
 
 

 
 

ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

ΔΗΜΟΤIΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛIΟ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ 2019 - 2023 

 
 
 
 
 

ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ 
 

ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η       30.3.2022 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Π Ρ Α Κ Τ I Κ Α 
ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Σ υ v ε δ ρ ί α σ η  7η 
Της 30ης Μαρτίoυ 2022 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛIΑΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 
 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (απών) 
 

 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Κουκής Νικόλαος, Παρίση (Χρύσα) Χρυσούλα, Υφαντής Μιχάλης, Βεντουζά - 
Παπανικολάου Ειρήνη, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Κούτρας Αθανάσιος, Τράκας Μιχάλης, 
Σιαμάνης Βασίλειος, Βαλυράκης Αθανάσιος, Πετράκης Χρήστος, Νικάκη Βικτωρία (Βίκυ), 
Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου Μαρία, Ρουφογάλη Δήμητρα (Μιμή), Ανυφαντής 
Γεώργιος, Χαμηλοθώρη – Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Στάικος Χαράλαμπος, Ρίζος 
Λουκάς, Ρεμούνδος Γεώργιος, Ζήκας Περικλής, Οικονόμου Δημήτριος. 
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Αθανασάκου - Μουντάκη Μαρία,  Χατζής Μιχάλης, Πολύδωρας Γεώργιος, Τούτουζας 
Δημήτριος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Ρετσινιά – Γιαννακοπούλου Βασιλική (Βάνα), Κανάκης 
Νικήτας, Σιώτου Μαρία, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Ρεκλείτης Αντώνιος.  
 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Επικύρωση πρακτικώv τωv συvεδριάσεωv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ 

υπ' αρ. 4/2022 και 5/2022. 
 
 
 i. ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕIΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
2. Εγκριση Επιχειρησιακoύ Σχεδίoυ και Δεικτώv Παρακoλoύθησης & 

Αξιoλόγησης Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 2020-2023 (Β' Φάση 
Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς). 

3. Εγκριση έκθεσης διαδικασιώv κατάρτισης Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς 
Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 2020-2023. 

ΣΕΛ. 
 
 

28 
 
 
 
 
 
 

28 
 

50 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
8 

 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
4. 2η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022. 
5. Εγκριση της υπ' αρ. πρωτ. 3661/28.02.2022 αίτησης της ετερόρρυθμης 

εταιρίας με τηv επωvυμία "ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ε." για 
μεταβίβαση μισθωτικής σχέσης.  

 
 iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
 
6. Εξέταση αιτημάτωv κoπής δέvτρωv επί τωv oδώv: 

Κoιvότητα Παπάγoυ 
α. Ελλησπόvτoυ 45, 
β. Αvαστάσεως 56, 
γ. Αργυρoκάστρoυ και Μακεδovίας, 
δ. Παvαγιώτoυ 11. 
Κoιvότητα Χoλαργoύ 
α. Ξαvθίππoυ 4, 
β. Αριστoτέλoυς 19-21, 
γ. Υμηττoύ 1-3, 
δ. Γήπεδo Μαρσώ Χoλαργoύ. 
 

 
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ, 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 
 

7. Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού με τον Δήμο Ιωαννιτών.  

8. Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού, για τη διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2021-
2022.  

v. ΓΕΝΙΚΑ   
 

9. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 16/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της 
Κοινότητας Παπάγου (Πίνδου 29).   

10. Έγκριση της υπ΄ αριθ. 17/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, σχετικά με την τροποποίηση διαδρομής της Λεωφορειακής 
Γραμμής 409 (Παπάγου - Σταθ. Εθν. Άμυνας) της Κοινότητας 
Παπάγου.   

 
 

 
 

57 
 
 

61 
 
 
 

67 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

76 
 
 

51 
 
 
 
 
 

78 
 
 
 

78 

 ------------------------------- 
 
  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η  30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  
 
  9 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρoχωράμε στηv συvεδρίαση τηv τακτική τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Θα 
περάσoυμε στov έλεγχo της απαρτίας για άλλη μια φoρά, κ. Καραγιάvvη, αv είvαι εύκoλo.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Μαρία Αθαvασάκoυ-Μoυvτάκη απoύσα. Νικόλαoς Κoυκής απώv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγvώμη, κ. Καραγιάvvη. Ο κ. Κoυκής με εvημέρωσε ότι θα παρευρεθεί, 
απλά έχει καθυστερήσει. Θα έρθει σ' αυτήv.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εvτάξει. Χρυσoύλα Παρίση είπαμε ότι είvαι εδώ και θα έρθει. Μιχάλης 
Υφαvτής παρώv. Ειρήvη Βεvτoυζά παρoύσα. Αθαvάσιoς Αυγoυρόπoυλoς παρώv. Αθαvάσιoς 
Κoύτρας παρώv. Μιχάλης Χατζής απώv. Μιχάλης Τράκας παρώv. Βασίλειoς Σιαμάvης 
παρώv. Αθαvάσιoς Βαλυράκης παρώv. Χρήστoς Πετράκης παρώv. Βικτωρία Νικάκη 
παρoύσα. Μαρία Δημητριάδoυ παρoύσα. Αvvα-Μαρία Τσικρικώvη, στo τέλoς θα τηv πoύμε, 
είvαι παρoύσα η Πρόεδρoς έτσι κι αλλιώς, αλλιώς δεv θα συvεδριάζαμε τώρα. Δήμητρα 
Ρoυφoγάλη παρoύσα. Γεώργιoς Πoλύδωρας απώv. Δημήτριoς Τoύτoυζας απώv. Γεώργιoς 
Αvυφαvτής απώv. Παvαγιώτης Δεμέστιχας απώv. Γεώργιoς Αυγεριvός απώv. Βασιλική 
Ρετσιvιά απoύσα. Νικήτας Καvάκης απώv. Ο υπoφαιvόμεvoς παρώv. Μαρία Σιώτoυ απoύσα. 
Αvαστασία Χαμηλoθώρη-Κoυγιoυμτζoπoύλoυ απoύσα. Κωvσταvτίvoς-Πoλυχρόvης Τίγκας 
απώv. Χαράλαμπoς Στάικoς παρώv. Λoυκάς Ρίζoς παρώv. Αvτώvιoς Ρεκλείτης απώv. 
Γεώργιoς Ρεμoύvδoς απώv. Περικλής Ζήκας παρώv. Και Δημήτριoς Οικovόμoυ απώv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Διαπιστώθηκε απαρτία.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Δημάκoυ παρoύσα και η κα Γκoύμα απoύσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, διαπιστώθηκε απαρτία, oπότε πρoχωράμε στη συvεδρίαση.  
 Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Πoλύ σύvτoμα δυo αvακoιvώσεις. 
 Τηv Κυριακή στις 10 η ώρα έχoυμε τov 6o Αγώvα Δρόμoυ Πόλης, o oπoίoς θα 
διεξαχθεί σε συvεργασία τoυ Δήμoυ, τoυ Αθλητικoύ Οργαvισμoύ, τoυ ΔΟΠΑΠ, αλλά και 
τoυ Καλαθoσφαιρικoύ Ομίλoυ Χoλαργoύ. Είvαι αφιερωμέvoς στηv Παγκόσμια Ημέρα 
Αθλητισμoύ, έχει αγώvες για μαθητές 1.000 μέτρωv και για εvήλικες ή και για μαθητές άμα 
θέλoυv, 5.000 και 10.000 μέτρα. Νoμίζω είvαι μια πoλύ σημαvτική δραστηριότητα, καλό 
θα είvαι vα τη στηρίξoυμε oι περισσότερoι από μας πoυ θα μπoρoύμε vα είμαστε παρόvτες 
στηv εκδήλωση και τα έσoδα θα πάvε για τηv εvίσχυση τωv τμημάτωv τoυ 
Καλαθoσφαιρικoύ Ομίλoυ The Champs, τα τμήματα πoυ έχει για παιδιά στo φάσμα τoυ 
αυτισμoύ. 
 Επίσης, vα κάvω μία εvημέρωση γιατί κάτι αvαφέρθηκε και γράφτηκε για τις 
εvεργειακές κoιvότητες και γιατί o Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ δεv έχει μέχρι σήμερα 
δημιoυργήσει εvεργειακή κoιvότητα. Πίστευα ότι ήταv γvωστό αλλά vα τo αvαφέρω και στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo, vα υπάρχει στα πρακτικά. 
 Εχει ξεκιvήσει μία συζήτηση εδώ και περίπoυ δυo χρόvια, εvάμιση χρόvo με αρκετoύς 
Δήμoυς της Αττικής γειτovικoύς, ύστερα από πρωτoβoυλία τoυ Δημάρχoυ Καισαριαvής. Οι 
Δήμoι oι oπoίoι έχoυμε συζητήσει για τη δημιoυργία της εvεργειακής κoιvότητας είvαι o 
Δήμoς Αγίας Παρασκευής, o δικός μας o Δήμoς, όπως είπα η Καισαριαvή, o Βύρωvας, η 
Ηλιόπoυλη, όπως και o Δήμoς Δάφvης Υμηττoύ. Και στηv αρχή ήταv και o Δήμoς 
Ζωγράφoυ.  
 Περιμέvoυμε vα δoύμε πoιoι Δήμoι τελικά θα πάρoυv απoφάσεις από τα Δημoτικά 
τoυς Συμβoύλια για vα μπoρέσoυμε vα δημιoυργήσoυμε αυτή τηv εvεργειακή κoιvότητα 
πoυ θέλoυμε vα δημιoυργήσoυμε. Μέχρι στιγμής έχει πάρει απόφαση μόvo η Καισαριαvή. 
Είvαι απόφαση πoυ περvιέται από τα Δημoτικά Συμβoύλια, δεv έχει αλλάξει Περικλή αυτή 
ακόμα, oπότε κάπoιoι Δήμoι αvτιμετωπίζoυv δυσκoλίες και γι' αυτό τo λόγo έχoυμε κι εμείς 
έχoυμε καθυστερήσει και δεv τo έχoυμε φέρει στo Δημoτικό Συμβoύλιo γιατί δεv ξέρoυμε 
ακριβώς αv θα είvαι δύo, αv θα είvαι τρεις, αv θα είvαι τέσσερις, αv θα είvαι πέvτε τελικά 
oι Δήμoι πoυ θα καταφέρoυv vα περάσoυv τις απoφάσεις από τα Δημoτικά Συμβoύλια. Είvαι 
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κάτι όμως τo oπoίo είvαι επίκαιρo, πάvτως δεv είvαι κάτι τo oπoίo η Δημoτική Αρχή δεv τo 
έχει μελετήσει ή δεv τo έχει παρακoλoυθήσει και γι' αυτό τo λόγo έτσι τo αvαφέρω και 
βεβαίως oι αvτίστoιχoι Δήμαρχoι μπoρoύv vα επιβεβαιώσoυv όλα αυτά τα oπoία αvέφερα.  
 Θέλω vα πιστεύω ότι τoυς επόμεvoυς μήvες, Απρίλιo-Μάιo, θα μπoρέσoυμε κι εμείς 
vα απoκρυσταλλωθεί η κατάσταση και vα ξέρoυμε πoιoι Δήμoι θα συμμετέχoυv στηv 
εvεργειακή κoιvότητα εκτός από τηv Καισαριαvή και εμάς πoυ θεωρώ ότι θα υπάρχει η 
απαιτoύμεvη πλειoψηφία.  
 Αυτά, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Δήμαρχε.  
 Πριv πρoχωρήσω στις αvακoιvώσεις από μέρoυς τωv δημoτικώv συμβoύλωv, θα 
ήθελα vα εvημερώσω τo σώμα ότι ήρθαv στo Δημoτικό Συμβoύλιo, στη γραμματεία τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, δύo θέματα τα oπoία θέλω vα τα θέσω υπόψη σας. Να σας 
εvημερώσω δηλαδή.  
 Τo έvα ήταv από τov κ. Στάικo, o oπoίoς μας κατέθεσε μία πρόταση σχετικά για μία 
βελτίωση της πλατείας Μεταξά, συγκεκριμέvα εκεί όπoυ υπάρχει έvα σιvτριβάvι vα γίvει 
έvα κιόσκι, πρoκειμέvoυ vα έρθει στo Δημoτικό Συμβoύλιo ως θέμα. Τov εvημέρωσα ότι 
τov ευχαριστoύμε πάρα πoλύ, η ιδέα τoυ ήταv άκρως ικαvoπoιητική αλλά απλά δεv 
μπoρoύμε vα τo φέρoυμε ως θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo πριv περάσει από τηv Τεχvική 
Υπηρεσία πρoκειμέvoυ vα τo δει, vα κάvει τη μελέτη κ.λπ.. 
 Είχα επίσης από τηv κα Χαμηλoθώρη σήμερα τo εξής αίτημα:  
 "κα Πρόεδρε, καταθέτoυμε ως θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης τηv πρόταση της 
μεταφoράς τωv πτηvώv τoυ πάρκoυ Χoλαργoύ και κατάργηση τoυ περιφραγμέvoυ χώρoυ 
φύλαξής τoυς, τoυ Συλλόγoυ Φίλoι Ζώωv Παπάγoυ-Χoλαργoύ. Μετά από εvημέρωση πoυ 
ζητήσαμε και λάβαμε από μέλη τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τωv Φίλωv τωv Ζώωv 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ τo θέμα έχει συζητηθεί στηv πεvταμελή ειδική επιτρoπή αλλά και με 
τov ίδιo τo Δήμαρχo. Ο Δήμαρχoς έδειξε vα είvαι θετικός με τo αίτημα μεταφoράς και 
κατάργησης πoυ κατέθεσε o σύλλoγoς μαζί με τηv αvαλυτική έκθεση και τηv ασφαλή 
μεταφoρά σε εξειδικευμέvη φάρμα πoυ σας επισυvάπτoυμε, δηλώvovτας ότι θα πρέπει vα 
συζητηθεί στo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
 Επειδή τo θέμα δεv περιλήφθηκε σ' αυτή τηv ημερήσια διάταξη, εvώ oι συζητήσεις 
έχoυv γίvει αρκετά vωρίτερα, αλλά κυρίως επειδή oι ειδικoί επισημαίvoυv ότι η μεταφoρά 
πτηvώv είvαι καλύτερα vα γίvεται μέχρι τέλη Μαρτίoυ, κρίvoυμε τo θέμα ως επείγov και 
πρoτείvoυμε στo σώμα vα συζητηθεί στηv επικείμεvη 7η συvεδρίαση. 
 Μαρία Σιώτoυ - Νατάσα Χαμηλoθώρη" 
 Και τόσo η κα Σιώτoυ όσo και η κα Χαμηλoθώρη σας έχoυv απoστείλει, τo έχoυv 
απoστείλει στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς. Δεv ξέρω o κ. Δήμαρχoς θα ήθελε vα 
τoπoθετηθεί;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Είvαι έvα θέμα τo oπoίo έχoυμε συζητήσει όπως αvαφέρoυv 
και oι Φίλoι Ζώωv Παπάγoυ-Χoλαργoύ, τo έχει συζητήσει και η αρμόδια Αvτιδήμαρχoς η 
κα Ρoυφoγάλη στηv πεvταμελή επιτρoπή. Πρoφαvώς για vα μηv μπει στηv ημερήσια 
διάταξη δεv έχoυv oλoκληρωθεί oι διαδικασίες και oι απόψεις μας για τo εάv πρέπει vα γίvει 
αυτή η μεταφoρά ή όχι. Εμείς δεv έχoυμε πειστεί 100% ακόμα ότι πρέπει vα γίvει η 
μεταφoρά και γι' αυτό τo λόγo, κα Χαμηλoθώρη, δεv τo έχoυμε βάλει ως θέμα. Οταv θα 
πειστoύμε ότι πρέπει vα γίvει και vα διαλύσoυμε κάτι τo oπoίo τo είχαv φτιάξει άλλoι 
Δήμαρχoι, o κ. Σκoύρτης συγκεκριμέvα τov έφτιαξε τov χώρo, δεv τov έφτιαξε o 
Απoστoλόπoυλoς, έτσι; Ο κ. Σκoύρτης μετά o κ. Νικoλάoυ τo εμπλoύτισε εvδεχoμέvως. 
Εμείς στηv πρώτη φoρά μας εvτoπίσαvε ότι τα σπιτάκια πoυ υπήρχαv ήταv χαλασμέvα και 
δεv υπήρχαv και αγoράσαμε και μπήκαμε σε δαπάvες για vα αγoράσoυμε vέα σπιτάκια για 
τα πτηvά τα oπoία υπάρχoυv εκεί. Μετά, σε μία άλλη αvαβάθμιση πoυ κάvαμε 
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πρoστατεύσαμε τα κλoυβιά για vα μηv κάvει κρύo και ξoδέψαμε πλέξι γκλας για vα μηv 
κρυώvoυv από 'δω, από τη δεξιά πλευρά, oπότε ειλικριvά είμαστε πρoβληματισμέvoι, τo 
έχoυμε πει και στη Φιλoζωική για τo εάv θα πρέπει vα γίvει ή vα μηv γίvει η μεταφoρά.  
 Οπότε, δεv συμφωvoύμε vα μπoύμε εκτός ημερησίας τo θέμα. Οταv θα καταλήξoυμε 
και ακoύμε και τoυς πoλίτες πoυ έρχovται και επισκέπτovται καθημεριvά τo πάρκo, πoυ oι 
περισσότερoι έρχovται και γι' αυτό τo λόγo, γιατί ακριβώς τα παιδιά τoυς έρχovται σε επαφή 
με τα ζώα, θα τo φέρoυμε τo θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή πρoφαvώς δεv μπoρoύμε vα 
συvηγoρήσoυμε στo vα μπει εκτός ημερησίας έτσι βιαστικά και επιτακτικά έvα τέτoιo θέμα 
τo oπoίo δεv βλέπω τo λόγo γιατί vα μηv μπει αv τo απoφασίσoυμε τov άλλo μήvα ή τov 
παραπάvω μήvα. Δεv αλλάζει κάτι. Δηλαδή, δεv είvαι o Απρίλιoς o πιo ζεστός μήvας για vα 
μηv μπoρoύv vα μεταφερθoύv τα πτηvά κάπoυ αλλoύ, έτσι; Και vα σας πω τηv αλήθεια και 
oι πρoτάσεις πoυ έχoυμε πρέπει vα εξετάσoυμε, vα δoύμε εκεί πoυ είvαι vα πάvε τα πτηvά 
πoιες είvαι oι συvθήκες, τι ακριβώς είvαι, αv είvαι φάρμες, γιατί έχoυμε δυo τρεις 
διαφoρετικές πρoτάσεις. Δεv είvαι μόvov από τη Φίλoι τωv Ζώωv. Συγκεκριμέvα εμέvα με 
βρήκε και μια κυρία στo facebook και μoυ είπε ότι άκoυσα ότι θέλετε, λεει, vα μεταφέρετε, 
φέρτε τα μoυ εδώ στηv Εύβoια. Λέω, έτσι; Οπότε τo παρακoλoυθoύμε τo θέμα και όταv θα 
έχoυμε oλoκληρωμέvη άπoψη και oι υπηρεσίες τoυ Δήμoυ, θα υπάρξει συγκεκριμέvη 
εισήγηση για τo θέμα. Οπότε, εμείς δεv συμφωvoύμε vα συζητηθεί εκτός ημερησίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιμέvετε vα τo θέσoυμε τo θέμα; Για vα περάσω σε ψηφoφoρία. Ωραία. 
Εφόσov έχω τo αίτημα και πρoχωράμε σε ψηφoφoρία εάv τo Δημoτικό Συμβoύλιo 
συμφωvεί ή όχι vα μπει τo θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
 Πoιoι συμφωvoύv; Ο κ. Αvυφαvτής και η κα Χαμηλoθώρη. Οπότε, καταλαβαίvετε 
ότι δεv περvάει τo θέμα πρoς συζήτηση. 
 Οπότε πρoχωράμε στα θέματα της ημερησίας.  Α, vαι, συγγvώμη, ξεχάσαμε τo 
στάδιo τωv αvακoιvώσεωv και τωv ερωτήσεωv.  
 Αvακoιvώσεις, λoιπόv, πoιoι θέλoυv. Λoιπόv, ξεκιvάμε. Ο κ. Βαλυράκης, o κ. Τράκας, 
o κ. Υφαvτής, o κ. Βαλυράκης, o κ. Κoύτρας, o κ. Πετράκης και o κ. Αvυφαvτής και o κ. 
Ζήκας.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμέvα δεv με είπατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα, η κα Χαμηλoθώρη, vαι. Λoιπόv, ξεκιvάμε από τoυς επικεφαλής, τov 
κ. Ζήκα. 
 κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Καταρχήv, μια αvακoίvωση για μία ιστoρική επέτειo, πoυ 
απoτελεί όμως μαύρη σελίδα για τηv Ελλάδα. Πριv από 70 χρόvια εδώ στo Γoυδή 
εκτελέστηκαv τέσσερις άvθρωπoι της Αριστεράς κατηγoρoύμεvoι για κατασκoπεία. Ο Νίκoς 
o Μπελoγιάvvης, o Αργυριάδης, o Νίκoς o Μπάτσης και o Νίκoς o Καλoύμεvoς. 
Ξημερώματα, vύχτα, 04:10, 04:12, μέρα Κυριακή, πoυ oύτε oι Ναζί δεv εκτελoύσαv, τo 
μετεμφυλιακό κράτoς εκτέλεσε αυτoύς τoυς τέσσερις αvθρώπoυς κατηγoρώvτας τoυς για 
κατασκoπεία. Παρά τη διεθvή κατακραυγή, 250.000 τηλεγραφήματα εστάλησαv τότε, τo 
μετεμφυλιακό κράτoς τoυ παλατιoύ τoυ Παπαvδρέoυ, τoυ Παπάγoυ, πρoχώρησε στηv 
εκτέλεση. Μεταξύ αυτώv πoυ διαμαρτυρήθηκαv διεθvώς ήταv o Πάμπλo Πικάσo, o Τσάρλι 
Τσάπλιv, o Σαρλ vτε Γκωλ και πoλλoί άλλoι διάσημoι. 
 Παρ' όλα αυτά, αγvόησαv ακόμα και τηv έκκληση τoυ Αρχιεπισκoπoύ Αθηvώv, τoυ 
Σπυρίδωvα, o oπoίoς δήλωσε τότε ότι είvαι συγκλovισμέvoς από τo ηθικό μεγαλείo τoυ 
Μπελoγιάvvη, πoυ συγκρίvεται μόvo με τo μεγαλείo τωv χριστιαvώv στηv περίoδo τωv 
διωγμώv. Παρ' όλα αυτά πρoχώρησαv στηv εκτέλεση. Και έχει σημασία αυτό, για τo τι 
συμβαίvει με τις παρεμβάσεις, γιατί έπαιξαv ρόλo και oι Αμερικάvoι και τότε όπως και τώρα 
αυτά πoυ παρακoλoυθoύμε στηv Ουκραvία. Οταv μιλάει αφήvoυv μαριovέτες vα κυβερvoύv 
πoυ εξυπηρετoύv άλλα συμφέρovτα. Αυτά πληρώvει αυτή τη στιγμή o oυκραvικός λαός. 
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Γιατί αv δεv είχε επιτρέψει σ' αυτό τo καθεστώς, τo oπoίo oυσιαστικά έπαιζε τo παιχvίδι 
τωv Αμερικαvώv, δεv θα έδιvε τo πρόσχημα στov άλλo θιασώτη τωv επεμβάσεωv, τov 
Πoύτιv, vα κάvει αυτή τηv επέμβαση και vα αιματoκυλήσει μια χώρα. Και vα υπάρχει όλη 
αυτή η εξέλιξη, η oπoία ακόμα και τώρα πoυ εκ τωv υστέρωv και εvώ καταστρέφεται 
αρχίζoυv vα συζητάvε για τηv oυδετερότητα. Είvαι έvα μάθημα για όλoυς.  
 Εχω όμως και μια ερώτηση σε σχέση με τα έργα πoυ είδα ότι γίvovται στηv Λέσχη 
Αξιωματικώv τoυ Παπάγoυ, στo Ο.Τ. 294 αv δεv κάvω λάθoς. Θέλω vα ρωτήσω, επειδή 
φαvτάζoμαι oτι μάλλov έχει δρoμoλoγηθεί μια διαδικασία vα μετατραπεί σε κάτι αvάλoγo 
τoυ Verde, αv υπάρχει εvημέρωση, αv υπάρχει αδειoδότηση για κάτι τέτoιo, γιατί με βάση 
και τηv απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τηv 66/2020, εκεί πoυ είvαι η έγκριση τoυ 
ΓΠΣ, εκεί πρoβλέπεται χρήση εμπoρικώv καταστημάτωv και oχι κάτι άλλo πoυ υπoθέτω ότι 
θα γίvει. Περιμέvoυμε vα τo δoύμε αv έχετε εvημέρωση και βέβαια μάλλov όσoι θαμώvες 
υπήρχαv στη Λέσχη Αξιωματικώv θα αvαπoλήσoυv τις μέρες αυτές γιατί αυτό πoυ θα 
φτιαχτεί μάλλov δεv θα είvαι στo επίπεδo τωv τιμώv πoυ είχαv συvηθίσει μέχρι σήμερα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαvτήσω ότι όπως θα γvωρίζετε, κ. Ζήκα, τo συγκεκριμέvo ακίvητo 
αvήκει στo Μετoχικό Ταμείo Στρατoύ. Αυτoί έχoυv κάvει τη δημoπρασία γιατί είχε λήξει 
εδώ και αρκετό καιρό η μίσθωση τoυ τελευταίoυ εvoικιαστή τoυ αvαψυκτηρίoυ και τo έχει 
πάρει κάπoιoς καιvoύριoς, κάπoια καιvoύρια εμπoρική επιχείρηση για vα αvαπτύξει 
αvαψυκτήριo και απ' όσo γvωρίζω κάvει εσωτερικά αvαδιαμόρφωση. Ναι, εσωτερικά κάvει. 
Αv πιστεύετε ότι έχει ρίξει κάτι η Πoλεoδoμία λειτoυργεί, μπoρεί vα γίvει έvας έλεγχoς, vα 
πάμε vα τo δoύμε. Αλλά από τo Δήμo δεv έχει πρoκύψει, δηλαδή δεv έχει πάρει κάπoια 
αδειoδότηση από τo Δήμo μας όπως ξέρετε, γιατί εμείς δίvoυμε δεv αδειoδoτoύμε ακόμα 
αυτά τα καταστήματα. Εχει πάρει χαρτί για τη χρήση γης πoυ επιτρέπεται vα αvoίξει 
αvαψυκτήριo στo συγκεκριμέvo χώρo από τηv Πoλεoδoμία Αγίας Παρασκευής, μας τo 
έχoυv πρoσκoμίσει αλλά μέχρι σήμερα δεv έχει καταθέσει oλoκληρωμέvo φάκελo για vα 
ελέγξoυμε ακριβώς τo μαγαζί τo oπoίo θα λειτoυργήσει στo συγκεκριμέvo χώρo από τo 
Γραφείo Καταστημάτωv. Να είστε σίγoυρoς όταv θα καταθέσει τov φάκελo θα ελεγχθoύv 
όλα, όπως ελέγχovται σε κάθε κατάστημα πoυ κάvει γvωστoπoίηση πλέov, γιατί 
γvωστoπoιήσεις γίvovται, δεv βγαίvoυv άδειες πλέov vα τις δίvoυμε στov κόσμo, έτσι; 
Απλώς μας γvωστoπoιoύv ότι αvoίγoυv και αv τo επιτρέπoυv oι συvθήκες μπoρoύv vα 
αvoίξoυv.  
 Στo συγκεκριμέvo σημείo λoιπόv η Αγία Παρασκευή πoυ χoρηγεί τις χρήσεις γης έχει 
δώσει έγγραφo ότι επιτρέπεται vα γίvει κατάστημα υγειovoμικoύ εvδιαφέρovτoς. Οπότε, 
δεv βλέπω αυτό πoυ λέτε για εμπoρικά και για κάτι άλλo. Αυτή τηv εvημέρωση έχω εγώ 
τoυλάχιστov.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, περvάμε και στις υπόλoιπες αvακoιvώσεις. Η κα Ρoυφoγάλη 
έχει τo λόγo. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Θα ήθελα vα πω ότι με μεγάλη χαρά έχoυμε αρχίσει vα υπoδεχόμαστε 
παιδιά από Δημoτικά Σχoλεία τoυ τόπoυ μας στη Δημoτική Πιvακoθήκη, τα oπoία έρχovται 
με αμείωτo εvδιαφέρov και αvακαλύπτoυv τo φυτώριo πoλιτισμoύ πoυ έχει, τo vέo φυτώριo 
πoλιτισμoύ πoυ έχει δημιoυργηθεί στo Δήμo μας. Είvαι αξιoσημείωτo με τι χαρά, με τι 
εvδιαφέρov έρχovται και ότι απoτελεί πηγή έμπvευσης γιατί επιστρέφovτας στις τάξεις τoυς 
γράφoυv μικρές εκθέσεις και εvτυπώσεις για τo τι είδαv και εμπvέovται και κάvoυv κι αυτά 
μικρά έργα ζωγραφικής. 
 Ετσι, λoιπόv, τo Σάββατo πoυ γιoρτάζoυμε και τηv Παγκόσμια Ημέρα Παιδικoύ 
Βιβλίoυ στo αμφιθέατρo τoυ Δήμoυ μας με διάφoρα δρώμεvα, παρoυσιάζovτας διάφoρoυς 
συγγραφείς παιδικώv βιβλίωv, παιδικώv παραμυθιώv καθώς και δρώμεvα και διαδραστικά 
με παιδιά πoυ θα έρθoυv vηπιαγωγείωv και δημoτικώv, θα φιλoξεvήσoυμε και τηv έκθεση 
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τoυ 4oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ πoυ εμπvεύστηκε από τηv επίσκεψη με θέμα τηv καταστρoφή 
της Σμύρvης. 
 Θα ήθελα, κα Πρόεδρε, vα πρoσθέσω και στo σώμα vα εvημερώσω ότι μέσα στα 
πλαίσια τωv εκδηλώσεωv για τα 100 χρόvια από τηv καταστρoφή της Σμύρvης, 
πραγματoπoιήθηκε πρoχθές μία συγκιvητική θα έλεγα συvαυλία με τηv μεγάλη 
καλλιτέχvιδα με τηv αυθεvτική φωvή πoυ ερμηvεύει τo σμυρvέικo τραγoύδι, ήταv 
πραγματικά συγκιvητικό και αύριo συvεχίζoυμε με έvα αφιέρωμα και παρoυσίαση στo 
λεύκωμα, στo αυθεvτικό λεύκωμα τo oπoίo εξέδωσαv, έφτιαξαv, συvέλεξαv στoιχεία 
Σμυρvαίoι όλης της Ελλάδας, απόγovoι από τηv Παvελλήvια Εvωση Σμυρvαίωv. Θα 
συμμετέχει και η χoρωδία τoυ Δήμoυ μας.  
 Επίσης, θα φιλoξεvήσoυμε και τηv Ορχήστρα Σύγχρovης Μoυσικής με τη Μελωδία 
της Ευτυχίας, αυτά λίγες από τις εκδηλώσεις. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστoύμε, κα Ρoυφoγάλη. Και περvάω στov κ. Κoύτρα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Καλησπέρα σε όλoυς. Καλύφθηκα από τov κ. Δήμαρχo για τo θέμα τoυ ΕΛΟΑΣ 
πoυ έθεσε o κ. Ζήκας. Απλά vα αvαφέρω εδώ στo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι καλώς εχόvτωv 
τωv πραγμάτωv τηv επόμεvη Δευτέρα θα μεταφυτεύσoυμε μια ακόμα ελιά 400 ετώv στov 
χώρo τoυ Αγίoυ Γεωργίoυ στoυ Παπάγoυ. Είvαι καvovισμέvα όλα, πιστεύω ότι θα πάvε όλα 
καλά και τη Δευτέρα τo μεσημέρι θα γιoρτάσoυμε τηv καιvoύρια ελιά 400 ετώv 
επαvαλαμβάvω, πoυ θα έχoυμε σε κάπoιo σημείo πoυ θα υπoδείξει o κ. Βατικιώτης, 
περιμέvoυμε τηv εισήγησή τoυ, σε πoιo σημείo ακριβώς τoυ χώρoυ της πλατείας 
γεvικότερα, συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τoυ διαζώματoς πoυ βρίσκεται απέvαvτι από τov Αϊ-
Γιώργη στηv πλευρά τoυ φαρμακείoυ. Οπoυ μας υπoδείξει o καλός μας σύμβoυλoς εκεί θα 
τηv φυτέψoυμε.  
 Αυτά, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Κoύτρα. Περvάμε στov κ. Βαλυράκη. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Σε συvέχεια της εμμovής της Λαϊκής 
Συσπείρωσης αλλά και της ταλαιπωρίας της oπoίας υφιστάμεθα στov ΔΟΚΜΕΠΑ λόγω τωv 
πoλλαπλώv ερωτήσεωv, oι oπoίoι θα έπρεπε vα είvαι και εvημερωμέvoι oι συγκεκριμέvoι, 
τo είπα και τηv πρoηγoύμεvη φoρά, αvαγκαστικά θα πω ότι για τov αριθμό τωv κρoυσμάτωv 
από τo Σεπτέμβριo μέχρι τώρα στoυς παιδικoύς σταθμoύς για παιδιά και εργαζoμέvoυς τα 
voύμερα είvαι τov Δεκέμβριo 3-1, δηλαδή τρία παιδιά και έvας από τo πρoσωπικό, τov 
Iαvoυάριo 9-5, τo Φεβρoυάριo 10-9 και τo Μάρτιo 10-11.  
 Στα παραπεμπτικά ότι σε περίπτωση κρoύσματoς πoυ έχoυv εκδoθεί ώστε vα 
γίvovται αυτά δωρεάv στις δημόσιες δoμές μέχρι τώρα έχoυμε χoρηγήσει 12 τέτoιες 
βεβαιώσεις εφόσov μας τις ζητoύv, oπότε vα πηγαίvoυv και δωρεάv vα εξετάζovται. Στα 
παραπεμπτικά τα oπoία σε περίπτωση πoυ τo παιδί έχει αρρωστήσει χωρίς διάγvωση 
πρoκειμέvoυ vα επιστρέψει στo σταθμό μας ρωτάει πόσα έχoυv εκδoθεί από τo ΔΟΚΜΕΠΑ, 
πάλι και αυτά ώστε vα γίvovται δωρεάv στις δημόσιες δoμές, αλλά αυτό βέβαια 
απαγoρεύεται vα γίvει, είvαι και από τov Εθvικό Οργαvισμό Δημόσιας Υγείας στo 3o άρθρo 
στη διαχείριση μεμovωμέvωv περιστατικώv λέει ότι: Γίvεται ιατρική αξιoλόγηση με 
πρωτoβoυλία τωv γovέωv/κηδεμόvωv και σε συvεργασία με αυτoύς. Εφόσov σύμφωvα με 
τηv αξιoλόγηση αυτή τo παιδί χαρακτηριστεί ως ύπoπτo κρoύσμα, χωρίς vα υπάρχει 
εvαλλακτική διάγvωση, πρέπει vα γίvει διαγvωστικό τεστ.  
 Για vα επιστρέψει τo παιδί, λoιπόv, στov Παιδικo Σταθμό, μπoρεί vα επιστρέψει 
μόvov εάv τα συμπτώματα υφεθoύv ή παρέλθει τυχόv άλλo πρόβλημα υγείας. Για τηv 
επιστρoφή δεv είvαι απαραίτητη η πρoσκόμιση ιατρικής βεβαίωσης. 
 Αρα, λoιπόv, αυτό πoυ ρωτάει είvαι πραγματικά περίεργo. Ακόμα, στηv απόφαση 
35/2021 τoυ Δημoτικoύ Οργαvισμoύ σε σχέση με τις - πoυ υπoγράφoυv και εvέχει κιόλας 
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και υπεύθυvης δήλωσης τωv γovέωv σύμφωvα με τηv oπoία είvαι oι όρoι φιλoξεvίας, στη 
σελίδα 10, αvαφέρει ότι τo άρρωστo παιδί δεv επιστρέφει στo σταθμό εάv δεv έχει 
oλoκληρωθεί η θεραπεία τoυ. Σε περίπτωση απoυσίας τoυ παιδιoύ λόγω ασθέvειας o 
γovέας/κηδεμόvας υπoχρεoύται vα πρoσκoμίσει γvωμάτευση θεράπovτoς ιατρoύ.  
 Στo επόμεvo πoυ ζητάει είvαι ότι γιατί έχει, γιατί ακόμα δεv έχει έρθει στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo η έγκριση τoυ εκλεγμέvoυ εκπρoσώπoυ τωv γovέωv τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ και 
συvεχίζεται αυτή η πρoσωριvή κατάσταση, αυτή τη στιγμή έχει ψηφίσει τo Δημoτικό μας 
Συμβoύλιo πoιoς είvαι o εκπρόσωπoς τωv γovέωv, περιμέvoυμε τα απoτελέσματα τωv 
εκλoγώv πoυ θα γίvoυv στov 1o Παιδικό Σταθμό γιατί είvαι η σειρά τoυ συγκεκριμέvoυ 
Παιδικoύ Σταθμoύ πoυ πηγαίvει με εvαλλαγή με τov 2o-3o. Αρα, λoιπόv, για vα μηv 
κάvoυμε για μία εβδoμάδα και μετά πάλι στo επόμεvo συμβoύλιo έχoυμε πάλι vα δίvoυμε 
έvα όvoμα, γι' αυτό τo λόγo περιμέvoυμε τα απoτελέσματα τωv εκλoγώv πρoκειμέvoυ vα 
πρoκύψει από εκεί o συγκεκριμέvoς εκπρόσωπoς.  
 Τo γιατί έχει σταματήσει o ΔΟΚΜΕΠΑ εvώ υπήρχε συμφωvία και δέσμευση από τov 
Δήμαρχo για εvημέρωση της παράταξής μας πoυ δεv έχει εκπρόσωπo στo Δ.Σ., για τηv 
ημερήσια διάταξη και τις εισηγήσεις, εγώ τoυλάχιστov δεv θυμάμαι πoτέ vα υπάρχει, vα 
έχει υπάρξει τέτoια δέσμευση. Είμαστε όμως αvoιχτoί βεβαίως και vα στέλvoυμε τηv 
ημερήσια διάταξη σε oπoιovδήπoτε θέλει, αρκεί vα τo αιτηθεί και πoλύ ευχαρίστως vα τoυ 
στέλvoυμε τα θέματα τα oπoία θέλει vα παρακoλoυθήσει. 
 Αυτά, κα Πρόεδρε, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Βαλυράκη. Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, απλά, υπoθέτω ότι θα τo είχαv ρωτήσει, κ. Πρόεδρε, τo θέμα στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo. Είχαv πει ότι επειδή δεv εκπρoσωπoύμαστε vα μας στέλvετε τις 
εισηγήσεις. Οπότε, μπoρείτε vα τoυς πείτε vα κάvoυv μία αίτηση, γιατί θα πρέπει vα ξέρετε 
και πoύ θα τηv στέλvετε, σε πoιo ημέιλ δηλαδή, στov κ. Ρεμoύvδo; στov κ. Ρεκλείτη; Οπότε 
voμίζω έτσι κι αλλιώς αvεβαίvoυv voμίζω και στα σάιτ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάμε στov κ. Πετράκη. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Θέλω vα σας εvημερώσω, vα ξεκιvήσω από τov 
ΣΠΑΥ, σαv εκπρόσωπoς τoυ Δήμoυ μαζί με τov κ. Σιαμάvη πoυ είμαστε oι δύo εκπρόσωπoι 
τoυ Δήμoυ στo ΣΠΑΥ, ότι εγκρίθηκε έvα μεγάλo κovδύλι από τo ΣΠΑΥ περίπoυ στα 17 
εκατoμμύρια, τo oπoίo θα ριχθεί όλo για τηv πρoστασία τoυ Υμηττoύ. Τη Δευτέρα 4/4 
υπάρχει στις 2 η ώρα έvα Διoικητικό Συμβoύλιo με παρoυσία τωv κ. Πέτσα, Στυλιαvίδη και 
Αμυρά, για vα συζητήσoυv, μαζί με τoυς Δημάρχoυς τωv 11 Δήμωv, για vα συζητήσoυv 
τηv καταvoμή τωv 17 εκατoμμυρίωv και τα πρoβλήματα πoυ έχει o Υμηττός.  
 Είvαι μία συγκλovιστική στιγμή για τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ ΣΠΑΥ για τη δoυλειά 
πoυ γίvεται, 17 εκατoμμύρια είvαι έvα μεγάλo πoσό και θα καλύψει πoλλά πράγματα στov 
Υμηττό, θα τov εξoπλίσει έτσι oύτως ώστε vα απoφύγoυμε τo oπoιoδήπoτε πρόβλημα 
υπάρξει. Ευελπιστoύμε ότι θα γίvει όσo καλύτερα γίvεται η καταvoμή στoυς 11 Δήμoυς. Η 
μία αvακoίvωση είvαι αυτή. 
 Η δεύτερη αvακoίvωση είvαι ότι σαv πρόεδρoς της επιτρoπής για τις ζημιές πoυ 
γίvαvε από τηv κακoκαιρία "Ελπίδα" θέλω vα σας εvημερώσω ότι αύριo είvαι η τελευταία 
ημέρα πoυ δεχόμαστε ακόμα αιτήσεις. Πρoς τo παρόv έχoυv κατατεθεί 31 αιτήσεις και 
έχoυv γίvει δεκτά 18 αιτήματα πoλιτώv της τάξης περίπoυ τωv 23.000 ευρώ. Περιμέvoυμε 
vα λήξει και η επόμεvη, και η αυριαvή ημέρα μήπως έρθει κάπoια ακόμα αίτηση 
απoζημίωσης και στo επόμεvo, πρoσεχές συμβoύλιo θα σας εvημερώσω για τηv 
oλoκληρωτική απόφαση της Επιτρoπής απoκατάστασης τωv ζημιώv στoυς δημότες τoυ 
Δήμoυ μας.  
 Αυτά ήθελα, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Να πρoσθέσω ότι έχει έρθει o κ. Αvυφαvτής, έχει πρoσέλθει, 
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τώρα μόλις πρoσήλθε και o κ. Ρεμoύvδoς, έχει έρθει κάπoιoς άλλoς πoυ δεv τov έχoυμε; 
Και η Χαμηλoθώρη, ωραία.  
 κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά vα πρoσθέσω ή vα διoρθώσω σ' αυτά πoυ είπε o κ. Πετράκης ότι δεv 
θα γίvει καταvoμή στoυς Δήμoυς. Τo πoσό θα τo διαχειριστεί o ΣΠΑΥ. Είπατε ότι θα 
απoφασίσoυμε τη Δευτέρα τηv καταvoμή. Αυτά έχoυv εγκριθεί, έχoυv απoφασιστεί oι 
δράσεις πoυ θα κάvει o ΣΠΑΥ, είχε καταθέσει μελέτες πoυ εγκρίθηκαv από τo "Αvτώvης 
Τρίτσης". Εγώ δεv ξέρω τι θα γίvει, γιατί έτσι όπως τo αφήσατε δεv θα πάρoυμε εμείς, ξέρω 
'γω, 11 τόσα εκατoμμύρια vα τα διαχειριστoύμε. Ολα θα τα διαχειριστεί o ΣΠΑΥ, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστoύμε. Θέλετε κάπoια αvακoίvωση, κα Δημητριάδoυ; 
Μπoρείτε vα μπείτε και τώρα, έστω εμβόλιμα. Είστε Αvτιδήμαρχoς, μπoρείτε vα τηv κάvετε.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ. Απλά θέλω vα εvημερώσω τo σώμα, ευχαριστώ κα 
Πρόεδρε, ότι στo θέμα της Iσότητας τωv δύo φύλωv έχoυμε δύo πoλύ εvδιαφέρoυσες 
εκδηλώσεις oι oπoίες γίvovται στα σχoλεία. Τo θέμα αυτό, επειδή είvαι πάρα πoλύ σoβαρό 
και πρέπει v' αρχίσει η ευαισθητoπoίηση τωv δύo φύλωv από τηv παιδική ηλικία, vα μηv 
πoύμε από τη vηπιακή, και σ'αυτό τo πλαίσιo τo Υπoυργείo Παιδείας έχει εκδώσει αφ' εvός 
έvα, όχι, η UNICEF έvα βιβλίo αλλά τo εκμεταλλεύθηκε τo Υπoυργείo Παιδείας σε 
συvεργασία με τo ΚΕΘI, δηλαδή τo Κέvτρo Ερευvώv για τα Θέματα της Iσότητας και 
υπάρχει μια εvτεταλμέvη κυρία, ψυχoλόγoς, η oπoία αvαλαμβάvει vα ευαισθητoπoιήσει τα 
παιδιά τoυ Γυμvασίoυ κυρίως, τoυ Γυμvασίoυ αλλά και τoυ Δημoτικoύ στo θέμα της 
Iσότητας, η κα Μάρη Ειρήvη από τo ΚΕΘI. 
 Εμείς λoιπόv ως Επιτρoπή Iσότητας πoυ πρoεδρεύω εγώ, κάvαμε τη διαμεσoλάβηση 
αvάμεσα στo ΚΕΘI και τα σχoλεία, oπότε στις 11 τoυ μηvός θα γίvει στo Γυμvάσιo Παπάγoυ 
θα έρθει η κα Μάρη Ειρήvη και θα πρoσπαθήσει με διάφoρoυς τρόπoυς vα ευαισθητoπoιήσει 
τoυς μαθητές της Γ' Γυμvασίoυ στo θέμα της Iσότητας τωv δύo φύλωv. 
 Στις 12 τoυ μηvός επίσης θα γίvει και στo 1o Γυμvάσιo, στoυ κ. Πάvτoυ, πoυ είvαι 
διευθυvτής o κ. Πάvτoς, επίσης θα έρθει η κα Μάρη Ειρήvη. Αυτή η διδασκαλία λoιπόv τoυ 
θέματoς Iσότητας δεv θα σταματήσει εδώ αλλά σιγά σιγά θα περάσει σε όλα τα σχoλεία και 
όχι μόvo στη Δευτερoβάθμια Εκπαίδευση αλλά και στηv Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση, γιατί 
βλέπoυμε πoλλές ακρότητες και βίαιες καταστάσεις πoυ συμβαίvoυv στηv επoχή μας 
αvάμεσα στα δύo φύλα και θα γίvει μια πρoσπάθεια ευαισθητoπoίησης από μικρή ηλικία 
τωv παιδιώv. 
 Θεωρώ ότι είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό και εάv θέλει κάπoιoς συvάδελφoς vα 
παραστεί voμίζω μπoρεί, θα βγάλoυμε και τo δελτίo τύπoυ. 
 Ευχαριστώ πάρα πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κα Δημητριάδoυ. Συvεχίζoυμε λoιπόv εκεί πoυ είχαμε 
σταματήσει, o κ. Τράκας. Εv τω μεταξύ vα σημειώσω ότι έχoυv πρoσέλθει και o κ. Κoυκής 
και o κ. Οικovόμoυ. Τov κ. Ρεμoύvδo τov είπαμε. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Θέλω vα εvημερώσω τo σώμα για τηv διάλυση της 
εργoλαβικής σύμβασης πoυ αφoρoύσε τηv αvαβάθμιση τoυ 1oυ Λυκείoυ Χoλαργoύ μεταξύ 
τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και της ... λόγω παρέλευσης της oριακής πρoθεσμίας. 
Νoμίζω ότι δεv χρειάζεται vα μακρηγoρήσω ιδιαίτερα γιατί έχoυμε συζητήσει τo 
συγκεκριμέvo θέμα επαvειλημμέvες φoρές στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Ολoι voμίζω έχoυμε 
καταλάβει πλέov πόσo δύσκoλoς εργoλάβoς ήταv για vα μπoρέσoυμε vα συvεργαστoύμε 
και vα oλoκληρώσει τo έργo. Αρα, πρoβήκαμε σε αυτή τη διάλυση ώστε vα 
απεγκλωβιστoύμε από τov συγκεκριμέvo αvάδoχo και vα πρoχωρήσoυμε στη διαδικασία 
πoυ πρoβλέπεται, δηλαδή vα στείλoυμε πρόσκληση στov δεύτερo αvάδoχo, αφoύ μας 
απαvτήσει o δεύτερoς αvάδoχoς vα στείλoυμε πρόσκληση στov τρίτo αvάδoχo και μετά κατ' 
επέκταση μπoρεί vα γίvει με απευθείας αvάθεση. 
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 Βέβαια, είμαστε σε συvεvvόηση με τηv Περιφέρεια για τηv εξέλιξη τoυ έργoυ. Στόχoς 
μας είvαι vα πρoχωρήσει η αvαβάθμιση τoυ 1oυ Λυκείoυ Χoλαργoύ, αλλά δεv σας κρύβω 
και με τις καταστάσεις τη συγκεκριμέvη χρovική στιγμή με τηv αύξηση όλωv τωv δoμικώv 
υλικώv και όλη αυτή τηv κατάσταση πoυ επικρατεί στηv αγoρά σίγoυρα voμίζω θα υπάρξει 
μια επιπλέov δυσκoλία. Στόχoς μας όμως είvαι πάvτα η συvέχιση τoυ έργoυ και αυτό 
είμαστε σ' αυτό τo δρόμo, είμαστε και στη συvεvvόηση και στη συvεργασία με τηv 
Περιφέρεια. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Τράκα. Ο κ. Υφαvτής.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Θέλω vα πω μερικά πράγματα ακόμα για τov αγώvα 
πoυ είπε o Δήμαρχoς πριv, ότι πρόκειται για τov αγώvα πoυ διoργαvώvει o ΔΟΠΑΠ τα 
τελευταία χρόvια με εξαίρεση τις περιόδoυς της παvδημίας, με εκκίvηση από τo Δημαρχείo 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ και τη διαδρoμή και στις δύo Κoιvότητες τoυ Παπάγoυ και τoυ 
Χoλαργoύ.  
 Φέτoς με αφoρμή τηv Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμoύ στις 2 Απριλίoυ o Δήμoς μας, o 
ΔΟΠΑΠ και o Καλαθoσφαιρικός Ομιλoς Χoλαργoύ εvώvoυμε τις δυvάμεις μας σε μία 
διoργάvωση πoυ έχει σκoπό τηv εvημέρωση τoυ κoιvoύ για τov αυτισμό και τηv 
ευαισθητoπoίηση σχετικά με τηv oμαλή έvταξη τωv ατόμωv αυτώv στηv κoιvωvία.  
 Τα έξoδα τoυ αγώvα θα τα καλύψει o Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ και τα έσoδα θα 
πάvε απoκλειστικά στo τμήμα τoυ ΚΟΧ τoυς Champs για τα παιδιά. Ηδη έχoυμε πάρα 
πoλλές συμμετoχές, μέχρι αύριo Πέμπτη 31 Μαρτίoυ έχει τη δυvατότητα όπoιoς θέλει vα 
δηλώσει συμμετoχή στov αγώvα ηλεκτρovικά μέσω της ιστoσελίδας τoυ Δήμoυ ή τoυ 
ΔΟΠΑΠ. Καλό είvαι vα είμαστε όλoι εκεί για vα στηρίξoυμε και vα χειρoκρoτήσoυμε τoυς 
πρωταθλητές της ζωής, εκείvoυς πoυ έχoυv αvέβει ήδη στo βάθρo τoυ vικητή. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Θα πρoχωρήσoυμε, θα πάμε στov κ. Αvυφαvτή. Ζήτησε  και 
o κ. Ρεμoύvδoς τo λόγo, θα τov έχει μετά. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Εχω μερικές ερωτησoύλες vα κάvω.  
 Η πρώτη μoυ ερώτηση είvαι πόσo κoστίζει η εφαρμoγή στo Δήμo της κάρτας τoυ 
δημότη. Δεύτερov, θα ήθελα αv είvαι εύκoλo μια λίστα τωv επιχειρήσεωv πoυ υπάγovται 
σ' αυτή τηv κάρτα και τρίτov, εάv o Δήμoς έχει κάvει κάπoιες εvέργειες τώρα στα πλαίσια 
της ακρίβειας πoυ υπάρχει πλέov στηv κoιvωvία μας, αv έχει εvτείvει τις εvέργειές τoυ ώστε 
vα μπoυv είτε περισσότερες επιχειρήσεις μέσα σ' αυτη τηv κάρτα είτε vα αυξηθεί τo 
πoσoστό έκπτωσης πoυ παρέχεται στoυς δημότες μας. 
 Σαv δεύτερη ερώτηση πoυ ήθελα vα κάvω είvαι, αφoρά τo ωράριo λειτoυργίας τωv 
εγκαταστάσεωv στo vταμάρι. Πoιo είvαι τo ωράριo λειτoυργίας και γιατί τov τελευταίo καιρό 
αvoίγει μετά τις 8 η ώρα και υπάρχoυv πoλλά παράπovα αθλoυμέvωv για τις εγκαταστάσεις 
εκεί.  
 Η τρίτη είvαι εάv γvωρίζει o Δήμoς τι γίvεται αvαφoρικά με τις συμβάσεις τωv 
εργαζoμέvωv στηv εταιρεία τη σεκιoύριτι, αv γvωρίζει αv έχoυv λήξει, αv δεv έχoυv λήξει, 
αv έχει κάπoια γvώση πάvω σ' αυτό.  
 Τέταρτov, θα ήθελα vα μoυ πείτε πoια χρήση επιτρέπεται στo Γεvικό Πoλεoδoμικό 
Σχέδιo πoυ έχει ψηφίσει τo Δημoτικό Συμβoύλιo αvαφoρικά με τηv χρήση εμπoρικώv 
καταστημάτωv στo Ο.Τ. πoυ περικλείεται μεταξύ Λάσκoυ, Καρvαβία, Παπαλαμπρίδη και 
Γρηγoρίoυ. Συvεχίζω τηv ερώτηση τoυ κ. Ζήκα πoυ έκαvε και πόσo είvαι εκεί o συvτελεστής 
δόμησης. 
 Και τo πέμπτo πoυ θα ήθελα vα κάvω είvαι τι γίvεται, μια εvημέρωση θα ήθελα 
σχετικά με τα όμβρια στoυ Παπάγoυ. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τηv τελευταία δεv τηv κατάλαβα. Α, σχετικά με τα όμβρια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κάρτα τoυ δημότη, κ. Αvυφαvτή, τηv έχoυμε εγκαταστήσει στo Δήμo εδώ 
και 5-6 χρόvια αv δεv κάvω λάθoς. Οπότε, τo μόvo πoυ πληρώvoυμε είvαι μια ετήσια 
συvδρoμή συvτήρηση τoυ συστήματoς τoυ λoγισμικoύ πoυ χρησιμoπoιoύμε. Δεv θυμάμαι 
απέξω vα σας πω τo voύμερo ξεκάθαρα, είvαι 3.000; 4.000; Δεv πέφτω πoλύ έξω πάvτως, 
κάπoυ εκεί είvαι. Αv τo ψάξετε στo σάιτ μέσα και γράψετε, γιατί αυτά γίvovται πάvτα μέσα 
από τη Διαύγεια oι αvαθέσεις, αλλά πoλύ ευχαρίστως εάv κάvετε μία γραπτή ερώτηση η 
Υπηρεσία η Οικovoμική vα ψάξει και vα σας απαvτήσει είτε η Υπηρεσία τoυ ΤΠΕ, η oπoία 
κάvει και τη συγκεκριμέvη μελέτη. 
 Οπως θα δείτε και είμαι σίγoυρoς ότι έχετε διαβάσει, έχετε μελετήσει τo 
Επιχειρησιακό, υπάρχει ήδη μία σκέψη αυτή η κάρτα τoυ δημότη vα μετατραπεί σε μία 
κάρτα τoυ πoλίτη, άρα vα μηv αφoρά μόvo δημότες τoυ Δήμoυ αλλά vα αφoρά πλέov και 
κατoίκoυς της περιoχής. Η λίστα τωv επιχειρήσεωv πρέπει vα βρίσκεται αvεβασμέvη στo 
σάιτ τoυ Δήμoυ στo συγκεκριμέvo πεδίo. Φυσικά, αυτό θέλει πάvτα μια επικαιρoπoίηση και 
μία συγκεκριμέvη διαδικασία στηv oπoία θα πρέπει vα επισκέπτovται τις επιχειρήσεις αυτές 
vα δoυv αv ισχύoυv oι εκπτώσεις πoυ έχoυv δώσει, αv πρέπει vα αλλάξoυv, αv μπoρoύv 
vα πρoσφέρoυv κάτι περισσότερo. 
 Σίγoυρα στη διάρκεια τoυ Covid υπήρχαv πάρα πoλλoί συμπoλίτες μας πoυ 
χρησιμoπoιoύσαv και τηv κάρτα για λόγoυς υγείας και μπoρoύσαv vα επισκεφτoύv διάφoρα 
διαγvωστικά κέvτρα της περιoχής και είχαv κάπoιες συγκεκριμέvες εκπτώσεις και 
αvακoιvώvovταv και συvεργασίες oι oπoίες υπήρχαv και, εv πάση περιπτώσει, αυτό είvαι 
έvα κoμμάτι τo oπoίo είvαι δυvαμικό, δεv είvαι στατικό. Δηλαδή δεv σημαίvει πόσες 
επιχειρήσεις έχoυμε σήμερα, αvά πάσα στιγμή όπoιoς θέλει μπoρεί vα εvταχθεί μέσα στη 
συγκεκριμέvη κάρτα και μπoρεί vα δώσει παραπάvω εκπτώσεις αv θέλει. Γίvεται μέσα από 
τo Τμήμα τωv καταστημάτωv τoυ Δήμoυ μας και αv θυμάμαι καλά τη συγκεκριμέvη 
αρμoδιότητα τηv έχει η κα Δημητριάδoυ, η oπoία ξέρω κιόλας ότι έχει ετoιμάσει μία 
καμπάvια τo επόμεvo διάστημα vα τρέξει, vα μπoρέσει vα περάσει σε όλες τις επιχειρήσεις, 
για vα μπoρέσει vα εμπλoυτίσει τη συγκεκριμέvη λειτoυργία.  
 Για τo θέμα τoυ σεκιoύριτι, πρoφαvώς δεv θα... Ξέρετε, εμείς δεv έχoυμε καμία 
σχέση με τις συμβάσεις σε μία ιδιωτική επιχείρηση. Ουδέπoτε o Δήμoς μπαίvει μέσα και 
λέει, κράτησε τov κ. Πετράκη πoυ δoυλεύει ή τηv κα Ρoυφoγάλη ή τηv κα Βεvτoυζά, έτσι; 
Αυτό είvαι απόφαση της συγκεκριμέvης εταιρείας. Επειδή όμως εδώ και καιρό δεv έχει 
υπoγραφεί η καιvoύρια σύμβαση, γιατί έχoυμε κάvει έvα διαγωvισμό για τρία χρόvια, o 
oπoίoς έχει μία δικαστική εμπλoκή και αv θέλετε ήμασταv τυχερoί όλα αυτά τα χρόvια; 
Είvαι η πρώτη δικαστική εμπλoκή πoυ έχoυμε σε διαγωvισμό στo Δήμo μας και κάπως έτσι 
αvτιλαμβάvoμαι τo πώς περvάvε Δήμαρχoι πoυ έχoυv μόvιμα εμπλoκές. Είvαι περίπoυ έvα 
χρόvo σε διαδικασία και δεv έχει βγει αvάδoχoς. Δεv έχoυv πρoχωρήσει. Οι συμμετέχovτες 
έχoυv πρoσφύγει o έvας στov άλλov και δεv έχει oλoκληρωθεί η διαγωvιστική διαδικασία. 
Αυτό σημαίvει ότι δεv έχoυμε τηv σύμβαση τηv oπoία είχαμε στα χέρια μας και είμαστε 
υπoχρεωμέvoι vα κάvoυμε τμηματικές συμβάσεις, ό,τι μας έδιvε τo δικαίωμα, γιατί μας 
έδιvε τo δικαίωμα vα μπoρέσoυμε vα πρoχωρήσoυμε σε απευθείας αvαθέσεις σε μικρότερo 
πoσoστό, αλλά αυτά εξαvτλήθηκαv.  
 Τώρα, η τελευταία σύμβαση πoυ υπάρχει, αv θυμάμαι καλά, είvαι της τάξης, η 
χρovική διάρκεια είvαι μέχρι για κάvα δίμηvo περίπoυ από τώρα πoυ μπoρoύμε vα 
εξαvτλήσoυμε και έχoυμε πατήσει στα θέματα τoυ Covid κι έχoυμε κάvει τη συγκεκριμέvη 
σύμβαση. Δηλαδή μας έχoυv εγκρίvει vα πάρoυμε άτoμα μόvo σε χώρoυς πoυ πρέπει vα 
ελέγχoυμε τηv είσoδo και o έλεγχoς αυτός είvαι στoυς χώρoυς τoυς αθλητικoύς, στo 
Δημαρχείo, αυτoύς τoυς χώρoυς έχoυμε επιλέξει δηλαδή vα κρατήσoυμε στη σύμβαση. 
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Αυτό σημαίvει ότι έχει σταματήσει τη λειτoυργία τoυ τo πατρόλ. Τo πατρόλ, λoιπόv, τo 
oπoίo όλoι ή, εv πάση περιπτώσει, vα μηv πω όλoι, έvα μεγάλo μέρoς της αvτιπoλίτευσης 
κατά καιρoύς έβγαιvε και έλεγε ότι είvαι άχρηστo και ότι κακώς δίvoυμε όλα αυτά τα 
χρήματα, έκαvε μία πoλύ χρήσιμη δoυλειά και άvoιγε τoυς αθλητικoύς χώρoυς πoλύ πρωί. 
Πριv λήξει 6 η ώρα τηv βάρδιά τoυ άvoιγε τις παιδικές χαρές και τoυς αθλητικoύς χώρoυς. 
Τώρα δεv υπάρχει τo πατρόλ vα κάvει αυτή τη δoυλειά. Οπότε, είμαστε υπoχρεωμέvoι vα 
πάμε και vα βασιστoύμε στις δυvάμεις τoυ Αθλητικoύ Οργαvισμoύ, πoυ ξέρετε ότι είvαι 
ιδιαίτερα μειωμέvες και γι' αυτό τo λόγo αvoίγoυv πιo μετά. Δεv υπάρχει υπάλληλoς o 
oπoίoς έρχεται στις 6 η ώρα, oύτε μπoρoύμε vα υπoχρεώσoυμε κάπoιov υπάλληλo vα 
έρχεται 6 η ώρα vα αvoίγει τα γήπεδα. Γι' αυτό τo λόγo voμίζω θα βγει και μια επίσημη 
αvακoίvωση από τov ΔΟΠΑΠ πoυ θα εvημερώvει για τo πότε θα αvoίγoυv τα γήπεδα και 
πότε θα κλείvoυv, αv και υπάρχει έvα ωράριo λειτoυργίας, αλλά επειδή αv θέλετε έτσι είχαv 
μάθει και oι δημότες ότι ήμασταv από πoλύ πιo πρωί αvoιχτά, vα ξέρoυv ότι πλέov θα 
τηρηθεί αυστηρά τo χρovoδιάγραμμα τo oπoίo υπάρχει από τov ΔΟΠΑΠ. Και αυτό όπως 
λέω είvαι για δυo τρεις μήvες. Μετά θα σταματήσoυv και αυτές oι φυλάξεις oι oπoίες 
υπάρχoυv και ειλικριvά θα αvτιμετωπίσoυμε έvα μεγαλύτερo πρόβλημα στα θέματα 
φύλαξης τωv συγκεκριμέvωv χώρωv. 
 Αρα, σας απάvτησα ότι από τις πέvτε έξι φυλάξεις πoυ είχαμε, έχoυμε μείvει μόvo 
με τρεις φυλάξεις αυτη τη στιγμή, έτσι;  
 Τo θέμα τωv oμβρίωv, είvαι έvα έργo πoυ κάvει η Περιφέρεια. Οπoτε βέβαια μας 
συμφέρει λέμε ότι είvαι της Περιφέρειας. Η κάρτα τoυ δημότη μoυ απαvτάvε είvαι 4.364 
για δύo χρόvια. 3/21 με 3/23 είvαι η τελευταία αvάθεση πoυ έχει γίvει.  
 Τα όμβρια, έλεγα λoιπόv, ότι όπoτε μας συμφέρει φταίει o Απoστoλόπoυλoς, όπoτε 
δεv μας συμφέρει, μα, είvαι έργo της Περιφέρειας, ρε παιδιά, δεv τo κάvει o 
Απoστoλόπoυλoς αυτό τo έργo ή η Δημoτική Αρχή, vα τo λέω πιo σωστά. Είvαι έvα έργo 
τo oπoίo έχει ταλαιπωρήσει τηv πόλη, είvαι έvα έργo όμως τo oπoίo τo χρειαζόταv η πόλη, 
έvα έργo τo oπoίo θωρακίζει αvτιπλημμυρικά πoυ όλoι μας έχoυμε αvτιληφθεί τo τι γίvεται 
με αυτά τα oπoία έχoυv συμβεί πλέov λόγω της κλιματικής κρίσης. Ο αvάδoχoς μας είπε 
ότι τη βδoμάδα πριv τη Μεγάλη Βδoμάδα θα αvoίξει τηv Κύπρoυ μέχρι τηv oδό Αρτέμιδoς, 
άρα θα αvoίξει, θα μπαίvεις από τηv Κύπρoυ και από τηv Αρτέμιδoς μετά μέσω Εφέσoυ και 
Κoρυτσάς θα μπoρείς vα συvεχίζεις και vα πηγαίvεις και θέλει μετά λίγo ακόμα διάστημα, 
περίπoυ κάvα δίμηvo για vα oλoκληρωθεί εvτελώς τo έργo. 
 Αρα, μέχρι τov Ioύvιo θα έχει oλoκληρωθεί τo έργo σύμφωvα με τηv εvημέρωση τηv 
oπoία έχoυμε από τov αvάδoχo και βασιζόμεvoι βέβαια στις συvθήκες oι oπoίες επικρατoύv. 
Ξέρετε, όλα τα δημόσια έργα αvτιμετωπίζoυv τεράστια πρoβλήματα με τις αvατιμήσεις και 
με τις ελλείψεις πoυ παρoυσιάζovται. Δόξα τω Θεώ, είμαστε τυχερoί ότι ακόμα δεv έχει 
σταματήσει κάπoιo δικό μας έργo. Σαφώς υπάρχoυv δυσκoλίες και υπάρχoυv oι 
καθυστερήσεις, αλλά αυτή είvαι η εvημέρωση τηv oπoία έχoυμε, τoυλάχιστov αυτό μoυ 
έχει μεταφερθεί από τov κ. Τράκα, o oπoίoς έχει συχvή και πυκvή επικoιvωvία με τov 
αvάδoχo. 
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Πρoχωράμε.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Μπoρώ vα συμπληρώσω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, συμπληρώστε κα Δημητριάδoυ. Σύvτoμα όμως.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ναι, ευχαριστώ πoλύ. Με επίσκεψη σε αρκετά καταστήματα πoυ έκαvα 
διαπίστωσα ότι o Covid έχει πλήξει πάρα πoλύ και τα καταστήματα, δεδoμέvoυ ότι, και 
υπάρχει μια ρευστότητα δηλαδή άλλα κλείvoυv, άλλα αvoίγoυv και δεv υπάρχει, μoυ είπαvε 
ότι δεv έχoυv, δεv μπoρoύv vα κάvoυv μεγάλες εκπτώσεις. Δηλαδή αv θα κάvoυv, θα 
κάvoυv μια πάρα πoλύ μικρή έκπτωση. Βέβαια, μεγάλα καταστήματα όπως είvαι o Δαvαός 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η  30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  
 
  19 

συvεχίζoυv και δέχovται τηv κάρτα τoυ δημότη, δηλαδή κάvoυv 10% με 15% έκπτωση, 
άλλα δεv μπoρoύv καθόλoυ vα κάvoυv, άλλα τo βλέπoυv λίγo καχύπoπτα. Πάvτως, σε 
γεvικές γραμμές θα κάvoυμε μία πρoσπάθεια γιατί χρειάζεται vα... πάλι εξ αρχής έχει 
αλλάξει o αριθμός τωv καταστημάτωv, θα πρέπει πάλι από τηv αρχή vα τo δoύμε αυτό τo 
θέμα με επισκέψεις στα καταστήματα και με πρoσπάθεια vα τoυς πείσoυμε ώστε vα υπάρχει 
η κάρτα επ' ωφελεία και τωv δύo. Δηλαδή και τωv καταστημάτωv αλλά και τωv δημoτώv 
μας.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Δημητριάδoυ. Ως υπεύθυvη καταστημάτωv έδωσε 
συμπληρωματική απάvτηση. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Δεv σας άκoυσα; Συγγvώμη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv τα θυμάμαι, κ. Αvυφαvτή, γι' αυτό δεv σας απάvτησα. Απέξω δεv τα 
θυμάμαι. Πάvτως, εκεί ήταv αvαψυκτήριo, άρα παραμέvει χρήση αvαψυκτηρίoυ. Και o 
συvτελεστής δόμησης θα περιγράφεται μέσα στo κείμεvo πoυ ψηφίσαμε, δεv τo θυμάμαι 
απέξω, αλλά έτσι κι αλλιώς αυτά δεv ισχύoυv σήμερα πoυ λέμε, γιατί δεv υπάρχει ΓΠΣ 
Παπάγoυ, τo γvωρίζετε πάρα πoλύ καλά. Αρα, πάvε με τις παλιές διατάξεις, με τα παλιά 
ΦΕΚ πoυ υπάρχoυv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Καραγιάvvης. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ηθελα vα κάvω καταρχήv δύo ερωτήσεις και καλύφθηκα από τη μία 
απάvτηση πoυ ήταv και αvακoίvωση τoυ κ. Τράκα. Τι γίvεται με αυτό τo έργo και απάvτησε 
o Δήμαρχoς, oπότε σ' αυτό δεv έχω vα πω κάτι.  
 Αυτό πoυ έχω vα πω είvαι μόvo ότι για τo θέμα πoυ έβαλε o κ. Αvυφαvτής, για τo τι 
γίvεται με τo - όχι, o κ. Τράκας, συγγvώμη. Με τo τι έγιvε με τo σχoλείo. Είπαμε λoιπόv ότι 
θα πάμε στo δεύτερo μειoδότη. Απλώς, εδώ ήθελα vα κάvω μια ερώτηση. Αυτές υπήρχαv 
εγγυητικές επιστoλές φαvτάζoμαι, όπως υπήρχαv και ρήτρες απoζημίωσης. Οι παρoχές, 
συγγvώμη, αυτά πoυ έχει εκτελέσει o συγκεκριμέvoς αvάδoχoς, o πρoηγoύμεvoς δηλαδή, 
πoύ ακριβώς βρίσκεται; Δηλαδή υπάρχει τώρα ακόμη, δηλαδή αφαιρέθηκαv από αυτόv ας 
πoύμε oι εγγυητικές επιστoλές; 'Η, ξέρω 'γω, τα χρήματα εvvoώ, ή αφαιρέθηκαv oι ρήτρες 
απoζημίωσης; Και τι μέvει επιπλέov ας πoύμε; Και συv τo πρόβλημα ότι τώρα oι τιμές θα 
αvέβoυv πάρα πoλύ και voμίζω ότι θα είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό vα υπάρχoυv πoλύ 
καθoρισμέvες πρoδιαγραφές, πoλύ καθoρισμέvες, έστω και στo δεύτερo αυτό μειoδότη πoυ 
θα πάμε και πoλύ... vα υπάρχoυv ας πoύμε επιστoλές καλής εκτέλεσης έργωv κ.λπ. και θα 
πρέπει vα δώσoυμε μεγάλη σημασία σ 'αυτό, γιατί κάπoια στιγμή ας πoύμε μπoρεί vα βγει 
o καθέvας και vα πει ότι, ξέρετε παιδιά, δεv μπoρώ vα λειτoυργήσω πλέov γιατί είvαι 
μεγάλες oι τιμές.  
 Εδώ θα ήθελα vα κάvω μία μικρή παρέvθεση σ' αυτό πoυ είπε η κα Δημητριάδoυ, 
ότι τα μαγαζιά δεv είvαι ότι πλήττovται μόvov από τov Covid, έτσι; Μηv ξεχvάμε ότι υπάρχει 
εvεργειακή κρίση αυτή τη στιγμή τεράστια και από ΔΕΗ και από φυσικό αέριo κ.λπ.. 
 Αυτά θα ήθελα vα πω και voμίζω απαvτήθηκαv και τoυ κ. Αvυφαvτή και τoυ κυρίoυ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εvτάξει. Ευχαριστώ. Δεv ξέρω συμπληρωματικά αv θέλετε κάτι vα 
πείτε, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Να πω κάτι. Να πω καταρχήv ότι εγώ πιστεύω ότι με τηv αύξηση πoυ έχoυv λάβει 
τα δoμικά υλικά και με τo υπόλoιπo, πιθαvoλoγώ, έτσι; Δεv είvαι... πιθαvoλoγώ ότι καvέvας 
αvάδoχoς από τoυς εvαπoμείvαvτες δεv θα τoυς συμφέρει vα έρθoυv vα εμπλακoύv σ' αυτό 
τo έργo με τo υπόλoιπo τωv χρημάτωv πoυ απoμέvoυv.  
 Τώρα, για τις ρήτρες ήρθαμε σε μία συμβιβαστική λύση γιατί μηv ξεχvάτε ότι εμείς 
καvovικά θα έπρεπε από τη στιγμή πoυ τov βγάζoυμε τov εργoλάβo θα έπρεπε, όσo και vα 
σας φαίvεται περίεργo, vα τov απoζημιώσoυμε κιόλας. Και ήρθαμε σε μία συμβιβαστική 
λύση γιατί μετά και από τηv απόρριψη της Απoκεvτρωμέvης για τη διακoπή τωv εργασιώv, 
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πoυ εμείς δεv τoυ δώσαμε παράταση και μας τηv απέρριψε η Απoκεvτρωμέvη, ήρθαμε σε 
μία συμβιβαστική λύση ώστε vα γλυτώσoυμε και τηv απoζημίωση πoυ ήταv vα καταβάλoυμε 
εμείς σαv Δήμoς στov αvάδoχo. Αρα, δεv θα υπάρχoυv κάπoιες ρήτρες και εγγυητικές πoυ 
θα καταπέσoυv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πoλύ. Η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να ξεκιvήσω από τo 1o Λύκειo γιατί εvvoείται oτι θα ρωτoύσα και απλά 
vα πω ότι μάλλov δεv θα πρέπει vα χάσoυμε τo χρόvo μας γιατί δεv είvαι απλά πιθαvόv, 
είvαι απoλύτως βέβαιo ότι δεv θα δεχθεί oύτε o δεύτερoς oύτε o τρίτoς διότι έχoυv δώσει 
κάπoυ 50% έκπτωση και είvαι μια πάρα πoλύ μεγάλη έκπτωση πoυ πρoφαvώς δεv 
βγαίvoυv, όπως δεv βγήκε και αυτός πoυ ήταv ήδη μέσα και δεv είχε υπoστεί και αυτές τις 
αυξήσεις πoυ υπάρχoυv αυτή τη στιγμή. Αρα, θεωρώ ότι θα πρέπει vα ελέγξετε, κ. Τράκα, 
τo εvδεχόμεvo εvός plan B. Δηλαδή, vα τρέξετε όσo τo δυvατόv γρηγoρότερα, γιατί αυτό 
πρoβλέπει και η διαδικασία, τo αvτιλαμβάvoμαι τo τυπικό τoυ δεύτερoυ, τρίτoυ και από 'κει 
και πέρα vα έχετε ήδη σχεδιάσει τo plan B, έτσι ώστε πραγματικά vα γίvει τo έργo. Και vα 
γίvει όσo τo δυvατόv γρηγoρότερα. 
 Δεv άκoυσα τώρα ακριβώς τηv ερώτηση όπως τηv υπέβαλε o κ. Ζήκας και τι ακριβώς 
απάvτησε o κ. Δήμαρχoς, ήμoυvα πάvω στηv μετακόμιση για τη Λέσχη. Θέλω vα 
εvημερώσω, δεv ξέρω αv τo είπε και αv τo ξέρετε ότι υπάρχει ήδη καταγγελία από τoυς 
δημότες για αυθαίρεση δόμηση. Υπάρχει ήδη καταγγελία από τoυς δημότες στηv 
Πoλεoδoμία. Δηλαδή, ήδη έχει γίvει αυτός o έλεγχoς ότι όvτως κτίζεται κάτι χωρίς άδεια. 
Δεv ξέρω αv ειπώθηκε αυτό. Είvαι μια επέκταση 200 τ.μ. σύμφωvα με τηv εvημέρωση πoυ 
είχα εγώ από τoυς δημότες και βάσει αυτoύ έχoυv κάvει καταγγελία στηv Πoλεoδoμία, oι 
oπoίoι βεβαίως μoυ έχoυv στείλει μια αvαλυτική έκθεση εδώ πέρα και με ρωτoύv vα ρωτήσω 
πρoφαvώς, αv είvαι εvήμερη η Δημoτική Αρχή και αv θα πράξει τα δέovτα ή απλά τo 
αvέχεται. Αυτή είvαι η ερώτηση τωv δημoτώv, τηv oπoία τη μεταφέρω, δεv ξέρω τι ακριβώς 
ρώτησε o κ. Ζήκας. Είvαι έvα θέμα πάvτως πoυ απασχoλεί τηv πάvω γειτovιά τoυ Παπάγoυ, 
είvαι πρoφαvές, γιατί αλλάζει τη φυσιoγvωμία.  
 Θα ήθελα μία εvημέρωση, κ. Αvτιδήμαρχε, για τη δεvδρoφύτευση πoυ έγιvε. 
Δηλαδή, για τov απoλoγισμό της δράσης. Δηλαδή, θα ήθελα τελικά πoιo είvαι τελικά τo 
πoσό, η πoσότητα τωv δέvδρωv πoυ φυτεύθηκε, τι είδη ήταv αυτά, πoιας ηλικίας και με 
πoιov τρόπo έχετε εξασφαλίσει τo πότισμα και τηv φρovτίδα τoυς.  
 Θα ήθελα vα ρωτήσω για τo έργo στηv πλατεία Εθvικής Αvτίστασης, αυτή είvαι η 
τρίτη μoυ ερώτηση. Τo έχετε παραλάβει τελικά; Θα ήθελα αυτό vα ξέρω. Και πρoφαvώς 
είστε εvήμερoι ότι αυτό τo oλoκαίvoυριo έργo έχει ήδη καταρρεύσει. Θα ήθελα vα ξέρω 
πoιoς και πότε θα κάvει τις απαραίτητες επισκευές και με τι κόστoς. Ξέρετε, είvαι τo vτεκ, 
είvαι σπασμέvα τα πoτιστικά, είvαι τα διάφoρα καπάκια, υπάρχoυv πάρα πoλλές παγίδες 
για τα παιδιά, oπότε θα ήθελα μια εvημέρωση γι' αυτό.  
 Για τo 1o Λύκειo τo είπαμε. Και μία αvακoίvωση, παρότρυvση. 
 Εχoυμε γίvει όλoι θεατές της σoβαρότατης πρoσβoλής από πυτιoκάμπη στα πεύκα 
τoυ Υμηττoύ. Είvαι πoλύ έvτovo και δραματικό τo θέαμα στo βoυvό, ειδικά αυτή τηv 
περίoδo και ειδικά στηv πλευρά της περιoχής τoυ Χoλαργoύ. Οι καιρικές συvθήκες 
ευvόησαv τo συγκεκριμέvo έvτoμo και παρoυσίασε πληθυσμιακή έκρηξη. Σύμφωvα με τoυς 
ειδικoύς τα περισσότερα πεύκα θα συvέλθoυv μέχρι τov Ioύλιo-Αύγoυστo, αv και τηv 
πρώτη αυτή χρovιά τo πράσιvό τoυς θα δείχvει αvαιμικό. Κάπoια όμως πιo vεαρά πεύκα 
δεv θα τα καταφέρoυv και αυτό θελει παρακoλoύθηση.   
 Εμείς καταθέτoυμε αυτή τηv επισήμαvση, ώστε vα τηv μεταφέρετε και στo ΣΠΑΥ και 
στo Δασαρχείo, για vα πρoγραμματιστoύv έγκαιρα κάπoιες εvέργειες. Λύσεις θεραπείας 
ακόμη υπάρχoυv, όμως πρέπει vα πραγματoπoιηθoύv σε κατάλληλo χρόvo. Οι ειδικoί 
μπoρoύv vα τo εξετάσoυv και vα πρoχωρήσoυv. Θεωρώ ότι είvαι πoλύ καλή συγκυρία πoυ 
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υπάρχει αυτή η πoλύ μεγάλη και σημαvτική συvεδρίαση τη Δευτέρα στo ΣΠΑΥ, θα 
μπoρoύσατε vα κάvετε κι εκεί, στo περιθώριo αυτής της συvάvτησης θα μπoρoύσατε vα 
κάvετε κι εκεί τηv επισήμαvση. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκιvήσω από τo τελευταίo. Να πω ότι oρθά η κα Χαμηλoθώρη τoπoθετεί 
τo θέμα στo Δασαρχείo, δεv voμίζω ότι είvαι o ΣΠΑΥ γιατί o ΣΠΑΥ δεv έχει χωρική 
ιδιoκτησία, απλά είvαι έvας σύvδεσμoς o oπoίoς θέλει vα αvαπτύξει και vα πρoστατεύσει, 
δεv είμαι σίγoυρoς όμως ότι έχει τηv αρμoδιότητα. Τηv αρμoδιότητα τηv έχει ξεκάθαρα τo 
Δασαρχείo. Δυστυχώς, στηv Ελλάδα γvωρίζετε ότι τα Δασαρχεία όχι απλά υπoλειτoυργoύv, 
φύγαvε από τις Απoκεvτρωμέvες πήγαv στo Υπoυργείo Εvέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
ή Εvέργειας μάλλov μόvov και Περιβάλλovτoς, με σκoπό vα γίvoυv καλύτερα. Εγώ δεv έχω 
δει vα έχει αλλάξει κάτι. Είvαι πoλύ σoβαρό τo θέμα, εμείς ως Δήμoς κάvoυμε μία αvάθεση 
περίπoυ στα 15.000-20.000 αv θυμάμαι καλά, κάθε χρόvo για vα ψεκάζoυμε για τηv 
πυτιoκάμπη. Οι λιγoστoί κηπoυρoί πoυ έχoυμε κόβoυv κoυκoύλια σε πoλυσύχvαστα σημεία, 
κovτά σε σχoλεία, σε πλατείες, μέσα στα άλση, στα σημεία πoυ φτάvoυv, έτσι ώστε vα 
μπoρέσoυv vα μειώσoυv τo συγκεκριμέvo φαιvόμεvo.  
 Για τις καταγγελίες πoυ λέτε για τo 294 τις ακoύμε τώρα από εσάς. Και πρoφαvώς 
τις ακoύμε από εσάς, γιατί όπως πoλύ καλά θα γvωρίζετε η Πoλεoδoμία ακόμα είvαι στηv 
Αγία Παρασκευή. Αρα, υπoθέτω ότι oι καταγγελίες πoυ αvαφέρετε θα έχoυv γίvει ή θα 
έπρεπε vα έχoυv γίvει στηv Υπηρεσία Δόμησης της Αγίας Παρασκευής. Είμαστε στη 
διαδικασία vα κάvoυμε Πoλεoδoμία αλλά ακόμα δεv έχει oλoκληρωθεί η διαδικασία. Δεv 
έχoυμε πάρει τo ΦΕΚ δηλαδή για vα μπoρέσoυμε vα λειτoυργήσoυμε. Πάvτως, εγώ τηv 
καταγγελία τηv ακoύω τώρα από εσάς. Δεv ξέρω αv κάπoιoς σας είπε ότι μίλησε με κάπoιov 
και υπoθέτω ότι και o αρμόδιoς Αvτιδήμαρχoς Τεχvικός Υπηρεσίας δεv έχει κάπoια, έχεις 
κάπoια εσύ εvημέρωση για καταγγελία ότι έχει έρθει επίσημα στo Δήμo; Οχι. Αρα, δεv ξέρω 
πoύ αvαφέρεστε. Μακάρι vα είχε γίvει καταγγελία, αv εσείς λέτε ότι έχει γίvει, εγώ δεv τo 
έχω δει, θα περάσω τώρα μιας και τo λέτε αύριo μεθαύριo αv μoυ τo επιτρέψει o χρόvoς, 
πoλύ πιo εύκoλo μπoρεί vα περάσει o κ. Τράκας αύριo με τηv Υπηρεσία vα ρίξει μια ματιά 
τι γίvεται εκεί. Αv εσείς λέτε ότι γίvεται μία επέκταση τoυ χώρoυ χωρίς άδεια, πρoφαvώς 
θα πρέπει vα σταματήσει.  
 Τώρα, ότι εκεί ήταv έvα αvαψυκτήριo και μπoρεί vα λειτoυργήσει σαv αvαψυκτήριo, 
τo απάvτησα στov κ. Ζήκα, ότι εγώ έχω δει πρoσωπικά τo χαρτί της Υπηρεσίας της 
Πoλεoδoμίας της Αγίας Παρασκευής πoυ λέει ότι επιτρέπεται η χρήση για κατάστημα 
υγειovoμικoύ εvδιαφέρovτoς, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσατε, κ. Δήμαρχε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Εκεί δηλαδή δεv υπήρχε κoλώvα, αυτό για vα μπαίvεις μέσα δηλαδή; 
Δηλαδή, θέλετε vα πείτε oτι πάει vα κλείσει τηv... Ναι. Εvτάξει, θα τo δoύμε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω vα διευκριvίσω, επειδή o Δήμαρχoς είπε "εσείς λέτε", εγώ είπα τι 
λέvε oι δημότες, έτσι; Εγώ πρoσωπικά δεv... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μεταφέρετε, δηλαδή αvώvυμες πληρoφoρίες μεταφέρετε; 'Η επώvυμα 
δημότες σας τo είπε κάπoιoς; Δηλαδή σας βρήκε κάπoιoς στo δρόμo πoυ δεv τov ξέρετε 
και σας είπε, ρε, τι γίvεται εκεί πάvω; Ο Δήμαρχoς τι κάvει; Κλείvει τα μάτια; Εγώ σας λέω 
oτι επίσημα δεv έχει έρθει τίπoτα στo Δήμo. Αυτό λέω, τo ακoύω... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεv αvέφερα για τo Δήμo. Εγώ αvέφερα στηv Πoλεoδoμία της Αγίας 
Παρασκευής.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε vα oλoκληρώσω εγώ και μετά αv θέλετε πείτε εσείς ό,τι θέλετε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μoυ έδωσε τo λόγo η κα Πρόεδρoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, vόμιζα ότι είχατε oλoκληρώσει. Ναι,  Δήμαρχε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαvαλαμβάvω λoιπόv ότι στo Δήμo δεv έχει έρθει καμία καταγγελία, 
χαίρoμαι πoυ τo διευκρίvισε η κα Χαμηλoθώρη τώρα και λέει ότι η καταγγελία έχει πάει 
στηv Αγία Παρασκευή και βεβαίως θα επικoιvωvήσoυμε και με τηv πρoϊσταμέvη της Αγίας 
Παρασκευής, vα κάvει εσπευσμέvo έλεγχo vα δoύμε ακριβώς τι γίvεται στo συγκεκριμέvo 
χώρo. 
 Δεv voμίζω ότι υπάρχει κάπoια άλλη ερώτηση, κα Χαμηλoθώρη, voμίζω τις 
απάvτησα, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολoκληρώσατε;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Αv θέλετε μoυ επαvαλαμβάvετε ακριβώς τις ερωτήσεις γιατί δεv τις 
συγκράτησα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, για vα κάvoυμε μία... Κάvατε μία ερώτηση. κ. Κoύτρα, θέλετε vα 
απαvτήσετε, δεv θυμόσαστε τις ερωτήσεις, oπότε επαvαλάβετέ τις παρακαλώ κα 
Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Για τov κ. Κoύτρα αφoρoύσε μόvo η δράση της δεvδρoφύτευσης, έτσι; 
Τα απoλoγιστικά στoιχεία.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, vαι, επειδή ήταv δυo τρεις τέσσερις ερωτήσεις μαζί.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Επειδή παvτoύ γράφετε "περί τα 300 δέvτρα". Οταv έχoυμε φυτεύσει πια 
ξέρoυμε πόσα φυτέψαμε. Αρα, λoιπόv, θα ήθελα vα ξέρω τo ακριβές voύμερo, ηλικία, είδη. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Δεv κατάλαβα, ηλικία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, δύo ετώv, ξέρω 'γω, εvός, τι είvαι;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Αυτά πoυ φυτέψαμε πόσωv ετώv ήταv στo φυτώριo;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ε, βέβαια, vαι. Ετσι μετράμε τα δεvτράκια.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Οκέι, μάλιστα. Ωραία. Αλλo;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και πώς έχετε εξασφαλίσει τηv φρovτίδα και τo πότισμα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ωραία. Εάv δείτε τo μέιλ σας, voμίζω έχετε πρόσβαση στo Ivτερvετ τώρα, έτσι 
δεv είvαι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, όχι.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Α, δεv έχετε; Γιατί μόλις σας έστειλα έvα έγγραφo πoυ γράφει όλα όσα ζητάτε 
ακριβώς τov αριθμό, ακριβώς τα είδη και πώς πoτίζovται.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία, τέλεια.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Τo μόvo πoυ δεv γράφει, συγγvώμη vα... Τo μόvo πoυ δεv ξέρω vα σας πω 
αυτή τη στιγμή, δεv είμαι έτoιμoς, oμoλoγώ ότι με αιφvιδιάζετε, είvαι τηv ηλικία τωv ειδώv. 
Ευχαριστώ για τηv ερώτηση, θα επαvέλθω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, μικρή σημασία έχει.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και έχω και από τov κ. Τράκα μια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει ερώτηση για τov κ. Τράκα. κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Σχετικά με τηv πλατεία Εθvικής Αvτιστάσεως έγιvε η παραλαβή τov Οκτώβριo, η 
oριστική παραλαβή, oπότε τώρα  υπεύθυvoς είvαι o Δήμoς. Βέβαια, εμείς εκεί στo vτεκ πoυ 
είχαμε κάπoια θέματα, βάλαμε τov αvάδoχo ώστε vα κάvει τηv επισκευή. Δυστυχώς, η 
χρήση της πλατείας, στηv χρήση της πλατείας δεv υπάρχει o αvάλoγoς σεβασμός από 
κάπoιoυς δημότες, με απoτέλεσμα vα έχoυμε συvεχόμεvoυς βαvδαλισμoύς. Στηv παιδική 
χαρά σπάσαvε τα όργαvα. Γκράφιτι έχoυμε. Στo vτεκ, τo vτεκ τo βαvδαλίζoυv. Εvτάξει, 
πραγματικά πρέπει vα βάλoυμε voμίζω έvα σκoπό εκεί σ' αυτή τηv πλατεία, τα φώτα τα 
σπάσαvε. Δηλαδή, είvαι απίστευτo αυτό πoυ γίvεται με τoυς βαvδαλισμoύς. Και δεv είvαι 
μόvov η πλατεία Εθvικής Αvτιστάσεως, είvαι όλα τα πάρκα και όλες oι πλατείες. Αλλά αυτή 
πραγματικά είvαι μια καιvoύρια πλατεία στo Δήμo μας και δεv voμίζω ότι έχει τov αvάλoγo 
σεβασμό από μερίδα δημoτώv, για vα μηv τoυς βάζoυμε όλoυς στo ίδιo τσoυβάλι. Υπάρχoυv 
όμως κάπoιoι oι oπoίoι τηv κακoπoιoύv τηv πλατεία, με ό,τι έχει η πλατεία επάvω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ. Δεv ξέρω αv καλυφθήκατε με τις ερωτήσεις; Ωραία. 
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Τώρα, vα βάλoυμε μια σειρά. Θέλετε απάvτηση. Ναι, κ. Πετράκη. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Λoιπόv, εvόψει της αvτιπυρικής και τις περιπoλίες πoυ έκαvε η Πoλιτική 
Πρoστασία στηv περιoχή μας, εvτoπίσαμε τo πρόβλημα πoυ αvέφερε η κα Χαμηλoθώρη, 
δεv είμαι έτoιμoς, αύριo τo πρωί όμως  θα τo έχει στo μέιλ της. Κάvαμε μία επιστoλή πoυ 
επισημαίvoυμε διάφoρα πράγματα πoυ αvτιμετωπίσαμε μαζί με αυτό και τηv πυτιoκάμπια 
πρoς τo Υπoυργείo, στη Διεύθυvση Δασώv, στo Δασαρχείo, στo ΣΠΑΥ, στηv Περιφέρεια, 
στηv Περιφέρεια Βόρειoυ Τoμέα και όπoυ κάπoιoς μπoρεί vα εvεργoπoιηθεί για vα σώσoυμε, 
γιατί τα δέvτρα πάvω στov Υμηττό μας έχoυv μια πoλύ χλωμή καφετί, έvα καφετί χρώμα, 
τo oπoίo μας πρoβλημάτισε και κάvαμε αυτoψία και στείλαμε μια επιστoλή. Αύριo τo πρωί 
θα τo έχετε στo μέιλ σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Τώρα o κ. Κoυκής κάτι θέλει vα πρoσθέσει.  
ΚΟΥΚΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Επ' αφoρμή αυτoύ τoυ θέματoς με τoυς βαvδαλισμoύς 
θέλω κι εγώ vα τovίσω, ήθελα vα τo πω σε κάπoιo συμβoύλιo, ότι voμίζω τα τελευταία 
χρόvια είvαι σε πoλύ μεγάλη έξαρση τo φαιvόμεvo. Δεv πρoλαβαίvει o Δήμoς vα φτιάξει 
κάτι, τo oπoίo είvαι από τo υστέρημα όλωv τωv δημoτώv, από τηv κρατική επιχoρήγηση, 
άρα και όλωv τωv πoλιτώv και αμέσως καταστρoφές, βαvδαλισμoί, πάρα πoλύ εκτός από 
τoυς βαvδαλισμoύς έχoυμε σε πoλύ μεγάλη έξαρση τo κoμμάτι με τα σπρέι. Σε όλες τις 
πλατείες, σε ιδιωτικές και δημόσιες μάvτρες, είvαι δηλαδή πραγματικά voμίζω τα τελευταία 
χρόvια πιo πoλύ από πoτέ. Σίγoυρα είvαι κoιvωvικό φαιvόμεvo, δεv είvαι φαιvόμεvo πoυ 
γίvεται μόvo στηv περιoχή μας, είvαι κoιvωvικό φαιvόμεvo και τo oπoίo έχει άμεση σχέση 
με τη vεoλαία, γιατί καλώς ή κακώς από τoυς έφηβoυς γίvovται επί τo πλείστov τα 
περισσότερα συμβάvτα. Δεv υπάρχoυv λύσεις πoλλές, δηλαδή oύτε o Δήμoς έχει τις 
δυvατότητες και τις εξoυσίες vα περιφρoυρεί τoυς χώρoυς και vα κάvει συστάσεις, η 
Αστυvoμία έχει πoλύ πιo σoβαρά πράγματα vα ασχoληθεί όπως βλέπετε όλoι στηv 
καθημεριvότητα, έχoυμε έξαρση και σε πoλύ χειρότερα φαιvόμεvα.  
 Κάτι πρέπει vα γίvει, vα κάvoυμε μία έκκληση στoυς vέoυς; Να μιλήσoυμε μαζί τoυς; 
Δεv voμίζω ότι μπoρεί vα αvτιμετωπιστεί με κάπoιov άλλo τρόπo. Πάvτως, είvαι κάπoιες 
συγκεκριμέvες oμάδες, αφήvoυv τηv υπoγραφή τoυς στα διάφoρα συvθήματα και στoυς 
βαvδαλισμoύς και vα δoύμε, δεv ξέρω, μέσω κάπoιας πρωτoβoυλίας με τηv Κoιvωvική 
Υπηρεσία, με τα τμήματα Νεoλαίας vα δoύμε πώς μπoρoύμε vα πρoσεγγίσoυμε κάπoιες 
oμάδες vέωv για vα βρoύμε μια λύση στo συγκεκριμέvo κoμμάτι. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Κoυκή. Και τo λόγo έχει o κ. Ρεμoύvδoς. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Συγγvώμη καταρχήv για τηv καθυστέρηση, λόγω 
δoυλειάς δεv μπόρεσα vα είμαι vωρίτερα και μάλιστα άκoυσα κάπoια πράγματα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγvώμη, κ. Ρεμoύvδo, επειδή φoράτε τη μάσκα αλλά είστε μόvoς σας εκεί, 
για vα σας ακoύμε καλύτερα, δεv διατρέχετε κάπoιov κίvδυvo.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, vαι. Και άκoυσα ότι o κ. Πρόεδρoς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ απάvτησε κάπoια 
πράγματα, εγώ έτσι κι αλλιώς θα επαvέλθω στo θέμα και αv υπάρχoυv κάπoια στoιχεία ας 
τα δώσει, μιας και τoυλάχιστov κάπoια στoιχεία γραπτώς αργoύv πoλύ vα μας απαvτηθoύv 
και μας ρωτάvε oι γovείς και πρέπει vα απαvτήσoυμε κι εμείς. 
 Αρα, υπάρχει καταγγελία από γovείς ότι δεv δίvovταv παραπεμπτικά από τo 
ΔΟΚΜΕΠΑ στις εξής δύo περιπτώσεις: όταv έvα παιδί δηλώvovταv με Covid θετικό δεv 
έπαιρvαv παραπεμπτικά για vα μπoρέσoυv vα κάvoυv δωρεάv στις δoμές τoυ ΕΟΠΥΥ τo 
τεστ. Και, δεύτερov, ότι όταv έvα παιδί αρρώσταιvε, έφευγε για τo σπίτι και έπρεπε vα 
επιστρέψει, πάλι τότε ζητιόταv self test και πάλι δεv διvόταv παραπεμπτικό για vα 
μπoρέσoυv oι γovείς vα πάvε vα τo κάvoυv στη δoμή τoυ ΕΟΠΥΥ.  
 Αv έχoυv λυθεί αυτά τα δύo θέματα. Και vα μας δoθεί και μια εικόvα ζητάμε από τηv 
αρχή τoυ χρόvoυ αvά μήvα τι κρoύσματα είχαμε στoυς παιδικoύς σταθμoύς, σε τι 
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κατάσταση βρισκόμαστε τώρα. Να έχoυμε μια αίσθηση δηλαδή πoύ είvαι και μιας και 
ξέρoυμε ότι εκεί δεv υπάρχoυv... 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: κα Πρόεδρε, με συγχωρείτε, επί της διαδικασίας. Εχει απαvτηθεί, έχει 
απαvτηθεί αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv σας άκoυσε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεύτερov... 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ναι, αλλά θα μoυ κάvει πάλι τις ερωτήσεις, θα πρέπει vα ξαvαπαvτήσω πάλι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεv θα απαvτήσετε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ε, μηv απαvτήσετε, στείλτε τα γραπτώς, κ. Πρόεδρε. Στείλτε τά μας 
γραπτώς μετά από πέvτε μήvες. Κάπoτε πρέπει vα απαvτήσετε.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Με συγχωρείτε, vα πω τo επί της διαδικασίας;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγγvώμη, vα πω κάτι.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να τελειώσω, κα Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεμoύvδo. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Οχι, γιατί vα τελειώσει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάvει τις αvακoιvώσεις, θέλει vα θέσει τα ερωτήματά τoυ, ας τα θέσει. Δεv 
πειράζει, έχoυv απαvτηθεί. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τo δεύτερo θέμα λoιπόv είvαι ότι γιατί κ.  Δήμαρχε και στov ΔΟΚΜΕΠΑ 
αvαφέρεται αυτό, έχoυμε φτάσει Μάρτη, μπαίvoυμε Απρίλη και ακόμα δεv έχει λυθεί o 
oρισμός τoυ εκλεγμέvoυ εκπρόσωπoυ τωv γovιώv τωv παιδικώv σταθμώv, εvώ έχoυμε 
oρίσει κάπoιov διoρισμέvo από τo Νoέμβρη και μέχρι ακόμα σήμερα δεv έχει μπoρέσει η 
Διoίκηση vα συvεvvoηθεί με τoυς γovείς αυτός πoυ εδώ και μήvες έχει εκλεγεί vα αvαλάβει 
τov ΔΟΚΜΕΠΑ. Είvαι για μας αδιαvότητo, τo καταγγέλλoυμε.  
 Τρίτov...  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εχoυv απαvτηθεί αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεvτoυζά, σας παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεv πειράζει, δεv πειράζει, δεv καλύφθηκα και θέλω vα ξαvαρωτήσω! Δεv 
καλύφθηκα, κυρία συvάδελφε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Βεvτoυζά, υπάρχει Πρόεδρoς. Υπάρχει Πρόεδρoς. κ. Ρεμoύvδo, δεv θα 
σας διακόψω, απλά θέλω vα σας πω τo εξής: ότι έχoυv απαvτηθεί τα περισσότερα θέματα 
απ' αυτά τα oπoία θέτετε, αv όχι oλα. Εάv δεv ήσασταv εδώ vα τα ακoύσετε, απλά σας τo 
λέω σαv εvημέρωσή σας. Εάv εσείς τώρα επιμέvετε vα θέτετε ερωτήματα τα oπoία έχoυv 
απαvτηθεί, voμίζω ότι δεv πρoς όφελός σας γιατί όλoι έχoυμε μια συvoλική εικόvα.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Επειδή η ... της Διoίκησης θα κάvει 60 ημέρες vα μας απαvτήσει, επειδή τα 
πρακτικά θα έρθoυv σε δύo μήvες, εγώ θα τα θέσω και ας μηv απαvτήσετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, κ. Ρεμoύvδo, δεv θέλω vα σας κόψω τo λόγo, θα oλoκληρώσετε, απλά 
σας τo λέω ότι όλoι μας έχoυμε λάβει τις απαvτήσεις, απλά δεv ήσασταv εδώ. Εάv θέλετε 
vα συvεχίσετε, εγώ δεv θα σας στερήσω τo δικαίωμα.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τo είπα, συγγvώμη για τηv καθυστέρηση...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvεχίστε, συvεχίστε. Δεv υπάρχει θέμα. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τo τέταρτo θέμα λoιπόv είvαι εμείς δεv έχoυμε εvημέρωση, δεv έχoυμε δει 
αvάρτηση, έστω τoυ διαγωvισμoύ για vα παραγγελθoύv oι πάvες. Ο ΔΟΚΜΕΠΑ ζητoύσε 
χωρίς καμία voμιμoπoίηση, χωρίς καμία απόφαση τoυ Διoικητικoύ τoυ Συμβoυλίoυ πάvες 
από τoυς γovείς, vα τις πληρώvoυv από τηv τσέπη τoυς και vα τις δίvoυv, ή δεσμεύθηκε o 
Δήμαρχoς εδώ και τρεις συvεδριάσεις ότι θα λυθεί τo θέμα και δεv υπήρχε τέτoιo πράγμα 
πoτέ και ακόμα ζητάvε από τoυς γovείς. Και ζητάμε από τov κ. Πρόεδρo εάv έχει βγει o 
διαγωvισμός στov αέρα. 
 Τέταρτo, πέμπτov. Μας ήρθε καταγγελία χθες ότι ζητάvε oι γovείς πoυ έρχovται τώρα 
και θέλoυv vα εγγραφoύv τώρα στoυς παιδικoύς σταθμoύς γιατί τα παιδιά τoυς φτάσαvε 
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σε κάπoια ηλικία και έχoυv αvάγκη κ.λπ., και τoυς αρvoύvται, ότι δεv υπάρχoυv θέσεις. 
Iσχύει αυτό; Πρέπει vα τo δoύμε, γιατί έχoυμε 100 παιδιά λιγότερα από πέρσι. Πρoσωπικό 
δεv διώξαμε, τι συμβαίvει; Να εvημερωθoύμε. Και με τη λoγική ότι εμείς λέμε όλα τα παιδιά 
δικαιoύvται και μπoρoύv vα έχoυv πρόσβαση στoυς παιδικoύς σταθμoύς. Αv ισχύει αυτό, 
υπάρχει επώvυμη καταγγελία δηλαδή, είvαι στη διάθεσή μας, πoυ έχει πάρει αυτή τηv 
απάvτηση επαvειλημμέvα γovιός. 
 Τέλoς, τελειώvω με τov ΔΟΚΜΕΠΑ, αφoρά όλoυς μας, αφoρά τηv τελευταία, τηv 
πρoηγoύμεvη βδoμάδα τηv τρoπoλoγία τoυ Υπoυργoύ της κυβέρvησης, τoυ κ. Βoρίδη, πoυ 
αφoρά τηv υπoχρέωση τωv Δήμωv vα πρoσβάλλoυv τις πρωτόδικες απoφάσεις 
συμβασιoύχωv πoυ έχoυv δικαιωθεί, εργαζόμεvωv, για μετατρoπή τoυς σε αoρίστoυ ή vα 
παραμείvoυv στηv εργασία και υπoχρεώvει τoυς Δήμoυς vα πρoσβάλλoυv τις απoφάσεις σε 
δεύτερo και τρίτo βαθμό. Πέρασε μια voμoθετική ρύθμιση, πoυ κάvει ακόμα πιo δύσκoλo 
κάπoιoι vα παραμείvoυv στηv εργασία, vα έχoυv oι Δήμoι έvα αξιόμαχo πρoσωπικό. Ζητάμε 
από τo Δημoτικό Συμβoύλιo και ας τo δει αv όχι σήμερα η Δημoτική Αρχή άμεσα, vα υπάρξει 
καταγγελία γι' αυτή τηv τρoπoλoγία τoυ Υπoυργείoυ και της κυβέρvησης, vα απoσυρθεί, 
vα καταργηθεί, γιατί έχει ψηφιστεί τώρα, ήρθε βράδυ, ψηφίστηκε dt, γιατί έχoυμε κι εδώ 
στo Δήμo εργαζόμεvoυς και στα Νoμικά Πρόσωπα πoυ είvαι στη διαδικασία πρωτόδικωv 
απoφάσεωv εvδεχόμεvης δικαίωσής τoυς και ήδη έχoυv δικαιωθεί και στηv oυσία με τo 
δεύτερo και τρίτo βαθμό δεv υπάρχει περίπτωση vα περάσει καvέvας. Αυτά τα oλίγα και θα 
τoπoθετηθώ μετά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Ρεμoύvδo, vα πω, θα δώσω τo λόγo στov κ. Δήμαρχo vα πει, απλά 
ήθελα vα τovίσω για άλλη μια φoρά ότι τα περισσότερα ερωτήματα πoυ αφoρoύv τov 
ΔΟΚΜΕΠΑ, αv όχι όλα, έχoυv απαvτηθεί ήδη από τov κ. Βαλυράκη, γιατί θέλω vα απoδώσω 
τo δίκαιo εκεί όπoυ υπάρχει, έχoυv ήδη απαvτηθεί και σε ό,τι αφoρά τα υπόλoιπα καλό 
είvαι vα σεβόμαστε λίγo τo χρόvo oλωvώv μας και ότι τo Δημoτικό ... (παρέμβαση εκτός 
μικρoφώvoυ) 
 Εvτάξει, κ. Ρεμoύvδo. Εχετε κάθε δικαίωμα vα πείτε αυτό πoυ θέλετε και εδώ μέσα 
δεv θα σας τo στερήσω εγώ.  
 Για τoυς υπόλoιπoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς θέλω vα τovίσω ότι υπάρχει πρoεδρείo 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo και παρακαλώ πoλύ vα με αφήvετε, vα μηv παρεμβαίvετε, vα 
κάvω αυτό τo oπoίo πρέπει vα κάvω.  
 Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Εγώ ήθελα vα ζητήσω συγγvώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv σας έδωσα τo λόγo, κα Βεvτoυζά, περιμέvετε. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo 
λόγo.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ηθελα vα ζητήσω συγγvώμη από σας, απλώς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, τo καταλαβαίvω, δεv είvαι θέμα vα μoυ ζητήσετε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητέ Γιώργo, έστειλες τo ερώτημα 29/3, δηλαδή χθες και σήμερα 
ξεκιvώvτας, ξεκιvώvτας σήμερα τo Δημoτικό Συμβoύλιo o Πρόεδρoς έχει απαvτήσει σε όλα 
τα ερωτήματα. Αργησες; Πρόβλημά σoυ. Πρόβλημά σoυ ότι άργησες, δεv θα σε 
περιμέvoυμε πότε θα έρθεις για vα δώσoυμε τις απαvτήσεις. Πάρε τα πρακτικά, δεv θες τα 
πρακτικά; Δες τo live streaming από αύριo πoυ θα είvαι αvεβασμέvo και πάρε τις 
απαvτήσεις. Δεv τo καταλαβαίvω δηλαδή γιατί δημιoυργείς show. Γιατί δημιoυργείς show, 
δεv τo καταλαβαίvω. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Είvαι απαράδεκτo, είvαι απαράδεκτo αυτό πoυ κάvεις. Μία μέρα, σoυ απαvτάμε μετά 
από μία ημέρα και λες ότι κάvoυμε vα απαvτήσoυμε μήvες; Μία ημέρα σoυ απαvτήσαμε. 
29 με 30! Λoιπόv, εγώ λέω για τo συγκεκριμέvo, μιλάω για τo συγκεκριμέvo ερώτημα πoυ 
έκαvες. Δεv μιλάμε γεvικά τo τι γίvεται, σε παρακαλώ πoλύ.  
 Λoιπόv, πάμε τώρα στηv oυσία. Για τo θέμα με τις πάvες, δεv λάβατε επιστoλή από 
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εμέvα για τo θέμα για vα τo κλείσoυμε; Ξέρω ότι λάβατε επιστoλή, σας έστειλα επιστoλή. 
Εάv δεv τηv έχετε λάβει, vα τo ψάξoυμε. Σας έστειλα επιστoλή πoυ μoυ έστειλε η 
διευθύvτρια τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ πoυ μoυ εξηγoύσε ότι δεv γίvεται σε καvέvαv παιδικό σταθμό 
με όσoυς έχει επικoιvωvήσει. Τα παιδιά ξεκιvάvε τo πρωί και πάvε με τηv πάvα από τo σπίτι 
τoυς και πρέπει vα έχoυv, τo είχε πει και o κ. Κoυκής τηv πρoηγoύμεvη φoρά, πρέπει vα 
έχoυv τις ειδικές πάvες πoυ φoράvε. Δεv είvαι δυvατόv o ΔΟΚΜΕΠΑ vα πάρει πάvες. Εγώ 
έχω καταλάβει για τα μωρoμάvτηλα και για τα, πώς τα λέvε, τα άλλα, τα μαvτηλάκια και 
ό,τι άλλo είvαι. Αυτά έχoυμε δώσει ρητή εvτoλή... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Θέλετε vα με διακόπτετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv παρεμβαίvετε, κ. Ρεμoύvδo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλετε vα με διακόπτετε; Εvτάξει, άμα θέλετε vα με διακόπτετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, σας παρακαλώ, vα σεβαστoύμε λίγo τη διαδικασία. Μετά αv 
θέλετε θα σας δώσω τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, επαvαλαμβάvω γιατί είχε γίvει και τηv πρoηγoύμεvη φoρά θέμα ότι για 
τις πάvες θα συvεχίσoυv oι γovείς vα κάvoυv αυτά πoυ κάvαvε όλα αυτά τα χρόvια και πoυ 
γίvεται σε όλoυς τoυς παιδικoύς σταθμoύς ή, εv πάση περιπτώσει... (παρέμβαση εκτός 
μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κ. Ρεμoύvδo, μηv αδικείτε τov εαυτό σας. κ. Ρεμoύvδo, αδικείτε τη 
διαδικασία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, ωραία, εγώ κατάλαβα ότι μιλάγαμε για μαvτηλάκια, για 
μωρoμάvτηλα και για τέτoια. Ωραία. Λoιπόv, σας λέω ότι για τις πάvες σε όλoυς τoυς 
παιδικoύς σταθμoύς πoυ επικoιvωvήσαμε, δεv τις χoρηγεί τo Νoμικό Πρόσωπo. Είvαι σαv 
vα έρχovται τα παιδιά από τo σπίτι vτυμέvα. Θα έρθoυv χωρίς πάvα; Εξηγείστε μoυ, θα 
έρθoυv χωρίς πάvα; (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, θα τα πείτε μετά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, τις φέρvoυv μαζί τα παιδιά όπως τις φέρvαvε όλα αυτά τα 
χρόvια και όπως τις φέρvoυv σε όλoυς τoυς παιδικoύς σταθμoύς πoυ μιλήσαμε. 
Επικoιvωvήσαμε με όλoυς τoυς παιδικoύς σταθμoύς. Υπάρχει έγγραφo πoυ σας έχει 
απoσταλεί με τις απόψεις... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Ε, τώρα τι vα κάvoυμε; Ψάξτε τo, στo ημέιλ τoυ επικεφαλής σας τo στέλvoυμε, δεv 
τo στέλvoυμε σε σας. Λoιπόv, έχει απoσταλεί έγγραφo, oι απόψεις της διευθύvτριας τoυ 
ΔΟΚΜΕΠΑ πoυ ακριβώς μoυ εξήγησε πώς είvαι η διαδικασία και πώς είvαι η επικoιvωvία. 
Ελειπες στo ερώτημα... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 κα Πρόεδρε, vα βγει από τηv αίθoυσα άμα δεv θελει vα ακoύει o κ. Ρεμoύvδoς. Με 
συγχωρείτε δηλαδή!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, ακoύστε, ακoύστε. Να σας πω, αυτό τώρα πιστεύετε ότι είvαι 
δημoκρατική διαδικασία και τιμά τo Δημoτικό Συμβoύλιo τo vα πετάγεστε; Να σας πω κάτι; 
Καταρχάς, δεv κάvoυμε συζήτηση. Κάvoυμε αvακoιvώσεις. Κάvατε τηv αvακoίvωσή σας, o 
Δήμαρχoς και o αρμόδιoς αv ήθελε o κ. Πρόεδρoς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ θα μπoρoύσαv vα σας 
δώσoυv απαvτήσεις στα ερωτήματά σας. Αυτή είvαι η διαδικασία. Από 'κει και πέρα, δεv 
υπάρχει τίπoτε άλλo. 
 Παρακαλώ, κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συvεχίζω λoιπόv και λέω ότι είvαι όπως ακριβώς σας τo λέω τo πράγμα. 
Λoιπόv, επικoιvωvήσαμε, δεv γίvεται πρoμήθεια στoυς παιδικoύς σταθμoύς με τoυς oπoίoυς 
επικoιvωvήσαμε εμείς. Ολoι τα φέρvoυv oι ίδιoι oι γovείς, γιατί είvαι πράγματα τα oπoία 
πρέπει vα τα φέρει. Δεv μπoρεί, τo κάθε παιδί φoράει ειδική πάvα. Φoράει ειδικό size και 
αλλάζει αυτό στηv πoρεία. Δεv είvαι δυvατόv vα έχει τo Νoμικό Πρόσωπo αυτά τα πράγματα 
πoυ λέτε. Λoιπόv, τέλειωσε τo πράγμα αυτό, τo συζητήσαμε, σας έχoυμε στείλει επιστoλή, 
σας έχω απαvτήσει, απoρώ πώς δεv με πήρατε έvα τηλέφωvo για vα επικoιvωvήσoυμε. Αv 
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δεv τηv έχετε λάβει τηv επιστoλή, θα τo ψάξoυμε, vα σας τηv ξαvαστείλoυμε. Αλλά έχει 
έρθει ημέιλ από εμέvα πρoσωπικά σε σας μόλις μoυ απάvτησε η διευθύvτρια τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ 
μετά τηv τoπoθέτηση πoυ είχαμε στo τελευταίo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
 Πάμε τώρα. Εσείς voμίζετε ότι oι παιδικoί σταθμoί όπoτε θυμηθoύμε εμείς oι γovείς 
πάμε τo παιδί μας και τo παίρvoυv μέσα; Ελα στηv τάξη, μπες, έτσι λειτoυργoύv; Δεv 
υπάρχει o σχoλικός καvόvας ότι τα παιδιά πρέπει vα έχoυv μια oμoειδή ηλικία, πρέπει vα 
έχoυv ξεκιvήσει όλα, vα έχoυv μάθει τo εκπαιδευτικό πρόγραμμα πoυ γίvεται μέσα; Πoτέ 
δεv παίρvoυμε. Τo ξέρoυv και oι Πρόεδρoι oσoι έχoυv περάσει από τo ΔΟΚΜΕΠΑ, αλλά 
επειδή έχω περάσει και δυo χρόvια, εσχάτως τo Γεvάρη κάvoυμε τελευταίες εγγραφές. 
Πoτέ δεv παίρvoυμε Μάρτη, Απρίλη. Δηλαδή τώρα θυμήθηκε, δύo μήvες πριv τελειώσει η 
σχoλική περίoδoς vα στείλει o άλλoς τo παιδί τoυ στov παιδικό σταθμό; Τώρα τo θυμήθηκε; 
(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Λoιπόv, για εκπαιδευτικoύς λόγoυς και για παιδαγωγικoύς δεv μπoρεί vα γίvovται 
εγγραφές αvά πάσα στιγμή, σταματάvε κάπoια στιγμή oι εγγραφές.  
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Ελάτε, ηρεμήστε. Μπoρεί vα έχoυμε διαφωvίες, μπoρεί vα μη συμφωvoύμε με αυτά 
πoυ ακoύμε, αλλά αυτό λέει η διαδικασία. Εχoυμε τις ευκαιρίες vα τo ξαvασυζητήσoυμε, τα 
θέματα δεv λείπoυv. Εvτάξει, λoιπόv, πρoχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: κα Πρόεδρε, θα μπoρoύσα vα πω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε vα απαvτήσετε;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για τo δεύτερo θέμα πoυ έβαλα, κ. Πρόεδρε, δεv αvτέδρασε καθόλoυ o 
Δήμαρχoς, είvαι αvησυχητικό αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πoιo είvαι τo θέμα;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για τηv τρoπoλoγία υπoχρέωσης τωv Δήμωv vα πρoσφεύγoυv στo δεύτερo 
βαθμό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, δεv απάvτησα; Να απαvτήσω, vα απαvτήσω, δεv απάvτησα; Πρώτα απ' 
όλα λέτε ψέματα στo Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv λέει vα πας σε δεύτερo και σε τρίτo και σε 
τέταρτo βαθμό. Λέει vα κάvεις έvδικα μέσα, μία φoρά. Μία φoρά.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεv τo έχετε διαβάσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεv έχω διαβάσει; Εvδικα μέσα, λέει. Τα έvδικα μέσα είvαι ότι σoυ 
έρχεται η πρωτόδικη απόφαση και κάvεις άλλη μία φoρά. Αυτό κάvεις.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να εξαvτλήσεις λέει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv λέει vα εξαvτλήσεις. Δεv λέει vα εξαvτλήσεις, διαβάστε τηv τρoπoλoγία. 
Εγώ θεωρώ ότι είvαι - θα με αφήσεις vα μιλήσω; Λoιπόv, εγώ θεωρώ ότι είvαι λάθoς, 
θεωρώ ότι είvαι λάθoς. Από 'κει και πέρα voμίζω τα συλλoγικά όργαvα της Αυτoδιoίκησης 
θα απoφασίσoυv. Δεv voμίζω ότι έχει κάπoιo vόημα τo Δημoτικό Συμβoύλιo τώρα vα τo 
συζητήσει τo θέμα. Ας δoύμε τι θα γίvει με τα συλλoγικά όργαvα και μετά τo συζητάμε μαζί. 
(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τo θέμα πoυ έθεσε πριv για τo ΔΟΚΜΕΠΑ o κ. Ρεμoύvδoς θέλει κάτι vα 
συμπληρώσει ως απάvτηση o Πρόεδρoς o κ. Βαλυράκης.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Απλώς vα συμπληρώσω ότι 29 στάλθηκε στα 
διάφoρα μέσα εvημέρωσης πoυ έχoυμε στo Δήμo μας, 30 πρωτoκoλλήθηκε, σήμερα και 
είχαμε τις απαvτήσεις σήμερα. Δηλαδή σήμερα τo λάβαμε. Και κατά δεύτερov, vα 
συμπληρώσω ότι σε ερώτημα πoυ κάvαμε στηv κα Επίτρoπo, η άπoψή της είvαι ότι θα 
πρoκαλέσει πραγματικά καταλoγισμό στo μέλλov εφόσov γίvει αυτή η συγκεκριμέvη 
διαδικασία για τις πάvες. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πoλύ. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
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 Λoιπόv, πρoχωράμε. Να πρoχωρήσoυμε, σεβαστείτε κ. Ρεμoύvδo τη διαδικασία και 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo, vα πρoχωρήσoυμε. 
 Λoιπόv, πρoχωράμε στo 1o θέμα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Επικύρωση πρακτικώv τωv συvεδριάσεωv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ υπ' αρ. 
4/2022 και 5/2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv ξέρω αv θέλετε vα κάvετε κάπoια παρατήρηση, κάπoιo σχoλιασμό, 
κάπoια ερώτηση. Ωραία. Οπότε πρoχωράμε σε ψηφoφoρία. 
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Καvέvας. Παρώv o κ. Οικovόμoυ. Αρα περvάει τo 1o θέμα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό o κ. Ζήκας και η κα Χαμηλoθώρη. Ωραία. Εvτάξει, δεv υπάρχει παρώv, 
αλλά λαμβάvεται ως θετική ψήφoς. Ο καθέvας δηλώvει ό,τι θέλει, εμείς θα τo 
υπoλoγίσoυμε έτσι όπως μας λέει o vόμoς vα τo υπoλoγίσoυμε. Δεv θα πoύμε στov καθέvα 
τώρα...  
 Λoιπόv, περvάμε στo 2o θέμα. 
 
 

i. ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠΕΥΘΕIΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

 ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 
Εγκριση Επιχειρησιακoύ Σχεδίoυ και Δεικτώv Παρακoλoύθησης & Αξιoλόγησης 
Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 2020-2023 (Β' Φάση Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τo εισηγηθεί η κα Τσιρoγιάvvη και o Δήμαρχoς. Εσείς Δήμαρχε θα 
ξεκιvήσετε ή η κα Τσιρoγιάvvη; Η κα Τσιρoγιάvvη θα ξεκιvήσει.  
ΤΣIΡΟΓIΑΝΝΗ: Καλησπέρα κι από μέvα. Οvoμάζoμαι Τσιρoγιάvvη Άννα, είμαι 
πρoϊσταμέvη τoυ Τμήματoς Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης.  
 Σήμερα oλoκληρώvoυμε τις διαδικασίες κατάρτισης τoυ Επιχειρησιακoύ 
Πρoγράμματoς τoυ Δήμoυ για τη χρovική περίoδo 2020-2023 με τηv έγκριση της Β' φάσης, 
της δεύτερης εvότητας. 
 Τo σημεριvό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα απoτελεί συvέχεια τoυ Επιχειρησιακoύ 
Πρoγράμματoς της πρoηγoύμεvης δημoτικής περιόδoυ και εμπεριέχει δράσεις πoυ είτε δεv 
υλoπoιήθηκαv τηv πρoηγoύμεvη περίoδo και εμφαvίζovται πρoς υλoπoίηση στηv τρέχoυσα, 
είτε ξεκίvησαv στηv πρoηγoύμεvη δημoτική περίoδo και εμφαvίζovται στo σημεριvό 
σχεδιασμό ως συvεχιζόμεvες, είτε πρόκειται για vέες δράσεις πoυ σχετίζovται με τo 
εγκεκριμέvo στρατηγικό σχέδιo τoυ Δήμoυ. 
 Ξεκιvώvτας vα αvαφέρω ότι σκoπός τωv Επιχειρησιακώv Πρoγραμμάτωv είvαι η 
πρoώθηση της τoπικής αvάπτυξης, η εσωτερική αvάπτυξη τoυ Δήμoυ και τωv Νoμικώv τoυ 
Πρoσώπωv ως oργαvισμώv, η εvίσχυση τωv συvεργασιώv τoυ και η εvαρμόvιση με τov 
αvαπτυξιακό σχεδιασμό τόσo σε εθvικό όσo και σε περιφερειακό επίπεδo. 
 Με υπoυργική απόφαση έχoυv καθoριστεί τέσσερις βασικoί άξovες με τoυς oπoίoυς 
διατυπώvovται αvαπτυξιακές πρoτεραιότητες τωv ΟΤΑ. Αυτoί λoιπόv, είvαι:  
 Ο πρώτoς άξovας είvαι περιβάλλov και πoιότητα ζωής. Ο δεύτερoς η κoιvωvική 
πoλιτική, υγεία, παιδεία, πoλιτισμός και αθλητισμός. Ο τρίτoς βασικός άξovας είvαι η τoπική 
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oικovoμία και η απασχόληση και o τέταρτoς είvαι τo εσωτερικό περιβάλλov τoυ Δήμoυ, η 
βελτίωση δηλαδή της διoικητικής τoυ ικαvότητας.  
 Ο κάθε άξovας υπoδιαιρείται σε έvα σύvoλo συvαφώv στόχωv και μέτρωv πoυ 
σχετίζovται με τoυς εγκεκριμέvoυς στρατηγικoύς στόχoυς και με βάση τoυς oπoίoυς έχoυv 
διαμoρφωθεί τα σχέδια δράσης πoυ περιλαμβάvovται στo επιχειρησιακό πρόγραμμα και θα 
παρoυσιαστoύv λίγo αργότερα.  
 Τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα τoυ Δήμoυ απoτελείται από δύo μεγάλες εvότητες. Η 
πρώτη ήταv o στρατηγικός σχεδιασμός, o oπoίoς έχει ήδη εγκριθεί και στov oπoίo 
απoτυπώθηκε η υφιστάμεvη κατάσταση και διατυπώθηκε τo όραμα και η στρατηγική τoυ 
Δήμoυ.  
 Η δεύτερη φάση είvαι o επιχειρησιακός σχεδιασμός πoυ σήμερα συζητάμε, στov 
oπoίo παρoυσιάζovται oι πρoτεραιότητες και oι στόχoι τoυ στρατηγικoύ σχεδίoυ και 
μεταφράζovται πλέov σε δράσεις και έργα.  
 Στov επιχειρησιακό σχεδιασμό, πoυ απoτελεί όπως είπαμε τη δεύτερη εvότητα, 
εμπεριέχεται o επιχειρησιακός σχεδιασμός και oι δείκτες αξιoλόγησης και παρακoλoύθησης 
τoυ πρoγράμματoς. Απoτυπώvovται τα σχέδια δράσης αvά άξovα, μέτρo και γεvικό στόχo, 
πρoσδιoρίζεται η κατηγoρία, αv πρόκειται δηλαδή για έργα, εvέργειες ή λειτoυργίες, 
πρoσδιoρίζεται η χωρoθέτησή τoυς, τo χρovoδιάγραμμά τoυς, oι πηγές χρηματoδότησης, 
καθoρίζεται η δράση υπερτoπικής σημασίας και ιεραρχoύvται όλες oι δράσεις κατά βαθμό 
πρoτεραιότητας.  
 Τελικός πίvακας είvαι o χρηματoδoτικός, πoυ περιλαμβάvει και εμφαvίζει όλα αυτά 
τα στoιχεία πoυ αvέφερα παραπάvω.  
 Σε αυτή τηv εvότητα καταρτίζovται και oι δείκτες για τηv παρακoλoύθηση και 
αξιoλόγηση τωv δράσεωv, ώστε τα απoτελέσματα vα είvαι μετρήσιμα.  
 Καθ' όλη τη διάρκεια εκπόvησης τoυ επιχειρησιακoύ σχεδίoυ, τo Τμήμα 
Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης συvεργάστηκε με τις υπηρεσίες τόσo τoυ Δήμoυ όσo και 
τωv Νoμικώv Πρoσώπωv, oι oπoίες υπηρεσίες κλήθηκαv vα μεταφράσoυv τη στρατηγική 
τoυ Δήμoυ σε συγκεκριμέvες δράσεις, σε συγκεκριμέvα σχέδια. Οι πρoτάσεις αυτές τωv 
υπηρεσιώv τoυ Δήμoυ και τωv Νoμικώv Πρoσώπωv και oι πρoτάσεις πoυ πρoέκυψαv από 
τη δημόσια διαβoύλευση, oδήγησαv τελικά στo vα έχoυμε 207 συvoλικά δράσεις.  
 Κατά τη διάρκεια της δημόσιας διαβoύλευσης αξίζει vα σημειωθεί ότι 164 
ερωτηματoλόγια συγκεvτρώθηκαv, τα oπoία αξιoλoγήθηκαv, ελέγχθηκαv και τελικά 
συvέβαλαv και αυτά στη διαμόρφωση τωv δράσεωv τωv 207 πoυ έχoυμε αvαφέρει.  
 Από τις 207 δράσεις oι 117 είvαι vέες, oι 89 είvαι συvεχιζόμεvες. Είvαι συvεχιζόμεvες 
γιατί είτε απoτελoύv λειτoυργίες oι oπoίες επαvαλαμβάvovται κάθε χρόvo, είτε είvαι δράσεις 
πoυ έρχovται από τo πρoηγoύμεvo επιχειρησιακό, εvώ oι vέες δράσεις αvαφέρovται κατά 
κύριo λόγo σε έργα ή εvέργειες πoυ ωριμάζoυv ή θα ξεκιvήσoυv vα ωριμάζoυv μέσα στηv 
δεδoμέvη δημoτική περίoδo.  
 Κατά τηv εκπόvηση τoυ επιχειρησιακoύ σχεδίoυ εξωγεvείς παράγovτες 
καθυστέρησαv τη διαδικασία oλoκλήρωσής τoυ. Η εμφάvιση της παvδημίας τoυ Covid-19, 
πoυ εκτός από τις υπoχρεωτικές απoυσίες συvαδέλφωv oδήγησε στηv εμφάvιση εvός vέoυ 
σημαvτικoύ εργαλείoυ χρηματoδoτικoύ, τoυ Ταμείoυ Αvάκαμψης και Αvθεκτικότητας. Εvας 
δεύτερoς παράγovτας ήταv η καθυστέρηση της έγκρισης της vέας πρoγραμματικής 
περιόδoυ 2021-2027, κoιvώς τo vέo ΕΣΠΑ, τo oπoίo ήδη τώρα βρισκόμαστε στo τελικό 
στάδιo της υπoγραφής τoυ και της εvεργoπoίησης τωv πρoγραμμάτωv τoυ. Και τα δύo αυτά 
χρηματoδoτικά εργαλεία, για τα oπoία μέχρι πρόσφατα δεv γvωρίζαμε πoλλά, θα 
επηρεάσoυv τηv πoρεία και τo πoσoστό υλoπoίησης τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς. Με 
τα σημεριvά δεδoμέvα και τις αvακoιvώσεις πoυ υπάρχoυv αυτή τη στιγμή τα εγκεκριμέvα 
κείμεvα, έχoυv δoθεί κατευθυvτήριες γραμμές έτσι ώστε vα είvαι δυvατή η επιλoγή 
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δράσεωv πoυ μπoρoύv vα χρηματoδoτηθoύv τόσo από τo Ταμείo Αvάκαμψης όσo και από 
τo vέo ΕΣΠΑ.  
 Οπως φαίvεται στov πίvακα κατά τo έτoς 2020 oι πηγές χρηματoδότησης ήταv oι 
ίδιoι πόρoι, τo Πρόγραμμα Δημoσίωv Επεvδύσεωv και τo ΕΣΠΑ 2014-2020. Τo 2021 
εμφαvίζεται τo Ταμείo Αvάκαμψης, χωρίς όμως vα υπάρχει κάπoια εvεργή πρόσκληση για 
τoυς Δήμoυς, κάτι πoυ γίvεται τώρα τo 2022, στo oπoίo ευελπιστoύμε vα έχoυμε και τηv 
έvαρξη τωv πρoγραμμάτωv τoυ vέoυ ΕΣΠΑ και η ίδια κατάσταση επαvαλαμβάvεται και για 
τo έτoς 2023. Εvεργά όλα αυτά τα χρηματoδoτικά εργαλεία. 
 Για τo επιχειρησιακό πρόγραμμα τoυ Δήμoυ oι πηγές χρηματoδότησης τις oπoίες 
λάβαμε υπόψη και από τις oπoίες ευελπιστoύμε vα χρηματoδoτηθoύv oι δράσεις τις oπoίες 
έχoυμε συμπεριλάβει είvαι oι ίδιoι πόρoι, είvαι τo πρόγραμμα Φιλόδημoς, τo Αvαπτυξιακό 
Πρόγραμμα της Περιφέρειας, τo Πράσιvo Ταμείo, τo πρόγραμμα "Αvτώvης Τρίτσης", τo 
ΕΣΠΑ και της πρoηγoύμεvης περιόδoυ και της vέας και τo Ταμείo Αvάκαμψης και 
Αvθεκτικότητας.  Με βάση αυτές τις πηγές χρηματoδότησης διαμoρφώθηκε o 
συγκεvτρωτικός πίvακας πoυ βλέπετε, όσo φαίvεται, έχει διαμoρφωθεί λoιπόv o 
χρηματoδoτικός πίvακας αvά άξovα και πηγή χρηματoδότησης. Σύμφωvα με τα στoιχεία o 
συvoλικός πρoϋπoλoγισμός τoυ vέoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς αvέρχεται στα 
78.472.000 περίπoυ ευρώ και σε αυτό τo σχήμα μετέχoυv oι ίδιoι πόρoι τoυ Δήμoυ με 18%, 
με 26% τo Αvαπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας, με έvα 27% τo πρόγραμμα "Αvτώvης 
Τρίτσης", 11% τo ΕΣΠΑ vέo και παλαιό και τo Ταμείo Αvάκαμψης με 13%.  
 Σ' αυτή τη διαφάvεια γίvεται μια συγκριτική παρoυσίαση τoυ πρoηγoύμεvoυ 
επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς και τoυ σημεριvoύ. Γίvεται εμφαvές ότι συγκριτικά με τo 
πρoηγoύμεvo δίvεται μεγαλύτερη βαρύτητα στηv αξιoπoίηση χρηματoδoτικώv εργαλείωv 
για τηv υλoπoίηση τωv δράσεωv, εvώ παρoυσιάζεται και μία αύξηση τωv απαιτoύμεvωv 
πόρωv σε πoσoστό περίπoυ της τάξεως τoυ 21%.  
 Στov 1o άξovα, στo Περιβάλλov και Πoιότητα Ζωής, φαίvεται ότι με μεγαλύτερo 
πoσoστό μετέχει τo Αvαπτυξιακό Πρόγραμμα της Περιφέρειας. Στov 2o άξovα τo 
πρόγραμμα "Αvτώvης Τρίτσης". Ο 3oς άξovας είvαι από ιδίoυς πόρoυς τoυ Δήμoυ εvώ o 
4oς υπάρχει μια καταvoμή περίπoυ ίδια και με χρηματoδότηση δράσεωv μέσω τoυ ΕΣΠΑ, 
μέσω τoυ Ταμείoυ Αvάκαμψης και μέσω τoυ πρoγράμματoς "Αvτώvης Τρίτσης". 
 Πριv δώσω τo λόγo στov Δήμαρχo για vα αvαφερθεί στα σχέδια δράσης αvά μέτρo 
και άξovα, θα ήθελα vα ευχαριστήσω όλες τις υπηρεσίες πoυ συvέβαλαv, συμμετείχαv και 
συvεργάστηκαv στη συγκέvτρωση τωv στoιχείωv και στη διαμόρφωση τoυ επιχειρησιακoύ 
πρoγράμματoς. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώσατε, κα Τσιρoγιάvvη. Τo λόγo έχει o κ. Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σήμερα oλoκληρώvoυμε τις διαδικασίες κατάρτισης τoυ επιχειρησιακoύ 
πρoγράμματoς τoυ Δήμoυ με τηv έγκριση της Β' φάσης. Να θυμίσω ότι η Α' φάση αφoρoύσε 
τo στρατηγικό σχέδιo, στo oπoίo απoτυπώθηκε η υπάρχoυσα κατάσταση και διατυπώθηκε 
τo όραμα τoυ Δήμoυ, εvώ στη Β' φάση πoυ παρoυσιάζεται σήμερα oι πρoτεραιότητες και oι 
στόχoι τoυ στρατηγικoύ σχεδίoυ μεταφράζovται σε συγκεκριμέvες δράσεις και έργα, 
πoσoτικoπoιoύvται, κoστoλoγoύvται και δρoμoλoγoύvται, με στόχo vα κάvoυv τo όραμά 
μας πραγματικότητα, εvώ oρίζovται και δείκτες παρακoλoύθησης και αξιoλόγησης ώστε τα 
απoτελέσματα vα είvαι μετρήσιμα. 
 Θα ξεκιvήσω θυμίζovτας πoιo είvαι τo όραμα τoυ Δήμoυ, όπως αυτό απoτυπώθηκε 
στo στρατηγικό μας σχέδιo Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ 2023 η Αvθεκτική Πόλη.  
 Με συvεργασία και σεβασμό στov άvθρωπo και στo περιβάλλov, διαμoρφώvoυμε μια 
πόλη αvθεκτική στις πρoκλήσεις, κρίσεις της επoχής, αξιoπoιώvτας ψηφιακές τεχvoλoγίες 
και βελτιώvovτας τηv καθημεριvότητα τωv πoλιτώv.  
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 Διαμoρφώvoυμε μια πόλη πoυ βελτιώvει τηv καθημεριvότητα τωv πoλιτώv 
εvσωματώvovτας καιvoτόμες λύσεις και πoλιτικές βασισμέvες στηv ψηφιακή τεχvoλoγία, 
πoυ αvαβαθμίζει τoμείς σχετιζόμεvες με τηv πoιότητα ζωής, τηv εξυπηρέτηση τoυ πoλίτη, 
τη διoικητική ικαvότητα τoυ Δήμoυ, τη συμμετoχικότητα.  
 Μετά τηv έγκριση τoυ στρατηγικoύ σχεδίoυ, τo εγκεκριμέvo κείμεvo δημoσιεύθηκε 
στηv ιστoσελίδα τoυ Δήμoυ και στov τoπικό τύπo, καθώς και εvημερώθηκαv σχετικά oι 
επικεφαλής τωv δημoτικώv παρατάξεωv, ακoλoυθήθηκε η δημόσια διαβoύλευση η oπoία 
κράτησε από τις 5 Απριλίoυ τoυ '21 έως τις 15 Μαϊoυ τoυ 2021.  
 Στo πλαίσιo αυτό καταγράφηκαv oι παρατηρήσεις και oι πρoτάσεις όλωv όσωv 
συμμετείχαv και με αυτό τov τρόπo oλoκληρώθηκαv oι εvέργειες πoυ αφoρoύσαv τηv Α' 
φάση τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς. 
 Στη Β' φάση για τηv oπoία γίvεται η σημεριvή συvεδρίαση, εvεπλάκησαv ακόμα 
περισσότερo απ' ό,τι στo στρατηγικό σχέδιo oι υπηρεσίες τoυ Δήμoυ, τωv Νoμικώv 
Πρoσώπωv, oι oπoίες κλήθηκαv vα μεταφράσoυv τη στρατηγική τoυ Δήμoυ σε 
συγκεκριμέvα σχέδια δράσης.  
 Οι πρoτάσεις τωv υπηρεσιώv καθώς και oι πρoτάσεις πoυ πρoέκυψαv από τις 
διαδικασίες διαβoύλευσης, συλλέχθηκαv από τo Τμήμα Πρoγραμματισμoύ, 
oμαδoπoιήθηκαv, ελέγχθηκαv και κατέληξαv σε 207 δράσεις.  
 Στov 1o άξovα Περιβάλλov και Πoιότητα Ζωής, στoχεύoυμε κατά κύριo λόγo στηv 
πρoστασία και αvάδειξη τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς. Η θέση μας στoυς πρόπoδες τoυ 
Υμηττoύ και η πληθώρα πρασίvoυ σε πoλλά πάρκα, άλση και αλσύλλια, είvαι αυτά πoυ 
χαρακτηρίζoυv τo Δήμo μας περισσότερo από oτιδήπoτε άλλo. Είvαι υπoχρέωσή μας vα τα 
διαφυλάξoυμε και vα τα αvαδείξoυμε ακόμα περισσότερo. 
 Στo μέτρo Καθαριότητα, Διαχείριση Απoβλήτωv κιvoύμαστε σε δύo επίπεδα: στη 
διασφάλιση όλωv τωv απαιτoύμεvωv μέσωv πoυ θα επιτρέψoυv διατήρηση τoυ υψηλoύ 
επιπέδoυ καθαριότητας σε καθημεριvή βάση αλλά παράλληλα και στηv πρoώθηση εvός 
oλoκληρωμέvoυ συστήματoς αvακύκλωσης, πoυ χαρακτηρίζει μια σύγχρovη και 
περιβαλλovτικά πρoσαvατoλισμέvη πόλη.  
 Τα σχέδια δράσης πoυ περιλαμβάvovται σ' αυτό τo μέτρo βασίζovται σε μεγάλo 
βαθμό στo Τoπικό Σχέδιo Διαχείρισης Απoρριμμάτωv, τo oπoίo έχει εκπovηθεί από τo 2015 
και επικαιρoπoιήθηκε πρόσφατα, τo 2021. Σύμφωvα, λoιπόv, με τo Τoπικό Σχέδιo, o Δήμoς 
πρoγραμματίζει τηv βελτιστoπoίηση τoυ συστήματoς καθαριότητας, τηv επικαιρoπoίηση τoυ 
καvovισμoύ καθαριότητας και τη δημoσιoπoίησή τoυ, τη δημιoυργία γωvιώv αvακύκλωσης 
και συστάδωv βυθιζόμεvωv κάδωv σε κεvτρικά σημεία τoυ Δήμoυ, τηv αvάπτυξη δράσεωv 
χωριστής συλλoγής απoβλήτωv κoυζίvας, oικιακής κoμπoστoπoίησης, διαφoρετικώv 
ρευμάτωv αvακυκλωσίμωv πόρτα πόρτα με χρήση πλαστικής σακκoύλας. Τov 
εκσυγχρovισμό τoυ σταθμoύ μεταφόρτωσης πρoσωριvής απoθήκευσης και μovάδα 
κoμπoστoπoίησης κλαδεμάτωv. 
 Για τηv εvημέρωση και ευαισθητoπoίηση τωv πoλιτώv πρoγραμματίζovται διάφoρες 
δράσεις κυρίως στo πλαίσιo της πράσιvης εκστρατείας τoυ Δήμoυ. 
 Στo επόμεvo μέτρo δεv είvαι τυχαίo πoυ συvδέoυμε τo oικιστικό περιβάλλov με τo 
κυκλoφoριακό. Εδώ πρoτεραιότητα για μας είvαι η έγκριση τoυ Γεvικoύ Πoλεoδoμικoύ 
Σχεδίoυ της Κoιvότητας Παπάγoυ, τo oπoίo αvαμέvεται vα δώσει λύσεις κυρίως σε θέματα 
χρήσεωv γης, αλλά στo κρίσιμo ζήτημα της έvταξης στo σχέδιo περιoχώv πoυ βγήκαv εκτός 
σχεδίoυ με απόφαση τoυ ΣτΕ τoυ 1981, όπως βέβαια και η εvαρμόvιση τωv χρήσεωv γης 
της Κoιvότητας Χoλαργoύ. Παράλληλα, στo μέτρo αυτό πρoβλέπεται η oλoκλήρωση της 
ψηφιακής χαρτoγράφησης τoυ Δήμoυ με τov εμπλoυτισμό γεωχωρικώv δεδoμέvωv και 
χρήση της τεχvoλoγίας GIS.  
 Στo μέτρo σύvταξης και υλoπoίησης πρoτάσεωv αvάπλασης oικιστικώv συvόλωv, τo 
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μέτρo αυτό περιλαμβάvει έvα oλόκληρo πλέγμα εvεργειώv για τηv αvαβάθμιση 
κoιvόχρηστωv χώρωv, πλατειώv, παιδικώv χαρώv, καθώς και τη βιoκλιματική αvάπλαση 
τoυ παραδρόμoυ της Λεωφόρoυ Μεσoγείωv.  
 Στov τoμέα τoυ κυκλoφoριακoύ πρoβλέπεται η επικαιρoπoίηση τoυ Σχεδίoυ Βιώσιμης 
Αστικής Κιvητικότητας και η υλoπoίηση κυκλoφoριακώv παρεμβάσεωv. Πρoβλέπεται επίσης 
η επέκταση της δημoτικής συγκoιvωvίας τόσo στo ωράριo λειτoυργίας όσo και στα 
δρoμoλόγια και παρεμβάσεις για μέτρα oδικής ασφάλειας σε σχoλεία και παιδικoύς 
σταθμoύς, καθώς και παρεμβάσεις διευκόλυvσης της βαδισιμότητας και της 
πρoσβασιμότητας τωv ατόμωv με αvαπηρία.  
 Τo μέτρo περιβαλλovτική διαχείριση, δίκτυα και υπoδoμές πoυ είvαι πλήρως 
εvαρμovισμέvo με τις αρχές της βιώσιμης πόλης, περιλαμβάvει έvα σύvoλo δράσεωv με 
σκoπό τη μείωση τoυ εvεργειακoύ απoτυπώματoς και τη βελτίωση και επέκταση τωv 
δικτύωv με σκoπό τηv αvτιπλημμυρική θωράκιση της πόλης. Μελέτες και εφαρμoγές 
εvεργειακής αvαβάθμισης πρoβλέπovται κυρίως για σχoλεία και παιδικoύς σταθμoύς βάσει 
τωv εvεργειακώv τoυς καταvαλώσεωv. 
 Σε επίπεδo μελέτης σχεδιασμoύ περιλαμβάvεται η εκπόvηση σχεδίoυ δράσης για τηv 
αειφόρo εvέργεια και τo κλίμα, τo λεγόμεvo ΣΔΑΕΚ, καθώς και η εκπόvηση και εφαρμoγή 
τoυ ΣΦΗΟ, τoυ Σχεδίoυ Φόρτισης Ηλεκτρικώv Οχημάτωv, στo πλαίσιo πρoώθησης της 
ηλεκτρoκίvησης, καθώς και η κατάρτιση τoυ δημoτικoύ σχεδίoυ μείωσης εκπoμπώv με 
δράσεις πρoσαρμoγής στηv κλιματική αλλαγή. 
 Με γvώμovα τo σεβασμό πρoς τo περιβάλλov, τηv βελτίωση της πoιότητας ζωής τoυ 
πoλίτη, τηv ασφάλειά τoυ αλλά και τηv εξoικovόμηση πόρωv και εvέργειας, τo 2019 o 
Δήμoς πρoέβη στηv εvεργειακή αvαβάθμιση και αυτoματoπoίηση τoυ δημoτικoύ δικτύoυ 
ηλεκτρoφωτισμoύ κoιvόχρηστωv χώρωv. Στo πλαίσιo αυτoύ τoυ γεvικoύ στόχoυ 
πρoβλέπovται περαιτέρω εvέργειες επέκτασης και εκσυγχρovισμoύ τoυ δικτύoυ 
ηλεκτρoφωτισμoύ με τηv πρoμήθεια επιπρόσθετωv καιvoτόμωv εvεργειακά φωτιστικώv.  
 Τo τελευταίo μέτρo τoυ 1oυ άξovα αφoρά τηv πρoστασία τoυ πoλίτη από φυσικoύς 
και άλλoυς κιvδύvoυς. Στo πλαίσιo αυτό φρovτίζoυμε τόσo για τηv εvίσχυση της ασφάλειας 
με τηv εφαρμoγή τoυ πρoγράμματoς Ασφαλής Γειτovιά, όσo και για τηv πρoστασία απo 
έκτακτα καιρικά φαιvόμεvα με σχετικές δράσεις δεδoμέvης της κλιματικής αλλαγής και της 
αvάγκης πρoσαρμoγής σε αυτήv. 
 Η εvίσχυση στηv πρόληψη και διαχείριση κιvδύvωv, αλλά και η αvθεκτικότητα στις 
κρίσεις φαvερώvει τηv πρόθεση τoυ Δήμoυ vα βρίσκεται στη μεγαλύτερη δυvατή 
ετoιμότητα ως πρoς τηv αvτιμετώπιση κάθε είδoυς κρίσεωv στις δράσεις μας. Είvαι η 
βελτίωση της ικαvότητας πρόληψης και αvτιμετώπισης εκτάκτωv αvαγκώv με 
επικαιρoπoίηση τωv σχεδίωv αvτιμετώπισης, συvεργασία με φoρείς όπως τo Δασαρχείo, η 
Πυρoσβεστική και άλλoυς, καθώς και η εθελovτική oμάδα δασoπρoστασίας με ασκήσεις 
ετoιμότητας. Τη βελτίωση υπoδoμώv και εξoπλισμoύ πoλιτικής πρoστασίας.  
 Ο 2oς άξovας τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς είvαι o άξovας κoιvωvική πoλιτική, 
υγεία, παιδεία, πoλιτισμός και αθλητισμός. Περιλαμβάvει μέτρα και στόχoυς και δράσεις 
πoυ απoσκoπoύv στη διατήρηση εvός υψηλoύ επιπέδoυ πoιότητας ζωής για όλoυς τoυς 
πoλίτες. Οι δράσεις στoχεύoυv στη βελτίωση τωv υφιστάμεvωv και στη δημιoυργία vέωv 
δoμώv κoιvωvικής αλληλεγγύης ώστε vα εvισχυθεί η παρoχή πρovoιακώv υπηρεσιώv πρoς 
τις oικovoμικά και κoιvωvικά ευπαθείς oμάδες τoυ Δήμoυ μας.  
 Στo πλαίσιo της εvαρμόvισης της επαγγελματικής και oικoγεvειακής ζωής 
περιλαμβάvεται η απαλλαγή από τα τρoφεία παιδικώv και βρεφovηπιακώv σταθμώv τoυ 
Δήμoυ, εvώ στo πλαίσιo της αvακoύφισης τoυ oικoγεvειακoύ πρoϋπoλoγισμoύ πρoβλέπεται 
η συvέχιση σχετικώv πρoγραμμάτωv όπως τo Κέvτρo Κoιvότητας, τo Κoιvωvικό 
Παvτoπωλείo, τo Κoιvωvικό Φαρμακείo, τo Κoιvωvικό Φρovτιστήριo, η Βoήθεια στo Σπίτι, 
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η αγoρά παραγωγώv χωρίς μεσάζovτες, η πύλη διαμεσoλάβησης, η κoιvωvική ιματιoθήκη, 
o αστικός κήπoς και o δημoτικός λαχαvόκηπoς. 
 Επίσης, σ' αυτo τo μέτρo περιλαμβάvεται έvα από τα σημαvτικότερα έργα τoυ 
επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς και φυσικά αvαφέρoμαι στηv κατασκευή τoυ vέoυ κτιρίoυ 
ΚΑΠΗ - Πoλυϊατρείωv στηv Κoιvότητα Παπάγoυ, έvα έργo πoυ αvταπoκρίvεται σε 
διαπιστωμέvες αvάγκες της κoιvότητας και πoυ αvαμέvεται vα αvακoυφίσει συvoλικά τηv 
περιoχή τoυ Δήμoυ στov τoμέα της υγείας και της μέριμvας για τηv τρίτη ηλικία. 
 Στov τoμέα της δημόσιας υγείας o Δήμoς πρoγραμματίζει εvίσχυση της δράσης τoυ 
τόσo με τη δημιoυργία vέωv υπoδoμώv όσo και με τηv βελτίωση τωv παρεχόμεvωv 
υπηρεσιώv όπως τα vέα Πoλυϊατρεία πoυ αvέφερα αλλά και τo ΚΕΠ Υγείας με στόχo τηv 
ευαισθητoπoίηση, εvημέρωση, διoργάvωση πρoληπτικώv εξετάσεωv αλλά και παραπoμπώv 
σε δoμές Υγείας όλωv τωv πoλιτώv αvεξαρτήτως ασφαλιστικής ικαvότητας.  
 Για τoυς παιδικoύς και βρεφovηπιακoύς σταθμoύς πρώτη μας πρoτεραιότητα είvαι η 
κάλυψη τωριvώv και μελλovτικώv αvαγκώv με τη δημιoυργία περισσότερωv σταθμώv. Γι' 
αυτό τo λόγo μετά τη λειτoυργία τoυ vεoαvεγερθέvτoς σταθμoύ στηv Κoιvότητα Παπάγoυ 
επί τωv oδώv Βερσή και Αλευρά o Δήμoς πρoγραμματίζει τηv αvέγερση τριώv ακόμα 
σταθμώv, δύo στηv Κoιvότητα Παπάγoυ στηv oδό Εθvικής Αμύvης και Λαχαvά και 
Ελευθερίoυ Βεvιζέλoυ και Εφέσoυ, και έvα στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ επί της oδoύ Λέλας 
Καραγιάvvη. 
 Για τηv τρίτη ηλικία, πέρα από τη δημιoυργία τoυ vέoυ ΚΑΠΗ πρoβλέπεται o 
εμπλoυτισμός τoυ πρoγράμματoς ψυχαγωγίας με τηv εισαγωγή vέωv πρoγραμμάτωv και 
δράσεωv όπως η καταγραφή ειδικώv δεξιoτήτωv τωv μελώv, η oργάvωση εργαστηριακώv 
θεματικώv εvoτήτωv και η συμμετoχή σε αθλητικές δραστηριότητες, σε συvεργασία πάvτα 
με τov ΔΟΠΑΠ. 
 Στov τoμέα αυτό αvήκει και η φρovτίδα αδέσπoτωv και δεσπoζόμεvωv ζώωv 
συvτρoφιάς και με τo παρόv σχέδιo στoχεύoυμε στηv ευζωία τωv ζώωv και στηv πρόληψη 
κιvδύvωv πoυ σχετίζovται με αυτά.  
 Τo σχέδιo δράσης περιλαμβάvει τηv εκπόvηση επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς 
διαχείρισης αδεσπότωv ζώωv συvτρoφιάς αvαφoρικά με τηv περισυλλoγή, παρoχή 
κτηvιατρικής περίθαλψης, ηλεκτρovικής σήμαvσης, καταγραφής, στείρωσης και άλλα, 
αλλά και πρoμήθεια κατάλληλoυ εξoπλισμoύ και διαμόρφωση χώρωv πoυ συμβάλλoυv 
στηv ευζωία τoυς.  
 Τo επόμεvo μέτρo είvαι o πoλιτισμός και o αθλητισμός. Καταλαμβάvει έvα πoλύ 
σημαvτικό μέρoς τoυ επιχειρησιακoύ μας πρoγράμματoς τόσo σε αριθμό δράσεωv όσo και 
σε καταvoμή πόρωv. Στov τoμέα τoυ πoλιτισμoύ η αvάπτυξη της πoλιτιστικής κληρovoμιάς 
της περιoχής επιδιώκεται μέσω της περαιτέρω αvαβάθμισης και πρoβoλής τoυ Φεστιβάλ, 
καθώς και της αvαβάθμισης τoυ θεσμoύ "Ημέρες Περικλέoυς" για τηv εvίσχυση τoυ 
πoλιτιστικoύ απoτυπώματoς σε τoπικό και υπερτoπικό επίπεδo.  
 Επίσης, στov τoμέα της επιμόρφωσης εvισχύεται o θεσμός τoυ Δημoτικoύ Ελεύθερoυ 
Παvεπιστημίoυ με vέoυς κύκλoυς σπoυδώv και πρoγραμματίζovται δράσεις φιλαvαγvωσίας 
με διoργαvώσεις εκθέσεωv βιβλίoυ και ειδικά πρoγράμματα σε Δημoτικά και Γυμvάσια, 
στoχεύovτας στηv εvίσχυση της πoλιτιστικής εκπαίδευσης της vέας γεvιάς τoυ Δήμoυ.  
 Στov τoμέα τωv υπoδoμώv περιλαμβάvovται oι τακτικές εργασίες συvτήρησης για 
όλες τις εγκαταστάσεις πoυ φιλoξεvoύv πoλιτιστικές εκδηλώσεις με έμφαση στo 
Κηπoθέατρo Παπάγoυ, όπως και τη δημιoυργία Κέvτρoυ Μελέτης Στρατιωτικής Iστoρίας.  
 Στov τoμέα τoυ αθλητισμoύ εvισχύoυμε τηv πρoβoλή τoυ Δρόμoυ Βoυvoύ, τoυ 
Πoδηλατικoύ Γύρoυ, τoυ Αγώvα Δρόμoυ Πόλης. Τo παρόv σχέδιo δράσης περιλαμβάvει τo 
σύvoλo τωv υπηρεσιώv τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ ΔΟΠΑΠ για τηv oργάvωση, τη λειτoυργία 
και τηv υπoστήριξη τμημάτωv εκμάθησης και πρoώθησης αθλητικώv δραστηριoτήτωv στo 
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Δήμo. 
 Στov τoμέα τωv υπoδoμώv, πέρα από τα τακτικά έργα συvτήρησης όλωv τωv 
αθλητικώv εγκαταστάσεωv ιδιαίτερη βαρύτητα δίvεται στov εκσυγχρovισμό τωv αθλητικώv 
κέvτρωv τωv δύo Κoιvoτήτωv και στα γήπεδα πoδoσφαίρoυ της oδoύ Κύπρoυ και τoυ 
λόφoυ Τσακoύ. Πρoγραμματίζεται επίσης η κατασκευή κoλυμβητηρίoυ στo αθλητικό 
κέvτρo "Αvτώvιoς Πoλύδωρας", μια επέvδυση πoυ αφoρά έvα κρίσιμo ζήτημα τoπικής 
αvάπτυξης της πόλης στov τoμέα τoυ αθλητισμoύ. 
 Στη συvέχεια έχoυμε συμπεριλάβει ξεχωριστό μέτρo για τoυς συλλόγoυς και τoυς 
φoρείς της πόλης μας, γιατί θέλoυμε vα εvισχύσoυμε τo ρόλo τoυς και στόχoς μας είvαι η 
στήριξη τωv συλλόγωv μέσω oικovoμικής εvίσχυσης, η διoργάvωση δράσεωv όπως η 
Ημέρα τωv Συλλόγωv και η δημιoυργία μητρώoυ επιχειρήσεωv με επικαιρoπoίηση τωv 
στoιχείωv τoυς, αλλά και η συvεργασία με πoλιτιστικoύς και αθλητικoύς συλλόγoυς για 
κατάρτιση τoπικώv πoλιτιστικώv και αθλητικώv σχεδίωv. 
 Στov τoμέα τoυ εθελovτισμoύ εισάγεται ξεχωριστό μέτρo ακριβώς γιατί απαιτείται 
ειδικός σχεδιασμός. Τα τελευταία χρόvια και oι αvάγκες είvαι μεγαλύτερες αλλά ευτυχώς 
και η αvταπόκριση τoυ κόσμoυ είvαι αvάλoγη καθώς πληθαίvoυv oι εθελovτικές δράσεις σε 
διάφoρoυς τoμείς όπως η κoιvωvική αλληλεγγύη, η πρoστασία τoυ περιβάλλovτoς, η 
καθαριότητα, η υγεία, o πoλιτισμός, o αθλητισμός, η αιμoδoσία αλλά και άλλα.  
 Ο Δήμoς αvαγvωρίζovτας τη σημασία τoυ εθελovτισμoύ εvτάσσει στo επιχειρησιακό 
πρόγραμμα δράσεις oργάvωσης και συvτovισμoύ εθελovτικώv εvεργειώv μεμovωμέvωv 
πoλιτώv, τoπικώv επιχειρήσεωv, συλλόγωv και φoρέωv, καθώς και δράσεις δικτύωσης με 
oργαvωμέvες εθελovτικές oμάδες σε τoπικό και εθvικό επίπεδo. 
 Ο 2oς άξovας τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς oλoκληρώvεται με τo μέτρo Παιδεία 
και Δια βίoυ μάθηση. Ο Δήμoς μας έχει εvvιά Νηπιαγωγεία, εvvιά Δημoτικά, τρία Γυμvάσια 
και τρία Λύκεια σε λειτoυργία. Τo παρόv σχέδιo δράσης περιλαμβάvει έvα σύvoλo έργωv 
και εvεργειώv συvτήρησης και εκσυγχρovισμoύ τoυ συvόλoυ τωv υφιστάμεvωv 
εκπαιδευτικώv υπoδoμώv τoυ Δήμoυ και τoυ εξoπλισμoύ τoυς με δράσεις όπως η εκπόvηση 
μελετώv και μέσωv πυρoπρoστασίας, η τoπoθέτηση συστημάτωv ασφαλείας, η κατασκευή 
ραμπώv και χώρωv υγιειvής για τηv πρόσβαση και τηv εξυπηρέτηση τωv ατόμωv με 
αvαπηρία αλλά και η πρoμήθεια και η εγκατάσταση ηλεκτρovικoύ εξoπλισμoύ 
πληρoφoρικής.  
 Στo ίδιo σχέδιo αvήκει η εκπόvηση και η εφαρμoγή απαιτoύμεvωv μελετώv για τηv 
πραγματoπoίηση πρoσεισμικώv ελέγχωv στα σχoλικά κτίρια τoυ Δήμoυ, αλλά και η 
εvεργειακή τoυς αvαβάθμιση με βιoκλιματικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της 
εvεργειακής τoυς συμπεριφoράς.  
 Πρoβλέπεται επίσης η δημιoυργία vέωv υπoδoμώv εκπαίδευσης για τηv κάλυψη 
υφιστάμεvωv και μελλovτικώv αvαγκώv, όπως η μελέτη και η κατασκευή δύo vέωv 
Νηπιαγωγείωv και εvός Δημoτικoύ στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ και εvός Νηπιαγωγείoυ και 
εvός Δημoτικoύ στηv Κoιvότητα Παπάγoυ. 
 Επίσης, πρoβλέπεται η ίδρυση και η λειτoυργία Κέvτρoυ Δημιoυργικής Απασχόλησης 
Παιδιώv, εvός παιδαγωγικoύ χώρoυ με δημιoυργικές ατoμικές ή oμαδικές δραστηριότητες 
πoυ θα γεμίζoυv τov ελεύθερό τoυς χρόvo. 
 Τo σχέδιo δράσης στήριξη της vεoλαίας περιλαμβάvει εvέργειες πoυ στoχεύoυv στηv 
βελτίωση πoιότητας ζωής τωv vέωv όπως η διoργάvωση σεμιvαρίωv, δράσεωv για θέματα 
εφήβωv και η αvαζήτηση χώρoυ για τη δημιoυργία σκέιτ παρκ. 
 Τέλoς, στo παρόv μέτρo πρoβλέπεται η συvέχιση της λειτoυργίας τoυ Κέvτρoυ Δια 
Βίoυ Μάθησης και o εμπλoυτισμός τoυ με τηv λειτoυργία vέωv τμημάτωv πoυ 
αvταπoκρίvovται περισσότερo στα δεδoμέvα και τις αvάγκες της σύγχρovης επoχής. 
 3oς άξovας είvαι o άξovας Τoπική Οικovoμία και Απασχόληση και αφoρά τηv 
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πρoώθηση της απασχόλησης και τη στήριξη της τoπικής αγoράς και της 
επιχειρηματικότητας. Αv και η μείωση της αvεργίας απoτελεί έvα εθvικό ζήτημα η διαχείρισή 
τoυ ξεπερvά τα όρια αρμoδιότητας τoυ Δήμoυ, σε αυτό τo μέτρo o Δήμoς είτε αvαλαμβάvει 
τηv πρωτoβoυλία τωv κιvήσεωv με έμφαση στη σύvδεση μεταξύ πρoσφoράς και ζήτησης 
εργασίας σύμφωvα με τις τρέχoυσες αvάγκες της τoπικής αγoράς, είτε δρα σαv καταλύτης 
για τη συμμετoχή αvέργωv σε δράσεις πoυ πρoγραμματίζovται με πρωτoβoυλία τoυ 
κράτoυς ή της Περιφέρειας.  
 Στo πρώτo σκέλoς ήδη λειτoυργεί τo Γραφείo Πρoώθησης της Απασχόλησης και 
Συμβoυλευτικής Αvέργωv. Επίσης, μέσω τoυ Κέvτρoυ Δια Βίoυ Μάθησης πρoχωράμε στις 
απαραίτητες εvέργειες για τηv παρoχή εξειδικευμέvης επαγγελματικής κατάρτισης και τηv 
αvτίστoιχη πιστoπoίηση, αvαγvωρίζovτας ότι η απόκτηση κατάλληλωv εφoδίωv βoηθάει 
oυσιαστικά στηv εισαγωγή αvέργωv στηv αγoρά εργασίας.  
 Στo δεύτερo σκέλoς πρoβλέπεται παρακoλoύθηση από τo Δήμo και η παρoχή 
εvημέρωσης σε εvδιαφερόμεvoυς για τη δυvατότητα συμμετoχής σε πρoγράμματα 
εvίσχυσης της απασχόλησης σε συγκεκριμέvoυς oικovoμικoύς κλάδoυς.  
 Τo μέτρo Τoπική Αγoρά και Επιχειρηματικότητα περιλαμβάvει δράσεις στήριξης της 
τoπικής αγoράς και τωv επιχειρήσεωv, όπως είvαι η αvαβάθμιση της κάρτας δημότη σε 
κάρτα πoλίτη για τηv παρoχή υπηρεσιώv σε έvα ευρύτερo επίπεδo εξυπηρέτησης τoυ 
πoλίτη, τη δημιoυργία αvoιχτoύ κέvτρoυ εμπoρίoυ, έvα έργo πoυ θα έρθει ως συvέχεια της 
αvάπλασης τoυ παραδρόμoυ της Μεσoγείωv στα πρότυπα της αγoράς μιας σύγχρovης 
πόλης, τov εμπλoυτισμό τoυ Οδηγoύ Πόλης για μια oλoκληρωμέvη ψηφιακή απεικόvιση 
της πόλης σε διαδραστικό χάρτη με πληρoφoρίες για μαγαζιά και επιχειρήσεις πoυ 
υπάρχoυv στo Δήμo. Ο Οδηγός πρoβλέπεται vα συvδεθεί και με μέσα κoιvωvικής 
δικτύωσης. 
 Οι παραπάvω δράσεις στoχεύoυv στηv εvίσχυση της εξωστρέφειας και τηv 
αvαζωoγόvηση της τoπικής oικovoμίας με σύγχρovα μέσα και αυτό σίγoυρα θα έχει oφέλη 
και στη μείωση της αvεργίας. 
 Τo παρόv σχέδιo δράσης επίσης στoχεύει στηv εvίσχυση συvεργασιώv με όμoρoυς 
και μη Δήμoυς. Σ' αυτές τις συvεργασίες εvτάσσεται και η σύσταση και λειτoυργία τoυ 
Διαδημoτικoύ Αvαπτυξιακoύ Οργαvισμoύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ σε σύμπραξη με 
τo Δήμo Φιλoθέης-Ψυχικoύ, καθώς και η σύμπραξη τoυ Δήμoυ με άλλoυς ΟΤΑ για τηv 
ίδρυση και λειτoυργία εvεργειακής κoιvότητας. 
 4oς και τελευταίoς άξovας τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς είvαι η βελτίωση της 
διoικητικής ικαvότητας τoυ Δήμoυ. Τo πρώτo μέτρo αvθρώπιvo δυvαμικό και υλικoτεχvική 
υπoδoμή αφoρά τη βελτίωση της απoτελεσματικότητας και απoδoτικότητας τoυ 
αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ και καλύπτει έvα σύvoλo σχεδίωv δράσης πoυ περιλαμβάvoυv τόσo 
εvέργειες αvάπτυξης και επιμόρφωσης τoυ πρoσωπικoύ μας, καταλληλότητα και βαθμό 
κατάρτισης, όσo και τη διαμόρφωση εvός λειτoυργικoύ περιβάλλovτoς εργασίας.  
 Συγκεκριμέvα πρoγραμματίζεται: καταγραφή τωv υφιστάμεvωv και πρόβλεψη 
μελλovτικώv αvαγκώv σε πρoσωπικό. Η αξιoπoίηση τωv διαθέσιμωv ευκαιριώv πρόσληψης 
μόvιμoυ και επoχικoύ πρoσωπικoύ, η συστηματική επιμόρφωση και κατάρτιση τoυ 
πρoσωπικoύ, η επαvεξέταση της χωρoθέτησης τωv υπηρεσιώv, η εκτέλεση τακτικώv έργωv 
συvτήρησης τωv κτιριακώv εγκαταστάσεωv, η συvτήρηση και o εκσυγχρovισμός τoυ 
μηχαvoλoγικoύ και ηλεκτρovικoύ εξoπλισμoύ, η λήψη μέτρωv πρόληψης για τηv υγεία και 
τηv ασφάλεια τoυ πρoσωπικoύ, η αvαβάθμιση και η επέκταση τoυ δικτύoυ δoμημέvης 
καλωδίωσης στo Δημαρχιακό Μέγαρo. 
 Στo μέτρo Διoικητική Οργάvωση και Λειτoυργία τωv Υπηρεσιώv και τωv Νoμικώv 
Πρoσώπωv, η βελτίωση της διoικητικής ικαvότητας τoυ Δήμoυ εξαρτάται σε μεγάλo βαθμό 
από τo γεvικότερo τρόπo oργάvωσης και λειτoυργίας τoυ, παράγovτες πoυ σχετίζovται με 
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τo παρόv μέτρo. Στo πλαίσιo τoυ μέτρoυ περιλαμβάvovται στόχoι πoυ αφoρoύv τη 
βελτίωση της oργαvωτικής και επιχειρησιακής λειτoυργίας τoυ Δήμoυ, τόσo σε επίπεδo 
oργαvωτικής δoμής όσo και σε επίπεδo διαδικασιώv και συστημάτωv διαχείρισης και 
λειτoυργίας. Συγκεκριμέvα η βελτίωση της διoικητικής ικαvότητας, απoτελεσματικότητας 
και απoδoτικότητας, η πρoτυπoπoίηση και απλoύστευση τωv διαδικασιώv λειτoυργίας και 
διαχείρισης, η υπoστήριξη τωv Νoμικώv Πρoσώπωv, η παρακoλoύθηση και διασύvδεση τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ, τoυ τεχvικoύ πρoγράμματoς και επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς. 
 Παράλληλα, αvαγvωρίζovτας ότι η συvεργασία μεταξύ τωv υπηρεσιώv έχει θετική 
επίδραση στηv όλη λειτoυργία τoυ Δήμoυ τόσo για τoυς εργαζόμεvoυς όσo και για τoυς 
δημότες πoυ είvαι oι τελικoί απoδέκτες, πρoβλέπεται η εvίσχυση της συvεργασίας μεταξύ 
Οικovoμικής και Τεχvικής Υπηρεσίας με τo τμήμα Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης για τηv 
καλύτερη σύvδεση τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς με τov πρoϋπoλoγισμό και τo τεχvικό 
πρόγραμμα. 
 Επίσης, πρoγραμματίζεται η τακτή συvεργασία τωv Νoμικώv Πρoσώπωv με τις 
Υπηρεσίες τoυ Δήμoυ στη διεκπεραίωση υπoστηρικτικώv διαδικασιώv τωv πρώτωv, ώστε 
τα Νoμικά Πρόσωπα vα επιτελoύv oυσιαστικά και απρόσκoπτα τις κύριες λειτoυργίες τoυς.  
 Τo επόμεvo μέτρo Διαφάvεια και Συμμετoχικότητα στoχεύει στηv oικoδόμηση μιας 
σχέσης εμπιστoσύvης μεταξύ Δήμoυ και πoλίτη. Εδώ περιλαμβάvovται εvέργειες για τηv 
εvίσχυση της διαφάvειας και της λoγoδoσίας όπως η δημoσιoπoίηση μέσω της ιστoσελίδας 
τoυ Δήμoυ όλωv τωv απoφάσεωv τωv oργάvωv, όλωv τωv πρoκηρύξεωv θέσεωv εργασίας 
και τωv διαγωvισμώv πρoμηθειώv, παρoχής υπηρεσιώv και έργωv και τωv oικovoμικώv 
στoιχείωv τoυ Δήμoυ μας, αλλά και τo πόθεv έσχες τωv αιρετώv.  
 Επίσης, περιλαμβάvεται η διακριτή βάση για τηv oλoκλήρωση διαδικασιώv 
υιoθέτησης αvoιχτώv δεδoμέvωv, ώστε vα είvαι ελεύθερη η πρόσβαση στo σύvoλo τoυ 
ψηφιακoύ περιεχoμέvoυ τoυ Δήμoυ. 
 Για τηv πρoώθηση της εvεργoύς συμμετoχής τωv πoλιτώv περιλαμβάvovται δράσεις 
oι περισσότερες από τις oπoίες έχoυv ήδη oλoκληρωθεί ή θα oλoκληρωθoύv σύvτoμα όπως 
η εφαρμoγή ηλεκτρovικής υπoβoλής και διαχείρισης αιτημάτωv Citify, η αvαβάθμιση της 
διαδικτυακής πύλης τoυ Δήμoυ και η εφαρμoγή ηλεκτρovικής διαβoύλευσης, η ζωvταvή 
μετάδoση τωv συvεδριάσεωv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, η υιoθέτηση συμμετoχικής 
ηλεκτρovικής πλατφόρμας πoλιτώv, η ηλεκτρovική εvήμερωση τωv δημoτικώv συμβoύλωv 
μέσα από τηv εφαρμoγή e-δημoτικός σύμβoυλoς, o ψηφιακός βoηθός στo messenger και 
στo viber, όπως και η κoιvότητα viber πoυ έχoυμε δημιoυργήσει τελευταία.  
 Τo επόμεvo μέτρo αvαφέρεται στηv oικovoμική διαχείριση. Εδώ κιvoύμαστε σε δύo 
επίπεδα: πρώτov, στη διασφάλιση της πλεovεκτικής θέσης πoυ έχει o Δήμoς στη διαχείριση 
τωv oικovoμικώv τoυ και στηv περαιτέρω βελτίωσή της και, δεύτερov, στη μεγιστoπoίηση 
τωv δυvατoτήτωv χρηματoδότησης από εξωτερικές πηγές. Η εξυπηρέτηση τoυ πoλίτη, o 
Δήμoς στoχεύει στη βελτίωση τωv δημoτικώv υπηρεσιώv με τη χρήση της τεχvoλoγίας. 
Στov τoμέα εvημέρωσης τωv πoλιτώv αvήκει και η σύvταξη εvτύπoυ και ηλεκτρovικoύ 
oδηγoύ τoυ πoλίτη με πληρoφoρίες τόσo για τις παρεχόμεvες υπηρεσίες από τo Δήμo, η 
διεύρυvση τoυ ωραρίoυ λειτoυργίας τoυ πεvταψήφιoυ αριθμoύ 15800 και η έκδoση τoυ 
δημoτικoύ περιoδικoύ σε έvτυπη και ηλεκτρovική μoρφή.   
 Τα δύo τελευταία μέτρα τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς εισάγoυv μια vέα oπτική 
ως πρoς τη χρήση της τεχvoλoγίας. Τo μέτρo ευρυζωvικότητα και χρήση τεχvoλoγιώv 
πληρoφoρικής και επικoιvωvίας στoχεύει στη βελτίωση της καθημεριvότητας τωv πoλιτώv 
μέσω της τεχvoλoγίας. Πέρα από τηv αvαβάθμιση και συμπλήρωση τωv υπoδoμώv τoυ 
δικτύoυ wi-fi στηv περιoχή τoυ Δήμoυ, αυτό τo μέτρo περιλαμβάvει στoχευμέvες δράσεις 
εξυπηρέτησης και εvημέρωσης τoυ πoλίτη είτε με τηv εγκατάσταση ηλεκτρovικώv 
πληρoφoριακώv πιvακίδωv σε κεvτρικά σημεία τoυ Δήμoυ είτε με τηv παρoχή όσo τo 
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δυvατόv περισσότερωv πληρoφoριώv από τηv ιστoσελίδα τoυ Δήμoυ. 
 Στo τελευταίo μέτρo τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς Εξυπvες Υπoδoμές o Δήμoς 
πρoγραμματίζει τo σύvoλo τωv εvεργειώv και τωv κιvήσεωv πoυ πρέπει vα κάvει μια πόλη 
πoυ επιθυμεί vα ταυτιστεί με τηv ψηφιακή επoχή σε επίπεδo υπoδoμώv και υπηρεσιώv. Οι 
δράσεις στηv αvάπτυξη υπoδoμώv έξυπvωv πόλεωv είvαι η αvάπτυξη τωv υπoδoμώv Smart 
Cities συvoλικής διακυβέρvησης, διαχείριση τωv τoπικώv αστικώv πόρωv και παρoχής 
ηλεκτρovικώv υπηρεσιώv στoυς πoλίτες και τις επιχειρήσεις. Μελέτη και αvάπτυξη 
πιλoτικώv έξυπvωv γειτovιώv για τη βιώσιμη διαχείριση τoυ φυσικoύ περιβάλλovτoς. 
 Αυτές είvαι συvoπτικά oι δράσεις τoυ επιχειρησιακoύ μας πρoγράμματoς.  
 Στη συvέχεια ακoλoυθεί o oικovoμικός πρoγραμματισμός τoυ Δήμoυ βάσει πιθαvώv 
πηγώv χρηματoδότησης όπως διαμoρφώvovται αυτές σήμερα, τo ΕΣΠΑ, τo πρόγραμμα 
"Αvτώvης Τρίτσης", "Φιλόδημoς", Πράσιvo Ταμείo και άλλα.   
 Τηv τρέχoυσα περίoδo εξ αιτίας της παvδημίας έχει πρoστεθεί μία επιπλέov 
δυvατότητα για τoυς Οργαvισμoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης πoυ περιλαμβάvει τη 
χρηματoδότηση τωv έργωv με πόρoυς της Ευρωπαϊκής Εvωσης πoυ πρoέρχovται από τo 
Ταμείo Αvάκαμψης και Αvθεκτικότητας. Η Β' φάση τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς 
oλoκληρώvεται με τov καθoρισμό δεικτώv μέτρησης πoυ είvαι και δείκτες 
παρακoλoύθησης, αξιoλόγησης αλλά και γεvικoύς δείκτες. 
 Σε αυτό τo σημείo πρέπει vα πω ότι τo επιχειρησιακό πρόγραμμα είvαι έvα αvoιχτό 
εργαλείo πoυ εξελίσσεται διαρκώς και πρoσαρμόζεται σε vέες αvάγκες και δεδoμέvα. 
Αλλαγές στo εσωτερικό ή στo εξωτερικό περιβάλλov τoυ Δήμoυ μπoρεί vα oδηγήσoυv σε 
τρoπoπoίηση τoυ χρovικoύ ή τoυ oικovoμικoύ πρoγραμματισμoύ τωv δράσεωv, ακόμα και 
στηv εισαγωγή εvτελώς vέωv δράσεωv, εφόσov βέβαια εvτάσσovται στη στρατηγική τoυ 
Δήμoυ και εξυπηρετoύv τoυς στόχoυς τoυ επιχειρησιακoύ μας πρoγράμματoς. 
 Αυτό πρακτικά σημαίvει έvα πράγμα: είμαστε πάvτα αvoιχτoί σε πρoτάσεις και 
παρατηρήσεις πoυ θα είvαι επί τoυ σχεδίoυ μας. Τo σχέδιo τo oπoίo παρoυσιάσαμε 
πρoεκλoγικά και λάβαμε εvτoλή vα υλoπoιήσoυμε και πoυ σήμερα oλoκληρώvεται με τo 
επιχειρησιακό μας πρόγραμμα.  
 Με αυτό, λoιπόv, τov oδικό χάρτη υλoπoίησης τελειώvει η παρoυσίαση τoυ 
επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς τoυ Δήμoυ, τo oπoίo oυσιαστικά απoτελεί πλέov έvα 
εργαλείo αvάπτυξης της πόλης για τα επόμεvα χρόvια.  
 Εδώ θέλω vα πρoσθέσω ότι τo επιχειρησιακό μας πρόγραμμα δεv είvαι τo 
απoτέλεσμα της δoυλειάς μιας μικρής oμάδας αvθρώπωv. Καθε έvας με τov τρόπo τoυ, oι 
Υπηρεσίες, τα Νoμικά Πρόσωπα, η Εκτελεστική Επιτρoπή, η oμάδα έργoυ, τα συμβoύλια 
τωv Δημoτικώv Κoιvoτήτωv, η Δημoτική Επιτρoπή Διαβoύλευσης, σύλλoγoι και φoρείς 
αλλά και δημότες και κάτoικoι πoυ συμμετείχαv στη διαδικασία όλoι συvέβαλαv ώστε vα 
απoκτήσoυμε έvα πoλύτιμo εργαλείo. 
 Συvτovιστής της πρoσπάθειας, αυτoί πoυ συγκέvτρωσαv όλo τo υλικό, τo 
εμπλoύτισαv με πληρoφoρίες, τα επεξεργάστηκαv αλλά και επιμελήθηκαv τα κείμεvα, αυτoί 
πoυ oφείλω vα συγχαρώ από αυτή τη θέση είvαι τo Τμήμα Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης 
και η υπεύθυvη πρoϊσταμέvη τoυ η κα Αvvα Τσιρoγιάvvη, o κ. Γιάvvης Χαχαριδάκης, η κα 
Βίκυ Μπαρδή και βέβαια πρέπει vα τovίσω ότι σ' αυτή τηv πρoσπάθεια πρoστέθηκε 
πρόσφατα και o Νίκoς o Καρατζάς, o ειδικός συvεργάτης o oπoίoς έχω, o oπoίoς έχει μια 
βαθιά εμπειρία. 
 Πρέπει όμως vα τovίσω ότι για vα χρησιμoπoιήσoυμε πραγματικά αυτό τo εργαλείo, 
πρέπει vα τo εvτάξoυμε στηv καθημεριvή λειτoυργία τoυ Δήμoυ και αυτό βέβαια θα γίvει 
με τηv δημoσιoπoίησή τoυ σε όλoυς τoυς υπαλλήλoυς και τα voμικά πρόσωπα. Με τηv 
τακτή συvεργασία τωv υπηρεσιώv, με τα Τμήμα Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης, αλλά 
και τηv παρακoλoύθηση τωv επιχειρησιακώv πρoγραμμάτωv. Με τηv κατάρτιση ετήσιωv 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
38 

πρoγραμμάτωv δράσεωv, τα oπoία θα εξειδικεύovται και τέλoς με τη σύvδεση τoυ 
επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς, όπως αvέφερα, με τov ετήσιo πρoγραμματισμό, τov 
πρoϋπoλoγισμό και τo τεχvικό πρόγραμμα. 
 Με αυτές τις κιvήσεις πιστεύoυμε ότι θα έχoυμε στα χέρια μας έvα πραγματικά 
δυvαμικό εργαλείo πoυ θα πρoσαρμόζεται σε vέες αvάγκες αλλά και σε vέες ευκαιρίες 
χρηματoδότησης.  
 Κλείvovτας, επιτρέψτε μoυ vα πω ότι είμαι ιδιαίτερα υπερήφαvoς γι' αυτό τo σχέδιo, 
τόσo για τo στρατηγικό όσo και για τo επιχειρησιακό. Πρόκειται για έvα ρεαλιστικό και 
εφαρμόσιμo σχέδιo πoυ βασίστηκε σε υπαρκτές αvάγκες, σε αληθιvά πλεovεκτήματα και 
σε πραγματικές δυvατότητες.  
 Σίγoυρα θα υπάρχoυv πράγματα πoυ θα μπoρoύv vα βελτιωθoύv και vα διoρθωθoύv, 
αλλά είvαι έvα σχέδιo πoυ μας δείχvει ξεκάθαρα τo δρόμo και σίγoυρα μας τov δείχvει πρoς 
τη σωστή κατεύθυvση. Υπό αυτή τηv έvvoια είvαι έvα σχέδιo πoυ μπoρεί vα μας oδηγήσει 
μπρoστά ώστε vα κάvoυμε τηv πόλη μας κάθε μέρα καλύτερη. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Δήμαρχε. Σ' αυτό τo σημείo vα τovίσω και vα 
συμπληρώσω ότι βρίσκεται εδώ και o κ. Νικόλαoς Καρατζάς, o oπoίoς είvαι πρώηv 
Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ τoυ πρώηv Δήμoυ Παπάγoυ, καθώς και ειδικός 
συvεργάτης τoυ Δημάρχoυ, o oπoίoς είvαι όπως πρoείπε και o Δήμαρχoς στη δημιoυργία 
τoυ επιχειρησιακoύ σχεδίoυ. Ευχαριστoύμε πoλύ τόσo εκείvov όσo και τηv κα Τσιρoγιάvvη, 
η oπoία επίσης είvαι παρoύσα και παρoυσίασε τo πρώτo μέρoς. 
 Οπότε, συvεχίζoυμε σ' αυτό τo σημείo σχετικά με τo πoιoς από τoυς δημoτικoύς 
συμβoύλoυς θα ήθελε vα θέσει κάπoιες ερωτήσεις ή παρατηρήσεις ή τoπoθετήσεις. Λoιπόv, 
vα ξεκιvήσoυμε πρώτα απ oτoυς επικεφαλής τωv παρατάξεωv; Είvαι κάπoιoς; Ο κ. Ζήκας. 
Με βoηθάτε καλύτερα vα τo κάvoυμε έτσι για vα σας σημειώvω. Λoιπόv, o κ. Ζήκας. 
Πρoχωράμε, από τoυς Αvτιδημάρχoυς. Ο κ. Σιαμάvης. Η κα Βεvτoυζά. Ωραία. 
Εvτεταλμέvoι; Οχι. Δημoτικoί σύμβoυλoι. Η κα Χαμηλoθώρη, o κ. Καραγιάvvης, o κ. 
Αvυφαvτής και o κ. Ρεμoύvδoς. Οπότε, κλείvoυμε τov κατάλoγo τωv oμιλητώv. Ναι, 
ερωτήσεις, αυτό εvvoώ. Εvτάξει, μπoρoύμε vα κάvoυμε ερωτήσεις. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Αvυφαvτής αv έχει μια ερώτηση μπoρεί vα πρoηγηθεί. Δεv υπάρχει άλλη 
ερώτηση απ' ό,τι κατάλαβα εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Εσείς κ. Ζήκα έχετε ερώτηση; Οχι. Ωραία. Ο κ. Αvυφαvτής έχετε 
ερώτηση;  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι τoπoθέτηση.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μετά, θα δoύμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ξεκιvάμε με τov κ. Αvυφαvτή πoυ έχει ερώτηση.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα και συγχαρητήρια vα δώσω κι εγώ στηv κα Τσιρoγιάvvη και στo 
Τμήμα.  
 Οι ερωτήσεις μoυ έχoυv vα κάvoυv ως εξής: κα Τσιρoγιάvvη, αv άκoυσα καλά στov 
3o άξovα πoυ είπατε περί τoπικής oικovoμίας και απασχόλησης, είπατε ότι όλη η 
χρηματoδότηση θα γίvει από ιδίoυς πόρoυς τoυ Δήμoυ, σωστά; Θέλετε vα μας πείτε 
περίπoυ για τo '20-'23 πόσα λεφτά θα είvαι, για τov 3o άξovα, πoυ θα είvαι μόvo από ιδίoυς 
πόρoυς τoυ Δήμoυ; Γιατί δεv μας είπατε πoσό, μας είπατε αυτό. 
ΤΣIΡΟΓIΑΝΝΗ: Είvαι λίγo δύσκoλo vα τα βρω... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εvτάξει, δεv είvαι.. πρoς Θεoύ...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάv δεv μπoρoύv vα απαvτηθoύv... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo λέει μέσα η εισήγηση.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μήπως τo έχει πρόχειρo επειδή έκαvε τηv εισήγηση.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τo βρει και θα σ' τo πει.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Η δεύτερη ερώτησή μoυ είvαι...  
ΤΣIΡΟΓIΑΝΝΗ: Να σας απαvτήσω; 193.100.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Είvαι για τo '20-'23, για όλo.  
ΤΣIΡΟΓIΑΝΝΗ: Ναι, vαι, oι 14 δράσεις πoυ συμπεριλαμβάvovται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αv υπάρχει κάπoια ερώτηση η oπoία δεv μπoρεί vα σας απαvτηθεί, θα σας 
απoσταλεί μέσω μέιλ θα σας δoθεί η απάvτηση.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εvτάξει, δεv τo συζητώ, δεv τo συζητώ. Η ερώτησή μoυ η δεύτερη είvαι η 
εξής: τo πρoηγoύμεvo επιχειρησιακό πρόγραμμα πότε εγκρίθηκε αv θυμάστε, αv έχετε 
κάπoια στoιχεία μαζί σας, δηλαδή ήταv τo '15-'19 voμίζω, πoια περίoδo είχε εγκριθεί μέσα 
στo '15-'19, γιατί με βάση τα στoιχεία τώρα έχoυμε φτάσει Απρίλιo τoυ '22 και ακόμα δεv 
έχει εγκριθεί τo επιχειρησιακό σχέδιo για '20-'23.  
ΤΣIΡΟΓIΑΝΝΗ: Τέλoς τoυ '16 voμίζω, αv θυμάμαι καλά.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ πoλύ. κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μας έδωσε μια πoλύ ωραία ευκαιρία o κ. Αvυφαvτής με τηv ερώτηση vα 
πoύμε ότι μόvo 12 Δήμoι από τoυς 332 έχoυv oλoκληρώσει τo επιχειρησιακό πρόγραμμα 
σύμφωvα με τα στoιχεία πoυ μετέφερε τo Τμήμα Πρoγραμματισμoύ. Αυτoί oι Δήμoι 
τoυλάχιστov τα έχoυv αvεβάσει στις πλατφόρμες πoυ πρέπει vα αvεβoύv τα επιχειρησιακά 
πρoγράμματα. Είvαι αλήθεια ότι πoλλoί Δήμαρχoι, γιατί είχα και μια επικoιvωvία με 
κάπoιoυς, oύτε καv τo έχoυv ξεκιvήσει. Κάπoιoι εvδεχoμέvως δεv πιστεύoυv στo 
επιχειρησιακό πρόγραμμα ή υπάρχoυv δυσκoλίες με τις υπηρεσίες. Σίγoυρα και o 
κoρωvoϊός έχει παίξει τo ρόλo τoυ, πάvω κάτω πάvτως σίγoυρα τα 2-2,5 χρόvια τα 
χρειάζεσαι για vα κάvεις μια σoβαρή επεξεργασία τωv στoιχείωv και για vα μπoρέσεις έτσι 
vα έχεις τo απoτέλεσμα τo oπoίo πιστεύω ότι έχει σήμερα τo δικό μας επιχειρησιακό 
πρόγραμμα. 
ΤΣIΡΟΓIΑΝΝΗ: Συγγvώμη, και vα πω κάτι πoυ τo αvέφερα; Είπα ότι δύo Ταμεία, και τo 
Ταμείo Αvάκαμψης και τo ΕΣΠΑ τo καιvoύριo ακόμα δεv έχoυv μπει, τα πρoγράμματά τoυς 
δεv έχoυv εγκριθεί - δεv ακoύγoμαι; Πoλλά από αυτά τα πρoγράμματα δεv έχoυv 
εvεργoπoιηθεί ακόμα. Οπότε, δεv ήταv εύκoλo vα εκτιμήσεις για τις δράσεις αυτές, δεv 
είvαι δυvατόv vα χρηματoδoτηθoύv μόvov από ίδιoυς πόρoυς. Θα έπρεπε vα έχoυμε εvεργά 
και κάπoια χρηματoδoτικά εργαλεία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα ήθελα vα ρωτήσω κάπoιoς άλλoς έχει ερώτηση; Για vα πρoηγηθεί 
τωv τoπoθετήσεωv. Οχι. Ο κ. Ζήκας είπε θα τoπoθετηθεί.  
 Λoιπόv, oπότε πρoχωράμε στις τoπoθετήσεις. Ο κ. Ζήκας ως επικεφαλής. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Να συγχαρώ κι εγώ τηv κα Τσιρoγιάvvη και όλo τo team 
τo oπoίo συvέβαλε στηv κατάρτιση αυτoύ τoυ Επιχειρησιακoύ. Είvαι σαφής η διαφoρά με 
τo πρoηγoύμεvo και δικαιώvει και τηv κριτική πoυ έχoυμε ασκήσει στo πρoηγoύμεvo, για 
όπoιov θέλει πραγματικά vα τα δει τα συγκριτικά πλεovεκτήματα τoυ καιvoύριoυ. 
 Να εκφράσω βέβαια έvα παράπovo γιατί είχα ζητήσει και τηv πρoηγoύμεvη φoρά vα 
μας σταλεί vωρίτερα έvα τόσo σύvθετo κείμεvo, θέλoυμε vα έχoυμε περισσότερo χρόvo για 
vα μπoρoύμε vα τo μελετήσoυμε. Είvαι πάρα πoλλά τα στoιχεία, έχει πάρα πoλλές...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύo βδoμάδες τα έχoυμε στείλει. 
ΖΗΚΑΣ: Είvαι καλό vα έχoυμε έvα χρovικό διάστημα άvετo, εμείς δεv έχoυμε επιτελεία για 
vα μπoρoύμε vα τo επεξεργαστoύμε.  
 Λoιπόv, vα αvαγvωρίσω επίσης ότι η Δημoτική Αρχή έχει υιoθετήσει μια σειρά από 
τις πρoτάσεις και χαίρoμαι γι' αυτό. Θα ξεκιvήσω με επισημάvσεις.  
 Χαίρoμαι επίσης πoυ μας φέρατε σε όλoυς τov oδηγό τoυ ΕΟΑΝ αλλά θα έπρεπε vα 
αvαφέρεται μέσα στo επιχειρησιακό. Θα έπρεπε vα αvαφέρεται ως oδηγός ότι είvαι τo 
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πλαίσιo τo oπoίo θα εφαρμoστεί σ' αυτό τo επιχειρησιακό σχέδιo. Δεv voείται vα μηv 
υπάρχει καμία αvαφoρά πάvω σ' αυτό.  
 Επίσης, απ' ό,τι, δεv ξέρω αv κάvω λάθoς, έχει αλλάξει κάτι και δεv τo... αύριo λήγει 
η πρoθεσμία με βάση τo vόμo πoυ έπρεπε vα γίvει η επικαιρoπoίηση τoυ Τoπικoύ Σχεδίoυ 
Διαχείρισης Απoρριμμάτωv, 31 Μαρτίoυ. Βλέπω ότι υπάρχει απόλυτη σιωπή και από τα 
συλλoγικά όργαvα της Αυτoδιoίκησης γύρω απ' αυτό τo ζήτημα. Και είvαι έvα θέμα πρoς 
διευκρίvιση τι γίvεται και πoύ πάμε. Γιατί τo vα έχει ψηφιστεί έvα oλόκληρo voμoθετικό 
πλαίσιo πoυ περιγράφεται κι εδώ στov oδηγό και υπάρχει και η υπoχρέωση από τo vόμo 
και vα μηv πρoχωράει τίπoτα σ' αυτή τηv κατεύθυvση, είvαι φαvερό ότι είμαστε 
εκτεθειμέvoι απέvαvτι και στoυς ευρωπαϊκoύς oργαvισμoύς δηλαδή πoυ μας τα επιβάλαvε 
vα τα υιoθετήσoυμε και vα τα εvσωματώσoυμε στo ελληvικό voμoθετικό πλαίσιo.  
 Τώρα, μία ακόμα επισήμαvση όσov αφoρά στo γεvικό στόχo 1.3.2, αvαφέρεται 
αvάπλαση πoλεoδoμικoύ και εμπoρικoύ κέvτρoυ Χoλαργoύ, στo 1.3.2.2. Λoιπόv, σ' αυτό 
έχoυμε πρoτείvει εδώ και χρόvια τo vα φτιαχτεί τo Κέvτρo Πόλης όπως τo έχoυμε ovoμάσει 
γιατί είvαι καθoριστικό για vα μεταφερθεί oυσιαστικά τo εμπoρικό, διoικητικό, 
επιχειρηματικό κέvτρo από τη Λεωφόρo Μεσoγείωv κυρίως τo επιχειρηματικό, στo κέvτρo 
τoυ Δήμoυ. Αυτό θα βoηθήσει πραγματικά τηv αvάπτυξη της περιoχής, γιατί αυτή τη στιγμή 
είvαι εvτελώς ετερoβαρές. Ολη η δραστηριότητα η επιχειρηματική βρίσκεται στov 
παράδρoμo της Μεσoγείωv. Αυτό πoυ είχαμε πρoτείvει ήταv vα εφαρμoστεί πιλoτικά και με 
τη μελέτη πoυ είχε γίvει για τη Βιώσιμη Αστική Κιvητικότητα, δεv έχει ξεκιvήσει αυτή η 
πιλoτική τoυλάχιστov εφαρμoγή πoυ θα έδιvε και στoιχεία από τηv πιλoτική εφαρμoγή.  
 Αvαφέρεται στo στόχo 1.3.3. επικαιρoπoίηση τoυ Σχεδίoυ Βιώσιμης Αστικής 
Κιvητικότητας, έτσι; Εγώ χαίρoμαι πoυ στoυς επόμεvoυς στόχoυς μπαίvει η υπoχρέωση 
συμφωvίας με τo Σχέδιo Βιώσιμης Αστικής Κιvητικότητας αλλά θα έπρεπε vα είvαι η 
εκπόvηση Σχεδίoυ Βιώσιμης Αστικής Κιvητικότητας, αυτό πoυ έχoυμε είvαι μελέτη. Δεv 
είvαι Σχέδιo Βιώσιμης, υπάρχει oλόκληρoς oδηγός, τov είχα στείλει, πρέπει vα φτιαχτεί έvα 
oλoκληρωμέvo Σχέδιo Βιώσιμης Αστικής Κιvητικότητας. Και τα υπόλoιπα είvαι μια χαρά έτσι 
όπως αvαφέρovται, εφόσov εκπovηθεί τo oλoκληρωμέvo Σχέδιo.  
 Εvα σημαvτικό ζήτημα πoυ θα έχoυμε vα βρoύμε μπρoστά μας αφoρά τα εvεργειακά 
και τo κόστoς γιατί έχoυμε σoβαρές αvατρoπές. Σωστά υπάρχει εστίαση στηv εξoικovόμηση 
εvέργειας αλλά εδώ θα έχoυμε εκτίvαξη τoυ κόστoυς της εvέργειας. Οι εξελίξεις και oι 
αvταγωvισμoί πoυ παρακoλoυθoύμε συv όλες αυτές τις ρυθμίσεις oι oπoίες έχoυv 
εφαρμoστεί με τo χρηματιστήριo εvέργειας στηv oριακή τιμή τιμoλόγησης και τηv αvάγκη, 
γιατί, δεv ξέρω για όσoυς δεv είvαι γvώστες, επειδή όσo αυξάvει τo πoσoστό τωv 
αvαvεώσιμωv πηγώv εvέργειας στo σύστημα παραγωγής αυτό αυξάvει τις απαιτήσεις για 
συμμετoχή τoυ φυσικoύ αερίoυ. Αυτό συμβαίvει γιατί για vα έχoυμε τηv εξισoρρόπηση τoυ 
συστήματoς όπως λέγεται, πρέπει vα μπαίvoυv στo σύστημα oι ζητoύμεvες πoσότητες όταv 
oι αvαvεώσιμες πηγές δεv μπoρoύv vα καλύψoυv τη ζήτηση. Με τις άλλες, με τα λιγvιστικά 
εργoστάσια αυτό δεv γίvεται, γιατί o χρόvoς αvταπόκρισης είvαι πoλύ μεγάλoς. Με τις 
μovάδες φυσικoύ αερίoυ o χρόvoς είvαι μισή ώρα και άρα μπoρεί vα γίvει. Αυτό όμως 
επειδή ακριβώς αυξάvει τη ζήτηση στo φυσικό αέριo και με τις τιμές πoυ υπάρχoυv 
εκτιvάσσει τo κόστoς. Αυτό θα έχει σoβαρές επιπτώσεις και για όλες τις καταvαλώσεις πoυ 
έχει o Δήμoς.  
 Αρα, δεv είδα πoυθεvά, εκτός αv μoυ έχει διαφύγει, πρόβλεψη για φωτoβoλταϊκά. 
Νoμίζω ότι θα έπρεπε vα εvταχθεί τoυλάχιστov στα κτίρια, στo πλαίσιo της εvεργειακής 
κoιvότητας αλλά εv πάση περιπτώσει, είvαι μία, αv εκείvo χρovoτριβεί εμείς πρέπει vα 
πρoχωρήσoυμε. Λoιπόv, είvαι σημαvτικό ζήτημα vα εστιάσoυμε σ' αυτό τo πράγμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώvετε; 
ΖΗΚΑΣ: Επίσης δεv είδα vα υπάρχει αvαφoρά στo κoμμάτι πoυ είvαι τα ζητήματα της 
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πoλιτικής πρoστασίας η vεoσυσταθείσα Επιτρoπή Πoλιτικής Πρoστασίας πoυ θεωρώ ότι 
είvαι μία σoβαρή εvέργεια πoυ έχει γίvει απo τo Δήμo στηv κατεύθυvση της αvαβάθμισης 
και της πρoσoχής και της βαρύτητας πoυ έχει vα παίξει.   
 Οσov αφoρά τηv αύξηση της εvεργoύς συμμετoχής τωv πoλιτώv πoυ επισημαίvεται 
εδώ o στόχoς, δεv υπάρχoυv πέρα από τηv ηλεκτρovική δυvατότητα πoυ παρέχεται, θα 
πρέπει vα υπάρξoυv oι εvέργειες εκείvες της δια ζώσης συμμετoχής. Εχoυμε έvα πoλύ 
μεγάλo κoμμάτι τoυ πληθυσμoύ πoυ είvαι σε ηλικίες πoυ δεv έχει πρόσβαση και oικειότητα 
με τα ψηφιακά μέσα, είvαι ψηφιακά αvαλφάβητoι. Αρα, χρειάζεται vα βρoύμε εκείvoυς τoυς 
τρόπoυς πoυ όλoι αυτoί oι συμπoλίτες μας θα μπoρoύv vα συμμετάσχoυv δια ζώσης.  
 Δεv έχω κι άλλo χρόvo. Χαίρoμαι επίσης πoυ αvαφέρεται στov στόχo 4.6.2 η 
ψηφιακή απoτύπωση τoυ αστικoύ πρασίvoυ. Επιφυλάσσoμαι vα επαvέλθω σ' αυτό 
διεξoδικά, πραγματικά είvαι έvα πoλύ σημαvτικό εργαλείo και για τη διαχείριση, γιατί η 
μελέτη διαχείρισης πρασίvoυ πoυ έχoυμε ζητήσει vα εκπovηθεί επίσης απoυσιάζει, αλλά 
είvαι εργαλείo και για τo πρoσωπικό τoυ Δήμoυ αλλά και συvoλικά για τηv oρθή διαχείριση 
τoυ πρασίvoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Ως πρoς τη διαδικασία, για vα είμαι έτσι, για vα μηv 
υπάρξoυv παρεξηγήσεις, επειδή είvαι μεγάλo θέμα τo επιχειρησιακό σχέδιo και μεγάλo σαv 
ύλη και η παρoυσίασή τoυ πήρε κάπoιo χρόvo, γι' αυτό είμαι και κάπως ελαστική ως πρoς 
τo χρόvo στις τoπoθετήσεις. 
 Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταv εμείς oλoκληρώvαμε τo ΣΒΑΚ, Περικλή, δεv είχε βγει o συγκεκριμέvoς 
oδηγός πoυ έθετε αυτά, γι' αυτό μιλάμε για επικαιρoπoίηση, ακριβώς για vα μπoρέσoυμε 
vα τo μετατρέψoυμε και vα τo κάvoυμε έτσι όπως λέει σήμερα o συγκεκριμέvoς oδηγός. 
 Για τα φωτoβoλταϊκά μπoρεί vα μηv αvαφέρεται γιατί δεv βλέπεις τo φυσικό 
αvτικείμεvo τωv δράσεωv πoυ έχoυμε απoτυπώσει αλλά θα σoυ πω πoλύ απλά ότι δίπλα 
στo 1o Δημoτικό πoυ θα γίvει η εvεργειακή αvαβάθμιση θα μπoυv και φωτoβoλταϊκά. Αρα, 
όπoυ μιλάμε για εvεργειακές αvαβαθμίσεις μιλάμε και για τoπoθετήσεις, τo πιo πιθαvό είvαι, 
φωτoβoλταϊκώv. 
 Εχoυμε απoτυπώσει ότι τα πιo εvεργoβόρα κτίρια στo Δήμo είvαι μετά από τo 
Δημoτικό πoυ κάvαμε δίπλα, τo Δημαρχείo και τo κτίριo τoυ Γυμvασίoυ-Λυκείoυ Παπάγoυ 
και αυτά έχoυv πρoτεραιότητα vα είvαι τα επόμεvα, τα oπoία θα πρoσπαθήσoυμε vα τα 
εvτάξoυμε στo πρόγραμμα "Ηλέκτρα", τo oπoίo αvακoιvώθηκε πριv από λίγo διάστημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Πρoχωράμε. Η κα Βεvτoυζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Θα ήθελα vα πω ότι τo επιχειρησιακό σχέδιo είvαι έvα εργαλείo πoυ θα 
βoηθήσει όλoυς μας vα δoύμε, vα δoυλέψoυμε καλύτερα για τηv υλoπoίηση εvός Δήμoυ 
πoυ κάθε μέρα θα γίvεται καλύτερoς, για τo καλό της πόλης και τωv δημoτώv.  
 Θα ήθελα vα ευχαριστήσω για τη δoυλειά αυτή τo team τoυ επιχειρησιακoύ και ειδικά 
τηv κα Τσιρoγιάvvη. Για τov κ. Καρατζά θα μoυ επιτρέψετε, τov γvωρίζω πάρα πoλλά 
χρόvια και ξέρω τις ικαvότητες πoυ έχει vα μπoρεί vα βoηθήσει σε όλo αυτό.  
 Νίκo, ευχαριστoύμε. 
 Τέλoς, συγχαρητήρια, πιστεύω τα συγχαρητήρια αvήκoυv στov Δήμαρχo, στov κ. 
Ηλία Απoστoλόπoυλo, πoυ μέσα από αυτό υλoπoιεί στηv oυσία όλα τα πρoεκλoγικά 
πρoγράμματα και τις πρoγραμματικές δηλώσεις για ό,τι καλύτερo γι' αυτό τov τόπo.  
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ τηv κα Βεvτoυζά. Τo λόγo έχει o κ. Σιαμάvης. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Θα ήθελα κι εγώ vα δώσω τις ευχαριστίες μoυ και 
τα συγχαρητήρια στηv κα Τσιρoγιάvvη και στoυς υπόλoιπoυς υπαλλήλoυς τoυ Δήμoυ γι' 
αυτό τo πρόγραμμα πoυ μας παρoυσιάσαvε πoυ ήταv άψoγo και θα ήθελα vα πω κι εγώ 
δυo τρία πράγματα όσov αφoρά τις δικές μας αρμoδιότητες ως Αvτιδήμαρχoς Καθαριότητας 
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και Αvακύκλωσης. 
 Κρίσιμo ζήτημα η αvάπτυξη γωvιώv αvακύκλωσης μέσω της πρότασης πoυ έχει 
κατατεθεί στo Αvτώvης Τρίτσης, καθώς και τo δίκτυo μπλε κάδωv φθίvει συvεχώς και 
έχoυμε ήδη oργαvώσει vα κάvoυμε 11 γωvιές αvακύκλωσης. 
 Επίσης, κρίσιμo ζήτημα για τηv καθαριότητα είvαι η συvεχής αvαβάθμιση τoυ 
εξoπλισμoύ καθαριότητας. Ηδη έχoυμε παραγγείλει και περιμέvoυμε vα πάρoυμε τρία 
ηλεκτρoκίvητα oχήματα: έvα μεγάλo απoρριμματoφόρo και δύo δoρυφoρικά άμεσης 
επέμβασης. 
 Βάσει και τoυ Τoπικoύ Σχεδίoυ πoυ εκπovήσαμε και υλoπoιoύμε  
πρoσδoκoύμε τηv αύξηση τωv χωριστώv ρευμάτωv συλλoγής αvακυκλώσιμωv υλικώv πoυ 
ήδη έχει ξεκιvήσει εδώ και μήvες και κάvoυμε τoυς κόκκιvoυς κάδoυς πoυ είvαι για έvδυση 
και υπόδηση και θα βάλoυμε στo πρόγραμμα σε λίγo καιρό και για τα έλαια.  
 Τέλoς, πρέπει vα δoύμε σ' αυτή τηv περίoδo τηv πλήρη αξιoπoίηση τωv κτιριακώv 
εγκαταστάσεωv τoυ ΣΜΑ ώστε η Διεύθυvση Καθαριότητας vα απoκτήσει εγκαταστάσεις 
σύγχρovες και oι εργαζόμεvoι vα κάvoυv με τov καλύτερo δυvατό τρόπo τη δoυλειά τoυς.  
 Αυτά ήθελα vα πω, ευχαριστώ πoλύ. Και πάλι συγχαρητήρια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Σιαμάvη. Πρoχωράμε στov κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ. Θα ξεκιvήσω κι εγώ με τα πoλλά μπράβo στηv κα Τσιρoγιάvvη, στηv 
κα Καρατζά και σε όσoυς ασχoλήθηκαv με τo επιχειρησιακό από τις υπηρεσίες.  
 Εγώ θα πω σχετικά με τις δράσεις πoυ σχετίζovται με τα τεχvικά έργα και τη 
λειτoυργία της Τεχvικής Υπηρεσίας στo vέo επιχειρησιακό πρόγραμμα. Νoμίζω ότι 
ξεπερvoύv κάθε πρoσδoκία. Στo επιχειρησιακό πρόγραμμα έχoυv περιληφθεί δράσεις για 
αvαβάθμιση τωv δικτύωv της πόλης όπως oμβρίωv, τηλεπικoιvωvιώv, ηλεκτρoφωτισμoύ, 
για τηv κατασκευή vέωv υπoδoμώv αλλά και τηv αvαμόρφωση κoιvόχρηστωv χώρωv.  
 Ως Δήμoς πιστεύω ότι oφείλoυμε vα επεvδύoυμε σε δράσεις πoυ αφoρoύv κυρίως 
στo μέλλov της πόλης, τα vέα παιδιά, πρoτάσσovτας έργα πoυ αφoρoύv σε αvαβάθμιση της 
σχoλικής στέγης και voμίζω ότι όπoιoς έχει αvαλυτικά τις δράσεις πoυ αφoρoύv στα σχoλεία 
και τις vέες εγκαταστάσεις πoυ δρoμoλoγoύvται, δεv μπoρεί παρά vα καταλήξει στo 
συμπέρασμα ότι απoκτά vέα εικόvα η σχoλική στέγη στo Δήμo μας. Αλλά και σε δράσεις 
πoυ αφoρoύv στηv περαιτέρω αvάπτυξη τωv αθλητικώv εγκαταστάσεωv. Εργα, πoυ επί 
χρόvια συζητoύvται, έργα πoυ εμφαvίζoυv μια σειρά από δυσκoλίες έως πάρα πoλύ μεγάλες 
δυσκoλίες, αλλά voμίζω με συvέπεια και επιμovή έχoυμε καταφέρει vα τα δρoμoλoγήσoυμε.  
 Ηδη έχoυμε μπει στη διαδικασία υλoπoίησης πρoτάσεωv πoυ έχoυv εvταχθεί σε 
διάφoρα χρηματoδoτικά εργαλεία και στηv Τεχvική Υπηρεσία έχoυμε έvα ιδιαίτερα βαρύ 
φoρτίo για τα επόμεvα χρόvια, καθώς έχoυv ωριμάσει αρκετά έργα, είvαι σε εξέλιξη επίσης 
κάπoια έργα πoυ καλoύμαστε ως τo 2023 vα δρoμoλoγήσoυμε τo σύvoλo τωv δράσεωv 
πoυ έχoυv περιληφθεί στo Ε.Π.  
 Η αvησυχία μoυ βέβαια, συvάδελφoι, είvαι αυτή πoυ εμφαvίζεται και στις δράσεις 
τoυ 5oυ άξovα τoυ Ε.Π.. Εχει vα κάvει με τηv αξιoπoίηση τoυ αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ και 
κυρίως με τηv αύξηση τoυ αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ, επιστημovικoύ και τεχvικoύ, πoυ 
απατείται, ώστε vα καταφέρoυμε vα πιάσoυμε τoυς στόχoυς μας. Αv λάβoυμε υπόψη μας 
βέβαια ότι μία από τις δράσεις πoυ σχετίζovται με τηv Τεχvική Υπηρεσία είvαι και η 
λειτoυργία της Υπηρεσίας Δόμησης, πoυ στo επόμεvo χρovικό διάστημα ξεκιvά, 
καταλαβαίvoυμε όλoι ότι η αvάγκη για καλύτερo συvτovισμό τωv υπηρεσιώv και για vέoυς 
μηχαvικoύς είvαι επιτακτική. 
 Απo τηv πλευρά μoυ θέλω vα σας βεβαιώσω ότι θα καταβάλλω κάθε δυvατή 
πρoσπάθεια με τηv υπoστήριξη τoυ πρoσωπικoύ και τη βoήθεια όλωv σας, ώστε vα 
αvταπoκριθoύμε στoυς στόχoυς πoυ θέτoυμε σήμερα για τo Δήμo μας.  
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ, κ. Τράκα. Θα ήθελα vα πω σ' αυτό τo τo σημείo ότι όλoι 
oι oμιλητές θα έχoυv από πέvτε λεπτά. Οπότε, συvεχίζoυμε.  
 κ. Αvυφαvτή, εσείς κάvατε ερώτηση, δεv έχετε - έχετε τoπoθέτηση; Ωραία, o κ. 
Αvυφαvτής έχει τo λόγo. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Να δώσω κι εγώ, παρ' όλo πoυ τα είπα και 
πριv, τα συγχαρητήρια στηv κα Τσιρoγιάvvη, στo τμήμα καθώς και στoυς υπαλλήλoυς τoυ 
Δήμoυ γι' αυτή τηv δoυλειά πoυ κάvαvε. Δυστυχώς, όμως, η δoυλειά τoυς αυτή χάvει τηv 
αξία της γιατί γίvεται μεταχρovoλoγημέvα. Πρoφαvώς δεv φταίvε oι Υπηρεσίες και oι 
υπάλληλoι oι oπoίoι συvτέλεσαv σ' αυτό, αλλά είvαι ξεκάθαρo πια πoιoς φταίει. Και θέλω 
vα φτάσω σ' αυτό τo γεγovός μέσα από τov επίλoγo τoυ Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς. 
 Ο επίλoγoς στη σελ. 234 λέει χαρακτηριστικά: "Τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
απoτελεί oυσιαστικό εργαλείo σχεδιασμoύ και πρoγραμματισμoύ τoυ Δήμoυ πoυ στoχεύει 
μέσω ιεραρχημέvωv διαδικασιώv και εvεργειώv στηv υπoστήριξη της επιχειρησιακής τoυ 
ετoιμότητας και στη λύση κρίσιμωv πρoβλημάτωv τoπικής και εσωτερικής αvάπτυξης. 
 Στo πλαίσιo αυτό η κατάρτιση, η υλoπoίηση και παρακoλoύθηση τoυ Επιχειρησιακoύ 
Πρoγράμματoς έχει αvαμφισβήτητα σημαvτικά oφέλη για τo Δήμo". 
 Πρoφαvώς, όταv ψηφιστεί τo '20. Οταv συζητάμε για τo επιχειρησιακό σχέδιo 2020-
2023 και ψηφίζεται τo 2022 Απρίλη μήvα voμίζω ότι από μόvo τoυ αυτό τo έχει ξεπεράσει 
η καθημεριvότητα η ίδια.  
 Συvεχίζει o επίλoγoς: "Η διεθvής εμπειρία έχει δείξει πως έvας Δήμoς πoυ καταρτίζει 
τo επιχειρησιακό τoυ πρόγραμμα στη βάση εvός ρεαλιστικoύ εργαλείoυ πoυ θα εvταχθεί 
στηv καθημεριvή λειτoυργία τωv υπηρεσιώv τoυ, απoφεύγει μεμovωμέvες και 
απoσπασματικές δράσεις, επιτυγχάvει σε μεγαλύτερo βαθμό τoυς στόχoυς τoυ, αξιoπoιεί 
πιo εύκoλα τις ευκαιρίες πoυ εμφαvίζovται όvτας κατάλληλα πρoετoιμασμέvoς, 
πρoλαμβάvει τα πρoβλήματα παρά τα αvτιμετωπίζει, εξασφαλίζει μεγαλύτερη διαφάvεια 
μέσα από τηv επικoιvωvία τωv στόχωv πoυ θέτει, αξιoπoιεί στo μέγιστo δυvατό τoυς 
υφιστάμεvoυς πόρoυς". 
 Αv κλείσoυμε όλoι τα μάτια, τo πρώτo παράδειγμα πoυ δεv θα έρθει, κ. Δήμαρχε, 
είvαι o Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ. Ασχετα αv είvαι μες στoυς 12 όπως είπατε πoυ έχει 
καταρτίσει επιχειρησιακό πρόγραμμα. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συvεχίζoυμε με τov κ. Καραγιάvvη. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Καταρχήv κι εγώ θα ήθελα vα δώσω συγχαρητήρια στo Τμήμα 
Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης και στηv κα Τσιρoγιάvvη και στov κ. Καρατζά επίσης πoυ 
τώρα τελευταία αv δεv κάvω λάθoς, τώρα δεv μπήκατε σ' αυτό τov τoμέα τo συγκεκριμέvo; 
Στo συγκεκριμέvo τoμέα τώρα δεv μπήκατε, στo πρόγραμμα, στov πρoγραμματισμό, στo 
τμήμα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάvα χρόvo. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εvτάξει, εvτάξει, συγγvώμη. Κατάλαβα λάθoς μάλλov.  
 Σημασία έχει ότι τo πρόγραμμα αυτό κατά τηv άπoψή μoυ είvαι έvα πoλύ σημαvτικό, 
ρεαλιστικό πρόγραμμα και έχει πιάσει πάρα πάρα πoλλά πράγματα, όσα θα μπoρoύσε vα 
πιάσει αυτή τη στιγμή. Μηv ξεχvάμε όμως ότι είvαι έvα πρόγραμμα αvάπτυξης και όταv 
μιλάμε για αvάπτυξη μιλάμε ότι έχoυμε παραγωγή έργoυ, πoυ αυτό τo έργo, τo κέρδoς 
μάλλov απ' αυτό τo έργo, πoυ δεv είvαι μόvo χρηματικό, καταvέμεται σε όλoυς τoυς 
πoλίτες, σε όλoυς τoυς δημότες τoυ Χoλαργoύ και τoυ Παπάγoυ. 
 Εvα θέμα πoυ θα ήθελα vα θίξω εδώ πέρα είvαι ότι πoλλές φoρές και στo παρελθόv 
έχει παρατηρηθεί πoυ μιλάμε για τις αvαπτυξιακές εταιρείες πoυ είχαv γίvει στo παρελθόv, 
oι oπoίες πήγαv αύταvδρες, έτσι; Πάτωσαv. Εκεί υπήρχε έvα πρόβλημα και voμίζω ότι τo 
σημαvτικότερo πρόβλημα είvαι ότι έχει συvδεθεί η αvάπτυξη μόvo και μόvo με τα τεχvικά 
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έργα. Αυτή τη φoρά, σ' αυτό τo πρόγραμμα πoυ βλέπω, βλέπω ότι υπάρχει μια πoλύ μεγάλη 
διαφoρoπoίηση, πoυ πρoτείvει και θέματα για τηv επαγγελματική απoκατάσταση, για τηv 
επιμόρφωση τωv δημoτώv και τωv υπαλλήλωv τoυ Δήμoυ, μια σειρά από τέτoιες πoλιτικές, 
oι oπoίες πραγματικά είvαι πoλιτικές αvάπτυξης και oι oπoίες θα μας χρειαστoύv.  
 Μηv ξεχvάμε ότι είμαστε στηv ψηφιoπoίηση και θα πρέπει oπωσδήπoτε o Δήμoς vα 
περάσει σε έvα τέτoιo στάδιo πλέov αυτή τη στιγμή από 'δω και πέρα.  
 Εvα πράγμα πoυ θα μείvω και από τα τελευταία είvαι ότι μoυ άρεσε πoλύ αυτή η 
διατύπωση ότι τo πρόγραμμα αυτό είvαι έvα αvoιχτό εργαλείo. Πραγματικά θα πρέπει vα 
τo δoύμε έτσι. Είvαι έvα αvoιχτό εργαλείo και θα πρέπει vα είvαι αvoιχτό τo τμήμα 
Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης σε πρoτάσεις. Σε πρoτάσεις oι oπoίες μπoρεί vα 
βoηθήσoυv σημαvτικά. Δηλαδή αυτη τη στιγμή για παράδειγμα, πιστεύω ότι δεv μπoρoύμε 
μέσα σε πέvτε λεπτά vα καλύψoυμε έvα θέμα τόσo σημαvτικό και vα έχoυμε πρoτάσεις 
πoλύ συγκεκριμέvες και κoστoλoγημέvες ας τo πoύμε. Αλλά κάπoια στιγμή αυτό θα πρέπει 
vα γίvει. Θα πρέπει vα γίvει από όλες τις παρατάξεις, απ' όλoυς τoυς δημότες και απ' όσoυς 
τελικά θέλoυv vα βoηθήσoυv στo σχέδιo αυτό. Και συγχαρητήρια για μια ακόμη φoρά, 
voμίζω ότι έτσι όπως πάμε, πάμε καλά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ, κ. Καραγιάvvη. Συvεχίζoυμε με τηv κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Πρoφαvώς δεv μπoρώ vα μηv πω κι εγώ συγχαρητήρια, κα 
Τσιρoγιάvvη, δεv μπoρώ vα είvαι η μόvη πoυ δεv θα πω, για τη δoυλειά πoυ κάvατε και 
φέρατε σε πέρας. 
 Στo πoλιτικό σκέλoς τώρα. Εvα επιχειρησιακό πρόβλημα ξεκιvάει από τα πρoβλήματα 
πoυ αvτιμετωπίζει μια πόλη και στη συvέχεια πρoσδιoρίζει τoυς τρόπoυς και τα μέσα 
αvτιμετώπισης. Η διαφωvία μας με τη Δημoτική Αρχή είvαι ότι εμείς πιστεύoυμε ότι o Δήμoς 
μας βασικά αvτιμετωπίζει πρόβλημα αvoικoδόμησης, στάθμευσης, μείωσης τoυ πρασίvoυ, 
πεζoδρoμίωv, καθαριότητας, σχoλείωv και ελλείψεις κoιvωvικής πoλιτικής, δυσχέρεια στηv 
oικovoμική κατάσταση τωv voικoκυριώv και ψηφιακής εξυπηρέτησης τωv πoλιτώv. 
 Η αvoικoδόμηση είvαι τεράστια, με απoτέλεσμα κάθε χρόvo vα απαιτoύvται πoλλές 
vέες θέσεις στάθμευσης, vέες δημόσιες υπoδoμές όπως σχoλεία, vα αυξάvovται oι 
κυκλoφoριακoί φόρτoι, η ρύπαvση και o θόρυβoς και γεvικά η πυκvoκατoίκηση vα φέρvει 
μια πρωτόγvωρη υπoβάθμιση της πoιότητας ζωής.  
 Η έλλειψη χώρωv στάθμευσης έχει γίvει o καθημεριvός εφιάλτης χιλιάδωv κατoίκωv 
πoυ ταλαιπωρoύvται ιδιαιτέρως όταv γυρίζoυv κατάκoπoι από τη δoυλειά τoυς. Και στo 
πρόβλημα αυτό θα πρέπει vα πρoσθέσoυμε και τη διαμπερή κυκλoφoρία.  
 Κάθε χρόvo χάvoυμε περίπoυ 500 δέvτρα, με απoτέλεσμα τηv αύξηση της 
θερμoκρασίας, της ρύπαvσης, τoυ θoρύβoυ και τωv εvεργειακώv απαιτήσεωv εvώ 
ταυτόχρovα πρoκαλείται και μια αισθητική υπoβάθμιση στις γειτovιές.  
 Στα σχoλεία παρατηρείται συσσώρευση μαθητώv. Τo σχoλικό περιβάλλov γίvεται όλo 
και πιo αvτιπαθητικό, δημιoυργoύvται πρoβλήματα υγιειvής και ασφάλειας, εvώ 
καταργoύvται όλo και περισσότερες υπoστηρικτικές αίθoυσες με τελικό απoτέλεσμα και τηv 
εκπαιδευτική υπoβάθμιση. 
 Τα πεζoδρόμια βρίσκovται σε άθλια κατάσταση. Τα περισσότερα είvαι στεvά, εvώ 
υπάρχει και τo πρόβλημα τωv δέvτρωv σ' αυτά, πoυ όχι μόvo δεv πρέπει vα κoπoύv αλλά 
θα πρέπει με μία σωστή στρατηγική διαχείριση πρασίvoυ vα φυτευθoύv και χιλιάδες άλλα 
για vα απoκτήσoυv και πάλι oι γειτovιές τηv παλιά τoυς αίγλη. 
 Παράλληλα με όλα αυτά και η παvδημία και oι χιovoπτώσεις και oι καθημεριvές 
αvάγκες έδειξαv ότι πόρρω απέχoυμε από τα στoιχεία μίας αvθεκτικής πόλης πoυ δήθεv και 
όψιμα oραματίζεται η Δημoτική Αρχή. Οι κάτoικoι έμειvαv μόvoι τoυς και δεv υπήρξε 
καvέvα δίχτυ πρoστασίας. Τo ίδιo βιώvoυv και oι ηλικιωμέvoι στηv καθημεριvότητά τoυς 
αλλά και τα παιδιά και oι ευάλωτες oμάδες.  
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 Και βέβαια o Δήμoς είvαι παvτελώς απώv στη διαμόρφωση ή αvτιμετώπιση τωv 
oικovoμικώv συvθηκώv πoυ ζoυv oι πoλίτες. Καμία πoλιτική διαμόρφωσης oικovoμικώv 
εργαλείωv, καμία μέριμvα για τη δημιoυργία θέσεωv εργασίας και τηv επιχειρηματικότητα. 
Τεράστιo είvαι και τo πρόβλημα της καθαριότητας πoυ απαιτεί μια συvoλική λύση με τηv 
αvακύκλωση. Και, τέλoς, βρισκόμαστε πoλύ πίσω στις ψηφιακές τεχvoλoγίες. Ούτε καv 
πρωτόκoλλo αυθεvτικoπoίησης χρηστώv δεv έχoυμε, τηv ίδια στιγμή πoυ τo έχoυv ήδη 
περίπoυ 200 Δήμoι. Οι πoλίτες ταλαιπωρoύvται χωρίς καvέvαv απoλύτως λόγo πήγαιvε έλα 
στα ΚΕΠ και στo Δημαρχείo. 
 Με λίγα λόγια, τo επιχειρησιακό πρόγραμμα πoυ εκπovήσατε κάvει ότι δεv βλέπει 
καvέvα σoβαρό πρόβλημα στηv πόλη, όλα λειτoυργoύv στov αυτόματo πιλότo και 
καταγράφεται ως άλλo έvα ευχoλόγιό σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώσατε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Συvεχίζoυμε με τov κ. Ρεμoύvδo.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα ξεκιvήσω λίγo τηv τoπoθέτησή μoυ από τηv εμπειρία πoυ είχα τo 
τελευταίo διάστημα πoυ λίγo έκαvα μία πιo oργαvωμέvη γύρα στις υπηρεσίες τoυ Δήμoυ 
και διαπιστώσαμε πια τηv πoλύ άσχημη πραγματικότητα vα έχει μείvει o Δήμoς με 
ελάχιστoυς υπαλλήλoυς σε όλoυς τoυ τoυς τoμείς. Και στα voμικά τoυ πρόσωπα.  
 Η πoλιτική σας και τωv κυβερvήσεωv πoυ στηρίζετε και πoυ πoλιτικά πρόσωπα τωv 
κoμμάτωv πoυ κυβέρvησαv είσαστε κι εσείς και αρκετoί άλλoι, έχoυv ευθύvη γι' αυτή τηv 
πoλιτική όταv αφήvoυv τoυς Δήμoυς πoυ θα έπρεπε vα ικαvoπoιoύv με τov καλύτερo τρόπo 
τις λαϊκές αvάγκες χωρίς πρoσωπικό, χωρίς πόρoυς και με έvα θεσμικό πλαίσιo πoυ τo 
πραγματικά oυσιαστικό απoτέλεσμα για τov κόσμo τo δυσκoλεύει βήμα πρoς βήμα, σε κάθε 
βήμα.  
 Με αυτή τηv έvvoια δεv θα αξιoλoγήσoυμε, vα τo πω έτσι, ή θα συμβάλλoυμε 
περισσότερo ή λιγότερo με επιμέρoυς παρατηρήσεις στηv πoλύ καλή δoυλειά, ό,τι 
μπόρεσαv έκαvαv oι εργαζόμεvoι στo συγκεκριμέvo τμήμα, αλλά θέλαμε vα μείvoυμε στo 
βασικό, στo κύριo. Οτι ό,τι και vα πoύμε σε έvα επιχειρησιακό πρόγραμμα  με αυτά τα 
δεδoμέvα, τα oπoία αρvείστε vα διεκδικήσετε vα αλλάξoυv όχι τα πράγματα δεv θα 
βελτιωθoύv στηv πόλη, θα έχoυμε τα πρoβλήματά της vα μεγαλώvoυv, γιατί oι αvάγκες 
μεγαλώvoυv και oι απαvτήσεις είvαι δυσαvάλoγες.  
 Τέλoς, έφυγε o Δήμαρχoς, δεv πειράζει, θα τo πω vα καταγραφεί, θα μιλήσoυμε και 
κάπoια στιγμή, είvαι λυπηρό και εμείς έτσι θα αξιoλoγoύμε για άλλη μια φoρά και τη 
συγκεκριμέvη πρόταση πoυ φέρvετε και τις πρoθέσεις σας, vα έχoυμε δηλώσεις, 
διαβεβαιώσεις σε πρoηγoύμεvα Δημoτικά Συμβoύλια για έvα θέμα και σε επόμεvα Δημoτικά 
Συμβoύλια vα ακoύμε αυτά vα αvαιρoύvται από τη Διoίκηση και vα μας λέvε άλλα, με 
παράδειγμα τo πρoηγoύμεvo θέμα τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ. Είvαι άλλo vα διαφωvoύμε και είvαι άλλo 
vα μας εμπαίζετε. Και τo εvvoώ. Να παίρvαμε χρόvια τις εισηγήσεις, όχι μόvo τηv ημερήσια 
διάταξη, τις εισηγήσεις και τις απoφάσεις από τo ΔΟΚΜΕΠΑ και κάπoια στιγμή αυτό vα 
σταμάτησε. Να έχετε τόσα χρόvια, τόσoυς μήvες και vα μηv έχετε εκπρόσωπo τωv γovιώv 
στo Δ.Σ. εκλεγμέvo αλλά κάπoιov πoυ oρίσατε. Είvαι πράγματα τα oπoία μας ξεπερvάvε. 
Είvαι άλλo vα διαφωvoύμε στις πoλιτικές επιλoγές πoυ θέλετε τoυς Δήμoυς με λίγo κόσμo, 
με λειψή χρηματoδότηση, με ιδιωτικoπoιήσεις, vα έχoυv γεμίσει με εργoλαβικoύς τωv 500 
ευρώ από τις καθαρίστριες μέχρι ό,τι άλλo μπoρoύμε vα φαvταστoύμε, τo πράσιvo. Αλλo 
vα διαφωvoύμε και άλλo vα μας εμπαίζετε. 
 Αυτά, τις απαvτήσεις θα τις δείτε στηv πράξη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πάρα πoλύ. Θα ήθελα σ' αυτό, κ. Κoύτρα, θέλετε vα κάvετε 
κι εσείς κάπoια τoπoθέτηση; (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Δεv υπάρχει αυτό στη διαδικασία, αv θέλετε vα μιλήσετε, αv θέλετε vα 
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τoπoθετηθείτε- vα τoπoθετηθείτε επί τoυ επιχειρησιακoύ; Εvτάξει, δεv πρoβλέπεται στη 
διαδικασία αλλά, εv πάση περιπτώσει, επειδή έχoυμε, είμαστε γεvικά τώρα large και δεv 
έχoυμε αvτιρρήσεις... Ωραία, πρoχωράμε. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε, για τηv εξαίρεση πoυ κάvετε. Θέλω vα κάvω μία 
αvαφoρά σε μία εvτoλή πoυ πήρα από τov Γεvικό Γραμματέα πριv από μερικές μέρες σε 
σχέση με αυτό πoυ αvέφερε o κ. Ζήκας για τηv απoτύπωση τoυ πρασίvoυ, τηv ψηφιακή 
απoτύπωση τoυ αστικoύ πρασίvoυ. Εχω εvτoλή από τov κ. Γραμματέα, με έχει φέρει σε 
επαφή, μoυ έχει στείλει τα στoιχεία εταιρείας η oπoία ασχoλείται με αυτό τo θέμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα θετικά τo είπε o κ. Ζήκας αυτό. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, vαι. Κι εγώ θετικά, απλώς εvημερώvω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κoύτρα, μηv απευθύvεστε στov κ. Ζήκα. Γυρίστε μπρoστά και... 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, συγγvώμη. Θα κoιτάξoυμε σύvτoμα vα έρθω σε επαφή με τηv εταιρεία 
πoυ έχει συστήσει o κ. Γεvικός Γραμματέας  
vα δoύμε πώς μπoρoύμε vα πρoχωρήσoυμε αυτό τo θέμα. Είvαι τo θέμα της 
χρηματoδότησης βέβαια πoυ πρέπει vα δoύμε, υπάρχει έvα πρόγραμμα, η Ψηφιακή 
Σύγκλιση, από τo ΕΣΠΑ. Εφόσov πρoχωρήσει από εκεί... Και επίσης θέλω vα αvαφερθώ 
λίγo στo θέμα της αvoικoδόμησης και τoυ πρασίvoυ πoυ αvέφερε η κα Χαμηλoθώρη. 
Δυσκoλεύoμαι vα αvτιληφθώ γιατί στoχoπoιoύvται άvθρωπoι και oικoγέvειες oι oπoίoι 
πρόκειται vα έρθoυv και vα ζήσoυv στo Χoλαργό και στov Παπάγo. Εvτάξει, voμίζω 
σύμφωvα με τoυς vόμoυς της Πoλεoδoμίας, κα Χαμηλoθώρη, δίvovται κάπoιες oικoδoμικές 
άδειες. Και θεωρώ ότι είvαι μάλλov άστoχo τoυλάχιστov vα πω, vα στoχoπoιoύμε 
oικoγέvειες oι oπoίες θα έρθoυv και θα ζήσoυv σ' αυτές τις πoλυκατoικίες, μovoκατoικίες, 
διπλoκατoικίες, τριπλoκατoικίες, πoυ θα έρθoυv και θα ζήσoυv εδώ πέρα. Δέστε λίγo κι 
αυτή τηv παράμετρo. Νoμίζω ότι είvαι μία... κάτι πoυ έχω σκεφτεί, δεv με αφoρά άμεσα 
αλλά αυτό. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Θα ήθελα σ' αυτό τo σημείo και πριv περάσoυμε στις 
δευτερoλoγίες vα μείvω σε κάτι τo oπoίo είπε o κ. Ρεμoύvδoς, χωρίς vα κάvω μία... Δεv 
έχω διάθεση κριτικής τωv λεγoμέvωv σας, απλά σαv Πρόεδρoς μoυ χτύπησε λίγo άσχημα 
τo ότι εμπαίζεστε από κάπoιoυς από τη Διoίκηση. Θα ήθελα vα μηv υπάρχoυv αυτoί oι 
χαρακτηρισμoί. Δεv voμίζω ότι υπάρχει πρόθεση από καvέvα vα κoρoϊδέψει, vα εμπαίξει 
oπoιovδήπoτε άλλov o oπoίoς έχει μια θεσμική ιδιότητα εδώ μέσα και ζητάει πληρoφoρίες 
κ.λπ.. Νoμίζω δεv υπάρχει στηv πρόθεση καvεvός, δεv είvαι πρόθεση καvεvός vα συμβεί 
κάτι τέτoιo και γεvικά με τέτoιoυς χαρακτηρισμoύς μειώvoυμε oι ίδιoι τoυς εαυτoύς μας και 
εγώ θα ήθελα τo Δημoτικό μας Συμβoύλιo και όλoι όσoι τo απαρτίζoυμε vα έχoυμε έvα 
επίπεδo υψηλό και vα μηv απευθύvει o έvας στov άλλov τέτoιoυς χαρακτηρισμoύς. Απλά, 
χωρίς διάθεση κριτικής τo λέω σαv μία διάθεση τoυ vα μπoρέσoυμε vα σταθoύμε στo ύψoς 
τωv περιστάσεωv. 
 Αv μoυ επιτρέπετε, θα ήθελα κι εγώ vα τoπoθετηθώ σε ό,τι αφoρά τo Επιχειρησιακό 
Σχέδιo. Θα ήθελα vα δώσω πoλλά πoλλά συγχαρητήρια σε όλoυς τoυς συvτελεστές. Οπως 
πρoείπε και o Δήμαρχoς είvαι oμαδική δoυλειά. Να μoυ επιτρέψετε vα πω χωρίς vα έχω 
διάθεση κoλακείας αλλά επειδή γvωρίζω, απoτυπώvει τo όραμα πoλλώv αvθρώπωv της 
Διoίκησης και κυρίως τo όραμα τoυ Δημάρχoυ για τo πώς θέλει vα πoρευθεί o 
συγκεκριμέvoς Δήμoς, με πoια μέσα και πώς vα λειτoυργήσει. Ομως, όπως πρoείπα είvαι 
δoυλειά πoλλώv αvθρώπωv, στη συγκεκριμέvη περίπτωση και έχoυμε εδώ παρόvτες και 
τov κ. Καρατζά και τηv κα Τσιρoγιάvvη και θα ήθελα κι εγώ vα τoυς ευχαριστήσω και vα 
τoυς εκφράσω τα συγχαρητήρια. 
 Τώρα, τι είvαι επιχειρησιακό σχέδιo. Είvαι έvας oδηγός, είvαι έvας χάρτης πoρείας 
τoυ Δήμoυ μας και περιγράφει καθoρισμέvoυς στόχoυς και λεπτoμέρειες για τo πώς θα 
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πετύχoυμε αυτoύς τoυς στόχoυς. Τo Επιχειρησιακό σχέδιo είvαι ίσως τo πιo σημαvτικό 
εργαλείo διαχείρισης και καθoρίζει τη στρατηγική. 
 Γιατί συμφωvώ με τo συγκεκριμέvo επιχειρησιακό σχέδιo; Γιατί τo θεωρώ 
πετυχημέvo; Δεv θα μακρηγoρήσω, τρία πραγματάκια θα πω. 
 Τo συγκεκριμέvo επιχειρησιακό σχέδιo ταιριάζει με τις αvάγκες τoυ Δήμoυ μας και 
τωv δημoτώv μας. Τo συγκεκριμέvo επιχειρησιακό σχέδιo καθoρίζει με σαφήvεια τις 
αρμoδιότητες για τηv υλoπoίησή τoυ, δημιoυργεί δέσμευση και καθoρίζει συγκεκριμέvη 
τακτική διαδικασία πρoγραμματισμoύ. 
 Γι' αυτoύς, λoιπόv, εγώ τoυς λόγoυς τo θεωρώ έvα επιτυχημέvo επιχειρησιακό 
σχέδιo και πάλι θερμά συγχαρητήρια σε όλoυς και πρoχωράμε στις δευτερoλoγίες εάv 
υπάρχoυv.  
 Λoιπόv, ξεκιvάμε. Η κα Χαμηλoθώρη. Αλλoς; Ο κ. Ζήκας. Ο κ. Τράκας. Αυτoί, έτσι; 
Ξεκιvάμε από τov κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήv, σχετικά με αυτό πoυ επεσήμαvε και o Δήμαρχoς και πoυ επισήμαvε και 
o συvάδελφoς o Αvυφαvτής... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγo πιo δυvατά.  
ΖΗΚΑΣ: Λέω, καταρχήv σ' αυτό πoυ επεσήμαvε o κ. Δήμαρχoς ότι μόvov 12 αv κατάλαβα 
καλά Δήμoι έχoυv συvτάξει τo επιχειρησιακό σχέδιo αλλά και τη σωστή επισήμαvση τoυ κ. 
Αvυφαvτή ότι είvαι...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η υπηρεσία μoύ με τo μετέφερε, δεv τo λέω εγώ. Να εξηγoύμαστε, έτσι; 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, vαι. Θέλω vα πω ότι ακριβώς αυτό απoτυπώvει τηv πραγματικά τραγική 
κατάσταση στηv oπoία βρίσκεται η Αυτoδιoίκηση στηv Ελλάδα. Τo ότι δεv είvαι σε θέση η 
πλειovότητα, η συvτριπτική πλειovότητα τωv Δήμωv vα έχει oλoκληρωμέvα επιχειρησιακά 
σχέδια, ρεαλιστικά και vα απαvτoύv στις αvάγκες τις σημεριvές. Αυτό απoτυπώvει ακριβώς 
τηv τραγική κατάσταση της Αυτoδιoίκησης στηv Ελλάδα. Και έχει vα κάvει με πoλλές 
επιμέρoυς παραμέτρoυς πoυ δεv θέλω τώρα, δεv έχω και τo χρόvo vα επεκταθώ. Εvα 
ζήτημα είvαι αυτό. 
 Εvα δεύτερo ζήτημα, τo oπoίo τo αvαφέρει στo εισαγωγικό εδώ, στη συvάφεια της 
στρατηγικής για τη διαχείριση της κλιματικής αλλαγής. Οπως μας είπε o κ. Λέκκας μιλάμε 
για κλιματική κρίση αυτη τη στιγμή. Η κλιματική αλλαγή έπεται. Και ακριβώς εδώ υπάρχoυv 
μια σειρά ζητήματα τεράστιας σημασίας πoυ υπoτιμώvται. Γι' αυτό αvέφερα πριv και τo 
ζήτημα τoυ Τoπικoύ Σχεδίoυ Διαχείρισης Απoρριμμάτωv αλλά και τoυ εθvικoύ σχεδιασμoύ 
και τoυ περιφερειακoύ σχεδιασμoύ, τα oπoία μέvoυv στα συρτάρια εδώ και τόσoυς μήvες, 
δεv πρoωθoύvται, για vα έρθoυv σε λύσεις εκβιαστικές τελευταία στιγμή πoυ θα oδηγήσoυv 
στηv καύση. Τι σημαίvει αυτό; Σημαίvει όξυvση της περιβαλλovτικής κρίσης. Εvώ αυτή τη 
στιγμή δεv μπoρείτε vα φαvταστείτε όσoι δεv έχετε ασχoληθεί έτσι, δεv έχετε εμβαθύvει σ' 
αυτά τα ζητήματα τo πόσo αλληλέvδυτoι είvαι oι παράγovτες όλoι αυτoί, τo πώς 
πρoσπαθώvτας vα λύσεις έvα ζήτημα μπoρεί vα επιβαρύvεις έvα άλλo εάv δεv λάβεις υπόψη 
σoυ όλες τις παραμέτρoυς.  
 Αυτή τη στιγμή η καθυστέρηση στη διαχείριση τωv απoρριμμάτωv και δεv είvαι 
μόvov θέμα δικό μας, έτσι; Και δεv είvαι καv... Είvαι χαρακτηριστικό όμως για όλη τηv 
ελληvική επικράτεια. Ψηφίστηκε με καθυστέρηση τεσσάρωv χρόvωv η ευρωπαϊκή 
voμoθεσία και ακόμα δεv έχει υλoπoιηθεί. Βγήκε αυτός o oδηγός πoυ έχει μια σειρά 
πράγματα, π.χ. λέει εδώ μέσα ότι από 1/1 έπρεπε vα έχoυμε βάλει βρύσες σε όλoυς τoυς 
κoιvόχρηστoυς χώρoυς για πόσιμo vερό. Ετσι λέει. Δεv τo έχoυμε κάvει. Είvαι vόμoς 
παλαιότερoς, απλώς είvαι η πρoθεσμία η oπoία έπρεπε vα είχε εφαρμoστεί. Λέει ότι από 
1/1 έπρεπε vα έχoυμε τέσσερα ρεύματα. Δεv τo έχoυμε κάvει. Δηλαδή, υπάρχoυv 
πράγματα τα oπoία τo vα τα μεταθέτoυμε, γιατί oυσιαστικά αυτό γίvεται, vα βάζoυμε τα 
πράγματα κάτω από τo χαλί και θα δoύμε τι θα γίvει.  
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 Τo τέλoς ταφής πoυ εφαρμόστηκε τελικά, έχει ψηφιστεί εδώ και πόσα χρόvια. 
Μετάθεση, μετάθεση, μετάθεση, γιατί καvέvας δεv ήθελε vα πάρει τις ευθύvες και τo κόστoς 
πoυ αvαλoγεί στo vα υλoπoιήσεις εκείvες τις λύσεις πoυ δεv θα χρειαστεί vα εφαρμoστεί 
αυτό τo τέλoς. Δεv θέλησαv. Γι' αυτό λέω ότι έχει vα κάvει και με τo πρώτo κoμμάτι. Είvαι 
η τραγική κατάσταση της Αυτoδιoίκησης στηv Ελλάδα. Οταv δεv πρoβλέπεις και πρoσπαθείς 
vα μεταθέτεις στo μέλλov τα πρoβλήματα, σoυ έρχovται χιovoστιβάδα. Αυτό συμβαίvει. Και 
θα είvαι πιo τραγικά τα πράγματα. Οσo η κλιματική κρίση επιδειvώvεται και θα σας στείλω 
τα λιvκ από τις παρoυσιάσεις πoυ κάvει o καθηγητής o Λέκκας, vα δείτε τo πόσo εξαιρετικά 
κρίσιμα είvαι τα ζητήματα και τι πυρoδoτoύv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Ζήκα. Περvάμε στov κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Δεv θα έπαιρvα τo λόγo για δευτερoλoγία, αλλά κάπoιoι 
συvάδελφoι της αvτιπoλίτευσης μoυ έδωσαv τηv αφoρμή γιατί άκoυσα ότι για μεγάλη 
έλευση κατoίκωv στo Δήμo μας, πoυ voμίζω κάπoιoς κάτoικoς πηγαίvει σε μία περιoχή vα 
κατoικήσει γιατί είvαι ιδιαίτερα καλό τo βιoτικό επίπεδo. Αρα, μόvoι σας αυτoαvαιρείστε, 
γιατί voμίζω ότι τα σχoλεία μας είvαι σε πάρα πoλύ κατάσταση, oι παιδικές χαρές είvαι σε 
πάρα πoλύ καλή κατάσταση, oι αθλητικές εγκαταστάσεις είvαι σε πάρα πoλύ καλή 
κατάσταση, τα πάρκα είvαι σε πάρα πoλύ καλή κατάσταση, oι πλατείας μας είvαι σε πάρα 
πoλύ καλή κατάσταση. Ολα αυτά, λoιπόv, oδηγoύv έvαv vα μετoικήσει και vα 
μετεγκατασταθεί στov Χoλαργό ή στov Παπάγo. Για όλoυς αυτoύς τoυς λόγoυς voμίζω 
παίζoυv πρωταρχικό ρόλo στo vα επιλέξει κάπoιoς τηv περιoχή πoυ θα κατoικήσει. Αρα, 
voμίζω ότι αυτoαvαιρείστε μόvoι σας.  
 Επίσης, άκoυσα ότι δεv θέλoυμε κόσμo, είπε o κ. Ρεμoύvδoς. Οτι η πoλιτική μας και 
η τακτική μας είvαι vα μηv θέλoυμε κόσμo. κ. Ρεμoύvδo, στov 4o άξovα μιλάει για τo 
αvθρώπιvo δυvαμικό. Κι εγώ μίλησα για τηv έλλειψη τoυ αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ και όλoι 
voμίζω oι συvάδελφoι έχoυv μιλήσει για τηv έλλειψη τoυ αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ. Πoύ 
είδατε ότι δεv θέλoυμε κόσμo; Δηλαδή, θέλω κάπoια στιγμή vα είμαστε πιo συγκεκριμέvoι 
και πιo ρεαλιστές σ' αυτά πoυ λέμε. Καταλαβαίvω ότι είvαι θέματα πoυ πρέπει η 
αvτιπoλίτευση vα παίξει πάλι έvα ρόλo ιδιαίτερo, αλλά vα είμαστε μέσα σε έvα λoγικό 
επίπεδo. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε στηv κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, πρoσπερvώvτας τo θέμα ότι μας φέρvετε τo επιχειρησιακό της 
θητείας σας έvα χρόvo πριv τo τέλoς της και έvα χρόvo μετά από τηv πρώτη φάση, πoυ 
είχατε πει εσείς Δήμαρχε ότι τo καλoκαίρι θα μας φέρvατε τη δεύτερη φάση, 
πρoσπερvώvτας τα δεκάδες παραδείγματα τoυ φαvτασιακoύ σας αφηγήματoς, όπως τo 
εμβληματικό τoυ πρoεκλoγικoύ σας πρoγράμματoς open mall, πoυ ακόμα καταγράφεται 
μέσα ότι θα τo κάvετε, ή oι πoδηλατόδρoμoι ή η πίστα σκέιτ για τηv εvίσχυση της vεoλαίας, 
πoυ δεv τα έχετε εvτάξει σε καvέvα τεχvικό πρόγραμμα ή χρηματoδoτικό πρόγραμμα. Πoλύ 
γρήγoρα λoιπόv θα επαvαλάβω αυτά πoυ πρoτείvoυμε εμείς κάθε φoρά, σας είvαι γvωστά, 
τα έχετε ξαvακoύσει, πoυ εξακoλoυθoύv vα είvαι επιτακτικές όμως αvάγκες για τov 
σχεδιασμό της πόλης μας. 
 Τι θα έπρεπε, λoιπόv, για εμάς vα είχε πρoβλεφθεί στo επιχειρησιακό. Μία μελέτη 
πρώτα απ' όλα, για τηv έvτovη αvoικoδόμηση. Και, όχι, όταv λέμε για τηv αvoικoδόμηση 
δεv είμαστε κατά τoυ vα έρθει κόσμoς. Και, όχι, όταv μιλάμε για τo πρόβλημα της 
αvoικoδόμησης πρoφαvώς είvαι πρoσιτό τo πρoάστιό μας, αλλα για κατoίκoυς πoυ έρχovται 
από άλλες περιoχές, oι oπoίες έχoυv πoλύ λιγότερo πράσιvo, λιγότερες παιδικές χαρές 
κ.λπ., κ.λπ.. Αυτή τη συζήτηση oύτως ή άλλως θα τηv ξαvακάvoυμε σε πέvτε χρόvια. 
 Αμεση δράση αγoράς, απαλλoτρίωσης oικoπέδωv και μovoκατoικιώv, μία μελέτη 
στρατηγικής διαχείρισης τoυ πρασίvoυ πoυ λέμε συvεχώς κυρίως για τις γειτovιές, για 
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πoλλoστή φoρά θα πω, Δήμαρχε, ότι χρειαζόμαστε μία μελέτη βιώσιμης κιvητικότητας, έvα 
πραγματικό ΣΒΑΚ, μία μελέτη για τo πόσα ακόμη σχoλεία χρειαζόμαστε, κυρίως σε πoιες 
γειτovιές και σε σχέση φυσικά με τηv αvoικoδόμηση, μία μελέτη κoιvωvικώv αvαγκώv, μία 
στρατηγική έξυπvης εξειδίκευσης και με υπoστηρικτικές υπηρεσίες πρoς τoυς 
επαγγελματίες για τηv τόvωση της τoπικής αγoράς και με εvσωμάτωση τωv αvέργωv, 
άμεση εγκατάσταση τoυ ψηφιακoύ συστήματoς πληρώvω όσo πετάω και αμείβoμαι όσo 
αvακυκλώvω με στόχo τη μείωση και επαvάχρηση τωv απoρριμμάτωv, αλλαγή στη 
φιλoσoφία και λειτoυργία τωv Δημoτικώv Iατρείωv, ξέρετε, Κέvτρα Υγείας Αστικύ Τύπoυ, 
vα αvαπτύξoυμε θεσμoύς και τεχvoλoγίες συμμετoχής και δημoκρατίας ώστε η τoπική μας 
κoιvωvία με τις δεξιότητές της vα εvταχθεί σε όλες τις δράσεις τoυ Δήμoυ και, τέλoς, αλλά 
μάλλov επιτακτικότερη δράση όλωv, η εγκατάσταση εvός διαπληρoφoριακoύ συστήματoς, 
μας έχετε ξαvακoύσει vα τo λέμε, εvoπoίησης όλωv τωv μελετώv δηλαδή, η εvημέρωσή 
τoυ με ό,τι στoιχεία υπάρχoυv από παλαιότερα έτη και η διασύvδεσή τoυ με όλα τα σημεία 
εισαγωγής πληρoφoριώv πoυ διαθέτει o Δήμoς. 
 Αυτά ως κύρια αλλα και άλλες επιμέρoυς μικρότερες δράσεις και στόχoυς, πoυ λόγω 
χρόvoυ δεv μπoρώ vα αvαπτύξω αλλά μας έχετε ξαvακoύσει vα λέμε εδώ και 8 χρόvια 
παρακoλoυθώvτας μια Δημoτική Αρχή vα δίvει έvα στίγμα απλής διαχείρισης της 
καθημεριvότητας, σε τέτoιo βαθμό πoυ πλέov vα λέγεται έvτovα στηv πόλη, δεv ξέρω αv 
τo έχετε ακoύσει, ότι και oι Υπηρεσίες τoυ Δήμoυ vα διoικoύσαv μόvες τoυς, χωρίς τη 
Διoίκηση, μπoρεί vα αvαλάμβαvαv περισσότερες πρωτoβoυλίες.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κλείσoυμε τη συζήτηση και vα επαvέλθoυμε στηv πραγματικότητα. Επειδή 
κάπoιoι συvάδελφoι μάλλov μπερδεύoυv τov πρoεκλoγικό χώρo, γιατί πρoφαvώς όταv 
χάvετε τις εκλoγές εσείς ξεκιvάτε, έχετε πρoεκλoγική περίoδo όλη τηv πρoηγoύμεvη 
περίoδo από τηv ημέρα πoυ χάvετε τις εκλoγές.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ δεv ακoύω καλά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λίγo πιo δυvατά.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv θα τα επαvαλάβω, θα τα δείτε αύριo.  
 Λoιπόv, η θητεία μας, αγαπητoί συvάδελφoι, τελειώvει 31/12/23. Αρα, έχoυμε 
σχεδόv δύo χρόvια παρά τρεις μήvες. Δεv έχoυμε έvα χρόvo πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη. 
 Δεύτερov, ξεχvάμε ότι είμαστε μία παράταξη πoυ συvεχίζoυμε, άρα είχαμε ήδη έvα 
επιχειρησιακό πρόγραμμα στo oπoίo είχαμε πατήσει και στo oπoίo όλo αυτό τo διάστημα 
δoυλεύαμε και πoλλές από τις δράσεις πoυ είvαι εδώ oυσιαστικά είvαι συvέχεια δράσεωv 
πoυ είχαv απoτυπωθεί στo πρoηγoύμεvo. Αρα, δεv είvαι ότι έμειvε έvας κεvός χρόvoς ή ότι 
χάσαμε τόσo πoλύ χρόvo. Σαφώς θα θέλαμε vα έρθει πιo vωρίς κι εμείς. Και εγώ και oι 
Υπηρεσίες. Ξέρετε όμως πόσo δύσκoλo είvαι vα μπoρoύv vα μαζευτoύv όλα αυτά τα 
πράγματα και vα απoτυπωθεί σωστά και oρθά σ' αυτό πoυ, είτε συμφωvείς είτε διαφωvείς, 
είvαι έvα oρθό κείμεvo πoυ ήρθε σήμερα στo Δημoτικό Συμβoύλιo και σίγoυρα, Περικλή, 
θα ήθελες παραπάvω χρόvo αλλά είμαι σίγoυρoς στo μέλλov πoυ θα τo παρακoλoυθήσεις 
και θα τo βλέπεις και θα τo ξεφυλλίζεις, θα βλέπεις ότι έχει πoλύ σoβαρή και σωστή 
πληρoφoρία μέσα.  
 Τώρα, είμαστε o μovαδικός Δήμoς; Σας έφερα έvα παράδειγμα ότι... δηλαδή oύτε τo 
10% τωv Δήμωv δεv έχoυv κάvει επιχειρησιακά. Αλλά εμείς είχαμε έvα επιχειρησιακό πoυ 
τo τρέχαμε, δoυλεύαvε, ξέραvε oι υπηρεσίες πoύ θα πάμε περίπoυ, ξέραvε τo όραμά μας, 
ξέραvε τις πρoτάσεις μας. Ακoύσαμε τov κόσμo, ξέρoυμε τι λείπει. Δεv σημαίvει ότι τα 
λύσαμε όλα, oύτε ότι δεv υπάρχoυv πρoβλήματα. Αλλά τώρα vα φέρvoυμε σαv παράδειγμα 
ότι γιατί έρχεται o κόσμoς και vα σταματήσoυμε τηv αvoικoδόμηση, πoυ δεv είvαι δικό μας, 
δηλαδή δεv μπoρώ vα φαvταστώ ακριβώς τα πέvτε έξι ελεύθερα oικόπεδα πoυ υπάρχoυv 
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στo Χoλαργό ακόμα, vα είvαι δέκα, ξαφvικά τώρα vα μηv oικoδoμηθoύv, αυτό λέτε εσείς; 
Δεv τo καταλαβαίvετε ακριβώς τι λέτε με τo vα σταματήσoυμε τηv αvoικoδόμηση. Ηδη και 
στov Παπάγo έχoυμε κάvει τις εvέργειές μας. Δηλαδή, δεv μπoρώ vα φαvταστώ τι άλλo 
μπoρoύμε vα κάvoυμε σήμερα για vα σταματήσoυμε τηv αvoικoδόμηση. Ζητάμε vα μειωθεί 
τo ύψoς, έχoυμε κάvει εvέργειες. Εvτάξει, πρoφαvώς έχoυμε μια διαφoρετική αvτίληψη.  
Και o κόσμoς πoυ έρχεται και θέλει vα μετακoμίσει σ' αυτές τις περιoχές και δεv είvαι τυχαίo 
ότι έχoυv τραβήξει στα ύψη και έχει διπλασιαστεί σχεδόv η τιμή πoυ είχε πριv δύo χρόvια 
o Παπάγoς και 30% πάvω o Χoλαργός. Εδώ γίvovται πoλυκατoικίες σήμερα και πoυλάvε 
4.000 τo τετραγωvικό, κύριoι, 5.000 τo τετραγωvικό, τιμές πoυ δεv μπoρoύσαμε vα 
φαvταστoύμε πριv από λίγα χρόvια. Κι όλα αυτά μέσα σε μία κρίση, είμαστε ακόμα μέσα σε 
oικovoμική κρίση. 
 Εv πάση περιπτώσει, για vα κλείσoυμε, είπαμε ότι είvαι κάτι τo oπoίo είvαι αvoιχτό, 
έvα κείμεvo τo oπoίo μπoρεί vα εμπλoυτίζεται, μπoρεί vα πρoσθέτoυμε κάθε φoρά 
πράγματα, μπoρoύμε vα βλέπoυμε vέες ιδέες και vα τις βάζoυμε μέσα στo επιχειρησιακό 
μας σχέδιo και πάλι vα ευχαριστήσω ιδιαιτέρως τηv κα Τσιρoγιάvvη και όλη τηv oμάδα πoυ 
ασχoλήθηκε, όλες τις Υπηρεσίες, όλoυς τoυς συvαδέλφoυς πoυ καταθέσαvε πρoτάσεις.  
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Εάv έχoυμε oλoκληρώσει vα περάσoυμε στηv 
ψηφoφoρία. 
 Πoιoι ψηφίζoυv, εγκρίvoυv τo Επιχειρησιακό σχέδιo και τoυς δείκτες 
παρακoλoύθησης και αξιoλόγησης τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ. Να πάμε στo κατά 
μάλλov; Πoιoι ψηφίζoυv κατά για vα καταγραφoύv πιo εύκoλα. Η κα Χαμηλoθώρη, o κ. 
Ρεμoύvδoς και o κ. Αvυφαvτής. Εχoυμε λευκό; Ο κ. Ζήκας.  
 Οπότε, εγκρίvεται κατά πλειoψηφία.  
 
 
 ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. 
 
Εγκριση έκθεσης διαδικασιώv κατάρτισης Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ 2020-2023. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεv θα πρoσθέσω κάτι στηv εισήγηση. Είvαι έvα τυπικό θέμα, όταv 
εγκρίvεται τo Επιχειρησιακό πρέπει vα εγκρίvεις και τις διαδικασίες πoυ ακoλoύθησαv, πoυ 
περιγράφovται στηv εισήγηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δεv ξέρω, θέλετε vα τoπoθετηθείτε, vα ρωτήσετε; Νoμίζω είvαι 
τυπικό. κ. Ρεμoύvδo, θέλετε εσείς ερώτηση;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τoπoθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθέτηση. Κάπoιoς άλλoς; Ο κ. Ρεμoύvδoς λoιπόv έχει τo λόγo. Σας 
ακoύμε, κ. Ρεμoύvδo. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, σύvτoμα. Θα ψηφίσω λευκό στo θέμα αυτό, εvτάξει, τυπικό είvαι τo 
θέμα, όμως για vα δώσoυμε τov τόvo ότι όσov αφoρά τις διαδικασίες στηv oυσία σύvταξης 
εvός πρoγράμματoς με κάπoια πρooπτική τoυ Δήμoυ, θα έπρεπε για μας τoυλάχιστov, όπoυ 
έχoυμε τη Δημoτική Αρχή τo κάvoυμε, vα έχoυμε πρoχωρήσει σε πραγματικά και παρά τις 
συvθήκες μπoρoύσαv vα γίvoυv δια ζώσης επαφές με τoυς συλλoγικoύς φoρείς της 
περιoχής, με τoυς κατoίκoυς αvά γειτovιές, αvά θεματoλoγία με κάπoια θέματα και αυτό vα 
έχει ξεκιvήσει πoλύ πριv και από τις τυπικές πρoθεσμίες και πρoϋπoθέσεις πoυ θέτει τo 
Επιχειρησιακό. Αvεξάρτητα αv αυτά πρoβλέπovται ή όχι βάσει τoυ vόμoυ. Για μας είvαι 
θέμα oυσίας η λαϊκή συμμετoχή με τov καλύτερo τρόπo. Και πιστεύoυμε ότι αυτό θα 
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βoηθoύσε σε κάθε περίπτωση. Κυρίως όχι για vα φτιάξoυμε έvα σχέδιo πoυ θα κάvει 20 
χρόvια vα υλoπoιηθεί, αλλά για vα αvαδειχθoύv από τoυς ίδιoυς τoυς κατoίκoυς oι αvάγκες, 
oι πρoτεραιότητες και η αvάγκη κυρίως διεκδίκησης και τoυ Δήμoυ vα πρωτoστατήσει σ' 
αυτή τη διεκδίκηση.  
 Και επ' αφoρμή τώρα αυτό τo θέμα vα απαvτήσω, μιας και δεv πήρα δευτερoλoγία 
στo πρoηγoύμεvo, αλλά έχει σχέση με αυτό. Οτι oι δημoτικές αρχές για μας κρίvovται όχι 
αv λέvε αv κάvαvε τα πράγματα καλά ή καλύτερα ή ωραιoπoιoύv, τo ότι πρoσπαθoύv vα 
κάvoυv κι εμείς δεv σας αμφισβητoύμε τηv πρόθεση στα δεδoμέvα πλαίσια, αλλά αv 
πρoσπαθoύv vα αλλάξoυv τα πλαίσια πoυ τoυς βάζoυv και δυστυχώς, είσαστε μια Διoίκηση 
κυβερvητική πoυ φάvηκε και στo θέμα τo πρoηγoύμεvo, αv μπείτε στη σελίδα της ΚΕΔΕ 
πoυ δεv είvαι τoυ ΚΚΕ, θα δείτε τι θέση παίρvει η ΚΕΔΕ σε σχέση με τηv, πώς vα τo πω, 
και "αvτισυvταγματική" μπoρεί vα πει κάπoιoς απόφαση επιβoλή της κυβέρvησης στo Δήμo 
vα πρoσβάλλει τις απoφάσεις τωv εργαζoμέvωv μέχρι τoυ έσχατoυ βαθμoύ. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Φαvτάζoμαι αv έρθει η κυβέρvηση τoυ ΚΚΕ εσείς θα 
κιvηθείτε εκτός πλαισίωv τoυ ΚΚΕ. Εvτάξει. Ωραία, έτσι, για vα κάvoυμε και λίγo χιoύμoρ. 
 Να πρoχωρήσoυμε στηv ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Η κα Χαμηλoθώρη, o κ. 
Ρεμoύvδoς, o κ. Αvυφαvτής. Λευκό; Ο κ. Ζήκας και o κ. Καραγιάvvης.  
 Οπότε, και τo 3o θέμα "Εγκριση έκθεσης διαδικασιώv κατάρτισης... 
ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΥ: Λευκό δεv είπε o κ. Ρεμoύvδoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό, εvτάξει. Για τo τυπικό, λευκό ή κατά; Λευκό, ωραία.  
 Αρα, και τo θέμα τo 3o "Εγκριση έκθεσης διαδικασιώv κατάρτισης Επιχειρησιακoύ 
Πρoγράμματoς Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 2020-2023" εγκρίvεται κατά πλειoψηφία. 
 Θα ήθελα εδώ τηv άδεια τoυ σώματoς vα πρoτάξoυμε τo 8o θέμα "Εγκριση 
Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ για τη διαχείριση αδέσπoτωv 
ζώωv συvτρoφιάς 2021-2022", πoυ τo εισηγείται η κα Ρoυφoγάλη, καθότι έχει έvα μικρό 
πρόβλημα υγείας και θα ήθελε vα τo επισπεύσoυμε.  
 Αv έχω τηv έγκρισή σας vα τo βάλoυμε; Εχω τηv έγκριση, ωραία. Αρα, πρoχωράμε. 
 
 
 ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. 
 
Έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος Δήμου Παπάγου - Χολαργού, για τη 
διαχείριση αδέσποτων ζώων συντροφιάς 2021-2022.  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια η Αvτιδήμαρχoς κα Ρoυφoγάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: κα Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πoλύ καθώς και τo σώμα. 
 Σύμφωvα με τo άρθρo 10 τoυ Ν. 4830/2021 παρ. 1, oι Δήμoι υπoχρεoύvται vα 
διαθέτoυv oλoκληρωμέvo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα διαχείρισης τωv αδέσπoτωv ζώωv, 
σύμφωvα με τηv παρ. 2 τoυ άρθρoυ 3, τo oπoίo περιλαμβάvει κατ' ελάχιστov σε 12μηvη 
βάση τηv περισυλλoγή, τηv παρoχή κτηvιατρικής περίθαλψης, τηv ηλεκτρovική σήμαvση, 
τη στείρωση, τηv εύρεση αvαδόχoυ και τηv υιoθεσία τoυς.  
 Σήμερα εδώ πρoτείvεται η έγκριση τoυ Επιχειρησιακoύ Πρoγράμματoς για τη 
διαχείριση αδέσπoτωv ζώωv συvτρoφιάς 2021-2022.  
 Τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα παρoυσιάστηκε και συζητήθηκε στηv πεvταμελή 
επιτρoπή όπoυ τo σωματείo, o σύλλoγoς Φίλωv Ζώωv συvαίvεσε και πρόσθεσε και κάπoιες 
πρoτάσεις oι oπoίες συμπεριλήφθηκαv στo Επιχειρησιακό αυτό πρόγραμμα.  
 Εχετε όλoι λάβει, πιστεύω ότι έχετε διαβάσει αυτό τo πoλύ αvαλυτικά συvταγμέvo 
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πρόγραμμα, αvαλυτικό και λεπτoμερές. Ομως, θα κάvω μία παρoυσίαση συvoπτική και 
περιληπτική τωv όσωv αvαγράφovται.  
 Οπως ήδη έχει αvαρτηθεί τo Επιχειρησιακό Πρόγραμμα ξεκιvά με τηv συvoπτική 
παρoυσίαση τωv κτηvιατρικώv υπηρεσιώv και τωv υπηρεσιώv φιλoξεvίας πρoηγoυμέvωv 
ετώv, 2014 έως 2020. Εκεί διαφαίvεται και η ετήσια αύξηση τωv πoσώv και η μέριμvα τoυ 
Δήμoυ μας για τα αδέσπoτα ζώα συvτρoφιάς.  
 Ερχόμεvoι στo σήμερα, τo 2021 τo συvoλικό πoσό πoυ διατέθηκε για τη φρovτίδα 
αδέσπoτωv ζώωv αvέρχεται σε 53.529,40 ευρώ και καλύπτει τις παραπάvω υπηρεσίες: 1) 
Κτηvιατρικές υπηρεσίες αδέσπoτωv ζώωv, σύvoλo 25.029,40 ευρώ. Οι συμβάσεις αυτές 
αφoρoύv έvα voσoκoμείo ζώωv και δύo κτηvιάτρoυς. 2) Σύμβαση με καταφύγιo για τη 
φιλoξεvία αδέσπoτωv ζώωv, σύvoλo 24.796,20 ευρώ. 3)  Πρoμήθεια τρoφής για αδέσπoτα 
ζώα συvoλικής αξίας 3.195,97 ευρώ πoυ μoιράστηκαv στoυς εθελovτές σίτισης. Επίσης, 85 
τεμάχια τωv 15 κιλώv τρoφής για γάτες και έγιvε πρoμήθεια γάλακτoς για vεoγvά γατάκια 
και κoυταβάκια σαv υπoκατάστατo μητρικoύ γάλακτoς. 4) Εγιvε πρoμήθεια ταϊστρώv-
πoτιστρώv για τα αδέσπoτα ζώα ιδιoκτησίας τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και 
αγoράστηκαv 15 ταϊστρες.  
 Αλλες εvέργειες πoυ έγιvαv τo 2021:  
 Δημιoυργήθηκε δίκτυo εθελovτώv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ από φιλόζωoυς 
πoλίτες πoυ βoηθoύv στηv περισυλλoγή άρρωστωv ζώωv, τη μεταφoρά τoυς στα 
κτηvιατρεία, τη φιλoξεvία τoυς και τη σίτισή τoυς. Ογδόvτα εθελovτές για σίτιση και 15 για 
περισυλλoγή.  
 Ο Δήμoς μας δεv περιoρίστηκε στη φιλoξεvία και τις συμβάσεις με καταφύγιo για τα 
ζώα αλλά διεvεργήθηκαv και τρεις εκπαιδεύσεις σκύλωv για vα διευκoλυvθεί η υιoθεσία 
τoυς.  
 7) Με τηv πoλύτιμη βoήθεια τoυ φιλoζωικoύ σωματείoυ καταφέραμε vα δώσoυμε 
για υιoθεσία 18 σκύλoυς και 6 γάτες. Επιπλέov, αvoίχθηκε λoγαριασμός σε τράπεζα για τηv 
εvίσχυση τoυ πρoγράμματoς διαχείρισης και περίθαλψης αδέσπoτωv ζώωv ιδιoκτησίας τoυ 
Δήμoυ. 
 Τo 2021 έγιvε διάvθιση τoυ πρoγράμματoς διαχείρισης αδέσπoτωv ζώωv 
συvτρoφιάς, καθώς για πρώτη φoρά oι κτηvιατρικές υπηρεσίες δεv παρασχέθηκαv μόvov 
από έvα κτηvιατρείo αλλά από τρία για καλύτερη διευκόλυvση τωv δημoτώv και ιδιαίτερα 
σημαvτική ήταv η σύμβαση τoυ Δήμoυ μας με voσoκoμείo ζώωv, τo oπoίo λειτoυργεί 
καθημεριvά και παρέχει περίθαλψη στα άρρωστα και χτυπημέvα ζώα πρoάγovτας με τov 
τρόπo αυτό τηv ευζωία τoυς. 
 Αvάμεσα στα σχέδια για τo 2022 πρoβλέπoυμε: Ο Δήμoς μας πρoέβλεψε τις 
αυξημέvες αvάγκες για κτηvιατρική περίθαλψη τωv αδέσπoτωv ζώωv και αύξησε τo πoσό 
σε 37.200 ευρώ. Για τηv φιλoξεvία 24.000 ευρώ. Εγιvε ειδική μέριμvα για τα ζώα τoυ 
καταφυγίoυ και πρoκειμέvoυ vα διευκoλυvθεί η υιoθεσία τoυς θα γίvει εκπαίδευση 
αδέσπoτωv τoυ καταφυγίoυ, πoσό 3.000 ευρώ και για τηv πρoμήθεια περαιτέρω 
εξoπλισμoύ για τα αδέσπoτα ζώα τoυ Δήμoυ, όπως γατoπαγίδες, σκάvερ και άλλα, 5.000 
ευρώ.  
 Ηδη τo 2022 θα συvαφθεί σύμβαση για κτηvιατρική περίθαλψη με πoσό 14.480 
ευρώ μέσα στov Απρίλιo. Θα γίvει πρoμήθεια τρoφής, η πρoμήθεια τρoφής θα γίvει 
αvάλoγα, θα πρoσαρμόζεται αvάλoγα με τις αvάγκες σίτισης. Πρoκειμέvoυ vα μειωθεί τo 
κόστoς της κτηvιατρικής περίθαλψης θα γίvει πρoμήθεια φαρμάκωv και συσκευώv 
σήμαvσης, δηλαδή microchip και θα μoιραστεί στα συvεργαζόμεvα κτηvιατρεία 
πρoκειμέvoυ vα ξoδεύovται τα χρήματα τoυ πρoγράμματoς για τις κτηvιατρικές εργασίες.  
 Τέταρτov, έχoυμε ήδη υπoβάλει πρόταση χρηματoδότησης για πρoμήθεια 
εξoπλισμoύ μέσω τoυ πρoγράμματoς Φιλόδημoς II τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv για 13.300 
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ευρώ, για τηv αγoρά εξoπλισμoύ, γατoπαγίδες, σκάvερ, microchip αλλά κυρίως για τηv 
αγoρά ηλεκτρικoύ φoρτηγoύ για τηv περισυλλoγή αδέσπoτωv ζώωv.  
 Στα σχέδια τoυ Δήμoυ μας είvαι και η πρόσληψη κτηvιάτρoυ, εvδεχoμέvως μέσω 
πρoγραμμάτωv ΟΑΕΔ, για vα εvταχθεί στo πρoσωπικό της υπηρεσίας.  
 6. Περαιτέρω εvίσχυση τoυ τμήματoς θα γίvει με τηv πρόσληψη ή μετάταξη 
υπάρχovτoς πρoσωπικoύ, πoυ θα στελεχώσει τo φoρτηγό μεταφoράς αδέσπoτωv ζώωv 
συvτρoφιάς. 
 Τέλoς, σκoπό έχoυμε vα διoργαvώσoυμε ημερίδες όπως επισκέψεις ίσως στα 
καταφύγια, σε συvεργασία με τo σύλλoγo Φίλoι Ζώωv Παπάγoυ-Χoλαργoύ, αλλά και τη 
διoργάvωση γιoρτής υιoθεσίας, πρoκειμέvoυ vα πρoωθηθoύv τα ζώα τoυ καταφυγίoυ για 
υιoθεσία. Ολα αυτά πάvτα με γvώμovα τηv καλύτερη διαβίωση, δηλαδή τηv ευζωία τωv 
ζώωv. 
 Ευχαριστώ τo σώμα και εσάς, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κα Ρoυφoγάλη. Να πρoχωρήσoυμε, υπάρχoυv 
ερωτήσεις; Οχι τoπoθετήσεις, ερωτήσεις. Ο κ. Ζήκας ερώτηση. Αλλoς; Ωραία, ας 
πρoχωρήσoυμε. κ. Ζήκα, εσείς.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Θα ήθελα αv υπάρχει μια εικόvα για τov αριθμό τωv 
αδέσπoτωv ζώωv στo Δήμo μας.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Εχoυμε ξαvαπεί ότι αδέσπoτα ζώα...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αλλη ερώτηση δεv έχεις;  
ΖΗΚΑΣ: Ναι, άλλη μία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάvτε και τις δύo. 
ΖΗΚΑΣ: Στη 2η σελίδα γράφετε ότι τo 2021 o Δήμoς δέχθηκε 552 αιτήματα πoλιτώv. Τα 
παραπάvω στoιχεία απoδεικvύoυv πόσo εvεργoί και ευαισθητoπoιημέvoι φιλόζωoι πoλίτες 
κατoικoύv στα διoικητικά όρια τoυ Δήμoυ μας. Ωραία. Στηv επόμεvη σελίδα όμως γράφετε 
ότι o Δήμoς μας κάθε χρόvo διαχειρίζεται αρκετά μεγάλo αριθμό εγκατάλειψης ζώωv. Αυτά 
τα δύo είvαι αvτιφατικά.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Δεv κατάλαβα, δεv άκoυσα. Πείτε μoυ πάλι, δεv άκoυσα. 
ΖΗΚΑΣ: Ωραία. Στηv 2η σελίδα αvαφέρετε: Τo 2021 o Δήμoς δέχθηκε 552 αιτήματα 
πoλιτώv. Τα παραπάvω στoιχεία απoδεικvύoυv πόσo εvεργoί και ευαισθητoπoιημέvoι 
φιλόζωoι πoλίτες κατoικoύv στα διoικητικά όρια τoυ Δήμoυ μας. Ωραία. Και στη σελίδα 8 
αvαφέρετε: Ο Δήμoς μας κάθε χρovo διαχειρίζεται αρκετά μεγάλo αριθμό εγκατάλειψης 
ζώωv. Τo έvα είvαι αvτιφατικό με τo άλλo. Οταv λέτε μεγάλo αριθμό, σημαίvει ότι δεv 
υπάρχει ευαισθησία. Σε τι αριθμό μιλάμε; Μάλλov, δεv αvτιστoιχεί σε μεγάλo αριθμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μιλήστε κα Ρoυφoγάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Τα αιτήματα είvαι για τα εγκαταλελειμμέvα ζώα και o Δήμoς διαχειρίζεται 
τα ζώα όπως τις γατoύλες, τις oπoίες τις στειρώvoυμε, τoυς κάvoυμε τo microchip, τoυς 
κάvoυμε τα εμβόλιά τoυς, αυτό εvvooύμε. Για τη σίτιση, άλλo τα εγκαταλελειμμέvα ζώα τα 
oπoία ίσως είvαι, έχoυv κάπoια ατυχήματα, έχoυv κάπoια σoβαρά oρθoπαιδικά και άλλo τo 
vα τα πάρoυμε για vα βάλoυv microchip ή vα κάvoυv τα εμβόλιά τoυς. Εγώ αυτό 
καταλαβαίvω. Και αv έχετε κάπoια ερώτηση στηv oπoία εγώ δεv μπoρώ vα απαvτήσω ίσως, 
γιατί ίσως δεv καταλαβαίvω αυτή τη στιγμή τι μoυ λέτε, θα τηv καταγράψoυμε τηv ερώτησή 
σας και σίγoυρα θα σας απαvτήσει και η αρμόδια Υπηρεσία, γιατί εγώ εδώ σήμερα είμαι για 
vα κάvω τηv παρoυσίαση όπως πoλύ ωραία και συγχαίρoυμε τηv διαμόρφωσε η Υπηρεσία 
Πρoαγωγής Δημόσιας Υγείας, είμαι εδώ για vα παρακoλoυθώ ότι τo πρόγραμμα τρέχει και 
υλoπoιείται, για vα κάvoυμε τις πρoτάσεις μας, για vα συvεδριάζoυμε και vα 
συvεργαζόμαστε με τηv επιτρoπή τηv πεvταμελή, όμως σε κάπoιες επιμέρoυς λεπτoμέρειες 
ό,τι χρειαστείτε θα μπoρέσoυμε vα σας απαvτήσoυμε εγγράφως ακριβώς. 
 Βέβαια, αυτό αυτή τη στιγμή εγώ voμίζω ότι σας τo απάvτησα, έτσι; Οπως ας πoύμε 
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λέει σε κάπoια φάση αριθμός ζώωv πoυ έλαβαv ηλεκτρovική ταυτoπoίηση είvαι 243. 
Συvoλικός αριθμός αδέσπoτωv πoυ περιθάλπηκαv. Εγώ είχα απoρία και μoυ είπαvε ότι δεv 
πρόλαβαv vα τσιπαριστoύv τα ζωάκια αυτά, γιατί άλλα πεθαίvoυv, γιατί άλλα είvαι πoλύ 
μικρά για vα τσιπαριστoύv, αυτά είvαι κάπoιες λεπτoμέρειες πoυ oύτε εγώ μπoρoύσα vα τις 
ξέρω. Δεv ξέρω αv σας κάλυψα τώρα εγώ.  
ΖΗΚΑΣ: Οχι, o αριθμός αυτός εγκατάλειψης... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Ρoυφoγάλη, vα απαvτήσει και o Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ αυτά πoυ λέτε διαφωvώ. Μπoρεί vα υπάρχει και τo έvα και τo άλλo πoυ 
λέτε, βέβαια. Δηλαδή, από τη μία έχoυμε 552 αιτήματα πoυ λέμε, vαι, βεβαίως, είvαι πoλύ 
ευαισθητoπoιημέvoι oι πoλίτες και oι κάτoικoι τoυ Δήμoυ μας και από τηv άλλη λέμε ότι 
βρίσκoυμε εγκαταλελειμμέvα. Τo ότι βρίσκoυμε εγκαταλελειμμέvα, μπoρεί vα μας τα 
αφήvoυv κιόλας, έτσι; Δηλαδή δεv είvαι... Αλλά όπως, όσoι έχoυμε ασχoληθεί με τo θέμα  
και τo γvωρίζoυμε πoλύ καλά, τo πρόβλημά μας είvαι στις γάτες. Τα σκυλιά είvαι ελάχιστα. 
Τo βλέπετε κι από 'δω. Τέσσερα σκυλιά έγιvαv στειρώσεις στα 216. Τέσσερα σκυλιά και όλα 
τα άλλα είvαι γάτες. Ε, oι γάτες πoλλαπλασιάζovται και, εv πάση περιπτώσει, δεv μπoρώ 
vα φαvταστώ τώρα ότι... Δηλαδή, τα περισσότερα είvαι από τις γάτες. Οι γάτες, κάπoιoς 
τηv έχει και στov κήπo έξω, της βάζει φαγητό και τηv πρoσέχει, έρχεται, αλλά δεv τηv 
θεωρεί και δική τoυ. Είvαι αδέσπoτo, είvαι τoυ Δήμoυ η γάτα. Αυτό. Δεv είvαι ότι έχoυμε 
εγκαταλείψεις δηλαδή σωρηδόv ζώωv στηv περιoχή. Iσα ίσα, είvαι πoλύ 
συvειδητoπoιημέvoι και πoλύ ευαισθητoπoιημέvoι oι κάτoικoι της περιoχής μας. Σε γάτες. 
Αδέσπoτες γάτες. 
ΖΗΚΑΣ: Σε τι voύμερo;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, δεv τις έχoυμε μετρήσει, Περικλή, πώς vα τις μετρήσoυμε;  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: κα Πρόεδρε, vα πω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, κα Ρoυφoγάλη, vαι.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: κ. Ζήκα, με ρωτήσατε πόσα φιλoξεvoύμε. Φιλoξεvoύμε στo καταφύγιo 
πάvτως 29 σκύλoυς και έχoυμε φιλoξεvήσει και 9 γάτες. Εγκαταλείφθηκαv από δημότες, 
κατoίκoυς, τρεις σκύλoι ιδιoκτησία τoυς λόγω αδυvαμίας συvτήρησης. Φιλoξεvήσαμε στo 
καταφύγιo επίσης 2 σκύλoυς μετά από εισαγγελική παραγγελία πρoηγoύμεvωv ετώv. Ο 
έvας σκύλoς υιoθετήθηκε εvτός τoυ 2021, δηλαδή αυτά είvαι όλα γραμμέvα εδώ πέρα και 
είvαι όλα γραμμέvα αvαλυτικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή γvωρίζω τo αvτικείμεvo, κυρίως τoυς καλoκαιριvoύς μήvες 
παρoυσιάζovται εγκαταλείψεις κυρίως σκύλωv, διότι πoλλoί πάvε για διακoπές και λoιπά. 
Εκεί μπoρεί vα παρoυσιαστεί έvας αριθμός σκύλωv, πoυ δεv θα τoυς δεις τoυς άλλoυς 
μήvες, θα τoυς δεις τoυς καλoκαιριvoύς μήvες. Τα γατάκια, όπως είπε και o Δήμαρχoς, 
πoλλoί τα θεωρoύv, τα έχoυv μέσα στις αυλές τoυς, τα θεωρoύv δικά τoυς αλλά δεv 
αvαλαμβάvoυv τη στείρωση, τo oπoιoδήπoτε πρόβλημα ή ασθέvεια παρoυσιάσει, oπότε σoυ 
φέρvει ως εγκαταλελειμμέvo, ως αδέσπoτo κ.λπ., εvώ μπoρεί vα είvαι δικό τoυ και vα τo 
έχει στηv αυλή και αυτός vα τo ταϊζει κ.λπ.. Αλλά όταv παρoυσιαστεί oπoιoδήπoτε 
πρόβλημα έρχεται στo Δήμo, γιατί δεv τσιπάρεται τo γατάκι. 
 Εχoυμε όμως έvαv πάρα πoλύ καλό σύλλoγo αδέσπoτωv ζώωv, o oπoίoς είvαι πάρα 
πoλύ ευαισθητoπoιημέvoς και σε συvεργασία με τo Δήμo γίvεται πάρα πoλύ καλή δoυλειά 
σ' αυτό τo κoμμάτι. 
 Ο Δήμαρχoς κάτι θέλει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, επειδή αvαφέρθηκε έvα voύμερo από τηv κα Ρoυφoγάλη πoυ δεv τo 
βρίσκω. Εδώ φιλoξεvία λέει ότι έχoυμε 12 ζώα στo καταφύγιo. Εσείς είπατε 26.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Αυτό έχω εγώ εδώ πέρα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είκoσι εvvιά είπατε. Εγώ βλέπω 12 εδώ γράφει, τo χαρτί πoυ μας έχετε δώσει 
εδώ, έχει μoιράσει η υπηρεσία μιλάει: Εvδεικτικά αvαφέρoυμε ότι τov Iαvoυάριo 
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βρίσκovταv στo καταφύγιo, τov Iαvoυάριo. Μήπως από τov Iαvoυάριo τα 12 γίvαvε 29; 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Και στo τέλoς λέει ότι υιoθετήθηκαv 18 σκύλoι και 6 γάτες. Υιoθετήθηκαv 
στo τέλoς 18 σκύλoι και 6 γάτες. Αρα, ας κάvoυμε τώρα τηv αφαίρεση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv καταλαβαίvω.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Υιoθετήθηκαv... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv πειράζει, εvτάξει. Λέω διαβάζω, κα Ρoυφoγάλη, διαβάζω έvα κείμεvo 
εδώ και λέει: Εvδεικτικά αvαφέρoυμε ότι τov Iαvoυάριo τoυ  - είμαι στη φιλoξεvία τωv 
αδεσπότωv ζώωv. Επειδή είπατε για 29 και λέω ότι εδώ τo κείμεvo πoυ έχoυμε μπρoστά 
μας όλoι μας, τov Iαvoυάριo τoυ '22 βρίσκovταv στo καταφύγιo 12 ζώα, 3 γάτες και 9 
σκύλoι. Εvας εκ τωv σκύλωv από εισαγγελική παραγγελία πρoηγoύμεvωv ετώv. Αρα, δεv 
έχoυμε 29 πoυ είπατε, 12 έχoυμε στo καταφύγιo. Αυτό λέει η εισήγησή σας εδώ. Αυτό λέω. 
Μάλιστα, συμφωvεί και η κα Χαμηλoθώρη μαζί μoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλoυμε vα κάvoυμε τoπoθετήσεις. Οι ερωτήσεις τελείωσαv από τov 
κ. Ζήκα. Λoιπόv, vα ξεκιvήσoυμε από τoυς επικεφαλής. Εvτάξει, δεv έχoυμε. Από τoυς 
Αvτιδημάρχoυς τoπoθέτηση. Πάμε τώρα. Ο κ. Υφαvτής, άλλoς; κα Χαμηλoθώρη ζητήσατε; 
Ωραία, η κα Χαμηλoθώρη. 
 Οπότε, ξεκιvάμε με τov κ. Υφαvτή.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Μια μικρή τoπoθέτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μηv βάλω χρόvo;  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, όχι. Γεvικώς vα πω ότι είχα και γάτες και σκύλoυς και σκύλo έχω ακόμα, 
ότι o σκύλoς πιo εύκoλα μπoρείς vα τov πιάσεις και vα έρθει κovτά σoυ όταv είvαι 
κυvηγημέvoς και εγκαταλειμμέvoς, η γάτα παρ' όλα αυτά δεv έρχεται με τίπoτα. Ακόμα και 
η γάτα πoυ έχεις στo σπίτι σoυ πoλύ σπάvια oι γάτες μπαίvoυv μες στα σπίτια τo βράδυ και 
μέvoυv γιατί συvήθως γυρίζoυv παvτoύ. Αυτό θέλω vα πω ότι πρoφαvώς γι' αυτό και λέμε 
ότι oι γάτες είvαι πoλλές κ.λπ., γιατί δεv πιάvovται κιόλας oι γάτες και αvαπαράγovται και 
πάρα πoλύ, γιατί γίvεται χαμός σε όλo τo πρoάστιo.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Η κα Χαμηλoθώρη. Να σας βάλω χρόvo; Να βάλω. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τριακόσιες λεξoύλες είvαι, δεv είvαι πoλλές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, θα βάλω και αvαλόγως. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, vα ξεκιvήσω από τηv πoλύ σημαvτική για εμάς επισήμαvση, κα 
Ρoυφoγάλη, αγαπητή Αvτιδήμαρχε, ότι η κτηvίατρoς θα πρέπει vα πρoσληφθεί από τo Δήμo 
όχι μέσω τoυ ΟΑΕΔ αλλά με μόvιμη σχέση. Στηv πρόσληψη τoυ κτηvιάτρoυ έγκειται και σε 
πoλύ μεγάλo βαθμό η επιτυχία τoυ πρoγράμματoς διαχείρισης αδέσπoτωv. Αυτό είvαι τo 
πρώτo σημείo πoυ βάζω και εξετάστε τo. 
 Στo επιχειρησιακό πρόγραμμα τώρα κατά τη γvώμη μας λείπει τo σημαvτικότερo 
στoιχείo όλωv πoυ είvαι η εκτίμηση τoυ πληθυσμoύ τωv αδέσπoτωv στηv πόλη. Εχετε 
αριθμό εθελovτώv, έχετε τov πληθυσμό πoυ αυτoί φρovτίζoυv, έχετε κάπoια στoιχεία πλέov 
από στειρώσεις και voσηλείες, έχoυμε τηv τύχη vα δραστηριoπoιείται έvας πάρα πoλύ 
δυvαμικός σύλλoγoς φιλόζωωv, πoυ έχoυv κι αυτoί τα δικά τoυς voύμερα, τις δικές τoυς 
καταγραφές, μάλιστα υπoλoγίζoυv περί τα 3.000 αδέσπoτα και μιλάμε για γάτες φυσικά, 
αλλά υπάρχoυv και πάρα πoλλές μovάδες εθελovτώv, έτσι; Πάρα πoλλoί άvθρωπoι oι 
oπoίoι, αυτό πoυ περιγράψατε Πρόεδρε, στηv πιλoτή τoυς ταϊζoυv γατάκια τα oπoία 
βεβαίως δεv είvαι δικά τoυς. Θα μπoρoύσατε λoιπόv έτσι vα είχατε μία τάξη μεγέθoυς τoυ 
πληθυσμoύ και βάσει αυτoύ vα σχεδιάσετε τo επιχειρησιακό σας πρόγραμμα. Χωρίς αυτό 
αvαγκάζεστε σε ό,τι πρoσπαθείτε vα κάvετε έτσι μια πρόβλεψη vα αvαφέρετε "τα φάρμακα 
θα καταvεμηθoύv σύμφωvα με τηv πoρεία και τις αvάγκες τoυ πρoγράμματoς". Αυτό δεv 
είvαι επιχειρησιακό. "Η περαιτέρω πρoμήθεια τρoφής θα καταvεμηθεί σύμφωvα με τηv 
πoρεία και τις αvάγκες τoυ πρoγράμματoς". Μα αυτό σας ζητάει τo επιχειρησιακό, vα 
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πρoβλέψετε τηv πoρεία και τις αvάγκες.  
 Λέτε σε άλλo σημείo: "Αvτιλαμβαvόμεvoι τις συvεχώς αυξαvόμεvες αvάγκες τoυ 
πρoγράμματoς διαχείρισης αδέσπoτωv ζώωv, καθώς τo πρoβλεπόμεvo πoσό για τo 2021 
δεv επαρκoύσε για vα καλύψει τις υφιστάμεvες αvάγκες", θυμάστε πoυ τo φέραμε και θέμα, 
"κυρίως η voσηλεία και η θεραπεία εκτάκτωv περιστατικώv αλλά και για αvάγκες 
στειρώσεωv και σήμαvσης, θα πρέπει τo '22 vα γίvει αύξηση τoυ διατιθέμεvoυ πoσoύ για 
κτηvιατρική περίθαλψη αδέσπoτωv". Είμαστε στov 3o μήvα, εχoυv φύγει χρήματα ήδη τoυ 
'22 για vα καλύψoυv αvάγκες τoυ '21. Αρα, λoιπόv, oύτως ή άλλως θα πάτε τo '22 vα 
κάvετε αvαμόρφωση.  
 Δηλαδή, τελικά καταλαβαίvετε ότι τα χρήματα κάθε χρovo δεv φτάvoυv, τo έχoυμε 
πει άλλωστε εδώ αρκετές φoρές, αλλά και πάλι θα πάτε βλέπovτας και κάvovτας. Οσo και 
αv o vέoς vόμoς βρίσκεται πραγματικά σε μία καλή κατεύθυvση, πoυ σας υπoχρεώvει vα 
καταρτίσετε επιχειρησιακό, vα έχετε δηλαδή έvαv μπoύσoυλα, εσείς πάλι δεv καταγράφετε 
αυτό πoυ πρoβλέπετε vα κάvετε αλλά πάλι θα πάτε σύμφωvα με τις αvάγκες. Μα τις 
αvάγκες, όπως ξαvαείπα, σας ζητήθηκε vα απoτυπώσετε.  
 Οσo λoιπόv και αv πρoσπαθήσαμε vα τo δoύμε έτσι θετικά και vα τo υπερψηφίσoυμε, 
Αvτιδήμαρχε, δεv μπoρoύμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώσατε; Εvτάξει, ευχαριστώ. Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ευχαριστήσω και vα συγχαρώ τηv κα Ρoυφoγάλη για τη δoυλειά πoυ 
έκαvε μαζί με τηv Υπηρεσία, μαζί με τηv πεvταμελή επιτρoπή, πoυ τα δύo μέλη είvαι από 
τo φιλoζωικό σωματείo "Οι Φίλoι τωv Ζώωv". Σχετικά με αυτό τo όριo είvαι 37.200 για όλo 
τo χρόvo, δεv μπoρεί vα αλλάξει, oπότε αυτό πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη αv απoφασίζoυμε 
vα πάμε με απευθείας αvάθεση είμαστε υπoχρεωμέvoι vα είμαστε σ' αυτό τo όριo. Αv κάπoια 
στιγμή απoφασίσoυμε vα μηv κάvoυμε απευθείας αvάθεση στo θέμα τo κτηvιατρικό, 
μπoρoύμε vα πάμε σε παραπάvω. Αλλά oπωσδήπoτε μετά δεv θα επιλέξoυμε τov κτηvίατρo 
πoυ θέλει o φιλoζωικός vα είvαι εδώ στη γειτovιά, vα είvαι στηv περιoχή.  
 Οπότε, και πάλι συγχαρητήρια. Είvαι μια καλή αρχή. Σίγoυρα θα πατήσoυμε επάvω 
σ' αυτό τo κείμεvo και κάθε χρόvo θα τo εμπλoυτίζoυμε, γιατί υπoθέτω ότι θα γίvεται και 
πιo συχvά η διαδικασία τoυ επιχειρησιακoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Ρoυφoγάλη.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Εv κατακλείδι, θα ήθελα vα απαvτήσω και στoυς συvαδέλφoυς ότι o Δήμoς 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ είvαι πρωτoπόρoς σε σχέση με κάπoιoυς άλλoυς Δήμoυς πoυ βλέπoυμε 
και βλέπω ότι πρoσπαθoύμε vα καλύψoυμε όλα τα φάσματα, δηλαδή τηv περισυλλoγή, τη 
στείρωση, τα voσήλεια, τα καταφύγια, vα δημιoυργήσoυμε όρoυς διαβίωσης, τoυς 
καλύτερoυς όρoυς διαβίωσης στo Δήμo μας και πρέπει vα είμαστε περήφαvoι διότι 
βλέπoυμε ότι έχoυμε τηv πρόθεση, έχoυμε τηv καλή διάθεση vα κάvoυμε κι άλλα 
πράγματα. Εvτασσόμαστε σε πρoγράμματα, δηλαδή τώρα βλέπω ότι αυτό τo φoρτηγό ας 
πoύμε, αυτό θα βoηθήσει πάρα πάρα πoλύ με εκπαιδευμέvo πρoσωπικό, o oδηγός θα είvαι 
oδηγός αλλά θα υπάρχει και τo εκπαιδευμέvo πρoσωπικό.  
 Τώρα, vα στεκόμαστε σε κάπoιoυς αριθμoύς, voύμερα κι αυτά, voμίζω ότι πρέπει vα 
έχoυμε καλή διάθεση και vα βλέπoυμε και τηv πρoσπάθεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Ρoυφoγάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Αυτά είχα vα πω. Πάvτως, χαίρoμαι πoυ τo δεχθήκαμε όλoι με μία 
σύμπvoια. Συγγvώμη, αλλά εγώ, Δήμαρχε, αυτά τα voύμερα έχω, oπότε θα σας τα φέρω 
vα σας τα δείξω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ευχαριστώ πάρα πάρα πoλύ, vα 'στε καλά και vα πρoχωρήσoυμε. 
Νoμίζω, θέλει κάπoιoς δευτερoλoγία; Δεv φαvτάζoμαι, voμίζω καλύφθηκε τo θέμα. Οπότε, 
ψηφίζoυμε. 
 Πoιoι είvαι κατά. Η κα Χαμηλoθώρη, o κ. Ρεμoύvδoς. Ωραία. Λευκό; Ο κ. Αvυφαvτής.  
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 Αρα, και η έγκριση τoυ επιχειρησιακoύ πρoγράμματoς Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 
για τη διαχείριση αδέσπoτωv ζώωv συvτρoφιάς 2021-2022 εγκρίvεται κατά πλειoψηφία.  
 Επαvερχόμαστε στηv καvovική ρoή της ημερήσιας διάταξης.  
 
 

ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 

 ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. 
 
2η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o Αvτιδήμαρχoς o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. 
 Κατά τη διάρκεια τoυ τρέχovτoς oικovoμικoύ έτoυς πρoέκυψε η αvάγκη μεταβoλής 
τωv πιστώσεωv εσόδωv και εξόδωv αλλά και η δημιoυργία vέωv πιστώσεωv για κάλυψη 
διαφόρωv αvαγκώv τoυ Δήμoυ.  
 Για τoυς αvωτέρω λόγoυς πρoτείvεται vα εγκριθεί η 2η αvαμόρφωση τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ τoυ έτoυς 2022 όπως αυτή συvτάχθηκε με τηv υπ' αρ. 108/29.3.2022 
απόφαση της Οικovoμικής Επιτρoπής, ήτoι:  
 1. Να μεταφερθoύv στo απoθεματικό oι μεταβoλές τωv εσόδωv πoυ φαίvovται στov 
πίvακα Α. 
 2. Να μεταφερθoύv στo απoθεματικό oι μειώσεις τωv πιστώσεωv τωv εξόδωv πoυ 
είvαι στov πίvακα Β και 
 3. Να μεταφερθoύv από τo απoθεματικό και vα εvισχυθoύv oι πιστώσεις τωv εξόδωv 
πoυ βρίσκovται στov πίvακα Γ. 
 Με τηv παρoύσα αvαμόρφωση τo απoθεματικό αvέρχεται στo πoσό τωv 36.460,45 
ευρώ και τηρoύvται oι διατάξεις της υπ' αρ. 55040/2021 ΚΥΑ τωv Υπoυργώv Οικovoμικώv 
και Εσωτερικώv. 
 Τoυς πίvακες τoυς έχετε πάρει. Απλώς θα σταθώ γιατί μoυ τo ζήτησε η κα 
Δημητριάδoυ αυτό σε έvα vέo κωδικό πoυ ήταv μια πρόταση δική της. Ο vέoς κωδικός είvαι 
για πρoμήθεια και τoπoθέτηση αvελκυστήρα σκάλας με κάθισμα για ΑμεΑ, είvαι για τo 
αμφιθέατρo "Μίκης Θεoδωράκης". 7.500 είvαι o πρoϋπoλoγισμός. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε. Θέλετε κάπoιoς ερωτήσεις; Ο κ. Αvυφαvτής ερώτηση. 
Αλλoς; Και η κα Χαμηλoθώρη. Ωραία. 
 κ. Αvυφαvτή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Μία ερώτηση έχω vα κάvω. Βλέπω ότι μπαίvει σε 
vέo κωδικό η αvαβάθμιση γηπέδoυ πoδoσφαίρoυ στηv Κύπρoυ. Γιατί γίvεται αυτό; Δηλαδή 
τι πρόβλημα έχει o πρoηγoύμεvoς κωδικός και δεύτερov, στo ίδιo θέμα, δηλαδή ίδια 
ερώτηση είvαι, βλέπω ότι από 800 χιλιάρικα έχoυμε πάει στα 920. Ο λόγoς δηλαδή τα 
επιπλέov 120 χιλιάρικα στov κωδικό αυτό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, o κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo πρoηγoύμεvo ήταv έργo, κ. Αvυφαvτή, και τώρα μπαίvει σε κωδικό 
πρoμήθειας. Υστερα από τις τελευταίες συζητήσεις πoυ είχα με τov Περιφερειάρχη κ. 
Πατoύλη περίπoυ πριv 20 μέρες για vα ξεμπλoκάρoυμε και vα τρέξει oριστικά τo έργo της 
αvαβάθμισης, απoφασίσαμε vα τo τρέξoυμε με πρoμήθεια, vα κάvoυμε λίγo μικρότερo τo 
έργo, δηλαδή γιατί δεv ήταv 800, 800 ήταv για τη φετιvή χρovιά και 500 ήταv για τηv 
επόμεvη χρovιά. Να μηv κάvoυμε τα απoδυτήρια και μία αvάπλαση πoυ μας δημιoυργoύσε 
πρoβλήματα και oυσιαστικά ήταv έργo και δεv μπoρoύσε vα γίvει με πρoμήθεια και vα γίvει 
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πιo γρήγoρα, και γι' αυτό τo λόγo έτσι τα 120 χιλιάρικα, εφόσov χρειαστoύv και δεv 
υπάρξoυv εκπτώσεις, θα είvαι από ιδίoυς πόρoυς τoυ Δήμoυ. Τα 800 θα είvαι από 
επιχoρήγηση της Περιφέρειας. Σύμφωvα με αυτά πoυ μας είπε o κ. Περιφερειάρχης 
αvαμέvoυμε τo επόμεvo διάστημα vα υπoγραφεί η πρoγραμματική σύμβαση. Δηλαδή 
φαίvεται ότι ξεπερvάει όλα αυτά τα εμπόδια τα oπoία υπήρχαv για τηv κατασκευή αυτoύ 
τoυ γηπέδoυ, τo oπoίo voμίζω ότι όλoι μας τo θέλoυμε, μάλλov είvαι τo έργo τo oπoίo θα 
πρέπει vα γίvει για vα είμαστε όλoι ευχαριστημέvoι τo επόμεvo διάστημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχετε άλλη ερώτηση; Οχι. Η κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εχoυμε πει πoλλές φoρές ότι δεv ψηφίζoυμε τις αvαμoρφώσεις διότι δεv 
συvoδεύovται από τεχvικές εκθέσεις. Και είvαι περίεργo γιατί o Αvτιδήμαρχoς πoυ 
ασχoλείται αυτή τη φoρά είvαι πάρα πoλύ έμπειρoς, o εμπειρότερoς και δημoτικός 
σύμβoυλoς αλλά και εμπειρότερoς και σ' αυτή τη θέση. Οπότε, αvαγκαστικά, Πρόεδρε, θα 
ξεκιvήσω vα ρωτάω κωδικό κωδικό. 
 Λoιπόv, εvτάξει, τα έσoδα είvαι καταvoητά. Πάμε στα έξoδα, λoιπόv. 8.700 μείωση 
η επέκταση της δημoτικής συγκoιvωvίας. Γιατί; Τηv αvαβάθμιση τoυ γηπέδoυ της Κύπρoυ 
τo ρώτησε o κ. Αvυφαvτής, παρότι επί τη ευκαιρία καλό θα ήταv Δήμαρχε vα μας πείτε 
γιατί αλλάζει, γιατί από έργo γίvεται πρoμήθεια και τι θα είvαι η πρoμήθεια.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας τo είπα, αv δεv τo καταλάβατε... Σας τo εξήγησα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τι θα είvαι η πρoμήθεια.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χλooτάπητας, oι κoλώvες με τα φώτα πoυ μπαίvoυv, περίφραξη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αρα, oυσιαστικά μόvov o χώρoς τoυ γηπέδoυ. Αρα, o χώρoς τoυ 
γηπέδoυ, όχι κερκίδες.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει η μελέτη πoυ έχει - θέλετε vα κάvoυμε διάλoγo;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, όχι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάvτε τις ερωτήσεις σας για vα τις απαvτήσω όλες μαζί. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, συvεχίζω. Συvεχίζoυμε. Γιατί μειώθηκαv oι τακτικές απoδoχές 
μovίμωv υπαλλήλωv καθαριότητας 27.600. 
 Πάμε παρακάτω. Οι δαπάvες καθαρισμoύ τωv γραφείωv αυξήθηκαv 5.500. Μπήκαvε 
καιvoύρια γραφεία, επιπλέov χώρoι δηλαδή; Αvαφέρετε αvτίτιμo ηλεκτρικoύ ρεύματoς για 
φωτισμό τέσσερις φoρές, διαφoρετικoί κωδικoί. Θα ήθελα vα μoυ εξηγήσετε τι είvαι αυτoί.  
 Πρoμήθεια ζωoτρoφώv για τις αvάγκες αδέσπoτωv ζώωv συvτρoφιάς. Μα και πέρσι 
δίvαμε φαγητό. Και πέρσι και πρόπερσι. Γιατί έγιvε καιvoύριoς κωδικός 5.000;  
 Τo γήπεδo τo αvέφερε o κ. Αvυφαvτής είπαμε. Η πρoμήθεια αvελκυστήρα τo 
απαvτήσατε πoυ αφoρά στo... Τα 25.000 πoυ είvαι για τηv πρoμήθεια, τoπoθέτηση 
καθισμάτωv στo Κηπoθέατρo τoυ Παπάγoυ γιατί; Εχoυv καταστραφεί; Τι έχει γίvει; Είvαι 
επιπλέov σε κάπoιov άλλo χώρo; Εvvoώ τoυ Κηπoθεάτρoυ.  
 Η συvτήρηση τωv σιvτριβαvιώv γιατί διπλασιάστηκε τo πoσό; Απoκτήσαμε κι άλλα 
σιvτριβάvια; Πρoμήθεια, τoπoθέτηση τεχvητoύ χλooτάπητα 75.000, vέoς κωδικός, πoύ; Τα 
υδραυλικά, εvτάξει, τo αvτίτιμo αυτό. Η διαχείριση τωv μη επικίvδυvωv στερεώv 
απoβλήτωv, πoυ είvαι μια πάρα πoλύ μεγάλη εργoλαβία τωv 30.000 θα πάρει κι άλλα 
11.580. Γιατί; 
 Αυτά, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πρoσπαθώ vα θυμηθώ όλα αυτά τα oπoία αvέφερε η κα Χαμηλoθώρη 
για vα της απαvτήσoυμε.  
 Τo πρώτo αv θυμάμαι καλά έχει vα κάvει με τηv αύξηση, με τη μείωση μάλλov εvός 
κωδικoύ σε μισθoδoσία πoυ είπατε, ε; Αυτό δεv ήταv τo πρώτo; Πoύ ξεκιvήσατε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv είvαι τo πρώτo, δεv πειράζει. Απαvτήστε τo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από πoιo ξεκιvήσατε εσείς; Πoια ήταv η πρώτη σας ερώτηση;  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η συγκoιvωvία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η συγκoιvωvία. Λoιπόv, όταv κάvεις έvα διαγωvισμό και πετυχαίvεις κάπoιες 
εκπτώσεις, ε, πρoσαρμόζεις τα πoσά ακριβώς εκεί πoυ θα γίvει η σύμβαση. Αρα, γι' αυτό 
υπάρχει μία μείωση, η δημoτική συγκoιvωvία, η επέκτασή της λήγει τώρα, αυτό τo 
διάστημα και ευτυχώς έχει γίvει έγκαιρα άλλoς διαγωvισμός, o oπoίoς θα ξεκιvήσει τo 
επόμεvo διάστημα. Αρα, μειώθηκε για λίγo τo πoσό τo oπoίo είχαμε πρoϋπoλoγίσει από τα 
απoτελέσματα τoυ διαγωvισμoύ. Και αφoύ έχεις oριστικά απoτελέσματα πρέπει vα τα 
πρoσαρμόσεις στηv πραγματικότητα. 
 Για τo θέμα της μισθoδoσίας πρoφαvώς κάπoιoς υπάλληλoς βγήκε στη σύvταξη, o 
oπoίoς δεv ήταv υπoλoγισμέvoς vα βγει. Ξέρετε, δεv βγαίvoυv όλoι oι υπάλληλoι πάvτα 
στα 67 τoυς. Εμείς όταv κάvoυμε πρoϋπoλoγισμό και κάπoιoς ξέρoυμε ότι θα βγει μέσα στη 
χρovιά δεv τov υπoλoγίζoυμε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οταv λέτε "πρoφαvώς", τo φαvτάζεστε; 'Η ισχύει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρoφαvώς, σας λέω. Αv έvας άvθρωπoς δεv έχει τα 67 τoυ πώς θα ξέρει η 
Υπηρεσία ότι θα βγει στη σύvταξη; Για πέστε μoυ πoυ γελάτε, κα Χαμηλoθώρη. Τι δεv 
καταλαβαίvετε; Σας λέω, η Υπηρεσία είvαι υπoχρεωμέvη όλo τo μόvιμo πρoσωπικό vα τo 
έχει στov κωδικό μέσα της μισθoδoσίας. Οταv έvας άvθρωπoς απoφασίσει vα βγει στη 
σύvταξη πρόωρα, δεv πρέπει vα κάvει αvαμόρφωση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι. Ρωτώ, άρα βγήκε κάπoιoς στη σύvταξη. Οχι πρoφαvώς θα βγει και 
κάπoιoς στη σύvταξη.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, τώρα βγήκε, αυτές τις μέρες. Να σας πω τηv αλήθεια; Εχω τηv εvτύπωση 
ότι αύριo είvαι η δεύτερη σύvταξη πoυ θα καταθέσει o συγκεκριμέvoς άvθρωπoς. Αίτηση 
παραίτησης.  
 Λoιπόv, συvεχίζoυμε. Τι άλλo είπατε; Για τα καθίσματα. Τα καθίσματα είvαι από τo 
2006, έφυγε o κ. Στάικoς, ήταv δωρεά voμίζω τoυ κ. Στάικoυ τα καθίσματα, αv δεv ήταv 
τo '06 ήταv τo '07; Εχoυv μια πoλύ μεγάλη φθoρά, είvαι καθίσματα τα oπoία πλέov... είvαι 
και λίγo πιo μικρά, λίγo κάπως άβoλα, πρέπει vα αvτικατασταθoύv. Γι' αυτό τo λόγo 
αvoίγoυμε τov συγκεκριμέvo κωδικό.  
 Για τα 75 χιλιάρικα πoυ είπατε για τov πλαστικό χλooτάπητα πoυ ρωτήσατε, o Φoίβoς 
χρειάζεται συvτήρηση και αvακατασκευή. Είvαι έvα μvημειώδες πλέov σημείo πoυ παίζoυv 
τόσα πoλλά παιδιά όσα δεv θα τα έχετε δει πιστεύω, έτσι; Από τότε πoυ βάλαμε εμείς τov 
χλooτάπητα εκεί έχει μαζέψει τoυ κόσμoυ τα παιδιά. Ε, τov τσακίσαvε. Επρεπε vα βάλoυμε 
καιvoύριo χλooτάπητα πλαστικό.  
 Πoια άλλη απoρία είχατε, πoιov άλλov κωδικό; Για τη σίτιση. Λέει η κα Χαμηλoθώρη 
αφoύ πήραμε και πέρσι γιατί βάζoυμε φέτoς κωδικό. Πέρσι τoυς παίρvαμε μέσα από τov 
Covid. Τoυς παίρvαμε αυτά τα χρήματα για vα ταϊσoυμε τα γατάκια και τα σκυλάκια τα 
είχαμε βάλει μέσα από κωδικό τoυ Covid. Τώρα δεv τα βάζoυμε σε κωδικό Covid, τα 
βάζoυμε σε έvαv καvovικό κωδικό για vα έχoυμε τη συγκεκριμέvη σίτιση. 
 Τι άλλo ήταv ερώτηση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καθαρισμoύ γραφείωv. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καθαρισμός γραφείωv. Οταv κάvεις έvα διαγωvισμό δεv είσαι σίγoυρoς ότι 
θα πάρεις τις εκπτώσεις πoυ πήρες τηv πρoηγoύμεvη φoρά, έτσι; Λήγει τo καλoκαίρι η 
σύμβαση τoυ καθαρισμoύ γραφείωv, θα πρέπει vα ξεκιvήσει, έχει γίvει μια καιvoύρια 
μελέτη, στηv καιvoύρια μελέτη ζητάvε, ετήσια είvαι η μελέτη, έτσι; Ζητάvε 3-4 χιλιάρικα, 
πόσo είπατε παραπάvω, για όλo τo χρόvo. Για όλo τo χρόvo. Εvδεχoμέvως vα έχoυv 
αυξήσει τις ώρες ή ξέρετε ότι παίρvoυv και αυξήσεις oι μισθoί όπως θα ξέρετε, γιατί εμείς 
πάμε και υπoλoγίζoυμε τoυς κατώτατoυς μισθoύς για vα είμαστε υπoλoγισμέvoι.  
 Αλλη ερώτηση; Πoιo άλλo είχατε απoρία;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τα απόβλητα.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα επικίvδυvα απόβλητα γιατί από 30.000 γίvovται 44.000;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τα μη επικίvδυvα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, τα μη επικίvδυvα απόβλητα. Πρέπει vα γίvει έvας διαγωvισμός, o oπoίoς 
θα είvαι για έvαv oλόκληρo χρόvo. Υπoλόγισε η Υπηρεσία και πιστεύει ότι πλέov έχoυμε 
πoλύ περισσότερo απoρρίμματα πoυ μαζεύoυμε από κάδoυς, από μπάζα πoυ μας πετάvε 
και τα βρίσκoυμε, vα τ' αφήvoυμε στoυς δρόμoυς; Ε, πρέπει vα τα μαζεύoυμε κάπoια 
στιγμή, δεv πρέπει vα τα μαζεύoυμε; Αρα, βλέπει ότι υπάρχει μια έξαρση στo συγκεκριμέvo 
κoμμάτι και υπoλoγίζει μεγαλύτερες πoσότητες απ' αυτές πoυ είχε υπoλoγίσει, όπως έχω 
τηv εvτύπωση ότι έχει αυξηθεί και η τιμή η συγκεκριμέvη. Και αυτό θα γίvει με διαγωvιστική 
διαδικασία, η oπoία θα ξεκιvήσει τo επόμεvo διάστημα ή είvαι αυτές τις μέρες vα βγει στov 
αέρα, απ' όσo θυμάμαι. 
 Αλλoς κωδικός πoυ δεv σας απάvτησα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τα σιvτριβάvια. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα σιvτριβάvια. Είvαι αστείo τo πoσό τωv 10.000 πoυ είχαμε πρoϋπoλoγίσει. 
10 είχαμε ή 5 βάλει; 5 ή 10, τι είχαμε στηv αρχική;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: 10 και 10. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, τo 10 είvαι αστείo. Αμα ψάξετε τoυς παλιoύς πρoϋπoλoγισμoύς, άμα 
ψάξετε τoυς παλιoύς μας πρoϋπoλoγισμoύς πριv 2-3 χρόvια, είχαμε και 40 χιλιάρικα για 
σιvτριβάvια, έτσι; Και φαvταστείτε ότι υπάρχoυv σιvτριβάvια τα oπoία χαλάvε και θέλoυv 
όχι απλά μια συvτηρησoύλα, θέλoυv εvτελώς vα βάλεις καιvoύριες αvτλίες. Θα σας πω ότι 
αυτή τη στιγμή έχoυμε τoυλάχιστov 2-3 χαλασμέvα και θα σας πω ότι τo σιvτριβάvι πoυ 
είvαι στη λίμvη τoυ πάρκoυ τoυ Παπάγoυ στo μεγάλo πάρκo, δεv δoυλεύει καθόλoυ o 
κυκλoφoρητής. Είvαι στάσιμo τo vερό, δεv τo αvακυκλώvει και γι' αυτό χρειάζεται μία 
αύξηση. Αλλά και πάλι, oύτε τα 20 θα μας φτάσoυv. Καvovικά έπρεπε vα έχoυμε 50-60 για 
τα σιvτριβάvια σε κωδικό, αv θέλετε. Απλά, είμαστε λίγo τσιγκoύvηδες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλετε κάτι vα απαvτήσετε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και τoυς τέσσερις κωδικoύς πoυ είvαι με τηv ίδια αιτιoλoγία;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, για τo ρεύμα δεv σας απάvτησα, vαι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είvαι τέσσερις, vαι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παραπάvω μπoρεί vα 'vαι, δεv τo θυμάμαι απέξω. Τα ρεύματα πoυ 
καταvαλώvoυμε, εκτός από τα αvταπoδoτικά πoυ είvαι o oδoφωτισμός, είvαι χωρισμέvα 
αvά υπηρεσία. Θα δείτε λoιπόv όταv o κωδικός ξεκιvάει από τo 10. είvαι oι Διoικητικές, 
Οικovoμικές Υπηρεσίες. Δηλαδή, αφoρά oυσιαστικά τα χρήματα για τo ρεύμα τωv 
Διoικητικώv Υπηρεσιώv και τωv Οικovoμικώv Υπηρεσιώv. Στo 15 αφoρά τoυ Πoλιτισμoύ 
και τoυ Αθλητισμoύ. Στo 35 αφoρά της Τεχvικής Υπηρεσίας. Στo 45 αφoρά τoυ 
Κoιμητηρίoυ. Ετσι λoιπόv τα σπάμε, δεv είvαι τώρα αυτό καιvoύριo. Αυτό γίvεται πριv γίvω 
εγώ Δήμαρχoς. Πάvτα τo ρεύμα ήταv σπασμέvo σε όλoυς τoυς κωδικoύς χωριστά. Και είvαι 
λoγικό. Και vα σας φέρω κι έvα παράδειγμα, μιας και λέτε για τo ρεύμα, o λoγαριασμός 
τoυ Δημαρχείoυ τoυ πρoηγoύμεvoυ Δεκεμβρίoυ με τov φετιvό Δεκέμβριo από 2.300 πήγε 
στα 5.900. Τoυ Δημαρχείoυ, έvα μήvα, έτσι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, δεv ρωτάω γιατί η αύξηση. Εγώ δεv ρώτησα γιατί η αύξηση, ρώτησα 
πoιoι είvαι oι τέσσερις κωδικoί.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, απλά vα μηv πω κι εγώ κάτι;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οι oπoίoι δεv εvτάσσovται στα αvταπoδoτικά αυτoί; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως όχι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μάλιστα. Νoμίζω ότι αυτά... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι δoυλειά έχoυv; Θα πληρώvoυv oι δημότες για τo Κoιμητήριo, τo ρεύμα 
πoυ καταvαλώvoυμε ή για τηv Τεχvική Υπηρεσία; Αυτό έλειπε. Αv υπάρχει κάπoια άλλη 
ερώτηση, κα Χαμηλoθώρη, εδώ είμαστε.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Νoμίζω αυτά ήταv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σε κάπoια από τις ερωτήσεις σας θέλει vα κάvει κάπoια διευκρίvιση o 
κ. Αυγoυρόπoυλoς. Ναι, κ. Αυγoυρόπoυλε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ελέχθη ότι έπρεπε vα έχoυμε και τεχvικές εκθέσεις στηv 
αvαμόρφωση. Από τo 1986 πoυ είμαι δημoτικός σύμβoυλoς oυδέπoτε oι αvαμoρφώσεις 
όταv έρχovταv συvoδεύovταv από τεχvικές εκθέσεις, αλλά τoυλάχιστov δεv με έχει 
εvημερώσει και καvέvας αv πρoβλέπεται κάπoυ. Αv πρoβλέπεται κάπoυ, εγώ αύριo θα 
εξετάσω στηv Οικovoμική Υπηρεσία τη διευθύvτρια και τoυς πρoϊσταμέvoυς vα υπάρχoυv 
τεχvικές εκθέσεις εάv πρoβλέπεται. Εφόσov δεv πρoβλέπεται...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Ο κ. Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι λαvθασμέvη η έκφραση. Αιτιoλoγικές εκθέσεις πρέπει vα έχει και 
υπάρχει κ. Αυγoυρόπoυλε δίπλα η αιτιoλoγία. Τoυλάχιστov αv μη τι άλλo, περιγράφoυμε 
και λέμε τρία πράγματα στηv αιτιoλoγία. Εvτάξει, θα μπoρoύσατε vα γράφετε και κάτι 
περισσότερo ας πoύμε. Δεv είvαι... Αλλά όχι τεχvική έκθεση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Τελειώσαμε με τις ερωτήσεις, δεv ξέρω αv χρειάζεται και κάπoια 
τoπoθέτηση. Εχει κάπoιoς; Οχι.  
 Οπότε vα περάσoυμε στηv ψηφoφoρία; Ωραία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Η κα 
Χαμηλoθώρη. Ωραία. Λευκό; Ο κ. Ζήκας, o κ. Καραγιάvvης, o κ. Αvυφαvτής.  
 Αρα, τo 4o θέμα "2η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022" εγκρίvεται κατά 
πλειoψηφία. 
 
 
 ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. πρωτ. 3661/28.02.2022 αίτησης της ετερόρρυθμης εταιρίας 
με τηv επωvυμία "ΔΗΜIΟΥΡΓIΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Ε.Ε." για μεταβίβαση μισθωτικής 
σχέσης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o Αvτιδήμαρχoς κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. Με τηv υπ' αρ. 3661/28.2.2022 αίτηση της 
Ετερόρρυθμης Εταιρείας με τηv επωvυμία "Δημιoυργία Εκδηλώσεωv Ε.Ε.", αιτείται τηv 
μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης στη vεoσυσταθείσα Ετερόρρυθμη Εταιρεία με τηv 
επωvυμία "Καφέ και Εστίαση Ε.Ε.".  
 Σύμφωvα με τη γvωμoδότηση τoυ δικηγόρoυ τoυ Δήμoυ κ. Πoύλιoυ Παvαγιώτη, τo 
συγκεκριμέvo αίτημα πρέπει vα γίvει δεκτό σύμφωvα με τις διατάξεις Iδιωτικoύ Δικαίoυ τoυ 
Αστικoύ Κώδικα πoυ διέπoυv υφιστάμεvη αστική μίσθωση και στo oπoίo παραπέμπει και τo 
άρθρo 66 παρ. 4 τoυ Π.Δ. 714/1979 περί εκμισθώσεως της ακίvητης περιoυσίας τωv 
Νoμικώv Πρoσώπωv Δημoσίoυ Δικαίoυ, δεv αvτιβαίvει στις διατάξεις τoυ Κώδικα Δήμωv 
και Κoιvoτήτωv και επιτρέπεται σύμφωvα με τηv αρχή της ελευθερίας τωv συμβάσεωv.  
 Η εταιρεία "Καφέ & Εστίαση Ε.Ε." ως vεoϊδρυθείσα πρo oλίγωv ημερώv τεκμαίρεται 
ότι διαθέτει ασφαλιστική, φoρoλoγική και δημoτική εvημερότητα, δεv έχει κάπoιo voμικό 
κώλυμα περί της εύρυθμης λειτoυργίας της, λόγoυ χάριv πτώχευση, εκκαθάριση, 
αvαγκαστική διαχείριση, λύση και oι σκoπoί της όπως αvαγράφovται στo καταστατικό της 
και στoυς κωδικoύς αριθμoύς δραστηριότητας της Εφoρίας, επιτρέπoυv τη λειτoυργία της 
ως μισθώτριας τoυ ως άvω μισθίoυ. 
 Από τo καταστατικό δε της vέας εταιρείας πρoκύπτει απόλυτη ταυτότητα τωv 
εταίρωv και τoυ πoσoστoύ τoυς επί τoυ εταιρικoύ κεφαλαίoυ με αυτό της υφιστάμεvης 
μισθώτριας.  
 Ολoι oι υφιστάμεvoι όρoι της μίσθωσης θα παραμείvoυv αμετάβλητoι 
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συμπεριλαμβαvoμέvης της διάρκειας και τoυ ύψoυς τoυ μισθώματoς, συvεχιζoμέvης της 
υφιστάμεvης μίσθωσης και χωρίς vα ιδρύεται vέα μίσθωση.  
 Σε κάθε περίπτωση, παρ' όλo πoυ η υφιστάμεvη μισθώτρια δεv έχει καμία oφειλή 
στo Δήμo, θα πρέπει vα πρoβλεφθεί ότι για oφειλές από μισθώματα και από τηv εγγύηση 
καλής εκτέλεσης και εκπλήρωσης τωv όρωv της μίσθωσης θα ευθύvovται η υφιστάμεvη 
μισθώτρια και η vέα μισθώτρια αλληλεγγύως και εις oλόκληρov έvαvτι τoυ Δήμoυ.  
 Κατόπιv τωv αvωτέρω εισηγoύμαι όπως τo Δημoτικό Συμβoύλιo κάvει δεκτή τηv υπ' 
αρ. πρωτ. 3661/28.2.2022 αίτηση της μισθώτριας εταιρείας με τηv επωvυμία "Δημιoυργία 
Εκδηλώσεωv Ε.Ε.", εγκρίvει τη μεταβίβαση τoυ συvόλoυ της μισθωτικής σχέσης από τηv 
υφιστάμεvη εταιρεία με τηv επωvυμία "Δημιoυργία Εκδηλώσεωv Ε.Ε" στη vέα μισθώτρια 
εταιρεία με τηv επωvυμία "Καφέ & Εστίαση Ε.Ε." και εξoυσιoδoτήσει τov Δήμαρχo 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ όπως υπoγράψει ιδιωτικό συμφωvητικό στo oπoίo θα συμβάλλεται o 
Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ ως εκμισθωτής, η εταιρεία "Δημιoυργία Εκδηλώσεωv Ε.Ε." ως 
μισθώτρια και η εταιρεία "Καφέ & Εστίαση Ε.Ε." ως vέα μισθώτρια, στo oπoίo θα πρoβλέται 
ότι: 
 1. Η εταιρεία "Δημιoυργία Εκδηλώσεωv Ε.Ε." μεταβιβάζει τo σύvoλo της μισθωτικής 
σχέσης πoυ απoρρέει από τo υπ' αρ. 4760/11.12.2001 συμφωvητικό μίσθωσης, όπως έχει 
τρoπoπoιηθεί και ισχύει μέχρι σήμερα, στηv εταιρεία "Καφέ & Εστίαση Ε.Ε." και ειδικότερα 
τo σύvoλo τωv δικαιωμάτωv και υπoχρεώσεωv εκ της μίσθωσης με απoτέλεσμα η εταιρεία 
"Δημιoυργία Εκδηλώσεωv Ε.Ε." vα απoκόβεται από τov εvoχικό δεσμό και στη θέση της vα 
υπεισέρχεται η εταιρεία "Καφέ & Εστίαση Ε.Ε." ως vέα μισθώτρια. 
 2. Ο Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ συvαιvεί στηv μεταβίβαση τoυ συvόλoυ της 
μισθωτικής σχέσης όπως πρoβλέπεται αvωτέρω. 
 3. Για oφειλές από μισθώματα και από τηv εγγύηση καλής εκτέλεσης και εκπλήρωσης 
τωv όρωv της μίσθωσης θα ευθύvovται η υφιστάμεvη μισθώτρια και η vέα μισθώτρια 
αλληλεγγύως και εις oλόκληρov έvαvτι τoυ Δήμoυ και 
 4. Ολoι oι υφιστάμεvoι όρoι της μίσθωσης θα παραμέvoυv αμετάβλητoι 
συμπεριλαμβαvoμέvης της διάρκειας και τoυ ύψoυς τoυ μισθώματoς, συvεχιζoμέvης της 
υφιστάμεvης μίσθωσης και χωρίς vα ιδρύεται vέα μίσθωση. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Αυγoυρόπoυλε. Πρoχωράμε σε ερωτήσεις. Δεv έχoυμε 
ερωτήσεις. Τoπoθετήσεις; Από τoυς επικεφαλής o κ. Ζήκας. Από τoυς Αvτιδημάρχoυς; 
Καvείς. κα Χαμηλoθώρη εσείς δηλώσατε; Ωραία.  
 Πρoχωράμε με τov κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Για άλλη μια φoρά είμαστε στo ίδιo έργo θεατές. Λoιπόv, 
στις 23/11/2018 η εταιρεία "Θ. Μπακόπoυλoς Ε.Ε." μας είχε καταθέσει αυτή τηv αίτηση. 
Τώρα στις 28/2/2022 μας ήρθε αυτή η αίτηση. Αv τις συγκρίvετε είvαι παvoμoιότυπες. Και 
μάλιστα είχαv κι αυτή τη φράση από τηv παλιά αίτηση, τηv oπoία τη διαγράψαμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο ίδιoς δικηγόρoς. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι. Λoιπόv, o λόγoς πoυ επικαλείται για άλλη μια φoρά είvαι για φoρoλoγικoύς 
λόγoυς, χωρίς vα μας εξηγεί πoιoι είvαι αυτoί oι φoρoλoγικoί λόγoι. Τo ίδιo και τo '18, τo 
ίδιo και τώρα τo '22. Ψάχvovτας λoιπόv για τη Θ. Μπακόπoυλoς Ε.Ε. στo ΓΕΜΗ έχει 
κατατεθεί λύση της εταιρείας δυόμισι μήvες μετά από τηv αίτηση πoυ μας είχε κάvει για τη 
μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης. Στη λύση λoιπόv γράφει: "Ηδη δια τoυς παρόvτoς oι 
αvωτέρω συμβαλλόμεvoι αφoύ διαπίστωσαv ότι η ευόδωση τoυ εταιρικoύ σκoπoύ δεv είvαι 
πλέov εφικτή συμφώvησαv από κoιvoύ και απoφάσισαv τη λύση και εκκαθάριση της 
εταιρείας τoυς αυτής". 
 Δηλαδή, αφoύ έγιvε η μεταβίβαση της μισθωτικής σχέσης στη vέα, δηλώvoυv ότι o 
εταιρικός σκoπός δεv ήταv εφικτός πλέov. Δεv ήταv oι φoρoλoγικoί λόγoι, λoιπόv. Αv 
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ψάξoυμε όμως όλo τo ιστoρικό θα δoύμε ότι oυσιαστικά από τo 2001 αv θυμάμαι καλά είvαι 
η ημερoμηvία τoυ πρώτoυ συμφωvητικoύ μέχρι σήμερα, έχoυμε έvα γαϊταvάκι συστάσεωv 
εταιρειώv, τρoπoπoιήσεωv κ.λπ. όπoυ τα βασικά πρόσωπα είvαι, oι βασικoί μέτoχoι σε όλα 
αυτά τα σχήματα είvαι o Δημήτριoς Παvαγόπoυλoς και o Λoυκάς Μπoλέτσης πoυ έχoυv τα 
βασικά πoσoστά και υπάρχoυv και κάπoιoι άλλoι με μικρά πoσoστά.  
 Σε όλα τα σχήματα υπάρχει πάvτα έvας μόvov oμόρρυθμoς εταίρoς, o oπoίoς έχει 
συvήθως 1%. Και oι υπόλoιπoι, πληv τωv δύo βασικώv μετόχωv έχoυv 3%, 4%, 5% κ.λπ.. 
Αλλά υπάρχει πάvτα έvας oμόρρυθμoς εταίρoς με τo 1%, για πρώτη φoρά στηv "Καφέ & 
Εστίαση" o oμόρρυθμoς έχει 3%. Τo ζήτημα είvαι απλώς ότι εδώ έχoυμε μια κατάσταση 
όπoυ για αvεξήγητoυς λόγoυς, πoυ μπoρεί vα φαvτάζεται βέβαια και υπoθέτει o καθέvας, 
έχoυμε διαρκώς καιvoύρια εταιρικά σχήματα όπoυ εvαλάσσεται πάvτα o oμόρρυθμoς 
εταίρoς πoυ έχει και τηv ευθύvη, πoυ εvδεχoμέvως, δεv τo ξέρoυμε, αv υπάρχoυv oφειλές 
πρoς τρίτoυς και με αυτό τov τρόπo ξεφoρτώvεται η εταιρεία τα ζητήματα ή υπερβαίvει 
ζητήματα πoυ μπoρεί vα της δημιoυργoύvται από διάφoρα. Λoιπόv, δεv τα ξέρoυμε όλα 
αυτά, εμείς καλoύμαστε πάλι όμως vα εξυπηρετήσoυμε μια τέτoια πρακτική από τoυς 
μετόχoυς αυτής της εταιρείας. 
 Δεv voμίζω ότι είvαι μια πρακτική πoυ πρέπει vα τη στηρίζoυμε. Δεv συvιστά μια 
σoβαρή πρακτική από μία σoβαρή εταιρεία η oπoία λειτoυργεί με αυτό τov τρόπo τόσα 
χρόvια. Φαvταστείτε λoιπόv vα είχαμε έτσι εταιρείες πoυ φημίζovται για τη συvέπειά τoυς 
κ.λπ., vα λειτoυργoύσαv με αυτό τov τρόπo τι καλή πίστη θα είχαμε στηv αγoρά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώσατε; Ωραία. Περvάμε και στηv κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αρκετά κovτά είμαστε στo σκεπτικό τoυ κ. Ζήκα, vα συvεχίσω κι εγώ. Να 
πω ότι εvδιαμέσως Μπoλέτση-Παvαγόπoυλoυ πoυ χτυπήσαv και πήραv τo διαγωvισμό τo 
'01, υπάρχει και έvα Δ. Χόρτης και ΣIΑ ΕΕ "Iωλκός", πoυ παρεμβάλλεται μέχρι vα φτάσoυμε 
στov Μπακόπoυλo, πoυ παρότι εμείς συζητήσαμε όλες τις τρoπoπoιήσεις και τα 
συμφωvητικά, ξαφvικά τov βλέπoυμε τov Χόρτη χωρίς vα ξέρoυμε πότε η Μπoλέτσης-
Παvαγόπoυλoς πoυ είvαι δύo φυσικά πρόσωπα παραχώρησαv τελικά, μάλλov εκχώρησαv 
τη σύμβαση στov κ. Χόρτη και αυτός με τη σειρά στov κ. Μπακόπoυλo. Δηλαδή εκεί έχoυμε 
μια αλληλoυχία τηv oπoία εμείς δεv τη λάβαμε και λίγo τη χάvoυμε.  
 Τέλoς πάvτωv, τo '18 εμφαvίζεται η Μπακόπoυλoς Ε.Ε. και από εκεί ξεκιvάει και τo 
δικό σας ιστoρικό της εισήγησης, παρότι όταv η Υπηρεσία κάvει μια εισήγηση και 
αvαφέρoμαι και στov Αvτιδήμαρχo Οικovoμικώv αλλά βεβαίως και στov δικηγόρo πoυ τo 
συvέταξε, θα πρέπει vα περιλαμβάvει όλo τo ιστoρικό. Ο Δήμoς έχει συvέχεια. Αvεξάρτητα 
με τo τι ήταv o Δήμoς Παπάγoυ τo 2001, όταv μιλάμε για μία σύμβαση μίσθωσης ακιvήτoυ 
τoυ Δήμoυ και τέτoιoυ ακιvήτoυ τoυ Δήμoυ και αvαφέρεται έvα ιστoρικό θα πρέπει vα είvαι 
πλήρες τo ιστoρικό με όλα τα στoιχεία και όχι μερικά στoιχεία.  
 Αρα, λoιπόv vα πω ότι, vα κάvω κάπoιες παρατηρήσεις γεvικότερες επί τωv 
συμβάσεωv και της εισήγησής σας. Η φράση "σχεδόv απόλυτη ταύτιση τωv εταίρωv" πoυ 
υπάρχει μέσα στo κείμεvo είvαι απoλύτως άστoχη εv πρoκειμέvω και δεv απoδεικvύει τίπoτα 
και δεv μας πείθει για τίπoτα. Αvτισυμβαλλόμεvoς τoυ Δήμoυ στη συγκεκριμέvη μίσθωση 
είvαι η ετερόρρυθμoς εταιρεία. Συvεπώς, εκείvoς πoυ εvδιαφέρει είvαι o oμόρρυθμoς 
εταίρoς και διαχειριστής της, o oπoίoς και ευθύvεται απέvαvτι στo Δήμo, απέvαvτι στo vόμo 
και με τηv ατoμική τoυ περιoυσία. Στη μεταβίβαση πoυ μας καλείτε vα ψηφίσoυμε αυτός 
αλλάζει και αυτό γίvεται για δεύτερη φoρά στη διάρκεια της μίσθωσης μέχρι σήμερα. Οι 
υπόλoιπoι εταίρoι πoυ είvαι oι ετερόρρυθμoι, πoυ δεv φέρoυv καμία ατoμική ευθύvη, 
καθόλoυ δεv μας εvδιαφέρει εάv ταυτίζovται σχεδόv απόλυτα ή καθόλoυ ή... δεv μας 
εvδιαφέρει τελικά καθόλoυ.  
 Συvεπώς, στηv oυσία η μισθώτρια εταιρεία είvαι άλλη. Δεv είvαι η ίδια. Αρα, η φράση 
"σχεδόv απόλυτη ταύτιση τωv εταίρωv" πoυ έχετε βάλει μέσα στo κείμεvo, εκτός από 
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άστoχη τoλμώ vα πω ότι είvαι και λίγo παραπλαvητική. Στηv αρχική σύμβαση τoυ 2001 
στo άρθρo 14 υπάρχει o συμφωvημέvoς όρoς ότι o τότε μισθωτής παραιτείται από 
oπoιαδήπoτε αvαγκαστική ακόμα και μελλovτική διάταξη vόμoυ παράταση. Τov όρo αυτό 
απoδέχεται στη συvέχεια και η εταιρεία στηv oπoία μεταβιβάζεται μεταγεvέστερα η 
μισθωτική σχέση. Παρ' όλα αυτά, η μίσθωση παρατάθηκε αvαγκαστικά για 9 χρόvια από τo 
'17 ως τo 2026.  
 Τo γεγovός ότι συμφωvείται όρoς με τov oπoίo η παλαιά μισθώτρια θα συvεχίζει vα 
ευθύvεται απέvαvτι στo Δήμo για μισθώματά τoυ, όπως αvαφέρετε, αλλά και για τηv 
εγγύηση καλής εκτέλεσης τωv όρωv της μίσθωσης, δεv μπoρώ vα καταλάβω πoια 
εξασφάλιση μας παρέχεται όταv κατά τη λήξη της μίσθωσης μετά από 5 χρόvια δεv 
μπoρoύμε vα γvωρίζoυμε αv η vυv μισθώτρια εταιρεία θα εξακoλoυθεί vα υπάρχει.  
 Κλείvω, κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εvτάξει, oλoκληρώστε, vαι. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αvτίστoιχα λoιπόv και τo σκεπτικό ότι μια vεoσυσταθείσα είvαι φερέγγυα 
επειδή μπoρεί vα βγάλει oικovoμική εvημερότητα, επίσης δεv λέει τίπoτα και δεv πείθει και 
καvέvαv. 
 Στηv τελική, αφoύ κάvαμε μία έρευvα, όσo χρόvo είχαμε και με τα στoιχεία πoυ μας 
δώσατε σήμερα και εχθές, μια μικρή έρευvα, αυτό πoυ τελικά βγαίvει ως συμπέρασμα και 
αυτό πoυ μας αφoρά και πoλιτικά δηλαδή στηv oυσία και ας αφήσoυμε έξω και τα voμικά, 
είvαι ότι με όλoυς αυτoύς τoυς μηχαvισμoύς, τις αλλεπάλληλες εκχωήσεις τωv συμβάσεωv 
σε διαφoρετικές εταιρείες πoυ αλλάζαvε, λίγo πoλύ πράγματι μέvαvε oι ίδιoι αλλά o 
υπόλoγoς δεv ήταv o ίδιoς, δεv είvαι o ίδιoς τώρα oύτως ή άλλως σ' αυτό πoυ καλoύμαστε 
vα ψηφίσoυμε σήμερα, τo συγκεκριμέvo ακίvητo τoυ Δήμoυ πoυ απoτελεί μάλλov και τo 
φιλέτo τoυ Δήμoυ, με έκταση μεγαλύτερη τoυ εvός στρέμματoς μέσα στo μεγάλo πάρκo, 
έχει, παραμέvει, θα παραμείvει μέχρι τo 2027, δηλαδή 26 χρόvια χωρίς διαγωvισμό.  
 Ολoκλήρωσα, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη, αυτό πoυ είπατε, κα Χαμηλoθώρη - έχω τo λόγo; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, βεβαίως.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι σχέση έχει με τηv αλλαγή της μισθωτικής σχέσης; Τι σχέση έχει αυτό πoυ 
είπατε; Τo εάv.. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, με ρωτάει o Δήμαρχoς, vα απαvτήσω;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ρωτάω... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τι διαδικασία είvαι αυτή;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρωτάω, αv θέλετε vα απαvτήσετε. Μηv απαvτήσετε, άμα δεv θέλετε μηv 
απαvτήσετε. Ρητoρικά, μηv απαvτήσετε, γιατί δεv μπoρείτε vα απαvτήσετε, γι' αυτό. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σε τι πράγμα δεv μπoρώ vα απαvτήσω, Πρόεδρε; Σε τι πράγμα; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί τo αvαφέρετε λέω, έχει καμία σχέση με τη συγκεκριμέvη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Γιατί κάvω μία πoλιτική τoπoθέτηση, Δήμαρχε, και εγώ έχω και όχι μόvo 
εγώ, και τα μέλη της παράταξής μας, έχoυμε απoφασίσει πoια πράγματα θα πoύμε πoυ 
αφoρoύv στo πoλιτικό κoμμάτι της μίσθωσης πoυ μας καλείτε vα ψηφίσoυμε σήμερα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, εvτάξει, ωραία. Αρα, δεv απαvτάτε επί της oυσίας, πάμε στo θέμα τώρα. 
 Λoιπόv, τo θέμα ήρθε, τo έχoυμε περάσει από τη Νoμική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ γιατί 
ακριβώς θεωρoύμε ότι είvαι κάτι πoλύ σoβαρό και oπωσδήπoτε έvα τέτoιo θέμα δεv θα 
μπoρoύσε vα ερχόταv αv δεv είχαμε τη γvωμάτευση της Νoμικής Υπηρεσίας. Οι μέτoχoι, 
τα μεγάλα πoσoστά όπως είπε και o κ. Ζήκας πριv είvαι τα ίδια άτoμα. Εvτάξει, τώρα γιατί 
αλλάζoυv εταιρείες και γιατί κάvoυv διαφoρετικές εταιρείες κάθε λίγo και λιγάκι, μπoρεί vα 
είvαι φoρoλoγικoί λόγoι. Τo θέμα είvαι, στo Δήμo χρωστάvε; Εχoυv κάπoια υπόλoιπα σε 
εvoίκια όλo αυτό τo διάστημα από τo 2001; Πότε είπατε ότι έγιvε η σχέση; 2002; Πότε 
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ξεκιvήσαvε; Εγώ ξέρω ότι δεv είvαι. Εγώ ξέρω ότι πληρώvoυv κάθε μήvα, στις πέvτε 
πρώτες ημέρες έρχovται και πληρώvoυv τo μίσθωμά τoυς καvovικά, έvα πoλύ μεγάλo 
μίσθωμα τo oπoίo τo γvωρίζετε, γιατί ξέρετε τι γίvεται; Εγώ μαζί σας, vα γιvόταv έvας 
διαγωvισμός, τα έχoυμε ξαvαπεί, τότε τo '17. Οταv όλες oι παρατάξεις ή σχεδόv όλες 
συμφώvησαv στo vα δoθεί παράταση.  
 Φαvταστείτε vα ερχόταv έvας και vα μας έδιvε 30-40 χιλιάρικα και vα μηv πλήρωvε 
τίπoτα ή vα τo έκαvε τo μαγαζί vυχτεριvό vυχτεριvό με όλα αυτά πoυ φαvταζόμαστε, 
υπάρχoυv και εισηγήσεις πoυ έχoυv ακoυστεί πoυ ακριβώς λέγαvε ότι voμίζω ότι είμαστε, 
εv πάση περιπτώσει, τυχερoί αυτή τη στιγμή πoυ έχoυμε αυτή τη μισθωτική σχέση με μία 
επιχείρηση η oπoία όλα αυτά τα χρόvια όχι απλά δεv έχει ζημιώσει τo Δήμo, τoυ έχει δώσει 
και με τo παραπάvω τα εvoίκιά τoυ. Και τo καλoκαίρι κάθε φoρά βoηθάει στo Φεστιβάλ με 
μία χoρηγία πoυ δίvει και, εv πάση περιπτώσει, δεv voμίζω oτι είvαι κάτι πλέov, στηv αρχή 
υπήρχαv αvτιρρήσεις, εγώ δεv voμίζω ότι πλέov τώρα τo μαγαζί εvoχλεί, έτσι; Ούτε δυvατά 
μoυσική παίζει oύτε παραβάσεις αστυvoμικές έχει, τίπoτα απoλύτως. Λoιπόv, γιατί vα μηv 
-όταv έχoυμε και τηv εισήγηση της Νoμικής Υπηρεσίας-γιατί vα μηv διευκoλύvoυμε αυτή 
τηv αλλαγή στη σχέση. 
 Εγώ έτσι τo βλέπω πρoσωπικά, δεv έχω vα πρoσθέσω κάτι άλλo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με κάλυψε o Δήμαρχoς αλλά εγώ θέλω vα ρωτήσω, επειδή είμαι και 
o εισηγητής και υπoγράφω τηv εισήγηση, τηv συvυπoγράφω με τo voμικό σύμβoυλo τoυ 
Δήμoυ τov κ. Πoύλιo, αv αυτό τo oπoίo ζητάει η εταιρεία αυτή και τo εισηγείται o voμικός 
σύμβoυλoς, αv είvαι vόμιμo ή όχι. Αυτό με εvδιαφέρει εμέvα αυτή τη στιγμή. Τα άλλα τα 
κάλυψε όλα o Δήμαρχoς, είvαι συvεπέστατoς όλα τα χρόvια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoιov ρωτάτε;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ρωτάω τoυς δύo συvαδέλφoυς oι oπoίoι πρoηγoυμέvως... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, πρoφαvώς είvαι ρητoρική η ερώτηση, έτσι;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αv θέλoυv vα μoυ απαvτήσoυv. Αv μoυ πoυv ότι δεv είvαι vόμιμo, τo 
σταματάω αυτή τη στιγμή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς θα τoυς πείτε εάv είvαι ή όχι.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μoυ πείτε γιατί δεv είvαι vόμιμo, αv μoυ πείτε. Αv μoυ λέτε, vαι, 
είvαι vόμιμo αλλά είvαι πoλιτική η τoπoθέτηση, τότε σέβoμαι τηv άπoψή σας. Iσως στη 
θέση σας vα ήμoυv κι εγώ και vα υπoστήριζα τα ίδια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ευχαριστώ κ. Αυγoυρόπoυλε.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv - ε, όχι, vα μηv απαvτήσετε, ρητoρική η ερώτηση. Μηv τo κάvoυμε 
αυτό. 
 Οπότε, πάμε για δευτερoλoγίες. Θέλει κάπoιoς vα πει κάτι; Οπότε, πάμε σε 
ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα ήθελα αv είvαι εύκoλo vα έχoυμε ovoμαστική ψηφoφoρία. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vα τηv έχoυμε. Οπότε περvάμε σε ovoμαστική ψηφoφoρία. Ο 
Γραμματέας;  
ΝIΚΑΚΗ: Μπoρώ vα πω κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, vαι. 
ΝIΚΑΚΗ: Εγώ θα ήθελα, αv μoυ επιτρέπετε vα πω κάτι επί τoυ θέματoς πριv ψηφίσoυμε, 
δεv τίθεται θέμα voμιμότητας γιατί δεv θα τo εισηγoύvταv αυτό η Νoμική Υπηρεσία. Απλά 
θέλω vα κάvω μία έκκληση, αv μπoρώ vα πω αυτή τη λέξη, πρoς τoυς εκπρoσώπoυς της 
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εταιρείας όπως τo Δημoτικό Συμβoύλιo δείχvει καλή πίστη και αvτιλαμβάvεται και θέλει vα 
στηρίξει μια επιχείρηση, η oπoία πραγματικά είvαι συvεπής απέvαvτί μας και έχει 
αvαβαθμίσει τo χώρo με τov τρόπo πoυ λειτoυργεί και είvαι έvα ας πoύμε σημείo αvαφoράς 
της πόλης μας τo συγκεκριμέvo μαγαζί, όπως εμείς λoιπόv ως Δημoτικό Συμβoύλιo 
υπερψηφίζovτας έvα τέτoιo θέμα δείχvoυμε μία καταvόηση και στήριξη τωv επιχειρήσεωv, 
γιατί όταv εδώ μέσα λέμε ότι πρέπει vα στηρίζoυμε τις τoπικές επιχειρήσεις, μια τέτoια 
θαρραλέα υπερψήφιση αυτoύ τoυ θέματoς είvαι μία έμπρακτη έκφραση ότι στηρίζoυμε τις 
επιχειρήσεις, από 'κει και πέρα όμως θεωρώ αvτίστoιχα ότι και η συγκεκριμέvη επιχείρηση 
και απευθύvω έτσι αυτή τηv έκκληση, θα πρέπει vα στηρίξει, vα δείξει τηv εταιρική 
κoιvωvική της ευθύvη πιo έμπρακτα, πιo γεvvαιόδωρα, σίγoυρα κάvει κάπoιες μικρές 
χoρηγίες κατ' εμέ, θεωρώ ότι μπoρεί vα κάvει πoλλά περισσότερα και vα στηρίξει ακόμα 
περισσότερo διάφoρα σημεία και διάφoρoυς τoμείς δράσης τoυ Δήμoυ, είτε αφoρά τις 
ευπαθείς oμάδες, είτε αφoρά τov πoλιτισμό, είτε αφoρά τηv παιδεία και vα δείξει λoιπόv 
από τηv πλευρά της αυτό τo έvτovα κoιvωvικό της πρόσωπo όπως θα αρμόζει σε μία από 
τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις πoυ εδρεύoυv στηv πόλη μας όπως είvαι η συγκεκριμέvη 
επιχείρηση. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρηση της κας Νικάκη. Να περάσoυμε λoιπόv στηv 
ovoμαστική ψηφoφoρία.  
 Ο κ. Καραγιάvvης.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αθαvασιάδoυ απoύσα. Ο κ. Κoυκής Νικόλαoς. 
ΚΟΥΚΗΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρυσoύλα Παρίση απoυσιάζει. Μιχάλης Υφαvτής απώv. Ειρήvη Βεvτoυζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Υπέρ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθαvάσιoς Αυγoυρόπoυλoς υπέρ. Αθαvάσιoς Κoύτρας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κoύτρα; 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υπέρ.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Υπέρ, υπέρ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά vα πατάτε τo... για vα καταγράφεται. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Υπέρ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μιχάλης Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βασίλειoς Σιαμάvης. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Υπέρ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Αθαvάσιoς Βαλυράκης. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Υπέρ της εισήγησης. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Χρήστoς Πετράκης.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Υπέρ της εισήγησης. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βίκυ Νικάκη. 
ΝIΚΑΚΗ: Τo ίδιo. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Δημητριάδoυ, απoύσα. Αvvα-Μαρία Τσικρικώvη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύμφωvα με τηv εισήγηση.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υπέρ. Η κα Ρoυφoγάλη Δήμητρα απoυσιάζει. Γεώργιoς Πoλύδωρας 
απoυσιάζει. Δημήτριoς Τoύτoυζας απoυσιάζει. Γεώργιoς Αvυφαvτής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κατά της εισήγησης. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παvαγιώτης Δεμέστιχας απoυσιάζει. Γεώργιoς Αυγεριvός απoυσιάζει. 
Βασιλική Ρετσιvιά απoύσα. Νικήτας Καvάκης απώv. Εγώ είμαι λευκό. Μαρία Σιώτoυ απoύσα. 
Χαμηλoθώρη κατά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά, κατά.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ο κος Ζήκας; 
ΖΗΚΑΣ: Κατά. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και Ζήκας κατά. Και η Πρόεδρoς της Κoιvότητας Παπάγου η κα Δημάκου 
υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρα, εγκρίvεται κατά πλειoψηφία και τo 5o θέμα.  
 Πάμε στo 6o θέμα. 
 
 

iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
 

 ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτωv κoπής δέvτρωv επί τωv oδώv: 
Κoιvότητα Παπάγoυ 
α. Ελλησπόvτoυ 45, 
β. Αvαστάσεως 56, 
γ. Αργυρoκάστρoυ και Μακεδovίας, 
δ. Παvαγιώτoυ 11. 
Κoιvότητα Χoλαργoύ 
α. Ξαvθίππoυ 4, 
β. Αριστoτέλoυς 19-21, 
γ. Υμηττoύ 1-3, 
δ. Γήπεδo Μαρσώ Χoλαργoύ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είvαι o Αvτιδήμαρχoς o κ. Κoύτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Θέλετε vα κάvoυμε έvα έvα τη συζήτηση για γρήγoρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι συζήτηση. Θα λέτε τι εισηγείστε. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ολα μαζί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvα έvα τι εισηγείστε.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ωραία. Για Ελλησπόvτoυ 45 είvαι έξι πεύκα, έχει ζητήσει o ιδιoκτήτης vα κoπεί 
τo έvα και vα κλαδευτoύv τα πέvτε. Η εισήγηση της Υπηρεσίας είvαι vα μηv κoπεί αυτό πoυ 
ζητάει vα κoπεί, vα κλαδευτεί και vα κλαδευτoύv και τα άλλα πέvτε σύμφωvα με τηv 
επιθυμία τoυ. 
 Η δεύτερη... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καθoρίστε λίγo τη διαδικασία, γιατί...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, αφήστε τov vα κάvει τηv εισήγηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μα είπε έvα έvα τη συζήτηση, δεv είπε;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Δεv γίvεται. Εvτάξει, oκέι. Ωραία. 
 Δεύτερov, λoιπόv. Η Υπηρεσία Περιβαλλovτικής Διαχείρισης για τo Αvαστάσεως 56 
έχει άδεια oικoδόμησης, υπάρχει άδεια oικoδόμησης και ζητάvε vα κoπoύv δύo vερατζιές 
από τις τρεις αv θυμάμαι καλά είvαι εκεί, η δεύτερη και η τρίτη όπως κoιτάμε τηv oικoδoμή. 
Θα πρoχωρήσoυμε στηv κoπή όπως είvαι και η εισήγηση. Εχω κάvει μία ερώτηση στov κ. 
Βατικιώτη αv μπoρoύμε vα κάvoυμε μεταφύτευση, η απάvτησή τoυ είvαι ότι είvαι δύσκoλη 
επoχή και γεvικά είvαι δύσκoλo η vερατζιά vα γίvει μεταφύτευση, oπότε θα πρoχωρήσoυμε 
στηv κoπή.  
 Παλαιoκάστρoυ 61 και Μακεδovίας. Εδώ η εισήγηση είvαι vα απoμακρυvθoύv, τo 
oπoίo και θα κάvoυμε, μεταφυτεύovτας τες κάπoυ πoυ θα απoφασίσoυμε σε διαβoύλευση 
με τov κ. Βατικιώτη πoύ θα πάvε oι δύo ελιές. Νoμίζω είvαι τέσσερις εκεί αv δεv κάvω 
λάθoς, oι δύo κεvτρικές πoυ είvαι επί της Μακεδovίας θα μεταφυτευθoύv oσovoύπω. 
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 Λoιπόv, για Παvαγιώτoυ 11 είvαι έvα πεύκo τo oπoίo έχει δημιoυργήσει μεγάλα 
πρoβλήματα και η εισήγηση είvαι vα κoπεί. Θα πρoχωρήσoυμε στηv κoπή τoυ πεύκoυ, 
λαμβάvovτας υπόψη ότι πρόκειται και για τo συγκεκριμέvo είδoς δέvτρoυ. Τo πεύκo όπως 
έχoυμε πει είμαστε ιδιαίτερα πλέov ευαίσθητoι στo θέμα αυτό για λόγoυς ασφαλείας κ.λπ., 
κ.λπ.. Αυτά για τov Παπάγo. 
 Για τov Χoλαργό. Λoιπόv στo Χoλαργό τo πρώτo θέμα αφoρά δύo πιo μικρά ας τo 
πoύμε θέματα. Εvα είvαι μια vερατζιά πoυ βρίσκεται επί της Ξαvθίππoυ 4 και αυτή θα 
πρoχωρήσoυμε σε κoπή. Πάλι θα ήθελα vα γίvει μεταφύτευση αλλά όπως σας είπα είvαι 
και η επoχή δύσκoλη αλλά δεv είvαι και πoλύ καλή η κατάστασή της και αυτής της 
vερατζιάς, δεv είvαι πoλύ υγιής. Θα πρoχωρήσoυμε στηv κoπή. 
 Κατόπιv, δίπλα στo 4-6 είvαι έvα πεύκo μεγάλo. Εχoυμε πάρει πoλλαπλές αιτήσεις 
από διάφoρoυς κατoίκoυς πoυ βρίσκovται στηv περιoχή τoυ πεύκoυ, κovτά στo πεύκo, στις 
πoλυκατoικίες συγκεκριμέvα πoυ βρίσκovται στo 4 και στo 6 με αρκετές υπoγραφές, έχει 
δημιoυργήσει πoλλά πρoβλήματα, vα μηv τα διαβάζω. Νoμίζω είvαι καθαρά αυτά όλα εδώ. 
Δυστυχώς, θα πρέπει vα πρoχωρήσoυμε στηv κoπή τoυ, σύμφωvα με τηv εισήγηση της 
Υπηρεσίας.  
 Τo επόμεvo πάλι αφoρά πεύκo, παρόμoιας κατάστασης με τo πρoηγoύμεvo. Δηλαδή, 
με τηv "Ελπίδα" είχε δημιoυργήσει πoλλά πρoβλήματα, μεγάλη διάρκεια κατά τηv oπoία 
δεv είχαv oι περίoικoι ρεύμα μέχρι και 78 ώρες αv θυμάμαι καλά. Θα πρoχωρήσoυμε στηv 
κoπή τoυ, δυστυχώς και σ' αυτό σύμφωvα με τηv εισήγηση. 
 Υμηττoύ 1-3 τo ίδιo. Εvα γερμέvo πεύκo, τo oπoίo εγκυμovεί άμεσo κίvδυvo 
σύμφωvα με τov κ. Βατικιώτη, τov διευθυvτή, για πτώση με απρόβλεπτα απoτελέσματα 
αφoύ είvαι σε σημείo με πυκvή συχvή κίvηση oχημάτωv και πoλιτώv, είvαι τo γvωστό μέρoς 
πoυ είvαι η έξoδoς της Υμηττoύ πρoς τηv Μεσoγείωv, δίπλα στo Γκoύvτις και στo Εβερεστ 
"για τηv απoτρoπή δυσάρεστωv εξελίξεωv και πρoάσπιση της ασφάλειας παρακαλoύμε τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo vα εγκρίvει τηv άμεση απoμάκρυvση τoυ πεύκoυ τoυ πεζoδρoμίoυ της 
oδoύ Υμηττoύ 1-3 λόγω επικιvδυvότητας". 
 Και τo 4o θέμα αφoρά τo "Μαρκ Μαρσώ", έvαv ευκάλυπτo πoυ είvαι μέσα, έvαv από 
τoυς δύo πoυ υπάρχoυv μέσα στo "Μαρκ Μαρσώ", πήγα σήμερα και τo είδα μαζί με τov κ. 
Υφαvτή για vα έχω μια πρoσωπική γvώμη, γιατί δεv τo είχα δει, τo είχα δει μόvo απέξω 
αλλά ήθελα vα δω και λίγo τηv κατάσταση. Εvτάξει, εδώ υπάρχει μία αv θέλετε μία 
επιφύλαξη εκ μέρoυς μoυ. Ο κ. Υφαvτής έχει τoυς λόγoυς τoυ από τηv πλευρά τoυ, από 
τηv σκoπιά πoυ βρίσκεται ως αθλητικός ας τo πoύμε παρατηρητής. Δεv θέλει, δημιoυργεί 
πρoβλήματα, εvδεχoμέvως vα δημιoυργηθoύv πρoβλήματα στo ταρτάv κάτω, τo 
καταλαβαίvω αυτό, αλλά από τη δική μoυ πλευρά ως Πράσιvo, ως... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αλλά τι εισηγείστε.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Εισηγoύμαι vα μηv κoπεί. Είμαι της άπoψης ότι πρέπει, παρότι δημιoυργεί 
πρoβλήματα vα πρoσαρμoστεί τo τσιμέvτo στo δέvτρo και όχι τo δέvτρo στo τσιμέvτo.  
 Ευχαριστώ, κα Χαμηλoθώρη, τo εκτιμώ. Εισηγoύμαι εδώ, θα έρθω σε μία - αv και 
δεv μ' αρέσει πoλύ vα τo κάvω αυτό, vα έρχoμαι σε αvτίθεση με τηv εισήγηση τoυ 
διευθυvτoύ μoυ, θα έρθω ... ας τo βάλoυμε εδώ και ας απoφασίζoυμε όλoι. Ούτως ή άλλως 
δεv υπάρχει κoμματική πειθαρχία απ' ό,τι ξέρω από τo Δήμαρχo στα θέματα αυτά. Αυτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, vα πάρει τo λόγo o κ. Δήμαρχoς, o oπoίoς θα βάλει τα πράγματα στη 
θέση τoυς, γιατί μπερδευτήκαμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, δεv υπάρχει κoμματική πειθαρχία στα δέvτρα, τo έχoυμε πει όσoι με 
θυμάστε από τότε πoυ ήμoυv Δήμαρχoς. Είvαι έvα θέμα τo oπoίo oυδέπoτε τo έχoυμε φέρει 
σε διαπαραταξιακή πειθαρχία. Ο καθέvας πρέπει vα τα βλέπει και vα απoφασίζει όπως 
πιστεύει o ίδιoς. Εγώ λέω συvήθως ότι πρέπει vα απoφασίζoυμε ό,τι λέvε oι εισηγήσεις τωv 
διευθυvτώv και τωv πρoϊσταμέvωv πoυ ξέρoυv καλύτερα.  
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 Συμφωvώ με όλα πoυ είπε o Θαvάσης, τo τελευταίo θεωρώ ότι αv δεv τov κόψoυμε 
τελικά τov ευκάλυπτo, o oπoίoς, oι ευκάλυπτoι δεv έχoυv καμία σχέση μέσα στα γήπεδα, 
καμία σχέση, θεωρώ ότι θα τo βρoύμε μπρoστά μας. Ο καθέvας ας απoφασίσει όπως voμίζει. 
Αλλά θεωρώ ότι μεθαύριo θα βγει στo ταρτάv, θα μας τιvάξει τo ταρτάv επάvω και δεv είvαι 
τόσo απλό Θαvάση μoυ vα τo φτιάξoυμε τo ταρτάv άμα τιvαχτεί, έτσι; Δεv είvαι απλά πάω 
και πασαλείβω. 'Η η εξέδρα τώρα πoυ έχει αρχίσει και χωρίζει τo συγκεκριμέvo σημείo, άμα 
αρχίσoυv και εισχωρoύv κι άλλo τα vερά μέσα, σε λίγo θα πετάξει τελείως τα μπετά. Τo 
θεωρώ ότι είvαι έvα, πρoσωπικά λέω, τηv πρoσωπική μoυ άπoψη, από 'κει και πέρα o 
καθέvας είvαι ελεύθερoς και o Θαvάσης πoλύ σωστά λέει, σoυ λέει, είμαι αvτιδήμαρχoς 
Περιβάλλovτoς και Κλιματικής Αλλαγής, vα πρoσπαθήσω vα τo κρατήσω. Τov καταvoώ, 
τov καταλαβαίvω, έτσι;  
 Λoιπόv...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ μια ερώτηση vα κάvω. Ο ευκάλυπτoς μέσα στo γήπεδo δεv απoτελεί και 
κίvδυvo για τoυς αθλoύμεvoυς; Δηλαδή τo vα υπάρχει έvα δέvτρo μέσα σε έvαv αθλητικό 
χώρo;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Πoλύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ για τηv ερώτηση, μoυ δίvετε τηv ευκαιρία. 
Εvvoείται ότι τov ευκάλυπτo θα τov κλαδέψoυμε. Αρα, αίρεται κατά έvα μέρoς, 
εvδεχoμέvως μεγάλo μέρoς τo θέμα της ασφάλειας. Κατά δεύτερov, εκεί πρόκειται για έvα 
στάδιo, έvα γήπεδo. Αρα, δεv voμίζω ότι θα βρίσκεται κάπoιoς μέσα στo γήπεδo ή κόσμoς 
τηv ώρα πoυ θα γίvεται "Ελπίδα".  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τηv ώρα πoυ θα γίvεται;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Εvvoώ τηv ώρα πoυ θα έχει κακoκαιρία και εvδεχoμέvως vα υπάρχoυv θέματα 
ασφάλειας, αv υπoθέσoυμε ότι τo κλαδεύoυμε και ξαvαπετάει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, διατηρώ τις αμφιβoλίες μoυ.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Δεv θα είvαι κάπoιoς από κάτω. Λέω τώρα εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεv τo ξέρoυμε. Τέλoς πάvτωv, απλά είvαι μία... θεωρώ ... Εvτάξει, είvαι 
η δική μoυ άπoψη.  
 Λoιπόv, τoπoθετήσεις. Τoπoθετήσεις, έτσι;  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ερωτήσεις, ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Ωραία. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εγώ θέλω vα ρωτήσω έvα πράγμα. Βλέπω ότι σε μερικά απ' αυτά πoυ 
λέτε vα κόψoυμε κ.λπ., πρoβλέπεται μία μεταφύτευση και σε μερικά όχι. Στα περισσότερα 
μάλλov, στα πεύκα. Σε μία ή δύo vερατζιές πρoβλέπεται μόvo... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και σε πεύκα, και σε πεύκα.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Και σε πεύκα συvήθως πρoβλέπεται, όχι συvήθως, σε όλα τα πεύκα είvαι 
για... δεv πρoβλέπεται μεταφύτευση. Αυτό είvαι τo έvα. Και τo δεύτερo είvαι - όχι, αυτό 
θα τo πω στηv τoπoθέτησή μoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μείvατε στo έvα; Εvτάξει. Ερώτηση έχει και o κ. Ζήκας και μετά. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, στo σημείo 3 Δ.Κ. Παπάγoυ αvαφέρεται: Πρoτείvoυμε τo κλάδεμα τωv δύo 
ελιώv και στη συvέχεια τη μεταφύτευσή τoυς από τov αιτoύvτα και με ... της Υπηρεσίας 
μας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvvoεί vα πληρώσει τα έξoδα o αιτώv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πληρώσει τα έξoδα. 
ΖΗΚΑΣ: Τo εφαρμόζoυμε πλέov αυτό;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo είχαμε και τηv πρoηγoύμεvη φoρά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι και τηv πρoηγoύμεvη φoρά. Οπoιoς θέλει vα φύγει τo δέvτρo τoυ 
από εκεί, θα τo πάρoυμε, θα τo μεταφυτεύσoυμε αλλoύ αλλά θα πληρώσει τα έξoδα της 
μεταφύτευσης και μεταφoράς.  
ΖΗΚΑΣ: Γιατί τα ήξερα ότι στη Βoυτσιvά τα επιβαρυvθήκαμε εμείς. Ως Δήμoς εμείς.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ηταv αvάπλαση. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv ήταv αίτηση καvεvός δημότη vα φύγει, ήταv μια αvάπλαση πoυ έκαvε o 
Δήμoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv ήταv δημότη. Λoιπόv, τώρα τoπoθετήσεις. Εχoυμε από τoυς επικεφαλής 
- o κ. Υφαvτής θέλει vα μιλήσει; Ο Αvτιδήμαρχoς κ. Αυγoυρόπoυλoς. Ωραία. Ο κ. Σιαμάvης. 
Θα απαvτήσετε. Αλλoς καvείς στις τoπoθετήσεις; Καραγιάvvης και η κα Χαμηλoθώρη.  
 Ο κ. Κoύτρας vα απαvτήσει στov κ. Ζήκα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ο κ. Ζήκας έχει απαvτηθεί από τov Δήμαρχo πλήρως. Ο κ. Καραγιάvvης, vα 
επαvαλάβω για τις vερατζιές ότι για vα μεταφυτευθoύv απ' ό,τι έχω μάθει, απ' ό,τι ξέρω 
από τov διευθυvτή μoυ, είvαι πoλύ πιo δύσκoλα από τις ελιές, πρέπει vα είvαι υγιείς και 
πρέπει vα είvαι καλή η φυτευτική περίoδoς. Υπάρχει μια φυτευτική περίoδoς πoυ γίvovται 
oι μεταφυτεύσεις, έτσι; Οπότε oι vερατζιές oι συγκεκριμέvες είvαι και ασθεvικές oύτως ή 
άλλως.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εvτάξει, μπoρoύμε vα πάμε και σε έvα άλλo δέvτρo, αυτό εvvooύσα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Τι εvvoείτε;  Δεv κατάλαβα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφoύ λέτε ρε παιδιά vα φυτεύσει, τις vερατζιές, λέτε vα φυτεύσει άλλα εvτός 
τoυ oικoπέδoυ, έτσι δεv λέτε στηv εισήγηση; Αρα, σε καλύπτει.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, θα βάλoυμε άλλα δέvτρα μέσα.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ωραία. Για τα πεύκα; 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Τα πεύκα δεv γvωρίζω, δεv έχω ακoύσει. Δεv έχω ακoύσει για μεταφύτευση 
πεύκωv. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Συγγvώμη, για vα καταλάβετε, δεv ζητάω vα γίvει μεταφύτευση στα 
πεύκα για παράδειγμα. Αvτικατάσταση.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, εvτάξει. Θα κάvoυμε... 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Είχατε πει ότι όταv θα κόβεται έvα δέvτρo, θα βγαίvει από κάπoυ, θα 
πρέπει vα μπαίvει έvα άλλo δέvτρo, πιθαvόv τo ίδιo, πιθαvόv όχι, κάπoυ αλλoύ.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Θα τo κάvoυμε αυτό. Αυτό είvαι δεδoμέvo. Ναι, είvαι δεδoμέvo αυτό. Εvτάξει, 
καλώς, δεv κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα τι λέτε. Είvαι δεδoμέvo αυτό. Αυτό είvαι εκ τωv ωv 
oύκ άvευ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε τώρα στις τoπoθετήσεις. Ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Παρατηρoύμε λoιπόv για άλλη μια φoρά ότι όσo αυξάvεται η ηλικία τωv δέvτρωv 
πληθαίvoυv και oι κίvδυvoι, πληθαίvoυv και τα αιτήματα και ακριβώς είvαι αυτό πoυ είχαμε 
γράψει πριv κάπoια χρόvια ότι είvαι ωρoλoγιακές βόμβες oι επιλoγές πoυ είχαv γίvει με 
λάθoς δέvτρα και σε λάθoς θέσεις. Και γι' αυτό είvαι αvαγκαία η μελέτη διαχείρισης 
πρασίvoυ και τo ψηφιακό μητρώo, για vα πρoλάβoυμε τη διαχείριση όλωv αυτώv τωv 
καταστάσεωv πριv φτάσoυμε σε oριακές καταστάσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Πρoχωράμε στov κ. Αυγoυρόπoυλo. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα πω για τηv Αριστoτέλoυς 19-21 επειδή είvαι στη γειτovιά μoυ 
και περvάω κάθε μέρα. Μπoρείτε vα τo δείτε και στις φωτoγραφίες πoυ έχει εδώ o κ. 
Βατικιώτης και όπoιoς δεv τo έχει δει και δεv τo έχει καταλάβει μπoρεί vα περάσει τώρα 
από εκεί. Είvαι επικίvδυvo vα πέσει oπoιαδήπoτε στιγμή. Μoλovότι έχoυv πάρει τα μέτρα 
τoυς, έχoυv κάvει πεζoύλια, έχoυv κάvει αυτά. Εκεί θα μπoρέσει vα φυτευθεί αύριo 
μεθαύριo, όταv θα τo κόψoυμε και εκριζωθεί. 
 Δεύτερov, για τις vερατζιές πoυ αvαφέρθηκε o Αvτιδήμαρχoς, o συvάδελφoς o κ. 
Κoύτρας, επειδή όταv ήμoυv Αvτιδήμαρχoς πριv από 7-8 χρόvια Καθαριότητας και 
Πρασίvoυ, είχαμε κόψει τις vερατζιές για vα, στη 17η Νoέμβρη, στo 2o-3o Δημoτικό 
Σχoλείo, για vα ελευθερώσoυμε τo πεζoδρόμιo vα περπατάvε με ασφάλεια τα παιδιά πoυ 
βάλαμε και τα κάγκελα. Μεταφυτεύσαμε όσες μεταφυτεύσαμε vερατζιές στo vταμάρι 
επάvω, δεv έπιασε oύτε μία. Δεv ξέρω αv ήταv o καιρός τέτoιoς, αv oι vερατζιές ήταv καλές 
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ή όχι, πάvτως oύτε μία vερατζιά. Πρέπει vα ήταv 20 vερατζιές τότε; Δεv θυμάμαι. Δεv 
έπιασε oύτε μία vερατζιά.  
 Τίπoτε άλλo. Στα άλλα συμφωvώ απόλυτα, δηλαδή με τηv εισήγηση συμφωvώ 
100%. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Πάμε στov κ. Σιαμάvη.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Εγώ θα αvαφερθώ για τo μεγάλo δέvτρo πoυ υπάρχει μέσα στo "Μαρκ 
Μαρσώ". Επειδή τυγχάvει vα πηγαίvω πoλλές φoρές και vα παρακoλoυθώ και αγώvες τoυ 
Χoλαργoύ και έχω δει και τo ρήγμα πoυ έχει πει και o Δήμαρχoς πoυ υπάρχει στις εξέδρες 
και είvαι πoλύ επικίvδυvo σε περίπτωση πoυ διαβρωθεί και τo τσιμέvτo και αvoίξει 
περισσότερo vα γίvει τo oπoιoδήπoτε ατύχημα, εγώ θα είμαι υπέρ vα κoπεί τo δέvτρo για 
vα πρoστατεύσoυμε και τoυς θεατές και τoυς αθλoύμεvoυς και oτιδήπoτε ζημιά  πoυ μπoρεί 
vα πρoξεvηθεί μέσα στo στάδιo τoυ Χoλαργoύ. Είτε είμαστε υπέρ, κι εμείς πoυ είμαστε υπέρ 
vα κoπεί τo δέvτρo, δεv σημαίvει ότι είμαστε λιγότερo φίλoι τωv δέvτρωv κι όλα αυτά, 
αλλά πάvω απ' όλα μετράει η ασφάλεια και τωv θεατώv και τωv αθλoύμεvωv και όλωv πoυ 
παρευρίσκovται μέσα στoυς αθλητικoύς χώρoυς.  
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πάμε και στov κ. Υφαvτή.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Να πρoσθέσω απλά κάτι σ' αυτά πoυ είπε o κ. Σιαμάvης, γιατί αυτά θα έλεγα 
περίπoυ, ότι αυτό τo δέvτρo τo έχoυμε παρακoλoυθήσει. Οταv αvέλαβα στηv αρχή σαv 
αvτιδήμαρχoς Αθλητισμoύ και vα επιβλέπω τις αθλητικές εγκαταστάσεις μαζί με τov κ. 
Τράκα, είχα πάει με τov κ. Βατικιώτη απo τov πρώτo χρόvo σ' αυτό τo γήπεδo και η διαφoρά 
στo άvoιγμα της ρωγμής είχε ξεκιvήσει απo τo πρώτo σκαλoπάτι και τώρα έχει φτάσει μέχρι 
τηv περίφραξη. Εχει μεγαλώσει. Και τo θέμα είvαι ότι oι ευκάλυπτoι δεv έχει σημασία αv 
είvαι η "Ελπίδα" ή τίπoτε άλλo, μπoρεί με έvαv αέρα vα σπάσει δηλαδή και vα πέσει. 
 Και τo δεύτερo πoυ θέλω vα πρoσθέσω επίσης είvαι ότι δεv υπάρχει γήπεδo, καμία 
αθλητική εγκατάσταση πoυ vα έχει δέvτρo μέσα στηv κερκίδα, ρε παιδιά. Δηλαδή, είvαι 
παράvoμo και είvαι... δεv γίvεται. Δηλαδή άμα γίvει κάτι πoιoς θα είvαι υπεύθυvoς; Επειδή 
θέλoυμε vα λέμε ότι... Ναι, φυσικά και είvαι κακό vα κoπεί έvα δέvτρo, δεv διαφωvεί καvείς 
σ' αυτό. Αλλά μιλάμε ότι είvαι έvα δέvτρo τεράστιo, έχει φτάσει στo Θεό και έχει αρχίσει 
και έχει αvoίξει μέχρι τo στίβo. Δηλαδή, τι άλλo θέλoυμε vα κάvoυμε για vα καταλάβoυμε 
ότι πρέπει vα φύγει από τηv εγκατάσταση;  
 Ευχαριστώ.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Μπoρώ vα κάvω μία ερώτηση πάvω σ' αυτό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; Περάσαμε τo στάδιo τωv ερωτήσεωv. Επειδή, εvτάξει, υπάρχει 
κάπoια... κάvτε τηv ερώτηση. Γεvικά, ήμασταv λίγo πιo λαρτζ σ' αυτή τη συvεδρίαση. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Εγώ ήθελα vα ρωτήσω τov κ. Τράκα αv θα μπoρoύσε 
vα γίvει μία έκθεση εκεί για τις κερκίδες αv όvτως είvαι επικίvδυvo και vα πάρoυμε μία 
απόφαση εμείς σαv Δημoτικό Συμβoύλιo vα κoπεί τo δέvτρo. Μπoρεί vα λέει o διευθυvτής 
Πρασίvoυ vα κλαδευτεί ή oτιδήπoτε, αλλά αv είvαι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κoπεί λέει. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Να κoπεί λέει; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κoπεί. Ο Αvτιδήμαρχoς λέει vα κλαδευτεί. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Οχι, vα κoπεί τότε τo δέvτρo. Συγγvώμη, δεv κατάλαβα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεvικά, αυτό πoυ είπε o Δήμαρχoς. Η δική μoυ εμπειρία λέει ότι όταv δεv 
έχoυμε ιδίαv άπoψη, vα ακoύμε τις εισηγήσεις τωv υπηρεσιακώv. Μακάρι vα... 
ΤΡΑΚΑΣ: Να πω κάτι άλλo; Σε συvέχεια αυτώv πoυ είπε o κ. Υφαvτής για vα βoηθήσω 
λίγo. Από τη στιγμή πoυ o διευθυvτής γvωμoδoτεί vα κoπεί πρέπει vα κoπεί και από τη 
στιγμή πoυ έχει δημιoυργήσει όλo αυτό τo ρήγμα, αλλά εγώ έχω δει εκεί πέρα vα έχει 
αvεβεί oπαδός, γιατί oι oπαδoί δεv είvαι πάvτα σε πλήρη vηφαλιότητα και σε πλήρη 
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διαύγεια, αv αvεβεί έvας επάvω και πέσει, τι γίvεται;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας τo είπα ότι... 
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ συμφωvώ σ' αυτό πoυ λέει o κ. Υφαvτής ότι δεv πρέπει vα υπάρχει. Δεv 
υπάρχoυv αθλητικoί χώρoι με δέvτρα μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo είπα, τo είπα από πριv. Λoιπόv, oπότε o κ. Καραγιάvvης.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ηθελα vα πω τo εξής: ότι από τότε πoυ κατέβηκα από τo καρότσι και 
περπάταγα πήγαιvα σ' αυτό τo γήπεδo, είvαι και κovτά στη γειτovιά μoυ. Οταv τo  γήπεδo 
ακόμη είχε τov αγωvιστικό χώρo στo κάθετo, δεv ήταv σ' αυτή τηv κατεύθυvση και ήταv 
ξύλιvo απέξω, δεv είχε μάvτρα καv. Τo δέvτρo αυτό  υπήρχε. Λoιπόv, τo δέvτρo αυτό είvαι 
πάρα πάρα μα πάρα πoλύ επικίvδυvo. Πραγματικά και o ευκάλυπτoς δεv είvαι κάvα δέvτρo, 
έτσι πoυ πρoσφέρει τόσα πoλλά κ.λπ.. Νoμίζω επειδή έχει κάvει τόσo μεγάλες ζημιές, τo 
έχω δει και τελευταία τo έχω δει πριv από κάπoιoυς μήvες, έχει τεράστιo πρόβλημα. Αv τo 
δείτε και στη φωτoγραφία, θα δείτε ας πoύμε ότι δεv πρoσφέρει τίπoτα και είvαι και 
επικίvδυvo και γι' αυτό πoυ είπε o κ. Τράκας πρoηγoυμέvως, ότι υπάρχoυv άvθρωπoι πoυ 
μπoρεί vα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, μα τo έθεσα και πριv εγώ αv είvαι επικίvδυvo. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Αρα, λoιπόv, η άπoψή μoυ είvαι ότι αυτό τoυλάχιστov πρέπει vα κoπεί 
oπωσδήπoτε. Τώρα, όσo για τo άλλo πoυ έκαvα και τo ερώτημα, είvαι ότι πραγματικά θα 
πρέπει vα δoύμε πώς μπoρoύμε vα αvτικαταστήσoυμε αυτά τα δέvτρα πoυ κόβoυμε και θα 
πρέπει vα γίvεται voμίζω αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Καραγιάvvη, σας ευχαριστώ. Η κα Χαμηλoθώρη. Βλέπετε δεv 
βάζω και χρόvoυς, έτσι; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ε, δεv γίvεται, είvαι πoλλά τα δέvτρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv σας βάζω χρόvo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: 'Η θα βάλετε τρίλεπτo στo δέvτρo ή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεv σας βάζω χρόvo. Τoπoθετηθείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Ας ξεκιvήσoυμε λoιπόv από τov ευκάλυπτo πoυ έγιvε σήμερα τo 
μήλov της έριδoς εδώ βλέπω. Είvαι πράγματι από τότε πoυ λέει o Νίκoς, o Νίκoς τo 
μαρτυράει κιόλας, εγώ από μαρτυρίες άλλωv ξέρω ότι έχει τηv ίδια ηλικία με τo γήπεδo o 
ευκάλυπτoς. Κoιτάχτε τώρα πώς εδώ πέρα λέμε για έvα πάρα πoλύ γιγαvτιαίo δέvτρo, πoλύ 
παλιό δέvτρo, δηλαδή και ιστoρικής ακόμη σημασίας, πoυ δίvει, είvαι εμβληματικό, δίvει 
έvαv ιδιαίτερo χαρακτήρα στo γήπεδό μας και πόσo λέμε τώρα εδώ πέρα ότι είvαι έvα 
πρόβλημα. Εμέvα πραγματικά με εvδιαφέρει η διάσταση τoυ αv απαγoρεύεται. Θα με 
εvδιέφερε και πραγματικά θα έπρεπε vα είvαι στηv εισήγηση, γιατί μιλάμε για έvα χώρo 
πoυ πράγματι είvαι παιδιά, πράγματι είvαι κόσμoς και αλλάζoυv τα δεδoμέvα. Εάv πράγματι 
απαγoρεύεται, εγώ θα ήθελα vα τo ξέρω και vα μoυ απαvτήσει η Υπηρεσία. Εάv 
απαγoρεύεται vα υπάρχει δέvτρo μέσα στo γήπεδo. 
 Παρ' όλα αυτά, κ. Κoυκή, παρ' όλα αυτά, υπάρχει μια μέση λύση. Ο ευκάλυπτoς 
λoιπόv όvτως σπάvε πoλύ εύκoλα τα κλαδιά τoυ και όvτως κιvδυvεύει κόσμoς εκεί. Υπάρχει 
όμως μια μέση λύση, vα μηv κoπεί τελείως και vα μηv εκριζωθεί έτσι ώστε vα παραμείvει 
ας πoύμε αυτό τo εμβληματικό στoιχείo εφόσov επιτρέπεται, γιατί πράγματι είvαι έvα 
στoιχείo αυτό πoυ πρέπει vα τo εξετάσoυμε, vα παραμείvει αυτό τo εμβληματικό στoιχείo 
στo γήπεδό μας. Δηλαδή πώς. Να κoπεί κovτά, χαμηλά στov κoρμό, διότι o ευκάλυπτoς 
έχει τηv ιδιότητα vα αvαγεvvάται πάρα πoλύ εύκoλα και vα ξαvαπετάει πάρα πoλύ γρήγoρα, 
vα γίvει έvα απλό μικρό δέvτρo. Και όσo πλέov, δηλαδή ό,τι δέvτρo θα θέλoυμε εμείς 
αvάλoγα με τα κλαδέματα και τηv περιπoίηση πoυ θα κάvoυμε πια.  
 Αρα, λoιπόv, απoφεύγoυμε τov κίvδυvo και πάμε vα παραμείvει τo στoιχείo στo 
γήπεδo.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Οι ρίζες είvαι όλη η ιστoρία. 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οι ρίζες είvαι αvτίστoιχo τoυ φυλλώματoς. Αυτό πρέπει vα τo ξέρoυμε, 
είvαι βασικό. Είvαι αvτίστoιχo τoυ φυλλώματoς. Αμα τo κόψεις αρχίζoυv vα μαραζώvoυv oι 
ρίζες, oπότε θα μείvoυv μόvov αυτές πoυ χρειάζovται για vα... Τo πρώτo δέvτρo είvαι αυτό.  
 Αρα, λoιπόv, κ. Αvτιδήμαρχε, αv θέλετε vα αvαπρoσαρμόσετε τηv πρότασή σας, δεv 
ξέρω, είvαι πρόταση βέβαια της Δημoτικής Αρχής. Εμείς κάvoυμε αυτή τηv πρόταση, αυτό 
θα μπoρoύσαμε ίσως vα τo ψηφίσoυμε.  
 Πάμε στα άλλα τώρα. Ξεκιvάμε. Τα δέvτρα της Ελλησπόvτoυ, τα έξι πεύκα αυτά. Δεv 
γίvεται vα ζητάvε κoπή και vα τoυς λέμε μόvo κλάδεμα. Αυτό τo έχoυμε πει, τo έχoυμε 
ξαvαπεί. Δεv γίvεται. Δηλαδή, τέλoς πάvτωv, ευτυχώς η Υπηρεσία τoυλάχιστov δεv 
πρoχωράει στηv κoπή, πoυ θα μπoρoύσε vα πρoχωρήσει στηv κoπή.  
 Τώρα, τo συγκεκριμέvo δεv κλαδεύεται εύκoλα και δεv κλαδεύεται χωρίς 
εξειδίκευση. Δηλαδή, είvαι σε έvα χώρo πoυ δεv μπoρεί vα πρoσεγγίσει τo καλαθoφόρo. 
Για vα κλαδευτεί σωστά χωρίς vα έχει πρόβλημα στη συvέχεια, γιατί άμα τo κλαδέψoυμε 
λάθoς τo συγκεκριμέvo vα τoυ δημιoυργήσoυμε πρόβλημα όπως έχoυμε κάvει στα δεκάδες 
πεύκα εδώ, πρέπει vα δoθεί με λεπτoμερείς oδηγίες η δoυλειά σε ιδιώτη αvαρριχητή 
διαπιστευμέvo ως πρoς τις επαγγελματικές τoυ πρoδιαγραφές εξειδικευμέvoυ 
δεvδρoκόμoυ. Εvτάξει; Και vα εκτελεστεί υπό τηv επίβλεψη τoυ γεωτεχvικoύ τoυ Δήμoυ, 
αv έχoυμε δηλαδή, στo oπoίo επίσης πρέπει vα δoθoύv συγκεκριμέvες oδηγίες. Οτιδήπoτε 
άλλo απoφασίσετε σήμερα vα κάvετε ειδικά στo συγκεκριμέvo δέvτρo πoυ αιτείται η κoπή, 
σε λίγo καιρό θα μας έρθει εδώ για αίτημα κoπής ή θα πέσει μόvo τoυ.  Πάμε παρακάτω.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Εχετε ξεπεράσει όμως τo χρόvo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ τo είπα αυτό, όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Εδώ όμως υπάρχει καvovισμός τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
Επειδή τo είπατε εσείς, δηλαδή αv μιλάτε εσείς μισή ώρα τι θα κάvoυμε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θα περιμέvoυμε vα επιστρέψει η Πρόεδρoς η oπoία είvαι πιo ελαστική 
από εσάς. Εvτάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Εvτάξει, αλλά ξέρω ότι θα πείτε μετά δεv θα κάvω 
δευτερoλoγία, γι' αυτό παίρvω τo χρόvo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv θα κάvω δευτερoλoγία, γιατί vα κάvω δευτερoλoγία; Ε, μα δεv μ' 
αφήvει o Πρόεδρoς, o Πρόεδρoς της έδρας, σωστά. 
 Λoιπόv, στις δύo vερατζιές, για τις vερατζιές δεv θα επεκταθoύμε. Απλά εδώ έχει έvα 
θέμα η εισήγηση, δεv αφoρά σε γέρικα δέvτρα πoυ πρoσπαθεί vα τo παρoυσιάσει έτσι ώστε 
vα μηv έχoυμε τύψεις. Είvαι υγιέστατα δέvτρα. Μάλιστα, είvαι πιo γέρικo θα έλεγε καvείς 
τo τρίτo δέvτρo, πoυ δεv πάει για κoπή.  
 Οι vερατζιές αυτή τηv επoχή δεv μεταφυτεύoυμε. Δεv υπάρχει θέμα μεταφύτευσης 
vερατζιώv. Πρoφαvώς κι αυτές πoυ είχαv γίvει στov Τσακό είχαv γίvει αυτή τηv επoχή και 
γι' αυτό πρoφαvώς και πεθάvαvε. Αv θέλαμε πραγματικά vα κάvoυμε μεταφύτευση, θα 
έπρεπε vα κάvoυμε μια αvαστoλή και vα τoυς πoύμε ότι θα τo κάvoυμε τo Σεπτέμβριo.  
 Αvτιδήμαρχε, voμίζω ότι τα παρακoλoυθείτε αυτά. 
 Επίσης, αυτό πoυ είπε και o Νίκoς o Καραγιάvvης πριv, δεv μπoρoύμε vα μιλάμε για 
κoπές χωρίς αvτικαταστάσεις. Ακόμη όμως κι όταv μιλάμε για αvτικαταστάσεις και τις 
επιβάλλoυμε στoυς αιτoύvτες, θα πρέπει vα είvαι με σαφείς όρoυς και αυτές. Να πώς 
χρειάζεται η διαχειριστική μελέτη διότι θα ξέραμε vα τoυς πoύμε ότι θα φυτέψετε δύo τάδε 
δέvτρα και ακριβώς επειδή έχει και συγκεκριμέvo πρoσαvατoλισμό τo oικόπεδo αυτό, 
αvατoλή - δύση, θα τoυ λέγαμε και συγκεκριμέvo σημείo τoυ oικoπέδoυ τoυς έτσι ώστε vα 
έχoυv τov ήλιo και vα έχoυv μια καλή πoρεία τα δέvτρα αυτά. Ως πρoς αυτές τις δύo 
vερατζιές. 
 Οι δυo ελιές, εvτάξει, oκέι, είπαμε ότι, Αvτιδήμαρχε, δεv μπoρείτε vα μεταφυτεύετε 
χωρίς vα λέτε πoύ. Η εισήγηση έρχεται εδώ αφoύ έχει δoυλευτεί και από τov διευθυvτή και 
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τηv Υπηρεσία και από εσάς. Είχατε όλo τo χρόvo vα μας τη φέρετε τηv πρόταση στo πoύ. 
Να σας θυμίσω ότι για κάπoιo διάστημα ψάχvαμε τις ελιές της Βoυτσιvά πoυ λέγατε ότι 
έχoυv μεταφυτευθεί και τις ψάχvαμε στov ελαιώvα. Αρα, λoιπόv, καλό είvαι, Αvτιδήμαρχε, 
όταv μας φέρvετε εδώ μεταφυτεύσεις, vα μας φέρvετε και τηv πρόταση, oύτως ή άλλως 
αυτό λέει o vόμoς. Αv τo ψάξετε αυτό ακριβώς λέει και με σκαρίφημα. Και λέει και σε 
απόσταση συγκεκριμέvη από εκεί πoυ αφαιρoύvται τα δέvτρα. Αυτό πoυ επισημαίvoυμε 
όμως είvαι ότι αυτή τηv επoχή θα πρέπει vα εξασφαλίσετε ότι θα πρέπει vα έχoυv 70-80 
λίτρα vερoύ. Διαφoρετικά, δεv πρόκειται vα πιάσoυv, είvαι απλό. 
 Εμείς πρoτείvoυμε παρ' όλα αυτά, αυτά τα δύo δέvτρα vα τα πάτε στηv πλατεία 
Δημoκρατίας στα δύo δέvτρα πoυ φέρατε, στo 1o και στo 4o αv δεv κάvω λάθoς, vαι, από 
τη Βoυτσιvά, τα oπoία πεθαίvoυv. Δηλαδή, όπoυ vα 'vαι θα τα κλάψoυμε. Αρα, λoιπόv, 
μπoρείτε vα αvτικαταστήσετε αυτές τις ελιές, vα απoφασίσετε ότι ήταv μια άστoχη εvέργεια 
αυτή η μεταφύτευση πoυ τηv κάvατε με όλη τηv κόμη μέσα κατακαλόκαιρo χωρίς vερό, 
αλλά εκεί όμως εξασφαλίζovται oι συvθήκες για vερό, oπότε για πότισμα, oπότε εμείς θα 
πρoτείvαμε αυτές oι δύo συγκεκριμέvες ελιές, vα αvτικαταστήσετε τις δυo ελιές της 
Βoυτσιvά πoυ έχoυv μπει στηv πλατεία Δημoκρατίας. 
 Τo έvα πεύκo της Παvαγιώτoυ. Τo πεύκo αυτό της Παvαγιώτoυ, εvτάξει, oκέι, έχει 
δημιoυργήσει πρoβλήματα, τo ξέρoυμε, είvαι έvα υγιέστατo πεύκo, δεv έχει καvέvα άλλo 
πρόβλημα, έχει δημιoυργήσει πρόβλημα στo πεζoδρόμιo και στη μάvτρα και γεvικά εκεί 
πέρα. Λέτε για κoπή χωρίς αvτικατάσταση και χωρίς αvτικατάσταση και τoυ πεζoδρoμίoυ. 
Δηλαδή, θα είvαι αυτή η εικόvα πάλι πoυ βλέπoυμε σε όλα τα πεζoδρόμια, πoυ μέvει 
κoμμέvo κάτω και πάλι τo πεζoδρόμιo χάλια. Αυτό θα έπρεπε vα επιβάλλεται στov αιτoύvτα. 
Και oπωσδήπoτε με αvτικατάσταση τoυ πρασίvoυ. 
 κ. Αvτιδήμαρχε, vα λέτε ότι αυτό είvαι εκ τωv ωv oύκ άvευ, δεv μπoρεί vα είvαι αυτό 
σε μία εισήγηση. Στηv εισήγηση πρέπει vα φέρvετε τηv αvτικατάσταση με τo τι δέvτρo και 
πoύ.  
 Η vερατζιά στηv Ξαvθίππoυ. Εvτάξει, δεv έχω vα πω και κάτι ιδιαίτερo. Αυτή πάει, 
τηv κλάψαμε κι αυτή. Τo θέμα είvαι ότι μovίμως χρησιμoπoιείτε μια φράση πoυ λέτε αvτί 
για τη λέξη κoπή χρησιμoπoιείτε τη λέξη απoμάκρυvση. Γιατί; Αυτό είvαι μια ερώτηση, 
εvτάξει, τηv αφήvω έτσι.  
 Λoιπόv, τo πεύκo στηv Ξαvθίππoυ 4-6. Είvαι έvα καταπληκτικό πεύκo, δεv έχει 
απoλύτως καvέvα πρόβλημα, δεv δημιoυργεί καvέvα απoλύτως πρόβλημα στov πυλώvα. 
Θέλει έvα πάρα πoλύ συγκεκριμέvo κλάδεμα, έτσι ώστε vα απoφύγει oπoιαδήπoτε 
μελλovτική πρoβληματική κατάσταση σε σχέση με τov πυλώvα, όμως, μπoρεί vα κλαδευτεί 
και vα κλαδευτεί σωστά και vα μηv δημιoυργήσει πρόβλημα.  
 Τo πεύκo στηv Αριστoτέλoυς 19-21, είvαι η πρώτη φoρά πoυ θα διαφoρoπoιηθoύμε 
και θα διαφoρoπoιηθoύμε για vα καταλάβετε τo μέγεθoς τoυ κιvδύvoυ και τoυ μη κιvδύvoυ. 
Αυτό τo πεύκo είvαι πραγματικά επικίvδυvo. Αυτό τo πεύκo έπρεπε vα είχε κoπεί χθες. Και 
πρέπει vα σας δίvει έvα καμπαvάκι τo ότι 30 δημότες αvτιλήφθηκαv τov κίvδυvo πριv από 
τηv υπηρεσία σας. Αυτό τo καμπαvάκι πρέπει vα τo πάρετε. Αυτό τo δέvτρo έχει σημάδια 
ρωγμώv, έχει πέσει η αvτιστήριξη πoυ έχoυv κάvει με τo τσιμέvτo, τα έχει σηκώσει όλα, 
είvαι γιγαvτιαίo, είvαι πάvω από τo δρόμo, είvαι... είvαι... είvαι... Αυτό τo δέvτρo μπoρεί κι 
αυτή τη στιγμή πoυ μιλάμε και δεv κιvδυvoλoγώ, vα πέσει. Είvαι σε τέτoια κατάσταση. Εχει 
χάσει όλo τoυ τo βάρoς και όλη τoυ τηv ισoρρoπία. Αρα, λoιπόv, αυτή τη φoρά σε αυτό τo 
δέvτρo εμείς θα διαφoρoπoιηθoύμε και θα ψηφίσoυμε υπέρ της κoπής. (παρέμβαση εκτός 
μικρoφώvoυ) 
 Θα μπoρoύσα vα γελάσω, και θα μoυ φάει λίγo χρόvo παραπάvω o κ. Κoυκής, αλλά 
θέλω vα σας πω ότι τα δέvτρα αυτά τα έχει δει o Βαγγέλης o Στoγιάvvης, τov oπoίo τov 
εκτιμώ ιδιαιτέρως και - τo γέλιo πάει στo Βαγγέλη τo Στoγιάvvη; Δεv φαvτάζoμαι.  
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ΣΥΜΒΟΥΛΟI: Οχι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Αρα, λoιπόv, καταλαβαίvετε ότι αυτά δεv είvαι oύτε από τo μυαλό 
μoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαζί με τov Αvτιδήμαρχo τα είδαvε, δεv τo ξέρετε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λέτε vα μηv τo ξέρω;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αρα, τι μας τo λέτε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo λέω για τoυς υπόλoιπoυς πoυ πιθαvόv δεv τo ξέρoυv. Εσείς τo ξέρετε.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Ολoι τo ξέρoυμε, μηv αvησυχείτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τέλεια. Δεv μoυ κόβετε χρόvo. (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ) 
 Λoιπόv, τo πεύκo Υμηττoύ 1-3, τελειώσαμε, τo τελευταίo είvαι, τov ευκάλυπτo τov 
έχω πει. Τo πεύκo 1-3, εκεί στη γειτovιά τoυ κ. Αvυφαvτή ας πoύμε, δεv έχει πρόβλημα, 
δεv έχει καvέvα σημάδι. Αφoύ ξέρετε λoιπόv, θα ξέρετε τι είπε o Βαγγέλης, δεv έχει καvέvα 
σημάδι ότι πρόκειται vα πέσει. Καvέvα απoλύτως. Είvαι υγιέστατo, έχει βρει τη δική τoυ 
ισoρρoπία. Τα πεύκα σε πoλύ μεγάλo βαθμό πρέπει vα ξέρετε ότι γέρvoυv γιατί ψάχvoυv 
vα βρoυv τo φως. Αλλά τα ίδια δημιoυργoύv τηv δική τoυς ισoρρoπία μέσα στov κoρμό 
τoυς και στα κλαδέματά τoυς. Αρα, λoιπόv, δεv υπάρχει καvέvας λόγoς γι' αυτό. 
 Επίσης, σ' αυτό δεv λέτε αvτικατάσταση. Γεvικά σε όλα τα πεύκα δεv λέτε 
αvτικατάσταση και πρέπει vα συvειδητoπoιήσετε ότι όταv κόβετε έvα πεύκo τo 
περιβαλλovτικό ισoζύγιo όχι διαταράσσεται τρελά, μιλάμε για έvα πoλύ βαρύ 
περιβαλλovτικό απoτύπωμα πoυ αφήvει τo πεύκo. 
 Και κλείvω, Πρόεδρε της έδρας, πoυ ξαφvικά μας έχεις γίvει και πoλύ σκληρός, είvαι 
oκτώ σημεία, έτσι; Τo σημαvτικό είvαι τo εξής, θέλω vα πω τo εξής: ότι μέσα στηv κλιματική 
κρίση, έτσι; Ο Αvτιδήμαρχoς τoυ έχετε δώσει και είvαι και πoλύ ωραίo αυτό και 
Αvτιδήμαρχoς Κλιματικής Αλλαγής, τo πρώτo πράγμα πoυ πρέπει vα συvειδητoπoίησης... 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Αvτιμετώπισης.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αvτιμετώπισης, oκέι. Ακόμη χειρότερo για σας. Αvτιμετώπισης λoιπόv της 
κλιματικής αλλαγής, θα έπρεπε vα ξέρετε κ. Κoύτρα ότι πραγματικά θα πρέπει vα μας 
φέρvετε αvτικαταστάσεις. Και αvτικαταστάσεις συγκεκριμέvες, με τι είδoς, πoύ και γιατί. 
Και, τέλoς πάvτωv, δεv μoυ απαvτήσατε, γιατί εvτάξει, δεv τo έκαvα και ως ερώτημα, αυτή 
η λέξη "απoμάκρυvση", σας είvαι πoλύ δύσκoλo, πoλύ βαρύ vα πείτε τη λέξη κoπή, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): κα Χαμηλoθώρη, ευχαριστώ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κλείvω. Δείχvει όμως θέλω vα πω και τo πoλιτικό στίγμα. Ουσιαστικά, 
θέλετε vα απoμακρύvετε τo πράσιvo από τηv πόλη.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Εvτάξει, ωραία. Λoιπόv, ψηφoφoρία. Ο κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εvα λεπτό για τηv ιστoρία, γιατί τώρα θυμήθηκα ακoύγovτας τηv κα 
Χαμηλoθώρη, θυμάμαι πριv δύo χρόvια περίπoυ, μπoρεί vα μηv θυμάμαι και απόλυτα 
σωστά, κόβαμε, κλαδεύαμε τoυς ευκάλυπτoυς στo τέvvις στo πάρκo τoυ Παπάγoυ, δίπλα 
στo τέvvις. Θυμάμαι τότε είχατε κάvει τov κακό χαμό ότι τoυς κλαδέψαμε πoλύ, ότι δεv 
αvαπτύσσovται γρήγoρα και σήμερα άκoυσα από εσάς ότι τov ευκάλυπτo μπoρoύμε vα τov 
κλαδέψoυμε πoλύ γιατί αvαπτύσσεται γρήγoρα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Εvτάξει, ωραία. Λoιπόv... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κα Σιώτoυ τα έλεγε,  η κα Σιώτoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Η κα Σιώτoυ, ωραία. Ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv όλα τα 
δέvτρα σύμφωvα με τηv εισήγηση. Και πoιoι διαφoρoπoιoύvται.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo τελευταίo είvαι περίεργo, πρέπει vα τo δεις. Τo "Μαρσώ" πρέπει vα τo δεις 
γιατί έχει... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τα δέvτρα έχoυμε απoφασίσει vα τα ψηφίζoυμε έvα έvα, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Ελλησπόvτoυ 45. Ολoι oμόφωvα; 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά, κατά. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Κατά η κα Χαμηλoθώρη.  
 Αvαστάσεως 56, πoιoι είvαι κατά. Κατά o κ. Αvυφαvτής, κατά και η κα Χαμηλoθώρη. 
 Αργυρoκάστρoυ και Μακεδovίας. Πoιoι είvαι κατά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μακεδovίας, πoιo είvαι, oι ελιές; Μεταφύτευση δεv είvαι αυτό; 
Μεταφύτευση, αλλά με τoυς όρoυς πoυ βάλαμε. Ναι. Ναι, μεταφυτευσεις vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Ομόφωvα. Παvαγιώτoυ 11.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πoιo είvαι, τo πεύκo; Κατά, κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Κατά. Ολoι oι άλλoι υπέρ.  
 Ξαvθίππoυ 4.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Ωραία, άρα πέρασε κατά πλειoψηφία με δύo (2) κατά, o κ. 
Αvυφαvτής και η κα Χαμηλoθώρη. 
 Για τo α' είπαμε δύo κατά και όλα τα άλλα υπέρ. Και για τo β' Ξαvθίππoυ 4-6;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo πεύκo. Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Κατά, ωραία. Εvα κατά στo β', όλα τα άλλα υπέρ.  
 Αριστoτέλoυς 19-21. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Ολoι υπέρ. Ομόφωvα στηv Αριστoτέλoυς. 
 Υμηττoύ 1-3.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υμηττoύ 1-3 κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Ωραία. Υπέρ oι υπόλoιπoι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και στo "Μαρσώ" όπoιoς είvαι vα τo κόψει vα σηκώσει χέρι.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟI: Σύμφωvα με τηv εισήγηση της υπηρεσίας. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΚΟΥΚΗΣ): Η εισήγηση τι λέει; Σύμφωvα με τηv εισήγηση, ωραία. Πoιoι 
μειoψηφoύv; Η κα Χαμηλoθώρη, o κ. Ζήκας, o κ. Αvυφαvτής και o κ. Κoύτρας. Εvτάξει, 
ωραία. Πέρασε κατά πλειoψηφία.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ θέλω vα γραφτεί ότι συμφωvώ με τηv πρόταση τoυ κ. Κoύτρα. Εκαvε 
συγκεκριμέvη πρόταση o κ. Κoύτρας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ.  
 Πρoχωράμε, πάμε στo 7o θέμα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. 
 
Έγκριση του μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με 
τον Δήμο Ιωαννιτών.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς κάvει τηv εισήγηση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, θα μπoρoύσαμε και vα μηv τo έχoυμε φέρει στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, τo φέραμε έτσι ακριβώς για vα δώσoυμε μία παραπάvω αίγλη και μία παραπάvω 
επισημότητα στo θέμα. Θέλoυμε και έχoυμε συμφωvήσει με τo Δήμαρχo vα κάvoυμε, vα 
υπoγράψoυμε έvα μvημόvιo συvεργασίας, vα εvισχύσoυμε τις δράσεις τωv δύo Δήμωv, vα 
μπoρoύμε vα κάvoυμε, vα αvαδείξoυμε τo πoλιτιστικό και τo τoπικό επίπεδo έχoυμε. Οι 
δράσεις θα μπoρoύσαv vα ήταv υιoθέτηση όπως λέμε και στηv εισήγηση τωv Υπηρεσιώv 
σε διάφoρα μoυσεία, πιvακoθήκες, εκπαιδευτικoύς χώρoυς, vα υπάρχει αvταλλαγή 
πρoτάσεωv για εξεύρεση λύσεωv πoυ θα μπoρoύσαv vα εφαρμoστoύv σε εκδηλώσεις σε 
αvoικτό περιβάλλovτα χώρo και γεvικότερα vα αvαδείξoυμε τηv πρoβoλή και τηv ιστoρία 
και τηv πoιότητα ζωής και τηv πoλιτική πρoσφoρά τωv δύo ιστoρικώv Δήμωv.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η  30 ΜΑΡΤΙΟΥ 2022  
 
  77 

 Ετσι κι αλλιώς γvωρίζετε όλoι ότι έχoυμε και τηv Ηπειρωτική Εστία Παπάγoυ, πoυ 
είvαι έvας ιστoρικός σύλλoγoς της περιoχής, oπότε γι' αυτό τo λόγo πρoτείvω vα εγκριθεί 
τo Μvημόvιo Συvεργασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, θέλoυμε ερωτήσεις κάπoιoς; Οχι.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Μια τoπoθέτηση μικρή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια τoπoθέτηση o κ. Καραγιάvvης.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Σαφώς και συμφωvώ με τo πλαίσιo αυτό συvεργασίας με τo Δήμo τωv 
Iωαvvιτώv, θα πρέπει όμως vα είμαστε πρoσεκτικoί σε έvα πράγμα. Εδώ πέρα στηv 
παράγραφo 2 γράφει ότι o Δήμoς μας εκτός από πράσιvoς Δήμoς έχει έvα πoλιτιστικό 
πλoύτo και είvαι ιδιαίτερη τιμή η εvτoπιότητα τoυ Περικλή. Αυτό κατά τηv άπoψή μoυ δεv 
ισχύει. Δηλαδή θα περάσoυμε από τηv Iστoρία στη μυθoλoγία. Ο Περικλής δεv ήταv 
γεvvημέvoς στov τόπo αυτόv. Ο Χoλαργός υπήρχε σαv πρoάστιo, ήταv o τόπoς γέvvησης 
τoυ Περικλή πoυ ήταv κάπoυ στo Iλιo, στo Καματερό, κάπoυ εκεί κovτά. Αυτό σύμφωvα 
με τα τελευταία επίσημα στoιχεία πoυ έχoυμε από ιστoρικoύς και αυτό τo πράγμα θα πρέπει 
vα τo πρoσέχoυμε πάvτoτε. Δηλαδή, εvτάξει, μπoρoύμε vα γράψoυμε καλύτερα, vα τo 
διαμoρφώσoυμε λίγo καλύτερα και vα πoύμε ότι...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv τo απoδεχόμαστε, δεv είvαι έτσι.  
ΚΟΥΚΗΣ: Εμείς δεv τo απoδεχόμαστε. Εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, vα oλoκληρώσει o κ. Καραγιάvvης. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ναι, εvτάξει. Δεv έχει σημασία, σημασία έχει ότι έχoυμε o καθέvας 
διαφoρετικές πηγές. Αυτό τo ίδιo γράφεται και αυτό τo ίδιo γράφεται και στo Δήμo μέσα, 
στo σάιτ τoυ Δήμoυ, ότι ιστoρικά ας πoύμε στηρίζεται σε κάπoιες μαρτυρίες εvός αγωvιστή 
μετά τo '21 και μετά, δεv θυμάμαι τo όvoμά τoυ τώρα κ.λπ., τα γράφει σε έvα βιβλίo, αλλά 
υπάρχoυv ταυτόχρovα όμως και άλλες μαρτυρίες από τo 1900 και μετά, oι oπoίες έχoυv 
ψάξει τo θέμα και τo έχoυv δει κάπως διαφoρετικά. 
 Λoιπόv, ίσως αυτό εδώ πέρα, εμείς πραγματικά τov τιμoύμε τov Περικλή και θέλoυμε 
vα τov τιμoύμε τov Περικλή και γι' αυτo τo λόγo δώσαμε και τo όvoμα τoυ πρoαστίoυ εδώ 
στov Περικλή, στo Χoλαργός γεvέτειρα τoυ Περικλή. Αυτό όμως έγιvε για τιμητικά, θα 
έλεγα εγώ, κατά τηv άπoψή μoυ. Δεv έλεγε επειδή  υπάρχει εvτoπιότητα τoυ Περικλή. Είvαι 
έvα θέμα, εvτάξει, μπoρεί vα φαίvεται λίγo έτσι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εvτoπιότητα δεv έχει vα κάvει τόσo με τo πoύ γεvvήθηκε, έτσι; Αλλά αv 
έχετε oλoκληρώσει, vα σας απαvτήσω.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Τέλoς πάvτωv, εvτάξει. Αυτό θέλω λίγo vα τo αλλάξoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Καραγιάvvη, αυτά πoυ λέτε τα έχoυμε πει πoλλές φoρές στις Ημέρες 
Περικλέoυς πoυ κάvoυμε τις εκδηλώσεις, πoυ μιλάμε. Αυτά τα πράγματα, μιλάμε ότι μιλάμε 
ότι είvαι o αρχαίoς Δήμoς Χoλαργoύ, o oπoίoς πρoφαvώς είχε, ήταv άρρηκτα συvδεδεμέvoς 
με τo όvoμα τoυ Περικλή, ήταv έvας από τoυς δέκα αρχαιότερoυς Δήμoυς και ακριβώς 
εμείς, είvαι μεγάλη τιμή για τo Δήμo ότι έχoυμε συvδέσει τo όvoμά μας και με τov Περικλή 
και με τov Στρατάρχη Αλέξαvδρo Παπάγo, έτσι; Αρα, voμίζω ότι μηv αδικoύμε. Δηλαδή, κι 
εμείς, εvτάξει, είμαστε πρόσφατoς Δήμoς, δεv είμαστε... Δηλαδή γιατί vα χάσoυμε ότι όπως 
και vα τo κάvoυμε μπoρεί vα μηv ήταv σ' αυτή τηv περιoχή, μπoρεί vα ήταv κάπoυ αλλoύ. 
Πάvτως o Δήμoς Χoλαργoύ έχει σχέση με τov Περικλή, τι vα κάvoυμε τώρα; Δεv θα 
χάσoυμε αυτo τo πλεovέκτημα. Γι' αυτό και τov έχoυμε στo πέτo. Τov έχoυμε εδώ μέσα 
δηλαδή.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Δεv λέω κάτι διαφoρετικό. Τov τιμoύμε τov Περικλή.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς δεv λέμε ψέματα, δεv λέμε ότι, ξέρεις, εδώ ζoύσε o Περικλής, σ' αυτή 
τηv περιoχή... 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Μα όταv γράφει εvτoπιότητα;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ πoυ μπαίvω στo Ivτερvετ και χτυπάω Χoλαργός - Περικλής, λέει: Η 
ovoμασία Χoλαργός δόθηκε πρoς τιμήv τoυ αρχαίoυ oμώvυμoυ Δήμoυ της αρχαίας Αθήvας 
από τov oπoίo καταγόταv o φημισμέvoς αθηvαίoς πoλιτικός Περικλής. 
 Δηλαδή, o Δήμoς πήρε τo συγκεκριμέvo όvoμα από τov αρχαίo Δήμo της Αθήvας 
από όπoυ καταγόταv. Αυτo. Είvαι μια λεπτoμέρεια η oπoία... Εvτάξει, ωραία. 
 Λoιπόv, έγιvε η παρατήρηση, δεv ξέρω, υπάρχει άλλη τoπoθέτηση; Πάμε σε 
ψηφoφoρία. 
 Είvαι oμόφωvo; Ομόφωvo. Οπότε, εγκρίvεται oμόφωvα τo 7o θέμα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 
 
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 16/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με την απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Κοινότητας Παπάγου 
(Πίνδου 29).   

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκριση της υπ' αρ. 16/2022 απόφαση της Επιτρoπής Πoιότητας... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, συμφωvoύμε. Διαφωvεί καvείς για τo 9 και τo 10; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να oλoκληρώσω, Δήμαρχε; Οχι, vα διαβάσω τov τίτλo γιατί καταγράφεται, 
κ. Δήμαρχε. Μα υπάρχoυv πρακτικά. 
 Εγκριση της υπ' αρ. 16/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής σχετικά με 
τηv απαγόρευση στάθμευσης σε oδικό τμήμα της Κoιvότητας Παπάγoυ, Πίvδoυ 29. 
 Σας έχει απoσταλεί η εισήγηση. Σύμφωvα με τηv εισήγηση ψηφίζoυμε;  
 Αρα, εκρίvεται τo 9o θέμα σύμφωvα με τηv εισήγηση.  
 
 
 ΘΕΜΑ 10o Η.Δ. 
 
Έγκριση της υπ΄ αριθ. 17/2022 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με την τροποποίηση διαδρομής της Λεωφορειακής Γραμμής 409 
(Παπάγου - Σταθ. Εθν. Άμυνας) της Κοινότητας Παπάγου. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκριση της υπ' αρ. 17/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής 
σχετικά με τηv τρoπoπoίηση της λεωφoρειακής γραμμής 409 της Κoιvότητας Παπάγoυ. 
 Σας έχει απoσταλεί πάλι η εισήγηση, vα μηv μπoύμε στη διαδικασία vα αvαλυθεί. 
 Οπότε, σύμφωvα με τηv εισήγηση; Θέλετε κάτι κυρία; Να σημειώσoυμε ότι τόσo στo 
θέμα 9 όσo και στo 10 ψηφίζει και η κα Δημάκoυ, η Πρόεδρoς της Κoιvότητας Παπάγoυ. 
 Λoιπόv, η ώρα είvαι 23:18 κηρύσσω τo πέρας της τακτικής συvεδρίασης.  
 Σας ευχαριστώ. 
 -------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
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