που σήμερα παρουσιάζουμε. Ο στρατηγικός σχεδιασμός αποτελείται από δύο 
κεφάλαια. Στο 1ο κεφάλαιο έχουμε τη συνοπτική περιγραφή και την αξιολόγηση της υφιστάμενης 
κατάστασης, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό περιβάλλον του Δήμου, και στο 2ο κεφάλαιο 
παρουσιάζουμε τη διαμόρφωση του οράματος και τον καθορισμό της στρατηγικής.  
 Η Β' φάση αποτελεί τον επιχειρησιακό σχεδιασμό και τους δείκτες παρακολούθησης και 
αξιολόγησης που θα καταρτιστεί αμέσως μετά την ψήφιση του στρατηγικού σχεδίου και τη δημόσια 
διαβούλευση που θα ακολουθήσει. 
 Λίγα λόγια για τον τρόπο με τον οποίο οργανώθηκε η κατάρτιση του στρατηγικού σχεδίου. 
 Αρχικά με απόφαση Δημάρχου συγκροτήθηκε ομάδα εργασίας αποτελούμενη από τον Γενικό 
Γραμματέα του Δήμου, τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, τους Αντιδημάρχους, τους Προέδρους 
των Κοινοτήτων, τους Προϊσταμένους των Υπηρεσιών, τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων 
των Νομικών Προσώπων και τους επιστημονικούς και ειδικούς συνεργάτες του Δήμου. 
 Κάθε μέλος της ομάδας συσχετίστηκε με ένα συγκεκριμένο θεματικό τομέα, με μια 
συγκεκριμένη θεματική ομάδα όπως βλέπετε. Υπάρχουν τέσσερις θεματικές ομάδες και ακριβώς από 
κάτω τα μέλη που την απαρτίζουν και που ασχολήθηκαν με τις συγκεκριμένες ενότητες.  
 Τα στοιχεία που συλλέξαμε και με ποιο τρόπο. Κατά κύριο λόγο συμπληρώθηκαν 
ερωτηματολόγια, αποστείλαμε ερωτηματολόγια, συλλέξαμε στοιχεία από τα προηγούμενα 
επιχειρησιακά προγράμματα και ιδιαίτερα το προηγούμενο, της αμέσως προηγούμενης περιόδου, που 
και αυτό είχε συνταχθεί από το Τμήμα Προγραμματισμού, στοιχεία από διάφορες υπηρεσίες όπως την 
Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, τα Επιμελητήρια, τον ΟΑΕΔ και νομοθεσία, σχετική νομοθεσία ... από 
το διαδίκτυο.  
 Μετά την συγκέντρωση του υλικού πραγματοποιήθηκε η αποδελτίωση των ερωτηματολογίων 
και ακολούθησε SWOT ανάλυση σε όλους τους θεματικούς τομείς που έχουμε αναφέρει, σε τέσσερις 
βασικούς άξονες, από τους οποίους απαρτίζεται και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. Και λέγοντας SWOT 
ανάλυση εννοούμε τον προσδιορισμό των πλεονεκτημάτων και των αδυναμιών του Δήμου αλλά και 
των ευκαιριών και των απειλών που εμφανίζονται από το εξωτερικό περιβάλλον. Μέσω αυτής της 
αξιολόγησης προέκυψαν τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης και διαμορφώθηκε η στρατηγική του Δήμου 
που θα μας αναλύσει αργότερα ο Δήμαρχος. 
 Στο 1ο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου περιγράφονται τα χαρακτηριστικά της περιοχής του 
Δήμου, τα χαρακτηριστικά του Δήμου και των Νομικών του Προσώπων ως Οργανισμών και τέλος 
αξιολογείται η υφιστάμενη κατάσταση.  
 Η αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης είναι και το κεφάλαιο που έχει τον μεγαλύτερο 
όγκο πληροφοριών. Ξεφυλλίζοντας κανείς το σχέδιο θα μπορέσει να βρει πληροφορίες για τη 
γεωγραφική θέση, την ιστορία, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά του Δήμου, τις αναπτυξιακές 
προτεραιότητες βάσει ευρωπαϊκού και εθνικού σχεδιασμού.  
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 Επίσης, μπορεί να βρει πληροφορίες για το φυσικό περιβάλλον, το πράσινο, τις πλατείες, τις 
παιδικές χαρές, την καθαριότητα, την ανακύκλωση, πληροφορίες για τους παιδικούς σταθμούς, τα 
σχολεία, τις πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις και εγκαταστάσεις του Δήμου, για την ανεργία, για 
την απασχόληση, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και πολλά ακόμα. 
 Σε ό,τι αφορά στο εσωτερικό περιβάλλον, μπορεί να βρει πληροφορίες τόσο για το Δήμο όσο 
και για τα Νομικά Πρόσωπα, για το ανθρώπινο δυναμικό, για την κτιριακή υποδομή, το μηχανολογικό 
και ηλεκτρονικό εξοπλισμό τους.  
 Ο χρόνος είναι πολύ λίγος, φυσικά δεν μπορούμε να αναλύσουμε περισσότερα στοιχεία αλλά 
στο τέλος της παρουσίασης, οποιαδήποτε, εάν έχει εντοπιστεί κάποια παράλειψη, σχόλιο, θα τα 
ακούσουμε. 
 Τέσσερις βασικοί άξονες. Η αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης πραγματοποιήθηκε μέσω 
της SWOT Analysis, η οποία ανέδειξε τα κρίσιμα ζητήματα ανάπτυξης του Δήμους στους άξονες 
περιβάλλον και ποιότητα ζωής, κοινωνική πολιτική, Υγεία, Παιδεία, πολιτισμός και αθλητισμός, τοπική 
οικονομία και απασχόληση και το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου και των Νομικών Προσώπων. Αυτοί 
οι τέσσερις άξονες δεν έχουν επιλεγεί τυχαία. Εχουμε ακολουθήσει την κείμενη νομοθεσία και έχουμε 
ακολουθήσει τη δομή έτσι όπως αναφέρεται σε συγκεκριμένες υπουργικές αποφάσεις.  
 Με την αξιολόγηση και την ανάδειξη των κρίσιμων ζητημάτων ανάπτυξης ανά άξονα, 
ολοκληρώνεται το πρώτο μεγάλο κεφάλαιο του στρατηγικού σχεδίου.  
 Η διατύπωση του οράματος και η επιλογή της στρατηγικής, η εξειδίκευσή της σε άξονες, μέτρα 
και στόχους, έγινε από τη Δημοτική Αρχή σύμφωνα με τα συμπεράσματα της αξιολόγησης του 
εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλλοντος, τον ευρωπαϊκό και εθνικό αναπτυξιακό σχεδιασμό και 
τις προτεραιότητες της Δημοτικής Αρχής.  
 Η διατύπωση του οράματος και η διαμόρφωση της στρατηγικής είναι το 2ο μεγάλο κεφάλαιο 
του στρατηγικού σχεδίου.  
 Πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο για να αναπτύξει το όραμα και τη στραγητική έτσι όπως 
διαμορφώθηκε, θα αναφέρω επιγραμματικά κάποια κρίσιμα ζητήματα που αναδείχθηκαν μέσα από την 
αξιολόγηση. 
 Ετσι, λοιπόν, στον 1ο άξονα, Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, σε ό,τι αφορά το φυσικό 
περιβάλλον αναδείχθηκε η προστασία του Υμηττού και του περιαστικού πρασίνου, η ανάδειξη των 
πηγών και της αρχαίας κοίτης του Ιλισού.  
 Σε ό,τι αφορά στο οικιστικό περιβάλλον, η ανάγκη διαφύλαξης της κυρίαρχης χρήσης κατοικίας 
με σαφή διαχωρισμό των χρήσεων γης, στο πράσινο στις πλατείες και στις παιδικές χαρές, η 
εντατικοποίηση των ενεργειών συντήρησης και προστασίας του αστικού πρασίνου. Η ανάπλαση των 
πλατειών και των κεντρικών εισόδων.  
 Σε ό,τι αφορά στη ρύπανση, η ευαισθητοποίηση των δημοτών με στόχο την αποτροπή της 
ρύπανσης και της παράνομης ρίψης μπάζων, στην περιβαλλοντική διαχείριση, ενεργειακή αναβάθμιση 
δημοτικών κτιρίων και υποδομών.  
 Στην πολιτική προστασία αναδείχθηκαν μέσα από την αξιολόγηση δράσεις εκπαίδευσης και 
αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διαχείρισης κρίσεων ή ακόμα και ο συντονισμός με διάφορους 
φορείς, με την Περιφέρεια, με την Πυροσβεστική Υπηρεσία, τη Δασική Υπηρεσία, το ΣΠΑΥ, την 
Αστυνομία και άλλες εθελοντικές οργανώσεις δασοπροστασίας. 
 Σε ό,τι αφορά στην καθαριότητα ή την ανακύκλωση, η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 
πολιτών για τη μείωση των παραγόμενων απορριμμάτων μέσω της πρόληψης και της 
επαναχρησιμοποίησης ή της ανακύκλωσης, η αναβάθμιση υποδομών και εξοπλισμού της Διεύθυνσης 
Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου. 
 Στο κυκλοφοριακό, τη στάθμευση, το συγκοινωνιακό, σαν κρίσιμα ζητήματα αναδείχθηκαν η 
εφαρμογή της εγκεκριμένης μελέτης Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας.  
 Οπως καταλαβαίνετε αυτά που βλέπετε στη διαφάνεια είναι όλα κρίσιμα ζητήματα, απλά για να 
κερδίσουμε χρόνο επιλέγω 2-3 για εξοικονόμηση χρόνου. 
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 Η ανανέωση πινακίδων ονοματοθεσίας και αριθμοθεσίας οδών ενιαίας μορφής.  
 2ος άξονας, άξονας Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός.  
 Στον θεματικό τομέα Κοινωνική Πολιτική αναδείχθηκε η βελτίωση υφιστάμενων δομών 
κοινωνικής πολιτικής, αλλά και η δημιουργία νέων, όπως και η ενίσχυση της υπηρεσίας Βοήθεια στο 
Σπίτι.  
 Στην προσχολική αγωγή η βελτίωση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού των υφιστάμενων 
παιδικών, βρεφονηπιακών σταθμών, η ανέγερση νέων παιδικών-βρεφονηπιακών σταθμών για την 
κάλυψη των αναγκών. 
 Στη μέριμνα για την τρίτη ηλικία. Η ενδυνάμωση της κοινωνικοποίησης των ατόμων της τρίτης 
ηλικίας ή η παροχή υπηρεσίων ιατρικής παρακολούθησης και φροντίδας των μελών του ΚΑΠΗ. 
 Σε ό,τι αφορά στην Υγεία, μέσα από την αξιολόγηση εμφανίστηκε αναβάθμιση των δομών και 
του εξοπλισμού παροχής της πρωτοβάθμιας Υγείας, όπως και η ενημέρωση, η ευαισθητοποίηση για τη 
σπουδαιότητα της προληπτικής Ιατρικής και των προσυμπτωματικών ελέγχων.  
 Παιδεία - Δια Βίου Μάθηση. Δημιουργία νέων σχολικών υποδομών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 
ενεργειακή αναβάθμιση των σχολικών κτιρίων, η ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας με 
δράσεις προστασίας του περιβάλλοντος, της ανακύκλωσης και της βιώσιμης κινητικότητας. 
 Σε ό,τι αφορά στον Πολιτισμό η συντήρηση υφιστάμενων πολιτιστικών υποδομών και η 
δημιουργία νέων, η αναβάθμιση της Δημοτικής Βιβλιοθήκης. 
 Στον Αθλητισμό, η δημιουργία νέων αθλητικών εγκαταστάσεων ανταποκρινόμενων στις νέες 
τάσεις της εποχής, η ενίσχυση των αθλητικών προγραμμάτων και η δημιουργία νέων.  
 Στη θεματική ενότητα σύλλογοι - εθελοντισμός, αναδείχθηκε η οργάνωση δικτύου 
εθελοντισμού και συνεργασία με οργανωμένες εθελοντικές ομάδες της χώρας, όπως και η μέριμνα για 
τη συλλογή και φροντίδα των αδέσποτων ζώων. 
 4ος άξονας Τοπική Οικονομία και Απασχόληση. Στον τομέα της ανεργίας και της απασχόλησης 
η συνεργασία με Επιμελητήρια και τον ΟΑΕΔ, για την υλοποίηση δράσεων προώθησης της 
απασχόλησης, αλλά και η υποστήριξη, η συμβουλευτική υποστήριξη ανέργων και η ενημέρωση για 
προγράμματα προώθησης της απασχόλησης.   
 Στην τοπική οικονομία και στην επιχειρηματικότητα, η προώθηση του προγράμματος της κάρτας 
δημότη, όπως και η χρήση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών για ταχύτερη εξυπηρέτηση 
των τοπικών επιχειρήσεων. 
 3ος άξονας, ο 4ος άξονας, συγγνώμη, το εσωτερικό περιβάλλον του Δήμου ως οργανισμός. Εδώ 
λοιπόν στη θεματική ενότητα Οργανωτική δομή και διαδικασίες, αναδείχθηκε η βελτίωση της 
διοικητικής ικανότητας και αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών του Δήμου και σε ό,τι αφορά το 
ανθρώπινο δυναμικό και την υλικοτεχνική υποδομή η συστηματική επιμόρφωση και η κατάρτιση του 
προσωπικού των υπηρεσιών και των νομικών προσώπων, η συντήρηση και αναβάθμιση των κτιριακών 
εγκαταστάσεων, η κατάλληλη χωροθέτηση των υπηρεσιών.  
 Στην εξυπηρέτηση του πολίτη και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, η επέκταση και ενίσχυση των 
ευρυζωνικών δικτύων στην περιοχή του Δήμου, όπως και η προώθηση της ενεργούς συμμετοχής των 
πολιτών και συμβολή τους στη διαμόρφωση πολιτικών.  Στο θεματικό τομέα των Οικονομικών η 
χρηστή διαχείριση και η βελτίωση των οικονομικών και η αξιοποίηση της δημοτικής ακίνητης 
περιουσίας.  
 Θα δώσω το λόγο στον Δήμαρχο για να ασχοληθούμε την παρουσίαση του οράματος και της 
στρατηγικής του Δήμου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ να συνεχίσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, μπορείτε, μισό λεπτό δώστε μου. Να αναφέρω ότι τη συνεδρίαση 
παρακολουθεί ο Βουλευτής του Βόρειου Τομέα Αθήνας ο κ. Δημήτριος Καιρίδης, λογικά τον ενδιαφέρει 
ένα τόσο σημαντικό θέμα όπως του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού και θα του δώσω και το λόγο κιόλας 
να μας πει μετά και τις απόψεις του πάνω στο συγκεκριμένο ζήτημα, αλλά, εντάξει, είναι και τιμή για 
το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα να έχει ένα βουλευτή, οπότε αν θέλει να κάνει κι ένα σύντομο 
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χαιρετισμό. 
ΚΑΙΡΙΔΗΣ: Οχι, όχι, σας ευχαριστώ, δεν θέλω να ενοχλώ καθόλου. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία, 
θέλω να ακούσω και με πολύ ενδιαφέρον. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καιρίδη. Προσήλθε ο συνάδελφος ο κ. Χατζής και ο Δήμαρχος έχει το 
λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Αγαπητές και αγαπητοί συνάδελφοι, στη σημερινή συνεδρίαση έχουμε την 
ευκαιρία να συζητήσουμε δύο καίρια θέματα. Το πρώτο είναι το Στρατηγικό Σχέδιο, το οποίο συζητάμε 
αυτή τη στιγμή, αλλά και η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και 
θέλω εξ αρχής να συνδέσω τα δύο θέματα, καθώς όλες μας οι ενέργειες και οι αποφάσεις πρέπει να 
κατευθύνονται σε έναν ολοκληρωμένο σχεδιασμό, πρέπει να πηγάζουν από την καταγραφή των 
αναγκών, των πλεονεκτημάτων αλλά και των αδυναμιών και αυτά τα στοιχεία εντοπίζονται στο πλαίσιο 
του στρατηγικού μας σχεδίου.  
 Να ξεκινήσει και η παρουσίαση που έχουμε ετοιμάσει για να βλέπετε ταυτόχρονα και την 
παρουσίαση που έχουμε. 
 Πριν ξεκινήσω βέβαια, θα ήθελα να ευχαριστήσω θερμά την Προϊσταμένη του Τμήματος 
Προγραμματισμού και Ανάπτυξης του Δήμου, την κα Τσιρογιάννη, για την εξαιρετική δουλειά την οποία 
έκανε μαζί με τον κ. Χαχαριδάκη και την κα Μπαρδή, αλλά και όλους τους εργαζόμενους και τα μέλη 
της Διοίκησης που συμμετείχαν στη διαδικασία εκπόνησης του στρατηγικού επιχειρησιακού σχεδίου 
μας, ένα σχέδιο το οποίο χαρακτηρίζεται από την ακρίβεια των στοιχείων, από την αποστασιοποιημένη 
πολλές φορές παράθεση της πραγματικότητας και τελικά από τη ρεαλιστική απόδοση των δυνατών, 
των αδύναμων και των κρίσιμων ζητημάτων που χαρακτηρίζουν το Δήμο μας.  
 Η σημασία που δίνει η Διοίκησή μας στην ορθή αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης αλλά 
και στη λειτουργία του επιχειρησιακού προγράμματος εν γένει, νομίζω ότι αποδεικνύεται από τα 
απολογιστικά στοιχεία και από τους δείκτες αποτελεσματικότητας της υλοποίησης του επιχειρησιακού 
προγράμματος της προηγούμενης περιόδου, της προηγούμενης πενταετίας που διανύσαμε. Και για να 
είμαι πιο σαφής, βλεπετε στη διαφάνεια ότι η υλοποίηση του προηγούμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος είναι νομίζω φανερό ότι σχεδιάσαμε για την προηγούμενη περίοδο, ό,τι σχεδιάσαμε σε 
μεγάλο βαθμό είτε επιτεύχθηκε είτε βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης. Εμφανίζονται βέβαια και 
δράσεις που για διάφορους λόγους δεν ευοδώθηκαν, δεν προχώρησαν και οφείλουμε να εξετάσουμε 
τους λόγους αυτούς, αν αυτό προέρχεται απο εξωγενείς παράγοντες, αν προέρχεται από έναν κακό 
σχεδιασμό.  
 Ωστόσο, τα ποσοστά υλοποίησης όπως αποτυπώνονται ανά θεματική ενότητα είναι 
εντυπωσιακά. Ποσοστό περίπου 80% των δράσεων στη θεματική ενότητα Περιβάλλον και Ποιότητα 
Ζωής έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη. Αντίστοιχα στη θεματική ενότητα Κοινωνική 
Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός έχουν ολοκληρωθεί ή βρίσκονται σε εξέλιξη το 
73% των δράσεων.  
 Στην επόμενη θεματική ενότητα, στην Τοπική Οικονομία και Απασχόληση έχει ολοκληρωθεί το 
39%, ενώ τέλος στο πεδίο της αναδιάρθρωσης και βελτίωσης της διοικητικής ικανότητας του Δήμου 
ολοκληρώθηκαν ή βρίσκονται σε εξέλιξη το 90% των δράσεων του προηγούμενου επιχειρησιακού 
προγράμματος. 
 Θεωρώ ότι ο ρεαλιστικός μας σχεδιασμός, η ορθή αποτύπωση των δυνατών και αδύνατων 
σημείων του Δήμου μας, αυτό δηλαδή που συζητάμε σήμερα και για την επόμενη περίοδο, είναι τα 
στοιχεία αυτά που βοήθησαν τόσο τη Διοίκηση όσο και τους εργαζόμενους να πετύχουμε αυτά τα 
αποτελέσματα για τα οποία επιτρέψτε μου ως παράταξη αλλά και ως Δημοτικό Συμβούλιο πιστεύω ότι 
πρέπει να είμαστε υπερήφανοι.  
 Ερχόμενος όμως πλέον στην επόμενη μέρα, στο νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα, θέλω αρχικά να 
σημειώσω ότι με την ίδια λογική θα προχωρήσουμε και προχωρήσαμε ήδη στη διαμόρφωση του 
οράματος του Δήμου μας για το αύριο, πατώντας σε στερεά βήματα, έχοντας γνώση και αποτύπωση 
της υφιστάμενης κατάστασης και λαμβάνοντας πάντα υπόψη μας τα κατάλοιπα τα οποία επηρεάζουν 
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τη διοικητική ικανότητα του Δήμου μας. Αυτά είναι η οικονομική κρίση και η πανδημία.  
 Παρ' όλα αυτά, θέλω να πιστεύω ότι συγκροτήσαμε ένα συμπαγές όραμα, το οποίο βασίζεται 
στις προγραμματικές θέσεις της παράταξής μας, στο προεκλογικό μας πρόγραμμα, στα κρίσιμα 
ζητήματα τοπικής και εσωτερικής ανάπτυξης, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί από τη διαδικασία εκπόνησης 
του προηγούμενου στρατηγικού σχεδίου, στα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα που έχει ο Δήμος μας, στις 
ευκαιρίες και τις δυνατότητες που έχουμε μπροστά μας σε μία περίοδο που φαίνεται ότι για πρώτη 
φορά μετά από πολλά χρόνια στην Αυτοδιοίκηση ανοίγονται αρκετά παράθυρα χρηματοδότησης, στη 
σύσταση του νέου Αναπτυξιακού Οργανισμού, στον περιορισμό όσο είναι δυνατόν των απειλών του 
εξωτερικού περιβάλλοντος, σίγουρα η πανδημία έχει παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Το όραμά μας, λοιπόν, 
βασίζεται στο ρεαλισμό, δεν μας συγκινούν οι ακροβασίες, τα θεωρητικά σχήματα, τα φαραωνικά 
σχέδια, μετρώντας πάντα σωστά τις δυνάμεις μας, αλλά και τις απειλές προτάσσουμε την επίτευξη 
ρεαλιστικών στόχων δίνοντας προτεραιότητα στην ταυτότητα του Δήμου μας, αλλά και τις προσδοκίες 
των συμπολιτών μας. 
 Με αυτές, λοιπόν, τις αρχές συγκεντρώσαμε τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα που βλέπετε στη 
διαφάνεια του Δήμου μας, όπως είναι η άμεση γειτνίαση του Δήμου με τον ορεινό όγκο του Υμηττού, 
η χωροθέτηση του Δήμου στο Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, το υψηλό μορφωτικό επίπεδο του 
πληθυσμού, αν θυμάμαι καλά πάνω από 45% έχουν διδακτορικό, μεταπτυχιακό ή πτυχίο ανώτερης ή 
ανώτατης εκπαίδευσης, η κοντινή απόσταση από το κέντρο της Αθήνας, η σύνδεση του προαστίου μας 
με το όνομα του Περικλή, το πράσινο, ως γνωστόν μιλάμε πάντα για την κηπούπολη του Δήμου μας, 
ότι είμαστε μια περιοχή κυρίως αστικής κατοικίας, η θέση μας, η καλή ρυμοτομική χάραξη και βέβαια η 
έντονη πολιτιστική αλλά και αθλητική δραστηριότητά μας. 
 Ετσι, λοιπόν, συγκεντρώσαμε τα αναπτυξιακά πλεονεκτήματα και παρουσιάζουμε το όραμα. Το 
όραμα του Δήμου μας είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού 2023 να γίνει μία ανθεκτική πόλη. Με 
συνεργασία και σεβασμό στο περιβάλλον και στον άνθρωπο, διαμορφώνουμε μια πόλη ανθεκτική στις 
προκλήσεις, κρίσεις της εποχής, αξιοποιώντας τις ψηφιακές τεχνολογίες και βελτιώνοντας την 
καθημερινότητα των πολιτών. 
 Καλούμαστε, όπως είπα, να επενδύσουμε στην προνομιακή γεωγραφική θέση του Δήμου, στην 
καλή πολεοδομική οργάνωση και ρυμοτομία, στην ποιότητα των κατοίκων της περιοχής μας, στην 
ποιότητα του Δημοτικού Συμβουλίου που έχουμε, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε και να προβάλλουμε 
την ιστορική μας ταυτότητα, την έντονη σύγχρονη πολιτιστική και αθλητική μας δράση και να 
σχεδιάσουμε καθολικά αιτήματα πολλών ετών, όπως το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή-Ιλισού.  
 Με αυτά λοιπόν τα εφόδια και έχοντας κατά νου τα παραπάνω αναπτυξιακά πλεονεκτήματα 
οικοδομήσαμε το όραμα το οποίο σας ανέφερα.  
 Θα εργαστούμε με σχέδιο, με συνέπεια και επιμονή, ώστε να διαμορφώσουμε μια πόλη 
ανθεκτική, με τη συνεργασία όλων, με σεβασμό στον άνθρωπο, με σεβασμό στο περιβάλλον. Μια πόλη 
ανθεκτική στις προκλήσεις όπως ανέφερα και στις κρίσεις, μια πόλη η οποία θα αξιοποιεί τις ψηφιακές 
τεχνολογίες, μια πόλη η οποία θα βελτιώνει την καθημερινότητα των πολιτών, γιατί όπως έχουμε πει 
στόχος μας είναι να κάνουμε τη ζωή όλων μέσα στην πόλη κάθε μέρα καλύτερη. 
 Την προηγούμενη περίοδο υλοποιήσαμε το όραμά μας για τη διαμόρφωση ενός νέου μοντέλου 
πόλης, μιας πράσινης, μιας έξυπνης, μιας πόλης κοινωνικής συμμετοχής. Πέντε χρόνια μετά, με 
αφετηρία τα όσα όλοι μαζί πετύχαμε, επιδιώκουμε να πραγματώσουμε το όραμα της ανθεκτικής πόλης. 
Μιας πόλης που συνδέει την ανάπτυξή της με την ατομική και κοινωνική ευημερία των πολιτών.  Μία 
πόλη η οποία θα δίνει βαρύτητα στη διασφάλιση της υγείας και θα προτάσσει την παιδεία, τον πολιτισμό 
και τον αθλητισμό. Μια πόλη η οποία θα φαίνεται πιο ώριμη για την μετάβασή της στην κυκλική 
οικονομία και πιο φιλική σε εναλλακτικές μορφές κινητικότητας. Μια πόλη, τέλος, που τολμά και 
ενσωματώνει στην καθημερινή της λειτουργία καινοτόμες λύσεις και πολιτικές, επενδύοντας συνεχώς 
στην ψηφιακή τεχνολογία. 
 Ο οδικός μας χάρτης για την υλοποίηση αυτού του οράματος αποτυπώνεται στην οθόνη σας, 
είναι νομίζω η επόμενη διαφάνεια. Κάτω από τους τέσσερις βασικούς άξονες του στρατηγικού μας 
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σχεδιασμού, έχουν στοιχηθεί τα πεδία των δράσεων που πρέπει να αναπτύξουμε το επόμενο διάστημα. 
Στην εικόνα λοιπόν που βλέπουμε τώρα αποτυπώνονται οι άξονες και τα μέτρα του νέου στρατηγικού 
μας σχεδιασμού. Σ' αυτά τα πεδία ουσιαστικά πρέπει να καταφέρουμε να συναντηθούν οι δημοτικές 
υπηρεσίες, ο Δήμος, το Δημοτικό μας Συμβούλιο, οι ενεργοί φορείς της πόλης, η τοπική 
επιχειρηματικότητα αλλά και όλοι οι συμπολίτες μας. Να συμβάλλει ο καθένας με τον τρόπο του, από 
τη θέση του, με τις εμπειρίες, με τις γνώσεις αλλά και με τις ανάγκες του, στη διαμόρφωση των 
επιμέρους δράσεων κατά το επόμενο διάστημα της διαβούλευσης, ώστε να προχωρήσουμε στην 
εκπόνηση του επιχειρησιακού μας προγράμματος.   
 Θα ήθελα λοιπόν από σήμερα να εκκινήσουμε αυτή τη συζήτηση της διαβούλευσης και γι' αυτό 
το λόγο θα προσπαθήσω να δούμε όλοι μαζί τους 20 στρατηγικούς στόχους που έχουμε θέσει για την 
επόμενη περίοδο. 
 Ξεκινώντας από τον 1ο άξονα Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής, ο οποίος αναλύεται στους πέντε 
στρατηγικούς στόχους: στην προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος, στην καλύτερη διαχείριση 
των αποβλήτων μας, στην αστική αναζωογόνηση, στην ανάσχεση των επιπτώσεων της κλιματικής 
αλλαγής, στην καλύτερη διαχείριση των κινδύνων που μας απειλούν. 
 Στη συνέχεια, στο 2ο άξονα Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Πολιτισμός και Αθλητισμός, προτείνουμε 
τη στήριξη των συμπολιτών μας και προστασία της υγείας, την περαιτέρω ανάπτυξη του πολιτισμού 
και του αθλητισμού, την ενεργοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, την ανάπτυξη και αξιοποίηση του 
δικτύου εθελοντισμού και την επένδυση στη μάθηση.  
 Στον 3ο άξονα της Τοπικής Οικονομίας και Απασχόλησης, ένα πεδίο που πρέπει να προσέξουμε 
ιδιαίτερα, γιατί αν θυμούμαι και στον απολογισμό ήταν το μόνο πεδίο που είχαμε χαμηλά νούμερα, έτσι 
λοιπόν εδώ έχουμε την προώθηση της κατάρτισης και της εξειδίκευσης, την ενίσχυση της εξωστρέφειας 
των εμπορικών σημείων της πόλης μας, την κοινή με άλλους φορείς δράση για την προώθηση της 
καινοτομίας σε επιχειρήσεις, ιδιαίτερα στον τομέα του περιβάλλοντος και των νέων τεχνολογιών.  
 Τέλος, στον 4ο άξονα και τελευταίο, έχουμε τη βελτίωση της Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου. 
Εδώ έχουμε εφτά στρατηγικούς στόχους: την περαιτέρω προώθηση της διαφάνειας, την οικονομική 
μεγέθυνση του Δήμου μας, τη στήριξη και αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, την βελτίωση της 
εξυπηρέτησης του πολίτη, την ενίσχυση της πρόσβασης όλων των πολιτών στο διαδίκτυο, την 
επένδυση σε έξυπνες υποδομές και δίκτυα. 
 Με αυτούς λοιπόν τους στρατηγικούς στόχους και σε αυτό το πλαίσιο, σας καλώ, αγαπητές και 
αγαπητοί συνάδελφοι, να συνεργαστούμε, όπως αναφέρει και το όραμά μας, έτσι ώστε να 
διαμορφώσουμε μια πόλη ανθεκτική, μια πόλη συμπαγή και ικανή να ξεπεράσει κάθε δυσκολία και κάθε 
κρίση. Μία πόλη η οποία θα έχει επίκεντρο τον άνθρωπο, μια πόλη η οποία θα σέβεται το περιβάλλον, 
μια πόλη που θα ανταπεξέλθει στις προκλήσεις της εποχής και θα επενδύσει στις ψηφιακές τεχνολογίες. 
 Σας καλώ να συνεργαστούμε προς όφελος τελικά του πολίτη. Προς όφελος των κατοίκων της 
πόλης μας. Ας συμβάλλουμε όλοι μαζί στη δημιουργία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της ανθεκτικής 
πόλης.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε, για την τοποθέτηση. Είναι πραγματικά πολύ ενδιαφέρον όλο το 
ζήτημα αλλά και η σκοπιά με την οποία αντιμετωπίζεται από τη Δημοτική Αρχή, για το μέλλον του 
όμορφου και πράσινου προαστίου μας.  
 Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Κανάκης, ο κ. Ζήκας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, είχα πει να ολοκληρώσουμε την εισήγηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι, συγγνώμη. Είδα τα χέρια εγώ, είδα τα χέρια εγώ, γιατί βλέπω πολλά χέρια και 
λέω... Ναι, έχετε δίκιο. 
 Λοιπόν, το λόγο έχει ο επιστημονικός σύμβουλος και πολλά χρόνια δημοτικός σύμβουλος και 
παλιός Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου, ο κ. Νίκος Καρατζάς. κ. Καρατζά, έχετε το λόγο.  
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Οπως είπε ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου - με βλέπετε, 
με ακούτε;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούγεστε πολύ καλά.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ. Λίγο πιο δυνατά, αν έχετε την καλοσύνη.  
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Θα προσπαθήσω. Οπως είπε και ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου είμαι ο ειδικός 
συνεργάτης του κ. Δημάρχου, βεβαίως Γενικός Γραμματέας του Δήμου παραμένει ο κ. Μαυρικάκης, 
απλώς είχε την ευγενή καλοσύνη για να με βλέπετε να παραχωρήσει τη θέση του για να τοποθετηθώ. 
 Η δικιά μου τοποθέτηση έχει να κάνει περισσότερο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και βεβαίως να πω, κ. Καρατζά, ότι υπήρξατε και επί τετραετία και ειδικός σύμβουλος 
στο Υπουργείο Χωροταξίας για τέτοια θέματα. Είναι και αυτό σημαντικό. Και στο Υπουργείο 
Συγκοινωνιών και Χωροταξίας. 
ΚΑΡΑΤΖΑΣ: Ευχαριστώ. Η δικιά μου τοποθέτηση θα είναι λίγο πιο προσγειωμένη, έχει να κάνει με 
νούμερα και εκείνο το οποίο θα προσπαθήσω να κάνω, είναι να αναλύσω τη νέα προγραμματική περίοδο 
2021-2027, να κάνουμε μια μικρή σύγκριση με την προηγούμενη '14-'20 και να καταλήξουμε με την 
πλέον τετραετία 2021-2024 που ολοκληρώνεται η θητεία της σημερινής Δημοτικής Αρχής. 
 Σε όλους μας είναι γνωστό ότι η Ευρωπαϊκή Ενωση οργανώνεται σε επταετείς κύκλους, τις 
λεγόμενες προγραμματικές περιόδους. Ο καινούριος ξεκίνησε τώρα το '21 και ολοκληρώνεται το '27 και 
αν βάλουμε κάτω τα στοιχεία γύρω από τον προϋπολογισμό τον καινούριο θα δούμε ότι αυτός είναι 
γύρω στα 1,8 τρισεκατομμύρια ευρώ. Βεβαίως, θα πρέπει σ' αυτό το σημείο να διευκρινίσουμε κάτι. 
Οτι δεν πρέπει να μας παρασύρει το νούμερο γιατί τα 750 δις απ' αυτό το 1,8 τρις είναι ένα προσωρινό 
ταμείο ας το πούμε, το next generation UE όπως λέγεται στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ενωσης, και έχει 
να κάνει με την αντιμετώπιση όλων αυτών των προβλημάτων που δημιούργησε η πανδημία, η οποία 
είναι παγκόσμια, γι' αυτό λέγεται και πανδημία και έχει επιφέρει μεγάλα προβλήματα όχι μόνο 
υγειονομικά αλλά και οικονομικά. Αυτά λοιπόν τα 750 δις, εάν θέλουμε να συγκρίνουμε την τρέχουσα 
προγραμματική περίοδο με την προηγούμενη, θα πρέπει να τα αφαιρέσουμε. Αν κάνουμε, λοιπόν, αυτή 
την αφαίρεση θα δούμε ότι ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ενωσης παραμένει στα πλαίσια που 
ήταν και την προηγούμενη επταετία 2014-2021. Δηλαδή τότε είχαμε 1,08 αν θυμάμαι καλά τρις, φέτος 
έχουμε 1,07.  
 Ουσιαστικά αυτός ο μηχανισμός μεταφέρεται και στα εθνικά πλαίσια, δηλαδή στην 
χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ενωσης σε κάθε κράτος-μέλος. Αν προχωρήσουμε πάλι να κάνουμε 
μια σύγκριση του παλαιού ΕΣΠΑ με το καινούριο, θα δούμε ότι παραμένει περίπου στα ίδια πλαίσια. 
Δηλαδή αν θυμάμαι καλά είναι 26 δις συν πλην 100 δις, είναι περίπου το ίδιο και την προηγούμενη 
φορά και τώρα.  
 Το καινούριο στοιχείο που μπαίνει, που είναι το κομμάτι του μηχανισμού ανθεκτικότητος και 
ανάκαμψης, στην δικιά μας περίπτωση είναι 32 δις. Τον τελευταίο καιρό όλοι μας θα έχουμε δει είτε 
στον έντυπο τύπο είτε στον ηλεκτρονικό, να συζητάμε όλοι γι' αυτό το θέμα, το ταμείο ανάκαμψης και 
να γίνεται μια εκτενής συζήτηση. Αν θελήσουμε τώρα να δούμε, αφαιρώντας πάλι το κομμάτι του 
Ταμείου Ανάκαμψης, πώς διαμορφώνονται οι στόχοι του καινούριου με το παλιό ΕΣΠΑ, θα δούμε ότι 
σε γενικές γραμμές παραμένει ίδιο. Στα δε επιχειρησιακά προγράμματα προστίθεται ένα καινούριο στα 
κλασικά 13 περιφερειακά και 5 τομεακά, προστίθεται ένα καινούριο το οποίο λέγεται Ταμείο της Δίκαιης 
Μετάβασης και έχει να κάνει με την χρηματοδότηση αποκλειστικά και μόνον των ενεργειών που πρέπει 
να κάνει κάθε κράτος-μέλος για να περιορίσει τις εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα, δηλαδή να 
απαλλαγεί από τις πηγές ηλεκτρικές ενέργειας που καίνε ουσιαστικά πετρέλαιο ή άνθρακα. 
 Στη δικιά μας περίπτωση δηλαδή αν περιοριστούμε στην Ελλάδα, αυτό έχει να κάνει με την 
απολιγνιτοποίηση της Μακεδονίας και συγκεκριμένα Πτολεμαϊδα, Κοζάνη και της Μεγαλόπολης και έχει 
να κάνει επιπλέον και με τη σύνδεση των νησιών που καίνε πετρέλαιο για να παράξουν ενέργεια με το 
δίκτυο της Κεντρικής Ελλάδος μέσω καλωδίων διασύνδεσης των ηλεκτρικών δικτύων τους. 
 Αν τώρα προχωρήσουμε λιγάκι παραπάνω και συζητήσουμε το Ταμείο Ανακάμψης, σ' αυτό το 
σημείο θα ήθελα να πω το εξής: το Ταμείο Ανάκαμψης επειδή θέλει να χρηματοδοτήσει όσο πιο έγκαιρα 
γίνεται τα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να αντιμετωπίσουν έγκαιρα τις επιπτώσεις της πανδημίας, 
επιτρέπει να ενεργοποιήσει κανείς δράσεις μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης από τον Φεβρουάριο, τον 
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περασμένο μήνα δηλαδή. Με αυτό λοιπόν το πλαίσιο και επειδή η κυβέρνηση και όσον αφορά το ΕΣΠΑ 
αλλά κυρίως όσον αφορά το  
Ταμείο Ανάκαμψης είχε έγκαιρα υποβάλει τις προτάσεις της από τον περασμένο Δεκέμβριο και είχε 
προχωρήσει τις συζητήσεις, είχε την εικόνα ποια έργα από αυτά που προτείνει θα μπορούσε να 
χρηματοδοτηθούν. Και με αυτή την έννοια, λοιπόν, σκέφτεται να κάνει το εξής τέχνασμα: ν' αρχίσει να 
χρηματοδοτηθεί αυτά τα έργα που ήταν ήδη εγκεκριμένα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή από το 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων και όταν με το καλό υπογραφεί το Ταμείο Ανάκαμψης, πάρει την 
υπογραφή από την Επιτροπή, να πάρει χρήματα πλέον από εκεί και να τα μεταφέρει πίσω στο 
Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.  
 Τώρα, αν θέλαμε να πούμε κάτι ακόμα γύρω από αυτό το θέμα, θα μπορούσαμε να δούμε τους 
στόχους στους οποίους στοχεύει το Ταμείο Ανάκαμψης. Αυτοί οι στόχοι είναι τέσσερις κυρίως. Είναι ο 
στόχος που έχει να κάνει με την ψηφιακή μετάβαση, ο δεύτερος στόχος έχει να κάνει με την πράσινη 
μετάβαση. Αυτοί οι δύο στόχοι μάλιστα θα απορροφήσουν το μεγαλύτερο μέρος των πόρων του 
Ταμείου Ανάκαμψης. Εχει να κάνει με την απασχόληση και τις δεξιότητες και έχει να κάνει και με τις 
ιδιωτικές επενδύσεις. Τώρα, αν θέλαμε να κάνουμε μία χονδρική ανάλυση των 32 δις του Ταμείου 
Ανάκαμψης, θα πρέπει να πούμε ότι τα 29 δις προέρχονται από τον μηχανισμό Ανάκαμψης και 3 τρις 
προέρχονται από μία πρωτοβουλία που είχε ξεκινήσει από το '20, δηλαδή είχε ξεκινήσει από τον 
προηγούμενο επταετή κύκλο και λέγεται React-EU και ήταν ουσιαστικά η πρώτη πρωτοβουλία που 
ανέπτυξε η Ε.Ε. προκειμένου να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις της πανδημίας, που ήταν ήδη γνωστές 
και είχαν επηρεάσει από το '20 τις οικονομίες των κρατών μελών. 
 Επομένως, από τα 32 δις τα 29 προέρχονται απο τον μηχανισμό Ανάκαμψης και τα άλλα 
μεταφέρονται από το '20 στη νέα προγραμματική περίοδο και στην προκειμένη περίπτωση τη δικιά μας, 
αυτα είναι 3 δις. Και από τα 29 δις ουσιαστικά τα 16,4 είναι δάνεια, είναι επιδοτήσεις και τα 12,6 είναι 
δάνεια. Αυτό το ποσό των 12,6 κυρίως θα χρηματοδοτήσει τον άξονα της ιδιωτικής, των ιδιωτικών 
επενδύσεων και του μετασχηματισμού της οικονομίας.  
 Τέλος, αν έρθουμε στην τρέχουσα τριετία, τετραετία που μας αφορά και σε τελευταία ανάλυση 
και αν θελήσουμε να δούμε τις πηγές από τις οποίες θα μπορούσε ο Δήμος να αντλήσει πόρους, αυτές 
είναι θα έλεγα τέσσερις: Η μία είναι το προηγούμενο ΕΣΠΑ, γιατί όπως ήδη έχει λεχθεί όλοι οι πόροι 
μιας επταετούς περιόδου μεταφέρονται κατά δύο χρόνια μετά το πέρας της και αυτός είναι ο κανόνας 
ν+2. Επομένως, ό,τι δεν έχουμε απορροφήσει από το ΕΣΠΑ '14-'20 θα μεταφερθεί στα επόμενα δύο 
χρόνια, στο '21 και το '22 και κάνοντας μία έρευνα γύρω απ' αυτό το θέμα, θα δούμε ότι από τα 26 δις 
που είχαμε στο ΕΣΠΑ 2014-2020 σήμερα ή τουλάχιστον 31/12/2020 έμεναν προς απορρόφηση 11,5 
περίπου δις. Αρα, στην ουσία έχουμε περίπου 11,5 δις που πρέπει να απορροφήσουμε το '21 και το 
'22. Από το Ταμείο Ανάκαμψης ήδη θα έχετε δει ότι μέσα στο '21 προσδοκάται να απορροφηθούν από 
αυτά τα 32 δις περίπου 5,5 δις. Αρα, στην ουσία αν τηρηθεί αυτή η αναλογία, περιμένουμε 5,5 δις 
περίπου να αντλούνται κάθε χρόνο μέχρι και το '24 προκειμένου να απορροφηθούν μέχρι και το '26 
αυτά τα 32 δις. 
 Τέλος, κάποια στιγμή θα ενεργοποιηθεί και το καινούριο ΕΣΠΑ και αυτό είναι είπαμε γύρω στα 
26 δις. Επιπλέον, υπάρχουν και κάποια προγράμματα, που αναφέρονται κυρίως στην Τοπική 
Αυτοδιοίκηση, όπως το "Αντώνης Τρίτσης", που θα συνεχίσει αυτό μέχρι το '23. Ηδη πρόσφατα η 
ελληνική κυβέρνηση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων υπέγραψε μία συμφωνία περίπου γύρω στα 
875 ευρώ προκειμένου με τα 500 ευρώ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί το "Αντώνης Τρίτσης" και με τα 
375 να χρηματοδοτήσει το πρόγραμμα "Ηλέκτρα" που έχει να κάνει με το πρόγραμμα Αυτονομώ και 
Εξοικονομώ για δημόσια κτίρια.  
 Αυτά είχα να πω σε πρώτη ομιλία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Ευχαριστώ, κ. Καρατζά. Λοιπόν, βλέπω θέλουν αρκετοί συνάδελφοι το 
λόγο. 
 κ. Τούτουζα, πριν δώσω στον κ. Κανάκη, θέλετε το λόγο;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, ευχαριστώ πολύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο. Ξεκινάω με τους επικεφαλής κατά σειρά εκλογής, θα συνεχίσω 
με τους Αντιδήμαρχους και μετά θα πάω στους δημοτικούς συμβούλους.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, για ερωτήσεις μιλάμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ερωτήσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Α, οκέι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ερωτήσεις και μετά θα κάνουμε τοποθετήσεις. κ. Κανάκη, θέλετε ερώτηση;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι, νόμιζα ότι μιλάγαμε για τοποθετήσεις, οπότε επιφυλάσσομαι. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Ρεκλείτη, θέλετε ερώτηση;  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, για τοποθέτηση κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Ζήκα; Ερώτηση.  
ΖΗΚΑΣ: Οχι μία, έχω περισσότερες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει. Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο.  
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα των επόμενων φάσεων του Επιχειρησιακού. Δηλαδή, 
πότε θα πάει στην Επιτροπή Διαβούλευσης, πότε θα βγει στη δημόσια διαβούλευση, πότε θα είναι η β' 
φάση, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, γιατί δεν το είδα πουθενά εγώ στο συγκεκριμένο σχέδιο. Πρώτη 
ερώτηση αυτή.  
 Δεύτερη ερώτηση. Είπε ο Δήμαρχος ότι κάποιες από τις δράσεις έχουν ένα ποσοστό μικρό σε 
σχέση με το σύνολο, δεν προχώρησαν, δεν υλοποιήθηκαν και θα εξεταστούν οι λόγοι. Ερώτηση: πότε 
θα εξεταστούν οι λόγοι;  
 Τρίτη ερώτηση: Αναφέρατε ότι έχουν σταλεί κάποια ερωτηματολόγια. Εκτός των Υπηρεσιών 
του Δήμου, σε ποιους έχουν σταλεί τα ερωτηματολόγια.  
 Τέταρτη ερώτηση: Αναφέρεται, διατυπώνεται μάλλον ο εξής στόχος: σύγχρονη και 
ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων. Τι σημαίνει αυτό; Δηλαδή και η καύση σύγχρονη και 
ολοκληρωμένη διαχείριση είναι. Είναι ασαφής ο όρος. Θα ήθελα μία συγκεκριμένη διατύπωση, με 
σαφήνεια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, για την πρώτη ερώτηση για το θέμα του χρονοδιαγράμματος να σας 
δώσω εγώ μία εικόνα αλλά προφανώς για να φτάσουμε στο χρονοδιάγραμμα της επόμενης μέρας θα 
πρέπει να ψηφίσουμε. Εάν δεν ψηφιστεί σήμερα το στρατηγικό σχέδιο, δεν μπορούμε να πατήσουμε 
το κουμπί να ξεκινήσει να μετράει ο χρόνος της επόμενης μέρας. Ο νόμος ορίζει τουλάχιστον 15 ημέρες 
δημόσια διαβούλευση, εμείς έχουμε σκεφτεί ν' αφήσουμε τουλάχιστον ένα μήνα, μπορεί να το κάνουμε 
και 45 ημέρες, θα δούμε, αλλά νομίζω ότι πλέον επειδή ψηφιακά όλος ο κόσμος είναι αρκετά, έτσι, 
συνηθισμένος και έχει συνηθίσει να χρησιμοποιεί τα ψηφιακά μέσα νομίζω ότι ένας μήνας είναι αρκετός 
για τη δημόσια διαβούλευση και μετά βέβαια θα πάει να συζητηθεί και στην Επιτροπή Διαβούλευσης.  
 Αρα, συνολικά για προτάσεις, για παρατηρήσεις και για ενδεχόμενες διορθώσεις θα έχουμε 
πιστεύω τουλάχιστον δύο μήνες. Δηλαδή να πούμε όλο τον Απρίλιο και όλο το Μάιο, έτσι ώστε μέσα 
στο καλοκαίρι θα έλεγα αν είμαστε και πάνε καλά τα πράγματα, μέχρι τον Ιούλιο να μπορούμε να 
ψηφίσουμε το Επιχειρησιακό μας Σχέδιο. Μέσα στον Ιούλιο δηλαδή εγώ θα έλεγα, να μπορούμε να 
ψηφίσουμε από το Δημοτικό Συμβούλιο το Επιχειρησιακό Σχέδιο.  
 Η δεύτερη ερώτηση ποια ήταν, κ. Ζήκα; Α, το θυμήθηκα, εντάξει, το θυμήθηκα. Ηδη έχουμε 
ξεκινήσει και έχουμε κάνει την αξιολόγηση όπως είπα, άρα ήδη εντοπίζουμε τι ενδεχομένως δεν πήγε 
καλά, για παράδειγμα κάποιες προτάσεις ήταν πάνω απο τις δυνάμεις μας. Κάποιες προτάσεις για να 
υλοποιηθούν θέλανε συνέργειες άλλων Υπηρεσιών, άλλων εγκρίσεων από άλλους Οργανισμούς. Γίνεται 
μια αναλυτική αποτύπωση όλων και βεβαίως θα έχουμε το χρόνο να τα συζητήσουμε και να τα 
παρουσιάσαμε τι δεν υλοποιήθηκε ή τι δεν ξεκίνησε καν, έτσι; 
 Τα ερωτηματολόγια, στείλαμε 50 ερωτηματολόγια σε πολιτιστικούς, αθλητικούς συλλόγους και 
σωματεία. Από αυτά απαντήθηκαν τα 16. Στείλαμε σε όλους τους συλλόγους που είχαμε στοιχεία, 
συγκεκριμένα βλέπω ότι το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο το ανοίξανε οι 43 από τους 50 που στείλαμε και 
μας επέστρεψαν 16 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια.  
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 Τέλος, για το θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων που ρωτήσατε, βεβαίως και θα γίνει μια 
εξειδίκευση όταν θα πάμε στις δράσεις και θα αποτυπώσουμε ξεκάθαρα το τι εννοούμε με την 
ολοκληρωμένη διαχείριση. Μην ξεχνάμε όμως ότι μιλάμε για το σχέδιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
Δεν μιλάμε για το τι θα γίνεται στη Φυλή, έτσι; Αυτό είναι πάνω από εμάς, είναι ο ΠΕΣΔΑ ο οποίος θα 
μας δίνει κατεύθυνση το τι θα γίνεται και πώς θα γίνεται η διαχείριση των απορριμμάτων όλης της 
Αττικής. Και βέβαια το Τοπικό Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων που γίνεται επικαιροποίηση όπως 
ξέρετε και είναι ήδη σε επεξεργασία, θα είναι αναπόσπαστο κομμάτι του Επιχειρησιακού Σχεδίου, άρα 
εκεί θα αποτυπωθεί με σαφήνεια όλη η βούλησή μας και η άποψή μας για το πώς βλέπουμε τη 
διαχείριση των απορριμμάτων. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προχωρήσω στην κα Χαμηλοθώρη, έχει ζητήσει ερωτήσεις. κα Χαμηλοθώρη, έχετε 
το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, εγώ έχω κάποιες ερωτησούλες, οι οποίες αφορούν 
περισσότερο στο περιεχόμενο, δηλαδή στα κείμενα που έχουν αποτυπωθεί μέσα στο Στρατηγικό. 
 Θα ήθελα δηλαδή συγκεκριμένα ας πούμε για το οικόπεδο της Κλειούς. Επειδή τον Οκτώβριο 
εξουσιοδοτήσαμε εσάς κ. Δήμαρχε, τη σύμβουλό σας, να προχωρήσει στη διαδικασία της διόρθωσης 
του πρόδηλου σφάλματος για τη διόρθωση της ιδιοκτησίας στο ακίνητο, δεν βλέπω να αποτυπώνεται 
το οικόπεδο της Κλειούς στα σχολικά κτίρια στο χάρτη που έχετε βάλει. Γίνεται μόνο μία μικρή αναφορά 
ότι υπάρχει μια συνεργασία με την ΚΤΥΠ  για το συγκεκριμένο οικόπεδο να γίνει σχολείο. Θα ήθελα 
να ξέρω πού βρίσκεται η διαδικασία αυτή.  
 Στο χάρτη επίσης αυτό, ο οποίος είναι στη σελίδα 229-230, καλά, δεν αποτυπώνονται ούτε τα 
παραρτήματα των νηπιαγωγείων, αλλά δεν - καλά, είπα ότι δεν υπάρχει το οικόπεδο της Κλειούς που 
είναι σχολείο, δεν αποτυπώνεται ούτε της Αριστοτέλους ούτε της Εθνικής Αντιστάσεως. Και ήθελα να 
ξέρω, δεν αποτυπώνονται επειδή δεν είναι στην επόμενη διετία; Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος 
προγραμματισμός μέσα στην επόμενη διετία που θα τρέξει το συγκεκριμένο Στρατηγικό ή υπάρχει 
κάποιος άλλος λόγος;  
 Επίσης και σε σχέση με την ερώτηση που είχα κάνει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 
επειδή μου είχατε απαντήσει για το γήπεδο μπάσκετ της Βελισσαρίου ότι δεν είναι ξεκάθαρα αθλητικός 
χώρος, μπορεί να είναι και παιδικός σταθμός, δεν το βρήκα ούτε στα γήπεδα, στους αθλητικούς χώρους, 
αλλά δεν το βρήκα ούτε και να αναφέρεται ότι θα προγραμματιστεί για ένας παιδικός σταθμός. 
Σύμφωνα με το ΓΠΣ είναι γήπεδο μπάσκετ, είναι αθλητικός χώρος. Θα ήθελα να το διευκρινίσουμε λίγο 
κι αυτό. Αν όντως ισχύει ότι και αυτό δεν θα κάνετε κάτι μέσα στην επόμενη διετία, οκέι, να το 
καταλάβω.  
 Και η τελευταία μου ερώτηση αφορά στη σελίδα 263. Στις δραστηριότητες του Δήμου που 
αφορούν στον τομέα της Παιδείας και συγκεκριμένα αναφέρετε για το τμήμα Παιδείας του Δήμου, ότι 
μέσα στις δραστηριότητές του έχετε καταγράψει την εποπτεία και τον έλεγχο των συλλόγων γονέων. 
Το εννοείτε;  
 Αυτές ήταν οι ερωτήσεις μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, κα Χαμηλοθώρη, εμείς στο Επιχειρησιακό Σχέδιο σήμερα αποτυπώνουμε 
την υφιστάμενη κατάσταση. Αρα, δεν μπορούμε να αποτυπώσουμε δυνητικά πράγματα που έχουμε πει 
ότι θέλουμε να τα κάνουμε στο μέλλον. Και εξηγούμαι τι εννοώ. Το οικόπεδο της Κλειούς εμείς κάναμε, 
πήγα εγώ, έδωσα την εξουσιοδότηση που χρειαζόταν, πήγε η ΚΤΥΠ και η κα Συκαλάκη, αν τη λέω 
καλά, στο Υποθηκοφυλακείο που είναι, δεν έκανε δεκτή την δήλωση του πρόδηλου σφάλματος και είπε 
στην ΚΤΥΠ ότι πρέπει να κινηθεί νομικά. Πρέπει να κάνει, δεν θυμάμαι να σας πω τώρα επειδή δεν είμαι 
και νομικός, δεν θυμάμαι πώς λέγεται ακριβώς η διαδικασία. Δεν είναι αγωγή, είναι μια άλλη διαδικασία, 
εν πάση περιπτώσει, που πρέπει να κάνει για να πάρει το οικόπεδο της Κλειούς. 
 Δεύτερον, εάν το οικόπεδο της Κλειούς δεν ανήκει στο Δήμο, δεν μπορούμε εμείς να 
αποτυπώσουμε κάτι που δεν ανήκει στο Δήμο. Δηλαδή θα αποτυπώσω τα ιδιωτικά εκπαιδευτήρια μέσα, 
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θα αποτυπώσω τους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς; Οχι, βέβαια. Το Δήμο αποτυπώνουμε, τη δική μας 
περιουσία.  
 Στη ίδια λοιπόν απάντηση είναι και το θέμα της οδού Αριστοτέλους που λέτε. Αγοράσαμε ένα 
οικόπεδο, αλλά κάναμε μία τροποποίηση ρυμοτομικού, δεν έχει εγκριθεί ακόμα η τροποποίηση του 
ρυμοτομικού σχεδίου. Οταν εγκριθεί η τροποποίηση του ρυμοτομικού σχεδίου τότε θα είναι 
νηπιαγωγείο και θα μπορούμε εμείς να πάμε να το κτίσουμε, να κάνουμε τη μελέτη εν πάση περιπτώσει 
για να το κτίσουμε.  
 Το ίδιο ισχύει και για τα παραρτήματα. Θα πάμε σε ένα μισθωμένο ακίνητο να το βάλουμε με 
κουκίδα ότι είναι νηπιαγωγείο; Για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στον ιδιοκτήτη του; 'Η ένας χώρος  
η Αναστάσεως 92, που είναι προσωρινό, είναι μια προσωρινή λύση εκεί το παράρτημα. Δεν έχουμε πει 
ότι μόνιμα θα γίνει εκεί, δεν έχουμε πάρει τουλάχιστον αυτή την απόφαση σήμερα. Αρα, δεν μπορούμε 
να πάμε να αποτυπώσουμε πράγματα τα οποία δεν αποτυπώνονται.  
 Τέλος, για το θέμα της Βελισσαρίου που είπατε, εγώ σας είπα ότι ψάχνουμε ακριβώς την 
υπόθεση, γιατί η πρόθεσή μας εκεί είναι να γίνει μία αθλητική εγκατάσταση. Αλλά, κάπου νομίζω κάπου 
φαίνεται αθλητική εγκατάσταση, κάπου φαίνεται παιδικός σταθμός. Για τους παιδικούς σταθμούς 
ξεκάθαρα μιλάμε ότι θέλουμε να δημιουργήσουμε παιδικούς σταθμούς και λέμε και τις διευθύνσεις. 
Εντάξει; Μ' ακούτε; Για τους παιδικούς σταθμούς, λέω, λέμε τους τρεις παιδικούς σταθμούς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σε μένα απευθύνετε αν σας ακούω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις κάποιος άλλος συνάδελφος;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, δεν απάντησα για το σύλλογο γονέων και κηδεμόνων, την 
εποπτεία, που είπε. Αυτό έχει προκύψει απο το τμήμα το συγκεκριμένο. Το συγκεκριμένο τμήμα δηλαδή 
μας έχει δώσει συγκεκριμένη αρμοδιότητα. Εάν δεν είναι γραμμένη σε κάποιο ΦΕΚ ή αν δεν την δούμε 
πουθενά, μπορούμε να το παραλείψουμε. Αλλά νομίζω ότι... γιατί επί της ουσίας δεν γίνεται σήμερα 
αυτό, έτσι; Αλλά, το έχει δώσει το τμήμα. Εν πάση περιπτώσει, επιφυλάσσομαι να απαντήσω, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει συνάδελφος που θέλει κάποια ερώτηση; Οχι. Προχωρώ στις τοποθετήσεις.  
 Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σχετικά σύντομος. Δεν ξέρω, με 
βλέπετε; Εγώ δεν με βλέπω, τέλος πάντων. 
 Καταρχήν, να καλωσορίσω κι εγώ τον .. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, υπάρχει εικόνα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Σας είπα είναι οι συνέπειες του εμβολίου, δεν έχει ενεργοποιηθεί το τσιπάκι ακόμα 
και χάνεται η οθόνη. 
 Λοιπόν, να καλωσορίσω κι εγώ τον κ. Καιρίδη, είναι τιμή ένας βουλευτής του Κοινοβουλίου να 
είναι εδώ και πολύ περισσότερο ένας βουλευτής ο οποίος ξεχωρίζει οφείλω να πω, παρ' όλο που δεν 
συμμερίζομαι πάντα τις απόψεις του και τις πολιτικές του θέσεις, αλλά έχει πάντα το θάρρος της γνώμης 
του και λέει πάντοτε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα, οπότε απο τη δική μου την πλευρά να τον 
καλωσορίσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κανάκη, μισό λεπτό δώστε μου. Προσήλθε η κα Παρίση. κα Παρίση, το μικρόφωνό 
σας αν θέλετε, είναι ανοιχτό. Ευχαριστώ. 
 κ. Κανάκη, συνεχίστε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μπαίνω λίγο πολύ σύντομα στο θέμα.  
 Ακουσα με προσοχή την παρουσίαση. Οφείλω να πω λιγάκι ότι άθελά του ο Δήμαρχος αδίκησε 
λίγο όσους συμμετείχαν στη συγγραφή αυτής της προσπάθειας, άσχετα αν συμφωνεί κανένας ή 
διαφωνεί με αυτό, όταν απαντώντας αν δεν κάνω λάθος στον κ. Ζήκα αν έχουμε χρόνο να το 
διαβάσουμε, είπε ότι πολλά πράγματα είναι ίδια. Ηταν λίγο, ας το πω λίγο, δεν ήταν πολύ κομψό, έτσι; 
Και δείχνει κιόλας ότι μερικά πράγματα γίνονται για να γίνονται ή τουλάχιστον έτσι ακούγεται.  
 Τώρα, θέλω να πω διαβάζοντάς το και ακούγοντας και την παρουσίαση εδώ και από την 
προϊσταμένη του Τμήματος, στην οποία θα της πω και μπράβο, γιατί δούλεψε με συνέπεια, η πρώτη 
εικόνα που έχω είναι ότι πρόκειται μάλλον για ένα πολύ γενικό ευχολόγιο, το οποίο θετικό είναι αλλά 
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παρουσιάζει κάποια πράγματα τα οποία θα μπορούσε να τ' ακούσει κανένας από το χωριό μου, το Δήμο 
Ευρώτα, μέχρι τον Δήμο της Κοπεγχάγης. Λίγο πολύ όλοι οι Δήμο σε όλη την Ευρώπη πάνω κάτω τους 
ίδιους γενικούς στόχους έχουν. Υπ' αυτή την έννοια, δεν ξεχωρίζουν. Θα μου πεις, πρέπει να 
ξεχωρίζουμε; Οχι, αλλά είναι ένα γενικό ευχολόγιο το οποίο παρουσιάζει σ' αυτή τη φάση κάποια 
πράγματα, χωρίς να κάνει δύο ζητήματα: το ένα είναι να περιγράφει ένα όραμα και θα επανέλθω σ' 
αυτό και το κυριότερο, που για μας είναι πολύ σημαντικό, είναι να έχει ρήτρες υλοποίησης. Τι εννοώ 
με αυτό. Να έχει δεσμεύσιμους στόχους. Το να αναφέρει κανένας, θα πάρω λίγο, ένα παράδειγμα ας 
πούμε τον δικό μου τομέα, τον τομέα της Πρόνοιας και της Υγείας. Το να λέει ότι θα βελτιώσουμε για 
παράδειγμα τα Δημοτικά Ιατρεία, ξέρω 'γω, θα βελτιώσουμε την υλικοτεχνική υποδομή, θα μπορούσε 
ας πούμε να πει κανένας ότι ακόμα κι ένα μηχάνημα να πάει βελτίωση είναι. Είναι όμως αυτό που 
θέλουμε; Και τι ακριβώς, πόσο μετρήσιμο είναι; Και κατ' αυτό τον τρόπο προκύπτουν και οι πίνακες με 
τις πίτες που μας παρουσίασε ο κ. Δήμαρχο, στον οποίο δείχνει ότι όλα πηγαίνουν, ότι έχουν βελτιωθεί 
και έχουμε υλοποιήσει στόχους. Μα αν είναι γενικοί και αόριστοι, προφανώς ακόμα και το ελάχιστο 
είναι περισσότερο από το καθόλου, άρα θα είναι αποτελεσματικό. 
 Αρα, κατά τη γνώμη μου, λείπει η συγκεκριμένη δέσμευση, την οποία θα μπορεί κανένας και να 
παρακολουθήσει, και οι πολίτες αλλά και όλοι εμείς, τι ακριβώς γίνεται. Θα μπορούσε να μην είναι 
μεγαλεπίβολα, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των μεγαλεπίβολων στόχων. Των ρεαλιστικών. Θα μπορούσε, 
λέω τώρα ένα νούμερο ας πούμε στην τύχη να πούμε ότι το αποτύπωμα της μόλυνσης στην πόλη μας 
θα μπορούσε να μειωθεί κατά 5%, το οποίο να μπορείς να παρακολουθήσεις αλλά να είναι μετρήσιμο. 
Θα μπορούσαμε να πούμε για παράδειγμα ότι η πρόσβαση στους δρόμους στα ΑμεΑ να βελτιωθεί την 
επόμενη χρονιά και τη μεθεπόμενη χρονιά, κάθε φορά κατά ένα 15%. Τα νούμερα είναι τελείως 
σχηματικά, έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει, να μπορεί να υπάρχει η παρακολούθηση. 
 Επίσης, είδα τις ομάδες που δούλεψαν, δεν θέλω επειδή είναι μερικοί αγαπητοί συνάδελφοι, 
από άλλη παράταξη αλλά δεν σημαίνει τίποτα, είδα όμως μόνο πρόσωπα τα οποία ανήκουν στην 
πλειοψηφία. Θα μου πείτε, έτσι συνήθως γίνεται. Αλλά είναι φανερό ότι όταν συντάχθηκε λείπει η 
άποψη πάρα πολλών ανθρώπων ειδικών και ανθρώπων οι οποίοι είναι πολύ χρήσιμοι στην πόλη. 
Αναφέρατε και το ξέρουμε όλοι ότι ζούμε σε μία πόλη με ένα πολύ υψηλό μορφωτικό επίπεδο, έχουμε 
την τύχη να έχουμε ανάμεσά μας ανθρώπους πολύ σημαντικούς, ποτέ κανένας δεν ζήτησε τη γνώμη 
τους. Και επανέρχομαι σε μία πρόταση που είχα κάνει παλαιότερα, ότι θα μπορούσε το Δημοτικό 
Συμβούλιο να έχει αριστίνδην συμβούλους του Δημοτικού Συμβουλίου, πέρα από τους συμβούλους 
που έχετε εσείς, τους άριστους της πόλης. Να, χρησιμοποιώ και μια λέξη που σας αρέσει πάρα πολύ 
στον πολιτικό σας χώρο, αλλά υπάρχουν οι άνθρωποι αυτοί οι οποίοι θα μπορούσαν να βοηθήσουν 
αλλά κανένας δεν τους έχει ρωτήσει. Το λέω αυτό, μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση και το σημειώνω, 
είπατε ότι απευθυνθήκατε, αν κατάλαβα καλά, στα αθλητικά σωματεία, απάντησαν από τους 50 οι 43 
πήραν τα ημέιλ και απάντησαν 16. Σας έχει προβληματίσει καθόλου το γεγονός οτι πάρα πολλοί 
άνθρωποι δεν απάντησαν; Γιατί δεν απάντησαν; Δεν ενδιαφέρονται; Θεωρούν ότι ο λόγος τους δεν 
παίζει κανένα ρόλο; Προσπαθήσατε να επικοινωνήσετε, να δείτε τι είναι αυτό που τους κάνει να απέχουν 
από το κεντρικό επιχειρησιακό σχέδιο του Δήμου;  
 Τρίτον, νομίζω ότι λείπει το όραμα. Οταν παρουσιάζει κανένας ένα στρατηγικό σχέδιο, δίνει την 
εικόνα του και αυτό που θέλει να είναι για την πόλη την οποία οραματίζεται τα επόμενα πέντε χρόνια. 
Και ακόμα περισσότερο λείπει αυτή τη στιγμή το όραμα όπως προκύπτει μετά την πανδημία. Ο κόσμος 
μας, η χώρα μας, και κατά η συνέπεια η πόλη μας αλλά και όλοι εμείς θα είμαστε πάρα πολύ διαφορετικοί 
όταν βγούμε από αυτή τη μεγάλη ιστορία. Αποτυπώνεται αυτό; Εχετε κάποια πρώτη εικόνα στις ομάδες 
που δούλεψαν τι διαφορές θα έχει; Θα είναι κάτι διαφορετικό για παράδειγμα στην πρωτοβάθμια 
φροντίδα, ξαναγυρίζω στα δικά μου, την οποία πρέπει να σχεδιάσουμε και να πρέπει να υλοποιήσουμε 
στην πόλη; Θα έχει κάποια αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι θα συνέρχονται, θα 
λειτουργούν για παράδειγμα τα ΚΑΠΗ ή οι διάφοροι σύλλογοι; Αυτό λείπει. Και βέβαια είναι, θα μου 
πείτε, στην προεκλογική σας περίοδο και το λέτε κιόλας ότι σχετίζεται και με το προεκλογικό μας 
πρόγραμμα, χρησιμοποιούσατε τον όρο, εξαιρετικά επιτυχημένα εκ του αποτελέσματος, κάθε μέρα 
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καλύτερα, αν δεν κάνω λάθος. Και πιθανόν κι αυτό αποτυπώνει αυτή τη σκέψη σας, αλλά λείπει το 
όραμα. 
 Τι θα μπορούσε να ήταν διαφορετικό κατά τη δική μας τη γνώμη, θα έπρεπε να ξεκινήσουμε 
λίγο διαφορετικά, ανοίγοντας ένα πολύ μεγάλο διάλογο πριν με την πόλη, δίνοντας τη δυνατότητα σε 
ανθρώπους που έχουν την ειδική γνώση να βοηθήσουν και όταν ερχόταν πια στο Δημοτικό Συμβούλιο 
να έχετε πάρει έστω και σε επικοινωνία την οποία θα μπορούσαμε να είχαμε όχι μόνο με τους 
επικεφαλής, με όλους τους δημοτικούς συμβούλους, την άποψη την οποία έχουμε. Πιστεύετε ότι εάν 
μας καλούσατε, για παράδειγμα εμένα εάν με καλούσατε στις ομάδες διαβούλευσης θα αρνιόμουν να 
έρθω ή δεν θα βοηθούσα; Το αναφέρω σαν παράδειγμα.  
 Παρ' όλα αυτά, δεν θέλω ούτε να το υποτιμήσω, ούτε να υποβιβάσω τη δουλειά την οποία 
έκανε η πλειοψηφία της Δημοτικής Αρχής. Ολα κρίνονται εκ του του αποτελέσματος. Γι' αυτό και θα 
ψηφίσουμε λευκό. 
 Θέλω να ξεκαθαρίσω εδώ και κλείνω με αυτό, κ. Πρόεδρε, επειδή εγώ δεν είμαι λίγο της άποψης 
του κ. Ζήκα  εμείς λέμε ναι ή όχι, καμιά φορά η ζωή είναι λίγο πιο πολύπλοκη και κανένας μπορεί να 
παίρνει και αποστάσεις όχι γιατί αποφεύγει αλλά γιατί ακριβώς έχει μεγαλύτερες δυσκολίες. Δεν θα το 
ψηφίσουμε γιατί θεωρούμε ότι λείπουν αυτά που είπαμε, από την άλλη μεριά δεν θα ήθελα να το 
καταψηφίσω γιατί νομίζω ότι θα ήταν άδικο σε όσους προσπάθησαν να αποτυπώσουν αυτά τα 
πράγματα, τα οποία διαβάζοντάς τα ξαναλέω σαν μια γενική εικόνα κάποιος που δεν ζει στο Χολαργό, 
δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι που δεν θα μπορούσε να συμφωνήσει, αλλά όπως επεσήμαναν και με 
κάποιες από τις ερωτήσεις τους οι δημοτικοί σύμβουλοι, πολλές φορές οι λεπτομέρειες κάνουν τη 
διαφορά και αυτά περιγράφονται γενικά και αόριστα. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Βλέπω και τον Δήμαρχο σαν όλους τους άλλους σηκώνει κι αυτός 
το χέρι. κ. Δήμαρχε, παρακαλώ, πάρτε το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεν θα... Θα προσπαθούσα να απαντήσω συνολικά στους επικεφαλής, αλλά επειδή 
ειπώθηκε από το Νικήτα έτσι, ότι αδίκησα τους συντάκτες γιατί είπα ότι ουσιαστικά ένα μεγάλο κομμάτι 
έρχεται από το προηγούμενο στρατηγικό επιχειρησιακό σχέδιο. Ξέρετε, τα δημογραφικά για παράδειγμα 
στοιχεία, δεν έχουν αλλάξει γιατί δεν έχουμε στοιχεία. Δηλαδή η απογραφή γίνεται κάθε 10 χρόνια. 
Αρα, χρησιμοποιούμε την απογραφή του 2011. Αρα, όλο το κομμάτι στην αρχή, το 1.1, το 1.2 
αυτόματα, ξεκάθαρα είναι ό,τι υπήρχε από την προηγούμενη φορά. Ισα ίσα που ευχαρίστησα και 
αναφέρθηκα στην εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει οι τρεις υπάλληλοι, έτσι; Οπότε νομίζω ότι, εντάξει, 
ενδεχομένως να μην ακούστηκε ή κάπως έτσι να  το είπε ο κ. Κανάκης, πάντως σε καμία περίπτωση 
εγώ δεν υποβαθμίζω τη δουλειά που έκανε, γιατί δουλεύει παραπάνω από ένα χρόνο το συγκεκριμένο 
τμήμα. 
 Ξέρετε, επίσημα θα μπορούσε ο Δήμος να κάνει ανάθεση σε εταιρεία, όπως κάνουν οι 
περισσότεροι Δήμοι για να τους κάνει εκπόνηση  του επιχειρησιακού προγράμματος. Δεν το κάναμε, 
αποφασίσαμε να πάμε με τους υπαλλήλους μέσα, την Υπηρεσία, με ανθρώπους οι οποίοι ζουν πολλές 
φορές και εργάζονται μέσα σ' αυτό τον Οργανισμό. Και να απαντήσω πάλι σε κάτι το οποίο με αδικεί ο 
κ. Κανάκης έτσι όπως το εμφανίζει.  
 Σαφώς είχαμε συζητήσει το θέμα του Επιχειρησιακού Σχεδίου σε συζητήσεις με τους επικεφαλής 
όταν είχα κάνει, είχαμε μοιράσει κιόλας τους δείκτες αποτελεσματικότητας, δηλαδή ποια είχαμε κάνει. 
Ψάχνω λίγο την ημερήσια διάταξη για να σας πω ποια συνεδρίαση συζητήθηκε και σας μοιράστηκε το 
συγκεκριμένο θέμα. Δεν ξέρω αν... Τώρα, μπορεί να απουσιάζατε εσείς ή μπορεί να μην το έχετε 
καταγεγραμμένο. Πάντως, εγώ είπα ότι ξεκινάμε και αν έχετε κάποιες προτάσεις να μας τις καταθέσετε.  
 Το όραμα είναι ξεκάθαρο, όταν μιλάς για μια ανθεκτική πόλη προφανώς έχεις λάβει υπόψη σου 
ότι η πόλη αυτή έχει αρκετά θέματα από τον κορωνοϊό, από τον Covid-19 και νομίζω ότι αυτά θα τα 
δούμε στην πορεία μπροστά μας, άρα γι' αυτό λέμε ότι πρέπει να ενισχύσουμε την ανθεκτικότητα της 
πόλης. 
 Οι σύλλογοι, το να σου απαντήσει το 37%, γιατί άμα δείτε τα 17 στα 43 είναι 37%, αγαπητέ 
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Νικήτα, δεν το θεωρώ μικρό ποσοστό. Δεν ξέρω αν εσείς πιστεύετε ότι... και δεν είναι μόνον αθλητικοί 
σύλλογοι φυσικά, είναι πολιτιστικοί σύλλογοι, η Ενωση Γονέων. Ξέρετε, δεν μπορούμε εμείς... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν μπορώ να το αξιολογήσω κ. Πρόεδρε, γιατί δεν έχω κάνει Διοίκηση, δεν ξέρω πόσοι 
απαντάνε. Απλά βλέπω το νούμερο και μου φαίνεται λίγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείτε, θα κάνουμε δημόσια διαβούλευση. Πόσοι νομίζετε ότι θα μας κάνουν 
σχόλια; Εχει ένα ενδιαφέρον. Και βέβαια δεν θα φταίμε μόνον εμείς για το εάν θα κάνουν ή δεν θα 
κάνουν. Φταίει ότι ενδεχομένως ο πολίτης δεν θέλει να διαβάσει 500 σελίδες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυστυχώς, Δήμαρχε, κάθε φορά τα αποτελέσματα της διαβούλευσης είναι φτωχά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, και όλα αυτά που είπατε το να τα κάνουμε πιο συγκεκριμένα και να βάλουμε 
χρονοδιαγράμματα, αυτά θα γίνουν στο επόμενο στάδιο, το επιχειρησιακό. Τώρα αποτυπώνουμε την 
υφιστάμενη κατάσταση, αποτυπώνουμε τα θετικά, τα αρνητικά, τις ευκαιρίες, τις απειλές και βγάζουμε 
τους άξονες και τα μέτρα και αυτά θα εξειδικευτούν, ακριβώς αυτή είναι η σημαντική δουλειά που θα 
γίνει από 'δω και πέρα. Αρα, είναι πολύ σημαντικό το να υπάρχουν προτάσεις απ' όλες τις παρατάξεις, 
που να προτείνουν δράσεις από 'δω και πέρα και από τους πολίτες βέβαια, για να μπορέσουμε να έχουμε 
ένα πολύ καλό επιχειρησιακό σχέδιο, ένα ρεαλιστικό σχέδιο. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΤΙΓΚΑΣ: Πρόεδρε... 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ο κ. Τίγκας νομίζω έχει το λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε σηκώσει χέρι, γι' αυτό σας προσπέρασα. Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Μίλησα, κ. Πρόεδρε, συγγνώμη. Εχω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, δεν το άκουσα εγώ.  
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, μελετώντας προσεκτικά όλες τις παραμέτρους που διαλαμβάνεται ο στρατηγικός 
σχεδιασμός του Δήμου, διαπιστώνει κανείς ότι έχει πολύ χρήσιμα στοιχεία, αλλά και σημαντικούς 
άξονες.  
 Οφείλω να ομολογήσω ότι, επειδή ασχολούμαι από το 2006 όταν για πρώτη φορά συντάχθηκε 
επιχειρησιακό σχέδιο με το αντίστοιχο κομμάτι του τότε Δήμου Παπάγου, θα ήθελα να πω ότι με αυτή 
την εμπειρία και από τη μελέτη του στρατηγικού σχεδιασμού που πριν από λίγο έγινε και ενώπιον του 
Δημοτικού Συμβουλίου, βλέπει κανείς ότι έχει πολύ, πάρα πολύ σημαντικά στοιχεία. Σήμερα μάλιστα, 
όπου τα χρήματα που διατίθενται στους Δήμους δεν έχουν καμία σχέση με αυτά που στο πρόσφατο 
παρελθόν εδίδοντο, μας δίδεται η δυνατότητα έχοντας ένα πολύ καλό εργαλείο στα χέρια μας, το 
επιχειρησιακό σχέδιο, και αξιοποιώντας την σοβαρή και σημαντική χρηματοδότηση, να μπορέσουμε να 
κάνουμε για το Δήμο μας εξαιρετικά έργα. 
 Το μόνο πρόβλημα το οποίο διαχρονικά υπάρχει είναι η μη συμμετοχή της κοινωνίας και των 
φορέων στη διαβούλευση, ή θα το έλεγα καλύτερα η μη συμμετοχή, η μη σημαντική συμμετοχή των 
φορέων. Εάν δε ανατρέξει κανείς στα προηγούμενα σχέδια θα δει ότι ήταν ελάχιστη.  
 Εγώ, λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω ότι ο ένας μήνας διαβούλευσης που είπε ο κ. Δήμαρχος 
προηγουμένως είναι αρκετά σημαντικός, όμως σημασία έχει να συμμετάσχουν όσοι περισσότεροι 
πολίτες και φορείς γίνεται. Γι' αυτό, λοιπόν, θα ήθελα να προτείνω ο Δήμος να μεθοδεύσει έτσι τη 
διαβούλευση ώστε με κάθε τρόπο και με συνεχείς υπομνήσεις προς τους πολίτες αλλά και τους φορείς 
να έχουμε όσο το δυνατόν περισσότερες προτάσεις. Και βεβαίως, όσο περισσότερες προτάσεις έρθουν 
στην Επιτροπή Διαβούλευσης, τόσο πιο σημαντικές προτάσεις θα γίνουν από αυτή στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, το οποίο σε επόμενο χρόνο θα κληθεί να αποφασίσει. 
 Με αυτές τις σκέψεις, λοιπόν, και με τη λογική ότι έχει ιδιαίτερα σημαντικούς άξονες το πρώτο 
μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου, η παράταξή μας θα το ψηφίσει. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τίγκα. Πάντως, το λέω και για τους υπόλοιπους συναδέλφους, με βοηθάει 
το χέρι κι εμένα. Οταν δηλαδή οι οθόνες είναι κλειστές και δεν υπάρχει και η σύνδεση η οπτική, με το 
χέρι να ξέρετε όλοι ότι σας βλέπω αμέσως.  
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ΤΙΓΚΑΣ: Εντάξει, κ. Πρόεδρε. Εχετε δίκιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ, κ. Τίγκα. Αλλά αυτό δεν είναι μόνον για τον κ. Τίγκα, είναι και για 
όλους τους συναδέλφους. Και μάλιστα βλέπω και τον Δήμαρχο το χρησιμοποιεί και είναι ιδιαίτερα 
ικανοποιητικό αυτό, που και ο Δήμαρχος, που έχει το λόγο έτσι κι αλλιώς μετά από τον κάθε ομιλητή, 
χρησιμοποιεί το χεράκι. 
 Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Καλησπέρα, συνάδελφοι, καλησπέρα και στους καλεσμένους.  
 Εγώ από την πλευρά μας θα κάνω μία πιο πολιτική, αν θέλετε, τοποθέτηση, θα σας κουράσω 
ίσως λίγο, δεν θα πλατειάσω.  
 Να δώσουμε συγχαρητήρια στις Υπηρεσίες, είναι ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για όποιον θέλει 
να το αξιοποιήσει με τα στοιχεία που αποτυπώνονται μέσα σ' αυτό το επιχειρησιακό σχέδιο.  Μπορεί 
κάποιος να φιλτράρει πράγματα τα οποία μπορεί να είναι χρήσιμα απ' όποια οπτική και να πολιτεύεται 
στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και γενικώς. 
 Εμείς από την πλευρά μας θα θέλαμε να τονίσουμε δύο τρία πράγματα. Οτι το επιχειρησιακό 
σχέδιο και πρόγραμμα και η υλοποίηση δράσης που θα εμφανιστεί σε Β' φάση, είναι όλα μία εφαρμογή 
αν θέλετε κεντρικών κατευθύνσεων και πολιτικών που έχουν να κάνουν με το νομοθετικό πλαίσιο στο 
οποίο λειτουργούν οι Δήμοι, το πλαίσιο του Κλεισθένη, που ουσιαστικά έχει ενισχύσει στο έπακρο τα 
κρατικά χαρακτηριστικά των Δήμων, πατάει πάνω στο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα που είναι κεντρική 
κατεύθυνση του κράτους και εξειδικεύεται.  
 Δεν ξεφεύγει ούτε το συγκεκριμένο επιχειρησιακό πρόγραμμα, ούτε και άλλα που έχουν 
παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα, από τον άξονα που θέλει το Δήμο έναν πάροχο, αν θέλετε, 
υπηρεσιών και διεκδικητή των ανάλογων κονδυλίων και τον πολίτη ένα λήπτη αυτών των  υπηρεσιών, 
που θα τις πληρώνει ή θα τις έχει σύμφωνα με την ευρωστία και την αποτελεσματικότητα, εντός 
εισαγωγικών, του εκάστοτε Δήμου ή των βουλήσεων και των αρχών της διοίκησής του. Δεν υπάρχει 
δηλαδή κάποια κεντρική γραμμή και προτεραιότητα και αυτό φαίνεται βέβαια και από το σχήμα 
χρηματοδότησης που διεκδικούν τα επιχειρησιακά προγράμματα αυτά, που είναι αφ' ενός πατώντας 
βέβαια επάνω στην εξαιρετικά χαμηλή και λειψή κρατική χρηματοδότηση και μέριμνα, ουσιαστικά είναι 
η φορομπηχτική πολιτική που ακολουθούν ή τα ανταποδοτικά, που δεν είναι μόνον όσον αφορά την 
καθαριότητα αλλά και για διάφορες υπηρεσίες μέσω των Νομικών Προσώπων και ο δεύτερος άξονας 
είναι η χρηματοδότηση μέσω ευρωπαϊκών προγραμμάτων, που κι αυτά ασφυκτικά λειτουργούν με την 
έννοια ότι ένας Δήμος δεν μπορεί να καθορίσει, εφόσον δεν έχει τους πόρους, κάτι έξω από το γενικό 
πλαίσιο που δίνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με την εξειδίκευση των προγραμμάτων αυτών και το ΕΣΠΑ 
κατ' επέκταση, που ακολουθεί τις ίδιες περίπου κατευθυντήριες.  
 Συνεχίζετε όμως, κ. Δήμαρχε και προεκλογικά το είχατε πει δηλαδή, με αυτό εκλεγήκατε, δεν 
έχουμε κάποια αντίρρηση σ' αυτό, στο κυρίαρχο μοντέλο ανάπτυξης και διαχείρισης των Δήμων που 
στηρίζει και η τωρινή και η προηγούμενη κυβέρνηση και το επεκτείνετε μάλιστα, φαίνεται αυτό και από 
το σχεδιασμό σας και την υλοποίηση που κάνετε το τελευταίο διάστημα, μας φέρνετε στο επόμενο 
θέμα ας πούμε την ίδρυση της Αναπτυξιακής του Δήμου με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, έχετε δηλώσει 
και το αποτυπώνετε ουσιαστικά στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ότι θέλετε την πρωτοβάθμια φροντίδα 
Υγείας στην τοπική διοίκηση. Δεν έχετε διδαχθεί ούτε εσείς ούτε και πολλοί άλλοι δηλαδή, τίποτα από 
την υποβάθμιση των παροχών αυτών κάτω ακόμα και από τις ανάγκες με τη μεταφορά τους, των 
αρμοδιοτήτων τους εννοώ, στους Δήμους χωρίς χρηματοδότηση, χωρίς προσωπικό, χωρίς ουσιαστικά 
τίποτα παρά τη διοικητική τους εποπτεία και τρέχουν μετά οι Δήμοι κι εσείς γκρινιάζετε από την πλευρά 
σας ότι δεν μπορείτε να το κάνετε σωστά, ότι δεν φταίτε εσείς όμως, φταίει το κράτος και η κυβέρνηση, 
αλλά όταν έρχεστε να υλοποιήσετε και να συντάξετε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα αυτές τις 
κατευθυντήριες ακολουθείτε κι εσείς, με τον ίδιο τρόπο δηλαδή πολιτεύεστε και όλα αυτά βέβαια 
γίνονται σε πλαίσιο το οποίο καταγράφεται.  
 Βέβαια, θα μου πείτε δεν είναι τόσο επίκαιρα τα στοιχεία, είναι του 2011, αλλά δεν έχω την 
αίσθηση ότι διαφοροποιούνται και ιδιαίτερα. Στο Δήμο μας υπάρχει ένας πληθυσμός που γηράσκει λίγο 
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παραπάνω απο τον γενικό πληθυσμό της Περιφέρειας Αττικής, καταγράφονται 2.500 άνεργοι σε ένα 
Δήμο με 45% πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, δηλαδή μια ανεργία της τάξης του 12%-13%, σε έναν Δήμο 
ξαναλέω που έχει 25% παραπάνω πτυχιούχους Πανεπιστημίων και ΤΕΙ από το γενικό ποσοστό της 
Περιφέρειας Αττικής και οι αυταπασχολούμενοι και οι μικρές επιχειρήσεις του Δήμου αυτή την περίοδο 
των 9-10 τελευταίων μηνών, με την πανδημία του Covid και τα μέτρα που έχουν ληφθεί γι' αυτήν 
έχουν ουσιαστικά χάσει το 90% του τζίρου τους. Δεν ξέρουμε πόσες απ' αυτές, ειδικά στους κλάδους 
που δραστηριοποιούνται στο Δήμο, δηλαδή το λιανεμπόριο και ο επισιτισμός, τουρισμός, αν θα 
ξανανοίξουν, πώς θα ξανανοίξουν, με ποιο προσωπικό και με ποιες προϋποθέσεις.  
 Να πούμε επίσης ότι το προσωπικό το οποίο καλείται να εφαρμόσει αυτό το επιχειρησιακό 
σχέδιο και πρόγραμμα, το όραμά σας δηλαδή, το προσωπικό του Δήμου εννοώ, έχει μειωθεί κατά 15%-
20% την τελευταία δεκαετία, οι μισθοί των υπαλλήλων έχουν - τους ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη 
σύνταξη, αλλά να ξέρετε ότι το κράτος το οποίο υπηρετούν έχει μειώσει και τους μισθούς τους κατά 
20% έως 35% την τελευταία δεκαετία. Τα κενά καλύπτονται με ελαστικές σχέσεις και μάλιστα τώρα 
που θα ιδρύσετε και την Α.Ε. με καθαρά ιδιωτικές σχέσεις, πέραν δηλαδή των ρυθμισμένων κανόνων 
των κρατικών σχέσεων των υπαλληλικών, τις οποίες βέβαια στηρίζετε σαν λογική, το είπατε και στην 
προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και βέβαια τώρα βρισκόμαστε μπροστά στη 
δεύτερη οικονομική κρίση μέσα στην τελευταία δεκαετία, λέτε ότι θέλετε ένα Δήμο με αντοχή.  
 Εμείς δεν πιστεύουμε ότι αυτό το επιχειρησιακό πρόγραμμα δείχνει ένα Δήμο με αντοχή, δείχνει 
ένα Δήμο ο οποίος θα ακολουθήσει την πεπατημένη της ανάπτυξης και την κερδοφορία των 
επιχειρήσεων που οι κυβερνήσεις και εσείς στηρίζετε. Σας είχαμε προειδοποιήσει όμως επανειλημμένως 
πάρα πολλές φορές για διάφορα επιμέρους θέματα, τα οποία θα επιφυλαχθούμε να τοποθετηθούμε 
όταν θα έρθει το σχέδιο προς υλοποίηση, αλλά η πανδημία και η οικονομική κρίση που ζούμε σήμερα, 
θα φέρει διάφορες "προκλήσεις", όπως θελετε να τις ονομάσετε εσείς και τις οποίες καμία SWOT 
analysis που κάνετε δεν θα τις αποτυπώσει, θα πρέπει να τις πάρετε υπόψη σας όμως γιατί την 
προηγούμενη φορά που συνέβησαν επιδείνωσαν πάρα πολύ το βιοτικό επίπεδο του λαού της πόλης 
μας και εμάς δεν μας ενδιαφέρει μια πόλη με πολύ ωραία πάρα και πάρα πολύ ωραία κτίρια και πάρα 
πολλές υπηρεσίες, τις οποίες όμως δεν θα μπορεί να απολαύσει ο δημότης και ο κάτοικος που θα είναι 
φτωχοποιημένος, άνεργος και χτυπημένος από την οικονομική κρίση. Δεν νομίζω ότι δίνετε μεγάλη 
βαρύτητα, σας προειδοποιούμε και από αυτό το βήμα ότι η κρίση που έρχεται και είναι η πιο βαθιά, 
λένε μερικές μελέτες, από τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, δεν θα είναι μια απλή διαδικασία.  
 Δεν εθελοτυφλούμε ότι θα σας πείσουμε ή ότι θα σας φέρουμε στη δικιά μας κατεύθυνση, σας 
καλούμε να αναλογιστείτε τις συνέπειες απλά που θα φέρει η νέα κρίση και στους δημότες και κατοίκους 
του Δήμου Παπάγου-Χολαργού και ευρύτερα. 
 Εμείς προφανώς θα καταψηφίσουμε το επιχειρησιακό πρόγραμμα, θα επιφυλαχθούμε να 
τοποθετηθούμε και ιδιαίτερα για τα επιμέρους ζητήματα στη φάση τη Β' της υλοποίησης.  
 Δεν θεωρούμε, τέλος, ότι η συμμετοχή των πολιτών με τον τρόπο που το εννοείτε ή και το 
εννοεί ο κ. Τίγκας που τοποθετήθηκε πιο πριν ή το εννοεί και ο κ. Κανάκης που τοποθετήθηκε πιο πριν, 
είναι προβληματική, με την έννοια ότι οι πολίτες και οι δημότες δεν αποφασίζουν για τίποτα. Το 
προεκλογικό σας πρόγραμμα έχετε αποτυπώσει. Δεν τους ρωτήσατε, ούτε και θα τους ρωτήσετε κατά 
τη γνώμη μας. Αλλοθι ψάχνετε στη συμμετοχή. Αυτό είναι η συμμετοχή για σας. Αλλοθι για να 
υλοποιήσετε την πολιτική που έχετε προαποφασίσει.  
 Ευχαριστώ, με αυτές τις σκέψεις θα σας αφήσω στη συνέχεια της συζήτησης και θα επιφυλαχθώ 
για δευτερολογία εάν χρειαστεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ρεκλείτη. Δήμαρχε, θέλετε τώρα το λόγο ή στο τέλος;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά για να... κάτι να κάνω share screen, κ. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι.  
 Βλέπετε όλοι αυτό το τεχνικό δελτίο δράσης; Θέλω να δείξω στον κ. Κανάκη ακριβώς αυτό το 
οποίο έλεγα πριν. Για παράδειγμα, στο προηγούμενο επιχειρησιακό σχέδιο είχαμε 153 δράσεις προτείνει 
ότι θέλουμε να κάνουμε μέσα στην πενταετία. Αυτή ήταν η δράση νούμερο 69 που έλεγε "Μελέτη και 
κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ-Πολυιατρείων στη Δ.Κ. Παπάγου", έλεγε ποιος είναι ο άξονας, έλεγε το μέτρο, 
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έλεγε το στρατηγικό στόχο, έλεγε σε ποιο γενικό στόχο αναφέρεται, ποια είναι η αρμόδια Υπηρεσία, το 
έργο ήταν η σύνταξη απαιτούμενων μελετών, διαδικασίες ωρίμασης και σχεδιασμού υλοποίησης του 
έργου "Διενέργεια διαγωνισμού-υπογραφή σύμβασης και παρακολούθηση του έργου", το έργο ήταν η 
Μελέτη και κατασκευή κτιρίου ΚΑΠΗ-Πολυιατρείων στη Δ.Κ. Παπάγου, διάλεξα ένα έργο το οποίο 
γίνεται αυτή τη στιγμή. Βλέπετε ότι στο χρονικό προγραμματισμό το 2016 είχαμε πει ότι θα γίνει 
κατεδάφιση του παλαιού κτίσματος, το 2017 θα είχε ολοκληρωθεί η μελέτη, η μελέτη καθυστέρησε, 
ολοκληρώθηκε το 2018, το 2018 ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία και το 2019 είχαμε τον ανάδοχο.  
 Τότε υπολογίζαμε ότι το έργο θα στοιχίσει 1.450.000, είναι το νούμερο 3 είναι η κατασκευή του 
έργου, σήμερα μετά από τη μελέτη που ολοκληρώθηκε και μετά από το διαγωνισμό που έγινε, 
υπολογίζουμε ότι το έργο θα στοιχίσει περίπου στο 1,900 αν θυμάμαι καλά. 
 Εδώ θα φανούν, λοιπόν, ακριβώς ο χρονικός προγραμματισμός. Αλλά αυτά είναι ένα στάδιο το 
οποίο θα γίνει και πιο κάτω έχει το νούμερο 70, σας λέω είναι 173 δράσεις οι οποίες έγιναν. 
 Τώρα, προφανώς με τον κ. Ρεκλείτη έχουμε, έτσι, μία διαφορετική άποψη για κάποια θέματα. 
Πάντως, δεν θα κάνουμε μία διαβούλευση απλά για τα λόγια. Θα κάνουμε μια διαβούλευση έτσι όπως 
πρέπει να γίνει η διαβούλευση, θα ανεβάσουμε στο site του Δήμου μας, που το έχουμε έτοιμο και θα 
μπορούν κιόλας να φαίνονται τα σχόλια όλων των χρηστών, έτσι ώστε να μπορούμε να βλέπει ο κάθε 
άνθρωπος τα σχόλια που κάνει ο οποιοσδήποτε. Φυσικά, αυτά τα σχόλια θα ελέγχονται από την ομάδα 
πριν ανέβουν, από την ομάδα του Προγραμματισμού εννοώ φυσικά, για να μην υπάρχουν υβριστικά 
σχόλια, όπως γίνεται και στο gov.gr και στη δημόσια διαβούλευση του κράτους και νομίζω εδώ, στο 
χέρι μας είναι όλοι να μας καταπλήξετε με προτάσεις, με μέτρα τα οποία εσείς θα προτείνετε και εγώ 
το λέω από τώρα, εμείς είμαστε ανοιχτοί σε προτάσεις. Δηλαδή είναι σίγουρο ότι φυσικά έχουμε το 
δικό μας πρόγραμμα, φυσικά κ. Ρεκλείτη θα εφαρμόσουμε το προεκλογικό μας πρόγραμμα γιατί εμάς 
ψηφίσανε με 54,5%. Αρα, προφανώς είναι σαν να αδικώ την πλειοψηφία του κόσμου που μας ψήφισε 
εάν δεν εφαρμόσω τις υποσχέσεις που τους είπα το τι θέλω να κάνω. Αλλά αυτό μπορεί να 
εμπλουτιστεί. Σ' αυτό το πρόγραμμα χωράνε και οι δικές σας προτάσεις, έτσι; 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καταρχήν, θα επανέλθω στο ζήτημα που ανέφερε ο κ. Κανάκης πριν 
λίγο για το ναι ή όχι, γιατί το διαστρέβλωσε. Εγώ είπα πολύ συγκεκριμένα όταν δηλώνεις ότι συμφωνείς 
με 1, με 2, με 3, με πέντε σημεία, τα ψηφίζεις. Αν δηλώνεις ότι διαφωνείς με 1, με 2, με 3, με πέντε, 
τα καταψηφίζεις. Οταν δεν ξέρεις τι να ψηφίσεις, ψηφίζεις λευκό. Κανένα πρόβλημα. Οταν το 
δημοψήφισμα έλεγε ναι ή όχι, ψηφίσαμε όχι, το οποίο έγινε ναι. Ε, τι να κάνουμε, λοιπόν; Κάποιοι είναι 
συνεπείς με αυτό που λένε και με αυτό που ψηφίζουν και κάποιοι δεν είναι.  
 Πάμε τώρα στο θέμα. Επειδή ζήτησα να δοθεί μια παράταση χρόνου για να μπορέσουμε ως 
Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε για να καταθέσουμε και προτάσεις, γιατί πραγματικά γι' αυτό 
ρώτησα και το χρονοδιάγραμμα ποιο είναι. Το επιχειρησιακό έτσι κι αλλιώς έπρεπε να είχε κατατεθεί το 
πρώτο εξάμηνο. Ηδη είμαστε πολύ πίσω και το να δινόταν μία παράταση μιας εβδομάδας ή 10 ημερών 
ή δύο εβδομάδων για να έχουμε το χρόνο να μελετήσουμε όλα αυτά τα στοιχεία που υπάρχουν εκεί 
μέσα, δεν νομίζω ότι θα ήταν πρόβλημα. Αντίθετα, θα βοηθούσε. Και θα βοηθούσε ακόμα και στη 
διαβούλευση που λέει ο Δήμαρχος. Παραδείγματος χάριν, μία πρόταση που σκοπεύαμε να καταθέσουμε 
εμείς, αλλά δεν βλέπω ότι μπορεί να υλοποιηθεί, αν μπορεί να υλοποιηθεί μακάρι να την εντάξει ο 
Δήμαρχος, επειδή προφανώς οι δημότες δύσκολα θα κάτσουν να διαβάσουν 450 σελίδες, έτσι; Οταν ο 
άλλος εργάζεται και έχει οικογένεια, δεν μπορεί να κάτσει να διαβάσει 450 σελίδες. Θα μπορούσε όμως 
παραδείγματος χάριν να τον διευκολύνουμε, αν είχαμε επεξεργαστεί ένα ερωτηματολόγιο.  
 Οπως φτιάχτηκαν τα ερωτηματολόγια για τις Υπηρεσίες, όπως φτιάχτηκαν τα ερωτηματολόγια 
για τους φορείς, να φτιαχτούν και ερωτηματολόγια για τους πολίτες ανά γεωγραφική περιοχή. Αυτά 
όμως αποτελούν αντικείμενα συζήτησης και εκπόνησης και θέλουν το χρόνο τους. Εγώ το καταθέτω 
σαν πρόταση.  
 Πάμε παρακάτω. Επειδή στη σελίδα 8 αναφέρεται ότι χαρακτηριστικά της προτεινόμενης 
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μεθοδολογίας, πρώτον, αποτελεί η λογική αλληλουχία...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Περικλή, συγγνώμη, αν μου επιτρέπεις λίγο να σε διακόψω.  
ΖΗΚΑΣ: Ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ερωτηματολόγιο υπάρχει μέσα και φυσικά θα...  Είναι απλά σε διαμόρφωση. Το 
έχουμε, αν δεις στη σελίδα, υπάρχει. Και φυσικά και την προηγούμενη φορά υπήρχε ερωτηματολόγιο. 
Και φυσικά το κείμενο της διαβούλευσης θα καταλήγει σε ένα ερωτηματολόγιο το οποίο θα το έχουμε 
και ξεχωριστά, για να μπορέσουν οι δημότες να το συμπληρώσουν.  
 Συγγνώμη για την παρέμβαση. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, θέλω να πω θα μπορούσε όμως αυτό να πάει στοχευμένα. Οπως είχα πει και την άλλη 
φορά που συζητάγαμε τη μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας, το να γίνει ανά γεωγραφική περιοχή. 
Γιατί πρέπει να εξειδικεύουμε σε κάποιο βαθμό τα πράγματα, για να διευκολύνουμε. Δηλαδή, ο κάθε 
πολίτης δεν έχει εικόνα όλης της πόλης, όλου του Δήμου. Αρα, πρέπει να τον διευκολύνουμε στο να 
πει τη γνώμη του γι' αυτά που γνωρίζει. Αν θέλει να προσθέσει και επιπλέον, γιατί έχει ευρύτερη γνώση, 
μια χαρά. Κανένα πρόβλημα. 
 Πάμε λοιπόν τώρα στο ζήτημα που αναφέρει ότι "χαρακτηριστικό της προτεινόμενης 
μεθοδολογίας για την εκπόνηση είναι η λογική αλληλουχία συνεκτικών ενεργειών". Τι σημαίνει αυτό; 
Σημαίνει ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε εξετάσει τους λόγους που δεν υλοποιήθηκαν οι δράσεις που δεν 
έχουν υλοποιηθεί. Δεν μπορεί να το εξετάσουμε στο μέλλον, γιατί... καλά, το εξετάζουμε βέβαια και 
στο μέλλον. Απλά θα έχουμε ήδη εκπονήσει αυτό. Η λογική αλληλουχίας, λοιπόν, σημαίνει ότι πρώτα 
εξετάζουμε γιατί δεν υλοποιήθηκαν αυτά που εντοπίζονται ποια δεν υλοποιήθηκαν, βγάζουμε τα 
συμπεράσματα, έτσι ώστε να έρθουμε τώρα σ' αυτό που φτιάχνουμε για να δούμε αν τα εντάσσουμε, 
δεν τα εντάσσουμε, τα διατηρούμε, τα αφαιρούμε και τι κάνουμε, σύμφωνα με αυτό που λέει στη 
σελίδα 8.  
 Επίσης, στη σελίδα 411 αναφέρει ως δεύτερη πηγή χρηματοδότησης το Ταμείο Ανάκαμψης και 
Ανθεκτικότητας, το οποίο όμως θα πρέπει να εγκριθεί. Και όπως υποθέτω διαβάσατε, το Ομοσπονδιακό 
Δικαστήριο της Γερμανίας μπλόκαρε την ίδρυση μέχρι να εκδικαστεί η προσφυγή που έχουν καταθέσει 
μία συλλογικότητα και έπεται κι άλλη προσφυγή. Αρα, χρονικά, γιατί εγώ δεν λέω ότι δεν θα ιδρυθεί, 
χρονικά η διαδικασία έγκρισης του Ταμείου Ανάκαμψης πάει πίσω. Πιθανότατα, μένει να φανεί, η 
εκταμίευση από αυτό το ταμείο προς τις χώρες που είναι να λάβουν, θα πάει αρκετά πίσω και πιθανόν 
να μην είναι μέσα στο '21 ή τουλάχιστον να μην είναι έτσι όπως προβλέπεται αυτή τη στιγμή με το 
σχεδιασμό, πράγμα που θα έπρεπε επίσης να ληφθεί υπόψη σ' αυτό το σχεδιασμό. Και να μην θεωρείται 
δεδομένο, γιατί το τέχνασμα με το Ταμείο Δημοσίων Επενδύσεων όπως είπε ο σύμβουλος, έχει ένα 
χρονικό περιθώριο. Δεν μπορεί να εφαρμοστεί ανεξαρτήτως του πότε θα έρθουν, πότε θα εκταμιευθούν 
τα ποσά. Και επειδή ακριβώς δεν ξέρουμε τελικά και ποια θα είναι, γιατί η αρχική εξαγγελία ήταν για 72 
δις. Μετά πέσαμε στα 60 και δεν ξέρουμε πού θα φτάσουν. Γιατί όπως ανέφερε και ο κ. Ρεκλείτης, η 
εξέλιξη της κρίσης θα είναι τραγική. Δεν ξέρουμε λοιπόν τι θα εκταμιευθεί και πότε. Μένει να τα δούμε 
όλα αυτά και άρα θα πρέπει να κρατάμε πισινή στο τι ακριβώς και πότε θα εκταμιευθεί.  
 Τώρα, όσον αφορά, επειδή ρώτησα για την ολοκληρωμένη διαχείριση των απορριμμάτων, των 
αποβλήτων, εγώ δεν είπα ότι δεν υπάρχει το επόμενο βήμα που θα εξειδικευθεί, αλλά π.χ. βάζουμε ένα 
πλαίσιο και λέμε π.χ. που έχω καταθέσει επανειλημμένα, υπάρχουν οι ευρωπαϊκές οδηγίες που 
καθορίζουν τη διαχείριση των απορριμμάτων. Γιατί δεν τις βάζουμε ως πλαίσιο; Και να δούμε πώς θα 
τις εξειδικεύσουμε μετά. Αυτό είναι μια σαφής οριοθέτηση του  σε τι πλαίσια θα κινηθούμε όπως θα 
έπρεπε να περιλαμβάνεται σε ένα πλαίσιο τέτοιο, σε ένα στρατηγικό σχέδιο και μετά να πάμε στην 
εξειδίκευση. Οταν αφήνουμε ανοιχτά, γιατί αφήνουμε ανοιχτά και το να πάμε στην καύση. Και αν δεν 
την εφαρμόσουμε εδώ στο Δήμο μας, εφόσον θα είναι ανοιχτό ή θα υποχρεωθούμε, θα γίνει κάπου 
αλλού.  
 Εμείς, όμως, ποιο έχουμε ως όραμα; Εχουμε ως όραμα ανοιχτό και την καύση; Δεν θα πρέπει 
όπως είπαμε και δηλώσαμε εδώ τις προάλλες ότι έχουμε αντίθεση σ' αυτό το πράγμα; Πρέπει να 
δηλώνετε αυτό με κάποιο τρόπο. Με την ασαφή, λοιπόν, αυτή διατύπωση δεν διατυπώνεται.  
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 Για τη διαβούλευση επίσης θεωρώ ότι θα έπρεπε να υπάρξει επικοινωνία με όλους τους φορείς 
στους οποίους εστάλησαν τα ερωτηματολόγια για να μάθουμε γιατί. Δεν τους ενδιαφέρει; Εχουν 
δυσκολία να συντάξουν το ερωτηματολόγιο; Πρέπει να έχουμε την εικόνα γιατί συμβαίνει αυτό. 
 Επίσης, επισημαίνεται στο πρόγραμμα η μείωση της φοροδοτικής ικανότητας πολιτών και 
επιχειρήσεων. Επισημαίνεται η συνέχιση της οικονομικής κρίσης και ότι θα αυξηθεί ο αριθμός των 
δημοτών που χρήζουν κοινωνικής ενίσχυσης. Επισημαίνεται ότι δημιουργείται αβεβαιότητα ως προς τα 
προβλεπόμενα έσοδα και συνεπώς και τα έξοδα του προϋπολογισμού του Δήμου. Η απάντηση ποια 
είναι σε όλα αυτά; Πώς σχεδιάζεται μία, πώς να το πω, μακροπρόθεσμη αντιμετώπιση αυτής της 
κατάστασης;  
 Εμείς επειδή έχουμε το περιθώριο να το καταψηφίσουμε, δεν θα το καταψηφίσουμε σ' αυτή τη 
φάση, θέλουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί η διαδικασία, αν πραγματικά θέλετε να ακούσετε και άλλες 
απόψεις και από τους δημότες και από μας και από άλλους συναδέλφους και να τις ενσωματώσετε σ' 
αυτό το πρόγραμμα, θα ψηφίσουμε λευκό σ' αυτή τη φάση. Εχουμε το περιθώριο εφόσον δεν... μας 
αγνοήσετε δηλαδή, γιατί έχουμε καταθέσει και εδώ και από τα προηγούμενα χρόνια, τις προηγούμενες 
δημοτικές περιόδους ακόμα προτάσεις και για το Τεχνικό Πρόγραμμα, που δεν βλέπουμε να 
εντάσσονται με κάποιο τρόπο, και για τη διαχείριση του πρασίνου και για το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, γιατί άλλο η μελέτη και άλλο το Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας και ειδικά τώρα 
όταν μιλάμε για ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα πάει πάλι σε βάθος χρόνου, επιτέλους θα πρέπει 
να εκπονηθεί ένα σχέδιο ΣΒΑΚ ολοκληρωμένο που να αντιμετωπίζει τον Δήμο συνολικά, γιατί 
εντοπίζονται και μια σειρά ζητήματα μέσα εδώ στο επιχειρησιακό. Τα ζητήματα της στάθμευσης, που 
όμως δεν υπάρχει απάντηση. Πρέπει να υπάρχει μελέτη καταρχήν. Και μια σειρά άλλα θέματα, δεν 
θέλω να επεκταθώ. 
 Υπάρχει η πρότασή μας κατατεθειμένη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ευχαριστώ, κ. Ζήκα, γιατί σας έχω δώσει το λόγο πραγματικά για τριπλή 
τοποθέτηση. Ο Δήμαρχος θα κλείσει λίγο. Εντάξει, αλλά είναι σημαντικό το θέμα, είναι σημαντικό και 
ο Δήμαρχος να κλείσει για να προχωρήσω και με τους υπόλοιπους ομιλητές. Δήμαρχε, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, Νικήτα, επιτρέπεται λευκό να ψηφίζουν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αυτό πήγα να πω, κ. Δήμαρχε. Οταν εγώ ψηφίζω λευκό δεν ξέρω τι μου γίνεται. Οταν 
άλλοι ψηφίζουν, είναι Τετάρτη απόγευμα και βρέχει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχουμε πει πάντως ότι δεν είναι σωστό να κρίνουμε την ψήφο του κάθε δημοτικού 
συμβούλου. Είναι ελεύθερος να ψηφίσει ό,τι θέλει. Μπορούμε να τον κρίνουμε βεβαίως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ισχύει. Αν κι εγώ, Δήμαρχε ξέρετε, από παλιά ότι είμαι ή του ναι ή του όχι. Δεν μ' αρέσει 
το λευκό, αλλά αυτό που λέτε ισχύει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, Περικλή, φαίνεται ότι έχεις ασχοληθεί αρκετά, για να μην πω πολύ και 
έχεις μελετήσει και έχεις διαβάσει τις 450 σελίδες του σχεδίου. Βρήκα το χαρτί Νικήτα, 26 Φεβρουαρίου 
2020, όταν είχαμε συνεδριάσει οι επικεφαλής των παρατάξεων, το 3ο θέμα είχαμε ενημέρωση για την 
εκπόνηση του επιχειρησιακού προγράμματος. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν αμφισβητώ, Δήμαρχε, ότι μας ενημερώσατε. Ελεγα άλλο αλλά θα τα πω μετά, μην 
διακόπτω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, όχι, εντάξει. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Προφανώς μας ενημερώσατε. Εγώ δεν έχω κάποιο παράπονο σ' αυτού του είδους τις 
ενημερώσεις, να εξηγούμαστε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, καταθέσαμε τους δείκτες, σας είχαμε δώσει, Περικλή, τότε δηλαδή κιόλας, για 
να γυρίσω και να φύγω από το Νικήτα, σας είχαμε δώσει τότε τους δείκτες τι είχε γίνει, τι είχε 
υλοποιηθεί, τι δεν είχε υλοποιηθεί. Η αξιολόγηση, σου είπα, σχεδόν έχει γίνει σε όλα τα 173 σχέδια, 
τεχνικά δελτία τα οποία είχαμε καταθέσει, μένουν κάποια ακόμα για να ολοκληρωθεί και φυσικά να 
ξαναέρθουν στο επόμενο επιχειρησιακό το οποίο θα κάνουμε. 
 Στη σελίδα 444 είναι το ερωτηματολόγιο της διαβούλευσης, το οποίο βέβαια είναι προς 
διαμόρφωση, δεν είναι διαμορφωμένο, αλλά επίτηδες το αφήσαμε μέσα για να δείτε ότι θα υπάρχει 
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συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο για τη διαβούλευση.  
 Τώρα, για πράγματα που ακούστηκαν πάλι θα πω ότι τα περισσότερα που ακούγονται είναι 
προτάσεις τις οποίες περιμένουμε να τις δούμε και εγγράφως όταν θα ανοίξει η διαβούλευση ή να μας 
τις καταθέσουν οι δημοτικές παρατάξεις και να τις μελετήσουμε και να δούμε. Ενδεχομένως το ΣΒΑΚ 
να θέλει κάποιες τροποποιήσεις ή κάποιες επικαιροποιήσεις, αλλά μην λέμε ότι δεν έχουμε γιατί έχει 
πάρει και ΦΕΚ από την ελληνική κυβέρνηση. Δηλαδή, υπάρχει ένα σχέδιο που έχουν εγκριθεί 33, αν 
θυμάμαι καλά, δράσεις, 33 δηλαδή ενέργειες. Μένει σε μας βέβαια να τις υλοποιήσουμε αυτές τις 
ενέργειες τις οποίες ζητάει, έτσι; 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει, άρα τελειώσαμε με τους επικεφαλής, μου έχει ζητήσει η κα Αθανασάκου 
το λόγο, κα Αθανασάκου; 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Ναι, ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μετά θα προχωρήσω με τον κ. Τράκα. Παρακαλώ. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Το νέο επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου σε συνέχεια του 
προηγούμενου, είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα τοπικής ανάπτυξης για την πόλη μας.  
 Οπως θα παρατηρήσουμε, στο πρόγραμμα περιλαμβάνεται με κάθε λεπτομέρεια το όραμα της 
Δημοτικής Αρχής για την ανάπτυξη της πόλης και τίθενται οι απαιτούμενες προτεραιότητες για την 
υλοποίηση.  
 Το πρόγραμμα αποτελεί ένα λεπτομερή οδηγό για τη Δημοτική Αρχή και για όλες τις Υπηρεσίες 
του Δήμου, με στόχο τον προγραμματισμό των ενεργειών τους και τον καλύτερο συντονισμό του 
έργου. Με λίγα λόγια, το επιχειρησιακό πρόγραμμα αποτελεί το βασικό πλαίσιο κατεύθυνσης, 
προσδιορισμού και συντονισμού όλων των οργάνων Διοίκησης, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι 
στόχοι που έχουν τεθεί. 
 Πιστεύω ότι το επιχειρησιακό πρόγραμμα που καλούμαστε να εγκρίνουμε σήμερα, είναι πλήρες, 
λεπτομερές, με συγκεκριμένη στοχοθεσία και όπως είπα θα αποτελέσει ένα πολύτιμο εργαλείο και οδηγό 
που θα διευκολύνει το έργο όλων μας. 
 Δηλώνω ότι συμφωνώ με το πρόγραμμα και συγχαίρω τους εκτελεστές εκπόνησης του 
προγράμματος του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και ιδιαίτερα την κα Αννα Τσιρογιάννη, 
τον κ. Χαχαριδάκη και την κα Μπαρδή. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Νομίζω ο Δήμαρχος ήταν πολύ κατατοπιστικός, απόλυτα σχεδόν. 
 Εγώ θέλω να δώσω συγχαρητήρια στην Υπηρεσία και στην προϊσταμένη, την κα Τσιρογιάννη, 
και σε όλους αυτούς που ασχολήθηκαν ώστε να γίνει η αποτύπωση των κρίσιμων ζητημάτων της 
τοπικής μας κοινωνίας, καθώς και της υφιστάμενης κατάστασης και των στόχων που έχουμε και 
θέλουμε για τη συνέχεια και το μέλλον, σε όλους αυτούς τους επιμέρους τομείς.  
 Επειδή αναφέρθηκε πολύ το θέμα της διαβούλευσης, εγώ οφείλω να καταθέσω την εμπειρία 
μου αυτών των ετών που έχω συμμετάσχει σε ομάδες διαβούλευσης. Η συμμετοχή είναι πάρα πολύ 
μικρή και προφανώς όταν προσκαλούνται φορείς, δημότες, οποιοιδήποτε συμμετέχουν στην ομάδα 
διαβούλευσης και δεν συμμετέχουν, προφανώς δεν τους ενδιαφέρει ή μάλλον μπορεί και να μας 
εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό και να μας έχουν μια αρκετά μεγάλη εμπιστοσύνη. 
 Δεν θέλω να κουράσω, νομίζω ότι το σχέδιο είναι ένα ρεαλιστικό σχέδιο, που έχει σχέση και με 
το πρόγραμμά μας και νομίζω ότι τα τελευταία χρόνια η πόλη μας γίνεται κάθε μέρα καλύτερη και 
νομίζω ότι αυτό είναι ορατό απ' όλους μας και νομίζω ότι θα συνεχίσουμε και στο μέλλον να γίνεται 
κάθε μέρα ακόμα καλύτερη. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Αντιδήμαρχε. Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καλησπέρα κι από μένα, κ. Πρόεδρε και αγαπητοί συνάδελφοι.  
 Θα ήθελα κι εγώ να τοποθετηθώ σχετικά με το συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο. Θα ήθελα 
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αρχικά να συγχαρώ όλους όσου συνεισέφεραν στην ολοκλήρωση και δημιουργία του επιχειρησιακού 
σχεδίου, ενός σχεδίου που το διακρίνει η ρεαλιστικότητα, αλλά ταυτόχρονα δεν παύει να είναι και 
αρκετά φιλόδοξο. Αυτή η φιλοδοξία τελικά είναι που θα συντελέσει πιστεύω στο να δημιουργήσουμε 
όχι μόνο μία ανθεκτική πόλη, αλλά μία δυναμική πόλη. Μία πόλη που θα μπορεί να ανταποκριθεί στις 
νέες απαιτήσεις, μία πόλη που θα είναι αντάξια των πολιτών της και που θα διεκδικήσει δυναμικά τη 
θέση της στο μέλλον. 
 Επειδή έχω διατελέσει και στο παρελθόν πρόεδρος της Επιτροπής Διαβούλευσης, είχα 
παρακολουθήσει και είχα δει ότι πραγματικά η συμμετοχή του κόσμου δεν είναι πολύ μεγάλη. Ωστόσο, 
οι άνθρωποι οι οποίοι παρίσταντο, ήταν άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είχαν ιδέες, πονούσαν και 
νοιαζόντουσαν για την πόλη τους και οι τοποθετήσεις τους και οι θέσεις τους ήταν τέτοιες που μας 
έδωσαν μεγάλη βοήθεια.  
 Ωστόσο, δεν πρέπει να παραλείψουμε ότι κι εμείς σαν αρχή, διοικητική αρχή, είμαστε άνθρωποι 
οι οποίοι ζούμε μέσα στον παλμό της πόλης, συναναστρεφόμαστε, βρισκόμαστε διαρκώς με τους 
ανθρώπους και τους πολίτες της πόλης μας, οπότε μπορούμε πάρα πολύ καλά σε καθημερινή βάση να 
αφουγκραστούμε και να δούμε τις ανάγκες τόσο των πολιτών όσο και της ίδιας της πόλης. 
 Θα ήθελα στο τέλος, για να μην σας κουράσω, να σταθώ σ' αυτό που είπε ο Δήμαρχός μας. Οτι 
δηλαδή προσβλέπει στη συνεργασία. Αυτό θα ήθελα να πω. Πιστεύω στη συνεργασία, δεν πιστεύω 
στην αντιπαλότητα, όπως και κανένας από μας σ' αυτή τη συγκεκριμένη Διοίκηση. Δεν θα πω δεν 
πιστεύω στις αντιθέσεις. Πιστεύω στις αντιθέσεις γιατί πιστεύω ότι οι αντιθέσεις μπορεί να 
δημιουργήσουν συνθέσεις και κάτω απ' αυτό το πρίσμα θα ήθελα να σας πω ότι συμφωνώ με το 
συγκεκριμένο επιχειρησιακό σχέδιο και θα το υπερψηφίσω. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Ευχαριστώ τον κ. Καιρίδη, μας έχει στείλει στο chat ότι πρέπει 
να αποχωρήσει λόγω άλλης  υποχρέωσης. Ευχαριστούμε τον Βουλευτή του Βόρειου Τομέα που, έτσι, 
δαπάνησε το χρόνο του να είναι κοντά μας για κάποιες ώρες και να παρακολουθήσει ζωντανά τη 
συνεδρίαση. Πραγματικά δείχνει το έμπρακτο ενδιαφέρον για ένα Δήμο της περιφέρειάς του και του 
ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια της θητείας του.  
 Το λόγο έχει, κα Τσικρικώνη ολοκληρώσατε, όσοι έχετε μιλήσει κατεβάστε χεράκια και το λόγο 
έχει ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θα ήθελα να ξεκινήσω απαντώντας αλλά πάρα πάρα πολύ σύντομα, επιγραμματικά, 
στον κ. Ζήκα για το θέμα που έθιξε πάλι με τον κ. Κανάκη και με το τι είναι ναι και τι είναι όχι. 
 Ενα πράγμα έχω να πω. Οτι δύο αυτοαναιρούμενες προτάσεις δεν είναι, δεν συνιστούν μία 
πρόταση, μια συνολική πρόταση. Αυτό και το κλείνω. 
 Τώρα, άκουσα με προσοχή μεγάλη και όλους σας και κυρίως άκουσ με προσοχή μεγάλη τις 
απαντήσεις που έδωσε ο κ. Δήμαρχος στον κ. Κανάκη. Απ' όλο αυτό το διάλογο συμπέρανα καταρχήν 
ότι οι Υπηρεσίες λειτούργησαν πάρα πολύ καλά στην κατάρτιση αυτού του σχεδίου, όπως επίσης 
συμφωνώ και δεν έχω λόγους να διαφωνήσω για τις προθέσεις που έχει η Δημοτική Αρχή να 
παρουσιάσει ένα καλό, ένα άρτιο τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα.  
 Ηθελα όμως να πω το εξής: ότι βέβαια οι προθέσεις είναι πάντοτε καλές, έτσι; Σ' αυτό που εμείς 
βασικά διαφωνούμε είναι στην πολιτική που ακολουθείται από το Δήμο στο σχεδιασμό αυτό. Και γι' 
αυτό ακριβώς προέκυψε και η πρόταση του κ. Κανάκη, που είναι και δική μου πρόταση. Δηλαδή δεν 
μπορούμε να το ψηφίσουμε αυτό, δεν μπορούμε να έχουμε ένα ναι σ' αυτό, αν και είναι πολύ καλή η 
προσπάθεια και αγαθές οι προθέσεις όπως λέμε, αλλά επειδή υπάρχουν πράγματα τα οποία λείπουν, 
νομίζουμε ότι στην πρώτη φάση θα ψηφίσουμε λευκό. 
 Τώρα, για να διευκρινίσω ένα πράγμα. Πιθανόν δεν έχει γίνει κατανοητό σε μερικούς, γιατί 
μιλάνε ότι έχουμε αυτη τη στιγμή το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, την έγκριση του... 
συγγνώμη, το τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα, έτσι; Λοιπόν, εδώ μιλάμε για το πρώτο στάδιο 
αυτού του προγράμματος. Ενα τετραετές επιχειρησιακό πρόγραμμα έχει τρία σκέλη. Το πρώτο σκέλος 
είναι οι στρατηγικές επιλογές, δηλαδή αυτό που κάνουμε τώρα, η έγκριση του στρατηγικού σχεδίου, 
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που ξεκινάει από εκεί. Το δεύτερο είναι το επιχειρησιακό σχέδιο που είπε και ο κ. Δήμαρχος ότι μέχρι 
τον Ιούνιο, Ιούλιο, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς, ότι τότε θα πρέπει να το ψηφίσουμε και το τρίτο είναι 
η συνέχειά του που είναι πώς το παρακολουθούμε αυτό, τι δείκτες παρακολούθησης έχει και πώς το 
αξιολογούμε, έτσι; Και νομίζω ότι κάπως έτσι λειτούργησαν και με βάση το προηγούμενο επιχειρησιακό 
σχέδιο προσπαθούν να δημιουργήσουν το καινούριο αυτοί που ασχολήθηκαν με το θέμα. 
 Τώρα, νομίζω όμως το βασικό σημείο και σ' αυτό θέλω να σταθώ μόνο, είναι το θέμα της 
διαβούλευσης. Βλέπω εδώ πέρα στη σελίδα 10 ότι είναι το 5ο στάδιο, έτσι; Μιλάμε για την έγκριση του 
στρατηγικού σχεδίου Α' φάση και διαδικασίες διαβούλευσης. Αυτή η σειρά των ενεργειών αυτών δεν 
μπορούσε να αλλάξει; Δηλαδή, είναι κάτι ας πούμε το οποίο είναι τόσο ακλόνητη η σειρά ας πούμε που 
δεν μπορείς να πας για παράδειγμα τη διοργάνωση δημόσιων εκδηλώσεων, που δεν γίνονται τώρα, 
έτσι; ή τη γνωμοδότηση της Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης να την έχεις πιο πριν ακόμη; Διότι εάν 
δούμε πώς δημιουργείται ένα μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα, γιατί γι' αυτό συζητάμε τώρα, εγώ θα το πάω 
επαγωγικά λίγο, με τη μέθοδο της επαγωγής. Δηλαδή, έχουμε ένα ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα, σ' αυτό 
υπάρχει διαβούλευση, έτσι; Υπάρχει μετά ο ετήσιος προϋπολογισμός, και σ' αυτό πρέπει να υπάρχει 
διαβούλευση και γίνεται σ' αυτό το πράγμα. Μετά υπάρχει ένα ετήσιο πρόγραμμα δράσης, στο οποίο 
και πάλι θα πρέπει να υπάρχει διαβούλευση και πηγαίνουμε μετά στο αμέσως επόμενο στάδιο που είναι 
το τετραετές πρόγραμμα. Σ' αυτό το πρόγραμμα θα μπορούσαν, θα μπορούσε η δημόσια διαβούλευση 
να έρθει από τα πριν και μετά. Ηρθε μέχρι στιγμής ας πούμε αυτό και είναι καλό αυτό που έγινε, ότι 
υπάρχει εκτός από τη δημόσια διαβούλευση οι μορφές δημοσιοποίησης που λέμε του προγράμματος 
και αυτό έγινε με τα ερωτηματολόγια που στάλθηκαν κ.λπ, αλλά αυτό το πράγμα θα μπορούσε να είχε 
γίνει και σε άλλους φορείς, αλλά κυρίως στην Επιτροπή Διαβούλευσης. 
 Δηλαδή, πιστεύω ότι αυτή είναι το βασικό εργαλείο που μπορεί να προσθέσει ιδέες και να βάλει 
πράγματα μέσα σε ένα σχέδιο. Αυτό ακριβώς νομίζω είναι το βασικότερο σημείο που θα πρέπει να 
σταθούμε και δηλαδή ότι κάτι δεν πάει καλά με τη δημόσια διαβούλευση και θα πρέπει να βρούμε 
τρόπους αυτό το πράγμα να το εφαρμόσουμε και στο Δήμο μας και σε μεγάλο βαθμό. 
 Αυτά είχα να πω και θα δούμε τι άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καραγιάννη. Το λόγο έχει η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από το γεγονός ότι το επιχειρησιακό είναι 
2019-2023 και βρισκόμαστε στην άνοιξη του '21. Και ας ξεκινήσουμε ότι θα έπρεπε να προηγείται 
όποιου προϋπολογισμού και τεχνικού προγράμματος και να παραπέμπει το ένα στο άλλο προφανώς. 
Αλλά ας συνεχίσουμε ότι το επιχειρησιακό βασικά δεν έχει όραμα, δεν περιλαμβάνει καμία επέμβαση 
που να αντιστρέφει τα προβλήματα, πόσο δε μάλλον που δεν εντοπίζει τα προβλήματα.  
 Βέβαια, με χαρά μας διαπιστώσαμε ότι λέξεις όπως ανθεκτική πόλη, βιώσιμη κινητικότητα, 
έξυπνη πόλη κ.λπ., που εδώ και 10 χρόνια συνεχώς φέρνουμε και ξαναφέρνουμε σαν έννοιες στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, έχουν πλέον εμπεδωθεί. Με καθυστέρηση μεν, αλλά εμπεδώθηκαν και μπαίνουν 
μέσα και στα επιχειρησιακά. 
 Τεχνικά τώρα ξεκινώντας, θα σημειώσουμε ότι σε επίπεδο στοιχείων από την προηγούμενη 
φορά που είχε γίνει μία ομολογουμένως καλή δουλειά συλλογής πληροφοριών, θα περιμέναμε να έχει 
επικαιροποιηθεί λίγο σε όλα τα επίπεδα και δεν μιλάμε μόνο για την καταμέτρηση του πληθυσμού που 
γίνεται κάθε 10 χρόνια. Ολα τα υπόλοιπα όμως, θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο σύγχρονα και 
επικαιροποιημένα. Για παράδειγμα ας πούμε πόσα ρολόγια διαθέτουμε και την εξέλιξή τους, πόσες 
επιχειρήσεις, πόση ανοικοδόμηση έχουμε από το 2011 έως σήμερα, πόσες αίθουσες σχολείων και τόσα 
πολλά άλλα πράγματα, που σαν πληροφορίες θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμα. Και εδώ νομίζω ότι 
αναδεικνύεται το μεγάλο πρόβλημα του Δήμου, που είναι η διαπληροφορική διακυβέρνηση. Οπως το 
λέγαμε και από παλιά τα data analysis. Δηλαδή, ο Δήμος δείχνει να μην έχει τη δυνατότητα να συλλέγει 
και να επεξεργάζεται στοιχεία, δεν μπορεί να κάνει προβολές αυτών των στοιχείων και δεν μπορεί να 
αντιληφθεί με έξυπνο τρόπο τους κινδύνους και να αντιδρά. Μπορεί να τους καταγράφει μεν, αλλά δεν 
βρίσκει τον τρόπο να αντιδράσει έγκαιρα. Δεν μπορεί δηλαδή να βάλει τα δεδομένα των πληροφοριών 
που συλλέγει να αλληλεπιδρούν. 
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 Απέχουμε πολύ και πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στο θέμα της λεγόμενης έξυπνης 
πόλης, γιατί σ' αυτό θεωρούμε ότι βρισκόμαστε πραγματικά πολύ πίσω. 
 Πάμε να δούμε τώρα κάποια προβλήματα του Δήμου που για μας είναι πολύ σημαντικά και θα 
έπρεπε να έχει δώσει έμφαση το επιχειρησιακό.  
 Εχουμε μια έντονη ανοικοδόμηση και μεγάλη έλλειψη κοινόχρηστων υποδομών, που ήδη μας 
χρειάζονται και με την ανοικοδόμηση των τελευταίων χρόνων θα χρειαστούν ακόμα περισσότερες στο 
μέλλον. 
 Εχουμε έλλειψη πεζοδρομίων και πεζοδιαδρομών για να μειώσουμε τη χρήση του Ι.Χ. και να 
δημιουργήσουμε ένα καλύτερο περιβάλλον, βελτίωση της ατμόσφαιρας, δηλαδή αυτό πάει και στο 
περιβαλλοντικό κομμάτι. Τη μείωση του θορύβου και αποτελεσματικά την καλυτέρευση της υγείας των 
δημοτών. Με μονοδρομήσεις και αντιστροφές ροής κίνησης που διάβασα στο σχέδιο, δεν λύνεις αυτά 
τα θέματα. Χρειάζεσαι πολύ πιο δραστικές λύσεις.  
 Ενα άλλο τεράστιο θέμα είναι η έλλειψη χώρων στάθμευσης, που αυξάνει τελικά την κίνηση 
των αυτοκινήτων, την ατμοσφαιρική ρύπανση, τους θορύβους και τη δυσφορία που δημιουργεί ολοένα 
και περισσότερο μία πόλη που εγώ θα την έλεγα "βαρβαρούπολη" παρά κηπούπολη πια. Ως προς την 
κηπούπολη, ε, έχουμε εντοπίσει ενάμιση χρόνο τώρα τη δραστική μείωση του πρασίνου στις γειτονιές, 
που αποτελούσε και τη βασική φυσιογνωμία ελκυστικότητας της πόλης μας.  
 Εχουμε πει επίσης για την έλλειψη σχολικών χώρων που οδηγεί στην υποβάθμιση των σχολείων, 
μείωση των υποστηρικτικών αιθουσών, αύξηση των παιδιών ανά σχολείο και τελικά υποβάθμιση της 
παιδείας στο Δήμο μας. 
 Η διαμπερής κυκλοφορία τώρα και η συχνότητα των ατυχημάτων, μειώνει την κινητικότητα 
των πεζών, ειδικά των ηλικιωμένων και των παιδιών. Δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να κινηθούν ελεύθερα 
έξω όπως γνωρίζετε.  
 Ειπώθηκε και από τους συναδέλφους για το θέμα της γήρανσης του πληθυσμού, που έχουμε 
υψηλότατους δείκτες στην Ελλάδα, στο προάστιό μας ιδιαιτέρως και προφανώς μιλάμε για παντελή 
απουσία πολιτικής για τους ηλικιωμένους και δεν θα μιλήσω για το ΚΑΠΗ που είναι το μόνο που 
αναφέρεται στο πρόγραμμα, γιατί ξέρετε πολύ καλά ότι οι ηλικιωμένοι στο Δήμο μας είναι χιλιάδες και 
όχι αυτός ο αριθμός ανθρώπων που συμμετέχουν στα ΚΑΠΗ, στο κλαμπ.  
 Να δούμε τώρα και για την πρωτοβάθμια Υγεία και για την προληπτική ιατρική, που δεν είδαμε 
τίποτα σ' αυτό τον προσανατολισμό και θεωρούμε ότι ειδικά με αυτά που ζούμε θα είναι απαραίτητο ο 
Δήμος ν' ασχοληθεί σ' αυτό τον τομέα.  
 Ενα άλλο πρόβλημα είναι η συρρίκνωση της τοπικής αγοράς, τώρα πόσο δε μάλλον με κλειστή 
την αγορά, να δούμε τι θα γίνει όταν θα ξανανοίξει, από το κέντρο της περιοχής με παράλληλη ραγδαία 
αύξηση στο μέτωπο των Μεσογείων με έντονο θόρυβο κιόλας η χρήση εκεί, που έχει δημιουργήσει ένα 
τεράστιο πρόβλημα στην φυσιογνωμία ειδικά του κάτω Χολαργού και στους παράπλευρους δρόμους 
και δεν βλέπουμε κάποιον προσανατολισμό εκεί να γίνει κάτι. 
 Ειπώθηκε και αυτό από τον Αντώνη νομίζω, ότι έχουμε μπροστά μας ανεργία, μείωση 
εισοδήματος στην οικιακή οικονομία και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά είναι ήδη εδώ και θα χειροτερέψουν 
οι δείκτες και θα έπρεπε ο Δήμος στο πρόγραμμα αυτό να έχει μια τοποθέτηση για το πώς θα βοηθήσει 
τους δημότες.  
 Εχουμε σαφώς ελλείψεις στην ψηφιακή εξυπηρέτηση και την ψηφιακή συμμετοχή των πολιτών 
με μη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού. Είπαμε όλοι πόσο σημαντικούς ανθρώπους έχουμε στο 
Δήμο, με τι τίτλους, πτυχία, μεταπτυχιακά, είναι ένα μεγάλο ατού, ας προσπαθήσει πια ο Δήμος να 
έρθει κοντά σ' αυτους τους δημότες. Θα είναι μεγάλο το κέρδος.  
 Και τελευταίο θέμα, μεγάλο βέβαια, είναι το θέμα της καθαριοτητας που θα επιφέρει ένα 
τεράστιο κόστος στα νοικοκυριά και θα μειώσει δραματικά την ποιότητα των υπηρεσιών, καθώς δεν 
κάνουμε τίποτα προς την κατεύθυνση του εθνικού σχεδιασμού, τα είπε και ο Περικλής. 
 Τώρα, ως προς τη συμμετοχή των δημοτών στη διαβούλευση, να ξέρετε ότι αυτό είναι απότοκο 
της δημοτικής πολιτικής και νοοτροπίας και είναι αποξενωμένοι φαίνεται η Δημοτική Αρχή από τον 
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κόσμο. Δεν είναι στην κουλτούρα της και στη νοοτροπία της και το δείχνει και στο Δημοτικό Συμβούλιο 
με τον τρόπο που αντιμετωπίζει τις άλλες απόψεις. Εχουμε πλειοψηφία, δεν μας νοιάζει τίποτε άλλο. Ε, 
εντάξει... Ο κόσμος δεν μπορεί να συμμετέχει σε τέτοιου είδους διαδικασίες με αυτή τη λογική.  
 Τώρα, θεωρούμε εν κατακλείδι ότι πρέπει να ψάξεις πολύ στο επιχειρησιακό πρόγραμμα για να 
δεις κάποιες δράσεις που αγγίζουν και αυτά τα προβλήματα και βέβαια δεν υπάρχει τίποτα πειστικό για 
την αντιμετώπισή τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Σιώτου, ευχαριστούμε. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ενα λεπτό και θα έχω δευτερολογία. Είναι ένα επιχειρησιακό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε δευτερολογία.  
ΣΙΩΤΟΥ: Μισό λεπτάκι, κλείνω. Σε γενικές γραμμές τι μας λέει. Οτι θα συνεχίσουν να εντείνονται τα 
προβλήματα, που τα αφήνουμε στην τύχη της και εμείς θα βελτιώνουμε τις υπάρχουσες δομές και 
υπηρεσίες, αλλά γενικώς και αορίστως.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, ωραία. Να πω συμπληρωματικά σε σχέση με αυτά που είπε η Μαρία λίγο. 
Θα πω πράγματα που δεν τα ακούτε για πρώτη φορά. Τα έχετε ξανακούσει και μάλιστα από το '14.  
 Πρώτα απ' όλα, λοιπόν, για μας ένα στρατηγικό σχέδιο επιχειρησιακού προγράμματος 
κατάλληλο για το Δήμο Παπάγου-Χολαργού, πρέπει να περιλαμβάνει ως δράση την εγκατάσταση ενός 
διαπληροφοριακού συστήματος ενοποίησης όλων των μελετών. Την ενημέρωσή του με ό,τι στοιχεία 
υπάρχουν από παλαιότερα έτη και τη διασύνδεσή του με όλα τα σημεία εισαγωγής πληροφοριών που 
διαθέτει ο Δήμος. Από τα καύσιμα των απορριμματοφόρων μέχρι την ποιότητα του φαγητού στους 
παιδικούς σταθμούς και τα είδη των περιστατικών που αντιμετωπίζουν τα Δημοτικά Ιατρεία. Από τα 
δέντρα που υπάρχουν και τα είδη τους, τις οικοδομές που χτίζονται, τους φόρτους των αυτοκινήτων, 
μέχρι τις διαθέσιμες θέσεις στάθμευσης και μετά από τις αναπλάσεις που γίνονται. Από εκεί πρέπει να 
ξεκινάει ένα επιχειρησιακό.  
 Θέλουμε λοιπόν μία μελέτη για την έντονη ανοικοδόμηση, σχέδιο αντιμετώπισης εξασφάλισης 
ελεύθερων κοινόχρηστων χώρων και τι ανάγκες θα φέρει αυτή η ανοικοδόμηση. Εννοείται ότι μια από 
τις βασικές άμεσες δράσεις θα πρέπει να είναι η αγορά ή η απαλλοτρίωση οικοπέδων και μονοκατοικιών, 
είτε μέσω χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου ας πούμε, αλλά και με τα λεφτά της 
Αττικής Οδού. Θα το επαναλάβουμε για πολλοστή φορά. Χρειαζόμαστε άμεσα μελέτη βιώσιμης 
κινητικότητας για να ελευθερώσουμε τα πεζοδρομια, να φτιάξουμε χώρους στάθμευσης για τα Ι.Χ. και 
να αναπτύξουμε τη δημοτική συγκοινωνία. 
 Χρειαζόμαστε μελέτη στρατηγικής διαχείρισης του πρασίνου, όπως φωνάζουμε τελευταία, 
κυρίως στις γειτονιές, καθώς αυτό είναι το βασικό ατού του προαστίου μας.  
 Χρειαζόμαστε συγκεκριμένο πρόγραμμα δημιουργίας νέων σχολείων, αποσυμφόρησής του και 
βελτίωσης των υπαρχόντων. Μία μικρή μελέτη να δούμε πόσα χρειαζόμαστε και σε σχέση φυσικά με 
την έντονη ανοικοδόμηση. Αμεσα να εντοπίσουμε οικόπεδα που μπορούμε να εξασφαλίσουμε και 
μελέτη με τεύχη δημοπράτησης για όλα. Να είναι δηλαδή έτοιμα και να μπαίνουμε σε κάθε πρόγραμμα. 
 Το τεράστιο ζήτημα της γήρανσης του πληθυσμού. Αφού κάνουμε μία μελέτη κοινωνικών 
αναγκών, πρέπει να αναπτύξουμε δομές και δράσεις που θα προσφέρουν στην ενεργό γήρανση και την 
silver economy με σαφή εργαλεία την καινοτομία και την ευρωπαϊκή δικτύωση. Τα ΚΑΠΗ πρέπει να 
μετεξελιχθούν σε οργανισμούς για την υποστήριξη της τρίτης ηλικίας, με ολιστική αντιμετώπιση και 
χωρίς μέλη. Παράλληλα, πρέπει να αναπτυχθεί η συμβουλευτική στα Δημοτικά Ιατρεία, κατά τα 
πρότυπα των ΚΕΠ Υγείας και να αναπτύξουμε και Κέντρο Υγείας Αστικού Τύπου.  
 Εχουμε το πρόβλημα της τοπικής αγοράς, το είπαμε. Χρειάζεται να αναπτυχθεί στρατηγική 
έξυπνης εξειδίκευσης και υποστηρικτικές υπηρεσίες προς τους επαγγελματίες μέσω δια βίου μάθησης 
και one stop shop. Πρέπει να αναπτυχθεί πολιτική καταπολέμησης της ανεργίας μέσω της δημιουργίας 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων, πρέπει να αναπτυχθούν θεσμοί και τεχνολογίες συμμετοχής 
και δημοκρατίας, έτσι ώστε η τοπική μας κοινωνία με τις δεξιότητές της να μπει και στο δημιουργικό 
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κομμάτι, κοινωνικών, πολεοδομικών και τεχνολογικών δράσεων. Η αξιοποίηση της υψηλής ποιότητας 
ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου μας πρέπει να είναι βασική μας προτεραιότητα αλλά και εργαλείο. 
Και, τέλος, πρέπει να αναπτύξουμε τις δύο πρώτες βαθμίδες της πυραμίδας για τη διαχείριση των 
απορριμμάτων. Μείωση και επανάχρηση. Αμεσα πρέπει να εγκατασταθεί ψηφιακό σύστημα "πληρώνω 
όσο πετάω" και αμείβομαι όσο ανακυκλώνω.  
 Αυτά, λοιπόν, είναι τα στοιχεία που πρέπει να συμπεριληφθούν ως δράσεις και όχι ως 
διαπιστώσεις στο επιχειρησιακό πρόγραμμα που θα ακολουθήσει κιόλας και να αποτυπώνονται στους 
προϋπολογισμούς και τα τεχνικά προγράμματα τελικά της υπόλοιπης διετίας. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Χαμηλοθώρη και για τον χρόνο που τον τηρήσατε. Το λόγο έχει ο κ. 
Ρεμούνδος. Η κα Σιώτου θέλει κάτι και έχει χέρι όρθιο;  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι τώρα, Πρόεδρε. Προφανώς όχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κατεβάστε το. κ. Ρεμούνδο, έχετε το λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Η προσπάθεια που κάνανε η Υπηρεσία αποτίμησης της 
κατάστασης και ευρύτερα αν θέλετε πληροφοριών όχι μόνο του Δήμου μας αλλά των σχεδίων ευρύτερα 
που υπάρχουν και στόχων και χρηματοδοτήσεων, είναι ένα το κρατούμενο και θετικό. Και γλιτώσαμε 
και καμιά 10αριά, 20 χιλιάρικα αν το έκανε μια ιδιωτική εταιρεία και πρέπει να είναι, απ' ό,τι βλέπω, και 
αρκετά καλύτερο σε σχέση με ό,τι μας ερχόντουσαν και παλαιότερα ή τα αντίστοιχα πολύ παλιά 
προγράμματα. 
 Δεύτερον τώρα, επί της ουσίας. Είναι προφανές ότι έχοντας μια τελείως διαφορετική αντίληψη 
για το ρόλο της τοπικής αυτοδιοίκησης, αλλά και του ίδιου του κράτους σε σχέση με τις ανάγκες των 
πολιτών, ξεκινάμε από αυτή την αφετηρία, τοποθετούμαστε διαφορετικά. Για μας για παράδειγμα 
φορέας της ανάπτυξης, της καλύτερης ζωής δεν μπορεί να είναι το ιδιωτικό κεφάλαιο, οι επενδύσεις 
του, η αναμονή στο τι θα κάνει αυτό σε διάφορους τομείς και αυτό να ακολουθούν η τύχη των πολιτών, 
είτε με τις κρίσεις τους είτε με τα προβλήματά τους. 
 Ετσι, για μας για παράδειγμα θα έπρεπε βασικοί τομείς της κοινωνικής ζωής, όπως είναι η υγεία, 
να μην είναι υπόθεση συμπληρωματική του κάθε Δήμου πολυιατρείων ή να περάσει όπως είχε πει 
παλιότερα ο Δήμαρχος στους ίδιους τους Δήμους. Πρέπει να  υπάρχει ένα κρατικά σχεδιασμένο με 
χρηματοδότηση, προσωπικό, ολοκληρωμένο πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας 
σύστημα υγείας που να καλύπτει την πρόληψη, ...  ... εργασίας, να υπάρχει για τον κάθε άνθρωπο, για 
τον κάθε εργαζόμενο, για τον κάθε συνταξιούχο, για τον κάθε νέο φάκελος, ομάδα γιατρών που τον 
παρακολουθεί και να έχει το καλύτερο που μπορεί να το έχει σήμερα. 
 Δεύτερον, ο αθλητισμός. Δεν μπορεί να μην είναι για όλη τη χώρα και όχι για κάθε Δήμο, ίσες 
ευκαιρίες δωρεάν πρόσβασης, με τις σύγχρονες δυνατότητες που υπάρχουν όλων στην πρόσβαση 
αυτών και αυτό να καλλιεργείται. Αρα, δεν μπορεί να είναι υπόθεση ούτε ανταγωνισμού μεταξύ Δήμων 
ποιος θα έχει το καλύτερο σε κανέναν απ' αυτούς τους τομείς. Το ίδιο και στην παιδεία. Το ίδιο και 
στους υπόλοιπους βασικούς τομείς. 
 Ερχεται το επιχειρησιακό πρόγραμμα καταγράφοντας τα δεδομένα αλλά και σε δεύτερη και 
τρίτη φάση καταλήγοντας σε προτάσεις, μέσα σε ένα τέτοιο διαφορετικο πλαίσιο από αυτό που εμείς 
θέλουμε, επιθυμούμε και που θα ανταποκρίνεται στην πραγματική λύση των προβλημάτων, να 
αντιμετωπίσει την κατάσταση και δυστυχώς ποτέ δεν την αντιμετωπίζει. Και δεν θέλει να την 
αντιμετωπίσει και σε κανέναν τομέα. Απλώς, έρχεται να μπαλώσει όσο μπορεί επείγουσες ή κάποιες 
καταστάσεις. Και να 'ρθω συγκεκριμένα, για παράδειγμα, ξέρουμε ότι η υγεία πάσχει. Μα την 
προηγούμενη φορά αρνήθηκε η Διοίκηση την επίταξη και σε αυτή τη φάση των ιδιωτικών κλινικών, 
συνολικά την ενίσχυση του δημοσίου συστήματος υγείας. Μας το αποδείξατε. Ξέρετε ότι ο ΕΟΠΥΥ εδώ 
δεν είχε βασικές ειδικότητες. Τι να κάνουν τα Πολυιατρεία; Δεν μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. 
Μπαλώματα μπορούν να κάνουν και κάποιες έκτακτες ή σε κάποιες καταστάσεις να συμπληρώσουν μια 
κατάσταση. Αλλά το πρόβλημα δεν λύνεται ολοκληρωμένα. Και δεν προβλέπεται αυτό στο σχεδιασμό 
σας. 
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 Δεύτερον, αθλητισμός. Μα τι να λέμε τώρα; Οτι έχουμε τον ΔΟΠΑΠ; Οτι έχει εκλείψει τελείως 
η χρηματοδότηση στα σωματεία και στους συλλογικούς φορείς; Οτι δεν μπορούν πολλές φορές 
άνεργοι, χαμηλών εισοδημάτων ή τα παιδιά να είναι δωρεάν, να έχουν πρόσβαση σε όλες τις 
δραστηριότητες; Οτι δεν έχετε θεσπίσει στα σχολεία απογευματινές δραστηριότητες δωρεάν για όσους 
μαθητές το επιθυμούν; Και όχι μόνο στον αθλητισμό, και σε άλλους τομείς, σε συνεργασία με 
συλλόγους γονέων, να είναι μια κυψέλη, παρά πρέπει να πληρώνουν όσοι μπορούν και ό,τι κάνει ο κάθε 
φορέας; 
 Τρίτον, στην παιδεία, τα σχολικά κτίρια. Αναγκαστήκαμε να νοικιάσουμε, και ευτυχώς υπήρχε, 
το Πολωνικό. Εμείς ζητάμε 15 μαθητές ανά τάξη. Αυτό σημαίνει άλλος σχεδιασμός σχολείων και στην 
Πρωτοβάθμια και στα Νηπιαγωγεία και στους παιδικούς σταθμούς. Περιμένουμε - να προχωρήσω και 
να το γενικεύσω λίγο στο τέλος.  
 Ανακύκλωση. Τριάντα χρόνια είμαστε στο 15% με 17%, 20%. Το μοντέλο είναι μοντέλο 
κερδών. Δεν είναι μοντέλο ούτε ανακύκλωσης ούτε της υγείας ούτε της οικονομίας ούτε προς όφελος 
των πολιτών. Αρνηθήκατε και σε προηγούμενη συνεδρίαση να καταδικάσετε αυτό το μοντέλο, την 
επέκταση του ΧΥΤΑ και την καύση που προωθείται. Μπαίνουν άξονες όχι μόνον από εσάς στο 
επιχειρησιακό αυτό, αλλά και γενικότερα, απο την Ευρώπη, από το κράτος. Πράσινη ανάπτυξη. Ποιος 
θα ωφεληθεί καταρχήν από την πράσινη ανάπτυξη; Γιατί εδώ έχουμε περιπτώσεις, παραδείγματα, 
κλείνουν μονάδες, μένει άνεργος κόσμος, δεν στηρίζεται. Είναι ένα θέμα. Ποιος θα κερδίσει από την 
πράσινη ανάπτυξη; Και από τη μια πράσινη ανάπτυξη, απ' την άλλη δίνουμε το Ελληνικό, φιλέτο στο 
νότιο τμήμα του Υμηττού, παραλία για ουρανοξύστες, εκατοντάδες χιλιάδες δόμηση, για να 
οικονομήσουν πάλι κάποιοι και από την άλλη πράσινη ανάπτυξη; Δεν συνταιριάζονται αυτά. Και αυτό 
αποδεικνύει ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, συντομεύετε. Ευχαριστώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: ...ότι όλος ο σχεδιασμός που υπάρχει και σε κεντρικό και σε τοπικό επίπεδο, συμβάλλει 
όχι να λύνονται ουσιαστικά τα προβλήματα αλλά είτε μπαλώματα στη βάση και να συνεχίζουν οι λίγοι 
να κερδοφορούν όλο και περισσότερο. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ο Δήμαρχος θέλει το λόγο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κ. Προέδρε, μισή κουβέντα να πω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και κλείνουμε με την πρωτολογία και θα μπούμε στη δευτερολογία μετά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ακούστηκε ότι καθυστερήσαμε και όντως υπάρχει μία χρονική καθυστέρηση, 
όταν θες να κάνεις μια σοβαρή δουλειά και όταν θέλεις να επεξεργαστείς όλα τα στοιχεία, ε, προφανώς 
θα υπάρχει μία καθυστέρηση. Σημασία έχει να βλέπεις βέβαια το τι κάνουν και οι υπόλοιποι Δήμοι, γιατί 
δεν έχει νόημα να λέμε εμείς καθυστερήσαμε όταν είμαστε ο 14ος Δήμος της Ελλάδας και ο 4ος στην 
Αττική ο οποίος φέρνει στο Δημοτικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο. Γιατί σύμφωνα με τα στοιχεία 
που έχω εγώ εδώ, δυστυχώς μόνον 13 Δήμοι έχουν ήδη εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο. Να μας λείπει 
κάτι, να μην το βρήκαμε, να τα κάνουμε 20; Να τους κάνω 30; Ούτε το 10% των Δήμων δηλαδή δεν 
το έχει κάνει. Αρα, εντάξει, δεν νομίζω... Δεν δέχομαι δηλαδή την κατηγορία ότι έχουμε αργήσει τόσο 
πολύ.  
 Φυσικά θέλω να τονίσω, ακούσαμε πράγματα τα οποία είναι εντελώς εκτός της ομιλίας για το 
στρατηγικό σχέδιο. Είναι σίγουρα εκτός θέματος, γιατί οι περισσότερες προτάσεις που ακούγονται 
έχουν να κάνουν με το επιχειρησιακό σχέδιο και με τα τεχνικά δελτία, με τις δράσεις δηλαδή που θα 
πρέπει να κάνουμε. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, το έχω πει τουλάχιστον τρεις τέσσερις φορές, δεν 
νομίζω ότι μπορώ να συνεχίσω να το λέω εάν κάποιοι συνάδελφοι δεν θέλουν να καταλάβουν ότι στο 
συγκεκριμένο σχέδιο βάσει της Υπουργικής απόφασης αποτυπώνουμε μόνο την υπάρχουσα κατάσταση, 
αποτυπώνουμε μόνο τα πλεονεκτήματα, τα μειονεκτήματα, τις απειλές και τις ευκαιρίες και 
καταλήγουμε σε ένα όραμα, έτσι; Το όραμα είναι ξεκάθαρο. Βεβαίως, υπάρχει η δυνατότητα να μην 
αρέσει σε κάποιους ή να προτείνουν κάποιο διαφορετικό όραμα το οποίο δεν το έκανα. Ειλικρινά έχει 
και εκφράσεις και λέξεις οι οποίες έχουν ακουστεί πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο και μου κάνει 
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εντύπωση όταν τελικά εμείς δεχόμαστε κάποιες προτάσεις, πώς είναι δυνατόν κάποιοι ας πούμε που τις 
λένε τόσο καιρό να θεωρούν ότι παρ' όλο που τις δεχόμαστε εμείς αυτοί δεν δέχονται να ψηφίσουν 
ένα συγκεκριμένο σχέδιο. 
 Επίσης, παλιά ξέρετε, υπήρχε μια δημοτική παράταξη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο που μου 
έλεγε από το '15, το '16, Δήμαρχε, η πόλη μας έχει πάψει να είναι ελκυστική. Τελικά, είχε δίκιο αυτή η 
δημοτική παράταξη; Ελεγε δημόσια, Δήμαρχε, πρόσεξε, πρέπει να αλλάξεις τη ρότα. Δεν είναι πλέον 
ελκυστικός ο Παπάγος και ο Χολαργός. Δεν έρχονται εδώ να κτίσουν, δεν έρχονται στα σχολεία μας, 
θα φύγουν, θα κάνουν. Κι εγώ ίσα ίσα, βλέπω ότι είμαστε μάλλον στους 3-4 πιο ελκυστικούς Δήμους. 
Δεν θα σας πω τι έγραψε η Καθημερινή πριν 3 μήνες που έγραψε ότι το 2020 ο μόνος Δήμος που είχε 
αύξηση 17%-18% από την Αττική ήταν ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού στις μεταβιβάσεις ακινήτων, έτσι; 
Αλλά, οπωσδήποτε, κάτι έγινε για να αλλάξει αυτή η κατάσταση. Κάποιοι μάλλον δουλέψανε, κάποιοι 
είδανε κάτι. Δεν βλέπω όλα αυτά τα κακά τα οποία ακούσαμε σήμερα.  
 Επίσης, για την τρίτη ηλικία, γίνονται πάρα πολλές δράσεις. Δεν είναι μόνο το ΚΑΠΗ, το οποίο 
έχει διπλασιάσει τα μέλη του. Τα μέλη του ΚΑΠΗ άμα δείτε τη λίστα που σας έχουμε, έχουν διπλασιαστεί 
σχεδόν. Αλλά δεν είναι μόνον αυτό. Είναι τα Πολυιατρεία. Είναι τα θαλάσσια μπάνια που κάνουμε το 
καλοκαίρι. Είναι οι εκδηλώσεις οι πολιτιστικές που κάνουμε. Είναι όλες οι δράσεις που γίνονται για την 
τρίτη ηλικία. 
 Εν πάση περιπτώσει, το να συζητάμε για απαλλοτριώσεις ελεύθερων χώρων οι οποίες, κάποιος 
ο οποίος έχει μία εμπειρία γνωρίζει ότι για να ολοκληρωθεί μια απαλλοτρίωση θα χρειαστούν 4, 5, 6 
χρόνια, νομίζω ότι μας ξεπερνάει και νομίζω ότι το να λέμε ότι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού δεν έχει 
αθλητικούς χώρους ελεύθερους, δεν έχει πολιτιστικούς χώρους, δεν έχει πάρκα, ακούστηκε κι αυτό, 
ότι πλέον δεν έχουμε αρκετό πράσινο, ενώ είμαστε πολύ πιο πάνω απο το μέσο όρο, ενώ είμαστε μια 
πόλη που έχουμε δύο πάρκα από τα μεγαλύτερα της Αττικής, το ένα 80 στρέμματα και το άλλο 60, 
είμαστε ο Δήμος ο οποίος γειτνιάζουμε με τον Υμηττό και ειλικρινά νομίζω ότι έχει διπλασιαστεί ο 
κόσμος που έχει ανέβει στον Υμηττό τα τελευταία χρόνια. Πηγαίντε ένα σαββατοκύριακο, ένα πρωί, 
μια βόλτα να δείτε πόσοι άνθρωποι δεν πηγαίνανε και τώρα πηγαίνουν επάνω και περπατάνε πάνω 
στον Υμηττό. 
 Λοιπόν, να κουράσω με άλλα και να μην φέρω παραδείγματα τα οποία ειλικρινά, δεν έχουν, 
έτσι, σημασία να τα συζητάμε σήμερα. Απλά να κλείσω με τους χώρους στάθμευσης που όντως είναι 
ένα πρόβλημα, το οποίο το έχουμε κληρονομήσει από όλους όσοι δούλεψαν γι' αυτό το Δήμο 
διαχρονικά όλα αυτά τα χρόνια, αλλά υπάρχει σήμερα κάποιο οικόπεδο να πάμε να το απαλλοτριώσουμε 
για να το κάνουμε χώρο στάθμευσης ικανό; Να πάμε, εγώ να δεχθώ τις προτάσεις σας, εδώ είναι. Εδώ 
για σχολείο είχαμε κάνει μια επιτροπή που ήταν απ' όλες τις παρατάξεις και δεν βρήκαμε ελεύθερο χώρο 
που να κάνει για σχολείο.  
 Λοιπόν, νομίζω ότι είμαστε πολύ καλά, νομίζω ότι προχωράμε. Εγώ θα δεχθώ κάθε παρατήρηση 
που θα γίνει. Ποτέ δεν είπαμε ότι πείτε ό,τι θέλετε, εμείς αποφασίζουμε, είμαστε πλειοψηφία. Καλώς ή 
κακώς, ο κόσμος αποφάσισε και έχει δώσει την πλειοψηφία. Αλλά, είναι σεβαστές όλες οι παρατηρήσεις, 
είναι σεβαστές όλες οι απόψεις, αλλά στο τέλος υπάρχει και μια ψηφοφορία που πρέπει να αποφασίσει 
για να πάει μπροστά η πόλη. Για να μπορέσει αυτή η πόλη να κάνει τους δημότες περήφανους που 
ζουν σ' αυτή την πόλη. Και το κάνει, πιστέψτε με.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη για την παρέμβαση, λέγοντας χεράκι τι εννοείτε; Πάω στο reaction 
και τι κάνω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να σας πω τώρα; Πρέπει να πατήσετε εκεί πέρα που ζητάτε το λόγο. Τώρα, δεν ξέρω.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Πατάω, 38.000 φορές το έχω πατήσει αλλά δεν πήρα καμία απάντηση. Μάλλον δεν 
φαίνεται σε σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θέλετε να πείτε κάτι τώρα; Θέλετε να πείτε κάτι, κ. Πετράκη; 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, μπαίνουμε στο στάδιο της δευτερολογίας. Το λόγο, ξεκινάω με τον κ. 
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Κανάκη που έκανε πρωτολογία, θέλει το λόγο;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε, για ένα λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Λίγο πολύ από την εξέλιξη της συζήτησης, τα όσα ανέφερα στην πραγματικότητα δεν 
διαψεύστηκαν. Απλά κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με αυτό που μας έδειξε ο Δήμαρχος για το τεχνικό 
έργο, την τεχνική ανάλυση του έργου που έγινε για το ΚΑΠΗ.  
 Εγώ δεν αμφισβητώ ότι υπήρξε και το κάνετε και πάντοτε πολύ προσεκτικά και πολύ σωστά σε 
σχέση με το τι περιγράφουν οι νόμοι. Εκείνο που μίλησα ήταν για λίγο διαφορετικό πράγμα. Είναι να 
μπορούμε να αποτυπώνουμε κάθε φορά αυτό που έχουμε στα χέρια σας σαν εργαλείο ή αυτό που μας 
το πήγαν μέχρι ένα σημείο, πώς θα το χρησιμοποιήσουμε και με ποιον τρόπο αυτό θα αποτυπώνεται 
ξαναλέω, πάλι με μετρήσιμους όρους. Είναι λίγο διαφορετικό. Προφανώς σχετίζεται με μία λίγο 
διαφορετική αντίληψη από αυτήν που έχει ο Δήμαρχος και η Δημοτική Αρχή για το πώς θα πρέπει να 
λειτουργούν τα έργα και πώς θα πρέπει να αποτυπώνονται και κυρίως πώς θα πρέπει να κρίνονται. 
Αλλά αυτό είναι θέμα αντίληψης. Ετσι κι αλλιώς θα έχουμε χρόνο από 'δω και πέρα μέχρι τις εκλογές 
να το συζητήσουμε και νομίζω ότι έχουμε και μια ευθύνη εμείς να το παρουσιάσουμε στον κόσμο λίγο 
πιο αναλυτικά, αυτό που εμείς πιστεύουμε και θα το δείτε μέσα στις επόμενες εβδομάδες να εξελίσσεται.
  
 Ενα μικρό σχόλιο για τον κ. Ζήκα, γιατί κόλλησε τώρα, ανακάτεψε λιγάκι το δημοψήφισμα με 
το τι συζητάμε εδώ και εν τέλει ψηφίζουμε το ίδιο, ε; κ. Ζήκα, είδατε κάτι πράγματα;  
 Καταρχήν, να πω το εξής: ότι επειδή αναφερθήκατε σε μένα προσωπικά, εγώ στο δημοψήφισμα 
ψήφισα ναι, επομένως, με συγχωρείτε, αλλά δεν με ενοχλεί τι έγινε. Επίσης, πιστεύω ότι, και το 
ξαναλέω, επειδή η πραγματικότητα είναι καμία φορά λίγο πιο πολύπλοκη, όταν κανένας κινδυνεύει να 
βρεθεί σε τοίχο, πρέπει να μπορεί, όπως λένε οι πιτσρικάδες, να στρίβει, έτσι; Το εάν κανένας δεν 
στρίβει, είναι μάλλον δικό του θέμα. Οπως επίσης ξαναλέω αυτό που πιθανόν ακούστηκε πριν, ότι όταν 
εγώ ψηφίζω λευκό φαίνεται ότι μάλλον δεν ξέρω τι θέλω να κάνω, αλλά όταν κάποιος άλλος ψηφίζει 
λευκό είναι, ξαναλέω, Τετάρτη απόγευμα και έξω βρέχει.  
 Εχουμε και κλείνω με αυτό, με αυτό που για μένα είναι πολύ σημαντικό και το βάζω και λιγάκι 
σαν αγωνία προς όλους μας, άκουσα το ότι ο κόσμος δεν ανταποκρίνεται. Ο Αντιδήμαρχος είπε κάτι 
που πιθανόν να έχει και δίκιο ή ότι μπορεί να συμβαίνουν δύο πράγματα: ή δεν τους ενδιαφέρει ή μας 
εμπιστεύονται. Θα πρέπει να καταλήξετε τι από τα δύο είναι γιατί είναι πολύ σημαντικό γι' αυτόν που 
ασκεί Διοίκηση να έχει μια εικόνα τι πιστεύει ο κόσμος. Αν σας εμπιστεύεται, καλώς, δεν αμφιβάλλω. 
Αλλά αν δεν ενδιαφέρεται, υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ζήτημα και θα πρέπει να αναρωτηθούμε, γιατί 
νομίζω όλοι το αντιμετωπίζουμε, τι είναι αυτό που κάνει τους ανθρώπους, γιατί εγώ πιστεύω ότι δεν 
είναι ότι σας εμπιστεύονται, είναι ότι μάλλον θεωρούν ότι δεν έχουν λόγο να ανακατευθούν. Πώς πρέπει 
να αλλάξει αυτό; Γιατί σε τελική ανάλυση, η επιτυχλια μιας πόλης, πέρα από το εάν έχει μια καλή 
διοίκηση, αν έχει όραμα, είναι εάν οι άνθρωποι, γιατί οι πόλεις δεν είναι οι υποδομές, είναι οι άνθρωποι 
κατά κύριο λόγο, συμμετέχουν ή δεν συμμετέχουν. Εδώ πρέπει να το αλλάξουμε. Και μια σύγχρονη, 
μια μοντέρνα πόλη και μια πόλη που πηγαίνει μπροστά, πρέπει να είναι μια πόλη που να παίρνει, να 
αφουγκράζετε τους πολίτες αλλά περισσότερο να τους ακούει και να τους δίνει το λόγο. Και σ' αυτό 
υπάρχουν εργαλεία και τρόποι, αλλά δεν είναι πιθανόν αυτή τη στιγμή, της στιγμής να το πούμε.  
 Κλείνοντας θέλω να πω συνεχίζω να πιστεύω ότι είναι ένα γενικόλογο - α, να σημειώσω εδώ 
ότι, κ. Δήμαρχε, όταν έκανα αυτό το σχόλιο προφανώς δεν αφορούσε τους υπαλλήλους του Δήμου, οι 
οποίοι έτσι κι αλλιώς και το γεγονός ότι συμμετείχαν και έκαναν όλη αυτή τη μεγάλη προσπάθεια, τους 
αξίζουν συγχαρητήρια. Μιλούσα περισσότερο για όσους από όσους συμμετείχαν σ' αυτό και εν πάση 
περιπτώσει, επαναλαμβάνω δεν έχω κανένα παράπονο από την επικοινωνία που έχουμε με τους 
επικεφαλής και θα έλεγα ότι είμαστε και σε ένα πολύ καλό επίπεδο συνεργασίας και σχέσης. Αλλά μιλάω 
για τη συμμετοχή και δεν είναι απαραίτητα μόνον των επικεφαλής. Ανθρώπων που έχουν μια ειδική 
γνώση θα μπορούσαν να προσφέρουν πολύ περισσότερο.  
 Αφήνω τελευταίο αυτό το οποίο λέγεται περί ανθεκτικής πόλης, λέγεται, ξαναλέγεται, είναι λίγο 
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της μόδας όπως να μιλάμε γενικά κάθε φορά, μιλάμε πάντοτε γενικά και αόριστα για το περιβάλλον, 
κάποια στιγμή πρέπει να το προσδιορίσουμε. Τι ακριβώς εννοούμε ανθεκτική πόλη; Τι είναι αυτό που 
είναι και που νομίζω ότι χρειάζεται μια περαιτέρω συζήτηση. 
 Τέλος, καταλήγω πάλι περισσότερο ως αγωνία ότι η πανδημία μας φέρνει μπροστά σε μία 
καινούρια πραγματικότητα, η οποία θα αλλάξει και τον τρόπο με τον οποίο, τους πόρους που θα έχουμε, 
θα αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργούν οι πολίτες στην πόλη και θα αλλάξει και τις ανάγκες 
της πόλης. Κι επειδή αντιλαμβάνομαι, δεν περιμένω κανένας να το λύσει, είναι ένα πράγμα το οποίο 
είναι εν κινήσει αυτή τη στιγμή, είναι εν εξελίξει, αλλά θα πρέπει να κάνουμε μία στιγμή μία πολύ 
σοβαρή συζήτηση για το τι περιμένουμε και το τι καταλαβαίνουμε, γιατί πέρα από το εάν η πόλη έχει 
μια Δημοτική Αρχή σήμερα εκλεγμένη με απόλυτη πλειοψηφία, αύριο μια άλλη ή την ίδια, η πόλη έχει 
μια συνέχεια και μια διάρκεια και τα σχέδια μιας πόλης για το μέλλον θα πρέπει να μην εξαντλούνται 
σε μία τετραετία αλλά να πηγαίνουν πολύ πιο πέρα. Σ' αυτή τη διαδικασία είμαστε πρόθυμοι να 
βοηθήσουμε, έτσι κι αλλιώς το κάνουμε και κλείνω λέγοντας ότι ψηφίζω, ξαναλέω, λευκό, εξηγώ το 
δικό μου λευκό, αφ' ενός μεν επειδή σέβομαι την προσπάθεια την οποία έγινε, από την άλλη μεριά έχω 
πάρα πολλές επιφυλάξεις, αλλά έτσι κι αλλιώς μένει να κριθεί εκ του αποτελέσματος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ, κ. Κανάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Υποχρεώνομαι να επανέλθω στο θέμα του λευκού, του ναι και του όχι, γιατί κάποιοι θέλουν 
να τα μπερδεύουν.  
 Προφανώς και δεν έχω πρόβλημα είτε με το ναι είτε με το όχι είτε με το λευκό. Εχω ψηφίσει 
με όλους εδώ τους συναδέλφους πολλές φορές το ίδιο πράγμα. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα. Το 
πρόβλημα είναι όταν δηλώνεις ότι συμφωνείς και το καταψηφίζεις. 'Η το πρόβλημα είναι όταν διαφωνείς 
και το δεν ψηφίζεις. Εκεί υπάρχει ανακολουθία.  
 Στη συγκεκριμένη περίπτωση υπήρχαν οκτώ σημεία. Εφτά συν ένα που προστέθηκε στη 
συνέχεια. Εάν υποθέσουμε ότι ο κ. Κανάκης και ο κ. Καραγιάννης διαφωνούσαν στο 1 ή στο 2, υπήρχαν 
άλλα έξι. Δεν είχαν καμία σχέση με τα άλλα. Μπορούσαν να ψηφιστούν. Οταν δηλώνεις ότι είσαι 
σύμφωνος. Οπως επίσης και τα δύο σημεία που δήλωσαν οι συνάδελφοι της Νέας Δημοκρατίας ότι 
συμφωνούν αλλά περιμένουν την κυβέρνηση, ουσιαστικά δεν το είπαν αυτό, εννοείται ή το είπε μάλλον 
εμμέσως ο Δήμαρχος ότι θα κάνει αλλαγές η κυβέρνηση, λοιπόν, δηλώνεις την πρόθεσή σου ότι σ' αυτά 
τα δύο σημεία είσαι υπέρ. Δεν τα καταψηφίζεις κιόλας, τουλάχιστον ρίχνεις ένα λευκό για να 
διαφοροποιήσεις τη θέση σου. 
 Οσον αφορά το δημοψήφισμα, δεν το συζητάμε. Το να ψηφίζει ο ελληνικός λαός όχι και εσύ 
να το κάνεις ναι, ε, είσαι πολιτικός απατεώνας. Και βέβαια το πληρώνεις και θα το πληρώνεις, γιατί είσαι 
πλέον αφερέγγυος. 
 Πάμε τώρα στο θέμα μας. Καταρχήν, θέλω να ευχαριστήσω τους ανθρώπους οι οποίοι 
δούλεψαν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, δεν έχετε όμως πολύ χρόνο γιατί αναλωθήκατε σε άλλο θέμα, λίγο γρήγορα, 
σύντομα. Ευχαριστώ. 
ΖΗΚΑΣ: Να ευχαριστήσω καταρχήν τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για να αποτυπώσουν όλα 
αυτά τα στοιχεία που είναι χρήσιμα και πρέπει να επεξεργαστούμε περαιτέρω για να αντλήσουμε 
στοιχεία. Είναι πολύ σημαντική η δουλειά όλη αυτή που έγινε, ανεξάρτητα από τις διαφωνίες, τα σχόλια 
κ.λπ.. Και να συγκρίνουμε, επειδή εδώ κάποιοι συνάδελφοι είναι και από τις προηγούμενες θητείες, τα 
επιχειρησιακά προγράμματα που τότε ψηφίζανε και τότε τα υπερψηφίζανε και τα εκθειάζανε, τι διαφορά 
έχουν σε σχέση με το τωρινό. Γιατί οι προδιαγραφές για τα επιχειρησιακά προγράμματα είναι του 2007, 
έτσι; Για να κρίνουμε κάποια πράγματα ευρύτερα. Οχι μόνο στενά στο παρόν. 
 Τώρα, το θέμα της στάθμευσης προφανώς δεν είναι θέμα ενός οικοπέδου. Είναι θέμα μιας 
μελέτης. Δεύτερον, είχαμε ζητήσει τη μελέτη που είχε γίνει για τον υπόγειο χώρο στάθμευσης στην 
πλατεία Φανερωμένης. Το έχουμε ζητήσει από τις 13/8/2018, ακόμα δεν την έχουμε πάρει. Γιατί 
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υπάρχουν δυνατότητες που πρέπει να τις μελετήσουμε, να τις αξιοποιήσουμε, να τις 
επικαιροποιήσουμε. Οπως επίσης και για το ζήτημα των σχεδίων βιώσιμης ανάπτυξης είπαμε και είχα 
στείλει την άλλη φορά ολόκληρες προδιαγραφές για το πώς συντάσσονται τα σχέδια βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. Καμία σχέση με τη μελέτη η οποία, οκέι, τότε δεν γνωρίζαμε, λέει. Δεκτό. Τώρα πλέον 
που γνωρίζουμε και φτιάχνουμε το καινούριο επιχειρησιακό γιατί δεν το εντάσσουμε να φτιάξουμε ένα 
σωστό σχέδιο βιώσιμης αστικής κινητικότητας; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, ένα δευτερόλεπτο επί προσωπικού. Δεν θα σας καθυστερήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε πάντως για εσάς, νομίζω για την πολιτική ηγεσία είπε, δεν είπε κάτι για σας. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Την πολιτική ηγεσία ποιανού;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του κόμματος που νομίζω... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τι; Ποιος; Ας το διευκρινίσει, μη μένει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενός κόμματος. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Κοιτάξτε, να έχουμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπε όμως για εσάς. Οταν λέει για την πολιτική ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ δεν αναφέρεται 
σε σας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αν το λέτε εσείς και το ερμηνεύετε έτσι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, αυτό είπε. Εσείς είπατε οτι ψηφίσατε Ναι. Αλλοι είπανε όχι. Δεν πήγαινε σε σας, 
πάντως.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλώς. Δεκτή η παρατήρησή σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, προσήλθε ο κ. Ρίζος, ο δημοτικός σύμβουλος κ. Ρίζος και το λόγο 
έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ακουσα με πολλή προσοχή τους συναδέλφους και πραγματικά για άλλη 
μία φορά όπως και σε συζητήσεις του προϋπολογισμού, του τεχνικού προγράμματος, πάλι είδα για 
άλλη μία φορά μια πλήρη απαξίωση των πάντων.  
 Ακουσα ότι δεν υπάρχουν κοινόχρηστοι χώροι, που είναι ορατό, έτσι; Μη λέμε πράγματα τα 
οποία είναι ορατά με γυμνό οφθαλμό. Ακουσα για μείωση πρασίνου. Ο κ. Αυγουρόπουλος σε ένα 
προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είπε ακριβώς πόσα δέντρα έχουν κοπεί τα τελευταία χρόνια και με 
την ευκαιρία, επειδή είχε θέσει και το ερώτημα για την Βουτσινά η κα Χαμηλοθώρη στο προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο πόσα δέντρα κόπηκαν, θα ήθελα να ενημερώσω τώρα το σώμα ότι 
μεταφυτεύθηκαν 17 ελιές, κόπηκαν 20 δέντρα εκ των οποίων 6 ελιές οι οποίες δεν μπορούν να 
μεταφυτευθούν γιατί οι ρίζες τους ήταν σε τέτοιο σημείο που έπρεπε να κοπούν γιατί θα κατέστρεφαν 
όλη την μάντρα και θα δημιουργούσαν προβλήματα και φυτεύθηκαν 33 μανόλιες. Δηλαδή, 17 και 20 
μας κάνει 37 και φυτεύσαμε 33 καινούρια δέντρα. Η διαφορά είναι 4 δέντρα. Εχω δει πραγματικά να 
γίνεται ο κακός χαμός στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι εξολοθρεύσαμε το πράσινο από την οδό 
Βουτσινά κ.λπ., κ.λπ.. Αυτά είναι τα νούμερα, κα Χαμηλοθώρη. 
 Ακουσα επίσης ότι υποβαθμίσαμε τα σχολεία μας. Ζούμε σε άλλο προάστιο; 'Η μάλλον εγώ ζω 
σε άλλο προάστιο ή η κα Σιώτου. Δεν γίνεται αυτό, να μην γίνεται αντιληπτή η αναβάθμιση των 
σχολείων μας που έχει πραγματοποιηθεί τα τελευταία χρόνια. Και καταλήγουμε ότι δεν υπάρχει 
ελκυστικότητα, λέει, μειώθηκε η ελκυστικότητα του Δήμου μας. Η ανοικοδόμηση και η έλευση όλων 
αυτών των κατοίκων στο Δήμο μας είναι λόγω της μείωσης της ελκυστικότητας του προαστίου μας; 
Ισα ίσα που η πράξη αποδεικνύει τα εντελώς αντίθετα. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα πάντα και να 
μειώνουμε τα πάντα. Σίγουρα μπορεί κάτι να μην έγινε σωστό, αλλά αυτή η ισοπεδωτική μείωση των 
πάντων, εντάξει, έχει πια ξεφύγει από κάθε όριο. 
 Ακούστηκε ότι είμαστε αποξενωμένοι από τον κόσμο. Εμείς, συγγνώμη, είμαστε κάθε μέρα στον 
κόσμο, είμαστε ανοιχτοί σε όλο τον κόσμο, δεχόμαστε τους πάντες, συζητάμε με τους πάντες, ζούμε 
εδώ, κυκλοφορούμε εδώ και αφουγκραζόμαστε τα προβλήματα, τις ανάγκες και τα θέλω των δημοτών 
μας.  
 Επίσης, ιδρύσαμε σχολείο. Το ξεχνάμε αυτό; Εχει να ιδρυθεί σχολείο 20 χρόνια και ιδρύσαμε, 
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ήμασταν ο Δήμος που ίδρυσε σχολείο μετά από 20 χρόνια και προσπαθούμε και για άλλα. Δεν γίνεται 
να έρχεται ο Διευθυντής Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ο κ. Μπαρμπαρούτσης και να μας δίνει 
συγχαρητήρια για το επίπεδο των σχολείων μας κι εμείς αντί να χαιρόμαστε και να καυχόμαστε γι' αυτό, 
προσπαθούμε σε κάθε συζήτηση όπου και να είναι, πάει παντού το σχολείο. Παντού πάνε τα σχολεία 
και προσπαθούμε να τα μειώσουμε.  
 Ακουσα τον κ. Ρεμούνδο νομίζω να είπε ότι εμείς θέλουμε 15 μαθητές ανά τμήμα. κ. Ρεμούνδο, 
έχετε αντιληφθεί, έχετε επαφή καθόλου με την πραγματικότητα; Για να πραγματοποιηθεί αυτό πρέπει 
να διπλασιάσουμε τον αριθμό των σχολείων. Ας είμαστε, λοιπόν, λίγο ρεαλιστές και να έχουμε μια 
επαφή με την πραγματικότητα και να μη λέμε απλά αφηγήματα τα οποία δεν είναι εφικτά και 
πραγματοποιήσιμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα, ευχαριστώ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Κλείνοντας, θα παρακαλούσα, εμείς προσπαθούμε να λύσουμε προβλήματα. Θα 
παρακαλούσα και τους συναδέλφους να συνταχθούμε όλοι σ' αυτή τη γραμμή και να προσπαθούμε να 
λύνουμε προβλήματα και όχι να δημιουργούμε προβλήματα.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης. (μικρόφωνα εκτός λειτουργίας) 
 Ευχαριστώ την κα Βεντουζά για την έγγραφη τοποθέτησή της και το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης. 
κ. Καραγιάννη, το μικρόφωνο. Λοιπόν, κόπηκε ο κ.  Καραγιάννης, θα πάω στον επόμενο και θα του 
δώσω μετά το λόγο. Στην κα Σιώτου. κα Σιώτου, έχετε το λόγο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Πρώτα πρώτα να πω στον Δήμαρχο ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι όργανο 
πολιτικής διαβούλευσης. Και δεν ερχόμαστε εδώ να δούμε ότι πέντε και πέντε κάνει δέκα ας πούμε για 
να το εγκρίνουμε. Αλλά εσείς εδώ μας φέρνετε κάποια τεχνικά κείμενα, που κρύβουν από πίσω τους 
συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές και εμείς καταθέτουμε τις δικές μας αντίστοιχα πολιτικές επιλογές και 
δεν μας αφορούν τα τεχνικά ζητήματα, γιατί αυτά είναι διοικητική υπόθεση. Εμείς εδώ 
διαβουλευόμαστε πολιτικά. 
 Εδωσα τα εύσημα πριν λέγοντας ότι κάποιες έννοιες έχουν μπει πια μέσα και στο δικό σας λόγο 
και δεν το είπα αρνητικά. Ισα ίσα, έδωσα τα εύσημα. Η δε ανθεκτική πόλη είναι μία έννοια που έχει 
πλήρως αναλυθεί από εμάς με το συνδυασμό "Με το Νικήτα" στο προεκλογικό μας πρόγραμμα.  
 Τώρα, ήθελα να δώσω ένα δυο παραδείγματα, να μην σας κουράσω, απλά για να καταλάβετε 
λίγο διατρέχοντας το κείμενο του επιχειρησιακού. Υπάρχουν κάποιες αστοχίες ας πούμε, θα πω ένα δυο 
πράγματα. Λέτε για ποδηλατοδρόμους. Στην Κοινότητα Παπάγου έγινε μια μελέτη από το Πολυτεχνείο 
αλλά και το 2004 νομίζω για ποδηλατοδρόμους. Αυτό δεν υλοποιήθηκε ποτέ. Μάλιστα, στην Ιωνίας 
που είναι ο ποδηλατόδρομος αυτή τη στιγμή είναι παρκαρισμένα τα αυτοκίνητα. Δηλαδή, έγινε η 
μελέτη, πετάχτηκε στα σκουπίδια, λέμε ότι έχουμε ποδηλατόδρομο, έχει μπει στο χάρτη, αλλά ξέρουμε 
όλοι πολύ καλά ότι αυτό δεν ισχύει. Και τώρα επανέρχεστε για να μπει καινούριος ποδηλατόδρομος στο 
επιχειρησιακό, όπου όπως λέτε θα συνδέει σημαντικούς πόλους έλξης της πόλης, πολύ βαρύγδουπο 
αυτό μεν και βάζετε ας πούμε να γίνει ποδηλατόδρομος η Χατζηκωνσταντή, που δεν ξέρω τι εννοεί.  
 Στο Χολαργό δε, βάζετε τρία σημεία ποδηλατόδρομους, τα οποία δεν ενώνονται πουθενά, είναι 
άσχετα μεταξύ τους, με το πιο αστείο, έτσι, κωμικό αυτής της ιστορίας ότι θα γίνει ποδηλατόδρομος 
στη Σαρανταπόρου, στην Θάλειας, ναι, από Σαρανταπόρου ως Θεολόγου. Αυτές είναι πρώτες 
παράλληλες, δηλαδή θα γίνει ένα δρομάκι τόσο δα, θα γίνει ποδηλατόδρομος. Ποιος ο λόγος; Θέλουμε 
ποδηλατόδρμους, αλλά αυτό είναι πεταμένα λεφτά έτσι όπως το ερμηνεύετε. 
 Ενα δεύτερο σημείο για τη στάθμευση, το οποίο νομίζω ότι καίει πάρα πολύ, σελίδα 173 στο 
επιχειρησιακό. Λέτε ότι έχουν αυξηθεί οι θέσεις και ότι κάνετε προσπάθεια ως προς αυτό. Να σας 
θυμίσω ότι λέτε και ότι από τις αναπλάσεις αυξάνονται οι θέσεις. Σε κάθε ανάπλαση έργου μειώνονται 
οι θέσεις στάθμευσης. Και να παρατηρήσω εδώ κάτι που μου ήρθε από δημότες. Οτι εκεί που έχετε 
υπολογίσει εσείς τρεις θέσεις στάθμευσης ας πούμε, το υπολογίζετε ως τρεις καινούριες, ουσιαστικά 
χωράνε δυόμισι αυτοκίνητα. 'Η μάλλον δύο κανονικά και ένα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάννη, το μικρόφωνό σας. Μετά την κα Σιώτου θα έχετε το λόγο, γιατί 
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ακούγονται από μέσα ηχητικές παρεμβολές. κα Σιώτου, συνεχίστε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, τέλειωσα, Πρόεδρε, ουσιαστικά. Εχω διάφορα παραδείγματα σημειώσει με κάποιες 
τέτοιου είδους αστοχίες και κάποια λάθη θα έλεγα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε ότι από τις αναπλάσεις 
έχουν αυξηθεί οι θέσεις στάθμευσης στο Δήμο. Ισα ίσα, οι μελέτες μιλάνε για μείωση. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται να έχω το λόγο για να έχει και μία συνέχεια σ' αυτά που είπε η 
κα Σιώτου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος και μετά ο κ. Καραγιάννης που πριν δεν μπορούσε να συνδεθεί.  κ. 
Καραγιάννη, κλείστε το μικρόφωνο. Δίνω στο Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ξέρω αν η κα Σιώτου - έχω το λόγο; κ. Καραγιάννη, αν θέλετε, δεν θα καθυστερήσω, 
κλείστε το μικρόφωνο για να ολοκληρώσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, έχει κολλήσει. Συνεχίστε, συνεχίστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι ποδηλατόδρομοι που αναφέρονται στον Παπάγο είναι επίσημη μελέτη που έχει γίνει 
από το Δήμο Παπάγου, κατασκευάστηκαν και πληρώθηκαν απο το Δήμο Παπάγου και αν θυμάμαι καλά 
ένα κομμάτι είχε πληρωθεί και από την Πράσινη Ζωή στην Πόλη, ένα πρόγραμμα ΕΣΠΑ το οποίο πρέπει 
να ολοκληρώθηκε το 2011-2012, κάπου εκεί, ή ξεκίνησε τότε, δεν είμαι σίγουρος να σας το πω, αλλά 
εντάξει. Δεν ήσασταν τότε δημοτική σύμβουλος, μπορεί να μην το θυμάστε ή μπορεί με τον Παπάγου, 
επειδή είχατε από τον Χολαργό την καταγωγή σας να μην είχατε τόσο πολύ εξειδίκευση. Πάντως, 
υπήρχαν ποδηλατόδρομοι κανονικά. Βάφτηκαν κάτω πράσινα, έγινε  η διαγράμμιση, υπήρχαν κανονικοί 
ποδηλατόδρομοι στον Παπάγο. Δεν υπάρχουν σήμερα και προφανώς το αναφέρουμε γιατί πιστεύουμε 
ότι είναι καλό να υπάρχει ένας ποδηλατόδρομος και για να το αναφέρουμε, μπορεί να δείτε μία δράση 
να βάψουμε πάλι το συγκεκριμένο, να βάλουμε κάποια πλαστικά κολωνάκια και να δημιουργηθεί αυτός 
ο ποδηλατόδρομος ο ωραίος, ο οποίος νομίζω ότι θα τον χαιρόμαστε οι περισσότεροι.  
 Για τους άλλους ποδηλατόδρομους πάλι τους οποίους έτσι τους λοιδορήσατε, είναι ψηφισμένοι 
από το  Δημοτικό Συμβούλιο. Είναι τρεις δράσεις μέσα από τις 33 της Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
Δηλαδή το να κάνουμε αυτό, της Θάλειας που λέτε τα δύο τετράγωνα που είναι δίπλα στο σχολείο, 
άρα να δώσουμε μία βοήθεια για μία ασφαλέστερη μετακίνηση των μαθητών στο συγκεκριμένο 
σχολείο, εσείς είστε αντίθετη. Αυτό εννοείτε. 'Η ότι προσθέσαμε στο παράδρομο της Μεσογείων 
ποδηλατόδρομο στη μελέτη που ετοιμάζουμε για το "Αντώνης Τρίτσης" πάλι θα είστε αντίθετη. Γιατί 
ειπώθηκε και από προηγούμενο ομιλητή ή προηγούμενη ομιλήτρια, δεν θυμάμαι, ότι δεν έχουμε κάνει 
τίποτα για την επέκταση των μαγαζιών. Αφού ετοιμάζουμε ολόκληρη αστική ανάπλαση στον 
παράδρομο της Μεσογείων. Ζητάμε να γίνει μία ανάπλαση πρότυπο. 
 Τώρα, εχουμε μία διαφορετική αντίληψη στο πώς μετράμε τις θέσεις παρκαρίσματος. Υπάρχει 
μια παράταξη που θεωρεί στην πλατεία Φανερωμένης γύρω γύρω όταν τα αυτοκίνητα καβαλάβανε το 
πεζοδρόμιο και δεν μπορούσες να περάσεις και ήσουν υποχρεωμένος να περπατάς στο δρόμο, αυτές 
τις μετράγανε σαν θέσεις υπάρχουσες, κανονικές. Ηταν νόμιμο το παρκάρισμα στην αριστερή πλευρά 
όταν κάναμε το γύρω γύρω από την πλατεία. Αυτό μας λέει υποθέτω η κα Σιώτου. Γιατί αν τις 
μετρήσουμε ότι ήταν νόμιμες, να ξέρω ότι το να καβαλάς το πεζοδρόμιο με τις δύο ρόδες πάνω στο 
πεζοδρόμιο και με τις δύο κάτω στην άσφαλτο, είναι νόμιμες θέσεις στάθμευσης. Γιατί αν τις μετράτε 
έτσι, σαφώς μειώσαμε στην πλατεία Φανερωμένης θέσεις. Αλλά, εγώ λέω για μένα, για το δικό μου 
σκεπτικό ότι όλες αυτές οι θέσεις ήταν παράνομες και δεν μπορούσε να κυκλοφορήσει κανένας. Τώρα 
έχει βελτιωθεί πάρα πολύ η κατάσταση στο να κυκλοφορεί ο κόσμος γύρω από την πλατεία. Εχει γίνει 
μία πολύ ωραία οριοθέτηση και έχει γίνει ένα πολύ ωραίο σχέδιο στην πλατεία Φανερωμένης. Το ίδιο 
σχέδιο συνεχίζεται και στην πλατεία Βουτσινά. Και είναι το αντίστοιχο σχέδιο που έχει γίνει από την 
οδό Περικλέους. Δεν τις έκανα εγώ αυτές τις μελέτες. Τις βρήκα στα ράφια του Δήμου και τις έβγαλα, 
τις ξεσκόνισα, τις αναθεώρησα και τις προχωρήσαμε και πέτυχαν και χρηματοδότηση.  
 Εσείς μετράτε θέση στάθμευσης τη γωνία που απαγορεύεται. Οχι μόνο εσείς και κάποιοι δημότες 
που διαμαρτύρονται. Δεν ξέρουν όμως ότι 3, 4, 5, δεν θυμάμαι ακριβώς πόσα μέτρα από τη γωνία δεν 
επιτρέπεται να παρκάρεις το αυτοκίνητο. Πρέπει να αφήνεις κενά. Αρα, όλες τις γωνίες στη Βουτσινά 
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που είχαμε παρκαρισμένα αυτοκίνητα ήταν παράνομα. Επρεπε να πήγαινε η Δημοτική Αστυνομία και 
να ρίχνει πρόστιμο καθημερινά. Τώρα εμείς τι κάνουμε; Βάζουμε τριγωνάκια, τα οποία μας κατηγορούν 
γιατί βάζουμε παραπάνω και εμπλουτίζουμε το πράσινο.  
 Λοιπόν, αυτά είναι, αυτές οι διαφωνίες τις οποίες έχουμε και φυσικά έχετε κάθε δικαίωμα να 
λέτε αυτά τα οποία θέλετε κι εγώ θα σας απαντάω, θα σας λέω την πραγματικότητα και ο κόσμος μας 
κρίνει καθημερινά όλους. Κρίνει εάν στον παράδρομο της Μεσογείων τα αυτοκίνητα που παρκάρουν 
στην αριστερή πλευρά είναι νόμιμες θέσεις και ακουμπάνε στο πεζοδρόμιο οι δύο ρόδες και οι δύο 
κάτω, τις οποίες εμείς θα τις κόψουμε για να μεγαλώσουμε τα πεζοδρόμια, να περπατάει ο κόσμος και 
να χαίρεται τον παράδρομο κι εσείς λετε στον κόσμο ότι μείωνουμε τις θέσεις στάθμευσης, που όποτε 
περνάει η Τροχαία από εκεί γράφει πρόστιμα σε όλους, τους γράφει κανονικά. Οποτε περνάει η 
Δημοτική Αστυνομία πρέπει να γράφει όλα τα αυτοκίνητα στην αριστερή πλευρά που είναι 
παρκαρισμένα και ακουμπάνε στη νησίδα, έτσι; Αλλά κάποιοι πιστεύουν ότι εμείς μειώνουμε τις θέσεις 
γιατί αυτές τις υπολογίζουν ότι είναι νόμιμες θέσεις πάρκινγκ.  
 Αυτά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε. Το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, εγώ θα ήθελα να σταθώ πολύ σύντομα στο θέμα της διαβούλευσης και το πώς 
βλέπουμε τους πολίτες που μας ψηφίζουν γενικώς, γενικότερα, γιατί αυτό το θέμα έθεσε ουσιαστικά ο 
κ. Τράκας, έτσι; 
 Νομίζω ότι, από τα λεγόμενα μάλλον του κ. Τράκα, ήταν ότι είμαστε συνέχεια μέσα στον κόσμο. 
Δεν διαφωνώ. Ο ίδιος ο κ. Τράκας είναι μέσα στον κόσμο. Ο κ. Πετράκης επίσης και άλλοι επίσης πάρα 
πολλοί, είναι μες στον κόσμο. Αυτό όμως δεν συμβαδίζει με το ότι δεν ενδιαφέρει τους πολίτες να 
συμμετέχουν στα κοινά του Δήμου. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι αντίθετο. Αρα, κάτι δεν κάνουμε 
καλά. 
 Αρα, λοιπόν, πηγαίνοντας προς την ψήφιση του επόμενου σταδίου που είναι το επιχειρησιακό 
σχέδιο, θα έλεγα ότι θα πρέπει να βρούμε τρόπους ώστε να αυξήσουμε πάρα πολύ τη διαβούλευση, 
δηλαδή το βαθμό της διαβούλευσης μεταξύ των πολιτών του Χολαργού-Παπάγου και του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 Και ένα τελευταίο. Αυτό, εντάξει, είναι λίγο... έχει σχέση με τον κ. Ζήκα πάλι, αλλά τελευταία 
φορά που το λέω. Είναι ότι ο κ. Ζήκας μέσω έτσι... χρησιμοποιεί οποιαδήποτε τεχνάσματα τέλος 
πάντων, για να μας φορτώσει απόψεις που δεν έχουμε ουσιαστικά, πολιτικές απόψεις. Δηλαδή ότι 
είμαστε εναντίον της απλής αναλογικής, ότι δεν ξέρω 'γω τι άλλο μπορεί να έχει στο μυαλό του. Λοιπόν, 
όταν λοιπόν έλεγα προηγουμένως ότι δύο αλληλοαναιρούμενες προτάσεις μέσα σε μία πρόταση δεν 
συνιστούν πρόταση, συνιστούν χάος ή μία πρόταση αυτοαναιρούμενη πάλι συνιστά χάος, αυτό δεν 
μπορεί να το καταλάβει; Δηλαδή ότι ο κόσμος, εμείς δεν είπαμε και ήταν στο χέρι του, ήταν δύο 
προτάσεις, οι οποίες... 
ΖΗΚΑΣ: Οκτώ προτάσεις, όχι δύο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ηταν εφτά προτάσεις και έγινε μία 8η, η οποία ήταν αυτοαναιρούμενη. Εκτός αν 
έχετε εσείς ας πούμε την άποψη ότι ο Δήμαρχος δεν πρέπει να εκλέγεται από τους πολίτες αλλά να 
εκλέγεται από το Δημοτικό Συμβούλιο, από εκλέκτορες δηλαδή, όπως έγινε και με τον κ. Τραμπ, ας 
πούμε, που εκλέχθηκε από εκλέκτορες και με 500.000 ψήφους λιγότερες, έτσι; Αυτό, ευχαριστώ πολύ. 
ΣΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε, το λόγο ένα λεπτό μπορώ να έχω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ποιο λόγο κα Σιώτου εσείς το λόγο; 
ΣΙΩΤΟΥ: Επί προσωπικού παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, παρακαλώ, πάρτε το λόγο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Επειδή έκανε μία υπόθεση ο Δήμαρχος ότι εγώ δεν ξέρω καλά του Παπάγου, όντως το σπίτι 
μου είναι στα σύνορα Χολαργού-Παπάγου, αλλά πήγα Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο στου Παπάγου και 
το έχω περπατήσει πολύ περισσότερο από άλλα σημεία του Χολαργού. Ξέρω πάρα πολύ καλά το 
προάστιο.  
 Θα καταψηφίσουμε, ξέχασα να το πω πριν, απλά για να μην δυσκολευθείτε μετά την 
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ψηφοφορία. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Λοιπόν, 86 θέσεις μείον με την βιοκλιματική ανάπλαση του παραδρόμου της 
Μεσογείων δεν το λέμε εμείς, Δήμαρχε, το λέτε εσείς με τις Υπηρεσίες σας στη μελέτη σας. Εμείς δεν 
θα μπορούσαμε να βγούμε να μετρήσουμε πόσες είναι οι θέσεις, διότι προφανώς αυτές οι θέσεις είναι 
παράνομες και ουδέποτε έχουμε πει εμείς ότι αυτές οι θέσεις είναι νόμιμες. Νομιμοποιείτε τις θέσεις 
αυτές τις παράνομες εσείς που έχετε ελλιπή αστυνόμευση με τη Δημοτική Αστυνομία και εσείς που τις 
γράφετε και τις αναφέρετε ως 86 θέσεις μείον στη μελέτη σας. Αντίστοιχα είναι και η μελέτη Βουτσινά, 
αντίστοιχα είναι και η μελέτη της πλατείας Φανερωμένης. Αποτυπώνονται οι θέσεις οι μείον απο την 
Υπηρεσία. Αυτό επειδή ήταν το τελευταίο που άκουσα. 
 Το προτελευταίο ήταν ότι ουδέποτε εμείς ας πούμε θα καταψηφίζαμε ποτέ ένα ποδηλατόδρομο. 
Αλλά όταν λέμε ποδηλατόδρομο, πρέπει να ορίσουμε τι εννοούμε ποδηλατόδρομο. Ποδηλατόδρομο 
δεν εννοούμε ένα κομμάτι δρόμου 100 μέτρων. Ποδηλατόδρομο εννοούμε μία πορεία που συνδέει δύο 
σημεία. Εμείς λοιπόν είχαμε προτείνει την Ευτέρπης, η οποία θεωρούσαμε ότι ενώνει το κέντρο του 
Χολαργού με τα σχολεία του Παπάγου, με την έννοια της ένωσης των δύο Κοινοτήτων. Ενα κομμάτι 
δηλαδή ενός ποδηλατόδρομου 200 μέτρων, ε, δεν είναι ποδηλατόδρομος. Προφανώς και είχαμε 
καταψηφίσει τον ποδηλατόδρομο που αναφέρθηκε μέσα στο υποτιθέμενο Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής 
Κινητικότητας, γιατί είχαμε καταψηφίσει όλο το σχέδιο. Αυτά πάνω σ' αυτά που είπε τώρα ο Δήμαρχος. 
 Σ' αυτά που αναφέρθηκε πριν ο Δήμαρχος, στην απάντηση που μου έδωσε για το χάρτη των 
σχολείων, θα επιμείνω λιγάκι γιατί πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω τα κριτήρια που αποτυπώθηκαν 
τα σχολεία στον πίνακα και αν τυχόν είναι και λάθη καλό θα είναι να διορθωθούν, γιατί θα βγει σε 
διαβούλευση και νομίζω ότι θα είναι καλό να υπάρχει μια συνολική εικόνα των σχολείων. 
 Αναφέρθηκε, λοιπόν, ο Δήμαρχος και είπε ότι δεν έχουμε αποτυπώσει τα μισθωμένα γιατί θα 
έχει πρόβλημα ο ιδιοκτήτης. Εντάξει, αυτό δεν το καταλαβαίνω, δεν με ενδιαφέρει όμως τόσο. Ομως, 
αποτυπώνεται το 3ο Νηπιαγωγείο Παπάγου και το 3ο Νηπιαγωγείο Χολαργού, τα οποία είναι μισθωμένα 
κτίρια. Αρα, λοιπόν, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν αποτυπώνονται ας πούμε το 6ο Δημοτικό Χολαργού, το 
οποίο προφανώς δεν είναι σε λειτουργία αυτή τη στιγμή, είναι όμως σε  τυπική λειτουργία με την έννοια 
ότι έχουν εγγραφεί τα παιδιά της Α' Δημοτικού. Αντίστοιχα, έχει πάρει ας πούμε και με το ΦΕΚ την 
ίδρυσή του με το ίδιο ΦΕΚ που αποτυπώνεται το οικόπεδο της Παναγιώτου. Δηλαδή, δεν καταλαβαίνω 
τα κριτήρια με τα οποία έχετε βάλει. Εχετε βάλει κάποια σχολεία και δεν έχετε βάλει κάποια άλλα. Και 
με δεδομένο ότι είμαστε σε μία μεταβατική φάση όντως για τα σχολεία επειδή δημιουργείται ας πούμε 
και το 6ο Δημοτικό, δεν το καταλαβαίνω.  
 Θέλω να πω και δυο λεπτάκια ένα σημείο για τη διαβούλευση,  Προέδρε και δυστυχώς θα 
απευθυνθώ περισσότερο σε σας, παρότι θέλω να διευκρινίσω ότι εκτιμώ πάρα πολύ το έργο σας και 
θεωρώ ότι είσαστε και από τους καλύτερους Προέδρους που έχουν περάσει στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω να πω το εξής: ότι χάρηκα πάρα πολύ σήμερα που δώσατε το link στον κ. 
Καιρίδη, πραγματικά χάρηκα πάρα πολύ. Ομως, δεν καταλαβαίνω τι κάνουμε. Δηλαδή, είχαμε αρνηθεί, 
είχατε αρνηθεί και εσείς Πρόεδρε, δυστυχώς, αλλά κυρίως ο Δήμαρχος, γιατί ήταν μάλιστα και σε μία 
φάση πολύ έντονη, είχε αρνηθεί να δοθεί link σε δημότες, που οι δημότες θα ήταν στην αίθουσα αν η 
συνεδρίαση ήταν δια ζώσης. Ξέρουμε όλοι ότι η τηλεδιάσκεψη τηρεί τους ίδιους όρους. Και μάλιστα 
είχε πει τότε ο Δήμαρχος ότι να κατεβείτε στις εκλογές, να γίνετε αιρετοί να μπορείτε να συμμετέχετε. 
Και τελικά βλέπω τον κ. Καιρίδη σήμερα και λέω, πραγματικά, ισχύει αυτό; Δηλαδή, πρέπει κάποιος να 
είναι αιρετός για να μπει στη συνεδρίασή μας; Αυτό είναι το ένα. Και ως προς τη διαβούλευση  για τον 
κόσμο, κ. Πρόεδρε, και θα ήθελα πραγματικά επειδή είναι και δική σας η ευθύνη για τη διαβούλευση, 
στην Επιτροπή Διαβούλευσης, να δώσετε λίγο έμφαση. Και θέλω να πω ότι όταν δίνετε και δυστυχώς 
και με δική σας ευθύνη, 700 σελίδες, δηλαδή κάπου 7.000 λέξεις να διαβάσουμε οι σούπερ δημοτικοί 
σύμβουλοι μέσα σε μία εβδομάδα, που είναι δύο τραγικά σημαντικά θέματα του Δήμου μας, νομίζω ότι 
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απαξιώνετε ακόμα και τη διαβούλευση μέσα στο ανώτατο όργανο του Δήμου. Πώς θέλετε να 
συμμετέχουν οι δημότες; 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, πριν δώσω το λόγο στον Δήμαρχο, που θα τον θέλει σίγουρα, να πω εγώ 
δυο πράγματα.  
 Εγώ, ξέρετε πραγματικά αλλά θέλω να είμαι και ειλικρινής, δηλαδή δεν έχω συναντήσει ποτέ 
κάποια δυσκολία με τον Δήμαρχο στο να του πω να μπει κάποιος και να μου πει, όχι, Νίκο, δεν πρέπει 
να μπει. Δηλαδή, πραγματικά το λέω αυτό, μπορεί σε κάνα δυο θέματα πάνω στη συζήτηση, έτσι κάνα 
δυο φορές μπορεί να έχουμε λίγο για τη διαδικασία κάποιες έτσι, καμιά φορά, πολύ πολύ μικρές 
εντάσεις, αλλά δεν θυμάμαι από την ημέρα που έχω αναλάβει να έχω πει στον Δήμαρχο ότι πρέπει να 
μιλήσει κάποιος δημότης και να μου έχει πει, Νίκο, μην του δώσεις το λόγο ή δεν θελω να μιλήσει και 
το λέω αυτό με πάσα ειλικρίνεια.  
 Αν αναφέρεστε στο γεγονός με τον κανονισμό του κοινόχρηστου πράσινου και με την ημέρα 
που καλέσαμε την Υπηρεσία μας για να μας πει από κοντά δυο τρία πράγματα ο κ. Βατικιώτης και να 
συζητήσουμε εκτενώς κάποια θέματα που όλοι μαζί είχαμε κάποιες ερωτήσεις, αμφιβολίες για το 
κοινόχρηστο πράσινο, είχαμε πει ότι επειδή καλύφθηκε όλο το κομμάτι αυτο με τους δημότες και το 
κομμάτι αυτό στην προηγούμενη συνεδρίαση δώσαμε το λόγο σε δέκα δημότες και στον κ. Στογιάννη 
που έκανε μία λεπτομερέστατη παρουσίαση και τον ακούσαμε με πολύ ενδιαφέρον όλοι, ε, αυτή τη 
φορά είπαμε ας γίνει η συζήτηση με τον υπηρεσιακό και τους δημοτικούς συμβούλους. Και μάλιστα 
ήταν δική μου πρόταση αυτή, ασχέτως αν ο Δήμαρχος συμφώνησε, δεν το είχε προτείνει ο Δήμαρχος, 
το είχα πει εγώ για να έχουμε το χρόνο να, πώς να το πω, να απολαύσουμε τους υπηρεσιακούς κάπως 
με την ησυχία μας, εφόσον είχαμε ακούσει τους δημότες.  
 Αρα, το κάνω αυτό ως διευκρίνιση, γιατί δεν θυμάμαι πραγματικά να υπήρχε κάποια άλλη 
συνεδρίαση που να μην έχουμε επιτρέψει σε κάποιον δημότη να πει την άποψή του πάνω στα θέματα 
τα δημοτικά.  
 Ως προς τον κ. Καιρίδη, εντάξει, κα Χαμηλοθώρη, το καταλαβαίνετε κι εσείς γιατί νομίζω 
γνωρίζετε καλά την έννοια της πολιτικής. Οταν ένας εκπρόσωπος του Κοινοβουλίου δηλώνει την 
επιθυμία να παρακολουθήσει μια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εντάξει, από όποιον χώρο και 
να είναι, όχι τώρα αν είναι απο το χώρο ας πούμε της κυβέρνησης σήμερα, αλλά και απο έναν άλλο 
χώρο, καταλαβαίνετε είναι πολύ δύσκολο στη Δημοτική Αρχή να μην του στείλει το λινκ. Δηλαδή, και 
ειδικά για έναν άνθρωπο που σήμερα πραγματικά είχε και σεμνή παρουσία. Δεν μπήκε μέσα να 
διαφημίσει τον εαυτό του, ούτε να μας απασχολήσει με κάποια τοποθέτηση, με κάποια μακροσκελή 
τοποθέτηση. Νομίζω ότι δεν υπήρχε κάποιο θέμα δηλαδή και, εντάξει και όπως και να το κάνουμε, 
εντάξει, είναι τιμητικό. Το ίδιο θα δίναμε το λινκ και σε έναν εκπρόσωπο του Σύριζα, σε έναν εκπρόσωπο 
του ΚΚΕ, σε έναν εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, νομίζω, εντάξει... Από τη στιγμή που δεν είναι μάλιστα και 
να μας απασχολήσει, γιατί δεν μας απασχόλησε κιόλας. 
 Οπότε με τις παρατηρήσεις αυτές θέλω να κλείσω και νομίζω ότι δεν τίθεται θέμα φίμωσης 
δημοτών, ούτε αγνόησης των δημοτών μας από τη Δημοτική Αρχή και ειδικότερα από τον Δήμαρχο και 
από τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, επειδή έλειπα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ζητήσει ο Δήμαρχος το λόγο, κα Δημητριάδου. Εχει ζητήσει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ωραία, ωραία. Θα μου τον δώσετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας τον δώσω όταν έρθει η σειρά σας, βεβαίως.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ. Γιατί έλειπα, γι' αυτό, έλειπα για λίγο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σύντομα. Η Ευτέρπης είναι από τους δρόμους που έχουμε ψηφίσει στο Δημοτικό 
Συμβούλιο να γίνει ποδηλατόδρομος. Εσείς βέβαια δεν το ψηφίσατε αν θυμάμαι καλά τότε, την Βιώσιμη 
Αστική Κινητικότητα, γιατί είπατε πριν ότι είχατε προτείνει την Ευτέρπης. Εμείς την βάλαμε την 
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Ευτέρπης μέσα σ' αυτά τα 33 θέματα που έχουν πάρει ΦΕΚ, έτσι; 
 Να συνεχίσω. Δεν είναι 86 οι θέσεις, είναι πολύ λιγότερες, ενδεχομένως να έχετε δει ένα αρχικό 
σχέδιο που έχει υπολογίσει ακριβώς λανθασμένα και τις παράνομες θέσεις. Είναι λιγότερες από τις μισές 
οι θέσεις. Αλλά, ξέρετε, όταν κάνουμε μία ανάπλαση πεζοδρόμου, θες να μεγαλώσεις τα πεζοδρόμια, 
θες να βάλεις και ποδηλατόδρομο, θες να έχεις και λίγο πράσινο, θες να κρατήσεις και το πάρκινγκ, ε, 
όλα δεν γίνονται. Πρέπει να επιλέξουμε τι θέλουμε. Πάλι καλά που είναι τόσα λίγα που χάνονται. 
 Τελευταίο. Είμαστε από τους πρώτους Δήμους που έχουμε ξεκινήσει το live streaming, από 
τους πρώτους Δήμους της Αττικής τουλάχιστον. Δεν ξέρω τι γίνεται σε άλλες περιοχές. Μας βλέπουν 
δημόσια και έχουμε και πολύ μεγάλη πέραση ξέρετε. Δηλαδή έχουμε δημότες που τους αρέσει να 
παρακολουθούν τα Δημοτικά Συμβούλια. Ουδέποτε έχουμε αρνηθεί να μιλήσει κάποιος. Τώρα, όταν οι 
δημότες φέρνουν με υπογραφές ένα συγκεκριμένο θέμα, το συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί 
έτσι ορίζει ο νόμος και είναι χαρά μας βεβαίως να το συζητήσουμε όταν οι δημότες έχουν έναν 
προβληματισμό και θέλουν να συζητήσουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο για ένα θέμα. Και στο επόμενο 
συμβούλιο οι ίδιοι δημότες θέλουν να ξαναμιλήσουν για το ίδιο θέμα, ενώ έχουμε απορρίψει την 
πρότασή τους, ε, νομίζω ότι... Εντάξει, κάποια στιγμή είπα ας γίνουν δημοτικοί σύμβουλοι να έχουν 
περισσότερο το λόγο δηλαδή. Δεν κατάλαβα, αν κάποιος μεθαύριο ένας υποψήφιος θέλει να έρχεται 
στο Δημοτικό Συμβούλιο και να μιλάει σε όλα τα θέματα. Ας του δίνουμε το λόγο. Και, ξέρετε, να πούμε 
και την αλήθεια, οι τηλεδιασκέψεις που γίνονται κρατούν πάρα πολύ. Εσείς οι ίδιες, φτάσαμε κάποια 
στιγμή 12 η ώρα και αποχωρήσατε και αφήσατε  τα άλλα θέματα, δεν συζητήσατε και δεν ακούσαμε 
τις απόψεις σας καθόλου γιατί είχε περάσει η ώρα και λογικό είναι. Κι εγώ στη θέση σας το ίδιο θα 
έκανα. Αλλά δεν μπορεί να μπαίνουν ομιλητές, να παρακολουθούν τις συνεδριάσεις. Οποιος θέλει θα 
κάνει έγγραφο αίτημα στον Πρόεδρο ότι θέλω να κάνω παρέμβαση στο συγκεκριμένο θέμα, στο 
συγκεκριμένο θέμα που με ενδιαφέρει, που με αφορά και βεβαίως ο Πρόεδρος θα του δώσει το λόγο. 
Δεν νομίζω ότι έχουμε αρνηθεί να δώσουμε το λόγο. Εκτός ενδεχομένως από τη συγκεκριμένη 
περίπτωση, όπου πάλι είχε τραβήξει η ώρα, είχαμε συζητήσει για δεύτερο συνεχόμενο συμβούλιο, για 
τρίτο ενδεχομένως γιατί και με τα δέντρα που συζητάμε πάλι τα ίδια θέματα συζητάμε. Εντάξει, τι να 
κάνουμε τώρα; Δεν θα μας πείσετε, ούτε εμείς θα σας πείσουμε τελικά. Αλλά δεν θα είμαστε εμείς αυτοί 
οι οποίοι θα πρέπει να δεχόμαστε μόνιμα τα πυρά σας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να συμπληρώσω κάτι πάνω σ' αυτό και δεν είναι μόνον για την κα Χαμηλοθώρη, 
γιατί πρέπει να είμαστε δίκαιοι. Είναι και για μερίδα άλλη του Δημοτικού Συμβουλίου, αυτό που είπε ο 
Δήμαρχος είναι χαρακτηριστικές οι δύο συνεδριάσεις με τα σχολεία στην αρχή της δημοτικής θητείας, 
όπου δώσαμε το λόγο πάρα πολύ στο σύλλογο γονέων, στους γονείς, στους εκπαιδευτικούς, σε όλους 
και όταν τελείωσε  το θέμα των σχολείων αποχώρησε το 50% του Δημοτικού Συμβουλίου. Και είχαμε 
άλλα 14 θέματα. Εχει δίκιο σ' αυτό που λέει ο κ. Δήμαρχος. Είχαμε άλλα 14 σοβαρά θέματα και σε δυο 
συνεδριάσεις τα θέματα αυτά περάσανε με απαρτία, μάλλον με παρουσία 15 ατόμων από το σύνολο 
του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Λοιπόν, συνεχίζω και το λόγο έχει ζητήσει η κα Δημητριάδου. Και μετά ο κ. Στάικος. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Θέλω μία γενική τοποθέτηση να κάνω όσον αφορά 
το επιχειρησιακό. 
 Το θεωρώ σύγχρονο, ρεαλιστικό, πολυσχιδές. Αποτυπώνει μία τεράστια προσπάθεια από όλους 
τους φορείς που έχουν γίνει στο Δήμο και επίσης έχει σαφή διάρθρωση, που επιτρέπει συμπληρώσεις, 
είναι πάρα πολύ εύκολο δηλαδή να το δει κανείς και να κάνει συμπληρώσεις. Αποτυπώνει την 
υφιστάμενη κατάσταση και γι' αυτό θα πρέπει κατά την άποψή μου να συμπεριλάβουμε στον 2ο άξονα, 
ο οποίος αναφέρεται στην Κοινωνική Πολιτική, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμό, Εθελοντισμό και το θέμα της 
Ισότητας.  
 Πιστεύω ότι το θέμα της Ισότητας είναι ένα κεφαλαιώδες θέμα το οποίο άπτεται του σεβασμού 
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ισορροπίας του ανθρώπινου δυναμικού σε μία κοινωνία και με την 
αποφυγή γενικά αντιπαλοτήτων και την ισορροπημένη κατάσταση ανάμεσα στα δύο φύλλα, η οποία 
έχει αντίκτυπο και στην ποιότητα της δημοκρατίας.  
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 Ο Δήμος μας έχει κάνει αρκετά βήματα όσον αφορά το θέμα Ισότητα. Αφ' ενός έχει 
δημιουργήσει τη Δημοτική Επιτροπή Ισότητας, έχει περάσει σε διάφορες δράσεις και έχει σκοπό και 
άλλες δράσεις και την ευαισθητοποίηση του κοινού, του κόσμου, των δημοτών μας απέναντι σ' αυτό 
το θέμα και έτσι πιστεύω ότι μετά τον εθελονισμό εκεί στην Κοινωνική Πολιτική θα πρέπει να προστεθεί 
και ο όρος Ισότητα των δύο Φύλων.  
 Αυτό ήθελα, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Το λόγο έχει ο κ. Στάικος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισό λεπτάκι να απαντήσω στην κα Δημητριάδου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι, ναι Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαρία, η Ισότητα των Φύλων είναι οριζόντιος άξονας. Είναι άξονας ο οποίος θα μπει σε 
όλες, και στους τέσσερις άξονες. Τους άξονες που σας παρουσιάσαμε σήμερα δεν τους επιλέξαμε εμείς. 
Ετσι είναι οι οδηγίες της υπουργικής απόφασης και έτσι ακριβώς είμαστε υποχρεωμένοι τις ονομασίες 
να τις έχουμε όπως ακριβώς σας τις παρουσιάσαμε σήμερα. Δεν επιλέγουμε εμείς, θυμάμαι σε ένα 
προσυμβούλιο είχε αναφερθεί να μπει και η λέξη Νεολαία, να μπουν κι άλλες λέξεις. Αλλά δεν τις 
πειράξαμε εμείς. Τις αφήσαμε όπως ακριβώς τις έχει η Υπουργική απόφαση. Το θέμα της Ισότητας θα 
μπει σε όλους τους άξονες ακριβώς στο επόμενο στάδιο. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θα πρέπει να φαίνεται όμως και η λέξη Ισότητα κάπου, να φαίνεται ότι διαπερνά 
όλους τους... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα  φαίνεται, σας είπα θα αφορά οριζόντια όλες τις δράσεις.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πολύ, Δήμαρχε, να 'στε καλά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Στάικος έχει το λόγο και μετά ο κ. Ρεμούνδος και το θέμα κλείνει, πάμε σε 
ψηφοφορία. 
ΣΤΑΪΚΟΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Μία πληροφορία για το σώμα, το οποίο θα συμβάλλει στο να γίνει 
κατανοητό το εάν είναι ελκυστικός ο Δήμος μας ή όχι. Από στατιστικά στοιχεία του Πολεοδομικού 
Γραφείου της Αγίας Παρασκευής, μέσα στο 2020 έχουν εκδοθεί μόνο για το Δήμο Παπάγου 67 νέες 
άδειες για κατασκευή μονοκατοικιών και τετραώροφων κτιρίων, εκ των οποίων οι 16 βρίσκονται στο 
στάδιο της αποπεράτωσης, το οποίο τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ανάπλαση όλων των πεζοδρομίων τα 
οποία βρίσκονται έμπροσθεν των κτιρίων, σημαίνει νέες θέσεις στάθμευσης, διότι εκτός από το υπόγειο 
υπάρχουν και στην πιλοτή των πολυκατοικιών, των τετραώροφων κτιρίων τέσσερις και πιλοτή, τις 
οποίες νοικιάζουν ή πωλούν οι ιδιοκτήτες και σίγουρα σημαίνει αναβάθμιση της πόλης μας. 
 Αυτό επειδή το έχω ψάξει λίγο το θέμα, αποτελεί ρεκόρ στον Βόρειο Τομέα. Κανένας Δήμος 
μέσα σε ένα χρόνο δεν έχει βγάλει 67 νέες άδειες οικοδομής για νέα κτίρια.  
 Ευχαριστώ και συγχαρητήρια για το άρτιο επιχειρησιακό πρόγραμμα, το οποίο θα υπερψηφίσω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισή κουβέντα. κ. Στάικο, είπατε Δήμος Παπάγου. Υποθέτω λάθος θα είναι, 
67 άδειες στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού, σωστά;  
ΣΤΑΪΚΟΣ: Ναι, ναι, Παπάγου-Χολαργού.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην το πάρει κάποιος και πει ότι μόνο στην Κοινότητα Παπάγου υπάρχουν 67 άδειες, γι' 
αυτό.  
ΣΤΑΪΚΟΣ: Οχι, Παπάγου-Χολαργού, έχετε δίκιο. Με συγχωρείτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ξέχασα πριν να απαντήσω στην κα Χαμηλοθώρη, το 6ο Δημοτικό ακόμα δεν έχει 
λειτουργήσει. Πώς θα το αποτυπώσουμ στον χάρτη της υφιστάμενης κατάστασης; Αναφέρουμε τις 
ιδρύσεις των σχολείων που έχουμε, τις αναφέρουμε. Δεν μπορώ να πάω εγώ να βάλω κουκιδάκια εκεί 
που είναι το 3ο Νηπιαγωγείο ότι... Μόλις θα γίνει, στο επόμενο στάδιο φυσικά θα το αναφέρουμε στη 
λίστα που θα γίνει. Και τα παραρτήματα, νοικιάζουμε ένα χώρο στην Μπλέσα για παράρτημα σχολείου. 
Δεν ξέρουμε αν θα το χρειαστούμε μεθαύριο. Τα παραρτήματα τα μισθώνουμε αναλόγως με τις ανάγκες 
που προκύπτουν από τα μέλη που έχουν τα νήπια και τα προνήπια που θα έχουμε. Ετσι κι αλλιώς 
υπάρχει χώρος για να κτιστεί καινούριο νηπιαγωγείο, το οποίο τρέχουμε τη μελέτη. Δεν μπορούμε να 
αποτυπώνουμε στο χάρτη, κα Χαμηλοθώρη, πράγματα τα οποία είναι προσωρινά αυτή τη στιγμή. 
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολοκληρώνω με τον κ. Ρεμούνδο. κ. Ρεμούνδο, έχετε το λόγο και κλείνει η 
συζήτηση και θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν θα προσθέσω κάτι, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Ρεμούνδο. 
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, μπορώ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ποιος έχει το λόγο τώρα; Επειδή δεν βλέπω. Ποιος μίλησε τώρα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Τράκας ήταν, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ακούγεται, γι' αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, προχωρήστε σε ψηφοφορία.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα, ναι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Μία διευκρίνιση να δώσω στον κ. Καραγιάννη, γιατί εγώ δεν υπονόησα ότι η ύπαρξη η δική 
μας και η παρουσία στην κοινωνία υποκαθιστά την διαβούλευση. Εγώ απάντησα γιατί κάποιος 
συνάδελφος, νομίζω η κα Χαμηλοθώρη ή η κα Σιώτου, είπε ότι είμαστε αποξενωμένοι από τους δημότες. 
Σε αυτό το πλαίσιο απάντησα ότι υπάρχουμε και κυκλοφορούμε στην κοινωνία κ.λπ..  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Τράκα. Ευχαριστώ για την διευκρίνιση.  
 Λοιπόν, ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά.  
ΣΙΩΤΟΥ: Σιώτου, Χαμηλοθώρη, Πρόεδρε.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ρεκλείτης, Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τούτουζας Δημήτρης.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Και Ανυφαντής.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Και Ρετσινιά, κ. Πρόεδρε. Και Ρετσινιά, κατά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αλλος; Λοιπόν, κατά ψηφίζουν οι δημοτικοί σύμβουλοι Τούτουζας, Ανυφαντής, 
Ρετσινιά, Σιώτου, Χαμηλοθώρη, Ρεκλείτης, Ρεμούνδος. Δεν έχω καταγράψει άλλους, είναι κάποιος 
άλλος; Ωραία. 
 Ποιοι ψηφίζουν λευκό.  
ΖΗΚΑΣ: Ζήκας, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας. Ο κ. Κανάκης σηκώνει το χέρι, λευκό;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, το έχουμε πει, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, πρέπει και να σας ακούσω. Και ο κ. Καραγιάννης. Εχω καταγράψει τρία λευκά.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, κι εγώ, Αυγερινός Γιώργος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, τα λευκά είναι Κανάκης, Καραγιάννης, Αυγερινός και Ζήκας.  
 Οι υπόλοιποι ψηφίζουν υπέρ; Ψηφίζουν υπέρ. Αρα, το συγκεκριμένο θέμα πέρασε με 
πλειοψηφία.  
 Αρα, το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Παπάγου-Χολαργού 2019-2023 πέρασε με 
πλειοψηφία. 
 Σας ευχαριστώ πολύ για την εποικοδομητική συζήτηση, ευχαριστώ πολύ και τους συνεργάτες 
που παρευρέθηκαν στη σημερινή συνεδρίαση, την κα Τσιρογιάννη και τον κ. Καρατζά και προχωράμε 
στο επόμενο θέμα που είναι και αυτό ένα σημαντικό θέμα. 
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 ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης: 
I.  για την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας για τη Σύσταση 

Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Φιλοθέης-Ψυχικού, 
ΙΙ. για τη Σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και 

Φιλοθέης-Ψυχικού, 
ΙΙΙ. για την έγκριση του σχεδίου Καταστατικού της εταιρείας, 
IV. για τη συμμετοχή του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στο μετοχικό κεφάλαιο της 

εταιρείας και 
V. για την παροχή εξουσιοδοτήσεων για τις απαραίτητες διαδικαστικές ενέργειες. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό και σε προηγούμενη συνεδρίαση. Είχε κάνει ο 
Δήμαρχος μία περιγραφή. 
 Το λόγο έχει ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα προσπαθήσω σύντομα, Πρόεδρε. Είναι γνωστό το θέμα, είχαμε  πάρει μία αρχική 
απόφαση. Η σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού θα έχει συγκεκριμένους στόχους και σκοπούς, 
όπως η τεχνική υποστήριξη των τεχνικών έργων, η ωρίμαση δηλαδή των έργων και η εκπόνηση 
μελετών, η λειτουργία της Υπηρεσίας Δόμησης, η ωρίμαση και υλοποίηση ΟΧΕ ως ενδιάμεσος φορέας 
διαχείρισης, η τόνωση της τοπικής επιχειρηματικότητας και η ενεργειακή κοινότητα.  
 Η πρόθεσή μας βέβαια είναι να μην υποκαταστήσουμε με τη σύσταση - κάποιος έχει ανοιχτό 
μικρόφωνο, θα το βρούμε πιστεύω.  Πρόθεσή μας, όπως έλεγα λοιπόν, είναι να μην υποκαταστήσουμε 
Υπηρεσίες του Δήμου μέσω του Αναπτυξιακού Οργανισμού, αλλά ο Αναπτυξιακός Οργανισμός να 
λειτουργήσει προσθετικά. Να βοηθήσει δηλαδή τις δημοτικές υπηρεσίες εκεί που αδυνατούν να 
εξυπηρετήσουν.  
 Νομίζω ότι γίνεται πλέον επιτακτική η συνεργασία και η ανάληψη κοινών πρωτοβουλιών με 
στόχο τη διατήρηση παρελθοντικών και σημερινών κρίσεων και λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και 
με γνώμονα τόσο τα κοινά ζητήματα που έχουμε με το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού, προτείνεται ως 
χρήσιμη η σύσταση ενός Αναπτυξιακού Οργανισμού.  
 Σας έχουμε δώσει το καταστατικό, σας έχουμε δώσει τη μελέτη βιωσιμότητας, την 
οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας για τη σύσταση του Αναπτυξιακού Οργανισμού, ακριβώς τα ίδια 
θέματα, τις ίδιες εισηγήσεις δηλαδή που έχετε εσείς, έχουν λάβει και στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού όπου 
θα συζητήσουν και αυτοί το συγκεκριμένο θέμα και κλείνοντας προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να 
εγκρίνει την οικονομοτεχνική μελέτη βιωσιμότητας του υπό σύσταση Αναπτυξιακού Οργανισμού, το 
όνομα είναι Διαδημοτική Αναπτυξιακή Συνεργασία των Δήμων Παπάγου-Χολαργού και Φιλοθέης-
Ψυχικού, να εγκρίνει το σχέδιο του καταστατικού που σας έχουμε δώσει, τη σύσταση, να διαπιστώσει 
την εγγραφή των 100.000 για το κεφάλαιο του Αναπτυξιακού Οργανισμού και βέβαια να προχωρήσει 
η διαδικασία και να εξουσιοδοτήσει τον Δήμαρχο, όπως και τον δικηγόρο, ένα δικηγόρο που θα 
χρειαστούμε για να κάνουμε όλες τις διαδικαστικές ενέργειες για το ΓΕΜΗ, για έξοδα που τυχόν 
χρεωθούν για την πρώτη καταχώριση στο ΓΕΜΗ, για την έκδοση ΑΦΜ και όλα τα διαδικαστικά που 
χρειάζονται για να μπορέσουμε να συστήσουμε το συγκεκριμένο Αναπτυξιακό Οργανισμό.  
 Να αναφέρω για την ΕΕΤΑΑ, γιατί σίγουρα θα ερωτηθώ για ποιο λόγο δεν περιλαμβάνεται η 
ΕΕΤΑΑ. Ξέρετε, με τις αλλαγές που έχουν γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, η ΕΕΤΑΑ φαίνεται ότι 
πηγαίνει σε μία νέα Γενική Συνέλευση με νέα μέλη στο Διοικητικό της Συμβούλιο, οπότε θεωρώ ότι δεν 
θα ήταν σωστό αυτή τη στιγμή που είναι λίγο πριν την αλλαγή κάποιων μελών του Διοικητικού 
Συμβουλίου, να προχωρήσουμε εμείς σε μία σύσταση και μία συμμετοχή και της ΕΕΤΑΑ μέσα στο δικό 
μας Αναπτυξιακό Οργανισμό. Οταν με το καλό θα υπάρξει το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, μπορούμε να 
κάνουμε τις συζητήσεις και βεβαίως μπορεί ανά πάσα στιγμή να γίνει τροποποίηση και να ενταχθούν 
εφόσον συμφωνήσουμε και τα δύο μέρη, να ενταχθούν και νέα μέλη. Οπως μπορεί μεθαύριο να 
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ενταχθουν και άλλοι Δήμοι στον υπό σύσταση Αναπτυξιακό Οργανισμό.  Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Ο κ. Τούτουζας και μετά ο κ. Κανάκης. Και όσοι άλλοι θέλετε σηκώνετε 
χέρι, είτε το ... βλέπω και τον κ. Ανυφαντή μετά, τον κ. Ρεκλείτη. Ο κ. Ζήκας δεν θέλει;  
ΖΗΚΑΣ: Τοποθέτηση, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση. Ωραία. Αρα, τις έχω τις ερωτήσεις, έχουμε πέντε ομιλητές για ερωτήσεις. 
 κ. Τούτουζα, έχετε το λόγο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δύο ερωτήσεις θέλω να κάνω. Η πρώτη ερώτηση είναι πόσα άτομα είναι στην Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου μας και η δεύτερη, ποια είναι η έδρα της επιχείρησης, του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού, συγγνώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, στο τέλος όλες μαζί; 'Η μία μία; Στο τέλος. 
 Ο κ. Κανάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, σήκωσα για τοποθέτηση κατά λάθος. Οπότε, δεν θέλω κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Μία ερώτηση έχω και σχετίζεται και με την τοποθέτησή μου, θα ήθελα να απαντηθεί 
δηλαδή. Το δικαίωμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου παρέχεται τόσο στη Γενική Συνέλευση των 
μετόχων επί του οκταπλασίου αλλά και στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής  επί του τριπλασίου, 
αν δεν κάνω λάθος. Γιατί διαχωρίζεται με αυτό τον τρόπο και γιατί δίνεται το δικαίωμα αύξησης του 
μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλάβετε, κ. Ρεκλείτη, γιατί δεν την κατάλαβα την ερώτηση. Δεν σας άκουσα καλά 
δηλαδή, συγγνώμη. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Στο προτεινόμενο καταστατικό λέτε ότι στην πρώτη πενταετία παρέχεται το δικαίωμα 
αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου επί του οκταπλασίου του καταβεβλημένου στη Γενική Συνέλευση 
των μετόχων και παρέχεται όμως αντίστοιχο δικαίωμα στο Διοικητικό Συμβούλιο της Αναπτυξιακής 
εταιρείας επί του τριπλασίου του καταβεβλημένου κεφαλαίου. Λέω, γιατί διαχωρίζεται το δικαίωμα στα 
δύο όργανα και γιατί δίνεται δικαίωμα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου στο Διοικητικό Συμβούλιο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τον κ. Καραγιάννη. Και ο κ. Ανυφαντής θέλει τοποθέτηση ή ερώτηση;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ερώτηση θα ήθελα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, προηγείται ο κ. Ανυφαντής. κ. Ανυφαντή, έχετε το λόγο.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οσον αφορά την έγκριση της οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας θα ήθελα να 
κάνω την πρώτη μου ερώτηση. 
 Είδα στη Διαύγεια μια απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 3.100 ευρώ στην Ambrus Consulting, 
που μας έχετε στείλει την οικονομοτεχνική μελέτη και γράφετε για παροχή υπηρεσιών για τη σύσταση 
του Οργανισμού. Η Ambrus Consulting έκανε μόνο την οικονομοτεχνική μελέτη ή έκανε και όλα τα 
άλλα, δηλαδή και το σχέδιο καταστατικού της εταιρείας και οτιδήποτε άλλο; Πρώτον.  
 Δεύτερον, αυτό θα το πληρώσουμε μόνον εμείς τα 3.100 ή θα το πληρώσει εξ ημισείας και ο 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού;  
 Τρίτον, πότε δόθηκε στην Ambrus Consulting η απευθείας ανάθεση για να γίνει αυτή η 
οικονομοτεχνική μελέτη;  
 Τέταρτον, πότε παρελήφθη από το Τμήμα Προμηθειών αυτή η οικονομοτεχνική μελέτη σαν 
παραδοτέα και πέμπτον, αφού είναι η κα Τσιρογιάννη εκεί προϊσταμένη του Τμήματος 
Προγραμματισμού, αν είναι εύκολο και δεν έχει φύγει αν μπορεί να μας περάσει με ένα share στο chat 
τη μελέτη του Τμήματος που οδήγησε στην παροχή των υπηρεσιών για να γίνει αυτή η απευθείας 
ανάθεση.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση, κ. Καραγιάννη, ε;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ναι.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, και κλείνουμε με τις ερωτήσεις με τον κ. Καραγιάννη. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Καταρχήν, θέλω να γίνει μία διευκρίνιση σε σχέση με την ΕΕΤΑΑ. Η ΕΕΤΑΑ απ' ό,τι 
γνωρίζω και το γνωρίζω πολύ καλά εδώ και πολλά χρόνια, από το 1980, κάποτε δούλεψα και για την 
ΕΕΤΑΑ, είναι ένας Οργανισμός ο οποίος έχει μία συνέχεια. Δεν καταλαβαίνω γιατί πρέπει να περιμένουμε 
να αλλάξει η Διοίκηση για να θέσουμε θέμα συνεργασίας με την ΕΕΤΑΑ; Αυτή είναι η μία ερώτηση. 
 Ενα δεύτερο. Είδα εδώ στη σελίδα 64 του οικονομικού προγράμματος, μάλλον της 
τεχνικοοικονομικής μελέτης, ότι στις απειλές, στη SWOT analysis, που είδα εδώ πέρα ότι στις απειλές 
τις πρώτες που λέει η SWOT Analysis Αναπτυξιακού Οργανισμού, συνολικά δηλαδή, ότι στις απειλές 
μέσα συμπεριλαμβάνονται οι γραφειοκρατικές και χρονοβόρες διαδικασίες πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ. 
Μήπως είναι λάθος αυτό; Είναι λίγο προβοκατόρικο αυτό που λέω, αλλά δεν το καταλαβαίνω, 
πραγματικά, ως απειλή δηλαδή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος συνολικά για όλες τις ερωτήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν άκουσα το τελευταίο, την απειλή που είπε ο κ. Καραγιάννης, αν θέλει να την 
επαναλάβει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοεί για το SWOT analysis. Ναι, κ. Καραγιάννη, για πείτε ξανά την ερώτηση. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το SWOT analysis που έχει στη σελίδα 64... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ποια, στη μελέτη Νίκο μου ή στη... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Στη μελέτη, στη μελέτη, ναι, στη σελίδα 64, μέσα στις απειλές έχει πράγματι, 
πραγματικές απειλές όπως είναι η σύγκρουση συμφερόντων των δύο Δήμων, περιορισμός προσλήψεων 
κ.λπ., αλλά έχει και μία άλλη απειλή η οποία μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργη ας πούμε. Συμφωνούμε 
με αυτό; Δηλαδή οι γραφειοκρατικές... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια είναι η άλλη; Οι γραφειοκρατικές χρονοβόρες διαδικασίες της πρόσληψης;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μέσω ΑΣΕΠ. Δηλαδή, τι; Οι διαδικασίες πρόσληψης πώς θα γίνονται; Τις έχουμε 
αλλιώς σχεδιάσει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Δήμο; Μόνο με ΑΣΕΠ. Δεν είναι όμως απειλή ότι καθυστερούν... 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αλλά εδώ το έχει ως απειλή.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σου απαντήσω, είναι ξεκάθαρη η ερώτησή σου τώρα, εντάξει. 
 Λοιπόν, κ. Πρόεδρε, να απαντήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας απαρτίζεται σήμερα από 8-9 άτομα αν υπολογίσουμε 
και τη γραμματεία μετά. Η έδρα της της νέας Αναπτυξιακής είπαμε να οριστεί ο Δήμος Φιλοθέης-
Ψυχικού, αλλά ξέρετε, η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε βρει ακόμα ακίνητο. Δηλαδή θα ψάξουμε να 
μισθώσουμε, γιατί όπως θα έχετε δει στην οικονομοτεχνική μελέτη πρέπει να μισθώσουμε ένα ακίνητο. 
Αν λοιπόν το ακίνητο βρεθεί σε κάποια άλλη περιοχή, θα μπορεί να γίνει κάποιο παράρτημα. Δηλαδή η 
έδρα να μένει με ένα γραφείο μέσα στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού και να κάνουμε ένα παράρτημα κάπου 
αλλού που θα μας βολεύει καλύτερα. Προφανώς εγώ θα ήθελα να είναι στο Δήμο μας και αν υπάρξει 
κάποιο ακίνητο που πληροί τις προδιαγραφές που θέλουμε, γιατί σκεφτείτε ότι σκεφτόμαστε να 
λειτουργήσει και η Πολεοδομία, η Υπηρεσία Δόμησης και των δύο Δήμων στο συγκεκριμένο χώρο, καλό 
είναι να ενημερώσετε και να μας ενημερώσει όποιος έχει κάποιο ακίνητο το οποίο πιστεύει ότι είναι 
ελεύθερο αυτή τη στιγμή για να το προσεγγίσουμε να δούμε περίπου τι χρήματα θα χρειάζονται για τη 
μίσθωση. Εμείς έχουμε βάλει ένα ενοίκιο περίπου στα 1.500 ευρώ μηνιαίο, έτσι;  
 Αρα, λοιπόν, εμείς βάλαμε στη σύσταση του Οργανισμού ως έδρα το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού 
αλλά όπως είπα αυτό μπορεί ανά πάσα στιγμή να αλλάξει, γιατί ουσιαστικά δεν υπάρχει σήμερα το 
κτίριο το οποίο θα στεγάσει την υπηρεσία και δεν είχαμε κι εμείς στο Δήμο μας να πω την αλήθεια, 
γιατί εμένα μου προτάθηκε από την αρχή να μπει ο Δήμος ο δικός μας, αλλά ούτε εμείς έχουμε κάποιο 
χώρο που μπορούμε να παραχωρήσουμε αυτή τη στιγμή. 
 Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου που αναφέρει ο κ. Ρεκλείτης, υποθέτω κ. Ρεκλείτη, 
γιατί δεν είμαι ειδικός στο συγκεκριμένο θέμα των συστάσεων και των θεμάτων των Ανωνύμων 
Εταιρειών, αλλά για να γίνει μια αύξηση μετοχικού κεφαλαίου πρώτα απ' όλα πρέπει να αποφασιστεί 
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από τη Γενική Συνέλευση ή από το Διοικητικό Συμβούλιο. Προφανώς για να προχωρήσει η αύξηση θα 
πρέπει να την εγκρίνουν οι μέτοχοι. Οι μέτοχοι είμαστε τα δύο, οι δύο Δήμοι, άρα τα δύο Δημοτικά 
Συμβούλια. Αρα, αν η ερώτησή σας είναι το γιατί δίνουμε το δικαίωμα, νομίζω οτι είναι στάνταρ 
τυποποιημένο ότι οι αυξήσεις του μετοχικού κεφαλαίου θα πρέπει να γίνονται από τη Γενική Συνέλευση. 
Αρα νομίζω ότι σε καμία περίπτωση πάντως, σας το λέω έτσι επίσημα, αποκλείεται να αποφασίζουν 
μόνοι τους χωρίς να την εγκρίνουμε εμείς.  
 Για τα θέματα που ρώτησε ο κ. Ανυφαντής, η μελέτη είναι 3.100 για τον κάθε Δήμο. Δηλαδή 
από 2.500, γιατί τα άλλα είναι ΦΠΑ που αναφέρει ο κ. Ανυφαντής, δηλαδή ο Δήμος ο δικός μας και ο 
Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού πληρώνουμε από 2.500 συν ΦΠΑ, άρα η εταιρεία που ανέλαβε να μας κάνει 
τη σύσταση και την οικομοτεχνική μελέτη θα πληρωθεί 5.000 συν ΦΠΑ. Εγώ θα ήθελα να ψάξετε να 
βρείτε στ ο διαδίκτυο που υπάρχει πόσο δίνουν οι άλλοι Δήμοι κι άμα βρείτε ότι η πλειοψηφία δίνει από 
15 έως 20 χιλιάρικα, εδώ είμαι να μου τα καταθέσετε άμα βρείτε πιο φθηνές προσφορές.  
 Η μελέτη εκπονήθηκε στις 17 Μαρτίου και είχε περιθώριο ένα μήνα να παραδοθεί. Βεβαίως και 
έχει παραδοθεί, δεν είναι εδώ η Τσιρογιάννη, μόλις τελείωσε το θέμα έχει φύγει, αλλά βεβαίως έχει 
παραδοθεί και μπορεί να σας στείλουμε το, ζητήσατε τον αριθμό πρωτοκόλλου νομίζω της παράδοσης, 
βεβαίως και υπάρχει. 
 Το αντικείμενο της υπηρεσίας, επειδή έχω μπροστά μου να σας το διαβάσω, ενδεικτικα είναι η 
SWOT analysis των Δήμων αναφοράς, η σκοπιμότητα του υπό σύσταση οργανισμού, η διερεύνηση 
δυνητικών συνεργειών, η εκπόνηση σχεδίου καταστατικού, η εκπόνηση μελέτης βιωσιμότητας, τα 
στοιχεία οργάνωσης, λειτουργίας και στελέχωσης του Οργανισμού, τα αναγκαία οικονομικά και τεχνικά 
στοιχεία του Οργανισμού, καθώς και οι διαδικασίες που θα τηρεί ο υπό σύσταση Οργανισμός. Και 
βεβαίως οι αποφάσεις μας και των δύο Δημοτικών Συμβουλίων θα πάνε για έλεγχο νομιμότητας στην 
Αποκεντρωμένη, θα γίνουν διεργασίες για να γίνει εγγραφή στο ΓΕΜΗ για να πάρουμε ΑΦΜ, για να 
κάνουμε όλες αυτές τις ενέργειες που γίνονται και ενδεχομένως κάπου να κολλήσει το θέμα και να 
πρέπει οι άνθρωποι που έχουν την υποχρέωση να διορθώσουν ή να κάνουν εν πάση περιπτώσει 
περαιτέρω ενέργειες. Πάντως, τους έχουμε δώσει ότι θα μας υποστηρίξουν σε όλα τα πράγματα μέχρι 
να πάρουμε ΑΦΜ και ΓΕΜΗ, έτσι; 
 Τώρα για το SWOT που είπε ο κ. Καραγιάννης, που ρώτησε, είναι μια απειλή που έχει ο Δήμος 
αυτή τη στιγμή. Βεβαίως ο Δήμος προφανώς κάνει προσλήψεις μόνο μέσω ΑΣΕΠ και όταν του το 
επιτρέπουν, γιατί και σήμερα έχουμε απαγόρευση προσλήψεων μέχρι 31/12/2021, το έχω πει αυτό 
αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι; Αρα, προφανώς είναι μια απειλή ότι δεν μπορείς να 
κανεις πρόσληψη μηχανικών για να στελεχώσεις την Υπηρεσία Δόμησης που θέλεις και ο μόνος τρόπος 
να το κάνεις είναι μέσω προγραμματικών συμβάσεων, έτσι; Η ΕΕΤΑΑ θα ανοίξει μια πλατφόρμα που θα 
γράφονται οι μηχανικοί και ο Δήμος μας θα μπορέσει να κάνει προσλήψεις μηχανικών όποτε χρειαστεί 
μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας. Οπότε, θεωρώ ότι είναι απειλή. Αλλά προφανώς στο Δημόσιο 
μόνο μέσω ΑΣΕΠ θα παίρνεις. Δεν μπορείς να πάρεις διαφορετικά προσωπικό. Και αυτό δεν το θεωρώ 
απειλή, το να υπάρχει το ΑΣΕΠ και να ελέγχει, αν τα συνδέετε τα δύο πράγματα δηλαδή, σαφώς και 
δεν είναι απειλή. Πρέπει να υπάρχει το ΑΣΕΠ και ίσα ίσα νομίζω η κυβέρνηση πέρασε πρόσφατα κι ένα 
νόμο για ενίσχυση και για επικαιροποίηση του ΑΣΕΠ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μήπως πρέπει, κ. Δήμαρχε, να το επαναδιατυπώσετε λίγο διαφορετικά; Γιατί φαίνεται 
άσχημο πρέπει να σας πω σε έναν που το διαβάζει και αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες. Εγώ δέχομαι 
αυτό που λέτε, αλλά επειδή αφήνει περιθώρια για παρερμηνείες μήπως πρέπει να διατυπωθεί λίγο 
καλύτερα;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, αυτό ακριβώς νομίζω κι εγώ, ότι θέλει άλλη διατύπωση, δεν υπάρχει αυτό το 
πράγμα. Τέλος πάντων.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως, επαναλαμβάνω και το λέω για να γραφτεί και στα πρακτικά γιατί έχει σημασία 
τι λέμε, απειλή είναι η χρονοβόρα διαδικασία των εγκρίσεων. Δεν είναι απειλή ο ΑΣΕΠ. Αν θέλετε να 
δούμε μήπως μπορούμε να το διατυπώσουμε κάπως, ότι απειλή ως προς τη χρονοβόρα διαδικασία για 
παράδειγμα, έτσι; Να το ξεκαθαρίσω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, τελειώσαμε με τις ερωτήσεις, να πάμε τώρα στο στάδιο των 
τοποθετήσεων. Ο κ. Κανάκης έχει ζητήσει το λόγο, ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ρεκλείτης, η κα Σιώτου, ο κ. 
Καραγιάννης, ο κ. Ανυφαντής. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, δεν διακόπτω, απλά μόλις ολοκληρώσουν οι ομιλητές και πριν 
μπούμε στο δεύτερο κύκλο, θα αναφέρω και τα μέλη βεβαίως που προτείνονται από το Δήμο μας για 
να στελεχώσουν το πρώτο Διοικητικό Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε, μήπως είναι προτιμότερο να μας τα πείτε πριν τοποθετηθούμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, καλύτερα. Δήμαρχε, πείτε τα τώρα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είναι πιο σωστό και για όλους μας να έχουμε μία εικόνα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως να σας τα πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, για να έχουν και στις τοποθετήσεις την ευκαιρία να διατυπώσουν την άποψή τους. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα το Διοικητικό Συμβούλιο όπως έχετε διαβάσει θα είναι 15μελές, 
σκεφτήκαμε και είπαμε με το Δήμαρχο της Φιλοθέης-Ψυχικού να έχουμε από 7 μέλη ο κάθε Δήμος και 
το 15ο μέλος θα είναι ένα πρόσωπο κοινής αποδοχής και ως πρόσωπο κοινής αποδοχής δεχθήκαμε και 
οι δύο να είναι η Αντιπεριφερειάρχης του Βόρειου Τομέα, η κα Λουκία Κεφαλογιάννη. 
 Λοιπόν, εμείς αποφασίσαμε να έχουμε τον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου και η Φιλοθέη-
Ψυχικό θα έχει τον διευθύνοντα σύμβουλο, ο οποίος δεν μπορεί να είναι αιρετός, πρέπει να είναι ένας 
άνθρωπος με αποδεδειγμένη εμπειρία. Ως Πρόεδρος λοιπόν του Διοικητικού Συμβουλίου προτείνεται ο 
δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Χατζής, χημικός μηχανικός στο επάγγελμα, ως μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου προτείνονται η κα Δέσποινα Παπαδογιωργάκη, δικηγόρος, ο κ. Οδυσσέας Μαρουσέλης 
φυσικός αναλυτής στο επάγγελμα, και τα δύο αυτά μέλη προτείνεται να είναι εκτελεστικά μέλη, ο 
Αθανάσιος Χαρακτινιώτης, πρώην δημοτικός σύμβουλος, δικηγόρος. Ο Ιωάννης Κρασσάς, 
αντιστράτηγος εν αποστρατεία και η κα Τσαγγανού-Τζουάνου Ανδριανή, τουριστικός επιχειρηματίας, 
πτυχιούχος Νομικής Σχολής.  
 Επίσης είχαν προταθεί θέσεις στις τρεις πρώτες παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου, οι οποίοι 
είχαν ψηφίσει και το αρχικό σχέδιο με εξαίρεση τον κ. Κανάκη που είχε ψηφίσει λευκό, σήμερα που 
είχα επικοινωνία και με τον κ. Τούτουζα και με τον κ. Κανάκη τελικά μου είπαν ότι δεν θα βάλουν άτομα 
στο Διοικητικό Συμβούλιο γιατί δεν θα ψηφίσουν και τη σύστασή του ή θα ψηφίσουν λευκό, εν πάση 
περιπτώσει, σ' αυτό νομίζω θα σας ακούσουμε, δεν μπορώ εγώ να σας ερμηνεύσω και ο κ. 
Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης Τίγκας μου είχε πει ότι θα ορίσει ένα μέλος της παράταξής του στο 
Διοικητικό Συμβούλιο, συγκεκριμένα νομίζω θα είναι ο ίδιος, αν έχω καταλάβει καλά. Οπότε το 7ο μέλος 
που προτείνουμε είναι ο Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης Τίγκας, δημοτικός σύμβουλος, αντιστράτηγος ε.α.. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, εγώ να πω καταρχάς συγχαρητήρια στους ανθρώπους που θα 
στελεχώσουν από το Δήμο μας το νέο Οργανισμό.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, δεν αφήνετε να ψηφίσουμε πρώτα; Είναι λίγο άκομψο να πείτε συγχαρητήρια. 
Συγγνώμη για την παρέμβαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εντάξει. Οκέι, για τυπικούς λόγους έχετε δίκιο. Συγχαρητήρια για την επιλογή θα πω 
και μετά θα πούμε συγχαρητήρια για την κατακύρωση. Εντάξει. 
 Λοιπόν, ο κ. Τούτουζας έχει το λόγο. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Καλησπέρα και πάλι. Εμείς διαβάσαμε και την οικονομοτεχνική μελέτη, ό,τι μας έχετε 
στείλει στην εισήγηση, αλλά μαζί με την παράταξή μου συμφωνήσαμε, αναλύσαμε, μιλήσαμε και με τις 
παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και είχαμε κοινές διαφωνίες, 
οπότε θα καταψηφίσουμε το 2ο θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου γιατί δεν θεωρούμε ότι τα 200.000 
ευρώ που θα είναι ως κεφάλαιο, 100 και 100 από κάθε Δήμο, είναι αρκετά γι' αυτό που θέλουν, γι' αυτή 
τη δράση που θέλουν να κάνουν μέσα σ' αυτο τον Αναπτυξιακό Οργανισμό, παρότι στην αρχή ήμασταν 
θετικοί να δούμε τι θα δημιουργηθεί. Τώρα που έφτασε στο στάδιο της δημιουργίας εκεί είναι η 
διαφωνία μας, στο πώς έχει δομηθεί όλο αυτό. Αυτό για να στελεχωθεί, για να δημιουργηθεί, θέλει 
τουλάχιστον 500.000 ευρώ. Θα ήταν προτιμότερο να είναι πολύ περισσότεροι ή μεγαλύτεροι Δήμοι για 
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να στηρίξουμε αυτό τον Οργανισμό τον οποίο φέρνουμε σήμερα προς ψήφιση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 Θεωρώ λοιπόν ότι δεν είναι τα λεφτά, τα 200.000 ευρώ που θα βάλουν και οι δύο Δήμοι, αρκετά 
για να γίνει ο Οργανισμός.  
 Επίσης, μελετώντας και με τους δημοτικούς συμβούλους του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, 
βλέποντας ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας απ' ό,τι είπε ο Δήμαρχος έχουμε 8, 9 μαζί με την 
γραμματειακή υποστήριξη. Στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης είναι εφτά. Εάν αυτοί για 
οποιονδήποτε λόγο μεταφερθούν, αποσπαστούν, που είναι το προφανές απ' ό,τι φαίνεται από το 
οργανόγραμμα, απ' ό,τι φαίνεται από τη μελέτη, καταλαβαίνετε ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου 
Φιλοθέης και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, δεν θα μπορεί να κάνει δράσεις, γιατί 
όλοι αυτοί θα είναι αποσπασμένοι στο νέο Οργανισμό. Αρα, τελείωσε η Τεχνική Υπηρεσία στους Δήμους 
μας.  
 Βλέπω μετά, έκανα μία ερώτηση για την έδρα, γιατί μέσα στη μελέτη έλεγε, ψάχναμε να βρούμε 
πού είναι στη μελέτη μαζί με τους δημοτικούς συμβούλους της Φιλοθέης πού είναι η έδρα. Κάποια 
στιγμή βρήκαμε στη μελέτη ότι λέει θα γίνει στο Χολαργό, γι' αυτό και ρώτησα πού είναι στο Χολαργό 
επιπλέον χρήματα να στελεχωθεί όλο αυτό. Διάβαζα ότι θέλει 45.840 έξοδα λειτουργίας, δηλαδή 
διαμόρφωση χώρου θέλουμε 5.000 ευρώ, 45.840 έξοδα. Γι' αυτό όταν λέω ότι αυτά τα λεφτά δεν 
φτάνουν γι' αυτό που θέλουν να κάνουν σαν Οργανισμός, δεν τα λέω έτσι. Τα λένε αυτά τα στοιχεία 
που μας έχουν δώσει, αυτά τα στοιχεία που έδωσε η οικονομοτεχνική μελέτη. Η ερώτηση που έκανε 
πριν ο κ. Ανυφαντής, γιατί μίλησα πριν με τον ίδιο το μεσημέρι, είχε να κάνει, έψαχνα να βρω και προς 
τιμήν του ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού το είχε ανεβάσει στη Διαύγεια τα 3.100. 2.500 που λέει συν το 
ΦΠΑ που είπε ο Δήμαρχος. Στο Δήμο Φιλοθέης δεν έχει αναρτηθεί στη Διαύγεια. Είναι η ίδια μελέτη 
που διαβάζουμε εμείς σήμερα, η ίδια μελέτη που διαβάζει και σήμερα ο δημοτικός σύμβουλος της 
Φιλοθέης επίσης ψηφίζει το ίδιο θέμα και οι ίδιοι δεν έχουν αναρτήσει στη Διαύγεια. Γι' αυτό και 
ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς γίνεται, θα πληρώσει μόνο ένας Δήμος; Γιατί δεν είναι φυσιολογικό να 
πληρώσει ο ένας Δήμος. Το λογικό είναι να πληρώσουν και οι δύο Δήμοι, όπως είπε και ο Δήμαρχος.  
 Εχει πολλά κενά και βλέποντας και τη μελέτη, βλέπω στη σελίδα 121 τα έξοδα, λέει θα πάμε 
στις 236.970. Οι μισθοί θα είναι 136.416 και μετά σου βγάζει τα έσοδα, είναι πολύ λίγα αυτά που 
παρουσιάζουν τα στοιχεία. Δεν μπορώ να καταλάβω αυτή τη βιωσιμότητα από αυτή τη μελέτη. Θεωρώ 
ότι θα είναι η αποτυχία του αιώνα. Εκτός εάν μας λέγανε ότι είμαστε με κάποιους μεγαλύτερους Δήμους, 
ο Δήμος Αγίας Παρασκευής κάποια στιγμή, κάποιος επικεφαλής παράταξης, δεν θυμάμαι ποιος, στο 
τελευταίο Δημοτικό Συμβούλιο, όταν είχαμε συζητήσει το θέμα αυτό κάποιος είχε πει για το Δήμο Αγίας 
Παρασκευής που έχει την Πολεοδομία, που έχει πιο πολλά στελέχη στην Τεχνική Υπηρεσία, είναι πιο 
μεγάλος Δήμος, ή να μπορούσε να ήταν και αυτός μέσα στον Αναπτυξιακό Οργανισμό, τότε θα ήταν 
πιο βιώσιμο όλο αυτό. Εγώ δεν βλέπω τη βιωσιμότητα να υφίσταται σ' αυτό τον Οργανισμό, γι' αυτό 
και σαν παράταξη θα είμαστε, θα ψηφίσουμε κατά.  
 Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Κανάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καταρχήν, κ. Πρόεδρε, να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο για την πρόταση την οποία μου 
έκανε. Να επιβεβαιώσω κι εγώ, είχαμε μια επικοινωνία γι' αυτό το πράγμα, είναι προς τιμήν του το 
οποίο μας ζήτησε αν θέλουμε να συμμετέχουμε. Θεωρήσαμε ότι δεν θα έπρεπε να το κάνουμε, από τη 
στιγμή που στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκε το θέμα και σε αυτό, κατ' επέκταση, 
είχαμε ψηφίσει λευκό και θα εξηγήσω τους λόγους, άρα εδώ θα υπήρχε μία ασυμβατότητα και πάλι 
θέλω να πω ότι είναι τιμή μας αλλά θα παρακολουθούμε και θα στηρίξουμε όλο αυτό απέξω.  
 Θέλω να ξαναπώ πάλι αυτό που είχα πει και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, ότι 
θεωρούμε ότι η Αναπτυξιακή εταιρεία είναι ένα σημαντικό βήμα, γιατί μπορεί να αξιοποιήσει πάρα 
πολλούς πόρους είτε από το Κοινωνικό Ταμείο, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο ή άλλους ευρωπαϊκούς 
πόρους προς ωφελεία της πόλης. Και να διευκρινίσω εδώ ότι εάν θέλετε το κλειδί για την ευημερία και 
την εξέλιξη μιας πόλης και την είσοδό της σε καινοτόμα προγράμματα είναι οι ευρωπαϊκές 
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χρηματοδοτήσεις, πέρα από τα χρήματα δηλαδή που περιμένει κανένας να πάρει από τα ανταποδοτικά 
και τον κρατικό προϋπολογισμό. Και οι επιτυχημένοι Δήμοι είναι εκείνοι που αξιοποιούν τέτοια χρήματα. 
 Είχαμε τις επιφυλάξεις μας, ενώ θεωρητικά ήμασταν και είμαστε υπέρ, διότι πιστεύαμε ότι θα 
έπρεπε να είναι στο σχήμα και άλλοι Δήμοι, όπως για παράδειγμα ο Δήμος Αγίας Παρασκευής. 
Αντιλαμβάνομαι πλήρως τη δυσκολία η οποία υπήρχε στη συνεννόηση, που υπάρχει με το Δήμαρχο 
της Αγίας Παρασκευής, αλλά ξαναλέω πάλι ότι επειδή οι κινήσεις αυτές ... για τη δημιουργία μιας 
εταιρείας η οποία ο στόχος είναι να ξεπερνάει τη μία ή και τις δύο θητείες των Δημοτικών Αρχών, θα 
έπρεπε να υπάρχει ίσως μια διαφορετική προσέγγιση και εν πάση περιπτώσει, να το αφήσουμε ανοιχτό 
γιατί νομίζω ότι εδώ έχει ένα δίκιο ο Δημήτρης ο Τούτουζας. Αν παραμείνει με αυτό το χαμηλό κεφάλαιο 
και περιορισμένο σε δύο Δήμους, που εμένα θα μου επιτρέψετε να πω ότι δεν συμφωνώ ότι έχουν 
ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά, αλλά αυτό είναι πώς το βλέπει κανένας, κινδυνεύει να είναι ένα εργαλείο 
που δεν θα είναι αποδοτικό. 
 Λέω για να κλείσω ότι θα κριθεί από μια σειρά από πράγματα, τα οποία σήμερα δεν τα 
γνωρίζουμε. Θα κριθεί δηλαδή εάν όντως η Αναπτυξιακή εταιρεία θα χρησιμοποιηθεί για να φέρει οφέλη 
και προγράμματα στους Δήμους ή θα χρησιμοποιηθεί σαν ένας μηχανισμός για να γίνονται προσλήψεις 
ή να γίνονται διευθετήσεις. Ξέρουμε όλοι ότι αυτό είναι κάτι το οποίο κατά καιρούς έχει συμβεί σε 
διάφορες αντίστοιχες περιπτώσεις Αναπτυξιακών σε άλλους Δήμους, γι' αυτό και επιμέναμε ότι θα 
πρέπει και η διατύπωση να μην αφήνει κανένα περιθώριο, και ξαναλέμε χωρίς να θέλω να σας 
καταλογίσω πρόθεση, ήταν γραμμένο λάθος σε σχέση με τις διαδικασίες ΑΣΕΠ, που αν θέλετε είναι και 
ό,τι πιο αντικειμενικό είχαμε ποτέ στη χώρα, παρ' όλες τις δυσκολίες που έχει. 
 Το δεύτερο που θα κριθεί έχει να κάνει, και αυτό δεν το ξέρουμε σήμερα, με το ποιος θα είναι 
ο διευθύνων σύμβουλος. Δηλαδή στην πραγματικότητα ποιος θα τρέξει. Με όλο το σεβασμό στον 
συνάδελφο τον κ. Χατζή που θα προεδρεύει απ' ό,τι καταλαβαίνω, αλλά ο διευθύνων σύμβουλος έχει 
μια πολύ μεγάλη σημασία για το ποιος θα είναι, γιατί αν θέλετε θα δώσει η επιλογή του, προφανώς θα 
προέρχεται από τον ιδιωτικό τομέα, θα δείξει και τις επιδιώξεις της νέας Αναπτυξιακής εταιρείας και 
έχουμε αρκετά παραδείγματα όπου Αναπτυξιακές εταιρείες Δήμων λειτουργούν ανάποδα. Οχι με βάση 
τις ανάγκες των Δήμων, αλλά με βάση τις ανάγκες αυτών που κάνουν project.  
 Υπό αυτή την έννοια, θα το παρακολουθήσουμε από πάρα πολύ κοντά και πάρα πολύ 
προσεκτικά, γιατί θέλουμε να πετύχει, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θέλουμε να γίνει, δεν λέω ότι θα 
συμβεί, λέω όμως ότι πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος, ένα άντρο τεχνοκρατών, οι οποίοι ερήμην των 
πόλεων θα κάνουν project απ' τη μια μεριά, ούτε θα χρησιμοποιηθεί εις βάρος πάλι των δημοτών για 
την εξυπηρέτηση ένθεν κακείθεν, ξαναλέω πάλι χωρίς να σας κατηγορώ γι' αυτό.  
 Εμείς λοιπόν ψηφίζουμε λευκό, που έχει το νόημα ότι είμαστε υπέρ στην πραγματικότητα της 
ίδρυσης μιας Αναπτυξιακής, αλλά δεν συμφωνούμε με τον τρόπο τον οποίο αυτή τη στιγμή έχει επιλεγεί 
να γίνει. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κανάκη. Το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Προφανώς θα καταψηφίσουμε την ίδρυση της Αναπτυξιακής, το είχαμε δηλώσει και από 
την προηγούμενη συνεδρίαση για το θέμα. Κοιτάζοντας την οικονομοτεχνική μελέτη όμως και το 
καταστατικό της υπό ίδρυσης εταιρείας μπορεί κάποιος να καταλάβει πάρα πολλά πράγματα απ' αυτά 
που εμείς λέγαμε ότι θα γίνουν ή είναι στόχος να γίνουν και που ο Δήμαρχος αρνιόταν ή τέλος πάντων 
μας έλεγε στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι δεν είναι στις στοχεύσεις.  
 Ο συνδυασμός των δύο καταλαβαίνει κάποιος και απαντώ και στον κ. Τούτουζα, όχι με κακή 
διάθεση, με καλή διάθεση, ότι προφανώς τα λεφτά τα οποία γράφει στο καταστατικό δεν επαρκούν για 
να γίνουν αυτά τα πράγματα τα οποία θέλει η οικονομοτεχνική μελέτη να γίνουν. Είναι προφανές ότι 
αυτά ... της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου φτάνουν τα 2,2 εκατομμύρια ευρώ στην πενταετία, 
δικαιώματα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου λέω, είναι λεφτά που γράφονται στο καταστατικό για την 
περίπτωση που δεν προσελκυθεί η απαιτούμενη χρηματοδότηση που η οικονομοτεχνική μελέτη 
προτείνει, η οποία βέβαια συνδέεται με αυτό που εμείς λέγαμε ότι αυτό είναι ένα εργαλείο 
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ιδιωτικοποίησης υπηρεσιών των Δήμων. Και τέτοια εργαλεία ως τέτοια πρέπει να εμπεδώνονται για το 
σύνολο των ανθρώπων που μας ακούνε και κατοικούν στο Δήμο και να έχουν γνώση αυτών των 
πραγμάτων.  
 Συνολικά δηλαδή το ότι μία εταιρεία Α.Ε. έχει τα κλασικά δικαιώματα που έχει μια οποιαδήποτε 
Α.Ε. που κυκλοφορεί στην πιάτσα, εντός εισαγωγικών αν θέλετε, δηλαδή ότι μπορεί να συστήνει 
θυγατρικές, να απορροφά θυγατρικές, να συμμετέχει σε εταιρικά σχήματα, να εκδίδει ομολογιακά 
δάνεια, επιτρέπεται απο το καταστατικό μιας Αναπτυξιακής, της Αναπτυξιακής της συγκεκριμένης να 
συνάπτει ομολογιακό δάνειο. Δεν καταλαβαίνω ποιος ο λόγος να υπάρχει στο καταστατικό αυτή η 
δυνατότητα, πέραν του ενός. Οτι θα είναι μια κλασική Α.Ε., η οποία θα θέλει να κάνει μια επιχειρηματική 
δραστηριότητα ή να διευκολύνει μια επιχειρηματική δραστηριότητα των ευρύτερων ή και τοπικών 
επιχειρηματικών συμφερόντων, πέραν της Υπηρεσίας Δόμησης δηλαδή, που είναι και απαράδεκτο αν 
θέλετε να την βάζουμε στην Αναπτυξιακή, το είπαμε και την προηγούμενη φορά, να μην σας κουράσω 
παραπάνω σήμερα, θα κάνει ό,τι κάνει μία Ανώνυμη Εταιρεία που προσβλέπει στον ανταγωνισμό ή να 
εξυπηρετήσει τον ανταγωνισμό μέσω τρίτων.  
 Γι' αυτό και εμείς θα την καταψηφίσουμε. Ισχύουν αυτούσια όσα είπαμε και στο προηγούμενο 
Δημοτικό Συμβούλιο και θα βγάλουμε και την ανάλογη ανακοίνωση για να ενημερώσουμε και τον κόσμο 
να ξέρει τι τον περιμένει με αυτούς τους σχεδιασμούς. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει το λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Να πω καταρχήν ότι είχαμε καταψηφίσει και εμείς στο συμβούλιο την 
ίδρυση της Αναπτυξιακής, είχαμε αναπτύξει τότε όλη την επιχειρηματολογία με βάση τα άρθρα του 
νόμου βάσει των οποίων θα ιδρυόταν. Τώρα και με την εισήγηση αλλά και με το καταστατικό 
επιβεβαιώνονται αυτά τα οποία είχαμε επισημάνει από τότε. 
 Λέει η εισήγηση: Πρόθεση του Δήμου δεν είναι να υποκαταστήσει τις Υπηρεσίες του Δήμου η 
Αναπτυξιακή. Πολύ ωραία. Αλλά, συμπληρώνει, να αναλάβει ρόλους, εργασίες και υπηρεσίες που 
αδυνατούν απο τον χαρακτήρα τους να εξυπηρετήσουν οι Υπηρεσίες μας. Ωραία. Γιατί αδυνατούν οι 
Υπηρεσίες μας να εξυπηρετήσουν; Γιατί δεν έχουν προσωπικό, είναι υποστελεχωμένες. Γιατί; Γιατί 
απαγορεύονται οι προσλήψεις. Ετσι δημιουργείται το άλλοθι λοιπόν, αφού αδυνατούν οι επιχειρήσεις, 
να αναθέσουμε στην αναπτυξιακή να κάνει δουλειά των Υπηρεσιών που δεν είναι πρόθεσή μας αλλά εκ 
των πραγμάτων αναγκαζόμαστε να το κάνουμε και έτσι είμαστε ήσυχοι με τη συνείδηση. 
 Τι θα κάνει, λοιπόν, σύμφωνα με το άρθρο 4 στους σκοπούς; Μεταξύ των σκοπών στην 
παράγραφο 8 είναι και η αξιοποίηση της δημοτικής ή δημόσιας περιουσίας, η προσέλκυση επενδυτών 
συμπεριλαμβανομένων των ΣΔΙΤ και των παραχωρήσεων. Δηλαδή, ακόμα και τη δημοτική περιουσία η 
συγκεκριμένη Αναπτυξιακή θα μπορεί, γιατί δεν έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, η Γενική Συνέλευση 
αποφασίζει, να αξιοποιεί κατά το δοκούν. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14 λέει η άσκηση 
αρμοδιοτήτων των Τεχνικών Υπηρεσιών, η παράγραφος 15 η ανάληψη καθηκόντων Τεχνικής Υπηρεσίας 
και ούτω καθεξής. Δηλαδή κάνει τα πάντα χωρίς να έχει τον έλεγχο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Αντίθετα, ρητά εξαιρούνται οι αιρετοί από τις εκτελεστικές θέσεις στο διοικητικό συμβούλιο της 
εταιρείας. Και μάλιστα, σ' αυτό που ρώτησε πριν ο κ. Ρεκλείτης για το θέμα της αύξησης του κεφαλαίου, 
η Γενική Συνέλευση μπορεί να εξουσιοδοτεί, να χορηγεί εξουσιοδότηση στο Διοικητικό Συμβούλιο να 
κάνει την αύξηση σαν αρμοδιότητα με την παράγραφο 4 του άρθρου 5. Δηλαδή δεν είναι ότι 
υποχρεωτικά θα περνάει από τη Γενική Συνέλευση. Αν την έχει εκχωρήσει η Γενική Συνέλευση την 
αρμοδιότητα αυτή στο Διοικητικό Συμβούλιο, την αποφασίζει ερήμην και της Γενικής Συνέλευσης, 
πρόβλεψη που αν δεν υπάρχει πρόθεση να γίνει δεν θα έπρεπε να αναφέρεται μες στο καταστατικό. 
Θα έπρεπε να είχε αφαιρεθεί. Αρα, για να αναγράφεται υπάρχει και η σκέψη αυτή.  
 Συνεπώς, μιλάμε πλέον για σύσταση μιας Ανώνυμης Εταιρείας η οποία κάνει τα πάντα στο Δήμο 
μας. Και σε όλους τους Δήμους. Το τι σκάνδαλα θα βγουν στη συνέχεια σε πανελλαδικό επίπεδο από 
τις Αναπτυξιακές εταιρείες αυτές μένει να φανεί. Δεν είναι μακριά. Σύντομα θ' αρχίσουν να σκάνε απ' 
όταν θ' αρχίσουν να λειτουργούν όλα αυτά και οι χρεοκοπίες που πιθανόν να υπάρχουν λόγω ακριβώς 
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των περιορισμών που θα οδηγήσουν υποχρεωτικά και σε ΣΔΙΤ για να υπάρχουν τα αναγκαία κεφάλαια 
για τη διατήρησή τους. Και τότε θα φανεί ποιος έχει δίκιο που διαμαρτύρεται και εναντιώνεται σε αυτή 
τη θέσπιση έτσι όπως νομοθετήθηκε ή όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Το λόγο έχει ο κ. Ανυφαντής.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε, να απαντήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, έλα Δήμαρχε. Ο Δήμαρχος και μετά ο κ. Ανυφαντής.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ζήκας το διάβασε σωστά, γιατί ο κ. Ρεκλείτης με μπέρδεψε όπως το έλεγε στην 
αρχή. Οντως, λοιπόν, στο νούμερο αυτό του καταστατικού λέει ότι η Γενική Συνέλευση μπορεί να δώσει 
εντολή στο Διοικητικό Συμβούλιο για να αποφασίσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Ποια είναι η Γενική 
Συνέλευση; Η Γενική Συνέλευση είναι οι Δήμαρχοι, είναι οι μέτοχοι δηλαδή. Ποιοι είναι μέτοχοι; Μέτοχοι 
είναι ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού και ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού, άρα είναι οι εκπρόσωποι των Δήμων. 
Ποιος ορίζει τους εκπροσώπους; Ενδεχομένως το Διοικητικό Συμβούλιο. Για να δοθούν χρήματα από 
τους μετόχους για αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πρέπει να έχουν εγγραφεί στον προϋπολογισμό. 
Ποιος αποφασίζει για τον προϋπολογισμό, την αναμόρφωσή του ή την αρχική εγγραφή του; Το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Αρα, όπως και να το πάρουμε, όπου και να καταλήξουμε, εντάξει, εγώ δεν ξέρω να σας πω την 
αλήθεια γιατί το έγραψε έτσι η εταιρεία. Το έγραψε έτσι γιατί συνήθως έτσι γράφεται και αν δούμε κι 
άλλους Αναπτυξιακούς συνήθως έτσι νομίζω το γράφουν. Πάντως, δεν ήταν κάποια δική μας 
κατεύθυνση και εντολή και το δηλώνω ξεκάθαρα στο Δημοτικό Συμβούλιο αποκλείεται να γίνει αύξηση 
μετοχικού κεφαλαίου όσο καιρό θα είμαι εγώ Δήμαρχος εάν το θέμα δεν περάσει πρώτα απο το 
Δημοτικό Συμβούλιο και να το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.  
 Δεύτερον, δεν θέλω να κουράσω, να αναφέρω για την Αγία Παρασκευή. Εγώ είχα όλη την καλή 
θέληση, προσκάλεσα τον αγαπητό μου Δήμαρχο τον κ. Ζορμπά, του ζήτησα να κάνουμε μαζί 
κολυμβητήριο, του ζήτησα να κάνουμε μαζί Αναπτυξιακό, του ζήτησα να έχουμε μαζί ΟΧΕ, να κάνουμε 
μαζί διάφορες δράσεις, δεν πήρα μία θετική απάντηση. Στο ένα ήταν, σου λέω όχι και προσπαθεί να 
μας εμποδίσει γιατί έχει την Πολεοδομία της Αγίας Παρασκευής και δεν μας θεωρεί τα σχέδια και δεν 
μας θεωρεί τα τοπογραφικά με το σκεπτικό ότι εγώ πολεμάω να κάνω το δικό μου κολυμβητήριο, αν 
μετά από κάνα δυο τρία χρόνια και πλησιάσουμε στις εκλογές, εγώ έτσι το αντιλαμβάνομαι, φτάσουμε 
και δεν μπορώ να κάνω το κολυμβητήριο, τότε μήπως πάω να το κάνω μαζί με τον Παπάγο-Χολαργό, 
έτσι; 
 Εντάξει, μπορεί να μας αρέσει ή σε κάποιους να αρέσει πιο πολύ η Αγία Παρασκευή, ότι ταιριάζει 
πιο πολύ ενδεχομένως με το Δήμο μας, αλλά εγώ σας λέω ότι σε χαρακτηριστικά είμαστε πολύ πιο 
κοντά στο Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού. Είμαστε από τους λίγους Δήμους που έχουμε κομμάτια με 
αποκλειστική και αμιγή κατοικία, είμαστε από τους λίγους Δήμους που έχουμε τόσο πολύ πράσινο και 
μπορούμε να το διαχειριστούμε, που δεν έχουμε καταστήματα στο μεγαλύτερο κομμάτι του Δήμου μας 
απλά μόνο σε συγκεκριμένες γειτονιές και, εν πάση περιπτώσει, εντάξει, καλή είναι η εμμονή αλλά να 
δούμε τελικά τι κάνει και η Αγία Παρασκευή. Γιατί η Αγία Παρασκευή μας στέλνει εξώδικα και διεκδικεί 
τα όρια τα οποία έχουμε εμείς τόσο καιρό και ένα αθλητικό κέντρο το οποίο το έχουμε κάνει καινούριο 
ουσιαστικά.  
 Να απαντήσω επίσης στον κ. Τούτουζα και να πω ότι σε καμία περίπτωση το προσωπικό των 
δύο Τεχνικών Υπηρεσιών δεν θα στελεχώσει την καινούρια Αναπτυξιακή εταιρεία. Η καινούρια 
Αναπτυξιακή Εταιρεία αναφέρει μέσα ξεκάθαρα το πώς μπορεί να πάρει τακτικό προσωπικό με 
διαδικασίες ΑΣΕΠ και πώς μπορεί να πάρει έκτακτο προσωπικό. Αναφέρονται ξεκάθαρα μέσα στα 
κεφάλαια, υποθέτω τα έχετε διαβάσει και φυσικά δεν μας περισσεύουν υπάλληλοι. Αλλά εμείς λέμε ότι 
αύριο θέλουμε να λειτουργήσουμε την Υπηρεσία Δόμησης. Δεν θα πληρώσει ο Δήμος γι' αυτούς τους 
υπαλλήλους που θα πάρουμε; Προφανώς και θα πληρώνει τη μισθοδοσία τους. Αρα, αυτή τη 
μισθοδοσία έτσι κι αλλιώς ο Δήμος θα την πληρώσει, γιατί η Αναπτυξιακή θα εξυπηρετεί το Δήμο, έτσι;  
 Αρα, λοιπόν, νομίζω ότι δεν θα ευοδωθεί τίποτα απ' αυτά τα οποία αναφέρετε, εγώ σημειώνω 
τις παρατηρήσεις σας και βεβαίως έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στους ανθρώπους τους οποίους ορίσαμε 
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στο Διοικητικό Συμβούλιο και ιδιαίτερα βεβαίως στο δημοτικό σύμβουλο, στο Μιχάλη το Χατζή που θα 
είναι και ο Πρόεδρος. Εδώ είμαστε να μας ενημερώνει σε τακτά χρονικά διαστήματα. Φυσικά, ξεκινάμε 
δειλά δειλά, είναι πολύ μικρό το μπάτζετ το οποίο έχουμε βάλει για ίδρυση και για την ανάπτυξη του 
Οργανισμού, πάρτε στα χέρια σας αντίστοιχες μελέτες βιωσιμότητας. Είναι πολύ λίγα τα έξοδα που 
έχουμε βάλει ακριβώς γιατί είμαστε φειδωλοί, γιατί έτσι έχουμε μάθει. Γιατί έχουμε μάθει να 
προσέχουμε. Εχουμε μάθει να είμαστε τσιγγούνηδες, να το πω έτσι. 
 Αρα, είμαι σίγουρος ότι θα διαψευστούν οι Κασσάνδρες που δεν θέλουν να πετύχει ο 
συγκεκριμένος Αναπτυξιακός Οργανισμός και είμαι σίγουρος ότι όλοι μετά από καιρό θα 
αναθεωρήσουμε την άποψή μας και πιστεύουμε ότι θα είναι ένα χρήσιμο εργαλείο.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει μείνει κάποιος που ήθελε να κάνει ερωτήσεις; Οχι. Εχουμε κλείσει με τις ερωτήσεις. 
Οπότε ξεκινάμε τώρα με το γύρο -όχι, έχουμε κλείσει και με την πρωτολογία, οπότε ξεκινάμε τώρα με 
τη δευτερολογία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι που δεν έχουν μιλήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείσαμε με την πρωτολογία των επικεφαλής και δεν έχουμε κλείσει με τους δημοτικούς 
συμβούλους. Σωστό. Ακριβώς. Το λόγο έχει ο κ. Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Ως απάντηση, επειδή πήρε ο κ. Δήμαρχος το λόγο τώρα 
και απάντησε στον κ. Ρεκλείτη, νομίζω ότι κ. Δήμαρχε σας διαψεύδει το καταστατικό. Στο άρθρο 18 
που λέει για τις αρμοδιότητες της Γενικής Συνέλευσης, ορίζει ότι η Γενική Συνέλευση των μετόχων της 
εταιρείας είναι το ανώτατο όργανό της και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε θέμα που αφορά την 
εταιρεία, σύμφωνα με τη νομοθεσία για τις Ανώνυμες Εταιρείες και τις διατάξεις που διέπουν την 
εταιρεία, εκτός και εάν αυτό προβλέπεται διαφορετικά από το νόμο. Και τι λέει ακριβώς το άρθρο 18 
παρ. 2; Οτι οι τροποποιήσεις του καταστατικού ότι μπορεί να αποφασίζεται αύξηση του μετοχικού ή 
μείωση του κεφαλαίου στο 2α, πέρα από τους μετόχους κατ' εξαίρεση και από το Διοικητικό Συμβούλιο, 
η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, ή τη Γενική Συνέλευση της εταιρείας χωρίς τροποποίηση του 
καταστατικού. Αρα, σας αναιρεί το άρθρο 18 παρ. 2α, όσον αφορά γι' αυτό που είπε ο κ. Ρεκλείτης.  
 Δεν ήθελα να αναφερθώ σε όλα αυτά γιατί συμφωνώ με τους προλαλήσαντες σε σχέση με όλες 
τις ενστάσεις που είπανε και ο Δημήτρης ο Τούτουζας και ο Νικήτας και ο Αντώνης αλλά και ο Περικλής 
ο Ζήκας, οπότε δεν θα αναφερθώ σ' αυτό, θα αναφερθώ στην ερώτηση που έκανα γιατί βλέπω ότι ο 
κ. Δήμαρχος είναι πάρα πολύ τυπικός όταν έχει δίκιο και γνωρίζει τα θέματα, αλλα όταν δεν γνωρίζει 
τα θέματα δεν απαντά επί της ουσίας.  
 Η ερώτησή μου ήταν πολύ συγκεκριμένη. Μου δώσατε μία απάντηση και μου είπατε ότι η 
εταιρεία Ambrus Consulting εκπόνησε την οικονομοτεχνική μελέτη στις 17/3. Και ερωτώ, πώς γίνεται 
να εκπόνησε αυτή η εταιρεία την οικονομοτεχνική μελέτη στις 17/3 όταν η Διαύγεια του Δήμου 
Παπάγου-Χολαργού σας διαψεύδει. Η ανάληψη για να γίνει η διάθεση της πίστωσης 3.100 ευρώ έγινε 
στις 26/3 και ώρα 2:05, η απόφαση του Δημάρχου για έγκριση διενέργειας τεχνικών προδιαγραφών 
της υπηρεσίας με τίτλο "Παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου σύστασης Αναπτυξιακού 
Οργανισμού με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης" έγινε την ίδια μέρα μετά από μισή ώρα στις 
2:27 και πώς γίνεται την ίδια μέρα μετά από μισή ώρα, στις 3  η ώρα να ανατίθεται και η υπηρεσία 
αυτή στην Ambrus Consulting 3:05, με την αριθμό απόφασης 5556, τον ΑΔΑ τον έχετε, στις 2:58. Αρα, 
πώς γίνεται να έχει εκπονηθεί μία οικονομοτεχνική μελέτη 17/3 όταν δεν έχει ανατεθεί από το Δήμο να 
γίνει αυτή η υπηρεσία. Αυτή είναι η ερώτησή μου και πώς παραδόθηκε αυτή η μελέτη, ποιος την 
παρέλαβε από το Δήμο. Δεν μου απαντήσατε, υπεφύγατε γιατί ξέρετε  ότι αυτά έγιναν 7-8 μέρες μετά. 
Αυτά λέει η Διαύγεια του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. Μού είπατε 17/3, εκτός και αν θέλατε να μου 
πείτε κάποια άλλη ημερομηνία, οπότε το παίρνω πίσω αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ανυφαντή, συγγνώμη, αν θέλετε να σας απαντήσω κατευθείαν. Εγώ είπα για τη 
μελέτη... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Να τελειώσω; κ. Δήμαρχε, δεν σας διέκοψα, μιλάτε τόση ώρα, να τελειώσω και μετά 
μου απαντάτε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, συγγνώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανυφαντή, όμως να σας πω κάτι;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, κ. Κουκή, με συγχωρείτε, μην με διακόπτετε. Με συγχωρείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, να καταλάβετε κάτι όμως κι εσείς τώρα. Κάνετε μια τοποθέτηση - κ. Δήμαρχε, σας 
παρακαλώ. κ. Δήμαρχε, παρακαλώ. 
 Κάνετε μια τοποθέτηση κι εκεί που κάνετε τοποθέτηση λέτε κάνω και την ερώτηση στο 
Δήμαρχο. Εάν θα του κάνετε ερώτηση, να σας απαντήσει.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, δεν έκανα καμία ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού του κάνατε ερώτηση.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Κουκή, με βάση την ερώτηση που έκανα είπα στις ερωτήσεις μου, μου έδωσε μία 
απάντηση ο Δήμαρχος. Και με βάση την απάντηση του Δημάρχου λέω ότι αυτό που είπε ο Δήμαρχος 
δεν είναι σωστό. Πώς γίνεται να έχει δοθεί η μελέτη 17/3 και σας παρακαλώ μην με διακόπτετε. Μιλάμε 
από τις 7 ώρες από το Δημοτικό Συμβούλιο, μιλάτε τρεισήμισι ώρες ο Δήμαρχος ανελλιπώς και μιλάω 
ένα λεπτό και πάτε και με διακόπτετε. Με συγχωρείτε, δηλαδή! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, δεν είναι θέμα πόσο μιλάει ο καθένας εδώ. Δεν σας διακόψαμε για το χρόνο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δηλαδή, ποιον διέκοψα; Τρεισήμισι ώρες ποιον διέκοψα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας διακόψαμε για το χρόνο. Καταρχάς, εσείς κ. Ανυφαντή... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δηλαδή, έλεος! Ενα λεπτό που έχουμε εμείς να μιλήσουμε θα μας διακόπτετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ανυφαντή, θα τον πάρετε τον χρόνο σας, δεν υπάρχει κανένα θέμα.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Τέλος πάντων, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Αν σας ταράζω δεν έχω να πω κάτι άλλο, 
απλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλου δεν μας ταράζετε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επειδή όλα αυτά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά ο Δήμαρχος, ο Δήμαρχος θέλει να σας απαντήσει τώρα, γι' αυτό.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Κουκή, να μιλήσω ή θέλετε να μιλήσετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεν θέλω να μιλήσω. Εγώ ήθελα να σας δώσω και το χρόνο για να τοποθετηθείτε. 
Αλλά μπορεί να σας διευκόλυνε αυτό που θα σας έλεγε ο Δήμαρχος. Αυτό ήθελα να σας πω.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οταν τελειώσω πολύ ευχαρίστως να μου απαντήσει ο κ. Δήμαρχος. Προφανώς, δεν 
του είπα να  μην μιλήσει. 
 Τέλος πάντων. Επειδή όπως είπε και ο Δημήτρης ο Τούτουζας δεν υπάρχει στη Διαύγεια, 
προφανώς έχει μιλήσει εκεί με τους ανθρώπους από τη Φιλοθέη, η ανάληψη υποχρέωσης έπρεπε να 
γράφει ότι είναι συμπληρωματική δαπάνη σε σχέση με τον Οργανισμό και να φαίνεται ότι είναι 3.100 
και 3.100, 6.200, έτσι δεν φαίνεται. Η ανάθεση έγινε στις 26/3 με βάση τη Διαύγεια στις 2.30 η ώρα 
και δυστυχώς αυτό εδώ το πράγμα είναι λίγο περίεργο και θα ήθελα, γι' αυτό ήθελα τη μελέτη και ποιος 
παρέλαβε αυτή τη μελέτη. Και τέλος, επειδή όλα αυτά έγιναν στο πόδι, εκεί στο καταστατικό στον τίτλο 
που λέει Διαδημοτική Αναπτυξιακή Συνεργασία, το ... δεν γράφεται με ήτα, γράψτε το με ύψιλον.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω το λόγο, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Πρώτα απ' όλα με ρώτησε ο κ. Ανυφαντής και ακριβώς επειδή με ρώτησε ήθελα 
να του απαντήσω τι ακριβώς είπα, γιατί μάλλον δεν κατάλαβε τι είπα εγώ. Εχω μπροστά μου τη μελέτη, 
θα του διαβάσω και θα του εξηγήσω.  
 Εγώ σας ενημέρωσα ότι 17 Μαρτίου του 2021 εκπονήθηκε από το Τμήμα Προγραμματισμού και 
Ανάπτυξης, εγώ αυτό κατάλαβα ότι ρωτήσατε και γι' αυτό σας διάβασα τι περιλαμβάνει μέσα η μελέτη, 
εκπονήθηκε λοιπόν από το δικό μας τμήμα η μελέτη για την παροχή υπηρεσιών για τη σύνταξη σχεδίου 
σύστασης Αναπτυξιακού Οργανισμού και σας διάβασα μέσα ακριβώς όλα αυτά τα οποία ζητάμε από τη 
συγκεκριμένη εταιρεία. 
 Φυσικά, η ανάθεση, η ανάληψη, όλα αυτά που είπατε έγιναν την ίδια μέρα. Βεβαίως υπάρχει 
δικαίωμα και το γνωρίζετε πολύ καλά στην απευθείας ανάθεση του Δημάρχου να στέλνει προσκλήσεις. 
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Μπορώ εγώ για κάθε απευθείας ανάθεση, άσχετα ότι το κάνω σπάνια, αλλά είναι δικαίωμά μου να 
προσκαλώ συγκεκριμένο επιχειρηματία, συγκεκριμένη εταιρεία, συγκεκριμένο οργανισμό, συγκεκριμένη 
ατομική επιχείρηση, να μας στείλει προσφορά για τη συγκεκριμένη μελέτη. Για παράδειγμα όταν 
θέλουμε έναν τραγουδιστή να τραγουδήσει ξέρουμε εκ των προτέρων ποιος είναι ο τραγουδιστής. Η 
διαδικασία βέβαια γίνεται και του στέλνουμε πρόσκληση και μας απαντάει με προσφορά. Αρα, ακριβώς 
το ίδιο, σαφώς ξέραμε και γνωρίζαμε, δεν θα αφήναμε ένα τέτοιο σοβαρό πράγμα σε μία εταιρεία που, 
εντάξει, εάν το ορθογραφικό λάθος το οποίο βρήκατε, το Διαδημοτική με ιώτα αντί για ύψιλον το 
θεωρείτε ότι είναι τόσο μείζον θέμα, όταν σας εξηγώ, γιατί χάνετε την ταμπακιέρα αυτή τη στιγμή, 
έτσι; Γιατί η ταμπακιέρα είναι ότι δίνουμε μία μελέτη σε μία εταιρεία με ελάχιστα χρήματα και εσείς 
τώρα ψάχνετε, αντί να ψάξετε να βρείτε ότι όλοι οι Δήμοι το δίνουν ένα 20άρικο και να μας πείτε, 
μπράβο Αποστολόπουλε και Γαλάνη που πληρώνεις μόνο από 2.500, αντί να μας πείτε μπράβο, λοιπόν, 
που κάνουμε οικονομία στο Δήμο, όλοι οι Δήμοι σας λέω εγώ ένα 20άρικο τη χρεώνουν τη συγκεκριμένη 
δουλειά. Διαψεύστε με, βρείτε πιο φθηνά. Βρείτε κάποιον Δήμο που το έχει δώσει πιο φθηνά.  
 Λοιπόν, τώρα καθόμαστε λοιπόν και συζητάμε το εάν ανέβηκε στη Διαύγεια, που γνωρίζετε, τα 
γνωρίζετε όλα αυτά, γνωρίζετε ότι οι υπηρεσίες έχουν τεράστιο πρόβλημα πλέον συνεννόησης μεταξύ 
τους όταν υπάρχει τηλεεργασία. Δεν είναι τόσο εύκολα τα πράγματα. Είμαστε υποχρεωμένοι να 
λειτουργούμε μόνο με το 50% των υπηρεσιών. Ετοιμάζεις μια μελέτη, ψάχνεις να βρεις υπογραφή, 
ψάχνεις να βρεις την επιτροπή παραλαβής, δεν προχωράει το ένταλμα, δεν πληρώνει το ταμείο. Δεν 
ξέρετε τι ζούμε, δεν μπορείτε να καταλάβετε τις δυσκολίες που ζούμε με τον κορωνοϊό ως Δημόσια 
Διοίκηση.  
 Τώρα, αν κάποιος δεν θέλει να ψηφίσει ένα θέμα, θα βρει εκατό δικαιολογίες. Εγώ αυτό λέω. 
Και για να τελειώνουμε, το επαναλαμβάνω, ότι δεν πα να αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο της 
Αναπτυξιακής ή η Γενική Συνέλευση ό,τι θέλει; Αφού τα χρήματα θα πρέπει να τα δώσουμε εμείς, δεν 
πρέπει να εγκριθούν από εμάς; Ας μου πει άλλος ότι είμαστε υποχρεωμένοι να τα δώσουμε αν το 
αποφασίσουν μόνον αυτοί και εμείς δεν συμφωνήσουμε. Πώς θα τα δώσουμε; Είναι δυνατόν χωρίς 
έγκριση και αναμόρφωση προϋπολογισμού και χωρίς υπογραφή των ενταλμάτων να φύγουν τέτοια 
εντάλματα; Σε καμία περίπτωση.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ανυφαντής καλύφθηκε;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, αλλά θα πω στη δευτερολογία μου. Δεν έχω πρόβλημα, όπως θέλετε εσείς πείτε 
μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, για τη δευτερολογία σας. Λοιπόν, το λόγο έχει η κα Σιώτου. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Είμαι κι εγώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο κ. Καραγιάννης. κ. Καραγιάννη, έχετε δίκιο. Ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Δώστε στην κα Σιώτου, δεν έχω πρόβλημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, εσείς είστε αλλά είστε στη γωνία επάνω γι' αυτό δεν το είδα. Εσείς έχετε το 
λόγο.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, λοιπόν, όσον αφορά την Αναπτυξιακή τις θέσεις μας τις έχετε ήδη, τις ξέρετε, 
τις γνωρίζετε ήδη και τις εξέφρασε πάρα πολύ ωραία ο κ. Κανάκης. Δεν έχω να διαφωνήσω σε τίποτα 
με αυτό. 
 Διαφωνούσαμε βέβαια με το θέμα της σύμπραξης, με ποιον θα κάνουμε την Αναπτυξιακή μαζί. 
Εμείς είχαμε τον Δήμο Αγίας Παρασκευής, τον θεωρούσαμε πιο κοντά κ.λπ., αλλά για διάφορους 
αντικειμενικούς και υποκειμενικούς λόγους πιθανόν, δεν μπόρεσε να γίνει αυτό το πράγμα.  
 Αυτό όμως που θα θέλαμε και το θέλαμε εξ αρχής και το είχαμε πει, ότι ήταν καλοδεχούμενη 
πολύ μέσα στο σχήμα αυτό της Αναπτυξιακής η ΕΕΤΑΑ και σ' αυτό δεν πήρα κάποια απάντηση από τον 
κ. Δήμαρχο. Γιατί δηλαδή επιμένουμε να αλλάξει η Διοίκηση και μετά να κάνουμε αίτηση να πάμε προς 
τα εκεί;  
 Τώρα, ένα άλλο πράγμα που είπε ο κ. Δήμαρχος και μάλλον εκφράσανε μια άποψη κάποιοι 
συνάδελφοι και είχαν δίκιο, ότι μερικά θέματα όπως διατυπώνονται μέσα είτε στο καταστατικό είτε 
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στην οικονομοτεχνική μελέτη κ.λπ., αφήνουν πολλά παράθυρα. Δηλαδή, εμένα για παράδειγμα ας 
πούμε αυτό που λέγαμε τώρα για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, εγώ δεν διαφωνώ και δεν έχω 
καμία αντίρρηση ότι ο Δήμαρχος αληθώς ας πούμε ο άνθρωπος και καλά λέει ότι όσο είμαι εγώ 
Δήμαρχος, μας διαβεβαιοί μάλλον ότι όσο είμαι Δήμαρχος δεν πρόκειται να γίνει κάτι τέτοιο. Αυτό όμως 
δεν φτάνει. Αυτό πρέπει να κατοχυρώνεται κιόλας από το καταστατικό της Αναπτυξιακής.  
 Γι' αυτό, λοιπόν, εγώ θα ήθελα εκφράζοντας ούτως ή άλλως την πρόθεσή μου να ψηφίσω κι 
εγώ λευκό όπως και ο κ. Κανάκης, θα ήθελα να πέσει ας πούμε κάποια, να υπάρξει κάποια περαιτέρω 
ανάλυση του καταστατικού, ακόμη και της οικονομοτεχνικής μελέτης σε κάποια σημεία τα οποία είναι, 
έτσι, αμφισβητήσιμα, να υπάρξει μία... να το ξαναδούν ας πούμε το θέμα αυτοί που την κάνανε τη 
μελέτη και από 'κει και πέρα ας πούμε να συνεχίσουμε και θα δούμε στο μέλλον πώς θα πάει όλη αυτή, 
όλο αυτό το project.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχει ζητήσει το λόγο τηλεφωνικά ο κ. Τίγκας, γιατί δεν μπορεί να σηκώσει το χέρι. 
Ας ανοίξει το μικρόφωνο να πάρει το λόγο. Ούτε το μικρόφωνο; Εγώ δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μετά 
αν μπορέσει θα τον ξαναζητήσει και θα του τον δώσουμε.  
 Ωραία. Ο κ. Καραγιάννης τελείωσε, η κα Σιώτου έχει το λόγο.  
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Πάντα gentleman ο Νίκος.  
 Είναι σαφές νομίζω και το έχουμε πει πολλές φορές πως είμαστε υπέρ των δημοτικών 
επιχειρήσεων, μιας και θεωρούμε ότι μπορούν να αποτελέσουν θεμελιώδες αναπτυξιακό εργαλείο για 
έναν Δήμο. Και γι' αυτό άλλωστε υπεψηφίσαμε επί της αρχής. Φανταστείτε δηλαδή να είχαμε δημοτικές 
επιχειρήσεις που να μπορούν να αναπτύξουν δύο και τρεις εξειδικεύσεις και να προσφέρουν τεράστιες 
υπηρεσίες στο Δήμο. Να αναπτύξουν τις δεξιότητες του προσωπικού για την κατάρτιση τεχνικών 
φακέλων, την υποβολή προτάσεων σε τομεακά και ευρωπαϊκά προγράμματα, να έχουν εξειδικευμένο 
προσωπικό για την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας, να μπορούν να 
αναλάβουν τη διαχείριση ακόμα και του Φεστιβάλ, της αίθουσας του Δημοτικού Θεάτρου, ώστε να 
αυξηθούν τα έσοδα του Δήμου από αυτές τις ενέργειες. Να μπορούν να αναλάβουν την εμπορική 
διαχείριση και τη διεθνοποίηση του Δρόμου του βουνού, τις Ημέρες Περικλέους, να τρέχουν ευρωπαϊκές 
δράσεις.  Και όλα αυτά θα μπορούσαν να έχουν μικρότερο κόστος απ' ό,τι θα τα κοστολογούσε η αγορά 
και έτσι ο Δήμος να μπορεί να εξασφαλίζει ποιοτικές υπηρεσίες με χαμηλότερη φυσικά δαπάνη, από τη 
στιγμή μάλιστα που αυτό το κόστος και την υπηρεσία θα την μοιράζονται δύο Δήμοι ή και τρεις και 
τέσσερις που είπε ο Δήμαρχος. 
 Επίσης, αυτή η επιχείρηση θα μπορεί να έχει μια τεράστια κοινωνική προσφορά. Δηλαδή, να 
φτιάχνει e-shops για τις εταιρείες του Δήμου σε χαμηλές τιμές, να φτιάχνει συστήματα cloud για τις 
επιχειρήσεις, να έχει πάρα πολλές εφαρμογές στο επιχειρηματικό κομμάτι. Ακόμα και τη δημιουργία 
Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων για τη Silver Economy που λέγαμε και πριν στο 
επιχειρησιακό και την υποστήριξη των ηλικιωμένων, όπου η αγορά εκεί παρουσιάζει συνήθως κενά ή 
αποκλεισμούς λόγω κόστους ή αν θέλετε λόγω χαμηλού κέρδους και δεν καλύπτει αυτά τα πράγματα. 
Ορεξη, όραμα και εργατικότητα χρειάζεται, απο ιδέες υπάρχουν πάρα πολλές για το τι θα μπορούσε να 
κάνει μία δημοτική επιχείρηση.  
 Κάνεις, λοιπόν, αφού τη φτιάξεις  μια έρευνα αγοράς και κοινωνικών αναγκών βασικά, 
προσδιορίζεις ένα αντικείμενο με το οποίο θα ξεκινήσεις και προσλαμβάνεις το απαραίτητο 
εξειδικευμένο προσωπικό. Γι' αυτό και ψηφίσαμε την ιδέα της Αναπτυξιακής επιχείρησης, τη στιγμή 
μάλιστα που θα συμμετείχε η ΕΕΤΑΑ που παρέχει πλήθος τεχνογνωσίας και για μας είναι ένας 
παράγοντας εγγύησης για το αποτέλεσμα.  
 Εδώ, όμως, τελικά ανακαλύψαμε ότι δεν μιλάμε για κάτι τέτοιο. Μιλάμε για μια επιχείρηση, 
μπορεί να σας ξενίσει λίγο ο όρος, ένα σούπερ μάρκετ αντικατάστασης του Δήμου, χωρίς εξειδικευμένο 
προσωπικό και χωρίς συγκεκριμένο αντικείμενο και με μια μελέτη βιωσιμότητας με κάπως αυθαίρετα, 
το είπαν και οι συνάδελφοι και λίγο φανταστικά στοιχεία που δεν στηρίζονται πουθενά, παρά μόνο στη 
λειτουργία του πρώτου χρόνου, όπου και θα δώσουν το αρχικό κεφάλαιο οι Δήμοι. Και αν διαβάσουμε 
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λίγο πιο προσετικά, μιλάμε για έναν μεσάζοντα που θα μεσολαβεί μεταξύ Δήμου και αγοράς 
λαμβάνοντας μία προμήθεια βιωσιμότητας και αυξάνοντας το κόστος των υπηρεσιών, των μελετών και 
των έργων που θα της αναθέτει ο Δήμος. Αν γινόταν δηλαδή εσωτερικά δεν θα πληρώναμε αυτό το 
κέρδος της εταιρείας. 
 Αρα, εδώ δεν φτιάχνουμε επιχείρηση, φτιάχνουμε έναν μηχανισμό. Θα προσλάβουμε κάποιους 
που προφανώς θα τους χρησιμοποιούμε και σε άλλες δουλειές και κάθε τι που θα του αναθέτουμε αν 
ας πούμε στην αγορα κόστιζε 1.000 ευρώ θα το πληρώνουμε 1.100. Αυτή είναι η ουσία απ' ό,τι 
καταλαβαίνω εγώ. Φτιάχνουμε ένα μηχανισμό επίσημης προμήθειας και μεσολάβησης.  
 Θα την καταψηφίσουμε αυτή τη φορά και θα καταψηφίσουμε και το καταστατικό, το οποίο να 
πω την αλήθεια δεν προλάβαμε να το διαβάσουμε γιατί βγήκε χθες και είχαμε και τεράστιο όγκο όπως 
ξέρετε από το επιχειρησιακό. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Σιώτου. Κλείσαμε με την πρωτολογία. Δευτερολογία. Ο κ. Τούτουζας; Θα 
ανακοινώνω εγώ ποιοι πήραν το λόγο στην πρωτολογία και θα μου λέτε αν θέλετε να κάνετε 
δευτερολογία.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Μια ερώτηση θέλω να κάνω. Απλά κάπου άκουσα τον κ. Κανάκη ρώτησε ποιος θα είναι 
ο γενικός διευθυντής και επειδή έχω μια πληροφόρηση, θα είναι ο κ. Ζεγγίνης που ήταν Γενικός 
Γραμματέας Ανατολικής Αττικής με τον κ. Κουρή, αν αυτό ισχύει. Ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να μας παρουσιάσει ο  Δήμαρχος καλύτερα το πρόσωπο του διευθύνοντα 
συμβούλου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υποθέτω ότι λέτε για τον διευθύνοντα σύμβουλο, όχι τον γενικό διευθυντή, έτσι; Ωραία. 
Ο διευθύνων σύμβουλος θα τον αποφασίσει ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού. Υποθέτω θα βγει η απόφαση 
του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και θα μας... δεν έχουμε ενημερώσει ο ένας Δήμος τον άλλον ποιος θα 
είναι ο... τα μέλη. Δηλαδή, εγώ τα μέλη που πρότεινα σήμερα δεν πήραν την έγκριση τα δικά μας μέλη 
από τον Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού. Οπότε κι εγώ δεν έχω ζητήσει να μάθω και δεν με έχει ενημερώσει 
φυσικά ποια θα είναι τα μέλη τα εφτά που θα προτείνει ο εταίρος. Θεωρώ ότι θα είναι άτομα τα οποία 
γνωρίζουν. Απλά, ο διευθύνων σύμβουλος να ξέρετε ότι πρέπει να είναι ένας άνθρωπος ο οποίος πρέπει 
να έχει αποδεδειγμένα εμπειρία 3, 4, 5, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια λέει, στην ελεύθερη αγορά, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, ξεκινάω λίγο από το τελευταίο. Νομίζω εδώ, Δήμαρχε, έχουμε κάνει ένα μικρό 
λάθος, διότι κατανοώ, ωραία, θα τον βάλει ο Δήμος Ψυχικού, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έπρεπε 
να ενημερωθεί διότι κανονικά ο διευθύνων σύμβουλος λογοδοτεί και στο συμβούλιο το οποίο θα έχει 
η Αναπτυξιακή. Επειδή ακριβώς είναι εκτελεστικός, δηλαδή έχει παραπάνω δικαιώματα και ουσιαστικά 
είναι αυτός που τρέχει, θα ήταν καλό να το γνωρίζετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα είναι μέλος στο συμβούλιο, συγγνώμη που σε διακόπτω, θα είναι και μέλος στο 
συμβούλιο ο διευθύνων σύμβουλος. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Θα είναι μέλος, αλλά πρακτικά θα είναι αυτός ο οποίος θα κάνει, ο διευθύνων σύμβουλος 
που θα τρέχει την καθημερινότητα και θα αναλαμβάνει και τα προγράμματα. Αρα, καλό θα ήταν να σας 
είχε ενημερώσει. Αυτό το λέω, έτσι, πληροφοριακά. 
 Τώρα, έρχομαι λίγο να συμπληρώσω ένα δυο πράγματα τα οποία είπαμε και τα οποία άκουσα 
και άκουσα με προσοχή. Κατά τη γνώμη μου το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι πόσα λεφτά έχει βάλει ο 
Δήμος ή πόσα θα ξαναβάλει. Εχει δίκιο, είχε δίκιο στην τοποθέτησή του ο Δημήτρης ο Τούτουζας ότι 
τα λεφτά είναι λίγα. Μπορώ να σας φέρω ένα παράδειγμα της εμπειρίας που έχω από τον Δήμο Πειραιά, 
ο οποίος βεβαίως είναι ένας τεράστιος Δήμος, ο οποίος ξεκινάει αν δεν κάνω λάθος με 4 εκατομμύρια 
κεφάλαιο. Προφανώς είναι τελείως διαφορετικά τα μεγέθη. Και το ερώτημα δεν είναι ποιος θα 
αποφασίζει αν θα ξαναβάλουμε λεφτά ή όχι. Το κύριο και το μεγάλο ερώτημα που θα πρέπει να βρούμε 
έναν τρόπο να ελέγχουμε, είναι πώς θα διαχειρίζεται η Αναπτυξιακή τα χρήματα που θα προκύπτουν 
από τα προγράμματα. Ξαναλέω, δεν λέω ότι θα υπάρχει οσμή σκανδάλων ή θα γίνονται περίεργα 
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πράγματα. Αυτά μένει να αποδειχθούν, έτσι; Αλλά το πού θα διατίθενται και ποιες θα είναι οι 
προτεραιότητες. Και εκείνο που εμείς έχουμε ανάγκη εδώ, γιατί είμαστε ένας από τους μετόχους της 
Αναπτυξιακής, είναι να υπάρχει μια σαφής και συνεχόμενη λογοδοσία ώστε να ξέρουμε και τι ακριβώς 
γίνεται κάθε φορά και να μπορεί και το Δημοτικό Συμβούλιο να εκφράζει άποψη.  
 Θα πρότεινα, δεν ξέρω αν προβλέπεται αλλά είμαι σίγουρος ότι ο νέος Πρόεδρος που θα είναι 
ο κ. Χατζής, δεν θα έχει αντίρρηση σ' αυτό, σε τακτά χρονικά διαστήματα να υπάρχει μια ενημέρωση 
του Δημοτικού Συμβουλίου ακριβώς για να μπορούμε να το παρακολουθούμε.  
 Ενα τελευταίο σχόλιο και σταματάω σε σχέση με την Αγία Παρασκευή. Κοιτάξτε, 
αντιλαμβάνομαι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν με τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής και τις 
επιλογές τις οποίες κάνουμε και θα συμφωνήσω μαζί σας ότι δεν είναι αυτή τη στιγμή οι πιο εύκολοι 
άνθρωποι, αλλά θα έπρεπε να προσπαθήσουμε ίσως λίγο διαφορετικά, όπως είπε και ο κ. Καραγιάννης. 
Αλλά κάποια στιγμή, αν έχουμε τόσο σοβαρά προβλήματα με τους γείτονές μας, με τους οποίους ζούμε 
δίπλα και αναγκαστικά συνυπάρχουμε σε πολλά πράγματα, θα ήταν καλό να το συζητήσουμε λίγο πιο 
αναλυτικά, ώστε να έχουμε και μια άποψη όλοι μαζί για το πώς αντιμετωπίζουμε την Αγία Παρασκευή. 
Και αν θέλετε, αν νομίζετε ότι υπάρχει λόγος κάποιοι από μας με αντίστοιχους συναδέλφους από εκεί 
να υπάρξει μια γέφυρα, ξαναλέω δεν σας ρίχνω την ευθύνη, ξέρω πολύ καλά πόσο παράξενος είναι ο 
Δήμαρχος από 'κει και δεν σας κατηγορώ σε τίποτα, έτσι; Να εξηγούμαστε, αλλά θα πρέπει με κάποιον 
τρόπο να έχουμε γέφυρες. 
 Τελειώνοντας  λέω ξανά ότι το κρίσιμο δεν είναι και εκεί θα κριθεί εάν υποκαταστήσει υπηρεσίες 
του Δήμου ή συμπληρώσει υπηρεσίες του Δήμου, είναι πώς θα λειτουργήσει. Αυτό μένει να δει, γι' αυτό 
και χρειάζεται ξαναλέω μία συνεχόμενη δημόσια λογοδοσία, η οποία θα προστατεύει και τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, αλλά πολύ περισσότερο θα δίνει και το παράδειγμα στους κατοίκους και των 
δύο Δήμων ότι όντως γίνεται κάποιο έργο όχι επ' ωφελεία ξαναλέω αυτών που κάνουν τα προγράμματα 
αλλά επ' ωφελεία των πραγματικών αναγκών των κατοίκων. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, μισή κουβέντα αν γίνεται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Πρώτα απ' όλα, για να μην αποτυπωθεί στα πρακτικά, δεν έχω κανένα απολύτως 
πρόβλημα να το πω και πάλι δημόσια, με τον Δήμαρχο της Αγίας Παρασκευής.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Προφανώς, όχι, δεν... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον θεωρώ έναν καλό Δήμαρχο, έχω συνεργασία μαζί του και συζητάμε και στην ΚΕΔΕ 
και είναι και στην ΠΕΔΑ εκπρόσωπος νομίζω, οπότε έχουμε μία επαφή, αλλά στο συγκεκριμένο θέμα η 
Αγία Παρασκευή από τον προηγούμενο Δήμαρχο, από τον κ. Σταθόπουλο, υποθέτω από τον 
προηγούμενο πάλι, δεν ξέρω ποιος ήταν, και τον τωρινό, έχουν μια συγκεκριμένη τακτική ότι ο λόφος 
Τσακού πρέπει να χωριστεί στη μέση, τον μισό να τον πάρει η Αγία Παρασκευή. Λοιπόν, αυτό τέθηκε 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο της Αγίας Παρασκευής. Υπήρχαν παρατάξεις που είπανε γιατί δεν βλέπουμε 
με καλό μάτι τη συνεργασία με τον Δήμο Παπάγου-Χολαργού; Και απαντήθηκε, ψάχτε αν θέλετε τα 
πρακτικά ή ψάξτε να δείτε τι ειπώθηκε τότε από τον Δήμαρχο και από τους λοιπούς Δημοτικούς 
συμβούλους. Δηλαδή, η Αγία Παρασκευή το μόνο που κάνει είναι να ζητάει από το Δήμο Χολαργού να 
παραχωρήσει πράγματα. Δεν έχει έρθει με καμία πρόταση να μας πει να κάνουμε κάτι κοινό ή κάτι να 
συνεργαστούμε κάπου.  
 Λοιπόν, εγώ επειδή βλέπω ότι υπάρχει διάθεση...  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: ... για το κολυμβητήριο;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει συμφωνήσει, αυτό σας είπα πριν. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, εννοώ σαν  πρόταση, σας είχε κάνει; Εγώ για να σας καλύψω σ' αυτό το θέμα, 
ξέρετε την άποψή μου για το συγκεκριμένο Δήμαρχο. Θεωρώ ότι δεν είναι συνεργάσιμος. Εσείς είχατε 
πει κάποια στιγμή ότι είχε ζητήσει συνεργασία. Γι' αυτό πήρα το λόγο, συγγνώμη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, οχι, επαναλαμβάνω ότι τον κάλεσα εγώ στο γραφείο μου, ήρθε στο γραφείο μου, 
του πρότεινα τα δύο τρία πράγματα και το κυριότερο που με ενδιέφερε να του προτείνω είναι να 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
66 

κάνουμε μαζί το κολυμβητήριο που έχουμε έτοιμη τη σύμβαση εμείς υπογεγραμμένη αλλά δεν έχουμε 
κόκκινη γραμμή, γιατί ήταν ο μοναδικός δρόμος για να ξεμπλοκάρει αυτόματα η υπόθεση και λέει, εγώ 
θα κοιτάξω το δικό μου και αν δω ότι δεν μπορώ να το κάνω το δικό μου τότε θα τα ξαναπούμε. Ετσι. 
Αλλά βλέπω ότι υπάρχει μία διάθεση, εγώ για να καταλάβετε και τι σημαίνει Αγία Παρασκευή και να 
πάρετε και μία εικόνα εσείς ή όποιοι δεν έχουν μιλήσει, να προτείνω το επόμενο διάστημα να κάνουμε 
μια κοινή συνεδρίαση τα δύο συμβούλια, να δούμε τελικά, αλλά να έχουμε ενημερωθεί καλά όμως, 
γιατί εγώ σας έχω δώσει και τα εξώδικα, σας έχω δείξει και τις αγωγές, κάναμε και ειδική έκθεση που 
αποτυπώνει πού είναι τα σύνορά μας. Εντάξει, τώρα, να το κάνουμε, δεν έχω... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε, δεν έχει κανένας μας αντίρρηση, έτσι; Να εξηγούμαστε. Κανένας απο μας εδώ 
στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι που δεν υπερασπίζεται την πόλη απέναντι σε παράλογες απαιτήσεις 
της Αγίας Παρασκευής. Ισως γι' αυτό, συγγνώμη κ. Πρόεδρε, που πήρα έτσι το λόγο, θα έπρεπε να 
υπάρχει σε μία συνεδρίαση και μία απόφαση αν είναι δυνατόν ομόφωνη, η οποία να ξεκαθαρίζει τη 
στάση της πόλης απέναντι στα όσα παράλογα λέει στο συγκεκριμένο θέμα η Αγία Παρασκευή. Να 
είμαστε ξεκάθαροι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Τίγκας δεν μπορεί να συνδεθεί. Εχει δηλώσει ότι συναινεί και υπερψηφίζει 
το όλο εγχείρημα της Αναπτυξιακής, οπότε συνεχίζω με τον κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν θέλω δευτερολογία, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Ρεκλείτη. Συνεχίζω με τον κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Ούτε εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μετά τον κ. Ζήκα είχε κάνει πρωτολογία ο κ. Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Ούτε εγώ θα έπαιρνα λόγο αλλά επειδή ο κ. Δήμαρχος είπε ότι 
όταν θέλει κάποιος να καταψηφίσει βρίσκει πάρα πολλές προφάσεις, δυστυχώς, εμείς ήμασταν, όλη η 
παράταξη, είχαμε ψηφίσει θετικά γι' αυτό το θέμα. Διαπιστώνουμε όμως με όλο αυτό τον τρόπο που 
γίνεται αυτή η διαδικασία σύστασης ανάθεσης, όπως θέλετε πείτε, για την ίδρυση του Αναπτυξιακού 
Οργανισμού, διαπιστώνουμε προχειρότητα, ασάφεια, μισόλογα και όλα αυτά μας οδηγούν σε αυτή τη 
στάση που σας είπε και ο Δημήτρης που είχατε και τηλεφωνικά ή ό,τι άλλο είχατε. Είμαστε κατά γι' 
αυτό το πράγμα, δεν μπορούμε να ψηφίσουμε έναν Οργανισμό τον οποίο δεν θα μπορέσουμε να τον 
ελέγχουμε σαν Δήμος εννοώ. Αυτό βγαίνει και αν δείτε και από την έκθεση, την οικονομοτεχνική μελέτη 
που μας φέρατε πρόχειρα και θα σταθώ εκεί για ένα λεπτό, που λέει ότι ο Πρόεδρος του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας ή ο διευθύνων σύμβουλος μπορεί από μόνος του, χωρίς κανέναν έλεγχο ούτε 
καν από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο, να προβεί σε απευθείας ανάθεση έργων ύψους της απευθείας 
ανάθεσης που έχει ένας Δήμαρχος, χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν. Αυτο κλείνω την παρένθεσή μου 
και θα τελειώσω λέγοντας ότι επειδή είστε 6 χρονια Δήμαρχος, ακόμα και το πλέον μικρό και τυπικό 
πράγμα σε οποιαδήποτε ανάθεση δαπάνης σχετίζεται με δημόσιο χρήμα, έχει τη σημασία του. Βγήκατε 
στη Διαύγεια 26 του μηνός και για την ανάληψη υποχρέωσης δαπάνης και για την απευθείας ανάθεση 
της δαπάνης και για την κατακύρωση δαπάνης. Δικαίωμά σας είναι. Και τη Δευτέρα 29 του μηνός είχαμε 
την οικονομοτεχνική μελέτη στο e-δημοτικός σύμβουλος. 
 Αν μπόρεσε η εταιρεία νόμιμα μέσα σε τρεις μέρες να καταρτίσει μια οικονομοτεχνική μελέτη, 
πάω πάσο. Δυστυχώς, όμως, δεν έπρεπε να είχατε δώσει πριν στην εταιρεία να φτιάξει την 
οικονομοτεχνική μελέτη και να έρθετε μετά να κάνετε τις ενέργειες που απαιτεί η χρηστή οικονομική 
διοίκηση και οι αρχές της δημόσιας λογιστικής. 
 Σας ευχαριστώ πολύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, λίγο το λόγο εάν μπορώ να έχω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που ανέφερε, έτσι, με στόμφο ο κ. Ανυφαντής ότι έχει δικαίωμα ο Πρόεδρος να 
κάνει απευθείας ανάθεση μέχρι το ποσό των 20.000, είναι το δικαίωμα που έχουν και οι Πρόεδροι των 
Νομικών μας Προσώπων. Δηλαδή και ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ και ο Πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ έχουν το 
ίδιο δικαίωμα, το οποίο το έχουν όλοι οι Πρόεδροι των χιλίων Νομικών Προσώπων που υπάρχουν στους 
Δήμους και των εκατοντάδων δημοτικών επιχειρήσεων. Δεν καταλαβαίνω δηλαδή γιατί μας λέει ότι δεν 
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ισχύει. Δηλαδή, δεν κατάλαβα γιατί, έτσι, το κατακρίνει.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εχετε το 100%, Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή δεν σας άκουσα και επιτρέπω να με διακόπτετε εσείς, πέστε μου γιατί δεν σας 
άκουσα, τι είπατε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, όχι, ολοκληρώστε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, μα δεν έχετε, ήταν δευτερολογία, δεν έχετε άλλο το λόγο. Να τελειώσουμε κάποια 
στιγμή, να ψηφίσουμε, να προχωρήσουμε και στα επόμενα θέματα. Εγώ επιτρέπω τη διακοπή να πείτε 
την κουβέντα γιατί δεν άκουσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας επιτρέπει, κ. Ανυφαντή, ο Δήμαρχος να τον διακόψετε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Κουκή. Αφού έχει μιλήσει τρεις ώρες μου επιτρέπει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανυφαντή, ο Δήμαρχος είναι και μιλάει τρεις ώρες πάντως. Εντάξει, είναι λογικό. Δεν 
είναι κάτι παράλογο. Συνεχίστε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, ναι, εντάξει. Ο ΔΟΚΜΕΠΑ και ο ΔΟΠΑΠ είναι ΝΠΔΔ. Δεν είναι ανώνυμες εταιρείες, 
κ. Δήμαρχε. Εδώ εσείς, υπάγεται απευθείας στο Δήμο. Η Αναπτυξιακή, θα έχετε 50-50 τωρα, μετά 
μπορεί όπως είπε ο κ. Ρεκλείτης και ο Δημήτρης, να πει να αυξηθεί το μετοχικό κεφάλαιο και να μην 
ελέγχεται τίποτα. Οπότε, αυτό δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Κι επειδή εσείς θα είστε μέχρι μόνο το 2023, 
εντάξει, δεν ξέρω τι θα γίνει στις επόμενες δημοτικές εκλογές, μετά δυστυχώς ή ευτυχώς το πλάνο της 
οικονομοτεχνικής μελέτης είναι για  δεκαετία. Αν μπορείτε εσείς να μας πείτε τι θα γίνει 10 χρόνια μετά, 
πείτε το. Εγώ δεν μπορώ να το πω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία.  
.......: Μέχρι το '28 έχουμε, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ για την παρέμβαση. Δεν κατάλαβα, δηλαδή ο Δήμος Φιλοθέης-Ψυχικού θα 
πάει να κάνει μόνος του, μονομερώς αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου για να μας πετάξει εμάς έξω, να 
μην ακολουθήσουμε στην αύξηση και να μας πάρει την Αναπτυξιακή Εταιρεία. Εντάξει, θεωρητικά όλα 
γίνονται, αλλά εγώ θεωρώ ότι ξεκινάμε όπως και στους συνδέσμους που συμμετέχουμε, στο ΣΠΑΥ, στο 
21 ΟΤΑ, στο ΣΒΑΠ, σε όλους τους συνδέσμους, στην εκπροσώπηση που έχουμε έτσι είναι, θεωρούμε 
ότι έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία. Αλλιώς άμα δεν έχουμε, θα αποσυρθούμε. Εάν δεν είμαστε 
ευχαριστημένοι από τη λειτουργία του Αναπτυξιακού και από τα αποτελέσματα που θα έχει φυσικά θα 
αποσυρθούμε. Δεν καταλαβαίνω.  
 Εν πάση περιπτώσει, επειδή αφήσατε μία οσμή, έτσι, ότι... Προφανώς και η εταιρεία 
αποφασίστηκε μαζί με τον Δήμαρχο Φιλοθέης-Ψυχικού να γίνει η ανάθεση και αυτή η συγκεκριμένη 
εταιρεία να μας κάνει την οικονομοτεχνική μελέτη.  
 Τώρα, το εάν προλαβαίνει σε τρεις ή τέσσερις ημέρες, δεν ξέρω να σας πω το εάν προλαβαίνει 
ή δεν προλαβαίνει. Προφανώς πρόλαβε. Αλλά ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω πού είναι το πρόβλημα όταν 
η δαπάνη ξαναεπαναλαμβάνω γιατί αυτο είναι η ταμπακιέρα, η ουσία είναι πόσα χρήματα πληρώνεις 
για τη συγκεκριμένη μελέτη. Οταν όλοι πληρώνουν 15 και 20 κι εμείς πληρώνουμε 5, θα συζητάμε το 
εάν τους δώσαμε περιθώριο 3 ή 4 μέρες να ολοκληρώσουν τη μελέτη που μας κάνανε; Και επειδή έχει 
ένα ορθογραφικό λάθος; Εντάξει, εγώ είμαι ικανοποιημένος από τη μελέτη που πήραμε, νομίζω ότι 
έγινε μια εξαιρετική δουλειά, δουλεύαμε προσωπικά, γιατί ξέρετε, εννοείται ότι κοιτάμε τα draft και 
κάνουμε διορθώσεις, έτσι; Γι' αυτό και η έδρα φαινόταν στον Παπάγο ενώ τελικά σας είπα ότι έχουμε 
πει να είναι στη Φιλοθέη-Ψυχικό, έτσι; Εντάξει, αλλά από 'κει και πέρα δεν νομίζω ότι είναι το μείζον 
θέμα της αποψινής κουβέντας.  
 Οπότε, κ. Πρόεδρε, νομίζω αφού ολοκληρώσουμε τους ομιλητές, έχουν μείνει κάποιοι ακόμα 
αν υπάρχουν να μιλήσουν, να προχωρήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να κλείσουμε γιατί έχουμε κι άλλα θέματα, σοβαρά θέματα. Οπότε, προχωράω με 
τον κ. Καραγιάννη, αν θέλει δευτερολογία.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Οχι, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Καραγιάννη. Με την κα Σιώτου;  
ΣΙΩΤΟΥ: Οχι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
68 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Σιώτου. Και νομίζω ότι δεν έχουμε... 
ΧΑΤΖΗΣ: Πρόεδρε, επειδή είμαι υποψήφιος, επειδή με πρότεινε ο Δήμαρχος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι, κ. Χατζή. Μισό λεπτό μόνο, κ. Χατζή. Μετά την κα Σιώτου δεν είχε ζητήσει άλλος 
το λόγο. Τον είχε ζητήσει κάποιος ακόμα; Είχε πάρει το λόγο; Νομίζω όχι. Αρα, δεν υπάρχει άλλη 
δευτερολογία και βεβαίως να δώσω το λόγο στον κ. Χατζή, που είναι ο προτεινόμενος Πρόεδρος από 
την πλευρά του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για τον συγκεκριμένο Οργανισμό. 
 κ. Χατζή, έχετε το λόγο.  
ΧΑΤΖΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δήμαρχε, με τιμά η πρότασή σου και σε ευχαριστώ για την 
εμπιστοσύνη στο πρόσωπό μου. 
 Ο νεοσύστατος αυτός Οργανισμός θα αποτελέσει ένα εργαλείο λειτουργίας και μοχλό ανάπτυξης 
της τοπικής μας κοινωνίας. Αυτό είναι δεδομένο. Γιατί όλοι εμείς οι εκλεγμένοι εδώ έχουμε μια κοινή 
αποστολή, η οποία είναι η ευημερία των δημοτών μας.  
 Τώρα, ως προς την λειτουργία των Ανωνύμων Εταιρειών, γιατί μπήκε το θέμα της διαφάνειας, 
της ενημέρωσης, οι Α.Ε. και ο νόμος ο οποίος προβλέπει περί Α.Ε. έχει θεσπίσει, μάλλον θεσμοθετήσει 
τη λειτουργία εσωτερικού ελέγχου. Ο εσωτερικός έλεγχος βγάζει εκθέσεις, εκθέσεις πεπραγμένων. 
Επιπλέον έχει προβλέψει και την διαδικασία επιλογής ελεγκτικής εταιρείας, οι οποίες πάλι, δηλαδή 
έχουμε δύο δικλείδες ελέγχου που μέσα από αυτές βγαίνουν εκθέσεις πεπραγμένων και εκθέσεις 
λειτουργίας του όλου Οργανισμού. Αυτές όλες οι εκθέσεις πεπραγμένων πηγαίνουν στους μετοχους και 
οι μέτοχοι είναι οι Δήμοι. Δεν είναι κανένας ιδιώτης που όλοι μόλις ακούμε ιδιώτη βγάζουν, όχι εμείς, 
εμείς ευτυχώς είμαστε υγιείς ως προς τη σκέψη λειτουργίας της οικονομίας και δεχόμαστε την ελεύθερη 
οικονομία, η οποία δίνει τη δυνατότητα της ανάπτυξης και όχι την κρατικοδίαιτη που ο μόνος στόχος 
είναι ο έλεγχος και να την βάζουμε στη γωνία και να την πυροβολούμε. 
 Συνεπώς, μέσα από όλες αυτές τις διαδικασίες που προβλέπει θεσμοθετημένα η λειτουργία των 
Α.Ε., προβλέπονται τα πεπραγμένα και μέσα από τα πεπραγμένα που τα βγάζουν οι ελεγκτές και τα 
θεσμοθετημένα όργανα του εσωτερικού ελέγχου, ενημερώνονται οι έλεγχοι.  
 Συνεπώς, όλη αυτή η κουβέντα περί διαφάνειας, περί σκανδάλων κ.λπ., ενδεχομένως στα 
καθεστώτα τα προηγούμενα, τα οποία λειτουργούσαν με άλλη λογική και άλλη σκέψη και γι' αυτό 
χρεοκόπησε η χώρα, ναι, υπήρχε αυτή και γι' αυτο και τις καταργήσανε κατευθείαν. Δεν λειτουργούν 
έτσι οι Α.Ε. Οι Α.Ε. δίνουν λόγο στους μετόχους τους γιατί έτσι λειτουργεί η οικονομία. 
 Ευχαριστώ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, να διευκρινίσουμε λίγο γιατί μάλλον υπάρχει μια παρανόηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, κ. Κανάκη, δεν υπάρχει. Εχει τελειώσει το θέμα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ε, πώς δεν υπάρχει;  
ΧΑΤΖΗΣ: Δεν είναι προσωπικό, κ. Κανάκη.   
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι, γι' αυτό θέλω να το διευκρινίσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ πολύ, παρακαλώ πολύ! Συντονίζω την κουβέντα! Παρακαλώ πολύ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγνώμη, κ. Πρόεδρε, εντάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει κανένας το λόγο, το θέμα έκλεισε και προχωράμε σε ψηφοφορία.  
 Ποιοι ψηφίζουν κατά.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ρεκλείτης, Ρεμούνδος, κ. Πρόεδρε.  
ΖΗΚΑΣ: Κατά, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας.  
ΣΙΩΤΟΥ: Σιώτου, Χαμηλοθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πέντε τα κατά. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κατά Ανυφαντής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξι. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τούτουζας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφτά Τούτουζας.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Κατά, κ. Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, οκτώ Ρετσινιά. Αλλος;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Αυγερινός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυγερινός, εννιά. Αλλος κατά; Οχι. Εννιά (9) τα κατά. Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Ο κ. 
Κανάκης, ο κ. Καραγιάννης. Αλλος λευκό; Ωραία. 
 Το θέμα πέρασε με πλειοψηφία. Να συγχαρώ τώρα και τυπικά τον κ. Χατζή και αν όλα 
τελειώσουν και από το Δήμο Φιλοθέης-Ψυχικού στις αποφάσεις του, γιατί θα παρθεί και από εκεί κάποια 
απόφαση, να συγχαρώ τον κ. Χατζή για την ανάληψη της προεδρίας του συγκεκριμένου Αναπτυξιακού 
Οργανισμού. Είμαι πεπεισμένος εκ μέρους όλων των δημοτικών συμβούλων της πλειοψηφίας αλλά και 
όσων δεν ψήφισαν, διότι το θέμα δεν είναι στο πρόσωπο του κ. Χατζή αλλά στον Οργανισμό, ότι θα 
εκπροσωπήσει επάξια το Δήμο μας με τη σοβαρότητα και την εντιμότητα που τον διέπει. Αλλά και στα 
υπόλοιπα μέλη που θα μας εκπροσωπήσουν απο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι, τους ευχόμαστε καλή 
θητεία και να είναι εποικοδομητικοί προς όφελος του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
 ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παραμονής εργαζομένων στην Υπηρεσία 
Καθαριότητας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει για το συγκεκριμένο θέμα;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Εγώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς κ. Πετράκη, ωραία. Ο κ. Πετράκης έχει το λόγο. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Λοιπόν, το 3ο θέμα είναι η "λήψη απόφασης για την αναγκαιότητα παραμονής 
εργαζομένων στην Υπηρεσία Καθαριότητας". 
 Σε συνέχεια του από 9/12/20 έγγραφο του συλλόγου εργαζομένων του Δήμου μας, στο 
δυναμικό της Διεύθυνσης Καθαριότητας και Ανακύκλωσης έχουν ενταχθεί τα προηγούμενα χρόνια ως 
συμβασιούχοι δέκα εργαζόμενοι, οι οποίοι μέχρι και σήμερα συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες 
στο Δήμο μας, με προσωρινές δικαστικές αποφάσεις καλύπτοντας πάγιες και διαρκείς ανάγκες της 
Υπηρεσίας.  
 Στον πίνακα που ακολουθεί σας κοινοποιούμε ακριβώς τις ειδικότητες καθώς και την ημερομηνία 
αρχικής τους πρόσληψης. Είναι τέσσερα άτομα που έχουν προσληφθεί το '15 και έξι άτομα που έχουν 
προσληφθεί το '17. Για τη συντομία του λόγου να μην διαβάσω ένα ένα τα ονόματα, αν θέλετε όμως 
μπορώ να το κάνω. Είναι η κα Λεβέντη Καλλιόπη, Παπαηλία Ευτυχία, Πασαλίδης Γεώργιος, 
Σωτηρόπουλος Αλέξανδρος, Κεμπαπτζής Πέτρος, Κορωνιάς Ιωάννης, Κοψιά Σταυρούλα, Μικελή 
Αντωνία, Μούσουρα Στέλλα, Παπαϊωάννου Ιωάννης. 
 Οπως γίνεται αντιληπτό οι εν λόγω συνάδελφοι εργάζονται στην υπηρεσία μας για περισσότερα 
από 3 ή 5 έτη. Γνωρίζουμε ότι η Διεύθυνση Καθαριότητας και Ανακύκλωσης του Δήμου μας είναι 
υποστελεχωμένη και παράλληλα έχει πια αυξημένο μέσο όρο ηλικίας, με ό,τι αυτόο συνεπάγεται για 
την απόδοση της Υπηρεσίας αλλά και για τον αριθμό των επικείμενων συνταξιοδοτήσεων. 
 Επιπρόσθετα, σημειώνουμε ότι την προκήρυξη 3Κ του ΑΣΕΠ για το προσωπικό καθαριότητος, 
ακόμη από το Σεπτέμβριο του 2018 δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για το σύνολο του νέου 
προσωπικού. Απομένουν ακόμα δύο προσλήψεις στο σύνολο των 13. Οπως καταλαβαίνετε, λοιπόν, η 
διατήρηση των ως άνω 10 εργαζόμενων στο Δήμο μας κρίνεται επιτακτική, καθώς ακόμα και αν σήμερα 
προκηρυχθεί νέος διαγωνισμός για προσλήψεις προσωπικού καθαριότητας, οι νέοι εργαζόμενοι θα 
ενταχθούν στην Υπηρεσία μας σε δύο περίπου χρόνια. 
 Γνωρίζοντας τη στάση του Δήμου μας κατά την εκδίκαση των ασφαλιστικών μέτρων των 
συγκεκριμένων εργαζομένων, σας ζητώ όπως εντάξετε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε το 
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ανώτατο όργανο του Δήμου μας να λάβει απόφαση περί της αναγκαιότητας παραμονής των 
συναδέλφων μας στις τάξεις της Υπηρεσίας. 
 Σημειώνω δε, ότι στον Ο.Ε.Υ. του Δήμου μας υπάρχουν πλέον των δέκα κενών οργανικών 
θέσεων με την ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας. 
 Να επισημάνω εδώ ότι το έγγραφο αυτό είναι ένα βοηθητικό εργαλείο στην απόφαση, τη 
δικαστική απόφαση. Αρκετοί Δήμοι έχουν πάρει τέτοιες αποφάσεις που ζητούν μια καλύτερη και 
ευνοϊκότερη απόφαση από το δικαστήριο για αυτούς τους συναδέλφους. Για το κακό σημείο της 
υπόθεσης, εάν δεν ευοδωθεί η παραμονή αυτών των εργαζομένων, να ξέρετε ότι το πρόβλημα στον 
τομέα Καθαριότητας θα είναι πάρα πολύ δυνατό. Γι' αυτό και πάντα προστρέχουμε και καλύπτουμε 
τους συναδέλφους αυτούς σε όλα τα δικαστήρια που θα γίνουν και εγώ και ο κ. Αυγουρόπουλος και ο 
κ. Σιαμάνης και η κα Βεντουζά, έχουμε συνδράμει και έχουμε βεβαιώσει στα δικαστήρια που έχουν γίνει 
και έχουν πάρει αναβολές την αναγκαιότητα που χρειάζονται αυτοί οι άνθρωποι για το Δήμο μας. Πλέον 
είναι αρκετά χρόνια και πρέπει να πάρουμε ομόφωνη απόφαση, θεωρώ ότι πρέπει να είναι ομόφωνη η 
απόφαση, χωρίς καμία αντίρρηση, χωρίς κανένα λευκό, χωρίς κανένα κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πετράκη, ευχαριστώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Για να βοηθήσουμε τους συναδέλφους. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, έχουμε ερωτήσεις ή θα πάμε σε τοποθετήσεις; Τοποθετήσεις. Ο κ. 
Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς θα στηρίξουμε σαν παράταξη το θέμα για τους εργαζομένους που είναι πραγματικά 
αναγκαίο να παραμείνουν, με την ευχή, γιατί προεκλογικά κάναμε κάποιες συναντήσεις με το σύλλογο 
των εργαζομένων και μας είπαν, η ερώτηση που μας κάνανε σαν παράταξη ήταν μην ιδιωτικοποιηθεί η 
καθαριότητα. Εμείς σαν παράταξη τότε είπαμε ότι δεν θέλουμε να ιδιωτικοποιηθεί η καθαριότητα.  
 Με την ελπίδα ότι δεν θα αλλάξει αυτό η Δημοτική Αρχή είμαστε σύμφωνοι και στηρίζουμε να 
παραμείνουν οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι στον τομέα Καθαριότητας.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: κ. Πρόεδρε, μια ερώτηση θέλω να κάνω, δεν πρόλαβα. Αυγερινός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό, μισό λεπτό. Ο κ. Τούτουζας ολοκλήρωσε. Θέλει μια ερώτηση, ποιος είπε 
να κάνει ερώτηση;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ο Γιώργος ο Αυγερινός είμαι, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Ακούμε την ερώτηση. κα Βεντουζά, το μικρόφωνο λίγο κλείστε. κ. Αυγερινέ, 
την ερώτησή σας.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ηθελα να ρωτήσω εάν απ' αυτούς τους εργαζόμενους που ανέφερε ο κ. Πετράκης 
εργάζονται όλοι αυτή τη στιγμή ή υπάρχει κάποιο θέμα ή κάποιο πρόβλημα με κάποιον υπάλληλό μας.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ολοι εργάζονται, κ. Αυγερινέ και είναι στον τομέα στο Χολαργό. Στον τομέα της 
Κοινότητας Χολαργού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Τέλος πάντων, εντάξει. Εχω νομίζω αμφιβολία για κάποιο όνομα, εκτός αν έχω κάνει 
λάθος κάποιον υπάλληλο που είπατε. Κάποια κυρία, αν δεν κάνω λάθος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, μιλήστε κ. Αυγερινέ ανοιχτά, πείτε το επώνυμα άμα είναι, μην αφήνετε 
υπονοούμενα. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Οχι, δεν αφήνω υπονοούμενα, δεν είμαι σίγουρος γι' αυτό ρωτάω τον κ. Πετράκη που 
έκανε την εισήγηση αν πράγματι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, πώς θα σας απαντήσει ο κ. Πετράκης άμα δεν του λετε το όνομα;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Θα πρέπει να το γνωρίζει, αν μη τι άλλο. Γι' αυτό ρωτώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Πετράκη, ξέρετε εσείς κάτι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, να πάρω το λόγο;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, προφανώς είναι τεράστιο το θέμα που θέτει ο κ. Αυγερινός. Αν γνωρίζει κάτι και 
δεν θέλει να το πει, να μας το πει, γιατί δεν μπορώ να φανταστώ ότι υπάρχει άτομο, εκτός εάν έχει 
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πάρει άδεια που δικαιούνται κάποιοι άνθρωποι τις άδειες τώρα λόγω ειδικού σκοπού, λόγω των παιδιών 
δηλαδή που έχει στο σπίτι και δεν πηγαίνουν στο σχολείο, αναρρωτική. Πάντως, επίσημη άδεια. 
Προφανώς θα ήθελα να ενημερώσει τον κ. Πετράκη και ο κ. Πετράκης θα ελέγξει αυτό, έτσι; Γιατί δεν 
είναι θέμα τώρα εάν θα πούμε εμείς το ναι ότι τους χρειαζόμαστε για να προχωρήσει στο δικαστήριο η 
υπόθεση. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορεί να υπάρχει υπάλληλος του Δήμου ο οποίος πληρώνεται 
από το Δήμο και δεν δουλεύει στον Δήμο. Γιατί αυτό αφήνει να εννοηθεί ο κ. Αυγερινός. Δηλαδή, δεν 
ξέρω να έχουμε άδεια άνευ αποδοχών σε κάποιο από αυτά τα δέκα άτομα, δεν το θυμάμαι να σας πω, 
έτσι;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Αν έχετε την καλοσύνη, δεν υπονόησα τίποτα, απλά ρώτησα εάν υπάρχει κάποιος 
υπάλληλος που δεν εργάζεται, όχι δεν εργάζεται στο Δήμο μας, αν έχει κάποια μακριά αναρρωτική 
άδεια για ένα χρόνο, δύο χρόνια. Δεν ξέρω, ρωτώ. Γι' αυτό ρωτώ, λέω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εγώ δεν έχω κάτι στην αντίληψή μου αυτή τη στιγμή. Θα το ελέγξει ο κ. Πετράκης 
όμως αύριο και θα σας απαντήσει επίσημα για το συγκεκριμένο.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Δεν έχει να κάνει με την ψήφο μας, απλώς έκανα μία ερώτηση μόνο και μόνο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, νομίζω το καλύψαμε το θέμα.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, μήπως μπορώ να βοηθήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως εννοεί ο κ. Αυγερινός εργάτρια καθαριότητας εσωτερικών χώρων; Και 
τον έχουν μπερδέψει αυτοί που τον πληροφορήσανε;  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Δεν με έχει πληροφορήσει κάποιος, κ. Αυγουρόπουλε. Απλώς έκανα μία ερώτηση αν 
υφίσταται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν κάνουμε διάλογο τώρα, εντάξει. Εντάξει, κ. Αυγερινέ.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει καθαρίστρια εσωτερικών χώρων, η οποία έχει μακρόχρονη αναρρωτική 
άδεια, γι' αυτό. Είναι μόνιμη όμως αυτή.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εφυγε σε σύνταξη, κ. Αυγουρόπουλε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εφυγε; Κατάλαβες ποια είπα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Λοιπόν, επειδή έχουμε και τα προσωπικά δεδομένα πρέπει να είμαστε 
προσεκτικοί.  
 Λοιπόν, προχωρώ. Είχαμε μείνει στις τοποθετήσεις και έκανε ο κ. Τούτουζας και μετά τον κ. 
Τούτουζα βλέπω τον κ. Ρεκλείτη. Ο κ. Κανάκης θέλει;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, κ. Πρόεδρε, για να πω την αλήθεια χάζευα, οπότε επειδή δεν έχω παρακολουθήσει 
πολύ καλά τη συζήτηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Κανάκη, εντάξει. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κι εμείς θα στηρίξουμε το αίτημα του συλλόγου εργαζομένων του Δήμου και την 
απόφαση όπως εισηγήθηκε ο κ. Πετράκης, με δύο μόνο επισημάνσεις θα ήθελα.  
 Είναι υποκριτικό από την πλευρά της κυβέρνησης να σέρνονται στα δικαστήρια και να μπαίνουν 
σε τόσο κόπο και δικαστική διαμάχη εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες μπορώ να πω αυτη τη στιγμή, 
δεκάδες χιλιάδες, όχι εκατοντάδες, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στους Δήμους και τον ευρύτερο 
δημόσιο τομέα, που έχουν τέτοιου είδους εκκρεμότητες στις συμβάσεις τους και να μην γίνεται μια 
νομοθετική ρύθμιση να τους καλύψει αυτούς τους ανθρώπους και να τρέχουν, να συνεχίζουν από το 
2015 και το '17 με παρατάσεις συνέχεια, με ασφαλιστικά μέτρα αυτή τη διαδικασία. 
 Και το δεύτερο, ήθελα να πω ότι, ένα σκωπτικό σχόλιο, όταν κατεβάζουμε ψήφισμα για 
μετατροπή συμβάσεων σε αορίστου χρόνου για το σύνολο αυτών των ανθρώπων στην Ελλάδα, είναι 
λίγο άκομψο να το ψηφίζετε και να το φέρνετε σαν εισήγηση μάλιστα μόνον όταν αφορά τους δικούς 
μας στενά υπαλλήλους. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως ο καθένας για το σπίτι του οφείλει να ενδιαφερθεί πιο πολύ, κ. Ρεκλείτη. Εντάξει, 
αυτό που λέτε δεν είναι... Δηλαδή, δεν είναι δηλαδή τόσο πολύ αιτιολογημένο.  
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Λέτε, βρίσκετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εμείς για τους εργάτες του Δήμου μας θα κάτσουμε και θα ασχοληθούμε. Τι θα 
γίνει στο πανελλήνιο, εντάξει, ας ασχοληθούν οι δικοί τους Δήμοι. Αυτό θέλω να πω, δηλαδή όλοι 
έχουμε τις ίδιες εργασιακές ευαισθησίες. Απλά εμείς το εξειδικεύουμε εδώ πέρα η Δημοτική Αρχή κι 
εσείς το κάνατε στο πανελλήνιο. Αλλά και τα δύο είναι ταυτόσημα, δεν έχουν διαφορές. Την ίδια 
εργασιακή ευαισθησία έχουν.  
 Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν είναι ακριβώς έτσι, κ. Πρόεδρε. Με την έννοια ότι όταν συζητάμε από θέση αρχής για 
κάποια θέματα και για την ισοτιμία και την ισοπολιτεία, πρέπει να εφαρμόζονται τα μέτρα πανελλαδικά 
και για όλους τους πολίτες. Το να ευνοούνται κάποιοι επειδή τους υποστηρίζει ο Δήμος τους, οι 
δημοτικοί του σύμβουλοι και κάποιοι άλλοι να μην ευνοούνται, δεν μιλάμε για ισοπολιτεία τότε και 
ευνομούμενη χώρα. Μιλάμε για μπανανία. Και βεβαίως... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό που λέτε ισχύει αλλά θέλω να πω κάτι άλλο. Τώρα συγγνώμη που παίρνω το 
λόγο. Δικονομικά, επειδή αυτό θα πάει στα δικαστήρια, ο Δήμος μας έχει δικονομική επιρροή μόνο για 
τους δικούς του εργαζόμενους. Ψηφίσει δεν ψηφίσει κάτι άλλο, δεν έχει επιρροή για τους άλλους 
εργαζόμενους.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ο κ. Ρεκλείτης έθεσε το θέμα του ψηφίσματος ευρύτερα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, απλά σας το αναλύω και τεχνικά δηλαδή ότι ο Δήμος μας έχει επιρροή μόνον για το 
δικό του πεδίο. Αυτό. 
ΖΗΚΑΣ: Συμφωνώ σ' αυτό και δεν υπάρχει θέμα, θα το ψηφίσουμε. Λέω όμως ότι όταν έρχεται ένα 
ψήφισμα που βάζει το ζήτημα ευρύτερα για να εφαρμοστεί αντίστοιχη μεταχείριση για όλους τους 
εργαζόμενους και να μην τους τρέχει στα δικαστήρια για να δικαιωθούν με κίνδυνο να μην δικαιωθούν 
κάποιοι, γιατί και οι άλλοι που δεν θα δικαιωθούν ή θα μείνουν απέξω, πέρα από το ότι κι εκείνοι 
καλύπτουν ανάγκες και είναι εργαζόμενοι χρόνων, είναι και άνθρωποι και πρέπει να τους 
αντιμετωπίζουμε με τον ίδιο σεβασμό. Λοιπόν, δεν τίθεται ζήτημα, λοιπόν.  
 Σαφώς και θα το ψηφίσουμε. Και μία παρατήρηση σχετικά με τον εσωτερικό έλεγχο. Επειδή ο 
κ. Βορίδης έκανε άλλο ένα ανδραγάθημα και έφερε ένα καινούριο νομοσχέδιο για τον εσωτερικό έλεγχο, 
θα αναφερθώ στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλια για το τι ωραία προωθεί με τον εσωτερικό έλεγχο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Σιαμάνης.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Θα ήθελα κι εγώ να, χάρηκα πάρα πολύ όταν ενημερώθηκα ότι 
θα έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο το ψήφισμα για τους συγκεκριμένους εργαζόμενους και το 
συνυπογράφω με μεγάλη μου χαρά, γιατί οι συγκεκριμένοι δέκα εργαζόμενοι δεν δουλεύουν για δέκα 
αλλά δουλεύουν για είκοσι και τριάντα. Αυτή η θέληση και η διάθεση που έχουν για να προσφέρουν 
στην πόλη μας όπως προσφέρουν όλα αυτά τα χρόνια ή τρία ή πέντε, όσα έχει ο καθένας από αυτούς, 
πραγματικά θα πρέπει κι εμείς από τη μεριά μας να κάνουμε το οτιδήποτε δυνατό γίνεται για να πάμε 
στο δικαστήριο και να πείσουμε και την έδρα του δικαστηρίου ότι τους χρειαζόμαστε πάρα πολύ, γιατί 
όπως είπα εκτός από πολύ καλοί εργαζόμενοι που είναι, είναι και πάρα πολύ καλά παιδιά όλοι τους και 
πραγματικά είναι τιμή μας που τους έχουμε. Και μακάρι άμα χρειαστεί να πάμε όλοι, είτε ο νυν 
Αντιδήμαρχος είτε οι προηγούμενοι Αντιδήμαρχοι που ήμασταν, ακόμα εγώ θα πρότεινα και από την 
αντιπολίτευση να παραστούμε όλοι μαζί σύσσωμοι για να δείξουμε στην έδρα πόσο πολύ τους 
χρειαζόμαστε και πόσο πολύ είναι αναγκαίοι για την πόλη μας.   
 Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει η κα Βεντουζά. κα Βεντουζά, έχετε το λόγο. Η Αντιδήμαρχος. Θα 
της δώσω το λόγο μετά άμα συνδεθεί. Ο κ. Καραγιάννης έχει το λόγο. κ. Καραγιάννη, με ακούτε; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, σας ακούω. Εγώ δεν ήθελα να πω τίποτα παραπάνω, νομίζω είμαι και το βλέπω 
όλο το θέμα στο πνεύμα που το βλέπουν και οι υπόλοιποι, όπως ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ζήκας κ.λπ.. Το 
θέμα είναι ότι εμείς είμαστε υπέρ της εισήγησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αν και ανήκουμε σε άλλα καθεστώτα απ' ό,τι νομίζω.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Βεντουζά; Έχει πρόβλημα με το μικρόφωνο η κα Βεντουζά. Μας έγραψε όμως στο 
τσατ «Πρόεδρε πάλι έχω πρόβλημα και δεν ακούγονται. Ήθελα να μιλήσω για την εργατικότητα, την 
εντιμότητα των συγκεκριμένων υπαλλήλων και το υπέρψιφιζω». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα. Πολύ ωραία. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μου έδωσες το λόγο, κ. Πρόεδρε. Δεν πειράζει όμως, με καλύψανε οι 
προηγούμενοι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το ζήτησες, Θανάση μου, δεν ζήτησες το λόγο.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και το χέρι σήκωσα και το... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σήκωσες χέρι, χέρι δεν φάνηκε καθόλου. Πάρε το λόγο, σου δίνω το λόγο τώρα.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στα γρήγορα. Επειδή είμαι ο πρώτος ο οποίος πήγα τέσσερις φορές στα 
δικαστήρια, γι' αυτό θα ήθελα να πάρω το λόγο αλλά κυρίως όμως καλύπτουν πάγιες και διαρκείς 
ανάγκες και αυτό που είπε ο Αντιδήμαρχος ο Χρήστος ο Πετράκης, αν αυτοί απολυθούν αυτή τη στιγμή 
ή τελειώσει, έχει τελειώσει η σύμβασή τους, δεν δικαιωθούν στα δικαστήρια, θα δημιουργηθεί πολύ 
πολύ μεγάλο πρόβλημα στην Υπηρεσία Καθαριότητας του Χολαργού. Είναι δέκα άτομα τα οποία είναι 
μάχιμα, είναι στους δρόμους, είναι στα απορριμματοφόρα από πίσω. Κι αυτό που είπε ο Βασίλης ο 
Σιαμάνης, συμπτωματικά και τυχαία είναι και οι δέκα πολύ καλά παιδιά, πολύ καλοί εργαζόμενοι, πολύ 
καλοί. Γι' αυτό πρέπει η απόφαση να είναι ομόφωνη. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Επικουρικά και του Θανάση η ενίσχυση για το θέμα αυτό. Ομόφωνη νομίζω είναι 
έτσι κι αλλιώς. Οπότε, το 3ο θέμα πέρασε ομόφωνα. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Να ευχαριστήσω, κ. Κουκή, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Να ευχαριστήσω λοιπόν εκ μέρους των εργαζόμενων γι' αυτή την ομόφωνη απόφαση το 
σώμα γι' αυτή τη σοφή και σωστή απόφαση που πήρε. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
 ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
Εγκριση Κανονισμού Λειτουργίας Τράπεζας Αίματος Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Αθανασάκου. κα Αθανασάκου, έχετε το λόγο, το μικρόφωνό σας.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: κ. Πρόεδρε, ευχαριστώ.  
 Στο Δήμο μας λειτουργούσε και λειτουργεί Τράπεζα Αίματος σε συνεργασία με το Νοσοκομείο 
Γεννηματάς. Η τράπεζα αίματος τροφοδοτείται από εθελοντές αιμοδότες, κατοίκους του Δήμου ή και 
εκτός Δήμου, σε αιμοδοσίες που διοργανώνονται τουλάχιστον δύο φορές το χρόνο από την αρμόδια 
Υπηρεσία του Δήμου.  
 Δικαιούχοι μονάδων αίματος είναι οι εργαζόμενοι στο Δήμο, οι κάτοικοι και δημότες του Δήμου, 
καθως και τα μέλη των οικογενειών τους.   
 Για τη λειτουργία της τράπεζας αίματος η χορηγήση των μονάδων αίματος δεν υπάρχει κάποιο 
θεσμικό κείμενο του Δήμου που να ρυθμίζει τα θέματα. Ιδιαίτερα η χορήγηση των μονάδων γινόταν 
μετά από έγκριση του αρμοδίου Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής και μόνον. 
 Κατόπιν των ανωτέρω κρίθηκε σκόπιμο να εκπονηθεί Κανονισμός Λειτουργίας της Τράπεζας 
Αίματος ώστε να ρυθμίζονται όλες οι λεπτομέρειες για το ευαίσθητο αυτό θέμα. 
 Συγκεκριμένα στον υπό έγκριση Κανονισμό περιλαμβάνονται ρυθμίσεις σχετικά με τα μέλη, τα 
δικαιώματά τους, τις υποχρεώσεις τους, τη διοίκηση της τράπεζας, τους όρους λειτουργίας και τις 
υποχρεώσεις του Δήμου. 
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 Επισημαίνεται ότι η τράπεζα αίματος θα διοικείται από τριμελή διοικούσα επιτροπή με πρόεδρο 
ανάλογα τον/την αρμόδιο Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Πολιτικής και μέλη ένα σύμβουλο απο την 
πλειοψηφία και τον αρμόδιο υπάλληλο του τμήματος Προληπτικής Υγιεινής.  
 Ως προς τη χορήγηση μονάδων αίτηματος σε ωφελούμενους που δεν είναι μέλη της τράπεζας, 
σε κατοίκους εκτός Δήμου και σε περιπτώσεις που χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος, τότε η 
χορήγηση θα γίνεται με τη σύμφωνη γνώμη των μελών της διοικούσας επιτροπής και εφόσον υπάρχει 
δυνατή διάθεση. 
 Ενα άλλο σημείο που θέλω να τονίσω είναι ότι σε άλλους Δήμους όταν χορηγείται μονάδα 
αίματος ο ωφελούμενος αναλαμβάνει ρητή δέσμευση να την επιστρέψει μέσω συγγενών ή φιλικών 
προσώπων. Στον κανονισμό προβλέπουμε, επειδή πιθανόν να μην υπάρχει δυνατότητα να επιστραφεί 
η μονάδα αίματος, στην αίτηση που θα υποβάλλεται να υπάρχει απλά η προτροπή και σύσταση για την 
επιστροφή του αίματος, εάν μπορεί και υπάρχει δυνατότητα.  
 Κύριοι συνάδελφοι, το αίμα, όπως όλοι γνωρίζετε είναι πολύτιμο αγαθό και η διάθεσή του πρέπει 
να γίνεται με την απαιτούμενη σεβασμό και ευαισθησία. 
 Πιστεύω ότι με τον υπό έγκριση κανονισμό ρυθμίζονται τα θέματα και οι λεπτομέρειες ώστε η 
τράπεζα αίματος που διαθέτει ο Δήμος μας να λειτουργεί αποτελεσματικά και προς όφελος των 
συνανθρώπων μας.  
 Για τους λόγους αυτούς εισηγούμαι την έγκριση και την ψήφιση του Κανονισμού από το 
Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, αν γίνεται να προσθέσω μία λέξη μόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνεται όπως είπε πολύ σωστά η κα Αθανασάκου και να την συγχαρώ για την 
πρότασή της, το τρίτο άτομο που προτείνουμε από την μειοψηφία, νομίζω η μείζων μειοψηφία μπορεί 
να μας δώσει κάποιο όνομα που επιθυμεί για να είναι στη συγκεκριμένη επιτροπή.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Και σε αυτό το θεμα η παράταξή μου θα στηρίξει το θέμα για την τράπεζα αίματος του 
Δήμου Παπάγου-Χολαργού και θα προτείνουμε τον Γιώργο τον Αυγερινό ως μέλος της μειοψηφίας. 
Είναι αιμοδότης ούτως ή αλλιώς στο Δήμο Παπάγου-Χολαργού και στον Ερυθρο Σταυρό, νομίζω είναι 
ένας άνθρωπος που έχει ήδη βοηθήσει πολλούς συνανθρώπους μας και είναι ο κατάλληλος γι' αυτή τη 
θέση. Και θα στηρίξουμε σαν παράταξη την τράπεζα αίματος. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Κανάκης έχει το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, να πω μπράβο στην κα Αθανασάκου, προφανώς θα το στηρίξουμε. Θα πρόσθετα 
όμως, δεν ξέρω αν γίνεται ή θα πρέπει να γίνει παρακάτω, ότι θα πρέπει να προσθέσουμε και τράπεζα 
πλάσματος και αιμοπεταλίων. Νομίζω ότι μπορεί να γίνει σε συνεννόηση και με το Γεννηματάς. Και τα 
αιμοπετάλια και το πλάσμα είναι μια πολύ ιδιαίτερη ιστορία που αφορά πολλούς συνανθρώπους μας σε 
ιδιαίτερη ανάγκη, όπως είναι για παράδειγμα ογκολογικούς ασθενείς από λευχαιμία και όχι μόνο. Ειναι 
κάτι που είναι καλό να συμπληρωθεί. Επομένως, δέστε το, θα ήταν νομίζω χρήσιμο. 
 Οσον αφορά για την πρόταση του Δημήτρη του Τούτουζα, κι εγώ θα συμφωνήσω με τον Γιώργο 
τον Αυγερινό γιατί είναι ενεργός εθελοντής αιμοδότης κάθε φορά και είναι κι ένας άνθρωπος που ξέρει 
πολύ καλά αυτό το πράγμα. Επομένως, είμαστε σύμφωνοι με αυτό. Και βγαίνει επίσης και πάρα πολύ 
ωραίες φωτογραφίες σαν αιμοδότης πρέπει να σας πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, το λόγο έχει ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, θα πρέπει να υπαρχει ένας κανονισμός στην Τράπεζα Αίματος προφανώς, θα ήθελα 
όμως μία παρατήρηση να κάνω. Είμαι εθελοντής αιμοδότης 20 χρόνια τώρα, αυτή τη στιγμή είμαι στην 
τράπεζα αίματος στο σωματείο εργαζομένων στο οποίο ανήκω, αλλά  
η διατύπωση - είναι λίγο πιο παλιές αυτές οι διατυπώσεις για τις αποκλειστικότητες των δικαιωμάτων 
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του αίματος. Δηλαδή στο άρθρο 3, 4 νομίζω, 4, που αναφέρεται στους μη δημότες, μη κατοίκους, και 
ότι σε πολύ εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις κ.λπ., κ.λπ., νομίζω είναι λίγο... Καλό θα ήταν να 
αφαιρεθεί ή να στρογγυλοποιηθεί αυτό το άρθρο γιατί εγώ ας πούμε π.χ. θα σας πω ένα παράδειγμα, 
ένας μη κάτοικος, μη δημότης, που εργάζεται με παπάκι στο Δήμο μας ντελίβερι, θα τον αποκλείσετε 
με αυτή την παράγραφο αν πάθει κάτι; Δηλαδή μη βάζετε περιοριστικά μέτρα. Η διοικούσα επιτροπή 
θα αποφασίζει, θα καταλαβαίνει, άνθρωποι ειναι, μια χαρά είναι, στρογγυλέψτε την γιατί είναι λίγο 
κάπως. 
 Ευχαριστώ.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Πάντοτε ο κάθε άνθρωπος εξετάζεται με ευαισθησία. Δεν μπορώ να πω δηλαδή ότι 
θα παραγκωνιστεί κάποιο άτομο αλλά στο άρθρο 4 εννοούμε, ξέρετε κάτι; Για τα περιστατικά που 
χρήζουν μεγάλης ποσότητας αίματος με προτεραιότητα δηλαδή τους πάσχοντες από μεσογειακή 
αναιμία, νεφροπαθείς, αιμορροφιλικοί, καταλάβατε; Δηλαδή αν θέλουν παραπάνω από αίμα από δύο 
φιάλες αίμα θα γίνεται όλη αυτή η κατάσταση.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι, κα Αθανασάκου, λέτε στο τελευταίο bullet ότι πρέπει να είναι δημότης και σε πολύ 
εξαιρετικές και επείγουσες περιπτώσεις και εφόσον υπάρχει επάρκεια γενικά γίνεται σε μη δημότες 
κατοίκους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το προβλέπει πάντως. Αφήνει μια... Ωραία. Ο κ. Ανυφαντής έχει το λόγο.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Εγώ πήρα το λόγο μόνο, συμφωνώ σε όλα, πήρα το λόγο να 
υπερθεματίσω στην πρόταση του Νικήτα του Κανάκη για τα αιμοπετάλια. Δηλαδή να το δείτε, να μπει 
οπωσδήποτε μέσα. Συμφωνώ σε όλα και για τον Γιώργο και για όλους, αλλα η πρόταση του Νικήτα 
είναι πολύ σωστή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Το λόγο έχει ο κ. Καραγιάννης. Εχει μείνει από πριν, κ. Καραγιάννη ή θέλετε 
το λόγο;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ναι, δεν τον ζήτησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από πριν έχει μείνει, εντάξει. Εγώ θέλω να πω, επειδή είμαι κι εγώ αιμοδότης, όχι τόσο 
παλιός σαν τον Γιώργο και σαν τον Αντώνη, είμαι 10 χρόνια περίπου, δεν χρειάζεται να μας συμβεί κάτι 
στο περιβάλλον μας για να γίνουμε αιμοδότες. Οσοι μπορούμε πρέπει να δίνουμε αίμα κανονικά. Είναι 
μία κίνηση προσφοράς προς τον συνάνθρωπο και δεν χρειάζεται όταν θα έρθει η δύσκολη στιγμή να 
πάρουμε και τον περίγυρό μας και τον κόσμο να τρέχουμε στα νοσοκομεία που θα πάμε έτσι κι αλλιώς, 
αν έχουμε προνοήσει από πριν κι εμείς να δίνουμε θα είναι και πιο εύκολο από μία δύο τράπεζες που 
είμαστε μέλη να πάρουμε κιόλας. Οπότε, κάνω έκκληση όσοι δεν είναι, να γίνουν, εφόσον δεν συντρέχει 
σοβαρό πρόβλημα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, επειδή μου έστειλε μήνυμα κάποιος που παρακολουθεί την συνεδρίαση και 
μάλιστα επειδή αναφέρθηκα στον κ. Αυγερινό ότι βγάζει καλές φωτογραφίες, αδίκησα τον κ. 
Πολύδωρα, γιατί μαζί βγαίνουν επίσης ο οποίος είναι εξαιρετικός αιμοδότης. Οπότε να αποκαθιστούμε 
τα πράγματα για όλους τους συναδέλφους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Μας ακούει και ο Γιώργος.  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Κακά τα ψέματα, είμαι εξαιρετικός αιμοδότης γιατί πάντα δίνω και παραπάνω αίμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, αυτό φαίνεται γιατί τον τελευταίο καιρό έχεις κόψει κιόλας λίγο. Οπότε...  
ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ: Ρέει το αίμα άφθονο στο Χολαργό. Ρέει το αίμα άφθονο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ετσι. Ωραία. Λοιπόν, ναι.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί μιλήσαμε, μάλλον χαίρομαι ιδιαίτερα που παίρνουμε 
αυτή την απόφαση απόψε να ιδρύσουμε τράπεζα αίματος, γιατί μιλήσαμε απόψε για τους εν ενεργεία 
αιμοδότες. Σαν παλαίμαχος αιμοδότης 25 χρόνια, μέχρι τα 65 μου που έδινα, χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί 
το αίμα χαρίζει ζωές και μακάρι να φέρουμε πάρα πολλούς, γιατί εγώ κάθε φορά που γίνεται αιμοδοσία 
και βρίσκομαι, είμαι παρών, λυπάμαι πάρα πολύ που οι περισσότεροι που έρχονται είναι απο το Γενικό 
Επιτελείο Στρατού που έρχονται και της Αεροπορία εδώ απο το ΓΕΕΘΑ να πούμε. Πρέπει να γίνει μια 
καμπάνια να έρχονται περισσότεροι αιμοδότες. Και συνήθως έρχονται και εργαζόμενοι πάρα πολλοί να 
πούμε.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
76 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια, εδώ Θανάση να πούμε και κάτι άλλο. Οτι πάνω στην αιμοδοσία το ενοριακό έργο 
είναι πολύ μεγάλο και έχει και ο Τίμιος Σταυρός και η Φανερωμένη και ο Αϊ-Γιώργης και η Αγία Σκέπη 
έχουν ήδη πολλά χρόνια πριν το Δήμο τράπεζες. Αρα, πολύς κόσμος πάει και εκεί. Ωστόσο, πρέπει να 
στηρίξουμε και την προσπάθεια αυτή στο Δήμο μας.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Νίκο, έχεις δίκιο. Εγώ ήμουνα στο Σήμαντρο χρόνια, δεν έδινα ποτέ έκτακτα, 
έδινα δυο φορές το χρονο, το Μάιο και το Νοέμβριο, έκτακτα δεν έδωσα ποτέ. 25 χρόνια και χαιρόμουν 
πάρα πολύ, περίμενα την ημέρα και τη στιγμή που θα πάω να δώσω αίμα. Το χαιρόμουν, δηλαδή το 
ευχαριστιόμουν με το παραπάνω.  
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Τώρα καταλαβαίνετε γιατί παίρνει τόσες ψήφους ο κ. Αυγουρόπουλος. Εχει δώσει το αίμα 
του στους μισούς Χολαργιώτες, οπότε... Το λέω με πολλή αγάπη και με πολύ σεβασμό, έτσι;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κι αυτό μπορεί να 'ναι σωστό. Κι εγώ το δέχομαι με αγάπη, Νικήτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Να λέμε και τίποτα... Ωραία. 
 Οπότε και το θέμα αυτό κρίνω ότι πέρασε ομόφωνα, δεν κάνω καν ψηφοφορία. Οπότε... 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ηθελα να ευχαριστήσω κι εγώ, κ. Πρόεδρε, αλλά με τόσα καλά λόγια που ειπώθηκαν 
δεν νομίζω να έχω να πω τίποτα παραπάνω, αν μου επιτρέπετε για ένα λεπτό νομίζω. 
 Την πρώτη φορά που έδωσα αίμα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιώργο, νομίζω ότι τον καλό λόγο τον έχεις απ' όλο το συμβούλιο και είναι νομίζω 
αποδεκτό γεγονός. Παρακαλώ. 
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο εθελοντισμός και ειδικά σ' αυτό το κομμάτι, είναι ένα τρομερό 
πράγμα και δεν θέλω να πω πάρα πολλά πράγματα γι' αυτό. Θα ανταποκριθώ όσο δυνατόν μπορώ και 
με όλες μου τις δυνάμεις σ' αυτό που αναλαμβάνω αυτή τη στιγμή και απλά επισημαίνω ότι η πρώτη 
φορά που έδωσα αίμα ήταν το 1989 για πρώτη φορά και δίνω τρεις με τεσσερις φορές το χρόνο αίμα. 
Οσο επιτρέπεται ακόμα και δυνάμεθα. 
 Χίλια ευχαριστώ σε όλους, καλή δύναμη σε όλους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Το 4ο θέμα πέρασε ομόφωνα. 
 Σας ευχαριστώ όλους, νομίζω σήμερα είχαμε μια αρκετά εποικοδομητική συνεδρίαση και ώρα 
είναι 11.30 περίπου, 11.35.  
 Σας εύχομαι καλή συνέχεια και λύεται η συνεδρίαση. Καλό βράδυ. 
 ------------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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