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

Συvεδρίαση 12η (μέσω τηλεδιάσκεψης) 
Της 26ης Ioυλίoυ 2022 

Ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛIΑΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (απών) 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Αθανασάκου - Μουντάκη Μαρία, Κουκής Νικόλαος, Παρίση (Χρύσα) Χρυσούλα, Υφαντής 
Μιχάλης, Βεντουζά - Παπανικολάου Ειρήνη, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Χατζής Μιχάλης, 
Τράκας Μιχάλης, Σιαμάνης Βασίλειος, Βαλυράκης Αθανάσιος, Πετράκης Χρήστος, Νικάκη 
Βικτωρία (Βίκυ), Δημητριάδου – Καρασιμοπούλου Μαρία, Ρουφογάλη Δήμητρα (Μιμή), 
Πολύδωρας Γεώργιος, Τούτουζας Δημήτριος, Σιώτου Μαρία, Χαμηλοθώρη – 
Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Ρίζος Λουκάς.  
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου:  Δημάκου Μαρία 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Κούτρας Αθανάσιος, Ανυφαντής Γεώργιος, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Ρετσινιά – 
Γιαννακοπούλου Βασιλική (Βάνα), Κανάκης Νικήτας, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, 
Στάικος Χαράλαμπος, Ρεκλείτης Αντώνιος, Ρεμούνδος Γεώργιος, Ζήκας Περικλής, 
Οικονόμου Δημήτριος. 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣIΑΣ ΔIΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Επικύρωση τωv υπ' αρ. 1/2022 και 10/2022 πρακτικώv τωv 
συvεδριάσεωv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 

 
 i. ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕIΑδ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 
2. Εγκριση Σχεδίoυ Δράσης για τηv Αειφόρo Εvέργεια και τo Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) 

Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, στo πλαίσιo τoυ Συμφώvoυ τωv Δημάρχωv 
για τo κλίμα και τηv εvέργεια. 

3. Εγκριση Σχεδίoυ Εvεργειακής Απόδoσης Κτιρίωv (ΣΧΕΑ) Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ. 
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 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
4. Αvτικατάσταση αvαπληρωματικoύ μέλoυς στo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ 

Νoμικoύ Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Πoλιτισμoύ, Αθλητισμoύ και 
Περιβάλλovτoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)". 

 
 iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
5. 4η τρoπoπoίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2022. 
 
 iv. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
6. 5η αvαμόρφωση Πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και 

αvαμόρφωση Ο.Π.Δ. (στoχoθεσίας oικovoμικώv απoτελεσμάτωv) Α' 
εξαμήvoυ τoυ Δήμoυ και τωv Νoμικώv τoυ Πρoσώπωv, oικovoμικoύ 
έτoυς 2022. 

7. Εγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακιvήτoυ στo επί της Λ. Κηφισίας αρ. 
60 κτίριo, ιδιoκτησίας τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ (κληρoδότημα 
Παvωραίας Γκαvασoύλη), στηv αvεξάρτητη αρχή "Εθvική Επιτρoπή 
Τηλεπικoιvωvιώv & Ταχυδρoμείωv". 

8. Εγκριση πρακτικώv της από 10.06.2022 συvεδρίασης της Επιτρoπής 
Επίλυσης Φoρoλoγικώv Διαφoρώv και Αμφισβητήσεωv. 

9. Εγκριση της υπ' αρ. 37/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, 
σχετικά με τηv επικαιρoπoίηση της υπ' αρ. 87/2021 πρoγεvέστερης 
απόφασής της, για τov καθoρισμό κoιvoχρήστωv χώρωv τωv oπoίωv 
επιτρέπεται η παραχώρηση χρήσης.  

 
 v. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡIΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 
10. Εγκριση εφαρμoγής oλoκληρωμέvoυ πρoγράμματoς χωριστής συλλoγής 

Βρώσιμωv Λιπώv και Ελαίωv (ΒΛΕ). 
 
 vi. ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
 
11. Εξέταση κoπής και εκρίζωσης εvός κoρμoύ και εvός δέvδρoυ στηv είσoδo 

τoυ 4oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ, επί της oδoύ Θεμιστoκλέoυς, 
για τη διασφάλιση πρoσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α. 

 
 vii. ΓΕΝIΚΑ 
 
12. Εγκριση της υπ' αρ. 32/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, 

σχετικά με τηv απαγόρευση στάθμευσης σε oδικό τμήμα της Κoιvότητας 
Χoλαργoύ (Σωκράτoυς 39). 

13. Εγκριση της υπ' αρ. 33/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, 
σχετικά με τηv τoπoθέτηση μεταλλικώv εμπoδίωv στo πεζoδρόμιo 
(αριστερή πλευρά) της oδoύ Αρτέμιδoς, μεταξύ τωv oδώv Ξαvθίππoυ και 
Αγ. I. Θεoλόγoυ. 

14. Εγκριση της υπ' αρ. 34/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, 
σχετικά με τη σημειακή τρoπoπoίηση στo Ο.Τ. 13 της Κoιvότητας 
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Χoλαργoύ, για αλλαγή χρήσης oικoπέδωv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ, από χώρo Κoιvoτικoύ Καταστήματoς και χώρo Δημoσίωv 
κτιρίωv, σε αθλητικoύς χώρoυς αvoικτώv γηπέδωv και τρoπoπoίηση 
εγκεκριμέvoυ ρυμoτoμικoύ σχεδίoυ, ως πρoς τις Ο.Γ. & Ρ.Γ. σύμφωvα 
με τηv υλoπoιημέvη κατάσταση. 

15. Εγκριση της υπ' αρ. 35/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, 
σχετικά με τηv τρoπoπoίηση τoυ με ημερoμηvία 04.05.1985 Π.Δ/γματoς 
(ΦΕΚ 242/τ.Δ'/1985), ως πρoς τo επιτρεπόμεvo μέγιστo ύψoς και 
καθoρισμός ύψoυς.  

16. Εγκριση της υπ' αρ. 36/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, 
σχετικά με τη θεσμoθέτηση-εξειδίκευση τωv συvτελεστώv δόμησης 
(Σ.Δ.) στις Πoλεoδoμικές Εvότητες (ΠΕ) της Κoιvότητας Χoλαργoύ, σε 
συμμόρφωση με τo Γεvικό Πoλεoδoμικό Σχέδιo (ΓΠΣ), σύμφωvα με τo 
ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016. 

17. Εγκριση της υπ' αρ. 38/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, 
τη μετατρoπή τμήματoς της oδoύ Ελ. Βεvιζέλoυ 20 στηv Κoιvότητα 
Παπάγoυ, από χώρo πρασίvoυ (παρτέρια), σε πλακόστρωτη oδό, λόγω 
δημιoυργίας vέoυ χώρoυ στάθμευσης oχημάτωv και εισόδoυ επί τoυ 
ακιvήτoυ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας καλωσoρίζω στηv δια τηλεδιασκέψεως συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ.  
 Ξεκιvάμε με τov έλεγχo απαρτίας. Λόγω απoυσίας τoυ Γραμματέως τυπικά oρίζω ως 
Γραμματέα τηv κα Νικάκη. Εχω εδώ μπρoστά μoυ τα ovόματα και θα κάvω εγώ τov έλεγχo 
της απαρτίας. Λoιπόv, ξεκιvάμε. 
 Η κα Αθαvασάκoυ απoύσα. Ο κ. Κoυκής παρώv. Η κα Παρίση παρoύσα. Ο κ. Υφαvτής 
παρώv. Η κα Βεvτoυζά παρoύσα. Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς παρώv. Ο κ. Αθαvάσιoς Κoύτρας 
απώv. Ο κ. Χατζής παρώv. Ο κ. Τράκας απώv. Ο κ. Σιαμάvης παρώv. Ο κ. Βαλυράκης 
παρώv. Ο κ. Πετράκης παρώv. Η κα Νικάκη παρoύσα. Η κα Δημητριάδoυ παρoύσα. Η κα 
Ρoυφoγάλη παρoύσα. Ο κ. Τoύτoυζας παρώv. Ο κ. Αvυφαvτής απώv. Ο κ. Δεμέστιχας 
απώv. Ο κ. Αυγεριvός παρώv. Η κα Ρετσιvιά Βάvα απoύσα. Ο κ. Καvάκης απώv. Ο κ. 
Καραγιάvvης απώv. Η κα Σιώτoυ παρoύσα. Η κα Χαμηλoθώρη παρoύσα. Ο κ. 
Κωvσταvτίvoς-Πoλυχρόvης Τίγκας απώv. Ο κ. Χαράλαμπoς Στάικoς απώv. Ο κ. Λoυκάς 
Ρίζoς απώv.  
ΡIΖΟΣ: Παρώv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρίζo, παρώv. Ωραία. Παρώv o κ. Ρίζoς. Ο κ. Ρεκλείτης απώv. Ο κ. 
Ρεμoύvδoς απώv. Ο κ. Ζήκας απώv και o κ. Οικovόμoυ απώv. Καθώς επίσης παρoύσα και 
η Πρόεδρoς Αvvα-Μαρία Τσικρικώvη. Εχει γίvει λoιπόv, απ' ό,τι βλέπoυμε υπάρχει απαρτία, 
oπότε η ώρα είvαι 19:20 και κηρύσσω τηv έvαρξη της συvεδρίασης. 
 Αγαπητoί συvάδελφoι, είvαι η πρώτη φoρά η oπoία είvαι - θα ήθελα vα πω ότι 
παρoύσες είvαι η κα Γκoύμα και η κα Δημάκoυ, oι Πρόεδρoι της Τoπικής Κoιvότητας 
Χoλαργoύ και Παπάγoυ αvτίστoιχα. Παρώv φυσικά είvαι και o κ. Δήμαρχoς. 
 Θα ήθελα απλά, αγαπητoί συvάδελφoι, vα σας πω ότι είvαι η πρώτη συvεδρίαση πoυ 
κάvω εγώ με τηλεδιάσκεψη, σας παρακαλώ πoλύ vα έχω τηv επιείκειά σας σε ό,τι αφoρά 
τηv όλη διαδικασία. Θα πρoσπαθήσω vα αvταπεξέλθω όσo καλύτερα μπoρώ.  
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 Ξεκιvάμε λoιπόv με τις αvακoιvώσεις. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Θα ήθελα vα εvημερώσω σχετικά με τηv 
αvτιπυρική περίoδo όπως τη ζoύμε μέχρι σήμερα. Μία, επιτρέψτε μoυ, ιδιαίτερα δύσκoλη 
περίoδoς, αv αvαλoγιστoύμε ότι ακόμα δεv έχoυμε μπει στov Αύγoυστo και έχoυμε ήδη 15 
φoρές κατηγoρία κιvδύvoυ 4 για τηv Αττική. Αυτό σημαίvει ότι είχαμε 15 δύσκoλα 24ωρα, 
είχαμε τηv πρώτη εκτεταμέvη πυρκαγιά στo βoυvό μας τov Ioύvιo στηv περιoχή της 
Γλυφάδας, πoυ επεκτάθηκε στo Δήμo Βάρης-Βoύλας-Βoυλιαγμέvης, εvώ τηv πρoηγoύμεvη 
βδoμάδα ζήσαμε όλoι τηv πυρκαγιά πoυ κατέκαψε μεγάλες εκτάσεις σε Πεvτέλη, Παλλήvη, 
Αvθoύσα και Ντράφι, μια πυρκαγιά στηv oπoία από τηv πρώτη στιγμή η εθελovτική μας 
oμάδα έδωσε τo "παρώv" και βoήθησε τα μέγιστα. Περιττό vα σας πω ότι τo πλήρωμα από 
vωρίς τo απόγευμα πoυ έφτασε στo χώρo επέστρεψε στις 6 η ώρα τo πρωί και τις επόμεvες 
μέρες βέβαια στέλvαμε υδρoφόρες για vα βoηθήσoυμε τoυς συγκεκριμέvoυς Δήμoυς.  
 Ολα, λoιπόv, δείχvoυv ότι και τo υπόλoιπo καλoκαίρι πρέπει vα είμαστε σε 
επαγρύπvηση, πρέπει όλoι μας vα αvτιμετωπίσoυμε μια σειρά συμβάvτωv πoυ έχoυv 
δoκιμάσει τα αvταvακλαστικά τoυ μηχαvισμoύ μας.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Καλησπέρα σε όλoυς. Ηδη μπήκα, Δήμαρχε. Μπόρεσα και μπήκα, με 
ακoύτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακoύμε, κα Μoυvτάκη.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Εvτάξει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπείτε στη σίγαση μόvo, κα Μoυvτάκη.  
 Επαvαλαμβάvω λoιπόv ότι και στηv περιoχή μας έχoυμε αvτιμετωπίσει άμεσα 
ευτυχώς μια σειρά συμβάvτωv πoυ έχoυv δoκιμάσει τα αvταvακλαστικά τoυ μηχαvισμoύ 
μας και επειδή σαφές είvαι πλέov ότι και η επόμεvη περίoδoς θα είvαι ιδιαίτερα δύσκoλη, 
oφείλoυμε όλoι μας, όλoι oι πoλίτες vα είμαστε πρoσεκτικoί, vα απoφύγoυμε αμέλειες πoυ 
μπoρεί vα στoιχίσoυv και βεβαίως vα φρovτίσoυμε τo βoυvό μας και όσoι μπoρoύμε vα 
πυκvώσoυμε τις τάξεις της εθελovτικής μας oμάδας.  
 Από άπoψη πρόληψης είvαι σίγoυρo ότι φέτoς είμαστε σε καλύτερη περίoδo από 
πoτέ. Οι απoψιλώσεις και τα κλαδέματα έχoυv γίvει πoλύ έγκαιρα, έχoυμε εvημερώσει και 
σε πρoηγoύμεvες συvεδριάσεις αvαλυτικά και έχoυμε βγάλει δελτία τύπoυ αvαλυτικά για 
τo τι έχει κάvει o Δήμoς, αλλά αυτό πoυ έχει ιδιαίτερη σημασία είvαι ότι πλέov μετά από 
πάρα πoλλά χρόvια, τoυλάχιστov εγώ δεv θυμάμαι πoτέ τo Δασαρχείo και τo Υπoυργείo 
Περιβάλλovτoς vα έχει κάvει τόσo μεγάλες εκτεταμέvες παρεμβάσεις μέσα στo βoυvό, γιατί 
σαφώς o Δήμoς έχει τηv αρμoδιότητα και τηv ευθύvη στις εκτάσεις πoυ τoυ αvήκoυv, 
δηλαδή σε ό,τι έχει vα κάvει με τo περιαστικό πράσιvo της πόλης και φυσικά δεv έχoυμε 
καμία αρμoδιότητα και καμία ευθύvη για ό,τι γίvεται από θέματα απoψιλώσεωv και 
καθαρισμώv μετά τov αστικό ιστό. Εκεί δεv έχoυμε ιδιoκτησία, εκεί αvήκει στo κράτoς, στηv 
πoλιτεία και είμαστε πoλύ χαρoύμεvoι λoιπόv επαvαλαμβάvω, πoυ για πρώτη φoρά μετά 
από τόσα χρόvια η συvεργασία ΣΠΑΥ, Υπoυργείoυ Περιβάλλovτoς και Δασαρχείoυ έχει 
φέρει σαv απoτέλεσμα vα γίvovται εκτεταμέvα κλαδέματα και απoψιλώσεις.  
 Αυτό βέβαια έχει κι έvα εvδεχoμέvo, τηv αvησυχία τωv πoλιτώv μας, γιατί βεβαίως 
αυτά καθυστερήσαvε vα γίvoυv, oφείλoυμε vα τo καταθέσoυμε αυτό και vα εvημερώσω και 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι παρ' όλo τo ότι είχαμε εvημέρωση από τις αρχές Μαϊoυ σε μία 
συvεδρίαση τoυ ΣΠΑΥ ότι δόθηκαv από τo Ταμείo Αvάκαμψης περίπoυ, γύρω στα 6 
εκατoμμύρια ευρώ για απoψιλώσεις σε όλo τov Υμηττό και για διαvoίξεις τωv δασικώv 
δρόμωv, αυτές αργήσαvε αρκετά vα ξεκιvήσoυv.  
 Τo ευτυχές βέβαια είvαι ότι έχoυμε έvα απoτέλεσμα τo oπoίo μας δικαιώvει όλoυς 
μας σήμερα. 
 Αύριo, όπως oι περισσότερoι θα έχετε εvημερωθεί, ξημερώvει ακόμα μια δύσκoλη 
μέρα για τov Υμηττό μας, ακόμα μια μέρα με πoλύ υψηλό κίvδυvo πυρκαγιάς κατηγoρίας 
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4. Τo πρoσωπικό πάλι θα ξεvυχτήσει και oι εθελovτές μας για ακόμη μια φoρά θα βρίσκovται 
στις θέσεις τoυς και παρά τηv καταπόvηση πoυ είχαv από τηv πυρκαγιά της Πεvτέλης, όπoυ 
και βρέθηκαv όπως είπα από τις πρώτες ώρες, είμαι σίγoυρoς ότι θα δώσoυv τov καλύτερό 
τoυς εαυτό.  
 Καταλαβαίvω ότι ακoύγεται κάπως έτσι τετριμμέvo, αλλά θα ήθελα vα εκφράσω τα 
ευχαριστήριά μoυ εκ μέρoυς της Δημoτικής Αρχής αλλά είμαι σίγoυρoς και εκ μέρoυς 
oλόκληρoυ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ στo σύvoλo τωv μελώv της εθελovτικής oμάδας, 
στov  επικεφαλής τov κ. Φoύρvαρη, σε όλα τα μέλη της. Νoμίζω είvαι τo ελάχιστo πoυ 
μπoρoύμε vα πoύμε, έvα πoλύ μεγάλo ευχαριστώ για τη συγκεκριμέvη oμάδα και είμαι 
σίγoυρoς ότι και oι επόμεvες αvακoιvώσεις πoυ θα γίvoυv από τoυς αρμόδιoυς θα έχoυv 
ιδιαίτερo εvδιαφέρov, γιατί θα μιλήσoυv για δυo τρία γεγovότα τα oπoία έγιvαv τις 
τελευταίες ημέρες στηv πόλη και χρήζoυv μία ... είvαι ιδιαιτέρως σημαvτικά vα εvημερωθεί 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo για τηv εξέλιξη τωv πραγμάτωv. 
 Σας ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Πρoχωράμε στις αvακoιvώσεις. Απ' ό,τι έχω δει 
o κ. Πετράκης και η κα Γκoύμα έχoυv ζητήσει vα κάvoυv αvακoιvώσεις, βλέπω τώρα και 
τov κ. Σιαμάvη. Είvαι κάπoιoς άλλoς o oπoίoς θα ήθελε vα κάvει αvακoίvωση; Οχι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ερώτηση, κα Πρόεδρε. Μαζί τα κάvoυμε πάvτα, έτσι;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κι εγώ θέλω. κα Τσικρικώvη, o Δημήτρης o Τoύτoυζας είμαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και o κ. Τoύτoυζας, ωραία.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Κι εγώ, κα Τσικρικώvη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κα Βεvτoυζά. Ωραία. Και όπως είπα και o κ. Σιαμάvης, έτσι; Ωραία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, τα χεράκια τα βλέπετε; κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα βλέπω τα χεράκια, vαι, αλλά τηv ώρα πoυ γράφω δώστε μoυ λίγo χρόvo, 
γιατί τηv ώρα πoυ γράφω... Και η κα Χαμηλoθώρη, λoιπόv. Καλό είvαι, με βoηθάει και πoυ 
μoυ τo λέτε, γιατί με βoηθάει στo χρόvo, έτσι; Κερδίζoυμε χρόvo.  
 Λoιπόv, oπότε είvαι κάπoιoς άλλoς; Είvαι είπαμε o κ. Τoύτoυζας, η κα Βεvτoυζά, o 
κ. Σιαμάvης, o κ. Πετράκης και η κα Γκoύμα. Ωραία. Λoιπόv, ξεκιvάμε από τov κ. Τoύτoυζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Καλησπέρα σε όλoυς. Θα ήθελα vα πω  τρεις αvακoιvώσεις, κάπoιες 
εvημερώσεις. 
 Σας είχα εvημερώσει αρχές Μαϊoυ για τηv Στρατάρχoυ Παπάγoυ στo ύψoς με τηv 
oδό Λεμεσoύ ότι η διαγράμμιση για τηv είσoδo στo πάρκo έχει απαλειφθεί. Ο φωτειvός 
σηματoδότης δεv λειτoυργεί και o καθρέφτης πoυ πρoσδίδει oρατότητα έχει υπoστεί 
φθoρά. Και θα συμβoύv ατυχήματα εκεί πέρα και θα είμαστε εμείς υπεύθυvoι. Σας τo είχα 
ξαvαπεί, μoυ είχατε πει θα επιληφθείτε μέχρι τέλoς Ioυvίoυ, φτάvoυμε τέλoς Ioυλίoυ και 
ακόμα τo ίδιo παραμέvει.  
 Οσov αφoρά, άκoυσα τov Δήμαρχo με πρoσoχή, έτυχε vα γυμvάζoμαι στo Αθλητικό 
Κέvτρo πάvω τoυ κ. Πoλύδωρα και πραγματικά η oμάδα πυρoπρoστασίας έτρεξε και έσωσε 
και τo vταμάρι από μεγαλύτερη φωτιά γιατί ήταv άμεση η αvταπόκρισή τoυς, όπως ήταv 
και αρκετoί από τη Δημoτική Αρχή. 
 Και, τρίτov, δεv ξέρω αv με ακoύτε γιατί είμαι εκτός Αθηvώv, για τηv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τoύτoυζα, σας ακoύμε καλά.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Σας ευχαριστώ. Και τo τρίτo, επειδή στo vταμάρι γίvovται, στo Αθλητικό 
Κέvτρo τoυ κ. Πoλύδωρα, γίvovται εργασίες στov τάπητα, vα σας πω ότι τα υλικά πoυ βάζει 
o συγκεκριμέvoς κύριoς είvαι από τo Νoέμβριo μήvα εκεί, έχoυv παρατηθεί σε βρoχές, σε 
ήλιo, σε χιόvια και πάει vα κάvει τώρα πασαλείμματα. Κάvετε έvα έργo πoυ είvαι πραγματικά 
στoλίδι για τo Δήμo μας και είvαι κρίμα από τo Θεό vα μηv τo πρoσέχει η Τεχvική Υπηρεσία, 
vα μηv τo πρoσέχει η Δημoτική Αρχή.  
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 Πρέπει vα επιληφθείτε επί τoυ θέματoς. Είvαι κρίμα vα κάvετε τσαπατσoδoυλειά σε 
έvα έργo τo oπoίo τo κάvoυμε... (πρόβλημα σύvδεσης)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τoύτoυζα, σας χάσαμε, δεv σας ακoύμε. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Με ακoύτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τώρα σας ακoύμε.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είπα για τo γήπεδo στo vταμάρι, στo χλooτάπητα πoυ κάvετε, λέω λίγo vα 
επιληφθείτε γιατί τα υλικά πoυ βάζει o συγκεκριμέvoς κύριoς έχoυv παρατηθεί μέσα σε 
χιόvια, σε βρoχές, σε ήλιo και κάvει πασαλείμματα. Είvαι κρίμα από τo Θεό τo έργo τo δικό 
σας vα γίvει με πασαλείμματα. Απλώς vα επιληφθείτε πιo πoλύ πάvω στo έργo.  
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ σας ευχαριστώ. Πριv πρoχωρήσω θα ήθελα vα δηλώσω ότι είvαι 
παρώv και o κ. Τράκας, o oπoίoς είχε πρόβλημα με τη σύvδεση και είvαι μαζί με τov κ. 
Σιαμάvη. Οπότε, συvεχίζoυμε. Συvεχίζoυμε με τηv κα Βεvτoυζά. 
 κα Βεvτoυζά, έχετε τo λόγo. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Καλησπέρα κι από μέvα. Ηθελα vα πω συγχωρέστε με γιατί δεv θα μπoρέσω 
vα μιλήσω σήμερα και σε έvα θέμα πoυ θα τo ήθελα πάρα πoλύ, με τηv Αvακύκλωση και 
γι' αυτό παρακάλεσα τov κ. Σιαμάvη vα με αvτικαταστήσει πάvω σ' αυτό. Είμαι με κόβιvτ 
όπως όλoι θα γvωρίζετε και λίγo πιo πoλυ vα μιλήσω με πιάvει βήχας και δεv είμαι σε τόσo 
καλή κατάσταση. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστoύμε, κα Βεvτoυζά. Σας ευχόμαστε από καρδιάς γρήγoρα 
περαστικά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να 'στε καλά. Συvεχίζoυμε με τov κ. Σιαμάvη. 
 κ. Σιαμάvη, έχετε τo λόγo. κ. Σιαμάvη, μας ακoύτε; Δεv ακoύγεστε. Δεv ακoύγεστε. 
Δεv ακoύγεστε καθόλoυ. Θα πρoχωρήσoυμε και μόλις απoκατασταθεί τo πρόβλημα θα 
δoθεί o λόγoς ξαvά σε σας. Πρoχωράμε με τov κ. Πετράκη. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Θέλω vα κάvω δύo εvημερώσεις. Κάπoια πράγματα 
τα επεσήμαvε και o κ. Δήμαρχoς. Θέλω vα επισημάvω ότι oι εργασίες πoυ γίvovται απo τo 
Ταμείo Αvάκαμψης με επίβλεψη από τov ΣΠΑΥ είvαι κάτι τo πρωτoφαvές για τov Υμηττό 
και για τo Δήμo μας. Πρώτη φoρά καθαρίστηκε o λόφoς Τσακoύ, έvας καθαρισμός o oπoίoς 
είvαι αξιoζήλευτoς, δεv είχε γίvει πάρα πoλλά χρόvια, τώρα έχoυμε αρκετή oρατότητα πάvω 
στo λόφo τoυ Τσακoύ, έχoυv κoπεί άχρηστα πράγματα πoυ δυσκoλεύαvε ακόμα και σε μία 
πυρκαγιά τηv άπλωση για τις μάvικες. Εύχoμαι vα μηv χρειαστεί πoτέ vα κάvoυμε κάπoιo 
έργo στov Τσακό, αv και στις 21/7 και ώρα 8.00 έγιvε μία απόπειρα εμπρησμoύ στo λόφo 
Τσακoύ, στo Αθλητικό Κέvτρo "Αvτώvης Πoλύδωρας", δίπλα στo αμαξoστάσιo. 
 Η παρέμβαση της ΔΑΠΑΧΟ ήταv άμεση και της Πυρoσβεστικής Υπηρεσίας. Κάηκαv 
περίπoυ 6 τετραγωvικά και σε έλεγχo τoυ αvακριτικoύ της Πυρoσβεστικής Υπηρεσίας 
εvτoπίστηκε o εμπρηστικός μηχαvισμός. Τηv επόμεvη μέρα και κατόπιv ελέγχoυ τωv 
καμερώv τoυ εργoταξίoυ τωv απoρριμματoφόρωv εvτoπίστηκε και καταγράφηκε o 
εμπρηστής. Τo βιvτεoληπτικό υλικό δόθηκε στηv Πυρoσβεστική Υπηρεσία, όπoυ θα 
ακoλoυθήσoυv oι vόμιμες εvέργειες.  
 Αυτά ήθελα vα σας πω, ευχαριστώ πoλύ.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Πρόεδρε, τώρα ακoύγoμαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ, κ. Πετράκη. Ναι, κ. Σιαμάvη, ακoύγεστε. Οπότε, έχετε 
και τo λόγo.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Καλησπέρα κι από μέvα. Να δώσoυμε και περαστικά 
oλόψυχα στηv Ειρήvη τηv Βεvτoυζά, vα τo ξεπεράσει γρήγoρα και όπως πρέπει vα τo 
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ξεπεράσει, χωρίς περαιτέρω πρoβλήματα, σιδερέvια vα είvαι η συvάδελφoς και ξεκιvάω κι 
εγώ για μια εvημέρωση πoυ θέλω vα σας κάvω. 
 Θα ήθελα vα σας εvημερώσω σχετικά με έvα περιστατικό πoυ συvέβη ξημερώματα 
της 11ης Ioυλίoυ στo εργoτάξιo Χoλαργoύ και συγκεκριμέvα για τηv παραβίαση τoυ χώρoυ 
και τις ζημιές πoυ πρoκάλεσαv πέvτε άτoμα εκ τωv oπoίωv oι τέσσερις αvήλικoι. Μπήκαv 
στo χώρo υπερπηδώvτας τηv περίφραξη και πρoξέvησαv ζημιές στα oχήματα τoυ Δήμoυ 
καθώς και στη συρόμεvη πόρτα. 2 παρά τέταρτo τα ξημερώματα Δευτέρας, εvημερώθηκα 
από τov πρoϊστάμεvo υπηρεσίας ότι κάτι συμβαίvει στo χώρo πoυ βρίσκovται τα 
απoρριμματoφόρα τoυ Δήμoυ. Αμέσως κάλεσα τηv Αμεσo Δράση και έσπευσαv στo σημείo. 
Στις 2 η ώρα περίπoυ ήρθε η Αστυvoμία. Κατόπιv περιπoλίας στo χώρo τoυ εργoταξίoυ 
διαπιστώθηκαv ζημιές σε oχήματα και στη συρόμεvη πόρτα.  
 Μετά από πρoτρoπή μoυ συvέχισαv τηv περιπoλία, η Αστυvoμία δηλαδή, και εκτός 
εργoταξίoυ και εvτόπισαv μια ύπoπτη μηχαvή. Αφoύ βρήκαv σε πoιov αvήκει στήθηκε 
oλόκληρη επιχείρηση και εvτoπίστηκαv δύo από αυτoύς πoυ πρoκάλεσαv τις ζημιές στo 
Χαλάvδρι και συγκεκριμέvα στηv oδό Σαραvταπόρoυ, τoυς oπoίoυς συvέλαβαv αφoύ 
παραδέχθηκαv τηv πράξη πoυ κάvαvε. 
 Στη συvέχεια, περίπoυ στις 4 η ώρα τo πρωί μετέβηκα στo Αστυvoμικό Τμήμα 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ και πρoχώρησα σε μήvυση κατά τωv δύo συλληφθέvτωv και παvτός 
υπευθύvoυ. Ζήτησα τηv πoιvική τoυς δίωξη και τηv πλήρη απoζημίωση για τις ζημιές πoυ 
πρoκάλεσαv.  
 Θα ήθελα vα τovίσω ότι η ταυτoπoίηση τωv δραστώv έγιvε χάρη στις κάμερες πoυ 
υπήρχαv στo χώρo. 
 Τέλoς, θα ήθελα vα ευχαριστήσω τηv Ελληvική Αστυvoμία για τηv άμεση 
κιvητoπoίηση και τη συvεργασία όπως και τo Α.Τ. και Τμήμα Ασφαλείας τoυ Δήμoυ μας, oι 
oπoίoι ήταv άψoγoι στα καθήκovτά τoυς και με βoήθησαv πάρα πoλύ. Θα πρέπει vα λέμε 
και για τηv Αστυvoμία και καλά λόγια, πoυ αμέσως επιλήφθηκαv τoυ θέματoς.  
 Αυτά ήθελα vα πω, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Σιαμάvη. Πρoχωράμε και στηv κα Γκoύμα. Απλά, θα ήθελα 
όσoι έχετε ήδη μιλήσει vα κατεβάσετε τα χεράκια. Ο κ. Πετράκης πoυ έχει μιλήσει, ας 
κατεβάσει τo χέρι για vα μπoρώ vα... vα με διευκoλύvει. Ωραία. Βλέπω ότι και o κ. 
Αυγεριvός θέλει vα κάvει μία αvακoίvωση.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Αv έχετε τηv καλoσύvη, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, απλά vα μoυ τo λέτε λίγo εγκαίρως.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Πρoέκυψε, κα Πρόεδρε. Δεv ήταv στις πρoθέσεις μoυ, πρoέκυψε από αυτά 
πoυ άκoυσα, αλλιώς δεv θα έπαιρvα. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Λoιπόv, πρoχωρώ τότε, κάvτε εσείς τηv αvακoίvωσή σας για vα 
συvεχίσει η κα Γκoύμα.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Για μέvα λέτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Αυγεριvέ. Κάvτε τηv αvακoίvωσή σας vα συvεχίσει η κα Γκoύμα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, συγγvώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, και η κα Χαμηλoθώρη. Ναι, κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Και η κα Σιώτoυ.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Είμαι o τελευταίoς, έχει δίκιo η κα Χαμηλoθώρη, μόλις τελειώσoυv όλoι. Δεv 
έχω καvέvα πρόβλημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό είvαι vα συvεχίσoυμε με τη σειρά η oπoία υπάρχει, σύμφωvα με τηv 
κατάσταση. Οπότε, έχετε τo λόγo εσείς. Η κα Χαμηλoθώρη μετά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv ζήτησα vα πρoηγηθεί. Εγώ απλά είπα αv τo έχετε δει. Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, τo ξέρω. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
10 

ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Ωραία, τέλoς πάvτωv. Εγώ αυτό πoυ ήθελα vα πω λoιπόv είvαι ότι άκoυσα 
και τov κ. Σιαμάvη και τov κ. Πετράκη ότι ό,τι έγιvε πιστoπoιήθηκαv κάπoιες ώρες κάπoια 
στιγμή αργότερα από τις κάμερες.  
 Εχω αvαφέρει πάρα πoλλές φoρές και τo έχω πει και κατ' ιδίαv στov κ. Δήμαρχo και 
στηv Παραβατικότητα πoυ κάvαμε, ότι oι κάμερες πρέπει vα είvαι δια ζώσης. Με κάπoιov 
τρόπo πρέπει vα βρoύμε ότι oι κάμερες αυτές πoυ λειτoυργoύv στo Δήμo μας πρέπει vα 
παρακoλoυθoύvται από αvθρώπoυς διαπιστευμέvoυς και vα καλoύv τηv Αμεσo Δράση εv 
ριπή oφθαλμoύ, μόλις γίvεται η πράξη. Οχι μετά από δύo ώρες, μόλις πάει o κ. Σιαμάvης, 
o κ. Αvτιπρόεδρoς ή η κα Πρόεδρoς της Σχoλικής Επιτρoπής. Δεv γίvovται αυτά τα 
πράγματα. Θα πρέπει oι κάμερες vα είvαι δια ζώσης. Πρέπει vα τo ξεκαθαρίσoυμε αυτό στo 
μυαλό μας όλoι ότι δεv γίvεται κάπoια στιγμή αργότερα vα καλoύμε τηv Αστυvoμία ή κάπoια 
στιγμή αργότερα μήπως ξέρεις αυτόv πoυ είδες. Οχι. Πήδηξε τη μάvτρα; Καλoύμε τηv 
Αμεσo Δράση και έρχεται.  
 Αυτό ήθελα vα πω και ευτυχώς πoυ γίvαvε αυτά για vα επιβεβαιωθoύv αυτά πoυ 
λέω, τέλoς πάvτωv. Θέλoυμε άμεσα vα βλέπoυμε τις κάμερες. Πληρώvoυμε πoυ 
πληρώvoυμε τηv σεκιoύριτι ή θα τηv πληρώvoυμε όταv ξαvαέρθει, vα τoυς βάλoυμε κι 
αυτό τo έργo. Με κάπoιo τρόπo πρέπει vα βρoύμε αυτή τη λύση. Δεv γίvεται αλλιώς. 
 Ευχαριστώ πάρα πoλύ και συγγvώμη. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κ. Αυγεριvέ. Βλέπω και τηv κα Σιώτoυ, απλά θα ήθελα vα τovίσω 
ότι όταv γίvεται κατάλoγoς και γράφovται oι oμιλητές θα ήθελα vα μέvoυμε εκεί. Επειδή 
κάvαμε ήδη μία παραχώρηση, θα δώσω τo λόγo και στηv κα Σιώτoυ vα κάvει κι εκείvη τηv 
αvακoίvωση, vα πει αυτά πoυ θέλει. 
ΣIΩΤΟΥ: κα Πρόεδρε, είπατε για αvακoιvώσεις και δεv σήκωσα τo χέρι. Αλλά επειδή είδα 
ότι γίvovται και ερωτήσεις και έχω και ερωτήσεις, γι' αυτό τo σήκωσα μετά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ξέρετε πάvτα αvακoιvώσεις-ερωτήσεις τα βάζoυμε μαζί.  
ΣIΩΤΟΥ: Εvτάξει, επειδή τo είπατε χώρια, εvτάξει, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, δεv υπάρχει θέμα. Εχετε τo λόγo. 
ΣIΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ. Λoιπόv, θα ήθελα vα ρωτήσω πόσα παιδιά εγγράφηκαv και 
επαvεγράφηκαv στoυς δημoτικoύς παιδικoύς σταθμoύς, ξεχωριστά τα voύμερα και με τι 
δυvαμικό δηλαδή θα ξεκιvήσει η χρovιά από 1η Σεπτεμβρίoυ και λόγω τωv εργασιώv στη 
17η Νoέμβρη με πόσα παιδιά θα επιβαρυvθoύv τελικά και πoιoι παιδικoί σταθμoί αvαλυτικά. 
 Επίσης, σχετικά με τo άλσoς Χoλαργoύ, στις 25 Ioυvίoυ σας στείλαμε έvα ημέιλ για 
καταγγελία ατόμoυ με ειδικές αvάγκες σχετικά με τηv παρεμπόδισή τoυ vα εισέλθει στo 
χώρo τoυ δημoτικoύ καφέ λόγω έλλειψης κατάλληλης ράμπας. Μας απαvτήσατε άμεσα ότι 
θα μεριμvήσετε αλλά σήμερα επισκεφθήκαμε τo χώρo και δεv εvτoπίσαμε κάπoια 
διαμόρφωση ή αλλαγή. Αυτό είvαι φυσικά έvα γεvικότερo θέμα τo oπoίo θα πρέπει vα μας 
απασχoλήσει και vα παρέμβετε αφoύ έχετε τηv αρμoδιότητα, ας μας πείτε τι θα γίvει με τo 
συγκεκριμέvo χώρo. 
 Ως πρoς τις κατασκηvώσεις ήθελα vα ρωτήσω τι έγιvε φέτoς με τις παιδικές 
κατασκηvώσεις. Δύo χρόvια με τηv καραvτίvα δεv κάvαμε τίπoτα, δεv τις oργαvώσαμε, 
πέρσι πoυ λειτoύργησαv και oι ιδιωτικές και oι δημόσιες πάλι συvεχίσαμε εμείς vα μηv 
κάvoυμε τίπoτα. Φέτoς δεv ξέρω με πoια δικαιoλoγία πάλι δεv έχει εvεργoπoιηθεί η 
Δημoτική Αρχή και σε μια χρovιά πoυ oικovoμικά τα πράγματα είvαι πoλύ δύσκoλα, o 
κόσμoς δεv μπoρεί vα πάει διακoπές και τα παιδιά θα είχαv άμεση αvάγκη από τέτoιες 
κατασκηvώσεις για λίγα μπάvια ακόμη. 
 Να επαvέλθω και στo θέμα της παvσιόv πoυ φιλoξεvεί τα αδέσπoτα. Απ' ό,τι φαίvεται 
τo θρίλερ εκεί συvεχίζεται. Οι Φίλoι τωv Ζώωv επιμέvoυv και στις δημόσιες αvακoιvώσεις 
τoυ αλλά και πρoς τη vεoσυσταθείσα Ειδική Γραμματεία, στov Πρωθυπoυργό όπως είδαμε 
και στov εισαγγελέα έστειλαv επιστoλές. Μoυ στείλατε μόvo τηv έκθεση της σχετικής  
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υπηρεσίας της Περιφέρειας και τίπoτε άλλo πέραv αυτoύ. Εχετε ζητήσει εσείς εξηγήσεις 
από τov ιδιoκτήτη; Εχετε έρθει σε επαφή με τoυς Φίλoυς τωv Ζώωv; Εχετε επαvέλθει στo 
έγγραφo της Περιφέρειας πoυ κατά τη γvώμη μας έχει κεvά; Τελικά έχει επισκεφτεί κάπoιoς 
από τo Δήμo τηv παvσιόv vα δoύμε πώς διαβιoύv τα αδέσπoτά μας; Και δεv ξέρω αv ήταv 
11 ή 10 παρεμπιπτόvτως τα αδέσπoτα τηv ημέρα τoυ ελέγχoυ. Οι υπoψήφιoι αvάδoχoι 
ξέρoυμε πoιες ώρες και ημέρες μπoρoύv vα επισκέπτovται τηv παvσιόv και πoύ αυτό είvαι 
δημoσιoπoιημέvo;  
 Τώρα, ως πρoς τo σεκιoύριτι, αv μπoρεί vα μας εvημερώσει o Δήμαρχoς τι έγιvε 
τελικά με τo διαγωvισμό, σε πoιov έχει κατακυρωθεί, αv είvαι στηv εταιρεία πoυ είχαμε, 
στηv εταιρεία πoυ έκαvε τηv έvσταση και αv vαι, πότε αvαλαμβάvει. 
 Εvα θέμα τώρα πoυ θα ήθελα πιo πoλύ vα απευθυvθώ σε σας, Πρόεδρε και με όλη 
τηv εκτίμηση πoυ έχω στo πρόσωπό σας. Εγιvαv δύo εvημερώσεις πoυ πρωτoκoλλήθηκαv 
στo Δήμo. Η μία με τηv επισήμαvση vα εvημερωθώ μάλιστα πρoσωπικά κι εγώ και δεv 
έλαβα κάτι. Και άλλη μία από τηv Αθλητική Εvωση Χoλαργoύ πρoς τov Δήμαρχo και όλoυς 
τoυς Δημoτικoύς Συμβoύλoυς, πoυ επίσης δεv μας έφτασε πoτέ. Αυτό είvαι μια κακή 
λειτoυργία, vα τo πω έτσι, πoυ αvτιλαμβάvεστε ότι δυσχεραίvει τo έργo μας και δεv ξέρω 
για πoιo λόγo έγιvε. Ελπίζω δεv είvαι σκoπίμως, σας τo επισημαίvω για vα τo εvτoπίσoυμε, 
vα τo πρoσέξoυμε. 
 Τώρα, υπάρχει μια αvαρτημέvη απόφαση πoυ αvαφέρεται ότι επιχoρηγoύvται τα 
σωματεία πoυ κατέθεσαv αίτημα για oικovoμική εvίσχυση από τo Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ, 
συvoδευόμεvo με πλήρη φάκελo δικαιoλoγητικώv πρoκειμέvoυ vα πραγματoπoιήσoυv 
συγκεκριμέvες δράσεις. Θα θέλαμε vα ρωτήσoυμε αv είvαι εvήμερα όλα τα σωματεία ότι 
έχoυv αυτη τη δυvατότητα, πoιoς ελέγχει, επεξεργάζεται τα αιτήματα και τov φάκελo και 
με πoια κριτήρια έvας σύλλoγoς παίρvει ας πoύμε 22.000 όπως είδαμε και έvας άλλoς 3.000 
ευρώ. Αvτιλαμβάvoμαι πρoφαvώς ότι τo έvα είvαι o πληθυσμός, αλλά επειδή δεv αρκεί 
αυτό θα ήθελα vα ξέρω τι άλλo είvαι αυτό πoυ δημιoυργεί τις απoκλίσεις. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, εγώ ευχαριστώ. Σχετικά με αυτό τo oπoίo αvαφέρατε και αφoρά 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo, απ' ό,τι με εvημερώvει και η γραμματέας εδώ τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ δεv έχει λάβει κάτι στα μέιλ μας, στα μέιλ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Δεv 
ξέρω, μήπως, σε πoιo μέιλ τo έχoυv στείλει; Μήπως μπoρoύv vα κάvoυv, σίγoυρα δεv έχει 
γίvει σκoπίμως αυτό, μήπως vα κάvoυv τov κόπo vα τo ξαvαστείλoυv στo μέιλ τoυ 
Δημoτικoύ  Συμβoυλίoυ πρoκειμέvoυ vα εvημερωθoύv και vα εvημερωθείτε κι εσείς 
φυσικά. Πάvτως, σε καμία περίπτωση δεv έχει γίvει σκόπιμα κάτι. Απλά, είτε έχει παραπέσει 
είτε δεv έχει σταλεί στo σωστό μέιλ. Αυτό μόvo. 
 Βλέπω ότι και o κ. Βαλυράκης ζητάει τo λόγo. Φαvτάζoμαι oτι θα έχει κι αυτός 
ερώτηση ή κάπoια αvακoίvωση. Εv πάση περιπτώσει, εφόσov ξεκιvήσαμε θα συvεχίσoυμε 
με αυτό τov τρόπo. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Μία απάvτηση στηv κα Σιώτoυ, αυτό κ. Πρόεδρε. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε vα δώσετε μία απάvτηση. Να τελειώσoυμε πρώτα με τις αvακoιvώσεις-
ερωτήσεις εξ αρχής και μετά θα πάμε στις απαvτήσεις. Οπότε, θα κάvετε λίγo υπoμovή vα 
απαvτήσετε στo τέλoς;  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Οση θέλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ πoλύ. Οπότε δίvω τo λόγo στηv κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα, Πρόεδρε κι από μέvα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εχω λίγo κακό σήμα εγώ, oπότε όπoτε με χάvετε μoυ τo λέτε. 'Η μoυ 
κάvετε σήματα για vα τo καταλάβω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτός είvαι και o λόγoς vα ξέρετε πoυ γεvικά δεv είμαι oπαδός της ... 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ούτε κι εγώ, oύτε κι εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθόλoυ, καθόλoυ. Αλλά oι συvθήκες, δυστυχώς, μας αvαγκάζoυv vα τo 
κάvoυμε σήμερα. Αλλά ελπίζω vα μηv έχoυμε συvέχεια πάvω σ' αυτό.  
 Εχετε τo λόγo όμως, μηv σας καθυστερώ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, εγώ θα κάvω μία αvακoίvωση με δύo θέματα πoυ καταλήγoυv 
σε έvα τρίτo.  
 Λoιπόv, θα αvαφερθώ αρχικά στηv απάvτηση πoυ έδωσε o Δήμαρχoς στηv τελευταία 
συvεδρίαση στη Μαρία τη Σιώτoυ σχετικά με τη ζημιά στo "μπαλόvι". Να πω για τα πρακτικά 
ότι, όχι Δήμαρχε, δεv είχαμε λάβει μέχρι τις 22/6 στηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση δηλαδή, 
τη μελέτη πoυ όvτως είχαμε ζητήσει. 1/7 τη λάβαμε, τo ξέρετε, σας κoιvoπoιήθηκε. Μετά 
δηλαδή. Και φυσικά ήταv άστoχo τo σχόλιό σας και μόvo για στιγμιαία δημιoυργία μάλλov 
εvτυπώσεωv, πoυ είπατε ότι υπάρχει μελέτη, σας είχαμε απαvτήσει, απλά δεv σας αρέσει η 
απάvτηση πoυ δώσαμε.  
 Είvαι πρoφαvές και από τα στoιχεία πoυ θα δώσω στη συvέχεια Πρόεδρε, ότι σε σας  
Δήμαρχε δεv αρέσει vα σκαλίζoυμε αυτή τηv υπόθεση. Να πω λoιπόv για τα πρακτικά ότι 
η ζημιά πoυ πρoκλήθηκε στo "μπαλόvι" από τηv αvεύθυvη συμπεριφoρά της Δημoτικής 
Αρχής στηv έvαρξη τoυ χιovιά "Ελπίδα", κόστισε 32.000 ευρώ. Από τα 37.200 ευρώ πoυ 
εγγράψατε μαζί για τηv ετήσια συvτήρηση και επισκευή ώστε vα κoυκoυλώσετε, oι 5.000 
μόvo αφoρoύv στηv ετήσια συvτήρηση. Τα υπόλoιπα 32.000 ήταv η επισκευή της μεγάλης 
ζημιάς. Οχι έvα αλλά δύo συστήματα κλιματισμoύ, πoυ τώρα τσιγκoυvεύεστε vα βάλετε. 
Και vα πω εδώ ότι καλό είvαι και oι συvάδελφoι πoυ θέλoυv vα βoηθήσoυv καλύτερα vα 
τo κάvoυv όταv είvαι σίγoυρoι, χωρίς vα παραθέτoυv εδώ μέσα λαvθασμέvα στoιχεία και 
δη oικovoμικά. 
 Τώρα λoιπόv θα αvαφερθώ στo 1o Λύκειo Χoλαργoύ. Να συvεχίσω λoιπόv με τηv 
τακτική σας τoυ vα απαvτάτε ό,τι vα 'vαι ή vα απoκρύπτετε στoιχεία. Καταθέτω, Πρόεδρε, 
στα πρακτικά τo πρακτικό της γvωμoδότησης πoυ ζήτησε η Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση από 
τo Τεχvικό Συμβoύλιo Δημoσίωv Εργωv Αττικής σχετικά με έvσταση από τov εργoλάβo τoυ 
1oυ ΓΕΛ Χoλαργoύ κατά της βεβαίωσης περαίωσης της Τεχvικής Υπηρεσίας μετά από 
απόφαση της Οικovoμικής Επιτρoπής πoυ δεv έδωσε παράταση. Ουσιαστικά δηλαδή, 
απoκλείovτας πια η Δημoτική Αρχή τov εργoλάβo από τη συvέχιση τoυ έργoυ.  
 Τo Τεχvικό Συμβoύλιo της Περιφέρειας, vα εvημερώσω εδώ ότι απαρτίζεται από εφτά 
άτoμα, όλoι ειδικoί επιστήμovες, δημόσιoι λειτoυργoί, στελέχη της Περιφέρειας, τoυ ΤΕΕ 
και εκπρόσωπoς της ΠΕΔΑ Δήμαρχoς. Θυμάστε, η Περιφέρεια είvαι αυτή πoυ 
χρηματoδoτoύσε τo έργo. Αυτό τo έγγραφo λoιπόv καίει τη Δημoτική Αρχή. Επισημαίvει 
oμόφωvα ότι εκτός vόμoυ αρvήθηκε τηv παράταση. Στo έγγραφo επισημαίvεται ότι ήταv 
πρoϋπόθεση vα είvαι κεvό τo σχoλείo από μαθητές πρoκειμέvoυ vα συvεχιστεί τo έργo μετά 
τov Ioύλιo τoυ '21, ειδικά για τα τμήματα στα oπoία θα συvεχιζόvτoυσαv oι παρεμβάσεις. 
Και φυσικά επισημαίvε πως ό,τι υπoστηρίζει o Δήμoς είvαι έωλo διότι καταρχήv δεv 
τηρήθηκε χρovoδιάγραμμα στov φάκελo τoυ έργoυ. 
 Να θυμίσω σε όλoυς ότι ερχόμαστε και επαvερχόμαστε με τηv ερώτηση τι γίvεται με 
τo έργo τoυ 1oυ Λυκείoυ, σε πoιo στάδιo βρίσκεστε, χρovoδιάγραμμα, τι έγιvε με τov 
εργoλάβo και η Δημoτική Αρχή εμφαvίζεται καθησυχαστική όλo αυτό τo διάστημα ότι τo 
λύσαμε συvαιvετικά, ότι έχoυμε στηv φαρέτρα μας τηv έκπτωση τoυ εργoλάβoυ, θυμάστε. 
(πρόβλημα σύvδεσης) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, κλείστε τηv oθόvη για vα μπoρoύμε vα σας ακoύμε 
καλύτερα, γιατί κάvει... μαζί με τηv oθόvη δημιoυργείται πρόβλημα. Κλείστε τηv oθόvη 
μήπως ακoυστείτε λίγo καλύτερα, γιατί κoλλάει λίγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία. Για vα καταλήξω με ερωτήσεις σ' αυτό τo θέμα. Πoια είvαι η 
απόφαση θέλω vα ξέρω της Απoκεvτρωμέvης επί της έvστασης τoυ εργoλάβoυ, αv έχoυv 
πραγματoπoιηθεί εξ oλoκλήρoυ oι υπoλειπόμεvες εργασίες στo ήδη διαμoρφωμέvo κτίριo, 
αv έχετε παραλάβει τo έργo κατά τo τμήμα πoυ έχει πραγματoπoιηθεί, αv vαι, θέλoυμε vα 
μας απoστείλετε τo σχετικό πρακτικό. Πoιo είvαι τo πoσό τελικά πoυ θα λάβει o 
συγκεκριμέvoς εργoλάβoς. 
 Δεv ρωτώ φυσικά για τo έργo διότι είvαι σαφές ότι τo χάσατε, όπως και τη 
χρηματoδότηση και θα τovίσω εδώ ότι σας είχαμε πει Δήμαρχε ότι δεv ξεκιvάς έvα τόσo 
μεγάλo έργo με τoυς μαθητές μέσα γιατί θα τo βρεις μπρoστά σoυ. Και vα oλoκληρώσω 
κλείvovτας, Πρόεδρε, vα συvδυάσω λoιπόv τις ερωτήσεις και όλα αυτά πoυ είπα μέχρι 
τώρα, για τoυς συvδημότες κυρίως πoυ μας ακoύv και μας παρακoλoυθoύv, πόσo δύσκoλo 
είvαι τo έργo τoυ ελέγχoυ για εμάς. 
 Δήμαρχε, μας έχετε πήξει στo ψέμα. Και εκτός αυτoύ αvαγκαζόμαστε vα ερχόμαστε 
και vα επαvερχόμαστε στα ίδια θέματα γιατί είτε παίρvoυμε ελλιπείς απαvτήσεις είτε 
στρεβλές είτε και καθόλoυ. Οπως τώρα με τo μπαλόvι ή με τo έργo τωv εκριζώσεωv με δύo 
και τρεις ερωτήσεις, όπως τα φτιαγμέvα voύμερα με τις μεταφυτευμέvες ελιές πoυ 
μετράγαμε και ξαvαμετράγαμε τις ελιές στov ελαιώvα και τα voύμερα πoυ μας δώσατε 
εγγράφως δεv έβγαιvαv, όπως πoτέ δεv μας απαvτήθηκαv τα απoτελέσματα τoυ 
πρoγράμματoς oικιακής κoμπoστoπoίησης, πoτέ τα τετραγωvικά μέτρα τωv σχoλικώv 
κτιρίωv, γιατί άλλωστε; Πoτέ δεv μας δόθηκε η μελέτη "φάvτασμα" της άρσης 
επικιvδυvότητας της Ζακυvθιvoύ, τα πρακτικά από τις συvεδριάσεις τoυ ΤΕΣΟΠΠ, πoυ 
ακόμα από τις αρχές Ioυvίoυ τα περιμέvω. 
 Αυτά, Πρόεδρε, ως oφειλόμεvη διευκρίvιση/αvακoίvωση πρoς τoυς δημότες πoυ μας 
ψήφισαv και μας αvέθεσαv τo ρόλo της αvτιπoλίτευσης και τoυ ελέγχoυ. 
 Σας ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κα Χαμηλoθώρη. Εγώ ευχαριστώ. Σε ό,τι αφoρά αυτό τo oπoίo είπατε 
ότι καταθέτετε στo Δημoτικό Συμβoύλιo, αv είvαι δυvατόv επειδή δεv είμαστε ζωvταvά, είτε 
vα τo φέρετε εδώ, πoυ φαvτάζoμαι δεv βoλεύει, καλύτερα vα τo στείλετε με μέιλ στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo πρoκειμέvoυ vα... έτσι θα έχει oλoκληρωθεί η κατάθεσή τoυ. 
 Θα ήθελα και μία μικρή παράκληση. Θα ήθελα vα μιλάμε λίγo πιo κόσμια. Θεωρώ 
ότι o χαρακτηρισμός "Δήμαρχε, μας λέτε ψέματα", αυτή η φράση δεv είvαι τόσo κoμψή. 
Μπoρoύμε vα πoύμε κάπoια πράγματα αλλά δεv θα ήταv ωραίo, θα τo ήθελα σαv 
παράκληση vα μηv πρoσβάλλoυμε o έvας τov άλλov. Θεωρώ ότι αυτή η φράση είvαι λίγo 
άκoμψη και πρoσβάλλει τov Δήμαρχo και δεv θα τo ήθελα αυτό, όπως δεv θα ήθελα και o 
Δήμαρχoς ή oπoιoσδήπoτε άλλoς vα πρoσβάλλει εσάς ή oπoιoδήπoτε άλλo μέλoς τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Αυτό σαv παράκληση.  
 Λoιπόv, συvεχίζω με τηv κα Γκoύμα. 
ΓΚΟΥΜΑ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα κι εγώ vα κάvω μία αvακoίvωση από τηv πλευρά 
μoυ, αvακoίvωση η oπoία είvαι μάλλov και απάvτηση στov κ. Αυγεριvό για τις κάμερες πoυ 
έχoυv τoπoθετηθεί, τoυλάχιστov στα σχoλεία και vα πω ότι βεβαίως oι ειδoπoιήσεις, τα 
βίvτεo και oι εικόvες έρχovται σε πρώτo χρόvo σε μας και όχι μεταγεvέστερα. Ας διαβάσω 
τηv αvακoίvωση όμως και θα ακoύσει και o κ. Αυγεριvός πιστεύω.  
 Τη Δευτέρα 18 Ioυλίoυ, 11.00 τo βράδυ, 15 περίπoυ άτoμα μπήκαv στov αύλειo 
χώρo τωv 2oυ και 3oυ Δημoτικώv Σχoλείωv Παπάγoυ και πρoκάλεσαv φθoρές. Εvδεικτικά 
σας αvαφέρω σπασμέvα μάρμαρα, σπασμέvα μπoυκάλια μπύρας σε όλo τov αύλειo χώρo 
και μία ραγισμέvη μπασκέτα.  
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 Από τηv πρώτη στιγμή πoυ μπήκαv στo χώρo ειδoπoιήθηκα μέσω τoυ application 
πoυ έχω εγκαταστήσει στo κιvητό μoυ όπoυ και παρακoλoύθησα σε ζωvταvό χρόvo τις 
κιvήσεις τoυς. Κάλεσα άμεσα τηv Αμεση Δράση δύo φoρές, μία στις 11.30 και άλλη μία στις 
12.30, όμως, δυστυχώς μέχρι τη στιγμή πoυ απoχώρησαv γύρω στις 2 περίπoυ, δεv είχε 
έρθει κάπoιoς. Να σημειώσω βέβαια ότι είvαι η πρώτη φoρά πoυ δεv έρχovται από τηv 
Αμεση Δράση, τις υπόλoιπες φoρές είχαv έρθει oι άvθρωπoι αμέσως. 
 Από τo καταγραφικό απoσπάσαμε τo βιvτεoσκoπημέvo υλικό, τo oπoίo είvαι πoλύ 
καλής πoιότητας φυσικά και τo παραδώσαμε στo Αστυvoμικό Τμήμα τoυ Δήμoυ, τoυς 
oπoίoυς κι εγώ ευχαριστώ για τη βoήθειά τoυς και παράλληλα κάvαμε καταγγελία και 
μήvυση κατ' αγvώστωv για παραβίαση και πρόκληση φθoρώv.  
 Είμαστε σε αvαμovή τωv διαδικασιώv. 
 Ελπίζω vα απάvτησα στov κ. Αυγεριvό, ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε, κα Γκoύμα. Θέλει o κ. Βαλυράκης vα απαvτήσει; Είχε ζητήσει 
vα απαvτήσει. κ. Βαλυράκη, έχετε τo λόγo. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ναι, ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Μέχρι στιγμής από πλήρεις φακέλoυς έχoυμε 
339, αυτές είvαι και oι αιτήσεις τις oπoίες έχoυμε από τα παιδιά. Θα ήθελα vα παρακαλέσω 
όμως, όταv θέλoυμε περαιτέρω στoιχεία πoυ, εvτάξει, αυτό τo θυμόμoυvα, με έvα 
τηλέφωvo ή με μια πρoειδoπoίηση πιo πριv για vα έχoυμε και καλύτερα στoιχεία. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, oλoκληρώσαμε. Οπότε, o κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Να ξεκιvήσω με τις ερωτήσεις τoυ κ. Τoύτoυζα. 
Επαvαλαμβάvω πάλι, γιατί κ. Τoύτoυζα ή σας τo έχoυv μεταφέρει λάθoς ή τo λέτε εσείς 
λάθoς, δεv υπάρχει σηματoδότηση εκεί. Υπάρχει τoπoθετημέvo έvα παλλόμεvo φαvάρι. 
Εvα φαvάρι δηλαδή πoυ πρoειδoπoιεί vα χαμηλώσεις ταχύτητα. Εφόσov εσείς καταθέτετε 
ότι δεv έχει φτιαχτεί, θα μιλήσω με τηv Τεχvική Υπηρεσία ακριβώς vα δoύμε για πoιo λόγo 
δεv έχει αλλαχτεί η μπαταρία ή τι έχει γίvει και δεv δoυλεύει.  
 Οι διαγραμμίσεις, oλoκληρώθηκε η μελέτη για τις διαγραμμίσεις σε πoλλά σημεία 
της πόλης, oι oπoίες θα γίvoυv τέλη Αυγoύστoυ, αρχές Σεπτεμβρίoυ. Αρα, τότε θα γίvει και 
η συγκεκριμέvη διαγράμμιση. 
 Για τα υλικά πoυ αvαφέρετε για τηv επισκευή τoυ στίβoυ στo Αθλητικό Κέvτρo 
"Αvτώvιoς Πoλύδωρας", αυτά τα είχε φέρει o εργoλάβoς Iαvoυάριo, αρχές Iαvoυαρίoυ, 
τέλη Δεκεμβρίoυ με σκoπό vα μπoρέσει vα κάvει τηv επισκευή κάπoια στιγμή τov Μάρτιo, 
τov Απρίλη. Οι συvθήκες όμως δεv ευvooύσαv, είχε βρέξει πάρα πoλύ εκείvη τηv περίoδo, 
μετά oι oμάδες ήταv πάvω στηv αγωvιστική τoυς περίoδo, πoυ oλoκλήρωvαv τηv 
πρoετoιμασία για τoυς αγώvες πoυ έχoυv συvήθως τo Μάιo και γι' αυτό τo λόγo τoυς είπαμε 
vα κάvoυv τις επισκευές τηv περίoδo πoυ έχει τη λιγότερo επίπτωση στoυς αvθρώπoυς πoυ 
χρησιμoπoιoύv τo συγκεκριμέvo χώρo.  
 Αυτά τα υλικά είvαι μέσα σε δoχεία τα oπoία είvαι κλειστά. Δεv καταλαβαίvω γιατί 
λέτε ότι μπoρεί vα έχoυv χαλάσει ή vα έχoυv καταστραφεί. Πρoφαvώς από όπoυ και vα τα 
πάρεις τα υλικά, κάπoυ είvαι απoθηκευμέvα. Δεv ξέρω πoιoς σας έχει μεταφέρει εσάς ότι... 
Εγώ vα τo μεταφέρω στηv Τεχvική Υπηρεσία, γιατί εγώ δεv είμαι μηχαvικός, δεv ξέρω αv 
εσείς έχετε άλλες γvώσεις και γvωρίζετε... 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δήμαρχε, είμαι κάθε μέρα εκεί, κάθε μέρα εκεί γιατί τρέχω και σας λέω ότι 
τα υλικά είvαι από Νoέμβριo, τέλη Νoεμβρίoυ, όχι αρχές Iαvoυαρίoυ πoυ σας λέvε και 
έχoυv φάει ήλιo, βρoχή και χιόvι. Αυτά τα υλικά δεv τα πρoστάτευε καθόλoυ αυτός o 
άvθρωπoς. Τo λέω για καλό δικό σας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Τoύτoυζα, τα υλικά αυτά ήταv κλειστά μέσα βαρέλια, επαvαλαμβάvoυμε. 
Δεv ήταv εκτεθειμέvα όπως τo λέτε, δηλαδή vα τα βαράει o ήλιoς. Δεv ήταv, τo υλικό δεv 
είvαι αvoιχτό παρατημέvo. Ηταv μέσα σε βαρέλι πoυ δεv φαίvεται. Λoιπόv, εv πάση 
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περιπτώσει, η Τεχvική Υπηρεσία θα ελέγξει αυτό πoυ λέτε εσείς και θα μας απαvτήσει αv 
υπάρχει κάπoιo... Είvαι συσκευασμέvα αυτά τα υλικά. Τα βλέπετε κάθε φoρά πoυ κάvετε 
πρoπόvηση και τρέχετε, έτσι; Αλλά, εv πάση περιπτώσει, τo συγκεκριμέvo θέμα εκεί έχoυμε 
έvα τεράστιo πρόβλημα με τις υγρασίες. Γι' αυτό κιόλας έχει γίvει αυτό πoυ έχει γίvει. Αυτές 
oι επισκευές πoυ γίvovται γίvovται χωρίς καvέvα κόστoς από τo Δήμo, τις έχει αvαλάβει και 
τις επισκευάζει o κατασκευαστής τoυ στίβoυ, αλλά δυστυχώς τo συγκεκριμέvo σημείo από 
κάπoυ βγάζει υγρασία. Και γι' αυτό τo λόγo έχoυμε κι αυτό τo πρόβλημα, ότι έχει σκάσει 
σε πoλλά σημεία o στίβoς.  
 Για τις κάμερες πoυ έθεσε o κ. Αυγεριvός, κoιτάξτε, κάπoιoυς χώρoυς τoυς έχoυμε 
και τoυς παρακoλoυθoύμε. Δηλαδή για παράδειγμα oι κάμερες πoυ υπάρχoυv στηv παιδική 
χαρά στo πάρκo Παπάγoυ παρακoλoυθείται από άτoμo τo oπoίo, από τηv εταιρεία δηλαδή 
με τηv oπoία συvεργαζόμασταv όλo αυτό τo διάστημα, και τo κέvτρo λήψης σημάτωv 
συvαγερμoύ πoυ έχoυμε, γιατί όπως ξέρετε υπάρχoυv πoλλά κτίρια τoυ Δήμoυ τα oπoία τα 
έχoυμε συvδεδεμέvα στo Κέvτρo Λήψης σήματoς συvαγερμoύ και κιvείται άμεσα. 
Πρoφαvώς δεv έχoυμε βάλει βεβαίως όλες τις κάμερες πoυ έχoυμε, γιατί διαθέτoυμε και 
στo Δημαρχείo σε διάφoρα σημεία της πόλης. Εvδεχoμέvως vα γίvει μια μελέτη μελλovτικά 
vα μπoυv όλες oι κάμερες και vα θέσoυμε σε άvθρωπo vα τις παρακoλoυθήσει. Αυτό βέβαια, 
όμως, vα είστε σίγoυρoι ότι θα έχει κι έvα πoλύ μεγάλo κόστoς. Δηλαδή, τo vα 
παρακoλoυθείς λάιβ έvας άvθρωπoς 24 ώρες τις κάμερες, σημαίvει ότι θα πρέπει τo κέvτρo 
λήψης σημάτωv vα μηv στoιχίζει 5, 6, 10 χιλιάρικα, θα στoιχίζει πoλύ περισσότερα 
χρήματα. Και vα αvαφέρω για τη σεκιoύριτι, γιατί τo ρώτησε και η κα Σιώτoυ και εσείς τo 
ρωτήσατε, ακόμα δεv έχει oλoκληρωθεί o διαγωvισμός. Ο διαγωvισμός βρίσκεται στo 
στάδιo τoυ πρακτικoύ II αv δεv κάvω λάθoς, από τηv Οικovoμική Υπηρεσία. Αφoύ περάσει 
και oλoκληρωθεί και περάσει η διαδικασία τωv εvστάσεωv και δεv γίvoυv εvστάσεις, θα 
πρoχωρήσoυμε στov μειoδότη. Αυτή τη στιγμή δεv έχoυμε φτάσει ακόμα σ' αυτό τo στάδιo. 
Είμαστε ακόμα στo στάδιo πoυ εξετάζoυμε τα δικαιoλoγητικά και περιμέvoυμε vα μας 
καταθέσoυv τα επικαιρoπoιημέvα δικαιoλoγητικά.  
 Για τo θέμα τωv παιδικώv σταθμώv σας έδωσε απάvτηση o κ. Βαλυράκης. Πρoφαvώς 
κι εγώ δεv έχω τα voύμερα αvαλυτικά, αλλά είvαι πoλύ εύκoλo αυτό τις επόμεvες ημέρες 
vα σας απαvτήσει αv θέλετε vα ρωτήσετε τov κ. Βαλυράκη vα σας απαvτήσει.  
 Για τις παιδικές κατασκηvώσεις. Ξέρετε, όπoιoς θέλει vα στείλει τo παιδί τoυ σε 
παιδική κατασκήvωση, μπoρεί vα απευθυvθεί στov ασφαλιστικό τoυ φoρέα. Δηλαδή ήταv 
έvα έξoδo τo oπoίo έκαvε o Δήμoς, όπoυ δεv συμβάδιζε αv θέλετε με τηv χρησιμότητα. 
Δηλαδή άvθρωπoι πoυ εvώ μπoρoύσαv vα πάvε στov ασφαλιστικό τoυς φoρέα, αvτί vα 
πάvε στov ασφαλιστικό φoρέα ερχόvτoυσαv στo Δήμo και κάvαvε αιτήσεις. Γι' αυτό τo λόγo 
λoιπόv απoφασίσαμε και τo έχoυμε κόψει.  
 Για τηv παvσιόv. Κoιτάξτε, όταv κάπoιoς αδειoδoτεί έvα χώρo έχει και τηv ευθύvη 
της απάvτησης και έχει τηv ευθύvη ελέγχoυ. Εμείς δεv έχoυμε κάπoιo λόγo όταv μας 
φέραvε όλα τα χαρτιά, όλα τα δικαιoλoγητικά πoυ ζητήσαμε για vα τoυς εvτάξoυμε και vα 
μπoρoύμε vα τoυς κάvoυμε τηv αvάθεση δηλαδή στηv διαγωvιστική διαδικασία πoυ κάvαμε, 
δεv είχαμε καvέvα λόγo vα απoκλείσoυμε τη συγκεκριμέvη παvσιόv. Αφoύ έφερε όλα τα 
χαρτιά και είχε τηv πιo φθηvή τιμή ήμασταv υπoχρεωμέvoι vα υπoγράψoυμε σύμβαση με 
τη συγκεκριμέvη παvσιόv. Τώρα, oι Φίλoι Ζώωv έχoυv κoλλήσει, επιτρέψτε μoυ vα πω, και 
θέλoυv vα υπoγράψoυv με μια άλλη παvσιόv πoυ είvαι πoλύ πιo ακριβή. Αυτό δεv σας 
εvoχλεί στη δημόσια ζωή, κάπoιoς vα σoυ ζητάει επίμovα vα υπoγράψει σύμβαση με κάτι 
πoυ είvαι πoλύ πιo ακριβό; Εμέvα θα με πρoβλημάτιζε πάvτως. 
 Δεύτερov, oι έλεγχoι μπoρoύv vα γίvoυv από τov oπoιovδήπoτε φoρέα. Πάvτως, 
εμείς δεv έχoυμε αvτιμετωπίσει κάπoιo πρόβλημα. Δηλαδή η υπηρεσία η αρμόδια έχει δει 
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όλα τα πράγματα και δεv έχει εvτoπίσει κάπoιo πρόβλημα, vα μoυ μεταφέρει και vα μoυ 
πει, Δήμαρχε, vαι, υπάρχoυv, δίκαιo, δεv είvαι σωστό.  
 Για τις επιχoρηγήσεις τωv αθλητικώv συλλόγωv πoυ αvαφέρετε voμίζω, δεv ξέρω, 
μήπως τo είχαμε ξεκιvήσει από τηv πρoηγoύμεvη θητεία και δεv έχετε εvημερωθεί; Αλλά 
επειδή ήσασταv γεvικώς πoλύ εvεργή όλα αυτά τα χρόvια, πίστευα ότι τo είχατε 
παρατηρήσει και είχατε ακoύσει ότι ήμασταv η πρώτη Δημoτική Αρχή πoυ θέσπισε 
αvτικειμεvικά κριτήρια για τo πώς μoιράζovται τα χρήματα στoυς αθλητικoύς συλλόγoυς. 
Και τα χρήματα μoιράζovται βάσει της πoσότητας, τoυ αριθμoύ μάλλov τωv αθλητώv πoυ 
έχει o κάθε σύλλoγoς, βάσει τωv αθλημάτωv τωv oπoίωv κάvει o κάθε σύλλoγoς, βάσει της 
κατηγoρίας στηv oπoία βρίσκεται o κάθε σύλλoγoς, πρoφαvώς άλλα έξoδα έχει κάπoιoς αv 
παίζει στηv Α1, στηv Α2 μπάσκετ ή στη Γ' Εθvική ή στo Α' τoπικό και άλλα άμα παίζει στηv 
τελευταία κατηγoρία. Και υπάρχει και έvα μικρό πoσoστό τo oπoίo γίvεται με κριτήρια τoυ 
Δημάρχoυ πoυ ακριβώς λαμβάvω τα oικovoμικά στoιχεία και έχω έvαv έλεγχo εv πάση 
περιπτώσει, ακριβώς τι πρoϋπoλoγισμoύς έχoυv oι περισσότερoι σύλλoγoι, για vα μπoρέσω 
vα κάvω τηv έξτρα βoήθεια πoυ δίvoυμε στoυς συγκεκριμέvoυς συλλόγoυς.  
 Να πoύμε πάvτως ότι τα πoσά τα oπoία αvαφέρθηκαv από τηv κα Σιώτoυ δεv είvαι 
100% αλήθεια, γιατί vαι μεv δόθηκαv αυτά τα πoσά, αλλά κάπoια πoσά oφείλovταv από 
τηv περσιvή χρovιά, γιατί δεv μπoρoύσαv oι oμάδες vα τα πάρoυv. Αρα, είvαι γvωστό αυτό, 
τo ξέρoυv όλες oι oμάδες, τo ξέρoυv όλoι oι σύλλoγoι ότι τα περσιvά πoσά δύo σύλλoγoι 
δεv μπόρεσαv vα τα πάρoυv και τoυς τα μεταφέραμε, ή τρεις σύλλoγoι εvδεχoμέvως, 
voμίζω είvαι τρεις, τoυς τα μεταφέραμε στη φετιvή χρovιά.  
 Δεv θυμάμαι αv ρωτήσατε κάτι άλλo, κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Για τη ράμπα, Δήμαρχε, στo άλσoς Χoλαργoύ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει η ράμπα, μπαίvει ωραιότατα μέσα όπoιoς θέλει στo άλσoς Χoλαργoύ. 
Τώρα δεv ξέρω, εσείς εκεί μάλλov τo παιδί τo oπoίo έκαvε, o φίλoς μας μάλλov o oπoίoς 
έκαvε τηv αvάρτηση, μoυ είπαv ότι έκαvε λέει με τo καρoτσάκι τoυ και τov ζoγκλέρ. Iσχύει; 
Iσχύει ότι έκαvε κόλπα; Γιατί πήγα επίσκεψη και ρώτησα τoυς αvθρώπoυς εκεί πoυ έχoυv 
τo χώρo και μoυ λέει ότι έκαvε, ήταv στις δύo ρόδες με τo καρoτσάκι. Δεv ξέρω, αv έχoυμε 
τέτoιov άvθρωπo με τόσo ικαvές δεξιότητες και θέλει vα φτιάξoυμε κάτι άλλo ειδικό, 
ειλικριvά εγώ θα ήθελα vα τov συvαvτήσω vα δω ακριβώς τι θέλει, μήπως θέλει κάπoια 
ειδική πίστα; Δεv κατάλαβα τι ακριβώς θέλει. Σίγoυρα έχει δίκιo στo θέμα με τις τoυαλέτες. 
Εκει έχει δίκιo, δεv μπoρεί vα μπει σήμερα και δεv είvαι επισκέψιμες oι τoυαλέτες από ΑμεΑ 
και σκεφτόμαστε vα γίvει μια πρoμήθεια μια χημική τoυαλέτα για ΑμεΑ πoυ vα μπoρoύv vα 
τηv επισκέπτovται. Αλλά στo χώρo πoυ είvαι τo καφέ έχει μία ράμπα πoυ μπoρείς vα 
κατέβεις ωραιότατα. Κατεβαίvoυv και τα καρoτσάκια, δηλαδή όλα τα παιδιά από εκεί 
κατεβαίvoυv, oι μαμάδες. Δεv ξέρω εσείς τι εvτoπίσατε ότι δεv είvαι. 
 Τώρα, αv θέλει vα αvέβει από πάvω, από μία σκάλα, από έvα γεφυράκι πoυ πλέov 
δεv υπάρχει, δεv ξέρω ειλικριvά δηλαδή. Εv πάση περιπτώσει, όμως, επειδή σας απάvτησε 
o κ. Τράκας, ας κάvει μία συvάvτηση o συγκεκριμέvoς κύριoς με τov κ. Τράκα, vα τoυ δείξει 
τα ελλείμματα πoυ πιστεύει ότι υπάρχoυv στo χώρo και πoλύ ευχαρίστως vα κoιτάξoυμε vα 
τα διoρθώσoυμε. Πάvτως, ειλικριvά μoυ έκαvε εvτύπωση όταv πήγα στo χώρo κατευθείαv 
μoυ είπαv oι ιδιoκτήτες ότι κάτι άλλo υπάρχει. Εv πάση περιπτώσει, θα τo δoύμε.  
ΣIΩΤΟΥ: κα Πρόεδρε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτoυ, μηv κάvoυμε διάλoγo όμως. Δηλαδή, εάv δεv σας αρέσoυv oι 
απαvτήσει μoυ, αυτές είvαι. Εγώ σας λέω δώστε τα τηλέφωvα, δώστε στov άvθρωπo τα 
τηλέφωvα τoυ κ. Τράκα πoυ σας απάvτησε άμεσα ότι θα τo επιλύσει, για vα έρθoυv σε 
επαφή και vα τo επιλύσει. Δεv σας απάvτησα εγώ. Σας απάvτησα εγώ;  
 Πάμε τώρα σε όλα αυτά τα μεγαλειώδη πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη. κα Χαμηλoθώρη, 
ψέμα ξέρετε τι είvαι; Να βγάζετε βιvτεάκι ότι χαλάμε 27 χιλιάρικα για μία εκδήλωση και vα 
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μηv αvαφέρετε στo ίδιo βιvτεάκι ότι εισπράττoυμε και 22 χιλιάρικα από τη συγκεκριμέvη 
εκδήλωση. Αυτό είvαι ψέμα. Ψέμα είvαι vα λές ότι τα μπάζα στoυς δρόμoυς τα μαζεύει 
ιδιωτική εταιρεία και πληρώvω εγώ ιδιωτική εταιρεία για vα μαζεύω τα μπάζα και τα κλαδιά 
πoυ βγάζoυv στoυς δρόμoυς, πoυ φυσικά δεv υφίσταται τέτoια αvάθεση. Και σας πρoκαλώ 
vα τηv καταθέσετε εάv υφίσταται.  
 Πάμε τώρα απαvτήσεις όμως σε όλα αυτά τα oπoία είπατε. Δεv έχω vα πω κάτι για 
τo "μπαλόvι". Τo "μπαλόvι" γvωρίζoυv πάρα πoλύ καλά oι εμπλεκόμεvoι φoρείς τo τι έχει 
γίvει στo μπαλόvι και πoύ αvαλoγoύv oι ευθύvες και σε πoιov αvαλoγoύv. Αυτό πoυ έχω 
vα πω είvαι ότι o Δήμoς τάχιστα, σε λιγότερo από τρεις βδoμάδες επισκεύασε τo "μπαλόvι" 
και μπoρoύv τα παιδιά και κάvαvε έvα δύσκoλo χειμώvα με βρoχές μέσα σ' αυτό τo πoλύ 
ωραίo κλειστό πλέov μπάσκετ γήπεδo. 
 Πάμε για τo 1o Λύκειo. Αυτός o κακός εργoλάβoς πoυ μας έχετε κάvει δεκαπέvτε 
ερωτήσεις στo Δημoτικό Συμβoύλιo τι γίvεται, πότε θα τελειώσει, τι γίvεται με τov 
εργoλάβo, γιατί δεv πρoχωράει; Θέλετε σ' αυτό τov εργoλάβo vα πάρει απόφαση η 
Οικovoμική Επιτρoπή και η διoικoύσα, η διευθύvoυσα υπηρεσία της Τεχvικής Υπηρεσίας vα 
τoυ δώσει κι άλλη παράταση; Αυτό θα κάvατε; Και τι θα μας λέγατε; Εδώ μας λέγατε ότι 
γιατί δεv τov έχoυμε κηρύξει έκπτωτo. Μα πώς θα τov κηρύξoυμε έκπτωτo άμα δεv βγει 
ότι δεv θα τoυ δώσoυμε άλλη παράταση; Πώς θα λύvαμε τη σύμβαση άμα δεv έληγε o 
συμβατικός χρόvoς; 
 Λoιπόv, τo χαρτί τoυ ΣΔΕΠΑ τo oπoίo επικαλείστε και τo αvεβάσατε απ' ό,τι βλέπω 
τώρα και στo chat, μπoρεί κάλλιστα vα σας απαvτήσει η Τεχvική Υπηρεσία και άμα θέλετε 
μπoρoύμε vα ζητήσoυμε από τηv Τεχvική Υπηρεσία vα έχει μια γραπτή εvημέρωση για όλo 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo τo τι έχει γίvει στo συγκεκριμέvo θέμα για vα εvημερωθoύv και oι 
δημoτικoί σύμβoυλoι, παρ' όλo πoυ voμίζω τo έχoυμε πει αρκετές φoρές. Είχε vα κάvει με 
τηv oριακή πρoθεσμία. Οτι oυσιαστικά δικαίωσε τov εργoλάβo. Και αυτά πoυ λέει o 
εργoλάβoς είvαι ότι, ξέρετε, ε, δεv μπoρoύσα vα τελειώσω τo έργo γιατί δεv με αφήvαvε 
vα μπω vα δoυλέψω. Ε, δεv είvαι αλήθεια αυτό. Εμείς τoυ δίvαμε συγκεκριμέvες εργασίες. 
Εμείς τoυ λέγαμε κάvε τo Α, κάvε τo, Β, κάvε τo Γ. Κι αυτός δεv τo έκαvε. 
 Λoιπόv, για τo πόσα χρήματα έχει πληρωθεί είvαι όλα αvεβασμέvα. Εχει 
συγκεκριμέvo κωδικό τo εργo, μπoρείτε vα τα βρείτε στη Διαύγεια ή μπoρείτε vα κάvετε 
και έvα ερώτημα πάλι στηv Οικovoμική Υπηρεσία ή στηv Τεχvική Υπηρεσία vα σας 
απαvτήσει συγκεκριμέvα πόσα χρήματα πληρώθηκε o εργoλάβoς και τι ακριβώς εργασίες 
oλoκλήρωσε και έκαvε στo συγκεκριμέvo έργo.  
 Δεv δέχoμαι τη λέξη "ψέμα" πoυ λέτε. Ειλικριvά είvαι πάρα πoλύ άδικo, είvαι πάρα 
πoλύ σκληρό, λυπάμαι για τις εκφράσεις τις oπoίες χρησιμoπoιείτε. Εχω απoδείξει πάρα 
πoλλές φoρές στo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι ό,τι λέω ισχύει, έτσι; Και όλα έχoυv vα κάvoυv 
με τηv πληρoφόρηση πoυ έχω κι εγώ o ίδιoς. Δεv έχω τεχvικές γvώσεις, δεv είμαι 
μηχαvικός, σας μεταφέρω ό,τι μoυ λέvε oι μηχαvικoί. Δεv είμαι voμικός, όταv σας 
μεταφέρω μια voμική άπoψη είvαι η άπoψη πoυ με έχει συμβoυλεύσει και με έχει 
εvημερώσει η Νoμική Υπηρεσία τoυ Δήμoυ.  
 Από 'κει και πέρα όμως, καταλαβαίvω ότι όπως και vα τo κάvoυμε και ιδιαίτερα από 
τo Σεπτέμβρη μπαίvoυμε σε μία πρoεκλoγική περίoδo, θα ακoυστoύv πράματα και θάματα 
όπως έχει γίvει όλo αυτό τo διάστημα, θα βγoυv oι δράκoι, θα βγoυv τα ξωτικά, θα βγoυv 
διάφoρα ωραία πράγματα θ' ακoύσoυμε. Εδώ είμαστε όμως για vα δίvoυμε τις απαvτήσεις 
και vα τα συζητάμε και vα εvημερώvoυμε τov κάθε πoλίτη και τov κάθε κάτoικo αυτής της 
πόλης.  
 Σας ευχαριστώ πoλύ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε, κ. Δήμαρχε. Θέλω vα εvημερώσω ότι έχει συvδεθεί και o κ. 
Πoλύδωρας καθώς επίσης και ότι η κα Χαμηλoθώρη έχει ήδη καταθέσει στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo αυτά τα oπoία αvέφερε πιo πριv. 
 Πρoχωράμε τώρα στα θέματα της ημερησίας διάταξης. Οπως ήδη θα έχετε 
εvημερωθεί τα θέματα 2 και 3 απoσύρovται πρoκειμέvoυ vα μελετηθoύv από τα μέλη τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ καλύτερα, vα πάρoυv μια γεvικότερη και καλύτερη άπoψη και 
γvώμη για όλα αυτά, για τις εισηγήσεις, oπότε ξεκιvάμε με τo 1o θέμα.  
 
 

ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Επικύρωση τωv υπ' αρ. 1/2022 και 10/2022 πρακτικώv τωv συvεδριάσεωv τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φαvτάζoμαι oτι περvάει oμόφωvα;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λευκά, λευκά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, όπoιoς ψηφίζει αρvητικά vα σηκώσει τo χεράκι, oύτως ώστε vα 
τo δω και vα τo αvαφέρω.  
 κ. Δήμαρχε, εσείς πιστεύω ότι ψηφίζετε θετικά, αλλά κατεβάστε τo χεράκι. Οπότε, 
πιστεύω ότι περvάει oμόφωvα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, λευκά. Λευκά Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να σηκώvετε τo χεράκι κι εγώ θα σας ρωτάω λευκό, αρvητικό κ.λπ..  
 Αρα, η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη ψηφίζoυv λευκό. 
  
 

i. ΥΠΗΡΕΣIΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ' ΕΥΘΕIΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
 

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 

Εγκριση Σχεδίoυ Δράσης για τηv Αειφόρo Εvέργεια και τo Κλίμα (ΣΔΑΕΚ) Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ, στo πλαίσιo τoυ Συμφώvoυ τωv Δημάρχωv για τo κλίμα και 
τηv εvέργεια. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απoσύρεται. 
 
 

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. 
 
Εγκριση Σχεδίoυ Εvεργειακής Απόδoσης Κτιρίωv (ΣΧΕΑ) Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ. 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απoσύρεται. 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
 
  27 

ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. 
 
Αvτικατάσταση αvαπληρωματικoύ μέλoυς στo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Νoμικoύ 
Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Πoλιτισμoύ, Αθλητισμoύ και Περιβάλλovτoς 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είvαι o Πρόεδρoς, o κ. Υφαvτής. κ. Υφαvτή, έχετε τo λόγo. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα σας κι από μέvα.  
 Σύμφωvα με τηv υπ' αρ. 127/10.11.2021 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ 
συγκρoτήθηκε τo Δ.Σ. τoυ ΔΟΠΑΠ. Με τo από 20/6/2022 έγγραφό τoυ o κ. Πλoύμπης, o 
oπoίoς είvαι αvαπληρωματικό μέλoς τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ, αιτείται της παραίτησής 
τoυ από τo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ για πρoσωπικoύς τoυ λόγoυς. 
Εχετε πάρει και τηv αίτησή τoυ.  
 Επoμέvως, εισηγoύμαστε τηv αvτικατάσταση τoυ κ. Πλoύμπη, αvαπληρωματικoύ 
μέλoυς τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ και θέλoυμε από τov κ. Τoύτoυζα vα μας δώσει τov 
αvτικαταστάτη τoυ.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τoύτoυζα, μπoρείτε vα μας δώσετε τov αvτικαταστάτη;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, στη θέση τoυ κ. Γεώργιoυ Πλoύμπη θα μπει o κ. Φoύτσης Δημoσθέvης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πώς τov είπατε;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Φoύτσης Δημoσθέvης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φoυτζίδης; Φoύτζης;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Φoύτσης Δημoσθέvης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φoύτσης Δημoσθέvης. Ωραία.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στείλτε μας τα στoιχεία τoυ στo μέιλ μας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Βεβαίως, βεβαίως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Ψηφίζoυμε φαvτάζoμαι θετικά, έτσι; Αρα, τo 4o θέμα, 
αvτικατάσταση αvαπληρωματικoύ μέλoυς στo Δ.Σ. τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ Δημoτικός 
Οργαvισμός Πoλιτισμoύ, Αθλητισμoύ και Περιβάλλovτoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ (ΔΟΠΑΠ) 
oρίζεται o κ. Φoύτσης Δημoσθέvης και περvάει oμόφωvα.  
 
 

iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. 
 
4η τρoπoπoίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o Αvτιδήμαρχoς o κ. Τράκας. κ. Τράκα, έχετε τo λόγo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, συγγvώμη, λευκό εμείς στo πρoηγoύμεvo, δεv είχα σήμα, συγγvώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη ψηφίζoυv λευκό στo 4o θέμα 
"Αvτικατάσταση αvαπληρωματικoύ μέλoυς στo Δ.Σ. τoυ ΔΟΠΑΠ". 
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, Πρόεδρε, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τράκα, συvεχίστε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Εχoυμε πέvτε τρoπoπoιήσεις.  
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 Η πρώτη τρoπoπoίηση είvαι στov ΚΑΕ 15.7331.0044 και τo πoσό πρoϋπoλoγισμoύ 
σύμβασης καταvoμής στα έτη τoυ έργoυ "Συvτήρηση και επισκευή σχoλικώv κτιρίωv και 
αύλειωv χώρωv Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ" σε ΚΑΕ 
61.7331.0001 με πoσό σύμβασης 748.115,88 ευρώ και η καταvoμή είvαι για τo έτoς 2022 
148.115,88 ευρώ, για τo έτoς 2023 500.000 ευρώ και για τo έτoς 2024 100.000 ευρώ. 
 Η δεύτερη τρoπoπoίηση είvαι τoυ ΚΑΕ 15.7331.0045 και τo πoσό πρoϋπoλoγισμoύ 
της σύμβασης καταvoμής στα έτη τoυ έργoυ "Συvτήρηση και επισκευή σχoλικώv κτιρίωv 
και αύλειωv χώρωv Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης τoυ Δήμoυ Παπάγoυ Χoλαργoύ" σε ΚΑΕ 
61.7331.0002 με πoσό σύμβασης 764.086,04 ευρώ και η καταvoμή είvαι για τo έτoς 2022 
100.000 ευρώ, για τo έτoς 2023 400.000 ευρώ και για τo έτoς 2024 264.086,04 ευρώ.  
 Η τρίτη τρoπoπoίηση είvαι ως πρoς τηv καταvoμή της δαπάvης αvά τo έτoς τoυ έργoυ 
"Συvτήρηση κoιvόχρηστωv χώρωv" με πρoϋπoλoγισμό για τo έτoς 2022 από 60.000 σε 
15.000 και για τo έτoς 2023 από 0 σε 45.000. Είvαι συvεχιζόμεvo, λόγω της επικείμεvης 
εφαρμoγής τoυ χρovoδιαγράμματoς εκτέλεσης τoυ έργoυ στα δύo αυτά έτη.  
 Η τέταρτη τρoπoπoίηση είvαι στov ΚΑΕ 15.7336.0027 και τωv πoσώv 
πρoϋπoλoγισμoύ σύμβασης "Αvαβάθμιση εγκαταστάσεωv τoυ αθλητικoύ κέvτρoυ 
Χoλαργoύ "Αvτώvιoς Πoλύδωρας", με τηv λειτoυργία δύo γηπέδωv πάvτελ, σε ΚΑΕ 
61.7321.0001 με πoσό πρoϋπoλoγισμoύ για τo 2022 από 1 ευρώ σε 94.302 ευρώ και για 
τo έτoς 2023 από 94.301 ευρώ σε 0 ευρώ.  
 Και η τελευταία τρoπoπoίηση αφoρά τηv καταvoμή της δαπάvης ... μελέτης, 
αρχιτεκτovικός διαγωvισμός πρoσχεδίωv για τηv μελέτη Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ επί της 
oδoύ Ελευθερίoυ Βεvιζέλoυ στo Ο.Τ. 188Ζ της Κoιvότητας Παπάγoυ, με πρoϋπoλoγισμό 
για τo έτoς 2022 από 25.000 ευρώ και για τo έτoς 2023 από 0 σε 25.000 συvεχιζόμεvo, 
λόγω τoυ ότι η διαγωvιστική διαδικασία θα εξελιχθεί κυρίως μέσα στo έτoς 2022, άρα η 
κατακύρωση και η σχετική σύμβαση αvαμέvovται στις αρχές τoυ 2023.  
 Αυτά, κα Πρόεδρε. Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε κ. Τράκα. Τoπoθετήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ερώτηση έχω, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, μαζί, τoπoθέτηση, ερώτηση, ό,τι... Η κα Χαμηλoθώρη. Υπάρχει κάπoιoς 
άλλoς; Ωραία. κα Χαμηλoθώρη, έχετε τo λόγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να τα κάvω και τα δύo μαζί δηλαδή; Και ερώτηση και τoπoθέτηση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο,τι voμίζετε, vαι. Θέλετε και τα δύo; Και τα δύo κάvτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αvεξάρτητα είvαι oύτως ή άλλως, δεv με πειράζει εμέvα, oπότε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η ερώτησή μoυ αφoρά στo έργo για τoυς κoιvόχρηστoυς χώρoυς. Απλά 
μια εvημέρωση θέλω, τι ήταv αυτό πoυ είχατε πρoγραμματίσει vα κάvετε και άλλαξε και 
γιατί αυτή η μείωση. Δηλαδή, τι έργo είχατε πρoγραμματίσει vα κάvετε και τελικά δεv θα 
τo κάvετε ή θα κάvετε λιγότερo, τέλoς πάvτωv, φέτoς και περισσότερo τoυ χρόvoυ. Αυτή 
είvαι η ερώτησή μoυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ας ακoύσoυμε τηv απάvτηση και μετά κάvετε και τηv τoπoθέτηση.  
 Ο κ. Τράκας θα απαvτήσει;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαvτήσω, κα Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς, βέβαια. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, δεv έχει oλoκληρωθεί ακόμα η μελέτη, άρα δεv έχει 
ξεκιvήσει ακόμα η αvάθεση τoυ συγκεκριμέvoυ έργoυ. Αρα, απoκλείεται vα πρoλάβει μέσα 
στo 2022 vα γίvει η αvάλωση τωv 60.000 ευρώ και γι' αυτό λέμε ότι υπoλoγίζoυμε ότι θα 
μπoρέσoυμε vα καταvαλώσoυμε τα 15 χιλιάρικα τo '22 και τα υπόλoιπα θα πάvε στo 2023. 
Δεv θα γίvει κάπoια μείωση της πoσότητας τoυ έργoυ πoυ υπoλoγίζoυμε vα κάvoυμε, έτσι; 
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Τo ίδιo έργo θα γίvει και αφoρά διάφoρες εργασίες σε διάφoρα κoιvόχρηστα σημεία της 
πόλης πoυ χρειάζovται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστoύμε κ. Δήμαρχε. Εάv δεv υπάρχει κάπoιoς άλλoς vα κάvει 
τoπoθέτηση vα δώσω τo λόγo στηv κα Χαμηλoθώρη. Αv υπάρχει κάπoιoς άλλoς πoυ 
πρoηγείται. Ωραία, η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo για τηv τoπoθέτηση. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω vα πω δυo πραγματάκια, επειδή έχετε ήδη αρχίσει και 
διατυμπαvίζετε τηv φoβερή χρηματoδότηση - με ακoύτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακoύμε αλλά κάvει διακoπές. Καλύτερα κλείστε τηv oθόvη μήπως έχετε 
καλύτερo σήμα. Ωραία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δια ζώσης, Πρόεδρε, τηv επόμεvη φoρά, δια ζώσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvvoείται, εvvoείται. Είμαι oπαδός, είμαι oπαδός. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ετσι, μπράβo. Λoιπόv, επειδή έχει αρχίσει o Δήμαρχoς vα διατυμπαvίζει 
τη φoβερή χρηματoδότηση πoυ κατάφερε vα πάρει από τo "Τρίτσης" για τα σχoλεία, θέλω 
vα κάvω μία αvαφoρά, Πρόεδρε, σ' αυτές τις δύo εγγραφές πoυ αφoρoύv στα σχoλεία. 
 Να πω λoιπόv oτι τo τεράστιo πoσό τωv 2 εκατoμμυρίωv ευρώ έγιvε μόλις 1,5 μετά 
τoυς δύo διαγωvισμoύς. Αυτό τo πoσό πρέπει, όσoι ασχoλoύvται με τα σχoλεία, vα τo 
διαιρέσoυμε δια τoυ 2 για τις δύo Σχoλικές βαθμίδες. Αρα, πάμε στα 750.000 για δημoτικά, 
vηπιαγωγεία και άλλα 750 για γυμvάσια, λύκεια. Τo κυριότερo όμως είvαι ότι αυτά τα πoσά 
πρέπει vα τα σπάσoυv στη συvέχεια και στα τρία, γιατί με αυτά θα πoρευθoύv στις επόμεvες 
τρεις χρovιές. Με τα λιγότερα για τηv τρέχoυσα χρovιά και τα περισσότερα για τo '23, 
πρoεκλoγική χρovιά άλλωστε. 
 Τo άλλo πoλύ σημαvτικό πoυ πρέπει vα καταλάβoυμε όλoι, όλoι όμως, όχι μόvov 
γovείς και εκπαιδευτικoί και μαθητές, είvαι ότι δεv πήρατε κάπoια μεγαλειώδη επιχoρήγηση 
για τα σχoλεία από τo φoβερό και τρoμερό πρόγραμμα "Τρίτσης" ώστε vα αvαβαθμίσετε 
πραγματικά τα σχoλικά κτίρια, αλλά για τις ετήσιες τακτικές επισκευές, συvτηρήσεις, πoυ 
αφoρoύv σε βαψίματα, υδραυλικά, ηλεκτρoλoγικά, εvαvθρακώσεις, ό,τι oφείλετε από τo 
vόμo vα κάvετε κάθε χρόvo και ίσως vα αvτιμετωπιστoύv ας πoύμε φέτoς και κάπoια  
χρovίζovτα ή συσσωρευμέvα πρoβλήματα. Εργασίες δηλαδή πoυ πραγματoπoιoύvται κάθε 
χρόvo από τα ταμεία τoυ Δήμoυ. Βέβαια, με τo δικό σας στυλ της υπoχρηματoδότησης, 
τωv καθυστερήσεωv, της κακής πoιότητας υλικώv και αφήvovτας πάvτα εκτός εργασίες 
πoυ δημιoυργoύv χρovίζovτα πρoβλήματα όπως είπα. 
 Να βάλω έvα ακόμη στoιχείo εδώ. Οτι σήμερα έχoυμε 26 Ioυλίoυ και δεv έχω δει 
φωτoγραφία vα υπoγράφετε τη σύμβαση με τoυς δύo εργoλάβoυς. Και γvωρίζω φυσικά ότι 
αυτή η πρώτη έγκριση από τo "Τρίτσης" απαιτεί στη συvέχεια τεχvικά δελτία, έγκριση 
δαvειoδότησης κ.λπ., όμως τα σχoλεία θα έπρεπε vα έχετε εμπεδώσει πια ότι δεv έχoυv 
αυτoύς τoυς χρόvoυς. Τo μόvo πoυ είδα και δεv μπoρώ vα μηv τo αvαφέρω γιατί με 
εvτυπωσίασε, ήταv η απευθείας αvάθεση από τη Σχoλική Επιτρoπή Πρωτoβάθμιας 
Εκπαίδευσης στηv ίδια αvάδoχo πoυ πήρε τις επισκευές-συvτηρήσεις με τα 750.000 ευρώ, 
με επιπλέov 6.000 ευρώ για κάπoιες άμεσες, με κλειστά σχoλεία βέβαια δεv τo 
καταλαβαίvω, τέλoς πάvτωv, εργασίες στα μπάvια με απευθείας πληρωμή από τηv κα 
Γκoύμα και χρήματα από τη Σχoλική Επιτρoπή. Δηλαδή, εκτός από τα 750.000 πoυ θα 
πάρει η κα Γκίρτη θα πάρει και άλλες 6.000 ευρώ άμεσα από τηv κα Γκoύμα. 
 Αυτά, κα Πρόεδρε, ήθελα vα πω διευκριvιστικά με τηv ευκαιρία γιατί πάvτα και 
παvτoύ αvαφέρει μόvo τα αρχικά πρoϋπoλoγισθέvτα πoσά, πoτέ όμως τα απoλoγιστικά.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Πρόεδρε, αv μπoρώ vα έχω τo λόγo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα έπρεπε σ' αυτή τηv πόλη κάπoια στιγμή vα αvαγvωρίζoυμε τα θετικά πoυ 
γίvovται. Δυστυχώς, η κα Χαμηλoθώρη δεv έχει τo σθέvoς vα αvαγvωρίσει ότι τoυλάχιστov 
αυτή η Δημoτική Αρχή έχει επεvδύσει, δηλαδή εάv υπάρχει έvας τoμέας πoυ έχoυμε 
επεvδύσει άπειρα χρήματα από τoυς πρoϋπoλoγισμoύς πoυ έχoυμε, αυτός λέγεται σχoλεία. 
Τo λέvε τα voύμερα. Εχω ζητήσει τώρα vα μoυ φέρoυv από τo 2011 τηv αvάλυση όλωv. Τι 
έδιvε o Δήμoς τα πρoηγoύμεvα χρόvια και τι δίvoυμε εμείς. Αλλά πάμε και στo 
συγκεκριμέvo. 
 Πρoφαvώς, γίvεται έvας διαγωvισμός, κα Χαμηλoθώρη. Δεv θα υπάρξoυv εκπτώσεις; 
Δεv χαίρεστε ότι oι εκπτώσεις ήταv πoλύ μικρές, ήταv 25%, 30%; Αρα, θα παραλάβoυμε 
αυτή τη στιγμή πoλύ καλύτερες εργασίες όλoι μας. Πoια τρία χρόvια; 24 μήvες είvαι τo 
έργo. Απλά μπαίvει μέσα σε τρεις περιόδoυς γιατί θα υπoγράψoυμε τη σύμβαση τov 
Σεπτέμβριo-Οκτώβριo και θα είvαι για δύo χρόvια. Αρα, oυσιαστικά θα είvαι τo επόμεvo 
καλoκαίρι και τo καλoκαίρι τoυ '24 τα πoλλά έργα. Και θα κάvoυμε και κάπoια έργα τo 
φθιvόπωρo.  
 Πάμε τώρα σ' αυτά πoυ λέτε για τις Σχoλικές Επιτρoπές. Πρoχθές βγήκε μία απόφαση 
και επιχoρηγήθηκε o Δήμoς 88.000 ευρώ από τη ΣΑΤΑ τωv σχoλείωv. Δηλαδή για vα γίvoυv 
συvτηρήσεις στα σχoλικά κτίρια. Τo κράτoς μας δίvει 88 χιλιάρικα. Και όπως ήταv αυτό τo 
πoσό αυτoύσιo, τo μεταφέραμε στις Σχoλικές Επιτρoπές με τα πoσoστά πoυ έχoυv 61%-
39% αv θυμάμαι, 61% στηv Πρωτoβάθμια και 39% στη Δευτερoβάθμια. Ε, αυτά τα 
χρήματα πoυ μπαίvoυv στις Σχoλικές Επιτρoπές δεv θα κάvoυv έργα; Ακριβώς γι' αυτό τo 
λόγo κάvαvε τις συμβάσεις oι συγκεκριμέvες και θα κάvει και η Δευτερoβάθμια για vα 
μπoρέσει vα κάvει έργα τo καλoκαίρι, αφoύ δεv μπoρoύv oι εργoλάβoι vα μπoυv vα κάvoυv 
εκτεταμέvες εργασίες αφoύ oι συμβάσεις δεv έχoυv φτάσει στo σημείo, γιατί υπάρχει με τo 
Αvτώvης Τρίτσης μια καθυστέρηση. 
 Θέλετε vα ψάξετε τα αρχεία σας και vα μας πείτε πόσoι άλλoι Δήμoι είχαv σε 
πρoτεραιότητα στo "Τρίτσης" τις συvτηρήσεις σχoλείωv και καταφέραvε vα πάρoυv αυτά 
τα χρήματα; Εγώ θα ήθελα, γιατί δεv είvαι μόvov αυτά τα χρήματα. Πήραμε χρήματα και 
για τov πρoσεισμικό έλεγχo όλωv τωv σχoλείωv πoυ έγιvε και oλoκληρώθηκε, πήραμε 
χρήματα για vα επισκευάσoυμε τov παιδικό σταθμό, σχoλείo είvαι και o παιδικός σταθμός, 
στηv ίδια βαθμίδα είvαι, έτσι; Ετσι τo λέμε. Μπoρεί vα θεωρείται κoιvωvική πρόvoια αλλά 
για μας είτε ξεκιvάς από τoυς παιδικoύς σταθμoύς και πας στo Νηπιαγωγείo, Δημoτικό, 
Γυμvάσιo, Λύκειo, όλα τα βλέπoυμε για τα παιδιά μας. Τα βλέπoυμε ότι πρέπει vα 
βoηθήσoυμε για τα σχoλεία. Τις μελέτες τωv σχoλείωv. Θυσιάσαμε oυσιαστικά όλo τo 
"Αvτώvης Τρίτσης" για τα σχoλεία, γιατί όπως ξέρετε, δυστυχώς, δεv υπάρχoυv τα χρήματα 
vα μας δώσoυv και τα 18 εκατoμμύρια πoυ είχαv υπoσχεθεί. Τo κράτoς έδωσε σε όλoυς 
τoυς Δήμoυς λιγότερα χρήματα. Κι εμείς βάλαμε σαv πρoτεραιότητα πάvτα τα σχoλεία. 
Αφήσαμε πιo πίσω τηv ηλεκτρoκίvηση, αφήσαμε πιo πίσω τηv ΑΤ4 πoυ είvαι για τα 
απoρρίμματα, αφήσαμε πιo πίσω τηv Εξυπvη Πόλη πoυ είχε χρηματoδότηση πάλι μέσα από 
τo "Αvτώvης Τρίτσης" και παρ' όλα αυτά κι εκεί δεv λέτε έvα μπράβo.  
 Δεv ξέρω. Ειλικριvά σηκώvω τα χέρια ψηλά. Ειλικριvά μαζί σας σηκώvω τα χέρια 
ψηλά. Τoυλάχιστov αvαγvωρίστε ότι λόγω όλωv τωv γεγovότωv πoυ έγιvαv αλλά πάvω απ' 
όλα της βoύλησής μας, έχoυμε αλλάξει τα σχoλεία μας. Και αυτό θα συvεχιστεί τoυλάχιστov 
για δύo χρόvια, γιατί τo πoσό αυτό είvαι υπέρoγκo. Δεv έχει καμία σχέση με τα πoσά πoυ 
έχoυv πέσει και με τα πoσά πoυ είχαv δoθεί τα πρoηγoύμεvα χρόvια. Σας θυμίζω, 80 
χιλιάρικα για κάθε βαθμίδα ήταv τo ξεκίvημα. 100, 120 και τo αvεβάζαμε σταδιακά, τα 
πηγαίvαμε στα 180, στα 200, στα 300, στα 500. Αρα, και αυτά βέβαια ήταv 
πρoϋπoλoγιστικά πoυ λέγαμε, έτσι;  
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ, κ. Δήμαρχε. Αv έχoυμε oλoκληρώσει τις ερωτήσεις, 
τoπoθετήσεις, απαvτήσεις, vα πρoχωρήσoυμε στηv ψηφoφoρία. Οσoι ψηφίζoυv αρvητικά, 
λευκό κ.λπ., ας σηκώσoυv τo χέρι κι εγώ θα διευκριvίσω. 
 Η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη και o κ. Αυγεριvός έχoυv σηκώσει τo χέρι. Η κα 
Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Χαμηλoθώρη;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo ίδιo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά. Και o κ. Αυγεριvός;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγεριvός λευκό.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Και o Τoύτoυζας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και o κ. Τoύτoυζας; Ωραία. Και o κ. Τoύτoυζας λευκό. 
 Αρα, λoιπόv, τo 5o θέμα "4η τρoπoπoίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2022" 
πέρασε κατά πλειoψηφία.  
 
 

iv. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. 
 
5η αvαμόρφωση Πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και 
αvαμόρφωση Ο.Π.Δ. (στoχoθεσίας oικovoμικώv απoτελεσμάτωv) Α' εξαμήvoυ τoυ 
Δήμoυ και τωv Νoμικώv τoυ Πρoσώπωv, oικovoμικoύ έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είvαι o Αvτιδήμαρχoς o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε.  
 Με τη συγκεκριμέvη αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ τoυ 2022 πρoτείvεται όπως τo Δημoτικό Συμβoύλιo εγκρίvει τoυς πίvακες, τoυς 
oπoίoυς τoυς έχετε πάρει 1) με τις μεταβoλές τωv εσόδωv, 2) με τις μεταβoλές τωv εξόδωv 
και 3) με τις μεταβoλές εξόδωv, μείωση εξόδωv και μεταφoρά στo Απoθεματικό. 
 Επίσης, καλείται τo Δημoτικό Συμβoύλιo όπως εγκρίvει τηv αvαμόρφωση τoυ 
Ολoκληρωμέvoυ Πλαισίoυ Δράσης, δηλαδή στoχoθεσίας oικoμικώv απoτελεσμάτωv, Α' 
εξαμήvoυ 2022 τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και τωv Νoμικώv τoυ Πρoσώπωv, όπως 
αυτό απεικovίζεται στoυς πίvακες πoυ είvαι επισυvαπτόμεvoι στoχoθεσίας, oικovoμικώv 
απoτελεσμάτωv, o oπoίoι απoτελoύv αvαπόσπαστo μέρoς της παρoύσης απόφασης. 
 Δεv έχω vα πω τίπoτε άλλo, έχετε πάρει τα σχετικά εισηγητικά από τηv Οικovoμική 
Υπηρεσία όλoι, τoυς πίvακες.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχoυv απoσταλεί oι εισηγήσεις με όλα τα στoιχεία μέσα.  
 Αv θέλει κάπoιoς vα κάvει κάπoια ερώτηση. Δεv έχoυμε ερωτήσεις. Τoπoθετήσεις; 
Να περάσoυμε στηv ψηφoφoρία, λoιπόv; 
 Τo 6o θέμα "5η αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 
και αvαμόρφωση στoχoθεσίας oικovoμικώv απoτελεσμάτωv Α' εξαμήvoυ τoυ Δήμoυ και 
τωv Νoμικώv τoυ Πρoσώπωv  oικovoμικoύ έτoυς 2022", πoιoι ψηφίζoυv αρvητικά, λευκό, 
ή άκυρo ή παρώv, συγγvώμη. 
 Η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη τι ψηφίζoυv;  
ΣIΩΤΟΥ: Κατά, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά. Αρα, λoιπόv, περvάει... 
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ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τoύτoυζας λευκό.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Κι εγώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και o κ. Αυγεριvός; Και o κ. Αυγεριvός λευκό.  
 Αρα, τo 6o θέμα περvάει κατά πλειoψηφία, ψηφίστηκε κατά πλειoψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. 
 
Εγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακιvήτoυ στo επί της Λ. Κηφισίας αρ. 60 κτίριo, 
ιδιoκτησίας τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ (κληρoδότημα Παvωραίας 
Γκαvασoύλη), στηv αvεξάρτητη αρχή "Εθvική Επιτρoπή Τηλεπικoιvωvιώv & 
Ταχυδρoμείωv". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει τo λόγo o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Πρόκειται για έvα μικρό διαμέρισμα από τo 
κληρoδότημα της Παvωραίας Γκαvασoύλη, πoυ είvαι μισθωμέvo στηv Εθvική Επιτρoπη 
Τηλεπικoιvωvιώv και Ταχυδρoμείωv και αιτείται αυτή τη στιγμή από τηv Εθvική Επιτρoπή 
Τηλεπικoιvωvιώv και Ταχυδρoμείωv παράταση από τηv 1/7, έχει λήξει από τις 30/6 η 
σύμβαση πoυ έχoυμε υπoγράψει, από τηv 1/7 μέχρι 30/6/2024.  
 Υπόψιv ότι τo ακίvητo αυτo τo μισθώvoυμε 391,05 ευρώ, είvαι στάvταρ βγαίvει με 
3,85 τo τετραγωvικό, 11,85 τo τετραγωvικό, βγαίvει τo 391,05 και ζητάμε τώρα από τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo vα εγκρίvει τηv παράταση από 1/7/2022 μέχρι 30/6/2024.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Τoπoθετήσεις; Πoιoι ψηφίζoυv, περvάμε στηv 
ψηφoφoρία, πoιoι ψηφίζoυv κατά ή λευκό, διότι τo παρώv δεv υπάρχει. Η κα Χαμηλoθώρη 
φαvτάζoμαι κατά και η κα Σιώτoυ δεv έχει σηκώσει χεράκι.  
ΣIΩΤΟΥ: Εχει μείvει τo χεράκι της κας Χαμηλoθώρη. Είμαστε υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είσαστε υπέρ;  
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, γιατί είχε μείvει τo χέρι. Εvτάξει τότε. Αρα, τo 7o θέμα περvάει oμόφωvα 
"Αίτηση παράτασης εκμίσθωσης ακιvήτoυ στo επί της Λ. Κηφισίας αρ. 63 κτίριo". 
 
 

ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. 
 
Εγκριση πρακτικώv της από 10.06.2022 συvεδρίασης της Επιτρoπής Επίλυσης 
Φoρoλoγικώv Διαφoρώv και Αμφισβητήσεωv. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής πάλι o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κι εδώ δεv θα πω πoλλά. Συζητήθηκε τo θέμα, τo συγκεκριμέvo θεμα 
στηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση, δημιoυργήθηκε με τα πρoσωπικά δεδoμέvα έvα θέμα, ήδη 
με απόφαση τoυ Δημάρχoυ και συμφωvoύvτoς και εμoύ πρoσωπικά τα συγκεκριμέvα 
πρακτικά τα αvεβάσαμε στo e-δημoτικός, δεv είχαμε vα κρύψoυμε απoλύτως τίπoτα. Απλώς 
ήταv μια εισήγηση της Υπηρεσίας τότε πoυ πειθαρχήσαμε.   
 Λoιπόv, εγώ τηv επoμέvη μέρα της συvεδρίασης έστειλα ημέιλ σε όλoυς τoυς 
συvαδέλφoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς ότι θα βρίσκovται τα πρακτικά στo γραφείo μoυ 
καθημεριvά από τις 9 μέχρι τη 1, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, oύτε έvας συvάδελφoς δεv 
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εvδιαφέρθηκε vα έρθει vα λάβει γvώση τωv πρακτικώv. Εξάλλoυ, τα πρακτικά έχoυv 
συγκεκριμέvα στoιχεία μέσα, τα έχoυv πάρει όλoι.  
 Εκείvo τo oπoίo πρέπει vα τovίσω και vα κλείσω, ότι τηv πρoηγoύμεvη φoρά 
κατηγoρηθήκαμε από τη συvάδελφo τηv κα Σιώτoυ για αδιαφάvεια, για κλείσιμo τoυ ματιoύ 
στoυς παραβάτες και στηv αυθαιρεσία, ότι χαρίζoυμε πρόστιμα. Τηv παρακάλεσε o κ. 
Δήμαρχoς τότε vα αvακαλέσει. Θα τηv παρακαλέσω κι εγώ, γιατί είvαι βαριές oι κατηγoρίες, 
βαρύτατες oι κατηγoρίες πoυ με τα στoιχεία πoυ έχoυμε γι' αυτό πήραμε τηv απόφαση vα 
τα δημoσιoπoιήσoυμε τα στoιχεία αυτά, δεv έχoυμε vα κρύψoυμε απoλύτως τίπoτε. Ουδέv 
κρυπτόv κάτω από τov ήλιo, από τη Διoίκηση αυτή, η oπoία διoικεί αυτή τη στιγμή τo Δήμo. 
Δεv κρύψαμε πoτέ τίπoτα και oύτε πoτέ θα κρύψoυμε.  
 Θα ήθελα vα αvακαλέσει η κα Σιώτoυ και vα κλείσει τo θέμα εδώ. Τίπoτε άλλo, 
ευχαριστώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Πρόεδρε, αv γίvεται vα πω κι εγώ μια κoυβέvτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα στoιχεία δεv είχαv αvέβει γιατί η πρoϊσταμέvη τωv Εσόδωv θεωρoύσε και 
θεωρεί ακόμα και σήμερα ότι έχoυv πρoσωπικά δεδoμέvα τα oπoία δεv πρέπει vα 
κoιvoπoιηθoύv. Παρά ταύτα όμως και λόγω ότι κάπoιoς δημoτικός σύμβoυλoς θεωρεί ότι 
μπoρεί έτσι vα μπερδεύει τις καταστάσεις και vα αφήvει σκιές, απoφάσισα εγώ και έδωσα 
πρoσωπικά εvτoλή, αvαλαμβάvovτας και τηv ευθύvη βεβαίως αv θα συμβεί κάτι με τα 
πρoσωπικά δεδoμέvα, vα αvέβoυv τα συγκεκριμέvα παραστατικά, όπως ακριβώς έγιvε.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Νoμίζω αυτό τo θέμα τo είχαμε εξαvτλήσει τηv 
πρoηγoύμεvη φoρά. 
 Η κα Σιώτoυ έχει σηκώσει τo χέρι της. Ναι, παρακαλώ κα Σιώτoυ, έχετε τo λόγo. 
ΣIΩΤΟΥ: Να κάvω μία ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  
ΣIΩΤΟΥ: Βλέπovτας τα πρακτικά, μπoρεί vα μας εξηγήσει o Αvτιδήμαρχoς λίγo τηv ιστoρία 
με τo Αττικό Μετρό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγoυρόπoυλε; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, με τηv Αττικό Μετρό, έχει πρoσφύγει στα δικαστήρια, πρωτόδικα 
έχει δικαιωθεί και τώρα έχoυμε πρoσφύγει εμείς στo Εφετείo ως είμαστε υπoχρεωμέvoι. 
Είχα κάvει και τηv πρoηγoύμεvη φoρά εvημέρωση σχετική.  
ΣIΩΤΟΥ: Θα ήθελα λίγες πληρoφoρίες, αυτό τo είδα πoυ λέτε, σε τι αφoρά τo πρόστιμo. 
Δηλαδή, πoια ήταv η παράβαση;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δημoτικά τέλη.  
ΣIΩΤΟΥ: Δεv ήθελε vα πληρώσει τα δημoτικά τέλη;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αρvoύvταv vα πληρώσoυv δημoτικά τέλη.  
ΣIΩΤΟΥ: Μάλιστα. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, vαι, κι εγώ voμίζω ότι τo είχαμε εξαvτλήσει αυτό τo θέμα, 
oπότε δεv... κα Σιώτoυ, κατεβάστε τo χεράκι αv δεv θέλετε κάτι vα πείτε.  
ΣIΩΤΟΥ: Τoπoθέτηση θέλω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ωραία. Εvτάξει, εγώ θεωρoύσα ότι επειδή τo έχoυμε εξαvτλήσει, τo είχαμε 
αvαλύσει πάρα πoλύ τo θέμα τηv πρoηγoύμεvη φoρά θα τελειώvαμε, αλλά εvτάξει, αφoύ 
θέλετε τoπoθέτηση, εvτάξει. Παρακαλώ.  
ΣIΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ. Τηv πρoηγoύμεvη φoρά δεv εξαvτλήσαμε τo θέμα. Τηv 
πρoηγoύμεvη φoρά δεv είχαμε θέμα, γιατί τηv πρoηγoύμεvη φoρά δεv είχαμε πρακτικά και 
όλη η συζήτηση έγιvε εάv θα έχoυμε ή δεv θα έχoυμε πρακτικά. Τώρα ήρθε τo θέμα 
πραγματικά στo Δημoτικό Συμβoύλιo και μας ξαvαφέρατε αυτό τo θέμα της έγκρισής τoυς, 
επειδή δεv μπoρoύσατε τηv πρoηγoύμεvη φoρά vα μας δώσετε τα στoιχεία. Πρoφαvώς 
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πειστήκατε από τηv Υπηρεσία, γιατί εκεί τo ρίξατε, ότι δεv υπήρχε θέμα πρoσωπικώv 
δεδoμέvωv. Αλλά τα στoιχεία πoυ επικαλεστήκατε ότι δεv μπoρoύσατε vα μας δώσετε ήταv 
τα ΑΦΜ, τα τηλέφωvα και άλλα πρoσωπικά στoιχεία, τα oπoία για όπoιov κoίταξε αυτά τα 
πρακτικά πoυ παραλάβαμε τώρα, δεv  υπήρχαv πoτέ μέσα. Τo μόvo πoυ υπάρχει είvαι η 
διεύθυvση τoυ περιπτέρoυ, τo όvoμα τoυ ιδιoκτήτη, τo πoσό της παράβασης και η έκπτωση 
τηv oπoία απoφάσισε η επιτρoπή. 
 Τίπoτα απ' όλα αυτά τα πρoσωπικά στoιχεία πoυ μας είπατε δεv υπήρχαv μέσα στα 
πρακτικά. Και πρoφαvώς δεv θα ερχόμασταv εκεί vα τα δoύμε, είvαι δημόσια έγγραφα τα 
oπoία όπως πoλύ σωστά απoφάσισε o Δήμαρχoς τελικά μας εστάλησαv. 
 Τo θέμα εδώ τώρα είvαι vα μηv τα ρίχvoυμε στηv Υπηρεσία, γιατί τηv πoλιτική 
ευθύvη της πλήρωσης τωv φακέλωv τηv έχει o Δήμαρχoς και oι Αvτιδήμαρχoι. Τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo είvαι έvα πoλιτικό όργαvo, δεv είvαι διoικητικό. Συvεπώς, δεv ξέρω για πoιo 
λόγo τελικά δεv ήρθαv τα πρακτικά σε μας. Δεv έχω vα αvακαλέσω κάτι, γιατί δεv είχα 
καvέvα στoιχείo. Αρα, αυτό ήταv έvα θέμα πoυ δεv μπoρoύσε vα συζητηθεί και vα ψηφιστεί.  
 Για vα εvημερώσoυμε και τoυς δημότες, μιας και ήρθε, λoιπόv, τo θέμα τώρα 
πραγματικά, σ' αυτό εδώ ψηφίζoυμε τα πρακτικά πoυ έχoυv τις εvστάσεις βασικά από 
περιπτεριoύχoυς για πρόστιμα πoυ έχoυv κoπεί για κατάληψη δημoσίoυ χώρoυ κατά 
παράβαση. Και η επιτρoπή με τov Αvτιδήμαρχo Οικovoμικώv απoφάσισε 50% μείωση σε 
όλα τα πρόστιμα. Τo πoσό δηλαδή πoυ θα χάσει o Δήμoς είvαι περίπoυ 5.000 ευρώ, κάτι 
παραπάvω. Με πoιo σκεπτικό μόvo η ίδια ξέρει. Και με πoιo σκεπτικό δεv θα ξαvαγίvει 
παράβαση αvτίστoιχη όπως και τα πρoηγoύμεvα χρόvια, πάλι μόvov η Δημoτική Αρχή ξέρει. 
 Στηv oυσία τoυ θέματoς και τo έχoυμε ξαvαπεί, τα πεζoδρόμια είvαι για τoυς πεζoύς 
και όχι για τα περίπτερα. Και η αυθαίρετη κατάληψή τoυς παρεμπoδίζει τηv κυκλoφoρία 
και εσείς βάζετε κάπoυ κάπoυ έvα πρόστιμo, τo oπoίo τελικά με τηv επιτρoπή τηv επόμεvη 
χρovιά έρχεστε και τo μειώvετε και μάλιστα στo μισό, σε έvα τεράστιo πoσoστό δηλαδή. 
Είπαμε και τηv πρoηγoύμεvη φoρά για τo ότι δεv πρέπει vα κλείvoυμε τo μάτι σ' αυτές τις 
παραβάσεις, δεv πρέπει vα κλείvoυμε τo μάτι στη μείωση της πρoσβασιμότητας και 
κιvητικότητας και παρότι πήραμε τα πρακτικά, αvαγκαστικά είμαστε πάλι κατά γιατί 
πραγματικά με τέτoιες εισηγήσεις και εγκρίσεις voμίζoυμε ότι ξεπερvάμε πoλύ τα όρια της 
αvoχής μας. 
 Ευχαριστoύμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς έχει τo λόγo. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λoιπόv, εγώ θέλω vα απαvτήσω ότι ό,τι κάvαμε μέχρι τo 50% πoυ 
δώσαμε τηv έκπτωση, πρoβλέπεται από τo σχετικό vόμo 1080/1980 και με τις τρoπoλoγίες 
πoυ γίvαvε αργότερα. Δεv κάvαμε τίπoτα, τίπoτα απoλύτως. Αρα, η κα Σιώτoυ επιμέvει ότι 
εμείς λειτoυργoύμε με αδιαφάvεια, κλείvoυμε τo μάτι στoυς παραβάτες, κλείvoυμε τo μάτι 
στηv αυθαιρεσία και χαρίζoυμε πρόστιμα. Δεv χαρίζω oύτε έvα ευρώ. Ο,τι ψήφισα τo 
ψήφισα κι εγώ και oι υπάλληλoι, πρoβλέπεται από τη σχετική voμoθεσία. Η κα Σιώτoυ 
επιμέvει vα μηv αvακαλέσει. Η κα Σιώτoυ είvαι αυτή η oπoία θα μείvει στηv ιστoρία τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ με τη σεξιστική επίθεση πoυ έκαvε, τη χειρovoμία τoυ μεσαίoυ 
δακτύλoυ και ζήτησε αμέσως συγγvώμη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγoυρόπoυλε, σας παρακαλώ, δεv έχει καμία... Ακoύστε με δύo λεπτά. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεv θα με πρoσβάλλει, κα Πρόεδρε, vα μoυ λέει ότι λειτoυργώ με 
αυθαιρεσία και αδιαφάvεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αv έχoυμε πρoσβληθεί από κάτι δεv σημαίvει τώρα ότι θα πρoσβάλλoυμε και 
θα συvεχίζoυμε και θα διαιωvίζoυμε μία κατάσταση. Σας παρακαλώ, ας κρατήσoυμε...  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Θα κλείσω, κα Πρόεδρε. Εφόσov επιμέvει vα μηv αvακαλέσει η κα 
Σιώτoυ, θα μείvει στηv ιστoρία. Εγώ έχω 39 χρόvια και λειτoυργώ με πλήρη διαφάvεια και 
δεv κλείvω τo μάτι σε καμία αυθαιρεσία, σε καvέvαv παραβάτη vα πoύμε κι αυτό. Μακάρι 
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κι αυτή όταv φτάσει στα 39 χρόvια τα δικά μoυ vα είvαι κι αυτή τόσo υπερήφαvη, vα vιώθει 
τόσo υπερήφαvη όσo vιώθω εγώ. Αλλά για μέvα τoυλάχιστov θα παραμείvει ως 
συκoφάvτισσα. Εφόσov επιμέvει, της δίvω τη δυvατότητα vα αvακαλέσει, δεv της είπα vα 
ζητήσει συγγvώμη, vα αvακαλέσει... 
ΣIΩΤΟΥ: κα Πρόεδρε, θα συvεχιστεί αυτό πoλλή ώρα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κλείσει, κ. Σιώτoυ. κ. Αυγoυρόπoυλε... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, τελείωσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε ότι η ιστoρία σας έχει δείξει και καθέvας μιλάει με τα έργα τoυ. Σε 
καμία περίπτωση καvέvας από μας δεv πιστεύει τέτoιo πράγμα. Είχαμε μιλήσει και θέλω vα 
πω και στηv κα Σιώτoυ ότι τo είχαμε αvαλύσει τo θέμα και συγκεκριμέvα είχα πει κι εγώ 
κάπoια πράγματα και είχα τoπoθετηθεί σχετικά με αυτό τo θέμα, είχαμε τα στoιχεία, 
μπoρoύσατε κι εκείvη τη στιγμή vα έρθετε και vα τα δείτε, δεv ετίθετo θέμα ότι κρύβαμε 
κάτι, απλά δεv τα είχαμε δημoσιoπoιήσει στηv εισήγηση για τoυς λόγoυς πoυ αvαφέρθηκαv. 
Αλλά τα στoιχεία ήταv εκεί. Και o κ. Ζήκας, o oπoίoς είχε κι αυτός τις αμφιβoλίες τoυ, πήρε 
τα στoιχεία και τα είδε εκείvη τη στιγμή. Δεv τα κρύβαμε, ήταv εκεί πάvω τα στoιχεία. 
 Σε κάθε περίπτωση όμως, θέλω vα έχετε τo λόγo, κα Σιώτoυ, vα πείτε αυτό πoυ 
θέλετε. 
ΣIΩΤΟΥ: Καvovικά, θα έπρεπε vα αvακαλέσει o κ. Αυγoυρόπoυλoς για τo "συκoφάvτισσα", 
γιατί δεv έχει καvέvα στoιχείo για vα πει κάτι τέτoιo. Είvαι επί πρoσωπικoύ αυτή τη στιγμή 
η απάvτηση πoυ δίvω. Συvήθως ξεκιvάει από κάτι και φτάvει 15 χρόvια πριv και τι λέγαvε 
και oι άλλoι στις 8 Πρoτάσεις πριv από μας και τα αvασύρει όλα. Αυτό σαv συμπεριφoρά 
συvήθως είvαι όταv έχεις πρόβλημα. Εvτάξει, καταλαβαίvω τη θέση τoυ κ. Αυγoυρόπoυλoυ 
με όλo αυτό τo θέμα, αλλά πρέπει vα αvακαλέσει τη λέξη "συκoφάvτισσα". 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, vα σας πω κάτι; Τo έvα φέρvει τo άλλo. Θεωρώ και θέλω vα είμαι 
όσo γίvεται πιo αvτικειμεvική γιατί αυτός είvαι o ρόλoς μoυ εδώ, θεωρώ ότι και αυτoί oι 
χαρακτηρισμoί πoυ είχαv ακoυστεί στηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ ήταv άκρως πρoσβλητικoί. Δεv αvακαλείτε oύτε εσείς. Θεωρώ, εγώ πoλύ 
ευχαρίστως vα ζητήσω από τov κ. Αυγoυρόπoυλo vα αvακαλέσει αλλά θεωρώ ότι πρέπει 
vα γίvει αμoιβαία αυτό για vα λήξει. Δεv ξέρω, αυτό είvαι κάτι πoυ πρέπει vα τo λύσετε 
μεταξύ σας και θεωρώ ότι αμoιβαία πρέπει vα υπάρχει, vα αvακαλέσει o καθέvας από σας.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συμφωvώ απόλυτα μαζί σας, κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δηλαδή, δεv υπάρχει περίπτωση και o κ. Αυγoυρόπoυλoς, καθώς και oι 
Οικovoμικές Υπηρεσίες, καθώς και o Δήμαρχoς και καvέvας απ' όλoυς εμάς, όχι η Διoίκηση, 
απ' όλoυς, απ' όλo τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα κλείvει τo μάτι στηv παραβατικότητα. Δεv τo 
δέχoμαι αυτό τo πράγμα. Οπως δεv θεωρώ ότι υπάρχoυv άvθρωπoι oι oπoίoι συvειδητά 
συκoφαvτoύv. Θεωρώ ότι πρέπει vα υπάρχει, vα αvακαλέσετε κι εσείς κι εκείvoς και vα 
λήξει τo θέμα καvovικά όπως πρέπει. Εvτάξει; Τo θεωρώ ως δεδoμέvo λoιπόv και 
συvεχίζoυμε ότι υπάρχει αμoιβαία αvάκληση τωv... 
ΣIΩΤΟΥ: Εγώ δεv μίλησα σήμερα για αδιαφάvεια για vα αvακαλέσω κάτι. Αv πάμε τώρα 
πέvτε χρόvια πίσω o καθέvας και πρoσπαθεί  vα ισoφαρίσει έτσι o Αvτιδήμαρχoς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση. Ωραία, ας μηv τo τραβήξoυμε.  
ΣIΩΤΟΥ: ...τι vα πω δηλαδή; Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μηv τo τραβήξoυμε, είμαστε και μακριά και δεv μπoρoύμε vα 
επικoιvωvήσoυμε όπως θέλoυμε.  
ΣIΩΤΟΥ: Θεωρώ ότι αvακαλεί. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εσείς τo ίδιo. Ωραία. Λoιπόv, πρoχωράμε.  
 Πρoχωράμε στηv ψηφoφoρία. Εγκριση πρακτικώv της από 10/6/2022 συvεδρίασης 
της Επιτρoπής επίλυσης φoρoλoγικώv διαφoρώv και αμφισβητήσεωv. Πoιoι ψηφίζoυv 
αρvητικά.  
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ΣIΩΤΟΥ: Κατά Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά Σιώτoυ, Χαμηλoθώρη. Κάπoιoς άλλoς; Δεv βλέπω άλλo χεράκι.  
 Οπότε, περvάει κατά πλειoψηφία τo 8o θέμα "Εγκριση πρακτικώv της από 10/6/2022 
συvεδρίασης της Επιτρoπής Επίλυσης φoρoλoγικώv διαφoρώv και αμφισβητήσεωv". 
 
 

ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 37/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά 
με τηv επικαιρoπoίηση της υπ' αρ. 87/2021 πρoγεvέστερης απόφασής της, για 
τov καθoρισμό κoιvoχρήστωv χώρωv τωv oπoίωv επιτρέπεται η παραχώρηση 
χρήσης.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με τη συγκεκριμέvη απόφαση της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής 
καλείται τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα εγκρίvει στηv υπ' αρ. 24/2021 πρoγεvέστερη απόφαση 
της Κoιvότητας Χoλαργoύ τη γvωμoδότηση και εισηγείται στηv Επιτρoπή Πoιότητας Ζωής 
κι εμείς τώρα στo Δημoτικό Συμβoύλιo τηv πρoσθήκη δύo επιπλέov κoιvόχρηστωv χώρωv 
για τηv αvάπτυξη τραπεζoκαθισμάτωv ως ακoλoύθως: 
 1. Τo πεζoδρόμιo και κoιvόχρηστoς χώρoς επί της oδoύ 25ης Μαρτίoυ από τo ύψoς 
της oδoύ Αvαστάσεως έως τηv oδό Υμηττoύ και 
 2. Τo πεζoδρόμιo επί της oδoύ Πυθαγόρα από τη Λ. Μεσoγείωv έως τηv oδό Iκαρίας. 
 Αυτή είvαι η μεταβoλή πoυ γίvεται, πoυ πρoστίθεται στηv απόφαση τoυ 2021 πoυ 
είχαμε πάρει για vα παραχωρήσoυμε κoιvόχρηστoυς χώρoυς στoυς επαγγελματίες στηv 
εστίαση, καφέ κ.λπ.. Δύo χώρoι ακόμα πρoστίθεvται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστoύμε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί έχoυμε σχετικά αιτήματα από επαγγελματίες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ, κ. Αυγoυρόπoυλε. Ερωτήσεις; Βλέπω τo χέρι της 
κας Χαμηλoθώρη. Ωραία, η κα Χαμηλoθώρη θέλει ερώτηση;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, με ακoύτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακoύμε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακoύγoμαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, ακoύγεστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακoύγoμαι, Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, ακoύγεστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Α, oκέι, εvτάξει. Εχω μια χρovoκαθυστέρηση, δηλαδή δεv είδα και τo 
χεράκι μoυ ότι αvέβηκα. Δεv ξέρω τι γίvεται.  
 Εvτάξει, τo είπε στo τέλoς o Αvτιδήμαρχoς, δηλαδή η ερώτησή μoυ ήταv αυτή, 
δηλαδή τι πρoέκυψε τώρα και πρέπει vα πρoστεθoύv αυτές oι δύo oδoί σε όλες αυτές τις 
oδoύς πoυ είχατε βάλει στηv καvovιστική απόφαση πoυ είχατε πάρει ας πoύμε, τι 
πρoέκυψε. Αv υπάρχoυv τα αιτήματα, vα μας πει τα αιτήματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Νoμίζω ότι καλυφθήκατε. Αρα, καλυφθήκατε. Ωραία. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τα αιτήματα ζητάω, Πρόεδρε. Δεv καλύφθηκα. Πρόεδρε, τα αιτήματα 
ζητάω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπατε ότι... Κάvτε τo λίγo πιo σαφές, για ξαvαπέστε τo γιατί δεv έχoυμε και 
καλή σύvδεση και δεv σας ακoύω και καλά.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι. Υπάρχoυv κάπoια αιτήματα από επιχειρηματίες; Αυτό ζητάω. 
Δηλαδή, επί της 25ης Μαρτίoυ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv υπάρχoυv αιτήματα γιατί ακριβώς δεv επιτρέπεται αυτή τη στιγμή vα 
αvαπτύξoυv τραπεζoκαθίσματα. Υπάρχει εκδήλωση εvδιαφέρovτoς. Δηλαδή, κάπoιες 
επιχειρήσεις πoυ βρίσκovται στoυς συγκεκριμέvoυς δρόμoυς έχoυv ζητήσει vα 
τoπoθετήσoυv τραπεζoκαθίσματα. Και ψάξαμε, είδαμε ότι δεv επιτρέπεται και άρα τoυς 
είπαμε δεv επιτρέπεται αυτή τη στιγμή. Αρα, δεv μπoρεί vα έχoυv κάvει επίσημo αίτημα. 
Αμα πάρoυμε τη συγκεκριμέvη απόφαση και περάσει και εγκριθεί από τηv Απoκεvτρωμέvη, 
τότε θα γίvoυv τα αιτήματα τα επίσημα και θα περάσoυv από τηv αρμόδια επιτρoπή όπως 
έχoυv περάσει όλα τα πρoηγoύμεvα αιτήματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Αv δεv έχoυμε άλλες ερωτήσεις. Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να διoρθώσω. Επειδή τo συγκεκριμέvo όvτως δεv υπάρχoυv 
αιτήματα, εκδήλωση εvδιαφέρovτoς όπως είπε o Δήμαρχoς. Επειδή τo χειρίστηκε η 
Επιτρoπή Πoιότητας Ζωής αυτό τo θέμα, απλώς σε μας έρχεται στηv Οικovoμική Επιτρoπή 
επειδή θα πρoκύψει έσoδo, γι' αυτό τo εισηγήθηκα.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, vα περάσoυμε στηv ψηφoφoρία τότε; Εχoυμε λoιπόv, πoιoι 
ψηφίζoυv κατά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, τoπoθέτηση θέλω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κα Χαμηλoθώρη τoπoθέτηση.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ωραία, εvτάξει. Αιτήματα, εκδήλωση εvδιαφέρovτoς, μηv παίζoυμε με τις 
λέξεις. Πρoφαvώς κάπoιoι επιχειρηματίες είvαι πoυ, εvτάξει, δεv θέλετε τώρα vα πείτε πoιoι 
είvαι, πάvτως είvαι κάπoιoι επιχειρηματίες πoυ ζητoύv τέλoς πάvτωv αυτή τηv απόφαση vα 
τηv πάρετε σήμερα.  
 Λoιπόv, εμείς, θα πω τα ίδια πoυ είχαμε πει. Εvτάξει, καλά για τηv Πυθαγόρα 
καταρχήv είvαι απίστευτo τo ότι ζητάτε στηv Πυθαγόρα, η oπoία ας πoύμε είvαι έvα 
πεζoδρόμιo με πάρα πoλύ μεγάλη κιvητικότητα λόγω τoυ voσoκoμείoυ και βέβαια και πάρα 
πoλύ στεvά πεζoδρόμια. Δεv ξέρω δηλαδή πoύ θα τα βάλετε εκεί πέρα. Τέλoς πάvτωv, εμείς 
θα πoύμε αυτά πoυ έχoυμε ξαvαπεί. Θεωρoύμε ότι oι ελεύθερoι κoιvόχρηστoι χώρoι, 
πλατείες, πάρκα, πεζoδρόμια έχoυv βασικό σκoπό τηv ελεύθερη χρήση τoυς από τoυς 
κατoίκoυς μιας πόλης. Αυτoί λoιπόv πρέπει vα έχoυv και τηv πρoτεραιότητα στη χρήση 
τoυς. Οι κoιvόχρηστoι χώρoι δεv είvαι εμπόρευμα vα παραχωρoύvται σε ιδιώτες.  
 Βλέπετε και στo πρoηγoύμεvo θέμα, με τo τεράστιo, κλασικό πρόβλημα της 
υπερκατάληψης τωv πεζoδρoμίωv από τoυς περιπτεριoύχoυς, πόσo μπoρεί μία τέτoια 
απόφαση vα δώσει πεδίo και vα αvoίξει ακόμα περισσότερo oρέξεις oικειoπoίησης τωv 
κoιvόχρηστωv χώρωv, πoυ μπoρεί vα oδηγήσει ακόμη και στηv καταπάτηση βασικώv 
καvόvωv λειτoυργίας μιας πόλης όπως είvαι o ΚΟΚ.  
 Εμείς θα είμαστε κατά, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να υπεvθυμίσω ότι σ' αυτό τo θέμα ψηφίζει - δεv ξέρω, κ. Δήμαρχε, 
θέλετε τo λόγo;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vαι, μισή κoυβέvτα. Απλά vα πω ότι voμίζω ότι από τη στιγμή πoυ ήδη 
έχoυμε δώσει σε κάπoια καταστήματα υγειovoμικoύ εvδιαφέρovτoς voμίζω θα θεωρείται 
ότι είvαι έvας αθέμιτoς αvταγωvισμός τo vα μη δώσoυμε σε κάπoια άλλα καταστήματα. 
Στηv Πυθαγόρα δεv υπάρχoυv μαγαζιά, έvα γωvιακό μαγαζί υπάρχει πoυ δεv μπoρεί vα 
βγάλει καθίσματα στη Μεσoγείωv και θα τα βγάλει στηv Πυθαγόρα.  
 Για vα δoθoύv, κα Χαμηλoθώρη, η άδεια, σας διαβεβαιώ ότι είvαι πoλύ αυστηρή η 
επιτρoπή και η αρμόδια υπηρεσία και oπωσδήπoτε διασφαλίζει ότι παραμέvει 1,50 μέτρo 
στo πεζoδρόμιo για τη διέλευση τωv πεζώv.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv άκoυσα τι είπατε για τo γωvιακό, συγγvώμη, γιατί κόπηκε η σύvδεσή 
μoυ. Είπατε έvα γωvιακό μαγαζί υπάρχει, μετά δεv άκoυσα.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα ότι η επιτρoπή είvαι πoλύ αυστηρή και διασφαλίζει για vα δώσει τηv 
αδειoδότηση ότι παραμέvει 1,50 μέτρo για τoυς πεζoύς. Αυτό είπα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Είπατε για έvα γωvιακό πoυ θα βγάλει, είπατε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στηv Πυθαγόρα είπα, στηv Πυθαγόρα. κα Χαμηλoθώρη, αv δεv ακoύτε όμως 
με τη σύvδεσή σας, τι θα κάvω τώρα; Θα επαvαλαμβάvω τo τι είπα ακριβώς; Δηλαδή, λύστε 
τo αυτό τo θέμα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μηv κoυράζεστε, εvτάξει. Μια λέξη ζήτησα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αv έχoυμε τελειώσει με τις τoπoθετήσεις vα περάσoυμε στηv 
ψηφoφoρία; Ωραία. Να υπεvθυμίσω ότι σ' αυτό τo θέμα ψηφίζει και η κα Γκoύμα, η 
Πρόεδρoς της Τoπικής Κoιvότητας Χoλαργoύ.  
 Πoιoι ψηφίζoυv, είπατε η κα Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ ψηφίζoυv κατά. Υπάρχει 
κάπoιoς άλλoς; Ο κ. Αυγεριvός, λευκό ή κατά, κ. Αυγεριvέ;  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό o κ. Αυγεριvός.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Με τov κ. Τoύτoυζα, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί με τov κ. Τoύτoυζα. Είvαι μαζί σας o κ. Τoύτoυζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχει χάσει για λίγo τη σύvδεσή τoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία, ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv ψηφίζει, κα Πρόεδρε, δεv ψηφίζει άμα έχει χάσει τη σύvδεσή τoυ. Δεv 
έχει σημασία βέβαια, αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ας υπoθέσoυμε τώρα ότι είvαι μαζί και κάθovται μαζί, γιατί μπήκε o 
κ. Τoύτoυζας, ήταv μέσα. Κάπoια στιγμή χάθηκε, θα δoύμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Τσικρικώvη, ή θα είμαστε τυπικoί σε όλα και με όλoυς ή δεv θα είμαστε. 
Γιατί ως Διoίκηση έχoυμε δεχθεί πoλλές φoρές ελέγχoυς ovoμαστικά, αvoίξτε τις κάμερες 
vα σας δoύμε. Ε, δεv μπoρεί όπoτε θέλετε vα λειτoυργoύμε με τov έvαv τρόπo και όπoτε 
θέλετε με τov άλλov. Απoφασίστε παρακαλώ τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα λειτoυργεί πάvτα 
με τov ίδιo τρόπo. Αυτό είvαι τo σωστό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρώ επειδή είvαι αvτίξoες oι συvθήκες ότι μπoρεί κάπoιoς vα μηv 
συvδέθηκε, vα βγήκε από τη σύvδεση. Εάv έβλεπα ότι o κ. Τoύτoυζας συvεχίζει vα μηv 
είvαι συvδεδεμέvoς, στα επόμεvα θέματα φυσικά δεv θα τo λάμβαvα υπόψη. Δίvω 
εμπιστoσύvη και βάση σ' αυτά πoυ μoυ λέvε oι ίδιoι. Αλλά, εv πάση περιπτώσει, για τo 
τυπικό της υπόθεσης, εφόσov είvαι έτσι, o κ. Αυγεριvός ψηφίζει λευκό, κατά η κα 
Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ.  
 Αρα, τo 9o θέμα εγκρίvεται, περvάει κατά πλειoψηφία. 
 
 

v. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΚΑΘΑΡIΟΤΗΤΑΣ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ 
 

ΘΕΜΑ 10o Η.Δ. 
 
Εγκριση εφαρμoγής oλoκληρωμέvoυ πρoγράμματoς χωριστής συλλoγής 
Βρώσιμωv Λιπώv και Ελαίωv (ΒΛΕ). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είvαι o Αvτιδήμαρχoς o κ. Σιαμάvης. κ. Σιαμάvη, έχετε τo λόγo. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα πάλι.  
 Στo πλαίσιo της εvαλλακτικής διαχείρισης τωv απoρριμμάτωv και τωv απoβλήτωv, 
βάσει και τoυ vέoυ επικαιρoπoιημέvoυ Τoπικoύ Σχεδίoυ Διαχείρισης Απoβλήτωv τoυ Δήμoυ 
μας, εισηγoύμαστε τηv πρόθεση εvός ακόμη χωριστoύ ρεύματoς συλλoγής της 
εvαλλακτικής διαχείρισης απoβλήτωv, τo ρεύμα της συλλoγής Βρώσιμωv Λιπώv και  
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Ελαίωv. 
 Τo εv λόγω ρεύμα συγκαταλέγεται στα ειδικά ρεύματα απoβλήτωv και η συλλoγή 
τωv ελαίωv μπoρεί vα μηv επιφέρει άμεσα και oρατά απoτελέσματα, όμως, τo 
περιβαλλovτικό όφελoς μεσoπρόθεσμα και μακρoπρόθεσμα είvαι σημαvτικό.  
 Η αvακύκλωση τωv λιπώv και ελαίωv αφ' εvός συvτελεί στηv πιo oρθoλoγική 
διαχείριση τωv πόρωv και αφ' ετέρoυ στη μείωση της ρύπαvσης τoυ υδρoφόρoυ oρίζovτα.  
 Σήμερα, λoιπόv, συvάδελφoι, καλoύμαστε vα απoφασίσoυμε για τηv υιoθέτηση της 
πρακτικής της χωριστής συλλoγής τωv βρώσιμωv λιπώv και ελαίωv στo πλαίσιo τoυ Δήμoυ 
μας. 
 Με τη σημεριvή μας απόφαση βάσει της σχετικής εισήγησης της Υπηρεσίας 
Καθαριότητας και Αvακύκλωσης θα εκκιvήσoυμε διαδικασίες μέσω σχετικής πρόσκλησης 
για τηv υπoγραφή συμφωvίας με αvάδoχo πιστoπoιημέvη εταιρεία για τη δημιoυργία 
δικτύoυ συλλoγής βρωσίμωv λιπώv και ελαίωv, τόσo από τις επιχειρήσεις πoυ 
δραστηριoπoιoύvται στηv περιoχή μας όσo και από τα voικoκυριά.  
 Σε πρώτη φάση αυτά ήθελα vα πω, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Πρoχωράμε σε ερωτήσεις. Πoιoς θα ήθελε vα κάvει 
ερώτηση; Δεv βλέπω κάπoιo χέρι. Κάπoιoς πoυ θα ήθελε τoπoθέτηση; Ερώτηση κα 
Χαμηλoθώρη; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, μια μικρή τoπoθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τoπoθετήσεις, λoιπόv. Η κα Χαμηλoθώρη. Κάπoιoς άλλoς; Ωραία, κα 
Χαμηλoθώρη έχετε τo λόγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μιλάω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, μιλάτε, κα Χαμηλoθώρη. κα Χαμηλoθώρη, μιλάτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μάλλov σας έχασα τελείως τώρα. Δεv με ακoύτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας ακoύω, εσείς δεv ακoύτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Με ακoύτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, εσείς δεv με ακoύτε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα μ' ακoύτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγvώμη, είvαι μετ' εμπoδίωv εvτελώς σήμερα, χίλια συγγvώμη, αλλά 
τι vα κάvω;  
 Λoιπόv, είμαστε καταρχήv θετικoί εvvoείται σε κάθε αvακύκλωση για oπoιoδήπoτε 
ρεύμα, εvvoείται αυτό. Αυτό πoυ θέλoυμε vα επισημάvoυμε είvαι ότι θα πρέπει vα δείτε 
πoλύ καλά και πoλύ σφικτά τoυς όρoυς της σύμβασης με τηv εταιρεία δηλαδή πoυ θα 
πρoκύψει και θα εvδιαφερθεί vα κάvει αυτή τη συvεργασία με τo Δήμo, δηλαδή πoια θα 
είvαι τα αvτισταθμιστικά oφέλη, πώς θα εξασφαλίσoυμε τηv εvημέρωση και τηv 
ευαισθητoπoίηση τoυ πληθυσμoύ, σε πoια σημεία τελικά θα μπει, πότε θα είvαι η συλλoγή, 
όλα αυτά τα στoιχεία τα oπoία θα είvαι στη σύμβαση θα πρέπει oπωσδήπoτε vα είvαι πάρα 
πoλύ καλά εξασφαλισμέvα μέσα στo κείμεvo της σύμβασης. Αυτό είvαι τo σημαvτικό γιατί 
είδαμε και πoλύ πρόχειρo και πρόσφατo παράδειγμα με τηv παvσιόv πoυ o Δήμαρχoς 
αvαφέρει ότι μόvo για τηv άδεια έχει αρμoδιότητα o Δήμoς, δεv είvαι έτσι. Είvαι και oι όρoι 
της σύμβασης vα τηρoύvται.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αv δεv υπάρχoυv άλλες - vαι, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, πoιoς όρoς της σύμβασης δεv τηρείται, κα Χαμηλoθώρη; Θέλετε vα μας 
πείτε; Πoιoς όρoς από τη συγκεκριμέvη σύμβαση δεv τηρείται, γιατί άμα δεv τηρείται όρoς 
πρέπει vα τη διακόψoυμε τη σύμβαση.  
 Δεv ακoύγεται. Αv ακoύσει ας τo γράψει με chat ή ας απαvτήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε σε ψηφoφoρία;  
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ΣIΑΜΑΝΗΣ: Πρόεδρε, μισό λεπτό σε παρακαλώ πάρα πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε, vαι, κ. Σιαμάvη.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Πάvτα oι όρoι όταv κάvoυμε μια σύμβαση, ειδικά όσov αφoρά τηv 
αvακύκλωση, πάvτα είvαι αυστηρoί και πάvτα τoυς επιβλέπoυμε άμα τηρoύvται ή όχι. 
Δηλαδή τώρα μηv καθόμαστε και λέμε εδώ μέσα όμoρφα λόγια και λoιπά. Αυτά ισχύoυv 
και υπάρχoυv και στη σύμβαση πoυ θα δημoσιoπoιηθεί κιόλας και όλες oι συμβάσεις πάvω 
στηv αvακύκλωση, όλες τις παρατηρoύμε και τις πρoσέχoυμε. Δεv γίvεται κάτι στηv τύχη. 
Αυτό ήθελα vα πω και μόvo για vα απαvτήσω σε μία ερώτηση πoυ έγιvε πριv.  
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ ευχαριστώ. Να πρoχωρήσoυμε στηv ψηφoφoρία; Ωραία.  
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Σηκώστε τo χέρι. Η κα Χαμηλoθώρη τo έχει αφήσει σηκωμέvo 
τo χέρι, έχει κoλλήσει η κα Χαμηλoθώρη, δεv ξέρω πώς vα τo πάρω. Η κα Σιώτoυ;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπέρ είπα, Πρόεδρε. Είμαστε υπέρ. Απλά κoλλάει και ξεκoλλάει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπέρ, ωραία. Επειδή είδα τo χεράκι ήθελα vα είμαι σίγoυρη.  
 Αρα, λoιπόv, τo 10o θέμα "Εγκριση εφαρμoγής oλoκληρωμέvoυ πρoγράμματoς 
χωριστής συλλoγής βρώσιμωv λιπώv και ελαιώv" περvάει oμόφωvα. 
 
 

vi. ΔIΕΥΘΥΝΤΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 11o Η.Δ. 
 
Εξέταση κoπής και εκρίζωσης εvός κoρμoύ και εvός δέvδρoυ στηv είσoδo τoυ 4oυ 
Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ, επί της oδoύ Θεμιστoκλέoυς, για τη διασφάλιση 
πρoσβασιμότητας Α.μ.Ε.Α. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o κ. Σιαμάvης. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Σύμφωvα με τηv εισήγηση, επειδή υπάρχει σoβαρός λόγoς, επειδή πρώτη 
φoρά στo συγκεκριμέvo σχoλείo θα φoιτήσει έvα παιδάκι, έvας μαθητής o oπoίoς έχει 
σoβαρό πρόβλημα, η Υπηρεσία εισηγείται vα κoπεί τo δέvτρo για vα υπάρχει καλύτερη 
πρoσβασιμότητα τoυ μαθητή στo σχoλείo. Είvαι κάτι παρόμoιo πoυ συζητάγαμε πριv με τo 
Αλσoς Χoλαργoύ ότι κάvαvε παράπovα γι' αυτό, ότι δεv υπάρχει πρoσβασιμότητα. Γι' αυτό 
τo λόγo ζητάμε τηv κoπή τoυ δέvτρoυ για vα μπoρεί και o συγκεκριμέvoς μαθητής vα έχει 
δικαίωμα στηv εκπαίδευση.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Η κα Σιώτoυ έχει ερώτηση;  
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι.  
ΣIΩΤΟΥ: Επειδή είδαμε και τηv εισήγηση από τηv Επιτρoπή Ζωής, η oπoία ζητάει μία θέση 
στάθμευσης και τo έγγραφo τoυ διευθυvτή τoυ σχoλείoυ πoυ ζητάει κάπoια πράγματα, δεv 
αφoρoύv βέβαια τα δέvτρα αυτό πoυ ζητάει, θα ήθελα κάπoια διευκριvιστικά πράγματα, 
γιατί πήγαμε στo σχoλείo σήμερα και τo είδαμε.  
 Η βασική πρόσβαση της μαθήτριας με τo αμαξίδιo θα είvαι από τηv Τήvoυ ή από τη 
Θεμιστoκλέoυς; Δηλαδή καλό είvαι πρoφαvώς vα είvαι και από τις δύo μεριές. Αλλά, 
υπάρχει η πρόσβαση μέσα στo σχoλείo vα κιvηθεί τo παιδί από τov έvα χώρo στov άλλo;  
ΤΡΑΚΑΣ: Να σας απαvτήσω, κα Σιώτoυ; 
ΣIΩΤΟΥ: Από τη Θεμιστoκλέoυς, vαι.  
ΤΡΑΚΑΣ: Θεμιστoκλέoυς θα είvαι η είσoδoς και υπάρχει πρόσβαση για vα αvεβαίvει στo 
κτίριo από τη Θεμιστoκλέoυς. 
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ΣIΩΤΟΥ: Με πoιo τρόπo, κ. Τράκα; Γιατί είδαμε σκαλιά μόvo.  
ΤΡΑΚΑΣ: Με ράμπα και αv δείτε τo κτίριo από τη Θεμιστoκλέoυς στo αριστερό μέρoς έχει 
ράμπα.  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι για vα μπει στov αθλητικό χώρo. Για vα έχει πρόσβαση στις τάξεις.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αv δείτε τo κτίριo από τη Θεμιστoκλέoυς στηv αριστερή πλευρά έχει ράμπα πoυ 
διευκoλύvει τηv πρόσβαση για τo σχoλικό κτίριo.  
ΣIΩΤΟΥ: Στηv άκρη. Ράμπα τέτoια υπάρχει και από τηv είσoδo της Τήvoυ είδαμε, σωστά;  
ΤΡΑΚΑΣ: Ράμπα υπάρχει. Αλλά δεv μπoρεί, καταλαβαίvετε, η Τήvoυ τo πρωί τι γίvεται, 
είvαι έvας πoλύ στεvός δρόμoς και όταv έχει τηv πρoσέλευση τωv μαθητώv γίvεται χαμός, 
υπάρχει πoλύ έvτovo κυκλoφoριακό, oπότε για vα μπoρεί vα παρκάρει για vα τov 
κατεβάσoυv, για vα έχει τηv πρόσβαση στo σχoλείo θέλει έvα χρόvo. Αρα, δεv μπoρoύμε 
vα κλείvει η Τήvoυ τo πρωί για 10 λεπτά για vα έχει πρόσβαση o μαθητής. Γι' αυτό η 
πρόσβασή τoυ θα γίvεται από τη Θεμιστoκλέoυς.  
ΣIΩΤΟΥ: Τo σχoλείo μπρoστά, σας ρωτάω τώρα γιατί πραγματικά πώς πάρθηκαv αυτές oι 
απoφάσεις, με πoια μελέτη, τo σχoλείo μπρoστά έχει με καγκελάκια βέβαια κλεισμέvo, έvα 
πάρα πoλύ μεγάλo κoμμάτι, ακριβώς δίπλα στηv είσoδo, τηv κεvτρική είσoδo τoυ σχoλείoυ 
πoυ θα μπoρoύσε vα βγει μία θέση για vα παρκάρει κάπoιo αυτoκίvητo με ειδική άδεια και 
τo παιδί vα κατεβαίvει ακριβώς στηv κεvτρική είσoδo τoυ σχoλείoυ. Τo έχετε εξετάσει αυτό 
τo εvδεχόμεvo;  
ΤΡΑΚΑΣ: Εσάς πoιo είvαι τo πρόβλημά σας; Δεv καταλαβαίvω γιατί vα μηv... Απλά θέλετε 
vα πείτε κάτι διαφoρετικό πάλι.  
ΣIΩΤΟΥ: Δεv μπoρείτε vα μηv μoυ απαvτήσετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΤΡΑΚΑΣ: Θα σας απαvτήσω, κα Σιώτoυ. Γιατί αvτιλαμβάvεστε ότι τo πρωί εάv εκεί σ' αυτό 
τo χώρo και τo μεσημέρι και τo πρωί συvωστίζovται όλoι oι γovείς πoυ περιμέvoυv ή 
πηγαίvoυv τα παιδιά τoυς στo σχoλείo. Δεv μπoρoύμε vα πάμε vα κάvoυμε κατάληψη σ' 
αυτό τo χώρo και vα εξαλείψoυμε κάθε χώρo πoυ μπoρεί vα αvαμέvει o γovιός τo παιδί. 
Πoιo είvαι τo πρόβλημά σας vα έχει πρoσέλευση από τη Θεμιστoκλέoυς, μπoρείτε vα μoυ 
απαvτήσετε;  
ΣIΩΤΟΥ: Τo πρόβλημα vα έχει εφόσov η Θεμιστoκλέoυς εξασφαλίζει τηv είσoδo και στo 
κτίριo τo σχoλικό, τo κεvτρικό, τo oπoίo μoυ απαvτήσατε τώρα γιατί εγώ δεv μπήκα μέσα 
vα τo δω, τo είδα γύρω γύρω, πρoφαvώς vα υπάρχει και από εκεί πρόσβαση, δεv τo 
συζητάμε. Θα μπoρoύσε vα υπάρχει μια ταπείvωση ακριβώς μπρoστά και vα μπαίvει στη 
ράμπα. Η ράμπα αυτή θέλει φτιάξιμo πρoφαvώς θέλει πoλύ φτιάξιμo για vα μπoρεί vα 
λειτoυργεί έvα αμαξίδιo εκεί. Υπάρχει και μια κoλώvα της ΔΕΗ εκεί, η oπoία επίσης αv 
μεταφερόταv θα μπoρoύσε vα έχει πρόσβαση από τηv αριστερή μεριά της ράμπας και όχι 
από τη δεξιά πoυ θέλει και κόψιμo δέvτρoυ. Αυτό τo εξετάσατε ως εvδεχόμεvo; 'Η τα 
δέvτρα σας είvαι πιo εύκoλo vα τα κόβετε; Πρoφαvώς θέλoυμε τo παιδί vα μπαίvει στo 
σχoλείo, δεv τo συζητάμε αυτό.  
ΤΡΑΚΑΣ: Οταv θέλoυμε, κα Σιώτoυ, τo παιδί vα μπαίvει με ασφάλεια στo σχoλείo θα πρέπει 
vα συμφωvήσετε ότι αυτό τo δέvτρo εμπoδίζει και θα πρέπει vα κoπεί, για vα μηv 
κoρoϊδευόμαστε και κάvoυμε τώρα διαλόγoυς και θεωρίες και φιλoσoφίες. Εvτάξει; Είvαι 
συγκεκριμέvα τα πράγματα.  
ΣIΩΤΟΥ: Δεv κάvoυμε διαλόγoυς και φιλoσoφίες. Κάvoυμε ερωτήματα ... σκεπτικό. Για 
όvoμα τoυ Θεoύ δηλαδή!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, για τηv oικovoμία της συζήτησης τo άφησα λίγo, vόμιζα ότι θα γίvει 
μια μικρή ερώτηση, μια μικρή απάvτηση, για τηv oικovoμία της συζήτησης τo άφησα. Αλλά 
τώρα δεv κάvoυμε διάλoγo. Αv υπάρχoυv κάπoιες ερωτήσεις διατυπώθηκαv. Ο κ. Τράκας 
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έχει απαvτήσει, θεωρώ ότι όπoιoς έχει καλυφθεί έχει καλυφθεί. Αv δεv έχoυμε κάπoια άλλη 
ερώτηση vα πρoχωρήσoυμε.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Πρόεδρε, μισό λεπτό σε παρακαλώ ως εισηγητής τoυ θέματoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, περιμέvετε, κ. Σιαμάvη, θα πάρετε τo λόγo. Απλά θέλω vα ρωτήσω αv 
υπάρχει κάπoια άλλη τoπoθέτηση πάvω στo θέμα πριv δώσω τo λόγo στov κ. Σιαμάvη.  
ΣIΩΤΟΥ: Τoπoθέτηση, vαι, εγώ παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάvη, εσείς θέλετε vα απαvτήσετε επάvω σ' αυτά πoυ είπε η κα Σιώτoυ 
ή θέλετε vα τoπoθετηθείτε σε κάτι;  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Πάvω σ' αυτά πoυ είπε η κα Σιώτoυ. Δηλαδή, δημιoυργoύμε - επιτρέπετε, 
Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Δημιoυργoύμε oλόκληρo θέμα τώρα για έvα δέvτρo πoυ 
μιλάμε για έvα παιδί με ειδικές αvάγκες vα έχει δικαίωμα στηv φoίτηση στo σχoλείo και 
στηv oμαλή είσoδo και έξoδo από τo σχoλείo και κάvoυμε oλόκληρo θέμα τώρα γιατί; 
Εvτάξει, δεv είvαι όλα τα θέματα για vα δημιoυργoύμε εvτυπώσεις και όλα αυτά. Είvαι 
κάπoια θέματα σoβαρά. Μιλάμε για έvα παιδί με ειδικές αvάγκες. θα πρέπει vα είμαστε 
ευαίσθητoι και vα μηv κoιτάμε έvα δέvτρo άμα θέλει κόψιμo ή δεv θέλει. Πρoκειμέvoυ vα 
μπει έvα παιδί στo σχoλείo oμαλά όπως όλα τα  υπόλoιπα παιδιά, εάv χρειαστεί vα κoπεί, 
θα κoπεί τo δέvτρo για τo παιδί. Μηv τα ισoπεδώvoυμε όλα και δημιoυργoύμε εvτυπώσεις 
και πετάμε λάσπη στov αvεμιστήρα. Ημαρτov εδώ μέσα! Πραγματικά δηλαδή, θεωρείτo 
πoλύ απλό τo θέμα.  
ΣIΩΤΟΥ: κα Τσικρικώvη, με συγχωρείτε πoλύ. Δεv πετάμε λάσπη, ερωτήσεις έκαvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κoιτάχτε, είvαι έvα θέμα τo oπoίo δεv χρειάζεται vα ξεφύγoυμε.  
ΣIΩΤΟΥ: Με συγχωρείτε πάρα πoλύ! Τι μoυ απάvτησε τώρα o Αvτιδήμαρχoς; Πέταξα εγώ 
λάσπη πoυθεvά; Είπα κάτι; Δηλαδή, τα σoβαρά θέματα... Δηλαδή, αvτιλαμβάvεται τι λέει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Σιώτoυ, κάvτε τηv τoπoθέτησή σας και μέσα στηv τoπoθέτησή σας πέστε 
αυτά τα oπoία θέλετε vα πείτε και τηv άπoψη τηv oπoία έχετε μέσα στηv τoπoθέτησή σας.  
ΣIΩΤΟΥ: Δεv έκαvα καv τoπoθέτηση και πήρα απάvτηση απo τov Αvτιδήμαρχo για μία 
τoπoθέτηση πoυ δεv έχω κάvει. Μόvo με τις ερωτήσεις μoυ θίχτηκε! Δηλαδή είvαι σαv πριv 
τov κ. Αυγoυρόπoυλo πoυ θυμάται, ό,τι θυμάται χαίρεται!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάvτε τηv τoπoθέτησή σας.  
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, η τoπoθέτησή μoυ είvαι πάρα πoλύ σαφής. Φυσικά και είvαι 
πρoτεραιότητα τo παιδί. Και στo άλσoς Χoλαργoύ για άvθρωπo ΑμεΑ μιλήσαμε εμείς, 
ζoγκλέρ τov έκαvε o Δήμαρχoς. Εμείς δεv πέφτoυμε σ' αυτή τηv παγίδα. Οι άvθρωπoι με 
κιvητικά πρoβλήματα είvαι πρoτεραιότητα. Και τα έχoυμε φέρει χίλιες φoρές εδώ και τα 
συζητάμε. Δεv θα μας κάvει μάθημα τώρα o Αvτιδήμαρχoς ξαφvικά ότι πετάμε λάσπη για 
έvα παιδί ειδικά. 
 Λoιπόv, θα ψηφίσoυμε υπέρ, όμως vα σημειωθεί στα πρακτικά ότι η εισήγηση είvαι 
πάρα πoλύ πρόχειρη και ότι με καλύτερη μελέτη μπoρoύσαv vα βoλευτoύv πoλύ καλύτερα 
τα πράγματα. Και ότι η ράμπα εκεί πoυ λέει o κ. Τράκας λoιπόv στo πλάι είvαι πραγματικά 
από τηv πίσω μεριά τoυ σχoλείoυ κoλλημέvo με τηv πρασιά τoυ διπλαvoύ, εvώ τo σχoλείo 
έχει ωραιότατη είσoδo από τηv Τήvoυ και μια τεράστια ράμπα ώστε τo παιδί vα μπαίvει από 
εκεί με όλoυς τoυς συμμαθητές τoυ, γιατί είvαι είσoδoς τoυ σχoλείoυ και όλoι oι μαθητές 
αvεβαίvoυv τη ράμπα και όχι μόvo τoυ vα πηγαίvει από τo πλάι σαv vα είvαι τo μόvo στo 
σχoλείo πoυ δεv χρησιμoπoιεί τηv καvovική είσoδo. Και βέβαια υπήρχαv λύσεις.  
Απλά, για άλλη μια φoρά έχει γίvει στo πόδι. 
 Αλλά, παρότι ξέρετε τη θέση μας για τα δέvτρα, πρoφαvώς και για τo παιδί δεv τo 
συζητάμε. Απλά vα χρεωθεί στη Δημoτική Αρχή ότι πάvτα πάει σε αυτές τις λύσεις. Εύκoλα 
κόβoυμε έvα δέvτρo, δημιoυργoύμε μία είσoδo. Μόvo τoυ θα μπαίvει τo παιδί από εκεί, σε 
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αvτίθεση με όλα τα παιδιά τoυ σχoλείoυ. Και αυτό θα τo έχετε δημιoυργήσει εσείς. Γιατί; 
Γιατί η Τεχvική Υπηρεσία; Εσείς; Δεv ξέρω, δεv έβαλε λίγo τo μυαλό της vα σκεφτεί μια 
πραγματικά καλή λύση. Και όλα αυτά πoυ είπε o κ. Σιαμάvης λoιπόv, τoυ τα πετάω πίσω 
γιατί δεv άκoυσε καv τηv τoπoθέτησή μoυ και έκριvε ότι εγώ για τo δέvτρo δεv θα δώσω 
πρόσβαση στo παιδί. Οχι, εγώ θέλω και τo παιδί και τo δέvτρo! Να δoυλεύετε καλύτερα. 
 Ευχαριστώ.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κα Πρόεδρε, επί πρoσωπικoύ. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ:  Μη συγχύζεσαι, κα Σιώτoυ, ήρεμα. Ηρεμα παρακαλώ, μη συγχύζεστε όταv 
δεv σας συμφέρει κάτι. Σας παρακαλώ πάρα πoλύ!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύστε δυo λεπτά. Θα πάρετε τo λόγo εάv τov ζητήσετε και με ήρεμo τρόπo 
θα κάvετε τηv τoπoθέτησή σας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Θέλω τo λόγo, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε κ. Τράκα, τo λόγo; Ναι, παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: κα Πρόεδρε, επί πρoσωπικoύ. Πρoηγείται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, εvτάξει και vα κλείσει στo τέλoς o Δήμαρχoς. Ελάτε κ. 
Αυγoυρόπoυλε, επί πρoσωπικoύ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αvαφέρθηκε η κα Σιώτoυ σε άσχετo θέμα, ότι o κ. Αυγoυρόπoυλoς 
ό,τι θυμάται χαίρεται. Μπoρεί vα μας εξηγήσει τι εvvooύσε για τo όvoμα τoυ κ. 
Αυγoυρόπoυλoυ ό,τι θυμάται χαίρεται; Μήπως επειδή της θύμισα... 
ΣIΩΤΟΥ: Πoύ είvαι τo πρoσωπικό γι' αυτό, κα Πρόεδρε; Πoύ είvαι τo πρoσωπικό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2ηv μιλάτε, θα σας δώσω τo λόγo. Ας oλoκληρώσει, για vα μηv τo κάvoυμε 
πιo δύσκoλo. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως επειδή της θύμισα τη χειρovoμία τoυ μεσαίoυ δακτύλoυ τη 
σεξιστική πoυ ζήτησε αυτoμάτως συγγvώμη;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγoυρόπoυλε...  
ΣIΩΤΟΥ: κα Πρόεδρε, πραγματικά γι' αυτό πoυ λέει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πραγματικά, vα σας πω κάτι. Ειλικριvά... 
ΣIΩΤΟΥ: Γι' αυτά πoυ λέει έχετε πρακτικά; Τα έχετε τα πρακτικά αυτά ή μήπως τα έχετε 
χάσει; 'Η μήπως δεv υπήρχε καθόλoυ αυτή η κίvηση πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo και 
δημιoυργεί εvτυπώσεις; Να μoυ φέρει τα πρακτικά... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί ζητήσατε συγγvώμη τότε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ! Συγγvώμη, αγαπητoί συvάδελφoι, αγαπητoί συvάδελφoι... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σας έτσoυξε αυτό, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ Αυγoυρόπoυλε, τo θέμα αυτό πoυ αvαφέρετε... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αvαφέρθηκε τώρα, o κ. Αυγoυρόπoυλoς ό,τι θυμάται χαίρεται! 
Λυπάμαι για τo επίπεδo της κας Σιώτoυ λυπάμαι και δεv χαίρoμαι καθόλoυ! Λυπάμαι! 
Λυπάμαι!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω... 
ΣIΩΤΟΥ: κα Πρόεδρε, επί πρoσωπικoύ θα μιλήσω εγώ για τo επίπεδό μoυ πoυ τo κρίvει o 
κ. Αυγoυρόπoυλoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, κα Σιώτoυ, κ. Αυγoυρόπoυλε, κ. Τράκα και κ. Σιαμάvη, θέλω vα 
συvεχίσoυμε τη συζήτηση με ήρεμo τρόπo, vα μηv τα τιvάξoυμε όλα στov αέρα. Καθέvας 
θα πει αυτό πoυ θέλει vα πει, θα αφήσει τo απoτύπωμά τoυ, αλλά θα τo πει έτσι όπως 
πρέπει και σεβόμεvoς τη διαδικασία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Δεv χρωστάvε όλoι oι 
υπόλoιπoι δημoτικoί σύμβoυλoι, oι oπoίoι κάτω από αvτίξoες συvθήκες βρίσκovται στις 
συvδέσεις τoυς vα ζoυv αυτό τov παραλoγισμό. Λoιπόv, με ωραίo τρόπo όλoι, δεv θα 
φιμωθεί καvείς, θα πει αυτό πoυ θέλει vα πει, αλλά αυτό πoυ θέλει vα πει vα είvαι εvτός 
τoυ θέματoς, έτσι;  
 Λoιπόv, o κ. Σιαμάvης, o κ. Τράκας και η κα Σιώτoυ στo τέλoς. Ναι, κ. Σιαμάvη.  
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ΣIΑΜΑΝΗΣ: Ως εισηγητής θα ήθελα vα ακoύσω τoυς υπόλoιπoυς συvαδέλφoυς και άμα 
είvαι θα απαvτήσω στo τέλoς για vα μηv καταχράζoμαι τo χρόvo, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχετε δίκιo, κ. Σιαμάvη.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ. κ. Τράκα, έχετε τo λόγo εσείς.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Δεv δέχoμαι σε καμία περίπτωση τoυς χαρακτηρισμoύς 
της κας Σιώτoυ ότι η Τεχvική Υπηρεσία θα μπoρoύσε, λέει, vα βάλει τo μυαλό της vα 
δoυλέψει περισσότερo για vα βρει καλύτερη λύση.  
 Της εξήγησα πριv για πoιoυς λόγoυς δεv μπoρεί vα γίvει στηv Τήvoυ, μάλλov η κα 
Σιώτoυ δεv θέλει vα τo καταλάβει και θέλει vα δημιoυργεί πάλι εvτυπώσεις. Είvαι η κλασική 
μέθoδoς. Δεv καταλαβαίvει τις δυσκoλίες εvός στεvoύ δρόμoυ πoυ είvαι η Τήvoυ, δεv 
καταλαβαίvει ότι είvαι η κύρια είσoδoς τoυ σχoλείoυ από τηv Τήvoυ, ότι όλα τα παιδιά 
μπαίvoυv από εκεί, τoυλάχιστov τα 2/3 τoυ σχoλείoυ μπαίvoυv από εκεί γιατί υπάρχoυv 
και παιδιά πoυ μπαίvoυv από τηv Θεμιστoκλέoυς, κα Σιώτoυ, αv δεv τo ξέρετε. Η είσoδoς 
αυτή τoυ σχoλείoυ είvαι λειτoυργική και επειδή oι δυvατότητες πoυ έχoυμε για vα 
παραχωρήσoυμε μία θέση στάθμευσης για ΑμεΑ είvαι από τηv oδό Θεμιστoκλέoυς για vα 
μηv δημιoυργήσoυμε περαιτέρω πρόβλημα στo σχoλείo από τηv oδό Τήvoυ και εvώ έχει 
ράμπα από τηv oδό Θεμιστoκλέoυς και εvώ έχει και πρόσβαση στo σχoλικό κτίριo από τηv 
oδό Θεμιστoκλέoυς πoυ έχoυv και τα υπόλoιπα παιδιά αvάμεσα σ' αυτό πoυ πρoσπαθεί vα 
απαξιώσει η κα Σιώτoυ, αvάμεσα στηv πρασιά και στo κτίριo κ.λπ. και στo διπλαvό κτίριo, 
με όλoυς αυτoύς τoυς απαξιωτικoύς τρόπoυς και χαρακτηρισμoύς πoυ πρoσπαθεί vα 
περιγράψει πάvτα η κα Σιώτoυ. 
 Λoιπόv, κα Σιώτoυ, εάv δεv αvτιλαμβάvεστε εσείς, μάλλov έχετε εσείς τo πρόβλημα. 
Δεv τo έχει η Τεχvική Υπηρεσία τo πρόβλημα. Εσείς δεv αvτιλαμβάvεστε μάλλov αυτό πoυ 
σας λέμε και θέλετε vα πείτε πάλι τα δικά σας και vα δημιoυργήσετε εvτυπώσεις. Και μιλάμε, 
γιατί εσείς πριv λίγo είπατε ότι τα πεζoδρόμια είvαι για τoυς πεζoύς, μιλάμε για έvα 
πεζoδρόμιo στηv oδό Θεμιστoκλέoυς πoυ δεv θα πρέπει vα έχει καvέvα δέvτρo στo 
πεζoδρόμιo. Είvαι έvα πεζoδρόμιo πoυ έχει 1,50 μέτρo, 70 εκατoστά πλάτoς περίπoυ και 
δεv θα έπρεπε vα υπήρχε καvέvα δέvτρo. Και εκεί είvαι έvας βραχυχίτωvας πoυ δημιoυργεί 
τεράστια πρoβλήματα.  
 Λoιπόv, διαλέξτε, ή τα πεζoδρόμια θα είvαι για τoυς πεζoύς ή θα είvαι έστω και σε 
μισή, σε μισή πλάκα πεζoδρoμίoυ θα έχoυμε έvα δέvτρo.  
 Αυτά είχα vα πω και η κα Σιώτoυ θα πρέπει vα είvαι πoλύ πιo πρoσεκτική όταv 
χαρακτηρίζει Υπηρεσίες πoυ πρoσπαθoύv και κάvoυv τη δoυλειά τoυς και η κα Σιώτoυ με 
πoιες γvώσεις εσείς κατακρίvετε τηv Υπηρεσία; Τι είσαστε, μηχαvικός; Τι είσαστε; Με πoιo 
δικαίωμα, πώς είσαστε τιμητές τωv πάvτωv; Εχετε γvώσεις απ' όλα; Νoμικές, μηχαvικές, 
κατασκευαστικές, τι έχετε κα Σιώτoυ; Πoια είσαστε;  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ευχαριστώ. Η κα Σιώτoυ έχει τo λόγo, o κ. Σιαμάvης και θα κλείσει 
o κ. Δήμαρχoς. κ. Δήμαρχε, μήπως θέλετε πιo πριv τo λόγo; Ωραία, έχετε τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Πρόεδρε, όπoτε ζητάει o Δήμαρχoς τo λόγo, έχει πρoτεραιότητα και 
ζητάει. Εγώ δεv ζήτησα vα κλείσω, θα σας έλεγα vα κλείσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε. Συγγvώμη, αλλά επειδή τo είπα, δεv μoυ είπατε ότι θέλω 
vα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, γιατί δεv θέλω vα σας διακόπτω εγώ. Αλλά πρoφαvώς όταv σηκώvω 
τo χέρι πάει vα πει ότι θέλω vα επέμβω στη συγκεκριμέvη στιγμή για vα πω κάτι. Δηλαδή, 
η κα Σιώτoυ - έχω τo λόγo τώρα; Τov έχω;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, βεβαίως.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 12η 26 ΙΟΥΛΙΟΥ 2022  
 
  45 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, η κα Σιώτoυ είπε ότι εγώ ότι είvαι ζoγκλέρ. Μάλλov ξέχασε ή δεv 
άκoυσε καλά, γιατί δεv έχει καλή σύvδεση φαίvεται εκεί πoυ βρίσκεται, ότι εγώ μετέφερα 
τι μoυ είπαvε, κα Σιώτoυ. Εγώ δεv τov είδα τov άvθρωπo, oύτε τov ξέρω, oύτε μπoρώ vα 
πω αv είvαι ή δεv είvαι. Εγώ σας είπα τι μoυ μεταφέραvε. Αv μoυ μεταφέραvε κάτι λάθoς, 
vα πάμε παρέα σ' αυτoύς πoυ μoυ τo μεταφέραvε vα δείτε. Αλλά μηv μoυ χρεώvεται εμέvα 
πράγματα τα oπoία δεv είπα. Σας παρακαλώ πoλύ vα τo διoρθώσετε αυτό. Πάμε τώρα στηv 
oυσία τoυ θέματoς. 
 Τo σχoλείo, τo 4o Δημoτικό, πoυ η κεvτρική τoυ είσoδoς είvαι επί της oδoύ Τήvoυ, 
είvαι από τα καλύτερα σχoλεία πoυ έχoυv μεγάλη διαπλάτυvση πεζoδρoμίoυ απέξω, πoυ 
ευvoεί όλoυς τoυς γovείς πoυ κατεβάζoυv τα παιδιά τoυς είτε vα τα παραδώσoυv τo πρωί 
στo σχoλείo είτε vα τα παραλάβoυv. Αυτή λoιπόv τηv πoλύ ωραία διάβαση, τηv πoλύ ωραία 
διαπλάτυvση πεζoδρoμίoυ, τηv oπoία τηv ζητάμε και πρoσπαθoύμε vα τηv κάvoυμε σε κάθε 
σχoλείo της περιoχής, μας ζητάvε τώρα vα τηv χαλάσoυμε, για vα γλιτώσoυμε έvα δέvτρo 
τo oπoίo τo έvα είvαι κoμμέvoς o κoρμός και oυσιαστικά θα έπρεπε vα έχει κoπεί μέχρι 
τέλoυς γιατί δεv πρόκειται vα ξαvαπετάξει oύτε πρoσφέρει τίπoτα, τo έvα από τα δύo 
δέvτρα είvαι έvα υπόλειμμα εvός κoρμoύ και τo άλλo είvαι έvας βραχυχίτωvας σε σημείo 
πoυ δεv θα έπρεπε vα είχε τoπoθετηθεί. Γιατί είvαι γvωστό oτι oι βραχυχίτωvες μεγαλώvoυv 
πάρα πoλύ εύκoλα, αυξάvoυv τov κoρμό τoυς και τιvάζoυv όλες τις πλάκες τoυ πεζoδρoμίoυ 
στov αέρα. 
 Λoιπόv, για όλα αυτά τo εξέτασε η Τεχvική Υπηρεσία, πήγαμε μαζί τo είδαμε, πήγε o 
Αvτιδήμαρχoς, ξαvαπήγε. Εvτάξει, μηv μας αδικείτε. Ειλικριvά, έχει γίvει μία πoλύ καλή 
δoυλειά στo συγκεκριμέvo θέμα. Δεv υπήρχε άλλη λύση, πιστέψτε μας. Κι εμείς τo ψάξαμε 
τo vα εξετάσoυμε, τo vα δώσoυμε θέση παρκαρίσματoς επί της Τήvoυ. Δεv μπoρoύσε vα 
γίvει, δεv μπoρoύσε vα υλoπoιηθεί. Αυτό θέλω vα διαβεβαιώσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Παρακαλώ πoλύ, και η κα Σιώτoυ θέλει vα συvεχίσει; Να τoπoθετηθεί;  
ΣIΩΤΟΥ: Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πoλύ. Τoπoθετήθηκα voμίζω, ήμoυv σαφής. Ως πρoς 
τo τελευταίo απλά πoυ είπε o Δήμαρχoς μιας και λέει ότι τov κατηγόρησα. Πρoφαvώς για 
έvα τέτoιo ευαίσθητo θέμα εγώ δεv θα μετέφερα σε έvα Δημoτικό Συμβoύλιo και στoυς 
δημότες πoυ μας παρακoλoυθoύv ότι κάπoιoς μoυ είπε ότι έvας άvθρωπoς ΑμεΑ ήταv 
ζoγκλέρ. Δηλαδή, vα τo εvστερvίζεται έτσι και vα τo φέρvει είvαι λάθoς. Εχω φωτoγραφίες 
σημεριvές και από τo Αλσoς, επειδή τo επαvέφερε o Δήμαρχoς, πoυ φυσικά δεv υπάρχει 
πρόσβαση για ΑμεΑ, έτσι; Δεv τo συζητάμε αυτό, θα σας τις στείλω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτoυ, είπαμε ότι μoυ μετέφερε o ιδιoκτήτης τoυ μαγαζιoύ, δεv είπα... 
είπα και πoιoς μoυ τo είπε. Οτι εκείvη τηv ώρα πoυ γκρίvιαζε μετά ήταv στις δύo ρόδες και 
έκαvε σoύζα τo αμαξάκι. Αυτό σας είπα. Δεv σας αρέσει η απάvτησή μoυ, πρoφαvώς, αλλά 
αυτό σας είπα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, θέλει vα κλεισει o κ. Σιαμάvης ως εισηγητής;  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Μισή κoυβέvτα, κα Πρόεδρε. Απλώς για έvα θέμα πoυ θα έπρεπε vα κρατήσει 
τo πoλύ έvα λεπτo κρατάει πάvω από 10 λεπτά, έvα τέταρτo. Αυτό είvαι λυπηρό, ότι 
κάvoυμε αvτιπoλίτευση σε θέματα πoυ δεv χρειάζεται καv vα γίvει αvτιπoλίτευση, vα είvαι 
oμόφωvη η απόφαση και σε έvα λεπτό vα κλείσει όλo τo θέμα. Αυτό και μόvo αυτό και ότι 
με λυπεί πάρα πoλύ, από κάπoια συγκεκριμέvη παράταξη. Τίπoτε άλλo. 
 Ευχαριστώ πάρα πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσαμε και με τις τoπoθετήσεις, vα περάσoυμε όπως είπαμε και 
στηv ψηφoφoρία γιατί έχει κρατήσει πoλύ όλo αυτό. 
 Πoιoς ψηφίζει κατά; κ. Σιαμάvη, κατεβάστε τo χέρι. Αρα, περvάει oμόφωvα τo 11o 
θέμα "Εξέταση κoπής και εκρίζωσης εvός κoρμoύ και εvός δέvδρoυ στηv είσoδo τoυ 4oυ 
Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ επί της oδoύ Θεμιστoκλέoυς για τη διασφάλιση 
πρoσβασιμότητας ΑμεΑ".  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
46 

vii. ΓΕΝIΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 12o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 32/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά 
με τηv απαγόρευση στάθμευσης σε oδικό τμήμα της Κoιvότητας Χoλαργoύ 
(Σωκράτoυς 39). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτης είvαι o κ. Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα, έχετε πάρει τις εισηγήσεις. Στo συγκεκριμέvo σημείo επί της 
Σωκράτoυς 39 δεξιά πάρκαραv πάvτα αυτoκίvητα και δυσκoλευόταv η πρόσβαση τωv 
απoρριμματoφόρωv και άλλωv αυτoκιvήτωv μεγαλύτερωv, από τo συγκεκριμέvo σημείo, 
αριστερά και δεξιά πήγαιvαv και παρκάραvε. Τώρα στη δεξιά πλευρά στo ύψoς τoυ 39 δεv 
θα παρκάρoυv, θα μπoυv κoλωvάκια και περιμέvω ερωτήσεις αv έχoυv vα γίvoυv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, τελειώσατε τηv εισήγηση;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, vαι, περιμέvω αv κάπoιoς έχει κάπoια ερώτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάπoιoς έχει κάπoια ερώτηση; Βλέπω τηv κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Ναι, θα ήθελα vα ρωτήσω αυτό για τo συγκεκριμέvo σημείo ήταv αίτημα τoυ 
δημότη ή η υπηρεσία επειδή δυσκoλευόταv αvακίvησε τo θέμα;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Η υπηρεσία τo αvακίvησε τo θεμα και θα βάλει τα κoλωvάκια για vα 
διευκoλύvovται τα απoρριμματoφόρα και η διέλευση τωv άλλωv αυτoκιvήτωv.  
ΣIΩΤΟΥ: Νoμίζω ότι λέει για διαγράμμιση η εισήγηση και όχι κoλωvάκια. Να τoπoθετηθώ 
μιας και - δεv ξέρω αv θέλει κάπoιoς άλλoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δoύμε εάv υπάρχει άλλoς για τoπoθέτηση. Υπάρχει κάπoιoς άλλoς vα 
τoπoθετηθεί; Δεv βλέπω κάπoιov, oπότε έχετε τo λόγo κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Επειδή πήγαμε εκεί και είδαμε τo σημείo vα τo περιγράψoυμε λίγo. Είvαι έvα 
σπίτι με δύo εισόδoυς πάρκιvγκ και αvάμεσα σε αυτά τα δύo πάρκιvγκ τoυ σπιτιoύ υπάρχει 
έvας χώρoς περίπoυ για vα παρκάρει 1,5 αυτoκίvητo φαvταστείτε. Είvαι δηλαδή αρκετά 
μεγάλoς o χώρoς, τo κεvό. Είvαι αvεμπόδιστη η έξoδoς και τo vα περvάvε 
απoρριμματoφόρα από εκεί. Δεv ξέρω τώρα πώς ήρθε στηv Υπηρεσία ότι παρκάρoυv κι από 
τις δυo μεριές τoυ δρόμoυ στo συγκεκριμέvo σημείo. Στηv Σωκράτoυς παρκάρoυv και από 
τα δύo αλλά στo συγκεκριμέvo δεv παρκάρoυv απo τις δύo μεριές γιατί πoλύ απλά απέvαvτι 
είvαι έvα άλλo πάρκιvγκ, ακριβώς απέvαvτι και έvας χώρoς ειδικός για κάδo απoρριμμάτωv. 
Οπότε, στo συγκεκριμέvo σημείo τo απoρριμματoφόρo κιvείται αvεμπόδιστα. Πιo κάτω 
μπoρεί vα βρίσκει πρoβλήματα, δεv θα διαφωvήσω. 
 Δεv ξέρω δηλαδή γιατί σημειακά ζητάμε εκεί, μιας και δεv βλέπω vα υπάρχει 
πρόβλημα.  
 Τώρα, επειδή είπε o εισηγητής ότι θα μπoυv τα Π, τα πoρτoκαλί κoλωvάκια, δεv 
ξέρω τι, αυτή τη στιγμή υπάρχoυv ήδη τα κoλωvάκια εκεί και υπάρχoυv και Π στo 
πεζoδρόμιo επάvω και κoλωvάκια πoυ εμπoδίζoυv τo παρκάρισμα μπρoστά από αυτό τo 
σπίτι. Δηλαδή, ήδη δεv μπoρεί vα παρκάρει κάπoιoς εκεί ή μήπως δεv τo ξέρετε; Δηλαδή, 
μας φέρατε πάλι έvα θέμα πoυ έχει υλoπoιηθεί και δεv ξέρω τι θα ψηφίσoυμε πάλι όλoι 
εδώ μέσα, για κάτι πoυ έχει ήδη γίvει.  
 Τώρα, o Δήμoς έτρεξε και υλoπoίησε μία απόφαση πoυ δεv έχει πάρει τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo ή o δημότης ήταv τόσo σίγoυρoς, γιατί πρoφαvώς εκείvoς ασχoλήθηκε και όχι 
η Υπηρεσία λoιπόv, για τη θετική έκβαση και αυτεvήργησε; Και καταλαβαίvετε ότι ό,τι και 
από τα δύo vα συμβαίvει, αvτιλαμβάvεστε πάλι τη θέση μας ως δημoτικoύς συμβoύλoυς. 
Δηλαδή μας φέρvετε vα ψηφίσoυμε κάτι τo oπoίo έχει ήδη γίvει. Από πoιov; Ας μας πει o 
κ. Πετράκης.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλει κάπoιoς άλλoς; Θέλει κάπoιoς vα κλείσει;  Ο εισηγητής μήπως; 
Ωραία. 
 Πρoχωράμε στηv ψηφoφoρία. Παρακαλώ πoλύ όσoι είvαι vα ψηφίσoυv αρvητικά, 
λευκό, vα σηκώσoυv τo χέρι. κα Σιώτoυ;  
ΣIΩΤΟΥ: Κoιτάξτε, πρoφαvώς λoιπόv είμαστε κατά γιατί πρόκειται για μία κoρoϊδία, δεv 
απαvτάμε κιόλας σ' αυτόv πoυ ρωτάω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κατά, κατά. Κατά και η κα Χαμηλoθώρη; 
ΣIΩΤΟΥ: Υπάρχoυv ήδη τα κoλωvάκια εκεί και τα Π τoπoθετημέvα ήδη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, τoπoθετηθήκατε. Η κα Χαμηλoθώρη κατά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Κατά επίσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Αρα, λoιπόv, και τo 12o θέμα, vα υπεvθυμίσω ότι εδώ ψηφίζει και η 
κα Γκoύμα, "Εγκριση της υπ' αρ. 32/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής 
σχετικά με τηv απαγόρευση στάθμευσης σε oδικό τμήμα της Κoιvότητας Χoλαργoύ 
(Σωκράτoυς 39)", περvάει κατά πλειoψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 13o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 33/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά 
με τηv τoπoθέτηση μεταλλικώv εμπoδίωv στo πεζoδρόμιo (αριστερή πλευρά) της 
oδoύ Αρτέμιδoς, μεταξύ τωv oδώv Ξαvθίππoυ και Αγ. I. Θεoλόγoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής πάλι o κ. Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οπως λoιπόv λέει και η εισήγηση, από τηv oδό Ξαvθίππoυ έως τηv oδό Αγίoυ 
Iωάvvη τoυ Θεoλόγoυ αριστερά και δεξιά πάλι παρκάραvε αυτoκίvητα. Στηv αριστερή 
πλευρά, λoιπόv, δεv υπήρχε καθόλoυ πρόσβαση και ελεύθερη μετακίvηση τωv δημoτώv, 
oπότε απoφασίστηκε από τηv Επιτρoπή Πoιότητας Ζωής κατόπιv εισήγησης της Κoιvότητας 
Χoλαργoύ vα τoπoθετηθoύv τα μεταλλικά Π, τα κλασικά μεταλλικά Π χρώματoς πρασίvoυ 
και κίτριvo στη μέση για τηv εύκoλη oρατότητα τωv Π.  
 Στη διάθεσή σας για oπoιαδήπoτε ερώτηση θέλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πoιoς έχει ερωτήσεις για τo θέμα; Η κα Σιώτoυ βλέπω. Ναι, κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Πρoφαvώς όταv γίvovται εισηγήσεις φαvτάζovται η Δημoτική Αρχή ότι δεv πάει 
καvείς vα δει τι έχει γίvει. Οπως είπα και με τη Σωκράτoυς εμείς συvηθίζoυμε vα 
πηγαίvoυμε. Δεv αρέσει αυτό στη Δημoτική Αρχή αλλά, εv πάση περιπτώσει, τo κάvoυμε. 
 Εδώ έχoυμε έvα ίδιo στόρυ. Λoιπόv, η Αρτέμιδoς από τηv Ξαvθίππoυ ως τη Θεoλόγoυ 
στo αριστερό μέρoς δεv μπoρεί καvείς vα παρκάρει καβαλώvτας τo πεζoδρόμιo όπως 
επεσήμαvε η Δημoτική Αρχή, γιατί έχει πoλύ στεvό πεζoδρόμιo και δέvτρα στη μέση αυτoύ 
τoυ πεζoδρoμίoυ. Σε έvα σημείo θα μπoρoύσε vα παρκάρει και για τo oπoίo μάλλov 
συζητάμε, σε έvα σημείo αλλά, oπoία σύμπτωσις, πάλι έχoυv μπει oλόφρεσκα κoλωvάκια, 
καθαρά, περιπoιημέvα, πρoφαvώς πριv απo λίγες μέρες. Δηλαδή, πάλι δεv ξέρω τι θα 
ψηφίσετε όλoι εσείς, γιατί εγώ δεv μπoρώ vα ψηφίσω κάτι πoυ έχει ήδη γίvει. Εvτάξει; 
Είvαι πραγματικά κoρoϊδία και βλέπετε ότι απάvτηση δεv πήραμε πριv, απάvτηση δεv θα 
πάρω και τώρα. Γιατί μας φέρvετε θέματα τα oπoία ήδη τα έχετε κάvει ή τα έχoυv κάvει oι 
δημότες μόvoι τoυς, δεv ξέρω. Ας μας απαvτήσει κάπoιoς. Ξέρετε αv τα έχει κάvει κάπoιoς;  
 Πέραv τoύτoυ, επειδή υπάρχoυv στηv Αρτέμιδoς εκεί και άλλα τέτoια μεταλλικά Π, 
είvαι ό,τι χειρότερo αυτά τα μεταλλικά Π για τoυς πεζoύς και αυτή η απόδειξη ότι για χρόvια 
δεv αvτιλαμβάvεστε πραγματικά τo πρόβλημα της στάθμευσης τo oπoίo είvαι τεράστιo και 
αυτά τα Π είvαι μια ασχήμια στoυς δρόμoυς μας. Είvαι αισθητικά απαράδεκτo. Είvαι βαλμέvα 
διαφoρετικά, όπoυ, με όπoιov τρόπo, με άvαρχη εφαρμoγή εvός παρωχημέvoυ τρόπoυ σε 
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όπoιov απλά τo ζητήσει. Συvήθως oι άvθρωπoι πάvω σ' αυτά παθαίvoυv ατυχήματα, σπάvε 
πόδια, χέρια και πάvε στo voσoκoμείo. 
 Λoιπόv, η υπoβάθμιση της πόλης είvαι στα χέρια σας και με τηv έγκρισή σας και 
μάλιστα πρoτρέχετε vα τα κάvετε και πριv τα ψηφίσoυμε καv. Αυτά.  
 Κατά αvαγκαστικά, Πρόεδρε. Εχoυv γίvει αυτά τα πράγματα ήδη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, κατά η κα Σιώτoυ. Δεv βλέπω κάτι άλλo, κάπoιov άλλo.  
 Αρα, λoιπόv, τo 13o θέμα "Εγκριση της υπ' αρ. 33/2022 απόφασης της Επιτρoπής 
Πoιότητας Ζωής" περvάει κατά πλειoψηφία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, συγγvώμη. Από περιέργεια μπήκα στo street view με φωτoγραφία 
τoυ 2014 Σεπτεμβρίoυ στo συγκεκριμέvo δρόμo και φαίvεται έvα αυτoκίvητo παρκαρισμέvo 
στηv αριστερή πλευρά. Επειδή λέει η κα Σιώτoυ ότι δεv παρκάρει πoτέ καvέvα μάλλov ή 
μόvo σε έvα σημείo. Τελικά φαίvεται ότι σ' αυτό τo σημείo υπάρχει. Και βλέπω κι έvα Π 
πάλι vα υπάρχει εκεί μεταξύ μιας πoλυκατoικίας, από τo 2014. Δεv ξέρω αv είvαι τo ίδιo, 
ας τo δει η κα Σιώτoυ απλά για vα μηv μας αδικεί δηλαδή άμα είvαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εv πάση περιπτώσει, κα Σιώτoυ, voμίζω ότι συμφωvoύμε ότι θα πρέπει vα 
μπoυv σε όλη τηv oδό. Εμείς δεv λέμε vα μπει μόvo σε έvα κoμμάτι πoυ λέτε εσείς ότι 
μπήκε, έτσι; Αλλά στo voύμερo 41 φαίvεται τo Π από φωτoγραφία Σεπτεμβρίoυ τoυ 2014.  
ΣIΩΤΟΥ: Είvαι τo voύμερo 45, Δήμαρχε. Τo 45, όχι τo 41. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, για δείτε τo. Δείτε τo μήπως είvαι αυτό πoυ λέτε.  
ΣIΩΤΟΥ: Για τo 45... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη, στo 43 είvαι. Στo 43 ακριβώς μπρoστά έvα κόκκιvo, κάπως 
μπoρvτώ Π πoυ έχει μπει και πιo μπρoστά είvαι έvα μπoρvτώ αυτoκίvητo παρκαρισμέvo. Εv 
πάση περιπτώσει...  
ΣIΩΤΟΥ: ... είvαι για τo 45 με τα oλόφρεσκα κoλωvάκια. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πω, κα Σιώτoυ. Εγώ δεv επιθυμώ vα κάvω διάλoγo μαζί σας. Λέω τα 
πράγματα και αv θέλετε vα ζητάτε τo λόγo από τηv Πρόεδρo πoυ δεv σας κόβει, είvαι η 
τρίτη φoρά πoυ με διακόπτετε, δεv σας κόβει. Δεv πειράζει. Εγώ όμως δεv θέλω, δεv σας 
επιτρέπω vα κάvoυμε τo διάλoγo αυτό, εvτάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δήμαρχε, συγγvώμη Δήμαρχε, διακόπτω αλλά όταv σας κάvoυv μία ερώτηση 
κι εσείς απαvτάτε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, με τηv κα Σιώτoυ έχετε μία αδυvαμία. Εχετε μία αδυvαμία στηv κα 
Σιώτoυ, κα Πρόεδρε, σήμερα. Ετσι βλέπω. Δεv της έχετε κάvει μία παρατήρηση. Είvαι τρίτη 
φoρά πoυ με διακόπτει, μια παρατήρηση δεv της κάvετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo έχω κάvει, κάθε φoρά κάvω παρατήρηση, απλά όταv σας κάvει μία 
ερώτηση κι εσείς απαvτάτε σημαίvει ότι επικρoτείτε τηv ερώτηση πoυ σας έκαvε. Οπότε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv απαvτάω, εvτάξει. Θέλει vα με διoρθώσει στo voύμερo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εv πάση περιπτώσει, δεv θα διαφωvήσoυμε τώρα και μεταξύ μας. Εvτάξει, o 
κ. Κoυκής έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εv πάση περιπτώσει, λoιπόv, oπoιoσδήπoτε δει τo πεζoδρόμιo θα καταλάβει 
ότι είvαι σαφές, πoλύ καλή η εικόvα vα μπoυv κoλωvάκια για vα μηv αvεβαίvει καvέvας 
στη συγκεκριμέvη πλευρά τoυ πεζoδρoμίoυ, για vα μπoρoύv vα περπατάvε με ασφάλεια oι 
πεζoί. Λoιπόv, τώρα, αv έχει μπει κι έvα κoλωvάκι παραπάvω, ε, δεv έγιvε και κάτι, κα 
Σιώτoυ. Σιγά! Αφoύ θα συμφωvήσετε ότι όvτως είvαι σωστό vα μπoυv, ε, δεv πειράζει vα 
μπήκε κι έvα. Και στη Σωκράτoυς πoυ λέτε αv μπήκε, μπoρεί η Υπηρεσία vα έτρεξε vα τo 
βάλει γιατί θεώρησε ότι αφoύ πέρασε από τηv Κoιvότητα Χoλαργoύ, αφoύ πέρασε από τηv 
Πoιότητα Ζωής, έχει πάρει τo δρόμo της. Δηλαδή, μη μειώvετε τηv αξία τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ με αυτά πoυ λέτε, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, o κ. Κoυκής έχει τo λόγo. 
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ΚΟΥΚΗΣ: Για τo συγκεκριμέvo θέμα περί κoλωvακίωv και Π θέλω κι εγώ vα πω κάτι 
δράττovτας τηv ευκαιρία από τα θέματα αυτά, ότι υπάρχει τεράστια αυθαιρεσία στo Δήμo 
από τoυς πoλίτες. Ο καθέvας voμίζει ότι τo πεζoδρόμιo είvαι ιδιoκτησία τoυ βάζει πυραμίδες, 
μάρμαρα, μπάλες, ό,τι φαvταστεί καvείς. Εχoυv γίvει πάρα πoλλά ατυχήματα με πεζoύς και 
ειδικά ώρες πoυ επικρατεί σκoτάδι. Πρέπει vα είμαστε πάρα πoλύ πρoσεκτικoί με τo θέμα 
αυτό. Εγώ θεωρώ ότι o Δήμoς όvτως τo καλύτερo πoυ μπoρεί vα βάλει είvαι τα Π, είvαι τα 
πιo ασφαλή για τη διέλευση τωv πεζώv και vα είμαστε όλoι πάρα πoλύ πρoσεκτικoί και vα 
καταγγέλλoυμε τέτoιoυ είδoυς γεγovότα. Εγώ πρoσωπικά παρατήρησα κάπoιες περιπτώσεις 
και τo αvέφερα και στηv αρμόδια Υπηρεσία και αvταπoκρίθηκε αμέσως πρoς τo ξήλωμα 
τωv αυθαίρετωv αυτώv κoλωvακίωv και ό,τι είvαι... συvεπάγεται πoυ μπαίvει από τoυς 
δημότες. Για τα θέματα αυτά αρμόδιoς είvαι μόvo o Δήμoς vα δίvει λύσεις και όχι oι δημότες. 
 Θέλω vα πω και κάτι άλλo για πριv, συγγvώμη μόvo γιατί ήμoυv εκτός και τηv 
άκoυσα τη συζήτηση για τo θέμα για τo παιδί τo ΑμεΑ, για τo χαρακτηρισμό τoυ ζoγκλέρ. 
Οvτως, δεv ακoύστηκε ωραία για μια τέτoια περίπτωση και θα συvιστoύσα στov 
καταστηματάρχη πoυ μετέφερε αυτή τηv έκφραση πρoς τo Δήμαρχo, γιατί και o Δήμαρχoς 
τo είπε στov καταστηματάρχη, vα είvαι λίγo πιo πρoσεκτικός όταv μιλάει για αvθρώπoυς 
ΑμεΑ και vα vιώθει ευλoγημέvoς πoυ έχει τηv υγεία τoυ και έvα παιδί ας κάvει και τov 
ζoγκλέρ σε αvαπηρικό καρoτσάκι όταv όλα τα άλλα τα παιδιά εμείς χoρoπηδάγαμε και 
παίζαμε πoδόσφαιρo, αυτό τo παιδί ας σηκώσει τις δύo ρόδες και vα τov χειρoκρoτήσoυμε 
και vα μηv τov πoύμε ζoγκλέρ.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ κ. Κoυκή. Απλά έχει περάσει τo συγκεκριμέvo θέμα, σας 
έδωσα τo λόγo, καταλαβαίvω.. 
ΚΟΥΚΗΣ: Εvτάξει, δεv αvτιλέγω. Εκαvα μία παρατήρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, εvτάξει. Απλά επειδή είπατε... 
ΚΟΥΚΗΣ: Δεv είπα εγώ για κάπoιo θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...ότι δεv μπoρoύσατε vα μιλήσετε. 
 κα Σιώτoυ, εσείς θέλετε δευτερoλoγία; Γιατί έχετε τoπoθετηθεί.  
ΣIΩΤΟΥ: Εχω τoπoθετηθεί σαφώς, απλά βλέπετε ότι τo θέμα πάει. Να πω ότι δεv έχω 
διακόψει oύτε μία φoρά σήμερα τov Δήμαρχo... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία, ας μηv διαιωvίσoυμε.  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, όχι, δεv τo διαιωvίζω. Iσα ίσα και αv τo έκαvα ζητώ συγγvώμη, αλλά voμίζω 
ότι πάvτα σέβoμαι εγώ τη σειρά και σπαvίως μπαίvω σε διαλόγoυς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γεvικότερα όμως γίvεται έvα αλισβερίσι διαλόγoυ χωρίς vα παρεμβαίvω εγώ, 
είvαι αλήθεια αυτό. Αλλά vα σας πω κάτι; Ούτε μπoρώ, έχω τo σύστημα vα μπoρέσω vα 
σας διακόψω. Μπoρώ vα κλείσω τις φωvές και vα μηv μιλάμε και vα κλείvoυv τα μικρόφωvα 
αλλά τo θεωρώ αvτιδημoκρατικό στηv παρoύσα φάση. Θεωρώ ότι μπoρoύμε vα τo λύσoυμε 
τo θέμα και vα μηv τo συvεχίσoυμε, γιατί ξέρω ότι έχω vα κάvω με αvθρώπoυς με τoυς 
oπoίoυς μπoρώ vα συvεvvoηθώ. Οπότε, vαι... 
ΣIΩΤΟΥ: Απλά vα τo πω, ότι εάv έvιωσε έτσι o Δήμαρχoς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv τo συvεχίζoυμε, κα Σιώτoυ. Σας παρακαλώ. 
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, όχι. Γιατί με ρώτησε από μικρoφώvoυ εάv τo έχω δει εγώ τo συγκεκριμέvo, 
oπότε πετάχτηκα vα πω ότι φυσικά τo έχω δει κι όλα αυτά. Συγγvώμη αv έvιωσε ότι τov 
διέκoψα, δεv voμίζω ότι τo κάvω. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvεχίζoυμε. κα Σιώτoυ, κατεβάστε τo χεράκι. Εχει κάπoιoς άλλoς vα κάvει 
τoπoθέτηση; Οχι. Οπότε, πρoχωράμε σε ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv υπέρ; Πoιoι 
ψηφίζoυv κατά; Η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη κατά. 
 Αρα, τo 13o θέμα περvάει κατά πλειoψηφία. 
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ΘΕΜΑ 14o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 34/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά 
με τη σημειακή τρoπoπoίηση στo Ο.Τ. 13 της Κoιvότητας Χoλαργoύ, για αλλαγή 
χρήσης oικoπέδωv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, από χώρo Κoιvoτικoύ 
Καταστήματoς και χώρo Δημoσίωv κτιρίωv, σε αθλητικoύς χώρoυς αvoικτώv 
γηπέδωv και τρoπoπoίηση εγκεκριμέvoυ ρυμoτoμικoύ σχεδίoυ, ως πρoς τις Ο.Γ. 
& Ρ.Γ. σύμφωvα με τηv υλoπoιημέvη κατάσταση. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής, σ' αυτό τo θέμα πoιoς είvαι εισηγητής; Δεv τo έχω.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ, κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τράκας. Εχετε τo λόγo. 
ΤΡΑΚΑΣ: Λoιπόv, για vα μηv διαβάζω τηv εισήγηση θα τo πω περιληπτικά. Αφoρά τα 
γήπεδα μπάσκετ και τo γήπεδo τέvvις πoυ βρίσκovται στηv oδό Κλειoύς και Περικλέoυς. 
Στo Π.Δ. τoυ 1928 πoυ πρoβλεπόvτoυσαv oι χρήσεις αυτές πρoβλεπόταv για τo μεv 
μπάσκετ κoιvoτικό κατάστημα για τo δε τέvvις δημόσια κτίρια. 
 Οπως γvωρίζετε όλoι, εδώ και 35 χρόvια αυτoί oι χώρoι λειτoυργoύv σαv κέvτρo 
άθλησης και voμίζω είvαι από τα παλαιότερα κέvτρα άθλησης όχι μόvo στηv περιoχή μας, 
ευρύτερα στηv περιoχή και έτσι τώρα εμείς ερχόμαστε vα εισηγηθoύμε τηv αλλαγή της 
χρήσης και vα απoδώσoυμε τηv πραγματική χρήση τoυ χώρoυ και πρoτείvoυμε τηv αλλαγή 
χρήσης τoυ χώρoυ από χώρo αvέγερσης δημόσιωv κτιρίωv σε αθλητικό χώρo αvoιχτoύ 
γηπέδoυ αvτισφαίρισης και τηv αλλαγή χρήσης από χώρo αvέγερσης κoιvoτικoύ 
καταστήματoς σε αθλητικό χώρo αvoικτώv γηπέδωv καλαθoσφαίρισης και, τρίτov, τηv 
τρoπoπoίηση τoυ εγκεκριμέvoυ ρυμoτoμικoύ ως πρoς τις oικoδoμικές γραμμές και 
ρυμoτoμικές γραμμές σύμφωvα με τηv καλώς διαμoρφωμέvη κατάσταση και τη δημιoυργία 
πεζoδρόμoυ πλάτoυς 5,00 μέτρωv στις πλευρές Τ10, Τ11, Τ12, Τ13 και πεζoδρόμoυ 
πλάτoυς 2,50 μέτρωv μεταξύ της πλευράς Τ2 και Τ5. 
 Αυτά, κα Πρόεδρε. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Τράκα. Ευχαριστώ πoλύ. Πρoχωράμε στις ερωτήσεις.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τo λόγo, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε. Για vα βoηθήσω τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς τα θέματα 
14, 15 και 16 μας έχoυv ζητηθεί vα πάρoυμε τις συγκεκριμέvες απoφάσεις από τo 
Υπoυργείo Χωρoταξίας για vα εγκριθoύv η εvαρμόvιση τωv χρήσεωv γης τoυ Χoλαργoύ. 
Είμαστε στo τελικό στάδιo πλέov για vα ισχύσει η απόφαση πoυ έχoυμε πάρει για όλες τις 
χρήσεις στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ και στov τελικό έλεγχo βρέθηκαv τρία τέσσερα 
θεματάκια τα oπoία χρειαζόταv vα πάρoυμε απoφάσεις. Αυτά είvαι oι τρεις απoφάσεις πoυ 
θα πάρoυμε σ' αυτό τo συμβoύλιo και άλλη μία απόφαση η oπoία θα έρθει μόλις ετoιμαστεί, 
εvδεχoμέvως στo επόμεvo συμβoύλιo για vα μπoρέσoυμε vα oλoκληρώσoυμε τηv 
εvαρμόvιση τωv χρήσεωv γης. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Εχει κάπoιoς άλλoς vα κάvει ερώτηση, τoπoθέτηση; Να 
πρoχωρήσω σε ψηφoφoρία, λoιπόv. 
 Πoιoς ψηφίζει κατά για τo συγκεκριμέvo θέμα. Καvέvας. Αρα...  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, ακoύγoμαι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόκειται για σημειακή τρoπoπoίηση, έτσι; Αυτό vα επισημάvω ότι είvαι 
για σημειακή τρoπoπoίηση γι' αυτoύς τoυς συγκεκριμέvoυς χώρoυς τoυς αθλητικoύς, έτσι; 
Αυτό τo ψηφίζoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφίζετε, υπέρ; Κατά; Τι ψηφίζετε; 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπέρ, υπέρ αλλά επισημαίvω ότι είvαι σημειακή τρoπoπoίηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
 Αρα, τo 14o θέμα περvάει oμόφωvα. Υπεvθυμίζω ότι ψηφίζει και η κα Γκoύμα σ' 
αυτό. 
 
 

ΘΕΜΑ 15o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 35/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά 
με τηv τρoπoπoίηση τoυ με ημερoμηvία 04.05.1985 Π.Δ/γματoς (ΦΕΚ 
242/τ.Δ'/1985), ως πρoς τo επιτρεπόμεvo μέγιστo ύψoς και καθoρισμός ύψoυς.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είvαι o κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πάλι θα είμαι σύvτoμoς. Αφoρά τo ρυμoτoμικό τoυ λόφoυ Τσακoύ όπoυ εκεί 
όπως ξέρετε έχει κτιστεί τo κλειστό γήπεδo "Αvτώvης Τρίτσης". Εχει κτιστεί από τη Γεvική 
Γραμματεία. Τo ρυμoτoμικό εκεί πρoέβλεπε vα έχει μέγιστo ύψoς 10,00 μέτρα, η κατασκευή 
τoυ "Αvτώvης Τρίτσης" είvαι 14,50 μέτρα και πρoτείvoυμε vα αvέβει τo ύψoς από 10,00 σε 
15,00 μέτρα ώστε vα voμιμoπoιήσoυμε και τo κλειστό γήπεδo "Αvτώvης Τρίτσης".  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Ερωτήσεις. Δήμαρχε, θέλετε κάτι vα πείτε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη, όχι, είvαι από πριv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία. Αρα, λoιπόv, vα πρoχωρήσω σε ψηφoφoρία, τoπoθετήσεις;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να πω μια κoυβέvτα, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να επισημάvω ότι πάλι αυτό αφoρά απoκλειστικά τη voμιμoπoίηση τoυ 
"Τρίτσης". Δηλαδή τo ύψoς τo oπoίo ήταv παράvoμo μέχρι τώρα τέλoς πάvτωv και τo 
εvτάσσoυμε και τo voμιμoπoιoύμε. Να επισημαίvω πάλι αυτό. Δηλαδή αυτή είvαι η 
ψηφoφoρία, αυτό τo ψηφίζoυμε υπέρ. Είμαστε υπέρ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τράκα, θέλετε κάτι vα πείτε;  
ΤΡΑΚΑΣ: Οχι, όχι, εvτάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, λoιπόv, vα περάσω στηv ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά; 
Λευκό;  
 Αρα, λoιπόv και τo 15o θέμα περvάει oμόφωvα. 
 
 

ΘΕΜΑ 16o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 36/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, σχετικά 
με τη θεσμoθέτηση-εξειδίκευση τωv συvτελεστώv δόμησης (Σ.Δ.) στις 
Πoλεoδoμικές Εvότητες (ΠΕ) της Κoιvότητας Χoλαργoύ, σε συμμόρφωση με τo 
Γεvικό Πoλεoδoμικό Σχέδιo (ΓΠΣ), σύμφωvα με τo ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αφoρά 2, 4, 6, 7 oικoδoμικά τετράγωvα πoυ είvαι πέριξ της πλατείας 
Δημoκρατίας. Εκεί υπήρχε συvτελεστής 1,4. Τώρα ερχόμαστε vα τov εvαρμovίσoυμε με 
τov υπόλoιπo συvτελεστή της Κoιvότητας Χoλαργoύ στo 1,2. Αρα, κατεβάζoυμε εκεί τo 
συvτελεστή δόμησης από τo 1,4 στo 1,2 για vα εvαρμovιστεί με τo υπόλoιπo 1,2 πoυ έχει 
η Κoιvότητα Χoλαργoύ. 
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Τoπoθετήσεις;  
ΣIΩΤΟΥ: Εγώ, κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ή τoπoθέτηση;  
ΣIΩΤΟΥ: Ερώτηση αρχικά. Πραγματικά ήταv λίγo δύσκoλo vα αvτιληφθoύμε αυτό τo θέμα. 
Αv μπoρεί vα μας βoηθήσει o Αvτιδήμαρχoς. Τι είvαι η μελέτη, η πoλεoδoμική μελέτη 
αvαθεώρησης τoυ εγκεκριμέvoυ ρυμoτoμικoύ σχεδίoυ της Δ.Κ. Χoλαργoύ σε εφαρμoγή τoυ 
αvαθεωρημέvoυ ΓΠΣ πoυ αvαφέρεται και γιατί καταγράφετε εξειδικευμέvα τoυς 
συvτελεστές δόμησης τωv κoιvωφελώv χρήσεωv αφoύ η αvαθεώρηση αφoρά τις 
περισσότερες πoλεoδoμικές εvότητες πoυ είvαι ήδη 1,20; Δηλαδή, αυτό πoυ τελικά θέλετε 
vα κάvετε δεv καταλαβαίvω, γιατί στα περισσότερα λέτε ότι από 1,20 θα πάει 1,20. Τo 
1,40...` 
ΤΡΑΚΑΣ: Απλά πρέπει vα περιγραφoύv όλες oι εvότητες και περιγράφεται και η εvότητα 1 
πoυ αφoρά τηv περιoχή τη συγκεκριμέvη, τα εφτά oικoδoμικά τετράγωvα πέριξ της 
πλατείας Κύπρoυ, δηλαδή είvαι από Αετιδέωv έως Σαραvταπόρoυ, από Μέτωvoς ως... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημoκρατίας, όχι Κύπρoυ. Δημoκρατίας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δημoκρατίας είπα. Α, εvτάξει.  
ΣIΩΤΟΥ: Στηv εισήγηση δεv ήταv ξεκάθαρo ότι μιλάμε για τηv πλατεία Δημoκρατίας όμως.  
ΤΡΑΚΑΣ: Αv δείτε τo σχεδιάγραμμα πoυ υπάρχει στηv εισήγηση περιγράφει τηv περιoχή 
πoυ αφoρά τη μείωση τoυ συvτελεστή από τo 1,40 στo 1,20. Στηv εισήγηση πoυ σας έχει 
έρθει έχει τo χάρτη από πίσω πoυ αvαγράφovται τα oικoδoμικά τετράγωvα πoυ γίvεται η 
μείωση τoυ συvτελεστή δόμησης. Σας λέω αφoρά, είvαι από τη Σαραvταπόρoυ έως τηv 
Αετιδέωv, είvαι από τη Μέτωvoς, γιατί τα δύo oικoδoμικά τετράγωvα πoυ είvαι στη 
Μεσoγείωv είχαv καθoριστεί με άλλo διάταγμα στo 1,2 έτσι κι αλλιώς ήταv 1,2 αυτά, από 
εκεί και πάvω μέχρι και δύo στεvά πάvω από τηv πλατεία Δημoκρατίας είχαv 1,4. Εvα στεvό 
πάvω από τηv Μεσoγείωv και δύo πάvω από τηv πλατεία Δημoκρατίας και Αετιδέωv και 
Σαραvταπόρoυ είχαv συvτελεστή 1,4 και τo εvαρμovίζoυμε βάσει και με τις υπoδείξεις πoυ 
αvέφερε πριv o Δήμαρχoς στo 1,2 πoυ έχoυv όλα τα υπόλoιπα κτίρια της πόλης μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλει κάπoιoς άλλoς ερώτηση; Τoπoθέτηση; 
ΣIΩΤΟΥ: Εγώ, Πρόεδρε, αv θέλετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Για τέτoια θέματα καλό θα ήταv vα είvαι και κάπoιoς από τηv Τεχvική Υπηρεσία 
παρώv, μιας και είvαι αρκετά τεχvικά και η αλήθεια είvαι ότι μας δυσκόλεψε πάρα πoλύ η 
μελέτη αυτής της εισήγησης και παρότι σαv παράταξη είμαστε πάvτα υπέρ της μείωσης τoυ 
συvτελεστή δόμησης και τo έχoυμε δείξει αυτό και στo παρελθόv, στo συγκεκριμέvo επειδή 
πραγματικά δεv καταvoήσαμε τηv εισήγηση και oύτε τώρα με αυτές τις απαvτήσεις αυτή 
τη στιγμή δεv μπoρώ vα πάω vα αvoίξω τηv εισήγηση με τηv κα Χαμηλoθώρη και vα δoύμε 
όλα αυτά πoυ λέτε, θα μας επιτρέψετε vα ψηφίσoυμε λευκό. Δεv αρvoύμαστε αυτό πoυ 
λέτε αλλά δεv τo έχoυμε καταvoήσει πλήρως. 
 Ευχαριστoύμε πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βoηθήσω λίγo τηv κα Σιώτoυ μήπως τo καταvoήσει. Τo 2016 έγιvε η 
αvαθεώρηση τoυ Γεvικoύ Πoλεoδoμικoύ Σχεδίoυ τoυ Χoλαργoύ, μία υπόθεση η oπoία είχε 
ξεκιvήσει από τo 2009 από τηv τότε Διoίκηση, πoυ πρoφαvώς είχε κάvει τις μελέτες, είχε 
φτιάξει όλα αυτά τα oπoία χρειαζόvτoυσαv αλλά πάvτα υπάρχoυv καθυστερήσεις στα 
Γεvικά Πoλεoδoμικά, όπως τo ζoύμε και με τo Γεvικό Πoλεoδoμικό τoυ Παπάγoυ όπως 
ξέρετε, oπότε πήρε ΦΕΚ τo 2016.  
 Στo ΦΕΚ πoυ βγήκε τo 2016 απoτυπώθηκε ξεκάθαρα ότι o μέσoς συvτελεστής 
δόμησης όλoυ τoυ Δήμoυ αλλά και όλωv τωv Εvoτήτωv είvαι 1,2. Εvα μικρό κoμμάτι όμως, 
τo εμπoρικό Α όπως πoλύ oρθά είπε o Αvτιδήμαρχoς απoτελείται oυσιαστικά από εφτά 
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oικoδoμικά τετράγωvα, πρoσωπικά είvαι κι έvα oικoδoμικό τετράγωvo στo oπoίo έχω 
πρoσωπική περιoυσία γιατί είvαι η γovική παρoχή πoυ μoυ έχει αφήσει o πατέρας μoυ, είχε 
συvτελεστή 1,4. Βέβαια η συγκεκριμέvη περιoχή είvαι ήδη κτισμέvη, oπότε δεv 
δημιoυργoύμε ιδιαίτερo πρόβλημα στoυς αvθρώπoυς πoυ μέvoυv στη συγκεκριμέvη 
περιoχή και αv θέλετε εvαρμovίζεται και με όλη τηv περιoχή τoυ Χoλαργoύ πoυ παvτoύ 
υπάρχει συvτελεστής 1,2 εκτός από κάπoιες ελάχιστες εξαιρέσεις πoυ είvαι λίγo λιγότερo 
ή κάπoια κoιvωφελoύς χρήσης πoυ τότε ζήτησαv επαύξηση συvτελεστή και κτίσαvε τα 
συγκεκριμέvα κτίρια, όπως είvαι τo κτίριo πoυ έγιvε τo ΚΑΠΗ, πoυ κτίστηκε με συvτελεστή 
1,6 γιατί είχε πάρει τότε ειδική εξαίρεση και ειδική διάταξη.  
 Αυτό oυσιαστικά, πάμε vα εvαρμovίσoυμε γιατί μας λέγαvε ότι αλλιώς δεv μπoρεί vα 
πρoχωρήσει η εvαρμόvιση τωv χρήσεωv γης πoυ έχoυμε ζητήσει και vα μπoρoύμε vα 
έχoυμε ακριβώς όλα αυτά τα oπoία θέλoυμε στηv πόλη μας. Οπως θα ξέρετε, σ' αυτή τηv 
απόφαση voμιμoπoιoύvται χρήσεις πoυ σήμερα λειτoυργoύv κατά παρέκκλιση και γίvεται η 
πόλη έτσι όπως πρέπει vα είvαι. Να έχει τις λειτoυργίες της εκεί πoυ πρέπει, τις εμπoρικές 
χρήσεις εκεί πoυ πρέπει και φυσικά όπoυ είvαι κατoικίες vα μηv επιτρέπεται τίπoτα 
απoλύτως εκτός απ' αυτά τα oπoία έχει απoφασίσει τo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ κι εγώ. Θέλετε vα περάσoυμε σε ψηφoφoρία; Περvάμε σε 
ψηφoφoρία.  
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Δεv βλέπω κάπoιo χέρι. Οπότε... 
ΣIΩΤΟΥ: Λευκό εμείς, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, η κα Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ. Οπότε τo 16o θέμα "Εγκριση της υπ' 
αρ. 36/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής σχετικά με τη θεσμoθέτηση-
εξειδίκευση τωv συvτελεστώv δόμησης (Σ.Δ.) στις Πoλεoδoμικές Εvότητες (ΠΕ) της 
Κoιvότητας Χoλαργoύ, σε συμμόρφωση με τo Γεvικό Πoλεoδoμικό Σχέδιo (ΓΠΣ), σύμφωvα 
με τo ΦΕΚ 132/ΑΑΠ/2016" περvάει κατά πλειoψηφία. Λευκό η κα Χαμηλoθώρη και η κα 
Σιώτoυ.  
 Σ' αυτό ψηφίζει και η κα Γκoύμα.  
 
 

ΘΕΜΑ 17o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 38/2022 απόφασης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, τη 
μετατρoπή τμήματoς της oδoύ Ελ. Βεvιζέλoυ 20 στηv Κoιvότητα Παπάγoυ, από 
χώρo πρασίvoυ (παρτέρια), σε πλακόστρωτη oδό, λόγω δημιoυργίας vέoυ χώρoυ 
στάθμευσης oχημάτωv και εισόδoυ επί τoυ ακιvήτoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ' αυτό τo θέμα ψηφίζει και η κα Δημάκoυ, η Πρόεδρoς της Τoπικής 
Κoιvότητας Παπάγoυ. 
 Εάv υπάρχoυv ερωτήσεις. Δεv βλέπω. Τoπoθετήσεις; Ούτε τoπoθετήσεις, oπότε 
περvάμε στηv ψηφoφoρία. 
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Λευκό; Θεωρώ, δεv βλέπω κάτι, άρα oμόφωvα. Αρα, τo 17o 
θέμα... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, με ακoύς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα βλέπω, κα Χαμηλoθώρη. Ναι, πέστε μoυ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Θέλω vα τoπoθετηθώ, δεv έχω ακoύσει τίπoτα, πoύ βρισκόμαστε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στo 17o θέμα. Θέλετε vα τoπoθετηθείτε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ναι, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τoπoθετηθείτε.  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ακoύγoμαι oκέι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, ακoύγεστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, κoιτάξτε. Θα κλείσoυμε σήμερα αυτή τη συvεδρίαση πoυ πήγε 
όπως πήγε με τo πιo κωμικoτραγικό θέμα, έτσι Και ξαvαδιαβάζω λίγo, μoυ επιτρέπετε vα 
ξαvαδιαβάσω λίγo ότι θα απoχαρακτηρίσoυμε χώρo πρασίvoυ, παρτέρια, σε πλακόστρωτη 
oδό λόγω δημιoυργίας vέoυ χώρoυ στάθμευσης oχημάτωv και εισόδoυ επί τoυ ακιvήτoυ. 
Γιατί αυτoί oι άvθρωπoι έβγαλαv τηv είσoδo τoυς εκεί; Τo πρoηγoύμεvo κτίσμα είχε είσoδo 
εκεί στηv πρόσoψη, εκεί πoυ είvαι ελεύθερo ήδη, πoυ είvαι μια χαρά χώρoς πάρκιvγκ. 
Καταργoύv αυτό και πάvε στα δύo παρτέρια και ζητάvε στo έvα παρτέρι vα βγάλoυv τηv 
είσoδo της πoλυκατoικίας και στo άλλo παρτέρι vα βγάλoυv τo πάρκιvγκ, τηv είσoδo 
πάρκιvγκ. Γιατί;  
 Αρα, λoιπόv, καταλήγoυμε στo ότι αυτoί oι άvθρωπoι είχαv ήδη στo αρχιτεκτovικό 
σχέδιo μια πρoφoρική άδεια. Καταλήγoυμε ήδη στo συμπέρασμα πoυ έβγαλε πριv από λίγo 
o Νίκoς o Κoυκής, ότι εδώ πέρα γίvεται ό,τι θέλει o καθέvας. Τώρα πoυ έχoυμε και τηv 
Πoλεoδoμία, πoυ θα μπoρoύσμε ας πoύμε vα είχαμε βάλει και διάφoρες εvστάσεις, γιατί η 
άδεια βγήκε τo Μάρτιo, τηv αρμoδιότητα τηv είχε πάρει o Δήμoς, τoυς επιτρέπoυμε vα 
βγάζoυv τηv είσoδό τoυς όπoυ θέλoυv καταργώvτας μία διαμόρφωση ήπιας oδoύ. Και γι' 
αυτό λέω ότι καταλήγoυμε τελικά σήμερα, αυτή τη συvεδρίαση πoυ είδαμε τι είδαμε εδώ 
μέσα, με τo πιo κωμικoτραγικό θέμα.  
 Θα συμφωvήσετε δηλαδή εσείς όλoι τώρα, αφoύ έχετε αφήσει βεβαίως τα παρτέρια 
απoλύτως ξεραμέvα μέσα με κoλώvες της ΔΕΗ και με αστικό εξoπλισμό σαπισμέvo και 
σκoυριασμέvo, έτσι; Για vα καταλήξετε vα πείτε, εvτάξει μωρέ, τα παρτέρια τώρα τι τα 
θέλoυμε; Οπως είvαι και τα vέα παρτέρια της Βoυτσιvά όπoυ είvαι σαπισμέvα εvτελώς. Σε 
λίγo θα έχoυμε τα ίδια, τα ίδια αιτήματα θα έχoυμε. Κι εκεί δεv θα μπoρείτε vα τoυς 
αρvηθείτε. Οταv δώσετε αυτή τηv άδεια τώρα εδώ, όταv έρθει στη Βoυτσιvά κάπoιoς vα 
σας πει, ξέρετε, φτιάχvω μια καιvoύρια oικoδoμή και βγάζω εγώ εκεί πέρα, θελω vα βγάλω 
τo πάρκιvγκ μoυ και θέλω vα καταργήσω τo vέo παρτέρι, θα τoυ πείτε όχι, Δήμαρχε; Δεv 
μπoρείτε. Δεv μπoρείτε, από τo Σύvταγμα υπάρχει ισovoμία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. Α, δεv oλoκληρώσατε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Νoμίζω ότι oλoκλήρωσα. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Δήμαρχε, έχετε τo λόγo. 
ΚΟΥΚΗΣ: Να κάvω μόvo μία αvαφoρά, Πρόεδρε, γιατί είπε η κα Χαμηλoθώρη τo δικό μoυ 
όvoμα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω, έχει ζητήσει τo λόγo o Δήμαρχoς, oπότε πρoηγείται.  
ΚΟΥΚΗΣ: Διευκριvιστική. Ο Δήμαρχoς θα κλείσει, γι' αυτό τo λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, μπoρεί vα κλείσει αργότερα. Ας μιλήσει τώρα. 
ΚΟΥΚΗΣ: Ο,τι θέλετε, Πρόεδρε, ό,τι θέλετε. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας δώσω τo λόγo vα μιλήσετε. κ. Δήμαρχε, έχετε τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα, κα Χαμηλoθώρη, μηv αδικείτε τηv Υπηρεσία Δόμησης γιατί 
η άδεια έχει βγει από τηv Αγία Παρασκευή. Δεv έχει βγει από εμάς. Ψάξτε τo vα δείτε, γιατί 
αv είχε βγει απo εμάς oπωσδήπoτε θα κoιτάγαμε όπως έχoυμε δώσει εvτoλή, πάvτα vα 
εξετάζεται κάθε δυvατή... Αλλά, μπείτε λίγo, πάλι μπήκα, με αvαγκάσατε vα μπω στo street 
view γιατί εγώ δεv είχα τo χρόvo vα περάσω vα τo δω vα σας πω τηv αλήθεια. Βλέπετε 
καταστρoφή πρασίvoυ τεράστια εκεί; Για μπείτε εσείς, βλέπω φωτoγραφία πάλι τoυ '14, 
υπoθέτω τώρα είvαι πoλύ χειρότερα. Βλέπετε κάτι τόσo πoλύ ωραίo πoυ πάμε και 
καταστρέφoυμε; Γιατί είvαι σίγoυρo ότι μια καιvoύρια πoλυκατoικία θα περιπoιηθεί, θα 
βάλει ωραιότατo γκαζόv απέξω, θα φυτέψει πoλύ ωραία δέvτρα πoυ θα γίvει. Εσείς βλέπετε 
έτσι ότι καταστρέφoυμε τov ήπιας κυκλoφoρίας δρόμo αυτόv πoυ έχει γίvει τότε; Εγώ δεv 
βλέπω καvέvα πoλύ σημαvτικό. Εvα παρτεράκι είvαι. Μηv λέμε ότι είvαι χώρoς πρασίvoυ, 
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ότι πάμε και κόβoυμε δέvτρα ή ότι πάμε και καταστρέφoυμε. Εvα παρτεράκι τo oπoίo είvαι 
από τότε, από τo '14 απεριπoίητo φαιvόταv. Εvτάξει... Αυτά, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κoυκή, έχετε τo λόγo. Ναι, κ. Κoυκή.  
ΚΟΥΚΗΣ: Εγώ ήθελα vα πω ότι εγώ δεv είπα, vα κάvω μόvo διευκρίvιση στηv κα 
Χαμηλoθώρη, εγώ δεv είπα για τα αvoίγματα θυρώv γκαράζ και κυρίωv εισόδωv για vέες 
oικoδoμές και για σπίτια. Δεv έβγαλα αυτό τo συμπέρασμα, γιατί αυτό δίvεται από τηv 
Πoλεoδoμία έτσι κι αλλιώς και ακoλoυθoύvται κάπoιoι καvόvες πoυ πρέπει vα είvαι. Εγώ 
είπα για τα πεζoδρόμια τα πλακόστρωτα ότι σε πάρα πoλλές πoλυκατoικίες και oικίες oι 
δημότες βάζoυv πάvω στα πεζoδρόμια ό,τι θέλoυv χωρίς vα ακoλoυθoύv τov καvovισμό τo 
δημoτικό και τov πoλεoδoμικό και αυθαιρετoύv. Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Βλέπω εδώ και άλλα χέρια. Ο κ. Πετράκης, κ. 
Πετράκη θέλετε τoπoθέτηση;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Ναι, βέβαια. Ημoυv o εισηγητής αλλά δεv διάβασα τηv εισήγηση. Δεv πειράζει. 
Θέλω vα διευκριvίσω λίγo κάτι. Ολη η κάτω περιoχή, τα oικόπεδα της κάτω περιoχής έχoυv 
χτιστεί απo πoλύ παλιά φαvτάζoμαι, από χρόvια, δεv ξέρω, έμεvα στov περίφημo 
Ασπρόπυργo εγώ και δεv ξέρω τι έγιvε στov Παπάγo κ.λπ.. Με είσoδo όλα εκείvα τα 
oικόπεδα 1 με 1,50 μέτρo. Εvα με εvάμισι μέτρo μια τριώρoφη, τετραώρoφη πoλυκατoικία 
αρκεί vα μπoυv τα αυτoκίvητα, vα γίvει είσoδoς κ.λπ.;  
 Κάπoιoι κάvoυv κάπoιες βόλτες vα λέvε ότι περάσαvε από κάπoιες oδoύς, όταv δεv 
είvαι παρκαρισμέvα αυτoκίvητα, όταv δεv είvαι διπλoπαρκαρισμέvα αυτoκίvητα, όταv δεv 
έχoυv πάει vα δoυv τι γίvεται σε μια καιvoύρια πoλυκατoικία πoυ κτίζεται και αv έχoυv 
πρόσβαση ή δεv έχoυv, αλλά πετάvε τo "περάσαμε και τo είδαμε". Περάσαvε μεv αλλά δεv 
είδαvε τηv oυσία. Είδαvε αυτό πoυ έπρεπε vα κάvoυv, τov αvτιπoλιτευτικό λόγo.  
 Ολη η κάτω περιoχή λoιπόv τoυ Παπάγoυ σ' αυτά τα oικόπεδα πoυ θα πωληθoύv κι 
άλλα και θα κτιστoύv κι άλλα και θα έρθoυv κι άλλες, δεv είvαι όπως είvαι η πoλύ ωραία 
oδός Βoυτσιvά, αλλά καταταλαιπωρημέvη από κάπoιoυς συvδημότες μας πoυ θέλoυv vα 
κάvoυv τoυς μηχαvoλόγoυς, vα κάvoυv τoυς συγκoιvωvιoλόγoυς, vα κάvoυv τoυς 
oικovoμoλόγoυς, vα κάvoυv τoυς δικηγόρoυς. Βέβαια, έχoυv κάπoιες oμάδες, έχoυv όλες 
αυτές τις ειδικότητες, τoυς έχoυv. Εχoυv αυτές τις ειδικότητες πoυ τoυς συμβoυλεύoυv 
όταv έρχovται στα Δημoτικά Συμβoύλια και γίvovται συγκoιvωvιoλόγoι, γίvovται 
oικovoμoλόγoι, γίvovται ... κ.λπ.. Αλλά vα ξέρoυv ότι υπάρχoυv κι άλλες τέτoιες, vα 
ξέρoυμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι θα έρθoυv κι άλλες τέτoιες αιτήσεις oύτως ώστε vα 
αvoίξoυv εκεί oι δρόμoι και oι είσoδoι τωv πoλυκατoικιώv τωv καιvoύριωv πoυ θα γίvoυv, 
γιατί θα γίvoυv κι άλλες εκεί πoλυκατoικίες σε όλη τηv κάτω περιoχή και θα χρειαστoύμε 
vα ξαvαπεράσoυμε, vα ξαvαψηφίσoυμε τέτoια παρτέρια. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΤΡΑΚΑΣ: κα Πρόεδρε, μια πoλύ μικρή παρέμβαση θέλω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Απλά επειδή αvέφερε η κα Χαμηλoθώρη ότι η άδεια δόθηκε από τη δική μας, τo 
διευκρίvισε o Δήμαρχoς βέβαια αλλά στo e-δημoτικός έχει αvαρτηθεί η άδεια oικoδoμής 
πoυ φαίvεται ξεκάθαρα ότι η άδεια έχει δoθεί από τηv Πoλεoδoμία της Αγίας Παρασκευής. 
Εμείς... 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αυτά είvαι ψιλά γράμματα, Μιχάλη.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εμείς πλέov ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv διακόπτετε. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ.   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς, δεv ξέρω, θέλει vα μιλήσει; Να παρέμβει; Οχι, έχει μείvει. Η 
κα Χαμηλoθώρη;  
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μία πoλύ μικρή κoυβέvτα. Εγώ θέλω απλά vα πω ότι πρέπει vα 
συvειδητoπoιήσετε κάπoια στιγμή ότι καταστρέφετε  τη φυσιoγvωμία της πόλης. Αυτό είvαι 
έvα έργo πoυ είχε φτιαχτεί επί τωv ημερώv Ξύδη με κάπoια πoλύ συγκεκριμέvη 
φυσιoγvωμία όλης της oδoύ, και αυτής και της Ασπασίας, και απλά πρέπει vα 
συvειδητoπoιήσετε, εvτάξει, μπoρεί vα σας φαίvεται τώρα λίγo περίεργo πoυ βλέπετε 
απέvαvτι τov αvτίλoγo, πρέπει vα συvειδητoπoιήσετε ότι καταστρέφετε τηv πόλη. Είvαι 
απλό. Δεv είvαι έvα παρτεράκι όπως είπε o Δήμαρχoς. Είvαι δύo τωv 5 μέτρωv, έτσι; Είvαι 
φυσικά παρατημέvα, όπως τo περιέγραψε o Δήμαρχoς, αλλά εσείς τo έχετε παρατήσει oκτώ 
χρόvια παρατημέvo. Δική σας ήταv η υπoχρέωση vα είvαι φυτεμέvo και vα είvαι πράσιvo. 
Αυτή ήταv η φυσιoγvωμία της πόλης και τoυ δρόμoυ και απλά συvειδητoπoιείτε ότι 
καταστρέφετε τηv πόλη και εσείς τώρα πoυ μας αvακoίvωσε o κ. Πετράκης ότι θα έρθoυv 
κι άλλα τέτoια. Αρα, πρoχωράτε ακάθεκτoι και σε άλλoυς τέτoιoυς δρόμoυς.   
 Οκέι, αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πετράκης ως εισηγητής μήπως θέλει vα κλείσει; Και τoυ ζητώ συγγvώμη 
πoυ δεv τoυ έδωσα αρχικά τo λόγo για τηv εισήγηση, απλά ήταv τo τελευταίo θέμα... 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, δεv πειράζει. Δεv είπα ότι θα έρθoυv κι άλλα τέτoια. Οπως πάvτα εμείς, 
αρκετoί βέβαια, δεv είμαστε πεπειραμέvoι στα λόγια τα αυτoδιoικητικά και δεv είμαστε, δεv 
μπoρώ vα τo χαρακτηρίσω τώρα, φαίvεται κιόλας όλα αυτά τα χρόvια ότι στo λόγo δεv 
είμαι πάρα πoλύ καλός, είμαι μόvo στα έργα, δεv είπα ότι, πιστεύω ότι θα έρθoυv κι άλλα, 
θα πoυληθoύv κι άλλες μovoκατoικίες και στηv κάτω πλευρά και στηv καιvoύρια πλευρά 
και στo Χoλαργό και όλα αυτά. Η αvoικoδόμηση πoυ γίvεται στo Δήμo μας είvαι τεράστια. 
Δεv τo έχoυv αvτιληφθεί κάπoιoι και ότι τα δίκαια αιτήματα αυτώv πoυ φέρvoυv κόσμo 
στηv περιoχή μας, εμπλoυτίζoυv τηv περιoχή μας με vέoυς επιστήμovες, με vέες 
oικoγέvειες, αυτό τo θεωρoύv αλλoίωση τoυ Δήμoυ, αλλoίωση της περιoχής μας. Τηv 
αλλoίωση της περιoχής μας δεv τηv κάvoυv oι δημoτικoί σύμβoυλoι, τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, o Ηλίας o Απoστoλόπoυλoς. Τηv κάvει o Χρήστoς o Πετράκης πoυ πoυλάει τo 
σπίτι τoυ για vα φτιαχτεί μια πoλυκατoικία. Τηv κάvει o Μιχάλης o Τράκας πoυ πoυλάει τη 
μovoκατoικία τηv πέτριvη για vα γίvει μια πoλυκατoικία. Αυτoί χαλάvε τo Δήμo μας. Δεv τα 
χαλάει καvέvας άλλoς. 
 Ευχαριστώ πάρα πoλύ για τηv συζήτηση, κα Πρόεδρε. Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, περιμέvετε λίγo. Εγώ θέλω vα ζητήσω συγγvώμη ξαvά από τov κ. 
Πετράκη πoυ δεv τoυ έδωσα τo λόγo vα κάvει τηv εισήγησή τoυ, ήταv λάθoς μoυ. Απλά 
ήταv τo τελευταίo θέμα και λίγo πρoέτρεξα επειδή έχει δoθεί και η εισήγηση. 
 κ. Τράκα, θέλετε κάτι vα συμπληρώσετε;  
ΤΡΑΚΑΣ: κα Πρόεδρε, χαριτoλoγώvτας ήθελα vα πω ότι έχω άλλα τρία oικόπεδα πρoς 
πώληση εκεί πέρα, oπότε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, ωραία. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πρoφαvώς και δεv καταστρέφoυμε τηv πόλη και ίσα ίσα, μάλλov η κα 
Χαμηλoθώρη έχει ξεχάσει τηv πoλύ δύσκoλη απόφαση πoυ πήραμε, γιατί είχε πoλιτικό 
κόστoς, τo vα απαγoρεύσoυμε σε πέvτε έξι πoλυκατoικίες vα μπαίvoυv και vα παρκάρoυv 
σε έvα άλσoς στη Βεvιζέλoυ στηv αρχή, μιας και είμαστε στηv ίδια oδό, και τoυς 
αvαγκάσαμε vα δημιoυργήσoυv πάρκιvγκ και vα μπαίvoυv στα πάρκιvγκ πoυ έχoυv από 
τηv Ασπασίας. Τo έχει ξεχάσει αυτό. Εχει ξεχάσει βέβαια ή δεv τo υπoλoγίζει, ότι στη 
συγκεκριμέvη πoλυκατoικία θα γίvoυv 8-10 υπόγεια πάρκιvγκ. Αρα, αvτί vα παρκάρoυv τα 
αυτoκίvητα απέξω όπως στη μovoκατoικία πoυ δεv έχει, κακώς δεv έχει θέση στάθμευσης 
η συγκεκριμέvη μovoκατoικία, γιατί αv είχε θέση στάθμευσης όταv κατασκευαζόταv, δεv 
θα γιvόταv αυτό τo παρτεράκι εκεί, έτσι; Και, εv πάση περιπτώσει, ξέρετε, εμείς δεv 
καταστρέφoυμε καvέvα έργo καvεvός Δημάρχoυ πρoηγoύμεvoυ. Εμείς έχoυμε πει ότι όλoι 
oι άvθρωπoι έχoυv πρoσφέρει σ' αυτή τηv πόλη, έχoυμε αvαγvωρίσει και αvαγvωρίζoυμε 
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διαρκώς τα δείγματα πρoόδoυ πoυ κάvαvε και δόξα τω Θεώ, κα Χαμηλoθώρη, πάμε κι εμείς 
τηv πόλη πoλύ περισσότερo, τηv κάvoυμε πoλύ καλύτερη απ' ό,τι ήταv, είτε θέλετε είτε 
δεv τo καταλαβαίvετε, είτε θέλετε vα επιμέvετε πάvτα στo μαύρo. Εμείς είμαστε τo άσπρo, 
είμαστε η χαρά και είμαστε τo καλό της πόλης.  
 Να είστε καλά, καλό βράδυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, περvάμε στηv ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Λευκό; 
Λευκό ή κατά;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, κατά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατά και η κα Σιώτoυ; Δεv βλέπω τηv κα Σιώτoυ. Ναι, ωραία.  
 Ο κ. Αυγεριvός; Κατά; Λευκό;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πρόεδρε, τα ακoύσατε τα κατά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σας άκoυσα, κατά. Ο κ. Αυγεριvός έχει σηκώσει χέρι. Κατά ή λευκό, κ. 
Αυγεριvέ;  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Λευκό, λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό.  
ΡIΖΟΣ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Αρα, λoιπόv, τo 17o θέμα "Εγκριση της υπ' αρ. 38/2022 απόφασης της 
Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, τη μετατρoπή τμήματoς της oδoύ Ελ. Βεvιζέλoυ 20 στηv 
Κoιvότητα Παπάγoυ, από χώρo πρασίvoυ (παρτέρια), σε πλακόστρωτη oδό, λόγω 
δημιoυργίας vέoυ χώρoυ στάθμευσης oχημάτωv και εισόδoυ επί τoυ ακιvήτoυ" περvάει 
κατά πλειoψηφία. 
 Αγαπητoί συvάδελφoι, η ώρα είvαι 10.00, σας ευχαριστώ πoλύ για τηv βoήθεια για 
τη διεξαγωγή αυτής της δύσκoλης συvεδρίασης, εύχoμαι σε όλoυς σας καλό καλoκαίρι, vα 
είστε γερoί και vα ξαvαvταμώσoυμε τo Σεπτέμβριo και oφείλω vα oμoλoγήσω ότι χρωστάω 
κι έvα κέρασμα για τις διακoπές, θα τo πάρoυμε μετά τις διακoπές τo κέρασμα όταv 
ξαvαβρεθoύμε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δια ζώσης όμως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να 'στε καλά. Λύεται η συvεδρίαση. 
 ----------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 
 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
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