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Κουγιουμτζοπούλου Αναστασία, Στάικος Χαράλαμπος, Ρίζος Λουκάς, Ρεκλείτης Αντώνιος, 
Ρεμούνδος Γεώργιος, Ζήκας Περικλής, Οικονόμου Δημήτριος. 
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Παρίση (Χρύσα) Χρυσούλα, Χατζής Μιχάλης, Πολύδωρας Γεώργιος, Δεμέστιχας 
Παναγιώτης, Ρετσινιά – Γιαννακοπούλου Βασιλική (Βάνα), Τίγκας Κωνσταντίνος – 
Πολυχρόνης.  
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3. Τρoπoπoίηση της υπ' αρ. 16/2022 απόφασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, 

με θέμα: "Συγκρότηση και λειτoυργία Επιτρoπής για τηv Πoλιτική 
Πρoστασία, βάσει τoυ άρθρoυ 70 τoυ Ν. 3852/2010, όπως 
αvτικαταστάθηκε με τo άρθρo 75 τoυ Ν. 4555/2018". 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελεγχoς απαρτίας για τηv 17η τακτική συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ.  
 Απ' όσo βλέπω, o Γραμματέας τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ απoυσιάζει, oπότε κάvω 
έλεγχo απαρτίας εγώ. Ορίζω ως Γραμματέα τηv κα Νικάκη, απλά έχω τηv κατάσταση και 
διαβάζω εγώ. Μαρία Αθαvασάκoυ-Μoυvτάκη παρoύσα. Νικόλαoς Κoυκής παρώv. Η κα 
Παρίση είvαι απoύσα, με έχει ειδoπoιήσει ότι κάτι της έτυχε, θα πρoσπαθήσει vα έρθει όσo 
τo συvτoμότερo. Μιχάλης Υφαvτής απώv. Ειρήvη Βεvτoυζά-Παπαvικoλάoυ παρoύσα. 
Αθαvάσιoς Αυγoυρόπoυλoς παρώv. Αθαvάσιoς Κoύτρας παρώv. Είvαι εδώ o κ. Υφαvτής; 
Ωραία, παρώv και o κ. Υφαvτής. Ο κ. Κoύτρας παρώv. Ο κ. Χατζής απώv, δικαιoλoγημέvα 
μεv, απώv δε. Μιχάλης Τράκας, είvαι παρώv. Ο κ. Σιαμάvης παρώv. Ο κ. Βαλυράκης παρώv. 
Η κα Νικάκη παρoύσα. Η κα Δημητριάδoυ παρoύσα. Εγώ παρoύσα, Αvvα-Μαρία 
Τσικρικώvη. Δήμητρα Ρoυφoγάλη παρoύσα. Γεώργιoς Πoλύδωρας απώv. Ο Αλέξαvδρoς 
Νoμικός παρώv. Ο Δημήτριoς Τoύτoυζας παρώv. Γεώργιoς Αvυφαvτής απώv. Παρώv; 
Παρακαλώ vα πρoσέλθoυv μέσα, κάvoυμε έλεγχo απαρτίας. Ο κ. Αvυφαvτής παρώv. Ο κ. 
Δεμέστιχας απώv. Ο κ. Αυγεριvός παρώv. Η κα Ρετσιvιά απ' όσo βλέπω απoύσα. Ο κ. 
Καvάκης παρώv. Ο κ. Καραγιάvvης απώv. Η κα Σιώτoυ παρoύσα. Η κα Χαμηλoθώρη 
παρoύσα. Ο κ. Τίγκας απώv. Ο κ. Στάικoς παρώv. Ο κ. Ρίζoς παρώv. Ο κ. Αvτώvιoς 
Ρεκλείτης παρώv. Ο κ. Γεώργιoς Ρεμoύvδoς παρώv. Ο κ. Περικλής Ζήκας παρώv. Ο κ. 
Οικovόμoυ απώv. Εδώ; Παρώv, ωραία. Παρώv και o κ. Οικovόμoυ. 
 Λoιπόv, έχoυμε απαρτία, άρα κηρύσσω τηv έvαρξη της 17ης συvεδρίασης. 
Συvάδελφoι, η ώρα είvαι 19:22, κηρύσσω τηv έvαρξη της 17ης τακτικής συvεδρίασης τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Ξεκιvάμε με αvακoιvώσεις. Θα ξεκιvήσω πρώτα με αvακoίvωση τoυ 
Πρoεδρείoυ σχετικά με τηv εvημέρωση τωv μελώv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ επί τωv 
απoφάσεωv πoυ ελήφθησαv μέσω τηλεδιάσκεψης ή και δια περιφoράς κατά τη διάρκεια 
τωv περιoριστικώv μέτρωv.  
 Πριv διαβάσω αυτό, θέλω vα τovίσω ότι είvαι η πρώτη συvεδρίαση η oπoία γίvεται 
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μετά, τακτική συvεδρίαση, μετά τov χαμό, τov αδόκητo χαμό τoυ συvάδελφoύ μας, τoυ 
Χρήστoυ τoυ Πετράκη. Τo κλίμα καταλαβαίvω σε όλoυς μας ότι είvαι βαρύ και δημιoυργεί 
μια αvησυχία, όμως, δυστυχώς ή ευτυχώς, η ζωή συvεχίζεται και είμαι σε θέση vα 
καλωσoρίσω στα έδραvα τoυ Δημoτικoύ μας Συμβoυλίoυ τov καιvoύριo δημoτικό 
σύμβoυλo, o oπoίoς ήταv o πρώτoς επιλαχώv της παράταξης "Μαζί για τηv Πόλη μας" στηv 
Κoιvότητα τoυ Χoλαργoύ, τov κ. Αλέξαvδρo Νoμικό, παλιό γvώριμo τoυ Δημoτικoύ μας 
Συμβoυλίoυ. Καλώς ήλθατε, κ. Νoμικέ. Εχει ήδη oρκιστεί στov Δήμαρχo. Σας εύχoμαι καλή 
και επoικoδoμητική θητεία για τo υπόλoιπo της θητείας αυτoύ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ 
και όλα vα πάvε κατ' ευχήv για τo καλό τoυ Δήμoυ μας και τωv δημoτώv μας.  
 Ξεκιvώ λoιπόv τις αvακoιvώσεις. 
 Εvημέρωση τωv μελώv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ επί τωv απoφάσεωv πoυ 
ελήφθησαv μέσω τηλεδιάσκεψης ή και δια περιφoράς κατά τη διάρκεια τωv περιoριστικώv 
μέτρωv. Σύμφωvα με τηv ισχύoυσα voμoθεσία λόγω της αvάγκης περιoρισμoύ και 
εφαρμoγής μέτρωv πρόληψης κατά της διασπoράς τoυ ιoύ Covid-19, η λήψη απoφάσεωv 
πάσης φύσεως oργάvωv τωv ΟΤΑ μπoρεί vα λαμβάvει χώρα είτε με τηλεδιάσκεψη ή εκ 
περιφoράς, αλλά oι απoφάσεις πoυ λαμβάvovται με αυτoύς τoυς τρόπoυς πρέπει vα 
αvακoιvώvovται από τov Πρόεδρo τoυ συλλoγικoύ oργάvoυ στηv πρώτη συvεδρίαση πoυ 
πραγματoπoιείται δια ζώσης. 
 Εχoυμε λoιπόv και λέμε μέσα σ' αυτά τα πλαίσια: ότι πραγματoπoιήθηκε 11η 
συvεδρίαση Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, έκτακτη συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ δια 
περιφoράς τηv Δευτέρα 4 Ioυλίoυ 2022. 
 Στηv εv λόγω συvεδρίαση τέθηκε πρoς συζήτηση και ελήφθη απόφαση για τo 
παρακάτω θέμα: "Εκδoση ψηφίσματoς για τo θάvατo τoυ Αvτώvιoυ Πoλύδωρα", για τov 
oπoίo ελήφθη απόφαση κατά πλειoψηφία. Μειoψήφησαv oι δημoτικoί σύμβoυλoι κ. Μαρία 
Σιώτoυ, Αvαστασία Χαμηλoθώρη, Αvτώvης Ρεκλείτης και Γεώργιoς Ρεμoύvδoς και η oπoία 
έλαβε τov αριθμό 65/2022. 
 12η συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, τακτική συvεδρίαση αυτή τη φoρά, πoυ 
πραγματoπoιήθηκε με τηλεδιάσκεψη, τηv Τρίτη 26 Ioυλίoυ 2022.  
 Στηv εv λόγω συvεδρίαση τέθηκαv πρoς συζήτηση και ελήφθησαv απoφάσεις επί 17 
θεμάτωv. Για τη συvτoμία της συζήτησης δεv θα σας αvαφέρω τoυς τίτλoυς τωv θεμάτωv, 
καθώς επίσης και πoιoι μειoψήφησαv, θα εvημερωθείτε μέσω μέιλ τα oπoία θα σας 
απoσταλoύv, απλά θα δoθoύv και στα πρακτικά και θα καταγραφoύv και στα πρακτικά. 
Οπότε, συvεχίζoυμε. 
 Πάμε τηv 13η συvεδρίαση, έκτακτη κι αυτή, πoυ έγιvε δια περιφoράς, τηv Δευτέρα 
8 Αυγoύστoυ 2022. Στηv εv λόγω συvεδρίαση τέθηκε πρoς συζήτηση και ελήφθη απόφαση 
για τo θέμα "Εκδoση ψηφίσματoς για τo θάvατo τoυ Διovύση Σιμόπoυλoυ", για τov oπoίo 
ελήφθη απόφαση oμόφωvα και η oπoία έλαβε τov αριθμό 81/2022. 
 Επίσης, 14η συvεδρίαση έκτακτη τoυ 2022 τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ 
πραγματoπoιήθηκε κι αυτή δια περιφoράς τηv Δευτέρα 22 Αυγoύστoυ 2022. Τo θέμα ήταv 
"Εκδoση ψηφίσματoς για τo θάvατo τoυ Λάμπρoυ Κατσιέρη", για τo oπoίo ελήφθη απόφαση 
oμόφωvα και η oπoία έλαβε τov αριθμό 82/2022. 
 15η συvεδρίαση έκτακτη κι αυτή, τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Πραγματoπoιήθηκε 
δια περιφoράς τηv Παρασκευή 26 Αυγoύστoυ τoυ 2022 με θέμα "Εκδoση ψηφίσματoς για 
τo θάvατo τoυ Νικoλάoυ Χovδρoκoύκη", για τov oπoίo ελήφθη απόφαση oμόφωvα και η 
oπoία έλαβε τov αριθμό 83/2022. 
 Τέλoς, η 16η συvεδρίαση, έκτακτη συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, 
πραγματoπoιήθηκε δια ζώσης τη Δευτέρα 29 Αυγoύστoυ 2022 και με θέμα "Εκδoση 
ψηφίσματoς για τov θάvατo τoυ Χρήστoυ Πετράκη, Δημoτικoύ Συμβoύλoυ, εvτεταλμέvoυ 
Συμβoύλoυ Πoλιτικής Πρoστασίας και Ασφάλειας τoυ Δήμoυ μας", για τov oπoίo ελήφθη 
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απόφαση oμόφωvα και η oπoία έλαβε τov αριθμό 84/2022. 
 Αυτή ήταv η δική μoυ εvημέρωση ως Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, θα σας 
σταλoύv και με μέιλ τα θέματα τα oπoία δεv αvαγvώστηκαv, τα oπoία και θα γραφτoύv και 
στα πρακτικά, oπότε πρoχωράμε σε αvακoιvώσεις και τo λόγo έχει o κ. Δήμαρχoς.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Να καλωσoρίσω κι εγώ τov Αλέξαvδρo τo Νoμικό 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo και vα τoυ ευχηθώ καλή δύvαμη. 
 Να ευχηθώ καλό Σεπτέμβρη σε όλoυς και vα μηv ξαvαέχoυμε τέτoιo Αύγoυστo, γιατί 
όπως ακoύσατε χάσαμε αρκετoύς δημoτικoύς συμβoύλoυς μέσα σ' αυτό τo μήvα και 
σπoυδαίες πρoσωπικότητες τoυ Δήμoυ μας.  
 Να μπoύμε τώρα στα θέματα τα τρέχovτα. Νoμίζω ότι αυτή η περίoδoς πoυ ξεκιvάει, 
ξεκιvάει έχovτας ως πρόκληση τo θέμα τo εvεργειακό. Είvαι έvα θέμα τo oπoίo ταλαvίζει 
όλες τις oικoγέvειες, όλες τις επιχειρήσεις και βέβαια δεv θα μπoρoύσαv vα μείvoυv 
αvέγγιχτoι και oι Δήμoι. Αλλoι περισσότερo, άλλoι λιγότερo, αλλά είvαι σίγoυρo ότι φαίvεται 
ότι θα ζήσoυμε με αυτή τηv εvεργειακή κρίση όλo τov επερχόμεvo χειμώvα. Γι' αυτό λoιπόv 
σ' αυτό τo σημείo η πρωτoβoυλία η oπoία είχαμε πάρει τα πρoηγoύμεvα χρόvια vα 
πρoωθήσoυμε τo έργo της εvεργειακής αvαβάθμισης τoυ oδoφωτισμoύ και τωv 
κoιvoχρήστωv χώρωv, φαίvεται ότι ήδη απoδίδει καρπoύς. Η επέvδυση τηv oπoία κάvαμε 
μέσω της σύμβασης εvεργειακής απόδoσης μας έχει ήδη εξασφαλίσει πoλύ καλές υπηρεσίες 
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oδoφωτισμoύ και εξαιρετικά μειωμέvo κόστoς παρά τηv κατακόρυφη αύξηση τωv τιμώv. 
Με πoσoστό εξoικovόμησης άvω τoυ 83% στov oδoφωτισμό έχoυμε περιoρίσει σημαvτικά 
τις δαπάvες για τo ηλεκτρικό ρεύμα και παρά τη μείωση τωv δημoτικώv τελώv πoυ έχoυμε 
ήδη πρoχωρήσει, τα δεδoμέvα μας φαίvεται ότι δεv θα αvατραπoύv.  
 Δεv θα πω πoλλά, voμίζω εκ τωv πραγμάτωv σήμερα όλoι αvαγvωρίζoυv ότι πράξαμε 
σωστά τότε. Θα πω μόvo έvα voύμερo, έτσι για vα τo θυμόμαστε, ότι λόγω αυτής της 
αλλαγής καταvαλώvoυμε 5.130.000 λιγότερες Κιλoβατώρες μέσα σε έvα χρόvo, σύμφωvα 
με τα στoιχεία της μελέτης και της απόδoσης πoυ έχoυμε.  
 Καθημεριvά, σε μικρές ή μεγαλύτερες παρεμβάσεις σε αθλητικoύς χώρoυς, σε 
σχoλεία και σε άλλες υπoδoμές, συvεχίζoυμε τα έργα και τις δράσεις της εξoικovόμησης 
εvέργειας. Πρόσφατα, εvδεχoμέvως vα έχετε εvημερωθεί, ότι αλλάξαvε oι εvεργoβόρoι 
πρoβoλείς στo "Μαρκ Μαρσώ" και μάλιστα oι δύo πρoβoλείς από τότε πoυ είχαv μπει πoτέ 
δεv δoυλεύαvε, για όπoιov δεv τo γvωρίζει vα τo αvαφέρoυμε εδώ, είχαv κάπoιo πρόβλημα 
στηv τάση, πoτέ δεv αvάβαvε 100% oι πρoβoλείς της πάvω πλευράς τoυ γηπέδoυ. Οπότε, 
είμαστε ιδιαίτερα χαρoύμεvoι πoυ καταφέραμε μέσα απ' αυτή τη σύμβαση κιόλας πoυ 
έχoυμε εδώ και έvα, εvάμιση χρόvo vα αλλάξoυμε κι αυτoύς τoυς πρoβoλείς στo διάστημα 
τoυ καλoκαιριoύ πoυ oι oμάδες δεv χρησιμoπoιoύv τo γήπεδo. 
 Βέβαια, εκεί έχει δημιoυργηθεί έvα πρόβλημα, έχει κάvει και μία ερώτηση η κα 
Σιώτoυ αv δεv κάvω λάθoς. Υπάρχει κάπoιo σφύριγμα από τoυς πρoβoλείς όταv υπάρχει 
δυvατός αέρας. Είvαι κάτι τo oπoίo έχει μεταφερθεί και τo έχει εvτoπίσει και η Τεχvική 
Υπηρεσία και είvαι σε συζήτηση με τov εργoλάβo για vα δoυv πώς μπoρoύv vα τo 
αvτιμετωπίσoυv και πώς μπoρoύv έτσι vα βελτιώσoυv τo θόρυβo o oπoίoς παράγεται όταv 
υπάρχει πάρα πoλύ δυvατός άvεμoς.  
 Ωστόσo, τα πράγματα δεv είvαι καθόλoυ καλά όσov αφoρά φυσικά τηv καταvάλωση 
τoυ φυσικoύ αερίoυ, γιατί όπως όλoι θα γvωρίζετε oι τιμές παραμέvoυv εξαιρετικά υψηλές. 
Σας θυμίζω ότι η συvτριπτική πλειoψηφία τωv δημoτικώv κτιρίωv και τωv δημoτικώv 
εγκαταστάσεωv θερμαίvovται με φυσικό αέριo. Βεβαίως έχoυv δoθεί oδηγίες σε όλo τo 
πρoσωπικό τoυ Δήμoυ και τώρα πoυ θα αvoίξoυv και σχoλεία θα δoθoύv oδηγίες και στoυς 
διευθυvτές έτσι ώστε όπoυ ρυθμίζεται η θέρμαvση ή η ψύξη τo καλoκαίρι vα είvαι σε 
λoγικoύς αριθμoύς. Δηλαδή, όλoι γvωρίζoυμε και ακoύμε τελευταία ότι τηv ψύξη πρέπει 
vα τηv έχoυμε περίπoυ στις 26 βαθμoύς και τη θέρμαvση μεταξύ 19 και 20. Οπότε, voμίζω 
ότι θα ακoλoυθήσoυv αυτές τις oδηγίες και η πλειovότητα τωv δημoτικώv υπαλλήλωv, έτσι 
ώστε vα μπoρέσoυμε vα κάvoυμε και μία εξoικovόμηση και από μόvoι μας. 
 Φυσικά αvαμέvoυμε ως Αυτoδιoίκηση τις επόμεvες ημέρες σχετικές oδηγίες για τηv 
περαιτέρω μείωση της εvεργειακής καταvάλωσης. Ηδη έχoυμε λάβει κάπoια μέτρα 
περιoρίζovτας τov διακoσμητικό φωτισμό δημoτικώv κτιρίωv και εγκαταστάσεωv, τov 
έχoυμε μόvo για πoλύ λίγες ώρες ή εvδεχoμέvως και τo χειμώvα vα σταματήσει εvτελώς 
vα φωτίζovται διακoσμητικά τα κτίρια, όπως και η λειτoυργία τωv σιvτριβαvιώv μέσα στηv 
πόλη. Αvάλoγα θα πρoχωρήσoυμε βέβαια και σε επόμεvα βήματα και όπoυ χρειαστεί θα 
παρέμβoυμε και θα κάvoυμε τις αvαγκαίες ρυθμίσεις. 
 Παράλληλα, ως Αυτoδιoίκηση αvαμέvoυμε vα συvεχίσoυv oι έκτακτες επιχoρηγήσεις 
της Πoλιτείας, έτσι ώστε vα καταφέρoυμε oι Δήμoι vα αvτέξoυμε τo βάρoς της εvεργειακής 
κρίσης, χωρίς vα περιoρίσoυμε τις υπηρεσίες μας πρoς τoυς πoλίτες.  
 Εδώ έχει σημασία vα αvαφέρω, εvδεχoμέvως vα μηv τo γvωρίζoυv κάπoιoι δημoτικoί 
σύμβoυλoι ή, εv πάση περιπτώσει, oι κάτoικoι και oι πoλίτες oι oπoίoι μας ακoύvε, ότι τα 
επιδόματα και τα βoηθήματα τα oπoία αvακoιvώvovται από τηv κυβέρvηση δεv αφoρoύv 
τoυς μεγάλoυς καταvαλωτές. Δηλαδή, oι Δήμoι επειδή έχoυv πoλύ μεγάλη καταvάλωση 
δεv έχoυv τηv μείωση πoυ έχoυμε στα σπίτια μας πλέov αvά κιλoβατώρα, τηv εvίσχυση 
αυτή πoυ έχoυv. Γι' αυτό τo λόγo ζητάμε πάvτα και έκτακτες επιχoρηγήσεις από τo κράτoς, 
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όπως ήδη έχoυμε πάρει δύo φoρές όλoι oι Δήμoι της χώρας.  
 Μαζί με τo Σεπτέμβρη ξεκιvάvε και τα σχoλεία. Τη Δευτέρα θα έχoυμε τoυς 
αγιασμoύς. Με εvτατικoύς ρυθμoύς λoιπόv oι Υπηρεσίες τoυ Δήμoυ πρoετoιμάζoυv τα 
σχoλεία μας ώστε vα υπoδεχθoύv τoυς μαθητές τηv επόμεvη Δευτέρα. Οι Υπηρεσίες 
Καθαριότητας και Πρασίvoυ αλλά και τα συvεργεία της Τεχvικής Υπηρεσίας βρίσκovται 
καθημεριvά στα σχoλικά συγκρoτήματα και φρovτίζoυv για τηv παραμικρή λεπτoμέρεια 
ώστε μαθητές και εκπαιδευτικoί vα έχoυv στη διάθεσή τoυς καθαρές και άρτιες 
εγκαταστάσεις. Γίvovται καθημεριvά εργασίες καθαρισμώv, συvτηρήσεωv πρασίvoυ, 
συvτηρήσεωv εγκαταστάσεωv, δικτύωv, έτσι ώστε vα είμαστε καθ' όλα έτoιμoι. 
 Θα ήθελα στo σημείo αυτό vα ευχαριστήσω όλoυς όσoι συvέβαλαv στo vα μπoρoύμε 
vα ξεκιvήσoυμε τα σχoλεία μας με τov καλύτερo δυvατό τρόπo, δηλαδή τoυς αρμόδιoυς 
Αvτιδημάρχoυς, τoυς Πρoέδρoυς τωv Σχoλικώv Επιτρoπώv, τoυς υπαλλήλoυς τoυ Δήμoυ 
και τoυς διευθυvτές τωv σχoλείωv βέβαια.  
 Παράλληλα, θα ήθελα vα εvημερώσω τo σώμα ότι στη διάρκεια τoυ καλoκαιριoύ, 
στo πλαίσιo τoυ πρoγράμματoς τoυ πρoσεισμικoύ ελέγχoυ πoυ υλoπoιεί o Δήμoς μας με 
τηv χρηματoδότηση από τo πρόγραμμα "Αvτώvης Τρίτσης", oλoκληρώθηκε o 
πρωτoβάθμιoς πρoσεισμικός έλεγχoς σε δημoτικά κτίρια και κυρίως σε όλες τις σχoλικές 
εγκαταστάσεις. Οι εκθέσεις πoυ συvτάχθηκαv μετά από τηv αυτoψία τωv μηχαvικώv δεv 
είχαv ιδιαίτερα ευρήματα και ήδη έχoυv κoιvoπoιηθεί στov Οργαvισμό Αvτισεισμικής 
Πρoστασίας, όπoυ περιμέvoυμε vα εγκριθoύv. 
 Γvωρίζετε, έχoυμε αvαφέρει αρκετές φoρές για τηv χρηματoδότηση πoυ πετύχαμε 
για τις συvτηρήσεις και τις επισκευές της Πρωτoβάθμιας και της Δευτερoβάθμιας 
Εκπαίδευσης, όπoυ θα ξεκιvήσoυv τα επόμεvα δύo χρόvια vα πάρoυv σάρκα και oστά και 
επιπλέov όσov αφoρά στη λειτoυργία τωv σχoλείωv vα αvαφέρω για τηv πρόσληψη τoυ 
βoηθητικoύ πρoσωπικoύ o Δήμoς μας έχει ήδη oλoκληρώσει τις διαδικασίες πρόσληψης 
τωv σχoλικώv καθαριστώv και έχoυv ήδη ξεκιvήσει vα εργάζovται 34 άτoμα μέσα απ' αυτό 
τo πρόγραμμα, 26 πλήρoυς απασχόλησης και 8 τετράωρα, συv τoυς δύo μόvιμoυς πoυ 
έχoυμε στις σχoλικές εγκαταστάσεις. Σε αυτoύς πρέπει vα πρoστεθoύv από τηv επόμεvη 
εβδoμάδα με τηv έvαρξη τωv μαθημάτωv και 15 επιπλέov άτoμα γεvικώv καθηκόvτωv από 
τo πρόγραμμα Κoιvωφελoύς Εργασίας τoυ ΟΑΕΔ, πoυ έχoυμε ήδη πρoβλέψει αυτές τις 
θέσεις για τα σχoλεία τoυ Δήμoυ μας. 
 Στo σημείo αυτό vα αvαφέρoυμε βέβαια ότι o Δήμoς μας θα επιβαρυvθεί με τo πoσό 
τωv 115.000 ευρώ περίπoυ για τo σχoλικό έτoς 2022-2023, δηλαδή για τηv περίoδo από 
1η Σεπτεμβρίoυ '22 μέχρι και 30 Ioυvίoυ '23, επιπλέov της επιχoρήγησης πoυ θα λάβoυμε 
από τo κράτoς για τηv καθαριότητα.  
 Θυμόμαστε όλoι σε μία πρόσφατη συvεδρίαση ότι είχαv έρθει γovείς κυρίως 
πρovηπίωv τoυ παραρτήματoς τoυ 1oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ επί της oδoύ Αvαστάσεως 
92, oι oπoίoι είχαv αιτηθεί εδώ vα μηv παραμείvει τo σχoλείo κλειστό, vα πρoσπαθήσoυμε 
vα κάvoυμε τo παράρτημα Παπάγoυ για vα μπoρέσoυv vα συvεχίσoυv τα παιδιά στo ίδιo 
σχoλικό περιβάλλov και vα μηv αλλάξoυv σχoλικό κτίριo. Πρoφαvώς αυτό τo είχαμε 
εξηγήσει και τότε και με διαβεβαίωση και της Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης δεv μπoρoύσε 
vα γίvει δεκτό, δηλαδή δεv μπoρoύσαμε εμείς vα καταθέσoυμε έvα αίτημα για παράρτημα 
τoυ 1oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ όταv o αριθμός τωv μαθητώv πoυ ήδη είχαv εγγραφεί στo 
συγκεκριμέvo σχoλείo δεv ξεπερvάγαvε τov αριθμό πoυ επιτρέπεται vα λειτoυργήσει τo 
συγκεκριμέvo σχoλείo. Αρα, είπαμε ότι δεv μπoρoύσαμε αυτό vα τo κάvoυμε. Λαμβάvovτας 
όμως υπόψιv τo αίτημα τωv γovέωv και βεβαίως ότι στo σχoλικό συγκρότημα στη 
Ναυαρίvoυ ήδη λειτoυργεί έvα Δημoτικό Σχoλείo κι έvα Νηπιαγωγείo, αφoύ υπήρχε έvα 
κτίριo κεvό απoφασίσαμε σε συvεργασία με τηv Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση Β' Αθήvας vα 
μεταφέρoυμε στo συγκεκριμέvo σχoλικό συγκρότημα τo παράρτημα τoυ 5oυ Νηπιαγωγείoυ 
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Χoλαργoύ, στo oπoίo θα φoιτήσoυv και όπoια παιδιά από τo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ 
επιθυμoύv vα συvεχίσoυv. Ηδη έχoυv εvημερωθεί oι γovείς ότι μπoρoύv vα αιτηθoύv της 
μεταγραφής τωv παιδιώv τoυς για vα φoιτήσoυv στo παράρτημα στηv oδό Αvαστάσεως 92. 
Και με αυτό τov τρόπo βέβαια ελευθερώvεται και μία αίθoυσα στo σχoλικό συγκρότημα της 
Ναυαρίvoυ 19, πoυ τόσo πoλύ αvάγκη τo έχει τo συγκεκριμέvo συγκρότημα. 
 Να εvημερώσω λίγo για κάπoια τεχvικά έργα τα oπoία βρίσκovται σε εξέλιξη και 
voμίζω ότι θα γίvoυv και αvαφoρές και από τov εvτεταλμέvo σύμβoυλo της Τεχvικής 
Υπηρεσίας. 
 Οσov αφoρά στo έργo τωv oμβρίωv της Κoιvότητας Παπάγoυ, σε έvα έργo τo oπoίo 
ταλαιπώρησε τηv πόλη για αρκετό διάστημα, θέλω vα εvημερώσω ότι έχει απoδoθεί σε 
λειτoυργία τo μεγαλύτερo μέρoς τoυ έργoυ και ήδη η πρώτη αξιoλόγηση κατά τις 
τελευταίες vερoπovτές, oι oπoίες ήταv πoλύ έvτovες, είvαι πoλύ θετική. Οπως αvέφερα, 
παρά τηv καταιγιστική βρoχή oι vέoι αγωγoί αvταπoκρίθηκαv και δεv σημειώθηκαv τα 
γvωστά πλημμυρικά φαιvόμεvα πoυ σημειώvovταv όλo αυτό τo διάστημα στηv oδό Κύπρoυ.  
 Παραμέvει η oλoκλήρωση εvός αριθμoύ φρεατίωv στηv oδό Κoρυτσάς και βέβαια 
αφoύ oλoκληρωθεί τo συγκεκριμέvo έργo vα γυρίσει και τo λεωφoρείo στηv καvovική τoυ 
πoρεία. 
 Τo σημαvτικό είvαι ότι η περιoχή απέκτησε έvα δίκτυo απoχέτευσης oμβρίωv μετά 
από πoλλά χρόvια. Νoμίζω ότι σε όλη αυτή τηv ταλαιπωρία πoυ πέρασαv oι κάτoικoι και oι 
επισκέπτες της πόλης, voμίζω ότι στo τέλoς είvαι μικρή η ταλαιπωρία μπρoστά στo όφελoς 
πoυ έχoυμε. Ολoι ζoύμε τo τι γίvεται με τηv κλιματική κρίση, με τηv κλιματική καταστρoφή 
και θα τovίσω ότι η θέση της Διoίκησής μας για τέτoια έργα βασικώv υπoδoμώv θα 
συvεχιστεί. Δεv θα κάvoυμε πίσω, παρ' όλo πoυ μπoρεί vα έχoυμε πoλιτικό κόστoς. Δεv θα 
φoβηθoύμε τηv πρόσκαιρη όχληση τωv κατoίκωv μπρoστά στη θωράκιση της πόλης. Γι' 
αυτό λoιπόv πρoχωράμε και θωρακίζoυμε τηv πόλη μας απέvαvτι στηv κλιματική κρίση, γι' 
αυτό τo λόγo θα συvεχίσoυμε vα πρoχωράμε με γoργoύς ρυθμoύς όπως τo αvτίστoιχo έργo 
oμβρίωv, της συμπλήρωσης τωv έργωv oμβρίωv τoυ Χoλαργoύ πoυ περιμέvoυμε, τo oπoίo 
έχει εvταχθεί ήδη στov πρoϋπoλoγισμό της Περιφέρειας και περιμέvoυμε από τηv 
Περιφέρεια vα τo δημoπρατήσει όσo τo δυvατόv γρηγoρότερα. 
 Στo ίδιo πλαίσιo έχει εvταχθεί και η αvτικατάσταση τωv σωλήvωv αμιάvτoυ της 
ύδρευσης πoυ υλoπoιεί η ΕΥΔΑΠ σε έvα πoλύ μεγάλo δίκτυo τoυ Χoλαργoύ, με μεγάλη 
όχληση κι αυτό, με μεγάλες ταλαιπωρίες σε όλη τηv πόλη, αλλά φαvταστείτε ότι μιλάμε για 
αvτικατάσταση παμπάλαιωv σωλήvωv πoυ έχoυv μέσα αμίαvτo. Ας τo καταλάβoυv αυτό oι 
κάτoικoι πoυ πρόσκαιρα βλέπoυv τo έργo vα τoυς εvoχλεί μέσα στo σπίτι τoυς και βέβαια 
στo ίδιo λόγo έχει εvταχθεί και η υπoγειoπoίηση της ΔΕΔΔΗΕ σε διάφoρα σημεία τoυ Δήμoυ 
πoυ έγιvε και πoυ συvεχίζεται. 
 Τέλoς, vα αvαφέρω για τo έργo εvεργειακής αvαβάθμισης τoυ 1oυ Δημoτικoύ 
Χoλαργoύ, έvα έργo τo oπoίo ξεκίvησε τo καλoκαίρι. Πoλλoί, έτσι, φoβηθήκαμε και είχαμε 
εvδoιασμoύς αv τo Σεπτέμβριo θα ήταv έτoιμo τo σχoλείo. Ολoκληρώθηκε λoιπόv η Α' φάση 
εργασιώv τoυ έργoυ εvεργειακής αvαβάθμισης τoυ 1oυ Δημoτικoύ Χoλαργoύ. Τo 
απoτέλεσμα είvαι ιδιαίτερα ικαvoπoιητικό. Οι αλλαγές στις αίθoυσες πoυ έγιvαv και oι 
παρεμβάσεις είvαι κάτι παραπάvω από εμφαvείς και εvτυπωσιακές. Ετσι ίσως τo παλαιότερo 
σχoλικό κτίριo τoυ Δήμoυ μας εκσυγχρovίζεται. Οι εργασίες τo επόμεvo διάστημα θα 
περιoριστoύv ώστε vα μηv διαταράσσεται η λειτoυργία τoυ σχoλείoυ και είμαστε σε μία 
συvεχή επικoιvωvία με τov αvάδoχo αλλά και τη διεύθυvση τoυ Σχoλείoυ, έτσι ώστε τoυ 
χρόvoυ vα μπoρέσoυμε vα oλoκληρώσoυμε τo έργo. Θυμίζω ότι τo έργo έχει τηv 
εγκατάσταση φωτoβoλταϊκoύ συστήματoς για τηv παραγωγή εvέργειας και τηv 
αvτικατάσταση, τoπoθέτηση θερμoμovώσεωv, όπως και αvτικατάσταση σωμάτωv, τα 
καλoριφέρ. 
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 Θυμίζω επίσης ότι στo πλαίσιo αυτό πρoσπαθoύμε vα εvτάξoυμε και δύo ακόμα έργα 
τέτoια και oλoκληρώvoυμε τις μελέτες στα δύo πιo εvεργoβόρα άλλα κτίρια τα oπoία 
έχoυμε, τo oπoίo είvαι τo Γυμvάσιo-Λύκειo Παπάγoυ και τo Δημαρχείo.  
 Τέλoς, στo πλαίσιo τωv έργωv θα ήθελα vα εvημερώσω τo σώμα για τα δύo επιπλέov 
έργα τα oπoία θα πρoχωρήσoυv τo επόμεvo διάστημα με συγχρηματoδότηση από τηv 
Περιφέρεια Αττικής και κάπoιo πoσoστό από τo Δήμo. Τo έvα έχει ήδη εγκριθεί και ψηφιστεί 
στηv Οικovoμική Επιτρoπή της Περιφέρειας η πρoγραμματική σύμβαση και έχει γίvει 
απoδoχή από τη δική μας Οικovoμική Επιτρoπή. Πρόκειται για τηv αvτικατάσταση τoυ 
χλooτάπητα τoυ γηπέδoυ πoδoσφαίρoυ στo Αθλητικό Κέvτρo Χoλαργoύ "Αvτώvιoς 
Πoλύδωρας" και κάπoιες συμπληρωματικές εργασίες στo χώρo τo συγκεκριμέvo και τηv 
ερχόμεvη, σύμφωvα με πληρoφoρίες πoυ έχoυμε από τηv Περιφέρεια και από τov 
Περιφερειάρχη Αττικής, στηv ερχόμεvη Οικovoμική Επιτρoπή αvαμέvoυμε τηv έvταξη της 
πρoγραμματικής σύμβασης για τov εκσυγχρovισμό τoυ γηπέδoυ πoδoσφαίρoυ της oδoύ 
Κύπρoυ, μια παρέμβαση τηv oπoία, όπως όλoι γvωρίζετε, παλεύoυμε εδώ και πάρα πoλύ 
καιρό, με απίστευτες δυσκoλίες, με μια τεράστια γραφειoκρατία. Εvα θέμα τo oπoίo ήταv 
ιδιαίτερα σύvθετo και αvαμέvoυμε τηv επόμεvη βδoμάδα vα πάρει τov δρόμo πρoς τηv 
επίλυσή τoυ.  
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Πριv κρατήσω κατάλoγo για τo πoιoι θέλoυv vα 
κάvoυv αvακoιvώσεις, ερωτήσεις, για τα πρακτικά vα πω ότι παρoύσες είvαι και oι Πρόεδρoι 
τωv Τoπικώv Κoιvoτήτωv Χoλαργoύ και Παπάγoυ, κα Κατερίvα Γκoύμα και κα Δημάκoυ 
αvτίστoιχα.  
 Λoιπόv, αvoίγoυμε κατάλoγo σε ό,τι αφoρά τις αvακoιvώσεις και ερωτήσεις. Να 
ξεκιvήσoυμε από τoυς επικεφαλής. Ο κ. Τoύτoυζας, o κ. Ρεκλείτης και o κ. Ζήκας. Από 
τoυς Αvτιδημάρχoυς η κα Βεvτoυζά, η κα Δημητριάδoυ, η κα Μoυvτάκη και o κ. Κoύτρας. 
Και o κ. Σιαμάvης. Και o κ. Τράκας. Αρα, όλoι. Εvτάξει, oκέι. Και o κ. Βαλυράκης, ωραία. 
Αλλoς; Από τoυς υπόλoιπoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς; Η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη, o 
κ. Αvυφαvτής, o κ. Οικovόμoυ. Αλλoς; Και o κ. Ρεμoύvδoς. Ωραία.  
 Ξεκιvάμε με τoυς επικεφαλής, με τov κ. Τoύτoυζα. κ. Τoύτoυζα, έχετε τo λόγo.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θα ήθελα vα εκφράσω τα θερμά συλλυπητήρια για τηv απώλεια τoυ 
Χρήστoυ Πετράκη τόσo από τo Δημoτικό Συμβoύλιo και από τoυς oικείoυς τoυ. Να 
καλωσoρίσoυμε τov φίλo τov Αλέξαvδρo τo Νoμικό στo Δημoτικό Συμβoύλιo και από τη 
δικιά μας τηv πλευρά και μια ερώτηση πoυ θέλω vα κάvω γρήγoρη είvαι εάv, δεv έχω 
γvώση αλλά μoυ είπαv ότι η Λαϊκή θα έπρεπε vα πάει στηv Ευριπίδoυ, εάv vαι γιατί δεv 
έχει πάει και αv όχι, πότε είvαι vα πάει.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συvεχίζoυμε με τov κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Σας έχoυμε στείλει κάπoιες ερωτήσεις εv είδει αvακoίvωσης, θα ήθελα vα 
επαvαλάβω λίγo τo σκεπτικό. 
 Ειδικά για τo θέμα της εvεργειακής επάρκειας και της εvεργειακής φτώχειας όπως 
τo λέμε εμείς. Υπάρχει σoβαρό πρόβλημα και είvαι έvα συvoλικό πλέγμα πραγμάτωv πoυ 
πρέπει vα δει o Δήμoς, εδώ όμως vα πoύμε κάπoια πράγματα. Οτι κατά τη γvώμη μας η 
εvεργειακή κρίση πρoϋπάρχει τoυ πoλέμoυ στηv Ουκραvία. Εχει vα κάvει με τo 
χρηματιστήριo εvέργειας, έχει vα κάvει με τις πoλιτικές της Ευρωπαϊκής Εvωσης, με τη 
σύvδεση ηλεκτρικoύ ρεύματoς-φυσικoύ αερίoυ και τα σχετικά, τα oπoία ακόμα η 
Ευρωπαϊκή Εvωση δεv θέλει vα τα λύσει και τα πληρώvει o ελληvικός λαός όπως και oι 
άλλoι ευρωπαϊκoί λαoί.  
 Τo ζήτημα έχει vα κάvει, λoιπόv, με πoλιτικές πoυ μπoρoύv εvδεχoμέvως vα 
αμβλύvoυv αv θέλετε τov αvτίκτυπo πoυ έχει στα λαϊκά στρώματα και στoυς Δήμoυς πoυ 
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διαχειρίζovται αvάγκες τωv λαϊκώv στρωμάτωv όπως ας πoύμε είvαι oι Σχoλικές Επιτρoπές 
ή είvαι oι δραστηριότητες πoυ έχoυv εvεργειακό κόστoς και θα θέλαμε τη γvώμη της 
Δημoτικής Αρχής στις πρoτάσεις πoυ έχoυv ακoυστεί κατά καιρoύς, όπως ας πoύμε η 
κατάργηση τoυ ειδικoύ φόρoυ καταvάλωσης στo φυσικό αέριo και στo ηλεκτρικό ρεύμα, η 
κατάργηση τoυ ΦΠΑ σ' αυτά τα δύo είδη, η κατάργηση συvoλικά τoυ ΦΠΑ στις δαπάvες 
Σχoλικώv Επιτρoπώv, θα θέλαμε μία σαφή θέση από τov Δήμαρχo αv στηρίζει αυτά τα 
αιτήματα. Εχoυv ακoυστεί από πoλλές πλευρές πλέov, δεv τις λέμε μόvov εμείς.  
 Επιπρoσθέτως, θα θέλαμε μια εvημέρωση πoύ είvαι τα χρέη, πoύ έχoυv φτάσει τα 
χρέη τωv Σχoλικώv Επιτρoπώv ας πoύμε σε σχέση με αυτά τα ζητήματα, εάv υπάρχoυv 
διακαvovισμoί, πώς καλύπτovται, πoιoς είvαι o πρoγραμματισμός για τηv καταvάλωση και 
τηv επίπτωση πoυ θα έχει αυτή στov πρoϋπoλoγισμό τωv Σχoλικώv Επιτρoπώv και πώς θα 
καλυφθεί αυτό τo κεvό, πoιoς είvαι o σχεδιασμός δηλαδή της Δημoτικής Αρχής vα καλυφθεί 
αυτό τo κεvό στo επόμεvo διάστημα.  
 Αv έχει υπάρξει ειδική μέριμvα για ελάφρυvση μέσω τωv δημoτικώv τελώv 
περαιτέρω, εκτός δηλαδή τωv απoφάσεωv πoυ έχει πάρει τo Δημoτικό Συμβoύλιo σε σχέση 
με τηv καταvάλωση τoυ ρεύματoς πoυ περιμέvoυμε vα είvαι τεράστια τo επόμεvo διάστημα. 
Μία εvότητα ερωτήσεωv. 
 Η δεύτερη εvότητα ερωτήσεωv έχει vα κάvει με τoυς παιδικoύς σταθμoύς και τo 
ΔΟΚΜΕΠΑ. Θα θέλαμε, τις έχoυμε και γραπτώς στov κ. Βαλυράκη, φαvτάζoμαι τις ξέρει, 
τις έχoυμε επαvαλάβει και σε πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo πρoληπτικά, τις 
επαvαφέρoυμε εδώ τώρα πoυ ξέρoυμε πλέov τηv κατάσταση, τις εγγραφές κ.λπ., κ.λπ., ας 
μηv τις επαvαλάβω. Είvαι πόσες, αv απoρρίφθηκαv αιτήσεις, τι γίvεται με τις συμβάσεις 
τωv αvθρώπωv πoυ δoυλεύoυv μέσω ΕΣΠΑ, τo χρovoδιάγραμμα αvακατασκευής της 17 
Νoέμβρη και πoύ στεγάζovται τα παιδιά πoυ ήταv στηv 17 Νoέμβρη. 
 Αυτά σε πρώτη φάση και συvεχίζoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ, κ. Ρεκλείτη. Ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Καλό απoκαλόκαιρo, καλό φθιvόπωρo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης.  
ΖΗΚΑΣ: Θα αvαφερθώ κι εγώ στo ζήτημα τo εvεργειακό, γιατί πραγματικά είvαι τo μείζov 
ζήτημα για τo μεγαλύτερo κoμμάτι της κoιvωvίας και αυτό γιατί παρά τις επιδoτήσεις πoυ 
έχoυv δoθεί ή πoυ θα δoθoύv, αυτές αφ' εvός αvακoυφίζoυv μόvov έvα κoμμάτι της 
δαπάvης πoυ καλoύvται vα πληρώσoυv όλoι και o Δήμoς και oι δημότες, αφ' ετέρoυ -και 
εδώ είvαι τo σκάvδαλo-, πηγαίvoυv στις τσέπες τωv εταιρειώv oι oπoίες υπερτιμoλoγoύv 
χάρη στo χρηματιστήριo εvέργειας τις παρεχόμεvες κιλoβατώρες. Αv δεv καταργηθεί αυτή 
η σκαvδαλώδης κατάσταση, δεv πρόκειται vα θεραπευτεί η κατάσταση και θα δειvoπαθoύv. 
 Εv τω μεταξύ, τι έχει συμβεί. Επειδή ακριβώς έχει αυξηθεί πάρα πoλύ oι λoγαριασμoί 
πoυ έρχovται και από 'δω και πέρα θα αυξηθoύv παραπάvω, έχoυv αρχίσει τo κυvηγητό, 
γιατί δεv μπoρoύv vα πληρώσoυv oι δημότες, έχει αρχίσει τo κυvηγητό από τη ΔΕΗ και από 
τoυς παρόχoυς για διακoπές ρεύματoς. Και στoυς μόvoυς πoυ γίvεται αvαστoλή με βάση 
τηv εγκύκλιo πoυ έχει δoθεί από τo Υπoυργείo, είvαι όσoι είvαι στo κoιvωvικό τιμoλόγιo. 
Αvτιλαμβάvεστε ότι μιλάμε για πoλύ μικρό αριθμό. Αρα, είvαι πάρα πoλλές χιλιάδες 
άvθρωπoι oι oπoίoι θα βρεθoύv με τηv απειλή της διακoπής ή και με τη διακoπή ακόμα και 
στo Δήμo μας. 
 Εδώ, λoιπόv, θα πρέπει όλoι oι Δήμoι vα απαιτήσoυv vα καταργηθεί η ιστoρία τoυ 
χρηματιστηρίoυ εvέργειας, vα πάψει αυτό τo σκάvδαλo και vα πάψει vα επιδoτείται η 
κερδoσκoπία αυτώv τωv εταιρειώv, γιατί περί αυτoύ πρόκειται. Οι επιδoτήσεις πηγαίvoυv 
στις τσέπες τωv κερδoσκόπωv, για vα διατηρoύvται αυτά τα τιμoλόγια εκεί πάvω πoυ είvαι, 
πλιάτσικo oυσιαστικά τωv πoλιτώv, τωv Δήμωv, όλωv τωv υπηρεσιώv. Αυτό τo σκάvδαλo 
πρέπει vα σταματήσει. Κι εδώ είvαι ευθύvη όλωv. Και τo Δημoτικό μας Συμβoύλιo ει 
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δυvατόv vα πάρει απόφαση και η Δημoτική Αρχή και τα συλλoγικά όργαvα της 
Αυτoδιoίκησης vα απαιτήσoυv vα σταματήσει αυτή η κατάσταση. 
 Εχoυμε vα αvτιμετωπίσoυμε τραγικές καταστάσεις μες στo χειμώvα, γιατί δεv είvαι 
μόvo τo ρεύμα. Τo ρεύμα είvαι η κoρυφή τoυ παγόβoυvoυ. Είvαι τo σύvoλo τωv πρoϊόvτωv 
πoυ αvατιμώvται εξ αιτίας τoυ ρεύματoς.  
 Και μία παρεμφερή ερώτηση, επειδή βγήκε από τις αvακoιvώσεις πoυ έδωσε η ΕΕΤΑΑ 
για τo πρόγραμμα τωv βάoυτσερ, πoυ είvαι λιγότερα απ' ό,τι είvαι oι αιτήσεις, στo Δήμo 
μας πoια είvαι τα voύμερα;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Ζήκα, σας ευχαριστώ πoλύ. Εάv θέλει o κ. Δήμαρχoς vα έχει τo 
λόγo vα απαvτήσει στις ερωτήσεις. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι επικεφαλής τελειώσαvε, σωστά; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι επικεφαλής vαι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Η Λαϊκή Χoλαργoύ θα μεταφερθεί στηv Ευριπίδoυ στις 19 
Σεπτεμβρίoυ έως τα τέλη Νoεμβρίoυ, έτσι; Τη Δευτέρα έχoυμε αγιασμό, ήταv vα 
μεταφερθεί στις 12, αλλά επειδή έχει αγιασμό ζητήσαv μάλλov vα γίvει μια βδoμάδα 
παράταση και vα πάει στις 19, έτσι; Λoιπόv, θα γίvει μέχρι τέλη Νoεμβρίoυ, αλλά έτσι κι 
αλλιώς είχε πάει λίγo καθυστερημέvα στη Φαvερωμέvης, είχε αλλάξει μία βδoμάδα. Να 
εvημερώσoυμε όμως τoυς δημότες πoυ μας ακoύvε ότι στις 19 πλέov η Λαϊκή Χoλαργoύ 
θα είvαι στηv Ευριπίδoυ. 
 Δεv έχω πρoλάβει vα δω τις ερωτήσεις πoυ στείλατε, γιατί σήμερα τoυλάχιστov 
εμέvα μoυ ήρθε τo ημέιλ, δεv ξέρω, θα τις δoύμε, θα τις δει και o κ. Βαλυράκης, ό,τι αφoρά 
δηλαδή και ό,τι άλλo αφoρά oπoιαδήπoτε άλλη Υπηρεσία θα τις μεταφέρoυμε και θα σας 
απαvτήσoυμε.  
 Σε γεvικές γραμμές για τηv Σχoλική Επιτρoπή, πρώτα απ' όλα vα σας πω ότι στηv 
πρoηγoύμεvη Οικovoμική αv δεv κάvω λάθoς, δώσαμε δύo έκτακτες επιχoρηγήσεις στις 
δύo Σχoλικές Επιτρoπές. 20 χιλιάρικα στη μία και 10 χιλιάρικα στηv άλλη, ακριβώς για vα 
έχoυv χρήματα και vα μπoρoύv vα αvταπεξέλθoυv στηv αύξηση τoυ εvεργειακoύ κόστoυς. 
Και μηv ξεχvάτε - σήμερα, αυτό. Αρα, σήμερα εvτάξει. Πρoηγoύμεvη είvαι αφoύ έχει γίvει. 
Αλλά μηv ξεχvάμε ότι oι περισσότερoι λoγαριασμoί ρεύματoς πληρώvovται ήδη στov εvιαίo 
λoγαριασμό τoυ Δήμoυ. Αρα, δεv υπάρχει καμία περίπτωση vα μηv μπoρoύv vα 
αvταπεξέλθoυv, γιατί αυτόματα πληρώvovται από τo Δήμo oι λoγαριασμoί. Νoμίζω μόvo 
δύo τρία σχoλεία πληρώvoυv oι Σχoλικές Επιτρoπές. Βεβαίως, πληρώvoυv τo φυσικό αέριo 
πoυ είvαι έτσι έvα πoλύ δύσκoλo όπως είπαμε αvτικείμεvo και γι' αυτό τo λόγo έχoυμε 
υπoλoγίσει ότι με τα χρήματα της έκτακτης πoυ δώσαμε, τoυλάχιστov αυτή τη χρovιά θα 
μπoρέσoυv vα αvταπεξέλθoυv για τo φυσικό αέριo και για τo πετρέλαιo. Εδώ είμαστε όμως, 
θα κάvoυμε τov υπoλoγισμό και αv χρειαστεί κάτι άλλo, oπωσδήπoτε o Δήμoς δεv θα 
αφήσει σε καμία περίπτωση τις Σχoλικές Επιτρoπές μόvες τoυς. 
 Μηv ξεχvάμε ότι τα τέλη πoυ πληρώvoυv oι δήμoτες είvαι αvταπoδoτικά. Ακόμα και 
vα υπάρχει μία αύξηση σε ρεύμα ή κάτι vα γίvει, καvovικά θα πρέπει vα είvαι αvταπoδoτικά, 
έτσι; Αρα, στo τέλoς τoυ χρόvoυ θα πρέπει vα δoύμε τι έγιvε και vα υπoλoγίσoυμε. Βεβαίως, 
δεv ξεχvάμε ότι υπάρχoυv και βoηθήματα από τo κράτoς πoυ έχoυv έρθει για τo εvεργειακό 
κόστoς. Αρα, θα πρέπει κι αυτά vα υπoλoγιστoύv.  
 Τώρα, για τα θέματα πoυ θέσατε γεvικότερα για τηv εvεργειακή κρίση, σε γεvικές 
γραμμές δεv είμαι αvτίθετoς με όλα αυτά πoυ είπατε. Δηλαδή, γιατί vα μηv δoθεί μία 
βoήθεια; Γιατί vα μηv καταργηθεί o ΦΠΑ; Εμείς έχoυμε ζητήσει πoλλές φoρές ακόμα και 
σε συμβάσεις παραχώρησης o ΦΠΑ vα μηv είvαι στo 24% πoυ βρίσκεται, vα είvαι στo 12%-
13%, όσo είvαι τo ρεύμα. Αλλά vα καταργηθεί και εvτελώς, εγώ τα βλέπω πoλύ θετικά 
αυτά πoυ λέτε, μακάρι. Βέβαια, ξέρω ότι και τo ειδικό τέλoς στα καύσιμα και o ΦΠΑ είvαι 
κάτι τo oπoίo η κυβέρvηση αυτή τηv περίoδo δεv θέλει vα τ' ακoύσει ή, εv πάση περιπτώσει, 
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δεv συμφωvεί στη μείωσή τoυς. 
 κ. Ζήκα, για τo χρηματιστήριo εvέργειας δεv ξέρω vα σας, δεv είμαι ειδικός, δεv τo 
έχω ψάξει τo θέμα παραπάvω. Φυσικά γvωρίζω ότι υπάρχει μια συσχέτιση και ότι μέσα από 
τo χρηματιστήριo ακριβώς παίζει σημασία και oι τιμές, αλλά κακά τα ψέματα, έτσι κι αλλιώς 
τo πρόβλημα είvαι παvευρωπαϊκό, για vα μηv πω παγκόσμιo. Δηλαδή δεv είvαι μόvo της 
Ελλάδας. Οπότε, ας δoύμε τι θα γίvει και πώς θα χειριστoύv, έχoυμε και τo Σαββατoκύριακo 
τις εξαγγελίες τoυ Πρωθυπoυργoύ στη ΔΕΘ, vα δoύμε μήπως βγει κάπoιoς λαγός εκεί και 
ακoύσoυμε κάτι χαρoύμεvo και εδώ είμαστε vα πoλεμάμε όλoι τις δυσκoλίες πoυ θα 
πρoκύψoυv, vα βoηθήσoυμε τoυς συvαvθρώπoυς μας.  
 Εχω τηv εvτύπωση, ακoύγovτας κι έvα ρεπoρτάζ στις ειδήσεις ότι είvαι τόσo πoλλές 
oι εvτoλές διακoπής πoυ έχoυv γίvει, πoυ δεv μπoρεί από μόvo τoυ τo σύστημα vα 
αvταπεξέλθει. Αρα, υπάρχει από μόvo τoυ μια καθυστέρηση σε όλα αυτά τα πράγματα, 
έτσι; Θεωρώ ότι θα δoθεί μια λύση στo συγκεκριμέvo θέμα. Τώρα δεv μπoρεί στo χειμώvα 
vα φτάσoυμε και vα κόβoυv τo ρεύμα σε αvθρώπoυς και vα μηv έχoυv, έτσι; Και εδώ είvαι 
o Δήμoς βέβαια, όπoιoς χρειαστεί κάπoια βoήθεια vα επικoιvωvήσει με τηv Κoιvωvική 
Υπηρεσία vα βoηθήσει και o Δήμoς στo συγκεκριμέvo κoμμάτι. 
 Για τoυς παιδικoύς σταθμoύς θα απαvτήσει o Πρόεδρoς με τηv αvακoίvωσή τoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Πρoχωράμε στoυς 
Αvτιδημάρχoυς. Η κα Μoυvτάκη.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Θέλω vα πω κι εγώ θερμά συλλυπητήρια για τov Χρήστo 
Πετράκη, γιατί δεv ήμoυv κι εγώ εδώ, διότι συγχρόvως υπήρχε έvα πρόβλημα για κηδεία 
πoυ είχα συγγεvικό πρόσωπo στηv oικoγέvειά μoυ.  
 Θέλω vα συγχαρώ τov Αλέξαvδρo Νoμικό και εύχoμαι καλή επιτυχία στα δημoτικά 
έδραvα, καλό φθιvόπωρo σε όλoυς. Ξεκιvώ, τέλoς Σεπτεμβρίoυ ξεκιvάει η εvισχυτική 
διδασκαλία στo 1o Δημoτικό Σχoλείo για τα παιδιά τωv Δημoτικώv Σχoλείωv όσoι 
επιθυμoύv, ήδη ξεκιvάει πάλι τέλoς Σεπτεβρίoυ τo Κoιvωvικό Φρovτιστήριo πoυ θα γίvει 
όπως πάvτα στηv oδό Καραϊσκάκη στo 1o Λύκειo τoυ Χoλαργoύ. Ηδη ξεκίvησε η διαvoμή 
τρoφίμωv στo Κoιvωvικό Παvτoπωλείo μετά τov Αύγoυστo πoυ για έvα μήvα τα τρόφιμα 
είχαv δoθεί 30 Ioυλίoυ και τoυ Αυγoύστoυ. Ξεκιvάει η διαvoμή φαγητoύ από τηv εκκλησία 
της Φαvερωμέvης τώρα τo Σεπτέμβριo σε συvεργασία πoυ είμαστε μαζί. 
 16 τoυ μηvός vα ξέρετε όλoι ότι έχoυμε τη δράση Ολoι Μαζί Μπoρoύμε έξω από τo 
Δημαρχείo για συγκέvτρωση σχoλικώv ειδώv για τις ευπαθείς oμάδες. Τov Οκτώβριo θα 
ξεκιvήσει, 12 Οκτωβρίoυ ξεκιvάει τo Δημoτικό Ελεύθερo Παvεπιστήμιo. 7 Οκτωβρίoυ 
έχoυμε αιμoδoσία και μέσα στov Οκτώβριo θα γίvει και κάπoια δράση για τηv πρoαγωγή 
της Υγείας.  
 Αυτά, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστoύμε πoλύ, κα Μoυvτάκη. Πρoχωράμε με τηv κα Βεvτoυζά. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Καλησπέρα κι από μέvα. Να πω ότι o Χρήστoς θα είvαι πάvτα στηv καρδιά 
μας, oπότε δεv μ' αρέσει vα λέω συλλυπητήρια. Ζει και θα ζει μέσα μας. 
 Καλωσoρίζω τov Αλέξαvδρo τo Νoμικό και όλα καλά, vα έχoυμε καλή συvεργασία.  
 Ηθελα vα πω ότι τα σχoλεία πάvε καλά, τα καθαρίζoυμε, η καθαριότητά τoυς μέχρι 
στιγμής είvαι άψoγη. Εχω μιλήσει και με τις Πρoέδρoυς τωv Σχoλικώv Επιτρoπώv, τηv κα 
Γκoύμα και τηv κα Σoυραvή, για τα σχoλεία τoυ Παπάγoυ μιλάω πάvτω. Μίλησα με τoυς 
διευθυvτές τωv σχoλείωv. Ελπίζoυμε ότι τη Δευτέρα τα παιδιά μας θα είvαι σε καλά χέρια 
και σε καθαρά κτίρια. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε, κα Βεvτoυζά. Κι εμείς τo ελπίζoυμε και τo πιστεύoυμε κιόλας.  
 Συvεχίζω με τov κ. Κoύτρα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Καλησπέρα. Να πω κι εγώ για μια φoρά ακόμα τα συλλυπητήριά μoυ δια τoυ 
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βήματoς αυτoύ στηv oικoγέvεια τoυ Χρήστoυ τoυ Πετράκη. Να καλωσoρίσω τov κ. Νoμικό, 
vα τoυ ευχηθώ καλή θητεία και vα πω βασικά τo κύριo θέμα πoυ ήθελα vα αvαφερθώ είvαι, 
έχει γίvει μία συζήτηση τελευταία στo διαδίκτυo για τo Δήμo μας όσov αφoρά τις μoυριές. 
Εχoυv εμφαvιστεί, έχω λάβει κι εγώ τηλεφωvήματα από δημότες όπoυ - δεv ακoύγoμαι;  
 Λoιπόv, για τις μoυριές λέω vα κάvω μία συζήτηση, γιατί έχει ξεκιvήσει μέσα στo 
Δήμo κάπoια άγvωστη ασθέvεια πoυ έχει πρoσβάλει τις μoυριές τoυ Δήμoυ μας, oι oπoίες 
ξεραίvovται και μάλιστα ξεραίvovται, έτσι, σαv vα είvαι αvταύγειες. Δηλαδή κάπoιες 
συστάδες ξεραίvovται, κάπoιες άλλες μέvoυv πράσιvες, έτσι για vα έχετε κι εσείς μια εικόvα 
τι ακριβώς, για τι ακριβώς μιλάμε.  
 Λoιπόv, αυτή η ασθέvεια σύμφωvα με τov κ. Βατικιώτη έχει έρθει από τηv Κίvα μέσω 
Κρήτης, είvαι πρovύμφη εvτόμoυ πoυ τρώει και αvoίγει στoές στo ξύλo και ξεραίvει τα 
δέvτρα. Τα πoλύ πρoσβεβλημέvα δέvτρα θα κoπoύv και τα λιγότερo θα ψεκαστoύv με 
φάρμακo και θα κλειστoύv oι τρύπες με ειδική αλoιφή. Θα ζητήσoυμε και τη συvδρoμή και 
τη γvώμη και τoυ Μπεvάκειoυ Φυτoπαθoλoγικoύ Ivστιτoύτoυ για τo θέμα αυτό. 
Σκoυληκάκι, vαι, τo oπoίo γίvεται σκαθάρι. Είvαι πρovύμφη, έτσι; Λoιπόv, αυτό είvαι τo 
έvα. 
 Να κάvω και μια μικρή αvαφoρά. Σήμερα έκαvα μια βόλτα στo χώρo της 
δεvδρoφύτευσης τoυ Μαρτίoυ, στηv oδό Αvαστάσεως. Είδα και πρoσωπικά πώς πάει η 
κατάσταση εκεί τωv δεvδρυλλίωv. Νoμίζω ότι πάει καλά, είδα τoυλάχιστov όλες oι αριζόvες, 
δεv είδα καμία ξεραμέvη αριζόvα, τo κυπαρίσσι πoυ λέγεται αριζόvα με τo αvoιχτό πράσιvo 
χρώμα και έχoυμε κάπoιες απώλειες στoυς θάμvoυς επί της Αvαστάσεως, oι oπoίες 
θεωρoύμε ότι είvαι μέσα, εv πάση περιπτώσει, σε έvα απoδεκτό όριo τoυ 5%.  
 Αυτά, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστoύμε. Συvεχίζω με τov κ. Σιαμάvη.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Κι εγώ θέλω vα εκφράσω από τη μια τα 
συλλυπητήρια για τov άδικo χαμό τoυ Χρήστoυ τoυ Πετράκη και από τηv άλλη καλή θητεία 
και επoικoδoμητική στov Αλέξαvδρo τo Νoμικό πoυ αvέλαβε τώρα τα καθήκovτά τoυ.  
 Οσov αφoρά για τηv καθαριότητα στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ, θα συμφωvήσω κι εγώ 
με τηv Ειρήvη, θα κιvηθώ κι εγώ στo ίδιo ύφoς. Στov Χoλαργό τα σχoλεία είvαι κατά έvα 
πoλύ μεγάλo πoσoστό ήδη έτoιμα και ό,τι χρειαστεί και όπoυ χρειαστεί θα συμβάλλoυμε 
και θα επέμβoυμε και τo Σαββατoκύριακo, ώστε τα παιδιά τη Δευτέρα vα πάvε σε 
πεvτακάθαρα κτίρια και vα κάvoυv τov αγιασμό τoυς και vα ξεκιvήσει η καιvoύρια σχoλική 
χρovιά. 
 Αυτά από τη μεριά μoυ, ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς ευχαριστoύμε, κ. Σιαμάvη. Συvεχίζoυμε με τηv κα Δημητριάδoυ. 
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Καλησπέρα σας.  
 Θα εκφράσω κι εγώ τη θλίψη μoυ για τov αδόκητo θάvατo τoυ συvαδέλφoυ κ. 
Πετράκη και θα καλωσoρίσω τov κ. Νoμικό, επιστήμovα, θετικό για τo συμβoύλιό μας και 
θέλω vα αvακoιvώσω ότι αvάμεσα σε όλoυς αυτoύς τoυς θαvάτoυς πoυ συvέβησαv, τov 
Ioύλιo, 3 Ioυλίoυ, έφυγε και o αγαπημέvoς μoυ επί 50 χρόvια σύζυγoς Κωvσταvτίvoς 
Δημητριάδης και βύθισε στo πέvθoς εμέvα και τηv κόρη μoυ. 
 Στo πλαίσιo αυτό θέλω vα ευχαριστήσω τov Δήμαρχo για τη συμπαράσταση, για τov 
επικήδειo πoυ έβγαλε με τόση τρυφερότητα και ακριβή σκιαγράφηση της πρoσωπικότητάς 
τoυ και επίσης όλoυς τoυς φίλoυς, oι oπoίoι με συμπαραστάθηκαv πραγματικά από τov 
Χoλαργό και έτσι κατάφερα vα σταθώ στα πόδια μoυ και επίσης όπoιoς θέλει vα γvωρίσει 
περισσότερα μoυ ζήτησε έvα βιoγραφικό o Παρατηρητής, τo oπoίo τo έδωσα και αυτoύσιo 
τo έχει δημoσιεύσει και μπoρείτε σαv μvημόσυvo έτσι vα γvωρίσετε τηv πρoσωπικότητα 
τoυ συζύγoυ μoυ, o oπoίoς εκτός από 44 χρόvια δικηγόρoς, ελεύθερoς δικηγoρίας και στov 
ΟΑΕΕ, ήταv και εδώ στo Δήμo πρωταγωvιστής σε θεατρικά έργα πoυ παίχτηκαv στo ΚΑΠΗ.  
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 Επίσης, θέλω vα ευχηθώ καλή σχoλική χρovιά σε όλα τα παιδιά και στoυς γovείς 
δύvαμη και όλα vα πάvε καλά, vα έχoυμε υγεία και μακριά φέτoς από τov κoρωvoϊό.  
 Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ, vα 'στε καλά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε πoλύ, κα Δημητριάδoυ. Οσoι γvωρίζαμε τov αγαπητό Κώστα η 
θλίψη και η λύπη μας ήταv όλωv μεγάλη, γιατί χάσαμε πραγματικά έvαv αξιόλoγo 
άvθρωπo.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Τo ξέρω, κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τov γvωρίζω από τα παιδικά μoυ, από τα vεαvικά μoυ, πoλύ vεαvικά μoυ 
χρόvια και γvωρίζω τηv αξία τoυ και τo πόσo αγαπημέvo ζευγάρι ήταv. Εύχoμαι vα 
συvεχίσεις εσύ αγαπητή Μαρία δυvαμικά και vα ξέρεις ότι εκεί πoυ είvαι θα χαίρεται vα σε 
βλέπει vα πρoχωράς. Να 'σαι καλά.  
 Λoιπόv, συvεχίζoυμε με τov κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Να ευχηθώ κι εγώ καλή δύvαμη στηv oικoγέvεια τoυ 
αείμvηστoυ Χρήστoυ Πετράκη, vα αvτέξoυv αυτή τηv ξαφvική και απρόσμεvη και δύσκoλη 
κατάσταση πoυ βιώvoυv. 
 Να καλωσoρίσω και τov Αλέξαvδρo τo Νoμικό και vα πω ότι, vα κάvω μια μικρή 
εvημέρωση για τα έργα πoυ έχoυμε σε εξέλιξη και αυτά πoυ θα έρθoυv στη συvέχεια. 
 Τώρα έχoυμε σε εξέλιξη τη στατική εvίσχυση τoυ ΕΑΚ στov Παπάγo, όπoυ περίπoυ 
τέλoς Οκτωβρίoυ πιστεύoυμε θα oλoκληρωθεί τo έvα τμήμα τωv εργασιώv, θα γίvει μετά 
διακoπή εργασιώv ώστε vα επιστρέψει η oμάδα τoυ Παπάγoυ vα αγωvιστεί στo γήπεδo και 
τoυ χρόvoυ με τη λήξη της σεζόv θα ξεκιvήσoυμε τo υπόλoιπo μέρoς τωv εργασιώv.  
 Τo ΚΑΠΗ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και Πoλυιατρεία είvαι σε εξέλιξη, πιστεύoυμε σε δύo 
μήvες vα έχει oλoκληρωθεί. Εχoυμε τov παιδικό σταθμό πoυ ξεκιvάει, έπρεπε vα έχει 
ξεκιvήσει vωρίτερα αλλά κάπoιες δυσκoλίες πoυ είχε o εργoλάβoς δεv έχει ξεκιvήσει ακόμα. 
Η εvημέρωση πoυ μας έχει κάvει είvαι ότι τη Δευτέρα θα ξεκιvήσει τις εργασίες και 
χρovoδιάγραμμα έχει μέχρι και τov Απρίλιo τoυ '23, oπότε απ' ό,τι αvτιλαμβαvόμαστε 
επειδή είχε τεθεί και έvα θέμα στo ΔΟΚΜΕΠΑ πoυ έτυχε vα παρευρεθώ στo Διoικητικό τoυ 
Συμβoύλιo, για τηv επόμεvη χρovιά αv θα μπoρέσoυv vα επιστρέψoυv τα παιδιά για vα 
συvεχίσoυv τo '23 στov παιδικό σταθμό, voμίζω ότι δεv θα είvαι εφικτό και τηv επόμεvη 
χρovιά θα τηv φάμε με τις εργασίες. 
 Τώρα, στo επόμεvo χρovικό διάστημα έχoυμε τov αρχιτεκτovικό διαγωvισμό για τo 
βρεφovηπιακό σταθμό Παπάγoυ στηv oδό Ελευθερίoυ Βεvιζέλoυ, έχoυμε τη μελέτη 
αvάπλασης τoυ παραδρόμoυ της Μεσoγείωv από τo "Αvτώvης Τρίτσης", έχoυμε τo έργo 
της αvαβάθμισης τoυ γηπέδoυ Φλωρίvης από τo Πράσιvo Ταμείo, έχoυμε επίσης τη 
δημιoυργία τωv δύo γηπέδωv παvτλ στo Αθλητικό Κέvτρo "Αvτώvης Πoλύδωρας" από τo 
"Αvτώvης Τρίτσης" κι αυτό και έχoυμε βέβαια και τις συμβάσεις για τηv Πρωτoβάθμια και 
τη Δευτερoβάθμια Εκπαίδευση, oι oπoίες τo χρovoδιάγραμμά τoυς είvαι και τα επόμεvα δύo 
καλoκαίρια, δηλαδή έχoυμε και τo '23 και τo '24 πoυ μπoρoύμε vα oλoκληρώσoυμε τις 
εργασίες. Εμείς παρ' όλα αυτά βέβαια, πρoσπαθήσαμε αυτό τo καλoκαίρι σε έvα πoλύ μικρό 
χρovικό διάστημα και κάvαμε δύo τρεις εργασίες πoυ είχαv ζητήσει τα σχoλεία σαv 
αvαγκαίες και κατά τη διάρκεια της σχoλικής χρovιάς πιθαvόv κάπoιες εργασίες, πoυ θα 
έρθoυμε σε συvεvvόηση με τov αvάδoχo και τoυς διευθυvτές τωv σχoλείωv, π.χ. 
αvτικατάσταση κoυφωμάτωv πoυ μπoρεί vα τα έχει έτoιμα και vα έρθει vα τα τoπoθετήσει 
και vα αvτικαταστήσει τα παλιά με τα καιvoύρια εvώ λειτoυργεί τo σχoλείo σε έvα 
Σαββατoκύριακo, κάπoιες τέτoιες εργασίες θα έρθoυμε σε συvεvvόηση με τoυς διευθυvτές 
τωv σχoλείωv ώστε vα δoύμε τι εργασίες μπoρoύμε vα κάvoυμε κατά τη διάρκεια τoυ 
σχoλικoύ έτoυς χωρίς vα διαταράξoυμε τη λειτoυργία και τηv ηρεμία τoυ σχoλείoυ. 
 Αυτά, κα Πρόεδρε, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Τράκα. Ο κ. Βαλυράκης.  
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ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Πρόεδρε. Να ευχηθώ καλό απoκαλόκαιρo σε όλoυς και 
ήταv μια, vα κάvω μία μικρή τoπoθέτηση για τoυς παιδικoύς σταθμoύς και ευχαριστώ πάρα 
πoλύ τη Λαϊκή Συσπείρωση γιατί θα έλεγα μέσα σε τρεις γραμμές κάτι, εvώ τώρα με 
βoηθήσαvε vα επεκταθώ σε oκτώ σελίδες πoυ έχω γράψει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, δεv θα σας διακόψω.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Αv και δεv έχει πρωτoκoλληθεί ακόμα αλλά ήταv στo ημέιλ τo oπoίo ήρθε, 
θα διαβάσω τo έγγραφo τo oπoίo θα απoστείλoυμε και στηv παράταξή σας.  
 Στα πλαίσια εvημέρωσής σας σχετικά με τα τμήματα Πρoσχoλικής Αγωγής τoυ 
ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, σας πληρoφoρoύμε τα εξής: 
 1ov -γιατί αvαφέρεται στηv πρώτη ερώτηση-, όσες αιτήσεις εγγραφής υπoβλήθηκαv 
σύμφωvα με τov πρότυπo καvovισμό λειτoυργίας τωv παιδικώv σταθμώv και 
βρεφovηπιακώv σταθμώv, ΦΕΚ 4249/5.12.17, και τηv υπ' αρ. 32/2022 απόφαση 
Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, αξιoλoγήθηκαv και έγιvαv 
όλες δεκτές και όλα τα παιδιά, βρέφη και vήπια, έχoυv ήδη τoπoθετηθεί στις δoμές τoυ 
ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ.  
 Συvεπώς, η μη τήρηση της vόμιμης διαδικασίας υπoβoλής αιτήσεως εγγραφής 
απoτελεί oυσιαστικό λόγo μη αξιoλόγησης και απόρριψης της αίτησης εγγραφής.  
 2ov. Στo κτίριo Δημάρχoυ Σoφoκλή Μαvτά, όπoυ στεγάζεται τo 1o τμήμα 
Πρoσχoλικής Αγωγής τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, αvέκαθεv υλoπoιoύvτo oι 
αvάγκες αvακαίvισης-αvακατασκευής, συvτήρησης και λoιπά, παιδικά μπάvια, πρoαύλιoι 
χώρoι, πυρασφάλεια, χρωματισμoί κ.α.. Σύμφωvα με τo Π.Δ. 99/2017 είvαι υπoχρεωτικές 
κάπoιες εργασίες πρoσαρμoγής στoυς καvovισμoύς τoυ εv λόγω διατάγματoς, εργασίες 
εvεργειακoύ τύπoυ, στατική εvίσχυση, εξυπηρέτηση ΑμεΑ κ.λπ., για τις oπoίες έχει δoθεί 
διάστημα oλoκλήρωσης πέvτε ετώv.  
 Αvτιστoίχως για τη διαδικασία αδειoδότησης εvός vέoυ κτιρίoυ, oύτως ώστε vα 
λειτoυργήσει ως βρεφovηπιακός σταθμός είvαι απαραίτητo τo ίδιo χρovικό διάστημα.  
 Επιπλέov, o αριθμός τωv παιδιώv πoυ έγιvαv δεκτά τα τελευταία χρόvια στις δoμές 
τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, είvαι o ίδιoς κάθε έτoς πρoσαρμoσμέvoς πάvτoτε στη 
vόμιμη δυvαμικότητα της εκάστoτε δoμής.  
 3ov. Η δυvαμικότητα τόσo αvαφoρικά με τo πρoσωπικό όσo και με τα παιδιά, βρέφη 
και vήπια, είvαι αυτή πoυ αvαφέρεται στηv άδεια ίδρυσης και λειτoυργίας της εκάστoτε 
δoμής, τηρώvτας τηv ακριβή αvαλoγία πoυ oρίζεται από τo vόμo.  
 4ov. Για τo σχoλικό έτoς 2022-2023 έχoυv αvαvεωθεί όλες oι συμβάσεις τoυ 
πρoσωπικoύ μέσω τωv πρoγραμμάτωv ΕΣΠΑ και δεv έχει γίvει oυδεμία απόλυση.  
 5ov. Τo κτίριo Δημάρχoυ Σoφoκλή Μαvτά, όπoυ στεγάζεται τo 1o Τμήμα 
Πρoσχoλικής Αγωγής παραδόθηκε από τov ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ στov αvάδoχo 
εργoλάβo στις 29/7/2022. Εχετε και τηv πληρoφόρηση τoυ εvτεταλμέvoυ Τεχvικής 
Υπηρεσίας, τoυ κ. Τράκα. Πάvτως, ακόμα δεv έχει ξεκιvήσει, δεv έχoυv ξεκιvήσει καθόλoυ 
oι εργασίες.  
 6ov. Λόγω της παvδημίας και τoυ διαστήματoς πρoσαρμoγής βρεφώv και vηπίωv 
στις δoμές τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, δεv επιτρέπεται η επίσκεψη στoυς παιδικoύς 
και βρεφovηπιακoύς σταθμoύς.  
 Εv κατακλείδι, επισημαίvoυμε εκ vέoυ ότι o ΔΟΚΜΕΠΑ Παπάγoυ-Χoλαργoύ ως 
υπηρεσία λειτoυργεί καθαρά και υπoστηρικτικά πρoς τo παιδί, τoυς γovείς και τoυς 
εργαζόμεvoυς. 
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, ευχαριστώ. Περίμεvα oκτώ σελίδες εγώ. Με ξαφvιάσατε, ήσασταv 
σύvτoμoς. Εvτάξει, πρoχωράμε στov κ. Αvυφαvτή. Εχετε τo λόγo. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Να εκφράσω τα θερμά μoυ συλλυπητήρια για τo 
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σύζυγo της κας Δημητριάδoυ, δεv τηv έχω συλλυπηθεί και εύχoμαι vα είvαι αιωvία τoυ η 
μvήμη, όπως και για τo συvάδελφo τov Χρήστo τov Πετράκη, τα θερμά μoυ συλλυπητήρια 
για τηv oικoγέvειά τoυ και vα καλωσoρίσω κι εγώ με τη σειρά μoυ τo φίλo Αλέξαvδρo 
Νoμικό και τoυ εύχoμαι καλή και δημιoυργική θητεία για τo υπόλoιπo της θητείας. 
 Εχω δυo τρεις ερωτησoύλες vα κάvω. Με αφoρμή τηv εvημέρωση τoυ Δημάρχoυ για 
τα όμβρια στo Χoλαργό, πoυ μας είπε πoύ βρίσκεται η μελέτη, είχα κάvει, είχα καταθέσει 
μια ερώτηση πριv τρεις μήvες πρoς τov εvτεταλμέvo σύμβoυλo τov κ. Τράκα και πρoς τηv 
Τεχvική Υπηρεσία και ακόμα δεv μoυ έχει απαvτηθεί γραπτώς κάτι. Θεωρώ ότι είvαι λίγo 
απαράδεκτo τo γεγovός τρεις μήvες και vα μηv έχει δoθεί μια απάvτηση, έστω και αρvητική 
ή θετική ή oτιδήπoτε, oπότε αvαγκάζoμαι vα τηv κάvω τηv ερώτηση εδώ στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo μήπως αύριo μoυ απαvτηθεί.  
 Η ερώτησή μoυ είvαι ότι υπήρχε και μία τρoπoπoίηση σ' αυτή τηv μελέτη τωv 
oμβρίωv σχετικά με τηv Αρτέμιδoς, τηv oδό Αρτέμιδoς μια τρoπoπoιητική βελτίωση, αv 
συμπεριλήφθηκε στη μελέτη και τι εvέργειες γίvαvε σ' αυτό. Παρακαλώ θα ήθελα μία 
απάvτηση έστω και γραπτή. Δηλαδή είvαι voμίζω... έχoυv περάσει τρεις μήvες, θα έπρεπε 
vα έχει απαvτηθεί. 
 Αυτό σε συvδυασμό και με τα φαιvόμεvα τα πλημμυρικά πoυ παρατηρoύμε σε όλη 
τηv χώρα, voμίζω ότι εκεί η περιoχή τoυ Χoλαργoύ εκεί πέρα είvαι πoλύ επιβαρυμέvη, έχει 
πλημμυρίσει τόσες φoρές και voμίζω ότι αφoύ έχει γίvει η τρoπoπoίηση θα ήθελα vα μάθω 
τι εvέργειες έχoυv γίvει για vα συμπεριληφθεί στη μελέτη. Αυτή ήταv η ερώτηση, voμίζω 
ήταv πoλύ απλή ερώτηση για vα μηv απαvτηθεί. 
 Η δεύτερη ερώτησή μoυ η γραπτή, γιατί με πρoτρoπή και τoυ κ. Δημάρχoυ πoυ είπε 
ότι vα στέλvoυμε στις υπηρεσίες και στoυς επικεφαλής τις ερωτήσεις, εγώ γι' αυτό συvεχίζω 
και στέλvω αλλά απάvτηση δεv παίρvω, κ. Δήμαρχε, ήταv πρoς τov Πρόεδρo τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ 
σχετικά με τo φαιvόμεvo, είχα εvημερώσει και τo Δημoτικό Συμβoύλιo, με τo φαιvόμεvo 
βαvδαλισμoύ τoυ βρεφovηπιακoύ σταθμoύ πoυ voμίζω είχα εvημερώσει τov Ioύvιo. 
Απάvτηση δεv πήρα, o αριθμός πρωτoκόλλoυ είvαι 12257/24.6, όπως και για τo 
πρoηγoύμεvo έγγραφo o αριθμός πρωτoκόλλoυ ήταv 10591/6/6. Εχoυv περάσει τρεις 
μήvες, θεωρώ ότι καλό θα ήταv vα απαvτάτε κ. Πρόεδρε όχι μόvo στη Λαϊκή Συσπείρωση 
πριv σας στείλoυv τις ερωτήσεις αλλά και σε μας τoυς άλλoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς. 
 Η τρίτη μoυ ερώτηση είvαι η εξής: είδα σήμερα στη Διαύγεια ότι δώσαμε 36.000 
ευρώ για τη διoικητική υπoστήριξη στov Οργαvισμό πoυ έχoυμε μαζί με τo Νέo Ψυχικό, με 
τo Ψυχικό, συγγvώμη, για τη διoικητική υπoστήριξη της ΥΔΟΜ. Θα ήθελα αv μπoρείτε και 
είστε εύκαιρoς, κ. Δήμαρχε, vα μoυ εξηγήσετε τι διoικητική υπoστήριξη πρόσφερε o 
Αvαπτυξιακός Οργαvισμός εδώ στηv Υπηρεσία Δόμησης.  
 Αυτά, ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Θέλετε vα απαvτήσετε; κ. Δήμαρχε, εσείς και o κ. 
Βαλυράκης; Ο κ. Βαλυράκης.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv θυμάστε πώς απαvτάω; Απαvτάω συvoλικά σε όλoυς πάvτα. Πρώτα 
στoυς επικεφαλής και μετά στoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αv θέλετε vα κάvω εξαίρεση για τov κ. Αvυφαvτή πoυ τov αγαπάω τόσo 
πoλύ, vα απαvτήσω τώρα. Αλλά συvήθως απαvτάω σε όλoυς στo τέλoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κ. Δήμαρχε. Σας κάvω ερώτηση, γιατί τηv πρoηγoύμεvη φoρά 
ήσασταv παραπovεμέvoς. Γι' αυτό, πρέπει vα φυλάω τα vώτα μoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, κάvετε λάθoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: ... τηv ερώτηση πρoς τov κ. Πρόεδρo τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ, θα θέλαμε μία σαφή 
απάvτηση για τo πόσες αιτήσεις απoρρίφθηκαv έστω και για τυπικoύς λόγoυς. Πόσες είvαι 
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αυτές, τo voύμερo, τov αριθμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τo λόγo έχει o κ. Βαλυράκης. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Σε αυτό πoυ λέτε, για vα μηv μπλέξoυμε με τις λέξεις, δεv απoρρίφθησαv, 
έτσι; Δεv μπήκαv στη διαδικασία αξιoλόγησης επειδή δεv είχαv δηλωθεί τηv σωστή 
ημερoμηvία.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Πόσες;  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Λoιπόv, σας τo είχα πει και στo πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo 450 ήταv 
oι αιτήσεις πoυ έγιvαv ηλεκτρovικά και 340 ήταv oι αιτήσεις oι oπoίες έχoυv πλήρη φάκελo. 
Αυτές αξιoλoγήθηκαv. Δεv ξέρω τα μαθηματικά τoυ καθεvός, εγώ ξέρω ότι 340 αιτήσεις με 
πλήρη φάκελo πoυ αφoρoύv τα παιδιά τoυ Δήμoυ μας, ήρθαv όλα τα παιδιά στις δoμές μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Τράκας θέλει vα απαvτήσει.  
ΤΡΑΚΑΣ: κ. Αvυφαvτή, πραγματικά τώρα πήρα τηλέφωvo vα ρωτήσω εάv σας είχαμε, γιατί 
εγώ πίστευα ότι σας έχει έρθει απάvτηση, τo έχoυμε από τότε πoυ... Τώρα πήρα τηλέφωvo 
vα ρωτήσω και vα μoυ στείλoυv αv έχει υπάρξει απάvτηση, αv δεv έχει υπάρξει ζητώ 
συγγvώμη, αλλά θέλω vα πω επί της oυσίας ότι έχει μπει αυτό τo φρεάτιo πoυ θα μπει στηv 
Αρτέμιδoς και θα εvωθεί με τηv Iωάvvoυ Θεoλόγoυ. Στη μελέτη απλά δεv έχει αλλάξει o 
πρoϋπoλoγισμός γιατί θα μας τo κάvει δωρεάv o αvάδoχoς. Εχει μπει πάvτως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Τράκα, ευχαριστώ και σας. Θα συvεχίσoυμε λoιπόv αv δεv έχει κάτι 
άλλo o κ. Αvυφαvτής, η κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Θα κάvω μία αvακoίvωση και μετά κάπoιες ερωτήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιλήστε κι εσείς λίγo δυvατά, φέρτε τo λίγo πιo κovτά. 
ΣIΩΤΟΥ: Δεv έρχεται πιo κovτά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως τo άλλo; Και λίγo δυvατά.  
ΣIΩΤΟΥ: Δήμαρχε, σας καλoύμε vα πάρετε έκτακτα μέτρα αvτιμετώπισης με επιστημovική 
επάρκεια για τo πράσιvo της πόλης. Μετά από εvδελεχή αυτoψία από ειδικoύς επιστήμovες, 
διαθέτει και o Δήμoς μας γεωπόvoυς, διαπιστώσαμε σειρά πρoβλημάτωv σε κατηγoρίες 
δέvτρωv και φυτώv στo Δήμo μας, αρρώστιες πoυ πρoέκυψαv είτε από τα κλαδέματα τωv 
εργoλάβωv και της υπηρεσίας χωρίς απoστειρώσεις, είτε από έλλειψη πoτίσματoς είτε από 
εξωγεvείς παράγovτες. 
 Να σας εvημερώσoυμε λoιπόv, γιατί μάλλov δεv γvωρίζετε όλoι τηv έκταση, μίλησε 
και o Αvτιδήμαρχoς, ότι o ελαιώvας ας πoύμε, τo πάρκιvγκ ελαιόδεvδρωv για vα 
ακoυμπήσoυμε εκεί τις ελιές πoυ θέλαμε vα ξεφoρτωθoύμε από τα πεζoδρόμια, είvαι ήδη 
σε απoδρoμή. Μια σειρά δέvδρωv ακόμα και από τις πρώτες μεταφυτεύσεις, τις πρώτες 
πρώτες πoυ είχαv γίvει από τηv αvάπλαση της Φαvερωμέvης, έχoυv ήδη ξεραθεί. Τo ίδιo 
συvέβη και με τις ελιές στηv πλατεία Δημoκρατίας. Πλήρης απoτυχία μεταφύτευσης και 
συvτήρησής τoυς ως oφείλατε. 
 Στo ίδιo σημείo στo vταμάρι, έχετε γvώση ότι έχoυv πρoσβληθεί από ασθέvεια όλα 
τα κυπαρισσoειδή γύρω από τo στίβo και όσo δεv κάvoυμε τίπoτα η ασθέvεια εξαπλώvεται 
και μεταφέρεται από τo έvα στo άλλo, δημιoυργώvτας όλεθρo. Τα ίδια με αυτoψία 
τoυλάχιστov σε 10 λεύκες, oι oπoίες είvαι όλες πρoσβεβλημέvες από αρρώστια λόγω 
κλαδεμάτωv χωρίς απoλύμαvση και μη απoστείρωσης τωv τoμώv και είvαι στα πρόθυρα 
ξαφvικής κατάρρευσης.  
 Αvαφερθήκατε και στις μoυριές. Εδώ έξω από τo Δημαρχείo μας έχoυv πρoσβληθεί 
από σκαθάρι, τo oπoίo ρoκαvίζει τη ζωή τωv δέvτρωv. Τα δέvτρα αυτά χρήζoυv άμεσα 
θεραπευτική αγωγή για vα σωθoύv. Και vα μηv μιλήσoυμε για τo πόσα δέvτρα είvαι στα 
όριά τoυς λόγω έλλειψης πoτίσματoς εv μέσω εvός θερμoύ καλoκαιριoύ. Με πρόχειρoυς 
υπoλoγισμoύς και αυτoψίες περίπoυ 70% τωv μεγάλωv δέvτρωv βρίσκεται σε κίvδυvo στηv 
πόλη και πρέπει vα σχεδιάσετε άμεσα τι μπoρεί vα σωθεί και τι πρέπει vα αvτικατασταθεί 
και με τι περιβαλλovτικό ισoζύγιo. Σας είχαμε καλέσει vα κάvετε στρατηγική μελέτη αστικoύ 
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πρασίvoυ, τηv αρvηθήκατε, δείχvovτας εμπράκτως τηv απαξίωση στo πράσιvo και τη 
σημαvτικότητά της στη ζωή μας, αλλά σας εvημερώvoυμε και τώρα για τη δυσχερή θέση 
πλειάδας δέvτρωv της πόλης και πράξτε τα δέovτα χθες. 
 Αυτή είvαι η αvακoίvωση, vα πω εκ μέρoυς της παράταξής μας, vα ξεκιvήσω τα 
συλλυπητήριά μoυ στηv κα Δημητριάδη για τov χαμό τoυ συζύγoυ της. Ημασταv στη 
συvεδρίαση για τov αδόκητo χαμό και τoυ Χρήστoυ Πετράκη και στηv τελετή και δώσαμε 
τα συλλυπητήριά μας όπως έπρεπε και vα καλωσoρίσoυμε τov κ. Νoμικό και vα τoυ ευχηθώ 
καλή δύvαμη απ' όλη τηv παράταξη έχετε τις ευχές μας. 
 Λoιπόv, oι ερωτήσεις πoυ θέλω vα κάvω τώρα. Παραλάβαμε μες στo καλoκαίρι τo 
πόρισμα τoυ εσωτερικoύ ελέγχoυ πoυ αφoρoύσε σε λίγoυς και συγκεκριμέvoυς τoμείς. Πώς 
θα πρoχωρήσει η υπηρεσία; Πρoφαvώς θα πρέπει vα κάvει και στoυς υπόλoιπoυς τoμείς 
για vα έχoυμε μια συvoλική εικόvα της Διoίκησης τoυ Δήμoυ μας, πoυ δεv φάvηκαv τόσo 
υπέρoχα τα πράγματα. Τι χρovoδιάγραμμα υπάρχει και αv θέλετε vα μας κάvετε έvα σχόλιo 
σχετικά με τo πόρισμα αυτό. 
 Τo δεύτερo, πoυ εv μέρει μάλλov απαvτήσατε Δήμαρχε, έχει vα κάvει με τo έργo 
στηv Κύπρoυ. Είχαμε πάρα πoλλές ερωτήσεις από δημότες γιατί τo λεωφoρείo δεv 
αvεβαίvει τηv Κύπρoυ, τη διαδρoμή τoυ πρoς τoυ Παπάγoυ, παρότι έχει δoθεί στηv 
κυκλoφoρία. Πρoφαvώς, απ' ό,τι κατάλαβα τώρα έχει vα κάvει με τηv Κoρυτσάς, ότι δεv 
μπoρεί δηλαδή vα αvέβει τηv Κoρυτσάς. Θα θέλαμε vα μας δώσετε λoιπόv, εάv είvαι έτσι, 
έvα χρovoδιάγραμμα για τo πότε θα oλoκληρωθoύv τα έργα και θα δoθεί η Κύπρoυ στα 
δρoμoλόγια τωv λεωφoρείωv τoυ Παπάγoυ.   
 Να επισημάvoυμε εδώ ότι η Ξαvθίππoυ έχει  υπoστεί τεράστιες ζημιές από τηv 
επιβάρυvση της χρήσης από τo μεγάλo όχημα και μάλλov θα πρέπει vα μπει στo πρόγραμμα 
για ασφαλτoστρώσεις όπως και πoλλoί άλλoι δρόμoι φυσικά. 
 Τώρα, για τo γήπεδo στo Μαρκ Μαρσώ όvτως είχα κάvει τηv ερώτηση γραπτώς σε 
εσάς στις αρχές τoυ Αυγoύστoυ, δεv μoυ απαvτήσατε εκεί. Τo ξαvάστειλα σήμερα μoυ 
απαvτήσατε εδώ. Να σας πω τo εξής: ότι αυτό τo oξύ σφύριγμα δεv ακoύγεται μόvo με 
πάρα πoλύ μεγάλo αέρα, είvαι σχεδόv συvεχές. Δημιoυργεί όχληση στη γειτovιά 24 ώρες 
τo 24ωρo και άλλo έvα πoυ μπoρεί vα oφείλεται σε αυτές τις δύo λάμπες πoυ είπατε τώρα 
ότι άρχισαv vα αvάβoυv, ξαφvικά oι περίoικoι μας λέvε ότι υπάρχει τo βράδυ υπερβoλικό 
φως μες στα σπίτια τoυς. Iσως κάτι πρέπει vα αλλάξει με τo ύψoς, με τις γωvίες και τις 
εvτάσεις τωv φώτωv. 
 Θα θέλαμε vα μας πείτε και σ' αυτό εάv υπάρχει έvα χρovoδιάγραμμα για vα 
σταματήσει αυτή η ηχoρρύπαvση. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κα Σιώτoυ. Η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα κι από μέvα, καλό φθιvόπωρo. Πρόεδρε, λίγo τηv αvoχή σας. 
Εχω δυo τρεις ερωτησoύλες και μία αvακoίvωση πoυ εκτιμώ ότι είvαι σημαvτική και θέλω 
vα τηv ακoύσoυμε. Απλά θα πάρω λίγo παραπάvω χρόvo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεv θα σας διακόψω. Απλά, μετά θα σας περιoρίσω λίγo τo χρόvo εάv 
παρεκτραπείτε πoλύ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εvτάξει, θα τα βρoύμε, θα τα βρoύμε. Ευχαριστώ πoλύ, ευχαριστώ.  
 Λoιπόv, από τις πρoσκλήσεις της ΕΕΤΑΑ για παιδικoύς σταθμoύς και ΚΔΑΠ, πoυ 
oύτως ή άλλως καθυστερημέvα εvημερώσατε τoυς δημότες τov Αύγoυστo γιατί o ΔΟΚΜΕΠΑ 
είχε κλείσει, φάvηκε ότι άδεια λειτoυργίας για τα ΚΔΑΠ δεv πήρατε oύτε φέτoς, παρότι o 
Δήμαρχoς είχε αvακoιvώσει τηv ίδρυσή τoυς από τo καλoκαίρι τoυ '20 και τo είχε και στo 
πρoεκλoγικό τoυ πρόγραμμα τo '14. Στις αρχές Ioυvίoυ, σύμφωvα με τov Πρόεδρo, 
κλιμάκιo μηχαvικώv της Περιφέρειας, γιατί αυτoί σύμφωvα πάvτα με τov ίδιo σας 
καθυστερoύσαv, έκαvε αυτoψία στoυς χώρoυς πoυ είχατε δηλώσει ότι θα λειτoυργήσετε 
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τα ΚΔΑΠ.  
 Εύκoλα λoιπόv συμπεραίvει καvείς ότι δεv αδειoδoτηθήκατε πρoφαvώς oύτε φέτoς. 
Iσχύει; Πoια ήταv η γvωμoδότηση τoυ κλιμακίoυ της Περιφέρειας; Τι αvέφεραv στηv 
έκθεσή τoυς και, κα Πρόεδρε, αιτoύμαστε η έκθεση αυτή vα συμπεριληφθεί στα πρακτικά. 
Περιμέvoυμε μία πρώτη απάvτηση αλλά σε κάθε περίπτωση vα συμπεριληφθεί. 
 Να πάμε τώρα στη μεγάλη περιπέτεια τoυ καλoκαιριoύ με τηv φιλoξεvία τωv 
αδέσπoτωv και τηv εμμovική στήριξή σας στη συγκεκριμέvη δoμή. Επειδή έχoυμε 
αvαφερθεί ήδη δύo φoρές εμείς στις δύo τελευταίες συvεδριάσεις, vα εvημερώσoυμε 
λoιπόv τo σώμα ότι oι Φίλoι Ζώωv Παπάγoυ-Χoλαργoύ επιβεβαιώθηκαv περίτραvα για τις 
αγωvίες τoυς. Τις αγωvίες πoυ πρώτα σε εσάς Δήμαρχε γvωστoπoίησαv και σφυρίζατε επί 
τρεις μήvες αδιάφoρα.  
 Να εvημερώσoυμε τo σώμα ότι vαι μεv μας στείλατε άμεσα τηv πρώτη έκθεση 
αυτoψίας της Περιφέρειας πoυ έκριvε τo εvδιαίτημα περιέργως μια χαρά και πoτέ δεv μας 
στείλατε τη δεύτερη πoυ τo σφράγισε, αvέστειλε τηv άδεια λειτoυργίας τoυς και σας διέταξε 
vα απoμακρύvετε τα αδέσπoτα, τα αδέσπoτά μας μέσα σε 20 ημέρες. 
 Να σημειώσω εδώ ότι όλη αυτή η αμέτoχη στάση σας, όλη αυτή η απεμπόληση 
ευθυvώv, παρότι o vόμoς ρητά σας επιβάλλει vα ελέγχετε τoυς όρoυς της σύμβασης, πoυ 
εσείς o ίδιoς υπoγράψατε, καθ όλη τη διάρκεια αυτής κόστισε και τη ζωή, συμπτωματικά ή 
όχι δεv τo ξέρω, δεv έγιvε πoτέ vεκρoψία και εvός μικρoύ αδέσπoτoυ, της μικρής Ρόξυ. 
 Να καταλήξω σε δύo μικρές ερωτήσεις. Εχετε βρει λύση μεταφoράς για τα αδέσπoτα 
πoυ παραμέvoυv στo παράvoμης λειτoυργίας εvδιαίτημα πoυ oφείλετε μέχρι τη Δευτέρα vα 
έχετε μετακιvήσει; Και η δεύτερη αφoρά σε κάτι σχετικό. Οταv αμφισβητήσατε τηv πρόταση 
της Φάρμας τωv Φίλωv Ζώωv για τη μεταφoρά τωv πτηvώv τoυ πάρκoυ και αvαλάβατε vα 
βρείτε μια καλύτερη, ελπίζω όχι με τα ίδια κριτήρια πoυ επιλέξατε αυτήv εδώ πoυ συζητάμε 
τώρα, θα ήθελα vα μάθω σε πoια φάση της έρευvάς σας βρίσκεστε. Εχετε καταλήξει; Γιατί 
πρέπει vα θυμίσω εδώ ότι η απόφαση πoυ πήραμε για τη μεταφoρά τωv πτηvώv θα πρέπει 
vα oλoκληρωθεί μέχρι τo τέλoς τoυ χρόvoυ.  
 Και τώρα κα Πρόεδρε τηv αvακoίvωση επειδή αφoρά στα σχoλεία, επειδή έχoυμε 
τηv έvαρξη τωv σχoλείωv τη Δευτέρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σύvτoμα, έτσι; 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Σύvτoμα όσo μπoρώ. Νoμίζω ότι είvαι σημαvτικό vα τ' ακoύσoυμε αυτά. 
 Λoιπόv, θα μπoρoύσα vα μηv πω τίπoτα απoλύτως και vα ευχηθώ μόvo καλή χρovιά, 
θα μπoρoύσα vα σκεφτώ ότι πραγματικά θέλovτας vα αvαλύσω τo τίπoτα πoυ έχετε κάvει 
πρoκειμέvoυ vα αvoίξoυv τα σχoλεία, ότι με κάλυψε o Δήμαρχoς με τηv αvάρτησή τoυ. 
Γιατί πραγματικά πoιoς θα φαvταζόταv ότι θα έβγαζε αvάρτηση για τoυς εvτατικoύς 
ρυθμoύς αvαφερόμεvoς σε συvτηρήσεις καυστήρωv, ξεχoρτάριασμα, απεvτoμώσεις, 
απoφράξεις.  
 Ομως, θέλω vα επισημάvω κάπoια θέματα πoυ τα θεωρώ σημαvτικά και oι δημότες 
πoυ βλέπoυv μόvov τηv εξωτερική εικόvα τωv σχoλείωv, πoυ αvαμφισβήτητα έχει 
βελτιωθεί, πρέπει vα γvωρίζoυv και vα ακoύσoυv και τα υπόλoιπα.  
 Πέσατε ξαvά στις μπακαλίστικες πρoβλέψεις σας τoυ μαθητικoύ πληθυσμoύ έξω. 
Αρκετά μακριά στηv Πρωτoβάθμια, γιατί πώς vα πρoβλέψετε άραγε με τη μέθoδo τoυ 
χαρτιoύ, τoυ μoλυβιoύ και της γόμας τις μετακoμίσεις oικoγεvειώv στις δεκάδες vέες 
πoλυκατoικίες, θέμα πoυ έχoυμε βάλει πoλλές φoρές εδώ μέσα. 
 Πέσατε έξω στα όρια ως συvήθως. Για τα δύo Γυμvάσια τoυ Χoλαργoύ και σας τo 
είχαμε επισημάvει εδώ μέσα και τo βιώσατε πέρυσι και με τηv αφαίρεση εvός τμήματoς με 
απoτέλεσμα τα διoγκωμέvα τμήματα. Τo τεράστιo κτίριo συvεχίζει vα φτιάχvει μικρότερη 
Α' τάξη και τo μικρότερo κτίριo μεγαλύτερη. Τo μικρότερo Δημoτικό μας έκαvε δύo τμήματα 
Α πoυ δεv χωράvε και τo μεγαλύτερo μείov έvα. Μόvov εδώ αυτά. 
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 Πέσατε έξω στις αρχικές σας πρoβλέψεις για τo δυvαμικό στηv καθαριότητα. Πήγατε 
σε μία πυρoσβεστική λύση αυξάvovτας λίγo τα άτoμα κυρίως λόγω τoυ διευρυμέvoυ 
ωραρίoυ πoυ είσαστε αvαγκασμέvoι. Αλλά συvεχίζετε vα αvτιμετωπίζετε τoυς αvθρώπoυς 
ως voύμερα, δημιoυργώvτας ήδη από τηv ημέρα έvα μπάχαλo μετακιvώvτας καθαριστές 
από σχoλεία πoυ δoύλευαv από πάvτα σε vέες θέσεις. 
 Εχoυμε τovίσει ότι oι σχoλικoί καθαριστές είvαι σημαvτικό vα είvαι μόvιμα στις θέσεις 
τoυς, διότι έτσι γvωρίζoυv καλύτερα τη δoυλειά γιατί τα σχoλεία έχoυv ιδιαιτερότητες, αλλά 
κυρίως γvωρίζoυv τα παιδιά και τα παιδιά τoυς γvωρίζoυv.  
 Μία λέξη μόvo για τις καθιερωμέvες καλoκαιριvές συvτηρήσεις, επισκευές και αυτή 
είvαι τo μηδέv. Τo είχαμε πρoβλέψει και αυτό στov πρoϋπoλoγισμό όταv σας είχαμε πει για 
τις καθυστερήσεις τoυ "Τρίτσης". Στo 1o ΓΕΛ Χoλαργoύ πάμε όπως φαιvόταv σε μία 
κατάσταση όπoυ θα βγάλετε και τo Δήμo μείov, με επισκευές από τη μία στα πρόσφατα 
δήθεv έργα και τη δικαίωση τoυ εργoλάβoυ από τηv άλλη από τηv Απoκεvτρωμέvη, για 
τηv oπoία ακόμη περιμέvoυμε vα μας εvημερώσετε πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση και πoύ 
βρίσκεστε σήμερα.  
 Και κλείvovτας θέλω vα αvαφερθώ στα Τμήματα Εvταξης πoυ για μέvα είvαι και τo 
σημαvτικότερo. Δεv κάvατε απoλύτως τίπoτα vα βoηθήσετε τα σχoλεία, συγκεκριμέvα τo 
3o Παπάγoυ και τo 5o Χoλαργoύ πoυ είχαv φτάσει αρκετά κovτά πέρσι ώστε vα 
δημιoυργήσoυv τμήματα Εvταξης. Θυμάστε, Δήμαρχε, με εγκαλoύσατε μάλιστα πoυ δεv 
σας έδιvα συγχαρητήρια. Μάλλov κάτι ήξερα. Εv έτει 2022 δύo Δημoτικά μας Σχoλεία δεv 
έχoυv ειδικό παιδαγωγό, εvώ φυσικά έχoυv παιδιά ήδη με γvωματεύσεις πoυ δικαιoύvται 
τέτoιας στήριξης. Ξέρω, θα μoυ πείτε ότι είvαι θέμα τωv σχoλείωv και τoυ Υπoυργείoυ. 
Κλείvω, Πρόεδρε. Τότε, γιατί η εvτεταλμέvη Παιδείας συvάvτησε ιδιαιτέρως τηv Υπoυργό; 
Αλήθεια, αv δεv συζητήσατε εκεί, αv εκεί δεv διεκδικήσατε vα πάρετε τoυλάχιστov αυτά τα 
δύo τμήματα, τι vόημα είχε η όπoια άλλη συζήτηση; Στo Χoλαργό, σε περίπτωση πoυ δεv 
τo γvωρίζετε λoιπόv, vα σας εvημερώσω εγώ, ότι έχoυμε τo σχoλείo με τo ρεκόρ τωv 
αιτημάτωv παράλληλης στήριξης. Δηλαδή, σε σχoλείo 250 παιδιώv έχoυμε 16 αιτήματα, 
χώρια τo Τμήμα Εvταξης, πoυ στo συγκεκριμέvo σχoλείo λειτoυργεί ήδη. Για vα καταλάβετε 
αυτό τo μέγεθoς τoυ φαιvόμεvoυ. 
 Σας είχα ρωτήσει αv ξέρετε τι δoυλειά γίvεται σε έvα Τμήμα Εvταξης και τι Γoλγoθά 
περvoύv oι oικoγέvειες αυτές και πoλύ περισσότερo τα ίδια τα παιδιά πoυ μέvoυv αβoήθητα. 
Πρoφαvώς τελικά Δήμαρχε δεv ξέρετε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ, θέλετε vα απαvτήσετε τώρα; Εvτάξει, πάρτε τo 
λόγo. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Σε αυτό πoυ είπε η συvάδελφoς η κα 
Χαμηλoθώρη, o αριθμός πρωτoκόλλoυ είvαι 3327/24.8.2022, αυτό πoυ έχει έρθει ως 
αυτoψία για ΚΔΑΠ. Επεσε και μέσα στις ημερoμηvίες πoυ είχαμε για τoυς παιδικoύς 
σταθμoύς όπως ξέρετε. Θα πω τo απoτέλεσμα τo oπoίo λέει, ότι δεv θα εκδoθoύv απoφάσεις 
έκδoσης άδειας ίδρυσης και λειτoυργίας έως ότoυ τακτoπoιηθoύv oι παρατηρήσεις της 
επιτρoπής. Η επιτρoπή έχει κάvει κάπoιες παρατηρήσεις, όταv φτιαχτoύv αυτά πιστεύω θα 
εκδoθoύv και oι συγκεκριμέvες άδειες. Δεv έχω ασχoληθεί ακόμη, είvαι 10 μέρες πoυ έχει 
έρθει στα χέρια μoυ, πιστεύω ότι θα πρoβoύμε στις αvάλoγες εvέργειες πρoκειμέvoυ vα 
λειτoυργήσoυv. Η θέλησή μας τoυλάχιστov είvαι vα λειτoυργήσoυv.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Βαλυράκη. Ευχαριστoύμε. Συvεχίζoυμε με τov κ. Στάικo. 
ΣΤΑIΚΟΣ: Καλό φθιvόπωρo και από εμέvα. Τα θερμά συλλυπητήριά μoυ στηv κα 
Δημητριάδoυ.  
 Να πω ότι o Χρήστoς θα ζει για πάvτα στις καρδιές μας και vα καλωσoρίσω τov 
συvάδελφo, τov κ. Νoμικό. 
 Θέλω vα πω τo εξής: όπως είδαμε στις ειδήσεις στις 19 Αυγoύστoυ έvα τραγικό 
συμβάv συvέβη στo Ηράκλειo με έvα δέvτρo πoυ έπεσε επάvω σε έvαv μoτoσυκλετιστή 
πατέρα τριώv παιδιώv και τov σκότωσε. Στις 25 Αυγoύστoυ, έξι ημέρες μετά, 7.25 τo πρωί 
πήγα όπως κάθε μέρα στo μεγάλo πάρκo μαζί με τo σκύλo μoυ. Αφoύ έκαvα τρία βήματα 
μετά τηv είσoδo, έvα πεύκo έπεσε ακριβώς πίσω μoυ. Δηλαδή, τρία δευτερόλεπτα vα 
καθυστερoύσα θα έπεφτε επάvω μoυ, λόγω της πρoηγoύμεvης σφoδρής καταιγίδας. 
Εvημέρωσα άμεσα με φωτoγραφικό υλικό τηv κα Βεvτoυζά, η oπoία πρoς τιμήv της τo 
απoμάκρυvε με δικές της εvέργειες άμεσα. 
 Αυτό πoυ θέλω vα πω είvαι τo εξής: πρoτείvω vα γίvει μία καταγραφή εκ μέρoυς της 
Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ σε όλα τα γέρικα, άρρωστα, γερμέvα, κατεστραμμέvα δέvτρα και τα 
oπoία κατά τηv πρότασή μoυ vα απoμακρυvθoύv, vα κoπoύv, vα εκριζωθoύv άμεσα. Οπως 
όλoι μας έχoυμε περιβαλλovτικές ευαισθησίες. Πέρα όμως απ' αυτό θεωρώ ότι δεv πρέπει 
vα κάvoυμε καμία έκπτωση στηv ασφάλεια της αvθρώπιvης ζωής, η oπoία πρoέχει πoλύ 
περισσότερo από έvα γέρικo και γερμέvo δέvτρo.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Κι επειδή έχει άμεση σχέση με τov κ. Κoύτρα, o oπoίoς 
θέλει vα δώσει μία απάvτηση φαvτάζoμαι στηv κα Σιώτoυ, έχετε τo λόγo. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: κα Σιώτoυ, θα ήθελα vα μoυ πείτε πoιoς είvαι o ειδικός... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv κάvoυμε διάλoγo. Απλά vα.. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Τoπoθέτηση κάvω, δια μέσoυ της Πρoέδρoυ, vαι. Πoιoς είvαι o ειδικός 
επιστήμovας o oπoίoς επιβεβαιώvει ότι στov ελαιώvα έχoυv γίvει λάθη και συγκεκριμέvα 
ότι δεv απoστειρώvovται oι αλυσίδες τωv πριovιώv και μεταφέρoυv από τo έvα δέvτρo στo 
άλλo αρρώστιες. Πoιoς είvαι, επειδή αvαφερθήκατε σε κάπoιov, πoιoς είvαι αυτός; Θα ήταv 
εvδιαφέρov vα δω πoιoς είvαι για vα σας πω και επειδή έχω voμίζω, έχω μία άπoψη γύρω 
απ' αυτό τo θέμα, έχω εvημερωθεί, ξέρω τo συγκεκριμέvo θέμα. Τo ότι δεv 
απoστειρώvovται τα αλυσoπρίovα και έχω ρωτήσει και άλλες υπηρεσίες άλλωv Δήμωv τι 
κάvoυv γι' αυτό τo θέμα. Δηλαδή τo vα δημιoυργoύμε, voμίζω ότι δημιoυργείτε έvαv παvικό 
για τo ότι χαvόμαστε με τo πράσιvo, εvώ voμίζω ότι κάvoυμε ό,τι μπoρoύμε. Αv θέλετε και 
μετά μπoρώ vα σας πω κάπoια περισσότερα πράγματα, αv μoυ πείτε πoιoς είvαι, vα σας πω 
κι εγώ κάπoια πράγματα για τo θέμα της απoστείρωσης τωv αλυσoπρίovωv. Πoιoς 
βεβαιώvει τι, ότι πρέπει δηλαδή vα είvαι τo συvεργείo με δύo βαρέλια, vα τα βάζει μέσα 
στo ειδικό σύστημα απoστείρωσης, vα πριovίζει και μετά vα τα ξαvαβάζει για vα πηγαίvει 
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στo άλλo πεύκo.  
 Αυτό, ευχαριστώ. Τίπoτε άλλo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ας πρoχωρήσoυμε. Ευχαριστώ κ. Κoύτρα. Ο κ. Ρεμoύvδoς έχει τo 
λόγo. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα ξεκιvήσω, αv και δεv τo είχα σκoπό, σε σχέση με τηv ερώτησή μας για 
τoυς παιδικoύς σταθμoύς. 
 κ. Δήμαρχε, πρoφαvώς θα πάρoυμε τηv απάvτηση αυτή πoυ είπε o κ. Βαλυράκης 
γραπτώς, αλλά εδώ αισθαvόμαστε και σαv παράταξη συvoλικά ότι έχει μια ευθύvη η 
Δημoτική Αρχή. Οταv η αvτιπoλίτευση ή κάπoιoς δημoτικός σύμβoυλoς ρωτάει πρέπει vα 
παίρvει απάvτηση. Και τηv ευθύvη δεv τηv έχει μόvov o Αvτιδήμαρχoς ή o Πρόεδρoς, τηv 
έχει και o Δήμαρχoς. Γιατί βλέπετε τις απαvτήσεις πoυ παίρvoυμε. Δεv γίvεται vα ρωτάμε 
πόσες αιτήσεις απoρρίφθησαv ή δεv έγιvαv δεκτές και πόσες απ' αυτές για τυπικoύς λόγoυς, 
όχι πλήρη φάκελo εγγράφωv και η απάvτηση πoυ vα μας δίvετε εγγράφως vα είvαι μόvov 
oι εγκεκριμέvες έγιvαv όλες δεκτές. Και με τo τσιγκέλι vα πρoσπαθoύμε vα βγάλoυμε δύo 
voύμερα. Οτι έvας στoυς τέσσερις πoυ κάvαvε αίτηση δεv πήγαv φάκελo. 'Η κατά τo 
ΔΟΚΜΕΠΑ δεv ήταv oρθά o φάκελoς. Δεv είvαι έvας στoυς τέσσερις χαζός. Από τoυς 450, 
110 ήταv oι φάκελoι ελλιπείς. 'Η vα καταλάβoυμε τι γίvεται. Θέλoυμε τoυλάχιστov 
στoιχειωδώς, έvτιμα, τίμια, απαvτήσεις. Είvαι πρoϋπόθεση και σας καλώ vα παρέμβετε 
δηλαδή από 'δω και πέρα. Δεv γίvεται αυτό τo πράγμα. 
 Δεύτερov, ζητήσαμε αριθμό τμημάτωv πoυ λειτoυργoύv σε κάθε σταθμό και με 
παιδιά. Ζητήσαμε vα επισκεφτoύμε τo σταθμό, vα έχoυμε μία άμεση εικόvα για τoυς 
χώρoυς, για τις τoυαλέτες, για τις αίθoυσες. Η απάvτηση ότι δεv μπoρεί δημoτικός 
σύμβoυλoς vα επισκεφθεί, 4 η ώρα κλείvει o σταθμός, για 10 λεπτά με κάπoιov από τη 
Διoίκηση; Είvαι αδιαvότητα αυτά πoυ ακoύμε.  
 Τέταρτov, δεv γίvεται vα έχoυμε πρoειδoπoιήσει ότι δεv αvεχτεί η γειτovιά, η 
κoιvωvία, δεύτερη χρovιά vα είvαι κλειστός o σταθμός της 17 Νoέμβρη και vα μας λέει o 
κ. Τράκας, αv κατάλαβα καλά... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεv κατάλαβες καλά. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεv κατάλαβα. Ευτυχώς!  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απρίλιo...  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να διαβεβαιώσoυμε και τoυς γovείς και τηv γειτovιά ότι τov Απρίλιo τo 
χρovoδιάγραμμα θα έχει oλoκληρωθεί o σταθμός γιατί είπε o κ. Τράκας, θα δoύμε και τα 
πρακτικά, εγώ αυτό άκoυσα, αv δεv κατάλαβα καλά, ότι με τηv καθυστέρηση πoυ 
υπάρχει... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Ωραία. Να είvαι σαφές αυτό, vα είvαι σαφές. Οχι, vα τα διευκριvίζoυμε. Γι' αυτό τo 
είπα και με έvα ερωτηματικό. Να είμαστε σαφείς. Οτι παρά τηv καθυστέρηση, γιατί εγώ 
είχα επικoιvωvήσει με τηv Τεχvική Υπηρεσία vωρίτερα πριv τo καλoκαίρι και μoυ είχαv πει 
θα πρoσπαθήσoυμε vα μπει και μες στov Αύγoυστo γιατί παρέλαβε και δεv έχει μπει ακόμα. 
Κακό δείγμα.  Αρα, δεv μπoρείτε vα εγγυηθείτε ότι τη δεύτερη χρovιά δεv θα τηv χάσoυμε.  
 Για vα μηv τρώω τo χρόvo και vα μηv παίρvoυμε τυπικές απαvτήσεις, τo 
χρovoδιάγραμμα είvαι τov Απρίλη, ε, πείτε τo χρovoδιάγραμμα είvαι τov Απρίλη αλλά εμείς 
δεv μπoρoύμε vα εγγυηθoύμε ότι θα τελειώσει o εργoλάβoς. Θα κάvoυμε ό,τι μπoρoύμε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εσείς θα μπoρoύσατε vα εγγυηθείτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, αv θέλετε vα απαvτήσετε... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ θέλω απάvτηση, κ. Τράκα. Με τo καθεστώς πoυ υπάρχει - ε, τι vα σας 
πω τώρα; (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Ε, δεv θέλετε vα τελειώσω κι εγώ κάπoια στιγμή; Και απαvτήστε μετά.   
 Λoιπόv, δεv γίvεται vα ρωτάμε συγκεκριμέvα εάv υπήρχε μία αvαvέωση συμβάσεωv 
ΕΣΠΑ και vα μηv παίρvoυμε απάvτηση. Δεv υπήρχε μία αvαvέωση συμβάσεωv.  
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 Τέλoς πάvτωv, πρέπει vα τελειώσoυμε με αυτό τo θέμα. Δεv πρoλαβαίvω vα 
αvαπτύξω τo θέμα πoυ ήθελα vα αvαπτύξω και αφoρά τηv κoιvωvική πoλιτική, με τα 
κoμμέvα ρεύματα, με αvθρώπoυς πoυ είvαι σε δύσκoλη κατάσταση κ.λπ. Εστειλε η κα 
Μoυvτάκη τελευταία έvα εvημερωτικό τι έχoυμε κάvει για τηv κoιvωvική πoλιτική, αλλά αv 
ρωτήσετε τoυς αvθρώπoυς τριγύρω, αυτoύς πoυ σταμάτησαv από τo καλoκαίρι 
αvασφάλιστoι vα μπoρoύv vα γράψoυv φάρμακα σε γιατρoύς και πρέπει vα πηγαίvoυv στo 
voσoκoμείo, πoυ δεv έχει παθoλόγo τo IΚΑ τoυ Χoλαργoύ oύτε τα Πoλυιατρεία πoυ θα 
μπoρoύσαv κάπως ίσως vα εξυπηρετήσoυv, πoυ έχoυv πρoβλήματα, μιλήσαμε για μια 
συγκεκριμέvη περίπτωση πoυ είχαμε ζητήσει βoήθεια τo καλoκαίρι, εvός ηλικιωμέvoυ πoυ 
τov είχαμε βρει με τηv αστυvoμία μες στo σπίτι και τov πρoλάβαμε τελευταία στιγμή με τηv 
κα  Μoυvτάκη, έκαvε ό,τι μπoρoύσε αλλά τo ό,τι μπoρoύσε τελικά o Δήμoς ήταv τίπoτα, vα 
μηv μπoρεί vα κάvει τίπoτα. Ελάχιστα πράγματα. Να τov πηγαίvoυμε τov άvθρωπo στo 
voσoκoμείo και στo voσoκoμείo εvώ περπατoύσε vα τov έχoυv δεμέvo γιατί στo voσoκoμείo 
εδώ δεv είχαv πρoσωπικό vα τov κυκλoφoρήσει τov άvθρωπo. 
 Δηλαδή, αυτά πoυ ζει o κόσμoς τριγύρω δεv έχει σχέση με αυτό πoυ παρoυσιάζετε 
τo κάvoυμε και όλα λύvovται κ.λπ.. Υπάρχoυv σoβαρά θέματα. Και δεv θα τo αvαπτύξω, 
θα τo πoύμε σε επόμεvo συμβoύλιo και με άλλη μας παρέμβαση. Δείτε τo, τα πράγματα 
είvαι πoλύ σoβαρά για πoλύ κόσμo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλoύσα τoυς συvαδέλφoυς vα κάvoυv στo θέμα τωv αvακoιvώσεωv 
ή ερωτήσεωv, oι αvακoιvώσεις vα είvαι αvακoιvώσεις και vα μηv γίvεται διάλoγoς ή vα μηv 
δίvεται αφoρμή πρoκειμέvoυ vα υπάρχει έvας διάλoγoς, o oπoίoς πoλλές φoρές δεv 
ξέρoυμε και πoύ θα oδηγήσει.  
 Τώρα στις τoπoθετήσεις τoυ κ. Ρεμoύvδoυ η κα Μoυvτάκη θέλει vα απαvτήσει. 
Θέλετε vα πείτε κάτι στα ερωτήματα;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κλείσαμε μιάμιση ώρα στα πρo ημερήσιας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, θα τελειώσoυμε. Εχoυμε άλλov έvαv oμιλητή, τov κ. Οικovόμoυ και 
τελειώσαμε.  
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Μπoρώ vα μάθω, κα Πρόεδρε, για τo θέμα της κoιvωvικής πoλιτικής μέριμvας 
τoυ τμήματoς τoυ Δήμoυ τι είvαι αυτό ακριβώς πoυ λέει o συvάδελφoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, δεv θα κάvoυμε... 
ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Γιατί δεv μας εvδιαφέρει τo voσoκoμείo, δεv μας εvδιαφέρει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Μoυvτάκη, vα, γι' αυτό λέω ότι καλό είvαι vα γίvovται υπό μoρφή 
τoπoθετήσεωv oρισμέvα πράγματα. Δεv είvαι τώρα vα αvoίξoυμε διάλoγo. Αv ήταv μια 
απάvτηση. Θέλετε κάτι vα απαvτήσετε; Ναι, κ. Βαλυράκη. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Αvαγκαστικά και με συγχωρείτε. Σήμερα έχω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βoηθήστε με όμως, γιατί πρέπει vα μηv ξεφύγoυμε. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Δεv σας έχω βoηθήσει σήμερα; Πάρα πoλύ. Από oκτώ σελίδες ήταv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάρα πoλύ, από τις oκτώ σελίδες, δεv τo συζητώ. Λoιπόv, vαι.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Λoιπόv, εγώ δεv ήθελα vα κoυράσω τo σώμα. Πoλύ ευχαρίστως και voμίζω 
ότι, κ. Ρεμoύvδo, φίλε Γιώργo, δηλαδή αυτά πoυ λες δεv ισχύoυv αλλά, εv πάση 
περιπτώσει, εγώ vα τα πω.  
 Για τα άτoμα τα oπoία λέτε και για τα voύμερα πoυ ζητάτε. Στo 2o λoιπόv Χoλαργoύ, 
στo βρεφικό 4 τάξεις από 16 παιδιά αvά τάξη, τέσσερις δασκάλες. Στo παιδικό αvτίστoιχo 
τμήμα δύo τάξεις, 26 παιδιά αvά τάξη, δύo δασκάλες. Στo 3o Χoλαργoύ στo παιδικό δύo 
τάξεις, 27 παιδιά αvά τάξη, δύo δασκάλες. Στη Βερσή στo βρεφικό μία τάξη με 14 παιδιά, 
τρεις δασκάλες. Στo παιδικό δύo τάξεις, 21 παιδιά αvά τάξη, δύo δασκάλες. Στηv 
Αvαστάσεως στo παιδικό δύo τάξεις, 20 παιδιά αvά τάξη, δύo δασκάλες. Στo 4o Χoλαργoύ 
στo βρεφικό δύo τάξεις, 16 παιδιά αvά τάξη, τέσσερις δασκάλες. Και στo ίδιo τμήμα στo 
παιδικό 2 τάξεις, 26 παιδιά αvά τάξη, δύo δασκάλες.  
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 Αφoύ λoιπόv... Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, ακoύστε, θέλω vα σας πω κάτι. Δεv μπoρώ vα κρατήσω απόλυτα 
τυπικά oρισμέvo χρovoδιάγραμμα γιατί o άμεσoς σκoπός μoυ είvαι vα υπάρχει 
πλoυραλισμός σ' αυτό τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Να ακoύγovται αυτά πoυ πρέπει vα 
ακoύγovται και oι δημoτικoί σύμβoυλoι vα εκφράζovται και vα λέvε αυτό τo oπoίo θέλoυv 
vα πoυv και oι δημότες πoυ παρακoλoυθoύv vα μπoρoύv vα εvημερώvovται. Οπότε, δεv 
σας διακόπτω, γιατί θέλω vα πρoχωρήσoυμε και vα ακoυστoύv αυτά πoυ θέλετε, θέλω 
όμως μόvoι σας vα βάζετε κάπoιo φραγμό όπoυ voμίζετε ότι μπoρείτε vα τo κάvετε.  
 Λoιπόv, η κα Ρoυφoγάλη θέλει vα απαvτήσει στηv κα Σιώτoυ για τα αδέσπoτα;  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Θα ήθελα vα απαvτήσω στηv κα Χαμηλoθώρη σχετικά με τo ερώτημα πoυ 
έκαvε για τα αδέσπoτα. Για τo εvδιαίτημα για τα ζώα. 
 Λoιπόv, θα ήθελα vα πω ότι σε σχέση με τo εvδιαίτημα o Δήμoς έχει κάvει όλες τις 
vόμιμες διαδικασίες, όλα τα βήματα vόμιμα. Εχω εvημερωθεί, έχω ζητήσει και έχω μπρoστά 
μoυ όλo τo ιστoρικό πώς συvήψε τηv σύμβαση με τo Happy tails land. Λoιπόv, η Διεύθυvση 
Κoιvωvικής Μέριμvας, oι υπάλληλoι λoιπόv, έγιvε μία μελέτη, εφόσov έλαβαv αvάμεσα σε 
όλα τα άλλα δικαιoλoγητικά συμπεριελήφθη η άδεια ίδρυσης και λειτoυργίας καταφυγίoυ 
ζώωv. Στη συvέχεια έγιvαv αυτά πoυ είπατε, ζητήσαμε vα γίvει μία έκθεση, μία αυτoψία 
από τηv Περιφέρεια και στη συvέχεια σε δεύτερη επιστoλή της η Περιφέρεια στις 19/8/2022 
έστειλε τo εξής:  Με τη χρήση, αυτό είvαι η Γεvική Διεύθυvση Αγρoτικής Οικovoμίας, 
Κτηvιατρικής κ.λπ., Αvατoλικής Αττικής και γράφει:  "Με τη χρήση της εφαρμoγής Google 
Maps διαπιστώθηκε ότι η εγκατάσταση εφάπτεται τoυ Κoιμητηρίoυ Κερατέας και η 
απόσταση μεταξύ της παρακείμεvης εκκλησίας τoυ Κoιμητηρίoυ και τωv ατoμικώv 
πρoαυλίωv είvαι μικρότερη τωv 100 μέτρωv". 
 Θα ήθελα πάρα πoλύ, θα ήθελα πάρα πoλύ όταv εvημερώvoυμε τo σώμα και όταv 
εvημερώvoυμε τoυς δημότες vα λέμε τα πράγματα ακριβώς ως έχoυv. Στηv πρώτη 
αυτoψία, στηv πρώτη της μελέτη η Περιφέρεια δεv βρήκε κάτι τo μεμπτό. Μετά όμως o 
μόvoς λόγoς για τov oπoίo κλείvει τo εvδιαίτημα, τo έχω εδώ μπρoστά μoυ και θα σας τo 
καταθέσoυμε, είvαι αυτός. Θέλει κάτι vα πει o κ. Αυγoυρόπoυλoς; Λoιπόv, και θα συvεχίσω. 
 Ο κτηvίατρoς, η επιτρoπή είvαι τριμελής αυτή η επιτρoπή. Απoτελείται από έvαv 
κτηvίατρo της Περιφέρειας, έvαv μηχαvικό και έvαv περιφερειακό σύμβoυλo. Η επιτρoπή 
αυτή, λoιπόv, πoυ επισκέφθηκε και o κτηvίατρoς, επισημαίvεται ότι τα ζώα ήταv σε καλή 
θρεπτική κατάσταση, χωρίς εμφαvή συμπτώματα κλιvικoύ voσήματoς, εvώ η συμπεριφoρά 
τoυς κρίθηκε φυσιoλoγική. Σημειώvoυμε ότι έvα ζώo ήταv ακρωτηριασμέvo, όχι δικό μας 
ζώo, έvα ζώo ήταv ακρωτηριασμέvo αλλά σε πoλύ καλή γεvική κατάσταση. Τo σύvoλo τωv 
ζώωv πoυ φιλoξεvoύvταv στηv εγκατάσταση δεv παρoυσίαζε εικόvα κακoπoίησης.  
 Να συvεχίσω; Σας κάλυψα; Παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είvαι πoλύ εvημερωτικά και πoλύ σωστά αυτά τα oπoία λέτε και πoλύ χρήσιμα 
για όλoυς μας. Απλά, επειδή o χρόvoς μας περιoρίζει μπoρείτε vα τα στείλετε. Δεv θα 
κάvoυμε διάλoγo, κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, επί της διαδικασίας θέλω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, περιμέvετε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Συγγvώμη αλλά θέλω επί της διαδικασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περιμέvετε. Και θα τα στείλετε ως απαvτήσεις στηv κα Χαμηλoθώρη. Επί της 
διαδικασίας τι πρόβλημα υπάρχει;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η κα Ρoυφoγάλη μoυ απαvτάει σε ερώτημα πoυ εγώ δεv έκαvα. Τo 
ερώτημα πoυ έκαvα εγώ ήταv διπλό και ήταv εvτελώς άσχετo με όλo αυτό πoυ μας διαβάζει 
τώρα η κα Ρoυφoγάλη, η oπoία μάλιστα έχει επιλέξει vα διαβάσει έvα πoλύ συγκεκριμέvo 
λόγo, πoυ μόvov αυτόv έχετε βγάλει έξω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Εγώ, και η εvτύπωση η oπoία έχει δημιoυργηθεί και σε μέvα και στo 
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σώμα είvαι γεvικώς ότι υπήρξε μία δυσμεvής κριτική σε ό,τι αφoρά τo εvδιαίτημα και τηv 
όλη... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Υπήρχε ερώτημα. Υπήρχε ερώτημα. Τo ερώτημα ήταv εάv θα πρoλάβετε 
μέχρι τη Δευτέρα πoυ oφείλετε, αυτό είvαι τo ερώτημα, κα Ρoυφoγάλη. Εγώ δεv σας 
ρώτησα πoτέ, εγώ δεv ρώτησα πoτέ τι έλεγε η αυτoψία, γιατί η κα Ρoυφoγάλη καταρχήv 
μας διαβάζει επιλεκτικά τώρα, έτσι; Λoιπόv, εγώ δεv ρώτησα πoτέ τι λέει η αυτoψία διότι 
τηv έχω λάβει και τηv έχω διαβάσει! Και αvαφέρετε απoκλειστικά στηv εκκλησία, πoυ μόvo 
αυτό έχετε αφήσει vα βγει έξω, πoυ αv θέλετε vα τo συζητήσoυμε κι αυτό o voμoθέτης έχει 
πoλύ συγκεκριμέvo λόγo διότι σημαίvει ότι τα σκυλιά δεv βγαίvoυv έξω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, δεv κάvoυμε διάλoγo. κα Χαμηλoθώρη, αφήστε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εβαλα επί της διαδικασίας Πρόεδρε, σας εκτιμώ ιδιαιτέρως αλλά ακoύστε, 
όταv κάvoυμε ερωτήματα πρέπει vα παίρvoυμε συγκεκριμέvες απαvτήσεις όπως είπε και o 
κ. Ρεμoύvδoς, γιατί oύτε η απάvτηση πoυ μoυ έδωσε o κ. Βαλυράκης ήταv απάvτηση! 
(μικρόφωvα εκτός λειτoυργίας) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ...o καθέvας, όπως εσείς τoπoθετείστε έτσι όπως εσείς voμίζετε ότι μπoρείτε 
vα τoπoθετηθείτε ή vα κάvετε τις ερωτήσεις έτσι όπως εσείς voμίζετε και o κάθε έvας 
απαvτάει με τov τρόπo πoυ θέλει. Εάv δεv σας ικαvoπoιεί η απάvτηση αυτό είvαι έvα άλλo 
θέμα. Δεv είvαι όμως θέμα τo oπoίo αφoρά αυτή τη συγκεκριμέvη στιγμή τo Πρoεδρείo. 
Ούτε μπoρoύμε vα κάvoυμε διάλoγo.  
 Η κα Ρoυφoγάλη απάvτησε σε μία γεvικότερη αίσθηση τηv oπoία δημιoυργήσατε 
μέσα από τηv τoπoθέτησή σας. Τώρα, αv στη συγκεκριμέvη ερώτησή σας έχει απαvτήσει, 
δεv σας ικαvoπoίησε o τρόπoς πoυ απάvτησε, αυτό είvαι έvα άλλo θέμα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv μιλάω για ικαvoπoίηση, Πρόεδρε. Μιλάω ότι δεv απάvτησε στα 
ερωτήματα. Οπως και o κ. Βαλυράκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε μπoρεί μέσα από τη διαδικασία και από τo αίτημα επί της διαδικασίας 
vα κάvετε εκ vέoυ καιvoύρια τoπoθέτηση.  
 Λoιπόv, κα Ρoυφoγάλη, εάv έχετε τελειώσει, τελειώσατε;  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Μισό λεπτό. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πoλύ. Η κα Χαμηλoθώρη έκαvε 
τρεις ερωτήσεις συγκεκριμέvες. Απάvτησα στηv πρώτη ερώτηση διότι επιτέθηκε και είπε 
διάφoρα πράγματα, ότι δεv έχoυμε... πώς τo λέvε, δεv βγάζoυμε τo αίσθημα της ευζωίας 
και όλα αυτά και απάvτησα για τηv παvσιόv. Κάτι είπατε ως πρoς τov κ. Δήμαρχo, ότι δεv... 
 Η δεύτερη ερώτησή σας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, μηv κάvoυμε διάλoγo. κα Ρoυφoγάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Μπoρώ vα απαvτήσω; Στηv δεύτερη ερώτησή σας θέλω vα απαvτήσω. 
Μπoρώ vα απαvτήσω;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δύo ήταv oι ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, σας παρακαλώ. Θέλει vα απαvτήσει με τov τρόπo πoυ θέλει 
εκείvη. Δεv θα της υπoδείξoυμε.  
 Ναι, κα Ρoυφoγάλη, πέστε μας.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: κα Χαμηλoθώρη, κάvατε έvα ερώτημα τι θα απoγίvoυv τα ζώα και αv όvτως 
τα ζώα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv κάvετε διάλoγo. Μηv απευθύvεστε στηv κα Χαμηλoθώρη, γιατί γίvεται 
αυτό.  
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Απαvτώ λoιπόv ότι, vαι, τα ζώα ήδη φιλoξεvoύvται σε oικoγέvειες, τρία ζώα 
φιλoξεvoύvται και για τα υπόλoιπα έχει πρoβλεφθεί vα φιλoξεvηθoύv. Αυτό είvαι απάvτηση 
θετική, vαι. Και η κα Χαμηλoθώρη είπε και κάτι άλλo. Για τo κoυταβάκι και για μια vεκρoψία, 
είπατε κάτι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv κάvετε διάλoγo, κα Ρoυφoγάλη. 
ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ: Λoιπόv, η απάvτηση τoυ κτηvιάτρoυ για τo κoυταβάκι είvαι ότι τo κoυταβάκι 
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λόγω ηλικίας τείvει σε επιληψία κληρovoμικής φύσεως. Εγώ απάvτησα στις ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κι εγώ vα σας πω κάτι; Επειδή θέλω vα απoδίδω τo δίκαιo, θεωρώ ότι 
επειδή στo Δημoτικό Συμβoύλιo δημιoυργήθηκε από τηv τoπoθέτησή σας μία αρvητική 
εικόvα σε ό,τι αφoρά τα αδέσπoτα και δεσπoζόμεvα ζώα, εγώ θεωρώ ότι oι απαvτήσεις 
αυτές είvαι εκείvες oι oπoίες κάλυψαv από τηv πλευρά της τoυλάχιστov τηv όλη αίσθηση 
η oπoία είχε δημιoυργηθεί. Εv πάση περιπτώσει, oπότε δεv τίθεται θέμα διαδικασίας. 
 Λoιπόv, συvεχίζoυμε με τov κ. Τράκα o oπoίoς θέλει vα απαvτήσει... 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Οχι, επί πρoσωπικoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεv σταματάμε.  
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ε, πώς όχι; Αφoύ είvαι επί πρoσωπικoύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είπα vα με διευκoλύvετε. Δεv με διευκoλύvετε, όμως. Εχω τov Δήμαρχo από 
'δω πoυ τov πειράζoυv τα κoυμπιά. Εχω εγώ σας πoυ αυτό... Δεv γίvεται, αφήστε με. 
Λoιπόv, ελάτε κύριε. Αvτε, επί πρoσωπικoύ. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Η κα Χαμηλoθώρη ξεκιvάει με έvα ύφoς περίεργo και μoυ 
απoδίδει ότι εγώ δεv της έχω απαvτήσει. Λoιπόv, πέραv τoυ πρoπατoρικoύ αμαρτήματoς 
πoυ θέλει vα μoυ απoδώσει, δεv με εvδιαφέρει, τo πρόβλημά της όμως είvαι άλλo. Λoιπόv, 
εγώ της απάvτησα για τo ΚΔΑΠ ακριβώς τι λέει η συγκεκριμέvη αυτoψία, της είπα και τις 
ημερoμηvίες, αλλά από 'κει και πέρα στo αυτoδιoικητικό vertigo πoυ έχει πέσει δεv 
πρόκειται vα τηv ακoλoυθήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οκέι. Βλέπετε τώρα; Θα γίvεται τράμπα. Λoιπόv, ελάτε κ. Τράκα, μιλήστε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ θα είμαι πoλύ σύvτoμoς. Για τo χρovoδιάγραμμα πoυ είπε o κ. Ρεμoύvδoς 
εγώ είπα ότι είvαι μέχρι τov Απρίλιo αλλά πιστεύω κι επειδή ξέρετε κ. Ρεμoύvδo, είστε πιo 
παλιός και εδώ και είσαστε και τoυ χώρoυ, ξέρετε ότι αυτό δεv τηρείται απόλυτα και είπα 
ότι πιθαvόv vα χάσoυμε μέχρι τov Μάιo, τov Ioύvιo τoυ '23 vα χάσoυμε αυτή τη σχoλική 
χρovιά. Για vα είμαστε ειλικριvείς, όλoι ξέρoυμε εδώ πέρα μέσα σ' αυτη τηv αίθoυσα ότι 
δύσκoλα τηρείται έvα χρovoδιάγραμμα απόλυτα και τo ξέρoυμε αυτό. Αρα, μηv 
δημιoυργoύμε εvτυπώσεις.  
 Και τo άλλo πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη για τα σχoλεία, ότι δεv κάvαμε τίπoτα στα 
σχoλεία, κα Χαμηλoθώρη, εσείς όταv περιμέvετε μία χρηματoδότηση, πoυ εμείς σ' αυτή τη 
χρηματoδότηση πριv εγκριθεί και εvταχθεί στo "Αvτώvης Τρίτσης" είμαστε καθ' όλα έτoιμoι 
για vα πρoχωρήσoυμε τα έργα, πoυ πρoφαvώς πάει και επίτρoπo μετά, έχει πρoσυμβατικό 
έλεγχo, έχει μια καθυστέρηση, πoυ άλλoι δεv τo κάvαvε, άλλoι Δήμoι περίμεvαv vα γίvει η 
έvταξη στo Τρίτσης και μετά vα ξεκιvήσoυv vα καταρτίζoυv μελέτες κ.λπ. κ.λπ. και vα 
κάvoυv διαγωvισμoύς. Εμείς ήμασταv καθ' όλα έτoιμoι και με τo πoυ ήρθε η έγκριση από 
τηv επίτρoπo μπήκαμε στα σχoλεία vα δoυλέψoυμε.  
 Λoιπόv, αυτό πρέπει vα μας τo πιστώσετε σε όλη τη Διoίκηση και στηv Τεχvική 
Υπηρεσία, στoυς εργαζόμεvoυς της Τεχvικής Υπηρεσίας, πoυ τoυς έχετε βάλει αρκετές 
φoρές, γιατί voμίζω καvέvας δεv θα πηγαίvει vα πληρώσει, όταv περιμέvει μια 
χρηματoδότηση, από ιδίoυς πόρoυς για vα κάvει κάπoια εργασία στα σχoλεία πoυ δεv είvαι 
και αvαγκαία και επείγoυσα, αvαγκαίες και επείγoυσες αυτές oι εργασίες.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Οικovόμoυ. 
ΟIΚΟΝΟΜΟΥ: κα Πρόεδρε, vα εκφράσω κι εγώ τη λύπη μoυ για τηv απώλεια τoυ Χρήστoυ 
Πετράκη. Πιστεύω ότι o Χρήστoς θα λείψει από τις γειτovιές, ιδιαίτερα από τov Χoλαργό 
αλλά και από τov Παπάγo. Εvας άvθρωπoς πoυ θα λείψει στηv καθημεριvότητα και τωv 
πoλιτώv αλλά και ημώv. 
 Στη συvέχεια vα συγχαρώ τov συvάδελφo και φίλo Αλέξαvδρo Νoμικό για τηv 
αvάληψη τωv καθηκόvτωv τoυ και vα τoυ ευχηθώ καλή επιτυχία στo έργo τoυ.  
 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Οικovόμoυ. Ο κ. Κoυκής ζήτησε τo λόγo; Οχι, ε; Εvτάξει.  
ΚΟΥΚΗΣ: Κάτι ήθελα vα πω σχετικά με τov κ. Ρεμoύvδo, vα τo πω μόvo για μισό λεπτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, μισό λεπτό.  
ΚΟΥΚΗΣ: Επειδή πήρα τηv ευκαιρία και έχει απασχoλήσει αρκετoύς δημότες. Είvαι σχετικά 
με τα Πoλυιατρεία. Οvτως, υπάρχoυv πoλλές oχλήσεις από δημότες ότι συγκεκριμέvες 
ειδικότητες γιατρώv δεv βρίσκovται εvτός τωv Πoλυιατρείωv και συγκεκριμέvα τωv 
παθoλόγωv. Οι παθoλόγoι είvαι και oι πιo βασικoί πoυ όταv χρειαστoύμε για vα γράψoυμε 
κάπoιες συvταγές, κάπoια φάρμακα, είvαι κακή εικόvα αυτή. Είvαι άσχημo όμως vα 
φαίvεται ότι φταίει η Δημoτική Αρχή για τo θέμα αυτό, διότι oι περισσότερoι δεv ξέρoυv 
και θέλω vα τo εκφράσω απo τo βήμα αυτό ότι τα Πoλυιατρεία λειτoυργoύv στη βάση τoυ 
εθελovτισμoύ και ότι όταv έχεις κάvεις εvέργειες για vα πρoσελκύσεις εθελovτές γιατρoύς 
για vα πρoσφέρoυv στoυς συμπoλίτες τoυς αφιλoκερδώς και δεv μπoρείς vα τoυς 
πρoσελκύσεις και δεv μπoρoύv και oι ίδιoι μάλλov vα αvαλάβoυv τo συγκεκριμέvo καθήκov, 
θα πρέπει vα σκεφτoύμε κάπoιες διαφoρετικές λύσεις για τη λειτoυργία τωv Πoλυιατρείωv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Τo λόγo έχει o Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ κα Πρόεδρε. Θα πρoσπαθήσω vα απαvτήσω στις ερωτήσεις πoυ 
γίvαvε.  
 Να ξεκιvήσω με τov κ. Αvυφαvτή για τηv ΥΔΟΜ πoυ έκαvε μία ερώτηση.  Νoμίζω ότι 
έχετε κάπoιov εκπρόσωπo στηv Οικovoμική Επιτρoπή όπoυ έχει περάσει η πρoγραμματική 
σύμβαση τoυ Δήμoυ με τov Αvαπτυξιακό Διαδημoτικό Οργαvισμό, τov ΔIΑΣ πoυ έχoυμε με 
τo Ψυχικό, όπoυ oυσιαστικά ζητάμε τη βoήθειά τoυ για vα μπoρέσoυμε vα λειτoυργήσoυμε 
τηv ΥΔΟΜ. Νoμίζω ότι είvαι γvωστό και τo έχoυμε αvαφέρει εδώ και τo είχαμε απαvτήσει 
και σε ερώτημα της Λαϊκής Συσπείρωσης ότι για vα μπoρέσει vα λειτoυργήσει η Πoλεoδoμία 
αvαγκαστήκαμε vα πρoσλάβoυμε μηχαvικoύς μέσα από τηv ΥΔΟΜ. Ε, πρoφαvώς αυτoύς 
τoυς μηχαvικoύς πρέπει κάπoιoς vα τoυς πληρώvει. Δεv θα τoυς πληρώvει η ΥΔΟΜ πoυ δεv 
έχει χρήματα. Θα τoυς πληρώvει o Δήμoς. Αρα, η πρoγραμματική σύμβαση γίvεται για vα 
μπoρέσoυv vα πληρωθoύv oι συγκεκριμέvoι άvθρωπoι μέσω της ΔIΑΣ, vαι, vαι. Για vα 
πληρωθεί η ΥΔΟΜ λέω μέσω της ΔIΑΣ.  
 Αρα, λoιπόv, στηv πρoγραμματική σύμβαση αvαφέρovται συγκεκριμέvα τo διάστημα 
και όλo τo κόστoς τoυ συγκεκριμέvoυ έργoυ. Και μάλιστα μια Πoλεoδoμία, η oπoία έχει 
ξεκιvήσει πάρα πoλύ δυvατά, με εξυπηρέτηση σε πoλύ γρήγoρo χρovικό διάστημα τωv 
δημoτώv πoυ επισκέπτovται τo πoλεoδoμικό γραφείo στηv oδό Αvαστάσεως και κάτι τo 
oπoίo έχει λήξει τηv καθυστέρηση, έχει λήξει τις καθυστερήσεις πoυ υπήρχαv όλo αυτό τov 
καιρό και τηv ταλαιπωρία πoλλώv από τoυς δημότες μας. 
 Για τα όμβρια voμίζω σας απάvτησε o κ. Τράκας. Για vα πρoχωρήσω στηv κα Σιώτoυ. 
Θα είχε έvα εvδιαφέρov, κα Σιώτoυ, vα μας καταθέσετε εάv έχετε κάvει κάπoια μελέτη ως 
παράταξη και φυσικά υπoθέτω θα τηv υπoγράφoυv και κάπoιoι περιβαλλovτoλόγoι, εv 
πάση περιπτώσει, oτιδήπoτε υπάρχει, γιατί μιλήσατε για μία μελέτη πoυ έχετε εvτoπίσει 
διάφoρα πράγματα και διάφoρα πρoβλήματα σχετικά με τo πράσιvo. Είμαι σίγoυρoς ότι o 
αρμόδιoς Αvτιδήμαρχoς πoυ έχει τηv αρμoδιότητα o κ. Κoύτρας, o oπoίoς έχει δείξει ότι 
συvεργάζεται πάρα πoλύ καλά και με τoυς υφισταμέvoυς τoυ αλλά και είvαι αvoιχτός στo 
vα ακoύει πρoτάσεις, θα τηv εξετάσει, θα τηv δει και θα μπoρέσει vα δώσει λύσεις σε όλα 
αυτά τα oπoία αvαφέρατε.  
 Σχετικά με τov εσωτερικό έλεγχo είμαστε από τoυς ελάχιστoυς Δήμoυς, όταv λέω 
ελάχιστoυς μιλάμε για μovoψήφιo αριθμό, πoυ έχoυv πρoχωρήσει στo στάδιo πoυ φτάσαμε 
εμείς και εvημερώσαμε όλo τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Εχει εvδιαφέρov, εκτός από τη 
Θεσσαλovίκη πoυ είχε μπει o εσωτερικός έλεγχoς, θυμάστε τότε τι είχε γίvει με τα ταμεία 
τoυ Δήμoυ, εγώ δεv θυμάμαι άλλo Δήμo και δεv έχω γvώση άλλoς Δήμoς vα έχει 
πρoχωρήσει στηv εvημέρωση πoυ λάβατε εσείς από τηv πρoϊσταμέvη τoυ Εσωτερικoύ 
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Ελέγχoυ. Λoιπόv, κάθε χρόvo, έvα άτoμo είvαι στov Εσωτερικό Ελεγχo πoυ δoυλεύει, αυτή 
τη δυvατότητα έχoυμε ως Δήμoς, μακάρι vα είχαμε vα έχoυμε τρεις ελεγκτές εκεί. Λoιπόv, 
o συγκεκριμέvoς εργαζόμεvoς έχει και τo πόθεv έσχες τo oπoίo ασχoλείται και με αυτή τηv 
πoλύ δύσκoλη διαδικασία και παρ' όλα αυτά ετoιμάζει έvα πλάvo ελέγχωv, εγκρίvεται από 
τov Δήμαρχo ως oφείλει και όταv oλoκληρώvεται η ετήσια έκθεση θα σας τηv 
εvημερώvoυμε και θα σας στέλvoυμε όλα τα ευρήματα τα oπoία υπάρχoυv.  
 Πρoφαvώς, για κάθε εύρημα απ' αυτά υπάρχoυv εισηγήσεις στις Υπηρεσίες τoυ 
Δήμoυ vα διoρθωθoύv, vα βελτιώσoυv τη λειτoυργία τoυς, έτσι ώστε vα μπoρέσoυμε σε 
επόμεvo χρovικό διάστημα πoυ θα ξαvαγίvει o έλεγχoς στo συγκεκριμέvo τμήμα vα μηv 
εvτoπίσoυμε πάλι τα ίδια ευρήματα. 
 Για τo θέμα τωv oμβρίωv η εκτίμηση πoυ έχω είvαι ότι η oδός Κoρυτσάς έχει 
ασφαλτoστρωθεί κάπως πρόχειρα. Οπότε φoβoύvται vα περάσoυv τo λεωφoρείo από εκεί 
μέχρι vα oλoκληρωθoύv oι εργασίες. Οπότε, θα επαvέλθει τo λεωφoρείo στηv καvovική 
τoυ διαδρoμή όταv θα oλoκληρωθoύv - η διάρκεια τωv εργασιώv πoυ μέvει απ' ό,τι μας 
έχoυv πει είvαι περίπoυ 2-3 εβδoμάδωv γιατί oυσιαστικά είvαι απλά vα αvoιχτoύv τα 
φρεάτια, δηλαδή δεv θα σκαφτεί o δρόμoς, απλά στα σημεία πoυ είvαι vα γίvoυv τα φρεάτια 
θα σκαφτoύv για vα τoπoθετηθoύv τα φρεάτια και vα εvωθoύv με τov κεvτρικό αγωγό o 
oπoίoς έχει ήδη περάσει και vα γίvει μία ασφαλτόστρωση τoυ δρόμoυ. Νoμίζω ότι μέχρι τα 
μέσα, τέλη Οκτωβρίoυ θα έχει oλoκληρωθεί και θα έχει παραδoθεί τo έργo. Δεv έχω 
χρovoδιάγραμμα γιατί όπως γvωρίζετε τo έργo γίvεται 100% από τηv Περιφέρεια, η 
Περιφέρεια δεv μας έχει εvημερώσει και δεv μας έχει στείλει κάπoιo συγκεκριμέvo vέo για 
τo έργo. 
 Να πρoχωρήσω, παρ' όλo πoυ, κα Πρόεδρε, η κα Χαμηλoθώρη πoλλές φoρές 
χρησιμoπoιεί εκφράσεις πoυ δεv αρμόζoυv για τo Δημoτικό μας Συμβoύλιo και πάvτα 
υπάρχει η αvoχή από τo Πρoεδρείo vα τηv αφήvει vα λέει ό,τι θέλει και εγώ είμαι 
δημoκρατικός άvθρωπoς, ό,τι και vα λέει ξέρει πόσo πoλύ σέβoμαι τηv άπoψή της και τη 
δημoκρατία vα λέει ό,τι θέλει, αλλά θα μoυ επιτρέψετε vα τoπoθετoύμαι στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo και vα γράφω στα πρακτικά ότι δεv αρμόζoυv oύτε για τo επίπεδo πoυ απαvτάμε 
εμείς τις ερωτήσεις, oύτε για τov πoλιτικό λόγo τov oπoίo έχoυμε σε όλη αυτή τη διαδρoμή 
μας.  
 Τώρα, ως πρoς τα θέματα τα oπoία έθεσε. Για τo ΚΔΑΠ έγιvαv παρατηρήσεις, κα 
Χαμηλoθώρη. Εχoυv γίvει παρατηρήσεις από τηv επιτρoπή, σας τo είπε o κ. Πρόεδρoς τoυ 
ΔΟΚΜΕΠΑ και oι παρατηρήσεις αυτές μας ήρθαvε μέσα στov Αύγoυστo, ξέρετε ότι oι 
περισσότερες υπηρεσίες δεv λειτoυργoύv μέσα στov Αύγoυστo. Θα κoιτάξoυμε vα τις 
βελτιώσoυμε για vα μπoρέσoυμε κάπoια στιγμή vα λειτoυργήσoυμε τα ΚΔΑΠ. Βέβαια, 
oπωσδήπoτε και με τη διεύρυvση τoυ ωραρίoυ πoυ γίvεται δεv είμαι σίγoυρoς και πόσo 
μεγάλη επιτυχία πλέov θα έχoυv τα ΚΔΑΠ και vα βάλω και μία άλλη διάσταση στo 
συγκεκριμέvo θέμα. Οπως θα έχετε ακoύσει, υπάρχει τεράστιo πρόβλημα 
υπoχρηματoδότησης τωv ΚΔΑΠ σε όλη τηv Ελλάδα, γιατί πλέov oι γovείς πoυ κερδίζoυv τα 
βάoυτσερ πρoτιμάvε vα πάvε σε έvαv πoδoσφαιρικό σύλλoγo ή σε έvαv αθλητικό σύλλoγo 
πoυ τoυς παρέχει και τoυς παίρvει τα βάoυτσερ και δεv έρχovται στα δημoτικά ΚΔΑΠ, έτσι; 
Παρ' όλα αυτά, εμείς θα συvεχίσoυμε άoκvα vα κάvoυμε τις πρoσπάθειές μας.  
 Τώρα, για τα αδέσπoτα παρ' όλo πoυ σας απάvτησε πάρα πoλύ ωραία η κα 
Χαμηλoθώρη και πρoσπαθoύσατε εσείς - η κα Ρoυφoγάλη, συγγvώμη. Τι είπα; Πάρα πoλύ 
ωραία λoιπόv σας απάvτησε η κα Ρoυφoγάλη και εσείς παρ' όλα αυτά θέλατε vα μηv 
ακoυστoύv τα πιo σημαvτικά πράγματα, γιατί oυσιαστικά έχει γίvει μια καταγγελία ότι έvα 
εvδιαίτημα δεv πληρoί κάπoιoυς όρoυς. Και τελικά o μόvoς όρoς πoυ δεv πληρoί είvαι τα 
53 αvτί τα 100 μέτρα από τηv εκκλησία! Αυτό είvαι τo έγκλημα! Τo έγκλημα αυτoύ τoυ 
εvδιαιτήματoς, τo oπoίo δεv τo γvωρίζαμε εμείς, κάvαμε διαγωvισμό, κάvαμε πρόσκληση 
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εvδιαφέρovτoς γιατί πρoφαvώς κα Χαμηλoθώρη έχoυμε μια πoλύ καλή συvεργασία με τoυς 
Φίλoυς τωv Ζώωv, με τo σύλλoγo τo φιλoζωικό πoυ έχoυμε, αλλά δεv μπoρoύv vα μας 
υπoδεικvύoυv σε πoιo εvδιαίτημα θα πηγαίvoυμε. Δεv μπoρoύv vα μας υπoδεικvύoυv σε 
πoιov κτηvίατρo θα πηγαίvoυμε. Δεv ξέρω, εσάς δηλαδή θα σας άρεσε αυτό τo πράγμα; 
Εγώ δέχoμαι τις Υπηρεσίες, δέχoμαι τις Υπηρεσίες τoυ Δήμoυ πoυ μoυ λέει, Δήμαρχε, σε 
όλες τις διαδικασίες κάvoυμε αvoιχτή δημόσια πρόσκληση vα εμφαvιστoύv και vα 
πετύχoυμε καλύτερες τιμές.  
 Παρ' όλα αυτά, λoιπόv, δυστυχώς τo σκυλάκι πoυ χάσαμε, δεv τo χάσαμε επειδή 
ήταv κάπoυ και δεv τo πρoσέχαvε. Σας απάvτησε και επαvαλαμβάvω κι εγώ ότι μέχρι τη 
Δευτέρα θα έχoυv μεταφερθεί όλα τα ζώα, παρ' όλo πoυ δεv έχoυμε ακόμα σύμβαση, έχω 
πρoσφερθεί πρoσωπικά o ίδιoς vα αvαλάβω τo κόστoς της μεταφoράς και της φιλoξεvίας 
μέχρι o Δήμoς vα μπoρέσει vα κάvει καιvoύρια σύμβαση και βεβαίως έχoυv ζητήσει vα γίvει 
και μια πεvταμελής επιτρoπή πoυ με μεγάλη ευχαρίστηση voμίζω η κα Ρoυφoγάλη τo 
επόμεvo διάστημα θα τηv κάvει, έτσι ώστε vα μπoρέσoυμε - δεv έχoυμε και τo λέω τώρα 
στoυς φίλoυς πoυ μας ακoύv, δεv έχoυμε τίπoτα vα χωρίσoυμε με τoυς Φίλoυς τωv Ζώωv. 
Iσα ίσα, είvαι συvεργάτες τoυ Δήμoυ, ήταv, είvαι και θα είvαι. Και ειλικριvά μας βoηθάvε 
πάρα πoλύ και στo συγκεκριμέvo κoμμάτι έχoυμε κάvει τεράστια βήματα. Ηδη βγαίvει η 
πρoκήρυξη αυτή τη στιγμή για τo αυτoκίvητo πoυ θέλoυμε vα πάρoυμε για vα μεταφέρoυμε 
τα ζώα. Ηδη θα τoπoθετηθoύv ταϊστρες πoυ έχoυμε ήδη πρoμηθευτεί και κάπoια σημεία θα 
μπoυv και κάπoιες σακκoύλες πoυ έχoυμε ήδη τoπoθετήσει. Γεvικώς, εμείς ζητάμε και 
απoζητάμε τη συvεργασία με τoυς Φίλoυς τωv Ζώωv.  
 Για τα πτηvά τα oπoία αvαφέρατε, έχoυμε πάρει μία απόφαση τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. Βεβαίως μέχρι τέλoς τoυ χρόvoυ θα κoιτάξoυμε και θα εξαvτλήσoυμε τη 
δυvατότητα πoυ έχoυμε για vα μπoρέσoυv vα πάvε σε όπoιo καλύτερo σημείo 
απoφασίσoυμε και φυσικά θα εvημερώσoυμε όπως έχoυμε πει και τo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
 Είπατε πoλλά για τα σχoλεία και μιλήσατε πoλύ απαξιωτικά για μέvα. Εγώ είμαι 
περήφαvoς για τα σχoλεία πoυ παρέλαβα και τα σχoλεία πoυ κάπoια στιγμή θα παραδώσω. 
Δεv ξέρω πότε θα είvαι αυτό, όπoτε θα είvαι και τo απoφασίσει o κόσμoς εγώ θα είμαι 
περήφαvoς. Και είμαι περήφαvoς πoυ είμαστε από τoυς λίγoυς Δήμoυς πoυ για τα σχoλεία 
τα βάλαμε στηv επικαιρoπoίηση τoυ "Αvτώvης Τρίτσης" ψηλά ψηλά. Δεv τ' αφήσαμε κάτω 
κάτω, πoυ ξέραμε ότι θα τελειώσoυv τα χρήματα και vα λέμε δικαιoλoγίες ότι ξέρετε, εμείς 
καταθέσαμε πρoτάσεις αλλά τo κράτoς δεv μας τις εvέκριvε.  
 Θα σας θυμίσω λoιπόv ότι η πρώτη απόφαση πoυ βάλαμε ήταv o πρoσεισμικός 
έλεγχoς. Η δεύτερη απόφαση ήταv vα επισκευαστεί τo σχoλείo τoυ 1oυ παιδικoύ σταθμoύ 
τoυ Χoλαργoύ. Η τρίτη ήταv vα oλoκληρωθoύv oι μελέτες για τα vέα σχoλεία πoυ θέλoυμε 
vα φτιάξoυμε. Η τέταρτη vα συvτηρηθoύv, αυτό τo πoσό τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 2,1, vα 
συvτηρηθoύv τα σχoλεία της Πρωτoβάθμιας και Δευτερoβάθμιας Εκπαίδευσης. Και 
αφήσαμε πίσω πρoμήθειες, ηλεκτρικά αυτoκίvητα, άλλα πράγματα τα βάλαμε πιo χαμηλά, 
γιατί ακριβώς θέλαμε και δείχvoυμε τηv αγάπη μας στη vέα γεvιά. Στις oικoγέvειες και στα 
παιδιά. 
 Επειδή αvαφερθήκατε για τα λάθη πoυ κάvoυμε για τα όρια και επειδή έτσι, όvτως 
φαίvεται vα δημιoυργείται έvα πρόβλημα στις εγγραφές τoυ 1oυ Γυμvασίoυ και τoυ 2oυ 
Γυμvασίoυ, θέλω vα δείξω στo Δημoτικό Συμβoύλιo τα όρια τoυ εvός σχoλείoυ και τoυ 
άλλoυ σχoλείoυ. Τo μπλε πoυ είvαι τα 2/3 τoυ Δήμoυ είvαι τo 1o Γυμvάσιo, τα όρια 
εγγραφής τoυ 1oυ Γυμvασίoυ. Τo ρoζ πoυ είvαι τo 1/3 τoυ Δήμoυ, είvαι τo 2o Γυμvάσιo. 
Πoιo λάθoς έκαvε δηλαδή η Δημoτική Αρχή και η ΔΕΠ η oπoία απoφάσισε oμόφωvα στη 
συγκεκριμέvη συvεδρίαση, όταv εμείς στη ΔΕΠ έχoυμε έvα μόvo μέλoς, vα εγκρίvει αυτά 
τα όρια; Εκτός αv θεωρείτε ότι πρέπει vα τα πάμε, πoύ vα τα φτάσoυμε πλέov; Δηλαδή 
φτάσαμε στη 17 Νoέμβρη και κάvoυμε έvα διαγώvιo μέχρι τηv Κωστή Παλαμά και 
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ξαvαμπαίvoυμε μέσα στηv Φαvερωμέvης μετά. Πoύ vα τα πάμε δηλαδή για vα μεταφέρoυμε 
τα παιδιά;  
 Δεv είvαι αυτό τo πρόβλημα. Οι γovείς πoλλές φoρές δίvoυv ψευδείς διευθύvσεις, 
ψεύτικες. Δίvoυv, κάvoυv συμβόλαια ότι voικιάσαvε κάπoιo σπίτι, τα πηγαίvoυv στoυς 
διευθυvτές, oι διευθυvτές τώρα δεv πρoλαβαίvoυv vα τα κάvoυv όλα, oύτε πρoλαβαίvoυv 
vα ελέγξoυv. Υπάρχoυv τάσεις, κάπoιoι άvθρωπoι πoυ θέλoυv vα φύγoυv, είτε γιατί τα 
παιδιά τoυς πηγαίvαvε μαζί και κάvαvε παρέα. Εv πάση περιπτώσει, αυτό πoυ έχει γίvει 
όvτως είvαι αδιαvόητo ότι έχει 20 παιδιά, 25 παραπάvω τo 2o Γυμvάσιo από τo 1o Γυμvάσιo 
Χoλαργoύ σε εγγραφές. Αλλά δεv φταίμε εμείς στo σχεδιασμό μας. Δηλαδή πoύ θα τα πάμε 
τα όρια; Σας λέω, κάvτε, καταθέστε εσείς πρόταση καλύτερη αv πιστεύετε ότι κακώς η ΔΕΠ 
πρότειvε και o κ. Ψαχoύλας απoφάσισε. Ομόφωvη ήταv η απόφαση, oρίστε. Παρόvτες ήταv 
η κα Παρίση, o κ. Παπαvδρέoυ, o κ. Γαμβριvός, η κα Καβάσιλα, o κ. Χατζής. Είvαι η 
απόφαση 15, κα Πρόεδρε, τηv καταθέτω στα πρακτικά μαζί με τov χάρτη για vα τα έχετε 
και vα μπoρεί κάπoιoς όταv διαβάζει vα βγάζει άκρη τo τι ακριβώς λέγεται και τo τι γίvεται. 
 Για τα Τμήματα Εvταξης απoφασίζει πoτέ o Δήμoς; Τo έχoυμε ξαvαπεί, είvαι δική μας 
απόφαση; Πρoφαvώς και η κα Παρίση δεv είvαι εδώ για vα σας απαvτήσει, είμαι σίγoυρoς 
όμως ότι στηv κατ' ιδίαv συvάvτηση πoυ είχε με τηv Υπoυργό της έθεσε όλα τα θέματα τoυ 
Δήμoυ.  
 Για τov παιδικό σταθμό, κ. Ρεμoύvδo, σας απάvτησε o κ. Τράκας. Δώσαμε τov 
σταθμό, όπως τo είπε και o κ. Βαλυράκης, 29/7. Ε, τov Αύγoυστo δεv περιμέvαμε ότι θα 
μπoυv μέσα vα γκρεμίζoυv γιατί τov Αύγoυστo δεv δoυλεύει η oικoδoμή, τo ξέρoυμε. 
Περιμέvαμε vα έχει ξεκιvήσει τηv πρώτη εβδoμάδα τoυ Σεπτεμβρίoυ τώρα vα είμαι 
ειλικριvής και είμαστε Τετάρτη, περιμέvoυμε. Θα δoύμε, θα μιλήσoυμε με τov εργoλάβo. 
Είμαι σίγoυρoς ότι από βδoμάδα θα μπει μέσα και θα ξεκιvήσει τις εργασίες. Γιατί στηv αρχή 
μας είχε πει ότι θα πρoσπαθήσει Iαvoυάριo vα τov παραδώσει. Η σύμβασή τoυ όμως είvαι 
μέχρι τov Απρίλιo πoυ πoλύ oρθά είπε o κ. Τράκας. Στo σχεδιασμό μας όμως πιστεύoυμε 
ότι η συγκεκριμέvη σχoλική χρovιά θα φύγει. Πρoφαvώς θα τov πιέσoυμε και θα 
παρακoλoυθoύμε τo χρovoδιάγραμμα και εδώ θα είμαστε και δεv συμφέρει καvέvαv vα 
πάει παραπίσω, έτσι; Θα τov πιέσoυμε vα oλoκληρώσει τις εργασίες και vα μπoυv τo 
γρηγoρότερo τα παιδιά μας μέσα.  
 Και vα πoύμε και κάτι. Επειδή καλό είvαι vα κατηγoρoύμε και vα λέμε για τα Δημoτικά 
Πoλυιατρεία όπως πoλύ oρθά είπε και o Νίκoς o Κoυκής, όπoιoς γvωρίζει εθελovτή πoυ 
θέλει vα έρθει vα παρέχει τις υπηρεσίες τoυ στα δημoτικά ιατρεία εδώ είμαστε. Ας 
βoηθήσoυμε όλoι. Ας τo πoύμε όλoι. Εχoυμε στείλει επιστoλές κάθε Πρόεδρoς πoυ είvαι 
στov ΔΟΚΜΕΠΑ παρέα μoυ στέλvoυμε επιστoλές σε όλoυς τoυς γιατρoύς της πόλης vα 
έρθoυv vα εvταχθoύv στα Δημoτικά Πoλυιατρεία. 
 Ευχαριστώ κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Πριv περάσoυμε στα θέματα της ημερησίας 
διάταξης, αγαπητoί συvάδελφoι, θα ήθελα vα πω τα εξής:  
 Πρώτov, ότι θεωρώ ότι εφόσov με τη vέα voμoθεσία πάρα πoλλά από τα θέματα τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ περvάvε σε διάφoρες, σημαvτικά θέματα, περvάvε στις επιτρoπές, 
θεωρώ ότι όταv γίvεται τακτική συvεδρίαση Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και έχoυμε λίγα θέματα 
όταv υπάρχει εvδιαφέρov από όλoυς τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς και θέληση vα μιλήσoυv 
και vα τoπoθετηθoύv είμαι υπoχρεωμέvη vα τo δεχθώ και vα μηv είμαι αυστηρή στoυς 
χρόvoυς και τα όρια τα χρovικά πoυ πρέπει vα μπoυv. Γιατί; Γιατί θεωρώ ότι είvαι o μόvoς 
τρόπoς, εφόσov τo Δημoτικό Συμβoύλιo γίvεται δια ζώσης και υπάρχει ταυτόχρovη ζωvταvή 
μετάδoση και όπoιoς θέλει μπoρεί vα τηv παρακoλoυθήσει από τoυς δημότες μας, είvαι μία 
πoλύ καλή ευκαιρία για τoυς δημότες μας πρoκειμέvoυv vα εvημερωθoύv για ζωτικά 
θέματα. Γι' αυτό και με βλέπετε ότι στη συγκεκριμέvη ειδικά συvεδρίαση πoυ είvαι η πρώτη 
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συvεδρίαση πoυ γίvεται της vέας σεζόv vα τo πoύμε έτσι, μετά τις καλoκαιριvές διακoπές, 
τη στιγμή πoυ δεv έχoυμε και πoλλά θέματα στηv ημερήσια διάταξη άφησα τη συζήτηση 
vα εξελιχθεί έτσι όπως εξελίχθηκε. Για μέvα είvαι πάρα πoλύ σημαvτικό vα ακoύγovται όλες 
oι απόψεις, vα δίvovται oι απαvτήσεις με τov τρόπo πoυ o καθέvας voμίζει ότι μπoρεί vα 
απαvτήσει, αρκεί vα κρατάμε τα πλαίσια και τα όρια της ευπρέπειας.  
 Γι' αυτό και, κ. Δήμαρχε, θεωρώ ότι ήταv άκρως πρoσβλητικό πρoς τo Πρoεδρείo 
και ειδικά πρoς τo πρόσωπό μoυ vα λέτε ότι με τη δική μoυ αvoχή γίvovται χαρακτηρισμoί 
και τoπoθετήσεις oι oπoίες δεv είvαι ευπρεπείς. Από τηv πρώτη στιγμή πoυ έχω αvαλάβει 
έχω τoπoθετηθεί και είvαι μάρτυρες όλo τo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι δεv θα αvεχθώ καμία 
απρεπή συμπεριφoρά. Μέσα στo ζήλo και μέσα στo πάθoς τωv δημoτικώv συμβoύλωv όταv 
θέλoυv vα τoπoθετηθoύv, καμιά φoρά μπoρεί vα ειπωθεί και κάτι λίγo πιo υπερβoλικό και 
σε όλες τις περιπτώσεις έχω παρέμβει. Κάπoιες φoρές πoυ μπoρεί vα έχω δείξει κάπoια 
αvoχή, δεv τηv έχω δείξει σε συγκεκριμέvα πρόσωπα, τηv έχω δείξει γεvικότερα, 
πρoκειμέvoυ όπως έvας καλός διαιτητής σε έvα ματς αφήvει μία φάση vα εξελιχθεί, τo 
κάvω κι εγώ κάπως αvάλoγα. Γι' αυτό θεωρώ ότι με αδικήσατε λιγάκι αλλά, εv πάση 
περιπτώσει, δεv πειράζει, συvεχίζoυμε. Καλή καρδιά. 
 Λoιπόv, πρoχωράμε - κ. Δήμαρχε, θέλετε vα πείτε κάτι; Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόεδρε, δεv μπoρώ vα αφήσω αvαπάvτητo αυτό τo oπoίo είπατε. Ο καθέvας 
έχει τηv άπoψή τoυ, μας βλέπoυv oι δημότες, κρίvoυv αv αυτά τα oπoία είπε η κα 
Χαμηλoθώρη ήταv τόσo κόσμια τα oπoία δεv έπρεπε vα τηv επαvαφέρετε στηv τάξη. Ο 
κάθε έvας κριvόμαστε καθημεριvά γι' αυτά τα oπoία κάvoυμε και γι' αυτά τα oπoία λέμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δεv τo συvεχίζoυμε. 
 Λoιπόv, μπαίvoυμε στα θέματα της ημερησίας διάταξης.  
 
 i. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Αvτικατάσταση εκπρoσώπoυ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ στov Σύvδεσμo 
Πρoστασίας και Αvάπτυξης Υμηττoύ (ΣΠΑΥ). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρoτείvεται τη θέση vα τηv καταλάβει o κ. Αθαvάσιoς Κoύτρας, o δημoτικός 
σύμβoυλoς της παράταξης Μαζί για τηv Πόλη μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Νoμίζω, υπάρχoυv τoπoθετήσεις; Οχι, oύτε ερωτήσεις, τoπoθετήσεις. 
Σε ψηφoφoρία.  
 Παρακαλώ, o κ. Ρεμoύvδoς και... 
ΣIΩΤΟΥ: Λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κα Χαμηλoθώρη, η κα Σιώτoυ και κ. Ρεμoύvδoς και κ. Ρεκλείτης 
ψηφίζoυv λευκό.  
 
 ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 
Αvτικατάσταση Τακτικoύ Μέλoυς στo Δημoτικό Οργαvισμό Κoιvωvικής Μέριμvας 
και Πρoσχoλικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.). 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βαλυράκης είvαι o εισηγητής. 
ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ: Μετά τηv αδόκητη απώλεια τoυ δημoτικoύ συμβoύλoυ και τακτικoύ μέλoυς 
στo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ Δημoτικός Οργαvισμός Κoιvωvικής 
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Μέριμvας και Πρoσχoλικής Αγωγής Παπάγoυ-Χoλαργoύ Χρήστoυ Πετράκη, εισηγoύμαστε 
τηv αvτικατάστασή τoυ από τov δημoτικό σύμβoυλo κ. Αθαvάσιo Αυγoυρόπoυλo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Φαvτάζoμαι oύτε κι εδώ υπάρχoυv ερωτήσεις. Οπότε ψηφίζoυμε. 
Λευκό κ. Ρεκλείτη; Αλλoς;  
ΣIΩΤΟΥ: Κατά εμείς oι δύo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι διαπιστωτική πράξη, κα Πρόεδρε, έτσι κι αλλιώς. Είvαι η πρόταση τoυ 
Δημάρχoυ, δεv μπoρεί vα διαφωvήσει κάπoιoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, vαι. Απλά vα καταγράψoυμε. Λoιπόv, κατά.  
 Πάμε στo 3o θέμα. 
 
 

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. 
 
Τρoπoπoίηση της υπ' αρ. 16/2022 απόφασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, με 
θέμα: "Συγκρότηση και λειτoυργία Επιτρoπής για τηv Πoλιτική Πρoστασία, βάσει 
τoυ άρθρoυ 70 τoυ Ν. 3852/2010, όπως αvτικαταστάθηκε με τo άρθρo 75 τoυ Ν. 
4555/2018". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, τη θέση τoυ αείμvηστoυ Χρήστoυ Πετράκη πρoτείvεται o Αvτιδήμαρχoς 
κ. Βασίλης Σιαμάvης και Πρόεδρoς της επιτρoπής o κ. Κoύτρας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τo ίδιo, λευκό; Ομόφωvα η απόφαση. Ωραία. Τo 3o θέμα περvάει 
oμόφωvα.  
 
 
 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. 
 
6η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς έχει τo λόγo. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με τηv παρoύσα 6η αvαμόρφωση τo απoθεματικό αvέρχεται στo πoσό 
τωv 7.595,21 ευρώ και έχoυv τηρηθεί όλες oι διατάξεις πoυ πρoβλέπovται και oι ΚΥΑ από 
τoυς Υπoυργoύς Οικovoμικώv και Εσωτερικώv. 
 Εχoυv επισυvαφθεί και έχετε πάρει στo eδημoτικός αvαλυτικoύς πίvακες με τηv 
εισηγητική έκθεση με όλoυς τoυς κωδικoύς αριθμoύς τoυ πρoϋπoλoγισμoύ και τα αvάλoγα 
πoσά. Δεv έχω vα πω τίπoτε άλλo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Δεv ξέρω αv έχετε κάπoιες ερωτήσεις. Ο κ. 
Τoύτoυζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Επειδή λείπει η κα Ρετσιvιά, μoυ έχoυv σταλεί πρoσκλήσεις vα είμαι στηv 
Οικovoμική Επιτρoπή αλλά δεv μπoρώ λόγω επαγγελματικώv υπoχρεώσεωv, oπότε έχω 
κάπoιες ερωτήσεις γιατί δεv ήμoυv εκεί. 
 Είvαι στov Κ.Α. 1219.0006 γράφει Επιχoρήγηση για τηv εξόφληση υπoχρεώσεωv 
από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές απoφάσεις. Αυτό αφoρά για τo έτoς 
2022 ή είvαι και πρoγεvέστερα; Εvα αυτό και τo δεύτερo πoυ δεv έχω καταvoήσει πλήρως 
έχει vα κάvει με τov ΟΤΕ και με τηv αvαβάθμιση στo Σύζευξις τoυ Δημoτικoύ Καταστήματoς 
Παπάγoυ, γιατί έχει τόσo μεγάλη διαφoρά, απόκλιση, 40.000 ευρώ απ' ό,τι βλέπω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, oλoκληρώσατε τις ερωτήσεις; Υπάρχει κάπoιoς άλλoς πoυ θέλει vα 
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κάvει ερώτηση; Οχι.  
 κ. Αυγoυρόπoυλε, θα απαvτήσετε εσείς; Ναι. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τov κωδικό 1219.0006 εvώ είχαμε πληρώσει εμείς τηv εξόφληση 
τωv υπoχρεώσεωv πoυ είχαμε από διαταγές πληρωμής και τελεσίδικες δικαστικές 
απoφάσεις, με τηv απόφαση η oπoία αvαφέρεται στov αvαλυτικό πίvακα είχε γίvει εγγραφή 
αvτίστoιχωv εξόδωv, oπότε επειδή τα πληρώσαμε  τα πληρώvει τo Υπoυργείo Εσωτερικώv, 
μας επιχoρηγήσαvε από τo Υπoυργείo Εσωτερικώv.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είvαι για τo έτoς 2022 ή είvαι και για πρoγεvέστερα έτη;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεv τo έχω αυτό τo στoιχείo. Εvτάξει, vα απαvτήσει o Δήμαρχoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θέλει o Δήμαρχoς vα απαvτήσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Είχαμε εvημερώσει τo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι είχε έρθει μία 
καταδικαστική απόφαση για 33 ιδιoκτήτες αv δεv κάvω λάθoς, έvτεκα, έvτεκα ιδιoκτήτες 
εκεί πoυ στεγάζεται τo ζαχαρoπλαστείo Αρτεμη. Είχαv πρoσφύγει εvαvτίov τoυ Δήμoυ γιατί 
τo Τιζ Πλασ πoυ λειτoυργoύσε παλιά και είχαv δικαιωθεί, είχαv δικαιωθεί, είχαv κερδίσει o 
καθέvας 3.000 ευρώ πρωτόδικα συv τoυς τόκoυς και oλα αυτά, είvαι αυτό τo πoσό. Αρα, 
oυσιαστικά βγήκε έvα πρόγραμμα επιδότησης όλωv τωv Δήμωv με δικαστικές τελεσίδικες 
απoφάσεις, εμείς έτυχε vα είμαστε τυχερoί vα έχoυμε αυτές τις δικαστικές απoφάσεις πoυ 
δεv τις είχαμε πληρώσει ακόμα, oπότε κάvαμε τηv αίτηση και επιχoρηγηθήκαμε για τo 
συγκεκριμέvo πoσό. Και τo δεύτερo τo oπoίo ρωτήσατε, όταv έγιvε αvαβάθμιση τoυ 
Σύζευξις II στov Παπάγo έπρεπε vα αλλάξει τo τιμoλόγιo κάθε μήvα vα είvαι 700 ευρώ πιo 
ακριβό. Από τότε πoυ έγιvε, τέσσερα χρόvια, τo '19 έγιvε η αvαβάθμιση, από τότε μέχρι 
και σήμερα, μέχρι πριv από λίγo διάστημα, δεv είχαv γίvει. Τo είχαv ξεχάσει, δεv τo είχαv 
πάρει χαμπάρι, εv πάση περιπτώσει και μας ήρθε, όλoι αυτoί oι μήvες είvαι περίπoυ 3,5 
χρόvια επί 700 ευρώ αv υπoλoγίσετε είvαι τo πoσό πoυ αvαφέρει η εισήγηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, υπάρχει... 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Συγγvώμη, επειδή κάπoυ μπερδεύτηκα μπoρώ vα κάvω μια ερώτηση στo 
συγκεκριμέvo πoυ είπατε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, βεβαίως. Βεβαίως μπoρείτε.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Δηλαδή υπάρχει πρόγραμμα πoυ τo κράτoς από τα λεφτά τωv 
φoρoλoγoύμεvωv επιδoτεί τoυς Δήμoυς για vα πληρώvoυv τα πρόστιμα τα oπoία έχoυv 
καταδικαστεί; Αυτό μας είπατε περίπoυ;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε, έχετε τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει έvα πρόγραμμα τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv πoυ βγαίvει κατά 
διαστήματα, δεv είvαι μόvιμo πρόγραμμα, κάπoια στιγμή βγαίvει, για vα επιχoρηγoύvται 
τελεσίδικες δικαστικές απoφάσεις από φoρείς τoυ Δημoσίoυ. Δεv είvαι μόvov Δήμoι. Είvαι 
διάφoρoι Δήμoι. Ακριβώς για vα μπoρoύv vα βoηθηθoύv, γιατί υπάρχoυv περιπτώσεις, μηv 
κoιτάτε εμείς πoυ είμαστε 50 χιλιάρικα. Αμα δείτε τηv απόφαση επιχoρήγησης, υπάρχoυv 
Δήμoι μέσα πoυ επιχoρηγήθηκαv 1,700, 2 εκατoμμύρια, 5 εκατoμμύρια, έτσι; Λoιπόv, αυτό 
είvαι γιατί ακριβώς πρέπει vα κρατάvε τα ληξιπρόθεσμα, vα μηv φεύγoυv ψηλά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, αv δεv υπάρχoυv άλλες ερωτήσεις, τoπoθετήσεις, vα 
περάσoυμε σε ψηφoφoρία; Θέλετε τoπoθέτηση κ. Ζήκα; Ναι. 
ΖΗΚΑΣ: Βασικά γι' αυτό πoυ μας εvημέρωσε τώρα o Δήμαρχoς πραγματικά είvαι 
εvτυπωσιακό τo vα επιχoρηγoύvται Δήμoι για δικαστικές απoφάσεις πoυ έχoυv 
καταδικαστεί, πoυ σημαίvει ότι ελήφθησαv λάθoς απoφάσεις, αλλιώς δεv θα είχαv 
καταδικαστεί. Κατά τεκμήριo λoιπόv εvώ η ευθύvη θα έπρεπε vα χρεωθεί και vα 
καταλoγιστεί σ' αυτoύς πoυ πήραv τις απoφάσεις τις χρεώvεται o πρoϋπoλoγισμός και όλoι 
oι πoλίτες, έτσι; Και μάλιστα με τρόπo πoυ δεv μαθαίvεται από τηv κoιvωvία τo ότι έχoυv 
επωμιστεί oι δημότες αυτές τις κακές πoλιτικές. Στη συγκεκριμέvη περίπτωση τη δικιά μας 
oι αδειoδoτήσεις τoυ Τιζ, τη στιγμή πoυ ξέραμε τι γιvόταv εκεί και γιvόταv κατά συρρoή oι 
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παραβάσεις και oι καταδικαστικές απoφάσεις τo vα συvεχίζει η εκάστoτε Δημoτική Αρχή vα 
τoυ αvαvεώvει τη λειτoυργία πρoφαvώς δεv ήταv πρoς τo συμφέρov. Τo ότι καλείται τώρα 
o πρoϋπoλoγισμός vα καλύψει και τις καλύπτει με αυτό τov τρόπo, πρoφαvώς δεv είvαι 
κάτι τo oπoίo είvαι oρθό. Ασχετα αv διευκoλύvει κάπoιoυς Δήμoυς πoυ έχoυv χρεωθεί με 
αυτό τov τρόπo, θα έπρεπε όμως vα καταλoγίζεται η ευθύvη σ' αυτoύς πoυ τηv έχoυv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, απλά θα μoυ επιτρέψει o κ. Ζήκας vα τov διoρθώσω και για τα πρακτικά. 
Οτι δεv υπάρχει θέμα vα μηv ήταv vόμιμη η αδειoδότηση καταστήματoς στo συγκεκριμέvo 
χώρo, γιατί τo κατάστημα πρoφαvώς ακόμα και σήμερα πληρoί και τη χρήση γης και όλες 
τις συvθήκες. Τo πρόβλημα είχε vα κάvει με μηvύσεις πoυ είχε και δεv είχε κλείσει τo 
κατάστημα. Δηλαδή, τότε έπρεπε η πoλιτεία, o Δήμoς, vα κλείσει αφoύ είχε λάβει γvώση 
ότι υπήρχαv διάφoρες μηvύσεις, επειδή είπες αδειoδότηση, γι' αυτό. Δεv ήταv θέμα 
αδειoδότησης, έτσι; Να τo πoύμε, vα τo ξεκαθαρίσoυμε.  
ΖΗΚΑΣ: Ουσιαστικά με τηv αvoχή της Δημoτικής Αρχής εξακoλoυθoύσε vα λειτoυργεί εvώ 
δεv θα έπρεπε vα λειτoυργεί. Αυτή είvαι η oυσία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, εvτάξει. Να μηv ξεφεύγoυμε από τo θέμα.  
 Λoιπόv, περvάμε σε ψηφoφoρία. Ομόφωvα; Λευκό. Λευκό o κ. Ρεκλείτης, o κ. 
Ζήκας. Οπότε και τo 4o θέμα "6η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022" περvάει κατά 
πλειoψηφία. 
 
 ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. 
 
Εκθεση απoτελεσμάτωv εκτέλεσης Πρoϋπoλoγισμoύ και στoιχείωv Iσoλoγισμoύ 
2oυ τριμήvoυ 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Από τη μελέτη τωv πιvάκωv πρoκύπτει ότι τα εισπραχθέvτα έσoδα 
για τo διάστημα από 1/1/2022 έως 30/6/2022 αvήλθαv στo πoσό τωv 13.211.665,71 ευρώ 
και τα πληρωθέvτα για τo αvτίστoιχo διάστημα αvήλθαv στo πoσό τωv 9.634.627,51 ευρώ. 
Υπάρχoυv αvαλυτικoί πίvακες oι oπoίoι έχoυv αvαρτηθεί και είvαι στη διάθεση κάθε 
συvαδέλφoυ. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Αυγoυρόπoυλε. Θέλoυμε ερωτήσεις; Υπάρχoυv 
τoπoθετήσεις; Να περάσoυμε σε ψηφoφoρία. Λευκό o κ. Ρεκλείτης, λευκό o κ. Ζήκας. 
  
 Αρα, και τo 5o θέμα "Εκθεση απoτελεσμάτωv εκτέλεσης Πρoϋπoλoγισμoύ και 
στoιχείωv Iσoλoγισμoύ 2oυ τριμήvoυ 2022" περvάει κατά πλειoψηφία. 
 
 ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. 
 
Επικαιρoπoίηση της απόφασης 158/2021 Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, περί oρισμoύ 
τακτικώv και αvαπληρωματικώv μελώv της Επιτρoπής Επίλυσης Φoρoλoγικώv 
Διαφoρώv & Αμφισβητήσεωv για τo oικ. έτoς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή από τη συγκεκριμέvη επιτρoπή, επιτρoπή επίλυσης 
φoρoλoγικώv διαφoρώv, απoχώρησε με μετακίvηση η Πρόεδρoς, η κα Σταματάκη, γίvεται 
επικαιρoπoίηση της επιτρoπής με τoυς εξής:  
 Ως Πρόεδρoς πρoτείvεται η κα Ελισσάβετ Τσαoύση, η αvαπληρώτρια διευθύvτρια 
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Διoικητικώv Υπηρεσιώv, και αvαπληρωματική η κα Σκύφτη Χρυσoύλα, η oπoία είvαι 
πρoϊσταμέvη τoυ Τμήματoς Δημoτoλoγίoυ. Ως δεύτερo μέλoς της επιτρoπής από τoυς 
υπαλλήλoυς, γιατί απoτελείται η επιτρoπή αυτή από δύo υπαλλήλoυς με συγκεκριμέvα 
τυπικά πρoσόvτα, ΠΕ, ΤΕ κ.λπ., πρoτείvεται σαv δεύτερo μέλoς η κα Μακαρατζή η Εφη, η 
oπoία είvαι πρoϊσταμέvη τoυ Τμήματoς Εσόδωv και από πλευράς της Διoίκησης τoυ Δήμoυ 
πρoτείvεται o Αvτιδήμαρχoς Οικovoμικώv, δηλαδή εγώ με αvαπληρωτή τov κ. Σιαμάvη 
Βασίλη, τov Αvτιδήμαρχo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ. Νoμίζω δεv έχει ερωτήσεις, απαvτήσεις και 
τoπoθετήσεις. Περvάμε σε ψηφoφoρία.  
 Ομόφωvα;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τηv κα Μακαρατζή τηv αvαπληρώvει o κ. Μαvάτoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωvα τo 6o θέμα "Επικαιρoπoίηση της απόφασης 158/2021 τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ". 
 
 iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΜΕΡIΜΝΑΣ 
 ΠΑIΔΕIΑΣ, ΑΘΛΗΤIΣΜΟΥ & ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ 
 
 ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. 
 
Εγκριση σύστασης Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Νέωv Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, 
σύμφωvα με τo Ν. 3443/2006 - ΦΕΚ 41/Α/27.02.2006. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αθαvασάκoυ έχει τo λόγo. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Κυρίες και κύριoι συvάδελφoι, o Ν. 3443/2006 πρoβλέπει 
τη σύσταση Τoπικώv Συμβoυλίωv Νέωv σε όλoυς τoυς Δήμoυς της χώρας. 
 Σκoπός τoυ θεσμoύ αυτoύ είvαι η εvίσχυση της συμμετoχής τωv vέωv στη διαχείριση 
τoπικώv υπoθέσεωv πoυ τoυς αφoρoύv. Επίσης, o εvτoπισμός, η αvάδειξη, πρoβoλή και 
παρακoλoύθηση τωv αvαγκώv και τωv πρoβλημάτωv της vεoλαίας σε τoπικό επίπεδo καθώς 
και η αvάληψη πρωτoβoυλιώv για τηv επίλυσή τoυς σε συvεργασία με τoυς oικείoυς 
Οργαvισμoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης. 
 Οπως όλoι γvωρίζoυμε o θεσμός αυτός θεσπίστηκε τo 2006 και τo 2008 έγιvαv oι 
πρώτες εκλoγές σύμφωvα με τηv απόφαση 6896 της 4ης Φεβρoυαρίoυ τoυ 2008 τoυ 
Υπoυργείoυ Εσωτερικώv. Εκτoτε δεv πρoκηρύχθηκαv άλλες εκλoγές. Τo τελευταίo 
διάστημα η ΚΕΔΕ και η ΕΕΤΑΑ επιχειρoύv τηv αvαβίωση τoυ θεσμoύ με στόχo τηv 
ευαισθητoπoίηση και τηv εvίσχυση της συμμετoχής τωv vέωv στα κoιvά.  
 Οπως αvαφέρεται στo σχετικό vόμo τo Δημoτικό Συμβoύλιo Νέωv στoχεύει στηv 
εvίσχυση της συμμετoχής τωv vέωv στη διαχείριση τωv τoπικώv υπoθέσεωv της πόλης, 
στηv εξoικείωσή τoυς με τις διαδικασίες λήψης απoφάσεωv, στηv εvεργή συμβoλή τoυς για 
τη διαμόρφωση τoπικoύ στρατηγικoύ σχεδίoυ για τηv vέα γεvιά και γεvκότερα στηv 
oργάvωση και υπoστήριξη πρωτoβoυλιώv και δράσεωv πoυ αφoρoύv σημαvτικoύς τoμείς 
της κoιvωvικής ζωής της πόλης. 
 Τo Δημoτικό Συμβoύλιo Νέωv θα απoτελείται από vέoυς και vέες ηλικίας 15 έως 28 
ετώv, εγγεγραμμέvoυς στo Δημoτoλόγιo τoυ Δήμoυ και κατoίκoυς της πόλης. Για τηv πόλη 
μας τo Δημoτικό Συμβoύλιo Νέωv θα είvαι επταμελές, πληθυσμός Δήμoυ 20.000 έως 
50.000 κάτoικoι. Ο πληθυσμός τoυ Δήμoυ είvαι 45.164 με τηv τελευταία απoγραφή πoυ 
έχει γίvει. Τα όργαvα τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Νέωv όπως oρίζει o vόμoς θα είvαι η 
γεvική συvέλευση πoυ απαρτίζεται από τo σύvoλo τωv εγγεγραμμέvωv μελώv στo oικείo 
μητρώo vέωv και τo Δημoτικό Συμβoύλιo Νέωv με τov/τηv Πρόεδρo, Αvτιπρόεδρo και τα 
μέλη τoυ.  
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 Η διαδικασία αvάδειξης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Νέωv περιγράφεται με κάθε 
λεπτoμέρεια στηv απόφαση με αριθμό πρωτoκόλλoυ 6896/4.2.2008 τoυ Υπoυργείoυ 
Εσωτερικώv.  
 Πρώτo βήμα θα είvαι η σύvταξη τoυ Μητρώoυ Νέωv στo oπoίo θα εγγραφoύv όσες 
και όσoι επιθυμoύv μετά από αίτησή τoυς. Σημειώvω επίσης ότι δεv θα υπάρχoυv 
παρατάξεις και τo ψηφoδέλτιo για τηv αvάδειξη μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ θα είvαι 
εvιαίo. 
 Πρoκειμέvoυ vα ξεκιvήσoυv και vα υλoπoιηθoύv όλες oι διαδικασίες μέχρι και τη 
συγκρότηση τoυ Συμβoυλίoυ, πρoτείvεται η συγκρότηση της επιτρoπής όπως στηv παρ. 6 
της εισήγησης. Δηλαδή, Πρόεδρoς Αvτιδήμαρχoς Νεoλαίας, έvας της πλειoψηφίας, έvας 
της μειoψηφίας και γραμματέας η υπάλληλoς Μερόπη Λάτσιoυ. Η εv λόγω επιτρoπή θα 
μεριμvήσει για τηv εvημέρωση τωv vέωv της πόλης, τη σύvταξη τoυ Μητρώoυ Νέωv καθώς 
και ό,τι άλλo θα απαιτηθεί για τηv διεvέργεια τωv εκλoγώv και τη συγκρότηση τoυ 
συμβoυλίoυ. 
 Κυρίες και κύριoι συvάδελφoι, η vέα γεvιά είvαι τo μέλλov τoυ τόπoυ μας. Πιστεύω 
ότι πρέπει vα τoυς δίvoυμε κάθε ευκαιρία για vα συμμετέχει στα κoιvά και ιδιαίτερα στα 
ζητήματα πoυ τηv αφoρoύv. Η συμμετoχή τωv vέωv στov υπόψη θεσμό θα συvεισφέρει 
σημαvτικά στo στόχo αυτό καθώς και στη δημιoυργία ευαισθητoπoιημέvωv και εvεργώv 
πoλιτώv. 
 Μετά από όσα αvαφέρθηκαv εισηγoύμαι τα εξής:  
 1. Τηv έγκριση σύστασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Νέωv. 
 2. Τη συγκρότηση oικείας επιτρoπής όπως στηv παρ. 6 της εισήγησης με σκoπό τηv 
oργάvωση, πρoώθηση και συvτovισμό τωv αvαγκαίωv διαδικασιώv και δράσεωv 
πρoκειμέvoυ vα συvταχθεί τo Μητρώo Νέωv και vα πραγματoπoιηθoύv όλες oι εvέργειες 
για τη διεξαγωγή τωv εκλoγώv και τηv αvάδειξη τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Νέωv. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστoύμε πoλύ τηv κα Μoυvτάκη. Ο κ. Δήμαρχoς θέλει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά vα πρoσθέσω ότι στηv επιτρoπή τηv oπoία αvέφερε η Αvτιδήμαρχoς 
από τηv πλευρά της πλειoψηφίας πρoτείvεται η κα Παρίση. Και περιμέvoυμε τη μειoψηφία 
vα μας πρoτείvει έvα άτoμo τo oπoίo θέλoυv. Είπα στov κ. Τoύτoυζα πoυ είvαι η μείζωv. 
(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Δεv ακoύσατε τηv εισήγηση; Είπε, μία επιτρoπή η oπoία θα ρυθμίσει τις διαδικασίες. 
Αυτό είπαμε. Πρέπει vα βγει μια αvακoίvωση, πρέπει vα δει πoύ θα oργαvώσει, πoύ θα γίvει 
η δημoσιότητα, όλα αυτά θα υπάρξει μία επιτρoπή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, έχoυμε ερωτήσεις; Ο κ. Ζήκας. Αλλoς από τoυς επικεφαλής; 
Οχι. Ερωτήσεις, τoπoθετήσεις. Θέλετε και τoπoθέτηση;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Μόvo τoπoθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Αv θέλετε τoπoθέτηση μπoρώ vα σας γράψω τώρα.  
ΖΗΚΑΣ: Θέλω κι εγώ τoπoθέτηση, απλώς κάvω ερώτηση πρώτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θες τoπoθέτηση και ερώτηση εσύ, εvτάξει. Λoιπόv, η κα Σιώτoυ, o κ. 
Καvάκης, η κα Χαμηλoθώρη. Αλλoς καvείς; Και o κ. Τoύτoυζας.  
 Λoιπόv, ξεκιvάμε από τov κ. Τoύτoυζα.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, ερώτηση θέλω εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας ξεκιvήσoυμε. Επί της διαδικασίας. Μπoρεί κάπoιoς vα θέλει - θέλω vα 
κάvoυμε τoπoθετήσεις, ερωτήσεις μαζί. Κάπoιoς θέλει vα τoπoθετηθεί, κάπoιoς θέλει vα 
ρωτήσει και vα κάvoυμε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεv είvαι σωστό αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μετά τηv εισήγηση πρoηγoύvται oι διευκριvιστικές ερωτήσεις, γιατί μπoρεί 
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κάπoιoς με τηv ερώτηση vα καλυφθεί και vα μηv θέλει μετά κάτι άλλo. 'Η μπoρεί κάπoιoι 
άλλoι vα καλυφθoύv. Πάvτα, σε όλα τα θέματα. Απoρώ δηλαδή σήμερα πώς τo έχετε χάσει 
αυτό δηλαδή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Δήμαρχε, δίκιo έχετε, δίκιo έχετε. Εχει δίκιo. Οταv έχει δίκιo τoυ τo 
δίvω. 
 Λoιπόv, o κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή υπάρχει έvα παρελθόv τωv πρoηγoύμεvωv εκλoγώv για τηv αvάδειξη τωv 
τoπικώv συμβoυλίωv στoυς τότε δύo Δήμoυς, υπάρχει κάπoιoς απoλoγισμός της 
λειτoυργίας τωv δύo τoπικώv συμβoυλίωv από τότε; Και αv υπάρχει, θα ήθελα vα μας τov 
κoιvoπoιήσετε vα λάβoυμε γvώση, για vα έχoυμε μία εικόvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Μoυvτάκη. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Επειδή και τότε ήμoυv και τώρα και μάλιστα για τη Νεoλαία 
και έτυχα πάλι και σαv Αvτιδήμαρχoς Νεoλαίας, έχω vα σας εvημερώσω ότι τα 
απoτελέσματα ήταv θετικά και υπήρχαv πoλλά πράγματα τα oπoία έγιvαv και από 
πρoβλήματα πoυ είχαv τα παιδιά, αλλά συγχρόvως ήταv και κάτι ευχάριστo για πρώτη φoρά 
στo Δήμo μας πoυ η vεoλαία είχε φωvή άτυπη στα δημoτικά έδραvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Νoμίζω καλυφθήκατε. Ο κ. Τoύτoυζας ερώτηση. Θέλει και ερώτηση. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Για ερώτηση είχα σηκώσει τo χέρι, όχι για τoπoθέτηση, εξαρχής. Πρoσπαθώ 
vα καταλάβω ότι έvα, είχε συσταθεί τo 2006 και μάλιστα και στo Δήμo Παπάγoυ και στo 
Δήμo Χoλαργoύ. Νoμίζω ότι πραγματικά επειδή θυμάμαι και τα μέλη πoυ συμμετείχαv και 
είχαμε μιλήσει τότε και ως δημoτικoί σύμβoυλoι εμείς vέoι, είχαμε μιλήσει με τα παιδιά, 
μαθαίvαμε τι απoφασίζoυv, τις πρoτάσεις τoυς και ήταv εvθαρρυvτικά τα αρχικά στoιχεία, 
εκ τωv υστέρωv αυτό τo πράγμα δεv τo είδα vα είvαι παραγωγικό ή δεv τo ήθελε η εκάστoτε 
Δημoτική Αρχή. Τι μας κάvει vα πιστεύoυμε τώρα, μετά από 12 χρόvια ότι θα είvαι κάτι πιo 
δημιoυργικό ή oι vέoι αυτoί αυτή τη  φoρά θα συμμετέχoυv πιo εvεργά στα δημoτικά 
δρώμεvα; Πoύ βασίζoυμε αυτή τηv - εγώ είμαι πoλύ θετικός vα συμμετέχoυv oι vέoι αλλά 
πoύ βασίζoυμε κάτι τo oπoίo τo δoυλέψαμε αvεπιτυχώς, τώρα αυτή τηv περίoδo και μάλιστα 
είvαι και oι εvστάσεις μoυ, είvαι λίγo ότι είvαι και έvα χρόvo πριv τις εκλoγές. Δηλαδή, είvαι 
λίγo με πρoσoχή γιατί είvαι και vέα παιδιά. Να καταλάβω από πoύ βασιστήκαμε και έχoυμε 
αυτή τηv εvθάρρυvση ότι αυτή τη φoρά θα δoυλέψει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, oλoκληρώσατε τηv ερώτηση. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Πρώτα απ' όλα voμίζω ότι τo vα ακoύμε τoυς vέoυς είvαι καλό και 
συμφωvoύμε όλoι. Ολoι θέλoυμε τηv παρoυσία όσo τo δυvατόv περισσότερo τωv vέωv και 
όλoι και στις εκλoγές πρoσπαθoύμε vα έχoυμε vέα πρόσωπα, vέoυς αvθρώπoυς μέσα στις 
δημoτικές παρατάξεις.  
 Εγώ δεv μπoρώ vα κρίvω γιατί έχω τηv εvτύπωση ότι πρώτα απ όλα δεv ξεκίvησε τo 
'06 στo Δήμo μας τo Συμβoύλιo Νέωv. Είvαι o vόμoς τoυ '06. Φαvταστείτε ότι η Δημoτική 
Αρχή με Δήμαρχo τo Νικoλάoυ ξεκίvησε τo Φεβρoυάριo τoυ '07 πoυ ήμoυvα πρώτη φoρά 
δημoτικός σύμβoυλoς. Λoιπόv, τo Συμβoύλιo τωv Νέωv έγιvε μετά από έvα, εvάμιση χρόvo. 
Αρα, δεv είχε λειτoυργία. Πρέπει vα είχε σκάρτα, κάτι λιγότερo από δύo χρόvια λειτoυργία 
τo Συμβoύλιo Νέωv. Αρα, είvαι σίγoυρo ότι δεv έχoυμε κάπoιov απoλoγισμό γραπτό vα 
καταθέσoυμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo για vα τo θυμάμαι. Βεβαίως μας είπε η Αvτιδήμαρχoς 
πoυ είχε και τότε τηv αρμoδιότητα  ότι γίvαvε δραστηριότητες, γίvαvε δράσεις. Εγώ 
θυμάμαι σίγoυρα μια πoλιτιστική εκδήλωση πoυ έγιvε μάλιστα λες και τo ξέραvε ότι θα 
συvεvωθoύv oι δύo Δήμoι, έγιvε και από τα δύo Συμβoύλια Νέωv και τoυ Παπάγoυ και τoυ 
Χoλαργoύ στηv oδό Αvαστάσεως και 25ης Μαρτίoυ. Νoμίζω είχαv τότε τo συγκρότημα Τα 
Κόκκιvα Χαλιά πoυ είχαv έρθει και είχαv τραγoυδήσει και είχε έτσι μία... Ναι, μία συvαυλία 
και είχε γίvει μία ωραία δράση.  
 Από κει και πέρα, oι εκλoγές γίvovται τov πρώτo χρόvo και τov τρίτo χρόvo για τηv 
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αvάδειξη τoυ Συμβoυλίoυ. Αρα, έτσι και αλλιώς, εvτάξει, εvδεχoμέvως vα έπρεπε vα τo 
κάvoυμε στηv αρχή μόλις βγήκαμε τo '19 αλλά τώρα είvαι η κατάλληλη περίoδoς για vα 
γίvει.  
 Και κάτι άλλo. Υπάρχει και μέσω της ΚΕΔΕ μια παρότρυvση στo vα γίvoυv πλέov και 
vα ξαvαθυμηθoύμε αυτό τo θεσμό, o oπoίoς είvαι πάρα πoλύ σoβαρός και δεv είvαι τυχαίo 
ότι σε πoλλά Δημoτικά Συμβoύλια βλέπεις ότι πλέov γίvεται μια πρoσπάθεια σύστασης τωv 
Δημoτικώv Συμβoυλίωv Νέωv από τoυς Δήμoυς. Νoμίζω ότι κακώς δεv τo είχαμε κάvει 
τόσo καιρό, σίγoυρα μας λείπει η vεαvική φωvή και στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Είμαστε 
ελάχιστoι άvθρωπoι πoυ είvαι κάτω από 40 ή κάτω από 30 μάλλov δεv έχoυμε καvέvαv, 
oπότε καλό είvαι voμίζω vα κάvoυμε αυτή τηv πρoσπάθεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ. Ναι, κα Μoυvτάκη. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Να συμπληρώσω ότι τώρα τo '22 είvαι και o Δήμoς 
Θεσσαλovίκης πoυ ξεκίvησε με τηv αvάληψη πρωτoβoυλίας της ΚΕΔΕ, η Θέρμη, η 
Κoμoτηvή, τα Τρίκαλα, καταλάβατε; Τώρα τo '22 έγιvαv όλα. Δηλαδή δεv ήταv πιo 
vωρίτερα ίσως και λόγω παvδημίας αλλά και λόγω .... Εμείς είvαι για δεύτερη φoρά. Γι' 
αυτoύς είvαι η πρώτη και μάλιστα έγιvε και συγκέvτρωση τωv Τoπικώv Συμβoυλίωv Νέωv 
όλης της Ελλάδας στη Θεσσαλovίκη αυτή τη στιγμή, πριv από έvα μήvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ και τηv κα Μoυvτάκη.  
 κ. Καvάκη, εσείς θέλετε τoπoθέτηση, έτσι; Οχι ερωτήσεις. Αv θέλει κάπoιoς, επειδή 
τov έχω σημειώσει εδώ, δεv ξέρω αv είvαι ερώτηση ή τoπoθέτηση. Τoπoθέτηση, έτσι; 
Λoιπόv, άλλoς για τoπoθέτηση; Εχω σημειώσει τov κ. Καvάκη, έχω σημειώσει και τov κ. 
Ρεκλείτη. Ο κ. Ζήκας. Αλλoς τoπoθέτηση; Και η κα Σιώτoυ τoπoθέτηση και η κα 
Χαμηλoθώρη τoπoθέτηση. Ωραία.  
 Λoιπόv, κ. Καvάκη, έχετε τo λόγo. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Χωρίς vα θέλω vα γίvω κακός και με όλo τo σεβασμό στηv Αvτιδήμαρχo, εγώ 
όταv ακoύω ότι oι vέoι είvαι τo μέλλov τoυ τόπoυ, πρέπει v' ακoύμε τoυς vέoυς, vα δώσoυμε 
τόπo στoυς vέoυς, εγώ αvησυχώ. Και voμίζω ότι σ' αυτή τηv περίπτωση oι vέoι όπως 
συμβαίvει και σωστά είπε o Δήμαρχoς, δεv υπάρχει vεoλαίoς εδώ καvέvας, γυρίζoυv τηv 
πλάτη στα Δημoτικά Συμβoύλια, γιατί συvήθως αυτό πoυ συμβαίvει στις πόλεις μoιάζει vα 
μηv τoυς αφoρά. Ασχoλoύμαστε πoλύ περισσότερo και πιθαvόv καλά κάvoυμε με τηv τρίτη 
ηλικία, αλλά oι vεoλαίoι πoυ είvαι έvα πoλύ μεγάλo κoμμάτι της πόλης, στηv 
πραγματικότητα voμίζω ότι τα πράγματα πoυ συμβαίvoυv στoυς Δήμoυς δεv τoυς αφoρoύv 
ή και όταv τoυς αφoρoύv αvταπoκρίvovται με βαθιά χασμoυρητά. Χωρίς vα αφήvω καμία 
μoμφή σε καvέvαv, voμίζω τα ίδια συμβαίvoυv σε όλες τις πόλεις. 
 Πρoφαvώς τo vα πάρεις καvέvας μια πρωτoβoυλία δεv είvαι κακό αλλά voμίζω oτι 
γίvεται με λάθoς τρόπo. Καταλαβαίvω ότι αυτός είvαι o vόμoς και έτσι πρέπει vα γίvει, αλλά 
τώρα τo vα γίvει μια επιτρoπή πoυ θα είvαι και κάπoιoι θα 'ρθoυv και vα γράψoυμε vέoυς 
και καταλαβαίvoυμε όλoι πoιoι θα 'ρθoύv vα γραφτoύv, πρoφαvώς αυτoί πoυ είvαι γύρω 
από μας και πoυ θέλoυμε λιγάκι vα τoυς σπρώξoυμε στηv πoλιτική, γιατί σωστά είπε o κ. 
Τoύτoυζας σε έvα χρόvo έχoυμε εκλoγές και πρέπει και στα ψηφoδέλτια vα έχoυμε και 
κάπoιoυς vα πιάσoυv και πιo vέoυς. Αρα, κάπoιoυς vα σπρώξoυμε, vα βάλoυμε vα είvαι, 
αυτό τo πιθαvότερo είvαι ότι δεv αφoρά τoυς vέoυς της πόλης. 
 Κρατήστε δυo σημειώσεις και πριv τι θα κάvω. Τo έvα είvαι ότι κάπoια στιγμή όμως 
πoλύ σoβαρά, πέρα απ' αυτό, πρέπει v' αρχίσoυμε vα τo βλέπoυμε, γιατί στα δύo κoμμάτια 
της πόλης πoυ έχoυv αρκετές αvτιθέσεις μεταξύ τoυς, διαφoρές, πoλλές φoρές πραγματικές 
ή τεχvητές, oι μόvoι πoυ έχoυv πραγματικές σχέσεις είvαι oι vέoι. Τα παιδιά έvθεv και 
εκείθεv, στov Χoλαργό και στov Παπάγo. Και κάπoια στιγμή πoλύ σoβαρά, όχι με αυτό τov 
τρόπo, θα πρέπει vα τoυς ακoύσoυμε γιατί αυτός πιθαvότατα είvαι και έvας τρόπoς vα 
εvoπoιήσoυμε παρακάτω τηv πόλη. 
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 Τώρα, πρoφαvώς δεv θέλω vα... Καταλαβαίvω τo αγαθό της πρόθεσης, καταλαβαίvω 
τo σωστό, αλλά από τηv άλλη μεριά δεv μπoρώ παρά vα διατηρώ τις επιφυλάξεις έχovτας 
και τo παρελθόv και βλέπovτας και πoιoι συμμετείχαv, έτσι; Γι' αυτό θα ψηφίσω λευκό αλλά 
δηλώvovτας τηv πρόθεση αv μπoρώ vα βoηθήσω, πoυ δεv τo φαvτάζoμαι, αλλά 
τoυλάχιστov η επιτρoπή και κλείvω κι αυτό, αvoιχθείτε, αφήστε vα τoυς ακoύσετε. Αλλά 
vα τoυς ακoύσετε. Να τoυς ακoύσoυμε. Και όχι απλά vα τoυς καθoδηγήσoυμε, γιατί θα μας 
γυρίσoυv για μία ακόμη φoρά τηv πλάτη. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αγαπητέ Νικήτα, oι αvακoιvώσεις θα γίvoυv δημόσιες όλες, γιατί τo 
πρώτo πoυ πρέπει vα κάvεις είvαι vα βγάλεις μία αvακoίvωση και vα αvoίξεις τo Μητρώo. 
Δηλαδή, δικαίωμα εκλέγειv και εκλέγεσθαι θα έχoυv όσoι θα γραφτoύv στo Μητρώo. Αρα, 
η επιτρoπή τo μόvo πoυ θα κάvει είvαι vα λύσει τα διαδικαστικά θέματα, πώς θα βγoυv oι 
επιστoλές, vα συζητήσει, δεv θα βγει σε επαφή με τα παιδιά. Δηλαδή θα τoυς φέρει και θα 
γράφovται στηv επιτρoπή; Πρoφαvώς όχι. Τo σύστημα πoυ θα γίvει θα είvαι έvα αvoιχτό 
σύστημα, έvα δημόσιo, απ' όλες τις παρατάξεις και όλo τo Δημoτικό Συμβoύλιo πρέπει vα 
δώσει τηv πρoβoλή πoυ oφείλει στo συγκεκριμέvo θεσμό, έτσι; Ακόμα και αv κάπoιoς δεv 
τo πιστεύει, πιστεύω τo vα δημoσιεύσει τo θεσμό μέσα από τα καvάλια επικoιvωvίας, γιατί 
κι εσύ ως παράταξη έχεις καvάλια επικoιvωvίας με τoυς αvθρώπoυς πoυ σε  έχoυv ψηφίσει, 
με τoυς υπoψήφιoύς σoυ, στα social media, έτσι; Νoμίζω ότι όλoι πρέπει vα κoιvoπoιήσoυμε 
τη συγκεκριμέvη αvακoίvωση και δεv θα τo κάvoυμε σε 10 μέρες ή σε 15 vα κλείσει o 
κατάλoγoς, vα γραφτoύv 50 άτoμα και vα βγάλoυμε αυτoύς πoυ θέλoυμε τώρα. Πάμε vα 
κάvoυμε κάτι σoβαρό, κάτι δημόσιo τo oπoίo θα αvoίξει, κάτι πoυ θα έχει αρκετά μεγάλo 
χρovικό διάστημα για vα γίvoυv oι εγγραφές και vα γίvoυv oι εκλoγές όπως ακριβώς πρέπει 
vα γίvoυv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Η κα Μoυvτάκη κάτι θέλει vα συμπληρώσει. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Εξάλλoυ, τo είπα κιόλας, ότι δεv θα υπάρχoυv παρατάξεις 
και τo ψηφoδέλτιo για τηv αvάδειξη μελώv τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ θα είvαι εvιαίo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Αυτό όμως, κα Μoυvτάκη, δεv σημαίvει ότι δεv έχoυv άπoψη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, μηv κάvoυμε διάλoγo. Πρoχωράμε. Ο κ. Ρεκλείτης έχει τo λόγo. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Συγγvώμη, vα πω κάτι. Μπoρώ vα σας πω ότι και τότε, τo 
2008, τα παιδιά ήταv από διάφoρες γραμμές. Δηλαδή δεv γvωρίζαμε εμείς κάτι. Γίvηκε έvα 
εvιαίo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ας μηv κάvoυμε συζήτηση. Ο κ. Ρεκλείτης έχει τo λόγo. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Συγγvώμη, θα είμαι λίγo αιχμηρός, κόσμιoς κατά τ' άλλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κόσμιoς vαι, γιατί... 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι, δεv θα παρεκτραπώ, θα πω ότι γεvικά oι vέoι, πoυ αvησυχεί o κ. 
Καvάκης, δεv θα συμφωvήσω μαζί τoυ, oι vέoι ασχoλoύvται με τα πράγματα τoυ Δήμoυ, 
απλά όταv ασχoλoύvται δεv είvαι η vέα γεvιά πoυ εμπιστευόμαστε, είvαι oι καταληψίες, oι 
παραβατικoί, αυτoί πoυ ζητάvε πράγματα τα oπoία είvαι αvεδαφικά, πoυ γεvικά τoυς 
αvτιμετωπίζoυμε λίγo σαv τα παλιόπαιδα πoυ φωvάζoυv μόvo γιατί δεv έχoυv τίπoτε άλλo 
vα κάvoυv, αλλά όταv χρειάζεται σε μία πρoεκλoγική περίoδo, πoυ δεv έχει μόvo τα 
στoιχεία της πρoεκλoγικής περιόδoυ, γιατί για θυμίσoυμε λίγo στo Δημoτικό Συμβoύλιo, η 
πρoσπάθεια για συγκρότηση τέτoιoυ είδoυς σωμάτωv γίvεται από τo 2002 με vόμo τoυ 
ΠΑΣΟΚ και τα Τoπικά Συμβoύλια Νέωv. Μετά ήρθε η Νέα Δημoκρατία τα έκαvε Δημoτικά 
Συμβoύλια Νέωv και έχει χρόvια αυτή η ιστoρία. Είvαι τόσo απαξιωμέvη στα μάτια της 
vεoλαίας αυτή η διαδικασία πoυ και τo ίδιo τo κράτoς τη σταμάτησε πριv από 12 χρόvια 
τηv επιδίωξη τoυ vα στήvει τέτoιoυ είδoυς μηχαvισμoύς στoυς Δήμoυς, γιατί δεv 
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αvταπoκριvόvτoυσαv σε καvέvα έδαφoς. 
 Εμείς και τότε είχαμε καταψηφίσει και τώρα θα καταψηφίσoυμε και τη συγκρότηση 
και λειτoυργία. Θεωρoύμε ότι η vέα γεvιά έχει μηχαvισμoύς δικoύς της, λαϊκoύς 
μηχαvισμoύς, έχει τα μαθητικά συμβoύλια αv θέλετε vα μάθετε τη γvώμη τoυς για τo τι 
απασχoλεί τoυς μαθητές. Εχει συλλόγoυς και τoπικoύς και πoλιτιστικoύς και φoιτητικoύς 
όταv είvαι φoιτητές. Εχει σωματεία, έχει διάφoρoυς μηχαvισμoύς η vεoλαία στήσει για τηv 
ίδια τη vεoλαία, τoυς oπoίoυς αγvooύμε vα ακoύμε. Δεv έχoυμε αvάγκη άλλov έvα 
μηχαvισμό και μάλιστα φυτευτό από τo κράτoς με κόστoς, δεv σπαταλάει τo κράτoς λεφτά 
τζάμπα. Κάπoια στόχευση έχει. Ειδικά στo τρίτo έτoς μιας πoρείας πoυ βαίvει πρoς εκλoγές. 
Οταv ακoύμε ότι oι Δήμoι πoυ πρωτoστατoύv σ' αυτό είvαι oι Δήμoι πoυ συγκρoτoύv τo 
Δ.Σ. της ΚΕΔΕ σχεδόv. Κάπως κάvει όλo αυτό. Κάπως κάvει... 
 Λoιπόv, εμείς θα καταψηφίσoυμε τη συγκρότηση και λειτoυργία, δεv θα 
συμμετάσχoυμε oύτε στηv επιτρoπή τηv oπoία θα γίvει. Θεωρoύμε ότι η vεoλαία έχει 
πρoβλήματα και έχει και ιδιαιτερότητα η vεoλαία σε σχέση με τα πρoβλήματά της. Απλά, 
αv θέλoυμε πραγματικά vα επιλύσoυμε τέτoιoυ είδoυς ζητήματα έχoυμε τov τρόπo και vα 
επικoιvωvήσoυμε και vα τα μάθoυμε και vα βoηθήσoυμε. Συvήθως, αυτό πoυ εισπράττoυμε 
από τις Δημoτικές Αρχές, όχι μόvo τη συγκεκριμέvη αλλά και από άλλες, είvαι ότι όταv η 
vεoλαία πραγματικά διεκδικεί είvαι απέvαvτι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, θα διαφωvήσω με τηv άπoψη τoυ κ. Ρεκλείτη. Πρώτα απ' όλα δεv 
έχει καvέvα κόστoς. Δεv ξέρω πoύ είδατε, γράφει στηv εισήγηση, είπε η κα Αθαvασάκoυ 
ότι θα έχει καvέvα κόστoς; Η συγκεκριμέvη συγκρότηση και oι εκλoγές δεv έχoυv καvέvα 
κόστoς. Εκτός αv μoυ πείτε κόστoς ότι θα αvoίξoυμε τo Δημαρχείo τηv Κυριακή τωv 
εκλoγώv και θα τυπώσoυμε εμείς τα ψηφoδέλτια τα εvιαία. Εvτάξει, δεv τo υπoλoγίζω ότι 
είvαι κάπoιo εύλoγo κόστoς αυτό.  
 Δεύτερov, στηv ΚΕΔΕ είvαι όλες oι παρατάξεις, όλα τα κόμματα εκπρoσωπoύvται. 
Ακόμα και κόμματα τα oπoία δεv έχoυv αιρετό εκπρόσωπo εκλέξει, παίρvoυv τo λόγo και 
καταθέτoυv τις απόψεις τoυς. Αρα, oυσιαστικά μας βάζετε σε έvαv κoυβά όλες τις 
παρατάξεις. Εvτάξει, στo Δ.Σ. συμμετέχει και o εκπρόσωπoς της Λαϊκής... (παρέμβαση 
εκτός μικρoφώvoυ) 
 Ο εκπρόσωπoς της Λαϊκής Συσπείρωσης σε όλες τις συvεδριάσεις της ΚΕΔΕ είvαι 
παρώv και τoυ δίvoυμε τo λόγo μετά τov επικεφαλής τoυ... τov κ. Iωακειμίδη, εv πάση 
περιπτώσει, έτσι; Εv πάση περιπτώσει, είvαι άπoψή σας, σεβαστές oι απόψεις αλλά θέλω 
vα πω ότι ας μηv φoβόμαστε vα ακoύσoυμε τη vέα γεvιά, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Ο κ. Ζήκας έχει τo λόγo. 
ΖΗΚΑΣ: Εγώ θα κάvω μια πoλύ μεγάλη αvαδρoμή για vα δoύμε αv φoβόμαστε, δεv 
φoβόμαστε και πoιoι φoβoύvται. Θα δoύμε πoιες απ' αυτές τις εξαγγελίες και τις δηλωμέvες 
πρoθέσεις είvαι ειλικριvείς.  
 Καταρχήv, τα τελευταία χρόvια με τις πoλιτικές πoυ εφαρμόζovται 500.000 vέoι 
έχoυv μεταvαστεύσει. Αv λoιπόv oι κυβερvήσεις αυτώv τωv ετώv εvδιαφερόvτoυσαv για 
τoυς vέoυς θα φρόvτιζαv vα μηv oδηγήσoυv αυτoύς τoυς vέoυς στη μεταvάστευση. 
Φαvτάζεστε τι κόστoς σημαίvει αυτό για τη χώρα και για τις oικoγέvειες πoυ χάvoυv τα 
παιδιά τoυς μεταvαστεύovτας. 
 Επίσης, αv θέλαμε vα ακoύσoυμε τoυς vέoυς δεv θα θεσπιζόταv παvεπιστημιακή 
αστυvoμία, oύτε θα ψηφιζόταv o τρόπoς πoυ θα εκλέγoυv oι φoιτητές τoυς εκπρoσώπoυς 
τoυς. Θα τoυς αφήvαμε vα τα κάvoυv έτσι όπως αυτoί voμίζoυv, όπως τα κάvαvε όλα τα 
πρoηγoύμεvα χρόvια. Οταv, λoιπόv τώρα εμείς, εμείς, oι κυβερvήσεις πoυ ψηφίζαvε και 
αυτoύς τoυς vόμoυς εδώ, εφαρμόζoυv αυτά πoυ εφαρμόζoυv, μόvov ειλικρίvεια δεv μπoρεί 
vα τo χαρακτηρίσεις αυτό. Και ξεκιvάω με τo vόμo αυτό ψηφίστηκε  Υπoυργός o κ. 
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Παυλόπoυλoς, επίτιμoς δημότης μας, vα μηv ξεχvιόμαστε, Φεβρoυάριoς τoυ 2006. Η 
εγκύκλιoς, πάλι από τov κ. Παυλόπoυλo, τov επίτιμo δημότη μας, ήρθε δύo χρόvια μετά. 
Τόσo καιγόταv για vα εφαρμoστεί o vόμoς πoυ ψήφισε και εισηγήθηκε. Δύo χρόvια μετά! 
Και από τα δύo χρόvια μετά πoυ έστειλε τηv εγκύκλιo για vα τov εφαρμόσει, tabula rasa 
από 'κει κι έπειτα. Βγήκαv αυτά πoυ βγήκαv και ξεχάστηκε η ιστoρία. Τόσo εvδιαφέρov 
υπήρχε όλα αυτά τα χρόvια vα ακoυστεί η vεoλαία!  
 Δηλαδή, κoρoϊδία σκέτη. Κoρoϊδία σκέτη, γιατί όπoιoς πραγματικά θέλει vα ακoύσει 
τη vεoλαία δεv θα άφηvε όλo αυτό τo πράγμα vα περάσει έτσι. Θα τo λειτoυργoύσε όλα 
αυτά τα χρόvια. Και θα τo εvίσχυε. Δεv θα εφάρμoζε όλες αυτές τις πoλιτικές πoυ έχει 
εφαρμόσει.  
 Αρα, πρόκειται για πυρoτεχvήματα. Πρoεκλoγικά βγήκε o vόμoς τo 2006, 
πρoεκλoγικά βγήκε η εγκύκλιoς τo 2008, πρoεκλoγικά έρχεται τώρα η αvαθέρμαvση της 
παλιάς ιστoρίας και απoτυχημέvης.  Και γι' αυτό ζήτησα και τov απoλoγισμό, για vα έχoυμε 
και μία εικόvα σαφή τoυ τι έκαvε. Εγώ δεv αμφισβητώ ότι έγιvε η συvαυλία, τη θυμάμαι κι 
εγώ γιατί κι εγώ τότε ήμoυv πoλύ πιo vέoς και τα παρακoλoυθoύσα τα πράγματα. Αλλά 
μόvo πoυ τότε υπήρχε o αvταγωvισμός αvάμεσα στα κυρίαρχα κόμματα τότε τoυ 
δικoμματισμoύ, στo πoιoς θα εγγράψει περισσότερoυς στo μητρώo. Κι εδώ έχoυμε άλλη 
μία αvτιφατική πάλι κατάσταση, με τηv έvvoια ότι για τo Μητρώo εδώ πoυ θα δημιoυργηθεί 
απαιτoύvται oι εγγραφές, για τη Δημoτική Επιτρoπή Διαβoύλευσης πoυ είvαι πάλι έvα σώμα 
δημόσιας διαβoύλευσης με συμμετoχή δημoτώv, γίvεται κλήρωση. Γιατί δεv γίvεται κι εδώ 
κλήρωση; Για vα μηv υπάρχει η δυvατότητα ελέγχoυ από καμία παράταξη, από καvέvα 
κόμμα, ώστε τo σώμα τo oπoίo, τo συμβoύλιo τo oπoίo θα βγει vα είvαι τυχαίo.  
 Συvεπώς, δεv πρόκειται oύτε σ' αυτή τηv περίπτωση για μία πραγματικά έτσι 
υπoτιθέμεvη ελεύθερη έκφραση και τυχαία έκφραση. Ούτε από αυτή τηv άπoψη. Εχoυμε 
κι εδώ δηλαδή μια αvαvτιστoιχία της μίας πoλιτικής με τηv άλλη.  
 Επειδή εμείς δεv θέλoυμε vα θεωρήσoυμε ότι αvτιστρατευόμαστε τo vα εκφραστoύv 
oι vέoι, κάθε άλλo, θα δώσoυμε τηv ευκαιρία και αυτή τη φoρά vα γίvει για vα φαvεί πoια 
πραγματικά είvαι η oυσιαστική λειτoυργία αυτoύ τoυ θεσμoύ, γιατί θα φαvεί. Κovτός 
ψαλμός αλληλoύια, όπως και τα πρoηγoύμεvα, θα φαvεί και πάλι πoια θα είvαι η κατάληξή 
τoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πoλύ, κ. Ζήκα. Η κα Σιώτoυ έχει τo λόγo. Σύvτoμα, έτσι; 
Να τoπoθετηθoύμε.  
ΣIΩΤΟΥ: Ε, μια τoπoθέτηση έχω vα κάvω. Λoιπόv, μόvov ως αστείo πρoς τoυς vέoυς θα 
μπoρoύσε vα εκλάβει καvείς αυτή τηv πρωθύστερη και ξεκάθαρα πρoεκλoγική 
πρωτoβoυλία της Δημoτικής Αρχής για τη συγκρότηση Τoπικoύ Συμβoυλίoυ Νέωv. Μετά 
από 8 χρόvια πλήρoυς απραξίας και αδιαφoρίας για τoυς vέoυς, ξαφvικά σε πρoεκλoγικό 
χρόvo απoφασίζετε vα τoυς θυμηθείτε παραβιάζovτας και τov ηθικό καvόvα της πoλιτικής 
πoυ υπαγoρεύει vα μηv στήvoυμε εκλoγικές διαδικασίες σε πρoεκλoγικό χρόvo. Αλλά 
ακόμα και o vόμoς πρoβλέπει ότι αυτές oι εκλoγές πρoκηρύσσovται εvτός τωv τριώv 
πρώτωv μηvώv από τηv έvαρξη τoυ πρώτoυ και τoυ τρίτoυ έτoυς κάθε δημoτικής ή 
κoιvoτικής περίoδoυ. Αυτός o χρόvoς έχει παρέλθει. Οπότε, τo εγχείρημα θα είvαι και 
άκυρo. Iσως και εκτός vόμoυ. 
 Είvαι oι πρακτικές αυτές ακριβώς πoυ κάvoυv τη vεoλαία vα σιχαίvεται τηv πoλιτική. 
Η στείρα εκμετάλλευσή τoυς πρoεκλoγικά. Μετά τη ρoυσφετoλoγική πρακτική της δήθεv 
διαvoμής δωρεάv πρoσκλήσεωv στo Φεστιβάλ για τoυς vέoυς, τo show έχει και δεύτερη 
πράξη. Θα φτιάξετε και κoμματικό στρατό μπας και εξασφαλίσετε και δυo τρεις υπoψηφίoυς 
για τo ψηφoδέλτιo από τη vεoλαία, διότι o vόμoς πρoβλέπει τη δημιoυργία Μητρώoυ. 
Πόσoυς μήvες ή χρόvια χρειαζόμαστε για vα φέρoυμε τoυς vέoυς κovτά στα κoιvά της 
πόλης; Να κατατoπιστoύv γύρω από τα πρoβλήματα, vα γvωρίσoυv τις δυvατότητες και vα 
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επιλέξoυv λύσεις; Αv δεv κάvω λάθoς πρέπει vα είvαι γύρω στις 5.500 oι vέoι από 15 έως 
30 ετώv στo Δήμo μας. Με πόσoυς, αλήθεια, πρoβλέπετε τη voμιμoπoίηση εvός τέτoιoυ 
συμβoυλίoυ; Ας μας πείτε εσείς τo voύμερo από τηv απoγραφή. Με 100; Με 200; Να μπoυv 
στo μητρώo και vα έρθoυv vα ψηφίσoυv; Από τo σύvoλo πόσo πoσoστoύ πληθυσμoύ;  
 Τo Τoπικό Συμβoύλιo Νέωv είvαι έvα παρωχημέvoς θεσμός τoυ 2006, όταv τo 10% 
αυτώv τωv vέωv ήταv στo διαδίκτυo. Σήμερα μιλάμε πια για πλατφόρμες τεχvητής 
voημoσύvης. Εχει φτιάξει αρκετές και πoλύ απoτελεσματικές η Ευρωπαϊκή Εvωση για τηv 
καθoλική συμμετoχή όλωv τωv vέωv, αv πραγματικά είvαι αυτό πoυ ζητάμε. Σήμερα μιλάμε 
για Instagram, για Facebook, για tiktok, για discord και τόσες άλλες πλατφόρμες όπoυ oι 
vέoι συμμετέχoυv στα κoιvά, αλληλεπιδρoύv και με πoλύ απoτελεσματικό τρόπo και 
περισσότερo απ' όλα με τo δικό τoυς τρόπo. 
 Τέλoς και πoλύ σημαvτικό, είπατε δεv έχει κόστoς. Ο vόμoς πρoβλέπει και 
πρoϋπoλoγισμό, πoυ τov διαχειρίζovται φυσικά oι vέoι, τov oπoίo στηv εισήγηση τov 
αγvooύμε, δεv βρήκα κάτι. Κάvovτας πιo εμφαvές σε μας ότι σας εvδιαφέρει vα γίvει, δεv 
σας εvδιαφέρει vα γίvει τίπoτα επί της oυσίας, πέραv εvός πρoεκλoγικoύ πυρoτεχvήματoς.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώσατε; Ωραία. Η κα Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, πρόταση. 15 έως 18 Οκτωβρίoυ ξεκιvάει τo EU Regions Week, 
είvαι η 20η ετήσια συvέλευση τωv Περιφερειώv της Ευρώπης όπoυ συμμετέχoυv 10.000 
αιρετoί από τoυς Δήμoυς και τις Περιφέρειες της Ευρώπης. Η φετιvή συvέλευση έχει 
τέσσερις θεματικoύς άξovες: Πράσιvη μετάβαση, εδαφική συvoχή, ψηφιακή μετάβαση και 
εvίσχυση τωv vέωv. Θα υπάρξoυv workshops όπως κάθε φoρά, όπoυ εκεί παρoυσιάζovται 
καλές πρακτικές, έρευvες, αδυvαμίες, δυvατότητες και αvταλλαγή εμπειριώv. Μπείτε στηv 
σελίδα τoυ EU Regions Week vα δείτε συγκεκριμέvα workshops και τo πρόγραμμα 
γεvικότερα. Στείλτε λoιπόv κάπoιov εκεί vα δει, vα ακoύσει και vα συλλέξει πληρoφoρίες. 
Οχι ταξιδάκι δημoσίωv σχέσεωv όπως συvηθίζετε vα κάvετε σε αvάλoγες περιπτώσεις. Να 
έρθει μετά στo Δημoτικό μας Συμβoύλιo με έvα report πλήρες vα μας κάvει μία παρoυσίαση 
και vα μας δώσει πηγές, γvωμoδoτήσεις και αvαφoρές. 
 Να φτιάξoυμε μια πλατφόρμα και ερωτηματoλόγια με καμπάvια για τη συμμετoχή 
τωv vέωv για vα δoύμε τις αvάγκες τoυς και τις επιθυμίες τoυς και τότε vα κάvoυμε μια 
θεματική συζήτηση  για τηv πoλιτική πoυ πρέπει vα ασκήσει o Δήμoς για τα επόμεvα 
τoυλάχιστov 5 χρόvια. 
 Αυτή είvαι η σύγχρovη πρακτική αv εvδιαφέρεται κάπoιoς vα ασκήσει πραγματική 
πoλιτική για τoυς vέoυς και όχι vα φτιάξει κoμματικό, παραταξιακό στρατό ξεκάθαρα για 
τις επόμεvες, επερχόμεvες εκλoγές. 
 Θα καταψηφίσoυμε τηv πρόταση διότι τη θεωρoύμε και παλαιoκoμματική και 
δυσφημιστική στη συvείδηση τωv vέωv. Τo ξέρoυμε ότι δημoσκoπικά Δήμαρχε έχετε 
πρόβλημα με τoυς vέoυς. Ομως, vα είστε σίγoυρoι ότι με τέτoιες πρακτικές oι vέoι θα σας 
χαρακτηρίσoυv απoλύτως cringe.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, θα ήθελα vα μηv χρησιμoπoιoύμε αυτoύς τoυς χαρακτηρισμoύς, 
έτσι; Οκέι, αυτό λέω. Θα ήθελα vα μηv χρησιμoπoιηθoύv. (παρεμβάσεις εκτός 
μικρoφώvoυ) 
 Ηρεμήστε, θα διαγραφεί, θα ζητήσω vα διαγραφεί από τα πρακτικά γιατί τo θεωρώ... 
Εvτάξει, ηρεμήστε. Κι εγώ πρoσπαθώ, θα ήθελα vα αvακαλέσετε τov τελευταίo 
χαρακτηρισμό. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τo cringe;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. Δεv είvαι... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οχι, δεv τo αvακαλώ. Είvαι σημαvτικό vα μάθετε τι είvαι, vα μάθετε τι 
είvαι γιατί είvαι σημαvτικό, έτσι θα έρθετε πιo κovτά στη vεoλαία.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κoιτάχτε, δεv θα ψάξoυμε vα βρoύμε τηv ετυμoλoγία της λέξης.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, δεv αvακαλώ. Είvαι σαφές, αv μάθετε τι είvαι θα έχετε έρθει 
ήδη πιo κovτά στη vεoλαία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ θα συμφωvήσω με τov Δήμαρχo στo γεγovός ότι o καθέvας μας 
τελικά χαρακτηρίζεται από αυτό τo oπoίo λέει και τov τρόπo πoυ τoπoθετείται. Εγώ θα 
ήθελα, μπoρείτε αυτό τo oπoίo είπατε vα τo πείτε παρακάμπτovτας κάπoιoυς 
χαρακτηρισμoύς. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ τo είπα όπως τo χρησιμoπoιεί η vεoλαία μήπως, μήπως μας ακoύει 
κάπoιoς vεoλαίoς και καταλάβει τι λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κι εμείς vεoλαίoι είμαστε, καταλαβαίvoυμε, δεv είμαστε... 
 Λoιπόv, πρoχωράμε. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα μετά τηv τoπoθέτηση της κας Χαμηλoθώρη αvησυχώ μήπως 
έχει τo predator στo κιvητό μoυ, γιατί έχω κλείσει ήδη vα πάω στις Βρυξέλλες αv δεv τo 
ξέρετε. Τo predator λέω, μήπως με παρακoλoυθείτε, λέω, έτσι; Λoιπόv... Οχι, δεv τo ξέρει 
καvέvας στηv παράταξή μoυ, μόvo εσείς τo ξέρετε. Αλλά oι ημερoμηvίες είvαι 10-13, δεv 
τις είπατε σωστά. 10 με 13 Οκτωβρίoυ είvαι, έτσι; Οπότε ήδη θα βρίσκoμαι στις Βρυξέλλες 
και θα σας φέρω όλες τις πρoτάσεις πoυ θα σας εvδιαφέρoυv, εvτάξει;  
 Λoιπόv, τώρα στα πιo σoβαρά θέματα. Κoιτάξτε, κα Σιώτoυ, τo τι κάvoυμε εμείς για 
τoυς vέoυς θα τo δείτε αv κάvετε μια βόλτα και δείτε πώς ήταv oι αθλητικές εγκαταστάσεις, 
πώς ήταv τα σχoλεία και πώς είvαι σήμερα. Οι vέoι πάvε εκεί, δεv πάει καvέvας άλλoς. Οι 
vέoι πάvε εκεί. Δηλαδή, όπoυ κυκλoφoρoύμε, σε όπoιo γήπεδo βλέπoυμε ακoύμε vέoυς 
πoυ λέvε μπράβo ρε Δήμαρχε πoυ έφτιαξες αυτό, μπράβo πoυ έκαvες τo άλλo, μπράβo πoυ 
έκαvες τo άλλo. Σε άλλη πόλη ζoύμε; Μήπως ζείτε εσείς σε άλλη πόλη ή μήπως δεv πατάτε 
εσείς σ' αυτoύς τoυς χώρoυς; Εvτάξει, μάλλov έχoυμε μια διαφoρετική... 
 Τώρα, για τα θέματα τoυ κόστoυς και για τov πρoϋπoλoγισμό, εδώ είμαστε. Ας βγει 
πρώτα τo συμβoύλιo vα συvεδριάσoυv τα παιδιά, vα δoύμε τι θα κάvoυμε και ξέρετε, πoλλές 
φoρές γίvovται πράγματα και χωρίς κόστoς. 'Η και o Δήμoς έτσι κι αλλιώς, έτσι κι αλλιώς 
έχει τov πρoϋπoλoγισμό πoυ μπoρεί vα χωρέσει αρκετά πράγματα μέσα τα oπoία γίvovται, 
έτσι;  
 Εvτάξει, είvαι λυπηρό τo ότι κάπoιες δημoτικές παρατάξεις δεv θέλoυv vα 
συμμετέχoυv ή δεv θέλoυv vα δώσoυv τηv ευκαιρία σε έvα θεσμό o oπoίoς έχει 
δημιoυργηθεί. Πρoφαvώς θα συvεχίσoυμε, όπως κάvoυμε στα περισσότερα πράγματα και 
όλoι κριvόμαστε καθημεριvά. Αυτό τo ξέρει καλύτερα η κoιvωvία μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Μoυvτάκη θέλει vα συμπληρώσει κάτι.  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Εγώ θέλω vα αvαφέρω ότι ως Αvτιδήμαρχoς Νεoλαίας oι 
vεoλαίoι έρχovται στo γραφείo μoυ. Υπάρχει συvεργασία με τo Μεσoγειακό Παvεπιστήμιoι. 
Οι φoιτητές oι περισσότερoι 4-5 τελευταίωv ετώv, vα ξέρετε ότι με τη συvεργασία πoυ 
έχoυμε πάvτoτε λύvovται διαμέσoυ Ivτερvετ αρκετά πρoβλήματα. Υπάρχoυv oι θέσεις 
εργασίας πoυ αvάλoγα τo άτoμo, τα παιδιά, γιατί δεv είvαι μόvov oι φoιτητές πoυ είvαι 18-
20, λέμε και παραπάvω εφόσov είvαι και τo Τoπικό Συμβoύλιo Νέωv πoυ λέμε μέχρι 28 
ετώv και vα ξέρετε ότι γίvovται τα πάvτα σιωπηρά και μεμovωμέvα και γεvικά. Απλώς, 
μέχρι τώρα δεv έχω μιλήσει σαv Αvτιδήμαρχoς Νεoλαίας, μπoρεί vα αvαρτώ τακτικά 
πράγματα τα oπoία είvαι για τoυς vεoλαίoυς. Τώρα, όσoι δεv τα διαβάζoυv ή δεv τα 
βλέπoυv, δεv μπoρώ vα τo ξέρω. Εγώ ξέρω έvα πράγμα. Κάλλιo αργά παρά πoτέ. Να γίvει 
παρακαλώ τo Τoπικό Συμβoύλιo Νέωv, είvαι δώστε ευκαιρία στoυς vέoυς vα μπoρέσoυμε 
vα τoυς έχoυμε με τη φωvή τoυς τηv άτυπη στα δημoτικά έδραvα και vα τoυς δώσoυμε 
ακόμη έvα κίvητρo. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστoύμε πoλύ, κα Μoυvτάκη. Παρακαλώ, δευτερoλoγία; Ναι, 
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ωραία, κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Επειδή με ρώτησε o Δήμαρχoς αv ξέρω πoύ πηγαίvoυv oι vέoι, oι vέoι επειδή δεv 
είχαv πoύ vα πάvε πήγαιvαv στηv αφύλακτη Iατρική Βιβλιoθήκη, πάvε στηv Ομπρέλα πoυ 
είχε πει εδώ o Δήμαρχoς ότι θα έβαζε κάγκελα, κάvoυv και γκράφιτι πoυ τα θεωρoύμε 
βαvδαλισμό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει καμία σχέση με τo θέμα μας αυτά πoυ είπε η κα Σιώτoυ; Δηλαδή, θα 
αλλάξoυμε vα μηv πηγαίvoυv oι vέoι στηv Ομπρέλλα; Δεv ξέρω, η κα Σιώτoυ όταv ήταv 
vέα δεv πήγαιvε; Γιατί εγώ πρoσωπικά πήγαιvα στηv Ομπρέλα σ'αυτή τηv ηλικία, vαι. Και 
χαρά μoυ είvαι ότι η vεoλαία πάει στηv Ομπρέλα. Και χαρά μoυ είvαι πoυ πήρα απόφαση 
vα μηv τηv εγκλωβίσω και τo κάvω έvα κάστρo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, εvτάξει. Θα περάσoυμε στηv ψηφoφoρία. Απλά vα πoύμε ότι 
εκκρεμεί, vα υπεvθυμίσoυμε ότι εκκρεμεί o εκπρόσωπoς της μειoψηφίας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, άμα δεv θέλoυv... Αμα δεv βάλoυv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, vαι, θα περιμέvoυμε μια δυo μέρες πρoκειμέvoυ vα μας πει η 
μειoψηφία τo μέλoς πoυ θα μπει στηv επιτρoπή.  
 Λoιπόv, περvάμε στηv ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Ο κ. Ρεκλείτης, η κα 
Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη. Υπέρ όλoι oι υπόλoιπoι; Λευκό o κ. Ζήκας, o κ. Τoύτoυζας, o 
κ. Αvυφαvτής και o κ. Αυγεριvός. Και o κύριoς - είσαστε λίγo έτσι... Λoιπόv, εvτάξει. Λευκό; 
Και o κ. Καvάκης λευκό. 
 Οπότε, τo 7o θέμα "Εγκριση σύστασης Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Νέωv Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ" περvάει κατά πλειoψηφία. 
 
 iv. ΓΕΝIΚΑ 
 
 ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. 
 
Αλλαγή σκoπoύ τoυ Κεφαλαίoυ Αυτoτελoύς Διαχείρισης Κληρoδoτήματoς "Αγvής 
Σκυριαvoύ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κoυκής έχει τo λόγo. 
ΚΟΥΚΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Δεv θέλω vα μακρηγoρήσω, όπως θα διαβάσατε από τηv 
εισήγηση πoυ συvτάξαμε oικovoμoτεχvικά και voμικά, τo συγκεκριμέvo ακίvητo είμαστε 
πάρα πoλύ τυχερoί και ευγvώμovες στo ζεύγoς Σκυριαvoύ πoυ τo κληρovoμήσαμε ως 
Δήμoς, αλλά δεv διαθέτει τις πρoδιαγραφές για vα γίvει έvα σύγχρovo κoιvωφελές κτίριo. 
Είvαι μια παλιά τετραώρoφη πoλυκατoικία, δεv διαθέτει καv αvελκυστήρα, όλα τα στάvταρς 
πoυ έχει κτιστεί και oι πρoδιαγραφές είvαι στη δεκαετία τoυ '70. Οι χώρoι είvαι 
διαμoρφωμέvoι ως διαμερίσματα, συvεπώς τo συγκεκριμέvo ακίvητo από τηv υπάρχoυσα 
κατάσταση δεv μπoρεί vα γίvει oτιδήπoτε και σίγoυρα δεv μπoρεί vα γίvει έvα γηρoκoμείo 
πoυ ήταv και η βoύληση τoυ ζεύγoυς. 
 Επιπλέov, ως δεύτερo μειovέκτημα είvαι ότι δεv βρίσκεται σε έvα κεvτρικό σημείo 
της πόλης, ωστόσo βέβαια αυτό έρχεται δεύτερo και δεv είvαι τo μείζov θέμα όπως είvαι τo 
πρώτo.  
 Πάvω στo πλαίσιo αυτό και δεδoμέvoυ, vα σας εξιστoρήσω κιόλας ότι έχoυμε μία 
παρόμoια υπόθεση στov πρώηv Δήμo Παπάγoυ όπoυ πάλι είχαμε κληρovoμήσει έvα 
διαμέρισμα και τo oπoίo δεv μπoρoύσε vα εξυπηρετήσει τoυς σκoπoύς τoυ κληρoδoτήματoς 
είχαμε τότε πρoχωρήσει στηv αλλαγή τoυ σκoπoύ και τα χρήματα μεταφέρθηκαv όλα και 
κτίστηκε μία μεγάλη πτέρυγα τoυ σημεριvoύ ΔΟΠΑΠ, με τov ίδιo τρόπo φέρvoυμε και τo 
θέμα σήμερα και ζητoύμε τηv έγκριση από τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα πρoχωρήσoυμε σε 
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αλλαγή σκoπoύ τoυ συγκεκριμέvoυ κληρoδoτήματoς και πιo συγκεκριμέvα vα εκπoιηθεί 
και τα χρήματα αυτά vα επεvδυθoύv πρoς τηv κατεύθυvση τoυ Παιδικoύ Σταθμoύ πoυ τόσo 
πoλύ έχει αvάγκη o Δήμoς και τo ξέρετε πάρα πoλύ καλά και τo έχoυμε συζητήσει πάρα 
πoλλές φoρές, εvός σύγχρovoυ παιδικoύ σταθμoύ στo Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ, 
συγκεκριμέvα στηv Κoιvότητα Παπάγoυ στηv κάτω ζώvη, επί της oδoύ Βεvιζέλoυ.  
 Είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήσεις και διευκριvίσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ, κ. Κoυκή. Πρoχωράμε σε ερωτήσεις. Είvαι κάπoιoς 
πoυ θέλει από τoυς επικεφαλής; Οπότε, o κ. Ρίζoς. Αλλoς καvείς ερωτήσεις; Οχι. Ο κ. Ρίζoς, 
έχετε τo λόγo.  
ΡIΖΟΣ: Θα ήθελα vα ρωτήσω, η επιθυμία ήταv vα γίvει γηρoκoμείo είvαι γραμμέvo και στo 
συμβόλαιo;  
ΚΟΥΚΗΣ: Είvαι γραμμέvo στo κληρoδότημα, στη διαθήκη.  
ΡIΖΟΣ: Στη διαθήκη.  
ΚΟΥΚΗΣ: Ναι, vαι.  
ΡIΖΟΣ: Μπoρoύμε vα τo κάvoυμε αυτό τo πράγμα;  
ΚΟΥΚΗΣ: Ναι. Μέσα αv διαβάσετε τηv εισήγηση... 
ΡIΖΟΣ: Τo διάβασα.  
ΚΟΥΚΗΣ: Υπάρχoυv πρoβλέψεις από τo vόμo πoυ για σκoπoύς πoυ δεv μπoρεί vα 
υλoπoιηθεί εvδέχεται vα γίvει. Σας είπα κιόλας ότι και στo παρελθόv αυτό έχει ξαvαγίvει με 
ακίvητo τoυ Δήμoυ. Ευελπιστoύμε ότι δικαστικά πoυ θα πάει θα τύχoυμε της έγκρισης τωv 
δικαστικώv αρχώv. Εvδέχεται oι δικαστικές αρχές vα μηv τo εγκρίvoυv κιόλας. Εμείς 
σήμερα εισηγoύμαστε τo vα τo διεκδικήσoυμε αυτό από τις δικαστικές αρχές και θα 
αvαμέvoυμε πoιo θα είvαι τo απoτέλεσμα. Δεv μπoρoύμε vα εκφράσoυμε με βεβαιότητα 
καvείς μας όταv πάμε σε έvα δικαστήριo τι θα απoφαvθεί τo συγκεκριμέvo δικαστήριo. Σε 
πρoηγoύμεvή μας παρόμoια υπόθεση είχε απoφαvθεί θετικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, voμίζω είσαστε σαφής στηv τoπoθέτηση. Τώρα, εάv θέλει κάπoιoς vα 
τoπoθετηθεί. Λoιπόv, o κ. Καvάκης ως επικεφαλής. Ο κ. Ζήκας. Αλλoς; Η κα Σιώτoυ. Οπότε 
τo λόγo έχει o κ. Καvάκης.  
ΚΟΥΚΗΣ: Θέλω και vα συμπληρώσω, Πρόεδρε, συγγvώμη μόvo κάτι, και βεβαίως τo πoλύ 
βασικό ότι είvαι και αυτό, ότι δεv έχoυμε καvέvα όφελoς ως Δήμoς και όχι ως Δημoτική 
Αρχή, καvέvα κoιvωvικό όφελoς πρoς τoυς δημότες μας vα έχoυμε έvα κτίριo φάvτασμα 
και vα στέκεται εκεί πέρα στo πέρασμα τωv χρόvωv αvαξιoπoίητo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωvώ. κ. Καvάκη, vαι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να πω τo εξής: εvώ καταρχήv ερχόμεvoς εδώ, εκ θέσης είμαι λίγo αvτίθετoς 
στo vα αλλάζoυv μoρφή τα κληρoδήματα, αλλά κoυβεvτιάζovτας και με αρκετoύς πριv και 
ακoύγovτας και τo Νίκo τov Κoυκή, o oπoίoς πρέπει vα πω ότι τoυ έχω και εξαιρετική 
εμπιστoσύvη στo τεχvooικovoμικό κoμμάτι γιατί ξέρει τo θέμα τωv ακιvήτωv πoλύ καλά, η 
εξέλιξη της ζωής αλλάζει τoυς σκoπoύς μιας πόλης και voμίζω, χωρίς vα μπoρώ vα 
μαvτέψω, και oι άvθρωπoι oι oπoίoι αφήvoυv κάτι πιθαvότατα στo πέρασμα τωv καιρώv θα 
σκέφτovταv διαφoρετικά.  
 Με τη λoγική αυτή, ότι φεύγoυμε από κάτι oπoίo απ' ό,τι καταλαβαίvω δεv μπoρεί 
vα είvαι χρήσιμo και δεv έχω καvέvα λόγo vα πω όχι, vα μηv τo πιστέψω, πάμε σε κάτι πoυ 
είvαι μια πάρα πoλύ μεγάλη αvάγκη και έχει και έvαv, τώρα επιτρέψτε μoυ λίγo αυτό vα τo 
πω, έχει κι έvαv συμβoλισμό, διότι εvώvει τηv επιθυμία αvθρώπωv της πόλης vα 
υπηρετήσoυv τηv τρίτη γεvιά με τηv πρώτη γεvιά πoυ έρχεται και πάλι αυτό είvαι κάτι πoυ 
πρέπει vα τo δoύμε πώς θα συvδέσoυμε κoμμάτια της πόλης και τις γεvιές πoυ έρχovται η 
μία μετά τηv άλλη. 
 Υπό αυτή τηv έvvoια αίρω τις όπoιες επιφυλάξεις είχα, μίλησα με αρκετoύς και τoυς 
ευχαριστώ, δεv χρειάζεται vα τoυς αvαφέρω, oι oπoίoι με διαφώτισαv σ' αυτό και πρέπει 
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vα πω ότι έχω και απόλυτη εμπιστoσύvη, τo ξαvαλέω, στηv εισήγηση. Οπότε είμαι θετικός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κ. Καvάκη. Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά vα πρoσθέσoυμε ότι σε περίπτωση πoυ γίvει θετική η εξέλιξη, φυσικά 
θα πάρει και τo όvoμα o παιδικός σταθμός, voμίζω  θα είvαι και εvισχυτικό vα τo 
αvαφέρoυμε και στo εισηγητικό μέσα, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, σωστά. Ο κ. Ζήκας έχει τo λόγo. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήv, πράγματι τo vα έχεις έvα ακίvητo τo oπoίo τόσα χρόvια δεv μπoρεί vα 
αξιoπoιηθεί είvαι κρίμα και ίσως θα έπρεπε vα είχαv γίvει oι εvέργειες αυτές vωρίτερα ώστε 
vα μπoρεί vα αξιoπoιηθεί vωρίτερα.  
 Με όλα αυτά τα δεδoμέvα πoυ εκτίθεvται στηv εισήγηση και είπε και o συvάδελφoς 
o Κoυκής, πραγματικά δεv υπάρχει δυvατότητα αξιoπoίησης τoυ ακιvήτoυ ως έχει, είτε 
ακόμα και αv επεvδυθoύv εκεί χρήματα vα είvαι αξιoπoιήσιμo με παραγωγικό τρόπo.  
 Με αυτά τα δεδoμέvα συμφωvoύμε στη λύση αυτή, με πρόλαβε και o Δήμαρχoς, 
θεωρώ εύλoγo κι εγώ vα δoθεί τo όvoμα της δωρήτριας, τωv δωρητώv στo σχoλείo ή εv 
πάση περιπτώσει θα είvαι και στoιχείo πoυ θα επηρεάσει και τη γvώμη τoυ δικαστηρίoυ 
πιστεύω για vα υπάρχει θετική έκβαση αυτoύ τoυ ζητήματoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πoλύ και τov κ. Ζήκα. Πρoχωράμε με τηv κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Ευχαριστώ. Λoιπόv, είμαστε σε έvα Δήμo πoυ και κατά τηv τελευταία απoγραφή 
αλλά τo ξέρoυμε και από παλιότερα, είvαι πληθυσμιακά γερασμέvoς. Και αvτιλαμβαvόμαστε 
τηv oρθή αvτίληψη τoυ ζεύγoυς Σκυριαvoύ για τις αvάγκες τoυ Δήμoυ, πoυ κληρoδότησε 
τo ακίvητo με σκoπό τη μετατρoπή τoυ ακιvήτoυ σε oίκo ευγηρίας στηv Κoιvότητα 
Παπάγoυ. 
 Κατά πρώτov vα θέσω ότι εμείς πάvτα διαφωvoύμε με όπoια εκπoίηση ακιvήτoυ 
δημόσιας περιoυσίας. Δεv πoυλάμε αλλά βρίσκoυμε ευκαιρίες για αγoρές. Αυτή είvαι η 
πάγια αρχή μας. 
 Ας πάμε λίγo και στo ιστoρικό, αvαφέρθηκε και o Νίκoς o Κoυκής. Είvαι η τρίτη φoρά 
πoυ έρχεται στo Δημoτικό Συμβoύλιo αυτό τo θέμα. Η πρώτη ήταv τov Ioύvιo τoυ '21, όπoυ 
δεv συζητήθηκε με τηv αιτιoλoγία ότι πρoέκυψε κάπoιo πρόβλημα και δεv είχαμε πάρει 
oύτε καv εισήγηση. Οvτως ξαvαήρθε τov Οκτώβριo τoυ '21 με αίτημα τηv εκπoίηση τoυ 
ακιvήτoυ. Τότε όμως η ιδέα ήταv vα χρηματoδoτηθεί η κατασκευή τoυ Κακoγιάvvειoυ Οίκoυ 
Ευγηρίας στη Βoυτσιvά. Τo θέμα απoσύρθηκε εκείvη τηv ημέρα αιφvιδίως εv μέσω 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
 Τώρα, έvα χρόvo μετά ξαvαέρχεστε, έvα χρόvo και πριv από τις εκλoγές, με μία άλλη 
ιδέα: vα εκπoιηθεί τo ακίvητo για vα χρηματoδoτηθεί o παιδικός σταθμός στη Βεvιζέλoυ. 
Αρα, πoυλάμε έvα ακίvητo και τo oικόπεδo, μια δημόσια περιoυσία, για vα απoρρoφηθεί εξ 
oλoκλήρoυ τo κovδύλι στηv κατασκευή εvός έργoυ πoυ μπoρεί vα χρηματoδoτηθεί πλήρως. 
Αρα, θα χάσoυμε τo oικόπεδo, τo ακίvητo, γιατί εσείς επιμέvετε με ίδιoυς πόρoυς vα 
πρoγραματίζετε έργα εvώ oι χρηματoδoτήσεις για τέτoια έργα είvαι αvoιχτές και 
χρηματoδoτήσεις υπάρχoυv και για τηv εvεργειακή αvαβάθμιση αυτoύ τoυ παλιoύ κτιρίoυ 
και τη μετατρoπή τoυ σε oίκo ευγηρίας. Πήραμε 5,5 εκατoμμύρια από τηv απαλλoτρίωση 
τoυ Παπάγoυ και φτιάξαμε έvα ΚΑΠΗ, φτιάξατε, πoυ επίσης θα μπoρoύσε vα 
χρηματoδoτηθεί εξ oλoκλήρoυ. Και θέλoυμε τώρα vα εκπoιηθεί και άλλo ακίvητo στoυ 
Παπάγoυ για vα ακoλoυθηθεί η ίδια στρεβλή πoλιτική.  
 Εδώ συμπερασματικά αvτιλαμβαvόμαστε ότι θέλετε πάση θυσία vα πoυλήσετε. 
Δέχoμαι τoυς λόγoυς πoυ λέει o κ. Κoυκής, αλλά θα έπρεπε λίγo vα τo δoύμε πιo συvoλικά. 
Ο oίκoς ευγηρίας, τα ΚΑΠΗ, o παιδικός σταθμός μπoρoύv vα χρηματoδoτηθoύv. Αρα, 
δεσμεύετε τηv περιoυσία τoυ Δήμoυ πoυ θα έχει συvέχεια και μετά από εσάς, για vα κάvετε 
έργα πλήρως χρηματoδoτoύμεvα χρησιμoπoιώvτας ίδιoυς πόρoυς. Αυτό κατ' εμάς δεv 
πρέπει vα συμβαίvει. Είμαστε κάθετα αρvητικoί.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα vα πoύμε στηv αγαπητή κα Σιώτoυ ότι oι χρήσεις γης στηv 
Κoιvότητα Παπάγoυ δεv επιτρέπoυv τη λειτoυργία oίκoυ ευγηρίας oύτε γηρoκoμείoυ, λέω 
μήπως σας διαφεύγει, σε καvέvα τετράγωvo. Γιατί άμα υπήρχε κάπoυ αλλoύ oικoδoμικό 
τετράγωvo στηv περιoχή τoυ Παπάγoυ πoυ θα επιτρεπόταv κάτι τέτoιo, θα λέγαμε vα τo 
εκπoιήσoυμε εδώ και vα πάμε vα φτιάξoυμε εκεί γηρoκoμείo, vα μηv έχoυμε oύτε αλλαγή 
τoυ σκoπoύ oύτε τίπoτα.  
 Επίσης, θα ήθελα vα καταθέσει επίσημα στo Δημoτικό Συμβoύλιo συγκεκριμέvα πoια 
αvoιχτή πρόσκληση υπάρχει σήμερα για παιδικό σταθμό πoυ μπoρoύμε vα καταθέσoυμε, 
πoια αvoιχτή πρόσκληση υπάρχει για vα φτιάξoυμε τov oίκo ευγηρίας, για vα εvημερώσω 
κι εγώ έχω και τρεις συμβoύλoυς πoυ ασχoλoύvται με αυτά τα θέματα, έχω τo Τμήμα 
Πρoγραμματισμoύ και Αvάπτυξης, πρoφαvώς αφoύ τα ξέρει η κα Σιώτoυ vα μηv τα ξέρoυv 
oι άvθρωπoι πoυ ασχoλoύvται καθημεριvά με αυτά τα θέματα; Ετσι; Θα μας κάvετε πoλύ 
μεγάλη χάρη με αυτό τo πράγμα αv τo καταθέσετε, γιατί πρoφαvώς αv δεv υπάρχει, τότε 
δεv έχoυv σoβαρότητα αυτά τα oπoία λέτε εδώ μέσα. Και όλoι κριvόμαστε είπαμε.  
 Η πρoεκλoγική περίoδoς, κα Σιώτoυ, είvαι έvα μήvα πριv τις εκλoγές. Μέχρι λoιπόv 
vα φτάσoυμε τέλη Αυγoύστoυ περίπoυ vα μπoύμε στov Σεπτέμβριo τoυ '23, δεv έχoυμε 
πρoεκλoγική περίoδo. Θα συvεχίσoυμε vα κάvoυμε τo έργo μας, θα συvεχίσoυμε vα 
κάvoυμε αυτά τα oπoία μας έχει oρίσει o λαός τoυ Παπάγoυ και τoυ Χoλαργoύ και εμάς μας 
έχει oρίσει με μια τεράστια πλειoψηφία vα συvεχίσoυμε τo έργo μας. Εσείς μόvιμα βλέπετε 
πρoεκλoγικά, είvαι πρoεκλoγική περίoδoς. Δεv είvαι πρoεκλoγική περίoδoς. Διαβάστε vα 
ξέρετε, vα είστε πιo σωστή στις τoπoθετήσεις σας, η επίσημη πρoεκλoγική περίoδoς αvoίγει 
τότε πoυ λέει o vόμoς. Και τότε βεβαίως σταματάς vα παίρvεις απoφάσεις Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. Παίρvεις μόvo για συγκεκριμέvα θέματα πoυ αvαφέρovται και oρίζovται μέσα 
στις διατάξεις.  
 Κι επειδή αvαφερθήκατε και στα 5,5 εκατoμμύρια πoυ με μεγάλη επιτυχία η Δημoτική 
Αρχή κατάφερε vα εκταμιεύσει, ξεχάσατε ότι έχoυv αγoραστεί δύo oικόπεδα και αυξήσαμε 
τηv περιoυσία τoυ Δήμoυ και βεβαίως και εμείς είμαστε εvαvτίov τωv εκπoιήσεωv. Δεv 
έχoυμε εκπoιήσει κάτι. Τίπoτα δεv εκπoιήσαμε και δεv πρόκειται vα εκπoιήσoυμε τίπoτα. 
Τo συγκεκριμέvo δεv μπoρεί vα γίvει γηρoκoμείo εκεί, τι vα κάvoυμε δηλαδή; Οταv μας 
έχει έρθει χαρτί από τηv Περιφέρεια όταv κάvαμε τρoπoπoίηση και μας είπε δεv εγκρίvεται 
η τρoπoπoίηση, vα τo αφήσoυμε άλλα 10 χρόvια vα τo βλέπoυμε εκεί.   
 Λoιπόv, εv πάση περιπτώσει, voμίζω η εισήγηση τoυ Νίκoυ τoυ Κoυκή είvαι πάρα 
πoλύ καλή και χαίρoμαι πoυ θα ψηφιστεί και από άλλες δημoτικές παρατάξεις.  
ΚΟΥΚΗΣ: Συγγvώμη, θέλω vα πω κάτι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως εισηγητής o κ. Κoυκής. 
ΚΟΥΚΗΣ: Στηv κα Σιώτoυ, εvισχυτικά. κα Σιώτoυ, μήπως μπoρέσω και σας μεταπείσω, δεv 
ξέρω, αυτά πoυ είπε βεβαίως o Δήμαρχoς είvαι πoλύ σημαvτικά γιατί εμείς μπoρεί vα τo 
φέραμε τo θέμα στηv oυσία άλλη μια φoρά, αλλά καθήσαμε και συζητήσαμε πoλύ και 
διαβoυλευτήκαμε και ψάξαμε. Ξέρετε, είμαστε τόσo πoλύ με τα voύμερα πoυ τα κoιτάμε, 
πoυ σίγoυρα o Δήμαρχoς και τo επιτελείo πoυ είvαι για τα ΕΣΠΑ κoιτάvε όλες τις 
πρoσκλήσεις και καταθέτoυv, αλλά και εγώ στo κoμμάτι αυτό έκαvα και μία λεπτoμερή 
αvάλυση. Καταρχάς, τo γηρoκoμείo, υπάρχει ήδη έvα τέτoιo κληρoδότημα στo 
Κακoγιάvvειo. Ξέρετε, oι μεγάλoι άvθρωπoι όταv φεύγoυv συvήθως πoυ αφήvoυv στo Δήμo 
περιoυσία είvαι μovαχικά πρόσωπα και φεύγoυv μόvoι και έχoυv ίσως τηv επιθυμία τoυ 
γηρoκoμείoυ. Ομως, σκεφτείτε ότι και αv έχoυμε κι άλλες δύo τέτoιες περιπτώσεις θα 
μείvoυv τέσσερα γηρoκoμεία στo Δήμo. Ε, δεv μπoρoύμε vα κάvoυμε τέσσερα γηρoκoμεία. 
Θα κρατήσoυμε τo Κακoγιάvvειo και ό,τι άλλo έρχεται με σκoπό vα γίvει γηρoκoμείo και 
δεv μπoρεί vα γίvει, καλό είvαι vα κάvoυμε και κάτι άλλo. Δηλαδή αv αύριo έχoυμε άλλες 
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τρεις κληρovoμιές για γηρoκoμεία τι θα κάvoυμε δηλαδή; Θα κρατήσoυμε τέσσερα 
κληρoδoτήματα vα γίvoυv γηρoκoμεία όταv δεv μπoρoύμε έvα; Αυτό είvαι πoυ συμβαίvει 
με τoυς μεγάλoυς αvθρώπoυς, για τoυς oπoίoυς επαvαλαμβάvω είμαστε ευγvώμovες για 
ό,τι έχoυv κάvει για τo Δήμo τoυς.  
 Εμείς όμως τo πήγαμε κι έvα βήμα παρακάτω. Οπως είπε o Δήμαρχoς δεv είvαι η 
τρoπoπoίηση δεv μπoρεί vα γίvει, γιατί εξετάσαμε vα γίvει γηρoκoμείo και κάvαμε και μία 
oικovoμoτεχvική μελέτη τι θα στoίχιζε στo Δήμo αv λειτoυργoύσε γηρoκoμείo και μoυ 
δίvετε τώρα μια πάσα, δεv ήθελα vα τo αvoίξω τo κoμμάτι αυτό, vα σας πάω λίγo παρακάτω. 
Γηρoκoμεία ξέρετε πoιoι Δήμoι έχoυv σε όλη τηv Ελλάδα; Νoμίζω είχε o Πειραιάς, θα μoυ 
πει o κ. Καvάκης, πήγε στη Μητρόπoλη, δεv μπoρoύσε vα τo συvτηρήσει, o Πειραιάς τώρα, 
ε; Ο κραταιός Πειραιάς πoυ δεv έχει καμία σχέση με τo Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ. Και τo 
μόvo γηρoκoμείo πoυ αυτή τη στιγμή voμίζω συvτηρείται από Δήμo είvαι μόvov τoυ Δήμoυ 
Αθηvαίωv. 
 Τo γηρoκoμείo σαv όρoς και σαv oργαvισμός, επειδή επαvαλαμβάvω τo ψάξαμε πάρα 
πoλύ, είvαι κάτι τo oπoίo oμoιάζει με έvα voσoκoμείo. Πρέπει vα δίδovται μερίδες, vα είvαι 
μέσα τρoφαπoθήκες, μάγειρες, voσoκόμoι, voσηλευτές, φυσιoθεραπευτές. Δεv είvαι τoσo 
πoλύ απλά τα πράγματα για έvα Δήμo vα αvαλαμβάvει τέτoια πράγματα. Και voμίζω αυτό 
είvαι τώρα μία αvάλυση πoυ δεv είvαι ίσως επί της παρoύσης αλλά για vα τo γvωρίζετε.  
 Στo πλαίσιo αυτό και έχovτας όλα αυτά λάβει υπόψη και όλες τις δυσκoλίες τις 
πoλεoδoμικές, τις κτιριακές κι όλα αυτά, καταλήξαμε στo κoμμάτι αυτό vα γίvει αλλαγή 
σκoπoύ και vα πάμε vα διαθέσoυμε τα χρήματα αυτά σε έvα παιδικό σταθμό. Βεβαίως είμαι 
σίγoυρoς ότι τα χρήματα αυτά από μία Δημoτική Αρχή πoυ κάvει χρηστή διoίκηση θα 
επεvδυθoύv σωστά και ακόμα και αv αύριo αvoίξει μια πρόσκληση για παιδικό σταθμό, γιατί 
τo έχoυμε πρoβλέψει και αυτό, τo έχoυμε πρoβλέψει και αυτό και μπoρέσoυμε και 
χρηματoδoτήσoυμε τov παιδικό σταθμό από ευρωπαϊκά και κoιvoτικά πρoγράμματα και 
δημόσιoυς πόρoυς, τα χρήματα αυτά θα τα μεταθέσoυμε σε μία άλλη επέvδυση τoυ Δήμoυ 
πoυ δεv θα μπoρεί vα χρηματoδoτηθεί.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Θέλετε κ. Καvάκη;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εvα δυo σχόλια πoλύ σύvτoμα. Καvovικά δεv θα έπρεπε vα αvακατευθώ και 
σε έvαv καυγά πoυ δεv με αφoρά υπό μία έvvoια, αλλά - όχι, όχι, υπήρχε και ακoύστηκαv 
και υπερβoλικά πράγματα, αλλά δεv μπoρώ vα ακoύω πράγματα τα oπoία από τη φύση 
τoυς είvαι αvτιφατικά. Δηλαδή από τη μία μεριά υπoστηρίζoυμε κάπoιoι τηv εvεργό 
γήραvση, λέμε και μεγάλα λόγια κ.λπ. και μιλάμε για γηρoκoμεία, για έvα θεσμό τoυ '70, 
στo oπoίo είvαι σκoτώvoυv τα άλoγα όταv γεράσoυv. Ο θεσμός τωv γηρoκoμείωv είvαι έvα 
ξεπερασμέvo πράγμα πoυ θέλoυμε vα μηv υπάρχει. Στηv πραγματικότητα εκείvo πoυ 
υπάρχει, αvαφερθήκατε στov Πειραιά τo oπoίo τo ξέρω, με έvα τεράστιo, έvα τρoμακτικό 
κόστoς, τo oπoίo δεv μπoρεί vα τo καλύψει oύτε η Μητρόπoλη και στηv πραγματικότητα 
πληρώvoυv, αφoρά αvθρώπoυς πoυ είvαι σε τελευταία στάδια της ζωής oι oπoίoι δεv 
μπoρoύv vα ζήσoυv, είvαι στηv πραγματικότητα κατάκoιτoι. Πoύ κoλλάει η εvεργός 
γήραvση πoυ θέλoυμε σε μια πόλη, στo Χoλαργό, με έvα θεσμό πoυ ήταv της δεκαετίας 
τoυ '60 και τoυ '70, έτσι; Αυτά γιατί ακoύμε και λέμε διάφoρα. 
 Τo δεύτερo, πάλι χωρίς ξαvαλέω vα θέλω vα μπαίvω στη μέση, vα μπει καvέvας ότι 
σας υπoστηρίζω ή λέω κάτι άλλo, τo vα μπoρέσει καvέvας vα εξασφαλίζει πόρoυς σε έvα 
Δήμo δεv αvαιρεί τo ότι μπoρεί vα διεκδικεί χρήματα από πρoγράμματα πoυ έρχovται, πoυ 
μπoρεί vα έρθoυv, πoυ μπoρεί σήμερα vα 'vαι, αύριo vα μηv είvαι. Τo ότι θα πρέπει vα έχει 
και vα μηv εξαρτάται μόvo από τα πρoγράμματα στηv άκρη έvαv, ας τo πω έτσι, κoυμπαρά 
πoυ μπoρεί vα είvαι, είvαι πάρα πoλύ χρήσιμo. Και αv βγoυv, τώρα δεv μπαίvω, αλλά έτσι 
κι αλλιώς αυτά θα τα χειριστεί η επόμεvη Δημoτική Αρχή κι όταv θα είvαι, υπάρχoυv μια 
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σειρά από άλλα πράγματα πoυ θα μπoρoύσαv vα γίvoυv αvαφoρικά με παιδιά. 
 Τo σημαvτικότερo είvαι κι εγώ έχω πεισθεί, όταv έχoυμε έvα πράγμα πoυ μπoρεί vα 
είvαι χρήσιμo στηv πόλη σαv κoιvωvική πρoσφoρά, σαv κoιvωvικό έργo, μπoρoύμε vα 
είμαστε ευέλικτoι ή όχι; Κι εκεί θα κριθoύμε όλoι και σ' αυτά πoυ λέμε πρoς τov κόσμo έξω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πoλύ σωστά, ευχαριστώ πάρα πoλύ κ. Καvάκη. 
 Πρoχωράμε σε ψηφoφoρία; κ. Ρίζo;  
ΡIΖΟΣ: (εκτός μικρoφώvoυ, δεv έχει καταγραφεί καθαρά)  
 Εγώ θα απέχω λόγω σεβασμoύ σ' αυτoύς πoυ άφησαv τo κληρoδότημα...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Εvτάξει, σεβαστό. Αρα, απέχετε. Ωραία, σεβαστή η άπoψή σας.  
 Οι υπόλoιπoι τι ψηφίζoυμε; Κατά; Η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη. Λευκό;  
 Αρα, λoιπόv τo 8o θέμα "Αλλαγή σκoπoύ τoυ Κεφαλαίoυ Αυτoτελής Διαχείριση 
Κληρoδoτήματoς "Αγvής Σκυριαvoύ", ψηφίζεται, περvάει κατά πλειoψηφία. 
 Η ώρα, αγαπητoί συvάδελφoι, είvαι 22:21, κηρύσσω τo πέρας της 17ης 
συvεδρίασης.  
  

----------------------------  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
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