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ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, Αθανασάκου - Μουντάκη Μαρία, Παρίση (Χρύσα) Χρυσούλα, Υφαντής 
Μιχάλης, Βεντουζά - Παπανικολάου Ειρήνη, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Κούτρας Αθανάσιος, Χατζής 
Μιχάλης, Τράκας Μιχάλης, Σιαμάνης Βασίλειος, Βαλυράκης Αθανάσιος, Πετράκης Χρήστος, Νικάκη 
Βικτωρία (Βίκυ), Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου Μαρία, Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Ρουφογάλη 
Δήμητρα (Μιμή), Πολύδωρας Γεώργιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αυγερινός Γεώργιος, Καραγιάννης 
Νικόλαος, Σιώτου Μαρία, Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Στάικος Χαράλαμπος, Ζήκας 
Περικλής.  
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
 
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Τούτουζας Δημήτριος, Ανυφαντής Γεώργιος, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Ρίζος Λουκάς, 
Ρεκλείτης Αντώνιος, Ρεμούνδος Γεώργιος. 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1ο : Εγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2018. 
2ο : Εγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018 Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού. 

ΣΕΛ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα σε όλους. Παρακαλώ τον Γραμματέα να πάρει τις σχετικές παρουσίες. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Αρχίζουμε με τις παρουσίες. Δημήτριος Οικονόμου παρών, Μαρία 
Αθανασάκου - Μουντάκη παρούσα, Νικόλαος Κουκής παρών, Χρύσα Παρίση απούσα, Μιχάλης 
Υφαντής παρών, Ειρήνη Βεντουζά - Παπανικολάου παρούσα, Αθανάσιος Αυγουρόπουλος παρών, 
Αθανάσιος Κούτρας παρών, Μιχάλης Χατζής παρών, Μιχάλης Τράκας παρών, Βασίλειος Σιαμάνης 
παρών, Αθανάσιος Βαλυράκης παρών, Χρήστος Πετράκης παρών, Βίκυ Νικάκη παρούσα, Μαρία 
Δημητριάδου παρούσα, Αννα - Μαρία Τσικρικώνη παρούσα, Μιμή Ρουφογάλη απούσα, Γεώργιος 
Πολύδωρας παρών, Δημήτριος Τούτουζας απών, Γεώργιος Ανυφαντής απών, Παναγιώτης Δεμέστιχας 
απών, Γεώργιος Αυγερινός απών, Βάνα Ρετσινιά - Γιαννακοπούλου παρούσα, Νικήτας Κανάκης παρών, 
Νικόλαος Καραγιάννης απών, Μαρία Σιώτου απούσα, Αναστασία Χαμηλοθώρη απούσα, Κων/νος 
Τίγκας απών, Στάικος Χαράλαμπος παρών, Λουκάς Ρίζος απών, Αντώνιος Ρεκλείτης απών, Γεώργιος 
Ρεμούνδος απών, Περικλής Ζήκας απών. 
 Και είναι παρούσες και η Αικατερίνη Γκούμα και η Μαρία Δημάκου, οι Πρόεδροι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ Γραμματέα. Διαπιστώθηκε ότι έχουμε απαρτία οπότε μπορούμε να 
ξεκινήσουμε την σημερινή μας συνεδρίαση. Βλέπω και την κ. Ρουφογάλη, προσήλθε. 
 Πρόκειται για ειδική συνεδρίαση οπότε δεν θα έχουμε θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης ούτε 
ανακοινώσεις ούτε ερωτήσεις. 
 
 
 ΘΕΜΑ  1ο 
 
Εγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2018. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα θα εισηγηθεί η κ. Τσικρικώνη, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καλησπέρα και από εμένα. Κύριε Πρόεδρε το δημοτικό ταμείο συνέταξε τον 
απολογισμό εσόδων και εξόδων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού έτους 2018 με όλα τα παραστατικά, 
διαχειριστικά στοιχεία, γραμμάτια είσπραξης των εσόδων, χρηματικά εντάλματα πληρωμής των 
εξόδων κλπ. και με αντίστοιχους αναλυτικούς πίνακες αυτού τον οποίο έθεσε και υπόψιν της 
Οικονομικής Επιτροπής η οποία τον ενέκρινε με την υπ' αριθμ. 109/2.7.2019 απόφασή της. 
 Σύμφωνα λοιπόν με τα απολογιστικά στοιχεία, οι συνολικές πληρωμές του Δήμου στη χρήση 
2018 ανήλθαν στο ποσό των 22.285.048,39 ευρώ. Το σύνολο των εισπράξεων του Δήμου του έτους 
2018 ανήλθαν στο ποσό των 20.091.806,75 ευρώ πλέον των χρηματικά διαθέσιμα αρχής της χρήσης 
ποσού 9.721.211,39 ευρώ ήτοι το σύνολο των εισπραχθέντων ήταν 29.813.018,14 ευρώ. 
 Τώρα, αν αφαιρέσουμε από το ποσό αυτό τις πληρωμές του Δήμου που αναφέραμε αρχικώς 
του έτους 2018, τα 22.285.048,39 ευρώ, η διαφορά αποτελεί το αποθεματικό τέλος της χρήσεως 
2018 που ανέρχεται στο ποσό των 7.527.969,75 ευρώ.   
 Παρακαλώ όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει τον συγκεκριμένο απολογισμό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κ. Τσικρικώνη. 
Στη συνεδρίαση παρίσταται και η Διευθύντρια Οικονομικών Υπηρεσιών η κ. Μπούτου και ο 
Προϊστάμενος ο κ. Μανάτος και ο ορκωτός ελεγκτής ο κ. Παπαργυρίου Γιώργος. 
 Προσήλθε η κ. Χαμηλοθώρη και η κ. Σιώτου. 
 Οπότε, βρισκόμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων, αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι την κ. 
Αντιδήμαρχο σχετικά με τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2018. 
 Δεν βλέπω κάποια ερώτηση σχετικά με τον απολογισμό. Οπότε, προχωρούμε στις 
τοποθετήσεις. Από τους επικεφαλής θέλει να τοποθετηθεί κάποιος; Οπότε από τους επικεφαλής δεν 
επιθυμεί κάποιος και ανοίγω τον κατάλογο. Είδα την κ. Σιώτου και την κ. Ρετσινιά, δεν βλέπω κάποιον 
άλλον, οπότε και κλείνω τον κατάλογο.  
 Τον λόγο έχει η κ. Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα. Για τον απολογισμό, φέτος δεν είμαστε σε θέση με την έναρξη της θητείας μας 
να βεβαιώσουμε τί έγινε πέρυσι, και έτσι θα ψηφίσουμε λευκό. 
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 Να διευκρινίσουμε ότι τον απολογισμό τον ψηφίζουμε ως διοικητική πράξη και όχι ως πολιτική 
επιλογή, προφανώς και θεωρώντας ότι οι απολογισμοί θα είναι αληθείς. Από του χρόνου θα τους 
ψηφίζουμε. 
 Μερικές παρατηρήσεις - συμπεράσματα τώρα, σχετικά με τον φετινό απολογισμό του Δήμου. 
Η πρώτη αφορά στον κωδικό 132 των επιχορηγήσεων με το εγγεγραμμένο ποσό 3.098.000 ευρώ, ένα 
νούμερο πολύ χαμηλό σε σχέση με άλλους Δήμους όμορους και μη. 
 Να θυμίσουμε ότι οι δημότες έχουν φορολογηθεί με αυτά τα ποσά και τα δικαιούνται. 
 Είμαστε αρωγοί στην απορρόφηση κονδυλίων, και αυτό είναι ένα πρόβλημα. 
 Υπάρχει σοβαρό θέμα με την αξιοποίηση επενδυτικών πόρων και πρέπει να ενεργοποιηθείτε 
άμεσα. 
 Το άλλο πρόβλημα αφορά στην απορρόφηση αυτών των κονδυλίων και στην υλοποίηση 
έργων με τα ποσά που μας έχουν εγκριθεί. Από 3.098.000 εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις 
απορροφήσαμε μόνο 52.000 ευρώ. Το ίδιο συμβαίνει και στην υλοποίηση των έργων και στην 
εκτέλεση του προϋπολογισμού. Από 37.400.000 που προϋπολογίστηκαν, υλοποιήθηκε έργο μόνο 
22.200.000 ευρώ, δηλαδή το 60% του προϋπολογισμού. 
 Τέλος, είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους όπου τα έσοδα από κεντρικούς αυτοτελείς 
πόρους, δηλαδή ο κωδικός 0611 είναι σχεδόν ίσος με τα έσοδα από τέλη καθαριότητας, δηλαδή τον 
κωδικό 0311. Με μία μικρή έρευνα είδαμε ότι οι περισσότεροι Δήμοι είναι στο μισό περίπου. Τα 
νούμερα λένε ότι αυτό είναι πολύ υψηλή φορολογία για τους δημότες. Θεωρούμε ότι πρέπει να το 
επανεξετάσετε. Δεν  μπορεί το συμπέρασμα να είναι υψηλή φορολογία και μικρό έργο για τους 
δημότες. Κάτι νομίζουμε δεν πάει καλά. 
Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
Τον λόγο έχει η κ. Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ηθελα λίγο να μας ενημερώσετε για το αν υπάρχουν κάποια 
στοιχεία, κάποιος απολογισμός... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρετσινιά, αυτό είναι το στάδιο των ερωτήσεων. Το στάδιο των ερωτήσεων 
πέρασε και είμαστε στο στάδιο των τοποθετήσεων. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Ωραία, μία τοποθέτηση λοιπόν για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας την δώσω τώρα την ερώτηση αν θέλετε, απλά το είπα τρεις φορές. Αν θέλετε, 
κάντε την όμως. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ-ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Τέλος πάντων, το θέμα που ήθελα εγώ μια ενημέρωση, όλοι θα 
θέλαμε μια ενημέρωση για το πρόγραμμα "Ασφαλής γειτονιά". Δηλαδή, για το αν υπάρχουν κάποια 
στοιχεία να ενημερωθούμε για να δούμε αν αξίζει να δίνει ο Δήμος τόσα χρήματα. Δηλαδή, τα 
χρήματα να τα δίνουμε αλλά η ασφάλεια των πολιτών είναι πολύτιμη. Η ασφάλεια της ζωής τους, της 
περιουσίας τους κινητής και ακίνητης.  
 Και έχω κάποια άλλη πρόταση, βέβαια δεν ξέρω αν γίνεται νομικά, αν μπορέσουμε εμείς σαν 
Δήμος να ενισχύσουμε το Αστυνομικό Τμήμα με την αγορά δύο περιπολικών διότι αυτό έχουν 
εκφράσει. Δύναμη έχουν. Ενα έχει δοθεί σαν χορηγία από δημότη. Εγώ λέω για δύο παραπάνω γιατί 
έχει εκφραστεί από το Αστυνομικό Τμήμα δε μια κατ' ιδίαν συνάντηση που είχαμε κάνει το καλοκαίρι 
ότι θα ήταν πολύ σημαντικό αν μπορούσαμε σαν Δήμος, αν νομικά στέκει, αν μπορούμε εμείς σαν 
Δήμος. Και να δούμε αν αυτά τα χρήματα που δίνουμε στην εταιρεία σεκιούριτι... Γιατί δεν έχουν και 
κάποια σοβαρή αρμοδιότητα. 
Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Ρετσινιά, σας ευχαριστούμε. 
Εγώ σας έδωσα τον χρόνο. Αυτό ήταν στο στάδιο των ερωτήσεων. Αν κάποιος δεν γνωρίζει τα 
θέματα αυτά σήμερα εδώ που ρωτάτε, σχετικά με την ασφάλεια στο σπίτι ή ακόμα αν τα γνωρίζει να 
σας τα απαντήσει εδώ, μπορείτε να ενημερωθείτε και από τους υπηρεσιακούς είτε κατ' ιδίαν από την 
Αντιδήμαρχο. Ομως, επειδή βλέπω την κ. Τσικρικώνη ότι γνωρίζει το θέμα, θα σας δώσει την 
απάντηση εδώ πέρα. 
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 Ως προς το θέμα του Αστυνομικού Τμήματος, δεν ξέρω αν ο κ. Δήμαρχος έχει κάτι. Νομίζω 
σήμερα δεν συζητάμε κάτι τέτοιο. Είναι μία πρότασή σας, μπορείτε να την καταθέσετε εγγράφως και 
δεν σχετίζεται με την συνεδρίαση του απολογισμού. 
 Κυρία Τσικρικώνη, παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Επί της διαδικασίας κ. Πρόεδρε, νομίζω ότι η συγκεκριμένη συνεδρίαση είναι ειδική 
συνεδρίαση όπου συζητάμε συγκεκριμένα για τον απολογισμό του οικονομικού έτους 2018. Η 
συγκεκριμένη τοποθέτηση "ερώτηση" της κ. Ρετσινιά είναι εκτός θέματος θεωρώ και γι' αυτό το λόγο 
αυτήν την στιγμή δεν θα την απαντήσουμε. Θα την απαντήσουμε σε κάποια άλλη στιγμή. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 
Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο. Εχουμε τελειώσει με τις τοποθετήσεις και θα περάσουμε σε 
ψηφοφορία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα που συζητάμε αυτή τη στιγμή είναι ο απολογισμός του οικονομικού έτους 
2018 που σημαίνει ότι έχουμε λάβει έγκαιρα τουλάχιστον μια εβδομάδα, ίσως και κάτι περισσότερο 
αρκετές σελίδες κωδικών όλοι στα χέρια μας, όπου έχουμε κωδικούς εσόδων και κωδικούς εξόδων. 
Αρα, καλούμαστε πρώτα απ' όλα να απαντήσουμε σε τυχόν απορίες που θα είχατε, να σας 
εξηγήσουμε και να σας πούμε ποιοί είναι αυτοί οι κωδικοί και τί ακριβώς έγινε και καλούμαστε, αν 
θέλετε, να απαντήσουμε και σε γενικές ερωτήσεις όπως η τοποθέτηση της κ. Σιώτου που ήταν λίγο 
γενική και λίγο αόριστη, γιατί ξέρετε, τα χρήματα που παίρνουμε από τους ΚΑΠ είναι χρήματα τα 
οποία δεν τα αποφασίζουμε εμείς πόσα θα είναι. Προκύπτουν από τις αποφάσεις του Κράτους και 
είναι χρήματα τα οποία προκύπτουν από τη φορολογία του εισοδήματος και από το ΦΠΑ, αν δεν το 
γνωρίζετε. Δεν είναι χρήματα που έχουν πληρώσει οι δημότες μας μόνο. Είναι χρήματα που πληρώνει 
όλος ο κόσμος που κατοικεί στην Ελλάδα και κάποια χρήματα από το ΦΠΑ και από το φόρο 
εισοδήματος και ενδεχομένως και από τον ΕΝΦΙΑ τα δίνει το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αυτά 
τα χρήματα λοιπόν που τα δίνει το Κράτος στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, έχουν αποφασίσει με κάποιους 
συντελεστές να τα μοιράζουν ανά Δήμο βάσει του πληθυσμού που έχει και βάσει της έκτασης. Εγώ 
τουλάχιστον αυτά τα δύο θυμάμαι, μπορεί να είναι και κάτι άλλο και να μην το θυμάμαι. Ποτέ δεν 
λέω για κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω, αλλά σίγουρα παίζει σημασία η έκταση και ο πληθυσμός. 
 Τα δημοτικά τέλη έχουν να κάνουν με την ποιότητα της καθαριότητας που έχεις κάθε μέρα 
στην πόλη σου. Αρα είναι ανταποδοτικά, το γνωρίζετε, άρα αυτό σημαίνει ότι προϋπολογίζουμε πόσα 
θα χαλάσουμε και όσα θα χαλάσουμε τόσα προϋπολογίζουμε ότι θα πρέπει να εισπράξουμε και από 
τους δημότες μας. 
 Αρα καμία σχέση δεν έχει και καμία σύγκριση δεν υπάρχει μεταξύ των κεντρικών αυτοτελών 
πόρων και των ανταποδοτικών εσόδων από τους ΚΑΠ. Τώρα, αν εσείς έχετε κάνει μία μελέτη, και εγώ 
χαίρομαι να κάνετε μελέτες και να μας τις καταθέτετε όμως στο Δημοτικό Συμβούλιο επίσημα να τα 
δούμε, να δούμε με ποιούς μας συγκρίνετε, με ποιόν Δήμο μας συγκρίνετε, πού παίρνει αυτός 
περισσότερα και πού έχει λιγότερα δημοτικά τέλη. 
 Αρα αυτό που είπατε ότι στους περισσότερους Δήμους είναι μισά, θα πρέπει να μας το 
αποδείξετε και με τη μελέτη την οποίαν θα καταθέσετε υποθέτω σύντομα αφού την έχετε ήδη κάνει, 
όπως είπατε, για να ενημερωθούμε και εμείς και να δούμε και εμείς τις εξηγήσεις, γιατί μπορεί ένας 
αντίστοιχος Δήμος με εμάς τελικά να παίρνει πολύ περισσότερα από τους ΚΑΠ, άρα να ψάξουμε και 
εμείς γιατί αυτός ο Δήμος παίρνει περισσότερα χρήματα. 
 Για τις επιχορηγήσεις που είπατε, θα σας στείλουμε έναν κατάλογο μέχρι το τέλος της 
εβδομάδας στο e-mail σας, με τις επιχορηγήσεις που εξασφάλισε η δική μας Δημοτική Αρχή την 
προηγούμενη πενταετία. Περίπου γνωρίζετε πόσα εκατομμύρια εξασφαλίσαμε στην προηγούμενη 
πενταετία; Κάνω μια ερώτηση γιατί πολύ πιθανόν να μην το θυμούνται ούτε οι δικοί μας Σύμβουλοι. 
Πόσα μπορεί να είναι; 1.000.000, 2.000.000, 3.000.000, 2.500.000, 4.500.000; Γιατί τα δικά μου τα 
νούμερα λένε ότι 12.000.000 - 12.500.000 - 13.000.000, κάπου εκεί, αυτά τα εκατομμύρια που 
εξασφαλίσαμε ως επιχορηγήσεις. Αν αυτά τώρα έχουν εκταμιευθεί ή εκταμιεύονται την ώρα που 
συζητάμε ή αύριο ή εκταμιεύονται μετά από έξι μήνες ή μετά από ένα χρόνο γιατί χρειάζονται 
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διαγωνιστικές διαδικασίες και χρειάζονται μακροχρόνιες διαδικασίες για να έρθουν τα χρήματα από 
την Περιφέρεια, από το ΦΙΛΟΔΗΜΟ, από το ΕΣΠΑ, από οποιοδήποτε πρόγραμμα εν πάση περιπτώσει 
μπορούσαμε να συμμετέχουμε και δεν έχουμε συμμετέχει, αυτό θα ήταν πολύ καλό πάλι να μας το 
καταθέσετε. Να μας πείτε συγκεκριμένα, κ. Δήμαρχε, βγήκε η πρόσκληση με αριθμό πρωτοκόλλου 
τάδε που μπορούσε ο Δήμος μας να καταθέσει και είχε έτοιμες τις μελέτες για να καταθέσει και έχασε 
τη χρηματοδότηση από αμέλειά σας. Εκεί θα το πάρω το βάρος όλο επάνω μου, παρ' όλο που είναι 
μία συλλογική προσπάθεια που γίνεται και πρέπει αυτή η Δημοτική Αρχή να είναι όλη μαζί και στα 
καλά και στα κακά και είναι μαζί, αλλά καλό θα ήταν να μας καταθέτετε συγκεκριμένα πράγματα. Οχι 
αόριστα και όχι πράγματα τα οποία τα έχουμε ακούσει και σε προηγούμενα Δημοτικά Συμβούλια 
χωρίς να είναι συγκεκριμένα. 
 Συγκεκριμένα θα μου πείτε, βγήκε η πρόσκληση ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ τάδε που μπορούσε να 
συμμετέχει ο Δήμος και με δική σας αδράνεια δεν συμμετείχε. 
 Κλείνω την κουβέντα με την αγαπητή μου την κ. Ρετσινιά. Παρ' όλο που οι ερωτήσεις της 
ήταν εκτός χρονικού πεδίου, γιατί έχουμε τον απολογισμό πεπραγμένων που θα γίνει ενημέρωση για 
το ερώτημα που κάνατε, εγώ θα αναφερθώ μόνο σε αυτό που είπατε, γιατί δεν θέλω να αφήσω 
αναπάντητο στα πρακτικά, γι' αυτό το κάνω. Γιατί κάποιος θα διαβάσει μετά τα πρακτικά, όπως εγώ 
πριν έρθω διάβασα τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδριάσεων για να θυμηθώ τί είχαμε πει 
πέρυσι και πρόπερσι και αντιπρόπερσι. Λέω λοιπόν ότι, όλα αυτά που είπατε, δεν έχετε διαβάσει τη 
μελέτη που κάνουμε για την "Ασφαλή γειτονιά". Γιατί ο Δήμος δεν μπορεί να πληρώνει χρήματα για 
τους πολίτες, που είπατε, για τα σπίτια των πολιτών. Απαγορεύεται. Εμείς οφείλουμε να 
υπερασπιστούμε και να προστατεύσουμε την δική μας περιουσία. Ποιά είναι η δική μας περιουσία; Τα 
ακίνητα του Δήμου, τα πάρκα μας, οι αθλητικές εγκαταστάσεις, τα σχολεία, οι παιδικοί σταθμοί. Αυτά 
οφείλουμε και μπορούμε. Αν εμείς πούμε αύριο ότι κάνουμε μία σύμβαση για να βάλουμε φρουρούς 
στα σπίτια ή για να πηγαίνει ιδιωτική εταιρεία σεκιούριτι και να φυλάει τα σπίτια των δημοτών μας, 
δεν θα μας την εγκρίνει γιατί δεν είναι στην δική μας αρμοδιότητα. Η συγκεκριμένη αρμοδιότητα έχει 
τίτλο που λέγεται Αστυνομικό Τμήμα, Τμήμα Ασφαλείας, Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Εκτός αν 
εμείς αποφασίσουμε να καταλύσουμε το Κράτος και να πούμε, θα κάνουμε εμείς τη δουλειά τους. 
Αλλά και να μπορούμε να την κάνουμε, θα πρέπει να μας την επιτρέψουν. 
 Και φυσικά για το Αστυνομικό Τμήμα γνωρίζετε ότι ήδη έχουμε κάνει δωρεά ένα περιπολικό 
μέσω ενός συνδημότη μας. Μακάρι στην πορεία να βρεθούν και άλλοι τρόποι για να μπορέσουμε να 
δωρίσουμε στο Αστυνομικό Τμήμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Δήμαρχο. 
Προσήλθε στη συνεδρίαση ο κ. Καραγιάννης, ο κ. Ζήκας και ο κ. Αυγερινός. 
 Οπότε νομίζω κλείνοντας με τον κύκλο των τοποθετήσεων, μπορούμε να προχωρήσουμε και 
στην ψηφοφορία. 
 Παρακαλώ, ποιοί ψηφίζουν θετικά την έγκριση απολογισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
οικονομικού έτους 2018; 
 Ποιοί ψηφίζουν αρνητικά; 
 Ποιοί ψηφίζουν λευκό; Λευκό ψηφίζει ο κ. Αυγερινός, η κ. Ρετσινιά, η κ. Χαμηλοθώρη, η κ. 
Σιώτου, ο κ. Καραγιάννης, ο κ. Κανάκης και ο κ. Ζήκας. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ  2ο 
 
Εγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2018 Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρόκειται επίσης για ένα θέμα που έχει σχέση με τα οικονομικά του Δήμου και για τον 
λόγο αυτό την εισήγηση θα μας κάνει η κ. Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ο Ισολογισμός είναι η απεικόνιση του ενεργητικού και παθητικού του Δήμου μας στις 
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31.12.2018. Εμφανίζει τα περιουσιακά στοιχεία, τις υποχρεώσεις και τις απαιτήσεις μας.  
 Σε εφαρμογή λοιπόν του άρθρου 163 του Ν. 3463/2006 "Δημοτικός & Κοινοτικός Κώδικας" και 
τα άρθρα 72 και 267 του Ν. 3852/2010 "Πρόγραμμα ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ", η Οικονομική Επιτροπή με την 
υπ' αριθμ. 110/03.07.2019 απόφασή της προέβη στον προέλεγχο του ισολογισμού και των 
αποτελεσμάτων χρήσεων 2018 του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και τον  υποβάλλει μαζί με την 
έκθεσή της στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Από τις 3.7.2019 που εγκρίθηκε ο ισολογισμός από την Οικονομική Επιτροπή μέχρι τις 
7.10.2019 που χορήγησε την έκθεση και τα σχόλια ελέγχου ο ορκωτός ελεγκτής, προέκυψαν και 
κάποιες  καινούργιες πράξεις οι οποίες σας έχουν αποσταλεί ως εισήγηση και τις έχετε δει, είναι 
λογιστικές, δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε αυτές αναλυτικά. 
 Θα ήθελα με βάση τον ισολογισμό λοιπόν τον οποίον έχουμε στα χέρια να πω ότι τα πάγιά μας 
σε αξία κτήσεως ανέρχονται στα 107.788.738,68 ευρώ με αναπόσβεστη αξία στις 31.12.2018 
51.897.405,05 ευρώ, τα δάνειά μας ανέρχονται στο ποσό των 5.105.031 ευρώ από τα 12.000.000 
του αρχικού κεφαλαίου και, κατόπιν αυτών, ο ισολογισμός μας παρουσιάζει ένα πλεόνασμα της 
τάξεως των 218.392,176 ευρώ έναντι των 134.645,88 ευρώ του 2017, δηλαδή έχει μία αύξηση της 
τάξεως των 84.000 ευρώ περίπου. 
 Να συνεχίσω λέγοντας ότι ο ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσεως ελέγχθηκαν από τον 
ορκωτό ελεγκτή λογιστή κ. Γεώργιο Παπακυρίλου της εταιρείας ΣΟΛ Ορκωτοί Λογιστές, ο οποίος 
υπέβαλε έκθεση ελέγχου προς το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου η οποία επισυνάφθηκε στον 
ισολογισμό, καθώς και αναλυτικά σχόλια ελέγχου στα οποία περιλαμβάνονται όσα προέκυψαν από τον 
έλεγχό του, παραθέτοντας επιπροσθέτως τις αναγκαίες υποδείξεις του για κάθε θέμα. 
Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και εγώ ευχαριστώ. 
Δεν ξέρω αν θέλει κάποιος από την Οικονομική Υπηρεσία να προσθέσει κάτι; Η Διευθύντρια; Μήπως 
θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος ορκωτός; Θέλει τον λόγο; 
ΟΡΚΩΤΟΣ ΕΛΕΓΚΤΗΣ: Οχι, αν έχετε οποιαδήποτε ερώτηση πάνω στον ισολογισμό, βρίσκομαι εδώ 
για να δώσω διευκρινίσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 
Οπότε, προχωρούμε στο στάδιο των ερωτήσεων για όσους έχουν ερωτήσεις σχετικά με τα θέματα 
του ισολογισμού. Δεν βλέπω καμία ερώτηση οπότε προχωρούμε στο στάδιο των τοποθετήσεων. Ούτε 
και κάποια τοποθέτηση βλέπω. Κύριε Δήμαρχε θέλετε τον λόγο; Οχι. 
Προχωρούμε σε ψηφοφορία για το 2ο θέμα, έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεων 2018 
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού.   
Προσήλθε και η κ. Παρίση, οπότε θα λάβει μέρος και στην ψηφοφορία. 
 Ποιοί ψηφίζουν θετικά την έγκριση του ισολογισμού και των αποτελεσμάτων χρήσεων 2018 
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού; 
 Ποιοί ψηφίζουν αρνητικά; Κανείς. 
 Ποιοί ψηφίζουν λευκό; Λευκό ψηφίζει ο κ. Αυγερινός και η κ. Ρετσινιά. 
 Οπότε, το θέμα εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία. 
Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

Η ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 
ΠΑΡΙΣΗ (ΧΡΥΣΟΥΛΑ) ΧΡΥΣΑ    ΥΦΑΝΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ  ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 
ΚΟΥΤΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ    ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
 
ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΛΗΣ     ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ     ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
 
ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ (ΒΙΚΥ)    ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ – ΚΑΡΑΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 
 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ    ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ (ΜΙΜΗ) 
 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ απών   ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
ΚΑΝΑΚΗΣ ΝΙΚΗΤΑΣ      ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 
ΣΙΩΤΟΥ ΜΑΡΙΑ     ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ–ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
 
ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ – ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ απών  ΣΤΑЇΚΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
 
ΡΙΖΟΣ ΛΟΥΚΑΣ απών     ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ απών 
 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ απών   ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος)   ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ (Πρόεδρος) 
 

                    
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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