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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στη 2η συνεδρίαση του 2018, ημέρα Τρίτη 
30/1/2018 και ώρα 19:17. 
 Θα ήθελα να σας ανακοινώσω κάτι, επειδή θα έχετε και μία σχετική περιέργεια γιατί είναι 
αυτές οι καρέκλες εδώ. Στις 20:00 θα παρακαλούσα όλους σας να κάνουμε για πρώτη φορά Αγιασμό 
στο Δημοτικό μας Συμβούλιο –έχουμε καλέσει ιερείς και τον Δεσπότη– και θα κόψουμε σύντομα τη 
βασιλόπιτά μας, για να ανταλλάξουμε και ευχές, γιατί είμαστε μία πολύ ωραία ατμόσφαιρα, όπως λέω 
εδώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν μας προειδοποίησες όμως [...] να νηστέψουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζει και ο κύριος Τίγκας, αυτή η βδομάδα, η πρώτη του Τριωδίου δεν έχει 
νηστεία, οπότε γι’ αυτό τον λόγο έχουν γίνει όλα όπως πρέπει... 
 Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Θα κάνουμε μια μικρή διακοπή τότε, στις 20:00 και μετά θα 
συνεχίσουμε, σε όποιο θέμα και να είμαστε. 

Παρακαλώ τον κύριο Τράκα για τις παρουσίες. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 
 Ο κύριος Οικονόμου: απών. 
 Η κυρία Παρίση: απούσα. 
 Ο κύριος Δεμέστιχας: απών. 
 Η κυρία Αθανασάκου: παρούσα. 
 Η κυρία Βεντουζά: παρούσα. 
 Ο κύριος Χατζής: παρών. 
 Η κυρία Τσικρικώνη: παρούσα. 
 Η κυρία Νικάκη: παρούσα. 
 Η κυρία Ρουφογάλη: απούσα. 
 Η κυρία Σουρανή: παρούσα. 
 Η κυρία Αρβανίτη: παρούσα. 
 Ο κύριος Τσουροπλής: απών. 

Η κυρία Δημητριάδου: παρούσα. 
 Η κυρία Μπουφούνου: παρούσα. 
 Ο κύριος Τράκας: παρών. 
 Ο κύριος Σιαμάνης: απών. 
 Ο κύριος Σκουτέρης: παρών. 
 Ο κύριος Χαρακτινιώτης: απών. 
 Ο κύριος Τίγκας: παρών. 
 Ο κύριος Κουτάκης: παρών. 
 Ο κύριος Ζήκας: απών. 
 Ο κύριος Καραγιάννης: παρών. 
 Ο κύριος Κεχρής: παρών. 
 Ο κύριος Τούτουζας: απών. 
 Η κυρία Φασούλη: παρούσα. 
 Ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος: παρών. 

Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος: απών. 
Ο κύριος Στάππας: παρών. 
Ο κύριος Ανυφαντής: παρών. 

 Ο κύριος Ρεμούνδος: απών. 
 Η κυρία Πολυκαλά: παρούσα. 
 Παρούσες είναι και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου η κυρία Δημάκου και η 
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού η κυρία Γκούμα. 
 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τράκα. 
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 Να καλωσορίσω και τον κύριο Δεληγιάννη από την εφημερίδα "Αντίλογος". 
 Να πω ακόμα ότι παρευρίσκεται στη συνεδρίασή μας και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής ο κύριος Πετράκης. 
 Ανακοινώσεις παρακαλώ. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. 
 Ως γνωστόν, από τις εκλογές του Μαΐου του 2014 οι δημότες της πόλης μας αποφασίσανε με 
συντριπτική πλειοψηφία (με 62%) και εκλέξανε την παράταξη "Μαζί για την Πόλη μας", στην οποία 
έχω την τιμή και τη χαρά να είμαι επικεφαλής. Άρα και σε συνέχεια εκλέξανε εμένα να είμαι ο 
Δήμαρχος της πόλης, μέχρι τις επόμενες εκλογές, και την παράταξή μας να είναι η παράταξη η οποία 
πλέον λέγεται «η δημοτική Αρχή», η παράταξή μας είναι δημοτική Αρχή, έτσι; 
 Όλο αυτό το διάστημα έχουμε κάνει πάρα πολλές εκδηλώσεις στον Δήμο μας, είτε είναι 
πολιτιστικού περιεχομένου, είτε θρησκευτικού, είτε εκπαιδευτικού, είτε ενημερωτικού, καλλιτεχνικού, 
ένα σωρό εκδηλώσεις. Νομίζω ότι ξεκάθαρα –και από τα προηγούμενα χρόνια αλλά και στη δική μας 
θητεία– μπορούμε να περηφανευόμαστε ότι είμαστε ένας από τους καλύτερους Δήμους της Αττικής 
όσον αφορά τα πολιτιστικά του δρώμενα, είτε αυτά αφορούν τη χειμερινή περίοδο είτε αφορούν την 
περίοδο του καλοκαιριού. Και βέβαια δεν ξεχνάμε εκδηλώσεις, παρελάσεις, τελετές, δοξολογίες. Όλα 
αυτά γίνονται πάντα με τον απαιτούμενο σεβασμό που οφείλουμε σε κάποιες από τις εκδηλώσεις και 
βεβαίως με το τελετουργικό το οποίο υπάρχει, με το πρόγραμμα το οποίο καταρτίζεται από τη 
δημοτική Αρχή, είτε εκπροσωπείται από τον Δήμαρχο είτε εκπροσωπείται από κάποιον Αντιδήμαρχο 
είτε εκπροσωπείται από εντεταλμένο Σύμβουλο είτε από τους Προέδρους των Κοινοτήτων. Βγαίνει 
ένα πρόγραμμα, ξέρουμε: θα είναι μια καλλιτεχνική εκδήλωση, θα ακουστούν αυτά τα τραγούδια, εν 
πάση περιπτώσει υπάρχει μία ενημέρωση στο κοινό. 
 Όλα αυτά βεβαίως δεν τα λέω τυχαία, κύριε Πρόεδρε, τα λέω απλά για να απαντήσω- και το 
κάνω on camera, γιατί νομίζω ότι πλέον ο συνάδελφος, ο επικεφαλής της "Ενωτικής Κίνησης", δεν 
θυμάμαι ακριβώς πώς είναι το όνομα, έχει καταντήσει γραφικός με τα δελτία Τύπου που βγάζει. Και 
γι’ αυτό τον λόγο του απαντάω on camera λοιπόν και του λέω ότι στις εκδηλώσεις που 
πραγματοποιούνται από τον Δήμο δεν υπάρχει η έννοια ή δεν υπάρχει ότι ζητάει τον λόγο 
οποιοσδήποτε και τον παίρνει. Εμείς φτιάχνουμε το πρόγραμμα. Αν θέλει κάποιος να συμμετέχει, 
έρχεται πολύ πιο πριν, ενημερώνει, στέλνει τις προτάσεις του, και αν γίνουν αποδεκτές έχει καλώς, αν 
δεν γίνουν αποδεκτές... Η εκδήλωση είναι του Δήμου και της δημοτικής Αρχής. Γιατί τον Δήμο τον 
εκπροσωπούμε η δική μας παράταξη, εμείς είμαστε, ο λαός με 62% αποφάσισε τη διοίκηση να την 
έχουμε εμείς. 
 Βεβαίως όταν κόβουμε μία πίτα, όπως μεθαύριο, όταν κάνουμε μία εορταστική εκδήλωση, 
όταν στο ΚΑΠΗ κάνουμε μία γιορτινή εκδήλωση, δίνουμε και κάνουμε χαιρετισμό όσοι επικεφαλής 
των δημοτικών παρατάξεων βρισκόμαστε εκεί. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν 
κάποιοι να πιστεύουν ότι πρέπει σε όλες τις εκδηλώσεις, ή σε όποιες επιθυμούν αυτοί, να τους 
δίνουμε το μικρόφωνο και τον λόγο να κάνουν χαιρετισμούς. 
 Προχθές είχαμε μία πολύ σοβαρή εκδήλωση, μία εκδήλωση μνήμης και τιμής για τους 
πεσόντες στα Ίμια, η οποία θέλω να συγχαρώ και δημόσια την κυρία Δημάκου (την Πρόεδρο της 
Κοινότητας Παπάγου και του Αρχείου - Μουσείου Χαρτών) για την άρτια παρουσίαση και πολύ 
επιτυχημένη εκδήλωση η οποία έγινε, και βγήκε ένας λίβελος, ένα δελτίο Τύπου που μίλαγε για 
«τυχαίους ανθρώπους» που είναι ομιλητές. Βέβαια δεν μπορώ ν’ αντιληφθώ σε ποιους απευθύνεται ο 
συντάκτης του κειμένου, όταν οι ομιλητές ήταν: έναν χαιρετισμό ο Δήμαρχος ο εκλεγμένος, έναν 
χαιρετισμό η Πρόεδρος της Κοινότητας, έναν χαιρετισμό ο Κοσμήτορας του Αρχείου - Μουσείου 
Χαρτών, έναν χαιρετισμό ο Αντιπρόεδρος του Μουσείου Χαρτών και μία παρουσίαση ενός βίντεο από 
τον δημοσιογράφο και άνθρωπο που είχε κάνει το τελευταίο ρεπορτάζ στα Ίμια, τον κύριο 
Ντινόπουλο. Δεν μπορώ να καταλάβω πού αναφερόταν. 
 Και θα παρακαλέσω ειλικρινά και θα ζητήσω βεβαίως απ’ τον κύριο Τίγκα να τραβήξει πίσω 
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όλα αυτά τα οποία είπε, να ζητήσει έστω και τώρα –δεν είναι αργά ποτέ– να ζητήσετε μία συγγνώμη 
κύριε Τίγκα, ξέρετε η συγγνώμη μάς κάνει καλύτερους ανθρώπους στην κοινωνία. Και αν δεν έχετε το 
μεγαλείο εν πάση περιπτώσει να ζητήσετε συγγνώμη ή αν δεν θέλετε τίποτα απ’ όλα αυτά, γιατί 
σίγουρα θα ’χετε έναν αντίλογο πιστεύω να μας πείτε, αυτά τα οποία έγιναν τη συγκεκριμένη ημέρα, 
οι απειλές σας, που φωνάζατε, που βρίζατε τους συνεργάτες μου, σας απαγορεύω να ξαναγίνουν. 
Ό,τι θέλετε, σε μένα, face to face. Εντάξει; Απειλές σε τρίτους, σε συνεργάτες μου και σε άλλους όχι. 
Αν έχετε τα κότσια, απέναντί μου ό,τι θέλετε, να έρθετε σε μένα και να ζητήσετε τον λόγο γιατί δεν 
σας έδωσα τον λόγο στη συγκεκριμένη εκδήλωση, κύριε Τίγκα. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 
 Προσήλθε η κυρία Ρουφογάλη. 
 
 Άλλοι για ανακοινώσεις; Είναι ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, η κυρία Νικάκη και ο κύριος 
Στάππας. 
 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε να πω ότι τα περί γραφικότητος τα 
επιστρέφω στον κύριο Δήμαρχο, δεν με εγγίζουν, και συνεπώς δεν υπάρχει λόγος ούτε να απαντήσω 
ούτε να τεκμηριώσω αυτό το πράγμα. 
 Πράγματι, η εκδήλωση προχθές ήταν υπέροχη. Και μάλιστα θα πω και κάτι, γιατί θέλω να 
είμαστε ειλικρινείς, τα του καίσαρος τω καίσαρι και τα του θεού τω θεώ: Ο ομιλητής, παρά το 
γεγονός ότι προέρχεται από τη στρατιωτική οικογένεια, κατόρθωσε και απηύθυνε έναν πατριωτικό 
λόγο ο οποίος συγκίνησε το μη στρατιωτικό ακροατήριο, και οφείλουμε να το ομολογήσουμε. 
 Από την άλλη μεριά, εγώ δεν εξύβρισα κανέναν και προτρέπω όποιος επιθυμεί –βέβαια ο 
Δήμαρχος δεν θα το διαβάσει, γιατί συνήθως δεν διαβάζει καλά– όποιος επιθυμεί να διαβάσει το 
δελτίο, και αν θίγω κάποιον ονομαστικά, τότε να μου το πει. Και βεβαίως οφείλω εξ υπαρχής να πω 
ότι: κανέναν μα κανέναν από τους υπαλλήλους του Δήμου ή τους συνεργάτες του κυρίου Δημάρχου 
δεν μιλήσαμε άσχημα. 
 Για την τάξη των πραγμάτων και για την ενημέρωση όλων, θα ήθελα να πω ότι όντως 
ζητήσαμε μέσα στην εκδήλωση... Αν και το είχα ζητήσει από την εποχή που μοίραζαν τις προσκλήσεις 
ο κύριος Αλεξόπουλος να κάνω έναν χαιρετισμό, αγνοήθηκα βέβαια, και είπαμε, έστω την τελευταία 
μέρα, και είπαμε σε κάποιον από τους υπαλλήλους να μεταφέρει στον κύριο Δήμαρχο ότι: «θέλει ο 
επικεφαλής της αντιπολίτευσης για 1 με 2 λεπτά να κάνει έναν χαιρετισμό». Έρχεται η υπάλληλος του 
Δήμου και λέει ότι: «ο κύριος Δήμαρχος παρακαλεί να εφαρμοστεί το πρόγραμμα», αυτή ήταν η 
απάντηση. Απαντάμε λοιπόν και λέμε: «Πέστε στον κύριο Δήμαρχο ότι ο επικεφαλής της 
αντιπολίτευσης θέλει να απευθύνει έναν χαιρετισμό, λόγω και της ημέρας, λόγω και του εθνικού 
χαρακτήρα της εκδηλώσεως». Εάν δεν γίνει αυτό, είπαμε ότι θα το καταγγείλουμε. 
 Ως εκεί. Εάν υπάρχει κάποιος, παρακαλώ θερμότατα, από τους υπαλλήλους του Δήμου που 
άκουσε κάτι διαφορετικό από εμένα, εγώ ζητώ εκ προοιμίου συγγνώμη εδώ μέσα από όλους σας, με 
μία προϋπόθεση: ότι θα έρθει εδώ ο υπάλληλος και θα μας πει τι ακριβώς του είπα. 
 Επί της ουσίας όμως. Κύριε Δήμαρχε, δεν έχετε καταλάβει ένα πράγμα: Οι πολίτες σάς 
εξέλεξαν Δήμαρχο να διοικήσετε τον Δήμο, όμως θα πρέπει να ξέρετε ότι ο φόβος είναι κακός 
σύμμαχος στη διοίκηση. Ο φόβος δεν επιτρέπει στον επικεφαλής, στον διοικητή, στον δήμαρχο, να 
ασκήσει τα καθήκοντά του όπως πρέπει. Πιθανολογώ ότι φοβηθήκατε, δεν είμαι βέβαιος. Διότι σας 
ζήτησα 1 λεπτό. Και μάλιστα να σας πω και κάτι; Θυμίζει παιδική αφέλεια το γεγονός ότι δεν μου 
δώσατε τον λόγο. Ήταν μια εκδήλωση η οποία δεν παίρνει ούτε αντιπολίτευση, ούτε κακολογίες, 
ούτε τίποτε, παίρνει μόνον εθνικά λόγια. Και ξέρετε πολύ καλά ότι προσωπικά έχω δώσει καλύτερη 
ταυτότητα από εσάς στην παρουσίαση των εθνικών θεμάτων σε πολλές δράσεις. Όχι λόγω της 
ιδιότητάς μου, αλλά λόγω και της διαδικασίας ως καθηγητού κλπ. 
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 Συνεπώς, ήρθατε εντελώς επιπόλαια και είπατε ένα «όχι». Αν και για να είμαστε δίκαιοι και 
ειλικρινείς, το δεύτερο «όχι» δεν ξέρω αν το είπατε εσείς, γιατί άκουσα και τον παρακαθήμενό σας 
που είπε ότι: «ο Δήμαρχος μιλάει για όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους», προφανώς δεν μιλάει και 
για μένα. 
 Θέλω όμως, λοιπόν, να σας ρωτήσω: Γιατί δεν μου δώσατε τον λόγο; τι φοβηθήκατε; 
Φοβηθήκατε μήπως υπάρξει σύγκριση; Φοβηθήκατε κάτι άλλο που δεν γνωρίζουμε και θα πρέπει να 
το πείτε εδώ μέσα; Συνεχίζετε... (Ομιλίες εκτός μικροφώνου – θόρυβος). Έχω τον λόγο, κύριε 
Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως, και ζητώ συγγνώμη από όλους τους άλλους που διακόπτουν και δημιουργούν 
θέμα. 
 Ελάτε, κύριε Τίγκα. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ζητώ λοιπόν να μάθω γιατί δεν μου δώσατε τον λόγο, γιατί ασκήσατε αυτό που έχω πει 
πολλές φορές: ότι κρύβεστε πίσω από τη θέση του Δημάρχου και ασκείτε καταχρηστικά την εξουσία 
που σας έχει δώσει ο νόμος. Ή ακόμη-ακόμη και ο Συνήγορος του Πολίτη σάς είπε ότι ασκείτε κακή 
διοίκηση. Εγώ λοιπόν ζήτησα τον λόγο με ένα και μοναδικό σκοπό: να πω ένα μεγάλο μπράβο σε 
αυτούς που τιμάμε, σε αυτούς που θυμόμαστε και σε αυτούς που σεβόμαστε. Εσείς δεν το 
κατανοήσατε έτσι. 
 Πρέπει να ξέρετε, κύριε Δήμαρχε, ότι αυτό είναι μικροπολιτική και παλαιοκομματισμός. Και 
είναι κρίμα, διότι εσείς τα πρώτα αυτοδιοικητικά σας βήματα τα κάνατε σε μία παράταξη όπου υπήρχε 
έντονη δημοκρατικότητα. Ενθυμούμαι πολύ καλά σε εκδηλώσεις του Χολαργού ότι μίλαγε ο 
Δήμαρχος και σχεδόν όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων κάναν έναν χαιρετισμό. Φαίνεται αυτό το 
ξεχνάτε εσείς. 
 Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω, κύριε Δήμαρχε, ότι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνετε, κύριε Τίγκα; 
ΤΙΓΚΑΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε, αμέσως. 
 Κύριε Δήμαρχε, θέλω να σας πω ότι εάν συνεχίσετε με τη λογική που συνεχίζετε, δεν σας 
σώζει ούτε το 62% ούτε οτιδήποτε. Να ξέρετε ο κόσμος έχει καταλάβει πολλά πράγματα, και πολύ 
περισσότερα θα καταλάβει στο μέλλον. Ο ηγέτης πρέπει να ’χει ορισμένα ποιοτικά χαρακτηριστικά, 
που δυστυχώς δεν τα έχετε. Πρέπει να έχει τόλμη, πρέπει να δίνει το παράδειγμα και πάνω απ’ όλα 
να είναι δίκαιος. Εσείς φοβηθήκατε προχθές. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
  
 Να ενημερώσουμε ότι προσήλθαν ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Τσουροπλής. 
  
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί τον λόγο να μη σας τον δώσαμε, κύριε Τίγκα, και δεν θα σας τον δώσουμε και 
στο μέλλον, σας δίνω την ευχή μου όμως να είστε υποψήφιος. Γιατί δεν το βλέπω δυστυχώς. Έτσι; 
σας δίνω την ευχή μου. Γιατί λέτε ότι σας φοβόμαστε. Εγώ το λέω και δημόσια: εύχομαι να είστε 
υποψήφιος. Αν μπορώ να βοηθήσω κιόλας με κάποιον τρόπο, να βοηθήσω, δεν ξέρω, να δούμε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Μπορείτε να μου πείτε γιατί αύριο δεν με αφήσατε να καταθέσω στεφάνι; Μπορείτε να μου 
πείτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αύριο δεν με αφήσατε να καταθέσω στεφάνι [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Δεν καταγράφεται ούτως ή άλλως τίποτα. Σας παρακαλώ. 
 Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Υπάρχει μία διαδικασία που γίνεται τα τελευταία χρόνια στον Δήμο μας, και 
υπάρχει μία ιεραρχία, και την τηρούμε πιστά σε όλες τις εκδηλώσεις. Όταν γίνεται ένας Αγιασμός, 
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όταν κάνουμε... Προχθές έγινε ο Αγιασμός που κάναμε στο ΠΟΚΕΠΑ, δώσαμε τον λόγο στον κύριο 
Τίγκα και έκανε έναν ωραιότατο χαιρετισμό. Αύριο κόβουμε την πίτα του Δήμου, θα σας δώσουμε τον 
λόγο. Στο ΚΑΠΗ κόψαμε την πίτα, δεν σας δώσαμε τον λόγο; Οπουδήποτε κόβονται και γίνονται 
πολιτιστικές εκδηλώσεις. Τώρα, σε εκδηλώσεις οι οποίες... Δηλαδή, άμα ήταν εκεί οι 9 επικεφαλής, θα 
δίναμε τον λόγο να μιλήσουμε και οι 9 επικεφαλής δηλαδή; Ή επειδή δεν ήταν οι 9 έπρεπε να το 
δώσουμε σε σας; 
 Πουθενά δεν γίνονται, κύριε Τίγκα, αυτά που λέτε, έχετε πάει σε πολλές εκδηλώσεις. Δεν 
υπάρχει η έννοια, όταν μία εκδήλωση την κάνει ένας συγκεκριμένος φορέας, ότι δίνω και σε κάποιον 
άλλον να μιλήσει και σε κάποιον άλλον και σε κάποιον άλλον. Αυτά όλα αποφασίζονται από την αρχή 
και είναι ξεκαθαρισμένα, δεν είναι απ’ το δικό μου μυαλό να τα βγάλω. Υπάρχει το εθιμικό που λέει 
πού πρέπει να δίνουμε τον λόγο και πού δεν πρέπει. Υπάρχει πώς πρέπει να μιλάμε, ποιοι είναι οι 
παρευρισκόμενοι, να τους ονοματίζουμε... 
 Και εν πάση περιπτώσει, να σας πω κάτι; Αφήστε αυτή την καραμέλα για την κακοδιαχείριση 
που λέτε. Αφήστε τώρα για το θέμα των 250 €, που σας είπαμε ότι η πράξη είχε γίνει από την 
προηγούμενη διοίκηση για τον τάφο, που μιλάτε για τον Συμπαραστάτη του Δημότη τώρα. Τι είναι 
αυτά που λέτε δηλαδή; Μην προσπαθείτε δηλαδή... 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου – θόρυβος)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μην προσπαθείτε τώρα να κάνετε... Δεν τσιμπάει, ο κόσμος είναι πολύ έξυπνος πλέον, 
δεν τσιμπάει από τέτοιες κουτοπονηριές. Αυτά είναι κουτοπονηριές που κάνετε, κύριε Τίγκα, ο κόσμος 
δεν τσιμπάει. Γράψτε εκατό φορές στα δελτία Τύπου σας ότι η διοίκησή μου κάνει κακοδιαχείριση, 
γράψτε το. Δεν τσιμπάει ο κόσμος, ξέρει. Ξέρουνε με τι λεπτότητα και πόσο χαμηλών τόνων είμαστε 
σε όλες μας τις εμφανίσεις, παντού. Δεν το ξέρει ο κόσμος; 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τότε γιατί [...] δεν τσιμπάει ο κόσμος; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το ξέρει ο κόσμος νομίζετε; Σας το λέω εγώ, σας το λέω εγώ, το ξέρει. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, γιατί [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τίγκα, σας το ξαναλέω: Ζητάτε να καταθέσετε στεφάνι. Υπάρχει συγκεκριμένο... 
Τόσο καιρό που κάνουμε, εδώ και 20, 23 χρόνια που γίνεται η συγκεκριμένη εκδήλωση, καταθέτουμε 
στεφάνι συγκεκριμένα ο Δήμος, η Κοινότητα, το Αρχείο - Μουσείο Χαρτών και ο εκπρόσωπος από τις 
Ένοπλες Δυνάμεις. 
ΤΙΓΚΑΣ: Πού αναγράφεται αυτό; Πού γράφεται; Πού γράφεται αυτό; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή να στείλουμε σε όλους τους συλλόγους μήπως θέλουν να καταθέσουν 
στεφάνι; Αν το αποφασίσουμε, θα στείλουμε σε όλους τους συλλόγους, δεν θα το στείλουμε μόνο σε 
σας, που για να φαίνεστε... Νομίζετε ότι άμα πάρετε δεκαπέντε καπελάκια και τ’ αλλάζετε, τη μία 
είστε πρόεδρος αυτουνού του συλλόγου, την άλλη φοράτε το καπέλο αυτουνού του συλλόγου, την 
άλλη φορά κάνετε τον επικεφαλής δημοτικής παράταξης, την άλλη φορά... 
ΤΙΓΚΑΣ: Σας πειράζει αυτό; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο τον παπά δεν έχετε κάνει, κύριε Τίγκα, μόνο τον παπά δεν έχετε κάνει ακόμα, 
ειλικρινά δηλαδή. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κάντε ένα πράγμα σωστά τουλάχιστον, κάντε τον Δήμαρχο σωστά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε. Σας παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, προσωπικό, χρησιμοποιήθηκε το όνομά μου, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού, ο κύριος Τίγκας. 
...... : Ένα λεπτό, κύριε Πρόεδρε. Προσωπικό... 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
10 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας παρακαλέσω όμως όλους να κάνετε ησυχία, και να μας πείτε βάσει του άρθρου 
4, όπως γνωρίζετε, μέσα σε 1 λεπτό ποιος είναι ο λόγος και πού το στηρίζετε, σε ποιο άρθρο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ακριβώς, μην ανησυχείτε. 
 Καταρχήν, κύριε Δήμαρχε, εγώ έχω πολλά καπέλα και φαίνεται ότι τα πάω καλά. Εσείς έχετε 
ένα, δείτε να πάτε σε αυτό καλά. Αλλά θα πω κάτι. Χρησιμοποιήσατε... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν κι αυτό; Σαν κι αυτό; Σαν κι αυτό; 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν έχει ανάγκη ο Δήμαρχος από τσάτσους. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν κι αυτό; Σαν κι αυτό; 
ΤΙΓΚΑΣ: Από τσάτσους δεν έχει. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είμαι τσάτσος, ε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα... Κύριε Αυγουρόπουλε... 
ΤΙΓΚΑΣ: Ούτε γλείφτες ούτε εθνοπατέρες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, σας παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν κι αυτό; Σαν κι αυτό; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αυγουρόπουλε, είναι απαράδεκτη η στάση σας, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Βγάλε με έξω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανονικά θα ’πρεπε μόνος σας να βγείτε έξω, με αυτή τη στάση που έχετε. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σαν κι αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Δεν θα επιτρέψω να γίνει αυτό. Κύριε Αυγουρόπουλε, σας παρακαλώ 
πάρα πολύ. Είναι ανεπίτρεπτο αυτό, σας παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να μην προκαλεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ανεπίτρεπτο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ο αρχιψεύτης να μην προκαλεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Κύριε Αυγουρόπουλε, αυτό που λέτε θα σας παρακαλέσω... 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα... 
ΤΙΓΚΑΣ: Σας παρακαλώ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα μισό λεπτό... 
ΤΙΓΚΑΣ: Μα «ψεύτη» με είπε, δεν με είπε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Θα παρακαλέσω τον κύριο Αυγουρόπουλο να ανακαλέσει αυτό που είπε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφορετικά κρίνεται ο καθένας γι’ αυτό που λέει. Σας παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Ανειλικρινής είναι, δεν είναι ψεύτης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 Λοιπόν, κύριε Τίγκα, συνεχίστε, ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Έλεγα λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, ότι ζήτησα πράγματι να καταθέσω στεφάνι αύριο σαν ένδειξη 
τιμής. Επειδή ο κύριος Δήμαρχος έχει μάθει να μεταχειρίζεται ψέματα, το πρώτο που μας είπε η 
δημοτική Αρχή είναι ότι: «δεν θέλει η οικογένεια να γίνει κατάθεση». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι λέτε, κύριε Τίγκα; Τι είναι αυτά που λέτε; 
ΤΙΓΚΑΣ: Αυτή είναι η απάντηση. Περιμένετε, θα ολοκληρώσω, μη βιάζεστε. 
 Λοιπόν. Εγώ μίλησα με την οικογένεια, με την κυρία Καραθανάση, η οποία μου είπε: «Κύριε 
Τίγκα, την εκδήλωση τη διοργανώνει ο Δήμος και όχι εμείς. Αλλά για μας θα είναι...» 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] εμείς για την οικογένεια; 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι-ναι, μπορώ να σας πω, συγκεκριμένα, όχι έτσι. 
 Λοιπόν. «Για μας είναι τιμή όμως να καταθέσετε για τον αδερφό μας στεφάνι». Και παίρνω 
την κυρία Ζαμπάρα και της λέω: «Θέλω να καταθέσω στεφάνι». Εντάξει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] εκδήλωση. 
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ΤΙΓΚΑΣ: Για αύριο μιλάμε. 
 Λοιπόν, σήμερα το μεσημέρι παίρνω μία απάντηση ότι: «ο Δήμαρχος δεν συμφωνεί». Κι εγώ 
ρωτάω: Το «δεν συμφωνεί» δεν είναι καταχρηστική άσκηση εξουσίας; Πού αναγράφεται αυτό; Και να 
πω και κάτι, αν θέλετε; Εάν μπείτε στο διαδίκτυο, στην απελευθέρωση της Κυπριακής Δημοκρατίας –
λέω ένα απ’ τα χίλια παραδείγματα– καταθέτει όποιος επιθυμεί. Αρχηγοί κλπ, κλπ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, ολοκληρώστε, σας παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Συγγνώμην. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. Ήρθε εκ των υστέρων και μου ζήτησε τον λόγο, επειδή δεν 
ήταν από την αρχή. 
 
 Να ενημερώσω, προσήλθε ο κύριος Τούτουζας. 
 
 Κύριε Ζήκα, έχετε τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι. Καταρχήν καλησπέρα σε όλους τους συνάδελφους. 
 Στην προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ενώ είχα τον λόγο και 
τοποθετούμουν επί του ζητήματος της ανεξαρτητοποίησης του Νίκου Καραγιάννη από τη δημοτική 
παράταξη "Δίκτυο Πολιτών", υπήρξαν φωνασκίες για να με εμποδίσουν να πω αυτά που είχα να πω. 
Λυπάμαι γιʼ αυτή τη συμπεριφορά, γιατί δεν έχω εμποδίσει ποτέ κανέναν να ολοκληρώσει και να 
μιλήσει αυτά που ήθελε να πει. Είναι δείγμα πολιτικού ήθους. 
 Όπως είναι επίσης άξιο σχολιασμού το ότι ειπώθηκε ότι «δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα 
ζητήματα γιατί είναι εσωτερικά δικά σας». Το πολιτικό ήθος του κάθε μέλους αυτού του Δημοτικού 
Συμβουλίου νομίζω ότι μας αφορά όλους, και ακόμα περισσότερο τους συμπολίτες μας που μας 
ψήφισαν. Ο τρόπος με τον οποίο κάποιος μπαίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο και καταλαμβάνει μία 
έδρα, ή ο τρόπος ή οι λόγοι για τους οποίους αποχωρεί, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα. Και είναι 
ζήτημα πολιτικού ήθους πολλές φορές. Το να σφετερίζεσαι παραδείγματος χάρη την έδρα μιας 
δημοτικής παράταξης απ’ την οποία ομολογείς ότι έχεις αποχωρήσει εδώ και δύο χρόνια, είναι ζήτημα 
πολιτικού ήθους. Το να μπαίνεις στο Δημοτικό Συμβούλιο –και δεν αφορά τον κύριο στον οποίον 
αναφερόμουν πριν– παράνομα, παραβιάζοντας την εκλογική νομοθεσία, είναι ζήτημα πολιτικού 
ήθους. Το να διακηρύσσεις ότι είσαι ενάντια στα προνόμια όταν επί σειρά ετών έχεις θητεύσει ως 
οικόσιτος στην αυλή διαφόρων Δημάρχων και εισπράττεις σοβαρά ποσά ως έσοδα από τις 
δραστηριότητες, είναι ζήτημα πολιτικού ήθους. Όποιος συνάδελφος θεωρεί ότι το πολιτικό ήθος του 
οποιοδήποτε από μας δεν μας αφορά, να βγει να το δηλώσει για να το ακούσουν και οι συμπολίτες 
μας και να βγάλουν τα συμπεράσματά τους. 
 Επειδή υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία χρήζουν αποκαλύψεων, θα τα αποκαλύψουμε 
εντός του 2018 και επιφυλάσσομαι. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Νομίζω, κύριε Ζήκα, έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό, η στάση σας στο Δημοτικό Συμβούλιο είναι 
πραγματικά κυρίου με «Κ» κεφαλαίο, όντως δεν έχετε διακόψει ποτέ και κανέναν, νομίζω όμως ότι 
και το Προεδρείο φέρθηκε όπως έπρεπε και όπως θεώρησε και σας άφησε να ολοκληρώσετε και να 
πείτε αυτά τα οποία θέλετε. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Νικάκη. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ο κύριος Κεχρής, ναι. Κύριε Κεχρή, μην είστε αρπαγμένος. Δεν σας είχα δει όταν 
ζητήσατε τον λόγο όπως λέτε, εντάξει, ένα λάθος έγινε. Θέλετε να με κρεμάσετε δημοσίως; Εντάξει, 
με συγχωρείτε πολύ. 
 Ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο. 
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ΚΕΧΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Με αφορμή την αντιπαράθεση του επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης και του Δημάρχου 
για την εκδήλωση στα Ίμια, παίρνω τον λόγο και θα ήθελα γενικά να μιλήσω για ένα ζήτημα που με 
απασχολεί τα τελευταία οχτώ χρόνια. Είναι ζήτημα εθιμοτυπίας, τήρησης πρωτοκόλλου, που αφορά 
τις δημόσιες εκδηλώσεις: τι λέει η εθιμοτυπία, τι λέει το πρωτόκολλο. Και είναι ένα πρωτόκολλο που 
πρέπει να τηρείται, γιατί με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα της τοπικής μας δημοκρατίας. 
Σε κάθε δημόσια εκδήλωση που γίνεται σε δημόσιο χώρο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή... Κύριε Κεχρή... 
ΚΕΧΡΗΣ: Σας παρακαλώ, μη με διακόπτετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, εγώ σας παρακαλώ, μισό λεπτό. Καταρχήν το θέμα δεν συζητείται. Επειδή είστε 
και παλαιός κιόλας. 
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν πειράζει, κάνω ανακοίνωση επί αυτού του θέματος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν μιλάω εγώ, σας παρακαλώ, δεν είναι-, θα το λύσουμε το θέμα. Απλώς σας 
ενημερώνω ότι το θέμα μας ούτε συζητείται ούτε είναι αυτό. Εάν θέλετε... 
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν μιλάω για το θέμα, μιλάω γενικότερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν μιλάτε γενικώς ή κάνετε... 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Με αφορμή [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν κάνετε μία ανακοίνωση, έχει καλώς. Εάν κρίνουμε όμως ότι η ανακοίνωση δεν έχει 
καμία σχέση με αυτά τα οποία μας αφορούν ή αφορούν το προηγούμενο θέμα, θα αναγκαστώ να σας 
διακόψω. 
 Παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ελάτε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Με αφορμή, με αφορμή, με αφορμή. Με αφορμή το συγκεκριμένο θέμα, μιλάω γενικότερα. 
 Τι λέει λοιπόν η εθιμοτυπία, τι λέει το πρωτόκολλο για δημόσιες εκδηλώσεις: Σε κάθε δημόσια 
εκδήλωση που γίνεται σε δημόσιο χώρο υπό την αιγίδα του Δήμου, πρώτος παρουσιάζεται / 
εμφανίζεται ο Δήμαρχος, ακολουθεί ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και έπονται Αντιδήμαρχοι 
και επικεφαλής παρατάξεων. Αυτός είναι ένας εθιμοτυπικός κανόνας που πρέπει να εφαρμόζεται, και 
εφαρμοζόταν παλαιότερα με ευλαβικό τρόπο. Με αυτό τον τρόπο εξασφαλίζεται η ποιότητα της 
τοπικής μας δημοκρατίας. 
 Σας θυμίζω –και μπορεί να με επιβεβαιώσουν οι παλαιότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι, όπως η 
κυρία Νικάκη, ο κύριος Σκουτέρης, η κυρία Δημητριάδου, ο κύριος Αυγουρόπουλος– ότι σε κάθε 
εκδήλωση που γινόταν επί εποχής Νικολάου αλλά και επί εποχής Σκούρτη, σε κάθε εκδήλωση 
δημόσια, είτε αυτό αφορούσε το αμφιθέατρο είτε αφορούσε στάδιο, όπου γινόταν σε δημόσιο χώρο 
υπό την αιγίδα του Δήμου, πρώτος μίλαγε ο Δήμαρχος, πρώτος εμφανιζόταν ο Δήμαρχος, 
ακολουθούσαν δίπλα του οι επικεφαλής παρατάξεων. Τον λόγο τον έπαιρνε πρώτα ο Δήμαρχος, 
ακολουθούσαν μετά οι επικεφαλής των παρατάξεων κατά σειρά της εκλογικής τους δύναμης. Μιλούσε 
πρώτα ο Νικολάου, μετά ο Δεμερτζής, μετά ο Λαζαρίδης. Σε κάθε εκδήλωση. Αυτό ήταν ένας κανόνας 
που εφαρμοζόταν απαρέγκλιτα. Ήρθε ο κύριος Ξύδης και τον κατήργησε λέγοντας ότι: «ο Δήμαρχος 
εκπροσωπεί τους πάντες». Εφαρμόζετε δυστυχώς –σε μικρότερο βαθμό, γιατί σε κάποιες περιπτώσεις 
δίνετε τον λόγο, και σωστά τον δίνετε– εφαρμόζετε αυτή την τακτική. Έχετε θητεύσει επί εποχής 
Νικολάου, και αμφισβητήστε με αν αυτό δεν ίσχυε, αμφισβητήστε με. 
 Λοιπόν, θα πρέπει αυτή η πραγματικά σωστή δημοκρατική τακτική να συνεχίζει να 
εφαρμόζεται. Δεν μπορεί, Δήμαρχέ μου-, επέτρεψέ μου να σ’ το πω: Ήμουνα κάποια εποχή πρόεδρος 
του ΔΟΚΜΕΠΑ, του ΚΑΠΗ και των Παιδικών Σταθμών. Ουδέποτε είχα την κόρη μου, που ήταν τότε 
σε ηλικία Παιδικού Σταθμού, ουδέποτε. Την είχα από πίσω. Δεν είθισται λοιπόν σε μία επίσημη 
εκδήλωση, που είτε αφορά τους Παιδικούς Σταθμούς –είναι δημόσια εκδήλωση–, να κάθεσαι εσύ 
μπροστά με τα παιδιά σου, με την οικογένειά σου και να κάθονται οι επικεφαλής παρατάξεων εκτός 
των επισήμων θέσεων. Αυτό, θα είχα κι εγώ τη δυνατότητα, καίτοι είχα κι εγώ τότε φιλοδοξίες, να 
παρουσιαστώ σαν νέος, καλός οικογενειάρχης και να δημιουργήσω μια ωραία εικόνα και ένα ωραίο 
image. Ουδέποτε το ’κανα. 
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 Σας παρακαλώ πραγματικά σε αυτό το σημείο να είστε λίγο πιο προσεκτικός. Εγώ χαίρομαι 
που σας βλέπω με τα παιδιά σας, χαίρομαι που σας βλέπω με την οικογένειά σας, αλλά ο θεσμός της 
τοπικής μας δημοκρατίας επιτάσσει ότι σε κάθε δημόσια εκδήλωση πρώτα είστε εσείς, μετά είναι ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και ακολουθούν Αντιδήμαρχοι και επικεφαλής παρατάξεων. 
Δίνετε τον λόγο, μετά από εσάς, για έναν σύντομο χαιρετισμό στους επικεφαλής παρατάξεων. Είναι 
κάτι το οποίο το έκανε και ο Νικολάου, όταν ήμαστε μαζί στην ίδια παράταξη, και το ’κανε 
παλαιότερα και ο κύριος Σκούρτης. Αυτό πρέπει να συνεχίζουμε να το κάνουμε. Ξέρετε ότι κάποια 
στιγμή επί εποχής Ξύδη, όταν αυτό δεν έγινε και ανέβηκε ο κύριος Δασκαλόπουλος κάποια στιγμή 
στο ΚΑΠΗ, σηκώθηκα με το ζόρι και πήρα τον λόγο. Τότε είχε κοντέψει να λιποθυμήσει ο κύριος 
Ίσκος και η κυρία Μπουφούνου, το θυμάστε αυτό. Δεν πρόκειται να ξαναμπώ σε αυτή τη συνέχεια, 
αλλά πιστέψτε με, δεν πρέπει να μπούμε σε μία τέτοια τακτική. Αυτό είναι το ένα ερώτημα και αυτή 
είναι η ανακοίνωσή μου. 
 Αλλάζω θέμα τώρα και είναι μία δεύτερη ανακοίνωση αν μου επιτρέπετε. Ξέρετε, στο 
σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο το τελευταίο θέμα αφορά ένα ψήφισμα της "Λαϊκής Συσπείρωσης 
Παπάγου - Χολαργού", ψήφισμα αλληλεγγύης για τον Παλαιστινιακό λαό. Θα ήθελα πραγματικά να 
προβάλω τον προβληματισμό μου επί αυτού του θέματος λέγοντας – και να το θέσω και για θέμα 
συζήτησης: Λίγες μέρες πριν το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, όταν πραγματικά το ζωτικό θέμα 
που αφορά όλο τον ελληνικό λαό είναι η ελληνικότητα της Μακεδονίας, θα έπρεπε πραγματικά ως 
Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε μία θέση ή έστω να το συζητήσουμε το θέμα. Δεν μπορούμε να 
συζητάμε για το ψήφισμα αλληλεγγύης στην Παλαιστίνη και να μη συζητάμε για την ελληνικότητα 
της Μακεδονίας. Είναι προκλητικό προς την κοινωνία που μας βλέπει. Πρέπει κάποια στιγμή, αν είναι 
να συζητήσουμε αυτό το θέμα, πολύ περισσότερο, πολύ-πολύ περισσότερο, να συζητήσουμε για τη 
Μακεδονία μας. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Το μόνο λάθος που μπορείτε σήμερα να μου καταλογίσετε –το λέω για να ηρεμήσουμε και 
λίγο– είναι ότι δεν έγινε ο Αγιασμός στις 19:00. Πιστεύω θα ήμασταν πολύ καλύτερα, έτσι; Να 
ηρεμήσουμε όλοι και να συνεχίσουμε τη συνεδρίαση. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητέ κύριε Κεχρή, για τα πρωτόκολλα που λέτε, φυσικά αν σας ρωτήσω πού τα 
’χετε βρει, πού τα ’χετε διαβάσει, θα μου πείτε «πουθενά», γιατί δεν τίθεται τέτοιο πρωτόκολλο. Το 
μόνο πρωτόκολλο που υπάρχει –και γκουγκλάρετέ το να το βρείτε– είναι του Προέδρου της 
Δημοκρατίας, είναι απ’ τη Βουλή, που σου λέει ακριβώς με ποια σειρά παρίστανται, με ποια σειρά 
καταθέτουν στεφάνια. Εκεί μέσα λοιπόν υπάρχει μόνο: Δήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικού 
Συμβουλίου, τίποτε άλλο. Για το επίσημο κράτος δεν υπάρχει κάτι άλλο, υπάρχει ο Δήμαρχος και ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Ψάξτε το, γιατί εγώ το ’χω ψάξει, έχω ασχοληθεί με την 
εθιμοτυπία από τότε που έγινα Δήμαρχος, για να ξέρω τι μου γίνεται. Ψάξτε το, και αν κάνω λάθος 
φέρτε μου εδώ το χαρτί. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσουμε. Αν μας αφήσει ο κύριος Κεχρής, θα του δώσουμε απαντήσεις σε όλα 
που είπε, είπε τρία-τέσσερα πράγματα. Αλλά ας μας αφήσει. Το πρώτο λοιπόν, απαντάμε για το 
πρωτόκολλο, το τι υπάρχει και το τι γίνεται. 
 Δεύτερον. Δεν θυμάστε καλά, και λυπάμαι που δεν θυμάστε καλά, γιατί είστε πολύ νέος σε 
ηλικία. Επί Νικολάου που λέτε και επί Σκούρτη-, εγώ δεν θυμάμαι τι γινόταν επί Σκούρτη, αλλά επί 
Νικολάου που θυμάμαι, τον λόγο τον δίναμε όταν ήταν πίτα, όταν ήταν μία εορταστική εκδήλωση, 
όπως γίνεται και τώρα. Και τώρα σας τον δίνουμε τον λόγο, δεν νομίζω... Απλά εσείς δεν έρχεστε 
πλέον, εσείς πλέον προσωπικά ο ίδιος δεν έρχεστε σε εκδηλώσεις, γι’ αυτό. 
 Τρίτο θέμα. Θέσατε θέμα γιατί –λέει– έρχομαι με τα παιδιά μου. Τα παιδιά μου τα παίρνω 
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αγκαλιά κύριε Κεχρή, δεν κρατάνε θέση δίπλα. Δηλαδή με έχετε δει πολλές φορές να έρχομαι εγώ και 
να κρατάω τέσσερις θέσεις (εγώ, η γυναίκα μου και τα δυο μου παιδιά που είναι τριών ετών); Και τα 
φέρνω συνήθως σε παιδικές εκδηλώσεις, σε μουσικές εκδηλώσεις. Ούτε χθες τα ’φερα στα Ίμια, τι να 
δουν τα παιδιά, τι θα καταλάβουν τριών ετών και δύο ετών; Εν πάση περιπτώσει, λυπάμαι που 
αναφέρεστε για οικογενειακά θέματα, αλλά τα ξεπερνάω κι αυτά, δεν πειράζει, να ’μαστε καλά. 
 Τελευταίο θέμα, Μακεδονία, που θέσατε. Η Μακεδονία είναι μία, είναι ελληνική, είναι 
ξεκάθαρο, το λέμε παντού και that’s it. Δεν χρειάζεται τίποτε άλλο ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού να 
πει. Ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού δεν χρειάζεται να πει κάτι άλλο, αυτή είναι η προσωπική μου 
άποψη αυτή τη στιγμή, και στην κρίσιμη στιγμή που βρίσκεται αυτή τη στιγμή το θέμα. Να πάμε την 
Κυριακή κάτω αν θέλετε, εγώ προσωπικά λέω ότι θα πάω, αν θέλετε πάμε και παρέα, αλλά από κει 
και πέρα δεν νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο αφορά το συγκεκριμένο θέμα. Για το θέμα που 
βάλαμε, είναι θέμα ενός επικεφαλής παράταξης, το έθεσε, το έστειλε στον Πρόεδρο, και πολύ σωστά 
είπαμε να το συζητήσουμε. Όταν θα φτάσει η ώρα να το συζητήσουμε θα δούμε τι θα ψηφίσουμε και 
τι θα πούμε για την Παλαιστίνη, έτσι; 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δυο κουβέντες μόνο, κύριε Πρόεδρε. 
 Ο τελευταίος που μπορεί εδώ μέσα να μιλάει για εθνικά θέματα είναι αυτός ο οποίος έχει 
προσβάλει κατάφωρα –και το ’χει ομολογήσει μάλιστα– το κορυφαίο εθνικό σύμβολο, που δεν είναι 
άλλο από τη σημαία. Είναι αυτός ο οποίος καμαρώνει το να φωτογραφίζεται με τον συγκεκριμένο 
επικεφαλής κόμματος. Αυτός και μόνον αυτός δεν έχει κανένα δικαίωμα να μιλάει για εθνικά θέματα. 
Τα άλλα τα είπε ο Δήμαρχος, και τα λέω τώρα εγώ σαν τσάτσος, όπως μου είπε. Ναι, είμαι τσάτσος. 
Εφόσον κατά τον κύριο είμαι τσάτσος, είμαι τσάτσος. Εφόσον έχει τόσο μυαλό και αποκαλεί εμένα 
τσάτσο, έναν από τους κορυφαίους συνεργάτες του Δημάρχου... Όχι, θα καθίσω να υπερασπιστώ τον 
ανειλικρινέστατο επικεφαλής δημοτικής παράταξης ο οποίος είναι –έτσι τουλάχιστον λέει– και 
στέλεχος ενός συγκεκριμένου άλλου κόμματος και πάει και φωτογραφίζεται με τον συγκεκριμένο 
αρχηγό κόμματος. 
 Ευχαριστώ πολύ, τίποτε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κύριε Αυγουρόπουλε; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ τελείωσα, ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού πάλι; Επί προσωπικού, παρακαλώ, ο κύριος Τίγκας, για 1 λεπτό. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, δεν θα ταλαιπωρήσω ούτε το Σώμα για να πω οτιδήποτε, διότι το να ασχολείται 
κανείς με τον κύριο Αυγουρόπουλο –εγώ δεν φοβάμαι να πω το όνομά του– νομίζω τον χρόνο του 
χάνει, εκτός αν έχει να διορίσει κανέναν απ’ το συγγενολόι του. Εκεί υπάρχει χρόνος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τον γιο σας τον βάλατε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ο γιος μου έχει μπει από το ΑΣΕΠ, κύριε, στο οποίο εσύ δεν καταδέχεσαι ούτε έξω από την 
πόρτα του να περάσεις. 
 Λοιπόν, από κει και μετά, εάν έχει το ανάστημα ο κύριος Αυγουρόπουλος, με την πορεία την 
οποία μέχρι τώρα έχει και νομίζει ότι με το να είναι αναπληρωτής Δημάρχου είναι και το δεξί μπράτσο 
του Δημάρχου, ε, είναι λίγο για γέλιο. Καλύτερα να βγεις στην κοινωνία έξω να δεις πώς βρομάει ο 
Παπάγος, πόσο σκοτεινιά είναι ο Χολαργός, για να καταλάβεις ποια είναι η πραγματικότητα. 
 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Τώρα εγώ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελπίζω με σας να είναι καλύτερο το θέμα και η ανακοίνωση. 
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ΝΙΚΑΚΗ: Εγώ θα μιλήσω για την αγάπη, οπότε ύστερα απ’ όλα αυτά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
ΝΙΚΑΚΗ: ...θα πέσουν λίγο-, θα γλυκάνουμε την ψυχή μας. 
 Θέλω να ενημερώσω τους συναδέλφους για έναν καινούριο θεσμό, ο οποίος ολοκληρώθηκε, 
και ο οποίος στην ουσία στηρίχθηκε και από το Δημοτικό Συμβούλιο με μια απόφαση που είχε πάρει 
τον Νοέμβριο με την οποία ενέκρινε τις δαπάνες και τη διάθεση πιστώσεων για όλες τις ενέργειες που 
έγιναν στο πλαίσιο αυτού του μήνα. Ο Δήμος και η Κοινωνική Υπηρεσία είχε τη φιλόδοξη σκέψη να 
αφιερώσει τον μήνα Δεκέμβριο «μήνα της αγάπης και της αλληλεγγύης», με μια σειρά δράσεων στα 
πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής. Είναι δράσεις που πραγματοποιήθηκαν με μεγάλη επιτυχία και με τις 
οποίες μπορέσαμε να εκπληρώσουμε όλους τους στόχους αυτών: την ενημέρωση, την 
ευαισθητοποίηση, την ενσωμάτωση ομάδων που τείνουμε να τους αντιμετωπίζουμε ως περιθώριο, 
την εξωστρέφεια, την κοινωνική διασύνδεση και τη στήριξη των ευπαθών ομάδων και των 
κοινωνικών δομών του Δήμου. 
 Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων, στο οποίο εν τάχει θα αναφερθώ (γιατί σίγουρα έχετε 
ενημερωθεί όλοι από τα μέσα δικτύωσης και από τον Τύπο, αλλά πρέπει και απ’ αυτό το δημόσιο 
βήμα να πω δυο λόγια και να ευχαριστήσω και όσους ενεπλάκησαν σε αυτό), το πρόγραμμα αυτό 
επικοινωνήθηκε μέσω ενός εντύπου και μέσω ενός τηλεοπτικού και ραδιοφωνικού σποτ, το οποίο 
προβλήθηκε –προς μεγάλη χαρά όλων μας– σε όλα τα μεγάλα τηλεοπτικά κανάλια (στον ANT1, το 
MEGA, τον ALPHA), χωρίς καμία επιβάρυνση όπως προβλέπει ο νόμος, κάναμε όμως μια προσπάθεια 
να μπορέσει να περάσει –και επικοινωνήθηκε έτσι και το έργο του Δήμου, είναι στα πλαίσια της 
εξωστρέφειας– έξω από τα σύνορά μας, απ’ τα όριά μας, και μπόρεσε βέβαια και ο κόσμος να 
ενημερωθεί ως προς αυτά. 
 Μπορέσαμε να ενημερώσουμε για τη λειτουργία της Κοινωνικής Υπηρεσίας και των καινούριων 
δομών που υποδεχθήκαμε, όπως το Κέντρο Κοινότητας και την αναβάθμιση και την επίσημη 
λειτουργία μέσω ΕΣΠΑ του Κοινωνικού Παντοπωλείου και Κοινωνικού Φαρμακείου, μπορέσαμε να 
ευαισθητοποιήσουμε τους συμπολίτες μας πάνω σε μείζονα θέματα κοινωνικής πολιτικής, μπορέσαμε 
να έχουμε την κοινωνική διασύνδεση με πάρα πολλούς φορείς, επιχειρήσεις, σχολεία, εθελοντές 
συνδημότες ώστε να επιτευχθεί όλη αυτή η προσπάθεια, και βέβαια να στηρίξουμε και έμπρακτα τις 
δομές. 
 Όλο αυτό στηρίχθηκε από τον ίδιο τον κύριο Δήμαρχο, τον οποίο τον ευχαριστώ και εγώ και 
όλη η Κοινωνική Υπηρεσία, όλους τους συνάδελφους Αντιδημάρχους, Δημοτικούς Συμβούλους, 
ιδιαίτερα την Αντιδήμαρχο Διοικητικών και Οικονομικών την κυρία Τσικρικώνη και τον Αντιδήμαρχο 
Καθαριότητας και Πρασίνου τον κύριο Αυγουρόπουλο, και τους Προέδρους των δύο Κοινοτήτων: την 
κυρία Δημάκου και την κυρία Γκούμα, όμως ήταν πάρα πολύ σημαντική και συγκινητική η μαζική 
συμμετοχή πάρα πολλών φορέων της πόλης και επιχειρήσεων. 
 Θέλω λοιπόν εν τάχει να αναφερθώ ότι σε αυτό τον μήνα πραγματοποιήθηκε η δράση "Τα 
καλάθια της Αγάπης", όπου στα σούπερ μάρκετ του Παπάγου και του Χολαργού και στα φαρμακεία 
των δύο Κοινοτήτων, τα οποία εν τάχει θα αναφέρω: "Βασιλόπουλος", "Bazaar", "Market In", "My 
Market", "OK Any Time Markets", "Σκλαβενίτης" και "Food Stores", στα φαρμακεία στην Κοινότητα 
Παπάγου: "Κοντού Ιφιγένεια", "Λέτσας Γεώργιος", "Μπαρτσόκας Μιχάλης", "Παπουτσής Σπυρίδων & 
ΣΙΑ ΟΕ", "Πέπα-Χαρακτινιώτη Βασιλική", "Ρουμελιωτάκη Ιφιγένεια" και στα αντίστοιχα φαρμακεία του 
Χολαργού: "Αποστολοπούλου Χριστίνα", "Βαράγγα Νίκη", "Καλησπέρη Θεοδώρα", "Γεωργακόπουλος 
Χαράλαμπος", "Γεωργουλάκη Αικατερίνη", "Γιαρενίου Μαρία", "Γκιούρδα Χριστίνα", "Γκόνη Βασιλική", 
"Δάλλα Ελένη", Ζησοπούλου Φωτεινή", "Κουτσοβούλου Αικατερίνη", "Κρασσάνου Αθανασία", 
"Λειβαδάς Παναγής", "Μοσχοβής Νικόλαος", "Μπούφης Χαράλαμπος", "Ξιφαρά Πολυξένη", "Ξυπολιά 
Φανή", "Παναγιωτόπουλος Δημήτριος", "Παπακώστα Επιστήμη", "Πλουμπής Κωνσταντίνος", 
"Πυργιώτης Βασίλειος", "Σίτρα Αλίκη", "Συνεγιάννης Κωνσταντίνος", "Συστεγασμένα Φαρμακεία 
Βελετάκου Καλλιρρόη και Μαχαίρας Ιωάννης Ο.Ε.", "Ταμπαροπούλου Ιωάννα", "Τοράκης Γεώργιος", 
"Φαρμακείο εξπρές Παπαναγιώτου Θάλεια", "Pharmacydepot.gr" στην Αετιδέων και "Χατζηντωνάκη 
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Ναταλία" –όπως βλέπετε ήταν σχεδόν στο 100% η μαζική συμμετοχή όλων των φαρμακείων– 
τοποθετήθηκαν τα καλάθια της αγάπης όπου συγκεντρώθηκαν κυρίως πάρα πολλά φάρμακα και 
φαρμακευτικά είδη, και αρκετά τρόφιμα αντίστοιχα στα σούπερ μάρκετ, από όλους τους συνδημότες 
μας και με τη στήριξη και την ενίσχυση από τους ίδιους τους επιχειρηματίες, τους οποίους 
ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
 Πραγματοποιήθηκε η δράση "Γιορτάζω την Ελπίδα", κλείνοντας την τριλογία, σε συνεργασία 
με τα σχολεία της πόλης μας, στην οποία αυτή τη φορά συμμετείχαν –πέρα από τα Δημοτικά– και τα 
Γυμνάσια και τα Λύκεια και συγκεντρώθηκαν πάρα πολλά καινούρια παιχνίδια και δώρα για τα παιδιά 
του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
 Έγινε για δεύτερη φορά το "Δημιουργικό Εργαστήρι Γυναικών", που έχει ξεκινήσει με τη ΧΕΝ 
και θα γίνεται πλέον σε τακτική βάση, όπου γυναίκες από τις ευπαθείς ομάδας μαθαίνουν κάποια 
τέχνη, κάνουν σεμινάρια στην κατασκευή κάποιων προϊόντων, με σκοπό να μπορέσουμε να 
φτάσουμε σε ένα επίπεδο να τα εκποιούν και να έχουν και κάποιο εισόδημα σ’ ένα δεύτερο χρόνο. 
 Πραγματοποιήθηκε η εκδήλωση, μια υπέροχη συγκλονιστική εκδήλωση για τα άτομα με 
αναπηρία, "Έκφραση χωρίς εμπόδια", στην οποία μπορέσαμε να δούμε ότι τα άτομα με αναπηρία 
είναι ισότιμα μέλη, πρέπει να αντιμετωπίζονται ως τέτοια από όλους εμάς που αμφισβητούμε. 
Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε ως προς αυτή την κατεύθυνση, η ανταπόκριση 
του κόσμου δεν ήταν αυτή η μαζική που θα αναμέναμε, είναι ένα ζήτημα ταμπού, καλώς ή καλώς, 
μας αρέσει ή δεν μας αρέσει αυτή είναι η πραγματικότητα. Παρ’ όλα αυτά, τα τυφλά κορίτσια με 
παράλληλες αναπηρίες από τον Σύλλογο "Αμυμώνη" τραγούδησαν και όσοι ήταν εκεί συγκλονίστηκαν 
από αυτό που είδαν, και επίσης η θεατρική παράσταση από τη θεατρική ομάδα κωφών "Τρελά 
Χρώματα" (μιλάμε για άτομα με απόλυτα «κωφότητα», αν το λέω σωστά) παίξανε θέατρο και δεν 
καταλάβαμε ότι υπήρχε θέμα ακοής, δηλαδή δεν μπορούσε κανένας να τους διαχωρίσει από άτομα τα 
οποία δεν έχουν κάποια αναπηρία. Και βέβαια μας συγκλόνισε και μας έδωσε δύναμη και ο 
χαιρετισμός του παραολυμπιονίκη κολύμβησης Αντώνη Τσαπατάκη. Στο φουαγέ –και αυτό επίσης 
είναι πάρα πολύ σημαντικό–, στα πλαίσια της διασύνδεσης και της ευαισθητοποίησης και της 
ενημέρωσης πάρα πολλοί γνωστοί φορείς ήρθαν, ενημέρωσαν το κοινό, διέθεσαν προϊόντα τους, 
όπως η "ΕΛΕΠΑΠ", η "Αμυμώνη", το "Σικιαρίδειο Ίδρυμα", η "Καρδιά του Παιδιού", η "ΕΓΝΥΑ" και ο 
"Φάρος Τυφλών". 
 Στα πλαίσια αυτού του μήνα εντάχθηκε και η τακτική αιμοδοσία, δεν χρειάζεται να πω κάτι 
παραπάνω. Το θετικό είναι ότι για πρώτη φορά είχαμε μεγαλύτερη συμμετοχή από συνδημότες μας 
και όχι τόσο από τις Ένοπλες Δυνάμεις, άρα σιγά-σιγά ο κόσμος μαθαίνει αυτή τη δράση και πιστεύω 
ότι στο μέλλον θα συμμετέχουν ακόμα πιο ενεργά στο να προσφέρουν αίμα, γιατί βλέπουν ότι αυτό 
γυρίζει στους ίδιους όποτε το χρειαστούν. Πάντα χωρίς δεύτερη σκέψη, χωρίς να κοιτάω εγώ η ίδια 
ποιος είναι, τι είναι, μόνο από τις Υπηρεσίες, απ’ τη στιγμή που είναι δημότης ή κάτοικος 
εξυπηρετείται αμέσως, χωρίς να εκμεταλλευόμαστε την Τράπεζα αίματος για άλλες σκοπιμότητες. 
 Η Παγκόσμια Ημέρα Αγάπης, που ήταν και το σήμα αυτού του μήνα, γιορτάστηκε με τη 
συναυλία "Αυτό είναι Αγάπη", με τον τενόρο Σταύρο Σαλαμπασόπουλο, έναν καταξιωμένο τενόρο, με 
μία πολυμελή ορχήστρα, στην οποία συμμετείχε βέβαια και η Παιδική Χορωδία του Δήμου μας υπό τη 
διδασκαλία του Ωδείου "Κατερίνα Μάσκα", την οποία ευχαριστούμε πάρα πολύ. Κύριος ομιλητής ο 
οποίος μίλησε για την αγάπη ήταν ο εκπρόσωπος δημοσίων σχέσεων από την "Κιβωτό του Κόσμου" 
(ήταν να ’ρθει ο πατέρας Αντώνιος, ο οποίος λόγω αδιαθεσίας δυστυχώς την τελευταία στιγμή δεν 
είχαμε τη χαρά, θα συμβεί όμως αυτό στο μέλλον). Και βέβαια, πάρα πολλοί μεγάλοι φορείς, πάλι στο 
φουαγέ, που δραστηριοποιούνται στο κοινωνικό και φιλανθρωπικό τομέα, ενημέρωσαν τον κόσμο και 
προώθησαν τις δράσεις και τα προϊόντα τους. Η UNICEF, το "Χαμόγελο του Παιδιού" , το ΚΕΘΕΑ 
"Στροφή", η "Αγκαλιά Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού", η "Κιβωτός του Κόσμου", η 
"Κλίμακα για τους Άστεγους", η ΧΕΝ Παπάγου, η "Εθελοντική Διακονεία, το Κέντρο Πρόληψης 
"ΑΡΓΩ", ο Ξενώνας Κακοποιημένων Γυναικών "Φοίβη", η Ολυμπιάδα Παπάγου "Lions". 
 Και βέβαια, ο μήνας έκλεισε με δύο εκδηλώσεις αποκλειστικά για τα μέλη του Κοινωνικού 
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Παντοπωλείου, την καθιερωμένη πλέον από εμάς χριστουγεννιάτικη διανομή, όπου μπορέσαμε 
πιστεύω να γεμίσουμε τα εορταστικά τραπέζια αυτών των ανθρώπων εξίσου ποιοτικά και πλούσια με 
τα δικά μας, και σε αυτό θέλω να ευχαριστήσω όλους τους χορηγούς, οι οποίοι ήταν: Από συλλόγους 
και φορείς, η "Φλόγα Αγάπης, προσφορά στον συνάνθρωπο", η "Lions Ολυμπιάδα", η ΧΕΝ Παπάγου, 
ο Σύλλογος Παραγωγών Χωρίς Μεσάζοντες "Απευθείας", η "Εθελοντική Διακονία" και ο Σύλλογος 
Παπαγιωτών, οι συμπολίτες μας Δημήτρης Τσενεμπής και Ηλίας Ρεκουνιώτης, τα ζαχαροπλαστεία και 
αρτοποιεία: "Άρτος και Μέλι", "Όλυρά", "Mariz", "Παπάς", "Σπανός", "Άρτος και Γλυκίσματα", 
"Φούρνος Παπάγου", "Ολυμπιάδα", "Dolceti", τα κρεοπωλεία: "Καραλίδης", "Καρμπαλιώτου", "Γκίκας", 
"Μπεκιάρης", "Κομιάνος", "Παπαβασιλείου", τα εστιατόρια-καφέ: "Μπιφτεκάτσι", "Μελιτίνη", 
"Φυσαρμόνικα", "Τσιπουρίτο", "Άρχοντας", " Stromboli",  "Floyd cafe" και "Garden 4", τα σούπερ 
μάρκετ: "ΑΒ Βασιλόπουλος Χολαργού - Παπάγου", "Σκλαβενίτης Χολαργού", "ΟΚ Anytime" και 
"Δεναξάς", και άλλες επιχειρήσεις που έδωσαν δώρα, όπως το "Αλεξόπουλος Travel", "Δαναός", 
"Detail", "Πρωτότυπο", "Trendissimo", "Lady", "Tag", "Ελισάβετ Μαυρογένη", "Κουτρομάνος", "Le 
Charme", "Rollini", "La Fee",  "Marie - Cristine", "Armadillo", "Miss Pop", "Root 56", "Manoukian", 
"Παράμετρος", και "Τρία Έψιλον". 
ΚΕΧΡΗΣ: Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 
ΝΙΚΑΚΗ: Όλες τοπικές επιχειρήσεις, όλοι συμπολίτες μας, οι οποίοι χωρίς δεύτερη σκέψη 
προσέφεραν και γέμισαν το τραπέζι των μελών του Κοινωνικού Παντοπωλείου. 
 Και βέβαια για πρώτη φορά έγινε και παιδική γιορτή για τα παιδιά του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου, τα οποία τα απασχόλησαν παιδαγωγοί και παιγνιοθεραπεύτρια, έπαιξαν, τραγούδησαν, 
ζωγράφισαν, και αυτό ήταν η αρχή για έναν καινούριο θεσμό που θα λειτουργήσει από δω και πέρα, 
τη Δημιουργική Απασχόληση των παιδιών του Κοινωνικού Παντοπωλείου, σε τακτική βάση, δύο 
φορές τον μήνα σε ένα πρώτο στάδιο, με σκοπό αυτό να γίνει ακόμα συχνότερα, από παιδαγωγούς, 
εθελόντριες και από παιγνιοθεραπεύτρια, με σκοπό να μπορούνε τα παιδιά και να αναπτύσσονται και 
να επιμορφώνονται και να διασκεδάζουν και να μπορούν και οι γονείς τους να τα αφήσουν για ένα 
χρονικό διάστημα να κάνουν τις δουλειές τους. 
 Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ήταν μία προσπάθεια η οποία καρποφόρησε πάρα πολύ 
θετικά, ήταν ένας αγώνας δρόμου. Όλος αυτός ο αγώνας δρόμου έγινε από το προσωπικό της 
Κοινωνικής Υπηρεσίας, το παλαιότερο προσωπικό και τα καινούρια άτομα που αμέσως με το που 
ήρθαν μέσω ΕΣΠΑ μπήκαν στα βαθιά. Σίγουρα πολλά μπορούν να γίνουν ακόμα, υπάρχουν πολλοί 
θεσμοί που σιγά-σιγά θα δημιουργήσουμε και που θα σας ενημερώσουμε γι’ αυτά, και πιστεύουμε ότι 
θα συνεχιστεί αυτό στο μέλλον. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, [...] μόνο στους επικεφαλής να διακόπτετε; Δυο 
λεπτά, δηλαδή [...]. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. 
ΚΕΧΡΗΣ: Λοιπόν, επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε... 
ΚΕΧΡΗΣ: Επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε όταν μιλάω κι εγώ, κύριε Κεχρή. 
ΚΕΧΡΗΣ: Τι μιλάτε; Εμένα όταν μιλούσα με διακόψατε και... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε. 
 Μην γράφετε τίποτα. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μιλήσετε, κύριε. Περιμένετε, περιμένετε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Να μιλήσω θέλω. 
 Λοιπόν, επί της διαδικασίας. Πρώτα απ’ όλα δεν έχω τίποτα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, όχι κύριε Κεχρή, δεν είναι αυτή η διαδικασία. Μισό λεπτό, περιμένετε. 
 Επί της διαδικασίας λοιπόν ο κύριος Κεχρής έχει ζητήσει τον λόγο. 
 Παρακαλώ, κύριε Κεχρή. 
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ΚΕΧΡΗΣ: Πρώτα απ’ όλα, για να μην παρεξηγηθώ, πολύ καλή η εισήγησή σας κυρία Νικάκη, πρέπει 
κάποια στιγμή να γίνεται ενημέρωση, αλλά πρέπει να τηρούνται κάποιοι όροι, κύριε Πρόεδρε. Όταν 
εγώ μιλάω, βάζετε τον χρόνο. Κι όταν διακοπεί ο χρόνος με διακόπτετε. Εδώ πέρα γιατί δεν κάνετε το 
ίδιο; Για ποιο λόγο λοιπόν αφήνετε τον ομιλητή –που είπε πολύ σωστά πράγματα, κάποια στιγμή 
πρέπει να μας ενημερώσει– να υπερβαίνει το χρονικό διάστημα, έστω κι αν λέει...; 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...] την ουσία ή τον τύπο κοιτάμε τώρα; 
ΚΕΧΡΗΣ: Την ουσία, συμφωνώ κυρία Νικάκη, εμένα μου άρεσε... Κυρία Νικάκη, ευχής εξαρχής είπα 
ότι η παρουσίασή σας ήταν πολύ θετική και χαίρομαι... 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, αλλά πώς [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διαλογικές συζητήσεις, σας παρακαλώ. 
ΚΕΧΡΗΣ: ...και χαίρομαι που δεν σας διέκοψε. 
 Από κει και πέρα, αν όμως τηρεί μια τέτοια διαδικασία, πρέπει να την τηρεί και στους 
υπολοίπους. Δεν μπορεί όταν εγώ μιλάω να βάζει το χρονόμετρο και να με διακόπτει και να μου λέει: 
«τώρα τελειώσατε». Ή θα το κάνει σε όλους μας ή δεν θα το κάνει σε κανέναν. Τελεία και παύλα. 
Εδώ πέρα είπε πολύ ενδιαφέροντα πράγματα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κύριε Κεχρή; Έχετε γίνει κατανοητός. 
ΚΕΧΡΗΣ: ...συμφωνώ με αυτά που είπε, μπράβο κυρία Νικάκη που τα είπατε, αλλά υπερβήκατε τον 
χρόνο δύο και τρεις φορές και δεν σας διέκοψε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε γίνει κατανοητός, εντάξει. 
 Λοιπόν. Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Απλώς και μόνο να πω ότι, και εσείς όπως τιμάτε την ιατρική, η αγάπη και ο εθελοντισμός 
είναι κάτι που διέπει και εσάς και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ ωραίο το να ακουστούν τουλάχιστον μία 
φορά κάποια πράγματα. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Καλώς τα είπε, αλλά [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλαβαίνω αυτό που είπατε. Συγχωρέστε μου λοιπόν αυτό το παραπάνω, αλλά 
πραγματικά η αγάπη και ο εθελοντισμός, που διέπουν και εσάς, αυτό ακριβώς είναι, αλλά... 
ΤΙΓΚΑΣ: Να ξέρουμε να λειτουργούμε κι εμείς με το συναίσθημα και όχι με [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν είναι για αγάπη, δεν υπάρχει ποτέ κανένα θέμα. Απλώς και μόνο, παρακαλώ να... 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, θα διακόψουμε για 3 λεπτά, και σας παρακαλώ, θα επανέλθουμε σε λίγο, μέχρι 
να διαμορφώσουμε την αίθουσα για τον Αγιασμό. 
 
(Η συνεδρίαση διακόπτεται, τελείται ο Αγιασμός, και κατόπιν συνεχίζεται) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συνεχίσουμε τη διαδικασία. Και αφού σας ευχαριστήσω πάρα πολύ, μετά την 
πνευματική τροφή και τη φυσική την οποία είχαμε, λοιπόν, να συνεχίσουμε αρμονικά. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Ποιος [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποιος είναι θα το πει, μην ανησυχείτε. 
 Αρμονικά λοιπόν να συνεχίσουμε τη συνεδρίασή μας. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουτάκης. Ελάτε, σύντομα. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Για μισό λεπτό, έχω μία πρόταση να κάνω. 
 Επειδή την Κυριακή, όπως όλοι ξέρουμε, είναι το συλλαλητήριο για τη Μακεδονία, προτείνω 
προς τη δημοτική Αρχή να βάλει τα λεωφορεία το μεσημέρι να εξυπηρετούν τον κόσμο προς το 
μετρό, γιατί εκείνη την ώρα δεν υπάρχει τρόπος. Και ει δυνατόν να βάλει και λεωφορεία προς την 
Αθήνα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Στο περασμένο... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, πριν ξεκινήσετε, με συγχωρείτε. Επειδή και από την πρώτη φορά που 
είχε μιλήσει ο κύριος Κεχρής έχει... 
 
 Να ενημερώσω ότι έχει προσέλθει και ο κύριος Οικονόμου. Ήταν όλες τις φορές που πήγαινα 
να το πω αλλά τελικά κάτι γινόταν και το είχα αναβάλει. 
 
 Ο κύριος Στάππας έχει τον λόγο. Ελάτε. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Στο περασμένο Δημοτικό Συμβούλιο είχα ζητήσει να μου δοθούν κάποια στοιχεία, κυρίως 
για τις διαρρήξεις που υπάρχουν στην περιοχή μας. Ο κύριος Δήμαρχος μου έδωσε κάποια στοιχεία, 
δηλαδή ήδη τα είχε, και μου τα έδωσε πολύ σύντομα γιατί είχε κάνει αλληλογραφία με το Αστυνομικό 
Τμήμα. 
 Θέλω να σας ανακοινώσω αυτά που μου έχει δώσει: Ληστείες για το 2016 είχαμε 6, για το 
2017: μία. Διαρρήξεις οικιών το 2016 είχαμε 55, το 2017: 88. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το δεύτερο εξάμηνο [...]. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Ναι, εξάμηνο. Αυτό ίσως να μας το διευκρινίσετε, κύριε Δήμαρχε, γιατί μου το ’χετε 
δώσει σ’ ένα σημείωμα εδώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεύτερο εξάμηνο ’16 και δεύτερο εξάμηνο ’17. 
...... : Για ξαναπές τα. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Διαρρήξεις οικιών: 55 το 2016, το 2017: 88. Κλοπές από ι.χ., το 2016: 47, το 2017: 58. 
Μικροκλοπές, το 2016: 26, το 2017: 17. Κλοπές οχημάτων, το 2016: 22, το 2017: 17. Απάτες, το 
2016: 6, και το 2017: 3. Κλοπές από καταστήματα, 2 το 2016 και 1 το 2017. 
 Επειδή ειδικά στο θέμα των διαρρήξεων των οικιών έχουμε αύξηση, όπως μας έχουν πει και 
πάρα πολλοί συμπολίτες μας, νομίζω ότι κάτι πρέπει να κάνουμε, παρόλο που δεν είναι αρμοδιότητα 
ακριβώς του Δήμου αυτό το θέμα, και το θέτω για να το σκεφτούμε πώς θα το αντιμετωπίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Προτού δώσω τον λόγο στον συνάδελφο τον κύριο Ανυφαντή, και από κοντά –μια και 
παρίσταστε– τα θερμά μας συλλυπητήρια για τον χαμό της μητέρας σας. 
 Ο κύριος Ανυφαντής έχει τον λόγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
 Πήρα τον λόγο μόνο και μόνο γι’ αυτό. Θέλω να ευχαριστήσω τόσο τον Δήμαρχο όσο κι εσάς, 
και διαμέσου εσάς όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, τόσο για τη συμπαράστασή τους όσο και για 
την παρουσία τους στην κηδεία της μητέρας μου. Σας ευχαριστώ πολύ, να ’στε καλά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή και τα θερμά μας συλληπητήρια. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Επειδή βλέπω ότι έχει προχωρήσει η διαδικασία ελάχιστα μέχρι τώρα για όλα αυτά 
τα θέματα που δημιουργήθηκαν και συζητήθηκαν, δεν θα απασχολήσω για πολύ, απλώς θα πω δύο 
πράγματα. 
 Το ένα είναι ότι, όσον αφορά εμένα, την κομματική μου, πολιτική μου και ιδεολογική μου 
ταυτότητα την αφήνω έξω από αυτή την αίθουσα, σε αυτή την αίθουσα ερχόμαστε να κάνουμε άλλη 
δουλειά. 
 Και το δεύτερο πράγμα είναι ότι, επάνω στο παραλήρημά του κάποιος μπορεί να πει και 
ψέματα, συκοφαντίες και οτιδήποτε. Και επί αυτού θέλω να δηλώσω ότι ουδέποτε υπήρξα οικόσιτος 
Δημάρχου, διότι κανένας Δήμαρχος μέχρι τώρα που υπήρχε, που υπάρχει και μέχρι σήμερα, δεν ήταν 
της επιλογής μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Και αφού τελειώσαμε λοιπόν με τις ανακοινώσεις, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Δεν νομίζω, 
ήταν μαζί με τι ανακοινώσεις. Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. 
 Απλώς, μου ζήτησε τον λόγο ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Αυγουρόπουλος. Παρακαλώ σύντομα. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα σκοπό να κάνω χρήση του δικαιώματος επί προσωπικού, αλλά επειδή έχει 
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προχωρήσει πάρα πολύ η ώρα και επειδή μετά τον αγιασμό δεν ενδείκνυται να γίνει πάλι καμιά 
διαμάχη και αυτά, λοιπόν, σταματάω εδώ. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι θέλεις, Γιάννη; Δεν είναι για σένα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, ελάτε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είναι για σένα. Ακούστηκαν ανακρίβειες. Εκείνο που θα πω εγώ, μετά απ’ 
τον Αγιασμό: «ου γαρ οίδασι τι πιούσι» για μερικούς εδώ μέσα. Τίποτε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε, χαίρομαι που ο λόγος του Θεού έπιασε τόπο. Πριν μπούμε στα 
θέματα... 
...... : Είχε επίπτωση ο Αγιασμός όμως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα είναι, να κάνουμε κάθε φορά. Αλλά δεν προβλέπεται. 
 Λοιπόν, πριν μπούμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, να παρακαλέσω το Σώμα να 
ψηφίσουμε – επειδή υπάρχουν και αυτοί που θα εισηγηθούν το θέμα και θα μας βοηθήσουν να 
καταλάβουμε: Το 14ο θέμα, που είναι για την πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού 
Ηλεκτροφωτισμού με αυτοχρηματοδότηση, συμφωνεί το Σώμα να το συζητήσουμε πρώτα ώστε να 
εξυπηρετήσουμε και τους κυρίους να φύγουν; 
 Ωραία. 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 14ο 
 

Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού, με αυτοχρηματοδότηση 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάνναρο, που είναι ο μελετητής του συγκεκριμένου, για την 
αναβάθμιση, να καθίσει εκεί. Και τον Προϊστάμενο ηλεκτρομηχανολογικών εφαρμογών Τεχνικής 
Υπηρεσίας, τον κύριο Κωνστάντιο, να καθίσει κι αυτός δίπλα, ώστε να μας βοηθήσουν. Θα 
περιμένουμε λίγο να ετοιμαστεί ο κύριος Γιάνναρος και όποτε είναι έτοιμος να μας πει. 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Γιάνναρο, να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά 
του. Ελάτε. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΛΟΓΟΣ - ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ): Καλησπέρα σας. Λέγομαι Γιάνναρος Ιωάννης, 
είμαι οικονομολόγος, ασχολούμαι με το κομμάτι «αναβάθμιση ενεργειακής και περιβαλλοντικής 
διαχείρισης» περισσότερο από είκοσι πέντε χρόνια, και ειδικότερα με τα θέματα που αφορούν 
ανάλογο αντικείμενο όπως είναι η ενεργειακή εξοικονόμηση και οι παρεμβάσεις πάνω στον 
συγκεκριμένο τομέα. 
 Το συγκεκριμένο θέμα, η ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού, είναι ένα θέμα το 
οποίο είναι πολύ επίκαιρο σε πάρα πολλούς Δήμους, εδώ και αρκετά χρόνια, εδώ και περισσότερο από 
τρία-τέσσερα χρόνια είναι στην επικαιρότητα, και υπάρχουν πολλές ενέργειες που αναλαμβάνονται 
από τους Δήμους πάνω σε αυτή τη διαδικασία. Στην ουσία μιλάμε για συμβάσεις ενεργειακής 
απόδοσης, δηλαδή συμβάσεις μέσω των οποίων αντικαθίσταται συνολικά ο φωτιστικός εξοπλισμός 
του συνόλου μιας περιοχής και μέσω αυτής της διαδικασίας της εξοικονόμησης υπάρχει και η ανάλογη 
ενεργειακή αναβάθμιση του συνολικού συστήματος του εξοπλισμού των Δήμων και Περιφερειών. 
 Αυτή τη στιγμή περισσότερα από 50-60 έργα είναι σε εξέλιξη σε όλη τη χώρα, σε μεγάλους 
Δήμους όπως είναι ο Δήμος Ρόδου, ο Δήμος Ζακύνθου, και αστικοί Δήμοι όπως είναι ο Παπάγος, όπως 
είναι η Σπάρτη, η Μεσσήνη και πολλοί άλλοι χώροι που υπάρχει αυτή η κινητικότητα. 
 Το πρότζεκτ συνολικά αφορά την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών ενός Δήμου, 
όλου λοιπόν, η αντικατάστασή του με σύγχρονης τεχνολογίας τύπου LED, η τηλεδιαχείριση - 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  
 
  21 

παρακολούθηση του συστήματος αυτού, αυτοματοποιημένη μέσω αισθητήρων, για να μπορούμε να 
’χουμε άμεσα αποτελέσματα και έλεγχο του συστήματος, ο έλεγχος βλαβών και πρόληψης βλαβών, 
και κάποιες μικρές smart εφαρμογές έξυπνων πόλεων, οι οποίες πιλοτικά θα δώσουν μια τέτοια 
διάσταση στο όλο πρότζεκτ. 
 Οι τρόποι χρηματοδότησης αυτής της διαδικασίας είναι τρεις: 
 Ο πρώτος είναι να το χρηματοδοτήσει ο Δήμος από ίδιους δικούς του πόρους καταβάλλοντας 
το σύνολο της δαπάνης, κάτι το οποίο είναι πρακτικά αδύνατο στους περισσότερους Δήμους της 
χώρας. 
 Ο δεύτερος τρόπος είναι να προβεί σε μία διαδικασία δανείου, δηλαδή να πάρει ένα δάνειο 
έχοντας το ρίσκο εκατό τοις εκατό στον Δήμο. Γιατί όταν πάρω ένα δάνειο, εκτελώ εγώ το έργο 
αυτό, έχω εγώ το ρίσκο δικό μου, συνεπώς η όποια αποτυχία βαρύνει τον Δήμο. 
 Η τρίτη διαδικασία, που έχει σχέση πάντοτε με την κατανομή του ρίσκου, είναι αυτό να γίνει 
με αυτοχρηματοδότηση. Δηλαδή ο Δήμος να μην καταβάλει πόρους καθόλου, να αντικατασταθεί 
αυτός ο εξοπλισμός από έναν ιδιώτη, ο οποίος θα αποπληρωθεί όμως στη βάση του αποτελέσματος 
εξοικονόμησης, δηλαδή στη βάση τού τι πετυχαίνει. Δηλαδή θα χρηματοδοτήσει εμπροσθοβαρώς την 
επένδυση και θα αποπληρωθεί σε ένα εύρος χρονικής περιόδου δέκα-δώδεκα ετών μέσω του 
αποτελέσματος. Αυτή είναι και μια συνηθισμένη μέθοδος που γίνεται εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο 
εξωτερικό, ήδη υπάρχουν πόλεις και μέρη και Δήμοι που ολοκληρώνουν αυτές τις διαδικασίες, έχουν 
πάει στον δέκατο και τελευταίο χρόνο. 
 Στην Ελλάδα και οι δύο μέθοδοι, και ο δανεισμός και η αυτοχρηματοδότηση παίζουν. Η 
αυτοχρηματοδότηση είναι περισσότερο, διότι είναι μηδέν το ρίσκο, διότι παίζω-, ουσιαστικά δηλαδή 
χρηματοδοτώ μόνο μέσω των δαπανών των οποίων έχω. Και αυτή είναι η εικόνα της χώρας, βγαίνουν 
αρκετοί διαγωνισμοί στον αέρα. Ήδη ένας αρκετά μεγάλος διαγωνισμός είναι σε διαδικασία 
αξιολόγησης, είναι στον Δήμο Σαρωνικού, που τον ολοκλήρωσε στις 28/12/2017 και είναι τώρα σε 
διαδικασία αξιολόγησης. Αυτή λοιπόν είναι η φάση της προετοιμασίας. 
 Εδώ τι έχουμε τώρα: Στο Δημοτικό Συμβούλιο έχει εκπονηθεί μία μελέτη η οποία αφορά: 
Έχουμε την καταγραφή του συνόλου του φωτισμού του Δήμου, είναι περίπου 5.000 φωτιστικά 
σημεία σε όλο τον Δήμο Χολαργού - Παπάγου συνολικά. Έχει εκπονηθεί λοιπόν μια τεχνοοικονομική 
μελέτη, έχουμε μελετήσει το συγκεκριμένο αντικείμενο, έχουμε βρει τις καταναλώσεις, έχουμε βρει τι 
πρέπει να γίνει, τις αντιστοιχίσεις, μαζί με την Υπηρεσία έχουμε συνεργαστεί στη διαδικασία, όλο το 
κομμάτι αυτό, και ουσιαστικά πρέπει να βρούμε ποια είναι η δυνητική εξοικονόμηση, δηλαδή ποιο 
είναι το ποσό της εξοικονόμησης το οποίο θα προκύψει εφόσον έχουμε ένα αποτέλεσμα. 
 Η εξοικονόμηση λοιπόν είναι αυτό το αντικείμενο το οποίο θα οδηγηθεί σε έναν διαγωνισμό 
και επί της εξοικονόμησης θα υπάρξει η όποια προσφορά. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό πρακτικά στον 
Δήμο: Ότι αν ο Δήμος αυτή τη στιγμή πλήρωνε 1.000 μονάδες χρηματικές για την πληρωμή της 
ενέργειας το συγκεκριμένο έτος, το 2017, και έχουμε μια εξοικονόμηση του 70% –παραδειγματικά 
μιλώ–, θα ’χουμε λοιπόν 700 μονάδες εξοικονόμηση. Οι υπόλοιπες 300 μονάδες θα εξακολουθήσουν 
να πληρώνονται στη ΔΕΗ από τον Δήμο και οι 700 είναι η εξοικονόμηση. Το αντικείμενο του 
διαγωνισμού λοιπόν είναι η συγκεκριμένη εξοικονόμηση των 700 μονάδων επί τη χρονική περίοδο της 
δωδεκαετίας, συν μια πληθωριστική αναπροσαρμογή, και αυτό είναι το αντικείμενο του διαγωνισμού. 
 Εδώ λοιπόν θα έρθει ένας ανάδοχος να εγγυηθεί το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης, να το 
εγγυηθεί ως ποσοστό, και είναι υποχρεωμένος να το πληροί ανά πάσα στιγμή, ανά τρίμηνο που θα 
εξετάζεται, και να δώσει μία έκπτωση στον Δήμο της εξοικονόμησης. Δηλαδή ο Δήμος θα 
κεφαλαιοποιήσει ένα όφελος ποσοστιαία, που θα είναι 25-30%, ένα νούμερο ποσοστιαίο επί της 
εξοικονόμησης, το οποίο σήμερα το δαπανούσε στη ΔΕΗ ούτως ή αλλιώς. Άρα αυτό είναι το πρώτο 
κέρδος το οποίο κεφαλαιοποιεί ο Δήμος. 
 Το δεύτερο κέρδος που κεφαλαιοποιεί ο Δήμος είναι ότι στην ουσία μηδενίζει τα έξοδα 
λειτουργίας. Δηλαδή τις προμήθειες, το καλαθοφόρο, τα οχήματα και ό,τι άλλο δαπανά για το 
κομμάτι αυτό ως κόστος (δεύτερο κέρδος). 
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 Τρίτο κέρδος είναι προφανώς ότι σε τέτοιας εκτεταμένης επέμβασης δράση έχουμε 
περιβαλλοντικά οφέλη σοβαρά: ρύπους, που είναι πολύ μεγάλο θέμα για τους ρύπους, και προφανώς 
πολιτισμό, φωτισμό και καλύτερο αποτέλεσμα. 
 Και κυρίως ότι το Δήμος εξετάζει το αποτέλεσμα. Δηλαδή, την επένδυση τη διενεργεί ένας 
τρίτος, και ο Δήμος είναι πάνω στη διαδικασία αυτή να εξετάζει το αποτέλεσμα – το αποτέλεσμα 
ελέγχεται ανά τρίμηνο. Είναι υποχρεωμένος ο όποιος ανάδοχος να εκπονήσει μελέτη εφαρμογής, την 
οποία θα την εγκρίνει η Υπηρεσία, και [...] της μελέτης εφαρμογής, που θα δούμε τη 
διαστασιολόγηση του συστήματος συνολικά (υπερφωτισμό, υποφωτισμό σε περιοχές), όταν δώσει το 
οκέι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, θα εκτελεστεί το έργο. 
 Είναι πολύ σημαντικό να ξέρουμε ότι έχουμε δωδεκαετή εγγυητική ευθύνη, διά πάσαν νόσον, 
που σημαίνει ότι εκτός από σεισμό και καταστροφή, τα υπόλοιπα όλα είναι στον ανάδοχο για 
οποιονδήποτε λόγο. Γιατί στα αυτοχρηματοδοτούμενα έργα έχουμε ασφάλιση, άρα λοιπόν ο Δήμος 
δεν μπαίνει στη διαδικασία να διαπληκτίζεται για το ποιος φταίει σε οποιοδήποτε ατύχημα, ακόμα και 
ο βανδαλισμός είναι ευθύνη του αναδόχου και είναι υποχρεωμένος να αντικαθιστά κάθε βλάβη εντός 
24 ωρών. Είναι μία συμφωνία που τηρείται, όσο μπορεί, και την τηρεί και η Υπηρεσία ελέγχοντας τον 
ανάδοχο. 
 Κλείνω την πρώτη μου τοποθέτηση λέγοντας ότι η μελέτη εφαρμογής –που θα γίνει αμέσως 
μετά την κήρυξη του αναδόχου για ένα δίμηνο– θα συμφωνηθεί με την Υπηρεσία, κι εκεί θα 
εφαρμοστούν όλα τα πρότυπα που ισχύουν στον φωτισμό, τα ελληνικά και τα διεθνή που είναι σε 
ισχύ, και θα γράφονται στη διακήρυξη. Κάθε τρίμηνο θα γίνεται πιστοποίηση και πληρωμές. 
 Για τη διαδικασία αυτή ο Δήμος παίρνει σήμερα, μαζί με την έγκριση της μελέτης αυτής –που 
θα πούμε και τα οικονομικά της στοιχεία– μία απόφαση εκχώρησης ενός τμήματος των τελών του. 
Υπάρχει ο 4257/2014, που είναι ο νόμος περί εκχώρησης τελών. Θα εκχωρήσει λοιπόν ένα ποσό που 
αφορά τη σύμβαση που θα συμφωνηθεί με τον ανάδοχο, όχι όμως σε κάποιον τρίτον, σε έναν ειδικό 
καταπιστευτικό λογαριασμό στο Παρακαταθηκών και Δανείων, ο οποίος είναι δεσμευμένος, και μέσω 
αυτού θα γίνονται οι πληρωμές όταν και μόνο υπάρξει πιστοποίηση από την Τεχνική Υπηρεσία ότι 
προέκυψε το αποτέλεσμα αυτό. Και συνεπικουρεί την Υπηρεσία ένας ανεξάρτητος τεχνικός 
σύμβουλος, που κι αυτός μέσα από την εξοικονόμηση πληρώνεται, ο οποίος υποβοηθά την Υπηρεσία 
στον έλεγχο της καθημερινής λειτουργίας του συστήματος. Διότι υπάρχει ένα σύστημα 
αυτοματοποιημένο –να το πω απλά– τηλεδιαχείρισης, που έχει ένα έξυπνο σύστημα 
παρακολούθησης, το οποίο όμως, παρότι το κατασκευάζει ο ανάδοχος, είναι υποχρεωμένος να δίνει 
εκατό τοις εκατό δικαιώματα στην Υπηρεσία, να ελέγχει ανά πάσα στιγμή και οπουδήποτε το 
αποτέλεσμα. 
 Και το σημαντικότερο όλων –για τους πιο ειδικούς, αλλά θέλω να το πω για να το ’χουμε στο 
μυαλό μας– είναι ότι στο τέλος, έξι μήνες πριν τελειώσει η 12ετία, υποχρεούται ο ανάδοχος να 
παραδώσει το σύστημα ανοιχτό, όλες τις φωτομετρικές μελέτες, όλο το αντικείμενο που έχει στη 
διάθεσή του, να εκπαιδεύσει την Υπηρεσία, παρακρατείται η εγγυητική του επιστολή για ένα χρόνο 
ακόμα, και θα πρέπει το συνολικό σύστημα που παραδίδει στον Δήμο, με βάση τη νομοθεσία, να μην 
έχει απώλεια μεγαλύτερη του 30%. Που σημαίνει ότι δίνει πολλές ώρες ακόμα. Αυτό το λέει η 
νομοθεσία και είναι ένας σκληρός όρος που μπαίνει, ώστε να το προβλέψει και ο ανάδοχος στη 
διαδικασία του. 
 Στη μελέτη κάναμε και τη σύγκριση, ως μοντέλο, μεταξύ του δανεισμού και της 
αυτοχρηματοδότησης. Κατ’ εμέ, που είμαι οικονομολόγος, η πιο βασική σύγκριση είναι στο ρίσκο, 
αυτό είναι η βασική σύγκριση. Το δάνειο είναι ρίσκο του Δήμου, 100% πληρωμή από τους ΚΑΠ ό,τι 
και να γίνει, πέτυχες ή δεν πέτυχες. Η αυτοχρηματοδότηση είναι πληρωμή με το αποτέλεσμα, άρα 
είναι πολύ πιο save. Αλλά και σε ποσοτικά στοιχεία είναι σαφές ότι στην αυτοχρηματοδότηση 
ουσιαστικά δεν ρισκάρεις τίποτα, διότι κεφαλαιοποιείς τα οφέλη τα οποία είπαμε. 
 Αυτό σε μια πρώτη γενική τοποθέτηση, μπορούμε να πούμε και νούμερα αναλυτικά, νομίζω 
τα έχουμε όλοι τα νούμερα τα συγκεκριμένα. Αυτά έχουν δουλευτεί με βάση το πώς δουλεύονται 
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κάποια χρηματοοικονομικά μοντέλα απ’ τις ξένες επενδύσεις όπως είναι η EBRD και η ΕΤΕΠ και η 
Ειδική Γραμματεία, και έχουμε βγάλει κάποια αποτελέσματα. 
 Και κλείνω λέγοντας ότι αυτή είναι η φάση πρώτη, που εγκρίνεται η μελέτη, η διαδικασία της 
εκχώρησης τελών και δίδεται μία εξουσιοδότηση για τη δεύτερη φάση, διοικητική διαδικασία δηλαδή, 
μέχρι να φτάσουμε πάλι στο Δημοτικό Συμβούλιο, που θα έρθει πλέον η πρόταση του διαγωνισμού, 
με εισήγηση της Υπηρεσίας, ώστε μετά να πάει στην έγκριση των όρων και να πραγματοποιηθεί ο 
ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός. 
 Αυτά καταρχάς, ως αρχική εισήγηση. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Να συμπληρώσω, κ. Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνναρο. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος στον κύριο Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να πω, κύριε Πρόεδρε, ότι από το ξεκίνημα της θητείας μας το θέμα της 
αναβάθμισης του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού ήταν ένα απ’ τα πιο σημαντικά θέματα στην ατζέντα 
και στο πρόγραμμα το οποίο είχαμε εκπονήσει και προεκλογικά. Και βεβαίως είναι ένα θέμα το οποίο 
νομίζω λίγο-πολύ έχει απασχολήσει σχεδόν όλους τους Δήμους.  Δεν βιαστήκαμε να τρέξουμε και 
να κάνουμε κάτι πολύ γρήγορα, πολύ βιαστικά, μαζεύαμε πληροφορίες, κοιτάγαμε τα θέματα, και 
περιμέναμε να ωριμάσουν οι διαδικασίες και οι συνθήκες έτσι ώστε να καταλήξουμε στην πιο 
συμφέρουσα πρόταση απ’ τον Δήμο μας, με σκοπό βεβαίως την εξοικονόμηση ενέργειας, τη βέλτιστη 
ποιότητα για τον Δήμο μας. 
 Καταλήξαμε και συνεργαστήκαμε με τον κύριο Γιάνναρο, ο οποίος έχει μία μακρά εμπειρία, 
εγώ έτσι απλά θα ήθελα να μας πει περίπου πόσες περιπτώσεις δημοτικού ηλεκτροφωτισμού έχει 
δουλέψει έως τώρα, έτσι; Αναφέρθηκε βέβαια στον Δήμο Σαρωνικού, αλλά εντάξει, κάποιος που δεν 
ακούει σού λέει: «εντάξει, ετοιμάσατε την πρόταση για τον Δήμο Σαρωνικού και τώρα στον Δήμο 
Παπάγου - Χολαργού». Έτσι ενδεικτικά, απλά ένα νούμερο θα ’θελα να πείτε πόσες τέτοιες 
περιπτώσεις έχετε δουλέψει, κύριε Γιάνναρε. 
 Σε συνεργασία βεβαίως πάντα με τον κύριο Κωνστάντιο και την Τεχνική Υπηρεσία, δούλεψαν, 
ετοιμάσανε και τα παραδοτέα της δουλειάς, νομίζω τα τρία παραδοτέα τα οποία σας στείλαμε, 
πρόκειται για μία πολύ αξιόλογη δουλειά που έχει γίνει. 
 Και νομίζω ότι στην πρόταση που καταλήγουμε είναι η πρόταση η οποία έχει το λιγότερο 
ρίσκο στον Δήμο μας. Ο Δήμος μας δεν θα πληρώσει τίποτα αυτή τη στιγμή, δεν θα πάρει κανένα 
δάνειο, και θα έχει τα οφέλη από τις εκπτώσεις τις οποίες θα πάρει και από την εξοικονόμηση της 
ενέργειας η οποία θα γίνει. 
 Αυτό, κύριε Πρόεδρε, για αρχή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 
 Και να δώσω τον λόγο στον κύριο Κωνστάντιο. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ (ΠΡ/ΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): Εγώ απλώς ήθελα να συμπληρώσω τεχνικά, εκτός απ’ τα οικονομικά στοιχεία, ότι 
μέχρι στιγμής έχουμε πολλά προβλήματα στον οδοφωτισμό. Με φιλότιμες προσπάθειες προσπαθούμε 
να διατηρήσουμε το δίκτυο και τον φωτισμό, αλλά πάντα υπάρχουν προβλήματα. Ενδεικτικά, 
αναφέρω τα παλιάς τεχνολογίας φωτιστικά που υπάρχουν στον Παπάγο με το πιατάκι και με τη 
λάμπα από κάτω, που είναι πολύ ευάλωτα στις καιρικές συνθήκες κλπ, τα φωτιστικά με υδράργυρο 
(ατμών υδραργύρου) που πρέπει να καταργηθούν από τον επόμενο χρόνο. 
 Και παράλληλα περιμέναμε και την καλυτέρευση της τεχνολογίας στα LED, που γίνεται τελικά 
και είναι αξιόπιστα. Ήδη έχουμε κάνει, ας το πούμε «πιλοτικά», το Μεγάλο Πάρκο του Παπάγου, εδώ 
την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου, και σποραδικά παίρνουμε φωτιστικά οδοφωτισμού που 
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αντικαθιστούμε τα παλιάς τεχνολογίας, όπου χρειαστεί, για να βλέπουμε και το αποτέλεσμα, 
βλέπουμε καλά αποτελέσματα. 
 Και ένα άλλο που ήθελα να πω είναι σχετικά με την εγγύηση. Αν δηλαδή υπήρχε η περίπτωση 
να κάναμε έργο για την αντικατάσταση ή να κάναμε προμήθεια. Στο έργο έχουμε από 15 έως 36 
μήνες εγγύηση, και μετά είναι στην ευθύνη του Δήμου, και στην προμήθεια έχουμε από δύο χρόνια 
έως τέσσερα-πέντε χρόνια, αναλόγως το υλικό. Κι εδώ τώρα, με την επιλογή που κάνουμε, έχουμε 
δώδεκα χρόνια τουλάχιστον εγγυημένα αποτελέσματα. 
 Επίσης ήθελα να πω στο τέλος ότι από την εξοικονόμηση της ενέργειας η έκπτωση θα 
παραμείνει στον Δήμο. Δηλαδή, το ποσόν που θα εξοικονομηθεί, ένα μέρος από αυτό θα είναι για να 
πληρωθεί ο ανάδοχος και ένα άλλο μέρος θα παραμείνει στον Δήμο. Τι σημαίνει αυτό: Ή θα πάει για 
ελάφρυνση των δημοτικών τελών –αυτό είναι επιλογή–, ή θα πάει για καλυτέρευση του φωτισμού 
των πλατειών. Γιατί να διευκρινίσω ότι εδώ πέρα δεν έχουν περιληφθεί οι πλατείες. Δηλαδή τα 
χαμηλά φωτιστικά, αυτά που είναι ενιαία, τα διακοσμητικά στις αναπλάσεις κλπ, δεν είχε νόημα να 
μπει στην εξοικονόμηση, έχουν μπει τα φωτιστικά που είναι στις κολόνες της ΔΕΗ κυρίως. Πολλά από 
τα παλιά φωτιστικά, αυτά των αναπλάσεων, θέλουν αλλαγή εξ ολοκλήρου, δηλαδή δεν είναι μόνο η 
κεφαλή και το φως, είναι ολόκληρος ο στύλος. Που δεν μπορούσε να μπει σε αυτό. Αλλά με τα 
χρήματα που θα εξοικονομήσουμε, εγώ τώρα προτείνω μήπως κάνουμε κάποιο έργο το οποίο θα είναι 
–απʼ ό,τι υπολογίζω– κάποιων εκατοντάδων χιλιάδων, για να αντικατασταθούν τα παλιά φωτιστικά 
(αυτά τα χυτοσίδηρο, που δεν είναι με κατάλληλες προδιαγραφές) στο μέλλον. 
 Δεν θέλω τίποτε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνστάντιο. 
 Να συμπληρώσει κάτι ο κύριος Γιάνναρος που θέλει. Ελάτε. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος: Ασχολούμαι πάρα πολύ με το κομμάτι της ενέργειας 
πολλά χρόνια, ήμουνα πολλά χρόνια στο ΥΠΕΧΩΔΕ σε έργα, είμαι οικονομολόγος μεν αλλά 
ασχολούμαι πολύ με τα έργα, ήμουνα πάνω στο κομμάτι αυτό, ασχολήθηκα πολύ με το περιβάλλον, 
ενέργεια, νερό και σκουπίδια. Και σαν εταιρεία αυτή τη στιγμή έχουμε την τιμή να κάνουμε αυτή την 
εργασία σε 40 περίπου Δήμους στη χώρα, και σε Περιφέρειες όπως είναι η Περιφέρεια Στερεάς 
Ελλάδος κ.ά. Είναι κάτι με το οποίο ασχολούμαστε σχεδόν κατ’ αποκλειστικότητα, με το κομμάτι 
περιβάλλον, τόσο στην ενέργεια, όσο στα κτίρια, όσο και στα νερά, και είναι για μας εκεί η 
απασχόλησή μας τα τελευταία πέντε χρόνια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 
 Να προχωρήσουμε σε διευκρινιστικές ερωτήσεις. Είναι ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο 
κύριος Στάππας, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο κύριος Ανυφαντής. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλοι κι από δω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και από δω όλοι; Ο κύριος Χατζής, ο κύριος Κουτάκης και ο κύριος Οικονόμου. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. Ερωτήσεις, έτσι; μετά θα πάμε σε τοποθετήσεις.  
ΤΙΓΚΑΣ: Έχω αρκετές ερωτήσεις, διότι πραγματικά είναι λεπτομερής η εισήγηση, αλλά γεννάει και 
πολλά ερωτηματικά. 
 Θα ήθελα όμως μισή κουβέντα να πω εισαγωγικά: Το αναμενόμενο αποτέλεσμα από μια 
τέτοια καινοτόμο δράση είναι πραγματικά ελκυστικό. Αλλά τα βήματα έχουν πολλά ερωτηματικά, 
πολλούς κινδύνους και πολλές αν θέλετε, για μας τους μη ειδικούς, ανασφάλειες. Ενθυμούμαι 
παλαιότερα, επί προηγουμένης διοικήσεως, το ίδιο θέμα με άλλες πηγές χρημ... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, κύριε Δήμαρχε, μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό είναι ερώτηση; 
ΤΙΓΚΑΣ: Μα μην κατευθύνετε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κάνετε ερώτηση; 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, θέλω εισαγωγικά για να κάνω την ερώτηση. Για να καταλάβουν οι συνάδελφοι ότι δεν 
το ακούμε πρώτη φορά, το είχε φέρει ο Δασκαλόπουλος. –Στο καλό να πάτε.– Το είχε φέρει ο 
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Δασκαλόπουλος. Ο οποίος κύριος Δασκαλόπουλος... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, στο καλό. Σας παρακαλώ, εντάξει. Μην έρχεστε και καθόλου, δεν χάλασε ο κόσμος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. Σας παρακαλώ, ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Λοιπόν. Λέω και πάλι ότι το είχε φέρει, ενθυμείστε, ο κύριος Δασκαλόπουλος, και θέλω να 
ρωτήσω επί τη ευκαιρία: Τότε λέγαμε ότι το 60... Είναι το περίφημο πρόγραμμα GALAXY, όπου το 
60% ερχόταν από επιστρεφόμενες εισροές χρημάτων ευρωπαϊκών, και βέβαια τελικά δεν περπάτησε. 
Δεν ξέρω γιατί δεν περπάτησε. Ερωτήσεις λοιπόν, για να μην ανησυχεί και ο κύριος Δήμαρχος: 
 Καταρχήν, σήμερα όταν λέτε: θα αλλάξουν... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τίγκα, μισό λεπτάκι αν επιτρέπετε, να σας απαντήσουμε γι’ αυτό που λέτε για 
τον κύριο Δασκαλόπουλο; 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα κάνετε τις ερωτήσεις, απλά να... 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, αν θέλετε πέστε, γιατί είναι μια απορία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Δασκαλόπουλος είχε φέρει πρόταση για αγορά και προμήθεια νέων 
φωτιστικών με χρηματοδότηση απ’ το JESSICA. Καμία σχέση με αυτό που συζητάμε σήμερα, καμία 
σχέση. Δηλαδή έφερε να αγοράσουμε 5.000 φωτιστικά και να τα βάλουμε έξω, έτσι; Εμείς δεν 
φέρνουμε αυτό σήμερα, φέρνουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Αν δεν το καταλάβατε, να το 
επαναλάβει ο μελετητής. Αυτοχρηματοδότηση φέρνουμε. 
 Λοιπόν, το JESSICA στην αρχή... 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, κατάλαβα ότι αυτό που είχε φέρει ο κύριος Δασκαλόπουλος ήταν εκσυγχρονισμός του 
δικτύου και ηλεκτρονική παρακολούθηση. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ολοκληρώσω; Να ολοκληρώσω, κύριε Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, και θα συνεχίσετε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, επειδή ήμασταν και οι δύο στο Συμβούλιο, και πόσοι άλλοι ήταν. Λοιπόν, φέρανε 
ψηφίσαμε JESSICA, το JESSICA στην Αττική όμως δεν προχώρησε για κανέναν Δήμο, γιατί η τράπεζα 
που ήταν πίσω, ή η EUROBANK ή η ΕΘΝΙΚΗ, δεν θυμάμαι ποια απ’ τις δύο, δεν χρηματοδότησε 
κανένα έργο στην Αττική. 
ΤΙΓΚΑΣ: Πολύ σωστά λοιπόν. Και βέβαια δεν φταίει κανένας, εγώ δεν το έφερα με αυτή την έννοια, 
απλώς το έφερα για να δείξουμε ότι πραγματικά ο εκσυγχρονισμός του δικτύου, η κεντρική 
ηλεκτρονική παρακολούθηση, η ιεράρχηση των προτεραιοτήτων, ήταν κάτι το οποίο είχε μπει από 
τότε, άρα δεν πρωτοακούγεται τώρα. 
 Θέλω λοιπόν να ρωτήσω τον κύριο: Όταν λέτε «εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων 
σύγχρονης τεχνολογίας» –προφανώς εννοείτε το επάνω μέρος, έτσι; δεν αλλάζουν αυτοί– εμείς αυτή 
τη στιγμή έχουμε μόνον λαμπτήρες διά πυρακτώσεως; δεν έχουμε LED φωτιστικά σημεία; Γιατί έχω 
την εντύπωση ότι κάποια σημεία, δεν ξέρω πόσα, είναι LED αυτή τη στιγμή. 
...... : Το είπε. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Εντάξει. Ένα είναι αυτό, αν θέλετε να μου απαντήσετε μετά. 
 Το επόμενο που θέλω να ρωτήσω είναι: Η συντήρηση στα δώδεκα αυτά χρόνια που θα 
συμβληθεί ο Δήμος με την ιδιωτική εταιρεία, με τον ιδιώτη, θα γίνεται με έξοδα και δαπάνες του 
Δήμου, ή ο άνθρωπος, η εταιρεία που θα αναλάβει, θα έχει και την ευθύνη για τη συντήρηση; 
 Το επόμενο είναι το χρονικό πλαίσιο αποκατάστασης. Εδώ λέτε –ερώτημα είναι αυτό– 
«σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστού, ιεράρχηση, προγραμματισμός 
αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, στατική παρακολούθηση». Δηλαδή αν αυτή τη 
στιγμή στην οθόνη δείξει κάτι, ότι υπάρχουν αυτοί και αυτοί και αυτοί οι λαμπτήρες ή αυτά κι αυτά 
τα φωτιστικά σημεία, ότι υπάρχει κάποιο πρόβλημα, σύνηθες πρόβλημα, χρονικά θα ήθελα να μας 
πείτε σε πόσο χρόνο μπορεί να αποκατασταθεί, για να καταλάβουμε τη σημαντικότητα. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
26 

 Ένα άλλο ερώτημα είναι: Διάβασα εδώ στον 3855 που λέτε τον νόμο... Που λέτε ότι «για την 
επίτευξη του στόχου αξιοποιούνται οι διατάξεις». Βέβαια ο 3855 –είμαι βέβαιος ότι γνωρίζετε 
καλύτερα από εμένα– αφορά τον εθνικό ενεργειακό χάρτη. Με τη γενική λογική ότι υπάρχει ανάγκη 
εξοικονόμησης ενέργειας, εκσυγχρονισμού των δικτύων, ναι, μας πιάνει. Επιμέρους δεν μπόρεσα να 
βρω κάτι, και αν θέλετε παρακαλώ διευκρινίστε το μετά. 
 Και τέλος, σε ό,τι αφορά τα οικονομικά στοιχεία, λέτε ότι θα παρακρατείται ένα μέρος σε 
ειδικό δεσμευμένο λογαριασμό από τα τέλη τα οποία θα πληρώνει ο δημότης, ένα «χ» ποσοστό. Για 
να καταλάβουμε ποιο πρέπει να είναι αυτό, νομίζω ότι στη μελέτη που θα γίνει θα πρέπει να έρθει –
παράδειγμα λέω– ότι: τη χρονιά αυτή η που διανύουμε, έχουμε κόστος για τους κοινόχρηστους 
χώρους για τον ηλεκτροφωτισμό τόσες χιλιάδες ευρώ, ή τόσες μονάδες, όπως είπατε. Εάν λοιπόν 
έχουμε ένα ποσοστό τόσο τα εκατό, θα μπορέσουμε να μετρήσουμε τι χρήματα θα δοθούν, από τα 
τέλη που πληρώνει ο δημότης, στον ιδιώτη ο οποίος θα αναλάβει το έργο. Τώρα όμως δεν έχουμε 
τέτοια στοιχεία. Εκτός αν γίνουνε μετά. 
 Δεν θέλω να πω άλλες ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, πιστεύω ότι έβαλα πολλές, είναι όμως ένα 
πολύ δύσκολο θέμα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Γιάνναρος για να απαντήσει. Ελάτε. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Να πω πρώτα για... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίξτε πρώτα το μικρόφωνο. 
 Ο κύριος Κωνστάντιος είναι, για τα πρακτικά. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Ναι, να πω πρώτα για τον οδοφωτισμό. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πυρακτώσεως, 
έχουν καταργηθεί αυτά, είναι κυρίως ατμών νατρίου και ατμών υδραργύρου. Τα κίτρινα είναι τα 
νατρίου, τα άσπρα είναι τα υδραργύρου. LED έχουμε ελάχιστα, τα οποία έχουμε αρχίσει και 
παίρνουμε τα τελευταία δύο χρόνια, και αντικαθιστούμε τα παλιά, αυτά που είναι του Παπάγου 
κυρίως, με το καπελάκι και τη λάμπα, πάμε και βάζουμε αυτά. Λίγα LED έχουμε βάλει μέχρι στιγμής. 
Και στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου, αν έχετε περπατήσει. 
 Ο ιδιώτης θα έχει τη συντήρηση για δώδεκα χρόνια, όχι ο Δήμος. Με δικά του έξοδα. 
...... : Δεν έβαλε τέτοιο ερώτημα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, εντάξει-εντάξει. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Και η απόκριση θα είναι 24 ή 48 ώρες, ανάλογα τι θα βάλουμε εμείς στη διακήρυξη 
για τις βλάβες. 
...... : Πόσες; 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: 24 έως 48. Η αντικατάσταση του φωτιστικού. 
 Τα οικονομικά... 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Λοιπόν, θα σας πω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιάνναρος, για τις υπόλοιπες απαντήσεις. Ελάτε. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Να το πούμε λοιπόν σε νούμερα, γιατί νομίζω έχει και πινακάκι ειδικό μέσα στην 
εισήγηση: 
 Αυτή τη στιγμή σήμερα ο Δήμος Παπάγου, για τα 5.000 φωτιστικά καταναλώνει 6,2 
εκατομμύρια κιλοβατώρες. Αυτή είναι η κατανάλωση που έχει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού. Αυτό 
λοιπόν έχει ένα ενεργειακό κόστος της τάξεως των 916.000 περίπου ανά έτος, ως κόστος. Η 
εξοικονόμηση που προβλέπουμε βάσει των μοντέλων της αντιστοίχισης, της πολύ καλής καταγραφής 
που υπάρχει και της αντιστοίχισης που υπάρχει, είναι περίπου στο 72%. Αυτό που προβλέπεται. Δεν 
σημαίνει ότι θα επιτευχθεί, προβλέπεται. Αν λοιπόν αυτό είναι όπως συζητάμε, μιλάμε για 4,5 
εκατομμύρια κιλοβατώρες εξοικονόμηση σε ετήσια βάση. Μετρήσιμα πάντα, όχι στο μιλητό, είναι η 
εκτίμηση και αυτό που θα μπει στον διαγωνισμό. Ο καθείς θα δώσει τις προσφορές του βεβαίως, 
έτσι; 
 Αυτό λοιπόν βγάζει ένα όφελος σε ετήσια βάση 660.000 €. Τι σημαίνει λοιπόν αυτό; Ότι αν 
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αυτό ισχύσει, κάθε χρόνο ο Δήμος θα πληρώνει 300 περίπου (παρά κάτι) και 660 θα εξοικονομεί. 
Αυτό αν πολλαπλασιαστεί επί 12, με τον πληθωρισμό τον ισχύοντα στην Ευρωζώνη αυτή τη στιγμή, 
γιατί πρέπει να υπάρχει σε μια μακροχρόνια επένδυση ένας [πληθωρισμός], είναι περίπου 8,8 
εκατομμύρια € η εξοικονόμηση ενέργειας. 
 Σε νούμερα λοιπόν: Αν ο Δήμος κάνει έναν διαγωνισμό αυτή τη στιγμή και έρθει ένας 
ανάδοχος και πει: «Εγώ, κύριοι, θα σας δώσω 72% εξοικονόμηση, δεσμεύομαι –«δεσμεύομαι» 
σημαίνει: το πετυχαίνω– και σας δίνω (παράδειγμα μιλάω τώρα) 25% έκπτωση» (παράδειγμα μιλάω, 
έτσι;), από τα 8,800 λοιπόν, ο Δήμος θα κεφαλαιοποιήσει περίπου το 25 με 30% αυτού του ποσού, 
θα το πάει στο ταμείο του, εγγυημένο. Ανεξάρτητα το αν πετύχει ή δεν πετύχει το αποτέλεσμα ο 
ανάδοχος. Ο ανάδοχος με τα υπόλοιπα 5 θα πρέπει να πετυχαίνει, για να τα παίρνει τμηματικά σε... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Τη συντήρηση, την αλλαγή [...]; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Όλα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις. Απαντήστε σε αυτό και μετά όποιος θέλει θα κάνει 
ερωτήσεις. Ελάτε. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ναι-ναι. 
 Λέω: Για το συνολικό αποτέλεσμα της Υπηρεσίας του, που είναι η συντήρηση, η τήρηση των 
προτύπων, ο έλεγχος της διετίας, η αποκατάσταση κάθε βλάβης, η αντικατάσταση εντός 24 ωρών 
βάσει της σύμβασής του, θα πάρει τα υπόλοιπα 5, πόσα είναι εκατομμύρια, για να αποσβέσει την 
επένδυσή του την οποία έχει κάνει. Άρα λοιπόν ο Δήμος έχει σε ποσοτικά νούμερα αυτό το μεγάλο 
νούμερο. 
 Ποια είναι τώρα η σχέση του 3855. Ο 3855 είναι ο ενεργειακός νόμος της χώρας. Το άρθρο 16 
προβλέπει τις συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης. Άρα εμείς πηγαίνουμε με τον συγκεκριμένο νόμο και 
κάνουμε σύμβαση ενεργειακής απόδοσης, που σημαίνει: πληρώνω το αποτέλεσμα. Είναι οι ΣΕΑ, οι 
λεγόμενες ΣΕΑ, τα ESCO projects, όπως το ξέρουμε στα αγγλικά αλλά και στα ελληνικά, είναι 
συμβάσεις με τις οποίες πληρώνεις με το αποτέλεσμα. Δηλαδή, ο εξοπλισμός δικός σου, τα μέσα δικά 
σου, η ευθύνη δική σου, και σε κρίνω, ανά τρίμηνο βάζουμε εμείς εδώ, και πληρώνεσαι. Άρα λοιπόν 
προβλέπεται στο άρθρο 16, είναι συγκεκριμένη διαδικασία οι ΣΕΑ που εφαρμόζονται, έχουν αρκετές 
εφαρμογές σε αρκετές περιπτώσεις, και τον ακολουθούμε έτσι κατά γράμμα. 
 Τώρα, το σύστημα τηλεδιαχείρισης, παρακολούθησης, ελέγχου βλαβών, είναι ένα λογισμικό 
πρόγραμμα, κι εδώ ειδικά στον Παπάγο, όπου έχουμε μεγάλα φωτιστικά, αντιλαμβάνεστε ότι θα είναι 
με αισθητήρες σε κάθε σημείο. Που σημαίνει: στο κεντρικό σύστημα θα βλέπω την πλήρη λειτουργία 
ονοματισμένα του κάθε φωτιστικού σημείου, τις καταναλώσεις του, τις βλάβες του, τα προβλήματά 
του, κάθε πτώση τάσης ή προβλήματος, και είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος όταν θα εντοπιστεί μία 
βλάβη να την κλειδώσει στο σύστημα και να την επιδιορθώσει, γιατί αν δεν το κάνει αυτό το πράγμα 
θα του επιβάλει ρήτρες ο Δήμος. Είναι μια πολύ καθαρή σύμβαση, σου λέει: εγώ θέλω εντός 24 
ωρών. Όταν λοιπόν στο τάδε σημείο θα ’χουμε βλάβη ενός σημείου (κάηκε, χάλασε, κάτι συνέβη), αν 
δεν το κάνει ο ανάδοχος, χάνει και τα λεφτά, χάνει και τη ρήτρα του. 
 Όπως επίσης –κάτι που δεν το είπα, που είναι πολύ σημαντικό στις συμβάσεις αυτές– είναι: αν 
έρθει ένας ανάδοχος και κριθεί με βάση τα φωτομετρικά του στοιχεία, την ικανότητά του, και δώσει 
72%, αλλά εμένα στη σύμβαση κάνει 68, 69, 67, διότι δεν μπορεί να το κάνει –υποθετικά μιλάμε 
τώρα, έτσι;– έχει και ρήτρες και σε αυτό, γιατί αυτός κρίθηκε με 72. Είναι λοιπόν μια διαδικασία με το 
αποτέλεσμα. 
 Και έχει βέβαια μεγάλη σημασία, γιατί σε πολλούς Δήμους –έχω πάει σε πολλά Δημοτικά 
Συμβούλια– που συζητάμε, ακούγονται όλα πολύ ωραία – τίποτα δεν είναι ωραίο. Όταν έχεις μια 
καλή Υπηρεσία και είναι από πάνω και ελέγχει και δεν αφήνει τίποτα να περνάει έτσι ντούκου, τότε 
έχεις το αποτέλεσμα το οποίο προσδοκάται. Αυτή λοιπόν είναι περίπου η διαδικασία. 
 Για το JESSICA, επειδή ήμουνα Σύμβουλος στη Στερεά Ελλάδα πολλά χρόνια εγώ στο κομμάτι 
του JESSICA, έγιναν πολλές προσπάθειες και έγινε μια μεγάλη προσπάθεια την τελευταία διετία να 
πάει σε υποδομές φωτισμού και σκουπιδιών και νερών. Δυστυχώς όμως το JESSICA το ’πνιξαν οι 
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τράπεζες, δεν το βοήθησαν καθόλου, ήταν και πολύ κακή η συγκυρία. Εγώ σχεδίασα πάνω από 15 
έργα, από τα οποία κανένα δεν μπορούσε ποτέ-, δηλαδή δεν έδωσαν ποτέ χρήματα, πλην δύο: ένα 
της Μεγαλόπολης, που το έκανα εγώ πριν από πολλά χρόνια, και ένα του Μαλεβιζίου. Υπήρχαν πολλά 
έργα. Το JESSICA δυστυχώς ήταν ένα εργαλείο του ΕΣΠΑ... 
 Και να διευκρινίσω και κάτι, επειδή δεν το είπα και είναι πολύ βασικό. Στον ηλεκτροφωτισμό 
δεν υπάρχει και δεν θα υπάρξει καμία επιδότηση. Είναι ανταποδοτική Υπηρεσία και εδώ και 
τουλάχιστον δύο-τρία χρόνια δεν χρηματοδοτείται. Στα κτίρια μπορεί να υπάρξουν επεμβάσεις 
χρηματοδοτούμενες από ΕΣΠΑ. Ο φωτισμός λοιπόν και η διαδικασία αυτή είναι ή 
αυτοχρηματοδοτούμενη 100% ή με δάνειο. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Είναι 100%. Είναι 
οδηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Είμαστε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Ζήκας ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Έχω μια σειρά από ερωτήσεις. 
 Καταρχήν, ο χρόνος ζωής των LED τα οποία πρόκειται να εγκαταστήσουμε. 
 Δεύτερον. Επειδή διάβασα για κόστη συντήρησης και βλέπω κάποια διαφορετικά ποσά, θα 
ήθελα να μου διευκρινίσετε ποιο είναι το κόστος συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος και ποιο 
είναι το κόστος συντήρησης που εκτιμάτε ότι θα είναι όταν εγκατασταθεί και εγκατασταθεί το 
καινούριο σύστημα με LED. 
 Το τρίτο. Πόσες εταιρείες αναλαμβάνουν να εκτελέσουν τέτοιου είδους έργα στην Ελλάδα. 
 Το τέταρτο: Ποιο είναι το μετοχικό κεφάλαιο, ή εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον της δικής 
σας εταιρείας, και αν χρηματοδοτείτε τα έργα αυτά με ίδια κεφάλαια ή μέσω δανεισμού. (Παρέμβαση 
εκτός μικροφώνου). Όχι-όχι, λέω, αν υποθέσουμε ότι ήταν η δική σας εταιρεία που το αναλαμβάνει, 
έτσι; Γιατί έχει σημασία να δούμε τις πηγές χρηματοδότησης των... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε, είναι ο μελετητής, δεν είναι η εταιρεία που αναλαμβάνει. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι-ναι. Λέω, επειδή ρώτησα πριν πόσες εταιρείες δραστηριοποιούνται, ποιο είναι το 
μετοχικό κεφάλαιο αυτών των εταιρειών και από πού αντλούν τα κεφάλαια για να χρηματοδοτήσουν, 
γιατί μιλάμε για τόσους Δήμους στην Ελλάδα. Είναι ίδια κεφάλαια ή καταφεύγουν σε δανεισμό; 
 Η επόμενη ερώτηση αφορά –επειδή υπάρχουν αρκετές αναφορές– σε κινδύνους και ρίσκα. 
Πώς συγκεκριμενοποιούνται αυτοί οι κίνδυνοι και τα ρίσκα και πώς αποτιμώνται ας πούμε κάποιοι 
τουλάχιστον από αυτούς. 
 Αναφέρετε επίσης «αυξημένο κόστος», σε μία φράση εδώ πέρα. Όταν θα αναλάβει, δηλαδή 
αν αναλάβει ο Δήμος το έργο, τη διαχείρισή του, το αυξημένο κόστος σε τι συνίσταται; Σε σχέση με 
το παρελθόν; σε σχέση με το αν το έκανε ο ιδιώτης; Τι ακριβώς αφορά; 
 Αυτά προς το παρόν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 
 Να πούμε ότι έχει προσέλθει η κυρία Παρίση. Με συγχωρείτε, δεν το είπα προηγουμένως. 
 
 Θέλετε ν’ απαντήσετε σε αυτά ή να συνεχίσουμε και σε άλλες ερωτήσεις; Αντέχετε; Έχει κάνει 
μέχρι 27 ερωτήσεις και του έχουμε απαντήσει! 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας μου επιτρέπετε; Λίγο-πολύ παρεμφερείς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κύριος Κουτάκης. Παρακαλώ. Ανοίξτε το μικρόφωνο. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Επειδή φαντάζομαι ότι λίγο-πολύ στο ίδιο μήκος κύματος θα είναι οι ερωτήσεις μας, θα 
’λεγα να τις μαζέψουμε και να τις απαντήσει μία και καλή. Γιατί έτσι χρονοτριβούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Το έχουμε λύσει αυτό το θέμα. Εγώ ρώτησα προηγουμένως αν είναι να μου λέει σε κάποιο 
σημείο, και μου είπε ο κύριος Γιάνναρος ότι απαντάει ανά 5, ανά 10, όσες μπορεί. Μου κάνει νόημα, 
εν πάση περιπτώσει και του δίνω το λόγο για απάντηση. 
 Ελάτε, κύριε Γιάνναρε. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Να πω μόνο για τις ώρες ζωής, και τα υπόλοιπα ο κύριος Γιάνναρος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κωνστάντιος. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Από την εγκύκλιο του ΥΠΟΜΕΔΙ, ο χρόνος ζωής για τις φωτεινές πηγές της 
τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής LED είναι 50.000 ώρες λειτουργίας. Υδραργύρου: 15.000 ώρες 
λειτουργίας (αυτά που καταργούνται), μεταλλικών αλογονιδίων: 12.000 ώρες, ατμών νατρίου: 25.000 
ώρες. Αυτά είναι που χρησιμοποιούνται, έτσι; Δηλαδή τώρα τα LED έχουν τουλάχιστον διπλάσιο 
χρόνο ζωής από τα υπάρχοντα. 
ΖΗΚΑΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, άλλη μία ερώτηση, για να [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Τι θα απαιτείτο από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για να αναλάβει τη διαχείριση και τη 
συντήρηση του συστήματος όσον αφορά το προσωπικό και την υποδομή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντηση ο κύριος Γιάνναρος. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Συμπληρώνω για τον χρόνο, ίσως δεν το ’κανα όσο σαφές γίνεται. Είναι 50.000 ώρες 
ζωής σε γενικές γραμμές, αυτό λένε όλοι. Εμείς ούτως ή αλλιώς δεν μας ενδιαφέρει, γιατί ζητάμε 
δώδεκα χρόνια εγγύηση. Συνεπώς, είναι-δεν είναι θα τα αλλάζει, ακόμα και κάθε μέρα. Που σημαίνει 
ότι δεν γίνεται αυτό το πράγμα, έτσι; Άρα 50.000. 
 Όμως σας είπα και μία παρατήρηση - παράγραφο που βάλαμε μέσα, που τη βάζουμε σε όλους 
τους διαγωνισμούς εντός και εκτός Ελλάδας, ότι όταν θα μου το παραδώσει το σύστημα, δεν θα είναι 
κάτω από 30%. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά: 75.000 ώρες ζωής. Άρα το καλύψαμε. Γι’ αυτό θέλω 
εγγυητική ευθύνη. «Θέλω»: η μελέτη. Και όταν θα παραδοθεί το τελευταίο εξάμηνο, που είναι η 
διαδικασία παραλαβής στα δώδεκα χρόνια, όταν τελειώνει, κρατώ εγγυητική για έναν χρόνο ακόμα, 
και ελέγχει η Υπηρεσία ότι το σύστημα συνολικά δεν θα ’χει απώλεια κάτω του 30%. Αυτό που λέει 
και η διαδικασία και οι νόμοι, οπότε το κλείνουμε εκεί, την εγγύηση. Είναι η μακρότερη δυνατή. Κάθε 
άλλη είναι πολύ μικρότερη από αυτήν και εγκυμονεί κινδύνους, έτσι; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) «Απώλεια» τι εννοεί [...]; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ναι, σωστό. «Φωτιστική απώλεια». Ένα φωτιστικό LED, λένε οι τεχνικοί και ειδικοί, ότι 
όταν έχει μια ισχύ, που είναι μεγάλη η ισχύς του σε σχέση με τα συμβατικά φωτιστικά, κάτω από 
30% απολλύει τα χαρακτηριστικά που θα έπρεπε να έχει με τις προδιαγραφές και τα πρότυπα. 
Συνεπώς λοιπόν, έχουμε ικανοποιητικό αποτέλεσμα όταν δεν πέσει κάτω από 30%. Αυτό λοιπόν εμείς 
το διατηρούμε, αυτό λέει και η διαδικασία και οι νόμοι... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Βεβαίως. Ο 
ανάδοχος είναι υποχρεωμένος κάθε δύο χρόνια να κάνει φωτομετρικές μελέτες, να τα αποδεικνύει και 
θα ελέγχεται. Ειδάλλως θα έχει ρήτρες πάνω στη σύμβασή του. Είναι παροχή υπηρεσιών φωτισμού. 
Είναι άλλο πράγμα από μία προμήθεια: παίρνω, το ’βαλα, έφυγα, τελειώσαμε. Εδώ είναι παροχή 
υπηρεσιών φωτισμού: κρίνομαι γι’ αυτό και πληρώνομαι. Και με έχει ο άλλος δεσμευμένο για 48 
τρίμηνα και με ελέγχει. Άρα λοιπόν τα λεφτά που θα πάρω [...] θα πάρω 48 τρίμηνα, άρα ανά πάσα 
στιγμή ελέγχομαι, και έχουμε κι άλλες διαδικασίες. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Να συμπληρώσω για τα LED; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κωνστάντιος συμπληρώνει την απάντηση. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Τα LED, η λειτουργία τους, η αρχή τους δεν είναι ίδια με τον συμβατικό φωτισμό, 
είναι σημεία... Ας πούμε, φανταστείτε ένα πάνελ το οποίο έχει εκατό φωτιστικά σημεία. Στο τέλος της 
ζωής του θα πρέπει, με βάση τον κανονισμό, να έχουν επιβιώσει τουλάχιστον τα 70. Αυτό σημαίνει 
30% απώλειες. Φανταστείτε ένα πάνελ με 100 φωτιστικά σημεία που το κάθε φωτιστικό 
περιλαμβάνει. Δεν είναι μία λάμπα. Τα 70 από τα 100 θα εξακολουθούν να εκπέμπουν μετά από 
δώδεκα χρόνια, μετά από 50.000 ώρες. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Για το θέμα τώρα του... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζει ο κύριος Γιάνναρος. (Με συγχωρείτε γι’ αυτό, απλώς είναι για τα πρακτικά, γι’ 
αυτό λέω). 
 Ελάτε. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Για το κόστος συντήρησης του νέου συστήματος, προφανώς είναι πολύ χαμηλότερο 
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του παλαιότερου. Όμως αυτό δεν αφορά τον Δήμο, στην αυτοχρηματοδότηση αυτό αφορά τον 
ανάδοχο. Ο Δήμος δεν έχει καμία υποχρέωση παρά μόνο να ελέγχει. Πλέον γίνεται μια Διαχειριστική 
Αρχή και ελέγχει το αποτέλεσμα, που είναι και πολύ πιο εύκολο και γρήγορο και δυνατό και 
αποτελεσματικό. Κάθε συντήρηση βαρύνει τον ανάδοχο και είναι ενσωματωμένο στην προσφορά που 
έχει δώσει. Γιατί ο ανάδοχος έχει να αντικαταστήσει τον εξοπλισμό, να αποξηλώσει τον παλιό να τον 
παραδώσει στον Δήμο, να βάλει τον καινούριο, να [συντηρεί τη λειτουργία] για δώδεκα χρόνια. Άρα 
δεν υπάρχει κόστος για τον Δήμο. Ο Δήμος θα εξοικονομήσει αυτές τις 90-100 χιλιάδες, που σήμερα 
δίδει κάθε χρόνο για να συντηρεί το σύστημα το οποίο έχει. Αυτό το μηδενίζει. Γι’ αυτό και λέμε 
πλέον... Δεν μπαίνει, δεν υπάρχει, θα ’ναι μηδέν. Διότι ό,τι προκύπτει το επιβαρύνεται ο ανάδοχος. 
Δηλαδή και αν προκύψει μία βλάβη ή οτιδήποτε άλλο, δεν το πληρώνει ο Δήμος. Αν ο ανάδοχος δεν 
τηρήσει αυτό το πράγμα, είναι έκπτωτος μετά. Είναι άλλο πράγμα, πάμε σε άλλα πράγματα, έτσι; 
 Εταιρείες, χρηματοδότηση. Πολύ βασικό θέμα. Τα έργα αυτά, και στην Ευρώπη, αν το ψάξει 
κανείς και το γκουγκλάρει και το κυνηγήσει, είναι έργα που λέμε είναι ESCO projects, δεν είναι PPPs, 
δεν είναι χρηματοδοτούμενα project finance, είναι έργα τα οποία έχουν πολύ υψηλό ποσοστό 
αυτοχρηματοδότησης, δηλαδή πάνω από το 70%. Τι σημαίνει αυτό: ότι κυρίως μπαίνουν παραγωγοί 
και integrator στο κομμάτι αυτό. Δηλαδή, χρηματοδοτεί ο integrator, μπαίνει και ο παραγωγός μέσα. 
Γιατί εδώ τώρα, αν δείτε –και μιλάω λίγο πιο τεχνικά αλλά πρέπει να το πω– τα μοντέλα που 
δουλεύουμε έχουν πολύ χαμηλή απόδοση όταν αυτό είναι 100% με δάνειο. Γι’ αυτό και το δάνειο δεν 
συμφέρει, έχει χρεολύσια, έχει τοκοχρεολύσια που είναι πολύ υψηλά. Και το project finance, που 
είναι χρηματοδότηση εκατό τοις εκατό από τράπεζα, έχει αυτή τη στιγμή ένα κόστος στην Ελλάδα 
του 8-9%, είναι πανάκριβο. Συνεπώς, στα έργα αυτά λοιπόν θα μπουν ενώσεις εταιρειών. Κατά την 
άποψή μου, έτσι; αυτό προσδοκούμε. Και μάλιστα και στον Σαρωνικό είχαμε κι ένα αποτέλεσμα –
επειδή είμαι εκεί εγώ σαν σύμβουλος– είχαμε αποτέλεσμα. Δηλαδή κατέβηκε ο όμιλος ΟΤΕ, μαζί με 
έναν παραγωγό και έναν άλλον, κατέβηκε ο όμιλος INTRACOM και μια-δυο ελληνικές εταιρείες άλλες. 
Άρα φαίνεται λοιπόν, λέω, εκτιμώ, ότι σε αυτού του τύπου τα έργα θα είναι ένας integrator, ένα 
μεγάλο μαγαζί δηλαδή το οποίο έχει χρηματοοικονομική επάρκεια, και ένας παραγωγός. Γιατί ποιος 
άλλος πλην του παραγωγού μπορεί να εγγυηθεί δώδεκα χρόνια αποτέλεσμα; Ποιος; Ο έμπορος το 
παίρνει κι έχει και ο ίδιος μια προμήθεια, μια εγγύηση των τεσσάρων-πέντε ετών. Άρα λοιπόν, επειδή 
είναι σύνθετα αντικείμενα αυτά, θέλουνε παραγωγό. 
 Το θέμα τώρα εταιρείες. Είπαμε, υπάρχουν πολλές, έτσι; σε αυτό το επίπεδο, προφανώς όμως 
μπορεί να κατέβει κι ένας παραγωγός μόνος του να το επιχειρήσει, δικαίωμά του είναι. Ο διαγωνισμός 
είναι ανοιχτός, μπορεί να κατέβει όποιος θέλει, έτσι; Αλλά θα πρέπει να είναι αποφασισμένος να πάρει 
τις εγγυήσεις του. Άρα μπορεί να κατέβει κι ένας να εμπορευτεί. Εγώ λέω, σαν μελετητής 
οικονομολόγος και έμπειρος στο κομμάτι αυτό, ότι ένας αν ερχόταν με μια κατασκευαστική 
«ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ ΑΤΕ» και έπαιρνε δάνειο για να το κατασκευάσει, δεν βγαίνει το έργο, είναι ασύμφορο, 
μπαίνει μέσα δηλαδή. 
 Από κει και πέρα, ανάλυση ρίσκου. Είναι σαφές, το value for money. Το value for money 
λέμε: γιατί πρέπει να πάρεις μία υπηρεσία από έναν τρίτο. Για ποιο λόγο; Μπορείς να την κάνεις μόνο 
σου; Έχεις ρίσκο; Ποιο είναι το ρίσκο; Το πρώτο και το πιο σοβαρό, που είναι και σε όλα τα report 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι είναι ένας ραγδαία εξελισσόμενος κλάδος τεχνολογίας. Ραγδαία. 
Δηλαδή μπορεί σε μια πενταετία να έχουμε κάτι εντελώς διαφορετικό. Συνεπώς, ο δημόσιος τομέας 
αποτρέπεται, δεν πρέπει να εμπλέκεται στη διαδικασία αυτή. Το τεχνολογικό ρίσκο, έτσι; είναι πολύ 
μεγάλο. Ας το πάρει ο ανάδοχος, ο οποίος θα είναι υποχρεωμένος για το αποτέλεσμα αυτό, ακόμα και 
αν χρειαστεί να το αλλάξει και πέντε και έξι φορές, ακόμα και αν είναι πολύ χαμηλή η αξία τους. Το 
πιο σοβαρό λοιπόν κομμάτι του ρίσκου είναι το τεχνολογικό ρίσκο. 
 Και το ρίσκο της προμήθειας. Αν υποθετικά πάρω μια προμήθεια αυτή τη στιγμή 2,5 - 3 
εκατομμυρίων, πόσο μπορεί να κοστίζει το έργο αυτό, και απαξιωθεί σε πέντε χρόνια, έχουμε 
καταστραφεί ως προς την επιστροφή αυτής της επένδυσης. Άρα λοιπόν μιλάμε ότι αυτό κυρίως είναι 
το κομμάτι. Συν ότι ένα δάνειο, είτε Δήμου είτε ιδιώτη, στο εκατό τοις εκατό που θα είναι του Δήμου, 
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έχει τοκοχρεολύσια. Αυτή τη στιγμή το τοκοχρεολύσιο, αν πάμε σε ένα πρόγραμμα ας πούμε 
Παρακαταθηκών και Δανείων μαζί με ΕΤΕΠ, που είναι ένα μικτό πρόγραμμα, σήμερα που συζητάμε 
(στις 30 Σεπτεμβρίου) η Λαμία, που είναι ο τελευταίος φορέας –που δεν ρωτήθηκε– έχει 3% το 50%, 
και 5,2% τα πρώτα δύο χρόνια το υπόλοιπο 50%, με 6,2% τα υπόλοιπα οκτώ. Και υπάρχει μια σκέψη 
για ένα ενιαίο πρόγραμμα με ΕΤΕΠ περισσότερη, με 4%. Είναι 4 όμως. Το 4 παράγει ένα αποτέλεσμα. 
Συν ότι παράγει ότι, ανεξαρτήτως του τι θα πετύχεις, εκχωρείς τα τέλη σου συνολικά και 
παρακρατούνται οι ΚΑΠ σου, αν δεν μπορούν να επιστραφούν. 
 Και στο κομμάτι –που δεν το είπα και κλείνω με αυτό– για το θέμα της εκχώρησης. (Δεν ξέρω 
αν το άκουσα απ’ το προηγούμενο ή τώρα). Δεν εκχωρούμε τέλη, κάνουμε χρήση αυτής της διάταξης 
που λέει «εκχώρηση τελών». Για τα σκουπίδια κυρίως είναι αυτό και για την ενέργεια. Και τη 
σύμβαση που θα συμφωνήσουμε, αν πάρουμε 30% έκπτωση, τα 5,200 (που το χρόνο είναι ξέρω γω 
400-500 χιλιάδες), αυτό το ποσό, που είναι λεφτά που παίρνει και πληρώνει στη ΔΕΗ ο Δήμος, δεν 
είναι λεφτά που βγάζει απ’ το ταμείο του, έτσι; αυτά τα λεφτά μπαίνουν σε έναν ειδικό λογαριασμό 
καταπιστευτικό, δεσμευμένο, ο οποίος κινείται μόνο μετά την πιστοποίηση. Αυτή είναι όλη η 
διαδικασία. Άρα δεν είναι εκχώρηση, είναι ένα τμήμα μικρό των τελών, που αφορά τη σύμβαση που 
έχει ήδη υπογραφεί. Αυτό ως προς την ασφάλεια των συναλλαγών. Γι’ αυτό έγινε αυτή η διαδικασία 
με τον νόμο του Καλλικράτη το 2014. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνναρο. 
 Ερώτηση ο κύριος Κεχρής. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δημιουργούνται ερωτήσεις, κύριε Πρόεδρε, στην κουβέντα επάνω, και οπωσδήποτε πρέπει 
να απαντηθούν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορεί να καλυφθούν από τους επόμενους. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία. 
ΚΕΧΡΗΣ: Οι 50.000 ώρες ζωής πόσα χρόνια λειτουργίας σημαίνει; Περίπου. Πρακτικά δηλαδή, μετά 
από δώδεκα χρόνια... 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: 12 ώρες την ημέρα. 
ΚΕΧΡΗΣ: 12 ώρες την ημέρα. Εγώ έβαλα με βάση το... μία... Δεν ήξερα αν είναι 12 ώρες, είπα 8 
ώρες. Αυτό σημαίνει 2.500-3.000 περίπου ώρες τον χρόνο. Επί 12, είναι 36.000 ώρες, δηλαδή σχεδόν 
έχει εξαντληθεί ο χρόνος ζωής, αν δεν κάνω λάθος. Είναι τελείως αδρή εκτίμηση. Γιατρός είμαι, δεν 
ξέρω αν είναι... Περίπου 30 με 40 χιλιάδες ώρες, και μπορεί να είμαι πολύ λανθασμένο, να είναι 
τελείως... 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Θα σας απαντήσω. 
ΚΕΧΡΗΣ: Στα δώδεκα χρόνια. Που σημαίνει ότι μετά τα δώδεκα χρόνια θα πρέπει όλος αυτός ο 
εξοπλισμός να αντικατασταθεί; Τι ρήτρα εγγύησης, τι εγγύηση υπάρχει; Να μη βρεθεί κάποια στιγμή 
ο Δήμος μετά από δώδεκα χρόνια να πρέπει να αντικαταστήσει όλη αυτή την υποδομή με δικά του 
χρήματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Ερώτηση ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΛΟΣ Ν.: Έχω καλυφθεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.: Απλά... Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για ερώτηση. 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΛΟΣ Ν.: Ναι, για την ερώτηση. Απλά ήθελα να ρωτήσω κι εγώ για την αν θέλετε 
συνεργασία που είχε κάνει τότε η προηγούμενη δημοτική Αρχή με το Πολυτεχνείο. Αλλά, απʼ ό,τι 
απήντησε ο κύριος Δήμαρχος, αυτό δεν προχώρησε. Πιλοτικά είχε γίνει μία δοκιμαστική νομίζω χρήση 
στην Αετιδέων, κύριε Κωνστάντιε, αν θυμάμαι καλά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αποστολόπουλο Νικόλαο. 
 Ερώτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη ερώτησή μου είναι ότι: Καλύπτονται και τα γήπεδα στη 
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μέτρηση που έχετε κάνει, ή αυτά είναι εκτός; 
 Το δεύτερο είναι: Υπάρχουνε πάρα πολλοί δρόμοι στον Παπάγο και στον Χολαργό όπου πάνω 
και κάτω υπάρχει φωτισμός. Δηλαδή υπάρχει φωτισμός της ΔΕΗ και υπάρχει από κάτω φωτισμός του 
Δήμου. Αυτά πώς τα ’χετε υπολογίσει; Θα βάλετε κι εκεί, δηλαδή θ’ αντικαταστήσετε διπλές λάμπες ή 
θα κάνετε κάτι άλλο; 
 Θέλω να μου απαντήσετε επίσης: γιατί δανειοδότηση δώδεκα χρόνια και όχι δέκα ή 
δεκαπέντε; 
 Μετά, λέτε ότι τη συμβατική διαδικασία θα ωριμάσει η Υπηρεσία του Δήμου. Τι σημαίνει αυτό; 
 Γράφετε; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Θα απαντήσω, ναι. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζω; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ναι-ναι. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, πέστε μας τι θα γίνει σε περίπτωση που ανεβάσει επιτόκια η 
τράπεζα, euribor κλπ, ή τα τιμολόγια της ΔΕΗ. 
 Μετά, υπάρχει πρόβλεψη για ανοιχτό λογισμικό, ή θα είναι εξαρτημένο το σύστημα από 
κάποια συγκεκριμένη εταιρεία για το θέμα των τεχνολογιών smart city; Και αν ας πούμε επιλεγεί στη 
συνέχεια ή είναι απαραίτητο από το πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Εσωτερικών το cloud, τι 
γίνεται σε αυτή την περίπτωση; 
 Μετά, εγγυάστε εσείς ότι θα υπάρξουν τέτοιες προσφορές από τις εταιρείες; Γιατί εγώ από μία 
ανίχνευση που έχω κάνει μέχρι τώρα, δεν υπάρχουν τέτοιες, δηλαδή δεν έχω βρει, οι περισσότερες 
εταιρείες είναι σε άλλη κατεύθυνση. 
 Να μου πείτε, σας παρακαλώ, σε ποιους Δήμους έχει εφαρμοστεί εξ ολοκλήρου το τέτοιο. 
Πλην του Δήμου Σαρωνικού, το ξέρουμε, στο οποίο όμως υπάρχουν διάφορες ενστάσεις εκεί. 
 Λέτε ότι ο ανάδοχος, ο σύμβουλος... «Συγκεκριμένα απαιτείται –λέει– οι προσφέροντες να 
αποδεικνύουν ένα έργο επιτυχούς προμήθειας και εγκατάστασης οδικού φωτισμού LED με 
τηλεχειριζόμενα φωτιστικά τεχνολογίας LED κατά την τελευταία πενταετία». Αυτό τι σημαίνει; πώς το 
προσδιορίζετε; τι έκτασης δηλαδή θα είναι αυτό το έργο; Μπορεί να είναι και ένα πιλοτικό σαν της 
Χαλκίδας, με 40 φωτιστικά ας πούμε; 
 Λέτε παρακάτω: «Αξιοποίηση του συστήματος τηλε-ελέγχου, τηλεχειρισμού και ελέγχου 
ενέργειας για την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Smart City». Αυτό σημαίνει πολλαπλές 
υπηρεσίες μέσω της πλατφόρμας διαχείρισης; δηλαδή υπάρχει; συγκαταλέγεται; ή είναι άλλο έργο 
μεταγενέστερο; Και αυτό σημαίνει 4.000 σημεία, ή κάποια περιορισμένη έκταση; 
 Και επίσης, δύο σημεία που είναι πολύ σημαντικά για μένα: 
 «Στην περίπτωση –λέει– όπου η επιτευχθείσα εξοικονόμηση ενέργειας υπολείπεται, με 
υπευθυνότητα του αναδόχου, μέχρι 5% της προσδιοριζόμενης στην προσφορά του, το κόστος της 
προκύπτουσας διαφοράς θα θεωρείται ποινική ρήτρα και θα κρατείται από τα επόμενα τιμολόγια του 
τριμήνου του αναδόχου χωρίς άλλες συνέπειες». Τότε πώς είναι εγγυημένο αυτό, όπως γράφετε, 
αφού βάζουμε ρήτρα; 
 Και παρακάτω έχουμε κι άλλο. «Στο τέλος –λέει– κάθε οικονομικού έτους θα γίνεται η τελική 
εκκαθάριση, και αν προκύπτει –λέει– χρεωστικό ποσό προς τον ανάδοχο, θα καταβάλλεται εντός ενός 
μηνός από τη λήξη κάθε οικονομικού έτους». Αφού δεν έχουμε ρίσκο κανένα και είναι εγγυημένο ότι 
θα κερδίζουμε λεφτά, γιατί μπαίνουν αυτά, ότι αν τυχόν υπάρχει στην εκκαθάριση χρέος (χρέος 
δηλαδή του Δήμου προς τον ανάδοχο) τότε θα οφείλει ο Δήμος να τα δώσει; 
 Αυτά. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιάνναρος έχει τον λόγο. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Να απαντήσω εδώ για τις 50.000 ώρες, επειδή ήταν η πρώτη ερώτηση. Είπαμε ότι 
είναι περίπου, αν διαιρέσουμε με βάση το [...], είναι περίπου 11.500, κάπου οριακά στα 12, έτσι; 
Είπαμε όμως εμείς ότι κάνουμε κάτι που δεν είναι πονηρό, το κάνουμε επειδή θέλουμε να το κάνουμε, 
ζητάμε δηλαδή αυξημένη εγγύηση. Και το βάζουμε λίγο πιο... Δεν θα είναι απλώς με περισσότερα 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  
 
  33 

λεφτά, να πάμε στα δεκαπέντε χρόνια, πάμε στα δώδεκα και ζητάμε το 30%. Δηλαδή στην ουσία 
παραλαμβάνουμε το σύστημα σε πολύ καλή κατάσταση. 
 Εδώ τώρα να ξέρετε ότι... Γιατί με ρωτάν σε κάποιους Δήμους: «Ωραία, τι κάνουμε μετά; 
Πήραμε ένα σύστημα, το οποίο κάποια στιγμή...» Η Βιέννη, ο Δήμος Βιέννης και κάποιοι άλλοι Δήμοι 
που είναι στα δώδεκα χρόνια, κάνουν το επόμενο βήμα. Όταν διαστασιολογήσεις σωστά, που πλέον 
έχουμε διαστασιολόγηση σωστή, εξοικονόμηση και ενέργεια, που είναι ένα ποσό, κάνουμε net 
metering. Οι ανανεώσιμες πηγές είναι η επόμενη λύση. Έτσι; Ο Δήμος λοιπόν έχει κι άλλες λύσεις στο 
μέλλον να κάνει. Άρα λοιπόν υπερκαλυπτόμαστε στις ώρες. Γι’ αυτό το είπα αυτό το πράγμα δυο 
φορές, και το ξαναλέω για να το καταλάβουμε. 
 Πάμε τώρα σε άλλες ερωτήσεις. Όχι, τα γήπεδα δεν είναι μέσα. Και ξαναλέω, ότι είναι 
ευκαιρία σε έναν Δήμο όταν τακτοποιήσει το κομμάτι του οδοφωτισμού, που είναι μεγάλο κομμάτι, 
στη συνέχεια έχει μια ορθή διαστασιολόγηση, αλλά μπορεί να ασχοληθεί μετά και να δει γήπεδα, 
σχολεία, Δημαρχείο, και εκεί να κάνει κάποιες επεμβάσεις ή να πάει και στο net metering, το οποίο 
συνίσταται όταν έχουμε εξορθολογήσει όμως τη λειτουργία μας. Άρα λοιπόν έχουμε κι άλλες 
ενέργειες, τα γήπεδα δεν είναι μέσα σε αυτή τη διαδικασία. 
 Όταν έχουμε για τη μελέτη εφαρμογής και την υπερδιαστασιολόγηση και τους δρόμους... Σε 
πολλούς Δήμους-, και θα σας πω παραδείγματα για να το καταλάβουμε, έχω την τιμή να είμαι 
σύμβουλος στον Δήμο Ρόδου. Ο Δήμος Ρόδου έχει παγόδες, τις ξέρετε, τις γνωστές παγόδες που έχει 
ο Δήμος στα φωτιστικά κορυφής, και έχει και πάρα πολύ πλούσιο φωτισμό. Υπάρχουν περιοχές που 
είναι υπερδιαστασιολογημένες, δηλαδή μια λεωφόρος διπλή που έχει φωτισμό δεξιά και αριστερά και 
παγόδες, και περιοχή που είναι υποδιαστασιολογημένη. Ελάτε όμως που δεν είναι δυνατόν κανένας 
Δήμαρχος να δεχθεί να αφαιρέσει φωτισμό, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, πουθενά δεν γίνεται. 
Συνεπώς λοιπόν, στη μελέτη εφαρμογής που θα κάνει ο ανάδοχος, σε τέτοιες περιπτώσεις που 
έχουμε υπερφωτισμό ή υποφωτισμό, θα διαστασιολογήσει, θα πάει με ένα μείγμα, μπορεί πιο χαμηλά 
εδώ - πιο ψηλά εκεί, ώστε να ενισχυθεί το κομμάτι αυτό, πάντα στο ύψος της προσφοράς. Γι’ αυτό 
λέμε «μελέτη εφαρμογής», γιατί περιοχές... Μην κοιτάτε εσείς που είστε μια μαζεμένη περιοχή 
οργανωμένη, η Ρόδος είναι ένα χάος, ένα ατελείωτο χάος. Άρα λοιπόν, η μελέτη εφαρμογής θα 
διαστασιολογήσει σωστά το ποσοστό που έχει δοθεί ως εξοικονόμηση και αυτό θα διασπαρεί και 
μπορεί να ενισχύσουμε ή να μειώσουμε κάποια κομμάτια ή κάποια μέρη. 
 Τα συμβατικά τεύχη θα τα κάνει η Υπηρεσία. Εμείς σαν σύμβουλοι δίνουμε κάποιες προτάσεις. 
Είναι κάποιες ιδέες και κάποιες σκέψεις, είναι στο παραδοτέο 3, που είναι τα συμβατικά εργαλεία που 
προτείνονται. Όμως εκεί θα τα δει η Υπηρεσία και βέβαια μαζί θα καταλήξουμε –με όποια βοήθεια, η 
Υπηρεσία θα αποφασίσει όμως– στα τελικά τεύχη που [θα ’ρθουν στο] Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Το δάνειο αφορά μόνο τον ιδιώτη, δεν αφορά τον Δήμο, έτσι; Άρα μιλάμε για 
αυτοχρηματοδότηση με δανεισμό του ιδιώτη. 
 Είναι πολύ βασικό να σας διαβάσω μία παράγραφο, η οποία είναι πολύ σοβαρή και θέλω να 
την ακούσετε εδώ, γιατί είναι πολύ καλή αυτή η ερώτηση που έκανε, σχετικά με το πώς παραδίδεται 
το σύστημα. Ανοιχτό λογισμικό, ανοιχτός κώδικας. Ο Δήμος ελέγχει το αποτέλεσμα, έχει... Καταρχάς, 
ξεκινάει το έργο, έχει εκατό τοις εκατό δικαιώματα, θα ορίσει ο Δήμος ποιοι θέλει να ’χουν δικαιώματα 
εκατό τοις εκατό. Αντιλαμβάνονται οι πληροφορικοί τι σημαίνει αυτό: βλέπω τα πάντα. Έτσι; 
Δεύτερον. Όταν το σύστημα παραδοθεί, υπάρχει εκπαίδευση και παραλαβή του συστήματος με 
ανοιχτό κώδικα. Αυτό εγώ που ασχολούμαι με την Πληροφορική ξέρω τι σημαίνει, το ξέρει και η 
Υπηρεσία και θα το κάνει. Όλα (το αρχείο, οι φωτομετρικές μελέτες, τα υλικά), ό,τι έχει προκύψει, 
παραδίδεται στον Δήμο στο τέλος αυτής της διαδικασίας. Και επίσης, όπως σας είπα, η παράγραφος 
22 της συγγραφής υποχρεώσεων –που την ξέρει ο Κώστας εδώ που έχουμε συζητήσει– έχει και όλη 
αυτή τη διαδικασία του ελέγχου του αποτελέσματος και του 30%. Άρα το καλύπτουμε πλήρως και 
100% στο πέρας της σύμβασης. 
 Τώρα, θέλω να εξηγήσω, για να μην μπερδευόμαστε. Όλα αυτά που έχει μέσα για τις ρήτρες 
αφορούν τον ανάδοχο. Ο Δήμος το ποσοστό της έκπτωσης το πήρε. Δηλαδή: 8,800. Πήρα 3; Έφυγα. 
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Τα 3 εκατομμύρια τα ’χει ο Δήμος στο παντελόνι ό,τι και να γίνει. Τα υπόλοιπα που παραμένουν, ο 
ανάδοχος με τα υπόλοιπα πρέπει να πετύχει το 72%. Αν δεν το πετύχει, επειδή εμείς τον κρίναμε (η 
Υπηρεσία σας, ο Δήμος τον έκρινε με 72% ανάδοχο), αν πετύχει ένα 69, 68 και 67%, λυπάμαι, έχασε. 
Γιατί εμένα με επιβαρύνει σε περιβάλλον, σε ρύπους, σε ΔΕΗ. Άρα του επιβάλλω ρήτρα στην απώλεια 
που έχει από το αποτέλεσμα. Δεν χάνω εγώ όμως, χάνει αυτός. Χάνει από τα 5-τόσα. Τα δικά μου 
είναι εγγυημένα. 
 Γι’ αυτό και εγώ σαν σύμβουλος πρότεινα και προτείνω την επιλογή με τον 3855 του 
εγγυημένου και όχι του διαμοιραζόμενου οφέλους. Υπάρχει και σύμβαση, όπως της Καλαμάτας, που 
είναι το όφελος διαμοιραζόμενο, το μοιράζουμε. Εγώ θέλω εγγυημένο. Προτείνω εγώ, έτσι; εσείς 
αποφασίζετε. Απλώς λέω: γιατί εγώ να μπω στο ρίσκο να μοιράζομαι; Εγγυημένο. 30 μου ’δωσες; 
Φέρ’ το και προχώρα με τα υπόλοιπα. Αν λοιπόν με τα υπόλοιπα έχεις θέμα, απ’ τα υπόλοιπα θα σου 
παίρνω εγώ. Άρα όλη αυτή η παράγραφος αφορά αποκλειστικά και μόνο τις ρήτρες της σύμβασης 
του αναδόχου αν δεν πετυχαίνει το αποτέλεσμα. Και δεν έχει καμία άλλη σημασία.  
 Επίσης λέμε το εξής: Αν έρθει αύριο και μου πει ένας ανάδοχος ότι: «εγώ θα σου κάνω 
82%»... Μπορεί να βγει τεχνολογία, δεν το ξέρουμε. Λέει λοιπόν ότι έχω εκκαθάριση, διότι αν μου 
πετύχεις παραπάνω αποτέλεσμα, άρα δίνω μικρότερη ΔΕΗ εγώ, θα μοιραζόμαστε το όφελος, με τη 
χρήση της προαίρεσης που προβλέπει το 4412, αναλογικά. Δηλαδή: Τι έκπτωση πήρα; 30%. Κρατάω 
εγώ, παίρνεις τα υπόλοιπα εσύ. Άρα προβλέπουμε και αυτή τη διαδικασία. 
 Για να τα απλουστεύσουμε όμως. Παράλληλα με τη μελέτη εφαρμογής που κάνει ο ανάδοχος 
για να συμφωνήσει και να εκκινηθεί η διαδικασία υλοποίησης του έργου, ο ανεξάρτητος σύμβουλος 
ετοιμάζει ένα εγχειρίδιο λειτουργίας όλων αυτών που λέμε. Διότι αν τα βάζαμε στα τεύχη, θα ’χαμε 
500 σελίδες τεύχη. Εγχειρίδιο, το βλέπει η Υπηρεσία, το συμφωνεί, και λέει η Υπηρεσία: Έλα εδώ 
ανάδοχε, μελέτη εφαρμογής, ξεκίνα. Έλα δω σύμβουλε, εγχειρίδιο, ξεκίνα. Και είναι από πάνω η 
Υπηρεσία, ελέγχει και βλέπει κάθε αποτέλεσμα. Έτσι λειτουργούν αυτά και έξω, για να μην υπάρχει 
συναλλαγή, συζήτηση μεταξύ του οποιουδήποτε με τον οποιονδήποτε, να είναι σαφείς οι όροι. 
 Τώρα, όσον αφορά τους συμμετέχοντες. Είναι σαφές ότι τα έργα αυτά έχουν ενδιαφέρον. 
Έχουν ενδιαφέρον τηλεπικοινωνιακό, παρόχων, φωτισμού, υπηρεσιών, έχει αρχίσει και εκδηλώνεται 
κάποιο ενδιαφέρον. Εγώ σας είπα τι οσμίζομαι και τι βλέπω και το μοιράζομαι μαζί σας, γιατί αυτό 
βλέπουμε και όλοι. Και εκτιμώ ότι αυτοί θα κινηθούν στα συγκεκριμένα έργα.  
 Οφείλω δε να σας πω ότι το δικό σας το έργο είναι από τα καλά. Μπορεί να μην είναι μεγάλο, 
αλλά είναι πολύ μαζεμένο. Δεν είναι ίδιο πράγμα ο Δήμος Σπάρτης, ούτε η Ζάκυνθος, ούτε η Ρόδος. 
Λέω: Πολύ μεγάλη η Ρόδος, έχει 35.000 φωτιστικά σημεία, τεράστιο έργο, έτσι; Όμως ο Παπάγος- 
Χολαργός είναι ένα ωραίο έργο. Είναι 5.000 φωτιστικά σημεία, φωτιστικά δρόμου, μαζεμένη περιοχή, 
ελεγχόμενη περιοχή, άρα είναι ένα καλό έργο. Μικρό - καλό. Και θα ’χει ενδιαφέρον. Τώρα ποιο είναι 
αυτό... Μπορεί να ’ρθουν και κατασκευαστές, μπορεί να ’ρθουν κι άλλοι, αλλά ενδιαφέρον υπάρχει 
αυτή τη στιγμή. 
 Δεν ξέρω αν ξέχασα κάτι, να δω μόνο... Α, για τις smart εφαρμογές. Εμείς προτείνουμε 
πιλοτικά μία εφαρμογή. Να δούμε. [Ογκομέτρηση] κάδων, το wi-fi, κάποιες θέσεις στάθμευσης αν 
θέλουμε, αυτά θα τα συνδιαμορφώσουμε και με την Υπηρεσία, που θα αποφασίσει τι τελικά θέλει. 
Εφαρμόζουμε την πλατφόρμα, τη βάζουμε, των smart εφαρμογών, με σκοπό να γίνουμε έξυπνη 
πόλη. Επειδή όμως δεν θέλουμε να επιβαρύνουμε το έργο και να μειώσουμε την έκπτωση του Δήμου, 
που είναι γι’ αυτόν κομβικό σημείο, το κάνουμε πιλοτικά, σε 100 σημεία, σε 150 σημεία, με προοπτική 
επέκτασης. Αλλά με πόρους που θα βγούνε ή από χρηματοδοτήσεις ή από τον ανάδοχο. 
 Όμως αυτές οι smart εφαρμογές, το τονίζουμε, είναι δωρεάν. Δεν μπορούν να εμπορευτούν 
από κανέναν, διότι η σύμβαση είναι παροχής υπηρεσιών με αποτέλεσμα: φωτιστικό αποτέλεσμα. Άρα 
αυτές τις φτιάχνει ο ανάδοχος και τις δίνει στον Δήμο. Άρα η χρησιμοποίηση αυτών των υπηρεσιών 
είναι αρμοδιότητα του Δήμου και δεν μπορεί να δοθεί σε κανέναν άλλον. 
 Δεν ξέρω αν σας κάλυψα, μπορεί να ξέχασα και κάτι. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] και με τους αισθητήρες. 
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ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Αισθητήρες στα φωτιστικά λέτε. Ναι. Συγγνώμη μόνο να πω αυτό και κλείνω. Έχετε 
δίκιο. Ο Δήμος σας, επειδή έχει φωτιστικά δρόμου μόνο, είναι 5.000 τεμάχια, με τους αισθητήρες 
πραγματικά μπορεί να γίνει υπόδειγμα smart πόλης. Γιατί το σύστημα θα λειτουργήσει εύκολα 
σχετικά απʼ ό,τι σε περιοχές που έχουν πολύ μεγάλη έκταση και δυσκολία επικοινωνίας. Άρα λοιπόν ο 
Δήμος Παπάγου - Χολαργού προσιδιάζει για smart πόλη, για έξυπνη πόλη, μπορεί να γίνει δηλαδή, 
ευκολότερα από άλλους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνναρο. 
 Ερώτηση ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Παρόλο που έχουν γίνει πάρα πολλές ερωτήσεις και κάποιες τις είχα κι εγώ, θέλω να ρωτήσω 
– προέκυψε από τις τελευταίες απαντήσεις που δώσατε, κύριε Γιάνναρε: Η αναβάθμιση του 
λογισμικού μετά τα δώδεκα χρόνια υπάρχει, ή όταν λέτε ότι είναι ανοιχτό είναι ανοιχτό για μια ζωή; 
 Δεύτερον. Η συντήρηση του λογισμικού υπάρχει, ή παραμένει το λογισμικό αυτό που θα 
παραδώσετε; Αναβαθμίσεις, δηλαδή εννοώ, μέσα στην πορεία. Προκύπτουν στην πορεία και θα 
πρέπει ο Δήμος να κάνει κάποιες επιπλέον συμβάσεις πέρα από αυτό τον διαγωνισμό; Για το 
λογισμικό που θα παραδοθεί ανοιχτό. 
 Τρίτον. Σήμερα πείτε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο εγκρίνει αυτή την πρότασή σας. Πόσο χρόνο 
θα χρειαστεί γι’ αυτές τις διοικητικές διαδικασίες που ο Δήμος, ο Δήμαρχος θα εξουσιοδοτηθεί, πόσο 
χρόνο δηλαδή συγκεκριμένα θέλουμε μέχρι να γίνει ο ηλεκτρονικός διαγωνισμός; Με βάση την 
εμπειρία σας ή με βάση τον 4412 και τα χρονοδιαγράμματα ενός ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 
 Τέταρτον. Κάπου είπατε στην πρωτολογία σας, πολύ αμυδρά, και για κάποιον τεχνικό 
σύμβουλο. Αυτός ο τεχνικός σύμβουλος θα υπάρχει μες στον διαγωνισμό; προκύπτει στην πορεία; 
Πού βοηθάει; Βοηθάει την τεχνική εταιρεία γιατί η τεχνική εταιρεία δεν έχει τις υποδομές για να 
ελέγξει το έργο, ή σε κάτι άλλο; Γιατί δεν το είπατε καθόλου, απλώς μιλήσατε για έναν τεχνικό 
σύμβουλο έτσι απλά. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Η Τεχνική Υπηρεσία, ο Δήμος. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Όχι-όχι, είπε «τεχνικό σύμβουλο». 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Ναι. Την Τεχνική Υπηρεσία αν βοηθάει, γιατί είπες «εταιρεία». 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι-ναι, συγγνώμη. Την Τεχνική Υπηρεσία, ναι. Α, δηλαδή είναι υποστηρικτικό γιατί 
δεν έχει τις δομές ή επειδή είναι κάτι πιο συγκεκριμένο. 
 Και αυτό που δεν κατάλαβα εγώ είναι το εξής: Γιατί μένουν έξω οι πλατείες και τα γήπεδα, 
αφού είναι ένας μικρός και μαζεμένος Δήμος και ένα πολύ ωραίο έργο και μπορεί να έχει πολλές 
προσφορές ή οι ανάδοχοι να καταθέσουν προσφορές στον διαγωνισμό, γιατί δεν συμπεριλάβαμε 
αυτά τα δύο; Και τρίτον, τι άλλο έχει μείνει απέξω; Γιατί οι πλατείες προέκυψαν από συζήτηση, τα 
γήπεδα προέκυψαν από ερώτηση. Τι άλλο μένει έξω από αυτό τον φωτισμό; 
 Και έκτον, επειδή μας τα περιγράφετε πάρα πολύ ωραία, ότι είναι μια τεχνική... Επειδή ζούμε 
στην Ελλάδα όμως και δεν ζούμε στο εξωτερικό, όταν αυτές οι ρήτρες ή οι ενστάσεις ή οι μη 
παραδόσεις απ’ τον ανάδοχο κάποιων υποχρεώσεων, αντιλαμβάνεστε ότι ο Δήμαρχος μεθαύριο ή η 
Τεχνική Υπηρεσία, όταν στο πρώτο τρίμηνο ο ανάδοχος δεν δώσει το αποτέλεσμα, αντιλαμβάνεστε τι 
έχει να γίνει εδώ πέρα. Δηλαδή, δεν είναι μια διαδικασία του «η λάμπα, έχεις 24 ώρες να την 
αλλάξεις». Κι αν δεν την αλλάξει; Δηλαδή πάντα παίρνουμε το δεδομένο ότι θα ’ρθει αυτός να την 
αλλάξει. Αυτό δηλαδή, εγώ τι θα κάνω μετά στον ανάδοχο; Δηλαδή για δώδεκα χρόνια ο Δήμος θα 
έχει να κρεμιέται, ή ο κάθε Δήμαρχος ή ο κάθε Αντιδήμαρχος των τεχνικών έργων, θα έχει να είναι 
περιφρουρημένος από αυτή τη σύμβαση και να μην μπορεί να πράττει; Γιατί εγώ έτσι το 
αντιλαμβάνομαι. Δηλαδή όταν δώδεκα χρόνια θα φταίει για πάντα ο ανάδοχος, άρα ο Δήμαρχος ή ο 
κάθε Αντιδήμαρχος όταν θα τον παίρνει ο «χ» δημότης, με το δίκιο του, ή οτιδήποτε γίνεται σε έναν 
δρόμο, τι θα λέει; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] έχει εγγυητικές. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Έχει εγγυητικές, οκέι, κατέπεσαν οι εγγυητικές. Μετά τι; Άρα μένει η λάμπα, θα μείνει 
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έτσι ο δρόμος, «κατέπεσαν οι εγγυητικές». 
 Δηλαδή αυτό, το ότι κάτι γίνεται, δεν σημαίνει ότι μας διασφαλίζει, ότι διασφαλίζει την πορεία 
του έργου. 
 Και τελευταίο. Θα ’θελα και λίγο να μας πείτε τι εννοείτε με τον όρο «ασφάλεια». Δηλαδή 
βάλατε τη λέξη ασφάλεια μέσα, ότι είναι ασφαλισμένο αυτό το έργο. Τι εννοείτε ακριβώς; Θα 
πληρώσουμε δηλαδή; Ο ανάδοχος...; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ο ανάδοχος. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ο ανάδοχος. Με βάση την προκήρυξη. Δηλαδή στην προκήρυξη, στον διαγωνισμό θα 
λέει: ασφάλεια «χ» ποσό. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι υποχρεωμένος [...]. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Είναι υποχρεωμένος. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι λογικό αυτό, γιατί καλύπτονται οι ερωτήσεις από τους προηγούμενους. 
 Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 
 Ο κύριος Χατζής ερώτηση. 
ΧΑΤΖΗΣ: Μιλήσατε για την ευθύνη που θα έχει ο ανάδοχος στην περίπτωση των βανδαλισμών. Αυτό 
πώς προκύπτει; Είναι μία ερώτηση την οποία ενδεχομένως δεν μπορώ να την καταλάβω. 
 Και η δεύτερη ερώτηση είναι σχετικά με τη διασφάλιση της ισχύος του φωτισμού. Αυτός θα 
διασφαλίζεται με αισθητήρες; 
 Αυτά τα δύο, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
 Είναι ακόμα και η τελευταία ερώτηση από τον κύριο Κουτάκη. Ελάτε, κύριε Κουτάκη. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εγώ έχω μία ερώτηση και μία πρόταση προς τον κύριο μελετητή και προς την Τεχνική 
Υπηρεσία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ερώτηση θα κάνετε τώρα, και μετά στην τοποθέτηση... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Έχετε προβλέψει πόσα Watt ανά κολόνα ή και πόσα Kelvin θα είναι, τι διαστάσεις κλπ.; 
Γιατί το ρωτάω αυτό: να μη θεωρηθεί φωτογραφικός ο διαγωνισμός που ενδέχεται να κάνουμε. Διότι 
αν πούμε ότι οι διαστάσεις θα είναι τόσο επί τόσο, τα Kelvin τόσο, μπορεί να ’ναι μία συγκεκριμένη 
εταιρεία που να τα βγάζει και να μην υπάρχει άλλη. Οπότε αυτομάτως τον φωτογραφίζουμε. Ένα που 
θα ’θελα να διασφαλίσουμε είναι αυτό. 
 Δεύτερον. Εγώ έχω μια άλλη πρόταση να κάνω προς τον κύριο μελετητή και στην Τεχνική 
Υπηρεσία, που πιστεύω ότι καλύπτει και τον Δήμο, κυρίως τον Δήμο, γιατί αυτό με ενδιαφέρει, και 
δευτερευόντως τον ανάδοχο. Ας υποθέσουμε ότι παίρνουμε προσφορές σε τιμή, τιμή μονάδος. 
Δηλαδή «3 εκατομμύρια», λέω ένα τυχαίο νούμερο. Γιατί να μην αποσβεστεί αυτό με τη διαφορά, 
έστω στα έξι χρόνια; Αν στα έξι χρόνια έχει καλύψει το κέρδος του και το κόστος του ο μελετητής, 
γιατί να πάμε στα δώδεκα χρόνια; Και να πούμε μετά απ’ τα έξι χρόνια ότι με 25% της διαφοράς (του 
30%; του 35%;) της διαφοράς θα αναλάβει τη συντήρηση. Δεν καταλαβαίνω γιατί η απώλεια 
κέρδους να φύγει απ’ τον Δήμο και να πηγαίνει στον ιδιώτη. Διότι πιστεύω ότι γύρω στα 3 
εκατομμύρια. Αν έχουμε ένα κέρδος γύρω στα 500 χιλιάρικα τον χρόνο σε διαφορά [...], στα έξι 
χρόνια έχει αποσβέσει. Άρα τα υπόλοιπα γιατί να μην τα κερδίσει ο Δήμος; 
 Δεν ξέρω αν έγινα κατανοητός, και να το επαναλάβω: Αν υποθέσουμε λοιπόν ότι κοστίζει 3 
εκατομμύρια κι έχουμε 500.000 κέρδος τον χρόνο, στα έξι χρόνια έχει αποσβέσει το κέρδος και τα 
υλικά του. Από κει και πέρα στα έξι χρόνια και μετά, μέχρι τα δώδεκα, να πούμε: 30% της διαφοράς 
(35%;) να πάει υπέρ της συντήρησης και της καλής λειτουργίας. Εγώ έχω αυτή την πρόταση να 
κάνω. 
 Διότι το άλλο είναι λίγο αίολο. Και το λέω αίολο γιατί: Αν υποθέσουμε ότι αύριο το πρωί έρθει 
ο Δήμος και κάνει μια σύμβαση με την-, συγχωρήστε με, δεν κάνω διαφήμιση, με την [Zenith], με 
την [ΕΛΠΕΝΣΟ], με την οποιαδήποτε, και πάρει μια πολύ χαμηλή τιμή, το κέρδος αυτό πάει στον 
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ανάδοχο. Έχει πολύ λιγότερο κέρδος ο Δήμος απʼ ό,τι θα ’χει ο ανάδοχος κέρδος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Γιάνναρος έχει τον λόγο. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Για το λογισμικό, να το πω σύντομα για να μην μπερδέψουμε τον κόσμο, το λογισμικό 
είναι σχετικά απλό της τηλεδιαχείρισης, δεν είναι ένα σύνθετο λογισμικό, είναι πλατφόρμες 
συγκεκριμένες, έχουν τις αναβαθμίσεις τους... Και βέβαια, επειδή το ’πανε κι άλλοι να το πούμε κι 
εμείς, δεν είναι όλα αγγελικά πλασμένα, ο ιδιώτης θα σε ρίξει αν μπορεί να σε ρίξει, γιατί είναι ιδιώτης 
και κοιτάει το κέρδος του, έτσι; Εσύ τον παρακολουθείς. Είναι υποχρεωμένος λοιπόν, τον δεσμεύει η 
προκήρυξη και οι διαδικασίες να τα παραδίδει. Στο τέλος βέβαια, το ανοιχτό και η παραλαβή σημαίνει 
τι ικανότητα έχει ο Δήμος να το παραλάβει και ποιος τον βοηθάει να το παραλάβει. Έτσι; για να 
ξέρουμε. 
 Το θέμα τώρα του ανεξάρτητου συμβούλου. Ανεξάρτητος σύμβουλος σε αυτές, και στις 
ενεργειακής απόδοσης, είναι απαραίτητος για να παρακολουθεί τακτικά το έργο. Πληρώνεται από την 
εξοικονόμηση, δηλαδή αν δεν υπάρξει δεν πληρώνεται κανένας. Άρα και αυτή η δαπάνη δεν βαρύνει 
τον Δήμο. Ετοιμάζει το εγχειρίδιο, παρακολουθεί τη διαδικασία, εισηγείται την πιστοποίηση –μόνο η 
Υπηρεσία αποφασίζει–, συμμετέχει αν υπάρχει μια διαφορά ή μια διένεξη, για να εισηγηθεί μετά στην 
Οικονομική Επιτροπή για να υπάρξει απόφαση και έχει αυτή τη διαδικασία παρακολούθησης. Πρέπει 
να είναι έμπειρος, πρέπει να έχει κάνει ΕΣΠΑ και να έχει αυτή την εμπειρία. Αυτή είναι κυρίως η 
συμμετοχή του, έτσι; 
 Για τις ρήτρες δεν θυμάμαι τώρα τι... 
 Α, η «ασφάλεια» που λέμε, η «ασφάλεια» είναι όρος. Δηλαδή, όταν λέμε «κίνδυνος 100%», τι 
σημαίνει «κίνδυνος» στην Ευρωπαϊκή Ένωση: τα παίρνω όλα. Αυτό που δεν μπορώ να πάρω είναι τον 
κίνδυνο τον νομικό (να ’ρθει αύριο ένας να καταργήσει το κράτος ας πούμε) και δεν μπορώ να πάρω 
τον πόλεμο ή τον σεισμό ή μια πολύ μεγάλη φυσική καταστροφή. Όλα τα άλλα όμως, και ο 
βανδαλισμός, είναι ασφαλίσιμα. Συνεπώς στη διακήρυξη ζητούμε ασφάλιση και συμβόλαιο να δοθεί 
από τον ανάδοχο και να ανανεώνεται κάθε έτος και να πηγαίνει στον Δήμο. Για να ξέρουμε ότι είναι 
ασφαλισμένο. 
 Από κει και πέρα, οι βλάβες βαρύνουν αυτόν. Προσέξτε. Είπαμε τώρα ότι γίνεται μία επένδυση 
κάποιου ύψους. Δεν υπάρχει νομίζω κανείς παράφρων να θέλει να χάσει τα λεφτά του, έτσι; 
Προφανώς θα υποστηρίξει την επένδυσή του και θα επιχειρήσει να την καταστήσει ελκυστική και να 
’χει το όποιο κέρδος έχει. Εδώ είναι αυτό που λέμε: Προφανώς συμφέρει τον Δήμο, και τον κάθε 
Δήμο, να είναι ένας πιο μεγάλος παίχτης, που θα είναι σε δώδεκα χρόνια και θα υπάρχει. 
 Προσέξτε τώρα κάτι. Τα έργα αυτά είναι πάρα πολύ ευαίσθητα σε δύο πράγματα: Αν 
δουλέψουμε χρηματοοικονομικά, έναν απλό πίνακα χρηματοοικονομικό και βάλουμε αυτά που λέμε 
πάνω σαν νούμερα τι αποτελέσματα έχουν, δύο πράγματα κρίνει το αποτέλεσμα: Ανθεκτικότητα 
υλικού και εξοικονόμηση. Αυτά δεν είναι αυτόματα, ο ανάδοχος παρακολουθεί. Δηλαδή όταν λέμε 
«11 και 90 λυκόφως-λυκαυγές», σημαίνει παρακολούθηση στο δευτερόλεπτο που κλείνει η ώρα, για 
να έχω την εξοικονόμηση. Αν το λειτουργήσει ο Δήμος, μαθηματικώς βέβαιον ότι θα χάσει 5-6 
μονάδες στη διάρκεια του έτους. Άρα λοιπόν έχει μεγάλη σημασία ποιος το παρακολουθεί και πώς το 
παρακολουθεί, ποιος επεμβαίνει, ποιος συντηρεί. Αυτά έχουν φωτοδιόδους, είναι μηχανήματα, αυτός 
που το παράγει, μπορεί να το συντηρεί. 
 Σε αυτό που λέτε με τα έξι χρόνια, έχει μια λογική: του τα δίνω και παίρνω εγώ την 
εξοικονόμηση μετά περισσότερη σε μένα αυτό. Αλλά χάνω όμως την εγγύηση. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν καταλάβατε τι είπα, με συγχωρείτε. Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά. Θα τελειώσει και μετά αν θέλετε... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Όχι, γιατί δεν είπα αυτό. Εγώ είπα: τα δώδεκα χρόνια εγγύηση, αλλά στα έξι χρόνια, 
αφού έχει αποπληρωθεί, τα υπόλοιπα έξι να κάνει τη συντήρηση, αλλά με ποσοστό επί των κερδών 
που θα [...]. 
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ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Άμα το δουλέψετε λοιπόν χρηματοοικονομικά, επειδή την έχω κάνει πάρα πολύ αυτή 
την άσκηση, μπορεί να έχετε ένα οριακό όφελος ή μια οριακή ζημιά ή μια ζημιά. 
 Πάντως αυτό που προτείνουμε εμείς, αυτό που προτείνεται τουλάχιστον στη μελέτη... Ο 3855 
είναι ΣΕΑ, είναι άλλο πράγμα. ΣΕΑ σημαίνει: βάζω, πληρώνομαι με το αποτέλεσμα. Αν το αλλάξουμε 
και κάτι άλλο, είναι κάτι άλλο. Η ΣΕΑ πάντως και ο συγκεκριμένος νόμος αυτό προβλέπει: 
αντικατάσταση, χρόνια λειτουργίας, απόσβεση, έκπτωση. Γιατί εμείς μην ξεχνάτε ότι αν το... 
(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι, εμείς όμως παίρνουμε-, από τα 8,800 πάμε να απαιτήσουμε 
έκπτωση 30%. Λέω, θέλουμε έκπτωση. Και εδώ, να πω και κάτι ακόμα, ότι το μοντέλο αυτό που 
κάναμε εμείς ως μελέτη και το έχει η Υπηρεσία, είναι για να αξιολογήσει προσφορές. Γιατί κάτι σας 
λέω, ότι το έργο είναι καλό. Που σημαίνει, αν έρθει κάποιος και δώσει κάτω από ένα νούμερο, δεν το 
δίνεις, το ξανακάνεις το έργο. Πας να πάρεις έκπτωση, σε συμφέρει, μπορεί να πάρεις έκπτωση. Άρα 
μιλάμε για ένα ποσό. Όλα αυτά λοιπόν που λέτε πρέπει να μπούνε σε ένα μοντέλο 
χρηματοοικονομικό, να δούμε τι είναι πιο συμφέρον. Την έχω κάνει την άσκηση, έτσι; 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κι εγώ την έχω κάνει, [...]. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Εντάξει. Θεωρώ ότι δεν βγαίνει. 
...... : Πέρα απ’ τα γήπεδα και τις πλατείες, υπάρχει κάτι άλλο; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Α, για γήπεδα και πλατείες. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Για γήπεδα και πλατείες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Κωνστάντιος. 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Οι πλατείες είπα ότι φωτίζονται με διαφορετικό τρόπο. Είναι με τα χαμηλά 
φωτιστικά, που είναι ένα ενιαίο σύνολο, δεν μπορείς ν’ αλλάξεις μόνο την κορυφή, πρέπει να πας σε 
ολόκληρο. Έπειτα, πολλά φωτιστικά από αυτά θέλουν εξ ολοκλήρου αλλαγή. Δεν κόλλαγε, δεν 
κούμπωνε με την παρούσα μελέτη. 
 Και τα γήπεδα είναι τελείως διαφορετική περίπτωση. Τα φωτιστικά LED στα γήπεδα δεν έχουν 
προοδεύσει τόσο πολύ που να βάλουμε προβολείς LED στα γήπεδα. Ακόμα περιμένουμε, έχουμε κάνει 
μια ψιλοέρευνα και περιμένουμε για τα γήπεδα. Στο μέλλον. Και από την εξοικονόμηση που θα 
βάλουμε χρήματα στον Δήμο μπορεί να... 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Προσέξτε όμως κάτι που δεν το είπαμε, για να κλείσω με αυτό. Ο 4412 προβλέπει και 
τη δυνατότητα της προαίρεσης για όμοια αντικείμενα που δεν έχουν προβλεφθεί. Ο ανάδοχος όταν 
θα κάνει τη μελέτη εφαρμογής, θα ξαναπεράσει με [...] το σύστημα όλο, οπότε μπορεί ο Δήμος, αν 
θέλει, να του αναθέσει ένα υπόλοιπο κομμάτι μικρό λαμπτήρων μέσω της προαίρεσης, όμως με 
δεσμευμένες τις τιμές και την εξοικονόμηση. Άρα δεν έχει άλλα, η προαίρεση είναι για ίδια 
αντικείμενα που δεν έχουν προβλεφθεί στην παρούσα, με τους ίδιους όρους της προσφοράς. Και 
επίσης μπορεί να διαθέσει –που είπε ο κύριος Κωνστάντιος– το ποσό της έκπτωσης συν τα 
λειτουργικά του για επεμβάσεις πάνω στο κομμάτι των υπολοίπων που πάσχουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνναρο. 
 Μία τελευταία ερώτηση από τον κύριο Τίγκα για να... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχατε πει; Εντάξει, ο κύριος Στάππας τότε ερώτηση. Ελάτε. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Τα περισσότερα που ήθελα να ρωτήσω έχουν ρωτηθεί ήδη. 
 Ένα θέμα είναι: ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων μπορεί να μειωθεί μέσω της διαδικασίας 
που προβλέπεται, ή πάμε με τον συγκεκριμένο αριθμό φωτιστικών σωμάτων που υπάρχουν; Είπατε 
κάποιο παράδειγμα για τη Ρόδο, αλλά νομίζω ότι είναι ένα θέμα το οποίο, άμα έχουμε κάποιον 
υπερβολικό αριθμό ή κάποια σφάλματα, θα πρέπει να τα λύσουμε. 
 Το άλλο θέμα είναι ως προς τον ανεξάρτητο σύμβουλο. Αυτός πώς επιλέγεται, με μια 
παράλληλη διαδικασία; Και επίσης, πώς εξασφαλίζουμε τη δυνατότητα να προσφέρει αυτή την 
υπηρεσία επί δώδεκα χρόνια και ένας δεύτερος εμπλεκόμενος σε αυτή την ιστορία; Δηλαδή, εδώ 
πέρα βλέπω ότι υπάρχει ένα ρίσκο και σε αυτό, κυρίως σε αυτό. 
 Ένα θέμα ακόμα. Αυτό που τρέχει, αυτός ο τρόπος χρηματοδότησης του Ταμείου 
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Παρακαταθηκών και Δανείων. Νομίζω ότι θα ήταν ενδιαφέρον να το έχετε αξιολογήσει αυτό το θέμα 
πλήρως μέσα στη μελέτη, γιατί είναι αυτό που ουσιαστικά τρέχει. 
 Και το τελευταίο είναι ως προς την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα. Είναι ένα μεγάλο 
θέμα, γιατί έτσι απʼ ό,τι έχουμε δει γίνονται οι αναθέσεις «φωτογραφίες». Οπότε θα ήθελα, αν είναι 
δυνατόν, να μας πείτε αυτά τα δύο σημεία που ζητείται τεχνική επαγγελματική ικανότητα, να μας τα 
αναφέρετε, και να μας πείτε πόσοι υπάρχουν στην Ελλάδα από κάθε έναν από αυτούς τους... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Κύριε Τίγκα, ελάτε, κάντε την ερώτηση, για να τελειώνουμε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι. Απ’ όλη αυτή τη συζήτηση, και έξω από τα τεχνικά, τα οποία νομίζω ήταν ιδιαίτερα 
κατατοπιστικά τα στοιχεία, εγώ επισημαίνω ένα οικονομικό κομμάτι, το οποίο θεωρώ ότι είναι 
δύσκολο:  Λέμε, εάν υποθετικά ο Δήμος αναζητήσει χρηματοδότηση, με το μεσοσταθμικό 
επιτόκιο 4,5% συν τις επιβαρύνσεις πάει γύρω στο 7%. Άρα εμείς αναζητούμε έναν επιχειρηματία που 
θα έρθει με ίδια κεφάλαια, και όχι να πάει να δανειστεί και αυτός, για να αναλάβει το έργο. Αυτό πόσο 
εύκολο είναι να το δεσμεύσουμε όταν πάμε σε έναν ανοιχτό διαγωνισμό και δεν ξέρουμε τι θα μας 
προκύψει και από πού θα αντλήσει αυτός τα κεφάλαιά του; Αν είναι με δανειοδότηση, δεν 
καταλαβαίνω τι χάνει ο Δήμος. 
 Και το δεύτερο που θέλω να πω: Επισημάνατε σε κάποια στιγμή της προηγούμενης 
τοποθέτησής σας ότι με την εξέλιξη της τεχνολογίας υποχρεούται αυτός που έχει πάρει το έργο να 
βελτιώνει την τεχνολογία. Δηλαδή, σήμερα υπογράφουμε σύμβαση μαζί, και ερχόμαστε μετά από 
τρία χρόνια, στη διάρκεια της δωδεκαετίας, και αλλάζει η τεχνολογία και αλλάζει κάτι, το οποίο είναι 
πραγματικά πολύ σπουδαίο, αλλά είναι και πολύ ακριβό. Πώς μπορεί να το προϋπολογίσουμε και να 
το βάλουμε μέσα στη συμβατική αυτή σχέση και να το αναλάβει αυτός που θα πάρει τον διαγωνισμό; 
Δηλαδή, είπατε ότι ό,τι εξελίσσεται είναι υποχρεωμένος να μας το παραδώσει. Ναι, αλλά το κόστος 
πώς μετριέται από την αρχή; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
 Τελειώσαμε τις ερωτήσεις. Τον λόγο έχει ο κύριος Γιάνναρος. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Μπαίνω από το τελευταίο για να πάω και στα υπόλοιπα: 
 Η τεχνολογία των LED, για όσους ασχολούνται –εντάξει, είναι λίγο και εξειδικευμένη–, έχει 
φτάσει σε ένα επίπεδο που τα επόμενα πέντε-δέκα-δεκαπέντε χρόνια-, έχει φτάσει σε ένα επίπεδο και 
εξελίσσεται όσον αφορά την εξοικονόμηση. Κάτι μαγικό δεν αναμένεται στα επόμενα χρόνια να 
εμφανιστεί, τουλάχιστον στον τομέα της ενέργειας, της εξοικονόμησης, πάνω στο κομμάτι του 
φωτισμού κυρίως. Ο ανάδοχος όμως είναι υπεύθυνος να πετυχαίνει ένα αποτέλεσμα. Αν το 
αποτέλεσμα αυτό τον βολεύει να το κάνει με αντικαταστάσεις, είναι δικό του το πρόβλημα. Έχει 
δεσμευτεί για δώδεκα χρόνια να παρέχει ένα συγκεκριμένο φωτιστικό αποτέλεσμα εντός των 
προδιαγραφών εθνικών και κοινοτικών. Τέλος. Αυτή είναι η ευθύνη του. Το πώς θα το κάνει, φτηνά ή 
ακριβά, δεν μας ενδιαφέρει εμάς. 
 Το κόστος δανεισμού του Δήμου αφορά τον Δήμο. Του δανεισμού αφορά τον ιδιώτη, έτσι; Αν 
αυτός επιλέξει, δεν θα του βγαίνει το έργο, απλώς, δεν θα μπορέσει. 
 Αλλά από την άλλη λέμε το εξής, και πάω τώρα στις προδιαγραφές και στα on-off κριτήρια. Ο 
4412 άλλαξε πάρα πολλά πράγματα στην Ελλάδα απʼ ό,τι σκεφτόμασταν για τη διαδικασία των 
«φωτογραφιών» κλπ. Είναι ένας νόμος που σου λέει: βάλε τα κριτήρια που θέλεις, να έχει τον τζίρο 
τόσο, α-β-γ-δ. Και έχει δυνατότητα να πάρεις δάνεια εμπειρία, και τεχνική και οικονομική, και το 
επιβάλλει – ήταν γκρίζα ζώνη αυτό. 
 Συνεπώς εμείς σε όλους τους διαγωνισμούς, τουλάχιστον αυτό προτείνω πάντα... Ξαναλέω, η 
Υπηρεσία αποφασίζει όχι εγώ, εγώ μια πρόταση κάνω. Ό,τι θέλει θα κάνει η Υπηρεσία, αυτή κρίνει, 
έτσι; Απλά κριτήρια on-off, όπως είπε και ο κύριος, «ναι, έχεις κάνει ένα έργο», ένα έργο 
τουλάχιστον. Δεν αποκλείουμε κανέναν. Δεν είναι τυχαίο ότι ο Σαρωνικός δεν είχε ούτε ένσταση ούτε 
προσφυγή ούτε κανένα πρόβλημα. Δεν αποκλείεται, συμμετέχουν όλοι, αυτό έχει σημασία. Και οι 
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προδιαγραφές είναι αυστηρές, υπό την έννοια ότι θέλεις ένα brand, να ’ρθει κάτι που να έχεις μια 
ασφάλεια. Το πώς θα τις κάνεις τελικά όμως, αφορά την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία αποφασίζει την τελική 
κατάληξη των προδιαγραφών. Και σαφέστατα, όταν μιλάμε για ανοιχτό διεθνή ηλεκτρονικό 
διαγωνισμό, θέλουμε συμμετοχή. Ο Δήμος θα ’ταν ευχαριστημένος να ’χει και τέσσερις και πέντε 
συμμετέχοντες, ανοιχτά, να πάρουν τον διαγωνισμό. Αυτή είναι η όλη φιλοσοφία και διαδικασία. 
 Ο ανεξάρτητος σύμβουλος είναι μία μικρή σύμβαση υποβοήθησης του έργου. Που είναι κι 
αυτός μέσα στο έργο για να βοηθάει, το κάνουν όλοι, είναι κάτι απλό. Το θέμα το κύριο είναι η κύρια 
σύμβαση, είναι το έργο, αυτό είναι το βαρύ πράγμα. Κι εκεί θέλεις να ’ναι κάποιος σίγουρος ότι θα σ’ 
το ολοκληρώσει με ένα αποτέλεσμα. 
 Τώρα, προφανώς υπάρχουν –και κλείνω με αυτό– πολλές συζητήσεις: δάνειο [...], 
αυτοχρηματοδότηση. Θα το δείξει η αγορά. Μέχρι στιγμής... Θα βγουν κάποια έργα, θα φανεί στην 
πορεία. Αν είναι κάτι καλό, αν υπάρχουν επενδυτές, αν υπάρχει ενδιαφέρον, θα φανεί στην αγορά. 
Πάντως δείχνει ότι προχωράει, και αρκετοί Δήμοι, σας το λέω να το ξέρετε, γύρω στα 10 με 12 έργα 
θα βγουν στον επόμενο μήνα σε διαγωνισμό με αυτοχρηματοδότηση, και τέσσερα-πέντε έργα με 
προμήθειες, όπως έχουν συμφωνήσει και κλείσει οι Δήμοι. 
...... : Δηλαδή σε ένα χρόνο μπορεί να εγκαταστήσουμε εμείς εργολάβο; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Α, ναι, αυτό δεν το είπα και το ρωτήσανε. Λοιπόν, ποιο είναι το χρονοδιάγραμμα, αν 
υποθετικά σήμερα παρθεί μια απόφαση: Αν παρθεί μια απόφαση, είναι η βασική απόφαση 
φιλοσοφίας: Διαγωνισμός διεθνής, ηλεκτρονικός, ανοιχτός, εκχώρηση, προχωράμε. Το επόμενο βήμα 
είναι να κάνει αναμόρφωση η Υπηρεσία στον προϋπολογισμό της, να δημιουργήσει δύο κωδικούς, 
έναν σύμβουλο και έναν κύρια σύμβαση, μετά να κάνει δύο πρωτογενή αιτήματα στο ΚΗΜΔΗΣ για 
τους διαγωνισμούς, μετά να πάρει μια απόφαση η Οικονομική Επιτροπή της πολυετούς επένδυσης, να 
δεσμεύσει αυτούς τους πόρους καταρχήν.. 
...... : Για δώδεκα έτη. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Για δώδεκα, είναι η [δυνατότητα] της πολυετούς. Και μετά να πάει στη διαδικασία του 
Δημοτικού Συμβουλίου να φέρει την έγκριση του διαγωνισμού, που και πάλι θα γίνει συζήτηση, και η 
επιτροπή να ορίσει τους όρους. 
 Από κει και πέρα, όταν συμβεί αυτό, με δεδομένο ότι υπάρχει εμπειρία πλέον αυτών των 
διαγωνισμών, θέλουμε 35 μέρες για τον ηλεκτρονικό ανοιχτό διεθνή διαγωνισμό. Ο νέος νόμος 
βοηθάει πολύ, είναι όλα στο τέλος, η τεχνική, δικαιολογητικά είναι λίγα, είναι [...] τα δικαιολογητικά, 
άρα πας γρήγορα σε αξιολόγηση. Ας υποθέσουμε ότι θες έναν-δυο μήνες περίπου για να τελειώσει η 
διαδικασία της αξιολόγησης, αν δεν έχει προσφυγές και κάποια άλλα προβλήματα. Προχωράς στη 
συνέχεια Οικονομική, Ελεγκτικό Συνέδριο, να ελεγχθεί η σύμβαση και να [...] οριστικός ανάδοχος, 
δύο μήνες μελέτη εφαρμογής. Και εκτιμώ, εκτίμηση κάνω, ότι η αντικατάσταση –να ’ρθω και στο 
τέλος δηλαδή– η αντικατάσταση του Δήμου σας δεν θέλει πάνω από δύο με δυόμισι μήνες, το πολύ, 
και πολύ λέω. Συνεπώς, αν τρέξει από σήμερα το έργο, υπάρχει σοβαρή πιθανότητα αρχές του ’19 με 
Μάρτη του ’19 να είναι κρεμασμένα. Περίπου θέλουμε 300 με 350 μέρες, βέβαια εφόσον τηρηθούν οι 
διαδικασίες και κινηθεί γρήγορα η διοικητική διαδικασία. 
...... : Και δεν έχει ενστάσεις και... 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Μπορεί. Αλλά και οι ενστάσεις με τον καινούριο νόμο εκδικάζονται εντός 20 ημερών. 
Και ο ανοιχτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός δεν επιτρέπει ενστάσεις, είναι μόνο προσφυγές στην 
επιτροπή. Άρα λοιπόν κι αυτό έχει απλοποιηθεί. Όποιος έχει αντίρρηση, πληρώνει και πηγαίνει να 
κάνει προσφυγή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνναρο. 
 Πριν πάμε σε... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Για τον αριθμό των φωτιστικών σωμάτων και για το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων 
δεν είπατε τίποτα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Τι είπατε; Συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, θέλετε να μιλήσετε κατευθείαν; 
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ΣΤΑΠΠΑΣ: Όχι, δεν απάντησε σε δύο θέματα, ενώ απάντησε σε διάφορα άλλα που είχαν ξεχαστεί 
προηγουμένως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεν το ’κανε σκοπίμως. 
 Παρακαλώ, απαντήστε. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ναι. Το ερώτημα; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Το ένα αφορά τα φωτιστικά σώματα. Γιατί φαντάζομαι ότι αν έχουμε 5.000 φωτιστικά 
σώματα και από μια μελέτη φαίνεται ότι δεν χρειαζόμαστε 200, τον Δήμο τον συμφέρει να μειωθούν 
τα φωτιστικά, αλλά όχι τον ανάδοχο. 
 Και το άλλο, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Δανείστηκα ένα παράδειγμα από τον Δήμο Ρόδου, που είναι κάπως-, υπάρχει. Εδώ απʼ 
ό,τι έχω δει, και έχω κοιτάξει καλά το Google Earth και την καταγραφή με τα γεωγραφικά δεδομένα, 
δεν έχουμε τέτοιο θέμα ιδιαίτερο. Είναι πολύ πιο μαζεμένη η περιοχή, έχει συγκεκριμένα φωτιστικά, 
είναι πιο μαζεμένη σε σχέση με τα άλλα. 
 Με το Παρακαταθηκών και Δανείων τι ακριβώς; 
 Και είναι δύσκολο, πολύ δύσκολο, ακόμα κι αν έχεις υπερδιαστασιολόγηση, να ξηλώσεις 
φωτιστικό. Τουλάχιστον πολιτικά είναι πολύ δύσκολο, έτσι; Από αυτά που έχω δει απ’ τους Δήμους 
που το συζητάμε, έτσι; 
 Για το Παρακαταθηκών όμως δεν κατάλαβα τι με ρωτήσατε. 
...... : Την πρόταση που έχετε [...] μέσα. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Α! Στη μελέτη, στο παραδοτέο 2 υπάρχει πλήρης ανάλυση της δανειοδότησης, των 
χρηματοροών και του αποτελέσματος. Και μάλιστα έχω δύο αποτελέσματα: το ένα είναι αν ο Δήμος 
πάρει δάνειο, εγκαταστήσει τον εξοπλισμό και λειτουργεί από μόνος του αυτόματα και πετυχαίνει το 
αποτέλεσμα το προσδοκώμενο, τι λεφτά παίρνει, και τι θα συμβεί αν ο εξοπλισμός που πάρει ο Δήμος 
έχει πιο πολλές απώλειες, έχει κάποιες απώλειες μεγαλύτερες, από αστοχία, και χάσει 5-6-7 μονάδες 
εξοικονόμησης από αδυναμία λειτουργίας του συστήματος. Στη δεύτερη περίπτωση χάνεις περίπου το 
60 με 70% του κέρδους σου, που θα είχες στην περίπτωση της αυτοχρηματοδότησης. Συνεπώς –γι’ 
αυτό και οι μέθοδοι είναι διαφορετικοί– στην προμήθεια το βάζεις, το γεύεσαι και το πληρώνεις, είτε 
βγαίνει είτε δεν βγαίνει, από τους ΚΑΠ. Στην άλλη περίπτωση έχεις μόνο το αποτέλεσμα. Άρα 
χρηματοοικονομικά συμφέρει η πρώτη περίπτωση. Χρηματοοικονομικά. Εκτός μπορείς να λειτουργείς 
την υποδομή αυτή ιδανικά από μόνος σου, που είναι λίγο δύσκολο. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων [...]. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Εγώ δεν το προσωποποιώ, γιατί είναι μια καλή προσπάθεια, κάποιοι το επιλέγουν για 
κάποιους λόγους. Λέω απλώς ότι έχω το πρόβλημα της εγγύησης, ότι μπορεί να ’χεις μια εγγύηση 
αλλά είναι εγγύηση του αποτελέσματος. Προσέξτε, στη δική μας την περίπτωση, στην 
αυτοχρηματοδότηση, η εγγύηση είναι δώδεκα χρόνια για ό,τι και να γίνει, εκτός σεισμό και 
καταποντισμό. Στην άλλη περίπτωση η εγγύηση αφορά κατασκευαστικό πρόβλημα, πρέπει να 
αποδειχθεί. Δηλαδή είναι άλλο πράγμα να καεί από μόνο του και άλλο να καεί από πτώση τάσης της 
ΔΕΗ ή από βανδαλισμό, εκεί υπάρχει θέμα. Έτσι; Και έχει χρεολύσιο. Που η άλλη περίπτωση δεν έχει. 
 Εγώ βάζω γενική περίπτωση δανεισμού, δεν μπορώ να το προσωποποιήσω. Είναι μια 
περίπτωση που κάποιοι το επιλέγουν, και είναι δικαίωμά τους και σεβαστό, το δάνειο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Γιάνναρο. 
 Πριν πάμε στις τοποθετήσεις, τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη. 
 Μόνο, θα σας παρακαλέσω, οι τοποθετήσεις θα είναι 3 λεπτά και όχι 5, έτσι; Επειδή είναι πάρα 
πολύ μεγάλος ο χρόνος. 
 Παρακαλώ, η κυρία Αρβανίτη έχει τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Το θέμα που φέρνουμε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο, της ενεργειακής αναβάθμισης 
του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, κατά τη γνώμη μου είναι πολλά βήματα μπροστά και πολύ μεγάλη 
η αναβάθμιση της εικόνας της πόλης μας το βράδυ. 
 Τα ζητήματα τα οποία είχαν τεθεί μέχρι τώρα και απασχολούσαν πολύ είναι ο εντοπισμός 
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μεμονωμένων καμένων λαμπτήρων, που είτε τα μαθαίναμε εγκαίρως, οπότε αντικαθίσταντο την 
επόμενη ή τη μεθεπόμενη μέρα, είτε χρόνιζαν. Αυτή τη στιγμή αυτό δεν θα υπάρχει. Απ’ την ώρα 
δηλαδή που θα εφαρμοστεί αυτό το καινούριο σύστημα οδοφωτισμού. 
 Η μεγάλη κουβέντα για μένα, πέρα απ’ τα χρηματοοικονομικά –τα οποία αναλύθηκαν– και η 
εξοικονόμηση, είναι η ενεργειακή αναβάθμιση, όπως επίσης και η μελέτη εφαρμογής. Πολλοί δρόμοι 
είναι υπερφωτισμένοι, άλλοι είναι υποφωτισμένοι σε πολλά σημεία. Αυτό πιστεύω θα διορθωθεί 
αρκετά. 
 Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να ευχαριστήσω πάρα πολύ το συνεργείο των ηλεκτρολόγων του 
Δήμου που μέχρι τώρα έχουν εργαστεί πολύ σκληρά πάνω σε αυτό τον τομέα. Θα συνεχίσουν να 
εργάζονται στα υπόλοιπα τμήματα μετά την εφαρμογή και να βοηθούν βέβαια την Τεχνική Υπηρεσία 
σε κάθε βήμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Να ανοίξει κατάλογος ομιλούντων. Παρακαλώ, θα λέω ένα-ένα τα ονόματα. Ο κύριος Τίγκας, ο 
κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Καραγιάννης και η κυρία Τσικρικώνη. Για 180 
δευτερόλεπτα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προηγουμένως τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Νομίζω ότι όλοι θα συμφωνήσουμε ότι πρέπει να γίνει μία ενεργειακή αναβάθμιση, όλοι 
πιστεύω στο τραπέζι στο οποίο βρισκόμαστε θέλουμε και επιθυμούμε να αλλάξουμε τον 
ηλεκτροφωτισμό στην πόλη μας, να τοποθετήσουμε επιτέλους σύγχρονα και νέας τεχνολογίας 
φωτιστικά σώματα, όπως είπαμε και στην αρχή, γιατί απ’ τις ερωτήσεις νιώθω ότι κάποιοι συνάδελφοι 
έτσι ακόμα είναι λίγο μπερδεμένοι. 
 Θα ήθελα λοιπόν να ξεκαθαρίσουμε ότι ο τρόπος για να το πετύχουμε αυτό, απ’ την αρχή –
που συμφωνούμε όλοι σ’ αυτό, εγώ πιστεύω ότι συμφωνούμε όλοι ότι πρέπει να γίνει μία αλλαγή–, 
λοιπόν, είχαμε δύο δρόμους: 
 Ο ένας δρόμος είναι της προμήθειας και τοποθέτησης. Κάναμε έναν πολύ απλό διαγωνισμό, με 
προδιαγραφές συγκεκριμένες, λέγαμε: θέλουμε τόσες λάμπες με αυτά τα Watt, τόσες λάμπες με 
εκείνα τα Watt, αυτών των διαστάσεων, αυτών των τεχνικών χαρακτηριστικών, θα κάναμε έναν 
διαγωνισμό. Αμφιβόλου ποιότητας το τι θα παίρναμε, αυτή είναι η προσωπική μου άποψη, γιατί 
ξέρετε πού κατασκευάζονται τα LED, ακόμα και το μικρό μπακάλικο της γειτονιάς πουλάει LED, άρα 
σε έναν διαγωνισμό που έχει μόνο προμήθεια και τοποθέτηση θα μπορούσαν να κατέβουν αμφιβόλου 
ποιότητας μαγαζιά, τα οποία δεν θα μας εγγυόντουσαν το αποτέλεσμα το οποίο θέλουμε να πάρουμε 
και θα ’χαμε το μεγάλο ρίσκο ότι θα παίρναμε μια εγγύηση... Για τρία χρόνια; για δύο χρόνια; για 
τέσσερα που είπε ο κύριος Κωνστάντιος; Είπε: οι εγγυήσεις σε αυτά που δίνονται από τους 
κατασκευαστές είναι από δύο έως τέσσερα χρόνια όταν πρόκειται για προμήθεια. Αυτός ήταν ο ένας 
δρόμος. 
 Ο δεύτερος δρόμος είναι αυτό το οποίο σας προτείνουμε σήμερα: Να πάμε σε μία 
αυτοχρηματοδότηση, να δώσουμε το βάρος σε έναν ανάδοχο για δώδεκα χρόνια, να ησυχάσουμε, να 
’μαστε σίγουροι ότι τη συντήρηση, την επισκευή και όλα αυτά τα οποία σας περιγράψαμε –για να μη 
σας κουράσω– θα τα έχει μία πολύ μεγάλη εταιρεία. Εγώ είμαι σίγουρος ότι στον διαγωνισμό θα 
κατέβουν κάποιοι από τους δέκα κολοσσούς που δουλεύουν στη χώρα, ήδη μας ανέφερε ο κύριος 
Γιάνναρος ότι στον τελευταίο διαγωνισμό που έγινε στη Σαρωνίδα κατέβηκε ο όμιλος ΟΤΕ με 
σύμπραξη, κατέβηκε η INTRACOM με σύμπραξη, υπάρχει ο "Κοπελούζος", υπάρχει ο "Μυτιληναίος", 
υπάρχει ο "Καυκάς", υπάρχουν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, που το δικό μας έργο, επειδή είναι 
μαζεμένο, θεωρούμε ότι θα τραβήξει το ενδιαφέρον τους. Εδώ είμαστε, θα τα τρέξουμε, θα τα 
δούμε, και θα τα αξιολογήσουμε. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι είναι μία πρόταση η οποία αξίζει να ψηφιστεί απ’ όλες 
τις παρατάξεις του Δημοτικού Συμβουλίου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
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 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας, για τοποθέτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακολούθησα πραγματικά με πολύ μεγάλη προσοχή την ενημέρωση που 
μας κάναν οι δύο κύριοι. Ήταν λεπτομερής η ενημέρωση, και στο μέτρο που ο καθένας από εμάς δεν 
έχει τις ίδιες γνώσεις τεχνικές νομίζω ότι αντιληφθήκαμε πολλά πράγματα. 
 Είπα και στην αρχή ότι το αποτέλεσμα που περιμένουμε είναι πράγματι ελκυστικό. Δεν νομίζω 
ότι θέλει κανείς εδώ να μη γίνει ένα τόσο σημαντικό βήμα για τον ηλεκτροφωτισμό. Αλλά πιστέψτε 
με –και το λέω με πολύ αγαθή προαίρεση– δεν νιώθω ασφαλής μέσα μου ότι όλες αυτές οι δικλείδες 
και οι δεσμεύσεις θα υλοποιηθούν με τέτοιον τρόπο ώστε μετά από δώδεκα χρόνια να πούμε ότι ο 
Δήμος ωφελήθηκε, έχει στη διάθεσή του ένα έργο το οποίο θα αποδίδει αυτά τα οποία τώρα λέμε 
εισαγωγικά. 
 Πιστεύω ότι θα υπάρξει δυσκολία στην αναζήτηση χρηματοδοτικών προτάσεων τόσο 
μεγάλων. Διότι να σας πω κάτι; Άκουσα για το πόσο ελκυστική θα είναι αυτή η συμβατική σχέση των 
δώδεκα ετών για τον Δήμο. Δεν άκουσα όμως, ή δεν κατάλαβα αν θέλετε, γιατί δεν θα είναι-, ή τι θα 
ωφεληθεί ο ιδιώτης, ο οποίος θα έρθει να βάλει τα ωραία του λεφτά και εμείς θα κερδίσουμε. Αυτός 
δεν θα κερδίσει; Και τι θα κερδίσει αυτός; 
 Επίσης, διαβάζοντας τον 4412/2016, που πραγματικά εισαγάγει πολλές καινοτομίες στο θέμα 
των διαγωνισμών, και βεβαίως –όπως πολύ σωστά επεσήμανε– και απλοποιεί διαδικασίες αλλά και 
δένει τα χέρια για να μη φωτογραφίζονται οι διαγωνισμοί, εκτιμώ όμως ότι θα κάνει 12 με 15 μήνες, 
όπως μας είπε και ο μελετητής, που σημαίνει ότι 12 με 15 μήνες, εάν σήμερα το ψηφίσουμε, θα 
εγκατασταθεί ο εργολάβος για να κάνει το έργο. Άρα λοιπόν θα έχουμε πολύ μεγάλο βάθος χρόνου. 
Και βέβαια εάν περιμένουμε, με την τακτική που υπάρχει τώρα, να αλλάζουμε τις λάμπες, τότε και ο 
Χολαργός και ο Παπάγος θα σκοτεινιάσουν μέχρι τότε. Σας λέω δε ότι αν πάτε στο πάρκο Καραολή 
και Δημητρίου και Ναυαρίνου, 22 λάμπες είναι καμένες. Αν περάσετε Αργυροκάστρου 24, 26, 28 και 
32, έχουν τρεις μήνες να ανάψουν λάμπες. 
 Παρακαλώ λοιπόν να προχωρήσουμε, εγώ θα το ψηφίσω βεβαίως, αλλά ας έχει και η Τεχνική 
Υπηρεσία τον νου της, δεν μπορεί άλλο να σκοτεινιάσουμε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας, για 180 ολόκληρα δευτερόλεπτα. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι η τεχνολογία των LED δίνει ένα τεράστιο ποσοστό εξοικονόμησης 
ενέργειας, και με αυτή την έννοια ο Δήμος θα είναι κερδισμένος είτε επιλέξει τη μία λύση είτε επιλέξει 
την άλλη. Είναι πολύ μεγάλη η εξοικονόμηση ενέργειας και έτσι είναι σίγουρο ότι θα υπάρχει όφελος 
για τον Δήμο. 
 Αυτό που εγώ δεν έχω πειστεί, και δεν έχω πειστεί στον βαθμό που έψαξα λίγο το ζήτημα, και 
αναφέρω –και θα το καταθέσω και στα πρακτικά– υπάρχει ένα δελτίο Τύπου 16 Ιανουαρίου του ’18 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, το οποίο αναφέρει ότι επέλεξαν τη χρηματοδότηση, τη 
συνχρηματοδότηση μάλλον, από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και από την Ευρωπαϊκή 
Τράπεζα Επενδύσεων ήδη πέντε Δήμοι, υπάρχουν άλλοι εννιά που ολοκληρώνουν τη διαδικασία τους 
και εκκρεμεί η επεξεργασία και άλλων τριάντα αιτήσεων. Και δεν μπορώ να φανταστώ ότι όλοι αυτοί 
δεν είχαν συμβούλους και ενεργούν χωρίς να μελετήσουν, και δεν μπορώ να φανταστώ και ότι η 
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων χρηματοδοτεί προγράμματα τα οποία δεν έχουν προοπτική 
επιτυχίας. 
 Θεωρώ ότι υπάρχουν και μια σειρά άλλα ζητήματα τα οποία, σε βάθος χρόνου δηλαδή... 
Εντάξει, γίνεται ένας μεγάλος διαγκωνισμός που έχει ξεκινήσει μεταξύ των μεγάλων παιχτών στην 
αγορά για τα δίκτυα, γιατί αυτά τα δίκτυα αφορούν πολλά ζητήματα και χρήσεις σε πολλά επίπεδα και 
τα κέρδη είναι τεράστια. Θεωρώ ότι ο Δήμος μακροπρόθεσμα, έχοντας ο ίδιος τη διαχείριση του όλου 
ζητήματος, θα αποκτούσε και την τεχνογνωσία και το προσωπικό, ώστε να μπορεί να αξιοποιήσει με 
πιο αποτελεσματικό τρόπο, έστω και αν σε πρώτη φάση δεν είχε το κέρδος που θα μπορούσε να έχει 
μία ιδιωτική εταιρεία γιατί είναι ήδη στημένη. Θα έβλεπα δηλαδή πιο θετικά: οι εταιρείες να 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
44 

συμβούλευαν τον Δήμο, να συνεργάζονταν με τον Δήμο για το πώς θα χτίσει ο Δήμος το δικό του 
κομμάτι της Τεχνικής Υπηρεσίας που να διαχειριστεί όλο αυτό. Και επειδή θα προσλάβουν και 
προσωπικό βέβαια, γιατί είναι στα ανταποδοτικά και μπορεί να προσλάβει, δεν μπορεί δηλαδή να 
προτείνεται η συνχρηματοδότηση τέτοιων έργων χωρίς να επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού που 
να καλυφθεί, όταν έχουν εξαγγελθεί αυτά τα προγράμματα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, μόνο σας παρακαλώ, έχετε και δευτερολογία. Θέλετε να το πείτε μετά; Για 
να μην αδικήσω κάποιους άλλους. 
ΖΗΚΑΣ: Προσωπικό το οποίο θα μπορεί να καλύψει και μελλοντικές ανάγκες, και να δημιουργήσει και 
θέσεις εργασίας, γιατί συζητάμε και για δημιουργία θέσεων εργασίας σε τοπικό επίπεδο. 
 Με αυτή την έννοια λοιπόν, εκτιμώ ότι ίσως –χωρίς να είμαι απόλυτα βέβαιος γιατί χρειάζομαι 
κι άλλο χρόνο για να το ψάξω το ζήτημα, είναι ένα αρκετά σύνθετο ζήτημα– θα ήταν προτιμότερη μία 
τέτοια κατεύθυνση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν επί της διαδικασίας, κύριε Πρόεδρε, να πω κάτι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας λοιπόν ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μπορεί να μιλάει ο μελετητής 20 λεπτά και οι επικεφαλής των 
παρατάξεων 3. Και μάλιστα εγώ δεν θα περάσω το 3λεπτο, ήθελα να πω πάρα πολλά πράγματα αλλά 
δεν θα πω, θα πω πάρα πολύ απλά και λίγα. 
 Λοιπόν. Υπάρχει μία έκφραση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας που λέτε, δεν κατάλαβα, ποιο είναι το θέμα; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ότι δεν είναι δυνατόν να μιλάει ο μελετητής 20 λεπτά και να μιλάει 3 
λεπτά επικεφαλής για ένα τέτοιο μεγάλο ζήτημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Μισό λεπτό, κλείστε λίγο το μικρόφωνο σας παρακαλώ. 
 Όταν κάποιος δεν γνωρίζει τον κανονισμό, οφείλω κάθε φορά να λέω. Στο άρθρο 4 λοιπόν 
του κανονισμού: «Με απόφαση του Προέδρου προβλέπεται η σύντμηση ή η παράταση του χρόνου 
κατά 2 λεπτά». Σας είπα λοιπόν, από τα 5 λεπτά που έχετε θα μιλήσετε τα 3. Άρα λοιπόν επί της 
διαδικασίας δεν υπάρχει κανένα θέμα. 
 Ελάτε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά, διαδικαστικά λέω ότι ήταν άστοχη η ενέργειά σας και ότι ήταν 
κακή εκτίμηση. 
 Προσέξτε δηλαδή και γιατί να δείτε εδώ πέρα λοιπόν. Υπάρχει μια έκφραση που λέει: «του 
δείχνανε το φεγγάρι και κοίταγε το δάχτυλο». Αυτό ακριβώς θα πάθουμε εμείς εδώ σήμερα. Γιατί; 
Ακούστε έναν πολύ απλό υπολογισμό, με όλα αυτά τα μπερδέματα και τη συζήτηση που γίνεται. 
Συνολικό κόστος για τον Δήμο στα δώδεκα χρόνια με την υπάρχουσα κατάσταση, 13.700.000. 
Ισχυρίζονται όλοι για 70% μείωση. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; 9.500.000. Η εξοικονόμηση που 
προβλέπεται για τον Δήμο είναι 1.800.000. Κόστος επένδυσης: 2.600.000 Επί 3,39% στα δώδεκα 
χρόνια, είναι 1,057. Τι συζητάμε δηλαδή με λίγα λόγια; Σε ποιον θα χαρίσουμε 8,5 εκατομμύρια. 
 Γιατί εδώ τι ακούστηκε; «Μη σας απασχολεί το κόστος, το κόστος το αναλαμβάνει ο 
ανάδοχος, όλα λυμένα, μη σας απασχολούν αυτά τα πράγματα». Βέβαια! Να σας πω κάτι; Κάνω μία 
πρόταση. Θα μου δώσετε τα 8,5 εκατομμύρια, βάζω εγγύηση το σπίτι μου και ό,τι λάμπα χαλάει για 
δώδεκα χρόνια σας την αλλάζω. Αύριο το πρωί παραιτούμαι, για να μην έχω καμία εργασιακή σχέση, 
και ψηφίζετε τώρα. Όχι 8,5, χαρίζω και 2 εκατομμύρια, 6,5. 6,5 εκατομμύρια μου δίνετε σε δώδεκα 
χρόνια και σας αλλάζω όλες τις λάμπες, ό,τι θέλετε. Με εγγύηση το σπίτι μου. Διότι... 
...... : Να είναι LED, ε; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Τα LED είναι εγγυημένα από τον προμηθευτή, έτσι; στον ανάδοχο, έχουν 
εγγύηση καλής λειτουργίας. 
 Αυτή λοιπόν τη στιγμή τι συζητάμε; Συζητάμε το εξής: Ποιος θα τα πάρει τα 8,5 εκατομμύρια; 
Αυτό συζητάμε. Και μάλιστα, όλοι μπαίνουν με την εγγύηση, και σου λέει: «τίποτα ρε παιδί μου, μην 
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ασχολείσαι, δεν χρειάζεται ν’ ασχολείσαι», και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και όλοι. Γιατί: Για 
τον απλούστατο λόγο ότι με 8,5 εκατομμύρια κάνεις παπάδες, όχι ν’ αλλάξεις είκοσι λάμπες. Και 10% 
να χαλάει τον χρόνο –που δεν χαλάει, γιατί ξέρουμε τι είναι τα LED– είναι 400 λάμπες τον χρόνο. Με 
8,5 εκατομμύρια; Προσέξτε, γιατί από τα 13.700.000 μας δίνουν το 1.800.000. Νομίζω ότι είναι 
ξεκάθαρη ποια πρέπει να είναι η συζήτηση και όχι η συζήτηση που έγινε μέχρι τώρα, έτσι; 
 Δεύτερον, και κλείνω. Η εταιρεία που μας φέρατε –πολύ καλά κάνει η εταιρεία– είναι 
ανταγωνίστρια του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και του ΚΑΠ, έτσι; Αν κάνουμε σύμβαση με 
το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τότε δεν υπάρχει λόγος ύπαρξης της συμβούλου εταιρείας. 
Γιατί κάνει ακριβώς αυτή τη δουλειά και εγγυάται. Έχει δώσει ανακριβή στοιχεία, και μάλιστα και 
σήμερα, δεν είναι 50-50, είναι 25-75 με την Τράπεζα Επενδύσεων, είναι 3,39% το επιτόκιο, είναι 
ανακριβή τα στοιχεία που έχει δώσει, έτσι; Καλά κάνει, εταιρεία είναι, θέλει να πάρει τη δουλειά. 
 Αλλά νομίζω ότι πριν πάρουμε την απόφαση πρέπει να φέρουμε εδώ το Παρακαταθηκών και 
Δανείων, να μας πει και την άλλη άποψη. Δεν μπορεί να φέρνουμε έναν μελετητή να μελετήσει την 
ανταγωνίστρια εταιρεία του, για να χαρίσουμε 8,5 εκατομμύρια. Νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλο το 
ποσό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι, κύριε Πρόεδρε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε. 
 Μου κατέθεσαν τώρα από τον κύριο Ζήκα, ένα δελτίο Τύπου, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν 
μπορεί να διαβαστεί, όπως γνωρίζετε. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, [...] στα πρακτικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα πρακτικά, ωραία. Είναι: «Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, δελτίο Τύπου 16 
Ιανουαρίου 2018». Το καταθέτει ο κύριος Ζήκας στα πρακτικά. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ως συνήθως, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος στα νούμερα που λέει μπλέκει το άσπρο με 
το μαύρο, το γκρι με το πορτοκαλί, ξεχνάει αυτά τα οποία λέει η μελέτη, διαλέγει μόνος του τρία 
νούμερα μέσα από τη μελέτη και λέει: «8,5 εκατομμύρια». Πώς το βρήκε, τι έκανε, δεν εξηγεί σε 
κανέναν, έτσι; 
 Τώρα, αν δεν είναι 4... Πόσο είπατε, κύριε Γιάνναρε; 4 είπατε το επιτόκιο; Που σας λέει ότι 
είναι 3,58, πόσο είπε πριν ο συνάδελφος. 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εντάξει, νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε. 
 Εν πάση περιπτώσει, εγώ χαίρομαι γιατί, απʼ ό,τι κατάλαβα και από τον κύριο Ζήκα και από 
τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο, είστε έτοιμοι να πάρουμε ένα δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων για 3 εκατομμύρια. Αυτό λέτε. 
...... : Όχι... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέτε σήμερα. Να ξέρουμε τι λέμε και αυτοί που μας βλέπουν να το 
καταλαβαίνουν. Εσείς προτείνετε, για να αλλάξουμε τον οδοφωτισμό, να πάρουμε ένα δάνειο 3 
εκατομμυρίων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Και εμείς αντί να πάρουμε αυτό το 
δάνειο, σας λέμε ότι θα πάμε με αυτοχρηματοδότηση. Με επιχειρήσεις υγιέστατες, που πιστεύουμε 
ότι θα συμμετέχουν. Ας δούμε τον διαγωνισμό, εδώ θα είμαστε, θα το κρίνουμε, και θα 
προχωρήσουμε, έτσι; 
 Κύριε Πρόεδρε, δεν είναι, αυτά που λέει δεν είναι... Ας μελετήσει καλύτερα τη μελέτη, δεν 
ισχύουν τα νούμερα που λέει. Δεν έχει υπολογίσει καθόλου τη συντήρηση, δεν έχει υπολογίσει 
καθόλου άλλα κόστη μέσα που έχει η μελέτη, δεν ξέρω πού έβγαλε το 8,5, που λέει ότι περισσεύουν 
8,5 εκατομμύρια για τον ανάδοχο. Δεν υπολογίζει κόστος δανεισμού, δεν υπολογίζει κόστος 
επένδυσης, τίποτα, τίποτα, λες και... Τι να πω; Όπως πριν ο κύριος Κουτάκης που είπε: «Ε, 3 
εκατομμύρια, 500 χιλιάρικα τον χρόνο, μπακάλικα, να το διαιρέσω έξι χρόνια». Άμα ήταν έτσι, 
εντάξει, θα ήμασταν όλοι οικονομολόγοι έτσι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Τσικρικώνη. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού ο κύριος... Δεν νομίζω ότι έθιξε κάτι. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρθηκε τ’ όνομά μου... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίξτε το μικρόφωνο αν θέλετε, για ν’ ακούγεστε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Αναφέρθηκε στο όνομά μου για να πει τι είπα. Και δεν είναι προσωπικό; 
Που δεν είπα! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε 1 λεπτό να μας εξηγήσετε το προσωπικό. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν είπα αυτό λοιπόν, να το διευκρινίσω. Επειδή παίζουμε με 8,5 
εκατομμύρια εδώ, έτσι; 
 Εγώ είπα κάτι άλλο, είπα το εξής: Ότι θα πρέπει να φέρουμε και την «ανταγωνίστρια» (σε 
εισαγωγικά) εταιρεία, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων εδώ, να μας πει την άλλη άποψη, και 
τότε με νηφαλιότητα και σωστά να αποφασίσουμε. Διότι εδώ όπως προκύπτει... Θα το κάνουμε αύριο 
εγγράφως και θα μας απαντήσει και ο Δήμαρχος εγγράφως, έτσι; Διότι τώρα να λέμε ότι δεν 
υπολόγισα το ένα, δεν υπολόγισα το άλλο είναι άστοχο. Αυτά θα γίνουν γραπτώς, δημοσίως. Θα 
πούμε λοιπόν εμείς για τα 8,5 εκατομμύρια αύριο το πρωί, θα δει τι ακριβώς υπολογίζουμε μέσα, και 
θα μας διαψεύσει με τα 8,5 εκατομμύρια. Που εμείς δεν τα πάμε πολύ καλά στα νούμερα, όπως έχει 
αποδειχθεί, δεν τα ξέρουμε πολύ καλά τα νούμερα. 
 Εμείς λοιπόν τι ζητάμε: Ζητάμε, επειδή κάποια από αυτά τα 8,5 εκατομμύρια € θα πληρωθούν, 
αλλά μπορεί να μην πληρωθούν όλα, μπορεί να είναι 1 λιγότερο, μπορεί να ’ναι 2 εκατομμύρια 
λιγότερα, μπορεί, λέμε να πάμε λοιπόν και στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και να του 
πούμε: «μεγάλε, από τα 8,5 εκατομμύρια που μας ζητάνε οι από δω», εσύ μπορείς να μας δώσεις 
κάνα-δύο εκατομμύρια πίσω; Να δούμε, θα πει ναι ή όχι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Τσικρικώνη, η Αντιδήμαρχος Οικονομικών. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Εγώ δεν θα σας κουράσω πολύ, καθόλου μάλλον. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά και 
απορώ γιατί προσπαθούμε να τα κάνουμε πολύπλοκα και να θολώνουμε τα νερά, δεν ξέρω ποιον 
ωφελεί αυτό. 
 Θεωρώ ότι η συγκεκριμένη ενεργειακή αναβάθμιση που προτείνεται στο Δημοτικό Συμβούλιο 
του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού της πόλης μας μόνο ωφέλιμο μπορεί να αποβεί για την πόλη μας. 
Θα αναβαθμιστεί ο ηλεκτροφωτισμός, θα αλλάξει εντελώς μορφή η πόλη μας, και όλα αυτά χωρίς να 
φύγει ούτε 1 δραχμή από το ταμείο μας. Αυτό πρέπει να τονιστεί. Από το αποθεματικό μας, από τα 
χρήματα που διαθέτει το Ταμείο μας δεν θα βγει ούτε 1 δραχμή. Αντίθετα, από την εξοικονόμηση 
ενέργειας που θα έχουμε θα χρηματοδοτηθεί όλη αυτή η ενέργεια και θα έχει και όφελος και θα 
μπούνε λεφτά μέσα στα ταμεία του Δήμου μας. Εγώ δεν καταλαβαίνω πού υπάρχει το πρόβλημα. 
 Θεωρώ ότι είναι μια πολύ καλή πρωτοβουλία, ήταν μία δέσμευση που είχε πάρει ο Ηλίας 
Αποστολόπουλος, ο Δήμαρχος, και η διοίκησή του απέναντι στους δημότες του, θεωρώ ότι το 
υλοποιεί. Και να το πάρουμε λίγο και από την περιβαλλοντική άποψη, είναι και ένα πολύ μεγάλο βήμα 
υπέρ της περιβαλλοντικής αναβάθμισης, εξοικονόμησης ενέργειας, η οποία θα πετύχουμε. 
 Αυτά είχα να πω, σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης για 108 δευτερόλεπτα. 
...... : 180. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να πω το εξής: Ότι καταρχήν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραγιάννη, με συγχωρείτε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τουλάχιστον στα μαθηματικά τα πάω λίγο καλύτερα. Αν σας έδινα αυτό που 
προτείνουν οι συνάδελφοι, δηλαδή τα 2 λεπτά να τα έκοβα από σας, θα μιλάγατε 60 δευτερόλεπτα. 
Αλλά εγώ εφήρμοσα τα 3/5 του χρόνου των άλλων, οπότε σας δίνω 108. Έτσι; Για να μην υπάρχει 
πρόβλημα με τα νούμερα. 
 Ελάτε, έχετε τον λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Λοιπόν, καταρχήν θα ήθελα να πω το εξής: Αυτά τα τρία παραρτήματα που ήρθαν, 
όπως και την εισήγηση, είχα όλο τον χρόνο και την καλή διάθεση να τα διαβάσω αυτές τις ημέρες, 
είχα αρκετό χρόνο να τα διαβάσω και να τα μελετήσω μάλλον. Και επειδή είναι θέματα που άπτονται 
και της ειδικότητας της δικής μου, νομίζω ότι σαν ανάλυση και σαν προοίμιο (αυτό εδώ δηλαδή, η 
εισήγηση που γίνεται) ήταν πέρα για πέρα κατατοπιστικές και πέρα για πέρα λεπτομερείς. Είδα εδώ 
τον κύριο Γιάνναρο και τον κύριο Κωνστάντιο, οι οποίοι δώσανε πιστεύω όσες απαντήσεις θα έπρεπε 
να δώσουν και μας κάλυψαν, εγώ πιστεύω τους περισσότερους, τους κάλυψαν σε πολύ μεγάλο 
ποσοστό. 
 Το θέμα τώρα αν θεωρώ ότι αυτό θα πρέπει να γίνει σύμφωνα με την πρόταση 1 ή την 
πρόταση 2, είμαι σίγουρος ότι η πρόταση 1 είναι η καλύτερη. Με ποια έννοια: Όχι ότι μ’ έπιασε καμία 
κάψα να δώσω χρήματα ας πούμε σε ιδιώτες κλπ, αλλά ξέρω ότι η κατάσταση που αντιμετωπίζει ο 
Δήμος εδώ πέρα, με την έλλειψη προσωπικού, με την έλλειψη εξειδίκευσης απόλυτης κλπ, και με το 
κόστος το οποίο είναι πολύ πιο-, δηλαδή είναι πολύ πιο προς το συμφέρον του Δήμου, το ότι θα γίνει 
ας πούμε όλη αυτή η αναβάθμιση του συστήματος χωρίς να υπάρχει κανένα κόστος, αυτά με 
οδηγούν στο να αποφασίσω, να ισχυριστώ μάλλον, ότι η καλύτερη πρόταση είναι αυτή, η 1, και την 
οποία θα ψηφίσω. 
 Ένα πράγμα μόνο θέλω να πω ακόμη, ότι διαφωνώ σε κάτι με τον Δήμαρχο που είπε ότι δεν 
θα-, ότι θα κάνουμε αυτό το πράγμα, θα δώσουμε ας πούμε στην εταιρεία και θα ησυχάσουμε. Δεν 
είναι έτσι τα πράγματα, δεν είναι τόσο... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι, εντάξει, είναι σχήμα 
λόγου βέβαια, ναι, το κατάλαβα, «θα ησυχάσουμε». Εγώ πιστεύω ότι οι καλοί λογαριασμοί κάνουν 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  
 
  49 

τους καλούς φίλους και όταν γίνεται μία τέτοια σύμβαση θα πρέπει να υπάρχουν προδιαγραφές 
τέτοιες, τεχνικοί όροι τέτοιοι, όπως επίσης ρήτρες κατάλληλες, για να μπορέσει αυτό το έργο να 
αποδώσει. Και πιστεύω, όταν θα συμβούν αυτά τα πράγματα, και με τα χρονοδιαγράμματα τα οποία 
θα πρέπει να βγουν εξαρχής, λεπτομερή χρονοδιαγράμματα, τι κάνουμε σήμερα, τι κάνουμε στον 
μήνα αυτόν κλπ, νομίζω ότι το έργο θα πάει καλά. 
 Είναι ένα πρότζεκτ το οποίο εμένα με ικανοποιεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Να προχωρήσουμε σε δευτερολογίες. 
 Από τους ομιλούντες θέλει κάποιος δευτερολογία; Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο κύριος 
Ζήκας. 
 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έχει τον λόγο, για 72 ολόκληρα δευτερόλεπτα. 
 Κύριε Κουγιουμτζόπουλε, με συγχωρείτε λίγο, να προηγηθεί λίγο η Αντιδήμαρχος κυρία 
Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Από την τοποθέτηση του κυρίου Τίγκα που έκανε προηγουμένως, που μίλησε για την 
Καραολή Δημητρίου ότι είναι 22 λάμπες αν θυμάμαι, που είπε «σβηστές», έχω να του πω το εξής: 
Στην Καραολή Δημητρίου το συνεργείο των ηλεκτρολόγων έχει μεταβεί τρεις φορές. Επειδή χθες το 
βράδυ έκανε και μια γενική βόλτα το συνεργείο για να δει τι έχουμε καμένα σε όλο τον Δήμο και τι 
όχι, εκεί δεν έχει υπάρξει ξανά βανδαλισμός. 
 Εδώ πρέπει να τονίσουμε το εξής: ότι στα πάρκα μας και στις πλατείες μας... 
...... : Λειτουργούν δηλαδή σήμερα εκεί τα φώτα; 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Λειτουργούν σήμερα τα φώτα. Χθες το βράδυ που πήγαμε λειτουργούσαν. Σήμερα 
λειτουργούν. 
...... : Στην Καραολή και Δημητρίου; δεν άκουσα... Επειδή μένω εγώ... 
ΤΙΓΚΑΣ: Μήπως λέμε για άλλο; Για άλλο πράγμα λέμε. Γιατί και σήμερα πέρασα και λείπουν τα 
φωτιστικά. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Για το πάρκο λέμε. 
...... : Α! Στο πάρκο μέσα, ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην γίνονται διαλογικές συζητήσεις. Σας παρακαλώ, ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Μιλάμε για άλλο πράγμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Μήπως μιλάμε για την παιδική χαρά μέσα; 
ΤΙΓΚΑΣ: Μπράβο, μπράβο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Λοιπόν. Στην παιδική χαρά μέρα τα φώτα είναι κατεστραμμένα εδώ και αρκετό καιρό. 
Εκεί λοιπόν βρίσκεται σε εξέλιξη μία εργολαβία στην οποία θα μπουν ιστοί και προβολείς. Μπορεί να 
σας επιβεβαιώσει ο κύριος Κωνστάντιος, που είναι εδώ, ότι αυτή την ενέργεια, δεδομένου ότι έχουμε 
σε σημεία συγκεκριμένα με έντονη παραβατικότητα, πλέον θα επέμβουμε με αυτό τον τρόπο: ψηλοί 
ιστοί, προβολείς, ούτως ώστε να μην σπάνε, που σπάνε συνεχόμενα για συγκεκριμένους λόγους τα 
φώτα. 
 Άρα ως προς αυτό σας απάντησα. 
ΤΙΓΚΑΣ: Άρα όντως δεν δουλεύουν τα φώτα εκεί, δεν λέμε διαφορετικά πράγματα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σας εξήγησα όμως ότι έχουμε δράσει, έτσι δεν είναι; 
ΤΙΓΚΑΣ: Εντάξει, εντάξει. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ας μη συζητάμε τώρα μεταξύ μας. Γιατί πάμε να αποδομήσουμε το σύμπαν εδώ πέρα, 
έτσι; κάθε φορά. 
 Λοιπόν, να πούμε κάτι άλλο τώρα. Άσχετα προς τις ενέργειες των ηλεκτρολόγων, υπάρχει και 
η συγκεκριμένη εγκατάσταση της ΔΕΗ. Δηλαδή, υπάρχει ένα ασυντήρητο δίκτυο με κολόνες 
[ρηγματωμένες], ασφάλειες που καίγονται, ΦΟΠ που δεν αντικαθίστανται. 
 Όταν βλέπουμε ολόκληρους δρόμους που μένουνε σβηστοί, δεν ευθύνεται ο Δήμος γι’ αυτό. 
Ίσα-ίσα που πάρα πολλές φορές οι ηλεκτρολόγοι υπερβαίνουν το καθηκοντολόγιό τους και βοηθούν 
τη ΔΕΗ. Να σας πω δε ότι στο «10508» εάν πάρετε και δηλώσετε τη βλάβη, δεν ξέρω πότε θα 
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επέμβει ο υπεύθυνος της ΔΕΗ, που είναι ένας άνθρωπος από την Κηφισιά έως το Κορωπί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη. 
 Για δευτερολογία, τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Για να μη δημιουργούνται λάθος εντυπώσεις, εγώ τουλάχιστον δεν κατάλαβα κανένας 
συνάδελφος να εναντιώνεται στη σκοπιμότητα του έργου και στο όφελος του έργου, δεν έχει νόημα 
τέτοιου είδους επιχειρηματολογία. Οι ενστάσεις υπάρχουν όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο θα 
γίνει το έργο, τον τρόπο που θα χρηματοδοτηθεί, το ποιος θα είναι αυτός ο οποίος θα αναλάβει να το 
εκτελέσει, εκεί υπάρχουν ζητήματα που έχουν να κάνουν με τα οφέλη. Γιατί μπορεί ο Δήμος να μη 
βγάλει 1 ευρώ απ’ την τσέπη, αλλά μπορεί να μη βάλει κάποια λεφτά που θα μπορούσε να τα βάλει 
στην τσέπη. Δεν είναι μονάχα η μία πλευρά δηλαδή, το αν θα δαπανήσει, είναι και το τι θα απολέσει 
ως έσοδο από την υλοποίηση ενός έργου, που θα μπορούσε να του αποφέρει μεγαλύτερες ωφέλειες 
από αυτές που προκύπτουν από αυτή την πρόταση. Εκεί είναι το ζήτημα και δεν είναι επαρκώς 
απαντημένο νομίζω αυτό. 
 Αντίθετα, υπάρχουν ζητήματα τα οποία εκκρεμούν, και θα ’πρεπε τουλάχιστον να 
επεξεργαστούν και να μελετηθούν περαιτέρω, γιατί δεν είναι μία σύμβαση η οποία θα διαρκέσει ένα-
δυο χρόνια, είναι μία σύμβαση για δώδεκα χρόνια, και ουσιαστικά με αυτό τον τρόπο οι Υπηρεσίες 
του Δήμου θα φτάσουν πάλι –γιατί εκεί θα οδηγηθεί η κατάσταση– μετά από δώδεκα χρόνια ξανά σε 
μία παρόμοια θέση. Δηλαδή θα καλείται το τότε Δημοτικό Συμβούλιο να ανανεώσει πάλι μία άλλη 
δωδεκάχρονη συμφωνία με τον καινούριο ανάδοχο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παίρνω τον λόγο για να πω ότι θα καταθέσω σε 
ψηφοφορία την πρότασή μου να καλέσουμε το Παρακαταθηκών και Δανείων και να πάρουμε και την 
άποψη του Παρακαταθηκών και Δανείων και να συγκρίνουμε τις δύο προτάσεις τις ανταγωνίστριες, 
και τότε να αποφασίσουμε αν πρέπει ή όχι να πάρουμε συμβούλους και χρηματοδοτήσεις και τέτοια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Και ο κύριος Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να πω το εξής: Ότι το Παρακαταθηκών και Δανείων δεν είναι ανταγωνιστής της 
συμβουλευτικής αυτής εταιρείας. 
...... : Εντάξει. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μα δεν είναι ανταγωνιστής στο συγκεκριμένο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην κάνετε διαλογικές συζητήσεις. Πείτε την άποψή σας μέσω του Προεδρείου. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Τέλος πάντων, νομίζω ότι δεν είναι ανταγωνιστής της εταιρείας στο συγκεκριμένο 
θέμα. Είναι ένας μελετητής ο οποίος έχει ένα συγκεκριμένο θέμα και σε σχέση με το θέμα αυτό κάνει 
τις προτάσεις του. 
 Το Παρακαταθηκών και Δανείων θα πρέπει να φτιάξει επιτροπές, υποεπιτροπές, αντιεπιτροπές 
και δεν ξέρω γω τι άλλο, για να μπορέσει να κάνει ας πούμε κάτι αντίστοιχο. (Παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου). Ε, εντάξει. Και δεν κάνει και συντήρηση, πολλά πράγματα, δεν είναι μόνο αυτό, 
εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. 
 Στην εισήγηση που σας έχουμε μοιράσει, έχουμε δύο διαφορετικές επιλογές. Υπάρχει η 
επιλογή 1 που είναι η αυτοχρηματοδότηση, που σύμφωνα με το μοντέλο που μας παρουσιάστηκε 
λέει ότι με μία έκπτωση που αναμένουμε στον διαγωνισμό, περίπου της τάξεως των 2.700.000... 
Καλά τα λέω κύριε Γιάνναρε; 
ΓΙΑΝΝΑΡΟΣ: Ναι-ναι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ...θα έχουμε όφελος ο Δήμος 4,5 εκατομμύρια. Γι’ αυτό λέω δεν έχουν καμία σχέση τα 
νούμερα που λέει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, έτσι; Εμείς λέμε ότι αν πάμε με αυτοχρηματοδότηση 
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και πετύχουμε έκπτωση 2.700.000, ο Δήμος συνολικά στα δώδεκα χρόνια θα κερδίσει 4,5 
εκατομμύρια. Δηλαδή 375.000 ανά έτος. 
 Στην επιλογή 2.1, που μιλάμε για κάλυψη 100% με δανειακά κεφάλαια –θα μπορούσε να είναι 
από το Ταμείο Παρακαταθηκών που λένε, έτσι;– έχουμε υπολογίσει κάποιο ποσοστό. Να μην είναι 
σωστό; να υπολογίσαμε 4% και εσείς λέτε είναι 3,58%; Θα το κάνουμε και με 3,58% να δούμε τι 
βγάζει. Βγάζει όφελος για τον Δήμο 3.491.290, με το σύνολο του ρίσκου στον Δήμο, επαναλαμβάνω. 
Γιατί εμείς θα πάρουμε εγγύηση για δύο, τρία, τέσσερα χρόνια. Ενώ στο άλλο έχουμε για δώδεκα 
χρόνια εγγύηση. 
 Και στην επιλογή 2.2, που βάζουμε μία μεγαλύτερη αστοχία, το όφελος του Δήμου είναι 
1.869.000. Αυτά είναι τα σχέδια. 
 Εμείς προτείνουμε την πρόταση την οποία σας έχουμε κάνει, δηλαδή να εγκρίνουμε το master 
plan, να εγκρίνουμε την εκχώρηση μέρους των ανταποδοτικών τελών και να εξουσιοδοτηθεί ο 
Δήμαρχος περαιτέρω για τις ενέργειες. Το θέμα θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μένουμε, 
Πρόεδρε, στην εισήγηση και στην απόφαση που έχουμε πει. 
 Πριν κλείσω, να ευχαριστήσω τον κύριο Κωνστάντιο, την Τεχνική Υπηρεσία και βεβαίως τον 
μελετητή τον κύριο Γιάνναρο για την πολύ εμπεριστατωμένη ενημέρωση την οποία μας έκανε 
σήμερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία η πρόταση σύμφωνα με την εισήγηση του Δημάρχου. 
 Οι συμφωνούντες; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Νομίζω ότι η λογική λέει: πρώτα πρέπει να μπει η δικιά μου η πρόταση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ψηφιστεί ούτως ή άλλως κι αυτό, θα το φέρω σε ψηφοφορία. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι-όχι. Γιατί λέω: η πρόταση είναι, πριν προχωρήσουμε στην 
ψηφοφορία να επιλέξουμε το να ακούσουμε και το Παρακαταθηκών και Δανείων. Γιατί εγώ δεν 
διαφωνώ με την ψηφοφορία, ούτε διαφωνώ με την πρόταση, εγώ διαφωνώ με τη διαδικασία. Και 
λέω: πριν να επιλέξουμε. Μπορεί κάλλιστα να απορριφθεί η πρόταση, να δηλώσουν ποιοι δεν θέλουν 
ν’ ακούσουν το Παρακαταθηκών και Δανείων και να δώσουν τα 8,5 εκατομμύρια κάπου, από κει και 
πέρα μπορούν να πουν ότι: ναι, ν’ ακούσουμε πρώτα και το Παρακαταθηκών και Δανείων και μετά 
από κει και πέρα... 
 Γιατί ο κύριος Καραγιάννης παραδείγματος χάρη είπε ότι δεν-, πρέπει να κάνει επιτροπές, λέει, 
και τέτοια. Δεν ξέρει ότι όλος ο μηχανισμός είναι ήδη στημένος και έξι έργα τρέχουνε. Μέσα σε είκοσι 
μέρες, όχι δώδεκα μήνες. Έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να μας το δώσετε και γραπτώς; Να προχωρήσουμε σε αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να, την είπε την ψηφοφορία, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για να σας διευκολύνουμε κι εσάς, γι’ αυτό, αφού λέτε ότι υπάρχει κάποιος 
λόγος σε αυτό. 
 Όπως ακούσατε την πρόταση, εκτός αν θέλετε να την επαναλάβει ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η δημοτική Αρχή δεν συμφωνεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ψηφοφορία: «Να ακουστεί πρώτα το Παρακαταθηκών και Δανείων». 
 Οι συμφωνούντες; Με συγχωρείτε, να τους πω έναν-έναν, για να καταγράφει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού δεν περνάει, τι να πεις; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τούτουζας, ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Στάππας και ο κύριος Ζήκας. 
 Οι υπόλοιποι; «Κατά» της πρότασης. Παρακαλώ σηκώστε τα χέρια σας, για να είναι... Ωραία. 
Όλοι οι υπόλοιποι λοιπόν. 
 Άρα λοιπόν η συγκεκριμένη πρόταση του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου απορρίπτεται. 
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 Πάμε λοιπόν στην εισήγηση που έγινε από τον κύριο Δήμαρχο. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος «κατά» λοιπόν, και ο κύριος Στάππας και ο 
κύριος Ζήκας. 
 «Λευκό»; Κανείς. 
...... : «Παρών». 
...... : «Παρών». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρόντες είστε ούτως ή άλλως. Θα επιλέξετε ούτως ή άλλως ή το «ναι» ή ότι «όχι» ή 
το «λευκό». Τι θέλετε; 
...... : Το «παρών». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, εγώ σας είπα: παρόντες είστε ούτως ή άλλως. 
...... : Άρνηση ψήφου είναι το «παρών». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρνηση ψήφου. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρνηση ψήφου λοιπόν ο κύριος Τούτουζας και ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος 
Κεχρής. Εντάξει; 
 Άρα λοιπόν το 14ο θέμα, "Πρόταση ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού 
Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με αυτοχρηματοδότηση", εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία. 

-------------- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώμα, επειδή υπάρχουν ιδιαίτεροι λόγοι, να προτάξουμε 
τα θέματα τα οποία έχει η κυρία Παρίση, δηλαδή το 16ο και το 17ο, που αφορούν τον ΔΟΚΜΕΠΑ. 
Είναι τυπικό θέμα. 
 Έχω την έγκριση; 
...... : Ναι, ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 16ο 
 
Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής 
Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν θα συζητήσουμε το 16ο θέμα, το οποίο είναι: (Εκφώνηση τίτλου 16ου 
θέματος).  
 Τον λόγο έχει η κυρία Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Καταρχήν να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιʼ αυτή τη διευκόλυνση, διότι δυστυχώς πρέπει 
να πάω πάλι στο Στρατιωτικό Νοσοκομείο απόψε, οπότε... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Όχι, δεν 
είναι τίποτα, απλώς κάτι που έχει προκύψει, να πάρω κάτι εξετάσεις που πήγα τώρα. 
 Ο απολογισμός, λοιπόν, του νομικού προσώπου έχει ήδη εγκριθεί από το Διοικητικό 
Συμβούλιο, πιστεύω ότι έχετε πάρει όλοι αντίγραφο. Αν θέλετε να ρωτήσετε κάτι, και μπορώ να σας 
εξυπηρετήσω βεβαίως, παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παρίση. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Όχι. 
 Τοποθετήσεις; 
 Προχωράμε λοιπόν την ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες με την εισήγηση; 
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 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα, λοιπόν, το 16ο θέμα, "Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 17ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 17ου θέματος).  
ΚΕΧΡΗΣ: Το 16 ψηφίσαμε προηγουμένως; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 
ΚΕΧΡΗΣ: Στο 16 εγώ είμαι «κατά». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τώρα, δεν γίνεται έτσι η διαδικασία αυτή. Δηλαδή τελειώνει... Βρισκόμαστε εδώ πέρα 
όλοι. 
ΚΕΧΡΗΣ: Στο 16 «κατά» εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα επαναλάβουμε πάλι την ψηφοφορία; 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, κύριε Πρόεδρε, ίσως δεν επισημάνθηκε ότι [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. Κύριε Κεχρή, «κατά» εσείς; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς φταίτε δηλαδή, καταλάβατε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ φταίω, εγώ φταίω για όλα, εντάξει! 
 Και ο κύριος Τίγκας. 
ΠΑΡΙΣΗ: (Εκτός μικροφώνου)  

Ωραία, εντάξει, δεν πειράζει τώρα, εντάξει. Ούτως ή άλλως [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 16ο θέμα λοιπόν, «κατά» ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Κεχρής. 
 Άρα, λοιπόν, το 16ο θέμα, "Έγκριση απολογισμού του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2017", εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 17ο 
 
Παραχώρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στο Νομικό Πρόσωπο «Δημοτικός Οργανισμός 
Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», για χρήση ή / και 
διαχείριση 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 17ο θέμα. (Το είπα προηγουμένως). 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; 
ΠΑΡΙΣΗ: Λοιπόν, αυτό αφορά την αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε την εισήγηση της κυρίας Παρίση. Η κυρία Παρίση έχει τον λόγο, ελάτε. 
ΠΑΡΙΣΗ: Α, συγγνώμη, με συγχωρείτε πάρα πολύ. 
 Πρόκειται για την αδειοδότηση των Παιδικών Σταθμών. Σύμφωνα λοιπόν με το Προεδρικό 
Διάταγμα 99, πρέπει οι δομές όλες οι οποίες υπάρχουν στον ΔΟΚΜΕΠΑ να ανήκουν στο νομικό 
πρόσωπο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν υπάρχουν δύο Παιδικοί Σταθμοί, ο Παιδικός Σταθμός ο οποίος 
βρίσκεται στην οδό 17ης Νοεμβρίου και ο Παιδικός Σταθμός ο οποίος βρίσκεται στη Φανερωμένης, οι 
οποίοι ναι μεν είναι στον ΟΕΥ του νομικού προσώπου, του ΔΟΚΜΕΠΑ, όμως είναι δηλωμένος στον 
Δήμο και πληρώνει ο Δήμος αυτή τη στιγμή όλα τα έξοδα. 
 Άρα λοιπόν, για να προχωρήσουμε στην αδειοδότηση, θα πρέπει να περιέλθει στην κυριότητα 
του νομικού προσώπου. Θα πρέπει λοιπόν στο επόμενο εκκαθαριστικό να το δηλώσουμε εμείς. 
 Οπότε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να το εγκρίνετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παρίση. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς θα παραχωρήσουμε τη χρήση, δεν παραχωρούμε την κυριότητα. 
ΠΑΡΙΣΗ: Ναι, τη χρήση, για τη χρήση μιλάμε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε θα αλλάξει το Ε9, θα συνεχίσει να δηλώνεται από τον Δήμο στο Ε9. Απλά, για να 
μπορέσει να αδειοδοτηθεί... Φαίνεται αυτή τη στιγμή-, δυστυχώς όταν έγινε η σύσταση του 
ΔΟΚΜΕΠΑ, κατά παράλειψη πιστεύω, κάποιο λάθος είχε γίνει, είχε φανεί στην περιουσία του νομικού 
προσώπου. Δηλαδή όταν εδώ συστήσαμε το νομικό πρόσωπο, ως περιουσία περάσαμε τα δύο κτίρια 
αυτά. Τα οποία κακώς τα περάσαμε ως περιουσία του ΔΟΚΜΕΠΑ, γιατί ανήκουν στον Δήμο, είναι 
κατασκευασμένα από τον Δήμο, και βρίσκονται και στην απογραφή της ακίνητης περιουσίας του 
Δήμου αλλά και στο Ε9 του Δήμου, έτσι; 
 Άρα εμείς αυτή τη στιγμή θα δώσουμε τη χρήση και τη διαχείριση στον Δημοτικό Οργανισμό 
Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής, για να μπορέσει βεβαίως να προχωρήσει και στην 
αδειοδότηση την οποία χρειάζονται όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Σκουτέρης. Άλλος; Κανείς. 
 Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Είναι υποχρέωση από τον νόμο να είναι η «χρήση ή/και διαχείριση»; Δηλαδή, είναι 
υποχρέωση από τον νόμο να διατυπώνεται με αυτό τον τρόπο; Δηλαδή η χρήση απλώς δεν καλύπτει; 
Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα αυτοί κάνουν τη διαχείριση, γι’ αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Τελειώσατε με την ερώτηση; Ωραία. 
 Ερώτηση ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Συμπληρώνοντας τον κύριο Ζήκα, θα ήθελα να ρωτήσω κι εγώ το εξής: Εδώ 
αναφέρεται για «χρήση ή διαχείριση». Καλό είναι να πούμε συγκεκριμένα για τι θα το δώσουμε, 
πρώτον. Γιατί είναι αυτή η διάζευξη. 
 Και δεύτερον, ρωτώ: Εάν δεν κάνω λάθος, η ερμηνευτική τού Υπουργείου λέει ότι υπάρχει-, 
μάλλον ότι επέχει θέση κανονισμού αδείας ο κανονισμός του νομικού προσώπου. Αυτό κατά την 
άποψή μου δεν θα είναι αρκετό, θα πρέπει να εκδοθεί κάποια άδεια ιδιαίτερη. Και ερωτώ: Δεν θα 
πρέπει να το συμπληρώσουμε και να φτιάξουμε μια απόφαση που να στέκεται; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Θα κάνετε ερώτηση κι εσείς; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άσε ν’ απαντήσω λίγο... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] τοποθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά. Μισό λεπτό, τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος ν’ απαντήσει, και μετά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Λοιπόν, νομίζω ήμουν ξεκάθαρος, αλλά θα το επαναλάβω. Μπορούσαμε να 
δώσουμε μόνο χρήση, αλλά εμείς αποφασίζουμε να δώσουμε και χρήση και διαχείριση. Δηλαδή, το 
ΔΟΚΜΕΠΑ θα έχει τη χρήση, άρα θα πηγαίνουν τα παιδάκια και θα λειτουργεί ως Παιδικός Σταθμός, 
αλλά έχει και όλη τη διαχείριση. Τι σημαίνει διαχείριση: Αναλαμβάνει τις επισκευές, πληρώνει τα 
ρεύματα, πληρώνει τα νερά του, είναι υπεύθυνοι για όλο το κτίριο. Αυτό. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το δεύτερο ερώτημα, για τη άδεια [...]; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι εννοείτε «την άδεια»; Η άδεια θέλει δεκαπέντε... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μπορώ να επαναλάβω γιατί δεν έγινα αντιληπτός, κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναδιατυπώστε την ερώτησή σας. Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Θεωρώ ότι η ερμηνευτική εγκύκλιος του Υπουργείου λέγει ότι... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια ερμηνευτική εγκύκλιος, κύριε Σκουτέρη; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Α, θα τρελαθούμε! Πριν βγει αυτή η εισήγηση. Τη μνημονεύει μέσα και η εισηγήτρια, 
ότι «σύμφωνα και με την τάδε είναι...» 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω, τι...; Άρα μιλάτε για την εγκύκλιο για τις αδειοδοτήσεις των Παιδικών 
Σταθμών; Γι’ αυτό μιλάτε; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να ολοκληρώσω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για να το καταλάβω κι εγώ. 
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ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Υπάρχει η ερμηνευτική εγκύκλιος, που δεν λέει για τους Σταθμούς, μόλις προ 
20ημέρου εξεδόθη, σε εφαρμογή και ερμηνεία του σχετικού νόμου που είναι του ’99. Λέγει λοιπόν ότι 
επέχει θέση αδείας του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου ο υφιστάμενος κανονισμός. Μα εδώ 
πήγε ο Δήμαρχος να το συμπληρώσει, ότι θα πρέπει να βγει μία άδεια καινούρια και όχι αυτό που λέει 
η ερμηνευτική εγκύκλιος. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Αυτό [...] για τη μεταβατική περίοδο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Λοιπόν, αυτό είπα τώρα. Δεν ξέρω οι συνάδελφοι αν διάβασαν τον νόμο, αν διάβασαν 
την ερμηνευτική, εγώ αυτό είχα υποχρέωση να ρωτήσω. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 
 Ερώτηση ο κύριος Τίγκας. Ελάτε, σας παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Οι οδηγίες που έχουν βγει, αυτή τη στιγμή, μετά από αλλεπάλληλες παρατάσεις για τους 
Δημοτικούς Σταθμούς, δίνουν ένα ευρύ ακόμη περιθώριο, αλλά ζητάνε πολλά στοιχεία. 
ΠΑΡΙΣΗ: Μέχρι τον Ιούλιο είναι κάποιες συγκεκριμένες... 
ΤΙΓΚΑΣ: 31/7. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάει κανένας σας. Σας παρακαλώ. Δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις. 
ΤΙΓΚΑΣ: Αυτά λοιπόν τα περιθώρια που δίδονται, δίδονται για να αντιμετωπιστούν, και έχει πάρα 
πολλές προϋποθέσεις. Δεν είναι δυνατόν να βάζει σαν προϋπόθεση να είσαι ιδιοκτήτης, διότι μπορεί 
να το ’χεις νοικιασμένο κιόλας, έτσι; και να έχεις από κάπου πάρει τη χρήση. Δε μιλώ τώρα γι’ αυτούς, 
λέω ο νόμος γενικά τι προβλέπει. 
 Από κει και μετά, νομίζω ότι στην προκειμένη περίπτωση με την παραχώρηση της χρήσης και 
της διαχείρισης πρέπει να καλυπτόμεθα. Δεν ξέρω τι λέει η Πρόεδρος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα υπάρχουν και τοποθετήσεις μετά. 
ΤΙΓΚΑΣ: Σας είπα τοποθέτηση, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, πάμε σε τοποθετήσεις. Ο κύριος Τίγκας... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ψηφοφορία. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ψηφοφορία, ψηφοφορία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορεί να θέλει κάποιος να κάνει. Υπάρχει κάποιος άλλος για τοποθέτηση; 
...... : Όχι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, πολύ ωραία. 
 Άρα λοιπόν σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 17ο θέμα, "Παραχώρηση Δημοτικών εγκαταστάσεων στο Νομικό Πρόσωπο 
«Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)», για χρήση ή 
/ και διαχείριση", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 Έχετε, κυρία Παρίση, και τη θετική σκέψη όλων μας για το θέμα που αντιμετωπίζετε. 
ΠΑΡΙΣΗ: (Εκτός μικροφώνου) Ευχαριστώ πολύ. Ελπίζω ότι θα [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είναι όλα καλά, και τα καλύτερα των αποτελεσμάτων να έχετε. 
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ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από την ανταποδοτική 
υπηρεσία Δημοτικών Κοιμητηρίων, για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πηγαίνουμε λοιπόν στην αρχή, στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 1ο θέμα, (Εκφώνηση τίτλου 1ου θέματος). 
 Η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμα του Προϊσταμένου του Τμήματος των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων, υφίσταται επιτακτική ανάγκη κάλυψης των αναγκών της ανταποδοτικής Υπηρεσίας στα 
Κοιμητήρια. Έτσι προτείνουμε 4 θέσεις: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας Κοιμητηρίου, 2 θέσεις, για 
διάρκεια 8 μηνών. ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου ταφής-εκταφής, 1 θέση, 8 μηνών διάρκειας. ΥΕ Εργατών 
Φυλάκων Κοιμητηρίων, 1 θέση, 8 μηνών διάρκειας. Σύνολο: 4 θέσεις. 
 Η συγκεκριμένη υπάρχει στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους 2018, κωδικός εξόδων 
«Τακτικές αποδοχές συμβασιούχων Υπηρεσίας Κοιμητηρίων», οπότε μπορούμε να προχωρήσουμε 
στις συγκεκριμένες προσλήψεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Τίγκας. Άλλος; 
 Ο κύριος Τίγκας για ερώτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Θέλω να ρωτήσω το εξής: Όταν λέμε εδώ «ανταποδοτική Υπηρεσία των Δημοτικών 
Κοιμητηρίων» εννοούμε τα τέλη που εισπράττουμε για χρήσεις που γίνονται στο Κοιμητήριο, ή γενικά 
τα τέλη που εισπράττουμε από τον πολίτη; Ένα ερώτημα είναι αυτό. 
 Γιατί βλέπω ότι πιο πάνω μιλάμε για το προσωπικό καθαριότητος, και προσπαθώ να καταλάβω 
εάν μιλάμε για χωριστά τέλη, αυτά που εισπράττονται από τις χρήσεις του Κοιμητηρίου, άρα αυτά 
είναι ανταποδοτικά σε σχέση με τα 4 άτομα που πάμε να προσλάβουμε. Τι σχέση έχουν τότε, τι 
σχέση έχει το προσωπικό καθαριότητος γενικά του Δήμου, οδηγοί κλπ, οι οποίοι πληρώνονται από τα 
τέλη. Αν θέλει η Αντιδήμαρχος, ας μας το εξηγήσει λίγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν είναι εργάτες καθαριότητας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε, σας παρακαλώ. Μισό λεπτό. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Α, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλει - δεν θέλει θα σας απαντήσει η κυρία Αντιδήμαρχος, όπως απαντά πάντα. 
 Η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται για ανταποδοτική Υπηρεσία Δημοτικών Κοιμητηρίων. Αφορά εργάτες 
καθαριότητας Υπηρεσίας Κοιμητηρίου, το λέει πολύ συγκεκριμένα, δεν αφορά εργάτες καθαριότητες 
του Δήμου. Είναι συγκεκριμένα, το λέει, είναι πολύ σαφής η ανάλυση και η εισήγηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
ΤΙΓΚΑΣ: Μήπως δεν έγινε κατανοητό. Κύριε Πρόεδρε, δεν περίμενα... Αυτό το λέει, πράγματι. Εγώ 
ρωτάω το εξής: Εδώ γράφει εδώ μέσα: «Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι στον φορέα μας έως σήμερα 
απασχολούνται με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου στην ανταποδοτική Υπηρεσία Καθαριότητας 5 
οδηγοί, 12 εργάτες, (τόσοι) οδηγοί, (τόσοι) εργάτες, με 8μηνη» κλπ. Αυτοί είναι το προσωπικό 
καθαριότητος ανταποδοτικά, με βάση τα τέλη που πληρώνει ο δημότης. 
 Εγώ ρωτάω λοιπόν: Η ανταποδοτική Υπηρεσία, τα χρήματα δηλαδή που εισπράττουμε από τις 
τις χρήσεις των Κοιμητηρίων και από τα οποία θα πληρωθούν οι 4 εργάτες, είναι άλλο πράγμα, δεν 
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έχουν καμία σχέση. Βέβαια θα μου πείτε, γιατί αναφέρονται εδώ; Εκ περισσού προφανώς. Αλλά ας 
μας το εξηγήσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητή η ερώτησή σας. 
 Απάντηση από την Αντιδήμαρχο την κυρία Τσικρικώνη, παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εάν συνεχίσετε να διαβάσετε την εισήγηση, υπάρχει μία παράγραφος ακριβώς από 
κάτω, όπου λέει: «Επομένως δεν υπηρετεί στον φορέα μας προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου συμβάσεως μίσθωσης έργου με την ίδια ή παρεμφερή ειδικότητα στην 
ανταποδοτική Υπηρεσία των Δημοτικών Κοιμητηρίων». Αυτοί που αναφέρονται πιο πάνω αφορούν 
άλλον τομέα. 
 Εμείς τους αναφέρουμε για να πούμε ότι υπάρχουν αυτοί, δεν υπάρχουν αντίστοιχοι στην 
ανταποδοτική Υπηρεσία των Δημοτικών Κοιμητηρίων, ως εκ τούτου είναι απαραίτητο να πάρουμε 
αυτούς τους 4. Λίγο την παράγραφο πιο κάτω αν διαβάζατε, θα παίρνατε την απάντηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αφού πληρώνονται από αλλού, δεν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, σας παρακαλώ. 
 Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο; 
 Ωραία, σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 1ο θέμα, "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από την ανταποδοτική 
υπηρεσία Δημοτικών Κοιμητηρίων, για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους, για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 2ο. (Εκφώνηση τίτλου 2ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο την κυρία Τσικρικώνη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πάλι υπάρχει επιτακτική ανάγκη πρόσληψης των συγκεκριμένων ειδικοτήτων. 
Πρόκειται για 4 συνολικά θέσεις διάρκειας 8 μηνών, είναι 1 άτομο Τεχνιτών Οικοδόμων, 1 άτομα με 
την ειδικότητα Τεχνιτών Σιδηρουργών, άλλο 1 άτομο Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών και άλλο 1 άτομο 
με την ειδικότητα Τεχνιτών Ξυλουργών Μαραγκών. Πάλι υπάρχει κωδικός και στον προϋπολογισμό 
μας. 
 Επίσης υπάρχει ανάγκη πρόσληψης στη Διεύθυνση των Διοικητικών Υπηρεσιών, σύμφωνα με 
την πρόταση της Διεύθυνσης των Διοικητικών Υπηρεσιών, ΥΕ Κλητήρων-Θυρωρών, πάλι κι αυτό 
διάρκειας 8 μηνών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Τίγκας. Άλλος; 
 Ο κύριος Τίγκας για ερώτηση, παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Απʼ ό,τι καταλαβαίνω, εδώ περιμένουμε έναν από τον πρώην Δήμο Παπάγου, με τις 
τελευταίες διαδικασίες που μας έδωσε ο νόμος το δικαίωμα, από αυτούς που παραιτούνται να 
πηγαίνουμε στον αμέσως επόμενο. Αυτός λοιπόν θα είναι κλητήρας-θυρωρός. Και άλλη μία θέση, την 
οποία πάμε να την πάρουμε τώρα, για 8 μήνες κλητήρα-θυρωρού. 
 Τώρα πόσους έχουμε σε αυτή την ειδικότητα; Δηλαδή αυτοί που είναι κάτω, δυο-τρεις που 
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εναλλάσσονται εκεί πέρα, είναι άλλης ειδικότητος; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Υπάρχουν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
 Ολοκληρώσατε; 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κανέναν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κανέναν. Πολύ ωραία. 
 Τοποθετήσεις. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επίσημα κλητήρα-θυρωρό δεν έχουμε κανέναν. Όλους αυτούς που βλέπετε που 
εναλλάσσονται, δεν είναι κλητήρες [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Το καταλαβαίνω, κύριε Δήμαρχε, το είπατε ορθά-κοφτά, δεν το αμφισβήτησε κανένας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 2ο θέμα, "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018, με κάλυψη δαπάνης από τους κεντρικούς 
αυτοτελείς πόρους, για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
Παράταση χρονικής ισχύος των συμβάσεων: α) υπ’ αριθ. 26386/03.11.2016 με τίτλο: 
«Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των υπηρεσιών του 
Δήμου» και συγκεκριμένα υποομάδα Α2 «Ανάγκες Κοινωνικού Παντοπωλείου» και β) υπ’ 
αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 3ο. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 
 Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σύμφωνα με την εισήγηση της Επιτροπής παραλαβής ειδών Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, που είναι η κυρία Νικολακάκου, η κυρία Μπάμια και 
η κυρία Κωνσταντίνου Παναγιώτα, ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη χρονική 
παράταση για χρονικό διάστημα τριών μηνών από τη λήξη τους, ήτοι έως την 6η Μαΐου 2018, των 
συμβάσεων: πρώτον, της σύμβασης προμήθειας τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού 
Παντοπωλείου του Δήμου, και τις συμβάσεις για την προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού 
για τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου για την υποομάδα Α2 «Ανάγκες Κοινωνικού 
Παντοπωλείου». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 [...] (εκτός μικροφώνου). 
ΤΙΓΚΑΣ: Δηλαδή με την παράταση των τριών μηνών που ζητάτε, σημαίνει ότι στις 6 Φεβρουαρίου 
έληγαν οι δύο συμβάσεις. Έχουν αρχίσει οι διαδικασίες για τον νέο διαγωνισμό; Και σε ποιο στάδιο 
βρισκόμαστε και γιατί αργήσαμε; Διότι το ίδιο ζήτημα είχαμε καλύψει πέρσι –και είπαμε «ναι» βέβαια– 
με το θέμα των καυσίμων, όπου εκεί υπάρχει μια άλλη ιδιαιτερότητα. Εδώ όμως τώρα είναι ένας 
διαγωνισμός που εύκολα μπορεί να ξεκινήσει εγκαιρότερα, για να μην κάνουμε παρατάσεις. 
 Απλώς από λόγους περιέργειας θα ήθελα να ξέρω εάν έχει ξεκινήσει η διαδικασία και πού 
βρισκόμαστε και γιατί αργήσαμε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Ερώτηση από τον κύριο Καραγιάννη, παρακαλώ. 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: Ποιοι είναι οι λόγοι, οι ακριβείς λόγοι, που θέλουμε 
αυτή την παράταση; Διότι εδώ μέσα δεν αναφέρεται κάτι. Αναφέρονται κάποιοι νόμοι, ο 4412 κλπ. 
και ξέρω γω κάποιοι άλλοι, αλλά δεν βλέπω ας πούμε την αναγκαιότητα, ποιος είναι ο λόγος, ποιο 
είναι το... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] να προμηθευτούν, τελειώνει η σύμβαση. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Αυτό δεν το ξέρω, δεν το γράφει εδώ μέσα. Να προμηθευτούν τι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε την ερώτηση; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Καραγιάννη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Καραγιάννη, οι δύο συμβάσεις τις οποίες έχουμε, ύστερα από τον διαγωνισμό 
τον περσινό που είχαμε κάνει, λήγουν στις 6 Φεβρουαρίου. Ο νέος διαγωνισμός, βρισκόμαστε στο 
στάδιο: έχουμε ήδη ψηφίσει –θα σας θυμίσω, κύριε Τίγκα– στην Οικονομική Επιτροπή τον προσωρινό 
ανάδοχο και ή τη βδομάδα που έρχεται ή την επόμενη βδομάδα θα ψηφίσουμε τον οριστικό ανάδοχο. 
Αφού ψηφίσουμε τον οριστικό ανάδοχο θέλουμε δέκα μέρες για να μη γίνουν ενστάσεις, έναν μήνα 
στην Αποκεντρωμένη για να εγκριθεί (τους minimum χρόνους σας λέω, έτσι;) και προσυμβατικό 
έλεγχο στην Επίτροπο, γιατί ο συγκεκριμένος διαγωνισμός γίνεται μαζί με τα τρόφιμα των Παιδικών 
Σταθμών και θα πρέπει να πάει στην Επιτροπή. Άρα χοντρικά πιστεύουμε ότι θα χρειαστούμε δύο-
δυόμιση μήνες. Δηλαδή οριακά θα μας φτάσει η παράταση που δίνουμε. 
 Αλλά μπορούμε να κάνουμε την παράταση γιατί δεν έχουμε εξαντλήσει το συμβατικό ποσό, 
έτσι; γι’ αυτό τον λόγο. Και καταλαβαίνετε ότι αφορά τρόφιμα που δίνουμε στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, και όχι μόνο τρόφιμα, και είδη καθαριότητας και ευπρεπισμού, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να συμπληρώσω ότι: Και δεν μπορούμε να εξαντλήσουμε το συμβατικό ποσόν, γιατί 
δεν μπορούμε να προμηθευτούμε μεγάλη ποσότητα, γιατί δεν υπάρχουν αποθηκευτικοί χώροι, οπότε 
πάμε σταδιακά. Καταλάβατε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη.  Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Διαφωνεί ο κύριος Κεχρής; 
ΚΕΧΡΗΣ: Όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α! 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 3ο θέμα, "Παράταση χρονικής ισχύος των συμβάσεων: α) υπ’ αριθ. 
26386/03.11.2016 με τίτλο: «Προμήθεια ειδών καθαριότητας και ευπρεπισμού για τις ανάγκες των 
υπηρεσιών του Δήμου» και συγκεκριμένα υποομάδα Α2 «Ανάγκες Κοινωνικού Παντοπωλείου» και β) 
υπ’ αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του 
Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 4ο. (Εκφώνηση τίτλου 4ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την κυρία Αρβανίτη να εισηγηθεί το θέμα. 
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ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σας έχει αποσταλεί η εισήγηση, παρ’ όλα αυτά σήμερα κρίναμε σκόπιμο να σας 
δώσουμε και έναν πίνακα σε μορφή excel, όπου αποτυπώνεται με μεγαλύτερη λεπτομέρεια –εκτός 
από τους κωδικούς, τις αυξήσεις ή τις μειώσεις– και το προϋπολογισθέν ή ο προϋπολογισμός του 
2018. 
 Ξεκινώντας από το νούμερο 1, "Κατασκευή κτιρίου Πολυϊατρείου και Κέντρου Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου", ο τρόπος εκτέλεσης του έργου είναι: 
διαγωνισμός, ο προϋπολογισμός του έργου είναι 1.450.000, με προϋπολογισμό το 2018: 100 € και 
προϋπολογισμό το 2019: 1.349.900. 
 Το νούμερο 2, "Εργασίες επισκευών, αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών 
χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών εργασιών", ο προϋπολογισμός του 2018 είναι 20.623,88. 
 Το νούμερο 4, "Διευθέτηση φρεατίων υδροσυλλογής οδών Βουτσινά, Ασπασίας, Τσιάκα 
Δ.Κ.Π.", είναι ο προϋπολογισμός του 2018: 5.150,96, με προϋπολογισμό έργου: 33.600 €. 
 Το νούμερο 5, "Κατασκευή, ενίσχυση, εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 
2017", ο προϋπολογισμός του έργου και ο προϋπολογισμός του 2018 είναι 60.247,52. 
 "Κατασκευή, ενίσχυση εκσυγχρονισμός δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού 2018", ο 
προϋπολογισμός του έργου: 150.000 και ο προϋπολογισμός το 2018: 10.000. Το υπόλοιπο πηγαίνει 
το 2019. 
 Στο νούμερο 8, η "Συντήρηση περιφράξεων γηπέδων Δήμου Παπάγου - Χολαργού", είναι ένα 
έργο με απευθείας ανάθεση, από ίδιους πόρους: 4.998,94, και 4.998,94 μες στο 2018. 
 Το νούμερο 13, "Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων, Δημοτικών σχολείων έτους 2017", ο 
προϋπολογισμός του έργου είναι 73.987,59, με 53.000 μέσα στο 2018. 
 Το νούμερο 14, "Συντήρηση, επισκευή Γυμνασίων - Λυκείων" έτους 2018-2019, διαγωνισμός, 
με προϋπολογισμό έργου: 450.000, 200.000 το 2018 και 250.000 το 2019. 
 Το νούμερο 18, "Αντικεραυνική προστασία"... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αντιδήμαρχε... 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ωραία. Επειδή σας μοίρασα το excel και γι’ αυτό, για να καταγραφεί και στα πρακτικά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει βοηθήσει. Έχει βοηθήσει το excel πολύ, κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Εντάξει. Ωραία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
 Ούτως ή άλλως θα υπάρχει και στην απόφαση. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Τοποθέτηση ο κύριος Κεχρής, παρακαλώ. 
ΚΕΧΡΗΣ: Απ’ τη στιγμή που εντάσσεται στο τεχνικό έργο και τον προϋπολογισμό του Δήμου, 
καταψήφισα τόσο το τεχνικό έργο όσο και τον προϋπολογισμό, δεν θα ψηφίσω την αναμόρφωσή 
τους. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει μία δεύτερη ευκαιρία σε όλους, κύριε Κεχρή! 
 Λοιπόν, σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; «Κατά» ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Στάππας. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. 
 Το 4ο θέμα, "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών)", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 5ο 
 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
  
 ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 5ο. (Εκφώνηση τίτλου 5ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο την κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχει αποσταλεί η αναμόρφωση στους συναδέλφους, μόνο που 
υπάρχουν κάποιες αλλαγές από την εισήγηση η οποία έχει αποσταλεί. Η καινούρια εισήγηση έχει 
μοιραστεί σε όλους με τα καινούρια ποσά. 
 Να πω ότι με την παρούσα αναμόρφωση ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να μεταφερθούν 
στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων, δεύτερον να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις 
των πιστώσεων των εξόδων και να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να ενισχυθούν οι πιστώσεις 
των εξόδων. 
 Με την παρούσα αναμόρφωση, το αποθεματικό ανέρχεται στις 45.418,32 €, όπου στην 
εισήγηση την οποία είχαμε στείλει ήταν 45.042,21, το σωστό είναι 45.418,32. 
 Το σύνολο των εξόδων ανέρχεται στο 1.021.954,04, το σύνολο των εσόδων 1.067.372,36, 
οπότε έχουμε υπόλοιπο και αποθεματικό 45.418,32. 
 Μπορώ να σας πω και ποια, υπάρχουν δύο αλλαγές από την εισήγηση που σας είχε σταλεί. 
...... : Τις αλλαγές πέστε μόνο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Η αλλαγή η μία είναι ότι υπάρχει στον κωδικό εξόδων, που μεταφέρονται από το 
αποθεματικό για την ενίσχυση στον κωδικό εξόδων, υπάρχει μία καινούρια εγγραφή: "Εργασίες 
επισκευών και αναβάθμισης αμφιθεάτρου και αίθουσας πολλαπλών χρήσεων Δημαρχείου και λοιπών 
εργασιών", που είναι νέος κωδικός, και ανέρχεται στο ποσόν των 20.623,88 €. 
 Και η άλλη αλλαγή είναι στον κωδικό που αφορά τη "Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων, 
Δημοτικών σχολείων, 2017", ενισχύουμε τον κωδικό εξόδων, και ενώ στην εισήγηση που σας είχαμε 
στείλει είχαμε πει 13.000, βάζουμε 33.999 και το τελικό ποσό διαμορφώνεται στις 73.999,99 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτό; Όχι. 
 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; «Κατά» ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Κεχρής. 
...... : Για τον ίδιο λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λευκό»;  

«Λευκό» ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα το 5ο θέμα, "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018", εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία. 
  
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου  
  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκφώνηση τίτλου 6ου θέματος). 
 Σας έχει αποσταλεί η εισήγηση, την έχετε. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; 
ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Τίγκας. Άλλος; Και ο κύριος Στάππας. 
 Ερώτηση ο κύριος Τίγκας. 
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ΤΙΓΚΑΣ: Το ερώτημά μου είναι: Από τις –αν θυμάμαι καλά– περίπου 260 οικογένειες είναι αυτές, 
ίσως και λίγο παραπάνω, που παίρνουν από τον Δήμο διάφορες ενισχύσεις, πόσα παιδιά είναι αυτά τα 
οποία υπάρχουν; Μπορεί να κάνω και λάθος, να ’ναι καμιά 10αριά παραπάνω, δεν επιμένω, αλλά λέω 
περίπου. Πόσα είναι τα παιδιά αυτά για τα οποία θα γίνουν αυτές οι δράσεις που λέτε; Πώς δηλαδή τα 
υπολογίσαμε; Έχουμε εικόνα; Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θ’ απαντήσω στην ερώτηση, απλά επειδή αντιλαμβάνομαι ότι μάλλον δεν έχουν 
πάρει σωστά τις εισηγήσεις οι συνάδελφοι, να πω το θέμα τι αφορά. 
 Το θέμα αφορά τη διάθεση πίστωσης 300 € για τη διοργάνωση της παιδικής αποκριάτικης 
γιορτής που αναφέρθηκε ο κύριος Τίγκας –και είμαι σίγουρος ότι η Αντιδήμαρχος θα δώσει τις 
απαντήσεις– και από το Τμήμα Πολιτισμού έχουμε τη διάθεση πίστωσης 300 € για εκδήλωση 
"Amore", 190 € για Βραδιά λαϊκής έντεχνης μουσικής, 100 € για την αγορά αναλογίων, που τα 
χρειαζόμαστε για τη χορωδία, και 800 € για έξοδα του Δημοτικού Ελεύθερου Πανεπιστημίου, 
αναμνηστικές πλακέτες, προγράμματα, αφίσες και άλλα. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Άρα δεν είναι [...]. Η αποκριάτικη γιορτή τι είναι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσουν, θα σας απαντήσουν. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] και κάποιες άλλες. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα, επειδή αντιλήφθηκα ότι δεν μάλλον δεν έχετε πάρει και αυτή την εισήγηση, γιατί 
έλειπε η Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου δυο μέρες και υπήρξε έτσι κάποια αναστάτωση, γι’ 
αυτό τον λόγο σας τα είπα εγώ κι αυτά τα τέσσερα ποσά τα οποία σας ανέφερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέραν της απουσίας, καλό θα είναι και οι εντεταλμένοι σύμβουλοι ή οι Αντιδήμαρχοι να 
στέλνουν τις εισηγήσεις έγκαιρα. 
 Έχετε ερώτηση, κύριε Κεχρή; Ερώτηση ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Διευκρινιστική ερώτηση. Εμείς λάβαμε μία εισήγηση που μίλαγε αποκλειστικά και μόνο για 
μία αποκριάτικη γιορτή για τα παιδιά του Κοινωνικού Παντοπωλείου, που μίλαγε για 300 €. Σε αυτή 
την εισήγηση προστίθενται άλλες τέσσερις προτάσεις, αν δεν κάνω λάθος, αυτό είπατε. Άρα μιλάμε 
για πέντε πρακτικά διαφορετικές προτάσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Η Αντιδήμαρχος η κυρία Νικάκη, αν θέλει να πει λίγο για την εκδήλωση. 
ΝΙΚΑΚΗ: Θέλετε να σας πω για τα παιδιά; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τα παιδιά που ρώτησε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Νικάκη έχει τον λόγο. 
ΝΙΚΑΚΗ: Από την τελευταία καταγραφή που έγινε στις οικογένειες που έχουμε στο Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, συνολικά τα παιδιά από ενός έτους μέχρι 17 ετών είναι 120 περίπου, και τα παιδιά στα 
οποία απευθύνεται η συγκεκριμένη γιορτή είναι τα παιδιά του Νηπίου και Δημοτικού, που είναι γύρω 
στα 70 παιδιά. 
 Η εκδήλωση αυτή θα έχει ένα κομμάτι που θα κάνουν κάποιες χειροτεχνίες, κάποιες 
συνεργασίες με τη ΧΕΝ, θα έχει μία παράσταση, θα έχει κάποιο κέρασμα, και είναι ύψους... Και 
βέβαια αυτή η δαπάνη καλύπτεται από το ΕΣΠΑ, αυτό θέλω να πω, δεν είναι από τον προϋπολογισμό, 
μάλλον από τους πόρους του Δήμου, είναι μέσω ΕΣΠΑ, που ούτως ή άλλως αν δεν κάνουμε χρήση 
αυτών των ποσών με αυτές τις έμμεσες δαπάνες, θα χαθούν. Δηλαδή κάπως πρέπει να τα 
αξιοποιήσουμε και θεωρούμε ότι είναι ένας τρόπος κι αυτός να προσφέρουμε στα παιδιά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Τοποθέτηση ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Στάππας. 
 Ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο. 
ΚΕΧΡΗΣ: Διαβάζοντας την εισήγηση, η εισήγηση μιλάει: «Σκοπός της αποκριάτικης αυτής γιορτής 
είναι η κοινωνική ένταξη και η επιμόρφωση των παιδιών». Σε ό,τι αφορά την κοινωνική ένταξη, 
ουσιαστικά είναι σαν να λέμε ότι αυτά τα παιδιά είναι αποκλεισμένα και με κάποιον τρόπο θα πρέπει 
να προωθήσουμε την επανένταξή τους. Μα εξ ορισμού μία γιορτή, μία εκδήλωση που απευθύνεται 
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αποκλειστικά και μόνο σε αυτά τα παιδιά, επιτυγχάνει ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα: δηλαδή τα 
αποκλείει, τα περιχαρακώνει, τα «γκετοποιεί» (εντός εισαγωγικών η λέξη «γκετοποιεί») ακόμα 
περισσότερο. Φωνάζω πολύ, ε; 
...... : Πες τα. 
...... : Γιατί τσακωνόμαστε κιόλας! 
ΚΕΧΡΗΣ: Όχι, δεν τσακωνόμαστε τελικά, ναι. 
 Αυτό που θέλω να πω είναι ότι μία γιορτή θα μπορεί πραγματικά να προωθήσει την 
επανένταξη αυτών των παιδιών όταν απευθύνεται σε όλα τα παιδιά, ανεξαρτήτου οικονομικής 
κατάστασης, ανεξαρτήτου κοινωνικής κατάστασης και δίνει τη δυνατότητα σε αυτά τα παιδιά να 
συμμετάσχουν χωρίς περιορισμούς. Τότε μία τέτοια γιορτή προωθεί πραγματικά την κοινωνική 
επανένταξη. Αν όμως μία γιορτή απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο σε αυτά, επιτυγχάνει εξ ορισμού 
το αντίθετο αποτέλεσμα. Από την άλλη, μία γιορτή η οποία προωθεί την επιμόρφωση... Ποια 
επιμόρφωση; Μία μεμονωμένη γιορτή μιλάμε για επιμόρφωση. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω πώς 
μπορεί να προωθηθεί μία επιμόρφωση των παιδιών από μία απλή γιορτή. Για ψυχαγωγία ουσιαστικά 
μιλάμε. 
 Δεν με καλύπτει αυτή η εισήγηση. Δηλαδή φοβάμαι ότι το μόνο που αποσκοπεί είναι –
επιτρέψτε μου τον όρο– την προβολή κάποιων στελεχών της δημοτικής Αρχής και τίποτε άλλο. 
Πάντως, κοινωνική επανένταξη μία γιορτή που απευθύνεται αποκλειστικά και μόνο στα παιδιά, δεν 
επιτυγχάνεται με αυτό τον τρόπο. Αντίθετα, [...] το αντίθετο αποτέλεσμα. Γι’ αυτό τον λόγο εγώ θα 
την καταψηφίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Λοιπόν, νομίζω ότι ο κύριος Κεχρής τα είπε τέλεια τα πράγματα. Κι εγώ πιστεύω ότι μία 
τέτοια γιορτή είναι μία σαφής διαδικασία και τελετή "διάκρισης" θα την έλεγα. Οπότε δεν πρέπει να 
κάνουμε τέτοια γιορτή. Πιστεύω ότι θα μπορούσε να γίνει μία γιορτή ανοιχτή για όλα τα παιδιά που 
θέλουν να έρθουν στον Δήμο, και θα μπορούσε να γίνει μία ειδική πρόσκληση μόνο σε αυτά. Σε όλα 
τα παιδιά θα ’ναι ανοιχτό ας πούμε σαν μια εκδήλωση, που δεν θα γίνουν ειδικές προσκλήσεις, και 
στα παιδιά αυτά –επειδή έχουμε και τις διευθύνσεις τους– θα μπορούσε να σταλεί μία πρόσκληση, 
χωρίς καμία αναφορά ότι γίνεται κάτι ειδικό γι’ αυτά. Έτσι νομίζω ότι τουλάχιστον θα συμμετέχουν με 
μεγαλύτερη μαζικότητα αυτά τα παιδιά. 
 Οπωσδήποτε όμως πιστεύω ότι αν κάνουμε ξεχωριστή, είναι διάκριση και τελείως αντίθετη 
αυτή η τελετή με τους σκοπούς στους οποίους αναφέρεται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι; Δεν θα ’χετε δευτερολογία όμως μετά. Λοιπόν, ελάτε. Ο 
κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Γιατί, το γεγονός ότι ενισχύουμε τις οικογένειες αυτές, αν θέλουμε να πούμε ότι υπάρχει 
διάκριση, δεν διακρίνονται, δεν είναι οικογένειες αυτές διακρινόμενες; Αλλά είναι μια ανάγκη. Δηλαδή, 
αν καταργήσουμε την παράγραφο που λέει ότι «έχει σκοπό την κοινωνική ένταξη» και κάνουμε μόνο 
«δημιουργική απασχόληση», πιστεύω ότι προσφέρουμε. 
 Συνεπώς δεν νομίζω ότι είναι τραγικό το ζήτημα. Εντάξει, υπάρχει μια-, όπως και να το κάνεις, 
το κάθε τι πάνω σε αυτά τα θέματα έχει δύο αναγνώσεις. Το θέμα είναι τι ωφελεί περισσότερο, 
κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι όντως στο περιθώριο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος κυρία Νικάκη για 180 ολόκληρα δευτερόλεπτα. 
ΝΙΚΑΚΗ: Θα τα έχω. 
 Εντάξει, μου φαίνεται λίγο-, συγγνώμη κιόλας, μου φαίνεται λίγο αστείο ότι πρέπει να 
τοποθετηθώ επ’ αυτού, αλλά τέλος πάντων. Όπως νομίζω όλους τους συνάδελφους ενδιαφέρει να 
μην γκετοποιούνται τα συγκεκριμένα παιδιά και να μην περιθωριοποιούνται, πρωτίστως εμένα και 
όσους ασχολούμαστε στην Κοινωνική Υπηρεσία, που είναι οι επιστήμονες που έχουν σπουδάσει το 
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αντικείμενο, νομίζω αυτούς τους ενδιαφέρει πρωτίστως. 
 Τα παιδιά αυτά δεν είναι κλεισμένα σε κάποια φυλακή ούτως ώστε να γίνει μια πριβέ γιορτή 
και δεν είναι μέσα στην κοινωνία. Τα παιδιά αυτά πάνε σχολεία, άρα είναι πολύ ελεύθερα να πάνε στις 
γιορτές των σχολείων τους, έχουν συμμαθητές, οπότε αν οι συμμαθητές τους τούς καλέσουν σε 
γιορτές θα πάνε στις γιορτές. Το γεγονός ότι γίνεται μία επιπλέον γιορτή από εμάς με σκοπό την 
ψυχαγωγία, ναι, γιατί θα διασκεδάσουν, την επιμόρφωση, ναι, γιατί θα ζωγραφίσουν, θα 
κατασκευάσουν αποκριάτικες μάσκες, είναι λοιπόν αυτό μία μορφή επιμόρφωσης. Και η κοινωνική 
ένταξη, ναι, γιατί μέσα σε αυτά τα παιδιά υπάρχουν και κάποια παιδιά από αλλοδαπές οικογένειες που 
μπορεί όντως να τους βλέπουν με έναν σκεπτικισμό οι συμμαθητές τους. Ή μπορεί να είναι παιδιά 
που δεν ξέρουν τι σημαίνει δημιουργική απασχόληση, που μπορεί να μην μπορούν οι γονείς τους να 
τα πάνε σε όλους αυτούς τους παιδότοπους που απασχολούνται, που παίζουν, που ζωγραφίζουν. Και 
εμείς ξεκινάμε αυτό τον θεσμό. Άρα δηλαδή είστε αντίθετοι και στη δημιουργική απασχόληση αυτών 
των παιδιών, κάτι που θα γίνεται δωρεάν όταν άλλα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να πάνε στον 
παιδότοπο ή σε τέτοια αντίστοιχα εργαστήρια μελέτης και απασχόλησης τα οποία πρέπει να 
πληρώσουν; Είμαστε ενάντιοι και σ’ αυτό; 
 Και βέβαια είναι μια μορφή κοινωνικής ενσωμάτωσης, ας μην το πούμε «ένταξης», γιατί αυτά 
τα παιδιά δεν αρκούνται μόνο στο να έρχονται οι γονείς τους και να παίρνουν δυο σακούλες τρόφιμα, 
είναι το επόμενο βήμα. Καταρχήν, άμα δείτε το πνεύμα του Κοινωνικού Παντοπωλείου, όπως το 
διατυπώνουν τα ευρωπαϊκά προγράμματα –και το ξέρει ο κύριος Τίγκας, γιατί είναι στην Επιτροπή 
διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου–, δεν είναι η δικιά μας αποστολή μόνο να τους δίνουμε 
κάποια τρόφιμα, εμείς πρέπει να αναλάβουμε σε δεύτερο επίπεδο και την ψυχαγωγία και των ίδιων 
των ενηλίκων αλλά και των παιδιών τους, πρέπει να αναλάβουμε την επιμόρφωση, πρέπει να 
αναλάβουμε την κοινωνική επανένταξη, πρέπει να αναλάβουμε την επαγγελματική τους 
αποκατάσταση ει δυνατόν. Αυτά είναι όλες κατευθύνσεις που καταγράφονται μέσα στα ευρωπαϊκά 
προγράμματα. 
 Και σε αυτό το πνεύμα, δεν υπάρχει ζήτημα να προβληθούμε εμείς. Και ο τρόπος που 
αγκαλιάζουμε αυτά τα παιδιά... Αν είχατε έρθει στη χριστουγεννιάτικη γιορτή, που έγινε για πρώτη 
φορά, θα βλέπατε αρκετά παιδάκια να ζωγραφίζουνε, να τραγουδάνε, να παίζουνε, τους γονείς τους, 
οι οποίοι δειλά ήρθαν, δειλά, γιατί κι αυτοί είναι καχύποπτοι σε αυτό, ή μπορεί να ’ναι αρνητικοί. 
Υπάρχουν γονείς που δεν τους ενδιαφέρει, δεν ξέρουνε μάλλον τι σημαίνει «δημιουργική 
απασχόληση» των παιδιών. Που μπορεί να ’ναι κάποιου χαμηλότερου επιπέδου ή μπορεί να ’ναι μιας 
άλλης νοοτροπίας. 
 Αυτός είναι ο στόχος, να μπορέσουμε να ανοίξουμε και αυτούς τους ανθρώπους. Δεν σημαίνει 
ότι θα βγάλουμε αφίσες και θα πούμε «γίνεται γιορτή για τα παιδιά του Παντοπωλείου, ελάτε να τα 
χαζέψετε, είναι αξιοθέατα». Δηλαδή οι Σύλλογοι των Εργαζομένων που κάνουν αποκριάτικες γιορτές 
για τα παιδιά τους είναι γκέτο; Όταν εγώ ήμουνα μικρή, πήγαινα ας πούμε στις αποκριάτικες γιορτές 
που έκαναν η τράπεζα, ο ΟΤΕ. Τι σημαίνει, ότι ήμουνα σ’ ένα γκέτο; Αυτά δεν έχει να κάνει. Είναι μία 
δομή, λειτουργεί, δεν τίθεται θέμα περιθωριοποίησης, είναι μία προσφορά που κάνουμε ως Δήμος, τα 
παιδιά είναι πολύ ευτυχισμένα, πήραν πάρα πολλά δώρα τα Χριστούγεννα, και τώρα θα περάσουν 
καλά, θα διασκεδάσουν, και γίνονται όλα με πάρα πολύ μεγάλη ευαισθησία και προσοχή. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Η «κοινωνική επανένταξη» το χαλάει, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Νικάκη. 
 Ο κύριος Στάππας. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δευτερολογία. Για να υπάρξει δευτερολογία, μόνο σε όσους είχαν μιλήσει. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πείτε στο τέλος μετά, καταχρηστικά. 
 Λοιπόν, ο κύριος Κεχρής, δευτερολογία. 
ΚΕΧΡΗΣ: Εντάξει, ίσως πλατειάζουμε για ένα θέμα το οποίο θα μπορούσες να το δεις και από 
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διαφορετική οπτική γωνία. Πάντως «κοινωνική επανένταξη» είναι τελείως λανθασμένος όρος. 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Θα τη βγάλουμε [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Βγάλτε το [...], να τελειώσει. 
ΚΕΧΡΗΣ: Από κει και πέρα όμως –να το πω λίγο διαφορετικά– προσφέρεις ψυχαγωγία σε κάποια 
παιδιά που θεωρητικά είναι φτωχά. Έχει ένα στοιχείο στιγματισμού, ίσως έχει ένα στοιχείο 
περιθωριοποίησης, απλά προβληματίζομαι. Από την άλλη... 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...] Κοινωνικό Παντοπωλείο λέτε τώρα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
ΝΙΚΑΚΗ: Από την άλλη, μιλάμε για ψυχαγωγία. Αυτοί οι γονείς, αυτές οι οικογένειες, έχουν μερικές 
ανάγκες. Αυτές τις ανάγκες τις οποίες δεν μπορούν να τις καλύψουν, ανάγκες καθημερινότητας, 
ανάγκες επιβίωσης. Έρχεται πραγματικά επικουρικά ο Δήμος και προσπαθεί να βοηθήσει στην 
καθημερινή τους επιβίωση. Όταν μιλάμε όμως για ψυχαγωγία, ειδικά γι’ αυτά τα παιδιά, ίσως υπάρχει 
ένα θέμα περιθωριοποίησης, απομόνωσής τους. «Ίσως», μου δημιουργείται αυτή η αίσθηση. 
 Από κει και πέρα, όταν μιλάμε για «επιμόρφωση», θα μπορούσα να δεχθώ πραγματικά ένα 
πρόγραμμα επιμόρφωσης που να έχει μία συνέχεια, μία διαδοχικότητα, μια χρονικότητα. Τώρα μία 
γιορτή τι είδους επιμόρφωση μπορεί πραγματικά να προσφέρει; Είναι προβληματισμοί τους οποίους 
τους εξέθεσα. Και γι’ αυτούς τους προβληματισμούς δεν θα το ψηφίσω το θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. Ελάτε. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Ήθελα να προσθέσω ότι είναι διαφορετικό να πηγαίνεις σε μια γιορτή ενός συλλόγου 
στον οποίον μόνος σου έχεις διαλέξεις να πας, ή στο κλαμπ στο οποίο ανήκει ο πατέρας σου να πας 
να δεις εκεί τη γιορτή που κάνουν και να συμμετέχεις, και άλλο να... 
...... : Σε «κλαμπ των φτωχών». 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Και άλλο να πας σε ένα κλαμπ φτωχών στο οποίο έχεις βρεθεί εξ ανάγκης. Οπωσδήποτε 
είναι ένα στοιχείο πιθανά στιγματισμού. Δεν υπάρχει περίπτωση κάποια παιδάκια να μην το 
συζητήσουν αυτό το πράγμα εκεί μέσα, και πολλά δεν θα πάνε και γι’ αυτό τον λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Για λίγο τον λόγο ο κύριος Καραγιάννης. Παρακαλώ, ελάτε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ νομίζω ότι πρέπει να διαχειριστούμε διαφορετικά το Κοινωνικό Παντοπωλείο, 
όπως ανέφερε η Βίκυ, και διαφορετικά τα παιδιά. Πρόκειται για παιδιά. Τα παιδιά είναι πολύ πιο 
ευαίσθητα από έναν μεγάλο, από έναν ώριμο, από έναν ενήλικα, ο οποίος θα καθίσει και θα πάει στο 
Κοινωνικό Παντοπωλείο και θα το διαχειριστεί διαφορετικά το θέμα. Τα παιδιά μεταξύ τους μιλάνε, τα 
παιδιά μεταξύ τους ντρέπονται, τα παιδιά μεταξύ τους αισθάνονται την ανισότητα πολύ περισσότερο 
απʼ ό,τι κάποιοι άλλοι. 
 Γι’ αυτό λοιπόν καλό θα ήταν, ας βγει αυτό το... 
...... : Θα βγει. 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Η «κοινωνική ένταξη» [...]; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Αυτό και μόνο. Αλλά θέλει έναν ιδιαίτερο τρόπο προσέγγισης. Είναι όπως 
κάνουμε... 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ όλους σας, να τελειώσει ο 
κύριος Καραγιάννης. Σας παρακαλώ. 
 Ελάτε, κύριε Καραγιάννη. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Όχι, εγώ... Έχει γίνει αντιληπτό τι λες και θα πρέπει να γίνει αυτό το πράγμα, αλλά 
θα πρέπει να γίνει με έναν τρόπο που να μην δημιουργεί την αίσθηση ότι κάποιο παιδί είναι στο 
περιθώριο και καλείται ιδιαίτερα για μία συγκεκριμένη εκδήλωση. 
 Αυτό, τίποτε άλλο. 
ΝΙΚΑΚΗ: [...] «κοινωνική ένταξη», δεν έχω αντίρρηση, εμένα με ενδιαφέρει η ουσία του πράγματος, 
όχι τα λόγια. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Η αρμόδια Αντιδήμαρχος η κυρία Νικάκη, θα κλείσει με την εισήγηση. 
Παρακαλώ. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι. Δεν με ενδιαφέρει να βγει η φράση «κοινωνική ένταξη», με ενδιαφέρει η ουσία της 
δράσης, την οποία την πιστεύω πάρα πολύ, με όλη μου την ψυχή. Και δεν υπάρχει σκοπιμότητα 
προβολής, ειδικά στα παιδιά. Έχουμε βρει αντικείμενο άμα θέλουμε να προβληθούμε, δόξα τω Θεώ 
εφημερίδα γεμίζουμε με όλα αυτά που έχουμε κάνει, δεν χρειάζεται να γίνει μια γιορτή. 
 Τα παιδιά ξέρουνε ότι είναι καλεσμένα σε ένα αποκριάτικο πάρτι που διοργανώνει ο Δήμος. 
Από κει και ύστερα, αν οι γονείς τους τούς πούνε: «είμαστε φτωχοί και πάμε σε γιορτή φτωχών και 
κλαμπ φτωχών», αυτά είναι εικασίες. Από τη μεριά μας έχουμε μία παιδική γιορτή, που γίνεται στη 
"Μελίνα Μερκούρη", δεν γίνεται καν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο, γίνεται σε μία αίθουσα του Δήμου, 
θα έχει χορό, θα έχει σερπαντίνες, θα έχει μια παράσταση, θα έχει... Όπως ήρθαν τα Χριστούγεννα, 
πέρασαν πολύ ωραία, τους απασχόλησαν εθελόντριες, κανένας δεν έβγαλε λόγο να λέει τα-, ούτε καν 
ας πούμε μιλήσαμε μπροστά στα παιδιά. Βραβεύσαμε τους καθηγητές για το "Γιορτάζω την ελπίδα", 
έγινε σε άλλη αίθουσα, τα παιδιά ήταν μέσα, παίζανε, χορεύανε, δεν ήταν καν μπροστά. 
 Και σας πληροφορώ, υπάρχει θέμα. Γιατί ας πούμε ερχόντουσαν παιδάκια στον μπουφέ και 
ρωτάγανε: «Μπορούμε να πιούμε νερό ή πρέπει να πληρώσουμε;» Όταν ακούς λοιπόν τέτοια 
πράγματα και σοκάρεσαι –εγώ σοκαρίστηκα εκείνη την ώρα, τους είχες στον μπουφέ και τους έλεγες 
«ελάτε να φάτε», και τα παιδιά φοβόντουσαν και λένε: «Πρέπει να πληρώσουμε για να φάμε;»– 
καταλαβαίνετε ότι πρέπει να γίνουν βήματα. Και μπορούν να γίνουν βήματα. 
 Αλλά πρέπει κάποιος να βοηθήσει αυτές τις οικογένειες και στο κομμάτι ας πούμε της 
ψυχαγωγίας και της επιμόρφωσης σε δεύτερο χρόνο. Θα το κάνουμε και αυτό. Γιατί εντάξει, αυτά τα 
παιδιά μπορεί να είναι τώρα σε μια δύσκολη συνθήκη μες στις οικογένειές τους, αλλά πρέπει να 
βγούνε δυνατά στην κοινωνία. Και μπορεί, τώρα που είναι σε αδυναμία, στο μέλλον να είναι πάρα 
πολύ ισχυροί πολίτες και πάρα πολύ ικανοί και πετυχημένοι πολίτες αυτής της κοινωνίας, δεν σημαίνει 
κάτι αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελικά, κυρία Νικάκη, για το συγκεκριμένο... 
ΝΙΚΑΚΗ: Δεν έχω αντίρρηση να βγει η «κοινωνική ένταξη». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα η εισήγηση λοιπόν είναι, με την αλλαγή, ότι θα απαλειφθεί ο όρος η 
«κοινωνική ένταξη». 
 Πάμε σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
ΚΕΧΡΗΣ: «Λευκό». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού το έβγαλε τώρα, με συγχωρείτε. 
...... : Άλλαξε την εισήγηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλάξαμε την εισήγηση, είπατε γι’ αυτό το πράγμα. Με συγχωρείτε, κύριε Κεχρή, εγώ 
δεν θέλω να ερμηνεύσω την ψήφο σας, έγινε μία ολόκληρη συζήτηση από σας και από τον κύριο 
Στάππα και από τους άλλους. Το απέσυρε... 
ΚΕΧΡΗΣ: Μια εκτεταμένη συζήτηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν μιλάω, κύριε Κεχρή, κλείστε το μικρόφωνο. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι, εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Απέσυρε αυτό τον όρο που «ενοχλούσε» (σε εισαγωγικά ή και χωρίς 
εισαγωγικά) κάποιους, και τώρα ψηφίζετε «κατά». Το θεωρώ unfair. 
 Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, έχετε δικαίωμα να ψηφίσετε ό,τι θέλετε. 
ΚΕΧΡΗΣ: [...] για να μην παρεξηγούμαι. Εγώ δέχτηκα την επιχειρηματολογία της κυρίας Νικάκη, και 
πραγματικά προβληματίστηκα γι’ αυτά που μου είπε. Έχω την αίσθηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εν πάση περιπτώσει, ψηφίζετε αρνητικά. «Κατά» λοιπόν... 
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν είναι αρνητική «κατά»... Θέλω να σας πω, έχω έναν προβληματισμό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κλείστε... Ωραία. Παρ’ όλα αυτά λοιπόν... 
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ΚΕΧΡΗΣ: Δεν σημαίνει ότι δεν είναι μία αξιόλογη. Θα μπορούσα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Αν το ήξερα, πραγματικά δεν θα το ’λεγα να γίνει έτσι. 
ΚΕΧΡΗΣ: Θέλει λίγο παραπάνω, επιτρέψτε μου, λίγο παραπάνω επεξεργασία στο μυαλό μου... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν σας επιτρέπω. Κλείστε το μικρόφωνο. Μη μιλάτε, σας παρακαλώ, κλείστε το 
μικρόφωνο. 
 Ο κύριος Κεχρής λοιπόν «κατά», και ο κύριος Στάππας «κατά». 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 6ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του 
Δήμου", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
 
Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ Αθηνών 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την κυρία Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Υπάρχει εισήγηση. Άμα θέλουν να ρωτήσουν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις για το συγκεκριμένο; Ο κύριος Τίγκας. Άλλος; 
 Ερώτηση ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Διάβασα πραγματικά... (Ομιλίες εκτός μικροφώνου - θόρυβος). 
Κύριε Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Εγώ θα σας ανακαλώ στην τάξη; Ηρεμήστε λίγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε δημοκράτες! 
ΤΙΓΚΑΣ: Λοιπόν, διάβασα τον 3463 που λέει πραγματικά, στο άρθρο 202, για την επιχορήγηση 
σωματείων κλπ. Όμως πρέπει να λάβουμε υπόψη μας... Αυτό βέβαια, με απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου μπορεί να επιχορηγηθούν. Να λάβουμε υπόψη μας όμως τι ισχύει τελευταία. Ξέρουμε 
πολύ καλά ότι δεν χρηματοδοτούνται σε συλλόγους δράσεις λειτουργικής σημασίας, δηλαδή 
λειτουργικές δαπάνες δεν επιτρέπονται. Δεν χρηματοδοτούνται δράσεις παρελθόντος. 
 Άρα λοιπόν, εδώ όταν ακούμε να δώσουμε 1.200 €, απʼ ό,τι βλέπω, θα πρέπει να ξέρουμε, τι 
θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, θα πρέπει να ξέρουμε εάν πέρσι είχαν πάρει πάνω από 3.000 €, που 
σημαίνει ότι όλα αυτά πρέπει να τα ’χουν ανεβάσει στη "Διαύγεια", και όλα αυτά. Δηλαδή, τώρα 
έρχεται μία εισήγηση που λέει να τους δώσουμε 1.200 γιατί έχουν αυτές τις δράσεις. Θέλουμε να τις 
κάνουν τις δράσεις. Μπορούμε όμως με αυτή την εισήγηση να τους τα δώσουμε; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Ερώτηση ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Αν γνωρίζετε... Απʼ ό,τι ξέρω, άλλος ένας σύλλογος που είχε επιχορηγηθεί ήταν ο Σύλλογος 
των Κρητών, δεν θυμάμαι το ακριβές όνομά του. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ναι. 
ΚΕΧΡΗΣ: Υπάρχουν κι άλλοι τέτοιοι σύλλογοι που τα τελευταία δύο-τρία χρόνια...; 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου). 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε. Σας παρακαλώ. 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο την κυρία Νικάκη να απαντήσει. 
ΝΙΚΑΚΗ: Ο κύριος Τίγκας σωστά θέτει τον προβληματισμό του, απλά η επιχορήγηση δεν θα γίνει 
ούτε για ό,τι έχουν κάνει, ούτε για λειτουργικές δαπάνες. Αυτοί απλά ήθελα να επιχειρηματολογήσουν 
και μέσα στην εισήγησή τους συμπεριέλαβαν αυτά που έχουν κάνει, δηλαδή για να επιδείξουν ότι 
κάνουν όντως ένα έργο και ότι συνδράμουν τον Δήμο, πέρα από το πολιτιστικό και το φιλανθρωπικό 
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τους έργο, ότι συνδράμουν και Υπηρεσίες του Δήμου. Δεν γίνεται όμως... Γιατί αν δείτε τα ποσά που 
ζητάνε αυτοί είναι τελείως διαφορετικό από την πρόταση που γίνεται από τη διοίκηση. Δεν έχει 
ξαναεπιχορηγηθεί ο σύλλογος αυτός, απʼ όσο γνωρίζω εγώ, ίσως και ποτέ. (Στο ερώτημα που κάνατε 
αν πήραν πέρσι πάνω από 3.000). 
 Από κει και ύστερα νομίζω ότι είναι ένας σύλλογος έτσι με μεγάλη δράση όπως είδατε, 
20ετίας, κυρίως στην Κοινότητα του Παπάγου αλλά και στον Χολαργό. Είναι αξιόλογες κυρίες, εγώ 
δεν τις ήξερα, κάνουν ουσιαστική δουλειά, πραγματικά μας έχουν βοηθήσει πάρα πολύ, και σε 
χορηγίες, σε τρόφιμα που έχουνε κάνει και όλα αυτά που προσφέρουν εθελοντικά μέσα από τη 
διδασκαλία και στο εργαστήρι γυναικών και στα παιδιά. 
 Νομίζω ότι στο πνεύμα ότι σιγά-σιγά πρέπει ο Δήμος σε συλλόγους που πραγματικά είναι στο 
πλευρό... Εγώ άλλωστε έχω επανειλημμένα και από την αντιπολίτευση εισηγηθεί να υπάρχει 
πρόβλεψη, όπως γίνεται για τους αθλητικούς συλλόγους, και για τους πολιτιστικούς και κοινωνικούς 
συλλόγους, ενιαία. Εντάξει, ακόμα αυτό μπορεί να μην έχει γίνει, γιατί πρέπει να δούμε να έχουν τις 
προϋποθέσεις αφενός και να έχουν και ενεργό ρόλο. Το να υπάρχει ένας σύλλογος μόνο στα χαρτιά, 
δεν έχει νόημα. Εδώ πρόκειται για έναν ενεργό σύλλογο, που δεν τον έχουμε στηρίξει στο παρελθόν, 
οπότε νομίζω ότι είναι καλό ν’ ανοιχτούμε σιγά-σιγά και σε άλλους συλλόγους που στηρίζουν, και να 
τους επιβραβεύσουμε με αυτό τον τρόπο για το έργο που προσφέρουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο απαντήστε, αν θέλετε, και στον κύριο Κεχρή, ποιοι άλλοι σύλλογοι... 
...... : Το απάντησε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπατε; 
ΝΙΚΑΚΗ: Είπα, τον τελευταίο χρόνο είναι ο Ξενώνας κακοποιημένων γυναικών –και γενικά γυναικών 
που έχουν προβλήματα– "Η Φοίβη" και ο Σύλλογος Κρητών. Για πολιτιστικές εκδηλώσεις αλλά και για 
το εθελοντικό έργο που έχουνε προσφέρει πάλι στην Κοινωνική Υπηρεσία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο λόγος που σας το λέω: ήταν προηγουμένως κλειστό το μικρόφωνο και δεν 
ακούστηκε. Για να καταγραφεί στα πρακτικά. 
 Λοιπόν, σε τοποθετήσεις. Ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Κεχρής. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να ενισχυθούν. Όμως θα σας πω το εξής: Εάν 
πάμε με μια απόφαση που θα πάρουμε με βάση αυτή την εισήγηση και μπει στο ένταλμα που θα πάει 
στον Επίτροπο, δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει, αυτό είναι αυτονόητο. Ούτε μπορούμε να 
γράψουμε άλλα αντ’ άλλων στην απόφαση για κάποιες δράσεις που «θα» γίνουν. 
 Εγώ λοιπόν θα έλεγα: Για να πάρουν οι άνθρωποι τα λεφτά και να μπορέσουν να βοηθηθούν, 
να φέρουν, αντί αυτού του εγγράφου που κάνανε, να μας κατονομάσουν συγκεκριμένες δράσεις του 
μέλλοντος. Και αφού αποφασίσουμε τώρα και πούμε το «ναι», με βάση αυτές τις προτάσεις που θα 
κάνουν να γραφτεί η απόφαση για να περάσει. Αλλιώς δεν πρόκειται να περάσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Καταρχάς είναι θετικό να επιδοτούνται τέτοιοι σύλλογοι. Και μου άρεσε η πρόταση που 
έκανε η κυρία Νικάκη ότι κάποια στιγμή πρέπει να επιχορηγούνται πολύ περισσότεροι σύλλογοι, με 
τον ίδιο τρόπο που επιχορηγούνται τα σωματεία. Παρ’ όλα αυτά θέλω να εκφράσω έναν 
προβληματισμό: 
 Πριν από λίγους μήνες ήρθε η πρόταση για την επιχορήγηση του συλλόγου των Κρητών. 
Σημαντικός σύλλογος, κάνει μία εκδήλωση τον χρόνο, που προάγει πραγματικά, αναβαθμίζει τον 
πολιτισμό και τη διατήρηση των παραδόσεων στην περιοχή μας. Υπ’ αυτή την έννοια υπερψήφισα 
τότε την επιχορήγηση. Παρ’ όλα αυτά, είχα έναν μικρό προβληματισμό. Παρόμοιοι σύλλογοι είναι ο 
Σύλλογος των Μακεδόνων, ο Σύλλογος των Θεσσαλών, για ποιο λόγο δεν επιχορηγούμε και αυτούς 
τους συλλόγους; Δεν εξέφρασα τότε τον προβληματισμό μου, αλλά τον ίδιο προβληματισμό έχω και 
τώρα. Υπάρχουν άλλοι είκοσι σύλλογοι στην περιοχή μας, οι οποίοι συμβάλλουν, κάνουν και 
φιλανθρωπικό έργο, συμβάλλουν και στην αναβάθμιση του πολιτισμού, των παραδόσεων. Με ποιο 
κριτήριο επιλέγουμε τον συγκεκριμένο σύλλογο και όχι κάποιους άλλους συλλόγους; Θα έπρεπε 
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πραγματικά κάποια στιγμή να ’ρθούμε να εξετάσουμε, να μελετήσουμε ποιοι είναι αυτοί οι σύλλογοι, 
και με βάση αντικειμενικά κριτήρια, όπως γίνεται για τα σωματεία, να επιχορηγήσουμε τους 
συλλόγους ανάλογα με το έργο που προσφέρουν.  
 Με αυτό τον τρόπο πραγματικά δημιουργείται η αίσθηση-, εγώ μακριά από μένα, δεν το 
πιστεύω αυτό, πραγματικά όμως δημιουργείται η εντύπωση ότι επιχορηγούμε κάποιους συλλόγους με 
σκεπτικό τη δημιουργία ας πούμε πελατειακών σχέσεων, αυριανών ψηφοφόρων. Δηλαδή, 
επιχορηγούμε κάποια άτομα τα οποία τα γνωρίζουμε, κάποια Διοικητικά Συμβούλια που εντάσσονται 
στην ευρύτερη παράταξή μας. Μη με παρεξηγήσετε, δεν είναι αυτός ο σκοπός σας, αλλά πραγματικά 
θα πρέπει να περάσετε –όπως εσείς προτείνατε– στο επόμενο βήμα. Να γίνει μία μελέτη των 
συλλόγων της περιοχής μας, και με βάση αντικειμενικά κριτήρια να επιχορηγήσουμε όχι μόνον έναν 
αλλά όλους αυτούς τους συλλόγους οι οποίοι πραγματικά συμμετέχουν και στην αναβάθμιση του 
πολιτισμού μας, αλλά έχουν και πραγματικά φιλανθρωπικό έργο. 
 Γι’ αυτό τον λόγο, ακριβώς για να σας παροτρύνω να προχωρήσετε σε αυτή την πρότασή σας, 
δεν θα ψηφίσω αυτή την πρόταση, ώστε στην επόμενη φάση, στην επόμενη συνεδρίαση, σε κάποια 
από τις μελλοντικές συνεδριάσεις, να έχετε μια οργανωμένη πρόταση για όλους τους συλλόγους της 
περιοχής μας. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ): Ευχαριστούμε. 
 Ψηφοφορία. 
ΝΙΚΑΚΗ: Να πω κάτι; [...] για πελατειακές σχέσεις, μόνο γι’ αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Όχι, να κλείσετε, ως εισηγήτρια. 
ΝΙΚΑΚΗ: Δεν θέλω να κλείσω κάτι, τα είπαμε. Απλά, αναφορικά με... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Μισό λεπτό, θα σας δώσω τον λόγο. 
 Να κλείσετε ως εισηγήτρια. 
ΝΙΚΑΚΗ: Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Παρακαλώ. 
ΝΙΚΑΚΗ: Απλά, το ότι... Ας πω λοιπόν, ας κλείσω, ας πω γενικότερα, και θα πω μετά για τις 
πελατειακές σχέσεις. 
 Υπάρχουν σύλλογοι... Μάλλον, δεν έχουν υπάρξει περιπτώσεις να έρθουν σύλλογοι να 
αιτηθούν μία ενίσχυση και να τους έχουμε αρνηθεί. Ένα το κρατούμενο. Γιατί υπάρχουν πολλοί 
σύλλογοι που είναι ανενεργοί ή που δεν έχουν τις τυπικές προϋποθέσεις να πάρουν μία επιχορήγηση 
από έναν Δήμο, που ξέρετε πόσο είναι τώρα στενά τα περιθώρια. Οπότε πολλοί δεν πληρούν αυτές 
τις προϋποθέσεις, άρα δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία. Σίγουρα πρέπει ο Δήμος να είναι αρωγός 
συλλόγων με ενεργό δράση και σε κοινωνικό και φιλανθρωπικό επίπεδο, όπως κάνουμε και στα 
αθλητικά σωματεία. 
 Περί πελατειακών σχέσεων, θα μιλήσω για εμένα. Οι συγκεκριμένες κυρίες... Γιατί λέτε ότι 
στηρίζουμε άτομα που τα γνωρίζουμε. Εγώ μέσα από αυτή τη συνεργασία γνώρισα αυτό τον 
σύλλογο, δεν είχα παρελθόν. Αλλά δεν νομίζω, αν νιώθεις ότι έχεις κάνει πέντε πράγματα, που εγώ το 
νιώθω προσωπικά, δεν νομίζω ότι χρειάζομαι να αναπτύξω πελατειακές σχέσεις για να αποσκοπώ σε 
μελλοντικούς ψηφοφόρους, όταν το παρελθόν δείχνει ας πούμε αν έχω δώσει τέτοια δείγματα και 
πώς έχω κινηθεί εγώ. Γιατί το εισηγήθηκα εγώ το θέμα, άρα μιλάω για μένα. Δεν τίθεται θέμα 
πελατειακών σχέσεων στην προκειμένη περίπτωση, και υπάρχει αρκετό έργο να μπορέσουμε να 
επιδείξουμε, οπότε δεν χρειάζεται να καταφύγουμε σε αυτή την έσχατη λύση των πελατειακών 
σχέσεων. 
 Νομίζω πρέπει να στηρίξουμε και να ενισχύσουμε για πρώτη φορά και αυτό τον σύλλογο. 
Γιατί είναι κάτι που δεν γίνεται κατ’ επανάληψη, άρα αυτό δείχνει λοιπόν ότι δεν ευνοούμε 
συγκεκριμένους συλλόγους αλλά ανοιγόμαστε όταν γίνονται καινούριες προτάσεις που έχουν ουσία 
και περιεχόμενο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
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 Δευτερολογία, τι θέλετε; 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, [...] ερώτηση να κάνω στην κυρία Νικάκη, [...] απλώς από αυτά 
που είπε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. Για να τελειώνουμε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ξέρουμε από πού πρέπει να παίρνουμε ευχαριστώ; Ποια είναι η Πρόεδρος εκεί; δεν 
παίρνουμε χαμπάρι. Δεν ξέρω ποια είναι. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Η κυρία [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν την ξέρω... 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι η κυρία Τζιμέα. Ξέρετε την κυρία Τζιμέα;  
ΤΙΓΚΑΣ: Την ξέρω την Τζιμέα. 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Που είναι παλιά Παπαγιώτισσα [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτε ακούγεστε, ούτε τίποτα. 
 Να συνεχίσουμε, λοιπόν. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Ο κύριος Κεχρής «κατά». 
ΣΤΑΠΠΑΣ: «Λευκό». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λευκό» ο κύριος Στάππας. 
 Άρα λοιπόν το 7ο θέμα, "Οικονομική επιχορήγηση Τοπικού Κέντρου Παπάγου της ΧΕΝ 
Αθηνών", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 
Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 8ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχει αποσταλεί η εισήγηση. Η ώρα είναι 12:00, παρακαλώ πολύ μόνο 
αν έχετε κάποιες απορίες, που νομίζω ότι δεν πρέπει να ’χετε. Προχωράμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Όχι. 
 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 8ο θέμα, "Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 

 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 
Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 9ου θέματος). 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Το ίδιο ισχύει και γι’ αυτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κυρία Τσικρικώνη παρακαλούμε, την Αντιδήμαρχο, να πάρει τον λόγο για την 
εισήγηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Λοιπόν, υπάρχει η εισήγηση, είναι 30 € τα οποία πρέπει να έχουν κατά λάθος 
κατατεθεί επιπλέον. Οπότε πρέπει να επιστραφούν. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 9ο θέμα, "Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
 

Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: 
«Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης»  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 10ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, για την εισήγηση. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα τυπικό θέμα. Το 10, 11 και το 12 αφορούν σε 
αντίστοιχη νομοθεσία. Αφού έχουν αποσταλεί οι εισηγήσεις, προτείνω να τα εκφωνήσετε και να τα 
ψηφίσουμε κατευθείαν. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πούμε τώρα αρχικά για το ένα, και μετά θα πούμε και για τ’ άλλα. 
 Οι συμφωνούντες σε όλα αυτά; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 10ο θέμα, "Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας 
υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: 
«Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 

 
ΘΕΜΑ 11ο 

 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: 
«Αναβάθμιση περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα, το οποίο είναι –θα κάνω μία φορά και την ανάγνωση και είναι και η 
ψηφοφορία– "Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: «Αναβάθμιση 
περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 12ο 
 
Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας υλικών, που 
χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 12ο θέμα, "Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής και ελέγχου της ποιότητας 
υλικών, που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή στο έργο ή ενσωματώνονται σε αυτό, για το έργο: 
«Εργασίες συντήρησης κοινοχρήστων χώρων»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 13ο 
 
Έγκριση 2ης παράτασης εργασιών τού έργου: «Κατεδάφιση Δημοτικών κτιρίων» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα αποσύρεται. 
(Το θέμα 13 αποσύρεται) 
 
 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 15ο 
 

Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων: 
• πάρκο Ιονίων Νήσων (μεταξύ Μ. Γρηγορίου & Μπλέσσα), στη Δημοτική 

Κοινότητα Παπάγου 
• Χίου 42, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
• Καραολή Δημητρίου και Αριστοτέλους (πάνω πλευρά πλατείας Ευρώπης), στη 

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 15ο θέμα. «Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: πάρκο Ιονίων Νήσων, 
Χίου 42 και Καραολή Δημητρίου». 
 Για τα δύο πρώτα, παρακαλώ την εισήγηση από τον κύριο Αυγουρόπουλο. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως είναι η εισήγηση. Μόνο για ένα δέντρο πρόκειται για κοπή, γιατί έχει 
δημιουργήσει πρόβλημα στην αποχέτευση, στη Χίου 42. 
 Όσον αφορά το Πάρκο Ιονίων Νήσων, είναι δέκα δέντρα τα οποία είναι πάνω από 15 μέτρα 
ύψος και δημιουργούν μεγάλο πρόβλημα. Και απλώς θα γίνει κλάδεμα εκεί, δεν θα κοπεί κανένα 
δέντρο. 
 Για το τρίτο θέμα η κυρία Αρβανίτη, της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο, που δίνει και τον λόγο σε όλους! 
 Λοιπόν, για το τρίτο θέμα, τον λόγο έχει η εισηγήτρια η κυρία Αρβανίτη, η Αντιδήμαρχος. 
Παρακαλώ. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Όπως ίσως γνωρίζετε, οι εργασίες του τοιχίου αντιστήριξης στην πλατεία Ευρώπης 
έχουν ήδη ξεκινήσει. Πρόκειται να κατασκευαστεί ένα τοιχίο του οποίου η θεμελίωση αφορά σε 
πασσάλους. Το συγκεκριμένο μηχάνημα δεν μπορεί να εκτελέσει εργασίες εάν δεν κοπούν αυτά τα 
δέντρα, να τονίσω δε ότι πρόκειται για ένα πεζοδρόμιο που βαδίζεται κατά κόρον από μαθητές που 
πηγαίνουν στο 2ο Λύκειο και 2ο Γυμνάσιο στην περιοχή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερωτήσεις; 
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 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»;  
 Άρα λοιπόν το 15ο θέμα, "Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων: πάρκο Ιονίων Νήσων (μεταξύ 
Μ. Γρηγορίου & Μπλέσσα) στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, Χίου 42 στη Δημοτική Κοινότητα 
Χολαργού, και Καραολή Δημητρίου και Αριστοτέλους (πάνω πλευρά πλατείας Ευρώπης) στη Δημοτική 
Κοινότητα Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 18ο 
 
Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης 
στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Πίνδου 78) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 18ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 18ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο την κυρία Αρβανίτη να εισηγηθεί το θέμα. (Μην αναφέρετε το 
ονοματεπώνυμο). 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Την εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής την έχετε λάβει όλοι. Είναι πλήρης ο 
φάκελος με τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται για θέσεις στάθμευσης ΑμΕΑ και η θέση στάθμευσης 
που προτείνουμε να παραχωρηθεί είναι επί της οδού Πίνδου αριθμός 78. 
 Σε αυτές τις περιπτώσεις, και αφού εγκριθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο, παραγγέλνονται οι 
ταμπέλες της απαγόρευσης στάθμευσης από τον αιτούντα και καθορίζεται επιτόπου η θέση που 
προτείνεται από την Τεχνική Υπηρεσία να διευκολύνει την κατάσταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα, το 18ο θέμα, "Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 
παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α., στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου (Πίνδου 78)", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι-ναι, στο 18ο ψηφίζει και η κυρία Δημάκου. 
 
 

ΘΕΜΑ 19ο 
 
Εξέταση του υπ' αριθ. πρωτ. 34000/19-12-2017 αιτήματος του επικεφαλής της 
παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου - Χολαργού», με θέμα: «Ψήφισμα Αλληλεγγύης 
στον Παλαιστινιακό λαό» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα αποσύρεται, γιατί και πάλι για δεύτερη φορά ο κύριος Ρεμούνδος 
απουσιάζει, χωρίς να με έχει ενημερώσει. 
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(Το θέμα 19 αποσύρεται) 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οπότε μη υπάρχοντος άλλου θέματος, η ώρα είναι 11:54, λύεται η συνεδρίαση. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ όλους σας. 
 
 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
  



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 2η 30 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2018  
 
  75 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
 -------------------- 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ απών 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΒΕΝΤΟΥΖΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ 
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ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ      ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  
 
ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑÏΑ     ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 
ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ απών 
 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ–ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ     ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 
ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ απών   ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ  
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