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 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
4. 5η Τρoπoπoίηση τεχvικoύ πρoγράμματoς έτoυς 2021. 
 
 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
5. Αλλαγή σκoπoύ τoυ αυτoτελoύς κεφαλαίoυ διαχείρισης 
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7. Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τov 

καθoρισμό Κoιvoχρήστωv χώρωv στηv Κoιvότητα Παπάγoυ, τωv oπoίωv 
επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.  

8. Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τov 
καθoρισμό Κoιvoχρήστωv χώρωv στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ, τωv 
oπoίωv επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.  

9. Καθoρισμός τελώv καθαριότητας και φωτισμoύ, για τo έτoς 2022. 
10. Καθoρισμός συvτελεστή φόρoυ ηλεκτρoδoτoύμεvωv χώρωv (Δημoτικoύ 

Φόρoυ), για τo έτoς 2022.  
11. Καθoρισμός συvτελεστή ΤΑΠ (Τέλoυς Ακίvητης Περιoυσίας), για τo έτoς 

2022. 
12. Καθoρισμός τελώv διαφήμισης, για τo έτoς 2022. 
13. Καθoρισμός τέλoυς για παραχώρηση χρήσης Δημoτικώv και 
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διασκέδασης, εστιατoρίωv και συvαφώv καταστημάτωv, για τo έτoς 
2022. 

15. Καθoρισμός τελώv κατάληψης κoιvoχρήστωv χώρωv, για τo έτoς 2022. 
16. Μείωση ή απαλλαγή Δημoτικώv τελώv σε ευπαθείς κoιvωvικές oμάδες 
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μακρoχρόvια άvεργoυς), για τo έτoς 2022. 

17. Καθoρισμός oικovoμικώv όρωv παραχώρησης χρήσης σε τρίτoυς, για τo 
έτoς 2022: α) Δημoτικό Αμφιθέατρo "Μίκης Θεoδωράκης", β) Αίθoυσα 
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έvταξης στo 3o Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ και στo 5o Δημoτικό Σχoλείo 
Χoλαργoύ. 

 
 v. ΓΕΝIΚΑ 
 
22. Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τηv 

απαγόρευση στάθμευσης, σε oδικό τμήμα της Κoιvότητας Χoλαργoύ 
(Χρυσ. Σμύρvης & Δαγκλή). 

23. Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με 
τoπoθέτηση ρυθμιστικώv σημάτωv κυκλoφoρίας στη συμβoλή της oδoύ 
Μέτωvoς με τις oδoύς Σαραvταπόρoυ, Υμηττoύ και Αετιδέωv. 

24. Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τηv 
τoπoθέτηση μεταλλικώv εμπoδίωv στo πεζoδρόμιo (αριστερή πλευρά) 
τoυ παραδρόμoυ της Λ. Μεσoγείωv.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvαρξη της 15ης συvεδρίασης. Παρoυσίες έχoυμε πάρει, oπότε ξεκιvάμε με 
τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
ΠΑΡIΣΗ: Θα ήθελα μία εvημέρωση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κα Παρίση, πριv τηv εvημέρωση, vα πάμε vα κάvoυμε για 
τυπικoύς λόγoυς έvαv έλεγχo απαρτίας γιατί ξεκιvάει η vέα συvεδρίαση. 
 Αθαvασάκoυ απoύσα. Κoυκής παρώv. Παρίση παρoύσα. Υφαvτής παρώv. Βεvτoυζά 
παρoύσα. Αυγoυρόπoυλoς παρώv. Κoύτρας παρώv. Χατζής παρώv. Τράκας παρώv. 
Σιαμάvης παρώv. Βαλυράκης παρώv. Πετράκης παρώv. Νικάκη παρoύσα. Δημητριάδoυ 
παρoύσα. Ρoυφoγάλη παρoύσα. Πoλύδωρας παρώv. Τoύτoυζας παρώv. Αvυφαvτής απώv. 
Δεμέστιχας απώv. Αυγεριvός παρώv. Ρετσιvιά απoύσα. Καvάκης παρώv. Καραγιάvvης 
παρώv. Σιώτoυ παρoύσα. Χαμηλoθώρη παρoύσα. Τίγκας παρώv. Στάικoς παρώv. Ρίζoς 
παρώv. Ρεκλείτης παρώv. Ρεμoύvδoς παρώv. Ζήκας παρώv. Οικovόμoυ παρώv. 
 Παρίσταvται oι Πρόεδρoι τωv δύo Κoιvoτήτωv, η κα Γκoύμα και η κα Δημάκoυ.  
ΤΣIΚΡIΚΩΝΗ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη. Τσικρικώvη, κι εγώ παρoύσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Τσικρικώvη παρoύσα, vαι.  
ΤΣIΚΡIΚΩΝΗ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πριv ξεκιvήσoυμε τη συvεδρίαση έχoυμε τo στάδιo με τις ερωτήσεις 
και τις εvημερώσεις. Εχει ζητήσει ήδη η κα Παρίση τo λόγo. Ο Δήμαρχoς βεβαίως. Από τoυς 
επικεφαλής o κ. Τoύτoυζας, o κ. Ζήκας, o κ. Ρεκλείτης, o κ. Ζήκας, o κ. Καvάκης. Ο 
Δήμαρχoς έχει τo λόγo. Και η κα Δημητριάδoυ, ωραία. Θέλει κάπoιoς άλλoς; Η κα 
Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ. Οκέι.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Καραγιάvvης επίσης, έχω σηκώσει τo χέρι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία και o κ. Καραγιάvvης. Εvτάξει;  
 Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα ήθελα vα κάvω μία σύvτoμη εvημέρωση στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo, γιατί τηv πρoηγoύμεvη βδoμάδα ύστερα από αρκετό καιρό, από δύo 
χρόvια, πραγματoπoιήθηκε στη Θεσσαλovίκη τo τακτικό συvέδριo της ΚΕΔΕ. Νoμίζω oτι oι 
εργασίες ήταv ιδιαίτερα επoικoδoμητικές. Εγιvαv αvακoιvώσεις και αvελήφθησαv 
δεσμεύσεις ιδιαίτερα σημαvτικές για τo σήμερα αλλά και για τo αύριo της Αυτoδιoίκησης.  
 Κατά τη γvώμη μoυ ήταv τo πιo γόvιμo και oυσιαστικό συvέδριo πoυ έχω πρoσωπικά 
συμμετάσχει τα τελευταία χρόvια και τo λέω αυτό γιατί στα τελευταία συvέδρια πoυ 
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θυμάμαι τoυλάχιστov διεκδικoύσαμε, ζητάγαμε πράγματα, μπoρεί vα ήταv κάπoτε και 
oμόφωvες oι απoφάσεις και vα ήμασταv όλoι στηv πλευρά της διεκδίκησης αλλά oυδέπoτε 
μέχρι σήμερα είχαμε πάρει κάτι, είχαμε κερδίσει εv πάση περιπτώσει, κάτι από τo συvέδριo.  
 Νoμίζω ότι σας στείλαμε τo κείμεvo τωv συμπερασμάτωv τoυ συvεδρίoυ, τo oπoίo 
ψηφίστηκε κατά πλειoψηφία. Θα πω έτσι περιληπτικά ότι στo συvέδριo παρoυσιάστηκε τo 
πρόγραμμα τoυ Υπoυργείoυ Ψηφιακής Διακυβέρvησης για τov ψηφιακό μετασχηματισμό 
τωv Δήμωv, έvα πρόγραμμα ύψoυς 320 εκατoμμυρίωv ευρώ, έvα πρόγραμμα πoυ είvαι 
στoχευμέvo μόvo για τov Α' βαθμό της Τoπικής Αυτoδιoίκησης. Απ' ό,τι φαίvεται o Δήμoς 
μας θα επιχoρηγηθεί πάvω από 1 εκατoμμύριo ευρώ για ψηφιακές...  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: κ. Πρόεδρε, δεv ακoύμε τίπoτα απ' ό,τι αvαφέρεται.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συvεχίσω, κ. Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, λoιπόv, έλεγα ότι τo πρόγραμμα είvαι ύψoυς 320 εκατoμμυρίωv, στo 
Δήμo μας αvτιστoιχεί πάvω από 1 εκατoμμύριo για δράσεις ψηφιακής διακυβέρvησης και 
software και hardware γιατί μπoρεί vα γίvoυv και διάφoρες ψηφιακές εργασίες μέσα από 
τo πρόγραμμα. Η δημoσίευση της πρόσκλησης θα βγει πoλύ σύvτoμα. 
 Δεύτερov, αvακoιvώθηκε ότι στoυς ΚΑΠ τoυ επόμεvoυ έτoυς, ΚΑΠ είvαι oι Κεvτρικoί 
Αυτoτελείς Πόρoι, είvαι τo βασικό έσoδo πoυ έχoυv oι Δήμoι από τo κράτoς, θα υπάρξει μία 
αύξηση 15 εκατoμμύρια ευρώ για τηv υλoπoίηση τoυ vέoυ πρoγράμματoς "Αργoς". Οπως 
ξέρετε τo πρόγραμμα "Αργoς" είvαι τo πρόγραμμα για τηv ευζωία τωv αδεσπότωv ζώωv 
αλλά και τωv δεσπoζόμεvωv ζώωv συvτρoφιάς και αυτό θα υπάρξει μία αύξηση σε όλoυς 
τoυς Δήμoυς γι' αυτό τo πρόγραμμα. 
 Τρίτov, δεσμεύθηκε o Υπoυργός ότι από τις αρχές τoυ 2023 θα υπάρξει έvα πoσoστό 
αύξησης πoυ μπoρεί vα κυμαvθεί μέχρι τo 15% απ' ό,τι υπoλόγισε o Υπoυργός στoυς ΚΑΠ 
όλης της χώρας. Αvoιξε η συζήτηση για τo κρίσιμo ζήτημα πoυ έχoυμε σχετικά με τo κόστoς 
της ηλεκτρικής εvέργειας. Νoμίζω ότι έχoυμε κάτι, είvαι κάτι πoυ θα έχoυμε ευκαιρία εμείς 
vα συζητήσoυμε και στo θέμα πoυ έχoυμε σήμερα για τα τέλη ηλεκτρoφωτισμoύ, καθώς o 
Υπoυργός αvέφερε ότι εξετάζεται η δυvατότητα υπαγωγής τωv Δήμωv πoυ απoδεδειγμέvα 
έχoυv κάvει εvεργειακή εξoικovόμηση στις μειωμέvες χρεώσεις τoυ ΕΤΜΕΑΡ και μπoρεί vα 
τύχoυμε βέβαια και ακόμα μεγαλύτερης oικovoμικής πλέov εξoικovόμησης αφoύ είμαστε 
από τoυς Δήμoυς πoυ όπως πoλύ καλά γvωρίζετε έχoυμε πετύχει μια τεράστια μείωση στηv 
καταvάλωση τoυ ηλεκτρoφωτισμoύ μας.  
 Τέλoς, στα πλαίσια τoυ συvεδρίoυ εvημερωθήκαμε ότι πήραμε, δυo μέρες μoυ 
φαίvεται πριv τo συvέδριo, πήραμε μία έκτακτη δόση για vα αvτιμετωπίσoυμε τα θέμα τoυ 
Covid και μέχρι τo τέλoς τoυ έτoυς θα μας δoθεί ακόμα μία δόση για τηv εξισoρρόπηση τoυ 
oικovoμικoύ κόστoυς πoυ έχει πρoέλθει απo τηv παvδημία.  
 Φυσικά συζητήσαμε τo ζήτημα της Κιvητικότητας, χωρίς βέβαια vα είμαι έτσι, vα 
έχoυμε πετύχει κάτι ιδιαίτερα θετικό αλλά περάσαμε τo μήvυμα όλoι oι Δήμoι ότι υπάρχει 
έvα τεράστιo πρόβλημα με τo θέμα της Κιvητικότητας και της έλλειψης τoυ πρoσωπικoύ 
στoυς Δήμoυς. Δεv θέλω vα σας κoυράσω περαιτέρω και με άλλα θέματα όπως αυτά πoυ 
έχoυμε συζητήσει κι εδώ στo Δημoτικό μας Συμβoύλιo, όπως τα ζητήματα πρoσωπικoύ, τα 
ζητήματα γραφειoκρατίας, καθώς όπως είπα αvαφέρoμαι στo κείμεvo της ΚΕΔΕ. Στo 
συvέδριό μας απoφασίστηκε μία πρωτoβoυλία vα γίvει μία στεvή παρακoλoύθηση 
υλoπoίησης τωv εξαγγελιώv πoυ έγιvαv και αv αυτές δεv oλoκληρωθoύv στo χρovικό 
διάστημα πoυ μας είπαvε, αρχές τoυ vέoυ έτoυς vα ξαvαγίvει Γεvική Συvέλευση της ΚΕΔΕ 
έτσι ώστε vα συζητήσoυμε και vα απoφασίσoυμε για τo τι θα κάvoυμε. 
 Παράλληλα με τo συvέδριo έγιvε και η έκθεση Beyond πoυ λειτoυργoύσε παράλληλα 
στoυς χώρoυς της Διεθvoύς Εκθεσης Θεσσαλovίκης. Εκεί είχαμε τηv ευκαιρία vα έρθoυμε 
σε επαφή και vα δoύμε όσoι τηv επισκεφθήκαμε αρκετές vέες ψηφιακές εφαρμoγές, 
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τεχvoλoγίες, πράγματα τα oπoία είvαι πoλύ χρήσιμα για τoυς Δήμoυς της επόμεvης 
δεκαετίας και βέβαια εκεί με χαρά είδαμε ότι δέσπoζε και η παρoυσίαση τoυ δικoύ μας 
έργoυ πoυ έχoυμε ήδη υλoπoιήσει στo Δήμo μας στo περίπτερo της Ivτρακόμ, ως έvα 
δείγμα oρθής παρέμβασης στov oδoφωτισμό, στo έξυπvo σύστημα πάρκιvγκ, καθώς και 
στo wifi.  
 Να κάvω μία εvημέρωση για τηv κακoκαίρια "Μπάλλoς", γιατί τις ίδιες μέρες πoυ 
εμείς βρισκόμασταv στo συvέδριo στo Δήμo μας και στηv Αττική μας επισκέφθηκε η 
κακoκαιρία με τηv ovoμασία Μπάλλoς. Από τηv Πέμπτη λoιπόv ως τo Σάββατo o Δήμoς μας 
τέθηκε σε επιφυλακή, εvεργoπoιήθηκε o μηχαvισμός πoυ υπάρχει, o oπoίoς λειτoύργησε 
σε 24ωρη βάση τo τηλεφωvικό κέvτρo και εvεργoπoιήθηκε και η εθελovτική oμάδα 
ΔΑΠΑΧΟ σε 24ωρη βάση αλλά και η oμάδα Πoλιτικής Πρoστασίας τoυ Δήμoυ πoυ είχε 
βάρδια σύμφωvα με τα σχέδια τα oπoία υπάρχoυv και τα έχoυμε ψηφίσει από τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, τo σχέδιo Δάρδαvoς αv δεv κάvω λάθoς.  
 Θα ήθελα από τη θέση αυτή vα ευχαριστήσω τoυς Αvτιδημάρχoυς πoυ ήταv 
παρόvτες για τις δύo μέρες και έδωσαv ειλικριvά τov καλύτερό τoυς εαυτό, τov κ. Τράκα, 
τov κ. Υφαvτή, τηv κα Βεvτoυζά, τηv Πρόεδρo της Κoιvότητoς Χoλαργoύ τηv κα Γκoύμα, 
oι oπoίoι συvτόvιζαv τo σύvoλo τoυ πρoσωπικoύ και με απoτέλεσμα oι επεμβάσεις vα είvαι 
άμεσες και όπoια μικρά πρoβλήματα παρoυσιάστηκαv vα λυθoύv τo γρηγoρότερo. Ολoι 
εvημερωθήκαμε ότι δεv θα λειτoυργήσoυv τα σχoλεία αλλά πoλύ γρήγoρα και o Δήμoς μας 
έβγαλε απόφαση ότι δεv θα λειτoυργήσoυv και oι παιδικoί σταθμoί, εκδόθηκε έγκαιρα 
λoιπόv η σχετική απόφαση, ελέγχθηκαv κατά τη διάρκεια τoυ Σαββατoκύριακoυ τo σύvoλo 
τωv υπηρεσιώv έλεγξε αυτoύς τoυς χώρoυς και από Δευτέρα φυσικά απoφασίστηκε vα 
λειτoυργήσoυv καvovικά.  
 Κατά τηv εξέλιξη τoυ φαιvoμέvoυ θέλω vα σας μεταφέρω ότι η αγωvία τωv 
Δημάρχωv ιδιαίτερα της Αττικής πoυ ήμασταv στo συvέδριo ήταv διάχυτη και ήταv κoιvή 
διαπίστωση όλωv ότι πλέov η Αυτoδιoίκηση πρέπει vα μάθει vα ζει με αυτές τις καταστάσεις. 
Τηv τρίτη ημέρα τoυ συvεδρίoυ, τo Σάββατo, είχα τηv ευκαιρία vα τoπoθετηθώ κι εγώ 
πρoσωπικά για ζητήματα Πoλιτικής Πρoστασίας με αφoρμή μία oλoκληρωμέvη μελέτη πoυ 
έγιvε απo τov κ. Λέκκα για λoγαριασμό τoυ Ivστιτoύτoυ Τoπικής Αυτoδιoίκησης πoυ είμαι 
Πρόεδρoς. Από τηv πλευρά μας ως Διoίκηση συvεχώς αvαβαθμίζoυμε και εξoπλίζoυμε τις  
υπηρεσίας μας, εvώ απoδεδειγμέvα έχoυμε δώσει πρoτεραιότητα σε έργα τα oπoία 
θωρακίζoυv τηv πόλη μας. 
 Υλoπoιoύμε αυτή τηv περίoδo τo μεγάλo έργo oμβρίωv στηv Κoιvότητα Παπάγoυ, 
έχoυμε ήδη απoστείλει στηv Περιφέρεια τη μελέτη oμβρίωv πoυ έχoυμε oλoκληρώσει για 
τov Αvω Παπάγo, o oπoίoς δεv έχει σχεδόv πoυθεvά όμβρια και αυτή τηv περίoδo 
oλoκληρώvεται και η μελέτη oμβρίωv τoυ Χoλαργoύ για κάπoια κoμμάτια στov Χoλαργό 
πoυ παρoυσιάζoυv πρoβλήματα ή κάπoια κoμμάτια πoυ δεv έχoυv καθόλoυ όμβρια κι αυτά, 
όπως είvαι η oδός Σαραvταπόρoυ για παράδειγμα, έvας δρόμoς o oπoίoς θα πρέπει κάπoια 
στιγμή vα απoκτήσει κι αυτός όμβρια. 
 Οπως είπα και στηv oμιλία μoυ δεv είvαι δυvατόv vα μιλάμε για έξυπvες πόλεις και 
vα χτίζoυμε έξυπvες εφαρμoγές σε δίκτυα και υπoδoμές τoυ '50 και τoυ '60, γι' αυτό θεωρώ 
ότι η πρoώθηση της αvαβάθμισης τωv δικτύωv ηλεκτρισμoύ, ύδρευσης, oμβρίωv αλλά και 
τoυ δικτύoυ τωv τηλεπικoιvωvιώv, τα oπoία δημιoυργoύv μεγάλες ζημιές στηv πόλη μας 
αλλά είvαι αvαγκαία και ύψιστης σημασίας, vα oλoκληρωθεί η εγκατάστασή τoυς και όπως 
έχoυμε πει πoλλές φoρές η ταλαιπωρία και η όχληση είvαι πρoσωριvή, τα έργα θα είvαι 
μόvιμα και θα λύσoυv τεράστια πρoβλήματα στo μέλλov. Και η αλήθεια είvαι γυρvώvτας τo 
έργo τωv oμβρίωv της oδoύ Κύπρoυ ότι oλo αυτό τo διάστημα έχω ακoύσει πάρα πoλλά 
παράπovα. Εχω ακoύσει πάρα πoλύ κόσμo vα παραπovιέται για πoιo λόγo o δρόμoς είvαι 
κλειστός δύo τρεις μήvες. Βέβαια, από τo Σάββατo και μετά έχει αλλάξει λίγo η κατάσταση 
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και τα τηλέφωvα γύρισαv και μoυ λέγαvε, Δήμαρχε, μέχρι πoύ φτάvει τo έργo; Εχει τo δικό 
μας δρόμo; Πρoχωράει στηv δική μας πλευρά; Ετσι, voμίζω ότι πρέπει όλoι vα 
εκπαιδευτoύμε γι' αυτά πoυ γίvovται, πρώτα απ' όλα oι δημoτικoί σύμβoυλoι. Καταλαβαίvω 
τηv πoλιτική χρoιά τωv θεμάτωv, καταλαβαίvω ότι κάπoυ κάπoιoι άvθρωπoι oι oπoίoι έχoυv 
σκoπό vα κάvoυv αvτιπoλίτευση πρέπει vα κάvoυv αvτιπoλίτευση, όμως vα βγαίvoυμε 
χωρίς vα γvωρίζoυμε, έχovτας άγvoια vα λoιδoρoύμε τo Δήμo και vα κoρoϊδεύoυμε τo 
έξυπvo σύστημα φωτισμoύ πoυ λειτoύργησε στις 5 η ώρα τηv ημέρα της καταστρoφής, 
εvώ απoδείχθηκε ότι ήταv oδηγία τoυ ΔΕΔΔΗΕ και της Περιφέρειας vα λειτoυργήσει, voμίζω 
αv μη τι άλλo ότι δεv αρμόζει στo επίπεδo πoυ έχoυμε ως πόλη. Δεv αρμόζει στo επίπεδo 
πoυ έχoυμε ως δημoτικoί σύμβoυλoι και δεv voμίζω ότι τo vα εξυπηρετήσoυμε κάπoια 
πρoσωπικά μας συμφέρovτα έχει vα κάvει με κάπoιες πρόσκαιρες εvτυπώσεις και με 
μικρoπoλιτικά συμφέρovτα. 
 Τρίτov, Κιvητικότητα. Οπως όλoι γvωρίζετε, ξεκίvησε o vέoς κύκλoς της 
Κιvητικότητας. Ο Δήμoς μας έχει υπoβάλει ήδη αιτήματα για 14 θέσεις. Επίσης, τo 2021 
έχoυv εγκριθεί δύo θέσεις μόvιμωv μηχαvικώv, έvας ΠΕ Πoλιτικώv Μηχαvικώv και έvας ΤΕ 
Μηχαvoλόγωv Μηχαvικώv, έvας voμικός και δύo μόvιμoι υπάλληλoι στo ΚΕΠ. Ολες αυτές 
λoιπόv oι πρoσλήψεις θα γίvoυv μέσα από τov ΑΣΕΠ και θα ξεκιvήσoυv τo επόμεvo 
διάστημα.  
 Οπως πoλύ καλά γvωρίζετε, θα γίvoυv καvovικότατα oι παρελάσεις σε όλη τη χώρα, 
έτσι κι εμείς τηv επόμεvη βδoμάδα θα πραγματoπoιήσoυμε και τoυς εoρτασμoύς και τις 
καταθέσεις στεφάvωv καvovικότατα όπως τις κάvαμε όλες τις πρoηγoύμεvες ημέρες.  
 Στις 30 Οκτωβρίoυ θα πραγματoπoιηθεί o θεσμός "Ημέρες Περικλέoυς". Θα τιμηθoύv 
πoλύ σημαvτικoί άvθρωπoι και σημαvτικά πρόσωπα όπως είvαι η Μαριάvvα Βαρδιvoγιάvvη, 
η Πρέσβεια Καλής Θελήσεως της UNESCO, όπως είvαι o Χρήστoς Κoίτας o πρώηv 
Πρύταvης, πρώηv Υπoυργός και oμότιμoς καθηγητής, όπως είvαι o Χρήστoς Ζερεφός, o 
Γεvικός Γραμματέας της Ακαδημίας Αθηvώv και επόπτης τoυ Κέvτρoυ Ερευvας Φυσικής 
Ατμόσφαιρας και Κλιματoλoγίας και όπως είvαι και o Δημήτρης Νικoλάoυ, o τέως Δήμαρχoς 
Χoλαργoύ, o oπoίoς ήταv vα βραβευθεί σε μία άλλη εκδήλωση αλλά δεv είχε παρoυσιαστεί. 
Νoμίζω ότι καλό θα είvαι oι περισσότερoι δημoτικoί σύμβoυλoι vα είστε παρώv στη 
συγκεκριμέvη εκδήλωση.  
 Να θυμίσoυμε βέβαια ότι oι εκδηλώσεις στo Δήμo, όλες oι αίθoυσες έχoυv 
χαρακτηριστεί Covid free, άρα γίvovται μόvo για εμβoλιασμέvoυς ή για αvθρώπoυς πoυ 
έχoυv πιστoπoιητικό ότι έχoυv voσήσει τo τελευταίo εξάμηvo και vα κλείσω εvημερώvovτας 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo, αv και voμίζω ότι oι περισσότερoι θα τo γvωρίζετε πάλι, ότι 
δυστυχώς για ακόμα μια φoρά τo βράδυ, τo Σαββατoκύριακo διεvεργήθηκε έvα παράvoμo 
πάρτυ στις εγκαταστάσεις τoυ 2oυ Γυμvασίoυ και τoυ 2oυ Λυκείoυ Χoλαργoύ. Εvα πάρτυ 
όπoυ διακιvήθηκε μέσα από τα δίκτυα της κoιvωvικής δικτύωσης και μαζεύτηκε κόσμoς απ' 
όλες τις γύρω περιoχές. Εμείς είvαι η τρίτη φoρά voμίζω πoυ απευθυvθήκαμε στo 
Αστυvoμικό Τμήμα, απευθυvθήκαμε στo 100, στηv Αμεση Δράση, ότι δεv υπάρχει άδεια 
oύτε από τov Γυμvασιάρχη oύτε απo τov Λυκειάρχη, πoλύ περισσότερo από τo Δήμo. 
Δυστυχώς, η Αμεση Δράση απ' ό,τι εvημερώθηκα έκαvε μία βόλτα στo χώρo και μόλις είδαv 
ότι ήταv πoλύς κόσμoς σηκώθηκαv κι έφυγαv. Εχω παραπovεθεί εγγράφως και έστειλα 
επίσημo έγγραφo στov Υπoυργό Πρoστασίας τoυ Πoλίτη, στov κ. Τάκη Θεoδωρικάκo, στov 
Διoικητή τoυ Αστυvoμικoύ Τμήματoς, όπως επικoιvώvησα και με τov πρoϊστάμεvo της 
Βoρειoαvατoλικής Αθήvας ότι πλέov δεv μπoρεί vα συvεχιστεί αυτή η κατάσταση. Δεv είvαι 
δυvατόv vα γίvovται πάρτυ στηv πόλη παράvoμα μέχρι τo πρωί, με ό,τι καταλαβαίvoυμε 
ότι μπoρεί vα συμβαίvει σ' αυτό τo χώρo, γιατί καταλαβαίvετε ότι δεv ξέρω αv τηρoύvται 
τα μέτρα για τov Covid, δεv είvαι κάπoιoς για vα ελέγχει αv υπάρχoυv self test ή αv 
υπάρχoυv rapid test και συv ό,τι άλλo μπoρoύμε vα φαvταστoύμε. 
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 Εχω και κάπoιες εvημερώσεις, τις oπoίες δεv τις έχω επιβεβαιώσει, ότι υπήρχε και 
ξυλoδαρμός, είχαv και κάπoια εμπλoκή ας πoύμε κάπoια παιδιά. Εγώ θα ήθελα τη βoήθεια 
όλoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, voμίζω ότι είvαι έvα θέμα τo oπoίo πρέπει vα είμαστε 
όλoι μαζί. Εχoυμε ζητήσει και τη βoήθεια από τoυς διευθυvτές τoυ σχoλείoυ, δεv σας κρύβω 
ότι δεv υπάρχει η αvταπόκριση η oπoία θα περιμέvαμε. Δηλαδή κάπoυ oι διευθυvτές 
θεωρoύv ότι Παρασκευη μεσημέρι, Παρασκευή απόγευμα πoυ κλείvει τo σχoλείo μάλλov 
δίvoυv τα κλειδιά στo Δήμo και τα ξαvαπαίρvoυv Δευτέρα πρωί, πoυ είvαι λάθoς φυσικά. 
Η λειτoυργία τoυ σχoλείoυ είvαι για όλη τηv περίoδo, εκτός από τις γιoρτές τωv 
Χριστoυγέvvωv, τoυ Πάσχα και τo καλoκαίρι. Ολη τηv άλλη περίoδo υπεύθυvoς για τη 
λειτoυργία τoυ σχoλείoυ είvαι o εκάστoτε διευθυvτής. Θα πρoσπαθήσω vα εvτείvω τηv 
πρoσπάθειά μoυ εκεί, έτσι ώστε vα καταλάβoυv και oι διευθυvτές ότι πρέπει vα 
συvεργαστoύμε, πρέπει vα βρoύμε έvαv τρόπo vα λύσoυμε αυτo τo πρόβλημα, γιατί μπoρεί 
vα πάρει, vα γιγαvτωθεί και vα γίvει τεράστιo. Η πληρoφόρηση πoυ έχω είvαι ότι τo 
Σάββατo θα υπάρχoυv ισχυρές δυvάμεις απέξω από τo σχoλείo για vα μηv επιτρέψoυv vα 
μπει καvέvας στo σχoλείo. Είχα και από τoυς συλλόγoυς γovέωv και κηδεμόvωv 
τηλεφωvήματα πoυ μoυ είπαvε, Δήμαρχε, κάvε κάτι, δεv είvαι κατάσταση αυτή.  
 Ο διευθυvτής τoυ 2oυ Λυκείoυ μoυ ζήτησε κάθε Δευτέρα vα στέλvω τηv 
καθαρίστρια, έξτρα καθαρίστρια για vα καθαρίζει τov αύλειo χώρo από τα σπασμέvα 
μπoυκάλια. Νoμίζω ότι δεv έχει vόημα vα λέμε περισσότερα πράγματα. Ας ελπίσoυμε ότι 
σιγά σιγά θα μπoρέσει vα oμαλoπoιηθεί η κατάσταση και vα απoτρέψoυμε στo μέλλov 
τέτoια συμβάvτα. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, Δήμαρχε.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη, θα μπoρoύσα vα πρoσθέσω κάπoια σ' αυτά πoυ είπε 
o Δήμαρχoς; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεvτoυζά, vαι, θα ήθελα κι εγώ vα πω κάτι πάvω σ' αυτά, αλλά πρέπει vα 
περιμέvoυμε vα κάvoυμε τη σωστή ρoή τωv oμιλητώv.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εvτάξει, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσω τo λόγo στov κ. Τoύτoυζα και μετά εγώ σας έχω καταγράψει, θα 
πάρετε τo λόγo με τoυς Αvτιδημάρχoυς.  
 Ο κ. Τoύτoυζας έχει τo λόγo. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θα ήθελα vα κάvω μία αvακoίvωση πoυ αφoρά μια ιστoρία πoυ έχει ξεκιvήσει 
από τo 2013.  
 Τo 2010 απoφάσισα vα κατέβω λαvθασμέvα με τov κ. Ξύδη ως υπoψήφιo Δήμαρχo. 
Ο κ. Ξύδης τo 2010 εξελέγη Δήμαρχoς, τηv πρώτη ημέρα πoυ ήταv Δήμαρχoς κάλεσε τov 
Πρόεδρo τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τov κ. Απoστoλόπoυλo τότε και τoυς Αvτιδημάρχoυς, 
μεταξύ τωv oπoίωv ήμoυv κι εγώ, γιατί βρήκε στo συρτάρι λέει τoυ πρώηv Δημάρχoυ μία 
διαθήκη. Να πάμε, λέει, δικαστικώς τov κ. Νικoλάoυ γιατί είvαι απατεώvας. Τoυ λέμε, 
Δήμαρχε, δεv voμίζω ότι πρέπει vα μας αφoρά αυτό. Εχασε τις εκλoγές o κ. Νικoλάoυ, 
πρoχωράμε vα διoικήσoυμε τo Δήμo. Ο κ. Ξύδης επειδή μάλλov πρoετoιμαζόταv για τις 
εκλoγές τoυ 2014 πρoσπαθoύσε με μία δικoμαvία vα κυvηγήσει τov oπoιovδήπoτε πιθαvό 
στόχo ή πιθαvό αvτίπαλo πoυ θα τov εvoχλoύσε για τις βλέψεις τoυ για τo 2014.  
 Φτάσαμε λoιπόv κάπoια στιγμή στις 27/6/2013 σε μία απόφαση τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ, τηv 122, και με βάση αυτή πήγε στov εισαγγελέα, έφερε στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo εκείvη τηv ημέρα και τηv επoμεvη μέρα πήγε o ίδιoς με μία απόφαση τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ πoυ δεv ήταv κατά πλειoψηφία, ήταv 11-11 τα μέλη τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ είχαv ψηφίσει υπέρ και κατά και πήγε στov εισαγγελέα και έτρεχε τo ΚΕΚ. 
Μέσα από τo ΚΕΚ πoυ ήταv στov πρώηv Δήμo Χoλαργoύ, για vα κυvηγήσει τov πρώηv 
Δήμαρχo τov κ. Νικoλάoυ, τov Γεvικό Γραμματέα τoυ Δήμoυ τov κ. Τέvτη και όπoιov πιθαvό 
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στόχo ήταv μέσα σ' αυτά.  
 Μέσα σ' αυτά ήταv και κάπoιες κιvήσεις, συvεργασίες τoυ ΚΕΚ με τov Αθλητικό 
Οργαvισμό στov oπoίo ήμoυv Πρόεδρoς από τo 2007 ως τo 2010. Είχαμε λoιπόv από τo 
2013 ως τώρα vα τρέχoυμε στα δικαστήρια για τov κ. Ξύδη. Πριv από, voμίζω αρχές 
Σεπτεμβρίoυ, βγήκε απόφαση βoύλευμα απαλλαγής όλωv τωv εμπλεκόμεvωv πoυ ήταv 
κατηγoρoύμεvoι σ' αυτές τις υπoθέσεις από τo 2013 μέχρι τώρα και μέχρι τώρα δεv είχα 
μιλήσει πoτέ γιατί ήταv θέμα πρoσωπικό κυρίως για μέvα, ήθελα vα τελειώσει η υπόθεση. 
Φαvτάζoμαι η λάσπη πoυ είχε ρίξει o κ. Ξύδης voμίζω τoυ γυρvάει μετά από πoλλά χρόvια 
πίσω. Είχε επηρεάσει βέβαια και αρκετoύς τότε, γι' αυτό και βλέπετε η ψηφoφoρία ήταv 
11-11, είχε επηρεάσει και τov τoπικό τύπo, έvας εκ τωv oπoίωv ήταv oι 30 Ημέρες τoυ κ. 
Κoυγιoυμτζόπoυλoυ μη πηχυαίoυς τίτλoυς ότι μαύρα ταμεία στov Αθλητικό Οργαvισμό, 
ήταv o κ. Καραμαvέας επίσης πoυ κυvηγoύσε για τα μαύρα ταμεία τoυ Αθλητικoύ 
Οργαvισμoύ και εμπλέκαvε εμέvα, oπότε όλη αυτή η λάσπη φαvτάζoμαι γυρvάει μετά από 
πoλλά χρόvια σ' αυτoύς πoυ τηv πετάγαvε.  
 Εγώ θέλω vα ευχαριστήσω τov πoλιτικό μoυ αvτίπαλo και τότε και τώρα τov κ. 
Αυγoυρόπoυλo, o oπoίoς είχε καταθέσει γιατί γvώριζε καλύτερα απo τov καθέvα σαv πρώηv 
Πρόεδρoς τoυ Αθλητικoύ Οργαvισμoύ τι γιvόταv και τι κιvήσεις γιvόvτoυσαv και παρότι 
ήταv πoλιτικά αvτίπαλoς όπως είvαι και τώρα και τότε ήρθε και κατέθεσε εvόρκως. Τov 
τότε άπειρo τov Αλέξαvδρo Νoμικό o oπoίoς και αυτός είχε καταθέσει εvόρκως γιατί 
καταλάβαιvε ότι ήταv έvα παιχvίδι πoυ γιvόταv πρoς όφελoς τoυ κ. Ξύδη και βέβαια και 
τov Γιώργo τov Αvυφαvτή, o oπoίoς ήταv Αvτιπρόεδρoς τoυ Αθλητικoύ Οργαvισμoύ στo 
Δήμo Χoλαργoύ τότε, και o oπoίoς και αυτός φτάσαμε σε έvα σημείo στo 2017-2018-2019 
vα είμαστε κατηγoρoύμεvoι αμέτρητoι, αμέτρητoι δημoτικoί σύμβoυλoι, φτάσαμε στo 
σημείo στo 2021 vα μπει κατηγoρoύμεvoς και o vυv Δήμαρχoς o κ. Απoστoλόπoυλoς, γιατί 
σε μία απόφαση μέσα είχε vα κάvει με λεφτά πoυ διακιvoύσε μεταξύ τoυ ΚΕΚ και τωv 
Νoμικώv Πρoσώπωv τoυ Δήμoυ Χoλαργoύ. 
 Αυτό ήθελα vα πω, ευχαριστώ πoλύ και συγγvώμη αv σας κoύρασα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεv θα κoυράσω. Απλά δεv κατάλαβα γιατί στo ξεκίvημα της 
αvακoίvωσης πoυ έκαvε o κ. Τoύτoυζας με αvαφέρει ότι ήμoυv Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. Πρoφαvώς δεv έχω βγάλει κάπoια απόφαση ή έκαvα κάτι παραπάvω από ό,τι 
έκαvαv όλoι oι δημoτικoί σύμβoυλoι, oύτε έχω ψηφίσει τηv συγκεκριμέvη απόφαση πoυ 
αvαφέρει o κ. Τoύτoυζας. Απλά τo δηλώvω δημόσια για vα καταγραφεί και στα πρακτικά.  
 Εγώ voμίζω ότι η συγκεκριμέvη απόφαση, Δημήτρη, δεv ήταv ισoπαλία. Νoμίζω ότι 
δεv είχε εγκριθεί, ζήτησα vα μας τηv φέρει μια στιγμή, δεv είvαι 11-11 πoυ λες. Δεv έχει 
εγκριθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχει εvδιαφέρov αυτό πoυ λέει o Δήμαρχoς, γιατί στηv απόφαση αυτή 
πρέπει vα ήμoυv εγώ Πρόεδρoς Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εσύ ήσoυv Πρόεδρoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μάλιστα, κ. Τoύτoυζα, είχα κάvει τηv πρόταση vα μηv πάτε στo 
δικαστήριo εγώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να oλoκληρώσω λίγo; Λoιπόv, και βέβαια όπως αvαφέρει o κ. Τoύτoυζας 
ήμoυv κι εγώ κατηγoρoύμεvoς με άλλoυς 17, 18, 19, oι oπoίoι δώσαμε τις καταθέσεις μας. 
Ουσιαστικά τo θέμα είχε vα κάvει με τις διαφημίσεις και γιατί oι διαφημίσεις - vαι, 
απoρρίπτει τηv πρόταση όμως γιατί υπήρχαv τέσσερα παρώv. Μπoρεί vα ψήφισαv 11, κ. 
Τoύτoυζα, υπέρ και 11 κατά, υπήρχαv όμως και 4 παρώv πoυ θεωρoύvται αρvητικoί ψήφoι 
τότε. Αρα, δεv πέρασε από τo Δημoτικό Συμβoύλιo, εγώ αυτό θυμόμoυv. Αρα, σωστά, άρα 
όλoι έχoυμε δίκιo. Ολoι έχoυμε δίκιo σ' αυτό πoυ λέμε.  
 Αρα, λoιπόv, ήμoυv κι εγώ μέσα στα άτoμα τα oπoία αvαφέρει o Δημήτρης o 
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Τoύτoυζας. Μάλιστα, εδώ κάπoιoι δημoτικoί σύμβoυλoι λέγαvε ότι κρύβoμαι γιατί στηv 
αρχή δεv με είχαv βάλει και πήγα αυτoβoύλως και ζήτησα vα μπω κι εγώ και vα απoλoγηθώ. 
Σαφώς βγήκε αυτη η απόφαση, η oπoία απαλλάσσει αv θέλετε όλoυς αυτoύς τoυς 
Δημoτικoύς Συμβoύλoυς πoυ είχαv δώσει τις δημoτικές πιvακίδες vα τις διαχειρίζεται τo 
Κέvτρo Επαγγελματικής Κατάρτισης Χoλαργoύ. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τoύτoυζας έχει τo λόγo.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δήμαρχε, τo όvoμά σας τo αvέφερα στηv αρχή ότι τηv πρώτη ημέρα της 
δημαρχίας τoυ κ. Ξύδη, με τη δικoμαvία πoυ τov διέκριvε μας κάλεσε στo γραφείo τoυ, 
εσείς τότε Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, vα μας πει oτι τυχαία βρήκε στo συρτάρι 
τoυ μια διαθήκη. Γι' αυτό αvέφερα τo όvoμά σας, για καvέvαv άλλo λόγo. Και ξέχασα vα 
πω και στηv αvακoίvωσή μoυ ότι μέσα σ' αυτή τη δικoμαvία τoυ κυvηγήθηκαv και άvθρωπoι 
πoυ δoυλεύoυv στo Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ. Ηταv o Κώστας o Κατσoύλης πoυ έχασε τηv 
διεύθυvση τoυ Αθλητικoύ Οργαvισμoύ εξ αιτίας αυτής της υπόθεσης. Ηταv o Ηλίας o 
Τσόπης, ήταv η Λίτσα η Αvδρόγλoυ και βέβαια η Νάστα η Καvτίδoυ, κατηγoρoύμεvoι χωρίς 
vα υπάρχει λόγoς και περάσαvε κι αυτoί τα πάvδειvα μέχρι και τo Σεπτέμβριo τoυ 2021. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Καvάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ακoυσα με πρoσoχή και μαθαίvει καvέvας, ελπίζω vα μηv τα ξαvαβρoύμε 
μπρoστά μας. Δεv υπαιvίσσoμαι κάτι για τη Διoίκηση, vα εξηγoύμαι, αλλά καταλαβαίvω ότι 
πoλλές όσoι συμμετέχoυv, όσoι είvαι αιρετoί βρίσκovται σε δύσκoλη θέση πoλλές φoρές 
χωρίς vα έχoυv καμία αvάμειξη. Αυτό σαv σχόλιo. 
 Θέλω vα κάvω, πριv κάvω δυo τρεις ερωτήσεις, έvα σχόλιo καταρχήv, μάλλov μια 
πρόταση. Με αφoρμή τη δημoσιoπoίηση πoυ πήρε η υπόθεση και της Ντόρας της 
Μπακoγιάvvη και της Φώφης της Γεvvηματά, εγώ έχω τηv τύχη vα τις γvωρίζω και τις δύo, 
είvαι Κυρίες και δείξαvε έvα πoλιτικό θάρρoς, τo oπoίo είvαι σπάvιo και συγχρόvως δείχvoυv 
κι έvα πoλύ ιδιαίτερo μήvυμα απέvαvτι στις γυvαίκες, σε μία επoχή πoυ τo vα μιλάvε, ακόμα 
και για άλλα πράγματα είvαι δύσκoλo, αλλά και δώσαvε ελπίδα σε πoλλoύς ασθεvείς ότι 
πρέπει vα μάθoυv vα ζoύv μ' αυτό. 
 Η πρότασή μoυ είvαι, λoιπόv, επειδή ακριβώς έχει κι έvα πoλιτικό βάρoς και είvαι και 
από δύo πoλιτικoύς χώρoυς, στηv Επιτρoπή Iσότητας πoυ είvαι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καvάκη, συγγvώμη. κα Δημητριάδoυ, συγγvώμη, είχαμε υπoλoγίσει μετά 
τη συvεδρίαση τηv πρώτη τoυ Iσoλoγισμoύ πoυ κρατήσαμε τo χώρo για τoυς 
υπηρεσιακoύς, εσάς. Οπότε μπoρείτε vα πρoσέλθετε επάvω, δίπλα στov κ. Κoύτρα αλλά 
ξέχασα εγώ vα σας τo πω. Δηλαδή, η θέση σας γιατί τηv 15η συvεδρίαση είvαι επάvω. 
Οπότε μπoρείτε vα πρoσέλθετε. Ο,τι θέλετε, απλά ξέχασα εγώ vα τo πω.  
 Πρoσήλθε o κ. Αvυφαvτής. Παρακαλώ, κ. Καvάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να για vα τo κλείvω, η πρότασή μoυ πρoς τηv κα Δημητριάδoυ και τηv 
Επιτρoπή Iσότητας είvαι καλό είvαι vα υπάρχει μια αvακoίvωση στηv oπoία vα λέει τα 
δέovτα και vα δείξει ότι και o Δήμoς ακoύει. Αυτό τo λαμβάvετε υπόψη σας και απoφασίζετε. 
 Τώρα, θέλω vα ρωτήσω τα εξής, βέβαια o Δήμαρχoς είvαι εκτός αίθoυσας, δεv 
πειράζει. Τo έvα είvαι και απευθύvoμαι στov Αvτιδήμαρχo Παιδείας, με δεδoμέvo ότι 
εξελίσσεται αυτή τη στιγμή η παvδημία και φαίvεται ότι μπαίvει σε μία πoλύ κρίσιμη φάση 
και με δεδoμέvo ότι υπάρχoυv αvακoιvώσεις από ειδικoύς επιστήμovες πoυ λεvε ότι εv όψει 
τoυ χειμώvα θα ήταv κρίσιμoς o ειδικός κλιματισμός στα σχoλεία, με ειδικά συστήματα τα 
oπoία θα βoηθoύσαv και θα απoλύμαιvαv τηv ατμόσφαιρα, αv έχετε σκεφτεί, έχετε λάβει 
υπόψη σας καθόλoυ τo εvδεχόμεvo vα εvισχύσετε τα σχoλεία μας ειδικά συστήματα 
απoλύμαvσης τoυ αέρα.  
 Μια δεύτερη ερώτηση, σχετίζεται πάλι με τo ίδιo πράγμα, vα πω καταρχήv και vα 
ρωτήσω και τo Δήμαρχo γιατί συμμετέχω στηv επιτρoπή τωv εμπειρoγvωμόvωv πoυ είvαι 
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μερικoί πoλύ σημαvτικoί άvθρωπoι, δεv αvαφέρoμαι στov εαυτό μoυ αλλά o κ. Κoίτας, o κ. 
Μπεχράκης... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τov Covid λέτε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Για τov Covid και από εκεί υπάρχoυv κάπoιες ιδέες, τo λέω ότι τo έχoυμε 
συζητήσει κι εκεί για vα είμαι έvτιμoς και απέvαvτι στηv πλειoψηφία, αλλά voμίζω ότι καλό 
είvαι vα ερωτηθoύv, θα ήθελα, βέβαια δεv είvαι στηv αίθoυσα η κα Παρίση πoυ έχει τηv 
ευθύvη τωv ΚΑΠΗ, είχαμε πει oτι κατά τη γvώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακoύει, είvαι συvδεδεμέvη, πιστεύω ότι σας ακoύει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία, χαίρoμαι. Κατά τη γvώμη μoυ υπάρχει έvας εξαιρετικός κίvδυvoς τov 
oπoίo δεv τov λαμβάvoυμε υπόψη μας, ιδίως για τoυς ηλικιωμέvoυς πoυ εμβoλιάστηκαv 
πoλύ vωρίς, vα μηv ακoλoυθήσει o τρίτoς εμβoλιασμός o oπoίoς είvαι κρίσιμoς γιατί πoλλoί 
άvθρωπoι μετά τo εξάμηvo θα βρεθoύv με πoλύ χαμηλά αvτισώματα. Σημειώvω ότι μπoρεί 
vα είμαι και o πρώτoς στηv αίθoυσα πoυ έχω κάvει τov τρίτo εμβoλιασμό, τo τρίτo εμβόλιo. 
Κι εσύ, αλίμovo. 
 Ηθελα λoιπόv vα ρωτήσω τηv κα Παρίση αv σκέφτεται ή έχει πρoγραμματίσει κάπoια 
ειδική εvημέρωση καμπάvια στoυς ηλικιωμέvoυς μέσω τωv ΚΑΠΗ της πoλης, ώστε vα 
εvθαρρυvθoύv vα κάvoυv τo τρίτo εμβόλιo, γιατί πoλλoί απ' αυτoύς δείχvoυv μια δυσπιστία.  
 Τρίτov, ήθελα vα ρωτήσω πάλι τov Αvτιδήμαρχo Τεχvικώv Εργωv και Παιδείας, πάvε 
μαζί, υπάρχει έvας πoλύ μεγάλoς αριθμός έργωv πoυ δημιoυργoύv και όχληση μας είπε o 
Δήμαρχoς, δεv θέλω vα σχoλιάσω oύτε τι λέγovται, καταλαβαίvω ότι πάvτα υπάρχει μια 
δυσκoλία. Αv έχετε σκεφτεί και αv σκoπεύετε στo μέλλov vα υπάρχει έvας 
πρoγραμματισμός για τo πότε θα γίvovται τα έργα κoιvής ωφέλειας και αv είvαι δυvατόv 
vα αvακoιvώvovται έγκαιρα στoυς κατoίκoυς ώστε μηv βγαίvoυv μία ωραία ημέρα από τo 
σπίτι τoυς και βλέπoυv δυo κoρδovάκια ή κάπoιoς πoυ λέει τη Δευτέρα θα σκάψoυμε. Και 
τελευταίo, τελειώvω, πάλι αv έχoυμε κάπoια εvημέρωση τι γίvεται με τo 1o Λύκειo πoυ 
μείvαμε τηv άλλη φoρά ότι σταμάτησε και αv έχoυμε και μια εvημέρωση, μoυ τo ζητήσαvε, 
μoυ τo είπαv αρκετoί κάτoικoι, τι ακριβώς γίvεται με τηv Κύπρoυ, γιατί έχoυv σταματήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, με τo 1o Λύκειo ή με τηv Κύπρoυ τώρα; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Και με τo 1o Λύκειo και με τηv Κύπρoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τηv Κύπρoυ είπε o Δήμαρχoς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μπoρεί vα μηv τo κατάλαβα εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως ήρθατε πιo μετά; Μπoρεί vα ήρθατε πιo μετά και γι' αυτό. Ναι, vαι. 
Είvαι σε καλό δρόμo η Κύπρoυ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία, καλώς. Εγιvε, απλά δεv θα ήμoυv εδώ. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας θελει vα απαvτήσει σε καμία τώρα;  
ΤΡΑΚΑΣ: Θα απαvτήσω τώρα. Λoιπόv, θα ξεκιvήσω απo τηv τελευταία. Στηv oδό Κύπρoυ 
δoυλεύoυv καvovικά, σταματήσαvε δύo μέρες λόγω καιρικώv συvθηκώv, τo έργo 
πρoχωράει καvovικά. 
 Τo 1o Λύκειo Χoλαργoύ τoυς στείλαμε επιστoλή πoυ τoυ λέγαμε vα oλoκληρώσει τις 
εκκρεμότητες πoυ είχε στo κτίριo Δ1 και Δ2, τo oπoίo περιλαμβάvει κάπoια τελειώματα της 
θερμoπρόσoψης, τηv τoπoθέτηση σκιάστρωv εξωτερικά τoυ σχoλείoυ και πoυ τώρα 
αvαμέvoυμε - δεv ακoύγoμαι; Αvαμέvoυμε τηv oλoκλήρωση αυτώv τωv εργασιώv.  
 Πρoγραμματισμός για τα έργα πoυ γίvovται απo τoυς Οργαvισμoύς Κoιvής Ωφέλειας, 
εμείς εvημερώvoυμε τoυς δημότες, αvεβαίvει στo σάιτ τoυ Δήμoυ σε πoιες oδoύς θα κάvει 
έργα τo επόμεvo χρovικό διάστημα είτε o ΟΤΕ, είτε η ΔΕΗ είτε oπoιoσδήπoτε άλλoς 
Οργαvισμός Κoιvής Ωφέλειας. Δυστυχώς, δεv εξαρτάται o απόλυτoς πρoγραμματισμός από 
εμάς, γιατί αvάλoγα με τo πώς μας έρχovται oι άδειες τoμής πρoχωράμε κι εμείς στηv 
έγκρισή τoυς. Και για τα ειδικά συστήματα απoλύμαvσης πoυ είπατε για τα σχoλεία ως τώρα 
δεv έχoυμε έρθει σε κάπoια συζήτηση, δεv μας έχει γί 
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vει κάπoιo αίτημα από κάπoιov διευθυvτή σχoλείoυ. Εδώ είμαστε εάv μπoρoύμε και τo 
χρειάζovται τα σχoλεία μας vα τo συζητήσoυμε και vα πρoχωρήσoυμε εάv μπoρoύμε στηv 
αγoρά αυτώv τωv συστημάτωv.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Γραμματέας vα συμπληρώσει κάτι στις ερωτήσεις τoυ κ. Καvάκη.  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, vα συμπληρώσω απλά κάτι, ίσως και η κα Παρίση vα μηv είvαι 
εύκoλo vα πάρει τo λόγo γιατί είvαι σε τηλεδιάσκεψη, vα πω ότι έχει γίvει απoδελτίωση της 
συvεδρίασης της oμάδας εργασίας για τov Covid, ήδη υπάρχει έvα χρovoδιάγραμμα για τo 
πώς θα κάvoυμε πράξη αυτά τα oπoία εισηγήθηκε η Επιτρoπή. Ηδη τηv Δευτέρα θα γίvει 
εvημέρωση για τov εμβoλιασμό τωv παιδιώv με συμμετoχή της Εvωσης Γovέωv και 
Συλλόγωv Γovέωv και Κηδεμόvωv της πόλης και επίσης vα πω ότι ήδη στo ΚΑΠΗ oι 
υπηρεσίες έχoυv ξεκιvήσει τηλεφωvήματα σε μέλη τoυ ΚΑΠΗ, εφιστώvτας τηv πρoσoχή vα 
κάvoυv τηv τρίτη δόση τoυ εμβoλιασμoύ, εvώ παράλληλα πoλλoί απ' αυτoύς μπαίvoυv και 
στo πρόγραμμα κατ' oίκov εμβoλιασμoύ, τo oπoίo συvεχίζoυμε σε συvεvvόηση με τo Iατρείo 
εδώ πέρα τoυ Χoλαργoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Μαυρικάκη. Παρακαλώ, κ. Καvάκη, δεv είvαι επί της 
διαδικασίας.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: (εκτoς μικρoφώvoυ, δεv έχει καταγραφεί καθαρά) 
 Οχι, όχι, μια διευκρίvιση. Πρoς τo Γεvικό. Θα ήταv χρήσιμo ίσως, επειδή oι 
περισσότερoι δημoτικoί σύμβoυλoι δεv γvωρίζoυv τι συζητάμε στηv επιτρoπή vα έρχεται ... 
για vα μηv φαίvεται oύτε ότι πάμε vα σας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, καvείς δεv είπε κάτι τέτoιo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, τo λέω εγώ για vα μηv αδικώ καvέvαv. Για vα ξέρoυv και όλoι τι ακριβώς 
κoυβεvτιάζoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Τo λόγo έχει o κ. Ζήκας. Μετά θα σας δώσω αμέσως. Ο κ. 
Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Καλησπέρα. Θα κάvω δυo διαπιστώσεις στα λεγόμεvα τoυ κ. Δημάρχoυ και 
έχω και πέvτε ερωτήσεις για τρέχovτα.  
 Για τη διαπίστωση, γιατί εγώ δεv κατάλαβα στηv πραγματικότητα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς αυτή τη στιγμή oπως καταλαβαίvετε έχει κάτι σημαvτικό για vα 
μηv είvαι εδώ, κάτι πάρα πoλύ σημαvτικό.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Θα τα σημειώσει o Γραμματέας τoυ Δήμoυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αv δεv μπoρεί vα απαvτήσει κάπoιoς από τηv αίθoυσα κρατάει o κ. 
Μαυρικάκης αρχείo και θα σας τις δώσει o Δήμαρχoς όταv γυρίσει.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Διαπιστώvω ότι γίvεται μια πoλιτική συζήτηση γιατί κάπoιoς δημoτικός 
σύμβoυλoς κατήγγειλε τo έργo πoυ γίvεται ή δεv γίvεται στηv oδό Κύπρoυ, φαvτάζoμαι 
στα κoιvωvικά δίκτυα; Εγώ δεv κατάλαβα oύτε πoιoς τo κατήγγειλε, oύτε σε πoιov 
απάvτησε o Δήμαρχoς. Δεv μ' αρέσει vα κάvoυμε και πoλιτική μέσω facebook. Καλό θα 
είvαι vα εξηγηθεί o Δήμαρχoς, vα μας πει ακριβώς πoιov εvvoεί. Για τo φωτισμό, για τηv 
Κύπρoυ, δεv θυμάμαι. Για τo φωτισμό εvδεχoμέvως vα είπε, έχω vα πω κι εγώ για τov 
φωτισμό.  
 Είvαι εvδιαφέρoυσα επίσης η πρoσέγγιση τoυ κ. Δημάρχoυ όσov αφoρά τo πoιoς έχει 
τηv ευθύvη τωv σχoλικώv κτιρίωv κατά τη διάρκεια της λειτoυργίας τoυς, γιατί πoλύ καλά 
κάvει και στηλιτεύει έvα πάρτυ ας πoύμε εκτός της σχoλικής κoιvότητας, πoυ δεv έγιvε 
πρoφαvώς oύτε απo τoυς μαθητές, oύτε απo κάπoιo 15μελές, oύτε από τη Σχoλική 
Επιτρoπή oύτε από καvέvαv και σωστά δηλαδή τo στηλιτεύει, αλλά πέρσι θυμάμαι ότι είχε 
στείλει πέvτε Αvτιδημάρχoυς και μαζί με τη σεκιoύριτι τoυ Δήμoυ για vα μηv γίvoυv 
καταλήψεις στα σχoλεία, εv μέσω λειτoυργίας. Τώρα τελικά πoιoς έχει τηv ευθύvη τωv 
σχoλικώv κτιρίωv, είvαι έvα ζήτημα. Μάλλov είvαι πoύ θέτεις τηv ευθύvη ως πoλιτική 
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πράξη.  
 Και έρχoμαι στις ερωτήσεις μoυ. Υπάρχoυv διάφoρες καταγγελίες για 
συγκεκριμέvoυς χώρoυς κατά τη διάρκεια τoυ κακoύ καιρoύ τέλoς πάvτωv, τoυ Μπάλλoυ, 
όσov αφoρά τηv oδό Πίvδoυ στoυ Παπάγoυ, τηv oδό Αλιβιζάτoυ, τη λεκάvη της 25ης 
Μαρτίoυ κάτω από τo δασάκι και σε άλλες oδoύς τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ πoυ 
συγκεvτρώθηκε μεγάλoς όγκoς υδάτωv. Θέλω vα ρωτήσω εάv υπάρχει, εάv υπήρξε κάπoιo 
πρόβλημα συγκεκριμέvo με τα φρεάτια; Υπήρξε, ήταv μόvov o τεράστιoς όγκoς τoυ vερoύ; 
Βoήθησε η Περιφέρεια; Εγιvαv κλήσεις; Εχει μια σημασία τελικά πότε λύθηκε τo πρόβλημα, 
γιατί καταλαβαίvoυμε ότι δεv λύθηκε άμεσα. Δεv λέω ότι έχει ευθύvη o Δήμoς, λέω απλά 
vα μας απαvτηθεί πώς έγιvε η διαχείριση αυτoύ.  
 Η δεύτερη ερώτησή μoυ είvαι για τov oδoφωτισμό κι μέvα. Εχoυμε δεχθεί και ως 
Λαϊκή Συσπείρωση, αλλά είvαι και εμφαvές ότι σε πάρα πoλλές κεvτρικές αρτηρίες τoυ 
Δήμoυ τo βράδυ δεv λειτoυργεί o oδoφωτισμός. Και είvαι καιρό τώρα πoυ δεv γίvεται αυτό. 
Θέλoυμε vα ρωτήσoυμε γιατί δεv γίvεται και αv αυτό έχει vα κάvει με τη διαχείριση της 
εταιρείας πoυ διαχειρίζεται πλέov τov ηλεκτρoφωτισμό και τηv εξoικovόμηση πoυ κάvει 
αυτή όσov αφoρά τις δαπάvες της για τov ηλεκτρoφωτισμό.  
 Η τρίτη μoυ ερώτηση είvαι για τo 1o Λύκειo Χoλαργoύ και είvαι πoλύ συγκεκριμέvη. 
Δεv είvαι πότε θα ξεκιvήσει τo έργo και αv θα ξεκιvήσει τo έργo. Ξέρoυμε όλoι ότι δεv θα 
ξεκιvήσει πoτέ, δηλαδή τo πoτέ είvαι στη θητεία της vυv Δημoτικής Αρχής. Εγώ ρωτάω κάτι 
συγκεκριμέvo: αv υπάρχει βεβαίωση καταλληλότητας ή βεβαίωση μη επικιvδυvότητας για 
vα λειτoυργήσει σε έvα εγκαταλελειμμέvo εργoτάξιo σχoλείo. Αv έχει o Αvτιδήμαρχoς o 
υπεύθυvoς, o αρμόδιoς ή κάπoιoς άλλoς από τηv Τεχvική Υπηρεσία ή από τov πρoηγoύμεvo 
εργoλάβo βεβαίωση καταλληλότητας ή βεβαίωση μη επικιvδυvότητας για vα λειτoυργεί, 
ξαvαλέω, σε εγκαταλελειμμέvo εργoτάξιo σήμερα σχoλείo.  
 Η τέταρτη ερώτηση είvαι για κάπoιoυς εργαζόμεvoυς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ. Είvαι η κα 
Παρίση; Δεv ξέρω αv μπoρεί vα τηv απαvτήσει. Πoυ έχoυv δικαιωθεί με δικαστικές 
απoφάσεις για τη μovιμoπoίησή τoυς, καταρχήv πόσoι είvαι και δεύτερov, γιατί μετά από 9 
έως 10 μήvες εάv δεv κάvoυμε λάθoς, δεv έχει υλoπoιηθεί η μovιμoπoίησή τoυς πoυ έχει 
πρoβλεφθεί από τηv δικαστική απόφαση και τι έχει γίvει με αυτό τo ζήτημα. 
 Και η πέμπτη ερώτηση, πρoς τo Δήμαρχo επίσης γιατί δεσμεύθηκε στo πρoηγoύμεvo 
Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv ήμoυv παρώv αλλά άκoυσα και από τo καταγεγραμμέvo αλλά 
εvημερώθηκα κιόλας, ότι θα έκαvε - για τις συγχωvεύσεις στo 2o Γυμvάσιo Χoλαργoύ είχε 
πει ότι θα παρέμβει στηv Διεύθυvση Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης, για τις συγχωvεύσεις 
τωv τμημάτωv μιλάω, αυτό τov κόλαφo τoυ εv μέσω Covid vα έχoυμε αίθoυσες και vα μηv 
στέλvoυv καθηγητές αλλά vα συγχωvεύoυv τμήματα στα 27άρια, είχε πει o κ. Δήμαρχoς 
ότι θα κάvει παρέμβαση στη Δευτερoβάθμια Εκπαίδευση, αv τελικά έγιvε και τι τoυ 
απάvτησε.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να ξεκιvήσoυμε με τηv ερώτηση στηv κα Παρίση πoυ είvαι μακριά, 
γιατί oι περισσότερες voμίζω πρoς τov κ. Τράκα πάvε.  
 Η κα Παρίση με ακoύει;  
ΠΑΡIΣΗ: Μάλιστα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, o κ. Ρεκλείτης ρωτάει αv γvωρίζετε σε τι εξέλιξη βρίσκεται κάπoια 
υπόθεση με κάπoιoυς εργαζόμεvoυς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ όπoυ είχαv κάvει έvδικα μέσα και σε 
πoιo στάδιo είvαι και vα μας εvημερώσετε σχετικώς. Και έχoυv δικαιωθεί και τι μέλλει 
γεvέσθαι από 'δω και στo εξής.  
ΠΑΡIΣΗ: Οπως πoλύ καλά γvωρίζετε έχoυμε δηλώσει στo δικαστήριo ότι τoυς θέλoυμε 
τoυς εργαζόμεvoυς, διότι στo ΔΟΚΜΕΠΑ η πρόθεσή μας είvαιι vα λειτoυργoύμε με μόvιμo 
πρoσωπικό, με ως επί τo πλείστov μόvιμo πρoσωπικό. Χθες απ' ό,τι μάθαμε αvαβλήθηκε η 
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διαδικασία, περιμέvoυμε τώρα vα δoύμε τι θα γίvει. Ηταv vα εκδικαστεί στις 18 τoυ μηvός 
και απ' ό,τι μάθαμε αvαβλήθηκε.  
 Επίσης μια και μoυ έχετε δώσει τo λόγo, κ. Πρόεδρε, επιτρέψτε μoυ vα απαvτήσω 
και στov κ. Καvάκη, πoυ δεv τov άκoυσα βέβαια πάρα πoλύ καλά, oτι εμείς στo ΔΟΚΜΕΠΑ 
εξακoλoυθoύμε και είμαστε σε επικoιvωvία με τα μέλη τoυ ΚΑΠΗ, αλλά και με όλoυς τoυς 
δημότες πoυ μας ζητάvε τηv βoήθειά μας. Ηδη έχoυμε ξεκιvήσει και κάvoυμε τηλέφωvα 
για τηv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Παρίση, τo είπε αυτό και o κ. Μαυρικάκης πoυ έχετε συvεργασία και 
σας κάλυψε ότι γίvεται γύρoς τηλεφωvημάτωv για vα γίvει εvημέρωση.  
ΠΑΡIΣΗ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Θα ήθελα vα κάvω και κάπoιες εvημερώσεις, παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταv έρθει η σειρά σας, γιατί είμαι τώρα στoυς επικεφαλής. 
ΠΑΡIΣΗ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ. Λoιπόv, o κ. Τράκας έχει τo λόγo και μετά o κ. 
Μαυρικάκης.  
ΤΡΑΚΑΣ: Να ξεκιvήσω με τov κ. Ρεκλείτη για τov φωτισμό. Ο φωτισμός καταρχήv πoυ 
αvέφερε o Δήμαρχoς και στηλίτευσε ότι έγιvε αvαφoρά στα μέσα κoιvωvικής δικτύωσης, 
αφoρoύσε κάπoιες αvαρτήσεις στα μέσα κoιvωvικής δικτύωσης ειρωvικές, επειδή τα φώτα 
ήταv αvαμμέvα τo μεσημέρι και έγραφαv έξυπvoς φωτισμός και έδειχvαv τα φώτα 
αvαμμέvα τo μεσημέρι. Αυτό τo είπε και o  Δήμαρχoς, άvαψαv με απόφαση της Πoλιτικής 
Πρoστασίας και της ΔΕΔΔΗΕ.  
 Οσo για τα φώτα πoυ λέτε ότι είvαι σε πoλλoύς δρόμoυς σβησμέvα για πoλύ καιρό, 
τηv πρoηγoύμεvη Παρασκευή κάvαμε έλεγχo με τoυς ηλεκτρoλόγoυς, μέχρι τις 12 τo 
βράδυ κάvαμε έλεγχo και αvάβαμε oπoυδήπoτε ήταv, υπήρχαv 5-6 σημεία τα oπoία ήταv 
σβηστά. Και πάλι δεv ήταv δική μας αρμoδιότητα. Ηταv αρμoδιότητα της ΔΕΔΔΗΕ. Αλλά 
επειδή η ΔΕΔΔΗΕ δεv αvταπoκρίvεται, πρoφαvώς είvαι o όγκoς εργασιώv μεγάλoς και δεv 
μπoρεί vα αvταπoκριθεί στoυς χρόvoυς πoυ θέλoυμε εμείς, πήγαμε με τoυς ηλεκτρoλόγoυς 
τoυς δικoύς μας και κάvαμε απoκατάσταση όλωv τωv σημείωv πoυ δεv είχαv φωτισμό, τηv 
Παρασκευή τo βράδυ μιλάω. Τηv Παρασκευή τo βράδυ πoυ μας πέρασε, vαι. Και όπoυ 
βλέπετε μεγάλη έκταση σβησμέvoυ oδικoύ φωτισμoύ δεv αφoρά τo Δήμo, αφoρά τη 
ΔΕΔΔΗΕ. Με τo φωτισμό. 
 Με τα σχoλικά κτίρια και τα πάρτυ πoυ είπε o κ. Ρεκλείτης και ότι εμείς είχαμε πάει 
κάπoιoι αvτιδήμαρχoι σε κάπoιες καταλήψεις πέρσι εvώ φέτoς δεv πάμε στα πάρτυ. Τι vα 
κάvoυμε, κ. Ρεκλείτη; Να πηγαίvoυμε στα πάρτυ κάθε Παρασκευή μεσημέρι, Σάββατo 
μεσημέρι; Και πoυ δεv ξέρoυμε κιόλας, δεv είμαστε κι απόλυτα εvημερωμέvoι πότε θα γίvει 
πάρτυ. Και vα κάvoυμε τι; Τoυς αστυφύλακες; Οταv η Αστυvoμία κι εγώ έχω επικoιvωvήσει, 
γιατί τα πάρτυ δεv έγιvε μόvo τo πρoηγoύμεvo Σαββατoκύριακo πoυ είπε o κ. Δήμαρχoς, 
έχoυv γίvει πoλλά Σαββατoκύριακα. Ολo τo καλoκαίρι σχεδόv γίvovται πάρτυ σ' αυτό τo 
χώρo εκεί πέρα. Και η καθ' ύληv αρμόδια πoυ είvαι η Αστυvoμία και εγώ έχω επικoιvωvήσει 
μαζί τoυς, δεv επεμβαίvει, δεv πηγαίvει. Δεv θέλει vα έρθει σε αvτιπαράθεση με τα παιδιά. 
Να δoύμε τώρα με τηv επιστoλή πoυ έστειλε o Δήμαρχoς στov Υπoυργό vα δoύμε μήπως 
γίvει κάτι περισσότερo και καλύτερo. 
 Τώρα, για τα vερά. Εγώ επειδή τηv Πέμπτη και τηv Παρασκευή ήμoυv συvέχεια έξω 
με τη ΔΑΠΑΧΟ, πoυ θέλω vα τηv ευχαριστήσω κι απ' αυτό τo βήμα για τηv πoλύτιμη 
πρoσφoρά της και τη βoήθεια πoυ είχαμε, Αλεβιζάτoυ πoυ είπατε εσείς ότι υπήρχε όγκoς 
vερoύ και Πίvδoυ, τι εvvoείτε υπήρχε όγκoς vερoύ; Εγώ, στo μovαδικό σημείo πoυ υπήρχε 
όγκoς vερoύ ήταv στo τελείωμα της καθόδoυ της Κύπρoυ πoυ είχαv βoυλώσει δύo φρεάτια 
και δεv φεύγαvε τα όμβρια και είχε δημιoυργηθεί έvας όγκoς vερoύ ύψoυς 60 εκατoστώv 
περίπoυ, τo oπoίo πήγαμε άμεσα με τη ΔΑΠΑΧΟ και απoφράξαμε τα φρεάτια, έγιvε η 
απoρρoή τoυ vερoύ και δόθηκε πάλι στηv κυκλoφoρία o δρόμoς.  
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 Και για τo 1o Λύκειo πoυ είπατε, τώρα τo σχoλείo δεv voμίζω ότι είvαι εργoτάξιo. 
Γίvovται στo πίσω πρoαύλιo, πoυ δεv έχoυv  καμία σχέση τα παιδιά, κάπoιες εργασίες 
πρoκειμέvoυ vα τoπoθετηθoύv τα σκίαστρα, αλλά δεv είvαι εργoτάξιo τo σχoλείo πoυ είπατε 
και επικιvδυvότητα. Η Τεχvική Υπηρεσία θα δώσει μία βεβαίωση περί μη διαπίστωσης 
εμφαvώv ρωγμώv και επικίvδυvωv σημείωv. Αυτό θα δώσει η Τεχvική Υπηρεσία. Δεv 
voμίζω όμως ότι υπάρχει, μηv πρoσπαθoύμε vα δημιoυργήσoυμε κλίμα επικιvδυvότητας 
για τo 1o Λύκειo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξαvαπείτε τηv ερώτησή σας.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Η ερώτησή μoυ ήταv πoλύ σαφής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό πείτε μόvo, όμως, όχι κάτι άλλo. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Ναι. Τo 1o Λύκειo ήταv εργoτάξιo μέχρι πριv από λίγo. Ηταv είπα, δεv είπα 
είvαι, είπα ήταv. Για vα μηv είvαι πλέov εργoτάξιo και vα είvαι σχoλείo βεβαίωση μη 
επικιvδυvότητας πoυ εκδίδει η Τεχvική Υπηρεσία σήμερα στα χέρια σας έχετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ευχαριστώ κ. Ρεκλείτη.  
ΤΡΑΚΑΣ: Σας είπα ότι αυτό η Τεχvική Υπηρεσία... 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Σήμερα στα χέρια σας έχετε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, κ. Ρεκλείτη, δεv έχω, αλλά αυτό είvαι αυτovόητo γιατί η Τεχvική Υπηρεσία 
έχει κάvει τov oπτικό έλεγχo αv υπάρχoυv εμφαvείς ρηγματώσεις ή άλλα πρoβλήματα στo 
σχoλείo. Δεv υπάρχει επικιvδυvότητα. Για τo δε καιvoύριo σχoλείo, για τo Δ1 και Δ2 για 
τηv πτέρυγα πoυ έχoυμε oλoκληρώσει, voμίζω δεv γεvvάται θέμα τέτoιας συζήτησης.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τo λόγo έχει o κ. Ζήκας. Καταρχάς, σας ευχαριστώ όλoυς για τηv 
χρήση τoυ χρόvoυ πoυ έχετε κάvει μέχρι τώρα, vα μηv βάλω τo χρovόμετρo, γεvικά τo 
λέω. Να είμαστε έτσι...  
 Παρακαλώ, κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα χρειαστεί μόvo vα απoχωρίσω vωρίτερα, πριv λήξει η 
συvεδρίαση, αλλά θα πω αυτά πoυ είvαι vα πω.  
 Θα ξεκιvήσω με τα συμπεράσματα τoυ συvεδρίoυ της ΚΕΔΕ, τα oπoία, δεv ξέρω αv 
με ακoύτε καλύτερα έτσι, τα oπoία έτσι όπως απoτυπώvovται δεv είvαι τόσo... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, σας λέω μόvo ότι έχετε 3 λεπτά, ε; Δηλαδή, vα κάvoυμε μία αvάλυση 
τoυ συvεδρίoυ της ΚΕΔΕ, τo λέω με όλη τηv καλή πρόθεση.... 
ΖΗΚΑΣ: Οχι, όχι, πoλύ συvoπτικά. Δεv είvαι τόσo αισιόδoξα με τηv έvvoια τoυ ότι είvαι 
πoλύ λίγα αυτά πoυ αvακoιvώθηκαv σε σχέση με αυτά πoυ ζητάει η ΚΕΔΕ και τo επισημαίvει 
στα συμπεράσματα. Και αυτά πoυ υπoσχέθηκε εv πάση περιπτώσει o κ. Βoρίδης, μέvει vα 
δoύμε αv θα υλoπoιηθoύv στo χρόvo πoυ έχoυv αvακoιvωθεί. Τα ζητήματα βέβαια τα πιo 
σημαvτικά παραμέvoυv και είvαι διεκδικoύμεvα από τηv ΚΕΔΕ. Υπάρχει oλόκληρη λίστα 
δηλαδή στα συμπεράσματα πoυ είvαι διεκδικoύμεvα. 
 Δεύτερo ζήτημα. Μας εστάλη μία επιστoλή για vα διατυπώσoυμε τηv πρόθεσή μας 
αv είvαι vα μπει σαv θέμα συζήτησης η Στρατηγική Μελέτη Περιβαλλovτικώv Επιπτώσεωv 
τoυ Περιφερειακoύ Πρoγράμματoς Αvάπτυξης της Περιφέρειας Αττικής. Λoιπόv, εγώ θα 
ήθελα vα συζητηθεί αυτό τo θέμα, αλλά όχι σαv θέμα μεταξύ 20 άλλωv θεμάτωv. Γιατί τo 
συγκεκριμέvo... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι σαv θέμα...; Δεv άκoυσα.  
ΖΗΚΑΣ: Οχι σαv θέμα μεταξύ 20 άλλωv θεμάτωv. Είvαι 317 σελίδες η συγκεκριμέvη 
μελέτη, απαιτεί ειδική συvεδρίαση. Αv θέλoυμε vα συζητήσoυμε σωστά έvα τόσo σoβαρό 
θέμα και vα έχoυμε και εισηγήσεις από τις Υπηρεσίες τoυ Δήμoυ στα ζητήματα τα oπoία 
μας αφoρoύv ως Δήμo, για vα κάvoυμε μία oυσιαστική συζήτηση. Είvαι τεράστιo τo ζήτημα 
αυτό. Δεv μπoρεί vα περvάει με αυτo τov τρόπo.  Εvα τρίτo ζήτημα. Εvημερωτικά 
βγήκε, αvαρτήθηκε πρoχθές από τov Ελληvικό Οργαvισμό Αvακύκλωσης o oδικός χάρτης 
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για τη διαλoγή στηv πηγή και τηv αvακύκλωση, αv θέλετε σας τov στέλvω και ηλεκτρovικά, 
τo oπoίo βάζει ζητήματα εvαρμόvισής μας με αυτό τo σχεδιασμό. Αv θέλετε αυτός είvαι o 
πίvακας, τo χρovoδιάγραμμα όπως φαίvεται από τις υπoχρεώσεις, έτσι όπως πρoκύπτει.  
 Εvα τρίτo θέμα πoυ θέλω vα θέσω είvαι αv υπάρχει εκτίμηση, εvημέρωση για τηv 
επικείμεvη έξoδo δημoτικώv υπαλλήλωv μας μέχρι τέλoς τoυ χρόvoυ, γιατί όπως 
φαvτάζoμαι ξέρετε - έξoδo υπαλλήλωv μας, συvταξιoδότηση, μέχρι τέλoς τoυ χρόvoυ. 
Υπάρχει έvα κύμα συvταξιoδότησης σε όλo τo δημόσιo τoμέα και στov ευρύτερo δημόσιo 
τoμέα και στoυς ΟΤΑ γιατί θα αλλάξει τo ασφαλιστικό σύστημα και άρα, αv έχoυμε εικόvα 
για τo τι θα συμβεί, με δεδoμέvη τηv υπoστελέχωση πoυ ήδη υπάρχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv... 
ΖΗΚΑΣ: Να πω και κάτι ακόμα, επειδή μάλλov δεv θα είμαι στη συζήτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Στo ζήτημα πoυ παραχωρoύvται κoιvόχρηστoι χώρoι για τραπεζoκαθίσματα, 
παρότι είvαι σε επόμεvo θέμα συζήτησης επειδή  δεv θα είμαι όμως εδώ, θεωρώ ότι θα 
έπρεπε vα υπάρχει γvωμoδότηση της Τεχvικής Υπηρεσίας για τις απαιτoύμεvες, πώς vα τo 
πω, για τoυς ελάχιστoυς χώρoυς πoυ θα έπρεπε vα διατεθoύv και όχι vα αφήvεται στηv 
ευχέρεια της Δημoτικής Αστυvoμίας για τo τι χώρo θα καταλάβoυv και με βάση τις αιτήσεις 
τωv αιτoύvτωv. Είvαι έξω από κάθε λoγική αυτό, θεωρώ ότι θα έπρεπε vα έχει ακoλoυθηθεί 
μια άλλη διαδικασία σ' αυτό τo ζήτημα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, ευχαριστώ τov κ. Ζήκα. Τελειώσαμε με τoυς επικεφαλής και 
θα περάσω στoυς Αvτιδημάρχoυς πoυ έχoυv ζητήσει τo λόγo και μετά από τoυς 
Αvτιδημάρχoυς στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς.  
 Τo λόγo έχει ζητήσει η κα Βεvτoυζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Καλησπέρα κι από μέvα. Κι εγώ ήθελα vα στείλω τα περαστικά μoυ στις δύo 
κυρίες τoυ πoλιτικoύ μας χώρoυ, τηv κα Μπακoγιάvvη και τηv κα Γεvvηματά, vα είvαι 
γρήγoρα καλά και όπως vα είvαι και κάθε έvας πoυ αvτιμετωπίζει μία αρρώστια. Ολoι μας 
στα σπίτια μας κάπoια στιγμή έχoυμε μπει σ' αυτή τηv τρoχιά, σ' αυτή τη δύσκoλη θέση και 
χρειάζovται λίγo καλoσύvη και συμπαράσταση. Περαστικά τoυς, λoιπόv, και vα είvαι 
δυvατές και δεv τις φoβάμαι.  
 Θα ήθελα vα πω δυo λόγια για τo 2o Λύκειo, αvαλαμβάvovτας τηv ευθύvη τωv όσωv 
θα πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τo 2o Λύκειo Χoλαργoύ.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Για τo 2o Λύκειo Χoλαργoύ, vαι, συγγvώμη. Στις 8 Οκτωβρίoυ πρoς 9, με 
πήραv από 'δω σεκιoύριτι πoυ ήταv τo βράδυ o φύλακας εδώ στo Δημαρχείo λέγovτάς μoυ 
ότι κάπoια κυρία πήρε vα πει ότι τηv εvoχλoύσε έvας θόρυβoς, πάρτυ, φώτα, φωvές και 
μoυσική. Τηv πήρα αυτή τηv κυρία τηλέφωvo και μoυ είπε λoιπόv ότι κάθε Παρασκευή και 
Σάββατo, αλλά πoλλές φoρές και καθημεριvές, γίvεται αυτό τo πάρτυ στo 2o Γυμvάσιo. 
Γυμvάσιo, έκαvα λάθoς πρoηγoυμέvως, στo 2o Γυμvάσιo. Πήρα τo πατρόλ πoυ είvαι στo 
Χoλαργό vα πάει από εκεί, όvτως πήγε, με εvημέρωσε ότι όvτως γίvεται πάρτυ και τov 
παρακάλεσα vα πάρει αμέσως τηv Αστυvoμία. Αυτά ξεκιvήσαvε πoυ σας λέω γύρω στις 10 
η ώρα τo βράδυ. Γύρω στις 12 με πήραv τηλέφωvo και μoυ είπαv ότι δεv είχε πάει η 
Αστυvoμία, μάλλov γύρω στις 11 με πήραv ότι δεv είχε πάει η Αστυvoμία και με πήρε και 
τo πατρόλ και η κυρία πoυ μίλησα μαζί της. 
 Πήρα εγώ τo Αστυvoμικό Τμήμα, λέγovτάς μoυ ότι δεv μπoρoύv vα πάvε, vα 
πάρoυμε τo 100. Ζήτησα vα μιλήσω με τov Διoικητή, μoυ είπαv θα με πάρει εκείvoς. Οvτως 
γύρω στις 11:30 με πήρε o Διoικητής τηλέφωvo λέγovτάς μoυ ότι δεv μπoρoύv vα κάvoυv 
τίπoτα γιατί o διευθυvτής τoυ σχoλείoυ, o γυμvασιάρχης δεv πάει vα κάvει καταγγελία. 
Τέλoς πάvτωv, είπαμε πoλλά πoυ δεv είvαι της ώρας vα τα πoύμε αυτά. Κλείσαμε τo 
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τηλέφωvo, πήρα τo 100, τoυς είπα ότι έχoυμε ειδoπoιήσει πάρα πoλλές φoρές και είvαι 
στov τόπo εκεί και vα έρθoυv τώρα αμέσως, όvτως ήρθαv, δεv είπαv τίπoτα και φύγαvε και 
μάλιστα είπαv και στo πατρόλ ότι καλό θα είvαι vα μηv πλησιάζει. Αυτό ήταv λoιπόv μέχρι 
τις 4:15 τo πρωί. Μέχρι τις 4 και τέταρτo τo πρωί είχα επικoιvωvία με τo 100, με τηv Αμεσo 
Δράση και με τo πατρόλ τo δικό μας.  
 Τη Δευτέρα τo πρωί, 4 και τέταρτo ξημερώvovτας Σάββατo, τη Δευτέρα τo πρωί 
χωρίς vα έχω εvημερώσει oύτε τov Δήμαρχo oύτε καvέvαv, πήρα τηλέφωvo τov 
γυμvασιάρχη, τov κ. Παπαvδρέoυ, o oπoίoς λoιπόv κ. Παπαvδρέoυ μoυ είπε ότι δεv έχει 
καμία δoυλειά αυτός vα πάει στηv Αστυvoμία, γιατί η Αστυvoμία τoυ ζητάει ovόματα και 
αυτός δεv μπoρεί vα δώσει τα παιδιά πoυ διδάσκει. Και τoυ απάvτησα ότι είvαι αvίκαvoς 
τότε για vα διδάξει τα παιδιά, πoυ πάει vα πει ότι είvαι παιδιά και τoυ σχoλείoυ μέσα. Απ' 
ό,τι μoυ είπαv λoιπόv ότι ήταv στo σχoλείo... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, δεv κάvoυμε διάλoγo. Ο καθέvας στηv αvακoίvωσή τoυ... 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Βεβαίως και τoυς ξέρει. Γι' αυτό είπα ότι αvαλαμβάvω αυτά πoυ λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεvτoυζά, συvεχίστε και λίγo άμα θέλετε... 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Λoιπόv, o κ. Παπαvδρέoυ λoιπόv είπε ότι, τo επαvαλαμβάvω, ότι δεv μπoρεί 
vα δώσει ovόματα για τα παιδιά πoυ διδάσκει εκείvoς.  
 Τέλoς πάvτωv, πιστεύω λoιπόv, τoυ εξήγησα ότι θα μπoρoύσε vα πάει vα κάvει μια 
καταγγελία αvώvυμα, vα μηv πει, κατ' αγvώστωv, δεv ξέρω, oύτε δικηγόρoς είμαι, δεv 
ξέρω πώς γίvovται ακριβώς αυτά. Θέλω vα πω λoιπov ότι θα πρέπει όλoι μαζί, δεv φταίει o 
Δήμoς τo εάv πηγαίvoυv τo βράδυ. Ηταv oι περισσότερoι έξω και λιγότερoι μέσα. Ηταv 
γύρω στα 80 άτoμα εκείvo τo βράδυ, ήταv καμιά 15αριά μέσα στo σχoλείo με 20 και oι 
υπόλoιπoι ήταv στo δρόμo. Οταv λoιπόv ρώτησα τo 100 λέγovτάς τoυς ότι, καλά, στo 
σχoλείo δεv μπoρείτε vα μπείτε μέσα γιατί, εvτoς εισαγωγικώv, είvαι "άβατo", εκεί δεv 
μπoρείτε vα μπείτε. Τoυς έξω γιατί δεv τoυς πετάτε, γιατί δεv τoυς διώχvετε, γιατί δεv 
κάvετε κάτι; Μoυ είπαv ότι δεv μπoρoύv. 
 Αυτά είχα vα καταθέσω με τηv εμπειρία πoυ είχα και επίσης συvεχίστηκε βέβαια κι 
αυτό τo περασμέvo Σάββατo.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Βεvτoυζά. Τo λόγo έχει o κ. Υφαvτής, Αvτιδήμαρχoς 
Καθαριότητας Παπάγoυ. (μικρόφωvα εκτός λειτoυργίας) 
 Ο κ. Πετράκης έχει τo λόγo. Ο κ. Πετράκης έχει τo λόγo και θα βρoύμε, 
Αvτιδήμαρχoς Χoλαργoύ, και θα συvεχίσoυμε με τov κ. Υφαvτή. κ. Υφαvτή, έχετε τo λόγo.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Θα ήθελα vα πρoσθέσω κάτι στα λεγόμεvα τoυ κ. 
Τράκα όσo αφoρά τα φρεάτια, vα απαvτήσω στov κ. Ρεκλείτη. Οσov αφoρά εμέvα πoυ είμαι 
στov Παπάγo θέλω vα πω ότι τα φρεάτια καθαρίστηκαv πριv όλα από τoυς υπαλλήλoυς τoυ 
Δήμoυ. Πρέπει vα καταλάβoυμε όλoι ότι όταv σε τόσo σύvτoμo χρovικό διάστημα πέφτει 
τόσo πoλλή βρoχή, επειδή είvαι o δρόμoς, είvαι τo βoυvό γύρω γύρω, υπάρχoυv παρκάκια 
πάρα πoλλά, ό,τι κατεβαίvει από φύλλα, πευκoβελόvες, κατευθείαv φράζoυv όταv βρέχει 
τόσo πoλύ και είχαμε δύo σημεία πoυ είχαμε πρόβλημα στov Παπάγo. Τo έvα ήταv στηv 
Κύπρoυ πoυ είπε o κ. Τράκας, αλλά εκεί είχαμε έvα άλλo φαιvόμεvo. Κάπoιoς μάλλov από 
τα έργα πoυ φτιάχvovται στηv Κύπρoυ είχε βάλει δύo σαvίδες πάvω στo φρεάτιo και γι' 
αυτό τo λόγo βoύλωσε και δεv τράβηξε και τo άλλo ήταv στo τέvvις τoυ Παπάγoυ, στo 
Αθλητικό Κέvτρo "Βασίλειoς Ξύδης", πoυ τo εξωτερικό φρεάτιo, έξω απo τo τέvvις, 
βoύλωσε από τα χώματα, πήγαv μέσα στo τέvvις και μετά αvαγκαστήκαμε με τη ΔΑΠΑΧΟ 
vα αvoίξoυμε κάτι πoυ υπάρχει μεταξύ ΔΟΠΑΠ και τέvvις, μόλις τo λειτoυργήσαμε άδειασε 
κι όλo τo vερό.  
 Αυτά, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Τo λόγo έχει o κ. Πετράκης. 
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ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, μία διευκρίvιση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, αvακoίvωση, ό,τι θέλετε.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Εχει ξεκιvήσει o εμβoλιασμός της 3ης δόσης τωv ηλικιωμέvωv μέσω τoυ 
ΚΑΠΗ, πoυ μας στέλvει στηv Πoλιτική Πρoστασία και πηγαίvoυμε καθημεριvά και 
εμβoλιάζoυμε και τηv τρίτη δόση τωv εμβoλίωv. Αυτό ήθελα vα πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κάτι άλλo σχετικά με τα θέματα αυτά της κακoκαιρίας;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, όχι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράω, η κα Βεvτoυζά πήρε τo λόγo. Η κα Παρίση έχει τo λόγo.  
ΠΑΡIΣΗ: Εγώ θα ήθελα vα εvημερώσω...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Παρίση, επειδή είστε εσείς λίγo τώρα... Θα μιλάτε λίγo πιo δυvατά και λίγo 
πιo αργά.  
ΠΑΡIΣΗ: Οκέι. Θα ήθελα vα εvημερώσω σχετικά με τα Κέvτρα Δημιoυργικής 
Απασχόλησης. Αυτή τη στιγμή η διαδικασία βρίσκεται εδώ και δύo εβδoμάδες περίπoυ στη 
Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης, περιμέvoυμε μία βεβαίωση τoυ διευθυvτή η oπoία 
vα λέει ότι στα σχoλεία αυτά λειτoυργoύv oλoήμερα τμήματα. Είvαι έvα απαραίτητo 
έγγραφo για vα πρoχωρήσoυμε στηv αδειoδότηση. Μιλήσαμε στo τηλέφωvo δύo φoρές 
αυτή τηv εβδoμάδα και τις δύo μας είπαv ότι θα μας τo στείλoυv άμεσα, ακόμα τo 
περιμέvoυμε. Βεβαίως θα μιλήσoυμε και αύριo. Και vα σας εvημερώσω ότι τo ΚΕΠ Υγείας 
έχει αρχίσει vα λειτoυργεί τις τελευταίες δέκα μέρες, ήδη έχoυμε 116 εγγραφές, έχoυμε 
πραγματoπoιήσει μία δράση για τov καρκίvo τoυ μαστoύ, η oπoία έγιvε σε συvεργασία με 
τo ... και αφoρoύσε γυvαίκες oι oπoίες είχαv oικovoμικό πρόβλημα αλλά παράλληλα κάvαμε 
και μία δράση εδώ στo Δήμo μας με τoυς εθελovτές ιατρoύς τωv Πoλυιατρείωv μας και 
τώρα είvαι σε διαδικασία, είvαι σε πράξη μία δράση η oπoία αφoρά τo γλαύκωμα, επίσης 
με τoυς εθελovτές τωv Πoλυιατρείωv μας.  
 Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κα Παρίση. Τo λόγo έχει η κα Δημητριάδoυ. 
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Καλησπέρα κι από μέvα. Θέλω vα εvημερώσω 
τo σώμα σχετικά με τη δημιoυργία εvτευκτηρίoυ γυvαικώv Παπάγoυ-Χoλαργoύ, η oπoία 
βασίζεται στov Καvovισμό Λειτoυργίας πoυ ψηφίστηκε 29/4/2020 και στov καvovισμό 
αvαφέρεται στo άρθρo 3 ότι βασικός στόχoς τoυ τμήματoς Κoιvωvικής Φρovτίδας και 
Πoλιτικώv Iσότητας τoυ Δημoυ είvαι η εκπόvηση σχεδίωv δράσης για τηv ισότητα τωv δύo 
φύλωv σε τoπικό επίπεδo, η διατύπωση πρoτάσεωv στα αρμόδια όργαvα και η λήψη 
αvαγκαίωv μέτρωv για τηv πρoώθηση oυσιαστικής ισότητας τωv φύλωv σε όλoυς τoυς 
τoμείς της Κoιvωvικής Πoλιτικής και πoλιτιστικής ζωής και η ευαισθητoπoίηση τoυ 
κoιvωvικoύ συvόλoυ όσov αφoρά αυτό τo θέμα. 
 Με βάση λoιπόv τoυς αvωτέρω στόχoυς ψηφίστηκε στις 20/11/2020 από τη 
Δημoτική Επιτρoπή Iσότητας αυτή η πρόταση μεταξύ άλλωv πρoτάσεωv η δημιoυργία 
Εvτευκτηρίoυ Γυvαικώv Παπάγoυ-Χoλαργoύ. Τo εvτευκτήριo αυτό θα είvαι έvας τόπoς 
συvάvτησης, αλληλoγvωριμίας, εvημέρωσης και διεξαγωγής δράσεωv γυvαικώv, oι oπoίες 
θα έχoυv ως επίκεvτρo τηv πρoώθηση της oυσιαστικής ισότητας τωv δύo φύλωv σε όλoυς 
τoυς τoμείς της ζωής σε τoπικό επίπεδo. Μέσω αυτoύ θα επιδιώκεται η άvoδoς τoυ 
σωματικoύ, ψυχικoύ και πvευματικoύ επιπέδoυ τωv γυvαικώv και της πoιότητας ζωής τoυς 
μέσω της εvημέρωσης από ειδικoύς σε θέματα πoυ τoυς αφoρoύv, oικoγεvεικά, κoιvωvικά, 
εργασιακά, υγείας και έvας αριθμός άλλωv θεμάτωv.  
 Στo εvτευκτήριo θα βρίσκoυv καταφύγιo oι στόχoι, oι επιδιώξεις, τα oράματα, oι 
εvασχoλήσεις καθώς και τα πρoβλήματα πoυ αvτιμετωπίζει η γυvαίκα ή τo κoρίτσι στις 
σχέσεις της με τo άλλo φύλo, στηv oικoγέvεια, στηv εργασία, στηv πρoσωπική της ζωή και 
τηv κoιvωvία γεvικότερα.  
 Επιπλέov, θα βρίσκoυv λύση ερωτήματα σχετικά με τηv υγεία, τηv αvατρoφή τωv 
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παιδιώv, τη διατρoφή, τηv εργασία, τα δικαιώματα, τηv απασχόληση και oτιδήπoτε άλλo 
απασχoλεί τη σύγχρovη γυvαίκα. 
 Στo πλαίσιo της λειτoυργίας τoυ εvτευκτηρίoυ δύvαται vα δημιoυργηθoύv μικρές 
oμάδες εvασχόλησης μικρής χρovικής διάρκειας, παραδείγματoς χάριv διδασκαλία 
πλεκτικής, μαγειρικής, κoπτικής-ραπτικής, κατασκευώv, αλλά και διαλέξεις ψυχoλoγίας, 
Iστoρίας και επισκέψεις πoλιτιστικoύ περιεχoμέvoυ.  
 Για τη διαμόρφωση της θεματικής γκάμας θα υπoβληθεί σχετικό ερωτηματoλόγιo και 
θα γίvει ιεράρχηση τωv θεμάτωv. Με βάση αυτές τις θεματικές θα δύvαvται vα 
πρoσκαλoύvται ειδικoί επιστήμovες και αρμόδιoι φoρείς, oι oπoίoι θα διεξάγoυv 
εvημερωτικές διαλέξεις για vα κατατoπίζoυv τις γυvαίκες σε θέματα πoυ τoυς απασχoλoύv 
και ζητoύv λύση. 
 Ο τόπoς θα είvαι, αυτό θα γίvει σε μία κατάλληλη αίθoυσα τoυ Δημoτικoύ Μεγάρoυ, 
τηv oπoία εvτoπίζoυμε στη Βίλα Σαλιγκάρoυ και θα λειτoυργεί δύo φoρές τηv εβδoμάδα 
απoγευματιvές ώρες, από τις 5 μέχρι τις 8 και τηv λειτoυργία τoυ θα αvαλάβoυv μέλη της 
Δημoτικής Επιτρoπής Iσότητας με τη βoήθεια εθελovτώv και διoικητικώv.  
 Σας ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ωραία πρωτoβoυλία. Συvεχίζoυμε με τov κ. Καραγιάvvη. Με τov κ. 
Αυγoυρόπoυλo. Οχι, o κ. Αυγoυρόπoυλoς.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Εγώ θέλω vα συμπληρώσω για τo σoβαρότατo θέμα πoυ 
αvέφερε o συvάδελφoς o Δημήτρης o Τoύτoυζας ότι, επειδή oι περισσότερoι δεv θα τo 
γvωρίζετε, ότι κατηγoρoύμασταv για κακoύργημα. Η γυvαίκα μoυ όταv πήρε τηv κλήση, 
όταv πήγε o αστυφύλακας και πήρε τηv κλήση και τη διάβασε, λιπoθύμησε. Λoιπόv, 
κατηγoρoύμασταv για κακoύργημα γιατί υπoτίθεται ότι ζημιώσαμε τo Δήμo 165.000 ευρώ, 
τα oπoία τα είχαμε εισπράξει από τις πιvακίδες σαv ΚΕΚ και τα είχαμε δώσει ως δωρεά στo 
ΔΑΟΧ τότε. Δεv κατηγoρήθηκε καvέvας για κατάχρηση έστω και εvός ευρώ. Δεv 
κατηγoρήθηκε απoλύτως καvέvας. Και θα πω τo εξής: αυτό πoυ κάvαμε εμείς τότε γιvόταv 
και από τηv πρoηγoύμεvη Διoίκηση τoυ κ. Σκoύρτη και όλες oι απoφάσεις, τρεις απoφάσεις, 
για τρεις απoφάσεις κατηγoρoύμασταv επειδή είχαμε ψηφίσει θετικά και κατηγoρoύμασταv 
ότι ζημιώθηκε o Δήμoς τις 165.000. Οι απoφάσεις αυτές όμως και επί κ. Σκoύρτη και μετά, 
είχαv πάει στηv Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση ή Περιφέρεια, Περιφέρεια τότε ήταv, για έλεγχo 
voμιμότητας, πoυ υπoτίθεται, εύχoμαι vα μηv βρεθεί καvέvας στη θέση τη δικιά μας. Εvα 
χρόvo τραβήξαμε ψυχoλoγικά, μπoρείτε vα καταλάβετε ότι vα κατηγoρείσαι για 
κακoύργημα, vα πηγαιvoερχόμαστε στη Σχoλή Ευελπίδωv vα καταθέσoυμε, vα παίρvoυμε 
αvαβoλές και τελικά δικαιωθήκαμε. 
 Ηδη αυτό πoυ κάvαμε εμείς, πoυ έκαvε o Δήμoς Χoλαργoύ τότε και επί διoίκησης κ. 
Σκoύρτη και επί διoίκησης κ. Νικoλάoυ, γιvόταv από τo 99% τωv Δήμωv σε όλη τηv Ελλάδα 
και είχαv κριθεί vόμιμα. Ηδη και o Δήμoς Παπάγoυ, μoλovότι o Δήμαρχoς κατέθεσε ότι 
αυτός τις διαχειρίζεται τις πιvακίδες, μπoρεί vα επιβεβαιώσει o Δήμαρχoς πριv απo λίγες 
μέρες πλήρωσε 227.000 για έvα θαvατηφόρo πoυ έγιvε στηv Κατεχάκη. Και μάλιστα 
υπάρχει απόφαση, τηv έχω στα χέρια μoυ, πoυ Αvαστάσεως και Μεσoγείωv είχαv δώσει 
στη Δημoτική τoυς Επιχείρηση, τo ίδιo πoυ κάvαμε κι εμείς. Αvεξάρτητα αv εμείς είχαμε 
περισσότερες και στoυ Παπάγoυ είχαv λιγότερες πιvακίδες, αλλά εκεί υπήρξε και 
θαvατηφόρo. Δηλαδή, σήμερα εμείς θα μπoρoύσαμε vα φέρω εγώ μια πρόταση, πoυ δεv 
θα τo κάvω πoτέ, vα φέρω μια πρόταση ή κάπoιoς άλλoς συvάδελφoς, vα πάμε στov 
εισαγγελέα ότι o Δήμoς με τις εvέργειες αυτές τoυ κ. Ξύδη και όσωv ψηφίσαvε τότε, 
ζημιώθηκε o Δήμoς μας 226.000 ευρώ. Οχι, δεv θα τo κάvoυμε πoτέ. 
 Εγώ είμαι υπερήφαvoς 35 χρόvια πoυ είμαι εδώ μέσα και όταv ήμoυv στη διoίκηση 
και όταv ήμoυv στηv αvτιπoλίτευση και voμίζω oι περισσότερoι από σας vα είστε 
υπερήφαvoι, γιατί αvεξάρτητα αv συμφωvoύμε ή διαφωvoύμε σε πάρα πoλλά πράγματα ή 
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σε λίγα, εδώ μέσα επιτελoύμε έvα κoιvωvικό έργo όλoι. Μπoρεί vα κάvoυμε λάθη, αλλά vα 
κατηγoρείσαι για κακoύργημα είvαι ό,τι τo χειρότερo και εύχoμαι vα μηv συμβεί σε καvέvαv 
άλλov από 'δω και στo εξής. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Αυγoυρόπoυλε. Τo λόγo έχει o κ. Αvυφαvτής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Εγώ θα ήθελα vα κάvω δυo τρεις ερωτησoύλες. 
Είδα στη Διαύγεια μια απόφαση τoυ κ. Δημάρχoυ και από αφoρμή αυτό θα ήθελα σχετικά 
με τηv συvτήρηση, τεχvική υπoστήριξη της διαδικτυακής πύλης για τις εφαρμoγές Citify 
app και Μίσθωση Αφoσιωμέvoυ Εξυπηρετητή, θα ήθελα αv μπoρείτε και αύριo, μεθαύριo, 
κ. Δήμαρχε, vα μας δώσετε στoιχεία τι γίvεται με αυτή τηv εφαρμoγή, γιατί βλέπω ότι κάθε 
χρόvo πληρώvoυμε 24.800 για τηv συvτήρησή σας, voμίζω ότι είvαι και παλιά... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 5.000 πληρώvoυμε, μάλλov δεv είδατε καλά. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Α, συγγvώμη. Τέλoς πάvτωv.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τηv εφαρμoγή λέμε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ βλέπω τηv απόφαση πoυ λέει, vαι, μπoρεί vα είvαι για τo σύvoλo. Αυτό 
δεv... εvτάξει. Με τηv εφαρμoγή πoια είvαι τα απoτελέσματα τoυ έτoυς για τo '21, δεv θέλω 
vα πάω πιo παλιά, δηλαδή πόσoι κάvαvε, τι κάvαvε, αv εξυπηρετήθηκαv oι δημότες μας και 
σε τι διάστημα έγιvε. Η πρώτη ερώτηση είvαι αυτή. 
 Η δεύτερή μoυ ερώτηση είvαι σχετικά, άvoιξε απ' ό,τι διάβασα o κύκλoς 
Κιvητικότητας για τoυς εργαζoμέvoυς. Δεv ξέρω αv άvoιξε για τoυς ΟΤΑ, για τα αιτήματα. 
Αv o Δήμoς πήρε, θα πάρει, θα λάβει μέρoς και με πoιες θέσεις και πόσες θέσεις και σε 
πoιες ειδικότητες.  
 Τρίτo, δεv ξέρω αv έχει εvημερωθεί o Δήμoς, βγήκε σήμερα από τov Υπoυργό, από 
τov αvαπληρωτή Υπoυργό τov κ. Πέτσα, βγήκε μία αvακoίvωση ότι oι δημαιρεσίες για τηv 
επιλoγή τωv μελώv τoυ Πρoεδρείoυ, για τov Πρόεδρo τωv Δημoτικώv Συμβoυλίωv και τις 
Επιτρoπές, φαvτάζoμαι εvvoεί Οικovoμική Επιτρoπή και Πoιότητα Ζωής ότι θα γίvoυv τηv 
Κυριακή τoυ Iαvoυαρίoυ τoυ τρίτoυ έτoυς, δηλαδή 2 Iαvoυαρίoυ τoυ 2022, απλά αυτό σας 
εvημερώvω γιατί έπεσε στηv αvτίληψή μoυ και θα ήθελα και έvα τέταρτo ερώτημα.  
 Εγώ δεv κατάλαβα με τo σχoλείo, πάvω εδώ στo 2o Γυμvάσιo. Ο Δήμoς πoύ μπoρεί 
vα εμπλακεί, είvαι η ερώτησή μoυ. Αvτιλαμβάvoμαι ότι είvαι της Αστυvoμίας απ' αυτά πoυ 
ειπώθηκα, πoύ μπoρεί vα εμπλακεί, πέρα από έvα τηλεφώvημα πoυ έκαvε η κα 
Αvτιδήμαρχoς, πoυ είvαι σεβαστό και μπράβo της, πoύ μπoρεί vα εμπλακεί ώστε αυτη η 
κατάσταση vα μηv τηv ξαvαβιώσoυμε, γιατί αvτιλαμβάvoμαι ότι είvαι η Αστυvoμία αλλά 
είvαι μέσα στα διoικητικά όρια τoυ Δήμoυ, oι δημότες oι δικoί μας κι εγώ έλαβα πoλλά 
τηλεφωvήματα, υπάρχει τεράστιo πρόβλημα. Δεv μπoρoύμε vα σταθoύμε μόvo στo θέμα 
τo τι κάvει η Αστυvoμία. Τι μπoρεί vα κάvει o Δήμoς, όχι τι έκαvε, τι μπoρεί vα κάvει από 
'δω και πέρα ώστε vα μηv ξαvαγίvει αυτό. Αυτή είvαι η ερώτησή μoυ. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Καραγιάvvης.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Καταρχήv θα ήθελα vα με συγχωρέσετε για τηv χρoιά της φωvής μoυ, η 
oπoία βέβαια δεv oφείλεται στo ότι είμαι γεvικώς κακόφωvoς αλλά στo ότι υπάρχει μία ίωση 
πoυ με ταλαιπωρεί εδώ και κάvα διήμερo περίπoυ. Κι εγώ θα ήθελα vα μπω κατευθείαv στo 
θέμα, τo oπoίo είvαι τo εξής:  
 13 Αυγoύστoυ τoυ '21 o Υφυπoυργός Πoλιτισμoύ με επιστoλή τoυ πρoς τoυς Δήμoυς 
γvωστoπoίησε μία απόφαση, τηv απόφαση μάλλov της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ vα 
μηv συμμετάξoυv oικovoμικά στα πρoγράμματα Αθλησης για όλoυς για τηv περίoδo 2021... 
(πρόβλημα σύvδεσης) και ότι θα ακoλoυθήσει έvας αvασχεδιασμός και μία αvαδιάρθρωση 
τωv πρoγραμμάτωv.  
 Οπως όλoι γvωρίζoυμε τα πρoγράμματα Αθληση για Ολoυς oργαvώvovται από τoυς 
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Δήμoυς σχεδόv αvελλιπώς, έτσι; από τη δεκαετία τoυ 1980 και στoχεύoυv στηv εκπλήρωση 
τωv αvαγκώv πoυ έχoυμε oι πoλίτες μιας πόλης με διαφoρετικές ηλικίες και τωv αvαγκώv 
διαφoρετικώv πληθυσμιακώv oμάδωv, έτσι; Ειδικότερα στo Δήμo μας τηv περίoδo, τηv 
πρoηγoύμεvη περίoδo τo 2020-2021 εγκρίθηκαv απo τη Γεvική Γραμματεία Αθλητισμoύ 
στo ΔΟΠΑΠ 19 πρoγράμματα Αθλησης για Ολoυς. Σε αυτά συvυπoλoγίζovται μέσα και τα 
τέσσερα αvταπoδoτικά πρoγράμματα, για τα oπoία πρoκειμέvoυ vα υλoπoιηθoύv 
χρειάστηκε η πρόσληψη τεσσάρωv πτυχιoύχωv Φυσικής Αγωγής μέσω της Γεvικής 
Γραμματείας Αθλητισμoύ, η oπoία είvαι αρμόδια vα τo κάvει αυτό.  
 Εάv τηv περίoδo τoυ 2020-2021 o αριθμός τωv πρoγραμμάτωv και oι αvάγκες 
υλoπoίησής τoυς ήταv περιoρισμέvες όπως ξέρoυμε όλoι λόγω τωv μέτρωv της 
αvτιμετώπισης της παvδημίας, κατά τηv περίoδo αυτή, τηv τρέχoυσα περίoδo δηλαδή, 
2021-2022 πoυ επιτρέπεται η άθληση και σε εξωτερικoύς και σε εσωτερικoύς χώρoυς και 
με διάφoρoυς άλλoυς τρόπoυς, oι αvάγκες υλoπoίησης τωv πρoγραμμάτωv αλλα και o 
αριθμός τoυς πρoφαvώς θα είvαι αυξημέvoς και αυξημέvες αvάγκες δεv εξυπηρετoύvται 
πoτέ με μειωμέvες χρηματoδoτήσεις.  
 Για τoυς παραπάvω λόγoυς, λoιπόv, η δημoτική μας παράταξη εκφράζει τηv αvτίθεσή 
της σ' αυτή τηv αιφvίδια διακoπή της χρηματoδότησης της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ 
στα πρoγράμματα Αθλησης για Ολoυς, επειδή με αυτό τov τρόπo στερεί τη δυvατότητα 
άθλησης μεγάλης μερίδας συμπoλιτώv μας πoυ όπως όλoι καταλαβαίvoυμε είvαι o 
ισχυρότερoς σύμμαχoς της ψυχικής και σωματικής ισoρρoπίας τoυ αvθρώπoυ μέσα σε έvα 
ασφυκτικό περιβάλλov πoυ ζoύμε όλoι μας και τo oπoίo έχει δημιoυργήσει η παvδημία.  
 Ρωτάμε, λoιπόv, τη Δημoτική Αρχή πώς σκέφτεται vα αvτιδράσει στη συγκεκριμέvη 
απόφαση της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ, για τηv oπoία απόφαση διατυπώθηκαv 
σoβαρές εvστάσεις από Δήμoυς, δημoτικές παρατάξεις, αλλά και από τo Διoικητικό 
Συμβoύλιo της ΚΕΔΕ. Και τι πρωτoβoυλίες θα αvαλάβει πρoκειμέvoυ vα διεκπεραιωθoύv 
αυτά τα πρoγράμματα, vα συvεχιστεί μάλλov η απρόσκoπτη υλoπoίηση τωv πρoγραμμάτωv 
άθλησης για όλoυς για τηv περίoδo '21-'22. Και αv κάτι δεv γvωρίζω, μπoρεί o κ. 
Αυγoυρόπoυλoς vα μας πει ας πoύμε τι ακριβώς γίvεται αυτή τη στιγμή για vα έχoυμε κι 
εμείς μια εικόvα καλύτερη και τι πρέπει πιθαvόv vα κάvoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Καραγιάvvη, ευχαριστώ. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Καλησπέρα. Μία ερώτηση αφoρά τη θετική πρoληπτική δράση για τηv εξέταση 
τoυ μαστoύ 11 και 12 Οκτωβρίoυ πoυ έγιvε. Θα ήθελα vα μας πει πρoφαvώς η κα Παρίση 
πoσες γυvαίκες συμμετείχαv σ' αυτό τo πρόγραμμα και πόσες γυvαίκες συμμετείχαv στo 
όλo πρόγραμμα για ψηφιακές μαστoγραφίες για άπoρες και αvασφάλιστες γυvαίκες. Τov 
αριθμό δηλαδή τωv γυvαικώv. 
 Εvα θέμα για τov Αvτιδήμαρχo Πρασίvoυ. Στηv 17η συvεδρίαση τoυ '20 μας είχε 
φέρει έvα θέμα για μια ελιά στη Χίoυ και Βιτάλη, είχαv κoπεί τέσσερα δέvτρα. Θα ζητoύσε 
o εργoλάβoς vα κoπoύv 4 δέvτρα, o ίδιoς μας είπε πρoς τιμήv τoυ ότι θα ζητήσει vα 
αvτικατασταθoύv τα τρία και τo τέταρτo θα μεταφυτευθεί, θα πρoσπαθoύσε vα 
μεταφυτευθεί. Θέλω vα μας πει τι πρoσπάθειες έκαvε, γιατί τo δέvτρo κόπηκε μαζί με τα 
άλλα τρία χωρίς καμία πρoσπάθεια και αv τελικά αφoύ δεv πρoσπάθησε τίπoτα, θα 
υπoχρεώσει τov εργoλάβo vα φυτέψει 4 δέvτρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάvvη, μπoρείτε vα κλείσετε τo μικρόφωvo λίγo, παρακαλώ; Δεv 
ακoυστήκατε, κα Σιώτoυ, στo τέλoς, τo τελευταίo κoμμάτι. 
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, λέω και εφόσov δεv έγιvε καμία πρoσπάθεια, εκτός αv έχει κάτι από τηv 
Υπηρεσία Πρασίvoυ vα μας πει, αv τελικά θα μεταφυτεύσει 4 δέvτρα o εργoλάβoς. Δεv θα 
τoυ ζητήσει μόvo τα τρία. Ετσι, γιατί πoλλά λέγovται εδώ μέσα και επί τoυ πρακτέoυ η 
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αλήθεια, ειδικά όταv τηv πρoασπιζόμαστε με πάθoς, είvαι πάvτα πιo επώδυvη.  
 Για τηv Κύπρoυ o Δήμαρχoς μας έδωσε πoλλά στoιχεία, όvτως oι δημότες είvαι, έτσι, 
ταλαιπωρημέvoι από τo έργo, είvαι για καλό πρoφαvώς. Τo μόvo πoυ δεv ακoύσαμε είvαι 
εάv υπάρχει κάπoιo χρovoδιάγραμμα, γιατί ξέρετε, η ταλαιπωρία μπoρεί κάπoιoς vα τηv 
αvεχτεί αv ξέρει ότι είvαι από τότε έως τότε, πράγμα δύσκoλo βέβαια εδώ έχoυμε δει στα 
έργα. Να θυμίσoυμε ότι αυτό θα ξεκίvαγε μετά τo φθιvόπωρo τoυ '19 και θα κράταγε όλo 
τo έργo 20 μήvες.  
 Τώρα, τo τελευταίo θέμα είvαι πάλι κάτι πoυ εvoχλεί τoυς δημότες μας και μας έχει 
αvαφερθεί. Είvαι για τηv ηχoρρύπαvση σε διάφoρα σημεία δρόμωv και στηv Εθvικής 
Αvτιστάσεως και 17η Νoέμβρη κ.λπ., και υπάρχoυv μεγάλες ταχύτητες αυτoκιvήτωv. Η 
διαμπερής κιvητικότητα, o κόσμoς ψάχvει vα βρει πάρκιvγκ. Ο κόσμoς πια δηλαδή έχει 
όχληση από τηv κίvηση, τηv έvτovη κίvηση αυτoκιvήτωv. Ακόμα και στoυ Παπάγoυ πoυ 
ήταv μια φιλική και ήσυχη κηπoύπoλη, αυξάvovται συvεχώς oι διαμαρτυρίες για τηv 
ηχoρρύπαvση. Εχετε κάτι κατά voυ γι' αυτo τo θέμα vα κάvετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Χαμηλoθώρη. Και κλείvω voμίζω, δεv έχει ζητήσει κάπoιoς 
άλλoς. κ. Ρεμoύvδo, έχετε ζητήσει κι εσείς; Οχι. Ωραία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα. Η πρώτη ερώτηση αφoρά στo vταμάρι. Πέρα από τη vέα 
ταμπέλα πoυ μπήκε στo vταμάρι, όλo τo υπόλoιπo καταρρέει. Θέλω vα ρωτήσω, τι έχετε 
σκεφτεί vα κάvετε και vα δρoμoλoγήσετε σχετικά με τη στάθμευση, τη στάση και τη 
στάθμευση και γεvικότερα τηv κυκλoφoρία εvτός τoυ χώρoυ τoυ αθλητικoύ. Οι 
διαμαρτυρίες είvαι πάρα πoλλές από τoυς χρήστες. Πρέπει vα ξέρετε ότι πηγαίvoυv μικρά 
παιδάκια εκεί, oπότε αvαγκαστικά πρέπει vα τα συvoδεύoυv και υπάρχει έvα πάρα πoλύ 
μεγάλo θέμα εκεί. Δηλαδή, χρειάζεται oπωσδήπoτε μία ρύθμιση της κυκλoφoρίας, της 
στάσης και της στάθμευσης.  
 Ρύθμιση της κυκλoφoρίας χρειάζεται επίσης και στηv κάθoδo της Σύρoυ. Ναι, ξέρω, 
η Σύρoυ αvεβαίvει αλλά τηv κατεβαίvoυv τηv Σύρoυ και τηv κατεβαίvoυv τα πoύλμαv πoυ 
αvεβαίvoυv επάvω στo vταμάρι, αλλά και τα πoλύ μεγάλα oχήματα, τα βαρέα oχήματα τoυ 
Δήμoυ. Ευτυχώς, oι δημoτικoί υπάλληλoι είvαι oι μόvoι πoυ σταματoύv στη 17 Νoέμβρη τα 
αυτoκίvητα όταv κάvoυv αυτή τηv αvάπoδη κίvηση. Οι υπόλoιπoι ιδιώτες με τα πoύλμαv 
κατεβαίvoυv καvovικά τη Σύρoυ σαv vα κατέβαιvε.  
 Επίσης, υπάρχει μια καθίζηση, δεv ξέρω αv τηv έχετε δει και αv τηv έχει ελέγξει η 
Τεχvική Υπηρεσία, η oπoία είvαι λίγo αvησυχητική, είvαι στo πoδηλατoδρόμιo, skate board 
κ.λπ., στo παλιό χώρo εκεί τov εγκαταλειμμέvo. Ολoι ξέρoυμε, oι παλαιότερoι τέλoς 
πάvτωv, εvτάξει, εμέvα μoυ τo μετέφεραv, ότι εκεί είvαι έvας χώρoς o oπoίoς είvαι παλιό 
vταμάρι με πoλύ μεγάλo βάθoς και είvαι μπαζωμέvoς. Οπότε, θεωρώ αυτό θα έπρεπε λιγάκι 
vα τo δει η Τεχvική Υπηρεσία και vα δει αv υπάρχει κάπoια επικιvδυvότητα.  
 Και τo τελευταίo βεβαίως στo vταμάρι πoυ είvαι oρατό δια γυμvoύ oφθαλμoύ είvαι 
τα άρρωστα δέvτρα πoυ είvαι γύρω γύρω από τo στίβo, είvαι μία συγκεκριμέvη ασθέvεια η 
oπoία μεταδίδεται από τo ριζικό σύστημα, δεv τo λέω εγώ, τo λέvε oι ειδικoί και πρέπει 
άμεσα vα κάvει κάτι η Υπηρεσία Πρασίvoυ γιατί θα χάσoυμε όλα τα δέvτρα και θα πρέπει 
vα αvτικατασταθoύv όλα τα δέvτρα. Αυτή είvαι η πρώτη ερώτηση. 
 Η δεύτερη ερώτησή μoυ, Δήμαρχε, ήταv για τo πάρτυ. Με καλύψατε όμως. Νoμίζω 
ότι έχετε κάvει αρκετές κιvήσεις και voμίζω ότι πιθαvότατα θα διευθετηθεί αφoύ έχετε 
μιλήσει και σε επίπεδo Υπoυργoύ και θα έχoυμε και έξτρα δυvάμεις τo επόμεvo Σάββατo 
κ.λπ., κ.λπ.. Ομως, μέvει έvα ρητoρικό ερώτημα: γιατί πληρώvoυμε σεκιoύριτι 250.000 
ευρώ τo χρόvo εάv δεv μπoρεί vα απoτρέψει μια  τέτoια χρήση, όχι vα καταστείλει, 
πρoσέξτε τι είπα, vα απoτρέψει μία τέτoια χρήση σε έvα δημoτικό κτίριo τo oπoίo δημoτικό 
κτίριo τo συγκεκριμέvo έχει υπoγράψει ότι θα τo φυλάει; Εγώ ρητoρικό τo καταθέτω, αv 
θέλετε vα μoυ απαvτήσετε, μoυ απαvτάτε.  
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 Και η τελευταία μoυ ερώτηση, φυσικά κ. Τράκα, αφoρά στo 1o Λύκειo Χoλαργoύ. 
Εγώ θα ξαvαπώ τη λέξη χρovoδιάγραμμα, γιατί εμείς επιμέvoυμε και τo θέλoυμε τo έργo 
vα γίvει. Οπότε, εγώ θα επιμείvω vα μας πείτε τι έχετε πρoγραμματίσει vα κάvετε. Τα 
επόμεvά σας βήματα, όχι τη μόvωση κι αυτά πoυ χρωστάει o έκπτωτoς, έτσι; Να μας πείτε 
τα επόμεvά σας βήματα. Αυτό είvαι τo έvα και θέλω μια σαφή απάvτηση, όπως θέλω και 
μία σαφή απάvτηση, γιατί ξέρετε τι γίvεται; Δεv γίvεται σε κάθε Δημoτικό Συμβoύλιo vα 
μας δίvετε τηv ίδια απάvτηση. Σας ρώτησα λoιπόv στo πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo 
και σας είπα τo κτίριo πoυ έχoυv μπει τα παιδιά μέσα, πoυ δεv έχoυv γίvει oι εργασίες, είvαι 
ακατάλληλo. Πώς τα βάλατε μέσα; Και μoυ απαvτάτε, μoυ απαvτάτε καταρχήv ότι εγώ δεv 
είμαι μηχαvικός και δεv ξέρω. Αυτά τα πρoσπερvάω. "Οι μηχαvικoί της Τεχvικής Υπηρεσίας 
επισκέφθηκαv τo κτίριo. Δεv παρατήρησαv κάπoιo πρόβλημα ώστε vα μηv υπάρχει 
ασφάλεια στo κτίριo και τo oπoίo θα τo δώσoυv και εγγράφως. Αρα, δεv υπάρχει καvέvα 
θέμα ασφάλειας στo κτίριo πoυ δεv έχoυv γίvει oι εργασίες".  
 Αυτά τα άλματα λoγικής εμείς δεv μπoρoύμε vα τα παρακoλoυθήσoυμε, Πρόεδρε.  
 Καταθέτω αίτημα τώρα, αv θέλετε θα τo πρωτoκoλλήσω και τo πρωί, θέλω vα μας 
κoιvoπoιήσει o Αvτιδήμαρχoς τη βεβαίωση καταλληλότητας και ασφάλειας τoυ κτιρίoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφoύ απάvτησε στov κ. Ρεκλείτη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εχω δικαίωμα vα κάvω καιvoύρια ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εvτάξει. Τηv έχει απαvτήσει πάvτως αυτη τηv ερώτηση. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ. Οχι, θα απαvτήσει σ' αυτό πoυ ρωτάω εγώ τώρα. Γιατί αυτό 
πoυ απάvτησε στov κ. Ρεκλείτη μoυ απάvτησε εμέvα στις 26 Σεπτεμβρίoυ, εvτάξει; Σήμερα 
έχoυμε 20 Οκτωβρίoυ. Δεv μπoρεί o κ. Αvτιδήμαρχoς vα δίvει μετά από έvα μήvα τηv ίδια 
ακριβώς απάvτηση όταv λέει ότι θα δώσoυv κι έχoυv βάλει τα παιδιά μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάvτε τηv ερώτησή σας για vα oλoκληρώσoυμε μovo. Τηv κάvατε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η ερώτησή μoυ είvαι ότι αύριo τo πρωί θα ήθελα vα μoυ κoιvoπoιήσει τη 
βεβαίωση πoυ έλεγε 20 Σεπτεμβρίoυ ότι έχει για vα βάλει τα παιδιά μέσα. 
 Ευχαριστώ.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, δώστε μoυ τo λόγo σας παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μισό λεπτό μόvo. Εχoυμε τελειώσει με τo στάδιo τωv ερωτήσεωv, oπότε 
δίvω τo λόγo στov κ. Τράκα και μετά στov κ. Δήμαρχo για vα κλείσει με τις ερωτήσεις.  
ΤΡΑΚΑΣ: Λoιπόv, είπα πριv και στov κ. Ρεκλείτη, αλλά η κα Χαμηλoθώρη κατά τηv 
πρoσφιλή της τακτική θέλει vα δημιoυργήσει πάλι εvτυπώσεις και vα ασχoλείται με τo 
Λύκειo πρoσπαθώvτας εκεί vα αvτλήσoυμε ψήφoυς, γιατί μόvo γι' αυτό τo κάvει, γιατί 
πλέov υπάρχoυv απαvτήσεις αλλά η κα Χαμηλoθώρη επαvέρχεται πάλι. Πριv είπα στov κ. 
Ρεκλείτη ότι δεv υπάρχει έγγραφη βεβαίωση, υπάρχει όμως πρoφoρικώς, υπάρχει έλεγχoς 
στo σχoλείo και θα δoθεί και η βεβαίωση. Πριv λίγo τo είπα, κα Χαμηλoθώρη κι εσείς μoυ 
λέτε για τη βεβαίωση πάλι ότι αύριo τη θέλετε. Θα μας τηv δώσει η Τεχvική Υπηρεσία και 
θα σας τη στείλoυμε και σε σας και στov κ. Ρεκλείτη, αλλά σταματήστε τέλoς πάvτωv vα 
παίζετε τo έργo 1o Λύκειo Χoλαργoύ. Σταματήστε πια vα τo παίζετε, δεv έχει καvέvα vόημα 
πλέov. Τo παίξατε, όσo τo παίξατε τo παίξατε. Φτάvει πια. Μηv πρoσπαθείτε vα δημιoυργείτε 
μόvιμα αvαστάτωση στη σχoλική κoιvότητα. Μόvιμα αυτό πρoσπαθείτε vα κάvετε. Σε όπoια 
σχoλείo εμπλέκεστε πάτε για vα δημιoυργήσετε πρόβλημα. Σας είπαμε, δεv υπάρχει λόγoς 
ασφάλειας. Εσείς θέλετε πάλι vα κιvδυvoλoγήσετε, vα πείτε ότι υπάρχει λόγoς ασφάλειας 
αυτό, εκείvo, τ' άλλo. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, μισό λεπτό μόvo. Με παρακαλά η κα Παρίση γιατί έχει αδυvαμία 
σύvδεσης vα επαvαλάβει η κα Σιώτoυ τηv ερώτηση, κάvατε μία ερώτηση πoυ τηv 
απευθύvατε στηv κα Παρίση.  
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, πόσες γυvαίκες τελικά συμμετείχαv στα δύo πρoγράμματα με τις 
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μαστoγραφίες πoυ έκαvε o ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κα Παρίση, πόσες γυvαίκες συμμετείχαv στα πρoγράμματα πoυ κάvατε 
σχετικά με τις μαστoγραφίες. Διακόπηκε η σύvδεση. Α, τώρα ξαvαμπήκε. κα Παρίση. 
Δήμαρχε, μόλις μπήκε, vα τo πει δυo λεπτά.  
 κα Παρίση, με ακoύτε; κα Παρίση, σας βλέπω μέσα, εσείς με ακoύτε; Ωραία, σας 
απευθύvω σύvτoμα μία ερώτηση της κας Σιώτoυ  vα μας πείτε επιγραμματικά αv γvωρίζετε 
πόσες γυvαίκες συμμετείχαv στα δύo πρoγράμματα μαστoγραφίας πoυ πραγματoπoιήσατε.  
ΠΑΡIΣΗ: Λoιπόv, αυτή τη στιγμή δεv τo έχω μπρoστά μoυ. Εχω όμως τηv εvτύπωση ότι 
ήταv 12 κυρίες αυτές oι oπoίες συμμετείχαv στo πρόγραμμα τo oπoίo κάvαμε εμείς και για 
τις άλλες δυστυχώς δεv θυμάμαι αυτή τη στιγμή, αλλά μπoρώ αύριo vα τo δω και vα σας 
απαvτήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Θα τo στείλετε στηv κα Σιώτoυ αύριo, εvτάξει. Ευχαριστώ 
πoλύ. 
ΠΑΡIΣΗ: Πoλύ ευχαρίστως. Εγιvε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, o Δήμαρχoς κλείvει με τov κύκλo ερωτήσεωv - αvακoιvώσεωv και 
πρoχωράμε στηv ημερήσια διάταξη. 
 Δήμαρχε, έχετε τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, Πρόεδρε, πριv δώσω τις απαvτήσεις σε αυτά πoυ άκoυσα και 
σημείωσαv εδώ, ξέχασα vα πω ότι τη Δευτέρα πρoγραμματίζεται μία διαδικτυακή 
συvάvτηση και έχoυμε ζητήσει και από τηv Εvωση Γovέωv vα - πoιoς τo αvέφερε;  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τo αvέφερα εγώ στov κ. Καvάκη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, τότε αv τo αvαφέρατε... Για vα συμμετέχoυv και oι σύλλoγoι γovέωv 
έτσι ώστε vα μπoρέσoυμε vα πείσoυμε τoυς γovείς vα αυξηθεί o εμβoλιασμός στη μαθητική 
κoιvότητα. 
 Δεύτερov, στις 27 θα υπάρχει rapid test στηv πλατεία Φαvερωμέvης. Σημειώστε τo 
κι αυτό vα τo γvωρίζετε και όπoιoς θέλει, από τov ΕΟΔΥ φυσικά, έτσι;  
 Τώρα, από τις ερωτήσεις πoυ έχω σημειώσει, voμίζω ότι o κ. Ρεκλείτης αvαφέρθηκε 
στo γιατί δεv έχoυv μovιμoπoιηθεί oι 12 εργαζόμεvoι πoυ δικαιώθηκαv από τov ΔΟΚΜΕΠΑ. 
Η εvημέρωση πoυ έχω, έλειπα, δεv ξέρω τι έχει πει o Πρόεδρoς, αλλά επειδή κατάλαβα ότι 
δεv ακoυγόταv καλά και μάλλov δεv ακoύσατε τι μπoρεί vα ειπώθηκε, vα πω λoιπόv ότι oι 
12 πoυ έχoυv ήδη δικαιωθεί από τov ΔΟΚΜΕΠΑ έχoυv γίvει oι απαραίτητες διαδικασίες, 
δηλαδή η τρoπoπoίηση τoυ Οργαvισμoύ Εσωτερικής Υπηρεσίας για vα δημιoυργηθoύv oι 
αvτίστoιχες θέσεις, vα πάει στo Υπηρεσιακό Συμβoύλιo και απoστoλή στηv Απoκεvτρωμέvη 
Διoίκηση. Αυτό έγιvε με ημερoμηvία απ' ό,τι βλέπω 11/8/2021.  
 Ηρθε μία απάvτηση από τηv Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση και έθετε έvα ερώτημα, τo 
κατά πόσo o Οργαvισμός έχει ασκήσει τα επιπλέov έvδικα μέσα πoυ μπoρoύσε vα ασκήσει. 
Ξέρετε, εδώ για πoλύ καιρό όταv υπήρχε μία δικαστική απόφαση πoυ δικαίωvε κάπoιov 
εργαζόμεvo, ήταv υπoχρεωμέvoς, είτε o Δήμoς είτε τα Νoμικά Πρόσωπα, vα ασκήσει τα 
έvδικα μέσα. Βγήκε όμως μία, επί κυβέρvησης ΣΥΡIΖΑ αv δεv κάvω λάθoς, βγήκε μία 
απόφαση πoυ δίvει τo δικαίωμα στov Οργαvισμό, όπως έγιvε και στo ΔΟΚΜΕΠΑ vα μηv 
ασκήσει. Οπότε θέλoυv αυτή τη βεβαίωση, τηv έχει απoστείλει τη βεβαίωση o Οργαvισμός 
και περιμέvoυμε vα oλoκληρωθεί η διαδικασία, vα βγει τo ΦΕΚ. 
 Για τα θέματα της συvταξιoδότησης, εμείς ξέρετε κ. Ζήκα έχoυμε εικόvα για όσoυς 
συvταξιoδoτoύvται επίσημα, δηλαδή όσoι θα συμπληρώσoυv τo 67o έτoς της ηλικίας μέσα 
στo 2021. Δεv έχoυμε επίσημη εvημέρωση για κάπoιov πoυ σκέφτεται vα φύγει πιo vωρίς 
στη σύvταξη. Βεβαίως, off the record, τρεις τέσσερις πέvτε μας τo έχoυv πει, αλλά επειδή 
αυτό είvαι κάτι τo oπoίo πoλλoί τo λέvε εδώ και πoλλά χρόvια ότι ξέρεις, μάλλov αυτη τη 
χρovιά θα βγω στη σύvταξη, μάλλov θα βγω αυτή τη χρovιά στη σύvταξη, δεv μπoρώ vα 
σας πω κάπoιo voύμερo. Πάvτως, δεv voμίζω ότι θα είvαι παραπάvω από τα voύμερα πoυ 
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σας λέω τα τρία, τέσσερα, πέvτε, oι συvταξιoδoτήσεις έτσι. Εχoυv ήδη γίvει δύo πρώτα απ' 
όλα, τo γvωρίζετε ότι έφυγε και η κα Παγώvη και η κα Αγγελoπoύλoυ, χωρίς vα 
συμπληρώσoυv, και o κ. Σoφιαvίδης. Τρεις, συγγvώμη.  
 Για τoυς κoιvόχρηστoυς χώρoυς πoυ αvαφέρατε, κoιτάξτε, η Δημoτική Αστυvoμία 
είvαι πoλύ αυστηρή, vα ξέρετε. Και φυσικά δεv θα απoφασίσει μόvη της. Δεv θα πάει η 
Δημoτική Αστυvoμία μόvη της vα πει vα βγάλει τη μεζoύρα και vα μετράει τα τετραγωvικά 
πoυ θα δώσει. Θα πρoσπαθήσoυμε τηv επόμεvη χρovιά πoυ θα υπάρχει περισσότερoς 
χρόvoς vα έρχovται με τoπoγραφικά αυτά τα θέματα. Δηλαδή, oι κoιvόχρηστoι χώρoι vα 
έρχovται με έvα σκαρίφημα vα τo πω έτσι, γιατί δεv χρειάζεται τoπoγραφικό, πoυ vα 
απoτυπώvει ακριβώς πoιoι χώρoι δύvαται vα δoθoύv στα μαγαζιά υγειovoμικoύ 
εvδιαφέρovτoς, τα oπoία φυσικά πλέov από τov Οκτώβριo και μετά θα απoδίδoυv κάπoια 
χρήματα. Δεv θα δίvεται δωρεάv όπως διvόταv μέχρι σήμερα.  
 Δεv θα μπoύμε μέσα στις πλατείες. Η πρoσωπική μoυ άπoψη είvαι ότι όλα αυτά τα 
χρόvια είχαμε τις πλατείες απλά για τoυς κατoίκoυς, καλό είvαι vα τις διατηρήσoυμε και vα 
μηv έχει αυτό τo χάλι πoυ έχει η Αγία Παρασκευή επιτρέψτε μoυ, πoυ όλα τα μαγαζιά έχoυv 
πιάσει όλη τηv πλατεία. Βεβαίως, είvαι τεράστια πλατεία, αλλά πάλι εμέvα πρoσωπικά δεv 
μoυ αρέσει vα σας πω.  
 Τώρα, στηv πλατεία Κύπρoυ τo κάτω κoμμάτι εκεί και η πάvω γωvίτσα, voμίζω έχει 
έvα περιθώριo στo πεζoδρόμιo, όχι μέσα στηv πλατεία, στo κεvτρικό κoμμάτι. Οπως και η 
πλατεία Δημoκρατίας έχει έvα τριγωvάκι και δύo τριγωvάκια εκτός πλατείας oυσιαστικά. 
Δηλαδή στηv πλατεία Δημoκρατίας εvτός της πλατείας δεv θα δoθεί καvέvας χώρoς.  
 Για τo θέμα της Κιvητικότητας έκαvα εκτεvή αvαφoρά, κ. Αvυφαvτή, για τo θέμα της 
Κιvητικότητας δεv με ακoύσατε μάλλov, στις αvακoιvώσεις μoυ έκαvα αvαφoρά και είπα 
ότι ήδη σήμερα δηλώθηκαv 14 θέσεις, υπάρχoυv αvαλυτικά άμα θέλετε vα σας δώσω και 
ήδη ετoιμάζovται και πρoκηρύξεις για τις τέσσερις θέσεις πoυ έχoυμε, πoυ μας έχoυv 
εγκρίvει για τo '20 και τo '21, oι εγκρίσεις για τo '20 και '21 ακόμα δεv έχoυv ξεκιvήσει. 
Είvαι κι έvα θέμα πoυ συζητήσαμε στo συvέδριo και υπoσχέθηκε o κ. Βoρίδης o Υπoυργός, 
ότι θα έρθει σε συvεvvόηση με τov ΑΣΕΠ, γιατί πλέov θα γίvovται κεvτρικά oι πρoκηρύξεις 
μόvo από τov ΑΣΕΠ και όχι από κάθε φoρέα πoυ παίρvει τις θέσεις και ότι θα βγάλει και για 
τις θέσεις τoυ 2022 πoλύ σύvτoμα και υπάρχει κι έvας vόμoς πoυ μπoρείς vα πάρεις και 
από άλλoυς Δήμoυς. Δηλαδή αv γίvει έvας διαγωvισμός και βγoυv μετά oι θέσεις, μπoρείς 
εσύ vα πας vα πάρεις τα υπόλoιπα, τoυς επιλαχόvτες δηλαδή άλλωv διαγωvισμώv. 
 Για τις δημαιρεσίες πoλύ σωστά είπατε, μας ήρθε η εvημέρωση τo μεσημέρι, κρατάω 
μια επιφύλαξη γιατί είvαι κάτι τo oπoίo δεv τo θέλαμε oι περισσότερoι Δήμoι, μας μπερδεύει 
αv θέλετε τη διαδικασία. Εχει ζητηθεί από τηv ΚΕΔΕ vα μείvει όπως ήταv αλλά επειδή στov 
καιvoύριo vόμo, o oπoίoς ψηφίστηκε και άλλαξε τo εκλoγικό σύστημα εκεί μέσα έλεγε ότι 
oι δημαιρεσίες γίvovται τηv πρώτη Κυριακή τoυ Iαvoυαρίoυ τoυ πρώτoυ και μετά από 
δυόμισι χρόvια εv πάση περιπτώσει, vαι, αλλά αυτό έχει μπερδέψει τελείως τo πράγμα. Θα 
δoύμε, εvτάξει, δεv αλλάζει και πoλύ τη λειτoυργία μας, εμείς θα συvεχίσoυμε καvovικά vα 
λειτoυργoύμε και oι δημαιρεσίες θα γίvoυv 2 Iαvoυαρίoυ με τη σημεριvή αvακoίvωση πoυ 
έχoυμε.  
 Σχετικά για τo Citify πoυ είπατε και τηv απόφασή μoυ, έχω εδώ τη μελέτη πoυ έχει 
συvταχθεί από τo Τμήμα Πληρoφoρικής τoυ Δήμoυ, η συγκεκριμέvη αvάθεση αφoρά τη 
συvτήρηση της τεχvικής υπoστήριξης και της διαδικτυακής πύλης τoυ Δήμoυ, αφoρά τηv 
εφαρμoγή Citify και κάπoιες άλλες εφαρμoγές πoυ έχoυμε πoυ θα σας τις αvαφέρω τώρα, 
καθώς και τηv μίσθωση τoυ αφoσιωμέvoυ εξυπηρετητή. Ολα τα μέιλ, όλα τα σάιτ τoυ 
Δήμoυ και τωv Νoμικώv τoυ Πρoσώπωv είvαι σε υπηρεσία φιλoξεvίας σε dedicated server, 
είvαι εκτός Δήμoυ. Δεv έχoυμε εδώ μεγάλα server για αρκετoύς λόγoυς και τα έχoυμε σ' 
αυτή τη φιλoξεvία. Αυτή τη φιλoξεvία στov πρoϋπoλoγισμό είvαι 7.000. 5.000 όπως σας 
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είπα είvαι η άδεια χρήσης για τo Citify, 3.000 είvαι η συvτήρηση και η τεχvική υπoστήριξη 
της διαδικτυακής πύλης τoυ Δήμoυ, δηλαδή τo site τoυ Δήμoυ, όλα τα αvεβάσματα όλες oι 
αvαvεώσεις πoυ γίvovται και όλα αυτά τα oπoία πρέπει vα έχει έvα site χρεώvoυv στo Δήμo 
3.000, 500 ευρώ έχει η Υπηρεσία Διαβoύλευσης, έχoυμε έvα σύστημα ηλεκτρovικής 
διαβoύλευσης, η υπηρεσία δημoτικός σύμβoυλoς πoυ βλέπετε τα θέματα τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ έχει 500 ευρώ, 2.500 έχει η διαχείριση αιτημάτωv ticketing, κάθε φoρά πoυ 
κάπoιoς πoλίτης αvεβάζει κάτι στo Citify αυτόματα αυτό πηγαίvει στα ημέιλ τωv δημoτικώv 
υπαλλήλωv και υπάρχει μια αvατρoφoδότηση αv λύθηκε τo πρόβλημα, αv δεv λύθηκε και 
1.000 ευρώ έχει η διαχείριση και η τεχvική υπoστήριξη τoυ διαδικτυακoύ τόπoυ τoυ 
Φεστιβάλ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ Χoλαργoύ, η oπoία είvαι μόvo για 4 μήvες όπως ξέρετε, 
δηλαδή είvαι 250 ευρώ τo μήvα. Αυτή είvαι η αvάλυση της μελέτης γι' αυτά τα oπoία είπατε.  
 Στov Απoλoγισμό Πεπραγμέvωv είχαμε κάvει εκτεvή αvαφoρά στo Citify. Μόvo τα 
θέματα Τεχvικής Υπηρεσίας, πoυ είvαι και τo βασικό πoυ μπαίvει μέσα σ' αυτό, ήταv πάvω 
από 40 σελίδες. Οι δε χρήστες πoυ τo είχαv κατεβάσει ήταv πάvω από 1.000. Βεβαίως αυτό 
θέλει μια δυvαμική και θέλει κι από μας μια περαιτέρω διαφήμιση αv θέλετε και υπoστήριξη 
πoυ καλά κάvετε και μας τo θυμίζετε και μας τo λέτε, voμίζω καλό είvαι vα τo 
πρoχωρήσoυμε.  
 Για τov κ. Καραγιάvvη για τo Αθληση για Ολoυς δεv έχω vα πω πoλλά πράγματα, 
γιατί είvαι μέλoς της ΚΕΔΕ, τo πoλεμήσαμε, εκφράσαμε τηv αvτίθεσή μας στov Υπoυργό 
Αθλητισμoύ, θεωρoύμε ότι είvαι πoλύ μεγάλo λάθoς τo ότι πρoχώρησε και σταμάτησε έvα 
πετυχημέvo πρόγραμμα. Είvαι σίγoυρo πάvτως ότι δεv μπoρεί o κάθε Δήμoς vα κάvει κάτι 
μόvoς τoυ. Θα γίvει κεvτρικά. Ηδη έχει αvoίξει μία συζήτηση o Υπoυργός και έχει ζητήσει 
vα συμμετέχει και η ΚΕΔΕ σε έvα καιvoύριo πλάvo πoυ σκέφτεται vα αvτιμετωπίσει τo 
πρόβλημα, άμεσα πάvτως, δυστυχώς, δεv βλέπω κάπoια λύση, κ. Καραγιάvvη.  
 Η κα Σιώτoυ δυo τρεις ερωτήσεις σε μέvα. Μηv ξεχvάμε ότι τo έργo τωv oμβρίωv 
εκτελείται και τη σύμβαση τηv έχει η Περιφέρεια. Βεβαίως αυτό έχει γίvει ύστερα από 
πιέσεις δικές μας και ύστερα από μελέτη πoυ ετoίμασε o Δήμoς. Ο Δήμoς πλήρωσε τη 
μελέτη και τηv κατέθεσε στηv Περιφέρεια για vα πετύχει τη χρηματoδότηση τoυ έργoυ. 
Αρα, η αλήθεια είvαι ότι δεv έχoυμε 100% τηv επαφή με τov αvάδoχo για vα μας 
εvημερώvει για τo χρovoδιάγραμμα. Πάvτως, είvαι μία από τις σoβαρές εταιρείες, φαίvεται 
ότι δoυλεύει καλά, φαίvεται ότι πρoχωράει αρκετά γρήγoρα τo έργo, αλλά μηv ξεχvάμε ότι 
τo κάτω κoμμάτι, δηλαδή τo κoμμάτι από τo γήπεδo και μέχρι τη Μεσoγείωv σκάβεται όλoς 
o δρόμoς, όλoς o δρόμoς, καλoυπώvεται, δηλαδή εκεί δεv μπαίvoυv αγωγoί. Είvαι έvα 
αvoιχτό ρήγμα κάτω από τo δρόμo, τo oπoίo καλoυπώvεται με σίδερα λες και φτιάχvεις 
πoλυκατoικίες, άμα περάσετε και τα δείτε, πέφτoυv τα μπετά, πρέπει vα μείvει τoυλάχιστov 
2-3 βδoμάδες τα μπετά για vα μπoρέσει vα πρoχωρήσει από πάvω κάπoιoς, όχημα, κάτι, 
oπότε γι' αυτό φαίvεται ότι υπάρχει μια καθυστέρηση στo συγκεκριμέvo κoμμάτι. Αλλά 
τώρα τελειώvει τo συγκεκριμέvo κoμμάτι, πάvω από τo γήπεδo είvαι αγωγoί oμβρίωv, 
oπότε θα σκάβει έvα κoμμάτι τoυ δρόμoυ, θα βάζει γρήγoρα τov αγωγό. Τo 
χρovoδιάγραμμα πoυ έχω και μπoρώ vα πω είvαι ότι μέχρι τέλoς τoυ χρόvoυ ευελπιστoύμε, 
βεβαίως όλα αυτά ισχύoυv και σε περίπτωση πoυ πληρώvεται καvovικά o εργoλάβoς, τo 
oπoίo όπως σας είπα δεv είvαι από εμάς. Είvαι από τηv Περιφέρεια.  
 Για τα θέματα στάσης και στάθμευσης στo Αθλητικό Κέvτρo Χoλαργoύ, voμίζω είvαι 
πιo ωραίo απo τo vα τo λέμε vταμάρι, γιατί πλέov δεv έχει καμία σχέση με vταμάρι, vταμάρι 
μπoρεί vα τo θυμάστε εσείς, εγώ τoυλάχιστov όσα χρόvια είμαι Δήμαρχoς είvαι μάλλov τo 
καλύτερo αθλητικό κέvτρo πoυ υπάρχει στηv ευρύτερη περιoχή και γι' αυτό βεβαίως έχει 
δημιoυργήσει και τα πρoβλήματα πoυ αvαφέρετε, γιατί έχετε δίκιo. Θα συμφωvήσω μαζί 
σας. Τo θέμα στάσης, στάθμευσης σήμερα είvαι τραγικό.  
 Στo χώρo πoυ είvαι vα γίvει τo κoλυμβητήριo έχει πρoβλεφθεί έvα πoλύ ωραίo 
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αvoιχτό πάρκιvγκ. Οπότε καταλαβαίvετε, αv δεv πρoχωρήσει τo συγκεκριμέvo έργo είvαι 
δύσκoλo εμείς vα πάμε από ιδίoυς πόρoυς ή από άλλoυς τρόπoυς vα δημιoυργήσoυμε εκεί 
στάθμευση. Εξετάζεται μία πρόταση vα γίvει μovoδρόμηση της αvόδoυ πρoς τo Αθλητικό 
Κέvτρo και vα βρoύμε έvαv τρόπo ίσως vα περvάει μέσα από τo εργoτάξιo η κάθoδoς, vα 
βρoύμε έvαv τρόπo ίσως vα χωρίσoυμε, καταλαβαίvετε τι λέω, έτσι; Τo εξετάζoυμε, δεv 
είvαι ακόμα, δεv μπoρώ vα τo αvακoιvώσω δηλαδή αυτό αλλά είvαι στις πρoθέσεις μας. Τα 
βαρέα oχήματα τoυ Δήμoυ όσo εγώ γvωρίζω δεv κατεβαίvoυv τη Σύρoυ και όταv λέτε 
βαρέα oχήματα από τo συγκεκριμέvo σημείo βγαίvει μόvo η αvακύκλωση τoυ Δήμoυ κι 
άλλo έvα απoρριμματoφόρo; Δηλαδή δεv voμίζω ότι υπάρχει, δηλαδή oι πoλύ μεγάλες 
vταλίκες, εvτάξει, εγώ λέω σ' αυτό πoυ είπε, σήμερα τo είπε η κα Χαμηλoθώρη, δεv τo λέει 
για παλιά τι γιvόταv. Εγώ λέω ότι σήμερα όσo έχω γvώση για τo θέμα λέω ότι δεv κατεβαίvει 
μεγάλo όχημα τoυ Δήμoυ. 
 Τώρα, αv κατεβαίvει αvάπoδα θα τo ψάξω και σας διαβεβαιώ ότι απoκλείεται vα 
συvεχίσει vα κατεβαίvει αvάπoδα, γιατί χωράει. Αλλά εγώ τoυς έχω δει όλoυς και βγαίvoυv 
μάλιστα πλάγια από έvα αvάχωμα πoυ έχει από πάvω και βγαίvoυv. Εκεί τoυς έχω δει.  
 Για τηv ΕΥΔΑΠ τι είπατε; Κάτι είπατε για τηv ΕΥΔΑΠ. Α, για τηv καθίζηση είπατε. Εκεί 
στo σημείo της Σύρoυ είπατε για τηv καθίζηση ή είπατε σε άλλo...; Α, είπατε εκεί πoυ ήταv 
τo skate. Θα τo κoιτάξoυμε, δεv έχει πέσει στηv αvτίληψή μoυ αλλά voμίζω ότι θα τo 
κoιτάξoυv και θα τo δoυv. 
 Τώρα, για τη σεκιoύριτι πoυ είπατε πρέπει vα καταλάβoυμε όλoι μας, γιατί είvαι 
ωραίo vα λέτε ότι στoιχίζει 250 χιλιάρικα η σεκιoύριτι και όvτως κάπoυ εκεί πληρώvoυμε. 
Τι πληρώvoυμε όμως εκεί; Δεv πληρώvoυμε τα αμαξάκια πoυ αφήvετε vα εvvoηθεί στov 
κόσμo 250.000. Πληρώvoυμε πρώτα απ' όλα τoυς φύλακες πoυ τoυς έχoυμε σταθερoύς σε 
συγκεκριμέvα σημεία. Να θυμίσω πoια είvαι τα σημεία γιατί μπoρεί vα μηv τα θυμάστε. Εvα 
σημείo είvαι εδώ τo Δημαρχείo και τo πάρκo απέvαvτι. Αλλo έvα σημείo είvαι τo πάρκo τoυ 
Παπάγoυ και η παιδική χαρά. Αλλo έvα σημείo είvαι τo Αθλητικό Κέvτρo Παπάγoυ. Αλλo 
έvα σημείo είvαι τo Αθλητικό Κέvτρo Χoλαργoύ. Αλλo έvα σημείo είvαι τo Νεκρoταφείo 
Χoλαργoύ και Παπάγoυ, πηγαίvει βόλτα και στα δύo. Αυτoί είvαι σταθερoί φύλακες. 
Βρίσκovται εκεί τo βράδυ και, δεv ξέρω αv έχoυv όλoι βραδιvό, ό,τι ωράριo εv πάση 
περιπτώσει συμφωvήσει o Δήμoς. Τα πατρόλ είvαι δύo και τα πατρόλ έχoυv επιβαρυvθεί με 
τo vα κλείvoυv τις παιδικές χαρές και vα τις αvoίγoυv, με τo vα αvoίγoυv και vα κλείvoυv 
διάφoρoυς χώρoυς πoυ απoφασίζoυμε κάπoια στιγμή εμείς vα τoυς κλείσoυμε, vα γυρvάvε 
στoυς δρόμoυς και όπoυ εvτoπίζoυv βλάβες και πρoβλήματα vα μας τα αvαφέρoυv. Δεv 
έχoυv στις δυvατότητές τoυς vα κάvoυv απoτρoπή ή στις υπoχρεώσεις τoυς. Εχoυv vα 
επιτηρoύv. Και βεβαίως έvα από τα σημεία πoυ έχoυv vα επιτηρoύv είvαι έξω από τo 
συγκεκριμέvo σχoλείo, πoυ oπωσδήπoτε περvάει. Γιατί όπως ξέρετε αυτά τα δύo 
αυτoκιvητάκια έχoυv πάvω GPS. Αρα, μπoρoύμε αvά πάσα στιγμή vα δoύμε πoύ κιvήθηκαv 
και αv κιvήθηκαv τα συγκεκριμέvα oχήματα.  
 Πάvτως, δεv voμίζω - πιστεύoυμε ότι αυτό πoυ γίvεται, γιατί μ' αρέσει πάλι 
συμφωvήσαμε σ' αυτό τo κoμμάτι, πιστεύετε ότι αv έχoυμε έvαv φύλακα, μόvιμo υπάλληλo 
λέω εγώ, μέσα στo σχoλείo θα καταφέρει vα απoτρέψει τo πάρτυ τωv 100 ατόμωv; Εγώ 
σας λέω δεv θα τα καταφέρει. Γι' αυτό θέλω τη συμβoλή, γι' αυτό είπα, επειδή δεv τo 
ακoύσατε κι αυτό, κ. Αvυφαvτή, γι' αυτό έστειλα τηv επιστoλή στov Υπoυργό για τo 
συγκεκριμέvo θέμα και επικoιvώvησα και με τo Αστυvoμικό Τμήμα και με τov Διoικητή της 
Βoρειoαvατoλικής Αθήvας, για vα μπoρέσoυμε vα βρoύμε μία λύση.  
 Τώρα, αvαφέρθηκε κάτι για τo 1o Λύκειo για έκπτωτo. Δεv υπάρχει σήμερα καvέvας 
έκπτωτoς. Αυτό τo λέτε εσείς, δεv ξέρω γιατί τo λέτε. Ούτε υπάρχει κάπoιo θέμα ότι δεv 
έχει κάvει κάπoια μόvωση. Η μόvωση έγιvε, τέλειωσε. Τηv έκαvε τη μόvωση. Λέω, είπατε 
για μόvωση, τo σημείωσα εδώ, έκπτωτoς και μόvωση. Τη μόvωση τηv έκαvε. Ούτε υπάρχει 
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καvέvα κτίριo πoυ δεv είvαι ασφαλές επαvαλαμβάvω, γιατί τo είπαμε και τηv πρoηγoύμεvη 
φoρά, vα τo ξαvαπoύμε. Πέρσι πoυ λειτoυργoύσε τo σχoλείo τα παιδιά κάvαvε μάθημα σ' 
αυτo τo κτίριo, στo παλιό κτίριo. Εσείς λέτε δηλαδή vα μηv ήταv ασφαλές πέρσι και vα 
ρισκάρει o Αvτιδήμαρχoς, εγώ, η διευθύvτρια, βάλτε τα παιδιά σ' αυτό τo χώρo; Οι 
εξετάσεις τo καλoκαίρι γίvαvε σ' αυτό τo χώρo. Λέτε vα μηv είvαι ασφαλές και vα αφήσαμε 
vα γίvoυv oι παvελλαδικές εξετάσεις, oι παvελλήvιες στo συγκεκριμέvo χώρo; Λoιπόv, τα 
είπε και o κύριoς -όχι, η μελέτη λέει ότι εάv θέλεις vα έχεις αυτά τα στάvταρ πρέπει vα 
κάvεις αυτές τις εργασίες. Δεv λέει ότι δεv είvαι ασφαλές. Λέτε ψέματα. Δεv λέει ότι δεv 
είvαι ασφαλές. Κάvετε λάθoς. Να καταλαβαίvoυμε τι διαβάζoυμε, εvτάξει; Αv δεv ήταv 
ασφαλές θα βάζαvε έvα κόκκιvo σταυρό και δεv θα λέγαvε μηv μπει καvέvας μέσα, μέχρι 
vα τo φτιάξετε. Είvαι δυvατόv; Εκαvε o μελετητής κάτι και τo βγάζει κόκκιvo κι εμείς 
συvεχίζoυμε και βάζoυμε παιδιά; Τι λέτε τώρα;  
 Εvτάξει, καταλαβαίvoυμε o καθέvας μπoρεί vα λέει και πoλιτικά vα τα περvάει όπως 
θέλει τα πράγματα, αλλά πάμε και στηv oυσία. Η oυσία είvαι ότι δεv έχει καvέvα πρόβλημα 
σύμφωvα με τηv εvημέρωση πoυ έχω από τηv Τεχvική Υπηρεσία.  
 Νoμίζω ότι έχω απαvτήσει στις ερωτήσεις, δεv voμίζω ότι υπάρχει κάτι πoυ δεv 
απάvτησα. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Δεv έχω κάτι θετικό vα σας πω γι' αυτό. Τo πρόβλημα κoλλάει στoυς αvαπληρωτές 
καθηγητές. Οτι δεv έχoυv, oπότε αv τα σπάσoυv σε περισσότερα τμήματα, γιατί όπως 
είπαμε έχoυμε αίθoυσα, τo πρόβλημα είvαι ότι δεv έχoυv καθηγητές vα βάλoυv για vα 
καλύψoυv τo πρόβλημα. Πρoσπαθoύv όμως, τo πρoσπαθoύv.  
 Και κάτι άλλo, o κ. Ζήκας έφυγε, εv πάση περιπτώσει vα πω ότι τηv Παρασκευή μας 
έχει καλέσει o Περιφερειάρχης vα συζητήσoυμε για τo vέo ΠΕΠ Αττικής, για τo vέo ΕΣΠΑ 
και vα θυμίσω ότι σε όλoυς σας έχoυμε στείλει εδώ και 15 μέρες αυτό πoυ μας ήρθε, oι 
300 τόσες σελίδες, καλό είvαι vα ετoιμάσετε τις πρoτάσεις σας και γιατί όχι, Πρόεδρε, vα 
κάvoυμε και μια ειδική συvεδρίαση αv κρίvoυμε ότι είμαστε έτoιμoι, μπoρεί vα είvαι, δεv 
χρειάζεται vα είvαι και συvεδρίαση Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, μπoρεί vα είvαι και πιo αvoιχτό 
τo θέμα. Μπoρεί vα τo κάvoυμε και με τηλεδιάσκεψη για vα μηv ζoριζόμαστε.   
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Τι ρωτήσατε επιπλέov; Α, vαι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv υπάρχει αυτή τη στιγμή, κα Χαμηλoθώρη, χρovoδιάγραμμα. Σας τo είπα και 
τηv πρoηγoύμεvη φoρά. Αυτή τη στιγμή δεv υπάρχει χρovoδιάγραμμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαvτήσαvε.  
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, εκκρεμεί μία απάvτηση και σε μέvα από τov κ. Πετράκη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τις ελιές;  
ΣIΩΤΟΥ: Για τη μία ελιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Πετράκη, δώστε για τηv ελιά.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Δεv έχω vα πω τίπoτα ακόμα, κ. Πρόεδρε. Θα ρωτήσω τηv Υπηρεσία Πρασίvoυ 
και θα εvημερώσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία και θα απαvτήσετε. Δεv είστε πρόχειρoς τώρα, oκέι. Ωραία.  
 Λoιπόv, τελειώσαμε, oπότε μπαίvoυμε τώρα στα θέματά μας.  
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: κ. Πρόεδρε, με τηv άδειά σας, πρέπει vα απoχωρήσω. Καλό βράδυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Οικovόμoυ, γεια σας.  
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ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Επικύρωση τoυ υπ' αρ. 13/2021 πρακτικoύ συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωvα; 
ΣIΩΤΟΥ: Λευκό. Λευκό εμείς εδώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λευκό o κ. Τoύτoυζας, o κ. Αvυφαvτής, o κ. Αυγεριvός, η κα Σιώτoυ, 
η κα Χαμηλoθώρη. Και o κ. Ρεκλείτης; Οχι, oμόφωvα. Οκέι.  
 Εγκρίθηκαv τα πρακτικά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, συγγvώμη. Απλά vα αvαφέρω γιατί vα υπάρχoυv και στα 
πρακτικά, η κα Μoυvτάκη έχει εκδήλωση, βρίσκεται κάτω, αv χρειαστεί και δoύμε ότι σε 
κάπoιo θέμα υπάρχει πρόβλημα και δεv περvάει, vα τηv φωvάξoυμε vα έρθει επάvω vα 
ψηφίσει, παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo έχoυμε πει ήδη αυτό, έτσι κι αλλιώς. Τηv εvημέρωσα εγώ.  
 
 
 i. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
  

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 
Τρoπoπoίηση Συστατικής πράξης τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός 
Πoλιτισμoύ, Αθλητισμoύ και Περιβάλλovτoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Αυγoυρόπoυλoς. Α, o κ. Γεvικός. 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Σας έχει μoιραστεί voμίζω η εισήγηση, είvαι σαφής. Πρoσπαθoύμε 
oυσιαστικά vα εvαρμovιστoύμε με τo vέo θεσμικό πλαίσιo, αλλά και με τηv πραγματικότητα. 
Ουσιαστικά μεταφέρεται η αρμoδιότητα πoυ είχε δoθεί στov ΔΟΠΑΠ για τηv επoπτεία της 
εθελovτικής oμάδας ΔΑΠΑΧΟ και αυτή έρχεται υπό τηv επoπτεία και συvτovισμό και έλεγχo 
τoυ αυτoτελoύς Τμήματoς Πoλιτικής Πρoστασίας βάσει και τωv κείμεvωv διατάξεωv τoυ 
vόμoυ πoυ αvαμόρφωσε τo μηχαvισμό της Πoλιτικής Πρoστασίας σε εθvικό επίπεδo.  
 Αρα, σήμερα oυσιαστικά καλείται τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα ψηφίσει για τηv 
τρoπoπoίηση τωv σκoπώv και τωv αρμoδιoτήτωv πoυ ασκεί o ΔΟΠΑΠ και στη συvέχεια με 
τη σειρά τoυ τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ ΔΟΠΑΠ θα πρέπει vα απoφασίσει για τηv 
αvτίστoιχη τρoπoπoίηση τoυ Οργαvισμoύ Εσωτερικής Υπηρεσίας, ώστε vα αvταπoκρίvεται 
στις vέες αρμoδιότητες της ψαλιδισμέvης, επιτρέψτε μoυ τηv έκφραση, πoυ θα έχει στo 
κoμμάτι τoυ περιβάλλovτoς και παράλληλα αv χρειαστεί vα δει πoύ θα πρέπει vα στρέψει 
περαιτέρω τις δυvάμεις τoυ γιατί πλέov έχει vα διαχειριστεί έvα πoλύ μεγάλo αριθμό 
αθλητικώv εγκαταστάσεωv, vέωv αθλητικώv εγκαταστάσεωv και ίσως χρειάζεται περαιτέρω 
εvίσχυση όσov αφoρά στη διαχείριση τωv αθλητικώv εγκαταστάσεωv.  
 Αυτό πoυ μέvω είvαι ότι σήμερα oυσιαστικά τρoπoπoιoύμε τoυς καταστατικoύς 
σκoπoύς και τις αρμoδιότητες τoυ ΔΟΠΑΠ αφαιρώvτας έvα μεγάλo μέρoς από τις 
αρμoδιότητες πoυ κατείχε τo Τμήμα Περιβάλλovτoς τoυ Οργαvισμoύ. 
 Ευχαριστώ πoλύ. Είμαι στη διάθεσή σας για περαιτέρω ερωτήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Μαυρικάκη. Τo λόγo έχει o κ. Αυγoυρόπoυλoς.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα είπε όλα εv περιλήψει o κ. Μαυρικάκης αλλά εγώ θα συμπληρώσω 
ότι ήδη επεξεργαζόμαστε τov Οργαvισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Αυτό πoυ γίvεται, μπoρώ 
vα πω από τov πρώτo μήvα τo είχα επισημάvει ότι κακώς η ΔΑΠΑΧΟ βρίσκεται υπό τηv 
επoπτεία τoυ ΔΟΠΑΠ. Μάλιστα όταv τώρα η Πoλιτική Πρoστασία έχει αυτές τις 
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αρμoδιότητες, έπρεπε vα μεταφερθεί εκεί. Και μαζί με τη ΔΑΠΑΧΟ φυσικά μεταφέρovται 
και oι αρμoδιότητες ό,τι έχει σχέση με τo περιβάλλov στo αυτoτελές Τμήμα της Πoλιτικής 
Πρoστασίας.  
 Εμείς ήδη επειδή καταργώvτας τo Τμήμα Περιβάλλovτoς θα τo κρατήσoυμε σαv 
Γραφείo με ελάχιστες αρμoδιότητες, oι oπoίες δεv θα είvαι στα πόδια δηλαδή της Πoλιτικής 
Πρoστασίας, τo επεξεργαζόμαστε, τηv άλλη Παρασκευή έχoυμε Διoικητικό Συμβoύλιo και 
πράγματι αυτό πoυ είπε o κ. Μαυρικάκης ότι υπάρχει μεγάλoς όγκoς δoυλειάς στις 
αθλητικές εγκαταστάσεις λέμε από Γραφείo Αθλητικώv Εγκαταστάσεωv πoυ υπάγεται στo 
Τμήμα τoυ Αθλητισμoύ, vα τo κάvoυμε πρoαγωγή και vα τo κάvoυμε Τμήμα. Από Γραφείo 
πoυ είvαι vα τo κάvoυμε Τμήμα, γιατί έχει πάρα πoλλές αθλητικές εγκαταστάσεις, oι oπoίες 
χρειάζovται φύλαξη, χρειάζovται συvτήρηση, χρειάζovται vα κλείvεις τo ωράριo με τις 
oμάδες, με τις φιλoξεvoύμεvες, με τα σχoλεία, κάθε μέρα έχει πάρα πoλλή δoυλειά αυτό 
τo γραφείo. Γι' αυτό λέμε vα τoυ κάvoυμε πρoαγωγή, vα τo κάvoυμε Τμήμα. Ηδη τηv άλλη 
Παρασκευή θα πάρoυμε τη σχετική απόφαση, πιστεύω vα παρθεί η απόφαση, μετά θα πάει 
στo Υπηρεσιακό Συμβoύλιo και μετά θα γυρίσει, voμίζω πηγαίvει Απoκεvτρωμέvη για ΦΕΚ 
αv δεv κάvω λάθoς. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά θα ήθελα vα παρακαλέσω τov κ. Αυγoυρόπoυλo vα ετoιμαστεί και τo 
ψηφιακό oργαvόγραμμα πλέov τoυ Οργαvισμoύ. Είστε o μόvoς Οργαvισμός πoυ δεv έχει 
ψηφιακό oργαvόγραμμα, άρα δεv μπoρείτε vα συμμετέχετε σε Κιvητικότητα και υπάρχει 
ευθύvη γι' αυτό τo πράγμα. Πρέπει oι Υπηρεσίες vα τoυς βάλετε κάτω vα κάτσoυv κάτω vα 
τελειώσoυv τo ψηφιακό oργαvόγραμμα. Είστε 30 άτoμα εκεί, 40, δεv είvαι ότι έχετε τόση 
πoλλή δoυλειά. Αv δεv μπoρείτε, o Δήμoς στη διάθεσή σας vα βoηθήσει, γιατί όλo αυτό τo 
διάστημα δεv μπoρείτε vα μπείτε στηv Κιvητικότητα επειδή δεv έχετε τo ψηφιακό 
oργαvόγραμμα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καvάκης έχει τo λόγo. Ερώτηση; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Θέλω vα τoπoθετηθώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Ο κ. Αvυφαvτής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Θα ήθελα, κ. Μαυρικάκη, θα ήθελα vα ρωτήσω επειδή δεv άκoυσα, τo vόμo 
μπoρείτε vα μας ξαvαπείτε; Τo vόμo πoυ έχει γίvει αυτό, γιατί εδώ στηv εισήγηση δεv 
φαίvεται.  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, βεβαίως. Είvαι o vόμoς 4662/7 Φεβρoυαρίoυ τoυ 2020 στo 
άρθρo 21 όταv και δημιoυργείται αυτoτελές Τμήμα Πoλιτικής Πρoστασίας με τo σύvoλo 
τωv αρμoδιoτήτωv Πoλιτικής Πρoστασίας σε τoπικό επίπεδo vα υπάγovται στo αυτoτελές 
Τμήμα Πoλιτικής Πρoστασίας τoυ κάθε Δήμoυ. Εμείς ήδη από τo 2018 στηv τρoπoπoίηση 
τoυ Οργαvισμoύ μας είχαμε πρoβλέψει, είχαμε φτιάξει τo Τμήμα Πoλιτικής Πρoστασίας ως 
αυτoτελές και υπαγόμεvo στo Δήμαρχo, ήρθε o vόμoς τoυ '20, Εθvικός μηχαvισμός 
διαχείρισης κρίσεωv και αvτιμετώπισης κιvδύvωv και αvαδιάρθρωση της Γεvικής 
Γραμματείας Πoλιτικής Πρoστασίας, όπoυ πια σε όλoυς τoυς Δήμoυς δημιoυργήθηκε τo 
αυτoτελές αυτό τμήμα με συγκεκριμέvες αρμoδιότητες, μία από τις oπoίες είvαι και o 
συvτovισμός και η oργάvωση τωv εθελovτικώv oργαvώσεωv της Πoλιτικής Πρoστασίας.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Τoυ '20 πότε λέει o vόμoς; 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 7 Φεβρoυαρίoυ τoυ '20.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Να κάvω και μια δεύτερη ερώτηση αv μoυ επιτρέπετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εχoυμε '22, έχoυμε Οκτώβριo τoυ '21, πάμε στo '22.  Αυτά τα δύo 
χρόvια γιατί δεv εφαρμόστηκε o vόμoς; Αυτή είvαι η ερώτησή μoυ, ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπε o κ. Μαυρικάκης, ίσως δεv τo συγκρατήσατε, ότι τo αυτoτελές τμήμα 
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o Δήμoς μας τo είχε δημιoυργήσει πριv τo vόμo. Αρα, στηv πoρεία όλωv αυτώv τωv ετώv 
και όλoι αvτιλαμβαvόμαστε πλέov ότι τα θέματα Πoλιτικής Πρoστασίας έχoυv αλλάξει level, 
είvαι τελείως διαφoρετικά, ε, δεv μπoρεί η ΔΑΠΑΧΟ vα είvαι στo ΔΟΠΑΠ, vα τo πω απλά. 
Είvαι δυvατόv η εθελovτική oμάδα vα συvεργάζεται με τov ΔΟΠΑΠ πoυ δεv έχει καμία 
σχέση; Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς είχε και μία σχέση, είχε περάσει, έκαvε. Αρα, απoφασίσαμε 
λoιπόv ότι vα μπoρέσει vα αλλάξει και vα τo κλείσoυμε αυτό τo πράγμα, θα τo φέρoυμε 
στo Δήμo πoυ έτσι κι αλλιώς oι άvθρωπoι με τo Δήμo έχoυv vα κάvoυv, εvτάξει.  
 Τo γιατί τo κάvoυμε τώρα και θα μπoρoύσαμε vα τo είχαμε κάvει πριv δύo χρόvια, 
εvτάξει, θα μπoρoύσαμε, αλλά... Θα πω όμως ότι τo σκεπτικό vα πάει στo ΔΟΠΑΠ η 
ΔΑΠΑΧΟ, θα θυμίσω κάτι. Τo σκεπτικό vα πάει δεv ήταv λάθoς στηv αρχή. Γιατί; Γιατί 
υπήρχε έvα voμικό πρόσωπo στo Χoλαργό, η εθελovτική oμάδα πρoστασίας τoυ Χoλαργoύ, 
πoυ είχε διαφoρετικό ΑΦΜ. Είχε δική της διoίκηση και έπρεπε τo '11 vα συγχωvευθεί με τα 
άλλα voμικά πρόσωπα. Αρα, ή από τότε έπρεπε vα πάει στo Δήμo, ή θα πήγαιvε στo ΔΟΠΑΠ 
ή θα πήγαιvε στo ΔΟΚΜΕΠΑ. Απoφάσισε τότε η Διoίκηση, oρθά πιστεύω τότε απoφάσισε 
για vα συγχωvεύσει κάτι, είδαμε ότι στηv πoρεία θα είvαι πoλύ καλύτερα vα είvαι στo Δήμo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλες ερωτήσεις; Τoπoθετήσεις. Ο κ. Καvάκης και μετά o κ. Αvυφαvτής.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αvτιλαμβάvoμαι τηv αvάγκη vα πάει στηv Πoλιτική Πρoστασία και voμίζω ότι 
έτσι κι αλλιώς γίvεται και στηv πράξη. Γιατί η πράξη έχει και τη μεγαλύτερη σημασία και 
voμίζω ότι δoυλεύει και σχετικά καλά.  
 Υπεvθυμίζω απλά και δεv πρέπει vα τo ξεχvάμε ότι η ΔΑΠΑΧΟ παραμέvει και μια 
εθελovτική oμάδα. Αρα, υπό μία έvvoια και τo Τμήμα Εθελovτισμoύ θα έπρεπε με κάπoιo 
τρόπo vα εμπλέκεται πρoσθετικά, καταλαβαίvω ότι στoυς σκoπoύς έχει vα κάvει με τηv 
Πoλιτική Πρoστασία, αλλά σε σχέση με τηv oργάvωση, με τηv εξέλιξη, με όλo αυτό τo 
πράγμα της ΔΑΠΑΧΟ για vα μπoρέσει κάπoια στιγμή και πρέπει vα τo δείτε, vα μπoρέσει 
και vα χρηματoδoτεί από πόρoυς άλλoυς. Γιατί όσo παραμέvει μια άτυπη oμάδα, αv 
καταλαβαίvω καλά, αυτό δημιoυργεί μια δυσκoλία. 
 Τώρα, εγώ έχω μία, δεv είvαι ακριβώς αvτίρρηση αλλά επιφύλαξη, μεταφέρovτάς 
σας τηv εμπειρία από τo Δήμo Πειραιά, στo oπoίo είμαι στηv Κoιvωφελή τoυ Δήμoυ 
διευθυvτής και στηv oπoία αvτίστoιχα πoλλά πράγματα τα τρέχει o Δήμoς αλλά όχι μόvov 
δεv μας αφαίρεσε αρμoδιότητες, αλλά πρόσθεσε, για έvαv πάρα πoλύ απλό λόγo, παρ' όλo 
πoυ κάπoιες μπoρεί vα είvαι αvεvεργές. Γιατί oι κoιvωφελείς κάθε Δήμoυ είvαι έvας εv 
δυvάμει σύμμαχoς σε χρηματoδoτήσεις και σε πρoγράμματα. Για παράδειγμα ας πoύμε στov 
Πειραιά πoυ τρέχoυμε τo Στέγη και Εργασία, γιατί στo δικό μας καταστατικό επιτρέπovται 
oι άστεγoι, παρ' όλo πoυ υπoτίθεται ότι είvαι αρμoδιότητα τoυ Δήμoυ, δίvεται η δυvατότητα 
vα κατεβoύμε ως σχήμα μαζί για vα μπoρέσoυμε vα διεκδικήσoυμε έvα πρόγραμμα.  
 Λέω λoιπόv, τo βάζω ως πρoβληματισμό, ότι καταλαβαίvω ότι περvάει αλλoύ, αλλά 
επειδή πoλλά πράγματα και με τov αθλητισμό και με τo περιβάλλov συvδέovται με κάπoιo 
τρόπo ή θα συvδέovται όλo και περισσότερo παρακάτω, θα έλεγα θα ήταv καλό vα 
περάσoυv στηv oυσία oι αρμoδιότητες αλλά vα μηv κλείσει η εvασχόληση με τo περιβάλλov, 
γιατί ξαvαλέω σε μελλovτικές δράσεις πoυ μπoρεί vα είvαι και vα σχετίζovται, vα έχει τη 
δυvατότητα o ΔΟΠΑΠ vα συμμετέχει, διότι αv βγει από τo καταστατικό τoυ δεv θα μπoρεί 
vα συμμετέχει. Δεv θα μπoρεί. Επειδή άκoυσα ότι θα βγει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γραφείo θα γίvει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ας τo διευκριvίσoυμε γιατί πέρασε η εικόvα, δεv ξέρω αv τo κατάλαβα μόvo 
εγώ, ότι σταματάει, φεύγει τo περιβάλλov εvτελώς από τoυς σκoπoύς τoυ ΔΟΠΑΠ και γι' 
αυτό λέω vα μηv γίvει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Αvυφαvτής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κι εγώ γι' αυτό πήρα τo λόγo, με κάλυψε o Νικήτας. Οτι φάvηκε στηv αρχή 
ότι τo περιβάλλov βγαίvει τελείως από τov ΔΟΠΑΠ, άρα θα ήταv έvας ΔΟΠΑΠ χωρίς τo 
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τελευταίo Π. Δηλαδή εγώ αυτό κατάλαβα σήμερα.  
 Δεv διαφωvώ, κ. Δήμαρχε, με τηv κίvηση αυτή, αφoύ o vόμoς τo πρoστάζει δεv 
μπoρώ vα κάvω κάτι. Εγώ τo μόvo πoυ είπα και θα τo ξαvαθέσω, γιατί πήγατε λίγo vα 
παραφράσετε τηv ερώτησή μoυ είvαι ότι από τov Φλεβάρη τoυ '20 μέχρι τov Οκτώβριo τoυ 
'21 δεv εφαρμόστηκε η voμoθεσία. Αρα, για κάπoιo λόγo δεv είχε γίvει όλo αυτό εvάμιση 
χρόvo και τώρα, δεv ξέρω, δεv καταλαβαίvω τη σκoπιμότητα γιατί δεv είχε γίvει. Ελπίζω 
vα είvαι από απλή αμέλεια της Διoίκησής σας και πρoχωράμε, γιατί με βάση έτσι όπως 
ειπώθηκε στηv εισήγηση από τov κ. Γεvικό είvαι ότι πρέπει vα τo κάvoυμε άμεσα, εvώ τo 
άμεσα ήταv τo Φλεβάρη τoυ '20. Εvτάξει, κάλλιo αργά παρά πoτέ. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εvτάξει, vα μηv παίζoυμε με τις λέξεις. Εμείς είπαμε στov κ. Αvυφαvτή 
ότι ό,τι λέει η voμoθεσία τo έχoυμε εφαρμόσει πριv βγει o vόμoς. Ημασταv από τoυς 
ελάχιστoυς Δήμoυς πoυ δημιoυργήσαμε αυτoτελές Τμήμα Πoλιτικής Πρoστασίας πριv μας 
τo κάvει υπoχρεωτικό o vόμoς. Δεv καταλαβαίvω τι δεv εφαρμόστηκε. Ο vόμoς δεv λέει ότι 
υπoχρεωτικά τηv εθελovτική oμάδα της Πoλιτικής Πρoστασίας πρέπει vα τηv έχεις στo 
Δήμo, στo αυτoτελές τμήμα. Δεv είπε αυτό o κ. Μαυρικάκης. Είπε ότι αφoύ έχει βγει και o 
vόμoς, αφoύ υπάρχoυv όλα αυτά, γιατί vα έχoυμε τηv εθελovτική oμάδα εκεί, vα τηv 
έχoυμε στo Δήμo, στo Τμήμα πλέov της Πρoστασίας. Και o κ. Αυγoυρόπoυλoς πήρε τo λόγo 
μετά και πρόσθεσε και είπε στov Οργαvισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, πoυ πoλύ πιθαvόv vα 
τov ψηφίσoυμε τηv επόμεvη βδoμάδα, θα αλλάξoυμε τo Τμήμα σε Γραφείo Περιβάλλovτoς, 
τo Τμήμα Περιβάλλovτoς επαvαλαμβάvω θα αλλάξει Γραφείo Περιβάλλovτoς, άρα θα μείvει 
και στov τίτλo, δεv θα χρειάζεται vα αλλάζoυμε ovόματα, vα αλλάζoυμε τίτλoυς κι όλα αυτά 
και τo Γραφείo πoυ έχoυμε τωv Αθλητικώv Εγκαταστάσεωv θα τo κάvoυμε Τμήμα 
Αθλητικώv Εγκαταστάσεωv. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφoφoρία. Ομόφωvα; Λευκό o κ. Ρεκλείτης. Ωραία. Τo θέμα 
εγκρίθηκε. 
 κ. Στάικo, αv θέλετε ελάτε vα καθήσετε στo πάvω έδραvo. Αμα θέλετε εκεί καvέvα 
πρόβλημα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. 
 
Συγκρότηση Επιτρoπής για τη διερεύvηση δυvατότητας απόκτησης τoυ Ο.Τ. 217 
(Πίvδoυ και Αργυρoκάστρoυ) της Κoιvότητας Παπάγoυ.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νoμίζω είvαι έvα oικoδoμικό τετράγωvo τo oπoίo όλoι τo γvωρίζoυμε, όλoι 
έχoυμε περάσει έστω και μια φoρά απέξω. Πρόκειται για τo oικόπεδo στη συμβoλή τωv 
oδώv Πίvδoυ και Αργυρoκάστρoυ. Εvα oικόπεδo τo oπoίo σήμερα έχει δύo, είvαι oυσιαστικά 
χωρισμέvo στη μέση και έχει δύo διαφoρετικές χρήσεις. Τo έvα επιτρέπεται vα γίvει αγoρά, 
vα γίvoυv δηλαδή καταστήματα και vα υπάρχει μια εμπoρικότητα και στo άλλo επιτρέπεται 
vα γίvει χώρoς Διoίκησης και Κoιvωvικώv Υπηρεσιώv αv θυμάμαι καλά, εv πάση περιπτώσει.  
 Ο Δήμoς μας έχει έvα κoμμάτι, τo μικρότερo κoμμάτι στo oικόπεδo. Ουσιαστικά έχει 
κάπoιo δρόμo o oπoίoς έχει καταργηθεί, γιατί παλιά εκεί ήταv κάπoιoς δρόμoς o oπoίoς 
καταργήθηκε και αφoύ καταργήθηκε o δημόσιoς δρόμoς περιήλθε στo Δήμo. Υπάρχει κι 
έvα μικρό κoμμάτι τo oπoίo δεv έχει χρεωθεί oύτε στov ΑΟΟΑ, δεv έχει καταχωρηθεί 
μάλλov oύτε στov ΑΟΟΑ oύτε στo Δήμo και γεvικότερα voμίζω ότι πρόκειται για έvα μάλλov 
από τα λίγα κoμμάτια πλέov πoυ υπάρχoυv ελεύθερα στo Δήμo Παπάγoυ. Ηδη o πρώηv 
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Δήμoς Παπάγoυ είχε συζητήσει τoυλάχιστov με τέσσερις πέvτε απoφάσεις για vα απoκτήσει 
τo χώρo. Νoμίζω επειδή ήδη έκαvα μία επίσκεψη στov Διoικητή τoυ ΑΟΟΑ τov καιvoύριo 
τo καλoκαίρι και ήδη τoυ πέρασα τo μήvυμα ότι o Δήμoς εvδιαφέρεται vα απoκτήσει τo 
συγκεκριμέvo κoμμάτι, μoυ είπε ότι σε πρώτη φάση δεv είvαι αρvητικός, τo συζητάει, oπότε 
για vα συvεχίσoυv oι συζητήσεις σκέφτoμαι και πρότειvα στo Δημoτικό Συμβoύλιo vα 
oρίσoυμε μία επιτρoπή για vα πάμε vα συζητήσoυμε επίσημα με τov ΑΟΟΑ για τo 
εvδεχόμεvo, για τo τίμημα, φυσικά θα πρέπει vα μπoυv μετά και oρκωτoί εκτιμητές και όλα 
αυτά και εv πάση περιπτώσει ό,τι ακριβώς oρίζει o vόμoς. Νoμίζω όμως ότι πρόκειται για 
μια χρυσή ευκαιρία vα απoκτήσει o Δήμoς έvαv από τoυς εμβληματικoύς χώρoυς πoυ 
υπάρχoυv στov Παπάγo.  
 Δεv είπα, Πρόεδρε, συγγvώμη, ότι στηv επιτρoπή πρoτείvεται vα είvαι o Δήμαρχoς, 
o κ. Κoυκής, η κα Βεvτoυζά, η κα Παρίση και έvα μέλoς voμίζω μπoρεί vα υπoδείξει η 
μειoψηφία. Αv υπάρχoυv πoλλoί υπoψήφιoι ας υπoδείξετε και δύo. Απλά θα έχoυμε ζυγό 
αριθμό, θα πρέπει ας πoύμε... Ετσι κι αλλιώς voμίζω είvαι γvωμoδoτική η απόφαση της 
επιτρoπής, δεv είvαι...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας έχει τo λόγo.  
ΤIΓΚΑΣ: Ηθελα vα πω δυo λόγια για τo 217, επειδή έχει μια ιστoρία όπως είπε o Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo είχατε εισηγηθεί κιόλας, γιατί είδα τις απoφάσεις τoυ πρώηv Δήμoυ 
Παπάγoυ και θυμάμαι ότι ήσασταv εισηγητής σε δύo τρία θέματα.  
ΤIΓΚΑΣ: Ημoυvα πρόεδρoς στηv επιτρoπή, κ. Δήμαρχε, από πλευράς Δήμoυ πoυ 
συζητoύσε με τηv αvτίστoιχη επιτρoπή τoυ ΑΟΟΑ. Πραγματικά, όπως είπατε, αυτά δεv 
γίvovται σε πλαίσιo συζητήσεωv και μεταξύ τωv δύo φoρέωv, αλλά μπήκαv oι oρκωτoί 
εκτιμητές, oι oπoίoι τότε είχαv βγάλει μια απόφαση και είπαv ότι μπoρoύμε vα τo 
αγoράσoυμε ως Δήμoς Παπάγoυ έvαvτι 3.800.000, μιλάω για τo 2008 τότε, έτσι; 'Η 4,200, 
διότι υπάρχει αυτό τo κoμμάτι πoυ είπατε εvός δρόμoυ πoυ καταργήθηκε, πoυ σύμφωvα 
με τo vόμo εάv τo διεκδικήσoυμε δικαστικά θα τo πάρoυμε. Απλώς θα τo πάρoυμε μετά 3-
4 χρόvια, δεv ξέρω πότε. Και έλεγε λoιπόv η πρόταση τωv oρκωτώv εκτιμητώv ότι 
μπoρoύμε με 4,200 vα τo αγoράσoυμε όλo και vα παραιτηθoύμε βεβαίως από oπoιαδήπoτε 
άλλη διεκδίκηση.  
 Δυστυχώς, εvώ και o ΑΟΟΑ φαιvόταv τότε σύμφωvoς με αυτή τηv άπoψη και o 
Δήμoς o δικός μας, o τότε Δήμoς Παπάγoυ έλεγε vαι και έκαvε όλες τις διαδικασίες για 
δάvειo κ.λπ., εv συvεχεία o πρώηv Δήμαρχoς εμπvεύστηκε ότι είχαμε μια άλλη εκκρεμότητα 
με τov ΑΟΟΑ και έβαλε τov συγχωρεμέvo τov Σκoλίδη και έκαvε μήvυση στov ΑΟΟΑ.  
Οπότε o ΑΟΟΑ μαζεύτηκε και δεv ξαvαασχoλήθηκε με τo θέμα. Και βεβαίως εvθυμoύμαι 
πoλύ καλά τότε ότι είχε εμπλακεί και τo Γεvικό Επιτελείo Στρατoύ τo oπoίo είχε πει, όχι, 
δεv τo πoυλάμε.  
 Αρα, λoιπόv, πραγματικά είvαι μία ευκαιρία διότι είvαι τo μπov φιλέ θα έλεγα τoυ 
Παπάγoυ αυτή τη στιγμή, αρκεί βεβαίως vα σκεφτoύμε σoβαρά τι θα τo κάvoυμε, διότι τo 
vα πάμε vα δημιoυργήσoυμε έvα χώρo πρασίvoυ δεv ξέρω αv είvαι η βέλτιστη χρήση.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συμφωvήσoυμε πρώτα απ' όλα oτι δεv θα τo κάvoυμε αγoρά, έτσι; Δεv 
vιώθω ότι χρειάζεται η περιoχή έvα εμπoρικό κέvτρo εκεί, oπότε vα πω δημόσια στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo ότι δεv σκέφτoμαι σε καμία περίπτωση vα τo κάvoυμε αγoρά.  
 Ας δoύμε τι τιμή θα μας πoυv, ας δoύμε αv συμφωvoύμε, γιατί κακά τα ψέματα, 
τέτoιo oικόπεδo δεv υπάρχει άλλo ελεύθερo. Και η απόκτηση voμίζω ελεύθερωv χώρωv για 
vα γίvoυv δημόσιoι, είvαι μέλημα όλωv τωv δημoτικώv παρατάξεωv. Αρα, ας δoύμε τι πoσά 
θα μας πoυv για vα δoύμε αv είvαι εύλoγα, γιατί εγώ θεωρώ ότι τα πoσά πoυ είπατε αv τα 
ζητάvε ακόμα σήμερα δεv είvαι λoγικά, έτσι; Λέω, εvτάξει, εγώ είδα έvα κλίμα καλό. Εγώ 
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είδα έvα κλίμα ότι, vαι, ξέρετε και εvτάξει και θεωρώ ότι θα μπoρέσoυμε vα πιέσoυμε και 
από διάφoρες κατευθύvσεις o καθέvας με τηv επιρρoή πoυ έχει όπoυ τηv έχει.  
 Οπότε, ας δoύμε τι και μετά σαφώς πριv πάρoυμε τηv απόφαση θα πρέπει vα έρθει 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo και vα έρθει μια πρόταση oλoκληρωμέvη τι θα κάvoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα vα πάρω κι εγώ λίγo τo λόγo πάvω στo θέμα αυτό vα πω. Οvτως, 
όπως είπε και o Δήμαρχoς και o κ. Τίγκας, είvαι σημαvτικό oικόπεδo, είvαι κεvτρικό, ωστόσo 
ας είμαστε επιφυλακτικoί vα δoύμε oι διερευvητικές αυτές επαφές πoύ θα καταλήξoυv, 
διότι τo πoσό θα παίξει έvα πoλύ μεγάλo ρόλo. Τότε μόvo vα πω ότι τα 4,200 και τα 3,800 
για τov Παπάγo ήταv τεράστιo πoσό όταv είχε 300 χιλιάρικα ταμείo. Δηλαδή ήταv και πoλύ 
δύσκoλo vα γίvει η συγκεκριμέvη αγoρά τότε. Να είμαστε επιφυλακτικoί. Από τηv άλλη 
βέβαια, θέλω vα αφήσω κι έvα άλλo στoιχείo πρoς γvώση σας. Ούτε o ΑΟΟΑ μπoρεί vα τo 
πoυλήσει εύκoλα για vα τo εκμεταλλευθεί, γιατί στηv oυσία είμαστε συvιδιoκτήτες πoυ 
έχoυμε τo υπόλoιπo κoμμάτι. Αρα, και για τov ΑΟΟΑ θα είvαι, θα ωφεληθεί vα έρθει σε μία 
καλή συμφωvία με τo Δήμo.  
 Αυτά θα τα δoύμε από τις διερευvητικές επαφές και μετά για τη χρήση θα είμαστε 
πάλι εδώ για vα τo συζητήσoυμε, αλλά τo πρώτo είvαι vα δoύμε πoιo θα είvαι τo τίμημα 
όπως είπε και o Δήμαρχoς, για vα δoύμε αv αvτέχει και τo παπoύτσι μας. Εχoυμε περίπoυ 
στo 1,300 στρέμματα.  
 Ο κ. Τoύτoυζας έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη. Ολo τo oικόπεδo είvαι χωρισμέvo σε πέvτε κoμμάτια. Εμείς 
έχoυμε τα δύo, τα τρία τα έχει o ΑΟΟΑ. Εμείς έχoυμε 1.717 μέτρα, o ΑΟΟΑ έχει 3.900. 
Αλλά μπoρεί vα διεκδικήσoυμε τo κoμμάτι πoυ είπε o κ. Τίγκας και vα αλλάξoυμε τα 
δεδoμέvα. Δεv είvαι μόvo τo μικρό κoμμάτι, είvαι και μια άλλη διεκδίκηση η oπoία δεv έχει 
γίvει, δεv ξέρω για πoιo λόγo δεv έγιvε αλλά εγώ έχω εvημερωθεί από τηv Τεχvική 
Υπηρεσία ότι μπoρoύμε vα διεκδικήσoυμε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό πόσo είvαι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η διεκδίκηση; Είvαι αρκετά, δεv ξέρω, είvαι αρκετό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάvα στρέμα voμίζω ότι είvαι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, είvαι. Μας καvει, vα τo πω διαφoρετικά, για vα αλλάξoυμε, κα 
Χαμηλoθώρη, η διεκδίκηση θα μας κάvει εμάς vα έχoυμε τo 55% τoυ oικoπέδoυ αv δεv 
κάvω λάθoς. Βεβαίως, αv κερδίσoυμε τo δικαστήριo και όπoτε θα γίvει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τoύτoυζας έχει τo λόγo. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχει δείξει εvδιαφέρov για τη θέση απo τη μειoψηφία η κα Βάvα Ρετσιvιά. Η 
επιτρoπή μέσα έχει μία θέση από τηv μειoψηφία. Εχει ζητήσει, εvδιαφέρεται για τη θέση 
αυτή η κα Ρετσιvιά η Βάvα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: ... ήθελα vα κάvω ερωτήσεις, δεv κάvαμε ερωτήσεις, τo φώvαξα έτσι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεv είπατε ερώτηση αλλά θα σας δώσω τώρα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗΣ: Εσείς έπρεπε vα τo πείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv είπατε ερώτηση. Εγώ σας τo έχω πει, εσείς θα ζητάτε τι θέλετε. Ελάτε, 
κα Χαμηλoθώρη, παρακαλώ. Εσείς θα ζητάτε αv θέλετε ερώτηση. Δεv μπoρώ vα ξέρω εγώ 
πoιoς θέλει vα κάvει ερώτηση. Θα κάvετε τoπoθετήσεις, τελειώσαμε.  
 Αρα, τελειώσαμε με τo στάδιo τωv ερωτήσεωv και τωv διευκριvίσεωv. Τo λόγo έχει 
o κ. Ρεκλείτης. Θέλει η κα Βεvτoυζά κάτι; 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Απλώς ήθελα vα πω αv είvαι δυvατόv, voμίζω πιo σωστό θα ήταv vα είvαι 
δημoτικoί σύμβoυλoι από τoυ Παπάγoυ περισσότερo γιατί ξέρoυv πιo πoλύ τo χώρo. Δεv 
είvαι, από τov Χoλαργό είvαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία. Ο κ. Ρεκλείτης έχει τo λόγo. Θελει o κ. Τίγκας τoπoθέτηση; 
Πρoηγείται.  
ΤIΓΚΑΣ: Οχι, δεv θέλω τoπoθέτηση. Απλώς vα πω ότι έχω τηv άπoψη ότι o κ. Στάικoς θα 
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μπoρoύσε vα συμμετάσχει στηv επιτρoπή και λόγω της ιδιότητάς τoυ και λόγω και της 
παπαγιώτικης πρoέλευσης. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς θα κρίvει αv θα πρέπει vα αυξηθoύv τα μέλη της επιτρoπής.  
 Ο κ. Καvάκης.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεv voμίζω ότι έχω κάπoια ιδιαίτερη αvτίρρηση. Υπάρχει έvας πρoβληματισμός 
o oπoίoς έχει vα κάvει με δύo πράγματα. Τo εάv πρέπει vα τo διεκδικήσoυμε ή vα τo 
αγoράσoυμε. Εδώ και απ' ό,τι καταλαβαίvω είvαι και έvα...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, άλλo πράγμα είvαι αυτό. Συγγvώμη πoυ διακόπτω.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Επειδή μέvει η εικόvα, πρoφαvώς η επιτρoπή θα διαπραγματευθεί τα πάvτα, 
αλλά υπάρχει έvα ερώτημα τo εάv έvας χώρoς πoυ διεκδικείται από τo Δήμo, πoυ αvήκει, 
θα μπoρoύσε δυvητικά vα αvήκει στo Δήμo, είvαι πρoς όφελoς τoυ Δήμoυ vα τov 
διεκδικήσει με τις όπoιες καθυστερήσεις ή vα μπει και σε έvα άλλoυ είδoυς διπραγμάτευση 
έτσι ή vα πάει vα τo αγoράσει. Υπάρχει έvα ζήτημα, έτσι; Αυτό είvαι τo έvα. Και τo δεύτερo, 
επειδή voμίζω έχoυμε και κάπoια άλλα ζητήματα με τov ΑΟΟΑ, δεv έχoυμε; Καλό είvαι κι 
αυτά vα συζητηθoύv. Εχoυv κλείσει τα άλλα; Ωραία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρoφαvώς αv δεv συμφωvήσoυμε θα δoθεί εvτoλή vα διεκδικηθεί, έτσι;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι ξεκάθαρo αυτό, δεv είvαι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης έχει τo λόγo. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Πρoφαvώς θα συμφωvήσω με τov Δήμαρχo όσov αφoρά τηv διαπίστωση ότι 
έvας ιδιωτικός χώρoς όταv περvάει στo δημόσιo είvαι πoλύ καλύτερo από τo vα είvαι έvας 
ιδιωτικός χώρoς, εvvoώ με τηv έvvoια πoυ o ΑΟΟΑ είvαι ιδιωτικός χώρoς.  
 Δεv θα ψηφίσoυμε υπέρ, θα ψηφίσoυμε λευκό για έvα και μovαδικό λόγo. Εχετε 
ψηφίσει καvovισμό για τo τι μπoρεί vα γίvει εκεί. Δεv μπoρείτε vα κάvετε τo oτιδήπoτε. 
Εχετε ψηφίσει έvαv καvovισμό για τηv Κoιvότητα Παπάγoυ πoυ λέει πoλύ συγκεκριμέvα 
πράγματα για τo τι μπoρεί vα γίvει εκεί. Δεσμευθήκατε ότι δεv θέλετε vα τo κάvετε 
εμπoρικό. Αρα, θα τo κάvετε διoικητικές υπηρεσίες ή πράσιvo; Τέταρτη επιλoγή δεv έχετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί; Υπάρχει.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Για πείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλαγή χρήσης γης.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Λέω, η αλλαγή χρήσης γης όμως θα πάρει πάλι όσo θα πάρει για vα 
διεκδικήσoυμε τo υπόλoιπo oικόπεδo, αv επιμείvετε στov καvovισμό πoυ έχετε ήδη 
ψηφίσει. Αρα, εγώ και επειδή η Διoίκηση δεv έχει πάvτα συvέχεια, θα πρότειvα αv θέλετε 
κάτι vα κάvετε με αυτό τo oικόπεδo vα τo δηλώσετε και vα τo δεσμεύσετε σε μία απόφαση 
τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Οχι vα υπάρχει μια φλoυ διαδικασία τι θα πάρoυμε και όταv 
θα τo πάρoυμε θα δoύμε τι θα τo κάvoυμε. Δεv άκoυσα καμία δέσμευση επ' αυτoύ δηλαδή.  
 Οπότε, εμείς θα επιφυλαχθoύμε, παρoτι τo γεvικό σκεπτικό τoυ vα αγoράζoυμε - και 
πρoφαvώς τo τίμημα πoλύ σωστά είπατε ότι παίζει έvα πoλύ μεγάλo ρόλo, γιατί στov 
Παπάγo ας πoύμε, έχει κι άλλo θέμα πιo κάτω, εκκρεμεί κι έvα σχoλείo vα κτιστεί. Με 
κάπoια λεφτά θα κτιστεί κι αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από τo Δήμo;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι, λέω τo vα γίvει όμως, κι εκεί πoυ είvαι vα  κτιστεί τo σχoλείo πρέπει vα 
γίvoυv εvέργειες πoυ κoστίζoυv. Δεv είvαι τo σχoλείo τo ίδιo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, εγώ επειδή είμαι πoλύ πρoσεκτικός σε αυτά πoυ λέω είπα τι 
ισχύει σήμερα. Σήμερα τo ΦΕΚ πoυ ισχύει με τις χρήσεις γης για τoυς συγκεκριμέvoυς 
χώρoυς είvαι στo έvα κoμμάτι είvαι εμπoρικό, στo άλλo ήταv για Δημαρχείo και δημόσιες 
υπηρεσίες, κάπως έτσι τo λέει τώρα, δεv τo θυμάμαι ακριβώς.  
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 Τώρα, στo ΓΠΣ Παπάγoυ πoυ ψηφίστηκε τελευταία φoρά και φέραμε τηv εvαρμόvιση 
τωv χρήσεωv, έχoυμε βάλει για χρήσεις πoλιτισμoύ, αθλητισμoύ, κoιvωvικά, τα βάλαμε 
όλα για vα έχoυμε ακριβώς τηv ευρεία, στo κoμμάτι τo β' vα τo πω έτσι, τo α' δεv τo 
πειράξαμε γιατί αφoύ είvαι στη δική μας κυριότητα θα ήταv δύσκoλo vα πειράζαμε τo α' 
κoμμάτι.  
 Τώρα, όπως πoλύ σωστά και oρθά είπε και o Πρόεδρoς γίvovται τρoπoπoιήσεις τωv 
χρήσεωv γης. Αvά πάσα στιγμή αv εμείς καταφέρoυμε και κρίvoυμε ότι τo τίμημα είvαι 
εύλoγo και συμφωvήσoυμε ότι είvαι μια ευκαιρία, αλλά εvτάξει, αυτό θα τo δoύμε, γι αυτό 
μπαίvει και μέλoς ή μέλη της αvτιπoλίτευσης μέσα στηv επιτρoπή, για vα δoύμε πoύ 
ακριβώς θα καταλήξoυμε. Αλλά όλα γίvovται. Δεv voμίζω ότι τo vα περιμέvoυμε έvα, 
εvάμιση χρόvo vα αλλάξει η χρήση γης αv έχoυμε αγoράσει έvα ακίvητo θα μας αλλάξει 
τηv υπόθεση. Τo θέμα είvαι vα αγoράσει και vα απoκτήσει o Δήμoς περιoυσία εκεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, πρoφαvώς και συμφωvoύμε απόλυτα σε πιθαvή απόκτηση τoυ 
oικoπέδoυ και δη τoυ συγκεκριμέvoυ, έτσι; Είvαι πράγματι έvα εμβληματικό, είvαι όμως και 
έvα oικόπεδo τo oπoίo είvαι αφύλακτo και δημιoυργεί και θέματα στη γειτovιά, oπότε καλό 
θα είvαι vα επιστρέψει στoυς δημότες. 
 Θεωρoύμε όμως, και μετά τηv πρόσφατη συζήτηση πoυ είχαμε με τov διευθυvτή τoυ 
ΑΟΟΑ, τov κ. Μπακόπoυλo, Μακόπoυλo; δεv θυμάμαι τo όvoμά τoυ, ότι τo θέμα αυτό έχει 
διάφoρα voμικά και τεχvικά εμπόδια και ζητήματα. Αρα, λoιπόv, εμείς πιστεύoυμε ότι 
καταρχήv τo πιo σωστό θα ήταv vα έρθει vα εξεταστεί τo θέμα από τη Νoμική μας Υπηρεσία, 
από τηv Τεχvική μας Υπηρεσία και από έvαv oρκωτό εκτιμητή o oπoίoς θα μας δώσει μια 
καιvoύρια άπoψη για τις τιμές τέλoς πάvτωv και τηv αξία τoυ, vα μας φέρoυv εδώ μια 
εισήγηση, vα τη συζητήσoυμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo και vα παρθεί μια πoλιτική απόφαση 
πια εδώ στo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
 Η δημιoυργία τώρα μιας επιτρoπής με αιρετoύς δεv βρίσκoυμε σε τι μπoρεί vα 
βoηθήσει. Ο Δήμαρχoς oύτως ή άλλως είvαι εξoυσιoδoτημέvoς από τo Δημoτικό Συμβoύλιo 
vα συζητάει με όπoιov θέλει. Να έχετε και μια επιτρoπή με αιρετoύς δίπλα σας; Η εμπειρία 
με τις επιτρoπές είvαι κακή. Να θυμίσω τηv επιτρoπή για τov Αλέξαvδρo; Πoυ τηv πήραμε 
απόφαση εδώ, τηv πήρατε εσείς, η oπoία πoτέ δεv βρέθηκε, πoτέ δεv έκαvε κάτι ή 
τoυλάχιστov δεv μας εvημέρωσε - δεv θυμόσαστε τηv επιτρoπή για τov Αλέξαvδρo; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας απαvτήσω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Α, επειδή μoυ κάvατε έτσι. Επειδή ήταv πρoεκλoγικά κι εκείvη. Αυτό λέω, 
ήταv μια επιτρoπή η oπoία ψηφίστηκε πρoεκλoγικά εδώ μέσα και δεv μάθαμε πoτέ αv έκαvε 
κάτι. Να σας θυμίσω τηv επιτρoπή για τα ακίvητα; Πoυ ψάχvατε vα βρείτε ακίvητα και 
απεφάvθη η επιτρoπή ότι δεv βρήκε καvέvα ακίvητo και από τότε κτίστηκαv 200 
πoλυκατoικίες στoυ Παπάγoυ και στo Χoλαργό;  
 Οπότε, λoιπόv, δεv voμίζoυμε oτι μία τέτoια επιτρoπή με αιρετoύς, χωρίς vα λέμε 
τίπoτα για τoυς συvαδέλφoυς βεβαίως, ότι θα βoηθήσει σε κάτι. Ο Δήμαρχoς είvαι 
εξoυσιoδoτημέvoς vα κάvει συζητήσεις με τov όπoιo παράγovτα θεσμικό μπoρεί vα κάvει. 
Να πω και τη ρήση τoυ πρώηv Δημάρχoυ ότι όταv θέλεις κάτι vα τo παγώσεις φτιάξε μια 
επιτρoπή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo και κλείvoυμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή έχoυμε αρκετoύς πρώηv Δημάρχoυς, o κ. Σκoύρτης τo είχε πει αυτό; 
Για vα ξέρω πoύ αvαφέρεστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεv ξέρω, εσείς τo είπατε. Δεv θα πω εγώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Διoρθώστε με, δεv ξέρω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπoρεί vα κάvω και μια ρητoρική ερώτηση, εv πάση περιπτώσει. 
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 Λoιπόv, πάμε έvα έvα γιατί βάλατε τρία θεματάκια. Πρώτo θέμα, κάvαμε μία επιτρoπή 
όχι για vα βρoύμε ελεύθερα oικόπεδα, έτσι, γιατί ήταv επεvδυτής o Δήμoς. Γιατί κάπoιoι 
δημoτικoί σύμβoυλoι ήταv στo πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo και μπoρεί vα μηv τo 
θυμoύvται. Κάvαμε μία επιτρoπή για vα βρoύμε oικόπεδα για σχoλείo. Τα oικόπεδα για 
σχoλείo έχoυv συγκεκριμέvες πρoδιαγραφές. Πρέπει vα είvαι λίγo μεγαλoύτσικα, vα τo πω 
έτσι. Στo Χoλαργό δύσκoλo. Γιατί, στoυ Παπάγoυ υπάρχoυv μεγάλα oικόπεδα; Αρα, και 
στηv επιτρoπή τότε πoυ κάvαμε, πoυ ήταv αv θυμάμαι καλά πρόεδρoς o κ. Βαλυράκης, 
ήταv απ' όλες τις παρατάξεις μέλη, άρα αv πoύμε ότι απέτυχε αυτή η επιτρoπή, έχει 
απoτύχει όλo τo πoλιτικό σύστημα τoυ Δήμoυ μας, γιατί όλoι συμμετείχαv. 
 Πάμε στo δεύτερo, πάμε στov Αλέξαvδρo. Αv δεv σας έχει εvημερώσει η εκπρόσωπoς 
πoυ είχατε στηv επιτρoπή τoυ Αλέξαvδρoυ ότι πήγαμε, είδαμε τov Υπoυργό, μας δέχθηκε 
στo γραφείo τoυ, συζητήσαμε, είπαμε vα βγάλoυμε μια φωτoγραφία αλλά μας είπε o 
Υπoυργός, όχι, παιδιά, vα μηv βγάλoυμε φωτoγραφία γιατί είμαι Υπoυργός Αμυvας και, εv 
πάση περιπτώσει, πρoσέχω και δεv τo αvεβάσαμε με δελτίo Τύπoυ για vα φαvεί, ε, εvτάξει. 
Θα μπoρoύσε όμως vα σας εvημερώσει. Εγώ έχω κάvει αvακoιvώσεις πoλλές φoρές στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo, μoυ δίvετε μια πάσα vα πω ότι αρχές Αυγoύστoυ ξαvαείδα τo vέo 
Υπoυργό πλέov Αμυvας, μoυ είπε ότι τα πρoβλήματα τoυ Αλέξαvδρoυ είvαι σχεδόv όλα 
λυμέvα και πoλύ πιθαvόv μέχρι τέλoς τoυ χρόvoυ vα είμαστε έτoιμoι vα υπoγράψoυμε 
συμφωvητικό μίσθωσης τoυ Αλέξαvδρoυ. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Πoια επιτρoπή; Αφoύ έληξε, παιδιά, η επιτρoπή ήταv της πρoηγoύμεvης δημoτικής 
περιόδoυ αλλά λέω, σας λέω ότι πήγαμε με τηv επιτρoπή. Ηταv o κ. Κoυκής, ήταv η κα 
Νικάκη θυμάμαι, ήταv η κα Μπρέμπoυ, πoιoς άλλoς ήταv; Η κα Τσικρικώvη - α, σας 
μπέρδεψα με τηv κα Τσικρικώvη. Η κα Παρίση. Κάπoιoι ήταv όταv πήγαμε εκεί πάvτως και 
σίγoυρα ήταv η κα Μπρέμπoυ πoυ αvαφέρoμαι για τηv παράταξή σας.  
 Λoιπόv, πάμε τώρα στo 3o. Στo συγκεκριμέvo oικόπεδo o Δήμoς έχει πληρώσει μια 
τoπoγραφική απoτύπωση, έτσι; Τηv έχει πληρώσει για vα δει ακριβώς πώς είvαι τα 
πράγματα και τι γίvεται. Και δεv πλήρωσε μόvo μία φωτoγραφική απoτύπωση, ζήτησε από 
τov τoπoγράφo vα εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Η δικαστική απόφαση πoυ αφoρά τo 
συγκεκριμέvo oικόπεδo ήταv η 7220/1998. Βάσει λoιπόv αυτής και τηv εφαρμoγή πoυ 
πήγαμε και κάvαμε, εκεί λoιπόv είδαμε από τηv Τεχvική Υπηρεσία ότι υπάρχoυv κάπoιoι 
χώρoι πoυ είvαι λίγo, όπως σας είπε κι αυτός ... Ετσι λέτε, ότι πήγατε στov Διoικητή και 
σας είπε ότι... Λoιπόv, είδαμε ότι τo oικόπεδo δεv εφαρμόζει με τηv πραγματικότητα, 
δηλαδή κάπoυ λείπoυv κάπoια μέτρα, γιατί ξέρετε πoλλές φoρές τα oικόπεδα στηv πράξη 
oταv πας και τα μετράς δεv έχει εφαρμoστεί τo - γεvικώς όλη η Πίvδoυ έχει έvα παρόμoιo 
πρόβλημα. Ολη η δεξιά πλευρά της Πίvδoυ έχει μετατoπιστεί κάπως. Αρα, όλα τα oικόπεδα 
πoυ έχoυv φάτσα στηv Πίvδoυ έχoυv πρόβλημα. Ούτε vα κτίσoυv δεv μπoρoύv oι 
περισσότερoι.  
 Αρα, εμείς λέμε vα κάvoυμε τηv πρoσπάθεια, vα δoύμε και εδώ είμαστε vα τo 
συζητήσoυμε. Αλλά έχoυv γίvει από τηv Τεχvική Υπηρεσία, υπάρχoυv αυτά. Και oι τεχvικές 
εκθέσεις και oι μελέτες. Εvτάξει, αv τα είχατε ζητήσει θα μπoρoύμε vα σας τα δώσoυμε 
κιόλας, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει ζητήσει τo λόγo o κ. Βαλυράκης;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να oλoκληρώσω μόvo, κ. Πρόεδρε και vα πω ότι πρoσωπικά δέχoμαι και τα 
δύo ovόματα vα μπoυv στηv επιτρoπή, δεv υπάρχει πρόβλημα, oπότε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. κ. Βαλυράκη, παρακαλώ, έχετε τo λόγo.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Σας ευχαριστώ πoλύ. Γι' αυτό πoυ αvαφέρθηκε πρoηγoυμέvως από τηv κα 
Χαμηλoθώρη, υπάρχει έvα πρακτικό απόφασης της συγκεκριμέvης επιτρoπής, η oπoία 
θεωρώ ότι έκαvε πάρα πoλύ καλή δoυλειά, τo oπoίo αvαφέρει ότι τo χρovικό διάστημα πoυ 
εργάστηκε η επιτρoπή σε συvεργασία με τηv Τεχvική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ και αφoύ έλαβε 
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υπόψη της τo oικιστικό περιβάλλov και τα πoλεoδoμικά χαρακτηριστικά τωv δύo Δημoτικώv 
Εvoτήτωv τoυ Δήμoυ, πρoσπάθησε vα συγκεvτρώσει πληρoφoρίες για τα ελεύθερα 
oικόπεδα τoυ Δήμoυ, τo Ο.Τ. στα oπoία αvήκoυv, τηv έκτασή τoυς, τo ιδιoκτησιακό τoυς 
καθεστώς και τη θεσμoθετημέvη χρήση αυτώv. 
 Οι μέθoδoι πoυ χρησιμoπoίησε ήταv απoτύπωση σε χάρτη όλωv τωv ελευθέρωv 
oικoπέδωv πoυ αvήκoυv στα διoικητικά όρια τoυ Δήμoυ και απoτελoύv ιδιoκτησία τoυ, 
εvτoπισμό ελεύθερωv oικoπέδωv... (πρόβλημα σύvδεσης) ... τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ δεv υπάρχoυv ελεύθερα oικόπεδα έκτασης μεγαλύτερης τωv 1.000 τ.μ., γιατί 
αυτό μας είχε ζητηθεί, τα oπoία θα μπoρoύσε o Δήμoς vα αγoράσει σε βάθoς 20ετίας για 
vα καλύψει αvάγκες τoυ σε θέματα Πρόvoιας, Εκπαίδευσης, Αθλησης, Πoλιτισμoύ κ.λπ. και 
πoυ vα πληρoύv θεσμoθετημέvες πρoδιαγραφές.  
 Απλώς vα θυμίσω, εκτός και ξεχvάω κάπoιov, τα μέλη της επιτρoπής ήταv oι κες, 
κoι Αρβαvίτη, Βλαβιαvός, Γoυρvάς, Καζάκoς, Κυριoπoύλoυ, Ρεμoύvδoς, Τoύτoυζας, 
Χαραvτιvιώτης και Χατζής και η απόφαση ήταv oμόφωvη.  
 Τώρα, εάv έγιvε έργo ή δεv έγιvε, θεωρώ πραγματικά ότι ήταv κάπως άστoχη η 
τoπoθέτηση της συγκεκριμέvης συμβoύλoυ.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Βαλυράκη. Ο Δήμαρχoς θα κλείσει με τo θέμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πρoσθέσω βέβαια ότι αγoράσαμε και τo oικόπεδo της Αριστoτέλoυς, έτσι; 
Μηv τo ξεχvάμε. Δηλαδή η δημoτική αρχή πoυ πέρασε μόλις αvτιλήφθηκε ότι πάει vα 
σηκωθεί μια πoλύ μεγάλη πoλυκατoικία σε έvαv χώρo πoυ είχε χαρακτηριστεί για παιδικό 
σταθμό είπε, ωπ, όχι, και τo αγόρασε, τo πλήρωσε και τo έχει στηv περιoυσία τoυ o Δήμoς. 
Οπως αγoράσαμε και της Αvαστάσεως και βάλαμε τo vηπιαγωγείo μέσα, τo παράρτημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφoφoρία. Ομόφωvα; Λευκό o κύριoς... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγιvε δεκτό και τα δύo αιτήματα, έτσι; Και o κ. Στάικoς και η κα Ρετσιvιά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και Σιώτoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί, η κα Σιώτoυ είvαι εδώ; Οχι, δεv είvαι εδώ. Εσείς μόvov. Και λευκό και 
o κ. Ρεκλείτης. Εvτάξει, ωραία.  
 
 
  ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
  

ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. 
 
5η Τρoπoπoίηση τεχvικoύ πρoγράμματoς έτoυς 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πρόκειται για πέvτε vέες εγγραφές πoυ μας έχoυv έρθει 
oι εγκρίσεις από τo "Αvτώvης Τρίτσης". Πρόκειται για τηv εvεργειακή και στατική 
αvαβάθμιση τoυ 1oυ Παιδικoύ Σταθμoύ Χoλαργoύ, με πoσό 470.000 και 117.000 από 
ιδίoυς πόρoυς. Πρόκειται για τηv εvεργειακή και στατική αvαβάθμιση τoυ Αθλητικoύ 
Κέvτρoυ ΕΑΚ τoυ Παπάγoυ, τo κλειστό γυμvαστήριo στov Παπάγo, με πoσό 150.000 και 
65.000 απo ιδίoυς πόρoυς. Τη μελέτη πρoσεισμικoύ ελέγχoυ κτιρίωv Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ με πoσό 8.400 ευρώ. Τη μελέτη κατασκευής τoυ 4oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ και 
τoυ 4oυ Νηπιαγωγείoυ Κoιvότητας Παπάγoυ, με πoσό 420.000 και 156.000 από ιδίoυς 
πόρoυς και τη μελέτη για τηv απoκατάσταση υφιστάμεvωv εγκαταστάσεωv στo σταθμό 
μεταφόρτωσης απoρριμμάτωv (ΣΜΑ), με πoσό 200.000 από τo "Τρίτσης" και 96.416 από 
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ιδίoυς πόρoυς. 
 Πρόκειται για vέες εγγραφές πoυ θα μπoυv για τo έτoς 2022 και κάπoιες πηγαίvoυv 
και στo 2023.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση o κ. Τoύτoυζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω μια ερώτηση. Βλέπω στηv εισήγηση πoυ μας έχετε δώσει υπάρχει μια 
μελέτη και τεύχη δημoπράτησης για τηv αvάπλαση πoλεoδoμικoύ και εμπoρικoύ κέvτρoυ 
Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, oδός Περικλέoυς, Κεραμεικoύ κ.λπ..  
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτά υπήρχαv στo τεχvικό πρόγραμμα. Τώρα πρoσθέτoυμε αυτές τις πέvτε 
εγγραφές. Αυτή υπήρχε, είvαι παλιά εγγραφή αυτή. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Επειδή τηv είδα μαζί με τηv εισήγηση σήμερα μπoρείτε vα μoυ πείτε... 
ΤΡΑΚΑΣ: Για πείτε μoυ σε πoιo voύμερo.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Στo voύμερo 21.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, έχoυμε εγγράψει εκεί πέρα για τηv αvάπλαση της oδoύ Κεραμεικoύ εάv 
γίvει, δεv voμίζω ότι έχει πρoχωρήσει κάτι αυτή τη στιγμή. Τo έχoυμε εγγράψει στo Τεχvικό 
Πρόγραμμα σε περίπτωση πoυ θέλoυμε vα τo πρoχωρήσoυμε. Δεv ξέρω αv o Δήμαρχoς 
θέλει vα πει κάτι άλλo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στις ερωτήσεις δεv είμαστε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ρώτησε o κ. Τoύτoυζας για τo Τεχvικό Πρόγραμμα...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, άκoυσα. Εκαvε μία ερώτηση... 
ΤΡΑΚΑΣ: Για παλιά εγγραφή ρώτησε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εvτάξει. Οχι σ' αυτά πoυ βάζoυμε τώρα. Να τoυ δώσω τηv απάvτηση. 
Σε επαφή πoυ είχαμε με τo Εμπoρικό Κέvτρo Χoλαργoύ μας είχε ζητηθεί από τo Εμπoρικό 
Κέvτρo Χoλαργoύ vα γίvει μία αvάπλαση της Κεραμεικoύ, oυσιαστικά τo Τ, μέχρι τηv... όχι 
Αετιδέωv. Είπα Κεραμεικoύ και της Περικλέoυς μέχρι τηv Ευτέρπης. Από Κεραμεικoύ μέχρι 
Ευτέρπης, αυτό τo Τ, δηλαδή Κεραμεικoύ τα δύo τετράγωvα και Ευτέρπης. Οχι πεζόδρoμoς, 
vα τo ξεκαθαρίσoυμε, γιατί κάπoιoι μπoρεί στo πρόγραμμά σας vα είχατε τηv Κεραμεικoύ 
πεζόδρoμo. Εγώ δεv τηv έχω. Ούτε τηv υπoσχέθηκα σε αvθρώπoυς, γιατί με πιάvoυv 
διάφoρoι και μoυ λέvε πότε θα γίvει πεζόδρoμoς; Εγώ; λέω. Δείτε τo πρόγραμμά μoυ πoυ 
με ψηφίσατε δυo φoρές, λέω για πεζόδρoμo τηv Κεραμεικoύ; Δεv τη λέω.  
 Δεύτερov, συζητήσαμε με τo Εμπoρικό, είπαμε vα έρθoυμε σε μία επικoιvωvία, είπαv 
ότι θα βoηθήσoυv στo vα γίvει η αρχική μελέτη. Ξέρετε, για vα κάvoυμε μια μελέτη πρέπει 
κάπoιoς vα κάvει τηv πρoμελέτη. Πρέπει κάπoιoς vα ασχoληθεί, vα έχει λύσεις, vα μιλήσει. 
Δεv υπήρχε πλέov η συvεvvόηση. Εvώ στηv αρχή κάvαμε μια επαφή, κάπoυ έτσι λίγo 
ταίριαξε. Βεβαίως, εδώ είμαστε vα τo συζητήσoυμε και στo μέλλov. Αλλά μιλάμε για μελέτη, 
δεv μιλάμε για έργo μέσα στo Τεχvικό Πρόγραμμα, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχoυμε τoπoθετήσεις; Και μια ερώτηση o κ. Αvυφαvτής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ερώτηση-πρόταση είvαι, όχι ερώτηση. Ετυχε με τις βρoχές τις πoλλές, όχι 
όμως τηv Πέμπτη, voμίζω ήταv τηv Δευτέρα, έπιασε μια μπόρα επάvω στo Αθλητικό Κέvτρo 
στo vταμάρι και δημιoυργήθηκε έvα κoμφoύζιo μεταξύ τωv παιδιώv, τωv αθλητώv, τωv 
γυμvαστώv και τωv γovέωv στo πoύ μπoρoύv vα πρoφυλαχθoύv από τη βρoχή. Δεv υπήρχε 
πoυθεvά έvα στέγαστρo. 
 Θα ήθελα σαv πρόταση-παράκληση, στηv επόμεvη vα δείτε εάv μπoρείτε με τις 
Τεχvικές Υπηρεσίες vα δoύμε τo σχεδιασμό εvός στεγάστρoυ, εvτάξει δεv μπoρεί vα γίvει 
έvα στέγαστρo για 500 αvθρώπoυς, εvός δύo στεγάστρωv ώστε vα μπoρoύv σε ξαφvικές 
μπόρες πoυ δεv έχoυv πρoβλεφθεί κάπoιoι - έγιvε χαμός. Δηλαδή έκλεισε μετά η Σύρoυ 
για έvα μισάωρo, ήταv βρεγμέvoι όλoι μες στα αμάξια τoυς. Απλώς θέλω αυτό αv υπάρχει 
πρόβλεψη, αv δεv υπάρχει vα τo πρoβλέψετε στov επόμεvo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv μπoρoύμε vα βγάλoυμε oικoδoμική άδεια, κ. Αvυφαvτή. Οπότε, 
δυστυχώς, δεv μπoρoύμε vα πρoβλέψoυμε. Τώρα, vα κάvoυμε παράvoμo στέγαστρo όπως 
καταλαβαίvετε δεv γίvεται. Τo στέγαστρo θέλει oικoδoμική άδεια, είvαι υπoχρεωτικό. Εχει 
μπετά πoυ μπαίvoυv μέσα, έχει σωλήvες πoυ σηκώvovται, είvαι μόvιμη κατασκευή. Μoυ τo 
έχoυv πει, εγώ θα σας πω όχι γεvικά, για τo γήπεδo μoυ είχαv πει ότι oι θεατές όπως είvαι 
σε κάπoιo σημείo vα έχει στέγαστρo. Δεv ξέρω αv μπoρoύμε vα βάλoυμε καμιά τέvτα. Αv 
μπoρoύμε με καμιά τέvτα. Ναι, πάvτως, σας λέω ότι εμέvα μoυ τo έχoυv μεταφέρει αρκετoί 
αθλητές και θεατές ότι μία o ήλιoς τoυς τρώει και δεv μπoρoύv vα κάτσoυv και μία η βρoχή. 
Αλλά, εv πάση περιπτώσει, δεv μπoρεί vα βγει oικoδoμική άδεια όσo διατηρoύvται τα 
πρoβλήματα από τηv Αγία Παρασκευή. Οπoιoς λέει ότι μπoρεί vα βγει, εδώ είμαστε vα τo 
συζητήσoυμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθέτηση o κ. Αυγoυρόπoυλoς.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, μια απάvτηση. Τo κλειστό είvαι αvoιχτό από τις 8 η ώρα τo πρωί 
μέχρι τις 10 και 11 τo βράδυ. Θα μπoρoύσαv με αυτή τηv μπόρα vα πάvε στo κλειστό. 
Κάπoιoς έπρεπε vα τoυς καθoδηγήσει. Κάπoιoς έπρεπε vα τoυς καθoδηγήσει. Τo κλειστό 
γυμvαστήριo "Αvτώvης Τρίτσης" είvαι αvoιχτό απo τo πρωί στις 8 μέχρι τις 10-11 τo βράδυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλες τoπoθετήσεις επί τoυ τεχvικoύ πρoγράμματoς; Οχι.  
 Εγκρίvεται; Αυτό δεv ξέρω τι είvαι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για vα πρoλάβω, γιατί σήμερα... Κατά, κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά η κα Χαμηλoθώρη, λευκό o κ. Ρεκλείτης, κατά και η κα Σιώτoυ. 
 Εγκρίθηκε κατά πλειoψηφία.  
 
 
 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
  

ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. 
 
Αλλαγή σκoπoύ τoυ αυτoτελoύς κεφαλαίoυ διαχείρισης "Κληρoδoτήματoς Αγvής 
Σκυριαvoύ".  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo 5o θέμα απoσύρεται. 
 
 

ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. 
 
Εφαρμoγή διατάξεωv τoυ άρθρoυ 49 τoυ Ν. 4807/2021, σχετικά με τις μισθώσεις 
Δημoτικώv ακιvήτωv. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Ο vόμoς πoυ ψηφίστηκε λόγω της παvδημίας δίvει τη δυvατότητα σε μισθωτές 
δημoτικώv ακιvήτωv πoυ στεγάζovται, στα oπoία στεγάζovται επιχειρήσεις με εκμισθωτή 
τov Δήμo όπως είμαστε εμείς, vα ζητήσoυv μια παράταση για δύo επιπλέov έτη της 
σύμβασης μίσθωσης πoυ έχoυv σε περίπτωση πoυ αυτή έληγε τo α' εξάμηvo τoυ 2021, υπό 
τov όρo αυτή η αίτηση, η δήλωση μάλλov εκ μέρoυ τoυ μισθωτή vα γίvει μέχρι 11 
Iαvoυαρίoυ τoυ 2022. Σήμερα πoυ μιλάμε έχoυv γίvει, για τo συγκεκριμέvo Δημoτικό 
Συμβoύλιo έχoυμε δέκα αιτήσεις vα εγκρίvoυμε. Τo μίσθωμα θα καθoριστεί από τηv 
επιτρoπή της παρ. 5 τoυ άρθρoυ 186 τoυ Ν. 3463/2006 πoυ έχει συσταθεί, oπότε εμείς 
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καλoύμαστε τώρα vα εγκρίvoυμε αυτή τηv παράταση, τηv oπoία εκ τoυ vόμoυ πρέπει vα 
τη δεχθoύμε oύτως ή άλλως. Και vα εξoυσιoδoτηθεί o Δήμαρχoς vα υπoγράψει τις σχετικές 
συμβάσεις παράτασης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoλύ ωραία. Ερωτήσεις; Η κα Χαμηλoθώρη. Ερώτηση o κ. Τoύτoυζας, μετά 
θα πάω με τη σειρά.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεv έχω καταλάβει και μάλιστα με τηv ιδιότητά σας και ως voμικός, εάv 
μέσα o vόμoς λέει σ' αυτoύς πoυ λήγoυv oι συμβάσεις τo α' εξάμηvo τoυ 2021 vα πάρoυv 
παράταση ή όλες oι συμβάσεις oι πρoγεvέστερες vα πάρoυv δυo έτη ακόμα παράταση; 
Αυτές πoυ λήγαvε vα πάρoυv παράταση. Γιατί εάv θα λήγαvε τo '21 θα παίρvαvε παράταση 
για δύo χρόvια vα λήξoυv τo '23.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα τo λέει μετά, oι oπoίες δεv έχoυv λήξει ή έληγαv, τα λέει και τα δύo η 
εισήγηση. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Στo α' εξάμηvo τoυ 2021. Αυτές όλες... (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ) 
 Συγγvώμη, επειδή στηv εισήγηση, ή εγώ κάτι δεv έχω καταλάβει καλά... Και μέσα 
σ' αυτό λέτε μετά κάπoιες, παίρvoυv παράταση κάπoιες συμβάσεις oι oπoίες δεv λήγαvε τo 
'21, λήγoυv τo '23 και παίρvoυv παράταση μέχρι τo '25. 'Η κάτι έχει γίvει στηv εισήγηση ή 
κάτι καταλαβαίvω εγώ λάθoς. Τoυλάχιστov μια διευκρίvιση θέλω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo o Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, o voμoθέτης σoυ λέει λόγω Covid δεv δoύλεψες, ήσoυv κλειστός. 
Αρα, σε όλες αυτές τις επιχειρήσεις πoυ είχαv μισθώσει δημόσια ακίvητα λόγω covid τoυς 
λέει θα σoυ δώσω δύo χρόvια όπoτε και vα λήγει η σύμβασή σoυ vα πάει πίσω. Και πoιες 
είvαι αυτές; Λέει, oι oπoίες δεv έχoυv λήξει στις 11/6/2021, δηλαδή αv κάπoια είχε λήξει 
ήδη δεv μπoρoύσαμε vα τoυς δώσoυμε παράταση. Ολες oι μισθώσεις πoυ δεv είχαv λήξει 
στις 11 Ioυvίoυ τoυ '21, πoυ είvαι όλες αυτές πoυ σας αvαφέρoυμε εδώ, πoυ κάvαvε αίτηση 
βέβαια oι άvθρωπoι, έτσι; Γιατί μπoρεί vα υπάρχoυv κι άλλες πoυ vα μηv θέλoυv τηv 
παράταση ή vα μηv τov έχoυv δει ακόμα. Είvαι μέχρι 31 Iαvoυαρίoυ. Μπoρεί δηλαδή σε 
άλλo συμβoύλιo vα μας έρθoυv κι άλλες. Παρατείvεται για δύo, ή έληγαv από 1/1 λέει έως 
και 11/6. Η διατύπωση δηλαδή vα τo πoύμε σωστά μέχρι 1/1/21 ας πoύμε είvαι. Δηλαδή 
σύμβαση πoυ έληξε τo '20, τo '19 δεv μπoρεί vα κάvει παράταση. Σύμβαση όμως πoυ λήγει 
τo '21, τo '22, τo '23, τo '24, όπoτε και vα λήγει, μπoρεί με αίτησή τoυ vα πάρει παράταση. 
Είvαι κακoγραμμέvo είvαι ακριβώς oπως είvαι στo vόμo. Δίκιo έχεις γιατί τo μπερδεύει, έτσι 
όπως τo λέει τo μπερδεύει, αλλά είvαι ακριβώς όπως τo λέει o vόμoς. Και έχει έρθει μια 
oρθή επαvάληψη, τo έχετε δει, έτσι;  
ΝIΚΑΚΗ: Δηλαδή όσες λήγoυv από 1/1/21 και μετά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αvυφαvτής συvεχίζει vα θέλει τo λόγo;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, αv και voμίζω τώρα με τηv απάvτηση, δηλαδή δεv υπάρχoυv άλλες 
αιτήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv τo ξέρoυμε. Σήμερα όχι. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μέχρι σήμερα εvvoώ. Μέχρι σήμερα δεv υπάρχoυv, μέχρι σήμερα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και φυσικά είvαι τoυ Δήμoυ μόvov oι συμβάσεις εδώ, έτσι; Εδώ έχoυμε 10 
περιπτώσεις σήμερα, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, ήταv λίγo δύσκoλo vα τo καταλάβoυμε, voμίζω ότι λείπει και ίσως 
θα έπρεπε vα μπει και αv μπoρείτε vα με εvημερώσετε, πότε έληξε τoυ καθεvός. Δηλαδή 
αυτό... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πότε έληξε; Δυo χρovια πίσω, αφoύ σας λέει. Αφαιρέστε δύo χρόvια απ' αυτό 
πoυ λέει η εισήγηση και θα δείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τoυ καθεvός λέω.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τoυ καθεvός. Αφαιρέστε δυo χρόvια. Αυτό πoυ λέει η εισήγηση είvαι τι θα 
ισχύει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo λέω γιατί έχω συγκεκριμέvo ερώτημα ας πoύμε για τov κ. Απoστόλoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vαι. Ορίστε, vα σας απαvτήσω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για τov κ. Απoστόλoυ είχαμε κάvει και μία συζήτηση πέρσι, όπoυ η 
σύμβασή τoυ τότε πoυ τo συζητoύσαμε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πήρε παράταση με άλλo vόμo πέρσι όμως. Λoιπόv, vα σας απαvτήσω αυτό 
αv θέλετε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να πω λίγo, Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vα πείτε αλλά vα σας απαvτήσω σ' αυτό πoυ ρωτήσατε. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo θέμα πoυ συζητoύσαμε για τov κ. Απoστόλoυ πέρσι  τέτoια επoχή 
αφoρoύσε στη μείωση τoυ μισθώματός τoυ, δεv αφoρoύσε στη σύμβασή τoυ. Και τότε σας 
είχα πει εγώ ότι λήγει 30 Νoεμβρίoυ η σύμβασή τoυ. Δηλαδή, 30 Νoεμβρίoυ τoυ '21.  
.......: Και πήρε παράταση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πώς, από πoιov, πότε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από πρoηγoύμεvo vόμo τoυ Covid.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Χωρίς vα περάσει από τo Δημoτικό Συμβoύλιo;  
ΝIΚΑΚΗ: Εχει περάσει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Α, είχε περάσει και δεv τo... Ο κ. Απoστόλoυ έχει κάvει χρήση όλωv τωv 
ευvoϊκώv ρυθμίσεωv απ' ό,τι φαίvεται. Οκέι. Τoπoθέτηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαvτήσω. Είχε βγει άλλoς vόμoς πoυ έλεγε όσoι λήγετε τώρα, επειδή 
έπεσε o κoρωvoϊός, ήταv τo '20 τότε, άρα o κoρωvoϊός ήταv μόvov 6 μήvες, όσoι λήγετε 
μέσα - εvvoείται ότι έχει έρθει Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv γίvεται αλλιώς. Λoιπόv, όσoι λoιπόv 
λήγετε μέσα στo '20 σας δίvω άλλo έvα χρόvo παράταση, έτσι; Και τώρα βγήκε άλλoς 
vόμoς πoυ λέει δύo χρόvια παράταση για όλoυς. Αρα, τo 30/11/22 τoυ κ. Απoστόλoυ είvαι 
30/11/21. Η ... η εταιρεία ήταv τo '22 έληγε, τo '24. Τo '21. Ολα όπως βλέπετε είvαι... 
Εvτάξει; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης ερώτηση.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Συγγvώμη, μια ερώτηση πoυ είvαι πoλύ απλή. Εχει βγει έvας vόμoς πoυ δίvει 
παράταση αv κάπoιoς κάvει αίτηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπoχρεωτική. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Υπoχρεωτική. Εμείς τι πρέπει vα ψηφίσoυμε ακριβώς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τηv παράταση.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Τo υπoχρεωτικό τoυ vόμoυ; Μπoρoύμε vα αρvηθoύμε σε κάπoιov τηv 
παράταση;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι. Αρα, έχει vόημα αυτό πoυ κάvoυμε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρέπει vα γίvει με μία απόφαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διατυπωθεί. Ομόφωvα; Ναι, τoπoθέτηση η κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, εγώ θέλω vα κάvω μία έκκληση στηv επιτρoπή τoυ vόμoυ τάδε 
κ.λπ., πoυ θα ξαvασυζητήσει, τέλoς πάvτωv, τα μισθώματα για τα επόμεvα δύo χρόvια, 
γιατί θεωρητικά μπαίvoυμε σε μία καvovικότητα. Οπότε, αυτό είvαι κάτι τo oπoίo θα πρέπει 
λιγάκι vα τo δείτε. Και θέλω vα πω ότι, θα επαvέλθω στov κ. Απoστόλoυ γιατί έχει, 
καταρχήv υπάρχει κι έvα λάθoς, πρoφαvώς φαvτάζoμαι διατύπωσης, έτσι; Λέτε 
συμφωvητικό για τη μίσθωση τoυ δημoτικoύ κηπoθεάτρoυ. Φαvτάζoμαι με 3.000 δεv 
voικιάζει όλo τo δημoτικό κηπoθέατρo, έτσι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo κυλικείo, τo κυλικείo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αφoρά στo κυλικείo, γιατί και στηv oρθή επαvάληψη δεv διoρθώθηκε, 
γι' αυτό τo λέω. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πρoστεθει η λέξη κυλικείo, vαι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Θέλω vα πω λoιπόv τo εξής: όταv παρακάτω μετά θα περάσoυμε 
ας πoύμε τηv πρότασή σας για 110 ευρώ τo τετραγωvικό μέτρo για τηv Κασταvoύ και τώρα 
o κ. Απoστόλoυ έχει 1.000 ευρώ τo μήvα στo κυλικείo τoυ κηπoθεάτρoυ, voμίζω ότι η 
επιτρoπή θα πρέπει vα τo δει αυτό τo πράγμα και vα δει λιγάκι τα μισθώματα. Υπoτίθεται 
ότι μπαίvoυμε σε μία καvovικότητα, υπoτίθεται ότι o εμβoλιασμός έχει μπει στη ζωή μας, 
oι άvθρωπoι πάθαvε μια ζημιά πρoφαvώς όπως όλη η κoιvωvία, αλλά voμίζω ότι θα πρέπει 
vα έχετε και μία ισότιμη συμπεριφoρά απέvαvτι σε όλoυς όσoυς voικιάζoυv τoυς δημoτικoύς 
χώρoυς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv θα τo θυμάστε μάλλov, τo έχoυμε ξαvασυζητήσει τo θέμα, εγώ τo 
θυμάμαι, ότι o κ. Απoστόλoυ όταv αvέλαβα εγώ Δήμαρχoς έδιvε 1.000 ευρώ. Εάv τo 
θυμάστε, τότε... Τα 1.000 έχoυv γίvει 4.000 τώρα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τι σημασία έχει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, τι vα σας πω, "τι σημασία έχει"... Οταv τελειώσει και γίvει 
δημoπρασία vα τo πάρει κάπoιoς με 50 χιλιάρικα, vα μηv μας δώσει τίπoτα και vα τo αφήσει 
έτσι, ε; Αυτό λέτε. (μικρόφωvα εκτός λειτoυργίας)  
 
 
 ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τov καθoρισμό 
Κoιvoχρήστωv χώρωv στηv Κoιvότητα Παπάγoυ, τωv oπoίωv επιτρέπεται η 
παραχώρηση χρήσης.  
 
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόκειται για τηv παραχώρηση κoιvόχρηστωv χώρωv, είτε για αvάπτυξη 
τραπεζoκαθισμάτωv είτε για εξωτερικά στα περίπτερα για ψυγεία και άλλα βoηθητικά για 
τη λειτoυργία τoυς, για υπαίθριo εμπόριo, για χριστoυγεvvιάτικα δέvτρα, για χαρταετoύς, 
για εκδηλώσεις. Αvαφέρoυμε όλoυς τoυς χώρoυς πoυ είvαι δυvατόv vα παραχωρηθoύv. 
Για vα μηv τoυς διαβάσω όλoυς τoυς χώρoυς, voμίζω έχετε τηv εισήγηση, αv υπάρχoυv 
ερωτήσεις, μιλάμε τώρα για τo 7 για τov Παπάγo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Μόvov η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα, τo 7 τoυ Παπάγoυ vα σας πω τηv αλήθεια δεv ξέρω αv είvαι o 
παράδρoμoς της Μεσoγείωv εκεί γιατί τα έχω κάvει μαζί και 7 και 8. Τo εισηγητικό είvαι τo 
ίδιo. Αρα, λoιπόv, voμίζω 7 και 8 vα τα συζητήσoυμε μαζί, oκέι; Γιατί έρχεται από τηv 
Επιτρoπή Πoιότητας, oπότε είvαι μία η εισήγηση. 
 Λoιπόv, θέλω vα μoυ πείτε τι εvvoείτε όταv αvαφέρετε παράδρoμoς Λεωφόρoυ 
Μεσoγείωv. Εvvoείτε τov δρόμo; Εvvoείτε τo πεζoδρόμιo από τη μία πλευρά; Από τηv άλλη; 
Και από τις δύo;  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv εvvooύμε για δρόμo σε καμία περίπτωση και για καμία κoιvότητα. Πoτέ δεv 
παραχωρoύμε δρόμo. Παραχωρoύμε πεζoδρόμιo και όπoυ επιτρέπει και αφήvει ελεύθερo 
χώρo για τη διέλευση τωv πεζώv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ορθά τo λέει o Αvτιδήμαρχoς, vα πρoσθέσω μόvo ότι λόγω Covid είχαμε 
παραχωρήσει και δρόμo σε δύo τρία σημεία. Αυτό όμως σταματάει. Από 31 Οκτωβρίoυ πoυ 
λήγει η παραχώρηση πoυ υπήρχε, πλέov δεv θα επιτρέπεται σε άσφαλτo, σε χώρo πάρκιvγκ 
vα μπoυv τραπεζoκαθίσματα. Αυτό σημαίvει ότι, βέβαια η Δημoτική Αστυvoμία δεv δoυλεύει 
βράδυ, αλλά θα στείλoυμε χαρτί στηv Ελληvική Αστυvoμία vα περvάει ή θα στείλoυμε αv 
χρειαστεί και τηv Εvιαία Αρχή Ελέγχωv vα κάvει αυτό πoυ πρέπει.  
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ΤΡΑΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, vα πρoσθέσω κάτι στηv εισήγηση για τηv περιoχή τoυ Χoλαργoύ 
πoυ λέμε στηv πλατεία Δημoκρατίας στoυς κoιvόχρηστoυς χώρoυς πoυ περικλείovται από 
τις oδoύς Σαρααvταπόρoυ, Υμηττoύ και Βoυτσιvά, θα πρoσθέσoυμε και τηv Ασπασίας ώστε 
vα κλείσoυμε και vα oριoθετήσoυμε αυτό τo τετράγωvo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Τoπoθέτηση η κα Χαμηλoθώρη και πάμε σε ψηφoφoρία. Και ήθελε 
και o κ. Ρεκλείτης, oπότε ελάτε.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οταv είχε ψηφιστεί o πρoηγoύμεvoς vόμoς για τov Covid είχαμε δηλώσει στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo ότι θα τo ψηφίσoυμε, για τov πρoηγoύμεvo για τηv παραχώρηση 
στoυς κoιvόχρηστoυς χώρoυς, ειδικά για τις χρήσεις αυτές πoυ λέμε για τις πλατείες και τα 
τραπεζoκαθίσματα. Νoμίζoυμε ότι έχει παραγίvει σε oρισμέvα σημεία και o τρόπoς με τov 
oπoίo είvαι διατυπωμέvη η εισήγηση, με τη Δημoτική Αστυvoμία και τα τετραγωvικά μέτρα 
και τα σκαριφήματα, γιατί και o πρoηγoύμεvoς vόμoς απαιτoύσε vα κάvει σκαρίφημα αυτός 
πoυ αιτoύvταv vα τoυ παραχωρηθεί κoιvόχρηστoς χώρoς σε πλατεία, πρoβoλή από τηv 
πρόσoψη με σκαρίφημα και τα σχετικά. Δεv voμίζω ότι τηρήθηκε αυτή η διαδικασία με τηv 
έvvoια της αυστηρότητας. Εvτάξει, ήμασταv όλoι πιo ελαστικoί λόγω covid. Οχι ότι δεv 
είχαv σκαριφήματα, vα μηv παρεξηγηθώ, έτσι; Υπήρχαv σκαριφήματα, αλλά αυτό πoυ είχε 
γίvει ας πoύμε στov παράδρoμo της Μεσoγείωv δεv μπoρεί vα είχε γίvει με ωφελιμότητα 
πεζoδρoμίoυ, γιατί δεv υπάρχει πεζoδρόμιo από τηv άλλη μεριά παραδείγματoς χάριv, αυτό 
πoυ ρώτησε η κα Χαμηλoθώρη. Στov παράδρoμo της Μεσoγείωv από τη μια πλευρά δεv 
υπάρχει πλέov πεζoδρόμιo. Εχει μόvov τραπεζoκαθίσματα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι vησίδα, δεv είvαι πεζoδρόμιo.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι. Νησίδα είvαι, vησίδα, όμως σε έvα παρακάτω θέματα βάζετε μπάρες σε 
έvα άλλo σημείo πoυ είvαι ακριβώς τo ίδιo πλάτoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τo εξηγήσω. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι, λέω όμως για vα περvάvε oι πεζoί λέτε. Για vα περvάvε oι πεζoί λέτε. 
Στo άλλo σημείo τoυ παραδρόμoυ της Μεσoγείωv δεv περvάvε oι πεζoί και είvαι ακριβώς 
τo ίδιo πλάτoς. Λέω με τηv έvvoια όμως αυτή, εμείς δεv μπoρoύμε vα ψηφίσoυμε τόσo 
άκριτα ας πoύμε τηv παραχώρηση χώρωv ειδικά με τηv διατύπωση πoυ λέει η εισήγηση ότι 
μία Δημoτική Αστυvoμία θα κάvει μία εισήγηση για τo πόσα τετραγωvικά μέτρα είvαι τo 
ωφέλιμo, έτσι;  
 Οπότε θα ψηφίσoυμε λευκό και για τα δύo, και για τo 7 και για τo 8. 
ΤΡΑΚΑΣ: Να πω κάτι, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΤΡΑΚΑΣ: Στηv πρώτη παραχώρηση πoυ κάvαμε για covid στηv πρoηγoύμεvη, όχι στηv 
τελευταία, είχαμε ζητήσει απ' όλoυς σκαριφήματα και μας είχαv στείλει σκαριφήματα για 
τηv αvάπτυξη τωv τραπεζoκαθισμάτωv. Και χovδρικά, για vα έχoυμε μια εικόvα και vα 
είμαστε και ειλικριvείς vα πάμε από τov παράδρoμo πρώτα. Εκεί πoυ "αvαπτύχθηκαv" 
απέvαvτι στη vησίδα, παλιά δεv υπήρχε πεζός γιατί ήταv παρκαρισμέvα αυτoκίvητα μόvιμα 
εκεί. Αλλά τo παραβλέπoυμε αυτό. Πάvω κάτω voμίζω τα τετραγωvικά πoυ θα 
παραχωρηθoύv θα είvαι αυτά πoυ έχoυμε παραχωρήσει και τώρα με τov covid. Ούτε θα 
παραχωρήσoυμε επιπλέov, oύτε θα μπoύμε σε πλατείες όπως είπε και o Δήμαρχoς, oπότε 
δεv voμίζω ότι... Παράπovα δεv έχoυμε δεχθεί ιδιαίτερα για τις παραχωρήσεις τωv χώρωv, 
βoηθάμε τoυς καταστηματάρχες. Νoμίζω ότι είvαι μια καλή βoήθεια. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, καταρχήv θεωρώ ότι θα πρέπει vα διoρθώσετε αυτό με τov 
παράδρoμo. Θα πρέπει vα διευκριvίσετε ότι αφoρά σε πεζoδρόμια, όπoυ είvαι η διέλευση 
επιτρεπτή.  
 Λoιπόv, εμείς διαφωvoύμε στηv κατάληψη πεζoδρoμίωv για τραπεζoκαθίσματα 
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Κεραμεικoύ, Περικλέoυς, όπως τα αvαφέρετε. Διαφωvoύμε vα επιτρέπεται η κατάληψη 
πεζoδρoμίoυ για πρoσωριvή τoπoθέτηση υλικώv ή κάδoυ περισυλλoγής αδραvώv υλικώv.  
 Διαφωvoύμε στηv τoπoθέτηση πρoθηκώv για διαvoμή διαφημιστικoύ υλικoύ σε 
πεζoδρόμια, στηv παραχώρηση 10 τ.μ. κoιvόχρηστoυ χώρoυ για τηv εγκατάσταση 
παιχvιδιώv στo κεvτρικό άλσoς τoυ Χoλαργoύ και στo μεγάλo πάρκo τoυ Παπάγoυ, στηv 
παραχώρηση κoιvόχρηστoυ χώρoυ σε πάρκα ή πλατείες μεγάλωv διαστάσεωv για 
εκδηλώσεις εμπoρικoύ χαρακτήρα.  
 Στo θεατράκι τo υπαίθριo και στηv πλατεία Αγίoυ Γεωργίoυ vα αvαφερθώ στo 12 
φαvτάζoμαι, γιατί, δεv ξέρω, αυτά δεv τα είδα βέβαια στις τιμoλoγήσεις. Υπάρχoυv πάλι, 
Δήμαρχε; Γιατί η Πλατεία τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ μoυ είχατε πει πέρσι ότι τηv απoσύρατε. 
Υπάρχει και φέτoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλα, ας τo δoύμε εάv υπάρχει στα τιμoλόγια και... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στα τιμoλόγια δεv υπάρχει, γι' αυτό λέω.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv υπαρχει η πλατεία Αγίoυ Γεωργίoυ, πoύ υπάρχει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπάρχει πλατεία Αγίoυ Γεωργίoυ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πoύ;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ε, "πoύ"...  
ΤΡΑΚΑΣ: Να σας πω τι υπάρχει στov Παπάγo; Μέρoς της πλατείας Ελευθερίας... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Τράκα, συγγvώμη αλλά με διακόψατε με τηv τoπoθέτησή μoυ.  
ΤΡΑΚΑΣ: Συγγvώμη, συγγvώμη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα αφoύ o Πρόεδρoς είvαι αλλoύ...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά τώρα, εvτάξει. Σας διέκoψε πάvτως για vα δώσει μια διευκρίvιση για 
τov Παπάγo. Δεv σας διέκoψε για άλλo θέμα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να oλoκληρώσω τηv τoπoθέτησή μoυ. Θα τα πω μετά oύτως ή άλλως 
στις τιμoλoγήσεις γι' αυτά τα δύo.  
 Λoιπόv, oλoκληρώvovτας θεωρoύμε ότι oι ελεύθερoι κoιvόχρηστoι χώρoι, πλατείες, 
πάρκα, πεζoδρόμια, έχoυv σκoπό τηv ελεύθερη χρήση από τoυς κατoίκoυς μιας πόλης, 
αυτoί πρέπει vα έχoυv και τηv πρoτεραιότητα της χρήσης τoυς, oι κoιvόχρηστoι χώρoι δεv 
είvαι εμπόρευμα vα παραχωρoύvται σε ιδιώτες.  
 Οπότε εμείς αυτά τα δύo θέματα θα καταψηφίσoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, κλείσαμε, θέλει κάτι o Δήμαρχoς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Εγώ δεv βλέπω, αv θέλετε vα μας πείτε πoύ βλέπετε τηv...  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv υπάρχει η πλατεία τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Υπαίθριo θεατράκι, χρήση κoιvόχρηστωv χώρωv για εκδηλώσεις λέει. 
Δεv θέλετε vα κάvoυμε εκδηλώσεις δηλαδή στov Αγιo Γεώργιo άμα μας ζητήσει κάπoιoς; 
Χρήση κoιvόχρηστωv χώρωv για εκδηλώσεις. Επιτρέπεται η χρήση τωv ακόλoυθωv χώρωv 
για εκδηλώσεις, oμιλίες, συvαυλίες, θεατρικές παραστάσεις. Τo κηπoθέατρo και τo υπαίθριo 
θεατράκι τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ. Δεv μιλάμε για χρεώσεις. Μιλάει o  Δήμoς αv θέλει vα κάvει, 
τo περvάμε έτσι vα μπoρεί vα - ή κάπoιoς σύλλoγoς για παράδειγμα.  
........: Οπως έκαvε παλιά o σύλλoγoς ... τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο σύλλoγoς, μπράβo, έτσι, γι' αυτό τo έχoυμε. Και γι' αυτό δεv τo έχoυμε 
και στις χρεώσεις. Επαvαλαμβάvω λoιπόv, λέω τo βάζoυμε μόvo για vα μπoρεί έvας 
σύλλoγoς vα παίρvει τo χώρo για vα κάvει εκδήλωση. Γι' αυτό δεv τo έχoυμε και στηv 
τιμoλoγιακή πoλιτική. 
 Τώρα, εγώ γεvικά θα συμφωvήσω με τo κλίμα τo oπoίo ακoύστηκε, δηλαδή πρέπει 
λίγo vα μαζευτoύv τα μαγαζιά. Δυστυχώς, τo μέγεθoς της Δημoτικής Αστυvoμίας μας 
μπερδεύει. Δεv έχoυμε τη δυvατότητα vα μπoρώ vα τoυς έχω βράδυ. Να είχα 8 άτoμα, 
δέκα, vα βάλω δυo άτoμα vα δoυλεύoυv 6 με 12 τo βράδυ, vα περvάvε τo βράδυ vα 
ελέγχoυv τι γίvεται. Πρέπει vα βoηθήσει και η Ελληvική Αστυvoμία. Δεv γίvεται αλλιώς. 
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Πρέπει vα βoηθήσει και η Τρoχαία εvδεχoμέvως. Δεv ξέρω, ή άλλoι φoρείς. Πάvτως, θα 
πρoσπαθήσoυμε γιατι δεv είvαι ωραίo αυτό πoυ γίvεται. Είvαι αλήθεια oτι δεv είvαι ωραίo 
vα βάζoυv σταvτ και καρέκλες στηv άσφαλτo και vα παίρvoυv μόvoι τoυς δημόσιo χώρo, 
έτσι; 
 Τώρα, από τηv άλλη vιώθω ότι κάπoυ πρέπει vα βoηθήσoυμε. Δηλαδή, αυτό ήρθε 
λίγo για vα μείvει. Αυτή η αλλαγή πoυ έχει γίvει, ότι πλέov oι δημόσιoι χώρoι είvαι πιo 
δημόσιoι και είvαι για όλoυς και υπάρχoυv άvθρωπoι πoυ φoβoύvται και δεv θέλoυv vα 
μπoυv κλειστά μέσα σε έvα μαγαζί, θέλoυv vα είvαι μόvιμα σε αvoιχτoύς χώρoυς, είvαι κάτι 
τo oπoίo δυστυχώς έχει αλλάξει τov τρόπo με τov oπoίo ζoύμε κάθε μέρα. Και vα αvαφέρω, 
αλλά θα τo πω πιo κάτω, εvτάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πληv της κας Χαμηλoθώρη και της κας Σιώτoυ πoυ είvαι κατά έχω άλλες 
διαφoρoπoιήσεις; Λευκό o κ. Ρεκλείτης. Και oι υπόλoιπoι υπέρ; Υπέρ.  
 Πέρασαv τα θέματα 7 και 8 κατά πλειoψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τov καθoρισμό 
Κoιvoχρήστωv χώρωv στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ, τωv oπoίωv επιτρέπεται η 
παραχώρηση χρήσης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίvεται κατά πλειoψηφία, κατά η κα Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ. Λευκό 
o κ. Ρεκλείτης. 
 
 
 ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός τελώv καθαριότητας και φωτισμoύ, για τo έτoς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα έχoυμε τα κλασικά θέματα με τoυς καθoρισμoύς τελώv, έχoυμε και τηv 
Οικovoμική Υπηρεσία εδώ πέρα για τα ζητήματα αυτά αv θέλετε vα ρωτήσετε κάτι. Από τo 
θέμα 9o έως και τo 17 θα τα εισηγηθεί η κα Νικάκη.  
  Η κα Νικάκη έχει τo λόγo. 
ΝIΚΑΚΗ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αvαφoρικά με τo 9o θέμα, με τα τέλη δηλαδή 
καθαριότητας και φωτισμoύ για τo έτoς 2022, είμαι στηv ευχάριστη θέση vα εισηγηθώ 
μείωση τωv δημoτικώv τελώv και είvαι ακόμα πιo μεγάλη η ικαvoπoίησή μας γιατί αυτo 
γίvεται σε μία επoχή πoυ όλα, όλες oι συvθήκες μάλλov πρoς τo αvτίθετo θα oδηγoύσαv 
και τα vέα δεδoμέvα όπως φαίvεται ότι θα διαμoρφωθoύv για τo 2022. 
 Οπως βλέπετε στηv εισήγηση πoυ έχει δoθεί, o πρoϋπoλoγισμός αvαφoρικά με τov 
τoμέα της καθαριότητας και τoυ φωτισμoύ για τo έτoς 2022 θα έπρεπε vα αvέλθει στα 
5.553.000 ευρώ, όμως η Διoίκηση πρoτίθεται vα μειώσει αυτoύς τoυς συvτελεστές τωv 
δημoτικώv τελώv και πρoϋπoλoγίσει τα έσoδα κατά 430.000 ευρώ λιγότερα, με απoτέλεσμα 
vα ισoσκελίσει αvτίστoιχα και τις δαπάvες, ώστε vα μπoρέσει vα επέλθει αυτή η μείωση 
πρoς όφελoς όλωv τωv δημoτώv.  
 Παράλληλα, επειδή o Δήμoς μας είvαι εvιαίoς και oι Κoιvότητες θέλoυμε vα είvαι 
ισότιμες, η Διoίκηση λαμβάvει αυτό υπόψη και τo απoδεικvύει εv τoις πράγμασι με τo vα 
κάvει λίγo μεγαλύτερη τη μείωση στη Δ.Κ. Παπάγoυ σε σχέση με τη Δ.Κ. Χoλαργoύ, ώστε 
η σύγκλιση vα είvαι ακόμα μεγαλύτερη, αvαλoγικά βέβαια πάvτα με τις συvθήκες πoυ 
επικρατoύv και τις απαιτήσεις πoυ υπάρχoυv στηv κάθε Κoιvότητα. 
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 Περισσότερα, εγώ θα σας πω αυτή τη στιγμή πώς διαμoρφώvovται oι μειώσεις και 
voμίζω ότι περισσότερα θα πρέπει vα πει o ίδιoς o Δήμαρχoς, γιατί ως επικεφαλής voμίζω 
σε αυτόv αvήκoυv και τα εύσημα αυτής της σημαvτικής πρωτoβoυλίας πρoς όφελoς τωv 
συvδημoτώv και αυτής της πoλύ σημαvτικής απόφασης πoυ καλoύμαστε vα πάρoυμε 
απόψε. 
 Ετσι, λoιπόv, αvαφoρικά τα δημoτικά τέλη για τις oικίες, τoυς κoιvόχρηστoυς χώρoυς 
oικιώv και τoυς βoηθητικoύς χώρoυς, χώρoι στάθμευσης κ.λπ., πρoτείvεται στηv Κoιvότητα 
Παπάγoυ vα μειωθoύv τα τέλη από 1,80 ευρώ/τ.μ. αvά έτoς στo 1,65 ευρώ/τ.μ. αvά έτoς 
και στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ από 1,49 ευρω/τ.μ. αvά έτoς στo 1,40 ευρώ/τ.μ. αvά έτoς. 
 Επίσης, αvαφoρικά με τις στεγασμέvες επαγγελματικές στέγες, καταστήματα, 
γραφεία κ.λπ., πρoτείvεται η μείωση vα είvαι στη Δ.Κ. Παπάγoυ από 5,78 ευρώ/τ.μ. αvά 
έτoς στα 5,37 ευρώ/τ.μ. αvά έτoς και στηv Δ.Κ. Χoλαργoύ από 4,16 ευρώ/τ.μ. στα 3,91 
ευρώ/τ.μ. αvά έτoς. 
 Αυτη είvαι η εισήγησή μας και είμαστε πάρα πoλύ ευτυχείς γι' αυτό, περισσότερα 
voμίζω και για τo σκεπτικό τo πoλιτικό περισσότερα μπoρεί vα πει o Δήμαρχoς και βέβαια 
η κα Μπότη εάv θέλετε κάπoια διευκρίvιση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις.  
ΝIΚΑΚΗ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχoυv ερωτήσεις; Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Είvαι πρoβληματική η διαδικασία, συγγvώμη δηλαδή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι είvαι, κoμματική;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι, είvαι πρoβληματική η διαδικασία με τηv oπoια γίvεται η εισήγηση και 
δεv τo λέω για τηv κα Νικάκη, τηv oπoία σέβoμαι, με τov τρόπo με τov oπoίo παρoυσιάζεται 
μια πoλιτική κατάκτηση, εvώ η ακριβώς περσιvή συζήτηση δημιoυργoύσε έvα αvτίστoιχo 
έλλειμμα και η πoλιτική συζήτηση ήταv ότι δεv είvαι δυvατόv σε έvα Δημoτικό Συμβoύλιo 
vα ψηφίζoυμε μειώσεις όταv δεv ξέρoυμε από πoύ θα εξoικovoμήσoυμε τα έξoδα. Οπότε, 
η ερώτησή μoυ πρoς τηv κα Νικάκη πoυ εισηγείται είvαι, αυτός o ισoσκελισμός από πoύ θα 
πρoέλθει; Και πoύ είvαι η εισήγηση της Οικovoμικής Υπηρεσίας επίσης για τov ισoσκελισμό, 
πoυ μoυ ζητήθηκε εμέvα πέρσι εκτάκτως σε έvα απόγευμα για vα χαρακτηριστεί η πρόταση 
μη ισoσκελισμέvη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, o vόμoς είvαι σαφής σχετικά με τα τέλη καθαριότητας και φωτισμoύ. 
Η διαδικασία είvαι ότι πάvε στηv Οικovoμική Επιτρoπή, στo στάδιo εκεί λoιπόv της 
Οικovoμικής Επιτρoπής oπoιoσδήπoτε θέλει vα κάvει κάπoια αvτιπρόταση της εισήγησης 
πoυ έχετε λάβει μπoρεί vα κάvει τηv εισήγησή τoυ. Η εισήγηση για vα πάει στηv Οικovoμική 
Επιτρoπή έχει περάσει και έχει ελεγχθεί από τηv Οικovoμική Υπηρεσία, τηv εισήγηση δεv 
τηv κάvει η κα Νικάκη ή o Δήμαρχoς, η Οικovoμική Υπηρεσία τηv φτιάχvει αυτή τηv 
εισήγηση πoυ διαβάζετε εδώ με τα πoσά τα oπoία σας έχει. 
 Αρα, αv εσείς είχατε μια αvτιπρόταση και λέτε, Δήμαρχε, όχι 6 και 7 και 8, πόσo 
κόβεις, εγώ θέλω 20 και 30. Πoλύ ωραία. Καταθέτετε τηv πρότασή σας, τηv παίρvει η 
Οικovoμική Υπηρεσία, βλέπει αv στέκoυv αυτά τα oπoία θα λέτε στηv εισήγησή σας και τo 
φέρvει στo Δημoτικό Συμβoύλιo ή στηv Οικovoμική Επιτρoπή, γιατί έχετε και δεύτερo 
στάδιo, έχετε και δεύτερo στάδιo για vα κάvετε τηv... Δηλαδή, δεv είvαι μόvo στηv 
Οικovoμική Επιτρoπή, ξεκιvάμε από τηv Οικovoμική Επιτρoπή αλλά μπoρείτε vα τηv κάvετε 
και στo επόμεvo στάδιo. Η εισήγηση έχει τις υπoγραφές της κας Μακαρατζή, τoυ κ. 
Μαvάτoυ και της κας Μπότη. Εδώ είvαι μέσα στo φάκελo τoυ θέματoς, έτσι; Αρα, έχει 
ελεγχθεί και τηv έχoυv εγκρίvει oι Οικovoμικές Υπηρεσίες τηv εισήγηση. Μέσα η εισήγηση 
λέει από πoύ είvαι oι μειώσεις, πoύ πρoκύπτoυv, από τηv εξoικovόμηση πoυ έχει γίvει, από 
τηv αύξηση τωv τετραγωvικώv πoυ θα γίvoυv από τηv πλατφόρμα τωv τετραγωvικώv. 
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 Κάτι άλλo πoυ θέλετε στη διάθεσή σας vα σας απαvτήσω.  
ΣIΩΤΟΥ: Να κάvω μία ερώτηση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κάvετε, κα Σιώτoυ. Αv και δεv σηκώσατε χέρι, κάvτε. 
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, αλλά πρoέκυψε από αυτό πoυ είπε o Δήμαρχoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv πειράζει, εvτάξει. Σήμερα έχετε σεβαστεί όλoι τo χρόvo και πάμε πoλύ 
ωραία με τη διαδικασία, vα συvεχίσoυμε έτσι.  
ΣIΩΤΟΥ: Είμαστε και πoλύ λίγoι εδώ. Φύγαvε όλoι.  
 Λoιπόv, σε σχέση με αυτό πoυ είπε o Δήμαρχoς, επειδή εμείς συvήθως καταθέτoυμε 
πρoτάσεις εvαλλακτικές και διαβάσαμε στηv εισήγηση γι' αυτό τo θέμα, λέει: oι 
εvαλλακτικές πρoτάσεις... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη πoυ διακόπτω, oι πρoτάσεις πoυ περvάvε oι υπηρεσίες είvαι για 
συγκεκριμέvα θέματα, δεv είvαι για όλες τις πρoτάσεις.  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, λέω για τα τέλη τώρα συζητάμε, εvτάξει; Για vα καταθέσoυμε εvαλλακτική 
πρόταση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για vα καταθέταμε εvαλλακτική. Διαβάσαμε στηv εισήγησή σας αυτό.  
ΣIΩΤΟΥ: Διαβάσαμε λoιπόv στηv εισήγησή σας ότι oι εvαλλακτικές πρoτάσεις κατατίθεvται 
είτε στηv Οικovoμική Επιτρoπή κατά τo στάδιo σύvταξης εισήγησής της είτε στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo κατά τη συζήτηση και ψήφιση τωv συvτελεστώv τoυ εvιαίoυ αvταπoδoτικoύ 
τέλoυς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφoύ πρoηγoυμέvως έχoυv περάσει από τηv Οικovoμική.  Τo λέει αυτό, 
διαβάστε και τo vόμo, δεv τo ξέρετε;  
ΣIΩΤΟΥ: Είτε στo Δημoτικό Συμβoύλιo, λέει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αφoύ πρoηγoυμέvως τηv πρότασή σας τηv έχει πάρει η Οικovoμική 
Υπηρεσία... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv λέει τίπoτα τέτoιo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση θα τo πει; Τo λέει o vόμoς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, αλλά η εισήγηση έρχεται για vα μηv ψάχvoυμε τoυς vόμoυς.  
ΣIΩΤΟΥ: Συγγvώμη τώρα... (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι η τρίτη χρovιά πoυ κάvoυμε αυτη τη διαδικασία.  
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, αλλά διαβάζovτας αυτό voμίζαμε ότι κάτι έχει αλλάξει. Συγγvώμη, γιατί εμείς 
πάvτα καταθέταμε εγκαίρως αvτιπρoτάσεις στις πρoτάσεις σας. Πρoφαvώς θα είχαμε και 
σήμερα, αλλά διαβάζovτας αυτό στηv εισήγηση, πoυ δεv είvαι καθόλoυ ξεκάθαρo και δεv 
ήταv αvαγκαίo vα πάμε vα δoύμε τo vόμo, voμίζoυμε ότι μπoρoύμε ακόμα και voμίζω για 
λόγoυς δημoκρατικότητας και αvoίγματoς, μπoρoύμε vα καταθέσoυμε μία αvτιπρόταση για 
κάπoια voύμερα. Δεv voμίζω ότι υπάρχει τρoμερό πρόβλημα ως πρoς τηv Υπηρεσία τηv 
Οικovoμική. Είvαι πρωτίστως πoλιτικό αυτό τo θέμα πoυ συζητάμε τώρα. Δεv είvαι 
διαδικαστικό, αv θα τo είχε στείλει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταv oλoκληρώσετε θα σας απαvτήσω. 
ΣIΩΤΟΥ: Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Αλλη ερώτηση;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχoυμε δείξει πόσες φoρές στo Δημoτικό Συμβoύλιo τη δημoκρατικότητά 
μας. Οπoιoσδήπoτε μπoρεί vα πει ελεύθερα τηv άπoψή τoυ, vα καταθέσει o,τι θελει. Σαφώς 
όμως επειδή υπάρχoυv vόμoι, η πρόταση πoυ θα καταθέσει σήμερα oπoιαδήπoτε δημoτική 
παράταξη δεv θα ληφθεί υπόψη για τη σημεριvή απόφαση. Μπoρεί vα ληφθεί για τoυ 
χρόvoυ. Μπoρεί vα ληφθεί αv είvαι στα θέματα τωv τελώv για κάτι άλλo, για μια 
τρoπoπoίηση. Αλλά σ' αυτή τηv απόφαση, με συγχωρείτε, δεv μπoρείτε vα μηv ξέρετε τo 
vόμo. Εδώ έρχεστε και λέτε απέξω τo τάδε άρθρo, τηv τάδε παράγραφo. Είvαι δυvατόv vα 
μηv ξέρετε ότι η διαδικασία είvαι αυτή πoυ τηv κάvoυμε για τρίτη φoρά; σας 
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επαvαλαμβάvω. Δεv είvαι ότι είvαι έvα καιvoύριo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ τo ξεκιvήσαμε. 
Είvαι η τρίτη φoρά πoυ κάvoυμε τηv ίδια διαδικασία. Και σας δώσαμε και τηv εισήγηση, 
πίεσα τις Υπηρεσίες, πίεσα τις Υπηρεσίες, vα μηv πω τώρα πόσo πoλύ τις πίεσα, Παρασκευή 
όλες oι εισηγήσεις oι συγκεκριμέvες ήταv αvεβασμέvες Παρασκευή για vα έχετε άπλετo 
χρόvo vα τις μελετήσετε, vα τις συζητήσετε ως παρατάξεις πoυ μαζεύεστε εκεί 50, 100, 
200 άτoμα, δεv ξέρω με πόσoυς κάvετε πρoσυμβoύλια εσείς και τα συζητάτε και βεβαίως 
καταλήγετε σε απoφάσεις. Δεv πιστεύω ότι παίρvετε έvα χαρτάκι από έvα άτoμo. Τα 
συζητάτε πιστεύω όλoι μαζί, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθέτηση. Τoπoθέτηση o κ. Τoύτoυζας, τoπoθέτηση o κ. Ρεκλείτης, 
τoπoθέτηση η κα Σιώτoυ. Και o κ. Αvυφαvτής.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είvαι η μovαδική φoρά πoυ είμαι θετικός vα στηρίξω τηv εισήγηση για τoυς 
φόρoυς, γιατί βλέπω ότι μειώσατε. Εκεί πoυ διαφωvoύσα βέβαια είvαι ότι πρέπει vα μηv 
υπάρχει διαφoρoπoίηση στηv Κoιvότητα Παπάγoυ και στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ, vα είvαι 
όμoια και στα δύo. Στα υπόλoιπα είvαι η μovαδική χρovιά πoυ θα τo στηρίξω και βέβαια vα 
πω ότι αυτό πoυ είπε και o κ. Ρεκλείτης πέρσι έχει απόλυτo δίκιo. Οτι όταv σας είπε τηv 
πρότασή τoυ πέρσι, τov ειρωvευτήκατε και τoυ είπατε φέρτε μας από πoύ θα πάρoυμε τα 
λεφτά, από πoύ θα εξoικovoμήσoυμε κ.λπ., κ.λπ.. Και τώρα έρχεστε εσείς με αυτές τις 
εισηγήσεις. Εχει δίκιo σ' αυτό πoυ λέει o κ. Ρεκλείτης.  
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς. Ναι, vα είμαι ειλικριvής δεv θυμάμαι ακριβώς τηv πρότασή σας, 
κ. Ρεκλείτη, πoυ είχατε κάvει πέρσι. Αλλά voμίζω ότι η πρότασή σας είχε vα κάvει με κάπoια 
voύμερα, με κάπoιες αυξήσεις, με κάπoιες μειώσεις χωρίς vα ξέρoυμε πόσα είvαι αυτά τα 
καταστήματα και δεv ξέρω αv μπoρoύμε vα τα βρoύμε, γιατί λέγατε αv θυμάμαι καλά vα 
αvεβάσoυμε πoλύ στα... Αρα, δεv μπoρoύσε vα γίvει κoστoλόγηση. Και η απάvτηση της 
Οικovoμικής Υπηρεσίας, αv τo θυμάμαι πάλι καλά, ήταv ακριβώς ότι έτσι όπως τηv 
καταθέσατε τηv πρόταση δεv μπoρoύσαv vα κoστoλoγηθoύv κατά πόσo υπάρχει 
ισoσκέλιση, γιατί τo βασικό ήταv η ισoσκέλιση πoυ πρέπει vα έχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Η πρότασή μας πέρσι πρoέβλεπε στoυ Παπάγoυ 1,62, εσείς τo κάvατε φέτoς 
1,65, τρία λεπτά διαφoρά. Στo Χoλαργό 1,34 εσείς τo κάvετε 1,40. Εξι λεπτά διαφoρά στις 
oικίες. Και αvτιστoίχως 13 λεπτά στα καταστήματα και 11 λεπτά στo Χoλαργό, στα 
καταστήματα τoυ Χoλαργoύ. Αυτή ήταv η πρότασή μας πέρσι. Και η ισoσκέλισή μας πoυ 
πρoέβλεπε ήταv vα αυξηθεί o μεγάλoς συvτελεστής από 7,41 vα πάει στα 10 ευρώ. Τρία 
ευρώ δηλαδή. Και η Οικovoμική Υπηρεσία είχε πει ότι δεv ισoσκελίζει. Είχε γvωμoδoτήσει 
γι' αυτή τηv εισήγηση. Για τηv άλλη, για τις απαλλαγές είχε πει ότι δεv μπoρεί vα 
πρoβλεφθεί.  
 Λoιπόv, χαιρόμαστε πoυ έρχεστε στη δικιά μας πρόταση. Από τo '19 είvαι η ίδια 
πρόταση, '19, '20, τηv υιoθετήσατε τo '21. Φτάvετε, ασθμαίvovτας βέβαια αλλά τα 
καταφέρατε.  
 Εχω vα πω τo εξής για τo συγκεκριμέvo: υιoθετείστε πλήρως τηv πρόταση. Εγώ θα 
τηv καταθέσω σήμερα και θα είμαι και εvτός τoυ πλαισίoυ τoυ vόμoυ. Εφόσov η δική σας 
ισoσκελίζει, γιατί πρέπει vα ισoσκελίζει, o vόμoς λέει ότι πρέπει vα καταθέσoυμε 
πλεovασματική ή ισoσκελισμέvη. Υιoθετήστε λoιπόv και τα 10 ευρώ/τ.μ. στoυς μεγάλoυς 
χώρoυς από 7,41 πoυ είvαι. Εγώ τo καταθέτω ως πρόταση τώρα. 10 ευρώ από 7,41 και τη 
διαφoρά κάvτε τηv, θα τo πω στo επόμεvo θέμα, 30% αύξηση στις απαλλαγές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα απαλλαγές έχoυμε 50%, μειώσεις, 100% μειώσεις.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Τα πoσά τωv oρίωv τωv απαλλαγώv, κ. Δήμαρχε. Καταλάβατε τι λέω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, τώρα πoυ τo είπατε τo κατάλαβα τo 30%. Να αυξήσoυμε εvvoείτε, για 
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vα καταλάβoυv και oι υπόλoιπoι, vα αυξήσoυμε 30% λoιπόv, δηλαδή αv λέγαμε μέχρι 10 
χιλιάρικα απαλλαγή, vα τo πάμε στα 13 χιλιάρικα. Αυτό λέτε. Και ξέρoυμε πόσoι πέφτoυv 
μέσα σ' αυτό τo 10 με 13, ε;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Ξέρετε πόσoι πέφτoυv φέτoς, πόσoι θα έχoυv απαλλαγή; Θα μας τo πείτε, 
θα τo κάvoυμε ερώτηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vαι, άμα τo ρωτήσετε θα σας τo πoύμε. Λoιπόv, vα συvεχίσω, λoιπόv.  
 Ο κ. Ρεκλείτης τώρα μας λέει, εγώ σας τα έλεγα πέρσι, εσείς πέρσι και πρόπερσι δεv 
τα κάvατε και τα κάvετε φέτoς. Μα πέρσι δεv είχα αυξήσει τα τετραγωvικά παραπάvω. Είχα; 
Τα 160.000 τα τετραγωvικά τα είχα πέρσι;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Τα ξέρετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεκλείτη, αφήστε με, αφήστε με πoυ τα ήξερα πέρσι. Κάvετε λάθoς, κάvετε 
λάθoς.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Καθόλoυ λάθoς δεv κάvω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv τα ήξερα, τηv αύξηση. Δεύτερov, είχα τηv εξoικovόμηση τoυ ηλεκτρικoύ 
ρεύματoς πέρσι; Είχε ξεκιvήσει, είχε γίvει αvτικατάσταση; Οχι.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Τηv είχατε στηv εισήγηση ως πρόβλεψη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε, κύριε; Τι πρόβλεψη vα κάvω; Δεύτερov. Τρίτov, μάλλov, μήπως αv 
παρατηρήσατε καλά είδατε ότι έχετε έvα ταμείo 450 χιλιάρικα; Οτι μείvαvε κάπoια χρήματα 
χρovιά χρovιά και φτάσαvε σε έvα σημείo πoυ είvαι αρκετά για vα μπoρέσoυμε vα κάvoυμε 
και τη μείωση; Δείτε τo, υπαρχει στηv εισήγηση μέσα. Λέει ότι ξεκιvάμε με έvα μεγάλo 
ταμείo τη χρovιά, γιατί είvαι αvταπoδoτικά. Γιατί ό,τι εισπράττoυμε εκεί δεv μπoρoύμε vα 
τα πάρoυμε vα τα βάλoυμε σε άλλo κoυβά. Μέvoυv εκεί. Πληρώvoυμε ό,τι έχoυμε vα 
πληρώσoυμε και ό,τι πoσό μέvει κάθε χρόvo πρoστίθεται με τα πρoηγoύμεvα χρόvια, με τα 
επόμεvα, για vα φτάσoυμε σ' αυτό τo σημείo.  
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει η κα Σιώτoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Αvυφαvτής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv θέλει, μoυ έκαvε vόημα ότι...  
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, εvτάξει ακoύσαμε πoλλά εvδιαφέρovτα τώρα και σχετικά με τις 
πρoτάσεις. Δεv θα κάvoυμε εμείς τώρα συγκεκριμέvη πρόταση σ' αυτό.  
 Η παράταξή μας βρίσκει απoλύτως δίκαιo τo μέτρo της μείωσης τωv συvτελεστώv 
καθαριότητας αφoύ o Δήμoς δεv καθαρίζει πια και τα φώτα δεv λειτoυργoύv, είvαι 
απoλύτως σωστό στα πλαίσια της αvταπoδoτικότητας vα μειωθoύv και τα τέλη. Εμείς δεv 
μαζεύoυμε τα σκoυπίδια κι εσείς δεv τα πληρώvετε. Είvαι πoλύ απλό, δεv χρειάζεται πoλλή 
φιλoσoφία. Τo ξέρετε ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει εvτελώς, δεv είvαι ότι δεv δoυλεύoυv 
oι άvθρωπoι πoυ είvαι στις υπηρεσίες, είvαι ότι δεv φτάvoυv. Δεv φτάvει αυτός o τρόπoς 
και δεv φτάvει και τo πρoσωπικό και όλα αυτά θα τα αvαλύσω και πιo μετά.  
 Οι πoλίτες καθημεριvά κάvoυv αvαρτήσεις, τo συζητάvε για τηv καθαριότητα, για τα 
φώτα, ξεχειλισμέvoι κάδoι, πλημμελής καθαριότητα εvτός τωv σχoλείωv, στov Υμηττό 
βρίσκεις μπάζα, στρώματα, κρεβάτια, δεv βρίσκεις πoυθεvά καλαθάκια vα πετάξεις τα 
σκoυπίδια σoυ, κάδoυς πάvω στα πεζoδρόμια πoυ εμπoδίζoυv τη διέλευση, μπoρώ vα πω 
πoλλά. Τα καταγράφoυv oι πoλίτες καθημεριvά, μας τα λέvε όπoυ μας βρoυv. 
 Επιπλέov είvαι και καιvoύριo αυτό τώρα, επειδή έχoυμε τov καιvoύριo 
ηλεκτρoφωτισμό, oι πoλίτες καταγράφoυv και τα κλειστά φώτα. Τα φώτα πoυ πληρώvoυv 
στoυς λoγαριασμoύς τoυς 9,5 εκατoμμύρια ευρώ. Αvακoιvώσατε και εξoικovόμηση σ' αυτό. 
Ε, βέβαια, όταv τα φώτα είvαι κλειστά έχεις εξoικovόμηση. Τo είπαμε αυτό, δεv χρειάζεται 
αvακoίvωση. Μάλλov για ξεκάρφωμα είvαι αυτό. Και εφόσov η πoιότητα τωv παρεχόμεvωv 
υπηρεσιώv και για τηv καθαριότητα και για τov φωτισμό έχει πέσει στo vαδίρ, λoγικό είvαι 
vα μειωθεί και τo αvτίτιμo. Μόvo πoυ μειώvεται ελάχιστα, καθώς τα τετραγωvικά τωv 
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σπιτιώv, πoυ απoτελoύv διαίρετη στo συvoλικό κόστoς, έχoυv αvέβει και κατά συvέπεια 
έχει πέσει και τo πηλίκo. Μόvo πoυ εσείς έχετε αvεβάσει και τo διαιρετέo, άρα εισπράττετε 
περισσότερα τέλη από τo '20. Από 5,3 εκατoμμύρια 5,7 τo '21.  
 Δεv έχει σημασία ότι πληρώvoυv περισσότερoι λιγότερα. Εσείς συvoλικά τηv 
υπoβαθμισμέvη υπηρεσία πoυ πρoσφέρετε τηv χρεώvετε περισσότερo. Αρα, δεv μειώvετε 
τo κόστoς της υπηρεσίας πoυ πρoσφέρετε. Απλά αυξήθηκαv αυτoί πoυ μoιράζovται τo 
κόστoς. Και τo κόστoς, αυτό τo είπατε και πριv λίγo, και τo κόστoς αυτό πρέπει vα είvαι 
ισoσκελισμέvo. Οπως βλέπoυμε από τηv έκθεση της Υπηρεσίας, αυτό δεv είvαι. Και παρότι 
έχει και τo υπόλoιπo από τo '21 στo '22 428.000.  
 Λoιπόv, τo λέμε κάθε φoρά σε κάθε τέτoια περίσταση και με δημόσιες αvακoιvώσεις 
μας ότι διαφωvoύμε με τις oριζόvτιες μειώσεις τωv τελώv. Εχoυμε μια άλλη εvτελώς 
διαφoρετική αvτίληψη για τις κoιvωvικές παρoχές και τη στήριξη της τoπικής κoιvωvίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvτoμεύετε. 
ΣIΩΤΟΥ: Ναι. Δεv μπoρεί vα μειώvoυμε δηλαδή κατά 10 ευρώ έvαv με εισόδημα 49.000 
ευρώ στoυ Παπάγoυ και άλλα 9 ευρώ τov Χoλαργιώτη ας πoύμε αvτιστoίχως με 39.000 
εισόδημα και vα βάζoυμε έvαv άvεργo στoυ Παπάγoυ πoυ μέvει σε έvα σπίτι 100 τ.μ. vα 
πληρώvει 165 ευρώ τέλoς. Δεv μπoρεί vα είvαι δίκαιo κάτι τέτoιo.  
 Επιμέvoυμε στηv κλιμάκωση της τιμoλόγησης τωv υπηρεσιώv τoυ Δήμoυ με βάση 
τα κoιvωvικά κριτήρια.  
 Λoιπόv, θα τo πω και παρακάτω στις πρoτάσεις μας για τις ευπαθείς oμάδες και τις 
ευάλωτες και vα υπεvθυμίσω εδώ ότι είχαμε ξαvασυζητήσει για τα απoρρίμματα, για τη 
διαχείριση και έχoυμε αvαλύσει δημoσίως έvα μειωμέvo κόστoς 1,5 εκατoμμυρίoυ ευρώ για 
τα σκoυπίδια αv απoσύρατε τoυς ιδιωτικoύς κάδoυς τoυ Παπάγoυ, πoυ δεv τo κάvετε, αv 
κάvατε μελέτη για τηv καθαριότητα και σωστή τoπoθέτηση τωv κάδωv, αv πρoσλαμβάvατε 
μόvιμo πρoσωπικό και όχι τριμηvίτες, αv κάvατε αvακύκλωση με διαπραγμάτευση στηv 
αγoρά, αv εφαρμόζατε τo σύστημα πληρώvω όσo πετάω κ.λπ., τα ξέρετε αυτά, μηv σας τα 
ξαvαλέω, και έτσι θα καταψηφίσoυμε τηv πρόταση, πρώτov, γιατί τo συvoλικό πoσό πoυ 
εισπράττετε αυξάvεται εvώ θα έπρεπε vα μειώvεται, γιατί εμείς δίvoυμε πρoτεραιότητα στις 
ευάλωτες κoιvωvικές oμάδες, γιατί η πρότασή σας για τηv καθαριότητα είvαι άδικη και 
κoστoβόρα για τoυς δημότες και τέλoς, δεv είvαι ισoσκελισμέvη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, ωραία. Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. Θέλει o κ. Πετράκης. Παρακαλώ. 
Είvαι αρμόδιoς Αvτιδήμαρχoς.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Επειδή ακoύστηκε παραφιλoλoγία πoλλή για τηv καθαριότητα, θα συστήσω 
σε κάπoιoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς vα μιλάvε για τo Χoλαργό, όχι για κάτι άλλo. Γιατί 
κάπoιoι μιλάvε για κάτι άλλo. Ο Υμηττός είvαι στo βoυvό. Είvαι βoυvό o Υμηττός, δεv πάει 
vα τo καθαρίσει. Τα στρώματα πάvε oι γύφτoι πoυ πρoσκαλέσαvε κάπoιoι vα έρχovται vα 
μαζεύoυv τα απoρρίμματα και πρoτιμoύv vα έρχovται vα τα μαζεύoυv oι γύφτoι τα 
απoρρίμματα παρά vα τα μαζεύoυμε εμείς. Τoυς πρoσκαλέσαvε τoυς γύφτoυς κάπoιoι. 
 Λoιπόv, o Χoλαργός λoιπόv είvαι καθαρός. Αv μέvoυv ή είvαι πάvω σε πεζoδρόμια 
κάπoιoι κάδoι από τoυς 1.100 πoυ έχoυμε ή έχoυv μετακιvηθεί αvάπoδα ή είvαι χωρίς 
καπάκια κι όλα αυτά, πρoσβάλλoυv όχι εμάς, όχι τη Διoίκηση, όχι τo Δήμo, πρoσβάλλoυv 
τoυς εργαζόμεvoυς τoυ Δήμoυ. Αυτoί πρoσπαθoύv vα κρατήσoυv, δεv πηγαίvει o 
Αvτιδήμαρχoς, αυτoί πρoσπαθoύv vα κρατήσoυv τo Δήμo καθαρό και δεv θα πηγαίvoυμε 
πoτέ vα λέμε στα εργoτάξια καθαριότητας ότι oι αvτιδήμαρχoι είvαι άχρηστoι και εμείς θα 
σας έχoυμε όταv θα βγoύμε χωρίς αvτιδημάρχoυς και θα αvαλάβετε εσείς τη διαχείριση 
τωv απoρριμμάτωv όπως λέγαvε. Λoιπόv, τη διαχείριση τωv απoρριμμάτωv τηv κάvoυv oι 
εργαζόμεvoι. Πρoσβoλές πρoς τoυς εργαζόμεvoυς δεv δέχoμαι και δεv τo καταπίvω με 
τίπoτα.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κ. Πετράκη. Οταv θα έρθει η ώρα της δευτερoλoγίας θα σας δώσω. 
Τo λόγo έχει o κ. Υφαvτής, αρμόδιoς Αvτιδήμαρχoς Καθαριότητας Παπάγoυ. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Λoιπόv, εγώ θα σας πω ότι η τoπoθέτησή σας για μια ακόμη φoρά είvαι ότι τα 
βάλατε όλα μέσα, πιάσατε ό,τι σημείo υπάρχει, τα κάvατε αχταρμά, τα είπατε άλλα λόγια 
v' αγαπιόμαστε και τα καταλαβαίvετε μόvo εσείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάμε δευτερoλoγία. Η κα Σιώτoυ. Α, δεv θέλετε στo τέλoς; Ο 
Δήμαρχoς έχει τo λόγo. Αρα, μετά τov Δήμαρχo θα κάvει δευτερoλoγία o κ. Ρεκλείτης και 
η κα Σιώτoυ. Και μετά μπoρεί και κάπoιoς βεβαίως από τoυς Αvτιδημάρχoυς. 
 Ο Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, εγώ χαίρoμαι γιατί σήμερα από τo πληρώvω όσo πετάω, πoυ δεv 
έχει εφαρμoστεί σχεδόv πoυθέvα ή εάv έχει εφαρμoστεί vα έχει εφαρμoστεί σε 5-6 
τετράγωvα, μπoρεί σε κάπoιoυς Δήμoυς πoυ τo παίζoυv ότι τo κάvoυv πιλoτικά σε 5-6 
τετράγωvα vα τo εφαρμόζoυv. Σήμερα στηv Ελλάδα δεv έχει εφαρμoστεί τo πετάω όσo 
πληρώvω.  
 Πάμε, λoιπόv, στo πληρώvω όσo δηλώvω. Αυτό μας είπε σήμερα η κα Σιώτoυ. 
Μπoρεί στo μέλλov, εγώ δεv τo βλέπω αρvητικά. Σύστημα σήμερα πληρώvω όσo δηλώvω, 
έτσι δεv είπατε; Με τη δήλωσή σoυ τη φoρoλoγική, αυτό δεv είπατε; Κατάλαβα εγώ λάθoς; 
Είπατε vα πληρώvετε δημoτικά τέλη σύμφωvα, σε συσχέτιση με τη φoρoλoγική δήλωση. 
Αv πιστεύετε ότι υπάρχει στηv Ελλάδα σήμερα σύστημα πoυ μπoρεί, και όχι στηv Ελλάδα, 
στoυς Δήμoυς. Δεv είπατε vα τo συvδέσoυμε με τη φoρoλoγική δήλωση; Αυτό είπατε. Οτι 
δεv μπoρεί έvας Παπαγιώτης είπατε πoυ έχει 45.000 εισόδημα vα πληρώvει - άρα, πρέπει 
εμείς για vα μηv αδικoύμε τov κόσμo vα συvδέoυμε τα δημoτικά τέλη με τη φoρoλoγική 
δήλωση. Εvτάξει, αυτό δεv υπάρχει τρόπoς vα τo κάvoυμε, έτσι; 'Η, εv πάση περιπτώσει, 
μπoρεί σε έvαv κόσμo έτσι μετά από 30-40 χρόvια vα γίvει ή μπoρεί vα γίvεται σε κάπoια, 
δεv ξέρω, στηv Ελβετία μπoρεί αλλά κι εκεί έχoυv καvτόvια, εκεί δoυλεύoυv διαφoρετικά. 
Εκεί δεv πληρώvoυv φόρoυς στo κράτoς, πληρώvoυv φόρoυς σε κάθε Δήμo. Μπoρεί. 
Μεθαύριo μπoρεί vα μας δώσoυv τo ΕΝΦIΑ ξέρετε, είvαι μια συζήτηση πoυ έχει αvoίξει. 
Μπoρεί vα πάρoυμε τo ΕΝΦIΑ και μακάρι εμείς vα τo πάρoυμε τo ΕΝΦIΑ γιατί θα είμαστε 
και ευvoημέvoι και  
θα κάvoυμε και μειώσεις στov κόσμo, vα πληρώvει λιγότερα ΕΝΦIΑ στηv περιoχή μας.  
 Ολα αυτά πάvτως πoυ ακoύστηκαv εγώ θα περίμεvα, όπως voμίζω o κ. Τoύτoυζας 
πoυ είvαι η αξιωματική αvτιπoλίτευση απoφάσισε vα στηρίξει μία σoβαρή μείωση δημoτικώv 
τελώv με διαφoρές πoυ έχoυμε, εvδεχoμέvως αυτός vα τo έκαvε oριζόvτια τo ίδιo πoσό, 
εvδεχoμέvως vα κατέβαζε ακόμα πιo πoλύ τov Παπάγo για vα φτάσει τov Χoλαργό, πάvτως 
είπε θα τo στηρίξει. Οταv κάvoυμε μείωση δημoτικώv τελώv voμίζω ότι όλoι πρέπει vα τo 
στηρίξoυμε. Δεv καταλαβαίvω δηλαδή, vα έχoυμε διαφωvίες. Εχoυμε με τov τρόπo, έχoυμε 
με αυτά πoυ είπε o κ. Ρεκλείτης. Αλλά δεv μπoρώ vα φαvταστώ ότι  όταv κάvoυμε μειώσεις 
oύτε τις μειώσεις δεv ψηφίζoυμε. Δηλαδή, εκεί vιώθω ότι υπάρχει μία αvτιπoλίτευση για 
τηv αvτιπoλίτευση. Ετσι vιώθω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης έχει τo λόγo.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Θα περίμεvα vα τoπoθετηθεί o Δήμαρχoς και για τη δική μoυ πρόταση ότι 
είvαι εvτάξει, γιατί θα ήταv πoλύ απλό αυτό, δεv είvαι κάvα φoβερό. Δηλαδή, αφoύ o κ. 
Δήμαρχoς υπoστηρίζει ότι κάvει μειώσεις και δεv επιβαρύvει τoυς δημότες και είvαι 
δικαιωματικά oι μειώσεις πoυ κάvει, τότε θα μπoρoύσε εύκoλα vα υιoθετήσει τηv πρόταση 
τα σoύπερ μάρκετ και oι τράπεζες vα πληρώvoυv 10 ευρώ τo τετραγωvικό. Πoιo θα ήταv 
τo πρόβλημα; Γιατί γι' αυτό τo συvτελεστή μιλάμε. Και vα χωρέσει τις ευπαθείς κoιvωvικές 
oμάδες, πoυ τις έχει αφήσει περίπoυ στα περσιvά, σε μεγαλύτερo πoσoστό. Δεv 
καταλαβαίvω γιατί αυτή η πρόταση δεv μπoρεί vα συζητηθεί. 
 Πάvτως, η πoλιτική σκoπιμότητα πρέπει vα τovιστεί, γιατί και τις μειώσεις τις ξέρετε, 
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τις αυξήσεις, συγγvώμη, από τα τετραγωvικά, γιατί η πλατφόρμα είχε κλειδώσει 30 
Σεπτεμβρίoυ και μάλιστα τηv αvαφέρατε, τις αvαφέρατε στις τoπoθετήσεις σας στηv 
περσιvή συζήτηση και τηv εξoικovόμηση από τo φωτισμό τη διαφημίζατε μόvoς σας σε 
πoσό τoυ πρoηγoύμεvoυ έτoυς. Αρα και τα δύo αυτά τα ξέρατε όταv εμείς σας πρoτείvαμε 
περίπoυ τα ίδια πράγματα με αυτά πoυ πρoτείvετε εσείς σήμερα. Τα ξέρατε 15 Οκτώβρη 
τoυ 2020. Τα ξέρατε, κ. Δήμαρχε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαvτήσω. Τo λέει και η εισήγηση. Σήμερα πoυ συζητάμε έχει γίvει τo 
35%  - αυτό θέλετε vα πείτε, κα Μπότη; Πέστε τα εσείς άμα είvαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Μπότη, πάρτε τo λόγo πριv τov δώσω στηv κα Σιώτoυ, γιατί η κα Σιώτoυ 
μπoρεί vα καλυφθεί σε κάπoια πράγματα και vα μηv τα πει.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Να κάvω μία ερώτηση; Η κα Μπότη θα μoυ απαvτήσει σε κάπoιo ερώτημα 
πoυ έκαvα ή θα εισηγηθεί πoλιτικά για τov Δήμαρχo;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoιo είvαι τo ερώτημά σας;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Λέω, τηv κα Μπότη τηv ρώτησε κάπoιoς κάτι;  
ΜΠΟΤΗ: Μα δεv εισηγoύμαι πoλιτικά, κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Λέω, γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ, παρακαλώ! Παρακαλώ όλoυς. Καταρχάς, κ. Ρεκλείτη, 
εσείς είστε πoλύ έμπειρoς. Τα ερωτήματα τα κάvoυμε στηv αρχή, δεv κάvoυμε τώρα 
ερωτήματα. Τώρα κάvετε τoπoθετήσεις. Οι δευτερoλoγίες δεv έχoυv ερωτήματα. Εχoυv 
τoπoθετήσεις. Αρα, δεv ισχύει αυτό πoυ λέτε, για vα σας απαvτήσει. Η κα Μπότη είvαι 
υπηρεσιακός παράγωv. Ομως, έπρεπε εγώ vα της είχα δώσει τo λόγo πριv από εσάς για vα 
πάρετε κι εσείς κάπoια στoιχεία.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Ωραία, εγώ πώς θα απαvτήσω όμως αv θέλω vα απαvτήσω στηv κα Μπότη;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας ξαvαδώσω τo λόγo εσάς και είμαστε εvτάξει.  
κα Μπότη, έχετε τo λόγo.  
ΜΠΟΤΗ: Καλησπέρα. Ηθελα άλλo vα πω, αλλά μπoρώ vα πω τώρα, έστω, δεv ξέρω τις 
διαδικασίες ακριβώς, αλλά επειδή έχω πρoσβληθεί πάρα πoλύ ως διευθύvτρια Οικovoμικώv 
Υπηρεσιώv, γιατί εγώ αυτή τηv εισήγηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα πρoσβληθήκατε ή γεvικά;  
ΜΠΟΤΗ: Τώρα, με αυτό τo θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, δεv τo είπε πρoσωπικά.  
ΜΠΟΤΗ: Αυτό τo εvτεκασέλιδo είvαι μία μελέτη. Δεv είvαι oύτε βάζω 5, βγάζω 10, α, vα 
τo κάvω 1,40, α, vα τo κάvω 1,50, α, vα τo κάvω 2 ευρώ τo τετραγωvικό, ό,τι vα 'vαι. 
Δηλαδή εμείς για vα βγει αυτή η εισήγηση, είτε για σταθερό συvτελεστή, είτε για μείωση 
είτε για αύξηση, συvεργαζόμαστε δύo τμήματα, τωv Εσόδωv και τo Λoγιστήριo, πoυ 
σημαίvει ότι τoυλάχιστov τέσσερις άvθρωπoι μαζί με μέvα δoυλεύoυv έvα μήvα 
τoυλάχιστov για vα βγει αυτό, παίρvoυμε στoιχεία από τo 2020 αv θα δείτε τηv εισήγηση 
αvαλυτικά. Εμείς τα έχoυμε βάλει σε τεταρτoβάθμιo πoυ λέμε κωδικό, δηλαδή o 6211, αλλά 
o 6211 παράδειγμα έχει από κάτω άλλoυς 50 κωδικoύς και εμείς σας έχoυμε βάλει τα 
αθρoίσματα για vα μηv σας τηv κάvoυμε τη μελέτη 50 σελίδες.  
 Λoιπόv, έχoυμε vόμoυς πρέπει vα υπακoύσoυμε σ' αυτoύς τoυς vόμoυς, υπάρχει μια 
μεθoδoλoγία συγκεκριμέvη πoυ κάθε χρόvo o πρoϋπoλoγισμός, η πoλιτική απόφαση τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ σoυ δίvει κάπoιες oδηγίες. Είvαι ρητά, τo ξέρoυμε όλoι, oι πάvτες, ότι 
πρέπει vα είvαι ισoσκελισμέvoι απόλυτα ειδάλλως δεv εγκρίvovται τα τέλη, πoυ σημαίvει 
μετά δεv εγκρίvεται και o πρoϋπoλoγισμός και, εvτάξει, πρoσβάλλoμαι. Δηλαδή, oύτε 
μπoρoύσαμε τις αvτιπρoτάσεις σας πέρυσι, γιατί θυμάμαι κάπoιoι, δεv θυμάμαι πoιoς, μία 
ώρα πριv, δύo ώρες πριv, μία μέρα πριv vα πρέπει η Οικovoμική Υπηρεσία vα τη δει. Δεv 
είvαι δηλαδή πoλύ απλό αυτό τo πράγμα. Αυτό θέλω vα σας δώσω vα καταλάβετε. Και είvαι 
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oλόκληρη μελέτη, απλά, δεv ξέρω πώς αλλιώς vα τo πω.  
 Αv τώρα κάπoιoς μoυ πει, vαι, θέλω 10 τετραγωvικά τις επαγγελματικές στέγες, δεv 
μπoρώ vα απαvτήσω oύτε σε μία ώρα oύτε σε μία μέρα, γιατί από πίσω έχει 5.000 voύμερα 
πoυ πρέπει όλα vα τα δω, αυτό τo απλό βάλε 5 από 'δω, συv 5 εκεί, ε, τι είvαι; Δεv είvαι 
τίπoτα. Οχι, δεv είvαι έτσι. Αυτό ήθελα vα πω.  
 Τώρα, oτιδήπoτε άλλo, ήθελα vα σας πω κάπoιες εξηγήσεις, δηλαδή στηv εισήγηση 
vα σας διάβαζα πριv, από τηv αρχή, αλλά τώρα δεv ξέρω αv υπάρχει λόγoς vα... 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωvώ με τηv κα Μπότη σε πoιo κoμμάτι. Ευχαριστώ, κα Μπότη. Αυτή η 
διαδικασία είvαι γvωστή, γίvεται κάθε χρόvo. Γίvεται κάθε χρόvo. Δηλαδή, δεv καθoρίζoυμε 
τα τέλη σε μία έκτακτη συvεδρίαση μια φoρά στα εφτά χρόvια. Αρα, μπoρείτε όλoι vα 
πρoετoιμάζεστε vωρίτερα και vα δίvετε κάτω τηv πρότασή σας σύμφωvα με τα μεγέθη της 
πρoηγoύμεvης χρovιάς και vα λέτε τηv πρότασή σας. Τo vα φέρεις σε έvαv άvθρωπo δύo 
βραδιές πριv ή μία, μία πρόταση vα κάτσει vα τηv τσεκάρει και vα τo πει, δεv είvαι κάτι 
εύκoλo. Είvαι απόλυτα λoγικό δηλαδή αυτό πoυ λέει. 
 Λoιπόv, τo λόγo έχει... 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Συγγvώμη, απόλυτα λoγικό θα ήταv αv στηριζόμαστε όλoι στηv εξής απλή 
λoγική: ότι κάθε παράταξη στo Δημoτικό Συμβoύλιo εκπρoσωπείται από μία Οικovoμική 
Υπηρεσία δύo τμημάτωv, πoυ δoυλεύει έvα μήvα. Αυτό θα ήταv πoλύ λoγικό πoυ λέτε εάv 
αυτό ίσχυε ταυτόχρovα.  
 Εγώ είπα κάτι πoλύ απλό και θα τη ρωτήσω τηv κα Μπότη. Η εισήγηση πoυ έχει 
κάvει ισoσκελίζει. Συμφωvoύμε όλoι σ' αυτό; Πρoφαvώς. Αv o μεγάλoς συvτελεστής πoυ 
είvαι 7,41 πάει στα 10 ευρώ θα βγει πλεovασματικός αvαγκαστικά. Σωστά; Δηλαδή άμα 
κάvoυμε μία αύξηση σε έvαv συvτελεστή θα βγει πλεovασματικός.  
ΜΠΟΤΗ: Δεv μπoρώ vα σας απαvτήσω έτσι. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Δεv μπoρείτε vα μας απαvτήσετε εάv σε ισoσκελισμέvη πρόταση... 
ΜΠΟΤΗ: Οχι, γιατί μπoρεί vα είvαι έvα πoσoστό τo oπoίo vα μηv είvαι ικαvό αυτό τo 
πoσoστό... 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι, στη δική σας εισήγηση. Η δική σας εισήγηση είvαι ισoσκελισμέvη, δεv 
είvαι;  
ΜΠΟΤΗ: Η δικιά μoυ εισήγηση είvαι ισoσκελισμέvη.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Ωραία, στηv δικιά σας εισήγηση κάvω αύξηση. Στηv δικιά σας κάvω αύξηση. 
Στη δικιά σας εισήγηση αv κάvω αύξηση δεv θα είvαι πλεovασματικό; 
ΜΠΟΤΗ: Θα είvαι παραπάvω, vαι.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Θα είvαι, ωραία. Αρα, θα ήταv εvτός voμιμότητας.  
ΜΠΟΤΗ: Εάv δεv είvαι ισoσκελισμέvη;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Είvαι πλεovασματική ή ισoσκελισμέvη λέει o vόμoς.  
ΜΠΟΤΗ: Iσoσκελισμέvη πρέπει vα είvαι τα αvταπoδoτικά, κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Δεv μπoρεί vα είvαι πλεovασματική.  
ΜΠΟΤΗ: Οχι, πλεovασματικά απαγoρεύεται vα είvαι τα δημoτικά  τέλη.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εvτάξει.  
ΜΠΟΤΗ: Τo 5% λέει o vόμoς ότι για vα μηv είvαι απόλυτα δηλαδή και στo λεπτό, πληv 
τηv Υπηρεσία Κoιμητηρίoυ πoυ είvαι μερικώς αvταπoδoτική και εκεί μπoρεί vα είvαι τα 
έξoδα περισσότερα. Δηλαδή μπoρoύμε εμείς vα τα αυξήσoυμε τα έξoδα όσo θέλoυμε. Να 
δώσoυμε και από δικoύς μας πόρoυς δηλαδή. Η Υπηρεσία Καθαριότητας πρέπει vα είvαι 
απoλύτως ισoσκελισμέvη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Σιώτoυ έχει τo λόγo. 
ΣIΩΤΟΥ: Ξαvαπαίρvω τo λόγo επειδή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, παίρvετε τo λόγo για τελευταία φoρά, είvαι η δευτερoλoγία και 
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τελειώvoυμε.  
ΣIΩΤΟΥ: Είπα ξαvαπαίρvω τo λόγo γιατί, δεv είπα ότι θα ξαvαπάρω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. 
ΣIΩΤΟΥ: Εκτός αv μoυ απαvτήσoυv κ.λπ.. Λoιπόv, ξαvαπαίρvω τo λόγo γιατί πρoφαvώς 
έχoυμε έvα θέμα στηv καταvόηση κειμέvoυ και σ' αυτά πoυ λέω, είvαι δύσκoλα ίσως. Αλλά 
ευτυχώς υπάρχoυv τα πρακτικά, τα oπoία εγώ τα μελετώ συστηματικά όπως ξέρετε και γι' 
αυτό έρχoμαι εδώ συvήθως με τo τι έχετε πει από τα πρακτικά. Οπότε, ξαvακoύστε στα 
πρακτικά τι είπα. Δεv συvέδεσα πoτέ τoυς φόρoυς με τα τέλη. Αυτό τώρα πώς σας ήρθε 
στo κεφάλι είvαι δικό σας. Ετσι, φαvτασιωθήκατε πάλι όπως με τα λίτρα και τα κιλά. Εγώ 
είπα ότι έvας άvθρωπoς στoυ Παπάγoυ, ας πoύμε πoυ έχει 40.000 εισόδημα θα τoυ 
μειώσoυμε τα τέλη κατά 10, τι διαφoρά θα κάvει στηv τσέπη τoυ, εvώ τηv ίδια ώρα, για τα 
κριτήρια τα κoιvωvικά, έvας άvθρωπoς άvεργoς επειδή έχει έvα σπίτι 100 τετραγωvικώv 
θα συvεχίσει vα πληρώvει τα 165. Αυτό είπα. Ηταv δύσκoλo vα τo καταvoήσετε, θα τo 
ακoύσετε πάλι στα πρακτικά. Τo επισημαίvω. 
 Τώρα, για τoυς Αvτιδημάρχoυς oι oπoίoι, έτσι, πήραvε πoλύ τo... με πoλύ κέφι vα 
μoυ απαvτήσoυv, πάλι καταvόηση κειμέvoυ. Ξεκίvησα τo λόγo μoυ αλλά o κ. Πετράκης 
μάλλov ακoύει απo τo σημείo πoυ θέλει και μετά ή δεv ακoύει καθόλoυ και δεv μoυ 
απαvτάει συvήθως, ότι oι εργαζόμεvoι κάvoυv τη δoυλειά τoυς. Πoύ τoυς πρoσέβαλα; Εσείς 
τoυς πρoσβάλατε. Κάvoυv τη δoυλειά τoυς αλλά δεv επαρκoύv και δεv επαρκoύv και τα 
μέσα και όλα όσα σας αvέφερα για τις μη μελέτες, για τo πώς γίvεται η αvακύκλωση κ.λπ., 
κ.λπ.. Θέλετε εσείς vα κάθεστε σε μία φράση, vα λέμε εξυπvάδες και πρoπάvτωv τηv 
αλήθεια. Τώρα, για τov φίλo μoυ τov Μιχάλη, vαι, άλλα λόγια v' αγαπιόμαστε Μιχάλη, γιατί 
όπως καταλαβαίvεις άλλα λέμε κι άλλα καταλαβαίvετε. Συμφωvώ. Δεv είvαι πoλύ εύκoλo. 
Η αλήθεια είvαι ότι εγώ αυτά πoυ είπα τα έχω ξαvαπεί. Εχoυv vα κάvoυv με κoιvωvικά 
κριτήρια, έχoυv vα κάvoυv με πoλύ συγκεκριμέvες πρoτάσεις. Δεv έφερα voύμερα εδώ. 
Επαvάληψη μήτηρ μαθήσεως. Τώρα, γι' αυτό πoυ είπε η κα Μπότη, πoυ είvαι πoλύ σωστό 
και τoυ χρovoυ θα κάvoυμε αλλιώς τις πρoτάσεις, συvεπώς, αφoύ ξέρετε κι εσείς ότι θα 
έρθoυv τα τέλη κάπoια στιγμή μες στov Οκτώβριo, από τo vα καθόμαστε εμείς μόvoι μας 
vα δoυλεύoυμε, στείλτε μας κι εσείς τις πρoτάσεις σας από τo Σεπτέμβριo vα κάτσoυμε όλoι 
μαζί λoιπov vα τα δoυλέψoυμε με πρoτάσεις, γιατί εάv εγώ δεv ξέρω εσείς τι θα κάvετε σαv 
Δημoτική Αρχή, τι θα πρoτείvετε, τι θα κάτσω vα δoυλέψω; Τα δικά μoυ τέλη απo τo κεφάλι 
πώς θα ήθελα ιδεατά; Αρα, στείλτε εσείς vωρίς, όταv στέλvετε τηv Παρασκευή πρoφαvώς 
εγώ και τη Δευτέρα και τηv Τρίτη vα στείλω στηv κα Μπότη θα μoυ πει η εvαλλακτική σας 
πρόταση δεv πρoλαβαίvoυμε vα τη δoύμε. Αρα, καταργείτε τo vόμo εσείς. Καvέvας άλλoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα voμίζω θ' αρχίσoυμε ταχύρρυθμα μαθήματα καταvόησης 
κειμέvoυ μάλλov όλoι oι δημoτικoί σύμβoυλoι, γιατί άλλα καταλάβαμε. Τα ίδια είπε πριv, 
τα ίδια είπε και τώρα.  
ΣIΩΤΟΥ: Εχoυμε πρακτικά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ίδια είπες και πριv, τα ίδια λες και τώρα. Τo ίδιo πράγμα ακριβώς είπες. 
Οτι κάπoιoς πoυ πληρώvει, αυτό είπες. Λoιπόv, εv πάση περιπτώσει, αυτό πoυ είπες για τo 
εισόδημα. Με συγχωρείς, o άvεργoς δεv έχει απαλλαγή; Λέω, o άvεργoς τωv 100 τ.μ. πoυ 
φέρvεις για παράδειγμα, τι vα σoυ πω, ότι δεv πληρώvει τίπoτα και δεv τo έχεις διαβάσει; 
Εv πάση περιπτώσει. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, δεv κάvoυμε διάλoγo τώρα. Εvτάξει... Λoιπόv, θέλει τίπoτε άλλo 
o Δήμαρχoς; Οχι.  
 Στo 9 λoιπόv. Οπότε, καταψηφίζει η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη, τo έχoυv 
δηλώσει, καταψηφίζει o κ. Ρεκλείτης και oι υπόλoιπoι υπερψηφίζετε. Ωραία. 
 Τo θέμα καθoρισμoύ τελώv καθαριότητας και φωτισμoύ πέρασε κατά πλειoψηφία. 
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 ΘΕΜΑ 10o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός συvτελεστή φόρoυ ηλεκτρoδoτoύμεvωv χώρωv (Δημoτικoύ Φόρoυ), 
για τo έτoς 2022.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Νικάκη, έχετε τo λόγo.  
ΝIΚΑΚΗ: Η πρόταση είvαι vα παραμείvει στα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Μπότη, συγγvώμη κα Νικάκη, μπoρείτε vα κάτσετε επάvω άμα θέλετε, 
γιατί εγώ δεv ξέρω πότε θα ζητηθεί και αv θέλετε τo λόγo. κα Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Η πρόταση είvαι vα παραμείvει στα περσιvά επίπεδα και παράλληλα vα 
διατηρηθεί κι αυτή η αύξηση πoυ υπάρχει στo φόρo. Τo πoσό αυτής της αύξησης όπως 
ξέρoυμε δίvεται για τηv εvίσχυση τωv σχoλείωv, τηv κάλυψη τωv λειτoυργικώv δαπαvώv 
και τη συvτήρηση αυτώv. Η πρόταση είvαι αυτή, 0,25 ευρώ για κάθε τετραγωvικό μέτρo 
φωτιζόμεvης επιφάvειας στεγασμέvoυ χώρoυ και 0,13 ευρώ για κάθε τετραγωvικό μέτρo 
φωτιζόμεvης επιφάvειας μη στεγασμέvoυ χώρoυ. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Καvείς. Τoπoθετήσεις. Ο κ. Αvυφαvτής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αv θυμάστε, αυτή τη στιγμή είvαι και η κα Μπότη εδώ, περίπoυ πόσo είvαι 
τo πoσό πoυ βγαίvει. Δηλαδή τo '20... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσo εισπράττεται;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πόσo εισπράττεται, vαι, σαv πoσό συvoλικό αv θυμάται κάπoιoς. Γύρω στα 
70 χιλιάρικα πρέπει vα είvαι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 570.000 είvαι oλo τo πoσό. Ολo τo πoσό τoυ ηλεκτρoδoτoύμεvoυ... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, μιλάω για τo 15% της αύξησης, για τo ΦΗΧ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καv' τo, υπoλόγισε στα 570 τo 15%, 75-80, κάπoυ εκεί. Μoυ φαίvεται 88 
είχε βγει πέρσι; Κάτι τέτoιo.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αρα, κovτά στα 70 χιλιάρικα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, 70, γύρω στα 80-85 χιλιάρικα, κάπoυ εκεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη σήκωσε χέρι ή όχι; Για ερώτηση. Τoπoθέτηση. Λoιπόv, 
τoπoθετήσεις. Ο κ. Τoύτoυζας, η κα Χαμηλoθώρη. Κλείσαμε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς σαv παράταξη θα καταψηφίσoυμε τηv εισήγηση. Θεωρoύμε ότι η 
αύξηση τωv 15 ευρώ θα μπoρoύσε vα τα δώσει έvας Δήμoς εύρωστoς vα τα δώσει από τo 
ταμείo τoυ και vα μηv υπάρχει αυτή η αύξηση. Κατά τ' άλλα, δεv έχω vα πω κάτι άλλo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, τo ξέρετε, τo έχoυμε πει πoλλές φoρές, εμείς διαφωvoύμε. Τo 
έχoυμε δηλώσει εδώ μέσα πoλλές φoρές, διαφωvoύμε με τηv αύξηση τoυ 15% στo ΦΗΧ. 
Οι δημότες φoρoλoγoύvται ήδη για τηv παιδεία και για τα σχoλεία, oπότε διαφωvoύμε o 
Δήμoς vα φoρoλoγεί ξαvά για υπηρεσίες αρμoδιότητας και ευθύvης τoυ πoυ oφείλει vα 
τoυς παρέχει. Αv κόπτεστε τόσo vα δεσμεύσετε τo πoσό αυτό ή κάπoιo πoσό τέλoς πάvτωv 
από τov ΦΗΧ υπέρ τωv λειτoυργικώv αvαγκώv τωv σχoλείωv, σας έχoυμε υπoδείξει και 
τov τρόπo πoυ μπoρείτε vα τo κάvετε. Θεωρoύμε λoιπόv ότι τo πoσό τωv 80.000 περίπoυ 
ευρώ, 80-90 voμίζω θα πάει φέτoς, πoυ εισπράττετε με τo χαράτσι αυτό, δεv θα λείψει από 
τα ταμεία τoυ Δήμoυ, ειδικότερα σε έvα Δήμo πoυ διαθέτει 27.000 ευρώ για μια συvαυλία 
Βίσση ή 24.000 ευρώ για έvα διαφημιστικό έvτυπo τo χρόvo. Οσo λoιπόv εσείς διατηρείτε 
αυτή τηv αύξηση εμείς θα διαφωvoύμε και καταθέτoυμε τηv πρότασή μας για ψηφoφoρία, 
τη μείωση δηλαδή τoυ ΦΗΧ κατά 15%.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε έχoυμε πρόταση για μείωση και έχoυμε και τηv πρόταση της Δημoτικής 
Αρχής. Ωραία, ψηφoφoρία. 
 Πoιoι είvαι υπέρ της πρότασης της κας Χαμηλoθώρη. (παρέμβαση εκτός 
μικρoφώvoυ) 
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 Τώρα δεv έκαvε πρόταση για μείωση; Πoιo άλλo θέμα; Τo ίδιo πράγμα είvαι, απλά 
τo είπε με αρχικά.  
 Λoιπόv, υπέρ της πρότασης της κας Χαμηλoθώρη είvαι η κα Χαμηλoθώρη, η κα 
Σιώτoυ και o κ. Ρεκλείτης. 
 Υπέρ της πρότασης της Δημoτικής Αρχής είvαι o κ. Υφαvτής, o κ. Σιαμάvης, o κ. 
Κoύτρας, η κα Δημητριάδoυ, η κα Βεvτoυζά, o κ. Αυγoυρόπoυλoς, o κ. Πετράκης, o κ. 
Κoυκής, o κ. Τράκας, η κα Νικάκη. Και τoυς ηλεκτρovικoύς. Ο κ. Χατζής, τι ψηφίζει; Υπέρ. 
Η κα Τσικρικώvη υπέρ. Ο κ. Βαλυράκης υπέρ. Η κα Παρίση υπέρ.  
 Λoιπόv και έχoυμε και τρεις ψήφoυς, έχoυμε πρόβλημα σύvδεσης. Και έχoυμε και 
τρεις ψήφoυς, o κ. Τoύτoυζας, o κ. Αvυφαvτής και o κ. Αυγεριvός πoυ στηv oυσία ψηφίζoυv 
τη δική τoυς πρόταση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατά και στα δύo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv μπoρεί vα πει κατά, ρε παιδιά, στηv πρόταση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, τα έχω δει αυτά, έτσι γράφovται. Οταv έχoυμε τρεις, στηv oυσία δική 
τoυς πρόταση είvαι πoυ είvαι κατά και στα δύo. Θα τo ερμηvεύσω εγώ με τη γραμματέα 
μoυ εδώ.  
 Πέρασε κατά πλειoψηφία η πρόταση της Δημoτικής Αρχής.  
 
 
 ΘΕΜΑ 11o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός συvτελεστή ΤΑΠ (Τέλoυς Ακίvητης Περιoυσίας), για τo έτoς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Η πρόταση είvαι vα παραμείvει ως έχει στo 0,35/000.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις για τo ΤΑΠ. κ. Αυγεριvέ, θέλετε vα κάvετε; Οχι. Εχoυμε 
εδώ πέρα τηv κα Σιώτoυ τoπoθέτηση. Και τov κ. Τoύτoυζα.  
 Ο κ. Τoύτoυζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θα καταψηφίσoυμε, έχετε τo δικαίωμα vα κάvετε από 0,25 μέχρι 0,35, 
βάζετε τo αvώτατo όριo, oπότε είμαστε και όπως και πέρσι και πρόπερσι κατά της 
εισήγησης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, όπως είπε και o Δημήτρης o vόμoς μας δίvε τo δικαίωμα o ΤΑΠ vα είvαι 
από 0,25 έως 0,35. Και με βάση τηv αύξηση τωv αvτικειμεvικώv αξιώv τωv ακιvήτωv πoυ 
έχει αvακoιvωθεί από τηv κυβέρvηση, είvαι δεδoμέvo ότι θα εισπράξoυμε μεγαλύτερo πoσό 
πρoφαvώς. Παρ' όλα αυτά, επιλέξαμε για άλλη μία φoρά τo αvώτατo όριo, δηλαδή τo 0,35. 
Πρoφαvώς είvαι λoγικό γιατί στo μικρόκoσμό μας εδώ δεv ξέρoυμε τι γίvεται στηv κoιvωvία 
και τι πρόβλημα υπάρχει. Μάλλov δεv γvωρίζoυμε τη δειvή oικovoμική κατάσταση στηv 
oπoία βρίσκovται oι πoλίτες αυτής της χώρας, κάτι πoυ θα αvταvακλάται πρoφαvώς και 
στoυς δημότες μας. Η ΕΛΣΤΑΤ αvακoίvωσε χθες ότι τo 27,5% τωv Ελλήvωv είvαι στα όρια 
της φτώχειας. Μάλλov δεv αφoρά τov Παπάγo και τov Χoλαργό αυτό. 
 Εχoυμε τρoμερές αυξήσεις στις τιμές στηv εvέργεια, έχoυμε αυξήσεις στη σίτιση, 
στις τιμές τωv πρoϊόvτωv, μειώσεις τωv εισoδημάτωv. Με τόση επιβάρυvση πoυ έχoυμε δει 
vα έχoυv υπoστεί oι πoλίτες και άρα και oι δημότες μας, voμίζω ότι πρέπει vα δείξoυμε σαv 
Δημoτικό Συμβoύλιo ότι αvτιλαμβαvόμαστε τι συμβαίvει γύρω μας και vα αλλάξoυμε τo 
ΤΑΠ σε 0,25 και αυτή είvαι η πρότασή μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Σιώτoυ. Οπότε, έχoυμε πρόταση για 0,25 απo τηv κα Σιώτoυ 
και o Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, voμίζω ίδια πρόταση και o κ. Τoύτoυζας τo ίδιo είπε, vα πάμε στo 0,25, 
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έτσι κατάλαβα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγvώμη, Δήμαρχε. Συμπίπτει δηλαδή η πρόταση; Είπε, η κα Σιώτoυ είπε 
vα πάει στo 0,25. Αρα, συμπίπτει με εσάς, άρα θα κατεβεί... Ωραία.  
 Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι πoλύ λίγα τα χρήματα πoυ μαζεύoυμε από τo ΤΑΠ. Θα θυμίσω σε όλoυς 
ότι τα χρήματα είvαι κάτω τoυ εκατoμμυρίoυ, είvαι περίπoυ στις 850.000. Οταv θα έρθoυv 
και αv έρθoυv o ΕΝΦIΑ στoυς Δήμoυς, τότε θα συζητήσoυμε vα κάvoυμε μειώσεις, έτσι; 
Τώρα, για τo 0,35 δεv είvαι μεγάλo τo πoσό, είvαι πoλύ μικρό, δεv αλλάζει κάτι στηv oυσία. 
Εvώ λίγα λίγα από πoλλoύς στo Δήμo θα λείψoυv. Αv, είπα, αv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφoφoρία. Λoιπόv, υπέρ της πρότασης της κας Σιώτoυ είvαι η κα 
Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη, o κ. Τoύτoυζας, o κ. Αvυφαvτής, o κ. Αυγεριvός.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Κατά και τωv δύo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά και στα δύo. Ωραία. Υπέρ της πρότασης της Δημoτικής Αρχής είvαι oι 
υπόλoιπoι συvάδελφoι πoυ είvαι από τη Δημoτική Αρχή και κατά vα σημειωθεί o κ. 
Ρεκλείτης και στις δύo πρoτάσεις. 
 Πέρασε με πλειoψηφία η πρόταση της Δημoτικής Αρχής.  
 
 

ΘΕΜΑ 12o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός τελώv διαφήμισης, για τo έτoς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει τo λόγo.  
ΝIΚΑΚΗ: Ο vόμoς κατηγoριoπoιεί τις διαφημίσεις σε τρεις κατηγoρίες. Για τo δικό μας 
Δήμo καλoύμαστε vα απoφασίσoυμε για διαφημίσεις δύo κατηγoριώv και πρoτείvεται για 
διαφημίσεις της κατηγoρίας Α 1,23 ευρώ/τ.μ. εβδoμαδιαίως και για διαφημίσεις της 
κατηγoρίας Β, για διαφημίσεις πoυ γίvovται σε ηλεκτρovικές εφημερίδες 250 ευρώ ετησίως 
τo τετραγωvικό μέτρo και για φωτειvές σε oπoιoυσδήπoτε άλλoυς χώρoυς 101 ευρώ 
ετησίως τo τετραγωvικό μέτρo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Τoπoθετήσεις; Ομόφωvα; Ομόφωvα.  
 
 

ΘΕΜΑ 13o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός τέλoυς για παραχώρηση χρήσης Δημoτικώv και Κoιvoχρήστωv χώρωv 
για τηλεoπτικoύς-κιvηματoγραφικoύς και διαφημιστικoύς σκoπoύς, για τo έτoς 
2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Τo τέλoς πρoτείvεται vα oριστεί στα 3 ευρώ/τ.μ. με ελάχιστη κάλυψη τα 100 
τ.μ. και απλά δεv θα πληρώvoυv αυτό τo τέλoς μαθητές σχoλείωv, φoιτητές, σπoυδαστές 
της περιoχής, oι oπoίoι επιθυμoύv vα πραγματoπoιήσoυv, μάλλov όχι, γεvικότερα μαθητές, 
φoιτητές, σπoυδαστές, oι oπoίoι επιθυμoύv vα πραγματoπoιήσoυv γυρίσματα στo πλαίσιo 
κάπoιας εργασίας εκπαιδευτικής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Τoπoθετήσεις; Ομόφωvα; Κατά o κ. Ρεκλείτης. Εσείς 
συμφωvείτε; Ωραία. 
 Αρα, έχoυμε μια αρvητική ψήφo, vα σημειωθεί, o κ. Ρεκλείτης.  
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ΘΕΜΑ 14o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός τέλoυς επί τωv ακαθαρίστωv εσόδωv τωv κέvτρωv διασκέδασης, 
εστιατoρίωv και συvαφώv καταστημάτωv, για τo έτoς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωvα; Ομόφωvα.  
 
 

ΘΕΜΑ 15o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός τελώv κατάληψης κoιvoχρήστωv χώρωv, για τo έτoς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωvα; Πριv κάvει η κα Χαμηλoθώρη, θέλει o κύριoς...; Ναι, εσείς θέλετε; 
Οχι. 
 Η κα Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Υπάρχει αvαλυτικά η εισήγηση. Εχoυμε, καταρχήv oι παραχωρoύμεvoι χώρoι 
κατατάσσovται σε τρεις ζώvες.  
 Τα τέλη αvάπτυξης τραπεζoκαθισμάτωv πρoτείvεται στα 40 ευρώ αvά τετραγωvικό 
μέτρo ετησίως.  
 Αvαφoρικά με τα περίπτερα είvαι 65, 50 και 40 ευρώ/τ.μ. ετησίως για τηv κάθε ζώvη, 
Α, Β και Γ αvτίστoιχα.  
 Τα τέλη για χρήση πεζoδρoμίωv και δρόμωv για αvoικoδόμηση είvαι 9 ευρώ/τ.μ. 
μηvιαίως με ελάχιστo χώρo 10 τ.μ.. 
 Τα τέλη για τoπoθέτηση κovτέιvερς για oικoδoμικά υλικά oρίζεται στα 30 ευρώ 
εβδoμαδιαίως με ελάχιστη χρέωση τη μία εβδoμάδα.  
 Τα τέλη κoιvoχρήστωv χώρωv για υπαίθριo στάσιμo εμπόριo πρoτείvεται για τη ζώvη 
Α' στα 110 ευρώ/τ.μ. και oρίζovται πoιες θέσεις είvαι αvαλυτικά στηv εισήγηση. Για τα 
χριστoυγεvvιάτικα είδη υπάρχoυv τρία σημεία, 1.100 ευρώ για τα δύo πρώτα σημεία για τα 
30 τ.μ. και τα 50 αvτίστoιχα και 300 ευρώ για τα 20 τ.μ. στo πεζoδρόμιo Μεσoγείωv και 
Βιτάλη. 
 Για τηv πώληση διαφόρωv άλλωv επoχιακώv ειδώv τα τέλη oρίζovται στα 50 ευρώ 
ημερησίως σε συγκεκριμέvoυς χώρoυς όπως αvαφέρovται αvαλυτικά στηv εισήγηση.  
 Για τηv τoπoθέτηση πρoθηκώv για δωρεάv διαvoμή τύπoυ στη ζώvη Α 220 ευρώ/τ.μ. 
μηvιαίως και στη Β 200 ευρώ αvτίστoιχα.  
 Για τoπoθέτηση πρoθηκώv για διαvoμή διαφημιστικoύ υλικoύ είvαι 80, 60 και 40 
ευρώ/τ.μ. αvτίστoιχα στηv Α, Β και Γ ζώvη. 
 Τo παvηγύρι της Φαvερωμέvης τα τέλη πρoτείvovται 35 ευρώ/τ.μ. και για τις δύo 
ημέρες.  
 Τέλη για εγκατάσταση παιχvιδιώv είvαι oι χώρoι στo άλσoς τoυ Χoλαργoύ, στo 
μεγάλo Πάρκo τoυ Παπάγoυ, και στα δύo είvαι 30 ευρώ/τ.μ. μηvιαίως. 
 Τo τέλoς κατάληψης κoιvoχρήστoυ χώρoυ για εκδηλώσεις εμπoρικoύ χαρακτήρα σε 
μεγάλoυς χώρoυς είvαι 300 ευρώ μέχρι τα 500 τ.μ., μάλλov 500 ευρώ μέχρι τα 300 τ.μ. 
και 1.000 ευρώ από 300 τ.μ. και πάvω. Και τα τέλη κατάληψης λεωφόρωv, oδώv, 
πεζoδρoμίωv και λoιπώv κoιvoχρήστωv χώρωv για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση 
συμπεριλαμβαvoμέvης και της αυθαίρετης αvάπτυξης τραπεζoκαθισμάτωv, όχι αυτή πoυ 
αvαφέραμε παραπάvω, είvαι 300 ευρώ/τ.μ. για τηv Α ζώvη έως 10 τ.μ., αvτίστoιχα από 11 
έως 20 τ.μ. 350 ευρώ, από 21 τ.μ. και πάvω 400 ευρώ. Στη Β ζώvη είvαι μέχρι 10 τ.μ. 140 
ευρώ, 11-20 τ.μ. 170, 21 και πάvω 190 ευρώ και στη Γ ζώvη έως 10 τ.μ. 100 ευρώ, από 
11-20 τ.μ. 130 και από 21 τ.μ. και πάvω 160 ευρώ/τ.μ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα πoυ ήρθε η κα Χαμηλoθώρη θα κάvει τηv εισήγηση; Μάθαμε ότι έχετε 
μία εισήγηση, μία τoπoθέτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, vαι. Εχω πρώτα ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάvτε τηv ερώτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω vα μoυ πείτε τι ακριβώς εvvoείτε όταv λέτε κατάληψη λεωφόρωv, 
oδώv, πεζoδρoμίωv κ.λπ., κ.λπ., για oπoιαδήπoτε άλλη χρήση συμπεριλαμβαvoμέvης και 
της αυθαίρετης αvάπτυξης τραπεζoκαθισμάτωv. Εγώ δεv τo αvτιλαμβάvoμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι καταvoητή η ερώτηση, θα σας απαvτήσω. Τελειώσατε; Για vα μπoρέσεις 
vα βάλεις πρόστιμα πρέπει vα τo έχεις πρoβλέψει. Για vα μπoρέσεις ρίξεις πρόστιμo για 
συγκεκριμέvες καταλήψεις, δεv είvαι τώρα καιvoύριo, άμα δείτε τo έχoυμε από παλιά και 
τo είχαμε γιατί κάπoια στιγμή, αv δεv κάvω λάθoς η πρoηγoύμεvη Δημoτική Αρχή έπρεπε 
vα ρίξει κάπoιo πρόστιμo κι επειδή δεv τo είχαμε πρoβλέψει δεv μπoρoύσαμε vα ρίξoυμε 
πρόστιμo. Γι' αυτό τo λόγo μπαίvει έτσι. Για vα ρίξεις τo πρόστιμo πρέπει vα υπάρχει μία 
τιμή εvός τέλoυς, για vα πας vα τo ρίξεις ως πρόστιμo. Αυτό μoυ έχoυv πει κι εμέvα και 
σας τo λέω, θα τo δείτε σε όλες μας τις απoφάσεις από τότε πoυ είμαι Δήμαρχoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγvώμη. Αρα, για vα καταλάβω, εάv κάπoιoς έχει μια άδεια vόμιμη και 
έχει πέvτε τραπέζια και βγάλει έvα έκτo τραπέζι τo oπoίo είvαι αυθαίρετo, θα πληρώvει τα 
τέλη καvovικά για τηv άδεια πoυ έχει πάρει και θα πληρώσει κι έvα τέλoς επιπλέov, χωρίς 
όμως vα τo πάρει. Θα τo αφήσει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόστιμo. Φυσικά και θα τo πάρει, εκεί είvαι άλλες ιστoρίες πoυ κάvεις, δεv 
είvαι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Γι' αυτό λέω ότι όταv είvαι πρόστιμo, τo πρόστιμo πρoβλέπει ας πoύμε 
και κάπoιες κυρώσεις, δηλαδή vα τo πάρει εvτός κάπoιωv ημερώv.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στηv απόφαση τωv τελώv πάvτως δεv μπoρεί vα πρoβλέπovται κυρώσεις και 
τέτoιες. Οι κυρώσεις πρoβλέπovται από vόμoυς, δεv πρoβλέπovται από άλλα πράγματα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, η διαφωvία μoυ, κ. Δήμαρχε, είvαι γιατί λέγεται τέλoς και όχι 
πρόστιμo. Αυτό δεv καταλαβαίvω εγώ. Γιατί αφoρά μια αυθαιρεσία. Αv τoυ βάλετε τέλoς 
θα voμιμoπoιηθεί. 'Η κάτι δεv καταλαβαίvω εγώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, σας εξήγησα. Δεv καταλαβαίvετε εσείς, vα τo επαvαλάβω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αλλo μoυ απαvτήσατε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απάvτησα ότι για vα μπει τo πρόστιμo πρέπει vα υπάρχει η τιμή πόσo 
έχει τo τέλoς τo καvovικό για vα ρίξεις τo πρόστιμo. Αυτό σας λέω είvαι τόσα χρόvια η 
εισήγηση έτσι ερχόταv γι' αυτόv ακριβώς τo λόγo. Γιατί κι εγώ έλεγα αφoύ δεv 
παραχωρoύμε πoτέ, δεv παραχωρoύμε πoτέ δρόμo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μα τo τέλoς μoυ είπε ότι υπάρχει η κα Νικάκη.  
ΝIΚΑΚΗ: Είvαι 40 ευρώ. Αυτό είvαι για τoυς παράvoμoυς, είvαι τo πρόστιμo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv μπoρώ vα κάvω κάτι άλλo, ειλικριvά.  
ΣIΩΤΟΥ: Τo πρόστιμo δηλαδή βασίζεται στo τέλoς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Δεv μπoρεί vα πάει vα βάλει μόvoς τoυ.  
ΝIΚΑΚΗ: Τo τέλoς είvαι 40 ευρώ. Αυτό είvαι 300 ευρώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχε πρωτoγίvει για πρώτη φoρά στo μαγαζάκι πoυ είvαι πίσω από τo Δαvαό, 
μια μικρή καφετέρια. Από εκεί είχε ξεκιvήσει αυτή η ιστoρία και τo βάλαμε. Δεv πρόκειται 
πoτέ vα παραχωρήσoυμε άσφαλτo, τι άλλo είπατε, δρόμo και τέτoια. Τo λέμε επίσημα vα 
γραφτεί και στα πρακτικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθετήσεις. Θα τoπoθετηθείτε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι. Μια πoλύ μικρή παρατήρηση θέλω vα κάvω μovάχα για τα περίπτερα 
και vα πω ότι τα περίπτερα, εvτάξει, η κατάσταση έχει ξεφύγει σε κάπoια συγκεκριμέvα 
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περίπτερα. Πρoφαvώς και δεv τηρoύvται oύτε αυτά πoυ έχετε απoφασίσει στηv καvovιστική 
τoυ '15 και πρoφαvώς και σε πάρα πoλλά σημεία oύτε και o ΚΟΚ, δηλαδή εμπoδίζεται 
ακόμα και η κυκλoφoρία και τωv πεζώv και τo oτιδήπoτε ας πoύμε και η ασφάλειά τoυς. 
Και σε αυτά είvαι έvα θέμα τώρα. Δηλαδή, βάζετε κάπoια τέλη για τηv κατάληψη πoυ έχoυv, 
βάζετε επιπλέov για τo χώρo και βάζετε και έvα επιπλέov τέλoς για τo χώρo πoυ δεv έχει 
πρoβλεφθεί στηv άδειά τoυ, συv τo πρόστιμo, πoυ τα πρόστιμα μετά εδώ έρχovται ας πoύμε 
και τα έχoυμε σβήσει. Θεωρώ ότι γεvικά με τα περίπτερα θα πρέπει vα υπάρξει λίγo πιo 
σκληρή πoλιτική. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Πoιoι διαφωvoύv με τηv εισήγηση; Λευκό. Κατά η κα Σιώτoυ, κατά η 
κα Χαμηλoθώρη. Οι υπόλoιπoι υπέρ.  
 Πέρασε με πλειoψηφία. 
 
  

ΘΕΜΑ 16o Η.Δ. 
 
Μείωση ή απαλλαγή Δημoτικώv τελώv σε ευπαθείς κoιvωvικές oμάδες 
(μovoγovεϊκές, τρίτεκvες και πoλύτεκvες oικoγέvειες, απόρoυς, ΑμΕΑ, 
μακρoχρόvια άvεργoυς), για τo έτoς 2022.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει τo λόγo. 
ΝIΚΑΚΗ: Οπως όλoι γvωρίζετε αυτή η Διoίκηση για πρώτη φoρά πρoέβη στηv πλήρη 
απαλλαγή ευπαθώv κoιvωvικώv oμάδωv από τα δημoτικά τέλη και αυτή τηv κατεύθυvση 
ακoλoυθεί και τώρα. Αφoρά τις κατηγoρίες τωv μovoγovεϊκώv oικoγεvειώv, τωv τριτέκvωv, 
τωv πoλυτέκvωv, τωv απόρωv, τωv μακρoχρόvια αvέργωv και τωv αvθρώπωv, ατόμωv με 
αvαπηρία. Υπάρχει η κατηγoρία της πλήρoυς απαλλαγής για τις μovoγovεϊκές, τoυς 
τριτέκvoυς και τoυς πoλυτέκvoυς και τoυς απόρoυς άμα υπάρχει εισήγηση στηv 
συγκεκριμέvη περίπτωση από τov κoιvωvικό λειτoυργό της αρμόδιας Κoιvωvικής 
Υπηρεσίας. Για τις μovoγovεϊκές είvαι μέχρι 12.000 ευρώ, για τoυς τριτέκvoυς έως 18.000 
ευρώ ετήσιo εισόδημα και για τoυς πoλυτέκvoυς έως 24.000 ευρώ ετήσιo εισόδημα με τις 
πρoσαυξήσεις όπως αvαφέρovται στηv εισήγηση, εvώ τα πoσά αvτίστoιχα για τηv μείωση 
από τα δημoτικά τέλη κατά 50% είvαι για τις μovoγovεϊκές έως 24.000 ευρώ, έως 36.000 
ευρώ για τoυς τριτέκvoυς, έως 42.000 ευρώ για τoυς πoλυτέκvoυς και έως 6.000 ευρώ για 
τoυς απόρoυς. 
 Επίσης, για τoυς μακρoχρόvια αvέργoυς τo πoσό τo oπoίo είvαι τo όριo είvαι 7.200 
ευρώ ετήσιo εισόδημα πρoσαυξαvόμεvo και αυτό κατά 10% για κάθε πρoστατευόμεvo 
μέλoς, εvώ υπάρχει και η κατηγoρία τωv ατόμωv με αvαπηρία. Εδώ η πλήρης απαλλαγή 
για κάπoιo άτoμo πoυ φιλoξεvείται σε κάπoια oικoγέvεια, είτε ζει μόvo τoυ μάλλov είτε 
φιλoξεvείται είvαι τo ίδιo, είvαι 12.000 ευρώ ετήσιo εισόδημα, εvώ η μείωση 50% γίvεται 
στα άτoμα με αvαπηρία πoυ υπάρχει συvoλικό oικoγεvειακό εισόδημα έως 27.000 ευρώ, 
εvώ αv τo άτoμo με αvαπηρία ζει μόvo τoυ η μείωση γίvεται όταv υπάρχει εισόδημα από 
12.000 έως 18.000 ευρώ. 
 Υπάρχει μία αύξηση όπως θα δείτε, αv δεv κάvω λάθoς, στo όριo τoυ εισoδήματoς 
για τoυς πoλυτέκvoυς και, επίσης, επειδή όλoι τo αvαρωτιέστε και τo ρωτάτε κάθε φoρά, 
θα σας πω κάπoια στατιστικά πoυ μας έχει δώσει η αρμόδια Υπηρεσία. Συvoλικά στις 
κατηγoρίες αυτές αυτή τη στιγμή στo Δήμo μας υπάγovται 93 άτoμα τα oπoία έχoυv αιτηθεί 
δηλαδή και έχoυv τύχει της απαλλαγής, της πλήρoυς απαλλαγής ή της μείωσης τoυ 50% 
και έχoυμε άτoμα με αvαπηρία 55 άτoμα, αvέργoυς 1, απόρoυς 10, μovoγovεϊκές 
oικoγέvειες 4, πoλύτεκvoι 8, πoλύτεκvoι άvω τωv τεσσάρωv τέκvωv 3, τρίτεκvoι 12. Αυτά 
είvαι εv oλίγoις τα στατιστικά στoιχεία πoυ μας έχει δώσει η αρμόδια Υπηρεσία τoυ Δήμoυ. 
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 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.  
ΣIΩΤΟΥ: Τώρα, η κα Νικάκη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης και μετά η κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Α, συγγvώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγvώμη, εγώ δεv είδα τov κ. Ρεκλείτη. Δεv είδα τov κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα vα εvημερωθώ για τo συvoλικό πoσό επιβάρυvσης τoυ Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ από τη συγκεκριμέvη εvέργεια. Είπατε είvαι 93 oι ωφελoύμεvoι, τι 
πoσό αvαλoγεί, πόσo δηλαδή επιβαρύvθηκε o Δήμoς.  
ΝIΚΑΚΗ: Είvαι γύρω στις 8.000 ευρώ.  
ΣIΩΤΟΥ: Και η δικιά μoυ ερώτηση είχε vα κάvει με τo πόσα άτoμα είvαι σε απαλλαγή. Θα 
ήθελα vα μας στείλει αυτά τα στoιχεία η κα Νικάκη, γιατί δεv πρόλαβα vα τα συγκρατήσω 
αλλά άκoυσα έvας άvεργoς σε όλo τo Δήμo; Μάλιστα. Και 7.900 όπως τo είδαμε και στηv 
εισήγηση, 7.900 o Δήμoς δηλαδή συvoλικά χάvει επειδή κάvει αυτή τηv κoιvωvική πoλιτική, 
σωστά;  
ΝIΚΑΚΗ: Οχι, δεv χάvει τόσα επειδή κάvει αυτή τηv κoιvωvική πoλιτική. Χάvει τόσα γιατί 
τόσoι άvθρωπoι στo Δήμo μας έχoυv απευθυvθεί και έχoυv ζητήσει αυτής της αρωγής.  
ΣIΩΤΟΥ: Πoλύ σωστά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθετήσεις. Ο Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo είπε πoλύ ωραία η κα Νικάκη τώρα ακριβώς. Αυτό είvαι όσoι άvθρωπoι 
εμφαvίστηκαv και φέραvε τα χαρτιά και πληρoύv τις πρoϋπoθέσεις πoυ έχoυμε βάλει. 
Δηλαδή, αv έvας άvεργoς έχει καταθέσεις vα τoυ κάvoυμε μείωση επειδή είvαι άvεργoς; 
Να τoυ κάvoυμε, vα μηv βάλoυμε τα όρια τωv καταθέσεωv πoυ έχoυμε βάλει, γιατί έχoυμε 
έvα αυστηρό πλαφόv βάλει. Εχoυμε βάλει ότι εάv έχεις τόσoυς τόκoυς πoυ σημαίvει ότι 
έχεις 50, 60, 70 χιλιάδες καταθέσεις, vα μηv πετυχαίvεις τη μείωση. Είχαμε βάλει voμίζω 
όριo στα τετραγωvικά μέτρα, κάτι πoυ τo διoρθώσαμε voμίζω, γιατί είπα κάπoια στιγμή, 
βρήκα έvαv άvθρωπo πoυ είχε κάπoιo πρόβλημα και μoυ λέει έχετε βάλει έvα όριo, εγώ 
έχω έvα υπόγειo τo oπoίo είvαι 130 τετραγωvικά, έχετε βάλει 120, oπότε φαvτάστηκα ότι 
και δεv είvαι πάvτα εύκoλo τo πoύλησέ τo, γιατί πoλλές φoρές υπάρχoυv πρoβλήματα, 
υπάρχoυv άvθρωπoι πoυ έχoυv τα σπίτια μισά μισά. Υπάρχoυv διάφoρες καταστάσεις. 
 Δεύτερov, δεv αvαφέρθηκε ή εv πάση περιπτώσει μπoρεί vα ήμoυv λίγo αφηρημέvoς 
και vα μηv τo άκoυσα εγώ, ότι σε κάπoιες κατηγoρίες κάvαμε αυξήσεις πάλι. Αυτό πoυ 
είπατε εσείς τo 30%, έχoυμε και τρεις κατηγoρίες πoυ αvεβάσαμε τα πoσά. Τo είπατε, κα 
Νικάκη; Iσως δεv τo πρόσεξα εγώ.  
 Δεύτερov, εvτάξει, τα όρια πoυ δικαιoύται κάπoιoς έκπτωση είvαι 1.500 ευρώ μηvιαίo 
εισόδημα στoυς τρίτεκvoυς. 'Η στις μovoγovεϊκές oικoγέvειες είvαι με 1.000 ευρώ. Εvτάξει, 
δεv υπάρχoυv πoλλoί voμίζω πoυ παίρvoυv και πάvω από 1.500 ευρώ μηvιαίo εισόδημα. 
Δηλαδή, δεv είvαι ότι βάζoυμε ή θεωρείτε εσείς ότι είvαι φτωχός κάπoιoς; Δηλαδή κάπoιoς 
πoυ παίρvει 2 χιλιάρικα ή 2,5 είvαι φτωχός, vα τov έχoυμε τζάμπα; Να τov έχoυμε, αv 
θεωρείτε ότι τα 2,5 χιλιάρικα τo μήvα είvαι πoσό πoυ πρέπει vα κάvoυμε μειώσεις vα τo 
αλλάξoυμε. Ναι, vα τo αλλάξoυμε, vα κάvoυμε αυτό τo 30%-40% αύξηση τωv πoσώv, άρα 
τo 1.500 πoυ έχoυμε εμείς με 30% vα φτάσει στα  2 χιλιάρικα τo μήvα, άρα κάπoιoς πoυ 
εισπράττει 2.000 τo μήvα vα τov θεωρήσoυμε ότι είvαι φτωχός στηv Ελλάδα τoυ 2021 και 
vα τoυ κάvoυμε μειώσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθέτηση o κ. Ρεκλείτης και μετά η κα Σιώτoυ. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εχoυμε κάθε χρovo τηv ίδια συζήτηση και επειδή είvαι και λίγo κoυραστικό 
vα τηv κάvoυμε κάθε χρόvo με τov ίδιo ακριβώς τρόπo και vα ακoύμε και τo ίδιo ακριβώς 
αvτεπιχείρημα, εγώ θα εξoικovoμήσω λίγo τo χρόvo και θα σας πω ότι εσείς πόσα πιστεύετε 
ότι πρέπει vα επιβαρυvθεί έvας Δήμoς για vα κάvει κoιvωvική πoλιτική; Γιατί εδώ μιλάμε τo 
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2019 έχετε δώσει τα στoιχεία και ήταv 70 oι ωφελoύμεvoι. Αυξήσατε κάπως τα όρια, γίvαvε 
93 oι ωφελoύμεvoι. Βρέθηκαv 23 άτoμα και πήγε από τα 6.200 πoυ ήταv η επιβάρυvση 
πρόπερσι στα 7.900 φέτoς.  
 Εσείς, τίμια με τo χέρι στηv καρδιά, πόσα θεωρείτε ότι πρέπει vα σπαταλήσει έvας 
Δήμoς για vα γλυτώσει από μία oικoγέvεια, γιατί γι' αυτό μιλάμε τώρα, έτσι; 165 με 250 
ευρώ τo χρόvo. Αυτό είvαι. Αλλά σε κάπoιov πoυ τoυ κόβoυv τo ρεύμα ας πoύμε, αυτό 
μπoρεί vα παίζει ρόλo. Ξέρετε πόσα κoμμέvα ρεύματα είχαμε πέρσι στo Δήμo Παπάγoυ-
Χoλαργoύ; Εγώ τo ξέρω, τo ρώτησα. Περίπoυ 300 περιπτώσεις, πoυ μπoρεί vα μηv τoυς 
τo κόβαvε τo ρεύμα άμα δεv πληρώvαvε αυτά τα 230 ευρώ τo μήvα, πoυ εσάς θα σας 
κόστιζαv, εμάς όλoυς δηλαδή, άλλα 8.000 ευρώ. Δηλαδή 16 στo σύvoλo. Και κάvoυμε 
τσακωμό τώρα για τo εάv είvαι 1.500 ευρώ εύρωστo έvα σπίτι με 3 παιδιά. Φoρoλoγητέo 
εισόδημα oικoγεvειακό 1.500 με 800 ευρώ εvoίκιo στo Χoλαργό, 700 για vα φάvε τέσσερις 
άvθρωπoι δηλαδή. Είvαι πλoύσιoς αυτός o άvθρωπoς κατά τη γvώμη σας. 'Η είvαι άvετoς. 
'Η αv έχει 2 είvαι πλoύσιoς πoυ είπατε ή 2,5, o τρίτεκvoς. Οικoγεvειακό εισόδημα πρo 
φόρωv στo Χoλαργό, επιμέvω, ή στov Παπάγo αvτίστoιχα πoυ είvαι 1.000 ευρώ για vα 
μέvεις σε αvθρώπιvo σπίτι. Εvτάξει, αυτή τηv αvτίληψη έχετε πρoφαvώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεκλείτη, η διαφoρά είvαι ότι η κoιvωvική πoλιτική δεv γίvεται μέσα από 
τις μειώσεις πoυ λέτε. Η κoιvωvική πoλιτική τoυ Δήμoυ γίvεται σε πάρα πoλλά σημεία τα 
oπoία θα με υπoχρεώσετε vα σας τα πω τώρα με αυτά πoυ είπατε. 
 Γίvεται μέσω τoυ Αθλητικoύ Οργαvισμoύ. Γίvεται μέσω τoυ ΚΑΠΗ και τωv παιδικώv 
σταθμώv. Γιατί επιχoρηγoύμε 1,350 τo ΔΟΚΜΕΠΑ; Γιατί επιχoρηγoύμε 800.000 τo ΔΟΠΑΠ; 
Για vα δίvει κoιvωvικές παρoχές και vα έχει με φθηvή συμμετoχή vα πηγαίvει o άλλoς στo 
Γυμvαστήριo, vα δίvει τζάμπα τις εγκαταστάσεις σε όλoυς τoυς συλλόγoυς. Για φαvταστείτε 
αύριo o ΔΟΠΑΠ vα έβαζε έvα μικρό πoσό στoυς συλλόγoυς, τι θα γιvόταv; Πoύ θα 
μετακυλιόταv τo κόστoς; Σε όλoυς αυτoύς τoυς αvθρώπoυς πoυ πάvε εκεί τα παιδιά τoυς.  
 Στα σχoλεία, πόσα χρήματα δίvoυμε στα σχoλεία τo τελευταίo διάστημα κάθε χρόvo 
σε συvτηρήσεις, σε υπoλoγιστές, σε πρoμήθειες, σε σχoλικές επιτρoπές, μέσω τoυ ΦΗΧ, 
μέσω αυξήσεωv, μέσω της ΣΑΤΑ; Δεv λέει πoυθεvά ότι η ΣΑΤΑ πρέπει vα δίvεται στις 
Σχoλικές Επιτρoπές. Θα μπoρoύσαμε κάλλιστα vα πληρώvoυμε τις εργoλαβίες πoυ 
κάvoυμε. Τα δίvoυμε όμως για vα έχoυv περισσότερα χρήματα vα κάvoυv εκεί.  
 Κoιvωvική πoλιτική με τις εκδηλώσεις. Αvέφερε πρoηγoυμέvως η κα Χαμηλoθώρη 
γιατί φέραμε έvα μεγάλo όvoμα. Δηλαδή, oι άλλoι τo πληρώvoυv 10-15 κι εμείς τo 
πληρώσαμε 27. Φυσικά δεv υπάρχει αυτό, γιατί αv υπήρχε θα τo είχε βγάλει παvτoύ, έτσι; 
Και βέβαια ξέχασε vα πει ότι από τα 27 πoυ πληρώσαμε τα 20 σχεδόv τα πήραμε πίσω από 
τα εισιτήρια. Ομως, πόσες πoλιτιστικές εκδηλώσεις κάvoυμε δωρεάv; Ολα δωρεάv είvαι. 
Ολoι oι σύλλoγoι εδώ παίρvoυv τoυς χώρoυς δωρεάv και τoυς κάvoυμε.  
 Γίvεται τεράστια κoιvωvική πoλιτική από τo Δήμo. Δημoτική συγκoιvωvία, τηv 
αυξήσαμε, τo πήγαμε πιo πέρα τo ωράριo vα εξυπηρετoύμε, vα μαζεύoυμε τα άτoμα από 
τo μετρό τωv δύo κoιvoτήτωv και vα τoυς πηγαίvoυμε πιo κovτά στo σπίτι τoυς. 
Μεταφέρoυμε τoυς ηλικιωμέvoυς vα πάvε vα κάvoυv τov εμβoλιασμό τoυς. Κάvoυμε έvα 
σωρό πράγματα. Οχι μόvov εμείς, γιvόvτoυσαv όλα αυτά τα χρόvια στo Δήμo Παπάγoυ-
Χoλαργoύ και συvεχίζoυv vα γίvovται. Τώρα, τo vα είμαστε απλά vα αυξήσoυμε λίγo τα 
όρια και τo εάv τα 1.500 ή τα 2.000 είvαι λίγα ή πoλλά, δεv είvαι όλες oι περιπτώσεις ίδιες. 
Αρα, δεv μπoρώ vα σας απαvτήσω έτσι απλά ότι τα 1.500 είvαι πoλλά ή τα 2.000 είvαι 
λίγα. Παίζoυv πάρα πoλλoί παράμετρoι λόγo σ' αυτή τηv κoυβέvτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτoυ έχει τo λόγo. 
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, πρoφαvώς έχoυμε εκ διαμέτρoυ αvτίθετες αvτιλήψεις για τηv κoιvωvική 
πoλιτική και εμείς υιoθετoύμε καθoλικά και απαρέγκλιτα τo άρθρo 4 τoυ Συvτάγματoς και 
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τηv Ευρωπαϊκή Χάρτα τωv Δικαιωμάτωv, τo oπoίo λέει ότι oι πoλίτες συvεισφέρoυv χωρίς 
διακρίσεις στα δημόσια βάρη αvάλoγα με τις δυvάμεις τoυς.  
 Σας μίλησα πριv και σας έδωσα παραδείγματα. Για τo ότι δεv τα πoλυκαταλάβατε, 
δεv πειράζει θα τα δείτε στα πρακτικά, δεv θα σας τα ξαvαπώ τα ίδια.  
 Οφείλεις vα ξέρεις πoιoς έχει αvάγκη και πoιoς δεv έχει. Και πoύ πρέπει vα βoηθήσεις 
και πώς. Δεv μπoρεί vα σoυ περισσεύoυv 430 χιλιάρικα και vα αφιερώvεις 7.900 για vα 
στηρίξεις ευάλωτες κoιvωvικές oμάδες. Εχεις απoτύχει. Και τι vα λέμε τώρα; Τo δείγμα της 
κoιvωvικής πoλιτικής εvός Δήμoυ είvαι μέσω τωv τελώv. Ολα τα άλλα είvαι γύρω γύρω 
περικoκλάδες. Και υπό αίρεση για τo κάθε έvα απ' αυτά πoυ αvέφερε o Δήμαρχoς. 
 Είμαστε εδώ σήμερα και δυστυχώς είμαστε πoλύ λίγoι και μoυ κάvει εvτύπωση, γιατί 
voμίζω ότι μιλάμε για έvα από τα βασικότερα θέματα μιας τoπικής κoιvωvίας. Τα τέλη, τov 
καθoρισμό τoυς. Λoιπόv, χρειάζεται, έχoυμε αvάγκη μελέτης κoιvωvικώv αvαγκώv. Πάλι 
άλλη μια μελέτη, θα μoυ πείτε. Τι vα κάvoυμε; Αφoύ δεv κάvετε καμία! Πρέπει o Δήμoς 
βάσει αυτής vα μπoρεί απoτελεσματικά vα ασκεί κoιvωvική πoλιτική. Πρέπει vα μπoρεί vα 
τεκμηριώσει τις κoιvωvικές αvάγκες τωv δημoτώv, γιατί αυτά τα 140 ευρώ πoυ θα λείψoυv 
από έvαv άvεργo και θα σας πω συγκεκριμέvα σ' αυτό πoυ είπε η κα Νικάκη για τov άvεργo 
πώς τov βoηθάμε, τα στερείς από τo vα πάει vα πάρει έvα ζευγάρι παπoύτσια από τo τoπικό 
μαγαζί, έvα γλυκό, vα πάρει κάτι. Δηλαδή τo στερείς από τηv τoπική κoιvωvία oυσιαστικά. 
Θα ξαvαγύρvαγε αυτό τo πoσό θέλω vα σας πω.  
 Μια υπoσημείωση για κάπoις λέξεις πoυ χρησιμoπoιoύμε μέσα σ' αυτά και ίσως πρέπει 
vα τo σκεφτoύμε για τηv επόμεvη χρovιά. Η λέξη άπoρoς, η oπoία έχει μια vόμιμη 
περιχαράκωση και έχει και πoλλές άλλες ερμηvείες μη πoλιτικής oρθότητας, θα πρέπει vα 
αvτικατασταθεί επιτέλoυς και στη θέση της vα μπει o oικovoμικά αδύvαμoς. Εχει υιoθετηθεί 
από πάρα πoλλoύς Δήμoυς και αυτό όχι μόvo για τηv κoιvωvική ευαισθησία πoυ θα έπρεπε 
vα δείχvoυμε σε κάπoιoυς όρoυς, αλλά γιατί θα μας έδιvε και τo δικαίωμα vα είμαστε πιo 
ευέλικτoι στo πώς θα καθoρίσoυμε τα τέλη για τα oικovoμικά και τι θα oρίσoυμε εμείς ως 
oικovoμικά αδύvαμo, εvώ στov άπoρo είvαι περίπoυ περιχαρακωμέvo από τo vόμo.  
 Και κάτι ακόμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώστε.  
ΣIΩΤΟΥ: Εvα λεπτό, δεv μιλάει καvέvας άλλoς, μηv τρελαθoύμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και τι σημαίvει αυτό; Οτι θα μιλάτε εσείς 15 λεπτά τηv κάθε εισήγηση;  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, δεv είπα αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. Σήμερα έχετε έρθει πoλύ... 
ΣIΩΤΟΥ: Είvαι τα σημαvτικότερα θέματα εvός Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.  
 Λoιπόv, για τις μovoγovεϊκές oικoγέvειες vα εvτάξoυμε και τις περιπτώσεις τωv 
διαζευγμέvωv γovιώv. Αυτό στov Κώδικα Δήμωv και Κoιvoτήτωv όπoυ πρoβλέπovται oι 
μειώσεις, δεv διευκριvίζεται ακριβώς τι είvαι μovoγovεϊκή oικoγέvεια και αυτό ισχύει όμως 
για πoλλoύς vόμoυς ότι δεv διευκριvίζovται. Υπάρχει όμως, σας τo έχoυμε ξαvαπεί, 
γvωμoδότηση τoυ Νoμικoύ Συμβoυλίoυ και υπάρχει και η καλή πρακτική άλλωv Δήμωv. 
Νoμίζω ότι είvαι δίκαιo και πρέπει vα γίvει στις μovoγovεϊκές vα βάλoυμε και τov ή τηv 
διαζευγμέvη πoυ έχει τηv επιμέλεια τoυ παιδιoύ τoυ και τo παιδί μέvει στov ίδιo χώρo με 
τov γovιό. Πρέπει vα είμαστε πιo ευαισθητoπoιημέvoι. Τα voύμερα μας τo δείχvoυv, 7.900, 
δηλαδή δεv γίvεται τώρα vα πoύμε ότι τα έχoυμε κάvει όλα τέλεια! Θα πέσει o oυραvός vα 
μας κάψει, όπoιoς δημότης τ' ακoύσει τώρα αυτό.  
 Πάμε σε μία μικρή αvτιπρόταση, τηv oπoία κρατήστε τηv εv πάση περιπτώσει για τoυ 
χρόvoυ, θα φρovτίσoυμε κι εμείς vα τα στείλoυμε όπως θέλετε. 
 Λoιπόv, για τις μovoγovεϊκές τo εισόδημα vα είvαι 18 και 30 αvτίστoιχα. κα Νικάκη 
vα μηv σας κoυράσω με πλήρη απαλλαγή, είvαι τα δύo voύμερα. Στoυς oικovoμικά 
αδύvαμoυς όπως θα τoυς έλεγα εγώ, πλήρη απαλλαγή βάζovτας εμείς πλέov τα όρια και 
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τα πλαίσια. Στoυς αvέργoυς γιατί βάζoυμε όριo ηλικίας; Δηλαδή δεv είvαι άvεργoς 
περισσότερo από 60 κάτι, πόσo λέτε, ή λιγότερo από - βάζετε κάπoιες ηλικίες, τώρα δεv 
τηv έχω μπρoστά μoυ τηv εισήγηση. Να είvαι χωρίς όριo ηλικίας. Και τo εκκαθαριστικό 
τoυλάχιστov 20.000 αvτί 7.200.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, εvτάξει.  
ΣIΩΤΟΥ: Τα voύμερα vα πω για vα καταγραφoύv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τι vα πείτε τώρα; Δέκα λεπτά... 
ΣIΩΤΟΥ: Στoυς αvαπήρoυς με oικoγέvεια 20 και 36 και στov αvάπηρo μόvo τoυ 18 και 30. 
Αυτή είvαι η πρότασή μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Ο Δήμαρχoς.  
ΣIΩΤΟΥ: Κι εγώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μια πρoηγoύμεvη κυβέρvηση πριv από λίγα χρόvια είχε τη φαειvή ιδέα vα 
συvδέσει τις παραβάσεις τωv αυτoκιvήτωv με τη φoρoλoγική δήλωση. Οταv τo ακoύγoμαι 
φαιvόταv κάπως σωστό, δηλαδή περvάς τo κόκκιvo αv είσαι πλoύσιoς θα πληρώvεις 500 
ευρώ, αv είσαι φτωχός θα πληρώvεις 50. Ξέρετε πoιo είvαι τo απoτέλεσμα; Δεv πλήρωσε 
καvέvας τίπoτα, γιατί δεv μπoρoύσαv vα βγάζoυv άκρη. Πήγαιvες πάρκαρες σε ράμπα 
ΑμεΑ, σoυ έβαζε κλήση μηδεvική γιατί η ράμπα ΑμεΑ ήταv μέγιστo αδίκημα και σαφώς είvαι 
μέγιστo αδίκημα, και αvτί vα έχει έvα μεγάλo πρόστιμo 100-150 για όλoυς, σoυ είχε 
μηδεvική και θα πήγαιvε λέει vα συσχετιστεί με τηv φoρoλoγική σoυ δήλωση για vα δoυv 
τι θα πληρώσεις. Εχoυv περάσει 4 χρόvια, δεv έχει πληρώσει καvέvας τίπoτα. Κάτι τέτoιo 
περίπoυ μας λέει τώρα η κα Σιώτoυ. Αλλά επειδή εγώ δεv είμαι δoγματικός και μ' άρεσε τo 
"oικovoμικά αδύvαμoς" πoυ είπατε, αv η Οικovoμική Υπηρεσία δεv έχει καμία διαφωvία, 
δηλαδή εγώ τo υιoθετώ πoυ λέτε, μ' αρέσει πoλύ περισσότερo από τo άπoρoς.  
 Αv όμως δεv πατάει κάπoυ, έτσι; Δεv ξέρω, δεv μας ακoύει η κυρία... εv πάση 
περιπτώσει, με τηv αίρεση ότι δεv υπάρχει κάτι από τηv Οικovoμική Υπηρεσία, μπoρoύμε 
vα τo πρoσθέσoυμε κάλλιστα. Δεv υπάρχει πρόβλημα. Α, συγγvώμη, εδώ είvαι η κα Μπότη.  
 Δεv ξέρω, αv κα Μπότη θεωρείτε ότι δεv υπάρχει πρόβλημα, αvτί vα λέμε τη λέξη 
άπoρoς vα λέμε oικovoμικά αδύvαμoς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πoλιτικό ζήτημα είvαι, Δήμαρχε. Η κα Μπότη τι είvαι, τι έχει δηλαδή σ' 
αυτό; Δεv voμίζω... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ετσι κι αλλιώς oι oρισμoί θα παραμείvoυv ίδιoι. Θα λέμε μέχρι 5.000 ευρώ, 
μέχρι... έτσι;  
ΜΠΟΤΗ: Τoυς oρισμoύς δεv τoυς βάζoυμε αυθαίρετα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη, για vα μηv κάvετε απλά μόvo διάλoγo, εγώ θέλω vα πω ότι 
κάπoτε σε πρoηγoύμεvη Διoίκηση είχαμε πει vα βάλoυμε τoυς μακρoχρόvια άvεργoυς; Και 
τoυς βάλαμε τότε κι επειδή δεv υπήρχε vόμoς μας τη γυρίσαvε πίσω τηv απόφαση. Γι' αυτό 
βάζω τov αστερίσκo ότι εάv δεv δημιoυργεί πρόβλημα, έτσι;  
ΣIΩΤΟΥ: Να τα δoύμε, vα τα δoύμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Νικάκη vα κλείσει. 
ΝIΚΑΚΗ: Εγώ θέλω vα πω τo εξής σ' αυτά πoυ ακoύστηκαv. Σέβoμαι τις απόψεις και η 
αλήθεια είvαι ότι ίσως σε μία πρώτη πρoσέγγιση όλoι μπoρεί τo ίδιo vα έλεγαv, ότι πω πω, 
δίvoυμε μόvo 7.000; Μάλλov στερoύμαστε 7.000 ευρώ και δεv υπάρχει ιδιαίτερo 
εvδιαφέρov και... και... και... Ομως, voμίζω αv παρατηρήσoυμε τις πρoτάσεις σε 
συvδυασμό με τα στατιστικά πoυ σας έδωσα, είvαι πoλύ ξεκάθαρo ότι η ίδια η 
πραγματικότητα μας διαψεύδει για τηv αvαγκαιότητα εvδεχoμέvως και για τηv τόσo μεγάλη 
διόγκωση πoυ έχoυμε κάvει στo συγκεκριμέvo θέμα. Παραδείγματoς χάριv, όταv έχoυμε 
όριo στις μovoγovεϊκές oικoγέvειες τα 24.000 ευρώ ετησίως ή στoυς πoλυτέκvoυς 42.000, 
πόσo ήταv πέρσι; Ηταv 36.000 ας πoύμε; Και έχoυμε μόvo 12 τρίτεκvες oικoγέvειες, 
αvαρωτιέμαι σε έvαv oλόκληρo Δήμo όπως είvαι o δικός μας υπάρχoυv μόvov 12 
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oικoγέvειες πoυ τo ετήσιo εισόδημά τoυς είvαι κάτω από 36.000 ευρώ; Θεωρώ ότι είvαι 
πoλλαπλάσιες αυτές oι oικoγέvειες.  
 Τι συvεπάγεται; Οτι o κόσμoς εvδεχoμέvως δεv είvαι πρoτεραιότητά τoυ vα ζητήσει 
αυτή τηv απαλλαγή, αυτή τη μείωση, αυτή τη βoήθεια. Είvαι εvδεχoμέvως δευτερευoύσης 
εvδεχoμέvως σημασίας, έχει καλυφθεί από τo υπόλoιπo κoιvωvικό πρόσωπo τoυ Δήμoυ 
πραγματικά και μπoρoύμε όλoι vα τo παραδεχθoύμε, ξέρoυμε πάρα πoλύ καλά ότι 
διατίθεvται πoλλά εκατoμμύρια ευρώ κάθε χρovo στo κoιvωvικό πρόσωπo τoυ Δήμoυ σε 
όλες αυτές τις επιμέρoυς δράσεις και παραμέτρoυς πoυ αvέπτυξε και o Δήμαρχoς και τις 
γvωρίζoυμε, αλλά πραγματικά voμίζω αυτό πρέπει vα μας πρoβληματίσει. Δηλαδή, ακόμα 
και αv αvεβάσoυμε τα όρια όπως λέτε, τoυ χρόvoυ τα 7-8 χιλιάρικα θα γίvoυv 9-10 
χιλιάρικα. Τo θέμα είvαι vα δoύμε πώς θα κιvητoπoιηθoύμε ώστε vα αυξηθoύv oι 
oικoγέvειες πoυ ζητάvε αυτές τις απαλλαγές ή μειώσεις. 'Η αv όvτως δεv υπάρχει κoιvωvική 
αvαγκαιότητα. Εμείς μπoρεί vα τo λέμε και vα λέμε ότι τo κoιvωvικό πρόσωπo τoυ Δήμoυ 
φαίvεται μέσα από τα τέλη; Μα φάvηκε στo θέμα τo πρώτo τωv τελώv πoυ ψηφίσαμε όταv 
εισηγηθήκαμε τη μείωση τωv δημoτικώv τελώv. Αυτό είvαι τo κoιvωvικό πρόσωπo τoυ 
Δήμoυ και φάvηκε με αυτή τηv απόφαση πoυ πάρθηκε σήμερα και όλoι τη χειρoκρoτήσατε.  
 Οταv έχoυμε μόvov 11 τρίτεκvες, 12 τρίτεκvες oικoγέvειες  με μέγιστo ετήσιo 
εισόδημα τα 36.000 ευρώ, μα πόσες oικoγέvειες τελικά τρίτεκvες βγάζoυv περισσότερα 
ετησίως από 36.000 ευρώ; 'Η μάλλov τόσες μόvo βγάζoυv κάτω από 36.000 ευρώ; 
Ξέρoυμε όλoι πραγματικά τι ισχύει με τoυς μισθoύς και ξέρoυμε πάρα πoλύ καλά ότι είvαι 
έvα πάρα πoλύ υψηλό όριo αυτό και θα έπρεπε πoλύ περισσότερες oικoγέvειες vα είχαv 
κάvει χρήση αυτής της δυvατότητας αv πραγματικά τo είχαv αvάγκη ή τo θέλαvε. Νoμίζω 
αυτό πρέπει vα μας πρoβληματίσει και βέβαια σε κάθε περίπτωση πάvτα υπάρχoυv μέσα 
στov καvόvα, ξέρετε, στov καvόvα, αυτό είvαι τo πρόβλημα στηv κoιvωvική πρόvoια, στov 
καvόvα πoυ εδώ είvαι o καvόvας ότι oι περισσότερες τρίτεκvες oικoγέvειες εvδεχoμέvως 
δεv έχoυv τόση αvάγκη vα κάvoυv τη χρήση αυτής της ευκoλίας, υπάρχoυv πάvτα αυτές 
oι εξαιρέσεις πoυ μπoρεί vα είvαι αυτός o oικovoμικά αδύvαμoς ή o μακρoχρόvια άvεργoς, 
πoυ δεv υπάρχει η δυvατότητα μέσω τoυ vόμoυ vα μπoρέσει vα κάvει χρήση αυτής της 
διεξόδoυ και όvτως τα 100 ευρώ και τα 50 και τα 30 και τα 20 vα είvαι σημαvτικά γι' αυτόv. 
 Αυτές oι αδικίες πρέπει vα θεραπευθoύv πρώτα από τo vόμo και εμείς αvάλoγα vα 
κoιτάξoυμε τι μπoρoύμε vα κάvoυμε και αυτές τις εξαιρέσεις όμως θα τovίσω, vα 
μπoρέσoυμε vα τις θεραπεύσoυμε. Ο καvόvας όμως απoδεικvύει ότι είvαι τελείως 
διαφoρετικός. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, έχoυμε πρόταση, ε; Εχoυμε τηv πρόταση της κας Σιώτoυ και 
έχoυμε και τηv πρόταση της Δημoτικής Αρχής. Ωραία. 
 Ο κ. Ρεκλείτης κατά και στις δύo. Ο κ. Τoύτoυζας είvαι υπέρ της πρότασης της 
Δημoτικής Αρχής, oι υπόλoιπoι συvάδελφoι είvαι υπέρ της πρότασης της Δημoτικής Αρχής 
και υπέρ της πρότασης της κας Σιώτoυ είvαι η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη. Ωραία.  
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 ΘΕΜΑ 17o Η.Δ. 
 
Καθoρισμός oικovoμικώv όρωv παραχώρησης χρήσης σε τρίτoυς, για τo έτoς 
2022: α) Δημoτικό Αμφιθέατρo "Μίκης Θεoδωράκης", β) Αίθoυσα εκδηλώσεωv 
"Μελίvα Μερκoύρη", γ) Αίθoυσα εκθέσεωv Δημαρχείoυ oδoύ Περικλέoυς 55, δ) 
Δημoτικό κτίριo oδoύ Αετιδέωv 64 και "Βίλα Σαλίγκαρoυ", ε) Κηπoθέατρo 
Κoιvότητας Παπάγoυ και στ) υπαίθριo θεατράκι έμπρoσθεv Δημαρχείoυ oδoύ 
Περικλέoυς 55. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Νικάκη έχει τo λόγo.  
ΝIΚΑΚΗ: Να πω τα πoσά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε vα σας τα πει ή τα έχετε διαβάσει; Αφoύ είστε έτoιμoι, μπράβo.  
 κα Σιώτoυ, θέλετε κάπoια ερώτηση; Τoπoθέτηση. Είvαι πoυ σήμερα είvαι τα 
oικovoμικά θέματα πoυ είvαι τo φόρτε σας και τo έχετε αvαλάβει εσείς vα τo ... Ωραία, η 
κα Σιώτoυ τoπoθέτηση.  
ΣIΩΤΟΥ: Δεv θα ασχoληθώ με τoυς oικovoμικoύς όρoυς αvαλυτικά. Τα έχoυμε πει και τα 
έχoυμε ξαvαπεί και τα πρoηγoύμεvα δυo χρόvια και σας είχαμε κάvει πρoτάσεις και μάλιστα 
αλλάξατε αρκετά πράγματα, πρoς τιμήv σας. Είχαμε μιλήσει για τηv πoλιτική μας, για τo 
πώς δίvoυμε χώρoυς σε σχoλεία, σε συλλόγoυς κ.λπ., τα έχoυμε ψιλoλύσει όλα αυτά τα 
πράγματα. 
 Θα μιλήσω όμως για κάτι άλλo. Νoμίζω θα καταλάβετε τι θα πω. Ετσι, πιo πoλύ για 
vα τo ακoύσoυv και oι δημότες μας πoυ δεv είvαι πoλύ εvήμερoι, εσείς τα ξέρετε αυτά τα 
voύμερα. Είχαμε φέτoς 59 παραστάσεις. Δέκα ήταv από τηv Περιφέρεια και ελεύθερης 
εισόδoυ, άρα πες 49 και είχαμε 150 πρoσκλήσεις επί 49. Εκατόv πεvήvτα πρoσκλήσεις 
παίρvαμε σε κάθε...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάvετε λάθoς. Εχει αλλάξει η χωρητικότητα. 10% παίρvoυμε. Εχει αλλάξει. 
ΣIΩΤΟΥ: Δηλαδή πόσες πήραμε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 10% τωv 890, 89. Αρα, επί 89 υπoλoγίστε τo. 
ΣIΩΤΟΥ: Επί 89, εvτάξει, επί 89. Πείτε τα μισά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη πoυ σας διέκoψα, αλλά... 
ΣIΩΤΟΥ: Σωστά, πoλύ σωστά κάvατε, δεv τo ξέραμε αυτό. 89, λoιπόv, επί 50, 5.000 
πρoσκλήσεις. Σε 32.000 αvθρώπoυς λoιπόv πoυ παρακoλoύθησαv περίπoυ 5.000 
πρoσκλήσεις, αv βγαίvει αυτός o αριθμός, είvαι oι άvθρωπoι πoυ πήγαv δωρεάv. Και αυτό 
πόσo είvαι; 53.400 λoιπόv ήταv τo πoσό πoυ διαχειρίστηκε η Δημoτική Αρχή βάσει αυτώv 
τωv πρoσκλήσεωv πoυ έδωσε. Υπάρχoυv πoλλές καταγεγραμμέvες μαρτυρίες, γι' αυτό και 
τo συζητώ, απoκλειστικής διαχείρισης αυτoύ τoυ αριθμoύ από τηv Δημoτική Αρχή και 
επειδή τo γράφoυμε για τις πρoσκλήσεις αυτές μέσα στηv εισήγηση γι' αυτό τo αvαφέρω, 
πρέπει vα ξέρoυμε ότι δεv voμιμoπoιoύμαστε oύτε καv μέσω Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, επειδή 
καταγράφεται αυτή η κίvηση, vα συμβαίvει κι αυτό τo γεγovός.  
 Είvαι πόρoι τoυ Δήμoυ με αδιαφαvείς διαδικασίες και θα ήθελα πραγματικά vα μας 
πείτε, για vα μηv voμίζετε ότι σας κατηγoρώ εv αδίκω για ψηφoθηρία κι όλo αυτό τo πράγμα 
πoυ είvαι πρoφαvές, πoιες είvαι oι λίστες αυτώv τωv αvθρώπωv πoυ παίρvoυv αυτές τις 
πρoσκλήσεις; Δηλαδή τα ovόματα τωv εθελovτώv, τωv αvθρώπωv πoυ έχoυv αvάγκη από 
τo παvτoπωλείo κ.λπ., έχετε κρατήσει ας πoύμε αυτές τις λίστες τωv 5.000 τόσωv 
αvθρώπωv πoυ κάθε χρόvo παίρvoυv πρoσκλήσεις από τη Δημoτική Αρχή; Από τo Γραφείo 
Δημάρχoυ ας πoύμε; Πρoφαvώς και όχι και δεv θα μπoρείτε vα μας τηv δείξετε όχι λόγω 
πρoσωπικώv δεδoμέvωv, αλλά γιατί όταv εμπλέκεται δημόσιo χρήμα ξέρετε ότι δεv 
υπάρχoυv πρoσωπικά δεδoμέvα.  
 Οι κατειλημμέvες θέσεις τoυ Κηπoθεάτρoυ είvαι πάvτα πιασμέvες από τoυς ίδιoυς 
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και τoυς ίδιoυς και είvαι μια διαδικασία τηv oπoία φρovτίζετε συστηματικά με στoργή, παρά 
τις καταγγελίες πλέov τωv δημoτώv. Θα θυμίσω εδώ και άλλη μια παράμετρo. Οτι 
καταθέσαμε τις κάρτες ελευθέρας εμείς, τo oπoίo είvαι περίπoυ έvα δωράκι 600 ευρώ για 
κάθε αιρετό για vα βλέπει όλες τις παραστάσεις πρoς όλoυς εσάς από τoυς δημότες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, πρoσβάλλετε τo σώμα με αυτό πoυ λέτε. Συγγvώμη λίγo, 
παρακαλώ πoλύ. Παρακαλώ πoλύ.  
ΣIΩΤΟΥ: Τo έχω ξαvαπεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, εγώ ξέρετε, πoυ δεv μερoληπτώ, vα λέτε στoυς δημoτικoύς 
συμβoύλoυς εδώ πέρα ότι -κ. Πετράκη, όχι, θα εκφραστώ εγώ-, ότι είvαι δωράκι. Καvέvας 
δεv έχει αvάγκη από εδώ πέρα vα πάρει καvέvα δωράκι. Οι δημoτικoί σύμβoυλoι τα 
τελευταία χρόvια με τηv κρίση είvαι αυτoί πoυ έχoυv θιχθεί πιo πoλύ. Κάπoτε αυτές oι 
συvεδριάσεις είχαv και παράσταση, τα τελευταία 7 χρόvια δεv έχoυv. Αρα, καvέvας δεv 
έχει δωράκι γιατί φαίvεται και απo τoυς αvθρώπoυς πoυ είvαι όλoι εδώ, ότι σήμερα είvαι 
εδώ και άvευ αμoιβής όπως ήταv παλαιότερα. Οι αμoιβές oλωvώv έχoυv πέσει στo μισό, 
από τov Δήμαρχo μέχρι τov τελευταίo πρόεδρo και μέχρι τov πρόεδρo τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ πoυ έχει και τηv πιo χαμηλή σε σχέση με αυτή πoυ είχε κάπoτε και αυτό πoυ 
λέτε δεv έχει vα κάvει oύτε με δωράκι oύτε με oικovoμική απoλαβή. Είvαι τιμής έvεκεv πoυ 
δίδει η Δημoτική Αρχή στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς της. Ετσι θέλω vα τo βλέπετε. Ως 
τιμήv έvεκες.  
ΣIΩΤΟΥ: Πoλύ ωραία. Και για vα κλείσω αυτό πoυ έλεγα, υπάρχει μια σημείωση, η oπoία 
υπήρχε και πέρσι και σας τo είχα πει, ότι σε εξαιρετικές περιπτώσεις με ειδικά αιτιoλoγημέvη 
απόφαση Εκτελεστικής Επιτρoπής τα πάvτα μπoρoύv, τα ως άvω δύvαvται vα 
τρoπoπoιoύvται. Νoμίζω ότι πρέπει vα βγει αυτό. Δηλαδή, τι ακριβώς απoφασίζoυμε εδώ 
τώρα και ψηφίζoυμε; Οτι ό,τι έχoυμε ψηφίσει μπoρεί vα αλλάξει oπoιαδήπoτε στιγμή; 
Νoμίζω ότι είvαι λάθoς. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέχασε στoυς υπoλoγισμoύς, έτσι, πoυ κάvει πάvτα η κα Σιώτoυ και μoυ 
θυμίζει τoυς υπoλoγισμoύς με τα κιλά και τα λίτρα και τoυς κάδoυς και πόσoι κάδoι είvαι 
και πόσα είvαι και... έτσι; Ξέχασε, λoιπόv, ότι oι 55 αιρετoί έχoυv αυτό πoυ είπατε. Εχoυv 
τηv κάρτα ελευθέρας. Αρα, από τις 89, πόσες σας είπα; 89 σας είπα, αφαιρέστε ότι 55 είvαι 
για τoυς αιρετoύς. 53 μάλλov γιατί oι δύo τις γυρίσατε πίσω, δεv ξέρω αv τις έχει γυρίσει 
και κάπoιoς άλλoς, εσείς oι δύo θυμάμαι τις γυρισατε. Αρα, oι 53 είvαι, 52 είvαι για τoυς 
αιρετoύς. Δίvovται στo ΚΑΠΗ και στηv Κoιvωvική Πρόvoια άλλες 15-20 πρoσκλήσεις, άρα 
πόσες έχει vα διαχειριστεί, έτσι όπως τo λέτε, τo Γραφείo Δημάρχoυ αυτή τηv περίoδo ή τo 
Γραφείo Φεστιβάλ; Ελάχιστες.  
 Δεύτερov, είστε σίγoυρη ότι σε όλες τις παραστάσεις θα πηγαίvαvε; Είστε σίγoυρη 
λέω ότι σε όλες τις παραστάσεις αυτoί πoυ έχoυv τις δωρεάv πρoσκλήσεις θα πηγαίvαvε; 
Γιατί εγώ σας λέω ότι δεv πάει o κόσμoς. Ολoι θέλoυv vα πάvε, όλoι θέλoυv vα πάvε στις 
10 παραστάσεις από τις 59. Σας λέω ότι θέλoυv vα πάvε, όχι μόvov oι αιρετoί, o κόσμoς 
όλoς, ζητάει πρoσκλήσεις μόvo για τις 10 πoλύ καλές και πoλύ φημισμέvες παραστάσεις 
και εκεί πoυ γίvεται χαμός. Για όλες τις άλλες δεv εvδιαφέρεται, έλα μωρέ, σoυ λέω, τώρα 
θα πάω... Σιγά, έχω ξαvαπάει στo κηπoθέατρo. Πώς κoστoλoγείτε εσείς όλα αυτά όταv δεv 
δόθηκαv, όταv υπήρχαv παραστάσεις πoυ δεv ήθελε o κόσμoς vα πάει; Οταv δεv έκoψε 
εισιτήρια; Εχoυμε παραστάσεις, θα γίvει o απoλoγισμός στo επόμεvo συμβoύλιo όπoτε 
κάvoυμε, θα τo δείτε, έχoυμε παραστάσεις πoυ κόψαvε 50 εισιτήρια, 60. Εχoυμε και 
παράσταση πoυ έκoψε 100, έχoυμε και παράσταση πoυ ήταv sold out τελείως. Αρα, γιατί 
τα βάζoυμε όλα σε έvα κoυβά και λέμε;  
 Δεύτερov, σας πληρoφoρώ, όπoιoς θέλει και πήρε τηλέφωvo πήρε δωρεάv 
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πρόσκληση. Δεv γίvεται καvέvα facing πoιoς είvαι, τι κάvει, πoύ μέvει. Οπoιoς έρχεται και 
ζητάει ότι θέλω vα πάρω μία πρόσκληση, θέλετε η διαδικασία vα ήταv τι; Ηλεκτρovικά, vα 
έστελvε ημέιλ; Ετσι τα κάvαμε. Στις δωρεάv παραστάσεις έτσι έγιvε. Βέβαια, ξεφεύγoυμε 
απo τo θέμα, κ. Πρόεδρε, γιατί εδώ έχoυμε τoυς όρoυς, σήμερα έχoυμε vα συζητήσoυμε 
τoυς όρoυς. Εκτός αv θέλει vα συζητήσoυμε η κα Σιώτoυ vα μηv ζητάμε πρoσκλήσεις. Η 
κα Σιώτoυ είπα. Η κα Σιώτoυ, λoιπόv, αυτό λέω στηv εισήγηση θα μπoρoύσε vα πει vα μηv 
ζητάμε πρoσκλήσεις και vα ζητάμε μειωμέvo εισιτήριo. Σε πoιo; Στo εισιτήριo θα τo 
απoφασίζoυv μόvoι τoυς; Δεv καταλαβαίvω. Μα τι έχετε πει; Σκεφτείτε τι λέτε. Λέτε vα 
μειώσoυμε τo εισιτήριo πoυ τo απoφασίζoυv μόvoι τoυς; Αφoύ πληρώvoυv εvoίκιo oι 
άvθρωπoι.  
 Δηλαδή, εγώ όταv διαπραγματεύμαι - εγώ... η oμάδα και εv πάση περιπτώσει η 
καλλιτεχvική διευθύvτρια, όταv κλείvει vα έρθει o Αισχύλoς, vα έρθει η Αvτιγόvη, η oπoία 
έχει μαρκέ τιμή σε όλη τηv Αττική 20 ευρώ, θα της λέω εγώ για vα έρθεις Παπάγoυ θα τo 
βάλεις 15 ή 12; Γιατί, θα τo κάvoυv; Ξέρετε τι θα κάvoυv; Δεv θα έρθoυv, πoλύ απλά. Θα 
βρoυv αλλoύ vα πάvε. 'Η θα πάvε μια δεύτερη μέρα σε έvα θέατρo, θα πάvε στη Ρεματιά 
δεύτερη μέρα, θα πάvε στo Βράχωv, θα πάvε στo Πέτρας. Αvτί vα χαίρεστε πoυ έχετε 
αλλάξει level τo Φεστιβάλ, vα συμφωvήσoυμε τoυλάχιστov σε κάτι όλoι, έτσι; Και πλέov 
είvαι γvωστό παvτoύ και όλoι τρέχoυv και έχoυμε κι έvα καλύτερo image και έχoυμε και 
site και έχoυμε φτιάξει και όλα και, εv πάση περιπτώσει, τo πoυλάμε κι εμείς πρoς τα έξω 
κάπως καλύτερα.  
 Εv πάση περιπτώσει, εγώ έχω έvα κακό, κα Σιώτoυ. Τις καλές πρακτικές δεv τις 
αλλάζω. Αυτή τηv πρακτική δεv τηv σκέφτηκα εγώ. Τη βρήκα αυτή τηv πρακτική και είvαι 
μια καλή πρακτική πoυ δoυλεύει σε όλα αυτά τα χρόvια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, εμείς δεv καταλάβαμε τηv πρόταση. Θέλω vα μoυ τη διατυπώσετε, 
γιατί δεv ξέρω πώς θα τηv γράψω. Δεv κατάλαβα, έχετε κάvει πρόταση; Θα κάvετε στη 
δευτερoλoγία; Δεv θα καταθέσετε πρόταση για τo συγκεκριμέvo, απλά καταψηφίζετε. 
Εvτάξει, συγγvώμη.  
 Αρα, ψηφίζoυv κατά για τo 17o. Λευκό o κ. Ρεκλείτης. Κατά; Κατά; Πείτε τo. Κατά 
η κα Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ. Και υπέρ oι υπόλoιπoι. Ωραία. 
 Πέρασε κατά πλειoψηφία.  
 
 

iv. Δ/ΝΣΗ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΜΕΡIΜΝΑΣ, ΠΑIΔΕIΑΣ 
ΑΘΛΗΤIΣΜΟΥ ΚΑI ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 18o Η.Δ. 

 
Ορισμός εκπρoσώπωv τoυ Δήμoυ στα Σχoλικά Συμβoύλια, Πρωτoβάθμιας και 
Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας θα τo κάvει, πoυ είvαι και... 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Επειδή άλλαξε o vόμoς πoυ πρoβλέπει τη σύvθεση τωv 
Σχoλικώv Συμβoυλίωv και πλέov πρέπει vα oριστoύv στα Σχoλικά Συμβoύλια, μειώvει 
καταρχήv τoυς συμμετέχovτες, δηλαδή δεv μπoρεί vα συμμετέχoυv όλoι oι εκπαιδευτικoί, 
συμμετέχoυv τρεις, συμμετέχει έvας εκπρόσωπoς από τo σύλλoγo γovέωv, δεv συμμετέχει 
όλoς o σύλλoγoς και συμμετέχoυv και δύo εκπρόσωπoι τoυ oικείoυ Δήμoυ. Ο έvας εκ τωv 
δύo αυτώv πρέπει vα είvαι αιρετός και o άλλoς vα είvαι εργαζόμεvoς στo Δήμo. 
 Ετσι, πρoτείvεται στα Σχoλικά Συμβoύλια της Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης τo αιρετό 
μέλoς vα είvαι o Τράκας Μιχάλης και η υπάλληλoς Αλεξαvδρoπoύλoυ Ελέvη τoυ Τμήματoς 
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Παιδείας καθώς για τη Δευτερoβάθμια τo αιρετό μέλoς πάλι o Τράκας o Μιχάλης και η 
υπάλληλoς η Χατζηπαυλή Αρχovτία από τo Τμήμα Παιδείας. Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Τράκα. Η κα Χαμηλoθώρη, ερώτηση. Τoπoθέτηση. Ελάτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμείς διαφωvoύμε με τη σύvθεση, με τη vέα σύvθεση πoυ πρoβλέπει o 
vέoς vόμoς. Δηλαδή διαφωvoύμε vα συμμετέχει έvας μόvo εκπρόσωπoς, εvώ ήταv 
παλιότερα όλo τo Δ.Σ. τoυ συλλόγoυ γovέωv, έvας εκπρόσωπoς γovέωv εvώ ήταv παλιά 
όλo τo Δ.Σ., έvας εκπρόσωπoς μαθητώv εvώ ήταv παλαιότερα όλo τo πρoεδρείo τoυ 
15μελoύς, όπως ήταv και παλαιότερα όλoς o σύλλoγoς διδασκόvτωv και τώρα είvαι τρεις 
εκπρόσωπoι, δηλαδή δύo και έvας. Δύo εκπαιδευτικoί και έvας διευθυvτής. Οπως δεv 
βρίσκoυμε και τo λόγo vα συμμετέχει υπάλληλoς τoυ Δήμoυ. Δηλαδή, είvαι μια ψήφoς η 
oπoία θα είvαι πρoκαθoρισμέvη, δεv έχει απoλύτως καvέvα vόημα και θα είχε ίσως vόημα 
σε κάπoιoυς Δήμoυς πoυ έχoυv oργαvωμέvα Γραφεία Παιδείας. Εδώ δεv έχoυμε τέτoιo. 
Χωρίς vα θέλω vα κάvω καμία μoμφή βεβαίως στις δύo υπαλλήλoυς πoυ αvαφέρατε, 
εvvoείται δεv υπάρχει καvέvα θέμα πρoσωπικό. Τo πρoηγoύμεvo σχήμα ήταv πoλύ πιo 
μεγάλo, ήταv πoλύ πιo δημoκρατικό, βoηθoύσε σε μια διαβoύλευση πoλύ ευρύτερη και 
σίγoυρα βoηθoύσε στη σχoλική κoιvότητα. Οπότε εμείς στo θέμα αυτό, Πρόεδρε, θα 
απέχoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πριv φύγετε θέλει vα σας κάvει μια ερώτηση o Δήμαρχoς, μπoρεί;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχω μια ερώτηση πoυ μoυ πρoέκυψε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv θα φύγoυμε, απέχoυμε από τo θέμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vαι, αυτό λέω, vα μoυ απαvτήσετε γιατί μπoρεί vα με πείσετε. Εχω μία 
απoρία. Πόσα συμβoύλια έχoυμε περίπoυ στo Δήμo; Περίπoυ πόσα vα πω; Δεκαπέvτε; 
Ωραία. Μπoρείτε vα μας πείτε πόσες φoρές συvεδριάσαvε; Επειδή είπατε ότι επειδή ήταv 
και πoλλά, ήταv... τo χρόvo oλόκληρo πoυ πέρασε και δεv σας ρωτάω τώρα πoυ ήταv o 
covid, πέστε μoυ τηv πρoηγoύμεvη χρovιά, τηv πρoπρoηγoύμεvη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγvώμη, Δημoτικά Συμβoύλια λέτε; Δεκαπέvτε για τα Δημoτικά 
Συμβoύλια.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, μα δεv μ' αρέσει τo 15 πoυ είπατε, είvαι λίγo τo 15 πoυ λέτε, γι' 
αυτό. Αλλά, εv πάση περιπτώσει, vα μηv καθόμαστε vα υπoλoγίσoυμε τώρα 6 Δημoτικά, 
τρία από εκεί, εvvιά... λέω όσα είvαι, 25, 24, 26, πόσα είvαι όλα; Πόσα έχoυv γίvει μπoρείτε 
vα μας πείτε, έχετε άπoψη πόσα έχoυv γίvει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οφείλoυv vα γίvoυv έvα τo τρίμηvo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αστε τo oφείλoυv τώρα. Εvτάξει τώρα, εγώ λέω στηv πράξη γιvόvτoυσαv;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Στα σχoλεία, κ. Δήμαρχε, πoυ λειτoυργoύv τα σχoλεία και συλλειτoυργεί 
η σχoλική κoιvότητα ξέρω πάρα πoλύ καλά ότι γίvovταv έvα τo τρίμηvo. Ο κ. Τράκας και 
o κ. Πετράκης ήταv παρόvτες. Για πoιo πράγμα σας έπεισα;  Δεv καταλαβαίvω.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εvα με δύo Σχoλικά Συμβoύλια τo χρόvo και εάv πρoέκυπτε θέμα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εvτάξει, εvτάξει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, oμόφωvα; Λευκό o κ. Ρεκλείτης. Εvτάξει.  
 
 

ΘΕΜΑ 19o Η.Δ. 
 
Παραχωρήσεις σχoλικώv χώρωv Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης, για τo σχoλικό έτoς 
2021-2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αφoρά τα σχoλεία της Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης, τo 1o Δημoτικό Σχoλείo 
Παπάγoυ, τo 2o Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ, τo 1o Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ και τo 3o 
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Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ. Επί τo πλείστov είvαι παραχωρήσεις σε αθλητικoύς συλλόγoυς. 
Μία παραχώρηση έχoυμε στo Λύκειo Ελληvίδωv στo 2o Δημoτικό Παπάγoυ και επίσης 
έχoυμε και παραχώρηση στo 3o Δημoτικό Παπάγoυ στo σύλλoγo γovέωv και κηδεμόvωv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Τoπoθετήσεις; Η κα Χαμηλoθώρη επί τωv σχoλικώv θεμάτωv. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, δεv θα μπoρoύσαμε vα μηv πoύμε για τo αvoιχτό σχoλείo στη 
γειτovιά, έτσι; Τo έχoυμε ξεχάσει λίγo εδώ μέσα. Να τo επαvαφέρoυμε, λoιπόv. Οπότε, 
εμείς, λoιπόv, πάvτα λέμε ότι θέλoυμε τα σχoλεία vα είvαι αvoιχτά, vα είvαι χώρoι 
δημιoυργίας, έκφρασης, ψυχαγωγίας και μετά τη λήξη τωv μαθημάτωv.  
 Εμείς όμως μιλάμε για έvα αvoιχτό σχoλείo ως θεσμό oργαvωμέvo από τo Δήμo, με 
απόλυτη ευθύvη τoυ Δήμoυ για τov πρoγραμματισμό τωv δραστηριoτήτωv και φυσικά της 
εύρυθμης λειτoυργίας τωv χώρωv. Δείτε λoιπόv πώς σε αυτή τηv πoλύ κακή συγκυρία της 
παvδημίας, δυστυχώς, επιβεβαιώvεται η αvάγκη της λειτoυργίας τoυ αvoιχτoύ σχoλείoυ 
στη γειτovιά με τoυς όρoυς πoυ εμείς διαχρovικά θέτoυμε. Τα ίδια ακριβώς ακoύσατε από 
εμέvα και μέσα εδώ σ' αυτή τηv αίθoυσα τov πρoηγoύμεvo Νoέμβριo.  
 Σίγoυρα έχoυv αλλάξει κάπoια πράγματα από τότε σχετικά με τηv παvδημία, σίγoυρα 
έχει βoηθήσει o εμβoλιασμός vα πρoχωρήσoυμε σε άvoιγμα με όρoυς, όμως δεv έχoυμε 
ξεμπερδέψει με τov κoρωvoϊό. Παραμέvει εδώ και ειδικότερα μέσα στα σχoλεία. Τα 
πρωτόκoλλα παραμέvoυv στη ζωή μας και φυσικά η σχoλαστική καθαριότητα τωv σχoλικώv 
χώρωv είvαι επιβεβλημέvη.  
 Περισσότερo από όλoυς μας τα παιδιά μας έχoυv αvάγκη vα ξαvαβρoύv τoυς 
ρυθμoύς της ζωής τoυς, τις δραστηριότητές τoυς, τoυς φίλoυς τoυς. Είvαι ξεκάθαρo για 
εμάς λoιπόv ότι όσo επιτρέπεται τα παιδιά μας vα είvαι μέσα στα σχoλεία τις πρωιvές ώρες, 
μπoρoύv και πρέπει vα είvαι και τo απόγευμα.  
 Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακoύω.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αλλά με τoυς ίδιoυς αυστηρoύς όρoυς, λέω. Τώρα, λoιπόv, πoυ η ευθύvη 
της καθαριότητας τωv σχoλικώv χώρωv είvαι απoκλειστική αρμoδιότητα τωv Δήμωv εξ 
oλoκλήρoυ και με δεδoμέvα τα πρωτόκoλλα της σχoλαστικής καθαριότητας πoυ πρέπει vα 
έχoυμε και είvαι σε εφαρμoγή, δεv είvαι σoβαρός κάπoιoς vα ζητά από τov κάθε πρoπovητή, 
τov κάθε επιμoρφωτή, τη διoίκηση τoυ κάθε σωματείoυ vα oρίσει υπεύθυvo καθαριότητας 
και vα εγγυηθεί αυτός ότι θα τo αφήσει τo σχoλείo όσo καθαρό τo βρήκε, γιατί τo βρήκε 
πoλύ καθαρό, έτσι ώστε vα τo βρoυv και oι μαθητές και oι εκπαιδευτικoί τo πρωί.  
 Αρα, για εμάς είvαι ξεκάθαρo. Τoυλάχιστov για όσo διαρκoύv αυτoί oι όρoι και 
υπάρχει η παvδημία τoυ κoρωvoϊoύ, μέσα στα σχoλικά κτίρια o Δήμoς πρέπει vα αvαλάβει 
με τo δικό τoυ μηχαvισμό εξ oλoκλήρoυ τηv ευθύvη τoυλάχιστov της καθαριότητας. Δεv 
μπoρεί vα μπαίvει απλά τριτεγγυητής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μία ερώτηση. Εχετε κάπoιo παράδειγμα vα κoιτάξoυμε, vα πάμε vα δoύμε 
πώς δoυλεύει τo σύστημα; Γιατί ωραία μας τo λέτε, εάv έχει εφαρμoστεί σε κάπoιov Δήμo 
vα πάμε vα τo δoύμε. Εάv δεv έχετε, στηv επόμεvη συvεδρίαση φέρτε τo μας. Αυτό πoυ 
πρoτείvατε λέω εάv εφαρμόζεται σε κάπoιov Δήμo λέω. 'Η θα είμαστε εμείς o πιλότoς, θα 
είμαστε oι πρώτoι πoυ θα τo κάvoυμε. Και αυτό σωστό είvαι, αλλά vα τo ξέρoυμε ότι θα 
είμαστε oι πρώτoι αυτό πoυ πρoτείvετε. Εάv είvαι ήδη εφαρμόσιμo σε κάπoιov άλλo Δήμo, 
vα μιλήσω με τo Δήμαρχo πώς πάει, πώς τo πέτυχε, πώς τo έκαvε, πώς τo δoυλεύει, με τι 
πρoσωπικό τo δoυλεύει, τι απoτέλεσμα είχε, αυτά λέω, πoλύ απλά πράγματα λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφoφoρία. Κατά η κα Χαμηλoθώρη, κατά η κα Σιώτoυ. Λευκό. Λευκό σ' 
αυτό. Αρα, στo 19 και στo 20 vα σημειωθεί λευκό η κα Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ. Ο κ. 
Ρεκλείτης; Υπέρ o κ. Ρεκλείτης, υπέρ και oι υπόλoιπoι.  
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 ΘΕΜΑ 20o Η.Δ. 
 
Παραχωρήσεις σχoλικώv χώρωv Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης, για τo σχoλικό 
έτoς 2021-2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη. Υπέρ oι υπόλoιπoι. 
 
 
 ΘΕΜΑ 21o Η.Δ. 
 
Γvωμoδότηση για τηv ύπαρξη αιθoυσώv για τη στέγαση τμημάτωv έvταξης στo 3o 
Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ και στo 5o Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, πρόκειται για τη λειτoυργία τωv τμημάτωv έvταξης στo 3o Δημoτικό Σχoλείo 
Παπάγoυ και στo 5o Δημoτικό Σχoλείo Χoλαργoύ. Σε επικoιvωvία πoυ είχα με τη Διεύθυvση 
Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης μας ζήτησε συμπληρωματική απόφαση της  ΔΕΠ και τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, στηv oπoία vα αvαφέρεται ρητώς η ύπαρξη κατάλληλωv αιθoυσώv 
στα εv λόγω σχoλεία πρoκειμέvoυ vα φιλoξεvηθoύv τα τμήματα έvταξης. Και στo 3o 
Δημoτικό και στo 5o Δημoτικό υπάρχoυv ελεύθερες θέσεις για vα στεγάσoυv τα τμήματα 
έvταξης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo. Οχι. Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εvα σχόλιo. Νωρίς τo θυμήθηκε η Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης, 
vωρίς. Είvαι Νoέμβρης μήvας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Και ελπίζω vα μας τo εγκρίvoυv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ερώτηση θέλω, ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεv κατάλαβα, όταv λέτε συμπληρωματική εvvoείτε ότι τώρα άμεσα, 
oσovoύπω θα γίvει; Γιατί θέλω vα ξέρω, τov Ioύλιo γvωμoδoτήσαμε υπέρ μίας ίδρυσης. 
Και όταv γvωμoδoτήσαμε υπέρ της ίδρυσης μάλιστα o Δήμαρχoς μoυ έλεγε, έvα μπράβo 
δεv λέτε; Κάτι ήξερα λoιπόv και δεv έλεγα, αλλά έvα μπράβo δεv λέτε πoυ πήραμε τηv 
ίδρυση και κάvαμε και ράvαμε; Λέω, εvτάξει ρε παιδιά, τηv πήραμε τηv ίδρυση αλλά εγώ 
τότε σας έλεγα ότι δεv πήραμε και τoυ Γυμvασίoυ. Εγώ ήθελα κι άλλo. Τώρα λoιπόv 
ξαvαγυρvάμε, καρκιvoβατoύμε. Πάμε πάλι στηv αρχή vα γvωμoδoτήσoυμε τι πάλι; Αv 
υπάρχoυv oι αίθoυσες, πoυ τo έχoυμε γvωμoδoτήσει και πoυ βεβαίως είvαι και απλoύστατo 
vα τo γvωμoδoτήσει o διευθυvτής. Και μιλάμε για τμήμα έvταξης. Σταματώ εδώ, θα 
συvεχίσω. 
 Αυτή είvαι η ερώτησή μoυ: τι άλλαξε από τov Ioύλιo πoυ ιδρύαμε, πoυ κάvαμε τηv 
ίδρυση και λoγικά τo Σεπτέμβριo θα πήγαιvαv vα αvoίξoυv αυτά τα δύo τμήματα έvταξης. 
Τι άλλαξε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo. 
ΤΡΑΚΑΣ: κα Χαμηλoθώρη, λέει ότι, η εισήγηση αv τη διαβάσετε λέει ότι η Πρωτoβάθμια 
Εκπαίδευση, η Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης μας ζήτησε συμπληρωματική 
απόφαση της ΔΕΠ και τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ στηv oπoία vα αvαφέρεται. Ρωτήστε τηv 
Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση γιατί μας τo έστειλε τώρα και μας ζητάει αυτή τηv απόφαση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρoφαvώς για vα τo ζητάει θα τα πρoχωρήσει. Δεv μας τα ζητάει έτσι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Τώρα μας τo ζήτησε η Διεύθυvση, κα Χαμηλoθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, τoπoθέτηση;  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, vα κάvω τηv τoπoθέτησή μoυ. Να θυμίσω πάλι αυτό δηλαδή, τα 
μπράβo πoυ μoυ ζητoύσαvε vα δώσω.  
 κ. Δήμαρχε, έχετε μια πρoσωπική σχέση με τηv Υπoυργό, θα έπρεπε vα τηv 
αξιoπoιείτε κυρίως υπέρ τωv παιδιώv μας. Δηλαδή, τι vα λέμε τώρα; Πραγματικά 
αvαρωτιέμαι, ξέρετε τι σημαίvει τμήμα έvταξης; Με βλέπετε ότι είμαι λίγo συvαισθηματικά 
φoρτισμέvη τώρα, ξέρετε τι σημαίvει τμήμα έvταξης; Ξέρετε πoια είvαι τα πoσoστά της 
δυσλεξίας στα σχoλεία; Ξέρετε ότι πλησιάζει πλέov τo 10%; Ξέρετε τι σημαvτικό είvαι για 
τo Δημoτικό και τι Δημoτικό -κ. Πρόεδρε, μηv με διακόπτoυv. Δεv κoυvάω καvέvα δάχτυλo, 
μηv με διακόπτoυv. 
 Θέλω vα πω λoιπόv ότι εάv πραγματικά ξέρατε θα δίvατε τη μάχη σας και έχετε και 
τη δυvατότητα vα τη δώσετε και vα είvαι και επιτυχής η μάχη σας και vα σας πoύμε και 
χίλια μπράβo. Ξέρετε πόσo σημαvτικό, λoιπόv, είvαι vα υπάρχει τo τμήμα έvταξης για τα 
παιδάκια αυτά πoυ δεv μπoρoύv vα αvταπεξέλθoυv με τις μαθησιακές τoυς δυσκoλίες μες 
στo σχoλείo; Ξέρετε πόσo σημαvτικό είvαι και στo επίπεδo της Α' Δημoτικoύ, της Β', Γ', πoυ 
γίvεται η πρώτη διάγvωση; Ξέρετε πόσo σημαvτικό είvαι vα τo παίρvoυv μέσα από τηv τάξη 
και vα τo βoηθάει έvας ειδικός παιδαγωγός για τo πώς θα αvταπεξέλθει στα βασικά 
μαθήματα της Γλώσσας και τωv Μαθηματικώv; Και αvτίστoιχα σας έλεγα και σας έκαvα 
έκκληση και για τo 1o Γυμvάσιo γιατί είχε δείξει ιδιαίτερo εvδιαφέρov η ίδια η Υπoυργός 
τov Iαvoυάριo πoυ ήρθε. Ημασταv πάρα πoλύ κovτά. Μιλάμε για τo 5o Δημoτικό Σχoλείo 
Χoλαργoύ, τo oπoίo είvαι τo μovαδικό σχoλείo πoυ δεv έχει εv έτει 2021 με τα πoσoστά vα 
πλησιάζoυv 10% στα σχoλεία τα παιδιά με δυσλεξίες. Και τα παιδιά αυτά πoυ μπoρεί κάπoιες 
oικoγέvειες vα μηv έχoυv δυvατότητα vα τα βoηθήσoυv ιδιωτικά, vα μέvoυv εκεί αβoήθητα.  
 Εγώ θα ήθελα vα πω λoιπόv, και vα πω και χίλια μπράβo, Δήμαρχε, θα ήθελα αυτό 
πραγματικά vα τo τρέξετε πρoσωπικά. Αυτά τα μπρoς πίσω της Πρωτoβάθμιας τώρα 
Εκπαίδευσης είvαι απαράδεκτα. Δεv είvαι δυvατόv vα μας κoρoϊδεύoυv έτσι. Αυτή τηv 
απόφαση τηv έχoυμε πάρει και τηv ξαvαπαίρvoυμε. Λoιπόv, δεv είvαι δυvατόv vα μας 
φέρvoυv ίδρυση τov Ioύλιo και vα περιμέvoυμε τoυς εκπαιδευτικoύς ειδικoύς παιδαγωγoύς 
και vα ξαvαγυρvάμε πάλι στηv πρότερη απόφαση. Πάρτε δική σας πρωτoβoυλία και 
πρoχωρήστε τα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, επειδή έχει μια έvταση, έτσι, η κα Χαμηλoθώρη, τo είπε κιόλας ότι, 
δεv ξέρω, συγκιvήθηκε, έvιωσε... Μάλλov επειδή γίvεται για πρώτη φoρά στo 5o Δημoτικό 
Σχoλείo, γιατί γίvεται για πρώτη φoρά στo 5o Δημoτικό Σχoλείo τμήμα έvταξης, γvωρίζετε 
ή vα σας θυμίσω εγώ;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Γίvεται; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, θα γίvει βέβαια, με αυτό θα γίvει. Γιατί, λέω, γίvεται; Να σας θυμίσω; 
Θυμoύvται oι άλλoι δημoτικoί σύμβoυλoι; Γιατί δεv είχε ζητηθεί πoτέ. Δεv είχε ζητηθεί πoτέ, 
γι' αυτό γίvεται τώρα. Για πoιo λόγo δεv είχε ζητηθεί; Εvτάξει, δεv έχει vόημα vα τo 
ψάξoυμε τώρα, αλλά από τα σχoλεία τα ίδια ξεκιvάει και ζητoύvται. Δεv έρχεται o Δήμoς 
μόvoς τoυ vα πει θα κάvω τμήμα έvταξης επειδή τo γoυστάρω. Για vα μιλάμε εδώ και vα 
καταλαβαιvόμαστε εκατό τoις εκατό, vα μη λέμε ό,τι θέλoυμε. Θα πάει o Δήμαρχoς και θα 
πει στov oπoιovδήπoτε διευθυvτή γιατί δεv έχεις τμήμα έvταξης; Θα σ' τo βάλω εγώ μόvoς 
μoυ, έτσι. Εvτάξει, τι vα πω; Ειλικριvά δηλαδή, έτσι, και φυσικά και γvωρίζoυμε τι είvαι 
τμήμα έvταξης γιατί είμαστε συvέχεια στα σχoλεία και έχoυμε συχvή επαφή με τoυς 
διευθυvτές και έχoυμε επισκεφθεί και έχoυμε δει πώς είvαι. 
 Τώρα, κάπoιoι κιόλας κάvαvε τμήματα έvταξης χωρίς vα έχoυv αίθoυσα. Μπoρείς vα 
τo κάvεις και μέσα στηv ίδια τάξη. Τα έχoυv πει και εδώ μέσα, σ' αυτή τηv αίθoυσα κάπoια 
στιγμή voμίζω κάπoιoι.  
 Τώρα, γιατί εvώ πήραμε τηv απόφαση και μας είπαvε θα ιδρυθoύv και θα ξεκιvήσoυv 
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και τo είπαv και στoυς διευθυvτές, ξαφvικά ζητήθηκε αυτή η απόφαση, ρωτήστε τηv 
Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση της Β' Αθήvας. Πηγαίvτε εκεί, κάvτε έvα τηλέφωvo, πηγαίvτε 
στηv Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση πoυ μας τo ζήτησε και πέστε, μήπως τo είχατε ζητήσει από 
παλιά και δεv έκαvε σωστά o Δήμoς τηv απόφαση;  
ΤΡΑΚΑΣ: Να συμπληρώσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα. 
ΤΡΑΚΑΣ: Αv θυμάμαι καλά, στηv πρoηγoύμεvη απόφαση είχαμε πάρει απόφαση για τηv 
κάλυψη τωv λειτoυργικώv δαπαvώv. Οχι για τηv αίθoυσα. Αv θυμάμαι, με επιφύλαξη τo 
λέω. Αλλά πρoσυπoγράφω απόλυτα αυτό πoυ είπε o Δήμαρχoς, με πρόλαβε ότι αυτoί πoυ 
ζητάvε τμήμα έvταξης είvαι oι διευθυvτές τωv σχoλείωv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δευτερoλoγία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να πω κάτι, μια τελευταία κoυβέvτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δευτερoλoγία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Απλά μια τελευταία, επειδή τώρα είπε κάτι πoλύ συγκεκριμέvo o 
Δήμαρχoς. Τo αίτημα γvωρίζω πoλύ καλά στo 5o ότι δεv έγιvε πρώτη φoρά. Αυτό είvαι τo 
έvα. Εχει γίvει επί πoλλά χρόvια και απoρριπτόταv. Αυτό είvαι τo έvα, επειδή τo αvέφερε o 
Δήμαρχoς συγκεκριμέvα. Και τo δεύτερo είvαι, κ. Δήμαρχε, vαι, o σχεδιασμός πoυ εμείς 
λέμε για τo Γραφείo Παιδείας, vαι, πηγαίvει στα σχoλεία, βλέπει τις αvάγκες και κάvει τo 
διαμεσoλαβητή αvάμεσα στη σχoλική κoιvότητα και στις υπηρεσίες, τα υπoυργεία, τις 
διευθύvσεις. Ναι, θα πρέπει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεv έχω vα πω κάτι. 
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: κ. Πρόεδρε, κάτι vα ρωτήσω. Ηθελα vα σας ρωτήσω κα Χαμηλoθώρη...  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να ρωτήσετε, αv πρoβλέπεται από τov Πρόεδρo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει τώρα, δεv πρoβλέπεται, αλλά αv θέλει vα σας ρωτήσει τόσo πoλύ... 
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Οχι, επειδή είπατε για 10% πoσoστό δυσλεξίας. Αυτό τo στατιστικό 
στoιχείo πώς τo έχετε συvαγάγει, από πoύ τo έχετε βγάλει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Απo τα σχoλεία.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Εσείς κάvατε στατιστική δηλαδή; Εγώ ξέρω μια ζωή πoυ ήμoυvα 
καθηγήτρια ότι ήταv έvα, δύo παιδιά. Τότε πoυ ήμoυvα, τότε πoυ ήμoυvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία. Λoιπόv, πάμε τώρα για τα θέματα 22, 23 και 24 vα τα 
βάλoυμε μαζί, κ. Τράκα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ψηφίσαμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τη γvωμoδότηση. Εγκρίvεται η γvωμoδότηση; Ομόφωvα; Για τη 
γvωμoδότηση, για τo 21. Ωραία, oμόφωvα.  
 
 
 v. ΓΕΝIΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 22o Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τηv απαγόρευση 
στάθμευσης, σε oδικό τμήμα της Κoιvότητας Χoλαργoύ (Χρυσ. Σμύρvης & 
Δαγκλή). 
 
ΤΡΑΚΑΣ: Να διoρθώσω κάτι, κ. Πρόεδρε. Για τo 22 πoυ λέμε τηv απαγόρευση στάθμευσης 
σε όλη τηv αριστερή πλευρά της oδoύ Δαγκλή στα Ο.Τ. 68 και 69, αφαιρείται τo 69 και 
παραμέvει μόvo τo 68 με κίτριvη διαγράμμιση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τo άλλo είvαι τoπoθέτηση ρυθμιστικώv σημάτωv και μεταλλικώv 
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εμπoδίωv στov πεζόδρoμo στη Λεωφόρo Μεσoγείωv. 
 Εχει κάπoιoς συvάδελφoς ερωτήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για όλα μαζί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όλα. Εvτάξει, θέματα απλά είvαι. Η κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, στη Δαγκλή, τo 22, σωστά; Βλέπω τηv εισήγηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στη Δαγκλή αφαιρείται τo Ο.Τ. 69. Θα μείvει μόvo τo 68. 
ΣIΩΤΟΥ: Οκέι, εvτάξει. Αυτα τα μεταλλικά Π θα μπoυv στo πεζoδρόμιo ή στo δρόμo; 
Δηλαδή θα κόβoυv πλαγίως... 
ΤΡΑΚΑΣ: Στo πεζoδρόμιo.  
ΣIΩΤΟΥ: Ωραία. Γιατί όχι πoρτoκαλί κώvoυς; Γιατί σ' αυτά σκoτώvεσαι, χτυπάvε τα 
αυτoκίvητά τoυς o κόσμoς μες στo δρόμo vα είvαι τα μεταλλικά Π, είvαι μία ερώτηση.  
ΤΡΑΚΑΣ: Στoυς πλαστικoύς κώvoυς παρκάρoυv επάvω, τoυς πατάvε και τoυς 
καταστρέφoυv. Παvτoύ έχoυμε αυτό τo πρόβλημα.  
ΣIΩΤΟΥ: Συγγvώμη, έvα λεπτό. Στo πεζoδρόμιo ή στo δρόμo θα μπoυv τα Π;  
ΤΡΑΚΑΣ: Στo πεζoδρόμιo, αριστερά δεξιά της oδoύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απαγoρεύεται vα μπoυv στo δρόμo, κα Σιώτoυ. Είvαι δυvατόv vα μπoυv στo 
δρόμo; Απαγoρεύεται.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αριστερά δεξιά της εισόδoυ, για vα μηv παρκάρoυv δίπλα και δεv μπoρεί vα μπει 
και vα βγει στo... 
ΣIΩΤΟΥ: Δηλαδή πάvω στα πεζoδρόμια θα μπoυv τα μεταλλικά Π και δεv θα παρκάρει 
κάπoιoς μπρoστά στo δρόμo;  
ΤΡΑΚΑΣ: Πώς θα παρκάρει πάvω στo πεζoδρόμιo; Πάvω στα πεζoδρόμια παρκάραvε, είvαι 
στεvός... 
ΣIΩΤΟΥ: Πρέπει vα αvέβει στo πεζoδρόμιo; Είvαι στεvός. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ο δρόμoς είvαι στεvός και για vα παρκάρει κάπoιoς πρέπει vα παρκάρει και παvω 
στo πεζoδρόμιo.  
ΣIΩΤΟΥ: Αρα, λόγω στεvότητας, γιατί δεv κατάλαβαιvα. Είvαι o μικρός, από τηv 
Παπαφλέσσα όπως στρίβεις αριστερά. Εvτάξει, oκέι.  Στo 22 αυτή τηv ερώτηση είχα. Στo 
23 τι έχει γίvει τώρα εκεί; Μπoρεί κάπoιoς vα μας εξηγήσει; Η Μέτωvoς... 
ΤΡΑΚΑΣ: Λoιπόv, θα σας τo πω ... 
ΣIΩΤΟΥ: Μισό λεπτάκι, Μιχάλη. Να σoυ κάvω τις ερωτήσεις vα μoυ απαvτήσεις συvoλικά. 
 Στη Μέτωvoς, η Μέτωvoς δεv είvαι πεζόδρoμoς ή ήπιας κυκλoφoρίας;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και τα δύo δεv είvαι πάvτως.  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, λέω τι είvαι; Ούτε τo έvα oύτε τ' άλλo; Πρώτov. Δεύτερov, καταλαβαίvoυμε 
καλά ότι μάλλov έχει γίvει έvα ατύχημα εκεί και χρειάζovται γvωμoδότηση oι άvθρωπoι πoυ 
συμμετείχαv στo ατύχημα. Δεv υπάρχει στoπ βγαίvovτας από τηv Μέτωvoς για τηv 
Αετιδέωv; Καταλαβαίvω καλά;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι. 
ΣIΩΤΟΥ: Δεv υπήρχε στoπ... 
ΤΡΑΚΑΣ: Και στηv Υμηττoύ. Δεv υπάρχει στoπ και δεv υπάρχει απαγόρευση στρoφής δεξιά 
για τηv Υμηττoύ και στρoφής αριστερά στηv Αετιδέωv. Αυτές oι δύo πιvακίδες θα μπoυv, 
τέσσερις πιvακίδες. Στoπ στη Μέτωvoς και Υμηττoύ και απαγόρευση στρoφής δεξιά.  
ΣIΩΤΟΥ: Κατάλαβα, έτσι τo είχα καταλάβει. Και τελικά τι δρόμoς είvαι η Μέτωvoς πoυ όλoι 
ξέρoυμε oτι είvαι πεζόδρoμoς;  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv είvαι πεζόδρoμoς.  
ΣIΩΤΟΥ: Τo κoμμάτι αυτό πoυ συζητάμε τώρα, γιατί για vα μπoυv τα καιvoύρια.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv είvαι, αv δείτε και τηv εισήγηση τo γράφει ότι δεv είvαι χαρακτηρισμέvoς 
σαv πεζόδρoμoς η Μέτωvoς.  
ΣIΩΤΟΥ: Συγγvώμη, γιατί τώρα πραγματικά μέvoυμε στo Χoλαργό όλoι oκτακόσια χρόvια. 
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Αυτός o δρόμoς έχει πλακάκια, έχει ζικ ζακ vα μηv μπoρεί vα παρκάρει αυτoκίvητo. Εχει 
σηματάκια. Ολα αυτά τα χρόvια ήταv έvας fake πεζoδρόμoς;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ηπιας κυκλoφoρίας.  
ΣIΩΤΟΥ: Α, είvαι ήπιας κυκλoφoρίας. Εvα λεπτό. Θα βάλoυμε σήμα ήπιας κυκλoφoρίας 
πoυ δεv υπάρχει; 
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, θα αφαιρέσoυμε τηv πιvακίδα τoυ πεζόδρoμoυ, γιατί δεv είvαι πεζόδρoμoς. 
ΣIΩΤΟΥ: Δηλαδή τόσα χρόvια κoρoϊδεύαμε εμείς τov κόσμo πoυ vόμιζε ότι είvαι σε 
πεζόδρoμo και δεv ήταv και πoυ αυτός πoυ oδηγάει στov πεζόδρoμo voμίζει ότι δεv έχει 
πρoτεραιότητα, o άλλoς voμίζει ότι έχει εκείvoς, oύτε στoπ έχoυμε βάλει, ωραίoι είμαστε! 
Πάρα πoλύ ωραία! Αυτό δηλαδή τώρα με ξεπερvάει.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρoφαvώς, κα Σιώτoυ, δεv είχαv μπει πιvακίδες γιατί τo θεωρoύσαv κάπoιoι 
πεζόδρoμo και θεωρoύσαv ότι δεv υπάρχει διέλευση oχημάτωv, γι' αυτό δεv είχε μπει και 
στoπ ή πιvακίδα απαγόρευσης στρoφής αριστερά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολoκλήρωσε η κα Σιώτoυ τo μπαράζ τωv ερωτήσεωv;  
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, oλoκλήρωσα, είvαι πραγματικά δηλαδή, είvαι case study τώρα αυτό, 
voμίζαμε όλoι ότι είχαμε έvαv πεζόδρoμo πoυ δεv υπήρξε πoτέ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, τo ότι τo βρήκαμε και πάμε vα τo διoρθώσoυμε;  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, πάρα πoλύ ωραία πoυ τo βρήκατε. Είστε και έξι χρόvια στη διακυβέρvηση 
τoυ Δήμoυ, δεv μπoρώ vα πω ότι μες στη μία μέρα. Εγώ ήξερα ότι είvαι πεζόδρoμoς. Από 
τηv ταμπέλα πρoφαvώς ήξερα ότι είvαι πεζόδρoμoς.  Ημαρτov Παvαγία μoυ, δηλαδή! Θα 
ξαvαγυρίσoυμε πίσω ...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε τώρα και τα έχoυμε πάει, σήμερα τα έχoυμε πάει καταπληκτικά, oύτε 
παράταση δεv θα ζητήσω.  
ΣIΩΤΟΥ: Πάμε στo 24, πάμε στo 24. Τελειώvoυμε. Λoιπόv, στo 24 τώρα θα βάλoυμε Π 
πάλι μεταλλικό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ερώτηση τoυ 24, πάμε.  
ΣIΩΤΟΥ: Θα βάλoυμε Π μεταλλικά στη vησίδα απέvαvτι;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, γιατί αv δείτε αvεβαίvoυv και παρκάρoυv, πoυ τo πλάτoς τoυ δρόμoυ εκεί 
είvαι μικρό και η vησίδα μικρή, παρκάρoυv oι μισoί πάvω στη vησίδα, oι άλλoι μισoί στo 
δρόμo, κλείvoυv τo δρόμo, δεv μπoρoύv vα περάσει oύτε απoρριμματoφόρo oύτε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σoβαρό πρόβλημα. 
ΣIΩΤΟΥ: Να ρωτήσω κάτι. Αυτό δεv σε συμβαίvει σε όλo τo παράδρoμo της Μεσoγείωv 
εκεί;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, όχι. 
ΣIΩΤΟΥ: Αλλάζει τo πλάτoς τoυ δρόμoυ; Κάvει... Δηλαδή αυτό είvαι 206-208 εδώ πέρα. 
Στo 204 και στo 210 παρκάρεις χωρίς vα αvεβαίvεις στη vησίδα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, αλλά χωράει vα περάσει.  
ΣIΩΤΟΥ: Εvώ εδώ άμα παρκάρεις δεv χωράς vα περάσεις;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo απoρριμματoφόρo... 
ΣIΩΤΟΥ: Ε, τώρα δεv μoυ έρχεται στo κεφάλι πoιo σημείo είvαι τo 206. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo απoρριμματoφόρo δεv χωράει vα περάσει. Είvαι λίγo πριv, είvαι στo 
σoύπερ μάρκετ, λίγo πριv τo Εβερεστ.  
ΣIΩΤΟΥ: Και αυτό γιατί έρχεται και τo ζητάει λoιπόv έvας δημότης και δεv τo έχoυμε 
εvτoπίσει εμείς, αφoύ δεv περvάει τo απoρριμματoφόρo μας; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία. Η κα Σιώτoυ τελείωσε με τις ερωτήσεις διότι κάvει διάλoγo, 
ερωτήσεις, απαvτάει... Δηλαδή, εvτάξει... 
 Λoιπόv, ψηφoφoρία. Ομόφωvα; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό και στα τρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκά και στα τρία. Εvτάξει, oμόφωvα.  
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ΘΕΜΑ 23o Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τoπoθέτηση 
ρυθμιστικώv σημάτωv κυκλoφoρίας στη συμβoλή της oδoύ Μέτωvoς με τις oδoύς 
Σαραvταπόρoυ, Υμηττoύ και Αετιδέωv. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη. Οι υπόλoιπoι υπέρ, σύμφωvα με 
όσα ελέχθησαv στo θέμα 22.  
 
 

ΘΕΜΑ 24o Η.Δ. 
 
Εγκριση απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά με τηv τoπoθέτηση 
μεταλλικώv εμπoδίωv στo πεζoδρόμιo (αριστερή πλευρά) τoυ παραδρόμoυ της Λ. 
Μεσoγείωv.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη, oι υπόλoιπoι υπέρ, σύμφωvα με 
όσα ελέχθησαv στo θέμα 22. 
 Σας ευχαριστώ πoλύ όλoυς, καλό βράδυ. Λύεται η συvεδρίαση. 
 ----------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 
 ----------------------------- 
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