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Χολαργού. 
4. 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. 

5. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια 
τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου». 

6. Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)». 

 
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

7. Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2018. 

8. Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης 
Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το έτος 2018. 

9. Παροχή σύμφωνης γνώμης για την ίδρυση πρατηρίου άρτου - προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής, στο Ο.Τ. 289 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου. 

10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 
11. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 4ου 

Τριμήνου 2017. 
12. Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών. 
13. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής 
πίστωσης. 

14. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου. 
15. Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων. 
16. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 
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18. Έγκριση κατάταξης Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του 

Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α/2017). 
19. Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση Δημοτικών 

Εγκαταστάσεων Παπάγου - Χολαργού 2016». 
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κιγκλιδωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού». 

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Αντιστήριξη όμορων ιδιοκτησιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού 
Αλευρά στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου». 

22. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Επισκευή 
μόνωσης λεκάνης Μεγάλου Πάρκου». 

23. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: 
«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου 
αθλητικού κέντρου Παπάγου». 

24. Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και 
επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017». 
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Δημοτικού Συμβουλίου. 
26. Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων: 

• Δογαροπούλου 1 & Μαυραγάνη 
• Πίνδου 25 
• Ζακυνθινού 48 
• Μενίππου 32 

 
vi. ΓΕΝΙΚΑ 

27. Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 του Νομικού Προσώπου 
«Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», 
σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

66 
 
 
 
 

69 
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----------------------- 
 
 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην 3η συνεδρίαση του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου, ημέρα Τετάρτη 21/2/2018 και ώρα 19:21. 
 Θα παρακαλέσω τον Γραμματέα, τον κύριο Τσουροπλή, να διαβάσει για τις παρουσίες. Κύριε 
Τσουροπλή, παρακαλώ. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Βαλυράκης Αθανάσιος: παρών. 
 Οικονόμου Δημήτρης: απών. 
 Παρίση Χρύσα: απούσα. 
 Δεμέστιχας: απών. 
 Αθανασάκου-Μουντάκη Μαρία: παρούσα. 
 Αυγουρόπουλος: παρών. 
 Βεντουζά-Παπανικολάου Ειρήνη: απούσα. 
 Χατζής Μιχαήλ: παρών. 
 Τσικρικώνη Άννα-Μαρία: παρούσα. 
 Νικάκη Βικτωρία: απούσα. 
 Ρουφογάλη Δήμητρα: απούσα. 
 Σουρανή Αγλαΐα: παρούσα. 
 Αρβανίτη Γεωργία: απούσα. 
 Τσουροπλής Γεώργιος: παρών. 
 Δημητριάδου Μαρία: παρούσα. 
 Μπουφούνου Βασιλική: παρούσα. 
 Τράκας Μιχάλης: απών. 
 Σιαμάνης Βασίλειος: παρών. 
 Σκουτέρης Ιωάννης: παρών. 
 Χαρακτινιώτης Αθανάσιος: απών. 
 Τίγκας Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης: παρών. 
 Κουτάκης Νικόλαος: απών. 
 Ζήκας Περικλής: παρών. 
 Καραγιάννης Νικόλαος: παρών. 
 Κεχρής Ιωάννης: απών. 
 Τούτουζας Δημήτρης: παρών. 
 Φασούλη Αικατερίνη: απούσα. 
 Aποστολόπουλος Νικόλαος: απών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Φασούλη με πήρε τηλέφωνο, αντιμετωπίζει ένα πρόβλημα υγείας, οπότε είναι 
δικαιολογημένη. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κουγιουμτζόπουλος Χαράλαμπος: απών. 
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Στάππας Νικόλαος: παρών. 
Ανυφαντής Γεώργιος: απών. 

 Ρεμούνδος Γεώργιος: παρών. 
 Πολυκαλά Χριστίνα: απούσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κυρία Πολυκαλά με ενημέρωσε, έχει ένα πρόβλημα με τη μέση της και δεν θα 
μπορέσει να έρθει, οπότε είναι δικαιολογημένη. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Μαρία Δημάκου: παρούσα. 
 Αικατερίνη Γκούμα: παρούσα. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ενημερώσω ότι προσήλθε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 
 Αγαπητοί συνάδελφοι, θα ήθελα να σας αναφέρω κάτι. Και ιδίως εμείς που κάνουμε 
μαθήματα σε σχολεία, τα παράπονά μας τα κάνουμε στους παρόντες γι’ αυτούς που λείπουν. 
Δυστυχώς θα τ’ ακούσετε εσείς, αλλά δεν έχετε καμία σχέση με το συγκεκριμένο. 
 Από την επόμενη φορά, επειδή το Προεδρείο έχει κάνει πάρα πολύ μεγάλη υπομονή, θα 
παρακαλέσω όλους τους συνάδελφους να προσέρχονται στην ώρα τους. Διαφορετικά, στις 19:00 η 
ώρα ακριβώς είναι η ώρα που άρχεται η συνεδρίαση, εάν δεν βρίσκονται εδώ θα παίρνουμε εκείνη 
την ώρα παρουσίες και εφόσον δεν διαπιστώνεται απαρτία, θα αναβάλλεται η συνεδρίαση. Αυτό το 
πράγμα δεν μπορεί να συνεχιστεί. Έχουμε πρόβλημα και με το live streaming, το οποίο ξεκινάει στις 
19:00 να δείχνει, και οι συνδημότες μας βλέπουν ένα κενό πλάνο, το οποίο νομίζω ότι προσβάλλει 
όλους μας. Δίνουμε μεγάλο αγώνα για να εκλεγούμε, αλλά όταν εκλεγόμαστε, μετά δεν είμαστε 
εντάξει στις υποχρεώσεις μας. Δυστυχώς που κάνω αυτή την παρατήρηση, αλλά είναι η τελευταία 
φορά όμως που θα ξεκινήσουμε καθυστερημένα στις 19:30 ή οποιαδήποτε άλλη ώρα. 
 Σας ευχαριστώ πολύ, και ελπίζω να είμαστε τυπικοί την επόμενη φορά. 
 Θα παρακαλέσω για ανακοινώσεις. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλή Σαρακοστή να έχουμε. 
 Δεν έχω να κάνω κάποια ανακοίνωση, απλά θα ήθελα, παρόλο που λείπει η κυρία Πολυκαλά, 
να συλλυπηθούμε όλοι, γιατί έχασε τη μητέρα της και να της δώσει κουράγιο ο Θεός να το ξεπεράσει 
και να τη θυμάται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Από τους υπολοίπους οι εκπρόσωποι; Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος 
Αυγουρόπουλος. 
 
 Προσήλθε η κυρία Ρουφογάλη. 
 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. (Παρακαλώ να τηρούμε τον χρόνο, 5 λεπτά για την κάθε 
ανακοίνωση από τον κάθε επικεφαλής). Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. 
 Υπάρχουν τρία ζητήματα στα οποία θέλω ν’ αναφερθώ. Το πρώτο είναι ότι σήμερα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Αν θέλει κάτι να πει ο Δήμαρχος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, μην... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, λέω: είθισται πάντα οι ανακοινώσεις να ξεκινάνε απ’ τη διοίκηση, εδώ και πολλά 
χρόνια. Αν τ’ αλλάξουμε τώρα, να τ’ αλλάξουμε. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, γι’ αυτό λέω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Σας έδωσε τον λόγο, συνεχίστε όμως. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, δεν υπάρχει θέμα. Αλίμονο, προς Θεού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, σας έδωσα τον λόγο. Θέλετε να μιλήσετε ή δεν θέλετε; 
ΖΗΚΑΣ: Θέλω, απλώς να προηγηθεί ο Δήμαρχος, εφόσον έχει να κάνει ανακοινώσεις. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος μίλησε. 
 Ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε, εντάξει. 
ΖΗΚΑΣ: Καλώς. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ. 
ΖΗΚΑΣ: Το πρώτο θέμα στο οποίο θ’ αναφερθώ είναι ότι σήμερα έγινε η πρεμιέρα των 
ηλεκτρονικών πλειστηριασμών –φαντάζομαι ίσως πληροφορηθήκατε και τις διαμαρτυρίες οι οποίες 
έγιναν στο κέντρο της πόλης των Αθηνών– στο πλαίσιο των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η 
κυβέρνηση απέναντι στους θεσμούς, και η οποία δέσμευση, έτσι όπως θα υλοποιηθεί με τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς, θα δημιουργήσει πολλά καινούρια δεδομένα. Κι εδώ θα φανεί και το 
πόσο ήταν αποτελεσματικά αποτρεπτική η δράση των επιτροπών κατά των πλειστηριασμών σε όλα 
τα δικαστήρια, που προστάτευσαν και πραγματικά γλίτωσαν τα σπίτια πολλών συμπολιτών μας. Αυτό 
πλέον περνάει σε καινούρια φάση, θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ πιθανό να έχουμε τέτοια περιστατικά 
και στον Δήμο μας πλέον, δηλαδή να υπάρξουν θύματα εξώσεων και πλειστηριασμών και στον Δήμο 
μας, και άρα μάλλον θα πρέπει και ως Δημοτικό Συμβούλιο να συζητήσουμε αυτό το ζήτημα και ως 
δημοτική Αρχή να το δείτε, για να δούμε πώς θα αντιμετωπίσουμε τέτοια περιστατικά, που είναι 
πάρα πολύ πιθανόν να εμφανιστούν. Αυτό είναι το ένα ζήτημα στο οποίο αναφέρομαι. 
 Το δεύτερο ζήτημα αφορά αυτά που μας είπε ο νεομνημονιακός κυβερνητικός εκπρόσωπος, 
που τον ακούσαμε να λέει εδώ επί λέξει ότι την κομματική, πολιτική και ιδεολογική του ταυτότητα 
την αφήνει έξω απ’ αυτή εδώ την αίθουσα και όταν μπαίνει σε αυτήν εδώ την αίθουσα «ερχόμαστε –
λέει– για να κάνουμε άλλη δουλειά». Μας είπε δηλαδή με άλλα λόγια ότι η κομματική, πολιτική και 
ιδεολογική ταυτότητα είναι ένα καπελάκι, που το φοράει κατά περίσταση δηλαδή, ανάλογα πού 
εμφανίζεται και πού μπαίνει και βγαίνει, και εν πάση περιπτώσει όταν μπαίνει σε αυτή την αίθουσα το 
αφήνει έξω στη γκαρνταρόμπα. Και δεν μας είπε βέβαια τι δουλειά ερχόμαστε να κάνουμε εδώ. 
Μπορώ να φανταστώ μια σειρά από δουλειές που μπορούν να γίνουν εδώ χωρίς πολιτική και 
ιδεολογική ταυτότητα, δεν νομίζω όμως ότι αυτές οι δουλειές είναι αυτές που αναβαθμίζουν το 
Δημοτικό Συμβούλιο, όπως ενθουσιωδώς ανέφερε άλλος συνάδελφός μας για την προσέλευση του 
κυβερνητικού εκπροσώπου στο Δημοτικό μας Συμβούλιο. Προς μεγάλη μάλιστα απογοήτευση του 
συναδέλφου που δήλωσε ότι «δεν ερχόμαστε εδώ για να ψηφίζουμε «ναι», ο κυβερνητικός 
εκπρόσωπος ψήφισε ένα βάρβαρο «ναι», αφού δήλωσε ότι μελέτησε και τη μελέτη διεξοδικά για τον 
ηλεκτροφωτισμό του Δήμου μας και είναι και στον τομέα του, ψήφισε λοιπόν ένα βαρβάτο «ναι» για 
να παραχωρηθεί ο ηλεκτροφωτισμός σε ιδιωτική εταιρεία. Ελπίζω να έχουμε την ευτυχία ν’ 
ακούσουμε ξανά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετείται επί του ζητήματος. 
 Σε σχέση τώρα πάλι με το ζήτημα του ηλεκτροφωτισμού, επειδή μετά το Συμβούλιο και την 
απόφαση που ελήφθη εδώ έκανα μία σειρά από επαφές με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, 
με το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και με τους Δήμους Αγίας Παρασκευής, Χαλανδρίου και 
Νέας Φιλαδέλφειας, από όλες τις επαφές αυτές προέκυψαν στοιχεία τα οποία δεν συνάδουν με όσα 
μας υποστήριξε ο μελετητής στη μελέτη που μας παρουσίασε. 
 Υπάρχουν βέβαια πολλά ζητήματα στην Επικράτεια, στους Δήμους οι οποίοι έχουν 
προχωρήσει εδώ και αρκετό καιρό έργα αναβάθμισης του ηλεκτροφωτισμού τους, με προσφυγές, με 
ενστάσεις κλπ, υπάρχει μια πληθώρα ιδιωτικών εταιρειών οι οποίες συμμετέχουν για να πάρουν 
μέρος στους διαγωνισμούς και να πάρουν μερίδιο από αυτή την πίτα (γιατί μιλάμε για μία πίτα 3,8 δις 
για τα 12 χρόνια που ακολουθούν), αφορά 3,5 εκατομμύρια φωτιστικά σώματα σε όλη την 
επικράτεια, και συνεπώς το ενδιαφέρον είναι τεράστιο από πάρα πολλές εταιρείες. 
 Αυτά που προκύπτουν από τον οδηγό του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, όπως έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του [ΤΑΠΕ], προκύπτει 
ότι: Υπάρχει εγγύηση δεκαετής από πλευράς του αναδόχου, έτσι όπως υποχρεώνεται από τη 
σύμβαση τη δανειακή. Υπάρχει εγγύηση του 30% από τον λογαριασμό που δημιουργείται, τον 
escrow account όπως λέγεται, που υποχρεούται να-, δεσμεύεται ο ανάδοχος για όσα χρόνια ισχύει η 
σύμβαση μέχρι την ολοκλήρωση της σύμβασής της με σταδιακή αποπληρωμή αυτού του ποσού 
εφόσον υπάρχει η καλή λειτουργία. Δεν υπάρχει κόστος συντήρησης. Δηλαδή συγκεκριμένα, για να 
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καταλάβετε, το φωτιστικό σώμα σπάνια εμφανίζει κάποιο πρόβλημα τεχνικό, η εργασία 
αντικατάστασής του –αν απαιτηθεί–, είναι πάρα πολύ απλή, δηλαδή το προσωπικό του Δήμου μπορεί 
εύκολα να την αναλάβει, γιατί είναι όλα κουμπωτά. Μάλιστα στον Δήμο Χαλανδρίου συζητάνε να 
εφαρμόσουν πιλοτικά το πρόγραμμα και να αναλάβουν και όλη την εγκατάσταση συνολικά, εφόσον 
το πρόγραμμα οδηγηθεί με επιτυχία στην εφαρμογή του... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, σας παρακαλώ. Εάν νομίζετε ότι είναι πολύ σημαντικά αυτά τα οποία λέτε, 
να μας τα δώσετε γραπτώς για τα πρακτικά... Σας παρακάλεσα να περιοριστείτε στο 5λεπτο κι έχετε 
μιλήσει παραπάνω για ακόμα 1,5 λεπτό. 
ΖΗΚΑΣ: Ωραία, κλείνω λοιπόν. 
 Θεωρώ λοιπόν ότι υπάρχουν σοβαρά ζητήματα τα οποία επιβάλλουν να ξανασυζητήσουμε το 
θέμα, να το διερευνήσουμε περαιτέρω, πριν προχωρήσουμε στην κατεύθυνση που μας έχει εισηγηθεί 
ο μελετητής και που αποφασίστηκε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 
 Προσήλθαν ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Χαρακτινιώτης και η κυρία Νικάκη. 
 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Θα ήθελα ν’ αναφερθώ για τον Γύρο του Βουνού. Θεωρείται, κατ’ εμέ και πολλούς άλλους, 
το κορυφαίο αθλητικό γεγονός. Αυτοί που το σχεδίασαν αρχικά δεν το σχεδίασαν μόνο ως αμιγώς 
αθλητικό γεγονός, θεώρησαν ότι μέσω αυτού του αγώνα θα προάγουν τον μαζικό λαϊκό ερασιτεχνικό 
αθλητισμό, τον εθελοντισμό, την αγάπη για τη φύση και το βουνό, την προβολή της περιοχής μας 
γενικότερα. 
 Ενώ ο αγώνας αυτός είχε ξεκινήσει με τις καλύτερες προοπτικές, ενώ το λεγόμενο «δρομικό 
κίνημα» αναπτύσσεται τα τελευταία δέκα χρόνια θεαματικά (όλο και περισσότεροι ασχολούνται με 
τον αθλητισμό και ειδικά με τους αγώνες δρόμου και ειδικότερα με τους αγώνες του βουνού), ενώ ο 
αγώνας αυτός βρίσκεται σε μία πανέμορφη περιοχή και μέσα στο λεκανοπέδιο, στο κέντρο της 
Αθήνας στην πράξη, άρα έχει όλες τις συνθήκες να θεωρείτο ένας απ’ τους καλύτερους αγώνες 
πανελληνίως, φαίνεται ότι χρόνο με τον χρόνο φθίνει και υποβαθμίζεται. 
 Η αξία ενός αγώνα κρίνεται από τον αριθμό των συμμετοχών του. Φέτος είχε τις λιγότερες 
συμμετοχές τα τελευταία 8-10 χρόνια. Θα σας αναφέρω ότι το 2010: 586 συμμετοχές, 2011: 548, 
2012: 546, 2013: 577, 2015: 534, και από κει και πέρα αρχίζει σιγά-σιγά η μείωση, 2016: 442, 2017: 
364, 2018 (φέτος): 306. Ξεκινήσαμε το 2010 από 586 κι έχουμε φτάσει φέτος στις 306, όταν τα 
τελευταία χρόνια συμμετέχουν διπλάσιοι πλέον αθλητές –αυτό φαίνεται σε πολλούς αγώνες, στην 
κλασική διαδρομή της Αθήνας–, ο δρόμος είναι πραγματικά στην καλύτερη περιοχή, στην καλύτερη 
διαδρομή, στο κέντρο της Αθήνας, είχε κάθε προοπτική πραγματικά να έχει την καλύτερη 
συμμετοχή. 
 Είναι ένα θέμα αυτό, ένα μείζον θέμα. Ποια είναι η εξήγησή σας; Είναι μόνο η οικονομική 
συμμετοχή; είναι θέμα προβολής; Παρ’ όλα αυτά, τα νούμερα είναι αυτά που σας ανέφερα. Θα 
πρέπει να ξαναδούμε τον σχεδιασμό του, την προβολή του, τα μηνύματα που θέλουμε να περάσουμε 
και τα οποία δεν τα περνάμε. Παρ’ όλα αυτά δεν θεωρώ ότι δημοσιεύματα που βγαίνουν και μιλάνε 
ότι «ο αγώνας στέφθηκε με απόλυτη επιτυχία» ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Θα έλεγα ότι 
είναι λίγο θράσος να λέμε ότι ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα ένας αγώνας ο οποίος έχει πέσει 
η συμμετοχή του στο 50% σε σχέση με αυτό που ήταν πριν από 8 χρόνια. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι λακωνικός και σύντομος, ξεκινώντας κύριε Πρόεδρε από 
την απουσία μου από τις δύο τελευταίες προηγούμενες συνεδριάσεις λόγω επαγγελματικών λόγων 
εκτός Αθήνας. 
 Η πρώτη ανακοίνωση που θέλαμε να κάνουμε σαν παράταξη είναι, εκφράζοντας τη θέση του 
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Κομμουνιστικού Κόμματος και στο συγκεκριμένο θέμα που δρομολογεί η δημοτική Αρχή της 
εμπορευματοποίησης, της ιδιωτικοποίησης όλου του οδοφωτισμού του Δήμου, όχι μόνο γιατί λόγω 
αρχών είμαστε ενάντια σε όλες τις ιδιωτικοποιήσεις, ιδιαίτερα κοινωνικών αγαθών, όχι αν θέλετε 
υπερασπιζόμενοι την προηγούμενη κατάσταση που, λόγω μη προσλήψεων, έτσι κι αλλιώς ιδιωτικών 
αναθέσεων εργολαβιών-επισκευών, μη σωστού- και εξοικονόμησης ενέργειας αλλά και οικονομίας για 
τους κατοίκους οργάνωσης αυτού του τομέα, χωρίς να υπερασπιζόμαστε δηλαδή την προηγούμενη 
κατάσταση, που τη θεωρούμε απαράδεκτη και αποτέλεσμα των πολιτικών και των δημοτικών Αρχών 
και των κυβερνήσεων, που υποβάθμισαν αυτό τον τομέα και τον απαξίωσαν προκειμένου να τον 
δώσουν εξ ολοκλήρου πια συνολικά σε ιδιωτικές εταιρείες, σε ιδιωτικά συμφέροντα. 
 Αυτό για μας δεν δείχνει μόνο ότι προωθείται αυτή η πολιτική, που στην ουσία τι θα κάνει: 
ένα μεγάλο κομμάτι του κέρδους και του οφέλους θα το δώσει όχι στους κατοίκους και στους 
καταναλωτές αλλά σε κάποια ιδιωτική εταιρεία αυξάνοντας τα κέρδη της, και δεύτερον απεμπολεί 
ολόκληρο τον τομέα, έναν κυρίαρχο τομέα ελέγχου, που πρέπει να έχει ένα επιστημονικό δυναμικό ο 
Δήμος, ένα εργατικό δυναμικό, ανά πάσα στιγμή να μπορεί να παρέμβει, τον τομέα του 
οδοφωτισμού, ιδιαίτερα σε ιδιαίτερες και οξυμένες συνθήκες και καταστάσεις, αλλά και όχι μόνο. 
 Να βάλουμε μια πλευρά που πρέπει να προβλέψουμε, ας το πούμε έτσι, ότι ο πολίτης τελικά 
θα έχει ελάχιστη εξοικονόμηση, αν έχει, θα πληρώσει όπως πλήρωνε άδικα τόσο μεγάλο κόστος και 
οι παρεχόμενες υπηρεσίες, ο οδοφωτισμός που θα έχει, θα είναι κάτω των προσδοκιών, ακόμα και 
της σημερινής κατάστασης. Αυτό έχει να κάνει και με ένα αντιφατικό συμφέρον, δηλαδή απ’ τη μια ο 
ανάδοχος θα πληρώνεται με βάση τη λιγότερη κατανάλωση, απ’ την άλλη υποχρεούται να 
αντικαθιστά αμέσως τις λάμπες, να, να, να, να. Βέβαια είναι ορισμένα πράγματα για μας λίγο 
περίεργα, το ότι αυτές οι λάμπες με τη διάρκεια του χρόνου μειώνεται ο φωτισμός τους και φτάνει 
μέχρι το 20%. Δηλαδή στον πέμπτο χρόνο, στον έκτο χρόνο, και χωρίς την υποχρέωση να 
αλλαχθούν, τι φωτισμό θα έχουμε στους δρόμους; Με συνέπειες που θα έχει αυτό. Και θα πρέπει να 
υπάρχει ένας διοικητικός μηχανισμός, που δεν τον έχει ο Δήμος, να κυνηγάει κάθε τόσο, όπως 
κυνηγάει τώρα τον ιδιώτη στο Νεκροταφείο που δεν πληρώνει, τον άλλον που δεν ανοίγει το καφέ 
και το κλείνει και θα ’χουμε προβλήματα. 
 Δεύτερον. Ήθελα να θέσω το θέμα που έχει προκύψει τελευταία σε σχέση –«έχει προκύψει 
τελευταία» σαν όξυνση, πάντα υπήρχε, τα τελευταία ιδιαίτερα χρόνια αλλά και πάντα– παιδί, Παιδικοί 
Σταθμοί και Νηπιαγωγεία. Υπάρχει μια πρόθεση της κυβέρνησης να νομοθετήσει στην πράξη πια να 
εφαρμόσει –γιατί ήταν παλιότερα νομοθετημένα, απλά είχε πάρει αναστολή, δεν εφαρμοζόταν– την 
υποχρεωτική Προσχολική Αγωγή στα Νηπιαγωγεία. Λοιπόν, η κυβέρνηση αυτή, που δεν την 
ενδιαφέρει πραγματικά τίποτα αλλά πετάει τουφεκιές στον αέρα και δημιουργεί μόνο προβλήματα, 
και στην ουσία υπηρετεί την πολιτική και των προηγούμενων, αντί να δημιουργήσει τους όρους στην 
Προσχολική Αγωγή, που σημαίνει επιπλέον προσωπικό, σίτιση για τα παιδιά αυτής της ηλικίας, 
καθαριότητα αντίστοιχη, πρόσληψη προσωπικού για να υπάρχει διευρυμένο ωράριο μέχρι τις 5:00 η 
ώρα που μπορεί μια μητέρα ή μια οικογένεια-, που θέλει να έχει το παιδί της εκεί, και αντίστοιχες 
ειδικότητες με διορισμούς μόνιμου προσωπικού, πετάει απλώς τουφεκιές στον αέρα. 
 Απ’ την άλλη μεριά, οι εργαζόμενοι στους Παιδικούς Σταθμούς είναι εργαζόμενοι που 
τουλάχιστον στο 50% τους είναι με τα προγράμματα ΕΣΠΑ, δηλαδή με ανανεούμενες συμβάσεις, 
υπό την κρίση κάθε φορά της επιλογής του Δήμου. Δηλαδή δεν είναι μόνιμοι εργαζόμενοι με μόνιμα 
δικαιώματα, με ό,τι δικαιώματα έχει ένας μόνιμος εργαζόμενος. Και αυτό δεν λύνεται, και ούτε οι 
Δήμοι διεκδικούν και η δημοτική Αρχή τελικά να γίνουν προσλήψεις, να υπάρχει μόνιμο προσωπικό 
και για τους Παιδικούς Σταθμούς που καλύπτουν συγκεκριμένες ηλικίες –και να μην υπάρχουν 
δίδακτρα και τροφεία, να είναι δωρεάν για όλους– και για τα Νηπιαγωγεία να υπάρχουν οι 
απαιτούμενες υποδομές. 
 Απέναντι σε αυτή την κατάσταση εμείς διεκδικούμε αυτά που περιγράψαμε, τα αυτονόητα. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
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ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Μία ανακοίνωση ήθελα να κάνω. 
 Με κεντρικό σύνθημα «Δίνουμε ανάσα στον Υμηττό μας» την Κυριακή 25 Φεβρουαρίου 2018 
ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού και ο Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και 
Περιβάλλοντος του Δήμου μας, σε συνεργασία με την περιβαλλοντική Κοινότητα "Green Angels" σας 
καλούμε σε μια συναρπαστική δράση στον Υμηττό, με τίτλο "GreenAthlon". 
 Πρόκειται για μια διαδρομή περιπάτου που για πρώτη φορά θα συνδυαστεί με περιβαλλοντική 
δράση, όπου για κάθε συμμετοχή ένα επιπλέον δέντρο θα φυτευτεί στους πρόποδες του Υμηττού. 
Επαγγελματίες και ερασιτέχνες περιπατητές όλων των ηλικιών θα έχουμε την ευκαιρία να χαρούμε 
τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του Υμηττού, δοκιμάζοντας τις ικανότητές μας στις διαφορετικές 
ασφάλτινες και χωμάτινες διαδρομές στην καρδιά του δάσους, με θέα που συναρπάζει και με στόχο 
να συνδυάσουμε και να προστατεύσουμε ένα σημαντικό τμήμα του βουνού. Η μεγάλη 
συνδιοργάνωση φιλοδοξεί να δώσει ανάσα στον Υμηττό αλλά και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες, 
και ειδικά τα νέα παιδιά, για τη σπουδαιότητα του δάσους στο λεκανοπέδιο της Αθήνας. Η 
συγκεκριμένη δράση θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία και τη συμμετοχή των φορέων και των 
σχολείων του Δήμου μας. 
 Τόπος εκκίνησης και τερματισμού το Αθλητικό Κέντρο Χολαργού (τέρμα οδού Σύρου), ώρα 
εκκίνησης 10:30. Η διαδρομή περιπάτου διεξάγεται σε ένα μικρό τμήμα της με άσφαλτο και στο 
μεγαλύτερο τμήμα της είναι μέσα στο δάσος, σε σκληρό χωματόδρομο, με μικρές απαιτήσεις από 
πλευράς φυσικής κατάστασης για τους πολίτες που θα συμμετέχουν. Πιο συγκεκριμένα: Γήπεδο, 
Αριστοτέλους, Καραολή και Δημητρίου, είσοδος δασικού δρόμου, πέμπτος δασικός δρόμος δεξιά, 
μονοπάτι Μ2, Αγία Ελεούσα, και επιστροφή ειδικά για τα μικρά παιδιά με πουλμανάκια των 
εκπαιδευτηρίων στα σημεία εκκίνησης. Εκτιμώμενη απόσταση 2 χιλιόμετρα και 400 μέτρα περίπου. 
 Όσοι θέλουν να συμμετάσχουν μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη φόρμα που υπάρχει 
στο site του Δήμου. Όσοι δεν θέλουν να συμμετάσχουν εκεί και θέλουν να συμμετάσχουν στη 
δενδροφύτευση, μπορούν να ’ρθουν απευθείας επάνω στην Αγία Ελεούσα. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Θέλω ν’ απαντήσω στον κύριο Κεχρή και να του πω με τη δική μου εμπειρία όσον αφορά τον 
Δρόμο του Βουνού. Δεν ξέρω αν συμμετείχε αυτή τη φορά και ο ίδιος, νομίζω όχι. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Δεν έχει σημασία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Δημητριάδου, με συγχωρείτε. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι-ναι, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γνωρίζετε ότι στις ανακοινώσεις, βάσει του κανονισμού, δεν συζητούνται τα θέματα. 
Εάν έχετε να κάνετε κάποια ανακοίνωση, πολύ ευχαρίστως. Αλλά τα θέματα δεν συζητούνται. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Ν’ απαντήσω όμως γιατί [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν απαντιούνται τα θέματα στις ανακοινώσεις. Έχετε κάτι άλλο; 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...] πρέπει να απαντήσω, γιατί εκπροσωπώ τον ΔΟΠΑΠ αυτή 
τη στιγμή. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, σας ευχαριστούμε πολύ. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Εάν είναι αντίθετο πάλι προς τις διατάξεις δεν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, εντάξει. 
 Ελάτε. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, είναι η τρίτη συνεχόμενη φορά που συμμετέχω σε αυτό εδώ το 
Συμβούλιο, σ’ αυτήν εδώ τη συγκεκριμένη αίθουσα η οποία, για μερικούς που πιθανόν δεν το 
γνωρίζουν, ονομάζεται αίθουσα Δημοτικού Συμβουλίου. Και η παρουσία μου –και έτυχε και για την 
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τρίτη φορά– είναι αφορμή καταγγελιών και κατά μόνας και κατά ριπάς από τον εκπρόσωπο της 
δημοτικής παράταξης "Δίκτυο πολιτών Χολαργού-Παπάγου". 
 Ο καταγγελτικός λόγος δεν είναι κακός πάντοτε, μπορεί να είναι και εποικοδομητικός. Αλλά ο 
καταγγελτικός λόγος του συγκεκριμένου εκπροσώπου είναι ευπρόσδεκτος, πραγματικά είναι 
ευπρόσδεκτος όταν απευθύνεται προς την κυβέρνηση, προς τις πολιτικές της οι οποίες δεν τον 
βρίσκουν σύμφωνο και νομίζει ότι αντιτίθενται στα συμφέροντα του Δήμου. Και καλά κάνει και 
καταγγέλλει αυτές τις κυβερνητικές γενικότερα απόψεις. Θα είχε όμως σημασία ιδιαίτερη εάν ο 
συγκεκριμένος, εκτός από τον καταγγελτικό λόγο που ασκεί, είχε να κάνει και κάποιες προτάσεις. Και 
προτάσεις όχι του είδους «ναι μεν αλλά» ή «ήξεις αφήξεις», «διαφωνούμε ριζικά με κάτι, στο τέλος 
το ψηφίζουμε» ή «συμφωνούμε σε όλα με κάτι και στο τέλος το καταψηφίζουμε». Αναμένω λοιπόν 
να προχωρήσει και σε αυτό το στάδιο. 
 Όταν όμως αυτός ο καταγγελτικός λόγος ενός συγκεκριμένου Δημοτικού Συμβούλου 
μετατρέπεται σ’ ένα παραλήρημα ψεύδους και συκοφάντησης σε προσωπικό επίπεδο, τότε 
πραγματικά υποβιβάζεται νομίζω το επίπεδο λειτουργίας εδώ του Δημοτικού Συμβουλίου και μπορεί 
να οδηγήσει και σε καταστάσεις δυσάρεστες, που θα είναι δυσάρεστες και για όλους εμάς και γι’ 
αυτούς που εκπροσωπούμε. 
 Εγώ από τη μεριά μου, επειδή κατανοώ τις φιλοδοξίες αλλά και τις φοβίες που καταδιώκουν 
τον συγκεκριμένο κύριο, δηλώνω ότι πραγματικά δεν θ’ ακολουθήσω τον κατήφορο που επέλεξε και 
θ’ ασχοληθώ μόνο μαζί του μόνο στην περίπτωση που έχει να πει κάτι αληθές, σοβαρό και 
ενδιαφέρον. Ο κατήφορος που έχει επιλέξει ο κύριος ο συγκεκριμένος έχει πάρει μεγάλη κλίση. Αν 
υπάρχουν και κάποιοι –που υπάρχουν και κάποιοι– μηχανικοί, τοπογράφοι κλπ, η κλίση αυτή είναι 
παραπάνω από το 70%. Και μου ’ρθε αμέσως στο μυαλό ας πούμε αυτό το ποσοστό ότι είναι 
περίπου το ίδιο ποσοστό των ψήφων που έφεραν, και υπάρχει σε αυτή εδώ τη θέση, υποψήφιοι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι που έχουν φύγει από αυτή τη συγκεκριμένη παράταξη. 
 Ελπίζω και εύχομαι ο κατήφορος να μη συνεχιστεί, για το καλό όλων μας και ιδίως για το 
καλό του κυρίου Ζήκα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Να πω μόνο κάτι για την κυρία Δημητριάδου. Απλώς είπε θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. 
Εάν έχετε κάποια άλλη ερώτηση ή οτιδήποτε άλλο, βεβαίως να το πείτε. Αλλά στο συγκεκριμένο μού 
είπε ότι θ’ απαντήσει ο Δήμαρχος. Θέλετε να τον ακούσετε πρώτα και μετά αν έχετε κάτι περαιτέρω 
να το πείτε; 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Όχι δεν θέλετε να τον ακούσετε! Θέλετε να τον ακούσετε, γιατί τα λέει σωστά, 
μάλιστα. 
 Λοιπόν, τελειώσαμε; 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού λοιπόν, για 1 λεπτό, ο κύριος Ζήκας, να πει βάσει του κανονισμού πού 
οφείλεται το προσωπικό που αναφέρει. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή ειπώθηκε ότι λέω ψέματα εδώ, παραπέμπω τον οποιονδήποτε, και τον κύριο 
κυβερνητικό εκπρόσωπο, στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου, που είναι καταγεγραμμένα επί 
λέξει όσα είπε στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, κι εγώ δεν έκανα τίποτε άλλο παρά να τα 
επαναλάβω ακριβώς. Το αν αυτά τιμούν τη λειτουργία του Δημοτικού Συμβουλίου ή όχι, το κρίνουν 
αυτοί που μας ακούν. 
 Από κει κι έπειτα, το ποιος έχει πάρει κατήφορο και στηρίζει αυτούς τους πολιτικούς 
απατεώνες οι οποίοι ξεπουλάν τα πάντα, είναι ασυνεπείς προς όσα είχαν διακηρύξει, έχουν γίνει 
διάσημες κωλοτούμπες, βγάζουν τα σπίτια του κόσμου με ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και 
ποινικοποιούν τις αντιδράσεις και έχουν το θράσος να υποστηρίζουν ακόμα αυτά τα πράγματα και να 
εμφανίζονται παντού αντί να κρύβονται στα σπίτια τους, μπορεί επίσης ο κόσμος όλος να καταλάβει 
ποιοι θα ’πρεπε να ντρέπονται και να μην κυκλοφορούν και ποιοι όχι. 
 Τώρα, όσον αφορά το ποιες είναι οι προτάσεις που εγώ κάνω ή δεν κάνω εδώ στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο, επίσης υπάρχει πληθώρα των πρακτικών όλων των προηγούμενων ετών, και μέχρι 
σήμερα, που μπορεί ο καθένας να δει το πόσες προτάσεις έχω κάνει εδώ, και για το πρόσφατο 
ζήτημα μάλιστα, που παρέθεσα πολύ τεκμηριωμένη τοποθέτηση για όλα τα ζητήματα. 
 Και βέβαια δεν πρόκειται ν’ αφήσω σε χλωρό κλαρί τον κάθε έναν ο οποίος κινείται με τέτοιες 
πρακτικές, είτε εδώ είτε οπουδήποτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ούτως ή άλλως το μόνο χαρακτηριστικό που έχουμε όλοι εδώ πέρα ως Δημοτικοί Σύμβουλοι 
είναι η ευγενής άμιλλα που μας διακρίνει, και σας ευχαριστώ πολύ όλους που συνεργαζόμαστε σ’ 
αυτό. 
 Να αναφέρω και να ενημερώσω ότι προσήλθε ο κύριος Ανυφαντής. 
 Από τη «βόρεια γειτονιά» είναι η κυρία Κούτρα και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής, 
ο κύριος Πετράκης. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κυρία Γρινιεζάκη απ’ το "Παπάγου Πολιτεία". 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κυρία Γρινιεζάκη απ’ την "Παπάγου Πολιτεία". Δεν ήταν απ’ την αρχή, γι’ αυτό. 
 
 Λοιπόν, υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Όχι. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν σημείωσα καλά, έγιναν έξι ανακοινώσεις - ερωτήσεις, να απαντήσω σε όσο πιο 
σύντομο χρόνο γίνεται. 
 Πρώτα απ’ όλα για το τεράστιο θέμα των ηλεκτρονικών πλειστηριασμών που ανέφερε ο 
κύριος Ζήκας. Είναι ένα θέμα το οποίο μας προβληματίζει, ένα θέμα το οποίο το παρακολουθούμε. 
Σίγουρα πρόκειται για μία δυσάρεστη εξέλιξη, γιατί κανένας δεν θέλει ένας δημότης του, ένας 
κάτοικος της περιοχής του, να ξεσπιτωθεί και να βρεθεί στον δρόμο. Και η Κοινωνική Υπηρεσία, αλλά 
πρωτίστως η Νομική Υπηρεσία του Δήμου, παρακολουθεί τα θέματα. Βεβαίως πρέπει να σας θυμίσω 
ότι έχουμε μόνο δύο δικηγόρους οι οποίοι εργάζονται στον Δήμο και οι οποίοι, εκτός από τον Δήμο, 
ασχολούνται και με τα δύο νομικά πρόσωπα, με προσωπικό περίπου 400 ατόμων, που καταλαβαίνετε 
ότι στο προσωπικό όλο και κάποιες διαφορές θα προκύπτουν, με έναν ετήσιο τζίρο αυτών των 
νομικών προσώπων περίπου στα 25-30 εκατομμύρια. Νομίζω ότι δεν φτάνουν οι δύο άνθρωποι, 
οπότε είναι σίγουρο ότι αυτοί οι δύο άνθρωποι δεν μπορούν να παρέχουν δωρεάν υπηρεσίες για τους 
ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς. Είναι κάτι πάντως που μας προβληματίζει κύριε Ζήκα, το 
παρακολουθούμε, κοιτάμε και κάποιους άλλους Δήμους που παίρνουν κάποιες πρωτοβουλίες στα 
θέματα και μακάρι κάποια στιγμή να μπορέσουμε κι εμείς να παρέχουμε βοήθεια σε αυτούς τους 
δημότες μας. 
 Εκτιμώ όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους και ουδέποτε έχω ασχοληθεί με τα εσωτερικά 
των παρατάξεων, οπότε για το δεύτερο θέμα που τέθηκε δεν νομίζω ότι πρέπει εγώ να δώσω κάποια 
απάντηση. 
 Για το θέμα του ηλεκτροφωτισμού, το οποίο τέθηκε και από τον κύριο Ζήκα αλλά και από τον 
επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης", θέλω να πω ότι μελετάμε όλα τα στοιχεία. Ήρθε μια μελέτη 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα θα ξαναέρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο για ν’ αποφασίσουμε τον 
διαγωνισμό, θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή για να εγκρίνουμε τους όρους τους διαγωνισμού, και 
καθημερινά ό,τι νέο στοιχείο βγαίνει το παρακολουθούμε με ευλάβεια. Ουδέποτε έχουμε πει ότι εμείς 
έχουμε το αλάθητο, εμείς πιστεύουμε μέχρι σήμερα ότι αυτό που φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 
και αυτός ο τρόπος είναι ο συμφερότερος για τον Δήμο μειώνοντας το ρίσκο που θα μπορούσε να ’χε 
οποιαδήποτε άλλη κίνηση και μειώνοντας το ενδεχόμενο μιας νέας δανειακής επιβάρυνσης του 
Δήμου μας. Αυτό βεβαίως δεν αποφασίστηκε μέχρι τέρμα. Σας είπα, η διενέργεια του διαγωνισμού, 
θα ξαναέρθει το θέμα και θα το ξανασυζητήσουμε. Οπότε μη φάμε τον χρόνο μας σήμερα να πούμε 
άλλα πράγματα για το θέμα του οδοφωτισμού. 
 Για το θέμα των Παιδικών Σταθμών, εμείς βγάλαμε μία ανακοίνωση, κύριε Ρεμούνδο, δεν 
ξέρω αν την είδατε, εμείς είμαστε ξεκάθαρα... Επειδή εγώ δεν κατάλαβα τη στάση σας ή μπορεί κάτι 
να έχασα από αυτά που είπατε, πάντως εμείς είμαστε ξεκάθαρα υπέρ ότι δεν πρέπει να γίνει 
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υποχρεωτικό τα τετράχρονα να πηγαίνουν στο Νηπιαγωγείο. Εμείς, αφουγκραζόμενοι την τοπική 
κοινωνία, ξέρουμε ότι στους Παιδικούς Σταθμούς οι γονείς, τους εξυπηρετεί να πηγαίνουν τα παιδιά 
τους και για το Προνήπιο στους Παιδικούς Σταθμούς. Γιατί λειτουργούν 11 μήνες τον χρόνο, γιατί 
λειτουργούν μέχρι 4:00 η ώρα το απόγευμα, γιατί εκεί υπάρχει φαγητό που προσφέρεται στα νήπια 
(ενώ άμα τα πας στο Νηπιαγωγείο πρέπει να ετοιμάζεις το φαγητό και να το δίνεις στο παιδί σου 
μαζί) και γιατί βεβαίως δεν χωράνε στα Νηπιαγωγεία της πόλης μας όλα αυτά τα παιδιά, δεν 
υπάρχουν νηπιαγωγοί για να σπουδάσουν όλα αυτά τα παιδιά. Δεν νομίζω ότι αύριο το Υπουργείο 
μπορεί να στείλει άλλους 20 νηπιαγωγούς που θα χρειαστούν άμα πάρουμε τα τετράχρονα στην 
πόλη μας. 
 Το κυριότερο, το είπατε κι εσείς: Αν γίνει αυτή η κίνηση, θα χαθούν τεράστιες θέσεις 
εργασίας, που σήμερα δουλεύουν άνθρωποι τους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας μέσα απ’ τα 
προγράμματα Εναρμόνισης Επαγγελματικής και Οικογενειακής Ζωής, το πρόγραμμα ΕΣΠΑ που 
έχουμε συνηθίσει να λέμε, και δεν θα μπορέσουμε να ξαναπροσλάβουμε αυτούς τους ανθρώπους. 
Οπότε εμείς σαν δημοτική Αρχή είμαστε ενάντια αυτής της κίνησης, συμμετείχαμε στο 
συλλαλητήριο. Βεβαίως αποφασίσαμε να μην κλείσουμε τους Παιδικούς Σταθμούς, γιατί θεωρούμε –
και νομίζω ότι ορθά πράξαμε– ότι την Τρίτη, μετά από ένα τριήμερο, και μόνο με μια μέρα 
ειδοποίηση, οι γονείς δεν είχαν το περιθώριο να προετοιμάσουν το έδαφος έτσι ώστε ν’ αφήσουν τα 
παιδιά σε κάποιο συγγενικό τους πρόσωπο ή να πάρουν άδεια από τη δουλειά τους. Ενδεχομένως 
όμως αν γίνει μια εντατικοποίηση των κινητοποιήσεων, να συμμετέχουμε με πιο σκληρά μέτρα. 
Πάντως είμαστε ενάντια σε αυτή την εξαγγελία ή στη νομοθετική ρύθμιση που ετοιμάζεται από την 
κυβέρνηση. 
 Άφησα στο τέλος το θέμα που έθιξε ο κύριος Κεχρής για τον Δρόμο Βουνού, λέγοντας ότι 
εμείς θεωρούμε ότι τον Δρόμο Βουνού τον έχουμε αναβαθμίσει τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε ότι 
παίζουν πολλοί λόγοι, πάρα πολλοί παράγοντες μάλλον παίζουν σημασία για έναν αγώνα. Πρώτα θα 
σας θυμίσω ότι σε όλους τους αγώνες ο κυριότερος παράγοντας είναι ο καιρός, ο οποίος είναι ένας 
αστάθμητος παράγοντας. Δεν υπάρχει περίπτωση την τελευταία βδομάδα να μην αυξηθούν οι 
εγγραφές άμα ξέρεις ότι θα έχεις έναν πολύ καλό καιρό. Άμα ξέρεις όμως ότι μάλλον θα βρέχει τη 
συγκεκριμένη μέρα ή ότι ίσως βρέξει, με πιθανότητα 50%, όπως ήταν την τελευταία μέρα που είχαμε 
εμείς τον αγώνα, τότε δεν αυξάνονται οι εγγραφές, σταματάει ο κόσμος να κάνει εγγραφές. 
 Δεύτερον... Να συνεχίσω, κύριε Πρόεδρε; Γιατί κάποιος φωνασκεί από κάτω, δεν ξέρω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε, σας παρακαλώ. Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συνεχίζω λοιπόν και λέω: Είναι ατυχές να κάνουμε μία σύγκριση όταν ξαφνικά 
επιλέχθηκε την ημέρα που θα γινόταν ο Δρόμος Βουνού να γίνει και το μεγάλο συλλαλητήριο στην 
Αθήνα. Δεν νομίζω, δηλαδή ο πιο αφελής να είναι, δεν θα πει ότι τουλάχιστον κάποια άτομα πήγαν 
στο συλλαλητήριο και δεν τρέξανε στον Δρόμο Βουνού; Οποιοσδήποτε, ένα παιδάκι να ρωτήσεις 
στον δρόμο θα σου πει: «ε, βέβαια, έχασε συμμετοχές επειδή υπήρχε το συλλαλητήριο». Δηλαδή 
έναν παππού κι ένα παιδάκι να ρωτήσω, θα μου πουν αυτό: «Βεβαίως, Δήμαρχε, έχασε συμμετοχές 
γιατί υπήρχε το συλλαλητήριο στην Αθήνα». 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. Κύριε Κεχρή, όταν μιλάγατε σας διέκοψε κανείς; μίλαγε 
κανείς; Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δηλαδή, έλεος. 
 Κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα συνεχίσω, θα δώσουμε όλες τις απαντήσεις που θέλει ο κύριος Κεχρής. 
 Κύριε Κεχρή, εμείς αποφασίσαμε κάποια στιγμή να βάλουμε ένα μικρό αντίτιμο, όπως έχουν 
όλοι οι σοβαροί αγώνες στην Αττική. Πέστε μου έναν σοβαρό αγώνα στην Αττική που γίνεται με 
πρότυπα, με τη σφραγίδα του ΣΕΓΑΣ, δεν ξέρω, με κάτι που δεν έχει ένα αντίτιμο 5, 6, 7, 8, 10 €. 
Πέστε μου, φέρτε μου ένα παράδειγμα, να δούμε ποιος σοβαρός αγώνας γίνεται και δεν έχει αντίτιμο 
εδώ πέρα εν πάση περιπτώσει. 
 Και δεύτερον. Και βέβαια, να πω την αλήθεια, αυτό δεν το βάλαμε για οικονομικό αντίκτυπο, 
γιατί 400-500 συμμετοχές, με 8 € είναι 4 χιλιάρικα, 3 χιλιάρικα, 2,5 μαζέψαμε τώρα. Δεν είναι το 
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οικονομικό, δεν μας λείπουν τα 3-4 χιλιάρικα. Το βάλαμε για να υπάρχει μία συνέπεια. Γιατί 
γραφόντουσαν και δεν εμφανιζόντουσαν. Δηλαδή οι συμμετοχές που είπατε και τα νούμερα που 
είπατε, ενδεχομένως –ρωτήστε και τους υπαλλήλους του ΔΟΠΑΠ και του πρώην ΔΑΟΧ– γινόντουσαν 
οι συμμετοχές και πολύς κόσμος δεν ερχόταν... 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν γίνεται έτσι, δεν γίνεται έτσι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, με συγχωρείτε, απευθύνομαι ειδικά σε σας. Σας έγινε μία παρατήρηση, 
σας γίνεται τώρα επίπληξη, την επόμενη φορά θα με φέρετε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όταν 
μιλάγατε, κανένας δεν σας διέκοψε. Συνεχίζετε και κάνετε αυτό το πράγμα. Δηλαδή τι να σας πω 
τώρα; Καταξιωμένος γιατρός είστε, είστε επικεφαλής παράταξης και δημιουργείτε θέμα. Λοιπόν, 
εφόσον εσείς θέλετε να συνεχίσετε με αυτή τη στάση, τι άλλο να σας πω; Δεν μπορώ να κάνω κάτι 
άλλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
 Κύριε Δήμαρχε, ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επίσης είπαμε ότι παίζει σημασία ο καιρός, παίζει σημασία ότι είχαμε ένα αναπάντεχο 
γεγονός το οποίο τράβηξε κόσμο, που ήταν το συλλαλητήριο, παίζουν σημασία άλλοι μεγάλοι αγώνες 
που γίνονται κοντά σε αυτές τις ημέρες. Και παίζει σημασία, κύριε Κεχρή, ότι είναι ένας 
ημιμαραθώνιος, δύσκολος αγώνας –τον ξέρετε, τον έχετε τρέξει, γιατί είστε αθλητής απʼ ό,τι 
γνωρίζω–, δεν είναι ένας απλός αγώνας που αυξάνουμε τις συμμετοχές του, όπως γίνεται επειδή το 
running τα τελευταία χρόνια έχει ανέβει. Σε έναν ημιμαραθώνιο δύσκολο ανώμαλο δρόμου –δεν είναι 
στην άσφαλτο, είναι και άσφαλτο και ορεινό δρόμο, έτσι;– δεν είναι τόσο εύκολος δρόμος για να 
συμμετέχουν. Δεν είχαμε 5 χιλιόμετρα, δεν είχαμε 10 χιλιόμετρα για να αυξάνουν, είχαμε έναν αγώνα 
22,5 χιλιόμετρα ημιμαραθώνιο. 
 Λοιπόν, εγώ θέλω για άλλη μια φορά να συγχαρώ τους υπαλλήλους του ΔΟΠΑΠ, το 
Διοικητικό Συμβούλιο, τον Πρόεδρο, γιατί νομίζω ότι δεν υπήρχε ούτε ένα παράπονο για τη 
διεξαγωγή του αγώνα, τουλάχιστον στα δικά μου αφτιά δεν έφτασε, ενώ πιο παλιά μπορεί και κάτι ν’ 
ακουγόταν. Και την πρώτη φορά που βάλαμε το εισιτήριο, ξέρετε, υπήρξαν πολλά παράπονα. Τώρα 
ηρέμησε ο κόσμος, το κατάλαβε, το αποδέχθηκε, σου λέει: «τι να κάνω, σε όλους τους αγώνες που 
τρέχω κάτι πληρώνω. Ε, βάλαν κι αυτοί 8 €». 
 Και νομίζω ότι οι συμμετοχές, να ’στε σίγουρος ότι θα αυξηθούν. Να ’στε σίγουρος. Και να 
πούμε και την αλήθεια ότι δεν έγινε και κάποια ιδιαίτερη διαφήμιση σε κάποιο τηλεοπτικό σποτ, κύριε 
Πρόεδρε, και αυτό ενδεχομένως να έπαιξε τον ρόλο του. Τι να κάνουμε, τσιγκουνευόμαστε βλέπετε, 
δεν είμαστε στο να χαλάμε χρήματα ή να προετοιμάζουμε τα σποτάκια. Γιατί όποτε το κάνουμε μας 
λέτε «πόσα χαλάσατε για το σποτ». Οπότε ενδεχομένως να ήταν λάθος κι αυτό. Από κει και πέρα... 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Πέρσι-πρόπερσι [...]. 
(Ταυτόχρονες ομιλίες)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κεχρή, σας ξαναλέω, εσείς αυτά τα νούμερα που λέτε δεν ξέρω αν είναι αυτοί 
που τερματίσανε ή αν είναι οι συμμετοχές. Δεν ξέρω από πού τα ’χετε πάρει τα στοιχεία. Εντάξει; 
Δεν ξέρω από πού λέτε. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμμετοχές λέτε, δεν λέτε για τερματισμό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, γίνεται κάποιος διάλογος τώρα; Για να καταλάβω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από κει και πέρα, όσο και να θέλετε εσείς να εμφανίσετε ότι κάτι γίνεται, σας λέω, 
είναι ατυχές το συμπέρασμα τη μέρα που έχει το συλλαλητήριο, που γίνεται και ο αγώνας, να το 
φέρνετε ως παράδειγμα, έτσι; 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Πέρσι 364. Πρόπερσι [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Κεχρή. Δεν έχετε τον λόγο, κύριε Κεχρή. Με συγχωρείτε. 
Δηλαδή θέλετε τώρα εδώ πέρα, μπροστά σε όλους, να μου υποστηρίξετε και να μου πείτε –που δεν 
θέλω να το πιστέψω– ότι δεν αντέχετε στον διάλογο της δημοκρατίας. Κάνετε μια ερώτηση, κάνετε 
μια ανακοίνωση. Σας παρακαλώ πολύ. (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). Όχι, σας παρακαλώ, τώρα 
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μιλάω εγώ. Λοιπόν, όταν κάποιος μιλάει, οι άλλοι τον ακούνε, και μόλις τελειώσει μπορούν να 
ζητήσουν τον λόγο, αυτό είναι προϋπόθεση στη δημοκρατία, να ζητήσουν τον λόγο και να πούνε την 
άποψή τους, το επόμενο στοιχείο ή το μεθεπόμενο. Και να απαντηθεί και να τελειώσει η ιστορία. 
Είναι κρίμα τώρα αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή. 
 Κύριε Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ εξακολουθώ και λέω, κύριε Πρόεδρε, ότι τα νούμερα που ανέφερε ο κύριος 
Κεχρής είναι σε ανθρώπους που δήλωναν συμμετοχή και ένα ποσοστό από αυτούς δεν ερχόταν. 
ΚΕΧΡΗΣ: Όχι, Δήμαρχε, δεν είναι [...]. Μα δεν ισχύει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει. Θα ρωτήσουμε τους υπαλλήλους του ΔΟΠΑΠ αύριο... 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] στα site. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια site; Μα τα site τι λένε; Εμείς τους δίνουμε στα στοιχεία στα site. Ξέρετε εσείς τα 
site; 
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι, ναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα αναγκαστώ την επόμενη φορά να διακόψω τη συνεδρίαση. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή 
αποκλειστικά υπεύθυνος και υπαίτιος είναι ο κύριος Κεχρής εάν διακοπεί η συνεδρίαση. Δεν μπορώ 
να κάνω κάτι άλλο. Σας παρακαλώ. Κύριε Κεχρή, ξυπνήσατε το πρωί και ήρθατε εδώ πέρα να 
δημιουργήσετε θέμα; Σας παρακαλώ, ηρεμήστε, ηρεμήστε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω λοιπόν ότι τα site παίρνουνε το δελτίο τύπου που θα βάλει ο 
Οργανισμός το επίσημο. Και σας λέω, το δελτίο Τύπου του Οργανισμού μιλάει πάντα για τις 
συμμετοχές, δεν μιλάει... Σας λέω λοιπόν ότι όταν ήταν δωρεάν, δεν εμφανίζονταν. Δεν το δέχεστε; 
Κάντε ερώτηση αύριο στον κύριο Κρασώνη, που τότε ήταν ο υπεύθυνος του αγώνα και ρωτήστε το. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν χρειάζεται, [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και συνεχίζουμε λοιπόν. Λοιπόν, να σας πω κάτι και να το λήξουμε το θέμα; Έχει 
σημασία αν ήταν 310 ή 350; Έχει τόσο μεγάλη σημασία για σας; 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Από 580 έχουν φτάσει στο 306. 50% μείωση [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εντάξει. Διαλέγουν να πάνε σε άλλο... Σας το εξήγησα, κύριε Κεχρή, αλλά 
μάλλον δεν το καταλαβαίνετε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν το καταλαβαίνετε εσείς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς δεν καταλαβαίνετε. Γιατί όταν υπάρχει μία ανάπτυξη του running σε όλες τις 
περιοχές και πλέον γίνονται Δρόμοι παντού, επιλέγουν να πάνε σε έναν πιο εύκολο Δρόμο, των 5 
χιλιομέτρων, των 10 χιλιομέτρων, δεν επιλέγουν να πάνε στα 22, σε έναν δύσκολο. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, δεν ισχύει, [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και εν πάση περιπτώσει, εμείς είμαστε περήφανοι για τον Δρόμο Βουνού που τον 
κάνουμε, συνεχίζουμε, και να ’στε σίγουροι ότι όλος ο κόσμος, πόσοι συμμετέχουν, μας λένε μπράβο 
για τη συμμετοχή, κανένας δεν μας είπε... Κάθε φορά εγώ που είμαι, γιατί εσείς δεν ξέρω, τελευταία 
δεν εμφανιστήκατε στον τελευταίο αγώνα, έτσι; θ’ ακούγατε τα μπράβο από όλους τους αθλητές 
που συμμετείχαν. 
 Έχουμε κάνει τεράστια αναβάθμιση του αγώνα από τότε που τον πήραμε, έχουμε βάλει πολύ 
περισσότερα πράγματα, πολύ περισσότερα STOP, πολύ περισσότερα προϊόντα που τους δίνουμε. 
Τύμπανα πολλές φορές είχαμε βάλει σε αγώνες, για πρώτη φορά φέτος τους δίναμε και ισοτονικά και 
σούπα από τον Σύλλογο Κρητών μετά τον αγώνα, κρεατόσουπα(;) δεν ξέρω, ένα ζουμί που πίνουν οι 
αθλητές εν πάση περιπτώσει. Δηλαδή μην ευτελίζουμε τώρα και παίρνουμε μόνο τις συμμετοχές, δεν 
είναι μόνο οι συμμετοχές ένα κριτήριο για έναν αγώνα, έτσι; Είναι πολλά. Πού είναι τα παράπονα; 
Άμα δεν είναι πετυχημένος ο αγώνας, πού είναι τα παράπονα, πέστε μας. Ακούσατε κανένα 
παράπονο εσείς; Σας έστειλε κανένας επιστολή και σας έκανε παράπονο; 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, όχι, [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, είδατε; Άρα; 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι απάντησα στα θέματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. 
 Προσήλθε ο κύριος Οικονόμου. Για μισό λεπτό, επειδή καθυστέρησε λίγο. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: [...] δώσαμε τις απαντήσεις στον κύριο Κεχρή. Αν του αρέσουν, έχει καλώς. Αν δεν 
του αρέσουν, τι να κάνουμε; 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Να ζητήσω την κατανόηση και απ’ τον Δήμαρχο, γιατί μιλώ μετά απ’ αυτόν. 
 Πιθανώς ο φίλος μου ο Γιάννης ο Κεχρής, όταν έχει ίσως τη χαρά να είναι επικεφαλής αυτής 
της διοργανώσεως να τα πάει καλύτερα, εγώ το εύχομαι ολόψυχα. Εμείς φέτος κάναμε μια 
προσπάθεια, εγώ θέλω να ευχαριστήσω για τον Δρόμο του Βουνού την Αντιπρόεδρό μας την κυρία 
Δημητριάδου, η οποία ήταν επικεφαλής από την πλευρά της ηγεσίας του ΔΟΠΑΠ, το προσωπικό του 
ΔΟΠΑΠ που πραγματικά κατέβαλε πολλές δυνάμεις για να είναι επιτυχημένος ο Δρόμος. Και επίσης 
να σημειώσω ότι, απʼ ό,τι μου είπαν και οι εργαζόμενοι, για πρώτη φορά είχε τόσο πολύ μεγάλη-, 
είχαν τόσους πολλούς χορηγούς. Και ειδικά θέλω να ευχαριστήσω τους Κρήτες εδώ της περιοχής 
μας, του Παπάγου - Χολαργού, οι οποίοι Κρήτες προσέφεραν μακαρόνια, την ώρα εκείνη τα 
φτιάξανε, και ζωμό με κρέας, και πραγματικά ήταν-, απ’ όλους τους αθλητές ακούσαμε πολύ καλά 
λόγια. 
 Εμένα μου έκανε και κάτι εντύπωση, που η πρώτη φορά που είχα έτσι την τύχη, ως 
Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ, να είμαι επικεφαλής ενός event, του Γύρου της Πόλης, είχαμε κάποιες 
γκρίνιες. Σε αυτή την περίπτωση, στον Δρόμο του Βουνού, δεν ακούστηκε κάτι και ερχόντουσαν να 
με συγχαρούνε. Και τον Δήμαρχο που ήταν μαζί μας και την Αντιπρόεδρο κι εμένα. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. Εάν και δεν νομίζω ότι υπήρχε κάποιο προσωπικό 
θέμα, ο κύριος Τίγκας έχει ζητήσει τον λόγο επί προσωπικού. 
 Ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν θέλω να πω το εξής: Είμαι μαζί σας στην τοποθέτησή σας περί 
δημοκρατικού διαλόγου, σαφέστατα πρέπει να σέβεται ο καθένας μας και τη διαδικασία και τον 
χρόνο που πρέπει να μιλάει, αλλά θα πρέπει να ξέρετε και κάτι άλλο, αυτό που έχω πει πολλές 
φορές, ότι επειδή το προνόμιο του να μιλάει τελευταίος το έχει ο Δήμαρχος, υπάρχει ο πολύ μεγάλος 
κίνδυνος να λεχθούν πράγματα από πλευράς του που κατ’ εμέ είναι καταχρηστική άσκηση εξουσίας 
και να μην μπορεί να απαντηθούν. 
 Παρά ταύτα, εγώ σταματώ σε αυτή την επισήμανση, δεν θεωρώ ότι παρενέβη κάποιος και 
παραβιάσαμε την τάξη, θέλω όμως να πω μία κουβέντα που με αφορά. Στην προηγούμενη 
συνεδρίαση συζητήθηκε το θέμα του εκσυγχρονισμού του ηλεκτρικού δικτύου. Όμως μονοσήμαντα 
παρουσιάστηκε μία άποψη, και το κρίσιμο δίλημμα ήταν εάν θα δανειοδοτηθεί ο Δήμος, θα πάρει 
λεφτά για να το κάνει μόνος του ή θα βάλει τα λεφτά κάποιος ιδιώτης. Δεν ακούστηκε η άλλη 
άποψη, η οποία παρουσιάζεται σήμερα μερικώς, με τηλεγραφική αν θέλετε παρουσίαση, ή την 
προηγούμενη φορά από κάποιον Δημοτικό Σύμβουλο, ο οποίος ελέχθη, τα περί Παρακαταθηκών και 
Δανείων. 
 Εγώ λοιπόν θα ήθελα να δηλώσω –παρά το γεγονός ότι αυτό που θα πω δεν έχει καμία 
νομική αξία–, την ψήφο που έδωσα και ψήφισα θετικά θέλω να την άρω. Και επαναλαμβάνω, δεν 
έχει καμία απολύτως αξία στην αρίθμηση των ψήφων και στην πλειοψηφία των ψήφων, έχει όμως το 
πολιτικό στίγμα που θέλω να δώσω, διότι θεωρώ ότι παραπλανήθηκα. Και θεωρώ ότι μια σώφρων 
πολιτική θα ήταν να έρθει και η πρόταση που ελέχθη από τους δύο συναδέλφους από το 
Παρακαταθηκών και εν συνεχεία να πάρουμε τη θέση μας. Διότι είναι ένα ζήτημα το οποίο επί πολλά 
χρόνια θα ταλαιπωρεί τον Δήμο και τους δημότες. Σας ευχαριστώ πολύ. 
 Παρακαλώ να το μετρήσετε αυτό, θα σας καταθέσω και εγγράφως τη δήλωση ότι αίρω την 
ψήφο μου, με ό,τι πολιτική σημασία έχει. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο να πω στον κύριο Τίγκα ότι και μόνο που μιλήσατε τώρα ήταν αντίθετο σε αυτό 
που είπατε, ότι μίλησε ο Δήμαρχος, είπε ό,τι ήταν να πει και πραγματικά... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Μα ζήτησα τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, δεν τον πήρα μόνος μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητήσατε τον λόγο επί προσωπικού. Θα μπορούσα όμως να σας διακόψω στο πρώτο 
δευτερόλεπτο επειδή τελικά κάνατε μια νέα τοποθέτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν έψεξα κάτι. Μου δώσατε τον λόγο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προς Θεού. 
 Λοιπόν, για να τελειώσουμε, για να μπούμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 Παρακαλώ, ο κύριος Κεχρής. Τι θέλετε; 
ΚΕΧΡΗΣ: Μία αναφορά, για να αρθούν οποιεσδήποτε παρεξηγήσεις και να υπάρχει ένα ωραίο κλίμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ζητάτε επί της διαδικασίας; Επί προσωπικού; Ως προς τι ζητάτε; 
ΚΕΧΡΗΣ: Όχι, δεν ζητάω επί προσωπικού. Αν δεν θέλετε, δεν μου δίνετε τον λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ευχαρίστως. 
ΚΕΧΡΗΣ: Λοιπόν. Πρώτα απ’ όλα, για να αρθούν μερικές παρεξηγήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και θα παρακαλέσω όλους τους άλλους συναδέλφους να μιλάνε τώρα, συγχρόνως που 
μιλάτε κι εσείς! 
 Ελάτε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Αυτό που προσπαθώ να εξηγήσω, πρώτον η οργάνωση... Για να μην υπάρχουν 
παρεξηγήσεις και να μη δημιουργώ εντυπώσεις που δεν υπάρχουν. Ο αγώνας είχε μια άριστη 
οργάνωση, δεν υπήρχαν παράπονα από τους συμμετέχοντες. Δεν έθεσα θέμα αντιτίμου ή όχι, γιατί 
δεν ξέρω αν ήταν αυτό που συμβάλλει. 
 Τα νούμερα που σας ανέφερα είναι πραγματικά. Δηλαδή μιλάμε για τον τερματισμό. Και 
μπορείτε να τα βρείτε, δεν χρειάζεται να μιλήσετε με τους υπαλλήλους, μπορείτε να μπείτε στο 
internet και γράψτε «Γύρος Υμηττού, Υμηττός» και θα σας βγάλει κατά σειρά τα τελευταία οχτώ 
χρόνια. Υπάρχει μία φθίνουσα πορεία συμμετοχών από το 2010 έως το 2018. Κάθε χρόνο μειώνεται. 
Δεν είναι μόνο φέτος, ήταν και πέρσι και πρόπερσι. Και υπάρχει μία σταδιακή φθίνουσα πορεία. 
 Αυτό που σας ζήτησα είναι, πραγματικά επειδή είναι ένα κορυφαίο γεγονός, και προσωπικά το 
’χω αγαπήσει και πιστεύω ότι ωραία γίνεται, να δούμε για ποιο λόγο υποβαθμίζεται χρόνο με τον 
χρόνο. Μπορούμε να το εκμεταλλευτούμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει κατανοητό, κύριε Κεχρή. 
ΚΕΧΡΗΣ: Το καταλαβαίνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τελείωσε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Και δεν κάνω κριτική σε αυτή τη φάση. Υποβαθμίζεται σε άποψη συμμετοχών. Και σας το 
λέει ένας άνθρωπος που ασχολείται με τον Δρόμο και τον ξέρει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, έχουμε ξεπεράσει... 
 Μην γράφετε τίποτα, σας παρακαλώ. 
(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή και θα σας παρακαλέσω, θα μιλήσει ο Δήμαρχος και θα 
τελειώσουμε. Είμαστε στη μισή ώρα, που είναι για τα θέματα της προ Ημερησίας. Λοιπόν, θα μιλήσει 
ο κύριος Δήμαρχος και θα τελειώσουμε, να μπούμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης.  
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, στη σημερινή συνεδρίαση πώς γίνεται μία επιτυχημένη οργάνωση να 
υποβαθμίζει, αυτό δεν μπορούμε να το κάνουμε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Από τις συμμετοχές, από εκεί κρίνεται ένας αγώνας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, κάνετε λάθος, κύριε Κεχρή, δεν κρίνεται μόνο από τις συμμετοχές. Θέλετε 
δηλαδή να βάλουμε ένα στοίχημα του χρόνου αν θα ’ναι 400 ή 500; Μπορώ εγώ να ’ναι 400 ή 500. 
Μπορούμε, μπορούμε. Δεν μπορούμε εσείς πιστεύετε να κατευθύνουμε τις συμμετοχές εμείς; Δεν 
μπορούμε να πιέσουμε κόσμο να γραφτεί για να σας εμφανίσουμε 400 ή 500 συμμετοχές; 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι να γραφτεί. Συμμετοχές [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμμετοχές, να γραφτεί, να γραφτεί. 
 Λοιπόν, εγώ δεν επιμένω στο αν ήταν 400 που λέει ο κύριος Κεχρής, 430 ή 480 πιο παλιά ή 
500, έτσι; Αλλά μιλάμε ότι κάθε χρόνο ο αγώνας γίνεται καλύτερος σαν οργάνωση. Το αν 
συμμετέχουν 300 ή 350, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Αλλά αν θέλετε και το θέτετε σαν όρο, σας 
υπόσχομαι εγώ ότι στον επόμενο Δρόμο Βουνού του ’19 –που θα είναι και ο 20ός, θα είναι 20 
χρόνια– θα έχουμε τουλάχιστον 45 συμμετοχές. Θα σας ικανοποιήσει αυτό; Θα σας ικανοποιήσει. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Με τερματισμό [...]. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, με τερματισμό. Λοιπόν, ωραία. Υπόσχομαι εγώ λοιπόν και δεσμεύομαι στο 
Διοικητικό Συμβούλιο ότι οι συμμετοχές... Αφού κρίνει τις συμμετοχές ο κύριος Κεχρής. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε... Τόσα χρόνια που είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, αυτό εγώ 
δεν το ’χω ξανακούσει. 
...... : Ποιο; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ψηφίζεις κάτι και να βγαίνεις στο επόμενο Συμβούλιο και να λες «δεν ισχύει αυτό 
που ψήφισα». Ας το κρίνουν αυτοί που μας παρακολουθούν. Ειλικρινά, ας το κρίνουν αυτοί που μας 
παρακολουθούν. Εγώ πρώτη φορά... Το να διαφωνείς σε κάτι, ναι, μπορεί να συμβεί. Το να πεις ότι 
«κακώς δεν ψήφισα κάτι γιατί ενημερώθηκα», πάλι. Αλλά τι να πω; Δηλαδή... Σας παραπλανήσαμε 
θεωρείτε. Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε αυτό μόνο που είπατε, κύριε Δήμαρχε, να πούμε ότι, όπως γνωρίζετε όλοι, έχει 
αναρτηθεί και στη "Διαύγεια" η εγκεκριμένη απόφαση, οπότε δεν μπορεί να γίνει ορθή επανάληψη 
στο συγκεκριμένο. Αλλά... 
ΤΙΓΚΑΣ: Τώρα δεν είναι προσωπικό; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Έλα να προχωρήσουμε τώρα, δεν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Τίγκα, σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα παίξουμε τώρα με τον Τίγκα, έχουμε σοβαρά θέματα. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Ευχαριστούμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θ’ ασχοληθούμε με σένα που ψηφίζεις Α και μεθαύριο Β; Είναι σοβαρά αυτά; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

-------------- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα προχωρήσουμε λοιπόν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 Μόνο μία παράκληση θα ήθελα από όλους σας. Θα σας παρακαλούσα να προταχθεί το 
τελευταίο θέμα, το 27ο, που αφορά τον ΔΟΠΑΠ, επειδή έχουν έρθει και οι ορκωτοί λογιστές, να 
συζητήσουμε το συγκεκριμένο θέμα και κατόπιν να μπούμε στα υπόλοιπα. 
 Θέτω σε ψηφοφορία την πρόταση. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 Ωραία. Ομόφωνα. Άρα λοιπόν συζητείται πρώτο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης το 27ο θέμα. 
 
 

vi. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 27ο 
 

Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την 
υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκφώνηση τίτλου 27ου θέματος).  
 Θα παρακαλέσω τους ορκωτούς λογιστές, τον κύριο Παπακυρίλλλο και τον κύριο Καραγιλάνη, 
να καταλάβουν τις ειδικές θέσεις για το κοινό. 
 Μέχρι να έρθουν, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έχει τον λόγο. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή [...] με τον ΔΟΠΑΠ, με την ιστορία της έγκρισης, την ιδρυτική 
διακήρυξη, και επειδή είναι εδώ οι εργαζόμενοι, θα ήθελα να μπει και αυτό αμέσως μετά, γιατί έχω 
μία πρόταση δηλαδή να κάνω, η οποία είναι καθαρά τεχνικής φύσεως και θέλω να κάνω ερώτηση 
βασικά, να δω αν γίνεται αυτό που λέω. 
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 Καταρχήν, όπως γνωρίζετε, είναι ένα θέμα, οι ορκωτοί λογιστές δεν έχουν σχέση με το... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, δεν είναι μόνο οι ορκωτοί λογιστές... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, ας τελειώσουμε αυτό το θέμα και μετά... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αυτό λέω, μετά το θέμα να [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει αντίθετη άποψη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, ο κύριος Οικονόμου έχει τον λόγο. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, Πρόεδρε. 
 Είμαι πραγματικά ιδιαίτερα χαρούμενος σήμερα, που μετά τον ισολογισμό έναρξης του 
ΔΟΠΑΠ το καλοκαίρι το ’17, έρχεται ο ισολογισμός του 2011. Θα ήθελα να ευχαριστήσω σήμερα 
τους πρωταγωνιστές αυτής της σημαντικής προσπάθειας: τον κύριο Χρήστο Γιωτόπουλο, ο οποίος 
είναι ο Προϊστάμενος των Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών του ΔΟΠΑΠ, ένα υπόδειγμα 
δημοσίου λειτουργού, έναν εργαζόμενο που εργάζεται καθημερινά άοκνος για να μπορέσει να φέρει 
σε πέρας το δύσκολο έργο πραγματικά που επιτελούμε. Θέλω ιδιαίτερα να ευχαριστήσω το γραφείο 
Καραγιλάνη και τον Θάνο Καραγιλάνη, έναν επιπέδου υψηλού συνεργάτη μας, ο οποίος είναι κοντά 
μας, μας βοηθάει και μας υποστηρίζει. Επίσης, να ευχαριστήσω για ακόμη μια φορά τον σοβαρό 
επιστήμονα κύριο Γιώργο Παπακυρίλλο, και να σας δηλώσω ότι πραγματικά είμαι πολύ χαρούμενος 
που σύντομα θα προχωρήσουμε και στους υπόλοιπους ισολογισμούς, ’12, ’13, ’14, ’15, μέχρι και το 
έτος το προηγούμενο, ’17. 
 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο 
κύριος Ρεμούνδος. Άλλοι; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κάνω κι εγώ μία, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Δήμαρχος. Μας αιφνιδιάσατε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, μπορεί να προλάβω και κάποιους από τους Συμβούλους που θέλουν να 
ρωτήσουν. 
 Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η καθυστέρηση, αν γνωρίζει κάποιος 
να μου πει για ποιο λόγο ο ισολογισμός 2011 έρχεται σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση. Όχι τοποθέτηση, ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Ακριβώς την ερώτηση του Δημάρχου ήθελα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έχει τον λόγο για ερώτηση. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Έχω ξανακάνει την ερώτηση αυτή και μου απαντήθηκε από τον κύριο 
Πρόεδρο (ΔΟΠΑΠ), αλλά εγώ θα ήθελα μία πιο-, δεύτερη τέλος πάντων, μία δεύτερη απάντηση, μια 
δεύτερη γνώμη. 
 Πρώτον για το θέμα των συμβάσεων που δεν αναρτώνται στο διαδίκτυο, συμβάσεις με 
διάφορους ιδιώτες, και που προσωπικά υπογράφει ο Πρόεδρος. Εγώ, απʼ ό,τι γνωρίζω, υπάρχει 
υποχρεωτικότητα, ο κύριος Πρόεδρος μού έχει απαντήσει ότι δεν υποχρεούται να ανεβάζει αυτές τις 
συμβάσεις στη "Διαύγεια". 
 Και το δεύτερο είναι ότι το θέμα των δωρεών, παραδείγματος χάρη οι προσκλήσεις προς το 
σινεμά που έχουν ένα αντίτιμο, το οποίο άρα έχει μία οικονομική αξία, δεν καταγράφονται στους 
ισολογισμούς, στους απολογισμούς κλπ, και θα ήθελα επίσης κι εδώ τη γνώμη των ειδικών για το 
θέμα αυτό, δηλαδή αν πρέπει να καταχωρούνται ή όχι. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η συγκεκριμένη ερώτηση του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου αφορά το οικονομικό έτος 
2011; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. Αφορά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή το θέμα μας είναι για το 2011. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, θα σας πω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, θα κρίνουν. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω, να σας πω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή είναι πρακτική που επαναλαμβάνεται, αφορά και το 2011. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όσον αφορά λοιπόν το 2011, θα σας απαντηθεί. 
 Ερώτηση ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλύφθηκα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλύφθηκε ο κύριος Ρεμούνδος. 
 Άρα λοιπόν, θα παρακαλέσω τους ομιλητές που θα πάρουν τον λόγο από τους ορκωτούς 
λογιστές, να αναφέρουν το ονοματεπώνυμό τους και την ιδιότητά τους για τα πρακτικά. Ελάτε. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ): Καλησπέρα σας πρώτα απ’ όλα. Ονομάζομαι Καραγιλάνης 
Θάνος, είμαι ο συντάκτης των οικονομικών καταστάσεων, εκπροσωπώ την εταιρεία που τις έχει 
συντάξει προφανώς, είμαι εισηγητής του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης, τέλος πάντων είμαι 
εδώ με την ιδιότητα λοιπόν του λογιστή, του συμβούλου που έχει συντάξει τις οικονομικές 
καταστάσεις. 
 Να σας πω ότι, όπως αναφέρεται και στην έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, το 2011... 
Πρώτα απ’ όλα μάλλον, ξεκινώντας να σας πω ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 2362/95, 
όπως αυτές είχαν τροποποιηθεί με τις διατάξεις του Νόμου 3871/10, όλοι οι φορείς, μάλλον οι Δήμοι 
και τα νομικά τους πρόσωπα χαρακτηρίστηκαν ως φορείς της γενικής Κυβέρνησης. Ως εκ τούτου, 
από τις ίδιες διατάξεις προκύπτει η υποχρέωση όλων των φορέων της γενικής Κυβέρνησης να 
τηρούν με τη διπλογραφική μέθοδο, δηλαδή να εφαρμόζουν αυτό που λέμε «βιβλία τρίτης 
κατηγορίας», όμως με μία ιδιαιτερότητα: με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο, το οποίο κάνει αναφορά 
στο Π.Δ. 315 του ’99. 
 Ομολογουμένως η μεταβολή αυτή ήταν αρκετά σημαντική, αν κάποιος αναλογιστεί ότι το 
2011 ήταν και το πρώτο έτος λειτουργίας των νέων δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου 
δικαίου, τα οποία-, για πολλά μάλλον νομικά πρόσωπα ήταν το πρώτο έτος λειτουργίας τους. Όπως ο 
ΔΟΠΑΠ, έτσι και πάρα πολλά νομικά πρόσωπα, είχαν προέλθει από πολύ μεγάλες συνενώσεις, οπότε 
το 2011 ήταν ένα μεταβατικό στάδιο στο οποίο προσπαθούσαν να βρουν τον βηματισμό τους. Αν 
δεν κάνω λάθος, ο ΔΟΠΑΠ αποτελεί προϊόν –ας το πούμε έτσι– συνένωσης 7, 8, 9 νομικών 
προσώπων δημοσίου δικαίου. Άρα το 2011 ομολογουμένως ήταν ένα μεταβατικό έτος. 
 Ο λόγος λοιπόν για τον οποίο υπήρχε αυτή η σημαντική καθυστέρηση ομολογουμένως, οι 
λόγοι μάλλον, οι πιο σημαντικοί λόγοι, ήταν οι ακόλουθοι: 
 Πρώτα απ’ όλα, το 2011 δεν υπήρχε μηχανογραφικό σύστημα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι η 
χειρόγραφη λειτουργία ενός φορέα με αυτό τον όγκο, καθυστερεί πάρα πολύ την οποιαδήποτε-, τη 
σύνταξη όχι μόνο των οικονομικών καταστάσεων, και οποιαδήποτε οικονομική λειτουργία, 
οικονομική πράξη. 
 Το δεύτερο είναι ότι δεν ξεκίνησε η εφαρμογή του διπλογραφικού το 2011, που επίσης είναι 
πάρα πολύ σημαντικό, αλλά ένα σημαντικό χρονικό διάστημα κατόπιν. Άρα λοιπόν οι οικονομικές 
πράξεις έπρεπε... Α, και σε συνδυασμό αυτό με το γεγονός ότι είχαν αποχωρήσει τα πιο σημαντικά 
στελέχη του οργανισμού που υπηρετούσαν το 2011. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν πολύ μετά το δύο 
χιλιάδες-, ήταν το 2015 νομίζω, τέλη του 2015 - αρχές του 2016. Άρα λοιπόν ο τότε Προϊστάμενος 
της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών είχε συνταξιοδοτηθεί, ο τότε Προϊστάμενος του Τμήματος 
Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών είχε μεταταχθεί, ο Ταμίας που υπηρετούσε τότε στον 
ΔΟΠΑΠ ήταν κι αυτός μακριά από την Υπηρεσία, ήταν μία Υπηρεσία που τότε ήταν η κυρία 
Κοσμάτου ως υπεύθυνος προϊσταμένη, η οποία δεν γνώριζε, μόλις είχε αναλάβει, μόλις είχε πάει ο 
κύριος Γιωτόπουλος, αν δεν κάνω λάθος, ο οποίος είχε μεταφερθεί από άλλο τμήμα, ο οποίος 
καλούνταν να εκπαιδευτεί προκειμένου να μπορέσει να φέρει εις πέρας τις υποχρεώσεις του, όπως 
επίσης και η κυρία Ταγκατίδου, η οποία είχε έρθει από άδεια κύησης. Καταλαβαίνετε ότι ήταν μια 
τελείως διαφορετική Υπηρεσία, η οποία δεν μπορούσε να απαντήσει και σε πάρα πολλά ερωτήματα 
τα οποία τίθονταν τότε. 
 Αναφέρουμε έτσι αρκετά πράγματα, αρκετούς λόγους, τους σημαντικότερους βασικά για τους 
οποίους υπήρχε αυτή η καθυστέρηση, θεωρώ όμως ότι έχει γίνει μια πολύ σημαντική προεργασία 
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αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις των επόμενων ετών, πράγμα το οποίο είναι σημαντικό στο 
γεγονός ότι δεν θα υπάρχει καθυστέρηση. Εννοώ για το 2012, ’13, ’14 κλπ. Σε κάθε περίπτωση 
επίσης θέλω να ξέρετε ότι σε όλα τα νομικά πρόσωπα, ο πρώτος ισολογισμός είναι ο δύσκολος. Εδώ, 
στη δική σας την περίπτωση, ομολογουμένως και οι επόμενοι τρεις ισολογισμοί θα είναι αρκετά 
δύσκολοι, γιατί επίσης υπήρχε χειρόγραφη λειτουργία. 
 Αν θέλετε, μπορώ να σας πω κάποια θέματα αναφορικά με τις οικονομικές καταστάσεις, αν 
απαντήθηκαν τα ερωτήματά σας όσον αφορά το θέμα των ισολογισμών. 
 Αναφορικά για το ερώτημα για την ανάρτηση ή μη, να σας πω απλά ότι το 2011 ήταν το 
πρώτο έτος που είχε εφαρμογή ο 3861/10, το πρόγραμμα "Διαύγεια", το οποίο προϋπέθετε-, αν δεν 
κάνω λάθος ήταν από 15 Ιανουαρίου (ή από 15 Μαρτίου, μου διαφεύγει αυτή τη στιγμή) η 
υποχρέωση ανάρτησης όλων των πράξεων στο διαδίκτυο. Απλά, από τότε μέχρι σήμερα έχει 
προστεθεί το Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων, στο οποίο επί της ουσίας μέχρι 
και πρότινος αναρτώνταν πράγματα και στα δύο συστήματα, πλέον κάποιες πράξεις αναρτούνται 
μόνο στο ΚΗΜΔΥΣ (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). Αυτό. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Την άλλη ερώτηση; 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Συγγνώμη, τι ήταν; Μου διέφυγε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κάποιες προσκλήσεις που παίρνει το νομικό πρόσωπο για το σινεμά και 
τις μοιράζει στον κόσμο, ως δωρεά, αυτές υποχρεούται να τις καταγράφει; 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Θα σας πω. Πρώτα απ’ όλα αυτή η διαδικασία θα πρέπει-, φαντάζομαι ότι 
προβλέπεται από τη σύμβαση του νομικού προσώπου με τον μισθωτή αφενός, αφετέρου θα πρέπει 
φαντάζομαι να υπάρχει και κάποια κανονιστική πράξη απ’ την οποία απορρέει. Άρα τα θέματα της 
δημοσίευσης ή μη φαντάζομαι ότι απορρέουν από κει, απ’ την κανονιστική. Δηλαδή η διαδικασία με 
την οποία δίνονται αυτές οι προσκλήσεις, ποιοι είναι οι δικαιούχοι, ποιος έχει το δικαίωμα, με ποια 
διαδικασία, και αν θα υπάρχει κάποια δημοσιότητα ή όχι. Δηλαδή κανονικά από την κανονιστική θα 
πρέπει να απορρέει. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Στον απολογισμό και στον ισολογισμό δεν πρέπει να φαίνονται αυτές οι 
δωρεές; 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Όχι, είναι δωρεές οι οποίες επί της ουσίας δεν γίνονται-, ο ΔΟΠΑΠ είναι 
ενδιάμεσος. Δηλαδή στην πραγματικότητα δεν τις κάνει ο ΔΟΠΑΠ τις δωρεές, τις κάνει φαντάζομαι η 
εταιρεία που έχει αναλάβει τη λειτουργία του χώρου, του σινεμά. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ο ΔΟΠΑΠ τις κάνει τις δωρεές. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν. Θα παρακαλέσω τον κύριο Καραγιλάνη να μας πει, όπως κρίνει εκείνος, δύο-
τρία νούμερα τα οποία αφορούν το δυναμικό του ΔΟΠΑΠ ως προς τα άτομα, ή οτιδήποτε άλλο 
νομίζει εκείνος. Έτσι; δύο-τρία ενδεικτικά νούμερα. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Κοιτάξτε. Να σας πω ότι, όπως προκύπτει από τις οικονομικές καταστάσεις του 
2011... Πρώτα απ’ όλα να σας αναφέρω ότι δεν μιλάμε για ένα ολόκληρο έτος αλλά για κάποιους 
μήνες: από τις 17/5, οπότε δημοσιεύτηκε η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου (η «συστατική 
πράξη» που λέμε του ΔΟΠΑΠ) στο ΦΕΚ, μέχρι τις 31/12/11. Από τις οικονομικές καταστάσεις λοιπόν 
αυτό το οποίο προκύπτει είναι ότι η εικόνα του ΔΟΠΑΠ-, θα σας δώσω κάποια μέτρα σύγκρισης. 
 Ο ΔΟΠΑΠ λοιπόν ήταν ένας οργανισμός ο οποίος είχε μία ρευστότητα κάτω απ’ τη μονάδα 
ταμειακή ρευστότητα. Αυτό προκύπτει αν στα χρηματικά του διαθέσιμα, της τάξης των 330.000 €, 
συγκρίνουμε τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, ύψους 441.000 €. Η συνολική ρευστότητα του 
κυκλοφορούντος ενεργητικού επίσης είναι κάτω απ’ τη μονάδα. Αυτό προκύπτει αν στο ποσό των 
341.000 € του συνόλου του κυκλοφορούν ενεργητικού συγκρίνουμε επίσης τις άμεσες υποχρεώσεις 
ύψους 441.000 €. Στον ισολογισμό έχουν σχηματιστεί προβλέψεις, δηλαδή «μαξιλαράκια» αυτό που 
λέμε, προκειμένου να προλάβουμε έκτακτα ή δυσμενή γεγονότα, τα οποία ξεκινάνε από το 2011, ή 
πιο πριν, και μπορεί να προκύψουν στη συνέχεια. Οι προβλέψεις αυτές είναι 105.000 € (88.000 είναι 
οι επίδικες και 17.000 είναι προβλέψεις για αποζημίωση προσωπικού). Πλέον των προβλέψεων για 
επισφαλείς απαιτήσεις, οι οποίες ανέρχονται στις 105.000 €, μας κάνουν περίπου 210.000 ευρώ. Άρα 
λοιπόν έχει τηρηθεί η αρχή της συντηρητικότητας. 
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 Υπάρχει ένα λογιστικό πλεόνασμα ύψους 17.000 €. και στο σημείο αυτό θα ήθελα να τονίσω 
ότι η εικόνα του ΔΟΠΑΠ, που ομολογουμένως το 2011 δεν είναι τόσο καλή σε σχέση με πάρα πολλά 
νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, όμως έχοντας γνώση της οικονομικής θέσης αυτή τη στιγμή του 
Οργανισμού μπορώ να σας πω ότι σήμερα ο ΔΟΠΑΠ είναι ένα απ’ τα πολύ καλά νομικά πρόσωπα σε 
επίπεδο διαχείρισης. Οι υποχρεώσεις του, αν δεν κάνω λάθος, δεν έχουν καμία σχέση με το ποσό 
που αναφέρεται στον ισολογισμό του 2011, δηλαδή οι 440.000 πρέπει να είναι σήμερα κάτω από 
50.000, και αυτό ως επί τω πλείστον οφείλεται στο γεγονός ότι ο Οργανισμός έχει κάποιες επίδικες 
υποχρεώσεις τις οποίες δεν μπορεί να αποπληρώσει. 
 Να σας πω ότι η οργάνωση των Οικονομικών του Υπηρεσιών είναι πάρα πολύ καλή 
ομολογουμένως. Δεν θα σας πω ότι δεν υπάρχουν ελλείψεις, αλλά θα σας πω ότι το επίπεδο της 
λειτουργίας του είναι σημαντικά καλύτερο απ’ όσο φαίνεται –χωρίς να ’χουμε πλήρη εικόνα– σε 
σχέση με το 2011, και γι’ αυτό θα ήθελα να δώσω και συγχαρητήρια, γιατί πραγματικά φαίνεται ότι 
καταβλήθηκε πολύ σημαντική προσπάθεια για να μπορεί να έχει τη σημερινή εικόνα. Και σε κάθε 
περίπτωση μπορώ να σας πω ότι είσαστε πολύ πιο πάνω απ’ τον μέσο όρο των νομικών προσώπων 
που συναντάμε σήμερα. Άρα λοιπόν αυτή η όχι τόσο καλή οικονομική θέση του Οργανισμού που 
αντανακλάται στις οικονομικές καταστάσεις δεν έχει σχέση με τη σημερινή λειτουργία του 
Οργανισμού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιλάνη. 
 Ο κύριος Παπακυρίλλου θέλει να συμπληρώσει κάτι; 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ (ΟΡΚΩΤΟΣ ΛΟΓΙΣΤΗΣ): Όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Υπάρχουν κάποιες επιγενόμενες ερωτήσεις – και μετά να πάμε σε τοποθετήσεις; Ωραία, άρα 
ερωτήσεις: Ερώτηση ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Σκουτέρης. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας για ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Τώρα είναι λίγο πιο γενικό. Σε τι έκταση, από την εμπειρία σας που έχετε αποκτήσει από τις 
επαφές, έχει συμβεί αυτό, το 2011 δηλαδή; Μιλάμε τώρα για την Επικράτεια, αν έχετε εικόνα ή όχι, 
όπως αυτό που διαπιστώσατε εδώ στον δικό μας Δήμο. Δηλαδή είναι μία γενική εικόνα αυτή, ή είναι 
κατ’ εξαίρεση ή μειοψηφική κατάσταση; Ένα ερώτημα είναι αυτό. Το δεύτερο: Ως Δήμος έχουμε 
συνέπειες από το ότι διαπιστώθηκε ή υπήρξε εν πάση περιπτώσει αυτή η ελλειμματική λειτουργία 
όλα αυτά τα χρόνια; 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Κοιτάξτε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, με συγχωρείτε. Θέλετε να κάνει ερώτηση και ο κύριος Σκουτέρης και να 
απαντήσετε συνολικά; 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Ό,τι θέλετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Σκουτέρης για ερώτηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν ήρθαν στα χέρια μου τα στοιχεία τα οικονομικά κι έτσι μπορεί να μην είμαι και 
πολύ σαφής. Αλλά αν θέλετε, μου λύνετε δύο απορίες, ίσως και στους συναδέλφους. 
 Άκουσα ότι 105.000 έως 150.000 € είναι επισφαλείς αξιώσεις του νομικού προσώπου 
δημοσίου δικαίου. Ερώτημα: Παραμένουν επισφαλείς; 
 Δεύτερον. Άκουσα και είπατε για κάποια κανονιστική πράξη. Δεν την πολυκαταλαβαίνουμε, 
και θα θέλαμε να μας πείτε, πρόκειται για κανονιστική πράξη του νομικού προσώπου του Διοικητικού 
Συμβουλίου ή του Δήμου; Και μπορεί μία κανονιστική πράξη να πει ότι οι δωρεές του ΔΟΠΑΠ 
παραδείγματος χάρη δεν θα καταχωρούνται κάπου; Αφού έτσι κι αλλιώς προορίζονται για τον σκοπό 
του ΔΟΠΑΠ. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Ο κύριος Καραγιλάνης έχει τον λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Αναφορικά με το πρώτο ερώτημα, να σας πω ότι, επειδή δεν κατάλαβα ακριβώς 
πού αναφέρεστε... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: [...] μια υποερώτηση: Απʼ ό,τι ξέρω, από τα λίγα που ξέρω, το νομικό πρόσωπο 
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δημοσίου δικαίου έχει περίπου τις ίδιες υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, την επόμενη χρονιά της 
οικονομικής περιόδου να καταθέτει ισολογισμό. Ευχαριστώ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Όσον αφορά λοιπόν το πού βρίσκεται ο ΔΟΠΑΠ, απʼ όσο καταλαβαίνω, από το ’11 
μέχρι σήμερα... Μάλλον, σε σχέση με την Επικράτεια πού βρίσκεται. 
ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] χρονική περίοδο το ’11 διαπιστώνετε αυτή την ελλειμματική 
κατάσταση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, αν θέλετε ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο, για να ακούγεται. 
ΖΗΚΑΣ: Το 2011 λοιπόν διαπιστώνετε αυτή την ελλειμματική κατάσταση λόγω των συγχωνεύσεων 
και ότι τα νομικά πρόσωπα, που δεν υπήρχαν, για πρώτη χρονιά λειτουργούν με βάση τις προβλέψεις 
του "Καλλικράτη". Γιατί αυτό ουσιαστικά είναι. Σε τι έκταση έχουμε δει τέτοια φαινόμενα 
προβληματικά; Από τη δική σας εμπειρία, αν έχετε εικόνα. Ένα ζήτημα αυτό. Και το δεύτερο... 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Ναι. Κοιτάξτε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε λίγο. Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; Για να τελειώνουμε. Όχι. Ωραία. 
 Ο κύριος Καραγιλάνης έχει τον λόγο. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Ομολογουμένως το 2011, καταλαβαίνετε, ότι το φαινόμενο αυτό της... Μάλλον, 
έπρεπε να υπάρχει μια προετοιμασία. Καταλαβαίνετε ότι εδώ, στην περιοχή τη δική σας, είχατε μία 
συνένωση την οποία θεωρείτε αρκετά σοβαρή. Ο πρώην Δήμος Παπάγου με τον πρώην Δήμο 
Χολαργού συνενώθηκαν, ήταν δύο Δήμοι οι οποίοι ήταν ομολογουμένως αστικοί, δύο Δήμοι με μια 
οργάνωση, Υπηρεσίες, χρειάστηκε σίγουρα ένα άλφα χρονικό διάστημα για να μπορέσουν να 
λειτουργήσουν, αλλά αναλογιστείτε πόσα πράγματα απαιτήθηκαν γι’ αυτό τον λόγο και τι δυναμικό 
υπήρχε σε αυτούς τους Δήμους. Αντίστοιχα όταν μιλάμε για νομικά πρόσωπα, τα δικά σας νομικά 
πρόσωπα, είχαν πολύ λιγότερο προσωπικό –όπως αντιλαμβάνεστε– σε σχέση με έναν Δήμο, πόσω 
μάλλον το διοικητικό προσωπικό, το οποίο αυτό επιβαρύνθηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό την ένταση 
της αλλαγής. 
 Όμως σκεφτείτε ότι εδώ ήταν μια καλή σε σχέση με την ανά την Ελλάδα μεταβολή. Δείτε τον 
Δήμο Διονύσου ο οποίος είχε 7 Δήμους και Κοινότητες οι οποίες συνενώθηκαν, δείτε τον Δήμο 
Ωρωπού που είχε 9 Δήμους και Κοινότητες, δείτε τον Δήμο Κέρκυρας που πάνω από 10 ήταν οι 
Δήμοι και οι Κοινότητες που συνενώθηκαν, ο Δήμος της Ρόδου και άλλοι Δήμοι. Αυτό που θέλω να 
σας πω λοιπόν είναι ότι δεν μπορεί να υπάρξει σύγκριση με την Ελλάδα, ούτε ο ΔΟΠΑΠ μπορεί να 
συγκριθεί, γιατί αν στον Δήμο Κέρκυρας συνενώθηκαν 14 ή 15 ή 16 Δήμοι, φανταστείτε ότι 
συνενώθηκαν αντίστοιχα και πολλά νομικά πρόσωπα. Οπότε στη δική σας την περίπτωση είχατε μία 
σχετικά ανά την Ελλάδα μικρή συνένωση. 
 Όμως αυτή η συνένωση δεν σημαίνει ότι, επειδή δεν είχε αυτή την ένταση, όπως είπαμε, που 
είχαν άλλοι Δήμοι, ότι δεν δημιούργησε και πάρα πολλά-, ότι δεν χρειάστηκε μεγάλο χρονικό 
διάστημα προσαρμογής. Προγράμματα, συστήματα, άνθρωποι, οργανισμοί, για ένα μεγάλο χρονικό 
διάστημα έπρεπε... Η πρώτη ενέργεια ήταν ο σχεδιασμός. Κανονισμοί, οργανισμοί, δηλαδή ήταν ένα 
πολύ δύσκολο εγχείρημα αυτό που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Αυτοδιοίκηση. Αν έρθουμε στο 
σήμερα και δούμε, η Αυτοδιοίκηση κατάφερε και αυτούς τους κραδασμούς τούς απορρόφησε. Με 
δυσκολίες πολλές αλλά τους απορρόφησε. 
 Τώρα, αναφορικά με το έλλειμμα το λογιστικό των 17... Συγγνώμη, εδώ έχετε ένα πλεόνασμα 
17 χιλιάδων... 
ΖΗΚΑΣ: Συγγνώμη. Ρώτησα αν υπάρχουν και συνέπειες από αυτή την ελλειμματική λειτουργία ή όχι 
και ποιες είναι. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Κοιτάξτε. Συνέπειες νομίζω ότι από κει και πέρα μπορούμε να τις-, σε επίπεδο 
διαχείρισης ήταν κάτι το οποίο ήρθε μετά από διατάξεις νόμου. Δεν μπορούν να υπάρχουν δηλαδή 
νομικές συνέπειες. Τώρα από κει και πέρα σε πολιτικό επίπεδο, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι δικό 
μου αντικείμενο να το αξιολογήσω. 
 Σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι υπάρχει καθυστέρηση ας πούμε, να σας πω σε επίπεδο 
ισολογισμού ότι καθυστέρησε το ’11 να έρθει, αν εννοείτε αυτό, σε επίπεδο συνεπειών, 
καθυστέρησε, αλλά μπορώ να σας πω ότι αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάρα πολλά νομικά πρόσωπα 
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ανά την Ελλάδα τα οποία δεν έχουν ακόμα εφαρμόσει το διπλογραφικό, ή πολλά τα οποία είναι σε 
μια διαδικασία εφαρμογής του. Δηλαδή δεν είσαστε το τελευταίο νομικό πρόσωπο που εφάρμοσε το 
διπλογραφικό, προφανώς. Και ούτε και το πρώτο. Άρα λοιπόν είσαστε σε πολύ καλύτερη θέση από 
άλλους που δεν έχουν ξεκινήσει, είσαστε σε μια υποδεέστερη ας πούμε θέση από νομικά πρόσωπα 
τα οποία ήδη το έχουν εφαρμόσει. Όμως επαναλαμβάνω ότι η εφαρμογή σχετίζεται με τις δυσκολίες 
που έχει να αντιμετωπίσει κάποιος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προχωρήσουμε και σε άλλες απαντήσεις; 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, συνεχίστε. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Αναφορικά με το σκέλος των απαιτήσεων, με τις επισφαλείς απαιτήσεις. Να σας πω 
ότι πρώτα απ’ όλα ο ΔΟΠΑΠ το 2011 δεν συνέτασσε βεβαιωτικούς καταλόγους. Άρα οι απαιτήσεις 
αυτές έρχονται από την απογραφή έναρξης, δηλαδή έρχονται από τα πρώην νομικά πρόσωπα 
δημοσίου δικαίου, των οποίων ο ΔΟΠΑΠ είναι καθολικός διάδοχος, σύμφωνα με το άρθρο 103 του 
Νόμου 3852/10. 
 Να σας πω λοιπόν εδώ ότι επίσης το ποσό αυτό των 107.000 € το οποίο εμφανίζεται, συν οι 
9.500 € τα γραμμάτια, επίσης δεν είναι προϊόν βεβαιωτικών καταλόγων. Άρα λοιπόν είναι διάφορες 
απαιτήσεις, οι οποίες έχουν αναφερθεί αναλυτικά στην έκθεση της απογραφής, μεγάλο ποσό εκ των 
οποίων, η συντριπτική πλειοψηφία... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Συγγνώμη. Δεν έχει σημασία [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ τώρα. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να διευκολύνω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν διευκολύνετε έτσι. 
 Λοιπόν, ελάτε. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Να σας πω λοιπόν ότι αντίστοιχα κρίθηκαν ως επισφαλείς οι απαιτήσεις αυτές και 
γι’ αυτό έχει σχηματιστεί η συγκεκριμένη πρόβλεψη. 
 Να σας πω ότι το γεγονός ότι σχηματίζουμε μια πρόβλεψη, αυτό το κάνουμε σύμφωνα με την 
αρχή της συντηρητικότητας, η οποία είναι θεμελιώδης αρχή για τη σύνταξη των οικονομικών 
καταστάσεων. Κατ’ επέκταση λοιπόν, δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αυτές οι απαιτήσεις δεν θα 
εισπραχθούν. Κρίναμε όμως ότι... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Παραμένουν ακόμη επισφαλείς; Γιατί [...]. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Αυτό είναι από... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω, κύριε Καραγιλάνη, επειδή δεν γνωρίζετε τη διαδικασία, απευθύνεστε 
στο Προεδρείο, απαντάτε, και δεν ασχολείστε με κανέναν άλλον ο οποίος μιλάει και δημιουργεί 
πρόβλημα. 
 Λοιπόν, ελάτε, σας παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Παρακαλώ, επί προσωπικού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει κανένας λόγος επί προσωπικού. 
 Κύριε Καραγιλάνη, ελάτε σας παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δημιούργησα πρόβλημα, κύριε Πρόεδρε; [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Καραγιλάνη, ελάτε σας παρακαλώ. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Να σας πω λοιπόν ότι το αν έχουν εισπραχθεί ή όχι, θα το δούμε στους 
ισολογισμούς των επόμενων οικονομικών ετών, αυτές οι απαιτήσεις. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] άλλη ερώτηση, για την κανονιστική πράξη. 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Αναφορικά, κοιτάξτε τώρα, με την κανονιστική πράξη, θα σας πω ότι μια 
κανονιστική απόφαση, μια απόφαση κανονιστικού περιεχομένου μάλλον, αποτελεί επί της ουσίας 
δημοτική νομοθεσία και έρχεται να ρυθμίσει ζητήματα τα οποία δεν τα ρυθμίζει ο ίδιος ο νόμος. Άρα 
λοιπόν μια κανονιστικού περιεχομένου απόφαση μπορεί να ρυθμίσει πάρα πολλά θέματα, αρκεί να 
μην έρχεται σε αντίθεση με διατάξεις νόμου. 
 Τώρα, μια δωρεά η οποία μπορεί να προκύπτει από μια σύμβαση, μία ετεροβαρή σύμβαση 
ανάμεσα στον Οργανισμό και σ’ έναν ιδιώτη, δεν αποτελεί οικονομική πράξη για τον φορέα. Άρα 
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λοιπόν δεν αποτυπώνεται στα βιβλία. Ούτε στα βιβλία του δημοσίου λογιστικού (δηλαδή δεν είναι 
έσοδο, οπότε δεν είναι κάτι το οποίο βεβαιώνεται, δεν είναι δαπάνη που ενταλματοποιείται άρα 
λοιπόν μπορεί να εγγραφεί εκεί) και αντίστοιχα δεν μπορεί να εμφανιστεί στα βιβλία στον 
ισολογισμό. Άρα λοιπόν από αυτή την άποψη δεν είναι κάτι το οποίο, στο δημόσιο λογιστικό τέλος 
πάντων, είναι μια οικονομική πράξη η οποία προβλέπεται ότι θα πρέπει να εγγραφεί κάπου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιλάνη. 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Ο κύριος Ζήκας. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Έκανα τις ερωτήσεις γιατί ήθελα ακριβώς να αναδειχθεί, έστω και κατόπιν εορτής, το ότι η 
μεταρρύθμιση του "Καλλικράτη" για άλλη μια φορά αποδεικνύεται το πόσο προβληματική ήταν όταν 
ανακοινώθηκε και ξεκίνησε να υλοποιείται, με όλα αυτά τα στοιχεία τα οποία μας είπε ο αγαπητός 
εκπρόσωπος για το τι συμβαίνει και το τι συνέβαινε στην υπόλοιπη Επικράτεια και τι ακόμα 
συμβαίνει, έτσι; Φανταστείτε, μετά από τόσα χρόνια, ακόμα δεν έχουν διευθετηθεί τα προβλήματα 
από το 2010 που ψηφίστηκε η μεταρρύθμιση του "Καλλικράτη". Γιατί είχα πει τότε, όταν ξεκίνησε 
αυτή η ιστορία, στη Δανία που έγινε η αντίστοιχη μεταρρύθμιση προετοιμάστηκε πέντε ολόκληρα 
χρόνια, κι έγιναν 25 δημοψηφίσματα για να μπορέσουν να προχωρήσουν τη μεταρρύθμιση χωρίς να 
’χουμε αυτά τα ζητήματα. 
 Και το λέω αυτό γιατί εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο εξωραΐζονταν τα πράγματα και αυτές οι 
καταστάσεις που περιγράφονται τώρα δεν εμφανίζονταν. Οι ελλείψεις στο προσωπικό, η 
ελλειμματική λειτουργία, δεν εμφανιζόταν ποτέ στους απολογισμούς με τον τρόπο που θα ’πρεπε να 
εμφανίζονται, εξωραΐζονταν και συγκαλύπτονταν οι πολιτικές οι οποίες εφαρμόζονταν και εδώ και 
αλλού. Μου δίνεται λοιπόν η ευκαιρία να τα θίξω με όλα αυτά τα οποία έχουμε αυτή τη στιγμή στο 
προσκήνιο μετά από τόσα χρόνια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Υπάρχει από σας κάποια τοποθέτηση, από τον κύριο Καραγιλάνη ή τον κύριο Παρακυρίλλο; 
ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Το μόνο, θα θέλαμε ειλικρινά να ευχαριστήσουμε τόσο τη διοίκηση όσο και το 
προσωπικό του ΔΟΠΑΠ για τον πολύ μεγάλο αγώνα που δώσανε, όχι μόνο για να συνταχθούν αυτές 
οι οικονομικές καταστάσεις, ειλικρινά νομίζω ότι όλοι θα πρέπει να είναι ευγνώμονες για την 
προσπάθεια που έχουν καταβάλει για να βρίσκεται ο Οργανισμός αυτή τη στιγμή πραγματικά, από το 
2011, από αυτή την οικονομική θέση, στην οικονομική θέση που βρίσκεται σήμερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς ευχαριστούμε γι’ αυτό που συντάξατε. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κι εγώ για ευχαριστίες, κύριε Πρόεδρε, ζήτησα τον λόγο. 
 Να θυμίσω ότι όταν αναλάβαμε τη διοίκηση του ΔΟΠΑΠ το 2014, με πρώτο Πρόεδρο τον 
κύριο Τράκα, μιλάμε για έναν εντελώς διαφορετικό Οργανισμό απʼ ό,τι είναι σήμερα. Μιλάμε για έναν 
Οργανισμό ο οποίος δεν είχε διπλογραφικό σύστημα, μία εταιρεία λογισμικού που είχε για την 
οικονομική της διαχείριση, δεν ήταν ανανεωμένη, υπήρχαν πάρα πολλά προβλήματα, οι πληρωμές 
δεν γινόντουσαν όλες μέσω ταμειακών ροών, έτσι όπως πρέπει κι έτσι όπως οφείλουν βάσει νόμου. 
 Όλα αυτά αλλάξανε, και νομίζω ότι οφείλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο, τον κύριο Τράκα 
για τη δουλειά που έκανε τα δυόμισι χρόνια που ήταν στον Οργανισμό του ΔΟΠΑΠ, την κυρία 
Κοσμάτου για τις φιλότιμες προσπάθειες και για όλη την οργάνωση κι αυτή που πρόσφερε, όλο το 
προσωπικό του ΔΟΠΑΠ, και βεβαίως και τον νυν Πρόεδρο τον κύριο Οικονόμου, τον κύριο 
Γιωτόπουλο που είναι ο Προϊστάμενος ο τωρινός του Διοικητικού-Οικονομικού Τμήματος του ΔΟΠΑΠ, 
αλλά και τους εξωτερικούς συνεργάτες: τον κύριο Καραγιλάνη, τον ορκωτό λογιστή κύριο 
Παπακυρίλλο, οι οποίοι και αυτοί έδωσαν έναν πολύ μεγάλο αγώνα για να καταφέρουμε σήμερα, 
ύστερα από τον ισολογισμό έναρξης, να έχουμε τον πρώτο ισολογισμό του ΔΟΠΑΠ. 
 Είμαι σίγουρος, κύριε Πρόεδρε, ότι πολύ σύντομα θα μας εκπλήξετε να φέρετε και τους 
επόμενους ισολογισμούς γιατί, όπως και να το κάνουμε, αυτή τη στιγμή είμαστε ακόμα πολύ πίσω 
από εκεί που θα έπρεπε να είμαστε. Για να έχουμε και την πραγματική εικόνα, που μας είπε ο κύριος 
Καραγιλάνης ότι είναι πάρα πολύ καλή, αλλά να αποτυπώνεται και στα χαρτιά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα λοιπόν το 27ο θέμα, "Έγκριση οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2011 του Νομικού 
Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», 
σύμφωνα με την υπ' αριθ. 13/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία. 
 

-------------- 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έχει τον λόγο. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή [...] πριν ένα θέμα, επειδή είναι οι εργαζόμενοι εδώ και ο κύριος 
Καραγιλάνης, να συζητηθεί το θέμα 6. 
 Γιατί το λέω, το λέω για τον εξής λόγο: Επειδή έχουμε μία τροποποίηση της απόφασης που 
γράφει να επιχορηγείται 600.000 € ο Δήμος... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) 100.000 [...]. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, η απόφαση που έχουμε μέχρι σήμερα είναι να επιχορηγείται με 
600.000, αν δεν κάνω λάθος. Και τώρα θέλουμε να τροποποιήσουμε αυτή την απόφαση και να 
χρηματοδοτείται με 700.000. 
 Η πρόταση που θέλω να κάνω εγώ είναι ότι να μην γράφουμε ποσό, ούτε 600, ούτε 700, 
ούτε 500, ούτε 800. Δηλαδή δεν βλέπω τον λόγο στη συστατική πράξη ενός νομικού προσώπου να 
υπάρχει συγκεκριμένο ποσό με το οποίο θα... Αυτό όμως δεν ξέρω αν είναι νομικά σωστό, και γι’ 
αυτό θα ήθελα να συζητήσουμε αυτό το θέμα, αν δεν υπάρχει τεχνικό πρόβλημα, επειδή είναι και ο 
κύριος Καραγιλάνης εδώ και οι εργαζόμενοι, μήπως υπάρχει κάποιο κώλυμα και η πρόταση δεν 
ευσταθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, δώσε μου τον λόγο. Συζητάμε το θέμα, το προτάξαμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν έχουμε μπει ακόμα, μου ζήτησε τον λόγο, τώρα θ’ αποφασίσουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτάξτε το θέμα να το συζητήσουμε και να... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατόπιν πρότασης του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου, θα παρακαλέσω το Σώμα να 
προταχθεί το 6ο θέμα προς συζήτηση. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν συζητείται το 6ο θέμα. 
 
 

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 
Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκφώνηση τίτλου 6ου θέματος).  
  
 Με συγχωρείτε. Προσήλθε και η κυρία Αρβανίτη. 
 
 Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στη συστατική πράξη, όταν το 2011 με την απόφαση 45 του Δημοτικού Συμβουλίου 
συστήθηκε το νέο νομικό πρόσωπο με την ονομασία ΔΟΠΑΠ, εκεί μέσα αποτυπώσαμε ότι η ετήσια 
τακτική επιχορήγηση του Οργανισμού είναι 600 χιλιάρικα. Και βεβαίως εκτός από την τακτική 
επιχορήγηση ο Οργανισμός έχει άλλα έσοδα, από επιχορηγήσεις, από εισφορές, από δωρεές, από 
κληρονομιές, από εισπράξεις από αντίτιμο των πραγμάτων που προσφέρει, από ενοίκια, πρόσοδοι 
δηλαδή από δική του περιουσία που τυχόν έχει, και ό,τι άλλο μπορεί να αποκτηθεί στο νομικό 
πρόσωπο. 
 Τα τελευταία χρόνια η μισθοδοσία του νομικού προσώπου αυξήθηκε αισθητά. Και όταν λέω 
«αισθητά», σύμφωνα με στοιχεία που μας έχει καταθέσει ο Προϊστάμενος της Οικονομικής Υπηρεσίας 
του ΔΟΠΑΠ, μόνο για τη μισθοδοσία την ετήσια του νομικού προσώπου χρειαζόμαστε 695 χιλιάρικα. 
Άρα εμείς λέμε να αυξήσουμε την τακτική επιχορήγηση από τις 600.000 στις 700.000 με απόφασή 
μας. 
 Είναι κάτι που εγώ τουλάχιστον δεν μπορώ ν’ απαντήσω εκατό τοις εκατό στο ερώτημά σας, 
κύριε Κουγιουμτζόπουλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι το είχαν θέσει ως όρο οι Επίτροποι που 
υπήρχαν τότε, ο κύριος Καβουρίνος ενδεχομένως, ότι «ξέρετε, ωραία, φτιάξτε τα δύο νομικά 
πρόσωπα, αλλά θα πρέπει κάποια χρήματα τους δίνετε κάθε χρόνο, να μην αποφασίζει κάποιος 
άλλος». Βεβαίως γνωρίζετε ότι μπορούμε εμείς να δώσουμε έκτακτες επιχορηγήσεις ανά πάσα στιγμή 
σε οποιοδήποτε νομικό πρόσωπο του Δήμου επιθυμούμε. Οι έκτακτες όμως επιχορηγήσεις περνάνε 
στο ποσοστό που έχουμε, αυτό το μικρό ποσοστό, το 1,5% νομίζω είναι, των τακτικών εσόδων. 
Οπότε αν εμείς δίνουμε έκτακτες επιχορηγήσεις στον ΔΟΠΑΠ και στον ΔΟΚΜΕΠΑ, θα αφαιρούνται 
χρήματα από άλλες επιχορηγήσεις που μπορούμε να κάνουμε. 
 Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν θεωρούμε να αυξήσουμε τη συστατική του πράξη, θεωρούμε ότι 
είναι μία νόμιμη απόφαση η οποία παίρνουμε. Αυτό βέβαια θα ελεγχθεί από την Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, η απόφασή μας, θα γίνει ΦΕΚ, και από κει και πέρα αν μεθαύριο στην πορεία... Γιατί πρέπει 
να κοιτάμε και λίγο μπροστά, είναι εύλογο το ερώτημα του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου, σου λέει: 
«Σήμερα υπάρχει αυτό το προσωπικό που έχουμε αυτές τις ανάγκες. Αύριο αλλάζουν αυτά. Ντε και 
καλά ο Δήμος θα δίνει 700 χιλιάρικα;» Όχι, μπορεί να πάρουμε... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν λέω αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, λέω εγώ ας πούμε, ενδεχομένως να ’χατε αυτή την ερώτηση, ότι: μεθαύριο οι 
ανάγκες, μειώνεται το προσωπικό, τον αθλητισμό αποφασίζει να τον ασκήσει ο Δήμος για 
παράδειγμα, και παίρνει τους αθλητές και τους έχει σε ένα τμήμα του Δήμου. Φυσικά θα μειώσουμε 
την επιχορήγηση. Ούτε σημαίνει ότι επειδή η τακτική λέει 700.000, ντε και καλά πάμε. Με 
αιτιολογημένη απόφαση το Διοικητικό Συμβούλιο, που είναι το υψηλότερο όργανο του Δήμου μας, 
μπορεί να αποφασίσει και ν’ αλλάξει τις επιχορηγήσεις. 
 Οπότε, πρώτα απ’ όλα για την αύξηση, δικαιολογώ ότι είναι καθαρά για θέμα μισθοδοσίας 
προσωπικού, γιατί αλλιώς δεν βγαίνει ο Οργανισμός, έτσι; Για τα άλλα, αν κάποιος είναι πιο ειδικός 
και μπορεί να απαντήσει στη νομική ερώτηση που έγινε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έχει τον λόγο. Για ερώτηση; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν το βάζω ακριβώς έτσι το θέμα, δηλαδή δεν λέω για τη μείωση, 
εγώ λέω το εξής, ότι: Κάθε χρόνο ο Δήμος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, είναι ερώτηση; Ερώτηση κάνετε τώρα; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να δώσω στις τοποθετήσεις... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Διευκρίνιση πάνω σε αυτό που είπε ο Δήμαρχος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει, ελάτε. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω το εξής: Κάθε χρόνο ο Δήμος αποφασίζει μια τακτική επιχορήγηση. 
Οκέι. Θα μπορεί να είναι 800.000, μπορεί να ’ναι 500.000, μπορεί να ’ναι οτιδήποτε, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του, σωστό. Γιατί να πρέπει κάθε φορά να κάνουμε και αλλαγή της συστατικής πράξης; Δεν 
είναι πιο απλό να γράψουμε ότι «ετήσια επιχορήγηση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», τέλος; 
Δηλαδή πρέπει να προσδιορίσουμε και το πόσο θα είναι αυτή; Αφού ούτως ή άλλως από τον 
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προϋπολογισμό, από απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, από οτιδήποτε, αποφασίζεται η 
επιχορήγηση. Γιατί πρέπει κάθε φορά να κάνουμε διπλή ιστορία; 
 Αυτό ως απλό ερώτημα το ’βαλα, δεν έχω καμία... Και εγκρίνω βέβαια και την αύξηση και 
όλα, δεν έχω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Όπως και πέρσι... Πέρσι είχε έρθει αν θυμάμαι καλά έκτακτη επιχορήγηση στον ΔΟΠΑΠ 
100.000 €. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεκέμβριο του 2016, 95.000. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ακριβώς, 95.000. Όπως και τότε, είχα πάρει τον λόγο και είχα υπερθεματίσει σε αυτό 
το σκηνικό, ότι όντως τα λεφτά που δινόντουσαν σαν επιχορήγηση στον ΔΟΠΑΠ όλα αυτά τα 
χρόνια, τα 600 χιλιάρικα, εγώ τα θεωρώ λίγα. Τότε έδωσα κι εγώ την ψήφο μου, που μπορούσα να 
δώσω τότε σε αυτό, χαίρομαι που τελικά γίνεται πράξη κι έχουμε φτάσει στο ποσό των 700.000. 
Θεωρώ όμως ότι αν θα είναι να πάει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση θα πρέπει να είναι όσο γίνεται 
πιο τεκμηριωμένη η πρόταση, δεν ξέρω αν θα το δεχθούν μόνο για τη μισθοδοσία. 
 Και από κει και πέρα να απαντήσω και στον κύριο Κουγιουμτζόπουλο, νομίζω ότι δεν μπορεί 
να μην υπάρχει ποσό στη συστατική πράξη, γιατί αυτά εγγράφονται στον προϋπολογισμό του 
επόμενου έτους του ΔΟΠΑΠ, δηλαδή τα 700 χιλιάρικα αυτά μπαίνουν στη νομική κατάσταση του 
ΔΟΠΑΠ. Όπως το ίδιο γίνεται και με τον ΔΟΚΜΕΠΑ. Τέλος πάντων, αυτό είναι πιο τεκμηριωμένη 
άποψη, νομίζω ότι δεν γίνεται, αλλά εντάξει, υπάρχουν και Υπηρεσίες του Δήμου που μπορούν να το 
επαληθεύσουν. 
 Απ’ την άλλη, χαίρομαι πάρα πολύ που έγινε αυτό, θεωρώ ότι, εγώ επιμένω ότι είναι λίγα 
ακόμα και αυτά τα 100.000 €, αυτά όμως, αφού οι ορκωτοί ελεγκτές βρίσκουν την κατάσταση, θα 
δούμε και θα το... Εγώ θα το φέρω σαν πρόταση ότι είναι λίγα, την επόμενη φορά, γιατί έχει δίκιο ο 
Δήμαρχος, δεν μπορεί να έρχεται σαν έκτακτη επιχορήγηση, γιατί η έκτακτη επιχορήγηση μπορεί να 
δοθεί κάπου αλλού και να μη χαλάμε αυτή τη διαδικασία που υπάρχει. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς δεν θα μπούμε στη διαδικασία του τι προβλέπεται, νομίζω ότι-, και θα ’πρεπε 
να δοθεί μια απάντηση αν είναι γνώστης η Νομική Υπηρεσία. Αλλά η ουσία, εμείς αυτό που βάζουμε 
απ’ την ίδρυση του νομικού προσώπου ήταν ότι στην ουσία τότε κατακρεουργήθηκε το ποσό των 
προηγούμενων ενιαίων συνολικών προϋπολογισμών. Έχουμε δηλαδή έναν προϋπολογισμό για τον 
συγκεκριμένο τομέα, και κατ’ επιλογή της κρατικής πολιτικής και κατά συμφωνία των Δημάρχων, που 
δίνει ψίχουλα σε ένα κομβικό σημείο, ιδιαίτερα για τις νέες ηλικίες, για τα παιδιά, αλλά και όχι μόνο, 
της ανάπτυξης του αθλητισμού και του πολιτισμού και των άλλων δράσεων που έχει. 
 Εμείς, απ’ τη στιγμή που διεκδικούμε και θεωρούμε ότι θα έπρεπε να είναι αυτονόητο 
δικαίωμα του καθενός η δωρεάν πρόσβαση σε σύγχρονες υπηρεσίες αθλητικές και όλες τις υπόλοιπες 
που παρέχει ο ΔΟΠΑΠ, είχαμε ζητήσει προ καιρού να αλλάξει το ιδρυτικό ΦΕΚ και να διπλασιαστεί το 
ποσό, με βάση τις σημερινές ισχνές δυνατότητες του Δήμου. Αλλά ο διπλασιασμός του με βάση τις 
ισχνές δυνατότητες του Δήμου θα μπορούσε να γίνει. Με συνέπεια να απαλλαγούν γονείς και 
αθλούμενοι από συμμετοχές, ή να μειωθούν συμβολικά, να αναπτυχθούν νέα προγράμματα σε όλες 
τις ηλικίες, και ιδιαίτερα η δωρεάν πρόσβαση των μικρών παιδιών, και σε συνεργασία και με τους 
συλλόγους κιόλας. Που για να πάει δηλαδή μια οικογένεια με δύο και τρία αλλά και ένα παιδί, θέλει 
300άρια, 250άρια, είτε για το τζούντο είτε για το μπάσκετ είτε για το ποδόσφαιρο, που σε πολλές 
οικογένειες δεν αντέχονται. Και κάνουν επιλογές και κόβουν αθλήματα, και κόβουν ώρες απ’ τα 
παιδιά τους. 
 Αυτό για μας είναι το κυρίαρχο. Ο Δήμος, η παράταξη η δημοτική που έχει τη διοίκηση κάνει 
μια ελάχιστη αύξηση, εμείς έστω και αυτή θα την ψηφίσουμε, αλλά λέμε ότι το στοιχειώδες θα 
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έπρεπε να ήταν ο διπλασιασμός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Μακάρι να μπορούσαμε να είχαμε περισσότερα χρήματα, γιατί θεωρώ ότι ο Οργανισμός 
επιτελεί ένα πολύ σημαντικό κοινωνικό έργο. Από την άλλη, αντιλαμβανόμεθα ότι τα δεδομένα τα 
οικονομικά είναι αυτά του Δήμου, εμείς προσπαθούμε να περιορίσουμε τις δαπάνες μας, να 
εξυπηρετήσουμε τους συνδημότες μας, οι εργαζόμενοι κάνουν ένα καθημερινό αγώνα, και ελπίζω 
ότι, ίσως σε κάποια δεύτερη φάση, θα τύχουμε ευνοϊκότερων-, δηλαδή οι συνθήκες θα είναι 
ευνοϊκότερες έτσι ώστε να τύχουμε και περισσοτέρων χρημάτων. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Κανείς. 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 6ο θέμα, "Τροποποίηση Συστατικής πράξης του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός 
Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 
Επικύρωση του υπ’ αριθ. 01/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 1ο. (Εκφώνηση τίτλου 1ου θέματος). Επικύρωση του υπ’ αριθ. 01/2018 
πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πάνω σε αυτό, ή και τοποθετήσεις μαζί; Εκτός του κυρίου 
Σκουτέρη άλλος; Για ερώτηση, κύριε Σκουτέρη; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ερώτηση ο κύριος Σκουτέρης, ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Έριξα μία ματιά εις το 10ο θέμα, σελίδα 33, αν 
θέλετε να δείτε κι εσείς, και είδα ότι αποβάλλεται συνάδελφος, βάσει του κανονισμού, όπως το 
διατυπώσατε, πλην όμως ο συνάδελφος αυτός δεν εξήλθε της αιθούσης. Και συγκρίνοντας με την 
περίπτωσή μου, διαπιστώνω δύο ειδών αποβολές. Για τη μια περίπτωση εγώ αποβάλλομαι, σταλίζω 
επί μία ώρα εις την πόρτα, και στην αίθουσα, ζητιανεύοντας την επάνοδό μου και τη μεταμέλεια του 
κυρίου Προέδρου, και στην άλλη περίπτωση ο αποβαλλόμενος παραμένει μες στην αίθουσα, 
υποδεικνύει στο Προεδρείο πώς να γίνεται η διαδικασία, κατηγορεί κατά τρόπον-, με τον δικό του, 
ότι δεν νοείται να διακόπτεται Σύμβουλος πριν ακόμα αρχίσει ο υποφαινόμενος. 
 Και πραγματικά λυπήθηκα, όχι γι’ αυτό και μόνο το γεγονός, διότι ό,τι γίνεται σε μια αίθουσα 
του Δημοτικού Συμβουλίου αφορά το σύνολο του Σώματος, τη δημοκρατία, που άκουσα που είπατε 
προηγουμένως ότι εδώ πρέπει να λειτουργεί η δημοκρατία. Σε αυτό το κομμάτι, δεν ξέρω, αν είχατε 
τη θέληση και μεταμεληθήκατε, τότε δεν θα έπρεπε να εξέλθει. Αν όμως ισχύει η τιμωρία που 
δώσατε  για την αποβολή, τότε η ψηφοφορία που έγινε στα επόμενα θέματα φρονώ ότι θα πάσχει. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρώ ότι όχι μόνο ερώτηση δεν ήταν αυτό που διατυπώθηκε από τον συγκεκριμένο 
Σύμβουλο, αλλά ως δοκησίσοφος κάθε φορά αναφέρεται σε κάποια πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. 
 Διαβάζω λοιπόν, στη σελίδα 33 που λέτε, στον κύριο Κουγιουμτζόπουλο αναφερόμενος και 
λέω ότι: «Μην γράφετε τίποτα. Φέρεστε απρεπώς και θα σας αποβάλω από την αίθουσα. Είστε εκτός 
θέματος. Μην γράφετε τίποτα, σας παρακαλώ. Διακόπτουμε για 2 λεπτά. Παρακαλώ περάστε έξω, 
όπως αναφέρει ο κανονισμός...» και αναφέρομαι στους Δημοτικούς Συμβούλους. 
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 Το «θα σας αποβάλω» δεν έχει καμία σχέση χρονική, γιατί κάποιοι βρισκόμαστε στη σημερινή 
ημερομηνία και κάποιοι άλλοι είναι κολλημένοι είτε στο παρελθόν ή κάπου αλλού. Λοιπόν, θα 
παρακαλέσω άλλη φορά να είναι πιο προετοιμασμένοι οι συνάδελφοι, και ιδίως όταν πρόκειται για 
νομικούς, που ξέρουν από πρακτικά, το τι ακριβώς πρέπει να λένε. Και κυρίως όταν είναι για 
ερώτηση, κάνουμε ερώτηση. Όταν πρόκειται για τοποθέτηση, κάνουμε τοποθέτηση. 
 Θεωρώ λοιπόν ότι δεν υπήρξαν δύο μέτρα και δύο σταθμά, έκανα παρατήρηση στον 
αγαπητότατο συνάδελφο, ο οποίος βέβαια ηρέμησε και δεν συνεχίστηκε αυτή η κατάσταση. Στην 
άλλη περίπτωση στην οποία αναφέρεστε, σε ψηφισμένα πρακτικά και συγκεκριμένα στο 15ο 
πρακτικό της προηγούμενης χρονιάς, είχα κάνει παρατήρηση πολλές φορές, ακολούθησαν επιπλήξεις 
και ενώ προειδοποίησα ότι θα αποβληθεί, ο συνάδελφος συνέχιζεε. Αυτά τα οποία λέει είναι ψέματα, 
είναι ψέματα το ότι καθόταν και παρακαλούσε να μπει μέσα. Η μόνη αλήθεια –η οποία φαίνεται και 
στις κάμερες και στα πρακτικά τα οποία ενέκρινε και εκείνος– είναι ότι κινήθηκε απειλητικά προς το 
Προεδρείο και γι’ αυτόν τον λόγο αποβλήθηκε. 
 Από κει και πέρα λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο δεν έπρεπε να το αναφέρει καθόλου, μέχρι 
να λήξει το θέμα και από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση στην οποία έχει καταφύγει, και από κει και 
πέρα θα μας πει η Αποκεντρωμένη Διοίκηση τι ισχύει. 
 Θα σας παρακαλέσω λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τι βάζετε σε ψηφοφορία; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα πρακτικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα πρακτικά, το θέμα μας. Ε, τι άλλο να βάλω, δεν έχω κάτι άλλο. 
 Λοιπόν, οι διαφωνούντες; 
...... : «Λευκό». 
...... : «Παρών». 
(Ταυτόχρονες ομιλίες) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. «Λευκό»; Ο κύριος Τίγκας... 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι-όχι, δεν είπα «λευκό». «Παρών». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν υπάρχει «παρών», κύριε Τίγκα, [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εγώ είπα «παρών» και πέστε [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, θα το πω διαφορετικά. Παρών είστε ούτως ή άλλως, σας βλέπουμε όλοι. 
 Λοιπόν. «Λευκό» ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Ανυφαντής, ο 
κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ζήκας. 
 Ως «άρνηση ψήφου» θέλετε να το καταχωρίσω; Κάπως πρέπει να το βάλουμε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό να τελειώσω το θέμα. Σας άκουσα. 
 Τι θέλετε; 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Βάλτε ό,τι θέλετε, κύριε Πρόεδρε, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, εσείς ψηφίζετε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, επί της διαδικασίας ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, νομίζω αυτή την ώρα στην Ελληνική Βουλή στήνονται κάποιες 
κάλπες στη "Novartis" και η ίδια η Βουλή σάς αναιρεί. Η ψηφοφορία είναι «ναι»,  
«όχι», «παρών» στην Ελληνική Βουλή κι εσείς έρχεστε σήμερα εδώ να μας λέτε ότι το «παρών» 
είναι άρνηση ψήφου. Η ίδια η Βουλή, που νομίζω είναι το άντρο της δημοκρατίας, και βγάζει τα 
«λευκά» απ’ την ψηφοφορία και βάζει το «παρών». Κι εσείς έρχεστε και μας λέτε σήμερα ότι το 
«παρών» είναι άρνηση ψήφου. 
 Ευχαριστώ. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πουθενά αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή, αλλά εμείς όμως έχουμε έναν εγκεκριμένο 
κανονισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό υπάρχει αυτό το οποίο λέμε. 
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ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Υπάρχει και η νομοθεσία, δεν είναι μόνο ο κανονισμός που ψηφίζετε. Kαι υπάρχουν 
και οι διαδικασίες. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάθε φορά, όπως γνωρίζετε, ο κανονισμός βγαίνει, πέραν της νομοθεσίας, για να 
διευκρινίσει κάποια θέματα. Άρα λοιπόν είναι μεταγενέστερος, έχει εγκριθεί απ’ όλους εδώ, άρα 
λοιπόν οφείλουμε να ακολουθούμε το συγκεκριμένο. Δεν είναι θέμα... 
 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως ανέλυσα και την προηγούμενη φορά με στοιχεία, και μόνον με στοιχεία, 
όντως στη Βουλή υπάρχει το «παρών». Στον κανονισμό τον δικό μας και στον Κώδικα Δήμων και 
Κοινοτήτων το 2006, υπάρχει: «ναι», «όχι», «λευκό». Και η άρνηση ψήφου θεωρείται «παρών». 
Εφόσον είναι μέσα, θεωρείται παρών και γράφεται «παρών». Ψήφος «παρών» δεν υπάρχει. Στη 
Βουλή υπάρχει, εδώ δεν υπάρχει. Τελεία και παύλα. 
 Όποιος θέλει, να μου τα αντικρούσει αυτά με στοιχεία. Τα έφερα την προηγούμενη φορά. 
Μάλλον ο αγαπητός φίλος, ο Γιώργος ο Ανυφαντής δεν ήταν εδώ όταν τα ανέλυσα. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Όχι, δεν ήμουν... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είχα τα στοιχεία. Και είναι στη διάθεσή σου να σ’ τα φέρω αυτά τα στοιχεία, τα 
’χω μέσα στο γραφείο μου. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Θα χαρώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.  
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Να επαναλάβουμε τα «λευκά» μια στιγμή; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λευκό» ήταν: ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Ανυφαντής, ο 
κύριος Ρεμούνδος. Και ο κύριος Τίγκας; Και ο κύριος Τίγκας «λευκό». 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν το 1ο θέμα, "Επικύρωση του υπ’ αριθ. 01/2018 πρακτικού συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

-------------- 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή υπάρχουν δημότες μας, να προτάξουμε το 9. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλούσα το Σώμα, να εγκρίνετε να προταχθεί το 9ο θέμα, το οποίο έχει άμεση 
σχέση και με κάποιους συνδημότες μας που βρίσκονται εδώ, να μην τους ταλαιπωρούμε περαιτέρω. 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 Άρα λοιπόν θα προτάξουμε το 9ο θέμα. 
 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 
Παροχή σύμφωνης γνώμης για την ίδρυση πρατηρίου άρτου - προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής, στο Ο.Τ. 289 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 9ου θέματος). 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα πω εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρόκειται για ένα θέμα το οποίο το έχουμε ξανασυζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
θα σας θυμίσω ότι είχαμε ξαναδώσει μία προέγκριση για κατάστημα, ακριβώς στο διπλανό 
κατάστημα, το οποίο αν δεν κάνω λάθος λειτουργεί παντοπωλείο. Πρόκειται λοιπόν για ένα 
κατάστημα το οποίο βρίσκεται στην οδό Λάσκου 64 και Γρηγορίου 37 στη Δημοτική Κοινότητα 
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Παπάγου. 
 Σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας έχει καταθέσει η ιδιοκτήτρια, έχει κατασκευαστεί πριν 
το ’67, λειτουργούσε εδώ και πολλά χρόνια στον συγκεκριμένο χώρο ένα κατάστημα που πούλαγε 
γάλα, γιαούρτι... "Τρίκας"; το λέω καλά; 
...... : "Τρίγκας". 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: "Τρίγκας", κατάστημα "Τρίγκας". 
 Και εμείς αυτή τη στιγμή δίνουμε τη σύμφωνη γνώμη μας για να ιδρυθεί πρατήριο άρτου, 
προϊόντων ζαχαροπλαστικής στο συγκεκριμένο κατάστημα. Δίνουμε άδεια μόνο για πρατήριο άρτου 
και προϊόντων ζαχαροπλαστικής, δεν δίνουμε για καφετέρια, δεν δίνουμε για take away cafe. Τα λέω 
επειδή είναι από κάτω και οι ιδιοκτήτες, να το ξεκαθαρίσουμε ότι εμείς δεν σας παρέχουμε κάτι 
διαφορετικό, μόνο πρατήριο άρτου και ζαχαροπλαστικής. Αυτό προτείνεται μάλλον απ’ το Σώμα, 
έτσι; αφού το αποφασίσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, εκτός του κυρίου Σκουτέρη; Κι εσείς ερώτηση; Ο κύριος 
Ζήκας ερώτηση. 
 Κύριε Ζήκα, να κάνετε ερώτηση, ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Μου κάνει εντύπωση γιατί, ενώ έχει υποβληθεί αίτημα στην Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου, 
η απάντηση –όπως περιγράφεται στην εισήγηση– δεν είναι σαφής. Και διερωτώμαι, από πλευράς 
δημοτικής Αρχής ζητήθηκαν διευκρινίσεις από την Υπηρεσία Δόμησης; Για να ξέρουμε γιατί δεν είναι 
σαφής η απάντηση. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. 
 Το δεύτερο ερώτημα: Αυτό σημαίνει ότι σε οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση που βρίσκεται 
στο ίδιο (εντός εισαγωγικών) καθεστώς προϋποθέσεων δημιουργείται δεδικασμένο πλέον (εντός 
εισαγωγικών το «δεδικασμένο») για αντίστοιχη αντιμετώπιση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ο κύριος Σκουτέρης για ερώτηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ και πάλι, κύριε Πρόεδρε. 
 Βλέποντας την εισήγηση του κυρίου Γενικού, από τις λίγες σπάνια εμπεριστατωμένες, άφησε 
όμως δύο-τρία κενάκια. Και θέλω να ρωτήσω γι’ αυτά τα δύο-τρία ασαφή και κενά σημεία. 
 Πρώτον. Από τον Φεβρουάριο του 1971 είχε βγει άδεια για κατοικία. Και το διάταγμα που 
επακολούθησε μετά από 38 ημέρες, είπε ότι από δω και πέρα δεν θα επιτρέπονται οι κατασκευές και 
οι λειτουργίες καταστημάτων. Ο ίδιος ο κύριος εισηγητής λέγει ότι η Υπηρεσία Πολεοδομικού 
Σχεδιασμού δεν μας απαντάει ευθέως εάν μπορεί το κατάστημα να γίνει υγειονομικού 
ενδιαφέροντος. Επαναλαμβάνει επίσης η Υπηρεσία η Πολεοδομική ότι από το ’71 και δώθε 
(επαναλαμβάνω: 28 Μαρτίου) δεν επιτρέπονται καταστήματα, αλλά είπε ο νόμος τότε, το διάταγμα, 
ότι ό,τι υπήρχε κατάστημα δεν απομακρύνεται. Εδώ εμείς δεν είχαμε κατάστημα, είχαμε σπίτι, 
κατοικία. Γιατί λοιπόν η εισήγηση είναι ευνοϊκή; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Ερώτηση ο κύριος Τούτουζας. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εγώ, επειδή δεν το γνωρίζω, θέλω να μου πούνε τι χρήσεις γης επιτρέπονται εκεί 
πέρα. Και βέβαια, και το σχέδιο πόλεως που υπάρχει του τέως Δήμου Παπάγου τι λέει για την 
περιοχή εκεί πέρα, μπορεί να φτιαχτεί κατάστημα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώνοντας λοιπόν με τις ερωτήσεις, ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα, όπως γνωρίζουμε όλοι, στην Κοινότητα Παπάγου δεν υπάρχει το 
πολεοδομικό σχέδιο, υπάρχουν τα Βασιλικά Διατάγματα των χρήσεων γης. 
 Εμείς, μόλις μας έγινε η αίτηση, απευθυνθήκαμε εκεί που πρέπει ν’ απευθυνθούμε, στην 
Πολεοδομία, στην Υπηρεσία Δόμησης. Σας διαβάζω την απάντηση της Υπηρεσίας Δόμησης, η οποία 
είναι τυποποιημένη απάντηση που μας έρχεται σε όλες τις ερωτήσεις που κάνουμε για την περιοχή 
του Παπάγου. Λέει λοιπόν: «Σε απάντηση...» Ή εν πάση περιπτώσει για να μην πω «σε όλες», επί τω 
πλείστον, γιατί υπάρχουν και κάποια σημεία του Παπάγου που δεν απαντάνε έτσι γιατί επιτρέπεται. 
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 «Σε απάντηση του παραπάνω σχετικού εγγράφου σας σε ό,τι αφορά τις επιτρεπόμενες 
χρήσεις γης σε ακίνητο στο Οικοδομικό Τετράγωνο 289 εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού 
σχεδίου της Δημοτικής Ενότητας Παπάγου του καλλικρατικού Δήμου, σας γνωρίζουμε ότι 
καθορίζονται μόνο ως κατοικίες, σύμφωνα με το από 26/3/1967 Βασιλικό Διάταγμα. 
Επισημαίνεται ότι για τις οικοδομικές άδειες που έχουν εκδοθεί πριν την ισχύ του παραπάνω 
Διατάγματος και αφορούν χρήσεις καταστημάτων, δεν προβλέπεται από το Διάταγμα η 
απομάκρυνσή τους». 

 Άρα λοιπόν σου λέει ότι αν υπήρχε κατάστημα πριν το Βασιλικό Διάταγμα, δεν προβλέπεται η 
απομάκρυνσή του. Και σύμφωνα με την εισήγηση που σας έχει κάνει ο Γενικός Γραμματέας, λέει και 
σας καταθέτει τα εγκεκριμένα σχεδιαγράμματα, δυνάμει την αρ. αδείας 294 του ΑΟΑ, εκδοθείσα 
9/2/1967, δηλαδή ενάμιση μήνα πριν το Βασιλικό Διάταγμα. Σε αυτό τον λόγο λοιπόν πατάμε. 
Δεύτερον, πατάμε ότι εκεί προϋπήρχε μαγαζί όλα αυτά τα χρόνια, μέχρι πριν τρία-τέσσερα χρόνια. 
Υπήρχε ένα μαγαζί που πούλαγε γάλα. 
 Δεύτερον. Είναι μια περιοχή που το χρειάζεται ένα μαγαζάκι να πουλάει, να πάρουν το ψωμί 
τους οι άνθρωποι ή να πάρουν δυο-τρία είδη ζαχαροπλαστικής να πάνε δώρο σε κάποια περιοχή, 
έτσι; 
 Και γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν το θέμα έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί οι υπάλληλοι, 
όπως και να το κάνουμε, έχουν ένα φόβο, σου λέει: δεν είναι ξεκάθαρο το θέμα, και γι’ αυτό τον 
λόγο το φέραμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, να εκφράσουμε εμείς τη βούλησή μας και την απόφασή 
μας, ότι θέλουμε εκεί ν’ ανοίξει ένα συγκεκριμένο μαγαζί, με τα χαρακτηριστικά τα οποία αναφέραμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλει να πει κάτι κάποιος από τους-, ο μηχανικός ή...; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κάποιος από τους συνδημότες μας που έχουν σχέση με το συγκεκριμένο θέμα και 
θέλει να τοποθετηθεί; Όχι, ωραία. 
 Λοιπόν, τοποθέτηση ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Σκουτέρης, ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος. Κλείνει ο κατάλογος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κι εγώ [...] μια κουβέντα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κύριος Ρεμούνδος, μία κουβέντα, όπως είπε. 
 Τοποθέτηση ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν να πω ότι είναι απόλυτα κατανοητό το ότι υπάρχει μια ανάγκη στην περιοχή που 
δεν καλύπτεται, ακριβώς επειδή δεν υπάρχει ένα τέτοιου είδους κατάστημα. 
 Εδώ όμως να θυμίσω ότι έγινε ολόκληρη συζήτηση όταν συζητάγαμε στο Δημοτικό 
Συμβούλιο την προηγούμενη θητεία για το γενικό πολεοδομικό του Παπάγου, που ακριβώς υπήρχαν 
τα ζητήματα για τέτοιου είδους χρήσεις οι οποίες αποκλείονταν με το γενικό πολεοδομικό που 
ψηφίστηκε. Και μάλιστα ήταν ρητή η τοποθέτηση τότε ότι: και όσες υφίστανται, θα υποχρεωθούν να 
κλείσουν με το γενικό πολεοδομικό, έτσι όπως ψηφίστηκε. Εδώ υπήρξε σωρεία διαμαρτυριών, 
ακριβώς γιατί το γενικό πολεοδομικό δεν προέβλεπε τη διατήρηση αυτών των χρήσεων. Τώρα τι 
ερχόμαστε να κάνουμε λοιπόν: Αυτό που δεν ψηφίσαμε με το γενικό πολεοδομικό, επιχειρούμε να το 
περάσουμε με παραθυράκια τέτοιου τύπου. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Το λογικό είναι να μην 
είχε ψηφιστεί το γενικό πολεοδομικό έτσι όπως ψηφίστηκε. Λοιπόν, έπρεπε να υπάρχει η πρόβλεψη 
στο γενικό πολεοδομικό, ακριβώς να καλυφθούν οι ανάγκες αυτού του τύπου που δεν καλύπτονται. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Εγώ δεν το ψήφισα, κύριε Τίγκα. 
ΤΙΓΚΑΣ: Άρα αφού δεν το ψηφίσατε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, αλλά γνωρίζετε ότι απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις. Σας 
παρακαλώ, ο κάθε ομιλητής να ολοκληρώνει, και μετά όποιος θέλει να ζητήσει τον λόγο για να 
μιλήσει. 
 Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Ήμουν από αυτούς που δεν το ψήφισαν και διαμαρτυρήθηκε ακριβώς για την ψήφιση 
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εκείνου του πολεοδομικού, έτσι όπως έγινε. Επειδή λοιπόν ήμουν από αυτούς που δεν το ψήφισαν 
και θεωρούσα ότι έχει πολλά ζητήματα προβληματικά, το να έρχονται λοιπόν τώρα αυτοί που το 
ψηφίσανε για να περάσουν με παραθυράκια αυτά που τότε ψήφισαν, να τα παρακάμψουν, ε, δεν 
είναι σωστό. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Ελάτε, κύριε Κουγιουμτζόπουλε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς επειδή, όπως καταλαβαίνετε, οι υπάλληλοι μας το παραπέμπουν 
γιατί δεν είναι νόμιμο αυτό το πράγμα, και όντως ο κύριος Ζήκας έχει δίκιο, είμαστε Έλληνες, και γι’ 
αυτό είμαστε εδώ που είμαστε, γιατί τη μία ψηφίζουμε έτσι, την άλλη αλλιώς, την άλλη γιουβέτσι, 
ψηφίζουμε για να παραβιάζουμε, γι’ αυτό βρίσκεται η Ελλάδα σε αυτό το επίπεδο που βρίσκεται. Εγώ 
βέβαια δεν έχω τέτοιες τύψεις συνείδησης. 
 Όντως είναι πολιτική απόφαση, η περιοχή χρειάζεται τέτοιου είδους χρήσεις, μάλιστα αν 
θέλετε και από αειφόρο άποψη είναι σωστό να υπάρχουν περιμετρικά μικρές τέτοιες χρήσεις για να 
μην υπάρχουν μεγάλες μετακινήσεις σε άξονες, ιστορίες και τέτοια πράγματα, οπότε νομίζω ότι και 
το γενικό πολεοδομικό είναι λάθος σε αυτή την κατεύθυνση που έχει μπει. 
 Εγώ λοιπόν, καθαρά πολιτικά αναλαμβάνω την ευθύνη, καθαρά πολιτικά αναλαμβάνω την 
ευθύνη να το ψηφίσω αυτό, για να μπορέσει να λειτουργήσει αυτό το κατάστημα, και από κει και 
πέρα ο Θεός βοηθός, και εμείς έχουμε εμπιστοσύνη στη Δικαιοσύνη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Τίγκα, μια και ζήτησε εκ των υστέρων τον λόγο, να... 
ΤΙΓΚΑΣ: Θέλω να πω... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Α, συγγνώμη, συγγνώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνέχεια ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Για τα πρακτικά, να μην μπερδευτούν. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ένα λεπτό. Η κυρία λέγεται «Χουχουλή», δεν λέγεται «Χουχούλη», 
έτσι; Ήταν στο 5 και ήσασταν στο 2, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Θα ήθελα να πω ότι νομίζω ότι η Υπηρεσία Δόμησης, ακόμη και σήμερα με την ερμηνεία 
που δίνει και που παραπέμπει στο ρυμοτομικό του Παπάγου, σημαίνει ότι αντιλαμβάνεται ότι δεν 
υπάρχει πολεοδομικό. Και για να μη θυμηθούμε τις αλήστου μνήμης κουβέντες που έγιναν εδώ και 
τις μεγάλες κωλοτούμπες με το πολεοδομικό, θα έλεγα ότι αυτή τη στιγμή το πολεοδομικό έχει πάρει 
έναν δρόμο, δρόμο και προοπτική δεκαετίας, δεκαπενταετίας, κανένας δεν ξέρει τι θα γίνει, η 
πραγματικότητα όμως είναι αυτή: υπάρχει ανάγκη να υπάρχει ένα τέτοιο κατάστημα στην περιοχή. 
 Συνεπώς, πραγματικά με πολιτική απόφαση, διότι περί αυτού πρόκειται, έτσι; είναι λίγο θολό 
το νομοθετικό τοπίο, με πολιτική απόφαση νομίζω ότι πρέπει να συμφωνήσουμε στο να εγκρίνουμε 
τη δημιουργία αυτής της δυνατότητος και για τους κατοίκους, που πραγματικά είναι μία περιοχή που 
πάσχει από αυτό. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για άλλη μια φορά είμαστε αντιμέτωποι με από προηγούμενες κυβερνήσεις, 
υπουργεία, δήμους, δημάρχους, λάθη, παραλείψεις, που οδήγησαν στην ουσία μία περιοχή να μην 
έχει στοιχειώδεις εξυπηρετήσεις από καταστήματα, αλλά και γενικότερα κοινωνικές υποδομές, αλλά 
και κάποια καταστήματα καθημερινότητας, χωρίς αυτό να παραβλάψει τον χαρακτήρα της ως 
κηπούπολη. Από τη άλλη έχει και το "Verde", ένα υπερτοπικό κέντρο-πόλο που δημιουργεί κάποια 
προβλήματα και θα μπορούσε να αξιοποιηθεί διαφορετικά. Και το πρόβλημα οι άνθρωποι –σωστά 
είπε ο κύριος Ζήκας– θα το βρουν και στο μέλλον μπροστά τους, γιατί δεν θα μπορούν να 
ανανεώσουν άδειες, αφού εκεί από το γενικό πολεοδομικό που είχε ψηφίσει εδώ η δημοτική Αρχή 
δεν προβλέπεται –αυτό νομίζω προφανώς– η αντίστοιχη χρήση. 
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 Παρ’ όλα αυτά, εμείς θα ψηφίσουμε να υπάρξει ανανέωση αυτής της συνεχιζόμενης από 
παλιά κατάστασης, προς εξυπηρέτηση, και είναι μια πολιτική θέση. Τώρα, ότι αφήνει ένα παράθυρο ο 
νόμος και μπορεί να περάσει, όπως λέει και ο Γραμματέας, καλό είναι να προχωρήσει. Αλλά το 
πρόβλημα θα το βρουν μπροστά τους και θα ’ναι μπροστά μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λίγα πράγματα θα προσθέσω. 
 Νομίζω ότι είναι εξαιρετική καταρχάς η εισήγηση του Γραμματέως, πραγματικά είναι πολύ 
σοβαρή δουλειά. Εγώ νομίζω ότι είναι απολύτως νόμιμο, και πέραν της νομιμότητος θα έλεγα ότι 
είναι απόλυτη ανάγκη η λειτουργία αυτού του καταστήματος στην περιοχή. Πάντα υπήρχαν 
καταστήματα, εγώ τα θυμάμαι από παιδί. Και να σημειώσω ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει έναν 
πληθυσμό ο οποίος είναι μιας μεγάλης ηλικίας, και αυτοί οι άνθρωποι δύσκολα μετακινούνται. Νομίζω 
ότι με τη σημερινή μας απόφαση θα λύσουμε πραγματικά ένα κοινωνικό ζήτημα. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κι εμείς τον κύριο Οικονόμου. 
 Και χωρίς να θέλω να παραφράσω αυτά τα οποία είπε, νομίζω ότι συμφωνεί και με μένα ότι 
όλες οι εισηγήσεις οι οποίες έρχονται, απ’ όλες τις υπηρεσίες, είναι πάντοτε τεκμηριωμένες και 
σύμφωνα με τον νόμο, δεν ξεχωρίζουμε κάποιες. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ. 
 Μετά από την αναφορά του κυρίου Δημάρχου και ορισμένων άλλων συναδέλφων, μπορώ να 
πω ότι ούτε πολιτική απόφαση είναι αυτή που θα πάρουμε, ούτε απολύτως νόμιμη, που είπε ο φίλος 
μου ο κύριος Οικονόμου. Είναι νόμιμη υπό την εξής έννοια: Όταν έγινε έλεγχος από την Πολεοδομία, 
και σύμφωνα με τα γραπτά του κυρίου Τσοχαλή (του κυρίου Γενικού Γραμματέως) δεν διαπιστώθηκε 
καμία πολεοδομική παράβαση. Το πιο σωστό θα ήταν να συγκρίνει την άδεια που είχε εκδοθεί –
επαναλαμβάνω– από το 1967 τον Φεβρουάριο, να τη μνημονεύσει στην έκθεση, και να πει ότι μετά 
την άδεια η οποία αφορούσε οικία (και μάλιστα τρεις χώρους, 90 τετραγωνικά, 40 τετραγωνικά, 30 
τετραγωνικά) επηκολούθησαν άλλα καταστήματα, τα οποία καταστήματα πράγματι λειτούργησαν. 
Εφόσον επί δέκα χρόνια παράδειγμα λειτούργησαν νομίμως, πάει να πει ότι η παύση τους και η μη 
χορήγηση αδειών σε καταστήματα όπως προλειτούργησαν θα ήταν άδικο. 
 Αλλά γιατί να πάμε μακριά; Η οδός Περικλέους, όπως ξέρετε –να μην αναφερθούμε σε 
λεπτομέρειες–, τα καταστήματα που λειτουργούν, και πολύ καλά κάνουν και λειτουργούν, και για το 
συμφέρον της περιοχής μας, δεν ζημιώθηκε ο Δήμος Χολαργού  επειδή χορηγήθησαν άδειες. 
Επομένως είμαι υπέρ της χορηγήσεως αυτής της αδείας. Αυτό δεν πάει να πει όμως –και τελειώνω, 
κύριε Πρόεδρε– ότι η Υπηρεσία Δόμησης να μην μας απαντά αν αυτό μπορεί να λειτουργήσει σαν 
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Δεν επανέλαβε καμία τέτοια κουβέντα. Γιατί μεταφέρει το 
μπαλάκι να ερμηνεύσει ο κύριος Γενικός ή ο Δήμος τι πάει να πει, ότι από δω και πέρα τα 
καταστήματα που υπήρχαν δεν κουνιούνται. Μα εδώ είχαμε άδεια για σπίτι, για οικία. Μας φέρνουν 
σε δύσκολη θέση. 
 Παρά ταύτα, είμαι υπέρ της χορηγήσεως της αδείας της αιτουμένης. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να πω ότι το γενικό πολεοδομικό σχέδιο έχει ψηφιστεί τον Απρίλιο(;)  Μάρτιο 
του 2014, έχει πάρει τον δρόμο του, σίγουρα υπάρχει μία μεγάλη καθυστέρηση, αλλά μην ξεχνάμε 
ότι και το γενικό πολεοδομικό του Χολαργού, το οποίο έγινε ΦΕΚ πριν από έναν χρόνο, είχε ψηφιστεί 
απ’ το 2008 ή 2009, αν θυμάμαι καλά. Οπότε είναι μία συνηθισμένη τακτική τα γενικά πολεοδομικά 
να καθυστερούν και να τραβάνε εις χρόνο. 
 Δεύτερον. Εγώ θέλω να εκφράσω την άποψη της δημοτικής Αρχής ότι η περιοχή, και η 
«Κοινότητα» καλύτερα του Παπάγου, θα διατηρήσει τον χαρακτήρα της κηπούπολης που έχει. Δεν 
επιθυμούμε και δεν πρόκειται να δώσουμε άδεια ν’ ανοίξει κανένα κατάστημα εκτός απ’ τα 
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υπάρχοντα καταστήματα τα οποία υπάρχουν τόσα χρόνια στη συγκεκριμένη Κοινότητα. 
 Και το συγκεκριμένο θέμα που συζητάμε σήμερα, μιλάμε για ένα κατάστημα που λειτουργεί 
αποδεδειγμένα με άδεια, από το 1973(;) πότε είπαμε, δεν θυμάμαι καλά πότε λέει η εισήγηση, εν 
πάση περιπτώσει. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Το ’67. Δηλαδή δεν νομίζω ότι έχουμε να πούμε 
κάτι άλλο, ήταν πάντα κατάστημα στον συγκεκριμένο χώρο, χτίστηκε ως κατάστημα, λειτουργεί. Και 
όχι απλά σαν κατάστημα, σαν κατάστημα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη –με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε– αυτό που κάνετε δεν είναι καθόλου 
σωστό. Καθίστε σας παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μην έρχεστε προς το Προεδρείο, καθίστε στη θέση σας και αν 
χρειαστεί να καταθέσετε κάτι, στην ειδική Γραμματέα... Καθίστε, σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και θα παρακαλέσω να ψηφιστεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπορείτε να καθίσετε στη θέση σας κ. Σκουτέρη; Ωραία, καθίστε στη θέση σας είπα. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εάν κάποιος θέλει να αυτογελοιοποιηθεί είναι θέμα δικό του. Αλλά σας 
παρακαλώ, καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ πάρα πολύ, καθίστε κάτω. Σας παρακαλώ πολύ, καθίστε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείνοντας λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι καλό είναι να ψηφιστεί από όλα τα μέλη 
του Δημοτικού Συμβουλίου η συγκεκριμένη απόφαση. Είναι προς όφελος της πόλης, προς όφελος 
των δημοτών μας, που θα μπορούν να εξυπηρετούνται καλύτερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής. 
...... : Και ο κύριος Ζήκας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κύριος Ζήκας. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και ψηφίζει και η κυρία Δημάκου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εννοείται, ψηφίζει και η κυρία Δημάκου. 
 Άρα το 9ο θέμα, "Παροχή σύμφωνης γνώμης για την ίδρυση πρατηρίου άρτου - προϊόντων 
ζαχαροπλαστικής, στο Ο.Τ. 289 της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
(Νομική Υπηρεσία) 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

 
Καταγγελία της μίσθωσης και δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη των οφειλομένων 
μισθωμάτων από την εταιρεία «Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΙΚ. ΡΩΙΜΠΑ Ο.Ε.», για το 
ανθοπωλείο στο Κοιμητήριο Παπάγου και για την απόδοση στο Δήμο του μισθωμένου 
ακινήτου  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μην μπερδευτούμε, επανερχόμαστε στο 2ο θέμα. Για να μην υπάρχουν «δεν 
κατάλαβα σε ποιο θέμα είμαστε», είμαστε στο 2ο θέμα τώρα. (Εκφώνηση τίτλου 2ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο την κυρία Τσικρικώνη. 
 Μισό λεπτό, πριν πάρει τον λόγο να κάνει την εισήγηση, τον κύριο Τούτουζα να μας πει. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, λέω το 2 να το κάνουμε μαζί με το 15, γιατί είναι ίδια θέματα, κοντινά 
τουλάχιστον αν δεν είναι ίδια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κυρία Τσικρικώνη, η Αντιδήμαρχος, έχει τον λόγο για την εισήγηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. 
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 Να μην κουράζω τους αγαπητούς συναδέλφους με το ιστορικό της υπόθεσης, εξάλλου η 
εισήγηση έχει ήδη αποσταλεί, απλά για τα πρακτικά να γραφτεί ότι οι οφειλές από τα μισθώματα της 
εταιρείας του κυρίου Σταθόπουλου για το ανθοπωλείο στο Κοιμητήριο Παπάγου για την περίοδο από 
1η Δεκεμβρίου 2015 έως και 28 Φεβρουαρίου 2018 ανέρχονται στο ποσό των 70.774,33 €, πλέον 
χαρτοσήμου και των αναλογούντων προσαυξήσεων. Επιπλέον υπάρχει κι ένα ποσόν ύψους 
54.768,59 €, πλέον των αναλογούντων προσαυξήσεων, λόγω του ότι υπήρχε μία ρύθμιση οφειλής η 
οποία δεν είχε πραγματοποιηθεί, οπότε κατά συνέπεια όλο το οφειλόμενο ποσό από τη μη καταβολή 
των δόσεων της ρύθμισης καθιστά το συγκεκριμένο ποσό άμεσα απαιτητό από τον Δήμο. 
 Οπότε ζητάμε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει την καταγγελία της ανωτέρω μίσθωσης 
και να δοθεί η εντολή, η πληρεξουσιότητα και το δικαίωμα στη Νομική Υπηρεσία του Δήμου, να 
προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Επίσης και το 15 θέμα αφορά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, τώρα είμαστε σε αυτό. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Α, έλεγα μήπως πάνε μαζί για να τα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το δούμε μετά. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Σκουτέρης, ο κύριος Κεχρής και ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Έχετε σταματήσει να κοιτάτε [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι δεξιά, γι’ αυτό! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή λείπατε τις δύο προηγούμενες φορές, γι’ αυτό. Φτάνει μέχρι εκεί το 
σκανάρισμα! 
 Λοιπόν. Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Έχω κάποιες ερωτήσεις, δεν έχω μόνο μία. 
 Καταρχήν, έχουν γίνει μέχρι τώρα άλλες νομικές ενέργειες για το συγκεκριμένο θέμα, ή είναι 
η πρώτη φορά που θα γίνουν νομικές ενέργειες; Ένα ζήτημα. 
 Δεύτερον... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο να σημειώνετε, κυρία Αντιδήμαρχε. 
ΖΗΚΑΣ: Οι οφειλές της συγκεκριμένης εταιρείας στον Δήμο αφορούν μόνο αυτές που αναφέρονται 
για το μίσθιο το συγκεκριμένο, ή υπάρχουν και σε άλλες συμβάσεις; Και σε τι ύψος ανέρχονται; 
 Τρίτη ερώτηση. Από πότε αυτή η εταιρεία έχει «εγκατασταθεί» (εντός εισαγωγικών), έχει 
συμβάσεις με τον πρώην Δήμο Παπάγου –γιατί ουσιαστικά από εκεί ξεκίνησε–, από ποια χρονολογία; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ο κύριος Κεχρής ερώτηση. 
ΚΕΧΡΗΣ: Διάβαζα στην εισήγηση: χρωστάει ο ενοικιαστής 70.774 €. Αν το μίσθιο είναι γύρω στις 
2.500 €, αυτό περίπου πρέπει να αντιστοιχεί σε 26-27 μήνες, αν δεν κάνω λάθος. 
...... : Δυόμισι χρόνια. 
ΚΕΧΡΗΣ: Και από κει και πέρα χρωστάει από προηγούμενο χρονικό διάστημα γύρω στις 55.000 €, 
όταν το ενοίκιο ήταν γύρω στις 5.500, άρα άλλους 10 μήνες. Είναι δηλαδή σαν να μην έχει πληρώσει 
χοντρικά –αν και δεν ισχύει αυτό ακριβώς– γύρω στους 37 μήνες, τρία χρόνια. Είναι αληθές αυτό 
που αναφέρω; 
 Και μου κάνει εντύπωση, τρία ολόκληρα χρόνια κάποιος να μην πληρώνει αυτά που οφείλει; 
Δηλαδή αν ήταν ιδιώτης, τι θα γινόταν σε μια αντίστοιχη περίπτωση; Θα μπορούσε κάποιος, ως 
ιδιώτης, έχοντας ενοικιάσει έναν χώρο, να μην του πληρώνει ο ενοικιαστής για τρία ολόκληρα χρόνια 
το ενοίκιο και να παραμένει αυτή η κατάσταση και να έρχεται μετά από τρία χρόνια το θέμα να 
συζητηθεί; Ερώτημα είναι, μου προξένησε μεγάλη έκπληξη αυτό το χρονικό διάστημα και αυτό το 
ποσό πώς είναι δυνατόν να έχει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόλυτα κατανοητή η ερώτησή σας. 
 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος για ερώτηση. 
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ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή είναι λίγο δύσκολη η απόφαση, δεν είναι εύκολη, γιατί θα σας 
πω... Θέλω να ρωτήσω το εξής: Καταρχήν είναι «ντόπια» η επιχείρηση, που λέγαμε παλιά; Δηλαδή 
είναι μία επιχείρηση που έχει ξέρω γω ΑΦΜ στον Χολαργό, στη ΔΟΥ Χολαργού, ή είναι μία 
επιχείρηση η οποία είναι αλλού; Το ρωτάω με την έννοια ότι: θα μπορέσουμε κάποτε να πάρουμε τα 
λεφτά μας ή τρεχαγυρευόπουλος; Το ένα αυτό. 
 Το δεύτερο, έχετε στοιχεία για το αν μπορούμε –σε αυτό που είπατε, την εξουσιοδότηση της 
Νομικής Υπηρεσίας– αν μπορούμε να διεκδικήσουμε κάποια χρήματα; Υπάρχουν κάποια στοιχεία, ή 
δεν υπάρχει τίποτα και θα αρχίσουμε να τρέχουμε; 
 Και το τρίτο είναι ότι: έχει γίνει κάποια...; Δηλαδή θα ήθελα ν’ ακούσω και την άποψη της 
εταιρείας, του ιδιοκτήτη της εταιρείας, τι λέει για όλα αυτά; Δεν έχει καμία πρόθεση να πληρώσει, 
δηλώνει πλήρη αδυναμία, ή λέει «θα πληρώσω, ξέρω γω, μπορώ να πληρώσω κάτι και όλα αυτά τα 
πράγματα»; Τι λέει; «Φεύγω, γεια σας» ή...; 
 Αυτά τα τρία ερωτήματα έχω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Ερώτηση ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εάν λειτουργεί η εταιρεία ακόμα στον χώρο, το ένα ερώτημα είναι αυτό, αν 
λειτουργεί η εταιρεία στον χώρο. 
 Και δεύτερον, αν θεωρείτε ότι αυτά τα τρία χρόνια έχετε κάνει σωστή διαχείριση και νομική 
αντιμετώπιση του ζητήματος, ή αν έχετε κάτι να πείτε ότι «κάναμε λάθος». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν κατάλαβα καλά, κύριε Ανυφαντή... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Μία ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο κύριος Ανυφαντής ερώτηση. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Διαβάζοντας την εισήγηση τώρα, βλέπω ότι 1η Μάρτη του ’15 έγινε μια τροποποίηση 
και μειώθηκε το ποσό στο μισό, όπως και τα τετραγωνικά μέτρα. Βλέπω ότι υπάρχει μια απόφαση 
Δημοτικού Συμβουλίου 16/9, ο Δήμος προέβη στην παράταση της εν λόγω μίσθωσης, έως 30/11. Και 
βλέπω ότι οι οφειλές της αρχίζουν μετά από δυο μήνες. Λέει όμως πριν: «Πλέον των ανωτέρω 
μισθωμάτων είχε συμφωνηθεί με την ανωτέρω η ρύθμιση προγενέστερης οφειλής στον Δήμο». 
 Ερώτησή μου: Άρα η εταιρεία έχει ήδη οφειλή πριν την τροποποίηση, και πήγαμε και κάναμε 
μια τροποποίηση και μια παράταση σύμβασης ενώ ήδη όφειλε, και τώρα ψάχνουμε να βρούμε γιατί 
μας οφείλει. Αυτό είναι; καλά κατάλαβα; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν μιλήσει ο κύριος Δήμαρχος, μου ζήτησε τον λόγο η κυρία Τσικρικώνη να πει κάτι. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Θα απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος, ο οποίος γνωρίζει το θέμα, εγώ απλά θέλω να πω 
ότι η εισήγηση είναι πλήρως εμπεριστατωμένη, τα στοιχεία τα οποία χρειάζονται προκειμένου να 
ψηφίσουμε τη συγκεκριμένη καταγγελία της μίσθωσης υπάρχουν εδώ. Τα επιπλέον στοιχεία και 
οτιδήποτε άλλο χρειάζεται όσον αφορά την εταιρεία, τη γνώμη της συγκεκριμένης εταιρείας, αν 
προτίθεται να πληρώσει ή δεν πληρώσει, αυτά είναι θέματα που μπορούμε να τα συζητήσουμε μια 
άλλη φορά, να έρθουμε κάτω στην Οικονομική Υπηρεσία, να δούμε τι και πώς. 
 Αυτή τη στιγμή προκειμένου να-, γιατί μερικές φορές ξεφεύγουμε σε κάποια θέματα, 
προκειμένου να ψηφίσουμε την καταγγελία της σύμβασης ή όχι, είναι όλα τα στοιχεία εδώ μέσα 
αναλυτικά και έχουν αποσταλεί σε όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Πόσα είναι τα ποσά, ποιος 
είναι ο χρόνος τον οποίο χρωστάμε, αν έχουν γίνει ρυθμίσεις ή όχι κλπ. Από κει και πέρα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, ο κύριος Σκουτέρης για ερώτηση. 
Παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Θα γίνω κουραστικός, κύριε Πρόεδρε, απόψε αλλά τι να κάνουμε, αν και είμαι και 
πονεμένος. 
 Θα ρωτήσω το εξής. Οι συνάδελφοι σχεδόν με κάλυψαν, εγώ θα εντοπίσω την ερώτησή μου 
στο εξής: Είναι 62.000, συν 54.000 λόγω της ασυνέπειας των δόσεων, κάνουν κάπου εκατόν-, 60 και 
70, 140 χιλιάρικα. Κάποια παρανόηση γίνεται. Εμείς δεν λέμε ότι οι εισηγήσεις δεν είναι πλήρεις, για 
Όνομα του Θεού. 
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 Εγώ ερωτώ, και συνοψίζω: Στα τέσσερα χρόνια ένα εξώδικο δεν είχε γίνει; Το πιο εύκολο 
πραγματάκι. Προς Θεού, δεν είναι υπαινιγμοί προς τους συναδέλφους τους δυο, είναι και οι δύο φίλοι 
μου, εξαιρετικοί και έγκυροι. Όμως μπας και-, στη διαδικασία μέσα εάν η κυρία Αντιδήμαρχος είχε 
δυο εξωδικάκια ή τρία συνημμένα, τα οποία μπορεί να υπάρχουν στο αρχείο, εμείς οι έξι-εφτά, οι 
«εξυπνάκηδες» σε εισαγωγικά, δεν θα κάναμε καμία ερώτηση. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ο συνάδελφος είναι μέλος της διοίκησης... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, αν τον κύριο Σκουτέρη τον ενδιέφερε τόσο πολύ να παίρνει 
απαντήσεις στα ερωτήματά του, είναι μέλος της διοίκησης, είναι εκλεγμένος Δημοτικός Σύμβουλος 
μέλος της διοίκησης, θα μπορούσε οποιαδήποτε ώρα... Είσαστε στην πλειοψηφία. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εντάξει, κύριε Σκουτέρη, γίνονται προσυμβούλια, γίνονται... Είσαστε μέσα στο 
Δημαρχείο, μπορείτε να ’ρθείτε οποιαδήποτε ώρα θέλετε, είμαστε εδώ, μπορείτε να ’ρθετε να λύσετε 
τις απορίες σας. Εδώ αυτή τη στιγμή απλά δεν θέλετε να λύσετε τις απορίες σας, θέλετε να 
δημιουργήσετε εντυπώσεις. Πολύ ευχαρίστως, σας ακούμε, τις εντυπώσεις σας τις δεχόμαστε, αλλά 
θα σας καταγράψω ότι δεν θέλετε να λύσετε και δεν συμβάλετε στη θετική διεξαγωγή όλου αυτού, 
απλά θέλετε να δημιουργήσετε εντυπώσεις. 
 Απλά να καταγράφονται, για να μπαίνει ο καθένας στη θέση του. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. 
 Ξεκινάω λέγοντας ότι υπήρχε μία σύμβαση με την εταιρεία Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΙΚ. ΡΩΙΜΠΑ 
Ο.Ε. για το ανθοπωλείο του Κοιμητηρίου Παπάγου, το οποίο το είχε μισθώσει ύστερα από 
διαγωνιστική διαδικασία την 1/12/2010 με λήξη 30/11/2015. Το μηνιαίο μίσθωμα ήταν... 
ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Συγγνώμη, [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω, θα σας απαντήσω σε όλα. 
 Απ’ όσο γνωρίζω, κύριε Ζήκα –γιατί είμαι λίγο μικρός κι εγώ, δεν ήμουν εδώ– από τότε που 
έχει φτιαχτεί το Κοιμητήριο Παπάγου ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας, να το πω έτσι, έχει νοικιάσει 
το ανθοπωλείο, έτσι; Τώρα, αν το είχε με αυτή την επωνυμία, αν το είχε με ατομική επιχείρηση στ’ 
όνομά του, με ατομική επιχείρηση στη γυναίκα του, δεν το ήξερα. Όπως ο συγκεκριμένος 
επιχειρηματίας είχε και το κυλικείο, όπως πολύ καλά ξέρετε. Τα χρήματα τα οποία οφείλει σήμερα 
στον Δήμο ο συγκεκριμένος είναι άνω των 250, 280 χιλιάδων συνολικά, έτσι; 
 Γυρνάω λοιπόν σ’ αυτό που έλεγα, ότι για πέντε χρόνια, μέχρι τις 30/11/2015 είχε ένα 
κυλικείο 18 τετραγωνικών, κύριε Ανυφαντή, και πλήρωνε πέντε χιλιάδες... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Ανθοπωλείο». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ανθοπωλείο», συγγνώμη, ανθοπωλείο 18 τετραγωνικών και πλήρωνε 5.300 €. Αυτό 
το ποσό έφτασε σ’ αυτό το ύψος γιατί πιο παλιά είχε νοικιάσει το μισό κυλικείο, μετά ο Δήμος 
Παπάγου τότε ξαναμίσθωσε το δεύτερο κυλικείο, καταλαβαίνετε, όταν είσαι ήδη σ’ έναν χώρο... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Ανθοπωλείο». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ανθοπωλείο», εντάξει, κύριε Αυγουρόπουλε, καταλαβαίνουν όλοι. Δεν μιλάμε για 
κυλικείο, για ανθοπωλείο μιλάμε. Αν στη ρύμη του λόγου μας λέμε και κάτι μπερδεμένο, το 
καταλαβαίνουν. 
 Λοιπόν, αφού ήταν μέσα ήδη, πλειοδότησε και πήρε και τον διπλανό χώρο και το έκαναν 18 
τετραγωνικά. 
 Όταν έπεσε η κρίση και σταμάτησε ο κόσμος ν’ αγοράζει λουλούδια, σταμάτησε να έχει τόσο 
πολύ επίσκεψη και όλα αυτά τα οποία τα γνωρίζουμε και είναι γνωστά που έγιναν σε όλη την 
Ελλάδα, ο άνθρωπος άρχισε να δυσκολεύεται. Και σου λέει: να αφήσω το μισό, να το ξενοικιάσω, να 
μου μειώσετε το ενοίκιο. Και αυτό πραγματοποιήθηκε, με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου-, 
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δεν λέμε ποιο είναι το νούμερο της απόφασης, πάντως αυτό έγινε τον Μάιο του 2015. Μέχρι τότε ο 
άνθρωπος ό,τι οφειλές είχε για το Κοιμητήριο τις είχε ρυθμισμένες. Δηλαδή ό,τι χρώσταγε από παλιά, 
είχε κάνει ρύθμιση, την οποία την πλήρωνε κανονικότατα, έτσι; 
 Αφού λήγει η σύμβασή του 30/11 και πρέπει... Γιατί πήραμε και μία απόφαση για παράταση 
της σύμβασης, όπως θα είδατε στην εισήγηση, έτσι; Στις 16 Σεπτεμβρίου το Δημοτικό Συμβούλιο 
είχε δικαίωμα να κάνει παράταση της σύμβασης. Αφού ο άνθρωπος είχε διακανονίσει τις οφειλές του 
και πλήρωνε κανονικά τότε στις 16 Σεπτεμβρίου, λέμε να του κάνουμε παράταση της σύμβασης. 
Αποφασίζουμε την παράταση. Όταν ψάχνουμε τα χαρτιά, του λέμε: φέρε μας την εγγυητική 
επιστολή που πρέπει να δώσεις, γιατί κακώς δεν την είχες δώσει στο παρελθόν. Κάναμε τον έλεγχο 
και του είπαμε: «ξέρετε κάτι; για να υπογράψουμε το νέο συμφωνητικό της παράτασης πρέπει να 
μας καταθέσετε την εγγυητική επιστολή». 
 Αυτός ουδέποτε εμφάνισε στον Δήμο εγγυητική επιστολή ελληνικής τράπεζας ή ευρωπαϊκής 
τράπεζας που να είναι πιστοποιημένη με τράπεζες της Ελλάδος, αλλά εμφάνισε μία εγγυητική ενός 
ασφαλιστικού ταμείου της Ρουμανίας, που δεν έβγαζες άκρη τι είναι αυτό το χαρτί. Κοινώς εμείς, η 
Νομική μας Υπηρεσία, είπε ότι δεν είναι καλυμμένη με αυτό το χαρτί το οποίο εμφανίστηκε και γι’ 
αυτό τον λόγο ουδέποτε υπογράψαμε καινούριο συμφωνητικό. Επειδή δεν υπογράψαμε καινούριο 
συμφωνητικό μιας και δεν μας έφερε την εγγυητική, αυτός σταμάτησε να πληρώνει τα μισθώματα. 
 Αμέσως δώσαμε εντολή στη Νομική Υπηρεσία να καταθέσει αγωγή. Κατατέθηκε λοιπόν το 
2016 αγωγή, η οποία συζητήθηκε, κύριε Κεχρή, στις 29/9/2017. Η αγωγή που καταθέσαμε εμείς στις 
αρχές του ’16, ύστερα από κάνα-δυο αναβολές που κατάφερε και πήρε η επιχείρηση, συζητήθηκε 
στις 29/9/2017. Και ο Δήμος έχασε τη συγκεκριμένη απόφαση, με το σκεπτικό ότι εμείς ζητάγαμε 
αποζημίωση μίσθωσης... Γιατί αφού δεν έχουμε υπογράψει καινούριο συμφωνητικό επειδή δεν μας 
έφερε την εγγυητική, θεωρούμε ότι παραμένει παρατύπως μέσα, και τον χρεώναμε σαν αποζημίωση 
«χρήσης», συγγνώμη, σαν αποζημίωση χρήσης. Και γι’ αυτό τον λόγο... (Παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου). Εντάξει, η Νομική Υπηρεσία αυτό έκρινε ότι έπρεπε να πάει και με αυτό τον τρόπο να 
το κάνει. 
 Και γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν σας διαβάζω την απόφαση την 1859/2017 του Μονομελούς 
Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία μας κοινοποιήθηκε πριν από λίγες μέρες στον Δήμο και λέει ότι: 
«Απορρίπτει την αγωγή, αναγνωρίζει ότι παρατάθηκε η αρχική μίσθωση και καταδικάζει τον ενάγοντα 
στα δικαστικά έξοδα των 300 €. Δέχεται εν μέρει την αγωγή της ενάγουσας εταιρείας». Άρα 
ουσιαστικά χάσαμε τη δικαστική διεκδίκηση. 
 Συζητώντας με τη Νομική Υπηρεσία, μου είπε: «Κύριε Δήμαρχε, εμείς πρέπει αυτή τη στιγμή 
όλα τα χρήματα που οφείλει σαν αποζημίωση χρήσης να τα μετατρέψουμε σε μισθώματα μη 
εισπρακτέα και να καταθέσουμε καινούρια αγωγή και να του κάνουμε καταγγελία της μίσθωσης, 
επειδή δεν έχει πληρώσει, και να ξαναπάμε στο δικαστήριο. (Οι καταγγελίες δεν γίνονται με άλλον 
τρόπο, γίνονται μόνο μέσω δικαστηρίων). 
 Οπότε για τις νομικές ενέργειες που είχαμε κάνει σας ανέλυσα, για τις οφειλές που έχει η 
συγκεκριμένη [υπηρεσία] σας απάντησα, κύριε Ζήκα, για τη χρονολογία από πότε είναι μέσα σας το 
απάντησα. 
 Το γιατί αργήσαμε, κύριε Κεχρή, είδατε ότι δεν αργήσαμε καθόλου, απ’ τη στιγμή που 
Νοέμβριο έπρεπε να φέρει την εγγυητική, περιμέναμε κάνα-δυο μήνες να μας φέρει την εγγυητική 
επιστολή, δεν μας την έφερε, κατευθείαν δώσαμε εντολή στη Νομική Υπηρεσία να καταθέσει αγωγή. 
Η απόφαση βρίσκεται εδώ στον φάκελο όποιος θέλει να τη διαβάσει, έτσι; 
 Το ΑΦΜ που ρώτησε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, προσωπικά το θεωρώ άσχετο το πού έχει 
εκδοθεί το ΑΦΜ. Απ’ ό,τι βλέπω εδώ, φαίνεται σαν η επιχείρηση να εδρεύει στου Ζωγράφου. Αλλά 
μπορεί να το έχει υποκατάστημα. Πάντα ο ΑΦΜ στην περιοχή που είσαι είναι η έδρα της επιχείρησης, 
έτσι; είτε σαν υποκατάστημα είτε σαν έδρα. Δεν ξέρω αν είναι έδρα ή υποκατάστημα πάνω το 
ανθοπωλείο. 
 Για το αν θα βρούμε κάποια χρήματα από αυτά που οφείλει, πάλι δεν μπορώ να σας 
απαντήσω, δεν γνωρίζω το Ε9 της συγκεκριμένης εταιρείας, ούτε την ακίνητη περιουσία, αν υπάρχει 
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από τους ιδιοκτήτες. Πάντως έχω δώσει εντολή στη Νομική Υπηρεσία να κάνει ό,τι καλύτερο μπορεί 
για να διεκδικήσει τα χρήματα τα οποία οφείλονται προς τον Δήμο από την εταιρεία ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ 
- ΡΩΙΜΠΑ Ο.Ε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Ζήκας... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν απάντησε, δεν έδωσε μια απάντηση μόνο, στο αν 
λειτουργεί ακόμα [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λειτουργεί, εννοείται. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Και δεν έχουμε κάνει σε σχέση με αυτό κάτι [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να κάνω; Αφού χάσαμε το δικαστήριο, τι άλλο να κάνουμε; Σας λέω, τώρα 
κοινοποιήθηκε η απάντηση. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Θυμάστε πόσο ήταν το ποσό της ρύθμισης; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, αλλά υπάρχει [...]  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις λοιπόν –με συγχωρείτε– και πάλι. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Ζήκας, ο 
κύριος Κεχρής, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο κύριος Ρεμούνδος. Άλλος; Και ο κύριος 
Ανυφαντής. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν στέκομαι στη γενική τοποθέτηση και του Δημάρχου ότι ο Δήμος πρέπει να 
προσπαθεί να στηρίζει την τοπική αγορά. Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι υπάρχει ένα 
παρατεταμένο και διογκωμένο χρέος στην προκειμένη περίπτωση. Βεβαίως, από την άλλη μεριά ο 
Δήμος δεν μπορεί να φέρεται σαν –να χρησιμοποιήσω μια έκφραση– σαν ένας σκληρός τραπεζίτης 
που λέει: «θέλω απαιτητά τα χρήματα». Και θέλω να επισημάνω δύο σημεία: 
 Επειδή σήμερα εγώ επικοινώνησα με τον κύριο Σταθόπουλο, γιατί πραγματικά βλέπει κανείς 
από την εισήγηση ότι αυτός ο άνθρωπος δεν έκανε καμία απολύτως προσπάθεια για να έρθει σε 
συναλλαγή με τον Δήμο, ενδεχομένως να μειωθεί η δόση και να πάρει ένα μεγαλύτερο μήκος και 
παράταση η δυνατότητα εξόφλησης κλπ, μου είπε λοιπόν –και το καταθέτω– στην προφορική 
κουβέντα που κάναμε, δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι ζήτησε από τον κύριο Δήμαρχο να του γίνει 
δυνατότητα διευκόλυνσης, με μικρότερες προφανώς δόσεις, και δεν έγινε δεκτό. 
 Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω, διότι πραγματικά είναι ένα σημείο αιχμής γιατί δεν 
ανανεώθηκε η σύμβαση, η απάντηση που πήρα, κύριε Δήμαρχε... Δεν επιμένω και αναφέρομαι στο 
Σώμα τι μου ελέχθη. Δεν το είδα, μπορεί να μην είναι σωστό, αλλά έτσι μου ελέχθη. Και σας το 
καταθέτω με όνομα. Ότι έφερε εγγυητική επιστολή από ευρωπαϊκή τράπεζα, και όχι από ελληνική, 
και επομένως ο Δήμος δεν την έκανε δεκτή. Δεν ξέρω αν είναι ακριβές αυτό, αυτό πάντως μου 
ελέχθη και οφείλω να σας το μεταφέρω, διότι απʼ ό,τι ξέρουμε η ευρωπαϊκή τράπεζα και η ελληνική 
που είναι στο ίδιο δίκτυο είναι το ίδιο πράγμα από πλευράς εγγυήσεως... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμη κύριε... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Για ρουμάνικη τράπεζα [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν ξέρω, εγώ... Ακούστε, ακούστε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει κάπου ο κανονισμός ότι επιτρέπονται οι διαλογικές συζητήσεις; Σας παρακαλώ, 
ελάτε κύριε Τίγκα, εσείς έχετε τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν την κάνω εγώ, εγώ τοποθετούμαι. 
 Λοιπόν, επαναλαμβάνω και πάλι, για να μην έχουμε κάποια παρεξήγηση. Τα ερωτήματα είναι 
δύο: Ήταν η εγγυητική επιστολή ευρωπαϊκής τράπεζας, ναι ή όχι; Και το δεύτερο, έγινε μία 
προσπάθεια, διότι θέλω να... Το αντιλαμβανόμαστε όλοι, είναι μια υπερφορτωμένη, υπερχρεωμένη 
επιχείρηση. Και ενδεχομένως, να πούμε και κάτι; Αυτό που εισηγείται η δημοτική Αρχή να είναι η 
ύστατη προσπάθεια, να μην υπάρχει άλλο, αλλά εγώ θα έλεγα να του δώσουμε μία δυνατότητα να 
συνεννοηθεί με τον Δήμο, μήπως υπάρξει δυνατότητα με μικρότερη δόση να έχει μια επιμήκυνση 
του χρόνου αποπληρωμής του χρέους ώστε να μπορέσουμε να τον κρατήσουμε και αυτόν ζωντανό. 
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 Κατά τ’ άλλα, επί τη ευκαιρία ήθελα να πω ότι καλό είναι στο θέμα του Κοιμητηρίου, επειδή 
έχω παράπονα από κάποιους ανθρώπους ότι παραλειτουργούν εκεί μέσα υπηρεσίες μη εγκεκριμένες 
από τον Δήμο, καθαριότητος επί πληρωμή, πλύσιμο τάφων επί πληρωμή, ποτίσματος λουλουδιών επί 
πληρωμή, αφής κανδηλιών επί πληρωμή, απλώς το καταθέτω και νομίζω ότι κάποια μέριμνα μπορεί 
να ληφθεί. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τίγκα, ένας άνθρωπος ο οποίος δυόμισι χρόνια δεν έχει πληρώσει ούτε ένα 
μίσθωμα, τι βοήθεια να του δώσουμε δηλαδή; Όταν αυτός ο άνθρωπος άφησε απλήρωτους άλλους 
10 μήνες το κυλικείο που είχε, όταν το συνολικό του χρέος είναι άνω των 250 χιλιάδων στον Δήμο, 
όταν σου λέει ότι «έχω βγάλει τα λεφτά μου έξω, γι’ αυτό παίρνω εγγυητική απ’ τη Ρουμανία απ’ τον 
ασφαλιστικό φορέα»... Που αν εσείς τη βλέπατε, ευτυχώς που δεν είστε τραπεζικός, γιατί εσείς αν 
ήσασταν στη θέση μου θα υπογράφατε –απ’ ό,τι φαντάζομαι– αυτά που λέτε σήμερα. Ευτυχώς εγώ 
που έχω επαφές και το ψάχνω το θέμα, και δεν δέχτηκα αυτή την εγγυητική από «εγνωσμένη 
ευρωπαϊκή τράπεζα» όπως το είπατε, έναν ασφαλιστικό φορέα μαϊμού. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είναι αυτά που λέτε τώρα δηλαδή; Και να σας πω κάτι; Ο Δήμος συνεργάζεται με 
δύο τράπεζες, με τη EUROBANK και με την ALPHA BANK. Οποιαδήποτε τράπεζα ευρωπαϊκή έχει 
παραρτήματα και συνεργάζεται με τις τράπεζες αυτές. Εμείς τι είπαμε; Αυτή την εγγυητική θα τη 
στείλουμε στην τράπεζα, και αν μας πει η τράπεζα «ναι, εντάξει είναι, προχώρησε...» Καμία όμως, 
δεν μας ήρθε για να το στείλουμε, έτσι; δεν μας ήρθε για να το στείλουμε να προχωρήσει το θέμα. 
 Και σας ξαναλέω, τι βοήθεια να του κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε μειώσεις; υπάρχει νόμιμη 
διαδικασία να κάνουμε μείωση; Και σε ποιον θα κάνουμε μείωση; Στον άνθρωπο που πριν από λίγο 
στο κυλικείο μάς έριξε φέσι 200 χιλιάρικα; Σε αυτό τον άνθρωπο θα πάμε να κάνουμε μείωση; Ήταν 
ένας πολύ καλός άνθρωπος παλιά, πλήρωνε πολλά λεφτά, στον Δήμο Παπάγου έχει πληρώσει μια 
περιουσία. Έπεσε έξω όμως. Έκανε ανοίγματα, πήγε έκανε δυο-τρία μαγαζιά στου Ζωγράφου, πήγε 
ανοίχτηκε κάπου αλλού, δεν ξέρω τι έκανε. Και αν όντως με τα λεγόμενά του έχει βγάλει τα λεφτά 
έξω στη Ρουμανία και καταφέρνει να παίρνει εγγυητικές, ε, με συγχωρείτε, εγώ λυπάμαι που οφείλει 
τόσα χρήματα στον Δήμο και δεν τα φέρνει απ’ τη Ρουμανία αύριο εδώ να πληρώσει. Πώς 
καταφέρνει και βγάζει εγγυητική ρουμάνικου ασφαλιστικού...; Δεν είναι τραπεζικός αυτό που έφερε, 
είναι ένας ασφαλιστικός φορέας στη Ρουμανία, που ούτε τον ξέρουμε τι είναι και αν υπάρχει. 
 Αλλά εν πάση περιπτώσει, κύριε Πρόεδρε, εγώ νομίζω είναι ξεκάθαρο το θέμα, πρέπει να γίνει 
καταγγελία της μίσθωσης. Για το καλό του Δήμου, όσο το δυνατόν γρηγορότερα φύγει από μέσα η 
εταιρεία Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΙΚ. ΡΩΙΜΠΑ Ο.Ε., τόσο προς όφελος του Δήμου θα είναι. Γιατί δεν 
πληρώνει τίποτα εδώ και δυόμισι χρόνια, το καταλαβαίνετε; Χρωστάει πάνω από 250 χιλιάρικα, είναι 
μέσα, εισπράττει τα λουλουδάκια του, ό,τι κάνει εκεί, και δεν πληρώνει τίποτα. 
 Για τα άλλα που είπατε, επώνυμες καταγγελίες ποιος κάνει τι και από πού απαγορεύεται. Γιατί 
όταν μπαίνει μία κυρία με το αυτοκίνητό της μέσα και πάει και ανάβει καντηλάκια, δεν μπορείς να της 
πεις τίποτα, σου λέει «είναι συγγενής μου». Αν υπάρχει από πίσω συμφωνία και παίρνει κάτι, αυτό 
δεν το ξέρω. Επώνυμη καταγγελία για να την ψάξουμε. Έτσι ανώνυμα δεν μπορούμε να κάνουμε 
κάτι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, χρειάστηκε να περάσουν τριάμισι χρόνια δυστυχώς για να δικαιωθώ 
σε αυτά που έλεγα τον Σεπτέμβριο του 2014. Γιατί τον Σεπτέμβριο του 2014, όταν ξανασυζητήσαμε 
εδώ –και έχω τα πρακτικά από τη συγκεκριμένη συνεδρίαση– είχα πει ότι ο συγκεκριμένος κύριος 
είναι αφερέγγυος και θα πρέπει να απευθυνθούμε από τότε στη Νομική μας Υπηρεσία για να 
προχωρήσει. Γιατί όπως ενημέρωσα και τότε το Σώμα, ήδη τότε στον Δήμο Ζωγράφου χρώσταγε 
200.000 € από το κυλικείο του Νεκροταφείου. Και στον Δήμο Ζωγράφου είχε επίσης τρεις 
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συμβάσεις: είχε το ανθοπωλείο, το κυλικείο και μια καφετέρια. Συγγνώμη, είχε το κυλικείο στο 
κολυμβητήριο. Το ανθοπωλείο, το κυλικείο στο κολυμβητήριο και μια καφετέρια. Και χρώσταγε τότε 
στον Δήμο Ζωγράφου 200.000 €. Ο Δήμος Ζωγράφου από τότε, επειδή είχα μιλήσει με την Δήμαρχο, 
την κυρία Καφατσάκη, είχε ήδη ξεκινήσει από τότε δικαστικά μέσα εναντίον του. Σας λέω, 200.000 
ήταν τότε, μόνο απ’ το ένα. Είναι κατάσταση που τη βρήκε βέβαια η κυρία Καφατσάκη τότε, έτσι; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κι εμείς τη βρήκαμε. 
ΖΗΚΑΣ: Ακριβώς. Αυτό είναι το δεύτερο ζήτημα. Που εδώ λοιπόν έχουμε μία σύμβαση, ή μία 
αλληλουχία συμβάσεων, με μία εταιρεία η οποία είναι παραχαϊδεμένη. 
...... : Τι είναι; 
ΖΗΚΑΣ: Παραχαϊδεμένη. Της έχουν γίνει κατ’ εξακολούθησιν χαριστικές διευκολύνσεις, έχει κάνει 
χρήση μία φορά των ρυθμίσεων του νόμου, την οποία δεν την τήρησε και μπήκε στη δεύτερη φορά 
ξανά για ρύθμιση, την οποία πάλι δεν την τήρησε. Δηλαδή έχουμε κατά συρροή. 
 Το ότι κάποτε ο συγκεκριμένος κύριος έδινε πραγματικά ποσά τρελά... Αλλά είχε-, δηλαδή το 
νεκροταφείο Παπάγου είχε μετατραπεί σε βιλαέτι του, είχε το κυλικείο, το ανθοπωλείο, το καθάρισμα 
των τάφων, την αποκομιδή των στεφανιών, τα πάντα. Δεν πρόκειται δηλαδή για κάποιον μικρό 
επιχειρηματία τοπικού διαμετρήματος. Και έδινε ενοίκια της τάξης των 7.000 τον μήνα, των 5.000 
τον μήνα, έτσι; για να τα μαθαίνουν όλοι. Ήταν δηλαδή μία χρυσοφόρα επιχείρηση. Το ότι μία 
χρυσοφόρα επιχείρηση ξαφνικά φτάνει στο να μην πληρώνει, υπάρχουν πολλά ζητήματα. 
 Και βέβαια εδώ υπάρχει ευθύνη και της δημοτικής Αρχής και του Δημοτικού Συμβουλίου που 
δεν άκουσε από τότε να προχωρήσει άμεσα σε δικαστικά μέσα. Και απλώς, το φέσι έφτασε 
παραπάνω και πολύ αμφιβάλλω, επειδή ακριβώς και ο Δήμος Ζωγράφου έχει ξεκινήσει τα δικαστικά 
μέσα, αν θα μπορέσουμε να εισπράξουμε και οτιδήποτε, επειδή κινηθήκαμε με καθυστέρηση σε 
σχέση με τον Δήμο Ζωγράφου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν θα μπω σε νομικές λεπτομέρειες, εγώ θα κάνω ένα ερώτημα: Είμαι εγώ ιδιοκτήτης, 
νοικιάζω έναν χώρο 20 τετραγωνικά, 18-20 τετραγωνικά, με 5.500 €. Κάποια στιγμή σταματάει να με 
πληρώνει ο ενοικιαστής μου και περνούν κάποιοι μήνες, διογκώνεται –απʼ ό,τι κατάλαβα το κόστος– 
στις 55.000 €. Έρχομαι σε μία συζήτηση, αναπροσαρμόζω το ενοίκιο, του δίνω αντί 20 τετραγωνικά 
10 τετραγωνικά, πέφτει το ενοίκιο στα 2.500 €, ο ενοικιαστής μού λέει: «ναι, θα σε πληρώνω 
κανονικά και ωραία», παρ’ όλα αυτά συνεχίζει να μη με πληρώνει, περνάνε δύο, περνάνε τρεις, 
περνάνε τέσσερις μήνες. Οποιοσδήποτε ιδιώτης ο οποίος θα ήθελε πραγματικά να εξασφαλίσει τα 
συμφέροντά του, θα είχε κινηθεί με κάποιον τρόπο δικαστικά και θα τον είχε διώξει. (Παρέμβαση 
εκτός μικροφώνου). Δεν ξέρω, εσείς μου είπατε ότι κινηθήκατε δικαστικά, έτσι λειτούργησε η Νομική 
Υπηρεσία, εγώ ξέρω τι θα έκανε ο οποιοσδήποτε είχε πραγματικά την έγνοια να εξασφαλίσει τα 
συμφέροντα της ιδιοκτησίας του αν ήταν ιδιώτης. 
 Εδώ προφανώς δεν ισχύουν τα ίδια όσα ισχύουν στον ιδιωτικό τομέα, ή αδιαφορούμε, ή 
είμαστε ανεύθυνοι, ή είμαστε ανίκανοι, παρ’ όλα αυτά έχουν περάσει τρία χρόνια που –απʼ ό,τι 
καταλαβαίνω– ο συγκεκριμένος ενοικιαστής δεν πληρώνει απολύτως τίποτα. Δυόμισι χρόνια, με τα 
λόγια σας, συνεχίζει να χρησιμοποιεί τον χώρο του Δήμου, να κερδίζει ό,τι κερδίζει και να μην 
πληρώνει ούτε 1 ευρώ. Και καθόμαστε και συζητάμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να τον πετάξουμε έξω [...]. 
ΚΕΧΡΗΣ: Με κάποιον τρόπο, ναι, θα έπρεπε να τον πετάξουμε έξω. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Με ποιον τρόπο; 
ΚΕΧΡΗΣ: Δεν ξέρω τι υπάρχει, αλλά πραγματικά... Δηλαδή το ερώτημα είναι: Είμαστε ανίκανοι, 
είμαστε ανεύθυνοι, συγκαλύπτουμε κάτι; Εγώ θα πω ότι είχαν γίνει εκτεταμένες συζητήσεις για τη 
συγκεκριμένη επιχείρηση, και απʼ ό,τι έχω την αίσθηση υπήρχε ένα σύστημα διοίκησης και κάποιοι 
ευνοούμενοι, πριν αναλάβετε εσείς, κάποιοι ευνοούμενοι οι οποίοι... Όχι απ’ τη δική σας, ένα 
σύστημα διοίκησης Ξύδη, προηγούμενης διοίκησης, το οποίο είχε κάποιους επιχειρηματίες που 
προφανώς τους χειριζόμαστε με έναν ειδικό τρόπο και αφήναμε τα πράγματα να έρχονται έτσι όπως 
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έρχονται. 
 Πάντως δικαιολογία κατ’ εμέ δεν υπάρχει, δηλαδή μη μου λέτε ότι μεσολάβησε η Νομική 
Υπηρεσία, τα νούμερα είναι σαφή. Δυόμισι χρόνια –με τα δικά σας λόγια– είναι εκεί που είναι, 
εκμεταλλεύεται τη χρήση του συγκεκριμένου χώρου, κερδίζει, και δεν πληρώνει απολύτως τίποτα. 
Κάποιος έχει μία ευθύνη, είτε αυτός είναι διοικητικός υπάλληλος, υπάρχει πολιτική ευθύνη εδώ πέρα. 
 Και το ερώτημα σε μένα είναι: Ανευθυνότητα, ανικανότητα, ή συγκάλυψη; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή μάλλον κάποιοι δυσκολεύονται να καταλάβουν την ελληνική γλώσσα, θα 
επαναλάβω λοιπόν ό,τι είπα πριν, γιατί νομίζω ότι υπάρχει έτσι κάποιο πρόβλημα από τους κάποιους 
συνάδελφους. 
 Μέχρι τη στιγμή που κάναμε τη μείωση, ο άνθρωπος πλήρωνε κανονικά, και ό,τι χρωστούσε 
από προηγούμενα χρόνια τα είχε κάνει με ρύθμιση. Το καταλάβαμε αυτό; Το καταλάβαμε. 
 Μέχρι τη στιγμή που πήραμε την παράταση, 30/11, πλήρωνε κανονικά τα ενοίκιά του. 
ΚΕΧΡΗΣ: 30/11 πότε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Του ’15. Μόλις λοιπόν... 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πλήρωνε κανονικά σας λέω μέχρι τότε, κύριε Κεχρή, δεν καταλαβαίνετε; 
Καταλαβαίνετε πιστεύω, καταλαβαίνετε. 
ΚΕΧΡΗΣ: [...] τρία χρόνια δεν πληρώνει. Και τον χαϊδεύουμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, την επόμενη φορά που θα γίνει από εσάς –γιατί επανειλημμένα σας έχω 
κάνει παρατήρηση–, θα σας αποβάλω από την αίθουσα. Με λύπη μου το λέω. Σας παρακαλώ πάρα 
πολύ, δημιουργείτε πρόβλημα στη συζήτηση. 
 Παρακαλώ, τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν λοιπόν του ζητήσαμε «φέρε την εγγυητική, γιατί έτσι λέει το παλιό 
συμφωνητικό και κακώς δεν την είχες δώσει» και δεν μας την έφερνε, σταμάτησε να πληρώνει ο 
άνθρωπος. 
 Και διαβάζω την απόφαση του δικαστηρίου, για να δούμε πότε έγινε η αγωγή, αν λέμε 
αλήθεια εμείς ή όχι. Από 30/11 και μετά δεν πλήρωνε λοιπόν. Και λέμε: 

 «Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών, ειδική διαδικασία. Συγκροτήθηκε από τη δικαστή 
Νεκταρία Σουκαρά, Πρόεδρο Πρωτοδικών, η οποία ορίστηκε από τον Πρόεδρο του Τριμελούς 
Συμβουλίου Πρωτοδικείου. Συνεδρίασε δημόσια στο ακροατήριό του στις 29/9/2017 για να 
δικάσει την υπ’ αριθμ. κατάθεση 90183/2412/2016 αγωγή η οποία επαναφέρεται...» Κύριε 
Κεχρή, έχετε ξεχάσει ότι έξι μήνες τα δικαστήρια δεν δουλεύανε στην Ελλάδα; το ’χετε 
ξεχάσει; «...η οποία επαναφέρεται προς συζήτηση με την υπ’ αριθμ. κατάθεση 
524730/735/2017 κλήση, καθώς και την υπ’ αριθμ. κατάθεση...» 

 Τρεις φορές πήραν αναβολή. Από το 2016 που καταθέσαμε την αγωγή, τρεις φορές πήρε 
αναβολή το δικαστήριο. Πού καθυστερήσαμε δηλαδή; Πού αργήσαμε; για να καταλάβω. 
 Λοιπόν, κύριε Πρόεδρε, δεν μπορούμε να γυρίσουμε στο Δημοτικό, να μαθαίνουμε «β και α: 
βα». Τι να κάνω, ειλικρινά, τι να κάνω; Κάποιοι από δω καταλαβαίνουμε, κάποιοι δεν 
καταλαβαίνουμε. Δεν γίνεται να κάνουμε κάτι γι’ αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ρώτησα κάποια πράγματα, στα οποία δεν πήρα απάντηση –στο ένα, 
τι σχέση έχει ας πούμε πού έχει έδρα–, και αυτά λίγο εμένα μου δείχνουν ή ότι δεν έψαξα αν 
υπάρχουν χρήματα από πίσω ή όχι για να πάω σε μια αγωγή και να διεκδικήσω χρήματα... Αυτά 
εμένα μου φαίνονται λίγο περίεργα, η υπόθεση εμένα δεν μου αρέσει. 
 Και επειδή εσείς δεν έχετε την εμπειρία της ΚΕΔΕ, μια πάρα πολύ σημαντική εμπειρία που θα 
σας πω, κάθε Συμβούλιο έρχονται κάποιοι άνθρωποι, οι οποίοι κάποτε διατελέσανε Δήμαρχοι, 
Αντιδήμαρχοι, Δημοτικοί Σύμβουλοι, και τι ζητάνε: ζητάνε τη νομική στήριξη της ΚΕΔΕ. Με ακραία 
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περίπτωση, για να καταλάβετε την απίθανη ιστορία: Ενός τύπου τού καταλογίστηκαν 165.000 €, 
διότι δεν είχε βεβαίωση ότι η Κοζάνη ήταν πρωτεύουσα του Νομού Κοζάνης. Και του καταλογίστηκαν 
165.000 €! Και τι ζητούσε λοιπόν απ’ την ΚΕΔΕ: ζητάει νομοθετική ρύθμιση για να μπορέσει να 
ξεπεράσει αυτή την υπόθεση. Και τι ζητάνε: ζητάνε όταν δεν είναι πια Δήμαρχοι, Αντιδήμαρχοι, 
Δημοτικοί Σύμβουλοι –γιατί νομίζω ότι κάποια ρύθμιση τέτοια πέρασε τώρα– να έχει τη νομική 
στήριξη του Δήμου. Το οποίο δεν γίνεται, και οι άνθρωποι λοιπόν ξεκληρίζονται γι’ αυτό τον λόγο. 
Ειδικά όταν πάμε απέναντι σε ιδιώτη, πρέπει να ’μαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. 
 Και εγώ θα σας πω ευθέως ότι δεν είμαι ευχαριστημένος απ’ τη Νομική Υπηρεσία του Δήμου. 
Χάνουμε πάρα-πάρα πολλές δίκες, και θα σας θυμίσω και την προειδοποίηση που σας είχα δώσει για 
την κυρία Παπακώστα, την υπόθεση της κυρίας Παπακώστα. 
 Λοιπόν, θεωρώ ότι το θέμα δεν έπρεπε καν να έχει έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν είναι 
ευθύνη των Δημοτικών Συμβούλων να αποφασίζουν τέτοια πράγματα. Όπως ακούστηκαν εδώ και 
κάποια «είσαι στη διοίκηση, έλα μέσα να σου εξηγήσουμε», που αυτά δεν μου αρέσουν καθόλου 
εμένα, διότι δεν υπάρχει αίσθηση και πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή. 
 Θα σας το πω ευθέως λοιπόν, ότι εγώ δεν πρόκειται να συμβάλω σε αυτή την υπόθεση, ούτε 
να την ψηφίσω, θα την καταψηφίσω μετ’ επιτάσεως. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 
 Ο κύριος Ανυφαντής παραχωρεί τον λόγο του στον κύριο Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ στην ερώτηση που έκανα, τελικά η απάντηση που πήρα από τη διοίκηση είναι 
ότι «όλα γίνανε καλώς και απλώς πέσαμε θύμα ενός κακοπληρωτή». Δυστυχώς  ο καπιταλισμός, το 
σύστημα που υποστηρίζετε, τα ’χει κι αυτά. Και σκεφτείτε να είχε αναλάβει τον οδοφωτισμό όλου 
του Δήμου. Γιατί τώρα, εκεί μπορεί να πουλάει και τα λουλούδια χωρίς να πληρώνει, σκεφτείτε ν’ 
αναλάβουν κι άλλα πράγματα οι ιδιώτες συνολικότερα στη ζωή μας τι επιπτώσεις θα υπάρχουν, έτσι; 
Και τι μηχανισμούς έχετε και τι δικαστικούς μηχανισμούς να αμυνθείτε και μετά από πόσο χρονικό 
διάστημα. Ορισμένα πράγματα τα βλέπουμε εκ του αποτελέσματος. 
 Εγώ έχω μια ερώτηση, αν το υπόλοιπο του μισού του ανθοπωλείου που άφησε, ποτέ ο Δήμος 
το προκήρυξε σε δημοπρασία. Γιατί όντως υπάρχουν θέματα διαχείρισης της υπόθεσης κατά τη 
γνώμη μας. Εγώ δεν θα πω πιο βαριά πράγματα που υπονοήθηκαν, και δεν έχω αυτή την τακτική 
ούτε την πολιτική αντιμετώπιση των πραγμάτων, δεν θα χρεώσω, και αν θέλετε και έξω από τη 
διοίκηση λίγα πράγματα γνωρίζουμε για τις Υπηρεσίες και για το αν σωστά είχαν τη δυνατότητα, τον 
χρόνο ή τη γνώση να αντιμετωπίσουν νομικά θέματα και το αν η διοίκηση είχε την επάρκεια του να 
τα αντιμετωπίσει. Βέβαια, εκ του αποτελέσματος κρίνεις ορισμένα πράγματα. Και εμείς δεν βλέπουμε 
κάποια συμπεράσματα να ’χουν βγει σε σχέση από την ίδια τη διοίκηση να μας φωτίσει κι εμάς στο 
ότι «κακώς, λάθος έγινε ή θα μπορούσε να αντιμετωπιστεί διαφορετικά». Αν και κατά τη γνώμη μας 
λέμε: η αγορά και οι ιδιώτες έχουν αυτά τα ρίσκα. Και ευτυχώς –μικρό το κακό με μια έννοια– δεν θα 
πληρώσουμε κι εμείς και παραπάνω, κάποια έσοδα χάνουμε. Και θα τα χάσουμε απʼ ό,τι φαίνεται. 
Έτσι; 
 Θα επανέλθω στο θέμα που θίχθηκε λίγο εδώ, της αποζημίωσης που ζητάει η κυρία 
Παπακώστα, και όχι μόνο των δικαστηρίων που κέρδισε, επ’ αφορμή του θέματος. Εάν και τότε πάλι 
είχαμε προειδοποιήσει ότι η τακτική που ακολουθείτε δεν θα βγει, και θα τη χρυσοπληρώσουμε και 
δεν θα προσφέρει και στον Δήμο όποιο έργο τέλος πάντων έπρεπε να προσφέρει. 
 Απ’ την άλλη, δεν μπορούμε να μην ψηφίσουμε το ελάχιστο της αντιμετώπισης της 
δικαστικής και του κυνηγήματος ενός κακοπληρωτή. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι έχουμε 
εμπιστοσύνη στη διαδικασία που επιλέγετε, αλλά δεν έχουμε κι άλλη λύση, δεν είμαστε διοίκηση. Σας 
τονίζουμε όμως ότι μέχρι τώρα κινηθήκατε τουλάχιστον αναποτελεσματικά. Δεν ξέρω, υπάρχουν 
άλλοι τρόποι; ασφαλιστικά μέτρα; Είναι δυνατόν να λειτουργεί ακόμα σήμερα εκεί στον χώρο; Κόφτε 
το νερό, το ρεύμα, πάρτε κάποια-, διερευνήστε το. Δεν μας φέρατε πειστικά μέτρα αντιμετώπισης. 
 Αλλά παρ’ όλα αυτά δεν μπορούμε ν’ αφήσουμε στο απυρόβλητο αυτή τη διαδικασία, έτσι; 
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Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι σας καλύπτουμε διαχειριστικά. Και τώρα το πολιτικό θέμα είναι ότι τα 
βάλατε με τους ιδιώτες, θα βρείτε άκρη. Και μακάρι να ’ναι αυτό το μικρό που παθαίνουμε, ή το 
καφέ που δεν λειτουργεί όταν πάλι δεν πληρώνει ο ιδιώτης και οι κάτοικοι μένουν χωρίς καφέ σε μια 
περιοχή που υπάρχει μια ανάγκη, παρότι το ’χετε πάει στα ύψη και τον καφέ, εκεί που ήταν 1-1,5 €. 
Το ίδιο σκεφτείτε να συμβεί αύριο και σε άλλα πράγματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ζητήσει ο κύριος Χαρακτινιώτης. 
ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Η αποτελεσματικότητα πολλές φορές των ενεργειών που προβαίνει η δημοτική Αρχή είναι 
ανεξάρτητη των αποφάσεων που εκδίδουν τα δικαστήρια. Διότι η προσφυγή σε ένα δικαστήριο δεν 
σημαίνει ότι θα κερδηθεί, μπορεί και να χαθεί. Εγώ να καταλάβω και να κατανοήσω ενδεχομένως και 
ότι μπορεί να έγιναν παραλείψεις από ορισμένους. Πλην όμως, θα πρέπει να εξετάσουμε πόσο άμεσα 
έδρασε η δημοτική Αρχή, τι ενέργειες έκανε, και από κει και πέρα αυτό που συζητάμε σήμερα είναι: 
τι μπορούμε να κάνουμε προκειμένου, όχι τόσο να εισπράξουμε τα χρήματα από τον συγκεκριμένο, 
αλλά να διώξουμε τον συγκεκριμένο, να προκηρυχθεί διαγωνισμός, να πάει ένας καινούριος ο οποίος 
θα πληρώνει. Γιατί ο συγκεκριμένος δεν πληρώνει. Το αν θα εισπράξουμε κάτι, αυτό θα το δούμε 
στην πορεία. 
 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Χαρακτινιώτη. 
 Η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, ως προς την αποτελεσματικότητα των κινήσεων της δημοτικής 
Αρχής και της διοίκησης με κάλυψε πλήρως ο συνάδελφος ο κύριος Χαρακτινιώτης. 
 Εγώ θα ήθελα να πω ότι οι ενέργειες έχουν γίνει, έγιναν έτσι όπως έπρεπε να γίνουνε, οι 
εισηγήσεις έχουν αποσταλεί και είναι πλήρεις και περιεκτικές. Όλα αυτά τα οποία ανέφερε ο 
Δήμαρχος και όλες οι απαντήσεις αυτές, τις οποίες πολύ σωστά έδωσε ο Δήμαρχος, είναι 
καταγεγραμμένες στην εισήγηση που έχει σταλεί στους αγαπητούς συναδέλφους, που αφορά το 
θέμα που άπτεται αυτού, που είναι το επόμενο, η διαγραφή των βεβαιωτικών καταλόγων. Εδώ 
φαίνεται καθαρά ότι η εταιρεία στις 23 Δεκεμβρίου του 2015 εξόφλησε τις μέχρι 30/11/2015 οφειλές 
της. Το 2016 γίνεται αγωγή και τα δικαστήρια αργούν να βγάλουν αποφάσεις και την απόφαση την 
έβγαλαν το 2017. 
 Εδώ λοιπόν οι αγαπητοί συνάδελφοι-, ακούστηκε: να κόψουμε το νερό, να κόψουμε το 
ρεύμα, να τους πάρουμε με μπουλντόζες να τους πετάξουμε έξω, ακούστηκε ακόμα και να τους 
δώσουμε και μια ακόμα ευκαιρία, ο καθένας έλεγε το δικό του. Η δημοτική Αρχή έχει συγκεκριμένη 
ατζέντα, έχει την ευθύνη των πράξεών της, έχει την ευθύνη της διασφάλισης των συμφερόντων του 
Δήμου, θεωρεί ότι κάνει πολύ καλά τη δουλειά της. 
 Και δεν θα δεχθώ άλλη φορά, κύριε Πρόεδρε, να παραποιηθούν αυτά τα οποία είπα. Όταν 
εγώ λέω σε άνθρωπο της διοίκησης ο οποίος έχει απορίες και λέει ότι «εγώ έχω αυτή την απορία και 
δεν μπορείτε να μου τη λύσετε», και η οποία δεν άπτεται άμεσα του θέματος, γιατί όλες οι απορίες 
έχουν λυθεί, είναι καταγεγραμμένες μέσα στις εισηγήσεις, και λέω ότι «εφόσον είσαι μέλος της 
διοίκησης, είσαι μέλος του συνδυασμού, θα μπορούσες οποιαδήποτε ώρα να έρθεις να σε 
ενημερώσουμε», δεν θέλω αυτό να καταγράφεται ότι, ξέρεις, είπα «είσαι μέλος της διοίκησης, έλα να 
τα συζητήσουμε από πριν». Είναι πλήρης παραποίηση αυτού που λέμε και άλλη φορά δεν θα το 
ξαναδεχθώ. Και λυπάμαι που γίνεται από συνάδελφο ο οποίος θεωρώ ότι δεν χρησιμοποιεί τέτοιες 
πρακτικές προκειμένου να πετύχει το ορθό των λεγομένων του. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί της διαδικασίας. Έκανα μια ερώτηση, που η λαλίστατη και πολύ 
καλά [...] κυρία Τσικρικώνη, δεν απάντησε. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ποια ερώτηση; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το υπόλοιπο του Κοιμητηρίου, που [...] έχει αφεθεί, το βγάλαμε ποτέ σε 
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δημοπρασία; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν είναι λειτουργικό για να [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν κύριε Ρεμούνδο, λέτε κάτι και λέτε «επί της διαδικασίας». Την οποία νομίζω 
ότι πολύ καλά τη γνωρίζετε. Θα τελειώσουν... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Όχι, δεν απαντήθηκε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ να σας ακούσω. Πόσο θέλετε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το απαντήσαμε, δεν είναι λειτουργικό για να βγει. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Σας έχω απαντήσει στα [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ λοιπόν, πέρα απ’ αυτό, γνωρίζετε τη διαδικασία ότι είναι οι ερωτήσεις, οι 
τοποθετήσεις, οι δευτερολογίες, και στο τέλος θα απαντηθούν κάποια ερωτήματα εφόσον δεν έχουν 
απαντηθεί ή έχουν προκύψει μέσα από τις τοποθετήσεις, δεν υπάρχει... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] δευτερολογία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως και θα κάνετε. Γιατί, σας έχει αφαιρέσει κανείς τον λόγο ή δεν το έχετε κάνει; 
 Λοιπόν, δευτερολογίες. Έχει ζητήσει ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Κεχρής. Άλλος; Κλείνει το 
κατάλογος. 
 Ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Η απάντηση ακριβώς ότι το υπόλοιπο τμήμα του ανθοπωλείου είναι μη λειτουργικό, 
απαντάει ακριβώς και στο ζήτημα του κατά πόσο ήταν χαριστική η ρύθμιση που έγινε και τότε, 
μειώνοντας το μίσθωμα στο μισό, χωρίς να μπορεί ο Δήμος να αξιοποιήσει το άλλο μισό. Γιατί περί 
αυτού πρόκειται. Υποτίθεται ότι έγινε μία ρύθμιση γιατί θα καταλάμβανε και θα χρησιμοποιούσε τον 
μισό χώρο, τη στιγμή όμως που ο Δήμος δεν μπορούσε να χρησιμοποιήσει τον άλλο μισό. Και άρα 
του χάρισε το μισό χωρίς να έχει το αντίστοιχο αντάλλαγμα. Το οποίο δεν σημαίνει σωστή διαχείριση 
του θέματος. 
 Όπως και το ότι –θα διαβάσω την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου– το ότι την 
απέρριψε γιατί δεν θεωρήθηκε –απ’ ό,τι κατάλαβα, μπορεί να κατάλαβα λάθος– ότι δεν είναι σωστή 
η άσκηση της αγωγής, σημαίνει ότι η Νομική Υπηρεσία πάλι δεν χειρίστηκε σωστά το ζήτημα. Γιατί 
δεν μπορεί, ένας ο οποίος έχει αντισυμβατική συμπεριφορά κατά συρροή, να μην μπορείς να 
κερδίσεις μία δίκη. Ούτε μπορείς να μην κάνεις το πιο απλό: να ζητήσεις εντολή πληρωμής, την 
έκδοση διαταγής πληρωμής, που βγαίνει άμεσα επειδή ακριβώς δεν πληρώνει. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Είστε νομικός, κύριε Ζήκα; Είστε νομικός; Συγγνώμη, [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Ξέρουμε κάποια πράγματα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, μη μιλάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Ας μας στείλει λοιπόν η Νομική Υπηρεσία τις ερμηνείες τις δικές της και τις εξηγήσεις για 
τους χειρισμούς που έκανε και γιατί είχαν από το αποτέλεσμα, και τότε θα τις κρίνουμε. Μέχρι 
λοιπόν... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή η Νομική Υπηρεσία κατά συρροή δεν μας ενημερώνει εδώ για τους χειρισμούς της, 
για πάρα πολλά ζητήματα που τα χειρίζεται με τον τρόπο που τα χειρίζεται, και υπάρχει τεράστια 
ευθύνη, όχι μόνο τώρα αλλά και στο παρελθόν για τον τρόπο που λειτουργούσε η Νομική Υπηρεσία 
του Δήμου, και είναι δηλωμένα τα παράπονα που έχουν εκφραστεί από πολλούς, λοιπόν, ας μην 
ξεσηκώνονται κάποιοι εδώ να την υπερασπιστούν, γιατί... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν μπορεί να [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε συνάδελφε, τελειώσατε; 
ΖΗΚΑΣ: Γιατί όταν οι νομικοί μας σύμβουλοι δεν χειρίζονται τις υποθέσεις έτσι όπως θα ’πρεπε, 
έχουν ευθύνες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις. 
 Σας ευχαριστώ όλους. 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε. Μα μη μιλάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Και είναι ξεκάθαρο [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην γράφετε τίποτα στα πρακτικά, έχω κλείσει το μικρόφωνο. Σας παρακαλώ, κύριε 
Ζήκα. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα απλά να θυμίσω στον κύριο Ζήκα ότι η εισήγηση που διαβάσαμε είναι της 
Νομικής Υπηρεσίας, έτσι; 
ΖΗΚΑΣ: Κατόπιν εορτής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, κύριε Ζήκα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η εισήγηση σήμερα που ήρθε υπογράφεται από τον Προϊστάμενο τον κύριο 
Γεωργακόπουλο, δεν είναι εισήγηση της δημοτικής Αρχής το να γίνει καταγγελία και να 
προχωρήσουμε σε δικαστικές ενέργειες, έτσι; Αλλά ξέρετε, κάθε δικαστήριο-, δεν μπορούμε να 
προδικάσουμε εμείς τι θα βγάλει το δικαστήριο. Εγώ δεν πιστεύω ότι έκανε λάθος, ακόμα και σήμερα 
λέω ότι δεν πιστεύω ότι έκανε λάθος, ήταν λάθος απόφαση του δικαστή. Αφού δεν έχουμε 
υπογράψει καινούριο συμφωνητικό, αφού δεν έχουμε κάνει τροποποίηση της μίσθωσης με 
υπογραφή καινούριου συμφωνητικού αφού δεν έφερε την εγγυητική, και μας χρωστάει τόσα 
χρήματα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν του λες να φύγει έξω να τελειώσει η υπόθεση, παρά πατάς 
πάνω σε αυτό το κομμάτι και λες ότι δεν είναι αποζημίωση χρήσης αλλά είναι μίσθωμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο, για 120 ολόκληρα δευτερόλεπτα, ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Αυτό που συζητάμε σήμερα είναι η καταγγελία της ανωτέρω μίσθωσης. Και εξυπακούεται 
ότι στο ερώτημα αυτό, ναι, θα πρέπει να καταγγείλουμε τη μίσθωση, δεν υπάρχει. Αν δεν την 
καταγγείλουμε τη συγκεκριμένη μίσθωση, θα ’ρθει μια επόμενη δημοτική Αρχή μετά από τρία ή πέντε 
χρόνια να καταγγείλει τότε τη μίσθωση και να χρωστάμε διπλάσια και τριπλάσια ποσά. Άρα πρέπει 
κάτι να γίνει. 
 Το ερώτημα όμως δεν είναι μόνο αυτό. Εγώ ναι, να συμφωνήσω μαζί σας ότι πρέπει να 
καταγγείλουμε τη μίσθωση. Ψηφίζοντας όμως θετικά είναι σαν να νομιμοποιώ εσάς ότι, όλα όσα 
έχετε κάνει εδώ και τρία χρόνια σωστά τα κάνατε. Και αυτό δεν το δέχομαι. Δεν δέχομαι ότι 
πραγματικά εδώ και τρία χρόνια υπάρχει κάποιος ο οποίος χρησιμοποιεί τον χώρο του Δήμου χωρίς 
να πληρώνει απολύτως τίποτα, κερδίζει από αυτό τον χώρο του Δήμου κι εμείς καταγγέλλουμε τη 
σύμβαση τρία χρόνια αργότερα. Με κάποιον τρόπο αυτό έπρεπε να είχε γίνει πολύ πιο πριν, να είχε 
ενοικιαστεί σε κάποιον άλλον ο χώρος και να παίρνει ο Δήμος μας κάποια χρήματα από αυτό τον 
συγκεκριμένο χώρο. Άρα οι ενέργειές σας ουσιαστικά έχουν οδηγήσει σε ζημιά του Δήμου. 
 Εγώ θα ψηφίσω «λευκό», όχι γιατί δεν θέλω να προχωρήσετε σε καταγγελία της μίσθωσης, 
αλλά αν ψηφίσω θετικά είναι σαν να επικυρώνω και να εγκρίνω τις ενέργειες που έχετε κάνει εδώ και 
τρία χρόνια, που αν μη τι άλλο θεωρώ ότι είναι ανεπαρκείς, είναι ατελέσφορες και οδήγησαν σε ζημιά 
τον Δήμο μας. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λευκό»; Ο κύριος Κεχρής. 
 Συνεπώς, το 2ο θέμα, "Καταγγελία της μίσθωσης και δικαστικές ενέργειες για την είσπραξη 
των οφειλομένων μισθωμάτων από την εταιρεία «Ι. ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΙΚ. ΡΩΙΜΠΑ Ο.Ε.», για το 
ανθοπωλείο στο Κοιμητήριο Παπάγου και για την απόδοση στο Δήμο του μισθωμένου ακινήτου" 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

-------------- 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια και ζητήθηκε, θα σας παρακαλέσω να προτάξουμε το 15ο θέμα, που είναι συναφές 
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με το συγκεκριμένο. Υπάρχει διαφορετική άποψη στο θέμα; 
...... : Έφυγε ο κύριος Τούτουζας, που το πρότεινε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, το πρότεινε όμως, είναι σαφές. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 Ωραία. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο 15ο θέμα. 
 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 15ο 
 
Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα συζητάμε το 15ο θέμα, το οποίο είναι: «Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων». 
 Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Έχουν ειπωθεί όλα σχεδόν, απλά πάλι για τα πρακτικά να πω ότι ζητάμε από το 
Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τη διαγραφή των παρακάτω καταλόγων που αφορούν σε 
αποζημίωση χρήσης, προκειμένου η Υπηρεσία να συντάξει νέους βεβαιωτικούς καταλόγους 
μισθωμάτων ανθοπωλείου, πλέον του αντιστοίχου τέλους χαρτοσήμου για το διάστημα από 
1/12/2015 έως σήμερα. 
 Και ελπίζω, κύριε Πρόεδρε, κάποιος Δημοτικός Σύμβουλος να μην πει ότι ψηφίζει «λευκό» 
γιατί θα θεωρηθεί ότι με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά επικυρώνει τις ενέργειές μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Σκουτέρης. Άλλος; 
 Ο κύριος Σκουτέρης για ερώτηση. Παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μια παρατήρηση, κύριε Πρόεδρε, θα κάνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Για να μην κάνω τοποθέτηση, γιατί δεν έχει κανένα νόημα. 
 Οι βεβαιωτικοί κατάλογοι –το ’χουμε πει και πάλι– δεν διαγράφονται. Διαγράφονται τα 
πρόσωπα και τα αντίστοιχα χρηματικά ποσά. Γι’ αυτό λοιπόν θα πρέπει να διευκρινιστεί, να αλλάξει 
αυτή η διατύπωση ως... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας διακόπτει κανείς, ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μα είναι το θέμα της κυρίας Αντιδημάρχου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε σας παρακαλώ, ρωτήστε, κάντε την ερώτηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Τέλειωσα. Κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο Προεδρείο γίνεται η ερώτηση, κύριε Σκουτέρη. Κάντε την ερώτησή σας. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: «Κύριε Πρόεδρε» λέω, ναι. Πρόεδρο σας είπα. 
 Είπα λοιπόν ότι αυτή η διατύπωση δεν περπατάει, δεν είναι νομική, δεν είναι και λογική. Θα 
πρέπει να έχουμε διαγραφή του ποσού 130.000, αν θυμάμαι πόσο είναι, 54 και 62, που είναι ως 
αποζημίωση, και θα εγγραφεί ως μισθώματα 115.000 €. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λαμβάνοντας υπόψη και την άρθρωσή μου αλλά και τη μεταδοτικότητά μου, θεωρώ 
ότι όταν λέμε «ερωτήσεις» γίνονται ερωτήσεις, όταν λέμε «τοποθετήσεις», γίνονται τοποθετήσεις. 
 Λοιπόν, υπάρχουν τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα; Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος 
Κεχρής. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο, παρακαλώ. 
ΚΕΧΡΗΣ: Η ψήφος μας σε κάθε περίπτωση είναι πολιτική. Και συμφωνώ ότι θα πρέπει, αν κι εγώ 
έπρεπε να πάρω μία απόφαση και αναλάμβανα τη διοίκηση αυτή τη στιγμή, ναι, θα προχωρούσα σε 
διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων. Αλλά η ψήφος μου είναι πολιτική και θα πρέπει, παράλληλα με 
αυτό που λέω τώρα, να πω ότι αυτή η διαγραφή των βεβαιωτικών καταλόγων έπρεπε να είχε γίνει 
δύο ή τρία χρόνια πριν. 
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 Υπό αυτή την έννοια λοιπόν ψηφίζω και εξηγώ γιατί ψηφίζω «λευκό». Για να στείλω ένα 
πολιτικό μήνυμα ότι: ναι μεν αυτό που φέρνετε τώρα σωστά το φέρνετε, έπρεπε να το είχατε φέρει 
όμως πολύ πιο πριν. Γιατί... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τώρα βγήκε η απόφαση [...]. 
ΚΕΧΡΗΣ: Συμφωνώ, κύριε Αυγουρόπουλε, τώρα βγήκε αυτή η απόφαση, τώρα πρέπει να 
προχωρήσετε, τώρα είστε υποχρεωμένοι να προχωρήσετε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ίσως όμως, αν είχαν γίνει διαφορετικές ενέργειες, να μπορούσαμε να είχαμε προχωρήσει 
πολύ πιο πριν και να μην είχαμε χάσει αυτά τα χρήματα που έχουμε χάσει. 
 Πολιτικά λοιπόν, θέλοντας να στείλω τον προβληματισμό μου ότι θα έπρεπε να γίνουν πιο 
αποτελεσματικές ενέργειες, θα ψηφίσω «λευκό». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη. Παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, η εισήγηση λέει καθαρά ότι η απόφαση [...] μπαίνουμε σε αυτή τη 
διαδικασία μετά την απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου. Βγήκε απόφαση από το Μονομελές 
Πρωτοδικείο, το οποίο μας υποχρεώνει να κάνουμε αυτό το πράγμα. 
 Εάν κάποιοι συνάδελφοι δεν καταλαβαίνουν ότι υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις, μάλλον 
αποφάσεις που τις παίρνουμε με πολιτικό κριτήριο και υπάρχουν και αποφάσεις οι οποίες παίρνονται 
με καθαρά πρακτικό κριτήριο προκειμένου να προχωρήσουν οι διαδικασίες και να είναι χρήσιμοι προς 
τον Δήμο τους και προς τους δημότες τους, λυπάμαι πάρα πολύ. Υπάρχουν διαφόρων ειδών 
αποφάσεις, κυρίως οι πολιτικές και οι πρακτικές. Είναι άλλου είδους οι πολιτικές αποφάσεις, άλλου 
είδους οι πρακτικές αποφάσεις. Εδώ καλούμαστε να λύσουμε ένα πρακτικό θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος «κατά». 
 «Λευκό»; Ο κύριος Κεχρής. 
 Άρα λοιπόν το 15ο θέμα, "Διαγραφή βεβαιωτικών καταλόγων", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

 
ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
ΘΕΜΑ 3ο 

 
Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018 με κάλυψη δαπάνης από λοιπές αντικαταβολές 
(υπηρεσία δημοτικών κοιμητηρίων), για τον Δήμο Παπάγου -  Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμεθα στο 3ο θέμα. Είναι κάποιοι οι οποίοι μιλάνε και μετά χάνουν τη σειρά 
των συζητούμενων θεμάτων. Είμαστε στο 3ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 
 Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη για το συγκεκριμένο θέμα, να μας πει ποια είναι η αλλαγή η 
οποία έχει γίνει, γιατί είχαμε ξαναπάρει πάλι απόφαση στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν θέλετε, ανοίξτε το μικρόφωνο και πείτε τα απ’ την αρχή. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, λέω ότι το ’χαμε ξαναφέρει στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι 
καθαρά τυπικό, αφορά όλους τους Δήμους. Το αίτημα το οποίο είχαμε υποβάλει ήταν προς το 
Υπουργείο Διοικητικής Ανασυγκρότησης, αυτό άλλαξε από την Κυβέρνηση και το αίτημά μας πρέπει 
να γίνει στο Υπουργείο Εσωτερικών διαμέσου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οπότε πρέπει ν’ 
αλλάξουμε όλο το σκεπτικό και όλη τη φρασεολογία, είναι καθαρά τυπικό. Και να προσθέσουμε ότι η 
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συγκεκριμένη κάλυψη της δαπάνης δεν είναι ανταποδοτική αλλά είναι από λοιπές αντικαταβολές που 
μας υποχρεώνει να βάλουμε. Αυτή είναι η αλλαγή. 
 Κατά τ’ άλλα, ό,τι πήραμε την άλλη φορά, αφορά τέσσερα άτομα, ΥΕ Εργατών Καθαριότητας 
Κοιμητηρίου 2 άτομα, ΥΕ Εργατών Κοιμητηρίου ταφής-εκταφής 1 άτομο και ΥΕ εργατών φυλάκων 
Κοιμητηρίου 1 άτομο. Συνολικά τέσσερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ερώτηση ο κύριος Ρεμούνδος. Άλλος; 
 Ερώτηση ο κύριος Ρεμούνδος, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είναι αληθές αυτό που λέτε «προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού 
με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου», ή είναι προσωπικό που χρειάζεται, όχι 
έκτακτο, αλλά για πάγιες ανάγκες που έχουμε στα Κοιμητήρια εν προκειμένω; 
 Και δεύτερον, αν έχετε κάνει ποτέ σας, ή και με βάση αυτές τις ανάγκες, αίτημα για 
πρόσληψη μόνιμου προσωπικού, τόσα χρόνια που είσαστε στη διοίκηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Αυτή η ερώτηση είναι πολιτική φαντάζομαι, έτσι; Γιατί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι ερώτηση όμως. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, είναι πολιτική ερώτηση. Εμείς είμαστε σαφείς, είναι προγραμματισμός 
προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου, το γράφει καθαρά εδώ τι 
είναι. Είναι διάρκειας 8 μηνών. Σε ό,τι αφορά το αν έχουμε κάνει αίτημα για μόνιμες προσλήψεις, 
βεβαίως με κάθε τρόπο σε αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο απ’ όλες τις πλευρές έχει γίνει αίτημα και 
έχει διαπιστωθεί η έλλειψη προσωπικού και ότι χρειαζόμαστε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, ευχαριστούμε πολύ. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ έλεγα δεν τα θυμάσαι. 32 άτομα δεν έχουμε στην καθαριότητα μόνιμο 
προσωπικό, τώρα που έχουμε...; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Τώρα μόνιμο; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τώρα είναι σε εξέλιξη η υποβολή [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, να μιλήσουμε όμως λίγο επί της ουσίας του ερωτήματος του κυρίου 
Ρεμούνδου. Δυστυχώς ο Δήμος δεν αυτοδιοικείται. Όχι μόνο εμείς, όλοι οι Δήμοι. Όποτε μας λένε 
«μπορείτε να πάρετε μόνιμο προσωπικό», κάνουμε αίτηση να πάρουμε μόνιμο προσωπικό. Όποτε 
μας λένε ότι «μπορείτε να πάρετε ορισμένου χρόνου», κάνουμε αίτηση για να πάρουμε ορισμένου 
χρόνου. Όποτε μας λένε ότι «θα συμμετέχετε σε κάποιο πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας», 
κάνουμε αίτηση. Όπου μας δίνεται η δυνατότητα, μπαίνουμε σε οποιαδήποτε δυνατότητα γίνεται. 
 Δεν έχει καμία ισχύ το να κάνουμε από μόνοι μας αίτημα και να πούμε: χρειαζόμαστε 10 
μόνιμους. Θα μας το πετάξουν στο καλάθι των αχρήστων. Αυτά περνάνε από την Αποκεντρωμένη, η 
Αποκεντρωμένη τα στέλνει στο Υπουργείο Εσωτερικών, αφού περάσουν επίσης και εγκριθούν μας 
γυρίζουν πίσω, για να βγάλουμε τους όρους διακήρυξης. Δεν ξέρω, έχετε εσείς παράδειγμα ενός 
Δήμου στην Ελλάδα που ζήτησε προσωπικό και το πήρε; Εγώ δεν έχω πάντως, κύριε Ρεμούνδο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 ... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση ο κύριος Ρεμούνδος. Ανοίγει κατάλογος. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Τοποθέτηση ο κύριος Ρεμούνδος, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Λοιπόν. Επειδή είναι αναληθές το περί προσλήψεων έκτακτου προσωπικού, τώρα 
όπως το καταλαβαίνω, απλώς όπως είπε ο Δήμαρχος κάθε φορά δίνει δυνατότητα για να μπορούν 
στοιχειωδώς να λειτουργήσουν κάποια πράγματα η κάθε κυβέρνηση, όπως και οι προηγούμενες της 
Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ έτσι και η τωρινή των ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, να πάρουμε κάποιους 
συμβασιούχους (οκτάμηνα, δίμηνα, εντεκάμηνα, πεντάμηνα, ΟΑΕΔ, ΕΣΠΑ στους Παιδικούς 
Σταθμούς) προκειμένου να μην έχουμε μόνιμο προσωπικό με σταθερή εργασία, να μην πληρώνονται 
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δώρα, ό,τι άλλα στοιχειώδη δικαιώματα υπάρχουν κλπ. Και αλλού έχουν καταργηθεί κιόλας. 
 Το ερώτημά μου όμως είναι –ακριβώς όπως είπε η κυρία Τσικρικώνη– πολιτικό, με την έννοια 
ότι προφανώς κανένας Δήμος δεν παίρνει έξτρα προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Υπάρχουν όμως οι 
Δήμαρχοι που κάνουν και συναντήσεις με τα Υπουργεία και πιέζουν στην κατεύθυνση διεκδίκησης 
μόνιμου προσωπικού και προσλήψεις για κάλυψη όλων των αναγκών. Και το κάνουν, και πιέζουν. Και 
είναι του ΚΚΕ και είναι μειοψηφία. Η πλειοψηφία των Δημάρχων λοιπόν, που είναι της Νέας 
Δημοκρατίας, όπως κι εσείς, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και αναμεταξύ τους κανείς δεν ξέρει και ποιος 
είναι τι, και το αρνούνται και δεν ξέρουν, έχουν την πολιτική των κυβερνήσεών τους και των 
κομμάτων τους. Δεν θέλουν μόνιμο προσωπικό, θέλουν εργολάβους, θέλουν ιδιώτες, θέλουν ένα 
κράτος επιτελείο με έναν Δήμαρχο μάνατζερ, πέντε υπαλλήλους, και συνεργεία με 500 και 400 € 
στην καθαριότητα και παντού σε όλους τους τομείς. Αυτό είναι το όραμά σας. 
 Γι’ αυτό, η ερώτηση ήταν λίγο προβοκατόρικη, προφανώς κατανοητή απ’ τον Δήμαρχο, με 
την έννοια ότι για άλλη μια φορά θα πάμε σε προσλήψεις –ενώ υπάρχουν μόνιμες και σταθερές 
ανάγκες του Δήμου– οχτάμηνες, κάνοντας μπαλώματα και μη καλύπτοντας καν τις ανάγκες. Και εσείς 
απέναντι σε αυτό απλώς το διεκπεραιώνετε, δεν λέτε τίποτε άλλο και δεν κάνετε και τίποτε άλλο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μην κουράζεστε, μη σκίσετε κανένα καλτσόν! 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως μπορώ να πω ότι μας λείψατε, κύριε Ρεμούνδο και διαφωνώ κάθετα με την 
υπόδειξη σας! 
 Λοιπόν, πάμε σε ψηφοφορία στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; Σηκώνουμε τα χέρια. 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ομόφωνα, έλα, το ψηφίζει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει τόση ώρα για να...; 
 Άρα λοιπόν το 3ο θέμα, "Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έτους 2018 με κάλυψη δαπάνης από λοιπές 
αντικαταβολές (υπηρεσία δημοτικών κοιμητηρίων), για τον Δήμο Παπάγου -  Χολαργού", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
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: Για το 4ο θέμα τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, για να συντομεύουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να αναφέρει η κυρία Τσικρικώνη τι άτομα ζητάμε, και να κάνουμε copy-paste ό,τι είπε 
ο κύριος Ρεμούνδος κι εγώ, να τα ξαναβάλουμε, να μην κουράσουμε νομίζω ούτε αυτούς που μας 
βλέπουν ούτε να ξαναλέμε τα ίδια, έτσι; Να ξαναβάλετε τα ίδια πράγματα στα πρακτικά και να 
τελειώνουμε. 
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν δεν υπάρχουν ερωτήσεις και τοποθετήσεις, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να πω λίγο για να καταγραφούν τα άτομα, οι ειδικότητες; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Τσικρικώνη λοιπόν έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. Είναι διάρκειας 8 μηνών, είναι ΔΕ Τεχνητών Οικοδόμων, ΔΕ Τεχνητών 
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Σιδηρουργών, ΔΕ Τεχνητών Ελαιοχρωματιστών, ΔΕ Τεχνητών Ξυλουργών-Μαραγκών, από ένα άτομο 
σε κάθε μία ειδικότητα, και ΥΕ Κλητήρων Θυρωρών, ένα άτομο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 4ο 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 5ο 
 
Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: «Προμήθεια τροφίμων 
για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 5ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο κυρία Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Άμα έχουν κάποια ερώτηση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ την κυρία Νικάκη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Άλλος; 
 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος ερώτηση, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ήθελα να ρωτήσω: Τώρα αυτό τι είναι; Έχει σχέση με την υπόθεση 
της απευθείας ανάθεσης που θα γίνει στον ίδιο επειδή τον είχε πάρει πριν; Τι νόημα έχει αυτή η 
τροποποίηση της σύμβασης; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Νικάκη. Παρακαλώ. 
ΝΙΚΑΚΗ: Η πρόβλεψη που είχε γίνει για αγορά σε λάδι, λόγω της διατίμησης τέλος πάντων και της 
αύξησης της μονάδας οδήγησε στο να μην μπορέσουμε να προμηθευτούμε τις ποσότητες που 
θέλαμε. Αντίθετα, μέσα από τις χορηγίες που γίνονται και από τους "Παραγωγούς χωρίς μεσάζοντες", 
έχουμε παραπάνω ποσότητα σε ρύζι και σε μακαρόνια. Οπότε μπορούμε να κάνουμε αυτή την 
ανταλλαγή, δηλαδή με βάση το ποσό που υπολειπόταν να πάρουμε λάδι που χρειαζόμαστε και να 
μην πάρουμε τα μακαρόνια και το ρύζι, τα οποία τα ’χουμε καλύψει από άλλες τέλος πάντων 
προσφορές που έχουμε. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 5ο θέμα, "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 26529/07.11.2016 σύμβασης με τίτλο: 
«Προμήθεια τροφίμων για τις ανάγκες του Κοινωνικού Παντοπωλείου του Δήμου»", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
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iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
 
Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων συμβάσεων 
προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2018 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 7ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη να μας πει τα ονόματα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μιλάμε για το 7 θέμα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι-ναι, το 7ο θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Έχει αποσταλεί η εισήγηση. Είναι πολλά [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σύμφωνα με την εισήγηση... 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Επί της διαδικασίας θέλω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα –σας το έχω πει και κατ’ ιδίαν– να γράφονται αυτά μέσα. Μην 
γράφονται αυτά που είπε τώρα η κυρία Τσικρικώνη. Δηλαδή... Και δεν το λέω τώρα, το λέω γιατί το 
’χω ξαναπεί πολλές φορές. Ότι όταν λέει ας πούμε μια εισήγηση, δεν μπορεί να λέμε εδώ πέρα τώρα 
ότι «τα ’παμε», ή αυτό που είπε ο Δήμαρχος πριν «copy-paste». Ορθώς λέγονται, αλλά στα πρακτικά 
θα πρέπει να υπάρχει η απόφαση, να μη φαίνεται... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εγώ το είπα για να το βάλει στα πρακτικά, δεν το είπα [...]. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, ορθώς, σωστό είναι, αλλά όχι-, μην πάμε σε αυτή τη... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κι εγώ συμφωνώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί παρουσιάζονται τέτοια πράγματα. Δηλαδή βλέπεις μέσα στα 
πρακτικά ας πούμε πράγματα τα οποία λες «καλά, τι κάνουν αυτοί εδώ τώρα;» Δηλαδή θα 
διαβάζονται μετά από δέκα χρόνια και θα πουν: «ωραίοι ήταν οι καραγκιόζηδες!» Έτσι; 
 Θα παρακαλούσα λοιπόν η εισήγηση, ως έχει, να μπει μέσα στα πρακτικά, την ακούσαμε, τη 
διαβάσαμε και την ψηφίζουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλούσα τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο να ανακαλέσει τον χαρακτηρισμό τον 
οποίο είπε. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] τριάντα χρόνια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, σε αυτούς θα τους αφήσουμε μετά να τα διαβάζουν. Τουλάχιστον εμείς όμως 
τώρα δεν πρέπει να λέμε τέτοια πράγματα. 
 Λοιπόν, να πω κάτι σε αυτό. Τα πρακτικά τα οποία συντάσσονται είναι τα 
απομαγνητοφωνημένα πρακτικά. Στα οποία, τουλάχιστον κανένας από μας, δεν μπορεί να βάλει ή να 
βγάλει πράγματα. Στις αποφάσεις οι οποίες βγαίνουν μετά, όπως γνωρίζετε, και σας αποστέλλονται 
σε όλους, υπάρχει η εισήγηση ακριβώς και το αποφασιστικό μέρος. 
 Λοιπόν, δεν μπορούμε στα πρακτικά, από τη στιγμή που είναι τα απομαγνητοφωνημένα, τι να 
βάλουμε μέσα; Και μετά να λένε ότι «πήγανε και βάλανε συγκεκριμένα πράγματα τα οποία δεν 
ειπώθηκαν»; Νομίζω ότι έτσι όπως ορίζει η διαδικασία, έτσι πρέπει να είναι. Στις αποφάσεις όμως 
φαίνονται ακριβώς και οι εισηγήσεις και η ψήφος του καθενός. 
 Λοιπόν, τοποθέτηση... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν είπα αυτό που λέτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, θα κριθούμε όλοι. 
 Λοιπόν, έχετε στο θέμα τοποθέτηση; Όχι. 
 Άρα λοιπόν, ψηφοφορία στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
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 Άρα λοιπόν το 7ο θέμα, "Συγκρότηση επιτροπών παρακολούθησης και παραλαβής Δημοσίων 
συμβάσεων προμηθειών και υπηρεσιών, για το έτος 2018", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 
Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών 
Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το έτος 2018 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 8ου θέματος).  
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη να πει μόνο τα ονόματα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ο Δήμαρχος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουμε στείλει την εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, δεν τα θυμάμαι τα ονόματα απέξω. Ό,τι 
λέει η εισήγηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και κατόπιν πρότασης... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, δεν επιθυμώ να είμαι αναπληρωματικό μέλος της 
συγκεκριμένης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσάς έχουν βάλει; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το τακτικό μέλος, κατόπιν και επιθυμίας μου, είναι ο κύριος Σκουτέρης, και 
αναπληρωματικό μέλος η κυρία Μπουφούνου, από τους Δημοτικούς Συμβούλους. Η κυρία 
Μακαρατζή είναι το πρώτο μέλος, με αναπληρωματική την κυρία Κλαουδάτου, και δεύτερο μέλος η 
κυρία Σκύφτη, με αναπληρωματική την κυρία Μπότη. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εγώ δέχομαι, κύριε Πρόεδρε, να είμαι αναπληρωματικός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ο αλτρουισμός σας είναι μοναδικός και σας ευχαριστούμε πολύ. 
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ό,τι ειπώθηκε τώρα, δεν αλλάζουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι διαφωνούντες; 
 Άρα λοιπόν το 8ο θέμα, "Ορισμός τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Επιτροπής 
Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών & Αμφισβητήσεων, για το έτος 2018", εγκρίνεται ομόφωνα, 
σύμφωνα με την τελευταία εισήγηση που έγινε από το Προεδρείο. 
 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
 
Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 10ου θέματος). 
 Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Με τη συγκεκριμένη αναμόρφωση, το σύνολο των εσόδων μας είναι 352.418,32 €, 
το σύνολο των εξόδων 309.300,94 € και το υπόλοιπο στο αποθεματικό μας 43.117,38 €. Έχουν 
αποσταλεί όλες οι εγγραφές σε ό,τι αφορά την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Αν κάποιος έχει 
ερωτήσεις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; 
  Τοποθετήσεις; 
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 Άρα λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 10ο θέμα, "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 11ο 
 
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 4ου 
Τριμήνου 2017 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 11ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 11ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη για την εισήγηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, κύριε Πρόεδρε. 
 Το ποσόν το οποίο, από την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού και 
στοιχείων ισολογισμού του 4ου τριμήνου 2017, τα έξοδά μας στο διάστημα από 1/1/2017 έως 
31/12/2017, προκύπτει ότι τα εισπραχθέντα έσοδα ανήλθαν στο ποσόν των 31.339.200,95 € και τα 
πληρωθέντα για το αντίστοιχο διάστημα ανήλθαν στο ποσόν των 21.617.989,56 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; Τοποθέτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Τοποθέτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι μία ακόμα μία χρονιά μοναδική και θλιβερή θα μπορούσα να πω. 
Όπως βλέπετε εδώ, έχουμε 31,3 εκατομμύρια τα οποία ας πούμε έχουν- 34 που έχουν βεβαιωθεί ως 
έσοδα, και έχουμε 21 που έχουν ενταλματοποιηθεί. Δηλαδή μιλάμε για μία διαφορά γύρω στα 13 
εκατομμύρια €. Κι έχουμε και δαπάνες, «επενδύσεις», συγγνώμη, 1,4. 
 Καταλαβαίνετε ότι είναι μοναδικό το φαινόμενο της αδυναμίας παραγωγής έργου, έτσι; Και σε 
μία περίοδο που πραγματικά η κοινωνία στενάζει, ερχόμαστε και παίρνουμε από αυτή την κοινωνία 
34 εκατομμύρια € και της δίνουμε πίσω 21. Και αν συνυπολογίσετε, δείτε εδώ και την ποιότητα των 
δαπανών, δηλαδή τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, όπου οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού είναι 6,7, οι 
παροχές, οι φόροι και τα τέλη είναι 2, και προς τρίτους είναι 5,3, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι μηδέν, 
έτσι; Υπάρχει ένα τεράστιο πρόβλημα παραγωγής έργου. Και αυτό μιλάμε τώρα για τέταρτη χρονιά 
το οποίο συμβαίνει στον Δήμο μας, έτσι; Είναι κάτι το πραγματικά-, δηλαδή δεν το ’χω ξαναδεί, δεν 
το ’χω ξανασυναντήσει αυτό το πράγμα. 
 Όπως ας πούμε και τα 9,5 ή 10,5 ή 11,5 εκατομμύρια € στα αποθεματικά του Δήμου, τη 
στιγμή που υπάρχουν τεράστιες ανάγκες, και αυτοί πραγματικά... Θα το ’λεγα ένας πολιτικός 
διπολισμός. Το να ζητάνε κάποια στοιχειώδη κάποιοι μαθητές, κάποια σχολεία, κάποιοι για τους 
δρόμους, κάποια στοιχειώδη δηλαδή, ή τώρα ας πούμε που έγινε η συζήτηση πριν από λίγο για τον 
ΔΟΠΑΠ, που λέμε αν θα δώσουμε 100 ή 150 χιλιάδες € γιατί βάζουμε τα αντίτιμα, ή για τον Δρόμο 
του Βουνού, που βάζουμε το αντίτιμο κι όλα αυτά, τη στιγμή που έχουμε τέτοια τεράστια αδυναμία 
απορρόφησης των κονδυλίων. 
 Και να μη συζητήσουμε βέβαια για το ποιοτικό χαρακτηριστικό τώρα, τα συστατικά στοιχεία 
των επενδύσεων, που εκεί μιλάμε... Θα σας πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα μόνο για να 
καταλάβετε. Εμείς μιλάμε βέβαια για μηδενικά στοιχεία, απʼ ό,τι καταλαβαίνω, άντε να ’ναι ξέρω γω 
1-2 εκατομμύρια. Στην Αγία Παρασκευή έχουν απορρόφηση 80 εκατομμυρίων €. Κι εμείς 1 ή 2! 
Καταλαβαίνετε τι συμβαίνει, έτσι; Μιλάμε δηλαδή για... Βέβαια, εντάξει, οι πολίτες δεν τα 
καταλαβαίνουν αυτά, αλλά αν συνειδητοποιούσαν ότι τους έχετε πάρει 34 εκατομμύρια και τους 
έχετε δώσει 21 πίσω σε υπηρεσίες και έργα –σε εισαγωγικά, γιατί έργα δεν υπάρχουν–, 
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καταλαβαίνετε ότι είναι τεράστιο το πρόβλημα, κάτι πρέπει να κάνετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τον λόγο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Μου θυμίζει την ταινία με το προφιτερόλ αυτό, το έτσι... 
 Ας πούμε λοιπόν την αλήθεια των αριθμών τώρα, γιατί αυτό που είπε ο κύριος 
Κουγιουμτζόπουλος είναι κάτι το οποίο αυτός το αντιλαμβάνεται έτσι όπως θέλει. Τα 34 που λέει, 
λέει ότι έχουμε εισπράξει όλες τις απαιτήσεις που έχουμε από τρίτους, που είναι περίπου 3 
εκατομμύρια. Ό,τι χρωστάνε από τότε που γεννήθηκε ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού και οι πρώην 
δύο Δήμοι, που είναι περίπου 3 εκατομμύρια συνολικά, θεωρεί ότι τα εισπράξαμε εμείς μέσα στο 
2017, αυτό καταλάβαμε τώρα. Δεύτερον, θεωρεί ότι το ταμείο που είχαμε, τα 11 εκατομμύρια, τα 
ξαναεισπράξαμε πάλι. Γιατί αυτό το βρήκαμε, ξεκινήσαμε τη χρονιά με 11 εκατομμύρια. 
 Άρα οι πραγματικές εισπράξεις της χρονιάς, για να λέμε όπως είναι τα πράγματα που λένε οι 
αριθμοί, είναι 31.339.200 μείον 11.108.000 που ξεκινήσαμε το Ταμείο 1/1/17. Άρα χοντρικά 
εισπράξαμε 20 εκατομμυριάκια, να το πω έτσι και λίγο λαϊκά, και πληρώσαμε 21.617.000, κύριε 
Κουγιουμτζόπουλε. Εγώ αυτά τα μαθηματικά ξέρω, αυτά καταλαβαίνω, στο Α κομμάτι. 
 Στο Β κομμάτι. Βεβαίως υπάρχει πρόβλημα απορρόφησης, βεβαίως. Όταν είμαστε προσωπικό 
πολύ λιγότερο από αυτό που έπρεπε να ήμασταν, πώς να βγούνε και ν’ απορροφήσουμε όλα τα 
πράγματα σε μια χρονιά; Πώς να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε το τεχνικό πρόγραμμα των 7 
εκατομμυρίων που καταθέτουμε κάθε χρόνο, όταν έχουμε 5,5 ή 7,5 μηχανικούς, αναλόγως όπως το 
κοιτάει ο καθένας; Ποιος θα κάνει τις μελέτες; Να τις δώσουμε έξω; Θα μας πείτε «μοιράζετε μελέτες 
σε τρίτους». Να τις δώσουμε...; Ειλικρινά δηλαδή υπάρχει... Τώρα αυτό που είπατε για την Αγία 
Παρασκευή δεν το κατάλαβα, γιατί εντάξει, δεν μπορώ να παρακολουθώ και όλους τους Δήμους, δεν 
κατάλαβα για το 8 που είπατε τι ακριβώς είναι. 
 Πάντως η αλήθεια είναι ότι γίνεται μία πολύ καλή δουλειά από την Οικονομική Υπηρεσία, τα 
αποτελέσματά μας είναι αυτά τα οποία σας παρουσιάσαμε στην εισήγηση, στην οποία έχετε 
αναλυτικά για κάθε κωδικό ό,τι δώσαμε, προσπαθούμε να αυξήσουμε τις αποταμιεύσεις σε έργα... 
Θα σας πω μόνο ότι για τον ΔΟΠΑΠ που αναφέρατε έχουμε περίπου 1 εκατομμύριο € σε έργα για τις 
αθλητικές εγκαταστάσεις. Αν υπολογίσετε τον στίβο του Παπάγου, τον στίβο του Χολαργού, το 
γήπεδο της οδού Κύπρου και τις αθλητικές εγκαταστάσεις [...] είναι πάνω από 1 εκατομμύριο. 
 Εντάξει, το αν θα υλοποιηθούν όλα μέσα στο ’18, αν θα προλάβουμε... Ξέρετε, ξεκινάμε μια 
διαδικασία και θέλουμε από 4 έως 6 μήνες για να υπογράψουμε τη σύμβαση με τον εργολάβο. Απ’ 
την ημέρα που πατάω το κουμπί και λέω «κάντε τον διαγωνισμό» σαν Δήμαρχος, περνάνε 6 μήνες 
για να υπογράψω τη σύμβαση. Να εγκατασταθεί ο εργολάβος, να ξεκινήσει δειλά-δειλά τη δουλειά, 
σιγά-σιγά, δεν υπάρχουν και χρήματα, να κόψει το πρώτο τιμολόγιο, να πάει στην Επίτροπο το 
τιμολόγιο να περιμένει έναν μήνα. Γιατί η Επίτροπος έχει πάρα πολλή δουλειά και δεν μας υπογράφει 
τα τιμολόγια έτσι, μας τα ξεσκονίζει. Και καλά κάνει. Αλλά θα το γυρίσει μετά από ένα μήνα. Να κάνει 
διακοπή εργασιών –γιατί έχουμε καθυστερήσει– ο εργολάβος, να περιμένουμε, όλα αυτά είναι η 
καθημερινότητά μας. Όποιος κάθεται από μακριά με τα κιάλια και κοιτάει τον μαγικό του κόσμο, το 
συννεφάκι του, τα βλέπει διαφορετικά. Εμείς που ζούμε όμως την καθημερινότητα ζούμε όλα τα 
προβλήματα. Και πάλι καλά που κάνουμε και αυτά που κάνουμε. 
 Και εν πάση περιπτώσει οι δημότες έχουν μέτρα σύγκρισης και βλέπουνε κάθε χρόνο αν 
προωθούμε περισσότερο, αν κάνουμε κάτι περισσότερο, αν προσπαθούμε. Εγώ δεν λέω ότι είμαστε 
τέλειοι, ούτε λέω ότι δεν έχουμε κάνει λάθη, ούτε λέω ότι όλα τα κάνουμε σωστά. Προσπαθούμε 
όμως. Και έχω πει στη διοίκησή μου και στους Αντιδημάρχους και σε όλα τα στελέχη τα οποία έχουν 
διοικητική θέση, να εντείνουν τις προσπάθειές τους. 
 Είναι οι δυο χρονιές, το ’18 και το ’19, που έχουν ωριμάσει πλέον τα πράγματα, και είμαι 
σίγουρος, κύριε Κουγιουμτζόπουλε ότι όταν θα συζητήσουμε του χρόνου τέτοια περίοδο, στο ’18 θα 
έχουμε εκπληκτικά αποτελέσματα στο θέμα των επενδύσεων. 1,5 –αν θυμάμαι καλά– είπατε περίπου 
επενδύσεις; Είμαι σίγουρος ότι θα είναι πολύ περισσότερο του χρόνου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Θέλετε δευτερολογία; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; «Κατά» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 11ο θέμα, "Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων 
Ισολογισμού 4ου Τριμήνου 2017", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 12ο 
 
Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 12ο θέμα. «Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών». Τον λόγο έχει η 
Αντιδήμαρχος κυρία Αθανασάκου-Μουντάκη. Παρακαλώ. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Κατόπιν αιτήσεως της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας 
Σχολικής Επιτροπής για έκτακτη οικονομική ενίσχυση ποσού 50.000 € και για τις δύο Σχολικές 
Επιτροπές, αιτούμεθα να μπορέσει να γίνει αυτό, η επιχορήγηση των 50.000 € (για τη μεν 
Πρωτοβάθμια 30.000 € θα γίνει η κατανομή, και 20.000 € στη Δευτεροβάθμια), λόγω των 
αυξημένων αναγκών και της υψηλής κατανάλωσης του φυσικού αερίου και του πετρελαίου 
θέρμανσης για τη θέρμανση των σχολικών κτιρίων και την καθυστέρηση είσπραξης των 
επιχορηγήσεων από τι ΙΝΕΔΙΒΙΜ, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση πληρωμής των καθαριστριών στα 
σχολεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Μουντάκη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Ζήκας. Άλλος; 
 Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση. Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Ένα σχετικό, δεν είναι ακριβώς... Βλέπω εδώ ότι αναφέρετε ότι χρησιμοποιείται ως καύσιμο 
το πετρέλαιο εκτός απ’ το φυσικό αέριο. Σε τι έκταση συμβαίνει αυτό στα σχολεία μας; Γιατί εγώ 
νόμιζα ότι έχουν περάσει όλες οι εγκαταστάσεις σε φυσικό αέριο. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Βεβαίως. Να απαντήσει κάποιος Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, μισό λεπτό, σας παρακαλώ. 
 Ερώτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, σχετική είναι η και η δική μου ερώτηση. «Υψηλή κατανάλωση –
λέει– σε φυσικό αέριο και πετρέλαιο». Αυτό προέκυψε φέτος δηλαδή; 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Επειδή είναι παρουσία εδώ των δύο Προέδρων των Σχολικών 
Επιτροπών, ας επιτραπεί... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Μουντάκη, μήπως θέλετε να ’ρθετε εδώ πέρα να δώσετε και τον λόγο σε όποιον 
θέλετε; 
 Λοιπόν, ποιος θα απαντήσει; Παρακαλώ ο κύριος Τράκας ν’ απαντήσει. 
ΤΡΑΚΑΣ: Πετρέλαιο έχουν τα δύο σχολεία, το 2ο Γυμνάσιο Χολαργού και το 2ο Λύκειο Χολαργού, 
όπου δεν έχει φτάσει ο αγωγός του φυσικού αερίου εκεί. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] στην Αριστοτέλους. 
ΤΡΑΚΑΣ: Στην Αριστοτέλους. Δεν έχει φτάσει ο αγωγός φυσικού αερίου, οπότε δεν μπορούμε να 
συνδεθούμε. 
 Όσον αφορά την κατανάλωση φυσικού αερίου, εγώ θα πω ότι για τη Δευτεροβάθμια Σχολική 
Επιτροπή η ετήσια κατανάλωση περίπου του φυσικού αερίου είναι γύρω στις 25 με 27 χιλιάδες. Συν, 
προσθέστε σε αυτό και άλλες 4 χιλιάδες περίπου το πετρέλαιο. Δηλαδή ένα σύνολο περίπου στις 
30.000. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 
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ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λέω, φέτος προέκυψε; 
ΤΡΑΚΑΣ: Αυτή την κατανάλωση εγώ φέτος τη ζω. Πέρσι δεν ήξερα τι κατανάλωση υπήρχε, αλλά 
φέτος έχουν προκύψει, και λόγω κρύου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να πω ότι, αν συγκρίνουμε με τα προηγούμενα χρόνια, κάθε χρόνο που 
περνάει τα σχολεία μας μένουν και περισσότερες ώρες σε λειτουργία ανοιχτά. 
 Και τι λέω με αυτό: ότι παλιά πάρα πολλοί γονείς τα παίρναν τα παιδιά τους 1:00, 1:30, 2:00. 
Τώρα όλο και περισσότεροι τα κρατάνε μέχρι τις 4:00 και έχουν αυξηθεί οι τάξεις που παραμένουν 
μέχρι τις 4:00, 4-παρά. Δεύτερον, οι αθλητικοί σύλλογοι. Όλο και σε περισσότερους συλλόγους 
παραχωρούμε τα σχολεία μας, είτε είναι Δημοτικά είτε είναι Γυμνάσια, για να λειτουργούν οι 
σύλλογοι οι αθλητικοί, έτσι; Όλο και περισσότεροι Σύλλογοι Γονέων κάνουν εξωσχολικές 
δραστηριότητες στα σχολεία, στην προοπτική ότι όσο πιο ανοιχτά έχουμε τα σχολεία μας τόσο 
καλύτερα, ένα σωρό δραστηριότητες σε πολλά σχολεία, τα οποία κι αυτά βεβαίως χρησιμοποιούν 
κάποια τάξη που δουλεύει με το καλοριφέρ. Κοινωνικό φροντιστήριο, δεν υπήρχε παλιά, τα 
τελευταία χρόνια λειτουργεί με όλο περισσότερα παιδιά κι αυτό. Αυτά έχουν μία αύξηση. Βεβαίως η 
αύξηση συνολικά μπορεί να είναι 10-15 χιλιάρικα, έτσι; Αλλά μία το ένα, μία το άλλο, μία ότι οι 
ανάγκες... 
 Το ’χω πει, δεν φτάνουν τα χρήματα που μας δίνει το κράτος για τις Σχολικές Επιτροπές. Τα 
χρήματα που μας δίνει το κράτος για να πληρώνουν οι Σχολικές Επιτροπές τα έξοδά τους δεν 
φτάνουν, είναι πολύ απλό αυτό που σας λέω. Γι’ αυτό τον λόγο ο Δήμος βοηθάει όπως μπορεί, 
πληρώνει πάρα πολλούς λογαριασμούς ρεύματος απευθείας ο Δήμος, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 12ο θέμα, "Έκτακτη επιχορήγηση των Σχολικών Επιτροπών" εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 13ο 
 
Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής 
πίστωσης 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 13ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 13ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία... Πού είναι η κυρία Τσικρικώνη; 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Εγώ είμαι. Δεν κατάλαβα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι δεν καταλάβατε, κυρία Αθανασάκου; Λέτε «δεν κατάλαβα». Τι δεν καταλάβατε; να 
σας το εξηγήσω. Είπατε εσείς «δεν κατάλαβα». Πείτε μου τι δεν καταλάβατε να σας το εξηγήσω. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Μουντάκη. Παρακαλώ. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Δεν μιλάω και πολύ συχνά εγώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, κύριε 
Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει καμία σχέση αυτό. 
 Έχετε τον λόγο. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Εντάξει, αλλά απλώς είπατε «η κυρία Τσικρικώνη» και κοιτάζομαι. 
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Άμα θέλει η κυρία Τσικρικώνη να τα πει για μένα, ας τα πει, αφού είναι αρμόδια. 
...... : Από κεκτημένη ταχύτητα [...]. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Προτείνεται, λοιπόν, για την κατανομή και απόδοση των 
λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, να γίνει 
διάθεση σχετικής πίστωσης 58.380 €. Αφαιρείται βέβαια το ΤΑΙΠΕΔ που είναι 87,57 και το ποσό το 
οποίο απομένει είναι 58.292,43 €. Βάσει βέβαια του αριθμού των μαθητών και βάσει του αριθμού 
των αιθουσών. 
 Έτσι λοιπόν εισηγούμαστε το ποσό αυτό, το 58.292,43 €, να κατανεμηθεί στις Σχολικές 
Επιτροπές: Στην Πρωτοβάθμια 35.558,38 € και στη Δευτεροβάθμια 22.734,05 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αντιδήμαρχο. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; Ανοίγει ο κατάλογος. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Άλλος; Κλείνει ο 
κατάλογος. 
 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έχει τον λόγο. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Απλά ήθελα να υπενθυμίσω ότι εμείς διαφωνούμε παγίως σε αυτή την 
κατανομή. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να παίξει ρόλο η παλαιότητα των κτιρίων πρώτον και δεύτερον 
ότι η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, δηλαδή οι υποδομές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν πολύ 
μεγαλύτερες ανάγκες από της Δευτεροβάθμιας, γι’ αυτό και θα πρέπει να μπούνε άλλοι δύο 
συντελεστές μέσα σε αυτή την κατανομή και διαφωνούμε με η συγκεκριμένη. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; «Κατά» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 13ο θέμα, "Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση 
σχετικής πίστωσης" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 
 

ΘΕΜΑ 14ο 
 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 14ου θέματος).  
 Την έχετε την εισήγηση, είναι αναλυτικά τα ποσά και η δράση. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ν’ ακουστεί λίγο και [...]. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν πειράζει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη ρώτησα προηγουμένως και μου είπε να το περάσουμε, γι’ αυτό, υπήρχε 
συνεννόηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση είναι άκρως κατατοπιστική. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Άρα λοιπόν σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 14ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου" 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 16ο 
 
Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 16ο θέμα. «Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους». 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη για την εισήγηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Αφορά κυρίως παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, οι αιτιολογήσεις έχουν 
σταλεί, το γενικό σύνολο ανέρχεται στα 560 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 16ο θέμα, "Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 17ο 
 
Ορισμός αμοιβών εκπροσώπων ΤΕΕ σε Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση μελετών 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 17ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 17ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σύμφωνα με την παράγραφο 9 του άρθρου 221 του Νόμου 4412/2016, «Όργανα 
διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων» και συγκεκριμένα με την παράγραφο 9, 
ειδικά στις δημόσιες συμβάσεις... 
...... : Στο διά ταύτα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ναι, το διά ταύτα είναι ότι λαμβάνοντας υπόψη τη νομοθεσία και τη σύσταση των 
επιτροπών, εισηγούμαι στο Δημοτικό Συμβούλιο τα 50 € ανά συνεδρίαση για το κάθε μέλος του 
Τεχνικού Επιμελητηρίου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 17ο θέμα, "Ορισμός αμοιβών εκπροσώπων ΤΕΕ σε Επιτροπές εισήγησης για ανάθεση 
μελετών" εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 18ο 
 
Έγκριση κατάταξης Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός των ορίων του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α/2017) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 18ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 18ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί. 
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ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Είχαμε ήδη βγάλει την 198 απόφαση της 12/9/2017. Μετά από νέα αίτηση του 
Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού, του ΔΟΠΑΠ, έχουμε νέα κατάταξη σε όχι 6 εγκαταστάσεις 
Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου αλλά 7, έχει ξεχαστεί το ανοιχτό γήπεδο καλαθοσφαίρισης 
Λεωφόρου Κύπρου 2, που είναι 100 ατόμων χωρητικότητας, είναι προπονήσεις ακαδημιών και 
κατατάσσεται στην ομάδα 2. Η εισήγηση των [κατατακτηρίων] έχει έρθει κατευθείαν από τον 
ΔΟΠΑΠ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Εκτός του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου άλλος; 
 Ερώτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη ερώτηση. Αυτά τα υπογράφει μηχανικός, έτσι; για την 
κατάταξη και τη μελέτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Η κυρία Βασάλου. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η ίδια η κυρία Βασάλου; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωρήστε στις ερωτήσεις και θα σας απαντήσει. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. 
 Και το δεύτερο είναι το εξής: Βλέπω ότι λείπουν πάλι οι κλειστές αίθουσες του ΔΟΠΑΠ από 
μέσα. Γιατί; 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Έχουμε εξηγήσει και στην προηγούμενη απόφαση που πήραμε ότι αυτή τη στιγμή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη. Παρακαλώ. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Εντάξει, συγγνώμη Πρόεδρε. Απλά είναι αργά. 
 ...ότι αυτή τη στιγμή θέλουμε να προχωρήσουμε στη συγκεκριμένη λίστα των 
εγκαταστάσεων, προκειμένου να μπορούν να γίνονται μέσα οι προπονήσεις και οι αγώνες. Σε 
δεύτερη φάση θα φέρουμε το σύνολο των αθλητικών εγκαταστάσεων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη. 
 Τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Παρακαλώ, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος τοποθέτηση. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ήθελα λοιπόν να κάνω μια παρατήρηση τώρα που ήρθε αυτή η 
απόφαση. Το Δημοτικό Συμβούλιο είναι ένα όργανο διαβούλευσης. Μην έχετε αυτό τον τρόμο 
λοιπόν. Καλό είναι ν’ ακούτε λιγάκι, να λαμβάνετε υπόψη σας και τι λέγεται εδώ πέρα και να 
προβληματίζεστε και να ’σαστε και λίγο πιο χαλαροί. Αυτό, το να έρχεσαι εδώ, να έχεις μια εισήγηση, 
να σου λέει ο άλλος κάτι σωστό κι εσύ να μην το δέχεσαι, είναι αδυναμία, δεν είναι δύναμη, είναι 
αδυναμία.  Γι’ αυτό λέω, χαλαρώστε λίγο, κι όταν σας λέμε κάτι να το ακούτε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχω καταλάβει πού αναφέρεστε, αλλά... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν πειράζει, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 18ο θέμα, "Έγκριση κατάταξης Δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων εντός 
των ορίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/τ.Α/2017)", 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 19ο 
 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση Δημοτικών 
Εγκαταστάσεων Παπάγου - Χολαργού 2016» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 19ου θέματος).  
 Η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη έχει τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Όπως γράφει η εισήγηση, έχει περάσει το 15μηνο, ως εκ τούτου υπάρχει... 
Επισυνάπτεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής των εργασιών και ζητάμε από το Δημοτικό 
Συμβούλιο να εγκρίνει το πρωτόκολλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
 Ερώτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Άλλος; 
 Ερώτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω ποιες εργασίες αφορά αυτό το πρωτόκολλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 
 Η Αντιδήμαρχος κυρία Αρβανίτη έχει τον λόγο, παρακαλώ. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Οι εργασίες που αφορούσε αυτό το έργο το οποίο έχει περάσει το 15μηνο, είναι: 
Επισκευή εγκατάστασης γεώτρησης και καλωδίων τροφοδοσίας στο "Μαρκ Μαρσώ", αντικατάσταση 
παλιών λαμαρινών με νέες γαλβανισμένες στην εγκατάσταση γεώτρησης, βάψιμο κιγκλιδωμάτων, 
πάλι στο "Μαρκ Μαρσώ". Στο κτίριο της Αγαμέμνωνος 6 ΚΑΠΗ - Πολυϊατρεία και αντικατάσταση εκεί 
δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος λυμάτων, αντικατάσταση δίδυμου αντλητικού συγκροτήματος 
ακαθάρτων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη. 
 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 Άρα το 19ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντήρηση 
Δημοτικών Εγκαταστάσεων Παπάγου - Χολαργού 2016»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 20ό 
 
Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20ό θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 20ού θέματος). 
 Η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη, έχει τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ομοίως, πρόκειται για την τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε εσωτερικούς - εξωτερικούς 
χώρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. Η προσωρινή παραλαβή είναι 25/11/2016, ενώ η οριστική 
31/1/2018. Επισυνάπτεται το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εργασιών, όπου Πρόεδρος είναι ο 
κύριος Μαυρομαράς Αργύριος (υπάλληλος του Δήμου Αγίας Παρασκευής), ο κύριος Άνθης και η κυρία 
Ταϊγανίδου (υπάλληλοι της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού) και ο Δημοτικός 
Σύμβουλος κύριος Τσουροπλής. Έχει προθεσμία εγγύησης 15 μηνών. 
 Έχει παραληφθεί λοιπόν οριστικά και ζητούμε την έγκριση του πρωτοκόλλου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερώτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Copy-paste. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλούμε να αναφέρει η Αντιδήμαρχος τις εργασίες οι οποίες έχουν γίνει. Η κυρία 
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Αρβανίτη έχει τον λόγο, παρακαλώ. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Κατά βάσιν αφορά σε κάγκελα τα οποία τοποθετήθηκαν στον Βρεφονηπιακό Σταθμό 
της οδού Βερσή και Αλευρά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 Άρα το 20ό θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής τού έργου: «Τοποθέτηση 
κιγκλιδωμάτων σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους του Δήμου Παπάγου - Χολαργού»", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 21ο 
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αντιστήριξη 
όμορων ιδιοκτησιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Αλευρά στη Δημοτική 
Κοινότητα Παπάγου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 21ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 21ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Εδώ αντιθέτως, έχουμε και προσωρινή και οριστική παραλαβή των εργασιών. 
 Αφορά σε τοιχίο αντιστήριξης, το οποίο δεν περιλαμβανόταν στην επιχορήγηση ΕΣΠΑ του 
συγκεκριμένου, του Βρεφονηπιακού Σταθμού στην οδό Βερσή και Αλευρά, η οποία προέκυψε εκ των 
υστέρων και κρίθηκε από την Υπηρεσία απαραίτητη για να ολοκληρωθεί το έργο, λόγω της 
ανισοσταθμίας των δύο οικοπέδων. Οι εγκριθείσες εργασίες και η τελική επιμέτρηση περιγράφονται 
στον επισυναπτόμενο πίνακα, και έχουν παρέλθει οι 15 μήνες του χρόνου εγγύησης. 
 Και ζητάμε βέβαια προσωρινή και οριστική παραλαβή του έργου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 Άρα λοιπόν το 21ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού 
έργου: «Αντιστήριξη όμορων ιδιοκτησιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού επί της οδού Αλευρά στη 
Δημοτική Κοινότητα Παπάγου»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 22ο 
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Επισκευή 
μόνωσης λεκάνης Μεγάλου Πάρκου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 22ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 22ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Αντιστοίχως έχει παρέλθει το 15μηνο. 
 Περιγράφονται στο εδάφιο β’ τα στοιχεία του έργου ως προς τις εργασίες οι οποίες έγιναν, 
είναι προφανές ότι μιλάμε για τη μεμβράνη που τοποθετήθηκε στη λίμνη στο Μεγάλο Πάρκο του 
Παπάγου. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο. 
 Παρακαλώ τον κύριο Αυγουρόπουλο να έρθει στο Προεδρείο. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 Άρα το 22ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Επισκευή μόνωσης λεκάνης Μεγάλου Πάρκου»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 23ο 
 
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού κέντρου 
Παπάγου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 23ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 23ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Εδώ αφορά στην ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου του Αθλητικού Κέντρου 
Παπάγου, συγκεκριμένα στον στίβο. Έχουμε περάσει σε προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο την 
αύξηση του αντικειμένου του ΑΠΕ και την εκτέλεση νέων εργασιών οι οποίες κρίθηκαν απαραίτητες. 
Κατά βάσιν αφορούσε σε ριζικό σύστημα σε δέντρα τα οποία βρέθηκαν επιτόπου και θα εμπόδιζαν 
την τοποθέτηση του νέου τάπητα. 
 Ο ανάδοχος ζητάει προθεσμία 90 ημερολογιακών, δηλαδή να λήξει το έργο 11/6/2018. 
Θεωρούμε ότι είναι εύλογο αυτό, η Υπηρεσία θα το ζητούσε και από μόνη της, διότι για να γίνουν οι 
συγκεκριμένες εργασίες χρειάζονται καλές καιρικές συνθήκες, είναι απαγορευτική η βροχή ή η 
υγρασία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα το 23ο θέμα, "Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: 
«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού 
κέντρου Παπάγου»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 24ο 
 
Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: «Συντήρηση και 
επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 24ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 24ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Εδώ ο ανάδοχος εκτελεί ένα έργο αρχικού προϋπολογισμού 200.000 € με ΦΠΑ 24%, η 
έκπτωση που έδωσε είναι 71%, είναι 59.677,41 με ΦΠΑ 24%. 
 Η συμβατική προθεσμία ήταν 6 μήνες, είναι γνωστό ότι αυτό το έργο ξεκίνησε τον 
Σεπτέμβριο, και ο ανάδοχος κάνει αίτημα για παράταση δύο μηνών, δηλαδή μέχρι 24/4/2018, 
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επικαλούμενος την αύξηση του αντικειμένου βάσει του 1ου ΑΠΕ και του 1ου ΠΚΤΜΝΕ, τις δυσμενείς 
καιρικές συνθήκες, την εκτέλεση εργασιών σε περίοδο που τα σχολεία λειτουργούν και συνεπώς οι 
περισσότερες εργασίες πρέπει να γίνονται τα Σαββατοκύριακα για την ασφάλεια των μαθητών, την 
εκτέλεση νέων εργασιών. 
 Λαμβάνοντας η Τεχνική Υπηρεσία αυτό, είναι θετική στην αίτηση του αναδόχου και 
γνωμοδοτεί ότι μπορεί να του δοθεί μέχρι τις 24/4/2018 η παράταση. 
 Τώρα, εάν θέλετε, να πω και τις εργασίες που έχουν μέχρι τώρα εκτελεστεί στα σχολεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα το επιθυμεί ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Να πει και τις εργασίες; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] έχω κι άλλη ερώτηση όμως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κάντε και την ερώτηση. Ερώτηση ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη ερώτηση είναι η εξής: Η Τεχνική Υπηρεσία λέει: 11/1/2018. 
«Στην αναφερόμενη –λέει– αίτηση», η οποία όμως αίτηση λέει: 6/2/2018. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η δεύτερη είναι η κλασική, θέλω, με πολύ μεγάλη λεπτομέρεια, τι έργο 
έχει γίνει μέχρι τώρα, για να ξέρουμε και τι παράταση θα δώσουμε και τι περιμένουμε να γίνει. Αλλά 
και το άλλο το θέμα ότι... Γιατί πώς θα αποφασίσουμε ποια παράταση θα δώσουμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το εκλαμβάνω αυτό ότι μας βοηθάτε πάρα πολύ... 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, κοιτάξτε, Πρόεδρε, το θέμα είναι ευαίσθητο, διότι αφορά εργασίες 
που γίνονται μέσα στα σχολεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν διαφωνώ, άλλο θέλω να πω. Λέω, μας βοηθάτε πάρα πολύ γιατί έτσι μπαίνουν 
και στα πρακτικά οι εισηγήσεις. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Μπράβο. Μα γι’ αυτό το κάνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, το κατάλαβα, το πιάσαμε το υπονοούμενο. 
 Λοιπόν, η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη έχει τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Το «11/1/18» πού το βλέπουμε; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η εισήγηση της Υπηρεσίας τι λέει; «Να δοθεί παράταση μέχρι...» 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: «Δύο μηνών, έως 24/4/2018, για τους πιο πάνω αναφερόμενους λόγους». Άλλο έχετε 
εσείς; 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς έχουμε άλλο; Δεν ξέρω. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μήπως έχει ξαναδοθεί κι άλλη παράταση; 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Όχι. Σε αυτόν όχι. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει, πάμε παρακάτω. Όχι, εντάξει, μην [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει και να μην ακούγεται. 
 Παρακαλώ, η απάντηση. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Συγγνώμη, Πρόεδρε... 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ναι. Γιατί δεν το ’βρισκα αυτό που ρωτήσατε, είναι μέχρι τις 24/4/18. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, δεν μας ενδιαφέρει αυτό, μας ενδιαφέρει... Μέχρι-; 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Μέχρι 24/4/2018. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, ωραία. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Κι εμάς μας ενδιαφέρει να εκτελεστούν όλες οι υπόλοιπες εργασίες. 
 Ποιες εργασίες έχουν εκτελεστεί μέχρι τώρα: 
 2ο-3ο Νηπιαγωγεία Χολαργού: Αντικατάσταση μόνωσης οροφής τμηματικά, εξωτερικοί 
χρωματισμοί, επισκευή ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού. 
 4ο Νηπιαγωγείο Χολαργού: Χρωματισμοί εξωτερικά - εσωτερικά, χρωματισμός κιγκλιδωμάτων 
τοιχίου περίφραξης, απομάκρυνση των εμποδίων από την είσοδο του πεζοδρομίου –είναι 
δρομολογημένο– σχήματος Π. Έχει υλοποιηθεί η επισκευή της αυλόπορτας. 
 Στο 5ο Νηπιαγωγείο Χολαργού: Έχει υλοποιηθεί η επισκευή της αυλόπορτας και έχει 
δρομολογηθεί η τοποθέτηση αφαιρούμενων εμποδίων σχήματος Π στον χώρο στάθμευσης. 
 Στο 6ο Νηπιαγωγείο Χολαργού δεν έχει γίνει ακόμα κάτι. 
 1ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού: Ο χρωματισμός οροφής εισόδου κλιμακοστασίου, η επισκευή 
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ενανθράκωσης σκυροδέματος και οξειδώσεων οπλισμού και ο χρωματισμός δώματος [...] 
κλιμακοστασίου, χρωματισμός κιγκλιδωμάτων περίφραξης (τελειώνει σε λίγο χρόνο), χρωματισμός 
εξωτερικών τοιχίων περίφραξης επίσης. Είναι δρομολογημένος ο χρωματισμός της αίθουσας 
εκδηλώσεων και της αίθουσας της τραπεζαρίας, είναι υλοποιημένο ο χρωματισμός κουπαστής 
κλίμακας από οδό Βεντούρη. 
 Στα 2ο - 3ο Δημοτικά του Χολαργού: Έχει υλοποιηθεί η αντικατάσταση μόνωσης οροφής σε 
δύο κτίρια, οι εξωτερικοί χρωματισμοί δύο κτιρίων –που δεν είναι δύο, είναι κάτι παραπάνω–, η 
κατασκευή 6 τουαλετών στα αγόρια και στα κορίτσια και η μεταφορά των αντιστοίχων νιπτήρων. 
Είναι δρομολογημένη-, μάλλον η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων σε παράθυρα αιθουσών ισογείου τελικά 
δεν μας ζητήθηκε να γίνει, όπως και η επισκευή οροφής στο τρίτο κτίριο, επισκευάσαμε όμως εκεί 
κάποια παράθυρα τα οποία ήταν προβληματικά. Και έχουμε βάψει ένα ή δύο κλιμακοστάσια, δεν 
θυμάμαι τώρα ακριβώς. 
 Στο 4ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού: Έχουν γίνει εσωτερικοί χρωματισμοί αιθουσών, έχει γίνει 
διάστρωση με βιομηχανικό δάπεδο της ράμπας εισόδου και αντικατάσταση θυρών τουαλετών, όπως 
επίσης και αντικατάσταση πλακιδίων στις τουαλέτες και χρωματισμός. 
 Στο 1ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου: Έχει γίνει ο χρωματισμός των αιθουσών των Εικαστικών, 
η επισκευή τουαλετών γυμναστηρίου, χρωματισμός θυρών τοίχων, επισκευή σε κάποια παράθυρα 
μέσα στο γυμναστήριο, καθαίρεση 4 ιστών φωτισμού στο προαύλιο, διαγράμμιση της αυλής και ο 
χρωματισμός της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων εκτός απ’ αυτά. Έχει δρομολογηθεί η επισκευή της 
πλαϊνής πυράντοχης πόρτας, η αντικατάσταση πολυκαρβονικών και η καθίζηση στο προαύλιο με 
βιομηχανικό δάπεδο. 
 Στα 2ο-3ο Δημοτικό σχολείο Παπάγου: Έχει υλοποιηθεί η αντικατάσταση ηλεκτρικού πίνακα 
της κουζίνας αίθουσας πολλαπλών χρήσεων και χρωματισμός κιγκλιδωμάτων εξωστών ορόφων. Εν 
τω μεταξύ υπήρξε και νέα διεύθυνση στο σχολείο, η οποία απαίτησε να γίνει νέα περίφραξη ανάμεσα 
στα Δημοτικά και στο Νηπιαγωγείο, και περάσαμε στην υλοποίηση αυτής και έχει γίνει. Οπότε από το 
2ο Νηπιαγωγείο αντιστοίχως έχει φύγει ο χρωματισμός [...] ξύλινης περίφραξης. Οι εξωτερικοί 
χρωματισμοί στο 2ο Νηπιαγωγείο είναι δρομολογημένοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερώτηση η κυρία Αθανασάκου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ξέχασες το φρεάτιο της αίθουσας πολλαπλών στο 4ο Δημοτικό 
σχολείο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ναι, είναι δρομολογημένο κι αυτό, το φρεάτιο της αίθουσας πολλαπλών στο 4ο 
Δημοτικό. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τώρα βέβαια δεν είπαμε τι έχει γίνει και τι θα γίνει, 
γιατί τα [...]. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σας είπα αυτά που έχουν γίνει και αυτά που είναι δρομολογημένα μέχρι τώρα. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, αυτό. Εντάξει, ναι, ήταν λίγο μπέρδεμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
 Τοποθετήσεις. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος τοποθέτηση, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, μία επισήμανση σε αυτά. Αυτά όλα, αν κατάλαβα καλά τώρα, 
γίνονται με 50 χιλιάδες €. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: 59. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: 59. Το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό, έτσι; Όπως καταλαβαίνετε, για όλα 
αυτά που ακούσαμε το ποσό είναι πάρα πολύ μικρό. 
 Τι φταίει κατά την άποψή μου: φταίνε οι προδιαγραφές. Διότι είχαμε πάρα πολλά τέτοια 
φαινόμενα, σχολεία μόλις βάφτηκαν να ξεφτίζουν, τα είδαμε, έπεσαν σοβάδες από τον αέρα. Λοιπόν, 
οι τεράστιες εκπτώσεις που παίρνουμε είναι καθαρά θέμα προδιαγραφών. Αν βάλεις προδιαγραφές τι 
στρώσεις βάσεις, τι αναμονή θα ’χεις, πόσο πρέπει να είναι το ένα, πόσο πρέπει να είναι το άλλο... 
Στο εξωτερικό πολλές φορές ας πούμε ακόμα σου λένε και τη θερμοκρασία την εξωτερική. Γιατί 
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παίρνουμε έργα πολύ κακής ποιότητας, και θέλει αυτό πολύ μεγάλη προσοχή. 
 Αυτά τα χρήματα, δείτε το –δεν ξέρω, εκτιμήστε το κι εσείς– εγώ θεωρώ ότι είναι υπερβολικά 
λίγα χρήματα για να φτιάξεις όλα αυτά τα πράγματα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Θέλω να απαντήσω στον κύριο Κουγιουμτζόπουλο ότι από φρεσκοβαμμένα κτίρια δεν 
έπεσαν ποτέ σοβάδες. Έχουμε κτίρια σχολικά τα οποία είναι παλαιάς κατασκευής, το γνωρίζουμε 
αυτό, και η προσπάθειά μας κινείται προς την κατεύθυνση: στο επόμενο πρόγραμμα της διετίας να 
μην μιλάμε πλέον για τέτοια κτίρια. 
 Το έργο αυτό ήταν 200.000 €. Το ότι κατέληξε να είναι 59.000 περίπου, έχει να κάνει με το 
ότι βρέθηκαν άνθρωποι που έδωσαν 71% έκπτωση. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν τιμολόγια 
εργασιών αναλυτικά στα τεύχη δημοπράτησης, που αν τα διαβάσετε θα δείτε ότι όλες αυτές οι 
προδιαγραφές τις οποίες αναφέρετε υπάρχουν μέσα. Και επίσης, πάντα υπάρχουν οι κανόνες της 
τέχνης και της επιστήμης. Με συγκεκριμένη υγρασία δεν μπορούν να βάφονται τοιχία, ούτε να 
γίνονται ενανθρακωμένα. Αυτά τα επιβλέπει ο υπεύθυνος και αρμόδιος υπάλληλος της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, και πιστεύω ότι κάνει καλά τη δουλειά του. Μέχρι τώρα, σε κτίριο που έχει βαφτεί δεν 
έχουμε διαπιστώσει ότι ξεφτίζουν χρώματα και πέφτουν σοβάδες. Εάν είχε συμβεί κάτι τέτοιο, δεν 
θα είχαμε αποδεχθεί οριστικές παραλαβές στα έργα. Οι οποίες είναι μετά από 15 μήνες βέβαια, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Δευτερολογία ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, παρακαλώ. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν συμβαίνουν αυτά που λέτε, διότι θα σας πω χαρακτηριστικότατο 
παράδειγμα: Στην κλίμακα του 1ου Δημοτικού στον από δω τον γαλάζιο τοίχο, έχει μια τεράστια 
τρύπα σε φρεσκοβαμμένο κτίριο. Στο 2ο-3ο Δημοτικό στη μετώπη, πάλι έχουν πέσει με τον αέρα, 
τότε που είχαν διαμαρτυρηθεί οι δασκάλες, πάλι φρεσκοβαμμένο κτίριο ήταν. Δεν ισχύει αυτό που 
λέτε. Και μάλιστα θα σας πω και άλλο παράδειγμα, ότι εγώ έχω δει και ότι βάφουν και με βροχή. 
Λοιπόν, δεν ισχύουν αυτά, δεν τηρούνται. Και επίσης, οι μελέτες πάντως δεν έχουν τέτοια 
χαρακτηριστικά μέσα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 
 Απάντηση από την κυρία Αντιδήμαρχο την κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Εγώ θα καλέσω τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο να κάνουμε ένα ραντεβού να πάει να μου 
δείξει πού είναι αυτή η τρύπα στο 1ο Δημοτικό, πού ήταν το φρεσκοβαμμένο κτίριο στο 2ο-3ο, που 
ισχυρίζεται ότι πέσανε σοβάδες. Γιατί το ’χω παρακολουθήσει το θέμα, δεν είχαν γίνει εργασίες σε 
αυτό το σχολείο και επενέβη η Σχολική Επιτροπή, έγινε εργασία και αποκαταστάθηκε το κτίριο. (Αυτό 
μιλάμε για πέρσι). Δεν ήταν ένα φρεσκοβαμμένο κτίριο αυτό, επενέβη η Σχολική Επιτροπή, έκανε 
έργο και επιδιορθώθηκε το κτίριο αμέσως μόλις διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν σαθροί σοβάδες. Και σε 
ποιο άλλο σημείο; 
 Όπου μου είπατε, πραγματικά θέλω να πάμε ένα πρωί να δούμε μαζί τι είναι αυτό που λέτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
 Άρα το 24ο θέμα, "Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών τού έργου: 
«Συντήρηση και επισκευή Νηπιαγωγείων - Δημοτικών Σχολείων, έτους 2017»" εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία. 
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v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 25ο 
 
Επικαιροποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 129/15.07.2014 Απόφασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 25ο θέμα. «Επικαιροποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 129/15.07.2014 –το 
τονίζω– Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου». 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος, παρακαλώ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο από την εισήγηση. Ήταν ν’ αποσυρθούν, 
είχε παρθεί μια απόφαση από το 2014 ν’ αποσυρθούν κάποια μηχανάκια, κάποια παλιά αυτοκίνητα, 
αλλά διαπιστώθηκε στην πορεία –γιατί είναι χρονοβόρα η διαδικασία– ότι έχει γίνει ένα λάθος σε ένα 
σάρωθρο. Και το σάρωθρο αυτό, να θυμίσω στους παλιούς, είναι αυτό που είχε δωριθεί επί διοίκησης 
Νικολάου στον Δήμο Αμαρύνθου. Λοιπόν, αντί για 5 είχε γραφτεί 3. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, δεν έχω τίποτε άλλο. 
ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εκατομμύρια; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, ο αριθμός. Να πω τον αριθμό: Αντί για «ΜΕ 53822» είχε γραφτεί «ΜΕ 
33822». Είχε γίνει ένα λάθος, δεν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμπληρωματικά απλώς, θα μπορούσαμε να το καλύψουμε με ορθή επανάληψη, αλλά 
επειδή ήταν προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν ήμασταν εμείς, αναγκαζόμαστε να κάνουμε 
την επικαιροποίηση. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 25ο θέμα, "Επικαιροποίηση και ορθή επανάληψη της υπ’ αριθ. 129/15.07.2014 
Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου" εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 26ο 
 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων: 
• Δογαροπούλου 1 & Μαυραγάνη 
• Πίνδου 25 
• Ζακυνθινού 48 
• Μενίππου 32 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 26ο θέμα. «Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών...» Όλες τις οδούς θα τις 
αναφέρει ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
 Παρακαλώ κύριε Αυγουρόπουλε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν. Δογαροπούλου 1 & Μαυραγάνη... 
(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Και στα τέσσερα; Και στα τέσσερα, «λευκό» ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 
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 Άρα λοιπόν στο 26ο θέμα, "Eξέταση αιτημάτων κοπής δένδρων: Δογαροπούλου 1 & 
Μαυραγάνη, Πίνδου 25, Ζακυνθινού 48, Μενίππου 32" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνεδρίαση. 
 Λήξη της συνεδρίασης. Η ώρα είναι 23:31. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
 
 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ    ΠΑΡΙΣΗ ΧΡΥΣΑ απούσα  
 
ΔΕΜΕΣΤΙΧΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ απών   ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  
 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   ΒΕΝΤΟΥΖΑ - ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΙΡΗΝΗ απούσα 
 
ΧΑΤΖΗΣ ΜΙΧΑΗΛ      ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ ΑΝΝΑ – ΜΑΡΙΑ  
 
ΝΙΚΑΚΗ ΒΙΚΤΩΡΙΑ      ΡΟΥΦΟΓΑΛΗ ΔΗΜΗΤΡΑ  
 
ΣΟΥΡΑΝΗ ΑΓΛΑÏΑ     ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ  
 
ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ ΜΑΡΙΑ  
 
ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ     ΣΙΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     ΤΙΓΚΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ–ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ 
 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απών    ΖΗΚΑΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ  
 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ    ΚΕΧΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     ΦΑΣΟΥΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ απούσα 
 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ απών  ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  
 
ΣΤΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ      ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     ΠΟΛΥΚΑΛΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ απούσα 
  
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
ΓΚΟΥΜΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ  (Πρόεδρος)   ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος) 
 

                    
ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 

 

 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 
ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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