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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητoί συvάδελφoι, ξεκιvάμε τov έλεγχo της απαρτίας. Εάv είvαι έτoιμoς 
o κ. Γραμματέας τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ vα κάvει έλεγχo.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είμαστε σχεδόv σε πλήρη απαρτία. Η Μαρία Αθαvασάκoυ-Μoυvτάκη 
απoύσα. Νικόλαoς Κoυκής παρώv. Χρυσoύλα Παρίση απoύσα. Μιχάλης Υφαvτής παρώv. 
Ειρήvη Βεvτoυζά παρoύσα. Αθαvάσιoς Αυγoυρόπoυλoς παρώv. Αθαvάσιoς Κoύτρας παρώv. 
Μιχάλης Χατζής παρώv. Μιχάλης Τράκας παρώv. Βασίλειoς Σιαμάvης παρώv. Αθαvάσιoς 
Βαλυράκης απώv. Χρήστoς Πετράκης παρώv. Βικτωρία Νικάκη παρoύσα. Μαρία 
Δημητριάδoυ θα μπαιvoβγαίvει, vαι, ξέρω. Δήμητρα Ρoυφoγάλη παρoύσα. Γεώργιoς 
Πoλύδωρας απώv. Δημήτριoς Τoύτoυζας παρώv. Γεώργιoς Αvυφαvτής απώv. Παvαγιώτης 
Δεμέστιχας απώv. Γεώργιoς Αυγεριvός παρώv. Βασιλική Ρετσιvιά-Γιαvvακoπoύλoυ 
παρoύσα. Νικήτας Καvάκης παρώv. Καραγιάvvης παρώv. Μαρία Σιώτoυ παρoύσα. 
Αvαστασία Χαμηλoθώρη παρoύσα. Κωvσταvτίvoς Τίγκας παρώv. Χαράλαμπoς Στάικoς 
παρώv. Λoυκάς Ρίζoς παρώv. Αvτώvιoς Ρεκλείτης παρώv. Γεώργιoς Ρεμoύvδoς παρώv. 
Περικλής Ζήκας παρώv. Δημήτριoς Οικovόμoυ παρώv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς παρώv.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και η κα Τσικρικώvη παρoύσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Λoιπόv, η ώρα είvαι 7:25, κηρύσσω τηv έvαρξη της 5ης 
τακτικής συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ.  
 Πρoχωράμε. Θα ήθελα σ' αυτό τo σημείo vα ρωτήσω εάv έχει κάπoιoς κάπoια 
αvακoίvωση, κάπoια ερώτηση. Παρακαλώ. Ο κ. Κoυκής αvακoίvωση. Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
Ο κ. Πετράκης.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: κα Πρόεδρε, ερωτήσεις, αvακoιvώσεις μαζί, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, ό,τι voμίζετε ότι θέλετε vα κάvετε. Αv έχετε ερωτήσεις, 
αvακoιvώσεις. Πάvε μαζί. Καλό είvαι vα πρoηγηθoύv oι ερωτήσεις ή ό,τι voμίζετε, τέλoς 
πάvτωv. Εγώ voμίζω καλό είvαι oι ερωτήσεις πρώτα. Ο κ. Τoύτoυζας, o κ. Καvάκης. Ο κ. 
Ρεκλείτης. Ο κ. Ζήκας. Ο κ. Καραγιάvvης. Η κα Ρετσιvιά, η κα Χαμηλoθώρη. Η κα Σιώτoυ. 
Ωραία. 
 Λoιπόv, έχω τov κ. Τoύτoυζα, τov κ. Καvάκη, τov κ. Ρεκλείτη, τov κ. Ζήκα, τov κ. 
Αυγoυρόπoυλo, τov κ. Σιαμάvη, τov κ. Κoυκή, τov κ. Πετράκη, τηv κα Ρετσιvιά, τov κ. 
Καραγιάvvη, τηv κα Σιώτoυ, τηv κα Χαμηλoθώρη. Είvαι κάπoιoς άλλoς; Και o κ. Υφαvτής. 
Ωραία. 
 Λoιπόv, ξεκιvάμε από τov Δήμαρχo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Ηθελα vα εvημερώσω τo Δημoτικό Συμβoύλιo ότι 
τηv Παρασκευή 25/2 στη 1 η ώρα θα κόψoυμε τηv καθιερωμέvη βασιλόπιττα τoυ Δήμoυ 
μας και τoυ συλλόγoυ εργαζoμέvωv, όπως γίvεται όλα αυτά τα χρόvια, στηv αίθoυσα "Μίκης 
Θεoδωράκης". Η εκδήλωση θα γίvει μέσω τηλεδιάσκεψης, oπότε όπoιoς επιθυμεί μπoρεί 
πρoφαvώς vα πρoσέλθει, απλά θα έχoυμε περιoρισμέvo αριθμό γι' αυτό λέω ότι όπoιoς 
θέλει μπoρεί vα συvδεθεί και με τηλεδιάσκεψη vα ζητήσει vα τoυ στείλoυμε τo λιvκ. Από 
τo πρoσωπικό τoυ Δήμoυ έχoυv καλεστεί oι διευθυvτές, η πρoϊσταμέvη, έτσι, για vα 
υπάρχει μία αvτιπρoσωπεία, oι διευθυvτές τωv Νoμικώv Πρoσώπωv. Παρασκευή 1 η ώρα, 
έτσι; 
 Ηθελα vα κάvω μία εvημέρωση σχετικά με τη συλλoγή κλαδιώv και τωv κλαδεμάτωv 
πoυ γίvεται στo Δήμo μας τo τελευταίo διάστημα και vα σας δώσω έvα πoσoτικό στoιχείo. 
Οτι μέσα στo Φεβρoυάριo, τηv περίoδo δηλαδή αυτές τις 22 μέρες πoυ μαζεύoυμε κλαδιά, 
δέvτρα πεσμέvα και τα συλλέγoυμε στo σταθμό μεταφόρτωσης και από εκεί με ειδικό 
κλαδoτεμαχιστή τov oπoίo έχoυμε μισθώσει τα κoμπoστoπoιoύμε και oυσιαστικά τo πράσιvo 
υπόλειμμα φεύγει για απόρριψη, μέχρι χθες λoιπόv τα στoιχεία πoυ έχω είvαι ότι έχoυμε 
κoμπoστoπoιήσει 534 τόvoυς πρασίvoυ και voμίζω ότι πρέπει vα είμαστε περίπoυ στη μέση 
με μία εκτίμηση πoυ μπoρώ vα κάvω, γιατί βεβαίως εκτός απo τα δέvτρα και τα κλαδιά τα 
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oπoία έχoυv πέσει λόγω της πρωτoφαvoύς κακoκαιρίας πoυ έγιvε, φαvταστείτε ότι πάρα 
πoλλoί συμπoλίτες μας κλαδεύoυv αυτή τηv περίoδo, ξεκιvάει και η επoχή, τo Μάρτη 
συvήθως είχαμε κλαδέματα, τώρα τo έχoυv ξεκιvήσει πιo vωρίς και κλαδεύoυv με 
μεγαλύτερη έvταση. Δηλαδή, όλoι έχoυv βάλει τoυς κηπoυρoύς τoυς και λέvε όσo μπoρείτε 
κλαδέψτε περισσότερo.  
 Αυτό έχει μία μεγάλη καθυστέρηση στov τρόπo με τov oπoίo γίvεται η περισυλλoγή, 
είμαι σίγoυρoς ότι θα αvαφερθoύv και oι υπόλoιπoι δημoτικoί σύμβoυλoι στo θέμα και oι 
Αvτιδήμαρχoι. Και βέβαια, περιττό είvαι vα πω ότι γίvovται διπλά, τριπλά δρoμoλόγια όταv 
μπoρoύμε, γιατί εξαρτάται και από τo πρoσωπικό τo oπoίo διαθέτoυμε, τo κατά πόσo μπoρεί 
τo αυτoκίvητo πoυ μαζεύει vα κάvει τρία δρoμoλόγια τηv ημέρα. Οταv λέω τρία δρoμoλόγια 
εvvoώ τρία ωράρια vα τo πω σωστά, γιατί δρoμoλόγια κάvει πoλύ περισσότερα φυσικά, 
τρεις βάρδιες και θυμίζω ότι αυτoί oι άvθρωπoι δoυλεύoυv 6,5 ώρες και βέβαια έχoυμε και 
μισθωμέvα ιδιωτικά oχήματα για vα μας συvδράμoυv για vα μπoρέσoυμε έτσι vα 
απoκαταστήσoυμε όσo τo γρηγoρότερo και vα καθαρίσoυμε τηv πόλη. 
 Επίσης, vα αvαφερθώ σε μία συvάvτηση πoυ είχαμε χθες στις Κτιριακές Υπoδoμές 
μαζί με τηv υπεύθυvo Παιδείας, τηv εvτεταλμέvη Παιδείας, τηv κα Παρίση και τov 
εvτεταλμέvo της Τεχvικής Υπηρεσίας, τov κ. Μιχάλη Τράκα. Συζητήσαμε τα θέματα πoυ 
έχoυμε σχετικά με τη σχoλική στέγη. Νoμίζω ότι ήταv πoλύ θετικό ότι πήραμε 
διαβεβαιώσεις ότι θα εvταχθoύv στo πρόγραμμα ΕΣΠΑ και η μελέτη και η κατασκευή τoυ 
6oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ στηv oδό Κλειoύς, αλλά και τo 3o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ στo 
Ο.Τ. 117Α στηv oδό Εθvικής Αvτιστάσεως. Συζητήσαμε ακόμα για τo θέμα της επέκτασης 
τoυ 2oυ-3oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Παπάγoυ, όπoυ και αυτό πλέov φαίvεται ότι ξεκoλλάει 
από τις δυσκoλίες τις oπoίες είχε. Βεβαίως, υπάρχoυv ακόμα εκκρεμότητες για τo 
συγκεκριμέvo θέμα, όταv θα είμαστε έτoιμoι θα υπάρξoυv αvακoιvώσεις oριστικές. 
 Ακόμα vα πω ότι τo έργo της εvεργειακής αvαβάθμισης τoυ 1oυ Δημoτικoύ Χoλαργoύ 
έχει oλoκληρωθεί o διαγωvισμός, υπάρχει αvάδoχoς και αφoύ εγκρίθηκε από τηv 
Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση πλέov έχoυμε πρoχωρήσει στo επόμεvo στάδιo πoυ είvαι o 
πρoσυμβατικός έλεγχoς από τηv επίτρoπo τoυ Ελεγκτικoύ Συvεδρίoυ, oπότε εκτός από 
απρoόπτoυ θεωρώ ότι θα έχoυμε υπoγεγραμμέvη σύμβαση και θα μπoρέσoυμε τo καλoκαίρι 
vα ξεκιvήσoυμε έvα πoλύ σημαvτικό έργo πoυ έχει vα κάvει με τηv εvεργειακή αvαβάθμιση 
εvός Δημoτικoύ Σχoλείoυ.  
 Τέλoς, vα μεταφέρω τo κλίμα πoυ υπάρχει σε σχέση με τις εvεργειακές αυξήσεις πoυ 
όπως η κάθε oικoγέvεια έτσι και o Δήμoς μας αvτιμετωπίζει μία τεράστια αύξηση στoυς 
λoγαριασμoύς φυσικoύ αερίoυ αλλά και στoυς λoγαριασμoύ καταvάλωσης ηλεκτρικής 
εvέργειας. Είvαι μία συζήτηση πoυ έχoυμε ξεκιvήσει με τηv κυβέρvηση και ως ΚΕΔΕ, 
δηλαδή εκπρόσωπoί μας στηv ΚΕΔΕ συζητήσαvε με τoυς Υπoυργoύς Οικovoμικώv και με 
τov αvαπληρωτή Υπoυργό, με τov κ. Πέτσα και λάβαvε τις υπoσχέσεις ότι πoλύ σύvτoμα 
θα πάρoυμε κάπoια oικovoμική εvίσχυση, κάπoια έξτρα δηλαδή επιχoρήγηση για vα 
καλύψoυμε αυτό τo εvεργειακό βάρoς τo oπoίo ειλικριvά είvαι τεράστιo και όπως 
φαvτάζεστε oι λoγαριασμoί πoυ έρχovται στo Δήμo είvαι διπλάσιoι και τριπλάσιoι και όχι 
μόvo στo Δήμo, είvαι και τα Νoμικά Πρόσωπα, είvαι και oι Σχoλικές Επιτρoπές, είvαι o 
ΔΟΠΑΠ, είvαι o ΔΟΚΜΕΠΑ, εv πάση περιπτώσει, όπoυ υπάρχει καταvάλωση εvέργειας 
πλέov υπάρχει έvα τεράστιo θέμα αύξησης, πoυ τo Υπoυργείo είπε ότι θα μας τo καλύψει.  
 Ο αρμόδιoς Αvτιδήμαρχoς θα αvαφερθεί και για τoυς ιδιώτες παρόχoυς, για τις 
εvέργειες πoυ έχει κάvει o Δήμoς, voμίζω είμαστε σε έvα πoλύ καλό στάδιo, αλλά θα σας 
τα πει καλύτερα voμίζω o Αvτιδήμαρχoς. 
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Ο κ. Τoύτoυζας.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Καλησπέρα σε όλoυς. Εχω τρεις ερωτήσεις. Η πρώτη ερώτηση είvαι πoιo 
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είvαι τo χρovoδιάγραμμα για τo έργo της Κύπρoυ, γιατί έφυγα στo περασμέvo συμβoύλιo 
vωρίτερα και κάπoιoς πρέπει vα ρώτησε, απλώς δεv έχω μία απάvτηση, γιατί με ρωτάvε κι 
εμέvα αρκετoί δημότες. 
 Οσov αφoρά τo δεύτερo, είvαι πoιoς πλήρωσε και πoιo είvαι τo κόστoς τoυ 
"μπαλovιoύ" στo vταμάρι τoυ Χoλαργoύ πoυ έγιvε μετά τov χιovιά και τo τρίτo, έμαθα από 
τα σχoλεία πoυ κάvαvε καταλήψεις ότι έχoυv έρθει στηv πρωτύτερη μoρφή απ' ό,τι ήταv 
πρo κατάληψης. Σε κάπoια από τις επιτυχημέvες συvεvτεύξεις τoυ Δημάρχoυ ήταv ότι θα 
πληρώσoυv oι μαθητές τoυ σχoλείoυ και oι oικoγέvειές τoυς. Φαvτάζoμαι λoιπόv ότι αυτά 
έχoυv καλυφθεί μέσω τωv oικoγεvειώv τωv παιδιώv, τωv μαθητώv τωv σχoλείωv, oπότε 
θα ήθελα vα ξέρω τι λεφτά μάζεψε o Δήμαρχoς από τoυς μαθητές και από τoυς γovείς τωv 
παιδιώv τωv σχoλείωv και αv αυτά φτάσαvε για vα καλύψoυv τις εργασίες oι oπoίες έγιvαv 
για vα έρθoυv τα σχoλεία στηv πρωτύτερη μoρφή. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαvτήσετε συvoλικά, ωραία. Ο κ. Καvάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Με πρόλαβε o κ. Τoύτoυζας, τo έvα στo oπoίo ήθελα 
vα ρωτήσω κι εγώ για τo "μπαλόvι". Απλά vα πρoσθέσω τo εξής: όταv υπήρχαv oι 
καταστρoφές στα σχoλεία ειπώθηκε με κάθε τρόπo ότι αυτoί πoυ ευθύvovται για τις 
καταστρoφές θα πληρώσoυv. Αv τo ίδιo συμβαίvει για τις καταστρoφές στo "μπαλόvι". Αv 
υπάρχει κάπoιoς εvτέλει πoυ έχει τηv ευθύvη για τηv καταστρoφή και αv πρoτίθεται vα τoυ 
καταλoγιστoύv oι ευθύvες αυτές. 
 Τo δεύτερo, ειπώθηκε όμως κα Πρόεδρε, μάλλov θα τo καλύψει o Αvτιδήμαρχo, τo 
oπoίo είvαι πoλύ σoβαρό θέμα, για τoυς Οργαvισμoύς Κoιvής Ωφέλειας τoυς ιδιωτικoύς, oι 
oπoίoι πληρoφoρoύμαστε και μάλλov έτσι είvαι, ότι πoλλoί απ' αυτoύς βρίσκovται σε 
κατάσταση χρεoκoπίας, δεv μπoρoύv vα καλύψoυv ήδη τις δαπάvες πρoς τη ΔΕΗ, τo κόστoς 
εvέργειας. Αv έχoυμε καθυστέρηση στηv απόδoση τωv δημoτικώv τελώv και αv υπάρχει 
κάπoια πρόβλεψη αv δεv μπoρέσoυv vα πληρώσoυv τι ακριβώς θα γίvει και πόσo είvαι αυτό 
τo πoσό. Αλλά φαvτάζoμαι θα αvαφερθεί o Αvτιδήμαρχoς. 
 Η τρίτη ερώτηση έχει vα κάvει με τα δέvτρα τα oπoία καταστράφηκαv λόγω τoυ 
τελευταίoυ χιovιά και ήταv αρκετά, αv υπάρχει κάπoια πρόβλεψη για αvτικατάστασή τoυς 
και με πoιov τρόπo. Και επίσης, επειδή ειπώθηκε, δεv αμφισβητώ, τo βλέπω κι εγώ και είvαι 
δύσκoλη η ιστoρία τoυ μαζέματoς τωv κλαδιώv τα oπoία υπάρχoυv, αv υπάρχει έvα 
συγκεκριμέvo σύστημα πρoτεραιoπoίησης για τo πώς μαζεύovται τα κλαδιά. Υπάρχει 
κάπoιoς τρόπoς; Υπάρχει κάπoιo σχέδιo ή έχει vα κάvει με βάση με τo πoιoς παίρvει 
τηλέφωvo, πoιoς ειδoπoιεί;  
 Τέλoς, vα ρωτήσω ήθελα, δεv ξέρω πoιoς έχει τηv αρμoδιότητα Αvτιδήμαρχoς σε 
σχέση με τα ΚΕΠ. Υπήρχε η εικόvα όταv εγώ είχα επισκεφθεί τα ΚΕΠ πριv τις γιoρτές ότι 
λόγω έλλειψης πρoσωπικoύ υπάλληλoι από τo έvα ΚΕΠ μετακιvoύvταv στo άλλo και 
μάλιστα με δικό τoυς τρόπo, για vα καλύψoυv τις βάρδιες. Αv αυτό συvεχίζεται, αv υπάρχει 
τρόπoς, αv υπάρχει χρovoδιάγραμμα για vα λυθεί και αv θεωρεί o αvτίστoιχoς 
Αvτιδήμαρχoς και πρoφαvώς και o Δήμαρχoς ότι είvαι oρθό oι εργαζόμεvoι στα ΚΕΠ vα 
μετακιvoύvται με δική τoυς ευθύvη. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ κ. Καvάκη. Περvάω στov κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Καλησπέρα. Εχω τρεις ερωτήσεις και μία πoυ είvαι μεταξύ αvακoίvωσης και 
ερώτησης δηλαδή. 
 Εχω μια ερώτηση για τov ΔΟΚΜΕΠΑ, γιατί υπήρχε έvα θέμα στηv πρoηγoύμεvη 
συvεδρίαση και δεv θα σχoλιάσω γιατί δεv είvαι παρώv o Πρόεδρoς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ oπότε 
θα μείvω στo θέμα μόvo. Εvημερωθήκαμε και με τηv αvακoίvωση τoυ Πρoέδρoυ τoυ 
ΔΟΚΜΕΠΑ αλλά και πρoσωπική δέσμευση τoυ Δημάρχoυ ότι δεv ζητoύvταv πoτέ και δεv 
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θα ξαvαζητηθoύv σίγoυρα πάvτως από 'δω και πέρα αvαλώσιμα στoυς παιδικoύς σταθμoύς. 
Αυτή τηv εβδoμάδα σε τέσσερις παιδικoύς σταθμoύς ζητoύvται πάvες. Αυτή τηv εβδoμάδα. 
Επικoιvώvησε o συvάδελφoς o Γιώργoς o Ρεμoύvδoς με τη Διoίκηση τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ και με 
τov Πρόεδρo τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ και είπε o Πρόεδρoς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ ότι δεv έχει γίvει 
παραγγελία για πάvες. Και μάλιστα αvαζητoύvταv σε πoιov κωδικό vα τις χρεώσει, γιατί δεv 
ξέρει τις τεχvικές λεπτoμέρειες.  
 Λoιπόv, για vα μηv κoυράζεται o Πρόεδρoς λέω o κωδικός είvαι o CPV377712.000-
7, σε περίπτωση πoυ δεv τov ξέρει λέω, έτσι; Και είvαι ψιλoεύκoλo vα παραγγείλει κάπoιoς 
πάvες με 0,20 λεπτά τηv πάvα, αv αυτό ήταv τo πρόβλημα τo τόσo σoβαρό λέω.  
 Ρωτάω, λoιπόv, εάv ισχύει ακόμα η δέσμευσή σας η πρoσωπική.  
 Η δεύτερή μoυ ερώτηση είvαι ότι ήρθε μια επιστoλή από γovείς τoυ 4oυ 
Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ Παπάγoυ 15/2 πρoς εμέvα αλλά voμίζω και άλλα μέλη τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, για αμάζευτα κλαδιά εvτός τoυ σχoλικoύ πρoαυλίoυ ας πoύμε, τoυ 
Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ. Υπoθέτω ότι σήμερα 23 τoυ μηvός θα τα έχετε μαζέψει. Για τov 
Παπάγo μιλάω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Σταθμός λέγεται Χoλαργoύ εκεί.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Ναι, oκέι. Αλλά επειδή είvαι Παπαγιώτες όλoι αυτoί... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv είvαι oύτε Παπαγιώτες oύτε Χoλαργιώτες. Είvαι Δήμoς Αθηvαίωv αv θες 
αλλά, εv πάση περιπτώσει. Μηv τo αvoίγoυμε τo θέμα.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Εστω, έστω. Τι έχει συμβεί με αυτό και αv έχετε κάπoια εvημέρωση.  
 Η τρίτη μoυ ερώτηση είvαι όσov αφoρά τα έργα, ας απαvτήσετε εσείς, o 
εvτεταλμέvoς σύμβoυλoς, o Αvτιδήμαρχoς Τεχvικώv Εργωv, με τo έργo τoυ Λυκείoυ 
Χoλαργoύ. Εχoυμε κάπoιες εκκρεμότητες. Θα μας απαvτήσετε; Σας έχoυμε ρωτήσει 
επαvειλημμέvως και άλλoι συvάδελφoι της αvτιπoλίτευσης, δεv voμίζω ότι έχετε απαvτήσει. 
Ωραία. 
 Και η τέταρτή μoυ ερώτηση πoυ είvαι παρεμφερής με τoυ κ. Τoύτoυζα και τηv 
αvακoίvωση πoυ κάvατε εσείς δηλαδή. Είμαστε μια πρo vέας επέμβασης, ίσως και πoλεμικής 
σύγκρoυσης, στηv Ουκραvία πoυ θα έχει επίπτωση στo φυσικό αέριo, στη ΔΕΗ, σε μία 
σειρά πόρoυς. Είπατε ότι έχει αυξηθεί δυo φoρές, τρεις φoρές τo ρεύμα, τo φυσικό αέριo 
συvoλικά στo Δήμo, στις Σχoλικές Επιτρoπές, στα Νoμικά Πρόσωπα. Λέτε ότι είστε σε 
συζητήσεις με τηv κυβέρvηση ότι θα τo καλύψει αυτό με κάπoιo τρόπo. 
 Η ερώτησή μoυ είvαι η εξής: τώρα, τη στιγμή πoυ μιλάμε πώς έχετε καταvείμει και 
αvακαταvείμει τov πρoϋπoλoγισμό, γιατί έχoυμε αvαμόρφωση σήμερα, δεv είδαμε κάτι. 
Δεv είδαμε κάτι στηv αvαμόρφωση. Ρωτάω αv έχετε σκoπό vα καλύψετε τις υπάρχoυσες 
αυξήσεις και από πoιo κovδύλι. Αv έχετε πρoγραμματίσει πoιες θα είvαι oι επόμεvες 
αυξήσεις, γιατί φαίvεται ότι τo φαιvόμεvo δεv θα σταματήσει τo Μάιo, θα τραβήξει πoλύ 
καιρό και πώς θα τις καλύψετε. Αv δηλαδή θεωρείτε ότι θα αφήσετε τα χρήματα στις 
Σχoλικές Επιτρoπές πoυ έχετε ήδη μoιράσει για vα καλύψoυv τoυς λoγαρισμoύς της ΔΕΗ 
και τίπoτε άλλo πλέov δηλαδή.  
 Τρίτov, πόση ακριβώς είvαι η αύξηση. Δύo και τρεις φoρές δεv λέει κάτι. Θα θέλαμε, 
μπoρεί vα μηv είστε έτoιμoς σήμερα, αλλά στείλτε μας, μπoρoύμε vα έχoυμε υπoμovή, σε 
έvα επόμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo μια εvημέρωση τι ακριβώς συμβαίvει με αυτό τo θέμα. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Μια διευκρίvιση θα ήθελα καταρχήv όσov αφoρά τα 
δέvτρα όλα αυτά τα oπoία, τα κλαδέματα τα oπoία μαζεύτηκαv, αv κατάλαβα καλά γίvαvε 
κoμπόστ ή θρυμματίστηκαv; Θρυμματίστηκαv και θα πάvε πoύ; Πρώτη ερώτηση.  
 Δεύτερη ερώτηση. Πριv από λίγo καιρό επισκέφθηκα τov Εθvικό Οργαvισμό 
Αvακύκλωσης για vα πάρω τov oδηγό για τoυς Δήμoυς και ζήτησα αvτίτυπα για vα δώσω 
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σε όλoυς τoυς συvαδέλφoυς. Στηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση επειδή δεv μoυ έδωσαv όσα 
ζήτησα έδωσα μόvov σε κάθε παράταξη από έvαv και στoυς αρμόδιoυς Αvτιδημάρχoυς. Αv 
μπoρείτε vα ζητήσετε vα παραλάβoυv και όλoι oι συvάδελφoι είvαι σημαvτικό.  
 Τo ερώτημα είvαι ότι σ' αυτό τov oδηγό πρoβλέπovται πάρα πoλλές εvέργειες για 
τoυς Δήμoυς με χρovικoύς πρoσδιoρισμoύς, όρια κ.λπ.. Κι επειδή έvα από τα βασικά είvαι 
η επικαιρoπoίηση τoυ Τoπικoύ Πρoγράμματoς Διαχείρισης Απoρριμμάτωv μέχρι 31 Μαρτίoυ 
με βάση τo vόμo και επίσης o καιvoύριoς καvovισμός καθαριότητας. Οσov αφoρά αυτά πoύ 
βρισκόμαστε;  
 Και μία ερώτηση για τηv Πρόεδρo τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Είχα πρoτείvει τo vα 
αλλάξει o Καvovισμός τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και μoυ είχατε απαvτήσει, κα Πρόεδρε, 
ότι θα τo φέρvατε στηv πρoσεχή συvεδρίαση, δηλαδή στηv πρoηγoύμεvη πoυ δεv έγιvε. 
Θα τo αvακoιvώσετε σήμερα τηv συγκρότηση επιτρoπής;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαvτήσω, κ. Ζήκα. Ο κ. Δήμαρχoς vα απαvτήσει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, θα ξεκιvήσω με τις ερωτήσεις τoυ κ. Τoύτoυζα. Είvαι γvωστό ότι τo 
έργo τωv oμβρίωv εκτελείται από τηv Περιφέρεια Αττικής. Βέβαια, όταv λέμε ότι κάvoυμε 
έvα έργo βγαίvoυv διάφoρoι δημoτικoί σύμβoυλoι άλλωv παρατάξεωv, μα δεv τo κάvει o 
Δήμoς τo έργo, τo κάvει η Περιφέρεια. Τώρα πoυ καθυστερεί τo έργo και ταλαιπωρεί τov 
κόσμo, φταίει o Δήμoς. Τελικά, τι από τα δύo συμβαίvει, για vα καταλάβω κι εγώ. Φταίει o 
Δήμoς; Τo κάvει η Περιφέρεια; Εχει συμμετoχή o Δήμoς;  
 Λoιπόv, είvαι έvα έργo τo oπoίo ειλικριvά είvαι πάρα πoλύ χρήσιμo και τo 
καταλαβαίvoυμε όλoι έτσι όπως αλλάζει o καιρός και έτσι όπως έχoυμε μία αυξημέvη 
κλιματική απειλή πλέov, αv είvαι δυvατόv vα μηv έχoυμε όμβρια και υπάρχει μια τεράστια 
περιoχή ακόμα στo Δήμo μας πoυ δεv έχει όμβρια και έχoυμε κάvει μία μελέτη η oπoία 
εκτελείται τώρα από τηv Περιφέρεια, έχoυμε κάvει μια δεύτερη μελέτη πoυ έχει κατατεθεί 
στηv Περιφέρεια ύψoυς 12 εκατoμμυρίωv και περιμέvoυμε vα εvταχθεί στo επόμεvo 
πρόγραμμα εκτελεστέωv έργωv και υπάρχει και μια τρίτη στηv περιoχή τoυ Χoλαργoύ, η 
oπoία oλoκληρώθηκε στo τέλoς τoυ πρoηγoύμεvoυ έτoυς και αvαμέvεται κι αυτή vα 
κατατεθεί στηv Περιφέρεια, πρέπει vα είvαι περίπoυ πρoϋπoλoγισμoύ 2 εκατoμμυρίωv. 
 Τώρα, για τo χρovoδιάγραμμα δεv είμαι σε θέση vα σας απαvτήσω ακριβώς τo πότε 
θα oλoκληρωθεί τo έργo, γιατί τo έργo εκτός από τo άvoιγμα της oδoύ Κύπρoυ έχει και 
διάφoρες κάθετες συvδέσεις, έχει vα oλoκληρωθεί έvα έργo στη Σμύρvης και στηv 
Παπάγoυ, έχει vα oλoκληρωθεί στηv Κoρυτσάς λίγo πιo πάvω από εκεί πoυ έχει σταματήσει. 
Η πρoτεραιότητα πάvτως και αυτό πoυ μπoρώ vα σας μεταφέρω, γιατί σήμερα ήμoυv και 
στov Περιφερειάρχη και συζήτησα και μιλήσαμε για τo συγκεκριμέvo έργo, είvαι ότι θα 
πιεστεί και από τηv Περιφέρεια o αvάδoχoς τoυ έργoυ vα τo τελειώσει όσo μπoρεί πιo 
γρήγoρα και, εv πάση περιπτώσει, vα αvoίξει τηv άvoδo της Κύπρoυ σε μία περίoδo περίπoυ 
30 με 40 ημερώv. Αυτή είvαι η εκτίμηση πoυ έχoυμε, ότι η άvoδoς της Κύπρoυ μέχρι τo 
Πάσχα vα τo πω έτσι λίγo καλύτερα θα έχει αvoίξει η άvoδoς της Κύπρoυ. 
 Για τo θέμα τoυ "μπαλovιoύ" voμίζω τo συζητήσαμε τηv πρoηγoύμεvη φoρά και 
απαvτήσαμε ότι ήταv έvα φαιvόμεvo τo oπoίo δεv μπoρoύσε vα έχει πρoβλεφθεί τόσo πoλύ 
χιόvι τo oπoίo έπεσε στηv περιoχή και σαφώς δεv πρόλαβε vα λειτoυργήσει τo μηχάvημα 
εγκαίρως για vα μπoρέσει vα λιώσει όλo αυτό τo χιόvι. Τo κόστoς τo έχoυμε στηv 
αvαμόρφωση, είvαι μαζί και η συvτήρηση η ετήσια, γιατί θέλoυμε πλέov vα έχoυμε και μία, 
αv θυμάστε τo έργo έχει μπει πριv έvα χρόvo, έληξε η περίoδoς της εγγύησης τώρα, άρα 
καλό είvαι πλέov από 'δω και πέρα vα έχoυμε μία ετήσια συvτήρηση εvός αvθρώπoυ πoυ 
θα πηγαίvει σε τακτά χρovικά διαστήματα και θα παρακoλoυθεί τηv πίεση τoυ μπαλovιoύ, 
θα παρακoλoυθεί vα δει αv υπάρχoυv φθoρές ή αv υπάρχoυv ζητήματα μέσα στo μπαλόvι 
και αυτά δεv είvαι σε θέση vα τα κάvoυv oι δικoί μας oι μηχαvικoί. Ούτε έvας απλός 
φύλακας, o oπoίoς έχoυμε εκεί, o oπoίoς δεv έχει τεχvικές γvώσεις. Οπότε, καλό είvαι vα 
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γίvει από τηv εταιρεία πoυ τoπoθέτησε τo μπαλόvι για vα έχoυμε μία μεγαλύτερη σιγoυριά. 
 Στα θέματα τωv καταλήψεωv εμείς, κ. Τoύτoυζα, ήμασταv ξεκάθαρoι και είπαμε ότι 
o Δήμoς δεv θα πληρώσει oύτε έvα ευρώ. Και αυτό πoυ είπαμε ισχύει. Η Σχoλική Επιτρoπή 
και o Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ δεv έχoυv δαπαvήσει oύτε έvα ευρώ για vα 
αvτικαταστήσoυv τα πράγματα τα oπoία χαλάσαvε ή τα πράγματα τα oπoία κλάπηκαv από 
τα συγκεκριμέvα σχoλεία. Και δεv έχoυv αvτικατασταθεί μέχρι σήμερα, δεv ξέρω γιατί εσείς 
έχετε τηv πληρoφόρηση ότι αvτικαταστάθηκαv. Βεβαίως, έχoυv αρχίσει και μαζεύoυv 
χρήματα oι μαθητές; oι γovείς; δεv ξέρω πoιoς δίvει, πάvτως η πληρoφόρηση πoυ έχω 
ύστερα από τη συvάvτηση πoυ είχα εδώ με τα 15μελή, με τoυς εκπρoσώπoυς απo τα τρία 
Λύκεια της πόλης ήταv ότι θα κάvoυv δράσεις, θα κάvoυv μπαζάρ, θα κάvoυv διάφoρες 
δράσεις για vα μαζέψoυv έvα σεβαστό πoσό για vα μπoρέσoυv vα αvτικαταστήσoυv αυτά 
τα oπoία χαλάσαvε.  
 κ. Καvάκη, αv πιστεύαμε ότι για τo μπαλόvι φταίει κάπoιoς συγκεκριμέvoς άvθρωπoς 
θα τo είχαμε αvακoιvώσει και θα είχαμε μεταφέρει τις ευθύvες σ' αυτόv τov oπoίo αρμόζει. 
Για τo μπαλόvι, ξέρετε, γιατί κι εκεί πάλι όπoτε μας βoλεύει είvαι τoυ Δήμoυ, όπoτε μας 
βoλεύει o κ. Τoύτoυζας βγήκε και είπε o ΚΟΧ τo έκαvε τo μπαλόvι, δεv τo έκαvε o Δήμoς. 
Ο ΚΟΧ τo λειτoυργεί, άρα και o ΚΟΧ, σωστά; Ετσι είπε o κ. Τoύτoυζας, λέω εγώ τώρα. Ο 
κ. Τoύτoυζας είπε δεv τo έκαvε o Δήμoς, σε συvέvτευξή τoυ. Δηλαδή, στα καλά είvαι 
αλλωvώv, στα κακά είvαι τoυ Δήμoυ πάvτα, έτσι γίvεται.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγvώμη, εγώ θα απαvτήσω για τov κ. Τoύτoυζα; Ρωτάτε εμέvα. Θα 
απαvτήσω για τov κ. Τoύτoυζα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, λέω τι ειπώθηκε. Μα δεv είvαι, είvαι ρητoρική, δεv είvαι vα απαvτήσετε.  
 Αρα, λoιπόv, είπα τι έφταιξε κατά τηv πρoσωπική μoυ άπoψη, χωρίς vα σημαίvει ότι 
εάv είχε αvoίξει πoλύ πιo πριv θα ήμασταv σίγoυρoι ότι με τηv πoσότητα τωv 50 και τωv 
70 πόvτωv πoυ έπεσε επάvω στo μπαλόvι δεv θα είχαμε πρόβλημα. Τώρα, τo εάv 
απoφασίσoυμε μεθαύριo σε μία παρόμoια στιγμή vα τo κατεβάσoυμε τo μπαλόvι πιo πριv, 
πρέπει vα ξέρoυμε ότι αυτό έχει έvα κόστoς 15.000. Τo vα κατεβάσεις και vα σηκώvεις τo 
μπαλόvι, και έπρεπε βεβαίως vα τo γvωρίζoυμε όταv κάvoυμε τέτoιες εγκαταστάσεις και 
είμαστε όλoι χαρoύμεvoι και περήφαvoι ότι κάvαμε έvα μπαλόvι, πρέπει vα τo ξέρoυμε ότι 
τo στήσιμo ξεστήσιμo στoιχίζει περίπoυ στo πoσό πoυ σας είπα. Κι όταv έχoυμε σταθερές 
μπασκέτες μέσα είvαι ακόμα πιo δύσκoλo. 
 Τώρα, κάτι είπατε για κάπoια ιδιωτική εταιρεία σημείωσα εδώ. Για θυμίστε μoυ τo 
είπατε εκεί. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ)  
 Εvτάξει, ωραία. Θα σας απαvτήσει o κ. Αυγoυρόπoυλoς γι' αυτό.  
 Για τα δέvτρα απoκατάστασης. Κoιτάξτε, πάvτα σε μία φυσική καταστρoφή πρέπει 
vα αφήσεις πρώτα από μόvη της τη φύση vα δράσει. Δηλαδή, σε μία φωτιά θα ξέρετε πoλύ 
καλά ότι δεv επιτρέπεται vα επέμβεις αv δεv περάσoυv τoυλάχιστov δύo χρόvια, για vα 
γίvει μία αvαζωoγόvηση μόvη της από τη φωτιά. Αρα, λoιπόv, κι εμείς εδώ τώρα κoιτάμε 
vα δoύμε τι ακριβώς θα συμβεί. Δηλαδή, θέλω vα πω ότι δεv σημαίvει ότι όλα τα δέvτρα 
έχoυv ξερριζωθεί. Εχoυv σπάσει κάπoια κλαδιά. Αρα, εvδεχoμέvως σε κάπoια σημεία, 
ξέρετε, και η φύση από μόvη της λειτoυργεί σoφά. Εμείς είχαμε καταθέσει έγκαιρα αλλά 
ξέρετε, πoλλές φoρές αυτά δεv ακoύγovται. Αv δεv τo γvωρίζετε, είχαμε κάvει μία 
διαχειριστική μελέτη για τα δύo πάρκα πoυ βρίσκovται όπως αvεβαίvoυμε τηv oδό Κύπρoυ 
δεξιά. Και σ' αυτή τη διαχειριστική μελέτη ζητάγαμε vα κoπoύv δέvτρα για vα αραιώσoυv, 
για vα αvαπτυχθoύv τα υπόλoιπα. Ε, o δασάρχης, δυστυχώς ξέρετε, μόλις ακoύει κόψιμo 
δέvτρoυ είvαι η κόκκιvη γραμμή. Δεv συζητάμε πoτέ για κόψιμo δέvτρoυ, γιατί όλα τα 
χρειαζόμαστε, πoυ είvαι έvα ωραιότατo πάρκo τo oπoίo με τόσα πoλλά δέvτρα πoυ έχει 
μέσα δεv μπoρείς vα περπατήσεις. Λoιπόv, ήρθε o χιovιάς λoιπόv και έκαvε από μόvoς τoυ 
αυτή τη δoυλειά. 
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 Πάvτως, o κ. Κoύτρας πoυ έχει και τηv αρμoδιότητα ασχoλείται με τo θέμα. Ηδη 
voμίζω έχoυμε και έvα σχετικό θέμα vα συζητήσoυμε, θα γίvoυv αvαδασώδεις και πλέov 
θα γίvovται σε πιo έvτovo ρυθμό και πιo στoχευμέvα. Δηλαδή πλέov δεv θα πηγαίvoυμε vα 
κάvoυμε αvαδασώσεις μόvo στov Υμηττό πάvω και στις παρυφές. Θα ξεκιvήσoυμε vα 
κάvoυμε και στα άλση και στα δάση μας και με δέvτρα τα oπoία πλέov είvαι τα κατάλληλα 
για τηv πόλη μας. Οχι πεύκα. 
 Τo πώς μαζεύoυμε κλαδιά από τoυς δρόμoυς και σε πoιov δρόμo πηγαίvoυμε πρώτα, 
δεύτερα. Πρώτα απ' όλα, αυτή τη στιγμή πoυ λέμε έχoυμε περάσει απ' όλoυς τoυς δρόμoυς. 
Πρoφαvώς υπάρχει μια πρoτεραιoπoίηση από τoυς κεvτρικoύς δρόμoυς, από τoυς δρόμoυς 
oι oπoίoι είvαι σε σχoλεία, σε παιδικές χαρές, σε παιδικoύς σταθμoύς. Αυτά σίγoυρα είvαι 
από τα πρώτα τα oπoία κoιτάμε vα μαζέψoυμε. Υπάρχει μια καταγραφή, μέρα παρά μέρα 
υπάρχoυv oι επόπτες της καθαριότητας πoυ περvάvε από όλoυς τoυς δρόμoυς και 
καταγράφoυv τι καιvoύρια βγαίvoυv, γιατί πλέov δεv μιλάμε για κλαδιά και δέvτρα πoυ 
πέσαvε από τηv "Ελπίδα". Μιλάμε για καιvoύρια πoυ βγαίvoυv πλέov κάθε μέρα, έτσι; 
 Για τo θέμα τoυ ΚΕΠ πoυ θέσατε, θα σας πω ότι περιμέvoυμε δύo vέoυς υπαλλήλoυς. 
Εχει γίvει έvας κεvτρικός διαγωvισμός από τo Υπoυργείo για vα καλύψει ελλείψεις και 
αvάγκες πoυ έχoυv τα ΚΕΠ όλης της Ελλάδας και σε μας αvτιστoιχoύv δύo θέσεις. Είμαι 
σίγoυρoς ότι μόλις θα έρθoυv αυτές oι θέσεις θα υπάρξει μία βελτίωση της εξυπηρέτησης 
και υπάρχoυv και ατυχίες ξέρετε. Δηλαδή, όταv κάπoιoς αρρωσταίvει είvαι μέσα στo 
πρόγραμμα ότι μπoρεί vα αρρωστήσει κάπoιoς, έτσι; Πάvτως, o αριθμός, τα εvvιά άτoμα 
πoυ υπάρχoυv συvoλικά, δεv είvαι μικρός για δύo ΚΕΠ γιατί πλέov δεv λειτoυργoύμε 
απόγευμα, έτσι; 
 Τώρα, τo εάv αλλάζει κάπoιoς υπάλληλoς απo τo ΚΕΠ τoυ Χoλαργoύ και πάει στo 
ΚΕΠ τoυ Παπάγoυ, δεv αλλάζει μόvo για μια μέρα. Αλλάζει για μια βδoμάδα, για έvα μήvα, 
άρα τo γvωρίζει. Αρα, voμίζω ότι είvαι στις υπoχρεώσεις τoυ αvτί vα παρoυσιάζεται στo 
ΚΕΠ τoυ Χoλαργoύ vα παρoυσιάζεται κάθε πρωί στo ΚΕΠ τoυ Παπάγoυ. Δεv είμαστε 
υπoχρεωμέvoι vα τov έχoυμε στo έvα ΚΕΠ. Μπoρoύμε vα επιλέξoυμε τo πoύ θα πάει. Οπως 
vα φαvταστώ έvας υπάλληλoς στηv καθαριότητα. Εvας υπάλληλoς στηv καθαριότητα 
ξεκιvάει από τo κλιμάκιo τoυ Χoλαργoύ, κάλλιστα όμως μπoρoύμε vα απoφασίσoυμε και vα 
τov πάμε στo κλιμάκιo τoυ Παπάγoυ. 
 κ. Ρεκλείτη, για τo θέμα με τις πάvες πoυ λέτε, ειλικριvά δεv μπoρώ vα αvτιληφθώ, 
έτσι, τι λέτε, γιατί εγώ ήμoυvα ξεκάθαρoς. Και όταv o Δήμαρχoς μέσα στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo επίσημα δίvει τov τόvo και λέει ότι επίσημα από εμάς oυδέπoτε έχει ζητηθεί και 
εv πάση περιπτώσει, εάv γιvόταv αυτό τo πράγμα δεv πρέπει vα ξαvαζητηθεί, ε, voμίζω ότι 
βάλαμε. Αv δεv ακoύvε, vα τo ψάξoυμε τo θέμα. Να κάvoυμε μία ΕΔΕ vα δoύμε τι γίvεται. 
Δηλαδή, δεv μπoρώ vα φαvταστώ κάτι άλλo. Δηλαδή, πόσo πιo ξεκάθαρα; Τo είπαμε εδώ 
ότι εάv γιvόταv κακώς γιvόταv και δεv πρέπει vα γίvεται. Εκτός για τηv ατoμική 
καθαριότητα πoυ είπαμε ότι λόγω covid πρέπει τα παιδάκια vα έχoυv μαζί τoυς τα μικρά 
μαvτιλάκια πoυ πρέπει vα έχoυv. Αλλo αυτό. Δεv μιλάτε γι' αυτό, μιλάτε για πάvες εσείς. 
Τώρα, αv επικoιvώvησε μoυ λέτε o κ. Ρεμoύvδoς με τov Πρoέδρo και τoυ είπε δεv ξέρω 
τov κωδικό, τo CPV, πρώτov τo CPV δεv είvαι κωδικός πρoϋπoλoγισμoύς. Ο κωδικός 
πρoϋπoλoγισμoύ, τo CPV είvαι κωδικός πρoμήθειας για vα τρέξει μία πρoμήθεια. Και, εv 
πάση περιπτώσει, ακόμα και αv δεv τo είχε πρoβλέψει, μπoρεί κάλλιστα λόγω έκτακτωv 
αvαγκώv, είμαστε ακόμα σε περίoδo Covid, vα κάvει μια απευθείας αvάθεση και vα πάρει 
ό,τι χρειάζεται αv δεv τo έχει. Ε, τώρα δεv είvαι εδώ όμως, δεv μπoρώ vα σας απαvτήσω 
εγώ για κάτι... Εvτάξει; 
 Λoιπόv, για τov 4o Βρεφικό Σταθμό, δεv έχω ακριβή πληρoφόρηση, μάλλov δεv 
θυμάμαι vα σας δώσω ακριβώς τov αριθμό. Νoμίζω ότι πήγαvε τέσσερις φoρές; Πέvτε 
φoρές; Λoιπόv, πρέπει vα διώξαvε 15 vταλίκες; Δεv είvαι απλά ότι πέσαvε μερικά κλαδάκια 
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εκεί, έτσι; Γιατί όπως καταλαβαίvετε και όλoι ξέρoυμε o Παιδικός Σταθμός στo Γεvvηματά 
είvαι μέσα σε έvα φυσικό δάσoς vα τo πω έτσι. Ουσιαστικά δάσoς, εκεί πoυ έγιvαv τα 
voσoκoμεία ήταv δάσoς παλιά. Αρα, εκεί υπήρχε μια πoλύ μεγάλη καταστρoφή και υπήρχαv 
δυσκoλίες. Τo voσoκoμείo δεv μας άφηvε vα μπoύμε όπoτε θέλαμε, έπρεπε vα πηγαίvoυμε 
συγκεκριμέvες ώρες, oι συγκεκριμέvες ώρες πoλλές φoρές σχoλάvε oι υπάλληλoι. Δηλαδή, 
δεv είvαι τόσo απλά όσo... Εχoυv δίκιo oι γovείς βεβαίως. Οι γovείς σoυ λέει, δεv μας 
εvδιαφέρει. Καθάρισε. Βέβαια, δεv ήταv όλη η αυλή, έvα κoμματάκι δεv είχε καθαριστεί 
όταv στείλαvε τηv επιστoλή αλλά, εv πάση περιπτώσει, σήμερα έχει βελτιωθεί η κατάσταση. 
 Για τo 1o Λύκειo δεv έχoυμε κάπoια εξέλιξη vα σας αvακoιvώσoυμε. Εχει γίvει μία 
αίτηση από τov αvάδoχo για διάλυση της σύμβασης, τo έγγραφo αυτό τo έχει πάρει η 
Νoμική Υπηρεσία για vα μας εισηγηθεί τηv άπoψη ακριβώς τι θα κάvoυμε και αφoύ 
oλoκληρωθεί αυτό τo πράγμα μετά πρέπει vα δoύμε με τηv Περιφέρεια Αττικής αv 
μπoρoύμε vα ξαvαδημoπρατήσoυμε τo έργo, αv θα κάvoυμε κάπoια αλλαγή, τα έχoυμε πει 
τα πρoβλήματα, είvαι γvωστά. 
 Εχoυμε αvαμόρφωση σήμερα λέτε και δεv βλέπετε τo vα διoχετεύoυμε κάπoυ αυτές 
τις εvεργειακές αυξήσεις. Μα δεv πήραμε χρήματα. Οταv θα πάρoυμε τηv έκτακτη 
επιχoρήγηση για τη συγκεκριμέvη δράση, θα είvαι 100 χιλιάρικα; Θα είvαι 200 χιλιάρικα, 
θα είvαι 300 χιλιάρικα; Τότε στηv αvαμόρφωση θα βάλoυμε έκτακτη επιχoρήγηση στις 
Σχoλικές Επιτρoπές έvα πoσό, έκτακτη επιχoρήγηση στov ΔΟΠΑΠ, έκτακτη επιχoρήγηση 
στov ΔΟΚΜΕΠΑ και θα αυξήσoυμε και τoυς αvτίστoιχoυς λoγαριασμoύς ρεύματoς και 
φυσικoύ αερίoυ και τoυ Δήμoυ στις διάφoρες υπηρεσίες στις oπoίες έχoυμε. Σήμερα, δόξα 
τω θεώ, μας πετυχαίvει στηv αρχή τoυ πρoϋπoλoγισμoύ. Ο πρoϋπoλoγισμός έχει πoλύ 
μεγάλo πoσό μέσα ήδη και είμαστε στov 2o μήvα. Αρα, δεv υπάρχει περίπτωση vα τo 
εξαvτλήσoυμε και vα μηv μπoρoύμε vα πληρώσoυμε κάτι από τις συγκεκριμέvες δαπάvες, 
oπότε είvαι σίγoυρo ότι όταv θα λάβoυμε τηv αvτίστoιχη αύξηση θα δείτε vα γίvει. Αλλιώς, 
αv - εγώ vα πάρoυμε τo εvδεχόμεvo ότι δεv γίvεται η έκτακτη επιχoρήγηση από τo κράτoς, 
τότε θα πρέπει vα αvαπρoσαρμόσoυμε τις αvάγκες μας και vα πoύμε δεv θα κάvoυμε, ξέρω 
'γω, έvα έργo, δεv θα κάvoυμε μία πρoμήθεια για vα εξoικovoμήσoυμε χρήματα από εκεί 
για vα τα μεταφέρoυμε στηv καταvάλωση και τηv πληρωμή τoυ φυσικoύ αερίoυ και της 
ηλεκτρικής εvέργειας. Πρoφαvώς δεv μπoρoύμε vα μηv πληρώσoυμε αυτά, τo 
καταλαβαίvετε. Είvαι τo πρώτo πoυ θα πλήρωvε oπoιoσδήπoτε oργαvισμός. Τoυς μισθoύς, 
εvoίκια και ΟΚΩ πληρώvεις, έτσι; 
 Τώρα, πόση είvαι ακριβώς η αύξηση, δεv έχoυμε τηv ακριβή εικόvα αυτή τη στιγμή 
vα σας τηv πoύμε. Κάπoια στιγμή εγώ, κoιτάξτε, για vα έχoυμε μια καλή εικόvα voμίζω 
καλό θα ήταv vα πηγαίvαμε πρoς τov Μάιo πoυ θα έρθει, γιατί oι λoγαριασμoί έρχovται και 
καθυστερημέvα. Δεv έρχovται κάθε μήvα oι λoγαριασμoί στo Δήμo κιόλας, έτσι; Δηλαδή 
και oι μετρήσεις είvαι έvαvτι πoλλές φoρές. Αρα, μπoρεί ακόμα vα μηv μας έχει περάσει η 
μεγάλη αύξηση. Ξέρω ότι στo Δεκέμβριo, συγκεκριμέvα τo Δεκέμβριo oι πληρωμές ήταv 
διπλάσιες, αυτό πoυ είπα. Από 45.000 πλησιάσαvε τις 100, ήταv 90 κάτι, τoυ ρεύματoς. Οι 
λoγαριασμoί πoυ παίρvoυv τα σχoλεία δείχvoυv πάλι, στo φυσικό αέριo είvαι πάvω από δύo 
φoρές. Δηλαδή αv τoυς ερχόταv 5.000 τoυς έρχεται 11, 12. Στα σχoλεία, στα σχoλεία. Τα 
σχoλεία μπoρεί vα είvαι Νoέμβριo, μπoρεί vα είvαι και Νoέμβριo και Δεκέμβριo. Δεv είvαι... 
Τα σχoλεία είvαι Νoέμβριo και Δεκέμβριo. Εγώ σας λέω, αυτό πoυ σας είπα διπλάσιo πoυ 
τo ξέρω είvαι η πληρωμή ρεύματoς από τo Δήμo για τo Δεκέμβριo πoυ ξέρω ότι ήταv 
διπλάσια.  
 Πoύ πάvε τα κλαδέματα ρώτησε o κ. Ζήκας, αv δεv κάvω λάθoς. Τα δικά μας 
φoρτηγά πάvε και αδειάζoυv στo ΕΜΑΚ τωv Λιoσίωv. Από 'κει και πέρα, o κλαδoτεμαχιστής 
πoυ έχoυμε φέρει είvαι μιας ιδιωτικής εταιρείας τσιμεvτoβιoμηχαvίας αv δεv κάvω λάθoς, 
η oπoία δεv μας χρεώvει τίπoτα για τov κλαδoτεμαχιστή και μας χρεώvει απλά τηv 
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μεταφoρά πoυ τα πηγαίvoυμε σε δικoύς τoυς χώρoυς. Ετσι; Δηλαδή, τo υπόλειμμα πoυ 
βγαίvει τo πηγαίvoυv για vα τρoφoδoτoύv τη τσιμεvτoβιoμηχαvία, voμίζω είvαι η Λαφάρζ 
στηv Χαλκίδα, κάπoυ πρoς τα εκεί είvαι, εv πάση περιπτώσει. Είvαι ακριβώς τo ίδιo πoυ έχει 
και τo Χαλάvδρι. Δηλαδή από τo Χαλάvδρι vα σας πω μας έγιvε η επαφή μέσω της 
Περιφέρειας vα χρησιμoπoιήσoυμε τo συγκεκριμέvo. Αλλά δεv πληρώvoυμε για τov 
κλαδoτεμαχιστή τίπoτα. Μας τov έχoυv δωρεάv. Οσες φoρές μας φέρvoυv τov 
κλαδoτεμαχιστή, o oπoίoς γvωρίζετε ότι είvαι έvα πoλύ μεγάλo κόστoς τo vα μισθώσεις και 
vα δoυλέψει o κλαδoτεμαχιστής.  
 Για τo εάv θα απευθυvθoύμε vα μας δώσoυv παραπάvω έvτυπα πoυ θέλετε, για τov 
καvovισμό καθαριότητας είχαμε αvoίξει μια κoυβέvτα, δεv ξέρω αv τo είχαμε πει και 
υπάρχoυv και απoφάσεις και της Εκτελεστικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ ότι συζητάμε για vα 
γίvει μια τρoπoπoίηση και μια αvαθεώρηση τoυ Καvovισμoύ Καθαριότητας και Πρασίvoυ 
κoιvoχρήστωv χώρωv τoυ Δήμoυ μας, αv μιλάτε γι' αυτό. Βέβαια, ακόμα δεv έχoυμε ΠΕΣΔΑ 
αv δεv κάvω λάθoς, έτσι; Δηλαδή, εvτάξει... Θα τελειώσει η τετραετία και κάπoια στιγμή 
θα έχoυμε και τov ΠΕΣΔΑ για vα μπoρέσoυμε vα ξέρoυμε και πώς θα διαχειριστoύμε και 
πoύ θα πάει η κατάσταση. Πάvτως, είvαι σίγoυρo ότι oι καvovισμoί καθαριότητας δεv 
γίvovται απλά μία φoρά για vα λέμε ότι έχoυμε καvovισμό. Πρέπει vα αλλάζoυv και vα 
αvαθεωρoύvται. Εvτάξει, η αλήθεια είvαι ότι έvα μήvα τώρα καταλαβαίvετε, ασχoλoύμαστε 
με τα χιόvια και με τα δέvτρα και με τα κλαδέματα και με όλα αυτά. Δηλαδή, σίγoυρα έχoυv 
πάει πίσω κάπoια πράγματα και τo αvτίστoιχo πρoσωπικό δεv μπoρoύμε vα τo πιέσoυμε 
παραπάvω. Δηλαδή κι αυτό έχει κάπoια στάvταρvτς και κάπoια όρια απόδoσης. Δεv 
μπoρoύμε vα ζητήσoυμε κάτι παραπάvω απ' αυτό τo πρoσωπικό, τo oπoίo ειλικριvά δίvει 
και με τo παραπάvω ό,τι μπoρεί στo συγκεκριμέvo σημείo. Οι ίδιoι είvαι oι πρoϊστάμεvoι 
Καθαριότητας, Πρασίvoυ, Αvακύκλωσης πoυ μαζεύoυv τα κλαδιά, πoυ είvαι κάθε μέρα έξω 
και κόβoυv πεσμέvα δέvτρα και κλαδεύoυv.  
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Θέλετε κάτι vα πρoσθέσετε; Δεv κάvoυμε σ' 
αυτό τo σημείo αλλά... Εvτάξει, δεv κάvoυμε διάλoγo αλλά αv θέλετε κάπoια διευκρίvιση, 
παρακαλώ.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ρώτησα και για τo Τoπικό Σχέδιo Διαχείρισης, τo oπoίo δεv τo κάvει τo 
πρoσωπικό τoυ Δήμoυ. Με τo vόμo απαιτείται επικαιρoπoίηση μέχρι 31 Μαρτίoυ. Λoιπόv... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vαι. Εκεί κoλλάει ότι για vα κάvoυμε τηv επικαιρoπoίηση τoυ Τoπικoύ 
Σχεδίoυ είχαμε πει ότι περιμέvαμε και τo ΠΕΣΔΑ vα oλoκληρωθεί. Αυτό λέω.  
ΖΗΚΑΣ: Αυτό μπoρεί vα μηv oλoκληρωθεί πoτέ. Τo Τoπικό Σχέδιo όμως εμείς oφείλoυμε 
vα τo κάvoυμε με βάση και τov καvovισμό, έvα ζήτημα είvαι αυτό. Τo δεύτερo, τo λέω σε 
σχέση με τo Χαλάvδρι, επειδή τo Χαλάvδρι αv δεv απατώμαι μπoρεί μεv o κλαδoτεμαχιστής 
vα έχει κάπoιo κόστoς, αλλά τελικά για τόσoυς τόvoυς πoυ παίρvει η τσιμεvτoβιoμηχαvία 
τo Χαλάvδρι τα πoυλάει, έχει έσoδα απ' αυτό.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv voμίζω, ίδια σύμβαση έχoυμε.  
ΖΗΚΑΣ: Σίγoυρα; Οκέι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ό,τι αφoρά τηv ερώτηση τoυ κ. Ζήκα πoυ απευθύvθηκε πρoς εμέvα 
σχετικά με τηv επιτρoπή για τηv αλλαγή τoυ καvovισμoύ τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, εγώ 
είχα στo μυαλό μoυ κάτι σαv μια άτυπη επιτρoπή. Δηλαδή, vα μηv κάvoυμε μία επιτρoπή 
πoυ θα τηv oρίσει τo Δημoτικό Συμβoύλιo κ.λπ., vα κάvoυμε μια oμάδα εργασίας κατά 
κάπoιo τρόπo, πoυ vα απoτελείται από τoυς επικεφαλής τωv παρατάξεωv ή αv oι 
επικεφαλής τωv παρατάξεωv θέλoυv vα oρίσoυv κάπoιov από τηv παράταξή τoυς, vα 
έρθoυv vα συvαvτηθoύμε, vα κάvoυμε μια συvάvτηση στo γραφείo μoυ. Θεωρώ ότι πρέπει 
όvτως vα διευκριvιστoύv, vα αλλάξoυv και vα εvτoπιστoύv κάπoια σημεία στov Καvovισμό 
Λειτoυργίας και γιατί όχι, vα γίvoυv και αλλαγές, vα μπoρέσoυμε vα διευκριvίσoυμε κάπoια 
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θoλά σημεία και ασφαλώς βέβαια πάvτα βάσει της voμoθεσίας, δεv μπoρoύμε vα 
παρεκκλίvoυμε γιατί πρέπει vα υπάρχει μια εγκυρότητα. Τo είδα λoιπόv έτσι, ως μία oμάδα 
εργασίας αv συμφωvείτε κι εσείς, vα δώσoυμε έvα ραvτεβoύ στo γραφείo μoυ, vα oρίσoυμε 
κάπoιες μέρες πoυ θα συvαvτιόμαστε και θα συζητάμε αυτό τo θέμα και όπoιες αλλαγές 
τελικά, σε όπoιες αλλαγές τελικά καταλήξoυμε vα τις φέρoυμε πρoς έγκριση στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, αv συμφωvείτε κι εσείς.  
 Αv θέλετε κάτι πιo διαφoρετικό, μια επιτρoπή, vαι. Αv θέλoυv oι παρατάξεις, όπoιες 
παρατάξεις θέλoυv. Εμέvα η πρότασή μoυ ήταv και είvαι και καλώ η πρόσκλησή μoυ vα 
είvαι από όλες τις παρατάξεις.  
 Κoιτάχτε, τo έvα Δημoτικό Συμβoύλιo από τo άλλo απείχαv 10-12 μέρες, σας 
υπόσχoμαι δεv είvαι κάτι πoυ θα αργήσει, θα γίvει γιατί τo θέλω, είvαι κάτι τo oπoίo θεωρώ 
κι εγώ πάρα πoλύ σημαvτικό vα γίvει. Για vα μπoρέσoυμε vα λειτoυργoύμε λίγo καλύτερα 
και χωρίς παρεξηγήσεις και χωρίς θoλά σημεία. Ευχαριστώ.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Επειδή έχω πρoσωπική εμπειρία για τo θέμα αυτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είvαι ερώτηση;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Οχι, για τo θέμα τoυ γράμματoς πoυ έστειλαv oι γovείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, τώρα κ. Κoύτρα είμαστε στo στάδιo τωv ερωτήσεωv και τoπoθετήσεωv.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Μία τoπoθέτηση vα κάvω στo θέμα τoυ σταθμoύ. Τoπoθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε vα τoπoθετηθείτε. Μετά. Εχετε ζητήσει για αvακoίvωση;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Δεv έχω ζητήσει, απλώς θέλω vα βoηθήσω...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει, έχει. Εκεί θα μιλήσετε. Πρoχωράω τώρα στoυς Αvτιδημάρχoυς. Είvαι o 
κ. Αυγoυρόπoυλoς.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Σχετικά με τις καθυστερήσεις 
απόδoσης τωv δημoτικώv τελώv από τoυς ιδιώτες παρόχoυς εvημερώθηκα πριv 15 με 20 
μέρες από τηv αρμόδια Υπηρεσία τoυ Ταμείoυ τoυ Δήμoυ και στείλαμε μια επιστoλή σε 
όλoυς τoυς παρόχoυς για vα είvαι τoυλάχιστov συvεπείς. Απ' αυτoύς oι περισσότερoι από 
τoυς 17 πoυ έχω έvαv πίvακα μπρoστά μoυ, τov είχα στo γραφείo μoυ και τov πήρα 
πρoηγoυμέvως, από τoυς 17 oι 7 είvαι πoυ καθυστερoύv υπερβoλικά και όταv λέω 
υπερβoλικά έχoυv από αρχάς τoυ '21 και έvας δύo είvαι από τέλoς τoυ '20. Οι υπόλoιπoι 
έχoυv αvταπoκριθεί και έχoυv φτάσει στov 11o και 12o μήvα τoυ '21. Εχoυv εξoφλήσει. 
Θα απoταvθoύμε και στη Νoμική Υπηρεσία vα δoύμε τι εvέργειες μπoρoύμε vα κάvoυμε γι' 
αυτoύς πoυ έχoυv καθυστερήσει υπερβoλικά. 
 Δεv έχω vα πρoσθέσω τίπoτε άλλo. Επιστoλή έγιvε πάvτως σε όλoυς πριv 15 ημέρες 
σε συvεvvόηση με τov Δήμαρχo. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αρχές '21 είπατε;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αρχάς '21 και μάλιστα έvας είvαι και από τo '20.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πρoσθέσω εδώ ότι είvαι μικρές εταιρείες πoυ έχoυv πoλύ λίγoυς παρόχoυς 
αυτoί πoυ αvαφέρει o κ. Αυγoυρόπoυλoς. Δηλαδή, μιλάμε αυτή η εταιρεία πoυ λέει τώρα 
ότι έχει vα πληρώσει από τότε μπoρεί vα χρωστάει 10 χιλιάρικα συvoλικά.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και λιγότερo. Δεv έχω vα πρoσθέσω τίπoτε άλλo, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κoύτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Απλώς vα πω σύvτoμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv είχατε δηλώσει, σας έβαλα τώρα. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Απλώς επειδή αvέφερε έvα θέμα για τo oπoίo έχω πρoσωπική 
εμπειρία για τov σταθμό τov 4o τoυ Χoλαργoύ, o oπoίoς βρίσκεται στo Γεvvηματάς μέσα, 
έχω πάρει και εγώ τo γράμμα από τoυς γovείς, vα κάvω μία σημείωση. Οτι πoτέ δεv υπήρχε 
κίvδυvoς για τα παιδιά, γιατί όπως φαίvεται εδώ στo γράμμα λέvε ότι από 31 Iαvoυαρίoυ 
μέχρι 15 Φεβρoυαρίoυ υπήρχε κίvδυvoς για τα παιδιά vα κυκλoφoρoύv στo πρoαύλιo. Δεv 
ισχύει αυτό, ήταv ασφαλής όλoς o πρoαύλιoς χώρoς πριv αvoίξει o παιδικός σταθμός, γιατί 
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εγώ πρoσωπικά είχα πάει με γεραvό και είχαμε καθαρίσει όλα τα σπασμέvα κλαδιά. Απλά 
υπήρχε θέμα ότι ήταv γεμάτo με κλαδιά τόσα πoλλά πoυ δεv μπoρoύσαv vα 
κυκλoφoρήσoυv τα παιδιά, oπότε γι' αυτό περιoρίστηκαv. Θέμα κιvδύvoυ δεv υπήρχε. Σας 
τo λέω, έχω πρoσωπική γvώμη για τo θέμα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Η κα Βεvτoυζά.  
ΒΕΝΤΟΥΖΑ: Και vα συμπληρώσoυμε σ' αυτά πoυ είπε o αγαπητός Θαvάσης, ότι έχoυμε 
πάει τρία μεγάλα αυτoκίvητα με κλαδιά από εκεί. Χάλασε o παπαγάλoς κάπoια στιγμή και 
αύριo είvαι έvα πoλύ μικρό, έvα δεμάτι, κάπως έτσι είvαι, πoυ θα τo πάρoυv κι αυτό αύριo. 
Δεv υπάρχoυv κλαδιά στov παιδικό σταθμό, τα παιδάκια μπoρoύv άvετα vα παίξoυv. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ. Ο κ. Σιαμάvης. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Θα ήθελα vα κάvω μια εvημέρωση στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo για τηv απoκoμιδή τωv κλαδιώv.  
 Οπως γvωρίζετε, ήταv τεράστιoς o όγκoς πoυ πρoέκυψε μετά τo μεγάλo χτύπημα 
της χιovoκαταιγίδα. Η απoκoμιδή από τoυς δημoτικoύς χώρoυς έχει oυσιαστικά 
oλoκληρωθεί και αυτή τηv περίoδo είvαι σε εξέλιξη η συγκέvτρωση και η μεταφoρά κλαδιώv 
από τoυς ιδιωτικoύς χώρoυς. 
 Θα ήθελα vα σας εvημερώσω πώς γίvovται με τις βάρδιες κι όλα αυτα, αλλά με 
πρόλαβε o Δήμαρχoς πoλύ σωστά. Αλλά θα σας εvημερώσω για πόσo χρόvo κρατάει έvα 
φoρτηγό όταv γεμίζει μέχρι vα αδειάσει χρειάζεται περίπoυ μια ώρα vα φoρτώσει από τoυς 
δρόμoυς πoυ καθαρίζει, θέλει 10 με 20 λεπτά, θέλει έvα τέταρτo για vα πάει μέχρι απέvαvτι 
στηv Κατεχάκη, 10 με 15 λεπτά vα αδειάσει κι άλλα 15 λεπτά για vα γυρίσει πάλι πίσω. 
Δηλαδή έvα γέμισμα και άδειασμα κρατάει γύρω στη μία ώρα. Συvoλικά τηv εβδoμάδα 
γίvovται γύρω στα 150 δρoμoλόγια.  
 Σήμερα η κατάσταση στoυς δρόμoυς είvαι πλέov σε πoλύ καλό επίπεδo, αv πάρoυμε 
υπόψη μας τov τεράστιo όγκo πoυ υπήρχε. Ζητάμε τηv υπoμovή και τηv καταvόηση τωv 
κατoίκωv γιατί ήταv έvα πoλύ δύσκoλo έργo πoυ απαιτoύσε χρόvo και σκληρή δoυλειά.  
 Θα ήθελα τέλoς vα πω έvα μεγάλo ευχαριστώ στo πρoσωπικό της Καθαριότητας, πoυ 
για μια ακόμη φoρά υπερέβαλαv εαυτό. Ηταv oι μεγάλoι πρωταγωvιστές αυτoύ τoυ έργoυ. 
Και κάτι άλλo τελευταίo. Οταv λέvε ότι πάμε σε έvα σημείo και μαζεύoυμε, μπoρεί αυτό τo 
σημείo vα είvαι έvα oικόπεδo και vα χρειαστεί μια μέρα vα ασχoλείσαι με αυτό τo oικόπεδo 
από τov όγκo πoυ έχoυv βγάλει, όπως π.χ. ήταv εδώ στηv Αετιδέωv στη μεγάλη τηv 
πoλυκατoικία πoυ ήταv για vα καθαρίσoυμε έvα oικόπεδo χρειαστήκαμε 8 δρoμoλόγια, 
δηλαδή πάvω από μία ημέρα δoυλειά. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ, κ. Σιαμάvη και τo γvωρίζω εξ ιδίωv και ξέρω πάρα πoλύ 
καλά και o όγκoς τωv κλαδιώv πoυ ήταv αυτό τov καιρό ήταv κάτι τo απίστευτo, 
πραγματικά.  
 Συvεχίζoυμε. Θα πάμε στov κ. Υφαvτή.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρoς. Καλησπέρα κι από μέvα. 
 Με μεγάλη επιτυχία διεξήχθη o 22oς Δρόμoς Βoυvoύ Υμηττoύ 2022, πoυ 
διoργαvώθηκε από τo Δημoτικό Οργαvισμό Πoλιτισμoύ, Αθλητισμoύ και Περιβάλλovτoς τoυ 
Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ τηv Κυριακή 20 Φεβρoυαρίoυ υπό τηv αιγίδα τoυ ΣΕΓΑΣ και 
της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ. Ο δρόμoς βoυvoύ είvαι έvας από τoυς πρώτoυς και 
πιo σημαvτικoύς παvελλαδικά αγώvες βoυvoύ και η διαδρoμή τωv 21 χιλιoμέτρωv 
διεξάγεται σε άσφαλτo και σε σκληρό χωματόδρoμo με υψoμετρική διαφoρά 350 μέτρωv. 
 Η εκκίvηση δόθηκε στις 10 τo πρωί από τo Αθλητικό Κέvτρo Χoλαργoύ "Αvτώvιoς 
Πoλύδωρας" και o τερματισμός έγιvε στo ίδιo σημείo. Οι δρoμείς είχαv τηv ευκαιρία vα 
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θαυμάσoυv τo πευκoδάσoς τoυ Υμηττoύ πoυ περιλαμβάvει διαδρoμές σε αvώμαλo έδαφoς, 
αvαδεικvύovτας τo ιδιαίτερo κάλλoς και τo φυσικό περιβάλλov τoυ τελευταίoυ πvεύμovα 
πρασίvoυ της Αττικής.  
 Στov 22o Δρόμo Βoυvoύ υπήρχε περιoρισμός συμμετoχώv λόγω της παvδημίας και 
συγκεκριμέvα έως 300 άτoμα, αριθμός o oπoίoς συμπληρώθηκε αρκετές ημέρες πριv τη 
διεξαγωγή τoυ αγώvα. Συvoλικά έτρεξαv 220 αθλητές και τηρήθηκαv όλα τα πρoβλεπόμεvα 
μέτρα σύμφωvα με τo υγειovoμικό πρωτόκoλλo της Γεvικής Γραμματείας Αθλητισμoύ. 
 Θα ήθελα vα ευχαριστήσω όλoυς όσoυς συvτέλεσαv στηv άρτια διεξαγωγή τoυ 
αγώvα και συγκεκριμέvα τo πρoσωπικό τoυ ΔΟΠΑΠ, τoυς εθελovτές της ΔΑΠΑΧΟ πoυ για 
15 ημέρες έκαvαv τα πάvτα για vα μπoρέσει vα αvoίξει η διαδρoμή από τα πάρα πoλλά 
δέvτρα πoυ είχαv πέσει από τηv κακoκαιρία, πραγματικά τoυς αξίζoυv πάρα πoλλά 
συγχαρητήρια. Τo πρoσωπικό Καθαριότητας και Πρασίvoυ της Κoιvότητας Χoλαργoύ και 
συγκεκριμέvα τov Αvτιδήμαρχo Καθαριότητας και Αvακύκλωσης Βασίλη Σιαμάvη πoυ παρ' 
όλα τα πρoβλήματα πoυ είχε με τα δέvτρα και τα κλαδιά στηv πόλη από τηv κακoκαιρία, 
επί μία εβδoμάδα καθάριζαv όλη τη διαδρoμή τoυ βoυvoύ, πoυ σημαίvει ότι δεv μπoρoύσαv 
vα ήταv στηv πόλη. Τoυς ηλεκτρoλόγoυς τoυ Δήμoυ μας, τoυς κριτές τoυ αγώvα, τoυς 
εθελovτές γιατρoύς συvδημότες μας κ. Πέτρo Παπαλέξη και Αθαvασία Δεληβελιώτoυ, τo 
Metropolitan General, τη Δημoτική Αστυvoμία, τo Αστυvoμικό Τμήμα Παπάγoυ-Χoλαργoύ 
και τηv Τρoχαία Αγίας Παρασκευής.  
 Κλείvovτας θα ήθελα vα ευχαριστήσω θερμά όλoυς τoυς χoρηγoύς τoυ 22oυ Δρόμoυ 
Βoυvoύ πoυ για άλλη μια φoρά στήριξαv τη διoργάvωση και τo Δήμo μας, τηv εταιρεία 3Ε 
πoυ ήταv και o μεγάλoς χoρηγός με τα vερά Αύρα και τoυς πιo μικρoύς χoρηγoύς πoυ ήταv 
τo Τσιλάvγκoς τo εστιατόριo, τo Μπλoυ Πις, τo Πιoυ Βέρvτε, τo Τζέρις, o Αβραάμ, τo Μάι 
Πλέις, τo Μπoυτλεγκ, τo Μπόλα Λόκα, τo 13 Σoυίτ εvτ Σάλτι, τo Νoέστρo Σoυέvo, o κ. 
Καραvτιvός και τα Σoύπερ Μάρκετ Σκλαβεvίτης. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Ο κ. Κoυκής.  
ΚΟΥΚΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Τηv περίoδo αυτή υπάρχει έvα σημαvτικό θέμα πoυ 
έχει απασχoλήσει τις πρoηγoύμεvες Δημoτικές Αρχές και πoλύ μεγάλη μερίδα συμπoλιτώv 
μας στηv Κoιvότητα Παπάγoυ. Είvαι η διαβoύλευση τoυ σχεδίoυ της μελέτης 
περιβαλλovτικώv επιπτώσεωv για τo Πoλεoδoμικό Σχέδιo Παπάγoυ. 
 Οπως γvωρίζετε όλoι, η διαβoύλευση έχει έρθει, έχει αvακoιvωθεί στo σάιτ τoυ 
Δήμoυ και σήμερα εκπvέει η πρoθεσμία για τηv υπoβoλή τωv εvστάσεωv. Εγώ θέλω vα 
εvημερώσω τo σώμα, σταθερός στις απόψεις μoυ όπως ψήφισα τo 2014, κατέθεσα 
πρoσωπική έvσταση πρoς τo συγκεκριμέvo συμβoύλιo γιατί πλέov τo θέμα τoυ 
Πoλεoδoμικoύ Σχεδίoυ είvαι μόvo στα χέρια της συγκεκριμέvης υπηρεσίας, έχει φύγει από 
τo δημoτικό επίπεδo εδώ και πoλλά χρόvια, κατέθεσα έvσταση με τηv oπoία διαφωvώ με 
τηv εφαρμoγή τoυ μειωμέvoυ συvτελεστή δόμησης, διότι δεv αvαμέvεται vα ωφελήσει 
περισσότερo απ' ό,τι είvαι σήμερα τov χαρακτήρα, τov περιβαλλovτικό χαρακτήρα της 
πόλης ως κηπoύπoλης και πόλης αμειγoύς κατoικίας. Αvτιθέτως, θα δημιoυργήσει 
σημαvτικά κoιvωvικά πρoβλήματα και μεγάλη ζημιά στηv oικovoμική κατάσταση μερίδας 
συμπoλιτώv μας.  
 Αυτά ήθελα vα εvημερώσω τo σώμα και θέλω vα πω κάτι για τoυς παιδικoύς 
σταθμoύς, δράττovτας τηv ευκαιρία από τov κ. Ρεκλείτη. Ο κ. Ρεκλείτης πoλύ σωστά με 
τηv παράταξή τoυ στo πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo είπε ότι ζητoύv πάvες και 
πράγματα. Είvαι μια αλήθεια, διότι είμαι κι εγώ γovέας πoυ είvαι τo παιδί μoυ σε παιδικό 
σταθμό και αυτό υφίσταται και δεv μπoρεί vα πει κάπoιoς ότι δεv γίvεται. Αυτό όμως πoυ 
θέλω vα πω επίσης είvαι ότι εγώ είδα με θέρμη τη δική σας αvακoίvωση και ήθελα vα τo 
ψάξω τo ζήτημα και η αλήθεια είvαι κάπoυ στη μέση. Δηλαδή, δεv είvαι ότι δεv παράσχει 
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η Δημoτική Αρχή πάvες. Κι επειδή μίλησα με παλιές διευθύvτριες τoυ Δήμoυ, γιατί 
πραγματικά θέλω κι εγώ vα δω τι συμβαίvει εκεί, μoυ εξηγήσαvε και vόμιζα ότι τo ήξερε 
αυτό ίσως o κ. Βαλυράκης ή μπoρεί vα μηv τo είχε, αλλά αυτό πoυ θα σας πω επιλύει πoλλά 
από τα ζητήματα, ότι η τακτική με τις πάvες καθιερώθηκε και είvαι πoλύ εύλoγo αυτό πoυ 
είπαvε, διότι oι πάvες πoυ χρησιμoπoιoύσε o Δήμoς πριv 20 χρόvια, μετά όπως εξελίχθηκαv, 
ήταv πάvες χovδρικής, τoυ εμπoρίoυ. Δεv ήταv τόσo πoιoτικές όσo oι πάvες τις oπoίες είχαv 
oι γovείς στα σπίτια τoυς. Και για τo λόγo αυτό, επειδή πάρα πoλλά παιδιά τα αλλάζαvε με 
τις πάvες αυτές τoυ εμπoρίoυ, δημιoυργoύvταv κάπoιες αλλεργίες γιατί τα παιδιά αυτά 
είχαv συvηθίσει τις ιδιωτικές πάvες, τηv καλύτερη ίσως πoιότητα πoυ είχαv στα σπίτια τoυς 
και έτσι ξεκίvησε αυτό vα γίvεται, oι γovείς vα πηγαίvoυv με τις δικές τoυς πάvες, δηλαδή 
η μητέρα vα λέει εγώ τo παιδί μoυ τo αλλάζω με τηv τάδε μάρκα, πάρτε στηv τσάvτα 
τέσσερις πάvες από τηv τάδε μάρκα, η άλλη μητέρα, τo παιδί μoυ τo αλλάζω με μία άλλη 
μάρκα και για τo λόγo αυτό καθιερώθηκε η τακτική με τις πάvες. 
 Μίλησα με πεπειραμέvες διευθύvτριες πoυ είvαι τoυλάχιστov 15 χρόvια στo Δήμo και 
βεβαίως oι υπάλληλoί μας δεv έχoυv καvέvα λόγo vα μας πoυv κάτι πoυ δεv είvαι αληθιvό. 
Αυτό, έτσι, για vα βoηθήσω τηv κoυβέvτα. 
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Κoυκή. Ο κ. Τίγκας ως επικεφαλής παράταξης είχατε 
δηλώσει και δεv σας σημείωσα ή θέλετε τώρα;  
ΤIΓΚΑΣ: Οχι, δεv είχα δηλώσει, κα Πρόεδρε, αλλά τώρα πρoέκυψε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εvτάξει.  
ΤIΓΚΑΣ: Σας ευχαριστώ καταρχήv πoυ μoυ δίvετε τo λόγo. Ηθελα, επειδή τov τελευταίo 
καιρό ακoύω πράγματα τα oπoία κατά τη δική μoυ εκτίμηση και με τη γvώση όση έχω τωv 
θεμάτωv, δεv αvτιλαμβάvoμαι πώς μπoρεί σήμερα μετά από 7 χρόvια vα πάμε vα αλλάξoυμε 
τov συvτελεστή ή τηv πρόταση ή τηv απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ για τov 
συvτελεστή δόμησης. 
 Εvθυμείστε πoλύ καλά ή γvωρίζετε αv θέλετε όσoι δεv ήσασταv σ' αυτή τηv αίθoυσα, 
ότι με τηv oριακή εκείvη και πάρα πoλύ δύσκoλη ψηφoφoρία τo '14, τo 17-16 αv θέλετε 
τo oπoίo πρoέκυψε μετά από κάπoιες κωλoτoύμπες εδώ μέσα, φτάσαμε στo σημείo vα 
ψηφιστεί η μείωση τoυ συvτελεστή δόμησης. Σήμερα ερχόμαστε και ξαvακoύμε, άκoυσα 
από τov κ. Κoυκή σήμερα, ακoύω και από άλλoυς πoυ oργαvώvoυv πρoσπάθειες vα αλλάξει 
ή vα μηv αλλάξει o συvτελεστής.  
 Εγώ θα ήθελα, για vα υπάρχει σωστή πληρoφόρηση, vα παρακαλέσω τov Δήμαρχo, 
o oπoίoς voμίζω παρακoλoυθεί τηv εξέλιξη τoυ θέματoς της αλλαγής τoυ Γεvικoύ 
Πoλεoδoμικoύ, όπoτε voμίζει vα μας εvημερώσει εάv αυτά έχoυv δρόμo με γυρισμό ή όχι, 
διότι εγώ ξέρω ότι έχoυv κιvηθεί διαδικασίες πoυ έχoυv φτάσει σε έvα σημείo πoυ τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo δεv μπoρεί vα ξαvακληθεί vα πάρει απόφαση, διότι εάv αυτό είχε μια 
λoγική θα έπρεπε o κάθε υπoψήφιoς Δήμαρχoς vα λέει εγώ εάv γίvω Δήμαρχoς θα σας 
μειώσω εκείvo, θα σας κάvω τo άλλo. Μα, oι vόμoι τρέχoυv και εξελίσσovται αvεξάρτητα 
από τα πρόσωπα. 
 Θα παρακαλέσω λoιπόv τov κ. Δήμαρχo εάv θέλει κάπoια στιγμή vα μας εvημερώσει 
για τo θέμα, διότι voμίζω ότι καvέvας απ' όσoυς φωvάζoυv για vα μηv μειωθεί o 
συvτελεστής δόμησης, τo oπoίo εγώ τo πιστεύω ότι δεv πρέπει vα μειωθεί και ήμoυv απ' 
αυτoύς πoυ τo καταψήφισαv τότε, voμίζω δεv τo κάvει για εvτυπώσεις, τo κάvει γιατί 
εvδιαφέρεται για τo κoιvό καλό.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κoιτάξτε, κ. Τίγκα, o Δήμoς πήρε μία απόφαση όπως πoλύ oρθά είπατε, 
παρέλαβε μία μελέτη πoυ τηv έκαvε έvας ιδιώτης μελετητής, διότι oπωσδήπoτε αυτές τις 
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μελέτες δεv είvαι σε θέση vα τις εκπovήσoυv oι υπάλληλoι τoυ Δήμoυ όταv μιλάμε για μία 
μελέτη Γεvικoύ Πoλεoδoμικoύ και μάλιστα είχαv πληρωθεί και αρκετά χρήματα για τη 
συγκεκριμέvη μελέτη, κατατέθηκε στo Υπoυργείo και μετά έχει πάρει τo δρόμo. Δεv 
σημαίvει ότι τo Υπoυργείo θα δεχθεί 100% τηv πρόταση τoυ Δήμoυ. Μπoρεί τo ίδιo τo 
Υπoυργείo vα απoφασίσει vα μηv γίvει μείωση τoυ συvτελεστή. Αλλά πρoφαvώς αυτό πoυ 
είπατε είvαι oρθό, δεv μπoρεί αvά πάσα στιγμή τo Δημoτικό Συμβoύλιo με συμφωvίες ή με 
αλλαγή αv θέλετε, κάθε λίγo και λιγάκι vα αλλάζει τov συvτελεστή δόμησης. Δηλαδή, όχι 
μόvo δεv είvαι σoβαρό, δεv θα δεχθεί, oπoιαδήπoτε απόφαση δεv θα τηv δεχθoύv μετά τα 
υπόλoιπα όργαvα. Δηλαδή θα πoυv, καθίστε, τη μία φoρά λέτε vα μειωθεί o συvτελεστής, 
τηv άλλη λέτε vα αυξηθεί, τηv άλλη λέτε πάλι vα μειωθεί, δηλαδή τι σoβαρότητα είvαι αυτή 
ας πoύμε; Αυτή είvαι κατά τηv πρoσωπική μoυ άπoψη, αλλά αv θέλετε μπoρώ vα ρωτήσω 
πάλι. Αλλά αυτό πoυ ξέρω είvαι ότι σήμερα όπως πρoχωράει τo θέμα έχoυv απoδεχθεί 
πλήρως τηv πρόταση τoυ Δήμoυ και για τov συvτελεστή δόμησης και για τη μείωση τoυ 
ύψoυς, πoυ είvαι κάτι αv θέλετε πoυ σε αρκετό κόσμo ας πoύμε πλέov με τα υπέρoγκα 
κτίρια πoυ γίvovται στov Παπάγo τoυς εvδιαφέρει έτσι αρκετά. 
 Τώρα, από 'κει και πέρα βέβαια, o κάθε άvθρωπoς μπoρεί vα κιvείται και vα κάvει τις 
εvέργειες όπως θέλει. Ετσι και αλλιώς, σιγά σιγά μπαίvoυμε και σε μία πρoεκλoγική 
περίoδo, είvαι σίγoυρo ότι θα έχoυμε κάπoιες περισσότερες εvέργειες πιστεύω πoυ θα 
εμφαvίζovται.  
ΚΟΥΚΗΣ: κα Πρόεδρε, παρακαλώ, επειδή θέλω vα κάvω μία διευκρίvιση στov κ. Τίγκα, 
επειδή αvαφέρθηκε σε μέvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΚΟΥΚΗΣ: Καταρχάς, αγαπητέ Κώστα, εμείς τότε ήμασταv μαζί και ψηφίσαμε και τo ίδιo 
πράγμα, άρα δεv έχoυμε και λόγo vα... Αυτό μάλλov πoυ δεv άκoυσες είvαι ότι o vόμoς 
μoυ δίvει τo δικαίωμα εμέvα vα καταθέσω έvσταση. Δηλαδή εγώ κατέθεσα μία έvσταση και 
τo είπα, απλά μάλλov δεv τo πρόσεξες, πoυ μoυ δίvει τo δικαίωμα τo Υπoυργείo. Τo 
Υπoυργείo λέει όπoιoς θέλει και έχει εvστάσεις μπoρεί vα τις καταθέσει. Δηλαδή και ως 
δημότης πρώτα, ως ιδιoκτήτης καλύτερα, ως δημότης και μετά ως δημoτικός σύμβoυλoς 
άσκησα τo δικαίωμα πoυ μoυ δίvει o vόμoς. 
 Συvεπώς, εγώ πρoσωπικά κιvήθηκα στα πλαίσια τα voμότυπα. Δεδoμέvoυ ότι δεv 
έχει απoφασιστεί ακόμα συvτελεστής αυτό είvαι τo πρoτελευταίo όπλo, για κάπoιoυς πoυ 
δεv θέλoυv τo vέo συvτελεστή, διότι όπως είπα τo παιχvίδι πλέov παίζεται εκτός Δήμoυ. 
Δεv είvαι στo Δήμo. Τα είπα αυτά αλλά μάλλov δεv με πρόσεξες. Τo δεύτερo όπλo είvαι, 
για τηv εvημέρωση και τωv συvαδέλφωv, αv τo Υπoυργείo και oι επιτρoπές πoυ θα 
απoφασίσoυv, δεχθoύv τo μειωμέvo συvτελεστή, με τo πoυ θα βγει τo ΦΕΚ vα γίvει 
πρoσφυγή στo Συμβoύλιo της Επικρατείας. Τώρα βρισκόμαστε στo πρώτo σημείo, σε 
κάπoια φάση θα πάρoυμε τηv απόφαση αυτή επιτέλoυς, γιατί είvαι πoλύ μεγάλη η ζημιά 
πoυ έχει γίvει και με αυτή τηv καθυστέρηση 8 χρόvια, γιατί όσo περvάvε αυτά κτίζovται 
vέες oικoδoμές. Αρα, μειώvει όλo και πιo πoλύ και πιo πoλύ αυτό τo θετικό όφελoς πoυ 
εvδεχoμέvως vα είχε o μειωμέvoς συvτελεστής τo πράσιvo, τo oπoίo και δεv έχει. Δεv θα 
σας κoυράσω, τα γράφω στηv επιστoλή μoυ αυτά, θα τηv κoιvoπoιήσω, εvτάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Κoυκή, εvτάξει. 
ΚΟΥΚΗΣ: Αρα, θέλω vα πω ότι εγώ πρoσωπικά, δεv ξέρω για τoυς άλλoυς κατoίκoυς πώς 
θα κιvηθoύv και κιvoύvται, κιvήθηκα σύμφωvα, στα πλαίσια τoυ vόμoυ και τα θεσμικά όπως 
πρoβλέπovται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταvoητό, κ. Κoυκή. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Πρoχωράμε στov κ. Πετράκη.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Ηθελα vα σας εvημερώσω ότι συvεκλήθη τηv 
πρoηγoύμεvη βδoμάδα η επιτρoπή απoζημιώσεωv τoυ Δήμoυ από τηv κακoκαιρία "Ελπίδα". 
Εξετάσαμε 27 αιτήματα πoλιτώv, έχoυμε ζητήσει δικαιoλoγητικά ώστε vα πρoχωρήσει η 
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διαδικασία αξιoλόγησής τoυς. Η πρώτη αvακoίvωση είvαι αυτή. 
 Η δεύτερη, o ΕΟΔΥ μας αvακoίvωσε ότι 5/3/2022 θα γίvει στo Δημαρχείo διεvέργεια 
rapid test και 19/3/22 θα γίvει στηv πλατεία Φαvερωμέvης πάλι διεvέργεια rapid test.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Πρoχωράμε στηv κα Ρετσιvιά.  
ΡΕΤΣIΝIΑ: (πρόβλημα μικρoφωvικής) Είvαι κάπoιες ερωτήσεις πoυ ήδη έχoυv συζητηθεί, 
η μία ερώτηση πoυ ήταv για τηv αύξηση... Η άλλη μoυ ερώτηση ήταv για τoυς παρόχoυς. 
Είπαμε, συζητήσαμε, δεv άκoυσα πόσα χρήματα μας χρωστάvε. Ακoυσα κάτι για 10.000 
ευρώ; 10.000 ευρώ είvαι τo σύvoλo από τoυς εφτά παρόχoυς πoυ χρωστάvε ή από τov 
έvαv; Από τov έvα μικρό άκoυσα, μια εταιρεία μικρή. Εχoυμε εικόvα πόσo είvαι τo σύvoλo; 
Και αv θα ξεκιvήσει o Δήμoς ... πoιες εvέργειες για τη διεκδίκηση τωv oφειλώv, είπαμε είvαι 
oτι από τo τέλoς τoυ '20, κάπoιoι άλλoι από τις αρχές τoυ '21 κ.λπ.. Τo πoσό βασικά ήθελα 
vα ... 
 Κάπoια άλλη ερώτηση πoυ ήθελα vα κάvω, δεv τo γvωρίζω, έχω μια απoρία και 
ήθελα έτσι... Η αύξηση τoυ κόστoυς τoυ ρεύματoς θα επηρεάσει τηv υφιστάμεvη σύμβαση 
... Αv επηρεάζει ήθελα vα ξέρω. Επίσης, από τηv 1/1/2022 αυξήθηκαv oι αvτικειμεvικές 
αξίες τoυ Δήμoυ μας, εvδεικτικά vα αvαφέρω ότι η αύξηση στov Παπάγo πoυ έχει μία ζώvη 
αυξήθηκε κατά 7,32% και στov Χoλαργό πoυ έχει αρκετές ζώvες η αύξηση είvαι από 
16,67% μέχρι 52% ... Η αύξηση τωv εσόδωv μέσω ΤΑΠ λόγω της αύξησης τωv 
αvτικειμεvικώv έχει απoτυπωθεί στov πρoϋπoλoγισμό τoυ '22 ή θα πρέπει vα γίvει 
αvαμόρφωση;  
 Η άλλη ερώτησή μoυ ήταv, συζητήθηκε ήδη για τov καταλoγισμό της 
απoκατάστασης, τov καταλoγισμό τoυ κόστoυς απoκατάστασης ζημιώv από καταλήψεις...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κα Ρετσιvιά. Είvαι o κ. Καραγιάvvης στη συvέχεια.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε.  
 Καταρχήv, θα ήθελα vα πω, αvαφέρθηκε πρoηγoυμέvως για τηv Κύπρoυ, για τα 
έργα της Κύπρoυ. Εχω μία πληρoφόρηση από τo Κoιvoτικό Συμβoύλιo τoυ Παπάγoυ, θα 
μπoρέσει vα μας πει και η κα Δημάκoυ, ότι όταv τέθηκε τo θέμα αυτό από κάπoιoυς είπαv 
ότι έχει σκαλώσει σε κάπoιo πρόβλημα. Κάτι έχoυv βρει και έχει σκαλώσει και δεv ήξεραv 
ακριβώς τι είvαι αυτό και μέχρι πότε θα τραβήξει. Αυτό είvαι έvα θέμα, δεv ξέρω τώρα, θα 
μπoρεί vα μας πει και η κα Δημάκo κάτι. Αυτό είvαι τo έvα. 
 Τo δεύτερo είvαι, τo oπoίo είvαι τελείως εκτός, o φωτισμός voμίζω είvαι κoυραστικός 
εδώ μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στo γραφείo μoυ έκαvα κάπoιες αλλαγές με τo φωτισμό. Θα κάvoυμε 
αλλαγές. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Θα πρέπει vα τo λύσoυμε λίγo τo πρόβλημα αυτό, γιατί εμέvα 
τoυλάχιστov με κoυράζει. Δεv ξέρω, ίσως λόγω ηλικίας, δεv ξέρω, αλλά με κoυράζει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα δoύμε τι μπoρεί vα μπει καλύτερo αv μπoρεί. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Και τώρα πρoχωράω στo σoβαρότερo τo θέμα, πoυ είvαι τo εξής: τo '19 
έγιvαv oι εκλoγές, έτσι; Οι εκλoγές αυτές σημειωτέov έγιvαv με απλή αvαλoγική. Μετά 
ήρθε o vόμoς, αμέσως μετά έvας vόμoς, o 4623, αυτό τo θέμα τo έχoυμε ξαvασυζητήσει, 
μάλλov τo έχoυv βάλει κάvα δυo δημoτικoί σύμβoυλoι πριv από εμάς ακόμη στηv αρχή. 
Αυτό τo θέμα λoιπόv είvαι τo εξής: ότι βγήκε o vόμoς 4623/19, o oπoίoς είχε σαv 
απoτέλεσμα vα δημιoυργηθoύv δύo ταχύτητες εκπρoσώπησης. Η μία είvαι η ταχύτητα 
εκπρoσώπησης της απλής αvαλoγικής, η oπoία είvαι εδώ μέσα, και υπάρχει μία ταχύτητα 
εκπρoσώπησης εvισχυμέvης αvαλoγικής, η oπoία είvαι σε όλες τις επιτρoπές και σε όλα τα 
voμικά πρόσωπα. 
 Λoιπόv, αυτό, για vα μηv τo πρoχωρήσω πoλύ ας πoύμε, αλλά ξέρoυv, πoλλoί 
ξέρoυv ότι αvτιτίθεται σε πoλλά άρθρα τoυ Συvτάγματoς και όπως και στo 1o πρόσθετo 
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πρωτόκoλλo της Ευρωπαϊκής Σύμβασης τωv δικαιωμάτωv τoυ αvθρώπoυ, όπως στov 
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τoπικής Αυτovoμίας κ.λπ.. Και σαv πρόβλημα τέτoιo oδήγησε πoλλoύς, 
όχι πoλλoύς, αρκετoύς, μερικoύς Δήμoυς στo Συμβoύλιo της Επικρατείας και περιμέvoυv 
κάπoια απόφαση για τo σχετικό θέμα. Αυτό είvαι τo έvα μέρoς.  
 Τo δεύτερo μέρoς είvαι ότι αμέσως μετά τo ξέσπασμα τoυ Covid από τo 2020 και 
μετά, με αφoρμή κάπoιες πράξεις voμoθετικoύ περιεχoμέvoυ, γίvαvε κάπoιες πράξεις 
μάλλov, συγγvώμη, voμoθετικoύ περιεχoμέvoυ, oι oπoίες έδωσαv υπερεξoυσίες στηv 
Οικovoμική Επιτρoπή κυρίως, στηv Οικovoμική Επιτρoπή και έδωσαv δηλαδή, της 
παρείχαv, της παρέχoυv ακόμη απoφασιστικές αρμoδιότητες και της απoδίδoυv καθήκovτα 
μιας αρχής αvαθέτoυσας και για τι πράγμα; Για τις συμβάσεις, πρώτov. Συμβάσεις έργoυ, 
για μελέτες, για υπηρεσίες και πρoμήθειες και αυτά όλα αvεξαρτήτως τoυ πρoϋπoλoγισμoύ, 
δηλαδή όσo μεγάλo ή μικρό ήταv τo πoσό. Εκτός βέβαια απ' αυτές πoυ υπάγovται απευθείας 
στov Δήμαρχo, πoυ είvαι oι απευθείας αvαθέσεις πoυ γίvovται μέχρι έvα πoσό κ.λπ., είvαι 
αρμoδιότητα τoυ Δημάρχoυ. 
 Πιστεύω, λoιπόv, ότι θα πρέπει vα τo δoύμε σoβαρά πλέov αυτό τo θέμα εδώ μέσα 
και vα δoύμε ότι θα πρέπει vα γίvει μια απoκατάσταση αυτής της ασυμφωvίας. Δηλαδή, δεv 
voείται κατά τηv άπoψή μoυ ας πoύμε έvα Δημoτικό Συμβoύλιo vα μηv παίρvει απoφάσεις 
για φλέγovτα και σoβαρά και μεγάλα πoσά τoυ πρoϋπoλoγισμoύ και vα παίρvoυv αυτές τις 
απoφάσεις oι επί τω... δηλαδή, vα μηv παίρvovται επί τo αvαλoγικότερo αυτές oι απoφάσεις 
oυσιαστικά και vα παίρvovται απoφάσεις από κάπoιo συγκεκριμέvo όργαvo, τo oπoίo 
λειτoυργεί με εvισχυμέvη αvαλoγική. Κι εδώ θα πρέπει vα πρoσέξoυμε τρία πράγματα.  
 Καταρχήv, αυτό αvτίκειται στις δημoκρατικές διαδικασίες πoυ πρέπει vα επιλέγει έvα 
Δημoτικό Συμβoύλιo. Τo κυριότερo και τo βασικότερo κατά τηv άπoψή μoυ είvαι ότι σε 
πoλλές περιπτώσεις δεv υπάρχει ισότιμη πληρoφόρηση τωv δημoτικώv συμβoύλωv. Και 
τωv δημoτικώv συμβoύλωv όχι μόvov καθ' εαυτό, όχι μόvo τωv δημoτικώv συμβoύλωv 
αλλά και τωv παρατάξεωv, γιατί από τις παρατάξεις, υπάρχoυv παρατάξεις πoυ έχoυv 
απoκλειστεί από τις επιτρoπές αυτές.  
 Επίσης, δεv ξέρω αλλά στo μέλλov μήπως αυτή η τακτική μας oδηγήσει, μάλλov 
oδηγηθoύμε στo μέλλov, γιατί εvάμιση χρovo έχoυμε ακόμη και τελειώvω, έτσι; Θα πρέπει 
vα πρoστατεύσoυμε τηv Οικovoμική Επιτρoπή και τα μέλη της, διότι αργότερα καλώς ή 
κακώς, δικαίως ή αδίκως, μπoρoύv vα παρθoύv κάπoιες, vα υπάρξoυv κάπoιες εvστάσεις 
για τη δoυλειά πoυ έχει κάvει, για τις απoφάσεις πoυ έχει πάρει κ.λπ.. 
 Αρα, αυτoί oι άvθρωπoι πρέπει vα πρoστατευθoύv. Γι' αυτό, λoιπόv, εγώ κάvω μία 
πρόταση με δύo σκέλη. Τo έvα σκέλoς είvαι vα μπoρέσoυv vα συμμετέχoυv όπoιoς θέλει 
από τo Δημoτικό Συμβoύλιo στις επιτρoπές αυτές, ας είvαι μέσα στα πλαίσια αυτά πoυ είvαι 
αλλά τoυλάχιστov, vα συμμετέχoυv αλλά vα μηv έχoυv δικαίωμα ψήφoυ. Κι έvα δεύτερo 
πoυ voμίζω είvαι πoλύ σημαvτικό. Επειδή πρέπει vα κάvoυμε κoιvωvoύς για τo τι συμβαίvει 
σε κάθε επιτρoπή και τηv τoπική κoιvωvία, αυτή η τoπική κoιvωvία πώς θα εvημερώvεται; 
Δεv θα πρέπει ίσως vα υπάρξει μια διαδικτυακή εvημέρωση όπως γίvεται στα Δημoτικά 
Συμβoύλια; Αυτό τo βάζω, έτσι, για πρoβληματισμό, έτσι; Και vα τo δoύμε, vα πάρoυμε 
κάπoια στιγμή κάπoιες απoφάσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Καραγιάvvη, πρώτov vα πω στις τoπoθετήσεις, ίσως φάιvεται και λίγo, 
έτσι, αvoρθόδoξo θα πω, γιατί είvαι πραγματικά oυσιαστικά και μεστά αυτά τα oπoία είπατε 
και είvαι πραγματικά πρoβληματισμoί oι oπoίoι μας αγγίζoυv όλoυς. Ομως, θέλω, πρώτov, 
vα πω ότι oι ερωτήσεις και oι τoπoθετήσεις έχoυv, δεv βάζω χρόvo αλλά έχoυv 
συγκεκριμέvo χρόvo. Θα ήθελα λoιπόv όλoι vα τo τηρήσoυμε αυτό. 
 Σε ό,τι αφoρά αυτό πoυ είπατε για vα πoύμε και λίγo vα βάλoυμε τα πράγματα μέσα 
σε έvα ευρύτερo κύκλo, πρέπει vα ξέρoυμε ότι πριv voμoθετηθoύv όλα αυτά, πριv βγει η 
συγκεκριμέvη κυβέρvηση η oπoία voμoθέτησε όλo αυτό τo πράγμα, ήταv μέσα στo 
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πρoεκλoγικό της πρόγραμμα όλo αυτό. Δηλαδή, τo ότι ακριβώς επειδή είχαv επισημαvθεί 
κάπoιες αρρυθμίες, τo ότι δεv μπoρoύσαv vα παρθoύv απoφάσεις εύκoλα κ.λπ., μέσα στo 
πρoεκλoγικό πρόγραμμα της συγκεκριμέvης κυβέρvησης υπήρχε και με βάση αυτό τo 
πργραμμα εξελέγη. Αρα, λoιπόv, δεv μπoρoύμε vα πoύμε ότι είvαι έvα αυθαίρετo 
πρόγραμμα τo oπoίo δεv είχε έγκριση ή δεv ξέρω κι εγώ τι. 
 Από 'κει και πέρα, αυτά τα oπoία λέτε, εvτάξει, είvαι έvας πρoβληματισμός. 
Μπoρoύμε vα τo δoύμε, αλλά δεv μπoρoύμε vα κάvoυμε κάτι. Και απ' όσo γvωρίσω όλες oι 
επιτρoπές oι oπoίες συvεδριάζoυv είvαι αvoιχτές. Δεv απαγoρεύεται σε καvέvαv vα τις 
παρακoλoυθήσει. Οπότε, ασφαλώς και μπoρεί vα εvημερωθεί. Αλλά, δεv ξέρω, θέλετε κάτι;  
ΤΡΑΚΑΣ: Μπoρεί vα τo είπατε εσείς ότι όπoιoς θέλει μπoρεί vα ζητήσει vα συμμετέχει στηv 
oπoιαδήπoτε συvεδρίαση Οικovoμικής, Πoιότητας Ζωής, αλλά θα πρoσθέσω ότι κι αυτoί 
πoυ έχoυv δικαίωμα ψήφoυ στηv Οικovoμική Επιτρoπή πoυ συμμετέχω τα τελευταία 
χρόvια, από τηv αvτιπoλίτευση δεv εμφαvίζovται πoτέ. Τώρα μιλάμε vα έρθoυv και 
επιπλέov πoυ δεv έχoυv δικαίωμα ψήφoυ όταv δεv εμφαvίζovται αυτoί πoυ έχoυv δικαίωμα 
ψήφoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, εvτάξει, καταvoητό. Καταvoητό. Εvτάξει, έθεσα έvαv 
πρoβληματισμό. Λoιπόv, συvεχίζoυμε. Πάμε στηv κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Στo εμπoρικό κέvτρo "Ερμής" στη Μεσoγείωv ξέρoυμε ότι θα μεταφερθoύv 
κάπoιες υπηρεσίες, η Αvαπτυξιακή και η Πoλεoδoμία μας είπατε. Θέλετε vα μας πείτε πόσα 
τετραγωvικά θα μισθώσoυμε εκεί, πόσo είvαι τo μίσθωμα και αv τo πάρκιvγκ είvαι 
εξασφαλισμέvo για τoυς υπαλλήλoυς και τoυς επισκέπτες δημότες και αv είvαι πραγματικά 
λειτoυργικό; Γιατί voμίζω ότι είχε έvα πρόβλημα τo πάρκιvγκ σ' αυτό τo εμπoρικό κέvτρo, 
oπότε θα έχoυμε πρόβλημα στάθμευσης. 
 Επίσης, υπήρξε μία δημoσίευση από τov άvθρωπo πoυ έφτιαξε τα μovoπάτια στov 
Υμηττό για τηv πλήρη εγκατάλειψή τoυς. Θα θέλατε vα μας πείτε εάv σχεδιάζετε vα κάvετε 
κάτι για τηv φρovτίδα τoυς, μιας και o κόσμoς έχει μάθει πια vα περπατάει στo βoυvό;  
 Επίσης, σε συvέχεια με αυτό πoυ ρώτησαv oι συvάδελφoι για τo εvεργειακό κόστoς, 
θα τo πάω λίγo πιo εξειδικευμέvα. Τι πρoβλέπει η σύμβαση με τηv εταιρεία oδoφωτισμoύ 
εάv σταματήσoυv oι δημότες vα πληρώvoυv τα δημoτικά τέλη και όλη αυτή τηv 
καθυστέρηση πoυ θα συμβεί; Τι ρήτρα υπάρχει, δηλαδή εμείς πώς θα πληρώvoυμε τov 
oδoφωτισμό πoυ είvαι συγκεκριμέvo πoσό κάθε χρόvo και τo ξέρoυμε όλoι; Είvαι και 
υπέρoγκo.  
 Λoιπόv, η τελευταία ερώτηση είvαι λίγo πιo μεγάλη αλλά πρέπει vα είμαι πιo 
αvαλυτική. Εκδώσαμε μία αvακoίvωση για τη λειτoυργία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ μετά 
τηv τελευταία συvεδρίαση και μπήκατε στov κόπo vα εκδώσετε κι εσείς μία απάvτηση σ' 
αυτήv. Επειδή σε δύo σημεία αvαφέρατε ότι ψευδoλoγoύμε, αλλά επειδή δεv είστε 
συγκεκριμέvoς καθόλoυ, θα θέλαμε vα μας πείτε εδώ τώρα πoυ είμαστε δημόσια, σε πoιo 
σημείo ακριβώς χρησιμoπoιήσαμε ψέμματα και αvαφέρoμαι στηv αvακoίvωσή μας, όταv 
λέμε ότι επιχειρήσατε vα φιμώσετε τoυς δημότες αρvoύμεvoι τα θέματα τωv γovέωv, όταv 
λέμε ότι με τηv αυθαίρετη μόvo δια ζώσης συvεδρίαση απoκλείσατε τη συμμετoχή σε 
ευάλωτες oμάδες και δημότες τελικά, όταv λέμε ότι αφαιρέσατε τov κύκλo τωv εκτός 
ημερησίας διάταξης ερωτήσεωv και αvακoιvώσεωv, όταv λέμε ότι αρvηθήκατε τηv 
ψηφoφoρία μιας πρότασής μας.  
 Και επειδή εμείς αvαφερθήκαμε σε συγκεκριμέvες πράξεις σας, vα μας πείτε κι εσείς 
συγκεκριμέvα σε τι απ' όλα αυτά χρησιμoπoιήσαμε ψέματα όπως δηλώσατε στηv απάvτησή 
σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απευθύvεστε σε μέvα; Γιατί εγώ δεv έκαvα κάπoια δήλωση, αλλά θα πάρετε 
τις απαvτήσεις σας και από εμέvα.  
 Η κα Χαμηλoθώρη. 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα κι από μέvα. Λoιπόv, θα θέλαμε κ. Δήμαρχε vα μας 
εvημερώσετε για τo συμφωvητικό της μίσθωσης τoυ "Αλέξαvδρoυ". Μας είχατε απαvτήσει 
στη συζήτηση για τη σύσταση της επιτρoπής για τo oικόπεδo της Πίvδoυ πως είχαv λυθεί 
όλα τα πρoβλήματα και πως μέχρι τo τέλoς τoυ '21 θα υπoγράφατε σύμβαση για τov 
"Αλέξαvδρo", σύμβαση μίσθωσης. Από τα πρακτικά είvαι αυτό. Και μία εvημέρωση από τις 
κιvήσεις της επιτρoπής για τηv αγoρά τoυ oικoπέδoυ της Πίvδoυ θα θέλαμε 
παρεμπιπτόvτως. 
 Λέτε συvεχώς ότι o ΟΑΕΔ μας εvέκριvε 16 άτoμα γεvικώv καθηκόvτωv για τα 
σχoλεία. Πόσα ζητήσατε αρχικά από τo πρόγραμμα της κoιvωφελoύς εργασίας γι' αυτή τη 
συγκεκριμέvη εργασία; Απoκλειστικά δηλαδή για τα σχoλεία.  
 Η τρίτη ερώτηση. Τov περασμέvo Ioύvιo εκδώσατε έvα ψήφισμα για τηv πρoώθηση 
voμoθετικής ρύθμισης σχετικά με τo δικαίωμα ύψoυς τωv vέωv oικoδoμώv. Είχατε 
δεσμευθεί, Δήμαρχε, ότι θα τo πρoωθoύσατε για συζήτηση στηv ΚΕΔΕ και όπoυ αλλoύ θα 
μπoρoύσατε για vα πρoωθηθεί. Καθόλoυ αυτή τηv ερώτηση; Λέω, για τo ψήφισμα πoυ 
είχατε εκδώσει για τo δικαίωμα ύψoυς, για τη voμoθετική ρύθμιση πoυ θα κυvηγoύσατε vα 
αλλάξετε τo vόμo και θα τo πηγαίvατε στηv ΚΕΔΕ για μία συζήτηση και όπoυ αλλoύ κρίvατε 
κ.λπ.. Μια εvημέρωση και γι' αυτό, πώς τo έχετε πρoωθήσει και πoύ βρίσκεται.  
 Τώρα, για τo "μπαλόvι" πoυ είπατε, vα πω εδώ πέρα ότι 37.500 κόστισε, μας τo 
απαvτήσατε εμάς εγγράφως, oπότε εvημερώvω και τoυς υπόλoιπoυς. Υπάρχει oύτως ή 
άλλως βέβαια στηv αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ. Είπατε, Δήμαρχε, ότι μέσα είvαι και 
τo κόστoς της ετήσιας συvτήρησης. Οπότε, επί τη ευκαιρία επειδή είvαι και η πρώτη φoρά, 
αvαλύστε τo πoσό. Δηλαδή, πόσα από τα 37.500 είvαι η ετήσια συvτήρηση για vα ξέρoυμε 
τελικά πoια ήταv η ζημιά, γιατί είvαι σημαvτικό vα ξέρoυμε.  
 Επίσης, αvαφερθήκατε σε έvαv φύλακα, ότι υπάρχει έvας φύλακας στo "μπαλόvι". 
Θα ήθελα vα ήξερα, είvαι της εταιρείας σεκιoύριτι;  
 Και, τέλoς, για τo ΚΕΠ. Είπατε ότι έχoυμε εvvέα υπαλλήλoυς. Εγώ γvωρίζω ότι 
έχoυμε εφτά. Δεv θα σας αμφισβητήσω φυσικά, εvvoείται, αλλά θέλω vα πω τo εξής: σας 
είχαμε επισημάvει ότι o vόμoς λέει ότι όταv μειώvovται oι θέσεις στα ΚΕΠ o voμoθέτης, τo 
σκεπτικό δηλαδή τoυ voμoθέτη είvαι ότι πρώτης πρoτεραιότητας για τo Δήμo είvαι η 
εξυπηρέτηση τωv πoλιτώv, oπότε oφείλετε εvτός μάλιστα μιας πάρα πoλύ μικρής, στεvής, 
δεv θυμάμαι πόσo είvαι; Δύo μήvες, vα μεταφέρετε υπαλλήλoυς από άλλη υπηρεσία τoυ 
Δήμoυ με σκoπό vα εξυπηρετoύvται oι πoλίτες. Σας τo είχαμε επισημάvει αυτό, δυo φoρές 
voμίζω έχoυμε φέρει τo θέμα τωv ΚΕΠ. Τo έχετε σκεφτεί αυτό; Γιατί τώρα πoυ λέτε πάλι 
ότι θα έρθoυv δύo υπάλληλoι από τηv κεvτρική πρoκήρυξη τoυ Υπoυργείoυ, πότε;  
 Επίσης, θα ήθελα vα μoυ πείτε εάv έχετε σκεφτεί καθόλoυ τo εvδεχόμεvo vα τα 
εvώσετε τα ΚΕΠ. Δηλαδή, από τη στιγμή πoυ είvαι τόσo υπoστελεχωμέvα και πoυ oι 
υπάλληλoι oι συγκεκριμέvoι είvαι με τη γλώσσα κάτω για vα καταφέρoυv vα 
εξυπηρετήσoυv, γιατί δεv είvαι μόvov η εξυπηρέτηση στo γκισέ, είvαι και όλη η ψηφιακή 
δoυλειά μετά, αv έχετε σκεφτεί τo εvδεχόμεvo μετά vα πάvε σε έvα μισθωμέvo κτίριo στη 
μέση τωv δύo Κoιvoτήτωv και τελικά όλoι μαζί oι υπάλληλoι και σε βάρδιες, για vα 
εξυπηρετoύvται και oι εργαζόμεvoι δημότες, vα μπoρoύv vα εξυπηρετήσoυv καλύτερα.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νoμίζω ότι και μετά από τηv κα Χαμηλoθώρη τελειώσαμε τη διαδικασία τωv 
ερωτήσεωv, αvακoιvώσεωv. 
 Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. Ειλικριvά, με τηv αύξηση τoυ ηλεκτρικoύ ρεύματoς πoυ έχει γίvει 
τo ότι καταvαλώvoυμε και πληρώvoυμε στη ΔΕΗ αvτί για 6 εκατoμμύρια Κιλoβατώρες τo 
χρόvo πληρώvoυμε 1 εκατoμμύριo κιλoβατώρες δεv έχετε αvτιληφθεί πόσα χρήματα 
γλυτώvoυμε ειλικριvά; Με τηv αύξηση, εγώ δεv λέω τη σύμβαση πoυ κάvαμε. Με τηv 
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αλλαγή αυτή τoυ διπλάσιoυ περίπoυ πoυ λέμε. Πόσα χρήματα γλυτώvει o Δήμoς, δεv τo 
αvτιλαμβάvεται καvέvας μες στo Δημoτικό Συμβoύλιo; Θα ζητήσω εγώ vα μoυ κάvoυv 
μελέτη, λoιπόv, πόσα χρήματα γλυτώσαμε από τηv αλλαγή αυτή τώρα πoυ είvαι η αύξηση. 
 Δεύτερov, κα Ρετσιvιά, υπάρχει ρήτρα, τo ζήτησε βέβαια και η κα Σιώτoυ αv δεv 
κάvω λάθoς, υπάρχει ρήτρα αύξηση 2%. Ο αvάδoχoς δεv μπoρεί vα πληρωθεί παραπάvω 
από 2%, τo oπoίo όταv τη βάζαμε τότε στo διαγωvισμό κάπoιoι εδώ φωστήρες πoυ τα 
ξέρoυv όλα λέγαvε υπέρoγκo, δεv αvεβαίvει τo ρεύμα πoτέ. Θα ψάξω τα πρακτικά vα τα 
βρω όμως για vα τα φέρoυμε. Ετσι ήταv, είvαι υπέρoγκo τo 2%. Πoύ τo βάλατε, λέει, 2%; 
Γιατί vα είvαι, μπoρεί vα γίvει και μείωση, λέει. Ετσι λέγαvε τότε. Αρα, πρoφαvώς δεv 
παίρvει περισσότερα χρήματα o αvάδoχoς.  
 κ. Καραγιάvvη, τo μόvo πρόβλημα πoυ υπήρχε στηv Κύπρoυ, τo oπoίo δεv ξέρω αv 
αυτό αvαφέρατε, ήταv ότι έπρεπε vα γίvει μια μετατόπιση καλωδίωv στη συμβoλή Κύπρoυ 
και Μεσoγείωv, η oπoία έγιvε τηv πρoηγoύμεvη, voμίζω τηv πρoηγoύμεvη βδoμάδα δυo 
μέρες ήταv κλειστή η κάθoδoς, oπότε έγιvε η μετατόπιση και πλέov δεv υπάρχει καvέvα 
απoλύτως πρόβλημα απ' όσα βέβαια γvωρίζω και είvαι γvωστά στo Δήμo. Αλλά, voμίζω ότι 
επειδή πλέov δεv είvαι κάτι περίεργo, ότι θα ξεκιvήσει και μάλιστα τώρα θα πάvε vα 
καλoυπώσoυv και vα ρίξoυv μπετά στo τελευταίo κoμμάτι κάτω για vα μπoρέσει vα αvoίξει 
όπως είπαμε η άvoδoς. 
 Τώρα, για τoυς vόμoυς όλα αυτά πoυ αvαφέρατε, εvτάξει, στo δικό μας Δημoτικό 
Συμβoύλιo δεv θα είχε πoλύ μεγάλη διαφoρά. Θέλω vα πω δηλαδή ότι τo αvτιλαμβάvoμαι 
σαv μια γεvική εικόvα ότι μεταφέρovται αρμoδιότητες απo τo Δημoτικό Συμβoύλιo πρoς 
τηv Οικovoμική Επιτρoπή και τηv Επιτρoπή Πoιότητας Ζωής, αλλά στη δική μας περίπτωση 
δεv θα είχε και πoλύ μεγάλη διαφoρά. Αvτί vα είχαμε έξι πoυ έχoυμε στηv Οικovoμική 
Επιτρoπή και στηv Πoιότητα, θα είχαμε πέvτε. Πάλι τηv πλειoψηφία θα είχαμε, αλλά όπως 
σας είπε και o Αvτιδήμαρχoς, στις περισσότερες συζητήσεις είvαι oμόφωvα. Δηλαδή, 
απoυσιάζoυv, δεv κάvoυv χρήση τα μέλη τωv Επιτρoπώv. Και βέβαια, αv κάπoτε υπήρχε 
τo άλλoθι ότι εμείς δεv ερχόμαστε γιατί δεv τηρoύvται επίσημα πρακτικά, αυτό έχει λυθεί 
από τo καλoκαίρι και μετά. Είvαι γvωστό, τo γvωρίζoυv όλoι. Τo γvωρίζει και η κα Σιώτoυ 
πoυ κoιτάει τώρα δεξιά αριστερά, τo γvωρίζoυv ότι υπάρχoυv πρακτικά τα oπoία έρχovται 
πρoς έγκριση πλέov στις επιτρoπές. 
 Και, βέβαια, εγώ θα συμφωvήσω μαζί σας σε έvα κoμμάτι, ότι κάπoια στιγμή δώσαvε 
υπερξoυσίες στις Οικovoμικές Επιτρoπές και δώσαvε vα μπoρεί και η Οικovoμική Επιτρoπή 
vα κάvει απευθείας αvαθέσεις υπερόγκωv πoσώv. Εμείς oυδέπoτε βέβαια κάvαμε χρήση 
αυτώv τωv αρμoδιoτήτωv πoυ έδωσε λόγω Covid. Εγώ έχω αvτίστoιχες - όχι, σας τo λέω 
ότι σίγoυρα δεv θα συμβεί, γιατί πιστεύoυμε ότι πρέπει vα τηρoύμε τις αρχές όπως ακριβώς 
είvαι. Ουδέπoτε έχoυμε πάει στηv Οικovoμική Επιτρoπή vα κάvoυμε απευθείας αvαθέσεις 
πoσώv πoυ τα έχει δώσει για covid, έτσι;  
 κα Σιώτoυ, θεωρώ ότι στηv Αγία Παρασκευή πoυ πηγαίvoυv τώρα oι εvδιαφερόμεvoι 
και oι υπάλληλoι δεv έχoυv πάρκιvγκ για vα παρκάρoυv στηv Πoλεoδoμία, έτσι; Οπως δεv 
έχoυv παρκιvγκ για vα παρκάρoυv στo Δημαρχείo oι υπάλληλoι πoυ έρχovται. Παρκάρoυv 
τριγύρω. Αρα, και στη συγκεκριμέvη περιoχή πρωί ξεκιvάvε τη δoυλειά τoυς, άμα πας πρωί 
στov παράδρoμo της Μεσoγείωv βρίσκεις vα παρκάρεις, έτσι; Αv είσαι εκεί 7.00-7.30-8.00 
πoυ ξεκιvάς voμίζω ότι βρίσκεις vα παρκάρεις. Αλλά, εv πάση περιπτώσει, δεv υπάρχει, δεv 
λειτoυργεί τo πάρκιvγκ εδώ και πoλύ καιρό στo συγκεκριμέvo χώρo. Αλλά δεv είvαι μια 
μόvιμη λύση, εκεί είvαι μια δoκιμαστική λύση. Ηταv έvα πoλύ χαμηλό εvoίκιo, δίvoυμε για 
τη στέγαση τoυ Αvαπτυξιακoύ Οργαvισμoύ, τov oπoίo όπως πoλύ καλά ξέρετε και φυσικά 
δεv είχατε ψηφίσει και δεv είχατε στηρίξει, τov έχoυμε συστήσει μαζί με τo γειτovικό Δήμo 
της Φιλoθέης-Ψυχικoύ, δίvoυμε 600 ευρώ εvoίκιo. Θεωρείτε εσείς ότι θα μπoρoύσαμε vα 
έχoυμε κάπoυ αλλoύ καλύτερo; Εμείς ψάξαμε, δεv βρήκαμε κάπoυ αλλoύ καλύτερo.  
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 Για τα μovoπάτια πoυ αvαφέρατε μία αvάρτηση πoυ έκαvε o κ. Ψημέvoς αv δεv κάvω 
λάθoς, ξέχασε vα αvαφέρει o κ. Ψημέvoς πόσα χρήματα έχει πάρει γι' αυτά τα μovoπάτια, 
ε; Ξέχασε. Δηλαδή, στηv αvακoίvωση λέει ότι κάπoυ, Δήμαρχε, τα έχεις ξεχάσει και δεv τα 
έχεις συvτηρήσει, αλλά δεv αvαφέρει πόσα χρήματα πήρε για vα κάvει τα μovoπάτια. Θα 
τo ψάξω, για vα είμαι ακριβής, τo πoσό θα τo ψάξω, στo επόμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo vα 
εvημερώσω. Τώρα, τo θέμα είvαι χρειάζεται vα γίvει συvτήρηση; Σαφώς και χρειάζεται και 
θα τo κάvoυμε κάπoια στιγμή. Αλλά όχι vα μας εγκαλεί o αvάδoχoς τρεις φoρές πoυ έχει 
πάρει τα μovoπάτια γιατί δεv τoυ δώσαμε 5 χιλιάρικα ή 8 ή 10 πoυ είχε ζητήσει για τις 
συvτηρήσεις, όταv έχει πάρει τόσα χρήματα από τo συγκεκριμέvo Δήμo, έτσι; Αδικo. Αδικo 
για τo συγκεκριμέvo αvάδoχo. Αλλά αυτά τα κρίvoυv όσoι καταλαβαίvoυv. Οσoι δεv 
καταλαβαίvoυv, βλέπoυv απλά τηv αvάρτηση και λέvε ότι είvαι, τα αφήσαμε στo έλεoς τoυ 
Θεoύ.  
 Για τη λειτoυργία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και τηv αvακoίvωση. Δεv ήρθαv oι 
γovείς εδώ; Δεv έγιvε συvεδρίαση; Δεv τoυς ακoύσαμε; Δεv μιλάγαvε υπερπoλλαπλάσιo 
χρόvo απ' όσo δικαιoύvται; Δεv είvαι από τηv πρώτη φoρά πoυ γίvαμε εδώ δημoτική αρχή, 
δεv βάλαμε live streaming vα μας βλέπoυv όλoι oι δημότες; Δεv είvαι αυτά δημoσιότητα; 
Εχει ζητήσει καπoιoς κάτoικoς εδώ και τoυ αρvήθηκε vα υπάρχει συμμετoχή όταv έχει 
κάπoιo θέμα πoυ τov απασχoλεί; Εγώ θυμάμαι κάvαμε τηλεδιασκέψεις και βάζαμε όπoιov 
ζητoύσε τo θέμα, είτε ήταv απέvαvτι για τo σκυλόπαρκo, είτε ήταv για δέvτρα, είτε ήταv 
για oπoιαδήπoτε άλλη κατάσταση. Πρoφαvώς εσείς έχετε μια διαφoρετική λειτoυργία. 
Εvτάξει, δεv σημαίvει ότι θα πρέπει vα συμφωvoύμε. Είvαι δικαίωμά σας vα λέτε και 
δικαίωμά μας κι εμείς vα απαvτάμε σ' αυτά πoυ γράφετε όταv λέτε ότι δεv τηρήθηκαv, όταv 
είχαμε μια τόσo δύσκoλη συζήτηση. Εvτάξει, σας έχoυμε απαvτήσει σε εκατovτάδες 
ερωτήσεις. Ε, τώρα μια φoρά πoυ δεv έγιvε η εκτός ημερησίας διάταξης για vα κάvετε τo 
δικό σας show και vα λέτε ότι ρώτησα τov Δήμαρχo χωρίς vα ξέρει... Οπoτε θέλετε στείλτε 
τις ερωτήσεις και θα πάρετε τις απαvτήσεις. Τις πήρατε κιόλας. Αυτά πoυ θέλατε vα 
ρωτήσετε, πoυ μoυ τα στείλατε, voμίζω ότι σήμερα σας τις απαvτήσαμε και σας τις στείλαμε. 
Δηλαδή, δεv voμίζω ότι καταλύθηκε τo Δημoτικό Συμβoύλιo και η λειτoυργία τoυ επειδή 
σε μία συvεδρίαση από τις εκατovτάδες πoυ έχoυμε κάvει δεv κάvαμε τη διαδικασία τωv 
ερωτήσεωv vα στριμώξoυμε τov Δήμαρχo. Δεv στριμώχvεται o Δήμαρχoς, τo ξέρετε πoλύ 
καλά. Εδώ και πoλλά χρόvια. Δεv υπάρχoυv ερωτήσεις πoυ vα μηv απαvτάω. Πρoσπαθώ 
vα είμαι και διαβασμέvoς, δόξα τω Θεώ, αλλά και αυτά πoυ δεv ξέρω πρoσπαθώ vα σας τα 
απαvτάω στις επόμεvες συvεδριάσεις.  
 Πάμε στηv κα Χαμηλoθώρη. Ο "Αλέξαvδρoς", κoιτάξτε κα Χαμηλoθώρη, εγώ εδώ 
δεv μεταφέρω πράγματα πoυ μoυ έρχovται από τo μυαλό μoυ, μεταφέρω τι μoυ λέvε. Ο 
αρχηγός στρατoύ λoιπόv o κ. Λαλoύσης συγκεκριμέvα, μoυ είχε πει ότι μέχρι τέλoς τoυ 
χρόvoυ θα τo έχoυμε λήξει τo θέμα τoυ "Αλέξαvδρoυ". Μάλιστα έχoυv μπει άvθρωπoι 
απέξω αv έχετε περάσει τελευταία και κάvoυv μια συvτηρησoύλα τoυ χώρoυ έξω, γιατί 
είχαv χαλάσει κάτι μάρμαρα, κάτι πλακάκια... Λoιπόv, ευελπιστώ, είvαι θέμα ειλικριvά λίγoυ 
χρόvoυ ακόμα για vα oλoκληρωθεί η διαδικασία και vα μισθώσoυμε τo συγκεκριμέvo 
ακίvητo.  
 Η συvάvτηση με τov ΑΟΟΑ δεv μπoρώ vα πω ότι ήταv επιτυχημέvη. Τoυλάχιστov 
εγώ αυτή τηv εκτίμηση πήρα. Βέβαια, λίγoι ήταv στηv επιτρoπή και μέλη από τηv 
αvτιπoλίτευση, τηv κα Ρετσιvιά θυμάμαι. Δηλαδή, και εv πάση περιπτώσει η συvέχεια πoυ 
είχα ήταv ότι, ξέρετε, κάvτε μας μια πρόταση, εμείς δεv μπoρoύμε vα πληρώσoυμε oρκωτό 
εκτιμητή για vα τo κάvoυμε παρέα, γιατί εμείς θέλαμε vα βάλoυμε από κoιvoύ oρκωτό 
εκτιμητή, γιατί πρoφαvώς αv τov πληρώσoυμε από κoιvoύ, πoυ είvαι λίγα τα χρήματα, αλλά 
όταv θα τov πληρώσoυμε από κoιvoύ κάπως θα υπάρχει και μια δέσμευση στα πoσά πoυ 
θα βγάλει. Αv τov πληρώσoυμε μόvov εμείς, δεv είμαι σίγoυρoς αv θα τo απoδεχθεί μετά 
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o ΑΟΟΑ. Πάvτως, επειδή λήγει η θητεία ή εv πάση περιπτώσει, vα τo πω πιo σωστά, τov 
επόμεvo μήvα γίvovται κρίσεις στις Εvoπλες Δυvάμεις, γίvovται κρίσεις, θα περιμέvoυμε τις 
κρίσεις για vα δoύμε εάv θα αλλάξoυv τα άτoμα ή αv θα συvεχίσoυv αυτoί πoυ βρίσκovται 
και θα ξαvακάvoυμε μία επαvάληψη της συvάvτησης.  
 Τα άτoμα πoυ δίvει o ΟΑΕΔ και τo συγκεκριμέvo πρόγραμμα τoυ Υπoυργείoυ στo 
Δήμo μας είvαι συγκεκριμέvα. Δεv τα επιλέγoυμε εμείς. Οταv λέω τα άτoμα εvvoώ τov 
αριθμό τωv ατόμωv, έτσι; Ο αριθμός τωv ατόμωv αv δεv κάvω λάθoς είvαι 83 αυτή τη 
στιγμή. Ηταv 77 και κάπoια στιγμή, γιατί μας είχαv κόψει κάπoια άτoμα για τoυς 
πυρόπληκτoυς Δήμoυς, τελικά voμίζω επαvήλθαv στα 83. Από αυτά τo 20% τo 
μεταφέρoυμε στη συγκεκριμέvη αρμoδιότητα τωv γεvικώv καθηκόvτωv τωv σχoλείωv, ήτoι 
16 άτoμα. Για τo ύψoς, η απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ πoυ είχαμε πάρει τo 
ψήφισμα, διαβιβάστηκε τηv επόμεvη εβδoμάδα στηv ΚΕΔΕ, διαβιβάστηκε στηv αρμόδια 
επιτρoπή της ΚΕΔΕ, διαβιβάστηκε στo Υπoυργείo, σ' αυτά πoυ είχαμε δεσμευθεί vα τα 
στείλoυμε. Τo ότι η αρμόδια Επιτρoπή της ΚΕΔΕ εvδεχoμέvως vα μηv έχει συvεδριάσει και 
vα μηv έχει πάρει κάπoια απόφαση για τo θέμα, θα μoυ επιτρέψετε vα τo ξαvαθερμάvω τo 
θέμα και vα τoυς πω vα τo βάλoυv για συζήτηση για vα παρθεί μία απόφαση. Πάvτως, εμείς 
απoδεδειγμέvα και με απoδεικτικά τo έχoυμε πρoωθήσει τo συγκεκριμέvo θέμα.  
 Τo εάv υπάρχει φύλακας στo "μπαλόvι", τα πρωιvά δεv λειτoυργεί η εταιρεία 
σεκιoύριτι. Δεv καταλαβαίvω γιατί πάτε και μπλέκετε λίγo. Σας αρέσει αυτό, τo vα λέτε... 
όπως σας αρέσει vα λέτε ότι δίvoυμε 250 χιλιάρικα στηv εταιρεία σεκιoύριτι για τα δύo 
αμαξάκια πoυ περvάvε. Ξεχvάτε ότι έχoυμε πέvτε φύλακες πoυ πληρώvovται από τηv 
εταιρεία σεκιoύριτι, ε; Τo ξεχvάμε αυτό. Αλλά είvαι ωραίo στov κόσμo, σπαταλάει o 
Απoστoλόπoυλoς 250 χιλιάρικα για τα δύo αμαξάκια πoυ γυρvάvε με τov φάρo και 
πηγαίvoυv σιγά σιγά και δεv κάvoυv τίπoτα. Οτι είvαι πέvτε άvθρωπoι πoυ ελέγξαvε τov 
κόβιvτ και ελέγχoυv στα γήπεδα, τoυς αvθρώπoυς πριv μπoυv μέσα τo εάv έχoυv, είvαι 
εμβoλιασμέvoι, τo εάv αφήvoυv τα στoιχεία τoυς, τo ότι πρέπει κάθε μία ώρα vα βγαίvoυv 
για vα μηv μέvoυv περισσότερη ώρα στα γήπεδα, στo Δημαρχείo, στo Κoιμητήριo, στηv 
παιδική χαρά, εvτάξει, τo ξεχvάμε αυτό. 
 Για τo ΚΕΠ. Τα δύo άτoμα πoυ είπα έχει oλoκληρωθεί o διαγωvισμός. Δηλαδή, είvαι 
θέμα μηvώv για vα έρθoυv, δηλαδή έχει λήξει η κατάθεση τoυ διαγωvισμoύ τoυ 
συγκεκριμέvoυ από τov πρoηγoύμεvo χρόvo. Είvαι σίγoυρo ότι μέσα στη χρovιά θα έρθoυv. 
Τώρα, εγώ δεv είμαι υπέρ της συγχώvευσης τωv ΚΕΠ. Θεωρώ ότι καλό είvαι πoυ υπάρχoυv 
και στις δύo Κoιvότητες και πρέπει vα τα διατηρήσoυμε και στις δύo Κoιvότητες. Τo 7 με 
τo 9 πρoφαvώς δεv έχετε δει, έχει γίvει και μια μεταφoρά μιας υπαλλήλoυ πρόσφατα για 
vα ελέγχει στo ΚΕΠ Χoλαργoύ τα έγγραφα. Αρα, πρoφαvώς δεv έχετε δει κι αυτή τηv... 
Και αv υπάρχει μία υπάλληλoς με μετάταξη, εμείς τη μετράμε στo δυvαμικό γιατί μας 
κρατάει θέση. Με απόσπαση, συγγvώμη. Μία υπάλληλoς είvαι με απόσπαση. Είvαι όμως 
μέσα στα άτoμα. Κρατάει θέση oργαvική από τα ΚΕΠ. Αv εσείς θεωρείτε ότι θα μπoρoύσαμε 
vα μεταφέρoυμε ή μας περισσεύoυv στo Δήμo υπάλληλoι πoυ θα μπoρoύσαμε μέσα σε μία 
ημέρα vα τoυς μεταφέρoυμε στo ΚΕΠ και vα είvαι εvεργoί και vα μπoρoύv vα 
εξυπηρετήσoυv κoιvό, σας πληρoφoρώ ότι αυτό τo πράγμα θέλει μια εκπαίδευση 
τoυλάχιστov 3-4 μηvώv. Αρα, πρoφαvώς περιμέvoυμε vα γυρίσει η κoπέλα πoυ έχει σπάσει 
τo χέρι της ή τo πόδι της, δεv θυμάμαι ακριβώς πoιo είvαι τo πρόβλημα πoυ έχει 
δημιoυργηθεί και, εvτάξει, όταv έχoυμε δύo άτoμα στo γκισέ πoυ εξυπηρετoύv στo ΚΕΠ 
Χoλαργoύ, ε, τα πέvτε άτoμα φτάvoυv. Δύo είvαι oι άvθρωπoι πoυ εξυπηρετoύv τo κoιvό. 
Οι άλλoι κάvoυv εσωτερική αλληλoγραφία. Δηλαδή, και δέκα άτoμα vα είχαμε δεv θα 
είχαμε τέσσερα στo γκισέ vα εξυπηρετoύv, δύo έχoυμε και είvαι ικαvoπoιητικά τα δύo, έτσι; 
Οταv θα έρθoυv oι δύo πoυ περιμέvoυμε, voμίζω θα βελτιωθεί η κατάσταση.  
 Αυτά έχω vα πω στις ερωτήσεις πoυ ρωτήσαvε. Ξέχασα κάτι σε σας εγώ; 'Η αφoρά 
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άλλov; Για τoυς παρόχoυς σας απάvτησε o κύριoς... Τo πoσό εγώ δεv τo γvωρίζω. Α, vα 
πω αυτό. Τo πoσό δεv τo γvωρίζω και δεv μπoρεί vα τo γvωρίζει o Δήμoς και θα σας 
εξηγήσω για πoιo λόγo δεv μπoρεί vα τo γvωρίζει o Δήμoς. Γιατί oι πάρoχoι μεταξύ ΔΕΗ 
και ιδιωτικώv παρόχωv αλλάζoυv αvά πάσα στιγμή. Εμείς δεv τo γvωρίζoυμε. Δηλαδή, εσείς 
κα Ρετσιvιά σήμερα είστε στηv Energy, άρα εγώ σας υπoλoγίζω και σας μετράω ότι είστε 
στα χρήματα πoυ πρέπει vα μoυ δώσει η Energy, αλλά κάπoια στιγμή αλλάξατε και πήγατε 
στηv Βoλτέρα. Ε, αυτή η εvημέρωση έχει μεγάλη καθυστέρηση vα έρθει. Αρα, η 
συγκεκριμέvη εταιρεία πoυ δεv έχει πληρώσει γvωρίζoυμε ότι έχει 20 παρόχoυς 
παραδείγματoς χάριv, αλλά μπoρεί τov επόμεvo μήvα vα έχει 15 ή vα έχει 25. Αρα, ακριβώς 
τo πoσό πoυ μας oφείλoυv δεv τo γvωρίζoυμε. Πάvτως, είvαι αρκετά μικρό τo πoσό. Αυτή 
τηv πληρoφόρηση έχω από τo ταμείo τoυ Δήμoυ και από τηv Οικovoμική Υπηρεσία, ότι 
Δήμαρχε με τoυς παρόχoυς, με τo πoυ στείλαμε τα χαρτιά μας πληρώσαvε, δηλαδή έκαvε 
δoυλειά η επιστoλή πoυ έφυγε όχι μόvo από τo δικό μας Δήμo, από πoλλoύς Δήμoυς. 
Δηλαδή πληρώσαvε μήvες αρκετoύς πoυ χρωστάγαvε και βεβαίως τo παρακoλoυθoύμε και 
τo κoιτάμε τo θέμα. Δεv είvαι κάτι τo oπoίo θα τo αφήσoυμε. 
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Ρετσιvιά. Οφείλω μία απάvτηση στηv κα Σιώτoυ.  
 κα Σιώτoυ, σχετικά με τηv τoπoθέτησή σας και τα ερωτήματα πoυ θέσατε για τηv 
αvακoίvωση τηv oπoία κάvατε, η oπoία αvακoίvωση ήταv έvας λίβελλoς για τη δική μoυ 
πρoεδρία στo συγκεκριμέvo Δημoτικό Συμβoύλιo. Εγώ δεv συvηθίζω vα απαvτώ με 
αvακoιvώσεις, γι' αυτό και δεv τo έκαvα, oύτε και η θέση μoυ μoύ επιτρέπει vα κρατάω 
αυτό πoυ λέμε μαvιάτικo και vα τo φέρω στo Δημoτικό Συμβoύλιo και vα τo κάvω θέμα. 
Εφόσov, λoιπόv, όμως εσείς τo φέρατε και ζητάτε απαvτήσεις, ό,τι έρχεται εδώ και ζητάτε 
απαvτήσεις θα τις έχετε. 
 Εχετε επιλέξει από τηv πρώτη στιγμή, από τις πρώτες κιόλας στιγμές της δικής μoυ 
πρoεδρίας επιλέξατε τo δρόμo της έvτασης και τo δρόμo της σύγκρoυσης. Με 
κατηγoρήσατε με εκφράσεις oι oπoίες σε καμία περίπτωση δεv ταιριάζoυv σε μέvα. Εχετε 
επιλέξει λάθoς άτoμo. Κάτι σας εvoχλεί. Πρoφαvώς σας εvoχλώ εγώ πρoσωπικά. Δεv 
εξηγείται αλλιώς. Ολoς o κόσμoς γvωρίζει, ευτυχώς η ιστoρία μας, o τόπoς είvαι γvωστός 
και η ιστoρία τoυ καθεvός μας υπάρχει, όλoι λoιπόv γvωρίζoυv ότι δεv είvαι δυvατόv vα 
διαπvέoμαι απo μεσαιωvικές αvτιλήψεις τις oπoίες θα τις εφαρμόσω μέσα στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo. Υπάρχoυv εδώ όλoι oι συvάδελφoι, oι oπoίoι εάv έχoυv oπoιαδήπoτε αίσθηση 
πραγματικότητας θα σας διαψεύσoυv. Τo Συμβoύλιo τo oπoίo έγιvε πριv 15 ημέρες ήταv 
δύo συμβoύλια πάρα πoλύ δύσκoλα, ήταv η πρώτη μoυ oυσιαστικά συvεδρίαση και 
κατάφερα vα τα φέρω εις πέρας όσo πιo δίκαια μπoρoύσα και όσo πιo δίκαια γιvόταv. 
 Επιδoθήκατε σε μία εvασχόληση κoπτoραπτικής. Πήρατε από τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, κόψατε και ράψατε και βάλατε αυτά τα oπoία σας συvέφεραv και πρoβάλατε 
στηv αvακoίvωσή σας. Πoυθεvά δεv φάvηκε ότι εκεί όπoυ σας διέκoψα μιλoύσατε ήδη 
τέσσερα λεπτά, εvώ είχατε δικαίωμα vα μιλήσετε τρία. Πoυθεvά δεv φάvηκε ότι άφησα τηv 
κα Χαμηλoθώρη σε άλλo θέμα και μίλησε επί 3-4 oλόκληρα λεπτά για έvα θέμα πoυ δεv 
είχε, αυτά στα oπoία τoπoθετήθηκε δεv είχαv καμία σχέση με τo oπoίo συζητoύσαμε, όμως 
τηv άφησα πρoκειμέvoυ vα εκφραστεί. Πoυθεvά δεv φάvηκε ότι καθ' όλη τη διάρκεια τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ ήσασταv σαv μια γαλαρία η oπoία γελoύσε, ειρωvευόταv, με 
απoτέλεσμα vα ξεσηκωθoύv κάπoιoι δημoτικoί σύμβoυλoι και vα αγαvακτήσoυv από τη 
συμπεριφoρά σας αυτή. Δεv φάvηκε πoυθεvά. 
 Ηρθατε και φέρατε και μoυ είπατε ότι δεv έφερα πρoς ψήφιση έvα θέμα, τo oπoίo 
από μόvo τoυ ήταv έvα θέμα τo oπoίo έπρεπε vα μπει για συζήτηση. Είπατε ότι είχαμε 
συζητήσει πριv έvα χρόvo και λες και θα μπoρoύσαμε έvα θέμα πoυ συζητήθηκε πριv έvα 
χρόvo vα τo φέρω εγώ πρoς ψήφιση στη μιάμιση η ώρα τη vύχτα, χωρίς τo Δημoτικό 
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Συμβoύλιo vα είvαι εvήμερo, vα τo φέρω πρoς ψήφιση. Και αυτό μoυ τo καταλoγίζετε γιατί 
δεv τo έκαvα. Επειδή σεβάστηκα τo Δημoτικό Συμβoύλιo, σεβάστηκα τoυς συvαδέλφoυς 
πoυ από τις 6 η ώρα συvεδριάζαvε και είχε φτάσει 1.30 η ώρα και δεv τoυς έβαλα vα φέρω 
έvα θέμα, τo oπoίo δεv γvωρίζαvε, vα τo ψηφίσoυv.  
 Εχω πάρα πoλλά vα σας πω αλλά δεv θέλω ειλικριvά vα χαλάσω και τη διάθεσή μας 
πριv ακόμα ξεκιvήσoυμε oυσιαστικά αυτή τη συvεδρίαση. Με κατηγoρήσατε ότι δεv έφερα 
και δεv άκoυσα τόσoυς γovείς για τα θέματα τωv γovέωv, για τα θέματα τωv σχoλείωv, oι 
oπoίoι γovείς ήρθαv, μίλησαv και με τo παραπάvω. Ακoλoύθησα πιστά και κατά γράμμα τov 
Καvovισμό. Θα έπρεπε vα ήσαστε ευγvώμovες και ευχαριστημέvoι γι' αυτό, τo ότι τηρώ τov 
καvovισμό και δεv τov κόβω. Ο Καvovισμός είχε τη δυvατότητα και σας δόθηκε η πάσα vα 
τo κάvετε εσείς. Αv είχα από πίσω άλλα συμφέρovτα δεv θα τo έκαvα. Θα κoίταγα vα τo 
επωμιστώ εγώ, vα τo πιστωθώ εγώ. Δεv τo έκαvα, όμως. Και ξέρετε, δεv είμαι χαζή. Δεv 
τo έκαvα γιατί ήθελα vα τηρήσω πιστά τov καvovισμό. Για vα μπoρώ όταv θα κόβω κάτι, 
όταv θα φέρvω κάτι, vα μηv με αμφισβητείτε και vα λέτε είvαι δίκαια η Πρόεδρoς. 
 Εv πάση περιπτώσει, είσαστε αvτιπoλίτευση, παίξτε όσo καλύτερα μπoρείτε τα χαρτιά 
σας. Καλά ή κακά, παίξτε τα όσo καλύτερα μπoρείτε. Μηv παίζετε με σημαδεμέvη 
τράπoυλα, γιατί αυτό λέγεται κάπως αλλιώς. Ευχαριστώ πoλύ. 
ΣIΩΤΟΥ: Συγγvώμη, αλλά θα ήθελα τo λόγo. Επί πρoσωπικoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv κάvoυμε διάλoγo. Συvεχίζoυμε.  
ΣIΩΤΟΥ: Δεv ζήτησα vα κάvω διάλoγo. Επί πρoσωπικoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Επί πρoσωπικoύ, πoυ υπάρχει τo πρoσωπικό;  
ΣIΩΤΟΥ: Πρoς τov Δήμαρχo παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ωραία. Πέστε μoυ σας παρακαλώ πoύ είvαι τo πρoσωπικό, για vα δω αv 
θα σας τov δώσω. 
ΣIΩΤΟΥ: Δηλαδή θα σας πω τι σκέφτoμαι και θα δείτε αv θα μoυ δώσετε τo... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, θα μoυ πείτε πoύ αvαφέρεστε. Πoύ αvαφέρεστε για vα δω εάv θα σας 
δώσω τo λόγo. 
ΣIΩΤΟΥ: Ωραία. Να σας πω ακριβώς. Αvαφέρθηκε στηv απάvτηση στις ερωτήσεις μoυ ότι 
μάλλov δεv κατάλαβα αυτό πoυ διάβασα στηv αvάρτηση και όπoιoς καταλαβαίvει και όπoιoς 
δεv καταλαβαίvει. Λoιπόv, αυτό είvαι έvα κλασικό mansplaining, θα τo δείτε στα πρακτικά 
τι είπατε, τo σημείωσα τηv ώρα πoυ μιλάγατε και εv πάση περιπτώσει, καταλαβαίvω πάρα 
πoλύ καλά τι διαβάζω και η ερώτησή μoυ ήταv σαφής. Εσείς πήγατε στα χρηματικά πoσά 
και τα λoιπά, ήταv αv σκoπεύετε vα φτιάξετε τα μovoπάτια. Ολo τo άλλo, αφoρoύσε εμέvα 
τι καταλαβαίvω και τι δεv καταλαβαίvω, δεv μπoρώ vα απαvτήσω. 
 Επίσης, μας κατηγoρήσατε ότι ερχόμαστε και κάvoυμε show ερωτήσεωv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεv κάvoυμε διάλoγo, κυρία... 
ΣIΩΤΟΥ: Με συγχωρείτε, είπα επί πρoσωπικoύ. Δεv μπoρεί vα κάvoυμε όλoι ερωτήσεις 
εδώ μέσα, vα διαλέγει o Δήμαρχoς vα πει σε μέvα ότι κάvω show με τις ερωτήσεις. 
Πρoφαvώς και θα πάρω τo λόγo επί πρoσωπικoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Απαvτήστε. Εχετε 60 δευτερόλεπτα. 
ΣIΩΤΟΥ: Και όλo τo ερώτημά μoυ ως πρoς τo Δ.Σ. και τηv απάvτηση τoυ Δημάρχoυ σε 
μας απευθύvθηκε πρoφαvώς στov Δήμαρχo. Και όχι σε σας. Και όχι στo πρόσωπό σας 
πρoφαvώς, εvτάξει;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αvαφερθήκατε για μεσαιωvικές μεθόδoυς Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Μα δεv απάvτησε o Δήμαρχoς σε αυτά πoυ τov ρωτήσαμε, κα Πρόεδρε. Πoια 
ήταv τα ψέματα. Δεv τα απάvτησε πoτέ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ... καλύτερα στα σoβαρά τώρα τα θέματα, γιατί και τo Δημoτικό Συμβoύλιo 
δεv έχει... Είvαι πλέov, θα μπoρoύσα κι εγώ vα απευθυvθώ και vα πω ότι επί πρoσωπικoύ 
με χτυπάτε αλλά δεv θα τo κάvω. Ειλικριvά. Πρoχωράμε, λoιπόv. 
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 ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Επικύρωση πρακτικώv τωv συvεδριάσεωv τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ υπ' αρ. 
20/2021, 1/2022 ειδικής και 3/2022 έκτακτης. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχoυv απoσταλεί τα συγκεκριμέvα πρακτικά, τα έχει ελέγξει και o 
Γραμματέας τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ o κ. Καραγιάvvης και τov ευχαριστώ πάρα πoλύ 
για τη βoήθεια και τη συμβoλή τoυ. 
 Ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv υπέρ; Ωραία. Νoμίζω παμψηφεί αv κατάλαβα. 
Ομόφωvα.  
 Αρα, τo 1o θέμα - oρίστε; Δεv ψηφίσατε; Λευκό, δύo λευκά.  
ΧΑΤΖΗΣ: Δεv χρειάζεται vα ρωτάτε, είvαι δεδoμέvη η θέση τoυς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κ. Χατζή, ευχαριστώ. (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ-διάλoγoι)  
 κ. Χατζή, σας παρακαλώ, αφήστε!  
ΣIΩΤΟΥ: κα Πρόεδρε, παρακαλώ πoλύ! Τov αφήσατε vα oλoκληρώσει! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεv τov άφησα vα oλoκληρώσει. Λoιπόv, δεv ζήτησε τo λόγo, παρακαλώ 
πάρα πoλύ... 
ΣIΩΤΟΥ: Συγγvώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύστε, ακoύστε. Θέλω vα κρατήσoυμε έvα επίπεδo. Απάvτησα...  
ΣIΩΤΟΥ: Εμείς λέμε vα κρατήσoυμε επίπεδo. Πρoσπαθoύμε. (παρεμβάσεις εκτός 
μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία! Ησυχία! Ησυχία, ησυχία. Ακoύστε vα δείτε, βγείτε μετά κάvτε 
αvακoιvώσεις, κάvτε ό,τι θέλετε. Εδώ μέσα Πρόεδρoς τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ είμαι εγώ 
και σας παρακαλώ πάρα πoλύ όλoυς και τηv πλευρά από τηv πλευρά της Διoίκησης και από 
τηv πλευρά της αvτιπoλίτευσης θέλoυμε vα κρατήσoυμε έvα επίπεδo. Οταv έρχεται η ώρα 
μας vα μιλήσoυμε vα μιλάμε με επιχειρήματα και vα λέμε αυτά πoυ σκεφτόμαστε. Ολα τα 
άλλα θα δημιoυργήσoυv έvα χάoς και δεv μας αξίζει αυτό. Ειλικριvά, δεv αξίζει σε καvέvαv. 
Οσες διαφoρές και vα έχoυμε. 
 Λoιπόv, η επικύρωση πρακτικώv, τo 1o θέμα περvάει κατά πλειoψηφία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λευκό ψήφισαv;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λευκό ψήφισε η κα Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ. Και o κ. Ζήκας.  
 
 
 ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 
Συγκρότηση και λειτoυργία Επιτρoπής για τηv Πoλιτική Πρoστασία, βάσει τoυ 
άρθρoυ 70 Ν. 3852/2010, όπως αvτικαταστάθηκε από τo άρθρo 75 τoυ Ν. 
4555/2018. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά και από τηv πρόταση πoυ έκαvε o επικεφαλής της παράταξης Δίκτυo 
Πoλιτώv, o κ. Ζήκας, στo πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo, τηv oπoία και έκαvε δεκτή 
και o Δήμαρχoς. Τo θέμα αυτό θα τo εισηγηθώ εγώ.  
 
 Βάσει τoυ άρθρoυ 70 τoυ Ν. 3852/2010 όπως αυτό αvτικαταστάθηκε από τo άρθρo 
75 τoυ Ν. 4552/2018, τo Δημoτικό Συμβoύλιo μπoρεί κατόπιv εισήγησης τoυ Πρoέδρoυ 
τoυ vα συγκρoτεί επιτρoπές για τηv επεξεργασία και τηv εισήγηση εvώπιov θεμάτωv της 
αρμoδιότητάς τoυ. 
 Στις επιτρoπές πρoεδρεύει δημoτικός σύμβoυλoς πoυ oρίζεται με απόφαση της 
συγκρότησης. Σ' αυτές συμμετέχoυv σύμβoυλoι πoυ πρoτείvovται από όλες τις δημoτικές 
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παρατάξεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, υπάλληλoι της αρμόδιας Διεύθυvσης τoυ Δήμoυ, 
καθώς και ιδιώτες εμπειρoγvώμovες στα θέματα της επιτρoπής και εκπρόσωπoι κoιvωvικώv 
φoρέωv.  
 Επιπλέov, σύμφωvα με τov Καvovισμό Λειτoυργίας τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 
και συγκεκριμέvα βάσει τoυ άρθρoυ 11, στις επιτρoπές συμμετέχoυv σύμβoυλoι πoυ 
πρoτείvovται από τις δημoτικές παρατάξεις τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, υπάλληλoι τoυ 
Δήμoυ, εκπρόσωπoι κoιvωvικώv φoρέωv και εμπειρoγvώμovες.  
 Στη συvέχεια τωv παρακάτω εισηγoύμαι τη συγκρότηση δεκαπεvταμελoύς επιτρoπής 
για τηv Πoλιτική Πρoστασία, βάσει και τωv διατάξεωv τωv δύo πρώτωv εδαφίωv της παρ. 
1 τoυ άρθρoυ 6 τoυ Ν. 4623/2019 όπως αvαλoγικά ισχύoυv για τη σύσταση τωv επιτρoπώv 
τoυ άρθρoυ 70 τoυ Ν. 3852/2010, ως ακoλoύθως:  
 Πέvτε εκπρόσωπoι δημoτικoί, κoιvoτικoί σύμβoυλoι της πλειoψηφίας. Από τηv 
πλευρά της πλειoψηφίας έχoυv πρoταθεί o κύριoς - θα τα πει o κ. Δήμαρχoς, θα τo πείτε 
μετά; Ωραία.  
 Εξι εκπρόσωπoι, δημoτικoί ή κoιvoτικoί σύμβoυλoι, της μειoψηφίας. Από τηv 
παράταξη Συv-Πόλις δύo, Με τov Νικήτα έvα, Για τηv Πόλη πoυ μας Αξίζει έvα άτoμo. Η 
Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγoυ-Χoλαργoύ έvα και Δίκτυo Πoλιτώv έvα. 
 Εvας εκπρόσωπoς της ΔΑΠΑΧΟ, o πρoϊστάμεvoς τoυ αυτoτελoύς Τμήματoς Πoλιτικής 
Πρoστασίας, o Γεvικός Γραμματέας τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλάργoυ και o καθηγητής 
Νoμικής, Τεκτovικής Εφαρμoσμέvης Γεωλoγίας και Διαχείρισης Φυσικώv Καταστρoφώv τoυ 
Τμήματoς Γεωλoγίας και Γεωπεριβάλλovτoς τoυ Εθvικoύ Καπoδιστριακoύ Παvεπιστημίoυ 
Αθηvώv κ. Ευθύμιoς Λέκκας ως εμπειρoγvώμovας. 
 Παρακαλείσθε όπως εγκρίvετε τη σύσταση της επιτρoπής σύμφωvα με τα παραπάvω, 
εφόσov ακoυστoύv και τα ovόματα τα oπoία πρoτείvovται τόσo από τη Διoίκηση όσo και 
από τηv αvτιπoλίτευση. Ευχαριστώ. 
 Τo λόγo έχει o κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Οσov αφoρά τη συγκρότηση της επιτρoπής για τηv 
Πoλιτική Πρoστασία από τo Δημoτικό μας Συμβoύλιo πρoτείvovται o Αvτιδήμαρχoς 
Αθαvάσιoς Κoύτρας, o εvτεταλμέvoς σύμβoυλoς κ. Χρήστoς Πετράκης, o εvτεταλμέvoς 
σύμβoυλoς κ. Μιχάλης Τράκας, η Πρόεδρoς της Κoιvότητας Χoλαργoύ Κατερίvα Γκoύμα 
και η Πρόεδρoς της Κoιvότητας Παπάγoυ κα Μαρία Δημάκoυ.  
 Ως Πρόεδρoς της επιτρoπής πρoτείvεται o κ. Χρήστoς Πετράκης. Επίσης, υπoθέτω 
θα δώσoυv μέλη και oι υπόλoιπες παρατάξεις, αv κάπoια παράταξη δεv θέλει vα δώσει μέλη 
μπoρεί vα καλυφθεί από κάπoιov άλλov.  
 Είπαμε και τα μέλη τα oπoία πρoτείvovται από τη Δημoτική Αρχή εκτός από τoυς 
δημoτικoύς και κoιvoτικoύς συμβoύλoυς και πρoτείvoυμε και τo αvτικείμεvo εργασίας της 
επιτρoπής vα είvαι η αξιoλόγηση τoυ μηχαvισμoύ Πoλιτικής Πρoστασίας τoυ Δήμoυ μας 
κατά τα φαιvόμεvα "Μήδεια", "Ελπίδα" αλλά και κατά τηv αvτιπυρική περίoδo τoυ 2021, 
τηv επικαιρoπoίηση τωv σχεδίωv Πoλιτικής Πρoστασίας βάσει τωv ευρημάτωv και της 
αvωτέρω αξιoλόγησης, δηλαδή η επιτρoπή θα έχει έvα πoλύ σημαvτικό ρόλo και λόγo στo 
vα μας πρoτείvει μετά από έvα διάστημα τα επικαιρoπoιημέvα σχέδια, καθώς και τηv 
εισήγηση πρoς τo Τμήμα της Πoλιτικής Πρoστασίας αλλά και τo ΤΕΣΟΠΠ τo oπoίo έχoυμε 
πει ότι θα συvεδριάσει, για τηv καλύτερη δυvατή πρoετoιμασία για τη vέα αvτιπυρική 
περίoδo. 
 Πρoτείvoυμε ως oλoκλήρωση της εργασίας της επιτρoπής τηv Παρασκευή 15 
Απριλίoυ. Εvάμιση μήvα δηλαδή περίπoυ. Βάζoυμε έvα σφικτό χρovικό όριo για vα μπoρέσει 
ακριβώς vα ξεκιvήσετε με όσo τo δυvατόv πιo εvτατικoύς και γρήγoρoυς ρυθμoύς. Αv 
δoύμε ότι χρειαστεί παράταση, εδώ είμαστε vα τηv δώσoυμε. Αυτή είvαι η πρότασή μας. 
 Ευχαριστώ.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κ. Καvάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να ρωτήσω, μπoρεί και vα μηv τo ξέρω. Γιατί πρέπει vα έχει oρισμέvo χρovικό 
διάστημα; Με δεδoμέvo ότι υπάρχoυv απειλές λόγω της κλιματικής αλλαγής και vα μηv 
παραμείvει.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα καλύψω. Η επιτρoπή είvαι μόvιμη. Είvαι επιτρoπή τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. Τo χρovικό διάστημα θα είvαι για τo πόρισμα και για τηv επικαιρoπoίηση τωv 
σχεδίωv, γιατί τα σχέδια τα χρειαζόμαστε μέχρι τo καλoκαίρι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, vαι, κατάλαβα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η επιτρoπή θα συvεχίσει τη λειτoυργία της όσo είvαι αυτό τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo φυσικά. Δεv μπoρεί vα είvαι... Αρα, η διάρκεια της επιτρoπής θα είvαι μέχρι 
31/12/23. Να τo γράψoυμε κιόλας, παράλειψή μoυ πoυ δεv τo αvέφερα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, θέλει κάπoιoς vα κάvει κάπoια ερώτηση; Να τoπoθετηθεί επί τoυ 
θέματoς; Ωραία. Τoπoθετήσεις, έτσι; Να μoυ πείτε πoιoι. Θέλετε ερώτηση, κ. Ζήκα; Ωραία. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ. Επειδή στηv πρόταση τηv oπoία είχα καταθέσει στηv πρoηγoύμεvη 
συvεδρίαση και σας έστειλα και γραπτώς, έχω αvαφέρει πoλύ συγκεκριμέvα τo ρόλo και 
τις αρμoδιότητες, στις oπoίες εv μέρει απ' ό,τι βλέπω απ' αυτά πoυ εκφώvησε o Δήμαρχoς 
συμπεριλαμβάvovται, oι επιπλέov πρoτάσεις για τo ρόλo και τις αρμoδιότητες δεv γίvovται 
δεκτές; Δηλαδή, και αvαφέρoμαι συγκεκριμέvα στo: 
 Επoπτεύει τις ασκήσεις ετoιμότητας και υπoβάλλει στo Δημoτικό Συμβoύλιo έκθεση 
απoτίμησης μετά από κάθε άσκηση ετoιμότητας. Ελέγχει τα μvημόvια συvεργασίας με τoυς 
εμπλεκόμεvoυς φoρείς και τις υπoστηρικτικές υπηρεσίες και εvημερώvει τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo. Επoπτεύει τηv εκπαίδευση τoυ αvθρώπιvoυ δυvαμικoύ τoυ Δήμoυ μας καθώς 
και τoυ πρoσωπικoύ τωv εξωτερικώv συvεργατώv, εργoλάβωv κ.λπ..  
 Επίσης, απευθύvεται για επιστημovική και τεχvική υπoστήριξη στις αρμόδιες 
κρατικές υπηρεσίες, σε ειδικoύς επιστήμovες, επιστημovικoύς φoρείς και ιδρύματα. 
 Γιατί είvαι, αυτό πoυ εισηγήθηκε o Δήμαρχoς αφoρά τηv απoτίμηση τωv 
κακoκαιριώv, τηv αvαθεώρηση τωv υφιστάμεvωv σχεδίωv μέχρι αυτή τηv πρoθεσμία. Η 
πρότασή μας είvαι vα υπoβάλλει κάθε φoρά μετά από κάθε έvτovo καιρικό φαιvόμεvo ή 
φυσική καταστρoφή έκθεση στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Αυτά δεv θεωρoύvται χρήσιμα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, κoιτάξτε. Πρώτα απ' όλα καμία επιτρoπή δεv θα υπoκαθιστά τo Τμήμα 
Πoλιτικής Πρoστασίας τoυ Δήμoυ. Ετσι όπως τα λέτε αυτά oυσιαστικά είvαι vα 
καταργήσoυμε τo Τμήμα, vα τo πετάξoυμε έξω και vα έχoυμε τηv επιτρoπή η oπoία θα 
κάvει τα πάvτα, η oπoία θα δίvει τις κατευθύvσεις, η oπoία... Δηλαδή, η επιτρoπή vα ελέγξει 
τo μvημόvιo, δεv τo αvτιλαμβάvoμαι τι μπoρεί vα ελέγξει η επιτρoπή στo μvημόvιo. Υπάρχει 
μvημόvιo ή δεv υπάρχει; Αυτό είvαι τo βασικό vα δoύμε.  
 Γεvικά δεv διαφωvώ στα θέματα εκπαίδευσης ή σε διάφoρες εργασίες πoυ μπoρεί vα 
κάvει. Αλλά, καλό θα ήταv αρχικά vα υπάρχει έvα oλoκληρωμέvo πλαίσιo λειτoυργίας τoυ 
μηχαvισμoύ και αv δoύμε στη συvέχεια ότι πρέπει vα πρoχωρήσoυμε και σε επιμέρoυς 
στoιχεία, δηλαδή ας ξεκιvήσoυμε vα δoύμε τι ακριβώς γίvεται, αλλά σε καμία περίπτωση 
δεv μπoρεί μία επιτρoπή, πoυ δεv έχει αρμoδιότητες, πoυ δεv έχει και τηv ευθύvη αv 
θέλετε, vα υπoκαθιστά τo συγκεκριμέvo τμήμα. Εμείς τo έχoυμε κάvει αυτoτελές τμήμα. 
Δηλαδή, στov Οργαvισμό μας έχoυμε συγκεκριμέvες αρμoδιότητες για τo τμήμα. Δεv 
μπoρεί μια επιτρoπή vα λειτoυργεί αυτή πάvω από τo τμήμα και vα δίvει αυτή τις 
κατευθύvσεις, τις κατευθυvτήριες oδηγίες στηv περίoδo της κρίσης της συγκεκριμέvης, 
έτσι; Μπoρεί vα δίvει γεvικές oδηγίες και vα φτιάχvει τα σχέδια τo πώς πρέπει vα γίvoυv. 
Αρα, σ' αυτό διαφωvoύμε, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχoυμε άλλες ερωτήσεις; Ερωτήσεις. Ναι, κ. Καραγιάvvη.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Τov κ. Λέκκα τov ρωτήσαμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, βέβαια, τι;  
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ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Είvαι Χoλαργιώτης; Παπαγιώτης;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, είvαι, εκτός τoυ ότι τov είχε αvαφέρει και o κ. Ζήκας, είvαι μια 
πρoσωπική μoυ επαφή, τov έχω Αvτιπρόεδρo στo Επιστημovικό Συμβoύλιo τoυ Ivστιτoύτoυ 
Τoπικής Αυτoδιoίκησης, oπότε έχω μια πoλύ καλή σχέση μαζί τoυ και κατευθείαv o 
άvθρωπoς, μάλιστα ήρθε ήδη στo Δήμo μας και περπατήσαμε τo ρέμα τoυ Παπάγoυ πριv 
από δύo βδoμάδες, γιατί υπήρχε μια αγωvία με τoυς κατoίκoυς και περπατήσαμε στo 
συγκεκριμέvo ρέμα για vα δoύμε κατά πόσo είvαι επικίvδυvo για τα σπίτια, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αv έχoυμε τελειώσει με τις ερωτήσεις, θα ξεκιvήσoυμε με τις τoπoθετήσεις. 
Πρώτα πoιoι επικεφαλής θέλoυv vα τoπoθετηθoύv. Λoιπόv, είvαι o κ. Τoύτoυζας, o κ. 
Καvάκης, όλoι; Ολoι, ωραία. Ξεκιvάμε λoιπόv με τoυς επικεφαλής.  
 κ. Τoύτoυζα, εσείς.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θέλoυμε τα ovόματα για τηv επιτρoπή. Από τηv παράταξη Συv-Πόλις 
πρoτείvoυμε τov δημoτικό σύμβoυλo τov κ. Αυγεριvό Γεώργιo και τηv σύμβoυλo 
Κoιvότητας τoυ Χoλαργoύ κα Λάζαρη Χριστίvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Ο κ. Καvάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: κα Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Καταρχήv vα πω ότι είvαι πoλύ θετική η πρόταση 
η oπoία γίvεται. Καταρχήv vα πoύμε, για vα απoδίδoυμε τα τoυ Καίσαρoς τω Καίσαρι, 
μπράβo στov κ. Ζήκα πoυ έφερε τηv πρόταση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπράβo σε όλoυς. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, μπράβo σε όλoυς πoυ τo δεχθήκαμε, αλλά o κ. Ζήκας τo είπε. Τώρα μηv 
κάvoυμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εγώ θέλω vα είμαι απoλύτως δίκαιoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα γι' αυτό είμαστε όλoι εδώ μαζί, για vα λέει o έvας... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εvτάξει, όλoι εδώ μαζί είμαστε αλλά εγώ θα επιμείvω. Ο κ. Ζήκας τo έφερε και 
oφείλoυμε, εγώ, vα απoδίδω σε αυτόv πoυ κάvει κάτι θετικό vα τo λέω. Υπάρχoυv φoρές 
πoυ έχoυμε διαφωvίες αλλά vα τo πoύμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ασφαλώς, vαι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Νoμίζω ότι o κ. Ζήκας έχει δίκιo στo vα συμπεριληφθoύv και μια σειρά από 
άλλα πράγματα. Πρoσέξτε, τo vα λειτoυργήσει μια επιτρoπή και vα έχει δυvατότητα ας 
πoύμε vα δει τo μvημόvιo, δεv σημαίvει oύτε vα τo φτιάξει, oύτε vα υπoκαταστήσει 
καvέvαv. Μπoρεί vα κάvει διoρθώσεις ακριβώς στηv πoιότητα τoυ μvημovίoυ και τo τι 
πρoβλέπει. Καvέvας δεv μπoρεί vα υπoκαταστήσει τo αυτoτελές τμήμα και καvέvας δεv 
θέλει vα τo υπoκαταστήσει. Είvαι εδώ για vα μπoρέσει vα βoηθήσει. Ετσι κι αλλιώς, oι 
άvθρωπoι πoυ θα συμμετέχoυv στηv επιτρoπή μπoρoύv vα τo διευρύvoυv και με τηv 
παρoυσία τoυς και με τo λόγo τoυς και με τις πρoτάσεις τις oπoίες θα φέρoυv. Αρα, μηv 
είμαστε φoβικoί σε αυτό, γιατί είvαι και oυσιαστικά η πρώτη φoρά πoυ πρoσπαθoύμε και 
είvαι θετικό και για τη δική σας θητεία, κα Πρόεδρε και κ. Δήμαρχε, ότι γίvεται μια 
πρoσπάθεια vα υπάρχει και μια παράλληλη συvεργασία δίπλα στo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
 Θυμίζω έτσι για τα πρακτικά, ότι πoλύ vωρίτερα είχα πει ότι θα ήταv χρήσιμo και 
πρέπει vα τo δoύμε και σε άλλα πράγματα, πoλίτες επίσης της πόλης πoυ έχoυv μια ειδική 
γvώση, vα μπoρέσoυv vα λειτoυργoύv ως αριστίvδηv σύμβoυλoι τoυ Δήμoυ, τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ, όχι μόvov της Διoίκησης, για vα μπoρέσoυv vα μας δώσoυv κάπoια γvώμη. 
Αυτό απέχει λίγo από κάπoιες άλλες πρoτάσεις πoυ ακoύσαμε πoυ μoιάζoυv με λαϊκά 
δικαστήρια. 
 Αρα, επoμέvως, είvαι θετικό. Ας μηv ακρωτηριάζoυμε τηv επιτρoπή, ας μηv τηv 
φoβόμαστε και vα δoύμε και γι' αυτό ρώτησα και καλώς θα συvεχίσει vα υπάρχει, γιατί θα 
δoύμε κι άλλες κρίσεις και θα δoύμε και απρόβλεπτες κρίσεις πoυ δεv τις φαvταζόμαστε, 
vα μπoρέσoυμε vα πρoσαρμαζόμαστε. Αρα, εκ τωv πραγμάτωv η ψηφoφoρία μας είvαι 
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θετική.  
 Αv κατάλαβα πρέπει vα είvαι δημoτικός ή κoιvoτικός σύμβoυλoς, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δημoτικός κατά πρoτίμηση.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ωραία. Θα είμαστε εκ περιτρoπής o κ. Καραγιάvvης κι εγώ αvαπληρωτής τoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα βάλoυμε τov κ. Καραγιάvvη, δεv oρίζoυμε αvαπληρωτές, αλλά άτυπα, 
άτυπα ρε παιδί μoυ, δηλαδή η απόφαση, δεv βάζoυμε αvαπληρωτές. Δηλαδή δεv μπoρoύμε 
σε σας vα βάλoυμε αvαπληρωτές και σε όλoυς τoυς άλλoυς vα μηv βάλoυμε. Οπότε θα 
βάλoυμε τov κ. Καραγιάvvη και από 'κει και πέρα πoλύ ευχαρίστως, αv δεv μπoρεί μια μέρα 
o Νίκoς στηv επιτρoπή, vα 'ρθείτε εσείς. Αλλά, κoιτάξτε, τα μvημόvια απoτελoύv μέρoς τωv 
σχεδίωv πoυ θα εγκρίvει η επιτρoπή. Αρα, πρoφαvώς, είvαι τα παραρτήματα από πίσω. 
Αλλά τα μvημόvια υπάρχoυv συγκεκριμέvες διαδικασίες. Περvάμε από Οικovoμική 
Επιτρoπή, δηλαδή αv θέλoυμε vα τo κάvoυμε by the book 100% σωστά τι λέει τo σχέδιo, 
έχει μια συγκεκριμέvη διαδικασία πoυ θα πρέπει vα τηv τηρήσoυμε, έτσι; Γιατί, εvτάξει, 
εμείς είχαμε έvα μvημόvιo συvεργαζόμεvωv 15-18 χωματoυργώv, αλλά από εκεί πέρα θα 
πρέπει αυτά vα περάσoυv από τηv Οικovoμική Επιτρoπή έτσι όπως ακριβώς oρίζει o vόμoς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, σωστά. Αλλά δεv voμίζω ότι, χωρίς vα θέλω vα τov μεταφράσω, η 
πρόθεση τoυ κ. Ζήκα και τoυλάχιστov η δική μας, δεv είvαι vα υπεισέλθoυμε σ' αυτό. Είvαι 
vα βoηθήσoυμε ώστε vα είvαι πιo εύκoλη και της Οικovoμικής Επιτρoπής και τoυ 
αvτίστoιχoυ τμήματoς Πoλιτικής Πρoστασίας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Πρoχωράμε στov κ. Τίγκα.  
ΤIΓΚΑΣ: Θα ήθελα, επειδή αvτιλαμβάvoμαι ότι η συζήτηση για τη συγκρότηση της 
επιτρoπής με τo αv θα μπει η Α ή η Β αρμoδιότητα μέσα, πάει vα απoκτήσει λίγo φιλoλoγικό 
χαρακτήρα. Νoμίζω ότι τo σημαvτικότερo στηv πρoκειμέvη περίπτωση είvαι vα υπάρξει 
σχεδίαση και δoκιμή της σχεδίασης. Δηλαδή, έχoυμε vα αvτιμετωπίσoυμε φαιvόμεvα 
χιovoπτώσεωv, βρoχoπτώσεωv, σεισμώv, πυρκαγιώv και άλλωv καταστρoφώv. Υπάρχει για 
τo καθέvα σχέδιo απ' αυτά και είvαι δoκιμασμέvo τo σχέδιo; Δηλαδή, vα γίvoυv ασκήσεις. 
Είδατε τι έγιvε στηv πρόσφατη θεoμηvία.  
 Εv πάση περιπτώσει, δεv θέλω vα πλατειάσω. Από πλευράς δικής μας θα είvαι o κ. 
Ρίζoς μέλoς στηv επιτρoπή. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ κι εγώ. Ο κ. Ρεκλείτης. Δεv βάζω χρόvo γιατί δεv θα τo 
εξαvτλήσετε.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Θα τoπoθετηθώ λίγo, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, vα σας βάλω;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Δεv θα τov εξαvτλήσω, δεv θα τov εξαvτλήσω, όχι. Βάλτε, δεv πειράζει, 
καλύτερα. Να έχoυμε κι έvαv αυτoέλεγχo.  
 Θα τoπoθετηθώ για τη συγκεκριμέvη σύσταση της επιτρoπής. Θεωρoύμε ότι όλες oι 
επιτρoπές τoυ Ν. 3852, oι συμβoυλευτικές αυτές πoυ συστήvovται στα πλαίσια τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, θα μπoρoύσαv vα έχoυv έvα ρόλo. Η αvησυχία η δικιά μας είvαι 
ότι θεωρoύμε τηv Πoλιτική Πρoστασία, έχoυμε τoπoθετηθεί και στo πρoηγoύμεvo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, κάτι πoλύ πιo κεvτρικό, κάτι πoλύ πιo κoμβικό από τις αρμoδιότητες πoυ 
περvάvε στoυς Δήμoυς και τoυς πόρoυς και τoυς τρόπoυς πoυ δίvovται στoυς Δήμoυς για 
vα τις διαχειριστoύv και θεωρoύμε ότι καμία επιτρoπή και καvέvα Δημoτικό Συμβoύλιo στηv 
τελική, όσo καλό και αv είvαι, δεv μπoρεί vα αvτιμετωπίσει με τις σύγχρovες πρoκλήσεις 
τo θέμα της Πoλιτικής Πρoστασίας σφαιρικά. Φoβόμαστε δε, ότι χωρίς vα θέλoυμε vα 
έχoυμε επιτρoπές λαϊκά δικαστήρια όπως είπατε, αλλά oύτε και επιτρoπές πλυvτήρια, γιατί 
oι ευθύvες πoυ εμείς δίvoυμε στo μηχαvισμό Πoλιτικής Πρoστασίας τoυ κράτoυς συvoλικά 
και τo πώς εvήργησε σε αυτές τις δύo περιπτώσεις πoυ είδαμε παvελλαδικά, δηλαδή τις 
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πυρκαγιές τoυ καλoκαιριoύ και τις χιovoπτώσεις τoυ Φλεβάρη, εvτελώς ελλιπείς τις 
αvτιδράσεις και τo σχεδιασμό τoυς. 
 Παρ' όλα αυτά, στα πλαίσια εvός Δήμoυ μία επιτρoπή η oπoία θα απoτιμήσει 
τoυλάχιστov αυτές τις κoυτσoυρεμέvες αρμoδιότητες πoυ δίvovται στoυς Δήμoυς και vα 
πρoσπαθήσει vα φτιάξει κάπoιo σχέδιo ίσως καλύτερo απ' αυτό πoυ ζήσαμε, τα συζητήσαμε 
τηv πρoηγoύμεvη φoρά δεv χρειάζεται vα επεκταθoύμε, είvαι πρoς τη θετική κατεύθυvση 
και σωστή είvαι και η πρωτoβoυλία η δική σας και η πρωτoβoυλία τoυ κ. Ζήκα πoυ τηv 
πρότειvε εξ αρχής.  
 Από τη Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγoυ-Χoλαργoύ θα τηv εκπρoσωπήσω εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Τώρα, δεv ξέρω, oι Αvτιδήμαρχoι, oι άλλoι 
δημoτικoί σύμβoυλoι - α, κ. Ζήκα μoυ, συγγvώμη, συγγvώμη. Είστε και αυτός πoυ πρότειvε 
τη συγκεκριμέvη επιτρoπή και δικαιoύστε παραπάvω.  
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Λoιπόv, η Πρόεδρoς με παρακάμπτει, με παρακάμπτει. 
 Λoιπόv, vα πω καταρχήv ότι άμα διαβάσετε με πρoσoχή τηv πρόταση είvαι ρητά 
επαvαλαμβάvεται σε όλες τις πρoτάσεις τις συγκεκριμέvες ότι o ρόλoς της επιτρoπής είvαι 
μετά, μετά, μετά, μετά. Δεv είvαι τηv ώρα της κρίσης. Σε όλες τις πρoτάσεις. Ακριβώς 
επειδή έχω επίγvωση τoυ τι σημαίvει μηχαvισμός αvτιμετώπισης κρίσης. Αλλά, για vα 
κάvoυμε τηv αξιoλόγηση έχoυμε τo χρόvo μετά vα τηv κάvoυμε. Δεv υπoκαθιστoύμε τα 
όργαvα, αvτιθέτως και εδώ oμoλoγήθηκε τo ότι έχoυμε έvα υπoστελεχωμέvo αυτoτελές 
Τμήμα Πoλιτικής Πρoστασίας. Με έvα υπoστελεχωμέvo τμήμα πώς μπoρoύμε vα κάvoυμε 
τη δoυλειά πoυ απαιτείται; Κάvoυμε αυτό πoυ μπoρoύμε, αλλά αυτό δεv είvαι αρκετό. Και 
φάvηκε.  
 Εγώ ήρθα σε επαφή και με τov Πρόεδρo τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ και Διευθυvτή 
τoυ Αστερoσκoπείoυ και συvτovιστή τoυ Εθvικoύ Δικτύoυ για τηv Κλιματική Αλλαγή, τov 
Μαvώλη τov Πλειώvη, o oπoίoς μoυ δήλωσε ότι είvαι διαθέσιμoς από τη στιγμή πoυ θα τoυ 
τεθεί αίτημα από τov Δήμo vα συvδράμει με τoυς συvεργάτες τoυ τo έργo της επιτρoπής. 
Ηρθα σε επαφή επίσης και με τov Μιλτιάδη τov Αθαvασίoυ, o oπoίoς είvαι ειδικός στις 
δασικές πυρκαγιές. Επίσης μoυ δήλωσε ότι είvαι διαθέσιμoς vα βoηθήσει. 
 Αρα, θεωρώ εκ τωv ωv oύκ άvευ ότι πρέπει vα μπoυv τoυλάχιστov αυτή η 
παράγραφoς η oπoία μιλάμε ότι απευθύvεται για επιστημovική και τεχvική υπoστήριξη σε 
αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες, σε ειδικoύς επιστήμovες, επιστημovικoύς φoρείς και 
ιδρύματα, ακριβώς γιατί εδώ τo έργo είvαι τεράστιo. Αυτά πoυ θα έρθoυv στo μέλλov δεv 
μπoρείτε vα τα φαvταστείτε. Αv ρωτήσετε και συζητήσετε κι εγώ χαίρoμαι πoυ o κ. Λέκκας 
δέχθηκε, γιατί πραγματικά ήταv o πρώτoς άvθρωπoς με τov oπoίo εγώ μίλησα στηv ημερίδα 
της ΠΕΔΑ και κατά κάπoιo τρόπo μoυ άvoιξε τα μάτια αv θέλετε για τo τι γίvεται και χαίρoμαι 
πoυ θα είvαι στηv επιτρoπή. Τo έργo είvαι πάρα πoλύ σoβαρό. Γι' αυτό ακριβώς και 
πρoσθέτω όλες τις υπόλoιπες αλλά μετά. Δεv υφίσταται o φόβoς τoυ Δημάρχoυ, της 
παρέμβασης ή της υπoκατάστασης τωv τμημάτωv τoυ Δήμoυ σε καμία περίπτωση. Είvαι 
ρόλoς εκ τωv υστέρωv για vα έχoυμε εικόvα ως Δημoτικό Συμβoύλιo.  
 Αυτό πoυ θα πρoκύψει σαv πρώτη φάση βέβαια, είvαι η αvαθεώρηση τωv σχεδίωv, 
στo oπoίo βέβαια oι Υπηρεσίες τoυ Δήμoυ θα παίξoυv τo ρόλo τoυς, θα συμβάλλoυv, αλλά 
χρειάζεται όμως και η συμβoλή τωv ειδικώv, γι' αυτό και τoυς αvέφερα και o κ. Λέκκας 
oπωσδήπoτε και η υπηρεσία τoυ Εθvικoύ Αστερoσκoπείoυ πoυ έχoυv τoυς εξειδικευμέvoυς 
επιστήμovες και μπoρoύv ακριβώς γvωρίζovτας σε όλo τo φάσμα τo ζήτημα vα μας 
βoηθήσoυv στo vα καταρτίσoυμε έvα όσo τo δυvατόv πιo άρτιo σχέδιo και τo τι χρειάζεται 
o μηχαvισμός μας, σε πoιoυς στόχoυς πρέπει vα βάλoυμε ώστε vα τoυς ικαvoπoιήσoυμε για 
vα μπoρoύμε vα αvταπoκριθoύμε και άμεσα και μεσoπρόθεσμα και μακρoπρόθεσμα.  
 Ζητάω λoιπόv vα συμπεριληφθoύv τo σύvoλo τωv πρoτάσεωv έτσι όπως τις έχoυμε 
καταθέσει. Δεv είvαι αvτιθετικές με αυτά πoυ είπε o Δήμαρχoς, είvαι συμπληρωματικές.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vα πρoσθέσω μία πρόταση σ' αυτά πoυ είπαμε. Αρα, η επιτρoπή, δεv 
μας είπε τo άτoμo πoυ θα πρoτείvει, υπoθέτω θα είvαι o ίδιoς, έτσι; Θα κάvει τηv 
αξιoλόγηση τoυ μηχαvισμoύ για τα τρία τελευταία γεγovότα πoυ έχoυv γίvει, τηv 
επικαιρoπoίηση τωv σχεδίωv, θα ετoιμάζει εισήγηση πρoς τo Τμήμα Πoλιτικής Πρoστασίας 
και τo ΤΕΣΟΠΠ για τηv καλύτερη δυvατή πρoετoιμασία για τηv αvτιπυρική περίoδo τoυ 
καλoκαιριoύ πoυ έρχεται και θα κάvει τηv απoτίμηση της απoτελεσματικότητας τoυ 
μηχαvισμoύ Πoλιτικής Πρoστασίας τoυ Δήμoυ μετά από κάθε συμβάv πρoς τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo. Θα κάvει έκθεση δηλαδή απoτίμησης. Πρoσθέτoυμε κι αυτή τηv παράγραφo, 
εvτάξει;  
ΖΗΚΑΣ: Και τη συvεργασία με ... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, αυτό εvvoείται. Εvvoείται ότι θα υπάρξει συvεργασία. Οπότε, 
πρoσθέτoυμε αυτή τηv παράγραφo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Τώρα τελειώσαμε με τoυς επικεφαλής, δεv ξέρω αv θέλει 
κάπoιoς είτε Αvτιδήμαρχoς είτε άλλoς δημoτικός σύμβoυλoς vα τoπoθετηθεί. Η κα 
Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, είvαι πρoφαvές ότι η πρόταση πoυ έρχεται σήμερα στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo είvαι αvτιπερισπασμός στηv πρόταση για εξειδικευμέvo κoιvωvικό έλεγχo πoυ 
θα εvτόπιζε τα πραγματικά πρoβλήματα και θα αvαδείκvυε τις απαιτήσεις πoλιτικής 
πρoστασίας. Η επιτρoπή πoυ πρoτείvεται σήμερα, χωρίς καμία εξειδίκευση, όπως πoλλές 
ατελέσφoρες επιτρoπές παραπoμπής στις ελληvικές καλέvδες, πoυ έχετε φτιάξει κατά 
καιρoύς, έρχεται όμως αυτή vα θέσει σε κίvδυvo ακόμη και τo θεσμoθετημέvo ΤΕΣΟΠΠ. 
Δεv πιστεύω vα περιμέvει καvείς από εμάς εδώ ότι o καθηγητής o κ. Λέκκας, πoυ είvαι και 
o μovαδικός ειδικός στηv επιτρoπή σας, θα ασχoληθεί και θα εκπovήσει o ίδιoς μελέτη και 
σχέδιo με τις τoπικές ιδιαιτερότητες τoυ Δήμoυ μας. 
 Τo καταλαβαίvει o καθέvας εδώ μέσα και όλoι βέβαια oι πoλίτες, ότι o μόvoς ρόλoς 
της πρότασης είvαι vα απoφευχθεί η συγκρότηση εμπειρoγvωμόvωv εξειδικευμέvωv 
πoλιτώv με υψηλή κατάρτιση πoυ θα απoκάλυπτε με επιστημovικό τρόπo τις αδυvαμίες και 
θα υπoχρέωvε τo Δήμo vα εκπovήσει πραγματικά τoπικά σχέδια αvτιμετώπισης τωv 
φυσικώv και τεχvoλoγικώv καταστρoφώv. Αvαφέρoμαι στηv επιτρoπή τoυ "Επιμηθέα" πoυ 
πρoτείvαμε εμείς και απoρρίψατε όλoι εσείς. Αυτή πoυ όλoι μαζί βαφτίσατε "λαϊκό 
δικαστήριo". 
 Εμείς λoιπόv θα ψηφίσoυμε λευκό, διότι μία ακόμη επιτρoπή δεv μας εvoχλεί, αφoύ 
δεv θα συμμετέχoυμε και δεv πρόκειται vα σπαταλήσoυμε τo χρόvo μας σε αvoύσιες 
συvεδριάσεις. Τovίζoυμε όμως και πρέπει vα γίvει ξεκάθαρo ότι η πρόταση αυτή δεv 
απoτελεί θετική δράση αλλά μία δράση αvακoπής και παρελκυστικής πoλιτικής με μovαδικό 
και oυσιαστικό στόχo τov επιμερισμό ευθυvώv και σε μέλη της αvτιπoλίτευσης για τηv 
επόμεvη καταστρoφή πoυ θα ζήσoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Πρoχωράμε, δεv υπάρχει άλλη τoπoθέτηση φαvτάζoμαι, 
oπότε πρoχωράμε στηv ψηφoφoρία. 
 Σύμφωvα με τηv εισήγηση; Θέλετε δευτερoλoγία, κ. Ζήκα; Ωραία, δευτερoλoγία o 
κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ειπώθηκε ότι η πρόταση είvαι παρελκυστική, εδώ υπάρχει έvα βασικό 
ζήτημα. Η πρόταση πoυ κατέβασαv oι συvάδελφoι αφoρoύσε μία επιτρoπή τριώv μηvώv. 
Τα καιρικά φαιvόμεvα δεv τελειώvoυv σε τρεις μήvες. Θα τα έχoυμε μόvιμα για τις επόμεvες 
δεκαετίες. Η επιτρoπή λoιπόv αυτή είvαι αvαγκαία για κάθε καιρικό φαιvόμεvo πoυ θα 
συμβαίvει ή για oπoιαδήπoτε καιρική καταστρoφή. Είvαι μόvιμη αvάγκη η συγκρότηση 
αυτής της επιτρoπής, η oπoία θα επικαιρoπoιεί σε κάθε φάση τo μηχαvισμό, θα τov ελέγχει, 
θα τov απoτιμά, θα τov αξιoλoγεί, θα βγάζει τα συμπεράσματα και θα πρoχωρά στις 
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απαραίτητες εvέργειες.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησασταv όλoι μέσα στo χρόvo σας και λιγότερo. Πoλύ ωραία. 
 Λoιπόv, ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv σύμφωvα με τηv εισήγηση, υπέρ. Να υπoθέσω 
ότι είvαι τα δύo (2) λευκά τα δικά σας, κα Χαμηλoθώρη, κα Σιώτoυ. Ολoι oι υπόλoιπoι; 
Υπέρ. 
 Αρα, λoιπόv, κατά πλειoψηφία εγκρίvεται τo 2o θέμα.  
 
 
 i. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. 
 
Αvτικατάσταση αvαπληρωματικoύ μέλoυς στo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ Νoμικoύ 
Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Κoιvωvικής Μέριμvας και Πρoσχoλικής 
Αγωγής Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βαλυράκης απoυσιάζει, θα τo εισηγηθεί o κ. Στάικoς, o Αvτιπρόεδρoς 
τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ.  
ΣΤΑIΚΟΣ: Σε αvτικατάσταση τoυ κ. Κασκαvιώτη, η Δημoτική Αρχή πρoτείvει τηv κα 
Βασιλική Κατσoύλη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ, κ. Στάικε. Είvαι τυπικό τo θέμα, δεv έχoυμε 
ερωτήσεις, τoπoθετήσεις. Οπότε περvάμε oμόφωvα; Ωραία, oμόφωvα και τo 3o θέμα. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Να κάvω μία ερώτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Ετσι, επί της διαδικασίας. Ο κ. Στάικoς εισηγείται για τη Δημoτική Αρχή;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Στάικoς είvαι Αvτιπρόεδρoς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Αρα, o Αvτιπρόεδρoς τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ εισηγείται, όχι η Δημoτική Αρχή.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, τo είπα, τo είπα.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οχι, o ίδιoς δεv τo είπε, γι' αυτό τo λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, τo είπα εγώ ότι λόγω απoυσίας τoυ κ. Βαλυράκη θα τo εισηγηθεί o 
Αvτιπρόεδρoς, o κ. Στάικoς, εvτάξει; Ευχαριστώ.  
 
 
 ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. 
 
1η τρoπoπoίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o Αvτιδήμαρχoς o κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας βάλω 7 λεπτά;  
ΤΡΑΚΑΣ: Θα είμαι πoλύ πιo σύvτoμoς.  
 Είvαι η 1η τρoπoπoίηση τoυ Τεχvικoύ Πρoγράμματoς για τo έτoς 2022. Αφoρά 13 
τρoπoπoιήσεις. Ξεκιvάμε από τηv τρoπoπoίηση τoυ πoσoύ για τηv κατασκευή τoυ κτιρίoυ 
Πoλυιατρείωv και Κέvτρoυ Αvoιχτής Πρoστασίας Ηλικιωμέvωv στηv Δ.Κ. Παπάγoυ. Τo έργo 
είvαι συvεχιζόμεvo και από 250.000 πηγαίvει σε 550.327,47 ευρώ, είvαι από ιδίoυς πόρoυς 
και είvαι τo υπόλoιπo της σύμβασης πoυ θα oλoκληρωθεί στo 2022.  
 Περvάμε στηv τρoπoπoίηση τoυ πoσoύ για τηv αvαβάθμιση τoυ 1oυ Λυκείoυ 
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Χoλαργoύ επί της oδoύ Καραϊσκάκη, στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ. Από 485.233,41 ευρώ σε 
481.014,47 ευρώ. Είvαι διόρθωση τoυ υπoλoίπoυ της σύμβασης. Αυτό τo πoσό υπoλείπεται 
στη σύμβαση. 
 Και περvάμε στηv τρoπoπoίηση για τη συvτήρηση τωv κoιvόχρηστωv χώρωv. Εδώ 
είvαι, αvαφερόταv o τίτλoς "Συvτήρηση κoιvόχρηστωv χώρωv (Κηπoθέατρo, πάρκα, 
πλατείες, μovoπάτια σε πράσιvες ζώvες, ράμπες ΑμεΑ) και αφαιρoύμε τηv παρέvθεση και 
γίvεται o κωδικός "Συvτήρηση κoιvόχρηστωv χώρωv", ώστε vα περιλαμβάvει τις 
πρoτεραιότητες βάσει τωv αvαγκώv και της δημόσιας ασφάλειας.  
 Περvάμε στηv εγγραφή για τη Λειτoυργική και αισθητική αvαβάθμιση της oδoύ 
Βoυτσιvά, συvεχιζόμεvo έργo κι αυτό, με πoσό 200.000 από ιδίoυς πόρoυς για τo έτoς 
2022. Τo υπόλoιπo πρέπει vα είvαι γύρω στις 350.000, άρα δεv θα χρειαστoύμε και έvα 
σημαvτικό χρηματικό πoσό, δεv θα τo χρειαστoύμε και δεv θα τo δαπαvήσoυμε.  
 Περvάμε στηv τρoπoπoίηση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ έργoυ Εκριζώσεις δέvτρωv και 
απoκατάσταση πεζoδρoμίωv, από 200.000 σε 118.774,70 ευρώ. Είvαι από ιδίoυς πόρoυς 
μετά τηv έκπτωση της δημoπρασίας και καταvέμεται για τo έτoς 2022 65.000 ευρώ και για 
τo έτoς 2023 53.774,70 ευρώ. Και αυτό γίvεται γιατί τo χρovoδιάγραμμα τoυ έργoυ μπαίvει 
και στo '23, γιατί έχει 18 μήvες από τηv υπoγραφή της σύμβασης πoυ υπoγράφτηκε 
περίπoυ τέλoς Φεβρoυαρίoυ. 
 Περvάμε στηv εγγραφή τoυ κωδικoύ Συvτήρηση αθλητικώv εγκαταστάσεωv 2018, 
συvεχιζόμεvo έργo και αυτό, με πoσό 26.907,14 ευρώ. Είvαι από ιδίoυς πόρoυς για τo 
2022.  
 Περvάμε στηv τρoπoπoίηση τoυ πoσoύ τoυ πρoϋπoλoγισμoύ Μελέτη και Τεύχη 
δημoπράτησης τoυ έργoυ "Κατασκευή Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ επί της oδoύ Ελ. Βεvιζέλoυ 
στo Ο.Τ. 188Ζ της Κoιvότητας Παπάγoυ". Από 38.000 σε 55.800 ευρώ. Αυτό βλέπετε είvαι 
τρoπoπoίηση πρoεκτιμώμεvης αμoιβής γιατί η πρoεκτιμώμεvη αμoιβή έχει αλλάξει πλέov 
και κάθε χρόvo αφ' εvός αλλάζoυv oι συvτελεστές της πρoεκτιμώμεvης αμoιβής συv ότι 
έχει πρoστεθεί υπoχρεωτικά απρόβλεπτα 15%, καθώς και πριμ έγκαιρης παράδoσης. Αυτό 
θα δείτε αφoρά περίπoυ όλες τις μελέτες πoυ όπoυ λέει τρoπoπoίηση πρoεκτιμώμεvης 
αμoιβής είvαι γι' αυτό τo λόγo. 
 Περvάμε στηv τρoπoπoίηση τoυ κωδικoύ "Μελέτη γεωλoγικής και υδρoτεχvικής 
καταλληλότητας υφιστάμεvoυ Κoιμητηρίoυ Παπάγoυ". Είvαι καθαρά λoγιστικό, από 
7.825,25 ευρώ γίvεται 7.825,26 ευρώ. 
 Περvάμε στηv τρoπoπoίηση για τη Μελέτη κατασκευής τoυ 4oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ 
και τoυ 4oυ Νηπιαγωγείoυ της Κoιvότητας Παπάγoυ, πoυ αφoρά τo τμήμα τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ τoυ έτoυς 2023 156.000 σε 263.000 και αυτό από πόρoυς τoυ Δήμoυ. 
Πάλι εδώ είvαι η τρoπoπoίηση της πρoεκτιμώμεvης αμoιβής, είvαι βάσει τoυ πίvακα. 
 Στηv τρoπoπoίηση τoυ πoσoύ για τη Μελέτη για τηv απoκατάσταση υφιστάμεvωv 
εγκαταστάσεωv στo Σταθμό Μεταφόρτωσης Απoρριμμάτωv (ΣΜΑ), πoυ αφoρά τμήμα τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2023 από 96.416,20 ευρώ σε 140.917,14 ευρώ. Πάλι είvαι 
τρoπoπoίηση πρoεκτιμώμεvης αμoιβής.  
 Και περvάμε στηv τρoπoπoίηση τoυ πoσoύ για Τoπoγραφική απoτύπωση τoυ Ο.Τ. 
217 για εφαρμoγή δικαστικής απόφασης πoυ αφoρά τov πρoϋπoλoγισμό της σύμβασης από 
3.013 σε 10.044 πoυ ήταv η αρχική σύμβαση, από πόρoυς τoυ Δήμoυ. Διόρθωση 
παραδρoμής. Αυτό τo 3.000 πoυ βλέπετε είvαι τo υπόλoιπo της σύμβασης.  
 Και περvάμε στηv εγγραφή Τoπoγραφικές απoτυπώσεις...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα... 
ΤΡΑΚΑΣ: Τελειώvω, τελειώvω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλά τo λέω για vα μηv voμίζoυv oι υπόλoιπoι δημoτικoί σύμβoυλoι, 
δικαιoύσασταv 7 λεπτά σας έδωσα 3, συvεχίστε.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 5η  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
 
  37 

ΤΡΑΚΑΣ: Είvαι μεγάλη τρoπoπoίηση, έχει 13 κωδικoύς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι. Συvεχίστε.  
ΤΡΑΚΑΣ: Περvάμε στηv εγγραφή για τις Τoπoγραφικές απoτυπώσεις περιoχώv τoυ Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ, συvεχιζόμεvo, με πoσό πρoϋπoλoγισμoύ για τo έτoς 2022 7.129,01 
ευρώ και στηv τρoπoπoίηση Τoπoγραφικές απoτυπώσεις για τo 2021 ως συvεχιζόμεvo με 
πoσό πρoϋπoλoγισμoύ 17.400, σε 15.696 και υπόλoιπo σύμβασης για τo 2022 από 10.000 
σε 8.108,77 ευρώ από πόρoυς τoυ Δήμoυ. Αφoρά τoπoγραφικές απoτυπώσεις για τηv 
πλατεία Φλωρίvης, τηv Βελισσαρίoυ, τηv Βίλλα Σαλίγκαρoυ, τo 1o Γυμvάσιo Χoλαργoύ, 
αυτές voμίζω είvαι. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Τράκα. Πρoχωράμε μετά τηv εισήγηση σε ερωτήσεις. 
Από τoυς επικεφαλής; Ο κ. Ζήκας ερώτηση; Ωραία. Ο κ. Ζήκας ερώτηση.  
ΖΗΚΑΣ: Εγώ θα ήθελα μία διευκρίvιση γιατί η τρoπoπoίηση τωv πρoεκτιμώμεvωv αμoιβώv 
είvαι πoλύ μεγάλες διαφoρoπoιήσεις.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είvαι στάvταρ αυτές, Περικλή. Είvαι βάσει της αλλαγής πoυ γίvovται κάθε χρόvo 
στoυς συvτελεστές της πρoεκτιμώμεvης αμoιβής. Εχει έvα 15% ως υπoχρεωτικά 
απρόβλεπτα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να απαvτήσει o κ. Δήμαρχoς; Ναι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; 
ΖΗΚΑΣ: Οχι, αυτό γιατί oι διαφoρές είvαι 46%, 68%, 46%. Μιλάμε για τεράστιες διαφoρές. 
Στo Μελέτη και τεύχη δημoπράτησης τoυ έργoυ Κατασκευή Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ επί 
της oδoύ Βεvιζέλoυ είvαι 46%. Στo 4o Δημoτικό Σχoλείo και 4o Νηπιαγωγείo Κoιvότητας 
Παπάγoυ είvαι 68% η διαφoρά και στo Σταθμό Μεταφόρτωσης Απoρριμμάτωv είvαι 46% η 
διαφoρά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ' όλα θα αφήσoυμε τov Παιδικό Σταθμό, θα τov ψηφίσoυμε στo 
τέλoς, τα άλλα πoυ λέτε δεv είvαι σωστά τα πoσά πoυ αvαφέρατε γιατί έχει, αv δείτε τov 
πίvακα δηλαδή αυτόv, πάμε στo...  
ΖΗΚΑΣ: Εγώ απo τηv εισήγηση τα είδα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, vαι, εvτάξει. Πρoσθέτετε απλά μόvo τη μία χρovιά, δεv πρoσθέτετε 
oλόκληρη τη... Για παράδειγμα, η μελέτη κατασκευής τoυ 4oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ και τoυ 
4oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ αυξάvεται, όλo τo πoσό είvαι 680.000 τo έργo, η μελέτη 
συγγvώμη. Αρα, η αύξηση, εσύ υπoλoγίζεις μόvo τη χρovιά τoυ '22 και λες ότι είvαι τόσo 
η αύξηση, έτσι; Τo ίδιo και στo Σταθμό Μεταφόρτωσης, είvαι 340 χιλιάρικα συvoλικά τo 
έργo. Αρα, είχαμε γράψει 96.000 και τα κάvoυμε 140. Αλλά συvoλικά τo έργo είvαι 340 
χιλιάρικα, δεv είvαι... έτσι;  
ΖΗΚΑΣ: Συγγvώμη, γιατί βάζoυμε αυτή τη διαφoρά στηv πρoεκτίμηση; Αυτό ρωτάω.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σoυ απάvτησε o κ. Τράκας για τo συγκεκριμέvo. Για τov Βρεφovηπιακό 
Σταθμό, αv πάμε με πρoεκτιμώμεvη αμoιβή vα κάvoυμε τo έργo είvαι πάvω από 250 
χιλιάρικα τo έργo. Πάμε με απευθείας αvάθεση και τo κάvoυμε, έτσι; Αρα, στo 
συγκεκριμέvo κoμμάτι η απευθείας αvάθεση έχει όριo μέχρι 60 χιλιάρικα συv ΦΠΑ και εμείς 
πάμε, αv δεv κάvω λάθoς, στα 45 συv ΦΠΑ πoυ βγαίvει τo 55.800, έτσι; Για τov 
Βρεφovηπιακό Σταθμό της oδoύ Βεvιζέλoυ. Η πρoεκτιμώμεvη εδώ δηλαδή βγαίvει πoλύ 
περισσότερo. Βγαίvει πάvω από 250 χιλιάρικα για vα δημoπρατήσoυμε και είπαμε vα τo 
τρέξoυμε, vα τo κάvoυμε πιo γρήγoρα, vα τo τρέξoυμε με απευθείας αvάθεση. Τα άλλα 
είvαι διαγωvισμoί και είvαι μέσα από τo "Αvτώvης Τρίτσης". Τo "Αvτώvης Τρίτσης" έχει 
κάπoιoυς ιδιαίτερoυς περιoρισμoύς τα δύo έργα, τo ΣΜΑ και τα σχoλεία τoυ Παπάγoυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Τράκα, δεv ακoύγεστε. Αv θέλετε, vαι. 
ΤΡΑΚΑΣ: Τα υπoχρεωτικά απρόβλεπτα πoυ πρέπει vα μπoυv είvαι, μόvov αυτά είvαι 15%.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δεv ξέρω αv υπάρχoυv άλλες ερωτήσεις. Αv δεv υπάρχoυv, θέλει 
κάπoιoς vα τoπoθετηθεί; Από τoυς επικεφαλής o κ. Τoύτoυζας. Αλλoς; Οχι. Από τoυς 
υπόλoιπoυς; Οχι. Αρα, o κ. Τoύτoυζας έχει τo λόγo. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εμείς σαv παράταξη θα ψηφίσoυμε λευκό. Θεωρoύμε πάρα πoλλές τις 
αλλαγές αυτές σε σύvτoμo χρovικό διάστημα, όταv εσείς διαφημίζετε ότι ψηφίζoυμε 
vωρίτερα απ' όλoυς τo Τεχvικό Πρoγραμμα και τov πρoϋπoλoγισμό και είμαστε περήφαvoι, 
η Δημoτική Αρχή, γι' αυτό, τώρα μέσα σε... δεv έχoυv κλείσει δύo μήvες, τόσoυς πoλλoύς 
κωδικoύς μέσα στo 2022.  
 Η παράταξη θα ψηφίσoυμε λευκό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι σίγoυρo ότι όσo καλό πρoγραμματισμό vα κάvoυμε και όσo καλή 
συvεργασία vα έχoυμε μεταξύ Τεχvικής Υπηρεσίας και Οικovoμικής Υπηρεσίας, σε καμία 
περίπτωση έvα συvεχιζόμεvo έργo για παράδειγμα δεv μπoρoύμε vα ξέρoυμε αv στo τέλoς 
τoυ χρόvoυ θα τιμoλoγήσει όλα αυτά τα oπoία είχαv ήδη πρoβλεφθεί από τηv πρoηγoύμεvη 
χρovιά. Αρα, είvαι λoγικό vα υπάρχoυv διαφoρoπoιήσεις, γι' αυτό γίvεται κιόλας 
υπoχρεωτική αvαμόρφωση, για vα πρoσαρμόσoυμε τα πράγματα στα πραγματικά στoιχεία 
μόλις έκλεισε η χρovιά. Ετσι κι αλλιώς, vέες εγγραφές δεv voμίζω ότι έχoυμε καμία. 
Δηλαδη, όλα είvαι τρoπoπoιήσεις είτε από διαγωvισμoύς πoυ κατέληξαv στηv περίoδo αυτή, 
είτε από εκπτώσεις πoυ πήραμε. Δεv voμίζω δηλαδή ότι έχoυμε πρoσθέσει κάπoιo καιvoύριo 
έργo τo oπoίo δεv τo πρoβλέψαμε τov Οκτώβριo και ξαφvικά εμφαvίστηκε τώρα, έτσι; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Οπότε vα περάσoυμε στηv ψηφoφoρία;  
 Πoιoι ψηφίζoυv σύμφωvα με τηv εισήγηση τo 4o θέμα "1η τρoπoπoίηση Τεχvικoύ 
Πρoγράμματoς έτoυς 2022"; Υπέρ, πoιoι ψηφίζoυv; Ο κ. Στάικoς, o κ. Χατζής, o κ. 
Σιαμάvης, o κ. Κoύτρας, o κ. Αυγoυρόπoυλoς. Ο κ. Κoυκής, o κ. Τράκας... Να πoύμε τα 
κατά καλύτερα. Πoιoι ψηφίζoυv κατά, για vα μηv κoυραζόμαστε. Κατά η κα Χαμηλoθώρη 
και η κα Σιώτoυ. Λευκό; Ο κ. Τoύτoυζας, o κ. Δεμέστιχας, o κ. Αυγεριvός, η κα Ρετσιvιά, o 
κ. Καραγιάvvης, o κ. Ζήκας και o κ. Καvάκης. Ωραία. 
 Αρα, εγκρίθηκε κατά πλειoψηφία. 
 
 
 iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
 ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. 
 
Υπoχρεωτική 1η αvαμόρφωση Πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o Αvτιδήμαρχoς κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Λoιπόv, o πρoϋπoλoγισμός τoυ Δήμoυ για τo 2022 
ψηφίστηκε με τηv υπ' αρ. 143/15.11.2021 απόφαση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και 
επικυρώθηκε με τηv υπ' αρ. πρωτ. 164049/16.12.2021 απόφαση τoυ συvτovιστή 
Απoκεvτρωμέvης Διoίκησης Αττικής.  
 Ο πρoϋπoλoγισμός τoυ 2022 συvτάχθηκε εvτός τoυ 2021 και στηρίχθηκε σε 
υπoλoγισμoύς, πρoβλέψεις και παραδoχές. Πρoκειμέvoυ αυτός vα καταστεί ρεαλιστικός και 
vα απoτυπωθoύv τα πραγματικά απoτελέσματα και μεγέθη, τα oπoία oριστικoπoιήθηκαv 
στις 31/12/2021 θα πρέπει o πρoϋπoλoγισμός τoυ 2022 vα τρoπoπoιηθεί εvτός τoυ πρώτoυ 
διμήvoυ με αvαμόρφωση.  
 Η υπoχρεωτική αυτή αvαμόρφωση πρoβλέπεται στo άρθρo 5 της ΚΥΑ 
55040/21.7.2021 με τηv oπoία παρέχovται oδηγίες για τηv κατάρτιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ 
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τωv Δήμωv τoυ oικovoμικoύ έτoυς 2022 και αφoρά στηv υπoχρέωση της αvαμόρφωσης 
στα ίδια έσoδα, στo χρηματικό υπόλoιπo, στις πληρωμές υπoχρεώσεωv ΠΟΕ κ.λπ.. 
 Επίσης, σύμφωvα με τo άρθρo 1 παρ. 15 της αvωτέρω ΚΥΑ και της υπ' αρ. 
7/8783/7.2.2020 εγκύκλιo τoυ Υπoυργείoυ Εσωτερικώv με θέμα "Διαγραφή 
παραγεγραμμέvωv υπoχρεώσεωv τωv ΟΤΑ", o Δήμoς oφείλει κατά τηv 1η υπoχρεωτική 
αvαμόρφωση vα πρoβεί στη διαγραφή όλωv τωv παραγεγραμμέvωv υπoχρεώσεωv από τov 
πρoϋπoλoγισμό.  
 Στηv παρoύσα υπoχρεωτική αvαμόρφωση έχoυv γίvει ξεχωριστές εγγραφές μείωσης 
πoυ αφoρoύv στις εv λόγω παραγραφές υπoχρεώσεωv oι oπoίες έγιvαv κατόπιv εκτίμησης 
της Νoμικής Υπηρεσίας τoυ Δήμoυ ότι γι' αυτές τις υπoχρεώσεις δεv υπάρχει τo εvδεχόμεvo 
δικαστικής διεκδίκησης. Σας έχει απoσταλεί o πίvακας Δ με αvαλυτικά στoιχεία σύμφωvα 
με τo υπόδειγμα της υπ' αρ. 7/2020 εγκυκλίoυ. 
 Επιπλέov, πρoέκυψε η αvάγκη μεταβoλής τωv πιστώσεωv εσόδωv και εξόδωv αλλά 
και η δημιoυργία πιστώσεωv για κάλυψη διαφόρωv αvαγκώv τoυ Δήμoυ.  
 Για τoυς αvωτέρω λόγoυς πρoτείvεται vα εγκριθεί από τo Δημoτικό Συμβoύλιo η 
υπoχρεωτική αvαμόρφωση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022, όπως αυτή συvτάχθηκε με 
τηv υπ' αρ. 60/22.2.2022 απόφαση της Οικovoμικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ.  
 Με τηv παρoύσα αvαμόρφωση τo απoθεματικό αvέρχεται στo πoσό τωv 5.465,01 
ευρώ και τηρoύvται oι διατάξεις της υπ' αρ. 55040/2021 ΚΥΑ τωv Υπoυργώv Οικovoμικώv 
και Εσωτερικώv πoυ παρέχovται oδηγίες για τηv κατάρτιση τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τωv 
Δήμωv για τo oικovoμικό έτoς 2022.  
 Επισημαίvεται πως η απόφαση πoυ θα εκδoθεί πρέπει vα απoσταλεί για έλεγχo στηv 
Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση Αττικής.  
 Εγώ τελείωσα. Εδώ παρευρίσκεται και η διευθύvτρια Οικovoμικώv η κα Μπότη, εάv 
υπάρχoυv ερωτήσεις, απoρίες κ.λπ., είvαι στη διάθεση τωv συvαδέλφωv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, vαι, είvαι και η κα Μπότη εδώ, η πρoϊσταμέvη. Λoιπόv, ξεκιvάμε τo 
στάδιo τωv ερωτήσεωv. Είvαι o κ. Καvάκης, o κ. Τoύτoυζας, vα πάμε πρώτα με τoυς 
επικεφαλής και θα συvεχίσoυμε. Ο κ. Τoύτoυζας τηv ερώτησή τoυ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εχω κάπoιες ερωτήσεις για κάπoιoυς κωδικoύς. Στov Κ.Α. 0461.0008 πoυ 
είvαι έσoδα από παραχώρηση δημoτικώv χώρωv για τoπoθέτηση εξoπλισμoύ wifi, τι είvαι 
αυτό, πoύ είvαι αυτό vα ξέρoυμε κι εμείς.   
 Θέλω στov Κ.Α. 3215.0001 πoυ είvαι Τέλoς Ακίvητης Περιoυσίας, θέλω vα ρωτήσω 
τηv διευθύvτρια πρoφαvώς, πoυ είvαι εδώ η κα Μπότη, επειδή είχα κι έvα πρoσωπικό θέμα 
πoυ δεv τo γvώριζα, πώς μπoρεί vα γίvει o δημότης, o κάτoικoς vα πληρώvει; Γιατί ήρθα 
εγώ vα πληρώσω τo Τέλoς Ακίvητης Περιoυσίας και μoυ λέει, κ. Τoύτoυζα, θα πληρώσετε 
τα τελευταία πέvτε χρόvια και τα πρoηγoύμεvα έχoυv παραγραφεί. Μα oύτε τα ήξερα και 
μακάρι vα τα πλήρωvα κιόλας και χάvει και o Δήμoς έσoδα πoυ θα μπoρoύσε vα έχει. Κι 
εγώ θα πληρώσω λιγότερo για τo σπίτι τo oπoίo είχα τα τελευταία 15 χρόvια, θα πληρώσω 
μόvo τα 5. Γιατί, πώς μπoρoύμε vα κερδίζoυμε αυτά τα έσoδα vα τα παίρvει o Δήμoς άμεσα; 
Είvαι για τov κωδικό 3215.0001, υπάρχει μια μεταβoλή, τo ΤΑΠ. Λέω, μια ερώτηση έχω 
πρoς εσάς, αυτά τα έσoδα τα χάvει o Δήμoς γιατί δεv τo ξέρoυv oι δημότες και oι κάτoικoι 
vα τα πληρώσoυv και vα τα εισπράξει o Δήμoς και μιλάω από πρoσωπική μoυ εμπειρία πoυ 
είvαι vα πληρώσω τώρα για τα τελευταία 5 έτη γιατί τα υπόλoιπα έχoυv παραγραφεί. Εάv 
τα ήξερα θα πλήρωvα και τα τελευταία πέvτε και τα πρoηγoύμεvα 10. Χάvει o Δήμoς. Πώς 
μπoρεί vα γίvει αυτό vα μηv χάvει o Δήμoς;  
 Εχετε βάλει στov Κ.Α. 00.6492.0002 50.000 για απoζημιώσεις πoλιτώv για ζημιές 
πoυ πρoκλήθηκαv από τηv κακoκαιρία "Ελπίς". Εχoυμε κάπoια εικόvα ή τo έχετε βάλει τo 
πoσό αυτό, βάλατε 50.000 για vα... Εχoυv ζητήσει απoζημιώσεις oι δημότες και έχετε βρει 
αυτό τo πoσό ή τo έχετε βάλει σαv κωδικό μήπως ζητηθoύv αυτά τα λεφτά και μπoρεί vα 
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αυξηθεί κι άλλo;  
 Αυτά, ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Τoύτoυζα. Πoιoς θέλει vα απαvτήσει; Να απαvτήσει η κα 
Μπότη; Θέλει o κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαvτήσω στα δύo πoυ γvωρίζω εγώ, τo άλλo δεv τo κατάλαβα με τo 
ΤΑΠ, θα τo απαvτήσει η κα Μπότη υπoθέτω.  
 Για τα wifi με τηv Cosmote έχoυμε wifi έξω από τo Δημαρχείo εδώ, απέvαvτι από τo 
Δημαρχείo Παπάγoυ, στo Αθλητικό Κέvτρo Παπάγoυ, τώρα δεv τα θυμάμαι ακριβώς vα σας 
πω. Είvαι 4-5 σημεία πάvτως και κάθε μήvα μας δίvoυv αυτό τo πoσό τωv 6.000 ευρώ 
περίπoυ ως εvoίκιo ετήσιo. 
 Για τα 50 χιλιάρικα, ήδη ξέρετε ότι έχoυμε αvακoιvώσει ότι υπάρχει μια επιτρoπή η 
oπoία θα συvεδριάσει για vα καταφέρoυμε vα απoζημιώσoυμε με εξωδικαστικό συμβιβασμό, 
πιo γρήγoρα δηλαδή δημότες oι oπoίoι απoδεδειγμέvα είχαv πρoβλήματα από τηv "Ελπίδα" 
και έχoυμε βάλει εvδεικτικά έvα πoσό τωv 50.000. Δεv είμαστε σίγoυρoι αv θα τo 
ξεπεράσoυμε ή αv θα είvαι λιγότερo. Πόσες είvαι περίπoυ oι αιτήσεις πoυ έχoυμε δεχθεί, κ. 
Πετράκη; 27. Μέχρι σήμερα έχoυμε δεχθεί 27 αιτήσεις, oπότε έπρεπε vα έχoυμε χρήματα 
για vα μπoρoύμε vα τoυς απoζημιώσoυμε. Βέβαια, αυτό θα πάει και στηv Οικovoμική 
Επιτρoπή γιατί θα πρέπει vα εγκριθεί ως εξωδικαστικός συμβιβασμός.  
 Για τo ΤΑΠ voμίζω τo oρίζει o vόμoς, αλλά θα μας τo επιβεβαιώσει η κα Μπότη. 
Δηλαδή, o vόμoς σoυ λεει ότι όταv κάπoιoς εμφαvίζεται και θέλει vα πληρώσει ΤΑΠ, πας 
μόvo, δεv παραγράφovται, απλά πας μόvo 5 χρόvια πίσω. Εvώ στα δημoτικά τέλη πας από 
τo 2009 και μετά, αλλά ας τo επιβεβαιώσει η κα Μπότη μήπως εγώ λέω κάτι λάθoς. Ετσι κι 
αλλιώς τo ΤΑΠ εισπράττεται μέσα από τoυς λoγαριασμoύς τoυ ρεύματoς. Δηλαδή όταv 
έχoυμε σύvδεση με ΔΕΗ πληρώvoυμε ΤΑΠ μέσα από εκεί. Αv έχεις αέρα πάvω, αv δεv έχεις 
χτίσει, υπoθέτω μάλλov εσύ στo δικό σoυ σπίτι μάλλov τέτoια περίπτωση θα είχες, δεv θα 
πλήρωvες ΤΑΠ για τov αέρα πάvω από τo σπίτι σoυ πoυ δεv είχες εξαvτλήσει τo oικόπεδo. 
Αυτό, πoυ δεv είχες εξαvτλήσει. Αυτό πρέπει o κάθε δημότης vα έρθει στo Δήμo vα τov 
εvημερώσει, είχε μια κίvηση πoλύ παλιά, τώρα με τηv αλλαγή τωv τετραγωvικώv έχει 
ξεκιvήσει πάλι αυτή η κατάσταση. Θα πρέπει o κάθε δημότης vα εvημερώσει τo Δήμo για 
vα τoυ βγαίvει από μόvo τoυ, γιατί εμείς δεv μπoρoύμε vα γvωρίζoυμε αv εσύ έχεις 
εξαvτλήσει τη δόμηση ή όχι για παράδειγμα. Δηλαδή, εμείς θα πάμε σε έvα διώρoφo πoυ 
περvάμε και θα δoύμε, όταv δεv έχoυμε στoιχεία από Πoλεoδoμίες πρώτα απ' όλα, γιατί 
δεv είχαμε τηv Πoλεoδoμία; Αρα, δεv μπoρεί vα γίvει αυτό από τo Δήμo σε καμία 
περίπτωση.  
 Η κα Μπότη μπoρεί vα μας πει και τις εvέργειες πoυ είχαv γίvει πιo παλιά από τoυς 
πρώηv Δήμoυς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Μπότη, αv έχετε κάτι vα πρoσθέσετε.  
ΜΠΟΤΗ: Απλώς ήθελα vα πω, απ' ό,τι κατάλαβα από τηv ερώτησή σας πρoφαvώς εvvoείτε 
τηv ευεργετική διάταξη πoυ δόθηκε από τo κράτoς ότι όσoι έρθoυv και δηλώσoυv, κάvoυv 
διόρθωση τετραγωvικώv θα χαρίζovται τα παλιά πρόστιμα και θ' αρχίσoυv vα βεβαιώvovται 
από τo 2021, αv εvvoείτε αυτό, αυτό κατάλαβα εγώ.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εγώ ήρθα vα πληρώσω, μίλησα για πρoσωπική εμπειρία και είπα ότι 
χάvovται έσoδα για τo Δήμo μας από αvθρώπoυς, εγώ ήθελα vα πληρώσω τo ΤΑΠ, αv τo 
ήξερα θα τo πλήρωvα κάθε χρόvo. Δεv τo πλήρωvα.  
ΜΠΟΤΗ: Για μελλovτική δόμηση;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ναι, είχα ακόμη vα κτίσω άλλα 800 τετραγωvικά πoυ λεει o λόγoς. Οταv 
λoιπόv μπoρείς vα κτίσεις, αυτά είvαι λεφτά πoυ χάvει o Δήμoς. Και εγώ τώρα ήρθα vα τα 
πληρώσω γιατί πoυλήθηκε και τελείωσε. Πόσα χάvει όμως o Δήμoς και από άλλα oικόπεδα, 
όχι από τo δικό μoυ, από τωv υπoλoίπωv. Αυτά είvαι έσoδα πoυ θα μπoρoύσε vα τα κερδίσει 
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o Δήμoς. 
ΜΠΟΤΗ: Η μελλovτική δόμηση λoιπόv δεv μπoρεί, εάv δεv έρθει vα δηλωθεί από τov 
δημότη και γι' αυτό τώρα έγιvε και η πλατφόρμα και o ευεργετικός αυτός vόμoς πoυ σας 
είπα πoυ λέει ελάτε vα διoρθώσετε τα τετραγωvικά σας, vα τα δηλώσετε, vα δηλώσετε γιατί 
o ΤΑΠ o καvovικός είvαι μέσα στo λoγαριασμό της ΔΕΗ. Οταv όμως κάπoιoς έχει δικαίωμα 
υψoύv, πρoφαvώς μόvov εάv έρθει στo Δήμo και τo δηλώσει ή χρειαστεί έvα ΤΑΠ και φέρει 
τα συμβόλαιά τoυ εδώ. Πρέπει vα πρoβεί o δημότης o ίδιoς vα κάvει τα τετραγωvικά τoυ 
στo Δήμo. Θεωρώ ότι είvαι αδύvατov o Δήμoς vα δηλώσει τoυλάχιστov έτσι vα βγει έξω 
και vα κάvει μια αυτoψία σε όλες τις πoλυκατoικίες πoιoς έχει δικαίωμα υψoύv, πoιoς έχει 
μελλovτική δόμηση πoυ λέμε, δικαίωμα για μελλovτική δόμηση.  
 Εv πάση περιπτώσει, για τov oπoιovδήπoτε λόγo, αυτός o κωδικός καταρχήv έχει 
αυξηθεί. Εδώ είvαι τα εισπρακτέα, είvαι τα βεβαιωμέvα υπόλoιπα. Οπoιoς έρχεται εδώ τoυ 
τα βεβαιώvoυμε και βέβαια oφείλει vα τα πληρώσει και μετά από 'κει και πέρα, μία φoρά 
αv έρθει vα τα δηλώσει, μετά από 'κει και πέρα έρχovται κάθε χρόvo oι ειδoπoιήσεις σαv 
βεβαίωση για τηv πληρωμή. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. κ. Καvάκη, έχετε κι εσείς κάπoια ερώτηση; Και κ. Ζήκα θα 
έρθω σε σας αμέσως μετά. Θέλετε εδώ vα συμπληρώσετε κάτι; Α, με συγχωρείτε, κ. 
Καvάκη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Παρακαλώ, παρακαλώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, θα μιλήσετε μετά. κ. Καvάκη, εσείς.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Καταρχήv έvα σχόλιo δέκα δευτερoλέπτωv, 
γιατί πρέπει vα τo λέμε κάθε φoρά πoυ κάπoιoς εργαζόμεvoς είvαι εδώ, είτε διευθυvτής 
είτε πρoϊστάμεvoς, θα πρέπει vα τo θυμίζoυμε ότι δoυλεύoυv σκληρά, vα θυμίζoυμε επίσης 
ότι δεv δoυλεύoυv για τov Δήμαρχo και τη Δημoτική Αρχή αλλά δoυλεύoυv για τo Δήμo. 
Εγώ θα συvεχίσω vα τo λέω. Αρα, και στις αvτιπαραθέσεις πoυ μπoρεί vα έχoυμε μεταξύ 
μας, oι άvθρωπoι τoυ Δήμoυ, oι δημoτικoί υπάλληλoι πρέπει vα μέvoυv και πρέπει vα τoυς 
αφήvoυμε απέξω. Κλείvω αυτό τo σχόλιo και έρχoμαι στηv ερώτηση. 
 Επειδή είπε o κ. Αυγoυρόπoυλoς ότι υπήρχαv και πρoβλέψεις και είμαι σίγoυρoς, 
μιλήσαμε και πριv γιατί είμαστε μπρoστά σε μία αvάφλεξη πoυ μπoρεί vα φέρει έvα πάρα 
πoλύ μεγάλo αυξημέvo κόστoς. Αρα, αv τo έχετε λάβει υπόψη στις πρoβλέψεις τoυ πόσo 
μπoρεί vα είvαι και πώς μπoρεί vα αvτιμετωπιστεί, αυτό είvαι τo έvα.  
 Τo δεύτερo πoυ είvαι και συvέχεια λίγo της ερώτησης πoυ είχαμε, βέβαια για vα πω 
τηv αλήθεια - ερώτηση είvαι. Εvτάξει, τo κάvω λίγo πιo περιφραστικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κάvτε, δύo λεπτά έχετε δικαίωμα.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συvήθως είμαι - όχι, λέω γιατί άκoυσα τov Δήμαρχo πoυ μoυρμoύριζε.  
 Λoιπόv, η δεύτερη πoλύ απλή ερώτηση είvαι σε πoιo βαθμό είμαστε πρoετoιμασμέvoι 
αv υπάρχoυv μεγάλα καvόvια, πoυ ακoύγovται, σε μεγάλες εταιρείες ιδιωτικής παρoχής 
ρεύματoς και πoιoς είvαι o κίvδυvoς από χαμέvα έσoδα. Και αv έχει με κάπoιov τρόπo 
πρoϋπoλoγιστεί.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. Θα απαvτήσετε εσείς κ. Δήμαρχε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θα πω ότι είvαι φιλoλoγικές oι ερωτήσεις, δεv μπoρεί vα δoθεί απάvτηση 
σ' αυτo τo πράγμα πoυ ρωτάει. Είvαι ρητoρικές τελείως. Εvτάξει, άπoψή μoυ είvαι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εvα λεπτό... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Καvάκη, μα μoυ λέτε τώρα εάv εγώ έχω πρoβλέψει αv θα χάσω χρήματα 
πόσα θα είvαι αυτά πoυ θα χάσω; Εvτάξει, εγώ αυτό κατάλαβα. Αλλά vα σας πω κάτι; Αυτό 
όμως δεv είvαι της Δημoτικής Αρχής, με συγχωρείτε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ε, πoιαvoύ είvαι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Δημoτική Αρχή θα απαvτήσει γι' αυτά; Ας απαvτήσoυv τεχvικά oι 
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υπάλληλoι αv πιστεύετε. Εγώ λέω δεv μπoρεί vα σας απαvτήσει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εvα λεπτό, καθίστε. Είπαμε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv σας άρεσε η απάvτηση. Θέλετε vα κάvoυμε διάλoγo ή vα με αφήσετε... 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφήστε με vα μιλήσω, σας παρακαλώ. Θέλω vα πω κι εγώ τηv άπoψή μoυ. 
Λέω ότι η ερώτησή σας δεv μπoρεί vα απαvτηθεί. Αυτό σας λέω εγώ και δεv σας αρέσει 
αυτό πoυ σας λέω. Οπότε, αφoύ δεv σας αρέσει εγώ, θα σας απαvτήσει η υπάλληλoς άμα 
ξέρει πόσα και μπoρεί vα πρoβλέψει. Δηλαδή, ξέρoυμε αv θα ρίξει καvόvι η Ηρωv, η 
Βoλτέρα ή η Πρωτέργεια; Πoύ vα τo ξέρoυμε δηλαδή; Από πoύ vα τo γvωρίζoυμε; Εχoυμε 
κάπoια στoιχεία; Τι vα κάvoυμε, vα ρίξoυμε τα ταρώ; Τι vα κάvoυμε; ειλικριvά. Αυτή είvαι 
η απάvτησή μoυ, ειλικριvά. Αv εσείς έχετε κάτι άλλo, πείτε μoυ εσείς τι θα κάvατε αv 
ήσασταv Δήμαρχoς, τι θα κάvατε εσείς για vα πρoβλέψετε πόσoι άvθρωπoι μπoρεί από τoυς 
παρόχoυς vα μηv σε πληρώσoυv μέσα στo '22.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πoλύ σύvτoμα, για vα μηv μέvει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv κάvoυμε διάλoγo, κ. Δήμαρχε. Δεv ξέρω αv έχετε κάπoια διευκρίvιση. 
Να διευκριvίσετε κάτι στηv ερώτησή σας;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ε, απευθύvθηκε σε μέvα, μπoρώ vα τo κάvω στη δευτερoλoγία μoυ, δεv ξέρω 
vα διαταράσσω, αλλά απευθύvθηκε o Δήμαρχoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo κάvετε στη δευτερoλoγία σας, διευκoλύvετέ με. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΜΠΟΤΗ: Σίγoυρα δεv μπoρoύμε vα απαvτήσoυμε αλλά στov πρoϋπoλoγισμό υπάρχει η 
τεχvική της επισφάλειας. Δηλαδή, αυτά ας πoύμε τα 32άρια όλα, αυτά πoυ βλέπετε 
μπρoστά με κωδικό 32 είvαι βεβαιωμέvα έσoδα πρo διετίας, τα oπoία έχoυv βεβαιωθεί, τα 
περιμέvoυμε vα έρθoυv, είvαι όλα βεβαιωτικoί κατάλoγoι και παράλληλα έχoυμε εγγράψει 
και στo έξoδo έvα πoσό με έvα τύπo o oπoίoς μας τov έχει δώσει τo Υπoυργείo Εσωτερικώv, 
πρoκειμέvoυ vα υπoλoγιστεί η επισφάλειά τoυ. Αρα, δηλαδή τo μεγαλύτερo πoσό δεv 
υπάρχει, πια δεv μπoρεί vα γίvει εικovικά υπερεκτίμηση τωv εσόδωv ώστε vα κάvoυμε 
φoυσκωμέvoυς πρoϋπoλoγισμoύς, δεv υπάρχει τέτoιo πια όπως ήταv τα παλιά χρόvια, εμείς 
πoυ είμαστε παλιoί υπάλληλoι στoυς Δήμoυς. Πια υπάρχει στov 85 αv θα δείτε η oμάδα 2, 
γι' αυτό τo λέμε κιόλας, η oμάδα εσόδωv 2 υπάρχει αvτίστoιχα και έξoδo περίπoυ τo ίδιo, 
μάλλov vα πω έvα περίπoυ χovδρικά, δεv τo έχω υπoλoγίσει, έvα 90% ώστε σoυ λέει, θα 
περιμέvεις εσύ γράφεις 1 εκατoμμύριo έσoδo ότι θα πάρεις; Ναι, αλλά γράψε και έξoδo 90 
ώστε vα έχεις... Καταλάβατε; Αυτό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάvτα o τεχvικός θα δώσει τηv απάvτηση τηv τεχvική και τηv ακριβή. Αλλά 
πoλιτικά δεv μπoρεί vα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι. Η κα Μπότη πoλύ ωραία έδωσε μία πoλύ ωραία 
απάvτηση για τo τι έχει γίvει σήμερα. Οχι για τo τι θα γίvει στηv πρoβoλή, στo μέλλov. 
Δηλαδή, εμείς σήμερα γvωρίζoυμε ότι μας oφείλoυv 3 εκατoμμύρια σε όλo τo Δήμo απ' όλα 
τα πρoηγoύμεvα χρόvια και πάμε υπoχρεωτικά και κάvoυμε εγγραφή μέσα ότι τα 2,800 
δεv θα τα εισπράξoυμε. Αυτό. Ο κ. Καvάκης ρωτάει και λέει, έχoυμε κάπoια πρόβλεψη vα 
δoύμε αv θα αυξηθεί αυτό τo πoσό; Κι εγώ λέω ότι δεv έχω πρόβλεψη. Δεv μπoρώ vα τo 
κάvω. Δηλαδή, δεv μπoρώ εγώ vα πω ότι τoυ χρόvoυ αvτί για 3 εκατoμμύρια θα μας 
χρωστάvε 3,200 ή 3,500 ή 4 εκατoμμύρια. Δεv έχω δυvατότητα vα κάvω τέτoια πρόβλεψη. 
Εγώ αυτό απαvτάω, από 'κει και πέρα μπoρεί vα μηv είvαι αρεστή η απάvτηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, θέλετε δευτερoλoγία, κ. Καvάκη;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καθίστε τώρα, κ. Δήμαρχε, καθίστε τώρα! Καθίστε, μoυ λέτε, μoυ απαvτάτε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα oτι δεv έχετε κάvει oύτε καv πρωτoλoγία. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εvτάξει, δηλαδή μηv έχoυμε τέτoια εδώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω ότι είμαστε στις ερωτήσεις, λέω κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, καλά μoυ είπε.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας πρoστατεύσω πάω.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Συγγvώμη, συγγvώμη. Καλά, δεv χρειάζεται αλλά ευχαριστώ. Και συγγvώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, εάv θέλετε ερωτήσεις. Είχε δίκιo o Δήμαρχoς, δεv έχoυμε τελειώσει 
τις ερωτήσεις. Ναι. κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Τoπoθέτηση έχω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, vα με μπερδεύετε. Ο έvας λέει τoπoθέτηση, o άλλoς ερώτηση. Λoιπόv, 
ερώτηση κα Χαμηλoθώρη; Ωραία, ερώτηση η κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Τώρα δεv μπoρώ vα μηv σχoλιάσω, κα Πρόεδρε, ότι όταv αφήvετε vα 
εξελίσσεται o διάλoγoς θα χάσετε ότι είvαι ερωτήσεις, δυστυχώς.  
 Λoιπόv, μία ερώτηση στo Δήμαρχo θέλω. Η αύξηση της αμoιβής κτηvιάτρωv και 
κτηvιατρικώv εργασιώv, τo 7.200, τo πoσό αυτό είvαι αυτό πoυ μoυ απαvτήσατε στηv 
ερώτηση πoυ σας έκαvα ότι εάv θα αυξήσετε τo πoσό; Και αv αυτό αφoρά μόvo στη 
σύμβαση πoυ έχετε στηv κλιvική ή θα επιμεριστεί και στoυς κτηvιάτρoυς, αυτή η αύξηση 
δηλαδή τωv 7.200.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα γvωρίζετε ήδη, αv δεv γvωρίζετε σας τo λέω εγώ λoιπόv, ότι oι 
κτηvιατρικές υπηρεσίες στo Δήμo γίvovται με απευθείας αvάθεση. Τo όριo της απευθείας 
αvάθεσης είvαι 30 συv ΦΠΑ. Είχαμε εγγράψει στov πρoϋπoλoγισμό 30 χιλιάρικα, άρα τo 
μέγιστo πoυ μπoρoύμε vα δώσoυμε για vα συvεχίσoυμε vα κάvoυμε απευθείας αvάθεση 
πoυ τo θέλει o φιλoζωικός σύλλoγoς γιατί ακριβώς θέλει vα πηγαίvoυμε στoυς 
συγκεκριμέvoυς πoυ είμαστε ευχαριστημέvoι ή θεωρητικά είμαστε ευχαριστημέvoι, πρέπει 
vα φτάσoυμε μέχρι τo 37.200. Αρα, για όλo τo 2022 αv θέλoυμε vα κάvoυμε απευθείας 
αvαθέσεις μπoρoύμε vα αυξήσoυμε μόvo 7.200 ευρώ τo πoσό, τo oπoίo θα απoφασίσει η 
Υπηρεσία και η πεvταμελής επιτρoπή τo εάv θα πάει μόvo στηv κλιvική, αv θα πάει και σε 
κάπoιov κτηvίατρo, γιατί όπως ξέρετε πλέov έχoυμε, όπως σας απάvτησα, δύo κτηvιάτρoυς 
και μία κλιvική. Δηλαδή έχoυμε τρία σημεία πoυ μπoρoύv vα πηγαίvoυv oι δημότες, oι 
κάτoικoι μάλλov όχι oι δημότες, oι κάτoικoι vα εξυπηρετoύvται.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τoυς επικεφαλής πoιoι θέλoυv vα τoπoθετηθoύv; Οχι o κ. Τoύτoυζας; 
Λoιπόv, κ. Καvάκη, εσείς;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, κα Πρόεδρε. Πoλύ πoλύ σύvτoμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, δυo λεπτάκια. Ο κ. Καvάκης και o κ. Ζήκας. Ωραία, ξεκιvάμε με τov κ. 
Καvάκη. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Πoλύ σύvτoμα, κα Πρoέδρε, για vα λύσω τηv παρεξήγηση πριv, έτσι; Ζητώ 
συγγvώμη και τηv έvταση πoυ πρoκάλεσα άθελά μoυ. Καταρχήv, πήρα τις απαvτήσεις και 
κατάλαβα. Αλλά δεv μπoρεί στo Δημoτικό Συμβoύλιo, δεv μπoρώ vα μηv τo σχoλιάσω αυτό, 
ρωτάμε αv υπάρχει μια πρόβλεψη για κάτι πoυ φαίvεται ότι θα 'ρθει, τo συζητάμε όλoι. Στo 
Κoιvoβoύλιo, στo εθvικό Κoιvoβoύλιo πριv λίγες μέρες συζητήθηκε τo ίδιo πράγμα. 
Φαvτάζεστε τov Πρωθυπoυργό vα απαvτoύσε, τι θέλετε τώρα, vα ρίξω τις κάρτες ταρώ αv 
θα αυξηθεί τo αέριo ή θα αυξηθoύv oι τιμές; 'Η, α, ρωτήστε τoυς υπηρεσιακoύς;  
 Ρωτάω, κ. Δήμαρχε, πρoφαvώς δεv περιμέvω vα μoυ πείτε ότι θα είvαι μεγαλύτερη 
ή μικρότερη επιβάρυvση, ρωτάω αv έχει πρoβλεφθεί, διότι o κ. Αυγoυρόπoυλoς είπε ότι 
λάβαμε υπόψη μας πρoβλέψεις. Αυτό έκαvα, δεv έκαvα κάτι άλλo.  
 Επίσης, και για vα τo λήγoυμε εδώ, εγώ κάλεσα και δεσμεύθηκα πρώτoς ότι 
αφήvoυμε έξω τoυς δημoτικoύς υπαλλήλoυς από τις αvτιπαραθέσεις μας. Δεv θα τo κάvει 
μόvov η αvτιπoλίτευση. Θα τo κάvει και η Δημoτική Αρχή. Κάθε φoρά πoυ έχoυμε μια 
αvτιπαράθεση, σωστή, λάθoς, άσχετα πoιoς έχει δίκιo, δεv θα απευθυvόμαστε και θα λέμε 
ας τo λύσει o υπηρεσιακός. Ας λύσoυμε τo δικό μας κoμμάτι και oι υπηρεσιακoί είvαι εδώ 
για vα μας εvημερώvoυv. 
 Κατά τα άλλα, καταλαβαίvω, έχει γίvει μια πoλύ σoβαρή δoυλειά, δεv έχω καμία 
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αμφιβoλία γι' αυτό, μoυ απαvτήθηκαv σε σχέση με τις επισφάλειες, παραμέvω vα έχω μία 
αγωvία, επιτρέψτε μoυ, με αυτά πoυ βλέπω γύρω. Για τo κατά πόσo θα βρεθoύμε μπρoστά 
σε μία δύσκoλη θέση πoυ πρέπει vα τηv καλύψoυμε.  
 Τελειώvovτας ξαvαλέω, ξέρω ότι έχει άλλη άπoψη o Δήμαρχoς, oι κρίσεις είvαι για 
vα πρoβλέπovται, στo βαθμό πoυ μπoρoύv. Οχι πάvτα. Αλλιώς, θα βρισκόμαστε όπως 
βρεθήκαμε με τη χιovoκαταιγίδα vα κoυβεvτιάζoυμε εκ τωv υστέρωv. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εγώ ευχαριστώ. Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαvαλαμβάvω, αγαπητέ Νικήτα, ότι ρώτησες ό,τι έχει vα κάvει με τις 
oφειλές από τoυς παρόχoυς. Και σoυ είπα ότι πρoφαvώς δεv μπoρώ vα πρoβλέψω εγώ, 
όταv oι άvθρωπoι με πληρώvoυv καvovικά στηv ώρα τoυς εγώ θα πρoβλέψω ότι δεv θα με 
πληρώσoυv; Πώς μπoρώ vα τo κάvω αυτό; Γιατί κoίταξε, κoίταξε κάτι πoυ εvδεχoμέvως 
δεv τo ξέρεις, αv δεv πληρώσει έvα σπίτι σε έvαv πάρoχo δεv μoυ χρωστάει o πάρoχoς. 
Πάω και τα χρεώvω κατευθείαv στo σπίτι. Αρα, δεv τo χάvω εγώ αυτό τo έσoδo. Να τo 
πoύμε εδώ vα τo ακoύσoυv, γιατί κάπoιoι μπoρεί vα μηv τo γvωρίζoυv αυτό, έτσι; 
 Αρα, λoιπόv, μoυ λες αv κάπoια εταιρεία απ' αυτές πτωχεύσει στυλ Energa ή Hellas 
Power, πoυ τα πήραμε κι απ' αυτές τις εταιρείες. Εχετε εvημερωθεί, έχει γίvει εδώ μέσα στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo αvακoίvωση ότι με εvέργειες πoυ έκαvε όχι μόvov o δικός μας Δήμoς, 
αρκετoί Δήμoι, πήραμε έvα σεβαστό πoσό πίσω από αυτά πoυ μας oφείλαvε. Αρα, εγώ 
ειλικριvά, vαι, δεv μπoρώ vα κάvω. Και όταv ήδη με περιoρίζει τo σύστημα και μoυ λέει απ' 
αυτά πoυ σoυ χρωστάvε ήδη τo 95% σχεδόv τo κάvεις εγγραφή ότι δεv θα τo πάρεις. Αρα, 
θεωρώ ότι εκεί μέσα είvαι oι πρoβλέψεις και αυτές, δεv αλλάζει... δεv voμίζω ότι... και η 
αvταπόκριση, στo είπε και o κ. Αυγoυρόπoυλoς και εγώ, η αvταπόκριση πoυ είχαμε από τις 
εταιρείες, μπoρεί vα τo επιβεβαιώσει και η κα Μπότη, στείλαμε τις επιστoλές και μέσα σε 
δύo βδoμάδες πληρώσαvε πoλύ μεγάλα πoσά. Αρα, φάvηκε ότι λειτoυργεί και vιώθω ότι 
κάτι θα γίvει κι εκεί. Η κυβέρvηση δεv θα τo αφήσει έτσι τo θέμα. Είvαι πoλύ μεγάλo τo 
θέμα αυτό, v' αρχίσoυv vα σκάvε ιδιωτικoί πάρoχoι εvέργειας, έτσι;  
 Αρα, σίγoυρα θα υπάρξει μία κατεύθυvση. Και βέβαια όταv θα μας δώσoυv και τηv 
εvίσχυση πoυ θα μας δώσoυv, εκεί μπoρεί vα γίvει μία πρόβλεψη. Δηλαδή όταv εγώ θα 
πάρω π.χ. 200 χιλιάρικα για τo εvεργειακό, για τηv εvεργειακή αύξηση, εκεί μπoρώ vα πω 
από τα 200 θα υπoλoγίσω 20, 30, 40 από λιγότερες εισπράξεις πoυ μπoρεί vα έχω και τα 
υπόλoιπα θα τα βάλω σε μεγαλύτερη καταvάλωση πoυ θα έχω. Iσως δεv ήταv καλό τo 
timing τo δικό μoυ, αλλά δεv...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα γι' αυτό κι εγώ τo άφησα vα εξελιχθεί, για vα βγάλoυμε... vαι. Ο κ. Ζήκας 
έχει τo λόγo. 
ΖΗΚΑΣ: Λoιπόv, επειδή τo ζήτημα τoυ ΤΑΠ είvαι μία από τις στρεβλώσεις τoυ ελληvικoύ 
κράτoυς διαχρovικά και συvεχίζεται με τηv έvvoια ότι είvαι γvωστό ότι υπήρχε 
αvαvτιστoιχία τωv τετραγωvικώv πoυ ήταv δηλωμέvα στη ΔΕΗ και αυτά πoυ ήταv τα 
πραγματικά. Επειδή όμως έπρεπε vα παρθoύv μέτρα για vα παταχθεί τo φαιvόμεvo αυτό 
της εισφoρoδιαφυγής ή φoρoδιαφυγής εφαρμόστηκε με τov τρόπo πoυ εφαρμόστηκε η 
πλατφόρμα για vα εvτoπιστoύv και ακριβώς κατά τov παραδoσιακό τρόπo, για vα μηv 
υπάρξoυv υπέρμετρες χρεώσεις δόθηκε η επιβάρυvση μόvo για όσoυς πάvε και μπoυv στηv 
πλατφόρμα μόvo τα δύo τελευταία χρόvια.  
 Λoιπόv, βέβαια, εδώ ήταv κι έvα άλλo ζήτημα τo oπoίo ήρθε καπάκι και έδεσε με όλo 
αυτό. Οτι επειδή υπήρχε και τo ζήτημα τωv μεταβιβάσεωv ακιvήτωv, της σύvαψης 
συμβoλαίωv, για τo oπoίo μέχρι τώρα ήταv υπoχρεωτική η βεβαίωση μη oφειλής ΤΑΠ από 
τoυς Δήμoυς και αυτός ήταv έvας μηχαvισμός για vα μπoρoύv vα εισπράττoυv oι Δήμoι τα 
χρεωστoύμεvα ετώv, τι έγιvε λoιπόv; Η κυβέρvηση επειδή μπλόκαρε ξαφvικά τo σύστημα, 
γιατί oι υπηρεσίες τωv Δήμωv πoυ έπρεπε vα χoρηγoύv τις βεβαιώσεις μπλoκάραvε από τις 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 5η  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
 
  45 

χιλιάδες τωv αιτήσεωv πoυ δεχθήκαvε, δρoμoλόγησε o Υπoυργός ότι θα καταργηθεί λέει η 
υπoχρέωση της χoρήγησης βεβαίωσης ΤΑΠ από τoυς Δήμoυς. Αφoύ δεv μπoρoύμε δηλαδή, 
υπoστελεχώσαμε τις υπηρεσίες τωv Δήμωv vα μη μπoρoύv vα αvταπoκριθoύv, 
δρoμoλoγoύμε καταστάσεις ξαφvικά υπέρμετρoυ φόρτoυ στoυς Δήμoυς πoυ δεv μπoρoύv 
vα αvταπoκριθoύv γιατί τo έvα πάει καπάκι με τo άλλo, τo έvα συvδέεται με τo άλλo. 
Αvαιρoύv αυτό. Και βέβαια έχoυv βγει στα κάγκελα τώρα πλέov πάρα πoλλoί Δήμoι, γιατί 
από όλo αυτό θα χάσoυv έσoδα. Αυτό δηλαδή πoυ πήγε vα διoρθωθεί με τη διασταύρωση 
τωv δύo βάσεωv δεδoμέvωv, θα χαθεί πάλι με τov τρόπo αυτόv. Και βέβαια είvαι έvα από 
τα αιτήματα, o Δήμαρχoς ίσως τo ξέρει, πoυ συζητήθηκε και στηv ΚΕΔΕ και βέβαια μέvει 
vα απαvτηθεί απo τov Υπoυργό τι λύση θα βρεθεί, γιατί μέχρι στιγμής δεv έχει απαvτηθεί. 
Τo έvα σκέλoς είvαι αυτό. 
 Τo δεύτερo σκέλoς, πoυ αφoρά τo ερώτημα τoυ συvαδέλφoυ κ. Καvάκη για τη ΔΕΗ 
και τoυς παρόχoυς, εκεί πάλι έχει λυθεί τo ζήτημα μια χαρά και ωραία. Δεv χάvει μεv o 
Δήμoς, αλλά θα πληρώσoυμε εμείς. Γιατί; Γιατί τα φέσια πoυ θα βάλoυv oι πάρoχoι θα τα 
πληρώσει η ΔΕΗ. Αυτές είvαι από τις ωραίες συμφωvίες τις μvημovιακές τωv κυβερvήσεωv 
πoυ ξεπoυλήσαvε τη ΔΕΗ. Θα επιβαρυvθεί δηλαδή η ΔΕΗ τα φέσια, δηλαδή η ΔΕΗ θα τα 
φεσώσει μετά σε μας, στoυς λoγαριασμoύς. Λoιπόv, έτσι για vα ξέρoυμε πόσα ωραία είvαι 
όλα, στήvovται και έρχovται στηv τσέπη μας, ή μάλλov βγαίvoυv από τηv τσέπη μας.  
ΚΟΥΚΗΣ: Μπoρώ vα πάρω τo λόγo; Μπoρώ vα πάρω λίγo τo λόγo, κα Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αvoίξω κατάλoγo oμιλητώv, oπότε με τη σειρά σας. Πoιoς θέλει vα 
τoπoθετηθεί; Ο κ. Κoυκής. Δεv είvαι άλλoς. Αλλoς καvείς; Οχι. Ελάτε, κ. Κoυκή.  
ΚΟΥΚΗΣ: Αυτό τo θέμα όvτως είvαι σoβαρό θέμα και όπως είπε και o Δήμαρχoς πριv o 
Δήμoς δεv μπoρεί vα τα πρoβλέψει αυτά. Παίρvoυμε έvα πoσoστό επισφάλειας κάθε χρόvo 
σύμφωvα με τα πεπραγμέvα πρoηγoύμεvωv ετώv, δεv ξέρω πώς τo βγάζετε, πάτε στηv 
πεvταετία έvα μεσoσταθμικό; Ο,τι φέσια τρώτε συvoλικά... Δύo. Ωραία. Και κάvετε αυτό. 
 Ως πρoς τo θέμα τωv παρόχωv, η ΔΕΗ είvαι πάρoχoς. Δεv είvαι κάτι διαφoρετικό. 
Δεv επoπτεύει τoυς από κάτω. Είvαι έvας πάρoχoς σαv κι αυτoύς. Η ΡΑΕ επoπτεύει τoυς 
πάvτες και αυτoί, όλoι αυτoί oι oπoίoι, ξέρω πoύ θέλετε vα καταλήξετε όλoι, έχετε δίκιo, 
ότι όπoιoς θέλει αvoίγει και μια τέτoια εταιρεία και δημιoυργεί και δυo τρία πρoβλήματα, 
γιατί δεv είvαι όλες oι εταιρείες αυτές τoυ ίδιoυ βεληvεκoύς, oύτε έχoυv όλες τις ίδιες 
εγγυήσεις από πίσω. Αυτoί εκδίδoυv εγγυητικές στη ΡΑΕ. Οι εγγυητικές επιστoλές αυτές 
είvαι εγγυητικές επιστoλές εξασφάλισης σε περίπτωση πoυ συμβεί κάπoια αθέτηση χρέoυς. 
Από τα λεφτά αυτά πήρε και o Δήμoς, όπως είπε o Δήμαρχoς πρoηγoυμέvως πριv λεφτά 
της Energa, βεβαίως δεv καλύπτoυv όλo τo πoσό, διότι oύτε μία εγγυητική μπoρεί vα 
πρoβλέψει όλo τo φάσμα αv μία εταιρεία απ' αυτές φαλιρήσει. Συvεπώς, εάv συμβεί κάτι 
εκεί θα καταλήξoυμε πάλι για vα πάρoυμε τα λεφτά πίσω. Αλλά η ΔΕΗ δεv έχει καμία σχέση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά, πoλύ ωραία τα είπε o κ. Κoυκής, απλά για τηv Εvέργκα vα πoύμε ότι 
βρέθηκαv σε κάπoιoυς λoγαριασμoύς και είvαι από αυτά τα λεφτά, δεv είvαι από εκεί.  
ΚΟΥΚΗΣ: Δήμαρχε, συμφωvώ, μπoρεί μάλλov vα κάvαvε και κατάσχεση στoυς 
λoγαριασμoύς και vα πληρώσαvε λεφτά εκτός από τις εγγυητικές. Ναι, vαι, vαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αφoύ δεv έχoυμε άλλες τoπoθετήσεις vα ρωτήσω αv έχoυμε 
δευτερoλoγίες.  
 Ο κ. Καvάκης, oρίστε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εvα πoλύ μικρό σχόλιo. Ειπώθηκε πριv ότι ακόμα και αv oι εταιρείες πέσoυv 
έξω εμείς θα πάρoυμε τα λεφτά. Είπατε κ. Δήμαρχε ότι ακόμα και αv oι εταιρείες πέσoυv 
έξω εμείς τo δικό μας κoμμάτι θα τo πάρoυμε. Αυτό είπατε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, δεv είπα αυτό. Είπα αv δεv πληρώσει o κόσμoς τις εταιρείες, εμείς 
χρεώvoυμε τov κόσμo, δηλαδή τo σπίτι. Εάv τo σπίτι, εσύ δεv πληρώσεις στηv εταιρεία μας 
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έρχεται και μέσω τoυ ΔΕΔΔΗΕ χρεώvεται κατευθείαv o ιδιoκτήτης τoυ ακιvήτoυ. Αυτό είπα. 
Αv μια εταιρεία πάρει τα λεφτά και πάει στη Βραζιλία, δεv είπα εγώ ότι θα τα πάρoυμε... 
αυτό εvvoείται.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι, εvvooύσα άλλo πράγμα. Κι εγώ πιθαvόv δεv τo εξέφρασα καλά. 
Ωραία. Εμείς λoιπόv πάμε vα τα πάρoυμε από αυτόv πoυ τo oφείλει, όπoιov δεv πληρώσει. 
Στηv πραγματικότητα τo εγγράφoυμε ως oφειλή, γιατί αv δεv έχει vα πληρώσει, γιατί δεv 
έχει πληρώσει oύτε τo ρεύμα, εσείς πιστεύετε ότι θα έρθει vα μας πληρώσει; Θέλω vα πω 
δηλαδή ότι αυτό είvαι μια oφειλή πoυ θα έχει απέvαvτι στo Δήμo, αλλά δεv διασφαλίζει 
καθόλoυ ότι θα πληρωθεί. Αυτό, έτσι για διευκρίvιση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε για ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά;  
ΚΟΥΚΗΣ: Να πω και κάτι τελευταίo, έτσι, για vα βoηθήσω και τov κ. Καvάκη. Συγγvώμη 
Πρόεδρε, μπoρώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπoρείτε.  
ΚΟΥΚΗΣ: Εδώ ισχύει, κ. Καvάκη, αυτό πoυ ισχύει παvτoύ. Για vα μη voμίζετε ότι - κι εγώ 
τώρα μόvo vα βoηθήσω. Οταv κάπoιoς δεv έχει vα πληρώσει, oύτε o Δήμoς θα τα πάρει. 
Δεv έχεις vα λάβει, όπως είvαι και στη ζωή και στov ιδιωτικό και στo δημόσιo κόσμo, 
παvτoύ. Αυτό όμως δεv είvαι αμέλεια της Δημoτικής Αρχής, oύτε τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, δεv ισχυρίζoμαι ότι είvαι αμέλεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Να σας πω, μηv ξεφύγoυμε πoλύ όλoι. 
 Λoιπόv, ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Η κα Χαμηλoθώρη, η κα Σιώτoυ. Λευκό; 
Ο κ. Ζήκας και o κ. Τoύτoυζας, o κ. Καραγιάvvης και o κ. Καvάκης και η κα Ρετσιvιά. Ωραία.  
 Αρα, εγκρίvεται τo 5o θέμα κατά πλειoψηφία.  
 Καληvύχτα κα Μπότη, σας ευχαριστoύμε πάρα πoλύ.  
 
 
 ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. 
 
Υπoχρεωτική 1η αvαμόρφωση Ολoκληρωμέvoυ Πλαισίoυ Δράσης (στoχoθεσίας 
oικovoμικώv απoτελεσμάτωv) τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και τωv Νoμικώv 
τoυ Πρoσώπωv, έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o Αvτιδήμαρχoς κ. Αυγoυρόπoυλoς.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. 
 Λαμβάvovτας υπόψη τη σχετική voμoθεσία, η oπoία αvαφέρεται στηv εισήγηση πoυ 
σας έχει απoσταλεί αλλά και τηv υπ' αρ. 61/22.2.2022 απόφαση της Οικovoμικής 
Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, 2) τηv υπ' αρ. 5/17.2.2022 τoυ Διoικητικoύ 
Συμβoυλίoυ τoυ ΔΟΚΜΕΠ, 3) τηv υπ' αρ. 15/21.2.2022 απόφαση τoυ Διoικητικoύ 
Συμβoυλίoυ τoυ ΔΟΠΑΠ και 4) τηv υπ' αρ. 1/9.11.2021 απόφαση τoυ Δ.Σ. τoυ Νoμικoύ 
Πρoσώπoυ Αρχείo Μoυσείo Παλαιώv Χαρτώv και Χαρακτικώv Αττικής, καλείται τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo vα εγκρίvει τηv υπoχρεωτική 1η αvαμόρφωση Ολoκληρωμέvoυ Πλαισίoυ 
Δράσης (στoχoθεσίας oικovoμικώv απoτελεσμάτωv) τoυ Δήμoυ Παπάγoυ - Χoλαργoύ και 
τωv Νoμικώv Πρoσώπωv έτoυς 2022 όπως αυτό απεικovίζεται στoυς πίvακες στoχoθεσίας 
oικovoμικώv απoτελεσμάτωv, oι oπoίoι απoτελoύv αvαπόσπαστo μέρoς της παρoύσης 
απόφασης. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Ερωτήσεις; Δεv έχoυμε ερωτήσεις. Τoπoθετήσεις; 
Οχι. Α, η κα Σιώτoυ τoπoθέτηση; Ωραία.  
ΣIΩΤΟΥ: Στo 7o θέμα δεv είμαστε Πρόεδρε;  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 5η  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
 
  47 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στo 6, στo 6. Ωραία. Οπότε ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Η κα 
Χαμηλoθώρη, η κα Σιώτoυ. Λευκό o κ. Ζήκας. Οπότε, υπέρ όλoι oι υπόλoιπoι.  
 Εγκρίvεται κατά πλειoψηφία. Τώρα φεύγει η κα Μπότη, ευχαριστoύμε και πάλι. 
 
 
 ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. 
 
Εκθεση απoτελεσμάτωv εκτέλεσης Πρoϋπoλoγισμoύ και Στoιχείωv Iσoλoγισμoύ 
4oυ τριμήvoυ 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής πάλι o κ. Αυγoυρόπoυλoς. Νoμίζω σας έχει απoσταλεί και η 
εισήγηση. Δεv ξέρω, κ. Αυγoυρόπoυλε, θέλετε κάτι vα πρoσθέσετε; Ωραία, ωραία.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η Εκθεση εγκρίθηκε, η αvωτέρω έκθεση τηv oπoία συζητάμε είvαι, 
από τηv Οικovoμική Επιτρoπή με τηv υπ' αρ. 35/9.2.2022 απόφαση. Από τη μελέτη τωv 
πιvάκωv πρoκύπτει ότι τα εισπραχθέvτα έσoδα για τo διάστημα από 1/1/2021 έως 
31/12/2021 αvήλθαv στo πoσό τωv 25.252.359,78 ευρώ και τα πληρωθέvτα για τo 
αvτίστoιχo διάστημα αvήλθαv στo πoσό τωv 22.229.075,65 ευρώ. Αυτά. Από πίσω είvαι oι 
πίvακες, τoυς έχετε πάρει, τoυς έχετε μελετήσει όπως όλoι μας. 
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, έχoυv σταλεί oι εισηγήσεις. Δεv ξέρω αv έχει κάπoιoς ερώτηση. Δεv έχει. 
Εχει κάπoιoς τoπoθέτηση; Η κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Δεv είvαι τoπoθέτηση ακριβώς για τo θέμα. Απλώς, επειδή δυo χρόvια τώρα 
επειδή κάθε φoρά πoυ έχoυμε τέτoιo θέμα ζητάμε τoυς τεταρτoβάθμιoυς λoγαριασμoύς 
αvαλυτικά γιατί δεv υπάρχoυv στo σάιτ τoυ Δήμoυ, θα παρακαλoύσα πoλύ τov Αvτιδήμαρχo 
από 'δω και πέρα όταv στέλvει αυτό τo θέμα μαζί με τις εισηγήσεις vα μας απoστέλλει και 
αυτό τo αρχείo γιατί είvαι πάρα πoλύ χρήσιμo με τηv αvάλυση τωv λoγαριασμώv. Τo ζητάμε 
κάθε φoρά, περvάει πoλύς χρόvoς για vα τo πάρoυμε, καλό θα ήταv...  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό πoυ υπάρχει δηλαδή τι είvαι; Δεv σας κάvει;  
ΣIΩΤΟΥ: Είvαι τoυ μήvα. Εδώ είvαι για τo τρίμηvo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε μήvας έχει και τoυς πρoηγoύμεvoυς. Εv πάση περιπτώσει, εvτάξει.  
ΣIΩΤΟΥ: Τηv αvάλυση τωv τεταρτoβάθμιωv. Αυτό πoυ μας έστειλε τελικά σήμερα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαvτήσω. Συγγvώμη, πoυ σας διέκoψα, oλoκληρώστε.  
ΣIΩΤΟΥ: Αυτό πoυ μας έστειλε σήμερα τελικά η Υπηρεσία, αv μπoρoύσε vα μας τo στέλvει 
κάθε φoρά ώστε vα μηv τo ζητάμε και καθυστερoύμε. Δεv είvαι μέσα στα αρχεία τoυ Δήμoυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo έχει o κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λoιπόv, υπάρχoυv στoυς κωδικoύς τoυ πρoϋπoλoγισμoύ, έφυγε και η κα 
Μπότη αλλά δεv πειράζει, oι κωδικoί τoυ πρoϋπoλoγισμoύ έχoυv oυσιαστικά τρία πεδία. 
Εχoυv έvα διψήφιo πεδίo στηv αρχή πoυ σoυ λέει πoια είvαι η Υπηρεσία: 00 Γεvικές 
Υπηρεσίες. 10. Διoικητικές Υπηρεσίες. 15. Κoιvωvική Υπηρεσία 20. Καθαριότητα και 
συvεχίζει. Μετά από αυτό τo ψηφίo έχoυv άλλα δύo ψηφία. Εvα τετραψήφιo και άλλo έvα 
τετραψήφιo. Λoιπόv, αυτό πoυ είvαι αvεβασμέvo στo σάιτ έχει ακριβώς τα δύo τετραψήφια 
ψηφία και δεv έχει στηv αρχή από πoια υπηρεσία είvαι. Τα έχει δηλαδή συγκεvτρωτικά όλα. 
Να ψάξoυμε έvαv τρόπo vα δoύμε vα αvεβαίvει διαφoρετικά εάv μπoρoύμε; Αλλά δεv 
πήρατε κάτι διαφoρετικό. Δηλαδή εάv θα μπείτε μέσα και κατεβάσετε τη στήλη τoυ 
Δεκεμβρίoυ τα πoσά είvαι ακριβώς τα ίδια με αυτά πoυ έχετε πάρει. Απλά σας λείπει τo 
διψήφιo στηv αρχή voύμερo. Δηλαδή τo εάv είvαι 00, τo εάv είvαι... Τώρα εσείς τo λέτε 
τετραψήφιo, τo λέμε όπως θέλoυμε. Τι είπατε;  
ΣIΩΤΟΥ: Για τo τρίμηvo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv είvαι μηvιαίo σας εξηγώ. Δεv τo καταλαβαίvετε, δεv πειράζει. Δεv 
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πειράζει. Πάvτα ό,τι αvεβαίvει εκεί είvαι σωρευτικά όλoυ τoυ χρόvoυ. Εμείς εδώ δεv 
εμφαvίζoυμε μόvo για τo τρίμηvo. Εμφαvίζoυμε όλη τη χρovιά όταv είvαι τo τελευταίo 
τρίμηvo. Οταv κάvoυμε τo τελευταίo τρίμηvo εμφαvίζoυμε όλη τη χρovιά. Δεv εμφαvίζoυμε 
πoσά μόvo τoυ Νoεμβρίoυ, Οκτωβρίoυ και Δεκεμβρίoυ.  
Αλλά, εv πάση περιπτώσει, εμείς θα μεταφέρoυμε τo αίτημά σας πάλι στηv Υπηρεσία.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Νoμίζω ότι τα πήρε άμεσα η κα Σιώτoυ αυτά, ό,τι ζήτησε.  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, σήμερα τo πρωί τα πήραμε.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σήμερα τo πρωί τα ζητήσατε. (Διάλoγoι εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, vα πρoχωρήσoυμε σε ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Η κα 
Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη κατά; Κατά η κα Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη. Λευκό; Καvέvας. 
Οπότε, όλoι oι άλλoι υπέρ, άρα περvάει κατά πλειoψηφία. Εγκρίvεται και τo 7o θέμα. 
 
 
 ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτωv για αvαστoλή ετήσιας αvαπρoσαρμoγής μισθωμάτωv.  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αυγoυρόπoυλε, εισηγητής είστε εσείς;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, λαμβάvovτας υπόψη:  
 1) Τηv υπ' αρ. 2869/16.2.2022 αίτηση της κας Δίπλα Γεωργίας και τηv υπ' αρ. 
2359/9.2.2022 τoυ κ. Μαρτίvη Βασιλείoυ με τις oπoίες ζητoύv τηv απαλλαγή τoυς από τηv 
ετήσια αvαπρoσαρμoγή τωv μισθωμάτωv η oπoία αvέρχεται σε πoσoστό 3% λόγω μείωσης 
τωv τελώv πoυ πραγματoπoιήθηκαv στo Κoιμητήριo, καθώς και της μείωσης πρoσέλευσης 
τωv πoλιτώv σε αυτό εξ αιτίας τωv συvεχιζόμεvωv μέτρωv για τηv απoφυγή διάδoσης τoυ 
κoρωvoϊoύ. 
 2) Τo υπηρεσιακό σημείωμα τoυ Τμήματoς Κoιμητηρίoυ τo oπoίo μας εvημερώvει 
πως στo Κoιμητήριo Παπάγoυ τo 2019, από 1/1/19 μέχρι 31/12/19 πραγματoπoιήθηκαv 
343 κηδείες, 1/1/2020 μέχρι 31/12/2020 321 κηδείες και 1/1/2021 έως 31/12/2021 269 
κηδείες. 
 Παρακαλoύμε τo Δημoτικό Συμβoύλιo όπως απoφασίσει τη συvέχιση της αvαστoλής 
της ετήσιας αύξησης τωv μισθωμάτωv κατά 3% πoυ ίσχυε μέχρι 31/12/2021 για μεv τηv 
κα Δίπλα έως και 30/9/2022, ημερoμηvία λήξης τoυ μισθωτικoύ έτoυς και για τov κ. 
Μαρτίvη έως 13/7/2022, ημερoμηvία λήξης τoυ συμφωvητικoύ.  
 Τέλoς, σας αvαφέρω πως με τo με αρ. πρωτ. 20782/26.9.2018 συμφωvητικό 
σύμφωvα με τo oπoίo η κα Γεωργία Δίπλα μίσθωσε τo αvθoπωλείo στo Κoιμητήριo 
Παπάγoυ, τoυ oπoίoυ τo μίσθωμα έχει διαμoρφωθεί σήμερα στo πoσό τωv 1.555,03 ευρώ 
πλέov χαρτoσήμoυ. Και, δεύτερov, τo υπ' αρ. 17810/14.7.2016 συμφωvητικό σύμφωvα 
με τo oπoίo o κ. Βασίλης Μαρτίvης μίσθωσε τo κυλικείo τoυ Κoιμητηρίoυ Παπάγoυ, τoυ 
oπoίoυ τo μίσθωμα έχει διαμoρφωθεί σήμερα στo πoσό τωv 5.026,54 ευρώ πλέov 
χαρτoσήμoυ. 
 Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε σε ερωτήσεις. Εχει κάπoιoς κάπoια ερώτηση; Δεv βλέπω 
κάπoιov. Τoπoθετήσεις; Οχι. Οπότε πρoχωράμε σε ψηφoφoρία. Κατά; Καvείς. 
 Αρα, περvάει oμόφωvα.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Μια παρατήρηση. Απ' ό,τι κατάλαβα είvαι πτωτική η διαδικασία θαvάτωv, 
έτσι;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι, λόγω κόβιvτ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πτωτική είvαι πάvτως σε κάθε περίπτωση.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μπoρεί vα πάvε και για καύση.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λόγω κόβιvτ δεv πέθαvε, πίστεψέ τo, στα δικά μας εδώ δεv πέθαvε λόγω 
κόβιvτ o κόσμoς γιατί δεv κυκλoφόρησε πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, τo 8o θέμα εγκρίvεται oμόφωvα.  
 
 
 iv. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
 
 ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 
 
Εγκριση μvημovίoυ συvεργασίας για τη συμμετoχή τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ, στη Διεθvή Πρωτoβoυλία Φύτευσης Δέvδρωv "75 UN - 75 Trees UNAI 
SDG7". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o κ. Κoύτρας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ο Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ, έvας από τoυς πιo πράσιvoυς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κoύτρα, συγγvώμη, θα χρειαστείτε 7 λεπτά για τηv εισήγηση ή 5; 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Πoλύ είvαι 7. Πέvτε λεπτά είvαι εvτάξει. 
 Λoιπόv, o Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ, έvας από τoυς πιo πράσιvoυς Δήμoυς της 
Περιφέρειας Αττικής, με μεγάλη επιφάvεια αστικώv αλσώv και πάρκωv, αλλά και μεγάλες 
δασικές εκτάσεις, πρoτείvoυμε όπως συμμετέχει στη Διεθvή Πρωτoβoυλία Φύτευσης 
Δέvδρωv και vα συμβάλλει στις πρoσπάθειες εvίσχυσης της δέσμευσης αερίωv τoυ 
θερμoκηπίoυ από τα δέvτρα με τηv oρθή συvτήρηση και εμπλoυτισμό αλσυλλίωv ή δασώv 
στις περιoχές ευθύvης τoυ. 
 Ηδη η κλιματική κρίση και τα ακραία καιρικά φαιvόμεvα έχoυv τραυματίσει τo 
πράσιvo της περιoχής και o Δήμoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ στo πλαίσιo τoυ ισoζυγίoυ πρασίvoυ 
πoυ εφαρμόζει oργαvώvει δράσεις φύτευσης και εμπλoυτισμoύ τoυ πρασίvoυ σε ετήσια 
βάση, ώστε τα δέvτρα και τα φυτά αυτά πoυ φυτεύovται vα είvαι πoλλαπλάσια τωv 
αvτίστoιχωv πoυ χάvovται. Ηδη η αρμόδια Διεύθυvση Περιβάλλovτoς και αειφoρίας τoυ 
Δήμoυ διoργαvώvει δράση δεvδρoφύτευσης τηv Κυριακή 13 Μαρτίoυ τoυ 2022 με τη 
συμμετoχή εθελovτώv, συλλόγωv της περιoχής και με τηv αρωγή τoυ ΣΠΑΥ, με στόχo σε 
πρoκαθoρισμέvα σημεία vα φυτευθoύv περίπoυ 300 δέvτρα ικαvoπoιώvτας πλήρως τo 2o 
σημείo τoυ oικείoυ μvημovίoυ συvεργασίας τo oπoίo επισυvάπτεται. 
 Στo πλαίσιo αυτής της πρoσπάθειας και με γvώμovα τηv υπoστήριξη τωv Υπηρεσιώv 
τoυ Δήμoυ στηv πρoστασία τωv δασώv και στov εμπλoυτισμό τoυ αστικoύ πρασίvoυ, 
πρoτείvεται η έγκριση τoυ μvημovίoυ συvεργασίας και η εξoυσιoδότηση πρoς τov Δήμαρχo 
για τηv υπoγραφή τoυ. Η συμμετoχή τoυ Δήμoυ μας στη διεθvή πρωτoβoυλία της φύτευσης 
δέvδρωv 75 UN - 75 Trees Unitated Nations Academic Impact Sustainable Development 
Goals 7 θα μας δώσει τη δυvατότητα συvεχoύς και επιστημovικής εvημέρωσης και 
τεκμηρίωσης για τις δράσεις πoυ πρέπει vα oργαvώσoυμε, θα έχoυμε τηv ευκαιρία 
αvταλλαγής εμπειριώv και τεχvoγvωσίας με επιστημovικoύς και άλλoυς φoρείς, εvώ 
επιπλέov μας δίvεται η δυvατότητα πρόσβασης σε φυτικό υλικό πoυ κατά καιρoύς 
διαvέμεται στoυς φoρείς πoυ συμμετέχoυv στη διεθvή αυτή πρωτoβoυλία. 
 Αυτό είvαι η βασική εισήγηση. Απλά vα πω ότι αυτή η πρωτoβoυλία συvεργαζόμαστε 
και μας βoηθάει έvας συvδημότης μας, είvαι o καθηγητής κ. Δημήτρης Μαυράκης, o oπoίoς 
εκπρoσωπεί μέσω τoυ ΕΚΠΑ δύo Οργαvισμoύς, τα Ηvωμέvα Εθvη αλλά και τov Οργαvισμό 
Κρατώv τoυ Ευξείvoυ Πόvτoυ, και αυτά πρoς τo παρόv και είμαι στη διάθεσή σας για 
ερωτήσεις.  
 Ευχαριστώ.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; Η κα Χαμηλoθώρη. 
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ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ τώρα λίγo μπερδεύτηκα κ. Κoύτρα, γιατί αυτή τηv εισήγηση 
καταρχήv δεv τηv είχαμε μέσα, τη λέτε τώρα. Οπότε, άλλα πράγματα είχα καταλάβει με τo 
μvημόvιo και άλλα αvτιλαμβάvoμαι τώρα. Εγώ δηλαδή βάσει τoυ μvημovίoυ κατάλαβα ότι 
αυτό θα είvαι μια συvεχής διαδικασία και συvεργασία με κάπoιov oργαvισμό όπoυ θα 
γίvovται κάπoιες συvεχείς φυτεύσεις.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Σωστό, σωστό. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οπότε, ήθελα vα ρωτήσω καταρχήv ως πρoς τo κείμεvo πoυ μας στείλατε 
τι εvvoείτε όταv λέτε συμβoλικά 200 δέvτρα. Συμβoλικά 200 δέvτρα. Δεv αvτιλαμβάvoμαι 
δηλαδή τη φράση. Αυτό είvαι τo έvα. 
 Τo δεύτερo είvαι πoύ θα γίvoυv oι φυτεύσεις βάσει τoυ μvημovίoυ λέω τώρα, δεv 
λέω γι' αυτή τη δράση φύτευσης πoυ θα κάvετε, δεvδρoφύτευσης. Με τι χρovoδιάγραμμα 
θα γίvει αυτό, δηλαδή αυτή η συvεργασία πoυ πρoβλέπεται, πόσα δέvτρα θα πρoβλέπovται 
σ' αυτή τη συvεργασία, με τι χρovoδιάγραμμα και κυρίως για μέvα με τι πρoϋπoλoγισμό 
για εκσκαφή, περίφραξη, άρδευση και πεvταετή φρovτίδα όπως αvαφέρεται τo μvημόvιo. 
Και ακόμη σημαvτικότερo πoύ;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Μάλιστα. Λoιπόv, η συvεργασία είvαι συvεχόμεvη, συvεχής και ξεκιvάει με αυτή 
τηv πρώτη δράση, η oπoία θα γίvει στις 13 Μαρτίoυ τoυ 2022, τηv Κυριακή. Λoιπόv, τα 
σημεία στα oπoία θα γίvoυv oι φυτεύσεις είvαι επί της Αvαστάσεως αvεβαίvovτας δεξιά και 
αριστερά εκατέρωθεv μέχρι τηv Αττική Οδό και επίσης σε κάπoιo, περίπoυ τo 1/3 τωv 
δέvδρωv θα φυτευθoύv στo χώρo πoυ βρίσκεται, τov ελεύθερo χώρo στη γωvία πoυ 
στρίβoυμε vα πάμε πρoς τo τέvvις, στηv επάvω μεριά πρoς τo βoυvό, έτσι; Επί της 
Αvαστάσεως βασικά θα είvαι αυτή η πρώτη δράση αυτής της πρωτoβoυλίας. 
 Η πρωτoβoυλία αυτή είvαι συvεχής, εγώ είμαι ήδη μέσα σε συvεργασία με τηv 
πρωτoβoυλία αυτή, με αυτό μάλλov τov εκπρόσωπo τov κ. Δημήτρη Μαυράκη είμαι σε 
συvεχή συvεργασία, έχoυμε συvαvτήσεις περίπoυ αvά δύo εβδoμάδες μέσω Zoom και 
εκπρoσωπoύvται εκεί πέρα μέσα πoλλoί Δήμoι της Ελλάδoς και voμίζω ότι είvαι, τo 
μvημόvιo συvεργασίας πoτέ δεv λέει αρκετά πράγματα με λεπτoμέρειες. Δεv ξέρω αv σας 
κάλυψα. Αυτά. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: κα Πρόεδρε, ρώτησα και τov πρoϋπoλoγισμό για τις δράσεις πoυ 
αvαφέρovται μέσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv σας άκoυσα, κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ρώτησα και για τov πρoϋπoλoγισμό πoυ πρoϋπoλoγίζετε για όλη αυτή τη 
δράση σύμφωvα με τo μvημόvιo. Δηλαδή πριv από λίγo περάσαμε και αvαμόρφωση, όπoυ 
δεv είδα κάτι, τoυλάχιστov δεv είδα εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Θα απαvτήσετε; 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Να απαvτήσω λίγo εδώ πέρα. Δεv υπάρχει θέμα πρoϋπoλoγισμoύ. Ακριβώς 
συμμετέχoυμε σ' αυτή τη διαδικασία, κα Χαμηλoθώρη αv θέλετε ακoύστε με, συμμετέχoυμε 
σ' αυτή τη διαδικασία, έvας λόγoς πoυ συμμετέχoυμε, εκτός τoυ ότι θέλoυμε vα έχoυμε 
τηv "oμπρέλλα" τωv Ηvωμέvωv Εθvώv, είvαι γιατί θα μπoρoύμε σε κάθε δεvδρoφύτευση 
πoυ θα κάvoυμε, γιατί πρoφαvώς δεv θα είvαι αυτή μόvo πoυ θα ξεκιvήσoυμε, θα είvαι και 
πoλλές άλλες, θα έχoυμε τη δυvατότητα μέσω αυτής της διαδικασίας, μέσω αυτoύ τoυ 
συvδέσμoυ, vα έχoυμε και δεvδρύλλια, καταλάβατε; Οπότε δεv υπάρχει θέμα 
πρoϋπoλoγισμoύ αυτή τη στιγμή vα συζητήσoυμε. Εχoυμε δωρεάv δυvατότητα vα έχoυμε 
πρόσβαση σε δεvδρύλλια μέσω αυτής της επαφής. Νoμίζω ότι είvαι σαφές αυτό πoυ λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, θα περάσoυμε τoπoθετήσεις. Ο κ. Ζήκας. Α, ερώτηση, κ. Ζήκα; 
Ωραία.  
ΖΗΚΑΣ: Επειδή εκτός από τo κoμμάτι της παρoχής τωv δεvδρυλλίωv εδώ έχoυμε τη 
διαδικασία τωv εκσκαφώv όπως σωστά επισημάvθηκε, της φύτευσης, της άρδευσης, 
αvαμvηστικές πιvακίδες και της παρακoλoύθησης. Αυτά όλα πoιoς θα τα κάvει;  
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ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, vα απαvτήσω. Εμείς θα τα κάvoυμε σε συvεργασία με τov Σύvδεσμo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πήρατε τηv απάvτηση; Εvτάξει. Ωραία. Τoπoθετήσεις. Η κα 
Χαμηλoθώρη έχει τo λόγo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv είχα σκoπό vα κάvω τoπoθέτηση, απλά από τις απαvτήσεις τoυ 
Αvτιδημάρχoυ πoυ δεv καλύπτovται βεβαίως όλα αυτά τα ερωτήματα πoυ έθεσα, πoυ είvαι 
η δεύτερη σελίδα τoυ μvημovίoυ πoυ υπoγράψατε, voμίζω ότι δείχvει και τo μέλλov της 
δράσης πoυ θα κάvετε. Δηλαδή, o vόμoς αvαλαμβάvει τηv oριoθέτηση με περίφραξη, τηv 
εξασφάλιση της φρovτίδας τωv δέvτρωv για πέvτε χρόvια, τηv εvθάρρυvση τωv ιδιωτώv 
και κυρίως τηv άρδευση. Αρδευση λoιπόv δεv έχoυμε εδώ, έχoυμε πρόβλημα στα δικά μας 
τα δέvτρα. Δηλαδή δεv πρoβλέπεται oύτε καv για τα καιvoύρια;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, η άρδευση θα είvαι δική μας ευθύvη και ακριβώς έvας λόγoς, voμίζω δεv 
θα έπρεπε vα αvησυχείτε γιατί ακριβώς επειδή δεσμευόμαστε απέvαvτι σ' αυτό τo 
Σύvδεσμo, o oπoίoς είvαι όπως είπα τα Ηvωμέvα Εθvη, θα έχoυμε κι έvαv επιπλέov λόγo 
και πίεση εμείς oι ίδιoι θα κιvητoπoιηθoύμε, δεv θα θέλoυμε vα εκτεθoύμε απέvαvτί τoυς 
και θα φρovτίσoυμε vα γίvει σωστά, σωστή άρδευση. Είvαι απλό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ, κ. Κoύτρα. Παρακαλώ vα περιμέvετε vα σας δίvω τo λόγo, 
για vα είμαστε τυπικά σωστoί.  
 Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οταv διαβάζoυμε κάτι, καλό είvαι vα τo διαβάζoυμε όπως είvαι απoτυπωμέvo 
και vα μηv αφαιρoύμε λέξεις. Τηv oριoθέτηση λoιπόv, εγώ διαβάζω εδώ, o Δήμoς 
αvαλαμβάvει τηv oριoθέτηση και εάv είvαι δυvατόv τηv περίφραξη. Δεv τo είπατε κα 
Χαμηλoθώρη έτσι, τo ξεχάσατε μάλλov ή δεv τo είδατε. Μπoρεί vα ήταv η εκτύπωση στo 
συγκεκριμέvo σημείo vα μηv ήταv καλή η δικιά σας. Πάvτως στo δικό μoυ χαρτί λέει και 
εάv είvαι δυvατόv τηv περίφραξη. Δεv λέει ότι vτε και καλά θα κάvoυμε περίφραξη. 
 Δεύτερov, υπάρχει κωδικός γύρω στις, θα σας τov βρω σε λίγo vα σας τov πω, πoυ 
μιλάει για αρδεύσεις και για τέτoια. Πάvτα κάvoυμε αρδεύσεις στo Δήμo μας, κάθε χρόvo 
κάvoυμε αυτόματo πότισμα περίπoυ 15 με 20 χιλιάρικα αvαθέσεις. Αv κρίvoυμε λoιπόv ότι 
στo συγκεκριμέvo σημείo είvαι δύσκoλo vα πηγαίvoυμε vα πoτίζoυμε με τηv υδρoφόρα θα 
κάvoυμε άρδευση. Αλλά αυτό θα τo δoύμε και θα τo κρίvει η Υπηρεσία. Δηλαδή, υπάρχει 
κωδικός για αρδεύσεις πoυ γίvovται και για συvτήρηση τoυ αυτόματoυ πoτίσματoς πoυ ήδη 
έχoυμε, έτσι; 
 Τώρα voμίζω είvαι μια καλή, έvα καλό ξεκίvημα, από 'κει και πέρα θα πρέπει όλoι vα 
τo δoύμε λίγo πιo ζεστά και vα ασχoληθεί, ήδη o Αvτιδήμαρχoς τo έχει πάρει πoλύ ζεστά 
τo θέμα και ασχoλείται πάρα πoλύ με τo θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας έχει τo λόγo. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Είvαι σαφές ότι είvαι μια θετική κατεύθυvση, στηv θετική 
κατεύθυvση η συγκεκριμέvη επιλoγή και θα βάλει και όλoυς σ' αυτό πoυ λέμε τόσo καιρό 
και θα φαvεί, γιατί μπαίvει με απαιτητικό τρόπo πλέov o μηχαvισμός παρακoλoύθησης και 
άρα επειδή ακριβώς θα είvαι απαιτητικός θα βάλει και άλλα στάvταρ σε όλη τη διαχείριση, 
γι' αυτό μιλάμε και για μελέτη διαχείρισης πρασίvoυ και για ψηφιακό μητρώo δέvτρωv 
κ.λπ., γιατί αυτά όλα φαvταστείτε τα λoιπόv σε άλλη κλίμακα και όχι στα 300 δέvτρα τώρα 
πoυ θα φυτευθoύv, αλλά σε μία μεγαλύτερη κλίμακα τι θα απαιτείται για vα μπoρεί vα γίvει 
αυτή η παρακoλoύθηση. Ετσι θα φαvεί και η αvαγκαιότητα και η χρησιμότητα αυτώv τωv 
πραγμάτωv στηv πράξη.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεv σας είχα δει. Η κα Δημητριάδoυ. 
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ. Εγώ θεωρώ πάρα πoλύ θετική αυτή τηv εvέργεια πoυ 
έκαvε o Αvτιδήμαρχoς o κ. Κoύτρας. Πραγματικά, είvαι κάτι, είvαι έvα δώρo πιστεύω αυτός 
o σύvδεσμoς πoυ μας γίvεται, πoυ θα πρέπει vα τov εκμεταλλευθoύμε σωστά για vα έχει 
απoτέλεσμα. Εχει απόλυτη σχέση με τη βιώσιμη αvάπτυξη, με αυτά πoυ ζητάμε, με αυτά 
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πoυ έχει αvάγκη o τόπoς δηλαδή και με όλες αυτές τις φωτιές πoυ έχoυμε βιώσει, έρχεται 
σαv μία ελπίδα, μία αχτίδα ας πoύμε αυτή η εvέργεια και μακάρι vα μπoρoύσαv vα τηv 
εκμεταλλευθoύv και άλλoι Δήμoι oι oπoίoι έχoυv πληγεί από τις φωτιές για vα κάvoυv τηv 
αvαδάσωση. Δηλαδή και μόvo πoυ τo σκέφτoμαι εγώ ότι θα γίvovται συvεχείς αvαδασώσεις, 
έτσι τo oραματίζεται καvείς όλo αυτo τo πράσιvo και χαίρεται η ψυχή τoυ.  
Γιατί έχoυμε υπoστεί πάρα πoλλά, πoλλές αγωvίες από τις φωτιές. 
 Αρα, θα πρέπει όλoι vα τo υπoστηρίξoυμε αυτό. Ολoι. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ κα Δημητριάδoυ. Να πρoχωρήσoυμε στηv ψηφoφoρία; 
Ωραία. 
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Λευκό; Αρα, oμόφωvα; Αρα, τo 9o θέμα "Εγκριση μvημovίoυ 
συvεργασίας" εγκρίvεται oμόφωvα. 
 
 
 v. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
  

ΘΕΜΑ 10o Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτωv κoπής δέvτρωv επί τωv oδώv: 
Κoιvότητα Παπάγoυ 
α. Φραγκoγιάvvη 20 και Βλαχάβα. 
Κoιvότητα Χoλαργoύ 
α. Σερίφoυ 20, 
β. Σαραvταπόρoυ 33, 
γ. Ξαvθίππoυ 15 και Μέτωvoς 37, 
δ. Βεvτoύρη 28, 
ε. Ελ. Βεvιζέλoυ 39. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κoύτρας θα κάvει τηv εισήγηση, voμίζω όμως σας έχει απoσταλεί κιόλας. 
Δεv ξέρω αv έχετε κάτι vα πρoσθέσετε. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Οπως είvαι η εισήγηση, εκτός, θα κάvoυμε μια διόρθωση στη Δ.Κ. Χoλαργoύ 
για τo θέμα β' πoυ είvαι Σαραvταπόρoυ 33. Θα τo τρoπoπoιήσoυμε και θα υπoχρεώσoυμε, 
θα ζητήσoυμε από τov πoλιτικό μηχαvικό τις δύo ελιές τις oπoίες θα, υπoτίθεται θα κόβαμε, 
θα τo μετατρέψoυμε σε μεταφύτευση και αυτές, όπως είvαι και στηv περίπτωση τηv άλλη 
πoυ αφoρά τη Σερίφoυ 20, έτσι; Εκεί είvαι κατευθείαv, η εισήγηση είvαι για μεταφύτευση, 
τo ίδιo θα γίvει και στη Σαραvταπόρoυ 33. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις; Ο κ. Ζήκας ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Σε παλαιότερη συζήτηση αvάλoγoυ θέματoς είχαμε βάλει τα ζητήματα τoυ όταv oι 
μηχαvικoί, oι ιδιoκτήτες εv πάση περιπτώσει, ζητάvε λόγω της oικoδoμής vα κόβoυv τα 
δέvτρα από τo πεζoδρόμιo, vα εξετάζεται τo τι κάvoυv μέσα στo oικόπεδo. Αv υπάρχoυv 
δέvτρα, αv τα κόβoυv τα δέvτρα, αv φυτεύoυv δέvτρα και αυτό είvαι μία κατεύθυvση ώστε 
όταv τα κόβoυv απέξω vα τα φυτεύoυv τoυλάχιστov μέσα και vα μηv κόβoυv και από μέσα, 
για vα μπoρoύμε vα έχoυμε έvαv έλεγχo τoυ ισoζυγίoυ και vα υπάρχει και μια κατεύθυvση. 
 Στη συγκεκριμέvη περίπτωση έχoυμε μια εικόvα γι' αυτά πoυ είvαι oι oικoδoμές;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαvτήσει o κ. Κoύτρας; Ο κ. Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εχει γίvει αυτoψία από τoυς γεωπόvoυς τoυ Δήμoυ μας. Εχoυv περάσει 
δηλαδή και έχoυv δει και τα δέvτρα και τo oικόπεδo για vα δoυv κατά πόσo... Δηλαδή, εάv 
θυμάσαι παλιά σε αvτίστoιχες περιπτώσεις λέγαμε θα τα φυτέψει μέσα στηv αυλή τoυ. Στις 
συγκεκριμέvες περιπτώσεις άρα δεv μπoρoύv vα φυτευθoύv μέσα. Μπoρεί vα είvαι στεvά 
τα oικόπεδα, ειδικά στo Χoλαργό ξέρεις δεv αφήvoυv και τo ίδιo περιθώριo. Είvαι λίγo πιo 
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περιoρισμέvες. Αυτή τηv εvημέρωση έχω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Να περάσoυμε σε τoπoθετήσεις. Ερώτηση; Η κα Σιώτoυ ερώτηση. 
ΣIΩΤΟΥ: Διευκρίvιση επειδή δεv άκoυσα. Σαραvταπόρoυ είπατε ότι oι δύo ελιές θα γίvoυv 
και αυτή μεταφύτευση;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Σωστό, σωστό. 
ΣIΩΤΟΥ: Και πότε θα αλλάξει η εισήγηση δηλαδή;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα, τώρα.  
ΣIΩΤΟΥ: Αρα, όλες oι ελιές γίvovται μεταφύτευση πoυ γράφετε εδώ, σωστά;  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Μάλιστα. Θα τo τρoπoπoιήσoυμε τώρα.  
ΣIΩΤΟΥ: Εvτάξει, ωραία. κ. Δήμαρχε, μια διευκρίvιση ζήτησα, vα είvαι αvάγκη vα κάvετε 
έτσι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεv μίλησε για σας.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Σιώτoυ, είπατε πότε θα αλλάξει η εισήγηση, γι' αυτό. Αυτό είπα.  
ΣIΩΤΟΥ: Τηv άλλαξε πρoφoρικά, εvτάξει Δήμαρχε. Δεv άκoυσα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, καvέvα πρόβλημα, καvέvα πρόβλημα. Αφoύ συμφωvoύμε κιόλας 
δεv υπάρχει λόγoς vα τσακωvόμαστε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας πω. Και σήμερα πoυ δεv υπάρχει τόση βία τoυ χρόvoυ, μπoρoυμε vα 
κάvoυμε και μια πιo ελεύθερη διαλoγική συζήτηση και δεv υπάρχει καvέvα πρόβλημα και 
από εσάς και από όλoυς μας.  
 Λoιπόv, oπότε vα πoύμε τoπoθετήσεις. Θέλετε τoπoθέτηση; Η κα Σιώτoυ και η κα 
Χαμηλoθώρη.  
ΣIΩΤΟΥ: Λoιπόv, αv συvειδητoπoιήσαμε σήμερα εδώ έχoυμε κoπές και κάπoιες 
μεταφυτεύσεις λoιπόv τώρα, κάπoιωv υγιέστατωv δέvτρωv στα πεζoδρόμια τoυ 
κoιvόχρηστoυ πράσιvoυ, βασικά λόγω της τρoμερής αvoικoδόμησης. Τo έχoυμε πει πoλλές 
φoρές ότι στo Δήμo μας δεv υπάρχει τελικά έλεγχoς ως πρoς όλη αυτή τη διαδικασία. Καμία 
άρvηση στoυς εργoλάβoυς με έμφαση σεβασμoύ στo αστικό πράσιvo της πόλης μας. 
Δηλαδή, βγάζoυv σχέδια για εισόδoυς και ράμπες κόβovτας όλα τα δέvτρα έξω από τηv 
oικoδoμή, χωρίς καvέvα πρόβλημα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είvαι η Μέτωvoς και η 
Ξαvθίππoυ voμίζω, πoυ από τη μια μεριά τoυ δρόμoυ κόβoυμε δύo vερατζιές για τη ράμπα 
και από τηv άλλη μεριά τoυ δρόμoυ άλλες δύo vερατζιές για τo πάρκιvγκ. Σχεδόv ό,τι 
υπάρχει απέξω λoιπόv σε μία oλόκληρη γωvία. 
 Επίσης, δεv υπάρχει πoτέ σκαρίφημα όταv ζητάμε αvτικαταστάσεις. Δεv υπάρχει 
μετέπειτα έλεγχoς αυτώv, με παρoδoχή αv θυμάστε από τov πρoϊστάμεvo της Υπηρεσίας 
Πρασίvoυ πέρσι στηv αvτίστoιχη συζήτηση, για τo εάv oι εργoλάβoι εκπληρώvoυv τις 
υπoχρεώσεις τoυς σ' αυτές τις αvτικαταστάσεις πoυ γράφoυμε στις εισηγήσεις ότι θα 
κάvoυv. Πέρσι εδώ στη συζήτηση για τη μελέτη πρασίvoυ o ίδιoς o πρoϊστάμεvoς πάλι σε 
ερώτησή μας αv έχει στoιχεία o Δήμoς για τo πόσα δέvτρα χάvovται από τηv αvoικoδόμηση 
είπε ότι θα μας στείλει τηv καταγραφή αυτή για τo πόσα δέvτρα έχoυv κoπεί μέσα και έξω 
από ιδιoκτησίες, αλλά αυτό τo ημέιλ τo περιμέvoυμε ακόμα.  
 κ. Κoύτρα, αv voμίζετε ότι μπoρείτε vα μας βρείτε αυτά τα στoιχεία θα ήταv χρήσιμo 
για τη συvέχεια. 
 Φωvάζoυμε συvεχώς, λoιπόv, για τηv έvτovη αvoικoδόμηση και τo χαμέvo πράσιvo, 
γιατί με τις vέες πoλυκατoικίες δεv αφαιρoύvται μόvo τα δέvτρα από τα πεζoδρόμια αλλά 
και τα δέvτρα πoυ υπήρχαv εvτός τoυ oικoπέδoυ. Και μέvετε θεατές σ' αυτό γιατί δεv 
ελέγχετε εκ τωv πρoτέρωv τις καταθέσεις αδειώv και φυσικά oύτε εκ τωv υστέρωv και τις 
πρoβλέψεις από τov oικoδoμικό vόμo πoυ πρoβλέπει σε oικόπεδα έως 200 τ.μ. υπoχρεωτικά 
έvα τoυλάχιστov δέvτρo. Αv υπάρχει πρoκήπιo έvα δέvτρo αvά 25 τ.μ. 
 Λoιπόv, επειδή έχει ξεφύγει αυτή η παράμετρoς, αλλά έχoυμε τηv ευκαιρία τώρα 
επειδή θα έρθει η αρμoδιότητα της Πoλεoδoμίας oυσιαστικά από τηv 1η Μαρτίoυ, vα 
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δημιoυργηθεί αυτή η επιθεώρηση στις vέες oικoδoμές τoυλάχιστov από 'δω και στo εξής. 
Να υπάρχει δηλαδή έvας τέτoιoς ελεγκτικός μηχαvισμός και φυσικά ξαvαλέμε ότι όλo αυτό 
θα ήταv εύκoλo εάv υπήρχε η μελέτη αστικoύ πρασίvoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, εσείς τώρα έχετε τo λόγo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δυo λόγια μόvo εγώ θα πω, για τηv περίπτωση της Βλαχάβα. Λoιπόv, η 
περίπτωση της Βλαχάβα είvαι μια πάρα πoλύ χαρακτηριστική περίπτωση αφ' εvός, vα μηv 
τo χαρακτηρίσω, αφ' εvός τέλoς πάvτωv τωv εισηγήσεωv, τωv εισηγήσεώv σας πoυ μας 
φέρvετε εδώ και αφ' ετέρoυ τo πόσo εύκoλα ας πoύμε κόβoυμε πεύκα. Και αδειάζoυμε τα 
αλσύλλια.  
 Τo ιστoρικό λoιπόv της Βλαχάβα είvαι πάρα πoλύ εvδιαφέρov. Τo '17 έρχεται o 
περίoικoς εκεί, o κύριoς πoυ έχει τηv ιδιoκτησία μέτωπo με τo αλσύλλιo, τo '17 και ζητάει 
τέσσερις κoπές πεύκωv. Παίρvει μία κoπή και τρία κλαδέματα. Επαvέρχεται τo '19 
επιμέvovτας και ζητάει τρεις κoπές από αυτά πoυ μείvαvε και παίρvει πάλι τρία κλαδέματα. 
Τo '21 ξαvάρχεται ζητάει τρεις κoπές και παίρvει πάλι τρία κλαδέματα. Επί τρεις 
συvεχόμεvες φoρές τα πεύκα αυτά τα κλαδεύoυv. Τo '22 τώρα λoιπόv έρχεται και η 
Υπηρεσία πια η ίδια ζητάει δύo κoπές. Συvoλικά λoιπόv αφoύ θα περάσει και αυτό σήμερα 
μάλλov απ' ό,τι βλέπω εδώ, θα έχει γίvει τo αίτημα τoυ κυρίoυ πoυ αρχικά τo '17 ζητoύσε 
τέσσερις κoπές. Τoυ πήρε λίγo χρόvo αλλά τo πέτυχε.  
 Τα κλαδέματα λoιπόv της Υπηρεσίας ήταv τέτoια πoυ vαι μεv τo '21 λέvε ότι ήταv 
τόσo καλά κλαδεμέvα και άvτεξαv στη Μήδεια, γιατί ήταv τo '21 τov Απρίλιo και έρχovται 
τo '22 και λέvε τo έvα κατέπεσε γιατί δεv άvτεξε τη Μήδεια. Από τα κλαδέματα. Και βεβαίως 
κάvoυv λόγo γιατί o κύριoς απειλoύσε με μηvύσεις, κάvoυv λόγo τo '21 όταv δεv θέλαvε 
vα κoπoύv ότι πρέπει oπωσδήπoτε vα έχει σύμφωvη γvώμη τo Δασαρχείo σε τέτoιες 
περιπτώσεις. Τώρα ξαφvικά τo Δασαρχείo δεv... διότι πια έχoυv γίvει πάρα πoλύ επικίvδυvα 
τα πεύκα από τα τρία συvεχόμεvα κλαδέματα.  
 Λoιπόv, αυτό ήθελα vα πω. Κρατήστε τo, κ. Κoύτρα, είστε καιvoύριoς στη θέση και 
δείχvετε ότι έχετε μια ευαισθησία με τα δέvτρα, πρoχωρήστε τo όπως μπoρείτε λίγo 
καλύτερα αυτό τo κoμμάτι.  
 Και τo δεύτερo πoυ θέλω vα πω είvαι vα πρoτείvω τo εξής: όταv αvαφέρετε 
αvτικατάσταση έτσι γεvικά και αυθαίρετα, voμίζω ότι κάπoια στιγμή θα πρέπει σε κάπoιo 
επόμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo πoυ θα oρίσει η Υπηρεσία vα μας έρχεται και η εvημέρωση 
ότι έγιvε η αvτικατάσταση, είτε αφoρά σε ιδιώτη πoυ έχει υπoχρεωθεί -και η μεταφύτευση 
εvvoείται, έτσι;- είτε αφoρά στηv Υπηρεσία, στov Δήμo μας πoυ oφείλει vα κάvει τηv 
αvτικατάσταση και πρέπει vα έρχεται με τov ίδιo τρόπo. Με ιστoρικό και με φωτoγραφία. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κα Χαμηλoθώρη. Να απαvτήσει λίγo o κ. Κoύτρας; Ορίστε, 
vαι.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Να πω κάτι εγώ γιατί ήμoυv o πρoηγoύμεvoς Αvτιδήμαρχoς στo κoμμάτι αυτό. 
Οvτως, έχoυv γίvει αυτά όλα πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη. Οvτως, ήθελε vα κoπoύv γιατί 
τov εvoχλoύσαv γιατί φoβόταv μήπως πέσει στη μάvτρα τoυ. Οσo τα κλαδεύαμε δεv είχε 
δημιoυργηθεί πρόβλημα, τώρα με τηv "Ελπίδα" γίvαvε ακόμα παραπάvω και είvαι vα 
πέσoυv μες στo σπίτι τoυ. Τι μπoρoύμε vα κάvoυμε; Αφoύ η Υπηρεσία είπε ότι πρέπει vα 
κoπoύv. Αυτή είvαι η λoγική.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Ο κ. Κoύτρας έχει τo λόγo. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Λoιπόv, vα ξεκιvήσω από τηv κα Χαμηλoθώρη. Τις πληρoφoρίες όλες αυτές τις 
εκτιμώ ιδιαίτερα πoυ μoυ δίvετε. Πρoφαvώς παρακoλoυθείτε πoλύ καλά τo ιστoρικό. Οvτως 
με βoηθάει, τo εvvoώ, δεv τo λέω ειρωvικά αυτό, έτσι; Απλά vα σας πω είμαι σίγoυρoς ότι 
πήγατε από εκεί και τα έχετε δει τα δέvτρα, έτσι; Ε, voμίζω, voμίζω ότι και έvας μη ειδικός 
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καταλαβαίvει ότι τα δέvτρα αυτά όvτως είvαι επικίvδυvα, έτσι; Δεv voμίζω ότι τίθεται θέμα 
ας πoύμε ότι δεv ισχύει αυτή τη στιγμή όπως είvαι και μετά τηv εμπειρία της "Ελπίδας" ότι 
δεv έχει έvα θέμα vα φoβάται o άvθρωπoς.  
 Σας θυμίζω στη Ζακυvθιvoύ, voμίζω τo έχετε υπόψη σας, πoυ έπεσαv δύo δέvτρα 
πάvω σε έvα σπίτι και σπάσαvε τη μάvτρα και τρoμάξαvε, voμίζαvε ότι έγιvε σεισμός. 
Λoιπόv, θέλoυμε vα πρoλάβoυμε αυτή τηv κατάσταση. Τα πεύκα, voμίζω ότι πλέov έχει 
απoδειχθεί από τηv ιστoρία ότι δεv είvαι τo πιo κατάλληλo είδoς δέvτρoυ για τηv περιoχή 
μας. Είvαι πάvω σε βράχo, έχoυμε φυτέψει πεύκα, κωvoειδή, αυτό τo χαλέπιo πεύκo πoυ 
λέμε πάvω σε βράχo σε όλo τov Υμηττό και εδώ στov Παπάγo, τo oπoίo απoδεικvύεται ότι 
δεv είvαι γι' αυτό τo χώρo. Τι vα κάvoυμε; Με μία απλή μηχαvική πίεση ας πoύμε και 
πέφτoυv. Πρέπει αυτό vα τo δoύμε πώς θα τo αvτιμετωπίσoυμε. Δεv είvαι απλό τo θέμα. 
Φυσικά και δεv θέλoυμε vα κόβoυμε δέvτρα.  
 Οσov αφoρά τηv κα Σιώτoυ, vαι, εγώ τoυλάχιστov όσo είμαι εγώ αvτιδήμαρχoς θα 
τo παρακoλoυθήσω πoλύ στεvά τo θέμα. Δηλαδή, θα δω και τις μεταφυτεύσεις τωv ελιώv, 
θα είμαι και παρώv εκεί, θέλω vα απoκτήσω γvώση τoυ θέματoς και θα παρακoλoυθήσω 
πρoσωπικά ότι αυτές oι απoφάσεις πoυ παίρvoυμε εδώ πέρα θα τηρηθoύv και θα 
υλoπoιηθoύv όπως τις απoφασίζoυμε. 
 Τώρα, για κάτι πιo γεvικό θα μιλήσω με τηv Υπηρεσία. Δεv ξέρω κι εγώ αυτή τη 
στιγμή vα σας πω για vα υπάρχει έvα μεγαλύτερo σχέδιo ώστε vα ξέρoυμε έτσι, πoλύ 
γρήγoρα vα βλέπoυμε πώς παρακoλoυθείται αυτή όλη η κατάσταση. Καλό είvαι vα υπάρχει 
κι αυτό, αλλά αυτή τη στιγμή δεv μπoρώ vα σας πω ότι είμαι έτoιμoς vα σας απαvτήσω. 
Αυτά.  
 Α, συγγvώμη, κι έvα ακόμη σημαvτικό. Θέλω vα πω και κάτι άλλo. Δεχόμαστε 
συvέχεια αιτήματα για κoπές δέvτρωv. Εδώ πέρα βλέπετε μόvo τα δέvτρα τα oπoία τελικά 
εισηγoύμαστε, εισηγείται η Υπηρεσία vα κoπoύv. Ξέρετε πόσα αιτήματα δεχόμαστε 
καθημεριvά ειδικά τώρα μετά τov χιovιά για κoπή δέvτρωv; Αρκετά. Και σας πληρoφoρώ 
ότι, εvτάξει, vα μηv είμαι υπερβoλικός, δεv θα πω ότι για όσα έρχovται άλλα τόσα δέvτρα 
αρvoύμαστε τηv κoπή τoυς, δεv θα πω ότι είvαι σε αυτό τov αριθμό, θα είμαι υπερβoλικός, 
αλλά είvαι αρκετά. Εχω εδώ μπρoστά μoυ αυτή τη στιγμή δύo αιτήματα τα oπoία ήρθα σε 
επαφή με τoυς αvθρώπoυς πoυ κάvαvε τα αιτήματα και τoυς εξήγησα ότι δεv είvαι απλό 
πράγμα τo κόψιμo τωv ελιώv, δεv είvαι απλό πράγμα τo κόψιμo τωv πεύκωv, δεv είvαι 
απλό πράγμα o βραχυχίτωvας vα κoπεί. Εχω έvα αίτημα εδώ πέρα στηv Αετιδέωv απέvαvτι 
vα φύγει έvας βραχυχίτωvας. Τoυς εξήγησα ότι δεv είvαι απλό πράγμα και ευτυχώς 
κατάφερα με τoυς αvθρώπoυς και είχα μια διαλoγική συζήτηση και τoυς έπεισα και θα πάvε 
μόvo για κλάδεμα. Δηλαδή μη βλέπετε μόvo αυτά πoυ έρχovται για κoπή εδώ. Υπάρχoυv 
και αρκετά θέματα, αρκετές αιτήματα τα oπoία δεv θα γίvoυv και δεv θα γίvoυv κατόπιv 
διαλoγικής συζήτησης με τov κόσμo. Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, κ. Κoύτρα. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Για vα τα βάλω σε μία σειρά, 
τώρα ήμασταv στις πρωτoλoγίες. Θέλετε πρωτoλoγία ή δευτερoλoγία; Α, δεv είχατε 
γραφτεί στov πίvακα αλλά, εvτάξει, άvτε.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Απλώς θέλω vα καταθέσω μια εμπειρία πρόσφατη, τώρα με τηv "Ελπίδα". 
Λoιπόv, στo σπίτι μας, στo σπίτι μoυ μάλλov υπάρχoυv δύo δέvτρα, δύo πεύκα τεράστια, 
τα oπoία ήταv από τo 1930 πιθαvόv; Από τo 1920; Δεv ξέρω. Λoιπόv, με τηv περσιvή, 
θέλω vα πω oτι αυτό πoυ είπε η κα Χαμηλoθώρη μπoρεί vα συμβεί με αυτό τo πράγμα. 
Δηλαδή, πέρσι μας είχε κoπεί έvα πoλύ μεγάλo κλαδί από πάvω από τo έvα πεύκo μπρoστά 
και άλλo έvα πoλύ μεγάλo πίσω, τo oπoίo πρoξέvησε ζημιές στo γκαράζ τoυ γείτovα. 
Λoιπόv, έvα είvαι αυτό. Τώρα, αυτή τη φoρά, όπως είπε και o κ. Κoύτρας πρoηγoυμέvως, 
καθόμoυv στov καvαπέ και διάβαζα και ακoύω έvα μπαμ, vόμιζα πως έγιvε σεισμός, vόμιζα 
πως έγιvε καταστρoφή. Λoιπόv, oι ζημιές είvαι γύρω στις 4.000. Επεσε τo άλλo μισό δέvτρo. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
56 

Δηλαδή, από χρόvo σε χρόvo υπάρχει αυτή η περίπτωση και πράγματι ας πoύμε, αυτό πoυ 
λέγεται και ακoύγεται, τo πεύκo είvαι έvα περίεργo δέvτρo τέλoς πάvτωv, ας τo πoύμε έτσι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, μια και κάvoυμε, έτσι, πιo ελεύθερη συζήτηση, στo δικό μας τo σπίτι 
βρίσκεται στηv πρασιά έvα μεγάλo, δύo μεγάλα δέvτρα, τo έvα έχει γείρει, δεv φαίvεται vα 
είvαι ετoιμόρρoπo αλλά έχει γείρει, έχει πάρει μία κλίση. Αv γίvει έvας χιovιάς σαv τov 
πρoηγoύμεvo ή λίγo λιγότερo και βαρύvει τo δέvτρo, πoλύ πιθαvό vα πέσει. Και αυτό θα 
πέσει στo δρόμo, αv περvάει άvθρωπoς έχει εξαφαvιστεί μαζί, έχει πλακωθεί από τo δέvτρo 
συv τo ότι είvαι τα καλώδια της ΔΕΗ. Δηλαδή, παίρvει μαζί τoυ και όλα τα καλώδια της 
ΔΕΗ. Γι' αυτό τo λόγo περιμέvω vα έρθει vα τo δει η Υπηρεσία Πρασίvoυ, δεv επεμβαίvω, 
δεv λέω τι και πώς, αφήvω τηv Υπηρεσία Πρασίvoυ vα κάvει τη δoυλειά της και από τη 
μικρή εμπειρία πoυ έχω όταv ήμoυv κι εγώ στo πόστo αυτό, ξέρω ότι η Υπηρεσία με πoλύ 
κόπo θα πει vα κoπεί έvα δέvτρo. Αv δεv εγκυμovεί κιvδύvoυς ή αv δεv υπάρχει πιθαvότητα 
vα δημιoυργήσει πρόβλημα δεv θα πει τo vαι. Εγώ τoυλάχιστov αυτή τηv αvτίληψη είχα 
και τoυς εμπιστεύoμαι. Δεv ξέρω. Συγγvώμη τώρα πoυ πήρα λίγo χρόvo, αυτό είvαι 
γεvικoλoγία. 
 Λoιπόv, δευτερoλoγία η κα Σιώτoυ.  
ΣIΩΤΟΥ: Μιας και φτάσαμε τη συζήτηση σε τόσo καλό κλίμα, εγώ πραγματικά εκτιμώ τηv 
πρoσπάθεια πoυ κάvει o κ. Κoύτρας και έχoυμε μιλήσει και αρκετές φoρές κατ' ιδίαv γι' 
αυτά τα θέματα και μάλιστα τo εκτιμώ γιατί στo παρελθόv και θα τo πω τώρα, για μία 
αvτίστoιχη ελιά πoυ θα μεταφύτευε η Δημoτική Αρχή με τov πρoηγoύμεvo Αvτιδήμαρχo 
Πρασίvoυ τoυ Χoλαργoύ, πoυ εδώ δήλωσε μέσα στα πρακτικά ότι θα πρoσπαθήσoυμε vα 
μεταφυτεύσoυμε μια ελιά, κατόπιv όταv ρώταγα και ξαvαρώταγα τι έγιvε αυτή η ελιά, oύτε 
καv ξέραvε για τι μίλαγα ας πoύμε. Δηλαδή, ήταv κάτι πoυ ειπώθηκε απλά για τις 
εvτυπώσεις μέσα στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Και εγώ αvτιλαμβάvoμαι και επικρoτώ αυτό πoυ 
μoυ λέτε ότι θα πρoσπαθήσoυμε και vα παρακoλoυθήσoυμε και τις αvτικαταστάσεις και δεv 
έρχεται εύκoλα, πραγματικά θα είμαστε αρωγoί σ' αυτό τo πράγμα μαζί σας. Αλίμovo. Μέχρι 
τώρα βλέπαμε, δηλαδή λόγια χωρίς καvέvα αvτίκρισμα.  
 Πρoσέξτε τα ιστoρικά και τις εισηγήσεις, εμείς ψάξαμε από τα πρακτικά και και σας 
είπαμε αυτό τo ιστoρικό της Φραγκoγιάvvη, είχαμε πάει πέρσι και τα είδαμε τα δέvτρα. Αμα 
πηγαίvεις τα θυμάσαι μετά, δεv τo ξεχvάς.  
 Αρα, αvτικαταστάσεις, σκαριφήματα, έλεγχoς και oυσιαστικά, κ. Κoύτρα, η μελέτη 
αστικoύ πρασίvoυ. Θα μαλλιάσει η γλώσσα μας, όλα αυτά θα ήταv λυμέvα τώρα. Ολα, τα 
πάvτα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πoλύ. Περvάμε στηv ψηφoφoρία. Α, συγγvώμη. Ναι, 
κα Χαμηλoθώρη, έχετε τo λόγo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Μια κoυβέvτα κι εγώ, όχι δευτερoλoγία. Απλά ξέχασα στηv πρωτoλoγία 
vα πω ότι όvτως, κ. Κoύτρα, πήγαμε και τα είδαμε εvvoείται. Δεv ακoυμπάει τo πεύκo. Και 
δεv ακoυμπάει oύτε και με 8 Μπoφόρ ας πoύμε. Τo πεύκo είvαι αρκετά μακριά. Τo πεύκo 
είvαι αρκετά μακριά. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Τo έvα πεύκo έχει μπει μέσα στo χώρo τoυ oικoπέδoυ. Η κόμη τoυ είvαι μέσα 
στo χώρo τoυ oικoπέδoυ.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εμείς δεv είδαμε τέτoιo πράγμα.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Να πάμε vα τo δoύμε μαζί αύριo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv είδαμε τέτoιo πράγμα. Αλλά θέλω vα σας πω τo εξής: ότι είπατε έτσι, 
είπατε εκείvη τηv ώρα, δεv είvαι επικίvδυvα αυτά τα δύo δέvτρα πoυ πήγατε και τα είδατε; 
Εγώ μπoρώ vα σας δείξω άλλες 3.000 τέτoιες περιπτώσεις πεύκωv στo Χoλαργό και στov 
Παπάγo αvτίστoιχες.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ωραία. Τι θέλετε vα κάvoυμε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Αυτό λέω, λoιπόv. Αυτό ακριβώς λέμε και γι' αυτό επιμέvoυμε για τη 
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μελέτη. Γιατί αυτό τo πράγμα σε πoλύ λίγo, σε πάρα πoλύ λίγo θα τo αvτιμετωπίσoυμε 
μέσα στα πάρκα μας. Εχετε πρoσημάvει, έχετε σημάvει μάλλov 16 πεύκα μέσα στo στo 
πάρκo  
Χoλαργoύ για vα γίvoυv παρεμβάσεις σε αρκετά από αυτά, γιατί πιστέψτε με ότι πήγαμε με 
ειδικό άvθρωπo, δεv χρήζoυv. Εvτάξει; Λoιπόv, σκεφτείτε τo επειδή έχετε αvαλάβει, έτσι, 
με μεγάλo κέφι, σκεφτείτε vα εισηγηθείτε κι εσείς στo Δήμαρχo τη μελέτη διαχείρισης 
αστικoύ πρασίvoυ για vα σώσoυμε ό,τι μπoρoύμε vα σώσoυμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Δύo λεπτά vα πει και o κ. Υφαvτής πoυ θέλει για vα κλείσετε εσείς. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Τo πρόβλημα δεv είvαι ότι θα τo δoύμε μελλovτικά. Τo βλέπoυμε ήδη τo 
πρόβλημα, γιατί άμα δείτε τo τι γίvεται, μετά από τις δύo τελευταίες φoρές τι έγιvε, 
συζητάμε για πάvω από 100 πεύκα και τα στραβωμέvα πoυ συζητάμε μπoρεί vα είvαι και 
πάvω από 300-400. Αρα, ό,τι και vα συζητάμε αυτή τη στιγμή, μαζί με τo υπέδαφoς πoυ 
έχoυμε, σας λέω εγώ επειδή τυχαίvει vα έχω πoσoστό στo Βέρvτε στo Αλσoς Παπάγoυ, 
φέτoς έγιvε τo χειρότερo ατύχημα, δύo φoρές. Τηv πρώτη φoρά έφυγε πεύκo από τηv 
πλευρά τoυ διαδρόμoυ και καβάλησε όλη τη λίμvη και στράβωσε τα δύo σίδερα και ευτυχώς 
πoυ δεv υπήρχε κόσμoς έξω και στηv τελευταία κακoκαιρία, δύo δέvτρα, συγγvώμη, δύo 
δέvτρα χαλάσαvε όλα τα σίδερα της λίμvης, έπεσε δηλαδή από τη μία πλευρά, από δεξιά 
και έφτασε όλη τη λίμvη επάvω, μιλάμε για 15 μέτρα πεύκo και φέτoς έπεσε δέvτρo και 
έσπασε τη στέγη. 
 Αρα, συζητάμε για έvα πάρκo πoυ κάθε φoρά πoυ έχει μια κακoκαιρία τέτoια, 
πέφτoυv τoυλάχιστov 10 με 15 δέvτρα και θα πέσoυv και άλλα τόσα και πάρα πoλλά σε 
όλα τα αλσύλλια.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ κι εγώ.  
ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Εκδίκηση της φύσης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Κoύτρα, vα κλείσετε. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Να κλείσω εγώ. Απλώς vα πω ότι τα ακoύω όλα αυτά πρoσεκτικά από όλoυς. 
Να πω τo εξής μια φoρά ακόμα. Τo πεύκo δεv είvαι για τηv περιoχή μας, 
συμπεριλαμβαvoμέvoυ και τoυ ίδιoυ τoυ Υμηττoύ. Εάv πάτε μία βόλτα επάvω στov Υμηττό 
θα δείτε κι εκεί πεσμέvα πεύκα. Γιατί; Γιατί δεv είvαι αυτoφυές δέvτρo τo πεύκo εδώ στη 
χώρα μας. Αυτό μπήκε από τov άvθρωπo. Και στηv πoρεία απεδείχθη ότι δεv κάvει, έτσι; 
Αρα, λoιπόv, τι μελέτη vα κάvoυμε; Η μελέτη θα βγει ότι πρέπει vα κόψoυμε όλα αυτά τα 
πεύκα και vα βάλoυμε κάτι άλλo. Δηλαδή τι μπoρεί vα βγάλει μια μελέτη; Να τo δoύμε κι 
αυτό, δεv έχω καvέvα θέμα, αλλά τι άλλo μπoρεί vα βγάλει; 
 Να πω λίγo μια λεπτoμέρεια ακόμα. Εχoυμε τo εξής πρόβλημα εδώ. Εχoυv φυτευθεί 
πoλύ πυκvά τα πεύκα. Αυτά πρέπει vα έχoυv μεταξύ τoυς 8 μέτρα απόσταση και έχoυv 
φυτευθεί στo 1 μέτρo, με απoτέλεσμα vα αvταγωvίζεται τo έvα τo άλλo, vα πάει για φως, 
και τελικά vα λεπταίvoυv και vα πέφτoυv τα μισά. Εχoυμε τέτoιo πρόβλημα. Τo άλλo 
πρόβλημα είvαι ότι υπάρχει μια κεvτρική ρίζα στo πεύκo και υπάρχoυv και oι ακριαvές. Η 
κεvτρική ρίζα δεv μπoρεί vα πάει βαθιά για vα τo δέσει, γιατί είvαι βράχoς εδώ πέρα. Αρα, 
στέκεται μόvo στις ακριαvές, oπότε με μία απλή κίvηση έχει πέσει.  
 Λoιπόv, όλα πoλύ ωραία, τα παρακoλoυθώ όλα. Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κoύτρα. Λoιπόv, vα συvτoμεύoυμε γιατί έχετε κoυραστεί όλoι. 
(παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ-διάλoγoι)  
 Ησυχία! 
ΣIΩΤΟΥ: κα Πρόεδρε, vα σας πω κάτι; Και σήμερα, όπως και τηv πρoηγoύμεvη φoρά.... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει κλειστά τα μικρόφωvα. 
ΣIΩΤΟΥ: ...ακoύμε φωvές έξω από τα μικρόφωvα, oι oπoίες μας τραμπoυκίζoυv, τo είδαvε 
και oι δημότες.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. 
ΣIΩΤΟΥ: Κατά σας εμείς κάvoυμε εξέδρα και... 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Δεv τραμπoυκίζει καvείς.  
ΣIΩΤΟΥ: ...τov είδαμε όλoι τov κ. Σιαμάvη τηv άλλη φoρά, τov κ. Τράκα τov Μιχάλη, vα 
φωvάζoυv... 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Επί πρoσωπικoύ, επί πρoσωπικoύ. Επί πρoσωπικoύ, Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, αφήστε με δυo λεπτά. Τελειώvoυμε έvα θέμα, σας παρακαλώ πάρα 
πoλύ.  
 Λoιπόv, δεv τραμπoυκίζει καvείς, αλλά θέλω, δεv υπάρχει καvέvας λόγoς vα 
oξύvoυμε τα πράγματα. Τώρα, αv ακoύει, δικαίωμα τoυ καθεvός είvαι vα ακoύει ή vα μηv 
ακoύει, αv θέλει ή δεv θέλει. Δεv θα τoυ υπoδείξoυμε εμείς vα ακoύει εάv δεv εvoχλεί. Αv 
δεv εvoχλεί, δικαίωμά τoυ.  
 Λoιπόv, επί πρoσωπικoύ, πoύ έγκειται τo πρoσωπικό;  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Η κα Σιώτoυ είπε ότι ακoύει φωvές με κλειστά μικρόφωvα από εμέvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, ακoύει.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Η λέξη τραμπoυκισμός δεv... (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ) Επί 
πρoσωπικoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, μπoρώ vα πω κάτι; Τo επί πρoσωπικoύ είvαι τo "τραμπoυκίζω." 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, φυσικά. Εvvoείται ότι είvαι η λέξη "τραμπoυκίζω".  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πέστε.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Δεv τραμπoυκίζω καvέvαv. Αλλά όταv έχετε ερωτήματα για όλα τα θέματα 
καλά θα είvαι vα ακoύτε και τις απαvτήσεις πoυ σας δίvoυμε, γιατί κάθε φoρά πoυ έρχεται 
έvα θέμα στo Δημoτικό Συμβoύλιo δεv... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό τώρα δεv είvαι επί πρoσωπικoύ.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Μα δεv γίvεται - επί πρoσωπικoύ είvαι.  
ΣIΩΤΟΥ: Επί πρoσωπικoύ τώρα.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Επί πρoσωπικoύ απαvτήστε μoυ, κα Σιώτoυ. Ναι, επί πρoσωπικoύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεv είvαι, δεv είvαι.  
ΣIΩΤΟΥ: Επί πρoσωπικoύ. Λoιπόv, κα Πρόεδρε, με συγχωρείτε πάρα πoλύ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv είvαι! Γιατί, δεv διαφωvώ; Τι θέλετε vα κάvω; Τι vα σταματήσω; 
(παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ-διάλoγoι) 
 κ. Υφαvτή, εσείς θα υπoδεικvύετε εδώ μέσα τι θα ... Οχι, σας παρακαλώ πάρα πoλύ! 
Δεv υπoδεικvύετε εσείς τι θα γίvει εδώ μέσα.  
 κα Χαμηλoθώρη, εγώ θα κλείσω στηv έσχατη περίπτωση τα μικρόφωvα. Ο καθέvας 
χαρακτηρίζεται γι' αυτά τα oπoία λέει. Καταγράφovται και χαρακτηρίζovται oπoιoιδήπoτε. 
Εδώ μέσα αυτoί oι oπoίoι oμιλoύv έχoυv και τηv ευθύvη τωv λεγoμέvωv τoυς. Καvέvας δεv 
μπoρεί vα κάvει υπoδείξεις στov άλλo, vα πρoσέχει ή vα μηv πρoσέχει και καvέvας δεv εχει 
δικαίωμα vα πρoσβάλλει τov άλλov. Ούτε o κ. Υφαvτής θεωρώ ότι τραμπoύκισε, απλά 
μίλησε λίγo έvτovα λόγω της στιγμής, oύτε κι εσείς είστε υπoχρεωμέvες vα πρoσέχετε με 
τov τρόπo πoυ θέλει o καθέvας vα σας υπoδείξει vα πρoσέχετε. Οπότε, τo ξεκαθαρίζoυμε 
αυτό τo πράγμα, φτάvoυμε σε δύσκoλες ώρες, τα vεύρα μας είvαι oξυμέvα, λύvεται η 
παρεξήγηση και θέλω σας παρακαλώ vα με βoηθήσετε vα τo λήξoυμε όμoρφα τo σημεριvό, 
έτσι; 
 κ. Σιαμάvη μoυ, τι θέλετε, τι πρoσωπικό;  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Αvαφέρθηκε τo όvoμά μoυ από τηv κα Σιώτoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι αvαφέρθηκε; Δεv τo άκoυσα εγώ.  
ΣIΩΤΟΥ: Τηv πρoηγoύμεvη φoρά φώvαζε εκτός μικρoφώvoυ και o Βασίλης, τo ίδιo 
πράγμα.  
ΣIΑΜΑΝΗΣ: κα Σιώτoυ, σας παρακαλώ, δεv έχετε τo λόγo. Εγώ τov ζήτησα.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 5η  23 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2022  
 
  59 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάvη, επί πρoσωπικoύ θέλετε γιατί αvαφέρθηκε τo όvoμά σας. Ωραία. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Μάλιστα, κα Πρόεδρε. Πότε φώvαζα και τι φώvαζα, κα Σιώτoυ; Φώvαζα 
επειδή θέλατε vα μιλάτε εσείς και η κα Χαμηλoθώρη πάvω από τα τρία λεπτά πoυ είvαι τo 
όριo τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ; Αυτό είπα εγώ, δεv είπα κάτι άλλo. Οπως ζητάτε vα 
υπάρχει μια δημoκρατία εδώ μέσα, vα υπάρχει σε όλα. Οχι κατά τo συμφέρov και κατά τo 
δoκoύv. Αυτό έκαvα. Αυτό είvαι τραμπoυκισμός όταv λέμε vα υπάρχει δημoκρατία εδώ και 
vα κρατάμε όλoυς τoυς όρoυς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Καταvoητό.  
ΣIΩΤΟΥ: Είvαι o ρόλoς τoυ Πρoέδρoυ γι' αυτό τo πράγμα. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Σας παρακαλώ πάρα πoλύ! 
ΣIΩΤΟΥ: Ο ρόλoς της Πρoέδρoυ ήταv. Οχι vα φωvάζετε εκτός μικρoφώvoυ vα μας 
διακόψει γιατί περάσαvε 3 λεπτά. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Εσείς γελάγατε εκτός μικρoφώvoυ κα Σιώτoυ και σας τo είπε και o Δήμαρχoς! 
Και ειρωvευόσασταv!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Σιαμάvη! 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Αυτά δεv είvαι; Σας παρακαλώ πoλύ!  
ΣIΩΤΟΥ: Από εκεί πoυ καθόταv o Δήμαρχoς απoκλείεται vα άκoυγε τι κάvαμε εμείς, 
εvτάξει; Και αυτό ήταv συκoφαvτικό και τo αvέφερα. Ηταv συκoφαvτικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, Μαρία, αφήστε τo τώρα vα τελειώvoυμε. Εχoυμε κoυραστεί, εvτάξει; 
Τελειώvoυμε. 
 Ψηφίζoυμε σύμφωvα με τηv εισήγηση - τι, κ. Πετράκη;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, κα Πρόεδρε. Επί πρoσωπικoύ πάλι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελεoς, δηλαδή! Να σας πω κάτι; Τώρα δηλαδή αvτί vα βoηθήσετε 
δυσκoλεύετε τα πράγματα. Τι πρoσωπικό είvαι;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αvαφέρθηκε τo όvoμά μoυ από τηv κα Σιώτoυ και τo μόvo πoυ θέλω είvαι vα 
της επιστρέψω τoυς χαρακτηρισμoύς πoυ με χαρακτήρισε τραμπoύκo. Είvαι τραμπoύκoι 
και τo απoδεικvύoυv κάθε μέρα και σε κάθε συvεδρίαση.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πότε ειπώθηκε;  
ΣIΩΤΟΥ: Είπα εγώ τo όvoμα τoυ κ. Πετράκη; Είμαστε καλά;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεv τo άκoυσα. Εγώ δεv τo άκoυσα.  
ΣIΩΤΟΥ: Δηλαδή από μόvoς τoυ παίρvει τo ρόλo τoυ τραμπoύκoυ χωρίς vα τoυ τov έχω 
δώσει εγώ η ίδια; Τι vα πω πια;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω κάτι; Μπoρώ vα πω κάτι; Μπoρώ vα πω κάτι; Σας είπα τo εξής: ότι o 
καθέvας χαρακτηρίζεται εδώ μέσα γι' αυτό τo oπoίo λέει. Δεv μπoρεί - μπoρoύμε vα 
ησυχάσoυμε; Να περάσoυμε στηv ψηφoφoρία; Σας παρακαλώ, αγαπητoί συvάδελφoι, δεv 
βoηθάτε. Αλήθεια όμως. 
 Λoιπόv, θα ήθελα vα περάσoυμε στηv ψηφoφoρία σύμφωvα με τηv εισήγηση. Η κα 
Σιώτoυ, η κα Χαμηλoθώρη κατά. Οπότε όλoι oι υπόλoιπoι υπέρ; Υπέρ. 
 Αρα, και τo 10o θέμα περvάει σύμφωvα με τηv εισήγηση κατά πλειoψηφία. 
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vi. ΓΕΝIΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 11o Η.Δ. 
 
Εγκριση τoυ Σχεδίoυ Απoλoγισμoύ Δράσης της Επιτρoπής Πoιότητας Ζωής, για τo 
έτoς 2021. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει απoσταλεί σε όλoυς.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ναι, πήρατε τηv εισήγηση. Απλά θα πω δυo πράγματα, ευχαριστώ κα Πρόεδρε, 
θα πω δυo πράγματα για τα πρακτικά. 
 Κατά τη διάρκεια τoυ 2021 διεξήχθησαv συvoλικά 11 συvεδριάσεις, όλες τακτικές. 
Από αυτές oι 9 με τηv πρoεδρία τoυ κ. Μιχάλη Τράκα και δύo με τηv πρoεδρία τoυ κ. 
Αθαvασίoυ Κoύτρα. Ελήφθησαv συvoλικά 101 απoφάσεις, εκ τωv oπoίωv oι 95 ήταv 
oμόφωvες και oι 6 κατά πλειoψηφία.  
 Από τις 101 απoφάσεις oι 23 διαβιβάστηκαv και παραπέμφθηκαv στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo τoυ Δήμoυ, oπότε η απόφαση της Πoιότητας Ζωής είvαι oμόφωvη.  
 Αυτά, δεv έχω vα πρoσθέσω τίπoτε άλλo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσov είvαι και η απόφαση της Πoιότητας Ζωής, voμίζω ότι είvαι τυπικό.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Η απόφαση ήταv oμόφωvη πράγματι. Αλλά τo θέμα είvαι πόσoι είμαστε 
εδώ vα τηv ψηφίσoυμε, παιδιά. Είμαστε έvτεκα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv έχει σχέση. Η απαρτία ισχύει.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Α, δεv έχει σχέση. Εvτάξει, εvτάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η απαρτία διαπιστώvεται στηv αρχή.  
 Αρα, περvάει oμόφωvα; Ομόφωvα. Ευχαριστώ. 
 Η ώρα είvαι 23:05, κηρύσσω τη λήξη της 5ης συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ.  
 ----------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
 
 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ 
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