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Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Α 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  4η 
της 9ης Μαρτίου 2018 

Ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00 
 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 

Αθανασάκου – Μουντάκη Μαρία, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Βεντουζά – Παπανικολάου Ειρήνη,  
Χατζής Μιχαήλ, Τσικρικώνη Αννα - Μαρία, Νικάκη Βικτωρία, Ρουφογάλη Δήμητρα, Σουρανή Αγλαΐα, 
Αρβανίτη Γεωργία, Τσουροπλής Γεώργιος, Δημητριάδου Μαρία, Μπουφούνου Βασιλική, Σιαμάνης 
Βασίλειος, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Κουτάκης Νικόλαος, Ζήκας Περικλής, Καραγιάννης 
Νικόλαος, Τούτουζας Δημήτριος, Φασούλη Αικατερίνη, Αποστολόπουλος Νικόλαος, Στάππας 
Νικόλαος, Ανυφαντής Γεώργιος, Ρεμούνδος Γεώργιος. 
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου: Δημάκου Μαρία 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού:  Γκούμα Αικατερίνη 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, Παρίση Χρύσα, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Σκουτέρης Ιωάννης, Κεχρής Ιωάννης, 
Κουγιουμτζόπουλος Χαράλαμπος, Πολυκαλά Χριστίνα. 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 02/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

 
i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

2. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας 
«Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: 
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού» και 
αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 130.000,00 €.  
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ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
3. Παράταση εκμίσθωσης γραφείων επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 10-12 β' 

ορόφου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα 
Γκανασούλη) στην εταιρεία ATHENIAN SEA CARRIERS LTD. 

4. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών 
Υπηρεσιών). 

5. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 
6. Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης, για τη συγγραφή-

επιμέλεια ιστορικού λευκώματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
7. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου. 
8. Ανάκληση δικαιώματος χρήσης ατομικού οστεοφυλακίου και επιστροφή 

αυτού στον Δήμο, μετά από αίτηση του δικαιούχου. 
9. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

 
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

10. Έγκριση του από 20.02.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

11. Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη 
κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων». 

12. Έγκριση 2ης παράτασης της «Μελέτης κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου 
ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων». 

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: 
«Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης». 

14. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Αποξήλωση 
εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας». 

 
iv. ΓΕΝΙΚΑ 

15. Καθορισμός ορίων Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
16. Καθορισμός ορίων Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού. 
17. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 

Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), 
οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

18. Έγκριση απολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 
Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
του. 

19. Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού 
έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2018 απόφαση του 
Διοικητικού Συμβουλίου του. 

20. Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με την ψήφιση νέας Κανονιστικής απόφασης, σχετικά με τη 
χρήση μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

21. Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
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σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Υμηττού 85 & Μ. 
Μπότσαρη) στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 

22. Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Αναστάσεως 111), στη 
Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 

23. Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με την μετατόπιση θέσης περιπτέρου (από την οδό Αναστάσεως 
125-127 & 25ης Μαρτίου στην οδό Αναστάσεως 129 & 25ης Μαρτίου 2), 
στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 

24. Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με τη διευθέτηση παρόδιας στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα 
Χολαργού. 

25. Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 
σχετικά με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της 
συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό 
Σχολείο Χολαργού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, σας καλωσορίζω στην 4η συνεδρίαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, ημέρα Παρασκευή, 9/3/2018 και ώρα 18:15. 
 Παρακαλώ τον κύριο Τράκα για τις παρουσίες. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 
 Ο κύριος Οικονόμου: απών. 
 Η κυρία Παρίση: απούσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Παρίση είναι δικαιολογημένη γιατί είναι άρρωστη, της ευχόμαστε 
περαστικά. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Δεμέστιχας: απών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δεμέστιχας είναι δικαιολογημένος, έχει ενημερώσει. 
 Η κυρία Αθανασάκου: παρούσα. 
 Ο κύριος Αυγουρόπουλος: παρών. 
 Η κυρία Βεντουζά: παρούσα. 
 Ο κύριος Χατζής: απών. 
 Η κυρία Τσικρικώνη: παρούσα. 
 Η κυρία Νικάκη: παρούσα. 
 Η κυρία Ρουφογάλη: παρούσα. 
 Η κυρία Σουρανή: παρούσα. 
 Η κυρία Αρβανίτη: παρούσα. 
 Ο κύριος Τσουροπλής: απών. 

Η κυρία Δημητριάδου: παρούσα. 
 Η κυρία Μπουφούνου: παρούσα. 
 Ο κύριος Τράκας: παρών. 
 Ο κύριος Σιαμάνης: παρών. 
 Ο κύριος Σκουτέρης... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σκουτέρης έχει ενημερώσει, είναι δικαιολογημένος. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Χαρακτινιώτης: παρών. 
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 Ο κύριος Τίγκας: παρών. 
 Ο κύριος Κουτάκης: παρών. 
 Ο κύριος Ζήκας: παρών. 
 Ο κύριος Καραγιάννης: παρών. 
 Ο κύριος Κεχρής: απών. 
 Ο κύριος Τούτουζας: απών. 
 Η κυρία Φασούλη: παρούσα. 
 Ο κύριος Αποστολόπουλος: παρών. 

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

 Ο κύριος Ρεμούνδος: παρών. 
 Η κυρία Πολυκαλά: απούσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Πολυκαλά με ενημέρωσε, είναι άρρωστη, δικαιολογημένη, της 
ευχόμαστε περαστικά. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσα είναι και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού η κυρία 
Γκούμα. 
Η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κυρία Μαρία Δημάκου, απούσα. 
 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τράκα. 
 Θα παρακαλέσω για ανακοινώσεις. Τον λόγο έχουν ο κύριος Δήμαρχος, ο κύριος Ζήκας 
και ο κύριος Στάππας. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά και όσους ακροατές μάς 
παρακολουθούν μέσα από το live streaming, ότι το Σάββατο στις 10:30 το πρωί στο 
Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού και την Κυριακή στις 11:00 η ώρα στο 
Κοιμητήριο της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου θα τελεστούν τα καθιερωμένα ετήσια 
μνημόσυνα των διατελεσάντων Δημάρχων, Κοινοταρχών, Δημοτικών Συμβούλων, Κοινοτικών 
Συμβούλων, δωρητών και στις δύο Κοινότητες. Νομίζω ότι η παρουσία μας-, πρέπει να 
βρισκόμαστε στους συγκεκριμένους χώρους για να αποτίσουμε φόρο τιμής στους ανθρώπους 
που πρόσφεραν στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, στους πρώην Δήμους, στον νυν Δήμο Παπάγου - 
Χολαργού. 
 Επίσης θα ήθελα να ενημερώσω ότι από τη Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη που μας 
έρχεται (δηλαδή 12, 13 και 14 του μήνα) υπάρχει ένα αφιέρωμα στον μεγάλο ζωγράφο του 
Δήμου μας, τον Κώστα τον Σπιριούνη, σε συνεργασία με τα ΕΛΤΑ. Θα παρουσιαστεί ένα 
ντοκιμαντέρ για τον ζωγράφο μας, καθώς και στον εκθεσιακό χώρο θα υπάρχουν τα έργα 
του, που είναι τα γραμματόσημα των ηθοποιών τα οποία έχει φιλοτεχνήσει τα τελευταία 
χρόνια, και θα υπάρχει και κάποιο κατάστημα από τα ΕΛΤΑ το οποίο θα πουλάει συλλεκτικά 
προϊόντα ειδικά για τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Επίσης να πούμε ότι τη Δευτέρα τα δύο 
ταχυδρομεία της πόλης θα σφραγίζουν με ειδική σφραγίδα, που θα έχει τον λογότυπο του 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού και το όνομα του κυρίου Σπυριούνη. 
 Αυτά, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να ρωτήσω δυο-τρία πράγματα. 
 Το ένα είναι για την επιστολή που πήραμε απ’ τον Υπουργό, τον κύριο Φάμελλο, που 
λέει ότι δεν υποβάλαμε τα στοιχεία που χρειάζονται για την οικιστική πυκνότητα. Και 
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προκειμένου να είμαστε ενημερωμένοι τι σημαίνει οικιστική πυκνότητα, είναι ένας τρόπος 
που το Υπουργείο σκέφτηκε, εδώ και κάνα χρόνο περίπου, και σε τακτές προθεσμίες ζήτησε 
στοιχεία για να νομιμοποιηθούν –με κάποιες προϋποθέσεις– τα αυθαίρετα. Εμείς λοιπόν 
είμαστε μέσα στους Δήμους εκείνους που δεν υποβάλαμε τα στοιχεία για το «ιώδες  
περίγραμμα», όπως λέει ο νόμος. Το ένα είναι αυτό που θα ήθελα να ρωτήσω. Και τι κάνουμε 
από δω και μπρος, διότι αυτό έχει σημασία. Το ότι δεν το κάναμε, εντάξει. Τι κάνουμε από 
δω και μπρος, διότι όπως αντιλαμβάνεστε υπάρχει κίνδυνος κάποιοι να έχουν προβλήματα με 
τις περιουσίες τους. 
 Το δεύτερο είναι το χαρτί που μας κοινοποιήσατε και που έστειλε ο Συνήγορος του 
Πολίτη σχετικά με το κυκλοφοριακό που υπάρχει στην περιοχή Υμηττού, Ναυαρίνου και αρχή 
της Εθνικής Αμύνης. Και με αυτό θα ήθελα ν’ ακούσω τι σκεφτόμαστε να κάνουμε. 
 Και το τρίτο ερώτημα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το έστειλε ο Συνήγορος, είναι «προς» τον Συνήγορο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμην, δεν κατάλαβα τι είπατε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι «προς» τον Συνήγορο του Πολίτη. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, και μας το ’στειλε, σε σας εδώ. 
...... : Όχι. 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, το έστειλε ο Συνήγορος. 
...... : Όχι-όχι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι «προς» τον Συνήγορο του Πολίτη. 
ΤΙΓΚΑΣ: Το ’στειλαν στον Συνήγορο αυτοί, και ο Συνήγορος το έστειλε εδώ, εμένα αυτό μου 
είπε ο Συνήγορος. Δεν έχει έρθει δηλαδή μου λέτε; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, έχει έρθει από τους ίδιους τους [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Αυτοί το ’στειλαν εκεί, αλλά το στέλνει και ο Συνήγορος για να απαντήσουμε. Εν 
πάση περιπτώσει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Θα απαντήσω [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία. Θα απαντήσουμε, δεν είναι τίποτε, θα απαντήσουμε. 
 Και το τρίτο που ήθελα να ρωτήσω: Διάβασα σε μία εφημερίδα δηλώσεις της 
Αντιδημάρχου σχετικά με το κολυμβητήριο. Θα ήθελα να υπάρχει μια ενημέρωση διότι αυτή 
τη στιγμή υπάρχει ένα ζήτημα. Εμείς μιλάγαμε παλαιότερα, όπως θυμάστε, για το 
κολυμβητήριο το οποίο θα κάναμε στον Τσακό με την Αγία Παρασκευή. Πρόσφατα στην Αγία 
Παρασκευή πήραν απόφαση και θα ασχοληθούν με την ανάπλαση, τη δημιουργία του 
παλαιού κολυμβητηρίου. Τι σημαίνουν λοιπόν αυτές οι δηλώσεις για εμάς και για ποιον χώρο 
μιλάμε τελικά; 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ’στε καλά, ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Πρώτο θέμα που θέλω να αναφερθώ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε κύριε Ζήκα, είναι μαζί ερωτήσεις και τοποθετήσεις, έτσι; Για να 
τελειώνουμε. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι-ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΖΗΚΑΣ: Το πρώτο θέμα στο οποίο θ’ αναφερθώ είναι η ημερίδα που έγινε στην αίθουσα 
συνεδριάσεων της ΠΕΔΑ την 1η Μαρτίου και αφορά την κατηγοριοποίηση των Δήμων. Έγινε 
μία μελέτη με παραγγελία της ΠΕΔΑ σε δύο καθηγητές, που τη συνέταξαν ο κύριος Ψυχάρης 
και ο κύριος Χλέπας, και αφορά τους Δήμους της Αττικής καταρχήν, αλλά ουσιαστικά αφορά 
όλους τους Δήμους της χώρας μας. Τους χωρίζουν σε πέντε κατηγορίες, με βάση διάφορα 
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κριτήρια τα οποία έχουν στη μελέτη την οποία έχουνε συντάξει, και είναι ένα θέμα το οποίο 
θα μας απασχολήσει και μας προσεχώς, γιατί με βάση τη μελέτη θα μπορούν οι Δήμοι να 
εντάσσονται σε κάποια από τις κατηγορίες με βάση αίτημα δικό τους, εφόσον πληρούν τις 
προδιαγραφές που τίθενται και μετά από έγκριση του Υπουργείου Εσωτερικών. Το ένα 
ζήτημα είναι αυτό. Μόλις αναρτηθεί η μελέτη –γιατί τουλάχιστον όσο την έψαξα εγώ δεν την 
έχουν αναρτήσει, την έχουν δώσει βέβαια σε κάποια μέσα ενημέρωσης–, καλό θα είναι να 
την πάρουμε κι εμείς για να τη δούμε σε όλη της την έκταση. 
 Το δεύτερο θέμα στο οποίο θ’ αναφερθώ είναι: Μετά τη συνεδρίαση την προηγούμενη 
που είχαμε εδώ, ήρθα σ’ επαφή με τον Δήμο Ζωγράφου και ρώτησα σχετικά με την 
κατάσταση που έχουν εκείνοι για την εταιρεία ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - ΡΩΙΜΠΑ, όπου με 
πληροφόρησαν ότι το φέσι που τους έχει βάλει είναι γύρω στις 500.000 € από τρεις 
μισθώσεις, εκείνοι όμως έχουν ήδη πετύχει την έξωσή του από τα ακίνητα, έχουν ήδη 
εκτελέσει μία εγγυητική επιστολή 80.000 € και έχουν προχωρήσει και σε πλειστηριασμό δύο 
ακινήτων από τον εγγυητή που είχε σε μία από τις συμβάσεις. Επειδή λοιπόν –όπως σωστά 
ειπώθηκε από κάποιους συναδέλφους– εγώ δεν είμαι δικηγόρος, δεν είμαι νομικός, θα ήθελα 
στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο η Νομική Υπηρεσία του Δήμου μας να μας ενημερώσει με 
λεπτομέρειες, αφού έρθει σ’ επαφή και με τον Δήμο Ζωγράφου να μας πουν πώς έκαναν 
εκείνοι, γιατί έκαναν αυτό που το έκαναν και πέτυχαν, και γιατί εμείς δεν το χειριστήκαμε με 
τον αντίστοιχο τρόπο, γιατί δεν έγινε αυτό που εν πάση περιπτώσει ρώτησα εγώ, ως μη 
νομικός, να βγει εντολή διαταγή πληρωμής ώστε να επιχειρήσουμε... Γιατί, απʼ ό,τι φαίνεται, 
δεν υπάρχει άλλα ακίνητα τα οποία θα μπορούσαν να καλύψουν την οφειλή που έχουμε. 
«Που έχουμε», όχι εμείς, που έχει προς τον Δήμο μας η εταιρεία αυτή, και προς τον Δήμο 
Ζωγράφου επίσης. 
 Το τρίτο ζήτημα στο οποίο θα αναφερθώ είναι ότι κάποιοι έχουν βίτσια να 
καταναλώνουν ουσίες και να μην εκτελούν τις υποχρεώσεις και τις οφειλές τους. Οπότε καλό 
είναι, όσοι έχουν θέση ευθύνης και διαχειρίζονται ζητήματα, να προσέχουν πώς χειρίζονται 
τέτοιες περιπτώσεις για να μην εκτίθενται. Ο νοών νοείτο. 
 Τέταρτο ζήτημα. Στο προηγούμενο Συμβούλιο επίσης ακούσαμε... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν καταλάβαμε [...]. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Κι εμείς δεν καταλάβαμε. 
ΖΗΚΑΣ: Εντάξει. Τα υπόλοιπα ιδιαιτέρως. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Εντάξει, άμα είναι κάτι να γίνεται ιδιαιτέρως, να μην το 
αναφέρετε [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, έχει σημασία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις, σας παρακαλώ πάρα 
πολύ. Θα ολοκληρώσει ο ομιλητής και μετά. 
 Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Στο προηγούμενο επίσης Δημοτικό Συμβούλιο, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος δήλωσε 
ότι ψεύδομαι, σε σχέση με όσα είπα για τις τοποθετήσεις του στη συνεδρίαση της 30ής 
Ιανουαρίου. Επειδή ακριβώς λοιπόν ισχυρίστηκε, είχε το θράσος να ισχυριστεί ότι ψεύδομαι, 
μοίρασα στο Σώμα, σε όλους τους συνάδελφους εδώ, τα πρακτικά, το απόσπασμα πρακτικών 
της συνεδρίασης με το τι δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τότε, για να διαπιστωθεί αν 
εγώ ψεύδομαι ή όχι σε αυτά που είπα. Στην επόμενη συνεδρίαση, που θα ’χουν 
απομαγνητοφωνηθεί και τα πρακτικά της προηγούμενης συνεδρίασης, θα κάνω το ίδιο, για 
να είναι ξεκάθαρο. Επειδή ευτυχώς υπάρχουν δηλαδή τα πρακτικά και τα βίντεο, και έτσι το 
απαύγασμα αυτό της... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, θα σας παρακαλέσω να συντομεύετε. Ελάτε. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 4η 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  
 
  9 

ΖΗΚΑΣ: Ναι-ναι. Το απαύγασμα αυτό της νεοφιλελεύθερης σκέψης του κυβερνητικού 
εκπροσώπου θα χανόταν και έτσι δεν θα είχαμε την ευκαιρία να το διακινήσουμε περαιτέρω, 
για να λαμβάνουν όλοι γνώση και να βγάζουν και τα συμπεράσματά τους. Ελπίζω να έχουμε 
την ευτυχία και πάλι να ακούσουμε τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να τοποθετείται. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Αθανασάκου-Μουντάκη. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Εγώ θέλω να σας ενημερώσω για μία εκδήλωση, με πρόσκληση του Δημάρχου, που 
θα γίνει την Κυριακή το πρωί 11:30 η ώρα, 18 Μαρτίου, στο αμφιθέατρο "Μίκης 
Θεοδωράκης". Είναι επ’ ευκαιρία της έναρξης της Επανάστασης στις 17 Μαρτίου (που 
ξεκίνησε από τη Μάνη) το 1821, αφιερωμένο στους Μανιάτες. Το πρόγραμμα αποτελείται 
από χαιρετισμό Δημάρχου, χαιρετισμό της Προέδρου όλης της Παλλακωνικής Ομοσπονδίας 
Ελλάδος, μοιρολόγια από δύο μαθήτριες του Λυκείου Παπάγου και συγχρόνως φιλική 
συμμετοχή ο τραγουδιστής Βασίλης Λέκκας. Είσαστε όλοι προσκεκλημένοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Καλησπέρα. 
 Θέλω να σας κάνω μια ενημέρωση για τον συνοπτικό διαγωνισμό «Ανάπλαση οδού 
Ζακυνθινού για άρση της επικινδυνότητας». Έλαβα από ένα γραφείο μελετών –στελέχη του 
οποίου γνωρίζω– ένα μήνυμα, το οποίο έχει μία απόφαση για τον διαγωνισμό και μια 
λεπτομερή επιστολή ενημέρωσης. Η επιστολή έχει σταλεί αρχές Φεβρουαρίου προς τον 
Δήμο, υπόψιν Δημάρχου, Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου και Δημοτικών Συμβούλων. Εμείς 
δεν έχουμε λάβει τίποτα μέχρι τώρα. 
 Στην επιστολή το γραφείο μελετών αναλύει εντυπωσιακά πώς αποκλείστηκε από τον 
διαγωνισμό, κατά τη γνώμη του αδίκως. Στην τριμελή επιτροπή ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ είχε 
αντίθετη γνώμη, την οποία τεκμηρίωσε σαφώς και γραπτώς, και φαίνεται ότι ζήτησε να 
γραφεί στα πρακτικά για να μην αναλάβει ευθύνη. Η μελέτη του διαγωνισμού έχει ύψος 
περίπου 74.000 € μαζί με το ΦΠΑ. 
 Συνοπτικά, απ’ όσα γράφουν, προσήλθαν στον διαγωνισμό κατά τις ειδοποιήσεις 
αρχικά δύο γραφεία, και μετά από λίγο έλαβαν άλλη ενημέρωση και διορθώθηκε ότι 
προσήλθαν τρία γραφεία. Τα δύο από αυτά απορρίπτονται επειδή δεν καλύπτουν την ειδική 
επαγγελματική ικανότητα, η οποία είναι: να υπάρχει κόμβος σε αστικό χώρο προϋπολογισμού 
μεγαλύτερου των 45.000 €. Το γραφείο αυτό, το γραφείο Στάμου, δηλώνει τρεις μελέτες με 
μεγαλύτερο προϋπολογισμό η κάθε μία, αλλά τα δύο μέλη που εκπροσωπούν τον Δήμο 
θεωρούν ότι δεν είναι σε αστικό χώρο, ενώ ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ θεωρεί ότι το γραφείο 
Στάμου πρέπει να συμπεριληφθεί. 
 Να πω κάτι για την ειδική επαγγελματική ικανότητα. Αυτή είναι προαιρετική, αφορά 
έργα ιδιαίτερης πολυπλοκότητας, και το συγκεκριμένο εγώ το θεωρώ απλό και σύνηθες. 
Επειδή για δημόσια έργα έχουμε τις κατηγορίες μελετών από το μητρώο μελετητών του 
Υπουργείου Υποδομών, γι’ αυτό τον λόγο υπάρχει αυτή η προαιρετική ρύθμιση. 
 Το γραφείο μελετών Στάμου –είναι Ε τάξης, δηλαδή η υψηλότερη που υπάρχει (είναι 
από Α έως Ε)– αναφέρεται σε προκήρυξη φωτογραφική. Θα διαβάσω τι ακριβώς λένε: Είναι 
προφανές ότι η απαίτηση υπέρογκης εμπειρίας εξειδίκευσης των διαγωνιζομένων για μία 
σύμβαση που αντικειμενικά δεν απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες και προσόντα, μπορεί να 
υποκρύπτει μεροληπτική διάθεση της αναθέτουσας αρχής (φωτογραφικός διαγωνισμός). 
 Δηλαδή εδώ τι φαίνεται ότι έχουμε στην προκήρυξή μας: Σε πρώτο επίπεδο βάζουμε 
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ένα εμπόδιο προσέλευσης στην πρόσκληση, με ειδική επαγγελματική τεχνική ικανότητα. Και 
αναφέρουν επίσης ότι: «Η εξοφθάλμως αυστηρή αξιολόγηση της ειδικής τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας οδηγεί σε έναν μόνο υποψήφιο, με αποτέλεσμα ή στόχο την 
ακύρωση της συμμετοχής της οικονομικής προσφοράς στη διαμόρφωση του αποτελέσματος 
του διαγωνισμού, πιθανότατα όχι προς όφελος του Δημοσίου. Άλλωστε, ο μικρός αριθμός 
συμμετεχόντων σε ένα συγκοινωνιακό έργο ήσσονος σημασίας φανερώνει ότι η συντριπτική 
πλειοψηφία των γραφείων μελετών συγκοινωνιακής κατεύθυνσης Δ ή Ε τάξης, που 
προφανώς διαθέτουν την ειδική τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, δεν έλαβαν μέρος 
στον διαγωνισμό διότι ανέγνωσαν τη στόχευση των υποτιθέμενων κριτηρίων διασφάλισης 
ποιότητας». 
 Οπότε φαίνεται ότι κρίνουμε μεροληπτικά την ειδική επαγγελματική ικανότητα, 
τουλάχιστον του ενός. Ο εκπρόσωπος του ΤΕΕ αντιδρά και έχει αντίθετη γνώμη. Οι κυρίες 
Ταϊγανίδου (η οποία είναι πολιτική μηχανικός) και Αναγνωστοπούλου (αρχιτέκτων) επιμένουν 
στην άποψή τους, αντίθετα με τον εκπρόσωπο του ΤΕΕ. Και εμείς τι πετυχαίνουμε: έκπτωση 
23%, αντί του συνήθους σε αυτή την περίοδο για μελέτες αυτού του είδους, που είναι 60 με 
80%. 
 Και έχουμε λοιπόν τουλάχιστον τρία μεγάλα θέματα: Αποφύγατε να ενημερώσετε τους 
Δημοτικούς Συμβούλους, αφού και σε αυτούς απευθύνεται το έγγραφο του Γραφείου 
Μελετών. Δεύτερον, αποκρύβετε την περίεργη λειτουργία της επιτροπής. Και τρίτον, 
πιθανότατα χρεώνουμε τους δημότες υψηλά ποσά. Η οικονομική προσφορά των δύο 
γραφείων που αποκλείστηκαν δεν ανοίχτηκε και δεν ξέρουμε ακριβώς το ποσό. 
 Αναρωτιέμαι λοιπόν ποιος κρύβει τι και γιατί. Και θα πρέπει να μας απαντήσετε, και 
στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους δημότες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα μόνο, επειδή τις άλλες φορές είστε πάντοτε μέσα στον χρόνο, 
λίγο ξεφύγατε σήμερα, θα σας παρακαλέσω να είμαστε πάντα μέσα στον χρόνο. 
 
 Προσήλθαν ο κύριος Τσουροπλής και η κυρία Δημάκου (Πρόεδρος της Κοινότητας 
Παπάγου). 
 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουτάκης. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Καλησπέρα και από μένα. 
 Έχει παρατηρηθεί τρομερή αύξηση κλοπών και στις δύο Κοινότητες, αλλά 
περισσότερο στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, με αποτέλεσμα να μας έχουν βγάλει ακόμα 
και στα κανάλια. Θα ’θελα με αυτή την ευκαιρία λοιπόν ο Δήμος να επανέλθει στο Υπουργείο 
Δημόσιας Τάξης, να ζητήσει ενίσχυση του Τμήματος. Διότι, μας τα συγχώνευσε που μας τα 
συγχώνευσε υποτίθεται για να βγάζει περιπολίες, όχι μόνο δεν βγάζει περιπολίες αλλά 
αποδυναμώθηκε και το ήδη υπάρχον Τμήμα του Χολαργού. Με αποτέλεσμα να ’χουν 
αποθρασυνθεί οι κλέφτες, γνωρίζοντας ότι δεν υπάρχει όχι μόνο περίπολος αλλά, και να 
ειδοποιηθεί, η Αστυνομία δεν εμφανίζεται ποτέ ή θα κάνει μετά από δυο-τρεις ώρες να 
εμφανιστεί. Έχουν παρατηρηθεί πολλά συμβάντα, να τους έχουν κυνηγήσει οι ίδιοι οι 
δημότες, να ’χουν ενημερώσει την Αστυνομία, και τελικά να βρίσκονται κατηγορούμενοι οι 
δημότες, να τους λένε: «καθίστε εκεί, περιμένετε –δυο ώρες– να μου περιγράψετε πόσοι...» 
Χαρακτηριστικό σας λέω: «καθίστε εκεί, περιμένετε», δύο ώρες, και να μην έχει εμφανιστεί 
το περιπολικό ακόμα. 
 Θα ’θελα λοιπόν να επανέλθουμε γι’ αυτό το σοβαρότατο θέμα, διότι είμαστε 
ανοχύρωτη πόλη αυτή τη στιγμή. Θα ’θελα να επανέλθουμε προς το Υπουργείο Δημόσιας 
Τάξης, με ισχυρό έρεισμα, και την εκπομπή που έγινε στην τηλεόραση και τα στατιστικά 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 4η 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  
 
  11 

στοιχεία, και να ζητήσουμε επαύξηση και ενίσχυση. 
 Να τονίσω και κάτι ακόμη. Επειδή στο προάστιό μας μένουν και δύο Υφυπουργοί, είναι 
τρομερό αυτό που βιώνει ο δημότης, να βλέπει έξω απ’ τον Υφυπουργό δύο περιπολικά με 
στάσιμους, και σε όλο το προάστιο να μην υπάρχει ένας αστυνομικός. Δηλαδή σε ένα σπίτι 
δύο, σε ολόκληρο προάστιο κανένας. Αυτό και μόνο θα ’πρεπε λοιπόν να μας προκαλέσει και 
να προκαλέσουμε κι εμείς με τη σειρά μας. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης. Παρακαλώ. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, για μια ακόμα φορά είμαστε θεατές στο ίδιο έργο. Και 
θέλω να πω ότι κάποιος προφανώς εδώ πέρα μέσα διαισθάνεται ότι πλησιάζει το τέλος 
εποχής της δικής του και της παράταξής του και έχει επιδοθεί σε μια ακατάσχετη 
συκοφαντία, ψευδολογία, σε προσωπικό επίπεδο, αποδίδοντάς μου ιδιότητες, 
χαρακτηρισμούς, δεξιότητες, και τώρα τελευταία και κυβερνητικό αξίωμα. Μάλιστα στην 
προηγούμενη συνεδρίαση, με περίσσεια έτσι έπαρση και κρίση μεγαλείου και ύφος μοναδικού 
κατόχου της απόλυτης αλήθειας, με εγκάλεσε επειδή είπα ότι την πολιτική μου και κομματική 
μου ταυτότητα, πριν μπω, την αφήνω απέξω εδώ στην πόρτα, πριν μπω σε αυτήν εδώ την 
αίθουσα. Πριν μπω στην αίθουσα δηλαδή του Δημοτικού Συμβουλίου και στις αντίστοιχες 
διαδικασίες που υπάρχουν εδώ. 
 Εδώ θέλω να διευκρινίσω κάτι, κύριε Πρόεδρε, ότι οι απόψεις που εκφράζω στο 
Δημοτικό Συμβούλιο δεν είναι ούτε ανεπηρέαστες από την ιδεολογία μου ούτε ανεξάρτητες 
από το πολιτικό και κομματικό γίγνεσθαι. Ωστόσο, τον χώρο της Αυτοδιοίκησης εγώ τον 
αντιλαμβάνομαι διαφορετικά από κάποιους άλλους. Και τον αντιλαμβάνομαι όχι ως πεδίο 
στείρας αντιπαράθεσης, και μάλιστα στείρας πολιτικής αντιπαράθεσης, αλλά σαν πεδίο 
[διαδικασιών] σύγκλισης και σύνθεσης διαφορετικών απόψεων. Και αυτό γιατί νομίζω –και 
πιστεύω– ότι όλοι εμείς που βρισκόμαστε εδώ μέσα βρισκόμαστε για να προσφέρουμε 
υπηρεσίες στον Δήμο και στους δημότες του Χολαργού - Παπάγου και όχι για να 
εξυπηρετούμε πολιτικά και κομματικά συμφέροντα. 
 Νομίζω ένας λογικός άνθρωπος μπορεί να το καταλάβει αυτό που λέω. Δυστυχώς 
όμως, για μερικούς που δεν ανήκουν στην κατηγορία αυτών που προείπα, είναι ψιλά 
γράμματα αυτά μπροστά στην αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουν για να επωφεληθούν σε 
πολιτικό επίπεδο και για να καλύψουν όποια προσωπική ματαιοδοξία τούς κυριεύει. Τέτοιους 
τύπους όμως η ιστορία ξέρουμε ότι τους προσπερνάει, τους ξεχνάει, και κάποιες φορές τους 
κατατάσσει στις γραφικές φιγούρες ενός χώρου, ανάλογα με τον τρόπο και με τον βαθμό 
ιδεολογικοπολιτικής αφασίας που έχουν, που τους διακρίνει, και του τρόπου που έχουν 
επιλέξει να απαξιώσουν οποιονδήποτε κινείται, κατά την αντίληψή τους, ενάντια στα δικά 
τους θέλω. 
 Κλείνω λοιπόν με μία παροιμία του Κώστα Βάρναλη, που έλεγε ότι: «Σκύλος γενού και 
δάγκανε άμα θέλεις να ’σαι κάτι». 
 Αυτά. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 
 Να αναφέρουμε ότι μαζί μας στη σημερινή συνεδρίαση είναι ο Γενικός Γραμματέας 
του Δήμου ο κύριος Τσοχαλής, ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής ο κύριος 
Πετράκης, η κυρία Κούτρα από τη "Βόρεια Γειτονιά", η κυρία Γρινιεζάκη από την "Παπάγου 
Πολιτεία" και από την Δημοτική Κοινότητα Χολαργού η κυρία Παπαγιάννη. 
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 Έχουμε από τον Σύνδεσμο για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη των Πόλεων ένα δελτίο τύπου, 
το οποίο αφορά το Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων. Θα παρακαλέσω τον κύριο 
Τράκα να το διαβάσει. 
 Κύριε Τράκα, παρακαλώ. 
ΤΡΑΚΑΣ: Δελτίο τύπου: 

 «Στην τελική ευθεία το Διαδημοτικό Καταφύγιο Αδέσποτων Ζώων. 
 Με την οριστική απόκτηση του ακινήτου 16 στρεμμάτων στο Μαρκόπουλο Αττικής, 
άνοιξε ο δρόμος για τη δημιουργία του καταφυγίου αδέσποτων ζώων από τον Σύνδεσμο 
για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη. Η θετική αυτή εξέλιξη τελεσφόρησε μετά από κοπιώδεις 
γραφειοκρατικές διαδικασίες δύο και πλέον χρόνων αφού, μετά από τον τελικό έλεγχο 
από το Ελεγκτικό Συνέδριο, καταβλήθηκε εξ ολοκλήρου το τίμημα των 135.000 € για 
την αγορά του οικοπέδου, σύμφωνα με τις ομόφωνες αποφάσεις του Διοικητικού 
Συμβουλίου του ΣΒΑΠ. Ήδη η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 
προωθεί τις διαδικασίες του διαγωνισμού για την εκπόνηση της οριστικής μελέτης και 
την έκδοση οικοδομικής άδειας για το καταφύγιο, βάσει και της προγραμματικής 
σύμβασης ΣΒΑΠ-Δήμου, που αφορά στην τεχνική υποστήριξη του όλου εγχειρήματος 
από τον Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού. 
 Να υπογραμμιστεί ότι η θέση του οικοπέδου εξυπηρετεί πλήρως τις ανάγκες του 
καταφυγίου αφού, όπως έχει προδιαγραφεί στη σχετική οικονομοτεχνική μελέτη που 
έχει συνταχθεί από τον Σύνδεσμο, βρίσκεται κοντά στην Αττική Οδό και εκτός 
κατοικημένης περιοχής, με σχετική επιτρεπόμενη χρήση για τη δημιουργία του. Ο 
Δήμαρχος Μαρκόπουλου, Σωτήρης Μεθενίτης, έχει αγκαλιάσει την προσπάθεια αυτή του 
Συνδέσμου, αφού εκτός των άλλων αντιμετωπίζει και ο Δήμος του σοβαρότατα 
προβλήματα με τα αδέσποτα ζώα. Στόχος του Συνδέσμου είναι το καταφύγιο να έχει 
ολοκληρωθεί εντός του 2019». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 
 Θα αναφερθώ σε κάτι που έγινε στην προηγούμενη συνεδρίαση της 21ης 
Φεβρουαρίου 2018 όσον αφορά το 1ο θέμα, την επικύρωση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 Ο κύριος Ανυφαντής –περίμενα αλλά δεν έχει έρθει ακόμα, αλλά δεν πειράζει, θα το 
δει ούτως ή άλλως– ζήτησε τον λόγο επί της διαδικασίας και είπε: «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». 
 Ο Πρόεδρος ανέφερε ότι: «Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή, αλλά εμείς όμως 
έχουμε έναν εγκεκριμένο κανονισμό. Σύμφωνα λοιπόν με τον κανονισμό υπάρχει αυτό το 
οποίο λέμε». 
 Ο κύριος Ανυφαντής: «Υπάρχει και η νομοθεσία, δεν είναι μόνο ο κανονισμός που 
ψηφίζετε. Kαι υπάρχουν και οι διαδικασίες. Ευχαριστώ». 
 Επανέρχομαι λοιπόν και λέω ότι: «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 
ψήφισμα». 
 Και γι’ αυτό λοιπόν, από τον κανονισμό λειτουργίας Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - 
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Χολαργού –ώστε να μην υπάρχει άλλη φορά τέτοιο θέμα– και συγκεκριμένα στο άρθρο 7, το 
οποίο έχει τίτλο "Απαρτία – Λήψη αποφάσεων", στην 8η παράγραφο αναφέρει: «Η λευκή 
ψήφος ή η άρνηση ψήφου από μέλος του συμβουλίου μετρούν ως αρνητικές ψήφοι, ενώ το 
μέλος λογίζεται παρόν». Για να τελειώνει αυτή η ιστορία. 
 Και θα παρακαλέσω άλλη φορά όλους τους συνάδελφους να είναι ενημερωμένοι, και 
σε αυτό το οποίο λένε, και να μην αποδίδουν ευθύνες όταν δεν γνωρίζουν κάποια πράγματα. 
Η ημιμάθεια είναι χειροτέρα της αμαθείας. 
 Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσουμε στα θέματα τα οποία τέθηκαν από τους Δημοτικούς 
Συμβούλους. 
 Πρώτα απ’ όλα, για το θέμα του κολυμβητηρίου που αναφέρθηκε από τον κύριο 
Τίγκα, ποτέ δεν έχει ειπωθεί από εμάς ότι θα κάνουμε κολυμβητήριο μαζί με την Αγία 
Παρασκευή. Εμείς δεν είπαμε ποτέ ότι θα κάνουμε κολυμβητήριο μαζί με την Αγία 
Παρασκευή, έτσι; Θα θυμίσω στο Σώμα ότι υπάρχει υπογεγραμμένη σύμβαση από τον 
Δήμαρχο κύριο Νικολάου με εταιρεία, ύστερα από διαγωνισμό, για να γίνει το κολυμβητήριο 
στον λόφο Τσακού, στο τέρμα του λόφου Τσακού δεξιά, πίσω από το κλειστό μπάσκετ, πίσω 
από το «εργοτάξιο», να το πω έτσι, του Δήμου απέναντι από τα 5Χ5 περίπου, σε αυτό το 
σημείο. 
 Εμείς προσπαθούμε να ξεμπλοκάρουμε το συγκεκριμένο σημείο, γράφουμε στο 
τεχνικό μας πρόγραμμα το ποσό της σύμβασης που υπάρχει (τα 3,5 εκατομμύρια περίπου) 
κάθε χρόνο, και βεβαίως πιστεύουμε ότι θα το κάνουμε μόνοι μας το κολυμβητήριο, χωρίς 
κανέναν άλλον, δεν χρειαζόμαστε δηλαδή τη βοήθεια κανενός άλλου Δήμου. Ήδη η κυρία 
Βασσάλου είχε ενημερώσει –αλλά και η κυρία Αρβανίτη– ότι το θέμα ξεμπλοκάρεται από τη 
Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Επειδή η μελέτη ήταν του ’08, του ’09, ήταν παλιά μελέτη 
και έχουν αλλάξει τα δεδομένα, μας ζήτησαν να κάνουμε τροποποιήσεις. Επειδή το έργο είναι 
μελετοκατασκευή, ζητήσαμε από τον ανάδοχο να κάνει αυτές τις τροποποιήσεις, οι οποίες 
γίνανε, κατατέθηκαν στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού και περιμένουμε να ξεμπλοκαριστεί 
το θέμα από τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να πάει στην Περιφέρεια και να οριστεί η 
κόκκινη γραμμή για να μπορέσουν να ξεκινήσουν οι εκσκαφές. Με το που θα οριστεί από την 
Περιφέρεια η κόκκινη γραμμή, τότε θα μπορέσουμε να ξεκινήσουμε. 
 Αυτά σχετικά με το κολυμβητήριο. Άρα δεν μας αφορά στο συγκεκριμένο θέμα –να το 
ξεκαθαρίσουμε– τι θα κάνει η Αγία Παρασκευή ή οποιοσδήποτε άλλος Δήμος. 
 Για τον Συνήγορο του Πολίτη που είπατε, δεν έχω να πω κάτι, είναι μία επιστολή που 
έστειλαν κάποιοι κάτοικοι που μένουν στην οδό Ναυαρίνου και Υμηττού, την οποία τη 
στείλανε στον Συνήγορο του Πολίτη και σε ένα σωρό άλλους φορείς, και μαζί με αυτούς τους 
φορείς είμαστε και εμείς. Αυτό που πήρατε εσείς, βλέπετε να λέει ο Συνήγορος του Πολίτη 
κάποια οδηγία σε μας να κάνουμε κάτι; Γιατί εγώ δεν διάβασα κάτι. Ίσα-ίσα, παλιά απάντηση 
του Συνηγόρου του Πολίτη έλεγε ότι αποκλειστικά υπεύθυνοι για να ορίσουν την κυκλοφορία 
είναι οι τοπικές αρχές. Αλλά το θέμα θα το συζητήσουμε στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο, 
το κυκλοφοριακό όλο της πόλης, είναι έτοιμο. Θα το συζητούσαμε τώρα, αλλά επειδή 
απουσιάζει η Διευθύντρια, η κυρία Βασαάλου, μας ζήτησε να το συζητήσουμε στο Συμβούλιο 
του Απριλίου. 
 Για το θέμα της επιστολής του κυρίου Φάμελλου, θέλω να σας πω κύριε Τίγκα ότι δεν 
έχουμε πάρει τίποτα εμείς. Εμείς... Θα σας καλύψω, μην... Δεν λέω ότι δεν είμαστε μέσα 
στους Δήμους που αναφέρετε, ούτε λέω ότι έχουμε στείλει τα στοιχεία. Αλλά σας λέω ότι 
επίσημα στον Δήμο δεν έχει έρθει καμία επιστολή αυτή τη στιγμή που να μας δίνει το dead 
line μέχρι τις 15 Μαΐου, αν δεν κάνω λάθος που είναι, που να μας λέει... Δεν έχουμε 
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παραλάβει. (Επειδή λέει ότι στάλθηκε στις 5 Μαρτίου επιστολή στους Δήμους). Εμείς –αυτό 
ρώτησα και τον Γενικό Γραμματέα που βλέπει τα πρωτόκολλα, και ο Γενικός και εγώ που τα 
βλέπουμε– δεν έχει έρθει τίποτα στον Δήμο. Μας έχουνε στη λίστα ότι δεν έχουμε κάνει και 
δεν έχουμε στείλει και δεν έχουμε απαντήσει, ούτε η Αντιδήμαρχος γνωρίζει κάτι για το 
θέμα. 
 Νομίζω ότι έχει μπλοκαριστεί το θέμα επειδή η Πολεοδομία είναι στην Αγία 
Παρασκευή. Είναι κάτι δηλαδή που ενδεχομένως να έπρεπε να το στείλει η Πολεοδομία Αγίας 
Παρασκευής και να μην έπρεπε να το στείλουμε εμείς. Γιατί το πού είναι το σχέδιο της πόλης 
και από πού ελέγχεται και μέχρι πού υπάρχουν σπίτια, μέχρι πού υπάρχουν αγροτεμάχια, αν 
υπάρχουν, μέχρι πού υπάρχουν τα εκτός σχεδίου, αυτά τα γνωρίζει και η Πολεοδομία Αγίας 
Παρασκευής, έτσι; Από κει και πέρα, θα το παρακολουθήσουμε το θέμα και να ’στε σίγουροι 
ότι θα ενεργήσουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να κάνουμε. 
 Αλλά επειδή το αφήσατε έτσι να εννοηθεί ότι εμείς είμαστε μάλλον από τους λίγους 
Δήμους, να πούμε ότι μόνο 120 Δήμοι από τους 365 έχουν στείλει τα στοιχεία, έτσι; Δεν 
είναι ότι δηλαδή είμαστε καμιά 10αριά Δήμοι, 20 που δεν ήμασταν συνεπείς. Και για το θέμα 
η ΚΕΔΕ έχει ζητήσει παράταση, για τους δασικούς χάρτες, το γνωρίζετε νομίζω. Οπότε 
νομίζω ότι είναι λίγο μπλεγμένο το θέμα. Αλλά είμαι σίγουρος ότι στο επόμενο Συμβούλιο θα 
έχω να σας δώσω πιο αναλυτικές απαντήσεις σε αυτά τα οποία θέτετε. 
 Για το θέμα που έθεσε ο κύριος Ζήκας όσον αφορά την επιχείρηση ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ - 
ΡΩΙΜΠΑ, μπορώ να σας κοινοποιήσω –αν δεν σας την κοινοποιήσαμε την προηγούμενη 
φορά– την απόφαση του δικαστηρίου, να δείτε για ποιο σκεπτικό χάσαμε την υπόθεση. Αλλά 
θα σας θυμίσω ότι κι εμείς κερδίσαμε υπόθεση και τον πετάξαμε έξω απ’ το κυλικείο του 
Κοιμητηρίου. Δεν είναι δηλαδή ότι... Στην προηγούμενη φορά που κινηθήκαμε για να τον 
βγάλουμε απ’ το κυλικείο του Κοιμητηρίου, την κερδίσαμε δικαστικά την υπόθεση, βγήκε ο 
κύριος Σταθόπουλος και το πήρε ο καινούριος πλειοδότης. Από κει και πέρα στο ανθοπωλείο, 
τώρα ξεκινάμε την καινούρια διαδικασία, που πιστεύω ότι πάλι θα είναι με θετικά 
αποτελέσματα για τον Δήμο. 
 Για τα θέματα που ανέφερε ο κύριος Στάππας. Κοιτάξτε, κύριε Στάππα, όταν 
προκηρύσσεται από τον Δήμο ένας διαγωνισμός, είτε αφορά κάποιο έργο είτε αφορά κάποια 
προμήθεια είτε αφορά την εκπόνηση κάποιας μελέτης, πάνω απ’ όλα υπάρχει η προκήρυξη 
του διαγωνισμού. Η προκήρυξη του διαγωνισμού λοιπόν, όταν εσύ αποφασίζεις να 
συμμετέχεις σε αυτό τον διαγωνισμό, πάει να πει ότι δέχεσαι τους όρους που σου βάζει η 
προκήρυξη. Αν θεωρείς ότι δεν σε καλύπτουν οι όροι της προκήρυξης, δεν μπορώ να 
καταλάβω ότι «θα κατέβω σ’ έναν διαγωνισμό». Δηλαδή, αν εγώ πουλάω αυτοκίνητα και η 
προκήρυξη ζητάει φορτηγά ή ζητάει αυτοκίνητα στα οποία να ανοίγει η οροφή ενώ στο δικό 
μου δεν ανοίγει, δεν θα συμμετέχω στον διαγωνισμό. Αν η προκήρυξη ζητάει να έχω 
εμπειρία δέκα ετών ή να κάνω ένα team από μηχανικούς που να έχουν τέτοια εμπειρία, 
πρέπει να βρω το team των μηχανικών που ζητάει για να μπορέσω να συμμετέχω στον 
διαγωνισμό. 
 Δεύτερον. Οι ενστάσεις υπάρχει διαδικασία που κατατίθενται, δεν κατατίθενται στους 
Δημοτικούς Συμβούλους. Δηλαδή συμμετείχε –δεν ξέρω και την εταιρεία πώς την είπατε εν 
πάση περιπτώσει– συμμετείχε μία εταιρεία στον διαγωνισμό. Αποφάσισε κατά πλειοψηφία η 
επιτροπή διαγωνισμού να την απορρίψει. Γιατί δεν έκανε ένσταση; δεν το κατάλαβα. Πολύ 
ωραία, έπρεπε να κάνει... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έπρεπε να κάνει την ένσταση. Αν θεωρούσε ότι κακώς απορρίφθηκε, έπρεπε 
να κάνει την ένσταση, όπως κάνουν άλλες εταιρείες που συμμετέχουν σε διαγωνισμούς, και 
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από κει και πέρα να προχωρήσει το θέμα. 
 Δεν έχουμε καμία-, προσωπικά δεν γνωρίζω ούτε την εταιρεία που τον πήρε τον 
διαγωνισμό, ούτε την εταιρεία που δεν τον πήρε, έτσι; Ούτε έχει ξανασυνεργαστεί κανένας 
απ’ αυτούς με τον Δήμο, απ’ όσο είμαι σε θέση να γνωρίζω. 
 Τώρα, το χαρτί γιατί δεν σας κοινοποιήθηκε: Τα χαρτιά πήγαν στην Τεχνική Υπηρεσία 
για να μας απαντήσει. Μόλις λάβαμε την επιστολή αυτή –όπως είπατε– από την εταιρεία, τα 
στείλαμε όλα στην κυρία Βασσάλου, για να μας απαντήσει, να μας πει τι ακριβώς έχει συμβεί 
σε αυτή την περίπτωση. Και η κυρία Βασσάλου είπε: «Κύριε Δήμαρχε, οι ενστάσεις γίνονται 
εκεί, δεν είστε εσείς φορέας», έτσι; Αλλά θα ζητήσω... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Αυτό... Μια διόρθωση... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, δεν μπορείτε να [...]. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν πρόκειται για ένσταση, πρόκειται για [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, σας παρακαλώ. Εν πάση περιπτώσει, δεν μιλάει κανείς, σας 
παρακαλώ. 
 Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ζητήσω όμως από την κυρία Βασσάλου να στείλει το χαρτί στον Πρόεδρο 
και να σας το στείλει σε όλους, για να λάβετε γνώση. Έτσι; δεν κρατάμε τίποτα κρυφό και 
τίποτα μυστικό. 
 Κύριε Κουτάκη, για τα θέματα των κλοπών που αναφέρατε, το ’χουμε συζητήσει 
βέβαια σε δύο Συμβούλια προηγούμενα, στα οποία απουσιάζατε, αλλά... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν απουσίαζα, εδώ ήμουν. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εδώ ήσασταν; Ωραία. Εγώ θα σας πω ότι στις 30 Νοεμβρίου του ’17, δηλαδή 
πριν δυο-τρεις μήνες, που πάλι είχε ξεκινήσει το θέμα και είχε πάρει έτσι κάποιες διαστάσεις, 
έστειλα επιστολή στην κυρία Αθανασοπούλου –έχω αντίγραφο μπροστά μου, αν θέλετε να 
σας δώσω μια φωτοτυπία– στην οποία την ρωτούσα εάν έχει μειωθεί το προσωπικό του 
Αστυνομικού Τμήματος, αν έχει επέλθει μείωση των εποχούμενων περιπολιών, να μου στείλει 
στοιχεία, τα στατιστικά της παραβατικότητας, τα οποία μου τα στείλανε. Και βεβαίως δεν μου 
απάντησε ότι έχει μειωθεί το προσωπικό ή ότι δεν γίνονται περιπολίες. Ίσα-ίσα, η απάντηση 
που είχα είναι ότι μετά την ενοποίηση των δύο τμημάτων οι περιπολίες έχουν 
πενταπλασιαστεί από αυτές που έκανε μόνο το Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου. Φυσικά 
γνωρίζετε καλύτερα από μένα ότι το Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου δεν έκανε καμία περιπολία 
σχεδόν, έτσι; 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, θέλω να πω... Διακόσιες, συγκεκριμένα μου είπε διακόσιες περιπολίες ότι 
γίνανε, στο εξάμηνο του ’17 το πρώτο έγιναν διακόσιες περιπολίες. 
 Παρ’ όλα αυτά, ξαναέστειλα χαρτί στις 19 Δεκεμβρίου στον αναπληρωτή Υπουργό 
κύριο Τόσκα, του οποίου του περιγράφω κι εγώ αυτά τα οποία έρχονται, τα μηνύματα που 
μου έρχονται, και ζητούσα συνάντηση μαζί του, βεβαίως δεν μας έχει πάρει για συνάντηση. 
Απλά, αντί για τον κύριο Υπουργό, ήρθαν στο γραφείο μου και με επισκέφθηκαν ο 
επικεφαλής, ο ταξίαρχος της Βορειοανατολικής Αττικής και μου είπε ότι δεν είναι ακριβώς 
έτσι τα πράγματα, πάμε καλά σε σχέση με άλλες περιοχές. Το κριτήριο είναι πάντα «σε 
σχέση με άλλες περιοχές». 
 Υπάρχει πρόβλημα πάντως, υπάρχει πρόβλημα, μας προβληματίζει, δεν ξέρω τι άλλο 
μπορούμε να κάνουμε. Να ξαναστείλω μια επιστολή, Μάρτης είναι, να ξαναστείλουμε 
καινούρια επιστολή, να δούμε μήπως τους συγκινήσουμε. 
 Είναι μεγάλο θέμα με τους προστατευόμενους στόχους, με τους ειδικούς-, Υπουργούς 
διατελέσαντες, επιχειρηματίες, καναλάρχες, οι οποίοι προφυλάσσονται από τους 
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αστυνομικούς. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] γιατί είναι προκλητικό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι προκλητικό, έχετε δίκιο και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. 
 Κύριε Πρόεδρε, νομίζω απάντησα. 
 Ξέρετε για τη security την οποία έχουμε, αλλά τη security την έχουμε και την 
πληρώνουμε για τους χώρους που ανήκουν στον Δήμο, δεν μπορεί ο Δήμος να πληρώνει 
security για τα ιδιωτικά σπίτια ή για την ιδιωτική περιουσία, δεν είναι στις αρμοδιότητες του 
Δήμου έτσι κι αλλιώς. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας επιτρέπω, αλλά πείτε το. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Κύριε Δήμαρχε –το ’χουμε συζητήσει, ξέρω ότι είστε γνώστης–, θα ’θελα αν 
μπορούσαμε στην ιδιωτική security να βάλει, παράλληλα με τον Δήμο, αν μπορούσε: όποιος 
έχει συναγερμό και θέλει να συνδεθεί μαζί τους, να μπορεί να καλύπτεται και μέσω της 
security που έχουμε. Αυτό να μπορούσαμε να ζητήσουμε, νομίζω θα ’ταν ένα καλό βήμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και τον κύριο Κουτάκη. 
 
 Προσήλθε ο κύριος Χατζής και ο κύριος Τούτουζας. 
 
...... : Και ο κύριος Τούτουζας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον είπα τον κύριο Τούτουζα, τον έχω πει. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
 
 Λοιπόν, να προχωρήσουμε στα... 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ σχετικά με το θέμα [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Φασούλη. Ελάτε όμως, γρήγορα, για να ξεκινήσουμε. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Σχετικά με αυτό το θέμα, το χαρτί δεν μας έχει έρθει από τον Συνήγορο του 
Πολίτη. Αυτοί το κατέθεσαν, πήραν έναν αριθμό πρωτοκόλλου, το βάλανε πάνω στο 
έγγραφο και το φωτοτυπήσανε. Δεν έχει έρθει... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αυτό είπα, κυρία Φασούλη, αλλά... 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Απ’ τους ίδιους. Όχι απ’ τον Συνήγορο του Πολίτη. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εγώ πήρα τηλέφωνο [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προβλέπεται πουθενά να γίνονται διαλογικές συζητήσεις. Σας παρακαλώ, 
ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] τον λόγο δεν τον δίνετε. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Δεν είναι απ’ τον Συνήγορο του Πολίτη, δεν είναι. Οι ίδιοι μας το στείλανε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, ελάτε. Κυρία Φασούλη, τελειώσατε; Ευχαριστούμε πολύ την 
κυρία Φασούλη. Κύριε Τίγκα, λέτε κάποια πράγματα τα οποία θεωρώ... Ήσασταν ανώτατος 
αξιωματικός, έχετε μία ευγένεια, και μου λέτε τώρα ότι δεν σας δίνω τον λόγο. Μα πείτε 
μου... 
ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμη. Στον κύριο Κουτάκη δώσατε δεύτερη φορά. Εμένα γιατί δεν μου δίνετε; 
Σας ερωτώ. Με συγχωρείτε, πέστε μου έναν λόγο και θα ζητήσω συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, λέτε αυτό το πράγμα. Δεν είναι σωστό αυτό το οποίο λέτε και δεν 
βοηθάτε. Ο κύριος Κουτάκης δεν πήρε για δεύτερη φορά τον λόγο, απλώς διεκόπη από 
συνάδελφο και συνέχισε την τοποθέτησή του. 
ΤΙΓΚΑΣ: Σας ερωτώ συγκεκριμένα: Στον κύριο Κουτάκη καλώς, του δώσατε, δεν μου πέφτει 
λόγος. Εμένα γιατί; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κακώς. Κακώς τον έδωσε. 
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ΤΙΓΚΑΣ: Το «κακώς» δεν θα το πω εγώ, κύριε Δήμαρχε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η διαδικασία το λέει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει μετά μεγίστης χαράς, ο κύριος Τίγκας να πει αυτό 
που θέλει. Ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Εγώ ήθελα απλώς να πω, διότι πράγματι ρώτησα το Αστυνομικό Τμήμα πόσοι ήταν 
οι αστυνόμοι τον Ιούλιο που ενοποιήθηκαν τα δύο Τμήματα –και όταν λέω «ρώτησα», μιλώ 
μέσα στον Ιανουάριο, έτσι; Για να μην είμαστε πολύ παλαιοί– και μου είπαν: από τους 42 
που είχε τότε με την ενοποίηση το ενιαίο Αστυνομικό, πέσαν στους 34 τον Ιανουάριο. 
Δηλαδή Αύγουστος, Σεπτέμβριος, Οκτώβριος, Νοέμβριος και Δεκέμβριος μειώθηκαν αυτοί οι 
8 αστυνόμοι. Αυτό τι σημαίνει: Προφανώς και μειώθηκαν και τα περίπολα και όλα τ’ άλλα. 
 Εν πάση περιπτώσει, δεν έχω να προσθέσω κάτι, διότι το να αντιλαμβανόμαστε όλοι 
ότι υπάρχει πρόβλημα κι έφτασαν οι δημότες να κυνηγούν τους κλέφτες, αυτό είναι ζήτημα 
και κατάντια. Και πέστε και στον κύριο Τόσκα, που μας έλεγε: «Τι θέλετε, αστυνόμευση ή 
Αστυνομικά Τμήματα;» Πέστε του λοιπόν ότι τίποτε απολύτως δεν έχουμε από αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] στον κύριο Τόσκα, που έλυσε το πρόβλημα της ασφάλειας! 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 
Επικύρωση του υπ’ αριθ. 02/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 1ου θέματος). 
 Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις πάνω σ’ αυτό; Θέλετε κάτι να συζητήσουμε, 
παρατηρήσεις, κάτι; Όχι. 
 Άρα λοιπόν σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Στάππας και ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα λοιπόν το 1ο θέμα, "Επικύρωση του υπ’ αριθ. 02/2018 πρακτικού συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 
(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

 
ΘΕΜΑ 2ο 

 
Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ» 
του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και 
προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 
συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 130.000,00€ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 2ο. (Εκφώνηση τίτλου 2ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο την κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καλησπέρα και από μένα. 
 Το Υπουργείο Εσωτερικών, με ειδική απόφασή του, αποφάσισε να καταρτίσει ειδικό 
πρόγραμμα ενίσχυσης Δήμων με την επωνυμία «Φιλόδημος ΙΙ». Στα πλαίσια του 
προγράμματος αυτού εκδόθηκε ειδική πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης με 
άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: 
«Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και συνοδευτικού εξοπλισμού». 
 Το ανώτατο όριο χρηματοδότησης για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού ανέρχεται στο 
ποσό των 130.000 € και ζητούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει την ένταξη της 
προμήθειας ενός νέου εκσκαφέα-φορτωτή προϋπολογισμού 82.000 € και ενός νέου 
φορτηγού 4Χ4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα προϋπολογισμού 
48.000 € στο ανωτέρω χρηματοδοτικό πρόγραμμα. 
 Ζητάμε λοιπόν, εισηγούμαστε την υποβολή πρότασης για την ένταξη της προμήθειας, 
την αποδοχή της σχετικής χρηματοδότησης ποσού 130.000 € και την εξουσιοδότηση του 
Δημάρχου, ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου, για την υπογραφή των σχετικών τεχνικών 
δελτίου και κάθε εγγράφου που απαιτείται για την υποβολή της πρότασης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Ρεμούνδος. Άλλος; Και ο κύριος Κουτάκης. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος για ερώτηση, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Επειδή δεν λέτε τίποτα για ποιον λόγο και με ποια προτεραιότητα κάνετε τις 
συγκεκριμένες επιλογές, μπορείτε να μας πείτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 
 Ο κύριος Κουτάκης για ερώτηση. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Αυτά τα χρήματα θα εκταμιεύσει ο Δήμος μας και μετά θα τα πάρουμε, ή θα 
μας τα πληρώσει η χρηματοδότηση; Γιατί το λέω, για να γίνομαι σαφής: Διότι πολύ φοβούμαι 
μην τα εκταμιεύσουμε και δεν [...] να τα πάρουμε πίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι τοποθέτηση. Ερώτηση, όχι τοποθέτηση. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ερώτηση είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κουτάκη, αυτά τα χρήματα αποκλείεται να μην τα πάρουμε. Για κάθε 
Δήμο έχουν βγει. Δηλαδή το Υπουργείο Εσωτερικών έχει δεσμεύσει ένα μεγάλο ποσό 
κάποιων εκατομμυρίων και σε κάθε Δήμο, αναλόγως του πληθυσμού, της έκτασής του, 
έδωσε κάποια χρήματα. Οπότε θα τα πάρουμε σίγουρα. Αλλά για να τα πάρουμε, πρέπει να 
κάνουμε τις διαδικασίες, να γίνει η υποβολή του αιτήματος, να κάνουμε αποδοχή των 
χρημάτων, και βεβαίως να γίνουν οι διαγωνιστικές διαδικασίες, τα τιμολόγια, όλη αυτή η 
διαδικασία που πρέπει. 
 Οι Υπηρεσίες του Δήμου μάς τα πρότειναν, κύριε Ρεμούνδο, έτσι; Δηλαδή μιλήσαμε με 
τις Υπηρεσίες του Δήμου τι μπορούμε να πάρουμε με 130 χιλιάρικα, αυτό είναι το σκεπτικό, 
έτσι; Δηλαδή μας δίνει 130 και είπαμε: «Τι ανάγκες έχει σήμερα ο Δήμος για να πάρουμε με 
αυτό το ποσό;» Και μας πρότειναν ότι: θέλουμε έναν εκσκαφέα φορτωτή μικρού μεγέθους, 
που χρησιμοποιείται στα Κοιμητήρια, ανάμεσα στους διαδρόμους, γιατί αυτός ο οποίος 
έχουμε είναι τουλάχιστον 20ετίας και βγάζει όλο ζημιές, και χρειαζόμαστε και ένα αυτοκίνητο 
το οποίο μπορούμε να το έχουμε σαν μεταφορικό μέσο να μεταφέρει προσωπικό και 
μπορούμε να του προσθέτουμε πάνω τη λεπίδα για το χιόνι και αλατοδιανομέα πίσω, για τις 
δύσκολες μέρες του χειμώνα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις; 
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 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Το 2ο θέμα, "Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα 
«Φιλόδημος ΙΙ» του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Τοπική ανάπτυξη 
και προστασία του περιβάλλοντος», με τίτλο: «Προμήθεια μηχανημάτων έργου ή/και 
συνοδευτικού εξοπλισμού» και αποδοχή τής χρηματοδότησης ποσού 130.000,00 €", 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 
Παράταση εκμίσθωσης γραφείων επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 10-12 β' ορόφου, 
ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Γκανασούλη) στην 
εταιρεία ATHENIAN SEA CARRIERS LTD 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 
 Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη, την Αντιδήμαρχο, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Όπως προαναφέρατε, κύριε Πρόεδρε, πρόκειται για ένα κληροδότημα της 
Πανωραίας Γκανασούλη, με το οποίο ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού έχει στην κυριότητά του, 
μεταξύ άλλων, και μια ανεξάρτητη οριζόντια ιδιοκτησία, συγκεκριμένα ένα γραφείο, στο 
Μαρούσι, στον δεύτερο όροφο του κτιριακού συγκροτήματος AGORA CENTER, 52 
τετραγωνικών μέτρων. 
 Αυτό το συγκεκριμένο ακίνητο είχε εκμισθωθεί μετά από δημοπρασία η οποία είχε 
γίνει για τρία έτη, στις 31/1/2018 έληξε το συγκεκριμένο μισθωτήριο και δίνεται και 
δυνατότητα παράτασης για ακόμα τρία έτη, εφόσον και τα δύο μέρη το ζητούν. Με αίτησή 
του ο εκμισθωτής ζητάει να υπάρξει παράταση της συγκεκριμένης μίσθωσης. 
 Λαμβάνοντας υπόψη την καλή συνεργασία, το γεγονός του ότι ήταν πάντα συνεπής 
στις πληρωμές του και το γεγονός ότι η εταιρεία η οποία έχει εκμισθώσει το συγκεκριμένο 
γραφείο έχει εκμισθώσει και άλλα γραφεία μαζί προκειμένου να στεγάσει την εταιρεία τους, 
εισηγούμαστε όπως υπάρξει αυτή η παράταση, με τους όρους του προγενέστερου 
συμβολαίου, που έχει προβλέψει και 3% αναπροσαρμογή ανά έτος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κουτάκης. Άλλος; 
 Ο κύριος Τίγκας για ερώτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δηλαδή αυτή τη στιγμή τι ενοίκιο παίρνουμε; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Νομίζω είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, μετά. 
ΤΙΓΚΑΣ: Γιατί δεν το βλέπω στην εισήγηση πουθενά. Να ξέρουμε ενημερωτικά τι ενοίκιο 
παίρνουμε, να δούμε πού θα πάει με το 3%. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Ο κύριος Κουτάκης ερώτηση. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ίδια ερώτηση, ωραία. 
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 Τον λόγο έχει η κυρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Έχετε δίκιο, δεν υπάρχει στην εισήγηση, αν θυμάμαι καλά πρέπει να είναι 
γύρω στα 670, 676 €. 
...... : Υπάρχει στο συμφωνητικό. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Α, υπάρχει στο συμφωνητικό που έχει σταλεί, ναι-ναι. 676. Θυμάμαι καλά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα το ποσό λοιπόν είναι 676 €. 
 Τοποθετήσεις; Ανοίγει και κλείνει ο κατάλογος. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»;  
 Άρα το 3ο θέμα, "Παράταση εκμίσθωσης γραφείων επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 10-12 β' 
ορόφου, ιδιοκτησίας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Γκανασούλη) στην 
εταιρεία ATHENIAN SEA CARRIERS LTD", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 4ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος έτους 2018 αφορά στα ακόλουθα: 
 Ενίσχυση κωδικού ΚΑΕ 15.7411.007 κατά 24.190,08 για τη σύναψη της 
συμπληρωματικής σύμβασης για τη μελέτη κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής 
Προστασίας Ηλικιωμένων. 
 Ενίσχυση του κωδικού ΚΑΕ 15.7336.0019 κατά 22.774,69 για το έργο 
«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου αθλητικού 
κέντρου Παπάγου». 
 3) Μείωση του κωδικού ΚΑΕ 30.7333.0010 κατά 200.000 για το έργο «Ανάπλαση 
οδού Βουτσινά» και μεταφορά 200.000 στο 2019. 
 4) Μείωση του κωδικού ΚΑΕ 45.7413.0001 κατά 2.000 για το έργο «Σύνταξη 
γεωλογικής, υδροτεχνικής και περιβαλλοντικής μελέτης για την καταλληλότητα και την 
επάρκεια του χώρου του υφιστάμενου Κοιμητηρίου Χολαργού». 
 Επισυναπτόμενο βέβαια είναι και το τεχνικό πρόγραμμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Τίγκας. Άλλος; Και ο κύριος Καραγιάννης. 
 Ερώτηση από τον κύριο Τίγκα, παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την πρώτη τροποποίηση που αφορά το Πολυϊατρείο 
και ΚΑΠΗ του Παπάγου. 
 Ενθυμούμαι ότι έχει γίνει μία έγκριση αρχικής μελέτης 280.000, εν συνεχεία βάλαμε 
και την ενεργειακή θωράκιση του κτιρίου και πήγαμε στις 345.000. Το ερώτημά μου είναι: 
αυτή τη στιγμή τι θέλουμε να κάνουμε επιπλέον που δεν είχε προβλεφθεί στην αρχική 
μελέτη; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Ο κύριος Καραγιάννης. Ελάτε. 
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ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω για το τρίτο, τις 200.000 που μεταφέρονται στο ’18 
και στο ’19. Είδα μέσα στον πίνακα ότι είναι 100.000 για το ’18 και άλλες 300.000 για το ’19. 
 Εκεί δεν ξέρω, πώς βγαίνει το 300; Κανονικά θα έπρεπε να ήταν άλλες 100 για το ’19. 
Εκτός αν πάει αθροιστικά, δεν ξέρω πώς το έχετε υπολογίσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε με την ερώτηση; 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ. 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σε ό,τι αφορά στη μελέτη του Πολυϊατρείου και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας 
Ηλικιωμένων, όπως προκύπτει και από το θέμα 11 της Ημερήσιας Διάταξης, θα αναλυθεί ποια 
είναι τα εμβαδά συγκεκριμένα τα οποία προστίθενται. Οπότε θα κάνει λίγο υπομονή ο κύριος 
Τίγκας να φτάσουμε στο θέμα 11, όπου θα αναλυθεί για ποιον λόγο ενισχύεται ο κωδικός 
κατά το ποσό 24.190. 
 Σε ό,τι αφορά στον κύριο Καραγιάννη, αθροιστικά στο σύνολο της μελέτης, 
αποδεσμεύουμε ποσόν που θεωρούμε ότι δεν θα επιτευχθεί να υλοποιηθεί μέσα στο 2018 και 
το μεταφέρουμε στο 2019. Η άθροιση όμως δίνει τον προϋπολογισμό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ο κύριος Τίγκας μιλάει για λανθασμένα ποσά, η σύμβαση που έχει 
υπογραφεί με το γραφείο είναι 75 χιλιάρικα. Καμία σχέση με τα 300 χιλιάρικα που είπε... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τον προϋπολογισμό είπατε; 
ΤΙΓΚΑΣ: Ακριβώς. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, εντάξει. 
ΤΙΓΚΑΣ: Αν είναι λάθος τα νούμερα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι-όχι, δεν ξέρω για τον προϋπολογισμό τι λέτε, εγώ σας λέω όμως ότι όταν 
έχουμε φτάσει στο στάδιο της σύμβασης, δεν συζητάμε πόσο ήταν ο προϋπολογισμός. 
ΤΙΓΚΑΣ: Τώρα η εγγραφή αυτή αφορά κάτι; Επέκταση [...]; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, βέβαια. Το ’χουμε θέμα. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Μήπως θα είναι και λιγότερα; Μήπως μπορεί λιγότερα να [...]; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Δεν θα κάνουμε διαγωνισμό. Στον ίδιο μελετητή τού κάνουμε επέκταση 
της σύμβασης, συμπληρωματική σύμβαση του κάνουμε. Είναι το θέμα 12. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, μήπως και αυτό πάρει έκπτωση με βάση την αρχική [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Μα με την έκπτωση είναι αυτά τα χρήματα, βεβαίως. 
 Λοιπόν. 75 χιλιάρικα είναι, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα; 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 «Κατά»; «Κατά» ο κύριος Τίγκας. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Τούτουζας και ο κύριος Στάππας. 
 Συνεπώς, το 4ο θέμα, "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018" εγκρίνεται 
κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 5ο 
 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 5ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να μην αναφερθώ αναλυτικά στα ποσά και στις εγγραφές της 
αναμόρφωσης, έχουν αποσταλεί ήδη στις εισηγήσεις. 
 Απλά να πω ότι με την παρούσα αναμόρφωση το σύνολο των εσόδων αναμορφώνεται 
στις 76.617,38 €, το σύνολο των εξόδων στα 66.859,56 €, άρα το υπόλοιπο στο αποθεματικό 
μας είναι 9.757,82 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; Τοποθέτηση ο κύριος Στάππας. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Τοποθέτηση από τον κύριο Στάππα, παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Επειδή ένα μικρό ποσό αφορά τον οδοφωτισμό, για την οποία μελέτη έχουμε 
αντιρρήσεις, δεν θα το ψηφίσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 «Κατά»; «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Στάππας. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Τούτουζας. 
 Άρα λοιπόν το 5ο θέμα, "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 
Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης, για τη συγγραφή-επιμέλεια 
ιστορικού λευκώματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, για την εισήγηση. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Από τη διοίκηση εκφράστηκε επιθυμία προκειμένου να δημιουργηθεί-, 
μάλλον διαπιστώθηκε ότι υπάρχει μία έλλειψη σε ό,τι αφορά την ύπαρξη ενός ιστορικού 
λευκώματος που να καταγράφει την ιστορία του Δήμου μας. Ως εκ τούτου, εκφράστηκε μία 
επιθυμία προκειμένου να υπάρξει μία συγγραφή και μία επιμέλεια του συγκεκριμένου 
ιστορικού λευκώματος. Να εκδοθεί μάλλον κάτι τέτοιο, ξεκινάμε από την εγγραφή και την 
επιμέλεια. Οπότε εμείς αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο-, είπαμε να ξεκινήσουμε τις 
διαδικασίες προκειμένου να ολοκληρωθεί όλο αυτό. 
 Ζητάμε λοιπόν σήμερα από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη δαπάνη και τη 
διάθεση πίστωσης για τη συγγραφή του συγκεκριμένου ιστορικού λευκώματος. Η 
συγκεκριμένη διάθεση πίστωσης υπάρχει στον κωδικό του προϋπολογισμού μας, είναι μέχρι 
5.800 €. Εδώ στην εισήγηση την οποία σας έχουμε στείλει υπάρχει μια ενδεικτική τέλος 
πάντων μελέτη τού τι θα περιλαμβάνει η συγκεκριμένη καταγραφή. Θα ξεκινάει την 
καταγραφή από την αρχαιότητα του αρχαίου Δήμου Χολαργού, θα προχωράει στη σημερινή 
εποχή, από τη δημιουργία της Κοινότητας Παπάγου και μετά ως Δήμος, η Κοινότητα 
Χολαργού πώς μετά γίνεται Δήμος Χολαργού, το ίδιο και η Κοινότητα Παπάγου πώς γίνεται 
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Δήμος Παπάγου και φτάνουμε μετά κάποια στιγμή στην ενοποίηση. 
 Αυτό που σας είπα, αυτή η συγκεκριμένη εργασία, ευελπιστούμε και θα ζητήσουμε να 
παραδοθεί εντός επταμήνου, βρισκόμαστε ήδη στη διαδικασία τού να δούμε ποιοι άλλοι 
Δήμοι έχουν κάνει τέτοιο άλμπουμ ιστορικό. Είμαστε ανοιχτοί και σε προτάσεις, είμαστε 
ανοιχτοί στο να μας φέρει οποιοσδήποτε ό,τι υλικό έχει, φωτογραφίες κλπ. Στην παρούσα 
φάση είμαστε απλά στη διαδικασία τού να ξεκινήσουμε την προεργασία για την ύπαρξη 
αυτού του ιστορικού λευκώματος. 
 Ζητάμε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη συγκεκριμένη δαπάνη και 
τη διάθεση πίστωσης για τη συγγραφή του άλμπουμ. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Καραγιάννης και η κυρία 
Φασούλη. 
 Ερώτηση ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή δεν έχω δει την εισήγηση, τι σκέψεις υπάρχουν; Να εκτελέσουν αυτό το 
έργο ποιοι, ποια ομάδα εν πάση περιπτώσει ανθρώπων; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ερώτηση από την κυρία Φασούλη, παρακαλώ. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Απλώς ρωτώ: Η Κοινότητα, ο πρώην Δήμος Παπάγου, έχει ιστορικό λεύκωμα. 
Θα χρησιμοποιήσουν αυτό που υπάρχει, ή θα κάνουν κάτι καινούριο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Φασούλη. 
 Ερώτηση από τον κύριο Καραγιάννη. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το πρώτο μέρος της ερώτησής μου καλύφθηκε από τον προηγούμενο, 
αλλά υπάρχει κι άλλο ένα: Η ένδειξη αυτή του κόστους που έχετε, από πού την έχετε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι σίγουρο ότι ό,τι εγχειρίδιο έχει εκπονηθεί από τις προηγούμενες 
διοικήσεις θα το λάβει υπόψη ο μελετητής –για να απαντήσω ταυτόχρονα σε όλες τις 
ερωτήσεις– ο οποίος θα αναλάβει να εκπονήσει αυτό το σύγγραμμα. Άρα σίγουρα θα 
ανατεθεί σε κάποιον εξωτερικό συνεργάτη, ιστορικό, συγγραφέα, θα γίνει κάποια ανάθεση σε 
κάποιον εξωτερικό σύμβουλο. 
 Το ποσό το θεωρούμε εύλογο, κύριε Καραγιάννη. Έχουμε κοιτάξει περίπου και άλλοι 
Δήμοι πόσα χρήματα περίπου έχουν δώσει. Υπάρχουν βέβαια δύο μορφές: Υπάρχει η μορφή 
που εφαρμόζουμε εμείς, δηλαδή να κάνουμε την ανάθεση σ’ έναν άνθρωπο να μας το φτιάξει 
και μετά να πάμε για εκτύπωση, και αναλόγως πόσο μεγάλη εκτύπωση κάνουμε, πόσο 
πολυτελές θα ’ναι το χαρτί και η εγκυκλοπαίδεια που θα γίνει, να το δούμε, έτσι; Γιατί μπορεί 
και να μη θέλουμε να χαλάσουμε πολλά χρήματα σε εκτύπωση, να κάνουμε μία απλή 
εκτύπωση, να το ανεβάσουμε σε ηλεκτρονικό αρχείο, σε CD, και να υπάρχει, έτσι; Και 
υπάρχει και το άλλο, που τα περιλαμβάνεις όλα μαζί. Εμείς πιστεύουμε ότι θα είναι καλύτερο 
να κάνουμε απλά την εργασία αυτή τη στιγμή, έτσι; 
 Δεν νομίζω ότι είναι κάποιο τεράστιο κόστος, γιατί σκεφτείτε ότι ναι μεν θα πάρει 
κάποια στοιχεία τα οποία υπάρχουν, τουλάχιστον από τον πρώην Δήμο Παπάγου που 
γνωρίζω ότι είχε βγάλει δύο τέτοιες εκδόσεις, το "Η Δόξα και το Κάλλος" και "η Πόλη μας", 
αλλά από τον Χολαργό, τουλάχιστον απʼ όσο γνωρίζω, δεν υπάρχει κάποια μαζεμένη έκδοση 
που να την έχει. Και βεβαίως όλα αυτά σταματάνε το ’07, το ’08, δεν ξέρω πότε βγήκε το 
τελευταίο του Παπάγου. Δηλαδή δεν μιλάει καθόλου για τον ενιαίο Δήμο, δεν μιλάει το πώς 
ενώθηκαν, το τι κτίρια και εργασίες και έργα έχουν γίνει από τότε. 
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 Και εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο, να σας πω την αλήθεια, σε διάφορες 
επισκέψεις που κάνω σε Δημάρχους, μόλις με βλέπουν ή μόλις είναι να φύγουμε μου δίνουν 
κι ένα βιβλίο με την ιστορία της πόλης τους. Κάπου αισθάνομαι και άσχημα, ότι εμείς σαν 
Δήμος εδώ έρχεται να μιλήσει ένας πολύ σημαντικός άνθρωπος στην περιοχή μας, έρχεται ο 
Αρχιεπίσκοπος, δεν έχουμε να του δώσουμε κάτι έτσι σαν δώρο, το οποίο να μείνει και να 
αφήνει το αποτύπωμα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού πλέον, έτσι; Αυτή ήταν η σκέψη μας. 
 Και βεβαίως, όπως είπε η κυρία Τσικρικώνη, είμαστε ανοιχτοί από όλους σας να μας 
στείλετε υλικό, το οποίο θα το μεταφέρουμε στον μελετητή όταν γίνει η ανάθεση σε κάποιον 
εξωτερικό συνεργάτη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Καραγιάννης και ο 
κύριος Ρεμούνδος. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Τοποθέτηση ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Πράγματι, υπάρχει ανάγκη για μια τέτοια συγγραφή, θεωρώ όμως ότι, έτσι όπως 
έρχεται το θέμα, αφήνουμε πρωτοβουλία σε έναν άνθρωπο ή σε μία εταιρεία που θα 
αναλάβει τη συγγραφή αυτού του βιβλίου, που δεν έχει την εμπειρία του Δήμου ή των 
ανθρώπων που έχουν ασχοληθεί και έχουν ιστορικά ντοκουμέντα. Διότι εκτός του Παπάγου, 
και στον Χολαργό υπάρχουν καταγραφές θαυμάσιες και φωτογραφικό υλικό και θα μπορούσε 
κάλλιστα να είναι πιο συστηματοποιημένη η ανάθεση. Δηλαδή τώρα τι λέμε; Κάνουμε έναν 
διαγωνισμό, παίρνουμε πέντε προσφορές, λέμε «πάρε 5.800 € εσύ και γράψε μας για τον 
Χολαργοπαπάγο». Θεωρώ ότι είναι λίγο light η ανάθεση αυτή. Θα μπορούσε να είναι πιο 
μελετημένη και πιο συγκροτημένη. 
 Παρά ταύτα, επειδή είπε και η Αντιδήμαρχος ότι είναι ανοιχτή σε προτάσεις, εμείς θα 
πούμε ό,τι γνωρίζουμε για να βοηθήσουμε, ενώ πιστεύω βεβαίως ότι θα μπορούσε να είναι 
πλέον επιμελημένη η ανάθεση αυτή, για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα. Μη φτάσουμε στο 
σημείο κάποια στιγμή και λέμε «Μα δεν έγραψε για κείνο» και σου πει αυτός: «Μα δεν το 
ήξερα, δεν ήρθε από πουθενά το ερέθισμα». 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Θέλω να κάνω τρεις προτάσεις επί του θέματος. 
 Το πρώτο είναι να συγκροτηθεί μία διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα έχει αν 
θέλετε την εποπτεία της ομάδας η οποία θα αναλάβει να εκτελέσει. Γιατί νομίζω ότι πρέπει να 
είναι έργο μιας ομάδας και όχι ενός μελετητή όλο αυτό το πράγμα. Πρέπει δηλαδή να 
αποτυπώνονται διάφορες πτυχές της εξέλιξης της πόλης μας και αποτελεί ανάγκη να 
συμμετέχουν διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα για την εκπόνηση ενός τέτοιου έργου, 
το οποίο θα είναι πραγματικά ουσιαστικό και δεν θα ’ναι απλώς ένα λεύκωμα. Άρα θεωρώ ότι 
θα πρέπει να υπάρχει μια διαπαραταξιακή επιτροπή η οποία θα συζητάει και θα παρακολουθεί 
την ομάδα έργου, η οποία θα πρέπει να είναι ομάδα έργου. 
 Κι ένα τρίτο ζήτημα ως πρόταση: Να βγει μία ανακοίνωση από τη δημοτική Αρχή που 
να καλεί όλους τους συνδημότες μας ή τους συμπολίτες μας που έχουν υλικό ή θα θέλανε να 
προσφέρουν υλικό σε αυτή την κατεύθυνση και σε αυτή την προσπάθεια, ώστε να το 
καταθέσουν έγκαιρα. Και νομίζω ότι το χρονικό διάστημα το οποίο μπαίνει ως χρόνος 
υλοποίησης αυτού δεν είναι επαρκές για να βγει κάτι ουσιαστικό και επεξεργασμένο έτσι σε 
καλύτερο επίπεδο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
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 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήνει τη θέση του, τον ευχαριστούμε λοιπόν. 
 Ο κύριος Καραγιάννης. 
ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Σήμερα αρχίζω και τσιμπιέμαι, γιατί συμφωνώ σε αρκετά θέματα με τον 
κύριο Ζήκα! 
 Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι πραγματικά θα πρέπει να υπάρξει μια ομάδα 
συγγραφής. Και αυτή η ομάδα συγγραφής, για να είναι πολύ πιο αντικειμενική, όσο γίνεται 
μάλλον πιο αντικειμενική, θα πρέπει να είναι μία ομάδα που θα βγαίνει από μία 
διαπαραταξιακή επιτροπή. Νομίζω όλοι μας έχουμε κάτι να πούμε για την ιστορία του 
Χολαργού και όλοι μας νομίζω ότι τιμούμε κιόλας την ιστορία του Χολαργού και του 
Παπάγου, έτσι; Του Χολαργού συγκεκριμένα, γιατί του Παπάγου υπάρχει ένα λεύκωμα απʼ 
ό,τι ξέρω. Ή όχι; Ναι. 
 Νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να δείξουμε μία έτσι μεγαλύτερη-, πώς να το πω, να το 
οργανώσουμε κάπως διαφορετικά το θέμα όλο, με την έννοια ότι θα πρέπει να 
απευθυνθούμε καταρχήν στην ίδρυση-, μάλλον να ιδρύσουμε μια διαπαραταξιακή επιτροπή, 
και από κει και πέρα ό,τι στοιχεία έχει ο καθένας και ό,τι στοιχεία μπορούμε να αντλήσουμε 
από οποιονδήποτε δημότη του Χολαργού, να μπορέσει να τα φέρει. Με ένα κάλεσμα όμως, 
γιατί οι περισσότεροι δημότες δεν το γνωρίζουν το θέμα αυτό και ούτε γνωρίζουν τις 
προθέσεις του Δήμου, που –πολύ σωστά– πρέπει να έχει ένα λεύκωμα το οποίο θα τον 
εκπροσωπεί και θα μπορεί να το παρουσιάζει όποτε πρέπει και εκεί που πρέπει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ εν μέρει στα περισσότερα τα οποία ακούστηκαν. 
 Δηλαδή, από πλευράς δημοτικής Αρχής έχω ορίσει την Αντιδήμαρχο, την κυρία 
Τσικρικώνη, και έχει αναλάβει αυτή την επιμέλεια αυτής της δουλειάς. Σήμερα στο Δημοτικό 
Συμβούλιο κάνουμε μόνο την έγκριση της δαπάνης και τη διάθεση της πίστωσης, θ’ 
ακολουθήσει η ανάθεση στον εξωτερικό συνεργάτη και παρακαλώ όλες τις δημοτικές 
παρατάξεις ή τους ανεξάρτητους Δημοτικούς Συμβούλους, διαμέσου του Προέδρου, να 
στείλουν στην κυρία Τσικρικώνη τα ονόματα των συνεργατών που πιστεύουν ότι μπορούν να 
βοηθήσουν στην επιμέλεια, σε προτάσεις. 
 Ο χρόνος νομίζω, κύριε Ζήκα, εφτά μήνες δεν είναι λίγος. Δηλαδή, εντάξει, και το 
θέμα είναι, ξέρετε, αν αφήσουμε και πάρα πολύ χρόνο... Ας φτάσουν εκεί και να μας πουν 
ότι «ξέρετε, δεν προλαβαίνουμε», να τους δώσουμε μια παράταση. Αλλά όταν αφήνουμε και 
δίνεις χρόνους μακρινούς, μετά σου λέει ο άλλος «α, εντάξει, έχω πολύ χρόνο». 
 Βεβαίως πρέπει να βγει μια ανακοίνωση, συμφωνώ απόλυτα, και έτσι κι αλλιώς θα το 
κάναμε, να βγει μια ανακοίνωση και να ενημερώσουμε τους δημότες της περιοχής να μας 
παραχωρήσουν παλιές φωτογραφίες, ιστορικά ντοκουμέντα που υπάρχουν. Ήδη στη βίλα 
Σαλίγκαρου υπάρχει ένα φωτογραφικό υλικό από τον κύριο Παπαδόπουλο, ο οποίος γνωρίζει 
και έχει ιστορικά στοιχεία από τον πρώην Δήμο Χολαργού, είμαι σίγουρος ότι και τα έντυπα 
του Παπάγου, αν χρειαστεί θα βρούμε και τις πρωτότυπες φωτογραφίες. Και εν πάση 
περιπτώσει, νομίζω ότι όλοι θα είμαστε θετικοί για το αποτέλεσμα. Το οποίο βεβαίως θα 
εγκριθεί από την επιτροπή όταν θα ολοκληρωθεί. 
 Οπότε παρακαλώ, να σας δώσουμε δέκα ημέρες, μέχρι τις 25 Μαρτίου, που είναι 
Κυριακή, στείλτε μας τις προτάσεις σας, διαμέσου του Προέδρου, προς την κυρία 
Τσικρικώνη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
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 Σε ψηφοφορία. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Μισό λεπτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Είναι όμως για τη δαπάνη. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Όχι για τη δαπάνη, είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, το θέμα μας είναι η δαπάνη, αυτό είναι. Θα το πείτε όταν θα ξαναέρθει 
μετά. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εντάξει, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουτάκης έχει τον λόγο, ελάτε. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Θα ’θελα και από τη δημοτική Αρχή –διότι δεν είναι να το προτείνω εγώ, είναι 
να το ζητήσει η δημοτική Αρχή–, τον κύριο Ξύδη, τον Δήμαρχο, ο οποίος μπορεί να μας είναι 
πολύ χρήσιμος, τον κύριο Πολύδωρα, τον κύριο Λινάκη, τον κύριο Παπαδόπουλο. Αυτούς 
όμως, επειδή έχουν διατελέσει σε κάποιες θέσεις, δεν μπορώ εγώ σαν Κουτάκης να πάω να 
τους προτείνω. Θα ήθελα η δημοτική Αρχή να τους ζητήσει τη βοήθεια, οι οποίοι πιστεύω θα 
’ναι πολύ σωστή και πολύ σοβαρή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Θα τον πρότεινα κι εγώ τον κύριο Κουτάκη, γιατί είναι πολύ μεγάλος στην ηλικία και 
γνωρίζει την ιστορία του Δήμου Παπάγου και του Χολαργού. (Παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου). Αυτό λέω, επειδή είναι πολύ μεγάλος, [...] και καλά να γίνει! 
 Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν το 6ο θέμα, "Έγκριση δαπάνης και διάθεση σχετικής πίστωσης, για 
τη συγγραφή-επιμέλεια ιστορικού λευκώματος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται 
κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
 
Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 7ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, κυρία Μουντάκη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ζητούμε την έγκριση της διάθεσης πίστωσης μέχρι του 
ποσού των 1.600 € για τις Ημέρες Νεολαίας, που είναι ένας θεσμός του Δήμου που γίνεται 
κάθε χρόνο για τους νεολαίους της πόλης μας. Και το ποσόν είναι 1.600 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Στάππας για ερώτηση. Άλλος; 
 Ο κύριος Στάππας ερώτηση, παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα κάποιες παραπάνω πληροφορίες για το ποιο είναι το περιεχόμενο 
αυτών των εκδηλώσεων, πώς το ’χετε σκεφτεί ότι θα οργανωθεί. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Βεβαίως. 
 Υπάρχει ένα 12ήμερο Ημερών Νεολαίας. Σε αυτό, περιλαμβάνει μέσα θεατρικές 
παραστάσεις, ένα ρεπορτάζ δημοσιογραφίας (που γίνεται με κάποιον δημοσιογράφο και ήδη 
έχουν ξεκινήσει εκπρόσωποι καθηγητές από Λύκεια-Γυμνάσια), υπάρχει από τα Δημοτικά και 
από τους διευθυντές των σχολείων το κάθε έργο του κάθε σχολείου αλλά συγχρόνως όμως 
έχω βάλει κάνει και ανθοδετική με την "Interflora" για να κάνουν τα παιδιά με λουλούδια. 
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Υπάρχει μέσα χορός, Παγκόσμια Ημέρα Χορού στις 29 του μηνός, που θα είναι γύρω στα 8-
10 συγκροτήματα, την έκδοση μιας εφημεριδούλας για τη δημοσιογραφία, και βέβαια 
υπάρχουν δράσεις και συνεργασία με το "Kids’ Cooking", που γίνονται μικροί μάγειροι τα 
παιδιά. 
 Τώρα δεν τα θυμάμαι όλα, αλλά απλώς κάθε μέρα, και πρωί και βράδυ, υπάρχουν 
εκδηλώσεις, δράσεις, θέατρο, χορός... Ειδικές διαλέξεις από δύο καθηγητές πανεπιστημίων 
για τον οικονομικό αλφαβητισμό, με καθηγητή του Πανεπιστημίου Πειραιά που θα δώσει και 
δωρεάν... 
...... : Συγκροτήματα... 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Τα συγκροτήματα, έξι συγκροτήματα Γυμνασίων-Λυκείων 
που θα λάβουν μέρος, 21 του μηνός βράδυ το Σάββατο. Τι άλλο να σας πω τώρα; Κάθε μέρα 
δράσεις αρκετές. Και για το διαδίκτυο, θα γίνει και για την οδική ασφάλεια. 
...... : Και κάποιο έντυπο που θα βγει. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Και κάποιο έντυπο που θα βγει, όλα αυτά. Το είπα για την 
εφημεριδούλα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έλαβε η κυρία Μουντάκη και απάντησε η κυρία Μουντάκη (για τα 
πρακτικά). 
 
 Να καλωσορίσω και από την εφημερίδα "Θόρυβος" τον κύριο Παπαγεωργίου, που 
παρίσταται στη συνεδρίασή μας. 
 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος Ρεμούνδος. Άλλος; Κλείνει ο 
κατάλογος. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος για τοποθέτηση, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα ψηφίσω «λευκό». Και δεν είχα σκοπό να μιλήσω, αλλά επειδή στην 
προηγούμενη ψηφοφορία κάποιοι συνάδελφοι κάγχασαν ή δεν κατάλαβαν γιατί ψήφισα 
«λευκό», και επειδή και κάποιοι παρακολουθούν από το διαδίκτυο, να δικαιολογήσω το εξής: 
 Και σε αυτή την εκδήλωση, όπως και στο προηγούμενο, σαν τίτλοι θεμάτων λες: 
κάποια χρήματα θα δοθούν για εκδηλώσεις νεολαίας, μια έκδοση ενός λευκώματος του 
Δήμου, όλα καλά είναι, προφανώς. Αλλά η διαφορετική αντίληψη που έχουμε, τα 
διαφορετικά πράγματα που θα κάναμε, το διαφορετικό περιεχόμενο που θα δίναμε, η έκταση 
αν θέλετε αλλά και ο όγκος και το χρηματικό ποσό (που θα ’ταν πολύ μεγαλύτερα και 
μεγαλύτερης κλίμακας εκδηλώσεις και με άλλο ποιοτικό περιεχόμενο) μας διαφοροποιούν, γι’ 
αυτό είμαστε και σε διαφορετικές παρατάξεις, ιδεολογικοπολιτικούς χώρους, και γι’ αυτό 
ψηφίζουμε «λευκό». 
 Τώρα να κάτσω να το αναλύσω στο κάθε θέμα, τα ’χουμε πει αρκετές φορές με 
διάφορες εκδηλώσεις, θα ξαναπούμε πιο συγκεκριμένα. Αλλά κάθε φορά προφανώς 
υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία μας κάνουν να μην εμπιστευόμαστε ή να μη 
συμφωνούμε με τον τρόπο που φτιάχνετε κάποια πράγματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ζήκας. 
 Συνεπώς το 7ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις του 
Δήμου" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

-------------- 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
28 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω το Σώμα, μιας και βρίσκεται μαζί μας και ο Προϊστάμενος της 
Οικονομικής Υπηρεσίας του ΔΟΚΜΕΠΑ, ο κύριος Ζάχαρης, για να μην τον ταλαιπωρήσουμε, 
επειδή ήρθε για το 17ο θέμα, να θέσω σε ψηφοφορία να προτάξουμε το 17ο θέμα. 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; Κανείς. 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Ζάχαρη να ανέβει στο έδρανο. 
 
 

iv. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 17ο 
 
Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού 
έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν πάμε στο 17ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 17ου θέματος). 
 Λείπει η κυρία Παρίση. Την εισήγηση την έχετε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι ομόφωνα ψηφισμένο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Απλώς, όπως λέει και ο κύριος Δήμαρχος, από το συγκεκριμένο νομικό 
πρόσωπο είναι ψηφισμένο ομόφωνα. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Τοποθέτηση λοιπόν ο κύριος Ρεμούνδος, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς θα ψηφίσουμε «ναι» στην αναμόρφωση, τυπικοί οι λόγοι και τα θέματα 
που μπαίνουν, αυτό δεν σημαίνει ότι συνολικά με την πολιτική σας και τον προϋπολογισμό 
σας για τους Παιδικούς Σταθμούς (με τους εργαζόμενους με ελαστικές σχέσεις εργασίας, με 
τα ΕΣΠΑ, με μη μόνιμο προσωπικό, με τα τροφεία που ζητάτε απ’ τους γονείς) δεν έχουμε 
μια τελείως διαφορετική πολιτική. Και διεκδικητική απέναντι στις κυβερνήσεις και όχι 
αποδοχής και διαχείρισης αυτής της κατάστασης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς το 17ο θέμα, "Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού 
Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού 
έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 
Ανάκληση δικαιώματος χρήσης ατομικού οστεοφυλακίου και επιστροφή αυτού 
στον Δήμο, μετά από αίτηση του δικαιούχου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμαστε. Στο 8ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 8ου θέματος).  
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται για την αίτηση του κατόχου του υπ’ αριθμ. 220 ατομικού 
οστεοφυλακίου του Κοιμητηρίου Παπάγου, ο οποίος με αυτή την αίτησή του ζητάει την 
ανάκληση του δικαιώματος χρήσης του συγκεκριμένου ατομικού οστεοφυλακίου και την 
επιστροφή αυτού. 
 Σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας του Κοιμητηρίου, έχουμε τη δυνατότητα να 
το κάνουμε αυτό, μετά όμως από έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου και με αποζημίωση των 
δικαιούχων ίση είτε με το 50% της τρέχουσας τιμής διάθεσής τους ή ίση με το 100% της 
τιμής τους κατά τον χρόνο παραχώρησης, όποια εκ των δύο είναι μεγαλύτερη. 
 Ζητάμε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει την επιστροφή. 
 Η αποζημίωση ανέρχεται στο ποσό των 734 €, που είναι η τιμή που αγοράστηκε το 
συγκεκριμένο οστεοφυλάκιο. Αυτή τη στιγμή το οστεοφυλάκιο έχει 850 €, αν διαλέγαμε το 
μισό, η μισή αξία του είναι μικρότερη, οπότε διαλέγουμε τη μεγαλύτερη, όπως μας λέει ο 
κανονισμός και πάμε στα 734 €. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Ερωτήσεις. Ο κύριος Τίγκας ερώτηση. Άλλος; Και ο κύριος Κουτάκης. 
 Ερώτηση ο κύριος Τίγκας, παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Να ρωτήσω. Δεν άκουσα πόσο είπατε ότι είναι σήμερα η τιμή. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: 850. 
ΤΙΓΚΑΣ: 850. Τώρα το 734 είναι η τιμή που αγοράστηκε τότε; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. 
ΤΙΓΚΑΣ: Μάλιστα. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Κουτάκης, παρακαλώ. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Αν θυμάμαι καλά, όταν είχαμε ψηφίσει δεν είχαμε πει το 50%; 
...... : Για τους τάφους. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ναι, γιατί κάναμε αυτή τη διαφοροποίηση για τα οστεοφυλάκια; Μήπως θα 
’πρεπε να το αναθεωρήσουμε και να το δούμε κι αυτό, για να μην υπάρχει αυτή η 
διαφοροποίηση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το ίδιο και στους τάφους, απλώς είναι –όπως λέει ο κανονισμός– ό,τι είναι 
συμφερότερο προς τον δημότη που αποζημιώνεται. Και είναι το μεγαλύτερο ποσό το 
συγκεκριμένο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ή το 50% ή αυτά τα χρήματα που έχει δώσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν είναι μεγαλύτερο το ποσό αυτό, γι’ αυτό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενδεχομένως να πρέπει να το αλλάξουμε... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αυτό είπα κι εγώ τώρα, ότι δεν είναι συμφέρον αυτό για τον Δήμο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τοποθετήσεις; Όχι. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
30 

 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 8ο θέμα, "Ανάκληση δικαιώματος χρήσης ατομικού οστεοφυλακίου και 
επιστροφή αυτού στον Δήμο, μετά από αίτηση του δικαιούχου", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 Προσήλθε και ο κύριος Ανυφαντής. 

 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 

Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 9ου θέματος). 
 Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται για τη διαγραφή μιας κλήσης, όπου το χρώμα του αυτοκινήτου 
που αναγράφεται στην κλήση είναι διαφορετικό από το χρώμα του αυτοκινήτου που 
πραγματικά φέρει τον αριθμό κυκλοφορίας και πρόκειτα για διαγραφή του ποσού των 80 €. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 9ο θέμα, "Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικό κατάλογο", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
 
Έγκριση του από 20.02.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 10ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να μην μας διαβάσει όλα τα 
ονόματα, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Είναι ένα τυπικό θέμα, είναι η Επιτροπή για προσωρινή και οριστική παραλαβή 
της αντικεραυνικής προστασίας δημοτικών κτιρίων 2016. Η επιτροπή αναγράφεται στη 
σελίδα 5. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
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 «Λευκό»;  
 Άρα το 10ο θέμα, "Έγκριση του από 20.02.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως 
μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 
 

ΘΕΜΑ 11ο 
 
Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης: «Μελέτη κτιρίου 
πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 11ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 11ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Το θέμα αφορά στη συμπληρωματική σύμβαση της μελέτης με τίτλο «Μελέτη 
κτιρίου Πολυϊατρείων και Κέντρου Ανοιχτής Προστασίας Ηλικιωμένων». Βασίζεται στο άρθρο 
132 του Νόμου 4412/2016, ΦΕΚ 147/Α/2016. 
 Το ιστορικό έχει ως εξής: Το οικόπεδο ήταν δεσμευμένο ως χώρος Δημοτικών 
Πολυϊατρείων και Υπηρεσίες προληπτικής ιατρικής και άλλων υπηρεσιών κοινωνικής πρόνοιας 
του Δήμου. Η προκήρυξη του διαγωνισμού έγινε με βάση την επιτρεπόμενη δόμηση. Με την 
ανάληψη του έργου και την έναρξη των μελετών από τη σύμπραξη των μελετητικών 
γραφείων επισημάνθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης ευνοϊκών διατάξεων του ΝΟΚ 2012 για 
την αύξηση των τετραγωνικών του κτιρίου καθ’ υπέρβαση της δόμησης, που ήταν όμως 
απολύτως απαραίτητα, και συγκεκριμένα: 
 1) Επέκταση των δύο υπογείων εκτός περιγράμματος έως το πλάγιο όριο του 
οικοπέδου για την κατασκευή χώρου στάθμευσης. Βάσει του ΦΕΚ των χώρων στάθμευσης 
προκύπτει ότι πρέπει να κατασκευαστούν 10 θέσεις στάθμευσης στο οικόπεδο. Λόγω 
υποχρεωτικής φύτευσης στον περιβάλλοντα χώρο και μικρών διαστάσεων των υπογείων, 
προέκυψε η υποχρέωση κατασκευής τρίτου υπογείου για τη χωροθέτηση των θέσεων 
στάθμευσης. Προτιμήθηκε η επέκταση των προβλεπόμενων υπογείων από την κατασκευή 
τρίτου υπογείου –η επέκταση μετά την κάλυψη εννοούμε–, που είναι πολύ ακριβή 
κατασκευή λόγω του μεγάλου βάθους, το τρίτο υπόγειο ήταν πολύ ακριβή κατασκευή λόγω 
του μεγάλου βάθους και απαιτούνταν αντιστηρίξεις των ομόρων οικοπέδων και πιο ακριβές 
σκυροδετήσεις. 
 2) Από τη μελέτη πυροπροστασίας προέκυψε η υποχρέωση διαδρόμου 2,20 μέτρων 
στο φυσικοθεραπευτήριο, μεγαλύτερος απ’ της προκήρυξης, με αποτέλεσμα οι χώροι του 
ορόφου να μην επαρκούν για τις λειτουργίες και να απαιτείται η κατασκευή των έρκερ. 
 3) Δημιουργία έρκερ στο 20% των όψεων του κτιρίου, για επέκταση των λειτουργιών 
των ορόφων κατά 0,80 μέτρα, όπου απαιτείται, χωρίς να υπολογίζονται στη δόμηση του 
οικοπέδου. 
 4) Εκμετάλλευση του άρθρου 10 του ΝΟΚ 2012, κατόπιν έγκρισης του Συμβουλίου 
Αρχιτεκτονικής, για αύξηση του συντελεστή δόμησης του οικοπέδου, για την υλοποίηση των 
τετραγωνικών του εντευκτηρίου στον 3ο όροφο. 
 5) Αφαίρεση των μονώσεων λόγω διαστάσεων άνω των 6 εκατοστών από τη δόμηση 
του κτιρίου και κατανομή των τετραγωνικών στους ορόφους. 
 Η προτεινόμενη προμελέτη για τη σύμπραξη των μελετητών έγινε δεκτή από την 
Υπηρεσία μας, δεδομένου ότι βελτιώνει τη λειτουργία των χώρων του κτιρίου. 
 Εδώ πρέπει να τονίσουμε ότι το οικόπεδο αυτό έχει τρεις όψεις. Και το δεδομένο 
αυτό, λόγω των τριών όψεων και πρασιών, περιορίζει αρκετά το κομμάτι μέσα στο οποίο 
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μπορεί να κατασκευαστεί κτίριο. 
 Πιο κάτω αναφέρονται τα τετραγωνικά που προστέθηκαν. Για τα ΚΑΠΗ 14,41 
τετραγωνικά, για Πολυϊατρεία 17,46, για το εντευκτήριο 35,22. Σύνολο δηλαδή υπέργειων 
τετραγωνικών 67,09. Στα υπόγεια έχουμε πρόσθετα 202,03 τετραγωνικά, και στον 
περιβάλλοντα χώρο, λόγω της μείωση της κάλυψης, 9,18. 
 Σχετικά με το θέμα του παρόντος, συντάχθηκε ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας της μελέτης 
του θέματος, στο οποίο περιλαμβάνεται εκτέλεση εργασιών για τις οποίες απαιτείται 
συμπληρωματική σύμβαση και είναι συνημμένη και η αιτιολογική έκθεση. Περιλαμβάνονται οι 
αμοιβές βάσει του νόμου και αναφέρει η Υπηρεσία: «Η αναγκαιότητα εκπόνησης των 
επιπλέον τετραγωνικών μέτρων, κάνοντας χρήση των ευνοϊκών διατάξεων του ΝΟΚ, 
προήλθε με την ολοκλήρωση του σταδίου της προμελέτης». Δηλαδή μας παρουσίασε την 
προμελέτη ο μελετητής και μας ανέφερε όλα τα ως άνω αναφερόμενα, τα οποία εμείς 
κρίναμε υπέρ της βελτίωσης της λειτουργίας των χώρων. 
 Επίσης το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων Περιφέρειας Αττικής, με το πρακτικό 
Νο 1, 1/2/2018 εξέφρασε την ομόφωνη σύμφωνη γνώμη, κατά τις διατάξεις του Νόμου 
4412/2016 και σας επισυνάπτεται το σχετικό πρακτικό. 
 Ζητάμε από το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει τον 1ο Συγκριτικό Πίνακα, τη σύναψη 
της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης και την παράταση προθεσμίας περαίωσης της αρχικής 
σύμβασης κατά 4 μήνες από την υπογραφή της πρώτης συμπληρωματικής σύμβασης. 
 Συνημμένο βλέπετε το πρακτικό του Τεχνικού Συμβουλίου Δημοσίων Έργων, όπως 
επίσης και το πρακτικό αναφέρει σε κάποιο σημείο το αντικείμενο του θέματος. Έχει 
επισημανθεί ότι: «Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της προμελέτης διαπιστώθηκε ότι υπήρχε 
δυνατότητα αξιοποίησης ευνοϊκών διατάξεων του ΝΟΚ 2012, για την αύξηση των 
τετραγωνικών του κτιρίου, πράγμα που θα βελτιώσει τη λειτουργικότητα των χώρων του, και 
συγκεκριμένα: Άρθρο 10, μείωση κάλυψης και αντίστοιχη αύξηση τετραγωνικών συντελεστή 
δόμησης. Άρθρο 16, δημιουργία έρκερ, όπως ορίζει ο ΝΟΚ. Άρθρο 19, φύτευση στο δώμα και 
αντίστοιχη αύξηση δομήσιμης επιφάνειας έως 35 τετραγωνικά. Άρθρο 11, αύξηση των 
τετραγωνικών μέτρων λόγω μονώσεων πάχους μεγαλύτερου των 6 εκατοστών, με τον 
προσδιορισμό του υαλοπετάσματος να προσδιοριστεί στο τελικό πάχος της μόνωσης. Τα 
επιπλέον τετραγωνικά μέτρα, που υπολογίζονται περίπου 15 τετραγωνικά, θα προστεθούν 
στον τρίτο όροφο». 
 Επισυνάπτεται και ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας με τα προηγούμενα και τα 
μεταγενέστερα τετραγωνικά. 
 Και επίσης, σε σχέση και με τις αμοιβές οι οποίες αναφέρθηκαν, οι αρχικές 
προεκτιμώμενες αμοιβές ήταν 272.483,68, η συμβατική αμοιβή ήταν 60.500 € –από εκεί 
προκύπτει και η μεγάλη έκπτωση που πήραμε για τη συγκεκριμένη μελέτη–, ενώ 
προσθέτουμε 19.508 € πλέον του ΦΠΑ, σύνολο 24.190,08 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Κουτάκης, η κυρία Φασούλη. 
 Ερώτηση ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Θα ήθελα, για να καταλάβουμε καλύτερα τι πρόκειται να γίνει, λίγο να μας 
φρεσκάρεις τη μνήμη, κυρία Αντιδήμαρχος, ποιος είναι ο συντελεστής τώρα –«τώρα» εννοώ 
με τα στοιχεία που έχουμε μέχρι στιγμής–, ποια είναι η κάλυψη τώρα, ποιο είναι το ύψος για 
τους τρεις ορόφους, διότι νομίζω είναι ισόγειο συν τρεις και δύο υπόγεια. Αυτά τα στοιχεία 
που σήμερα υπάρχουν... 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ένα υπόγειο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ένα υπόγειο; Συγγνώμη, ένα υπόγειο. 
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 Λοιπόν, θα ήθελα να δω ποια είναι αυτά τα στοιχεία και πού θα πάμε από πλευράς 
συντελεστή δόμησης εάν προστεθούν τα μέτρα αυτά για τα οποία μιλάμε. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Ερώτηση η κυρία Φασούλη, παρακαλώ. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Εγώ θα ’θελα να ρωτήσω –γιατί δεν το ξέρω– γιατί από την πρώτη σύμβαση 
του 2015 για να πραγματοποιηθεί ο προσυμβατικός έλεγχος φτάσαμε στον Μάρτιο του ’17. 
Δύο χρόνια τι κάναμε; Η πρώτη μου ερώτηση. 
 Και δεύτερον, αφού ο μελετητής στηρίζεται στον νόμο του 2012, δεν ήξερε αυτά όλα 
που ισχύουν και τώρα τα ανακάλυψε, ενώ έκανε την προμελέτη, τότε είδε ότι μπορούσε 
αυτά τα πράγματα να τα εκμεταλλευτεί; Εγώ, που δεν είμαι μελετητής και που κάποτε 
ασχολούμουν με αυτά τα θέματα, ξέρω ότι η κάλυψη δεν μπορούσε να γίνει σε υπόγεια πολύ 
βαθιά. Και είχαμε ζητήσει απ’ τον Παπάγο να εξαιρεθεί, διότι έφευγε το χώμα, δεν 
μπορούσαν να φυτευτούν δέντρα και δεν μπορούσε παρά μόνο γκαζόν να μπει και τίποτε 
άλλο. Και μας το ’χαν απορρίψει, δεν μας το εγκρίνανε. Εκείνος δεν ήξερε ότι μπορεί να 
εκμεταλλευτεί και να μεγαλώσει το εμβαδόν του οικοπέδου; Τώρα το ανακάλυψε, αφού 
τελείωσε την προμελέτη και ζητάει να κάνει συμπληρωματική σύμβαση; Δεν το κατάλαβα. 
Δεν είναι κάποιος καινούριος νόμος, είναι από το 2012. 
 Αυτά έχω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Φασούλη. 
 Ο κύριος Κουτάκης για ερώτηση. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Κι εγώ θα ’θελα να ρωτήσω: Ενώ η κάλυψη που προβλέπεται, το 1%, είναι για 
τετραώροφο, εμείς που βγάζουμε τριώροφο και θ’ αυξήσουμε και τον συντελεστή δόμησης... 
Δηλαδή θα γίνει ένα έκτρωμα, απʼ ό,τι φαντάζομαι. Διότι ήδη αν τους τέσσερις ορόφους τους 
κάνουμε τρεις, σημαίνει ότι επεκτείνονται. Εάν αυξήσουμε και τον συντελεστή δόμησης, 
σημαίνει ότι επεκτείνονται κι άλλο. Άρα ακάλυπτο χώρο τι θ’ αφήσει; Η μία μου ερώτηση 
είναι αυτό. 
 Η δεύτερη είναι: Θα ήθελα μες στην προμελέτη να προβλέψουμε τουλάχιστον ν’ 
αφήνει στον αύλειο χώρο τουλάχιστον 1 μέτρο βάθος. Διότι κάτω από το 1 μέτρο δεν 
μπορείς να φυτέψεις τίποτα. Όπως είπε και η κυρία Φασούλη, μόνο γκαζόν. Ενώ αν έχεις 1 
μέτρο και πάνω, μπορείς να βάλεις κι ένα δεντράκι, ένα θάμνο, κάτι. 
 Αυτά θα ’θελα να τα δείτε και να τα προβλέψετε κι αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη, παρακαλώ. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σε σχέση με το ερώτημα του κυρίου Τίγκα, ο 1ος Συγκριτικός Πίνακας αναφέρει 
με ευκρίνεια ποια ήταν τα τετραγωνικά πριν. Στα ΚΑΠΗ πριν είχαμε από την προκήρυξη 420 
τετραγωνικά και τώρα βάζουμε 434,41... 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν ρωτάω αυτό, κυρία Αντιδήμαρχε, συγγνώμη, με συγχωρείτε που... 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ναι. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν ρωτάω αυτό, αυτό διαβάζεται. Το ερώτημά μου είναι: ποιος ήταν ο 
συντελεστής τώρα –όχι τι μέτρα βγάζει, φαίνεται–, ποια είναι η κάλυψη και ποιο είναι το 
ύψος στο οποίο θα πάμε. Και πού θα πάμε μετά τη διαφοροποίηση του συντελεστή. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Στην ουσία λοιπόν, διαφοροποίηση του συντελεστή δεν έχουμε. Εδώ γράφει με 
πολύ συγκεκριμένο τρόπο ότι η υπέρβαση των τετραγωνικών προκύπτει από τα πάνω από 6 
εκατοστά της μόνωσης, που τα γλιτώνουμε, της θερμοπρόσοψης δηλαδή στην ουσία, 
προκύπτει από τα έρκερ τα οποία βγάζουμε –και αυτό έχει να κάνει και στην απάντηση με 
τον κύριο Κουτάκη–, δηλαδή μειώνουμε την κάλυψη κατά 9,18 και δίνουμε έρκερ, που δεν 
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μετρούν στην κάλυψη... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Οκέι. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: ...αλλά μετρούν και προστίθενται. Και ανεβάζουμε τον συντελεστή, τον οποίο 
επωφελούμαστε στον τρίτο όροφο, όπου χρειαζόμαστε μεγαλύτερο χώρο εντευκτηρίου. 
 Άρα δεν έχουμε ένα κτίριο το οποίο πλαταίνει και επεκτείνεται σε βάρος του 
περιβάλλοντα χώρου του, έτσι; Το ύψος μένει το ίδιο με πριν, δεν κάνουμε καμία υπέρβαση, 
και ούτε βρίσκεται αυτή η υπέρβαση στον όγκο του κτιρίου με τέτοια σημασία που να 
δημιουργεί ένα τεράστιο κτίριο αναλογικά με τη γύρω οικιστική δομή. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εντάξει. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Τώρα, σε σχέση με το υπόγειο, που επίσης είπε η κυρία Φασούλη και ο κύριος 
Κουτάκης, το υπόγειο γίνεται κατ’ επέκτασιν της κάλυψης, προκειμένου να γλιτώσουμε το 
παραπάνω υπόγειο. Σε αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία ένα βάθος φύτευσης 
προκειμένου να να ευδοκιμήσουν τα συγκεκριμένα δένδρα. Γίνεται και η αντίστοιχη στατική 
μελέτη και φυτεύεται. Δεν είναι μόνο για γκαζόν, το βάθος είναι ικανό για να πάρει και τα 
απαιτούμενα από τη νομοθεσία δένδρα. Η νομοθεσία σού εξετάζει το ποσοστό φύτευσης και 
σου λέει και πόσα δένδρα πρέπει να φυτέψεις στον περιβάλλοντα χώρο. 
 Ελπίζω πως έχω καλύψει όλες τις απαντήσεις. Αν υπάρχει... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Άρα η κάλυψη [...], έτσι; 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Είναι η ίδια ακριβώς, δεν έχουμε... Την έχουμε μειώσει κιόλας, κατά 9,18. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Μια απάντηση δεν πήρα. Η καθυστέρηση από το ’15 μέχρι το ’17, δύο χρόνια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρετε, κυρία Φασούλη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η σύμβαση με τον μελετητή, κυρία Φασούλη, αν θα διαβάσετε, έγινε στις 13 
Μαρτίου του ’17. 13 Μαρτίου του ’17 υπογράψαμε σύμβαση με το γραφείο των μελετητών. 
Το ’15 ξεκινήσαμε τη διαγωνιστική διαδικασία, στο ’16 είχαμε ανάδοχο. Επειδή όμως έπρεπε 
να γίνει ένας προσυμβατικός έλεγχος ο οποίος καθυστέρησε πάρα πολύ, γιατί το ποσό απ’ τη 
μία ήταν πολύ μικρό (75 χιλιάρικα), απ’ την άλλη όμως επειδή ο προϋπολογισμός ήταν πάνω 
από 200 χιλιάρικα, θα έπρεπε κανονικά να είχε προηγηθεί προσυμβατικός έλεγχος. Δυστυχώς 
αυτό μας έφερε μία καθυστέρηση. Δηλαδή τη σύμβαση, άμα δείτε στη σελίδα-, αυτό το 
κείμενο που έχω εγώ μπροστά μου... 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) Λέει ότι [...] η διαδικασία το 2015. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 2015 ξεκινήσαμε τον διαγωνισμό. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) Η σύμβαση [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι-όχι, η σύμβαση... Σας το λέω εγώ. Η σύμβαση υπογράφηκε... Να το, το 
έχω εγώ εδώ, δεν ξέρω ποιο χαρτί έχετε εσείς μπροστά σας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Η πρώτη παράγραφος, πρώτη σειρά [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ίδιο χαρτί είναι. Στο ιστορικό φαίνεται. 
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είπατε; 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) Στο ιστορικό, λέει [...] στο ιστορικό. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Τι λέει; 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Και λέει ότι: «Η σύμβαση της άνω μελέτης έγινε σύμφωνα με τους όρους του 
άρθρου 7, με ανοιχτή διαδικασία, το 2015». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκίνησε ο διαγωνισμός. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: «Η σύμβαση» γράφει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Η σύμβαση έχει υπογραφεί στις 13 Μαρτίου του 2017. 
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ΦΑΣΟΥΛΗ: Μα εδώ... Εγώ γι’ αυτό παραξενεύτηκα, δύο χρόνια. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να, να σας το δώσω. Δεν ξέρω αν έχετε αυτή τη σελίδα, λέει το ιστορικό και 
λέει τη σύμβαση. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Άρα είναι η λάθος εδώ γραμμένο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η σύμβαση δηλαδή ξεκίνησε 13 Μαρτίου του 2017. Έτσι; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Το πρακτικό διαβάζει η κυρία Φασούλη [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο πρακτικό; 
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Τίγκας. 
 Συνεπώς, το 11ο θέμα, "Λήψη απόφασης για τη συμπληρωματική σύμβαση της 
μελέτης: «Μελέτη κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων»", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 12ο 
 
Έγκριση 2ης παράτασης της «Μελέτης κτιρίου πολυϊατρείων και κέντρου ανοιχτής 
προστασίας ηλικιωμένων» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 12ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 12ου θέματος). 
 Παρακαλώ την κυρία Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σύμφωνα με το άρθρο 4 της σύμβασης, ο συνολικός χρόνος περαίωσης της 
μελέτης ορίζεται σε 240 μέρες, δηλαδή 13/11/2017. Έχουμε ήδη δώσει μία παράταση 
τεσσάρων μηνών. 
 Ο καθαρός χρόνος περαίωσης της μελέτης είναι 130 μέρες, ενώ των εγκρίσεων και 
των αδειοδοτήσεων 110 μέρες. Σήμερα η μελέτη βρίσκεται στο στάδιο της οριστικής μελέτης 
και της έκδοσης οικοδομικής άδειας, υπολείπεται η μελέτη εφαρμογής (που είναι 35 ημέρες 
κατά τη σύμβαση) και η σύνταξη των τευχών δημοπράτησης (20 μέρες κατά τη σύμβαση), 
καθώς και ο χρόνος των πιθανών τροποποιήσεων και εγκρίσεων. Εκκρεμεί η διαδικασία 
έγκρισης και σύναψης της συμπληρωματικής σύμβασης. 
 Οπότε προτείνεται από την Υπηρεσία ο συνολικός χρόνος περαίωσης να φτάσει 
13/7/2018, δηλαδή τέσσερις μήνες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Τίγκας. 
 Άρα λοιπόν το 12ο θέμα, "Έγκριση 2ης παράτασης της «Μελέτης κτιρίου πολυϊατρείων 
και κέντρου ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 13ο 
 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: 
«Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 13ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 13ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, για την εισήγηση. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Αυτό είναι το έργο το οποίο βρίσκεται περίπου στο 50% του αυτή τη στιγμή, 
κάτω από το 2ο Λύκειο του Χολαργού, Καραολή και Δημητρίου. 
 Το αντικείμενο του έργου αποτελεί τη στατική αποκατάσταση του τοιχίου 
αντιστήριξης σε ένα τμήμα μήκους 40 μέτρων, όπου έχει υποστεί φθορές λόγω 
μετακινήσεων και η στατική επάρκεια δεν είναι αποδεκτή, και παράλληλα και ανακατασκευή 
του πεζοδρομίου. 
 Η υπέρβαση κλείνει σε ισοζύγιο της δαπάνης με τον αρχικό προϋπολογισμό και αφορά 
στον οπλισμό των πασσαλομπήξεων η διαφοροποίηση την οποία έχουμε στον ΑΠΕ. Αυτό το 
έργο να πούμε ότι χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια, κατά 90.000, ήταν η αρχική του 
χρηματοδότηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: «Λευκό». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Κατά» είναι κάποιος; 
 «Λευκό»; Ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ανυφαντής. Και ο κύριος Τίγκας. 
 Το 13ο θέμα, "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: 
«Αποκατάσταση τοιχίου αντιστήριξης στην Πλατεία Ευρώπης»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 14ο 
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Αποξήλωση 
εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14ο θέμα: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής –θα προσθέσουμε εδώ:– και 
οριστικής παραλαβής τού έργου: "Αποξήλωση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας"». 
 Παρακαλώ την κυρία Αρβανίτη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Το έργο εκτελέστηκε από την εργοληπτική επιχείρηση ΑΦΟΙ 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΙ Ο.Ε., περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 21/10/2016, με αριθμό πρωτοκόλλου 
26873 η βεβαίωση περάτωσης εργασιών, ενώ η τελική επιμέτρηση υπογράφηκε 6/12/2016. 
Το τελικό ποσό είναι 4.758,81, με ΦΠΑ 24%. 
 Αναφέρεται σε αποξήλωση ασφάλτινων εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας, που 
βρίσκονται στις οδούς Χατζηκωνσταντή (1 τεμάχιο), στην οδό Πίνδου (2 τεμάχια), στην οδό 
Μακεδονίας (4 τεμάχια). 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Έχω επίσης επισυναπτόμενα και την τεχνική περιγραφή και το τιμολόγιο της 
μελέτης, αν χρειαστεί. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Στάππας και ο κύριος Τίγκας. 
 Συνεπώς το 14ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής 
τού έργου: «Αποξήλωση εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

iv. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 15ο 
 
Καθορισμός ορίων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 15ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 15ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Μουντάκη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Με ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, στα 2ο-3ο και 5ο Δημοτικό 
σχολείο τα όριά τους παραμένουν όπως έχουν, και έχουμε μία αναπροσαρμογή μόνο στο 1ο 
Δημοτικό σχολείο και στο 4ο Δημοτικό σχολείο της Κοινότητας του Χολαργού. 
 Δεν ξέρω αν πρέπει να το πω για το 1ο Δημοτικό τι ακριβώς περιέχει. «Να 
συμπεριληφθεί η περιοχή η οποία περικλείεται από τις παρακάτω οδούς: Μεσογείων από 
Σαρανταπόρου έως Βεντούρη, Βεντούρη έως Ελευθερίου Βενιζέλου, Ελευθερίου Βενιζέλου 
έως Φανερωμένης, Φανερωμένης ζυγά έως Φειδίου, Φειδίου ζυγά έως Κουντουριώτου, όλη 
έως Τερψιχόρης, Τερψιχόρης όλη έως Στρατηγού Κοκόλα, Στρατηγού Κοκόλα ζυγά έως 
Αναστάσεως - 25ης Μαρτίου, 25ης Μαρτίου ζυγά έως Σαρανταπόρου, Σαρανταπόρου μονά 
έως Μεσογείων. Η οδός Βεντούρη από Μεσογείων έως Ελευθερίου Βενιζέλου και η 
Ελευθερίου Βενιζέλου από Βεντούρη έως Φανερωμένης μονά-ζυγά στο 4ο Δημοτικό σχολείο 
Χολαργού. Και στο 5ο Δημοτικό σχολείο Χολαργού να συμπεριληφθεί η περιοχή η οποία 
περικλείεται από τις παρακάτω οδούς: Μεσογείων... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μένει ως έχει αυτό. Ωραία. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ναι. Απλώς θα ελαφρύνουμε δηλαδή το 1ο Δημοτικό σχολείο 
και θα πάνε ορισμένα στο 4ο Δημοτικό σχολείο, επειδή υπάρχει ένα πλεόνασμα. Αυτό είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας παρακαλέσω να πείτε και του Παπάγου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Μάλιστα. 
 Τα όρια των Δημοτικών σχολείων της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου 
διαμορφώνονται ως εξής: Η οδός Πίνδου να είναι το όριο μεταξύ του 1ου Δημοτικού 
σχολείου Παπάγου και των 2ου και 3ου Δημοτικών σχολείων Παπάγου, με τους ζυγούς 
αριθμούς να ανήκουν στο 1ο Δημοτικό Παπάγου και τους μονούς στο 2ο-3ο Δημοτικό 
Παπάγου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Κουτάκης. Άλλος 
ερώτηση; 
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 Ερώτηση από τον κύριο Ρεμούνδο, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αν θυμάμαι, τα τελευταία χρόνια μπαίνουμε στη διαδικασία συχνά να 
κάνουμε, κάθε χρονιά ίσως, κάπου κάποιες αλλαγές. Πρώτον, αυτό γιατί γίνεται; 
 Και δεύτερον. Αυτό ξεκινάει από τα παιδιά της Α’ τάξης ή αφορά...; Μάλλον αφορά 
μόνο τα παιδιά της Α’ τάξης, που θα πάνε, δεν αφορά όλα τα παιδιά σε κάθε τάξη του 
Δημοτικού, δεν ξαναπροσαρμόζονται τα όρια για όλα. 
 Και το πρόβλημα που δημιουργείται στα αδέλφια, στο να μείνουν στο ένα, στο άλλο 
σχολείο, το ’χουμε εξετάσει; Τι γίνεται με αυτή τη δυσκολία; Δεν υπάρχει άλλος τρόπος 
αντιμετώπισής του; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Ο κύριος Κουτάκης ερώτηση. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Έχει παρατηρηθεί... Είχαμε διάφορα παράπονα, θα τα ’χετε ακούσει κι εσείς 
βέβαια. Πιστεύω –δεν ξέρω η επιτροπή πώς πήρε την απόφαση– ότι τουλάχιστον για το 2ο-
3ο και για το 1ο Δημοτικό (του Παπάγου μιλάω πάντα), πιστεύω ένα φυσικό όριο το οποίο θα 
ήταν πιο σωστό και πιο δίκαιο θα ήταν η Εθνικής Αμύνης και όχι η Πίνδου. Διότι η Πίνδου 
είναι πάρα πολύ κοντά στο σχολείο, και δεν μπορεί ο άλλος που είναι το παιδί του –όπως 
είπατε– στα μονά ή στα ζυγά, τα ζυγά να πηγαίνουν από δω και τα μονά από κει. Πιστεύω η 
Εθνικής Αμύνης... Μήπως θα ’πρεπε να το ξαναδείτε δηλαδή. Και είναι και πιο δίκαιο, αν 
θέλετε, πληθυσμιακά. Και πληθυσμιακά δηλαδή, επειδή είναι δύο τα σχολεία από δω και ένα 
το σχολείο από κει, πληθυσμιακά είναι πιο σωστό πιστεύω αυτή η κατανομή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Ερώτηση από τον κύριο Τούτουζα, παρακαλώ. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Όχι, διαδικαστικό είναι, γιατί κάτι ρώτησε, και επειδή έτυχε να ’χω μαζί μου 
την Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αυτό πρέπει να βγαίνει κάθε χρόνο για όλα τα σχολεία. Και 
σε περίπτωση που ένα παιδί φοιτεί το αδερφάκι του στο σχολείο και να μην ανήκει στα όρια 
αυτά, επιβάλλεται να πάει στο σχολείο που πάει και το αδερφάκι του. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούτουζα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας απάντησε ο κύριος Τούτουζας για τα θέματα τα οποία θέσατε, πολύ 
σωστά, ότι όταν ήδη ένα παιδί φοιτεί σε κάποιο από τα σχολεία, τραβάει και το αδερφάκι 
μαζί του. 
 Τα όρια τα αναπροσαρμόζουμε, κάθε χρόνο μάς ζητάνε το αν θα μείνουν τα ίδια όρια 
ή θα τ’ αλλάξουμε. Οπότε εμείς αποφασίσαμε για τα Νηπιαγωγεία να παραμείνουν τα ίδια, τα 
Γυμνάσια και Λύκεια να μην τ’ αλλάξουμε, και για τα Δημοτικά σχολεία να κάνουμε αυτή τη 
μικρή αλλαγή στην Κοινότητα Χολαργού, γιατί είδαμε ακριβώς, βάλαμε τις διευθύνσεις στον 
χάρτη που γνωρίζουμε. Γιατί εμείς ως Δήμος γνωρίζουμε τα παιδιά από το Νηπιαγωγείο που 
θα πάνε στην Α’ τάξη και είδαμε ότι υπάρχει ένας μεγαλύτερος φόρτος παιδιών στο 1ο 
Δημοτικό σχολείο Χολαργού. Γι’ αυτό τον λόγο κόψαμε ένα κομματάκι (ουσιαστικά είναι 
περίπου 5-6 οικοδομικά τετράγωνα) και τα στείλαμε στο 4ο Δημοτικό, που είχε λιγότερα 
παιδιά από τον μέσο όρο όλων των τάξεων. 
 Για το θέμα της Κοινότητας Παπάγου, κύριε Κουτάκη, ίσα-ίσα αυτή τη στιγμή είμαστε 
πολύ-, μια σωστή αναλογία που έχουμε. Γιατί είδαμε ποια παιδιά θα πάνε στο 2ο-3ο και ποια 
παιδιά θα πάνε στο 1ο. Αλλά αυτά τα όρια στην περιοχή του Παπάγου υπάρχουν χρόνια. 
Δηλαδή δεν τη βάλαμε εμείς την Πίνδου τώρα. Γιατί ξέρετε τι γίνεται; Θα σας πω. Εσείς 
σκέφτεστε, αλλά σκεφτείτε ότι από το γεφυράκι που λέμε και πάνω, όλη η περιοχή αυτή πάει 
στο 2ο-3ο. Άρα άμα μεγαλώσουμε κι άλλο τα όρια του 2ου-3ου, δεν θα χωράνε μετά στις 
τάξεις. Όπως πέρσι. Πέρσι... 
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ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] δύο σχολεία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχει σημασία, τα τμήματα που κάνουν έχει σημασία. Θα σας πω ότι πέρσι 
κάνανε τρία τμήματα το 2ο-3ο και τρία τμήματα έκανε και το 1ο του Παπάγου. Λοιπόν, το 
2ο-3ο είχε 81 παιδιά και έπρεπε να κρατήσει 75. Και αναγκάστηκε να διώξει 5-6 παιδιά και να 
τα στείλει στο 1ο Δημοτικό. Άρα αν του μεγαλώσουμε τα όρια, θα του δημιουργήσουμε 
περισσότερο πρόβλημα, έτσι; Γι’ αυτό το κρατάμε έτσι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις; Ο κύριος Τίγκας. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: Απʼ ό,τι γνωρίζουμε, κάθε χρόνο πρέπει η Δημοτική Επιτροπή Παιδείας ή να 
επαναβεβαιώνει τα όρια των σχολείων ή να κάνει τις αλλαγές αυτές, όπως εν προκειμένω. 
 Εκείνο που είναι νομίζω σημαντικότερο από το να δούμε χωροταξικά εάν θα πρέπει να 
είμαστε στην Πίνδου ή στην Εθνικής Αμύνης, θα έπρεπε να υπάρχουν νούμερα. Δηλαδή, τι 
παιδιά περιμένουμε παραδείγματος χάριν (αριθμός) για να πάνε στο τάδε σχολείο, να δούμε 
εάν αξίζει τον κόπο αυτή τη μικρή διαφοροποίηση. Διότι μην ξεχνάμε ότι τα παιδιά αυτά 
αναπτύσσουν κάποιους δεσμούς, κάποιες σχέσεις μεταξύ τους, και βεβαίως θα πρέπει κατά 
το δυνατόν, εάν αυτό δεν επηρεάζεται, να τα κρατάμε όσο γίνεται ίδια. Βεβαίως αυτό δεν 
είναι εφικτό να γίνει πάντοτε, αλλά... 
 Συγγνώμη, είπα κάτι, κυρία Μουντάκη. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Α! Λέω, άρα λοιπόν θα πρέπει να είχαμε και να έχουμε εικόνα τι νούμερα υπάρχουν 
σε κάθε περιοχή, με την έννοια ότι εάν αφήναμε τα όρια όπως ήταν μέχρι πέρσι, τόσα παιδιά 
θα επιβαρυνόταν το τάδε σχολείο, άρα πρέπει να κάνουμε αυτή την απομείωση. 
 Βεβαίως και θα το ψηφίσουμε, διότι είναι ένα θέμα το οποίο δεν μπορούμε και να το 
αποφύγουμε. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπα, ίσως απλά δεν έγινε κατανοητό ή μπορεί εγώ να μην το είπα τόσο 
ξεκάθαρα. Για ν’ αποφασίσουμε τα όρια, παίρνουμε όλες τις διευθύνσεις από τα Νηπιαγωγεία, 
τα βάζουμε πάνω στον χάρτη της περιοχής και βλέπουμε πόσα πάνε σε κάθε περιοχή. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τώρα έχετε τα νούμερα [...]; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, βέβαια και έχουμε. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] για να το ξεκαθαρίσουμε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο 1ο Δημοτικό Παπάγου, από τα στοιχεία που έχουμε, θα πάνε 60 παιδιά. 
Στο 2ο-3ο Δημοτικό θα πάνε 51. Βεβαίως σας λέω: είναι από τα Νηπιαγωγεία του Δήμου τα 
νούμερα που έχουμε. Όσα παιδιά έρχονται από ιδιωτικά Νηπιαγωγεία και πάνε σε δημόσιο 
Δημοτικό, δεν το γνωρίζουμε. Όσα παιδιά έρθουν, επειδή μετακομίζουν στην περίοδο αυτή 
που τρέχει, πάλι δεν το γνωρίζουμε, έτσι; 
...... : Και οι μεταγραφές. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μεταγραφές που γίνονται... 
 Και στον Χολαργό είχαμε 74, 57, 36 και 28 αντίστοιχα για το 1ο, 2ο-3ο, 4ο και 5ο. 
Αυτά τα μοιράσαμε στη Δημοτική Επιτροπή Παιδείας, και γι’ αυτό κιόλας η απόφαση είναι 
ομόφωνη. 
 Απλά, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να πω ότι έχουμε ξεχάσει στην απόφαση να 
αναφερθούμε στα Νηπιαγωγεία και καλό είναι να το συμπληρώσουμε: καμία αλλαγή στα 
Νηπιαγωγεία. Απλά και στον τίτλο του θέματος να είναι «Καθορισμός ορίων Νηπιαγωγείων 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
40 

και Δημοτικών σχολείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού», και να παραμείνουν ως έχουν τα 
όρια των Νηπιαγωγείων. 
 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Να συμπληρώσω ότι πάντοτε ζητάμε από τους Διευθυντές... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Μία συμπλήρωση από την Αντιδήμαρχο, την κυρία Μουντάκη, παρακαλώ. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ναι. Ότι κάθε χρόνο ζητάμε από τα Νηπιαγωγεία, από τις 
προϊστάμενες, τον αριθμό που πιστεύουμε ότι θα μπούνε στην Α’ τάξη. Και κοιτάζουμε 
πάντοτε τον αριθμό, για να μπορέσουμε να βγάλουμε το συμπέρασμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος. 
 Άρα λοιπόν, το 15ο θέμα, "Καθορισμός ορίων Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων 
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
...... : «Δημοτικών και Νηπιαγωγείων». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων». Πρώτα είναι το «Νηπιαγωγείων» και 
μετά το «Δημοτικών Σχολείων». 
 
 

ΘΕΜΑ 16ο 
 
Καθορισμός ορίων Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 16ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 16ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Μουντάκη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Παραμένουν όπως είναι. Δηλαδή, με ομόφωνη απόφαση τα όρια των Λυκείων και των 
Γυμνασίων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού παραμένουν όπως έχουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 16ο θέμα, "Καθορισμός ορίων Γυμνασίων και Λυκείων του Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 

-------------- 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 18ο και 19ο θέμα να περιμένουμε λίγο μήπως έρθει ο κύριος Οικονόμου 
για να το εισηγηθεί, δεν με έχει ενημερώσει ακόμα, θα περιμένουμε λίγο. Θα σας 
παρακαλέσω να πάμε στα επόμενα θέματα, και αν δεν έχει έρθει μέχρι το τέλος θα δούμε τι 
θα γίνει. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέω, θα τα πούμε. 
 Θα σας παρακαλέσω λοιπόν να προτάξουμε τα υπόλοιπα θέματα και να τα αφήσουμε 
στο τέλος αυτά. Οι συμφωνούντες; Οι διαφωνούντες; 
 Ωραία. Άρα λοιπόν πηγαίνουμε στο 20ό θέμα. 
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ΘΕΜΑ 20ό 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά 
με την ψήφιση νέας Κανονιστικής απόφασης, σχετικά με τη χρήση μουσικής στα 
καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20ό θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 20ού θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Το συγκεκριμένο θέμα πέρασε και από τις δύο Δημοτικές Κοινότητες, Χολαργού 
και Παπάγου, υπερψηφίστηκε, και από την Ποιότητα Ζωής και υπερψηφίστηκε. 
 Είναι σημαντικό να αναφέρουμε εδώ πέρα ότι σκοπός του παρόντος κανονισμού είναι 
η θέσπιση κανόνων για την εύρυθμη λειτουργία των καταστημάτων υγειονομικού 
ενδιαφέροντος και ιδιαίτερα των προσδιορισμό των όρων και ωρών λειτουργίας της μουσικής 
σε αυτά, στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης, ώστε να 
μην διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων. 
 Όπως αναφέρει –και αυτή είναι και η σημαντική διαφοροποίηση– στο άρθρο 2, «Για 
την ίδρυση ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, σύμφωνα με το κεφάλαιο Ζ, 
άρθρο 28, παράγραφος 2 του Νόμου 4442/7-12-2016, καταργείται η χορήγηση προέγκρισης 
και αντικαθίσταται με τη χορήγηση βεβαίωσης από την αρμόδια Υπηρεσία ότι το κατάστημα 
μπορεί να ιδρυθεί στη συγκεκριμένη θέση, μετά τον έλεγχο των χρήσεων γης και των 
κανονιστικών αποφάσεων του Δήμου». Να πούμε εδώ ότι οι χρήσεις γης που προσκομίζονται 
λαμβάνονται από το πολεοδομικό γραφείο της Αγίας Παρασκευής. «Με τον ίδιο νόμο πλέον, 
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του άρθρου 80 (Νόμος 3463/2006) 
λειτουργούν με το σύστημα της γνωστοποίησης, καθώς καταργείται η έκδοση άδειας ίδρυσης 
και λειτουργίας, και η βεβαίωση υποβολής γνωστοποίησης επέχει θέση άδειας ίδρυσης και 
λειτουργίας». 
 Τα πιο κάτω άρθρα τα διαβάζετε, νομίζω πως είναι ξεκάθαρο, είναι βάσει της 
εισήγησης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Κουτάκης, ο κύριος Στάππας. Και ο 
κύριος Ρεμούνδος. 
 Ερώτηση ο κύριος Ζήκας, παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχουν στοιχεία για τις παραβιάσεις τόσο όσον αφορά του 
ωραρίου όσο και όσον αφορά το επίπεδο εκπομπής της μουσικής. Δηλαδή στατιστικά, επειδή 
βλέπω ότι υπάρχει μια πρόβλεψη για οριστική αφαίρεση ή για προσωρινή, με κάποια όρια 
που μπαίνουν, αν αυτά προκύπτουν από τη μέχρι τώρα λειτουργία ως-, πώς να το πω, να 
συνηγορούν σε αυτή την κατεύθυνση ή όχι, αν έχουμε τέτοια στατιστικά στοιχεία. Και αν 
είναι, ποια είναι αυτά, για να τα έχουμε υπόψη μας όλοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζήκα. 
 Ερώτηση ο κύριος Ρεμούνδος, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η νέα κανονιστική απόφαση που ψηφίζουμε προκύπτει λόγω αλλαγής στον 
νόμο; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Αυτό. Αν δεν την ψηφίζαμε δηλαδή τι θα...; Γινόταν 
να μην τη ψηφίσουμε; Αυτό. Άρα ερχόμαστε σε έναν νόμο και απλώς προσαρμόζουμε κάτι 
που έχουμε εδώ πέρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Ερώτηση ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω, αυτό το πράγμα –το οποίο είχαμε συζητήσει στην 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
42 

Επιτροπή– ως προς τη σαφήνεια να σφραγίζεται μετά από δύο κλεισίματα, αν έχει 
περιληφθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Ερώτηση ο κύριος Κουτάκης. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Αλλάζει κάτι σχετικά με τα ντεσιμπέλ ή με το ωράριο που μπορεί να εκπέμπουν 
μουσική τα συγκεκριμένα καταστήματα, δηλαδή προς τα πάνω ή προς τα κάτω; 
 Και αν έχει προβλεφθεί μέσα στο καταστατικό αυτό που είπε και ο κύριος Στάππας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Στάππα να ξανακάνει λίγο την ερώτηση, γιατί δεν 
ακούστηκε καλά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: [...] αν μετά από δύο-τρία κλεισίματα σφραγίζεται; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Ναι, τον ακριβή αριθμό. Το ξέρει το θέμα και πιστεύω θα μας απαντήσει τώρα η 
κυρία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Άρα λοιπόν η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αρβανίτη, έχει τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Να ξεκινήσω από το τέλος προς την αρχή. Στο άρθρο 4, παράγραφος 2, είχαμε 
συζητήσει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, το «τουλάχιστον 2» το έχουμε κάνει 
συγκεκριμένα «στις 3 σφραγίσεις». Οι 3 σφραγίσεις, απʼ ό,τι μας είπε και η αρμόδια 
υπάλληλος των καταστημάτων, είναι 6 περίπου οχλήσεις έκαστη. 
 Σε ό,τι αφορά στον κύριο Ζήκα, είναι υπεύθυνο το Γραφείο Καταστημάτων για να σας 
δώσει αυτά τα στοιχεία που ζητάτε, δεν τα έχω εγώ εδώ πέρα εύκαιρα. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] στο 2, αν έχει αλλάξει κάτι. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: «Στις 3 σφραγίσεις» το ’χουμε βάλει συγκεκριμένα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Τοποθετήσεις. Ανοίγει ο κατάλογος. Ο κύριος Ζήκας. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. Και ο 
κύριος Στάππας. 
 Τοποθέτηση από τον κύριο Ζήκα, παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Νομίζω ότι θα ’πρεπε να υπάρχουν και στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής τα στοιχεία 
αυτά των παραβιάσεων, γιατί είναι στοιχείο που θα οδηγήσει στη λήψη μιας απόφασης Α ή 
μιας απόφασης Β, ανάλογα με τον αριθμό των παραβιάσεων, δηλαδή ποιο είναι το ιστορικό 
των παραβιάσεων για να συνηγορήσει στη μία κατεύθυνση ή στην άλλη. 
 Και το λέω αυτό γιατί, με βάση τον κανονισμό, είναι οι 10 παραβιάσεις που οδηγούν 
στη σφράγιση. Άρα στις 2 σφραγίσεις μιλάμε για 20 παραβιάσεις. Στην 3η σφράγιση μιλάμε 
για 30 παραβιάσεις, έτσι; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Πού λέει [...]; 
ΖΗΚΑΣ: Το γράφει μέσα. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) Εδώ λέει 10 [...]. 
ΖΗΚΑΣ:. Στις 10 παραβιάσεις γίνεται σφράγιση. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Στις 30. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι. 
...... : Πού το λέει; 
ΖΗΚΑΣ: Μισό λεπτό, να το βρω να σας το πω. 
...... : «Παραβάσεις», όχι «παραβιάσεις». 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, 10 παραβάσεις. Εντάξει, παραβίαση της διάταξης. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: (Εκτός μικροφώνου) 6 οχλήσεις είχε πει η υπάλληλος πάντως, ότι [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, εδώ γράφει συγκεκριμένα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν είναι δική μας αρμοδιότητα αυτή. Δεν την κάνουμε πλέον εμείς τη δουλειά 
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αυτή, την κάνει η Αστυνομία. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, το λέω με την έννοια την εξής: Ότι από τη στιγμή που απαιτούνται 10 
παραβάσεις για να γίνει μία σφράγιση, στη δεύτερη σφράγιση θα πρέπει να ’χουμε φτάσει 
στις 20 παραβάσεις... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι-όχι, δεν ισχύει αυτό. 
ΖΗΚΑΣ: Το διάβασα. Τώρα θα το βρω και θα σας το δείξω ακριβώς σε λίγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κάτι άλλο λέει. Στις 3 [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, είναι στις 10 παραβάσεις. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Το πρόβλημα είναι αν είναι οι παραβάσεις οι αρχικές 6 ή 10. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, έτσι δεν γίνεται συζήτηση. Με συγχωρείτε, δεν είναι 
διαδικασία αυτή. Ο κύριος Ζήκας θα κάνει την τοποθέτησή του ή την ερώτησή του και μετά 
όποιος είναι αρμόδιος από τη Διοίκηση, θα του απαντήσει. 
 Ελάτε, κύριε Ζήκα, σας παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Μισό λεπτάκι, να το βρω, για να σας το δείξω ακριβώς. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, να ρωτήσω κάτι; Νομίζω είναι τρεις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει τον λόγο άλλος... 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Ναι. Αλλά μέσα σε ένα χρονικό διάστημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε το μικρόφωνο. 
ΖΗΚΑΣ: Εν πάση περιπτώσει, για να μην τρώω τον χρόνο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας είχα βάλει χρόνο. 
ΖΗΚΑΣ: Έτσι όπως το διάβασα εγώ, αναφέρεται: σφράγιση σε 10 παραβάσεις, δεύτερη 
σφράγιση σε άλλες 10 παραβάσεις, όλα αυτά εντός ενός έτους για την προσωρινή άρση. Και 
οριστική άρση, στον βαθμό που υπάρχουν τρεις σφραγίσεις, δηλαδή ότι θα υπάρχουν 30 
παραβάσεις μέσα στον χρόνο για να υπάρξει οριστική αφαίρεση της άδειας. 
 Το οποίο μάλλον είναι υπερβολικό. Ή θα ’πρεπε εν πάση περιπτώσει, για να κρίνουμε 
αν είναι υπερβολικό ή όχι, να ’χουμε τα στοιχεία αυτά που ζήτησα πριν. Δηλαδή να δούμε 
ποια είναι η πρακτική από την πιάτσα, τι συμβαίνει δηλαδή, να ’χουμε τα στοιχεία από 
αυτούς που κάνουν τον έλεγχο, να μας δώσει το Αστυνομικό Τμήμα τα στοιχεία των 
παραβιάσεων ή των παραβάσεων που έχει καταγράψει, ώστε να ’χουμε εικόνα τι συμβαίνει, 
για να δούμε αν αυτό το μέτρο είναι αποτελεσματικό, είναι υπερβολικό, τι είναι. 
 Λοιπόν, αυτή τη στιγμή καλούμαστε να πάρουμε μια απόφαση χωρίς να ’χουμε αυτά 
τα στοιχεία που θα μας βοηθούσαν στο να ’χουμε σαφή εικόνα αν αυτό που προτείνουμε ως 
κανονιστική πράξη είναι μέσα στα λογικά όρια ή όχι. 
 Θα το βρω όμως το συγκεκριμένο εδάφιο που το αναφέρει και θα... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] θα σου απαντήσω εγώ, θα σε καλύψω. 
ΖΗΚΑΣ: Εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να θυμίσουμε λίγο ότι πλέον η διαδικασία της σφράγισης καταστήματος 
υγειονομικού καταστήματος έχει περάσει στο Αστυνομικό Τμήμα, έτσι; Άρα τις παραβάσεις 
όλες τις μαζεύει το Αστυνομικό Τμήμα, και μόλις φτάσει τρεις παραβάσεις μέσα στον χρόνο, 
πραγματοποιεί τη σφράγιση του καταστήματος. 
...... : Τρεις σφραγίσεις. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τρεις παραβάσεις. Το ξαναλέω για να είναι ξεκάθαρο: Μέσα σε ένα έτος αν 
γίνουν τρεις παραβάσεις, το Αστυνομικό Τμήμα στέλνει χαρτί στον Δήμο και πάμε παρέα και 
το σφραγίζουμε. Αλλά το Αστυνομικό Τμήμα είναι που κάνει όλη τη διαδικασία, εμείς απλά 
παίρνουμε πίσω την άδεια λειτουργίας. 
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 Εμείς τι λέμε τώρα εδώ στον κανονισμό: Λέμε ότι η παράταση λειτουργίας –συζητάμε 
για την παράταση, δεν συζητάμε γενικά για τη λειτουργία του καταστήματος–, η παράταση 
λέμε, αν βεβαιωθούν μέσα σε ένα έτος πάνω από 10 παραβάσεις (παραβάσεις 10, όχι 
σφραγίσεις), τότε μπορούμε προσωρινά να του αφαιρέσουμε την παράταση. Δηλαδή, αν 
κάποιο κέντρο ή μαγαζί υγειονομικού ενδιαφέροντος ενοχλεί πάρα πολύ και έχει πάνω από 10 
παραβάσεις μέσα στον χρόνο, μπορούμε η Κοινότητα να πει: «την παραχώρηση που σου ’χω 
κάνει, την παράταση (αν θυμάμαι καλά, μέχρι τις 12:00, μέχρι τη 1:00, αναλόγως άμα είναι 
χειμώνας ή καλοκαίρι τις καθημερινές, και μέχρι τις 3:00 Παρασκευή, Σαββατοκύριακα και 
αργίες) μπορώ να την πάρω πίσω». Και μετά λέμε ότι «αν γίνουν τρία κλεισίματα, τότε σ’ την 
παίρνουμε οριστικά την παράταση». Αυτό συζητάμε μέσα, έτσι; Αλλά το Αστυνομικό Τμήμα 
στις 3 παραβάσεις στέλνει χαρτί. Τα στοιχεία δεν τα κρατάμε εμείς, τα παρακολουθεί το 
Αστυνομικό Τμήμα, δεν είναι πλέον στη δική μας δικαιοδοσία, έτσι; 
 Αλλά γενικά δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, κύριε Ζήκα. Δηλαδή, πλέον τα μόνα 
μαγαζιά έτσι που ενοχλούνε λίγο και υπάρχει όχληση, είναι στον παράδρομο της Μεσογείων, 
ξέρετε ότι έχει μεταφερθεί εκεί –θα μου επιτρέψετε τη λέξη– η πιάτσα των καταστημάτων, 
μόνο με εκείνα τα μαγαζιά υπάρχουν κάποιες οχλήσεις και κάποια προβλήματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας, παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Απλώς, έφυγε ο κύριος Κουτάκης, ο οποίος μου έδωσε την αφορμή να μιλήσω. 
Ήθελα να πω ότι η νομοθεσία για τον θόρυβο στα καταστήματα έχει ένα πολύ σημαντικό 
πρόβλημα: Ελέγχει τον θόρυβο με ντεσιμπέλ μέσα στο κατάστημα, ενώ το σωστό είναι να 
ελέγχει σε αυτόν που οχλείται, σε κάποιο συγκεκριμένο σημείο που υπάρχει όχληση. Αν δεν 
αλλάξει αυτό, θα υπάρχουν πολύ μεγάλα-, θα συνεχίσουν να υπάρχουν προβλήματα σε 
διάφορες περιοχές μεγάλα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος μία κουβέντα, ελάτε. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι. Για να δικαιολογήσω την ψήφο μου βασικά, κύριε Πρόεδρε, επειδή δεν 
θα το ψηφίσω. Με την έννοια ότι, συνολικά η νομοθεσία που διέπει τη λειτουργία αλλά και 
την αφαίρεση ή μη των αδειών και των παραβιάσεων των καταστημάτων δεν εξασφαλίζει 
καμιά ορθή λειτουργία, και μη όχληση και των περιοίκων αλλά και σωστή λειτουργία των 
καταστημάτων. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι αυτό που ανέφερε ο κύριος Στάππας, 
δηλαδή τι να πούμε από κει και πέρα. 
 Με αυτή την έννοια ψηφίζω «κατά». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Ανυφαντής. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα λοιπόν το 20ό θέμα, "Έγκριση της υπ’ αριθ. 02/2018 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την ψήφιση νέας Κανονιστικής απόφασης, σχετικά με τη χρήση 
μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 21ο 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά 
με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Υμηττού 85 & Μ. Μπότσαρη) στη Δημοτική 
Κοινότητα Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 21ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 21ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Όπως έχετε διαβάσει και στην εισήγηση, ο ιδιοκτήτης παραιτείται του 
δικαιώματος χρήσης, και η Τεχνική Υπηρεσία, σύμφωνα με το υπηρεσιακό σημείωμά της, 
ενημερώνει ότι το περίπτερο δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας, βαδισιμότητας και 
διαφύλαξης των ορίων των παρακείμενων ιδιοκτησιών, δεδομένου ότι το πεζοδρόμιο έχει 
πλάτος περίπου 2 μέτρα, ο ελεύθερος χώρος που παραμένει έμπροσθεν του περιπτέρου είναι 
0,5 μέτρα και η πόρτα του περιπτέρου βρίσκεται στο όριο της παρακείμενης ιδιοκτησίας, με 
αποτέλεσμα ο περιπτεριούχος να διέρχεται από αυτή την παρακείμενη ιδιοκτησία. 
 Η απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν βέβαια για την κατάργηση της θέσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. 
 Ερωτήσεις. Ο κύριος Τίγκας για ερώτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Εμείς, με βάση τον αριθμό των περιπτέρων που έχουμε 
σήμερα και την όποια ζήτηση υπάρχει –διότι πράγματι δεν υπάρχει και πολύ μεγάλη ζήτηση 
γενικότερα–, ήθελα να ρωτήσω: μας συμφέρει –διότι προφανώς δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
βαδισιμότητος εκεί όπως είναι– μας συμφέρει να το καταργήσουμε, ή ενδεχομένως να το 
μετακινήσουμε; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα; 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, για απάντηση σε αυτό που είπε ο 
κύριος Τίγκας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Αρβανίτη, μισό λεπτό. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν τη θυμάται, γι’ αυτό λέω, να την ξαναπώ. Λέω λοιπόν, το ερώτημα είναι εάν 
μας συμφέρει να καταργήσουμε το περίπτερο ή να το μετακινήσουμε κάπου αλλού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητό. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο, παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταργούμε τη συγκεκριμένη θέση, και βεβαίως το περίπτερο μένει σε 
εκκρεμότητα. Όποτε θα βρούμε... Έχουμε πολλά περίπτερα σε εκκρεμότητα να ξέρετε, έτσι; 
Άρα ανά πάσα στιγμή που στο μέλλον θα βρεθεί... Δεν τελειώνουμε το περίπτερο, δεν 
χάνουμε τη θέση, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα το συγκεκριμένο περίπτερο αποκλείεται να πάρει άδεια από την 
Τροχαία, αποκλείεται η Τροχαία να μας επιτρέψει στο συγκεκριμένο σημείο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Να σημειώσουμε ότι καταργούμε τη 
συγκεκριμένη θέση, όχι την κατάργηση του περιπτέρου, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα ως 
Δήμος να το μεταφέρουμε αλλού. 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
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 Οι συμφωνούντες; 
 «Υπέρ» και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 
Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»;  
 Άρα λοιπόν στο 21ο θέμα, "Έγκριση της υπ’ αριθ. 03/2018 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Υμηττού 85 & Μ. Μπότσαρη) 
στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 22ο 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά 
με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Αναστάσεως 111), στη Δημοτική Κοινότητα 
Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 22ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 22ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Στο περίπτερο της Αναστάσεως 111, η ιδιοκτήτριά του, Μαρίνα Καλαφάτη, 
παραιτείται του δικαιώματός της. 
 Η Τεχνική Υπηρεσία με το υπηρεσιακό σημείωμά της μας ενημερώνει ότι το περίπτερο 
δεν πληροί τις προϋποθέσεις ασφάλειας διότι καταλαμβάνει όλο το εύρος του πεζοδρομίου 
μέχρι τη ρυμοτομική γραμμή, με αποτέλεσμα να είναι προβληματική και επικίνδυνη τόσο η 
εξυπηρέτηση των πελατών όσο και η είσοδος και έξοδος του περιπτεριούχου που γίνεται από 
το οδόστρωμα. 
 Και βέβαια υπερψηφίστηκε και στη Δημοτική Κοινότητα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ερώτηση έχει κανείς; Όχι. Τοποθέτηση; Να 
σημειώσουμε και πάλι ότι καταργούμε τη συγκεκριμένη θέση, όχι την κατάργηση του 
περιπτέρου, αλλά διατηρούμε το δικαίωμα ως Δήμος να το μεταφέρουμε αλλού. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ίδιο κι αυτό, έτσι; Καταργούμε και το διατηρούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 
 Οι συμφωνούντες; 
«Υπέρ» και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Ο κύριος Ανυφαντής. 
 Το 22ο θέμα, "Έγκριση της υπ’ αριθ. 05/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, σχετικά με την κατάργηση θέσης περιπτέρου (Αναστάσεως 111), στη Δημοτική 
Κοινότητα Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 23ο 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά 
με την μετατόπιση θέσης περιπτέρου (από την οδό Αναστάσεως 125-127 & 25ης 
Μαρτίου στην οδό Αναστάσεως 129 & 25ης Μαρτίου 2), στη Δημοτική Κοινότητα 
Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 23ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 23ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την κυρία Αρβανίτη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Εδώ δεν μιλάμε για κατάργηση περιπτέρου αλλά μετατόπιση της θέσης του 
περιπτέρου. 
 Το Τμήμα Τροχαίας Αγίας Παρασκευής αποφάνθηκε με αυτοψία του για το περίπτερο 
της οδού Αναστάσεως 125-127, ότι ο χώρος δεν πληροί τις προϋποθέσεις των διατάξεων του 
άρθρου 20, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει με το άρθρο 9, και ειδικότερα της ομαλής 
κυκλοφορίας πεζών και οχημάτων. 
 Ως εκ τούτου, ο νέος σχεδιασμός για μετατόπιση του περιπτέρου στο απέναντι 
πεζοδρόμιο και στη συμβολή των οδών Αναστάσεως 129 και 25ης Μαρτίου 2, προκειμένου 
να υπάρξει ελεύθερο πεζοδρόμιο πλάτους 2,5 μέτρων για τη διέλευση των πεζών, όπως 
φαίνεται στο νέο σχεδιάγραμμα, το οποίο εστάλη στην Τροχαία και εγκρίθηκε, και έτσι 
υπερψηφίστηκε και από την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής. Ο δε ιδιοκτήτης του περιπτέρου έχει 
πει ότι θα αναλάβει και τα έξοδα της μετατόπισης του περιπτέρου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ερώτηση-τοποθέτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ερώτηση; Τοποθέτηση; 
 Ερώτηση-τοποθέτηση ο κύριος Κουτάκης. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Η ερώτησή μου είναι: Γιατί να το μεταφέρουμε –αφού ξεκινάμε από τις 
ερωτήσεις– στην 25ης Μαρτίου και Αναστάσεως και να μην το πάμε Κοκόλα και 25ης 
Μαρτίου; Θα μου πείτε, «ποια είναι η διαφορά;» Έχει διαφορά διότι η 25ης Μαρτίου είναι 
ακριβώς πάνω στο φανάρι, που θα δημιουργήσει πάλι πρόβλημα. Ενώ η Κοκόλα είναι λίγο πιο 
πάνω, και ενδεχομένως είναι και πιο ήσυχος δρόμος και θα μπορεί να σταματήσει κι ένα 
αυτοκίνητο πριν το φανάρι. Ενώ όταν θα σταματήσει ο άλλος πάνω στο φανάρι να πάρει ένα 
πακέτο τσιγάρα, να πάρει μια εφημερίδα, δημιουργεί ολόκληρο θέμα. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Και γιατί να πάει στη γωνία και να μην πάει [...]; 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Γι’ αυτό λέω, στην Κοκόλα επάνω μπορεί να κάνει μια εσοχή. Ενώ κάτω στην-, 
είναι πρόβλημα η εσοχή. Η ερώτησή μου είναι αυτή λοιπόν. 
 Και τώρα η τοποθέτησή μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε λίγο σας παρακαλώ. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Να μην κάνω και τοποθέτηση; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντηση από την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη. Ελάτε. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Όπως θα είδατε, ο ιδιοκτήτης του περιπτέρου συναινεί να μετατοπιστεί με δικά 
του έξοδα. Το σχεδιάγραμμα το οποίο έχει κατατεθεί, εγκρίθηκε ήδη από την Τροχαία. Και 
άρα ο λόγος αυτός που αναφέρετε ότι κι εκεί που το βάζουμε θα είναι προβληματικό και 
επικίνδυνο, έχει εκπέσει από μόνος του. 
 Τώρα να υποθέσω ότι, αν στείλεις ένα περίπτερο που είναι «γωνία μαγαζί» σε ένα 
στενό πιο πάνω που δεν μπορεί να σταματήσει άνθρωπος, δεν περνάει... Είναι πιο δύσκολο 
στην οδό Κοκόλα να παρκάρεις για να κατέβεις στο πεζοδρόμιο, απʼ ό,τι στην 25ης Μαρτίου. 
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Γιατί να θέλει ένας να φύγει από την 25ης Μαρτίου και Αναστάσεως και να πάει στο στενό 
της Κοκόλα από μόνος του; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Στις τοποθετήσεις. Εκτός του κυρίου Κουτάκη, υπάρχει άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Τοποθέτηση ο κύριος Κουτάκης. Ελάτε. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Όσον αφορά τη μετατόπιση, αυτό που λέμε είναι-, για 5 μέτρα μιλάμε τώρα. Η 
Κοκόλα είναι στα 5 μέτρα από την 25ης Μαρτίου. Δηλαδή, απλώς στο τριγωνάκι αυτό που 
δημιουργεί, εγώ λέω όχι στη μία γωνία, στην άλλη γωνία. Είναι 5 μέτρα ακριβώς. Απλώς δεν 
πέφτει πάνω στο φανάρι. Που αυτό το φανάρι είναι ούτως ή άλλως προβληματικό. Εγώ με 
αυτή την έννοια το λέω, διότι δεν πιστεύω ότι ο περιπτεράς θα έχει τέτοια αντίρρηση. Εν τω 
μεταξύ εκεί στην Κοκόλα, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια εσοχή ενδεχομένως να σταματάει 
κι ένα αυτοκίνητο. Ενώ πάνω στο φανάρι να γίνει εσοχή, λίγο δύσκολο. Ένα είναι αυτό. 
 Δεύτερον, θα ήθελα να πω το εξής: Επειδή έχουν σημειωθεί πολλές παραβατικότητες 
εκ μέρους των περιπτέρων, και από τον συγκεκριμένο συγκεκριμένα. Και τι θέλω να πω με 
αυτό: Υπάρχει παραβατικότητα όσον αφορά την «ομπρέλα» που μοιράζει ποτά, αναψυκτικά 
και τσιγάρα σε ανήλικους. Έχει γίνει πολλές φορές παρατήρηση, έχουν γίνει πολλές φορές 
συστάσεις και καταγγελίες. Υπάρχουν κι άλλα περίπτερα που έχουν κάνει το ίδιο πράγμα, και 
θα ’θελα απ’ τον Δήμο και απ’ τη δημοτική Αρχή να κάνει μια σύσταση, και αν μπορούμε μες 
στις συμβάσεις που κάνουμε, τουλάχιστον στα δημοτικά περίπτερα, να τους βάλουμε μέσα 
ότι σε περίπτωση που υπάρξει καταγγελία, αν όχι μία, δύο καταγγελίες για το συγκεκριμένο 
θέμα, να μπορούμε να τους αναστέλλουμε τις άδειες. Διότι αλλιώς δεν βλέπω να 
συνετίζονται. Αυτοί μπρος στο κέρδος, και τσιγάρα μοιράζουν και ποτά μοιράζουν και γίνεται 
χαμός. 
 Δεύτερο θέμα. Τους ενοικιάζει ο Δήμος 8, ή 12 στην καλύτερη περίπτωση, με την 
επέκταση που μπορούν να κάνουν. Έχουμε παρατηρήσει ότι τα 12 έχουν γίνει 24 και 38. 
Κάνουν καταλήψεις, καταλήψεις, καταλήψεις, και τελικά έχουν γίνει μίνι μάρκετ, έχουν γίνει 
σούπερ μάρκετ, έχουν γίνει τα πάντα. Κατά παράβαση και του ίδιου του κανονισμού τους και 
με αθέμιτο ανταγωνισμό προς τα μαγαζιά τα υπάρχοντα. 
 Αυτά όλα πιστεύω ότι τώρα είναι μια καλή ευκαιρία να το συζητήσουμε, και κάνοντας 
κάθε καινούρια σύμβαση να μπορούμε να προβλέπουμε ποινικές ρήτρες και κυρώσεις. Ειδικά 
για το θέμα που είπα, για τα ποτά, εάν θα πάτε στην «ομπρέλα» το βράδυ, να δείτε το τι 
μπίρες και το τι ουίσκι πίνουν και το τι βότκες, τα οποία έχουν αγοράσει από το περίπτερο, 
16χρονα και 17χρονα, ελάτε να μου το πείτε. 
 Θα ’θελα λοιπόν επί τη ευκαιρία, αφού γίνεται αυτή η καινούρια σύμβαση με τον 
περιπτερά, να του θέσουμε και αυτούς τους όρους. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν κάνουμε καινούρια σύμβαση, γιατί τη σύμβαση δεν την έχουμε εμείς, 
έτσι; Το περίπτερο δηλαδή δεν είναι από τα περίπτερα που έχει ο Δήμος, στο περίπτερο το 
συγκεκριμένο η σύμβαση είναι με κάποιον από τους παλιούς δικαιούχους που υπάρχουν 
ακόμα, έτσι; 
 Βεβαίως γιατί κάνουμε τη μετατόπιση: Τη μετατόπιση την κάνουμε γιατί, πρώτον, μας 
ήρθε χαρτί από την Τροχαία ότι εμποδίζει και γιατί μπαίνει μέσα στην πρασιά, όπως είπε και η 
Αντιδήμαρχος, του ιδιοκτήτη, έτσι; 
 Τον έλεγχο, το να μην πουλάει σε ανηλίκους αλκοόλ, είναι θέμα της Αστυνομίας. 
Δηλαδή, εμείς και συστάσεις κάνουμε... Όχι μόνο στο συγκεκριμένο περίπτερο, σε πολλά 
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περίπτερα, έτσι; Αλλά νομίζω τα τσιγάρα και το αλκοόλ είναι θέμα ότι και η Αστυνομία πρέπει 
να κάνει κάποιον έλεγχο, να πάει. Έχω κι εγώ τις πληροφορίες που έχετε κι εσείς, ότι 
πηγαίνουν στο περίπτερο ανήλικοι και παίρνουν τα συγκεκριμένα που αναφέραμε. 
 Από κει και πέρα, η θέση αυτή ήταν και μία θέση την οποία αποδέχτηκε ο 
συγκεκριμένος περιπτεράς, έτσι; Η πάνω γωνία δεν έχει την ίδια εμπορική αξία με... Δηλαδή, 
ναι μεν είναι κοντά όπως το λέτε, αλλά η Κοκόλα με την 25ης Μαρτίου δεν έχει την ίδια 
εμπορική αξία. Οπότε δεν δεχόταν να μεταφερθεί στην πάνω. Και ξέρετε, για να μπορέσουμε 
να τον μεταφέρουμε, πρέπει να ’χουμε και τη θετική του άποψη, δεν μπορούμε να του 
πούμε «πήγαινε εκεί». Θυμάστε τι είχαμε τραβήξει στην Κύπρου, με το περίπτερο τότε που 
ήσασταν και Αντιδήμαρχος. 
 Τώρα, για το θέμα της επέκτασης των περιπτέρων, κάθε χρόνο που περνάει η 
Δημοτική Αστυνομία μαζί με υπάλληλο της Τεχνικής Υπηρεσίας, μετράνε τα τετραγωνικά, 
κάνουν κάποιο σκαρίφημα, και αναλόγως όσα παραπάνω καταλαμβάνονται από τους 
περιπτεράδες πληρώνουν και πρόστιμο 100% για τα παραπάνω τετραγωνικά. Δεν είναι 
δηλαδή ότι, αν εμείς έχουμε ορίσει 15 € το τετραγωνικό μέχρι τα 12, ό,τι παραπάνω 
παίρνουν είναι μετά διπλάσιο, λόγω των προστίμων τα οποία πέφτουν. Και αυτά γίνονται, 
υπάρχουν οι βεβαιώσεις από την Οικονομική Υπηρεσία μετά. 
 Θα συμφωνήσω όμως ότι είναι μία πολύ δύσκολη κατάσταση τα περίπτερα. Και 
υπάρχουν άλλα τρία-τέσσερα που είναι προβληματικά και πρέπει να τα διώξουμε και 
προσπαθούμε να δούμε πού θα τα βάλουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
«Υπέρ» και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ανυφαντής. 
 Έχει  ψηφίσει «υπέρ» και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 
 Άρα λοιπόν, το 23ο θέμα, "Έγκριση της υπ’ αριθ. 04/2018 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την μετατόπιση θέσης περιπτέρου (από την οδό Αναστάσεως 
125-127 & 25ης Μαρτίου στην οδό Αναστάσεως 129 & 25ης Μαρτίου 2), στη Δημοτική 
Κοινότητα Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 24ο 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά 
με τη διευθέτηση παρόδιας στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 24ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 24ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Στις 16/1/2018 ήρθε υπηρεσιακό σημείωμα από το Τμήμα Περιβάλλοντος, 
Καθαριότητας και Πρασίνου, που ζητούσε την τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων στην οδό 
Αετιδέων της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού από τον αριθμό 5 έως τη διασταύρωση 
Αετιδέων και Μέτωνος, προκειμένου να είναι δυνατή η διέλευση των απορριμματοφόρων του 
Δήμου. Είχε παρατηρηθεί ότι πολλές φορές –είχε πει και ο κύριος Αυγουρόπουλος–, είχαμε 
θέμα με την αποκομιδή σκουπιδιών. 
 Η εισήγησή μας λοιπόν, η οποία ψηφίστηκε, αφορά στην τοποθέτηση εμποδίων τύπου 
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«Π» και τοποθέτηση πλαστικών οριοδεικτών στην πλευρά της μονής αρίθμησης του 
οδοστρώματος της οδού Αετιδέων, από τον αριθμό 5 έως τη συμβολή Αετιδέων και 
Μέτωνος, τοποθέτηση πλαστικών κολονακίων και απαγόρευση στάθμευσης στην αρχή της 
οδού Αετιδέων επί του οδοστρώματος και απαγόρευση στάθμευσης στην πλευρά της μονής 
αρίθμησης της οδού Αετιδέων έως τη συμβολή αυτής με την οδό Βουτσινά, καθώς 
διαπιστώσαμε ότι δεν εξασφαλίζονται τα 3,5 μέτρα σε όλο το εύρος του δρόμου μέχρι την 
οδό Βουτσινά, προκειμένου να διέρχεται το απορριμματοφόρο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος Κουτάκης. Άλλος; 
 Ο κύριος Ανυφαντής για ερώτηση, παρακαλώ. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Γιατί πλαστικό στην αρχή και όχι κι εκεί «Π»; Δηλαδή υπάρχει κάποια διαφορά που 
δεν θέλουν οι επιχειρηματίες εκεί της περιοχής; Γιατί να μη βάλουμε «Π» ώστε να μη φεύγει; 
Γιατί το πλαστικό κάποια στιγμή, όπως έχετε δει σε πολλούς δρόμους, χαλάνε απ’ τις 
σταθμεύσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Ερώτηση ο κύριος Κουτάκης. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Επειδή ξέρω ότι η Αετιδέων είναι εμπορικός δρόμος, δεν είναι ένας συνοικιακός 
δρόμος, μήπως θα ’πρεπε να βάλουμε πινακίδες που να ορίζουν ώρες που να μην παρκάρουν; 
Επειδή ξέρω ότι τα απορριμματοφόρα βγαίνουν το βράδυ. Μήπως θα ’πρεπε να τους πούμε 
ξέρω γω «μέχρι τις 5:00 η ώρα επιτρέπεται και μετά τις 5:00 απαγορεύεται»; Γιατί, όπως έχει 
γίνει ο ΚΟΚ πλέον, θα το σκεφτεί πάρα πολύ. Δεν ξέρω αν ακούσατε τα καινούρια πρόστιμα 
που έχουν βγει, τα καινούρια πρόστιμα είναι απίστευτα. Και ως εκ τούτου, μήπως θα ’πρεπε 
να το ξανασκεφτούν να παραβιάσουν πινακίδα; 
 
(Στο σημείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος κ. Χαρακτινιώτης) 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ (ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ): Κυρία Αρβανίτη, έχετε τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σε σχέση με την ερώτηση του κυρίου Ανυφαντή γιατί βάζουμε πλαστικούς 
οριοδείκτες και όχι «Π» απάνω στο πεζοδρόμιο: Τους πλαστικούς οριοδείκτες τους βάζουμε 
στην αρχή του πεζοδρομίου και ερχόμαστε να επιβεβαιώσουμε τον ΚΟΚ που λέει ότι από 
γωνιά ή από διασταύρωση πόσα μέτρα μέσα απαγορεύεται το πάρκινγκ. Απαγορεύεται πάνω 
στο οδόστρωμα να βάλουμε μεταλλικό «Π». Στη δεξιά μεριά, σε εκείνο το σημείο, δεν 
παρκάρουν πάνω στο πεζοδρόμιο. Αντίθετα, στην αριστερή πλευρά, επειδή ήδη είναι 
παρκαρισμένοι δεξιά πάνω στο οδόστρωμα, παρκάρουν απάνω στο πεζοδρόμιο. Οπότε γι’ 
αυτόν ακριβώς τον λόγο, εκτός του ότι λέμε ότι θα βάλουμε πλαστικούς οριοδείκτες στο 
οδόστρωμα, βάζουμε μεταλλικά «Π» στο κατάστρωμα. 
 Τώρα σε σχέση με αυτό που ερώτησε ο κύριος Κουτάκης. Το είπα, ίσως να μην το 
κατάλαβε, ότι στρίβοντας την Αετιδέων δεξιά παρκάρουν στο οδόστρωμα τα αυτοκίνητα, και 
αριστερά πάνω στο πεζοδρόμιο, να το πούμε απλά. Ενώ ανεβαίνοντας και μετά τη Μέτωνος, 
παρκάρουν αριστερά πάνω στο οδόστρωμα και δεξιά πάνω στο πεζοδρόμιο. Δεν χωράει να 
περάσει ούτε αυτοκίνητο ούτε απορριμματοφόρο εάν δεν ανέβει κάποιος από τους δύο πάνω 
στο πεζοδρόμιο, για να το πούμε απλά. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κυρία Αρβανίτη. 
 Κύριε Αυγουρόπουλε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Απλώς να συμπληρωθεί στην απόφαση ότι πρέπει να γίνει κίτρινη 
διαγράμμιση κάτω και να μπουν απαγορευτικές πινακίδες από την αριστερή πλευρά. Κίτρινη 
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διαγράμμιση σε όλο το μήκος του δρόμου, ώστε να είναι ορατό, να το καταλαβαίνει ο άλλος 
ότι εκεί απαγορεύεται. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε, κύριε Αυγουρόπουλε. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
(...) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Το πρόβλημα της στροφής αφορά το πρώτα 5 μέτρα, 6 μέτρα, δεν αφορά όλη 
την υπόλοιπη πλευρά. Και γι’ αυτό τον λόγο απαγορεύουμε τη στάθμευση σε αυτά τα 5-6 
μέτρα. 
...... : Δηλαδή το απορριμματοφόρο στρίβει στην Αετιδέων; 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ναι, ναι. 
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Άμα βάλεις «Π», μπορεί να πάει να σταματήσει στον 
δρόμο [...]. Ενώ άμα βάλεις και στον δρόμο πλαστικό δεν [...]. Εντάξει, θα το δούμε, αν δεν 
είναι... 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ωραία. Νομίζω ότι απαντήθηκαν οι ερωτήσεις. 
 Τοποθετήσεις. 
 Ψηφοφορία. 
 «Υπέρ»; 
«Υπέρ» και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 
 «Κατά»; 
 «Λευκό»; 
 Το 24ο θέμα, "Έγκριση της υπ’ αριθ. 06/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας 
Ζωής, σχετικά με τη διευθέτηση παρόδιας στάθμευσης, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού", 
περνά ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 25ο 
 
Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2018 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά 
με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της συμβολής 
Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: 25ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 25ου θέματος). 
 Το θέμα εισηγείται η κυρία Αρβανίτη. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Η ασφάλεια της μετάβασης των μαθητών από τον χώρο κατοικίας τους έως τον 
σχολικό χώρο κατά τις πρωινές και μεσημεριανές ώρες είναι βασικό μέλημα οποιασδήποτε 
παρέμβασης ή ανάπλασης που μελετάει η Τεχνική Υπηρεσία. Με αυτό το μέλημα ως γνώμονα 
έχει ενταχθεί στο τεχνικό πρόγραμμα του 2017 μελέτη τοπογραφικής αποτύπωσης της οδού 
Σαρανταπόρου από τη λεωφόρο Μεσογείων έως την πλατεία Αρχιπελάγους, που θα 
χρησιμοποιηθεί για την αρχιτεκτονική μελέτη ανάπλασης της οδού. Ο διαγωνισμός 
τοπογραφικής μελέτης διενεργήθηκε στις 13/11/2018 (της τοπογράφησης δηλαδή) και 
βρίσκεται σε εξέλιξη. Μέχρι όμως να γίνει ο διαγωνισμός και η εκπόνηση της αρχιτεκτονικής 
μελέτης, προτείνεται η διεύρυνση του πεζοδρομίου πριν τον φωτεινό σηματοδότη, που 
βρίσκεται πλησίον της εισόδου του σχολείου. 
 Έτσι, προτείνεται η διεύρυνση του πεζοδρομίου σε βάρος του οδοστρώματος και στις 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
52 

δύο πλευρές της οδού Σαρανταπόρου σε μήκος των 9 μέτρων και πλάτους 2 μέτρων, που 
σημαίνει ότι θα έχουμε αυτομάτως κατάργηση της παρόδιας στάθμευσης στο σημείο και 
ελεύθερο τελικό πλάτος πεζοδρομίου 3,20 μέτρα περίπου. Το πλάτος του οδοστρώματος που 
θα απομείνει μετά την παρέμβαση είναι 3,5 μέτρα, που είναι ικανό για τη διέλευση του 
λεωφορείου ΟΑΣΑ και κάθε άλλου βαρέου οχήματος. Επίσης, για την απορροή των ομβρίων 
υδάτων και σε συνέχεια του ρείθρου, θα τοποθετείται αποστραγγιστικό κανάλι πλάτους 0,20 
μέτρα με σχάρα. 
 Πριν τη διεύρυνση, και στις δύο πλευρές του οδοστρώματος προτείνεται απαγόρευση 
στάθμευσης με κίτρινη διαγράμμιση και πλαστικούς οριοδείκτες ύψους 0,75 μέτρων. Στη 
διεύρυνση θα κατασκευαστεί ράμπα ΑμεΑ πλάτους 2 μέτρων, ενώ στο οδόστρωμα μπροστά 
στη ράμπα ΑμεΑ θα γίνει διαγράμμιση μήκους 3 μέτρων τουλάχιστον. Επίσης επί του 
πεζοδρομίου, πριν τη διεύρυνση αυτού, και στις δύο πλευρές θα τοποθετηθούν πλαστικά 
εμπόδια μήκους 1,5 μέτρο. Θα τοποθετηθούν και οι κατάλληλες πινακίδες σήμανσης. 
 Και η πρόταση αυτή γίνεται με την με αρ. απόφαση του ΥΠΟΜΕΔΙ ΔΜΕΟ/0/3050 
«Έγκριση τεχνικών οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την 
εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και σε περιοχές με αυξημένη κίνηση, 
στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας» (ΦΕΚ 2302β/16-9-2013), καθώς και με τις 
προδιαγραφές επεμβάσεων για μέτρα οδικής ασφάλειας στις περιοχές των σχολείων (ΟΣΚ 
2011). 
 Εδώ θέλω να πω, επειδή είδα και κάποια δημοσιεύματα, ότι αυτό αποτελεί μία πρώτη 
παρέμβαση. Υπάρχει ήδη μία μελέτη με ένα έργο ενταγμένα στο τεχνικό πρόγραμμα και θα 
μελετηθούν και άλλα σχολικά συγκροτήματα. 
 
(Στο σημείο αυτό προεδρεύει ο Πρόεδρος κ. Βαλυράκης) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; Ανοίγει ο κατάλογος. Ο κύριος Ρεμούνδος. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είναι μία από τις περιπτώσεις –και δεν είναι η μοναδική, το καταλαβαίνουμε 
όλοι–, που κάποια σημαντικά σημεία όπως οι είσοδοι-έξοδοι των σχολείων χρειάζονται 
παραπέρα μέτρα και κυκλοφοριακές διευθετήσεις και μέτρα προστασίας ιδιαίτερα των πεζών. 
 Μου κάνει εντύπωση που και στην προηγούμενη διοίκηση είχαν γίνει ελάχιστα έως 
τίποτα σε σχέση με αυτό, και τώρα, το συγκεκριμένο σχολείο, με διαμαρτυρίες των 
συλλόγων, το συζητάμε δυο χρόνια. Και θυμάμαι εδώ πέρα τη δημοτική Αρχή να λέει ότι τα 
όσα μέτρα παρθήκανε, κάποια κολονάκια, είχαν λύσει το πρόβλημα. 
 Ευτυχώς ερχόμαστε σήμερα και δίνεται, κατά τη γνώμη μας, μια σχετικά πιο 
ολοκληρωμένη λύση με βάση πρότυπα και προδιαγραφές, και ελπίζουμε αυτό –και 
πιστεύουμε– ότι πρέπει να το δείτε άμεσα και σε υπόλοιπα σοβαρά σημεία. Που 
συνωστίζονται την ώρα της εξόδου κυρίως, αλλά και της εισόδου, στο σχολείο μικρά παιδιά 
και υπάρχουν προβλήματα. 
 Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεχνάει ο κύριος Ρεμούνδος ότι η συγκεκριμένη δημοτική Αρχή έχει 
τοποθετήσει αρκετές πινακίδες μπροστά απ’ τα σχολεία, ακριβώς για την προειδοποίηση των 
οδηγών, αρκετούς αντανακλαστικούς φανούς, παλλόμενα φανάρια. Και βεβαίως, ο Σύλλογος 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 4η 9 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018  
 
  53 

Γονέων του 5ου μας είχε ζητήσει να απαγορεύσουμε τη στάθμευση εκατέρωθεν του 
σχολείου, δεν μας είχε ζητήσει τη διαπλάτυνση, τότε στην αρχή, δική μας σκέψη ήταν η 
διαπλάτυνση, έτσι; Και βεβαίως θέλει ένα χρόνο. Χρειαζόμαστε εγκρίσεις από το ΥΠΟΜΕΔΙ, 
που σας είπε η Αντιδήμαρχος, κάποιος να κάνει τη μελέτη, και πάμε τώρα στη φάση της 
υλοποίησης. Κι εκεί θα χρειαστεί ένας χρόνος για να υλοποιηθεί. 
 Γίνονται πάντως κάποια βήματα και προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε 
για την ασφάλεια των μαθητών και για την ασφαλή τους πρόσβαση στα σχολεία μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
«Υπέρ» και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 25ο θέμα, "Έγκριση της υπ’ αριθ. 07/2018 απόφασης της Επιτροπής 
Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη διεύρυνση του πεζοδρομίου στη διάβαση πεζών επί της 
συμβολής Σαρανταπόρου και Θάλειας, μπροστά από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Χολαργού", 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 18ο 
 
Έγκριση απολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 
17/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμεθα –γιατί δεν μου έχει στείλει μήνυμα ο κος Οικονόμου ότι θα 
έρθει– στο 18ο θέμα. 
 18ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 18ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιπρόεδρο του ΔΟΠΑΠ, την κυρία Δημητριάδου, να εισηγηθεί το 
θέμα. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Εισηγούμεθα την έγκριση του απολογισμού εσόδων-εξόδων οικονομικού έτους 2017 
του ΔΟΠΑΠ, την οποία συνέταξε το Οικονομικό Τμήμα με όλα τα παραστατικά στοιχεία, 
γραμμάτια είσπραξης, χρηματικά εντάλματα κλπ, και με τους αντίστοιχους αναλυτικούς 
πίνακες, προκειμένου να αποφασίσει σχετικά. Ισχύουσες διατάξεις, τα άρθρα 240 
παράγραφος 3 κλπ. του Νόμου 3463/2006. 
 Το χρηματικό υπόλοιπο την 31/12/2017 προσδιορίστηκε από τον Ειδικό Ταμία του 
νομικού προσώπου ΔΟΠΑΠ και είναι αυτό που προκύπτει από τα μηχανογραφημένα στοιχεία 
της οικονομικής διαχείρισης του νομικού προσώπου. 
 Η γενική κατάσταση εσόδων-εξόδων του 2017 έχει ως εξής: 
 1) Έσοδα τακτικά και έκτακτα: 1.128.627,34 €. Το χρηματικό υπόλοιπο το 2016 είναι 
326.065,28 € και το σύνολο επομένως των εσόδων είναι 1.454.692,62 €. 
 Τα έξοδα έχουν ως εξής: Οι πληρωμές (εννοεί μισθοδοσία προσωπικού, προέδρου, 
αντιπροέδρου κλπ.) 1.223.506,03 €. Το χρηματικό υπόλοιπο του 2017, το οποίο αφορά σε 
προμηθευτές, 231.186,59 €. Και το σύνολο των εξόδων 1.454.692,62 €. 
 Επομένως ο απολογισμός του ΔΟΠΑΠ του έτους 2017 είναι πλήρως ισοσκελισμένος, 
ρεαλιστικός και διαφανής και ξεκάθαρος, όπως αναφέρουν οι συνημμένοι απολογιστικοί 
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πίνακες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιπρόεδρο του νομικού προσώπου ΔΟΠΑΠ, την κυρία 
Δημητριάδου. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»;) «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ανυφαντής. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Κουτάκης. 
 Άρα λοιπόν το 18ο θέμα, "Έγκριση απολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2017, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 17/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", εγκρίνεται κατά 
πλειοψηφία. 
 

ΘΕΜΑ 19ο 
 
Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 
Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 19/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19ο θέμα. «Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 
2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2018 –όχι 19 που αναφέρεται, έχει γίνει λάθος– 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του». 
 Θα παρακαλέσω την κυρία Δημητριάδου, την Αντιπρόεδρο, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι, ευχαριστώ. 
 Έγινε μία διόρθωση στο ορθόν, έτσι; Ήταν 2017, το διορθώσαμε, είναι για το 2018. 
 Λοιπόν, η αναμόρφωση προϋπολογισμού 2018 είναι η πρώτη αναμόρφωση του 2018 
του ΔΟΠΑΠ, η οποία σύμφωνα με τις διατάξεις είναι υποχρεωτική, όπως αναφέρουν οι 
οδηγίες κατάρτισης του προϋπολογισμού του έτους 2018. 
 Η αναμόρφωση αυτή εγκρίθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ, με τον 
αριθμό 79/24-10-17 και επικυρώθηκε από τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης στις 20/2/2018 με την απόφαση αριθμ. 96943/34137. 
 Εκτός όμως του ότι είναι υποχρεωτική αυτή η αναμόρφωση, συνιστάται, διότι από τον 
Σεπτέμβριο του 2017 που συντάχθηκε ο προϋπολογισμός και βασίστηκε σε στοιχεία του 
Ιουλίου, έχει περάσει ένας χρόνος και κάτι μήνες, οπότε σε αυτό το διάστημα προέκυψε η 
ανάγκη μεταβολής πιστώσεων εσόδων-εξόδων και έτσι η ανάγκη δημιουργίας νέων 
πιστώσεων για να καλυφθούν οι ανάγκες αυτές υπήρξε επιβεβλημένη. 
 Η πρώτη λοιπόν αναμόρφωση του 2018, όπως λέει η εισήγηση, προτείνεται να γίνει 
με τον εξής τρόπο: Πρώτον να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων, 
δεύτερον να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των πιστώσεων των εσόδων, και να 
μεταφερθούν στο αποθεματικό και να ενισχυθούν πιστώσεις των εξόδων. 
 Σύμφωνα λοιπόν με αυτό, στην πρώτη κατηγορία που λέει «να μεταφερθούν στο 
αποθεματικό οι μεταβολές των εσόδων», έχει βρεθεί ότι είναι περισσότερα τα έξοδα κατά 
25.013 €. Στη δεύτερη κατηγορία «να μεταφερθούν στο αποθεματικό οι μειώσεις των 
πιστώσεων των εξόδων», όπως λέει και ο συνημμένος πίνακας, έχει βρεθεί μία μείωση, της 
τάξεως των 2.282,13 €. Επίσης, και στην τρίτη «να μεταφερθούν από το αποθεματικό και να 
ενισχυθούν οι πιστώσεις των εξόδων», υπάρχει μία αλλαγή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση 
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ενός πίνακα, η οποία αλλάζει τους κωδικούς και εισηγείται τη δημιουργία νέων κωδικών σε 
έναν νέο πίνακα τέλος πάντων, σε ορισμένους κωδικούς, που δεν νομίζω ότι χρειάζεται να 
τους αναφέρουμε, αλλά λαμβάνεται και αυτό υπόψιν για την αναμόρφωση του 
προϋπολογισμού. Τώρα, όσον αφορά τις μειώσεις πιστώσεων και μεταφορά στο 
αποθεματικό, επίσης και αυτό έχει ληφθεί υπόψιν, υπάρχουν όλα τα στοιχεία εδώ, και σε 
πίνακα και κατά περίπτωση. 
 Άρα όσον αφορά το αποθεματικό, έχουμε ένα γενικό σύνολο για μεταφορά στο 
αποθεματικό με όλα αυτά τα στοιχεία που προανέφερα που ελήφθησαν υπόψιν, το οποίο 
ανέρχεται στο ποσόν 60.637,96 €. Το υπάρχον υπόλοιπο στο αποθεματικό ήταν ήδη από το 
2017: 500 €, άρα το γενικό σύνολο στο αποθεματικό είναι 61.137,96. Αυτά όσον αφορά το 
αποθεματικό. 
 Τώρα, όσον αφορά το 2018 και ειδικά την αύξηση πιστώσεων και τη δημιουργία νέων 
κωδικών και τη μεταφορά από το αποθεματικό, έχουμε μία νέα κατάσταση, η οποία εκτίθεται 
στον πίνακα με τους κωδικούς, όπου εκεί μπορεί να δει κανείς και τη δημιουργία των νέων 
κωδικών και την ενίσχυση των ποσών που χρειάζεται κατά περίπτωση για το 2018. 
 Το γενικό σύνολο στο αποθεματικό είναι 61.137,96 €, η μεταφορά εξόδων από το 
αποθεματικό είναι 60.637,96 €, άρα το υπόλοιπο στο αποθεματικό είναι 500 €. 
 Και αποφάσισε λοιπόν, μετά από διαλογικές συζητήσεις το Διοικητικό Συμβούλιο κατά 
πλειοψηφία θετικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Μάλιστα κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Δημητριάδου. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κύριος Τίγκας. Εκτός του κυρίου Τίγκα; 
Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, αν θέλετε, κυρία Δημητριάδου. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Αν θέλετε κάποιες διευκρινίσεις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Δημητριάδου, μπορείτε να κλείσετε; 
 Ο κύριος Τίγκας ερώτηση, παρακαλώ. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, με συγχωρείτε. 
 Θα παρακαλέσω όλους, φτάσαμε στο τέλος, μια χαρά πήγαμε. 
 Ελάτε, κύριε Τίγκα, ερώτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Διαβάζοντας την πρώτη αναμόρφωση, η οποία είναι υποχρεωτική πράγματι 
σύμφωνα με τον νόμο, βλέπω ότι εδώ καταψηφίστηκε από τέσσερις Δημοτικούς 
Συμβούλους, «τέσσερα μέλη» καλύτερα του Διοικητικού Συμβουλίου. Θα ήθελα να είναι ο 
Πρόεδρος εδώ για να τον ρωτήσω, διότι τους δύο της αντιπολίτευσης –που είχαν υποδειχθεί, 
μάλλον, από την αντιπολίτευση– να το καταψηφίζουν, το αντιλαμβάνομαι. Στελέχη όμως της 
διοίκησης, για να το καταψηφίζουν, σημαίνει ότι ξέρουν κάτι. 
 Και επειδή εγώ αυτή τη στιγμή θέλω να πάρω θετική στάση, αλλά είμαι σε δύσκολη 
θέση, λέω: τι ξέρουν αυτοί οι δύο της συμπολίτευσης και δεν το ψήφισαν; Αν η κυρία 
Δημητριάδου μπορεί να μας βοηθήσει, θα είναι καλό. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Εγώ δεν μπορώ να σας βοηθήσω σε αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Δημητριάδου, κλείστε λίγο το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως γνωρίζετε, κύριε Τίγκα, δεν απευθύνετε ερώτηση σε άτομο. Στο 
Προεδρείο, και το Προεδρείο δίνει τον λόγο. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] στην κυρία Δημητριάδου μέσω υμών. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία λοιπόν. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξέρετε, κύριε Τίγκα, αυτό είναι το ωραίο σε μία δημοκρατική και ανεξάρτητη 
δημοτική παράταξη. Όταν υπάρχει μία διαφορετική άποψη εκφράζεται... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Δήμαρχε, αφήστε τώρα [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θέλει ν’ απαντήσω ο κύριος Τίγκας; Μάλλον δεν θέλει ν’ απαντήσω. 
 Λοιπόν, εκφράζεται μια διαφορετική άποψη. Δεν συμφωνούσαν με κάποιες από τις 
εγγραφές που γίνανε και γι’ αυτό τον λόγο κάποιοι συνάδελφοι δεν ψηφίσανε. Εντάξει, εγώ 
δεν το υιοθετώ αυτό, αλλά εν πάση περιπτώσει... 
ΤΙΓΚΑΣ: Τη δημοκρατία πάντως που επικαλείστε, δεν τη βλέπω εδώ μέσα [...] κανένας κάτι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί το κάνετε αυτό κύριε Τίγκα τώρα; Σας παρακαλώ. Μη μιλάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, είναι και τέλος, τελευταίο θέμα, δεν νομίζω ότι θα χαλάσουμε την 
όμορφη συνεδρίαση, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Στάππας. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος Τίγκας, ο 
κύριος Ζήκας και ο κύριος Καραγιάννης. 
 Άρα λοιπόν το 19ο θέμα, "Έγκριση Α’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 
2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 20/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιʼ αυτή την πολύ ωραία συνεδρίαση. Να κοιτάξουμε 
ποιοι είναι απόντες ώστε να δούμε τι ωφέλησε τη σημερινή μας συνεδρίαση. 
 
 Λήξη συνεδρίασης: 21:01. 
 
 

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

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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