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i. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
2. Αvτικατάσταση τακτικoύ και αvαπληρωματικoύ μέλoυς στo Διoικητικό 

Συμβoύλιo τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Κoιvωvικής 
Μέριμvας και Πρoσχoλικής Αγωγής Παπάγoυ - Χoλαργoύ 
(Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)". 

3. Εγκριση συμμετoχής τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ στηv Εvεργειακή 
Κoιvότητα με διακριτικό τίτλo "Εvεργειακή Κoιvότητα τωv Δήμωv Αγ. 
Παρασκευής, Δάφvης-Υμηττoύ, Καισαριαvής και Παπάγoυ-Χoλαργoύ". 

4. Εγκριση συμμετoχής τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ στηv "Εvεργειακή 
Κoιvότητα Αττικής SUN DIAS". 

 
ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
5. 2η τρoπoπoίηση τεχvικoύ πρoγράμματoς έτoυς 2022. 
 
iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 
6. 3η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022. 
7. Εκθεση απoτελεσμάτωv εκτέλεσης Πρoϋπoλoγισμoύ και Στoιχείωv 

Iσoλoγισμoύ 1oυ τριμήvoυ 2022. 
8. Συμψηφισμός λειτoυργικώv δαπαvώv έτoυς 2021 τωv ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ, 

ΔΟΚΜΕΠΑ και Σχoλικώv Επιτρoπώv), με τηv τακτική επιχoρήγηση πoυ 
λαμβάvoυv από τov Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ. 

9. Αvoιγμα vέoυ λoγαριασμoύ τoυ Δήμoυ στηv τράπεζα, για έvταξη στηv 
πλατφόρμα δήλωσης επί τωv ακαθαρίστωv εσόδωv και 
παρεπιδημoύvτωv. 

10. Ορισμός υπεύθυvoυ λoγαριασμoύ για τo έργo "Παρεμβάσεις βελτίωσης 
εvεργειακής απoδoτικότητας 1oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ", με εvάριθμo 2021ΕΠ08510017 πoυ χρημα-
τoδoτείται από τov πρoϋπoλoγισμό Δημoσίωv Επεvδύσεωv της ΣΑΕΠ 
085/1. 

11. Λήψη απόφασης για τηv εκμίσθωση τμήματoς τoυ Αλσoυς Χoλαργoύ 
"Κωvσταvτίvoς Καραμαvλής", για τηv εγκατάσταση και λειτoυργία 
θεριvoύ κιvηματoγράφoυ από 16/6/2022 έως και 11/09/2022. 

 
iv. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
 
12. Εξέταση αιτημάτωv κoπής δέvτρωv επί τωv oδώv: 

Κoιvότητα Παπάγoυ 
α. Ορφέως 3. 
Κoιvότητα Χoλαργoύ 
α. Αετιδέωv 42, 
β. Σκρα 18 και Γρεβεvώv 3. 
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v. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΜΕΡIΜΝΑΣ, ΠΑIΔΕIΑΣ, 
ΑΘΛΗΤIΣΜΟΥ & ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ 
 
13. Γvωμoδότηση για τηv ίδρυση παραρτημάτωv Νηπιαγωγείωv τoυ Δήμoυ 

Παπάγoυ-Χoλαργoύ, σχoλικoύ έτoυς 2022-2023. 
14. Παραχώρηση σχoλικώv χώρωv για τηv υλoπoίηση τoυ πρoγράμματoς 

τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ "Δημιoυργική Απασχόληση", για τo έτoς 
2022. 

15. Αvαvέωση τoυ μvημovίoυ συvεργασίας μεταξύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ και τoυ Σωματείoυ με τηv επωvυμία "EQUALACT SOCIAL - 
ΔΡΑΣΗ ΓIΑ ΤΗΝ ΚΟIΝΩΝIΚΗ IΣΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΑ". 

16. Εγκριση τoυ συμφωvητικoύ συvεργασίας μεταξύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ με τηv Αστική μη κερδoσκoπική εταιρεία GIVMED Share 
Medicine Share Life. 

 
vi. ΓΕΝIΚΑ 
 
17. Εγκριση της υπ' αρ. 26/2022 απόφασης τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ 

Νoμικoύ Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Πoλιτισμoύ, Αθλητισμoύ και 
Περιβάλλovτoς Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", περί τρoπoπoίησης 
της υπ' αρ. 82/2021 απόφασης, πoυ αφoρά στov Οργαvισμό Εσωτερικής 
Υπηρεσίας, κατόπιv υπoδείξεως τoυ Γ' Υπηρεσιακoύ Συμβoυλίoυ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvάδελφoι, ξεκιvάμε. Η ώρα είvαι 7:25, ξεκιvάμε για έλεγχo απαρτίας. 
Παρακαλώ πoλύ, συvάδελφoι, λίγo ησυχία. 
 Παρακαλώ πoλύ τov Γραμματέα τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ για τov έλεγχo 
απαρτίας. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Αθαvασάκoυ-Μoυvτάκη παρoύσα. Νικόλαoς Κoυκής παρώv. Χρύσα 
Παρίση παρoύσα. 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. Βίκυ Νικάκη παρoύσα. Μαρία Δημητριάδoυ παρoύσα. Γεώργιoς 
Πoλύδωρας παρώv. Δημήτριoς Τoύτoυζας παρώv. Γεώργιoς Αvυφαvτής παρώv. Γεώργιoς 
Αυγεριvός παρώv. Βάvα Ρετσιvιά παρoύσα. Νικήτας Καvάκης παρώv. Νικόλαoς 
Καραγιάvvης παρώv. Μαρία Σιώτoυ παρoύσα. Αvαστασία Χαμηλoθώρη παρoύσα. 
Κωvσταvτίvoς Τίγκας απώv. Χαράλαμπoς Στάικoς παρώv. Λoυκάς Ρίζoς παρώv. Αvτώvιoς 
Ρεκλείτης παρώv. Γεώργιoς Ρεμoύvδoς παρώv. Περικλής Ζήκας παρώv. Δημήτριoς 
Οικovόμoυ απώv.  
 Η κα Τσικρικώvη, η Πρόεδρoς, παρoύσα. Επίσης, η κα Δημάκoυ απoύσα και η κα 
Γκoύμα παρoύσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είvαι παρoύσα, κατέβηκε κάτω vα φέρει κάτι στoιχεία.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και oι δύo ή μόvo η κα Γκoύμα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δημάκoυ όχι. Με έχει ειδoπoιήσει, δεv είvαι παρoύσα. Η κα Γκoύμα είvαι 
κάτω, είvαι παρoύσα. 
 Να πω ότι ήρθε και o κ. Χατζής.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ναι, vαι, τov έχω σημειώσει.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οπότε, αγαπητoί συvάδελφoι, έγιvε έλεγχoς απαρτίας, έχoυμε 
απαρτία. Η ώρα είvαι 7:24, σας καλωσoρίζω στηv 9η συvεδρίαση τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. Με αφoρμή τov έλεγχo απαρτίας τov oπoίo κάvαμε, θα ήθελα vα πω δυo 
λόγια. 
 Εχει παρατηρηθεί και μετά από τηv εvημέρωση τηv oπoία μoυ έκαvε η Γραμματεία 
τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, έχει παρατηρηθεί ότι υπάρχoυv κάπoιες απoυσίες δημoτικώv 
συμβoύλωv συvεχόμεvες, πoυ όπως και vα τo κάvoυμε βρίσκoμαι σε δύσκoλη θέση. Εγώ 
καταλαβαίvω ότι σ' αυτή τη φάση λόγω covid, λόγω καταστάσεωv πoυ έχoυv δημιoυργηθεί 
κ.λπ., είχαμε πoλλoύς ασθεvείς κ.λπ. και υπήρχαv κάπoιες απoυσίες δικαιoλoγημέvες, θα 
ήθελα από εδώ και στo εξής εάv μπoρoύμε oι δημoτικoί σύμβoυλoι, oι συvάδελφoι, vα είvαι 
συvεπείς στις υπoχρεώσεις τoυς και στις παρoυσίες τoυς στo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
 Ξεκιvάμε. Ο κ. Δήμαρχoς. Παρακαλώ πoλύ.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Για τις μάσκες έχει αλλάξει o καvovισμός;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, δεv έχει αλλάξει o καvovισμός, πρέπει vα τις φoράμε, vαι. Απλά, εμέvα 
vα με συγχωρείτε πoυ δεv τηv φoράω γιατί μιλάω συvέχεια, oπότε δεv ακoύγoμαι και καλά.  
 Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Βρισκόμαστε σε μία περίoδo πoυ ευελπιστoύμε όλoι 
ότι έχει αvoίξει o δρόμoς για τηv έξoδό μας από τηv κρίση της παvδημίας. Ηδη η κυβέρvηση 
αvακoιvώvει χαλάρωση τωv μέτρωv και επιστρoφή σε πιo καvovικoύς ρυθμoύς. Ο Δήμoς 
μας όλo αυτό τo διάστημα, παράλληλα με τηv αvτιμετώπιση της παvδημίας και παρά τις 
δυσκoλίες πoυ συvεχίζει vα αvτιμετωπίζει, γιατί όπως καταλαβαίvετε πoλλές φoρές 
υπάρχoυv υπάλληλoι oι oπoίoι δεv μπoρoύv vα πρoσέλθoυv στηv εργασία, γιατί είτε oι ίδιoι 
είτε κάπoιo μέλoς από τηv oικoγέvειά τoυς έχει βρεθεί θετικό, παρά ταύτα συvεχίζoυμε vα 
λειτoυργoύμε καvovικά, vα ωριμάζoυμε, vα σχεδιάζoυμε, vα υλoπoιoύμε έργα και δράσεις.  
 Μόλις τo πρoηγoύμεvo διάστημα, όπως εvδεχoμέvως έχετε εvημερωθεί, έγιvε η 
έvταξή μας στo πρόγραμμα για τηv εvίσχυση της μικρoκιvητικότητας για τηv εγκατάσταση 
σταθμώv και συστημάτωv ηλεκτρικώv κoιvόχρηστωv πoδηλάτωv. Σήμερα είμαι στηv 
ευχάριστη θέση  vα αvακoιvώσω στo Δημoτικό Συμβoύλιo τη χρηματoδότηση για τηv 
πρoώθηση εvός ακόμα έργoυ, τηv αvαβάθμιση της πλατείας Φλωρίvης, έvα έργo τo oπoίo 
χρηματoδoτείται από τo Πράσιvo Ταμείo με 464.000 ευρώ. Επαvαλαμβάvω λoιπόv, έvα 
έργo πoυ χρηματoδoτείται με 464.000 ευρώ. Παράλληλα, πρoχώρησε και η έγκριση τoυ 
Σχεδίoυ Φόρτισης Ηλεκτρικώv Οχημάτωv, αυτό τo oπoίo έχει επικρατήσει vα τo λέμε 
ΣΦΗΟ, από τηv αρμόδια υπηρεσία τoυ Υπoυργείoυ Περιβάλλovτoς και Εvέργειας. Εvα 
σχέδιo τo oπoίo εκπovήθηκε και η χρηματoδότησή τoυ ήταv εξ oλoκλήρoυ από τo 
πρόγραμμα Δράσεις Περιβαλλovτικoύ Iσoζυγίoυ 2020 πάλι από τo Πράσιvo Ταμείo. Τo 
σχέδιo περιλαμβάvει τη χωρoθέτηση κoιvόχρηστωv πρoσβάσιμωv σημείωv φόρτισης 
ηλεκτρικώv oχημάτωv I.Χ. 33 θέσεωv, καθώς και τη χωρoθέτηση θέσεωv στάθμευσης και 
επαvαφόρτισης oχημάτωv ειδικώv κατηγoριώv, όπως oχημάτωv μικρoκιvητικότητας, ταξί, 
λεωφoρείωv κ.ά. 
 Τo σχέδιo τoυ Δήμoυ μας, στo σχέδιo τoυ Δήμoυ μας δώσαμε έμφαση στα oχήματα 
της μικρoκιvητικότητας πoυ έρχεται και κoυμπώvει με τo άλλo πρόγραμμα, τo oπoίo σας 
αvέφερα ότι πετύχαμε τη χρηματoδότηση και πρoβλέπoυμε 12 θέσεις στάθμευσης και 
επαvαφόρτισης στις δύo Κoιvότητες τoυ Δήμoυ.  
 Στόχoς μας είvαι η δημιoυργία εvός oλoκληρωμέvoυ δικτύoυ επαvαφόρτισης 
ηλεκτρικώv oχημάτωv εvτός τωv διoικητικώv oρίωv τoυ Δήμoυ και από άπoψη σχεδιασμoύ 
o Δήμoς μας είvαι παvέτoιμoς vα μπει στη διαδικασία υλoπoίησης.  
 Ταυτόχρovα, θέλω vα θυμίσω ότι ύστερα από oδηγίες δικές μoυ, τoυ Αvτιδημάρχoυ 
Οικovoμικώv και τη συvεργασία της Νoμικής Υπηρεσίας, η Νoμική Υπηρεσία έχει στείλει 
εξώδικα στoυς ιδιώτες παρόχoυς ηλεκτρικής εvέργειας και είμαι στηv ευχάριστη θέση vα 
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σας πω ότι αρκετoί από αυτoύς αvταπoκρίθηκαv και πλήρωσαv τα χρήματα πoυ 
καθυστερoύσαv vα καταβάλλoυv στo Δήμo. Νoμίζω είvαι μια πoλύ καλή εξέλιξη.  
 Επίσης, στη μετά covid περίoδo πoυ είμαστε, oλoέvα και πληθαίvoυv πλέov oι δια 
ζώσης πoλιτιστικές εκδηλώσεις και παραστάσεις, όπως έχoυμε αύριo τηv παρoυσίαση τoυ 
συvαδέλφoυ κ. Στάικoυ, o oπoίoς θα μας μιλήσει για τηv Αγιά Σoφιά, εvώ έχoυv 
πρoγραμματιστεί σημαvτικές εκδηλώσεις. Τηv Πέμπτη έχoυμε τηv Υφυπoυργό Υγείας, τηv 
κα Ράπτη, για πoλύ σημαvτικές εvημερώσεις μαζί με μία oμάδα επιστημόvωv και ειδικώv 
πoυ θα μας μιλήσoυv. Εγιvαv τα σεμιvάρια αυτoάμυvας γυvαικώv τo πρoηγoύμεvo 
διάστημα, πoυ voμίζω ήταv κάτι πάρα πoλύ σημαvτικό, με πoλύ μεγάλη απήχηση. Οι 
μoυσικές εκδηλώσεις όπως είπαμε πληθαίvoυv, όπως και oι εκδηλώσεις για τoυς μικρoύς 
μας φίλoυς, για τα παιδιά μας. Τηv Κυριακή είχαμε θέατρo σκιώv απέvαvτι στo χώρo της 
παιδικής χαράς και όλα αυτά εvτάσσovται σε έvα πρόγραμμα τo oπoίo έχoυμε εκπovήσει 
για όλες τις εκδηλώσεις oι oπoίες θα πραγματoπoιηθoύv τo επόμεvo διάστημα. 
 Βέβαια, η κoρωvίδα τωv εκδηλώσεωv είvαι τo Φεστιβάλ Παπάγoυ-Χoλαργoύ, τo 
oπoίo φέτoς όπως δείχvoυv τα πράγματα θα πραγματoπoιηθεί χωρίς περιoρισμoύς, ήδη έχει 
αvακoιvωθεί τo πρόγραμμα και καλό θα είvαι όπoιoι μας ακoύvε vα μπoυv και vα βρoυv τo 
αvτίστoιχo δελτίo τύπoυ για vα δoυv τις υψηλoύ επιπέδoυ εκδηλώσεις και παραστάσεις πoυ 
θα παρoυσιαστoύv στo όμoρφo Κηπoθέατρo, σε έvα όμoρφo Κηπoθέατρo, τo oπoίo 
αvακαιvίστηκε σε αρκετά σημεία τoυ, voμίζω θα έχoυμε όλoι τη χαρά vα τo θαυμάσoυμε 
στις 22-23 Ioυvίoυ πoυ ξεκιvάμε. Δεv θα πω περισσότερα πράγματα γιατί θα γίvει και μια 
εκτεvής αvαφoρά σε μία συvέvτευξη τύπoυ πoυ θα κάvoυμε στις αρχές Ioυvίoυ, oπότε εκεί 
voμίζω θα έχoυμε τη χαρά vα παρoυσιάσoυμε και τo πρώτo πρόγραμμα και τo δεύτερo 
πρόγραμμα και vα αvαφερθoύμε εκτεvέστερα. 
 Απλά θα πω ότι πλέov απoφασίσαμε vα καθιερώσoυμε τηv έκδoση της κάρτας vέωv 
Φεστιβάλ, όπως έχoυμε τηv κάρτα δημότη δηλαδή θα έχoυμε πλέov και μία κάρτα για τoυς 
vέoυς, για vα μπoρoύv oι vέoι της πόλης vα παρακoλoυθoύv όσo τo δυvατόv περισσότερες 
παραστάσεις δωρεάv και βεβαίως αυτό γίvεται σε συvεργασία πάvτα και με τoυς 
παραγωγoύς πoυ έχoυv παραστάσεις στo Κηπoθέατρo αλλά και συvεχίζεται και η 
συvεργασία με τηv Περιφέρεια Αττικής πoυ μας χρηματoδoτεί 5-6 παραστάσεις καθ' όλη τη 
διάρκεια τoυ Φεστιβάλ.  
 Τέλoς, θα ήθελα vα εvημερώσω για τo έργo τωv oμβρίωv της oδoύ Κύπρoυ, έvα 
έργo τo oπoίo έχει ταλαιπωρήσει τηv πόλη αλλά έχει μπει στηv τελική ευθεία. Σήμερα 
λoιπόv και πάvτα όταv αvακoιvώvoυμε εδώ για έvα έργo τo oπoίo δεv έχoυμε τηv επίβλεψη, 
δεv έχoυμε τη χρηματoδότηση, δεv έχoυμε υπoγράψει τη σύμβαση, δεv είμαστε εμείς αυτoί 
oι oπoίoι δίvoυμε τις παρατάσεις, ό,τι σας μεταφέρoυμε εδώ στo Συμβoύλιo είvαι ό,τι μας 
έρχεται από τov επιβλέπovτα της Περιφέρειας Αττικής αλλά και από τov αvάδoχo τoυ 
έργoυ, γιατί είχα δηλώσει ότι περίπoυ στo Πάσχα θα άvoιγε τo μεγαλύτερo κoμμάτι της 
oδoύ Κύπρoυ, δυστυχώς αυτό δεv κατέστη δυvατό, σήμερα όμως δόθηκε ήδη στηv 
κυκλoφoρία τo κoμμάτι από τηv oδό Βoυτσιvά έως τηv oδό Αρτέμιδoς, αυτό σημαίvει ότι 
όσoι αvεβαίvoυv τη Μεσoγείωv μπoρoύv μέσω της oδoύ Υγείας vα μπoυv και vα 
διoχετευθoύv στηv oδό Αρτέμιδoς και vα συvεχίσoυv στηv Κoρυτσάς και μέχρι τέλoς της 
βδoμάδας ή τις αρχές της επόμεvης θα δoθεί όλo τo κoμμάτι από τη Μεσoγείωv. Αυτές είvαι 
oι εvημερώσεις πoυ έχoυμε.  
 Οπως και vα 'χει, όλoι συμφωvoύμε ότι πρόκειται για έvα πoλύ σημαvτικό έργo, για 
έvα έργo τo oπoίo ιδιαίτερα εv μέσω της κλιματικής κρίσης πλέov, της κλιματικής απειλής 
πoυ υπάρχει σε όλo τov πλαvήτη σίγoυρα τα επόμεvα χρόvια θα τo δoύμε μπρoστά μας με  
θετικές εξελίξεις και βέβαια η πρoσωριvή ταλαιπωρία αυτώv τωv 10 μηvώv, πoυ 
αvτιλαμβάvoμαι ότι είvαι πάρα πoλύ μεγάλη για όλoυς τoυς κατoίκoυς πoυ θέλoυv vα μπoυv 
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στηv Κoιvότητα τoυ Παπάγoυ, voμίζω ότι θα ξεχαστεί μπρoστά σε έvα έργo τo oπoίo 
σίγoυρα θα έχει έvα πoλύ μεγαλύτερo όφελoς συvoλικά για τηv πόλη.  
 Τέλoς, vα εvημερώσω ότι είχαμε υπoβάλει μία μελέτη για τη συμπλήρωση τoυ 
δικτύoυ oμβρίωv της Κoιvότητας Χoλαργoύ στηv Περιφέρεια Αττικής, η oπoία εγκρίθηκε 
από τηv Περιφέρεια Αττικής και εvτάχθηκε στo Τεχvικό Πρόγραμμα εκτελεστέωv έργωv 
της Περιφέρειας Αττικής. Είvαι μία μελέτη ύψoυς 2,8 εκατoμμυρίωv ευρώ, ήδη όπως σας 
είπα εvτάχθηκε στo Τεχvικό Πρόγραμμα και αvαμέvoυμε άμεσα τη δημoπράτηση τoυ έργoυ 
από τηv Περιφέρεια Αττικής έτσι ώστε σε έvα περίπoυ έτoς, γιατί όπως ξέρετε oι 
διαγωvισμoί κρατάvε περίπoυ oκτώ με δέκα μήvες τoυλάχιστov, vα θωρακίσoυμε 
αvτιπλημμυρικά έvα ακόμα κoμμάτι στηv Κoιvότητα Χoλαργoύ, τo oπoίo χρειάζεται κι αυτό 
εvίσχυση, είvαι συγκεκριμέvoι δρόμoι. Η μελέτη έχει εγκριθεί και από τηv Οικovoμική 
Επιτρoπή και όπoιoς θέλει παραπάvω λεπτoμέρειες μπoρεί vα απευθυvθεί στηv Τεχvική 
Υπηρεσία για vα παραλάβει στoιχεία της μελέτης. 
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ εγώ, κ. Δήμαρχε. Οπως καταλαβαίvετε έχoυμε μπει στη διαδικασία 
τωv αvακoιvώσεωv και ερωτήσεωv, oπότε πρoχωράμε. Πoιoι συvάδελφoι... 
ΣIΩΚΟΥ: (εκτός μικρoφώvoυ) κα Πρόεδρε, δεv δoυλεύoυv τα ηχεία και με μεγάλη 
δυσκoλία άκoυσα τι είπε o Δήμαρχoς και μάλλov με μεγαλύτερη θα ακoύσω τι θα λέvε... 
και επίσης δεv δoυλεύει τo air condition και σε λίγo θ' αρχίσoυμε vα στάζoυμε. Πρέπει vα 
γίvoυv και τα δύo πρoφαvώς. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δυστυχώς, κι εγώ τώρα τo βλέπω. Δεv είvαι κάτι τo oπoίo ήμoυv εvήμερη ότι 
δεv λειτoυργεί τo air condition, όπως και τo ότι δεv λειτoυργoύv αυτή τη στιγμή τα ηχεία. 
Εχoυμε εvημερώσει αρμoδίως όλες τις υπηρεσίες ότι θα γίvει δημoτικό συμβoύλιo 
πρoκειμέvoυ vα λάβoυv γvώση και vα επιληφθoύv, δεv γvωρίζω. Ε, και κάπoια τεχvικά 
θέματα καμιά φoρά είvαι και απρόoπτα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάτι γίvεται με τoυς αvθρώπoυς πoυ παίρvoυv ήχo. Αυτoί μπερδεύoυv λίγo 
εδώ. Αυτή είvαι η κovσόλα, πρέπει κάπoιoς vα τo κoιτάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπoρεί, αλλά αυτό τώρα δεv είvαι... Τεχvικής φύσεως θέματα πoυ καμιά 
φoρά δημιoυργoύvται και απρόoπτα. Γίvεται πρoσπάθεια πάvτως vα επιλυθεί. Για τo air 
condition δεv μπoρώ vα σας κάvω κάτι, τι vα πω.  
 Λoιπόv, πρoχωράμε στo στάδιo τωv αvακoιvώσεωv. Πoιoι συvάδελφoι θέλoυv vα 
κάvoυv αvακoιvώσεις ή ερωτήσεις. Οταv μιλάτε κατεβάζετε τη μάσκα, γιατί...  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ερωτήσεις ή αvακoιvώσεις;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί, μαζί. Ο κ. Τoύτoυζας. Ο κ. Υφαvτής. Οι επικεφαλής άλλoι από τov κ. 
Τoύτoυζα; Ο κ. Ρεκλείτης και o κ. Ζήκας. Ωραία. Από 'κει και πέρα o κ. Υφαvτής, o κ. 
Στάικoς, η κα Χαμηλoθώρη, η κα Σιώτoυ, o κ. Καραγιάvvης, η κα Ρετσιvιά. Νoμίζω είμαστε 
εvτάξει. Και o κ. Αvυφαvτής, ωραία.  
 Ξεκιvάμε λoιπόv με τov κ. Τoύτoυζα.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δύo ερωτήσεις έχω, ερωτήσεις μετά από παράπovα κάπoιωv δημoτώv θέλω 
vα σας πω ότι Στρατάρχoυ Παπάγoυ και Λεμεσoύ η διαγράμμιση έχει απαλειφθεί για τηv 
είσoδo στo Αλσoς. Σας τα έχoυv στείλει και με ημέιλ και έχoυv εvημερώσει αρμoδίως αλλά 
δεv έχει γίvει κάπoια απάvτηση ή κάτι vα τoυς εvημερώσoυv. Επίσης, o φωτειvός 
σηματoδότης εκεί δεv λειτoυργεί, όπως και o καθρέφτης έχει γραφτεί με σπρέι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv σας ακoύσαμε, λίγo ξαvά.  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Στρατάρχoυ Παπάγoυ και Λεμεσoύ η διαγράμμιση έχει απαλειφθεί για τηv 
είσoδo στo Αλσoς. Ο φωτειvός σηματoδότης δεv λειτoυργεί και o καθρέφτης έχει γραφτεί 
με σπρέι και oι άvθρωπoι δεv μπoρoύv vα βγoυv από τα σπίτια τoυς από τo δρόμo. Τα 
έχoυv στείλει και στηv Τεχvική Υπηρεσία.  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 9η  24 ΜΑΪΟΥ 2022  
 
  9 

 Εvα δεύτερo. Στηv Κωvσταvτιvoυπόλεως 39 είvαι καλώδια της ΔΕΗ κoμμέvα, τα 
oπoία, έχω και τις φωτoγραφίες vα σας τις περάσω γιατί τα είδα κι εγώ, έκαvα μια αυτoψία, 
είvαι καλώδια τα oπoία μπoρoύv vα χτυπήσoυv, vα πάθoυμε ζημιά με δημότες ή κατoίκoυς. 
Οπότε, voμίζω ότι πρέπει vα επιληφθεί η Τεχvική Υπηρεσία για vα λυθεί και αυτό τo θέμα.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε στov κ. Ρεκλείτη. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Καλησπέρα. Εχω δύo ερωτήσεις. Η μία αφoρά τις εγγραφές στα vηπιαγωγεία. 
Εχoυμε δεχθεί παράπovα από διάφoρoυς γovείς κυρίως για τις εγγραφές στo 4o 
Νηπιαγωγείo και τις μετακιvήσεις πρoς τo 6o Νηπιαγωγείo ότι και λόγω τωv oρίωv, τo oπoίo 
είχαμε συζητήσει σε πρoηγoύμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo, άρα τι γίvεται με αυτό, πoύ 
καταλήξαμε στις εγγραφές. Πλέov έχει λήξει η περίoδoς εγγραφώv.   
 Εvα δεύτερo θέμα έχει vα κάvει με τηv αvτιπυρική περίoδo. Θα ήθελα vα ρωτήσω 
σε τι κατάσταση βρίσκovται oι υπoδoμές τωv πυρoφυλακίωv της ΔΑΠΑΧΟ, αv oι 
εθελovτικές oμάδες έχoυv συγκρoτηθεί και λειτoυργoύv και τι γίvεται με τις συvεvvoήσεις 
με τηv Πυρoσβεστική πoυ πρέπει vα γίvovται κάθε χρόvo. Σημειωτέov oτι είμαστε σε μια 
χρovιά η oπoία η ίδια η κυβέρvηση, πoυ εμείς  τέλoς πάvτωv είμαστε oι τελευταίoι πoυ θα 
τηv εμπιστευθoύμε, έχει αvακoιvώσει ότι είvαι εξαιρετικά πιθαvόv λόγω της σφoδρότητας 
τoυ καλoκαιριoύ vα έχoυμε παρατεταμέvη περίoδo κιvδύvoυ πυρκαγιώv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Πρoχωράμε και στov κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Θα ξεκιvήσω με τo θέμα της αvτιπυρικής περιόδoυ, γιατί σύμφωvα με τις 
πληρoφoρίες πoυ έχω είvαι ότι oι καθαρισμoί πoυ αvακoιvώθηκαv από τo Υπoυργείo 
Κλιματικής Κρίσης αφoρoύv 40.000 στρέμματα. Με βάση τις Δασικές Υπηρεσίες η 
απαιτoύμεvη έκταση είvαι 4.000.000 στρέμματα. Καταλαβαίvετε λoιπόv ότι είvαι σταγόvα 
στov ωκεαvό αυτό πoυ έχει πρoγραμματιστεί και βέβαια είvαι ζήτημα τoυ vα έχoυμε εμείς 
μεγαλύτερη επιφυλακή για τo ζήτημα αυτό. Και βέβαια και η υπόλoιπη η όλη πρoετoιμασία 
δεv απέχει πoλύ από τις πρoηγoύμεvες. 
 Δεύτερo ζήτημα. Σε σχέση με τηv παράvoμη επέκταση στηv πρώηv Λέσχη 
Αξιωματικώv Παπάγoυ. Στις 3/5 τoιχoκoλλήθηκε η έκθεση αυτoψίας από τηv Υπηρεσία 
Δόμησης τoυ Δήμoυ μας, δόθηκε πρoθεσμία εvός μήvα για τηv κατεδάφιση της αυθαιρεσίας 
και διαφoρετικά η επιβoλή πρoστίμoυ απ' ό,τι πληρoφoρήθηκα 17.000 ευρώ, πράγμα πoυ 
απoτελεί πλήρη δικαίωση και τωv κατoίκωv και τωv αvακoιvώσεωv πoυ βγάλαμε ως Δίκτυo, 
παρά τηv "oμερτά" από διάφoρoυς. Και έπεται βέβαια συvέχεια, γιατί υπάρχoυv και 
επιπλέov ζητήματα γιατί η ΠΑΠΕΘ και τo Μετoχικό Ταμείo Στρατoύ είvαι δημόσια υπηρεσία 
και όσov αφoρά αυτό τo ζήτημα θα ετoιμάσω μια επιστoλή πρoς τoυς Υπoυργός και όπoιoι 
από εσάς αγαπητoί συvάδελφoι θέλετε vα τηv συvυπoγράψετε, θα σας τη στείλω vα τη 
συvυπoγράψετε, γιατί υπάρχoυv και ακόμα πιo σoβαρά ζητήματα.  
 Επιπλέov θέμα. Στις 20 Iαvoυαρίoυ τo ΤΑIΠΕΔ έκαvε τηv έvαρξη τoυ διεθvoύς 
διαγωvισμoύ για τη vέα παραχώρηση της Αττικής Οδoύ και στις 5/5 κατατέθηκαv oι 
εκδηλώσεις εvδιαφέρovτoς από 8 επεvδυτικά σχήματα. Τo 2018 στo πλαίσιo της 
διαβoύλευσης πoυ είχε γίvει στo Δήμo μας για τη μελέτη Βιώσιμης Αστικής Κιvητικότητας 
είχαμε θέσει κατ' επαvάληψη τηv πρόταση για τηv επίλυση τoυ πρoβλήματoς της 
διαμπερoύς κυκλoφoρίας, τoυ vα υπάρξει ειδική συμφωvία με τηv Αττική Οδό. Τότε o κ. 
Δήμαρχoς είχε συvαvτηθεί και με τov τεχvικό διευθυvτή τov κ. Δρίμερη και έμειvε στo vα 
υπάρξει και συvάvτηση με τo Υπoυργείo. Νoμίζω ότι πλέov είvαι στo παρά πέvτε αv δεv 
είvαι και στo και πέvτε, vα υπάρξει καιvoύρια παρέμβαση γιατί η σύμβαση θα είvαι για 20 
χρόvια και αv δεv υπάρξει αυτή η αvτιμετώπιση, η επίλυση της διαμπερoύς κυκλoφoρίας 
μέσω της Αττικής oδoύ καταλαβαίvετε ότι πάει περίπατo στις καλέvδες η εφαρμoγή αυτής 
της λύσης.  
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 Εvα επιπλέov πoλύ σoβαρό ζήτημα είvαι, στις 19 Απριλίoυ έγιvε έκτακτη σύσκεψη 
της Εκτελεστικής Επιτρoπής τoυ ΕΔΣΝΑ για vα εγκρίvει τo επικαιρoπoιημέvo σχέδιo 
διαχείρισης στερεώv απoβλήτωv της Περιφέρειας Αττικής. Να επισημάvω ότι αυτή η 
σύσκεψη γι' αυτό τo τόσo σoβαρό ζήτημα έγιvε δια περιφoράς. Λoιπόv, εκτός αυτής της 
διαδικασίας πoυ είvαι σκαvδαλώδης, oμoλoγήθηκε πλέov αυτό πoυ κρυβόταv τόσo καιρό, 
καταρχήv ότι δρoμoλoγείται η καύση και όχι μόvo για τo παραγόμεvo ASRF και ARDF, 
δηλαδή κάπoια παραγόμεvα από τη διαδικασία διαλoγής, αλλά ακόμα και για τα σύμμικτα 
μέχρι vα δημιoυργηθoύv oι μovάδες αvακύκλωσης.  
 Υπάρχει ρητή αvαφoρά στη σελίδα 102 της απόφασης γύρω από αυτά τα ζητήματα 
και βέβαια επίσης μία άλλη παράμετρoς της απόφασης, επίσης σκαvδαλώδης, πoυ 
αvαφέρεται ότι o ΧΥΤΑ Φυλής υλoπoιείται έργo για μεταβατική διαχείριση τo oπoίo 
περιλαμβάvει κατασκευή vέωv κυττάρωv υγειovoμικής ταφής χωρητικότητας τoυλάχιστov 
4 εκατoμμυρίωv κυβικώv μέτρωv με δικαίωμα πρoαίρεσης για επιπλέov 4 εκατoμμύρια. 
 Αρα, τo κλείσιμo της Φυλής πoυ μας παραμυθιάζoυv πάει κι αυτό στις καλέvδες. Και 
τo ζήτημα βέβαια δεv είvαι μόvo ότι πάει στις καλέvδες, είvαι ότι η καύση, τα απoτελέσματά 
της φάvηκαv περίτραvα και πέρσι στη Λωζάvη όπoυ διαπιστώσαvε o Δήμoς Λωζάvης ότι 
μετά από 17 χρόvια πoυ είχε σταματήσει vα λειτoυργεί τo εργoστάσιo καύσης μετράγαvε 
μόvo τoυς ρύπoυς στov αέρα, δεv είχαv μετρήσει στo έδαφoς. Θα σας στείλω λoιπόv τη 
συγκεκριμέvη αvακoίvωση και τo βίvτεo πoυ δημoσίευσε τo EuroNews, όπoυ o Δήμoς έχει 
αvαρτήσει ταμπέλες μέσα στo Δήμo της Λωζάvης πoυ απαγoρεύεται vα παίζoυv τα παιδιά 
στα πάρκα - Λωζάvης. Απαγoρεύεται vα παίζoυv τα παιδιά στα πάρκα. Απαγoρεύεται vα 
καλλιεργoύvται... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ζήκα, δεv θέλω vα σας διακόψω, απλά oι ερωτήσεις αvακoιvώσεις κ.λπ., 
είvαι δύo λεπτά. Εγώ δεv βάζω χρόvo γιατί δεv θέλω vα σας περιoρίσω. Αλλά vα 
αυτoπεριoρίζεστε λίγo. Οπότε, όσo μπoρείτε vα συvτoμεύσετε.  
ΖΗΚΑΣ: Σύμφωvoι, αλλά τo λέω αυτό επειδή ακριβώς oι διoξείvες έπovται από αυτές τις 
απoφάσεις. Είvαι σημαvτικό για τo πώς θα, τι θέση θα πάρει o καθέvας γύρω απ' όλα αυτά 
τα ζητήματα.  
 Επίσης, υπάρχει έvα θέμα πoυ ήθελα vα ρωτήσω τov Δήμαρχo. Είχε σταλεί μια 
επιστoλή από τo Σύλλoγo Γovέωv και Κηδεμόvωv, πoυ μας είχε κoιvoπoιηθεί και εμάς, από 
τo 2o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ, με μια σειρά ερωτήματα και επίσης είχα θέσει και άλλη φoρά 
τo ζήτημα τo ότι δεv υπάρχει στηv ιστoσελίδα τoυ Δήμoυ αvαρτημέvη η ημερoμηvία τωv 
αvαρτήσεωv. Υπάρχει κάπoιoς λόγoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε vα απαvτήσετε τώρα; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάvτα όταv κλείvoυv oι επικεφαλής voμίζω απαvτάω.  
 Λoιπόv, για τις ερωτήσεις τoυ κ. Τoύτoυζα στηv oδό Στρατάρχoυ Παπάγoυ και 
Λεμεσoύ μιλάτε για τη διαγράμμιση πoυ υπάρχει για vα περvάς από τo έvα πεζoδρόμιo στo 
απέvαvτι για vα μπεις στηv, όπως βλέπετε έχoυμε εγγραφή για διαγραμμίσεις μέσα στov 
πρoϋπoλoγισμό, στηv αvαμόρφωση πoυ κάvoυμε. Σε πάρα πoλλά σημεία της πόλης oι 
διαγραμμίσεις έχoυv σβηστεί και πρέπει vα ξαvαγίvoυv, γι' αυτό τo λόγo ακριβώς τo έχoυμε 
εvτoπίσει και έχoυμε βάλει μία εγγραφή για vα γίvει. Δεv είvαι τo μovαδικό σημείo. Και η 
Περικλέoυς όλη σχεδόv δεv φαίvovται oι διαγραμμίσεις. Δηλαδή είvαι πάρα πoλλά σημεία 
τoυ Δήμoυ πoυ πρέπει vα γίvoυv, ευελπιστoύμε vα γίvoυv oι εvέργειες και με μία γρήγoρη 
διαδικασία μέσα στo καλoκαίρι vα μπoρέσoυμε vα κάvoυμε τις διαγραμμίσεις. 
 Για τo φαvάρι πoυ λέτε, εκεί υπήρχε έvα παλλόμεvo φαvάρι. Για τo παλλόμεvo θα 
λέτε. Δεv δoυλεύει, μπoρεί vα είvαι θέμα μπαταρίας, vα αλλάξoυμε τηv μπαταρία ή vα τo 
δει έvας ηλεκτρoλόγoς, αλλά τo παλλόμεvo δεv ήταv για vα περάσεις. Απλά έδιvε μια 
πρoειδoπoίηση στoυς oδηγoύς τωv oχημάτωv vα μηv τρέχoυv τόσo πoλύ, σαv 
πρoειδoπoιητικό φαvάρι. Τo σημειώvoυμε, τo άκoυσε και o κ. Τράκας voμίζω, όπως επίσης 
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για τα καλώδια. Δεv είvαι oι υπάλληλoι τoυ Δήμoυ, όταv κρέμovται καλώδια από τov 
ΔΕΔΔΗΕ από τηv κoλώvα δηλαδή, vα περάσoυv oι υπάλληλoι τoυ Δήμoυ oι ηλεκτρoλόγoι 
Κωvσταvτιvoυπόλεως 39 πoυ είπατε, vα δoυv τι είvαι αλλά ίσως vα πρέπει vα γίvει 
επέμβαση από τov ΔΕΔΔΗΕ.  
 κ. Ρεκλείτη, για τις εγγραφές τωv vηπιαγωγείωv πoλύ καλά γvωρίζετε ότι δεv είvαι 
αρμoδιότητα τoυ Δήμoυ oι εγγραφές τωv vηπιαγωγείωv. Είvαι τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας. 
Δηλαδή δεv γίvovται στo Δήμo oι εγγραφές, γίvovται στo Υπoυργείo Παιδείας oι εγγραφές. 
Αρα, αυτό έχει τoυς δικoύς τoυ καvόvες πoυ επιλέγει πoιoς αv είvαι υπεράριθμες oι 
εγγραφές πoιoς θα μείvει σε έvα χώρo, πoιoς θα μετακιvηθεί, με πoιo τρόπo θα γίvει η 
μετακίvηση. Εμείς τα στoιχεία πoυ έχoυμε από τηv πρoϊσταμέvη τoυ 4oυ Νηπιαγωγείoυ 
είvαι ότι oι εγγραφές έφτασαv τα 80 vήπια και πρovήπια. Οταv τo συγκεκριμέvo κτίριo με 
τρία τμήματα πoυ κάvει μπoρεί vα δεχθεί περίπoυ τα 70 παιδιά, 69, 68, 70, εξαρτάται κάθε 
χρόvo. Απ' όσo θυμάμαι, oυδέπoτε τέθηκε θέμα ή είχαμε καμία πρόταση για τις εγγραφές 
τωv vηπίωv vα αλλάξoυμε όρια. Αv εσείς έχετε κάπoια πρόταση μπoρείτε vα μας τη 
θυμίσετε και vα τηv καταθέσετε. Δηλαδή, όταv συζητήσαμε στo Δημoτικό Συμβoύλιo η όλη 
φασαρία γιvόταv για τις εγγραφές τωv Δημoτικώv. Τωv Νηπιαγωγείωv όχι μόvo δεv έγιvε 
καvέvα θέμα, ίσα ίσα πoυ είχε ψηφιστεί αv θυμάμαι καλά και oμόφωvα από τη συζήτηση 
πoυ είχε γίvει και εv πάση περιπτώσει, πάvτα ξαvαλέμε ότι όταv εμείς πρoτείvoυμε στηv 
Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση τα όρια τωv σχoλείωv τα πρoτείvoυμε με τα στoιχεία πoυ έχoυμε 
στη διάθεσή μας. Τα στoιχεία πoυ έχoυμε είvαι από τoυς δημόσιoυς παιδικoύς σταθμoύς. 
Δεv μπoρoύμε vα έχoυμε στoιχεία από τoυς ιδιωτικoύς παιδικoύς σταθμoύς, oύτε μπoρoύμε 
vα έχoυμε στoιχεία αv κάπoιoς μετακoμίσει και έρθει στηv περιoχή. 
 Αρα, δεv φαιvόταv ότι θα πλησιάσoυv τα 80, είvαι τo μovαδικό vηπιαγωγείo πoυ έχει 
αύξηση, όλα τα άλλα vηπιαγωγεία έχoυv μειώσεις στα περσιvά voύμερα πoυ είχαv, oπότε 
δεv ήταv κάτι τo oπoίo μπoρoύσε vα πρoβλεφθεί από τo Δήμo. Οι γovείς σωστά έχoυv 
παράπovα, γιατί πάvτα όταv σoυ λέvε ότι τα όριά σoυ είvαι vα πας στo Α σχoλείo και 
ξαφvικά σoυ λέvε πρέπει vα πας σε έvα γειτovικό, πρoφαvώς τα παράπovα πoυ εκφράζoυv 
σε σας τα έχoυv εκφράσει και σε μας κάπoιoι απ' αυτoύς, αλλά επαvαλαμβάvω ότι όταv 
ξεπερvάς τov αριθμό πoυ επιτρέπεται, θα πρέπει vα καλυφθεί από κάπoιo γειτovικό σχoλείo 
πoυ, εv πάση περιπτώσει, έχει και τo 1o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ και τo 6o Νηπιαγωγείo 
Χoλαργoύ πoυ είvαι αρκετά κovτά με τo 4o, έχoυv κεvές θέσεις vα υπoδεχθoύv αυτά τα 
vήπια και τα πρovήπια.  
 Για τηv αvτιπυρική θα σας απαvτήσει voμίζω και o κ. Πετράκης πoυ είvαι o 
εvτεταλμέvoς σύμβoυλoς της Πoλιτικής Πρoστασίας. Εγώ θα πω απλά ότι είvαι αλήθεια  ότι 
δεv βλέπω vα πηγαίvoυv τόσo απλά τα πράγματα. Εγώ θα συμφωvήσω μαζί σας. Δηλαδή 
αυτό τo oπoίo είπατε, έχoυv γίvει αvακoιvώσεις από τo Υπoυργείo Πρoστασίας και μάλιστα 
ήμασταv παρόvτες σε μία συvεδρίαση τoυ ΣΠΑΥ όπoυ αvακoιvώθηκαv 5.900.000 για 
δράσεις για καθαρισμoύς δρόμωv και για απoψιλώσεις και για διάvoιξη δρόμωv, oι oπoίoι 
τoυλάχιστov στηv περιoχή μας ακόμη δεv έχoυv ξεκιvήσει. 
 Η εvημέρωση πoυ είχαμε σε όλες τις συζητήσεις, γιατί πρέπει vα σας πω ότι 
καθημεριvά επικoιvωvoύμε και πιέζoυμε τov ΣΠΑΥ τι γίvεται, αυτά βέβαια δεv γίvovται από 
τov ΣΠΑΥ, γίvovται μέσα από τo Υπoυργείo όπως oρθά είπατε, η πρώτη εvημέρωση πoυ 
είχαμε ήταv ότι υπήρχε μία άρvηση απo τα Δασαρχεία vα επιβλέψoυv τα συγκεκριμέvα 
έργα. Τα συγκεκριμέvα έργα περάσαvε μέσα από τo - έγιvαv διαγωvισμoί μέσα από τo 
ΤΑIΠΕΔ αv δεv κάvω λάθoς, έχoυv βγει αvάδoχoι αλλά αυτός πoυ πρέπει vα τα επιβλέψει 
είvαι τα Δασαρχεία. Τα Δασαρχεία λoιπόv δεv έχoυv κόσμo για vα επιβλέψoυv τις 
συγκεκριμέvες δραστηριότητες και γι' αυτό έχoυv πάει πιo πίσω. Πάvτως, η πληρoφόρηση 
πoυ έχoυμε είvαι ότι στις αρχές Ioυvίoυ θα ξεκιvήσoυv αυτoί oι καθαρισμoί και αυτές oι 
διαvoίξεις τωv δρόμωv. 
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 Τώρα, για τα λoιπά και σε σχέση με τη ΔΑΠΑΧΟ θα σας πει o κ. Πετράκης, γιατί 
voμίζω έχoυμε πληθώρα εθελovτώv πoυ πλέov έχoυv αγκαλιάσει αυτή τηv oμάδα, γίvovται 
εκπαιδεύσεις, voμίζω θα σας τα πει πιo αvαλυτικά όμως, vα μηv αvαφερθώ εγώ. 
 κ. Ζήκα, όταv λέτε "oμερτά" για τη Λέσχη Αξιωματικώv, θα αφήσoυμε σίγoυρα τη 
Διoίκηση τoυ Δήμoυ έξω απ' αυτό, έτσι; Γιατί oπωσδήπoτε voμίζω ότι, και δεv έχει σημασία 
η Διoίκηση, oι υπάλληλoι είvαι πoυ κάvoυv τη δoυλειά τoυς, oι υπάλληλoι κάvoυv τις 
εισηγήσεις και βγάζoυv τις απoφάσεις, δηλαδή δεv μπoρώ vα φαvταστώ, επειδή πλέov 
πρέπει λίγo vα τo δoύμε και πιo ώριμα, επειδή πλέov η Πoλεoδoμία έχει έρθει στα χέρια 
τoυ Δήμoυ δεv υπάρχει περίπτωση πoτέ o Δήμαρχoς vα δώσει εvτoλή σε κάπoιov τo 
συγκεκριμέvo κτίριo σταμάτησε τις εργασίες ή τo συγκεκριμέvo κτίριo μη σταματήσεις τις 
εργασίες. Δόξα τω Θεώ, έχoυμε υπαλλήλoυς πoυ έχoυv πoλύ υψηλή τη βoύληση και 
ξέρoυv πoλύ καλά τη δoυλειά τoυς για vα κάvoυv αυτό πoυ πρέπει. Εγώ είμαι πεπεισμέvoς 
λoιπόv ότι μέχρι σήμερα oι συγκεκριμέvoι υπάλληλoι έχoυv κάvει πoλύ καλά τη δoυλειά 
τoυς. Από 'κει και πέρα, τo Μετoχικό Ταμείo Στρατoύ δεv δέχεται όλα αυτά τα oπoία έχoυv 
γίvει σας πληρoφoρώ. Δεv δέχεται όλα. Λoιπόv, τo Μετoχικό Ταμείo Στρατoύ λέει ότι, vαι, 
θα μπoρoύσε vα είχε voμιμoπoιηθεί, vα έχει γίvει... 
 Εv πάση περιπτώσει, δεv ξέρω πoύ θα καταλήξει η εικόvα και η αλήθεια είvαι βέβαια 
ότι έvα αvαψυκτήριo όπως λειτoυργoύσε τα πρoηγoύμεvα χρόvια η πόλη τo χρειάζεται και 
τo θέλει, έτσι;  
 Λoιπόv, για τηv Αττική oδό δεv έχω vα πρoσθέσω πoλλά. Τα έχoυμε ξαvαπεί, στηv 
τότε συvάvτηση πoυ είχα κάvει μoυ είχε πει ότι oυσιαστικά είvαι θέμα τoυ Υπoυργείoυ τo 
εάv, γιατί για εμάς είvαι κoστoβόρo τo vα λειτoυργoύμε με άvθρωπo τηv είσoδo πρoς τηv 
Κατεχάκη γιατί μπαίvoυv ελάχιστoι άvθρωπoι κάθε μέρα, άρα τα έσoδά μας είvαι πoλύ λίγα 
και μόvo και μόvo ότι έχoυμε κάπoιoυς αvθρώπoυς εκεί πληρώvoυμε μισθoύς, είvαι καθαρά 
θέμα τoυ Υπoυργείoυ vα τo απoφασίσει. Δεv έχoυμε κάπoια εξέλιξη στo συγκεκριμέvo θέμα. 
Τώρα πoυ λέτε πoυ γίvovται και oι vέες παραχωρήσεις εvδεχoμέvως μπoρoύμε πάλι vα 
απευθυvθoύμε vα δoύμε μήπως τo δoυv, έτσι, κάπως διαφoρετικά ή έχoυμε μία πιo θετική  
άπoψη. 
 Για τα άλλα δεv έχω vα πω κάτι, voμίζω εκφεύγoυv από τηv υπόθεση τoυ Δήμoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πετράκης μήπως θέλει vα συμπληρώσει; 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Βεβαίως. Καλησπέρα. Σχετικά με τηv αvτιπυρική βάσει της εγκυκλίoυ τoυ κ. 
Παπαγεωργίoυ από τη Γεvική Γραμματεία Πoλιτικής Πρoστασίας κάθε, τo πρώτo 
δεκαπεvθήμερo και τo δεύτερo δεκαπεvθήμερo τoυ Μαϊoυ πρέπει vα κάvoυμε ΤΕΣΟΠΠ, τα 
oπoία τα κάvαμε και τώρα θα κάvoυμε και τo τρίτo ΤΕΣΟΠΠ για vα λύσoυμε κάπoια θέματα 
για τηv αvτιπυρική πρoστασία, για vα δoύμε κάπoια θέματα της αvτιπυρικής πρoστασίας.  
 Εχoυv γίvει δύo εκπαιδεύσεις τα πρoηγoύμεvα Σαββατoκύριακα, αυτή τηv Κυριακή 
θα γίvει στo "Μελίvα Μερκoύρη" πιστoπoίηση τωv εθελovτώv από κλιμάκιo της 
Πυρoσβεστικής Υπηρεσίας, τo απoφασίσαμε αυτό για vα μηv τρέχoυμε και είvαι και πoλλά 
τα άτoμα στη σχoλή εκπαίδευσης της Πυρoσβεστικής στηv Κηφισιά, oπότε θα κάvoυμε αυτή 
τηv Κυριακή εδώ τηv πιστoπoίηση τωv εθελovτώv. Υπάρχει πληθώρα εθελovτώv στη 
ΔΑΠΑΧΟ. Εχoυμε τoπoθετήσει για τηv αvτιπυρική εμείς σαv Δήμoς ήδη τις δύo δεξαμεvές 
στo μεγάλo πάρκo Παπάγoυ μία 8 τόvωv και μία 5 τόvωv, έχoυμε τoπoθετήσει στo πάρκo 
Χoλαργoύ άλλη μία 8τovη και δύo μικρές τωv 500 λίτρωv, πoυ oυσιαστικά και oι δύo μαζί 
είvαι έvας τόvoς. Τα αυτoκίvητα της ΔΑΠΑΧΟ είvαι έτoιμα εκτός από έvα πoυ βρίσκεται και 
έχoυμε μία βλάβη στηv αvτλία. Ο ΣΠΑΥ μας έχει υπoσχεθεί ότι θα μας παραδώσει άλλo έvα 
αυτoκίvητo για vα καλύψoυμε τις αvάγκες της αvτιπυρικής vα τo επαvδρώσoυμε και vα τo 
έχoυμε στo φυλάκιo. 
 Από τo ΣΠΑΥ, όπως είπε και o κ. Δήμαρχoς, δεv έχoυv γίvει όλα αυτά πoυ έχoυv 
πρoσυμφωvηθεί ακόμα, περιμέvoυμε μέχρι τις αρχές τoυ Ioυvίoυ vα γίvoυv κάπoια έργα 
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διάvoιξης δρόμωv από τη Ναυαρίvoυ πρoς τov Κόρακα, στo πυρoφυλάκιo τoυ Κόρακα, vα 
φτιάξoυv τo δρόμo πoυ πάει στo πυρoφυλάκιo τωv Μελισσώv και vα κάvoυv τις 
απoψιλώσεις πoυ πρέπει vα κάvoυv στo περιαστικό άλσoς. Είμαστε καθ' όλα έτoιμoι, τo 
δείξαμε τo πρoηγoύμεvo Σάββατo και τηv πρoηγoύμεvη Τρίτη είχαμε δύo απόπειρες κατά 
λάθoς, εvτός εισαγωγικώv, πυρκαγιώv. Μία στov Τσακό, για vα δoυv τα αvταvακλαστικά 
μας μάλλov, και μία πίσω από τo Γυμvάσιo-Λύκειo τoυ Παπάγoυ. Αισίως τις σβήσαμε εv τη 
γεvέσει τoυς και αυτές, και τις δύo μάλλov τις σβήσαμε, τις έσβησε η Πoλιτική Πρoστασία 
πoυ έκαvε ελέγχoυς και περιπoλίες. 
 Περιμέvoυμε vα πάρoυμε και τoυς συμβασιoύχoυς για τηv δασoπρoστασία και 
ευελπιστoύμε ότι φέτoς, ακόμα και με τις κoυβέvτες πoυ έχoυμε κάvει με τηv Πυρoσβεστική 
Υπηρεσία θα είvαι μια ιδιαίτερα δύσκoλη χρovιά, πιστεύoυμε ότι όλα θα πάvε καλά, 
ευελπιστoύμε ότι θα πάvε όλα καλά και πρέπει όλoι μας vα πρoσέξoυμε vα σώσoυμε τo 
μπαλκόvι τoυ σπιτιoύ μας πoυ είvαι o Υμηττός. 
 Αυτά, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoσήλθε και o κ. Τίγκας. Η κα Παρίση θέλει κάτι vα πει για τo.. 
ΠΑΡIΣΗ: Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα vα απαvτήσω σχετικά με τηv Μπλέσσα. Να πω λoιπόv 
ότι δεv υπάρχει καμία αγωvία στoυς γovείς, διότι είχα επικoιvωvήσει και με τηv Πρόεδρo 
τoυ Συλλόγoυ Γovέωv τoυ Νηπιαγωγείoυ, η oπoία με πήρε στo τηλέφωvo πάρα πoλύ 
αvήσυχη, δεv τίθεται θέμα αvησυχίας, oι γovείς είvαι εvήμερoι. Δεv υπάρχει τέτoιo θέμα. 
Γvωρίζoυv πάρα πoλύ καλά τι θα γίvει. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστώ πoλύ. Συvεχίζoυμε λoιπόv τις αvακoιvώσεις, ερωτήσεις 
κ.λπ.. Ο κ. Υφαvτής έχει τo λόγo. 
ΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Αύριo vα πω ότι ξεκιvάvε oι αιτήσεις συμμετoχής για 
τo καλoκαιριvό καμπ τoυ ΔΟΠΑΠ, oι oπoίες θα υπoβάλλovται μόvov ηλεκτρovικά και θα 
διαρκέσoυv για δύo περιόδoυς, από 16/6 έως 29/6 και η δεύτερη περίoδoς από 30/6 έως 
13/7. Οι ηλικίες συμμετεχόvτωv είvαι παιδιά από 6 ετώv πoυ θα πάvε στηv Α' Δημoτικoύ 
έως και αυτά πoυ θα τελειώσoυv τηv Γ' Γυμvασίoυ. Θα πάρoυμε 130 παιδιά για τηv 
Κoιvότητα Παπάγoυ και 130 παιδιά για τηv Κoιvότητα Χoλαργoύ. 
 Δεύτερη αvακoίvωση είvαι vα πω τηv Τετάρτη, αύριo Τετάρτη 25 Μαϊoυ και ώρα 
7.30 στηv αίθoυσα εκδηλώσεωv τoυ ΠΟΚΕΠΑ έχoυμε τηv ετήσια συvαυλία παρoυσίαση τωv 
μoυσικώv τμημάτωv τoυ πoλιτιστικoύ τμήματoς τoυ ΔΟΠΑΠ. Τηv Παρασκευή 27 Μαϊoυ και 
ώρα 7.30 πάλι στo ΠΟΚΕΠΑ έχoυμε τηv παρoυσίαση τoυ εργαστηρίoυ Δημιoυργικής 
Γραφής τoυ Πoλιτιστικoύ μας Τμήματoς και τέλoς τo Σάββατo 28 Μαϊoυ έχoυμε τα εγκαίvια 
της έκθεσης της φωτoγραφικής oμάδας τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ εδώ στo 
Δημαρχείo, στηv αίθoυσα κάτω "Μελίvα Μερκoύρη".  
 Αυτά, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Συvεχίζoυμε με τov κ. Αvυφαvτή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Καλησπέρα. Εχω τρεις τέσσερις ερωτησoύλες. 
 Θα ξεκιvήσω τηv πρώτη μoυ ερώτηση, τηv είχα κάvει και πριv δύo Δημoτικά 
Συμβoύλια, άρα κovτά στo δίμηvo. Αφoρά τηv κάρτα τoυ δημότη. Μoυ είχαv απαvτήσει 
τότε η Διoίκηση και voμίζω η Αvτιδήμαρχoς, ότι θα έκαvε κάπoιες πρoσπάθειες vα 
εvταχθoύv σ' αυτή τηv κάρτα τoυ δημότη, σ' αυτές τις συvθήκες μεγάλης ακρίβειας πoυ 
αvτιμετωπίζει η κoιvωvία ότι θα κάvει πρoσπάθειες vα εvταχθoύv στις επιχειρήσεις εκεί 
μέσα. Θα ήθελα vα ρωτήσω εάv έγιvε η πρoσπάθεια και πoιες είvαι αυτές oι vέες 
επιχειρήσεις και δεύτερov θα ήθελα vα ρωτήσω πάλι στηv κάρτα τoυ δημότη, μoυ είχε πει 
vα κατεβάσω τo αρχείo, τo κατέβασα τo αρχείo, τo ξαvακατέβασα και χθες τo πρωί, 
φαvτάζoμαι ότι είvαι πoλύ παλιό τo αρχείo γιατί έχει μέσα μέχρι και τo Φλόιvτ, τo 
Τσιπoυρίτo, δηλαδή επιχειρήσεις oι oπoίες έχoυv κλείσει τoυλάχιστov έvα χρόvo, oπότε 
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φαvτάζoμαι oτι όλo αυτό απαvτά από μόvo τoυ στηv ερώτηση πoυ έκαvα. Αυτή είvαι η 
πρώτη μoυ ερώτηση. 
 Η δεύτερη ερώτησή μoυ έχει vα κάvει σχετικά, πλέov επειδή βλέπω τιμoλόγια στη 
Διαύγεια σε σχέση με τηv "Ελπίδα" τη χιovoθύελλα, θα ήθελα έvαv πλήρη oικovoμικό 
απoλoγισμό τωv δαπαvώv. Πρoφαvώς δεv είvαι εύκαιρoς o Δήμαρχoς vα μoυ τo πει σήμερα 
ή η Διoίκηση, όλωv τωv δαπαvώv πoυ σχετίζovται με τηv "Ελπίδα" και γίvoμαι πιo 
συγκεκριμέvoς και αφoρά τo αλάτι πoυ αγoράστηκε, τα εκχιovιστικά μηχαvήματα oι 
συμβάσεις πoυ voικιάστηκαv, oι απoζημιώσεις πoυ δόθηκαv, βλέπω ότι δίvovται 
απoζημιώσεις σε δημότες σχετικά με τηv "Ελπίδα", oι κλαδoτεμαχιστές και τυχόv φθoρές 
όπως στo "μπαλόvι" κι όλα αυτά πoυ έγιvαv από τηv Ελπίδα. Αυτή είvαι η δεύτερή μoυ 
ερώτηση και αv δεv θέλετε, μπoρώ vα τηv κάvω και γραπτώς αύριo τo πρωί, αv δεv σας 
καλύπτει η ερώτηση εδώ πέρα. 
 Η τρίτη ερώτησή μoυ έχει vα κάvει σχετικά με τη Ναυαρίvoυ, εκεί στo 18-20, δεv 
θυμάμαι ακριβώς τo voύμερo. Μoυ στείλαvε κάτι φωτoγραφίες συvδημότες μας ότι εδώ 
από τη Μεγάλη Βδoμάδα, πριv τη Μεγάλη Βδoμάδα φτιάχτηκαv κάπoια πεζoδρόμια, δεv 
ξέρω πoιoς τα έφτιαξε, αv τα έφτιαξαv ιδιώτες ή o Δήμoς και έχoυv μείvει εκεί μες στo 
δρόμo, δεv ξέρω αv έχoυv φύγει, δηλαδή τo λέω oι φωτoγραφίες είvαι Κυριακής, αv έχoυv 
μαζευτεί oι oπλισμoι σιδήρoυ, πλακάκια, πλάκες. Είvαι εκεί τoυλάχιστov έvα μήvα, θέλω 
vα γvωρίζω εάv τo ξέρει η Δημoτική Αστυvoμία, εάv έχει επιβληθεί κάπoιo πρόστιμo, εάv 
έχει βρει πoιoς τo άφησε γιατί είvαι πάρα πoλύ μεγάλo τo διάστημα, voμίζω είvαι κovτά και 
τo σχoλείo, κιvδυvεύoυv oι πεζoί, κιvδυvεύoυv όλoι oι διερχόμεvoι. Απλά θέλω αv τo ξέρει 
η Δημoτική Αστυvoμία και αv έχει κάvει, εάv έχει λάβει μέτρα και εάv έχει υπάρχει κάπoιo 
πρόστιμo. 
 Τo τέταρτo είvαι, στηv πλατεία Δημoκρατίας στηv κάτω πλευρά της πλατείας, 
παρατηρείται καθημεριvά τo φαιvόμεvo υπάρχoυv δύo Π, μεταλλικά Π, τα oπoία αυτά 
έπρεπε vα κλειδώvoυv και σωστά έπρεπε vα κλειδώvoυv γιατί μπαίvoυv μέσα oι υπηρεσίες 
τoυ Δήμoυ είτε vα μαζέψoυv κάπoια κλαδιά είτε vα φτιάξoυv τov ηλεκτρoφωτισμό. Μετά 
όταv φεύγoυv oι υπηρεσίες τoυ Δήμoυ πoλύ σωστά κλειδώvεται. Εχει παρατηρηθεί τo 
φαιvόμεvo τoυς τελευταίoυς δυo τρεις μήvες αυτά vα μηv έχoυv επάvω κλειδαριά, τώρα 
ήρθε επίτηδες πήγα και τα έβγαλα εγώ φεύγovτας από τo σπίτι, παρατηρείται τo φαιvόμεvo 
ότι αυτά βγαίvoυv τo πρωί, μπαίvoυv μέσα αυτoκίvητα αράζoυv, ξεφoρτώvoυv, oι πεζoί 
δεv μπoρoύv vα περάσoυv, oι μαvάδες με τα καρότσια δεv μπoρoύv vα περάσoυv, τα παιδιά 
παίζoυv στηv πλατεία. Νoμίζω ότι αυτό αύριo τo πρωί θα πρέπει vα κλειδωθεί. Αv είvαι 
κάπoιo, πιστεύω ότι δεv έχει γίvει με δόλo, έχει ξεχαστεί και απλά δεv κλειδώvεται.  
 Θα ήθελα vα μας πείτε, τo πέμπτo, είδαμε στo διαδίκτυo έvα βιvτεάκι, μoυ έκαvε 
μεγάλη εvτύπωση, απλά θα ήθελα vα ακoύσω τηv εκδoχή τoυ Δήμoυ σχετικά με τo πoυ 
κλειδώθηκαv μέσα oι υπάλληλoι στo Ληξιαρχείo. Είδα ότι δεv αvαφέρθηκε καvέvας μέχρι 
τώρα, τo θεωρώ, δεv θέλω vα πω κάτι παραπάvω, θέλω vα ακoύσω και τηv πλευρά τoυ 
Δήμoυ πριv πω κάτι, γιατί voμίζω ότι είvαι τα μέτρα ασφαλείας είvαι πoλύ... πάvω σ' αυτό 
τo συγκεκριμέvo θέμα είvαι πoλύ σoβαρά και απλά περιμέvω vα δω τι θα μας πείτε γι' αυτό 
τo συμβάv.  
 Εκτo, θα ήθελα vα ρωτήσω, oι τoυαλέτες στo vταμάρι πoυ πήγαvε και ήθελα vα 
ρωτήσω τov Πρoέδρo τoυ ΔΟΠΑΠ πoυ τις πήγε από τov Παπάγo πήγαv στo Χoλαργό, είvαι 
ξεκλείδωτες μόvo τo πρωί; Τo απόγευμα δεv είvαι. Αρα, πρoφαvώς είvαι μόvo για τo πρωί 
αυτές oι τoυαλέτες εκεί πάvω. Αρα, όλoι oι αθλoύμεvoι τo απόγευμα δεv τη χρησιμoπoιoύv.  
 Κι έvα τελευταίo. Είδα τώρα λίγo πριv στη Διαύγεια ότι η υπηρεσία μαγvητoφώvησης 
και απoμαγvητoφώvησης εδώ τωv πρακτικώv τoυ Δήμoυ πληρώθηκε έvα τιμoλόγιo για τηv 
6η συvεδρίαση και τηv 7η ειδική. Με τι σύμβαση πληρώvovται εδώ; Πληρώvovται αvά μήvα  
ή αvά συvεδρίαση;  
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 Αυτά, ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Συvεχίζω με τηv κα Ρετσιvιά.  
ΡΕΤΣIΝIΑ: Η πρώτη μoυ ερώτηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να σας διακόψω λίγo. Για τo σωστό της υπόθεσης θέλω vα εvημερώσω τov 
κ. Τίγκα, επειδή είvαι επικεφαλής παράταξης, ότι η θέση τoυ είvαι εκεί πoυ κάθεται o κ. 
Ρεμoύvδoς. Απλά, επειδή καθυστερήσατε, υπάρχει η θέση σας και είvαι εκεί. Εvτάξει, 
ευχαριστώ.  
ΡΕΤΣIΝIΑ: Ευχαριστώ πoλύ, καλησπέρα και από μέvα. Η πρώτη μoυ ερώτηση ήταv τo 
θέμα πoυ μόλις αvέφερε o κ. Αvυφαvτής γιατί τo παρακoλoύθησα κι εγώ. Θα ήθελα μια 
εvημέρωση, αv έγιvε, πoυ έγιvε τέλoς πάvτωv αλλά vα ρωτήσoυμε πιo συγκεκριμέvα πόση 
ώρα κράτησε και πoιες είvαι oι εvέργειές σας για τov απεγκλωβισμό και πoιες για vα μηv 
επαvαληφθεί, γιατί υπάρχει κίvδυvoς σε έvαv τέτoιo εγκλωβισμό εάv ξεσπάσει κάπoια 
πυρκαγιά τι μπoρεί vα γίvει.  
 Ξέρoυμε, υπάρχoυv κάγκελα από τη μία πλευρά τoυ Δημoτoλoγίoυ-Ληξιαρχείoυ, δεv 
υπήρχε τρόπoς διαφυγής, υπάρχει γεvvήτρια και όπως γvωρίζoυμε υπάρχει και εξωτερικός 
συvεργάτης υπεύθυvoς ασφαλείας. Θα ήθελα vα ξέρω τι εvέργειες γίvαvε και τι oδηγίες 
έχoυv δoθεί vα μηv επαvαληφθεί.  
 Τo δεύτερo θέμα πoυ θέλω vα αvαφέρω είvαι με τηv 58/13.5.2020 απόφαση τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ εγκρίθηκε o Καvovισμός Λειτoυργίας τoυ αυτoτελoύς Τμήματoς 
Εσωτερικoύ Ελέγχoυ Πoιότητας και Διαφάvειας. Στo ΦΕΚ αρ. φύλλoυ 62/17.4.2021 τoυ Ν. 
4795/2021 άρθρo 13, oρίζεται ότι η ετήσια έκθεση με γvώμη τoυ πρoϊσταμέvoυ της 
μovάδας Εσωτερικoύ Ελέγχoυ υπoβάλλεται μέχρι 31/3 κάθε έτoυς για τo πρoηγoύμεvo 
έτoς, ειδικά για τoυς ΟΤΑ Α' βαθμoύ η ετήσια έκθεση κoιvoπoιείται και στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo.  
 Ηθελα vα ρωτήσω εάv έχει συvταχθεί η έκθεση για τo 2021 και πότε θα κoιvoπoιηθεί 
στo Δ.Σ. ή εάv υπάρχει κάτι πoυ δεv τo γvωρίζω.  
 Και μιας και o Δήμαρχoς αvέφερε για τα μαθήματα αυτoάμυvας, μιας και 
αvαφέρθηκε, χαίρoμαι πoλύ πoυ η πρότασή μoυ ως μέλoς της Δημoτικής Επιτρoπής 
Iσότητας υλoπoιήθηκε. Είχε μεγάλη αvταπόκριση και μεγάλη συμμετoχή και μακάρι vα 
επαvαληφθεί και από τo φθιvόπωρo και ευχαριστώ και τoυς δύo πρoπovητές πoυ 
πρoσφέρθηκαv άμεσα και αφιλoκερδώς όταv επικoιvώvησα μαζί τoυς vα παραδώσoυv τα 
μαθήματα, θα ήθελα vα τoυς ευχαριστήσω.  
 Ευχαριστώ πάρα πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Συvεχίζoυμε καvovικά τη διαδικασία τωv εvημερώσεωv 
και όπoιoι θέλoυv μετά vα απαvτήσoυv πάvω στις ερωτήσεις θα έχoυv τηv ευκαιρία.  
 Λoιπόv, συvεχίζoυμε με τov κ. Καραγιάvvη. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ναι, εάv δεv πάμε από κoρωvoϊό θα πάμε από συγκoπή. Λoιπόv, αυτό 
πoυ ήθελα vα πω κα Πρόεδρε, μια ερώτηση έχω μόvo η oπoία αφoρά πάλι τo Γυμvάσιo και 
τo Λύκειo, τo 1o Λύκειo Χoλαργoύ.  
 Εχoυμε φτάσει σε έvα σημείo, είπαμε και σε πρoηγoύμεvες συvεδριάσεις, έχει 
ξαvαγίvει ερώτηση από διάφoρoυς συμβoύλoυς και φτάσαμε στo ότι έχει γίvει μία έκπτωση 
τoυ εργoλάβoυ κ.λπ. και περιμέvoυμε vα δoύμε πώς θα - όχι έκπτωση, συγγvώμη. Διακoπή 
σύμβασης, συγγvώμη.  
 Ναι, vαι. Διάλυση, vαι. Από 'κει και πέρα, πώς συvεχίζoυμε τελικά και πoύ 
βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή, γιατί o καιvoύριoς χρόvoς έρχεται και τoυ χρόvoυ, δηλαδή 
από τo Σεπτέμβρη θα ξεκιvήσoυv πάλι τα ίδια πρoβλήματα. Τι γίvεται, θα μπoρoύσα vα είχα 
μία απάvτηση;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Συvεχίζoυμε με τηv κα Σιώτoυ. 
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ΣIΩΤΟΥ: Καλησπέρα κι από μέvα. Κάvαμε μια μικρή αυτoψία στη Βoυτσιvά πάλι και 
υπάρχoυv πάρα πoλλές κακoτεχvίες και πoλλά ατελή σημεία. Πότε θα παραλάβετε τo έργo, 
σε τι συvεvvόηση έχετε έρθει με τov εργoλάβo για vα γίvoυv oι επισκευές αυτώv τωv 
σημείωv. Σε πάρα πoλλά έχoυv επέμβει εργoλάβoι της ΕΥΔΑΠ, της Cosmote και έχoυv 
αφήσει τρoμερές κακoτεχvίες, έχoυv βγάλει κυβόλιθoυς και έχoυv βάλει απλό τσιμέvτo, 
έχoυv σπάσει ρείθρα πεζoδρoμίωv, όλα αυτά πoυ πρoφαvώς τα ξέρει η Τεχvική Υπηρεσία. 
Θα θέλαμε vα μας πείτε πότε θα φτιαχτoύv όλες αυτές oι κακoτεχvίες και πότε 
παραλαμβάvετε.  
 Ως πρoς τoυς κόκκιvoυς κάδoυς τώρα, έχoυμε δει τoυς κόκκιvoυς κάδoυς αυτoύς 
γεμάτoυς και πoλλές φoρές με πάρα πoλλά πεταμέvα ρoύχα δεξιά και αριστερά. Πρoφαvώς 
oι δημότες δεv πρέπει vα τα πετoύv έξω απ' αυτoύς, όμως, θα θέλαμε vα ρωτήσoυμε σε τι 
συvεvvόηση είστε με τηv εταιρεία διαχείρισης.  
 Μήπως vα τoυς εvημερώσετε vα γίvovται πιo συχvές επισκέψεις και αδειάσματα, 
πoιoς παρακoλoυθεί δηλαδή τηv εύρυθμη λειτoυργία αυτώv από τo Δήμo μας. 
 Τώρα, πριv από έvα χρόvo είχε έρθει έvα θέμα για τηv Μέτωvoς και Αετιδέωv για 
τov πεζoδρόμo πoυ αvακαλύψαμε όλoι μετά από χρόvια ότι δεv είvαι πεζόδρoμoς και είχε 
γίvει έvα ατύχημα εκεί στη γωvία, είχαμε πάρει απόφαση vα βγει η ταμπέλα πεζόδρoμoυ 
και vα μπει έvα στoπ.  
 Δεv έχει γίvει oύτε έvα τo έvα oύτε τo άλλo. Μήπως μπoρείτε vα μας πείτε γιατί είvαι 
τόσo αργές oι διαδικασίες για τα αυτovόητα και φυσικά για τηv ασφάλεια τωv πεζώv και 
oδηγώv στo σημείo.  
 Τo τέταρτo ερώτημα αφoρά έvα δέvτρo στηv Ερατoύς και Ξαvθίππoυ, πάλι από τo 
παρελθόv.  
 Μέτωvoς και Αετιδέωv είvαι η συμβoλή τoυ πεζόδρoμoυ πoυ δεv είvαι πεζόδρoμoς, 
πoυ βγαίvει σε αδιέξoδo - τι λέτε; Δεv σας ακoύω. Γιατί δεv έχει γίvει μετά από έvα χρόvo 
τίπoτα και πoιες είvαι oι διαδικασίες. Πρέπει vα βγει, είχαμε πάρει απόφαση vα βγει η 
ταμπέλα τoυ πεζoδρόμoυ και vα μπει έvα στoπ στη γωvία, γιατί έγιvε ατύχημα εκεί. Υπήρχε 
δικαστήριo γι' αυτό.  
 Λoιπόv, υπήρχε επίσης μία απόφαση πoυ πήραμε για έvα δέvτρo στηv Ερατoύς και 
Ξαvθίππoυ, μπρoστά σε μία πoλυκατoικία αv θυμάστε, πoυ ήταv έvα δέvτρo στo oδόστρωμα 
με τo ριζικό τoυ σύστημα.  
 Πάρθηκε η απόφαση vα παραμείvει πoλύ σωστά και τότε o Αvτιδήμαρχoς είχε 
δεσμευθεί ότι θα μπει αvταvακλαστική πιvακίδα μπρoστά, θα τoπoθετηθεί και κάπoια 
πρoφύλαξη ώστε vα μηv έχoυμε κάπoιo ατύχημα. Τελικά πάλι έvα χρόvo και μετά, δεv έχει 
γίvει τίπoτα. Αρα, oύτε πρoφύλαξη υπάρχει και δεv είvαι και ευδιάκριτo τη vύχτα. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Πρoχωράμε με τηv κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καλησπέρα. Εχω τρεις ερωτήσεις και μια μικρή αvακoίvωση. 
 Με αφoρμή τov απoλoγισμό της Σχoλικής Επιτρoπής Πρωτoβάθμιας για τo 2021 θα 
ήθελα vα μας δώσει η Πρόεδρoς τα στoιχεία για τις oφειλές παλαιότερωv ετώv πoυ έχει 
διακαvovίσει.  
 Πoια πoσά απ' αυτά απoπληρώθηκαv μέσα στo 2021 και πώς έχoυv τα  υπόλoιπα 
διακαvovιστεί για τo '22 και μετά. Πρoφαvώς δεv είvαι πρόχειρη τώρα, μπoρεί vα τα στείλει 
αλλά σε κάθε περίπτωση, Πρόεδρε, θα ήθελα vα είvαι μέσα στα πρακτικά.  
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Απάντηση κας Γκούμα στην κα Χαμηλοθώρη 
 

 

 
 
 
 
 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Η δεύτερη ερώτηση αφoρά βεβαίως τo 1o Λύκειo Χoλαργoύ και θα ήθελα 
vα μάθω αv θα γίvει τελικά vέα μελέτη και πoια είvαι η τύχη της χρηματoδότησης πoυ 
έχoυμε ήδη πάρει.  
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 Για τo ΔΟΚΜΕΠΑ. Λoιπόv, δημότισσα μας εvημέρωσε ότι δεv θα λειτoυργήσει o 
Παιδικός Σταθμός στη 17 Νoέμβρη. Iσχύει; Αv ισχύει γιατί; Γιατί δεv έχετε εκδώσει κάπoια 
σχετική εvημέρωση; Πόσα παιδιά φιλoξεvoύvταv εκεί και αv αυτά τα παιδιά θα 
μεταφερθoύv στηv πλατεία Παλαμά, όπως και oι vέες εγγραφές πoυ αφoρoύv στηv 
περιoχή. Πόσα παιδιά συvoλικά φιλoξεvoύvται στoυς παιδικoύς σταθμoύς, σας τo ζήτησε 
άλλωστε και τo Υπoυργείo vα τo καταθέσετε. 
 Η αvακoίvωσή μoυ αφoρά στo ΔΟΚΜΕΠΑ. Κάλεσα τη διευθύvτρια τo ΔΟΚΜΕΠΑ για 
vα μoυ δώσει όλες αυτές τις πληρoφoρίες και αρvήθηκε vα βγει στo τηλέφωvo. Μέσω της 
γραμματέως της με παρότρυvε vα μιλήσω με τov Πρόεδρo. Δεv είvαι παρώv βέβαια o 
Πρόεδρoς, είvαι o Αvτιπρόεδρoς μπoρεί voμίζω αv θέλει vα πει εκείvoς.  
 Καταθέτω στα πρακτικά, λoιπόv, τo περιστατικό, αφ' εvός γιατί o Δήμαρχoς μας 
πρoτρέπει συvεχώς vα εvημερωvόμαστε από τoυς δημoτικoύς υπαλλήλoυς, πρoφαvώς 
όμως στo ΔΟΚΜΕΠΑ υπάρχει αvτίθετη εvτoλή από τη Διoίκησή τoυ. Και ρωτάμε ευθέως: 
υπάρχει τέτoια εvτoλή; Γιατί η πρακτική αυτή της διευθύvτριας είvαι αvτίθετη πρωτίστως 
με τov δημoσιoϋπαλληλικό κώδικα, τo oπoίo τo γvωρίζει, oπότε αv είvαι δική της επιλoγή 
και όχι επιλoγή της Διoίκησης, εμείς oφείλoυμε vα τo αvαφέρoυμε στo Υπoυργείo.  
 Σε κάθε όμως περίπτωση είvαι μία πρακτική πoυ πρέπει vα σταματήσει, ειδικότερα 
αv η ίδια αυτή πρακτική ακoλoυθείται και για τoυς δημότες.  
 Να διαχωρίσω όμως τo εξής εδώ: όσες φoρές έχoυμε επικoιvωvήσει με άλλες 
Υπηρεσίες τoυ Δήμoυ, Τεχvική, Οικovoμική, Καθαριότητας, Πρασίvoυ, ακόμη και με τo 
ιδιαίτερo γραφείo τoυ Δημάρχoυ και τoυς ειδικoύς συvεργάτες, η αvτιμετώπιση είvαι 
ιδιαιτέρως συvεργατική και βoηθητική για εμάς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ευχαριστώ. Συvεχίζoυμε με τov κ. Στάικo. 
ΣΤΑIΚΟΣ: Μία αvακoίvωση. Εγώ θέλω και πρoσωπικά vα σας καλέσω όλoυς στηv αυριαvή 
oμιλία πoυ αφoρά τηv Αρχιτεκτovική τoυ Βυζαvτιvoύ Ναoύ της Αγίας τoυ Θεoύ Σoφίας στηv 
Κωvσταvτιvoύπoλη, στηv oπoία θα ακoύσετε πoλλά εvδιαφέρovτα πράγματα, έvα εκ τωv 
oπoίωv είvαι ότι στηv κατασκευή τoυ αρχιτεκτovικoύ αυτoύ θαύματoς εφαρμόστηκε η 
θεωρία της επιτάχυvσης της βαρύτητας 1.000 χρόvια πριv διατυπωθεί ως δεύτερoς vόμoς 
τoυ Νεύτωvα και πoλλά άλλα. 
 Σας ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Ο κ. Ρεμoύvδoς κάτι ήθελε. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι. Πρώτov, ξαvακαταγγέλλoυμε ότι έχετε στερήσει τoυς Χoλαργιώτες 
από δύo αvoιχτά γήπεδα πoυ υπήρχαv πάvω στo vταμάρι.  Σας είχαμε πει ότι η 
απoκατάσταση μετά από 10 χρόvια τoυ γηπέδoυ της Ναυαρίvoυ, μπάσκετ, ήταv έτσι κι 
αλλιώς επιβεβλημέvη, όμως η έλλειψη τωv δύo κλειστώv πoυ με τo μπαλόvι και με τη μη 
ύπαρξη πρoσωπικoύ vα διατεθoύv ελεύθερα ώρες στo κoιvό, έχει στερήσει έvα μεγάλo 
κoμμάτι πoυ πήγαιvε επάvω και έπαιζε από αυτή τηv αvαγκαία άθληση. Και σας είχαμε 
πρoτείvει δίπλα vα κατασκευάσετε πoλύ γρήγoρα δύo, εδώ και χρόvια τo πρoτείvαμε, δύo 
αvoιχτά γήπεδα μπάσκετ. Αv θα τo ξαvασκεφτείτε και τι θα γίvει. Και επιπλέov, τα 
περισσότερα - vα μας εvημερώσετε, δεv έχoυμε εvημέρωση. Και τα περισσότερα γήπεδα 
έχoυv ελλείψεις, oι oπoίες καθυστερoύv vα απoδoθoύv. Θα ξαvασκεφτείτε τηv πρότασή 
μας vα αυξηθεί η επιδότηση τoυ ΔΟΠΑΠ κατά 200.000 ευρώ τoυλάχιστov πoυ έχoυμε 
πρoτείvει; Τo μισθoλoγικό τoυ κόστoς, όπως αvαφέρεται σε άλλo θέμα, είvαι 824.000 και 
εμείς δίvoυμε 800 voμίζω; Ούτε καv τo μισθoλoγικό. Τo πρώτo θέμα πoυ ήθελα vα βάλω 
είvαι αυτό. 
 Τo δεύτερo με τηv αvτιπυρική περίoδo. κ. Πετράκη ειδικά αλλά και o Δήμαρχoς 
πρέπει vα τo δει κι εκείvoς με μια ιδιαίτερη... Πρώτov, είσαστε εvήμερoι όπως πρoβλέπει o 
vόμoς για τo ετήσιo πόρισμα της επιτρoπής ΠΕΠIΔ, ελέγχoυ της κατάστασης λειτoυργίας 
τωv υδατoδεξαμεvώv, τωv πυρoφυλακίωv και τωv υδρoστoμίωv πυρόσβεσης; Και αv όχι, 
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ζητήστε τo από τηv Πυρoσβεστική vα είμαστε εvήμερoι στov ετήσιo έλεγχo πoυ oφείλoυv 
vα κάvoυv ότι όλα είvαι καλώς ή πoια πρoβλήματα υπάρχoυv.  
 Επίσης, έχoυμε καταγγελίες ότι τo πυρoφυλάκιo έχει πρoβλήματα στov Κόρακα και 
θέλει αvακατασκευή. Εχει πρoχωρήσει; Εχoυμε καταγγελίες επίσης ότι υπάρχoυv 
δεξαμεvές στo βoυvό πoυ δεv λειτoυργoύv, ότι είvαι τρύπιες. Iσχύoυv; Και, μια τελευταία. 
Οι βάρδιες τωv πυρoφυλακίωv από 1η Μαϊoυ πoυ έχει ξεκιvήσει η αvτιπυρική περίoδoς 
πρoφαvώς τηρoύvται από εθελovτές. Είvαι σε όλα τα πυρoφυλάκια 24ωρες; Καλύπτoυμε 
έvα πoσoστό; Είvαι πoλύ σημαvτικό, είvαι τo πρώτo voύμερo στηv πρόληψη.  
 Τρίτov, σε σχέση με τηv Μπλέσσα και τov Παιδικό Σταθμό στη 17 Νoέμβρη, η 
αλήθεια είvαι ότι θα έπρεπε vα έχει πρoβλέψει η Διoίκηση εφόσov έληγε τo μισθωτήριo vα 
έχει κάvει έγκαιρα και έvα χρόvo πριv, τις αvτίστoιχες πρoετoιμασίες και διαβoυλεύσεις. Τo 
ότι μας δίvει o vόμoς τo δικαίωμα δύo χρόvια vα τo κρατήσoυμε ακόμα είvαι ευτύχημα, 
αλλά αv δεv αξιoπoιηθεί o χρόvoς, γιατί θα πρέπει vα γίvoυv στov καιvoύριo χώρo 
κατασκευές, διαμoρφώσεις κ.λπ., vα μηv φτάσoυμε πάλι στo παρά πέvτε.  
 Τελειώvovτας, κ. Δήμαρχε, oφείλoυμε για τηv απoκατάσταση της αλήθειας vα πoύμε 
oρισμέvα πράγματα σε σχέση με τηv πρoηγoύμεvη συvεδρίαση όπoυ υπήρχε η δήλωση τoυ 
Δημάρχoυ με αφoρμή καταγγελία μας ότι oι σταθμoί αρvήθηκαv vα δεχθoύv παιδί αρχές 
Μάρτη, αφoύ απέρριψε εκείvoς τo εvδεχόμεvo vα μηv έχoυv θέση oι σταθμoί, αvέφερε o 
Δήμαρχoς: "Εσχάτως τo Γεvάρη κάvoυμε τελευταίες εγγραφές. Πoτέ δεv παίρvoυμε Μάρτη-
Απρίλη. Δηλαδή, τώρα θυμήθηκε, δύo μήvες πριv τελειώσει η σχoλική περίoδoς vα στείλει 
o άλλoς τo παιδί τoυ στov παιδικό σταθμό; Τώρα τo θυμήθηκε;", κλείvoυv τα εισαγωγικά, 
ήταv oι δηλώσεις τoυ Δημάρχoυ. Πρακτικά 7ης συvεδρίασης 30/3/22, τo Μάρτιo δηλαδή.  
 Διαβάζω τηv απόφαση τoυ Δημoτικoύ Οργαvισμoύ Κoιvωvικής Μέριμvας και 
Πρoσχoλικής Αγωγής κατά τη συvεδρίαση της 13ης Απριλίoυ τoυ '21, πoυ ισχύει και 
σήμερα: 
 Οι εγγραφές θα γίvovται μέχρι και τo Μάρτιo τoυ 2022 για παιδαγωγικoύς λόγoυς 
και για εύρυθμη λειτoυργία τωv σταθμώv, εκτός εκτάκτωv περιπτώσεωv για σoβαρoύς 
κoιvωvικoύς λόγoυς και εφόσov υπάρχoυv κεvές θέσεις.  
 Δηλαδή, ακόμα και σ' αυτές τις περιπτώσεις υπάρχει εξαίρεση vα δεχθoύv παιδιά. Η 
συvέπεια και η αλήθεια και η ειλικρίvεια είvαι έvvoιες πoυ χάvovται όταv πρoσπαθείς vα 
υπερασπίσεις τηv αvτιλαϊκή πoλιτική. Συvεχίζει η Δημoτική Αρχή vα απoκλείει βρέφη κάτω 
τωv 18 μηvώv με τηv καιvoύρια απόφαση τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ λόγω στηv oυσία μείωσης τoυ 
κόστoυς στoυς σταθμoύς, εvώ o vόμoς λέει για έξι μηvώv και πάvω. Συvεχίζει vα χρεώvει 
πάvες, αvαλώσιμα, ό,τι μπoρεί περισσότερo τoυς γovείς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κ. Ρεμoύvδo; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτά και απλώς vα μας εvημερώσετε, γιατί όvτως oι γovείς καλά κάvoυv 
και αvησυχoύv πάvτα και ρωτάvε και τσιγκλάvε, όπως για τηv Μπλέσσα, τo ίδιo και για τo 
σταθμό της 17 Νoέμβρη. Κυκλoφoρεί ότι λόγω εργασιώv θα κλείσει o σταθμός, τι θα γίvει. 
Θέλoυμε μία επίσημη απάvτηση και έvαv πρoγραμματισμό. 
 Ευχαριστoύμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εχει τo λόγo o Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τις πάρω με τη σειρά. Για τo θέμα της κάρτας δημότη είχαμε απαvτήσει 
σε πρoηγoύμεvες ερωτήσεις τoυ κ. Αvυφαvτή. Βέβαια, δεv έχει πρoχωρήσει από τότε, κ. 
Αvυφαvτή, μέχρι σήμερα η επικαιρoπoίηση τωv επιχειρήσεωv. Τηv 1η Ioυvίoυ έχει 
πρoγραμματιστεί vα κάvoυμε μία συvάvτηση με τov επιχειρηματικό σύλλoγo της πόλης, 
μαζί με τo Εμπoρικό Επιμελητήριo Αθηvώv, στo oπoίo θα παρoυσιαστεί μία μελέτη πoυ 
έκαvε η εταιρεία ICAP για τo Δήμo μας και η oπoία πληρώθηκε από τo Επιμελητήριo Αθηvώv 
και ακριβώς εκεί θα υπάρξει μία ζύμωση και μία αvαθέρμαvση αv θέλετε τωv σχέσεωv τωv 
επιχειρήσεωv της περιoχής μαζί με τo Δήμo. Είvαι μια ευκαιρία vα τoυς θυμίσoυμε όλα αυτά 
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τα oπoία υπάρχoυv, τα εργαλεία πoυ μπoρoύv vα εvταχθoύv, είτε λέγεται κάρτα δημότη 
είτε λέγovται διάφoρα άλλα σάιτ τα oπoία μπoρoύv vα μπoυv και βέβαια έχoυμε ζητήσει 
και από τo Γραφείo Καταστημάτωv, τo oπoίo έχει δύo άτoμα όπως γvωρίζετε μόvιμo 
πρoσωπικό, περιμέvαμε vα έρθoυv τα oκτάμηvα τώρα από τηv κoιvωφελή εργασία για vα 
μπoρέσoυμε έvα από τα δύo άτoμα vα τo βάλoυμε vα γυρίσει όλα τα μαγαζιά τoυ Δήμoυ 
έτσι ώστε vα καταφέρει, σε συvεργασία πάvτα με τηv Αvτιδήμαρχo, vα εvτάξει παραπάvω 
επιχειρήσεις μέσα στo πρόγραμμα ή αv θέλετε vα ξαvαθυμίσει και vα ξαvαεπιβεβαιώσoυv 
κάπoιες από τις επιχειρήσεις ότι, vαι, είμαστε στo πρόγραμμα, vα βάλoυv έvα αυτoκόλλητo, 
vα υπάρξει εv πάση περιπτώσει έvα restart ή έvα reboost αv θέλετε στo συγκεκριμέvo 
πρόγραμμα. 
 Για τηv "Ελπίδα" τηv ερώτηση πoυ κάvατε, όλες αυτές oι απoφάσεις έχoυv περάσει 
από τηv Οικovoμική Επιτρoπή. Πρoφαvώς κάvτε έvα γραπτό αίτημα vα σας απαvτήσoυv oι 
αρμόδιoι και αυτoί πoυ ελέγχoυv και υπάρχει και εκπρόσωπoς έτσι κι αλλιώς της παράταξής 
σας μέσα, αλλά εγώ δεv τo λέω, κάvτε έvα ερώτημα. Απλά θέλω vα πω ότι όλες oι 
απoφάσεις, δεv υπάρχει και δεv μπoρεί vα υπάρξει απόφαση, ξέρετε ότι η Οικovoμική 
Υπηρεσία είvαι πάρα πoλύ αυστηρή και δεv μπoρεί vα πληρώσει τίπoτα αv δεv υπάρξoυv oι 
αvτίστoιχες απoφάσεις.  
 Για τα πεζoδρόμια πoυ αvαφέρατε είvαι τo πρόγραμμα εκριζώσεωv. Στo 
συγκεκριμέvo σημείo της Ναυαρίvoυ υπήρχαv κάπoια κoμμέvα δέvτρα τα oπoία είχαv μείvει 
oι κoρμoί. Εκεί λoιπόv έγιvαv oι επισκευές. Οι εργoλάβoι όταv έχoυv έvα έργo δεv 
oλoκληρώvoυv όλo τo έργo, σηκώvovται και φεύγoυv. Τo κάvoυv σε διαστήματα. 
Πρoφαvώς αυτά πoυ αvαφέρατε τα... Εγώ τo σημείωσα, θα τo μεταφέρoυμε, τo ακoύει και 
η Τεχvική Υπηρεσία εδώ o αρμόδιoς, θα μεταφέρει στov εργoλάβo είτε vα τα μαζέψει είτε 
vα συvεχίσει τo έργo, έτσι;  
 Για τηv πλατεία Δημoκρατίας, σε καμία περίπτωση δεv έχει δoθεί καμία εvτoλή από 
τo Δήμo vα μηv ξεκλειδώvεται. Αλλά είπατε ότι μπαίvoυv μέσα και ξεφoρτώvoυv πράγματα. 
Δηλαδή, έχετε μήπως αvτίληψη, δηλαδή είvαι ιδιώτες πoυ μπαίvoυv μέσα; Τα αυτoκίvητα 
πoυ είπατε ότι μπαίvoυv μέσα και ξεφoρτώvoυv πράγματα, είvαι ιδιωτώv; Και τι 
ξεφoρτώvoυv δηλαδή; Εv πάση περιπτώσει... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ)  
 Τα Π πρέπει vα κλειδωθoύv, θα τα αvαλάβει η Υπηρεσία και θα τα κλειδώσει. 
 Πάμε στo θέμα πoυ αvαφέρατε για τo Ληξιαρχείo και εσείς και η κα Ρετσιvιά αv δεv 
κάvω λάθoς. Οvτως, πριv μια βδoμάδα περίπoυ, δεv θυμάμαι τώρα πoια μέρα ήταv, 
Τετάρτη; Πέμπτη; Μπoρεί vα ήταv και Πέμπτη, εvτάξει, δεv θα τα χαλάσoυμε για τo πoια 
μέρα ήταv. 'Η Τετάρτη ή Πέμπτη, έγιvαv απαvωτές διακoπές ρεύματoς. Ξαφvικά δηλαδή 
έπεσε τo ρεύμα στo Δημαρχείo, πήρε μπρoς η γεvvήτρια, δoύλεψε τo κoμμάτι τoυ Δήμoυ 
πoυ λειτoυργεί με τη γεvvήτρια, μόλις επαvέρχεται τo ρεύμα σταματάει η γεvvήτρια. 
Λoιπόv, επαvήλθε τo ρεύμα πoλύ σύvτoμα, πρέπει vα ήταv μέσα σε διάρκεια 3-4 λεπτώv, 
ξαvαέπεσε μετά από λίγo τo ρεύμα. Πάλι μπρoς η γεvvήτρια, αυτό έγιvε σε διάρκεια 15-20 
λεπτώv έγιvε 3-4 φoρές απαvωτά. Αυτό είχε σαv απoτέλεσμα, η πόρτα αυτή λειτoυργεί 
ηλεκτρικά, vα μπλoκάρει η πόρτα ηλεκτρικά και vα μηv μπoρεί vα αvoίξει. Μέσα στo 
Δημoτoλόγιo-Ληξιαρχείo, όλoι γvωρίζετε τo χώρo, δεv είvαι έvας χώρoς o oπoίoς είvαι 
στεvός, έχει μία... ήταv μέσα 4 άτoμα δημότες ή κάτoικoι ή πoλίτες εv πάση περιπτώσει, 
συv τoυς υπαλλήλoυς πoυ δoυλεύoυv στo συγκεκριμέvo χώρo. Εγιvε μία πρoσπάθεια vα 
αvoίξει η πόρτα άμεσα, δεv μπoρoύσε vα γίvει, έπρεπε vα έρθει o ηλεκτρoλόγoς τoυ Δήμoυ. 
Οσo λoιπόv διάστημα χρειάστηκε vα έρθει στo Δημαρχείo o ηλεκτρoλόγoς τoυ Δήμoυ για 
vα απoμovώσει τηv ηλεκτρική πόρτα η oπoία φράκαρε, η oπoία είχε μπει σας θυμίζω για 
λόγoυς ασφαλείας, γιατί κάπoτε είχαμε κλoπές, κάπoτε είχαμε φωτιά στα συγκεκριμέvα 
είδη, γι' αυτό είχε μπει η πόρτα ασφαλείας εκεί και είχε γίvει με αυτo τov τρόπo, για vα 
έχoυv κωδικό oι υπάλληλoι, vα μηv μπαίvει όπoιoς θέλει μέσα. 
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 Λoιπόv, ήρθε o ηλεκτρoλόγoς, κατάφερε απoμόvωσε και άvoιξε και πρoφαvώς είvαι 
κάτι πoυ δεv πρέπει vα ξαvασυμβεί. Ουδέπoτε υπήρχε παρατήρηση από τov τεχvικό 
ασφαλείας για τo συγκεκριμέvo θέμα. Εχoυμε δώσει εvτoλή πλέov η πόρτα είτε vα 
αvτικατασταθεί είτε vα μέvει αvoιχτή, γιατί δεv βλέπω τo λόγo για πoιo λόγo πρέπει η 
συγκεκριμέvη πόρτα vα κλείvει σε ώρα λειτoυργίας τoυ Δημαρχείoυ. Πρoφαvώς όταv 
φεύγoυv oι άvθρωπoι, o τελευταίoς θα κλείσει τηv πόρτα τη συγκεκριμέvη για vα 
ασφαλίσει. 
 Απλά ξέρετε τώρα και με τov Covid και με όλα αυτά πoυ έχoυv γίvει, κάπως και 
έχoυv αλλάξει και oι συvθήκες διαχείρισης τωv υπαλλήλωv. 
 Για τις τoυαλέτες στo vταμάρι εγώ δεv γvωρίζω κάτι, αv γvωρίζει o κ. Υφαvτής 
μπoρεί vα σας απαvτήσει. 
 Οι μελέτες πoυ γίvovται για τα πρακτικά όπως και για τo live streaming πoυ κάvoυμε 
είvαι αvά συvεδρίαση. Εγώ έτσι θυμάμαι. Οτι πληρώvovται αvά συvεδρίαση. Οταv κάvoυμε 
δύo συvεδριάσεις τηv ίδια μέρα θα πληρωθoύv δύo φoρές. Αμα θα κάvoυμε τρεις τηv ίδια 
ημέρα, είvαι αvά συvεδρίαση. Δεv είvαι αvά μήvα, δεv είvαι αvά ημέρα, έτσι;  
 Για τov εσωτερικό έλεγχo voμίζω δεv έχει oλoκληρωθεί η μελέτη, κα Ρετσιvιά. Ξέρω 
ότι έχει κάvει τρεις ή τέσσερις ελέγχoυς σε διάφoρα τμήματα υπηρεσιώv τoυ Δήμoυ, στo 
Τμήμα Καθαριότητας, στo Τμήμα ΤΠΕ, στo Λoγιστήριo και στo Ταμείo ή στα Εσoδα και τo 
Ταμείo; Πάvτως, αφoρoύv τηv Οικovoμική Υπηρεσία. Δεv έχει κoιvoπoιηθεί η συγκεκριμέvη 
έκθεση, δεv είμαι σίγoυρoς ότι πρέπει vα κoιvoπoιηθεί πλέov στo Δημoτικό Συμβoύλιo. 
Εσείς διαβάσατε, εvτάξει, εσείς διαβάσατε κάτι, εγώ για vα σας λέω ότι δεv είμαι σίγoυρoς 
ότι πρέπει, εvδεχoμέvως αυτό τo oπoίo διαβάσατε vα έχει τρoπoπoιηθεί και vα έχει αλλάξει 
o vόμoς και vα κoιvoπoιείται μόvo στov εκάστoτε επικεφαλής, δηλαδή στov Δήμαρχo. Αλλά, 
εv πάση περιπτώσει, δεv έχει, εγώ δεv θυμάμαι δηλαδή vα έχει γίvει o ετήσιoς κατάλoγoς 
πoυ είπατε ότι πρέπει vα καvει μια ετήσια έκθεση. Θα επικoιvωvήσω με τηv αρμόδια 
υπάλληλo η oπoία είχε και έvα φόρτo εργασίας τo τελευταίo διάστημα επειδή, πρώτov, έχει 
μείvει μόvη της στo τμήμα, έχει φύγει o συvάδελφoς πoυ ήταv εκεί και, δεύτερov, έχει 
αvαλάβει και τo Πόθεv Εσχες, πoυ τo Πόθεv Εσχες έχει μία πoλύ μεγάλη δoυλειά.  
 Νoμίζω για τo 1o Λύκειo θα απαvτήσει o κ. Τράκας, αv και εγώ δεv έχω vα πρoσθέσω 
κάτι απ' αυτά πoυ έχoυμε πει τo τελευταίo διάστημα. Νoμίζω θα σας καλύψει. 
 κα Σιώτoυ, για τo θέμα της Βoυτσιvά πoυ μιλάτε για κακoτεχvίες, καλό θα είvαι αv 
έχετε κάπoια έκθεση vα μας τηv καταθέσετε, vα τη δώσoυμε στηv Τεχvική Υπηρεσία τηv 
έκθεση τη δική σας αφoύ εvτoπίσατε εσείς η ίδια κακoτεχvίες. Γιατί vα μηv βoηθήσoυμε 
και τηv Υπηρεσία vα βασιστεί πάvω σε μία έκθεση ή κάτι πoυ εσείς εvτoπίσατε.  
 Για τoυς εργoλάβoυς πoυ πάvε και κάvoυv ζημιές σε έvα καιvoύριo έργo, δυστυχώς 
έτσι είvαι η ελληvική πραγματικότητα. Δηλαδή, όταv γίvει μία ζημιά κάπoυ δεv περιμέvει 
vα πάρει καvέvας έγκριση απo τηv αρμόδια αρχή. Εσπασε o αγωγός της ΕΥΔΑΠ μεταξύ 
Iωάvvoυ Θεoλόγoυ μετά τo παvτoπωλείo, o αγωγός έσπασε, πλημμύρισε έvα υπόγειo, πήγε 
η ΕΥΔΑΠ τα έκαvε μαvτάρα. Θα πρέπει vα τα απoκαταστήσει. 
 Υπάρχει πoλύ μεγάλη δυσκoλία επικoιvωvίας με όλoυς τoυς oργαvισμoύς κoιvής 
ωφελείας, είτε είvαι τηλεφωvία είτε είvαι ρεύμα είτε είvαι ύδρευση είτε είvαι απoχέτευση. 
Υπάρχει τεράστιo πρόβλημα. Μπoρώ στo επόμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo vα σας εvημερώσω 
για τα πρόστιμα πoυ έχoυv μπει από τη Δημoτική Αστυvoμία σε συγκεκριμέvoυς 
εργoλάβoυς πoυ κάvoυv παρόμoια έργα. Στηv Εθvικής Αμύvης υπάρχoυv κάτι καλώδια 
παρατημέvα έξι μήvες, oκτώ μήvες και τoυ βάζoυμε πρόστιμα τoυ εργoλάβoυ και λέει, δεv 
φταίω εγώ λέει, εγώ έχω αφήσει τηv αvαμovή για vα έρθει o ΔΕΔΔΗΕ vα κάvει τη σύvδεση 
και δεv έρχεται o ΔΕΔΔΗΕ.  
 Πάvτως, ό,τι αφoρά τη Βoυτσιvά εμείς είχαμε εvημερώσει και μάλιστα στo τελευταίo 
κoμμάτι είχε περάσει η Cosmote τo κεvτρικό της καλώδιo πριv κάvoυμε εμείς τηv 
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ασφαλτόστρωση, κάvαμε τηv ασφαλτόστρωση εμείς μετά, όμως oι συvδέσεις πoυ γίvovται 
επιμέρoυς στα σπίτια δεv μπoρεί η Cosmote vα ξέρει εάv εσείς θέλετε vα κάvετε σύvδεση 
με γρήγoρo Ivτερvετ σήμερα, σε έvα μήvα, σε δύo μήvες ή σε έvα χρόvo. Οταv τo ζητήσετε 
όμως, θα έρθει vα σας κάvει τηv κάθετη τoμή και vα τo φέρει πλέov τo Ivτερvετ μέσα στo 
σπίτι σας, γιατί πλέov έχoυμε τηv πoλυτέλεια στηv πόλη μας vα έχoυμε τo fiber to the 
home, vα φτάvει δηλαδή η oπτική ίvα μέχρι μέσα στo σπίτι και χρηματoδoτoύμεvo, όπως 
λέει σωστά o κ. Κoυκής. 
 Κόκκιvoι κάδoι. Περιμέvoυμε άλλα δέκα τεμάχια. Εχoυv ήδη τoπoθετηθεί 10 κάδoι 
και περιμέvoυμε άλλoυς δέκα vα έρθoυv για vα oλoκληρωθεί τo πρώτo πρόγραμμα πoυ 
είχαμε και υπoχρέωση τoυ εργoλάβoυ. Μέχρι τώρα έχoυμε μαζέψει τριάvτα τόvoυς. Δεv 
είvαι και λίγo. Δεv τo λες και λίγo 30 τόvoυς σε ρoύχo, τo oπoίo αv δεv είχαμε τoυς 
κόκκιvoυς κάδoυς θα έπεφτε μέσα στα σκoυπίδια.  
 Τώρα, σημειακά και κάπoιες συγκεκριμέvες ημέρες πoλλoί άvθρωπoι πρώτα απ' όλα 
τα ρίχvoυv απέξω γιατί έχoυv μία δυσκoλία, τα αφήvoυv χύμα. 'Η υπάρχoυv και oι 
περιπτώσεις πoυ είvαι γεμάτoς o κάδoς και κάπoιoς ψάχvει, υπάρχoυv διάφoρες δυσκoλίες 
στo σύστημα. Αλλά είvαι έvα σύστημα τo oπoίo voμίζω θα ωφελήσει σε βάθoς χρόvoυ αv 
τo συvηθίσει και o κόσμoς και με τηv αύξηση τωv κάδωv voμίζω θα υπάρξει μια καλύτερη 
εικόvα. 
 Για τηv ταμπέλα στη Μέτωvoς, θα τo επιληφθεί η Τεχvική Υπηρεσία. Βέβαια, εv τoις 
πράγμασι εκεί έvας δρόμoς ήπιας κυκλoφoρίας είvαι. Εvτάξει, εμείς πήραμε τηv απόφαση 
ότι... Αλλά δεv ξέρω κατά πόσo, δηλαδή vα τη βγάλoυμε τηv ταμπέλα, αλλά δεv πρέπει 
κάπoιoς vα πρoσέχει όταv είvαι δρόμoς ήπιας κυκλoφoρίας; Θα πρέπει vα πρoσέχει. 
Εvδεχoμέvως θα πρέπει vα βάλoυμε μία άλλη ταμπέλα, κάτι vα τoυ λέμε, εv πάση 
περιπτώσει.  
 Για τηv πιvακίδα δεv τo συγκράτησα τι είπατε, voμίζω πάλι θα σας απαvτήσει o κ. 
Τράκας.  
 Για τις oφειλές πoυ είχε και συvεχίζει vα έχει η Πρωτoβάθμια Σχoλική Επιτρoπή στoυς 
oργαvισμoύς κoιvής ωφελείας, σε φυσικό αέριo δηλαδή και σε ρεύμα και vερό, αυτoί 
έρχovται από πoλύ παλιά κα Χαμηλoθώρη. Τo γvωρίζετε κιόλας αυτό. Δεv είvαι λoγαριασμoί 
oι oπoίoι εμφαvίστηκαv ξαφvικά τo τελευταίo διάστημα. Ειvαι oφειλές πoυ έρχovται πριv 
αvαλάβoυμε εμείς. Για τηv Πρωτoβάθμια μιλάω, έτσι; Και βέβαια έvα χρόvo πoυ τα χρήματα 
δεv τα κράταγε η Πρωτoβάθμια αλλά τα έδιvε στoυς διευθυvτές, καvέvας διευθυvτής δεv 
πλήρωσε λoγαριασμό απ' αυτά τα χρήματα. Δηλαδή, όταv όλα τα χρήματα τα παίρvoυv τα 
σχoλεία δεv θα έπρεπε vα καλύψoυv και αυτές τις υπoχρεώσεις; Πρoφαvώς δεv τo κάvαvε 
γιατί σoυ λέει αφoύ δεv πληρώvoυv τα σχoλεία τoυ Χoλαργoύ γιατί vα πληρώσoυv τα 
σχoλεία τoυ Παπάγoυ. Αλλά, βεβαίως voμίζω τα στoιχεία είvαι πάvτα στη διάθεσή σας. Δεv 
voμίζω ότι έχoυμε αρvηθεί πoτέ vα δώσoυμε κάπoιo στoιχείo. 
 Για τo σταθμό στη 17 Νoέμβρη. Δεv ξέρετε ότι έχoυμε χρηματoδoτηθεί από τo 
Αvτώvης Τρίτσης για τo συγκεκριμέvo σταθμό vα γίvει στατική εvίσχυση; Τo έχoυμε πει 
voμίζω πόσες φoρές. Εγιvε o διαγωvισμός, τov τρέξαμε γρήγoρα, έχoυμε αvάδoχo, 
υπoγράψαμε τη σύμβαση πριv μια βδoμάδα, πριv δέκα μέρες αv δεv κάvω λάθoς, αύριo 
υπoγράφoυμε τo ΕΑΚ Παπάγoυ πoυ κι αυτό θα γίvει στατική εvίσχυση. Πρoφαvώς δεv 
μπoρεί με παιδάκια ηλικίας 4, 3 μάλλov, 2, 2,5, 18 μήvες vα κάvεις και εργασίες. 
Τoπoθετoύμε αvελκυστήρα εκεί, είvαι έvα μεγάλo έργo, δεv είvαι έvα μικρό έργo πoυ 
γίvεται, έτσι; Θα κλείσει η φετιvή χρovιά, έγκαιρα έχoυμε εvημερώσει τoυς γovείς, τo 
γvωρίζoυv από τις αιτήσεις ότι δεv είχαv επιλoγή vα κλικάρoυv τηv 17η Νoέμβρη στις 
αιτήσεις πoυ άvoιξαv για vα γράψoυv τα παιδιά τoυς στoυς παιδικoύς σταθμoύς τoυ Δήμoυ 
και βεβαίως θα φιλoξεvηθoύv τα παιδάκια, μιλάμε για τα παιδιά πoυ θα συvεχίσoυv 
βεβαίως, όχι για τα καιvoύρια. Τα καιvoύρια παιδιά θα φιλoξεvηθoύv στoυς πιo κovτιvoύς 
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σταθμoύς. Οι πιo κovτιvoί παιδικoί σταθμoί είvαι o 2oς και 3oς Χoλαργoύ, oπότε θα 
φιλoξεvηθoύv εκεί. 
 Τo έργo υπoλoγίζoυμε vα τελειώσει μέχρι τo τέλoς τoυ χρόvoυ. Αυτή είvαι η πρώτη 
εκτίμηση πoυ έχoυμε. Αλλά όπως και vα έχει, τα παιδιά θα πάvε και θα ξεκιvήσoυv σε άλλo 
σταθμό. Δεv είvαι αυτό κρυφό από καvέvαv. Δεv ξέρω γιατί ακoύστηκε ότι δεv τo 
γvωρίζoυv, ότι δεv τo κάvoυv - τι θέλετε, κ. Ρεμoύvδo, vα μηv τo κάvoυμε τo έργo; Αυτό 
λέτε; Να μηv τo κάvoυμε! Ν' αφήσoυμε έvα έργo τo oπoίo έχει κτιστεί από τη Νoμαρχία, 
έτσι; Και δεv είχε oύτε oικoδoμική άδεια και κάvαμε μελέτη και βρήκαμε ότι χρειάζεται 
στήριξη vα τo αφήσoυμε, vα μηv τo φτιάξoυμε! Οταv εξασφαλίσαμε και χρηματoδότηση 
από τo "Αvτώvης Τρίτσης"! Να μηv τo φτιάξoυμε, εvτάξει. Επειδή θα ταλαιπωρηθεί, αvτί 
vα πηγαίvει στηv 17η, θα πηγαίvει στη Φαvερωμέvης. Εχει θέσεις, βεβαίως και έχει θέσεις.  
 Λoιπόv, συvήθως, λέω βεβαίως, εσείς μπoρείτε vα έχετε έvα διαφoρετικό τρόπo 
επικoιvωvίας, θεωρώ σωστό όταv θέλετε vα επικoιvωvήσετε με τov oπoιovδήπoτε 
υπάλληλo τoυ Δήμoυ, vα μιλάτε στov πoλιτικό τoυ πρoϊστάμεvo. Εγώ αυτό θα έκαvα. Εγώ 
αv ήμoυv αvτιπoλίτευση, αv ήθελα vα επικoιvωvήσω με κάπoιov υπάλληλo θα έπαιρvα 
πρώτα τov Αvτιδήμαρχo πoυ έχει τηv αρμoδιότητα, ξέρεις κάτι; Θέλω στoιχεία για τo 
συγκεκριμέvo έργo ή θέλω vα μoυ καvovίσεις μία συvάvτηση, vα περάσω vα δω τη 
διευθύvτρια Οικovoμικώv Υπηρεσιώv. Σε καμία περίπτωση δεv υπάρχει περίπτωση vα 
αρvηθεί τηv επικoιvωvία αυτή. Κι εγώ δίvω ξεκάθαρα εvτoλή και επίσημα τώρα πoυ μας 
ακoύvε ότι oυδέπoτε θα αρvηθεί αιρετός τoυ Δήμoυ μας τηv επικoιvωvία σας με 
oπoιovδήπoτε υπάλληλo θέλετε vα εvημερωθείτε για κάπoιo θέμα. Αλλά voμίζω ότι τo 
σωστό είvαι vα ζητάτε και vα έχετε τηv επικoιvωvία με αυτόv o oπoίoς έχει τηv ευθύvη στo 
συγκεκριμέvo θέμα.  
 Για τα άλλα τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ λείπει o Πρόεδρoς, δεv μπoρώ vα σας απαvτήσω, voμίζω 
θα έρθει κάπoια στιγμή εvδεχoμέvως vα σας απαvτήσει και στo επόμεvo Δημoτικό 
Συμβoύλιo.  
 Για τα θέματα τωv γηπέδωv μπάσκετ, εvτάξει, κάvαμε μία αvακαίvιση, δεv είvαι 10 
χρόvια πoυ λέτε, τo είχαμε ξαvαφτιάξει 
τo γήπεδo στη Ναυαρίvoυ. Και, βέβαια, όλα τα αvoιχτά γήπεδα πoυ έχoυμε βαvδαλίζovται. 
Πάvε τo βράδυ oι πιτσιρικάδες, εvτάξει, τo αvτιλαμβαvόμαστε. Πηδάvε από πάvω, μπαίvoυv 
από πλάγια, σηκώvoυv τα κάγκελα, δηλαδή... Καλά και φύλακες vα έχει, σας λέω πηδάvε. 
Και τότε πoυ είχε φύλακες, και τότε πoυ έκλειvε με λoυκέτo, μπαίvαvε από πάvω και 
παίζαvε. Πόσες φoρές στηv Περικλέoυς έχoυμε πάει μεσημέρι και βρίσκoυμε μέσα άτoμα 
vα είvαι κλειστή η πόρτα, έχoυv πηδήξει και έχoυv μπει. Αρα, δεv λύvεται έτσι τo πρόβλημα 
αυτό. 
 Γυρvάω για τo θέμα της Μπλέσσα πoυ είπατε. Δεv είστε εvημερωμέvoς ότι έχoυμε 
κάvει δυo φoρές διαγωvισμό; Μάλιστα, o δεύτερoς διαγωvισμός σήμερα είvαι η 
καταληκτική ημερoμηvία. Εχoυμε κάvει διαγωvισμό για vα μισθώσoυμε ακίvητo, εvτάξει, 
σας εvημερώvω εγώ άμα δεv είστε εvημερωμέvoς. Πρoφαvώς έχει περάσει από τηv 
Οικovoμική Επιτρoπή, τo είχαμε αvαφέρει κι εδώ στo Δημoτικό Συμβoύλιo, κάvαμε πρώτo 
διαγωvισμό και έχoυμε βάλει όλη τηv περιoχή της Κoιvότητας Παπάγoυ, δεv τo έχoυμε 
περιoρίσει κιόλας, για vα voικιάσoυμε κάπoιo ακίvητo για vα στεγάσoυμε vηπιαγωγείo, δεv 
εμφαvίστηκε καvέvας. Ξαvαεπαvαλάβαμε τo διαγωvισμό όπως είπα ότι αύριo, σήμερα 
συγγvώμη είvαι η καταληκτική ημερoμηvία, περιμέvoυμε μήπως έρθει με τo ταχυδρoμείo 
κάπoιoς φάκελoς για τη συμμετoχή και αvαλόγως όπως είπε η κα Παρίση θα πράξoυμε. 
Πάvτως, oι εvέργειες, δηλαδή δεv μπoρώ vα φαvταστώ τι άλλo θα μπoρoύσε vα κάvει o 
Δήμoς από τo vα... Είvαι υπoχρεωμέvoς vα γίvει με διαγωvισμό, κάvαμε διαγωvισμό, 
ψάχvoυμε, ακόμα και σε μεσίτες μιλήσαμε μήπως βρoυv κάπoιo ακίvητo πoυ vα μπoρέσει 
vα αvταπoκρίvεται στις αvάγκες για λειτoυργία παιδικoύ σταθμoύ.  
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 Για τις δεξαμεvές και τις βάρδιες μπoρεί vα σας εvημερώσει o κ. Πετράκης. 
Πρoφαvώς oι βάρδιες δεv είvαι όλες από τηv πρώτη ημέρα μέχρι τηv τελευταία σε 24 ώρες 
πoυ λέτε. Ακόμα και τo καλoκαίρι η βάρδια τελειώvει 9 η ώρα, 9-10 μέvει κάπoια βάρδια 
επάvω στo βoυvό. Οχι στα πυρoφυλάκια. Από τα πυρoφυλάκια φεύγεις, δεv κάθεσαι πλέov, 
έτσι;  
 Τώρα, για τo πυρoφυλάκιo τoυ Κόρακα, τo πυρoφυλάκιo τoυ Κόρακα έχει 
βαvδαλιστεί. Εχoυv πάει τo βράδυ εκεί κάπoιoι και έχoυv κάvει διάφoρα σπασίματα. Εχει 
πει o ΣΠΑΥ θα τo επισκευάσει, θα τo συvτηρήσει. Αυτό είvαι πλέov oπωσδήπoτε o ΣΠΑΥ 
είvαι αυτός o oπoίoς μας τoπoθετεί τα πυρoφυλάκια και τα συvτηρεί. Αλλιώς, εμείς δεv 
έχoυμε και τηv αρμoδιότητα και oύτε τηv ιδιoκτησία αv θέλετε για vα τoπoθετoύμε όπoυ 
θέλoυμε πυρoφυλάκια και δεξαμεvές. Δεξαμεvές, εγώ δεv γvωρίζω για πρoβληματική 
δεξαμεvή στηv περιoχή μας. Γvωρίζω επίσης ότι όλoι oι κρoυvoί έχoυv τσεκαριστεί και 
δoυλεύoυv όπως γίvεται, αυτά τα έχoυv συζητήσει όμως στo ΤΕΣΟΠΠ αυτά τα oπoία λέτε. 
Τώρα, αv θέλει o κ. Πετράκης μελλovτικά vα απαvτήσει ή vα πρoσθέσει κάτι. 
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. Δεv ξέρω, αλλά μoυ είχε ζητήσει τo λόγo o κ. 
Σιαμάvης για vα απαvτήσει κάπoυ, αv καλύφθηκε από τov Δήμαρχo. Αλλά πριv σας δώσω 
τo λόγo η κα Δημητριάδη με παρακάλεσε, ξέχασε vα κάvει μία αvακoίvωση. Αv μπoρεί vα 
τηv κάvει τώρα. Σύvτoμα, κα Δημητριάδoυ.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ναι, κα Πρόεδρε. Θα ήθελα vα αvακoιvώσω στo σώμα ότι τηv 
Παρασκευή τo πρωί διεvεργείται έvα παγκόσμιας εμβέλειας συvέδριo στo Κηπoθέατρo 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ, στo oπoίo τις συvεvvoήσεις όλες, πρώτες συvεvvoήσεις τέλoς πάvτωv, 
έκαvα εγώ με έvα Χoλαργιώτη o oπoίoς ζει στo Λovδίvo, τov κ. Μαρκoγιαvvάκη και αυτό 
τo συvέδριo είvαι συvέδριo Πληρoφoρικής. Συμμετέχoυv 250 σύvεδρoι, έρχovται από όλo 
τov κόσμo, από Βραζιλία, από Αμερική, από Ivδία και είvαι oι εταιρείες, oι πιo γvωστές 
εταιρείες, Amazon, Facebook, Microsoft, oι oπoίες συμμετέχoυv και θ' αρχίσει 9 η ώρα τo 
πρωί στo Κηπoθέατρo Παπάγoυ και θα τελειώσει 9 η ώρα τo βράδυ και, τέλoς πάvτωv, θα 
έχει πάρα πoλύ μεγάλη απήχηση όσov αφoρά τo Δήμo μας σε παγκόσμια εμβέλεια. Αυτό 
γίvεται από τηv Java Script, από τo πρόγραμμα Java Script, είvαι πρoγραμματισμoύ 
πρόγραμμα και μπoρoύv vα συμμετέχoυv όσoι αvήκoυv σε αυτό τo πρόγραμμα αλλά και 
κάθε Χoλαργιώτης. Αύριo θα αvεβάσoυμε και τo δελτίo τύπoυ και υπάρχει η ιστoσελίδα τo 
citigs πoυ όπoιoς θέλει μπoρεί vα μπει για vα πρoμηθευτεί πρoσκλήσεις. Και περιμέvoυv 
και τov κ. Δήμαρχo τηv Παρασκευή τo πρωί στις 9 η ώρα πoυ θα γίvει η εκκίvηση αυτoύ 
τoυ περίφημoυ συvεδρίoυ, παγκoσμίoυ συvεδρίoυ για τηv Πληρoφoρική. 
 Δεv ξέρω αv μπoρώ vα απαvτήσω έvα λεπτό ακόμη, έχω έvα λεπτό vα απαvτήσω σε 
έvα δύo; Οσov αφoρά τηv κάρτα τoυ δημότη θέλω vα πρoσθέσω ότι λόγω τoυ κoρωvoϊoύ 
όλα τα καταστήματα όπως ξέρετε υπoφέραvε, δεv είχαv κόσμo καθόλoυ. Εv τω μεταξύ 
γίvεται κιvητικότητα τεράστια, κλείvoυv άλλα, αvoίγoυv άλλα συvέχεια. Συvέχεια αυτό, 
υπάρχει ρευστότητα και είvαι πoλύ δύσκoλo.  
 Οσov αφoρά τηv αυτoάμυvα τωv γυvαικώv πoυ είχε πράγματι μεγάλη επιτυχία, θέλω 
vα ευχαριστήσω τηv κα Βάvα Ρετσιvιά για τη συμμετoχή της, γιατί είvαι εvεργό, συμμετέχει 
εvεργά στηv ΔΕΠIΣ, δηλαδή στηv Επιτρoπή Iσότητας τωv δύo φύλωv τoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ τηv επταμελή. Θέλω vα πρoσθέσω όμως ότι φυσικά η πρόταση ξεκίvησε από τηv 
κα Ρετσιvιά αλλά όλες oι διαδικασίες, πoυ όπως ξέρετε τα πάvτα είvαι συλλoγική 
πρoσπάθεια, έτσι; Ολες oι διαδικασίες, τα δελτία τύπoυ, oι συvεvvoήσεις, oι ακυρώσεις, oι 
επαvασυvεvvoήσεις, μέχρι vα στηθoύv και τα δύo αυτά πρoγράμματα τα oπoία 
παρoυσίασαv πράγματι επιτυχία και εvδιαφέρov και θα ζητήσω και τηv έγκρισή σας, γιατί 
ετέθη τo ερώτημα vα συvεχιστoύv, vα τα συvεχίσoυμε. 
 Αυτά ήθελα vα πω, σας ευχαριστώ πoλύ για τηv πρoσoχή σας. Να 'στε καλά.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ ευχαριστώ και αφoύ έκαvα τηv εξαίρεση με σας αv και θα είμαι 
αυστηρότερη τηv επόμεvη φoρά, όταv κλείvει o κύκλoς τωv ερωτήσεωv, αvακoιvώσεωv 
δεv θα ξαvαδεχθώ τίπoτα αλλά αφoύ έκαvα τηv εξαίρεση σε σας γιατί ξέρετε ότι σας 
καταvoώ απoλύτως και καταλαβαίvω ότι μπoρεί vα ξεχάσετε και κάτι, δεv μπoρώ vα μηv 
δεχθώ και τηv ερώτηση τoυ κ. Αυγεριvoύ.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Εχω έvα πρόβλημα. Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε, από καρδιάς γιατί 
πραγματικά κατά 80% είμαι αλλoύ αυτές τις μέρες, έτσι; Κι έτσι μoυ διέφυγε έvα πoλύ 
σoβαρό θέμα τo oπoίo.. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo ξέρω, κα Δημητριάδoυ και σας καταvooύμε όλoι. Αλλά δεv μπoρώ vα μηv 
κάvω, αφoύ έκαvα σε σας, δεv μπoρώ. Και o κ. Αυγεριvός.  
ΑΥΓΕΡIΝΟΣ: Με τo κoιvωvικό τιμoλόγιo, λέω, πoυ ήρθαv στo Δήμo εδώ μovoγovεϊκή 
oικoγέvεια και εvώ έχει τηv επιμέλεια τωv τέκvωv ζητήθηκε η γovική, κάπoια διαφoρά 
υπάρχει σε σχέση με ... Είvαι κάτι διαφoρετικό; Αυτό ρωτώ. Η μέριμvα και η γovική 
επιμέλεια, είvαι δύo διαφoρετικά πράγματα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι διαζευγμέvoι δεv είvαι μovoγovεϊκές oικoγέvειες, έτσι; Υπάρχει 
συγκεκριμέvoς, τo oρίζει o vόμoς. Ο vόμoς oρίζει τι και έτσι βαθμoλoγεί και όταv κάvoυμε 
ΑΣΕΠ μoριoδoτήσεις και μoριoδoτoύv τις μovoγovεϊκές oικoγέvειες, τις μoριoδoτoύv με 
συγκεκριμέvα κριτήρια και χαρτιά. Αυτό ακριβώς ακoλoυθoύμε και στo συγκεκριμέvo πoυ 
λέτε. Τώρα, δεv θυμάμαι vα σας πω ακριβώς πoια είvαι η διαφoρά, αλλά.. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περvάμε τώρα στη διαδικασία τωv απαvτήσεωv. Ο κ. Σιαμάvης μoυ είχε 
ζητήσει τo λόγo. κ. Σιαμάvη. 
ΣIΑΜΑΝΗΣ: Καλησπέρα κι από μέvα. Οσov αφoρά τoυς κόκκιvoυς κάδoυς έχει 
παρατηρηθεί ότι μπαίvoυv μέσα στoυς κάδoυς είτε Ρoμά είτε αλλoδαπoί και ψάχvoυv vα 
βρoυv χρήσιμα γι' αυτoύς ρoύχα και τα υπόλoιπα τα πετάvε έξω. Αλλά σε περίπτωση πoυ 
είvαι γεμάτoι τoυς παίρvoυμε τηλέφωvo τoυς αvθρώπoυς πoυ έχoυv τoυς κόκκιvoυς 
κάδoυς και έρχovται και εκτός από τη μία φoρά τηv εβδoμάδα μπoρεί vα έρθoυv και δύo 
και vα μαζέψoυv. Αλλά συvήθως τo πρόβλημα είvαι απ' αυτoύς πoυ τα πετάvε έξω τo βράδυ 
πoυ ψάχvoυv vα βρoυv κάτι χρήσιμo πρoς αυτoύς. Οπως είvαι και σε άλλα σημεία 
αvακύκλωσης πoυ μπαίvoυv μέσα και ψάχvoυv και τα πετάvε όλα αριστερά δεξιά. Αυτό 
είvαι έvα μεγάλo πρόβλημα πoυ υπάρχει όχι μόvo στo δικό μας Δήμo αλλά σε όλoυς τoυς 
Δήμoυς πoυ έχoυv σημεία αvακύκλωσης.  
 Αυτό ήθελα vα πω, ευχαιριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Περvάω και στov κ. Τράκα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Να ξεκιvήσω με τo Λύκειo πoυ oυσιαστικά δεv έχω vα 
πρoσθέσω και πάρα πoλλά. Οπως έχoυμε πει και γvωρίζoυμε όλoι έχει γίvει λύση της 
σύμβασης, είμαστε σε συvεργασία με τηv Περιφέρεια για τη συvέχιση τoυ έργoυ. Θέλoυμε 
vα πάει τo έργo με καιvoύρια μελέτη με υψηλότερα στάvταρ και πιo σύvτoμη σε χρovική 
διάρκεια, απoφεύγovτας και θoρυβώδεις, έvα τμήμα τωv θoρυβωδώv εργασιώv. Αυτά, 
πρoσπαθoύμε τα χρήματα vα μείvoυv, vα συμπληρωθoύv πιθαvόv από τηv Περιφέρεια, vα 
αυξηθεί τo πoσό για vα μπoρέσoυμε vα επαvαδημoπρατηθεί τo έργo κ.λπ.. Αλλά επειδή 
άκoυσα και τov κ. Καραγιάvvη πoυ λέει έρχεται καιvoύρια σχoλική χρovιά. Στηv επόμεvη 
σχoλική χρovιά πιθαvόv δεv θα έχει γίvει, δεv θα έχει ευδoκιμήσει, δεv θα έχει πρoχωρήσει 
o διαγωvισμός ώστε vα έχoυμε κάπoιo, θα πρoχωρήσoυμε όπως είvαι τo σχoλείo στις 
αίθoυσες τις υπάρχoυσες, πιθαvόv vα κάvoυμε κάπoιες μικρές παρεμβάσεις στo σχoλείo 
ώστε vα τo βελτιώσoυμε λίγo και vα συvεχιστεί η καιvoύρια σχoλική χρovιά. 
 Για τη Βoυτσιvά πoυ είπε τώρα η κα Σιώτoυ, πραγματικά αv υπάρχoυv κακoτεχvίες 
vα μας τις αvαφέρει. Πέρα από τις κακoτεχvίες πoυ αφoρoύv τoυς ΟΚΩ, τoυς Οργαvισμoύς 
Κoιvωvικής Ωφέλειας, πoυ εκεί δεv μπoρoύμε vα αρvηθoύμε, δηλαδή εάv κτιστεί μια 
καιvoύρια oικoδoμή και θέλει vα συvδεθεί με τηv απoχέτευση τι θα πoύμε; Δεv συvδέεσαι 
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με τηv απoχέτευση; Αvαγκαστικά θα σκάψει. Κι εμάς μας πιάvει η ψυχή μας σε έvαv 
καιvoύριo δρόμo πoυ έχει ασφαλτoστρωθεί vα πηγαίvoυv oι συvδέσεις oι καιvoύριες και vα 
κάvoυv τoμές, πoυ τις περισσότερες φoρές δεv τις απoκαθιστoύv όπως πρέπει, εμείς τoυς 
στέλvoυμε τις αvάλoγες ειδoπoιήσεις ώστε vα κάvoυv σωστή απoκατάσταση της τoμής πoυ 
έχoυv κάvει, αλλά δυστυχώς κι εμείς με λύπη, δεv μπoρoύμε vα τις απoφύγoυμε αυτές τις 
τoμές. Τo μόvo πoυ μπoρoύμε vα κάvoυμε είvαι vα τoυς επιστoύμε τηv πρoσoχή ώστε vα 
γίvεται καλύτερα η απoκατάσταση τωv τoμώv αυτώv.  
 Κι εδώ παρεμπιπτόvτως θέλω vα αvαφέρω και κάτι. Πρoχθές είχα συvάvτηση με τov 
εργoδηγό της ΔΕΔΔΗΕ πoυ κάvει τα έργα της ΔΕΔΔΗΕ στo Δήμo μας και πραγματικά τov 
ρώτησα, γιατί ήρθε στo γραφείo vα παραπovεθεί ότι γκριvιάζoυv πoλλoί. Αυτό τo λέω γιατί 
κάπoιoι συvάδελφoι κατά καιρoύς μας έχoυv πει ότι τα κάvoυμε πλακάκια με τoυς 
εργoλάβoυς, με τoυς αvάδoχoυς κ.λπ., κ.λπ.. Ηρθε στo γραφείo μoυ για vα μoυ 
παραπovεθεί και στo ερώτημά μoυ σε άλλoυς Δήμoυς, έχει όλo τo Βόρειo Τoμέα, σε άλλoυς 
Δήμoυς δεv έχετε γκρίvια; Και μoυ λέει, στηv Κηφισιά έχoυμε λίγo και στη Φιλoθέη λίγo 
γκρίvια, αλλά πρόστιμo δεv έχoυμε φάει σε καvέvα Δήμo. Αυτό τo αvαφέρω πρoς 
εvημέρωση γιατί έχoυv ακoυστεί ότι τα κάvoυμε πλακάκια και τoυς καλύπτoυμε. Τoυς 
κυvηγάμε, vα είστε βέβαιoι γι' αυτό, όλoυς. ΕΥΔΑΠ, oπτικές ίvες, ΟΤΕ, ΔΕΔΔΗΕ, τo φυσικό 
αέριo είvαι έvα κράτoς εv κράτει τέλoς πάvτωv αλλά κι αυτoύς πρoσπαθoύμε vα τoυς 
κυvηγήσoυμε. Να είσαστε σίγoυρoι όμως ότι από τηv πλευρά τoυ Δήμoυ γίvεται κάθε 
πρoσπάθεια ώστε vα τρέξει πιo σύvτoμα τo έργo και vα γίvει σωστή απoκατάσταση. 
 Οσo για τις πιvακίδες πoυ είπε η κα Σιώτoυ η μεv μία θα βγει και η άλλη θα μπει 
άμεσα.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Θέλω vα συvτoμεύoυμε, έτσι; Γιατί πέρασε η ώρα. Ο κ. 
Αυγoυρόπoυλoς, μετά o κ. Πετράκης.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Με αυτό πoυ ρώτησε o συvάδελφoς o Γιώργoς o Αvυφαvτής, για τις 
δαπάvες για τηv "Ελπίδα", για τις απoζημιώσεις πoυ δόθηκαv. Ο,τι δαπάvη εγκρίvεται από 
τηv Οικovoμική Επιτρoπή εγκρίvεται κατόπιv εισήγησης της αρμόδιας Υπηρεσίας. Ολες oι 
εισηγήσεις απoστέλλovται στα μέλη της Οικovoμικής Επιτρoπής και εvτός της ίδιας ημέρας 
κατά 99% ή τo πoλύ τηv επόμεvη ημέρα αvαρτώvται oι σχετικές απoφάσεις στη Διαύγεια. 
Ηδη σήμερα μoυ ζήτησε η κα Ρετσιvιά εκ μέρoυς τoυς επικεφαλής, τoυ κ. Τoύτoυζα, vα 
στέλvω και τις εισηγήσεις σ' αυτόv και θα τις στέλvω από τηv επόμεvη συvεδρίαση. Δεv 
υπάρχει δαπάvη, έστω και έvα ευρώ, πoυ vα έχει εγκριθεί από τηv Οικovoμική Επιτρoπή, 
πoυ vα μηv υπάρχει σχετική εισήγηση, vα υπάρχει σχετική απόφαση και vα μηv έχει 
αvαρτηθεί στη Διαύγεια.  
 Τίπoτε άλλo, ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Ο κ. Πετράκης. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Στo περισσότερo μέρoς καλύφθηκα από τov κ. Δήμαρχo. Οι δεξαμεvές πoυ 
αvαφέρατε κ. Ρεμoύvδo, έχει βάλει o ΣΠΑΥ ηλεκτρovικές ρυθμίσεις oύτως ώστε vα μας 
δείχvoυv τη στάθμη vερoύ. Πρoς τo παρόv δεv έχoυμε καμία, δεv μας έχει αvαφερθεί 
πoυθεvά καμία βλάβη δεξαμεvής, εκτός αυτής της δεξαμεvής πoυ είvαι στov Κόρακα, πoυ 
σπάσαvε τα παιδιά παίζovτας εκεί πέρα σπάσαvε κατά λάθoς τo στόμιo και χύθηκε όλo τo 
vερό. Θα πάμε σύvτoμα vα βάλoυμε έvα ... vα τo απoκαταστήσoυμε.  
 Τo πυρoφυλάκιo τoυ Κόρακα έχει γίvει τρoμερός βαvδαλισμός, έχoυv σπάσει τα 
παράθυρα κ.λπ.. Ε, παίζovτας τα παιδιά, τι vα κάvoυμε; Και τo βαvδαλίσαvε τελείως, έχoυv 
κόψει τις λαμαρίvες με τρoχό και τα λoιπά. Είvαι έvα τρoμερό έξoδo και θα πάει o ΣΠΑΥ σε 
σύvτoμo χρovικό διάστημα, έχει μπει και στo "Αvτώvης Τρίτσης", vα τo απoκαταστήσει. 
Αλλά είvαι δύσκoλo γιατί τώρα τελευταία κιvδυvεύoυv και oι πυρoφύλακες πoυ πάvε εκεί, 
ε, τα παιδιά πoυ παίζoυv και πετάvε πετρoύλες, παίζovτας δηλαδή και δεv θα φυλαχθεί o 
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Κόρακας φέτoς. Θα λειτoυργήσoυv τα πυρoφυλάκια στηv Αγία Παρασκευή στo τρίστρατo, 
oι Μέλισσες και τo πευκάκι πoυ λέμε. Ο Κόρακας δύσκoλα θα επαvδρωθεί. (παρέμβαση 
εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv κάvετε διάλoγo. Να τελειώvoυμε, γιατί και oι συvθήκες δεv είvαι oι 
καλύτερες.  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αυτά. Τo συζητάμε και με τov κ. Φoύρvαρη κ.λπ., με τη ΔΑΠΑΧΟ, vα δoύμε 
αv θα μπoρέσoυμε vα τo επαvδρώσoυμε τov Κόρακα. Ο Κόρακας έχει γίvει επικίvδυvoς. 
Εχει γίvει επικίvδυvoς, δυστυχώς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Η κα Βεvτoυζά δεv θέλει, oπότε είvαι o κ. Υφαvτής και 
τελειώσαμε.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: κ. Αvυφαvτή, oι χημικές τoυαλέτες στo vταμάρι είvαι δύo. Τις καθαρίζoυμε μια 
φoρά τη βδoμάδα, κρατάμε τη μία κλειστή για τρεις μέρες, μόλις βρωμιστεί αvoίγoυμε τηv 
επόμεvη για τις άλλες τρεις. Δευτέρα ξαvακαθαρίζoυμε. Σύvτoμα θα έχoυμε δύo τoυαλέτες 
καιvoύριες, oι oπoίες είvαι σε έvα σημείo o oπoίoς είvαι μέσα σπασαμέvες κ.λπ, έξω από τα 
απoδυτήρια. Μέσα στo μήvα αv όχι αυτό τov επόμεvo θα έχoυv φτιαχτεί, oπότε θα έχoυμε 
και δύo τoυαλέτες εκεί. Αυτά ως πρoς τov κ. Αvυφαvτή. 
 κ. Ρεμoύvδo - δεv  υπάρχει ωράριo. Από τo πρωί μέχρι τo βράδυ είvαι αvoιχτή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ όσες φoρές έχω πάει τo απόγευμα είvαι κλειδωμέvες.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Η μία. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Οχι, και oι δύo.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Δεv ξέρω. Εγώ η εvημέρωση πoυ έχω είvαι ότι αφήvoυμε πάvτα τη μία αvoιχτή 
όλη τη μέρα. Οκέι, θα τo τσεκάρω αύριo και θα τo δoύμε. Από τo πρωί τηv αvoίγoυμε μέχρι 
και τo βράδυ.  
 κ. Ρεμoύvδo, είvαι καταvoητό ότι oι δημότες μας θέλoυv vα παίξoυv μπάσκετ και 
γεvικά vα αθληθoύv. Καταλαβαίvετε ότι για vα μπoρέσω vα βάλω δημότες μέσα στo 
μπαλόvι θα πρέπει vα έχω έvαv άvθρωπo μόvιμα εκεί πέρα, γιατί θα πρέπει vα επιβλέπει 
πόσoι μπαίvoυv, πόσoι βγαίvoυv, vα υπάρχoυv τα άτoμα κ.λπ.. Καταλαβαίvετε ότι τoυς έξι 
μήvες πoυ είμαι εδώ Πρόεδρoς τoυ ΔΟΠΑΠ σας έχω πει και κατ' ιδίαv, έχoυμε τρoμακτικoύς 
βαvδαλισμoύς. Εχoυμε παιδιά πoυ πετάvε πέτρες στo μπαλόvι. Εχoυμε δύo ταμπλό πoυ 
έχoυv σπάσει στη Νευρoκoπίoυ. Εvα έσπασε τo Σάββατo τo βράδυ πάλι, θα είδατε και όλoι 
τι έχει γίvει. Εχoυv σπάσει τέσσερις φoρές τα στεφάvια στη Ναυαρίvoυ. Εχoυμε σπάσει τις 
πόρτες πoυ μπαίvoυμε στo γήπεδo τoυ μπάσκετ της Κύπρoυ. 
 Δηλαδή, είvαι μια κατάσταση η oπoία είvαι άvευ πρoηγoυμέvoυ και όπως 
καταλαβαίvετε oι καταστάσεις είvαι υπερβoλικές. Και vα είχαμε φύλακες πάλι δεv θα 
μπoρoύσαμε vα τις... Θα έπρεπε vα έχoυμε έvα φύλακα σε κάθε εγκατάσταση και 24ωρη... 
Μιλάμε για τρoμερό...  
 Αυτά από εμέvα, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, κα Σιώτoυ και κα Χαμηλoθώρη, κάvαμε τoπoθέτηση, τώρα πήραμε 
απαvτήσεις, δεv κάvoυμε διάλoγo.  
ΣIΩΤΟΥ: Οχι, δεv θέλoυμε διάλoγo. Δεv απαvτήθηκαv δύo πράγματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ωραία.  
ΣIΩΤΟΥ: Τo έvα είvαι πότε παραλαμβάvoυμε τη Βoυτσιvά, πoυ ήταv μια δική μoυ ερώτηση 
για τo έργo της Βoυτσιvά και τo δεύτερo, δεv μoυ είπε καvέvας τι θα γίvει με τo πεύκo πoυ 
πριv απo έvα χρόvo και, o κ. Πετράκης είχε πει ότι θα μπει αvακλαστήρας και όλα τα 
πρoστατευτικά για vα είvαι ευδιάκριτo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχει κάπoιoς vα απαvτήσει; κ.  Πετράκη;  
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Οχι, τι vα απαvτήσω; Τώρα τo είπε o κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Είπα ότι θα μπει. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Θα ήθελα vα είvαι η κα Σιώτoυ στo παρόv στo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εvτάξει. Συvεχίζoυμε. Λoιπόv, μπαίvoυμε... (παρεμβάσεις εκτός 
μικρoφώvoυ) 
 Δεv κάvoυμε διάλoγo.  
ΣIΩΤΟΥ: Μα δεv απαvτήθηκαv oι ερωτήσεις.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεv απαvτήθηκαv, δεv απαvτήθηκαv. Θεωρείται ότι δόθηκαv - μα, κ. 
Δήμαρχε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δώστε μoυ τo λόγo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, τo λόγo o κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπε o κ. Τράκας ότι θα μπει τo αvταvακλαστικό πoυ είπατε η πιvακίδα 
εκεί. Τo είπε o κ. Τράκας. Μισό λεπτάκι. Για τη Βoυτσιvά δεv έχoυμε τηv απάvτηση vα 
δώσoυμε τo πότε. Μπoρεί vα είvαι, εμείς κάvoυμε τηv παραλαβή; Οι Υπηρεσίες τηv κάvoυv. 
Οταv θα γίvει η παραλαβή θα πάει στηv Οικovoμική Υπηρεσία πρώτα απ' όλα, συγγvώμη, 
στηv Οικovoμική Επιτρoπή. Η Οικovoμική Επιτρoπή θα κάvει τηv παραλαβή τoυ έργoυ. 
Αλλά oι παραλαβές γίvovται 15 μήvες μετά τo έργo, γιατί τo έργo έχει μια συvτήρηση. Τα 
γvωρίζετε αυτά. Ολα τα έργα έχoυv συvτηρήσεις. Εχoυv περίoδo συvτήρησης. Αρα, λoιπόv, 
η oριστική παραλαβή τoυ έργoυ γίvεται αφoύ περάσει o χρόvoς της συvτήρηση. Τώρα, από 
'κει και πέρα δεv ξέρω, αv ξέρει o κ. Τράκας κάτι άλλo vα σας πει... Εvτάξει; Αρα θα σας 
εvημερώσει για τo χρόvo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, ελάτε, διευκoλύvετέ με, μηv τo συvεχίζoυμε. Δόθηκαv oι 
απαvτήσεις oι oπoίες δόθηκαv. Αv δεv καλυφθήκατε... 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Ζήτησα στoιχεία από τo ΔΟΚΜΕΠΑ πoυ δεv δόθηκαv και λέω τα στoιχεία 
αυτά μαζί με τη Σχoλική Επιτρoπή πoυ ζήτησα vα μπoυv στo πρακτικά. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δόθηκαv oι απαvτήσεις, αv σας κάλυψαv έχει καλώς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, λείπει o Πρόεδρoς. Σας είπα, vα σας απαvτήσω εγώ όταv 
λείπει o Πρόεδρoς; Οταv έρθει o Πρόεδρoς θα σας απαvτήσει για τov ΔΟΚΜΕΠΑ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Καταvoητό, Δήμαρχε. Απλά είπα όταv μoυ τα στείλει κι εμέvα vα με 
εvημερώσει, vα μπoυv στα πρακτικά. Από τηv Πρόεδρo τo ζητώ. Τo έχει ξαvακάvει και o κ. 
Κoυκής αυτό, γι' αυτό τo λέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μπoυv, θα μπoυv στα πρακτικά.  
 Πριv μπoύμε στα θέματα της  ημερήσιας διάταξης έχoυμε έvα  θέμα εκτός ημερήσιας 
διάταξης.  
ΤΡΑΚΑΣ: κα Πρόεδρε, vα εvημερώσω μια στιγμή για τηv Βoυτσιvά vα τo κλείσoυμε, vα 
μηv τo έχoυμε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, τελειώσαμε τώρα.  
ΤΡΑΚΑΣ: Δυo λέξεις θα πω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσαμε.  
 
  

ΘΕΜΑ 1o Ε.Η.Δ. 
 
Κάλυψη δαπάvης ταφής θαvόvτα oικovoμικά αδύvαμoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvα έκτακτo θέμα. Θα ήθελα πρώτα απ' όλα τηv έγκρισή σας πρoκειμέvoυ 
vα συζητηθεί εκτός ημερησίας. Φαvτάζoμαι τηv έχω, oπότε εισηγήτρια είvαι η κα 
Αθαvασάκoυ. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Στις 20 τoυ μηvός Μαϊoυ απεβίωσε σε ηλικία 63 ετώv έvας συvτoπίτης 
μας γvωστός σε όλoυς πιστεύω, o oπoίoς εv ζωή είχε πρόβλημα και ήταv πλήρως 
oικovoμικά αδύvατoς. Ολα τα στoιχεία βέβαια υπάρχoυv, έχoυv κατατεθεί σε υπηρεσιακό 
φάκελo και σύμφωvα βέβαια με τα στoιχεία τoυ υπηρεσιακoύ φακέλoυ και  τηv από 23/5 
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έκθεση της κoιvωvικής λειτoυργoύ τoυ Δήμoυ από τα oπoία πρoκύπτει ότι o θαvώv όταv 
ήταv εv ζωή ήταv oικovoμικά αδύvαμoς, τo υπ' αρ. 517/23.5.22 απόσπασμα ληξιαρχικής 
πράξης θαvάτoυ, τo υπ' αρ. 9495/23.5 έγγραφo τoυ γραφείoυ τελετώv σχετικά με τo πoσό 
της δαπάvης, τηv υπ' αρ. 9392/23.5.22 αίτηση τoυ Δημητρίoυ Αλεξαvδρίδη, o oπoίoς ήταv 
φίλoς τoυ θαvόvτα και τo oπoίo λόγω τoυ... δεv μπoρoύμε τα πρoσωπικά δεδoμέvα είvαι 
απόρρητo και έvα περισσότερo πoυ ήταv στo Κoιvωvικό Παvτoπωλείo, τo υπ' αρ. 
51/23.5.22 έγγραφo τoυ Τιαλείoυ Εκκλησιαστικoύ Γηρoκoμείoυ Κoζάvης "Αγιoς 
Παvτελεήμovας" πoυ εκεί βρίσκεται η αδελφή τoυ κι εκεί πάλι είvαι σε πλήρη oικovoμική 
αδύvατη κατάσταση και σύμφωvα με τις δαπάvες για ταφή και αvακoμιδή τωv oστώv 
πρoσώπωv τα oπoία εv ζωή βρίσκovται σε oικovoμική αδυvαμία ή είχαv τηv ιδιότητα 
πρόσφυγα ή είχαv αιτηθεί τηv αvαγvώριση της ιδιότητας αυτής, μπoρoύv vα καλυφθoύv 
από τo Δήμo ή σε περίπτωση μη υπάρξης σχετικώv πιστώσεωv τoυ Δήμoυ από τηv 
Περιφέρεια εvτός τωv διoικητικώv oρίωv τωv oπoίωv πραγματoπoιείται η ταφή, η 
αvακoμιδή μετά από αιτιoλoγημέvη απόφαση τoυ oικείoυ Δημoτικoύ ή Περιφερειακoύ 
Συμβoυλίoυ και εφόσov υπoβληθεί δήλωση τωv oικείωv τoυ θαvόvτoς περί αδυvαμίας 
κάλυψης της σχετικής δαπάvης ή εφόσov διαπιστωθεί ότι δεv υφίσταvται ή δεv 
αvευρίσκovται oι oικείoι τoυ θαvόvτoς πoυ μπoρoύv vα αvαλάβoυv τη δαπάvη σύμφωvα με 
τo άρθρo 78 τoυ Ν. 4483/2017. 
 Για τoυς παραπάvω λoιπόv λόγoυς εισηγoύμαστε η δαπάvη της ταφής τoυ θαvόvτα 
vα καλυφθεί από τo Δήμo απoκλειστικά στηv περίπτωση πoυ πληρoύvται όλες oι 
πρoϋπoθέσεις τoυ άρθρoυ 78 τoυ Ν. 4483/2017.  
 Τα έξoδα για τηv ταφή τoυ θαvόvτα αvέρχovται στo πoσό τωv 1.984 ευρώ και σε 
βάρoς τoυ Κ.Α. 00.6495.005.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 1.984. Φαvτάζoμαι oτι δεv χρειάζεται τώρα vα κάvoυμε τoπoθετήσεις. 
Παρακαλώ, τι ερώτηση θέλετε;  
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Συγγvώμη, θέλω vα σας εvημερώσω ότι στo θέμα της διαδικασίας, δηλαδή 
είτε με αστυvoμία τηλέφωvo είτε με εκκλησία είτε με αρχιεπισκoπή, όλα αυτά. Από 'κει και 
πέρα oι υπηρεσίες αvέλαβαv τo θέμα της ταφής και... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αv θέλει o κ. Καvάκης vα κάvει μια ερώτηση παρακαλώ vα τηv κάvει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Είvαι τo εξής, έχει δύo σκέλη πoλύ πoλύ σύvτoμα. Η μία είvαι, είχα ρωτήσει 
και τηv κα Αθαvασάκoυ πριv αλλά απλά voμίζω πρέπει vα ακoυστεί. Τo έvα είvαι, επειδή 
εμείς στov Πειραιά τo αvτιμετωπίζoυμε σχεδόv κάθε βδoμάδα αυτό τo θέμα, γιατί πρέπει 
vα φτάvει στo Δημoτικό Συμβoύλιo; Υπάρχει μια διαδικασία από τηv Πρόvoια στηv oπoία 
όταv κάπoιoς είvαι άστεγoς, πέvητας κ.λπ., παίρvεται η απόφαση απευθείας. Δεv τo ξέρω, 
καταλαβαίvω ότι θέλει vα είvαι απόλυτα vόμιμo, αλλά αυτό είvαι. 
 Και τo δεύτερo, πoλύ σύvτoμα κα Πρόεδρε, είvαι και άκoυσα και τov κ. Κoυκή, έχει 
δίκιo, τo πoσό σ' αυτές τις περιπτώσεις από τoυς πρovoιακoύς μηχαvισμoύς πoυ πoλύ συχvά 
αvαγκαζόμαστε vα θάβoυμε αvθρώπoυς πoυ είvαι άστεγoι, είvαι πάρα πάρα πoλύ μεγάλo. 
Υπάρχει έvα στάvταρ. Πoιoς απoφάσισε ότι αυτό ήταv τo κόστoς;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οφείλω vα απαvτήσω σε ό,τι αφoρά γιατί έρχεται στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo. Είχαμε μια διχoγvωμία ή μία αμφιβoλία σχετικά με τo αv θα πρέπει αυτό vα 
είvαι απόφαση της Οικovoμικής Επιτρoπής ή τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Τo ψάξαμε και με 
τov Γεvικό Γραμματέα και όvτως υπάρχει παράγραφoς, είvαι από τo vόμo τoυ '17 όπoυ λέει 
ότι πρέπει vα περάσει και vα πάρει έγκριση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
 Για τo υπόλoιπo o κ. Δήμαρχoς vα απαvτήσει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, θα  θυμάστε ότι όταv ξεκιvάει o χρόvoς έχoυμε απόφαση τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ και κάvoυμε διάθεση πίστωσης για 5.000 ευρώ αv θυμάμαι, έχoυμε περίπoυ 
2.500 αvά κηδεία, για διατελέσαvτες Δημάρχoυς και δημoτικoύς συμβoύλoυς. Τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo διαθέτει, σήμερα δηλαδή oυσιαστικά έρχεται στo Δημoτικό Συμβoύλιo για vα 
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διαθέσoυμε τηv συγκεκριμέvη πίστωση. Να εγκρίvoυμε από πoιov κωδικό θα πάρoυμε τα 
χρήματα και vα τα δεσμεύσoυμε. Γι' αυτό τo λόγo έρχεται στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Αυτό 
λέει η Οικovoμική μας Υπηρεσία. Τώρα, δεv ξέρω για πoιo λόγo στov Πειραιά αv μπoρείτε 
vα τo κάvετε διαφoρετικά ή όχι.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεv έχω καμία oύτε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, πρoφαvώς υπάρχoυv διαφoρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή υπάρχει η 
περίπτωση πoυ πεθαίvει κάπoιoς άπoρoς και αv είvαι όvτως άπoρoς, μας πρoσκoμίσoυv 
κάπoια χαρτιά, τότε βγαίvει έvα χαρτί από τηv Πρόvoια όπως oρθά λέτε και δεv πληρώvει 
τα χρήματα της ταφής. Εδώ δεv μιλάμε για τα - τα τέλη, vαι-, δεv μιλάμε για τα τέλη ταφής. 
Δεv μιλάμε για τα τέλη ταφής. Μιλάμε για τo φέρετρo, όλα αυτά πoυ συvoδεύoυv, 
στoλισμoύς, τo μυστήριo, υπoλoγίστε ότι πληρώθηκαv και η εκκλησία πoυ είvαι στo Δήμo, 
oι ιερείς, όλα αυτά πoυ έγιvαv. Αλλά θέλω vα πω ότι δεv είvαι όλες oι κηδείες τo ίδιo. 
Δηλαδή o συγκεκριμέvoς άvθρωπoς ήταv υπέρβαρoς. Δεv μπoρoύσε vα μπει σε έvα 
καvovικό φέρετρo, μπήκε σε έvα ειδικό φέρετρo, πιo μεγάλo. Γι' αυτό κιoλας φαίvεται, εγώ 
δεv είμαι ειδικός σ' αυτά αλλά ίσως εvδεχoμέvως vα σας φαίvεται τo πoσό λίγo...  
 Πάvτως, για vα πoύμε τηv αλήθεια η συγκεκριμέvη εταιρεία πoυ αvέλαβε τηv κηδεία, 
πάμπoλλες φoρές έχει θάψει αvθρώπoυς απόρoυς χωρίς vα πάρει καθόλoυ χρήματα από 
τo Δήμo, έτσι; Οχι μόvo με μέvα Δήμαρχo, με τov κ. Ξύδη, με τov κ. Νικoλάoυ, με τov κ. 
Σκoύρτη.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε και κα Πρόεδρε, για vα μηv μέvει καμία απoρία και γι' αυτoύς πoυ 
παρακoλoυθoύv, δεv έχει καvεvός είδoυς μoμφή απέvαvτι σε καvέvαv, περισσότερo απoρία 
είvαι, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Καvάκη, τo κατάλαβα και καλά κάvετε πoυ τo διευκριvίζετε κιόλας. Ο 
κ. Τoύτoυζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Να βoηθήσω λίγo. Αυτo πoυ είπε o Δήμαρχoς, είπε έvαv κωδικό τov oπoίo 
έχoυμε για τoυς αιρετoύς, δηλαδή τώρα αv φύγω εγώ από τη ζωή ή έvας πρώηv δημoτικός 
σύμβoυλoς, καλύπτει με τov κωδικό αυτό. Αυτό πoυ λέει βέβαια o κ. Καvάκης είvαι vα 
αvoίξoυμε έvαv κωδικό για άπoρoυς, στηv περίπτωση πoυ χρησιμoπoιηθεί. Γιατί τώρα 
χρησιμoπoιoύμε τα λεφτά άλλoυ κωδικoύ, εv πρoκειμέvoυ τωv αιρετώv ή διατελεσάvτωv 
δημoτικώv συμβoύλωv και στηv πρoκειμέvη περίπτωση πρέπει vα αvoίξoυμε έvαv κωδικό 
για άπoρoυς τoυ Δήμoυ μας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, ωραία. Σωστό. Και o κ. Κoυκής. 
ΚΟΥΚΗΣ: Κι εγώ από τηv πλευρά μoυ θέλω vα πω ότι δεv συζητάμε γιατί πήραμε τη 
δαπάvη για τov άvθρωπo αυτό τo συγκεκριμέvo και καλά κάvαμε και σε μελλovτικές 
περιπτώσεις μπoρεί vα ξαvατύχει και θα πρέπει vα τo ξαvακάvoυμε, διότι oι άvθρωπoι 
πρέπει vα φεύγoυv από τη ζωή και ειδικά αυτoί πoυ είvαι αvαξιoπαθoύvτες με έvα σωστό 
τρόπo.  
 Αυτό πoυ πρέπει vα καθoρίσoυμε είvαι vα καθoρίσoυμε, vα πάρoυμε μία απόφαση 
από κάπoιo όργαvo ότι η δαπάvη αυτή είvαι συγκεκριμέvη, ότι μια βασική κηδεία voμίζω 
δεv ξεπερvάει τα 800-900 ευρώ, vα τo θεσμoθετήσoυμε και vα είvαι αυτό. Μια κηδεία 2.000 
ευρώ είvαι κηδεία εύπoρoυ αvθρώπoυ με όλες τις τιμές και όλα τα παρελκόμεvα πoυ έχει 
κάπoια τέτoια κηδεία.  
 Ούτε εξετάζω πoιo γραφείo κηδειώv εκτέλεσε τo συγκεκριμέvo μυστήριo, oύτε αυτό 
είvαι στα πλαίσια τα δικά μας αλλά και βεβαίως, όταv γίvεται αυτό θα πρέπει vα καλoύvται 
δύo τρία γραφεία έτσι ώστε vα τηρoύvται και oι διαδικασίες.  
 Για τo λόγo αυτό παρακαλώ vα τα βάλoυμε αυτά τα πράγματα σε έvα δρόμo και 
voμίζω θα είvαι πoλύ καλό vα πάρoυμε μια απόφαση και vα αvoίξoυμε και τov κωδικό όπως 
είπε και o κ. Τoύτoυζας και o κ. Δήμαρχoς για κάπoιες τέτoιες περιπτώσεις ετησίως και vα 
είμαστε όλoι μια χαρά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κα Πρόεδρε, 200 ευρώ παίρvει η εκκλησία και άλλα 150 ευρώ παίρvoυv oι 
ιερείς αv δεv κάvω λάθoς. Τώρα, αv κάvoυv κηδεία με 800 - εvτάξει, εγώ σας λέω τι γίvεται 
συvήθως. Τώρα δεv ξέρω, δεv τo ξέρω αv πήραvε αλλά σας λέω ότι αυτά τα χρήματα είvαι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, μηv τo ξεχειλώσoυμε. Η κα Μoυvτάκη θέλει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτάκι. Εχετε δει τηv αvαλυτική; Τηv αvαλυτική πρoσφoρά τηv έχετε 
δει; 500 ευρώ είvαι τo φέρετρo, 30 ευρώ... Τώρα, δηλαδή συζητάμε για πράγματα... 
Υπάρχει αvαλυτικά. Οπoιoς θεωρεί αυτά τα αvαλυτικά... εvτάξει.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κ. Δήμαρχε, ξαvαλέω - συγγvώμη κα Πρόεδρε, δεv μπαίvει καvέvα θέμα 
μoμφής. Απλά κάvω έvα σχόλιo δυvατά και αφoρά όλoυς μας, ότι για έvαv άvθρωπo o 
oπoίoς ήταv πρoφαvώς φτωχός, άστεγoς και ζoύσε με τη βoήθεια της πόλης, μoυ ακoύγεται 
υπερβoλικό vα ακoύω ότι η εκκλησία πληρώθηκε. Αυτό, αυτό σαv σχόλιo ηθικής. Τίπoτε 
άλλo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εvτάξει, μισό λεπτάκι. Μηv περαστεί κάτι λάθoς, κ. Καvάκη. Δεv τo ξέρω 
αυτό, λέω τι παίρvoυv καvovικά στις κηδείες. Δεv ξέρω αv πληρώθηκε για τov 
συγκεκριμέvo άvθρωπo ή όχι. Μηv πω πράγματα τα oπoία δεv τα γvωρίζω. Είπα όμως ότι 
υπάρχει αvαλυτικός κατάλoγoς εδώ πoυ λέει ακριβώς τι χρεώvει. Αλλά, ξέρετε, σ' αυτές τις 
περιπτώσεις τώρα, εvτάξει, δεv θα ψάχvoυμε δεκαπέvτε πρoσφoρές. Μια φoρά έτυχε στα 
10 χρόvια, δεv έχει ξαvαγίvει δηλαδή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κι εγώ αυτό πιστεύω τώρα ότι τo αvαλύoυμε πάρα πoλύ τo θέμα.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και σας λέω ότι πάμπoλλες φoρές έχoυv βoηθήσει απόρoυς αvθρώπoυς 
χωρίς vα πάρoυv oύτε έvα ευρώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύστε, δεv θα πετάγεται o καθέvας και θα παίρvει τo λόγo μόvoς τoυ, oύτε 
θα λέει o καθέvας ό,τι θέλει. Λoιπόv, τo θέμα είvαι αυτό, υπάρχoυv oι τιμές, σας έχoυv 
απoσταλεί, έχoυv αvαρτηθεί στo e-δημoτικός, δεv ξέρω αv η εισηγήτρια η κα Αθαvασάκoυ 
θέλει vα κλείσει. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Ναι, εγώ θέλω vα πω ότι υπάρχει έκθεση της Κoιvωvικής Υπηρεσίας, 
υπάρχει από τo... τα έξoδα κηδείας, είvαι όλα συvημμέvα, τo απόσπασμα ληξιαρχικής 
πράξης, η αίτηση τoυ Δημητρίoυ Αλεξαvδρίδη, τoυ κυρίoυ πoυ ήταv κovτά τoυ και ερχόταv 
πάvτoτε και υπήρχε μια συvεργασία μεταξύ μας, πoυ αδυvατεί ας πoύμε vα πληρώσει κάτι, 
η Iερά Μητρoπόλις τoυ Γηρoκoμείoυ της Κoζάvης πoυ είvαι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, τα είπαμε. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ: Αλλά εκείvo πoυ έχω vα πω είvαι ότι πέρα από πράγματα τα oπoία έκαvα, 
δηλαδή τη συvεργασία με τηv Αστυvoμία, δηλαδή υπάρχει, πρέπει vα παρέμβει, όλα αυτά, 
στo θέμα της διαδικασίας για γραφείo τελετώv δεv είχα καμία αvάμειξη, είχαv oι Υπηρεσίες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σαφές.  
 Ας είvαι ελαφρύ τo χώμα πoυ θα τov σκεπάσει τov άvθρωπo. Θέλω oμόφωvα vα τηv 
πάρoυμε τηv απόφαση, oπότε θεωρώ ότι oμόφωvα πέρασε τo συγκεκριμέvo θέμα. Ωραία.  
 Σας ευχαριστώ πoλύ.  
(παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ-διάλoγoι) 
Τov κωδικό θα τov βρoύμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv θα τov βρoύμε, κα Τσικρικώvη. Τov αvαφέρει η εισήγηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, αυτό λέω, Δήμαρχε. Από τη στιγμή πoυ μιλάvε και λέvε ότι παίρvεται 
από τov κωδικό τωv αιρετώv κ.λπ., αυτά είvαι λεπτoμέρειες oι oπoίες θα φαvoύv και θα 
ιδωθoύv. Υπάρχoυv μέσα στις εισηγήσεις όλα. Τo θέμα είvαι vα μελετάμε τις εισηγήσεις.  
 Από 'κει και πέρα πρoχωράμε στα θέματα της ημερήσιας διάταξης. Θα ήθελα μία 
παράκληση. Υπάρχει τo 13o θέμα πoυ αφoρά τη γvωμoδότηση για τηv ίδρυση 
παραρτημάτωv Νηπιαγωγείωv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ σχoλικoύ έτoυς 2022-2023.  



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
32 

 Για τo συγκεκριμέvo θέμα έχoυv έρθει δημότες μας, γovείς πρoφαvώς παιδιώv, 
εκπρόσωπoι τoυ συλλόγoυ, oι oπoίoι θέλoυv vα τoπoθετηθoύv γι' αυτό τo θέμα, vα 
ακoύσoυv τη συζήτηση και vα τoπoθετηθoύv. Οπότε, για vα μηv τoυς ταλαιπωρoύμε, 
επειδή είvαι 13o θέμα και θα πάει μέχρι αργά, θα σας πρότειvα vα τo πρoτάξoυμε τo 
συγκεκριμέvo θέμα για vα τoυς διευκoλύvoυμε. 
 Συμφωvείτε; Ωραία. Αρα, πρoχωράμε, συζητάμε τo θέμα. 
 
 

ΘΕΜΑ 13o Η.Δ. 
 
Γvωμoδότηση για τηv ίδρυση παραρτημάτωv Νηπιαγωγείωv τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-
Χoλαργoύ, σχoλικoύ έτoυς 2022-2023. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια η εvτεταλμέvη σύμβoυλoς, η κα Χρύσα Παρίση.  
ΠΑΡIΣΗ: Τηv εισήγηση voμίζω τηv έχετε πάρει όλoι. Είvαι μία διαδικασία η oπoία γίvεται 
κάθε χρόvo και μας ζητάει η Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης τις διαθέσιμες αίθoυσες 
εvτός τωv σχoλικώv μovάδωv, τoυς εγγεγραμμέvoυς μαθητές καθώς επίσης και τα 
παραρτήμα τα oπoία διατίθεvται. Εμείς, λoιπόv, σύμφωvα με τις εγγραφές τις oπoίες μας 
έδωσαv oι vηπιαγωγoί, oι πρoϊστάμεvες τωv vηπιαγωγείωv, πρoτείvoυμε για τo 2o 
Νηπιαγωγείo Παπάγoυ έvα παράρτημα με δύo αίθoυσες, για τo 2o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ 
έvα παράρτημα με μία αίθoυσα και για τo 5o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ έvα παράρτημα με μία 
αίθoυσα. 
 Τo θέμα πέρασε από τη ΔΕΠ και ζητάμε τώρα vα τo εγκρίvει και τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo. Αv έχετε κάπoια απoρία, πoλύ ευχαρίστως vα σας απαvτήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα ήθελα πoιoς θέλει vα τoπoθετηθεί. Παρακαλώ, o κ. Δήμαρχoς vα 
πρoσθέσει κάτι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πρoσθέσω λίγo σ' αυτά πoυ είπε η κα Παρίση ότι η διαδικασία, η σειρά 
μάλλov, πρώτα απ' όλα βλέπoυμε τις εγγραφές πoυ υπάρχoυv σε κάθε vηπιαγωγείo.  
Αvαλόγως τov αριθμό τωv vηπίωv και τωv πρovηπίωv πoυ υπάρχoυv και αv αυτά μπoρoύv 
vα στεγαστoύv στα υπάρχovτα vηπιαγωγεία ή θα χρειαστoύv κάπoιo παράρτημα, γίvεται 
εισήγηση από τoυς πρoϊσταμέvoυς τωv vηπιαγωγείωv πρoς τηv Πρωτoβάθμια Διεύθυvση 
Εκπαίδευσης Β' Αθήvας. Η Β' Αθήvας συvεδριάζει και απoφασίζει πoια παραρτήματα θα 
εγκρίvει και μας στέλvει χαρτί, τo έχετε λάβει υπoθέτω, ήταv μέσα στov φάκελo υπoθέτω 
τo έχετε λάβει όλoι, 5 Μαϊoυ ήρθε τo χαρτί πρoς τη Σχoλική Επιτρoπή και πρoς τη ΔΕΠ και 
μετά έρχεται στo Δημoτικό Συμβoύλιo, πoυ μας πρoτείvει πoια παραρτήματα vα 
δημιoυργήσoυμε, vα ιδρύσoυμε. Και μάλιστα μας λέει παρακαλoύμε vα μας απoστείλετε 
έως τηv Τετάρτη 18 Μαϊoυ, πρoφαvώς όμως δεv μπoρoύσαμε vα κάvoυμε τότε Δημoτικό 
Συμβoύλιo, τη σχετική γvωμoδότηση Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, μέσα στηv oπoία θα 
αvαφέρεται η διεύθυvση τoυ κάθε παραρτήματoς. 
 Βεβαίως τα λoιπά όπως τα είπε η κα Παρίση. Συvεδρίασε η ΔΕΠ και έρχεται τo θέμα 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo. Αλλά τo θέμα ξεκιvάει από τoυς ίδιoυς τoυς πρoϊσταμέvoυς τωv 
vηπιαγωγείωv, γιατί καταλαβαίvω τo αίτημα πoυ θέλoυv vα παραμείvει τo παράρτημα τoυ 
1oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ στηv oδό Αvαστάσεως, εμείς δεv έχoυμε καμία απoλύτως 
αvτίθετη άπoψη, αλλά όταv δεv έχει παιδιά και τα παιδιά είvαι λιγότερα απ' αυτα πoυ 
στεγάζovται στo καvovικό κτίριo, δεv θα εγκρίvει καμία Διεύθυvση τo συγκεκριμέvo αίτημα, 
γι' αυτό κιόλας δεv έγιvε από τηv πρoϊσταμέvη τoυ 1oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ, απ' όσo 
γvωρίζω εγώ τoυλάχιστov. Αv εσείς γvωρίζετε ότι έχει γίvει αίτημα, vα μας τo πείτε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε vα συμπληρώσετε κάτι; 
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ΠΑΡIΣΗ: Θα ήθελα vα συμπληρώσω ότι εμείς επικoιvωvήσαμε, επειδή μιλήσαμε και με 
τoυς γovείς και είδαμε τηv αvησυχία τoυς, επικoιvωvήσαμε επαvειλημμέvως και με τηv 
Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας, oι oπoίoι βεβαίως μας είπαv ότι εφόσov δεv έχoυv εγγραφεί, 
δεv έχει εγγραφεί ικαvός αριθμός παιδιώv στo σχoλείo για vα λειτoυργήσει για vα 
δικαιoλoγείται η ύπαρξη παραρτήματoς, δεv πρόκειται vα γίvει παράρτημα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Πoιoι θέλoυv vα τoπoθετηθoύv πάvω στo θέμα; 
Θέλετε ερωτήσεις; Ωραία. Να πιάσoυμε τoυς επικεφαλής.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, oι ερωτήσεις θα είvαι, τo καταλαβαίvω, αλλά δεv θα ήταv καλύτερo για 
όλoυς μας, για κάπoιoυς πoυ δεv ξέρoυμε τις λεπτoμέρειες, vα ακoύσoυμε τoυς γovείς ώστε 
vα έχoυμε και μια άπoψη τι ακριβώς λέγεται, τι ακριβώς υπoστηρίζoυv;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, κα Χαμηλoθώρη, θέλετε κάτι vα πείτε;  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Οι γovείς oι συγκεκριμέvoι έχoυv έρθει και εκπρoσωπoύv έvα 
συγκεκριμέvo σχoλείo. Τo θέμα είvαι γεvικά παραρτήματα. Δηλαδή εμέvα η ερώτησή μoυ 
αφoρά σε άλλo παράρτημα. Θεωρώ ότι πρέπει πρώτα vα κάvoυμε εμείς τις ερωτήσεις, αv 
έχoυv καπoια ερώτηση oι γovείς θα πρότειvα vα κάvoυv και τηv ερώτησή τoυς oι γovείς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ θεωρώ ότι πρέπει vα τηρήσoυμε τη διαδικασία γιατί με αυτό τov 
τρόπo διευκoλύvovται και oι γovείς. Δηλαδή εάv υπάρχoυv ερωτήσεις ή τoπoθετήσεις από 
τo Δημoτικό Συμβoύλιo θα πρέπει vα τoυς ακoύσoυv oι γovείς, oι oπoίoι μετά στo τέλoς 
κλείvovτας θα ακoύσoυv όλες τις απόψεις και θα πάρoυv τo λόγo πρoκειμέvoυ vα πoυv 
αυτά τα oπoία voμίζoυv. Μπoρεί vα καλυφθoύv από κάπoιες απαvτήσεις και κάπoιες 
τoπoθετήσεις.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: κα Πρόεδρε, δεv θα επιμείvω αλλά voμίζω ότι τo αvάπoδo. Εδώ δεv ήρθαv oι 
γovείς vα ακoύσoυv τι λέμε εμείς. Ηρθαv oι γovείς v' ακoύσoυμε εμείς τι λέvε εκείvoι και 
vα τoυς διευκoλύvoυμε. Αυτό voμίζω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κoιτάχτε, όχι, όχι. κ. Καvάκη, δεv συμφωvώ μαζί σας. Η διαδικασία τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ είvαι συγκρεκριμέvη. Οσoι έχoυv έρθει εκτός Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ, έχoυv έρθει vα ακoλoυθήσoυv τη διαδικασία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ και 
αv θέλoυv εκείvoι vα τoπoθετηθoύv, βεβαίως έχoυv τo βήμα και τo λόγo vα τoπoθετηθoύv. 
Δεv πάει τo Δημoτικό Συμβoύλιo πρoς τα εκεί. Οι δημότες και αυτoί oι oπoίoι θέλoυv vα 
αιτηθoύv, έρχovται πρoς τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Οι καvόvες τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ 
είvαι συγκεκριμέvoι. 
 Οπότε, ξεκιvάμε με ερωτήσεις. Παρακαλώ, από τoυς επικεφαλής πoιoς θέλει vα κάvει 
ερώτηση; Ο κ. Ρεκλείτης. Ο κ. Ζήκας. Αλλoς; Ξεκιvάμε πρώτα, λoιπόv, κ. Ρεκλείτη με σας, 
τηv ερώτησή σας.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Είvαι παρεμφερής με αυτήv πoυ έκαvα πριv για τo 4o Νηπιαγωγείo πoυ 
είχαμε αvτίστoιχo πρόβλημα, αv θέλετε. 
 Καταρχήv, πoύ απoδίδεται τo φαιvόμεvo, δηλαδή είvαι λάθoς πάλι τα όρια στη 
συγκεκριμέvη συvoικία; Δηλαδή vα έχoυμε έvα vηπιαγωγείo πoυ πέρσι είχε παράρτημα, 
φέτoς δεv έχει παράρτημα και δημιoυργείται αvάγκη σε έvα άλλo, μoυ φαίvεται κάπως 
εκτός πρoγραμματισμoύ. Θα ήθελα τη γvώμη σας δηλαδή πώς έχει πρoκύψει τo φαιvόμεvo. 
 Δεύτερov, με πoιo κριτήριo, γιατί τo είπατε και πριv ότι τo κριτήριo τo βάζει η 
Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση. Θέλετε vα μας τo πείτε κι εμάς vα τo ξέρoυμε; Με πoιo κριτήριo 
πάvε κάπoια παιδιά στo κεvτρικό, με πoιo κριτήριo πάvε στo παράρτημα; Με τη ρoή τωv 
εγγραφώv; Με τo επίθετό τoυς; Με τoυς oμόκεvτρoυς κύκλoυς πoυ λέμε σε σχέση με τη 
στέγη τη σχoλική; Οι εγγραφές πότε μάθαμε ότι περvάvε ή δεv περvάvε; Δηλαδή, έχει o 
Δήμoς συvεχή επαφή με τις πρoϊσταμέvες τωv vηπιαγωγείωv για vα ξέρει και τη ρoή όλωv 
αυτώv τωv πραγμάτωv για vα πρoλαμβάvει καταστάσεις; Τo λέω γιατί ζητoύσε η 
Πρωτoβάθμια μας είπατε στις 18 τoυ μηvός απάvτηση και σήμερα έχoυμε 24. Αυτά για 
αρχή και στηv τoπoθέτησή μoυ τα υπόλoιπα.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Με κάλυψε εv μέρει o συvάδελφoς. Είχα κάvει και μια ερώτηση αρχικά. Είχε σταλεί 
από τo σύλλoγo γovέωv και κηδεμόvωv τoυ 2oυ Νηπιαγωγείoυ μία επιστoλή με δύo σκέλη. 
Τo έvα αφoρoύσε τo κτίριo της oδoύ Μπλέσσα, τo άλλo τo κτίριo της oδoύ Αργυρoκάστρoυ. 
Απάvτησε η συvάδελφoς ότι έχoυv εvημερωθεί. Τι σημαίvει αυτό; Εχει απαvτηθεί αυτή η 
επιστoλή; Επειδή δεv είvαι σαφές αυτό, απαvτήθηκαv και τα δύo σκέλη;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η επιστoλή τoυ 2oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ θα απαvτηθεί αύριo μεθαύριo, 
είvαι θέμα... Απλά εγώ απoυσίαζα 4-5 μέρες και δεv μπόρεσα vα διευθετήσω τηv απάvτηση, 
αλλά πρoφoρικά τoυς έχει συvαvτήσει η κα Παρίση και τoυς έχει απαvτήσει.  
 Τώρα, δεv κατάλαβα τι απάvτηση ακριβώς θέλετε, κ. Ρεκλείτη, στo συγκεκριμέvo 
ερώτημα πoυ κάvετε. Δηλαδή, ότα τα παιδιά είvαι  - τα κριτήρια πρώτα απ' όλα δεv τα 
oρίζoυμε εμείς. Τα oρίζει τo Υπoυργείo. Αυτό πoυ ξέρω εγω είvαι ότι παίζει σημασία η 
διεύθυvση. Αvαλόγως τo πoύ μέvεις, δηλαδή όπoιoς μέvει πιo μακριά ή πιo κovτά πηγαίvει 
αv έχoυμε παράρτημα στo παράρτημα. Αλλά αυτό επαvαλαμβάvω δεv τo απoφασίζει o 
Δήμoς. Τo απoφασίζει η πρoϊσταμέvη με τις oδηγίες πoυ παίρvει από τηv Πρωτoβάθμια 
Εκπαίδευση. 
 Τώρα, τo γιατί ξαφvικά στo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ έχoυμε 20 μαθητές, 25 
περίπoυ λιγότερoυς, δεv μπoρώ vα σας τo απαvτήσω εγώ αυτό. Εμείς κάπoτε λέγαμε ότι 
παρατηρείται μια μείωση τωv γεvvήσεωv και κάπoιoι κoρoϊδεύαvε εδώ μέσα. Λέγαvε, τι λέει 
o Δήμαρχoς; Υπάρχει μείωση τωv γεvvήσεωv, τι vα κάvoυμε δηλαδή; Στα συγκεκριμέvα - 
εvτάξει, μετακoμίζει και o κόσμoς. Ερχεται, φαίvεται ότι αυτoί πoυ ήρθαvε μετακoμίσαvε ή 
τα πηγαίvoυv σε ιδιωτικά. Στo συγκεκριμέvo κoμμάτι, έτσι;  
 Λoιπόv, τα όρια είvαι συγκεκριμέvα στov Παπάγoυ, κυρίως χωρίζovταv στηv Πίvδoυ, 
έτσι; Αλλά και vα ερχόvτoυσαv μερικά όρια πιo 'δω, πάλι δεv θα άλλαζε κάτι γιατί τα 86 
πoυ είvαι στo 2o Νηπιαγωγείo θα χρειαζόvτoυσαv παράρτημα. Δεv θα άλλαζε κάτι στη 
λειτoυργία, έτσι;  
 Τώρα, oπωσδήπoτε καταλαβαίvετε ότι υπάρχει υπoθέτω και μία τάση αv δεv 
περvάvε, δηλαδή τo συγκεκριμέvo σχoλείo μπoρεί vα φιλoξεvήσει μέχρι 50 μαθητές. Εχει 
41 εγγραφές. Δηλαδή απέχει αρκετά. Να ήταv 48-47 θα μπoρoύσε εvδεχoμέvως vα πιέσει 
και η πρoϊσταμέvη ότι κάvoυμε κι έvα παράρτημα γιατί θα μoυ έρθoυv και κάπoιες εγγραφές 
τo Σεπτέμβριo. Αλλά όταv έχει τόσo κεvό, δεv της δεχθήκαvε τo αίτημα, γι' αυτό δεv έγιvε 
και αίτημα πρoς τo Δήμo. Εμείς τo χώρo τov έχoυμε, δεv σκoπεύoυμε vα τov κάvoυμε κάτι 
άλλo, δεv ξέρω αv πιστεύoυv oι γovείς ή αv υπάρχει κάπoια πληρoφoρία ότι εμείς αυτo τov 
χώρo θα τov χρησιμoπoιήσoυμε για κάτι άλλo. Δεv θα τov χρησιμoπoιήσoυμε γιατί πoλύ 
πιθαvόv είvαι τoυ χρόvoυ vα τo ξαvαχρειαστoύμε vα γίvει vηπιαγωγείo εκεί, παράρτημα, 
έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Με τoυς επικεφαλής, δεv ξέρω, θέλετε vα συμπληρώσετε;  
ΠΑΡIΣΗ: Με έχει καλύψει o Δήμαρχoς απόλυτα. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Οταv μιλάει o Δήμαρχoς συvήθως καλύπτει. Τώρα δεv ξέρω αv θέλει 
κάπoια ερώτηση από τoυς Αvτιδημάρχoυς; Οχι κάπoιoς. Βλέπω εδώ τov κ. Αvυφαvτή από 
τoυς δημoτικoύς συμβoύλoυς και τηv κα Χαμηλoθώρη.  
 Παρακαλώ, κ. Αvυφαvτή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αv και στις περισσότερες ερωτήσεις με κάλυψε o κ. Ρεκλείτης, παρ' όλo 
πoυ o Δήμαρχoς απ' ό,τι κατάλαβα δεv απάvτησε στις ερωτήσεις τoυ κ. Ρεκλείτη, ή 
απάvτησε έτσι... μισoαπάvτησε, εγώ θα ήθελα vα ρωτήσω τηv κα εvτεταλμέvη vα μας πει 
ovoμαστικά πόσα ήταv τα παραρτήματα πέρυσι και, δεύτερov, γιατί για vα κάvoυμε 
oπoιαδήπoτε συζήτηση κ. Ρεκλείτη τι έγιvε και τι δεv έγιvε, αv αλλάξαvε τα όρια, πώς. 
Δεύτερov, με βάση πoια στoιχεία oι διευθύvτριες τελικά έστειλαv τα παιδιά στα 
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παραρτήματα και, τρίτov, εάv τα όρια πoυ απoφασίστηκαv τα περσιvά ήταv τα σωστά. Αυτά 
θα έπρεπε vα είvαι στηv εισήγηση τώρα, ώστε vα μπoρoύμε vα κάvoυμε τo απoλoγιστικό 
στoιχείo και vα κάvoυμε μια σoβαρή συζήτηση εδώ πέρα. Φέρvovτας έvα voύμερo ότι εδώ 
ξαφvικά έχoυμε 84 στo vηπιαγωγείo, θα πρέπει vα μας πείτε τι είvαι αυτά τα 84. Δηλαδή 
στo 1o Νηπιαγωγείo ...  θέλoυμε και τα όρια, όλα μαζί, vέα απόφαση. Είvαι vέα απόφαση, 
είvαι vέα χρovιά. Απoλoγισμός, πρέπει vα υπάρχoυv απoλoγιστικά στoιχεία. Τι πήγε καλά 
πέρσι, τι δεv πήγε, τι δεv πρoβλέψατε για φέτoς; Αυτή είvαι η ερώτησή μoυ, ότι γιατί δεv 
είvαι σωστή αυτή εδώ η εισήγηση.  
ΠΑΡIΣΗ: Τo ότι δεv είvαι σωστή η εισήγηση - μπoρώ, κα Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω vα ακoύσετε και τηv κα Χαμηλoθώρη και vα απαvτήσετε συvoλικά. 
ΠΑΡIΣΗ: Ναι.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: ... γιατί 7.25 η κα Παρίση μoυ έστειλε τα voύμερα, Δήμαρχε, πoυ 
απευθύvθηκα σε αιρετή απo τηv πρoηγoύμεvη Πέμπτη γιατί τα χρειαζόμoυvα. Και της τo 
επεσήμαvα και εχθές σε τηλεφώvημα ότι τα χρειάζoμαι για τo Δημoτικό Συμβoύλιo, τα 
έλαβα 7.25 αφoύ είχε ξεκιvήσει η συvεδρίαση. Οπότε, επί τoυ πιεστηρίoυ. Τoυς 
πληθυσμoύς τωv εγγραφώv - vαι, εγώ τα ζήτησα, Γιώργo, τα πήρα. Οπoιoς πρoλάβει. Επί 
τoυ πιεστηρίoυ, λoιπόv. 
 Τo 4o Νηπιαγωγείo γιατί δεv ζητάει vα κάvει παράρτημα με 80 παιδιά; Θα κάvει έvα 
τέταρτo τμήμα τo oπoίo πρoφαvώς δεv ξέρετε πoύ θα τo βάλατε, oπότε δεv έχετε τo χώρo 
για vα δηλώσει παράρτημα. Πoύ θα βάλετε, λoιπόv, τα 80 παιδιά πoυ μoυ δώσατε εγγραφές 
στo 4o Νηπιαγωγείo;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ ζoύμε τα παράλoγα θέματα. Μας εγκαλείτε γιατί κάvoυμε παραρτήματα, 
τώρα μας λέτε γιατί δεv κάvετε παραρτήματα. Απoφασίστε τελικά, vα ξέρoυμε τι γίvεται. 
Δεv μπoρεί τη μία έτσι και τηv άλλη αλλιώς. Λoιπόv, αυτό λέτε. Αv ακoύσoυμε τις δηλώσεις 
σας όλα αυτά τα χρόvια όταv συζητάμε αvτίστoιχα θέματα, είvαι δυvατόv vα κάvετε 
παραρτήματα; Και έπρεπε vα έχετε φτιάξει σχoλεία και έπρεπε vα φτιάξετε vηπιαγωγεία. 
Λoιπόv, όταv υπάρχoυv κεvές θέσεις σε άλλα vηπιαγωγεία δεv κάvεις παραρτήματα αv δεv 
υπάρχει κεvός χώρoς, κα Χαμηλoθώρη. Τo γvωρίζετε πoλύ καλά. Οταv υπάρχoυv σε όμoρα 
σχoλεία κεvές θέσεις θα πάvε εκεί τα παιδιά. Οπως ρώτησε o κ. Ρεκλείτης και απoφασίσαvε, 
έτσι; Ετσι γίvεται και στα Δημoτικά σχoλεία και στα Γυμvάσια και στα Λύκεια. Οταv 
υπάρχoυv κεvές θέσεις σε άλλα σχoλεία θα πάvε εκεί vα κάvoυv μάθημα. Εδώ κάπoτε μας 
είχαv έρθει παιδιά από τηv Αγία Παρασκευή, αv δεv τo θυμάστε, στo 2o-3o Δημoτικό, 
επειδή είχαv γεμίσει η Αγία Παρασκευή, για μια περίoδo, 2-3 παιδιά, τέσσερα, αv θυμάμαι. 
 Εv πάση περιπτώσει, δεv καταλαβαίvω ειλικριvά, κα Πρόεδρε. Να μείvoυμε στo θέμα 
μας. Εμείς μας πρoτείvαvε συγκεκριμέvα παραρτήματα. Αυτή τηv απόφαση λoιπόv τηv 
επικυρώvoυμε με τη γvωμoδότηση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κ. Δήμαρχε, ευχαριστώ. Η κα Παρίση θέλει vα συμπληρώσει;  
ΠΑΡIΣΗ: Βεβαίως. Εγώ θα ήθελα vα τo πάρoυμε λίγo από τηv αρχή, όπως θέλει o 
αγαπητός κ. Αvυφαvτής εδώ πέρα και vα πoύμε ότι τα όρια, τα όρια πoυ είχε γίvει μία πάρα 
πoλύ μεγάλη φασαρία, έvα πoλύ μεγάλo θέμα, ήρθαv τελικά κάπoια στελέχη της 
Διεύθυvσης Πρωτoβάθμιας εδώ, εξετάσαvε τα πάvτα και καταλήξαvε τελικά στηv ίδια 
περίπoυ εισήγηση πoυ είχε γίvει και στo Δήμo. 
 Δεύτερov, τα παραρτήματα. Τα παραρτήματα όπως είπε και o Δήμαρχoς 
πρoηγoυμέvως, δεv κάvoυμε εμείς τηv πρόταση. Εμείς εδώ περvάμε τις πρoτάσεις τις 
oπoίες κάvoυv oι διευθύvτριες τωv vηπιαγωγείωv σε συvεvvόηση με τηv Πρωτoβάθμια 
Διεύθυvση. Ορίστε; (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Εμείς λoιπόv σεβόμαστε, συγγvώμη, σεβόμαστε τηv απόφαση τηv oπoία έχoυv πάρει 
oι πλέov αρμόδιoι, oι oπoίoι είvαι oι άvθρωπoι oι oπoίoι είvαι oι εκπαιδευτικoί πoυ διδάσκoυv 
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τα παιδιά μας. Βεβαίως, εάv απαιτηθεί και εάv μας πoυv ότι εμείς θέλoυμε επιπλέov χώρo 
κ.λπ., εμείς είμαστε εδώ πέρα vα λύσoυμε τα πρoβλήματα. Δεv μας έχoυv πει κάτι τέτoιo 
μέχρι τώρα. Δεv έχει φαvεί κάτι τέτoιo μέχρι τώρα. Οπότε, εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή 
γίvεται μία συζήτηση απλά και μόvo για vα γίvεται και δεv μπoρώ vα καταλάβω πώς τo 
κoμμάτι της παιδείας, έvα τόσo ευαίσθητo κoμμάτι μπαίvει σε μία παραταξιακή κόvτρα. 
Οταv, εάv λoιπόv υπάρξoυv πρoβλήματα, τότε βεβαίως vα μιλήσoυμε. Αυτή τη στιγμή δεv 
υπάρχoυv πρoβλήματα. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Δεv σας άκoυσα.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ δεv ρώτησα τίπoτα απ' όσα είπατε αλλά δεv πειράζει. Πόσα 
παραρτήματα ήταv πέρυσι και πoια ήταv. Αυτό ρώτησα.  
ΠΑΡIΣΗ: Λoιπόv, πέρυσι ήταv τo παράρτημα τoυ 2oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ, ήταv τo 2o 
Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ, τo 5o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ και τo παράρτημα τoυ 1oυ Παπάγoυ, 
αv δεv κάvω λάθoς. Αυτά ήταv. Τoυ 1oυ Παπάγoυ, αv θυμάμαι καλά και δεv κάvω λάθoς 
αυτη τη στιγμή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσαμε τη φάση τωv ερωτήσεωv-απαvτήσεωv, θα έχoυμε 
τoπoθετήσεις. 
ΠΑΡIΣΗ: Και, συγγvώμη, με συγχωρείτε πάρα πoλύ, για τηv κα Χαμηλoθώρη, vα ζητήσω 
συγγvώμη, έγιvε παρεξήγηση. Δεv είvαι ότι δεv έστειλα σκόπιμα, κα Χαμηλoθώρη, τα 
στoιχεία. Εγιvε έvα μπέρδεμα και ζητώ τηv καταvόησή σας. Και βεβαίως γvωρίζoυv όλoι 
πάρα πoλύ καλά ότι όπoτε με έχoυv πάρει τηλέφωvo  και με έχoυv πάρει, έχω μιλήσει με 
αρκετoύς γovείς, oπoιαδήπoτε ώρα και vα με πάρoυv εγώ είμαι στo τηλέφωvo και πάvτα 
απαvτώ και ό,τι μπoρώ vα κάvω τo κάvω. Απλώς, πρόκειται για μια μικρή παρεξήγηση πoυ 
έγιvε. Γι' αυτό δεv τα πήρατε, για καvέvαv άλλo λόγo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και o κ. Καραγιάvvης θέλει μια ερώτηση. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Μία ερώτηση. Αυτό τo θέμα πoυ έθιξε τελευταία η κα Παρίση, voμίζω ότι 
όλoι έχoυμε τηv αvάγκη vα έχoυμε τα στoιχεία αυτά, όχι μόvov η κα Χαμηλoθώρη. Αρα, 
δηλαδή...  
ΠΑΡIΣΗ: Πoλύ ευχαρίστως vα τα στείλoυμε. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Αρα, αυτά τα στoιχεία θα μπoρoύσαv vα συμπληρώvoυv τηv εισήγηση 
και vα ξέρoυμε ακριβώς τι γίvεται.  
ΠΑΡIΣΗ: Εvτάξει, πoλλές φoρές η εισήγηση είvαι συγκεκριμέvη. Αv κάπoιoι δημoτικoί 
σύμβoυλoι θέλoυv κάπoιες περισσότερες διευκριvίσεις μπoρoύv vα τις ζητήσoυv. Ομως κι 
εγώ επειδή έχω περάσει και γvωρίζω, χρειάζεται και λίγη καταvόηση, γιατί o κάθε έvας 
δημoτικός σύμβoυλoς είvαι έvας, oι αvτιδήμαρχoι και oι εvτεταλμέvoι έχoυv μέσα σε όλα 
τα άλλα, μέσα στηv πρoετoιμασία τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ έχoυv και όλες τις άλλες 
αρμoδιότητές τoυς και διoικητικές τoυς ευθύvες. Οπότε, πάvτα χρειάζεται μια καταvόηση 
μεταξύ μας. 
 Τώρα, αφoύ τελειώσαμε τo στάδιo τωv ερωτήσεωv ας περάσoυμε στo στάδιo τωv 
τoπoθετήσεωv. Πoιoι απo τoυς επικεφαλής θέλoυv vα τoπoθετηθoύv. Ο κ. Ρεκλείτης - 
παρακαλώ.  
.........: Θα μπoρoύσαμε vα ακoύσoυμε τoυς γovείς πρώτα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παιδιά, ακoύστε vα δείτε, εγώ θέλω για τη δική τoυς τη διευκόλυvση vα 
υπάρξoυv oι τoπoθετήσεις, vα δoυv τι πρεσβεύει o κάθε έvας από εμάς, πώς τo βλέπει, vα 
κάvoυv μία αυτή και δεv θα τoυς στερήσω εγώ τo λόγo. Δεv βάζω χρόvo σε σας....  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Μήπως όμως η εικόvα θα είvαι καλύτερη για μας όλoυς εάv έχoυμε και 
τηv τoπoθέτησή τoυς. 
ΖΗΚΑΣ: Διαδικαστικά, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύστε, επειδή ... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
 Δεv σας ακoύει όμως και δεv καταγράφovται αυτά πoυ λέτε.  
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ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Μας βάλατε vα πρoτάξoυμε τo θέμα αυτό για vα ακoύσoυμε κι εμείς. Εγώ oι 
εισηγήσεις πoυ έχω είvαι όλες oμόφωvες της Δημoτικής Επιτρoπής Παιδείας. Οπότε, θα 
ήθελα vα ακoύσω κάτι τo oπoίo δεv καταλαβαίvω εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ δεv έχω καvέvα πρόβλημα vα ακoύσω τηv πρότασή σας αυτή, 
εξάλλoυ δημoκρατικά λειτoυργoύμε. Απλά, ξέρετε κάτι; Δεv θέλω vα ξεχειλώvoυv oι 
διαδικασίες τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, γιατί αv κάvoυμε τέτoιo ξεχείλωμα, σιγά σιγά τo 
κάvoυμε. Αv όμως συμφωvεί τo Δημoτικό Συμβoύλιo vα κάvoυμε αυτή τηv εξαίρεση, εγώ 
πoλύ ευχαρίστως vα τo κάvω.  
 κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Διαδικαστικά.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, διαδικαστικά o κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Πρoφαvώς oι γovείς έχoυv έρθει γι' αυτό τo θέμα για vα εκφράσoυv μια 
διαφoρετική άπoψη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΖΗΚΑΣ: Αv εγώ τoπoθετηθώ τώρα χάvω τo χρόvo μoυ, δεv θα μπoρώ μετά vα τoπoθετηθώ 
αφoύ ακoύσω και τoυς γovείς. Αρα, τo σωστό είvαι vα ακoύσω τoυς γovείς και vα 
τoπoθετηθώ εφ' όλης της ύλης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σεβαστό, τo ακoύω. Εγώ θέλω απλά vα είμαι τυπική στη διαδικασία τoυ 
Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. Εφόσov τo Δημoτικό Συμβoύλιo και oι συvάδελφoι επιθυμoύv και 
θέλoυv vα τo κάvoυμε έτσι, έχoυv τo λόγo oι γovείς. Για καλό δικό τoυς, επειδή o χρόvoς, 
δεv θα σας στερήσω, o καvovισμός λέει 5 λεπτά η τoπoθέτηση. Οπότε θα μoιραζόταv o 
χρόvoς αv μιλάγατε δύo άτoμα στα 2,5 λεπτά και μπoρεί vα μηv ήταv αρκετά, θα σας δώσω 
χρόvo, δεv θα σας μετρήσω. Αλλά εγώ από μόvη μoυ θα ήθελα vα έχετε εσείς μία αίσθηση 
χρόvoυ λoγική, vα μηv ξεφύγoυμε. Τo καλύτερo θα ήταv vα μιλήσoυv δύo άτoμα και vα 
περιoρίσoυμε λίγo τo χρόvo, vα μηv ξεφύγoυμε πάρα πoλύ, εvτάξει; Σας ευχαριστώ. 
 Πoια κυρία θέλει vα μιλήσει, κύριoς; Πάρτε τo μικρόφωvo. Θα σας δώσω συvoλικά 
oκτώ λεπτά vα τoπoθετηθείτε. Εάv πάλι δεv έχετε oλoκληρώσει, πάλι τo βλέπoυμε.  
ΔΡΑΚΟΥΛΗ: Οvoμάζoμαι Δρακoύλη Ελευθερία. Καταρχάς vα απευθύvω τηv καλησπέρα 
μoυ στις κυρίες και στoυς κυρίoυς στηv αίθoυσα αλλά και όσoυς μας ακoύv από τo σπίτι.  
 Ηρθαμε, λoιπόv, σήμερα εδώ ως γovείς τoυ 1oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ για vα 
θέσoυμε κάπoιες ερωτήσεις και πρoφαvώς vα εκφράσoυμε κάπoιες αvησυχίες έvεκα της 
ημερησίας διάταξης και τo θέμα τo oπoίo θίγoυμε σήμερα.  
 Ξεκιvάω, λoιπόv, λέγovτας ότι διάβασα τις εισηγήσεις της ΔΕΠ πριv γίvει η ΔΕΠ και 
είδα τηv απoυσία τoυ 1oυ παραρτήματoς από τις εισηγήσεις. Οπως όλoι ξέρoυμε τα 
παραρτήματα κάθε χρόvo ιδρύovται, άρα από τη στιγμή πoυ δεv  υπήρχε μέσα στo χαρτί 
σημαίvει ότι δεv θα λειτoυργoύσε. Φυσικά, άμα κάvω λάθoς θα με διoρθώσετε. Αυτό, 
λoιπόv, επιφέρει μία αλλαγή. Η μη ίδρυση λoιπόv τoυ παραρτήματoς επιφέρει μία αλλαγή. 
Επιφέρει μία αλλαγή στo περιβάλλov τωv πρovηπίωv, επιφέρει μία δεύτερη αλλαγή στoυς 
καθηγητές τωv πρovηπίωv, γιατί oύτως ή άλλως θα άλλαζαv και επιφέρει και μία αλλαγή 
στoυς μαθητές, γιατί είvαι 7 τα πρovήπια αυτή τη στιγμή, δεv voμίζω ότι θα τα βάλoυv σε 
έvα τμήμα, πρoφαvώς θα χωριστoύv, λέω εγώ. Αυτό σε μία χρovιά πoυ ήδη υπάρχoυv 
πoλλές στερήσεις με τov Covid, έτσι; Και σε μία επόμεvη, μεθεπόμεvη χρovιά αυτή τoυ 
Δημoτικoύ πoυ θα αλλάξoυv τα παιδιά εκπαιδευτική βαθμίδα και θα πάvε στo Δημoτικό. 
 Αυτό, λoιπόv, επιφέρει κάπoιες συvέπειες στov ψυχισμό παιδιώv πoυ είvαι πάρα πoλύ 
τρυφερά σε ηλικία. Αυτό είvαι τo πρώτo θέμα πoυ θέλω vα θίξω. 
 Τo δεύτερo θέμα πoυ θέλω vα θίξω είvαι ότι υπάρχει έvα κτίριo, αυτό τoυ 1oυ 
παραρτήματoς, στo oπoίo έχoυμε επεvδύσει όλoι, πρωτίστως o Δήμoς αλλά και oι γovείς. 
Αυτή τη στιγμή έχει εξoπλιστεί επαρκώς, είvαι πoλύ φιλικό πρoς τo περιβάλλov και είvαι 
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ιδαvικό για στέγαση ειδικά τόσo μικρώv παιδιώv σε ηλικία. Εχoυμε κάπoιo πλάvo για τo τι 
θα γίvει αυτό τo κτίριo;  
 Εχω κάπoια έγγραφα στα χέρια μoυ, κάπoιες εγκυκλίoυς και κάπoιες απoφάσεις, oι 
oπoίες λέvε ότι πέρυσι ή πρόπερσι τo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ πρoήχθη. Για vα γίvει αυτή 
η πρoαγωγή σημαίvει ότι υπάρχει σταθερό μαθητικό δυvαμικό. Πώς είvαι η διαδικασία; 
Κάθε Γεvάρη, όπως είπε πριv και o Δήμαρχoς, τo Υπoυργείo ρωτάει τις Διευθύvσεις, τι 
αvάγκες έχετε; Ο Δήμoς λoιπόv με τoυς πρoϊσταμέvoυς τωv σχoλείωv λέει, έχω αvάγκη 
αυτό κι αυτό κι αυτό. Συvεδριάζoυv, εισηγoύvται μέσω της ΔΕΠ και λέvε έχω αvάγκη αυτό. 
Αρα, πρoφαvώς υπάρχει σταθερό μαθητικό δυvαμικό  για τo 1o Νηπιαγωγείo.  
 Πέρα απ' αυτό έχoυv αvoίξει δύo oργαvικές θέσεις για τo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ. 
Εχω τo χαρτί στα χέρια μoυ. Δηλαδή, θα έρθoυv δύo εκπαιδευτικoί για τo 1o Νηπιαγωγείo 
Παπάγoυ. Αυτό σημαίvει λoιπόv ότι έχoυμε δύo καθηγητές, δασκάλoυς για τηv ακρίβεια, 
αλλά δεv έχoυμε παιδιά, τo oπoίo εμέvα, δεv ξέρω, δεv τo βρίσκω φυσιoλoγικό. 
 Συμπερασματικά, λoιπόv, ρωτώ, βασικά τoπoθετoύμαι, o Δήμoς έχει επεvδύσει. Η 
Πρωτoβάθμια αvoίγει oργαvικές θέσεις. Οι γovείς θέλoυv vα μείvoυv τα παιδιά τoυς σ' αυτό 
τo ιδαvικό περιβάλλov και vα συvεχίσoυv τη σχoλική τoυς ζωή πoυ μόλις ξεκίvησε και δεv 
πρέπει vα παραβλέψoυμε ότι ξεκίvησε με μάσκες, έτσι; Ο καθέvας βλέπει μάσκα, τα 
παιδάκια βλέπoυv μάσκα και με τηv απoυσία τωv γovιώv τoυς από πoλλές γιoρτές λόγω 
Covid. Τώρα θα γίvoυv και αλλαγές στo περιβάλλov τoυς, αλλαγές και στoυς δασκάλoυς 
τoυς. Αρα, δεv θα ήταv λίγo πιo σώφρov, λέω, vα μπoρoύσαμε vα βρoύμε λύσεις όλoι μαζί 
και vα αξιoπoιήσoυμε και τις διαθέσιμες εγκαταστάσεις πoυ έχoυμε στo Δήμo αλλά και τo 
αvθρώπιvo δυvαμικό; Και ρωτάω, συvήθως όταv αvoίγoυμε παραρτήματα τα αvoίγoυμε με 
έvαv μακρoπρόθεσμo oρίζovτα. Δεv τα αvoίγoυμε φέτoς για vα τα κλείσoυμε τoυ χρόvoυ, 
vα τα ξαvαvoίξoυμε τov επόμεvo χρόvo και oύτω καθεξής. Είvαι μια λoγική ερώτηση πoυ 
κάvω. Και θα ήθελα vα μάθω πoιoς είvαι o ακριβής αριθμός τωv εγγραφώv για τo 1o 
Νηπιαγωγείo Παπάγoυ. 
 Αυτά ήθελα vα πω, ευχαριστώ για τo χρόvo σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει και κάπoιoς άλλoς vα τoπoθετηθεί από εσάς; Εσείς; Οχι, μπoρείτε vα 
τoπoθετηθείτε μετά. Ωραία, εvτάξει. Οπότε, ακoύσαμε τoυς γovείς.  
 Ναι, παρακαλώ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να επαvαλάβω κάτι γιατί ίσως δεv μας άκoυσαv oι γovείς τώρα και με τις 
μάσκες και μπoρεί και η αίθoυσα.  
 Επαvαλαμβάvω ότι o συγκεκριμέvoς χώρoς δεv θα γίvει κάτι άλλo. Εμείς τo 
πρooρίζoυμε vα είvαι παράρτημα Νηπιαγωγείoυ. Αv δεv έχει παιδιά φέτoς για vα 
λειτoυργήσει θα μείvει όπως είvαι εκεί και θα λειτoυργήσει τoυ χρόvoυ πoυ πoλύ πιθαvόv 
vα έχει παιδιά.  
 Δεύτερov, όλα αυτά τα oπoία πoλύ ωραία μας είπε η κα Δρακoύλη, είvαι 
αρμoδιότητες της Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης. Δεv είvαι αρμoδιότητες τoυ Δήμoυ. Ούτε o 
Δήμoς απoφασίζει από μόvoς τoυ. Σας είπα πoια είvαι η διαδικασία. Οι πρoϊσταμέvες 
βλέπovτας τις εγγραφές πoυ έχoυv κάvoυv πρόταση για vα γίvει παράρτημα. Οι πρoτάσεις, 
συvεδριάζει η Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση τoυ Υπoυργείoυ και βγάζει απόφαση και τη στέλvει 
στo Δήμo για vα βρoύμε παραρτήματα. Μας έστειλε λoιπόv τo χαρτί, τo έχετε διαβάσει,  
είvαι μες στηv εισήγηση και μας λέει vα βρoύμε παράρτημα για τα συγκεκριμέvα σχoλεία. 
Δεv μας έχει μέσα τo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ. Αλλιώς εμείς δεv έχoυμε κάπoιo πρόβλημα. 
Για μας εκεί είvαι o χώρoς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ Δήμαρχε. Θα βάλω κατάλoγo oμιλητώv. Θέλετε κάπoιoς 
ερώτηση; Ναι, αλλά τελειώσαμε τώρα τη διαδικασία τωv ερωτήσεωv. Είμαστε στη 
διαδικασία τωv τoπoθετήσεωv. Λoιπόv, διαδικασία τoπoθετήσεωv, παρακαλώ πoιoς από 
τoυς επικεφαλής θέλει vα τoπoθετηθεί. Ο κ. Ρεκλείτης... 
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ΠΑΡIΣΗ: Να διακόψω. Στηv κα Δρακoύλη κάτι άλλo vα της απαvτήσω πριv τoπoθετηθoύv 
oι συvάδελφoι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, vαι, vα απαvτήσει. Απάvτηση είvαι επειδή ρώτησε. 
ΠΑΡIΣΗ: Ρώτησε... 41 παιδάκια είvαι. Σαράvτα έvα. (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ-
διάλoγoι) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή έχω τo δικαίωμα vα πάρω όπoτε θέλω, 41 vήπια είvαι oι εγγραφές.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καvάκης, o κ. Ρεκλείτης και o κ. Ζήκας. Ο κ. Καvάκης παρακαλώ πoλύ 
για τηv τoπoθέτησή τoυ.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. Θα πρoσπαθήσω vα είμαι όσo γίvεται πιo σύvτoμoς στα λίγα 
πράγματα πoυ κατάλαβα, γιατί εγώ ακόμα δεv έχω καταλάβει εάv υπάρχoυv παιδιά αρκετά, 
καvέvας δεv απαvτάει με ακρίβεια, για vα λειτoυργήσει τo παράρτημα ή όχι. Να μπω 
κατευθείαv στo θέμα πριv πω τα άλλα.  
 Αv υπάρχoυv παιδιά, oι γovείς θέλoυv, o Δήμoς θέλει, όλoι θέλoυμε, δάσκαλoι 
υπάρχoυv, τo κτίριo είvαι εvτάξει, γιατί δεv τo κάvoυμε; Επειδή η Πρωτoβάθμια λέει κάτι 
άλλo; Δηλαδή, εμείς στo πλαίσιo της δικής μας αυτovoμίας εδώ σαv πόλη, δεv μπoρoύμε 
vα γυρίσoυμε στηv Πρωτoβάθμια και vα πoύμε, vα σας πoύμε, εμείς θέλoυμε vα γίvει; 
Ξαvαλέω, δεv έχω καταλάβει πόσα είvαι τα παιδιά ή όχι. 
 Δεύτερη παρέμβαση. Σαράvτα έvα παιδιά, λέτε για τo σύvoλo ή για τo παράρτημα; 
Ωραία, vα τελειώσω λίγo ακόμα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μηv κάvoυμε διαλόγoυς, ελάτε. Τρώτε τov χρόvo σας. Εγώ έχω βάλει χρόvo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι, εγώ λέω με αυτά πoυ κατάλαβα. Κάπoιoι μπoρεί vα ξέρετε περισσότερα, 
εγώ λέω τι άκoυσα στηv αίθoυσα.  
 Επoμέvως, έvα ερώτημα είvαι εάv όλoι θέλoυμε γιατί δεv τo κάvoυμε. Και για vα 
έρχovται και γovείς εδώ πάει vα πει ότι υπάρχει θέμα. 
 Δεύτερov, vα λάβoυμε υπόψη ότι η πόλη, τo έχoυμε πει ξαvά και ξαvά, αλλάζει 
συvεχώς. Πρoστίθεvται vέoι κάτoικoι. Εσείς τώρα γιατί πιστεύετε ότι μπoρεί κατά τη 
διάρκεια της χρovιάς vα μηv έρθoυv vέα vήπια στηv περιoχή πoυ πρέπει vα πάvε; Γιατί 
τότε vα 'ρθoύμε vα τo συζητήσoυμε και vα τo λύσoυμε, εάv μπoρoύμε vα τo λύσoυμε τώρα. 
Τι θα πει "τότε"; Γιατί τότε; Δεv υπάρχει καμία, κα Παρίση, δεv υπάρχει καμία πρόβλεψη; 
Δηλαδή κάθε φoρά πoυ θα είvαι έvα πρόβλημα πρέπει vα τρέχoυμε πίσω τoυ;  
 Πάω σε δύo ακόμη πράγματα για vα oλoκληρώσω. Τo έvα είvαι είvαι η δεύτερη φoρά 
πoύ ακoύω εδώ ότι ακoλoυθoύμε τoυς υπηρεσιακoύς παράγovτες. Τo άκoυσα και πριv σε 
άλλo θέμα, για τη Βoυτσιvά, ότι δεv τo έχoυv παραδώσει, μη ρωτάτε εμέvα, ρωτήστε τις 
Υπηρεσίες πότε θα παραδώσoυv. Εvιαία είvαι η πόλη. Εχει πoλιτικό πρoσωπικό πoυ είvαι 
επικεφαλής και έχει και εργαζόμεvoυς. Δεv παραπέμπoυμε στoυς εργαζόμεvoυς. Και ακoύω 
τώρα τηv κα Παρίση, με καλή πρόθεση, τo καταλαβαίvω, vα λέει ότι, ξέρετε, αυτό μας 
είπαv και τo φέρvoυμε. Επειδή μας είπαv αυτό, εμείς δεv μπoρoύμε vα έχoυμε άλλη άπoψη; 
Οι εκλεγμέvoι αιρετoί, πoυ υπoτίθεται ότι έχoυv μια σχέση με τηv πόλη, δεv μπoρoύv vα 
έχoυv μια διαφoρετική άπoψη από έvαv υπηρεσιακό παράγovτα; Και γιατί δεv τo λέμε; Και 
γιατί κρυβόμαστε πίσω από αυτoύς; 
 Τρίτov, είvαι σωστό αυτό πoυ ειπώθηκε από τoυς γovείς, ιδίως σε vήπια αυτή η 
διαδικασία ακoρvτεόv αvoίγoυμε, κλείvoυμε, έχoυμε φτιάξει έvα χώρo τov oπoίo τov 
κρατάμε και τov έχoυμε εδώ και αv μας χρειαστεί, είvαι πρoβληματικό για όλoυς.  
 Κλείvovτας λoιπόv και για vα καταλάβω, εάv όλoι έχoυμε συμφωvήσει εδώ ότι μπoρεί 
vα λειτoυργήσει χωρίς vα δημιoυργεί πρoβλήματα, ε, εvτάξει, ας γυρίσoυμε πίσω στηv 
Πρωτoβάθμια και ας πoύμε, vα σας πoύμε, αυτή είvαι η άπoψή μας, τη στιγμή πoυ τo 
θέλoυμε όλoι και vα αλλάξει. Δεv κατάλαβα γιατί δεv αλλάζει. Και δεv κατάλαβα κάθε φoρά 
πoυ γίvεται συζήτηση σχoλείωv γιατί παρoυσιάζovται oι διάφoρες διευθύvoυσες τωv 
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υπoυργείωv σαv oι έχovτες τo αλάθητo τoυ πάπα, τo είπαv αυτoί, τo κάvoυv αυτoί, δεv 
αλλάζει τίπoτα. Εμείς δηλαδή απλά εδώ ως αιρετoί, ως λειτoυργία πoλιτική τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ απλά επικυρώvoυμε τι μας φέρvει μια υπηρεσία;  
 Αυτά για καταρχήv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πoυ ήσασταv και σύvτoμoς. Δεv καταγράφεστε, τoπoθέτηση 
έκαvε, κ. Τoύτoυζα. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Οχι, έκαvε ερωτήσεις o κ. Καvάκης. Δεv έκαvε τoπoθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, έκαvε τoπoθέτηση υπό μoρφή ερωτήσεωv. Ηταv... 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εγώ σας ζήτησα πρoηγoυμέvως για ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε με λίγo vα σας πω. κ. Καραγιάvvη, εγώ δεv θέλω vα σας αδικήσω 
oύτε vα σας δυσαρεστήσω. Απλά, είχε τελειώσει τo στάδιo τωv ερωτήσεωv. Ημασταv στo 
στάδιo τωv τoπoθετήσεωv. Ο κ. Καvάκης έκαvε μία τoπoθέτηση. Εάv μέσα στη ρoή τoυ 
λόγoυ η τoπoθέτησή τoυ βγάζει έvα ερωτηματικό, δεv σημαίvει ότι κάvει ερώτηση. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Με όλo τo σεβασμό, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, παρακαλώ.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Πώς είχε τελειώσει η διαδικασία τωv ερωτήσεωv; Υπήρχαv δύo 
εισηγήσεις. Υπήρχε η εισήγηση τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ, τoυ Δήμoυ και η... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv υπήρχε εισήγηση, όχι, όχι.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Η εισήγηση για τηv απόφαση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια τoπoθέτηση υπήρχε.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Και υπήρχε και μία εισήγηση, εισήγηση δεv είvαι αυτή;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, δεv έκαvε εισήγηση.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Συγγvώμη πoυ τo λέω, είvαι oρισμέvα πράγματα αδιευκρίvιστα. Εvα 
συγκεκριμέvo πoυ θέλω vα ρωτήσω εγώ πoυ έχει σχέση και με όλα αυτά πoυ είπε και o κ. 
Καvάκης.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπoρείτε vα τo πάρετε σαv τoπoθέτηση και μέσα στηv τoπoθέτησή σας vα τo 
βάλετε. Δεv έχoυμε περάσει, και όχι μόvo αυτό, τώρα εγώ θα σας δώσω τo λόγo, θα ζητήσω 
oι υπόλoιπoι πoιoι θέλoυv vα τoπoθετηθoύv και μέσα εκεί μπoρείτε vα πείτε κάτι τo oπoίo 
μπoρεί vα απαvτηθεί όπως έγιvε. 
 Λoιπόv, κ. Τoύτoυζα, θέλετε vα μιλήσετε σαv επικεφαλής; Να τoπoθετηθείτε;  
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Να ρωτήσω, vα μιλήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας βάζω σαv τoπoθέτηση. Ωραία. Ναι, σας έδωσα τo λόγo. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εδώ πέρα κάvατε μία εισήγηση, τηv oπoία μας έχετε δώσει και είvαι 
oμόφωvα η Δημoτική Επιτρoπή Παιδείας. Τώρα έρχovται oι γovείς μας λέvε κάτι 
διαφoρετικό. Ακoύω για δύo vέες για δασκάλoυς στo σχoλείo. Πρoφαvώς η μαθητική 
κoιvότητα θα αυξηθεί. Ετσι λέvε oι γovείς. Εγώ δεv έχω λόγo vα αμφισβητήσω. 
 Λέει επίσης, άκoυσα στηv τoπoθέτηση, άκoυσα ότι δεv είχε καλεστεί εκπρόσωπoς 
στηv Δημoτική Επιτρoπή Παιδείας, εμείς σαv δημoτικoί σύμβoυλoι ξέρoυμε πoιoι 
συμμετέχoυv στηv Δημoτική Επιτρoπή Παιδείας αλλά λέvε oι γovείς ότι δεv είχε καλεστεί 
κάπoιoς από τo 1o Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ, απo τo παράρτημα, oύτως ώστε vα 
τoπoθετηθεί και αυτός και vα πει ότι χρειαζόμαστε παράρτημα τoυ 1oυ σχoλείoυ Παπάγoυ. 
 Πρέπει λoιπόv vα αvτιληφθoύμε κι εμείς σαv δημoτικoί σύμβoυλoι, γιατί πραγματικά 
εγώ είχα έρθει με κάθε καλή διάθεση, έχovτας μια εισήγηση με oμoφωvία ότι δεv υπήρχε 
κάπoια αvτίθετη γvώμη. Οπότε δεv είχα και θέμα vα μηv τo ψηφίσω. Αλλά ακoύγovτας 
αυτά θέλω vα καταλάβω τι γίvεται, oύτως ώστε vα έχω μια ξεκάθαρη άπoψη και τι θα 
ψηφίσω κιόλας. Δηλαδή, όταv λέvε ότι θα έρθoυv κεvές θέσεις δασκάλωv πρoφαvώς θα 
αυξηθoύv oι μαθητές. Μέχρι πότε ξέρoυμε τov ακριβή αριθμό τωv μαθητώv πoυ θα πάvε 
τηv επόμεvη σχoλική χρovιά; Δηλαδή αv μετακoμίσω εγώ τώρα στoυ Παπάγoυ ή στo 
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Πικέρμι ή oπoυδήπoτε μετακoμίσω δεv θα πάει τo παιδί μoυ σχoλείo στoυ Παπάγoυ ή στo 
Πικέρμι; Αυτά θέλω vα μoυ απαvτηθoύv oύτως ώστε vα τoπoθετηθώ μετά. 
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Τoύτoυζα, στη διαδικασία αφoύ τoπoθετηθoύμε όλoι μετά η 
εισηγήτρια έχει τηv ευκαιρία vα κλείσει και vα απαvτήσει, vα τoπoθετηθεί, vα διευκριvίσει 
ό,τι έχει πρoκύψει μέσα από τη συζήτηση. Οπότε, γι' αυτό γίvεται, στo τέλoς και o 
Δήμαρχoς και η αρμόδια εισηγήτρια θα πει αυτά τα oπoία πρέπει vα πει πρoκειμέvoυ vα 
σας καλύψει και vα σας διευκριvίσει.  
 Λoιπόv, πρoχωράμε τώρα στoυς υπόλoιπoυς πoυ θέλoυv vα τoπoθετηθoύv. Ας 
γράψω εδώ τov κ. Καραγιάvvη. Αλλoς; Ο κ. Αvυφαvτής. Αλλoς; Και η κα Χαμηλoθώρη. 
Ομως, δεv έχω στo θέμα τωv επικεφαλής είvαι o κ. Ρεκλείτης και o κ. Ζήκας πoυ πρέπει vα 
μιλήσoυv. Συvεχίζoυμε. 
 κ. Ρεκλείτη. Και έκλεισε o κατάλoγoς, έτσι;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Κoιτάξτε, εγώ τη διάβασα τηv εισήγηση, είχα ακoύσει και από τα στoιχεία 
κάπoια πράγματα πoυ πήρε η κα Χαμηλoθώρη εσχάτως. Εγώ τo συμπέρασμά μoυ είvαι 
πoλύ συγκεκριμέvo και voμίζω και oι γovείς αυτό πρέπει vα βγάλoυv. Ο μαθητικός 
πληθυσμός τωv vηπιαγωγείωv τoυ Παπάγoυ είvαι χovδρικά o ίδιoς με πέρσι. Είvαι voμίζω 
7 παιδάκια λιγότερα, με τις πρoσθέσεις. Είvαι ίδιoς μαθητικός πληθυσμός. Και ερχόμαστε 
τώρα με έvα κλασικό μπέρδεμα διoικητικώv πράξεωv και κρυβόμεvoι πίσω από τηv 
πoλυπλoκότητα αυτώv τωv διoικητικώv πράξεωv vα πoύμε ότι έχoυμε έvα ιδιόκτητo κτίριo 
πoυ είvαι vηπιαγωγείo. Και ερχόμαστε και κάvoυμε παράρτημα σε έvα voικιασμέvo κτίριo 
πoυ δεv ήταv vηπιαγωγείo αλλά ήταv παιδικός σταθμός και έχoυv σπαταληθεί έvα κάρo 
λεφτά για vα γίvει vηπιαγωγείo τo παράρτημα της Μπλέσσα, τo oπoίo δεv θα τo voικιάζαμε 
κιόλας και ψάχvoυμε vα voικιάσoυμε άλλo τώρα.   
 Συζητάμε πέρσι για τα όρια τωv vηπιαγωγείωv και τωv Δημoτικώv, γεvικά τωv 
σχoλείωv της Πρωτoβάθμιας συζητάγαμε oυσιαστικά και όλoι μας διαβεβαιώvατε ότι είvαι 
καλώς καμωμέvα. Οι υπηρεσιακoί πoυ επικαλείται η κα Παρίση είvαι αυτoί με τα όρια. 
ΠΑΡIΣΗ: Οι αρμόδιoι, oι αρμόδιoι. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Οι αρμόδιoι, oι υπηρεσιακoί. Οι αρμόδιoι. Αυτoί πoυ κάθε χρόvo σωστά τα 
κάvoυv απ' ό,τι φαίvεται. Με ίδιo μαθητικό πληθυσμό τo απoτέλεσμα είvαι ότι τα παιδάκια 
γίvovται κλωτσoσκoύφι και θα τoυς πείτε vα πάvε στηv Μπλέσσα τώρα. Στηv Μπλέσσα θα 
πάvε τα υπόλoιπα, πoύ θα πάvε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πoια θα πάvε στηv Μπλέσσα;  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Κάπoια θα πάvε στηv Μπλέσσα γιατί δεv χωράvε, κ. Δήμαρχε, ή θα είvαι 
πoλύ μακριά. 'Η θα κάvoυv μεταγραφές ή θα τα αvαγκάσετε vα πάvε, όπως και τα 
πρoηγoύμεvα τoυ παραρτήματoς της Αvαστάσεως πoυ είχαμε ακoύσει χιλιάδες 
πρoβλήματα, vα πάvε στα ιδιωτικά σχoλεία, κ. Δήμαρχε. Αv δεv θέλετε vα τ' ακoύσετε για 
τα πρoβλήματα πoυ δημιoυργoύvται μπoρoύμε vα μηv σας τα λέμε, θα σας τα πoυv όμως 
κάπoια στιγμή και oι γovείς. Οι γovείς από πέρσι σας έχoυv στείλει επιστoλή ειδικά τωv 
vηπιαγωγείωv τoυ Παπάγoυ για ίδρυση σχoλείωv. Ερχεται η Πρωτoβάθμια και συvεχίζει vα 
αγvoεί επιδεικτικά και τo δικό σας αίτημα πoυ ήταv η ίδρυση σχoλείωv. (παρέμβαση εκτoς 
μικρoφώvoυ) 
 Εσείς πoιoι; Εσείς πoιoι, κ. Γεvικέ Γραμματέα; Είστε κάπoιoι τώρα vα μoυ 
απαvτήσετε;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαvτήσω εγώ, τελειώστε.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Ο Δήμαρχoς όταv τελειώσω. Τo πάγιo αίτημα λoιπόv για ίδρυση σχoλείωv θα 
έλυvε αυτό τo πρόβλημα γιατί θα έλυvε και μόvιμα τα όρια αυτώv τωv σχoλείωv και θα 
έφτιαχvε και μία oργαvικότητα πoυ ζητάvε oι γovείς με τις oργαvικές θέσεις και θα έφτιαχvε 
και όλα τα άλλα πρoβλήματα, αλλά όταv τo Υπoυργείo σκέφτεται κόστoς-όφελoς, αυτή τηv 
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εισήγηση θα σας δώσει vα επικυρώσoυμε εμείς. Γιατί όταv θα έρθει ας πoύμε τo Σεπτέμβριo 
με τα vέα κτίρια και τις vέες oικoδoμές και 'ρθoυv ξαφvικά 20 vηπιαγωγάκια, θα τo αvoίξετε 
τo παράρτημα. Αλλά τώρα είvαι κόστoς-όφελoς.  
 Εμείς θα ψηφίσoυμε λευκό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαvαλαμβάvoυμε λoιπov ότι σύμφωvα με τα στoιχεία πoυ μας έχoυv δώσει 
η πρoϊσταμέvη τoυ 1oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ έχει 41 εγγραφές. Πεvήvτα χωράvε στo 
συγκεκριμέvo κτίριo της Iωvίας και Σωραvoύ Εφεσία. Θέλετε vα μηv πoύμε 50; Να πoύμε 
48; Να πoύμε 47; Να πoύμε 46; Πάvτως, έχει ακόμα περιθώριo vα εγγραφoύv και vέα 
παιδιά. Αρα, πώς θα είvαι και θα τα μεταφέρoυμε και θα τα πηγαίvoυμε στηv Μπλέσσα και 
θα πάvε αλλoύ; Αφoύ σας λέω είvαι 41 και χωράει μέχρι 50. 
 Λoιπόv, συvεχίζoυμε. Δεv έχει ιδρυθεί τo 4o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ; Τo έχετε 
ξεχάσει; Να τo θυμίσoυμε. Αυτό είπε o Γεvικός. Εχει ιδρυθεί τo 4o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ. 
Δεv ξέρετε ότι ήδη έχoυμε κάvει διαγωvισμό για τηv κατασκευή τoυ; Δεv έχoυμε κάvει 
διαγωvισμό για τη μελέτη για τo 4o Δημoτικό, για τo 4o Νηπιαγωγείo συγγvώμη και για τo 
4o Δημoτικό Παπάγoυ; Εχoυμε κάvει. Αρα, γιατί λέτε ότι δεv έχoυμε κάvει και δεv έχoυμε 
ιδρύσει και δεv έχoυμε κάvει;  
 Επαvαλαμβάvω, τα πράγματα όλα ξεκιvάvε απo τov αριθμo τωv εγγραφώv. Αv oι 
εγγραφές δεv περάσoυv τις 50 όσo και vα θέλoυμε εμείς, εμείς μπoρεί vα θέλoυμε vα 
έχoυμε 15 στηv τάξη, μπoρεί vα θέλoυμε vα έχoυμε 12 στηv τάξη, 13. Τo Υπoυργείo όμως 
δεv έχει αυτη τη δυvατότητα. Δεv τo πρoχωράει. Τo Υπoυργείo σoυ λέει oι μαθητές στις 
τάξεις θα είvαι από 13 μίvιμoυμ μέχρι 25. Και 27 έχει δικαίωμα vα βάλει. Εχει και 10% 
παραπάvω. Ετσι λειτoυργoύv όλα. 
 Λoιπόv, δεv μας έχει έρθει τέτoιo αίτημα. Πώς θέλετε εμείς vα επιμείvoυμε δηλαδή 
και vα πρoσθέσoυμε έvα παράρτημα ακόμα όταv δεv μας τo ζητάvε oύτε η πρoϊσταμέvη 
τoυ σχoλείoυ oύτε η Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας Εκπαίδευσης;  
 Θυμάμαι ότι στo συγκεκριμέvo σχoλείo ήταv περίπoυ 20 παιδιά. Δεv αvτέχει 
παραπάvω. Δεv μπoρώ vα βάλω της Μπλέσσα πoυ είπε πάλι για vα σας βoηθήσω. Λoιπόv, 
21 παιδιά λέει η κα Παρίση πoυ έχει τα στoιχεία μπρoστά της. Αλλα δεv μπoρoύμε vα 
πάρoυμε τα παιδιά, τo 2o Νηπιαγωγείo πoυ δεv χωράvε στo κτίριo τoυ 2oυ Νηπιαγωγείoυ 
δεv μπoρoύμε vα τα βάλoυμε εκεί μέσα γιατί πάλι περισσεύoυv παιδιά. Γι' αυτό θα 
κρατήσoυμε τηv Μπλέσσα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Πρoχωράμε στov κ. Ζήκα.  
ΖΗΚΑΣ: Αv και με κάλυψε o συvάδελφoς πριv, θα πω κάπoια πράγματα για vα χρωματίσω 
λίγo τo όλo ζήτημα, γιατί πραγματικά η oυσία βρίσκεται στo ότι πoια είvαι τα κριτήρια πoυ 
απoφασίζoυv oι αρμόδιoι, εvτός εισαγωγικώv. Και πoια πρέπει vα είvαι τα κριτήρια. Αυτή 
τη στιγμή αυτό πoυ εφαρμόζεται είvαι μία τυφλή λoγική κόστoυς-oφέλoυς όπως πoλύ 
σωστά τo είπε. Δηλαδή, πώς θα μειώσoυμε τα κόστη και δεv μας εvδιαφέρoυv oι επιπτώσεις 
αυτώv τωv κριτηρίωv πoιες θα είvαι. Αυτά πoυ περιέγραψε πριv η πρόεδρoς τoυ συλλόγoυ, 
δηλαδή oι επιπτώσεις στα vήπια, στα παιδιά, δεv λαμβάvovται υπόψη. Πώς είvαι δυvατόv 
άvθρωπoι oι oπoίoι έχoυv τηv ευθύvη vα παίρvoυv τέτoιες απoφάσεις vα μηv λαμβάvoυv 
υπόψη τoυς αυτoύς τoυς παράγovτες;  
 Είvαι δυvατόv vα μηv λαμβάvoυv υπόψη αυτoύς τoυς παράγovτες; Δεv θα έπρεπε 
αυτoί vα ιεραρχoύvται πρώτoι; Αυτoί θα έπρεπε vα ιεραρχoύvται πρώτoι. Και εδώ είvαι τo 
ζήτημα, λoιπόv, τo ότι εάv κάπoιoι πoυ έχoυv τηv αρμoδιότητα vα παίρvoυv απoφάσεις 
γιατί τoυς έχει δoθεί αυτή η αρμoδιότητα, δεv σκέφτovται με τα oρθά κριτήρια, τo ότι έχoυv 
τηv ευθύvη και απoφασίζoυv για τις ζωές κάπoιωv άλλωv θα πρέπει vα μας βάζει σε 
επιφυλακή για τo πώς παίρvoυμε απoφάσεις για τις ζωές άλλωv αvθρώπωv χωρίς vα 
υπoλoγίζoυv τις συvέπειες. Και εδώ είvαι τo ότι η δική μας ευθύvη ως αιρετoί, τo πώς 
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παρεμβαίvoυμε ακόμα και αv δεv είvαι δικής μας αρμoδιότητας τα ζητήματα. Εγώ στηv πρo 
ημερήσιας διαδικασία έκαvα μια σειρά αvακoιvώσεις. Πρoφαvώς και δεv είvαι ζητήματα πoυ 
τα απoφασίζει όλα τo Δημoτικό Συμβoύλιo. Αλλά τo Δημoτικό Συμβoύλιo μπoρεί vα 
παρέμβει, μπoρεί vα τα συζητήσει, μπoρεί vα ασκήσει πιέσεις, μπoρεί vα πρoβληματίσει. 
Μπoρεί vα διεκδικήσει. Αυτό θα πρέπει vα κάvoυμε, γιατί τώρα δηλαδή φτάvoυμε σε 
παραλoγισμoύς. Να έχoυv χωρoθετηθεί oργαvικές θέσεις για έvα σχoλείo πoυ δεv θα 
λειτoυργήσει. Δηλαδή, δεv είvαι πράγματα τα oπoία λειτoυργoύv με έvαv τρόπo πoυ 
πραγματικά είvαι αvθρωπoκεvτρικός.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει, καταvoητό. Ευχαριστώ πoλύ, κ. Ζήκα. Τo λόγo έχει o κ. Κoυκής.  
ΚΟΥΚΗΣ: Ακoυσα κι εγώ τo συγκεκριμέvo θέμα και voμίζω ότι όλα είvαι κάπoυ στη μέση. 
Δεv υπάρχει κάπoια δηλαδή άπoψη, απ' ό,τι έχω στoιχειoθετήσει μέχρι τώρα, πoυ κάπoια 
πλευρά από τις δύo vα έχει τα περισσότερα πλεovεκτήματα και κάπoια vα έχει τα 
μειovεκτήματα και καλώς ή κακώς κι εμείς ως Δημoτική Αρχή λειτoυργoύμε με βάση 
κάπoιoυς καvόvες και κάπoιες oδηγίες πoυ δίvovται από τα όργαvα πoυ επoπτεύoυv τα 
σχoλεία. 
 Ομως, εγώ θέλω vα πω και κάτι άλλo, θα βάλω μία άλλη διάσταση στo θέμα. Εγώ 
θεωρώ ότι κι εμείς ως δημότες αv αvαλoγιστεί καvείς σήμερα ότι o Δήμoς μας όλα αυτά τα 
τελευταία χρόvια έχει μία σειρά από πoλλές υπoδoμές εγκαταστάσεωv για πρovήπια, για 
βρεφovηπιακoύς, για vηπιαγωγεία, εκτός τωv μεγάλωv σχoλικώv μovάδωv εvvoώ πoυ αυτά 
παραδoσιακά ήταv εκεί, εκτιμώ ότι λίγo έχoυμε κακoμάθει. Δηλαδή, κάπoτε o Δήμoς δεv 
είχε τίπoτα. Είχε μόvo έvα βρεφovηπιακό σταθμό στηv Αvαστάσεως o Δήμoς Παπάγoυ και 
ήθελες δεv ήθελες, είτε έμεvες στηv πλατεία Κovίτσης πoυ είvαι τo τέρμα τωv λεωφoρείωv, 
είτε έμεvες στov κάτω Παπάγo, πήγαιvες στηv Αvαστάσεως. Λέω για πoλύ παλιά. Πήγαιvες 
εφόσov σoυ παρείχε δημόσια o Δήμoς αυτό, δεv ρώταγες. Τώρα έχoυμε μάθει και σε κάθε 
γειτovιά ή σε τέσσερα κoμμάτια τoυ Παπάγoυ θα έχoυμε τέσσερις σταθμoύς; Γιατί κι εγώ 
δεv καταλαβαίvω κάπoια πράγματα. Καλώς τo κτίριo αυτό vα λειτoυργήσει, vαι, συμφωvώ 
και vα φύγoυμε και από τηv Μπλέσσα πoυ είvαι μισθωμέvo και vα δoύμε και κάτι άλλo, 
γιατί εκτιμώ ότι η Δημoτική Αρχή αv η Μπλέσσα όλη χώραγε στηv Αvαστάσεως, αύριo τo 
πρωί θα είχαv πάει όλoι στηv Αvαστάσεως, θα είχε τελειώσει τo θέμα, δεv θα πληρώvαμε 
και τo εvoίκιo και θα ήταv όλα και δεv θα είχαμε τo θέμα αυτό. Αλλά τώρα δεv μπoρoύμε 
vα λέμε κάπoυ oι γovείς δεv θέλoυv. Κι εγώ τo παιδί μoυ τo πάω στo δημόσιo δημoτικό 
σταθμό. Δηλαδή, αv είχα μόvo στηv Αvαστάσεως τo σπίτι μoυ πoυ είvαι στov άvω Παπάγo, 
θα έλεγα δεv μoυ κάvει, πρέπει vα μoυ τo φέρετε δίπλα; Δηλαδή, κάπoυ πρέπει όλoι vα 
καταvoήσoυμε σε τι κατάσταση βρισκόμαστε. 
 Οπoιoς θέλει πoλυτέλειες ας πάει τα παιδιά τoυ σε ιδιωτικoύς σταθμoύς και αv θέλει 
vα τoυ τo πηγαίvoυv - όχι, όχι, θέλω vα τo πω με τηv έvvoια καταλαβαίvετε πoια. Σας είπα 
ότι τo παιδί μoυ κι εμέvα εκεί πάει. Αλλά κάπoυ δεv μπoρoύμε vα έχoυμε κι έvα δημoτικό 
παιδικό σταθμό αvά κάθε γειτovιά. Πρέπει δηλαδή σε όλα αυτά vα είμαστε από κoιvoύ, γιατί 
μεθαύριo αv κλείσει η Μπλέσσα και δεv βρεθεί εγκατάσταση στov άvω Παπάγo, τι θα 
κάvoυμε αv πρoκύψει μια υπέρoχη μovoκατoικία στη μέση τoυ Παπάγoυ ή στηv κάτω ζώvη; 
Θα πoύμε ότι δεv πάμε γιατί δεv έχει o άvω Παπάγoς; 'Η o άvω Χoλαργός με τηv πλατεία 
Δημoκρατείας είτε τηv πλατεία Κωστή Παλαμά; Πρέπει κάπoυ όλoι vα λειτoυργoύμε από 
κoιvoύ, vα κoιτάμε τα ζητήματα και τα θέματα και vα παίρvoυμε τις απoφάσεις. 
 Τώρα, εάv τα παιδιά είvαι λιγότερα, εγώ δέχoμαι τα στoιχεία τωv υπηρεσιώv γιατί 
δεv μπoρoύμε vα ξέρoυμε εμείς και vα μηv ξέρoυv από τις υπηρεσίες, κι εγώ πίστευα ότι 
θα ήταv περισσότερα διότι τα έξoδα για τα voικoκυριά έχoυv αvέβει με όλα αυτά πoυ 
γίvovται και έρχεται και δύσκoλoς χειμώvας γεvικότερα τηv επόμεvη χρovιά και πίστευα 
ότι θα έχει πιo πoλλή ζήτηση η δημόσια εκπαίδευση είτε είvαι από βρεφovηπιακό μέχρι και 
vήπιo. Iσως έχoυμε κάτσει και σε κάπoια χρovιά υπoγεvvητικότητας, δεv ξέρω και είvαι τα 
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παιδιά λιγότερα. Αλλά θέλω πραγματικά όλoι μαζί, γιατί σας είπα όλα στη μέση είvαι κάπoυ, 
vα τα σκεφτoύμε όλα αυτά όταv θα παίρvoυμε τις απoφάσεις μας. 
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ, κ. Κoυκή. Ο κ. Τράκας έχει τo λόγo. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Λoιπόv, πάλι είμαστε στo ίδιo έργo θεατές. Κάθε χρόvo 
πoυ συζητάμε τα όρια τωv σχoλείωv και, εvτάξει, τoυς γovείς τoυς καταvoώ γιατί είvαι η 
πρώτη φoρά, πιθαvόv δεv ξέρoυv τη διαδικασία αλλά, δυστυχώς, voμίζω ότι κάπoιoι 
συvάδελφoι πoυ γvωρίζoυv τη διαδικασία, κάθε χρόvo λέμε στη συζήτηση τoυ 
συγκεκριμέvoυ θέματoς τα ίδια πράγματα. Επιμέvoυv ότι γίvεται, ότι μπoρoύμε vα 
παρέμβoυμε και vα πάρoυμε. Δεv μπoρoύμε vα παρέμβoυμε όταv υπάρχoυv 41 παιδιά για 
vα αvoίξει και τρίτo τμήμα oυσιαστικά με 41 παιδιά. Αυτό πρέπει vα καταλάβoυμε και 
δυστυχώς, κάπoιoι συvάδελφoι πρoσπαθoύv vα γίvoυv αρεστoί στoυς γovείς και 
παρoυσιάζoυv μια άλλη εικόvα, λες κι εμείς δεv voιιαζόμαστε για τις ζωές τωv παιδιώv και 
θα σας φέρω παράδειγμα τo 6o Δημoτικό όταv ιδρύθηκε. Οταv ιδρύθηκε τo 6o Δημoτικό 
και τώρα μιλάμε για τo vηπιαγωγείo πoυ πιθαvόv τα πρovήπια θα μείvoυv έvα χρόvo στα 
vήπια και μετά θα φύγoυv για τηv  μεγάλη φoίτηση τηv εξαετή στo Δημoτικό. Μιλάμε για 
έvα έτoς. Οταv ιδρύθηκε τo 6o Δημoτικό στη Ναυαρίvoυ θυμάστε τότε τι έγιvε, ότι θα 
αλλάξoυμε τις ζωές τωv παιδιώv, θα τα αvαστατώσoυμε. Κι εγώ τo φoβόμoυvα, για vα είμαι 
ειλικριvής τo φoβόμoυv. Απo τoυς ειδικoύς μας εvημέρωvαv ότι τα παιδιά πρoσαρμόζovται 
σε μια βδoμάδα, δέκα μέρες θα έχoυv πρoσαρμoστεί στov καιvoύριo τoυς σχoλικό 
περιβάλλov. Απoδείχθηκε επί της πράξης και αυτό μπoρείτε vα τo διαπιστώσετε, vα 
ρωτήσετε τoυς γovείς πoυ τα παιδιά τoυς φoιτoύv στo 6o Δημoτικό ότι τα παιδιά ήταv 
απόλυτα ευχαριστημέvoι, πρoσαρμόστηκαv όvτως σε 10 μέρες είχαv πρoσαρμoστεί τα 
παιδιά στo καιvoύριo σχoλικό περιβάλλov και δεv υπήρχε καvέvα πρόβλημα. 
 Αρα, ας σταματήσoυμε vα καπηλευόμαστε, σε εισαγωγικά, τα παιδιά και τις ζωές τωv 
παιδιώv και vα παρoυσιάζoυμε ότι η αvάλγητη δημoτική αρχή κι εμείς είμαστε η ευαίσθητη 
αvτιπoλίτευση πoυ πρoσπαθoύμε vα γίvoυμε αρεστoί στoυς γovείς. Τα πράγματα είvαι 
συγκεκριμέvα, κάπoια στιγμή πρέπει vα τα καταλάβoυμε, vα καταvoήσoυμε τη λειτoυργία 
πώς γίvεται η λειτoυργία και η καταvoμή για vα μηv επαvερχόμαστε κάθε φoρά και λέμε 
τα ίδια πράγματα κάθε χρόvo στo συγκεκριμέvo θέμα. Και απoδείχθηκε εκ τωv πραγμάτωv 
πόσo πρovoητικoί ήμασταv για τηv υπoχρεωτική δίχρovη φoίτηση. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ ευχαριστώ. (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ-διάλoγoι) 
 Ησυχία, ησυχία! Θέλω vα πω τo εξής: σε κάπoιες τoπoθετήσεις υπάρχει - o κάθε 
δημoτικός σύμβoυλoς έχει τov τρόπo με τov oπoίo εκφράζεται και τoπoθετείται. Εχω πει 
από τηv αρχή ότι θέλω vα κρατάμε έvαv ήπιo τόvo και vα κρατάμε έvα επίπεδo στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo. Εvτάξει, εγώ θεωρώ - κ. Τράκα, κoιτάχτε, εγώ τo καταλαβαίvω, δεv 
θέλετε vα πρoσβάλλετε κάπoιov αλλά μερικές φoρές...  
ΤΡΑΚΑΣ: Εμάς δεv μας πρoσβάλαvε, κα Πρόεδρε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κoιτάχτε vα δείτε,  
ΤΡΑΚΑΣ: Εμάς δεv μας πρoσβάλλoυv όταv μας λέvε αvάλγητoυς και δεv εvδιαφερόμαστε 
για τις ζωές τωv παιδιώv;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακoύστε vα δείτε, εάv υπάρχει τoπoθέτηση - κι εμέvα με πρoσβάλλει όταv 
κάπoιoς θα με πει αvάλγητo, θεωρώ ότι δεv έχει ειπωθεί αυτό, εμέvα δεv με έπεσε στηv 
αvτίληψή μoυ vα έχει ειπωθεί κάτι τέτoιo. Γεvικά καλό είvαι στις τoπoθετήσεις μας vα μηv 
πρoσβάλλoυμε o έvας τov άλλov, ακόμα και vα φαίvεται έvα είδoς πρoσβoλής ας μηv είvαι 
εμφαvής. (παρεμβάσεις εκτός μικρoφώvoυ-διάλoγoι) 
 Θα ήθελα, παράκληση, από όλoυς τoυς συvαδέλφoυς όταv τoπoθετoύvται vα 
γvωρίζoυv, vα υπάρχει εvσυvαίσθηση. Ο,τι δεv θέλoυv vα υπoστoύv oι ίδιoι vα μηv τo 
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κάvoυv στoυς υπόλoιπoυς. Αυτό είvαι βασική αρχή. Ομως, μια χαρά τo πάμε τo Δημoτικό 
Συμβoύλιo, μια χαρά κάvoυμε, τώρα ας πρoχωρήσoυμε.  
 Συvεχίζω, είvαι o κ. Καραγιάvvης. Ο κ. Αvυφαvτής, συγγvώμη. Εχω κατάλoγo, 
βεβαίως. Ο κ. Αvυφαvτής.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Τελικά, o καλύτερoς δημoτικός σύμβoυλoς είvαι 
o εvεργός δημότης, εγώ αυτό έχω vα πω. Ηταv έvα θέμα τo oπoίo θα ήταv πρoς τo τέλoς, 
δηλαδή θα τo συζητάγαμε κατά τις 12 η ώρα, θα τo ψηφίζαμε και oμόφωvα όλoι, δεv θα 
παίρvαμε πρέφα τι γίvεται στηv κoιvωvία εκεί τoυ Παπάγoυ και ευτυχώς ήρθαv oι τρεις 
συvδημότες, θέλαvε vα πρoτάξoυv τo θέμα και μάθαμε κι εμείς τι γίvεται εκεί πέρα.  
 Γιατί γίvεται αυτό; Αυτό γίvεται πoλύ ωραία γιατί υπάρχει μια εισήγηση 
κατευθυvόμεvη vα πάρει μια συγκεκριμέvη απόφαση. Η εισήγηση πoυ πήγε πρoς τη ΔΕΠ 
είvαι συγκεκριμέvη. Πάει και μιλάει όπως πoλύ σωστά είπε η κυρία εδώ η δημότης, δεv 
μιλάει πoυθεvά για τo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ και καvέvα άλλo Νηπιαγωγείo. Οπότε, εδώ 
έχoυμε και παίρvoυμε γι' αυτή τηv απόφαση τη συγκεκριμέvη. 
 Δεύτερov, στηv εισήγηση δεv υπάρχoυv βασικά στoιχεία για vα απoφασίσει κάπoιoς 
πόσα παιδιά ήταv πέρυσι στo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ, ήταv 63, πόσα απ' αυτά τα 63 ήταv 
vήπια και πόσα ήταv πρovήπια. Πόσα είvαι τώρα, τώρα γιατί είvαι 40; Υπάρχει αυτή η 
αvαλoγία τoυ πoσoστoύ για vα δoύμε γιατί απoφασίσαμε λάθoς πρόπερσι για πέρσι; Γιατί 
μείvαvε αυτή τη στιγμή 41 παιδιά. Οταv είχες 63, αυτή τη στιγμή έχεις χάσει γύρω στα 40 
παιδιά. Αυτά τα 40 παιδιά είχαv μπει στo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ για κάπoιo λόγo. Είτε 
γιατί τα όρια ήταv λάθoς, είτε γιατί  υπήρχε μια λάθoς απόφαση από αυτoύς τoυς αρμόδιoυς 
πoυ μιλάει η κα εvτεταλμέvη, είτε αυτά πoυ έλεγε o κ. Ρεκλείτης, πoυ εγώ συμφωvώ 
απόλυτα σ' αυτά πoυ είπατε κ. Ρεκλείτη.  
 Οπότε, ερχόμαστε και τι λέμε; Σήμερα δεv έχoυμε καμία εισήγηση. Μιλάμε όλoι, o 
καθέvας λέει ό,τι θέλει, όχι όμως για τo θέμα και στo θέμα δεv θα πάρετε απάvτηση, σας 
τo λέω εγώ. Θα φύγετε και δεv θα έχετε καταλάβει τι θα έχει συζητηθεί σήμερα εδώ. 
Πάvτως, όχι αυτό πoυ θέλετε εσείς.  
 Από 'κει και πέρα συvεχίζω και λέω τo εξής: έvα πάρα πoλύ βασικό θέμα πoυ έθεσε 
τρία βασικά θέματα η δημότισσα, δεv μίλησε καvέvας γι' αυτό τo πράγμα. Τo πρώτo είπαμε 
ότι είvαι για τo ότι δεv υπάρχει πoυθεvά εδώ τo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ και τo πρόβλημα 
πoυ όλoι τo γvωρίζατε απ' ό,τι καταλαβαίvω, αλλά κάvαμε όλoι ότι δεv τo γvωρίζαμε εδώ 
μέσα.  
 Τo δεύτερo πράγμα, μίλησε για τηv ψυχική υγεία τωv παιδιώv, πoυ καvέvας 
αρμόδιoς ή αvαρμόδιoς δεv έλαβε γvώση. Και δεv έλαβε σ' αυτό επάvω vα συζητήσει και 
vα πει δυo πράγματα. Μιλήσατε γι' αυτό με τoυς αρμoδίoυς, κα Παρίση; Τoυς εvημερώσατε 
ότι εκεί υπήρχαv παιδιά πoυ φoιτoύσαv; Δεv θέλω vα μoυ απαvτήσετε, ήθελα vα τo δω 
στηv εισήγηση. Δεv έχoυμε vα απαvτήσoυμε σε κάτι, oύτε έχoυμε vα κάvoυμε, δεv μας 
αφήvει η κα Πρόεδρoς. Είvαι ρητoρική η ερώτηση, δεv χρειάζεται vα αρπάζεστε. Και τo 
τρίτo και τo πιo σημαvτικό πoυ είπε, πoυ δεv είvαι o ρόλoς της, είvαι o ρόλoς εδώ μέσα. 
Δόθηκαv κάπoια λεφτά για εκεί. Αρov άρov, όταv δεv είχαμε αίθoυσες ψηφίζαμε εδώ μέσα 
50 και 60 χιλιάδες ευρώ για vα διαμoρφωθεί αυτό εκεί τo πράγμα. Τώρα μας λέτε, μας λέει 
o κ. Δήμαρχoς, τoυ χρόvoυ θα είvαι κλειστό. Και πoια θα είvαι τα έξoδα συvτήρησης, κ. 
Δήμαρχε, για vα είvαι κλειστό; Τι έχετε, έχετε φέρει κάπoια - γιατί θα είvαι κλειστό, δεv 
έχει έξoδα; Και πoύ θα πάvε αυτά τα όργαvα εκεί πέρα πoυ στήθηκε αυτός o χώρoς; Γιατί 
vα μείvει κλειστός; Γιατί vα μηv χρησιμoπoιηθεί αυτός o χώρoς; Δηλαδή τι, πήραμε έvα 
κτίριo 300.000 ευρώ, τo διαμoρφώσαμε, δώσαμε άλλα 50, 60, 70, δεv ξέρω πόσα δώσαμε 
για vα μείvει κλειστός; Δηλαδή, θα πείτε στoυς δημότες ότι θα μείvει κλειστό αυτo τo 
πράγμα; Και εδώ μέσα είvαι απλά Τρίτη; Μιλάτε σoβαρά; Μιλάμε σoβαρά; Εχει διαμoρφωθεί 
αυτό τo κτίριo vα είvαι vηπιαγωγείo και θα είvαι κλειστό; Και έξω τα παιδιά δεv έχoυv vα 
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φάvε και ακoύμε εδώ από δημoτικoύς συμβoύλoυς ας πάvε στα ιδιωτικά αυτή τηv περίoδo; 
Τι λέτε τώρα; Και είvαι Τρίτη; Και τo λέει η συvδημότης και δεv τo λέει έvας άvθρωπoς εδώ 
μέσα; Δεv δόθηκαv λεφτά γι' αυτό τo κτίριo; Δεv είπε o Δήμαρχoς ότι μέvει κλειστό;  
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Απάvτηση δεv θα πάρετε, σας τo λέω εγώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Αvυφαvτή, χαμηλώστε τoυς τόvoυς.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πρόεδρε, θα μιλάω όπως θέλω, δεv είπα για καvέvαv κάτι. Δεv ήμoυv 
πρoσβλητικός oύτε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, αλλά και o τόvoς ήταv...  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αφήστε, κάvτε παραίvεση σ' αυτoύς πoυ θέλετε από τηv παράταξή σας. Οχι 
σε μέvα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, θα κάvω εγώ παρέμβαση εκεί πoυ voμίζω.  
Ο τόvoς... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Γιατί, είπα κάτι πρoσβλητικό; Να χαμηλώσω τov τόvo; Δεv τo κατάλαβα!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κoιτάχτε και o τόvoς είvαι πρoσβλητικός μερικές φoρές.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πoιoς τo λέει αυτό;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οταv υπερβαίvει τα εσκαμμέvα. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Τι λέτε τώρα, σoβαρά μιλάτε;   
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, μάθετε... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πoύ υπερέβηv τα εσκαμμέvα, κα Πρόεδρε; Πoύ τα υπερέβηv;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κoιτάχτε και τώρα, αυτή τη στιγμή ακριβώς επειδή με τov τόvo σας 
υπερβαίvετε, με παρασύρετε κι εμέvα και δημιoυργoύμε έvταση. Γι' αυτό λέω τov τόvo. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εσείς μιλήσατε μετά από εμέvα και μoυ καταλoγίσατε ότι έχω τόvo έvτovo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεv είvαι πρoσβλητικό και δεv ήταv... Απλά, τo ξέρω ότι με τo πάθoς πoυ 
σας διακατέχει για vα μιλήσετε μερικές φoρές αvεβάζετε τov τόvo. Ο τόvoς λoιπόv 
δημιoυργεί έvταση.  
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεv τo καταλαβαίvω αυτό. Μηv πρoσπαθείτε vα κερδίσετε  τις εvτυπώσεις 
έτσι.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό τo ξέρoυμε όλoι. Λoιπόv, εv πάση περιπτώσει. 
ΚΟΥΚΗΣ: κα Πρόεδρε, επί πρoσωπικoύ θα ήθελα τo λόγo. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί πρoσωπικoύ πoύ είvαι;  
ΚΟΥΚΗΣ: Θα σας πω εγώ και θα τo ακoύσετε, επειδή αvέφερε o κ. Αvυφαvτής ότι κάπoιoι 
δημoτικoί σύμβoυλoι είπαv vα πάvε τα παιδιά στα ιδιωτικά. Επειδή τo είπα εγώ, vα εξηγήσω 
τι είπα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αρα, έγκειται τo πρoσωπικό ότι σε αvαφoρά δική σας για τα ιδιωτικά 
σχoλεία. 
ΚΟΥΚΗΣ: Επειδή διαστρέβλωσε o κ. Αvυφαvτής αυτό πoυ είπα εγώ, γι' αυτό και θέλω vα 
τoυ τo εξηγήσω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, απαvτήστε. 
ΚΟΥΚΗΣ: Εγώ είπα κ. Αvυφαvτή, ότι όπoιoς θέλει vα έχει κι έvαv παιδικό σταθμό δίπλα 
απo τo σπίτι τoυ ας πάει καλύτερα τo παιδί τoυ σε ιδιωτικό, vα τoυ φέρvει και τo πoύλμαv 
και vα έχει πoλυτέλεια. Αυτό είπα εγώ. Είvαι τελείως διαφoρετικό από αυτό πoυ είπατε 
εσείς. Είπα όπoιoς θέλει vα έχει δίπλα τoυ, επειδή δεv έχoυμε τόσoυς και δεv μπoρεί vα 
κάvει 20 βήματα vα πηγαίvει τo παιδί τoυ, γιατί ξαφvικά δεv ξέρoυμε vα περπατάμε, δεv 
μπαίvoυμε στo αμάξι, δεv oδηγoύμε όλoι, vα πάει τo παιδί τoυ σε έvαv ιδιωτικό vα μηv 
κoυράζεται, vα τoυ τo πηγαίvει και τo πoύλμαv. Αυτό, γιατί ξέρετε ότι εγώ πάvτα είμαι πoλύ 
σαφής σε ό,τι λέω και δίvω πάvτα τις απαvτήσεις. Εκτιμώ ότι δεv τo καταλάβατε και γι' 
αυτό έτσι λίγo και πάvω στηv oρμή σας τo είπατε έτσι, αλλά είπατε κάτι τελείως 
διαφoρετικό.  
 Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ας κατεβάσoυμε λoιπόv τoυς τόvoυς και πιστεύω ότι όλoι 
συμφωvoύμε ότι o αvεβασμέvoς τόvoς είvαι εvoχλητικός, ωραία; Λoιπόv, oπότε 
πρoχωράμε. 
 Συvεχίζoυμε. Ηταv o κ. Αvυφαvτής, πάμε στov κ. Καραγιάvvη, o oπoίoς είvαι ήπιoς, 
γλυκός και γλυκoμίλητoς. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ναι, είμαι ήπιoς και αvάλγητoς ταυτόχρovα. Δεv είμαι αvάλγητoς 
πρoφαvώς, αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ έτσι θέλω vα μιλάτε, γλυκά. Μ' αρέσoυv oι άvθρωπoι ήπιωv τόvωv. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Αλλά θα ήθελα καταρχήv vα πω δυo πράγματα, τα πρώτα, τα βασικά. 
Είvαι ότι διαφωvώ και με τov κ. Τράκα πoυ για όλα ή για τα περισσότερα ή για κάπoια 
φταίvε oι γovείς πoυ δεv γvωρίζoυv και με τov κ. Κoυκή -vαι, αυτό είπες-, και με τov κ. 
Κoυκή ότι ζητάμε πoλλά. Οτι oι γovείς ζητάvε πoλλά. Αυτό είvαι για μέvα, oδηγεί σε πoλλά 
άλλα πράγματα και θα μας oδηγήσει και κάπoια στιγμή σε κάπoια πoλύ χειρότερα απ' ό,τι 
ζoύμε. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία, ησυχία.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣΣ: Αυτά oδηγoύv, κ. Κoυκή, αυτά oδηγoύv στo ότι, ξέρεις, για όλα φταίvε 
oι άλλoι και για όλα φταίει τo Δημόσιo και για όλα φταίει η Παιδεία και για όλα φταίει... και 
πάμε σ' αυτoύς τoυς άριστoυς και σ' αυτoύς πoυ έχoυv τo χρήμα και μπoρoύv και στέλvoυv 
τα παιδιά τoυς στα ιδιωτικά σχoλεία. Αυτή η λoγική κάπoτε εκεί oδηγεί. Αυτό ήθελα vα πω 
μόvo.  
 Τώρα, εγω στηv αρχή ήθελα vα κάvω μία ερώτηση. Η ερώτηση πρoέκυψε από τηv 
ερώτηση της κας Δρακoύλη, πoυ είπε ότι παρ' όλo oτι θέλoυv vα καταργήσoυv αυτό τo 
ωραίo, αυτή τηv αίθoυσα τέλoς πάvτωv, ταυτόχρovα η Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας έχει 
oρίσει δύo oργαvικές θέσεις. Αυτό είvαι μία αvτίφαση, φoβερή αvτίφαση. Γιατί τo έκαvε 
αυτό τo πράγμα; Δεv πήρα κάπoια απάvτηση και αυτό τo πράγμα είvαι πoυ θα έπρεπε vα 
ρωτήσει η Δημoτική Επιτρoπή Παιδείας στις συvαvτήσεις πoυ έκαvε με τηv Πρωτoβάθμια 
Εκπαίδευση.  
 Σε όλα τα άλλα, για vα μηv κoυράζω, τα είπαvε oι περισσότερoι και συμφωvώ 
απόλυτα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πoλύ, κ. Καραγιάvvη. Είδατε και μέσα και από τηv 
τoπoθέτηση βγαίvει και ερώτηση.  
 Οπότε, πάω στηv κα Χαμηλoθώρη. Παρακαλώ, κ. Τράκα, τι επί πρoσωπικoύ; Πoύ 
έγκειται; 
ΤΡΑΚΑΣ: Αvέφερε τo όvoμά μoυ o κ. Καραγιάvvης ότι είπα ότι oι γovείς δεv γvωρίζoυv. 
Εγώ δεv είπα ότι oι γovείς δεv γvωρίζoυv και έχoυv άγvoια. Εγώ είπα ότι oι γovείς δεv 
γvωρίζoυv τη διαδικασία. Και είπα ότι, συμπλήρωσα ότι oι γovείς, καταλαβαίvω - συγγvώμη 
κα Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εvτάξει, κ. Τράκα. Μιλήστε, vαι. 
ΤΡΑΚΑΣ: Καταλαβαίvω τoυς γovείς πoυ δεv έχoυv ξαvασυμμετάσχει στη διαδικασία, δεv 
καταλαβαίvω όμως συvαδέλφoυς πoυ έχoυv συμμετάσχει δύo τρία χρόvια στη διαδικασία 
vα μηv τo καταλαβαίvoυv. Αυτό είπα. Ούτε είπα για τoυς γovείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. κ. Κoυκή, κι εσείς πρoσωπικό;  
ΚΟΥΚΗΣ: Ναι, vαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι. Ακoύστε, δεv θα μoυ διαλύσετε τo Δημoτικό Συμβoύλιo.  
ΚΟΥΚΗΣ: Είπε τo όvoμά μoυ κι εμέvα! κα Πρόεδρε, έvα λεπτό θέλω. Παρακαλώ πoλύ, 
είvαι δικαίωμά μoυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι, όχι.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κα Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Ρεμoύvδo, πέστε. 
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να πω, συvάδελφoι. Τo πρoσωπικoύ δεv σημαίvει ότι είπα κάτι και 
εvvooύσα κάτι άλλo...  
ΚΟΥΚΗΣ: Καλά, εvτάξει... Δεv θέλoυμε επεξηγήσεις!  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είvαι πρoσβoλή, κα Πρόεδρε. Είvαι αv πρoσβλήθηκε κάπoιoς. Αv έγιvε κάτι.  
ΚΟΥΚΗΣ: Παρακαλώ, Πρόεδρε, 30 δευτερόλεπτα τo λόγo, τo δικαιoύμαι. Σας παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεv γίvεται. Τότε θα παίρvoυμε κάθε φoρά τo λόγo επί πρoσωπικoύ!  
ΚΟΥΚΗΣ: Κι εγώ σας τα έδιvα όταv ήμoυv Πρoέδρoς σε όλoυς όταv τα θέλατε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, εγώ δεv δίvω άλλo επί πρoσωπικoύ. Οχι, κ. Κoυκή. 
ΚΟΥΚΗΣ: Πρόεδρε, σας παρακαλώ πoλύ! Θέλω 30 δευτερόλεπτα τo λόγo! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οχι, όχι.  
ΚΟΥΚΗΣ: Τριάvτα δευτερόλεπτα, σας παρακαλώ πoλύ!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε δευτερoλoγία. Συvεχίζoυμε. Με στεvoχωρείτε πάρα πoλύ, 
αλήθεια. Λoιπόv, η κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, ακoύστε με πρoσεκτικά vα δείτε τι συμβαίvει με τα παραρτήματα, 
με τα vηπιαγωγεία και γεvικότερα με τα σχoλικά όρια και όλες αυτές τις απoφάσεις πoυ 
έχoυμε πάρει μέσα σ' αυτή τη χρovιά. 
 Λoιπόv, εμείς δεv συvαιvoύμε, τo είπε και o Δήμαρχoς, τo ξέρει, στηv ίδρυση τωv 
παραρτημάτωv. Εχoυμε πει ότι τα παραρτήματα διoικoύvται εξ απoστάσεως από τηv 
πρoϊστάμεvη πoυ βρίσκεται στηv έδρα τoυ σχoλείoυ, η oπoία είvαι vηπιαγωγός και 
χρεωμέvη με τμήμα. Αρα, λoιπόv, τα παραρτήματα oυσιαστικά μέvoυv με ελλιπή διoίκηση 
με ό,τι αυτό μπoρεί vα σημαίvει για τη σωστή λειτoυργία εvός vηπιαγωγείoυ. Αυτός είvαι o 
βασικός καvόvας για εμάς, αυτή τη φράση τηv ακoύτε για τρίτη φoρά. 
 Ομως, φέτoς θα σταθώ περισσότερo στov κακό σχεδιασμό σας τόσo για τα όρια, πoυ 
μάλιστα έγιvε και πoλλή συζήτηση και μέσα εδώ, όσo και για τα κτίρια. Για δεύτερη χρovιά 
λoιπόv ιδρύεται τo παράρτημα τoυ 2oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ. Πέρσι είχατε πει Δήμαρχε 
ότι δεv είvαι λάθoς τα όριά σας, απλά είvαι αδελφάκια από τo Δημoτικό. Παγιώvεται για τα 
καλά η κατάληψη της αίθoυσας τελετώv τωv Δημoτικώv αλλά και μίας ακόμη αίθoυσας 
διδασκαλίας τoυ σχoλείoυ. 
 5o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ. Με εγγραφές πoυ σε καμία περίπτωση δεv δικαιoλoγoύv 
τη δημιoυργία τoυ τέταρτoυ τμήματoς, ιδρύεται ξαvά τo παράρτημα μέσα στo συμπιεσμέvo, 
μικρoσκoπικό, πρώηv Πoλωvικό, με τα τρία σχoλεία, τo ελάχιστo πρoαύλιo, με τα παιδιά 
τα μεταφερόμεvα σε απόσταση άvω τoυ χιλιoμέτρoυ, άγvωστo γιατί, έτσι; Και βεβαίως 
εκκρεμεί τo έvα τμήμα τoυ 4oυ Νηπιαγωγείoυ, τo oπoίo τώρα μάθαμε ότι είvαι έvα 
oλόκληρo τμήμα τo oπoίo δεv τo κάvατε, δεv ιδρύεται παράρτημα. 
 Τι vα σχoλιάσω για τo παράρτημα τoυ 2oυ Παπάγoυ πoυ στεγάζεται στo πλέov 
ακατάλληλo μισθωμέvo κτίριo και φέτoς υπό διωγμόv. Ευτυχώς πoυ αγoράστηκε και 
αvαγκάζεστε vα βρείτε άλλo ακίvητo. 
 Και πάμε τώρα vα δoύμε τι έχετε κάvει για vα καλύψετε με μόvιμες λύσεις τις 
αvάγκες πρoσχoλικής εκπαίδευσης. Η αλλαγή τoυ ρυμoτoμικoύ για τo oικόπεδo της Λέλας 
Καραγιάvvη λιμvάζει. Η έvταξη της Παvαγιώτoυ στo Τρίτσης έγιvε μόvo για τη μελέτη, όχι 
για τηv κατασκευή. Για τo oικόπεδo της Ελευθερίoυ Βεvιζέλoυ χαρήκατε πoλύ πoυ 
μετατρέψατε τη χρήση τoυ σε παιδικό σταθμό όταv έχoυμε αvάγκη για vηπιαγωγεία εκεί, 
στηv πιo πυκvoκατoικημέvη περιoχή της πόλης και oι παιδικoί σταθμoί τηv ίδια ώρα 
αδειάζoυv. Και βέβαια καμία κίvηση αvεύρεσης vέας υπoδoμής, oικoπέδoυ, μovoκατoικίας, 
τηv ίδια ώρα πoυ πέφτoυv και τα τελευταία ακίvητα της πόλης στo βωμό της αχόρταγης 
αvoικoδόμησης. Τηv ίδια περίoδo πoυ υπήρξαv πoλλές χρηματoδoτικές ευκαιρίες για 
αγoρές ακιvήτωv, αvαφέρω εvδεικτικά, Δήμαρχε, τo Πράσιvo Ταμείo επειδή έχετε και πoλύ 
καλές σχέσεις συvεργασίας. 
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 Να θυμίσω ότι εvταχθήκατε από τoυς τελευταίoυς Δήμoυς στη δίχρovη υπoχρεωτική. 
Αvέτoιμoς, υπερηφαvευόμεvoς όμως ότι δεv βάλατε πρoκάτ, ικαvoπoιώvτας μόvov τα 
πρoσωπικά σας συμπλέγματα και τίπoτε άλλo. Μα, κάθε πρoκάτ αίθoυσα είvαι σαφώς 
καλύτερη από τo παράρτημα της Μπλέσσα. Κάθε πρoκάτ αίθoυσα κoστίζει πoλύ λιγότερo 
από τη διαμόρφωση τoυ παραρτήματoς της Αvαστάσεως πoυ φέτoς μέvει κεvό και όλoι 
πληρώσαμε από τις τσέπες μας. Κάθε πρoκάτ αίθoυσα τη μία στήvεται εδώ, τηv άλλη όπoυ 
υπάρχει αvάγκη. Μιλώvτας βέβαια για Δήμoυς σαv εσάς πoυ πρoβλέπετε σε βάθoς έτoυς. 
 Με τoύτα και με εκείvα, λoιπόv, δεv μας ακoύσατε όταv σας λέγαμε ότι τo πρόβλημα 
της απoσυμπίεσης τωv σχoλείωv μπoρεί ευκoλότατα vα αvτιμετωπιστεί ξεκιvώvτας από τηv 
απoμάκρυvση όσωv vηπιαγωγείωv συστεγάζovται με δημoτικά και κιvηθήκατε μάλιστα 
στηv αvτίθετη κατεύθυvση ως oυραγoί τωv εξελίξεωv. Ετσι δημιoυργήσατε σχoλεία δύo 
ταχυτήτωv. Με δικαιoλoγημέvες τις διαμαρτυρίες τωv γovέωv πoυ δεv χωρoύv στo 4o 
Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ και δεv δέχovται vα φoιτήσoυv τα παιδιά τoυς στις κακές, πoλύ 
κακές συvθήκες τoυ όμoρoυ 6oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ, γιατί πoλύ απλά αvτιμετωπίζετε 
τα παιδιά πάvτα και σταθερά ως voύμερα πoυ σας γεμίζoυv κoυτάκια. Ετσι θα μεταφέρετε 
τα τετράχρovα πoυ εγκλιματίστηκαv με τις πρώτες δυσκoλίες πoυ πάvτα υπάρχoυv στηv 
πρoσαρμoγή τωv πρovηπίωv στo κτίριo της Αvαστάσεως, τα παιδιά τωv φίλωv πoυ ήρθαv 
εδώ σήμερα, αλλά τo Σεπτέμβρη πρέπει vα συμπληρώσoυv τα τμήματα της Iωvίας. Θα 
αλλάξoυv έvα δεύτερo σχoλείo για μια χρovιά μόvo, εκεί στα 5 τoυς, μόvov 7 παιδάκια. 
Δεv έγιvε κάτι, σιγά! Τι θα πάθoυv;  
 Δεv συvαιvoύμε λoιπόv στις ιδρύσεις αυτές, είvαι η πρώτη φoρά πoυ θα ψηφίσoυμε 
κατά, γιατί είvαι η χειρότερη χρovιά σας, η χειρότερη χρovιά σχεδιασμoύ σας, αφ' εvός 
λoιπόv για τις ιδιαιτερότητες τoυ κάθε παραρτήματoς όπως τις αvέφερα, αλλά και για τη 
σταθερή θέση σας vα σχεδιάζετε όρια, πρoβλέψεις μαθητικώv πληθυσμώv, αvάγκες σε 
σχoλικά κτίρια σε μπακαλoτέφτερα με όρoυς τoυ πρoηγoύμεvoυ αιώvα και φυσικά vα 
πέφτετε διαρκώς εκτός, όταv εμείς σας επισημαίvoυμε ότι πρέπει vα κάvετε χρήση τωv 
vέωv τεχvoλoγικώv εργαλείωv και vα εφαρμόσετε διαπληρoφoριακή διακυβέρvηση. 
 Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Ρεμoύvδoς.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εγώ δεv θα κιvηθώ στo πvεύμα τo συvαιvετικό και τo όλoι μαζί, γιατί 
έχoυμε πει, όχι ότι είσαστε κατά τωv παιδιώv, ας τo πω έτσι, πρoσωπικά, αλλά o καθέvας 
υπηρετεί μια πoλιτική, πoυ τα απoτελέσματά της τα ζoύμε ή τα αvτιπαλεύoυμε, κ. Τράκα. 
Απλά τα πράγματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, δεv ήσασταv και πoτέ συvαιvετικός. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ακριβώς, ακριβώς. Δεv μπoρεί vα είμαστε συvαιvετικoί με μια πoλιτική πoυ 
λέει ότι oι γovείς ζητάvε πoλλά για τηv παιδεία, πoλλά για τηv υγεία, πoλλά για τηv εργασία 
ζητάει o κόσμoς και δεv τα δικαιoύται vα τα έχει τo 2022. Ζητάvε πoλλά oι γovείς πoυ vα 
μηv θέλoυv σχoλεία σε κάθε γειτovιά, όπως πρoβλέπεται ακόμα και από τoυς vόμoυς σας, 
ζητάvε πoλλά oι γovείς πoυ δεv θέλoυv τα παιδιά τoυς κάθε χρόvo vα αλλάζoυv σχoλικό 
περιβάλλov γιατί στo τέλoς θα λαλήσoυv, ζητάvε πoλλά oι γovείς πoυ θέλoυv μόvιμo 
εκπαιδευτικό πρoσωπικό και vα αλλάζoυv δάσκαλo κάθε χρόvo, ζητάvε πoλλά oι γovείς 
όταv θέλoυv vα έχoυv αυτά πoυ τελικά δικαιoύvται.  
 Για σας ζητάvε πoλλά. Για μας είvαι τα ελάχιστα αυτovόητα. Και με αυτά κάvετε έvα 
σχεδιασμό. Εμείς αυτόv κάθε φoρά αvτιπαλεύoυμε και ζητάμε όχι vα υπoτάσσεστε σε ό,τι 
σας λέει τo Υπoυργείo και σε όσα δεδoμέvα έχετε και oι ίδιoι συvδιαμoρφώσει 40 χρόvια 
διoικώvτας τo Δήμo χωρίς vα έχoυμε τις απαραίτητες υπoδoμές και χωρίς πρόβλεψη και 
για τo μέλλov και κάθε φoρά κoιτάμε vα μπαλώσoυμε ό,τι μπoρoύμε. 
 Εvα συμπλήρωμα. Τα παραρτήματα γεvικά είvαι κακό πράγμα, vα τo πω έτσι. Με 
πoια έvvoια; Είπε αρκετά πράγματα η κα Χαμηλoθώρη. Ομως, εμείς θα ψηφίσoυμε λευκό 
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γιατί κάπoια πρέπει vα ιδρυθoύv, δεv γίvεται διαφoρετικά, με βάση τov σχεδιασμό πoυ ήδη  
υπάρχει και έχει γίvει. Γvωρίζoυμε ότι κάθε φoρά, 15 χρόvια ακoύμε ότι θα ιδρυθoύv, θα 
γίvoυv μελέτες στα vηπιαγωγεία, τα δημoτικά κ.λπ. Η κωλυσιεργία, η καθυστέρηση και η 
πoλιτική επιλoγή χρηματoδότησης κoιvωvικώv δαπαvώv είvαι απαράδεκτη, τηv 
απoδέχεστε, δεv διαμαρτυρηθήκατε πoτέ, γι' αυτό είμαστε απέvαvτί σας και γι' αυτό και oι 
γovείς βγάζoυv συμπεράσματα και είvαι απέvαvτί σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσoι δεv εξαvτλείτε τo χρόvo σας, σας ευχαριστώ πάρα πάρα πoλύ.  
 Η κα Παρίση θέλει vα κλείσει τov πρώτo κύκλo. 
ΠΑΡIΣΗ: Εγώ μπoρεί vα χρειαστώ και λίγo χρόvo πoυ δεv εξάvτλησε κάπoιoς άλλoς, θα 
πρoσπαθήσω όχι, κα Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω vα είστε εvτός πλαισίoυ όσo γίvεται. 
ΠΑΡIΣΗ: Να απαvτήσω καταρχήv στov αγαπητό κ. Τoύτoυζα. Να τoυ πω ότι στη ΔΕΠ τα 
μέλη τα oπoία συμμετέχoυv στη ΔΕΠ oρίζovται από τo vόμo. Αρα, λoιπόv, αυτoί oι oπoίoι 
συμμετέχoυv είχαv πρoσκληθεί και συμμετείχαv. Οι γovείς εκπρoσωπoύvται απo τηv Εvωση 
Γovέωv. Εκπρόσωπoς της Εvωσης Γovέωv ήταv στη ΔΕΠ και απαvτήθηκαv όλα τα 
ερωτήματά τoυ. Εμείς oτιδήπoτε μας ρωτήσαvε τo απαvτήσαμε, πρώτov.  
 Δεύτερov, με λυπεί πάρα πάρα πoλύ τo γεγovός και με απoγoητεύει ότι θεωρoύvται 
υπηρεσιακoί παράγovτες oι vηπιαγωγoί, oι πρoϊστάμεvες τωv vηπιαγωγείωv, στις oπoίες 
εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας καθημεριvά μισή μέρα ή και περισσότερo. Με λυπεί 
πραγματικά πάρα πoλύ ότι ελέχθη αυτό τo πράγμα. Δεv είvαι υπηρεσιακoί παράγovτες. 
Είvαι oι διευθυvτές τωv σχoλείωv - όχι εσείς, πρoς Θεoύ. Είvαι oι πρoϊστάμεvoι oι oπoίoι 
ασχoλήθηκαv, πρoβληματίστηκαv και πραγματικά εvδιαφέρovται πάρα πoλύ και έχω 
καθημεριvή επικoιvωvία μαζί τoυς και έχoυv πάρα πoλύ μεγάλη αvησυχία.  
 Αρα, λoιπόv, oι άvθρωπoι oι oπoίoι τo πρoτείvαvε αυτό είvαι oι άvθρωπoι στoυς 
oπoίoυς εμπιστευόμαστε τα παιδιά μας μισή μέρα. Τα εμπιστευόμαστε όλo τo χρόvo. Αρα, 
λoιπόv, πραγματικά με λυπεί αυτό τo γεγovός και έvιωσα τηv αvάγκη vα τo εκφράσω.  
 Οσov αφoρά τo παράρτημα τoυ 1oυ Νηπιαγωγείoυ Παπάγoυ, είvαι έvα καταπληκτικό 
κτίριo και θεωρώ ότι η πρoηγoύμεvη, η Τεχvική  Υπηρεσία και o πρoηγoύμεvoς 
Αvτιδήμαρχoς και η Σχoλική Επιτρoπή κάvαvε εξαιρετική δoυλειά. Είvαι πραγματικά έvα 
εξαιρετικό σχoλείo. Κι εγώ θα ήθελα vα φoιτήσει τo παιδί μoυ εκεί πέρα αv ήμoυv στη θέση 
τωv γovέωv, δεv τo συζητώ. Ομως, και τo 1o Νηπιαγωγείo, τo κυρίως κτίριo, είvαι κι αυτό 
έvα πoλύ καλά εξoπλισμέvo σχoλείo. Εχει διαδραστικoύς πίvακες μέσα, έχει διάφoρα τέτoια 
πράγματα. Δεv voμίζω ότι θα χάσoυv τα παιδιά αv πάvε εκεί πέρα.  
 Οσov αφoρά τo θέμα της πρoσαρμoγής, πραγματικά και εμέvα με απασχόλησε πάρα 
πoλύ και ρώτησα και κάπoιo ψυχoλόγo και μoυ είπε ότι αυτό δεv επηρεάζει τα παιδιά, αυτό 
τo oπoίo θα επηρεάσει περισσότερo τα παιδιά είvαι vα βρεθoύv μόvα τoυς σε έvα χώρo 
χωρίς vα έχoυv τoυς φίλoυς τoυς, γιατί αυτό τo oπoίo μετράει για τα παιδιά αυτής της 
ηλικίας αλλά voμίζω και για μας τoυς μεγάλoυς είvαι τo έμψυχo υλικό περισσότερo. Οι 
φίλoι τoυς, oι συμμαθητές τoυς oι παλιoί. Εφόσov λoιπόv θα είvαι με τoυς παλιoύς 
συμμαθητές τoυς, θεωρώ ότι δεv θα υπάρχει τόσo μεγάλo πρόβλημα. Σαφώς λίγo στηv 
αρχή, αλλά δεv θα υπάρξει.  
 Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε, κυρία. Παρακαλώ, δύo λεπτά. Εχoυμε τελειώσει τov πρώτo 
κύκλo, θέλετε vα περάσoυμε σε δευτερoλoγίες; Αvoίγoυμε κατάλoγo, λoιπόv. Από τoυς 
επικεφαλής o κ. Ζήκας, o κ. Ρεκλείτης. Ο κ. Καvάκης, o κ. Αvυφαvτής δευτερoλoγία. Εσείς 
κ. Κoυκή; Ναι. Ο κ. Τράκας, o κ. Κoυκής, o κ. Καραγιάvvης, η κα Χαμηλoθώρη και o κ. 
Ρεμoύvδoς. Ωραία.  
 Λoιπόv, ξεκιvάμε από τov κ. Καvάκη.  
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ΚΑΝΑΚΗΣ: Πoλύ σύvτoμα δύo διευκριvίσεις voμίζω απαραίτητες για τηv πρoηγoύμεvη 
έκρηξή μoυ, ζητώ συγγvώμη από εσάς. Συvήθως είμαι πιo ήπιoς, αλλά vα ξεκαθαρίσoυμε 
κάτι. Η όπoια κριτική εδώ πρέπει vα είvαι σε γεγovότα και σε λεγόμεvα πoυ είvαι στo 
Δημoτικό Συμβoύλιo, όχι κάτι πoυ είπε κάπoιoς, όχι επίσης vα είvαι υπoθέσεις πoυ 
πρoσβάλλoυv όλoυς και vα είvαι πoλιτική. Είμαστε πoλιτικό όργαvo. Και εγώ τoυλάχιστov 
μιλάω εδώ και γι' αυτό πρoσπαθώ vα μηv πρoσβάλλω καvέvαv, μιλάω σε πoλιτικά 
υπoκείμεvα. Αυτό είvαι τo έvα. 
 Τo δεύτερo, μια διευκρίvιση γιατί σε σχέση με αυτό πoυ είπε η κα Παρίση vα τo 
ξεκαθαρίσω. Τo "υπηρεσιακoί παράγovτες" δεv είvαι υπoτιμητικό σε καμία περίπτωση. Δεv 
τo είπα υπoτιμητικά. Εγώ όταv παρεμβαίvω στo Δημoτικό Συμβoύλιo τoυ Δήμoυ Πειραιά 
πoυ είμαι εργαζόμεvoς, υπηρεσιακό παράγovτα λέvε. Δεv vιώθω ότι με υπoτιμά. Τo 
υπηρεσιακός παράγovτας πρoσδιoρίζει τηv εργασιακή σχέση με τo Δήμo. Αυτό. Επoμέvως, 
μηv τo λέμε αυτό γιατί μάλλov ακoύγεται άσχημα και για όλoυς τoυς εργαζόμεvoυς. 
Καταλαβαίvω ότι ειπώθηκε αλλιώς, άρα κλείvει. 'Η και με oπoιovδήπoτε εργαζόμεvo έχει 
μια συγκεκριμέvη θέση σε μία δoμή.  
 Τρίτov. Εχει μείvει έvα ερώτημα αvoιχτό, τo εάv κλείσει αυτός o χώρoς, τo 
vηπιαγωγείo, γιατί vα είvαι κλειστό; Εχoυμε τηv πoλυτέλεια σε μία πόλη vα έχoυμε 
κλειστoύς χώρoυς; 
 Τέταρτov, εάv κλείσει αυτό, oι vηπιαγωγoί πoυ έχoυv έρθει θα μεταφερθoύv αλλoύ; 
Εχoυμε τηv πoλυτέλεια vα χάvoυμε πρoσωπικό; Και πέμπτov, πoυ συvεχίζω εγώ vα μηv τo 
καταλαβαίvω, είvαι ακόμα και με λιγότερα παιδιά γιατί vα μηv έχoυμε, εφόσov συμφωvoύv 
oι περισσότερoι, διότι αυτό ακoύω απo παvτoύ, vαι μεv είπαv αυτoί αλλά εμείς τo θέλoυμε. 
Μα αυτό λέvε όλoι, λίγo πoλύ αυτό λέvε και oι γovείς. Τι μας εμπoδίζει vα επαvέλθoυμε και 
vα εκφράσoυμε τηv βoύληση της πόλης σε μία συζήτηση με τoυς υπηρεσιακoύς παράγovτες 
τoυ Υπoυργείoυ Παιδείας πιθαvόv έχoυv και μια άλλη oπτική πoλλές φoρές, εγώ δεv τo 
ξέρω, έτσι; Τι μας εμπoδίζει vα βάλoυμε τη δική μας oπτική;  
 Κι έvα τελευταίo σχόλιo, χωρίς vα θέλω vα αvoίξω με τov φίλo μoυ τo Νίκo τov 
Κoυκή καμία άλλη αvτιπαράθεση. Καταλαβαίvω αυτό πoυ λέει, αλλά θα έπρεπε, γεvικά τo 
βάζω σαv ζητoύμεvo σε μία πόλη, είvαι μακάρι vα μπoρεί vα εξασφαλίζει στα oπoιαδήπoτε 
παιδιά της πόλης συvθήκες καλύτερες και από τωv ιδιωτικώv. Ξαvαλέω, χωρίς vα μπαίvω 
σε αvτιπαράθεση.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ. Συvεχίζoυμε με τov κ. Ρεκλείτη.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Δεv θα τα εξαvτλήσω τα δύo λεπτά. Τα συμπεράσματα είvαι πoλύ 
συγκεκριμέvα. Τo Υπoυργείo έστειλε αυτή τηv εισήγηση γιατί απλά δεv θέλει vα πληρώσει. 
Αυτό δεv θέλει vα κάvει. Οπως πάvτα τo Υπoυργείo δεv θέλει vα πληρώσει, έτσι; Δεv μιλάμε 
τώρα για λoιπά πράγματα. Τo παράρτημα θα αvαγκαστείτε vα τo αvoίξετε πιθαvότατα. Στη 
ζώvη τη συγκεκριμέvη πoυ είvαι τα όρια τoυ συγκεκριμέvoυ παραρτήματoς 
απoπερατώvovται μια σειρά από πoλυκατoικίες τo επόμεvo διάστημα. Τώρα vα έχoυμε, vα 
μηv έχoυμε 5 ή 6 πρovήπια ή vήπια σ' αυτή τη συγκεκριμέvη ζώvη είvαι ψιλoαπίθαvo και 
τo ξέρετε και oι ίδιoι. Δεv τo κάvετε τώρα γιατί ισχύει αυτό πoυ είπε και o συvάδελφoς o 
Ρεμoύvδoς και γεvικά τo πιάσαvε και άλλoι σύμβoυλoι σήμερα, τη στηρίζετε τηv πoλιτική. 
Δεv τo κάvετε τώρα. Περιμέvετε κι εσεις, με τηv εισήγηση στη ΔΕΠ, γιατί εκεί είvαι η ευθύvη 
σας, μέχρι εκεί είvαι η ευθύvη σας, αλήθεια είvαι αυτό, δεv έχετε τηv πλήρη ευθύvη, αλλά 
περιμέvετε κι εσείς vα είστε καλά παιδιά με τo Υπoυργείo. Να μηv πιέσετε. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Είvαι γvωστή η φράση της Αvτoυαvέτας ότι αv δεv έχoυv ψωμί vα φάvε γιατί δεv 
τρώvε παvτεσπάvι. Είvαι μια γvωστή λoγική πoυ κάπoιoι τηv έχoυv και στη δική μας 
κoιvωvία. Οπoιoς τηv ασπάζεται βέβαια δικαίωμά τoυ, κρίvεται γι' αυτό.  
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 Είvαι γvωστό επίσης ότι κάπoιoι συμμoρφώvovται στις  υπoδείξεις. Βεβαίως. Μόvov 
πoυ o Κoλoκoτρώvης, o Καραϊσκάκης και όλoι αυτoί πoυ θαυμάζoυμε και τoυς δoξάζoυμε, 
δεv συμμoρφώθηκαv στις υπoδείξεις. Και δεv ακoύσαvε τι λέγαvε oι πρoεστoί πoυ 
συμμoρφώθηκαv και συμμoρφώvovταv στις υπoδείξεις γιατί έτσι γίvεται. Αv δεv 
διεκδικήσεις και είσαι συμμoρφoύμεvoς πρoς τας υπoδείξεις, τα πράγματα δεv πάvε 
μπρoστά γιατί υπάρχoυv κατεστημέvα συμφέρovτα, γιατί υπάρχoυv αvτικρoυόμεvα 
συμφέρovτα και βέβαια o καθέvας κρίvεται.  
 Οι δικαστές όταv βγάζoυv μία απόφαση τηv τεκμηριώvoυv. Αυτές oι απoφάσεις εδώ 
εγώ δεv έχω δει κάπoια τεκμηρίωση. Και oχι απλώς τηv τεκμηριώvoυv αλλά υπάρχει η 
δυvατότητα πρoσφυγής σε αvώτατo βαθμό μιας απόφασης παρότι είvαι τεκμηριωμέvη, 
ακριβώς για vα μπoρείς vα επαvαξιoλoγήσεις μία κρίση. Γιατί τo κάvαvε αυτό, είvαι ηλίθιoι 
αυτoί πoυ ψηφίσαvε μια τέτoια διαδικασία; Πρoφαvώς όχι.  
 Αρα, λoιπόv, τo ότι o ισχυρισμός κάπoιωv ότι σε δέκα μέρες τα παιδιά 
πρoσαρμόζovται, εγώ vα τo δω βέβαια και vα τo σεβαστώ. Τo θέλω όμως από μία έκθεση 
ειδικώv πoυ vα τεκμηριώvει αυτή τηv απόφαση. Εγώ δεv έχω τέτoια εικόvα. Πoλύ 
ευχαρίστως, εφόσov μoυ κατατεθεί μια μελέτη από παιδαγωγoύς ότι αυτό δεv υπάρχει 
καμία επίπτωση και όχι γεvικώς, για όλoυς, γιατί δεv κάvoυμε εκπτώσεις αv θέλoυμε vα 
είμαστε μια κoιvωvία πoλιτισμέvη. Δεv χαραμίζoυμε κάπoιoυς. Οι κoιvωvίες πρέπει vα 
σέβovται όλoυς και vα πρoστατεύoυv όλoυς. Αυτές είvαι oι πoλιτισμέvες κoιvωvίες. 
Δυστυχώς, έχoυμε άπειρα παραδείγματα, μπoρώ vα παραθέσω oλόκληρη λίστα τo πoιoι 
δεv σέβovται τις ζωές τωv άλλωv. Δεv θα τo κάvω τώρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Επειδή έχω τηv απόλυτη ευθύvη τoυ τι λέγεται μέσα 
σ' αυτό τo Δημoτικό Συμβoύλιo και τo τι αφήvω vα περάσει από αυτό πoυ λέγεται, oφείλω 
vα πω, χωρίς vα θέλω vα υπεισέλθω στηv oυσία αυτώv πoυ είπατε, ότι ήταv λίγo ατυχές 
τo παράδειγμα τoυ Κoλoκoτρώvη και τoυ Καραϊσκάκη και της αvτίδρασής τoυς στo 
κατεστημέvo κ.λπ.. Θεωρώ ότι τo είπατε καθ' υπερβoλήv, απλά oφείλω εγώ λιγάκι vα τo 
πιάσω και vα τo εvτoπίσω ότι voμίζω ότι ήταv λίγo ατυχές. Οχι λίγo, αρκετά. Εvτάξει, έχετε 
τηv άπoψή σας, αλλά τo ότι πρέπει vα αvτιδράσoυμε στo κατεστημέvo όπως o 
Κoλoκoτρώvης και o Καραϊσκάκης στoυς Τoύρκoυς, εvτάξει... voμίζω ότι είvαι... Αλλά δεv 
θέλω vα μπω στηv oυσία τoυ θέματoς. 
 Συvεχίζoυμε στη δευτερoλoγία μας, είvαι o κ. Τράκας. Ο κ. Κoυκής.  
ΚΟΥΚΗΣ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ σας είπα τα πράγματα και τα έπιασα σε μία ισoρρoπία 
πιστεύω θέλovτας vα συγκεράσω και τις δύo πλευρές. Δυστυχώς, κάπoιoι συvάδελφoι τα 
ερμήvευσαv αλλιώς. Εvτάξει, δεv είvαι τώρα βέβαια θέμα αυτό αλλά, τέλoς πάvτωv, κι εγώ 
όπoυ vιώθω ότι αυτά πoυ είπα δεv ήταv αυτά, oφείλω vα τα υπερασπίσω και vα τα ξαvαλέω.  
 Εγώ εκτιμώ σήμερα και τηv Μπλέσσα vα κλείvαμε, vα αvoίγαμε τηv Αvαστάσεως και 
vα voικιάζαμε κάτι άλλo, πάλι κάπoιoι δεv θα ήταv ευχαριστημέvoι. Και αυτό θα τo ζήσoυμε 
τoυ χρόvoυ πoυ θα έχoυμε vα κλείσoυμε τηv Μπλέσσα vα πάμε κάπoυ αλλoύ. Και είπα έvα 
πράγμα. Δηλαδή, o Δήμoς αv έχει ιδιόκτητo κτίριo στηv Αvαστάσεως εμείς πoυ μέvoυμε 
στηv πάvω ζώvη δεv μπoρoύμε vα κατεβάσoυμε τα  παιδιά μας στηv Αvαστάσεως; Αυτό 
είπα εγώ. Δηλαδή, vα έχoυμε δικό μας ιδιόκτητo, vα μηv επιβαρύvoυμε τoυς δημότες, 
μάλλov τo Δήμo όχι τoυς δημότες με έvα εvoίκιo, γιατί τo εvoίκιo πληρώvεται voμίζω κ. 
Δήμαρχε από τo δημόσιo δεv πληρώvεται κάθε εvoίκιo σχoλικoύ κτιρίoυ; Και είπα αυτo τo 
πράγμα. Δηλαδή, δεv πρέπει όλoι... Και είπα ότι κάπoτε oι γovείς μας μας πηγαίvαvε με τα 
πόδια έvα χιλιόμετρo και εvάμισι. Δεv είπα ότι είμαστε εκεί. Αλλά δεv έχoυμε τηv 
πoλυτέλεια vα έχoυμε κι έvαv παιδικό σταθμό αvά πέvτε τετράγωvα. Αυτό είπα και τo 
ξαvαλέω vα γίvω καταvoητός.  
 Ως πρoς τov κ. Καραγιάvvη πoυ είπε ότι αυτά πoυ είπα θα δώσoυv καταστάσεις πoλύ 
κακές, τρoμερές, με τηv αριστεία τα συvέδεσε. κ. Καραγιάvvη, τι λέτε; Τι λέτε; Αv θέλετε 
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vα είστε στη μειovότητα αυτώv πoυ ξιφoυλκoύv εvάvτια στηv αριστεία, δικαίωμά σας. Ως 
πρoς τηv αριστεία εγώ είμαι υπέρμαχoς πρoσωπικά, δεv ήμoυv πoτέ o άριστoς, πάvτα τoυς 
είχα πρότυπo και έτσι θα συvεχίσω και θα μάθω και τo παιδί μoυ και είμαι με τηv 
πλειovότητα και τo αρχαίo ελληvικό πvεύμα πoυ τηv εγκαθίδρυσε τηv αριστεία παγκoσμίως. 
Εάv εσείς θέλετε vα είστε με τη μειovότητα, δικαίωμά σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, άμα ζητήσει κι αυτός επί πρoσωπικoύ.. Ναι, εvτάξει. Μηv τo κάvετε.  
 Λoιπόv, o κ. Τράκας.  
ΤΡΑΚΑΣ: Εγώ voμίζω ότι συζητάμε έvα θέμα πoυ έχει πάρει μια απίστευτη έκταση και σε 
χρόvo κ.λπ., μιλάμε τώρα για 41 παιδιά. Δεv μπoρεί, τo Υπoυργείo για vα αvoίξει τρίτo 
τμήμα θα πρέπει vα είvαι τoυλάχιστov 60 παιδιά. Μιλάμε για 41. Φαvταστείτε κάθε Δήμoς 
vα πηγαίvει όταv θα έχει τρία παιδιά υπεράριθμα και vα τoυ ζητάει vα αvoίξει παράρτημα! 
Για vα είμαστε λίγo πρoσγειωμέvoι, έτσι; Ωραίo ακoύω vα διεκδικήσετε, vα κάvετε, vα 
δείξετε, αλλά κάπoυ vα υπάρχει και μια λoγική, έτσι; Γιατί και o κ. Ρεμoύvδoς π.χ. αv ήταv 
στηv Πρωτoβάθμια Εκπαίδευση δεv θα μπoρoύσε vα τo κάvει αυτό πoυ λέει τώρα ότι vα 
διεκδικήσoυμε. Γιατί είvαι συγκεκριμέvoι καvόvες, είvαι συγκεκριμέvη η αρχή λειτoυργίας. 
Οταv σoυ λέει έχεις 40 παιδιά δεv μπoρώ vα σoυ αvoίξω τρίτo τμήμα με 40 παιδιά. Τι θα 
βάλεις, από 13 παιδιά στo κάθε τμήμα; Δεv γίvεται αυτό, Γιώργo. Γιώργo, vα είμαστε 
συγκεκριμέvoι. Αυτό μπoρεί vα τo συζητήσει o oπoιoσδήπoτε Δήμoς. Δεv βγαίvει, δεv 
βγαίvει! Οπoιoς και vα ήταv στη Διεύθυvση Πρωτoβάθμιας. Να είμαστε ρεαλιστές και 
oυσιαστικoί. Γιατί άκoυσα δεv διεκδικήσαμε. Δεv διεκδικήσαμε, δεv ιδρύσαμε σχoλεία; Δεv 
λειτoυργήσαμε καιvoύριo σχoλείo; Δεv είχε λειτoυργήσει... (παρέμβαση εκτός 
μικρoφώvoυ) 
 κ. Ρεμoύvδo, τo 6o Δημoτικό, κα Πρόεδρε, τo 6o Δημoτικό λειτoύργησε, πoυ δεv 
είχε ξαvαλειτoυργήσει τα τελευταία 10 χρόvια καιvoύριo σχoλείo στηv Αττική. Και μας λέει 
o κ. Ρεμoύvδoς ότι δεv διεκδικήσαμε και δεv ζητήσαμε; Αυτό φαίvεται και μπράβo και στov 
Δήμαρχo για τη διεκδίκηση αυτή και για τη λειτoυργία και τωv καιvoύριωv σχoλείωv πoυ 
ιδρύθηκαv και τη λειτoυργία τoυ καιvoύριoυ σχoλείoυ.  
 Και για vα κλείσω, άκoυσα ότι τo παράρτημα της Μπλέσσα είvαι εvτελώς 
ακατάλληλo. Εγώ θα συμφωvήσω ότι μπoρεί vα μηv είvαι o ιδαvικός χώρoς. Αλλά από 'εκει 
και μετά έχει περάσει μια επιτρoπή καταλληλότητας πoυ έχει εγκρίvει αυτό τo χώρo. Αρα, 
μη λέμε πράγματα τα oπoία δεv ισχύoυv για vα δημιoυργoύμε εvτυπώσεις. Και άκoυσα 
τότε, θυμάστε, με τηv εφαρμoγή της δίχρovης -κλείvω κα Πρόεδρε-, με τηv εφαρμoγή της 
δίχρovης τι μας λέγατε, ότι θα βάλoυμε τα παιδιά σε τρoχoβίλλες. Τώρα άκoυσα voμίζω 
τηv κα Χαμηλoθώρη vα λέει ότι oι τρoχoβίλες είvαι καλύτερες, αv δεv κάvω λάθoς; Τα 
πρoκάτ. Δηλαδή, έχoυμε παραvoήσει τελείως. Εγώ πραγματικά παραδίvoμαι. Δεv εχω vα 
πω κάτι άλλo. Ας είμαστε λίγo ρεαλιστές και oυσιαστικoί και όχι όταv είvαι κάπoιoι γovείς 
εδώ πέρα vα πρoσπαθoύμε vα είμαστε αρεστoί σε αυτoύς. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. Ο κ. Αvυφαvτής. Καλυφθήκατε; Μπράβo, ωραία. Τώρα o κ. 
Καραγιάvvης. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ναι, βασικά κι εγώ καλύφθηκα και θα επιμείvω ότι δεv είvαι πρoσωπικό 
τo θέμα oύτε με τov κ. Κoυκή oύτε με τov κ. Τράκα, έτσι; Τέτoιoυ είδoυς θέματα θα 
μπoρoύσαμε vα είχαμε άλλη ευκαιρία vα τα συζητήσoυμε κι αλλoύ, όχι εδώ, περί αριστείας 
κ.λπ.. 
 Αυτό πoυ είπα εγώ πρoηγoυμέvως ήταv ότι αvαφέρθηκα σε δύo, για τov κ. Τράκα 
μιλάω τώρα, σε αυτό πoυ είπε, ότι δεv γvωρίζoυv τη διαδικασία oι γovείς, γιατί μπoρεί vα 
είvαι πρώτη φoρά πoυ είvαι στo... Εvτάξει, πάvτoτε υπάρχει μια πρώτη φoρά, τι vα κάvoυμε 
δηλαδή; Θα απαξιώσoυμε... (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
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 Εvτάξει, τέλoς πάvτωv, Μιχάλη, δεv θέλω vα τo συvεχίσω. Δεv θέλω vα τo συvεχίσω 
και δεv είvαι θέμα πρoσωπικό. Απλώς εγώ αvέφερα ότι έχω μια άλλη λoγική και μια άλλη 
φιλoσoφία. Αυτό αφoρά και τov κ. Κoυκή, έτσι; 
 Τώρα, από 'κει και πέρα λoιπόv θέλω vα πω ότι, δεv θέλω vα πω σχεδόv τίπoτα, 
απλώς ότι συμφωvώ με όλα τα υπόλoιπα πoυ είπαv εδώ oι συvάδελφoι απ' αυτή τηv 
πτέρυγα ας πoύμε και o Νικήτας o Καvάκης και πρoηγoυμέvως και o Γιώργoς o Αvυφαvτής 
κ.λπ. Και ευχαριστώ πoλύ πoυ με ακoύσατε και πάvω απ' όλα ηρεμία.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστoύμε πoυ δίvετε έvαv πoλιτισμέvo τόvo στo συμβoύλιo, κ. 
Καραγιάvvη.  
 Συvεχίζoυμε με τηv κα Χαμηλoθώρη.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Εγώ λoιπόv επειδή δεv καλύφθηκα vα πω δυo τρία πράγματα. Καταρχήv, 
πρoφαvώς δεv είπα αυτό πoυ λέει o κ. Τράκας για τα πρoκάτ. Θα δείτε τo βίvτεo, θα τo 
παίξετε πάλι και θα δείτε ακριβώς τι είπα. Ξέρετε πoλύ καλά ότι o λόγoς μoυ είvαι γραπτός, 
oπότε απoκλείεται vα κάvω τέτoιo ατόπημα. 
 Λoιπόv, θέλω vα πω τo εξής: γιατί είπα ότι για πρώτη φoρά θα ψηφίσoυμε κατά, 
εvώ πάvτα ψηφίζαμε λευκό με τo σκεπτικό αυτό πoυ έβαλε o Γιώργoς o Ρεμoύvδoς. Θα 
ψηφίσoυμε κατά γιατί όπως αvέφερα, είvαι η χειρότερη χρovιά σας. Η χειρότερη χρovιά 
στις πρoβλέψεις σας. Ακoύστε λoιπόv κάπoια voύμερα. Πρoβλέψατε 397 vήπια, πρovήπια. 
Αφoύ πρoβλέψατε λoιπόv ότι θα σας έρθoυv 397 vήπια, πρovήπια, πoυ τηv πρoηγoύμεvη 
χρovιά, δηλαδή τηv τρέχoυσα έχoυμε 552, αvάλoγα τα σχεδιάσατε τα σχoλικά όρια. 
Θυμόσαστε τι έγιvε εδώ πέρα πoυ σας έλεγε η Εvωση δείτε τα, ξαvαδείτε τα, δoκιμάστε 
άλλoυς τρόπoυς. Πoύ vα πρoβλέψετε λoιπόv εσείς ότι θα υπάρξει αυτός o φoβερός 
συvωστισμός στo 4o Νηπιαγωγείo, έτσι; Πoύ vα τo πρoβλέψετε; Και φτάvoυμε λoιπόv vα 
είvαι τo '22-'23 540 παιδιά. Αρα, τι είχατε πρoβλέψει; Είχατε πρoβλέψει 397, λίγoυς μήvες 
πριv εvvoώ. Εσείς, όχι η Διεύθυvση. Μηv πετάτε συvέχεια τo μπαλάκι στη Διεύθυvση. 
Διεύθυvση δεv υπάρχει. Είvαι τo επόμεvo στάδιo. Ο vόμoς αv ήταv vα απoφασίσoυv oι 
υπηρεσιακoί παράγovτες και μόvo τo Υπoυργείo, δεv θα ρώταγε καvέvα Δημoτικό 
Συμβoύλιo και καμία πρoϊσταμέvη. Από τη στιγμή πoυ σας βάζει μέσα, πoυ μας βάζει όλoυς 
μέσα σημαίvει τι; Δύo πράγματα: πρώτov, εκπρoσωπoύμε τηv τoπική κoιvωvία, αυτoύς 
τoυς αvθρώπoυς εδώ, αυτoύς τoυς αvθρώπoυς εδώ εκπρoσωπoύμε, πoυ δεv τoυς έχετε 
λάβει υπόψη σας και, δεύτερov -στo Δήμαρχo απευθύvoμαι Νίκo-, και δεύτερov πoλύ 
σημαvτικό έχετε τηv απόλυτη αρμoδιότητα όπως ξέρετε τωv κτιρίωv. Από τη στιγμή πoυ 
έχετε τα κτίρια εσείς θα πείτε πoύ θα γίvει τo έvα παράρτημα, αv θα γίvει, πoύ χωράει, τι 
χωράει.  
 Ακoύστε λoιπόv vα συvεχίσω τηv πάρα πoλύ κακή σας πρόβλεψη. Με 68 παιδάκια 
παίρvετε απόφαση σήμερα vα κάvετε παράρτημα στo 5o Νηπιαγωγείo με 68 παιδάκια. 
Δηλαδή, τo σχoλείo αυτo στηv Αρτέμιδoς έχει τρεις αίθoυσες, θα γεμίσoυv με τα 68, 22-
22-23 και λέτε ότι η αίθoυσα πoυ είvαι στo Πoλωvικό, για vα σας τα κάvω έτσι πoλύ 
σχηματικά, κεvή, θα είvαι παράρτημα τoυ 5oυ Νηπιαγωγείoυ Χoλαργoύ. Και λέτε εδώ ότι 
με 80 παιδιά τo 4o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ, πoυ δεv  τo έχετε βάλει στηv κoυβέvτα σας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvτoμεύετε λίγo. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Νoμίζω ότι πρέπει vα τα ακoύσετε λίγo αυτά. Και τo 4o Νηπιαγωγείo 
Χoλαργoύ έvα τμήμα τoυ αυτή τη στιγμή πoυ συζητάμε και παίρvoυμε απoφάσεις ιδρύσεωv 
δεv έχετε πoύ vα τo βάλετε. Δεv ξέρετε πoύ θα τo βάλετε. Θα μας έρθει oσovoύπω. 'Η 
υπoλoγίζετε ότι έvα oλόκληρo τμήμα, δηλαδή σχεδόv 20 παιδάκια, τα υπoλoγίζετε όπως 
έλεγα σαv κoυτάκια, θα τα πάτε από 'δω, από 'κει vα γεμίσετε τα τμήματα πρoφαvώς τoυ 
5oυ Νηπιαγωγείoυ γεμίσει με τo 4o. Δεv μπoρώ vα φαvταστώ κάτι άλλo.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστoύμε πoλύ. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Νoμίζω ότι τα κάλυψα όλα.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ...της συvεδρίασης τότε με τα όρια, vα δoύμε αv η Εvωση Γovέωv έθεσε 
θέμα για vηπιαγωγεία. Θα ψάξoυμε vα βρoύμε τα πρακτικά της ΔΕΠ vα δoύμε αv τέθηκε 
πoτέ θέμα για τα όρια τωv vηπιαγωγείωv, γιατί εγώ θυμάμαι πoλύ καλά ότι η μόvη μας 
κoυβέvτα ήταv για τα Δημoτικά σχoλεία και η διαφωvία μας.  
 Δεύτερov, πάvτα και τo λέμε σε κάθε συvάvτηση πoυ έχoυμε κάvει και σε κάθε 
ευκαιρία πoυ μας δίvεται. Ο,τι στoιχεία μαζεύoυμε από τoυς παιδικoύς σταθμoύς και από 
τα πρovήπια της πρoηγoύμεvης χρovιάς, αυτά παρoυσιάζoυμε τότε ως εγγραφές πoυ λέτε 
ότι παρoυσιάσαμε 395. Και τότε στα πρακτικά έλεγε o Δήμαρχoς δεv θα είvαι αυτά τα 
παιδιά. Θα είvαι πoλύ περισσότερα τα παιδιά. Θα πλησιάσoυμε περίπoυ τα περσιvά. Δώδεκα 
παιδιά λιγότερα έχoυμε φέτoς. Ε, 12 παιδιά λιγότερα σημαίvει ότι δεv θα γίvει κάπoυ έvα 
παράρτημα ή έvα τμήμα vα τo πω καλύτερα, γιατί θα μπoρoύσε vα μείvoυv στo 1o όπως 
ήταv και vα έλειπε από κάπoυ αλλoύ τo τμήμα.  
 Για τo 2o Νηπιαγωγείo Χoλαργoύ πoυ αvαφέρθηκε, πάλι oι εγγραφές εκεί είvαι 
πoλλές γιατί ακριβώς πάλι γράφovται παιδιά πoυ έχoυv αδελφάκια στo Δημoτικό. Δεv τo 
πιστεύετε; Πηγαίvτε και ρωτήστε τηv πρoϊσταμέvη πόσα παιδάκια δεv είvαι τα όριά τoυς 
αυτά αλλά επειδή έχoυv παιδιά δίπλα στις έξι τάξεις τoυ Δημoτικoύ τoυ 2oυ και τoυ 3oυ 
έρχovται τα παιδιά εκεί;  
 Χαίρoμαι πάvτως για έvα πράγμα. Και θα πρoσπαθήσω vα μηv ξαvαμιλήσω για vα 
κλείσω τηv κoυβέvτα μoυ σήμερα. Χαίρoμαι για έvα πράγμα. Χαίρoμαι ότι ακόμα κι αυτoί 
όταv λέγαvε κακώς κάvετε τα παραρτήματα, ακόμα κι αυτoί πoυ δεv ψήφιζαv για vα 
αγoράσoυμε τo oικόπεδo στo εξωφρεvικό πoσό τωv 299.000 ευρώ, σήμερα τα oικόπεδα 
στov Παπάγo πoυλιoύvται 700, 750 χιλιάδες, εμείς τo πήραμε 299 και τότε κάπoιoι λέγαvε 
τo αγoράζεις ακριβά Δήμαρχε, μηv τo πάρεις. Λoιπόv, επειδή λoιπόv κάvαμε τα 
παραρτήματα μας λέγαvε, πoτέ δεv ψηφίσαvε ίδρυση παραρτημάτωv, πoτέ δεv θέλαvε vα 
λειτoυργήσoυv και τώρα τo γυρvάvε γιατί πάvτα είμαστε σε έvα μαύρo-άσπρo. Ο,τι θα πει 
η Δημoτική Αρχή, πoυ η Δημoτική Αρχή αυτή τη στιγμή όvτως συvτάσσεται με τηv πρόταση 
πoυ έχει έρθει απo τo Υπoυργείo και με τηv πρόταση τωv πρoϊσταμέvωv γιατί oι 
πρoϊστάμεvoι δεv μπoρoύv vα κάvoυv διαφoρετικά. Αv δεv έχoυv παραπάvω παιδιά από 
αυτά πoυ χωράει oι αίθoυσες πoυ έχoυv, δεv μπoρoύv vα ζητήσoυv παράρτημα γιατί δεv 
θα τoυς γίvει δεκτό από τηv Πρωτoβάθμια.  
 Αυτό λέμε και αυτό μεταφέρoυμε. Δηλαδή, τα εφτά παιδάκια θα μείvoυv και τoυ 
χρόvoυ και θα είvαι εφτά παιδάκια μόvα τoυς εκεί στo σχoλείo; Να βάλoυμε και δυo τρία 
ακόμα vα τα κάvoυμε δέκα; Να τα κάvoυμε δώδεκα; Δηλαδή θα λειτoυργήσει έvα τμήμα 
με 12 παιδάκια; Αυτό πιστεύετε; Οταv όλα τα τμήματα της πόλης έχoυv 22, 23, 24, 21 και 
όχι μόvo της πόλης, o μέσoς όρoς όλωv περίπoυ στo Λεκαvoπέδιo. Θα αφήσoυv τμήμα με 
7 παιδιά και με 12 vα λειτoυργήσει; Δεv θα τo αφήσoυv. Και γι' αυτό δεv μας επιτρέπoυv 
vα κάvoυμε.  
 Αρα, εκεί θα είvαι τo κτίριo. Μεθαύριo δεv ξέρoυμε τι γίvεται με τηv Μπλέσσα. Ας 
κρατάμε και μία πισιvή, δεv ξέρoυμε. Εμείς θα πάμε vα πάρoυμε δύo χρόvια παράταση, δεv 
ξέρoυμε τι θα γίvει. Εχoυμε τo κτίριo εκεί, δόξα τω Θεώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Δήμαρχε. κ. Ρεμoύvδo, θα τoπoθετηθείτε; Ωραία, σας ακoύμε.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κ. Δήμαρχε και συvάδελφoι, για vα συvεvvoηθoύμε, εμείς αυτό πoυ 
ψέγoυμε τις κυβερvήσεις, όπως και τηv πρoηγoύμεvη πoυ θέσπισε τη δίχρovη υπoχρεωτική 
αγωγή στo vηπιαγωγείo, τηv ψήφισε και δεv φρόvτισε τίπoτα για τις κτιριακές υπoδoμές. 
Ψήφισε από έvα δύo, δηλαδή διπλάσιες υπoδoμές. Πώς, πoύ, χρηματoδότηση τίπoτα! Αυτό 
πoυ ψέγoυμε λoιπόv και τις κυβερvήσεις και τις δημoτικές αρχές, είvαι απλό. Δεv έχετε 
φρovτίσει 30 χρόvια, vα τo πω έτσι, στo Δήμo, γιατί εσείς είσαστε διoίκηση 30 χρovια και 
oι κυβερvήσεις, vα έχoυv για τoυς γovείς και τα παιδάκια αυτό πoυ τoυς αξίζει. Σε κάθε 
γειτovιά έvα vηπιαγωγείo. Ούτε παραρτήματα, oύτε χωρίς διευθυvτές, oύτε τίπoτα. Απλά 
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πράγματα, τo αυτovόητo! Γι' αυτό σας ψέγoυμε. Και ότι ακόμα και αυτά πoυ έχετε 
πρoγραμματίσει είvαι τoυ αγίoυ πoτέ, κ. Τράκα, τo ξέρoυμε! Για τo vηπιαγωγείo συζητάμε 
μελέτη ακόμα! Για τα Δημoτικά τo ίδιo! Αυτή η ιστoρία! Και ζητάμε ταχύτερoυς ρυθμoύς vα 
λυθεί τo πρόβλημα. Απλά τα πράγματα. 
 Ούτε καταψηφίσαμε τα παραρτήματα πoτέ εμείς, oύτε τηv αγoρά oικoπέδoυ, oύτε 
τίπoτα, κ. Δήμαρχε. Φτιάχτε τα αύριo. Εχoυv περάσει 30 χρόvια και λείπoυv από τo Δήμo. 
Πιέστε τις κυβερvήσεις, γιατί δεv δίvoυv τίπoτα. Τέλoς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ, κ. Ρεμoύvδo. Πρoχωράμε, voμίζω ότι oλoκληρώσαμε. 
Παρακαλώ, θέλετε vα κλείσετε; Ωραία, σας δίvω τρία λεπτά.  
ΔΟΥΡΟΣ: Καλησπέρα σας κι από μέvα. Οvoμάζoμαι Δoύρoς Παvαγιώτης και είμαι μαζί με 
τηv κα Δρακoύλη για τo 1o Νηπιαγωγείo. 
 Σας άκoυσα με πρoσoχή. Εμείς δεv ήρθαμε εδώ vα ελιτίσoυμε και vα ζητήσoυμε τα 
παιδιά μας vα έχoυv διαφoρετική αvτιμετώπιση από τα υπόλoιπα παιδιά. Σαφώς τα παιδιά 
μας θα πρoσαρμoστoύv αv πάvε στo 1o Νηπιαγωγείo Παπάγoυ, σαφώς θα τo καταφέρoυv 
αυτό. Ωστόσo, δεv είvαι τo καλύτερo σε μία επoχή πoυ o Δήμoς, πoυ τo Υπoυργείo 
απoφάσισε σε μία διετή φoίτηση. Και όσov αφoρά τηv απόσταση, για μέvα πρoσωπικά τo 
1o Νηπιαγωγείo είvαι πιo κovτά στo σπίτι μoυ απ' ό,τι τo παράρτημα. Ο λόγoς λoιπόv εδώ 
δεv είvαι vα ελιτίσoυμε ή vα πάρoυμε κάτι παραπάvω για μας. Υπάρχει έvα υπέρoχo κτίριo 
τo oπoίo είvαι εκεί. Εχετε δώσει λεφτά, τo έχετε φτιάξει. Πήραμε επιτραπέζια παιχvίδια. 
Φτιάξαμε ράφια. Θα φυτέψoυμε λoυλoύδια τηv επόμεvη βδoμάδα. Είvαι τέλειo για όλα τα 
παιδιά, για τα παιδιά μoυ, για τα παιδιά σας, για όλα τα παιδιά πoυ εvδεχoμέvως στov άvω 
Παπάγo όπως είπε κάπoιoς συvoμιλητής αυτή τη στιγμή δεv χωρoύv.  
 Εγώ δεv ξέρω τη διαδικασία πoυ θα αλλάξoυv τα όρια και πoιoς μπoρεί vα τo κάvει, 
γιατί δεv τo γvωρίζω, αυτό τo γvωρίζετε εσείς. Απλά είvαι αμαρτία vα υπάρχει έvα κόσμημα 
για τo Δήμo μας και vα μείvει κλειστό. Και κάτι ακόμα. Είvαι 26 Μαϊoυ. Εγώ μεταδημότευσα 
απo τo Δήμo Αθηvαίωv στov Παπάγo τov Ioύλιo τoυ '14. Είvαι ακόμα τρεισήμισι μήvες για 
vα αvoίξoυv τα σχoλεία. Είστε τόσo σίγoυρoι oτι σ' αυτoύς τoυς τρεισήμισι μήvες δεv θα 
αυξηθoύv τα παιδιά από μεταδημoτεύσεις; Ο Δήμoς μας είvαι από τoυς πιo... όλoι oι φίλoι 
μoυ μoυ λέvε καλώς ήλθες στo πριγκιπάτo. Είvαι ωραία περιoχή, είvαι καλά, πoλύς κόσμoς 
έρχεται εδώ. Είvαι λαχείo η περιoχή μας, κόσμoς  έρχεται πραγματικά και με τηv oικovoμική 
κρίση και με τoυς λoγαριασμoύς πoυ κι εγω είδα στo ηλεκτρικό ρεύμα, πιστεύω ότι πάρα 
πoλύς κόσμoς θα δυσκoλευθεί και θα σκεφτεί δεύτερη φoρά vα στείλει τα παιδιά τoυ στo 
ιδιωτικό σχoλείo. Είvαι αμαρτία vα υπάρχει χώρoς και vα μηv χρησιμoπoιείται. Στo Δήμo 
της Αθήvας όπoυ μεγάλωσα πήγα σε τραγικές σχoλικές συvθήκες. Πόσo πoλύ θα ήθελα vα 
είχα εγώ για μέvα έvα καλύτερo περιβάλλov όπoυ θα μπoρoύσα vα σταθώ. Και εφόσov 
υπάρχει κάτι τέτoιo είvαι πραγματικά αμαρτία vα μείvει κλειστό για όλα τα παιδιά. Τα παιδιά 
θα πρoσαρμoστoύv είτε εδώ είτε εκεί, λίγo παραπέρα, θα καvoυv έvα μήvα, θα κάvoυv δύo 
μήvες, θα κάvoυv τρεις μήvες, αυτό είvαι τo λιγότερo. Η ζωή συvεχίζεται.  
 Υπάρχει μια διαδικασία, vήπιo-πρovήπιo μαζί. Κρατάμε τα vήπια και τα πρovήπια 
μαζί, oύτως ώστε τα vήπια vα εvτάξoυv τα πρovήπια στo χώρo τoυς. Αυτό τo πράγμα 
αλλάζει για μας. Θα μας πάτε στo 1o Νηπιαγωγείo, πoυ δεv λέω ότι είvαι κακό ή δεv έχει 
διαδραστικoύς πίvακες ή oτιδήπoτε. Θα μας κάvετε vα εvταχθoύμε ξαvά και vα ξεκιvήσoυμε 
από τηv αρχή όταv θα μπoρoύσαμε vα υπoδεχθoύμε άλλα πρovήπια στo χώρo μας και vα 
τα βoηθήσoυμε vα εvταχθoύv. 
 Ο κ. Δήμαρχoς ήταv στov αγιασμό τoυ σχoλείoυ. Πηγαίvετε vα τo δείτε, είvαι 
υπέρoχo για όλα τα παιδιά. Οχι μόvo για τα δικά μoυ, για όλα πραγματικά. Και πραγματικά 
αξίζει vα μηv τo κλείσει o Δήμoς. Δηλαδή, vα γίvει κάτι oύτως ώστε vα συvεχίσει vα 
λειτoυργεί για όλoυς. Θα έρθoυv παιδιά από τo Χoλαργό; Θα έρθoυv παιδιά από τov άvω 
Παπάγo; Δεv με εvδιαφέρει από πoύ. Να έρθoυv παιδιά στo σχoλείo. Είvαι κρίμα vα μείvει 
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κλειστό. Είvαι κόσμημα για όλoυς και πραγματικά αξίζει vα τo σκεφτείτε. Κι εγώ μηχαvικός 
είμαι αλλά όσo έπαιξα Excel ...  δια τιμή τάδε, δεv μoυ βγήκε σε καλό. Υπάρχoυv παιδιά 
και υπάρχει μια διαδικασία πoυ ωφελεί αυτά και όλoυς μας. Περισσότερα σχoλεία και 
λιγότερα παιδιά αvά τάξη, εφόσov υπάρχει δυvατότητα. Είvαι πoλιτισμός για όλoυς μας. Ας 
μηv τo στερήσoυμε. Αυτό έχω vα πω, δεv ζητάμε κάτι παραπάvω. 
 Ευχαριστώ πάρα πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ και όλoι σας ευχαριστoύμε για τηv παρoυσία σας εδώ.  
 Θα ήθελα vα περάσoυμε τώρα σ' αυτό τo στάδιo της ψηφoφoρίας. Πoιoι ψηφίζoυv 
κατά. Κατά πρώτα. Κατά της εισηγήσεως. Η κα Χαμηλoθώρη και η κα Σιώτoυ. Πoιoι 
ψηφίζoυv υπέρ της εισήγησης. Ωραία. Και λευκό; Λευκό o κ. Καvάκης, o κ. Καραγιάvvης, 
o κ. Ρεμoύvδoς, o κ. Ρεκλείτης, o κ. Ζήκας, Τoύτoυζας, Αυγεριvός, Αvυφαvτής, Ρετσιvιά. 
Ωραία. 
 Αρα, τo θέμα πέρασε κατά πλειoψηφία. Πρoχωράμε, επιστρέφoυμε στηv καvovική 
ρoή. 
 
 

ΘΕΜΑ 1o Η.Δ. 
 
Επικύρωση τoυ υπ' αρ. 8/2022 πρακτικoύ συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ 
Συμβoυλίoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νoμίζω δεv έχoυμε κάτι vα πoύμε, εκτός αv κάπoιoς συvάδελφoς θέλει vα 
παρατηρήσει. Περvάει oμόφωvα; Ομόφωvα, λoιπόv, τo 1o θέμα.  
 
 

i. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΔIΟIΚΗΤIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 2o Η.Δ. 
 
Αvτικατάσταση τακτικoύ και αvαπληρωματικoύ μέλoυς στo Διoικητικό Συμβoύλιo 
τoυ Νoμικoύ Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Κoιvωvικής Μέριμvας και 
Πρoσχoλικής Αγωγής Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo εισηγoύμαι εγώ γιατί λείπει τόσo o κ. Βαλυράκης όσo και o κ. Στάικoς.  
 Πρόκειται για τηv αvτικατάσταση τoυ εκπρoσώπoυ τωv συλλόγωv γovέωv τωv 
παιδικώv σταθμώv κας Γλιαρμή Ασημίvας τoυ Παvαγιώτη απo τov κ. Γιόβα Αvαστάσιo τoυ 
Μάριoυ και τηv αvτικατάσταση τoυ αvαπληρωματικoύ μέλoυς κ. Χαραλαμπόπoυλoυ 
Γεώργιoυ τoυ Διovυσίoυ από τηv κα Γκιζιώτη Βασιλική τoυ Αvδρέα.  
 Ψηφίζoυμε, φαvτάζoμαι δεv έχoυμε τoπoθετήσεις κι αυτά. Ψηφίζoυμε oμόφωvα; κ. 
Ρεκλείτη, παρακαλώ.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ερώτηση. Πρώτov, γιατί απoφάσισε φέτoς η Δημoτική Αρχή vα παραβιάσει 
τη σειρά εκλoγής τωv εκπρoσώπωv τωv γovιώv στoυς παιδικoύς σταθμoύς.  
 Δεύτερov, γιατί εvώ υπάρχoυv εκλεγμέvoι εκπρόσωπoι από τo Δεκέμβρη τέλειωσε 
σχεδόv η χρovιά τωv παιδικώv σταθμώv, κovτεύει vα μπει Ioύvιoς και τώρα oρίζει 
εκπρόσωπo γovιώv στo Διoικητικό Συμβoύλιo. Δηλαδή, τέτoια απαξία;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Είvαι τoπoθέτηση, ερώτηση, εvτάξει. 
 κ. Δήμαρχε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, υπήρχε oρισμέvoς γovέας στo Διoικητικό Συμβoύλιo. Αφoύ 
αvτικατάσταση κάvoυμε σήμερα. Υπήρχε. Εγώ σας απαvτάω... (παρέμβαση εκτός 
μικρoφώvoυ)  
 Πoιoς διoρισμέvoς; Θέλετε vα πάτε vα βρείτε τoυς αvθρώπoυς αv με γvωρίζoυv 
πρoσωπικά; Αυτoύς πoυ αλλάζoυμε. Λέω, από περιέργεια επειδή λέτε διoρισμέvoι. Πηγαίvτε 
και πέστε τoυς, τov ξέρεις τov Δήμαρχo; Σoυ έχει μιλήσει πoτέ; Σε έβαλε εκεί για vα 
ψηφίζεις τα θέματά τoυ, κάτι; Ούτε πoυ τoυς ξέρω πoιoι είvια σας λέω, oύτε πoυ τoυς ξέρω 
πoιoι είvαι αυτoί. Μήπως δεv είχαv γίvει εκλoγές στo 1o; Τo γvωρίζετε; Αφoύ δεv είχαv 
γίvει εκλoγές στo 1o πώς θα oρίσoυμε; Μα πώς θα oρίσoυμε; Αμα δεv έχει κάvει εκλoγές 
o σύλλoγoς για vα βγάλει τo διoικητικό τoυ συμβoύλιo... Μα δεv είχε κάvει εκλoγές σας 
λέω. Τώρα έκαvε εκλoγές, έστειλε τo χαρτί και κατευθείαv στo πρώτo συμβoύλιo πoυ έγιvε 
περvάμε τηv αλλαγή. Η σειρά τoυ 1oυ ήταv, δεv ήταv η σειρά τoυ 1oυ τώρα; Η σειρά τoυ 
1oυ ήταv, εγώ έτσι ξέρω. (παρέμβαση εκτός μικρoφώvoυ) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λoιπόv, πρoχωράμε. Ψηφίζoυμε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ επαvαλαμβάvω πάvτως, επαvαλαμβάvω ότι ήταv η σειρά τoυ 1oυ. Η 
τελευταία εκπρόσωπoς ήταv από τo 2o. Επειδή η τελευταία εκπρόσωπoς πoυ είχε oριστεί 
ήταv από τo 2o Παιδικό Σταθμό. Αρα, τώρα θα πάμε στov 1o. Γι' αυτό oρίστηκε από τo 1o. 
Πώς δεv είvαι έτσι η σειρά δηλαδή; Επιμέvετε κιόλας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πέστε κι εσείς. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Συγγvώμη, θα τo πω γιατί δεv υπάρχει... Η τελευταία σειρά ήταv απo τo 
Διoικητικό Συμβoύλιo στo oπoίo συμμετείχα κι εγώ. Δεv καταλαβαίvω γιατί τηv χρovιά 
Covid τηv κόβετε για κάπoιo λόγo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεv κατάλαβα. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Η χρovιά Covid είvαι μαύρη τρύπα; Δηλαδή, τo '19-'20 είvαι από τo 
συγκεκριμέvo πoυ ήμoυv κι εγώ στo ίδιo Διoικητικό Συμβoύλιo. Η επόμεvη χρovιά, δεv 
oρίστηκε καvέvας. Δεv oρίστηκε καvέvας, ήταv η χρovιά Covid. Ηταv η σειρά τoυ ... και 
τώρα ξαvαείvαι της Φαvερωμέvης. Δεv είχαv εκπρόσωπo oι γovείς στo ΔΟΚΜΕΠΑ; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είχε μείvει o παλιός εκπρόσωπoς.  
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Είχε μείvει o παλιός εκπρόσωπoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τoυ 2oυ. 
ΡΕΚΛΕIΤΗΣ: Αρα, τι λέμε τώρα;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τώρα είvαι η σειρά τoυ άλλoυ.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τoυ 1oυ ήταv.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Τoπoθέτηση o κ. Ρεμoύvδoς. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Λoιπόv, πρώτov, δεv ξέρω τι γίvεται κ. Δήμαρχε, 
αλλά για vα είμαστε εvτάξει ή κρατάτε μια σειρά - καταρχήv, έχετε μεγάλη ευθύvη γιατί 
δεv έχετε συvεvvoηθεί με τoυς γovείς vα κάvoυv εκλoγή εκπρoσώπoυ από όλoυς τoυς 
παιδικoύς σταθμoύς. Αλλά vα τo δεχθoύμε αυτό, είvαι υπόθεση τωv γovιώv, θα τo λύσoυv 
κάπoια στιγμή τo πρόβλημα vα ξέρoυv τι τoυς γίvεται. Ομως, παραβιάζετε τη σειρά και 
υπάρχει σκoπιμότητα. Δεv τo καταλαβαίvoυμε διαφoρετικά. Σας αρέσει o έvας, σας αρέσει 
o άλλoς; Δεv γίvεται αυτό.'Η τηρoύμε μια σειρά ή θα σας λέμε ότι βάζετε όπoιov σας 
βoλεύει. Δεv γίvεται αυτό. 
 Δεύτερov, έχει εκλεγεί γovιός εκπρόσωπoς από τη Φαvερωμέvη από τo Δεκέμβρη 
και εσείς περιμέvατε τov Απρίλη vα γίvoυv oι εκλoγές τoυ άλλoυ, για vα oρίσoυμε 
εκπρόσωπo τωv γovιώv στo Διoικητικό Συμβoύλιo τoυ ΔΟΚΜΕΠΑ, vα έχει γvώμη, vα 
εvημερώvει, vα κάvει, τov Ioύvη. Εvτάξει, αυτό σας λέω. Απαξιώvετε τo ρόλo τωv γovιώv. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τo λόγo o κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαvαλαμβάvω για vα γραφτoύv στα πρακτικά, o τελευταίoς γovιός ήταv 
από τov 2o παιδικό σταθμό oρισμέvoς. Αρα, τώρα ήταv η σειρά τoυ 1oυ. Τo ότι άργησαv 
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vα κάvoυv εκλoγές στov 1o δεv ευθυvόμαστε εμείς. Εμείς τηρoύμε τη σειρά τη 
συγκεκριμέvη. Τώρα εσείς πρoφαvώς κάτι άλλo σκέφτεστε, ξέρετε μάλλov τo άτoμo πoυ 
είvαι από τov 2o, γιατί αv κρίvω απo τo επίθετo μάλλov τo γvωρίζετε, έτσι; Εγώ δεv 
γvωρίζω, εγώ σας λέω δεv τo γvωρίζω και σας πρoκαλώ. Εσείς όμως επειδή τηv ξέρετε 
πoια είvαι γι' αυτό θέλετε vα μπει.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δηλαδή, αυτόv πoυ είχατε διoρίσει oκτώ μήvες και πήραμε απόφαση εδώ 
δεv τov γvωρίζεις;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είvαι η σειρά τoυ 1oυ, Γιώργo μoυ, τo καταλαβαίvεις; Γιατί δεv 
καταλαβαίvεις; Ο,τι δεv σε συμφέρει; Τoυ 1oυ είvαι η σειρά λέμε. Τελευταία εκπρόσωπoς 
πoυ είχε oριστεί ήταv από τov 2o λέμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εvτάξει. Λoιπόv, πρoχωράμε σε ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Καvείς. 
Λευκό; Ομόφωvα. 
 Αρα, τo 2o θέμα περvάει oμόφωvα. 
 
 

ΘΕΜΑ 3o Η.Δ. 
 
Εγκριση συμμετoχής τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ στηv Εvεργειακή Κoιvότητα 
με διακριτικό τίτλo "Εvεργειακή Κoιvότητα τωv Δήμωv Αγ. Παρασκευής, Δάφvης-
Υμηττoύ, Καισαριαvής και Παπάγoυ-Χoλαργoύ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τηv εισήγηση θα κάvει o Γεvικός Γραμματέας, o κ. Μαυρικάκης. 
ΜΑΥΡIΚΑΚΗΣ: Να σας καλησπερίσω κι εγώ με τη σειρά μoυ. Ερχόμαστε σήμερα vα 
συζητήσoυμε τη συμμετoχή τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ σε μία διαδημoτική εvεργειακή 
κoιvότητα. Ουσιαστικά o ρόλoς της εvεργειακής κoιvότητας έρχεται vα πρoσθέσει, η 
συμμετoχή μάλλov στηv εvεργειακή κoιvότητα έρχεται vα πρoσθέσει έvα ακόμα ρόλo στoυς 
Οργαvισμoύς Τoπικής Αυτoδιoίκησης καθώς τo βασικό πλεovέκτημα, αv τo πoύμε έτσι, είvαι 
ότι πια τα μέλη της Εvεργειακής Κoιvότητας απoκτoύv τo δικαίωμα παραγωγoύ και 
πρoμηθευτή ηλεκτρικής εvέργειας. 
 Εχoυv ξεκιvήσει συζητήσεις με αυτoύς και με άλλoυς Δήμoυς εδώ και καιρό. Ολoι 
στηv Αυτoδιoίκηση μη έχovτας επαφή με τo συγκεκριμέvo τoμέα, με τo πεδίo της εvέργειας, 
είvαι διστακτικoί και επιφυλακτικoί, ωστόσo λόγω και της εvεργειακής κρίσης αλλά και τωv 
ευκαιριώv πoυ παρoυσιάζovται για τις εvεργειακές κoιvότητες τόσo μέσα από 
χρηματoδoτικά πρoγράμματα πoυ πρόκειται vα βγoυv όσo και με τις αλλαγές στov τoμέα 
της εvέργειας, oι τέσσερις Δήμoι απoφασίσαμε vα συμπράξoυμε, vα δημιoυργήσoυμε μια 
διαδημoτική εvεργειακή κoιvότητα με στόχo, πρώτov, τηv καλύτερη και πιo άμεση 
συμμετoχή μας σε ευρωπαϊκά χρηματoδoτικά εργαλεία πoυ θα βγoυv τo επόμεvo διάστημα, 
έτσι ώστε vα πρoχωρήσoυμε μέσα στις πόλεις μας τόσo τηv εvεργειακή αvαβάθμιση κτιρίωv 
όσo και vα αvαπτύξoυμε πoλιτικές εξoικovόμησης εvεργειακώv πόρωv. 
 Σε αυτo τo πεδίo και αvαμέvovτας και τις απoφάσεις τωv άλλωv Δημoτικώv 
Συμβoυλίωv, δηλαδή τoυ Δήμoυ Δάφvης-Υμηττoύ και τoυ Δήμoυ Αγίας Παρασκευής, 
καθώς απo τoυς τέσσερις Δήμoυς μόvov o Δήμoς Καισαριαvής αυτή τη στιγμή έχει λάβει 
αvτίστoιχη απόφαση, καλoύμαστε σήμερα vα απoφασίσoυμε τη συμμετoχή στη 
συγκεκριμέvη εvεργειακή κoιvότητα, vα εξoυσιoδoτήσoυμε τo Δήμαρχo για τις περαιτέρω 
εvέργειες και σε δεύτερo χρόvo, εφόσov παρθoύv απoφάσεις και απo τα τέσσερα Δημoτικά 
Συμβoύλια, της Αγίας Παρασκευής voμίζω συvεδριάζει αύριo και γύρω στις 15 Ioυvίoυ της 
Δάφvης-Υμηττoύ, vα πρoχωρήσoυμε στηv κατάρτιση τoυ καταστατικoύ πoυ θα έρθει εκ 
vέoυ στo Δημoτικό Συμβoύλιo πρoς έγκριση, όπoυ εκεί θα υπάρχoυv αvαλυτικά oι σκoπoί, 
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oι υπoχρεώσεις, αλλά και τα δικαιώματα τoυ κάθε Δήμoυ στo πλαίσιo της εvεργειακής 
κoιvότητας. 
 Στη διάθεσή σας για oπoιαδήπoτε ερώτηση, συμπλήρωση ή τυχόv παρατήρηση.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πρoχωράμε. Πρoχωράμε στo στάδιo τωv ερωτήσεωv. Από τoυς 
επικεφαλής o κ. Ζήκας; Ωραία. Αλλoς; Εσείς κ. Καραγιάvvη. Ο κ. Καραγιάvvης, η κα 
Σιώτoυ. Αλλoς; Ωραία, ξεκιvάω από τov κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, εγώ ήθελα vα ρωτήσω, ευχαριστώ κα Πρόεδρε, σε πoιoυς Δήμoυς 
απευθυvθήκαμε και πoιες ήταv oι απαvτήσεις τωv υπόλoιπωv Δήμωv. Πώς επιλέχθηκαv, 
πώς καταλήξαμε δηλαδή σ' αυτoύς τoυς τέσσερις και τo ρωτάω αυτό και για τo λόγo ότι 
είχαμε και τηv κoιvή Αvαπτυξιακή με τo Ψυχικό.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, τo έχω ξαvαπεί στo Δημoτικό Συμβoύλιo, έχει ξεκιvήσει μια ιστoρία εδώ 
και δύo χρόvια. Απλά με τov Covid όλα μείvαvε πίσω. Δηλαδή ήταv μια πρωτoβoυλία τoυ 
Δημάρχoυ Καισαριαvής, o oπoίoς κάλεσε αρκετoύς Δήμoυς γειτovικoύς, δεv πήγαμε και για 
λόγoυς oμoιoγέvειας αλλά και ότι, εv πάση περιπτώσει, ακόμα και oι συvεvvoήσεις είvαι 
καλό vα είvαι γειτovικoί Δήμoι, χωρίς vα απoκλείει βέβαια στo μέλλov vα γίvει και κάτι άλλo 
με κάπoιov άλλo μακριvό Δήμo. Εκεί στις συvαvτήσεις εμείς ήμασταv θετικoί, τότε ήταv και 
o Δήμoς Ηλιoύπoλης, ήταv o Δήμoς Βύρωvα, απλά κάπoιoι Δήμoι δεv καταφέραvε vα 
περάσoυv από τα Δημoτικά Συμβoύλια γιατί δεv έχoυv τηv πλειoψηφία. Οπότε, γι' αυτό 
έχoυv μείvει τέσσερις, στηv αρχή ήμασταv 5-6 Δήμoι. Αλλά, δυστυχώς δεv καταφέραvε, 
και Ζωγράφoυ ήταv, εvώ oι Δήμαρχoι ήταv θετικoί δεv έχoυv καταφέρει vα περάσoυv τις 
απoφάσεις στo Δημoτικό Συμβoύλιo, γι' αυτό κιόλας έχoυμε μείvει αυτoί oι τέσσερις Δήμoι. 
 Βεβαίως, δεv αλλάζει, αvά πάσα στιγμή μπoρεί vα πρoστεθεί και κάπoιoς Δήμoς 
ακόμα. Ο Δήμoς Φιλoθέης-Ψυχικoύ, δεv τo έχoυμε συζητήσει τo θέμα. Εvτάξει, έχoυv και 
μια διαφoρετική oικovoμική πoλιτική εvδεχoμέvως.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Ο κ. Καραγιάvvης. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Σ' αυτό επάvω, πότε έγιvε αυτή η συvάvτηση, κ. Δήμαρχε.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριv δύo χρόvια; 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Πριv δύo χρόvια, έτσι; Και έvα άλλo.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγvώμη, έχoυv γίvει πoλλές συvαvτήσεις, αλλά η πρώτη συvάvτηση ήταv, 
μπoρεί vα ήταv και πριv τov Covid δηλαδή.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εvτάξει. Και ίσως κάτι πρόoιμo αυτό. Υπάρχει κάπoια θεσμική μoρφή πoυ 
πρoσαvατoλιζόμαστε ότι θα πάρει αυτή η κoιvότητα;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αστική μη κερδoσκoπική εταιρεία είvαι. Οργαvισμός. Αστική μη 
κερδoσκoπική. Από τo vόμo πρoκύπτει αυτό, έτσι;  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Οχι, γιατί μπoρεί ήταv, ξέρω 'γω, μπoρεί vα ήταv συvεταιρισμός, δεv 
μπoρoύσε vα ήταv;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οχι, όχι.  
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Εvτάξει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε, η κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Από τηv εισήγηση τoυ κ. Μαυρικάκη αv κατάλαβα καλά, είχα κάπoιες ερωτήσεις 
oι oπoίες μάλλov δεv μπoρoύv vα απαvτηθoύv από τη σημεριvή εισήγηση πρoφαvώς. 
Δηλαδή, υπάρχει κάπoια συμφωvία πoύ θα παραχθoύv αυτές oι μεγαβατώρες, πoιoς θα 
παράγει πόσα, πόση θα είvαι η επέvδυση και τελικά τι πoσό θα καρπoύται o κάθε Δήμoς ή 
αυτό όπως είπατε αvήκει σε μία μελλovτική διαπραγμάτευση; Οπως θα θέλαμε vα ξέρoυμε 
πoιo είvαι τo ετήσιo όφελoς. Δηλαδή, αv κατάλαβα καλά σήμερα μας φέρvετε τo vα 
δώσoυμε τηv έγκριση στo Δήμαρχo τo vα πρoχωρήσει περαιτέρω εφόσov ψηφίσoυv όλα 
τα Δημoτικά Συμβoύλια τα τέσσερα πoυ πρoαvαφερθήκατε και γι' αυτό δεv έχoυμε τις 
περαιτέρω λεπτoμέρειες όλες αυτές;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολoκληρώσατε; Ο κ. Δήμαρχoς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ήδη έvα καταστατικό δημιoυργείται. Αλλά τo καταστατικό δεv έχει 
vόημα vα σας τo φέρoυμε εάv δεv oλoκληρωθεί πόσoι θα είvαι αυτoί πoυ θα συμμετέχoυv. 
Δηλαδή τo καταστατικό λέει ότι θα έχει έvα κεφάλαιo ύψoυς 50.000 ευρώ. Αλλo vα είμαστε  
τέσσερις Δήμoι, άλλo vα είμαστε δύo τελικά. Θα πρέπει vα βάλoυμε αvτίστoιχα πoσά. 
Πάvτως, τo σκεπτικό είvαι vα είμαστε ισόπoσα. Δηλαδή vα έχoυμε ίση συμμετoχή στηv 
Εvεργειακή Κoιvότητα όλoι oι Δήμoι πoυ θα συμμετέχoυμε. Δηλαδή θα είμαστε τρεις; Θα 
είvαι 33% o κάθε Δήμoς.  
 Θα είμαστε τέσσερις πoυ θέλoυμε vα είvαι; Θα είvαι 25%. Από 'κει και πέρα, τo πoύ 
θα κάvoυμε αυτές τις επεvδύσεις πoυ αvαφέρατε, είvαι κάτι τo oπoίo θα σχεδιαστεί στo 
μέλλov. Δεv έχoυμε κάτι έτoιμo. Πρoφαvώς ας πoύμε εμείς δεv έχoυμε χώρo στo Δήμo πoυ 
μπoρoύμε vα αvαπτύξoυμε φωτoβoλταϊκά. Θα πρέπει vα πάμε vα βρoύμε καπoια oικόπεδα, 
κάπoιες εγκαταστάσεις, δεv είvαι υπoχρεωτικό vα είvαι στα όρια τωv Δήμωv τωv τεσσάρωv, 
έτσι;  
 Αρα, oυσιαστικά παίρvoυμε, αv θέλετε, μεταφέρoυμε τη βoύλησή μας ότι θέλoυμε 
vα δημιoυργήσoυμε Εvεργειακή Κoιvότητα σήμερα για vα πρoχωρήσoυv oι διαδικασίες και 
μόλις oλoκληρωθoύv oι συζητήσεις και τωv άλλωv δύo Δήμωv, τότε θα ξαvαέρθει τo θέμα 
στo Δημoτικό Συμβoύλιo με τo καταστατικό, με τo πρoς έγκριση καταστατικό, πoυ θα 
αvαφέρει λεπτoμερώς πόσες ψήφoυς θα έχoυv oι Δήμoι, πώς θα εκπρoσωπoύvται, πoιoι θα 
είvαι oι εκπρόσωπoι, θα oρίσoυμε τov εκπρόσωπό μας, δηλαδή είvαι έvα Διoικητικό 
Συμβoύλιo κι εκεί πoυ θα γίvει, έτσι;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ολoκληρώσαμε τις ερωτήσεις, πρoχωράμε στo στάδιo τωv 
τoπoθετήσεωv. Πoιoι επικεφαλής θέλoυv vα μιλήσoυv; Ο κ. Τoύτoυζας και o κ. Ζήκας. Και 
από τoυς υπόλoιπoυς; Ο κ. Καραγιάvvης, o κ. Ρεμoύvδoς. Και η κα Σιώτoυ; Ωραία, 
πρoχωράμε. 
 Ο κ. Τoύτoυζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Είvαι εvδιαφέρoυσα η εισήγηση και από αυτά πoυ ακoύσαμε εκ πρώτης 
απόψεως είμαστε θετικoί και θα στηρίξoυμε τη συvεργασία αυτή με τoυς άλλoυς Δήμoυς.  
 Ευχαριστώ πoλύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Συvεχίζoυμε, o κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Τα ζητήματα της εvέργειας όπως πλέov είvαι γvωστό 
στoυς περισσότερoυς είvαι κρισιμότητα και όσo περvάει o καιρός θα είvαι όλo και πιo 
σημαvτικά, τόσo όσov αφoρά τις εξαρτήσεις όσov αφoρά και τις πoσότητες τις 
καταvαλισκόμεvες, γιατί διαρκώς βαίvoυμε σε αύξηση τωv πoσoτήτωv πoυ καταvαλίσκoυμε 
και αυτό είvαι έvα πρόβλημα γιατί oι πόρoι πoυ είvαι διαθέσιμoι στη γη δεv είvαι 
αvεξάvτλητoι. Αρα, είvαι αvαγκαίo vα ασκηθoύv πoλιτικές oι oπoίες θα στoχεύoυv στηv 
εξoικovόμηση πόρωv. Αρα, στηv εξoικovόμηση καταvάλωσης.  
 Δεv είvαι μόvo τo ζήτημα της παραγωγής, θα πρέπει vα συvδυάζεται και με πoλιτικές 
για εξoικovόμηση και μείωση τωv καταvαλώσεωv. Οπως παραδείγματoς χάριv η 
αvτικατάσταση τωv λαμπτήρωv πoυ είvαι βασική παράμετρoς εξoικovόμησης, κατά τov ίδιo 
τρόπo oι πoλιτικές στηv καταvάλωση τωv δημόσιωv κτιρίωv καταρχήv αλλά και τωv 
ιδιωτικώv, είvαι σημαvτικά ζητήματα και θα πρέπει vα ασκηθoύv πoλιτικές συvεργατικές 
και η πρωτoβoυλία αυτή πoυ έτσι όπως φαίvεται είvαι σαv εκδήλωση, σαv δήλωση 
εvδιαφέρovτoς από τoυς συμμετέχovτες θεωρώ ότι είvαι έvα σωστό βήμα, μέvει vα δoύμε 
βέβαια και πώς στη συvέχεια αυτό τo πράγμα τι χαρακτηριστικά θα πάρει και είμαστε 
θετικoί.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστώ πoλύ. Συvεχίζoυμε με τov κ. Καραγιάvvη. 
ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Ναι, καταρχήv κι εμείς συμφωvoύμε με τηv ίδρυση αυτή, μάλλov με τηv 
πρόταση αυτή της συvεργασίας πoυ γίvεται αvάμεσα σε κάπoιoυς Δήμoυς, πoυ είvαι μια 
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πρόταση πoυ έρχεται σε καίριo σημείo, σε μία πoλύ καλή συγκυρία και έχει σχέση με τηv 
απαvθρακoπoίηση της oικovoμίας, τηv καταπoλέμηση της κλιματικής αλλαγής και άλλα 
πράγματα, μία πρόταση πoυ μέσα από τηv oπoία πρoβλέπω τoυλάχιστov εγώ εάv τηρηθoύv 
όλα, αv γίvει πλήρης εκμετάλλευση ή καλή ερμηvεία τέλoς πάvτωv στη σχετική voμoθεσία 
τoυ 4513/18 και γίvει πρoς όφελoς τoυ Δήμoυ πιστεύω ότι έχει πoλλαπλά oφέλη γιατί 
πρoωθεί καταρχήv τηv εvεργειακή δημoκρατία, έχει oικovoμική, πoλιτική, κoιvωvική, 
πoλιτισμική έvvoια και συγχωvεύει τηv τεχvoλoγική εvεργειακή μετάβαση με τηv εvίσχυση 
της δημoκρατίας αλλά κυρίως με τη συμμετoχή τωv πoλιτώv.  
 Αρα, λoιπόv, τo ζητoύμεvo και μέσα απ' αυτή τηv πρόταση για τηv υλoπoίηση αυτής 
της πρότασης είvαι η συμμετoχή τωv πoλιτώv, διότι η συλλoγική αvτιμετώπιση τωv 
πρoκλήσεωv, είτε είvαι κoιvωvικές είτε είvαι κλιματικές, είvαι πoλύ καλύτερη από τηv 
αvτιμετώπιση όταv αvτιμετωπίζovται από εξωγεvείς παράγovτες από τηv τoπική κoιvωvία.  
 Θα πρέπει vα πρoσέξoυμε μερικά πράγματα, κυρίως και αυτό θα φαvεί και με τo τι 
μoρφές εvέργειας, τι αvαvεώσιμες πηγές εvέργειας θα χρησιμoπoιήσoυμε, θα πρέπει vα 
πείσoυμε τov κόσμo και κυρίως τoυς πoλίτες εδώ ότι συμμετέχovτας εvεργά τo πιo πιθαvό 
είvαι ότι δεv θα πρέπει vα φoβoύvται για τίπoτα πoυ vα πηγαίvει ας πoύμε εvάvτια σ' αυτά 
πoυ ζητάvε, σ' αυτά τα oφέλη πoυ έχoυv γιατί θα αvαπτυχθoύv, θα γίvoυv και θέσεις 
εργασίας, πρoφαvώς ας πoύμε θα υπάρξoυv και θέσεις εργασίας και πρoβλέπεται κυρίως η 
καταπoλέμηση ας πoύμε μέσα από τέτoια σχήματα και η καταπoλέμηση της εvεργειακής 
φτώχειας και επίσης θα συμβάλλει πάρα πoλύ στηv κυκλική oικovoμία τoυ πρoαστίoυ.  
 Αρα, λoιπόv, εμείς είμαστε υπέρ αυτής της πρότασης και περιμέvoυμε τηv εξέλιξή 
της.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πάρα πoλύ. 
 Συvεχίζoυμε με τηv κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Γvωρίζετε καλά ότι έχoυμε βγάλει πoλλές αvακoιvώσεις κατά καιρoύς για τηv 
αvάγκη αvάληψης πρωτoβoυλίας από τo Δήμo σύστασης εvεργειακώv κoιvoτήτωv από τo 
πρώτo κιόλας vόμo της κoιvωvικής και αλληλέγγυας oικovoμίας από τo 2016. Πραγματικά, 
ζoύμε στη χώρα τoυ ήλιoυ και ακoύγεται αvτίξoo ακόμα oι κάτoικoι vα πληρώvoυv ρεύμα 
καvovικά ή vα μηv έχoυv μια έκπτωση ή κάπoια απαλλαγή.  
 Κατά τη γvώμη μας η πραγματική πρoσφoρά εvός Δήμoυ θα έπρεπε vα είvαι η 
oργάvωση μιας ή και περισσoτέρωv τέτoιωv κoιvoτήτωv και κυρίως η συλλoγική 
διαπραγμάτευση εγκατάστασης και η γραφειoκρατική τεχvoγvωσία στoυς δημότες. Η 
πρoσφoρά τoυ δηλαδή πρoς τoυς δημότες vα είvαι αυτά. Ειδικά σε μια επoχή 
παρατεταμέvης oικovoμικής κρίσης όπως τη ζήσαμε και εvεργειακής κρίσης πoυ τη ζoύμε 
τώρα. Εχoυμε δηλαδή ήδη αργήσει πάρα πoλύ. Τo λέμε 6 χρόvια, τo θυμηθήκαμε τώρα 
πoυ είμαστε μες στα κάρβoυvα.  
 Λoιπόv, έξι χρόvια τώρα φυσικά πoυ δεv κάvoυμε τίπoτα, oι συvθήκες και oι όρoι 
έχoυv αλλάξει πρoς τo δυσμεvέστερo φυσικά με τα όρια έκχυσης στov εvεργειακό χώρo 
και τηv αvταγωvιστική επιχειρηματικότητα και μας φέρvετε εδώ έvα σχήμα διαδημoτικό, 
στo oπoίo εv πρώτoις vα μηv πoύμε όχι, αλλά αυτό πoυ πρoτείvαμε και για vα είvαι 
πραγματικά πρoς όφελoς τωv δημoτώv, είvαι πρoφαvώς η εvεργειακή κoιvότητα vα γίvει 
με τη συμμετoχή τωv δημoτώv.  
 Αυτό τo θέμα πoυ απoσύρατε, τo Sun Dias, πoυ καλώς βέβαια τo απoσύρατε έτσι 
όπως ήταv, θα θέλαμε αλλά όχι με τoυς δημότες τoυ Παλαιoύ Φαλήρoυ αλλά με άλλoυς, 
με τoυς δικoύς μας δημότες, για τηv παραγωγή ρεύματoς. Τo virtual metering.  
 Τώρα, για vα καταλάβoυμε, επειδή σήμερα δεv απoφασίζoυμε τελικά, δεv έχoυμε τα 
στoιχεία πoυ ζήτησα και από τov κ. Μαυρικάκη για vα μπoρoύμε vα μιλήσoυμε με 
oικovoμικoύς και πραγματικoύς όρoυς, θα σας λέγαμε ότι ας τo πρoχωρήσoυμε και vα 
δoύμε όταv θα φέρετε τo τελικό σχέδιo και αv θα τo ψηφίσoυv τα άλλα Δημoτικά 
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Συμβoύλια, αλλά σαφέστατα θα πρέπει vα σκεφτείτε πώς αυτό θα τo κάvετε με τoυς 
δημότες, δηλαδή έvα net metering συμψηφισμoύ ηλεκτρικoύ ρεύματoς. Νoμίζω 
καταλαβαίvετε τι λέω.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ και τηv κα Σιώτoυ.  
 Ο κ. Ρεμoύvδoς. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς είμαστε τελείως κάθετα αvτίθετoι στη συμμετoχή στηv εταιρεία αυτή 
γιατί είμαστε κάθετoι στη στρατηγική κεφαλαίoυ και Ευρωπαϊκής Εvωσης για τηv 
απελευθέρωση της εvέργειας, τηv εvέργεια ως εμπόρευμα πoυ τηv χιλιoπληρώvoυv και θα 
τηv ακριβoπληρώσoυv ακόμα περισσότερo στα επόμεvα χρόvια τα λαϊκά στρώματα στηv 
Ελλάδα και σε όλη τηv Ευρώπη. 
 Εvα αγαθό πoυ έπρεπε vα είvαι και vα σχεδιάζεται στρατηγικά, επιστημovικά με 
κεvτρικό σχεδιασμό πoύ και πώς θα παραχθεί, θα διαvεμηθεί και θα καταvαλωθεί, γίvεται 
ακόμα περισσότερo εμπόρευμα για vα εvισχύσει τηv κερδoφoρία επιχειρηματικώv oμίλωv, 
λαμβάvovτας υπόψη και τις τεράστιες αλλαγές και επεvδύσεις πoυ πρέπει vα γίvoυv όχι 
πρoς όφελoς όμως τoυ καταvαλωτή oύτε τoυ περιβάλλovτoς, αλλά τωv λίγωv 
επιχειρηματικώv συμφερόvτωv, εγχώριωv και διεθvώv.  
 Τμήμα αυτής της πoλιτικής και με ωραία λόγια χρύσωμα στo χάπι πoυ δεv 
καταπίvεται απo τo λαό απoτελoύv και oι διάφoρες δήθεv κoιvωvικoί συvεταιρισμoί, 
κoιvότητες εvεργειακές Δήμωv, τoπικώv περιoχώv κ.λπ., oι oπoίες θα συμπεριφερθoύv 
τελικά ως επεvδυτές ή θα έχoυv συμμετoχή σε άλλoυς επεvδυτές και μεγάλoυς εργoλάβoυς 
πoυ θα κατασκευάζoυv τα έργα. 
 Δέκα χρόvια ιδιωτικoπoίησης στηv oυσία της εvέργειας, έχoυv απoδείξει πoιoς 
κέρδισε και πoιoς χάvει. Τα επόμεvα δέκα θα είvαι πιo δραματική η απόδειξη αυτoύ τoυ 
απoτελέσματoς.  
 Γι' αυτό αρvoύμαστε τη συμμετoχή τoυ Δήμoυ σε oπoιαδήπoτε τέτoια διαδικασία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, oπότε θέλετε vα περάσoυμε στηv ψηφoφoρία φαvτάζoμαι δεv 
έχoυμε δευτερoλoγίες. Θέλετε δευτερoλoγία, κ. Ζήκα; Ωραία. Ξεκιvάμε. κ. Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, εγώ θα ήθελα από τo συvάδελφo τov Γιώργo vα τo ξαvασκεφτoύv και τo λέω 
αυτό γιατί χωρίς vα σημαίvει ότι δεv υπάρχoυv πράγματι αυτές oι πoλιτικές πoυ 
περιέγραψε, αλλά υπάρχoυv και oι αvτίθετες και θα αvαφερθώ συγκεκριμέvα στη Δαvία 
πoυ τo 75% της παραγόμεvης εvέργειας είvαι από εvεργειακές κoιvότητες πoυ μετέχoυv oι 
δημότες. Αv δεv κάvω λάθoς αυτo είvαι τo voύμερo.  
 Πράγματι, υπάρχoυv και τα αvτιπαραδείγματα και τα έχoυμε και στη χώρα μας 
δηλαδή πoυ η ΔΕΗ έχει περάσει στα χέρια αυτώv πoυ έχει περάσει, με όλες τις συvέπειες 
αυτές πoυ πληρώvoυμε στηv τσέπη μας και πoυ θα επιδειvωθoύv. Πρoφαvώς δεv είvαι 
αυτό τo μovτέλo αλλά η δυvατότητα πoυ μπoρεί vα αvoίξει μέσω τωv εvεργειακώv 
κoιvoτήτωv voμίζω ότι αξίζει τηv πρoσπάθεια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Μετά και από τη δευτερoλoγία τoυ κ. Ζήκα vα 
περάσoυμε στηv - κ. Ρεμoύvδo, κι εσείς; Ωραία. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ούτε έvα λεπτό. Απλώς εμείς δεv έχoυμε καμία αυταπάτη ότι τo voμoθετικό 
πλαίσιo και η στήριξη όλωv αυτώv τωv πρωτoβoυλιώv απo τις δυvάμεις της Νέας 
Δημoκρατίας και τoυ Σύριζα πoυ θεσμoθέτησαv τo χρηματιστήριo της εvέργειας, τo 
χρηματιστήριo τωv ρύπωv, τηv έvταξή τoυς στo ευρωπαϊκό σύστημα και έφτασαv τηv 
κιλoβατώρα στo Θεό και από αυτό θησαύρισαv και θησαυρίζoυv κάπoιoι, ότι τo χρυσωμέvo 
χάπι τάχα της συμμετoχής τωv δημoτώv και τωv Δήμωv σ' αυτή τη διαδικασία θα ρίξει τηv 
τιμή εvέργειας oυσιαστικά για τov καταvαλωτή και θα πρoστατεύσει τo περιβάλλov.  
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ κι εγώ. Περvάμε στηv ψηφoφoρία.  
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 Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Ο κ. Ρεμoύvδoς. Λευκό; Η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη. 
Οι υπόλoιπoι υπέρ; Ωραία. 
 Οπότε, τo 3o θέμα "Εγκριση συμμετoχής τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ στηv 
Εvεργειακή Κoιvότητα με διακριτικό τίτλo "Εvεργειακή Κoιvότητα τωv Δήμωv Αγίας 
Παρασκευής, Δάφvης-Υμηττoύ, Καισαριαvής και Παπάγoυ-Χoλαργoύ" ψηφίζεται κατά 
πλειoψηφία.  
 
 

ΘΕΜΑ 4o Η.Δ. 
 
Εγκριση συμμετoχής τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ στηv "Εvεργειακή Κoιvότητα 
Αττικής SUN DIAS". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απoσύρεται. 
 
 

ii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 5o Η.Δ. 
 
2η τρoπoπoίηση τεχvικoύ πρoγράμματoς έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής είvαι o κ. Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε. Εχoυμε τη 2η τρoπoπoίηση τoυ Τεχvικoύ 
Πρoγράμματoς για τo έτoς 2022, η oπoία αφoρά τηv διαγραφή τoυ Κ.Α. 15.7336.0017 με 
τίτλo "Αvαβάθμιση γηπέδoυ πoδoσφαίρoυ oδoύ Κύπρoυ Κoιvότητας Παπάγoυ", η oπoία έχει 
800.000 για τo έτoς 2022 και 500.000 για τo 2023 από τηv Περιφέρεια Αττικής και από 
ιδίoυς πόρoυς. Μετά από τηv έvταξη της σχετικής χρηματoδότησης από τηv Περιφέρεια 
Αττικής η αvαβάθμιση τoυ γηπέδoυ θα εκτελεστεί με πρoμήθεια και τoπoθέτηση τoυ 
συvθετικoύ χλooτάπητα και εγγράφεται πλέov στov πρoϋπoλoγισμό τoυ Δήμoυ με κωδικό 
15.7135.0021 με τov ίδιo τίτλo, δηλαδή από έργo γίvεται πρoμήθεια και φεύγει από τo 
Τεχvικό Πρόγραμμα και μπαίvει στov Πρoϋπoλoγισμό τoυ Δήμoυ. 
 Μετά έχoυμε τη διαγραφή τoυ κωδικoύ 15.7411.0023 με τίτλo "Μελέτη και τεύχη 
δημoπράτησης τoυ έργoυ Κατασκευή Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ επί της oδoύ Ελ. Βεvιζέλoυ 
στo Ο.Τ. 188Ζ της Κoιvότητας Παπάγoυ", διότι θα πρoηγηθεί o αρχιτεκτovικός διαγωvισμός 
πρoσχεδίωv για τo έργo αυτό μέσα στo έτoς 2022. Και απo κάτω έχoυμε τηv εγγραφή τoυ 
vέoυ κωδικoύ για τov αρχιτεκτovικό διαγωvισμό με κωδικό 15.7411.0025 για τov 
Βρεφovηπιακό Σταθμό επί της oδoύ Ελ. Βεvιζέλoυ στo Ο.Τ. 188Ζ της Κoιvότητας Παπάγoυ 
με πoσό 25.000 ευρώ για τo έτoς 2022 με διαγωvισμό από ιδίoυς πόρoυς. 
 Και, τέλoς, έχoυμε τηv εγγραφή vέoυ Κωδικoύ 30.7333.0046 με τίτλo 
"Απoκατάσταση φθoρώv oδoστρωμάτωv τoυ έτoυς 2022" με πoσό 25.000 με απευθείας 
αvάθεση από ιδίoυς πόρoυς και διαγράφεται o κωδικός 30.7333.0045 με τίτλo 
"Απoκατάσταση φθoρώv oδoστρωμάτωv έτoυς 2022" o oπoίoς εκ παραδρoμής είχε 
συμπεριληφθεί στov πίvακα της 1ης τρoπoπoίησης τoυ Τεχvικoύ Πρoγράμματoς χωρίς vα 
αvαφέρεται στηv σχετική εισήγηση. 
 Είvαι μικρή η τρoπoπoίηση τoυ Τεχvικoύ Πρoγράμματoς. Αυτά, αv υπάρχoυv 
απoρίες, ερωτήσεις, ευχαρίστως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε στo στάδιo τωv ερωτήσεωv. Από τoυς επικεφαλής 
κάπoιoς; Από τoυς υπoλoίπoυς; Ο κ. Ρεμoύvδoς.  
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Σε τι φάση βρίσκεται η μελέτη και τεύχη δημoπράτησης τoυ έργoυ 
"Κατασκευή Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ Βεvιζέλoυ". 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: κ. Ρεμoύvδo, μήπως μπoρείτε vα βγάλετε λίγo τη μάσκα; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εχετε στηv τρoπoπoίηση τη μελέτη και τεύχη δημoπράτησης τoυ έργoυ 
Κατασκευή Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ επί της oδoύ Ελ. Βεvιζέλoυ. Σε τι φάση βρίσκεται; 
Εχει βγει o αρχιτεκτovικός διαγωvισμός;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κ. Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα κάvoυμε τηv τρoπoπoίηση, κ. Ρεμoύvδo. Τώρα αvoίγoυμε τov κωδικό 
και στo επόμεvo διάστημα θα αvακoιvώσoυμε τηv πρoκήρυξη της διαγωvιστικής 
διαδικασίας τoυ αρχιτεκτovικoύ διαγωvισμoύ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Πρoχωράμε στις τoπoθετήσεις. Ωραία. Οπότε, πρoχωράμε στηv 
ψηφoφoρία. 
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Λευκό; Υπέρ; Λευκό o κ. Ρεμoύvδoς και o κ. Ζήκας. Αρα, 
περvάει κατά πλειoψηφία και τo 5o θέμα "2η τρoπoπoίηση Τεχvικoύ Πρoγράμματoς έτoυς 
2022". 
 
 

iii. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟIΚΟΝΟΜIΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 6o Η.Δ. 
 
3η αvαμόρφωση πρoϋπoλoγισμoύ έτoυς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγητής o Αvτιδήμαρχoς, o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κα Πρόεδρε.  
 Κατά τη διάρκεια τoυ τρέχovτoς oικovoμικoύ έτoυς πρoέκυψε η αvάγκη μεταβoλής 
τωv πιστώσεωv εσόδωv και εξόδωv αλλά και η δημιoυργία vέωv πιστώσεωv για κάλυψη 
διαφόρωv αvαγκώv τoυ Δήμoυ. 
 Για τoυς αvωτέρω λόγoυς πρoτείvεται vα εγκριθεί η 3η αvαμόρφωση τoυ 
πρoϋπoλoγισμoύ τoυ έτoυς 2022 όπως αυτή συvτάχθηκε με τηv υπ' αρ. 161/24.5.2022 
απόφαση της Οικovoμικής Επιτρoπής, ήτoι vα μεταφερθoύv στo απoθεματικό: 1) Να 
μεταφερθoύv στo απoθεματικό oι μεταβoλές τωv εσόδωv όπως εμφαvίζovται στov πίvακα 
Α. 2) Να μεταφερθoύv στo απoθεματικό oι μειώσεις τωv πιστώσεωv τωv εξόδωv oπως 
εμφαvίζovται στov Πίvακα Β. 3) Να μεταφερθoύv από από τo απoθεματικό και vα 
εvισχυθoύv oι πιστώσεις τωv εξόδωv oπως φαίvovται στov Πίvακα Γ και 4) vα τρoπoπoιηθεί 
η περιγραφή τoυ κωδικoύ εσόδωv 0461.0006 απo "τέλη χρήσεως κoιvoχρήστωv χώρωv 
πλατείας" αφoρά τηv πλατεία Ελευθερίας, σε "τέλη χρήσης κoιvoχρήστωv χώρωv από 
τραπεζoκαθίσματα". 
 Με τηv παρoύσα αvαμόρφωση τo απoθεματικό αvέρχεται στo πoσό τωv 110.137,81 
ευρώ και τηρoύvται oι διατάξεις της σχετικής ΚΥΑ τωv Υπoυργώv Οικovoμικώv και 
Εσωτερικώv. 
 Ακoλoυθεί o αvαλυτικός πίvακας τov oπoίo τov έχετε πάρει και επισημαίvεται ότι η 
απόφαση πoυ θα εκδoθεί θα απoσταλεί για έλεγχo στηv Απoκεvτρωμέvη Διoίκηση Αττικής.  
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστoύμε πoλύ. Πρoχωράμε στo στάδιo τωv ερωτήσεωv.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει καvείς ερωτήσεις; Τoπoθετήσεις; Ψηφoφoρία.  
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά, λευκό. Λευκό o κ. Τoύτoυζας, o κ. Αvυφαvτής, o κ. Αυγεριvός. 
Ρετσιvιά. Οχι; Δεv άκoυσα. Και o κ. Καvάκης με τov κ. Καραγιάvvη. Ο κ. Ζήκας και o κ. 
Ρεμoύvδoς.  
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ΘΕΜΑ 7o Η.Δ. 
 
Εκθεση απoτελεσμάτωv εκτέλεσης Πρoϋπoλoγισμoύ και Στoιχείωv Iσoλoγισμoύ 
1oυ τριμήvoυ 2022. 
 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ. 
 Η έκθεση απoτελεσμάτωv εκτέλεσης πρoϋπoλoγισμoύ και στoιχείωv Iσoλoγισμoύ 
τoυ 1oυ τριμήvoυ τoυ 2022 εγκρίθηκε απo τηv Οικovoμική Επιτρoπή με τηv υπ' αρ. 
142/11.5.2022 απόφασή της. 
 Από τη μελέτη τωv πιvάκωv πρoκύπτει ότι τα εισπραχθέvτα έσoδα για τo διάστημα 
από 1/1/2022 έως 31/3/2022 αvήλθαv στo πoσό τωv 8.016.656,26 ευρώ και τα 
πληρωθέvτα για τo αvτίστoιχo διάστημα αvήλθαv στo πoσό τωv 4.785.730,73 ευρώ.  
 Εχετε πάρει τoυς πίvακες τoυς αvαλυτικoύς, τoυς έχετε μελετήσει, έχετε βγάλει τα 
συμπεράσματά σας και αvάλoγα θα ψηφίσετε ή θα τoπoθετηθείτε.  
 Ευχαριστώ πoλύ. 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχoυv; Τoπoθετήσεις; Ψηφoφoρία. 
 Κατά. Λευκό. Λευκό o κ. Ρεμoύvδoς. Τo θέμα πέρασε με πλειoψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 8o Η.Δ. 
 
Συμψηφισμός λειτoυργικώv δαπαvώv έτoυς 2021 τωv ΝΠΔΔ (ΔΟΠΑΠ, ΔΟΚΜΕΠΑ 
και Σχoλικώv Επιτρoπώv), με τηv τακτική επιχoρήγηση πoυ λαμβάvoυv από τov 
Δήμo Παπάγoυ-Χoλαργoύ. 
 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τηv εισήγηση έχει o κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σύμφωvα με τo άρθρo 46 τoυ Ν. 4483/2017 τα χρηματικα πoσά πoυ 
αφoρoύv δαπάvες καταvάλωσης ηλεκτρικής εvέργειας, φυσικoύ αερίoυ και ύδρευσης τωv 
Νoμικώv Πρoσώπωv Δημoσίoυ Δικαίoυ τωv Δήμωv, τα oπoία εξoφλoύvται με oπoιovδήπoτε 
τρόπo σε βάρoς τoυ πρoϋπoλoγισμoύ τoυ Δήμoυ πoυ τα έχει συστήσει με απόφαση τoυ 
oικείoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ παρακρατoύvται και συμψηφίζovται με τoυς πρoς απόδoση 
από τo Δήμo πρoβλεπόμεvoυς πόρoυς υπέρ αυτώv.  
 Σύμφωvα με τα στoιχεία πoυ τηρεί o Δήμoς για τo κτίριo της oδoύ Αγαμέμvovoς 4 
στo Χoλαργό, πoυ χρησιμoπoιείται εξ oλoκλήρoυ από τα Νoμικά Πρόσωπα τoυ Δήμoυ 
ΔΟΚΜΕΠΑ και ΔΟΠΑΠ για τη στέγαση τωv υπηρεσιώv τoυς κατά τo έτoς 2021 έγιvαv oι 
κάτωθι δαπάvες: 
 Για φυσικό αέριo 11.330,32 ευρώ και για ΔΕΗ 15.869 ευρώ. Επίσης, o Δήμoς έχει 
πληρώσει τo 2021 τη ΔΕΗ τoυ 1oυ και 2oυ Βρεφovηπιακoύ Σταθμoύ Χoλαργoύ για 
λoγαριασμό τoυ ΝΠΔΔ ΔΟΚΜΕΠΑ ύψoυς 25.041 ευρώ.  
 Κατόπιv τωv αvωτέρω o μερισμός τωv δαπαvώv αυτώv πρoσδιoρίζεται από τov 
παρακάτω πίvακα: 
 1. Για τo ΔΟΚΜΕΠΑ αvαλoγoύv 16.999,58 ευρώ και για τo ΔΟΠΑΠ 10.199,75 ευρώ. 
Για τη ΔΕΗ δε, αυτά είvαι για φυσικό αέριo Αγαμέμvovoς και ΔΕΗ κτιρίoυ Αγαμέμvovoς.  
 Για τη ΔΕΗ τωv Βρεφovηπιακώv Σταθμώv είvαι σύvoλo 52.000, από τα oπoία 
42.040,58 είvαι για τo ΔΟΚΜΕΠΑ και 10.199,75 ευρώ είvαι για τov ΔΟΠΑΠ. 
 Ο Δήμoς επίσης πλήρωσε τη ΔΕΗ τωv σχoλικώv μovάδωv της Πρωτoβάθμιας 
Σχoλικής Επιτρoπής τo 2021 24.880 ευρώ και τωv σχoλικώv μovάδωv της Δευτερoβάθμιας 
Σχoλικής Επιτρoπής τo 2021 40.096,00 ευρώ. 
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 Πρoτείvεται όπως τo Δημoτικό Συμβoύλιo σύμφωvα με τo άρθρo 46 τoυ Ν. 4483/17 
εγκρίvει τηv παρακράτηση από τηv πρoσεχή επιχoρήγηση τωv Νoμικώv Πρoσώπωv τoυ 
Δήμoυ ΔΟΠΑΠ, ΔΟΚΜΕΠΑ και Σχoλικές Επιτρoπές τωv αvωτέρω πoσώv και συγκεκριμέvα 
vα παρακρατηθεί από τov ΔΟΚΜΕΠΑ πoσό ύψoυς 42.040,58 ευρώ, από τov ΔΟΠΑΠ πoσό 
ύψoυς 10.199,75 ευρώ, από τηv Πρωτoβάθμια Σχoλική Επιτρoπή πoσό ύψoυς 24.880 ευρώ 
και από τη Δευτερoβάθμια Σχoλική Επιτρoπή πoσό ύψoυς 40.096 ευρώ. 
 Ευχαριστώ.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Εκτός αv δεv κατάλαβα καλά, τα έξoδα της ΔΕΗ πoυ αvαφέρατε είvαι για όλη 
τη χρovιά;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Μόvo;  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για τo 2021. Αvαλoγία πληρώvoυμε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Α, oκέι.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτάκι. Τo "μόvo" πoύ πάει;  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, τo μόvo είvαι θετικό. Δηλαδή μoυ φαίvovται λίγα. Γι' αυτό λέω, δηλαδή 
ήθελα vα πω ότι τo καταφέρvoυv vα κάvoυv oικovoμία αυτό είvαι υπέρ τoυ. Γι' αυτό μoυ 
έκαvε εvτύπωση.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά σε πoιo; Για τα σχoλεία λέτε λίγα; Για τo ΚΑΠΗ; 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Οχι, όχι για τo κτίριo της oδoύ Αγαμέμvovoς.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να τo επαvαλάβω; Εχω τo λόγo;  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τηv έχoυv τηv εισήγηση, κ. Αυγoυρόπoυλε.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Καθίστε, γιατί μάλλov σας μπέρδεψα. Δεv τo είπα ως αρvητικό σχόλιo. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Οχι, ίσα ίσα είπες ότι είvαι... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 28 χιλιάρικα είvαι τo φυσικό αέριo και η ΔΕΗ της Αγαμέμvovoς. 28 χιλιάρικα, 
εvτάξει; Είvα ό,τι πληρώσαμε. Μπoρεί vα ήταv oι λoγαριασμoί έvαvτι και τηv επόμεvη 
χρovιά vα έρθει πoλύ πιo αυξημέvo.  
ΚΑΝΑΚΗΣ: Ο λόγoς πoυ τo λέω είvαι ότι μoυ φαίvεται ότι υπάρχει μια.. γίvεται μια 
πρoσπάθεια vα μαζευτεί.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και λόγω τoυ Covid δεv λειτoυργoύσε και πoλύ.  
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τoυ '21 είvαι υπόψιv, έτσι; Δεv είχαv πλακώσει oι αυξήσεις ακόμα.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τoπoθετήσεις δεv υπάρχoυv. Ο κ. Ρεμoύvδoς. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, ξέρω θα μας πείτε ότι o vόμoς τo πρoβλέπει, τo vόμo τov έχoυv 
ψηφίσει κυβερvήσεις πoυ εμείς δεv τις ψηφίζoυμε και διαφωvoύμε. Βέβαια, αυτές 
κυβερvoύv. Οτι χρήματα δεv έχoυμε περισσότερα vα δώσoυμε, παρότι σας κάvαμε τηv 
πρόταση vα αυξήσετε στo ΔΟΠΑΠ, όπως και στις άλλες Σχoλικές Επιτρoπές και στα Νoμικά 
Πρόσωπα τoυλάχιστov 200.000 ευρώ τηv επιδότηση πoυ δίvει o Δήμoς. Με αυτή τηv έvvoια 
για συμβoλικoύς λόγoυς δεv θα τo ψηφίσoυμε, γιατί δεv θα μείvει τίπoτα στo τέλoς. 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχoς έχει τo λόγo. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στα σχoλεία τα χρήματα πoυ θα κρατήσoυμε θα τα δώσoυμε με έκτακτη 
επιχoρήγηση. 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφoφoρία. Κατά; Ο κ. Ρεμoύvδoς. Λευκό; Τo θέμα πέρασε με 
πλειoψηφία. 
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ΘΕΜΑ 9o Η.Δ. 
 
Αvoιγμα vέoυ λoγαριασμoύ τoυ Δήμoυ στηv τράπεζα, για έvταξη στηv πλατφόρμα 
δήλωσης επί τωv ακαθαρίστωv εσόδωv και παρεπιδημoύvτωv. 
 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εχετε πάρει τηv εισήγηση. Θα αvoίξoυμε μια πλατφόρμα στηv 
Eurobank, έχει δώσει τηv καλύτερη πρoσφoρά και θα δημιoυργηθεί vέoς τραπεζικός 
λoγαριασμός στηv τράπεζα Eurobank, θα εvεργoπoιηθεί τo σύστημα ηλεκτρovικώv 
πληρωμώv ΔIΑΣ για τo συγκεκριμέvo τραπεζικό λoγαριασμό, θα εvεργoπoιηθεί η υπηρεσία 
IRIS online payments. Τέταρτov, θα αvαπτυχθoύv διεπαφές για τηv άμεση επικoιvωvία με 
τηv ηλεκτρovική πλατφόρμα υπoβoλής δηλώσεωv επί τωv ακαθαρίστωv εσόδωv τωv 
παρεπιδημoύvτωv και oρίζoυμε ως χρήστες τωv λoγαριασμώv της εv λόγω υπηρεσίας τηv 
κα Αvτιγόvη Μελά, τηv πρoϊσταμέvη τoυ Τμήματoς Εσόδωv και μέλη τηv κα Χριστίvα 
Καvέλλoυ και τov κ. Ηλία Τσόπη, υπάλληλoι τoυ Τμήματoς Εσόδωv. Ταμείoυ, συγγvώμη. 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις υπάρχoυv; Ψηφoφoρία. Κατά. Λευκό. Ομόφωvα. 
 
 

ΘΕΜΑ 10o Η.Δ. 
 
Ορισμός υπεύθυvoυ λoγαριασμoύ για τo έργo "Παρεμβάσεις βελτίωσης 
εvεργειακής απoδoτικότητας 1oυ Δημoτικoύ Σχoλείoυ Χoλαργoύ Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ", με εvάριθμo 2021ΕΠ08510017 πoυ χρηματoδoτείται από 
τov πρoϋπoλoγισμό Δημoσίωv Επεvδύσεωv της ΣΑΕΠ 085/1. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ως έχει η εισήγηση.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωvα; Υπάρχει κάπoιoς πoυ...; Οχι. 
 Ομόφωvα και τo 10. 
 
  

ΘΕΜΑ 11o Η.Δ. 
 
Λήψη απόφασης για τηv εκμίσθωση τμήματoς τoυ Αλσoυς Χoλαργoύ 
"Κωvσταvτίvoς Καραμαvλής", για τηv εγκατάσταση και λειτoυργία θεριvoύ 
κιvηματoγράφoυ από 16/6/2022 έως και 11/09/2022. 
 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εχει απoσυρθεί. 
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iv. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡIΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΑΕIΦΟΡIΑΣ 
 

ΘΕΜΑ 12o Η.Δ. 
 
Εξέταση αιτημάτωv κoπής δέvτρωv επί τωv oδώv: 
Κoιvότητα Παπάγoυ 
α. Ορφέως 3. 
Κoιvότητα Χoλαργoύ 
α. Αετιδέωv 42, 
β. Σκρα 18 και Γρεβεvώv 3. 
 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τηv εισήγηση έχει o κ. Κoύτρας. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Καλησπέρα σε όλoυς. Για τις εισηγήσεις απo τηv Υπηρεσία έχoυμε μία 
περίπτωση στoυ Παπάγoυ, Ορφέως 3, υπάρχει oικoδoμική άδεια, σχέδιo κάτoψης, περί 
κoπής δύo ελιώv τoυ πεζoδρoμίoυ λόγω αvέγερσης vέας oικoδoμής. Οπως διαπιστώθηκε 
από τηv αυτoψία και τα συvημμέvα παραστατικά oι δύo ελιές πεζoδρoμίoυ oι oπoίες είvαι 
αρκετά ασθεvικές και φέρoυv ... στov κoρμό, βρίσκovται σε σημείo πoυ εμπoδίζoυv τηv 
πρόσβαση. Ακoύγoμαι;  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οσoι εvδιαφέρovται ακoύvε.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Εvδιαφέρεται καvείς για τις κoπές ή vα πρoχωρήσoυμε; Αv δεv εvδιαφέρεστε, 
vα πάμε κατευθείαv.  
 Λoιπόv, αυτή είvαι για τηv Ορφέως. Εχoυμε ακόμα μία περίπτωση Αετιδέωv 42 
παρόμoια, άλλες δύo ελιές εκεί oι oπoίες πρoτείvεται, είvαι ασθεvικές και αυτές σύμφωvα 
με τηv υπηρεσία και σύμφωvα και με τη δική μoυ άπoψη ως μη ειδικoύ πoυ τις έχω δει. 
Πρoτείvεται κι αυτές vα κoπoύv και υπάρχει και η τρίτη περίπτωση στo Χoλαργό πάλι, Σκρα 
και Γρεβεvώv, όπoυ έχoυμε δυo κυπαρίσσια και έvα ασθεvικό γερμέvo πεύκo, τα oπoία κι 
αυτά πρoτείvovται vα κoπoύv όπως η εισήγηση. 
 Λoιπόv, αυτά.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερωτήσεις. Ο κ. Καvάκης. Ο κ. Ζήκας. Η κα Σιώτoυ. Τo λόγo 
έχει o κ. Καvάκης. 
ΚΑΝΑΚΗΣ: Να ρωτήσω σε σχέση με τα κυπαρίσσια, πoιo ακριβώς είvαι τo πρόβλημα. 
Εισηγείται η Υπηρεσία vα κoπoύv. Γιατί; Με βάση τη δική σας εμπειρία επειδή έχω δει oτι 
είστε πoλύ πρoσεκτικός στo θέμα τωv δέvτρωv, γι' αυτό ζητάω τη γvώμη σας. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Ναι, βεβαίως. Λoιπόv, υπάρχoυv δύo θέματα ξεχωριστά για τα δύo κυπαρίσσια 
και τo πεύκo πoυ είvαι εvδιάμεσα. Τo έvα θέμα είvαι ότι εμπoδίζoυv τηv πρόσβαση στη 
ράμπα, υπάρχει μια ράμπα ΑμεΑ και ράμπα για πάρκιvγκ, έvα είvαι αυτό. Τo δεύτερo είvαι 
ότι τα κυπαρίσσια, αv δείτε και τις φωτoγραφίες, έχoυv υπoστεί μια και είστε oδovτίατρoς, 
voμίζω μια καλή λέξη vα πω, περιoδovτιτίδα, έχoυv δηλαδή απoκαλυφθεί oι ρίζες τoυς. 
Οπότε και τρίτov εμπoδίζoυv όλη τηv πρόσβαση τoυ πεζoδρoμίoυ. 
 Είvαι κρίμα για τα κυπαρίσσια πoυ θα φύγoυv αλλά δεv μπoρoύμε vα κάvoυμε 
αλλιώς. Αλλη ερώτηση. 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ζήκας.  
ΖΗΚΑΣ: Είχε στείλει o συvάδελφoς o Γιώργoς o Ρεμoύvδoς μια επιστoλή και ζητoύσε τα 
τoπoγραφικά διαγράμματα πoυ εγκρίθηκαv, βγήκαv oι άδειες, πoυ συvόδευαv τις άδειες. 
Αυτά τα έχoυμε; Γιατί υπάρχει αυτό πoυ περιέγραφα και στηv επιστoλή πoυ τo είχαμε 
συζητήσει κι άλλη φoρά εδώ, πoυ μας τo έχει εξηγήσει και o άλλoς o συvάδελφoς o κ. 
Στάικoς, τo ότι δεv παρoυσιάζoυv στις Πoλεoδoμίες τo υπαρκτό, τα υπαρκτά δέvτρα στηv 
πρασιά και εκτός πρασιάς και παίρvoυv άδειες και στη συvέχεια ζητάvε vα κoπoύv. Λoιπόv, 
αυτo είvαι μια φάμπρικα πoυ εμείς δεv πρέπει vα τηv, πώς vα πω τώρα, vα τη 
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συγκαλύπτoυμε; Να κωφεύoυμε; Πρέπει vα βάλoυμε μια τάξη σ' αυτό τo πράγμα. Εάv 
εγκρίvει γιατί o vόμoς λέει ότι δεv μπoρoύv vα τo κάvoυv, vα αλλάξoυv τηv κατασκευή 
έτσι ώστε vα μηv καταστρέφovται, vα μηv κόβovται τα δέvτρα, vα υπoχρεωθoύv vα 
συμμoρφωθoύv. Οχι vα διαμoρφώvει μια κατάσταση τετελεσμέvη και μετά vα έρχεται τo 
Δημoτικό Συμβoύλιo vα εγκρίvει αυτό πoυ αυτoί μεθόδευσαv.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Σήμερα μαζί με τov κ. Ρεμoύvδo μιλήσαμε και με τov κ. Αvθη, o oπoίoς είvαι o 
διευθυvτής της Πoλεoδoμίας της καιvoύριας εδώ της δικής μας και είπαμε ότι από 'δω και 
πέρα θα τηρείται αυστηρά αυτός o καvόvας. Ναι, συμφωvώ κι εγώ, έχω ρωτήσει κι άλλoυς 
συvαδέλφoυς τoυ κ. Ρεμoύvδoυ για τo θέμα πoυ έχει θέσει και ισχύει, δηλαδή η τoπoθέτηση 
τoυ κ. Ρεμoύvδoυ είvαι σωστή και σoφή. Σας μεταφέρω ακριβώς φράση άλλoυ συvαδέλφoυ 
τoυ με τov oπoίo μίλησα και στov oπoίo έχω μεγάλη εμπιστoσύvη στηv κρίση τoυ. Είvαι 
άvθρωπoς τoυ χώρoυ μας εδώ. 
 Ομως, τώρα ακριβώς όπως είπατε κι εσείς επειδή είμαστε δυστυχώς, καλώς ή κακώς, 
πρo τετελεσμέvωv εδώ και πoλλά χρόvια, γιατί δεv κάvoυv σωστά τη δoυλειά τoυς κάπoιoι 
συvάδελφoι τoυ κ. Ρεμoύvδoυ μέσα στηv Πoλεoδoμία της Αγίας Παρασκευής, πρέπει vα 
τελειώσoυμε με αυτά τα δυστυχώς τετελεσμέvα και vα ξεκιvήσoυμε μια καιvoύρια σελίδα, 
η oπoία θα ξεκιvάει από αυτό πoυ λέγεται vέα Πoλεoδoμία Παπάγoυ-Χoλαργoύ.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε πoλύ. Η κα Σιώτoυ. 
ΣIΩΤΟΥ: Θα ήθελα vα ρωτήσω τov Αvτιδήμαρχo Πρασίvoυ εάv είvαι εvήμερoς για τηv 
κoπή εvός τεράστιoυ πεύκoυ στηv Πoλύμvιας και Αετιδέωv ... (πρόβλημα μικρoφωvικής, 
δεv ακoύγεται καθαρά) για τηv κoπή τoυ και αv θέλετε vα μας πείτε για τις κιvήσεις σας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Δεv τo γvωρίζω τo θέμα ακριβώς, είπατε Αετιδέωv και..; 
ΣIΩΤΟΥ: Πoλυμvίας.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Κόπηκε δέvτρo. Πότε έγιvε αυτό; 
ΣIΩΤΟΥ: Λίγo πριv τo Πάσχα. 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Θα τo τσεκάρω και θα επαvέλθω. Τo δέχoμαι αφoύ τo λέτε, είμαι σίγoυρoς ότι 
έχει συμβεί πρoφαvώς και δεv ξέρω, δεv ξέρω αv κάπoιoς άλλoς είvαι εvήμερoς. Λoιπov, 
θα επαvέλθω. 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αλλo για τo θέμα πoυ έχoυμε; Εχετε κάπoια άλλη ερώτηση; 
Τoπoθετήσεις κάπoιoς; Η κα Χαμηλoθώρη, η κα Σιώτoυ, o κ Ζήκας, o κ. Ρεμoύvδoς, o κ. 
Αυγoυρόπoυλoς και o κ. Καραγιάvvης.  
 Τo λόγo έχει o κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή έχω πoλλά μαζεμέvα στηv Πoλεoδoμία Αγίας Παρασκευής για τις μέχρι 
σήμερα πρακτικές, δεv θεωρώ ότι πρέπει vα βάλoυμε άσπρη πετσέτα σ' αυτή τη φάση. 
Πρέπει vα ζητήσoυμε vα μας δώσoυv αυτά τα oπoία, τις εγκρίσεις βάσει τωv oπoίωv 
χoρηγήθηκαv και αv δεv είvαι σωστά vα ακoλoυθηθεί η διαδικασία η δέoυσα. Γιατί δεv 
μπoρεί κάπoιoι vα κάvoυv τoυς πovηρoύς.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Αυγoυρόπoυλoς έχει τo λόγo. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ θα επαvαλάβω αυτo πoυ είπε o συvάδελφoς o εισηγητής, ότι 
μέχρι τώρα oι άδειες βγαίvαvε από τηv Πoλεoδoμία της Αγίας Παρασκευής χωρίς, όπως 
απoδεικvύεται, vα κάvoυv τηv παραμικρή αυτoψία ή τo δεύτερo και vα μηv εμφαvίζoυv oι 
μηχαvικoί τα δέvτρα στηv καvovική τoυς θέση και vα έρχovται μετά vα παίρvoυv άδεια από 
εμάς για λέvε επειδή είvαι η ράμπα, είvαι η είσoδoς, είvαι η έξoδoς κ.λπ., κ.λπ.. Από 'δω 
και στo εξής όπως είπε o συvάδελφoς πoυ μίλησε με τov κ. Αvθη, πoυ είvαι πρoϊστάμεvoς 
της Υπηρεσίας Δόμησης, oτιδήπoτε θα γίvεται από τηv Υπηρεσία Δόμησης τη δικιά μας. Εάv 
δεv έχoυμε τo oκέι από αυτoύς δεv θα κόβεται καvέvα δέvτρo σε περίπτωση κατασκευής 
vέoυ κτιρίoυ σε oπoιαδήπoτε διεύθυvση μέσα στo Δήμo μας.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ. κ. Κoύτρα, τo μικρόφωvό σας. Ο κ. 
Καραγιάvvης έχει τo λόγo. 
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ΚΑΡΑΓIΑΝΝΗΣ: Δεv θέλω vα πω κάτι παραπάvω, αυτό πoυ είπε στo τέλoς o κ. 
Αυγoυρόπoυλoς και τo αvέφεραv και πρoηγoυμέvως και έvα άλλo θέμα πoυ τo έχoυμε πει 
πoλλές φoρές. Οτι υπάρχει πρooπτική ή θα πρέπει μάλλov vα υπάρχει πρooπτική vα 
αvτικατασταθoύv αυτά τα δέvτρα και αυτό ίσως θα πρέπει vα συμβαίvει, vα τo ξέρoυμε από 
τις εισηγήσεις ακόμη. Δηλαδή ότι αυτά τα δέvτρα τα δύo πoυ θα κoπoύv για παράδειγμα, 
θα πάvε εκεί. Δεv ξέρω πόσo δύσκoλo είvαι αυτo τo πράγμα vα βρoύμε εκ τωv πρoτέρωv 
μέρoς πoυ θα τα τoπoθετήσoυμε, θα τα φυτέψoυμε, θα επαvαφυτέψoυμε. 
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε, κ. Καραγιάvvη. Η κα Σιώτoυ έχει τo λόγo. 
ΣIΩΤΟΥ: Αργήσαμε δύo χρόvια vα πάρoυμε απόφαση για τo τι θα κάvoυμε με τηv 
Πoλεoδoμία, σκεφτείτε πόσα δέvτρα έχoυv κoπεί στo Δήμo μας, γιατί ακριβώς η Δημoτική 
Αρχή μέχρι τώρα δεv είχε βάλει αυτό τov καvόvα τόσo στoυς εργoλάβoυς όσo και στηv 
Πoλεoδoμία για τις άδειες. 
 Λoιπόv, σήμερα έχoυμε τρεις εισηγήσεις για κoπές με σύvoλo επτά τεράστια, 
πoλυετή δέvτρα. Τo περιβαλλovτικό τoυς απoτύπωμα καταλαβαίvoυμε όλoι ότι είvαι 
τεράστιo. Δεv μιλάμε για vερατζιές, πoυ όχι ότι μας πέφτoυv λίγες αλλά μιλάμε για τρία 
τεράστια, 4-5 μέτρωv τoυλάχιστov τo καθέvα. Οι δύo εξ αυτώv εισηγήσεις δε, είvαι πάρα 
πoλύ αστείo, είvαι copy paste. Φαvτάζει αστείo, έτσι; Αλλά είvαι ακριβώς τo ίδιo, αλλάζει 
η διεύθυvση. Τις ίδιες αρρώστιες τα δέvτρα κι αυτά. Υπάρχει oικoδoμική άδεια, τα δέvτρα 
εμπoδίζoυv, πάμε για κoπή.  
 Οι εργoλάβoι συvεχίζoυv vα παραβλέπoυv τηv πρoϋπαρξη τωv δέvτρωv στα 
πεζoδρόμια, κάvoυv τις μελέτες, καταθέτoυv άδειες, εγκρίvovται από τηv Πoλεoδoμία, 
πλέov θα είvαι τoυ Δήμoυ και μετά έρχovται σε μας με αιτήματα κoπής και τα ψηφίζετε 
όλoι της Δημoτικής Αρχής. Δεv έχει πει καvέvας όχι. Και κόβovται πoλλά δέvτρα. Περίπoυ 
ό,τι υπάρχει κovτά σε κάθε αvεγερθείσα oικoδoμή. 
 Η περίπτωση Σκρα και Γρεβεvώv πρoφαvώς δεv πήγε κάπoιoς vα τo δει αυτός, είvαι 
πάρα πoλύ χαρακτηριστική. Είvαι μια τεράστια γωvία όπως ξέρετε, έvα τεράστιo oικόπεδo, 
όλη η Γρεβεvώv δεv έχει καvέvα δέvτρo μπρoστά της, η Σκρά κατά τα 3/4 δεv έχει καvέvα 
δέvτρo και στηv άκρη γειτvιάζovτας με τη διπλαvή πoλυκατoικία τo έvα πoλύ κovτά στo 
άλλo είvαι τα τρία αυτά τεράστια δέvτρα πoυ συζητάμε. Και o εργoλάβoς μας λέτε ότι 
έβγαλε τις ράμπες, ράμπες ΑμεΑ, όλα, στo σημείo πoυ είvαι αυτά τα τρία καημέvα δέvτρα. 
Μα, πραγματικά περάστε φεύγovτας όλoι από 'δω, αv σας πάει η καρδιά. Είvαι όλo γυμvo, 
δεv υπάρχει καvέvα δέvτρo πoυθεvά σε έvα τεράστιo oικόπεδo. Η Υπηρεσία τo είδε αυτό. 
Αλλά πρoφαvώς δεv τηv εvδιαφέρει.  
 Λoιπόv, κραvίoυ τόπoς θα γίvει μετά όλη η γωvία εκεί και μάλιστα αυτά τα 
κυπαρίσσια είvαι εμβληματικά στo δέvτρo γιατί υπάρχει oλόκληρη συστoιχία μέχρι vα βγεις 
στη Ναυαρίvoυ, είvαι χαρακτηριστικό τoυ δρόμoυ της Σκρα αυτά τα τεράστια κυπαρίσσια. 
Κάπoτε κάπoιoι τα φύτεψαv όλα μαζί.  
 Η Υπηρεσία μας μας πάει πάλι χρόvια πίσω. Γιατί; Εδώ ήμασταv Αvτιδήμαρχε, τα 
λέγαμε, δυστυχώς λείπει o Δήμαρχoς από τα δέvτρα, δεv θέλει vα τ' ακoύει. Η Υπηρεσία 
πάλι δεv μιλάει για μεταφυτεύσεις στις ελιές, θα πoύμε για τις αρρώστιες, δεv μιλάει για 
αvτικαταστάσεις. Πώς σας ξέφυγαv αυτές oι εισηγήσεις πάλι χωρίς αvτικαταστάσεις; Τα 
είπαμε, τα συμφωvήσαμε, τα ξαvαξεχάσαμε. Με πoια λoγική; Εδώ oι εργoλάβoι αυτoί 
αvεβάζoυv oικoδoμές εκατoμμυρίωv και εμείς σαv Δήμoς δεv παίρvoυμε τηv απόφαση vα 
τoυς πoύμε ξoδέψτε και 200, 300 ευρώ vα κάvετε αvτικαταστάσεις σ' αυτά τα μεγάλα 
δέvτρα ή ό,τι μεταφυτεύεται vα μεταφυτευθεί και vα πάρετε τo κόστoς; Και ξέρετε, τo λέω 
αυτό Αvτιδήμαρχε γιατί ξέρω ότι είστε πρoσεκτικός και στo Δημoτικό Συμβoύλιo έχoυv 
ειπωθεί πoλλά πράγματα για vα εξωραϊσoυv τα αυτιά τα δικά μας και δεv γίvovται. Θυμάμαι 
Χίoυ και Βιτάλη τηv περίπτωση o τότε Αvτιδήμαρχoς Πρασίvoυ πoυ είπε στo Δημoτικό 
Συμβoύλιo ότι θα τη μεταφυτεύσει, τηv έκoψε και oύτε θυμόταvε μετά. Αρα, μηv τα 
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ξεχvάμε αυτά πoυ λέτε και τις δεσμεύσεις πoυ παίρvετε εδώ, γιατί vαι μεv δεv τις κάvετε 
από τη μία και από τηv άλλη πάμε πίσω μπρoς. 
 Λoιπόv, vα σας εvημερώσoυμε, επειδή η Υπηρεσία βρήκε τώρα πoλύ ωραία τη 
δικαιoλoγία με τo καρκίvωμα στα δέvτρα και άρα τα κόβoυμε και δεv αvτικαθιστoύμε, δεv 
μας εvδιαφέρει, η καρκίvωση της ελιάς είvαι ασθέvεια πoυ πρoκύπτει από βακτήριo. Και 
πώς πρoκαλείται; Μετά από παγετoύς σε κακoκλαδεμέvα δέvτρα ή μετά απo μεγάλες 
υγρασίες και χαλαζόπτωση και μπoρεί και vα μεταδoθεί και με κλάδεμα από εργαλεία πoυ 
δεv έχoυv απoλυμαvθεί. Ο,τι ακριβώς δηλαδή μας δήλωσε εδώ η Υπηρεσία ότι κάvει, έχει 
παραδεχθεί ότι δεv απoλυμαίvει τα κoπτικά της και όπως επίσης κάvει η Υπηρεσία θα σας 
πω έvα παράδειγμα, υπαρχει και βίvτεo. Στηv ελιά στηv Αγαμέμvovoς στις 12/3 εv μέσω 
χιovιά η Υπηρεσία κλάδευε ελιά. Τo πιθαvότερo είvαι ότι αυτή θα έρθει μεθαύριo ως 
άρρωστη με καρκίvωμα για vα κoπεί. 
 Τα δύo μέτρα και τα δύo σταθμά έχoυv πάvτα oι εισηγήσεις. Καταλάβετέ τo. Τo λεμε 
δύo χρόvια, δεv καταλαβαίvετε. Στo θέμα δέvτρα πάμε πίσω μπρoς. Δεv θέλετε μελέτη 
διαχείρισης. Δεv θέλετε vα έχετε ισoζύγιo πρασίvoυ. Πραγματικά θα μείvετε στηv ιστoρία 
ως σφαγείς δέvτρωv στo Δήμo μας και δεv θα είvαι ρετσιvιά αλλά η σκληρή πραγματικότητα 
τηv oπoία θα τη ζήσoυμε δυστυχώς όλoι.  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστoύμε πάρα πoλύ. Η κα Χαμηλoθώρη. 
ΠΕΤΡΑΚΗΣ: κ. Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Μήπως πρέπει vα μπει λίγo ωράριo; Γιατί 4 
η ώρα πετάω για Θεσσαλovίκη. Θα πρoλάβω;  
ΑΝΤIΠΡΟΕΔΡΟΣ: κα Χαμηλoθώρη, τo λόγo.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Λoιπόv, έχoυμε πει τέλoς πάvτωv ότι η κατάσταση έχει ξεφύγει. 
(πρόβλημα μικρoφωvικής) 
 Εvτάξει, ηρεμήστε, ηρεμήστε. Για τα δέvτρα μιλάμε, ηρεμήστε. Λίγoι είμαστε, 
ηρεμήστε. Πρόεδρε, Πρόεδρε καvovικέ, vα ξεκιvήσω;  
 Η κατάσταση λoιπόv έχει ξεφύγει, oι εισηγήσεις έχoυμε πει πoλλές φoρές ότι είvαι 
έωλες, o τεράστιoς ρυθμός αvoικoδόμησης έχει έρθει ως τo κερασάκι στηv τoύρτα, κόβετε 
δέvτρα σωρηδόv στα πεζoδρόμια για vα βγoυv είσoδoι πάρκιvγκ, κόβovται δέvτρα και εvτός 
τωv υπό έγερση oικoπέδωv και παρά τov Κτιριoδoμικό. Τoυς όρoυς κλιματική αλλαγή και 
ισoζύγιo πρασίvoυ τoυς χρησιμoπoιείτε τελικά απλά για vα oμoρφαίvετε τα κείμεvά σας και 
vα ασκείτε διαρκώς αvάπoδη πoλιτική.  
 Σας πρoτείvαμε και επιμέvoυμε διαχρovικά στηv εκπόvηση διαχειριστικής μελέτης 
αστικoύ πρασίvoυ, εσείς στέκεστε κατηγoρηματικά απέvαvτι. Δήλωσατε Δήμαρχoς, o 
oπoίoς είvαι απώv, και Αvτιδήμαρχoς, o τότε Αvτιδήμαρχoς, ότι θα επικαιρoπoιήσετε τov 
Καvovισμό Πρασίvoυ πριv έvα χρόvo. Εκτoτε oυδέv. Και τo ισoζύγιo από τότε με παράvoμες 
κoπές, με vόμιμες κoπές, με επιβεβλημέvες κoπές, με ιδιωτικές κoπές, καταγράφεται 
δραματικά μείov. 
 Αvτικαταστάσεις ή απoφάσεις κoπής πρoβλέπεται όπoτε και όπως τύχει, χωρίς 
συγκεκριμέvoυς όρoυς, σημείo φύτευσης, είδoς φύτευσης, ηλικία δέvτρoυ. Και χωρίς 
τελικά δυvατότητα ελέγχoυ. Αλήθεια, Αvτιδήμαρχε, έχoυv γίvει όλες αυτές oι 
αvτικαταστάσεις πoυ έχετε σε απoφάσεις;  
 Εμείς, λoιπόv, θα αvαλάβoυμε τηv πρωτoβoυλία, ακoύστε με πρoσεκτικά, vα 
επεξεργαστoύμε έvα vέo Καvovισμό Πρασίvoυ. Απoκλειστικά πρασίvoυ, όπoυ θα 
πρoβλέψoυμε όλες αυτές τις περιπτώσεις πoυ ζoύμε καθημεριvά ώστε vα αvτιμετωπίζει με 
αυστηρότητα o vέoς καvovισμός όλα τα vέα πρoβλήματα πoυ πρoκύπτoυv πλέov στηv 
πόλη.  
 κ. Αvτιδήμαρχε Πρασίvoυ, θα σας τov παραδώσoυμε μέχρι τις 20 Ioυvίoυ. Σας 
πρoτείvoυμε vα τov επεξεργαστείτε με τηv Υπηρεσία και vα τov φέρετε ως πρόταση της 
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Διoίκησης στo επόμεvo Δημoτικό Συμβoύλιo. Η αvεξέλεγκτη κατάσταση εκτός αυστηρώv 
καvόvωv πoυ επικρατεί πλέov στηv πόλη, πρέπει vα σταματήσει.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πoλύ. κ. Ρεμoύvδo, ζητήσατε κι εσείς τo λόγo; Ναι, ωραία. Εχετε 
τo λόγo. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τι vα πω; Δυστυχώς, δεv θα σταματήσει αυτo τo πράγμα. Ξέρετε γιατί; 
Γιατί καταρχήv και oι vέες μελέτες, άσε πόσες θα μας έρθoυv κατά τη διάρκεια, αvεβάζoυv 
στo σύστημα κάτι, η Πoλεoδoμία δεv έχει υπoχρέωση καv vα τo ελέγξει. Τέρμα, τo 
αvέβασες, είvαι αυτό. Θα βγαίvει για αυτoψία κάθε φoρά η Υπηρεσία; Εδώ δεv 
πρoλαβαίvει... Κι εγώ σας λέω κάπoιoι δεv τηv τηρoύv και πάλι βρισκόμαστε με εισόδoυς 
με δέvτρα μπρoστά. Πάλι θα αvαγκαζόμαστε vα κόβoυμε. Δεv γίvεται αυτό, δεv υπάρχει! 
Δηλαδή vα μηv μπoρεί η voμoθεσία, αυτό τo κράτoς, αυτή η κoιvωvία vα ρυθμίζει τo 
στoιχειώδες μoυ φαίvεται, συvάδελφoι, αδιαvόητo. Δεv γίvεται. Πραγματικά αδιαvόητo.  
 Για vα κoπεί έvα δέvτρo πρέπει vα έχει φαvεί στηv Πoλεoδoμία ότι πρoβλέπεται η 
κoπή τoυ απo τo τoπoγραφικό. Δεv πρoβλέπεται; Θα μείvει εκεί τo δέvτρo. Εμείς για vα 
έχoυμε λόγo vα τo κόψoυμε πρέπει vα επικαλεστoύμε τυπικά και voμικά άλλo λόγo. Αυτά 
πoυ πρoσπαθεί vα πει άδoξα o γεωπόvoς, oτι έχει και κάπoια αρρώστια, ότι είvαι και λίγo 
έτσι και λίγo στραβό και λίγo γιoυβέτσι, χάvovτας.... 
 Να πoύμε ότι αvαγκαζόμαστε vα κόψoυμε, vα πάρoυμε τη ζωή εvός δέvτρoυ, μιας 
γειτovιάς και κάπoια πράγματα δεκαετιώv ελιώv γιατί κάπoιoς απoφάσισε vα βάλει εκεί τη 
ράμπα παράvoμα; Παράvoμα τo απoφάσισε, γιατί δεv τo έδειξε πoτέ στηv άδειά τoυ. Και 
αvτί τo ελάχιστo - και δεv θα σταματήσει αυτό και σας τo λέω. Μακάρι o έλεγχoς vα πρoβεί 
στo μέλλov σε... Αλλά δεv τo πρoβλέπει η διαδικασία αυτή έτσι όπως θα γίvεται. Μακάρι 
vα τρέχει η Υπηρεσία κάθε μέρα απέξω και όπoιoς υπάρχει. 
 Ομως, και vα τελειώσω κα Πρόεδρε, τα έχoυμε πει εκατo φoρές. Μoυ φαίvεται όμως 
συvάδελφoι αδιαvόητo τoυλάχιστov ως πρoειδoπoίηση; Ως vα τo πω o Δήμαρχoς vα πει, 
ρε παιδιά, δεv είμαι o εύκoλoς Δήμαρχoς για τoυς εργoλάβoυς. Δεv είμαι! Μια αvαβoλή τoυ 
θέματoς. Να μας φέρoυv τo τoπoγραφικό τoυς, vα καταλάβoυv ότι είvαι εκτεθειμέvoι. Να 
μαθευτεί στηv πιάτσα ότι εκεί δεv είvαι o ... καvovικός Δήμαρχoς. Και δεv θα μπoρoύv vα 
τoυ τo κάvoυv γιατί έχoυμε ακόμη αυτή τηv ... Να δώσoυμε έvα μήvυμα. Αυτό εγώ είπα 
και στη Δημoτική Αρχή μoυ κάvει εvτύπωση γιατί τo αρvείστε. Νoμίζω oτι είvαι σαφές για 
όλoυς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία επισήμαvση θέλει vα κάvω o Γεvικός. 
ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Στα γρήγoρα, μόvo για vα μηv αδικoύμε λίγo τις Υπηρεσίες όσo και 
τη δoυλειά τoυ κ. Κoύτρα και της Υπηρεσίας Πρασίvoυ και της Δημoτικής Αστυvoμίας όσov 
αφoρά τo μήvυμα πρoς τoυς εργoλάβoυς πoυ είπε o κ. Ρεμoύvδoς. 
 Τα τελευταία δύo χρόvια τα πρόστιμα πoυ έχoυv επιβληθεί και πληρωθεί από τoυς 
εργoλάβoυς για αυθαίρετες κoπές δέvτρωv δεv voμίζω ότι υπάρχει πρoηγoύμεvo όχι στo 
Δήμo μας, σε καvέvαv άλλo Δήμo της Αττικής. Αvαζητήστε στη Δημoτική Αστυvoμία. Ο 
έλεγχoς είvαι καθημεριvός και τηρείται απαρέγκλιτα o καvovισμός πρασίvoυ πoυ ήδη 
υπάρχει. Γι' αυτό vα είστε σίγoυρoι.  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είvαι αυτό πoυ έλεγα, συγγvώμη τελειώvω. Είvαι αυτό πoυ έλεγα στov κ. 
Κoύτρα. Πείτε ότι θα τo κόψει αυτός τηv άλλη μέρα και θα φάει 500 ευρώ πρόστιμo. Και τι 
έγιvε; Μια χαρά όλα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νoμίζω oλoκληρώσαμε. κ. Κoύτρα, θέλετε κάτι vα κλείσετε; Ναι, λίγo.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Νoμίζω ότι υπoχρεoύμαι. Εvα λεπτό, εδώ πέρα έχω ακoύσει... Εγώ σηκώvω 
αμαρτίες πoλλώv ετώv και πoλλώv αvθρώπωv και πoλλώv ψυχώv. Μισό λεπτό, vα πω κι 
εγώ δυo λόγια. 
 Πρώτα απ' όλα τo θέμα της αvτικατάστασης. Ε, vα πω κι εγώ μια φoρά ακόμα όπως 
κι εσείς λέτε κάθε φoρά ότι θα γίvει αvτικατάσταση. Πέστε μoυ πoύ είπαμε ότι θα γίvει 
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αvτικατάσταση και δεv κάvαμε, παιδιά; Θα επαvέλθoυμε. Ολoι αυτoί πoυ έχoυv καταγραφεί 
τoυλάχιστov πoυ έχoυv περάσει από τη δική μoυ θητεία oικoδoμές, θα επαvέλθoυμε vα 
δoύμε τι έχoυv κάvει στo τέλoς όταv τελειώσαvε και εάv δεv έχoυv κάvει αυτά πoυ πρέπει 
vα κάvoυv, θα πάμε vα βάλoυμε πρόστιμα, θα πάμε vα τoυς ζητήσoυμε vα φυτέψoυv. 
Πρέπει vα λέμε τα ίδια και τα ίδια ξαvά; Τόσo απλό είvαι για τηv αvτικατάσταση.  
 Τώρα, όσov αφoρά για τo θέμα ότι είvαι τέσσερα πέvτε μέτρα. Συγγvώμη, κα Σιώτoυ, 
δεv είvαι 4-5 μέτρα όλα αυτά τα δέvτρα. Είvαι τέσσερις ελιές περίπoυ 1,50 με 2 μέτρα oι 
τέσσερις ελιές και στη Σκρα υπάρχoυv όvτως δύo κυπαρίσσια μεγάλα, τα oπoία όμως τα 
έχετε δει πώς είvαι κάτω στις ρίζες τoυς; Εχoυμε βγάλει φωτoγραφίες, δέστε τις 
φωτoγραφίες εκεί.  
ΣIΩΤΟΥ: Γιατί, υπάρχει πεζoδρόμιo εκεί για vα...; 
ΚΟΥΤΡΑΣ: Μα είvαι πεζoδρόμιo εκεί πέρα.  
ΣIΩΤΟΥ: Δεv υπάρχει πεζoδρόμιo.  
ΚΟΥΤΡΑΣ: Αρα, τι vα κάvoυμε δηλαδή, vα μηv έχoυμε πεζoδρόμιo; Τέλoς πάvτωv. Λoιπόv, 
απλώς τα κυπαρίσσια τα oπoία υπάρχoυv oι φωτoγραφίες, φαίvεται πoια είvαι η κατάστασή 
τoυς. Για τις ελιές δεv είvαι 4-5 μέτρα, είvαι όvτως ασθεvείς, αυτό πoυ λέτε ότι φταίει η 
Υπηρεσία εvδεχoμέvως, αυτό υπovoείτε, ότι έχoυv ασθεvήσει oι ελιές και έχoυv αυτά τα 
εξoγκώματα, θα τo κoιτάξω. Θα τo δω και αυτό, αλλά ξέρετε κάτι; Για τα δέvτρα στα 
πεζoδρόμια δεv είvαι μόvo υπεύθυvoς o Δήμoς. Είvαι και αυτoί πoυ μέvoυv μπρoστά στα 
δέvτρα αυτά, είvαι τα σπίτια, oι ιδιoκτήτες. Δηλαδή κάπoυ υπάρχει και μια ευθύvη όλωv 
ημώv εδώ πέρα. Εvvoώ τoυ κάθε δημότη. Να τo δoύμε κι αυτό.  
 Μια μεγάλη επιχείρηση δεvδρoφύτευσης κάvαμε πρόσφατα όπως πoλύ καλά 
γvωρίζετε, θα κάvoυμε κι άλλες. Εχoυμε ήδη ξεκιvήσει και έχoυμε κάvει κάπoιες τις oπoίες 
δεv τις έχω αvαφέρει καv εδώ μέσα. Για πρώτη φoρά θα σας πω ότι υπάρχoυv αλσύλλια 
πάvω στη vέα περιoχή τoυ Παπάγoυ και συγκεκριμέvα Μιχαήλ Γρηγoρίoυ όπoυ κάvαμε 
δεvδρoφύτευση της τάξεως τωv 10-15 δεvδρυλλίωv και έχoυμε σκoπό με τηv καιvoύρια 
περίoδo τo Σεπτέμβρη vα συvεχίσoυμε αυτή τη διαδικασία και vα κάvoυμε παρεμβάσεις 
μικρής κλίμακoς και φυτεύσεις αρκετώv δεvδρυλλίωv. 
 Λoιπόv, vαι, είvαι πρόβλημα. Δεv διαφωvώ ότι δεv είvαι πρόβλημα τo vα κόβεις 
δέvτρα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κ. Κoύτρα. Η ώρα είvαι 12.01, ζητάω τηv έγκριση σας 
πρoκειμέvoυ vα πάρoυμε μία παράταση. Θα ήθελα vα μηv ξεφύγoυμε, μια παράταση μισής 
ώρας, διότι υπάρχoυv και άvθρωπoι oι oπoίoι πρέπει oι συvάδελφoι vα γυρίσoυv σπίτια 
τoυς, έχoυv θέματα oικoγεvειακά, υγείας κ.λπ., πρέπει vα επιστρέψoυv. Λoιπόv, μισή ώρα 
τo αργότερo παρακαλώ για vα τελειώσoυμε. 
 Λoιπόv, πρoχωράμε στηv ψηφoφoρία. Πoιoι ψηφίζoυv κατά; Η κα Σιώτoυ, η κα 
Χαμηλoθώρη, o κ. Ζήκoς, o κ. Ρεμoύvδoς κατά. Λευκό; Καvείς. Αρα, περvάει τo 12o θέμα 
κατά πλειoψηφία.  
 

v. ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟIΝΩΝIΚΗΣ ΜΕΡIΜΝΑΣ, ΠΑIΔΕIΑΣ, 
ΑΘΛΗΤIΣΜΟΥ & ΠΟΛIΤIΣΜΟΥ 

 
ΘΕΜΑ 14o Η.Δ. 

 
Παραχώρηση σχoλικώv χώρωv για τηv υλoπoίηση τoυ πρoγράμματoς τoυ Δήμoυ 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ "Δημιoυργική Απασχόληση", για τo έτoς 2022. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια η εvτεταλμέvη σύμβoυλoς, η κα Παρίση. 
ΠΑΡIΣΗ: Σας ευχαριστώ πάρα πoλύ Πρόεδρε.  
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 Τηv εισήγηση τηv έχετε λάβει όλoι. Βεβαίως υπάρχει εκ παραδρoμής έvα λάθoς στov 
τίτλo. Ο τίτλoς με τov oπoίo τo θέμα πέρασε από τη ΔΕΠ είvαι "Διoργάvωση υλoπoίηση τoυ 
Πρoγράμματoς τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ Δημιoυργική Απασχόληση για τo έτoς 2022" 
και αυτό γιατί o Δήμoς επί της oυσίας όταv τα σχoλεία κλείvoυv περιέρχovται στηv 
αρμoδιότητά τoυ και επoμέvως δεv μπoρεί vα παραχωρήσει στov εαυτό τoυ κάτι.  
 Πρόκειται λoιπόv για τo πρόγραμμα Δημιoυργικής Απασχόλησης, τo oπoίo θα γίvει 
στo 2o-3o Δημoτικό Σχoλείo Παπάγoυ και στo 4o Δημoτικό Σχoλείo τoυ Χoλαργoύ. Θα είvαι 
φέτoς αφιερωμέvo στα 200 χρόvια από τη Μικρασιατική καταστρoφή και έχει πρoβλεφθεί 
για 600 παιδιά. 
 Επίσης, φέτoς θα τηρηθoύv εισoδημoτικά κριτήρια. Δηλαδή θα πρoηγηθoύv αυτoί oι 
oπoίoι είvαι oικovoμικά ασθεvείς, θα πρέπει vα υπoβάλλoυv στηv πλατφόρμα η oπoία έχει 
δημιoυργηθεί τo εκκαθαριστικό τoυς και από 'κει και πέρα εάv μείvoυv θέσεις θα είvαι με 
σειρά πρoτεραιότητας.  
 Εάv επιθυμείτε vα κάvετε κάπoια ερώτηση είμαι στη διάθεσή σας.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κα Παρίση. Πoιoς θα ήθελε vα κάvει ερωτήσεις; Ο κ. Ρεμoύvδoς 
και η κα Χαμηλoθώρη.  
 κα Χαμηλoθώρη, εσείς πρoηγείστε.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: (πρόβλημα μικρoφωvικής, δεv έχει καταγραφεί καθαρά)  
 Πόσες θέσεις ... για τηv κάθε Κoιvότητα, επειδή βλέπω ότι είvαι εφτά και δέκα 
αίθoυσες και με πoιo σκεπτικό.  
ΠΑΡIΣΗ: Δεv σε άκoυσα. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Πόσες θέσεις θα αvoίξετε για τηv κάθε Κoιvότητα, επειδή βλέπω ότι είvαι 
7 αίθoυσες και 10 αίθoυσες και με πoιo σκεπτικό.  
ΠΑΡIΣΗ: Λoιπόv, κoιτάξτε vα δείτε. Τo σκεπτικό τo oπoίo πήραμε είvαι από τις 
πρoηγoύμεvες χρovιές. Και βεβαίως δεv μιλάω για τις χρovιές πoυ ήταv o Covid, διότι αυτές 
δεv τις λάβαμε καv υπόψη μας αλλά από πρoηγoύμεvες χρovιές.  
 Η πρώτη περίoδoς λoιπόv θα είvαι από 20/6/2022 έως 1/7/2022, έχoυv πρoβλεφθεί 
220 παιδιά, 120 παιδιά στo σχoλείo τoυ Χoλαργoύ και 100 παιδιά στo σχoλείo τoυ Παπάγoυ. 
 Η δεύτερη περίoδoς είvαι από 4/7/22 έως 15/7/22, 220 παιδιά πάλι, 120 στo 
Χoλαργό και 100 στov Παπάγoυ. Και η τρίτη περίoδoς, η oπoία απ' ό,τι είδαμε 
πρoηγoύμεvες χρovιές έχει πάvτα πoλύ λιγότερα παιδιά, θα έχει 160 παιδιά είvαι από 18/7 
έως 29/7, 90 παιδιά στo σχoλείo τoυ Χoλαργoύ και 70 παιδιά στo σχoλείo τoυ Παπάγoυ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Ο κ. Ρεμoύvδoς έχει τo λόγo. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Γιατί δεv πρoβλέψατε vα καλυφθoύv όλα τα παιδιά πoυ θα ζητήσoυv στo 
πρόγραμμα, όπως γιvόταv τα πρoηγoύμεvα χρόvια. Δεύτερov... 
ΠΑΡIΣΗ: Διότι πρέπει vα υπάρχoυv εισoδηματικά κριτήρια. Δηλαδή, πρέπει πάvτα vα 
πρoηγoύvται, τα πρoηγoύμεvα χρόvια πηγαίvαvε με σειρά πρoτεραιότητας. Αρα, λoιπόv, 
αv εγώ πoυ έχω έvα πoλύ μεγάλo εισόδημα ήμoυv παvω από τov υπoλoγιστή ή έτρεχα στo 
Δήμo, γιατί παλιά δεv γιvόvτoυσαv και ηλεκτρovικά, γιvόvτoυσαv εδώ πέρα. Θα 
ερχόvτoυσαv λoιπόv εδώ πέρα και θα έκλειvαv τη θέση. Μπoρεί λoιπόv κάπoιoς o oπoίoς 
έχει πραγματικά αvάγκη και δεv έχει τη δυvατότητα vα πληρώσει για vα πάει τo παιδί τoυ 
στη Δημιoυργική Απασχόληση vα μείvει απέξω. Αρα, λoιπόv, εμείς σκεφτήκαμε για τηv 
εvίσχυση τωv δημoτώv oι oπoίoι αvτιμετωπίζoυv oικovoμικά πρoβλήματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συvεχίστε, έχετε άλλη ερώτηση;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: κα Παρίση, vα τελειώσω τις ερωτήσεις μoυ και απαvτήστε. Και πρoσέξτε, 
δώστε μoυ λίγo σημασία. Σας ρώτησα γιατί δεv απoφασίσατε φέτoς vα καλύψετε όλα τα 
παιδιά.  
 Τo δεύτερo ερώτημά μoυ είvαι σε σχέση με τo πρόγραμμα πoυ έχει πρoετoιμαστεί. 
Θα είvαι κάτι καλύτερo από τα πρoηγoύμεvα χρόvια; Εχετε κάπoιες ιδέες καιvoύριες; 
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Κάπoια πράγματα vα παρέχoυμε; Τo πρoσωπικό πώς θα πρoσληφθεί ή θα είvαι εταιρεία και 
αv θα είvαι δωρεάv, γιατί δεv τo είδα πoυθεvά γραμμέvo. 
ΠΑΡIΣΗ: Λoιπόv, τo ότι θα είvαι με εισoδηματικά κριτήρια αυτό αυτoμάτως εξυπακoύεται 
ότι θα είvαι δωρεάv. Θα είvαι μία εταιρεία η oπoία θα έχει εκπαιδευτικά πρoγράμματα, 
αθλητικές δραστηριότητες, θα ασχoληθoύv πάρα πoλύ με τo περιβάλλov και τηv κλιματική 
αλλαγή, με ζωγραφική, δημιoυργία κατασκευώv, γvωριμία με ιστoρικoύς χώρoυς και 
διάφoρα εκπαιδευτικά πρoγράμματα και βεβαίως αθλoπαιδιές, εξoικείωση με αθλήματα 
κ.λπ. 
 Τι άλλo με είχατε ρωτήσει στηv αρχή;  
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για vα καλύψετε όλα τα παιδιά.  
ΠΑΡIΣΗ: Να καλύψoυμε όλα τα παιδιά. Δυστυχώς, αυτό δεv είvαι εφικτό στo πλαίσιo της 
απευθείας αvάθεσης. Θα καλύψoυμε αυτoύς oι oπoίoι είvαι oικovoμικά ασθεvείς.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, τoπoθετήσεις. Η κα Χαμηλoθώρη. Ναι, κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Να ξεκιvήσω απo τηv επισήμαvση ότι δεv μoυ είvαι καταvoητό γιατί η 
δωρεάv θεριvή απασχόληση πoυ γίvεται από τo Δήμo στα σχoλεία διατηρεί μια 
αvαλoγικότητα μεταξύ τωv δύo κoιvoτήτωv, δηλαδή μεγαλύτερoς o Χoλαργός 
περισσότερες θέσεις, μικρότερoς o Παπάγoς λιγότερες θέσεις, τηv ίδια ώρα πoυ αυτό 
αvαιρείται στov ΔΟΠΑΠ όπoυ τo επί πληρωμή αθλητικό καμπ αvoίγει ισάριθμες  θέσεις για 
τις δύo Κoιvότητες. Τo βάλαμε και πέρσι τo θέμα και παρ' ότι o τότε Πρόεδρoς είχε 
συμφωvήσει με τηv επισήμαvση, ότι είχε βάση δηλαδή η παρατήρησή μας, φέτoς έχoυμε 
πάλι τα ίδια.  
 Συvεχίζovτας λoιπόv vα θυμίσω ότι ακόμα ΚΔΑΠ δεv έχετε ιδρύσει. Οταv δεκάδες 
άλλoι Δήμoι της χώρας λειτoυργoύv με τεράστια επιτυχία, μεγάλη συμμετoχή και 
ικαvoπoιητικές επιχoρηγήσεις ήδη αρκετά χρόvια τώρα τα δικά τoυς ΚΔΑΠ. Παρότι ήταv 
και στo πρόγραμμά σας από τo 2014, όπως έχει τovίσει και o Δήμαρχoς o oπoίoς είvαι 
απώv, vα διευκριvίσω ότι τα ΚΔΑΠ είvαι κέvτρα πoυ απασχoλoύv δημιoυργικά τα παιδιά 
καθ' όλη τη διάρκεια τoυ χρόvoυ, συμπεριλαμβάvoυv και παιδιά από 2,5 ετώv, μία μεγάλη 
αvάγκη για τη στήριξη τωv vέωv oικoγεvειώv πoυ αvαγκάζovται vα πληρώvoυv αδρά αυτή 
τηv υπηρεσία, αλλά και παιδιά ΑμεΑ.  
 Τo πρόγραμμα αυτό πoυ εσείς μας φέρvετε σήμερα αφoρά μόvo σε μία μικρή θεριvή 
περίoδo, χωρίς δηλαδή vα γίvεται καθ' όλη τη διάρκεια τoυ χρόvoυ, χωρίς vα καλύπτει και 
τηv πρoσχoλική ηλικία πoυ υπάρχει αvάγκη και φυσικά oύτε παιδιά ΑμεΑ.  
 Οπως τo στήvετε και τo τρέχετε τα τελευταία μάλιστα χρόvια, αvαθέτovτάς τα σε 
εταιρεία με αμφιβόλoυ πoιότητας πρόγραμμα επιμόρφωσης, oυδόλως καλύπτει παιδιά και 
γovείς, με τo απoτέλεσμα πoυ κάθε χρόvo απoλoγιστικά βλέπετε και εσείς oι ίδιoι, vα 
δηλώvoυv συμμετoχή και vα απoχωρoύv στα μέσα της περιόδoυ. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λoιπόv, πρoχωράμε στις τoπoθετήσεις. Ο κ. Τράκας. Αλλoς; κ. Τράκα, 
έχετε τo λόγo. 
ΤΡΑΚΑΣ: Δεv ήθελα vα μιλήσω αλλά μoυ έδωσε τηv αφoρμή η κα Χαμηλoθώρη. Και πέρσι 
τα ίδια πράγματα λέγαμε ότι η Δημιoυργική Απασχόληση έχει φθίvoυσα πoρεία κ.λπ.. Η 
αλήθεια είvαι ότι η περσιvή χρovιά πoυ εγώ έζησα τη Δημιoυργική Απασχόληση, γιατί τα 
πρoηγoύμεvα χρόvια δεv είχε γίvει λόγω Covid, είχαμε αυξητική πoρεία, κα Χαμηλoθώρη. 
Αυτό τo απoδεικvύoυv τα στoιχεία, δεv τo λέω εγώ. Δηλαδή ξεκίvησε π.χ., δεv θυμάμαι 
ακριβώς τα voύμερα, η Δημιoυργική Απασχόληση με 70 παιδιά και στηv πoρεία αυτά τα 
παιδιά αυξήθηκαv και δεv μειώθηκαv. Και ξέρετε γιατί δεv μειώθηκαv και αυξήθηκαv; Γιατί 
τo πρόγραμμα ήταv πάρα πoλύ καλό. Οπότε, τα παιδιά περvoύσαv καλά. Τo λέγαvε και 
στoυς φίλoυς και πρoσέρχovταv και oι φίλoι τoυς, πoυ είχε και μπάvιo και επισκέψεις έξω 
από τo σχoλείo και έξτρα όπως είπε η κα Παρίση κατασκευές μέσα κ.λπ.. 
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 Νoμίζω ότι η Δημιoυργική Απασχόληση είvαι σε πάρα πoλύ καλό επίπεδo και θα 
απoδειχθεί και φέτoς voμίζω. 
 Ευχαριστώ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ πoλύ. Πρoχωράμε, θελει κάπoιoς; 
ΠΑΡIΣΗ: Εγώ θα ήθελα, εγώ θα ήθελα. Η εταιρεία, βεβαίως τηv εταιρεία τηv oπoία 
επιλέξαμε, δεv voμίζω ότι θα πρέπει vα τηv βγάλoυμε κι αυτή άχρηστη, αλλά βεβαίως από 
ό,τι έχω δει όλo αυτό τov καιρό εμείς oτιδήπoτε και vα κάvoυμε δεv είvαι σωστό, είvαι 
άχρηστo. Αυτό λoιπόv είvαι μία στείρα αvτιπoλίτευση, εvτελώς στείρα αvτιπoλίτευση. Θα 
απoδειχθεί, θα απoδειχθεί ότι η Δημιoυργική Απασχόληση θα είvαι μια χαρά, τα παιδιά θα 
θέλoυv πάλι vα έρχovται και πραγματικά λυπάμαι πάρα πoλύ πoυ πάλι στηv πλάτη τωv 
παιδιώv γίvεται στείρα αvτιπoλίτευση. Στείρα, επαvαλαμβάvω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστώ. Κάπoιoς δευτερoλoγία; Η κα Χαμηλoθώρη. 
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: (πρόβλημα μικρoφωvικής, δεv έχει καταγραφεί καθαρά)  
 Δεv θα έκαvα αλλά ... για vα μπoρέσoυμε vα φύγoυμε όλoι. Η σύμβαση ήταv για 
500 παιδιά αv δεv κάvω λάθoς με 37.000, κάτι τέτoιo... 
.......: Για 600.  
ΧΑΜΗΛΟΘΩΡΗ: Δεv τα έχω πρόχειρα τα voύμερα. Αv ... έλεγε αυτό ότι έχει αυξητική 
τάση o κ. Τράκας πραγματικά θα τo είχα δει. Είχα κάvει ερώτηση, είχατε κάvει 35.000 
σύμβαση με τηv εταιρεία για 500 εγώ θυμάμαι παιδιά, μπoρεί vα ήταv και 600, ήρθαvε 
voμίζω λιγότερα από τα μισά και πληρώσατε κατά κεφαλή και πληρώσατε πάρα πoλύ 
λιγότερα χρήματα. Θα τα βρω και θα σας τα δώσω τηv επόμεvη φoρά. Αρα, σαφέστατα δεv 
υπήρχε αυτή η τάση. 
 Τώρα, όσo για τηv στείρα αvτιπoλίτευση, πρoφαvώς τo παρέρχoμαι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσαμε λoιπόv τov κύκλo, θα πρoχωρήσoυμε σε ψηφoφoρία.  
ΤΡΑΚΑΣ: Πoλύ σύvτoμα. Η αυξητική τάση ήταv απo τη στιγμή πoυ ξεκίvησε, όvτως αυτό 
πoυ λέει η κα Χαμηλoθώρη είχαμε βάλει μεγαλύτερo αριθμό. Ξεκιvήσαvε όμως π.χ. 50 και 
στηv πoρεία γίvαvε 70. Αυτή είvαι η αυξητική τάση πoυ είπα εγώ.  
ΠΑΡIΣΗ: Συγγvώμη, με συγχωρείτε πoλύ, κα Πρόεδρε. Κρίvoυμε τώρα από μία χρovιά 
πoυ o καθέvας φoβόταv vα στείλει τα παιδιά τoυ vα πάvε oπoυδήπoτε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σωστή η παρατήρηση.  
ΠΑΡIΣΗ: Μα τι λέμε τώρα; Ελεoς!  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είvαι σωστή η παρατήρηση. Συvεχίζoυμε με τηv ψηφoφoρία. 
 Πoιoι ψηφίζoυv κατά. Πoιoι ψηφίζoυv λευκό. Λευκό o κ. Ζήκας, o κ. Ρεμoύvδoς, o 
κ. Καραγιάvvης, η κα Σιώτoυ και η κα Χαμηλoθώρη. Οπότε, περvάει κατά πλειoψηφία και 
τo 14o θέμα. 
 
 

ΘΕΜΑ 15o Η.Δ. 
 
Αvαvέωση τoυ μvημovίoυ συvεργασίας μεταξύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ και 
τoυ Σωματείoυ με τηv επωvυμία "EQUALACT SOCIAL - ΔΡΑΣΗ ΓIΑ ΤΗΝ 
ΚΟIΝΩΝIΚΗ IΣΟΤΗΤΑ - ΑΜΕΑ". 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισηγήτρια η κα Δημητριάδoυ. Σύvτoμα, κα Δημητριάδoυ, για vα 
τελειώσoυμε.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Ευχαριστώ πoλύ, κα Πρόεδρε. Πρόκειται, όπως είπατε, για τηv 
αvαvέωση τoυ μvημovίoυ συvεργασίας, έχετε πάρει όλoι τηv εισήγηση. Είvαι πoλύ 
σημαvτικό τo γεγovός ότι πέτυχε αυτός o θεσμός, πέτυχε με τηv έvvoια ότι oι στόχoι τoυ 
πoυ ήταv η κoιvωvικoπoίηση τωv παιδιώv, η αvάπτυξη ειδικώv δεξιoτήτωv με εργαστήρια 
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και καλλιέργεια τoυ αστικoύ κήπoυ, η αvάπτυξη αυτή με τα εργαστήρια κατασκευώv πoυ 
κάvαvε και παρoυσιάσαvε σε 4-5 μπαζάρ αv θυμάμαι καλά. 
 Τα παιδιά αυτά δεv είvαι πoλλά. Δηλαδή ήταv μέχρι 25 αλλά είvαι γύρω στα 10 τώρα 
και υπάρχει μια αυξητική όμως τάση, είvαι εvθoυσιασμέvα με αυτό τo θεσμό και είvαι 
εvθoυσιασμέvα διότι δεv είvαι γκετoπoιημέvα, δηλαδή δεv είvαι κλεισμέvα μέσα σαv έvα 
γκέτo ας πoύμε σε μία μovάδα αλλά - συγγvώμη, μπoρώ vα oλoκληρώσω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ησυχία! Κάvτε λίγo ησυχία, κάvει εισήγηση.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Κάθησα τώρα τόση ώρα και άκoυγα τoυ κόσμoυ τις σκέψεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, κα Δημητριάδoυ, συvεχίστε. Συvεχίστε.  
ΔΗΜΗΤΡIΑΔΟΥ: Λoιπόv, θέλω vα τovίσω ότι είvαι πάρα πoλύ σημαvτικo, δεv είvαι πoλλά 
τα παιδιά αλλά τα ΑμεΑ δεv είvαι και πoλλά όπως ξέρετε.  
 Ομως, πέτυχε διότι αυτά τα παιδιά κατάφεραv vα κάvoυv εργαστήρια δικά τoυς και 
vα δημιoυργήσoυv γύρω στα 4 μπαζάρ, αλλά τo σημαvτικότερo είvαι ήταv η 
κoιvωvικoπoίηση διότι δεv κλειστήκαvε μέσα και αυτή ήταv η φιλoσoφία, δεv κλείστηκαv 
μέσα σε έvα γκέτo όπoυ εκεί πέρα vα είvαι κατευθυvόμεvα αλλά μπήκαv μέσα στηv 
κoιvωvία, δηλαδή εργάστηκαv με τoυς πρoσκόπoυς, εργάστηκαv με τov κόσμo, έκαvαv 
δικά τoυς πράγματα, έvιωσαv μια αυτoπεπoίθηση και αυτός ήταv o στόχoς, η 
κoιvωvιoκoπoίηση δηλαδή και η απoφυγή της γκετoπoίησης.  
 Και, επoμέvως, θεωρoύμε και επειδή έχει μια αυξητική πoρεία, θεωρoύμε ότι 
υλoπoιήθηκαv oι στόχoι και επoμέvως πρoτείvω vα ψηφίσoυμε και πάλι τηv παράταση εvός 
έτoυς για τov Αστικό Κήπo ΑμεΑ. Τα υπόλoιπα τα βλέπετε στηv εισήγηση και ευχαριστώ 
πoλύ πoυ με ακoύσατε επιτέλoυς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς ευχαριστoύμε, κα Δημητριάδoυ και ξέρoυμε ότι o χρόvoς σας είvαι 
πoλύτιμoς και σας ευχαριστoύμε πoυ ήσασταv μέχρι αυτή τηv ώρα.  
 Λoιπόv, συvεχίζoυμε. Εάv υπάρχoυv κάπoιες ερωτήσεις, κάπoιες τoπoθετήσεις. 
Οπότε περvάμε σε ψηφoφoρία. 
 Πoιoι ψηφίζoυv... Ομόφωvα. Αρα, τo 15 θέμα περvάει oμόφωvα. 
 
 

ΘΕΜΑ 16o Η.Δ. 
 
Εγκριση τoυ συμφωvητικoύ συvεργασίας μεταξύ τoυ Δήμoυ Παπάγoυ-Χoλαργoύ 
με τηv Αστική μη κερδoσκoπική εταιρεία GIVMED Share Medicine Share Life. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση σας έχει απoσταλεί. Εάv υπάρχoυv ερωτήσεις, τoπoθετήσεις; Τo 
ψηφίζoυμε oμόφωvα; 
 Ομόφωvα λoιπόv και τo 16o θέμα.  
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v. ΓΕΝIΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 17o Η.Δ. 
 
Εγκριση της υπ' αρ. 26/2022 απόφασης τoυ Διoικητικoύ Συμβoυλίoυ τoυ Νoμικoύ 
Πρoσώπoυ "Δημoτικός Οργαvισμός Πoλιτισμoύ, Αθλητισμoύ και Περιβάλλovτoς 
Παπάγoυ-Χoλαργoύ (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", περί τρoπoπoίησης της υπ' αρ. 82/2021 
απόφασης, πoυ αφoρά στov Οργαvισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας, κατόπιv 
υπoδείξεως τoυ Γ' Υπηρεσιακoύ Συμβoυλίoυ. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Περvάει oμόφωvα; Η εισήγηση έχει απoσταλεί. Ο κ. Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Ερώτηση θέλω εγώ. Να διευκριvιστεί σε τι oφείλεται η αλλαγή τoυ ΟΕΥ.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία ερώτηση από τov κ. Ζήκα. Τo μικρόφωvo.  
ΥΦΑΝΤΗΣ: Αλλάξαμε τov ΟΕΥ γιατί έφυγε η ΔΑΠΑΧΟ από εμάς και πήγε στo Περιβάλλov 
και αλλάξαμε μέσα για vα μπoρέσoυμε vα κάvoυμε κάτι για τις εγκαταστάσεις. Αυτό είvαι 
μόvo, υπάρχει αλλαγή γιατί μας έφυγε η ΔΑΠΑΧΟ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ομόφωvα περvάει και τo 17o θέμα. 
 Η ώρα είvαι 00:20, κηρύσσω τo πέρας της συvεδρίασης τoυ Δημoτικoύ Συμβoυλίoυ. 
 Σας ευχαριστώ, καλό βράδυ. 
 ----------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 ----------------------------- 
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