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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΡΕΤΣΙΝΙΑ - ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ) 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΠΟΛΥΔΩΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, 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, 
Τούτουζας Δημήτριος, Ανυφαντής Γεώργιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αυγερινός Γεώργιος, Κανάκης 
Νικήτας, Καραγιάννης Νικόλαος, Σιώτου Μαρία, Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, 
Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Στάικος Χαράλαμπος, Ρίζος Λουκάς, Ρεκλείτης Αντώνιος, 
Ρεμούνδος Γεώργιος, Ζήκας Περικλής.  
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
 
 
 ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Αθανασάκου - Μουντάκη Μαρία. 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

Ανακοινώσεις - Αιτήσεις. 
 
1. Επικύρωση του υπ' αρ. 11/2019 πρακτικού της ειδικής συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 
 
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
2. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου 

Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου 
Παπάγου-Χολαργού για ένα (1) έτος. 

3. Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων 

ΣΕΛ. 
 
 
 
 

28 
 
 
 
 
 

28 
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Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για 
ένα (1) έτος. 

4. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και 
Προσχολικής Αγωγής Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", εκλογή Προέδρου 
και Αντιπροέδρου. 

5. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του 
Νομικού Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Περιβάλλοντος Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου. 

6. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
"Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου. 

7. Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου 
"Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", εκλογή Προέδρου και 
Αντιπροέδρου. 

8. Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Αρχείο - 
Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής" και εκλογή Προέδρου.  

9. Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
10. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Καταμέτρησης και 

Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων του Δήμου. 
11. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Κρίσης 

Ακαταλληλότητας Οχημάτων. 
12. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή διενέργειας 

δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων 
"πραγμάτων" του Δήμου. 

13. Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των συνδυασμών της 
μειοψηφίας, για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν 
επιλαμβάνεται θεμάτων που αφορούν στο προσωπικό του Δήμου. 

14. Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας. 
15. Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της "Αθηναϊκό Αέριο 

Α.Ε.", στην οποία είναι μέτοχος. 
 
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
16. Συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή Τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται ο 

Δήμος. 
17. Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου-

Χολαργού, σε πιστωτικά ιδρύματα. 
18. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Επίλυσης 

Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων. 
19. Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των 

Διοικητικών Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. και 
Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. 

20. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
21. Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 
22. Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
23. Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογιμού 

2ου τριμήνου 2019. 
24. Εγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην 

ΣΑΤΑ). 
25. Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών. 
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26. Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
27. Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας. 
28. Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών 

και καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης.  
 
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 
29. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 
 - Δημοτική Κοινότητα Παπάγου  
 Μονής Κύκκου 4, 

- Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
Χίου και Πυθαγόρα 
17ης Νοέμβρη 29-31 

 
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
30. Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του 

στις επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. 
31. Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τον 

αναπληρωτή του ως μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με 
το άρθρο 8 της τρέχουσας προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του 
έργου: "Ανάπλαση πλατείας Εθνικής Αντίστασης και παιδικής χαράς". 

32. Εγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: "Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού 
κέντρου Χολαργού". 

33. Εγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για τη μελέτη του έργου: "Μελέτη 
δικτυακών υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση κατασκευής computer 
room". 

34. Εγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: 
"Συντήρηση παιδικών χαρών 2018". 

 
v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 
35. Ανανέωση του προγράμματος "Κοντά στον Δημότη" και ορισμός μελών 

επιτροπής για την παρακολούθηση του προγράμματος.  
36. Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών  τάξεων στη Δημοτική 

Επιτροπή Παιδείας. 
37. Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο. 
38. Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της 

Διοικούσας Επιτροπής του "Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Παπάγου-
Χολαργού". 

39. Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπου του Δήμου, στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας 
"ΑΡΓΩ". 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξεκινάει η 12η συνεδρίαση του 2019. Παρακαλώ τον κ. Μιχάλη Υφαντή να αναλάβει 
χρέη Γραμματέα και να λάβει τις σχετικές παρουσίες. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΥΦΑΝΤΗΣ): Γεια σας. Νικόλαος Κουκής παρών. Χρυσούλα Παρίση παρούσα. 
Μιχάλης Υφαντής παρών. Ειρήνη Βεντουζά απούσα. Αθανάσιος Αυγουρόπουλος. Αθανάσιος Κούτρας 
παρών. Μιχάλης Χατζής παρών. Μιχάλης Τράκας παρών. Βασίλειος Σιαμάνης παρών. Αθανάσιος 
Βαλυράκης παρών. Χρήστος Πετράκης παρών. Βικτωρία Νικάκη παρούσα. Μαρία Δημητριάδου 
παρούσα. Αννα-Μαρία Τσικρικώνη παρούσα. Μιμή Ρουφογάλη απούσα. Γεώργιος Πολύδωρας απών. 
Δημήτριος Τούτουζας παρών. Γεώργιος Ανυφαντής απών. Παναγιώτης Δεμέστιχας παρών. Γεώργιος 
Αυγερινός παρών. Βάνα Ρετσινιά παρούσα. Νικήτας Κανάκης. Νικόλαος Καραγιάννης παρών. Μαρία 
Σιώτου παρούσα. Αναστασία Κουγιουμτζοπούλου παρούσα. Ο κ. Τίγκας απών. Στάικος Χαράλαμπος 
παρών. Λουκάς Ρίζος παρών. Αντώνιος Ρεκλείτης παρών. Γεώργιος Ρεμούνδος απών. Και η κα 
Αθανασάκου-Μουντάκη που είναι απούσα αλλά είναι δικαιολογημένη. Και ο Δημήτρης ο Οικονόμου 
που είναι απών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Διαπιστώθηκε η σχετική απαρτία, οπότε θα ξεκινήσουμε τη συνεδρίαση.  
 Θα ξεκινήσουμε με κάποια θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης και κάποιες ανακοινώσεις, που 
θα πρέπει να γίνουν. Στην ουσία είναι η πρώτη συνεδρίαση που θα συζητηθούν θέματα και θα γίνουν 
σχετικές εισηγήσεις αλλά θα ζητήσουν και το λόγο δημοτικοί σύμβουλοι, αντιδήμαρχοι, θα έχουμε 
πρωτολογίες, δευτερολογίες. Θέλω να σας παρακαλέσω θερμά να είμαστε εντός των χρονικών 
πλαισίων που θέτει ο Κανονισμός του Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να μην περάσει και ο χρόνος 
πάρα πολύ και να είμαστε εντός των χρονικών ορίων. 
 Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να καλωσορίσω κι εγώ τους εννιά νέους Δημοτικούς Συμβούλους, αυτοί οι οποίοι 
εκλέχθηκαν για πρώτη φορά δημοτικοί σύμβουλοι, να καλωσορίσω και τα 33 μέλη του Δημοτικού 
Συμβουλίου και τους Προέδρους των Κοινοτήτων, να τους ευχηθώ καλή θητεία, καλή δύναμη, είμαι 
σίγουρος ότι θα συμβάλλουμε όλοι στο να πάμε την πόλη μας ακόμα πιο μπροστά, ακόμα πιο πάνω.  
 Πολύ σύντομα κάποιες ανακοινώσεις. Παρ' όλο που οι περισσότεροι θα έχετε διαβάσει τον 
ορισμό των Αντιδημάρχων, θα σας αναφέρω τα ονόματα και τους τίτλους, για να περάσουν και στα 
πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Οπότε, Αντιδήμαρχοι για την περίοδο από 1η Σεπτεμβρίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου 2020 
ορίστηκαν η κα Δημητριάδου-Καρασιμοπούλου Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Εθελοντισμού, 
ο κ. Δημήτριος Οικονόμου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για τη Δ.Κ. 
Παπάγου. Ο κ. Βασίλειος Σιαμάνης, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης για 
τη Δ.Κ. Χολαργού. Ο κ. Μιχάλης Τράκας, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Ποιότητας Ζωής και 
Παιδείας και η κα Αννα-Μαρία Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχος Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Οικονομικής 
Ανάπτυξης και Εξυπηρέτησης του Πολίτη. 
 Την απόφαση Δημάρχου μπορείτε να την βρείτε και στο σάιτ του Δήμου μας αλλά και στη 
Διαύγεια, για παραπάνω λεπτομέρειες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο κ. Τίγκας και ο κ. Ανυφαντής. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα επίσης να αναφέρω, μιας και ξεκινάμε μια νέα δημοτική περίοδο και έτσι το 
βλέπουμε εμείς, είναι μια νέα περίοδος η οποία ξεκινάει, βεβαίως κρατάμε όλα τα καλά που έχουν 
γίνει, κρατάμε όλα τα θετικά τα οποία έχουν γίνει και τις αδυναμίες τις οποίες εντοπίσαμε το 
προηγούμενο διάστημα, ξεκινάμε με όρεξη αλλά και με τεράστιες ευθύνες. Νομίζω ότι είμαι πάρα 
πολύ χαρούμενος ότι οι δημότες αυτής της πόλης μας δώσανε τη δυνατότητα να μπορέσουμε να 
διοικήσουμε την πόλη μας, μας δώσανε τη δυνατότητα και μας δώσανε την ευκαιρία να κερδίσουμε 
από τον πρώτο γύρο. Είναι κάτι που είναι ιδιαίτερα τιμητικό και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για να 
μην τους προδώσουμε σε όλα αυτά τα οποία έχουμε πει.  
 Οπως, λοιπόν, το καλοκαίρι έκανα μία συνάντηση και κάλεσα τους επικεφαλής των δημοτικών 
παρατάξεων στο γραφείο μου, ήταν μια πρώτη γνωριμία αν θέλετε, στην οποία συζητήσαμε κάποια 
θέματα, έτσι λοιπόν σήμερα σας ανακοινώνω ότι έχω την πρόθεση να δημιουργήσω ένα άτυπο 
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συμβούλιο των επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων. Αυτό είναι ένα άτυπο όργανο, το οποίο 
σκέφτηκα να δημιουργήσω στο Δήμο, ένα όργανο το οποίο θα συνεδριάζει τουλάχιστον μια φορά το 
τρίμηνο. Νομίζω ότι είναι πάρα πολλά αυτά που μας ενώνουν και πολύ λίγα αυτά τα οποία μας 
χωρίζουν, οπότε νομίζω ότι το να κάνουμε πιο συχνές συναντήσεις, να μιλάμε, να ενημερωνόμαστε 
μεταξύ μας οι δημοτικές παρατάξεις και να υπάρχει αν θέλετε έτσι και μία καλύτερη συνεργασία και 
συνεννόηση, αποδεικνύουν έμπρακτα αυτά τα οποία είπαμε τότε στη συνάντηση, ότι μπορεί να 
έχουμε την πλειοψηφία αλλά αυτο δεν είναι κάτι το οποίο εμείς θα μαντρωθούμε πίσω από την 
πλειοψηφία. Εμείς, ίσα ίσα, ζητάμε τη συνεργασία σας, ζητάμε τη συναίνεσή σας και επιθυμούμε όσο 
το δυνατόν μεγαλύτερη πλειοψηφία στις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Αυτά είχα να πω, κ. Πρόεδρε. Εχουμε ένα σημαντικό εκτός ημερήσιας θέμα, το οποίο 
προέκυψε σήμερα, αφού τελειώσουν οι ερωτήσεις και οι ανακοινώσεις από τους Αντιδημάρχους θα 
ήθελα να προταχθεί για να προχωρήσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προσήλθε ο κ. Οικονόμου και ο κ. Ζήκας. 
 Θα ήθελα από πλευράς μου και εκ μέρους του Δημοτικού Συμβουλίου να ευχηθώ σε όλους 
τους Δημοτικούς Συμβούλους, Αντιδημάρχους και πρωτίστως στον κ. Δήμαρχο καλή επιτυχία στο νέο 
δημαρχιακό έργο και εύχομαι η λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου να είναι εποικοδομητική για το 
σύνολο του Δήμου μας και να είναι ομαλή και σε πάντα κόσμια και ευπρεπή πλαίσια. 
 Να αναφέρω ότι στη συνεδρίαση παρίστανται οι Πρόεδροι των δύο Κοινοτήτων, η κα 
Κατερίνα Γκούμα, Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού και η κα Μαρία Δημάκου, Πρόεδρος της 
Κοινότητας Παπάγου, αλλά παρίστανται και αρκετοί δημότες, εκπρόσωποι του Τύπου και υπηρεσιακοί 
παράγοντες του Δήμου μας. 
 Παρακαλώ τον κ. Δήμαρχο για το θέμα. Α, τις ανακοινώσεις. Η κα Παρίση. Μετά την κα 
Παρίση η κα Τσικρικώνη, ο κ. Τούτουζας, ο κ. Τράκας, ο κ. Ζήκας, ο κ. Ρεμούνδος, ο κ. Τίγκας και η 
κα Δημητριάδου.  
 Το λόγο έχει η κα Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Καλησπέρα σας. Να ευχηθώ κι εγώ με τη σειρά μου να έχουμε μια εποικοδομητική περίοδο 
δημοτική και θα ήθελα να κάνω μια ανακοίνωση-ενημέρωση, σχετικά με τον ΔΟΚΜΕΠΑ. 
 Καταρχήν, θα ήθελα να ενημερώσω ότι έχει ολοκληρωθεί το πρόγραμμα εγγραφών. Φέτος, 
λοιπόν, οι δομές του ΔΟΚΜΕΠΑ θα φιλοξενήσουν 565 παιδιά. Από αυτά 313 είναι επανεγγραφές και 
έχω την χαρά να σας πω ότι έχουμε 194 παιδιά με το ΕΣΠΑ, πράγμα το οποίο είναι ένας πάρα πολύ 
μεγάλος αριθμός. Και τα 565 παιδιά που θα φιλοξενήσουμε και τα 194 με το ΕΣΠΑ, είναι ένας πάρα 
πολύ μεγάλος αριθμός.  
 Οπως γνωρίζετε όλοι, η διαδικασία αυτή των εγγραφών διαρκεί όλο τον Σεπτέμβριο. Ξεκινάει 
λοιπόν στις αρχές Σεπτεμβρίου, όπου γίνονται οι προσαρμογές των καινούριων παιδιών και εν 
συνεχεία αρχίζουν και έρχονται και τα παιδάκια τα οποία ήδη ήταν, τα οποία προέρχονται από 
επανεγγραφές. Εμάς, λοιπόν, όταν ολοκληρώσαμε αυτή την πρώτη φάση ήταν 34 παιδάκια εκτός 
παιδικών σταθμών, τα οποία έχουν ήδη τακτοποιηθεί όλα, διότι κατά την περίοδο των αρχών του 
Σεπτεμβρίου υπάρχουν πάρα πολλά παιδιά τα οποία χρησιμοποιούν το ΕΣΠΑ το οποίο έχουμε και 
πηγαίνουν σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμού, με το άνοιγμα των νηπιαγωγείων πηγαίνουν άλλα στα 
προνήπια, τα παίρνουν δηλαδή τα νηπιαγωγεία και υπάρχουν και κάποιοι γονείς, οι οποίοι δεν τα 
στέλνουν. 
 Είχαν μείνει λοιπόν 39 παιδιά έξω, τα οποία τα αναφέραμε χωρίς προϋποθέσεις. Δηλαδή, 23 
από αυτά τα 39 παιδάκια είναι βρέφη τα οποία είναι κάτω των 2 ετών και όπως γνωρίζετε οι παιδικοί 
σταθμοί παίρνουν από 2 ετών και πάνω, εκτός εάν είναι με το ΕΣΠΑ, που είναι ένα πιλοτικό 
πρόγραμμα το οποίο κάναμε εμείς πέρσι και παίρνουμε 18 μηνών με το ΕΣΠΑ. Δέκα αιτήσεις ήταν 
εκπρόθεσμες και κάποιες άλλες οι οποίες δεν πληρούσαν προϋποθέσεις. Βεβαίως να σας πω ότι από 
αυτά τα παιδάκια έχουν τακτοποιηθεί ήδη πάρα πολλά και ορισμένα απ' αυτά τα οποία είναι, γίνονται 
δύο ετών στην πορεία του έτους, θα μπαίνουν στους παιδικούς σταθμούς. 
 Να σας πω ότι έχουμε, χθες ορκίστηκε μια υπάλληλος και περιμένουμε τη Δευτέρα να 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
8 

ορκιστούν άλλες δύο υπάλληλοι βρεφονηπιοκόμοι. Αυτή τη στιγμή ο ΔΟΚΜΕΠΑ αριθμεί πάνω από 
100 υπαλλήλους, εκ των οποίων οι 80 περίπου τώρα, άμα θυμάμαι τα νούμερα, είναι στους παιδικούς 
σταθμούς, περιμένουμε ακόμα τρεις μόνιμους υπαλλήλους και περιμένουμε και εφτά υπαλλήλους με 
αντίτιμο από τους ΚΑΠ.  
 Να ενημερώσω επίσης ότι εγκρίθηκε η μελέτη και έχει ήδη αναρτηθεί η προμήθεια εξοπλισμού 
αύλειων χώρων. Αρα, λοιπόν, στους τρεις παιδικούς σταθμούς που είχαμε μπει στο πρόγραμμα 
"Αττική" για να φτιάξουμε τις παιδικές χαρές από την αρχή πολύ σύντομα θα γίνουν και να σας πω 
ότι όσον αφορά την προσαρμογή στο Π.Δ. 99 ήδη έχουμε τελειώσει την Α' φάση και πηγαίνουμε για 
τη Β'. 
 Μπορώ να απαντήσω τώρα σε όποια ερώτηση έχετε, αν θέλετε. Συγγνώμη, να σας πω και 
κάτι άλλο. Οτι την Κυριακή 29 του μηνός έχουμε την Παραμυθούπολη, αυτό το ξέχασα. Οπότε, η 
Παραμυθούπολη είναι μια εκδήλωση θεσμός του ΔΟΚΜΕΠΑ, είναι η γιορτή του ΔΟΚΜΕΠΑ, 
απευθύνεται στα μικρά παιδάκια αλλά και σε λίγο μεγαλύτερα. Είναι στο μεγάλο πάρκο του Παπάγου, 
εκτείνεται σε όλο το μεγάλο πάρκο του Παπάγου. Ξεκινάει από την ομπρέλα και φτάνει μέχρι το 
Verde. Εχουμε τρένο, έχουμε διάφορα και φέτος βέβαια θα του δώσουμε έναν φιλανθρωπικό 
χαρακτήρα στηρίζοντας την Κιβωτό του Κόσμου. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Παρίση. Υπάρχουν ερωτήσεις;  
 Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή είπατε 565 ... 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Υπάρχει μία τάξη ερωτήσεων, κ. Πρόεδρε. Συγγνώμη που το λέω, αλλά... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συζητάμε το θέμα εντός ημερησίας;  
ΖΗΚΑΣ: Οχι, απλώς επειδή ο Πρόεδρος είπε να κάνουμε ερωτήσεις και η Αντιδήμαρχος είπε επίσης...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ανακοίνωση έκανε. Αμα είναι τις ανακοινώσεις να τις συζητάμε, δεν θα τελειώνουμε 
ποτέ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις ανακοινώσεις. Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καλησπέρα κι από μένα. Καλή και εποικοδομητική θητεία εύχομαι σε όλους μας.  
 Θα ήθελα να ενημερώσω τους αγαπητούς συναδέλφους σχετικά με την υποχρέωση όλων μας 
υποβολής δήλωσης πόθεν έσχες. Θα ήθελα να το υπενθυμίσω γιατί νομίζω ότι και από το Δήμο η 
αρμόδια Υπηρεσία, το αρμόδιο Τμήμα έχει στείλει μέιλ προκειμένου να σας ενημερώσει. Οσοι από 
τους συναδέλφους για πρώτη φορά κάνουν, είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν δήλωση πόθεν έσχες, 
μπορούν να το κάνουν μέχρι 90 ημέρες μετά την ανάληψη των καθηκόντων τους, όσοι έχουν ήδη 
υποβάλει έχουν προθεσμία μέχρι 31 Οκτωβρίου. Καλό θα είναι όσοι την υποβάλλετε να φέρετε στο 
Δήμο το απόκομμα της υποβολής ή την 1η σελίδα από τη δήλωση, προκειμένου να αναρτηθεί στο 
Δήμο και να είναι σύννομα όλα.  
 Αυτό ήθελα να πω, ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Τσικρικώνη. Ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εγώ μια ερώτηση θέλω να κάνω. Εχω στείλει κάποιες ερωτήσεις σαν παράταξη όσον 
αφορά τις υπολειπόμενες ενέργειες και εργασίες για το γήπεδο ποδοσφαίρου στον Παπάγο, για το 
αθλητικό κέντρο του Χολαργού τις εργασίες και βέβαια για το γήπεδο του Χατζόπουλου, που το έχω 
στείλει εγγράφως με αριθμό πρωτοκόλλου. Θα μου απαντήσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο ή 
εγγράφως;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος. Και μετά ο κ. Τράκας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έγγραφό σας, κ. Τούτουζα, έχει χρεωθεί στην Τεχνική Υπηρεσία, θα σας απαντήσει 
εγγράφως η Τεχνική Υπηρεσία. Αν θέλετε όμως προφορικά να σας πω εγώ τρία πράγματα γι' αυτά τα 
οποία ζητάτε, μπορώ να σας δώσω και προφορικά εγώ τις απαντήσεις άμεσα. 
 Για το γήπεδο της Κύπρου, εργασίες που λέτε, ακόμα δεν έχει ξεκινήσει. Αρα, δεν μπορεί, δεν 
έχουμε σύμβαση, δεν έχουμε κάνει διαγωνισμό, έχουμε καταθέσει στην Περιφέρεια για έγκριση της 
προγραμματικής σύμβασης τη μελέτη και όλα αυτά τα οποία είχαμε εμείς στη διάθεσή μας. Στον 
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έλεγχο νομιμότητας που έγινε από τη Νομική Υπηρεσία της Περιφέρειας μας ζητήθηκε να κάνουμε μια 
τροποποίηση  του ρυμοτομικού του οικοδομικού τετραγώνου που βρίσκεται το γήπεδο, την απόφαση 
αυτή την πήραμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο στις 18 Απριλίου του 2019, την έχετε ψηφίσει κι εσείς απ' 
ό,τι θυμάμαι και περιμένουμε να ολοκληρωθεί η τροποποίηση για να μπορέσει να υπογραφεί η 
προγραμματική σύμβαση από την Περιφέρεια. Αυτό όσον αφορά το γήπεδο της οδού Κύπρου, που 
θέλουμε να κάνουμε κάποιες εργασίες αναβάθμισης.  
 Για τα θέματα του - επειδή βλέπω γελάτε κ. Τίγκα, αν διαφωνείτε μπορείτε να πάτε να 
ρωτήσετε στην Περιφέρεια αν μας ζητήσανε να κάνουμε τροποποίηση ή όχι, έτσι; Από 'κει και πέρα, 
για το θέμα του γηπέδου που λέτε, το γήπεδο νομίζω ότι ολοκληρώνονται οι εργασίες στο επόμενο 
διάστημα και θα μπουν οι ομάδες κανονικά μέσα να ξεκινήσουν. Ξέρετε, τα έργα δεν είναι μακέτες. 
Μιλάμε για έργα τα οποία γίνονται πολύ σημαντικά έργα στην πόλη μας, τα οποία μάλλον πιστεύουμε 
ότι θα γίνουν τον Αύγουστο. Ο,τι έργο θέλουμε να κάνουμε σ' αυτή την πόλη, πιστεύουμε όλοι ότι θα 
το φτιάξουμε τον μήνα Αύγουστο. Ποιος δουλεύει στην Ελλάδα το μήνα Αύγουστο; Ποια συνεργεία 
και προμήθειες είναι ανοιχτά για να μπορέσεις να δουλέψεις; Ποιος εργολάβος δουλεύει τον 
Αύγουστο; Κανένας. Ποιοι υπάλληλοι βρίσκονται τον Αύγουστο για να μπορέσουμε να έχουμε την 
επίβλεψη; Γιατί όταν κάνεις ένα έργο πρέπει να έχεις και επιβλέψεις. 
  Αρα, θα ήταν ευχής έργο να μπορούσαν τον Αύγουστο να γίνουν τα έργα αυτά, να είχε 
τελειώσει το έργο. Είναι ένα έργο το οποίο εμάς μας στοίχισε και πολιτικά αν θέλετε, ήταν 
προεκλογικά σταματημένο ένα έργο, το οποίο σίγουρα κάτι χάσαμε από αυτή την υπόθεση. Αλλά 
νομίζω ότι όλοι έχετε δει ότι την τελευταία εβδομάδα, μόλις ξεπεράστηκε ένα πρόβλημα με ένα 
μηχάνημα που χάλασε, έχετε δει ότι τρέχει το έργο και θα ολοκληρωθεί πολύ σύντομα.  
 Για το θέμα του γηπέδου "Χατζόπουλος" αν θυμάμαι καλά που ρωτάτε επίσης, είναι στην 
εργολαβία την οποία έχουμε υπογράψει σύμβαση και ξεκίνησε τις εργασίες της. Η συγκεκριμένη 
εργολαβία αυτή τη στιγμή δουλεύει στο λόφο Τσακού και το επόμενο, έχει πάρει εντολή το επόμενο 
γήπεδο που θα πάει είναι το συγκεκριμένο γήπεδο να πάει να το επισκευάσει, να αποκαταστήσει την 
εξέδρα που πρέπει να απομακρυνθεί, να ρίξει καινούριο ακρυλικό, να βάλει καινούριες μπασκέτες, 
γενικά να το κάνει ένα καινούριο γήπεδο.  
 Αυτά θυμάμαι περίπου ότι ήταν τα σημαντικά. Αν κάτι έχω ξεχάσει, θα σας έρθει όμως και 
γραπτή απάντηση, όπως θα έρθουν και  γραπτές απαντήσεις και στα άλλα αιτήματα, αν θυμάμαι 
καλά, από τη νέα περίοδο έχει καταθέσει κάποιο αίτημα η κα Χαμηλοθώρη, έχει καταθέσει κάποιο 
αίτημα ο κ. Ανυφαντής και ο κ. Δεμέστιχας και ο κ. Τούτουζας. Αυτά θυμάμαι, αν δεν κάνω λάθος. 
Ολα αυτά έχω δώσει εντολή στις υπηρεσίες να σας απαντηθούν γραπτώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρμόδιος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών. 
ΤΡΑΚΑΣ: Να ευχηθώ κι εγώ να έχουμε μια καλή και εποικοδομητική θητεία. Να ευχαριστήσω τον 
Δήμαρχο για την εμπιστοσύνη και την τιμή προς το πρόσωπό μου να με ορίσει Αντιδήμαρχο Τεχνικών 
Εργων, Ποιότητας Ζωής και Παιδείας.  
 Αυτό που θέλω να διαβεβαιώσω όλους, ότι εμείς θα λειτουργήσουμε με πνεύμα συνεργασίας 
και αυτό προσδοκούμε από όλους, είτε είναι από συμπολίτευση, είτε είναι από αντιπολίτευση. Νομίζω 
αυτό θέλει και ο κόσμος, να συνεργαστούμε στο να δώσουμε λύσεις στα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε και να τους παρέχουμε κάτι καλύτερο. 
 Τώρα, σχετικά, θα συμφωνήσω απόλυτα με αυτά που είπε ο Δήμαρχος σε απάντηση στον κ. 
Τούτουζα. Ηθελα να του απαντήσω κι εγώ, γιατί δεν είχα προλαβει να του απαντήσω εγγράφως. Σε 
μία σημερινή ενημέρωση με τον εργολάβο μας είπε ότι μέχρι το επόμενο Σαββατοκύριακο... 
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Για το νταμάρι. Για τον Παπάγο είναι ό,τι είπε ο Δήμαρχος ισχύει. Για τον Χολαργό αυτό που 
έχω να προσθέσω είναι ότι σε μία σημερινή επικοινωνία με τον εργολάβο μας είπε ότι μέχρι την 
Κυριακή θα έχει τελειώσει το στίβο, οπότε θα μπορούμε να τον δώσουμε προς χρήση των συλλόγων 
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κι εμείς ουσιαστικά είμαστε και οι πρώτοι που μας ενδιαφέρει το έργο να τελειώσει, έτσι; Να το 
δώσουμε. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Οχι, κάνετε λάθος, κ. Τούτουζα. Το Σάββατο μετά την εκκλησία που πήγα εγώ, δούλευε ο 
εργολάβος, τη Δευτέρα δούλευε, την Τρίτη δούλευε, την Τετάρτη δούλευε, την Πέμπτη, μόνο 
σήμερα δεν δούλευε που δούλευαν οι ηλεκτρολόγοι γιατί είχαν ρίξει τους πυλώνες για να περάσουν... 
Την περασμένη βδομάδα δεν δούλεψε, γιατί όπως είπε ο Δήμαρχος είχε χαλάσει το μηχάνημα, όχι το 
μηχάνημα, τρία μηχανήματα από αυτά που χρησιμοποιεί χαλάσανε και μία βδομάδα μέχρι να τα 
επισκευάσει δεν δούλεψε. Οντως, την προηγούμενη βδομάδα δεν δούλεψε, αλλά αυτη την εβδομάδα, 
επειδή πηγαίνω καθημερινά και το βλέπω, αυτή τη βδομάδα δούλευε όλη εκτός από σήμερα που δεν 
έκανε εργασίες στο στίβο γιατί έκανε εργασίες στους πυλώνες. Αύριο θα ξεκινήσει πάλι τις εργασίες 
στο στίβο και με διαβεβαίωσε ότι μέχρι την επόμενη Κυριακή θα το έχει τελειώσει για να το 
παραδώσουμε στους συλλόγους προς χρήση. 
 Το γήπεδο πάνω, είχαμε κλείσει νωρίτερα απ' ό,τι ενημερώθηκα για λόγους επικινδυνότητας 
και από τις εξέδρες και από την ολισθηρότητα του γηπέδου. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Μπορεί με αφορμή αυτό να δόθηκε ένα ερέθισμα να το κλείσουμε. Το κλείσαμε γι' αυτό το 
λόγο, τώρα έχει μπει ο εργολάβος, νομίζω πρέπει να έχει ξηλώσει και τις εξέδρες τις παλιές. Δεν έχει 
ξηλώσει, ωραία. Το στάδιο το επόμενο που θα μπει είναι να ξηλώσει τις εξέδρες και να ασχοληθεί 
εκεί. Απλά τώρα έχει πάει στο λόφο Τσακού στο νταμάρι, γιατί πρέπει να φτιάξουμε την περίφραξη 
και να τοποθετήσουμε και πάγκους για να μπορούν να γίνονται αγώνες.  
 Τώρα, θα ήθελα επ' ευκαιρίας να απαντήσω και στην κα Χαμηλοθώρη για τις εργασίες στα 
σχολεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει κάνει κάποια ερώτηση η κα Χαμηλοθώηρ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Εχει κάνει, έχει κάνει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εγγράφως. 
ΤΡΑΚΑΣ: Λοιπόν, γίνανε κάποιες εργασίες στη διάρκεια, αυτές τώρα δεν θα τις αναλύσω, δεν θα τις 
πω αναλυτικά μία μία γιατί θα μας πάρει πολύ χρόνο, αλλά είναι μία εργολαβία η οποία είναι σε πλήρη 
εξέλιξη. Είναι σε πλήρη εξέλιξη η εργολαβία, δυστυχώς κάνοντας κάποιες εργασίες προέκυψαν και 
κάποιες άλλες, γιατί π.χ. ας πούμε πήγαμε να ξύσουμε ένα σοβά για να τον βάψουμε και ήταν όλος ο 
σοβάς σαθρός, οπότε πρέπει να κάνουμε αποξήλωση του παλιού σοβά και να βάλουμε καινούριο. 
Προέκυψαν πολλές καινούριες εργασίες και γι' αυτό προχωρήσαμε και σε συμπληρωματική σύμβαση 
90.000 περίπου, η οποία είχαμε και το πρόβλημα με την επίτροπο, που σε πρώτη φάση μας το έκοψε 
η επίτροπος, είναι αυτά τα προβλήματα που λεει και ο  Δήμαρχος ότι τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουμε με την επίτροπο. Ευτυχώς, το Ελεγκτικό Συνέδριο πιο πάνω το ενέκρινε, οπότε 
ξεκίνησαν πάλι οι εργασίες. Γιατί δεν μπορούσαν να ξεκινήσουν οι εργασίες αν δεν είχαμε την έγκριση 
του Ελεγκτικού Συνεδρίου, γιατί μετά θα είχαμε πρόβλημα να πληρώσουμε τον εργολάβο.  
 Μπορεί βέβαια η κα Χαμηλοθώρη, ή σε επόμενο, όταν τελειώσει η εργολαβία ή και κατά τη 
διάρκεια, να με επισκεφθεί στο γραφείο και να σας πω αναλυτικά ποιες εργασίες έχουν γίνει. Εχω 
τώρα αλλά για να μην τις διαβάσω τώρα μπορείτε οποιαδήποτε στιγμή ή όταν ολοκληρωθούν οι 
εργασίες να σας στείλουμε την πλήρη κατάσταση με τις εργασίες που έχουν γίνει.   
 Και ως προς το δεύτερο ερώτημα, αν έχει γίνει έλεγχος των σχολείων μετά το σεισμό, έχει 
γίνει έλεγχος, έχει απαντήσει η κα Βασσάλου και το οποίο νομίζω πρέπει να έχει κοινοποιηθεί στα 
σχολεία.  
 Αυτά, κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Τράκα. Προσήλθε η κα Ρουφογάλη και προσήλθε και η κα Βεντουζά.  
 Στη συνέχεια το λόγο έχει ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, μια ερώτηση όσον αφορά την ανακοίνωση που έκανε η κα Γκούμα προς την κα 
Παρίση, μάλλον δύο ερωτήσεις. Επειδή είπε η κα Αντιδήμαρχος ότι έχουν εγκριθεί 565 αιτήσεις 
παιδιών. Στην επίσημη ανακοίνωση που υπάρχει στην ιστοσελίδα είναι 572.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φεύγουν παιδιά, ξέρεις. 
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ΠΑΡΙΣΗ: Υπάρχει μια διαρκής κινητικότητα στους παιδικούς σταθμούς. Δηλαδή υπάρχουν παιδιά τα 
οποία μπορεί να φύγουν και μέσα στο Δεκέμβριο και το Γενάρη, γιατί υπάρχουν μεταθέσεις, γιατί 
φεύγουν και αλλάζουν σπίτι. Πέρσι είχαμε κάποιες περιπτώσεις που αλλάξανε περιοχή, φύγανε. 
Οπότε, εκκενώθηκαν θέσεις. Οπότε πήραμε από αυτά τα παιδάκια που είναι στην ηλικία που μπορούν 
να μπουν.  
ΖΗΚΑΣ: Το πιο σημαντικό όμως που ήθελα να ρωτήσω είναι, είναι θετικό το ότι έγιναν οι εγκρίσεις 
όλων αυτών οι οποίοι εκκρεμούσαν εν πάση περιπτώσει.  
ΠΑΡΙΣΗ: Συγγνώμη που σας διακόπτω...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη λίγο. Η κα Πρόεδρος έκανε την ανακοίνωση. Εσείς θα κάνετε την 
ερώτηση, θα σας απαντήσει μία φορά και θα προχωρήσουμε μετά στη συνέχεια. Οπότε, κάντε όλες 
τις ερωτήσεις και εσείς κα Παρίση θα απαντήσετε μία φορά για να προχωρήσουμε και στις υπόλοιπες 
ανακοινώσεις. 
ΖΗΚΑΣ: Το δεύτερο ερώτημα, λοιπόν, αφορά το ότι η κάλυψη των αιτήσεων είναι σύμφωνα με τα 
όρια χωρητικότητας των θέσεων που έχουν οι σταθμοί ή τα έχουμε υπερβεί προκειμένου να 
μπορέσουμε να καλύψουμε τις αιτήσεις; Αυτή είναι η ερώτηση η δεύτερη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε ερώτηση άλλη για τον ΔΟΚΜΕΠΑ πάλι;  
ΖΗΚΑΣ: Οχι. Εχω ανακοίνωση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Παρίση, για να δώσει την απάντηση σχετικά με τα θέματα του ΔΟΚΜΕΠΑ. 
ΠΑΡΙΣΗ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Εμείς προσπαθούμε να βάζουμε πάντα όλα τα παιδιά. 
Υπάρχει βεβαίως κάποιος αριθμός παιδιών που πρέπει να είναι σε κάθε τάξη. Αυτό ορίζεται από το 
νόμο, δεν το ορίζουμε εμείς και εμείς προσπαθούμε πάντα τα παιδιά όλα να ικανοποιούνται. Και μέχρι 
στιγμής δεν είχαμε αντιμετωπίσει πρόβλημα. Μάλιστα, πέρσι για να μπορέσουμε να λύσουμε αυτο το 
πρόβλημα της δυναμικότητας των τάξεων, διότι σύμφωνα με το Π.Δ. 99 μειώθηκε η δυναμικότητα. 
Παραδείγματος χάριν, στον Παιδικό Σταθμό του Γεννηματά, τον οποίο πρόσφατα ανακαινίσαμε, 
μειώθηκε η δυναμικότητα κατά ένα μεγάλο αριθμό παιδιών. Γι' αυτό, λοιπόν, κάναμε και καινούριες 
δομές, διότι πέρσι είχαμε πάρει 50.000 ευρώ από κάποιο πρόγραμμα του Υπουργείου Εσωτερικών και 
κάναμε ακόμα ένα τμήμα στον 1ο Βρεφονηπιακό Σταθμό στην 17ης Νοεμβρίου.  
 Αρα, λοιπόν, συνέχεια δουλεύουμε γι' αυτό. Κρατήσαμε την Πλέσσα, ενώ δεν υπήρχε, είχε 
μεταφερθεί στο νέο Παιδικό Σταθμό Βερσή και Αλευρά, το είχαμε συζητήσει και με την προηγούμενη 
Πρόεδρο, την κα Βεντουζά, και κρατήσαμε την Πλέσσα για να μπορέσουμε να βάλουμε ακόμα 
περισσότερα παιδιά. Δηλαδή, δουλεύουμε πάνω σ' αυτό συνέχεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ανακοίνωση ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Αύριο είναι η Παγκόσμια Ημέρα Δράσης για την Κλιματική Αλλαγή, ενάντια στην 
καταστροφή του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή, μία δράση η οποία θα διεξαχθεί σε 1.000 
πόλεις παγκοσμίως με 2.400 δράσεις και στην Αθήνα θα υπάρξει συγκέντρωση στο Σύνταγμα σε αυτή 
την κατεύθυνση. 
 Προτείνω, λοιπόν, το συμβούλιό μας να πάρει απόφαση ψήφισμα συμμετοχής, καλέσματος 
στη δράση αυτή, κάτι ανάλογο έχει κάνει και ο Δήμος Αθηναίων. Ενα ζήτημα είναι αυτό.  
 Ενα δεύτερο ζήτημα που θέλω να κάνω ανακοίνωση, είναι το ότι στις αρχές Αυγούστου με το 
νόμο 4623 που ψηφίστηκε, μία από τις διατάξεις, ένα από τα άρθρα του νόμου θεσμοθέτησε την 
μεταφορά της Γενικής Γραμματείας Ερευνας και Τεχνολογίας στο κτίριο Ιππασίας στο Μητροπολιτικό 
Πάρκο Γουδή. Θεωρώ ότι αυτό, που ουσιαστικά το αναγνωρίζει και η αιτιολογική έκθεση, δεν 
συμβαδίζει με το πλαίσιο του Μητροπολιτικού Πάρκου και νομίζω ότι θα πρέπει να το συζητήσουμε 
ως Δημοτικό Συμβούλιο σε επόμενη συνεδρίαση και να πάρουμε μία απόφαση κατά αυτής της 
δρομολόγησης.  
 Ενα τρίτο ζήτημα είναι το ότι στο Δημοτικό Καφέ συνεχίζεται η παραβίαση του συμφωνητικού 
όσον αφορά των προϊόντων τα οποία είναι σε διατίμηση. Επίσημα ο τιμοκατάλογος του Δημοτικού 
Καφέ παραβιάζει για άλλη μια φορά τη συμφωνία η οποία είναι υπογεγραμμένη. Δεν είναι η πρώτη 
φορά, κατά συρροή αυτό συμβαίνει. Λοιπόν, θεωρώ ότι δεν τιμά το Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο 
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έχει πάρει μια απόφαση να μην παίρνονται μέτρα ενάντια στην κατά περίπτωση ιδιοκτησία η οποία 
εκμεταλλεύεται το Δημοτικό Καφέ και ουσιαστικά εξαπατά εν αγνοία τους τους δημότες. Λοιπόν, 
πρέπει αυτό το πράγμα να σταματήσει και να εφαρμοστεί η συμφωνία η οποία έχει υπάρξει και 
υπογράφεται και είναι και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Ενα τέταρτο ζήτημα είναι ότι στο νομοσχέδιο, το οποίο βρίσκεται τώρα, για την ανάπτυξη, 
υπό συζήτηση και δημόσια διαβούλευση, η οποία έληξε χθες, προωθείται, ένα σκέλος του 
νομοσχεδίου αφορά τα ζητηματα των κεραιών κινητής τηλεφωνίας, όπου προωθείται ουσιαστικά το 
νομοσχέδιο που είχε καταθέσει η προηγούμενη κυβέρνηση τον Οκτώβριο σε δημόσια διαβούλευση, 
με ρυθμίσεις που ανοίγουν το δρόμο για την 5G, την 5η γενιά δηλαδή και το Internet of things, που 
θα γεμίσει το σύμπαν κεραίες. Κεραίες οι οποίες θα ακτινοβολούν επί 24 ώρες την ημέρα. Λοιπόν, 
είναι ένα τεράστιο ζήτημα, υπάρχουν πόλεις οι οποίες έχουν αντιδράσει και θεωρώ και αυτό ότι θα 
πρέπει να έρθει ως θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; Το λόγο έχει ο κ. Ρεμούνδος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τρία πράγματα ήθελα να θέσω και να ρωτήσω, ας τα πω όλα μαζί λίγο. 
 Οσον αφορά τους παιδικούς σταθμούς, η πρωτοβουλία που πήραμε σαν Λαϊκή Συσπείρωση 
και φέτος για να γίνουν δεκτά όλα τα παιδιά, παρά τις φιλότιμες προσπάθειες της κας Παρίση, από το 
πλαίσιο που υπάρχει, τη χρηματοδότηση και τις υποδομές, εμείς θεωρούμε ότι δεν επαρκεί. Και όχι 
γιατί με κάποιο τρόπο βολεύτηκαν τα παιδιά που απέμειναν τέλος πάντων να επιμένουν οι γονείς τους 
να κάνουν αιτήσεις, αλλά γιατί καμιά 40αριά παιδιά ήδη είχαν απορριφθεί οι αιτήσεις τους λόγω του 
ότι δεν ήταν 24 μηνών, γιατί κα Παρίση ο νόμος λέει πάνω από 8 μηνών υποχρεούνται να δέχονται οι 
σταθμοί. Η Διοίκησή σας έχει πάρει απόφαση κάτω από 24 μηνών να αποκλείονται, για να 
μπορέσουμε να βολέψουμε τα υπόλοιπα και να μη φαίνεται το πρόβλημα, γιατί δεν έχουμε χώρους 
και προσωπικό. 
 Αρα, είναι ένα θέμα που εμείς σας ρωτήσαμε και σας ζητάμε αν θα λυθεί, αν θα πάρετε άλλη 
απόφαση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα το επόμενο διάστημα και αναμένουμε.  
 Επίσης, εμείς έχουμε πάγιο αίτημα όχι μόνο για το Δήμο μας αλλά και σε όλη την Ελλάδα, με 
βάση και τις παιδαγωγικές αρχές και τα συνέδρια και όλους τους μαζικούς φορείς των παιδαγωγών, τα 
τμήματα να είναι για τα προνήπια μέχρι 15 και όχι 25 παιδιά ανά τμήμα, για να υπάρχει ποιοτική 
δουλειά και ασχολία με το παιδί. Υποχρεούται ο σταθμός να έχει ψυχολόγο και παιδίατρο, δεν είναι 
χάρισμα που κάνουμε εμείς στους γονείς ή κάτι το παραπάνω και πρέπει να έχει μόνιμο προσωπικό, 
για το οποίο δεν το έχουμε διεκδικήσει και εμείς το διεκδικούμε. 
 Επίσης, θέλω να σας θέσω το εξής ερώτημα, γιατί όπως φαίνεται, όπως και η προηγούμενη 
κυβέρνηση δεν έκανε τίποτα για να το λύσει και το άφησε το θέμα των σταθμών σε σχέση με 
προσωπικό, υποδομές, χρηματοδότηση στην κατάσταση που ήταν, έτσι και  οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ 
Μητσοτάκη, που ήταν 180 ευρώ το κεφάλι το παιδί και ας κάνει ό,τι θέλει, πώς θα το αντιμετωπίσετε 
από τη στιγμή που και η καινούρια κυβέρνηση δεν πρόκειται να λύσει το θέμα της επάρκειας των 
παιδικών σταθμών ποιοτικά, που να καλύπτουν όλα τα παιδιά παντού. Και ένα δεδομένο. Με τα 
στοιχεία που έχουμε από τα Δημοτικά, κατ' έτος ηλικία τα παιδιά, δηλαδή 2 χρονών, 3, 4, 5, 6, είναι 
στο Δήμο μας περίπου 400 παιδιά ανά έτος. Δηλαδή για τα τρία χρόνια των σταθμών, μόνον δηλαδή 
2 χρονών, 3 και 4, χωρίς καθόλου την υποχρεωτική των προνηπίων είναι 1.200 παιδιά. Κι εμείς 
καλύπτουμε μετά βίας και όπως τα σπρώξουμε, 570 παιδιά. Μας λείπουν πολλές θέσεις ακόμα κι εμείς 
θα διεκδικήσουμε και όσα παιδιά αποκλείστηκαν και όσα, είτε για τυπικούς λόγους που εσείς έχετε 
βάλει, είτε με εκπρόθεσμες αιτήσεις, δεν  υπάρχει, τι πάει να πει εκπρόθεσμη αίτηση; Το παιδί πάει σ' 
αυτή την ηλικία, οι γονείς δεν το φρόντισαν, κάποια στιγμή το σκέφτηκαν, με αμέλειά τους, με 
οτιδήποτε, πρέπει το παιδί να μην το στερηθεί. Ολα τα παιδιά λοιπόν να καλυφθούν το συντομότερο 
δυνατό. Αυτά.  
 Δεύτερον, νηπιαγωγεία, Δημοτικά, αλλά δεν θα σταθώ με το στοίβαγμα που έχει πέσει, που το 
επισημαίνουμε χρόνια. Θα το δούμε αναλυτικά σε θέμα, αφού εμείς θα είμαστε υπέρ να συζητηθεί 
εντός ημερησίας. Και τρίτον, θέλουμε να ενημερώσουμε όλες τις παρατάξεις του Δημοτικού 
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Συμβουλίου ότι θέλουμε ή να συζητηθεί προ ημερησίας ή μαζί με τη συζήτηση για τις εκλογές των 
Νομικών Προσώπων, η ανασύσταση των Νομικών Προσώπων έτσι ώστε να αντιπροσωπεύονται σ' 
αυτά όλες οι δημοτικές παρατάξεις. Και εδώ κάθε δημοτικός σύμβουλος, εμείς θα το θέσουμε σε 
ψηφοφορία, να πάρει την ευθύνη του. Η Διοίκηση πρέπει και μπορεί να έχει την πλειοψηφία, ακόμα 
αν θέλει εμείς το κάνουμε ανεκτό, και την απόλυτη πλειοψηφία συμπεριλαμβανομένων και των ex 
officio, δηλαδή των κοινωνικών φορέων που αντιπροσωπεύονται, να έχει ακόμα περισσότερα η 
πλειοψηφία.  
 Ομως, αυτό δείχνει ότι θεωρεί ότι όλοι οι κοινωνικοί φορείς, εκπρόσωποι εργαζομένων, μελών 
ΚΑΠΗ, γονέων, Ενωση Γονέων, τους θεωρεί - το θέτω για να συζητηθεί και εκτός ημερησίας αν γίνει 
αποδεκτό ή εάν αποδεχθείτε, γιατί εμείς θα το θέσουμε σε ψηφοφορία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Ρεμούνδο; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ε, μπορεί να μην με άφησε ο κ. Δήμαρχος να γίνω πλήρης αναλυτικά, θα το πούμε 
στο... Νομίζω ότι το πνεύμα μου όμως έγινε κατανοητό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Το λόγο έχει ο κ. Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, κ. Πρόεδρε, πριν μπω στην ουσία αυτών που θέλω να πω, νομίζω ότι η τάξη με 
την οποία δίδετε τον λόγο στους επικεφαλής των παρατάξεων είναι κάποια άλλη και την οποία 
βεβαίως πιστεύω ότι θα σεβαστείτε και σήμερα σας ξέφυγε.  
 Θέλω να ευχηθώ σε όλες και όλους καλή θητεία, παραγωγική θητεία για το καλό του Δήμου 
και των δημοτών. Και βέβαια, κ. Δήμαρχε, για το θέμα της συνεργασίας, εδώ μπορείτε εσείς να 
δώσετε δείγμα γραφής, σοβαρό δείγμα και να σας πω ότι προηγουμένως δεν συζητάγαμε και δεν 
αμφισβητούσαμε τίποτα απολύτως απ' ό,τι είπατε. Πραγματικά, αυτά που είπατε αυτά κατανοούμε 
και για το γήπεδο και για το γήπεδο μπάσκετ και για το γήπεδο ποδοσφαίρου. 
 Επί της ουσίας, θέλω να παρακαλέσω καταρχήν τους Προέδρους της Οικονομικής και της 
Ποιότητας Ζωής, αλλά και των Νομικών Προσώπων που σήμερα θα εκλεγούν και θα αναλάβουν, οι 
συνεδριάσεις και τα θέματα να κοινοποιούνται και στους επικεφαλής των παρατάξεων. Οχι ότι 
υπάρχει κάποιο ζήτημα, απλούστατα μία φορά μπαίνει στη φόρμα και θα φεύγει μονίμως γιατί αλλιώς 
πρέπει να υποχρεώσουμε τον καθένα χωριστά να τις στέλνει.  
 Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω είναι σχετικά με το μπαλόνι. Νομίζω ότι πρέπει να μας 
πείτε κάποια πράγματα, τι γίνεται, διότι πρόσφατα είδαμε και δημοσίευμα από κάποιες ενέργειες της 
Αγίας Παρασκευής. 
 Και το τρίτο θέμα, το οποίο θέλω να βάλω σαν ερώτηση, είναι πήραμε μία επιστολή από 
κάποιον κ. Παϊκόπουλο, ο οποίος μένει Ελευθερίου Βενιζέλου 77 και διαμαρτύρεται για κάποια θέση 
πάρκινγκ. Είναι γεγονός ότι όπως τα περιγράφει στην επιστολή δεν καταλαβαίνει κανείς γιατί υπήρχε 
και γιατί καταργήθηκε. Νομίζω όμως ότι ίσως στην επόμενη συνεδρίαση, κ. Δήμαρχε, μπορείτε να μας 
πείτε κάτι για το θέμα.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δημητριάδου θέλει κάποια ανακοίνωση; Συγγνώμη μόνον, πριν δώσω το λόγο 
στην κα Δημητριάδου, εγώ προσωπικά δεν έχω κανένα ζήτημα να δίνω το λόγο ανάλογα με το 
αποτέλεσμα των εκλογών. Απλά τώρα, πρώτη συνεδρίαση το πήγα κυκλικά τελείως και ήρθε έτσι, 
αλλά από την επόμενη φορά θα δίνουμε το λόγο ανάλογα με την κατάταξη των εκλογών. Δεν τίθεται 
κανένα πρόβλημα.  
 Παρακαλώ. Συγγνώμη, προσήλθε ο κ. Πολύδωρας και το λόγο έχει η κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Καλησπέρα σας. Εύχομαι στον Δήμαρχο και σε όλους τους συνεργάτες εδώ καλή 
θητεία και καλή συνεργασία και να επικροτήσω την πρόταση του Δημάρχου για διακομματική 
επιτροπή όλων των επικεφαλής των παρατάξεων, πάντοτε στα πλαίσια της συνεργασίας εκινείτο ο 
Δήμαρχός μας και επίσης να ανακοινώσω ότι στα πλαίσια των κοινωνικών δομών που έχει αναπτύξει ο 
Δήμος για την αναβάθμιση των χαμηλών, των ευπαθών κοινωνικών ομάδων μία από αυτές τις δομές, 
η οποία αναπτύχθηκε και μάλιστα ξεκίνησε από την κα Παρίση στο παρελθόν είναι το Κοινωνικό 
Φροντιστήριο, το οποίο λειτουργεί στα πλαίσια αυτά των δομών και αφορά στους μαθητές των τριών 
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τάξεων του Λυκείου, οι οποίοι δεν έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν τα φροντιστήρια και ότι από 
Δευτέρα θα ξεκινήσει το Κοινωνικό Φροντιστήριο με τους βασικούς άξονες στα βασικά μαθήματα. Και 
τους ευχόμαστε και καλή σχολική χρονιά και καλή επιτυχία στις εξετάσεις τους.  
 Αυτό, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Και κλείνουμε με την κα Χαμηλοθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα. Να πω ότι δεν καλύφθηκα από τις απαντήσεις του κ. Τράκα και αν 
μπορώ να επιλέξω, επιλέγω την απάντηση του κ. Δημάρχου ότι θα μου τα στείλετε γραπτώς, έτσι; 
Γιατί έχω διάφορα ερωτήματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι έτσι κι αλλιώς.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οκέι, μια χαρά. Οχι, λέω επειδή απάντησε ο κ. Τράκας μην θεωρήσουμε ότι είναι 
αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε μπορείτε να το φέρετε και λίγο πιο κοντά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεν ακούγομαι; Οκέι, εντάξει;  
 Λοιπόν, η ερώτηση που έχω για εκτός ημερησίας αφορά στο συγκρότημα του 1ου Δημοτικού 
και 6ου Νηπιαγωγείου. Θα το συζητήσουμε ως θέμα αυτό κανονικά αυτό που μας δώσατε; Ωραία, 
εντάξει. Αρα, θα κάνω εκεί την ερώτησή μου.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να απαντήσω σε κάποιες ερωτήσεις τις οποίες σημείωσα. 
 Για το Δημοτικό Καφέ που λέτε κ. Ζήκα, εμένα δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου. Αν έχετε 
κάποιον κατάλογο να μας καταθέσετε ότι όντως δεν τηρούνται αυτά, κατευθείαν σήμερα με τον 
κατάλογο θα δώσω εντολή στην κα Τσικρικώνη να του κάνει αυστηρή επιστολή και ότι εάν δεν 
συμμορφωθεί κατευθείαν θα διακόψουμε τη σύμβαση, θα δώσουμε εντολή, εν πάση περιπτώσει, στη 
Νομική Υπηρεσία να κάνει ό,τι πρέπει να κάνει. Εγώ, δεν έχει πέσει στην αντίληψή μου κάτι τέτοιο 
αλλά, εντάξει, εγώ μπορεί και να μην πηγαίνω οπότε να μην το γνωρίζω αυτό που μου λέτε. Αλλά, αν 
το έχετε ή δεν το έχετε, να στείλουμε έναν άνθρωπο. Εντάξει, πολύ ευχαρίστως. 'Η ακόμα και αν δεν 
υπάρχει, γιατί μπορεί να μην υπάρχει επίσημος τιμοκατάλογος, αλλά μία αποδειξούλα ότι αγόρασα 
ένα νερό και δεν το έχει ό,τι λέμε ή μια κόκα κόλα ή ένα τοστ, αυτά τα τέσσερα πράγματα που 
έχουμε στη διατίμηση βάσει του συμφωνητικού και η κα Τσικρικώνη θα κάνει ως οφείλει και αυτή και 
η Νομική Υπηρεσία αυτό το οποίο πρέπει. 
 κ. Τίγκα, όπως ακριβώς είπα στο ξεκίνημα, το όργανο αυτό που είπα, το συμβούλιο των 
επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, αυτό το νόημα έχει. Να συζητάμε σπουδαία πράγματα, να 
συζητάμε πράγματα αν θέλετε και να σας δίνουμε ερωτήσεις και απαντήσεις για τρέχοντα ζητήματα 
και για πολύ σημαντικά θέματα. Από 'κει και πέρα, το μπαλόνι, έγινε ο διαγωνισμός, προχωράει 
κανονικότατα, συνεδρίασε η επιτροπή, έχει βγάλει μου φαίνεται το πρώτο πρακτικό ή περιμένουμε να 
μας το στείλει εν πάση περιπτώσει, για να προχωρήσει στην Οικονομική Επιτροπή η έγκρισή της και 
βέβαια οι αντιρρήσεις της Αγίας Παρασκευής δεν πιστεύω να σταματήσουν. Η Αγία Παρασκευή θα 
λέει αυτά τα οποία λέει χρόνια τώρα, δεν τα λέει σε μένα Δήμαρχο, τα έλεγε στον Νικολάου, τα έλεγε 
στον Ξύδη, τα έλεγε στον Σκούρτη, έτσι; Κι εμείς νομίζω που είμαστε από την πλευρά του Χολαργού 
και του Παπάγου πλέον, θα πρέπει να υποστηρίζουμε αυτά τα οποία λέγανε τόσα χρόνια οι άνθρωποι 
που έχουν περάσει απ' αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι; 
 Νομίζω ότι σ' αυτό θα είμαστε όλοι στην ίδια πλευρά. Εγώ δεν είμαι, ούτε έχω πει ότι είμαι ο 
παντογνώστης, ακούω πάντα τις Υπηρεσίες μου, αν θέλετε θα φωνάξουμε για το συγκεκριμένο θέμα 
και τις Υπηρεσίες να μας πουν αν πρέπει να κάνουμε κάτι διαφορετικό απ' αυτό το οποίο έχουμε 
εφαρμόσει κι απ' αυτό το οποίο έχουμε κάνει μέχρι σήμερα. Γιατί εγώ να αποφασίσω κάτι μόνος μου 
όταν δεν μου λέει η Υπηρεσία να κάνω κάτι διαφορετικό, δεν μπορώ να το κάνω, έτσι; Για τεχνικά 
θέματα μιλάω. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου)  
 Εντάξει, πρώτα απ' όλα είναι και λίγο γραφικό την τελευταία ημέρα που είσαι Δήμαρχος να 
στέλνεις εξώδικο σε άλλο Δήμαρχο. Είναι, με συγχωρείτε, ήταν ατυχές συμβάν, δεν το έχω 
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συναντήσει τον κ. Ευσταθόπουλο, έτσι; Αλλά νομίζω ήταν ατυχές αυτός το συμβάν. Τελευταία ημέρα 
που είσαι Δήμαρχος υπογράφεις εξώδικο; Ας πάει στα δικαστήρια. Μα, μην κάνει εξώδικο, να πάει 
κατευθείαν στα δικαστήρια αν θέλει.  
 Για τις εισηγήσεις. Με ένα η-μέιλ παρακαλώ πολύ, με ένα αίτημά σας απλό, όποιος θέλει να 
λαμβάνει τις εισηγήσεις της Οικονομικής ή Ποιότητας Ζωής ή των Νομικών Προσώπων να το ζητήσει, 
δεν υπάρχει νομίζω καμία αντίρρηση. Απλά, ξέρετε, η  υπάλληλος και η Πρόεδρος, πολύ σωστά 
στέλνει τα θέματα σ' αυτούς που πρέπει να τα στείλει. Οπως και ο Πρόεδρος του Δημοτικού 
Συμβουλίου αποστέλλει τα θέματα σε αυτούς που είναι οι πραγματικοί αποδέκτες, αυτοί που πρέπει 
δηλαδή να λαμβάνουν τα θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου.  
 Ετσι λοιπόν, εγώ δεν έχω καμία αντίθετη άποψη σ' αυτό που λέτε. Πρώτα απ' όλα θα σας πω 
ότι ανεβαίνουν την ίδια μέρα στο σάιτ του Δήμου και είναι και υποχρέωσή μας να το κάνουμε και 
είμαστε από τους λίγους Δήμους που πιστά τηρούμε και να ανεβαίνουν οι αποφάσεις του Δημοτικού 
Συμβουλίου, να ανεβαίνουν οι αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής και να ανεβαίνουν και οι 
προσκλήσεις. Εγώ τυχαία έψαχνα άλλους Δήμους, σε πολύ λίγους τα βρίσκω, αλλά εν πάση 
περιπτώσει, δεν υπάρχει καμία διαφωνία γι' αυτό το θέμα. 
 Για τα θέματα που ανέφερε ο κ. Ρεμούνδος για τους παιδικούς σταθμούς, δεν νομίζω ότι 
χρειάζεται να απαντήσω. Εχουμε απαντήσει, τα έχουμε συζητήσει, έχει μια διαφορετική πολιτική, 
γιατί μάλλον δεν κατανοεί ότι όταν η δυναμικότητα των βρεφών είναι 25 σε ένα σταθμό, είτε πάρεις 
από 6 μηνών είτε πάρεις από 2, αφού την εξαντλείς τη δυναμικότητα, είναι το ίδιο και το αυτό. 
Δηλαδή, αν δεχόμασταν από 6 μηνών, αφού 25 βάζουμε μέσα στην τάξη ή 15, να μη λέω 25, γιατί τα 
βρέφη βάζουμε 12-13, θα πάρουμε 12. Τώρα παίρνουμε 12 τα οποία είναι από 2 έως 2,5, αν είχαμε 
από 6 έως 2,5 πάλι 12 παιδάκια θα παίρναμε. Δεν αλλάζει τίποτα, έτσι; Δηλαδή μάλλον θέλετε να 
υποδείξετε ότι χρειαζόμαστε νέους παιδικούς σταθμού. Βεβαίως και χρειαζόμαστε. Τουλάχιστον εμείς 
κάναμε έναν στην προηγούμενη θητεία και είμαι σίγουρος ότι θα κάνουμε και σ' αυτή τη θητεία έναν. 
Είπα, μακάρι κάθε Δημοτική Αρχή που περνάει από τον τόπο να κάνει ένα σχολείο κι έναν παιδικό 
σταθμό, που ήμασταν τυχεροί εμείς και κάναμε στην προηγούμενη θητεία. Μακάρι.  
 Λοιπόν, για τα θέματα της εγκυκλίου θα τα συζητήσουμε αναλυτικά από το 4ο θέμα και κάτω 
για να μην κουράσουμε και νομίζω, κ. Πρόεδρε, είναι πολύ σημαντικό το θέμα το εκτός ημερησίας 
που έχουμε θέσει.  
 Ο κ. Ζήκας το ψήφισμα, προσωπικά εγώ δεν ψηφίζω αλλά δεν βλέπω γιατί το Δημοτικό 
Συμβούλιο να μην πάρει ένα ψήφισμα για την κλιματική αλλαγή. Το πήρε και ο Δήμος Αθηναίων, 
οπότε μπορείτε να το βάλετε σε ψηφοφορία αφού συζητήσουμε το θέμα των σχολείων και άμα 
συμφωνήσετε να συζητηθεί και να ψηφιστεί δεν υπάρχει κάποια αντίρρηση από εμένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχω την έγκριση του σώματος για τα δύο θέματα; Ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπως πολύ σωστά λέει ο Γενικός Γραμματέας, δεν έχω δικαίωμα ψήφου, όχι ότι δεν 
ψηφίζω το θέμα, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε, μπορούμε να προχωρήσουμε. 
 Καταρχάς, σας ευχαριστώ για την οικονομία του χρόνου για τις ανακοινώσεις, ερωτήσεις και 
για τα θέματα που όλοι θέσατε. Δεν υπερβήκαμε τη μία ώρα και ξεκινάμε με το 1ο θέμα. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο Ε.Η.Δ. 
 
Διάθεση αιθουσών σε συστεγαζόμενα σχολεία εντός του σχολικού συγκροτήματος επί της 
οδού Λεωφ. Περικλέους 51-53. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουμε ψηφίσει ομόφωνα και για τα δύο, δεν έθεσε κανείς αντίρρηση. Ζήτησα την 
έγκριση και για τα δύο θέματα, δεν είδα κάποιος να έχει αντίρρηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
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 Το μεσημέρι, πριν από λίγο δέχθηκα στο η-μέιλ μου την επιστολή την οποία σας έχουμε 
μοιράσει από τον κ. Ανδρώνη με θέμα "Διάθεση αιθουσών σε συστεγαζόμενα σχολεία" και μας ζητάει 
ουσιαστικά για τη στέγαση, να αποφασίσουμε ποιες αίθουσες από το 1ο Δημοτικό Σχολείο θα 
στεγαστεί το 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού και συγκεκριμένα μας προτείνει και μας ζητάει να πάρουμε 
απόφαση για την αίθουσα που βρίσκεται στο ισόγειο του κτιρίου με ξεχωριστή είσοδο επί της οδού 
Βεντούρη και για την αίθουσα στο ισόγειο όπου σήμερα χρησιμοποιείται από το σύλλογο 
διδασκόντων. 
 Μας ενημερώνει ότι υπάρχουν 32 νήπια και μας ενημερώνει ότι και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
έχουν εγγραφεί 430 μαθητές.  
 Η ιστορία με το θέμα έχει να κάνει από το καλοκαίρι, υπάρχει πληθώρα εγγράφων τα οποία 
έχουν αποσταλεί από εμένα προσωπικά - κ. Πρόεδρε, όμως, δεν γίνεται έτσι. 
 Συγκεκριμένα σας αναφέρουμε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου υπ' αρ. 238/2016, 
στη διάθεσή σας υπάρχει η επιστολή Δημάρχου με ημερομηνία 26 Ιουνίου, η επιστολή Δημάρχου 6 
Σεπτεμβρίου, η επιστολή της Διευθύντριας του 1ου Δημοτικού Σχολείου 10 Σεπτεμβρίου, η επιστολή 
του Δημάρχου προς η Διευθύντρια στις 10 Σεπτεμβρίου, η επιστολή της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις 13 Σεπτεμβρίου, η επιστολή του Δημάρχου προς τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης στις 13 Σεπτεμβρίου, η επιστολή του Δημάρχου στην Υπουργό Παιδείας στις 17 
Σεπτεμβρίου, η επιστολή του Δημάρχου στην Υφυπουργό Παιδείας 18 Σεπτεμβρίου, η επιστολή της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 18 Σεπτεμβρίου και η επιστολή 19 Σεπτεμβρίου της 
Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 
 Πολύ σύντομα. Οταν ξεκίνησαν οι εγγραφές της Α' Δημοτικού στα Δημοτικά σχολεία του 
Δήμου μας, μία κίνηση για την οποία όπως θα γνωρίζετε δεν είναι αρμοδιότητα του Δημοτικού 
Συμβουλίου ή του Δήμου, οι εγγραφές γίνονται από το Υπουργείο και σύμφωνα με τις οδηγίες που 
έχει δώσει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όταν λοιπόν 
ξεκίνησαν οι εγγραφές στα σχολεία του Δήμου μας παρατηρήθηκε μια υπερπληθώρα μαθητών στην 
Α' τάξη του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Εκεί λοιπόν πάντα κάνουμε ένα τμήμα, άρα αντί να 
εμφανιστούν 25 μαθητές δηλώσανε ότι θέλουν να εγγραφούν περίπου καμιά δεκαριά περισσότεροι, 
γύρω στους 35 αν θυμάμαι καλά τα νούμερα.  
 Οταν μας μεταφέρθηκε αυτό το πρόβλημα είπαμε την άποψή μας, η οποία είναι η άποψη που 
επικρατούσε όλα τα προηγούμενα χρόνια, οι μαθητές οι παραπάνω από τους 25 που μπορούμε να 
βάλουμε σε μία τάξη να διοχετευθούν στα όμορα σχολεία. Ποια είναι τα όμορα σχολεία από το 5ο 
Δημοτικό Χολαργού; Είναι το 1ο Δημοτικό Παπάγου, είναι το 1ο Δημοτικό Χολαργού και το 4ο 
Δημοτικό Χολαργού. Πιστεύω ότι εάν μας είχαν ακούσει από το καλοκαίρι και είχαν μεταφέρει 
μαθητές με τις Διευθύνσεις, οικειοθελώς, γιατί υπάρχουν κάποιοι που θα θέλανε να πάνε οικειοθελώς 
πιστεύω στα υπόλοιπα σχολεία, θα είχε λυθεί το πρόβλημα και δεν θα είχαμε κανένα άλλο απολύτως 
πρόβλημα όπως έχουμε σήμερα. 
 Ενα σημαντικό στοιχείο είναι ότι φέτος οι μαθητές της Α' Δημοτικού είναι 10 λιγότεροι από 
πέρσι. Δηλαδή πέρσι με 10 μαθητές περισσότερους δεν είχαμε κανένα απολύτως πρόβλημα. Φέτος 
που έχουμε 10 μαθητές λιγότερους, επειδή ακριβώς δεν μας ακούσανε το καλοκαίρι να διοχετευθούν 
στα διπλανά σχολεία οι μαθητές κι επειδή αποφασίσανε να κάνουν τις εγγραφές όλες στο 1ο 
Δημοτικό Σχολείο, έχει δημιουργεί το συγκεκριμένο πρόβλημα. Και το συγκεκριμένο πρόβλημα έχει 
δημιουργηθεί γιατί πλέον στην Α' Δημοτικού στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού θα πρέπει να γίνουν 
τέσσερα τμήματα. Δεν υπάρχει αίθουσα για να γίνει το τέταρτο τμήμα. Αρα, για να μπορέσει να γίνει 
το τέταρτο τμήμα στο συγκεκριμένο σχολείο, θα έπρεπε να πάρουμε μία αίθουσα από το 
Νηπιαγωγείο, όταν το κράτος έχει αποφασίσει την δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση. Οταν το κράτος 
από του χρόνου έχουμε πει κι εμείς και έχουμε συμφωνήσει, ότι θα έχουμε δύο χρόνια πλέον τα 
προνήπια και τα νήπια στα Νηπιαγωγεία μας. 
 Εμείς ακόμα και σήμερα λέμε ότι αυτό είναι λάθος. Λέμε ότι έπρεπε να μας έχουν ακούσει το 
καλοκαίρι που συζητήσαμε και στις επιστολές τις οποίες ανταλλάξαμε όλο αυτό το διάστημα με τους 
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διευθυντές και τους αναπληρωτές διευθυντές της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Βόρειου 
Τομέα. Παρ' όλα αυτά, σήμερα έχουμε φτάσει σε ένα αδιέξοδο. Σε ένα αδιέξοδο για το οποίο την 
αρμοδιότητα δεν την έχει ο Δήμος, σε ένα αδιέξοδο το οποίο θα πω ότι για πρώτη φορά τα όρια για 
τις εγγραφές δεν τα έκανε το Δημοτικό μας Συμβούλιο. Θα θυμάστε παλιά ότι το θέμα ερχόταν εδώ, 
αφιερώναμε, αφού είχε περάσει από τη ΔΕΠ, αφιερώναμε πάρα πολλές ώρες οι συνεργάτες μου κι 
εγώ για να βρούμε τις διευθύνσεις των μαθητών και να τις βάλουμε κουκίδα κουκίδα πάνω στο χάρτη 
για να μπορέσουμε να φτιάξουμε τα όρια έτσι ώστε να υπάρχει μία ισορροπία και μία καλή σχέση στα 
σχολεία. Σήμερα, όμω,ς έχουμε 82 μαθητές στην Α' τάξη του Δημοτικού Σχολείου του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου Χολαργού και έχουμε και 32 νήπια στο 6ο Νήπιο Χολαργού, με αποτέλεσμα αφού περνάνε 
και οι μέρες και τα παιδιά έχουν αρχίσει και γνωρίζονται και έχουν γίνει και τα τμήματα, να έχουμε 
φτάσει σε ένα αδιέξοδο και να μας προτείνεται από την Διεύθυνση να πάρουμε την απόφαση την 
οποία σας είπα πριν από λίγο. 
 Παρ' όλο που διαφωνώ, γιατί πιστεύω ότι μεταφέροντας εφτά παιδάκια της Α' Δημοτικού στο 
5ο Δημοτικό και στο 4ο Δημοτικό θα είχε λυθεί το πρόβλημα, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή η μόνη λύση 
είναι να αποδεχθούμε αυτή την πρόταση, να δώσουμε δηλαδή τη μία τάξη που στεγάζεται σήμερα το 
Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο και να μεταφέρουμε ουσιαστικά εφτά νήπια, επαναλαμβάνω τα 
νούμερα, 7 νήπια να μεταφερθούν στην αίθουσα που βρίσκονται σήμερα οι δάσκαλοι.  
 Αυτά, κ. Πρόεδρε, για αρχή και όποιος έχει ερωτήσεις και απορίες νομίζω ότι μπορώ να 
καλύψω. Εχω και κάποια νούμερα, έτσι, από περιέργεια, για να δούμε λίγο ότι δεν έγινε, να 
επιβεβαιώσω λίγο ότι δεν έχει γίνει σωστή μοιρασιά των παιδιών. Σήμερα, τα τμήματα του 1ου 
Δημοτικού Σχολείου θα έχουν 21, 21, 21, 19 μαθητές, στο 2ο Δημοτικό Σχολείο έχουν 23, 22, στο 3ο 
Δημοτικό έχουν 20, στο 4ο Δημοτικό έχουν 21, 21, στο 5ο Δημοτικό που είχε το πρόβλημα 
σταματήσαμε στα 23, στο 1ο Δημοτικό Παπάγου έχουν 22, 22, 21, στο 2ο Δημοτικό Παπάγου έχουν 
20, 20 και στο 3ο Δημοτικό έχουν 19.  
 Σας θυμίζω ότι βάσει νόμου μπορούμε να φτάσουμε μέχρι 25. Αρα, επαναλαμβάνω, αν το 
καλοκαίρι σ' αυτές τις επιστολές και στις επαφές που κάναμε μας είχαν ακούσει, δεν θα υπήρχε 
κανένα απολύτως πρόβλημα, γιατί η πλειοψηφία των παιδιών της Α' Δημοτικού μετακινείται με 
αυτοκίνητο είτε με γονείς είτε με παππούδες και γιαγιάδες. Αρα, ακόμη και κάπου λίγο πιο μακριά να 
τα πηγαίναμε να τα πηγαίναμε τα παιδάκια τα 2, τα 3, τα 4 που είχαν το πρόβλημα, δεν θα 
βρισκόμασταν στο σημείο σήμερα να πάρουμε μία δύσκολη απόφαση. Αλλά νομίζω ότι είναι 
μονόδρομος, νομίζω κ. Πρόεδρε και η πρότασή μας είναι ότι παρ' όλο που δεν συμφωνούμε δεν 
υπάρχει πλέον άλλη λύση, εγώ δεν βλέπω κάποια λύση. Αν κάποιος έχει να προτείνει κάτι να μας το 
προτείνει, πλέον έχουν γίνει εγγραφές στο σχολείο, άρα για να μεταφερθεί ένα παιδί πρέπει να 
υπάρχει οικειοθελής μεταφορά του και καταλαβαίνετε ότι είμαστε σε ένα μονόδρομο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Με δεδομένο ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια ετηρείτο η διαδικασία που πρότεινε ο Δήμος, 
ποια ήταν η επιχειρηματολογία φέτος που αρνήθηκαν αυτή τη μέθοδο αντιμετώπισης του ζητήματος 
και ποιος πήρε την απόφαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι πρώτα απ' όλα κακώς το λέτε έτσι. Ο Δήμος ποτέ δεν έλεγε τι να κάνουν, 
γιατί σας επαναλαμβάνω ότι οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά δεν είναι αρμοδιότητα 
του Δήμου. Εμείς το μόνο που κάναμε ήταν να θέτουμε τα όρια, έτσι; Αποφάσισε το κράτος τα όρια 
πλέον για την Πρωτοβάθμια, γιατί στη Δευτεροβάθμια το άφησε στο Δήμο αν θυμάστε, πήραμε 
απόφαση για τα όρια. Για την Πρωτοβάθμια όμως, το άφησε στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Βόρειου Τομέα. Αυτοί αποφασίσανε. Το σκεπτικό που αποφασίσανε είναι να 
ελαφρύνουν τις τάξεις. Οι τάξεις πλέον να μην έχουν 24, 23, 25 παιδιά, να έχουν μέχρι 22 όπως 
είδατε που σας διάβασα. Αρα, το σκεπτικό τους ήταν ότι να δημιουργήσουμε μία τάξη παραπάνω και 
να μικρύνουμε τον αριθμό απ' όλες τις τάξεις των σχολείων. Εύλογη η απόφασή τους, αλλά να 
υπάρχει ελεύθερη τάξη. Οταν δεν υπάρχει ελεύθερη τάξη κι όταν θες να κάνεις υποχρεωτική δίχρονη 
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εκπαίδευση κι έχεις αποφασίσει να την κάνεις από την επόμενη χρονιά, νομίζω ότι, εξακολουθώ να 
λέω, ότι έχουν κάνει μέγιστο σφάλμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Το πρώτο έχει να κάνει, δεν κατάλαβα αυτό που είπε ο 
Δήμαρχος με τα εφτά παιδάκια. Δηλαδή, εννοείτε ότι η μία τάξη του Νηπιαγωγείου θα έχει από τα 32, 
25 και θα έχει μια τάξη μόνον 7. Η ερώτησή μου είναι, είναι κατάλληλα διαμορφωμένη η τάξη των 
διδασκόντων για να μπορεί να δεχθεί παιδιά για διδασκαλία; 
 Δεύτερον, η Πρωτοβάθμια, μας είπατε μια σειρά από αριθμούς πρωτοκόλλου και ημερομηνίες 
αλληλογραφίας δικής σας, του Δήμου, της Πρωτοβάθμιας. Η αντιπολίτευση γιατί δεν έχει καμία 
γνώση όσο αφορά όλης αυτής της αλληλογραφίας, έστω και με κοινοποίηση; Οχι ότι είναι στην 
αρμοδιότητα του Δημάρχου να την κοινοποιεί, αλλά αφού βλέπατε ότι ένα μεγάλο, ένα μείζον θέμα 
που τώρα όπως εσείς ο ίδιος είπατε έχει έρθει σε αδιέξοδο, γιατί δεν ενημερώσατε και να λάβετε ίσως 
προτάσεις από την αντιπολίτευση, την τότε αντιπολίτευση, γιατί είχαν γίνει οι εκλογές αλλά, εντάξει, 
δεν είναι τώρα με την έναρξη του Δημοτικού Συμβουλίου και το τρίτο είναι το εξής: άρα, δηλαδή, 
εσείς προτείνετε, για να καταλάβω γιατί εγώ δεν μπορώ να το αντιληφθώ τόσο καλά αυτό το χαρτί, 
προτείνετε να μείνουν όλα τα παιδιά και του Δημοτικού και του Νηπιαγωγείου στοιβαγμένα στο 1ο, σ' 
αυτό εδώ το κτίριο. Αυτή είναι η πρότασή σας. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Ανυφαντής, δεν νομίζω ότι οι επιστολές 
του Δημάρχου θα απευθύνονται στην αντιπολίτευση. Οταν ο Δήμαρχος ανταλλάσσει επιστολές με 
φορείς, δεν είθισται και δεν νομίζω ότι μπορεί να γίνει κι αυτό που λέτε να τις στέλνετε στην 
αντιπολίτευση. Ετσι κι αλλιώς αυτά ήταν γνωστά, έχει γίνει Σχολικό Συμβούλιο, θεωρώ ότι το Σχολικό 
Συμβούλιο που έγινε απέναντι όλοι λίγο πολύ έχουμε εκπροσώπους ή μαθαίνουμε τα νέα του 
Σχολικού Συμβουλίου και από 'κει και πέρα, κ. Ανυφαντή, αν έχετε εσείς πρόταση και σήμερα 
μπορείτε να κάνετε την πρόταση και να γίνει αποδεκτή. Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα οι εγγραφές 
των σχολείων, σας το ξαναλέω. Εμείς προτείνουμε, εγώ τους πρότεινα τι να κάνουν. Δεν είναι 
υπόθεση του Δήμου το πώς θα γραφτούν και πόσα παιδιά θα γραφτούν στα σχολεία. Είναι ξεκάθαρα, 
υπάρχει εγκύκλιος, υπάρχουν νόμοι και αποφασίζει το Υπουργείο Παιδείας γι' αυτά τα πράγματα, δεν 
αποφασίζει ο Δήμος. Ούτε εγώ μπορώ να ελέγξω αν οι διευθύνσεις είναι ψεύτικες ή σωστές, 
υπάρχουν νόμοι που ζητάνε από τους διευθυντές αποδεικτικά κατοικίας, φορολογικές δηλώσεις, αυτά 
όμως όλα ρυθμίζονται από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν ρυθμίζονται από εμάς. 
 Τώρα, αυτό που λέτε, δεν το αποφάσισα πάλι εγώ. Εχουν ήδη γίνει οι εγγραφές. Σήμερα που 
συζητάμε έχουν εγγραφεί 82 παιδιά στην Α' Δημοτικού του 1ου Δημοτικού Σχολείου και 32 νήπια στο 
6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού. Αυτό είναι ντε φάκτο, έχουν κάνει τις εγγραφές. Αρα, εμείς και να 
αποφασίσουμε να μεταφερθούν παιδιά, που δεν έχουμε την αρμοδιότητα, δεν μπορούμε να το 
κάνουμε εμείς. Εμείς μόνο προτείνουμε. Εγώ το πρότεινα μέχρι τελευταία στιγμή. Λέω, στείλτε εφτά 
παιδιά, δύο στο 5ο και πέντε στο 4ο. Μέχρι τελευταία στιγμή το έλεγα. Δυστυχώς, οι διευθυντές 
έχουν πείσει την Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, μην μας φορτώσετε πάνω από 22 παιδιά, να μείνουμε 
στα 22. Και τους ακούσανε και κάνανε αυτό το οποίο έγινε αυτή τη στιγμή.  
 Αρα, είναι μονόδρομος αυτό το οποίο είπα. Δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποια λύση. Αν κάποια 
άλλη λύση έχετε να προτείνετε, πολύ ευχαρίστως. Για την αίθουσα που είπατε που είναι πολύ 
σημαντικό, είναι αίθουσα σχολείου. Είναι κανονική αίθουσα, λίγο πιο μικρή από τις αίθουσες που 
χωράνε 25 παιδιά και γι' αυτό το λόγο είπαμε θα πάνε 7 νήπια, 8 νήπια, μέχρι 10 είναι άνετα. Είναι 25 
τετραγωνικά η αίθουσα, άρα μέχρι και 10 παιδάκια νομίζω άνετα μπορούν να φιλοξενηθούν. Και να 
πούμε ότι και τα νήπια, ξέρετε, κάποια φεύγουν 12.00-12.30 η ώρα, δεν κάθονται μέχρι αργά. Δεν 
είναι και τα 32 παιδιά του κλασικού που λέμε, για να τα παίρνουν οι γονείς τους στις 3.00-3.30, 
κάποια φεύγουν πολύ νωρίς. Και το σκεπτικό βέβαια της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης είναι ότι το 
νήπιο είσαι για μια χρονιά, ενώ στο Δημοτικό είσαι για έξι χρονιές. Αρα, αν ήταν 25-24 τα παιδιά, θα 
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ήταν για έξι χρόνια 24-25 τα τμήματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει για ερώτηση η κα Χαμηλοθώρη και θα δώσω και το λόγο στον κ. Αυγερινό 
που ζήτησε και μετά στην κα Ρετσινιά. Επειδή υπάρχουν και πολλοί καινούριοι συνάδελφοι, είθισται, 
δηλώνουμε από την αρχή τον κατάλογο των ερωτήσεων και των ανακοινώσεων. Ομως, εγώ θα σας 
βάλω στη λίστα αλλά παρακαλώ όλους τους συναδέλφους από την αρχή να δηλώνουν, διότι μετά δεν 
ελέγχεται η ροή της συζήτησης και αποπροσανατολιζόμαστε από το θέμα. Δηλαδή από την αρχή να 
μου κάνετε τις δηλώσεις για τις ερωτήσεις και τις τοποθετήσεις, εγώ τους έγραψα όλους στην αρχή. 
Με την κα Χαμηλοθώρη θα τελειώναμε και θα πηγαίναμε σε τοποθέτηση από τον κ. Ρεκλείτη που 
ζήτησε, όμως, θα συνεχίσω με τον κ. Αυγερινό, την κα Ρετσινιά. Θέλει κάποιος άλλος ερώτηση; Τον 
κ. Ρεμούνδο. Επί του θέματος, σίγουρα. Δεν τίθεται για κάποιο άλλο θέμα. Εντάξει, ωραία. 
 κα Χαμηλοθώρη. Στους δημότες στο τέλος. Στο τέλος υπάρχει ειδική θέση για τους δημότες 
να εκφράσουν τις ερωτήσεις ή τις τοποθετήσεις τους. Παρακαλώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ο κύκλος των τοποθετήσεων είναι μετά, επειδή αναφέρατε ότι θα κάνει 
τοποθέτηση ο κ. Ρεκλείτης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης όμως είπα από την αρχή ότι θα κάνει τοποθέτηση και τον έχω 
σημειώσει. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κι εγώ θα κάνω, αλλά το λέμε μετά αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Δυο τρεις ερωτήσεις, γιατί αιφνιδιαστήκαμε τώρα που έρχεται και ως θέμα, 
έτσι; Εγώ το είχα ως ερώτηση για τον Δήμαρχο να μας πει τις  ενέργειές του. 
 Εγώ θα ήθελα να επικεντρωθείτε περισσότερο κ. Δήμαρχε, στο χρονικό των δράσεών σας 
Μάιο-Ιούνιο. Οχι τόσο πολύ το Σεπτέμβριο. Το Σεπτέμβριο δηλαδή μας διαβάσατε νομίζω πέντε έξι 
επιστολές. Το σημαντικό είναι να μας πείτε Μάιο-Ιούνιο τι κάνατε, γιατί τα νούμερα ήταν τότε 
γνωστά. Αυτή είναι η μία ερώτηση. 
 Η άλλη ερώτηση που έχω είναι πού θα πάνε οι καθηγητές, οι εκπαιδευτικοί. Είναι 35 
άνθρωποι, 40; Πού θα πάνε;  
 Η επόμενη ερώτησή μου είναι, δεν ξέρω γιατί η Διεύθυνση μας φέρνει να πάρουμε την 
απόφαση εμείς. Δηλαδή θέλω να πω το εξής: ότι απ' όσο γνωρίζω τουλάχιστον εγώ, όταν γίνεται το 
αίτημα για το πόσα τμήματα θα γίνουν κ.λπ., γίνεται από τη Διεύθυνση του σχολείου, η Διεύθυνση η 
Πρωτοβάθμια ελέγχει αν πληρούνται οι προϋποθέσεις για να γίνουν όλα αυτά που ζητάει η Διεύθυνση 
του σχολείου. Αρα, λοιπόν, δεν κατανοώ γιατί ο κ. Ανδρώνης ξαφνικά πετάει το μπαλάκι ουσιαστικά 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, τη στιγμή που ο ίδιος έχει εγκρίνει ένα 19ο υπεράριθμο μοναδικό στην 
Ελλάδα τμήμα. Αν μπορείτε μου το απαντάτε κι αυτό. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξής: 
ότι το 6ο Νηπιαγωγείο είναι ένα διθέσιο Νηπιαγωγείο, απ' όσο γνωρίζω εγώ τουλάχιστον. Δηλαδή, 
έχει δύο τμήματα, δύο αίθουσες. Είναι στην κάτω μεριά του σχολείου, από την είσοδο της Βεντούρη - 
τι μία; Η μία; Η άλλη είναι από πάνω. Από πάνω πού; Α, δίπλα στο κυλικείο. Και τώρα θα πάει δηλαδή 
στην αίθουσα των εκπαιδευτικών; Δηλαδή θα αλλάξουμε την μία αίθουσα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν κάνουμε, όμως, διάλογο. Κάνατε τις ερωτήσεις.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Να μου εξηγήσετε λοιπόν τη διαρρύθμιση του 6ου Νηπιαγωγείου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος να σας απαντήσει. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό, δηλαδή τις αίθουσες πώς είναι και πώς διαμορφώνονται.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, κα Χαμηλοθώρη, εγώ πρώτη φορά με φώναξε η κα Παπαγιάννη, γιατί ο κ. 
Ανδρώνης τότε νομίζω είχε παραιτηθεί γιατί θα ήταν υποψήφιος στις εκλογές αν δεν κάνω λάθος και 
δεν ήταν στη θέση του, οπότε τον αναπλήρωνε η κα Παπαγιάννη, η κα Παπαγιάννη με φώναξε στις 6 
Ιουνίου αν δεν κάνω λάθος, πάντως αρχές Ιουνίου, σε μία συνάντηση στην οποία ήταν η 
προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου και η διευθύντρια. Και μου είπε, ξέρεις, έχουμε πρόβλημα, δεν 
χωράνε τα παιδιά στην Α' Δημοτικού, υπάρχουν υπεράριθμα στην Ε', γιατί ήταν η κα Μάσσου στη 
συνάντηση, στο 5ο Δημοτικό υπάρχουν υπεράριθμα, να πάρουμε μία αίθουσα από το Νηπιαγωγείο. 
 Εγώ ξεκάθαρα στη συνάντηση αυτή αρνήθηκα και είπα σε καμία περίπτωση. Από τη στιγμή 
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που με ρωτάτε και εάν εγώ έχω άποψη για το συγκεκριμένο θέμα και από τη στιγμή που μας έχετε 
πει να κάνουμε υποχρεωτική δίχρονη εκπαίδευση και σας λέω ότι θα συμμετέχουμε και μάλιστα τη 
συγκεκριμένη ημέρα υπέγραψα και το χαρτί για το '20-'21 ότι ο Δήμος μας πλέον θα συμμετέχει στη 
δίχρονη υποχρεωτική εκπαίδευση, τους πρότεινα αυτό το οποίο σας είπα. Τα 7-8 παιδιά, 10, πόσα 
ήταν τότε, τα οποία περισσεύανε, θα στείλετε 2-3 στον Παπάγο, θα πάρει το 5ο δύο παραπάνω, τρία 
παραπάνω να φτάσει τα 25, γιατί τότε νομίζω μου εμφανίζανε ότι είχε 22 εγγραφές το 5ο, θα πάρει 
το 1ο και θα πάρει και το 4ο. Οπότε, μπορούσε να γίνει αυτή η διοχέτευση και να λυνόταν το 
πρόβλημα.  
 Από 'κει και πέρα, έχω κάνει και επιστολή στη διευθύντρια του 1ου Δημοτικού Σχολείου, αλλά 
δεν είναι δική μας απόφαση.  
 Τώρα, γιατί έρχεται σήμερα το θέμα. Το θέμα έρχεται γιατί εμείς είμαστε υπεύθυνοι για τα 
κτίρια. Τα κτίρια, όπως θα θυμάστε και θα γνωρίζετε, ανήκουν στο Δήμο. Αρα, αφού τα κτίρια 
ανήκουν στο Δήμο και ήδη βρίσκονται οι δύο συγκεκριμένες αίθουσες στο Νηπιαγωγείο με την 
απόφασή μας, έχουμε πάρει μία απόφαση, είναι η απόφαση του 2016, ήταν τότε που έφυγε το 1ο 
Νηπιαγωγείο Χολαργού και πήραμε απόφαση να εγκατασταθεί στο κτίριο της οδού Φειδίου 12, έτσι; 
Και τότε λοιπόν αναφέραμε ότι θα υπάρχει συστέγαση του 6ου Νηπιαγωγείου Χολαργού στο σχολικό 
συγκρότημα της Περικλέους. Γι' αυτό λοιπόν μας έστειλε το χαρτί ο κ. Ανδρώνης και μας λέει πάρτε 
μία απόφαση σαν Δημοτικό Συμβούλιο να λέτε ποιες αίθουσες δίνετε στο Νηπιαγωγείο. Μπορούμε να 
πάρουμε την απόφαση και να πούμε δίνουμε αυτές τις οποίες έχει σήμερα. Αλλά αν πάρουμε εμείς 
την απόφαση και πούμε ότι το Νηπιαγωγείο θα μείνει στις αίθουσες που έχει, έχουμε 19 παιδιά στην 
αίθουσα ένταξης, που όποιος περάσει και δει το χώρο που έχει η αίθουσα ένταξης για να φιλοξενεί 19 
παιδιά της Α' Δημοτικού, είναι μάλλον ακατάλληλη.  
 Αρα, η πιο ligth λύση που υπάρχει, εγώ είπα δεν συμφωνώ με καμία, είναι λάθος και διαφωνώ 
που το θέμα δεν μας ακούσανε από τον Ιούνιο και έφτασε εδώ. Γιατί από τον Ιούνιο εγώ έλεγα θα 
καταλάβουν οι άνθρωποι, δεν θα το κάνουν. Και η κα Παπαγιάννη μάλιστα μας φύγαμε είπε, καλά, 
Δήμαρχε, αφού εσείς δεν συμφωνείτε, λέει, θα δούμε. Θα δούμε... θα δούμε... θα δούμε.. Εφτασε το 
θέμα στο τέλος να θέλουν να διώξουν το Νηπιαγωγείο, γιατί πιστεύανε ότι θα μπορούσαν τα νήπια να 
τα βάλουν σε άλλα Νηπιαγωγεία γειτονικά. Ομως, δεν μπορούν γιατί δεν έχει θέσεις.  
 Αρα, λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται σήμερα με την εκτός ημερησίας διάταξης το 
θέμα που έχουμε φέρει να πει σε ποιες συγκεκριμένα αίθουσες θα στεγάζεται το 6ο Νηπιαγωγείο 
Χολαργού. Και η πρόταση του κ. Ανδρώνη όπως φαίνεται από το χαρτί, είναι να στεγάζεται στην 
αίθουσα που έχει είσοδο επί της οδού Βεντούρη και στην αίθουσα που είναι δίπλα στις σκάλες, που 
ήταν η αίθουσα, μία αίθουσα για τους καθηγητές. Οι καθηγητές έχουν τρεις αίθουσες στο σχολείο. 
Υπάρχουν άλλες δύο αίθουσες που έχει το σχολείο, άρα μπορούν να... δεν θα είναι πουθενά, κάπου 
θα είναι, έτσι; Αρα, θα είναι λίγο περισσότεροι, θα μοιραστούν στις άλλες δύο αίθουσες που ήδη 
έχουν.  
 Νομίζω είναι η απόφαση η οποία αυτή τη στιγμή, με το σκεπτικό ότι έχουν γίνει ήδη οι 
εγγραφές, είναι η μόνη απόφαση νομίζω που μπορούμε να πάρουμε για την εύρυθμη λειτουργία του 
σχολείου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Πάντως, νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν 
προσφέρεται για αντιπολίτευση. Δηλαδή προέκυψε και νομίζω ότι ο Δήμαρχος το έχει βάλει σε μια 
ρεαλιστική βάση να δούμε τι θα κάνουμε. Δηλαδή είναι μια αναγκαιότητα.  
 Παρακαλώ.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Κατ' ουσίαν εδώ μας ζητάτε από χθες για σήμερα μία απόφαση, την 
οποία την έχουν πάρει εδώ και τρεις μήνες. Αυτό έχουμε καταλάβει όμως. (παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. Ο κ. Αυγερινός. Εχετε κάποια ερώτηση; Είμαστε στο στάδιο των 
ερωτήσεων.  
ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ: Ναι, αυτό. Η ερώτηση είναι για ποιο λόγο δηλαδή 18 του μηνός μας έστειλαν αυτό το 
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πράγμα, αυτό το χαρτί εδώ, ενώ έχουν πάρει την απόφαση εδώ και τρεις μήνες. Μας άφησαν να 
κάνουμε τις εγγραφές δηλαδή στα σχολεία με ποιο σκεπτικό; Οτι μας απειλούν δηλαδή για κάποιο 
λόγο; Τι, συμβαίνει κάτι; Τι γίνεται;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Τώρα που ήρθε η ώρα να αποφασίσουμε έφτασε ο κόμπος στο χτένι. Δεν μπορούμε να 
κάνουμε κάτι άλλο. Κι εγώ τη θεωρώ λάθος όλη αυτή την κίνηση. Δεν ξέρω τι άλλο θα μπορούσε να 
γίνει. Ξέρω, γνωρίζω ότι ο Δήμος είναι υπεύθυνος  για τα κτίρια... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Ρετσινιά, ερωτήσεις. Ερωτήσεις.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Η ερώτησή μου είναι, επειδή από του χρόνου επειδή εντασσόμαστε στο πρόγραμμα της 
διετούς υποχρεωτικής εκπαίδευσης, ο Δήμος μας, τι σκοπό έχει, τι σχέδιο υπάρχει, τι σχεδιασμός 
υπάρχει γιατί του χρόνου τα πράγματα θα είναι πολύ πιο δύσκολα. Θα θέλαμε μια ενημέρωση. Και θα 
ήθελα να ενημερώσω κάτι, που δεν είναι γνωστό. 
 Το 2014 απερχόμενη εγώ σαν Αντιδήμαρχος Παιδείας, είχα κάνει μια προσπάθεια η οποία 
αλλάξανε, γίνανε οι εκλογές, αλλάξανε τα πράγματα, δεν μπορέσαμε να ολοκληρώσουμε, για το 
κληροδότημα, δηλαδή ο σκοπός ήταν να βρούμε μια λύση να κάνουμε ένα παράρτημα, είναι καλό να 
το ακούσουμε όλοι, ο κ. Δήμαρχος το ξέρει, να κάνουμε ένα παράρτημα, ένα διθέσιο Νηπιαγωγείο 
στο κληροδότημα εκεί που στεγάζεται τώρα το Κοινωνικό Παντοπωλείο. Δεν προχώρησε, έγινε το 
Κοινωνικό Παντοπωλείο, θα ήταν μια καλή λύση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστούμε για την ενημέρωση.  
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Απλώς εγώ είχα αυτή την πρόταση για τότε. Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω είναι γνωστό, το έχω πει αλλά ενδεχομένως να μην το θυμάστε ή να μην το 
έχετε διαβάσει σε κάποιες από τις προεκλογικές συζητήσεις, έχω αναφέρει ότι έχουμε έρθει σε 
προφορική συμφωνία με τον ιδιοκτήτη του ακινήτου που στεγάζεται το Πολωνικό Σχολείο. Το 
Πολωνικό Σχολείο έχει 14 αίθουσες, νομίζω ότι τουλάχιστον τέσσερις αίθουσες για το Νηπιαγωγείο 
μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε, ίσως και έξι, θα δούμε πόσες χρειαζόμαστε, και υπάρχει και το 
ακίνητο ακριβώς δίπλα στο Δημαρχείο Παπάγου το οποίο έχουμε αγοράσει, το οποίο σκοπεύουμε και 
εκεί να εντάξουμε ένα παράρτημα Νηπιαγωγείου, έχει δύο αίθουσες κι αυτό, μέχρι να βρεθούν άλλες 
λύσεις στον Παπάγο για Νηπιαγωγεία.  
 Οπότε νομίζω ότι για τη δίχρονη εκπαίδευση του χρόνου θα είμαστε έτοιμοι του χρόνου με 
αυτά τα οποία σας λέω για να τα δημιουργήσουμε.  
 Σχετικά με το κληροδότημα, το κληροδότημα έχει συγκεκριμένους όρους το τι θα γίνει. Δεν 
θα μπορούσαμε σε καμία περίπτωση εμείς να το κάνουμε Νηπιαγωγείο, εκτός εάν αλλάξουμε το 
σκοπό. Εάν αποφασίσουμε ότι δεν κάνει για Γηροκομείο, θα πρέπει να πάρουμε μία απόφαση, δεν 
είναι τόσο απλό όσο το λέω, θέλει διάφορες ιστορίες. Θα το εξετάσουμε, πάντως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείσαμε με τον κύκλο των ερωτήσεων, θα προχωρήσω στο στάδιο των 
τοποθετήσεων. Θα ξεκινήσω με τους επικεφαλής. Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επί της διαδικασίας, Πρόεδρε. Να λέτε ποιους βλέπετε γιατί έχουμε ένα άγχος αν 
μας είδατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπω εγώ, ξέρω πολύ καλά. Μην ανησυχείτε. Ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Ακουσα πολύ προσεκτικά τον κ. Δήμαρχο για το θέμα που 
έθεσε. Το έχουμε διαβάσει όλοι και στα μέσα δηλαδή τις τελευταίες ημέρες, δεν είναι κάτι κρυφό. Και 
τον άκουσα πολύ προσεκτικά, γιατί ανέφερε τέσσερις φορές την έκφραση "κανένα απολύτως 
πρόβλημα πέρσι". Κανένα απολύτως πρόβλημα. Επίσης, τρεις φορές μας είπατε, κ. Δήμαρχε, ότι δεν 
έχει ευθύνη ο Δήμος, μία μας το είπατε για τις εγγραφές, μία για τα όρια και μία για τη δίχρονη 
προσχολική αγωγή ότι γενικώς ο Δήμος για το πρόβλημα του 1ου Δημοτικού Σχολείου και του 6ου 
Νηπιαγωγείου, δεν έχει ευθύνη. Προφανώς δεν έχει ευθύνη εάν το θέμα το βλέπετε λογιστικά. Πού 
θα πάνε τρία παιδάκια; Θα τα πάρουμε από 'δω και θα τα πάμε από εκεί. Θα τα πάμε σε ένα 
παράρτημα, θα τα πάμε λίγο πιο 'κει από το παράρτημα.  
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 Εμείς από την πλευρά μας σας έχουμε πολλές φορές ενοχλήσει και κατά τη διάρκεια της 
θητείας της προηγούμενης και με ανακοινώσεις στον Τύπο, σας έχουμε προειδοποιήσει ότι από την 
κρίση που έζησε ο λαός μας τα προηγούμενα χρόνια μεγάλο, ένα αποτέλεσμά της θα ήταν ότι και 
μεγάλο μέρος του πληθυσμού του Δήμου μας θα ερχόταν προς τα πίσω, προς τη Δημόσια 
Εκπαίδευση και έχουν παγιωθεί τα νούμερα πλέον σε πολύ μεγαλύτερα νούμερα από αυτά που είχαμε 
πριν από 10 χρόνια. Προφανώς μας βλέπατε ιδεοληπτικά τότε, το λένε αυτοί οι γραφικοί, οι μικροί, 
αλλά τελικά επιβεβαιωνόμαστε και τώρα καλούμαστε να λύσουμε ένα πρόβλημα με πάλι ένα 
λογιστικό τρόπο.  
 Σας ζήτησε η κα Χαμηλοθώρη να της εξηγήσετε τη χωροταξία του σχολείου. Δηλαδή, έχουμε 
φτάσει να συζητάμε μια χωροταξία σχολείου έχοντας αποδεχθεί δηλαδή ότι 430 παιδάκια θα είναι σε 
ένα προαύλιο Δημοτικού Σχολείου 19θέσιου. Χωρίς αίθουσες πολλαπλών χρήσεων, χωρίς άλλες 
αίθουσες που αναπτύσσουν την εκπαίδευση και την παιδεία. Αυτά μάλλον δεν αποτελούν πρόβλημα, 
δεν είναι πρόβλημα. Πέρσι ήμασταν μια χαρά.  
 Εμείς θα ψηφίσουμε λευκό στην πρόταση, κ. Δήμαρχε, γιατί προφανώς δεν θεωρούμε ότι η 
ευθύνη είναι απόλυτα δική σας, είναι και διαχρονικά των κυβερνήσεων έτσι όπως έχουν χειριστεί τα 
θέματα και των κυβερνήσεων το λέω με την έννοια ότι και η προηγούμενη κυβέρνηση ψήφισε τη 
δίχρονη προσχολική αγωγή, μια και το συζητήσαμε και αυτό το θέμα μέσα στο θέμα, δεν έκανε 
τίποτα για να την προετοιμάσει και η σημερινή κυβέρνηση, παρότι εσείς υπαναχωρείτε, ήταν και η κα 
Υπουργός στην ορκωμοσία σας, φαντάζομαι ότι έπαιξε κι αυτό το ρόλο του, φαντάζομαι λοιπόν ότι 
έχετε προβλέψει με το Πολωνικό Σχολείο. Αν δεν σας βγεί η λύση να μας πείτε τι θα κάνετε, αν 
υπαναχωρήσει ας πούμε ο ιδιοκτήτης του Πολωνικού Σχολείου και το πουλήσει κάπου ποιο είναι το 
plan B σας, αν έχετε τέτοιο.  
 Εμείς στη συγκεκριμένη πρόταση θα ψηφίσουμε λευκό, γιατί δεν μπορούμε να ψηφίσουμε μια 
πρόταση η οποία έρχεται με το μαχαίρι στο λαιμό. Δεν  θα ψηφίσουμε και κατά, γιατί δεν μπορούμε 
να πούμε ότι τα θέματα αυτά απλά τα αγνοούμε. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, το θέμα της σχολικής στέγης είναι απόλυτη ευθύνη του Δήμου. Αυτό έχει 
ακουστεί εδώ πάρα πολλές φορές. Δηλαδή τα τελευταία χρόνια μας έχει απασχολήσει πάρα πολλές 
φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η πρώτη επαφή που είχα κάνει εγώ προσωπικά με τον κ. Δήμαρχο 
ήταν όταν ήμουν εγώ στην Επιτροπή, τέλος πάντων, Υλικοτεχνικών της Ενωσης Γονέων και το πρώτο 
πράγμα που του είχαμε βάλει τότε ήταν η σχολική στέγη, έτος 2016. Από τότε, λοιπόν, εμείς 
φωνάζαμε, οι γονείς, ότι η στέγη είναι το νούμερο 1 πρόβλημα και ότι σε λίγο θ' αρχίσει η ιστορία 
αυτή να είναι ντόμινο. Τώρα είμαστε στο "σε λίγο". Και όσο βλέπουμε ότι δεν γίνεται και καμία 
κίνηση, γιατί η ιστορία των σχολείων είναι και χρονοβόρα, όσο βλέπουμε λοιπόν ότι δεν γίνεται καμία 
κίνηση για να κτιστεί νέο σχολείο, ούτε καν η επέκταση του 2ου - 3ου του Παπάγου, δεν μπορούμε 
να είμαστε υπέρ σε τέτοια θέματα. Αυτό είναι το ένα. 
 Το δεύτερο είναι αυτό που είπα και αρχικά. Οτι αυτή είναι απόλυτη ευθύνη του κ. Ανδρώνη. 
Οταν υπέγραφε την έγκριση των τμημάτων να ενταχθούν εκεί και έδινε το οκέι στην υφιστάμενή του 
να κάνει τις εγγραφές, όφειλε υπηρεσιακά να είχε ελέγξει πού θα στεγαστούν τα παιδιά αυτά. Δεν 
μπορεί να πετάει το μπαλάκι τώρα εδώ.  
 Διαφωνούμε κάθετα στην υποβάθμιση όλων των σχολείων. Καταργήθηκε μία αίθουσα 
ένταξης, η οποία ήταν υποδειγματικά εξοπλισμένη, με προτζέκτορες, με ειδική βιβλιοθήκη για τα 
παιδιά αυτά κ.λπ., καταργήθηκε και τώρα λέμε τι; Οτι πάλι θα είναι χωρισμένο το ένα τμήμα από τη 
μια, το ένα τμήμα από την άλλη, δεν θα προαυλίζονται μαζί τα νηπιαγωγεία, μιλάμε τώρα για μία Α' 
Δημοτικού η οποία είναι στον 2ο όροφο και τα παιδάκια κάνουν τρεις σκάλες, των 6 ετών, για να 
κατέβουν. Εμείς δεν μπορούμε να υπερψηφίσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχουν ζητήσει και δύο δημότες. Δεν θα τοποθετηθείτε τελευταίος; Παρακαλώ, 
παρακαλώ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Χαμηλοθώρη, όλα αυτά που λέτε γίνονται σήμερα. Αρα, αν δεν ψηφίσετε την 
απόφαση θα αφήσετε να γίνονται αυτά τα οποία μόλις περιγράψατε. Θα αφήσετε τα παιδάκια να 
ανεβαίνουν στον 2ο όροφο, θα αφήσετε να καταργηθει η αίθουσα ένταξης, απλά για να πούμε ότι, 
έλα μωρέ, δεν κάνουμε την χάρη στον Ανδρώνη; Δεν κάνουμε καμία χάρη. Και στην απόφαση που θα 
πάρουμε ρητά θα γραφτεί και το διατυπώνω για να ακουστεί και στα πρακτικά, ότι διαφωνούμε με τις 
λύσεις. Ομως, σήμερα δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Από τη στιγμή που έχουν εγγραφεί τα παιδιά στο 
σχολείο πρέπει να βρούμε την καταλληλότερη, τη βέλτιστη λύση. Δεν θέλει κανένας να μετακινηθεί, 
δεν θέλουν γονείς της Α' Δημοτικού να φύγουν, δεν θέλουν γονείς του Νηπιαγωγείου να φύγουν, άρα 
ουσιαστικά μεταφέρουμε, αφού είναι και λίγα τα νήπια, γιατί δεν είναι 50 τα νήπια, είναι 32 λέμε στο 
σχολείο, μεταφέρουμε και μειώνουμε τη μία τάξη αυτή που βρίσκεται σήμερα δίπλα από το κυλικείο, 
την κάνουμε τάξη για Δημοτικό, για να είναι σε μία ωραία και όπως πρέπει να είναι και ασφαλή τάξη 
τα παιδιά της Α' Δημοτικού και μεταφέρουμε εφτά νήπια σε μία μικρότερη τάξη, που δεν θα υπάρχει 
κανένα απολύτως πρόβλημα. 
 Δυστυχώς, δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Το να πούμε ότι δεν παίρνουμε απόφαση 
σήμερα, θα μείνουμε στο καθεστώς που επικρατεί σήμερα. Θα έχουμε τους γονείς να γκρινιάζουν του 
Δημοτικού, θα έχουμε τους γονείς να γκρινιάζουν του Νηπιαγωγείου, δυστυχώς έτσι είναι, πρέπει να 
παίρνεις αποφάσεις. Οταν διοικείς πρέπει να παίρνεις δύσκολες αποφάσεις. Είναι δύσκολη απόφαση, 
γιατί εγώ μέχρι και την τελευταία στιγμή εγώ ήμουν εναντίον αυτής της απόφασης και προσπαθούσα 
να μετακινηθούν παιδιά και να πάνε σε άλλα σχολεία.  
 Να απαντήσω και στον κ. Ρεκλείτη. κ. Ρεκλείτη, σας είπα δεν υπήρχε κανένα πρόβλημα, γιατί 
όπως είδατε μεταφέρθηκαν σε άλλες τάξεις και γι' αυτό δεν είχαμε πρόβλημα. Γιατί τα κοιτάξαμε τα 
όρια, τα ρυθμίσαμε έτσι όπως πρέπει. Δεν είναι δικό μας θέμα. Κάθε χρόνο παίρνουμε απόφαση για 
ίδρυση νέων σχολείων. Αυτό είναι η βούληση της Δημοτικής Αρχής. Παίρνει μια απόφαση Δημοτικού 
Συμβουλίου, τη στέλνει στην Υπουργό ή στον Υπουργό, για να ιδρυθούν νέα Δημοτικά Σχολεία. 
Εξασφαλίζει ακίνητα, πηγαίνει στην ΚΤΥΠ πιέζει και προσπαθεί να κάνει νέα σχολεία στην περιοχή. 
Αυτό το κάνουμε όλη την προηγούμενη περίοδο. Με επιτυχία; θα μου πείτε; Οχι, θα πω εγώ. Δεν 
μπορώ να πω ότι ήταν με επιτυχία. Αλλά, τουλάχιστον, στην προηγούμενη θητεία μας εγκαινιάσαμε 
ένα νέο Νηπιαγωγείο, εγκαινιάσαμε ένα νέο Παιδικό Σταθμό, δεσμεύσαμε ένα ακίνητο για να το 
κάνουμε Παιδικό Σταθμό ή Νηπιαγωγείο,  θα το δούμε αυτό, θα το αποφασίσουμε, είναι στον 
προσυμβατικό έλεγχο και θα το αγοράσουμε τις επόμενες μέρες, στον Χολαργό. Αγοράσαμε ένα 
ακίνητο στον Παπάγο, κάναμε κινήσεις. Είμαστε κοντά, επικοινωνούμε τη σχολική κοινότητα, όλοι 
θέλουμε κάτι καλύτερο για τα παιδιά μας και για τα σχολεία μας. Αλλά, όταν έρχονται τα δύσκολα, 
εγώ θα ήθελα να είμαστε όλοι μαζί στα δύσκολα.  
 Ξέρετε, είναι πολύ εύκολο. Το λευκό είναι το πιο ωραίο. Να πω κι εγώ, δεν το ψηφίζω. Τι θα 
γίνει αύριο; Θα εξακολουθούν να ταλαιπωρούνται οι μαθητές και οι γονείς του 1ου Δημοτικού 
Σχολείου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, έχουν εκφράσει κάποιοι δημότες να πάρουν το λόγο. Για δύο λεπτά, θα 
κάτσετε στη θέση που είναι το μικρόφωνο για τους δημότες, θα δηλώσετε το όνομά σας και θα 
ομιλήσετε για δύο λεπτά. Παρακαλώ, ο κ. Βλάχος. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Το λόγο δεν σας τον έδωσα διότι δεν γραφτήκατε στον κατάλογο. Τον ζητήσατε 
μεταγενέστερα το λόγο. Ναι, μεταγενέστερα. Σας είδα κανονικά και σας το είπε σχετικά και ο κ. 
Δήμαρχος.  
 Παρακαλώ, ο κ. Βλάχος. 
ΒΛΑΧΟΣ: Καλησπέρα σας. Να εκφράσω κι εγώ μια νέα, δημιουργική τετραετία, η αγωνία όμως ως 
δημότης και ως συνταξιούχος εκπαιδευτικός, η αγωνία του εκπαιδευτικού με κάνει να πάρω το λόγο. 
 Γνωρίζουμε όλοι από τον 1566/85 ότι είχε θεσμοθετηθεί η δίχρονη προσχολική αγωγή. 
Επομένως, γνωρίζαμε ότι κάποια στιγμή θα εφαρμοστεί. Η αγωνία μας έπρεπε να είναι για να έχουμε 
βρει τις νέες αίθουσες.  
 Πέρυσι με υπουργική απόφαση ο αριθμός των μαθητών μειώθηκε στην Α' και Β' Δημοτικού και 
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τα Νηπιαγωγεία στους 22. Αρα, η σύγκριση του προηγούμενου σχολικού έτους με το φετινό σχολικό 
έτος δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, γιατί εκεί είχαμε ανώτερο αριθμό μαθητών 25, τώρα 
έχουμε 22. Και όχι μόνον 22, σε όποιο τμήμα υπάρχει παιδί για παράλληλη στήριξη ο αριθμός 
μειώνεται στα 20. Αρα, έτσι έχουμε αύξηση νέων τμημάτων. Και η αγωνία μου μεγαλώνει πολύ 
περισσότερο για το ερχόμενο. Θα πρέπει να τρέξουμε και να βρούμε λύσεις, να βρούμε νέους χώρους 
γιατί τα προβλήματα αυτά θα οξύνονται ακόμη περισσότερο. Και ειδικά αν φανταστούμε ότι αυτά τα 
παιδιά ξεκινούν τώρα με 22 ανά τμήμα, γνωρίζουμε και η πείρα αυτό δείχνει, ότι από την Γ' και Δ' 
έρχονται τα παιδιά από μεταγραφές και ιδίως επιστρέφουν από τα ιδιωτικά σχολεία, που επειδή έχουν 
μεγαλώσει τα παιδιά οι γονείς νιώθουν μεγαλύτερη ασφάλεια, άρα τα τμήματα εκείνα θα γίνουν πάλι 
υπερπληθωρικά. 
 Πρέπει πάση θυσία, νομίζω ότι το κτίριο στην Κλειούς πρέπει να γίνει, θα πρέπει να 
προλάβουμε, ήδη το Νοέμβριο πρέπει με βάση τον 1566 πρέπει ν' αρχίσουν οι διαδικασίες για 
ιδρύσεις, προτάσεις για προαγωγές, υποβιβασμούς σχολείων.  
 Λοιπόν, αυτά και εύχομαι κάθε καλό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι το έχουμε πει αρκετές φορές, θα θυμίσω ότι είχαμε κάνει και μια επιτροπή 
με πρόεδρο τον δημοτικό σύμβουλο τον κ. Βαλυράκη τότε, για αναζήτηση οικοπέδων για στέγαση 
σχολείων. Αν εμείς δεν είμαστε ικανοί, αν η επιτροπή δεν έκανε καλά τη δουλειά της, αν κάποιος 
άλλος εν πάση περιπτώσει γνωρίζει ένα οικόπεδο, ρε παιδιά, ας μας το πείτε, εδώ είμαστε. Θα πάμε 
να το πάρουμε να το κάνουμε σχολείο. Πείτε μας ότι υπάρχει ένα οικόπεδο ελεύθερο κάπου να πάμε 
να το δεσμεύσουμε, θα βρούμε τα χρήματα, θα πάρουμε δάνειο, θα δούμε τι θα κάνουμε εν πάση 
περιπτώσει. Αλλά αν πιστεύετε ότι δεν έχουμε κάνει καλά τη δουλειά μας και υπάρχουν ελεύθερα 
οικόπεδα στα σημεία που θέλουμε, πείτε μου. 
 Ολα τα οικόπεδα που ήδη έχουν δεσμευθεί για σχολεία, η Τεχνική  Υπηρεσία έχει ανοίξει τους 
φακέλους, τα ψάχνει, κάνει τις μελέτες, ετοιμάζεται να καταθέσει αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς και, 
εν πάση περιπτώσει, τουλάχιστον από τη δική μου πλευρά, εγώ κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ και 
ειλικρινά, όποιοι έχουν ασχοληθεί με το θέμα και δεν το πιστεύουν, εδώ είμαστε να πάμε παρέα όπου 
θέλετε. 
 Τώρα, για την εγκύκλιο που λέει ο κ. Βλάχος, είναι εν μέρει, έχει εν μέρει δίκιο, γιατί ξέρετε, 
μία εγκύκλιος και μία τροπολογία που έγινε και βγήκε τότε, έχει σκεπτικό μέχρι το τέλος. Δεν λέει 
μόνον 22 και τελειώνει. Γιατί αλλιώς δεν θα έβαζε κανένας παραπάνω. Αν μετά την ολοκλήρωση των 
παραπάνω διαδικασιών είναι αδύνατη η εφαρμογή της πρόβλεψης του ανώτατου ορίου των 22 
μαθητών ανά τμήμα, με απόφαση του οικείου διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ο μέγιστος 
αριθμός μαθητών ανά τμήμα μπορεί να ανέρχεται στους 25.  
 Αρα, η εγκύκλιος, κ. Βλάχο, λέει 22, αλλά λέει ότι μπορεί να φτάσει μέχρι και 25. Και βέβαια, 
μην κάνουμε ό,τι κάνανε κάποιοι Δήμοι και γεμίσανε κοντέινερς. Ετσι κάνανε. Για να κάνουν νωρίς 
την υποχρεωτική δίχρονη προσχολική εκπαίδευση, εκτός από την επαρχία, όλοι οι άλλοι Δήμοι στην 
Αττική βάλανε κοντέινερ. Εμείς ήμασταν από την αρχή αντίθετοι. Το είπαμε ότι δεν θα βάλουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία; Παρακαλώ, ελάτε. Θα δηλώσει το ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα.  
ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Καλησπέρα σας. Ονομάζομαι Αλκηστις Καβάσιλα, είμαι η πρόεδρος του συλλόγου 
γονέων του 1ου Δημοτικού Χολαργού και είμαι η εκπρόσωπος της Ενωσης Γονέων Παπάγου-
Χολαργού στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, στη ΔΕΠ. Θα σας μιλήσω και με τις δύο ιδιότητές μου.  
 Θέλω να ξεκινήσω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τρία λεπτά. 
ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Τρία. Αν και κανονικά οι γονείς θα έπρεπε να έχουν παραπάνω. 
 Θα ξεκινήσω με το ερώτημα που όλοι ψάχνουμε απάντηση, ότι πώς στην περίοδο των 
εγγραφών έγιναν εγγραφές υπεράριθμες σε ένα σχολείο, έγιναν εγγραφές υπεράριθμες αποδεκτές 
από τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας σε ένα σχολείο το οποίο δεν είχε διαθέσιμη αίθουσα. Σε ένα 
σχολείο που δεν μπορούσε να φιλοξενήσει άλλα παιδιά. Σε ένα σχολείο που ήδη αριθμούσε 422 
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παιδιά, σε ένα προαύλιο που έχει απαγορευθεί στα αγόρια το παιχνίδι γιατί δεν χωράνε και τα 
ατυχήματα είναι πολλά, οι τουαλέτες είναι λίγες, σε ένα σχολικό συγκρότημα που είναι για να 
φιλοξενήσει τα μισά παιδιά, βάλαμε άλλα 10 χωρίς να διερευνηθεί τίποτα. Οταν στο Σχολικό 
Συμβούλιο η τοποθέτηση των γονέων ήταν όχι άλλο τμήμα στο σχολείο, δεν αντέχουμε άλλο. Και 
φτάνουμε αυτή τη στιγμή εδώ, έχουμε αγνοηθεί όλο αυτό το διάστημα ό,τι ενέργειες και να κάναμε, 
ανεβήκαμε και σαν Ενωση Γονέων στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας, δεν πήραμε απαντήσεις, μας 
μασάγανε τα λόγια τους και ζητήσαμε εγγράφως τις απαντήσεις, οι οποίες δεν μας έχουν δοθεί.  
 Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε οι γονείς όλοι να έχουμε χάσει τον ύπνο μας, και του Δημοτικού 
και του Νηπιαγωγείου, και όλο αυτό για να ικανοποιηθεί μία έμμονη που δεν την κατανοώ. Σαφώς δεν 
είναι παιδαγωγική, έχουμε κουραστεί οι γονείς να έχουμε την καυτή πατάτα στα χέρια μας με τη 
δικαιολογία για τα παιδιά μας, από τον κάθε ένα, που το μόνο που αποδεικνύεται είναι ότι δεν είναι τα 
παιδιά μας.  
 Εμείς δεν θέλαμε καν να φτάσουμε εδώ. Κάναμε ό,τι μπορούσαμε. Κρατήσαμε χαμηλούς 
τόνους γιατί δεν θέλαμε το κομμάτι αυτό που είναι τόσο σοβαρό να αρπαχθεί από τον καθένα για 
μικροπολιτικές καταστάσεις. Το βγάλανε και σε δελτίο τύπου. Δεν το γλιτώσαμε, αλλά το θέμα μας 
δεν είναι εκεί. Αυτή τη στιγμή ξαφνικά ενημερωνόμαστε ότι γίνεται αυτή η συζήτηση εδώ και όποια 
απόφαση και να πάρετε, είναι εις βάρος του σχολείου. Και του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού. 
Καταλύοντας αίθουσες, αλλάζοντας δομές και βάζοντας 435 παιδάκια στο προαύλιο έχουμε παράπονα 
από γονείς της Α' ότι δεν αφήνουν τα παιδάκια ούτε να τρέξουν. Σε λίγο θα πάρουμε να πλέκουν τ' 
αγοράκια, γιατί δεν θα έχουν κάτι άλλο να κάνουν. Λυπάμαι που είμαι εριστική.  
 Εάν μπορείτε, λοιπόν, με το χέρι στην καρδιά να ψηφίσετε, να το κάνετε. Αλλά θα ήθελα 
πάρα πολύ να δω ποια είναι η θέση σας. Γιατί η δική μας είναι πάρα πολύ άσχημη. Γιατί δεν θέλουμε 
να στραφούμε οι γονείς στους γονείς, οι δύο σύλλογοι ο ένας να φάει τον άλλον και προσπαθούμε να 
κρατήσουμε ισορροπίες. Και αυτή τη στιγμή έρχεται ένα χαρτί από τον κ. Ανδρώνη που μας πετάει το 
μπαλάκι και την καυτή πατάτα, η οποία θα φύγει από σας και θα καταλήξει σε μας. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνετε κάτι άλλο, αγαπητή Πρόεδρε; Γιατί τα συζητάγαμε, ήμασταν νομίζω στην 
κοινή κατεύθυνση ότι δεν έπρεπε να γίνουν οι εγγραφές, αλλά σήμερα έχουμε φτάσει και έχουν κάνει 
και εγγραφές για Δημοτικά και εγγραφές για Νηπιαγωγεία. Δηλαδή, εγώ να δώσω την κατεύθυνση 
στην παράταξή μου να μην ψηφίσει αυτό το οποίο ήρθε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. Σας λέω, 
εγώ δεν συμφωνώ. Αλλά δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Δηλαδή, θα συνεχίσουμε να έχουμε 19 
παιδάκια στην αίθουσα ένταξης, η οποία είναι ακατάλληλη για να έχει 19 παιδιά και θα συνεχίσουμε 
να ανεβαίνουν στο 2ο όροφο; Δεν ξέρω. Αν εσείς έχετε κάποια άλλη πρόταση, πολύ ευχαρίστως αντί 
να ψηφίσουμε αυτό που λέει ο κ. Ανδρώνης να ψηφίσουμε κάτι άλλο. Δεν είναι δική μας η εισήγηση, 
το επαναλαμβάνω. Εγώ διαφωνώ, αλλά είμαστε υποχρεωμένοι να το ψηφίσουμε πιστεύω για την 
εύρυθμη λειτουργία του σχολείου έτσι όπως έγινε. Κακώς. Εγώ παρ' όλο που θα το ψηφίσουμε 
πιστεύω, αν δεν βρεθεί άλλη λύση, θα στείλω πάλι επιστολή και θα πω το καλοκαίρι γίνανε 
εγκλήματα από τη Διεύθυνση. Αντί να μεταφέρει πέντε και εφτά... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ! Παρακαλώ, κ. Ρεμούνδο. Παρακαλώ να σέβεστε 
το κανονισμό και να λαμβάνετε το λόγο μέσω του Προέδρου.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Πρόεδρε, θέλετε μήπως να διαβάσετε την επιστολή μου ... (παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ! Παρακαλώ, κ. Ρεμούνδο! Παρακαλώ, να διαγραφούν όσα είπε 
ο κ. Ρεμούνδος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμούνδο, επαναλαμβάνουμε: η λύση αυτή τη στιγμή είναι ή θα μεταφερθούν 
οικειοθελώς κάποιοι μαθητές από το 1ο στα γειτονικά σχολεία ή θα πρέπει να πάρουμε την απόφαση 
που προτείνεται σήμερα. Δεν υπάρχει άλλη λύση. Λέω, το πιο αναίμακτο αυτή τη στιγμή έτσι όπως 
έχει φτάσει η κατάσταση, γιατί σκεφτείτε ότι έχουμε να κάνουμε με παιδιά. Σκεφτείτε έχουμε να 
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κάνουμε με παιδιά που έχουν ξεκινήσει και έχουν γνωρίσει τους συμμαθητές τους. Οτι έχουν μπει σε 
τάξη και γνωρίζονται μεταξύ τους και περνάνε οι μέρες. Και περνάνε. Σας λέω εγώ είμαι αντίθετος 
αλλά δεν βλέπω άλλη λύση αυτή τη στιγμή. Είμαστε αναγκασμένοι να πάρουμε αυτή τη λύση. Αυτό 
λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Λοιπόν, κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ! κ. Δήμαρχε, παρακαλώ! κ. 
Ρεμούνδο, σας παρακαλώ, δεν έχετε το λόγο, σας παρακαλώ!  
 Παρακαλώ πολύ, για να συνοψίσουμε, η κα Πρόεδρος από το Σύλλογο Γονέων έχει κάποια 
πρόταση;  
ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Αυτή τη στιγμή τι πρόταση μπορώ να κάνω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε κάποια πρόταση εσείς;  
ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Η μόνη πρόταση που θα μπορούσα να έχω είναι να αναλάβουν επιτέλους όλοι τις 
ευθύνες τους γιατί πέφτουν στις δικές μας πλάτες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ.  
ΚΑΒΑΣΙΛΑ: Τι πρόταση να κάνω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το θέμα θέλει κάποιος δευτερολογία; Απ' αυτούς που είχαν... Οχι. Οπότε, θέτουμε 
το θέμα σε ψηφοφορία. Θέλει η κα Χαμηλοθώρη, παρακαλώ  για δευτερολογία.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ επί τη ευκαιρία, επειδή δεν τελειώνει εδώ ο Δήμος, έχουμε και μέλλον 
μπροστά μας, θέλω να πω αυτό από εκεί που το άφησε ο κ. Βλάχος. Το Νοέμβριο θα κληθούμε πάλι 
εδώ να περάσουμε τις ιδρύσεις. Προετοιμαστείτε μέχρι τότε, επειδή μιλάτε συνεχώς για προτάσεις 
κ.λπ., λέω αυτή την πρόταση τώρα λοιπόν, προετοιμαστείτε μέχρι το Νοέμβριο να κάνετε μια σωστή 
μελέτη για το τι παιδιά υπάρχουν, πού υπάρχουν, πόσα υπάρχουν, πόσες αίθουσες, πόσα 
τετραγωνικά, πόσοι κοινόχρηστοι χώροι, ελεύθεροι κ.λπ. Αυτή τη στιγμή έτσι όπως είναι τα σχολεία 
τόσο σαρδελοποιημένα, θεωρώ ότι έχουμε πάρα πολύ ισχυρό επιχείρημα να μπορέσουμε να 
ιδρύσουμε νέα σχολεία. Και αυτή τη φορά δηλαδή η πρότασή μας προς το Υπουργείο να είναι σωστά 
τεκμηριωμένη. Ηταν ατυχείς οι προηγούμενες διότι δεν ήταν σωστά τεκμηριωμένες, πώς να το 
κάνουμε;  
 Αρα, λοιπόν, δυστυχώς η κατάσταση αυτή στοσ 1ο και στο 6ο είναι δραματική, εμείς δεν θα 
συμμετέχουμε στη διαχείριση αυτής της κατάστασης όπως έχει φτάσει τώρα, από 'κει και πέρα ας 
δούμε και το μέλλον.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, θέλετε να κλείσετε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, απλά μισή κουβέντα. Χαίρομαι που η κα Χαμηλοθώρη θα καταθέσει κι αυτή κάποια 
πρόταση για να μας βοηθήσει στη σύνταξη των προτάσεων που λέει. Απλά, επειδή τα νούμερα λένε 
πολλές φορές την αλήθεια, αν γίνουν 16 τα τμήματα όλων των Α' τάξεων, έχουμε 21 παιδιά μέσο 
όρο. Αν μείνουν 15 όπως λέγαμε εμείς, έχουμε 22,4. Ε, δεν το λες και σαρδελοποιημένα 21 με 22 
παιδιά στις τάξεις. Οταν πήγαινα εγώ σχολείο ήμασταν 36 και δεν είναι και πολλά τα χρόνια που έχω 
φύγει από το σχολείο, έτσι; Εντάξει, εντάξει, δεν είναι πολλά τα χρόνια που έφυγα εγώ από το 
σχολείο, γι' αυτό το λέω, έτσι το είπα για παράδειγμα. 21-22 δεν είναι σαρδελοποιημένα, μη λέμε 
πράγματα τα οποία δεν ισχύουν.  
 Νομίζω ολοκληρώθηκε η κουβέντα, κ. Πρόεδρε, να ψηφίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία. Παρακαλώ, κ. Ανυφαντή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επειδή θα προχωρήσετε στην ψηφοφορία, εγώ θέλω να κάνω μια ερώτηση. Αυτό 
εδώ το φύλλο χαρτί ποιος το εισηγείται και τι λέει. Δηλαδή, δεν έχει ούτε ποιος κάνει την εισήγηση, 
αν την κάνει ο Γενικός Γραμματέας, ο Δήμαρχος, είναι ένα φύλλο χαρτί. Εισηγούμεθα, ποιοι; Γράφει: 
Θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. Ποιος το εισηγείται, ποιος το υπογράφει. Αυτό θα ήθελα εγώ να 
διευκρινίσετε, γιατί ο κ. Ανδρώνης έχει υπογράψει ο άνθρωπος και λέει εισηγούμαι αυτό. Και λέτε κ. 
Δήμαρχε ότι δεν συμφωνείτε με αυτό αλλά το εισηγείστε. Τελικά αυτό το χαρτί ποιος το εισηγείται; 
Το εισηγείται ο Δήμαρχος; Ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου; Η δημοτική παράταξή σας; Ποιος το 
εισηγείται; Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος παρακαλώ. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ειλικρινά ο κ. Ανυφαντής δεν ξέρω γιατί προσπαθεί έτσι με το καλημέρα να 
βάλει προβλήματα και να δημιουργεί θέματα εκεί που δεν υπάρχουν. Νομίζω είναι ξεκάθαρο και έχει 
αποτυπωθεί στα πρακτικά ότι μας ζητήθηκε από την Πρωτοβάθμια Διεύθυνση Βόρειου Τομέα να 
πάρουμε τη συγκεκριμένη απόφαση. Εγώ δήλωσα ότι διαφωνώ για τη συγκεκριμένη απόφαση και 
έτσι θα γραφτεί και η απόφαση, κ. Ανυφαντή, έτσι θα γραφτεί, ότι μας έστειλε επιστολή ο κ. τάδε. 
Ξέρετε, το Δημοτικό Συμβούλιο όποτε μας ζητάνε άλλες αρχές την άποψή μας, είμαστε υποχρεωμένοι 
να τη δίνουμε. Αν ένα Υπουργείο μας στείλει κάτι εδώ, δεν μπορούμε να πούμε εμείς δεν παίρνουμε 
απόφαση γιατί δεν μας αρέσει και θέλουμε να μείνουμε στο λευκό. Το λευκό είναι πάρα πολύ ωραίο. 
 Αρα, λοιπόν, εγώ λέω, εγώ λέω λοιπόν - απόφαση παίρνουμε. Απόφαση πρέπει να πάρουμε. 
Αρα, λοιπόν, εγώ λέω ο κύριος... (παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ανυφαντή, παρακαλώ. Παρακαλώ, αφήστε τον Δήμαρχο να σας απαντήσει. Βάλατε 
ένα θέμα επί της διαδικασίας, δεν κάνουμε... Επί της διαδικασίας είναι αυτό. Παρακαλώ τον κ. 
Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ανδρώνης, λοιπόν, μας έστειλε να πάρουμε αυτή την απόφαση. Εγώ είπα ότι επί 
της ουσίας διαφωνώ για τη συγκεκριμένη απόφαση, αλλά για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου 
πρέπει να την πάρουμε και να την ψηφίσουμε όλοι. Αυτό λέω. Και έτσι θα γραφτεί η απόφαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας; Μόνο για θέμα διαδικασίας. Οχι, όχι. 
 Ψηφοφορία, παρακαλώ. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Την εισήγηση για τη συστέγαση, αυτό που 
αναλύουμε, αυτό που σας μοιράσανε. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Κανείς. Λευκό; 
Λευκό ψηφίζει ο κ. Ζήκας, ο κ. Ρεμούνδος, ο κ. Ρεκλείτης, η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη, η κα 
Ρετσινιά, ο κ. Αυγερινός, ο κ. Δεμέστιχας, ο κ. Ανυφαντής και ο κ. Τούτουζας.  
 Προχωράμε στο 2ο θέμα,  το ψήφισμα. Κατά πλειοψηφία πέρασε το προηγούμενο θέμα. 
 
  

ΘΕΜΑ 2ο Ε.Η.Δ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στο θέμα που τέθηκε από τον κ. Ζήκα για την πρόταση ψηφίσματος.  
 Πρόταση ψηφίσματος. Να σας διαβάσω το ψήφισμα μόνο που έχει θέσει ο κ. Ζήκας, για να 
ξέρετε πάνω σε ποιο θέμα είναι.  
 Είναι για τη συμμετοχή του Δήμου στις κινητοποιήσεις της 20/9 για την κλιματική αλλαγή και 
γράφει: 
 "Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου-Χολαργού στηρίζει τις κινητοποιήσεις της 20ης 
Σεπτεμβρίου ενόψει της Συνόδου του ΟΗΕ για την κλιματική αλλαγή με συγκέντρωση στο Σύνταγμα 
στις 6.00 η ώρα.  
 Ενώνει τη φωνή του με τους αγώνες ενάντια στην καταστροφή του περιβάλλοντος για τη 
σωτηρία του πλανήτη και για να παρθούν άμεσα μέτρα κατά της κλιματικής αλλαγής". 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Βρισκόμαστε σε μία πολύ κρίσιμη φάση του πλανήτη, την οποία καθόρισε με την ομιλία του 
ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ο Γκουτέρες, λέγοντας σε πρόσφατο μήνυμά του ότι έχουμε δύο 
χρόνια ως πλανήτης να δράσουμε καταλυτικά για να μην υπάρξει η κλιματική αλλαγή η οποία θα είναι 
μη αναστρέψιμη.  
 Θα γίνει λοιπόν στις 20 του μήνα μία σύνοδος του ΟΗΕ για τη νεολαία, που θα πάει και 
εκπρόσωπος από την Ελλάδα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που έχουν ξεκινήσει σε παγκόσμιο 
επίπεδο μετά από ένα χρόνο από τη δράση που ανέπτυξε η 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια, η Γκρέτα 
Τένμπεργκ και εκατομμύρια μαθητές έχουν κινητοποιηθεί με το σύνθημα Fridays for Future, δηλαδή 
Παρασκευές για το μέλλον, καλώντας σε αποχή τους μαθητές, ακριβώς στην προσπάθεια του να 
ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει την κοινή γνώμη όλων των χωρών για  την άμεση λήψη 
μέτρων. 
 Θεωρώ ότι η λήψη αυτής της απόφασης απόψε του ψηφίσματος για τη συμμετοχή, πρέπει να 
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αποτελέσει απλώς την αφορμή αν θέλετε, την ευκαιρία για να ξεκινήσουμε και στην πόλη μας να 
πάρουμε ουσιαστικά μέτρα που θα προστατέψουν και θα ενισχύσουν την προστασία του 
περιβάλλοντος και θα αποτρέψουν την κλιματική αλλαγή. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα τα οποία 
μπορούμε και πρέπει να κάνουμε και πρέπει να τα ξεκινήσουμε το ταχύτερο δυνατόν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ευχαριστούμε. Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Καραγιάννης και δεν βλέπω κάποιον 
άλλον. Και κλείνουμε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Συμφωνώ απόλυτα με αυτό το ψήφισμα. Υπάρχει μόνον μία μικρή διόρθωση, που 
είναι πολύ σημαντική, όμως. Οπου χρησιμοποιείται ο όρος "αλλαγή" να μπει ο όρος "κρίση". Κλιματική 
κρίση. Εχουμε ξεπεράσει πλέον το όριο της κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη στιγμή έχουμε κλιματική 
κρίση. Και είναι ένας όρος που χρησιμοποιείται τους τελευταίους μήνες ευρέως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξέρω, αν το δεχθεί αυτό τώρα, ναι. Νομίζω ότι εντάξει. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή το σύνθημα της παγκόσμιας καμπάνιας είναι η κλιματική αλλαγή, είναι το climate 
change, γι' αυτό υπάρχει έτσι, να είναι εναρμονισμένο με την παγκόσμια καμπάνια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ναι, ναι. 
ΖΗΚΑΣ: Προσωπικά συμφωνώ ότι είμαστε στα όρια της κρίσης η οποία επέρχεται και θα επέλθει 
ραγδαία, αν δεν πάρουμε τα μέτρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. κ. Δήμαρχε, θέλετε κάτι; Είχατε τοποθετηθεί. 
 Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά; Λευκό; Πέρασε κατά πλειοψηφία το 
θέμα. Ομόφωνα. Ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο Η.Δ. 
 
Επικύρωση του υπ' αρ. 11/2019 πρακτικού της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Ομόφωνα. 
 
 
 i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 2ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού για 
ένα (1) έτος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Παρακαλώ, ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς θα το ψηφίσουμε όπως και το επόμενο, αν και είναι γνωστή η αντίθεσή μας 
στις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Μιλάμε ότι θα πρέπει να έχουμε πάντα για πάγιες ανάγκες μόνιμο 
προσωπικό με σταθερές σχέσεις εργασίας. Αλλά έτσι που τα έχουν κάνει οι κυβερνήσεις σας...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια τοποθέτηση; Παρακαλώ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Θα ήθελα σας παρακαλώ πάρα πολύ, να δίνετε το δικαίωμα στη Διοίκηση να κάνει 
ολιγόλεπτες, μικρές εισηγήσεις, προκειμένου και οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι συνάδελφοι, να έχουν μία 
άποψη και να ακούγεται η πρόταση, διότι υπάρχει και live streaming, ν' ακούνε και οι δημότες μας 
περί τίνος πρόκειται. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφέστατα. Δεν υπάρχει κάποιο ζήτημα να μην το δώσουμε το θέμα αυτό, αλλά όταν 
ένα θέμα περνάει ομόφωνα, νομίζω για την οικονομία του χρόνου. Θέλετε να κάνετε πεντάλεπτη 
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εισήγηση;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οχι, δεν θέλω πέντε λεπτά. Ούτε ενός λεπτού. Απλά, για να γνωρίζουν όλοι κι επειδή 
γίνεται και απευθείας μετάδοση του Δημοτικού Συμβουλίου, δεν γίνεται για χάρη γούστου. Γίνεται για 
να ενημερώνονται και οι δημότες. Οπότε καλό είναι να ξέρουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Οπως και δεν θα εκφωνώ τότε και τα θέματα και θα το εκφωνείτε εσείς 
που θα κάνετε και την εισήγηση, εντάξει;  
 Οπότε, θέμα 2, παρακαλώ την αρμόδια Αντιδήμαρχο, την κα Τσικρικώνη, να κάνει την 
εισήγηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ο τίτλος του θέματος είναι "Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση σύμβασης μίας 
υπαλλήλο Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, για ένα έτος".  
 Πρόκειται για την στελέχωση του υποέργου Κέντρου Κοινότητας, όπου έχει στελεχωθεί ήδη 
με τρία άτομα, πρόκειται για την υπάλληλο Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου του Κέντρου 
Κοινότητας του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, της οποίας η σύμβαση λήγει στις 10/9, έληξε μάλλον στις 
10/9/2019. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα έχει τριετή διάρκεια και οι συγκεκριμένοι υπάλληλοι που 
έχουν προσληφθεί, έχουν προσληφθεί για ένα χρόνο με δικαίωμα παράτασης και ανανέωσης της 
σύμβασής τους, οπότε έχει ήδη γίνει μία παράταση της συγκεκριμένης κυρίας, ζητάμε να γίνει και η 
επόμενη, η οποία θα λήξει τον Σεπτέμβριο, 10 Σεπτεμβρίου του 2020. Πρόκειται για την κα Λάτσιου 
Μυρόπη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Τσικρικώνη. Υπάρχει κάποια ερώτηση, τοποθέτηση; Βλέπω ότι 
κανένας δεν θέλει. Οπότε βάζουμε ψηφοφορία. 
 Ομόφωνα; Ομόφωνα.  
 
 

ΘΕΜΑ 3ο Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση/παράταση συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου της Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου-Χολαργού, για ένα (1) έτος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη, η αρμόδια Αντιδήμαρχος.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είναι ακριβώς η ίδια περίπτωση που ήταν και η προηγούμενη. Πρόκειται για τις 
υπαλλήλους Φωτιαδάκη Παναγιώτα, Αδαμοπούλου Γεωργία και Μαρτζάκη ...  
 Ζητάμε την ανανέωση για ένα χρόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις, τοποθετήσεις; Οχι. Ομόφωνα; Ομόφωνα.  
 ------------------------ 
 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ναι. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Επειδή για τα επόμενα θέματα πρέπει να, θα ζητήσουμε ένα διάλειμμα να 
συζητήσουμε οι παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είναι για τα επόμενα θέματα. Βέβαια, υπάρχουν κι άλλα θέματα τα οποία δεν άπτονται 
της συνεννόησης της αντιπολίτευσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος επ' αυτού θα τοποθετηθεί.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εάν θέλετε, να προχωρήσουμε στα άλλα θέματα. Εμείς ζητάμε μια διακοπή, 
τουλάχιστον.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, κ. Τούτουζα. Ναι, κ. Δήμαρχε, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φτάνουμε στα θέματα νομίζω 4, 5, 6, 7 και 8 αν δεν κάνω λάθος. Είναι θέματα που 
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έχουμε να ορίσουμε είτε τακτικά είτε μέλη, εν πάση περιπτώσει, των Διοικητικών Συμβουλίων, είτε 
τακτικούς και αναπληρωματικούς και να ορίσουμε, κακώς έχουμε βάλει εκλογή, δεν γίνεται εκλογή 
πλέον γιατί βάσει της εγκυκλίου ορίζεται ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος. Νομίζω ότι όλοι έχετε 
διαβάσει την εγκύκλιο 102, θέλω να πω βέβαια ότι ο νόμος 4623 που βγήκε το καλοκαίρι και η 
εγκύκλιος 102 μάλλον έχει λειτουργήσει υπέρ της μειοψηφίας στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο, 
γιατί μην ξεχνάμε ότι στο συγκεκριμένο Δημοτικό Συμβούλιο την πλειοψηφία την έχει η παράταξή 
μας. Αρα, θα μπορούσαμε κάλλιστα να πηγαίναμε, αν δεν υπήρχε αυτός ο νόμος, βάσει της 
συστατικής πράξης που υπάρχει και να είχατε 20 άτομα σε όλα αυτά τα όργανα τα οποία ανέφερα, 
τακτικά και αναπληρωματικά. Ομως, έχει βγει η εγκύκλιος 102, η οποία αποσαφηνίζει ξεκάθαρα πώς 
γίνονται, πώς ορίζονται, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο θα διαφωνείτε και θα μπορούμε να σας 
το λύσουμε εμείς. Εάν διαφωνείτε με την εγκύκλιο διαφωνείτε με την εγκύκλιο. 
 Αν κάτι δεν είναι κατανοητό, είναι εδώ και ο νομικός μου σύμβουλος, πολύ ευχαρίστως να σας 
δώσει κάποιες πληροφορίες, γιατί έχουμε επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές με το Υπουργείο 
Εσωτερικών για να διευκρινίσουμε ακριβώς το πώς θα γίνει η διαδικασία. 
 Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ό,τι και να γίνει σήμερα πρέπει να οριστούν τα Νομικά 
Πρόσωπα για να ξεκινήσουμε να δουλεύουμε. Σας έχουμε στείλει μια επιστολή που σας λέμε πόσες 
είναι οι θέσεις της μειοψηφίας, συμφωνώ απόλυτα με την άποψη του κ. Τούτουζα να γίνει ένα μικρό 
διάλειμμα, ένα πεντάλεπτο διάλειμμα, οι επικεφαλής να προσπαθήσετε να καταλήξετε σε μία άποψη. 
Νομίζω ότι εάν έχετε κάποια διευκρινιστική ερώτηση πολύ ευχαρίστως να σας την απαντήσουμε και 
να σας δώσουμε τις απαντήσεις που πρέπει. Εχουμε στείλει πάντως την επιστολή, σας λέμε πόσες 
θέσεις έχει ο καθένας. Αν διαφωνείτε σε κάτι, να τα βάλουμε κάτω και να υπολογίσουμε τα 3/5 του 
συνόλου να δούμε πόσο βγαίνει, εάν εμείς έχουμε κάνει κάποιο λάθος υπολογισμό.  
 Από 'κει και πέρα, επειδή από περιέργεια, κ. Πρόεδρε, χθες παρακολουθούσα τρία τέσσερα 
Δημοτικά Συμβούλια από άλλους Δήμους, θα σας πω ότι στα θέματα αυτά φάγανε δύο με τρεις ώρες. 
Γιατί ακριβώς δεν μπορούσε η μειοψηφία να καταλήξει και να πει ποιοι θα είναι οι εκπρόσωποι των 
Διοικητικών Συμβουλίων. Δεν σκοπεύουμε να το κάνουμε αυτό. Να κάνουμε ένα διάλειμμα 10 λεπτά; 
Είπα 5, να κάνουμε 10; 15; Πόσα χρειάζεστε να τα βρείτε και να μας φέρετε τα ονόματα που 
χρειάζεται για να στελεχώσουμε τα Διοικητικά Συμβούλια. 
 Σε περίπτωση που αρνηθεί η μειοψηφία να δώσει τα ονόματα, υπάρχει η διαδικασία που λέει 
πώς θα γίνει. Είναι δικές σας οι θέσεις, εμείς ποτέ δεν θα τις πάρουμε αυτές τις θέσεις, αλλά λέω, εάν 
δεν συμφωνήσετε εσείς να δώσετε τα ονόματα που πρέπει και ορίζει ο νόμος, θα βάλουμε εμείς 
δικούς μας ανθρώπους για να ξεκινήσουν να δουλεύουν τα διοικητικά συμβούλια και μόλις θα 
καταλήξετε και θα τα βρείτε θα παραιτηθούν την ίδια μέρα οι σύμβουλοί μας και θα μπουν οι δικοί 
σας. Εχουμε και τη δεύτερη λύση, το plan B που με ρώτησε κάποια στιγμή πριν ο κ. Ρεκλείτης αν 
έχω, έτσι; Οπως και να έχει, τα Διοικητικά Συμβούλια αύριο θα έχουν οργάνωση, έτσι; 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ προσωπικά ως Πρόεδρος θα σας διαθέσω και το γραφείο του Προέδρου του 
Δημοτικού Συμβουλίου, έτσι ώστε να έχετε κάποια ησυχία για να πάρετε τις κατάλληλες αποφάσεις. 
  
  Ο κ. Τίγκας θέλει το λόγο επί της διαδικασίας.  
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, διάβασα πολύ προσεκτικά την εγκύκλιο την 102, η οποία λέει για τον τρόπο 
που συμμετέχουν κατά 3/5 η Διοίκηση και κατά 2/5 η αντιπολίτευση.  
 Είναι γεγονός ότι λέει πως στην πρόταση του Δημάρχου δεν συμπεριλαμβάνονται τα ex officio 
ή τα μέλη εκείνα που εκπροσωπούν, π.χ. εκπρόσωπος των εργαζομένων, των γονέων ή των μελών 
του ΚΑΠΗ. Ναι, αλλά θα μου επιτρέψετε, διαβάζοντας επί λέξει δυο σειρές μόνον, να σας διαβάσω ότι 
"μέλη ex officio, καθώς και οι εκπρόσωποι φορέων και εργαζομένων, δεν μπορούν να αποτελούν 
μέρος της υπόδειξης του Δημάρχου". Με απλά λόγια, όταν στα 15 μέλη του ΔΟΚΜΕΠΑ ο Δήμαρχος 
υπολογίζει τα 3/5 σημαίνει ότι βγαίνουν 9 μέλη γι' αυτόν. Εάν βγάλετε τα ex officio μέλη και τους 
εκπροσώπους των εργαζομένων, δεν φαίνεται το υπόλοιπο να είναι τα 2/5 της αντιπολίτευσης.   
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 Εδώ, λοιπόν, όπως είναι διατυπωμένο σαφέστατα εμείς αυτη τη στιγμή έχουμε μια εγκύκλιο 
που πρέπει να την εφαρμόσουμε αλλά η πρότασή μου είναι ότι θα έπρεπε να απευθυνθούμε στο 
Υπουργείο και να πούμε τα 3/5 μιλάνε για την παράταξη της Δημοτικής Αρχής. Πολύ ωραία. Το 
υπόλοιπο που μένει, εάν αφαιρέσεις τα ex officio και τους εκπροσώπους, δεν μένουν τα 2/5.  
 Με αυτή τη λογική λοιπόν, βγήκε ότι στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή λόγου χάρη θα 
έχει όλη η αντιπολίτευση έναν και πάει λέγοντας. Νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο ανεξάρτητα από τη 
διαδικασία, που θα την ακολουθήσουμε και θα την εφαρμόσουμε διότι είναι εγκύκλιος και απόφαση, 
πρέπει να απευθυνθούμε στο Υπουργείο για να το διορθώσουμε. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κ. Τίγκα, είναι εύλογα τα ερωτήματα που έχετε και αν θέλετε πριν βγει η 
εγκύκλιος μας είχε προβληματίσει ακριβώς πώς θα κάνουμε τη διαδικασία. Ο κ. Γεωργιάδης έχει 
επικοινωνήσει πάρα πολλές φορές και αφού βγήκε η εγκύκλιος και πριν βγει και πάντα του εξηγήσανε 
και του είπανε ότι, κοίταξε, η εγκύκλιος είναι για να βοηθήσει τους Δημάρχους να διοικήσουν τα 
Νομικά Πρόσωπα, να έχουν την πλειοψηφία, γι' αυτό τους δίνουμε και τα 3/5, για να μην είναι οριακά 
και να έχουν οριακή πλειοψηφία και όπου υπάρχουν ex officio ή όπου υπάρχουν εκπρόσωποι 
εργαζομένων θα κόβονται από τη μειοψηφία. Χωρίς να σημαίνει βέβαια ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι  
της μειοψηφίας ή της πλειοψηφίας. Γιατί πιστεύω ένας εκπρόσωπος εργαζομένων είναι με τους 
εργαζόμενους. Δεν είναι ούτε με τον Δήμαρχο ούτε με τον κ. Τίγκα ούτε με τον κ. Τούτουζα ούτε με 
κανέναν από τις παρατάξεις, έτσι; Αρα, το έχουμε τσεκάρει, το έχουμε ρωτήσει.  
 Δεύτερον, δεν είπανε, η εγκύκλιος, το πώς θα μοιραστούν τα 2/5. Ας υποθέσουμε ότι είχατε 
όλες τις θέσεις. Πάλι δεν λέει με ποιον τρόπο τις μοιράζεστε. Λάθος κι αυτό. Θα έπρεπε να το λέει. Θα 
έπρεπε, μεταξύ σας, θα έπρεπε να το λέει η εγκύκλιος. Η εγκύκλιος θα έπρεπε να το λέει, όπως το 
λένε στην ΠΕΔ, στα άλλα που έχουν βγει εγκύκλιοι το λένε.  
 Αρα, λοιπόν, η εγκύκλιος δεν το αναφέρει, άρα θα πρέπει να υπάρξει μια συνεργασία, που 
ζητάμε τη συνεργασία όλοι, μεταξύ σας, έτσι ώστε να μπορέσετε να βρείτε τη φόρμουλα. Εμείς όπου 
μπορούσαμε να παραχωρήσουμε παραχωρήσαμε θέση. Αν κάνετε 3/5 στο 11 που είναι οι Σχολικές 
Επιτροπές και κάνετε στρογγυλοποίηση προς τα πάνω βγάζει 7, δεν παίρνουμε 7 όπως λέει η 
εγκύκλιος, παίρνουμε 6. Δηλαδή εκεί που μπορούσαμε παραχωρήσαμε.  (παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου) 
 κ. Τίγκα, σας λέω τι λέει η εγκύκλιος. κ. Τίγκα, η εγκύκλιος λέει 3/5Χ11 και στρογγυλοποίηση 
προς τα πάνω άμα δεν είναι ακέραιος αριθμός. Αρα έβγαζε εφτά. Και σας λέω ακριβώς επειδή θέλω να 
είναι η μειοψηφία μέσα κάναμε παραχώρηση και στις δύο Σχολικές Επιτροπές, αντί να έχουμε 7 μέλη 
και παίρνουμε εμείς 6, τα οποία είναι οριακά να έχουμε την πλειοψηφία των Σχολικών Επιτροπών. 
Αυτό. Ψάξαμε όπου μπορούσαμε να δώσουμε κάτι παραπάνω, δεν υπάρχει κάποια, έτσι, δυνατότητα. 
Το ίδιο έγινε και στο Μουσείο Χαρτών. Κι εκεί παραχωρήσαμε μια θέση παραπάνω.  
 Αυτά, λοιπόν, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης επί της διαδικασίας. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Με συγχωρείτε, επειδή είμαι και νέος δημοτικός σύμβουλος, προφανώς αυτό που θα 
πω τώρα δεν μπορεί να γίνει αλλά εγώ θα το πω. Επειδή τώρα στην ανάπαυλα έχουν έρθει διάφοροι 
γονείς από τα Νηπιαγωγεία και έχουν αντιπρόταση για το θέμα το οποίο είχαμε βάλει, δεν 
εισακούστηκαν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ακούστηκαν κανονικότατα.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ναι, έχουν έρθει και άλλοι εννοώ και δεν έχουν εισακουσθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και μάλιστα διευκρινίσαμε δύο φορές και εγώ και ο Δήμαρχος αν έχουν κάποια 
πρόταση.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συμφωνούμε, αλλά έχουν προσέλθει καινούριοι κι έχουν αντιπρόταση που ζητούσε ο κ. 
Δήμαρχος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα όμως πέρασε τώρα. Το θέμα ψηφίστηκε. Εντάξει, το καταλαβαίνετε.  
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ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Κοιτάξτε, είναι ένα δύσκολο θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σίγουρα. Αναλύθηκε εκτενώς και νομίζω ότι τώρα, εντάξει, πρέπει να προχωρήσουμε 
στα άλλα γιατί ...  (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Ακούστε κάτι, να δώσουμε χρόνο για ν' ακούσουμε μία άποψη για 2-3 λεπτά... Μισό λεπτό 
μόνο, αυτό δεν είναι πρόβλημα για κανένα μας. Ούτε για τον κ. Δήμαρχο ούτε και για εμάς. Ομως, το 
θέμα έχει ψηφιστεί. Το θέμα έχει ψηφιστεί. Αλλά θέλουμε εμείς να δώσουμε να μας πείτε την άποψή 
σας για δύο λεπτά. 
 Παρακαλώ, ελάτε καθίστε στο μικρόφωνο. Πείτε το όνομά σας.  
ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Καλησπέρα σας. Λέγομαι Διονύσιος Μεσσήνης, είμαι δημότης Χολαργού, Παπάγου-
Χολαργού, το παιδί μου είναι στο Νηπιαγωγείο, στο 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού. Μάθαμε κι εμείς πολύ 
πρόσφατα ότι τέθηκε αυτό το θέμα. Πήγαμε με αντιπροσωπεία και άλλων γονέων στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση στον κ. Ανδρώνη εχθές το πρωί, θέσαμε τους προβληματισμούς μας και μας είπε ότι θα 
προσπθήσει και αυτός να βοηθήσει.  
 Ξέραμε ότι υπήρχε έγγραφο από το Δήμο, το οποίο το υπέγραφε ο Δήμαρχός μας, ο οποίος 
έλεγε ότι οι δύο αίθουσες του Νηπιαγωγείου θα παραμείνουν στο Νηπιαγωγείο. Νομίζω αυτό δεν 
αμφισβητείται από κανέναν. Σήμερα μαθαίνουμε off the record, ότι κοινοποιήθηκε στο Δήμο 
έγγραφο, που δίνει κατευθυντήρια γραμμή ποιες αίθουσες να χρησιμοποιήσει, να ψηφίσει για να 
χρησιμοποιηθούν, προκειμένου να μην μετακινηθούν παιδιά είτε του Δημοτικού είτε του 
Νηπιαγωγείου, σε άλλα όμορα σχολεία.  
 Η πρόταση αυτή, αν δεν το γνωρίζετε, προφανώς δεν το γνωρίζει ο κ. Ανδρώνης, η αίθουσα η 
οποία προτείνει να πάνε τα παιδιά του Νηπιαγωγείου, εσείς το γνωρίζετε ο κ. Ανδρώνης δεν το 
γνωρίζει, δεν έχει τουαλέτα. Πείτε μου εμένα όταν θα πάνε 8, 9, 10, 12 παιδιά σ' αυτή την αίθουσα 
και ένα παιδάκι θα θέλει να πάει τουαλέτα, τι θα κάνουν τα άλλα παιδιά; Θα μείνουν μόνα τους; Ποιος 
θα τα επιβλέπει; Υπάρχει θέμα έκθεσης ανηλίκων. Αντίθετα, στη συγκεκριμένη αίθουσα που είναι 
τώρα τα παιδιά στο ισόγειο, δίπλα στο κυλικείο, υπάρχει τουαλέτα, που σημαίνει ότι μπορεί να 
εξυπηρετηθεί. 
 Δεύτερον, έφτασε που έφτασε εδώ αυτό το θέμα, με όποιες πράξεις, παραλείψεις θα τις έλεγα 
εγώ, αν όχι και παρατυπίες που έχουν γίνει και τις έχουμε διαπιστώσει, αλλά δυστυχώς χρονικά δεν 
μπορούσαμε να αντιδράσουμε περισσότερο. Επιφυλασσόμαστε φυσικά. Θέλω να εξετάσετε και να 
δείτε κατά πόσο αυτά τα παιδιά του Δημοτικού, γιατί είναι πρόβλημα του Δημοτικού και από εκεί 
έπρεπε να ξεκινήσει και όχι να ρίξουμε το μπαλάκι στο Νηπιαγωγείο, προβλέπεται και από το νόμο 
αυτό το πράγμα για το Δημοτικό, θέλω να δούμε όμως, για να φτάσουμε στο δια ταύτα, τα παιδιά 
του Δημοτικού σ' αυτή την αίθουσα των διδασκόντων χωρούν τουλάχιστον 12 παιδιά. Να πάνε 12 
παιδιά του Δημοτικού σ' αυτή την αίθουσα, εν συντομία θα σας τα πω, δύο τμήματα της Α' να γίνουν 
24άρια και ένα τμήμα της Α' να γίνει 23άρι, λύνεται το πρόβλημα για όλους. Τουλάχιστον με τα 
δεδομένα που έχουμε. Αυτό θέλω να το λάβετε πολύ σοβαρά υπόψη σας, συν ότι θα πρέπει να δείτε 
μην έχουμε θέματα έκθεσης ανηλίκων, γιατί σας το λέω, αν το παιδί μου εμένα μου το αφήσει η 
δασκάλα να πάει άλλο παιδάκι στην τουαλέτα ή οπουδήποτε αλλού, εγώ θα φέρω τον εισαγγελέα και 
θα στραφώ κατά παντός υπευθύνου για έκθεση ανηλίκου. Θέλω να τα δείτε όλα αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρότασή σας είναι κατανοητή. Εσείς, θέλω να ρωτήσω μόνο κάτι, με την κυρία που 
δήλωσε .. 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Εγώ εκπροσωπώ τον σύλλογο γονέων και κηδεμόνων 6ου Νηπιαγωγείου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 6ου Νηπιαγωγείου. Ωραία. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος.  
ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Τουλάχιστον θα πρέπει να διαμορφωθεί και η αίθουσα η άλλη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, σας ακούσαμε. Το λόγο έχει ο Δήμαρχος.  
ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, αν θέλετε, κλείστε το μικρόφωνο μόνο. Ευχαριστώ πολύ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουν τουαλέτες ακριβώς δίπλα από την αίθουσα των καθηγητών, τις οποίες θα τις 
χρησιμοποιούν αυτές τις τουαλέτες. Δεν θα πηγαίνουν...  
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ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Δεν μπορούν να βγουν.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα σας λέω ότι υπάρχουν τουαλέτες εκεί. Αυτό μου είπανε, μου είπανε... 
(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
 Μισό λεπτάκι. Την πρόταση την οποία κάνατε εγώ την έχω μεταφέρει στον κ. Ανδρώνη και 
σήμερα κιόλας που τον είδα τον κ. Ανδρώνη του είπα να βάλει τα παιδιά του Δημοτικού. Μου λέει δεν 
γίνεται, δεν μπορούν να μπουν, δεν χωράνε 12 παιδάκια μέσα σ' αυτή την αίθουσα. Δηλαδή 
μετρήσανε και δεν βγαίνει, πώς να σας το πω; Δεν κάνει. Λοιπόν... 
ΜΕΣΣΗΝΗΣ: Ξέρει ο κ. Ανδρώνης αν χωράνε εκεί μέσα; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Ανδρώνης είπε ότι δεν χωράνε να μπουν. Εμείς αυτή την πρόταση του κάναμε. 
Σας είπα, τώρα αν χρειάζεται να κάνουμε μια μετατροπή και να αλλάξουμε τα λεκανάκια για να γίνουν 
μικρά στη διπλανή αίθουσα, θα το κάνουμε κι αυτό, τι να κάνουμε; Αλλά, ξέρετε, οι τουαλέτες μέσα 
στις τάξεις, εμένα μου είπε ο κ. Ανδρώνης έχεις τουαλέτες μέσα στις τάξεις; Απαγορεύεται, μου λέει. 
Ετσι μου είπε ο κ. Ανδρώνης. Δεν το έχω ψάξει, ο κ. Βλάχος μπορεί να το ξέρει καλύτερα. Ειλικρινά - 
μην κάνουμε διάλογο. Εγώ σας μεταφέρω και καταλαβαίνω και τους προβληματισμούς σας αλλά σας 
μεταφέρω ακριβώς τι μου είπε. Μου είπε ότι απαγορεύεται να έχουν τουαλέτες μέσα στις αίθουσες. 
Αμα έρθει το Υγειονομικό, λέει, και το δει, θα έχετε λέει πρόβλημα. Πρώτη φορά το άκουσα, πρώτη 
φορά το άκουσα, ειλικρινά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σύμφωνα με την πρόταση του Δημάρχου για την ολιγόλεπτη διακοπή είστε 
σύμφωνοι όλοι σαν επικεφαλής; Εσείς κ. Τίγκα; Για να κάνετε ολιγόλεπτη διακοπή, για να δείτε τα 
θέματα. Εσείς κ. Τούτουζα; Ο κ. Κανάκης; Ναι. Ωραία.  
 κ. Ρεμούνδο, ναι. κ. Ρεμούνδο, τη μια ζητάτε επί της διαδικασίας, την άλλη ζητάτε να 
μιλήσουν οι γονείς, ε, όλη την ώρα με τα δικά σας θέματα είμαστε εδώ πέρα. Παρακαλώ, παρακαλώ. 
Επί της διαδικασίας, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είπαμε και στις ανακοινώσεις τις προ ημερησίας, ότι καταθέτουμε σε ψηφοφορία και 
θέλουμε να μπει πριν ξεκινήσει η οποιαδήποτε διαδικασία την πρότασή μας το να αναμορφωθούν τα 
Νομικά Πρόσωπα με εκπροσώπους, έτσι ώστε η Διοίκηση να έχει την πλειοψηφία και όλες οι 
υπόλοιπες παρατάξεις να εκπροσωπούνται στα Νομικά Πρόσωπα του Δήμου. Αλλιώς, και αυτό είναι 
σύννομο και αυτό είναι με βάση και το νόμο και δεν τον παραβιάζει το νόμο, που βέβαια το να 
ερμηνεύει η εγκύκλιος, που είναι εγκύκλιος, το νόμο που λέει ότι τα 3/5 τα παίρνει η πλειοψηφία, των 
οριζόμενων από αυτήν, από το Δημοτικό Συμβούλιο μελών και τα 2/5 η μειοψηφία και αυτό η 
εγκύκλιος να το αναιρεί, είναι άλλη συζήτηση, έτσι; Είναι άλλη συζήτηση. Το ότι ο ΣΥΡΙΖΑ έφτιαξε 
νόμο υποτίθεται της απλής αναλογικής και μόνον απλή αναλογική δεν είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα είπε ο Δήμαρχος αυτά πριν, σας απάντησε στο θέμα αυτό και στον κ. Ρεκλείτη. 
Θέλετε να τα ξαναπεί;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μπράβο. Εμείς λοιπόν θέλουμε πριν να μπει σε ψηφοφορία η πρότασή μας να 
ανασυσταθούν τα Νομικά Πρόσωπα, έτσι ώστε να αντιπροσωπευθούν όλες οι παρατάξεις και μετά να 
προχωρήσουμε στον ορισμό τους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς διαφωνούμε με την πρόταση του κ. Ρεμούνδου ακριβώς για το λόγο ότι δεν είναι 
δυνατόν Δήμαρχοι που έχουν βγει με 17% στον α' γύρο, με 20%, με 22%, να έχουν την 
αντιπροσώπευση αυτή που λέει η εγκύκλιος κι εμείς που έχουμε εκλεγεί με 54,5% να έχουμε 
μικρότερη αντιπροσώπευση. Οπου μπορούσαμε να δώσουμε, σας είπαμε στις Σχολικές Επιτροπές 
δώσαμε περισσότερο που μπορούσαμε, στα άλλα Νομικά Πρόσωπα δεν υπάρχει δυνατότητα να 
δώσουμε κάτι παραπάνω. Οπότε, οι θέσεις, τις έχετε τις απόψεις μας, έχετε τη μοιρασιά που πρέπει 
να κάνετε, είμαι σίγουρος ότι θα βρείτε μία λύση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συνεδρίαση διακόπτεται.  
 Διακοπή ολίγων λεπτών 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σημειώσω ότι για τα θέματα από το 4 έως και το 7  η σωστή διατύπωση δεν είναι 
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"εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου" αλλά "ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου", οπότε θα γίνει και 
η σχετική διόρθωση στην πρόσκληση. 
 Παρακαλώ την κα Τσικρικώνη να κάνει την σχετική εισήγηση 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής 
Παπάγου-Χολαργού (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Βασικά δεν είναι εκλογή, είναι ορισμός.  
 Σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο Νομικό Πρόσωπο, η επιτροπή του είναι 15μελής, όσον αφορά 
την πλειοψηφία είναι εννέα (9) μέλη, τρία (3) μέλη από την μειοψηφία, ένας (1) εκπρόσωπος γονέων, 
ένας (1) εκπρόσωπος εργαζομένων και ένας (1) εκπρόσωπος από τα μέλη των ΚΑΠΗ. Από τη 
μειοψηφία όπως είπαμε δύο μέλη.  
 Η Διοίκηση προτείνει τα εξής μέλη: Τακτικά μέλη Παρίση Χρυσούλα, Ρουφογάλη Δήμητρα, 
Κούτρας Αθανάσιος, Χαρακτινιώτης Αθανάσιος, Βοζίκη Χαρά, Γιοβάνη Σταυρούλα, Λάτας Γεώργιος, 
Μωραϊτη Δήμητρα, Τσαγκανού Τζοάνα-Ανδριανή.  
 Η κα Παρίση ως Πρόεδρος, προτείνεται ως Πρόεδρος, υποδεικνύεται ως Πρόεδρος και η κα 
Ρουφογάλη Δήμητρα ως Αντιπρόεδρος. 
 Από τους εκπροσώπους γονέων η κα Μόκκα Σταυρούλα. Από τους εκπροσώπους εργαζομένων 
η κα Κωνσταντίνου Ειρήνη και από τους εκπροσώπους μελών ΚΑΠΗ η κα Σιδέρη Αννα.  
 Αναπληρωματικά μέλη: Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Πολύδωρας Γεώργιος, Πετράκης Χρήστος, 
Παπαγιάννη Ιωάννα, Λουκοπούλου Σοφία, Κασκανιώτης Δημήτριος, Γερονίτης Χριστόφορος, 
Παπαδημητρίου Αριστομένης, Μαλαγαρδή Ιωάννα.  
 Από τους εκπροσώπους γονέων αναπληρωματικό μέλος ο Μανουσέλλης Οδυσσέας, από τους 
εκπροσώπους εργαζομένων αναπληρωματικό η κα Μασούρα Λαμπρινή και από τους εκπροσώπους 
μελών ΚΑΠΗ η κα Πέππα Ελένη.   
 Οσον αφορά τους εκπροσώπους γονέων αναπληρωματικούς τακτικούς και αναπληρωματικούς, 
πρόκειται για τους παλιούς οι οποίοι, περιμένουμε τώρα να γίνουν εκλογές, όταν γίνουν εκλογές θα 
οριστούν νέα μέλη.  
 Περιμένουμε λοιπόν και τα τρία μέλη τα οποία θα μας υποδείξει η μειοψηφία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα οποία και αναμένουμε με πολύ ενδιαφέρον. Ο κ. Δήμαρχος θέλει να προσθέσει κάτι; 
Οχι.  
 Ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ επανέρχομαι με την πρόταση που κάναμε, να τεθεί σε ψηφοφορία. Οτι να 
ανασυσταθεί η σύσταση του Νομικού Προσώπου, έτσι ώστε, και να μας φέρει πρόταση η Διοίκηση, 
έτσι ώστε οι πέντε παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου να αντιπροσωπεύονται σε όλα τα ΝΠΔΔ, 
όπως έχει γίνει και στο γειτονικό Δήμο της Αγίας Παρασκευής και αντιπροσωπεύονται όλες οι 
παρατάξεις. Ας έχει ο Δήμος εδώ την πλειοψηφία. Διαφορετικά, πάρτε την ευθύνη ότι δεν 
αποδέχεστε και αποκλείετε κάποιες παρατάξεις από τα Νομικά Πρόσωπα γιατί είναι ενοχλητικές, δεν 
θέλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, επαναλαμβάνετε την προηγούμενή σας διατύπωση. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να τελειώσω, να τελειώσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ακριβώς η ίδια. Δηλαδή, επανάληψη των προηγούμενων είναι. 
 Ο κ. Δήμαρχος θέλει να απαντήσει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν κάποιος ξέρει από διαδικασίες, από εκλογές, είναι το ΚΚΕ. Ξέρετε και ειλικρινά 
απορώ πώς κάνετε αυτή την πρόταση και είστε εντελώς αδιάβαστος και δεν γνωρίζετε ότι κανένα 
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Διοικητικό Συμβούλιο δεν μπορεί να έχει παραπάνω από 15 μέλη. Η γειτονική Αγία Παρασκευή είχε 11 
μέλη, 13 και έκανε ανασύσταση και τα έκανε 15. Εμείς τι να κάνουμε που έχουμε ήδη 15 μέλη 
δηλαδή; Και οι Σχολικές Επιτροπές λέει ο νόμος ότι μέχρι 11 μπορεί να είναι, δεν μπορεί να είναι 
παραπάνω. Μακάρι να γινόταν αυτό, ειλικρινά. Λέτε εγώ να μην θέλω; Εγώ και να μην έχετε δικαίωμα 
ψήφου, θα ζητήσω από τους δύο Προέδρους, και απο τον κ. Αυγουρόπουλο και από την κα Παρίση, 
να είστε ισότιμοι μέσα στην επιτροπή ο εκπρόσωπός σας. Να λαμβάνετε εισηγήσεις, να λαμβάνει το 
λόγο όσο μιλάνε τα άλλα μέλη, απλά δεν μπορεί να ψηφίσει γιατί έτσι είναι το θέμα. Λοιπόν, και η 
Αγία Παρασκευή να ξέρετε παρ' όλο που έκανε αλλαγή, σε κάποια Νομικά Πρόσωπα δεν τους έβγαινε 
και κάνανε κλήρωση, κάτι κάνανε μεταξύ  τους και δεν εκπροσωπούνται σε όλα τα Νομικά Πρόσωπα, 
γιατί η Αγία Παρασκευή έχει ή 4 ή πέντε. Είπα κιόλας εκ προοιμίου ότι παρακολουθούσα τη 
συνεδρίαση χθες άλλων Δήμων. 
 Λοιπόν, μακάρι να μπορούσαμε. Δεν θα είχα καμία αντίθετη άποψη. Θα τα φτάναμε 22 τα 
μέλη, για να κρατήσουμε εμείς την πλειοψηφία και να εκπροσωπείστε όλοι, έτσι;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Πρόεδρε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλά αν θέλετε να την βάλετε σε ψηφοφορία, όμως, βάλτε την. Η δική μας παράταξη 
δεν θα ψηφίσει, έτσι;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εχει την ικανότητα ο Δήμαρχος και είναι πάρα πολύ ικανός, να διαστρέφει αυτά που 
λέμε και τις προτάσεις μας. Είναι ικανότατος. Μα, Δήμαρχε, ειλικρινά σου βγάζω το καπέλο.  
 Η πρόταση που καταθέσαμε μιλάει για πάνω από 15 μέλη; Οχι. Η πρόταση που καταθέσαμε 
είναι πολύ συγκεκριμένη. Να αποφασίσουμε να αλλάξει η σύσταση των Νομικών Προσώπων και να 
μας έρθει με πρόταση εισήγηση της Δημοτικής Αρχής, ώστε να εξασφαλίζει και την αντιπροσώπευση 
και των πέντε παρατάξεων. Θέλετε να το πούμε των περισσότερων; Και να σκεφτείτε να φέρετε μια 
τέτοια πρόταση. Αν δεν το κάνετε αυτό και θέλετε στα 15 μέλη να έχετε τα 9, δηλαδή και από τα 
εκλεγόμενα από το Δημοτικό Συμβούλιο εννιά εσείς, τρεις η αντιπολίτευση, που δεν αναλογεί σε 
καμία αναλογικότητα της ψήφου των πολιτών και να θεωρείτε de facto ότι τα μέλη των κοινωνικών 
φορέων, από τους συλλόγους γονέων, από τους εργαζόμενους, από τα ΚΑΠΗ, από τους μαθητές, 
είναι απέναντί σας, θα τους έχετε απέναντί σας, άρα θέλετε παραπάνω κι απ' αυτούς να έχετε για να 
παίρνετε αποφάσεις, κατανοητό, μας το δηλώνετε, καταγράφεται και θα ενημερωθεί και η τοπική 
κοινωνία πώς τα κρίνετε τα πράγματα.  
 Ας μπει η πρότασή μας, που είναι συγκεκριμένη, να μην την ξαναεπαναλάβω, σε ψηφοφορία 
να δούμε τη διάθεση του σώματος. Μπορεί να μην υιοθετηθεί. Μπορεί να υιοθετηθεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα ήθελα στο σημείο αυτό να δώσω το λόγο και στο νομικό σύμβουλο να μας 
πει κι αυτός την άποψή του για το θέμα, που είναι και ο πιο αρμόδιος.  
ΝΟΜ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Να αναφέρω το εξής: υπάρχει μια διάταξη Αναγκαστικού Δικαίου, η οποία 
βγήκε με τον πρόσφατο νόμο, η οποία μιλάει ότι πρέπει τα Νομικά Πρόσωπα να εκπροσωπούνται από 
την πλειοψηφία κατά τα 3/5. Οτιδήποτε άλλο αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο καθιστά κατά τη 
γνώμη μου, τη σύσταση των Διοικητικών Συμβουλίων παράνομη, μη νόμιμη, με αποτέλεσμα όσες 
αποφάσεις θα λάβει να τυγχάνουν κινδύνου ακυρότητας. Αυτό μέχρι να το καταλάβουμε και μέχρι να 
ολοκληρωθεί, ό,τι αποφάσεις θα έχουμε πάρει θα είναι άκυρες.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Επειδή, όπως λέει ο Δήμαρχος, τα ξέρουμε καλά στο ΚΚΕ τα εκλογικά και τα νομικά, 
έτσι; Λοιπόν, θα τους ορίσει η πλειοψηφία αυτούς μέσα στα 3/5, καταλάβατε; Το ξέρει ο Δήμαρχος. 
Αρα, δεν υπάρχει τέτοιο θέμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς στο προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο είχαμε 12 στον ΔΟΠΑΠ και 10 στον 
ΔΟΚΜΕΠΑ και σήμερα με την πρόταση που καταθέτουμε θα έχουμε 9 και 9. Αρα, παρ' όλο που 
πήραμε 54,5%, ενώ είχαμε πάρει 25% την προηγούμενη φορά, βλέπετε ότι παραχωρούμε και 
δίνουμε. Στη Σχολική Επιτροπή που θα μπορούσαμε να έχουμε ένα παραπάνω, κι εκεί παραχωρούμε 
και δίνουμε. Εντάξει, δεν συμφωνούμε, έτσι; Εγώ, βεβαίως να μπει σε ψηφοφορία, πάντα ό,τι 
ακούγεται το βάζουμε, αλλά νομίζω ότι η άποψη του Δημάρχου είναι ότι δεν συμφωνεί να 
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παραχωρήσει κάποια άλλη εκτός από αυτές που έχει ήδη παραχωρήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη θέλει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Και για να βγάλουμε και το Δήμαρχο από την οποιαδήποτε δύσκολη θέση που μπορεί 
να έρθει μετά από την πρόταση του κ. Ρεμούνδου, θέλω να πω ότι τα μέλη της πλειοψηφίας όταν 
κατεβήκανε με ένα συγκεκριμένο συνδυασμό, κλήθηκαν να ακολουθήσουν ένα συγκεκριμένο 
πρόγραμμα, μια συγκεκριμένη πολιτική, η οποία θέλουμε να εφαρμοστεί σε όλους τους τομείς 
διοίκησης του Δήμου. Δεν είναι δυνατόν να παραχωρήσουμε την οποιαδήποτε θέση μας σε κάποιους 
άλλους, οι οποίοι σαφώς και εμφανώς και δικαίως δεν συμφωνούν με το συγκεκριμένο πρόγραμμα και 
τη συγκεκριμένη πολιτική. Αυτό θα ήταν μια ευθεία παραχάραξη της βούλησης των δημοτών μας. Κι 
εσείς ως μία παράταξη η οποία καλείστε και λέγεστε ότι είστε δημοκρατική θα έπρεπε να μην το 
δέχεστε και να μην το ζητάτε.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κα Τσικρικώνη. Παρακαλώ, έτσι κι αλλιώς μπορούμε να κάνουμε λίγο 
διαλογική συζήτηση τώρα.  
ΖΗΚΑΣ: Απλώς να πω ότι ο νόμος του καλοκαιριού και η εγκύκλιος παραβιάζουν ουσιαστικά και 
ριζικά τον προηγούμενο νόμο με τον οποίο έγιναν οι εκλογές. Γιατί επιχειρούν με το επιχείρημα το ότι 
δεν υπάρχει κυβερνησιμότητα στους Δήμους να δημιουργήσουν κυβερνησιμότητα. Αν, λοιπόν, 
είμαστε υπέρ της άποψης του να μην παραχαράξουμε τη βούληση, θα πρέπει να κατηγορήσουμε και 
να καταγγείλουμε αυτή την απόπειρα του νόμου που ψηφίστηκε και της εγκυκλίου που  βγήκε, η 
οποία ειναι σαφές ότι παραχαράσσει τη βούληση αυτών που ψήψισαν, γιατί αυτοί που ψήφισαν 
ψήφισαν με συγκεκριμένα ποσοστά αναλογικότητας. Και θα έπρεπε αυτά να εκφράζονται μέσα στη 
διοίκηση. Το πώς θα κυβερνηθεί ο Δήμος ας το βρουν αυτοί οι οποίοι έχουν εκλεγεί, αλλά δεν μπορεί 
να έρχεται μετά να παραχαράσσονται τα ποσοστά για να βγει κυβερνησιμότητα με το έτσι θέλω.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μα, συγγνώμη. κα Τσικρικώνη, Σχολική Επιτροπή για παράδειγμα στην Πρωτοβάθμια, 
στη Δευτεροβάθμια, έτσι; Παίρνει 6 η πλειοψηφία που έχει το 54% και έναν (1) η μειοψηφία που έχει 
το 46%. Είναι αναλογικό για σας και είναι σύμφωνα με αυτό που ψήφισε ο κόσμος. Αλλο 
παράδειγμα... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να απαντήσω στο συγκεκριμένο; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ολα έτσι είναι.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μπορούσαμε να πάρουμε εφτά στη συγκεκριμένη Σχολική Επιτροπή και παίρνουμε... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Σας ψήφισε ο κόσμος 85% για να πάρετε εφτά;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μας το δίνει η συγκεκριμένη διάταξη, η συγκεκριμένη εγκύκλιος.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτό λέμε. Οτι παίρνετε τις έδρες όχι με βάση πώς σας ψήφισε ο κόσμος, αλλά με 
βάση τη διάταξη μιας κυβέρνησης, που όπως και η προηγούμενη έφτιαξε ένα έκτρωμα.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Η οποία την ψήφισε ο ελληνικός λαός με αυτή την εξαγγελία.,  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εσείς προσωπικά δέχεστε να εκλέγεστε, μάλλον όχι με βάση την ψήφο του λαού 
αλλά με βάση το νόμο ενός υπουργού; Το δέχεστε; Προσωπικά;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, εγώ δέχομαι ότι πρέπει να υπάρχει τέτοιος τρόπος ρύθμισης και δομής των 
επιτροπών, ούτως ώστε να μπορεί να υπάρχει κυβερνησιμότητα. Η συγκεκριμένη κυβέρνηση που 
έκανε τις αλλαγές, είχε ως προεκλογική της εξαγγελία το συγκεκριμένο πρόγραμμα και με βάση αυτήν 
βγήκε. Την εξέλεξε ο  ελληνικός λαός. Δεν έκανε κάτι άλλο από αυτό που είπε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, μόνον που οι εκλογές οι δικές μας είχαν προηγηθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμούνδο, παρακαλώ διατυπώστε λίγο την πρότασή σας. Εχετε κάνει κάποια 
πρόταση. Να την βάλω σε ψηφοφορία. Δεν θέλετε; Θέλετε να την βάλουμε τώρα; Την είπατε την 
πρόταση, ήρθαν όλοι.  
 Πριν προχωρήσουμε θα διατυπώσει ο κ. Ρεμούνδος πολύ σύντομα να κάνουμε ψηφοφορία 
στην πρότασή του, για να πάμε και στις προτάσεις της μειοψηφίας. 
 Παρακαλώ, κ. Ρεμούνδο, εν τάχει την πρότασή σας. Είναι όλοι παρόντες, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η πρότασή μας προκειμένου να διαμορφωθούν Νομικά Πρόσωπα που να υπάρχει 
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συμμετοχή από όλες τις παρατάξεις αλλά και πλειοψηφία της Διοίκησης, είναι να γίνει ανασύσταση 
των Νομικών Προσώπων με τέτοιο τρόπο, θα το φέρει η Διοίκηση, ώστε αυτό να γίνει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για την πρόταση του κ. Ρεμούνδου ποιοι ψηφίζουν υπέρ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να δοθούν από μας παραπάνω θέσεις, αυτό ουσιαστικά λέει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για την πρόταση του κ. Ρεμούνδου, ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Και ποιοι ψηφίζουν 
κατά; Σηκώστε όλοι τα χέρια σας, γιατί τη μία λέω κατά πλειοψηφία, μετά μου λέτε, λέω ομόφωνα, 
άμα δεν δω χέρια; Ωραία. 
 Κατά πλειοψηφία απορρίπτεται η πρόταση του κ. Ρεμούνδου. 
 Το λόγο έχει ο κ. Τούτουζας να μας κάνει την πρόταση της μειοψηφίας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Επί της διαδικασίας. Θέλετε να κάνουμε ανά θέμα, όπως τα βλέπω εδώ στην ημερήσια 
ή επί συνόλου; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ανά θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση της Δημοτικής Αρχής έχει γίνει, έχει καταγραφεί, από την κα Τσικρικώνη. 
Λοιπόν, κα Τσικρικώνη, παρακαλώ εν τάχει να αναγνώσετε μόνο τα ονόματα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υποδεικνύονται ως Πρόεδρος η κα Παρίση Χρυσούλα. Ως Αντιπρόεδρος η κα 
Ρουφογάλη Δήμητρα. Τακτικά μέλη: Κούτρας Αθανάσιος, Χαρακτινιώτης Αθανάσιος, Βοζίκη Χαρά, 
Γιοβάνη Σταυρούλα, Λάττας Γεώργιος, Μωραϊτη Δήμητρα, Τσαγκανού Τζοάνα-Ανδριανή.  
 Εκπρόσωπος γονέων η Μόκα Σταυρούλα, εκπρόσωπος εργαζομένων Κωνσταντίνου Ειρήνη, 
εκπρόσωπος μελών ΚΑΠΗ Σιδέρη Αννα. 
 Αναπληρωματικά μέλη: Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Πολύδωρας Γεώργιος, Πετράκης Χρήστος, 
Παπαγιάννη Ιωάννα, Λουκοπούλου Σοφία, Κασκανιώτης Δημήτριος, Γερονίτης Χριστόφορος, 
Παπαδημητρίου Αριστομένης, Μαλαγαρδή Ιωάννα.  
 Αναπληρωματικο μέλος των εκπροσώπων γονέων Μανουσέλλης Οδυσσέας. Των εκπροσώπων 
εργαζομένων Μασούρα Λαμπρινή και των εκπροσώπων μελών ΚΑΠΗ Πέππα Ελένη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έκανε και την διευκρίνιση ότι με τις νέες εκλογές που θα προκύψουν 
από τους διάφορους συλλόγους θα οριστούν και τα νέα μέλη. 
 κ. Τούτουζα, παρακαλώ για την πρόταση της μειοψηφίας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Η πρόταση της μειοψηφίας έχουμε: τακτικά μέλη τον κ. Μανώλη Χάλκο, την κα 
Αλεξάνδρα Κεφαλά-Τομαρά και τον κ. Γκλεζάκο Θεόδωρο με αναπληρωτές την κα Μαριλίτα Κτιστάκη, 
τον κ. Λουκέρη και τον κ. Λεουδάκη.  
 Ο κ. Μανώλης Χάλκος με αναπληρώτρια την κα Κτιστάκη. Η κα Αλεξάνδρα Κεφαλά-Τομαρά με 
αναπληρωτή τον κ. Λουκέρη Κωνσταντίνο και τρίτο είναι ο κ. Γκλεζάκος Θεόδωρος με αναπληρωτή 
του τον κ. Λεουδάκη Αγγελο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Ψηφίζουμε την πρόταση της Δημοτικής Αρχής για 
τα μέλη που ορίζονται από τη Δημοτική Αρχή, μία είναι, και ψηφίζουμε και την μειοψηφία που την 
ορίσατε εσείς. Αλλά όλα γίνονται σε μία ψηφοφορία, δεν διαχωρίζονται αυτά. Το σύνολο, ακριβώς. 
Ωραία.  
 Θα ξεκινήσω με το ποιους ψηφίζουν κατά. Κανένας. Ομόφωνα; Βλέπω κάποια χέρια. Ναι, 
πείτε μου. Απέχει - ναι, παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Θα πείτε, υπέρ, κατά, λευκό, απέχουν. Ετσι δεν 
καταλαβαίνω τι πρέπει να ψηφίσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεδομένου ότι σαν μειοψηφία έχετε συμφωνήσει είναι όλοι υπέρ, οι περισσότεροι. Τα 
κατά είναι πολύ πιο λίγα, γι' αυτό ξεκινάω με τα λίγα.  
 Λοιπόν, ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Λευκό. Λευκό ψηφίζει η κα Χαμηλοθώρη, 
η κα Σιώτου, ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος. Και παρών; Ο κ. Ζήκας.  
 Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία. κα Παρίση, συγχαρητήρια για την ανάληψη των 
καθηκόντων και σε όλα τα μέλη που θα είναι κοντά σας για τον Οργανισμό.  
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ΘΕΜΑ 5ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού 
Προσώπου "Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος Παπάγου-
Χολαργού (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται πάλι για μια 15μελή επιτροπή. Τα εννέα (9) μέλη είναι από την 
πλειοψηφία, τα πέντε (5) μέλη από την μειοψηφία και υπάρχει κι ένας (1) εκπρόσωπος των 
εργαζομένων. 
 Από την πλειοψηφία υποδεικνύεται ως Πρόεδρος ο κ. Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, ως 
Αντιπρόεδρος ο κ. Υφαντής Μιχαήλ. Ως τακτικά μέλη: Χατζής Μιχαήλ, Γκούμα Αικατερίνη, Κρασάς 
Ιωάννης, Ζούλια Σταματία, Παπαδογεωργάκη Δέσποινα, Μελισσάρης Αλέξανδρος, Ζωγράφου 
Γεωργία. Εκπρόσωπος των εργαζομένων Κοσμάτου Βαρβάρα. 
 Αναπληρωματικά μέλη: Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Κούτρας Αθανάσιος, Πετράκης Χρήστος, 
Θωμόπουλος Ευάγγελος, Ναστούλης Χρήστος, Τρούλη Μαρία, Παντελιός Αντώνιος, Μπαλής 
Μπαλατσός Νικόλαος, Γεωργιάδης Κυριάκος. Από τους εκπροσώπους των εργαζομένων 
αναπληρωματικό μέλος ο κ. Πράπας Αλκιβιάδης. 
 Περιμένουμε τα πέντε μέλη της μειοψηφίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Τσικρικώνη. Παρακαλώ τον κ. Τούτουζα να μας πει την πρόταση της 
μειοψηφίας.,  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Η πρόταση της μειοψηφίας είναι: ο κ. Λινοξυλάκης Νίκος, η κα Κούκου Σταυρούλα 
αναπληρώτρια. Η κα Καϊτσα Ελενα με την κα Στεργίου Ελένη αναπληρώτρια. Ο κ. Στάππας Νικόλαος 
με αναπληρώτρια την κα Ιωαννίδου Στέλλα. Ο κ. Μελέας Ιωάννης με αναπληρώτρια την κα 
Κουβαριτάκη Ιωάννα. Και ο κύριος, τακτικός τελευταίος, ο κ. Πανούσης Μιχαήλ με αναπληρωτή τον 
κ. Παπαλέξη Πέτρο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ναι, παρακαλώ. Ο κ. Ζήκας, παρακαλώ. Επί της διαδικασίας.  
ΖΗΚΑΣ: Επί του θέματος. Ζητάω να κάνω τοποθέτηση επειδή και σε αυτή την ψηφοφορία θα απέχω 
όπως και στην προηγούμενη, όπως και στα επόμενα για τις Σχολικές Επιτροπές και θέλω να 
αιτιολογήσω την αποχή μας.  
 Δεν είναι η πρώτη φορά που υπάρχει συμφωνία κάποιων παρατάξεων στηριζόμενοι σε αυτά 
που ψηφίζονται στη Βουλή, στους νόμους και αποκλείονται κάποιες παρατάξεις. Το Δίκτυο Πολιτών 
είναι η δεύτερη φορά που ουσιαστικά αποκλείεται από τα όργανα, την πρώτη φορά ήταν στην 
προηγούμενη θητεία. Στην προηγούμενη θητεία οι τρεις παρατάξεις, τέσσερις, είχαν πάλι συμπράξει, 
η παράταξη των οκτώ προτάσεων με τον κ. Κουγιουμτζόπουλο, ο κ. Τίγκας, η παράταξη του κ. 
Δασκαλόπουλου, είχαν συμπράξει και αποκλείσανε το Δίκτυο Πολιτών από όλα τα όργανα, στη λογική 
του ότι θα εκπροσωπήσουν κοινά, θα εκπροσωπηθούν κοινά στις επιτροπές και στα όργανα του 
Δήμου για να κάνουν αντιπολίτευση. Αυτό ήταν το επιχείρημα και γιατί το Δίκτυο Πολιτών δεν θα 
έκανε αντιπολίτευση. Αυτή ήταν η επιχειρηματολογία της προηγούμενης διαδικασίας που 
αποκλείστηκε το Δίκτυο Πολιτών από όλα τα όργανα και τις επιτροπές.  
 Στην καινούρια, τότε είχαμε προτείνει να υπάρχει αναλογική εκπροσώπηση. Δεν έγινε 
αποδεκτό. Στην τωρινή διαδικασία ήρθε το επιχείρημα να είμαστε πάλι σύμφωνα με την αναλογική, 
όπως ψηφίστηκε η αναλογική, που δεν ισχύει βέβαια γιατί καταστρατηγείται με την εγκύκλιο έτσι 
όπως βγαίνει, που θα πρέπει να έχει η Διοίκηση τα 3/5 κ.λπ., και υπήρχε η πρόταση από την πλευρά 
της Λαϊκής Συσπείρωσης να εκπροσωπηθούν όλες οι παρατάξεις όπου αυτό είναι εφικτό, γιατί δεν 
τίθεται πλέον θέμα απλής αναλογικής αλλά να μπορούν να εκπροσωπηθούν όλες οι παρατάξεις και να 
γίνει η κατανομή του συνόλου του διαθέσιμων εδρών σε όλες τις παρατάξεις που συμμετέχουν στο 
Δημοτικό Συμβούλιο για να εκπροσωπούνται, πράγμα το οποίο απορρίψανε πάλι οι τρεις παρατάξεις 
που εμφανίστηκαν και στις εκλογές ως η καλή συμμαχία, η καλή συνωμοσία, η συνωμοσία των 
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καλών, πάλι με το επιχείρημα του ότι έτσι θα μπορέσουν να κάνουν καλύτερη αντιπολίτευση, που δεν 
την κάνανε βέβαια την προηγούμενη περίοδο και αυτό καταγράφηκε... (παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρίζο,  θα πάρετε το λόγο αν θέλετε. Αφήστε τον να ολοκληρώσει. 
ΖΗΚΑΣ: Κι αυτό καταγράφηκε και στο εκλογικό αποτέλεσμα. 
 Επειδή, λοιπόν, κάποιοι παριστάνουν τους δημοκράτες χωρίς να είναι και εμείς δεν 
ανεχόμαστε πλέον αυτές τις συμπεριφορές, όπως δεν τις ανεχόμασταν και στην προηγούμενη θητεία, 
βγαίνουμε και τα λέμε δημόσια λοιπόν για να ξέρουν όλοι με ποιους έχουν να κάνουν και να μην 
παριστάνουν τους δημοκράτες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ζητήσει ο κ. Ρίζος. 
ΡΙΖΟΣ: Καταρχήν, μαθηματα δημοκρατίας δεν δεχόμαστε και δεύτερον, αυτό που είπε να το 
ανακαλέσει. Τη λέξη "συνωμοσία".  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψηφοφορία;  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, τον όρο δεν το έχω χρησιμοποιήσει εγώ, τον έχει χρησιμοποιήσει ο κ. Κανάκης. 
Αμα τον ανακαλέσει ο κ. Κανάκης, εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν κάνουμε τώρα διάλογο.  
ΖΗΚΑΣ: Χρησιμοποίησα τον όρο που δημοσιοποιήθηκε στο διαδίκτυο και στα μέσα μαζικής 
ενημέρωσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανάκης το λόγο.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ο κ. Κανάκης χρησιμοποίησε τον ευφημισμό, δεν είπε συνωμοσία. Ο κ. Ζήκας ως 
συνήθως με πολλή φαντασία αλλάζει, κόβει λέξεις, χρησιμοποίησε μάλλον ατυχώς τον όρο 
"συνωμοσία των καλών", που ήταν εν τη ρύμη του προεκλογικού λόγου. Τώρα, αν ο ίδιος εξαιρεί τον 
εαυτό του από την συνωμοσία των καλών, καμία αντίρρηση. Εγώ το κρατάω.  
ΖΗΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα σας φέρω το δημοσίευμα ακριβώς 
αυτολεξεί, για να μην υπάρχει ζήτημα αμφισβήτησης, για να ξέρουμε ποιος λέει τι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, εντάξει. Δεν έχετε το λόγο όμως. Εντάξει, μιλήσατε, δεν έχετε το λόγο. Το 
λόγο έχει ο κ. Τίγκας και θα προχωρήσω στην ψηφοφορία. 
ΤΙΓΚΑΣ: κ. Πρόεδρε, δεν θα έπαιρνα το λόγο αλλά επειδή ακούστηκε το όνομά μου για το '14, όταν 
μετά από 4 χρόνια κλαίς, μάλλον το κεφάλι σου στον τοίχο πρέπει να χτυπάς παρά να κλαις. Διότι 
όταν δύο ομάδες παρατάξεων διαφωνούν κάπου, η κορυφαία έκφραση είναι η ψήφιση. Η πλειοψηφία 
είναι αυτή η οποία επιβάλλει την κρατούσα άποψη. Αυτό έγινε και τότε. Εάν ο κ. Ζήκας με κάποιον 
άλλον ενδεχομένως θέλανε - εντάξει τώρα... έλα ντε... Εάν ο κ. Ζήκας θέλανε να επιβάλλουν κάτι, ε, 
πρέπει να καταλάβει ότι η μειοψηφία στην πλειοψηφία δεν θα επιβάλλει ποτέ. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Λευκό 
ψηφίζει ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος. Και ποιοι ψηφίζουν παρών; Ο κ. Ζήκας.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική 
Επιτροπή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης", ορισμός 
Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Τσικρικώνη να συνεχίσει και στο επόμενο θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι 11μελής, η πλειοψηφία μπορεί και δικαιούται να έχει 7 
μέλη. Στην προκειμένη περίπτωση αποφάσισε να κρατήσει 6 μέλη και να δώσει στην πλειοψηφία δύο 
μέλη από ένα. Υπάρχουν, μπορούν να μπουν ένας διευθυντής, δύο διευθυντές σχολείων και ένας 
εκπρόσωπος γονέων και όπως είπαμε και δύο μέλη της μειοψηφίας.  
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 Ως εκ τούτου, υποδεικνύεται από την Διοίκηση ως Πρόεδρος ο κ. Πετράκης Χρήστος, ως 
Αντιπρόεδρος η κα Πετσαρίση Μαρία και ως μέλη: Φιλόσοφος Αλέξανδρος, Σπυρόπουλος Δημήτριος, 
Νικολαϊδου Μαρία, Τρούλη Μαρία. Ο πρώτος διευθυντής σχολείου η κα Κωστόγιαννη Πηνελόπη και ο 
δεύτερος διευθυντής σχολείου Δημακοπούλου Μαρία. Εκπρόσωπος γονέων η κα Κράια Αργυρώ. Δεν 
προβλέπονται αναπληρωματικά μέλη. Η πρώτη διευθύντρια σχολείου προέρχεται από το 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Παπάγου και η δεύτερη, η κα Δημακοπούλου Μαρία, από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού. 
Εκπροσωπούνται και οι δύο Κοινότητες. 3ο, συγγνώμη, στην εισήγηση γράφει 2ο. 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Χολαργού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε κα Τσικρικώνη. Ο κ. Τούτουζας να μας πει την πρόταση της 
μειοψηφίας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Η πρόταση της μειοψηφίας που συζητήθηκε μέσα με τους επικεφαλής και με όλα τα 
μέλη της αντιπολίτευσης δημοκρατικά ήταν στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ο κ. Κατσιαδράμης 
Νικόλαος με αναπληρωτή τον κ. Βαλιάνο... 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ: Δεν υπάρχουν αναπληρωτές. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Α, συγγνώμη. Και η κα Καραγκουνάκη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. κ. Τίγκα, παρακαλώ το μικρόφωνο. Επί της 
διαδικασίας ο κ. Τίγκας.  
ΤΙΓΚΑΣ: Ενα λεπτό, ναι. Εδώ στην εισήγηση λέγεται ο Δήμαρχος υποδεικνύει έξι μέλη με τους 
αναπληρωτές τους. Ετσι λέει. Αν είναι λάθος, δεν διαφωνώ, αν είναι λάθος τους σβήνουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Κατά ψηφίζει 
η κα Χαμηλοθώρη, η κα Σιώτου. Ποιοι ψηφίζουν λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος. Και 
παρών; Ο κ. Ζήκας.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 Ξέχασα πριν να συγχαρώ για την εκλογή του τον κ. Αυγουρόπουλο ως Πρόεδρο στο ΔΟΠΑΠ 
και να έχει καλά καθήκοντα και τον κ. Υφαντή ως Αντιπρόεδρο και να συγχαρώ τώρα και τον κ. 
Πετράκη για τη Σχολική Επιτροπή και να έχουν καλό έργο. Και την κα Ρουφογάλη πριν, βεβαίως. Να 
έχετε μια καλή θητεία όλοι.  
 Επόμενο θέμα, κα Τσικρικώνη. 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Σχολική 
Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης", ορισμός Προέδρου και Αντιπροέδρου. 
 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Και η συγκεκριμένη επιτροπή είναι 11μελής. Η πλειοψηφία κι εδώ μπορεί να έχει 
εφτά μέλη, κρατάει τα 6 και δίνει μία θέση στη μειοψηφία. Προβλέπονται δύο διευθυντές σχολείου, 
ένας εκπρόσωπος γονέων και ένας εκπρόσωπος μαθητών.  
 Ως εκ τούτου, υποδεικνύονται από τη Διοίκηση ως Πρόεδρος ηκα Σουρανή Αγλαϊα, ως 
Αντιπρόεδρος η κα Παραδέλη Ισμήνη και ως μέλη Κομιώτη Αικατερίνη, Υφαντής Μιχαήλ, 
Θωμόπουλος Ευάγγελος, Ναστούλης Χρήστος.  
 Διευθυντής σχολείου είναι ο κ. Παπανδρέου Ανδρέας από το 2ο Γυμνάσιο Χολαργού και η κα 
Κοσμάτου Αγγελική από το Γυμνάσιο Παπάγου. Εχουν επιλεγεί οι δύο από τους πέντε αρχαιότερους.
  
 Εκπρόσωπος Γονέων η κα Κόκκωτα-Λυκοτραφίτη Εφη και ως εκπρόσωπος μαθητών ο κ. 
Τσαγκλής Αδάμ. Κι εδώ δεν προβλέπονται αναπληρωματικοί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ο κ. Τσαγκλής Αδάμ είναι και πρόεδρος του 15μελούς του Λυκείου Παπάγου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον κ. Τούτουζα παρακαλώ για την πρόταση της μειοψηφίας.  
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ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εκ μέρους της μειοψηφίας προτείνεται ο κ. Δεμέστιχας Παναγιώτης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια τοποθέτηση, ερώτηση; Ψηφοφορία. 
 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. 
Ρεμούνδος. Και παρών ο κ. Ζήκας. Η πρόταση πέρασε κατά πλειοψηφία. Συγχαρητήρια στην κα 
Σουρανή και στην Παραδέλη και σε όλα τα μέλη για την εκλογή.  
 
 

ΘΕΜΑ 8ο Η.Δ. 
 
Ορισμός μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Νομικού Προσώπου "Αρχείο - Μουσείο 
Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών Αττικής" και ορισμός Προέδρου.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το εισηγηθείτε εσείς κα Τσικρικώνη και το 8ο; Ωραία, παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Η συγκεκριμένη επιτροπή είναι 9μελής, μπορεί να έχει συμμετοχή και ένας 
εκπρόσωπος της οικογένειας, εάν αυτός το επιθυμεί. Στην προκειμένη περίπτωση δεν είχαμε κάποια 
τέτοια θετική ανταπόκριση. Πρέπει να υπάρχει ένας εκπρόσωπος από το Πολεμικό Ναυτικό και η 
Διοίκηση προτείνει έξι (6) μέλη από την πλειοψηφία και δύο (2) μέλη από την μειοψηφία.  
 Ως μέλη της πλειοψηφίας είναι ο κ. Μάλφας Γεώργιος, ο οποίος είναι ο Πρόεδρος, ως εκ 
τούτου είναι και εκπρόσωπος του Πολεμικού Ναυτικού και ως μέλη: Δημάκου Μαρία, Σουρανή 
Αγλαϊα, Πολύδωρας Γεώργιος, Κούτρας Αθανάσιος, Τρούλη Μαρία, Αλεξόπουλος Παναγιώτης. Και 
περιμένουμε και τα δύο μέλη από τη μειοψηφία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κ. Τούτουζα για την πρόταση  της μειοψηφίας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Η πρόταση της μειοψηφίας για το "Αρχείο - Μουσείο Παλαιών Χαρτών και Χαρακτικών 
Αττικής" είναι ο κ. Φούντας Αναστάσιος και ο κ. Δρουγούτης Αγγελος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Κανείς. Ποιοι ψηφίζουν 
λευκό. Ο κ. Ρεμούνδος, ο κ. Ρεκλείτης και παρών ο κ. Ζήκας.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού ευχηθώ σε όλα τα μέλη των Διοικητικών Συμβουλίων καλή θητεία, είμαι 
σίγουρος ότι θα κάνουν ό,τι το καλύτερο μπορούν, θα ήθελα να παρακαλέσω τον κ. Τούτουζα όλα τα 
ονόματα που αναφέρατε, αφού συνεννοηθείτε με τις λοιπές παρατάξεις, θα πρέπει να έχουμε 
τηλέφωνα, η-μέιλ και αν θέλετε γραμμένα τα ονόματά τους γιατί μπορεί να μην ακούστηκαν καλά, να 
μην έχουμε κάποιο λάθος για να μπορέσει η γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου να τους 
αποτυπώσει όπως ακριβώς πρέπει στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρίσταται και ο Πρόεδρος του Μουσείου Χαρτών και Χαρακτικών, ο κ. Μάλφας. 
Συγχαρητήρια, κ. Μάλφα. 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο Η.Δ. 
 
Συγκρότηση επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. Εχετε την τιμητική σας σήμερα, θα εισηγηθείτε 
τουλάχιστον τα 30 θέματα από τα 40. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είμαι τυχερή. Συγκρότηση Επιτροπής καταστροφής υλικών Δήμου Παπάγου-
Χολαργού. 
 Προτείνεται ο κ. Τράκας Μιχάλης και έναν υπάλληλο, τον κ. Βασιλάκη Γεώργιο.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Στην Επιτροπή καταστροφής υλικών, ή έχω κάνει λάθος; Εκεί είμαστε, έτσι; Ο κ. 
Αυγερινός Γεώργιος. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Εσείς; Ομόφωνα; Συμφωνείτε 
όλοι;  
 Ομόφωνα.  
 
 

ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Καταμέτρησης και 
Εκτίμησης Εκποιούμενων Κτημάτων του Δήμου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Στη συγκεκριμένη επιτροπή η Διοίκηση προτείνει την Τσικρικώνη Αννα-Μαρία από 
τους αιρετούς και από υπαλλήλους τον κ. Κωνστάντο Κωνσταντίνο ως τακτικό μέλος και την κα 
Αντωνοπούλου Ξανθή ως αναπληρωματικό. Υπάρχει και ένας εκπρόσωπος της μειοψηφίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τη μειοψηφία;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ο κ. Αυγουρόπουλος αναπληρωματικό μέλος από την πλειοψηφία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Από τη μειοψηφία προτείνεται η κα Βάνα Ρετσινιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και αναπληρωματικό θέλουμε. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Τούτουζας Δημήτρης.  
 ------------------------- 
 
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στο 8 λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε όμως ομόφωνα.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Στο 8, όχι στο 9. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, το 8 ήταν το τελευταίο θέμα που είπατε στη σειρά λευκό. Στο 9 είπατε 
ομόφωνα, είχατε θετική ψήφο.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε, λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό.Ομως, πρέπει να τα λέμε γιατί αλλάζει τώρα η σειρά. Παρακαλώ να διορθωθεί. 
Βέβαια, αν θα προκύψει κάποιο πολύ σοβαρό θέμα και θα γίνει αυτό, το διευκρινίζω, γιατί θα 
ακολουθήσουν και άλλες συνεδριάσεις και ενδεχομένως να είναι κάποια θέματα πάρα πολύ σοβαρά, 
εκεί δεν θα είναι εύκολο να το κάνουμε αυτό. Οπότε, εντάξει, σήμερα είναι πρώτη συνεδρίαση, 
γνωριζόμαστε όλοι σιγά σιγά, κι εγώ ακόμη που το έχω ξανακάνει μου χρειάστηκε κι εμένα λίγο στα 
ένα δύο πρώτα θέματα να ξαναμπώ στο τέτοιο, αλλά γενικά πρέπει να το ξέρετε αυτό ότι όταν θα 
έρθουν σημαντικά θέματα δεν θα είναι εύκολο να κάνουμε αλλαγή στην ψήφο.  
 Ευχαριστώ.  
 
 

ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Κρίσης Ακαταλληλότητας 
Οχημάτων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη, παρακαλώ.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Προτείνεται από την πλειοψηφία ο Σιαμάνης Βασίλειος ως τακτικό μέλος και ο κ. 
Αυγουρόπουλος Αθανάσιος ως αναπληρωματικό μέλος. 
 Από τη μειοψηφία περιμένουμε ένα πρόσωπο με τον αναπληρωτή. 
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ΘΕΜΑ 10ο Η.Δ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Τσικρικώνη, συγγνώμη που διακόπτω. Επιστρέφω στο θέμα το προηγούμενο επειδή 
είχαμε τη συζήτηση για το θέμα 9, πρέπει να πάμε όμως και στο θέμα 10. 
 Κάνουμε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ για το 10ο θέμα. Ποιοι ψηφίζουν λευκό. Ο κ. 
Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος και παρών ο κ. Ζήκας.  
 Προχωράμε στο θέμα 11. 
 
 

ΘΕΜΑ 11ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Κρίσης Ακαταλληλότητας 
Οχημάτων. 
 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Προτείνεται ο κ. Σιαμάνης Βασίλειος ως τακτικό μέλος και ο κ. Αυγουρόπουλος 
Αθανάσιος ως αναπληρωματικό μέλος. 
 Είναι κι ένα μέλος από τη μειοψηφία μαζί με τον αναπληρωματικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ο κ. Αυγερινός Γεώργιος με αναπληρωτή τον κ. Ανυφαντή Γεώργιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Λευκό; Ο κ. 
Ρεμούνδος, ο κ. Ρεκλείτης λευκό. Και παρών ο κ. Ζήκας. Το θέμα πέρασε.  
 

ΘΕΜΑ 12ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή διενέργειας δημοπρασιών, 
για την εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων "πραγμάτων" του Δήμου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Επιτροπή Διενέργειας δημοπρασιών. Ο πρόεδρος είναι ο Δήμαρχος, τακτικά μέλη: 
Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Πολύδωρας Γεώργιος και αναπληρωματικά μέλη Νικάκη Βίκυ, Τράκας 
Μιχάλης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος. Και 
παρών ο κ. Ζήκας.  
 
  

ΘΕΜΑ 13ο Η.Δ. 
 
Ορισμός δύο (2) μελών του Δημοτικού Συμβουλίου εκ των συνδυασμών της μειοψηφίας, 
για τη συμμετοχή τους στην Εκτελεστική Επιτροπή, όταν επιλαμβάνεται θεμάτων που 
αφορούν στο προσωπικό του Δήμου. 
 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είναι μέλη της μειοψηφίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Η κα Τσικρικώνη θέλει να πει κάτι στην εισήγηση;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οχι, ότι αφορά την μειοψηφία, δεν εισηγούμαστε εμείς κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό μόνο, ωραία. Ο κ. Τούτουζας παρακαλώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Προτείνεται από τη μειοψηφία Τούτουζας Δημήτρης και Στάικος Χαράλαμπος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν κατά. Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος και παρών ο 
κ. Ζήκας. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
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ΘΕΜΑ 14ο Η.Δ. 
 
Ορισμός μελών στο Συντονιστικό Τοπικό Οργανο Πολιτικής Προστασίας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υποδεικνύεται ο κ. Πετράκης Χρήστος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οχι, θέλουμε κι ένα μέλος από τη μειοψηφία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, να το λες. Ναι, και για τη μειοψηφία ο κ. Τούτουζας παρακαλώ. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Προτείνεται η κα Χαμηλοθώρη Νατάσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Κατά; Λευκό ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος. Παρών 
ο κ. Ζήκας.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 15ο Η.Δ. 
 
Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου στις Γενικές Συνελεύσεις της "Αθηναϊκό Αέριο Α.Ε.", 
στην οποία είναι μέτοχος. 
 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υποδεικνύεται από την πλειοψηφία ο κ. Αθανάσιος Βαλυράκης. Η μειοψηφία δεν έχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τη μειοψηφία δεν έχει εδώ. Ωραία. 
 Ψηφοφορία. Υπέρ; Κατά; Λευκό ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος και παρών ο κ. Ζήκας. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
 Μπαίνουμε στα Οικονομικά θέματα, όπου θα τα εισηγηθεί όλα από το νούμερο 16 μέχρι και το 
νούμερο 28 η κα Τσικρικώνη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Για ένα λεπτό μπορώ; Για το αποτέλεσμα όλων αυτών των πραγμάτων, μια δήλωση για 
το λευκό, να δικαιολογήσω την ψήφο. Δεν το έκανα στην αρχή, αν μπορώ να το κάνω τώρα. Για ένα 
λεπτό, ούτε ένα λεπτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Επειδή συζητάγαμε για δημοκρατικότητα θα σας αναφέρω ότι οι θέσεις, λοιπόν, οι 
οποίες η μειοψηφία όρισε είναι μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, δέκα, δεκαέξι, 
δεκαεφτά εκ των οποίων τις 2, 4, 6, 8, 9 κατέλαβε η παράταξη του κ. Τούτουζα, 4 η παράταξη με 
επικεφαλής τον κ. Κανάκη και πέντε η παράταξη με επικεφαλής τον κ. Τίγκα. Τα ποσοστά τους σ' 
αυτή την κατανομή ήταν περίπου 50%, ενώ έχει πάρει 33% στη μειοψηφία η παράταξη του κ. 
Τούτουζα, περίπου 36% ενώ έχει πάρει 31% η παράταξη του κ. Κανάκη και περίπου 40% ενώ έχει 
πάρει 19% στην μειοψηφία η παράταξη του κ. Τίγκα. 
 Η Λαϊκή Συσπείρωση που κατέλαβε το 13% στις παρατάξεις της μειοψηφίας πήρε μία (1) έδρα 
στο ΔΟΠΑΠ, το 4%. Είναι η δημοκρατία που επικαλούνται διάφοροι για διάφορα πράγματα.  
 
 
 ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 16ο Η.Δ. 
 
Συγκρότηση Επιτροπής για επιλογή Τράπεζας με την οποία θα συνεργάζεται ο Δήμος. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο για το θέμα 16.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Προτείνονται ως μέλη: Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, Νικάκη Βικτωρία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχουμε και πρόταση από την μειοψηφία εδώ. Ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Να ξανατονίσω πάλι ότι μαζεύτηκαν πριν οι παρατάξεις της μειοψηφίας όλες, κάποιες 
κάνανε τις προτάσεις τους και φύγανε και έπρεπε να καλυφθούν οι θέσεις της μειοψηφίας από τις 
παρατάξεις μας. Κάποιοι δεν θέλανε να δώσουν ούτε θέσεις ούτε να πάρουν οι ίδιοι θέσεις, οπότε 
στην προκειμένη περίπτωση για τη συγκρότηση επιτροπής για την επιλογή τραπέζης, προτείνεται η 
κα Σιώτου Μαρία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Υπέρ. Εχουμε τοποθέτηση από τον κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Η συμμετοχή στις επιτροπές και στα όργανα δεν έχουν την ίδια βαρύτητα. Προφανώς 
υπάρχουν όργανα, Διοικητικά Συμβούλια των Νομικών Προσώπων, που έχουν ιδιαίτερη βαρύτητα και 
ρόλο και αρμοδιότητες και ευθύνες και υπάρχουν και διακοσμητικά, αν θέλετε εντός εισαγωγικών θα 
χαρακτήριζα εγώ θέσεις, όπως είναι το Μουσείο Χαρτών. Το να πασσάρονται έτσι θέσεις υποτίθεται 
στη μειοψηφία από αυτές που δεν έχουν ρόλο και να ελέγχονται οι βασικές θέσεις από συγκεκριμένες 
παρατάξεις, μόνο επίφαση δημοκρατίας είναι, έτσι; Γιατί είπα πριν ότι κάποιοι παριστάνουν τους 
δημοκράτες, το ανέδειξε με ωραίο τρόπο και με ποσοστά ο κ. Ρεκλείτης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Χρησιμοποιήθηκε σήμερα πολύ ο όρος της δημοκρατίας. Προτείνω να κάνουμε ένα 
σεμινάριο μια μέρα όλες οι παρατάξεις μαζί, να φέρουμε κάποιον έγκριτο καθηγητή, κάποιους 
νομικούς να μας μιλήσουν. Χρησιμοποιήθηκε απ' όλους. Ωραία.  
 Ψηφοφορία για το θέμα για την τράπεζα. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Κατά; Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης, 
ο κ. Ρεμούνδος και παρών ο κ. Ζήκας. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 17ο Η.Δ. 
 
Ορισμός διαχειριστών τραπεζικών λογαριασμών που τηρεί ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού, 
σε πιστωτικά ιδρύματα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρέπει να είναι υπάλληλοι οι συγκεκριμένοι. Είναι η κα Αντιγόνη Μελά, σε περίπτωση 
απουσίας ή κωλύματος της κας Αντιγόνης Μελά θα διενεργεί τις τραπεζικές συναλλαγές η κα Χριστίνα 
Κανέλλου από κοινού με έναν εκ των κ. Ηλία Τσόπη του Κωνσταντίνου ή Ελευθέριο-Αλκαίο 
Οικονόμου του Ιωάννη και σε περίπτωση απουσίας ή κωλύματος της κας Αντιγόνης Μελάς και 
Χριστίνας Κανέλλου, θα διενεργούν τις τραπεζικές συναλλαγές του Δήμου με τα πιστωτικά ιδρύματα 
από κοινού ο κ. Ηλίας Τσόπης του Κωνσταντίνου και ο κ. Ελευθέριος-Αλκαίος Οικονόμου. Ορίζονται, 
αυτοί είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Διαδικαστικό  θέμα είναι. Πριν ψηφίσουμε το λόγο έχει ζητήσει ο κ. 
Ανυφαντής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Επειδή πολύ σωστά είπατε πριν ότι ακούμε, ακούμε, ακούμε 
γι' αυτούς τους δημοκράτες και τους δημοκράτες, έχετε απόλυτο δίκιο. Εγώ θέλω να πω στον κ. Ζήκα 
ότι έχετε δίκιο. Ολες οι επιτροπές δεν είναι το ίδιο. Εχετε απόλυτο δίκιο. Δυστυχώς όμως για σας, ο 
νόμος είναι ξεκάθαρος. Μπορείτε να πάρετε μέρος σε όλες τις επιτροπές χωρίς να εκλεγείτε. Είναι 
ξεκάθαρος και το ορίζει ότι οποιοσδήποτε μπορεί να παρίσταται, είναι δημόσιες οι συνεδριάσεις όλες 
αυτές, καμία συνεδρίαση δεν είναι κλειστή και δεν σας έχει, απλώς το λέω κι εγώ, και δεν σας έχει 
αποκλείσει κανένας. Ησασταν μέσα στη συζήτηση, πολύ ωραία θέτετε το θέμα της δημοκρατίας, το 
θέτατε και τα προηγούμενα χρόνια, δυστυχώς ή ευτυχώς, όλες οι συνεδριάσεις είναι ανοιχτές. Δεν 
είναι ότι κλειστές και ότι αποκλείεστε από κάπου. Οπότε, αυτό το λογοπαίγνιο περί δημοκρατίας, σας 
απάντησε ο κ. Ζήκας. Η δημοκρατία είναι επί των ψηφισάντων. Αλλιώς και ο κ. Αποστολόπουλος εδώ 
και η παράταξή του, έχουν την πλειοψηφία τους. Δεν θα πέρναγε η απόφαση αν δεν ήταν έτσι. 
Δυστυχώς, αυτό είναι το σύστημα. Αν δεν σας αρέσει, μην κατεβαίνετε στις εκλογές. 
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 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δώσω το λόγο σε όλους. Τον κ. Πετράκη παρακαλώ. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Επί της διαδικασίας έχω να θέσω ένα θέμα. Αν δεν ακολουθήσουμε την τυπική 
διαδικασία να μιλάμε για τα θέματα κι αρχίσουμε και έχουμε προσωπικές βολές κομμάτων, θα 
ξημερώσουμε εδώ, δεν θα φύγουμε. Παρακαλώ να κρατηθεί η διαδικασία να συζητούνται τα θέματα. 
Οι προσωπικές βολές κ.λπ., νομίζω ότι δεν αρμόζουν σε ένα τέτοιο συμβούλιο.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιο. Ημουνα ξεκάθαρος και στην πρώτη συνεδρίαση πάνω στο κομμάτι αυτό, 
αν θυμάστε, στην πρώτη ειδική που κάναμε. Απλά, σήμερα επειδή είναι η πρώτη συνεδρίαση, το είπα 
και από την αρχή και επειδή έχουμε και νέους συναδέλφους, λίγο κάποιες ερωτήσεις που δεν 
γράφτηκαν στον κατάλογο κάποια θέματα, θα τα αφήσουμε με μία ελαστικότητα και από την 
επόμενη θα τηρηθούν όλα όπως πρέπει. Να μείνετε ήσυχος για το θέμα αυτό.  
  Ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή υπήρξε αναφορά προσωπική σ' αυτό που είπα, γι' αυτό ζητάω και το λόγο. Θα 
συμφωνούσα απόλυτα με τον κ. Ανυφαντή ότι,  και συμφωνώ ότι είναι ανοιχτές οι συνεδριάσεις, 
αλλά τότε δεν θα έπρεπε να ζητάμε από τη Δημοτική Αρχή να παραχωρήσει επιπλέον θέσεις, γιατί 
όλοι μπορούν να συμμετέχουν και οι συνεδριάσεις είναι δημόσιες. Οταν λοιπόν κάποιοι ζητάνε 
παραχωρήσεις στο όνομα της δημοκρατικής εκπροσώπησης και της καλύτερης εκπροσώπησης, 
λοιπόν, οφείλουν να τον κάνουν κι εκεί που έχουν το δικό τους πεδίο, το δικό τους γήπεδο να το 
κάνουν. Γιατί αν δεν το κάνουν στο δικό τους γήπεδο και το ζητάνε από το γήπεδο της Δημοτικής 
Αρχής, τότε είναι ανακόλουθοι. Και αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Οτι είναι ανακόλουθοι 
συστηματικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16 νομίζω ότι είναι ομόφωνο, χωρίς να θέλω να... Επειδή, ναι, για το 17 νομίζω ότι 
είμαστε ... Εχει κάποιος θέμα με τους εν λόγω υπαλλήλους, με τον ορισμό; Ομόφωνα. 
 Πέρασε ομόφωνα.  
 
 

ΘΕΜΑ 18ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών στην Επιτροπή Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών και Αμφισβητήσεων. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Επιλέγονται ως τακτικό μέλος Τσικρικώνη Αννα-Μαρία, ως αναπληρωματικό 
Αυγουρόπουλος Αθανάσιος. Εδώ δεν υπάρχει από τη μειοψηφία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Κανείς. Λευκό ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος 
και παρών ο κ. Ζήκας; Για τις φορολογικες διαφορές. Εντάξει.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 19ο Η.Δ. 
 
Καθορισμός ύψους αποζημίωσης Προέδρων, Αντιπροέδρων και μελών των Διοικητικών 
Συμβουλίων των Νομικών Προσώπων Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α., Δ.Ο.Π.Α.Π. και Πρωτοβάθμια 
Σχολική Επιτροπή, για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σύμφωνα με την πρόσφατη ΚΥΑ του 2018, η οποία έχει δημοσιευθεί, ορίζεται ότι 
δικαιούνται αποζημίωσης ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου των Νομικών 
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Προσώπων, που ο οικονομικός του απολογισμός είναι άνω των 300.000 ευρώ. Σας έχουμε αποστείλει 
τη λίστα των Νομικών Προσώπων τα οποία πληρούν αυτές τις προϋποθέσεις. Πρόκειται για τον 
ΔΟΚΜΕΠΑ, τον ΔΟΠΑΠ και την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή.  
 Σύμφωνα με αυτό, με βάση τα παραπάνω προτείνεται η μηνιαία καταβολή εξόδων 
παράστασης ως ακολούθως: 
 Στο Νομικό Πρόσωπο ΔΟΚΜΕΠΑ ο Πρόεδρος 700 ευρώ μικτά, ο Αντιπρόεδρος 280 ευρώ 
μικτά.  
 Στον ΔΟΠΑΠ ο Πρόεδρος 600 ευρώ μικτά, ο Αντιπρόεδρος 240 ευρώ μικτά. 
 Στην Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή ο Πρόεδρος 500 ευρώ μικτά και ο Αντιπρόεδρος 200 
ευρώ μικτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να συμπληρώσω ότι προτείνεται και καταβολή αποζημίωσης στα μέλη των 
Διοικητικών Συμβουλίων του ΔΟΚΜΕΠΑ, του ΔΟΠΑΠ και της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 
ύψους 17,10 ευρώ μικτά ανά συνεδρίαση και για τρεις συνεδριάσεις ανά μήνα.  
 Ευχαριστώ τον κ. Πετράκη που μου το υπενθύμισε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Απλώς ήθελα να πω το εξής: προφανώς η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή είναι κάτω των 
300.000, αλλά απλά, έτσι, να ακούγαμε λίγο το νούμερο, πού περίπου είναι και πόσο μακριά είναι. 
Κοντά είναι; Ε, δώστε κάτι παραπάνω, να περάσει τις 300.000 την άλλη φορά, για να μπορεί να 
δουλεύει κι αυτός ο Πρόεδρος.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Κατά; Λευκό ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος. 
Παρών ο κ. Ζήκας. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Τι να κοιτάξω τότε; Υπέρ σας έβαλα. Δεν σηκώσατε το χέρι; 
Λοιπόν, ξανά η ψηφοφορία. 
 Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Λευκό; Η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου και παρών ο κ. 
Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος και ο κ. Ζήκας.  
 Το θέμα 19 πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 20ο Η.Δ. 
 
Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2019. (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, ο κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Προτείνουμε την τροποποίηση του Τεχνικού Προγράμματος για το 
2019, στην Επισκευή και Συντήρηση των αύλειων χώρων των σχολικών κτιρίων του Δήμου Παπάγου-
Χολαργού, να κατανεμηθεί για το, συνολικού προϋπολογισμού 119.998,54 ευρώ, να κατανεμηθεί για 
το 2019 30.000 και για το 2020 89.998,54 ευρώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τράκα. Ερωτήσεις; Η κα Χαμηλοθώρη μόνον.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα ήθελα να μάθω το χρονοδιάγραμμα των συγκεκριμένων έργων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Τώρα θα ξεκινήσουμε τις εργασίες, κα Χαμηλοθώρη. Ελπίζουμε να το τρέξουμε όσο γίνεται 
πιο γρήγορα. Βλέπετε τα προβλήματα που υπάρχουν με τους εργολάβους, αυτή τη στιγμή δεν μπορώ 
να σας δώσω συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Θα ξεκινήσουν τώρα οι εργασίες, είναι από το 
Φιλόδημο, ναι, το συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα δεν μπορώ να σας το πω τώρα. Δεν ξέρω τι μπορεί 
να προκύψει στην πορεία των εργασιών.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κ. Τράκα; Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θυμάμαι καλά, κα Χαμηλοθώρη, στο διαγωνισμό που κάναμε, ο χρόνος υλοποίησης 
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είναι ή 10 ή 12 μήνες. Δέκα; Δέκα. Αρα, το έργο από τότε που θα υπογράψουμε τη σύμβαση θα 
ολοκληρωθεί μέσα σε 10 μήνες. Μέχρι σήμερα δεν έχουμε υπογράψει τη σύμβαση γιατί δεν έχει 
ολοκληρωθεί, δεν έχει φέρει την εγγυητική, δεν έχουν περάσει οι έλεγχοι οι οποίοι έπρεπε να γίνουν. 
Αλλά είμαστε, αν δεν κάνω λάθος του έχουμε δώσει μέχρι τις 24, μέχρι τις 25 Σεπτεμβρίου; Θυμάσαι 
ημερομηνία; Την άλλη βδομάδα, εν πάση περιπτώσει, την άλλη βδομάδα πρέπει να μας καταθέσει 
την εγγυητική για να υπογράψουμε τη σύμβαση. Από την ημερομηνία της σύμβασης έχει 10 μήνες 
για να ολοκληρωθεί το έργο, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ τον κ. Αυγουρόπουλο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να συμπλήρωσω ότι καθυστερήσαμε τόσο πολύ γιατί ο πρώτος μειοδότης 
παραιτήθηκε, οπότε τηρήθηκαν κάποιες χρονικές διαδικασίες οι οποίες χρειάζονταν, ο δεύτερος 
επίσης παραιτήθηκε και παραιτήθηκε και ο  τρίτος. Και πήγαμε στον τέταρτο. Γι' αυτό δεν προλάβαμε 
να υλοποιήσουμε αυτό το έργο για όλα τα σχολεία το καλοκαίρι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Θέλετε κάτι από την Τεχνική Υπηρεσία; Οχι. Ωραία.  
 Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Λευκό; Η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη. Παρών;  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 21ο Η.Δ. 
 
Αναμόρφωση Προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Με την παρούσα αναμόρφωση το αποθεματικό ανέρχεται στις 208.378,42 ευρώ. 
Εχουν αποσταλεί όλοι οι πίνακες με τις εγγραφές, εκεί που θα ήθελα να μείνω και έχει ιδιαίτερη 
σημασία είναι η εγγραφή στον κωδικό εσόδων η επιχορήγηση από το Υπουργείο Εσωτερικών για την 
ένταξή μας στο Πρόγραμμα Φιλόδημος και η δημιουργία νέου κωδικού ύψους 287.900 ευρώ, όπως 
επίσης και η αύξηση, η ενίσχυση των κωδικών εξόδων στα έσοδα από ΟΑΕΔ για την πληρωμή 
ασφαλιστικών εισφορών υπαλλήλων οκτάμηνης διάρκειας κατά 85.500 ευρώ και διαμορφώνεται το 
τελικό ποσό στις 205.500 ευρώ. 
 Υπάρχει μετά, ακολουθεί ο πίνακας με τη μεταφορά στο αποθεματικό των ακολούθων ποσών 
εξόδων με κατάργηση κάποιων κωδικών εξόδων και τη μεταφορά τους στο αποθεματικό και μετά 
ακολουθεί η μεταφορά στο αποθεματικό καινούριων κωδικών εξόδων, τα οποία έχουν αποσταλεί, να 
μην σας κουράζω. Αν έχετε κάποια απορία, να τη συζητήσουμε. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Καλησπέρα. Μια διευκρινιστική. Για τον κωδικό 206211.002 σχετικά με την τεράστια 
αύξηση του ποσού για το αντίτιμο ηλεκτρικού ρεύματος. Δηλαδή από τα 256.000 ευρώ πάει στις 
590.000 ευρώ και αναρωτιέμαι, δεν ξέρει ο Δήμος ποιο είναι το ετήσιο κόστος για φωτισμό, ώστε να 
προϋπολογίσει ορθολογικά ή άλλαξε κάτι δραματικά στο φωτισμό του Δήμου;  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οπως θα γνωρίζετε, κα Σιώτου, έχουμε τρέξει ένα διαγωνισμό για την ενεργειακή 
αναβάθμιση. Αρα, είχαμε ανοίξει έναν κωδικό, φυσικά μέσα στο 2019 δεν θα προλάβουμε να κάνουμε 
κάτι στην ενεργειακή αναβάθμιση. Αρα, αυτή τη στιγμή όσο πλησιάζουμε προς το τέλος του χρόνου 
χρειάζεται να ανατροφοδοτήσουμε τα χρήματα που είχαμε στην ενεργειακή αναβάθμιση, να τα 
ξαναγυρίσουμε στον παλιό κωδικό που υπήρχαν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Κατά ψηφίζει ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. 
Ρεμούνδος. Ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, η κα Ρετσινιά, ο κ. Δεμέστιχας και ο κ. Αυγερινός. 
Λευκό; Η κα Σιώτου, η κα Χαμηλοθώρη, ο κ. Ζήκας. Παρών; Κανείς. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
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ΘΕΜΑ 22ο Η.Δ. 
 
Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας θα το εισηγηθεί το θέμα; Η κα Τσικρικώνη;  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Το ποσό ανέρχεται στις 57.810 ευρώ. Η συγκεκριμένη κατανομή του ποσού αυτού 
στις δύο Σχολικές Επιτροπές γίνεται βάσει των στοιχείων της σχολικής χρονιάς 2019-2020, με βάση 
τον αριθμό των μαθητών και με βάση τον αριθμό των αιθουσών.  
 Στην εισήγηση η οποία σας έχει αποσταλεί φαίνεται καθαρά ποιος είναι ο τύπος και ο τρόπος 
με τον οποίο υπολογίζεται, οπότε βγάζουμε ότι η τελική εισήγηση είναι ότι η Πρωτοβάθμια Σχολική 
Επιτροπή επιχορηγείται με 34.922,58 ευρώ βάσει των μαθητών και των σχολικών αιθουσών και η 
Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή με το ποσό των 22.800,70 ευρώ. Και το συνολικό ποσό θα βαρύνει 
τον προϋπολογισμό του έτους 2019. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ρεκλείτης.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Δεν είναι ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις έχει κάποιος; Οχι. Πάμε στις τοποθετήσεις.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Εμείς θα ψηφίσουμε κατά σ' αυτό το θέμα, όχι τόσο γιατί διαφωνούμε με την 
κατανομή αν θέλετε, αλλά είναι αστείο ας πούμε, εμείς θεωρούμε αστείο το γεγονός να μοιράζουμε, 
να συζητάμε για μια κατανομή η οποία έχει κάνει μια κατανομή ο αυτοτελής πόρος από το Υπουργείο 
60.000, 70.000 ευρώ για Σχολικές Επιτροπές. Είναι αστείο το ποσό γι' αυτό και πολιτικά θα 
ψηφίσουμε κατά στο θέμα όχι τόσο για την εισήγηση αλλά για την ουσία.  
 Θα θέλαμε όμως στο σημείο αυτό να καλέσουμε τη Δημοτική Αρχή. Ζητήματα τα οποία 
μπορεί να καλύψει με τους δικούς της τρόπους και μπορούν να μην τα φορτωθούν οι Σχολικές 
Επιτροπές, να γίνει μέριμνα κι αυτό με έναν τρόπο, ώστε να μην επιβαρυνθούν και αυτά τα πολύ 
λίγα, αυτοί οι πολύ λίγοι αυτοτελείς πόροι που έχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει άλλος ομιλητής; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η Χαμηλοθώρη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα περιμένω να απαντήσω μια και καλή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη θέλει τοποθέτηση. Παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, με την ευκαιρία της πρώτης κατανομής που γίνεται από αυτή τη νέα 
σύνθεση του Δημοτικού Συμβουλίου, αλλά και με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων των 
νέων Δ.Σ. που λίγο νωρίτερα εκλέξαμε για τις Σχολικές Επιτροπές, θα θέλαμε να κάνουμε μια 
γενικότερη τοποθέτηση για τη μέχρι τώρα λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών του Δήμου μας, αφ' 
ενός γιατί κρίνουμε ότι πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι για το πώς φτάνουν τα 
χρήματα από τη σημερινή απόφασή μας μέχρι τα σχολεία και αφ' ετέρου για να αιτιολογήσουμε την 
ψήφο μας. 
 Αρχικά να πω ότι εμείς επιμένουμε για την κατανομή των ποσών στις δύο Επιτροπές να 
λαμβάνεται υπόψη και συντελεστής για την παλαιότητα των κτιρίων και συντελεστής για την 
εκπαιδευτική βαθμίδα. Είναι κάτι που το λέμε πάγια. 
 Εννοείται ότι είμαστε υπέρ της οικονομικής ενίσχυσης των σχολείων και αυτό πρέπει να είναι 
σαφές και ξεκάθαρο. Θεωρούμε, δε, ότι τα σχολεία στο Δήμο μας υποχρηματοδοτούνται αλλά αυτό 
θα μας δοθεί η ευκαιρία σε επόμενη συνεδρίαση να συζητηθεί και να αναλυθεί.  
 Σε αυτό, όμως, που είμαστε κατηγορηματικά αντίθετοι είναι το μοντέλο διαχείρισης που 
υιοθετήθηκε κατά την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία από τις Σχολικές Επιτροπές. Ενα μοντέλο 
ευνοιοκρατικό και άδικο, που δεν υπηρετεί ούτε το πνεύμα αλλά ούτε και το γράμμα της υπουργικής 
απόφασης 8440/2011 που αφορά στη λειτουργία των Σχολικών Επιτροπών και αυτό πρέπει να 
αλλάξει. Θα προσπαθήσω πολύ σύντομα να εξηγήσω τι εννοώ. 
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 Οπως κατανέμουμε εμείς εδώ τα χρήματα στις δύο Σχολικές Επιτροπές έτσι οφείλουν και οι 
δύο Επιτροπές στη συνέχεια, σε αντίστοιχες συνεδριάσεις τους, με αντίστοιχες αποφάσεις, να 
κατανέμουν στα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων τα ποσά που δικαιούται το κάθε σχολείο, με 
αντικειμενικά κριτήρια, λαμβάνοντας δηλαδή υπόψιν κυρίως τον αριθμό των μαθητών, την 
παλαιότητα των κτιρίων, τον αριθμό τμημάτων, τον αριθμό αιθουσών διδασκαλίας, τη λειτουργία 
γυμναστηρίων, αιθουσών πολλαπλών χρήσεων, εργαστηρίων, βιβλιοθηκών κ.λπ., καθώς και τις 
ειδικότερες ανάγκες των σχολικών μονάδων, όπως ορίζεται ρητά από τη σχετική υπουργική απόφαση.
 Τα συμβούλια σχολικών κοινοτήτων είναι αυτά που έχουν την πιο ολοκληρωμένη εικόνα των 
αναγκών του κάθε σχολείου, πρόεδρος και οικονομικός υπόλογος είναι ο εκάστοτε διευθυντής.  
 Αυτή η διαδικασία, λοιπόν, όπως είπα, προβλέπει αντίστοιχες αποφάσεις στα Δ.Σ. των 
Σχολικών Επιτροπών, γεγονός που όλο το προηγούμενο διάστημα για μεν τη Σχολική Επιτροπή της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης δεν έγινε ποτέ, για δε την Πρωτοβάθμια έγινε περιορισμένα.  
 Οσον αφορά στη Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, της οποίας το Δ.Σ. κατά 
τον τελευταίο χρόνο υπήρξα μέλος, όταν έθεσα το θέμα της μη ύπαρξης αποφάσεων κατανομής 
δαπανών, η απόφαση που προέκυψε μετά από εισήγηση του τότε Προέδρου μιλούσε για 
επικαιροποίηση της μέχρι τότε πάγιας τακτικής, δηλαδή ενός αδιευκρίνιστου ποσού 500 ευρώ, 
παρερμηνεύοντας ουσιαστικά την παρ. 8β του άρθρου 3 της συγκεκριμένης υπουργικής απόφασης 
που σας είπα. Ακόμη και αυτή όμως η απόφαση δεν τηρήθηκε, με τους διευθυντές να βάζουν ακόμη 
και προσωπικά χρήματα.  
 Αποτέλεσμα αυτής της διαχείρισης. Το μεγαλύτερο μέρος των χρημάτων να δαπανάται με 
αποφάσεις των προέδρων των δύο Επιτροπών, για τις οποίες είναι άγνωστο εάν τηρήθηκε 
οποιαδήποτε ιεράρχηση των αιτημάτων των σχολείων ή αν πραγματοποιήθηκαν όλα τα αιτήματα ή 
πόσα απ' αυτά, ποιων σχολείων, με ποια προτεραιότητα και ποια κριτήρια. Είναι άγνωστο, λοιπόν, εάν 
τηρείται η αναλογικότητα που προβλέπεται, διότι δεν προκύπτει ούτε από τα στοιχεία των 
Απολογισμών, αλλά ούτε και από τη διαχείριση κατά τη διάρκεια του έτους. Κανείς δεν μπορεί να 
ξέρει δηλαδή εάν τα ποσά που τελικά έφτασαν στο κάθε σχολείο ήταν αυτά που δικαιούταν βάσει του 
πληθυσμού των μαθητών του, την παλαιότητα του κτιρίου, τον αριθμό των αιθουσών, δεν θα τα 
ξαναπώ, κριτήρια βάσει των οποίων προβλέπεται, επαναλαμβάνω, να δαπανώνται τα χρήματα της 
Σχολικής Επιτροπής για την εύρυθμη λειτουργία και διατήρηση σε καλή κατάσταση των υποδομών 
όλων των σχολείων αναλογικά. 
 Να καταθέσω εδώ ότι ακόμη δεν έχω λάβει στοιχεία για το σύνολο των ποσών που 
δαπανήθηκαν ανά Γυμνάσιο και Λύκειο μέσα στο '18, αίτημα που κατέθεσα κατά τη συζήτηση του 
Απολογισμού του οικονομικού έτους στις αρχές Απριλίου και δεσμεύθηκε τότε ο Πρόεδρος να μου 
στείλει άμεσα.  
 Για εμάς, λοιπόν, μπαίνουν ζητήματα νομιμότητας, διαφάνειας, άνισης μεταχείρισης. 
 Ζητούμε από τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου να συμβουλεύσει τις νέες διοικήσεις των 
Σχολικών Επιτροπών για την ορθή λειτουργία και την τήρηση της υπουργικής απόφασης 8440/2011. 
Μέχρι τότε σε κάθε αντίστοιχο θέμα για εμάς θα ισχύει ως πάγια θέση αυτή η σημερινή τοποθέτηση, 
καθώς και η λευκή μας ψήφος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω λίγο με τα θέματα που είπε ο κ. Ρεκλείτης. Θα σας πω, κ. Ρεκλείτη, ότι 
αρκετά σχολεία, αρκετά, δεν είμαι τώρα εύκαιρος να σας πω πόσα αλλά περίπου το 70% με 80% των 
σχολικών συγκροτημάτων το ρεύμα το πληρώνει απευθείας ο Δήμος ακόμα και σήμερα. Ακόμα και 
σήμερα το πληρώνει ο Δήμος, που κανονικά θα έπρεπε να το πληρώνουν οι Σχολικές Επιτροπές. Αρα, 
βοηθάμε, κλείνουμε το μάτι. Παρατυπούμε που το κάνουμε, δεν είναι σωστό. Κλείνουμε το μάτι 
όμως, για να βοηθήσουμε τις Σχολικές Επιτροπές. 
 Κάθε χρόνο δίνουμε έκτακτη επιχορήγηση τουλάχιστον 50 χιλιάρικα. Λίγα; Πολλά; Δεν θα σας 
απαντήσω. Αλλά αυτά μπορούμε από τον κουμπαρά μας, αυτά δίνουμε κάθε χρόνο. Αρα, πάλι τους 
βοηθάμε, δίνουμε ένα μαξιλαράκι στις δύο Σχολικές Επιτροπές. Και τελευταία βέβαια, πήραμε την 
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απόφαση για την αύξηση του ΦΗΧ να μεταφέρουμε ένα ποσό περίπου 70-80 χιλιάρικα πάλι στις 
Σχολικές Επιτροπές για να βοηθηθούν.  
 Νομίζω είναι τα βασικά που πιστεύω δεν βρήκα να γινόντουσαν. Εγώ αποφάσισα να βοηθήσω 
τα σχολεία με αυτούς τους τρόπους που σας ανέφερα. 
 Πάμε τώρα στα ζητήματα τα οποία έθεσε η κα Χαμηλοθώρη, ξεκινώντας από την - είπατε "θα 
έχετε τη λευκή μας ψήφο". Εννοείτε την ψήφο τη δική σας ή κάποιας άλλης παράταξης; Γιατί ο κ. 
Κανάκης δεν τοποθετήθηκε, υποθέτω μάλλον για τον εαυτό σας θα μιλάτε. Εκτός εάν δεν κατάλαβα 
εγώ καλά ή αν κατά λάθος είπατε τον πληθυντικό. 
 Εμείς έχουμε έναν τύπο για να μοιράζουμε τα χρήματα, που υπολογίζουμε τους μαθητές και 
τις αίθουσες. Με αυτο τον τύπο υπάρχει περίπου 60-40 η αναλογία. 60% στην Πρωτοβάθμια και 40% 
στη Δευτεροβάθμια. Το έχω ξανασυζητήσει και το έχω πει εδώ ότι θα είμαι πολύ χαρούμενος να μου 
φέρει κάποιος μια πρόταση που θα υπολογίζει την παλαιότητα, θα είμαι πολύ χαρούμενος να μου 
φέρει κάποιος ένα συντελεστή που θα υπολογίζει, τι είπατε, τη βαθμίδα; Τη βαθμίδα δεν είπατε; Αυτά 
τα δύο είπατε, παλαιότητα κτιρίων και βαθμίδα, αυτά τα δυο δεν είπατε; Οχι, όχι, λέω, αυτά δεν 
είπατε; Εγώ, βεβαίως, βεβαίως, δεν έχω πρόβλημα κανένα. Είναι, έτσι κι αλλιώς νομίζω ότι θα πάμε 
σε μία συζήτηση, εγώ τουλάχιστον θα προσπαθήσω ειλικρινά, όπου πιστεύετε ότι έχω κάνει λάθος να 
με πείσετε. Εγώ θα το δώσω αυτό το δικαίωμα σε όλους, σε όλα τα στελέχη της μειοψηφίας. Δεν 
πιστεύω ότι τα έχω κάνει όλα σωστά, σίγουρα έχω κάνει λάθη. Εδώ είμαι να με πείσετε. 
 Αρα, λοιπόν, καθίστε μόνοι σας και παίξτε με τα νούμερα και βάλτε τους συντελεστές αυτούς 
όπως εσείς πιστεύετε και θα δείτε ότι οι διαφορές που υπάρχουν, που θα δημιουργηθούν, είναι 
ελάχιστες. Κάντε παραδείγματα και φέρτε μου εδώ και πείστε με στο επόμενο Συμβούλιο ή καταθέστε 
μου ένα η-μέιλ και πέστε μου, Δήμαρχε, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να κάνεις αυτό ή πρέπει να κάνεις 
εκείνον τον υπολογισμό, έτσι; Αυτό σχετικά με την κατανομή που είναι το θέμα μας, γιατί όλα τα 
άλλα που είπε η κα Χαμηλοθώρη είναι λίγο εκτός θέματος. Αλλά φυσικά θα τα συζητήσουμε μιας και 
τα έθεσε και είναι και η πρώτη συνεδρίαση, νομίζω είμαστε, Πρόεδρε, λίγο ανοιχτοί στις συζητήσεις, 
έχουμε φύγει αρκετά από το θέμα σε διάφορα θέματα και τους αφήνετε και πολύ καλά κάνετε κατά 
την προσωπική μου άποψη.  
 Δηλαδή, ο εκλεγμένος πρόεδρος από το Δημοτικό Συμβούλιο, ο δημοτικός σύμβουλος, δεν 
είναι ικανός πιστεύετε να αποφασίζει, που έχει όλη την εικόνα των σχολείων, το πού πρέπει να πάνε 
τα χρήματα και να παίρνει αποφάσεις και να μαζεύει προσφορές και θα κάνει καλύτερα τη δουλειά ο 
διευθυντής του σχολείου, που δεν προλαβαίνει να προσέξει τα παιδιά, που δεν προλαβαίνει να 
τσακωθεί με τους καθηγητές ή με τους δασκάλους, αλλά με ποια διαδικασία ο κάθε διευθυντής θα 
κάνει αναθέσεις; Λύστε μου το πιο βασικό πρόβλημα. Εδωσα αύριο στον κ. Πάντο που γκρινιάζει ότι 
δεν παίρνει χρήματα, 5.000 ευρώ από τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. Με ποια διαδικασία ο κ. 
Πάντος θα κάνει αναθέσεις; Λύστε μου αυτό το πρόβλημα το βασικό που έχουμε. Θα περιμένω 
βέβαια ν' ακούσω την απάντησή σας. Είναι πολύ σημαντικό για μένα, που έχω εμπιστοσύνη σε όλους 
τους διευθυντές αλλά θέλω να είμαι και καλυμμένος, γιατί ξέρετε, αυτοί μας τα γυρίσανε πίσω τα 
μπαλάκια. Τα μπαλάκια οι ίδιοι οι διευθυντές στην προηγούμενη Διοίκηση, όταν ήταν πρόεδρος η κα 
Αρβανίτη στην Πρωτοβάθμια, κράταγε ένα πολύ μικρό ποσό για την Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή 
και μοίραζε όλο το ποσό στα σχολεία. Κάποια στιγμή λοιπόν τα σχολεία κλατάρανε και είπανε, 
χαρτούρες, διαδικασίες, λογιστικές εγγραφές, προγράμματα Επαφος που έχει ο κ. Πετράκης και άλλο 
πρόγραμμα που έχει η Δευτεροβάθμια βάλει και παρακολουθούμε λογιστικά τα πράγματα. Δεν 
μπορούσαν οι άνθρωποι, έπρεπε να γίνουν λογιστές και είπανε όχι.  
 Βεβαίως, κάποιοι γκρινιάζουν γιατί θέλουν περισσότερα απ' αυτά που τους δίνουμε. Και μπορεί 
να έχουν και δίκιο και να τους δώσουμε περισσότερα. Εγώ δεν θα διαφωνήσω, δεν θα κάτσω δηλαδή 
να μπω στην ουσία. Αλλά το μεγάλο μου πρόβλημα είναι ένας διευθυντής ο οποίος όταν θα του 
δώσουμε χρήματα και θα έχει ένα μεγάλο ταμείο στο σχολείο του, όχι ότι δεν το δικαιούται, αλλά έχει 
ένα μεγάλο ταμείο. Πώς θα το διαχειριστεί; Θα μαζεύει προσφορές; Θα ανεβάζει τίποτα σε Διαύγειες 
αυτός; Οχι, φυσικά. Θα κάνει αναθέσεις; Θα κάνει σωστά τα πράγματα ή θα έχει ένα ταμείο και 
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μεθαύριο, μετά από έξι μήνες θα πάμε να κάνουμε έναν έλεγχο και να πούμε και να μας λείπουν 
τιμολόγια ή να μην είναι ακριβώς σωστά τα τιμολόγια; Εγώ, αν πάντως το ζητήσει όλη η σχολική 
κοινότητα και το απαιτήσει κάτι τέτοιο, πολύ ευχαρίστως να το κάνουμε. Αλλά μην ξεχνάτε ότι και οι 
Σχολικές Επιτροπές καλύπτουν και έκτακτες ανάγκες, καλύπτουν και προβλήματα τα οποία δεν 
μπορούμε να τα προβλέψουμε καλώς ή κακώς και βεβαίως, βοηθάνε και στην καθαριότητα. Θα σας 
τα πει ο κ. Τράκας, για να μην του το χαλάσω, πόσο βοηθάει η Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή, 
γιατί έτσι το βρήκε, στο θέμα της καθαριότητας των σχολικών κτιρίων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το μόνο που μπορώ κι εγώ να πιστοποιήσω, επειδή έχω περάσει από τη θέση του 
προέδρου της Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, οι Σχολικές Επιτροπές είναι κανονικές εταιρείες. 
Δεν διαφέρουν σε τίποτα από μία εταιρεία με τους τρόπους που λειτουργούν. Θα είναι πάρα πολύ 
δύσκολο το διδακτικό προσωπικό να αναλάβει αυτό το ρόλο. 
 κ. Τράκα, παρακαλώ, έχετε το λόγο. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, προς ενημέρωση και των συναδέλφων, θέλω να κάνω μια 
αναδρομή. Οταν εγώ ανέλαβα το 2017 το Μάρτιο τη Σχολική Επιτροπή, έτρεχε το σχολικό έτος 
εκείνης της χρονιάς, το Σεπτέμβριο λοιπόν που ξεκινούσε το σχολικό έτος 2017-2018 συναντηθήκαμε 
όλοι οι διευθυντές μαζί, ήταν και καινούριοι διευθυντές, είχαν πρωτοτοποθετηθεί τότε, και να 
συναποφασίσουμε πώς θέλουμε να λειτουργήσει η Σχολική Επιτροπή. 
 Σ' αυτή, λοιπόν, τη συνάντηση, αποφασίσαμε ότι η Σχολική Επιτροπή θα αναλάβει όλα τα 
έξοδα, λειτουργικά, επισκευαστικά, οτιδήποτε προκύπτει και θα δίνει στους διευθυντές έως 500 ευρώ 
να έχουν στο λογαριασμό τους για μικροδαπάνες που προκύπτουν σε καθημερινή βάση. Αυτή ήταν η 
συμφωνία μας. Λοιπόν, πέρσι η κα Χαμηλοθώρη - και έτσι συνεχίσαμε να λειτουργούμε και το '18-'19.  
Πέρσι η κα Χαμηλοθώρη έθεσε το θέμα της κατανομής, ξαναμαζευτήκαμε πάλι εδώ σαν συμβούλιο 
Σχολικής Επιτροπής, όλοι οι διευθυντές παρόντες και όλοι οι διευθυντές αποφάσισαν ότι θέλουμε να 
λειτουργήσουμε με το ίδιο μοντέλο γιατί έτσι λειτουργούν τα σχολεία καλά. Εμείς τι πρέπει να 
κάνουμε; Δεν πρέπει να εισακούσουμε τους διευθυντές πώς λειτουργούν τα σχολεία καλά; Η 
μοναδική που μειοψήφησε ήταν η κα Χαμηλοθώρη, που απορώ γιατί δεν εισακούει τη γνώμη των 
διευθυντών. Εμείς είμαστε εδώ για να βοηθάμε στη λειτουργία των σχολείων και στο έργο των 
διευθυντών. Αυτοί λένε ότι εμείς είμαστε ικανοποιημένοι έτσι που λειτουργούμε. Και η κα 
Χαμηλοθώρη έρχεται και λέει, όχι, κύριοι, δεν είσαστε ικανοποιημένοι όπως λειτουργείτε, εγώ 
προτείνω κάτι άλλο. Μειοψήφησε η κα Χαμηλοθώρη, οι διευθυντές αποφάσισαν με απόφαση, 
συνεδρίαση 2η/20.2.19, αποφασίσαμε κατά πλειοψηφία, όλοι οι διευθυντές ψήφισαν υπέρ με 
μειοψηφούσα την κα Χαμηλοθώρη.  
 Λοιπόν, ο νόμος προβλέπει ότι πρέπει να έχουν οι διευθυντές έως 500 ευρώ και εάν θέλουν 
μπορεί να γίνει κάποια άλλη κατανομή. Αυτό λέει ο νόμος. Λοιπόν, εμείς και πάλι επιμένω ότι και 
τώρα που το ξανασυζήτησα με τους διευθυντές, πραγματικά, είπε πριν η κα Χαμηλοθώρη ότι λείπουν 
πράγματα από τους διευθυντές. Εγώ την προκαλώ να μου πει ένας διευθυντής τι μας ζήτησε και δεν 
του το κάναμε. Και πολλές φορές και για τον κ. Πάντο, που έχει ανακινήσει το θέμα ενώ το ψήφισε 
το Φεβρουάριο, έρχεται τον 6ο, τον Ιούνιο και το ανακινεί το θέμα, πριν τρεις μήνες ψήφισε, δεν 
καταλαβαίνω το λόγο που ήρθε μετά, τον Ιούνιο, και ενώ έκλειναν τα σχολεία, να θέσει θέμα 
κατανομής. Λοιπόν, και παρ' όλα αυτά, που στον κ. Πάντο πολλές φορές δεχθήκαμε τις προτάσεις τις 
δικές του, που μπορεί να ήταν και ακριβότερες από κάποιες άλλες που είχαμε βρει. Και πραγματικά 
προκαλώ όλους τους διευθυντές να μου πουν εάν τους έχουμε αρνηθεί κάτι και αν δεν είναι 
ικανοποιημένοι με αυτό τον τρόπο λειτουργίας.   
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κ. Τράκα. Παρακαλώ τον κ. Πετράκη, τέως και νυν Πρόεδρο της 
Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κ. Πρόεδρε. Η θητεία μου την προηγούμενη πενταετία προέρχεται 
από μια εθελοντική θητεία που είχα δίπλα στην κα Αρβανίτη. Θέλω να το ακούσει ο κ. Πρόεδρος. 
Λοιπόν, δίπλα στην κα Αρβανίτη. Είδα ότι εκείνο το χειρόγραφο, το χειροκίνητο σύστημα δεν 
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λειτουργούσε. Η κα Αρβανίτη είχε ένα άλλο σύστημα, έδινε αρκετά λεφτά στους διευθυντές, οι 
διευθυντές έπρεπε να τρέξουν να πληρώσουν όλους τους λογαριασμούς, φυσικού αερίου, πετρέλαια 
κ.λπ., είχαν αγανακτήσει. Βρίσκομαι στην ίδια κατάσταση που είπε προηγουμένως και πολύ ωραία 
περιέγραψε ο κ. Τράκας, οι διευθυντές θέλανε να απαλλαχτούν απ' όλο αυτό το τρέξιμο. Τον 
τελευταίο χρόνο υπάρχει κάποια αντίδραση, ζητούν χρήματα να πληρώσουν τι δεν ξέρω, γιατί τα 
πληρώνει όλα η Σχολική Επιτροπή.  
 Η Σχολική Επιτροπή μηχανογραφήθηκε, όλα είναι στο φως. Το '17 η κα Κράια μαζί με έναν 
ορκωτό λογιστή ήρθε και έλεγξε όλη την προηγούμενη χρήση, δεν βρήκε το παραμικρό, ήταν μέλος 
της Σχολικής Επιτροπής, πάντα σε όλες στις Σχολικές Επιτροπές στις συνεδριάσεις ζητάω βοήθεια απ' 
όλους να έρθουν να βοηθήσουν. Και αυτό φάνηκε και από την τοποθέτηση των ανθρώπων που 
βάλανε για να εκπροσωπήσουν τις διάφορες παρατάξεις στο συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής 
σήμερα. Δεν μπήκαν άνθρωποι που είχαν εμπειρία, δεν μπήκαν άνθρωποι που θέλουν να βοηθήσουν 
ο Δήμος να πάει καλύτερα, φοβήθηκαν να αναλάβουν την ευθύνη της Σχολικής Επιτροπής, 
φοβήθηκαν να αντιμετωπίσουν την πραγματικότητα ότι τα σχολεία αποκτήσανε αθλητικό υλικό, 
αποκτήσανε συναγερμούς, αποκτήσανε φαρμακευτικό υλικό, βάφτηκαν τα σχολεία, φτιάχτηκαν τα 
σχολεία. Φοβήθηκαν να έρθουν να μας πουν τι κάνανε στην εποχή τους για τις καθαρίστριες, τι 
κάνανε για τις τραπεζοκόμους. Εχω να διαχειριστώ, την προηγούμενη πενταετία διαχειρίστηκα 10 
συγκροτήματα, φαίνονται οι αλλαγές που γίνανε στα σχολεία. Λοιπόν, όταν ένας πρόεδρος από 
το πρωί στις 8 η ώρα μέχρι το απόγευμα τρέχει για το καλό των σχολείων μόνον κακοδιαχείριση δεν 
κάνει. Οι κύριοι γιατί δεν ήρθαν να διαχειριστούν, δεν ήρθαν να βοηθήσουν, δεν φέρανε προτάσεις, 
δεν φέρανε το παραμικρό. Υπάρχουν τα πρακτικά, είναι στη διάθεση του καθενός, υπάρχουν, πάντα 
τους ζήταγα να έρθουν να ελέγξουν πού πήγαν τα χρήματα, να δουν τι έργα γίνανε κ.λπ.. Τίποτα. 
Μηδέν εις το πηλίκον. 
 Ευχαριστώ πολύ και περιμένω ξανά να ξανατοποθετηθώ. Ευχαριστώ. 
 Δευτερολογία. Ζητήσατε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, ζήτησα γιατί πρέπει να τα μαζέψω λιγάκι. Αλλά τώρα ως πρωτάρα δεν ξέρω, 
μπορεί κάτι να μου ξεφύγει, έτσι; 
 Είπε ο Δήμαρχος για το θέμα των αναθέσεων. Δήμαρχε, προβλέπεται. Δεν είμαι πρόχειρη να 
σας δώσω το νόμο τώρα. Προβλέπεται οι διευθυντές να κάνουν αναθέσεις για τεχνικά έργα. Είναι 
πάρα πολλοί οι διευθυντές που αναλαμβάνουν βάψιμο. Αυτό είναι... Δηλαδή και γενικά, προτού κάνω 
την τοποθέτησή μου εγώ, έχω μιλήσει με αρκετούς διευθυντές άλλων πόλεων, που καλό ειναι και οι 
Πρόεδροι νομίζω να μιλήσουν. Το ένα. Αλλων Δήμων. 
 Το δεύτερο. Η κα Αρβανίτη, όπως ανέφερε ο κ. Πετράκης, δεν λειτουργούσε με άλλο 
σύστημα. Λειτουργούσε με το νόμο. Αυτό που επιμένω, γιατί η κα Πετράκη είχε συμβουλευθεί και 
είχε τον κ. Βλάχο δίπλα της, που γνωρίζουμε όλοι ότι είναι γνώστης ο άνθρωπος κ.λπ.. 
 Τι άλλο έχω σημειώσει εδώ πέρα τώρα. Βλέπω αυτή την έντονη χείρα που τείνει ο Δήμαρχος 
συνεργασίας και θα την αρπάξω, δηλαδή με την έννοια το ότι εμείς είχαμε καταθέσει προεκλογικά μια 
πρόταση, η οποία αφορούσε σε ένα Γραφείο Παιδείας. Εκεί λοιπόν εμείς λέγαμε διάφορα πράγματα, 
πώς φανταζόμασταν το Γραφείο Παιδείας. Αυτό το Γραφείο Παιδείας, λοιπόν, θεωρούμε ότι θα έλυνε 
αρκετά προβλήματα σ' αυτά που αναφέρουν οι δύο Πρόεδροι τώρα, που αντιμετωπίζουν 
ενδεχομένως οι διευθυντές. (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Αυτό που εμείς λέω καταθέσαμε. Εχετε Γραφείο Παιδείας στο οργανόγραμμά σας. Εμείς 
λοιπόν λέμε για ένα γραφείο Παιδείας το οποίο θα έχει κάποιους υπαλλήλους αποκλειστικά, οι οποίοι 
ουσιαστικά θα υποστηρίζουν τη λειτουργία των σχολείων. Αρα, λοιπόν, θα το συζητήσουμε ή όχι, για 
να μπούμε στη συνεργασία; 
Και αυτό, λοιπόν, θα μπορούσε να λύσει κάποια αδιέξοδα των διευθυντών έτσι όπως τα ισχυρίστηκαν 
οι δύο Πρόεδροι.  
 Οι διευθυντές μπορεί να ισχυρίζονται ότι θέλουν, αλλά να μην ξεχνάμε ότι είναι δημόσιοι 
λειτουργοί, οι οποίοι έχουν αναλάβει μια διευθυντική θέση δημόσιας υπηρεσίας, από την οποία 
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απορρέουν διάφορες ευθύνες. Αρα, λοιπόν, εμείς πρέπει να τους υποδείξουμε πώς θα λειτουργήσει. 
Γι' αυτό έκανα και έκκληση και είπα ότι καλό είναι η Νομική Υπηρεσία να υποδείξει την ορθή 
διαχείριση.  
 Ο κ. Πάντος, επειδή αναφέρθηκε το όνομά του, προσπάθησε να σηκώσει χρήματα και δεν 
λειτουργούσε η κάρτα του, έτσι; Ο κ.  Πάντος, λοιπόν, δεν ήταν ενήμερος ότι δεν λειτουργούσε η 
κάρτα του και περίμενε να πάρει κάποια χρήματα από εκεί, 1-2 Σεπτεμβρίου, ενόψει του ανοίγματος 
του σχολείου, επειδή τον διαβεβαίωνε ο κ. Τράκας από τον Ιούνιο ότι θα του βάλει χρήματα. Του 
έβαλε χρήματα 25 Αυγούστου και 1η Σεπτεμβρίου που πήγε ο άνθρωπος να τραβήξει, επειδή είχε 
λήξει η θητεία και δεν το ήξερε, δεν είχε ενημερωθεί, δεν μπορούσε βεβαίως να σηκώσει χρήματα. 
Επειδή αναφέρθηκε ο κ. Πάντος δηλαδή, μόνο και μόνο γι' αυτό.  
 Εγώ θα πω ένα πολύ απλό παράδειγμα και με αυτό θα κλείσω, σ' αυτό που αναφέρθηκα για 
τη διαχείριση που κάνουν οι Πρόεδροι. Στον Απολογισμό, λοιπόν, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
εντόπισα ένα ποσό τυχαία, γιατί τότε που τον πήραμε και μέσα σε δύο ημέρες έπρεπε να 
συνεδριάσουμε, δεν υπήρχε δυνατότητα ελέγχου, εντόπισα ένα ποσό 300 ευρώ. Ρώτησα λοιπόν τον 
Πρόεδρο τι είναι αυτό το ποσό, έτσι απλά για παράδειγμα. Και μου είπε ότι ήταν η πληρωμή για το 2ο 
Γυμνάσιο Χολαργού που πήγε στην Αθλητική Ημέρα στα 5Χ5 στο γήπεδο του Τσακού. Μόνο το 2ο 
Γυμνάσιο. Εγώ ξέρω ότι ως μητέρα για την Αθλητική Ημέρα πλήρωνα πάντα στο σχολείο από 8 έως 
10 ευρώ για να πάει το παιδί μου σε ένα κέντρο με το σχολείο του. Αυτό είναι απλά ένα παράδειγμα 
της διαχείρισης του Προέδρου που επιλεκτικά και χωρίς να προβλέπεται επέλεξε να δώσει 300 ευρώ 
να ενισχύσει την εκδρομή ενός από τα Γυμνάσια. 
 Αυτά είχα να πω, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος στον κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Λοιπόν, για το πρώτο θέμα που είπε για  το λογαριασμό του κ. Πάντου, ήταν στο τέλος της 
διοίκησης που έκλεισε η τράπεζα αυτόματα τον λογαριασμό. Αν με έπαιρνε ένα τηλέφωνο ο κ. 
Πάντος και δεν έπαιρνε την κα Χαμηλοθώρη θα του είχα βρει λύση, αλλά μετά από λίγο άνοιξε ο 
λογαριασμός, μετά από παράταση που μας έδωσε η τράπεζα. 
 Στο δεύτερο θέμα που είπε η κα Χαμηλοθώρη, εγώ θα επιμείνω ότι η Σχολική Επιτροπή είναι 
αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια των σχολείων. Μία προσπάθεια των σχολείων στην Αθλητική 
Ημέρα, στην Ημέρα Αθλητισμού μάλλον των σχολείων, μας ζήτησε το 2ο σχολείο να επισκεφθεί και 
να καλύψουμε αν μπορούμε το έξοδο. Το έκανα. Δεν μου ζήτησε κανένας άλλος να καλύψω, να 
κάνουν κάποια επίσκεψη κάπου και να καλύψω το έξοδο. Εάν μου το ζητούσαν θα κάλυπτα και στους 
υπόλοιπους.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα θα κλείσει με την τοποθέτησή του ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα πάντως 300 ευρώ στα 250 χιλιάρικα, ε, δεν είναι κακοδιαχείριση. Εντάξει, είναι 
αστείο το ποσό νομίζω για να το συζητάμε, αλλά τώρα έτσι όπως το λέτε, θα σου τα ζητήσουν όλα 
τα σχολεία, όχι εσένα μάλλον, από την κα Σουρανή και τα υπόλοιπα σχολεία θα  το ζητήσουν. 
 Πάντως, εγώ διαφωνώ αν θέλετε την άποψή μου. Κακώς τα έδωσε. Αν θέλετε την άποψή 
μου, κακώς έδωσε 300 ευρώ για το ένα σχολείο. Θα μπορούσε να μην δώσει, έτσι; Αλλά δεν είναι 
αυτό το ζήτημα, όμως. Το ζήτημα δεν είναι αυτό. Το ζήτημα είναι όταν έχουμε ένα διευθυντή, κα 
Χαμηλοθώρη, που έχουμε πολλούς διευθυντές, εγώ προτιμώ ο διευθυντής να ασχολείται με την 
εκπαίδευση, προτιμώ να είναι μέσα στις τάξεις, να κοιτάει το τι γίνεται και να μην τον κάνω γενικών 
καθηκόντων, μαραγκό, ξυλουργό, μπογιατζή και, εν πάση περιπτώσει, θεωρείτε δηλαδή ότι ο 
διευθυντής του σχολείου θα πάρει καλύτερες προσφορές για βάψιμο του σχολείου απ' ό,τι θα πάρει ο 
Πρόεδρος της Σχολικής Επιτροπής που συνεργάζεται με την Τεχνική Υπηρεσία και μαθαίνει και ποιοι 
είναι οι εργολάβοι εδώ του Δήμου και μπορεί να τους ζητήσει προσφορές που έχουν πάρει διάφορα 
δημόσια έργα; Δηλαδή, νομίζω... Εντάξει, θα το δούμε, αν το θέλουν, αλλά σας λέω το βασικότερο 
κριτήριο είναι ότι οι ίδιοι οι διευθυντές μας είπαν ότι δεν θέλουμε να έχουμε τόσο πολύ μεγάλη 
διαχείριση των πάντων. Γιατί ειναι πολύ εύκολο για μας. Ερχονται τα χρήματα όπως ήρθαν σήμερα, 
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τα μοιράζουμε, τα παίρνουν, εμείς δεν κρατάμε καμία πληρωμή πάνω μας, καμία απολύτως, και ας τα 
διαχειριστούν όπως καταλαβαίνουν οι ίδιοι. Αλλά οι ανάγκες είναι ίδιες στα σχολεία δηλαδή;  
 Ξέρετε, ένα μικρό σχολείο, που κανονικά άμα μοιράσουμε μαθητές και αίθουσες, του δώσουμε 
λίγα χρήματα μπορεί ξαφνικά να του προκύψει μια μεγάλη ανάγκη ή μπορεί να του προκύψει ένα 
πρόβλημα έκτακτο μεγαλύτερο από τα χρήματα που θα έχει. Αρα, πώς θα ανταπεξέλθει; Γι' αυτό το 
λόγο, λοιπόν. 
 Εν πάση περιπτώσει, θα το ξανασυζητήσουμε το θέμα. Δεν το κλείνουμε εδώ. Εγώ 
καταγράφω πάλι την διαφωνία σας, περιμένω την πρότασή σας για το πώς θα χωρίσουμε, να 
βάλουμε άλλον έναν συντελεστή για την παλαιότητα για να δούμε ότι τελικά η διαφορά θα είναι 500 
με 1.000 ευρώ, δεν θα είναι παραπάνω, άρα δεν έχει πολύ μεγάλη σημασία. Να πω ότι και το κράτος 
όταν μας μοιράζει τα χρήματα αυτούς τους συντελεστές βάζει, τους μαθητές βάζει, δεν βάζει άλλους 
συντελεστές, έτσι; Και, εν πάση περιπτώσει, για τα σχολεία θα συζητάμε απ' ό,τι φαίνεται σε αρκετά 
Δημοτικά Συμβούλια και, ξέρετε, μακάρι να είχαμε προσωπικό. Το προσωπικό στο Δήμο μας είναι 
είδος προς εξαφάνιση, να το πω έτσι. Λείπουν πάρα πολλοί υπάλληλοι. Δηλαδή, λέτε να βάλουμε 
υπαλλήλους στο Γραφείο Παιδείας. Ε, έχει 3-4 άτομα γενικώς το Γραφείο Παιδείας -Πολιτισμού που 
είναι, έχει 3-4 άτομα αυτή τη στιγμή μέσα. Δεν ξέρω αν περισσεύουν να έχουμε μόνον 2-3 στην 
Παιδεία. Εχουμε μια γραμματεία μόνο για τους δύο Προέδρους, ένα άτομο και με τα οκτάμηνα που 
μας έρχονται βοηθάμε. Η αλήθεια είναι όταν έρχονται τα οκτάμηνα παίρνουμε μια μεγάλη ανάσα στο 
θέμα των διοικητικών υπαλλήλων. Αλλά σκεφτείτε ότι έχουμε και πέντε Αντιδημάρχους με πολύ 
σπουδαίες αρμοδιότητες, χωρίς γραμματεία. Για σκεφτείτε τι δουλειά κάνει ένας Αντιδήμαρχος. Δεν 
χρειάζεται μια διοικητική υποστήριξη από πίσω; Οι περισσότεροι Αντιδήμαρχοι, για να μην πω όλοι, 
δεν έχουν καμία διοικητική υποστήριξη. Κάνουν οι ίδιοι τα πάντα. Και τις επιστολές τους θα γράψουν 
και τα τηλέφωνα και άμα λείπουν από το γραφείο φωνάζει ο κόσμος γιατί δεν τους βρίσκουν. Δεν 
πρέπει να είναι κάποιος να τους κρατάει, εν πάση περιπτώσει, μια διοικητική υποστήριξη; Παρ' όλα 
αυτά, δεν έχουν. Και σε πάρα πολλές θέσεις που λείπει προσωπικό. Μας λείπει, είμαστε πολύ χαμηλά 
στο προσωπικό που απασχολείται στο Δήμο και ευελπιστώ να αλλάξει στο μέλλον αυτό. 
 Οπως και να 'χει, προτείνω, κ. Πρόεδρε, να ψηφιστεί ως έχει η κατανομή και θα τα 
ξαναπούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Ο κ. Καραγιάννης επί της διαδικασίας μου έχει ζητήσει το λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, ένα τελείως διαδικαστικό θέμα. Αυτή τη στιγμή καλούμεθα να ψηφίσουμε για 
την κατανομή των λειτουργικών δαπανών. Θεωρώ λοιπόν ότι επάνω στο συγκεκριμένο θέμα, εμένα 
προσωπικά η ψήφος μου είναι θετική, διότι μιλάμε για το συγκεκριμένο θέμα, την κατανομή 
δαπανών. Ολα τα άλλα που είπε και η κα Χαμηλοθώρη αλλά και ο κ. Ρεκλείτης, συμφωνώ απόλυτα με 
μερικά από αυτά, αλλά σημασία έχει ότι ψηφίζουμε για το συγκεκριμένο θέμα αυτή τη στιγμή, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε για την παρατήρηση.  
 Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Κατά ψηφίζει ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος. Λευκό; 
Η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. Παρών; Κανείς.   
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 23ο Η.Δ. 
 
Εκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογιμού 2ου 
τριμήνου 2019. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ πάλι στις εισηγήσεις μου θα είμαι πάρα πολύ σύντομη, γιατί βλέπω ότι γενικά 
ξεφεύγουμε ως προς τις τοποθετήσεις, έτσι; Δεν μένουμε στο θέμα.  
 Λοιπόν, στην συγκεκριμένη εκτέλεση Προϋπολογισμού και Στοιχείων Ισολογισμού Β' τριμήνου 
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2019 έχουν καταγραφεί τα εξής: Τα εισπραχθέντα από 1/1/2019 έως 30/6/2019 ανήλθαν στο ποσό 
των 16.777.790,65 ευρώ και τα πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσό των 
9.372.917,61 ευρώ. Εχει αποσταλεί ολοκληρωμένα ο πίνακας.  
 Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η Δημοτική Αρχή είναι πλήρως ικανοποιημένη για 
την πορεία και βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι τα έσοδά μας και η εισπραξιμότητα του Δήμου μας 
αγγίζει σχεδόν το 90% των προϋπολογισθέντων. 
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς. Ερωτήσεις στην κα Τσικρικώνη; Τοποθετήσεις; Σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν 
υπέρ. Κατά; Κατά ψηφίζει ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Δεμέστιχας, ο κ. Αυγερινός και η κα 
Ρετσινιά. Λευκό; Ο κ. Ζήκας, ο κ. Ρεμούνδος, ο κ. Ρεκλείτης, η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη 
ψηφίζουν λευκό. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 24ο Η.Δ. 
 
Εγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη παρακαλώ έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εχουμε ΣΑΤΑ 2019 που ανέρχεται στο ποσό των 75.217,50 ευρώ. Υπάρχει και μία 
μεταφορά υπολοίπου από έργο "Εργασίες συντήρησης Κοινοχρήστων Χώρων" 551,90 ευρώ. Υπάρχει 
άλλη μία μεταφορά υπολοίπου από έργο "Συντηρήσεις-επισκευές-ανακατασκευές πεζοδρομίου 2017" 
53,29 ευρώ, οπότε έχουμε ένα ποσό 5.841,57 ευρώ που είναι αδιάθετο και όλα μαζί τα προσθέτουμε 
και έχουμε ένα ποσό 81.664,26 ευρώ. Αυτό το ποσό, λοιπόν, των 81.664,26 ευρώ, προτείνουμε να 
τα κατανείμουμε ως εξής: 
 Συντήρηση και επισκευή Δημοτικών, Νηπιαγωγείων 2018-2019 ποσό 20.000 ευρώ και 
Συντήρηση και επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων 2018-2019 31.000 ευρώ. Μένει ένα υπόλοιπο 664,26 
ευρώ το οποίο θα κατανεμηθεί σε επόμενη πρόταση όπως έγινε και με τα υπόλοιπα αδιάθετα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ερωτήσεις. Ο κ. Δεμέστιχας. Αλλος ερώτηση; κ. Δεμέστιχα, παρακαλώ. 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω εάν μπορούμε αυτό το ποσό να το δώσουμε απευθείας 
στις Σχολικές Επιτροπές και ενδεχομένως στο μέλλον να σταθεροποιηθεί πάγια η απόδοση αυτού του 
ποσού στις Σχολικές Επιτροπές. Επειδή είναι μικροποσά και εάν τα διαιρέσουμε στα υπάρχοντα 
σχολεία πιστεύω ότι μπορούν να απορροφηθούν άμεσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος θέλει να απαντήσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι για επενδυτικά και αναπτυξιακά έργα, είναι για έργα τα οποία έχουν γίνει. Δεν 
μπορούμε να τα δώσουμε ως επιχορήγηση σε Σχολικές Επιτροπές. Τα χρήματα της ΣΑΤΑ είναι 
περίπου 300 χιλιάρικα, αν θυμάμαι καλά, τα οποία παίρνουμε όλο το χρόνο, είναι για να κάνουμε, για 
να πληρωθούν έργα που γίνονται στο Δήμο, έτσι; Τώρα συμπτωματικά έτυχε να είναι τα δύο έργα 
των σχολείων, έτσι; Γιατί αυτά έτυχε να έχουμε τώρα λογαριασμούς να πληρώσουμε. Θα μπορούσε 
να ήταν το έργο του Λόφου Τσακού που κάνουμε για παράδειγμα μέσα σ' αυτά, θα μπορούσε να 
ήταν ένα άλλο έργο πεζοδρομίων, ξέρω 'γω. Είναι για οποιαδήποτε έργα γίνονται στο Δήμο. Δεν 
μπορούμε να τα κάνουμε επιχορήγηση. Είναι για να πληρωθούν έργα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Κατά ψηφίζει η κα Σιώτου και η κα 
Χαμηλοθώρη. Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης, ο κ. Ρεμούνδος. Παρών; κ. Ζήκα εσείς τι έχετε ψηφίσει; Υπέρ; 
Υπέρ, ωραία.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
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ΘΕΜΑ 25ο Η.Δ. 
 
Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υπάρχει στο Δήμο μας ένας κωδικός με τη δαπάνη "Επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς 
συλλόγους και σωματεία", υπάρχει μέσα στον προϋπολογισμό μας. Με βάση αυτό τον προϋπολογισμό 
προτείνουμε στο Τοπικό Κέντρο Παπάγου της ΧΕΝ, αναγνωρίζοντας τη σημαντική προσφορά του, να 
το επιχορηγήσουμε εφόσον πληροί και τις προϋποθέσεις, με το ποσό των 1.900 ευρώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Ξεκινάμε με τον κ. Τούτουζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δύο ερωτήσεις. Η πρώτη εισήγηση ήρθε για 1.200 ευρώ, μετά άλλαξε στα 1.900 ευρώ 
και η ΧΕΝ έχει δώσει, για να δώσεις επιχορήγηση σε οποιοδήποτε σωματείο πρέπει να μας δώσουν τι 
κάνουν, τι θα κάνουν. Ξέρετε τι έργα θα κάνουν με τα 1.200, 1.900 ευρώ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα  τις κάνουμε όλες και θα τις απαντήσετε, θα τις πείτε στο τέλος όλα.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά για το 1.200, 1.900 είναι εκ παραδρομής. Ηταν καθαρά τυπογραφικό το λάθος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τυπογραφικό. Αφού είπατε αυτό δεν λέτε και για τις δραστηριότητες; Θέλετε να 
απαντήσετε τι κάνει η ΧΕΝ; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ, επί τη ευκαιρία, θα ήθελα να μάθω ποιο είναι το πλαίσιο αυτών των 
επιχορηγήσεων.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ηθελα να μάθω, λέω, ποιο είναι το πλαίσιο αυτών των επιχορηγήσεων. Δηλαδή, 
μέσα στο χρόνο ας πούμε, όποιος έρχεται και μας ζητάει δίνουμε; Υπάρχει πλαφόν;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει ο Δήμαρχος. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό το 1,50%, ξέρω 'γω, επί του προϋπολογισμού θα ήθελα να μάθω ποιο ποσό 
είναι δηλαδή λίγο πολύ και γενικά δηλαδή, υπάρχουν κάποια κριτήρια που τα δίνουμε στους 
συλλόγους; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεκλείτη. Τοποθέτηση. Και ο κύριος...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι. Οι ερωτήσεις είναι μόνον του κ. Τούτουζα και της κας Χαμηλοθώρη. Θα απαντήσει 
ο Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αν θυμάμαι καλά στον προϋπολογισμό του τρέχοντος έτους έχουμε 10.000 
εγγραφή για επιχορηγήσεις σε πολιτιστικούς συλλόγους. Μέχρι τώρα έχουμε δώσει στα έξι 
Συστήματα Προσκόπων και στους Οδηγούς, στα τέσσερα προσκόπων και στους δύο οδηγούς, έχουμε 
δώσει στη Φοίβη, έχουμε δώσει στους Φίλους των Ζώων, έχουμε δώσει στο Σύλλογο Κρητών και ο 
τελευταίος σύλλογος ο οποίος παίρνει είναι η ΧΕΝ. Ενδεχομένως θα μπορούσαμε να δώσουμε και σε 
άλλους συλλόγους και ενδεχομένως το ποσό από 10 να το κάναμε και 15, να το κάναμε και 18. 
 Είπατε κάτι για το 1,50%. Είπατε ότι οι επιχορηγήσεις, να το πω για όσους δεν το γνωρίζουν, 
για τους νέους δημοτικούς συμβούλους, δεν πρέπει να ξεπερνάνε το 1,50% των τακτικών εσόδων, 
έτσι; Δεν το θυμάμαι ακριβώς να σας πω πόσο είναι αλλά άμα πιάσετε τον προϋπολογισμό, ο οποίος 
βρίσκεται στο site του Δήμου και δείτε πόσα είναι τα τακτικά έσοδα, θα κάνετε το 1,50% και θα το 
βγάλετε. Αλλά σίγουρα θυμάμαι ότι δίνουμε περίπου 60 με 70 χιλιάρικα στους αθλητικούς συλλόγους, 
κάποιες φορές ή κάποιοι Δήμοι ή κάποιοι άλλοι δεν τα μετράνε αλλά, εν πάση περιπτώσει, πρέπει να 
είμαστε προσεκτικοί, μετράνε και τις έκτακτες επιχορηγήσεις που δίνουμε στη Σχολική Επιτροπή ή 
στα Νομικά Πρόσωπα, κάποιες φορές έχουμε δώσει και έκτακτες επιχορηγήσεις στα Νομικά 
Πρόσωπα.  
 Γενικότερα, αν κάποιος πολιτιστικός φορέας μας καταθέσει ένα πλάνο και είναι κάτι το οποίο 
έχει ένα ενδιαφέρον να το επιχορηγήσουμε, νομίζω ότι μπορούμε να το επιχορηγήσουμε. Αλλά αυτά 
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που σας είναι είναι ψιλοστάνταρ. Κάθε χρόνο τα κάνουμε. Δηλαδή, κάθε χρόνο έχει καθιερωθεί να 
δίνουμε για τη γιορτή τσικουδιάς, από εποχή Σκούρτη αν θυμάμαι καλά, έτσι; Αρα, κάθε χρόνο 
συνεχίζουμε και δίνουμε ένα μικρό ποσό μέχρι 2.000 για τη γιορτή τσικουδιάς, τα τελευταία χρόνια 
βοηθάμε τη Φοίβη που είναι ένα φιλανθρωπικό σωματείο σημαντικό για τις κακοποιημένες γυναίκες 
στην πόλη μας, που αντιμετωπίζει τεράστια οικονομικά προβλήματα. Βέβαια, εμείς τη βοηθάμε για να 
κάνει εκδηλώσεις, γιατί μόνο για εκδηλώσεις μπορούμε να βοηθάμε, το καταλαβαίνετε όλοι σας. Δεν 
μπορούμε να βοηθάμε, έτσι, γιατί κάποιος δεν πάει καλά ή γιατί κάποιος σύλλογος έχει ανάγκες. Και 
βεβαίως δώσαμε και στους προσκόπους ένα τυπικό ποσό, γιατί 500 ευρώ τώρα για κάθε σύστημα 
είναι απλά να τους βοηθήσουμε σε κάποια εκδήλωση να πάρουν κάποια μπάνερ ή να νοικιάσουν 
κάποια ηχοσυστήματα. 
 Η ΧΕΝ μας βοηθάει πολύ στο κοινωνικό παντοπωλείο. Είναι κάτι το οποίο το είχε ξεκινήσει η 
κα Νικάκη σε συνεργασία μαζί τους, μας βοηθάει για τα παιδιά του κοινωνικού παντοπωλείου, τους 
κάνει δράσεις δημιουργικές, τους κάνει, αγοράζει υλικά για τις δράσεις, τα εργαστήρια τα 
απογευματινά τα οποία τους κάνει, οπότε ουσιαστικά όπως καταλαβαίνετε δεν την επιχορηγούμε 
ακριβώς, έτσι; Και το ποσό, κ. Τούτουζα, δεν υπάρχει άλλο περιθώριο έτσι κι αλλιώς, γιατί μας ζητάνε 
πάνω από 3.500 αν θυμάμαι καλά, αλλά ο προϋπολογισμός έχει μόνο αυτό το ποσό, το οποίο σας 
είπα ότι μπορούμε να δώσουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο μου έχει ζητήσει η κα Τσικρικώνη.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Στην αίτηση που μας έχει στείλει η ΧΕΝ προκειμένου να μας ζητήσει τη συγκεκριμένη 
επιχορήγηση, αναγράφει τις δράσεις με τις οποίες ασχολείται. Μία από τις δράσεις είναι το Κανένα 
Παιδί Χωρίς Γάλα, η Χαρά της Ανάγνωσης, πρόγραμμα στήριξης κρατουμένων γυναικών στο 
κατάστημα κράτησης Κορυδαλλού, συνεργασία με το Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού στο 
Κυριακάτικο Τραπέζι, Πρόγραμμα ΧΕΝ Παπάγου-Χολαργού έχει να κάνει με το δημιουργικό εργαστήρι 
γυναικών ευπαθών ομάδων και το δημιουργικό εργαστήρι Παίζω και Εκφράζομαι. Και όπως είπε και ο 
Δήμαρχος το σύνολο των πιστώσεων που είναι μέσα στον προϋπολογισμό μας και αφορά την 
επιχορήγηση είτε των αθλητικών συλλόγων είτε των πολιτιστικών συλλόγων, είτε των Νομικών 
Προσώπων, Σχολικών Επιτροπών, δεν πρέπει να ξεπερνά το 1,50% του συνόλου των τακτικών 
εσόδων του προϋπολογισμού. Εμείς έχουμε προϋπολογίσει ένα ποσό της τάξεως των 130.000 και στη 
ΧΕΝ δίνουμε ένα ποσό 1.900 ευρώ προκειμένου να την βοηθήσουμε να πραγματοποιήσει το έργο 
της, τη στιγμή που είναι και αρωγός σε οποιαδήποτε προσπάθεια του Δήμου γίνεται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ  για τις διευκρινίσεις. Η κα Νικάκη; Καλύφθηκε. Η κα 
Δημητριάδου, τι θέλετε; Ερώτηση ή τοποθέτηση;  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ηθελα μία συμπλήρωση να κάνω για τη ΧΕΝ επειδή ετέθη το ερώτημα, ότι είναι 
μακροχρόνιες όλες αυτές οι δράσεις που κάνει. Δηλαδή ξεκινάνε το Νοέμβρη, ας πούμε το Παίζω και 
Εκφράζομαι και φτάνει μέχρι το Μάιο. Επίσης, υπάρχει κάθε Σάββατο που κάνει υφαντική δύο ώρες 
κάθε Σάββατο και το εργαστήρι γυναικών και αυτό  είναι μακροχρόνιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τούτουζα, για σας τα λένε, για τις δραστηριότητες.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οπότε, δηλαδή δικαιολογείται και πληρώνει επιμορφωτές, εκτός από τα υλικά που 
δίνει στα παιδιά πληρώνει και επιμορφωτές και εκει δικαιολογείται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τελειώσαμε με τις ερωτήσεις, μπαίνουμε στις τοποθετήσεις για το θέμα. Εχει 
ζητήσει ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Καραγιάννης για τοποθέτηση. Δεν έχω δει κάποιον άλλον.  
 κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Για το συγκεκριμένο θέμα θα ψηφίσουμε λευκό, όχι, γιατί μας εξήγησαν εδώ οι 
συνάδελφοι, όσοι ξέρουν το θέμα δηλαδή, τι κάνει αυτός ο συγκεκριμένος πολιτιστικός σύλλογος. Για 
μας αυτή η αποσπασματικότητα λίγο με τους πολιτιστικούς συλλόγους έχει ένα πρόβλημα και θα 
κάνουμε μια πρόταση συγκεκριμένη. 1η Σεπτεμβρίου με 31 Οκτωβρίου να ορίσει εδώ η Δημοτική 
Αρχή το διάστημα το οποίο όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που θέλουν να επιχορηγηθούν από το Δήμο 
να κάνουν αίτηση με τα μέλη τους και τις δράσεις τους, για μας παίζει και κύριο ρόλο και πόσα μέλη 
έχουν και πόσους εκπροσωπούν αυτοί οι σύλλογοι ας πούμε, να αποφασίσει συνολικά το Δημοτικό 
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Συμβούλιο για όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους να κατανείμει το κονδύλι, να μην είναι και 
κανένας δυσαρεστημένος, να μην φαίνεται ότι κάνουμε και χάρες σε κάποιους.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, εγώ αρχικά ήθελα να κάνω μία ερώτηση και εξελίχθηκε σε τοποθέτηση. Η 
ερώτηση ήταν ίδια ακριβώς με του κ. Τούτουζα, διότι δεν σας κρύβω ότι όταν είδα το θέμα δεν ήξερα 
καν ότι υπήρχε ΧΕΝ εδώ και είδα τη σχέση της με τη ΧΕΝ Αττικής, Αθηνών κ.λπ., μπήκα και μέσα στο 
σάιτ που έχει η ΧΕΝ Χολαργού-Παπάγου και μάλιστα μέτρησα, ήταν 52 εκδηλώσεις από το 2015 
μέχρι το 2019. Δεν ήξερα ακριβώς όμως  τι εκδηλώσεις ήταν αυτές. Και πολλές βέβαια απ' αυτές που 
είδα τις εκδηλώσεις ήταν ας το πούμε σαν έξοδα μεταφοράς ας πούμε, όχι προσωπικού, ανθρώπων 
τέλος πάντων πολιτών εδώ του Χολαργού, για να πηγαίνουν να κάνουν κάποιες, να παρακολουθούν 
κάποιες εκδηλώσεις σε άλλες αυτές.  
 Τώρα που μου δόθηκε ας πούμε η ευκαιρία και άκουσα ακριβώς το έργο αυτής της επιτροπής, 
δεν έχω κάτι εναντίον. Νομίζω και το ποσόν δεν είναι τίποτα φοβερό και παρ' όλα αυτά, νομίζω ότι 
θα ψηφίσω υπέρ. Τίποτε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος. 
Παρών, κανείς.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συγγνώμη, η πρόταση που έκανα εγώ θα τεθεί σε ψηφοφορία; Για το 1η Σεπτεμβρίου 
με 31 Οκτωβρίου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπατε να μπει σε ψηφοφορία. Καταθέτετε μία πρόταση είπατε στον Δήμαρχο.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Ωραία. Θα το καταθέσω σε θέμα τακτικό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταγράφηκε στα πρακτικά, θα τη μελετήσει ο Δήμαρχος.  
 Επί της διαδικασίας τι θέλετε; Οχι, δεν είπε σε ψηφοφορία. Κάνω, λέει, μια πρόταση.  
 Λοιπόν, πέρασε κατά πλειοψηφία το θέμα 25. 
 
 

ΘΕΜΑ 26ο Η.Δ. 
 
Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου-Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται, σύμφωνα με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου έχουμε, ο Πάπας 
Πατριάρχης Αλεξανδρείας και Πάσης Αφρικής Θεόδωρος ο Β' ανακηρύχθηκε επίτιμος δημότης 
Παπάγου-Χολαργού. Ως ένδειξη σεβασμού και τιμής έχουμε αποφασίσει να, είναι και παλαιός 
Χολαργιώτης, συνδέεται με την πόλη μας και με αυτή την ιδιότητα, αποφασίσαμε να 
πραγματοποιήσουμε μια σχετική εκδήλωση. Οπότε, προτείνουμε την εξειδίκευση της πίστωσης έως 
του ποσού των 200 ευρώ του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2019 για έξοδα προμήθειας 
προσκλήσεων και εντύπων γι' αυτή τη συγκεκριμένη εκδήλωση και την εξείδικευση της πίστωσης έως 
του ποσού των 300 ευρώ για έξοδα προμήθειας αναμνηστικού δώρου για τις ανάγκες της 
διοργάνωσης της εκδήλωσης, της προαναφερθείσας εκδήλωσης.  
 2. Προκειμένου ο Δήμος μας να επιβραβεύσει την προσπάθεια των μαθητών του τόπου μας, οι 
οποίοι εισήχθησαν στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, θα διοργανώσει σχετική εκδήλωση για να τους 
βραβεύσει και να τους τιμήσει. Ως εκ τούτου, προτείνεται όπως το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει την 
εξειδίκευση της πίστωσης του ποσού έως των 800 ευρώ.  
 3. Προτείνουμε το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την εξειδίκευση της πίστωσης του ποσού 
των 300 ευρώ του προϋπολογισμού, για το σχεδιασμό και την εκτύπωση των προγραμμάτων 
εκδηλώσεων του Δήμου.  
 Ανέρχεται δηλαδή συνολικά είναι για 500, 800, 1.300 και άλλα 300, 1.680 ευρώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Η κα Χαμηλοθώρη. 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ απλά θα ήθελα να προτείνω να σκεφτείτε λίγο παραπάνω, μπορώ να βοηθήσω 
αν θέλετε, στην εκδήλωση για τους φοιτητές. Είναι μια εκδήλωση, επειδή την παρακολουθώ κάθε 
χρόνο και λόγω ιδιότητας τέλος πάντων, μαμάς παιδιού της Δευτεροβάθμιας, τα παιδιά βαριούνται 
πάρα πολύ και είναι κρίμα γιατί είναι πάρα πολύ όμορφο αυτό δηλαδή που ο Δήμος τα επαινεί τέλος 
πάντων για την προσπάθεια που κάνανε. Οπότε, θα πρότεινα λίγο να το παλέψετε φέτος, να κάνετε 
ένα πρόγραμμα το οποίο να είναι πιο κοντά στη νεολαία.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Υπέρ; Κατά; Λευκό; Λευκό ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρεμούνδος.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 27ο Η.Δ. 
 
Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Τσικρικώνη έχει το λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Νομίζω είναι η κα Γκούμα, γιατί είναι δικό της θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα. 
ΓΚΟΥΜΑ: Στο πλαίσιο λοιπόν της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας, που από το 2002 έχει 
καθιερωθεί ως σημαντικότερος θεσμός σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την προαγωγή βιώσιμων προτύπων 
κινητικότητας, ο Δήμος Παπάγου-Χολαργού διοργανώνει τον 6ο Ποδηλατικό Γύρο την Κυριακή, αυτή 
την Κυριακή 22 Σεπτεμβρίου, με αφετηρία και τερματισμό στο Δημαρχείο Παπάγου-Χολαργού.  
 Ως εκ τούτου, για τη διοργάνωση της εκδήλωσης αιτούμαστε να ψηφιστεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο την εξειδίκευση πίστωσης του ποσού των 1.050 ευρώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε. Ψηφοφορία. Ομόφωνα; Τοποθέτηση; Κι εσείς θέλετε 
τοποθέτηση; Οχι. Ο κ. Τούτουζας προηγείται, τοποθέτηση. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς σαν παράταξη δεν θα στηρίξουμε...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, κ. Τούτουζα. κα Τσικρικώνη, το μικρόφωνό σας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς σαν παράταξη δεν θα το στηρίξουμε, γιατί είναι ωραία γιορτή για να φαίνεται η 
Δημοτική Αρχή, αλλά επί του πρακταίου, δηλαδή είναι η Βδομάδα Κινητικότητας θέλει δράσεις, θέλει 
όχι γιορτούλες μόνον, θέλει να ξεσηκώσουμε τον κόσμο να φύγει από το σπίτι να περπατήσει σε όλο 
το Δήμο Παπάγου-Χολαργού. Ωραία είναι οι γιορτές και τα πανηγύρια αλλά και κάτι παραπάνω. 
Οπότε, η παράταξή μας είμαστε κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχατε ζητήσει το λόγο; Ο κ. Ρεμούνδος. Ενας θα μιλήσει; Ο κ. Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ θέλω με αφορμή αυτό το θέμα αλλά έχει σχέση άμεση, ο αρμόδιος 
Αντιδήμαρχος των ΑμεΑ ή ανθρώπων με προβλήματα κινητικότητας, να δεσμευθεί μέχρι το τέλος της 
Εβδομάδας Κινητικότητας, ότι θα επικοινωνήσει με τον ΟΑΣΑ, τα λεωφορεία και θα ελέγξει ότι τα 
άτομα με ειδικές ανάγκες, με καροτσάκια μπορούν στα σημεία που περνάνε τα λεωφορεία να ανέβουν 
στο λεωφορείο. Γιατί συγκεκριμένα, για παράδειγμα υπήρχε καταγγελία για όμορο Δήμο, στην Αγία 
Παρασκευή, ότι δεν υπάρχει πουθενά, παρότι υπάρχουν οι αναβαθμοί, παρότι υπάρχουν αυτά, δεν 
μπορεί να επικοινωνήσει από καμία στάση το λεωφορείο στην Αγία Παρασκευή με το Μετρό. Και 
πρέπει ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος να το ελέγξει, ας το κοιτάξει, ας επικοινωνήσει να μας ενημερώσει, 
να ξέρουμε, να έχουμε κάτι πρακτικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν κάνετε τώρα, τοποθέτηση θα κάνετε εσείς. Είστε Αντιδήμαρχος, τοποθέτηση θα 
κάνετε, δεν θα κάνετε ερώτηση.  
 κα Δημητριάδου, έχετε το λόγο. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οχι, μια διευκρίνιση, διευκρινιστική ήθελα να πω. Οσον αφορά το συγκεκριμένο 
για τα λεωφορεία που είπε θέλω να ρωτήσω. Εσείς πώς το εννοείτε δηλαδή με τα λεωφορεία; Είναι 
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αυτό το οποίο αντί για σκάλα, σηκώνεται, έχει ένα βάθρο που σηκώνεται για να μπαίνουν τα ΑμεΑ; 
Αυτό εννοείτε; Οτι κατεβαίνει ράμπα από τα λεωφορεία, αυτό εννοείτε. Αυτό ήθελα να ρωτήσω.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εχει δύο συστήματα ο ΟΑΣΑ, θα το ψάξετε, θα το δείτε.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θα το ψάξουμε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το θέμα είναι εάν υπάρχει στάση του Χολαργού που λειτουργεί.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ωραία, ωραία. Αυτό ήθελα. Θα το ψάξω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Και κατά ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, ο 
κ. Δεμέστιχας, ο κ. Αυγερινός και η κα Ρετσινιά.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 28ο Η.Δ. 
 
Ορισμός δικαιούχων και χορήγηση κινητών τηλεφωνικών γραμμών και συσκευών και 
καθορισμός ανώτατου ορίου δαπάνης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει η κα Τσικρικώνη. Πάντως, κα Τσικρικώνη, να πω κάτι; Τώρα θα κάτσετε 
να πείτε για το...  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Οχι, δεν θα πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είναι, ξέρετε, κάποια θέματα που πρέπει να τα διαβάζουμε κι εμείς ως δημοτικοί 
σύμβουλοι.  
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά θα πω ότι δικαιούται ο Δήμαρχος έως 160 ευρώ μηνιαίως, οι Αντιδήμαρχοι το 
50% του ορίου των κλήσεων του Δημάρχου και ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου το 80% του ορίου 
των κλήσεων του Δημάρχου. Είναι δηλαδή ο Δήμαρχος 160 ευρώ μηνιαίως, οι Δήμαρχοι 80 ευρώ και 
ο Γενικός Γραμματέας 128 ευρώ. Δικαιούνται και οι τρεις διευθυντές οργανικών μονάδων που 
καθορίζεται με σχετική απόφαση Δημάρχου και το ανώτατο όριο κλήσεων 80 ευρώ μηνιαίως.  
 Αυτή είναι η εισήγηση. Απλά για να ακούγεται, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Το ποσό αυτό το καλύπτετε όλοι; Δηλαδή ο Δήμαρχος παίρνει 160 ευρώ, οι 
Αντιδήμαρχοι 80 ευρώ, γιατί έχω ένα από τα καλύτερα προγράμματα σε εταιρεία κινητής τηλεφωνίας 
και με 60 ευρώ έχω, καλύπτω, μιλάνε και όλο το τουτουζέικο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα όρια τα οποία μπαίνουν είναι ότι μπορείς να φτάσεις και σου δικαιολογεί ο Δήμος 
μέχρι αυτο το ποσό, έτσι; Αν θυμάμαι καλά, γιατί εγώ μέχρι αυτή την περίοδο το τηλέφωνο που είχα 
δεν το χρησιμοποιούσα το δεύτερο που μου είχαν, γιατί δεν μπορούσα να πάρω το δικό μου το 
τηλέφωνο. Το δικό μου συμβόλαιο ήταν στα 80 ευρώ αν θυμάμαι καλά, αλλά δεν το χρησιμοποιούσα. 
Τώρα που άλλαξα θα το χρησιμοποιώ. Κάποιοι το είχαν κλειστό τελείως. Κάποιος Αντιδήμαρχος δεν 
το είχε χρησιμοποιήσει ποτέ του. Αλλά έτσι κι αλλιώς το συνολικό ποσό που κάνουμε εγγραφή στον 
προϋπολογισμό, κ. Τούτουζα, για την κινητή τηλεφωνία δεν ξεπερνάει τις 10.000 το χρόνο όλες οι 
συσκευές για όλους τους μήνες. Αμα κάνετε υπολογισμό, αυτά αν τα εξαντλούσαμε θα φτάναμε πολύ 
περισσότερο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Υπέρ. Κατά; Λευκό; Λευκό ψηφίζει η κα Σιώτου και η κα Χαμηλοθώρη.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
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 iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 29ο Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 
 - Δημοτική Κοινότητα Παπάγου  
 Μονής Κύκκου 4, 

- Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
Χίου και Πυθαγόρα 
17ης Νοέμβρη 29-31 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος από τους δύο Αντιδημάρχους θα κάνει την εισήγηση; Είναι χωριστά, θα τα 
κάνετε χωριστά, εντάξει. Σωστό. 
 Για την Κοινότητα Παπάγου παρακαλώ τον κ. Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Το θέμα το ξέρετε, το έχετε δει, έχετε τις φωτογραφίες. Αυτό που ήθελα να σας πω 
εγώ είναι ότι το είδα κι εγώ μετά την εισήγηση της Υπηρεσίας, είδα το σημείο. Πραγματικά, υπάρχει 
σοβαρό πρόβλημα, έχει δημιουργηθεί πρόβλημα και σε μία κολώνα της ΔΕΗ, η οποία έχει ραγίσει και 
είναι το δέντρο ετοιμόρροπο. Δηλαδή είμαι σύμφωνος και με την εισήγηση της Υπηρεσίας, πρέπει να 
κοπεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάνη. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μένα. Το πρώτο δέντρο είναι στην 17 Νοέμβρη 29-31 στο Χολαργό. 
Είναι μια λεύκα. Η εισήγησή μας είναι αρνητική να κοπεί η λεύκα, γιατί θέλει να το κάνει ο κύριος 
χώρο πάρκινγκ, να μπαίνουν τα αυτοκίνητα μέσα, που έχει ένα χώρο κομμωτηρίου και εμάς η 
εισήγησή μας είναι απλώς να κλαδευτεί, ένα ελαφρύ κλάδεμα. Το πρώτο δέντρο. 
 Το δεύτερο δέντρο είναι Πυθαγόρα και Χίου στον Χολαργό, είναι δύο πεύκα έξω από το παλιό 
Σέττε που ήταν εκεί μια καφετέρια, το οποίο έχει έντονη καμπύλη και είναι επικίνδυνο να πέσει και θα 
πρέπει αυτό να κοπεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις. Παρακαλώ, είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων. Ο κ. Ρίζος. 
ΡΙΖΟΣ: κ. Αντιδήμαρχε, εάν κλαδέψουμε επάνω το πεύκο δεν θα μπορέσουμε να το σώσουμε; 
(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, αφήστε τον κ. Ρίζο να ολοκληρώσει. 
ΡΙΖΟΣ: Διότι επάνω είναι πυκνή η βλάστηση απ' ό,τι είδα και πιέζει στη μέση τον κορμό. Σε έναν 
δυνατό αέρα σίγουρα θα σπάσει. Εάν κλαδέψουμε όμως επάνω δεν θα έχει τόσο πίεση ο κορμός για 
να σπάσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάνη το λόγο. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Η Υπηρεσία που γνωμάτευσε και εγώ που πήγα κι έκανα αυτοψία, θεωρώ ότι είναι πάρα 
πολύ επικίνδυνο, με έντονο αέρα και βροχόπτωση ή χιονόπτωση πιθανόν, μπορεί να πέσει όλο και 
εκεί να έχουμε σοβαρό θέμα με τυχόν θύματα. Δεν μπορείτε να σταθείτε εκεί ούτε ένα λεπτό δηλαδή 
κάτω από αυτό το σημείο, όπως είπε και ο κ. Αυγουρόπουλος πριν.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση της Υπηρεσίας είναι αρνητική για το ένα, θετική για το άλλο και θετική για 
την κοπή στου Παπάγου.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Ακριβώς. Στη 17 Νοέμβρη είναι να μην κοπεί η λεύκα και στην Πυθαγόρα και Χίου να 
κοπούν τα πεύκα για λόγους ασφαλείας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ερώτηση η κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Θέλω να ρωτήσω εάν το επιτρέπουν οι συνθήκες εκεί να αντικατασταθεί το 
δέντρο.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Θα γνωματεύσει η Υπηρεσία Πρασίνου και άμα μετά που θα κοπεί χρειαστεί να μπει 
κάποιο άλλο δέντρο, θα μπει. Περιμένουμε γνωμάτευση της Υπηρεσίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Σιαμάνη. Τοποθετήσεις. Ο κ. Καραγιάννης. 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ερώτηση, τοποθέτηση, δεν έχει και πολύ σχέση με το θέμα. Εχει ελάχιστη σε 
σχέση με αυτό που είπε ο κ. Οικονόμου. 
 Εχω μια κολώνα έξω από το σπίτι, η οποία είναι κομμένη σχεδόν στη μέση και πέφτει. Κολώνα 
της ΔΕΗ. Ειδοποίησα τη ΔΕΗ, έχει να εμφανιστεί...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δείτε με τις Υπηρεσίες αυτό, εντάξει, εντάξει. Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Με δεδομένη την ευαισθησία μας στα θέματα περιβάλλοντος, με το θέμα 29 
μας δίνεται η ευκαιρία να τοποθετηθούμε στην πρώτη συνεδρίαση γι' αυτά τα θέματα, για το πώς τα 
χειριζόμαστε τα θέματα πρασίνου και κοπής δέντρων. 
 Είναι περίπου όπως τοποθετηθήκαμε στη δημόσια διαβούλευση στις 11 Ιουλίου του '19. Το 
λέω δηλαδή τώρα και δεν θα το ξαναπώ, απλά θα καταλαβαίνετε πώς ψηφίζουμε. 
 Εν συντομία να πω ότι ξέρουμε όλοι για την υπερθέρμανση του πλανήτη, για τον αγώνα και 
τις πρωτοβουλίες των πόλεων για το πώς να την αντιμετωπίσουν, που είναι υπεύθυνες περίπου για το 
75% της ρύπανσης και τι κάνουν. Και φυσικά για τους Δήμους που προετοιμάζονται με τον δικό τους 
τρόπο για να ενισχύσουν την τοπική άμυνα για την κλιματική αλλαγή.  
 Ειδικά στη διαχείριση και ανάπτυξη του πρασίνου γίνονται τεράστιες προσπάθειες, καθώς 
ξέρουμε ότι η χλωρίδα έχει κύκλο ζωής και ημερομηνία λήξης. Και πρέπει οι πόλεις να 
δραστηριοποιούνται πολύ έντονα. 
 Τώρα, για το Δήμο Παπάγου-Χολαργού ξέρουμε ότι είναι ένας από τους πιο πράσινους Δήμους 
και είναι ένα βασικό προνόμιο στην κατάταξή του. Παρ' όλα αυτά, τις τελευταίες δεκαετίες βλέπουμε 
μια τεράστια αύξηση τσιμέντου και δεν αντικαθίστανται πάρα πολύ τα δέντρα στους κήπους και 
στους κοινόχρηστους χώρους που χάνονται. Πρέπει ο Δήμος να προετοιμαστεί για την κλιματική 
αλλαγή στην κατεύθυνση της ανθεκτικής πόλης. Αυτό για να γίνει, κατά τη γνώμη μας, πρέπει να 
εκπονηθεί μια μελέτη διαχείρισης πρασίνου. Νομίζω ότι έχει ειπωθεί πάρα πολλές φορές, ξέρουμε στο 
Δήμο μας ποιες είναι οι κατηγορίες των δέντρων, μικρά ανθεκτικά, μεγάλα που είναι έτοιμα να 
πέσουν, μεγάλα που αντικαθίστανται και όλα αυτά και ξέρουμε επίσης και σε ποια ερωτήματα πρέπει 
να απαντάει μία μελέτη. Οποτε θέλετε μπορούμε να την πούμε, είναι η κατηγοριοποίηση, η 
ενδεδειγμένη βλάστηση, να γίνει στο μέλλον ένα projection για το πώς μπορεί να είναι ο Δήμος το 
πράσινό του, ο κανονισμός λειτουργίας κ.λπ..  
 Επί της αρχής τώρα, η εισήγησή μας για τα αιτήματα κοπής δέντρων θα είναι αρνητική, θα 
είναι κάθε φορά αρνητική, εάν δεν συνταχθεί μελέτη και στρατηγική διαχείρισης πρασίνου στο Δήμο. 
Μέχρι να υλοποιηθεί όμως αυτό, γιατί είναι κάτι που θέλει χρόνο για να γίνει και το καταλαβαίνουμε, 
τουλάχιστον χρειαζόμαστε τη δέσμευση από τη Δημοτική Αρχή ότι όταν κόβεται ένα δέντρο, όταν 
παίρνουμε την απόφαση να κοπεί αυτό θα αντικαθίσταται με ένα ή δύο άλλα σε κάποιο άλλο σημείο 
του Δήμου, εάν δεν είναι εφικτό και στο ίδιο.  
 Προφανώς, επιμένουμε επίσης σε κάτι άλλο. Τα αιτήματα κοπής δέντρων να μην είναι ένα 
θέμα, να είναι ξεχωριστά θέματα το κάθε δέντρο, ώστε να μπορούμε να ψηφίζουμε μεμονωμένα ανά 
περίπτωση για το κάθε δέντρο και όχι συνολικά ναι ή όχι σε ένα θέμα.  
 Τώρα, ως προς το σημερινό, για την Κύκκου στου Παπάγου εμείς έτσι όπως είδαμε τις 
φωτογραφίες, εγώ δηλαδή δεν είδα επικινδυνότητα. Για το 2 στο Χολαργό, για τη λεύκα κλάδεμα, 
είμαστε υπέρ και για τα άλλα ναι, να κοπούν λόγω επικινδυνότητας. Είμαστε υπέρ.  
 Αυτό, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, ψηφίζετε  θετικά. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ναι, το έκανα μεμονωμένα τώρα, γιατί για το πρώτο δέντρο δεν ψηφίζουμε θετικά. Αυτό 
λέω και το δηλώνω να καταγραφεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, ξέρετε, γιατί στην τοποθέτησή σας είπατε ότι μέχρι να εκπονηθεί στρατηγική 
μελέτη για το πράσινο θα ψηφίζετε πάντα αρνητικά. Αυτό καταγράφηκε.  
ΣΙΩΤΟΥ: Είπα ότι δέχομαι μια δέσμευση για αντικατάσταση, για να μπορέσουμε να ψηφίζουμε κατά 
περίπτωση. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Πάντως, ειπώθηκε ότι θα είναι μόνιμα αρνητική η ψήφος στα θέματα της 
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κοπής δέντρων. Μπορεί... 
ΣΙΩΤΟΥ: Εντάξει, εκ παραδρομής, εντάξει. Δεν θα είναι πάντα αρνητική, προφανώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Οικονόμου θέλει να απαντήσει.  
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ενδιαφέρουσα η πρόταση της κας Σιώτου. Αυτό που ήθελα να πω είναι το εξής: 
καταρχάς, το ισοζύγιο είναι θετικό. Δηλαδή έχουμε πιο πολλά δέντρα, φυτεύουμε, απ' αυτά που 
κόβονται. Και μου δίνετε την ευκαιρία να πω το εξής: ότι από 'δω και πέρα στις εισηγήσεις σε σχέση 
με τον Παπάγο σε κάθε δέντρο που θα κόβουμε θα φέρνουμε ταυτόχρονα δύο που θα φυτεύουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη. Εντάξει, πείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ουσιαστικά από αυτό που είπε ο αγαπητός κ. Αντιδήμαρχος. Τι θα πει "τουλάχιστον 
στον Παπάγο"; Γιατί είδαμε και μία ανακοίνωση που έβαλε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Σιαμάνης δεν πρόλαβε να μιλήσει. Δεν έχουμε ακούσει. Μάλλον καλύτερα είναι να 
μιλήσει ο κ. Σιαμάνης πρώτα και μετά πείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εσείς προεδρεύετε. Εγώ γι' αυτό ρώτησα, μπορώ να μιλήσω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εγώ λέω ότι ο κ. Σιαμάνης που είναι στο κομμάτι αυτό έχει ζητήσει το λόγο, θα 
μιλήσει και για τον Χολαργό.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αρα, λοιπόν, να μιλήσω μετά τον κ. Σιαμάνη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλλον καλύτερα, αφού θέλετε για ένα θέμα που... κ. Σιαμάνη, είστε Αντιδήμαρχος, 
παρακαλώ απαντήστε.  
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Κοιτάχτε, όσον αφορά για την Υπηρεσία Πρασίνου του Χολαργού, είναι πάρα πολύ 
αυστηροί στα κριτήριά τους και τα δέντρα που κόβει δεν τα κόβει έτσι απλά. Πρέπει να υπάρχει 
σοβαρός λόγος να κοπεί ένα δέντρο στην περιοχή μας. Είμαστε πάρα πολύ και έχουμε πάρα πολλή 
εμπιστοσύνη στους αρμόδιους υπαλλήλους, όπως πάμε και εμείς οι ίδιοι και κάνουμε αυτοψία, κ. 
Πρόεδρε.  
 Ευχαριστώ πολύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Ξαναρωτάω, λοιπόν: άλλη είναι η πολιτική της καθαριότητας και του 
πρασίνου στον Παπάγο, γιατί είδαμε πρόσφατα και μια ανακοίνωση που αφορούσε στα ογκώδη, και 
άλλη είναι η πολιτική και η θέση στο Χολαργό; Αυτό είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το 
διευκρινίσετε. Επειδή για πρώτη φορά...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγνώμη, συγγνώμη. κ. Αυγουρόπουλε, πριν τον κ. Δήμαρχο θέλετε κάτι; Γιατί είπατε 
κι εσείς... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεν έχω ολοκληρώσει. Εγώ δεν έχω τελειώσει ακόμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ναι. Ολοκληρώστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, λέω, επειδή είδαμε αυτή την ανακοίνωση πρόσφατα, εγώ θα ήθελα να έχω 
μια πρώτη απάντηση από τον Δήμαρχο, με την έννοια του πώς το σκέφτηκε να χωρίσει τις δύο 
Καθαριότητες και τα δύο Πράσινα, γιατί είναι ενδιαφέρον. Δηλαδή, μπορεί να λειτουργήσει 
πραγματικά πολύ καλύτερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό τώρα, κα Χαμηλοθώρη, είναι άλλο θέμα, γιατί μπορώ να σας βγάλω εκτός 
θέματος.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μα το έβαλε ο κύριος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, αυτό που λέτε είναι θέμα πολιτικής του Δημάρχου, δεν έχει καμία σχέση με την 
κοπή δέντρων.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Το έβαλε ο κ. Αντιδήμαρχος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έβαλε τίποτα ο κ. Αντιδήμαρχος. Εσείς το ερμηνεύετε έτσι. Το πώς ο Δήμαρχος 
έκανε και έκρινε η Δημοτική Αρχή τις Καθαριότητες δεν έχει καμία σχέση με την κοπή δέντρων. Οσο 
και να θέλετε να μου τονίσετε το ότι έχει, δεν έχει. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία, δεκτό. Εγώ απλά, το έβαλε ο κ. Αντιδήμαρχος, γι' αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την επόμενη φορά αν θέλετε, εκτός ημερησίας θα ρωτήσετε αυτό τον Δήμαρχο και θα 
σας το απαντήσει.  
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 Ο κ. Αυγουρόπουλος παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, επειδή την προηγούμενη τετραετία, θητεία μάλλον, πενταετία, 
συγκεκριμένη δημοτική παράταξη πάρα πάρα πολλές φορές δημοσιοποίησε ότι κόβουμε, ότι κόψαμε 
τα τελευταία δέκα χρόνια 1.200 δέντρα, δηλαδή 120 δέντρα τον χρόνο, με συγκεκριμένα στοιχεία τα 
οποία τα έχω καταθέσει εδώ, τα έχω καταθέσει δύο φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, δεν περνάνε τα 
300 δέντρα, τα οποία σαν κι αυτό που είναι και όποιος θέλει απόψε να περάσει, είναι πίσω από το 
Μετροπόλιταν, το παλιό Ιασώ, να πάει να καθήσει. Αν καθήσει πέντε λεπτά από κάτω από αυτό το 
δέντρο εγώ θα τον παραδεχθώ. Λοιπόν, είναι πάρα πάρα πολύ επικίνδυνο και περνάνε πολλά 
αυτοκίνητα κάθε μέρα. 
 Επίσης, επειδή τον τελευταίο χρόνο που ήμουν Αντιδήμαρχος Τεχνικών Εργων και φτιάχναμε 
τα πεζοδρόμια, σε τέσσερις περιπτώσεις, ή τρεις ή τέσσερις περιπτώσεις που κόψαμε δέντρα, 
ζητήσαμε και τα αντικαταστήσαμε από μέσα. Αυτό είναι πάρα πολύ καλό, μερικοί δεν το δεχθήκανε. 
Δόξα τω Θεώ, όπως ελέχθη προηγουμένως από την κα Σιώτου, είμαστε καταπράσινος Δήμος και ο 
Παπάγος και ο Χολαργός. Υπάρχουν μέσα οι πρασιές που έχουν πάρα πολλά δέντρα. Μπορούμε ειδικά 
όταν θα φτιάξουμε στην επόμενη μελέτη τα πεζοδρόμια και γιατί το πεζοδρόμιο πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 1,50 μέτρο από δέντρα, από λακκούβες, από όλα, πρέπει κι  επειδή πάρα πολλά είναι 
στενά τα πεζοδρόμια, μπορούμε να φυτεύουμε από μέσα. Θα κάνουμε πρόταση με δικά μας έξοδα, 
εμείς θα πάμε να φυτεύουμε μέσα. Και αυτό που είπε και ο κ. Οικονόμου προηγουμένως, διπλάσια, να 
μην πω τριπλάσια δέντρα φυτεύονται κάθε χρόνο από αυτά τα οποία κόβουμε. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, και στον Χολαργό γίνεται αυτό. Είναι μία η πολιτική. 
 Ο κ. Δήμαρχος παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, παρ' όλο που δεν μου έχετε απαντήσει για το λευκό, εγώ θα σας δώσω όποια 
απάντηση θέλετε, έτσι; Οχι σε σας, στην κα Χαμηλοθώρη κάνω την ερώτηση. Ξέρει, η κα 
Χαμηλοθώρη είναι πολύ έξυπνη, καταλαβαίνει τι λέω. Σε προηγούμενο θέμα κάτι είπε για λευκό και τη 
ρώτησα, δεν πήρα την απάντηση. "Εμείς θα ψηφίζουμε λευκό", που χρησιμοποίησε τον πληθυντικό 
και λέω, μήπως μπερδευτήκατε ή χρησιμοποιείτε πληθυντικό για κάτι άλλο.  
 Λοιπόν, συνεχίζω όμως και λέω, κοιτάξτε, έχουμε δύο Διευθύνσεις. Αν θυμάστε παλιά ήταν 
μία η Διεύθυνση Καθαριότητας Πρασίνου, από την τελευταία τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας γίνανε δύο Διευθύνσεις. Εγινε ξεχωριστή Διεύθυνση η Καθαριότητα και η 
Ανακύκλωση και ξεχωριστή Διεύθυνση το Πράσινο. Αυτές οι δύο Διευθύνσεις έχουν δύο κλιμάκια. 
Αλλοι είναι οι κηπουροί που δουλεύουν στην Κοινότητα Χολαργού, άλλοι κηπουροί δουλεύουν στην 
Κοινότητα Παπάγου σε μόνιμη βάση, άλλοι είναι που βγαίνουν με τα απορριμματοφόρα στην 
Κοινότητα Παπάγου, άλλοι βγαίνουν με τα απορριμματοφόρα στην Κοινότητα Χολαργού.  
 Βεβαίως, όποτε κρίνουμε ότι χρειάζεται ενίσχυση ή υπάρχει έλλειμμα σε κάποια από τις δύο 
Κοινότητες αλλάζουμε και μεταφέρουμε το προσωπικό. Η πολιτική είναι κοινή. Η πολιτική είναι ίδια 
και για τις δύο Κοινότητες. Βεβαίως άλλες ανάγκες μπορεί να έχει ο Παπάγος, άλλες ανάγκες να έχει ο 
Χολαργός. Ενδεχομένως ο Παπάγος να έχει πιο πολύ πράσινο, να έχει πιο πολλά άλση και πάρκα, άρα 
να χρειάζεται περισσότερη ενίσχυση στο πράσινο, ο Χολαργός να θέλει περισσότερα άτομα στην 
καθαριότητα. Πάντως, τα ογκώδη δεν βγαίνουν και στις δύο Κοινότητες την ίδια ημέρα να τα 
μαζέψουν, έτσι; Αρα, γιατί αναφέρεστε για μια ανακοίνωση που βγήκε. Κάθε Παρασκευή στον 
Παπάγο θα περνάνε να παίρνουν ογκώδη, έτσι; Δεν υπάρχει θέμα. 
 Από 'κει και πέρα, κ. Σιαμάνη, μπορείτε να βγάλετε ανακοίνωση όποτε θέλετε για τα ογκώδη 
στον Χολαργό, αν δεν έχετε βγάλει. Δεν είναι εκεί το πρόβλημα νομίζω. 
 Τώρα, το γιατί ο Δήμαρχος το σκέφτηκε αυτό, εγώ ξέρετε, θα γυρίσω πιο παλιά σε ερωτήσεις 
που δεχόμουνα και πυρά που δεχόμουνα γιατί δεν το είχα κάνει. Γιατί το '14 όταν άλλαξα και 
ενοποίησα και είχα έναν Αντιδήμαρχο, η μισή αντιπολίτευση έβγαινε και μου έλεγε, Δήμαρχε, ξέχασες 
να ορίσεις τοπάρχη έλεγε τότε. Ουσιαστικά έλεγε Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, Πρασίνου, 
Ανακύκλωσης κατά τόπον.  
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 Αρα, λοιπόν, κάτι είδε ο Δήμαρχος προεκλογικά, κάτι είδε, κάτι σκέφτηκε, είναι ακόμα νωρίς, 
δεν μπορούμε να συγχρονιστούμε. Θα γίνει και στην πορεία πιστεύω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Κατά. Ολοι ψηφίζουν υπέρ και κατά ψηφίζει ο 
κ. Ρίζος. Και λευκό, επειδή είπατε θα ψηφίσετε θετικά είπατε τώρα.  
ΣΙΩΤΟΥ: (Εκτός μικροφώνου, δεν έχει καταγραφεί καθαρά) 
 Δεν καταλάβατε τι είπα. Οτι εγώ θα πω κατά περίπτωση εδώ τι πιστεύω για κάθε δέντρο, 
αλλά επειδή είναι όλα μαζί σούμα, δηλαδή διαφωνώ για τον Παπάγου, δεν μπορώ να το ψηφίσω 
αυτό. Αρα θα πω λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αντιληπτό. Ψήφισαν όλοι υπέρ, πλην της κας Χαμηλοθώρη και της κας Σιώτου που 
ψήφισαν λευκό και του κ. Ρίζου που ψήφισε κατά. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Να κάνω μια ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το προηγούμενο θέμα; Ναι, παρακαλώ. κ. Κούτρα, το μικρόφωνο. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Καλησπέρα και από μένα. Αν και μιλάω για πρώτη φορά, να πω σε όλους συγχαρητήρια 
και καλή θητεία.  
 Λοιπόν, η ερώτησή μου είναι ότι ψηφίσαμε ότι η λεύκα δεν θα κοπεί τελικά, σωστό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Εντάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ακολουθούν τα θέματα των Τεχνικών Υπηρεσιών, θα τα εισηγηθεί ο κ. Τράκας. 
 
 
 iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 30ο Η.Δ. 
 
Ορισμός Δημοτικού Συμβούλου, με τον αναπληρωτή του, για τη συμμετοχή του στις 
επιτροπές προσωρινής και οριστικής παραλαβής έργων του Δήμου. 
 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πριν ξεκινήσω θα ήθελα να πω ότι μαζί μας είναι και ο 
αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικής Υπηρεσίας, ο κ. Κωνστάντιος, που υπομονετικά περιμένει τόση 
ώρα, τον ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Και ξεκινώντας να περάσω στο θέμα 30 που είναι:  
 Εισήγηση για τον ορισμό Συμβούλου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, με τον αναπληρωτή 
του, ως μέλος της Επιτροπής παραλαβής έργων.  
 Προτείνεται για τακτικό μέλος ο κ. Τράκας και αναπληρωματικό ο κ. Χατζής.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις, τοποθετήσεις; Ομόφωνα;  
 Το θέμα πέρασε ομόφωνα.  
 
 

ΘΕΜΑ 31ο Η.Δ. 
 
Ορισμός ενός (1) εκπροσώπου του Δήμου Παπάγου-Χολαργού με τον αναπληρωτή του ως 
μέλος της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης, σύμφωνα με το άρθρο 8 της τρέχουσας 
προγραμματικής σύμβασης, για την εκτέλεση του έργου: "Ανάπλαση πλατείας Εθνικής 
Αντίστασης και παιδικής χαράς". 
 
ΤΡΑΚΑΣ: Προτείνεται ως τακτικό μέλος ο δημοτικός σύμβουλος Μιχάλης Τράκας με αναπληρωτή τον 
δημοτικό σύμβουλο κ. Γιώργο Πολύδωρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα; Πέρασε ομόφωνα το θέμα 31. 
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ΘΕΜΑ 32ο Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου: "Εκσυγχρονισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου Χολαργού". 
 
ΤΡΑΚΑΣ: Μας ζητάνε μια παράταση μέχρι τις 12/12 για το λόγο του ότι δεν μπορούσε... 
(παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου) 
 12/10, συγγνώμη, 12/10, για το λόγο ότι δεν μπορούσε κατά το μήνα Αύγουστο να 
προμηθευτεί προβολείς καθώς και το υλικό για το συνθετικό τάπητα (ταρτάν).  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Η πρώτη μου ερώτηση έχει να κάνει με τα στοιχεία του έργου. Βλέπω ότι γράφετε 
ότι η σύμβαση του έργου υπογράφηκε στις 2 Νοεμβρίου και το συμβατικό ποσό είναι 287.000 πλέον 
ΦΠΑ 69.000, σύνολο δαπάνης 356.970 με έκπτωση 52,40%. Γιατί δεν αναγράφετε στα στοιχεία του 
έργου τη σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης που υπογράψατε για το έργο, που είναι 178.370,55 
παραπάνω; Γιατί τα στοιχεία του έργου δεν είναι η απλή σύμβαση, έχει υπογραφεί και 
συμπληρωματική σύμβαση συν 178.370, ήταν τον Απρίλιο λίγο πριν τις εκλογές, νομίζω αυτό είναι 
πολύ λάθος το ότι δεν υπάρχει η συμπληρωματική σύμβαση. Είναι πάρα πολύ λάθος. (παρεμβάσεις 
εκτός μικροφώνου) 
 Ναι... κοιτάω, εσείς θα μου απαντήσετε. Εντάξει, δεν είπαμε. 
 Αρα, αλλάζει και η έκπτωση και αλλάζει και το έργο και νομίζω ότι αυτό εδώ είναι πολύ βασικό 
στοιχείο για να ξεχαστεί απλά σε μια γνώμη Τεχνικής Υπηρεσίας θεωρώ. Οταν γι' αυτό πέρασε από το 
Συμβούλιο το ΣΣΕ.  
 Κατά δεύτερον, γιατί η εισήγηση έγινε στις 28/8, ενώ εδώ ο ανάδοχος το έχει στείλει από τις 
12/8, άρα μπορούσε να προλάβετε το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και να μην υπάρχουν 
καθυστερήσεις στην Τεχνική Υπηρεσία να το φέρετε 19 Σεπτέμβρη να συζητηθεί. Και η τρίτη 
ερώτησή μου έχει να κάνει με τις 40 ημερολογιακές ημέρες. Ζητάει ο ανάδοχος, η γνώμη της 
Τεχνικής Υπηρεσίας 40 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι μέχρι τις 12/10. Οι 40 ημερολογιακές ημέρες από 
πότε ξεκινάνε; Ξεκινάνε από σήμερα; Γιατί το Δημοτικό Συμβούλιο θα ψηφίσει σήμερα, ή ξεκινάνε 
από πιο πριν; Δηλαδή, τι θεωρείται 40 ημερολογιακές ημέρες;  
 Αυτές είναι οι τρεις ερωτήσεις μου.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ανυφαντή, η αλήθεια είναι ότι πήγαμε να σας κοροϊδέψουμε και μας πιάσατε.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν ξέρω τι πήγατε να κάνετε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή, ειλικρινά αν θεωρείτε ότι κάνουμε τέτοια πολιτική, τι να πω;  
 Λοιπόν, πάμε στην ουσία όλων αυτών των οποίων είπατε. Εχετε δίκιο ότι το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφάσισε να κάνει συμπληρωματική σύμβαση. Οταν αποφασίζεις να κάνεις 
συμπληρωματική σύμβαση έχεις, ο νόμος του κ. Σπίρτζη, γιατί παλιά δεν υπήρχαν συμπληρωματικές 
συμβάσεις, είχαν καταργηθεί, ο νόμος όμως του κ. Σπίρτζη έδωσε το δικαίωμα να μπορείς να κάνεις 
συμπληρωματικές συμβάσεις μέχρι το 50% του προϋπολογισμού που είχες, άρα δεν αλλάζουν οι 
εκπτώσεις, γιατί όταν κάνεις συμπληρωματική σύμβαση κάνεις καινούριες εργασίες. Εννοείται ότι 
έχουν προκύψει ανάγκες στο έργο που σου υποδεικνύουν να κάνεις μια συμπληρωματική σύμβαση. 
Λοιπόν, εμάς η άποψή μας ήταν ότι χρειαζόταν να κάνουμε μια συμπληρωματική σύμβαση γιατί στον 
υπολογισμό του ταρτάν είχαμε υπολογίσει μόνο το δρόμο που τρέχουν οι αθλητές, δεν είχαμε 
υπολογίσει το πιο γύρω κομμάτι και θέλαμε να φτιάξουμε και τον υπόλοιπο χώρο.  
 Δυστυχώς, όμως, όπως έχετε καταλάβει, το είπε και ο κ. Τράκας πριν, όταν κάνεις μια 
συμπληρωματική σύμβαση το πρώτο που κάνεις είναι να το φέρεις στο Δημοτικό Συμβούλιο να 
εγκρίνεις τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα και τη Συμπληρωματική Σύμβαση, όπως  το κάναμε. Μετά απ' 
αυτό, το επόμενο στάδιο είναι ότι κάποιος σε ελέγχει γι' αυτό. Αρα, πήγαμε στην κα Ρηνακάκη, στην 
Επιτροπή, η οποία μας έλεγξε για το - ή στο Ελεγκτικό Συνέδριο; Δεν θυμάμαι, στο Ελεγκτικό 
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πήγαμε; Στο Ελεγκτικό γιατί ήταν μεγάλο ποσό, σωστά. Πήγαμε στο κλιμάκιο, λοιπόν, για να μας 
εγκρίνουν. Δεν μας την εγκρίναμε. Αρα, αφού δεν μας την εγκρίνανε, φυσικά δεν υπογράφηκε η 
σύμβαση και δεν προχώρησε και δεν πρόκειται ο εργολάβος να πληρωθεί άλλα χρήματα από τα 300 
τόσα που αναφέρατε και αναφέρει η μελέτη. Αρα, αυτό έλειπε, η Τεχνική Υπηρεσία να υπογράφει 
κάτι και να το εγκρίνουμε κι εμείς και να κρύβουμε πράγματα. 
 Πάμε στην ουσία του θέματος. Εχουμε να κάνουμε με έναν κακό εργολάβο, έχουμε να 
κάνουμε με έναν εργολάβο ο οποίος ακριβώς επειδή περίμενε και τις εγκρίσεις των συμπληρωματικών 
συμβάσεων καθυστερούσε το έργο το καλοκαίρι και προσπαθούσε λίγο όσο μπορεί να καθυστερήσει 
και φτάσαμε, το έργο έληγε 1η Σεπτεμβρίου. 1η Σεπτεμβρίου έπρεπε να είχε αποπερατωθεί το έργο. 
Και μας ζητάει αυτη την παράταση των 40 ημερών. Εγώ όπως είπε ο κ. Τράκας μέχρι τέλη 
Σεπτεμβρίου θα εχει τελειώσει το έργο. Αλλά τι να κάνουμε, να μην του τη δώσουμε; Να τον 
κηρύξουμε έκπτωτο και να αφήσουμε το έργο έτσι όπως είναι, να χρειάζεται να κάνουμε καινούριο 
διαγωνισμό και να πάμε πίσω μάλλον άλλον ένα, ενάμιση χρόνο; Η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας 
είναι να του δώσουμε τις 40 ημέρες. Μας έχει υποσχεθεί ότι μέχρι τότε θα το τελειώσει, ότι θα μπουν 
και τα φώτα, θα λειτουργούν και τα φώτα τα καινούρια, θα κάνει και τη διαγράμμιση που μένει και το 
χρώμα επάνω από το ταρτάν το οποίο αυτή τη στιγμή ολοκληρώνει και εν πάση περιπτώσει, οι 40 
ημέρες που λέτε ξεκινάνε βέβαια από τότε που έληγε ο χρόνος. Αρα, από 1η Σεπτεμβρίου συν 40 
ημέρες που λέει, φτάνουμε στις 12 Οκτωβρίου, γιατί μπορεί να υπολογίζονται Κυριακές ή κάποια 
αργία να υπάρχει. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, θέλετε κάτι; Οχι. Το λόγο έχει ο αναπληρωτής Διευθυντής Τεχνικών 
Υπηρεσιών. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Γενικότερα οι παρατάσεις των έργων δίνονται για συγκεκριμένους λόγους και 
αντικειμενικούς λόγους. Επιπλέον, όταν ξεκινάμε να δώσουμε την αρχική προθεσμία υπάρχει πίεση 
και από τη Διοίκηση για να δώσουμε όσο λιγότερο χρόνο να παραδοθεί το έργο. Αρα, λοιπόν, υπάρχει 
κίνδυνος κάθε φορά να μείνουμε λίγο πίσω από απρόβλεπτες συνθήκες. Είναι όπως τώρα το 
καλοκαίρι που δεν δούλευαν τα συνεργεία, είναι βροχές, ίσως απεργίες και άλλα πράγματα. 
 Γενικότερα, όμως, είναι λίγο παράταιρο να συζητάμε για μια βδομάδα πίσω, για μια βδομάδα 
μετά, για δύο, για ένα μήνα, για ένα έργο το οποίο πρόκειται να παραδοθεί και να διαρκέσει, δηλαδή 
να ασχοληθούμε πάλι μαζί του μετά από 20 χρόνια, μετά από 30. Δηλαδή είναι λίγο ας πούμε, η 
συζήτηση ας πούμε εκτός θέματος να συζητάμε για 15 μέρες ότι θα αργήσει το έργο, γιατί και για 
άλλα έργα συζητήσατε και είπατε ότι, μα γιατί μία βδομάδα μετά και γιατί... Δεν έχει νόημα αυτή η 
συζήτηση. Ενα έργο γίνεται για πολλά χρόνια. Και αν το βιαστούμε, δηλαδή μπορεί να πιέσουμε τον 
εργολάβο και να το παραδώσει και πιο γρήγορα, ίσως να έχουμε τεχνικά προβλήματα. Δεν αξίζει και 
πολύ τον κόπο να συζητάμε γι' αυτό. Αυτό ήθελα να πω γενικότερα για όλες τις παρατάσεις που 
δίνονται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου. Για τις ερωτήσεις μόνον τον κ. Ανυφαντή είχα γράψει, δεν έχω κανέναν 
άλλον. 
  Θέλει κάποιος επικεφαλής τοποθέτηση; Ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ρεκλείτης και μετά η κα Σιώτου. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς θα ψηφίσουμε κατά γιατί η παράταση την ζητάτε από την 1η Σεπτεμβρίου για 
να γίνει στις 12/10. Ηδη αυτη τη στιγμή είμαστε 19 Σεπτεμβρίου, άρα καλώς ή κακώς την έχετε 
δώσει, την έχετε νομιμοποιήσει εσείς την παράταση. Είναι παράτυπη αυτή τη στιγμή να πάρω εγώ 
σαν δημοτικό συμβούλιο απόφαση για κάτι το οποίο το έχετε ήδη δώσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συγγνώμη, χωρίς να έχω τίποτα με τους συναδέλφους εκεί της Τεχνικής Υπηρεσίας, 
ανέφερε κάποια πράγματα ο Δήμαρχος και γενικώς είναι ένα έργο που έχει γίνει και λίγο ντόρος και 
έχουν μείνει οι αθλητικοί σύλλογοι απέξω, περιμένουν, πιέζουν, βλέπουμε δημοσιεύματα, υπάρχει ένα 
θέμα. Και μίλησε ο ... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Εντάξει, 10, 65, 75, πού θα φτάναμε; Είναι λίγο θέμα. Λέω, όμως, πότε καταλάβατε ως 
Δημοτική Αρχή αυτό που μας είπατε σήμερα ότι είναι κακός εργολάβος;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό ειναι ερώτηση. Τοποθέτηση κάνετε. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Οχι, είναι στα πλαίσια της τοποθέτησης. Δηλαδή, αν είχατε καταλάβει ότι ήταν κακός 
εργολάβος τον Μάρτιο, δεν θα έπρεπε να είχατε κάνει τις ενέργειες τον Μάρτιο; Αν είχατε καταλάβει 
ότι ο εργολάβος είναι κακός τον Ιανουάριο, δηλαδή γενικώς αυτός ο εργολάβος προφανώς συνδέεται 
με την έξτρα ανάθεση που θα έπρεπε να είχε πάρει, δεν την πήρε, κάπου θα τα άφησε λίγο τα 
πράγματα. 
 Γενικώς, λοιπόν, υπάρχει ένα θέμα. Πότε διαπιστώνουμε ότι ένας εργολάβος είναι κακός και 
ποιες ενέργειες κάνουμε όταν το διαπιστώνουμε. Εκτός εάν θέλετε να μας πείτε ότι το διαπιστώσατε 
1η Σεπτεμβρίου, την ημέρα που συμπίπτει να ζητάτε και την παράταση. 
 Εμείς δεν θα ψηφίσουμε κατά προφανώς γιατί δεν προτείνουμε την απένταξη του έργου. Θα 
ψηφίσουμε λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα επειδή, έτσι, κάτι μπερδέψατε, η συμπληρωματική σύμβαση ήταν για 
άλλες εργασίες. Οχι γι' αυτές που έχει υποχρέωση να κάνει. Δηλαδή μία συμπληρωματική σύμβαση 
κάναμε για να ολοκληρώσουμε εκεί να γίνει αν θέλετε ένα ακόμη καλύτερο αθλητικό κέντρο απ' αυτό 
που θα είναι αύριο. Αλλά, δυστυχώς, δεν μας το εγκρίνανε.  
 Το θέμα είναι ότι το "κακός εργολάβος" είναι μια προσωπική εκτίμηση που κάνω εγώ γιατί είχε 
πει θα το τελειώσει πιο νωρίς και καθυστέρησε να το τελειώσει. Μέχρι να φύγει από την ημερομηνία 
που πρέπει να το παραδώσει τι θα κάνεις, μπορείς να τον πετάξεις έξω τον εργολάβο; Δεν σου έχει 
δώσει δικαίωμα. Σου λέει στη σύμβαση εγώ μέχρι 1η Σεπτεμβρίου πρέπει να σου παραδώσω το έργο, 
μέχρι να φτάσουν οι 2 Σεπτεμβρίου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Αυτό που μπορούσα να κάνω ήταν 
2 Σεπτεμβρίου να μην του χορηγήσω παράταση που ζητάει και να πάω να τον κάνω έκπτωτο τότε, 
στις 2 Σεπτεμβρίου. Αλλά πείτε μου, θα ήταν προς όφελος του Δήμου να το κάνουμε αυτό; Και τι θα 
κερδίζαμε; Θα ήταν ένα γήπεδο, θα έμενε μισό, εγώ δεν βλέπω δηλαδή τι θα κέρδιζε ο Δήμος. 
 Δεύτερον, το Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα συνεδρίασε όσο πιο σύντομα μπορούσε. Μην 
ξεχνάτε ότι έχουμε πρώτη Κυριακή για να βγάλουμε τα Προεδρεία και την Οικονομική Επιτροπή, 
θέλουμε πέντε μέρες να στείλουμε στην Αποκεντρωμένη και πέντε μέρες να μας απαντήσει. Δεν 
μπορούσαμε να συνεδριάσουμε πιο νωρίς. Αντε, να μπορούσαμε πριν δύο τρεις ημέρες. Δηλαδή, δεν 
αλλάζει κάτι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, το να κηρύξεις έκπτωτους εργολάβους έχει και 
συνέπειες και για το Δήμο αυτό. Δεν είναι μόνο για τον εργολάβο. Εχει τεράστιες καθυστερήσεις. 
Οπου βλέπετε μισοτελειωμένα κτίρια και μισοτελειωμένες καταστάσεις είναι από έκπτωτους 
εργολάβους που τους πετάξανε έξω. Φανταστείτε κάποιος να ξεκινήσει να σου κτίζει ένα κτίριο και να 
το παρατήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτου. 
ΣΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Πολλά απ' αυτά που έχω σημειώσει για να πω τα έχουν πει και οι συνάδελφοι.  
 Θα ξεκινήσω βέβαια ότι είναι ένα έργο πολύ ζωτικής σημασίας για το Δήμο, δημοπρατήθηκε 
το '17, κατακυρώθηκε το '18, με συμβατική προθεσμία τις 2/9 όπως είπαμε. Στην πορεία 
ανακοινώθηκε ότι θα παραδοθεί 23/9, δηλαδή ήδη έχει πάρει μία παράταση. Αρα, εγκρίνουμε 
ουσιαστικά τη δεύτερη παράταση, όχι την πρώτη. Και  
μου έκανε εντύπωση... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 23/9 πού ανακοινώθηκε;  
ΣΙΩΤΟΥ: Το διάβασα στην ανακοίνωση του ΔΟΠΑΠ ότι πήρε παράταση 23/9. Μπορούμε να το 
βρούμε. Εν πάση περιπτώσει, μην δίνετε σημασία. Και λέω τώρα ότι επίσης ο λόγος της παράτασης 
μου έκανε εντύπωση, λόγω αδυναμίας παραγγελίας υλικών. Δηλαδή, πριν ένα χρόνο που κάποιος 
αναλαμβάνει το έργο, δεν ξέρει τι υλικά θα χρειαστεί και περιμένει τελευταία στιγμή, ένα μήνα πριν 
παραδώσει να πάει να αγοράσει τα υλικά, το μήνα Αύγουστο που υποτίθεται, επικαλείται μάλλον ότι 
είναι κλειστά και αναρωτιέμαι κιόλας, πληρώθηκε λεφτά στο μήνα Αύγουστο ο εν λόγω εργολάβος; 
Μπορούμε να το βρούμε αυτό. 
 Δηλαδή, μου κάνει λίγο εντύπωση. Λέτε βέβαια ότι είναι κακός εργολάβος. Αρα, μάλλον 
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συμφωνώ μαζί σας και μάλλον συμφωνείτε κι εσείς μαζί μου.  
 Το θέμα είναι να δούμε κιόλας τι ποσοστό του έργου έχει πληρωθεί. Γιατί αν έχει πληρωθεί ας 
πούμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του έργου γιατί φτάνει στο τέλος, κινδυνεύουμε να μας παρατήσει 
εκείνος και να τον κυνηγάμε εμείς, γιατί σου λέει, εντάξει... Θα μπορούσε.  
 Επίσης, έχουμε προβλέψει κάποια ρήτρα οικονομική αν δεν γίνει έγκαιρη παράδοση; Γιατί 
μπορεί τώρα να φτάσουμε πάλι τον Οκτώβριο και πάλι να μας πει για Δεκέμβριο ή οτιδήποτε.  
 Θα τελειώσω λέγοντας ότι το ξέρουμε όλοι εδώ, έχει γίνει μεγάλος ντόρος, η παράταση θα 
είναι εις βάρος των ανδρικών ομάδων ποδοσφαίρου, ξεκινάει το πρωτάθλημα, των ακαδημιών 
ποδοσφαίρου, του στίβου, των δημοτών που θέλουν να χρησιμοποιήσουν τους αθλητικούς χώρους. 
Θα καταψηφίσουμε αυτή την παράταση και ζητάμε να αναλάβετε άμεση δράση έτσι ώστε να 
επισπευθούν οι εργασίες και να γίνει η παράδοση όσο γίνεται πιο άμεσα.  
 Αυτά, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, επειδή είστε νέα και δεν γνωρίζετε τη διαδικασία, να σας πω ότι στα 
έργα πληρώνονται με πιστοποίηση. Δηλαδή κάνουν το έργο, το πιστοποιούν οι μηχανικοί της 
Τεχνικής Υπηρεσίας και κόβει τιμολόγιο για το ποσοστό του έργου, να το πω έτσι, που έχει κάνει. 
Αρα, δεν υπάρχει περίπτωση - ναι, καλώς προχωράει, μπράβο. Δηλαδή κάνεις 10% του έργου; Κόβεις 
τιμολόγιο, πιστοποιεί ο μηχανικός ότι, ναι, έγινε το 10% και μετά πληρώνεται το 10%. Αρα, δεν 
υπάρχει περίπτωση να γίνει κάτι ανάποδο, έτσι; Αρα, δεν τον συμφέρει να το παρατήσει γιατί έχει 
μεγάλο ποσό ακόμα να πληρωθεί ο άνθρωπος.  
 Δεύτερο που είπατε...  
ΣΙΩΤΟΥ: Συγγνώμη. Αρα έχει ακόμα μεγάλο ποσοστό του έργου να κάνει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, δεν πληρώνονται μπαμ μπαμ. Αφού τώρα το έκανε το ταρτάν. Τώρα το έκανε. 
Αντε να έχει πληρωθεί την άσφαλτο, την οποία την έριξε τον Ιούλιο. Το ταρτάν τώρα το τελειώνει. 
Αφού δεν το έχει τελειώσει να πιστοποιηθεί, δεν έχει πληρωθεί. 
 Αρα, λοιπόν, τώρα το καλός, κακός εργολάβος, εντάξει, εγώ είπα την άποψή μου. Αλλά, 
ξέρετε, κι αυτό είναι σχετικό. Εγώ το λέω γιατί δεν ήταν συνεπής γιατί μας είχε πει ότι τον Αύγουστο 
θα μας το παραδώσει. Δεν ήταν συνεπής σ' αυτό. Γι' αυτό. Τα υλικά, δικαιολογήθηκε ότι, ξέρετε, το 
ταρτάν δεν θα το παραγγείλεις από τον Ιούνιο. Πρέπει να είσαι σίγουρος ότι έχεις ρίξει την άσφαλτο, 
μπορεί ενδεχομένως να είχε βροχές. Πέρσι το καλοκαίρι, φέτος ήμασταν τυχεροί, δεν έβρεξε. Αλλά 
πέρσι το καλοκαίρι αν θυμάστε τον Ιούνιο όλο είχαμε καταρρακτώδεις βροχές, έτσι; Οπότε δεν θα 
παραγγείλει κάποιος τα υλικά να τα αποθηκεύσει, να τα κάνει, τόσο πολύ. Τα κάνει εκείνη την ώρα 
που έρχεται. 
 Εν πάση περιπτώσει, εγώ με την ενημέρωση που έχω από την Τεχνική Υπηρεσία το έργο θα 
τελειώσει το συντομότερο δυνατό. Είμαστε σε ένα πολύ καλό δρόμο, αν μη τι άλλο νομίζω η 
παράταση των 40 ημερών που λέει να του την δώσουμε και να ευχηθούμε ότι 12 Οκτωβρίου θα 
είμαστε τελειωμένο το έργο, αυτά τα οποία λέει η σύμβασή του, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ανυφαντής τοποθέτηση. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Θα πιαστώ από μία φράση που χρησιμοποίησε ο κ. 
Δήμαρχος. Οτι, στην απάντηση που έκανε, ότι αυτή η συμπληρωματική σύμβαση υπογράφηκε γιατί 
θέλατε το κάτι παραπάνω. Θα υπογραφόταν τέλος πάντων, γιατί θέλατε το κάτι παραπάνω, κάτι 
καλύτερο να γίνει.  
 Νομίζω ότι έχουμε ένα έργο και γίνεται ένας διαγωνισμός και γίνονται κάποιες προσφορές. 
Δηλαδή οι προσφορές γίνονται επάνω επί της βάσης του έργου. Δεν γίνονται έτσι απλά. Δηλαδή 
έρχονται οι άνθρωποι καταθέτουν τις προσφορές τους, κάνουν τις συμβάσεις  τους, κάνουν τις 
εκπτώσεις τους και όλα. Δεν μπορείτε εσείς επειδή θέλετε να πάτε να βάλετε κάτι παραπάνω, νομίζω 
δηλαδή, εκτός και αν μπορείτε και δεν ξέρω 'γω. Γιατί - ναι, δεν σας διέκοψα, συγγνώμη. Δυστυχώς, 
ο λόγος που πήρατε την απόφαση εκείνη την ημερομηνία λίγο πριν τις εκλογές, ήταν για τη σύμφωνη 
γνώμη για τη διαχείριση των επί ελάσσον δαπανών. 
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 Εγώ εδώ θέλω να μας πει ο κ. Κωνστάντιος μετά τι είναι και για ποιο λόγο δίνουν επί των επί 
ελάσσον δαπανών. Εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να μου πει τι λέει ο νόμος και αν είναι αυτό που είχε πει 
ο κ. Δήμαρχος ότι ήθελε να κάνει το κάτι παραπάνω και τελικά το Ελεγκτικό Συνέδριο δεν το 
επέτρεψε, γιατί νομίζω ότι η σύμφωνη γνώμη  που έδωσε το Συμβούλιο Δημοσίων Εργων των επί 
ελάσσον δαπανών δεν είναι αυτό, κ. Δήμαρχε. Είναι άλλος ο λόγος.  
 Από 'κει και πέρα, δυστυχώς, ξαναείπατε στην τοποθέτησή σας ότι, τι να κάνω, τώρα είναι η 
πιο σύντομη ημερομηνία,  τώρα 19 Σεπτέμβρη. Ναι, αλλά εγώ σας ρώτησα και δεν μου απαντήσατε, 
12/8 έδωσε ο ανάδοχος, 12/8 ζήτησε την παράταση. 28/8 έδωσε η Τεχνική Υπηρεσία τη σύμφωνη 
γνώμη και καλά την έδωσε. Δεν μπορούσε δηλαδή να γίνει ένα συμβούλιο στις 20 Αυγούστου ώστε 
να δοθεί η παράταση που ζητάει ο άνθρωπος σωστά από την 1η Σεπτέμβρη; Γιατί τώρα έρχεστε 19 
μέρες μετά να κάνετε τι; Θα ήταν σωστή και σύννομη η απόφαση που θα έπαιρνε το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Οχι, δεν είναι. 
 Από 'κει και πέρα, εγώ δεν σας διακόπτω καταρχήν. Αν θέλετε να σας διακόπτουμε κι εμείς, 
δηλαδή δεν... Εκεί είναι το θέμα. κ. Πρόεδρε, συγγνώμη, αλλά δεν διέκοψα κάποιον. Αν θέλουν να 
διακόπτουν, να διακόπτουν. 
 Από 'κει και πέρα - ναι, σωστά, έπρεπε να έχει και χρόνο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σήμερα το αφήνουμε, είπαμε. Ο κ. Δήμαρχος.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, θα απαντήσω γιατί μάλλον ο κ. Ανυφαντής, εντάξει, δεν το ξέρει και τόσο 
αναλυτικά, αλλά δεν κατάλαβε το τι είπα.  
 Η μελέτη του έργου, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου 750.000. Ο προϋπολογισμός, ο 
προϋπολογισμός μελέτης του έργου. Την μελέτη την έκανε ο κ. Φάρκωνας, υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας του Δήμου. Οταν τον φώναξα και του είπα, ξέρεις, Αποστόλη σε παρακαλώ πολύ, ετοίμασε 
τη μελέτη για να βάλουμε επιτέλους, γιατί το έχουμε ξεχάσει, την ουσία ότι μετά από 20 χρόνια που 
έχει φτιαχτεί το γήπεδο έρχεται μια Δημοτική Αρχή να βάλει ταρτάν το ξεχνάμε που είναι η ουσία, 
αλλά δεν πειράζει. Οταν, λοιπόν, του είπα ετοίμασε τη μελέτη σε παρακαλώ πολύ, να κάνουμε ένα 
400άρι στίβο που δεν έχει ο Δήμος μας και κοίταξε να αλλάξουμε και τα φώτα, που οι ομάδες τόσα 
χρόνια ταλαιπωρούνται γιατί δεν έχει φως και να βάλουμε καινούριες κολώνες που να μπορούν να 
κατέβουν και να μπορούμε να τις επισκεπτόμαστε καλύτερα, ετοίμασε να κάνει τη μελέτη.  
 Εκείνη τη στιγμή έτρεχε ένα πρόγραμμα του ΥΜΕΠΕΡΑ που χρηματοδοτούσε έργα μέχρι 
750.000 ευρώ. Αρα, λοιπόν, η εντολή στον κ. Φάρκωνα ήταν ετοίμασε το έργο αλλά κοίταξε, μην 
ξεπεράσεις τα 750.000. Να το φτάσεις το έργο μέχρι 750.000 ακριβώς για να μπορούμε να 
καταθέσουμε στην πρόταση του ΥΜΕΠΕΡΑ. Και άμα ψάξετε, δεν ξέρω αν εσείς ήσασταν τότε 
δημοτικός σύμβουλος ή όχι, γιατί μπορεί να ήταν τέλη '14 με αρχές '15, δεν θυμάμαι. Αλλά άμα 
ψάξετε υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ένταξής μας, μάλλον κατάθεσης πρότασης για 
να ενταχθούμε στο συγκεκριμένο έργο για να πάρουμε χρηματοδότηση. Γιατί μπορεί να μας 
κατηγορούν όλοι, αλλά ψάξαμε χρηματοδοτήσεις. Δεν είναι ότι δεν τις ψάξαμε. Λοιπόν, όταν δεν 
εγκριθήκαμε την χρηματοδότηση από εκεί, παρ' όλα αυτά αποφάσισα να το προχωρήσουμε το έργο 
και δώσαμε εντολή να γίνει η δημοπράτηση, το '16 ή το '17 είπατε κα Σιώτου ότι ξεκίνησε; Το '17.  
 Λοιπόν, ξεκίνησε το '17 η δημοπράτηση του έργου. Οταν λοιπόν βγήκε ο ανάδοχος, έδωσε 
μεγάλη έκπτωση, ξέρεις όταν δίνει μια μεγάλη έκπτωση σου λέει και η Τεχνική Υπηρεσία, Δήμαρχε, 
αυτός έχει δώσει μεγάλη έκπτωση τώρα, μήπως να του δώσουμε να κάνει συμπληρωματικά κάτι άλλο 
στο έργο; Και σας λέω ότι στο έργο είναι υπολογισμένο μόνο ο 400άρης. Αμα πάτε δίπλα από τον 
400άρη, υπάρχουν σκάμματα, που δεν υπάρχουν σήμερα, υπάρχει πίσω από τα τέρματα ένα μεγάλο 
κομμάτι, υπάρχουν πίσω από τα τέρματα που έχει χαλίκι να βάλουμε το πλαστικό γκαζόν, υπάρχουν 
εν πάση περιπτώσει ένα σωρό άλλες εργασίες, τις οποίες ακριβώς η Υπηρεσία πρότεινε να τις κάνουμε 
με συμπληρωματική σύμβαση.  
 Κοιτάξτε, κ. Ανυφαντή, δεν ξέρω τι εμπειρία έχετε στα Τεχνικά Εργα, θα μιλήσετε όποτε 
θέλετε με τον κ. Κωνστάντιο για να σας πει κάποια πράγματα, που χρησιμοποιείτε κάποιες εκφράσεις 
γιατί είναι λανθασμένες αυτές οι εκφράσεις που χρησιμοποιείτε. Το ελάσσον που λέτε είναι για να 
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αποδείξουν από κόβουν μέτρα και πού βάζουν. Λέω, κάποιες εκφράσεις που χρησιμοποιείτε... 
(παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Τι σημαίνει το επί ελάσσον που λέτε, για εξηγείστε μας τότε να καταλάβει το Δημοτικό 
Συμβούλιο.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον διακόπτετε και εσείς όμως, αλλά το αφήνω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εξηγείστε μας τι σημαίνει αυτό που λέτε, γιατί πετάτε μια λέξη που δεν ξέρετε καν τι  
σημαίνει. Πετάτε τη λέξη ελάσσον και δεν ξέρει κανείς τι λέτε. Ούτε εσείς ο ίδιος δεν ξέρετε τι λέτε. 
Και λέτε, κάνατε συμπληρωματική σύμβαση επί ελάσσον.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα έχει δευτερολογία, έτσι κι αλλιώς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Κωνστάντιε, αν θέλετε μετά όταν  τελειώσουμε, σε  πέντε λεπτά να εξηγήσετε πώς 
γίνονται οι συμπληρωματικές συμβάσεις. Πού επιτρέπεται να κάνετε. Δηλαδή, σε ένα έργο εγώ 
μπορώ να ζητήσω να κάνω συμπληρωματική σύμβαση για άσχετα πράγματα; Οχι, φυσικά. Μπορώ να 
κάνω συμπληρωματική σύμβαση μόνον άμα προκύψουν έκτακτες ανάγκες, μπορώ να κάνω 
συμπληρωματική σύμβαση μόνον εάν προκύψουν πράγματα τα οποία δεν τα είχα προβλέψει στο 
έργο και μου αλλάζουν το φυσικό αντικείμενο. Μας έγινε δεκτή δίπλα στο σχολείο η συμπληρωματική 
σύμβαση γιατί όταν πήγαν να βάψουν αρχίσανε και οι σοβάδες ήταν σάπιοι και αρχίσανε και πέφτανε 
και έπρεπε να κάνουμε γκανάιτ, να ρίξουμε μπετά καινούρια και μας το εγκρίνανε τελικά το Ελεγκτικό 
Συνέδριο αυτό. Το είπε πριν ο κ. Τράκας. 
 Λοιπόν, δεν είναι όλα τόσο απλά τα πράγματα όπως τα λέτε. Δεν είναι τόσο απλά τα 
πράγματα τα οποία λέτε. 
 Λοιπόν, όταν κάνεις μια συμπληρωματική σύμβαση, είσαι υποχρεωμένος να το στείλεις στο 
Συμβούλιο Πολεοδομικών Θεμάτων που λέτε, να περάσει από την Επιτροπή, στο ΣΔΕΠΑ και να πάρεις 
έγκριση. Στείλαμε λοιπόν το ΣΔΕΠΑ και πήραμε έγκριση. Δεν καταλαβαίνω γιατί λέτε. Τώρα, το 
ελάσσον που λέτε, κάποιες μονάδες τις κόψανε και γι' αυτό λέγεται ελάσσον δηλαδή. Κάποιες 
ποσότητες τις μειώνεις και κάποιες άλλες ποσότητες τις αυξάνεις για να βγάλεις το ποσό. Δηλαδή να 
φέρω ένα παράδειγμα. Σε ένα έργο μπορεί να έχεις πει ότι θα βάλω 50 προβολείς. Στην πορεία του 
έργου κρίνεις ότι αντί να βάλω 50 προβολείς θα βάλω 40 προβολείς και τα χρήματα των 10 
προβολέων που δεν θα βάλω τελικά, θα τα μεταφέρω στα χωματουργικά, γιατί τα χωματουργικά μου 
βγήκαν περισσότερα. Απλά η αύξηση που κάνεις στον έναν κωδικό και η αύξηση που κάνεις στα 
υδραυλικά ή στα χωματουργικά ή στα ασφαλτικά, δεν πρέπει να ξεπερνάει το 30%. Αυτό είναι το 
ελάσσον περίπου που λέτε, λοιπόν. Αλλά ας τα πει και ο κ. Κωνστάντιος ακόμα καλύτερα, ακόμα πιο 
αναλυτικά, γιατί κι εγώ ακόμα μαθαίνω, δυστυχώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κ. Κωνστάντιο. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Η διαχείριση των επί έλασσον δαπανών είναι το εξής: όταν από μιά εργασία γίνουν 
λιγότερες ποσότητες μπορεί να μεταφερθεί το ποσό αυτό σε κάποια άλλη εργασία. Πάντα μέσα στα 
πλαίσια της σύμβασης που έχει υπογραφεί. Δηλαδή, η σύμβαση αν έχει υπογραφεί φερ' ειπείν 
300.000, όταν διαχειριζόμαστε τις επί έλασσον δαπάνες πάλι η σύμβαση θα μείνει στις 300.000. Δεν 
δίνεται συμπληρωματική σύμβαση.  
 Για την έγκριση... (παρέμβαση εκτός μικροφώνου) 
 Να πω και τη συνέχεια; Αυτή η έγκριση δίνεται από το Συμβούλιο Τεχνικών Εργων. Στη 
συγκεκριμένη συνεδρίαση του Συμβουλίου Τεχνικών Εργων είχαμε δύο θέματα. Το ένα ήταν η 
διαχείριση των επί έλασσον δαπανών, που είναι κάτι πολύ συνηθισμένο, δηλαδή το συζητάνε πέντε 
λεπτά, δεν είναι θέμα και το δεύτερο ήταν η έγκριση συμπληρωματικής σύμβασης. Η έγκριση 
συμπληρωματικής σύμβασης μας χρειάστηκε κάποιος χρόνος για να περάσει από το Συμβούλιο 
Τεχνικών Εργων, πέρασε από εκεί πέρα, γι' αυτό μετά ήρθε στο Δημοτικό Συμβούλιο για να πάρει και 
το Δημοτικό Συμβούλιο την απόφαση και μετά έπρεπε να πάει στο Ελεγκτικό Συνέδριο. Τότε δεν 
εγκρίθηκε. Οπότε, η συμπληρωματική σύμβαση ήταν κάτι τελείως διαφορετικό από τη διαχείριση των 
επί έλασσον δαπανών. Και παρεπόμενα δεν ολοκληρώθηκε το έργο σε αυτά τα σημεία που είπε ο κ. 
Δήμαρχος πριν. Δηλαδή, μένουν ορισμένα σημεία για να ολοκληρωθεί το γήπεδο, να γίνει ακόμα 
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καλύτερο, αυτή την έκφραση χρησιμοποίησε, σε μελλοντική εργολαβία ίσως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δευτερολογίες. Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Κατά ψηφίζει ο κ. Τούτουζας, 
ο κ. Ανυφαντής, ο κ. Δεμέστιχας, ο κ. Αυγερινός, η κα Ρετσινιά, η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. 
Λευκό. Ο κ. Ρεκλείτης και ο κ. Ρίζος.   
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 33ο Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης του χρόνου παράδοσης για τη μελέτη του έργου: "Μελέτη δικτυακών 
υποδομών κτιρίου Δημαρχείου και διαμόρφωση κατασκευής computer room". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Προτείνεται όπως δοθεί παράταση του χρόνου παράδοσης της μελέτης 
τριάντα εφτά (37) ημέρες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις, τοποθετήσεις. Ο κ. Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Για να μην σας κουράζω και στο 33 θέμα θα ψηφίσουμε κατά, γιατί θεωρούμε ότι είναι 
παράτυπη η παράταση, εφόσον έχει παρέλθει το χρονικό διάστημα που είναι να ξεκινήσει η 
παράταση.  
 Για το 34 θέμα είμαστε υπέρ γιατί η αιτιολόγηση ήταν πάρα πολύ σωστή. 
 Για το 33 είμαστε κατά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν βλέπω ερωτήσεις, τοποθετήσεις για το 33, οπότε προχωράω σε ψηφοφορία. Ποιοι 
ψηφίζουν υπέρ; Ποιοι ψηφίζουν κατά; Κατά ψηφίζει ο κ. Τούτουζας, ο κ. Ανυφαντής, ο κ. 
Δεμέστιχας, ο κ. Αυγερινός και η κα Ρετσινιά.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 34ο Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης της προθεσμίας περάτωσης εργασιών του έργου: "Συντήρηση 
παιδικών χαρών 2018". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, για τους λόγους νομίζω που βλέπετε και στην εισήγηση, για να μην κουράζω, ζητεί ο 
ανάδοχος παράταση τεσσάρων (4) ημερολογιακών μηνών, έως 29 Φεβρουαρίου του 2020.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη ερώτηση. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, η πιστοποίηση ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Τον Δήμαρχο αναπληρώνει η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών 
Υπηρεσιών, κα Αννα-Μαρία Τσικρικώνη. Από το επόμενο.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λοιπόν, εγώ θα ήθελα να ρωτήσω το εξής: οι πιστοποιήσεις στις παιδικές χαρές 
γίνονται κάθε χρόνο, απ' όσο τουλάχιστον εγώ ξέρω. Θα ήθελα να μάθω αν όντως γίνονται κάθε 
χρόνο και ποιος μήνας είναι αυτός που ημερολογιακά τέλος πάντων, γυρνάει ο χρόνος και τις 
κάνουμε. Και μέσα σε πόσο χρονικό διάστημα θα πρέπει μετά να γίνονται οι επιδιορθώσεις. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταν ξεκινάς, γιατί, ξέρετε, ήμασταν οι πρώτοι που πιστοποιήσαμε τις παιδικές χαρές 
τις 14 στο Δήμο μας, δεν είχαν ξαναπιστοποιηθεί ποτέ, ξεκινήσαμε λοιπόν κάναμε τις εργασίες, ήρθε 
η εταιρεία που της κάναμε ανάθεση για να τις πιστοποιήσει, μας έκανε τις πρώτες παρατηρήσεις, τις 
επισκευάσαμε, κάποια στιγμή πήραμε πιστοποιητικό, όπως πολύ σωστά λέτε.  
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 Τα πρώτα πιστοποιητικά που πήραμε ήταν για δύο χρόνια. Τώρα, δεν το θυμάμαι αν ήταν το 
'16 ή το '15, κάπου εκεί πάντως, δεν κάνω και πολύ λάθος. Νομίζω τέλη '16, κάπου εκεί πρέπει να 
ήταν. Μετά πήραμε άλλη πιστοποίηση και τώρα είμαστε στη διαδικασία ακριβώς να πάρουμε, δηλαδή 
πολύ σωστά λέτε ότι πλέον είναι κάθε χρόνο, γιατί κι αυτό, ξέρετε, ήταν κάτι καινούριο που το 
Υπουργείο Εσωτερικών δεν το είχε ελέγξει και τόσο. Ηταν ουσιαστικά οι παιδικές χάρες, η 
πιστοποίησή τους ζητήθηκε και ξεκίνησε από ένα ατύχημα που υπήρχε στο Δήμο Ελληνικού με ένα 
πλαστικό μπαλόνι που σκοτώθηκε ένα παιδάκι. Ενα φουσκωτό. Δεν ήταν οργανωμένοι στο Υπουργείο 
Εσωτερικών. Σιγά σιγά κι αυτοί με την πορεία των χρόνων, όπως και οι Δήμοι, προσπαθούν και 
οργανώθηκαν.  
 Σήμερα, πάντως, οι πιστοποιήσεις είναι για ένα χρόνο, άρα από τη στιγμή που θα σου δώσει 
το πιστοποιητικό διαρκεί για ένα χρόνο και φυσικά πριν κλείσει ο χρόνος πρέπει να ξεκινήσεις 
καινούρια πιστοποίηση. Αρα, πρέπει, αν θέλετε, περίπου στο εξάμηνο, εφτάμηνο να ξεκινήσεις, γιατί 
θέλει ένα δυο μήνες να ελέγξει, να σου δώσει τι παρατηρήσεις έχει να τις διορθώσεις. Βέβαια, τώρα 
πλέον δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Δηλαδή οι περισσότερες παιδικές χαρές είναι σε καλή 
κατάσταση. Οπότε, δεν αντιμετωπίζουμε μεγάλες παρατηρήσεις όταν είναι να πιστοποιήσουμε ξανά 
όταν λήγει.  
 Με την παράταση αυτή νομίζω θα προλάβει ο εργολάβος να ολοκληρώσει όλες τις εργασίες 
που χρειάζονται για να ξαναπιστοποιηθούν οι παιδικές χαρές. Για την παιδική χαρά του Βέρντε, όπως 
θα γνωρίζετε, έχει γίνει διαγωνισμός, υπάρχει ανάδοχος, η παιδική χαρά νομίζω μέσα στο φθινόπωρο 
θα κλείσει για να ανακατασκευαστεί πλήρως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κ. Δήμαρχε. Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά; Κατά κανένας.  
 Το θέμα πέρασε ομόφωνα. 
 Τον κ. Δήμαρχο θα αναπληρώσει η Αντιδήμαρχος Οικονομικών και Διοικητικών, κα Αννα-
Μαρία Τσικρικώνη.  
 
 
 v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 
 ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 35ο Η.Δ. 
 
Ανανέωση του προγράμματος "Κοντά στον Δημότη" και ορισμός μελών επιτροπής για την 
παρακολούθηση του προγράμματος.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 35ο θέμα θα το εισηγηθεί η κα Δημητριάδου και όλα τα θέματα μέχρι τη λήξη της 
συνεδρίασης.  
 Παρακαλώ, κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Το ένα το σκέλος είναι επικαιροποίηση αυτού του προγράμματος "Κοντά στον 
Δημότη" και το άλλο σκέλος είναι ο ορισμός των μελών. 
 Οσον αφορά την επικαιροποίηση μπορούμε να πούμε δυο λόγια γιατί επικαιροποιείται πάντα 
και θα επικαιροποιείται συνέχεια το πρόγραμμα "Κοντά στον Δημότη". Διότι προστίθενται πάντοτε 
διάφορες δράσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη βελτίωση και στην επέκτασή του για τις ευπαθείς 
ομάδες. Πρόκειται για ένα τοπικό σύμφωνο κοινωνικής αλληλεγγύης του Δήμου Παπάγου-Χολαργού, 
το οποίο είναι πολυδιάστατο, το οποίο απευθύνεται στους δημότες που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες, 
κοινωνικές ομάδες, όπως είναι οι άποροι, όπως είναι οι άστεγοι, οι άνεργοι, τα ΑμεΑ, καθώς και σε 
όσους έχουν ανάγκη τη συνδρομή του Δήμου.  
 Η επικαιροποίηση, έτσι, ενδεικτικά να αναφέρω μερικά σημεία αυτού του προγράμματος, το 
οποίο είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο. Οπως ξέρετε είναι η δωρεάν, είναι το Κοινωνικό Παντοπωλείο 
το οποίο παρέχει είδη διαβίωσης στους απόρους και ένδυσης, είναι το Κοινωνικό Φαρμακείο, το οποίο 
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παρέχει φάρμακα, παράλληλα έχει προστεθεί Κοντά στο Δημότη ένα άλλο πάρα πολύ σημαντικό 
έργο, μια δράση σημαντική, η οποία είναι το Κέντρο Κοινότητας, το οποίο σήμερα έχει τρεις 
υπαλλήλους - παρακαλώ, μπορώ να συνεχίσω; Αμα θέλετε να το συζητήσετε, βγείτε έξω. Συγγνώμη, 
Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Απλά, κα Δημητριάδου... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Είμαστε και κουρασμένοι. Πρέπει να πω ενδεικτικά μερικές δράσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχουν πάρει τις εισηγήσεις, οπότε είναι ενήμεροι για τα θέματα τα περισσότερα 
υποθέτω, γι' αυτό... 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Το λέω για όσους δεν είναι ενήμεροι. Τέλος πάντων. 
 Το Κέντρο Κοινότητας είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει τρεις υπαλλήλους και στοχεύει πάλι 
στο να παράσχει πολύ μεγάλη βοήθεια, κοινωνική στέγη, τροφή και το ΤΕΒΑ και έχει δηλαδή κι αυτό 
πάρα πολλές δράσεις και άλλες όπως είναι τα εισιτήρια που δίνουμε, όπως είναι συνεργασία με άλλους 
Δήμους, η κακοποίηση, συγγνώμη, η κοινωνική μέριμνα για θύματα κακοποίησης, ψυχολογική 
στήριξη και πάρα πάρα πολλά άλλα. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα σκέλος, δεν τα λέω αναλυτικά επειδή 
είστε κουρασμένοι και ίσως έχετε διαβάσει την εισήγηση.  
 Το δεύτερο σκέλος είναι η παρακολούθηση του προγράμματος. Γίνεται από επιτροπή, η οποία 
αποτελείται από τον αρμόδιο για την Κοινωνική Μέριμνα Αντιδήμαρχο ως πρόεδρο, δηλαδή 
Δημητριάδου Μαρία, από τον αρμόδιο για την Παιδεία και τον Πολιτισμό Αντιδήμαρχο, τον κ. Τράκα, 
τους Προέδρους των Διοικητικών Συμβουλίων ΔΟΠΑΠ και ΔΟΚΜΕΠΑ, τον κ. Αυγουρόπουλο Αθανάσιο 
και την κα Παρίση Χρύσα, και ένα δημοτικό σύμβουλο της μειοψηφίας, τον οποίο αναμένουμε να 
οριστεί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σαφέστατα. κ. Τούτουζα, παρακαλώ για την πρόταση της μειοψηφίας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είναι η κα Βάνα Ρετσινιά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία.  
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Συγγνώμη, λευκό ως προς τον ορισμό της επιτροπής, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ναι. Παρακαλώ, ερωτήσεις. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Υπάρχουν στοιχεία για τα άτομα, για τα ΑμεΑ που λέμε, άτομα τρίτης ηλικίας, 
υπάρχουν καταγεγραμμένα όλα αυτά; 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Βέβαια, είναι όλα. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Γιατί με βάση αυτά πρέπει να βγαίνουν και τα αντίστοιχα προγράμματα, έτσι δεν 
είναι; Και να δίνεται η βαρύτητα σε κάποια συγκεκριμένα.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, ναι, είναι καταγεγραμμένα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Δημητριάδου, μισό λεπτό. Θα σας δώσω εγώ το λόγο. Ολοκληρώσατε;  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το μικρόφωνο. Ευχαριστώ. Το λόγο έχει η κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, είναι καταγεγραμμένα. Οσον αφορά το Κοινωνικό Παντοπωλείο έχει 240 
οικογένειες, γύρω στα 600 άτομα και 152 περίπου στο Κοινωνικό Φαρμακείο. Για τα ΑμεΑ δεν έχω 
ακόμη, δεν γνωρίζω να σας απαντήσω ακόμη ακριβώς, διότι ειναι πάρα πάρα πολλές οι δράσεις και 
ενημερώνομαι αυτό τον καιρό, αλλά αργότερα ναι. Υπάρχουν σε όλη την Αττική διάφορες μονάδες 
ΑμεΑ, με τις οποίες σκοπεύουμε να επικοινωνήσουμε για να εναρμονιστούμε και εμείς με αυτές τις 
μονάδες. Και σε όλα υπάρχουν βεβαίως τα προνοιακά επιδόματα, υπάρχουν άτομα για τον επισιτισμό, 
για τη στέγη, επίδομα στέγης, επίδομα προνοίας. Ολα αυτά είναι καταγεγραμμένα και ειδικά από το 
Κέντρο Κοινότητας που είναι κέντρο υποδοχής, όλα τα άτομα που ενδιαφέρονται απευθύνονται εκεί, 
είναι σαν μια πύλη εισόδου και από εκεί διακτινίζονται σε διάφορες υπηρεσίες οπως είναι ο ΟΓΑ, όπως 
είναι οι κοινωφελείς υπηρεσίες του ρεύματος, ΕΥΔΑΠ, ώστε να τους κατευθύνουν στο να γνωρίζουν 
τι δικαιούνται για να πάρουν τα ανάλογα επιδόματα. Υπάρχει αρκετά μεγάλη υποστηρικτική βάση για 
όλα αυτά τα άτομα. Είναι πολλές οι δράσεις, δεν είναι μία και δύο, είναι πολλές.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε. Και έχει και δεύτερη ερώτηση. Εχει μία ακόμα, δεν έχει 
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ολοκληρώσει ο κ. Καραγιάννης.  
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μια δεύτερη ερώτηση. Με βάση αυτά τα στοιχεία και αυτές τις δραστηριότητες που 
υπάρχουν, πόσοι - δηλαδή, έχει γίνει κάποια έρευνα ας πούμε πόσοι επωφελούνται απ' αυτές, δηλαδή 
το ποσοστό των ανθρώπων που έχουν πρόβλημα, όλων αυτών των κατηγοριών, που συμμετέχει και 
απολαμβάνει των ευκολιών αυτών που τους δίνονται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Βεβαίως υπάρχει έρευνα και γίνεται συνεχής έρευνα και υπάρχουν και στατιστικά 
στοιχεία όσον αφορά τους ωφελουμένους, όσον αφορά την ηλικία, όσον αφορά την κατάσταση, τις 
αναπηρίες που πιθανόν έχουν, τα προβλήματα. Βεβαίως, σε κάθε περίπτωση υπάρχει έρευνα και 
γίνεται από τους κοινωνικούς λειτουργούς έρευνα για τους ανθρώπους αυτούς.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη έχει ζητήσει το λόγο. Σηκώσατε χέρι πριν. Σηκώσατε πάντως για να 
κάνετε ερώτηση, τοποθέτηση για το θέμα. Οχι. 
 Η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Μία ερώτηση. Η τράπεζα χρόνου τώρα θα γίνει, δεν ισχύει, έτσι δεν είναι; Δεν υπάρχει, 
έτσι. Είναι πολύ ενδιαφέρον γιατί αυτό χρειάζεται. Και κάτι ακόμα. Θα συνεχιστεί και το πρόγραμμα 
της παιδικής κουζίνας απ' ό,τι βλέπω; Της παιδικής κουζίνας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λόγο για να απαντήσετε, κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κ. Πρόεδρε. Πρέπει να πω ότι ορισμένα απ' αυτά τα προγράμματα δεν 
είναι ενεργοποιημένα, όπως είναι η τράπεζα χρόνου, όπως είναι και άλλα προγράμματα τα οποία 
χρειάζονται ολόκληρο επιτελείο για να ενεργοποιηθούν. Προγράμματα τα οποία αναφέρονται και 
υπάρχει στόχευση να γίνει μία μελέτη για να υλοποιηθούν και αυτά τα προγράμματα και όσον αφορά 
τη σπιτική κουζίνα, όχι, προς το παρόν όχι. Μπορεί δηλαδή να είναι γραμμένα ορισμένα από αυτά τα 
προγράμματα, τα οποία να υπάρχει ένα φως στο βάθος του τούνελ. Δηλαδή να βρεθούν τα άτομα, 
να βρεθούν οι πόροι, να βρεθούν οι υποδομές ώστε να υλοποιηθούν. Τα περισσότερα όμως, κατά 
90% υλοποιούνται. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αμα τελειώσαμε από τις ερωτήσεις να κάνετε και τοποθέτηση. Ερωτήσεις τελειώσαμε 
όλοι; Τοποθετήσεις. Η κα Ρετσινιά. 
ΡΕΤΣΙΝΙΑ: Τις επόμενες μέρες θα καταθέσω κι εγώ επίσημα κάποιες προτάσεις, το έχω κάνει και 
παλαιότερα, κάποιες προτάσεις για τα άτομα με ειδικές ανάγκες, να βοηθήσουμε το πρόγραμμα. Εχω 
ασχοληθεί κι εγώ με το θέμα και παλαιότερα και ξέρω και πόσα άτομα υπάρχουν, έχω κι εγώ κάποια 
γνώση, έτσι; Θέλω να βοηθήσω, το έχω δηλώσει, θέλω να βοηθήσω στο πρόγραμμα και θα 
καταθέσω κι εγώ άμεσα κάποιες προτάσεις για ν' αρχίσουμε και στο Δήμο μας να ασχολούμαστε και 
λίγο με τις ευπαθείς ομάδες και κυρίως με τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Κατά; Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 36ο Η.Δ. 
 
Ορισμός Προέδρου και εκπροσώπου παραγωγικών τάξεων στη Δημοτική Επιτροπή 
Παιδείας. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας θα εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, κ. Πρόεδρε. Λοιπόν, έχετε πάρει όλοι την εισήγηση, βλέπετε από ποια μέλη 
αποτελείται η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας. Το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται να ψηφίσει τον Πρόεδρο 
και τον εκπρόσωπο των παραγωγικών τάξεων. Ετσι, για Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας 
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προτείνεται ο δημοτικός σύμβουλος Τράκας Μιχάλης και εκπρόσωπος των παραγωγικών τάξεων ο κ. 
Δρανδάκης Χαράλαμπος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις. Ο κ. Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ο κ. Δρανδάκης, τι εστί;  
ΤΡΑΚΑΣ: Πρόεδρος του Εμπορικού.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, παρακαλώ με το μικρόφωνο απαντήστε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είναι ο πρόεδρος του Εμπορικού κέντρου εδώ στο Χολαργό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις; Ερώτηση ο κ. Ρεκλείτης. 
ΡΕΚΛΕΙΤΗΣ: Με ποιο κριτήριο επιλέγεται ο κ. Δρανδάκης, ο πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου, του 
Εμπορικού Κέντρου Χολαργού απ' ό,τι θυμάμαι είναι και παραγωγικές τάξεις ποιους άλλους εξετάσατε 
δηλαδή;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας θα απαντήσει. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ο κ. Δρανδάκης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος δραστηριοποιείται καθημερινά στον 
Χολαργό, έχει επαφή με τους εμπορικούς συλλόγους του Χολαργού, τις παραγωγικές τάξεις και ήταν 
μια επιλογή της Διοίκησης. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλοθώρη τοποθέτηση. Η κα Χαμηλοθώρη έχει το λόγο. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμείς επειδή διαφωνούμε βασικά με την Αντιδημαρχία Τεχνικών Εργων και 
Παιδείας, διότι θεωρούμε ότι είναι δύο τεράστια, αυτοτελώς τεράστια αντικείμενα και θεωρούμε 
ανθρωπίνως αδύνατο να τα τρέξει ένας άνθρωπος, προφανώς δεν μπορούμε να συναινέσουμε ο ίδιος 
άνθρωπος να είναι και Πρόεδρος της ΔΕΠ, διότι κατά τη γνώμη μας αυτό συνεπάγεται και μία 
αδρανοποίηση της ΔΕΠ.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. Λευκό 
ο κ. Ρεκλείτης. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 37ο Η.Δ. 
 
Ορισμός μελών της Επιτροπής Διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο - 
Κοινωνικό Φαρμακείο. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Να οριστεί Επιτροπή Διαχείρισης Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού 
Φαρμακείου και η Επιτροπή Διαχείρισης θα είναι πενταμελής, όπως λέει η εισήγηση και θα 
απαρτίζεται: 1) από τον Δήμαρχο ή τον Αντιδήμαρχο που ο Δήμαρχος ορίζει, εν προκειμένω τη Μαρία 
Δημητριάδου και δύο (2) δημοτικούς συμβούλους της πλειοψηφίας, οι οποίοι από την πλευρά της 
συμπολίτευσης είναι η κα Τσικρικώνη και η κα Παρίση και δύο (2) της μειοψηφίας που αναμένουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μας κάνει την πρόταση ο κ. Τούτουζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Από τη μειοψηφία, που μαζευτήκαμε όλες οι δημοτικές παρατάξεις μέσα, αποφασίσαμε 
να είναι, είναι δύο τα μέλη, είναι ο κ. Κανάκης και ο κ. Ρίζος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία; Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Κατά; Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης.  
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.  
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ΘΕΜΑ 38ο Η.Δ. 
 
Ορισμός δύο Δημοτικών Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους, ως μέλη της Διοικούσας 
Επιτροπής του "Δημοτικό Ελεύθερο Πανεπιστήμιο Παπάγου-Χολαργού". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Οπως αναφέρει η εισήγηση η Διοικούσα Επιτροπή του Δημοτικούο Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου, το οποίο ενεργοποιούμε και ευελπιστούμε ότι θα έχει μια πάρα πολύ καλή εξέλιξη, 
είναι επταμελής. Πρόεδρος έχει οριστεί, θα οριστεί με απόφαση του Δήμου και είμαι εγώ, η κα 
Δημητριάδου και έχουμε από την συμπολίτευση την κα Βικτωρία Νικάκη ως τακτικό μέλος, με 
αναπληρωματικό μέλος τον κ. Γεώργιο Πολύδωρα και επίσης απαιτούνται από την αντιπολίτευση δύο 
άτομα, ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό μέλος και υπάρχει και μία υποστηρικτική επιτροπή από 
τρία άτομα που εμείς έχουμε ορίσει με τους αναπληρωτές τους, που ήταν και πριν, τον κ. Αντώνη 
Λιοναράκη με την κα Βίκα Μπέσιλα, την κα Ιωάννα Μαλαγαρδή με τον κ. Παναγιώτη Νιάρχο σαν 
αναπληρωματικό και την κα Ελένη Οικονόμου με την κα Μαρία Μαρκαντωνάτου, φιλολόγους και 
ποιήτριες και συγγραφείς. Και τώρα αναμένουμε τα δύο άτομα από την αντιπολίτευση, ένα τακτικό 
και ένα αναπληρωματικό μέλος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κ. Τούτουζα για τη σχετική πρόταση. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Μετά την... που είχαμε μαζευτεί όλες οι δημοτικές παρατάξεις της αντιπολιτεύσεως, 
αποφασίστηκε να είναι τακτικό μέλος ο κ. Στάικος, αναπληρωματικό μέλος ο κ. Καραγιάννης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ; Κατά; 
Λευκό; Ο κ. Ρεκλείτης. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 39ο Η.Δ. 
 
Ορισμός τακτικού και αναπληρωματικού μέλους ως εκπροσώπου του Δήμου, στο 
Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Πρόληψης και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας "ΑΡΓΩ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την εισήγηση θα κάνει η κα Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Λοιπόν, το Κέντρο Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής Ψυχικής Υγείας, που 
φέρει τον τίτλο "ΑΡΓΩ", έχει σχέση όπως πιθανά οι περισσότεροι γνωρίζετε από την προαγωγή της 
ψυχοκοινωνικής υγείας και είναι ένα κέντρο πρόλησης εξαρτήσεων και ζητείται εδώ να οριστεί ένας 
τακτικός και ένας αναπληρωματικός εκπρόσωπος από το Δήμο μας για το Διοικητικό Συμβούλιο του 
Κέντρου και αυτοί είναι από την πλευρά της πλειοψηφίας ο κ. Κούτρας και ο κ. Πετράκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από την πλευρά της πλειοψηφίας. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Μειοψηφίας νομίζω δεν υπάρχει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δεν υπάρχει, γι' αυτό λέω.  
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Δεν υπάρχει. Απλά ενημερώνουμε ότι από την πλευρά της πλειοψηφίας είναι ο κ. 
Κούτρας τακτικό μέλος και αναπληρωματικός ο κ. Πετράκης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία. Ποιοι ψηφίζουν υπέρ. Κατά. Λευκό ο κ. Ρεκλείτης. Κατά ο κ. Ρεκλείτης και 
λευκό η κα Χαμηλοθώρη και η κα Σιώτου. 
 Το θέμα πέρασε κατά πλειοψηφία.   
 Η ώρα είναι 12 ακριβώς και λύεται η συνεδρίαση. Σας ευχαριστώ πολύ. 
 ----------------------------- 
 
 
 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η  19 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2019  
 
  79 

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 απούσα 
 
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 
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