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Αγλαΐα, Τσουροπλής Γεώργιος, Δημητριάδου Μαρία, Μπουφούνου Βασιλική, Σιαμάνης Βασίλειος, 

Σκουτέρης Ιωάννης, Τίγκας Κωνσταντίνος – Πολυχρόνης, Κουτάκης Νικόλαος, Ζήκας Περικλής, 

Τούτουζας Δημήτριος, Φασούλη Αικατερίνη, Αποστολόπουλος Νικόλαος, Κουγιουμτζόπουλος 

Χαράλαμπος, Στάππας Νικόλαος, Ανυφαντής Γεώργιος, Ρεμούνδος Γεώργιος, Πολυκαλά Χριστίνα. 
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: 
«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, 
Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της 
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα 
‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I’) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ». 

2. Ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού, για «δωρεάν» παιδεία 
στα σχολεία του Δήμου. 

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

3. Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα 
«Φιλόδημος II», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα 
προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές υποδομές και 
δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού 
για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας». 

4. Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του επικεφαλής εταίρου Δήμου 
Αμαρουσίου, της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, 
προκειμένου να συμμετάσχει στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» του Ταμείου 
Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο: 
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«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, 
διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019». 

ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5. Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των 
διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017. 

6. Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού 
Παντοπωλείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

7. Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού 
Φαρμακείου Δήμου Παπάγου -Χολαργού. 

8. Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο. 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

9. Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και 
εκμίσθωση κινητών και ακινήτων “πραγμάτων” του Δήμου, για το έτος 
2018. 

10. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη 
σύναψη συμφωνίας πλαισίου διετούς διάρκειας για τη «Συντήρηση και 
επισκευή οχημάτων και μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-
2020». 

11. Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστου 
χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ. 

12. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων 
Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2018. 

13. Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου (ποσών τιμολογίων) λόγω 
πενταετούς παραγραφής. 

14. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

15. Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση «Ημέρα των 
Συλλόγων». 

16. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση 
εκδηλώσεων στο πλαίσιο της «Δημιουργικής Απασχόλησης». 

17. Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού. 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

18. Έγκριση του από 23.04.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

19. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018. 

20. Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης 
της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο» (Φ.Ε.Κ. 132/ΑΑΠ/13.07.2016). 

21. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων, έτους 2015». 

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

22. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 
• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

◦ Π.Τσαλδάρη 3 
◦ Αρκαδίου 30 
◦ Υμηττού 110 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 
◦ Παπακωνσταντίνου 2, 4 & 6 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καθίστε σας παρακαλώ για να πάρουμε τις παρουσίες. 

 Παρακαλώ τον κύριο Τράκα για τον κατάλογο των παρουσιών. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 

 Ο κύριος Οικονόμου: απών. 

 Η κυρία Παρίση: απούσα. 

 Ο κύριος Δεμέστιχας: απών. 

 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: απούσα. 

 Ο κύριος Τσουροπλής: παρών. 

Η κυρία Δημητριάδου: παρούσα. 

 Η κυρία Μπουφούνου: παρούσα. 

 Ο κύριος Τράκας: παρών. 

 Ο κύριος Σιαμάνης: παρών. 

 Ο κύριος Σκουτέρης: παρών. 

 Ο κύριος Χαρακτινιώτης: παρών. 

 Ο κύριος Τίγκας: παρών. 

 Ο κύριος Κουτάκης: παρών. 

 Ο κύριος Ζήκας: παρών. 

 Ο κύριος Καραγιάννης: απών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Καραγιάννης έκανε μία επέμβαση, είναι καλά, του ευχόμαστε όλοι περαστικά 

και είναι δικαιολογημένος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Κεχρής: απών. 

 Ο κύριος Τούτουζας: παρών. 

 Η κυρία Φασούλη: παρούσα. 

 Ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος: παρών. 

Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος: παρών. 

Ο κύριος Στάππας: απών. 

Ο κύριος Ανυφαντής: παρών. 

 Ο κύριος Ρεμούνδος: παρών. 

 Η κυρία Πολυκαλά: παρούσα. 

 Παρούσα είναι και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου, η κυρία Δημάκου. 

 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τράκα. 

 Να σας καλωσορίσω όλους σας στην 6η Συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, ημέρα 

Πέμπτη 10/5/2018 και ώρα 19:25. 

 Θα παρακαλέσω για ανακοινώσεις. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ, ησυχία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι. 

 Έχω να κάνω δύο προτάσεις. Η μία πρόταση αφορά να συζητήσουμε ως εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης, κύριε Πρόεδρε, το θέμα το οποίο έχει προκύψει σχετικά με τους Δημοτικούς Συμβούλους 

οι οποίοι έχουν τεθεί σε αργία, και όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και όλα αυτά τα οποία έχουν 

ακουστεί. Και νομίζω ότι ένα τέτοιο θέμα δεν αρκεί απλά με κάποιες δικές μου ενημερώσεις και 

κάποιες ανταπαντήσεις, νομίζω ότι θα μας φάει αρκετή ώρα, οπότε θα πρέπει να συζητηθεί ως εκτός 

Ημερήσιας Διάταξης, οπότε θα πρέπει να το βάλετε σε ψηφοφορία. 
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 Και ως δεύτερο θέμα θα ήθελα να κάνω κάποιες ανακοινώσεις που αφορούν το κυλικείο στο 

Άλσος Χολαργού. Ως γνωστόν, ξαφνικά όλοι μας γίναμε γνώστες ότι στον συγκεκριμένο χώρο έγιναν 

κάποιες εργασίες από τον ενοικιαστή, από την εταιρεία "Γεώργιος Παναγιωτόπουλος & ΣΙΑ Ο.Ε." με 

διακριτικό τίτλο "SOHO". Αυτές οι εργασίες οι οποίες έγιναν μέσα στο πάρκο δεν είχαν καμία έγκριση 

από τη δημοτική Αρχή, και βεβαίως υποθέτω από καμία άλλη Αρχή. Του έχουμε παραδώσει ήδη δύο 

έγγραφα με τα οποία του ζητάμε να επαναφέρει την κατάσταση όπως ήταν. Ουσιαστικά οι εργασίες 

αφορούν ότι ξήλωσε ένα ξύλινο δάπεδο το οποίο υπήρχε και έριξε μπετό στο συγκεκριμένο σημείο. 

Πιστεύω ότι ενδεχομένως να έχει σκεφτεί να το καλύψει με ξύλο από πάνω ο ενοικιαστής και να το 

επαναφέρει όπως ήταν. Πάντως περιμένουμε εμείς αυτή τη στιγμή, του ’χουμε στείλει δύο χαρτιά με 

ημερομηνίες 23 Απριλίου και 8 Μαΐου, όπως και στο δεύτερο χαρτί τον καλούμε να απομακρύνει όσα 

τραπεζοκαθίσματα είναι πέραν των προβλεπόμενων ορίων. Να θυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η 

απόφαση η οποία έχουμε πάρει ορίζει «μέχρι 100 τραπεζοκαθίσματα». Ακριβώς λοιπόν επειδή γίνανε 

κάποιες καταγγελίες ότι έχει αναπτυχθεί παραπάνω και έχει τοποθετήσει περισσότερα 

τραπεζοκαθίσματα, γι’ αυτό τον λόγο τον καλούμε να παραμείνει σε αυτά τα οποία λέει η απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Θα παρακαλέσω από τους υπολοίπους αν υπάρχουν ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις, να τις 

κάνουμε μαζί. 

 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Ζήκας. Άλλος; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). 

Γενικά, γενικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το θέμα θα μπει σε ψηφοφορία αν [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι-ναι, θα το κάνουμε μετά. 

 Ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Ρεμούνδος. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Τελείωσε το προ Ημερησίας, Πρόεδρε. Δεν έχω θέμα προ Ημερησίας, 

[...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρουμε απόφαση μετά, δεν έχει ξεκινήσει η διαδικασία. 

 Υπάρχει κάποιος άλλος; 

 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο, παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν μία διευκρινιστική ερώτηση, αν στα έγγραφα που έγιναν από τη δημοτική Αρχή 

προς τον ενοικιαστή που τσιμέντωσε το πάρκο, αν έχει υπάρξει μέχρι στιγμής κάποια προφορική 

επικοινωνία ή κάποια απάντηση για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτή είναι η ερώτηση που θέλω να 

κάνω. 

 Το δεύτερο που θέλω να ανακοινώσω είναι ότι τη Δευτέρα το απόγευμα στις 6:30 η Επιτροπή 

Αγώνα για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, η διαδημοτική Επιτροπή για την Προστασία του Υμηττού 

και ο Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπελοκήπων οργανώνουν μία συγκέντρωση διαμαρτυρίας κοντά στο 

Υπουργείο Περιβάλλοντος, στο Άλσος Χωροφυλακής και πορεία στο Υπουργείο Περιβάλλοντος, με 

αίτημα την επίσπευση υλοποίησης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. 

 Όπως γνωρίζετε, η μελέτη έχει κατατεθεί εδώ κι ένα χρόνο στο Υπουργείο Περιβάλλοντος και 

έκτοτε αγνοείται η τύχη της. Όπως επίσης και η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, που 

εκκρεμεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Παρότι έχουν εκπονηθεί και τα σχέδια γενικής διάταξης και όλα 

τα σχετικά, εν τούτοις δεν προχωράει η υλοποίηση του Μητροπολιτικού Πάρκου, το οποίο είναι 

ιδιαίτερα σημαντικό και για τον Δήμο μας. Αντίθετα, γίνονται λογιών-λογιών εξαγγελίες, οι οποίες 

ενέχουν σοβαρούς κινδύνους. Γι’ αυτό τον λόγο καλείται αυτή η συγκέντρωση, και όποιος έχει τον 

χρόνο και τη διάθεση καλά θα ήταν να παρευρεθεί. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα να υποβάλω στο Δημοτικό Συμβούλιο την 

παραίτησή μου από την Οικονομική Επιτροπή, διότι θεωρώ ότι δεν είναι ένα όργανο διαβούλευσης, 

έχει κυρίως διακοσμητικό ρόλο προειλημμένων αποφάσεων, ο ελεγκτικός ρόλος της αντιπολίτευσης 

πολύ καλύτερα διευκολύνεται μέσα από τις αναρτήσεις στη "Διαύγεια", δεν βρίσκω κανένα νόημα να 

συνεχίσω και γι’ αυτό θα ήθελα να κινήσετε τις διαδικασίες για την αντικατάστασή μου. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 

 Θα παρακαλούσα σύμφωνα και με το τυπικό να έχουμε και εγγράφως την παραίτησή σας 

προς το Προεδρείο. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Καλά, εντάξει, αφού τα πρακτικά είναι έγγραφα. Δηλαδή εφόσον την 

καταθέτω δημοσίως στα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το τυπικό του θέματος, διαφορετικά δεν ισχύει. 

 Ελάτε. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να διευκρινίσω κάτι. Επειδή εγώ έχω να πω για το θέμα της αργίας 

μία ανακοίνωση, δηλαδή μία παρέμβαση θέλω να κάνω, τελικά αποφασίσαμε ότι θα συζητηθεί το 

θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει τεθεί ακόμα. Θα πάρουμε απόφαση αμέσως μετά, όπως γνωρίζετε, θα γίνει. 

Εάν δεν παρθεί απόφαση από το Δημοτικό Συμβούλιο με πλειοψηφία να συζητηθεί το θέμα, τότε θα 

σας ξαναδώσω πάλι τον λόγο να αναφερθείτε σε αυτό. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Πολύ ωραία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Έχω να κάνω μία ερώτηση. Στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, στο θέμα της Βιώσιμης 

και Αστικής Κινητικότητας, ο κύριος Δήμαρχος είχε πει στο τέλος, όταν έκλεισε το θέμα και έγινε η 

ψηφοφορία, ότι σήμερα θα έφερνε προς συζήτηση μία πρόταση για το συγκεκριμένο κομμάτι της 

Ναυαρίνου και όλης αυτής της διαδρομής, που τότε προκάλεσε εντάσεις εδώ στο Δημοτικό 

Συμβούλιο. Επειδή δεν το βλέπω σαν θέμα στην τακτική συνεδρίαση, θα το βάλετε τώρα κι αυτό 

μαζί με τα άλλα θέματα, ή θα προκύψει κάποιο άλλο θέμα στην πορεία άλλων Δημοτικών 

Συμβουλίων; Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το πρώτο που ήθελα να ανακοινώσω, νομίζω και το σημαντικότερο για μας, και 

ειδικά αυτή την περίοδο, είναι ότι την Κυριακή πραγματοποιείται σε όλη τη χώρα, από την Ελληνική 

Επιτροπή για τη Διεθνή Ύφεση και την Ειρήνη, πραγματοποιούνται αντιϊμπεριαλιστικές πορείες και 

δράσεις ενάντια στα σχέδια των πολέμων ενάντια στους λαούς, που οξύνονται αυτή την περίοδο. 

Στην Αθήνα υπάρχει μεγάλη παραδοσιακή μαραθώνια πορεία την Κυριακή, καταλήγει 6:30 η ώρα το 

απόγευμα έξω από το Πεντάγωνο, όπου γίνεται και σχετική εκδήλωση. Θέλαμε να ενημερώσουμε και 

το Δημοτικό Συμβούλιο, που καλό θα ήταν να είχε πάρει πρωτοβουλίες –όπως και άλλοι αντίστοιχοι 

Δήμοι– συμμετοχής και στήριξης αυτών των αγώνων, αλλά πολύ περισσότερο τους δημότες, για να 

υπάρχει μια αντίστοιχη υποδοχή και συμμετοχή σε αυτές τις εκδηλώσεις. 

 Το δεύτερο που ήθελα να επισημάνω και να ανακοινώσω είναι ότι έχουμε κάνει σαν "Λαϊκή 

Συσπείρωση" μια ερώτηση προς τη δημοτική Αρχή και τις αντίστοιχες Υπηρεσίες της όσον αφορά για 

στοιχεία οφειλών αλλά και πράξεων αναγκαστικών κατασχέσεων για χρέη και οφειλές προς τους 

Δήμους. Και αυτό κυρίως έχει να κάνει για να δούμε και να αναδείξουμε το πρόβλημα που μπορεί να 

αρχίσει να δημιουργείται, επειδή από 1η του Μάη απελευθερώνονται και δίνεται η δυνατότητα, για 

πάνω από 500 €, οι Δήμοι να προβαίνουν σε κατασχέσεις μέχρι και περιουσιακών στοιχείων των 

δημοτών τους. Κι εδώ δεν μιλάμε για κακοπληρωτές ή για κάποιους που έχουν πάρει με συμβάσεις 

διάφορα έργα, υπηρεσίες και δεν ανταποκρίνονται, αλλά εμάς μας ενδιαφέρει η λαϊκή οικογένεια, 

αυτός που δεν έχει, που αδυνατεί να πληρώσει, που έχει πληγεί απ’ την κρίση, που είναι άνεργος, 
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που είναι χαμηλοσυνταξιούχος. Και θέλουμε να αναδείξουμε το θέμα, ώστε να προειδοποιήσουμε και 

τη δημοτική Αρχή να μην υπάρχουν τέτοια μέτρα εις βάρος τέτοιων περιπτώσεων. Περιμένουμε τα 

στοιχεία, που νομίζουμε θα απαντήσουν και οι Υπηρεσίες πού βρίσκεται αυτή η κατάσταση. 

 Και το τρίτο που ήθελα να ανακοινώσω και να θέσω και να ενημερώσω το Σώμα (δεν ξέρω αν 

έχει ενημερωθεί, γιατί για λόγους υγείας και λόγους επαγγελματικούς δεν μπόρεσα το προηγούμενο 

διάστημα σε κάποια Συμβούλια να είμαι): Ο Δήμος μας δεν συμμετέχει στη δίχρονη υποχρεωτική 

Προσχολική Αγωγή, που ψηφίστηκε από πολύ παλιότερα, επικαιροποιήθηκε και ψηφίστηκε ξανά 

τελευταία, γιατί έπαιρνε όλο αναβολές μη υλοποίησης. Και έχουμε κάνει μία ερώτηση, θα θέλαμε την 

απάντηση και απ’ τον Δήμαρχο και απ’ τη δημοτική Αρχή –αν όχι σήμερα, και στο επόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο αλλά και στην πορεία εγγράφως– και πρέπει κατά τη γνώμη μας να ’ρθει το θέμα και στο 

Δημοτικό Συμβούλιο και να συζητηθεί, για το αν ο Δήμος μας συμφωνεί με την πλειοψηφία της 

ΚΕΔΕ, η οποία δεν συμφωνεί με την υποχρεωτική εφαρμογή της δίχρονης Υποχρεωτικής 

Εκπαίδευσης (μιλάμε για νήπια-προνήπια). Ενώ το γονεϊκό κίνημα εμείς, το εκπαιδευτικό προσωπικό, 

όλοι οι εκπαιδευτικοί φορείς θεωρούν ότι το να είναι δωρεάν, δημόσια, για όλα τα παιδιά 

υποχρεωτικά, και από το προνήπιο, προάγει την αγωγή και όλη τους την εξέλιξη και την ακόμα πιο 

φυσιολογική ανάπτυξη. Και σε σχέση με αυτό θα θέλαμε σήμερα την τοποθέτηση του Δημάρχου και 

της αντίστοιχης Αντιδημάρχου των Υπηρεσιών Παιδείας, τι θέση πήραμε στην επιτροπή που είχε 

συγκροτηθεί στο αν μπορεί ο Δήμος να καλύψει αυτή την ανάγκη. 

 Και επίσης, μια και γνωρίζουμε –όπως και το ’χουμε επισημάνει εδώ και χρόνια– ότι δεν 

έχουμε ούτε τις κτιριακές υποδομές των Νηπιαγωγείων, ούτε το προσωπικό, ούτε προσωπικό για 

σίτιση ή για ολοήμερο για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη, τι πρωτοβουλίες έχει πάρει ο Δήμος ώστε 

μέχρι το μεταβατικό στάδιο των τριών επόμενων χρόνων, που θα είναι υποχρεωτικά για όλους αυτή 

η εφαρμογή του, να διατεθούν τα αντίστοιχα Νηπιαγωγεία, να χτιστούν ή να ενοικιαστούν οι 

αντίστοιχες κατάλληλες αίθουσες, να υπάρξουν οι ανάλογες υποδομές. 

 Επαναλαμβάνουμε τη θέση της "Λαϊκής Συσπείρωσης"... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελπίζω να τελειώσατε. Τελειώσατε; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: 5-10 δευτερόλεπτα, κύριε Πρόεδρε. 

 Να επαναλάβω τη θέση της "Λαϊκής Συσπείρωσης", ότι είμαστε υπέρ της θέσπισης της 

υποχρεωτικής δίχρονης δημόσιας δωρεάν Προσχολικής Αγωγής, όπως και τη στήριξη των δημόσιων 

δωρεάν Παιδικών Σταθμών. Που σε όλα μπορεί να έχει έλεγχο και συμμετοχή η τοπική Διοίκηση, 

όμως δεν μπορεί ο γονιός να βάζει συνέχεια το χέρι στην τσέπη ή να είναι με το ΕΣΠΑ, ή να μην 

έχουν τα Νηπιαγωγεία σίτιση, ή ολοήμερη, μέχρι και τις 5:00 η ώρα ακόμα, διάρκεια. 

 Αυτά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Μουντάκη. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Εγώ μπορώ να απαντήσω στο θέμα για την Πρωτοβάθμια 

Εκπαίδευση. Ρωτώντας τον κύριο Ανδρώνη, μου είπε ότι είναι προαιρετικό για... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στις ανακοινώσεις είμαστε. Κάντε την ανακοίνωση και μετά. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Α! Νόμιζα ότι... Συγγνώμη, ναι. Ακούγοντάς το νόμιζα ότι θα 

απαντούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν πειράζει. Ελάτε, ελάτε. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Θέλω να ευχαριστήσω τους χορηγούς του θεσμού των Ημερών 

Νεολαίας, και μάλιστα και ειδικά την "Ανθαγορά Αθηνών" , την "Interflora", το "New Leaf", τον κύριο 

Σάλιακα, τον κύριο Μάκη Χαραλαμπόπουλο, ο οποίος προσέφερε τα υλικά του face painting, καθώς 

επίσης και το "Ng Radio" για όλη την κάλυψη που είχε αυτές τις ημέρες και τη διαφήμιση. Και βέβαια 

όσους συνέβαλαν σε όλες αυτές τις ημέρες, είτε είναι συνάδελφοι είτε εκπαιδευτικοί, είτε άνθρωποι 

οι οποίοι με εθελοντισμό προσέφεραν στη νεολαία της πόλης μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Νικάκη. 

ΝΙΚΑΚΗ: Καλησπέρα σε όλους. Θα ήθελα να κάνω μία ανακοίνωση. 
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 Την επόμενη Κυριακή (όχι αυτή που έρχεται, την επόμενη), 20 Μαΐου, ο Δήμος μας, μαζί με 

άλλους 21 Δήμους της Αττικής, συμμετέχει στον 1ο Αττικό Αγώνα Δρόμου, 5 χιλιόμετρα τρέξιμο και 

βάδην, που γίνεται υπό την οργάνωση της Κίνησης "Όλοι μαζί μπορούμε" και του ραδιοτηλεοπτικού 

σταθμού ΣΚΑΪ. Η συμμετοχή για όλους είναι 5 €, και τα έσοδα θα εξαργυρωθούν σε τρόφιμα, τα 

οποία θα παραδοθούν στο Κοινωνικό Παντοπωλείο κάθε Δήμου που συμμετέχει σε αυτό τον αγώνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 

Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σχετικά με την ερώτηση που έκανε ο κύριος Ζήκας. Κύριε Ζήκα, δεν υπήρξε καμία 

προφορική ή τηλεφωνική επικοινωνία, δηλαδή δεν ήρθε ο κύριος να μας βρει εδώ, ούτε μας 

επισκέφθηκε στο γραφείο, ούτε πιο πριν ούτε μετά τις επιστολές που στείλαμε. Οι επιστολές είναι 

στη διάθεσή σας να πάρετε αντίγραφα για το αρχείο σας. 

 Σχετικά με την παραίτηση, δεν καταλαβαίνω τι εννοεί ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Απλά, 

παρόλο που είναι πολύ παλιός και ασχολείται με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, θα του πω εγώ ότι οι 

παραιτήσεις γίνονται μόνο με γραπτό κείμενο, δεν υπάρχει διαδικασία προφορικής παραίτησης. Και οι 

παραιτήσεις γίνονται στα όργανα από τα οποία έχουν εκλεγεί, εκτός αν αφορά Δημοτικούς 

Συμβούλους, οι οποίοι παραιτούνται στον Δήμαρχο. Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν θα πρέπει να κάνει μια 

γραπτή παραίτηση προς το Προεδρείο, γιατί την Οικονομική Επιτροπή –όπως θυμάστε– την 

ψηφίζουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι και άρα επικυρώνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Και βεβαίως υπάρχουν αναπληρωτές, δεν θα ξαναψηφίσουμε, γιατί το ’χαμε συζητήσει πιο 

παλιά αυτό το θέμα και μας είπαν ότι «όσο υπάρχουν αναπληρωματικοί, δεν ξαναψηφίζετε όταν 

φεύγει κάποιο μέλος της Οικονομικής Επιτροπής για οποιονδήποτε λόγο». Οπότε από τους δύο 

αναπληρωματικούς, που είναι ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Ρεμούνδος, δεν θυμάμαι ποιος είναι 

πρώτος σε σειρά εκλογής, όποιος είναι ο πρώτος σε σειρά εκλογής θα γίνει τακτικό μέλος της 

Οικονομικής Επιτροπής. 

 Σχετικά με το θέμα του [...] που έθεσε ο κύριος Ανυφαντής για τη Ναυαρίνου. Βεβαίως, κύριε 

Ανυφαντή, δώσαμε εντολή την Τεχνική Υπηρεσία και στους μελετητές να ετοιμάσουν μία ώριμη 

πρόταση, να έρθει να την ψηφίσουμε, αλλά δεν μπορούμε μέσα σε δεκαπέντε μέρες, δεν πρόλαβαν 

να ετοιμάσουν αυτή την πρόταση. Υποθέτω ότι στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο θα είναι έτοιμη 

προς ψήφιση. Αλλά σε καμία περίπτωση δεν είναι κάτι το οποίο το αναβάλουμε για αρκετό καιρό. 

Είναι εντολή άμεσα να έρθει προς ψηφοφορία και συζήτηση το συγκεκριμένο θέμα. 

 Ο κύριος Ρεμούνδος, για τις ερωτήσεις που μας έχετε κάνει. Το καταθέσατε χθες το χαρτί στο 

Πρωτόκολλο, τουλάχιστον εγώ χθες το είδα, γιατί πλέον έχουμε βάλει και ένα ηλεκτρονικό 

πρωτόκολλο στον Δήμο, και αν δεν κάνω λάθος το είδα... Ή χθες ή προχθές εν πάση περιπτώσει, να 

μην κάνω λάθος. Στο διάστημα που μας δίνει ο νόμος –γιατί τα στοιχεία που ζητάτε είναι και αρκετά– 

θα σας απαντήσουμε. Είναι σίγουρο ότι δεν θα σας καθυστερήσουμε όπως την προηγούμενη φορά 

που είχατε ζητήσει στοιχεία από την κυρία Βασσάλου, την Τεχνική Υπηρεσία. Σας υπόσχομαι ότι 

μέσα στις επόμενες μέρες θα πάρετε απάντηση, γιατί αυτά που ζητάτε είναι όλα εύκολα και μπορούν 

ν’ απαντηθούν. Ουσιαστικά ο Δήμος μας δεν έχει κάνει καμία κίνηση για να βγάλει κάτι σε 

ηλεκτρονικό πλειστηριασμό και δεν υπάρχουν τόσοι πολλοί οφειλέτες. Εν πάση περιπτώσει, θα σας 

απαντήσει η Οικονομική Υπηρεσία για τα συγκεκριμένα θέματα που θέτετε. 

 Τώρα, για το θέμα των Παιδικών Σταθμών, το ’χουμε συζητήσει – δεν ξέρω αν λείπατε από 

κάποια συζήτηση. Είπαμε, είναι ξεκάθαρο ότι η δημοτική Αρχή είναι εναντίον αυτής της πρότασης, το 

γράψαμε, το είπαμε. Πρώτα απ’ όλα δεν έχουμε τις κατάλληλες αίθουσες για να ξεκινήσουν τον 

Σεπτέμβριο τα παιδιά να είναι δύο χρόνια στα Νηπιαγωγεία. Αλλά εκτός αυτού, εμείς είμαστε 

αντίθετοι. Και είπαμε τους λόγους γιατί είμαστε αντίθετοι.  Πρώτα απ’ όλα είμαστε αντίθετοι γιατί 

ακούμε την ίδια την κοινωνία. Οι ίδιοι οι γονείς που έχουν τα παιδιά τους στον Παιδικό Σταθμό 

θέλουν να παραμείνουν στον Παιδικό Σταθμό και το Προνήπιο, το προτιμούνε. Γιατί στον Παιδικό 

Σταθμό το παίρνεις 3:30 - 4-παρά το παιδί και δεν το παίρνεις πιο νωρίς, γιατί στον Παιδικό Σταθμό 

δεν χρειάζεται να μαγειρέψεις και βρίσκεις έτοιμο το φαγητό, εν πάση περιπτώσει υπάρχουν πολλά 

θετικά τα οποία μας τα έχουν μεταφέρει οι γονείς και νομίζω-, τουλάχιστον οι γονείς που 
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φιλοξενούνται στους Παιδικούς Σταθμούς του Δήμου μας. Και βεβαίως ακούμε και την ανησυχία των 

υπαλλήλων των Παιδικών Σταθμών, που υπάρχει ένας φόβος να μειωθούνε πολύ οι θέσεις και να 

χρειάζεται να διώξουμε κόσμο αν ωριμάσει και γίνει υποχρεωτική η δίχρονη Υποχρεωτική Παιδεία στο 

Νηπιαγωγείο. 

 Αλλά όπως και να ’χει, αν το ’χετε ζητήσει σαν θέμα, μπορούμε στην επόμενη συνεδρίαση να 

το φέρουμε και να το συζητήσουμε σε τακτική συνεδρίαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...] να συμπληρώσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σ’ αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. Και επειδή είπατε, μόνο 6 από τους 66 Δήμους της 

Αττικής έχουν δεχθεί. Υποθέτω έχουν ελεύθερες αίθουσες και χώραγαν τα παιδιά, και γι’ αυτό τον 

λόγο. Δεν ξέρω ποιοι Δήμοι θα ’ναι, υποθέτω ότι είναι Δήμοι περιφερειακοί, Δήμοι δηλαδή που είναι... 

Γιατί στην επαρχία δεν υπάρχουν προβλήματα, στην επαρχία υπάρχουν άδεια σχολεία, οπότε 

βρίσκουμε αίθουσες για να βάλουμε Νηπιαγωγεία λοιπόν. Όλοι οι άλλοι Δήμοι της Αττικής δεν έχουν 

αποδεχθεί αυτή την πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία συμπλήρωση από την Αντιδήμαρχο, την κυρία Μουντάκη, πάλι. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Θέλω να ενημερώσω ότι είχα πάρει τηλέφωνο τον κύριο Ανδρώνη, 

τον Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης της Β’ Αθήνας, και εξάλλου μου είπε ότι για τα 

Νηπιαγωγεία και για τα Προνήπια είναι προαιρετικό (στα Νηπιαγωγεία δηλαδή να υπάρχουν παιδιά, 

είτε στους Βρεφονηπιακούς). Είναι προαιρετικό, δεν έχει γίνει κάτι. Τώρα, μετά από τρία χρόνια, δεν 

γνωρίζει κανείς τι θα γίνει και τι θα προκύψει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 

 Σύμφωνα λοιπόν με το άρθρο 4 του Κανονισμού μας και κατόπιν πρότασης του κυρίου 

Δημάρχου, θα παρακαλέσω σε ψηφοφορία προς συζήτηση ως κατεπείγον θέμα και εκτός Ημερήσιας 

Διάταξης να βάλουμε το θέμα αργίας των Δημοτικών Συμβούλων. 

 Παρακαλώ σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Ωραία. Εγκρίνεται λοιπόν. 

 Οπότε συζητείται το συγκεκριμένο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο, έχει τον λόγο.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμμετέχω, κύριε Πρόεδρε, στα Δημοτικά Συμβούλια από τον Φεβρουάριο του 2007, 

έχω περάσει από τη θέση του Δημοτικού Συμβούλου, του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, 

έχοντας μάλιστα τον πρώην Δήμαρχο τον κ. Ξύδη ως εν ενεργεία Δήμαρχο τότε, και τον κύριο 

Νικολάου (πρώην Δήμαρχο) στην αντιπολίτευση, μια περίοδο που οπωσδήποτε υπήρχαν 

συγκρούσεις, υπήρχαν αντιπαραθέσεις, ζούσαμε πολύ έντονα μπορώ να πω τα Δημοτικά Συμβούλια. 

Ξεκίνησα το ’14 ως Δήμαρχος αυτής της πόλης, αλλά ποτέ μου δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα 

έφταναν στο σημείο μέλη της μειοψηφίας να χρησιμοποιήσουν ψεύτικους ισχυρισμούς, να 

χρησιμοποιήσουν και να ρίξουν λάσπη σε Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι έχουν προσφέρει στον 

Δήμο από οποιαδήποτε θέση τούς έχει τοποθετήσει ο λαός του Χολαργού και ο λαός του Παπάγου, ο 

λαός του Παπάγου - Χολαργού. 

 Και ειλικρινά, θα κάνουμε τη συζήτηση αυτή, θα ακούσουμε αρκετά πράγματα, τα οποία θα 

ακουστούν υποθέτω και απ’ τους ίδιους τους πέντε Δημοτικούς Συμβούλους, θ’ ακούσουμε βεβαίως 

και τους ανθρώπους οι οποίοι ξεκίνησαν αυτή την ιστορία και βεβαίως το προωθήσανε. Γιατί ξέρετε, 

«το ’γραψε, λέει, το έγκριτο site τάδε». Ε, πού το βρήκε το έγκριτο site τάδε; Κάποιος το έστειλε 

από τους Δημοτικούς Συμβούλους, δεν το βρήκε μόνο του. Άρα κι αυτό έμμεσα, αν ψαχτεί-ψαχτεί το 

πράγμα, θα πει το site: «μου το έστειλε ο κύριος τάδε». 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

12 

 Αλλά πάμε στην ουσία, για να καταλάβουν και κάποιοι οι οποίοι δεν έχουν καταλάβει  και 

ενδεχομένως κάποιοι να μη γνωρίζουν την υπόθεση. Το 2013 –επαναλαμβάνω, το 2013, για να μην 

μπερδευόμαστε–, με Δήμαρχο τον κύριο Ξύδη, συνεδρίασε η Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου μας. 

Εκείνη την περίοδο Αντιδήμαρχοι ήταν η κυρία Τσικρικώνη, η κυρία Μπουφούνου, η κυρία Φασούλη, 

ο κύριος Δασκαλόπουλος και η κυρία Ρετσινιά. Συνεδρίασε λοιπόν για την επιβολή πειθαρχικής ποινής 

σε έναν υπάλληλο του Δήμου μας.  Και όταν τίθεται θέμα στην Εκτελεστική Επιτροπή που έχει να 

κάνει με πειθαρχικές ποινές, τότε συμμετέχουν και δύο μέλη απ’ την αντιπολίτευση, όπου στη 

συγκεκριμένη περίοδο ήταν η κυρία Πολυκαλά και ο κύριος Αυγουρόπουλος. 

 Στη συγκεκριμένη λοιπόν συνεδρίαση, ο Δήμαρχος πρότεινε να στείλουν στο Πειθαρχικό την 

επιβολή της ποινής, δηλαδή πίστευε ότι πρέπει να επιβληθεί ποινή πάνω από δύο μήνες στον 

συγκεκριμένο υπάλληλο. Οι συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι αποφασίσανε, μη έχοντας στα χέρια 

τους παραπάνω στοιχεία (γιατί τη συγκεκριμένη περίοδο που έγινε η συζήτηση δεν είχαν στα χέρια 

τους κάποια στοιχεία, δεν είχε απαγγελθεί κατηγορία προς τον συγκεκριμένο υπάλληλο, δεν υπήρχε 

κάποια διαδικασία η οποία τον είχε καλέσει να απολογηθεί σε κάποιο δικαστήριο), και είπαν: «να μας 

έρθουν αυτά τα στοιχεία, μην κατηγορήσουμε εν λευκώ έναν υπάλληλο». 

 Γι’ αυτή λοιπόν την πράξη τους, επειδή το θέμα ο Δήμαρχος το είχε στείλει στον Ελεγκτή 

Δημόσιας Διοίκησης, στον Εισαγγελέα... Ήταν το γνωστό θέμα, θυμάστε, με αλλοδαπούς, με 

παράνομους γάμους, με μία φωτιά στο Δημαρχείο Παπάγου, ήταν μία μικτή υπόθεση, που ο κύριος 

Ξύδης το είχε στείλει λοιπόν σε όλες τις Υπηρεσίες, και πολύ καλά έπραξε ο κύριος Ξύδης και το 

έστειλε. Γι’ αυτό λοιπόν, επειδή δεν είχε απαγγελθεί κάποια κατηγορία, γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν οι 

Δημοτικοί Σύμβουλοι αποφάσισαν –δεν ξέρω ποιανού ήταν η πρόταση, αλλά κάποιος απ’ τους 

Δημοτικούς Συμβούλους θα το πρότεινε–, αποφάσισαν λοιπόν να κρατηθεί η υπόθεση, να μην 

τιμωρήσουμε κατευθείαν τον υπάλληλο και να το ξαναδούμε στο μέλλον. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ούτε να τον αθωώσουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ούτε να τον αθωώσουμε, όπως λέει η κυρία Τσικρικώνη. 

 Στο μέλλον λοιπόν, η δική μας διοίκηση, το 2015, συνεδρίασε για το συγκεκριμένο θέμα και 

επέβαλε την ποινή στον συγκεκριμένο υπάλληλο 40 ημερών. 

...... : Το ’16. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, το ’16, έχουμε τις ημερομηνίες, μπορούμε να τις βρούμε. 

 Η Εκτελεστική Επιτροπή λοιπόν το 2016, στις 6 Οκτωβρίου του 2016, στη 14η συνεδρίασή 

της, επέβαλε την ποινή 40 ημερών στον συγκεκριμένο υπάλληλο. Και ο συγκεκριμένος υπάλληλος 

τιμωρήθηκε και δεύτερη φορά από τον Δήμαρχο, για δεύτερο παράπτωμα, άλλες 30 μέρες. 

 Επειδή λοιπόν η Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης έστειλε μία επίδοση κλήσης 

στους πέντε Δημοτικούς Συμβούλους που συνεχίζουν να έχουν την ιδιότητα του Δημοτικού 

Συμβουλίου (γιατί η κυρία Ρετσινιά δεν την έχει και έλειπε από τη συνεδρίαση τη συγκεκριμένη του 

2013, ο κύριος Ξύδης δεν την έχει –και είχε ψηφίσει και κατά της απόφασης– και ο κύριος 

Δασκαλόπουλος πάλι δεν την έχει), οπότε ελέγχονται πειθαρχικά μόνο όσοι παραμένουν και έχουν 

την ιδιότητα. Αυτοί λοιπόν οι πέντε Δημοτικοί Σύμβουλοι, τους ζήτησαν να πούνε τις απόψεις τους, 

τις καταθέσανε, τις είπανε, απολογηθήκανε, πήγανε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. Το Πειθαρχικό 

Συμβούλιο μπορεί να σε αθωώσει τελείως, μπορεί να σε θέσει σε αργία από έναν έως έξι μήνες, 

μπορεί να προτείνει την παύση σου. Υπάρχει και κάτι άλλο; 

...... : Όχι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. 

 Δεν πείστηκε το Πειθαρχικό Συμβούλιο λοιπόν και τους επέβαλε τη μικρότερη ποινή που 

μπορούσε να τους επιβάλει, που ήταν η αργία για ένα μήνα. Και αυτή δεν έγινε ομόφωνη απόφαση, 

ήταν κατά πλειοψηφία. 

 Μας κοινοποιήθηκε λοιπόν στις αρχές Φεβρουαρίου του 2018 στον Δήμο η απόφαση, και η 

απόφαση βεβαίως πήγε σε κάθε έναν από τους πέντε Δημοτικούς Συμβούλους με αποδεικτικό –

δηλαδή η Διεύθυνση Διοικητικών του Δήμου έπρεπε να μαζέψει τα αποδεικτικά αυτά και να τα 
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στείλει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση– και βεβαίως κοινοποιήθηκαν και στον Πρόεδρο του 

Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Οι συγκεκριμένοι, επειδή ήταν κάτι το οποίο δεν το γνωρίζαμε, έπρεπε να μάθουμε τις 

διαδικασίες. Πήραμε τηλέφωνο λοιπόν την Αποκεντρωμένη και ρωτήσαμε: «Τι γίνεται; πότε αρχίζει 

να ισχύει η ποινή; τι κάνουμε;» Μας είπαν λοιπόν από την Αποκεντρωμένη ότι: «Από την ημέρα που 

θα το παραλάβουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι πρέπει να περιμένετε 30 μέρες. Και γιατί πρέπει να 

περιμένετε 30 μέρες; Πρέπει να περιμένετε 30 μέρες γιατί έχουν τη δυνατότητα να προσφύγουν στο 

ΣτΕ». Ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος θα μπορούσε να πληρώσει 2 χιλιαρικάκια και να πάει στο ΣτΕ, 

έτσι; Οπότε για να ισχύσει η ποινή της αργίας για έναν μήνα έπρεπε να περιμένουμε να περάσουν 

αυτές οι 30 μέρες. 

 Αυτές οι 30 μέρες ξεκίνησαν στις 17 Μαρτίου, οπότε έληξαν στις 16 Απριλίου. Κατά το 

συγκεκριμένο διάστημα, οι συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι δεν συμμετείχαν σε Συμβούλια 

Δημοτικών Συμβουλίων, δεν συμμετείχαν σε επιτροπές Οικονομικής Επιτροπής, Ποιότητας Ζωής, 

απείχαν από τα καθήκοντά τους ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, η κυρία Τσικρικώνη (Αντιδήμαρχος 

Οικονομικών), και εν πάση περιπτώσει από τον Δήμο, με ενημέρωση των περισσότερων 

υπαλλήλων... Γιατί ξέρετε, αυτό το πράγμα δεν μπορεί να μείνει μυστικό από τους υπαλλήλους, δεν 

μπορείς να μην το μάθουν οι υπάλληλοι, δεν μπορεί η Νομική Υπηρεσία να μην συμβουλέψει την 

Οικονομική Υπηρεσία πώς θα βγάλει το ένταλμα και τον Μάρτιο θα πληρώσει μόνο τις 17 μέρες, τις 

16, και δεν θα πληρώσει τις υπόλοιπες μέρες. Γιατί ακούστηκε κι αυτό, ότι τους έχουμε πληρώσει, 

λέει, κανονικά. Εν πάση περιπτώσει, όλα τα στοιχεία είναι στη διάθεση κάθε κακόπιστου, ο οποίος 

θέλει απλά να ρίχνει λάσπη –όπως είπα– στον ανεμιστήρα. 

 Για όλα αυτά λοιπόν, και ενώ γνωρίζουν πολύ καλά την υπόθεση όλοι τους, βγάζουν 

δημοσιεύματα και σπιλώνουν συνειδήσεις και ανθρώπους που έχουν προσφέρει τα μέγιστα  στην 

τοπική μας κοινωνία, λέγοντας ότι κατηγορήθηκαν για πλαστογραφία. Αυτό, κύριε Πρόεδρε, για μένα 

είναι απαράδεκτο. Είναι απαράδεκτο από συναδέλφους –που είτε βρίσκονται σήμερα στην 

αντιπολίτευση, μπορεί αύριο να βρεθούν στην πλειοψηφία, μπορεί να γίνουν Δήμαρχοι– να 

κατηγορούν συναδέλφους με ψεύτικους τίτλους, επειδή «πουλάνε», επειδή θεωρούν ότι έτσι θα 

κάνουν κακό σε μένα, επειδή δεν έχουν αντιληφθεί το τι γίνεται. 

 Είμαστε στο 2018 εδώ και τέσσερα χρόνια, δεν έχουν αποδεχθεί ότι Δήμαρχος είμαι εγώ. 

Είναι άνθρωποι οι οποίοι ποτέ τους δεν με αποκαλούν «Δήμαρχο», ποτέ τους δεν με χαιρετάνε σε 

καμία εκδήλωση που βρισκόμαστε. Τον θεσμό δεν χαιρετάνε. Γιατί δεν με ενδιαφέρει, για τον Ηλία 

τον Αποστολόπουλο μπορεί να ’χουν την προσωπική τους άποψη. Πρέπει να σέβονται τον θεσμό του 

Δημάρχου. Ο θεσμός του Δημάρχου, είτε τους αρέσει είτε δεν τους αρέσει, μέχρι το 2019 θα είναι ο 

Ηλίας ο Αποστολόπουλος. Ποτέ τους δεν το αποδεχθήκανε και προσπαθούν να κάνουν τα πάντα για 

να με ανατρέψουν. 

 Εγώ λυπάμαι για τους συνάδελφους, γιατί ουσιαστικά δεν θέλουν να χτυπήσουν τους 

συνάδελφους, εμένα θέλουν να χτυπήσουν οι κύριοι. Και το ’χω ξαναπεί, κύριοι. Χτυπάτε κατευθείαν 

εμένα πρόσωπο με πρόσωπο, μη χτυπάτε τους συνεργάτες μου, μην ασχολείστε με ανθρώπους οι 

οποίοι δεν φταίνε σε τίποτε. Η κυρία Φασούλη, η κυρία Πολυκαλά φταίνε, να τους βάζετε μαζί σ’ ένα 

τσουβάλι, ότι κάναν δήθεν πλαστογραφία, επειδή δεν τιμώρησαν έναν υπάλληλο γιατί δεν ήταν 

σίγουροι αν έχει διαπράξει το αδίκημα αυτό το οποίο του καταλογίζουν; Ακόμα και σήμερα δεν έχει 

γίνει δίκη, δεν είμαστε σίγουροι, δεν έχει βγει κάποιο αποτέλεσμα. 

 Δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε, να μιλήσω παραπάνω, γιατί νομίζω και οι Δημοτικοί Σύμβουλοι 

έχουν να πουν αρκετά. Ειλικρινά, είναι λυπηρό. Ζούμε νομίζω πολύ λυπηρές στιγμές, και εύχομαι στο 

μέλλον να μην ξανασυμβούν τέτοια γεγονότα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Εάν υπάρχουν είτε διευκρινιστικές ερωτήσεις... Υπάρχουν ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα 

από κάποιους; Ωραία. 

 Θ’ ανοίξουμε κατάλογο ομιλούντων προκειμένου να τοποθετηθούν για το συγκεκριμένο θέμα. 

Παρακαλώ. Ο κύριος Αυγουρόπουλος, η κυρία Τσικρικώνη, ο κύριος Τίγκας, ο κύριος 
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Κουγιουμτζόπουλος και η κυρία Σουρανή. Και η κυρία Πολυκαλά. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). 

Ωραία, θα ξεκινήσουμε και θα τα πούμε. 

 Μόνο να πω ότι έχει προσέλθει ο κύριος Οικονόμου, και από τις 7:35 ο κύριος Στάππας. Δεν 

το είπα, επειδή ήμασταν στη συζήτηση. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Επί της διαδικασίας, μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. Επί της διαδικασίας, ο κύριος Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Συγγνώμη κιόλας που καταχρώμαι τον χρόνο σας. 

 Νομίζω ότι, αφού θέλουν και οι συνάδελφοι να τοποθετηθούν οι πέντε, που θα τους 

ακούσουμε, λογικό είναι νομίζω το στάδιο των ερωτήσεων να έπεται. Γιατί μπορεί να δημιουργηθούν 

κάποιες ερωτήσεις που θέλουμε να κάνουμε. Οπότε κρίμα να γίνουν οι ερωτήσεις-, δηλαδή τώρα που 

τελείωσε το θέμα των ερωτήσεων να μην μπορούμε να ρωτήσουμε κάτι μετά. 

 Αυτό, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι ερωτήσεις που είπα, ήταν σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. Θα ακολουθήσει 

μετά αυτό που λέτε, και πολύ σωστά το λέτε. 

 Λοιπόν, θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη. Έχει τον λόγο, παρακαλώ. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Αγαπητοί συνάδελφοι, πριν ξεκινήσω την τοποθέτησή μου θα ήθελα να σας διαβάσω μία 

παράγραφο και μετά να σας θέσω κάποιο ερώτημα όσον αφορά το τι καταλαβαίνετε διαβάζοντας, ή 

έστω ακούγοντας, τη συγκεκριμένη παράγραφο. 

 «Έχουν περάσει πέντε μέρες από την αποκάλυψη της καταδίκης στενών συνεργατών (δύο 

Αντιιδημάρχων και τριών Δημοτικών Συμβούλων) του Δημάρχου κυρίου Ηλία Αποστολόπουλου για 

ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ –με κεφαλαία γράμματα– και ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμία επίσημη 

ενημέρωση για το όλο θέμα». 

 Όσοι δεν το κατάλαβαν, να το ξαναδιαβάσω: «Έχουν περάσει πέντε μέρες από την 

αποκάλυψη της καταδίκης στενών συνεργατών (δύο Αντιιδημάρχων και τριών Δημοτικών 

Συμβούλων) του Δημάρχου κυρίου Ηλία Αποστολόπουλου για ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ –με κεφαλαία 

γράμματα– και ακόμα το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμία επίσημη ενημέρωση για το όλο θέμα». 

 Η ερώτηση που θα ’θελα να σας κάνω, αγαπητοί συνάδελφοι και αγαπητό ακροατήριο είναι, 

αν κάποιος από σας καταλαβαίνει κάτι διαφορετικό απ’ το γεγονός ότι οι συγκεκριμένοι Αντιδήμαρχοι 

και οι συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι κατηγορήθηκαν, καταδικάστηκαν για οτιδήποτε άλλο εκτός 

από πλαστογραφία. Φυσικά το ερώτημα είναι ρητορικό, γιατί η απάντηση είναι πασιφανής. Από αυτό 

το συγκεκριμένο δημοσίευμα φαίνεται καθαρά ότι συγκεκριμένοι άνθρωποι καταδικάστηκαν για 

πλαστογραφία. Και αυτό εδώ το πράγμα είναι ακόμα και τώρα αναρτημένο στο προσωπικό ιστολόγιο 

του αρχηγού της μείζονος πλειοψηφίας του Δήμου μας, του κυρίου Κωνσταντίνου Πολυχρόνη-Τίγκα. 

 Λυπάμαι πάρα πολύ, κύριοι, διότι τόσο όλοι εσείς, γιατί είσαστε έξυπνοι άνθρωποι, 

μορφωμένοι, καλλιεργημένοι, γνωρίζετε, όπως και ο κύριος Τίγκας γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ότι αν 

κάποιος από εμάς εδώ πέρα είχε κατηγορηθεί και είχε καταδικαστεί για πλαστογραφία, το οποίο είναι 

ένα ποινικό αδίκημα, κανένας από μας δεν θα βρισκόταν αυτή τη στιγμή εδώ. Και κανένας από μας 

δεν θα είχε φυσικά θέση ευθύνης. Το λιγότερο που θα μπορούσαν να είχαν υποστεί θα ήταν να 

βρίσκονται στο σπίτι τους. Το γνωρίζει καλά ο κύριος Τίγκας αυτό. Όμως δεν τον αφορά, δεν τον 

απασχολεί. Εκείνο που θέλει είναι να ρίξει λάσπη, είναι να αποκομίσει-, ενώ γνωρίζει την αναλήθεια 

των λεγομένων του, θέλει να αποκομίσει προσωπικό όφελος, θέλει να αποκομίσει προσωπικό 

πολιτικό όφελος. Και αυτό τον καθιστά αξιολύπητο, πραγματικά. Γιατί το πολιτικό όφελος μέσα σ’ 

αυτή την αίθουσα και μέσα σε όλη αυτή τη διεργασία το αποκτάς με τον πολιτικό σου λόγο. Αλλά 

φαίνεται δεν έχει πολιτικό λόγο. 

 Ας προχωρήσουμε λοιπόν στην τοποθέτησή μου και ας προχωρήσουμε στα πραγματικά 

γεγονότα. 

 Σας δηλώνω λοιπόν, κύριοι, ότι ουδέποτε κατηγορήθηκα για πλαστογραφία, ότι ουδέποτε 

καταδικάστηκα, ουδέποτε δικάστηκα και ουδέποτε καταδικάστηκα. Αυτό το οποίο συνέβη ήταν η 
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επιβολή μίας πειθαρχικής ποινής από ένα διοικητικό όργανο το οποίο είναι η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση, για το γεγονός της μη ολοκλήρωσης επιβολής πειθαρχικής ποινής. 

 Τα γεγονότα έχουν ως εξής: Το 2013 η τότε Εκτελεστική Επιτροπή, η οποία αποτελείτο από 

άτομα τόσο της διοίκησης όσο και της αντιπολίτευσης, με Πρόεδρο τον τότε Δήμαρχο τον κύριο 

Βασίλειο Ξύδη, κληθήκαμε προκειμένου να εξετάσουμε εάν θα επιβάλουμε ή όχι πειθαρχική ποινή σε 

έναν εργαζόμενο ο οποίος κατηγορείτο για πλαστογραφία. 

 Στη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, βλέποντας και εξετάζοντας τα στοιχεία που είχαμε, είδαμε 

ότι δεν είχαμε κανένα απολύτως στοιχείο το οποίο να μας οδηγεί σε κάποιο ασφαλές συμπέρασμα. 

Υπήρχε μια περιρρέουσα ατμόσφαιρα, υπήρχαν κάποιες ενδείξεις, οι οποίες και αυτές μας εμπόδιζαν 

στο να κηρύξουμε τον συγκεκριμένο εργαζόμενο αθώο, αλλά και δεδομένου ότι είχαμε  στείλει την 

υπόθεση στον Εισαγγελέα και η προανακριτική διαδικασία βρισκόταν σε εξέλιξη, προτιμήσαμε να 

περιμένουμε, έτσι θεωρήσαμε σωστό, να περιμένουμε να μαζέψουμε όλα εκείνα τα στοιχεία. Διότι 

απέναντί μας είχαμε έναν εργαζόμενο ο οποίος δεν μας είχε δώσει άλλη φορά αφορμή και ο οποίος 

διαρρήγνυε τα ιμάτιά του ότι ήταν αθώος, μαζί με τον δικηγόρο του. Οπότε αποφασίσαμε να 

περιμένουμε να μαζευτούν όλα εκείνα τα στοιχεία τα οποία θα μας οδηγήσουν σε μία ασφαλή 

απόφαση, είτε να τον τιμωρήσουμε –καθώς επίσης και το ύψος της ποινής την οποία θα του 

επιβάλαμε– είτε να τον αθωώσουμε. 

 Επειδή στις εξηγήσεις που έδωσε γραπτώς ο κύριος Αυγουρόπουλος αναφέρθηκε στο ότι 

κανείς δεν μας ενημέρωσε, ότι ο κανονισμός έλεγε –και ο νόμος– ότι εμείς δεν έπρεπε να 

κρατήσουμε την υπόθεση, έπρεπε εκείνη την ημέρα να βγάλουμε απόφαση, είτε αθωωτική είτε να 

τον τιμωρήσουμε... Εάν τον αθωώναμε, αυτή τη στιγμή δεν θα ’χε γίνει τίποτα. Όμως εμείς 

θεωρήσαμε ότι δεν ήμασταν έτοιμοι ούτε για το ένα ούτε για το άλλο. Δεν μας ενημέρωσε κανείς, 

παρόλο που ’χαμε νομικούς συμβούλους εκεί. 

 Αλλά εμένα, σας μιλάω με απόλυτη ειλικρίνεια, με αφήνει παγερά αδιάφορη το συγκεκριμένο. 

Και να γνώριζα ότι έπρεπε να ολοκληρώσω τη συγκεκριμένη διαδικασία, εγώ θα έπαιρνα αυτή την 

απόφαση. Γιατί όντως και αυτή την απόφαση θα έπαιρνα και τώρα, που ξέρω τι επρόκειτο να συμβεί. 

Γιατί όντως δεν είχα στοιχεία. Και γιατί, κύριοι, δεν θα κρίνω τον νόμο, ο νόμος είναι ο νόμος. Βέβαια 

κάθε νόμος, στην εφαρμογή του βλέπουμε τα κενά του, το αν πρέπει να ολοκληρωθεί ή αν πρέπει να 

παραλειφθεί, αν πρέπει οτιδήποτε. Αλλά στη δεδομένη στιγμή με αυτό τον νόμο πήγα. 

 Αλλά πέρα απ’ τους γραπτούς νόμους, κύριοι, υπάρχουν και οι άγραφοι νόμοι. Και οι άγραφοι 

νόμοι είναι της συνείδησης. Και εγώ είχα απέναντί μου έναν εργαζόμενο, μία οικογένεια, και δεν 

ήμουνα σε θέση κανέναν απ’ αυτούς να τους στερήσω τον μισθό αν δεν ήμουν απολύτως σίγουρη. 

Όπως και έναν εργαζόμενο ο οποίος πολύ πιθανόν να είχε εμπλακεί σε μια πολύ σημαντική υπόθεση, 

και δεν ήμουν διατεθειμένη να τον παραδώσω στη Δικαιοσύνη, στα ποινικά δικαστήρια σαν αθώα 

περιστερά. 

 Οπότε θεωρήσαμε ότι αυτό ήταν το γεγονός το οποίο έπρεπε να κάνουμε. Και σας το 

ξαναδηλώνω, θεωρώ, είμαι υπερήφανη για την απόφαση που πήρα και δεν μετανιώνω ούτε για μία 

στιγμή. Γιατί γι’ αυτό είναι οι αιρετοί, για να κάνουν υπερβάσεις και να αναλαμβάνουν την ευθύνη, 

αυτών που κάνουν όμως, όχι αυτών που κάποιοι μικρόψυχοι προσπαθούν να τους προσάψουν. 

 Εγώ τίμησα τη θέση μου και κάθισα ενώπιον-, με κάλεσε ένα διοικητικό όργανο να 

απολογηθώ, και κάθισα ενώπιόν τους με παρρησία και είπα τα γεγονότα. Ο νόμος ήταν νόμος, και 

μου επέβαλαν τη λιγότερη δυνατή ποινή, και μάλιστα κατά πλειοψηφία και όχι ομόφωνα. Τη στιγμή 

που μπροστά μας υπήρχε άλλος Δημοτικός και Αντιδήμαρχος άλλου Δήμου, ο οποίος για 

ηχορύπανση, επειδή δεν είχε λάβει μέτρα για να καλύψει την ηχορύπανση ενός καταστήματος, 

έφαγε δύο μήνες αργίας. Για να σας δείξω πόσο μικρό είναι, γιατί γράφτηκε κιόλας ότι πέσανε 

βαρύτατες ποινές, βαρύτατες καταδίκες. 

 Εγώ, κοιτάχτε να σας πω, ασχολήθηκα με την Τοπική Αυτοδιοίκηση όχι γιατί είχα πολιτικές 

φιλοδοξίες, και το ξέρετε όλοι, δεν έχω πολιτικές φιλοδοξίες, ασχολήθηκα γιατί δεν ήθελα να κάθομαι 

σ’ έναν καναπέ και να κουνάω το δάχτυλο. Και ασχολήθηκα γιατί πίστεψα σε κάποια πράγματα και 

ήθελα να δώσω τον καλύτερό μου εαυτό. Και νομίζω ότι όλοι οι συνάδελφοι εδώ, σε όσον καιρό 
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συνεργαστήκαμε, όλοι, της αντιπολίτευσης, της συμπολίτευσης, απέναντί τους είχαν έναν 

καλοπροαίρετο άνθρωπο. 

 Όμως έκανα μία ευχή όταν μπήκα σ’ αυτόν εδώ τον χώρο: να μη χάσω την ψυχή μου. Δεν 

την έχασα και δεν θα τη χάσω, αλλά δεν θα την αφήσω και βορά και να μου την κάνει κομματάκια ο 

οποιοσδήποτε. Πίσω από μένα και πίσω απ’ όλους μας, που μας προσάψατε την κατηγορία της 

πλαστογραφίας και της καταδίκης, βρίσκονται άνθρωποι. Βρίσκεται ο νεκρός πατέρας μου, βρίσκεται 

η μητέρα μου, βρίσκονται τα παιδιά μου, που είναι μεγάλα και καταλαβαίνουν και προσπαθούν να 

βρουν τα βήματά τους σ’ αυτή την κοινωνία, και βρίσκεται και ο σύζυγός μου. Βρίσκονται και οι φίλοι 

μου, βρίσκονται οι άνθρωποι που με εμπιστεύτηκαν και μ’ έφεραν εδώ. Δεν θα επιτρέψω σε κανέναν, 

επειδή θέλει να γίνει Δήμαρχος, να πατήσει πάνω στο δικό μου σώμα και πάνω στη δική μου 

αξιοπρέπεια για να φτάσει εκεί. 

 Κύριε Τίγκα, ξέρω ότι τη μόνη θέση την οποία θέλετε είναι τη θέση του Δημάρχου. Όμως ο 

σκοπός δεν αγιάζει τα μέσα. Και τη μόνη θέση την οποία κερδίσατε επάξια είναι αυτή η θέση του 

κοινού συκοφάντη. Εάν δεν βρείτε την παρρησία να ανακαλέσετε όλα αυτά που ψευδώς γράψατε και 

διασπείρατε στα διάφορα έντυπα και από δω κι από κει, και αν δεν ζητήσετε δημόσια συγγνώμη, θα 

μιλήσει η Δικαιοσύνη. 

 Θέλω επίσης να τονίσω ότι η απόφαση, ο συγκεκριμένος εργαζόμενος, του επιβλήθηκε ποινή 

σε μετέπειτα Εκτελεστική, με την προεδρία του μετέπειτα Δημάρχου, του κυρίου Αποστολόπουλου, 

εις την οποία ήμουν πάλι μέλος, σε αυτή την Εκτελεστική. Ο Δήμαρχος πρότεινε, είχαν συγκεντρωθεί 

τα στοιχεία που περιμέναμε, ο Δήμαρχος πρότεινε 60 ημέρες, ο κύριος Τίγκας είπε: «μήπως να το 

δούμε λίγο καλύτερα κι από δω κι από κει» και στο τέλος πρότεινε 30 ημέρες, και στο τέλος του 

επιβλήθηκαν 40 ημέρες. Βγαίνοντας έξω, ο κύριος Τίγκας έπιασε τον εργαζόμενο και του έλεγε: «εγώ 

προσπάθησα να κάνω το καλύτερο, αλλά όλοι οι άλλοι σε θάψανε και σου ρίξανε» κλπ, κλπ, έκανε το 

«PR» του. Αυτό. Τέλος πάντων, ελλείψει πολιτικού λόγου πολλά μπορούν να γίνουν, αλλά εγώ δεν 

θα επιτρέψω σε κανέναν να πατήσει πάνω σε μένα για να ικανοποιήσει τις πολιτικές του φιλοδοξίες. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλετε να τελειώσουν...; 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θέλετε, ανεβείτε όλοι εδώ επάνω, να κάνουμε αυτή τη συζήτηση! 

 Λοιπόν, θα σας παρακαλέσω, εάν θέλετε, στο τέλος, μετά, να τελειώσουν και οι άλλοι, και 

μετά να πείτε ό,τι θέλετε σε όσο χρόνο θέλετε. Δεν αλλάζει κάτι. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, να σας κάνω το χατίρι, αλλά θα μου επιτρέψετε να πω: όταν ακούγονται 

λέξεις σαν αυτές που ακούστηκαν, νομίζω...νομίζω... 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: ...νομίζω ότι το ν’ αρχίσουν να μιλάνε είκοσι Δημοτικοί Σύμβουλοι και να λένε ότι «οι 

εγκληματίες που τα δώσανε», δεν βγαίνει τίποτε. Κάπως πρέπει να μιλήσουν και οι άλλοι. Κύριε 

Δήμαρχε, έτσι είναι η δεοντολογία. Αν δεν σας αρέσει, δεν πειράζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, έχετε κάθε δικαίωμα να πάρετε το λόγο επί προσωπικού, απλώς θα είναι 

για 1 λεπτό. Εγώ γι’ αυτό σας λέω, να έχετε μετά όλη την άνεση και ν’ απαντήσετε. Γι’ αυτό τον 

λόγο. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ σας σέβομαι και το ξέρετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αυγουρόπουλος. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος επί της διαδικασίας. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ερωτήσεις πότε μπορούμε να κάνουμε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μίλησε προηγουμένως ο κύριος Δήμαρχος, έκανε τοποθέτηση, και είπα αν υπάρχουν 

διευκρινιστικές ερωτήσεις σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Τώρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα που θα μιλήσουν και όλοι οι άλλοι, όταν τελειώσουν οι εμπλεκόμενοι που είναι 

σε αυτό το θέμα, μπορείτε να κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση. 

 Ο κύριος Αυγουρόπουλος έχει τον λόγο. Ελάτε. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Παρά τις εμπεριστατωμένες τοποθετήσεις, τόσο του Δημάρχου αλλά και της συναδέλφου, της 

κυρίας Άννας-Μαρίας Τσικρικώνη, είμαι υποχρεωμένος κι εγώ να «απολογηθώ», εντός εισαγωγικών, 

μέσα στο σπίτι μου. Γιατί για μένα ο Δήμος είναι δεύτερο σπίτι μου εδώ και 34 χρόνια. 

 Για τη συγκεκριμένη υπόθεση, όταν στις 24/4 αναρτήθηκε στον προσωπικό λογαριασμό του 

κυρίου Κουγιουμτζόπουλου το ερώτημα προς τον Δήμαρχο εάν αληθεύουν αυτά, μετά από δύο 

μέρες ανήρτησα στον προσωπικό μου λογαριασμό, με τίτλο «Η αλήθεια για την "υπόθεση –εντός 

εισαγωγικών– πλαστογραφίας" και της επιβολής της πειθαρχικής ποινής του ενός μηνός», 

λεπτομερέστατα το τι έγινε. Και το κοινοποίησα σε όλα τα τοπικά site που είχαν αναρτήσει το 

συγκεκριμένο θέμα. 

 Πάμε τώρα. Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, στις 25/4 αναρτήθηκε στα τοπικά sites 

δελτίο τύπου του κυρίου Τίγκα με τίτλο: «Δύο Αντιδήμαρχοι και τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι του 

Δήμου σε αργία για πλαστογραφία». Στις 30/4 αναρτήθηκε επίσης σε τοπικά sites επιστολή του 

κυρίου Τίγκα με θέμα «Σοβαρά ερωτήματα για το ζήτημα της καταδίκης δύο Αντιδημάρχων και τριών 

Δημοτικών Συμβούλων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για πλαστογραφία». Υποθέτω πως για να τα 

γράφει αυτά ο κύριος Τίγκας, ότι καταδικαστήκαμε και τεθήκαμε σε αργία και πλαστογραφία, έχει και 

τα αντίστοιχα στοιχεία. 

 Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, παρακαλώ και ταυτόχρονα προκαλώ τον κύριο Τίγκα, 

να καταθέσει σήμερα, άμεσα, αυτή τη στιγμή, στο Δημοτικό Συμβούλιο όποια στοιχεία διαθέτει και 

επιβεβαιώνουν και επαληθεύουν αυτά που γράφει, δηλαδή πώς τόσο εγώ όσο και οι τέσσερις 

συνάδελφοί μου τεθήκαμε σε αργία για πλαστογραφία. Αν ο κύριος Τίγκας καταθέσει έστω και ένα 

στοιχείο που να αποδεικνύει πως τεθήκαμε σε αργία ενός μηνός διότι διαπράξαμε το αδίκημα της 

πλαστογραφίας, προσωπικά εγώ δεσμεύομαι πως άμεσα, απόψε, θα παραιτηθώ τόσο από 

Αντιδήμαρχος όσο και από Δημοτικός Σύμβουλος. 

 Και επειδή σίγουρα δεν υπάρχουν στοιχεία, προσωπικά –όπως δεσμεύτηκα στην ανάρτησή 

μου της 26/4– όλα τα έγγραφα του σχετικού φακέλου είναι στη διάθεση οποιουδήποτε επιθυμεί να 

πληροφορηθεί την αλήθεια και μόνο την αλήθεια. Είναι εδώ ο φάκελος στη διάθεσή του, να πάμε 

μετά στο γραφείο μου μέσα, να κλείσουμε ραντεβού αύριο, απόψε, όποτε θέλει, να του δώσω όλα 

τα στοιχεία του φακέλου. 

 Αναμφισβήτητα όμως, από τα στοιχεία αυτά αποδεικνύεται πως η πειθαρχική ποινή της 

αργίας ενός μηνός μας επιβλήθηκε διότι –όπως γράφει η κλήση μας σε απολογία από την 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής αλλά και η σχετική απόφαση– «παραλείψαμε να ολοκληρώσουμε 

τον πειθαρχικό έλεγχο για τη δίωξη που ασκήθηκε σε βάρος υπαλλήλου» και σε καμιά περίπτωση για 

πλαστογραφία, όπως γράφει ο κύριος Τίγκας. 

 Επίσης είναι σημαντικό να αναφέρω την υπ’ αριθμ. 5 της 25/11/2013 σχετική απόφαση της 

Εκτελεστικής Επιτροπής, η οποία γράφει: 

 «Μετά από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή γνωμών των μελών της Εκτελεστικής 

Επιτροπής, ο Πρόεδρος αυτής και Δήμαρχος πρότεινε να γίνει ψηφοφορία για περαιτέρω 

παραπομπή ή όχι του υπαλλήλου στο αρμόδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο, δηλώνοντας ότι ο ίδιος 

προτείνει την παραπομπή του υπαλλήλου αυτού στο Πειθαρχικό Συμβούλιο. 

 Ακολούθως, τα λοιπά μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής πρότειναν και ψήφισαν να 

κρατηθεί η κρινόμενη υπόθεση στην Εκτελεστική Επιτροπή μέχρι την άσκηση ή μη ποινικής 

δίωξης από την εισαγγελική αρχή στον εγκαλούμενο υπάλληλο, προκειμένου να ληφθεί σχετική 

απόφασή της τότε, γνώμη η οποία και επικράτησε ως απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής». 
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 Στη συζήτηση δε που κάναμε στην Εκτελεστική Επιτροπή, καταλήξαμε να την κρατήσουμε 

έως ότου περατωθεί από την Ποινική Δικαιοσύνη η προκαταρκτική εξέταση, με το σκεπτικό να 

έχουμε όλα εκείνα τα στοιχεία που θα μας καθοδηγούσαν να πάρουμε την καλύτερη και δικαιότερη 

απόφαση. 

 Επίσης θεωρώ πως είναι σημαντικό να αναφερθεί πως κανένας από τους λοιπούς 

συμμετέχοντες και παρευρισκόμενους στη συγκεκριμένη συνεδρίαση (Δήμαρχος, Γενικός Γραμματέας 

και δικηγόροι) δεν μας ενημέρωσε πως η σχετική νομοθεσία επέβαλλε να περατώσουμε την 

πειθαρχική διαδικασία και πως δεν είχαμε το δικαίωμα να την κρατήσουμε, διότι η πειθαρχική δίκη 

είναι ανεξάρτητη από την αντίστοιχη ποινική. 

 Υπόψη πως η πειθαρχική ποινή του ενός μηνός που μας επιβλήθηκε είναι η μικρότερη η οποία 

προβλέπεται από τον σχετικό νόμο, και μάλιστα αποφασίστηκε στο Πειθαρχικό Συμβούλιο κατά 

πλειοψηφία. 

 Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, φέτος κλείνω 32 χρόνια ως Δημοτικός Σύμβουλος. Όλα 

αυτά τα χρόνια προσπάθησα να είμαι συνεπής στα καθήκοντά μου, εξυπηρετώντας πρωτίστως τα 

συμφέροντα του Δήμου και των δημοτών. Και γι’ αυτό οι συνδημότες μου με τιμούνε επί 8 

συνεχόμενες θητείες, και είμαι ο παλαιότερος αυτή τη στιγμή με 8 συνεχόμενες θητείες μέσα σε αυτή 

την αίθουσα. 

 Ως Δημοτικός Σύμβουλος της αντιπολίτευσης για 20 χρόνια παρακαλώ (και 12 είμαι στη 

διοίκηση), έχω γράψει και δημοσιεύσει δεκάδες άρθρα. Η αλήθεια είναι πως έκανα πολύ σκληρή 

αντιπολίτευση. Ουδέποτε όμως χρησιμοποίησα ψευδείς, παραπλανητικούς και συκοφαντικούς 

χαρακτηρισμούς. Πάντα για ό,τι και να έγραφα, έκανα επίκληση και των αντίστοιχων πραγματικών 

και αδιάψευστων στοιχείων. Προσωπικά, ουδέποτε έχω καταθέσει μήνυση ή αγωγή και ακόμα δεν 

έχω πάει στα δικαστήρια ούτε ως μάρτυρας κατηγορίας. 

 Έχω δηλώσει πολλές φορές στο παρελθόν πως οι όποιες διενέξεις και διαφορές ανακύπτουν 

σε δημοτικούς χώρους πρέπει να επιλύονται με αμοιβαίες εξηγήσεις στους συγκεκριμένους χώρους 

και όχι στις αίθουσες των δικαστηρίων. Πιστός σε αυτή την αρχή μου, θα ζητήσω και απόψε απ’ τον 

κύριο Τίγκα να ανακαλέσει όλα τα όσα μας απέδωσε αδίκως με τις γραπτές του αναρτήσεις περί 

πλαστογραφίας και την ανάκληση αυτή να την κοινοποιήσει σε όλα τα sites που έχουν 

δημοσιοποιήσει το αντίστοιχο δελτίο τύπου και τη σχετική επιστολή. Αναμφισβήτητα και των πέντε 

Δημοτικών Συμβούλων με τα συγκεκριμένα γραφόμενα του κυρίου Τίγκα έχει θιγεί η τιμή και η 

υπόληψή μας, καθώς και η προσωπική μας αξιοπρέπεια, τόσο στην τοπική κοινωνία, αλλά και στον 

στενό οικογενειακό και ευρύτερο συγγενικό μας κύκλο. Εκτιμώ πως ο κύριος Τίγκας, τιμώντας τη 

στολή που έχει φορέσει ως Έλληνας αξιωματικός, θα ανακαλέσει τα σε βάρος μας συκοφαντικά 

δημοσιεύματα. Αν δεν το πράξει, προσωπικά θα υποχρεωθώ για πρώτη φορά να μην πειθαρχήσω 

στην αγαπημένη μου φράση –την οποία την έχει πει ο Ιησούς Χριστός και όχι εγώ– «Πάτερ, άφες 

αυτοίς, ου γαρ οίδασι τι ποιούσι» και να εφαρμόσω το «όπου δεν πίπτει λόγος, πίπτει δικαστική 

ράβδος». Δηλαδή θα υποχρεωθώ να καταφύγω άμεσα στην Ελληνική Δικαιοσύνη για την ηθική 

αποκατάστασή μου. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Φασούλη. 

ΦΑΣΟΥΛΗ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν θα επεκταθώ πολύ, ήδη έχουν λεχθεί από 

τους δύο Αντιδημάρχους και από τον κύριο Δήμαρχο. 

 Εγώ έχω να πω ένα μόνο: Δεν ντρέπομαι για την απόφαση που πήρα τότε. Ίσως και σήμερα 

να ’παιρνα –όπως είπε και η κυρία Τσικρικώνη– την ίδια απόφαση. Εκρίνετο η ζωή και η οικονομική 

κατάσταση μιας οικογένειας. Στοιχεία δεν είχα. Ίσως το λάθος μου ήταν η άγνοια του νόμου, η 

λεπτομέρεια αυτή, ότι έπρεπε οπωσδήποτε να πάρω κάποια απόφαση. Το δέχομαι, δεν δικαιολογείται 

να έχω άγνοια νόμου. Την είχα. Αλλά και πάλι ίσως να ’παιρνα την ίδια απόφαση. 

 Είμαι από το 1994 στον Δήμο, έχω δουλέψει, έχω προσφέρει με εντιμότητα, δεν έχω πάρει 

ούτε ένα ψίχουλο από τον Δήμο, δεν έχω διαπράξει νομίζω τίποτα που να με επιβαρύνει, και δεν 
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ντρέπομαι γι’ αυτό που με κατηγορούν μετά από 24 χρόνια. Ίσως θα ’πρεπε αυτοί που το κάνανε να 

ντρέπονται. 

 Δεν φανταζόμουνα ποτέ κύριε Τίγκα, πατριώτη μου, ότι θα φτάνατε σ’ αυτό το σημείο. 

Λυπάμαι πάρα-πάρα πολύ για σας. Εις βάρος σας θα αποβεί και όχι υπέρ σας. Δεν γίνεται έτσι 

προεκλογικός αγώνας, πιστέψτε με, τα ’χουμε ξαναπεί και άλλη φορά. Υπάρχουν άλλοι τρόποι να 

πολεμήσετε και να διεκδικήσετε αυτά που θέλετε, τη φιλοδοξία σας, και καλή σας επιτυχία. Είναι 

φιλοδοξία και δικαίωμα του καθενός. Αυτός όμως δεν είναι τρόπος. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Φασούλη. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Τώρα η αλήθεια είναι ότι εγώ δεν αισθάνομαι ούτε ότι θίχτηκε η υπόληψή μου, μάλλον 

όσων χρησιμοποιούν αυτές τις μεθόδους θα ’πρεπε να θίγεται η υπόληψή τους. Ούτε θα σας 

απασχολήσω με τα γεγονότα όπως έγιναν, τα είπαν οι συνάδελφοι, είναι και αστείο δηλαδή να 

καθόμαστε τώρα, πραγματικά δηλαδή είναι αστείο, να χάνουμε τον χρόνο μας σαν Δημοτικό 

Συμβούλιο, και όσοι ασχολήθηκαν και απάντησαν στα site και στους κυρίους οι οποίοι ασχολήθηκαν 

με το θέμα με αυτό τον κακόβουλο τρόπο, να χάνουμε τον χρόνο μας και τη διάθεσή μας. 

 Ήταν ένα πάρα πολύ απλό γεγονός, όπως ειπώθηκε, θέλαμε έναν άνθρωπο να τον αφήσουμε 

χωρίς να τον καταδικάσουμε ή να τον αθωώσουμε, δεν είχαμε τα στοιχεία, και μέχρι εκεί. Ακούσαμε 

την απολογία του –έχω εδώ και την απολογία του–, πειστήκαμε ότι δεν έπρεπε να πάρουμε 

απόφαση. 

 Και βεβαίως η τιμωρία μας του ενός μήνα –γιατί δεν ειπώθηκε κιόλας–, ήταν σαφής, την 

είπαν οι άνθρωποι εκεί, ήταν η άγνοια νόμου. Για την άγνοια νόμου μας έδωσαν τον έναν μήνα, όχι 

για τίποτε άλλο. Διότι είπαμε, κι εγώ εκεί αυτό τους είπα, ότι: «Με συγχωρείτε, δεν το ’ξερα. Εντάξει, 

η άγνοια νόμου τιμωρείται. Άρα λοιπόν καλώς κάνετε και μας τιμωρείτε, έναν μήνα αργία». Δεν 

ήξερα τον νόμο, έπρεπε να τον ξέρω. Δεν τον ήξερε ούτε ο Δήμαρχος ούτε και ο Γενικός Γραμματέας 

του Δήμου ούτε κανένας. Εντάξει, εγώ όμως πήρα την απόφαση. Άρα εγώ έχω την ευθύνη, και γι’ 

αυτό πήρα έναν μήνα αργία και τελείωσε το θέμα. 

 Και σιγά το ζήτημα, και σιγά το θέμα αυτό το σοβαρό, να γίνεται ζήτημα σε όλο τον Παπάγο 

και τον Χολαργό. Και σιγά μην πιστέψουν οι Χαλαργιώτες ή οι Παπαγιώτες ότι εγώ πλαστογραφώ 

κάτι. Και σιγά μην πιστέψουν ότι πλαστογραφεί η κυρία Μπουφούνου, η κυρία Φασούλη, οι άλλοι 

δύο Αντιδήμαρχοι. Και σιγά μην το πιστέψουν. Και αυτοί που θα το πιστέψουν, τόσο μυαλό έχουν, 

τόσο καταλαβαίνουν. Διότι θα πρέπει να ελέγχουν και τις πληροφορίες που παίρνουν. 

 Οι πληροφορίες λοιπόν ήταν: 

 Ξεκινήσαμε-, ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος ρωτάει –θα μπορούσε να ρωτήσει έναν από μας, 

αλλά ρωτάει στο διαδίκτυο– αν αληθεύουν οι φήμες ότι τέθησαν σε αργία για υπόθεση 

πλαστογραφίας. Και να διαψεύσει πρέπει ο κύριος Δήμαρχος δημόσια, τα ονόματα να τα δώσει, γιατί 

μπορεί να ’ναι και ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος ένας απ’ αυτούς. Λες και άμα ήταν δεν θα το ’ξερε! 

 Βγαίνει είναι η "aftodioikisi" –εγώ δεν ασχολούμαι με το site αυτό– και μας λέει εδώ: «Σε 

αργία δύο Αντιδήμαρχοι, τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι για υπόθεση πλαστογραφίας». 

 Προχωράμε. Ο κύριος Τίγκας συνεχίζει: «Δύο Αντιδήμαρχοι και τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι σε 

αργία για πλαστογραφία» με τρία θαυμαστικά, και συνεχίζουμε κλπ, κλπ, δεν χρειάζεται να ξαναλέω. 

 Εγώ λοιπόν δεν έχω καμία στενοχώρια για το θέμα, στενοχώρια να ’χουν εκείνοι που τα 

γράφουν αυτά. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου, πραγματικά δεν με ενδιαφέρει αυτή η υπόθεση, στον 

βαθμό που οι κύριοι οι οποίοι ασχολήθηκαν με το θέμα ενδιαφέρονται για τη δικιά τους πολιτική 

παρουσία με αυτή τη μέθοδο. Δεν μπορούμε να κάνουμε πολιτικό αγώνα με τέτοιες μεθόδους και με 

υβρεολόγιο. Εάν θέλουν αυτό, ας το κάνουν. Δεν νομίζω ότι κανείς θα τους ανταμείψει γιʼ αυτή τη 

μεθοδολογία. 

 Κι εγώ, επειδή δεν θέλω ν’ ασχοληθώ με τα πίτουρα, γιατί άμα ασχολείσαι με τα πίτουρα σε 

τρων οι κότες, σταματάω εδώ και σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 
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 Τον λόγο έχει η κυρία Μπουφούνου. 

ΜΠΟΥΦΟΥΝΟΥ: Εγώ, επειδή έτυχε να κάνω μια επέμβαση και λυπάμαι γι’ αυτά που έχουν συμβεί, 

δεν το πήρα αμέσως χαμπάρι, γιατί δεν έβλεπα ούτε τα site ούτε-, αλλά ήρθαν συνάδελφοι του 

άντρα μου και μου τα είπαν, και πραγματικά... 

 Κύριε Τίγκα, αγαπητέ Κώστα, γιατί έτσι σε ξέρω απ’ τον πατέρα σου και απ’ τη μητέρα σου, 

δεν φανταζόμουνα ποτέ μα ποτέ τέτοιες κατηγορίες, σε ανθρώπους που τους ξέρεις, σε ανθρώπους 

που ήσουν και συνάδελφος παλιά, όπως ήσουν με την κυρία Φασούλη δηλαδή, συνάδελφος ήσουν 

με τον κύριο Ξύδη, και μαζί ήμαστε τόσο καιρό, σε ξέρω από παλιά. Με συμπλήρωσαν όλοι οι άλλοι. 

Αυτά που άκουσα όντως είναι αληθή και είναι μέσα από την ψυχή του καθενός, και από την κυρία 

Αντιδήμαρχο, και από τον κύριο Αντιδήμαρχο, και από την κυρία Φασούλη ακόμη περισσότερο που 

είστε πατριώτες. Εσένα ένα έχω να σου πω: Τιμούσα τόσο πολύ τον πατέρα σου και τη μητέρα 

σου, έφτασες τόσο ψηλά, έβαλες τη στολή του στρατηγού, είσαι ένα μορφωμένο παιδί με αρχές, και 

μένω με το στόμα ανοιχτό για ποιο λόγο τόση- πώς να το πω, «κακία» να το πω; δεν θέλω να το 

πω, πίστεψέ με, δεν θέλω να το πω· «μίσος»; ούτε κι αυτό· φιλοδοξία για να φτάσεις κάπου. Σωστό, 

όλοι οι άνθρωποι φιλοδοξούν. Αλλά έτσι; Στο πρόσωπο του Δημάρχου βέβαια είναι όλα αυτά, αλλά 

παίρνει κι εμάς η μπάλα. Ποιος σου είπε, πού είδες εσύ την απόφαση του δικαστηρίου που λέει ότι 

εμείς πλαστογραφήσαμε και τιμωρηθήκαμε; Τιμωρηθήκαμε για τι; Κλέψαμε; δεν νομίζω. 

Καταχραστήκαμε; όχι. Πλαστογραφήσαμε τι; Πού είναι όλα αυτά; 

 Δεν μπορώ να πω περισσότερα, γιατί είπαν όλοι οι άλλοι, και έχω πραγματικά στενοχωρηθεί, 

σκεπτόμενη ότι-, πώς να το πω τώρα, δεν το φανταζόμουνα ότι θα έφτανες σε αυτό το σημείο, να 

μας φέρεις σε τέτοια δύσκολη θέση και να ’ρχεται ο Τσίγκας, ο Μυλωνάς, «τι κάνατε, ρε Βιβή στον 

Δήμο;» Άνθρωποι οι οποίοι τιμούσαν τον άντρα μου, και ξέρανε και τον πατέρα σου και ξέρανε κι 

εσένα. Δεν νομίζω να κάναμε κάτι τόσο παράλογο. 

 Και αν ακόμη οτιδήποτε διαβάσατε ή μάθατε από τους υπαλλήλους ότι τιμωρηθήκαμε για τον 

άλφα ή βήτα λόγο, θα έπρεπε αυτό να ερευνηθεί πρώτα και μετά να φτάσει στα site. Για μένα τα 

facebook –και γι’ αυτό και δεν έχω– και τα site, είναι το χειρότερο που μπορεί να υπάρχει, γιατί 

ξεκατινιάζεται ο κόσμος, όχι χωρίς λόγο, δηλαδή γινόμαστε ρεζίλι. Δεν το περίμενα αυτό, λυπάμαι 

πάρα πολύ και στενοχωριέμαι. 

 Και θα ήθελα, επειδή νομίζω θα έχει μείνει από την αγωγή που έχεις πάρει από τους γονείς 

σου, να ζητήσεις συγγνώμη. Αυτό θα σου κάνει καλό, και τ’ άλλα όλα όχι καλό. Κακό μόνον. Λυπάμαι 

πάρα πολύ. Πραγματικά βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε πάρα πολύ δύσκολη θέση. Όχι μόνο για τον 

εαυτό μου, για όλους εσάς και για τον Δήμαρχο, τον οποίο ξέρω από μικρό παιδί. Θα μου πείτε, 

επειδή με τον Δήμαρχο μιλάω έτσι. Οποιοσδήποτε να ήτανε πάνω και να μη τον ήξερα, έτσι θα 

μίλαγα. Στενοχωρέθηκα πάρα πολύ, Κώστα, σου μιλώ εν τιμή. Σου μιλώ εν τιμή. 

 Τίποτε άλλο, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μπουφούνου. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 

ΤΙΓΚΑΣ: Πρόεδρε, πόσο χρόνο έχω; 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] ερωτήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να κάνουμε ερωτήσεις; Μόλις τελειώσουν; Ωραία, ωραία, εντάξει, αφήστε... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] έτσι δεν είπαμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Επειδή είπαν και για τις ερωτήσεις προηγουμένως. 

 Λοιπόν, όποιος θέλει παρακαλώ για διευκρινιστικές ερωτήσεις. Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, 

ο κύριος Τούτουζας, ο κύριος Ανυφαντής. Άλλος; 

 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος για ερώτηση, παρακαλώ. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω την κυρία Τσικρικώνη: Έγιναν δύο διαδικασίες; 

Δηλαδή δύο φορές ψηφίσατε; 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι. Μπορώ να πω; 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί εκεί μπερδεύτηκα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κάντε την ερώτηση και θα απαντηθούν μετά. 
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ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, γιατί εκεί μπερδεύτηκα, και είπε ότι ο κύριος Τίγκας μετά βγήκε έξω 

και έκανε αυτό. Αλλά δεν κατάλαβα τώρα, στην πρώτη διαδικασία ήταν αυτό; στη δεύτερη; πώς; 

Αυτό θέλω να μου εξηγήστε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Αντιλαμβάνομαι το πόσο ευαίσθητο είναι το θέμα, και επειδή είναι τόσο ευαίσθητο, θα ήθελα 

να κάνω κάποιες ερωτήσεις απλές, προς τους ανθρώπους οι οποίοι-, εντάξει, ακούστηκαν οι απόψεις, 

σεβαστές είναι, δεν διαφωνώ, δεν έχω να πω κάτι. 

 Γιατί δεν προσφύγανε σε δεύτερο βαθμό; Νομίζω ο Δήμαρχος είπε ότι είναι 2.000 €. Εγώ θα 

’θελα να μου πούνε, αφού είναι αθώοι και όλα αυτά, γιατί δεν προσέφυγαν σε δεύτερο βαθμό; Είναι 

η πρώτη μου ερώτηση. 

 Η δεύτερη ερώτησή μου είναι η εξής: Γιατί δεν πήραμε ποτέ αντίγραφο αυτής της απόφασης, 

τουλάχιστον οι επικεφαλής; Ώστε, αφού οι συνάδελφοι εδώ νιώθουν ότι έχει γίνει όλο αυτό το θέμα, 

θα είχε αποφευχθεί όλο αυτό το θέμα θεωρώ, αν είχε δοθεί στη δημοσιότητα ένα χαρτί. Γιατί δεν 

πήραμε αντίγραφο; 

 Τρίτον. Σήμερα γιατί δεν παίρνουμε ένα αντίγραφο; 

 Τέταρτον. Αφού είναι εμπιστευτικό, όπως πολύ σωστά είπε ο Δήμαρχος σε κάποιες 

ανακοινώσεις του, πού έγκειται το εμπιστευτικό πια, όταν το μαθαίνουν όλοι οι διευθυντές και όλοι οι 

υπάλληλοι του Δήμου; Δηλαδή είναι εμπιστευτικό για όλους εμάς αλλά για όλους τους άλλους δεν 

είναι; 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν είναι εμπιστευτικό, ρε παιδιά, [...]. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Όχι, ερωτήσεις κάνω, κύριε Κουγιουμτζόπουλε. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Λείπει άνθρωπος απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο και είναι εμπιστευτικό; 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Και πέμπτον... Να τελειώσω, είναι ερωτήσεις απλές, διοικητικής υφής είναι. Και η 

πέμπτη ερώτησή μου –και θεωρώ ότι είναι η πιο σοβαρή– είναι η εξής: Όταν κοινοποιείται στον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου... Εγώ αυτό δεν γνωρίζω, επειδή είπατε κύριε Δήμαρχε 

κοινοποιήθηκε σε σας, ενημερώσατε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] όχι σε μένα. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Α, όχι σε σας, συγγνώμη. Στον κύριο Πρόεδρο. 

 Διοικητικά –θέλω ένας άνθρωπος να μου πει, διοικητικά, η νομοθεσία– στον κύριο Πρόεδρο 

κοινοποιείται για να ενημερώσει μόνο τους συγκεκριμένους; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Όχι-

όχι. Μόνο στους συγκεκριμένους, ή κοινοποιείται σε όλους διαμέσω του Προέδρου; Δηλαδή, ο ρόλος 

του Προέδρου είναι ποιος; Δηλαδή να ειδοποιήσει κάτι... Δηλαδή αν στείλει ένας δημότης ένα 

έγγραφο προς τον Πρόεδρο, δεν οφείλει να ενημερώσει το Διοικητικό Συμβούλιο; Ποια νομοθεσία το 

λέει αυτό; Γιατί όλο «όχι» ακούω, αλλά θέλω και μια νομοθεσία. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 

 Ερώτηση από τον κύριο Τούτουζα. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση. Είμαι από το 2006 στο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει 

ξανασυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο θέματα που έρχονται από το διαδίκτυο, από εφημερίδες, 

από τον τοπικό τύπο; Γιατί δεν το γνωρίζω αυτό. Τόσα χρόνια έχουν πει σε τοπικά site διάφορα στον 

τοπικό τύπο. Κατά τη δική μου εκτίμηση, δεν έχω ξανακούσει να συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο 

δημοσιεύματα. Ήταν πάγια θέση των προηγούμενων Δημάρχων. Έχει ξανασυζητηθεί; Γιατί αυτό δεν 

το... Πρώτη φορά μου συμβαίνει, γι’ αυτό το ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούτουζα. 

 Να πω ως προς τη διαδικασία. Μόλις προ ολίγου ψηφίσαμε για να μπει το θέμα ως... 

(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι. Εγώ οφείλω να πω ότι ως εκτός Ημερήσιας Διάταξης και ως 

κατεπείγον ψηφίστηκε το θέμα για να συζητηθεί. 

 Για το άλλο που είπε ο κύριος Ανυφαντής, ο μόνος λόγος που κοινοποιούνται τα έγγραφα 

επιβολής πειθαρχικών ποινών στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι για να μην 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

22 

συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο αυτές τις μέρες και προσκληθούν οι εμπλεκόμενοι, οπότε όλες οι 

αποφάσεις θα είναι άκυρες. Και σταματάει εκεί το θέμα. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα για ποιο λόγο είναι. Εγώ σας απάντησα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το έγγραφο της επιβολής της πειθαρχικής ποινής από τον «Συντονιστή» πλέον της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης έχει ως αποδέκτες τους Δημοτικούς Συμβούλους, οι πέντε οι οποίοι τους 

επιβλήθηκε η πειθαρχική ποινή, από κάτω έχει σε παρένθεση «διά της Διεύθυνσης Διοίκησης του 

Δήμου, με αποδεικτικό επίδοσης που θα σταλεί στην Υπηρεσία μας». Δηλαδή, όπως σας είπα, 

επικοινωνήσαμε με την Αποκεντρωμένη και μας είπε: «Μόλις θα πάτε να το παραδώσετε στους 

Δημοτικούς Συμβούλους θα πάρετε ένα αντίγραφο που θα σας υπογράψουν την ημερομηνία που το 

παραλάβανε και θα βάλουν και την υπογραφή. Και αυτά θα μας τα στείλετε». Και από κάτω έχει 

κοινοποίηση: «Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου, διά της Διεύθυνσης Διοίκησης του 

Δήμου», των Διοικητικών Υπηρεσιών, έτσι; 

 Όταν ένα έγγραφο απευθύνεται στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, απευθύνεται στον 

Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. Όταν ένα έγγραφο απευθύνεται στα μέλη του Δημοτικού 

Συμβουλίου, θα λέει «στον Πρόεδρο και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου». Όταν ένας δημότης 

–στην ερώτησή σας– θέλει κάτι και θέλει να το μάθουν όλοι, λέει: «προς Πρόεδρο Δημοτικού 

Συμβουλίου, προς επικεφαλής παρατάξεων, προς μέλη Δημοτικού Συμβουλίου». 

 Άρα στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου το στέλνουν ακριβώς για να μην προσκαλέσει 

και να μην συμμετέχουν στις Επιτροπές ή στο Δημοτικό Συμβούλιο, που είναι και το πιο σωστό 

όργανο. 

 Δεύτερον. Οι συγκεκριμένοι Δημοτικοί Σύμβουλοι πήραν τα χαρτιά, τα είδαν, είχαν ένα μήνα 

περιθώριο να κάνουν προσφυγή. Δεν καταλαβαίνω γιατί θα έπρεπε... Να βγάλω εγώ να κάνω 

ανακοίνωση για παράδειγμα για ποινή για την κυρία Φασούλη και την κυρία Πολυκαλά; (Λέω). 

Δηλαδή να ’βγαζα εγώ ανακοίνωση μόνο γι’ αυτούς που ανήκουν στην παράταξή μου; Ενδεχομένως 

να πει κάποιος: «ναι, ρε Δήμαρχε, έπρεπε να ενημερώσεις γι’ αυτούς που είναι στην παράταξή σου». 

Αλλά από πού προκύπτει ότι εγώ πρέπει να ενημερώσω; Υπάρχει κάποια διάταξη που λέει ότι «ο 

Δήμαρχος οφείλει στην επόμενη συνεδρίαση να πει...»; 

 Δεν κάναμε Δημοτικό Συμβούλιο, το προ-προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο δεν είχαν 

συμπληρωθεί οι μέρες που μπορούσαν να κάνουν προσφυγή στο ΣτΕ, άρα δεν ήταν τίποτα 

ανακοινώσιμο, και το προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο είχε λήξει η ποινή. 

 Δηλαδή όταν 17 Δημοτικοί Σύμβουλοι για την υπόθεση της Κύπρου πήγαμε και καταθέσαμε 

στο ίδιο Πειθαρχικό Συμβούλιο και αθωωθήκαμε, βγήκαμε εδώ και κάναμε ανακοίνωση ότι 

αθωωθήκαμε; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Όχι, δεν κάναμε ανακοίνωση ότι αθωωθήκαμε, εγώ 

λέω ότι δεν κάναμε ανακοίνωση ότι αθωωθήκαμε. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δείτε τα πρακτικά [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εγώ λέω ότι δεν κάναμε ανακοίνωση ότι αθωωθήκαμε, έτσι λέω. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάντως το θέμα είναι ότι από πουθενά δεν λέει. 

 Εν τω μεταξύ, θα σας πω κάτι που έχει λίγο ενδιαφέρον. Αυτές τις ημέρες, ως διά μαγείας 

υποθέτω, βγήκε μια εγκύκλιος του Υπουργείου Εσωτερικών. Η 13 είναι, κύριε Αυγουρόπουλε; για 

φέρτε να πω την ημερομηνία. Γιατί ως διά μαγείας βγήκε αυτές τις μέρες που συζητιέται το θέμα. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι 24/4 και [...] στο διαδίκτυο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. Που εγώ πιστεύω ότι κάποιοι είχαν ρωτήσει το Υπουργείο και στείλανε 

χαρτιά. Κάποιοι, λέω, πήγαν κι έκαναν ερώτηση για να εκθέσουν ότι δεν έχουμε κάνει σωστά τις 

διαδικασίες. Λοιπόν, για όποιον ενδιαφέρεται, είναι 24 Απριλίου, η εγκύκλιος 13, να μου πείτε τι δεν 

κάναμε από αυτά που λέει η εγκύκλιος. Πείτε μου, γιατί... 

 Αυτά έχω ν απαντήσω εγώ σ’ αυτά. Από κει και πέρα οι άλλες ερωτήσεις νομίζω δεν... 
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 Τώρα το αν συζητάμε ή όχι, αυτό που είπε ο κύριος Τούτουζας... Κύριε Τούτουζα, για μένα 

είναι ένα μείζον θέμα πολιτικής αντιπαράθεσης αυτή τη στιγμή. Το να προσπαθείς να μετατρέψεις το 

κρέας–ψάρι και το άσπρο–μαύρο και να πετάς λάσπη σε ανθρώπους που έχουν προσφέρει πολλά 

χρόνια, εντάξει, εγώ νομίζω ότι ήταν θέμα το οποίο έπρεπε ν’ ακουστεί στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

Αλλά εν πάση περιπτώσει, εσείς αποφασίσατε να το συζητήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τον λόγο για μία απάντηση η κυρία Πολυκαλά. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι, επειδή ρωτήσατε γιατί δεν πήγαμε στο Συμβούλιο Επικρατείας. 

 Εγώ να πω για τον εαυτό μου. Καταρχήν γιατί να μπω σε μια τέτοια ταλαιπωρία, διαδικασία 

και οικονομική και χρονοβόρα, από την ώρα που θεωρώ ότι το θέμα αυτό ήταν αστείο ουσιαστικά; 

Το ότι πήραμε ένα μήνα –το ξαναλέω για δεύτερη φορά– αργία γιατί δεν ήξερα τον νόμο, το ότι 

έπρεπε ν’ αποφασίσω, δεν θεωρώ ότι είναι κανένα παράπτωμα στο οποίο δεν θα είχατε υποπέσει 

οποιοσδήποτε από σας ήταν στην Εκτελεστική Επιτροπή. Και θα τρέχουμε τώρα στο Συμβούλιο 

Επικρατείας; Αλλά και μόνο που όμως ερχόμαστε εδώ και το συζητάμε τώρα και ρωτάτε γιατί δεν 

πήγαμε... Εάν με είχαν καταδικάσει για πλαστογραφία, κύριε Ανυφαντή, θα πήγαινα στο Συμβούλιο 

Επικρατείας, έτσι; Αλλά με καταδικάσανε γιατί δεν ήξερα τον νόμο. Λοιπόν, απαντάω σε αυτό. 

 Όσον αφορά το άλλο που είπε και ο κύριος Τούτουζας, ε, τέτοιο θέμα δεν έχει προκύψει. 

Βεβαίως κατά καιρούς γίνονται κάτι τέτοια στα διαδίκτυα και συκοφαντίες, αλλά σε τέτοιο επίπεδο ας 

πούμε συκοφάντησης και ψευδών στοιχείων δεν έχει ξαναγίνει. Και εν πάση περιπτώσει, όποιον 

ενδιαφέρει μπορεί να το φέρει στο Δημοτικό Συμβούλιο, αν συμβαίνει για κάποιον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 

 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αυγουρόπουλος. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν προσέφυγα στο Συμβούλιο Επικρατείας για οικονομικούς και μόνον 

λόγους. Γιατί το παράβολο και τα σχετικά υπερβαίνουν τα 1.500 €, και δεν τα είχα και δεν τα έχω. 

Και με κάλυψε και η κυρία Πολυκαλά, ότι αν κατηγορούμουν, αν είχα καταδικαστεί για 

πλαστογραφία, τότε θα προσέφευγα, θα έκανα το- παξιμάδι και θα προσέφευγα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Τσικρικώνη. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σχετικά με το ερώτημα που έκανε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, για να το 

διευκρινίσω. 

 Το 2013 έγινε εκείνη η Εκτελεστική Επιτροπή κατά την οποία δεν είχαμε τα στοιχεία και 

αποφασίσαμε να το κρατήσουμε. Εγώ επιμένω ότι και να ήξερα τον νόμο... Τον οποίο, σημειωτέον, 

επειδή γνωρίζαμε ότι δεν έχουμε την πλήρη γνώση του νόμου, γιατί ήταν για πρώτη φορά που 

εφαρμοζόταν αυτό το πράγμα, ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόζαμε τον "Καλλικράτη" και πρώτη 

φορά που αντιμετωπίζαμε ένα τέτοιο θέμα, εμείς είχαμε και νομικούς συμβούλους μέσα προκειμένου 

να μας κατατοπίσουν. Δεν μας κατατόπισαν. Αλλά σας λέω, για μένα είναι εντελώς αδιάφορο αυτό, 

γιατί εγώ θα ’παιρνα την ίδια ακριβώς απόφαση και θα ’παιρνα και την ευθύνη των πράξεών μου. 

 Τότε λοιπόν, έγινε εκείνη η Εκτελεστική, κρατήθηκε η υπόθεση, δεν επιβάλαμε πειθαρχική 

ποινή και περιμέναμε να συγκεντρώσουμε τα στοιχεία. Όταν συγκεντρώθηκαν τα στοιχεία, στο 

μεταξύ έγιναν εκλογές, βγήκε καινούρια διοίκηση με Δήμαρχο τον Ηλία Αποστολόπουλο, και ο οποίος 

πλέον, έχοντας και τα στοιχεία στα χέρια μας, έκανε καινούρια Εκτελεστική, έτυχε σ’ εκείνη την 

Εκτελεστική να είμαι πάλι μέλος και εγώ, και οπότε εκεί πλέον επιβλήθηκε στον συγκεκριμένο 

εργαζόμενο 40 ημέρες στέρηση μισθού. Διότι πλέον τα στοιχεία μάς οδηγούσαν σε κάτι τέτοιο. Αυτό 

είναι όλο. 

 Τώρα, όσον αφορά γιατί δεν προσφύγαμε, με κάλυψαν οι προλαλήσαντες. 

 Στο αν έχει ξαναγίνει κάποιο τέτοιο γεγονός. Δεν έχει γίνει, κύριε Τούτουζα, σε ό,τι αφορά-, 

δεν είναι ένα θέμα το οποίο γράψαν κάποια site κάτι. Εδώ είναι ηθικό το θέμα, διότι συνάδελφος 

χτυπάει με αυτό τον τρόπο συναδέλφους. Και αυτό το πράγμα είναι ένα πράγμα που πρέπει να μας 
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απασχολήσει όλους. Και αφορά όλους μας. Το καταλαβαίνετε; Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Εάν έτσι 

ξεκινάμε, πού θα καταλήξουμε; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

 Μία συμπλήρωση από τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τα στοιχεία που είπε η κυρία Τσικρικώνη ότι ήρθανε αργότερα, που 

μαζευτήκανε... Ο κύριος Ξύδης, εκτός από τον Εισαγγελέα, το είχε στείλει και στη Διεύθυνση 

Ηλεκτρονικού Εγκλήματος και στην Επιθεώρηση... 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Τα είπα, τα είπα. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Έγινε έλεγχος εδώ, κι εκεί βρήκανε αυτή την τυπική μας παράλειψη, ότι δεν 

ολοκληρώσαμε την πειθαρχική διαδικασία. Και γι’ αυτό διωχθήκαμε, για κανέναν απολύτως άλλον 

λόγο. Και γι’ αυτό μας επιβλήθηκε η διοικητική ποινή του ενός μηνός αργίας, που ήταν η μικρότερη 

που θα μπορούσε να επιβληθεί. Η ανώτερη είναι έξι μήνες. Ενώ, υπόψιν, για πλαστογραφία είναι από 

τρεις μήνες μέχρι δέκα χρόνια. Και στις περισσότερες φορές –ξέρουν καλύτερα οι νομικοί– είναι 

κακούργημα και δεν είναι μια... Και πήγαμε από αμέλεια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

 Τελειώσαμε με τις ερωτήσεις, πηγαίνουμε στις τοποθετήσεις. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή πράγματι το θέμα είναι πολύ σημαντικό, θα ήθελα εξ υπαρχής, και 

πριν να δώσω τα στοιχεία που κατά την άποψή μου έχουν βαρύνουσα αξία, να πω ότι εκτιμώ σε 

προσωπικό επίπεδο για τη διαδρομή τους και τους πέντε κυρίους και κυρίες, διότι θα ήμουν αγνώμων 

εάν δεν εκτιμούσα αυτό που μέχρι στιγμής έχουν κάνει. 

 Θέλω όμως –και παρά το γεγονός ότι η κυρία Μπουφούνου με συνεκίνησε ιδιαίτερα– να πω 

με απόλυτη ειλικρίνεια ότι αυτό που δημοσιοποιήσαμε και που δεν μπήκε στον κόπο να κάνει ο 

κύριος Δήμαρχος, να μας ενημερώσει δηλαδή, το κάναμε διότι έτσι αναρτήθηκε. Και θέλετε να σας 

πω και κάτι; Εάν ζητάτε και λέτε ότι πλαστογραφία δεν υπάρχει, εμείς δεν μπαίνουμε στην ουσία του 

θέματος. Θα ήταν λάθος μεγάλο και αποπροσανατολιστικό να μπούμε εδώ μέσα και ν’ αρχίσουμε να 

λέμε γιατί τιμωρήθηκαν, γιατί έκαναν αυτό ή το άλλο. Πρώτον, δεν είμαστε δικαιοδοτικό όργανο. 

Δεύτερον, υπάρχει μία απόφαση. Εμείς να πούμε τι; 

 Άρα λοιπόν, η προσπάθεια του Δημάρχου να εξηγήσει όλα αυτά τα οποία έγιναν μες στο 

Συμβούλιο, μες στις Εκτελεστικές Επιτροπές, που είναι αληθή, είναι αληθή, το τονίζω, δεν 

εξυπηρετούν κανέναν σκοπό. Για μας, θέλανε να ψηφίσουν έτσι; δικαίωμά τους. Ήρθε η 

Αποκεντρωμένη, διά του υπηρεσιακού οργάνου, και αποφάσισε αυτό. Και αυτό μας αφήνει εκτός 

θέματος. Εκείνο που ενδιαφέρει είναι τα τραγικά λάθη του Δημάρχου. Αυτή τη στιγμή εμείς δεν 

μεμφόμεθα κανέναν από τις πέντε κυρίες και κυρίους που πήραν αυτή την απόφαση. Δικαίωμά τους. 

 Έρχομαι όμως τώρα και λέω: Πρώτον, η απόφαση ήρθε στον Δήμο αρχές Φεβρουαρίου. 

Έγιναν δύο Διοικητικά Συμβούλια, το ένα 9 Μαρτίου και το άλλο 19 Απριλίου, σε απόκλιση 40 

ημερών, ώστε να βάλουμε εκεί μέσα τον ένα μήνα της αργίας. Δεν είναι κακό αυτό, είναι όμως έτσι. 

Το ερώτημα είναι: Δύο Δημοτικά Συμβούλια, 9 και 19/4, γιατί να μην ενημερωθεί το Δημοτικό 

Συμβούλιο, όλοι εμείς οι οποίοι εκπροσωπούμε την κοινωνία των πολιτών, τους κατοίκους του 

Παπάγου και του Χολαργού, να μην ενημερωθούμε για την απόφαση αυτή; 

 Διότι θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Είναι αστεία η επιχειρηματολογία του Δημάρχου. Μου 

γράφει στο τελευταίο χθεσινό χαρτί ότι: «Λάθος τα λες, κύριε Τίγκα. Εσύ κακολόγησες...» Και να σας 

το διαβάσω επί λέξει για να μην τα λέω όπως τα λέω εγώ, διότι είναι λόγια του Δημάρχου. Λέει 

λοιπόν ο κύριος Δήμαρχος ότι ψευδώς επικαλούμαι ότι δεν έχω συκοφαντήσει, την ώρα που στην 

επιστολή που απέστειλα αναφέρω σοβαρά ερωτήματα για το ζήτημα της καταδίκης δύο 

Αντιδημάρχων, τριών Δημοτικών Συμβούλων Παπάγου - Χολαργού για πλαστογραφία. Αυτό έγραφα, 

πράγματι. «Η επίκληση –λέει ο κύριος Δήμαρχος– του δημοσιεύματος του site "aftodioikisi", δεν 

μιλούσε για καταδίκη για πλαστογραφία, αλλά για καταδίκη για θέμα πλαστογραφίας». Εδώ έχει κάνει 
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ένα μικρό λάθος, δεν θέλω να πιστεύω ότι είναι σκόπιμο, βάζοντας τη λέξη «θέμα» το επιμερίζουμε 

και λέμε κάτι πολύ μικρό. Το δημοσίευμα έλεγε για «υπόθεση πλαστογραφίας». 

 Κυρίες και κύριοι, θέλω να σας αποκαλύψω κάτι, επειδή έρχομαι πάντα διαβασμένος. Σήμερα 

μίλησα με τρεις έγκριτους νομικούς, μεταξύ των οποίων –οι όσοι έχουν νομική παιδεία ξέρουν– τον 

πολύ μεγάλο κύριο Βγόντζα, ο οποίος μου είπε ότι ανάμεσα στη λέξη «πλαστογραφία» και στην 

«υπόθεση πλαστογραφίας» δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Όποιος νομίζει... 

 Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμην, υπάρχει κάτι να σταματήσω; 

ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Στη συνείδηση του κόσμου υπάρχει διαφορά; Νομικά δεν υπάρχει 

διαφορά. Στη συνείδηση υπάρχει; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας είπε κανείς... Συνεχίστε όσο θέλετε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Δεν ξέρω, γιατί κάτι ακούω φωνές. Αν μπορώ να συνεχίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. Βεβαίως, βεβαίως, ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Λέω λοιπόν και πάλι, όσο και αν δεν αρέσουν αυτά, θα ήθελα να πω αυτά που εγώ θέλω 

και όχι αυτά που θα ’θελαν κάποιοι. Λέω λοιπόν και πάλι ότι ανάμεσα στην «υπόθεση 

πλαστογραφίας» και στην «πλαστογραφία» δεν υπάρχει καμία διαφορά. 

 Αλλά εγώ θα πω και κάτι άλλο, να κάνουμε ένα βήμα μπροστά. Εάν είναι ενοχλητικό το ότι 

έγραψα «τιμωρήθηκαν για πλαστογραφία»... Είναι λιγότερο προφανώς ενοχλητικό κατά τον κύριο 

Δήμαρχο ή εάν έγραφα «υπόθεση πλαστογραφίας». Και ερωτώ, κύριε Δήμαρχε: Γιατί δεν κάνετε 

κάποια, έστω μία επιστολή να στείλετε στο "aftodioikisi.gr", να πείτε... 

...... : Στείλαμε. 

...... : Στείλαμε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Μισό λεπτό, κυρία... Ή μιλάμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, με συγχωρείτε... 

ΤΙΓΚΑΣ: Δεν γίνεται έτσι, κύριε Πρόεδρε. Προστατέψτε, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω, όποιος νομίζει ότι δεν μπορεί να ακούσει αυτά που λέει ο κύριος 

Τίγκας, να βγει έξω, και θα τον φωνάξουμε μετά να έρθει πάλι μέσα, όταν τελειώσει ο κύριος Τίγκας. 

Συζητήσεις οι οποίες γίνονται σαν πηγαδάκι, μπορεί να βγει ο καθένας έξω και να συζητήσει ό,τι 

θέλει. Σας παρακαλώ να σεβαστούμε τον κάθε ομιλούντα. 

 Ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Λέω λοιπόν και πάλι: Δεν είδα καμία ενέργεια να γίνει εναντίον αυτού του έγκριτου site. 

Απλώς εδώ μέσα σήμερα ακούστηκαν σκιές: κάποιος από εμάς τα έδωσε. Προσωπικά, κύριε 

Δήμαρχε, δεν με εγγίζει αυτό. Ψάξτε βρείτε, πριν κατηγορήσετε οποιονδήποτε. Το ξαναλέω, δεν με 

εγγίζει. Και ούτε ξέρω ποιοι έχουν το site και δεν με νοιάζει κιόλας. Εμένα με ενδιαφέρει αυτό που 

έγραφε εδώ, το οποίο εσείς το αγνοήσατε. 

 Αν λοιπόν τόσο πολύ ας έκαιγε το ότι δεν έβαλα τη λέξη «υπόθεση», έπρεπε να στείλετε μια 

επιστολή εκεί και να τους πείτε: «κύριοι, είστε εκτός πραγματικότητος». Και πριν αυτό έπρεπε να 

πείτε: «κύριοι, δεν υπάρχει πλαστογράφηση στον Δήμο, κακώς το λέτε». Η άποψη και αυτό που 

μετέφερα δεν είναι δική μας άποψη, είναι αυτό που διαβάσαμε από δω. 

 Επομένως, κατά την προσωπική μου εκτίμηση και την εκτίμηση της παράταξης, το λάθος δεν 

είναι το τι κάναν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, το λάθος είναι το τι γράφτηκε, το οποίο ήταν η μόνη πηγή 

πληροφόρησης. Διότι θα σας θυμίσω ότι στις τρεις επιστολές που έστειλα στον κύριο Δήμαρχο, το 

πρώτο που του ζήταγα είναι: γιατί δεν ενημερώνει το Διοικητικό Συμβούλιο. Αντίθετα, στην 

απάντηση μου είπε ότι: «ενημέρωσα τους διευθυντές των Γραφείων». Δηλαδή οι Δημοτικοί 

Σύμβουλοι, οι άνθρωποι που έχουν εκλεγεί από την κοινωνία, είναι δεύτερης μοίρας. Ο διευθυντής 

πρέπει, δεν λέω όχι, πρέπει να ενημερωθεί. Ο Δημοτικός Σύμβουλος όχι! 

 Το δεύτερο. Ζητώ το έγγραφο. Εάν, κυρίες και κύριοι, ο Δήμαρχος καταδεχόταν να μας δείξει 

το έγγραφο... Θέλετε να σας πω και κάτι άλλο; Εγώ θα δεχόμουν να με πάρουν στο τηλέφωνο και 

να πουν: «Δεν σ’ το δίνουμε, έλα να το δεις». Να το δω με τα μάτια μου. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν σας το ’πα; Δεν σας το ’πα; 
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ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, κυρία Τσικρικώνη. 

...... : Ήμουνα μπροστά κι εγώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κυρία Τσικρικώνη, με σας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις. Σας παρακαλώ. 

 Κύριε Τίγκα, ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία. Το ερώτημα το έκανα στον κύριο Δήμαρχο. Μιλώ με τον κύριο Δήμαρχο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Όχι, με μένα να μιλάτε, γιατί εμένα κατηγορήσατε σαν πλαστογράφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε.  

ΤΙΓΚΑΣ: Έλεγα λοιπόν ότι και στις τρεις επιστολές ζήταγα γιατί δεν ενημερώθηκαν, γιατί δεν μας 

δίνετε την απόφαση αυτή. 

 Και θέλετε να σας πω και κάτι; Και προκαλώ. Μέχρι σήμερα δεν την έχω δει την απόφαση τι 

γράφει. Η απόφαση θα γράφει-, προφανώς θα γράφει η απόφαση για παράβαση καθήκοντος ή κάτι 

ανάλογο, το πιθανολογούμε. Άρα λοιπόν, εφόσον δεν έχουμε την έγκυρη πληροφόρηση –και την 

έγκυρη τη δίνει μόνον η απόφαση–, ασχολούμεθα με το τι γράφουν τα site. 

 Συνεπώς αντί, κυρίες και κύριοι, να λέτε ότι σας θίξαμε, θα πρέπει να στραφείτε κάπου 

αλλού. Και βεβαίως είναι γνωστή η τακτική του Δημάρχου, όταν κάνει τα λάθη –που δυστυχώς κάνει 

πολλές φορές– προσπαθεί να βάλει κάποιον άλλον μπροστά, και εν προκειμένω έβαλε το δήθεν 

ενδιαφέρον για τους Δημοτικούς Συμβούλους. Διότι στο τέλος-τέλος, να πω και κάτι; Καμία ανάγκη 

δεν είχε ούτε ο άλφα κύριος ούτε η βήτα κυρία ούτε οποιοσδήποτε από τέτοια προάσπιση. Δεν 

δείχνετε την απόφαση, λέμε: γιατί; 

 Σε ό,τι αφορά την εγκύκλιο 13, την οποίαν επικαλείστε, την οποίαν την έχω κι εγώ μπροστά 

μου εδώ, λέει ότι «η απόφαση κοινοποιείται με επίδοση στον ενδιαφερόμενο   (δηλαδή στους πέντε), 

κοινοποιείται στον Δήμαρχο και κοινοποιείται και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου». Εμείς 

λοιπόν όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι εδώ είμαστε δευτέρου ενδιαφέροντος άνθρωποι να 

ενημερωθούμε! Ένα είναι αυτό. 

 Το άλλο. Η ανάθεση καθηκόντων στους Αντιδημάρχους, σύμφωνα με το άρθρο 59 του 

"Καλλικράτη", του 3852/10, γίνεται με απόφαση Δημάρχου. Έχω εδώ μπροστά μου τις αποφάσεις 

του κυρίου Δημάρχου με τις οποίες στις 8 Μαρτίου του ’17 ανέθετε καθήκοντα. Και όπως, κυρίες και 

κύριοι, ξέρετε πολύ καλά, το καθήκοντα των Αντιδημάρχων δεν είναι συγκεκριμένα. Αναθέτουμε 

καθήκοντα Αντιδημάρχου Οικονομικών στον κύριο ή στην κυρία τάδε, και θα ασκεί τις παρακάτω 

αρμοδιότητες. Είναι αυτά δηλαδή που εκχωρούνται από τον Δήμαρχο. Αυτή λοιπόν τη συλλογιστική 

την εφάρμοσε πράγματι ο Δήμαρχος στις 8 Μαρτίου του ’17, όταν στους νυν πέντε Αντιδημάρχους 

εφήρμοσε αυτό που λέει ο "Καλλικράτης". 

 Εν συνεχεία έρχεται τώρα, και από 17 Μαρτίου του ’18 έως 16 Απριλίου του ’18, που ήταν το 

διάστημα του ενός μηνός όπου εξέτισαν τον ένα μήνα αργίας οι κυρίες και ο κύριος, και δεν βγάζει 

καμία απόφαση Δημάρχου. Εκείνη τη στιγμή τι συμβαίνει: Τρέχουν οι αρμοδιότητες που έχει... Κυρία 

Τσικρικώνη συγχωρέστε με, δεν αφορά, απλώς το λέω επειδή είστε υπαρκτό πρόσωπο. Τρέχουν οι 

αρμοδιότητες στην κυρία Τσικρικώνη, φαίνεται ότι συνεχίζει να ασκεί αυτές, ενώ υπογράφει ο 

Δήμαρχος. Βεβαίως και θα τις πάρει ο Δήμαρχος τις αρμοδιότητες, αλλά πώς; Στο μιλητό δεν 

γίνονται. Αλλά να σας πω ποια είναι η δόλια σκέψη: Δεν βγάζουμε απόφαση Δημάρχου, διότι οι 

αποφάσεις όπως ξέρετε πρέπει να ανέβουν στη "Διαύγεια". Και όταν ανέβουν στη "Διαύγεια", αφού 

αποφασίσαμε να κρύψουμε το γεγονός από το Δημοτικό Συμβούλιο, κάποιος θα πει: γιατί βίαια 

διακόπτεται η αρμοδιότητα του Αντιδημάρχου από την κυρία και τον κύριο; Άρα λοιπόν, με αυτή τη 

λογική δεν βγάζουμε απόφαση. 

 Είναι λάθος αυτό που επικαλείστε, κύριε Δήμαρχε, ότι αμφισβητήσαμε ότι δεν τους κόπηκε ο 

μισθός. Τους κόπηκε ο μισθός, είναι γεγονός αυτό. Αλλά εγώ δεν σας ρωτάω να μου πείτε τους 

αριθμούς των ενταλμάτων που μου λέτε, σας ρώτησα να μου πείτε με ποια απόφαση σταματήσατε 

στις 17 Μαρτίου μέχρι 16 Απριλίου να πληρώνετε τους κυρίους Αντιδημάρχους. Αυτό δεν το λέτε. 

 Βεβαίως ξέρετε τι συμπεραίνω απ’ όλα αυτά; Δεν θα σας κουράσω άλλο. Στο μόνο που 

συμφωνώ είναι αυτό που λέει στο τέλος ο Δήμαρχος, στην τελευταία παράγραφο: «Όσον αφορά το 
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ποιος είναι συκοφάντης ας το αφήσουμε στους πολίτες». Εδώ συμφωνώ μαζί του, γιατί είναι βέβαιο 

ότι οι πολίτες τον έχουνε μάθει για τα καλά. Και βεβαίως τι σημαίνει συκοφαντία, θα πρέπει να 

ξέρετε... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Συγγνώμη, δεν άκουσα, κυρία Δημητριάδη. Σας έθιξα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις, σας παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, κάτι μου απηύθυνε και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν άκουσα κάτι. Ελάτε, ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Α! Συγγνώμη. 

 Βεβαίως ο κύριος Δήμαρχος καταλαβαίνει πολύ καλά τι είναι συκοφαντία. Και το Λύκειο έχει 

τελειώσει, και πρόσφατα και το Πανεπιστήμιο έχει τελειώσει, άρα είναι εύκολες οι έννοιες αυτές. 

Εκείνο όμως που τελικά καταλαβαίνω, και το συμπέρασμα, είναι ότι δεν αρέσει, κυρίες και κύριοι, 

στον Δήμαρχο η κριτική. Δεν του αρέσει η κριτική. Έχει μάθει να του σκύβουν το κεφάλι και να του 

λένε «ναι». Εμείς θα του λέμε όταν κάνει λάθη –και κάνει λάθη τραγικά– ποια είναι τα λάθη του. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ σύντομα, δεν θα κουράσω. Το είπα, το έγραψα, αλλά μάλλον δεν καταλαβαίνει ο 

κύριος Τίγκας ότι στον Δήμαρχο... Δεν ξέρω, αν η εγκύκλιος 13 λέει «και στον Δήμαρχο»... 

ΤΙΓΚΑΣ: Ορίστε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ, τα χαρτιά που έχουν έρθει δεν ήρθαν στον Δήμαρχο. 

ΤΙΓΚΑΣ: Θέλετε να σας το στείλω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ σας λέω ότι τα χαρτιά που ήρθαν... Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι έχουν 

αντίγραφα, θα σας τα δείξουν, δεν είναι κρυφά. 

ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, δεν είναι θέμα, κι εγώ το ίδιο αντίγραφο έχω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, το ’χετε; 

ΤΙΓΚΑΣ: Το ίδιο αντίγραφο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι την εγκύκλιο. 

 Μπορούμε να μην κάνουμε διάλογο για να καταλαβαίνουμε; Γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Δήμαρχε, ελάτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω λοιπόν ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε. 

 Θα παρακαλέσω τους Συμβούλους να έχουμε μία ήρεμη συνεδρία και να μην κάνουν 

παρατήρηση στο Προεδρείο. Και τουλάχιστον να μην κάνουν αυτοί οι οποίοι δημιουργούν 

περισσότερα προβλήματα. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

 Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εγώ δεν έχω –και το είπα και στον κύριο Τίγκα, το αναφέραμε–, εγώ δεν έχω, 

δεν μου κοινοποιήθηκε λοιπόν καμία απόφαση. Γιατί σας είπα, το χαρτί αν το δείτε της επιβολής της 

ποινής λέει... Σας το διάβασα πριν τι λέει, δεν σας το διάβασα; Άρα δεν μου ήρθε σε μένα, εγώ 

ζήτησα φωτοτυπία από τους ενδιαφερόμενους και μου δώσανε. Λοιπόν, δεν είναι μυστικά τα χαρτιά, 

όποτε θέλετε να σας τα δείξουν. Αλλά είναι δυνατόν να πιστεύαμε ότι θα μείνει μυστικό, όταν το 

ξέρει, σας λέω, σχεδόν το μισό Δημαρχείο; Εδώ δύο το ξέρουνε και το μαθαίνουν άλλοι. Δεν 

καταλαβαίνω γιατί το λέτε αυτό το πράγμα. 

 Δεύτερον. Γιατί δεν ανέβηκε η απόφαση στη "Διαύγεια" του Συντονιστή; για πέστε μου εσείς. 

Η απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης γιατί δεν ανέβηκε στη "Διαύγεια"; 

ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, μην απαντάτε. Είναι ρητορική η ερώτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α, εντάξει. Κάποιο λόγο θα ’χει που δεν ανεβαίνουν αυτές οι αποφάσεις μάλλον. Οι 

άνθρωποι, κάποιο λόγο θα ’χουν, θα ’χει θεσπιστεί ο νόμος και θα λέει ότι αυτές οι υποθέσεις δεν 

ανεβαίνουν στη "Διαύγεια", κάποιο λόγο έχουν. 
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 Δηλαδή εμείς, δεν κατάλαβα, γιατί πρέπει να βγάλω απόφαση για να μειωθούν τα χρήματα; 

Κατευθείαν πήγε το χαρτί απ’ τη Νομική Υπηρεσία στην Οικονομική Υπηρεσία, ξέραν από πότε μέχρι 

πότε δεν θα βγάλουν. 

 Εγώ δεν ήθελα να αντικαταστήσω τους ανθρώπους. Εγώ σας το ξαναλέω ακόμα και σήμερα, 

άδικα έχουν κατηγορηθεί. Θα ’βγαζα απόφαση αντικατάστασης με άλλους Συμβούλους, να φανεί 

δηλαδή ότι συμφωνώ με αυτή την απόφαση; Αυτό ήταν. Αν θα ’βγαζα εγώ απόφαση αντικατάστασης 

των Αντιδημάρχων, θα ήταν σαν να λέω: «ναι, καλά τη φάγαν την ποινή τους». Γι’ αυτό τον λόγο 

δεν έγινε, κύριε Τίγκα, μόνο, και τίποτε άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Να πει λίγο και η κυρία Τσικρικώνη σε αυτά που είπατε; Και θ’ απαντήσετε μετά. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. 

 Λοιπόν, τον λόγο έχει η κυρία Τσικρικώνη, και θα πάρετε μετά τον λόγο. 

(...) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού ζήτησε τον λόγο. Έχω δικαίωμα επί προσωπικού, κύριε 

Κουγιουμτζόπουλε. 

 Ελάτε, κυρία Τσικρικώνη. Να μας πείτε σύμφωνα με το άρθρο 4, σε 1 λεπτό, τους λόγους για 

το προσωπικό. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ, κύριε Πρόεδρε, πέρα από τις τοποθετήσεις του Δημάρχου, τοποθετηθήκαμε κι 

εμείς. Και από την τοποθέτηση που έκανε ο κύριος Τίγκας δεν υπήρξε καμία αναφορά σε αυτά που 

του είπαμε εμείς. Ασχολήθηκε και αναφέρθηκε ότι δεν θέλει να μπει στην ουσία της υπόθεσης. Μα η 

ουσία της υπόθεσης είναι εκείνη η οποία δείχνει εάν αυτά τα οποία δημοσίευσε και ανήρτησε στο 

προσωπικό του ιστολόγιο, και μετά δίνοντάς τα σε διάφορα άλλα site, είναι αληθή ή όχι. 

 Λυπάμαι πάρα πολύ. Θα περίμενα να μην προσπαθεί να το γυρνάει γύρω-γύρω και να 

θολώσει τα νερά. Να πάρει μια σαφή και συγκεκριμένη θέση. Δεν είναι κακό να πει «ναι, είπα 

ψέματα», δεν είναι κακό να το παραδεχτεί. Σας διάβασα πριν ολόκληρη την παράγραφο. Εάν υπάρχει 

έστω και μία αλήθεια σε αυτά τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή αναρτημένα στο προσωπικό 

προφίλ του κυρίου Τίγκα. Υπάρχει, υπάρχουν αυτά. Υπάρχει ίχνος αλήθειας σε αυτά εδώ; Αυτή είναι 

η ουσία της υπόθεσης, κύριοι. 

 Τώρα, τα άλλα μπορείτε να τα βρείτε, και μπορούσαμε να τα βρούμε. Όπως και 

συναντηθήκαμε κάποια στιγμή κατ’ ιδίαν, μου τα θέσατε πολύ πολιτισμένα, σας μίλησα, μου 

μιλήσατε, δεν υπήρχε καμία παρεξήγηση, είναι πολιτική συζήτηση, και μπορούμε να την κάνουμε 

άνετα. Και σας είπα –κι έχω και μάρτυρες, γιατί γινόταν δημόσια η συζήτηση αυτή– ότι «κύριε Τίγκα, 

ελάτε στο γραφείο μου, να σας κεράσω και καφέ, και πέστε μου ποια μέρα, να σας δείξω την 

απόφαση. Η απόφαση δεν είναι για να κοινοποιηθεί. Αλλά σε σας μπορώ να τη δείξω». Λοιπόν, μην 

προσπαθούμε να θολώσουμε τα νερά. Έχετε υποπέσει σε ένα ολίσθημα. 

 Και να σας πω κάτι; Επειδή είμαστε πολιτικά όντα, μικρού βεληνεκούς, αλλά τέλος πάντων σ’ 

αυτή τη μικρή κοινωνία φέρουμε μία πολιτική βαρύτητα, εγώ θέλω το ζήτημα –και το λέω με όλη 

μου την ειλικρίνεια– να λυθεί εδώ. Δεν θέλω να το προχωρήσω παραπάνω και δεν θέλω να με 

αναγκάσετε. Θέλω να λυθεί εδώ. Και θέλω ν’ απαντήσετε σε μένα. Αν αυτό εδώ το πράγμα: «έχουν 

περάσει πέντε μέρες απ’ την αποκάλυψη της καταδίκης στενών συνεργατών του Δημάρχου για 

πλαστογραφία», αν αυτό εδώ έχει ίχνος αλήθειας. 

 Αυτό είναι η ουσία, τίποτα περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

 Επί προσωπικού; Επί προσωπικού ο Αντιδήμαρχος κ. Αυγουρόπουλος. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ο συνάδελφος ο κύριος Τίγκας επικαλέστηκε την  "aftodioikisi", ότι το 

διάβασε εκεί και γι’ αυτό το έβαλε κι αυτός τον τίτλο. Εμένα Δήμαρχε μ’ ενοχλεί, όχι μ’ ενοχλεί, το 

’χω γράψει τη δεύτερη μέρα, που σας είπα και προηγουμένως, στις 26 Απριλίου, που δημοσιοποίησα 

την προσωπική μου άποψη, έγραψα ότι: «Ο τίτλος των περισσοτέρων sites "Σε αργία δύο 

Αντδιήμαρχοι και τρεις Δημοτικοί Σύμβουλοι για υπόθεση πλαστογραφίας" δεν ανταποκρίνεται στην 
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πραγματικότητα, αφού δεν είναι πλήρης, διότι αναμφισβήτητα αφορά τον εγκαλούμενο υπάλληλο και 

όχι τους δύο Αντιδημάρχους και τους τρεις Δημοτικούς Συμβούλους». Αν έλεγε «για υπόθεση 

πλαστογραφίας εργαζομένου», όπως η μοναδική που το διόρθωσε από τα sites ήταν η  "Βόρεια 

Γειτονιά", η κυρία Κούτρα, όταν την πήρα τηλέφωνο και της έθεσα στη διάθεσή της όλο τον φάκελο, 

το ίδιο ξεκινάω εδώ και λέω: «Όλα τα έγγραφα του σχετικού φακέλου...», στην ανάρτησή μου και 

αυτά που δημοσιοποίησα. Μη μου πει ότι δεν τα διάβασε ο κύριος Τίγκας. Διάβασε την "aftodioikisi", 

που μέχρι προχθές δεν την ήξερε ούτε το 1 τοις δέκα-χιλίοις στον Χολαργό, δεν την ήξερε κανένας, 

έμαθε την "aftodioikisi" και την παρακολουθεί, και το είδε εκεί; 

 Αλλά εκεί όμως ο κύριος Τίγκας ανήρτησε, μέσω του "Ανεξάρτητου Παρατηρητή", στις 25 

Απριλίου στις 9:28. Που σημαίνει ότι έδωσε το δικό του δελτίο τύπου πριν από τις 9:28. Ξέρετε πότε 

την ανήρτησε η "aftodioikisi"; Στις 25 του μηνός 15:10. Πώς ο κύριος Τίγκας ήξερε το τι έγραψε η 

"aftodioikisi" ή το τι θα έγραφε στις 3:10 το μεσημέρι; Μη μας λέει εδώ μέσα... Μας θεωρεί και 

χοχόλους να πούμε, μας θεωρεί βλάκες; 

 Αυτό που είπε η κυρία Τσικρικώνη. Να πει ευθέως και σαφώς ότι μας πρόσβαλε. Και είναι 

πολύ απλό, εγώ θα το ’χα κάνει από την πρώτη στιγμή, «ζητώ συγγνώμην γι’ αυτά που 

χρησιμοποίησα». Είπε μας τιμάει, μας εκτιμάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Την εκτίμηση την έχω πάρει απ’ τον κόσμο εγώ, δεν τη θέλω από σας, κύριε 

Τίγκα. Την επιστρέφω την εκτίμηση. Δεν θέλω καμία εκτίμηση να μου έχει ο κύριος Τίγκας. Ο κύριος 

Τίγκας δεν έβαλε μυαλό από την προεκλογική εκστρατεία και τη λάσπη που έριξε στον 

Αποστολόπουλο και έχασε με 62%. Ε, τώρα θα χάσει με 124% στις επόμενες εκλογές, αν συνεχίσει 

έτσι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Και όσο μιλάει έτσι, και του Αποστολόπουλου [...] 

ανεβαίνει, και του Αυγουρόπουλου και της Τσικρικώνη και όλων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

 Τον λόγο έχει επί προσωπικού ο κύριος Τίγκας. Ελάτε, για να πάμε και στα επόμενα. 

ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε... 

 Συγγνώμη, να σταματήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Α, νόμιζα είπατε ότι πού το πάω. 

 Λέω λοιπόν ότι δεν θα ακολουθήσω ούτε σε εκνευρισμό, γιατί εκνευρίζεται αυτός ο οποίος 

νιώθει ότι κάτι δεν του πάει καλά. Εγώ λοιπόν θέλω να επαναλάβω και πάλι ότι δεν έχω τίποτε με 

τους Δημοτικούς Συμβούλους, το λέω ρητά και φανερά, αν δεν θέλει ο κύριος Αυγουρόπουλος 

δικαίωμά του είναι, δεν με απασχολεί. 

 Θέλω να πω όμως ότι την επιστολή την έστειλα στον κύριο Δήμαρχο. Και μέχρι τούτη τη 

στιγμή που συζητάμε, το έγγραφο της απόφασης δεν το έχω δει. Και σας είπα προηγουμένως, κύριε 

Δήμαρχε –δεν το εκτιμήσατε, γιατί αυτά σας αρέσει να φεύγετε διά της πλαγίας– ότι να με φωνάζατε 

μια μέρα να δω την απόφαση. Λέτε ότι τιμωρήθηκαν διότι δεν ολοκλήρωσαν την πειθαρχική 

διαδικασία. Αυτό το πράγμα είναι πρωτάκουστο. Με όποιον νομικό κι αν μίλησα, μου είπε: «τέτοια 

ορολογία για να επιβληθεί αργία δεν είναι κατανοητή». Κι εγώ ρωτάω: Μήπως φοβόταν κάτι ο 

Δήμαρχος και δεν μου έδειχνε την απόφαση; Είναι ερώτημα. Μακάρι να κάνω λάθος. Αλλά θα έπρεπε 

να τη δω. 

 Από κει και μετά, να πω δι’ υμών, κύριε Πρόεδρε, στην κυρία Τσικρικώνη, ότι εγώ δεν 

απευθύνομαι σε κανέναν Δημοτικό Σύμβουλο. Η επιστολή μου ήταν προς τον Δήμαρχο. Με αυτόν 

μιλώ και από αυτόν περίμενα την απάντηση. 

 Τώρα, το ότι δεν χρειάζονται αποφάσεις Δημάρχου κλπ, αυτά είναι της Α’ Δημοτικού. Όλοι 

ξέρουν ότι: Δίνεις αρμοδιότητες; Τις παίρνεις με απόφαση. Ξαναδίνεις αρμοδιότητες; Τις δίνεις με 

απόφαση. Αν δεν θέλει να το καταλάβει ο Δήμαρχος, έχουμε κι εμείς λογική και αντιλαμβανόμαστε 

γιατί το έκανε. 
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 Δεν θέλω τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Τίγκα. 

 Θα παρακαλέσω τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο για τοποθέτηση. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν εγώ δεν... Αν καταλάβατε, εμείς δεν ψηφίσαμε υπέρ του να-, 

δεν ξέρω αν καταγράφηκε, του να συζητηθεί το θέμα, διότι για μας το θέμα έχει πλήρως εξαντληθεί 

στο διαδίκτυο και δεν συντρέχει κανένας λόγος να συζητείται εδώ. 

 Αλλά θα πω το εξής, για να ’μαστε ξεκάθαροι ως παράταξη εμείς, έτσι; Το αδίκημα που 

διαπράχθηκε είναι ένα: αποτυχημένη απόπειρα απόκρυψης της κατάστασης και της λειτουργίας του 

Δημοτικού Συμβουλίου στην τοπική κοινωνία και στους εκπροσώπους της. Αυτό είναι, δεν υπάρχει 

τίποτε άλλο. Την πατήσατε, το μάθαμε, σας βγήκε προς τα έξω, αρχίσατε και τρέχατε να σώσετε 

αυτά που δεν μπορούσατε να σώσετε με τίποτα. 

 Το θέμα νομίζω έχει εξαντληθεί, ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ωραία. 

 Τον λόγο τότε έχει ο κύριος Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, με συγχωρείτε, είναι η Αντιδήμαχος η κυρία Νικάκη. 

 Κυρία Νικάκη, έχετε τον λόγο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Μπορώ να μιλήσω, κύριε Πρόεδρε; Μία [...] στον κύριο 

Κουγιουμτζόπουλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά, μετά. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μία, μονολεκτικά, γιατί θα το ξεχάσω, ξεχνάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Τσικρικώνη. Ελάτε. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Απλά θέλω να πω στον κύριο Κουγιουμτζόπουλο ότι δεν το είχαμε κρυφό, κύριε 

Κουγιουμτζόπουλε. Άλλο «δεν το ανακοινώσαμε» και άλλο ότι «κάτι το κρατάμε κρυφό». Όσοι 

έπρεπε να το ξέρουν, οι Υπηρεσίες... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Όχι, δεν σας δουλεύουμε, 

υπάρχει η διαφορά του ανακοινώνω κάτι... Όταν έγινε το πρώτο... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). 

Κυρία Βιβή... Όταν έγινε το πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο, ήμασταν ακόμα στη φάση που δεν ξέραμε 

ακόμα αν θ’ ασκήσουμε έφεση ή όχι, και όταν έγινε το δεύτερο είχε πλέον ολοκληρωθεί το θέμα. 

Μυστικό δεν το είχαμε, γι’ αυτό και το μάθατε. Εάν το είχαμε μυστικό, ξέρουμε πολύ καλά να 

κρατάμε μυστικά. Δεν θα το μαθαίνατε. Μυστικό δεν το ’χαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοιτάξτε, κοιτάξτε, δεν είναι ωραίο τώρα αυτό, σας παρακαλώ πολύ. Να γίνουν οι 

τοποθετήσεις σύμφωνα με τον κατάλογο ομιλούντων, και μετά θα δούμε. 

 Λοιπόν, τον λόγο έχει... Έχω δώσει τον λόγο... 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μου το κάνετε αυτό! 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. Επί προσωπικού λοιπόν ο κύριος Τίγκας. Ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Η έννοια του προσωπικού έχει ότι συνθλίβεται η λογική μου με την επιχειρηματολογία που 

ακούω. Δηλαδή: «9 του μηνός Μαρτίου δεν σας το δημοσιοποιήσαμε διότι δεν είχε παρέλθει ο μήνας 

που είχαμε δικαίωμα να κάνουμε προσφυγή στο ΣτΕ». Λέτε κι έχει σημασία. Είναι προσωπικό το 

θέμα εάν ο άλλος προσφύγει ή δεν προσφύγει. «19 του μηνός Απριλίου, πάλι δεν σας το 

δημοσιοποιήσαμε διότι είχε ολοκληρωθεί ο μήνας, εξαντλήθηκε η ποινή». 

 Κοιτάξτε, κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε μου να πω ότι έχω την ίδια λογική που και η κυρία 

Τσικρικώνη υποτιμάει τη δική μου λογική. 

 Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος κυρία Νικάκη. 

ΝΙΚΑΚΗ: Εγώ θέλω έτσι να ξεκινήσω με μια παρομοίωση και να πω ότι αυτή τη στιγμή ζούμε την 

ταινία «Αν» του Παπακαλιάτη, η οποία ήταν μια ταινία που εξελίχθηκε με δυο διαφορετικούς 

τρόπους, δύο διαφορετικές υποθέσεις, αλλά η κατάληξη ήταν ακριβώς η ίδια. Αυτό συμβαίνει και 

σήμερα. Όποια κι αν ήταν η πορεία που θα είχαν πάρει τα πράγματα, θα είχαμε καταλήξει στο 

σήμερα. Γιατί αυτή ήταν η απώτερη σκοπιμότητα του ενός, ή μάλλον των περισσοτέρων του ενός 

συναδέλφων, που ήθελαν να φέρουν τα πράγματα στη σημερινή κατάσταση. 

 Δεν είναι αμάχητο τεκμήριο ότι όσοι βρίσκονται στη διοίκηση είναι ανίκανοι, καιροσκόποι, 

παράτυποι και παράνομοι. Δυστυχώς η αντιπολίτευση πολλές φορές, αντί να κάνει εποικοδομητικό 

αντίλογο, καλλιεργεί τέτοιες τακτικές αποδόμησης και απαξίωσης των ανθρώπων και των έργων της 

διοίκησης και προσπαθεί να μυήσει και την κοινωνία σε αυτή την αντίληψη, όπως συμβαίνει και 

σήμερα. 

 Αμάχητο όμως τεκμήριο αποτελεί ότι τέτοιες κακόβουλες τακτικές συκοφαντίας για την 

αποκόμιση πολιτικού οφέλους είναι κατώτερες και της αξιοπρέπειάς μας ως ανθρώπων και της 

σοβαρότητάς μας ως θεσμικού ρόλου που έχουμε εμείς, και των συναδέλφων που υποκίνησαν και 

ήταν ηθικοί αυτουργοί αυτής της συκοφαντίας, γιατί υπήρξαν και τέτοιοι συνάδελφοι, που 

λειτούργησαν ως ηθικοί αυτουργοί και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Νικάκη, σας παρακαλώ για μισό λεπτό. 

 Θα παρακαλέσω, όποιος νομίζει ή... Δεν θέλω να κάνω προσωποποιημένες παρατηρήσεις. 

Καθόμαστε στα έδρανα, συζητάμε, ακούμε και συνεχίζουμε εν πάση περιπτώσει. Και ζητάμε τον 

λόγο, σας παρακαλώ. 

ΝΙΚΑΚΗ: Δεν πειράζει. Εγώ απευθύνομαι στον κόσμο, ούτως ή άλλως αυτό είναι το μείζον, γιατί 

εκεί πέρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, δεν έχει καμία σχέση με σας. 

ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, το ξέρω. Αυτοί που δεν ακούν ούτως ή άλλως δεν με ενδιαφέρει να ακούσουν, γιατί 

δεν μπορούνε ν’ ακούσουν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας ενδιαφέρει όλους. Ελάτε. 

ΝΙΚΑΚΗ: Αυτό που έλεγα λοιπόν είναι ότι αυτή η συμπεριφορά είναι κατώτερη και της αξιοπρέπειάς 

μας ως ανθρώπων αλλά και της σοβαρότητας του θεσμικού ρόλου που όλοι έχουμε, όλοι οι 

συνάδελφοι που έχουμε σ’ αυτά τα έδρανα. Και ακόμα και των συναδέλφων που και υποκίνησαν 

αυτή την κατάσταση, γιατί υπήρξαν και ηθικοί αυτουργοί συνάδελφοι, που πολύ έντεχνα υποκίνησαν 

και το φέρανε το θέμα, και βέβαια αυτών που την πάτησαν, όπως ο κύριος Τίγκας, και έπραξαν τη 

συκοφαντία. Είναι λοιπόν πέρα από σαφές, γιατί το έκαναν αυτός ή αυτοί οι συνάδελφοι, και είναι 

σίγουρο ότι θα γινόταν σε κάθε περίπτωση και θα οδηγούμασταν στο σημερινό αποτέλεσμα. 

 Η πλαστογραφία είναι ένα πάρα πολύ βαρύ αδίκημα και οι συνάδελφοι τότε, το 2013, 

συμμεριζόμενοι αυτή τη βαρύτητα, ανέβαλαν το θέμα και περίμεναν την απόφαση των δικαστικών 

αρχών. Αυτό τους οδήγησε σε μία πειθαρχική ποινή για παράβαση καθήκοντος. Που σημαίνει –επειδή 

το αμφισβήτησε ο κύριος Τίγκας– ότι αρνήθηκαν να πάρουν μία απόφαση, είτε καταδικαστική είτε 

αθωωτική, για τον συγκεκριμένο υπάλληλο. Αυτή η άρνηση της απόφασης συνιστά και την 

παράβαση του καθήκοντος. Σε έναν λανθασμένο κατ’ εμέ νόμο, γιατί ήταν πιο σωστό αυτό που 

έκριναν οι συνάδελφοι, να περιμένουν τι θα αποφανθούν οι δικαστικές αρχές επί ενός τόσο σοβαρού 

αδικήματος. 

 Ας κάνουμε όμως ένα ταξίδι στον χρόνο και ας πάμε στο 2013, και να σκεφτούμε το σκηνικό, 

όπου τότε οι συνάδελφοι έχουν προβεί στην καταδίκη αυτού του υπαλλήλου του Δήμου. Ξέρετε τι 

θα γινόταν εδώ μέσα; Θυμόμαστε σκηνικά απείρου κάλλους, στα οποία συμμετείχαμε αρκετοί της 

αντιπολίτευσης τότε, όπως και ο κύριος Τίγκας, που βάλλαμε εναντίον του τότε Δημάρχου, του 

κυρίου Ξύδη, και της διοίκησης, για τη συμπεριφορά του απέναντι στους υπαλλήλους. Φανταστείτε 

να είχε προκύψει μια καταδίκη για μια τιμωρία ενός υπαλλήλου για πλαστογραφία, όταν αυτός από 

τα ποινικά δικαστήρια δεν έχει ακόμα παραπεμφθεί και καταδικαστεί. Αυτοί που ευαγγελίζονται την 
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τάξη και την ηθική, θα ευαγγελίζονταν τότε τα δικαιώματα της εργατιάς που τα καταπατά ο στυγνός 

εργοδότης, και δη ο τότε Δήμαρχος, και τον εκθέτει χωρίς αποδείξεις. 

 Τι θα γινόταν πάλι αν ήμασταν ενήμεροι όλοι εδώ μέσα γι’ αυτό το γεγονός, όπως ζήτησε ο 

κύριος Κουγιουμτζόπουλος και ο κύριος Τίγκας; Πάλι τα ίδια. Πάλι θα γινόταν ο ίδιος λόγος, πάλι 

κάποιοι με έντεχνο τρόπο στη συνέχεια θα το διοχέτευαν στα μέσα, και κάποιοι ατεχνώς θα έπεφταν 

στην παγίδα της συκοφαντίας, όπως έπεσε ο κύριος Τίγκας. 

 Κλείνοντας, θέλω να πω ότι βρίσκομαι σε αυτά τα έδρανα 20 χρόνια, και θυμάμαι πολλές 

κόντρες, πολλούς διαξιφισμούς, πολλούς αντιλόγους, ακόμα και ύβρεις. Όμως ξέρω ότι στα δύσκολα 

που τυχόν είχαν συμβεί, σε περιπτώσεις δηλαδή που κάποιοι συνάδελφοι είχαν οδηγηθεί και στις 

δικαστικές αίθουσες ακόμα λόγω αδίκων και κακόβουλων κατηγοριών, γινόμασταν αρκετοί μία 

γροθιά από διαφορετικές παρατάξεις και τρέχανε να συνδράμουν και να υποστηρίξουν τους 

συνάδελφους, δίνοντας υπόσταση στην έννοια της λέξης «συνάδελφος», που έχει να κάνει με το 

«συν-αδελφός». 

 Νομίζω ότι είναι μια μελανή στιγμή η αποψινή, η οποία σίγουρα δεν θα καρποφορήσει αυτά 

που επιθυμούν αυτοί που την προκάλεσαν, όμως σίγουρα στηλιτεύει μια αρρωστημένη αντίληψη 

άσκησης της πολιτικής. Και γι’ αυτό είμαστε όλοι μας χαμένοι. Και λυπάμαι πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 

 Επειδή ο χρόνος έχει εξαντληθεί για τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, όπως προβλέπεται 

από τον κανονισμό, που είναι 1 ώρα, θα ζητήσω –για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι που έχουν και για 

να τελειώνουμε με το θέμα– την έγκριση από το Σώμα, κατόπιν ψηφοφορίας, για 1/2 ώρα παράταση 

ακόμα του συγκεκριμένου χρόνου. 

 Σε ψηφοφορία λοιπόν για 1/2 ώρα ακόμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 «Κατά»; «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Τούτουζας. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν ήταν για δικό σας θέμα, για τον οποιονδήποτε, θα θέλατε να συζητήσουμε πέντε 

ώρες, και δεν νομίζω ότι είναι σωστό. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Άλλος; 

 Άρα λοιπόν, συνεχίζουμε για 1/2 ώρα ακόμα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Οικονόμου. Παρακαλώ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

(...) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, πράγματι δεν είμαι ευτυχής με τη σημερινή συζήτηση. Και 

νομίζω δεν είναι κανείς μας. Ας ελπίσουμε –και θέλω να ελπίσω πραγματικά– ότι μπορεί να μας γίνει 

ένα μάθημα, ότι τέτοια ζητήματα δεν πρέπει να απασχολούν σε αυτό το ύφος το Δημοτικό 

Συμβούλιο. 

 Είναι πάρα πολύ πιθανό, για να μην είμαι απόλυτος, ότι αν ήμουν στη θέση των συναδέλφων 

θα είχα την ίδια θέση, θα είχα ακριβώς πάρει την ίδια θέση. Λέω «πιθανώς», γιατί κάποιος 

συνάδελφος μπορεί να είχε διαφορετική θέση. Και τους συναδέλφους που βρισκόμαστε στην ίδια 

παράταξη, τον κύριο Αυγουρόπουλο, την κυρία Τσικρικώνη, την κυρία Μπουφούνου, γνωρίζω και το 

ήθος τους και την προσφορά τους. Και την κυρία Φασούλη γνωρίζω και την κυρία Πολυκαλά, που 

διακονούν με την Αυτοδιοίκηση από τον Παπάγο πολλά χρόνια, και πιστεύω ότι το κριτήριό τους 

ήταν να βοηθήσουν την υπόθεση στην οποία κλήθηκαν να πάρουν μία απόφαση. 

 Πραγματικά, κύριε Πρόεδρε, δεν έχω πολλά λόγια να πω, νομίζω ότι καλύφθηκε το ιστορικό. 

Ελπίζω να διδαχτούμε όλοι μας, αν μπορούμε, να μην επανέλθουμε σε τέτοια συζήτηση στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. 

 Σας ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Σουρανή. 

ΣΟΥΡΑΝΗ: Αξιότιμοι συνάδελφοι, μαθαίνοντας από το site κάτι που προσωπικά πιστεύω ότι πολύ 

σωστά έπραξε ο κύριος Δήμαρχος και δεν κοινοποίησε εμπιστευτικό έγγραφο στους Δημοτικούς 

Συμβούλους αλλά μόνο στους ενδιαφερόμενους, διαβάζοντας λοιπόν την επικεφαλίδα του site, δεν 

σας κρύβω ότι αισθάνθηκα περίεργα. Ποιοι ήταν οι Αντιδήμαρχοι και Δημοτικοί Σύμβουλοι που 

καταδικάστηκαν για πλαστογραφία; Ανοίγοντας το site και διαβάζοντας την υπόθεση, αισθάνθηκα 

θυμό. Ντρέπομαι, κύριοι συνάδελφοι, που ορισμένοι για πολιτικό όφελος σπιλώνουν υπολήψεις πέντε 

καταξιωμένων συναδέλφων, που από την πολυετή τους ενασχόληση στα αυτοδιοικητικά έχουν 

αποδείξει την αξία τους και το ήθος τους. 

 Έχω την τύχη καθημερινά να έρχομαι σε επαφή με αρκετούς δημότες μας. Όσοι είχαν 

διαβάσει τις επικεφαλίδες των διαφόρων site και την ανάρτηση του κυρίου Τίγκα, με ρωτούσαν 

έκπληκτοι τι έχει συμβεί. Όταν τους εξηγούσα, όλοι αντιδρούσαν με μία μόνο λέξη: «κακοήθεια». 

Την ίδια λέξη χρησιμοποιούν οι δημότες μας που διάβασαν όλα τα site. Για μια ακόμη φορά, η λάσπη 

που πήγαν να ρίξουν ορισμένοι επέστρεψε στους ίδιους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Σουρανή. 

 Ο κύριος Χαρακτινιώτης είχε ζητήσει τον λόγο, δεν είναι εδώ, οπότε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Κουτάκης ήταν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουτάκης δεν ήταν στον κατάλογο ομιλούντων, και κανένας άλλος. 

 Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη. Έχω ζητήσει τον λόγο, από την αρχή 

είχα σηκώσει το χέρι μου και, δεν ξέρω για ποιο λόγο, πάντα με αγνοείτε. Δεν πειράζει, κύριε 

Πρόεδρε, εγώ είμαι δίπλα στους συναδέλφους μου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βεντουζά, νομίζω ότι το πρόβλημα... 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Καταδικάζω το τι γίνεται, τώρα αν δεν θέλετε να μιλήσω, δεν με 

πειράζει. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταρχήν, σε ό,τι έχετε να πείτε νομίζω ότι πρέπει να μιλάτε με στοιχεία. Δεν είχατε 

σηκώσει το χέρι. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...] προηγουμένως σας το είπα, και μου 

είπατε «μετά». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί μιλάτε; 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σας παρακαλώ, κύριε Πρόεδρε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ. Όλοι κρινόμεθα. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ειλικρινά, σας παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, δεν ήσασταν στον κατάλογο ομιλούντων. Όποιος δεν 

είναι στον κατάλογο ομιλούντων δεν έχει τον λόγο. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ήμουν από την αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ήμουν από την αρχή, και το ξέρει και ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα νομίζω, κύριε Πρόεδρε, ότι και ο κύριος Κουτάκης και η κυρία 

Βεντουζά, έχουμε συζητήσει 1 ώρα και 20 λεπτά, να πουν και 5 λεπτά ακόμα δεν νομίζω ότι θα γίνει 

κάτι, έτσι κι αλλιώς έχουμε πάρει 1/2 ώρα παράταση. 

 Κύριε Τίγκα, σας δίνει τα χαρτιά ο κύριος Αυγουρόπουλος και λέτε «δεν τα θέλω». Εντάξει. 

Να καταγραφεί απλά στα πρακτικά ότι... «Εγώ δεν το έχω»... 

ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, κύριε Δήμαρχε... 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ζητώ την άδεια να βγω έξω, Δήμαρχε. 

(Ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
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ΤΙΓΚΑΣ:  Από εσάς τα ζήτησα, όχι από τον κύριο Αυγουρόπουλο. Εάν δεν μου τα δίνετε εσείς... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα δεν έχετε τον λόγο. Κύριε Τίγκα, τι θέλετε; Έχετε κάνει και Πρόεδρος, σας 

παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, βάλτε μια τάξη, δεν γίνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω μιλήσατε 15 λεπτά χωρίς να σας πω τίποτα. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, ένα λεπτό. Δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλετε να με ακούσετε; Σας είπα, όποτε θέλετε να μιλήσετε... 

ΤΙΓΚΑΣ: Εάν λοιπόν είναι, κύριε Δήμαρχε, από εσάς τα χαρτιά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζετε, κύριε Τίγκα; 

ΤΙΓΚΑΣ: ....σαφέστατα και θα τα δεχθώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 

ΤΙΓΚΑΣ: Εντάξει; Τέλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τίγκας δεν έχει τον λόγο, παρακαλώ να μην γράφεται τίποτα στα πρακτικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εντάξει, εντάξει, οκέι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά, επειδή ο κύριος Τίγκας ζήτησε τα χαρτιά λέγοντας ότι κάτι κρύβουμε ακόμα και 

τώρα, αυτή τη στιγμή, και του είπα ότι εγώ δεν τα είχα, ζήτησα από τον κύριο Αυγουρόπουλο να 

δώσει ένα αντίγραφο για να τα δώσουμε στον κύριο... 

 Λοιπόν, δείτε αν λέει τ’ όνομά μου, αν μου κοινοποιείτε το έγγραφο, διαβάστε καλά τι λέει, 

και περιμένουμε να διορθώσετε όλα αυτά τα οποία έχετε γράψει. 

ΤΙΓΚΑΣ : (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Δήμαρχε, εγώ διαβάζω την εγκύκλιο που επικαλείστε. Αυτό δεν 

το ξέρω, τώρα το βλέπω. Εγώ διαβάζω την εγκύκλιο που γράφει «κοινοποιείται [...]». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Τώρα το χαρτί που πήρατε στα χέρια σας, για γυρίστε την τελευταία  σελίδα. 

Λέει στον Δήμαρχο ότι πηγαίνει; 

(...) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, το θέμα τελείωσε. Οπότε... 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, μισό λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Αυγουρόπουλος για λίγο. Ελάτε. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε και κύριοι συνάδελφοι, επειδή ακούστηκε από τον κύριο Τίγκα 

γιατί εγκαλούμε αυτόν και όχι την "aftodioikisi", το ποιους θα εγκαλέσουμε εμείς και σε ποιους θα 

κάνουμε μήνυση και αγωγή είναι θέμα δικό μας και δεν θα το ανακοινώσω εγώ στον κύριο Τίγκα 

απόψε αν θα κάνω στον «χ», στον «ψ» και στον «ω». Απόψε εγκαλούμενος εδώ μέσα για τα 

συκοφαντικά δημοσιεύματα, τις συκοφαντικές αναρτήσεις είναι ο κύριος Τίγκας. 

 Εγώ, επειδή το διαβάζει, θα επαναλάβω: Στις 26 του μηνός –και το είπα και απόψε– είναι στη 

διάθεσή οποιουδήποτε να του δώσω ολόκληρο τον φάκελο. Δεν με πήρε κανένας τηλέφωνο... 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κι εγώ, κι εγώ. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και η κυρία Τσικρικώνη του το είπε αυτό, τον κάλεσε και στο γραφείο της 

μάλιστα, και αρνήθηκε να πάει. Άρα δεν ήθελε να πάει. 

 Όσο γι’ αυτό που είπε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος «γιατί δεν το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος και 

έπρεπε να το ανακοινώσει», θα του θυμίσω –μάλλον να μάθει και το Σώμα– τον Φλεβάρη του 2009 

ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος κατέθεσε μήνυση εναντίον μου, σαν Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου, 

συμπτωματικά και τυχαία για πλαστογραφία. Κι ενώ το είχε ανακοινώσει ότι μου ’κανε μήνυση εμένα 

κι έκανε και σε κάποιους άλλους μήνυση συναδέλφους, όταν αθωώθηκα ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος 

δεν είχε το θάρρος να μπει στο Δημοτικό Συμβούλιο να πει ότι «ο κύριος Αυγουρόπουλος 

αθωώθηκε». Τότε ας μην έρχεται στη γκλίτσα του τσοπάνη και ξύνεται ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, 

γιατί την έχει λερωμένη τη φωλιά του για τη συγκεκριμένη περίπτωση. 

 Εγώ δεν άκουσα –και τελειώνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε– αυτό που ζητήσαμε από τον κύριο 

Τίγκα, και συγκεκριμένα για τους τίτλους. Και πάλι λέω, εγώ δεν συμφωνώ, και για «υπόθεση 

πλαστογραφίας –έπρεπε να λέει– εργαζομένου», γιατί όπως είναι γραμμένο επάνω πονηρά, 

πονηρίστικα και λαϊκίστικα και βλακο[...]ιώτικα να πούμε, αποδίδει σε μας την πλαστογραφία. 
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Έπρεπε να λέει «πλαστογραφία εργαζομένου». Δεν είχα κανένα πρόβλημα αν θα ’λεγε 

«πλαστογραφία εργαζομένου». Μολονότι ο εργαζόμενος ακόμα δεν έχει δικαστεί και δεν έχει 

καταδικαστεί. 

 Λοιπόν, περιμένουμε, όπως είπε και η κυρία Τσικρικώνη απόψε, όπως το είπε και η κυρία 

Μπουφούνου, και δεν ξέρω οι υπόλοιποι αν το είπαν οι τιμωρηθέντες, ν’ ακούσουμε μία συγγνώμη 

για να λήξει η υπόθεση εδώ. Να λήξει μία υπόθεση εδώ, γιατί αλλιώς θα πάμε στα δικαστήρια τον 

κύριο Τίγκα. Και οι πέντε είμαστε αποφασισμένοι να τον πάμε τον κύριο Τίγκα. Ποιους άλλους θα 

πάμε, είναι θέμα δικό μας, θα το αποφασίσουμε εμείς. Και δεν είμαι υποχρεωμένος να το 

ανακοινώσω απόψε εδώ εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω οι υπόλοιποι συνάδελφοι. 

 Λοιπόν, ευχαριστώ. 

 Αν το πει απόψε, τελειώσαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

 Επί προσωπικού ο κύριος Τίγκας. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή εδώ πρέπει να λέμε μόνον αλήθειες, τουλάχιστον αυτή είναι η δική 

μας άποψη, με το έγγραφο που τώρα μου έδωσε ο κύριος Δήμαρχος –και που από καιρό παρακαλάω, 

και που είναι βέβαιο ότι αν αυτό το έγγραφο είχε έρθει, πολλά πράγματα θα είχαν τελειώσει– βλέπω 

λοιπόν δύο πράγματα: 

 Το ένα, η εγκύκλιος την οποία επικαλείται, η 13 εγκύκλιος του κυρίου Πουλάκη, του 

Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία λέει πράγματι ότι κοινοποιείται στους ενδιαφερόμενους με επίδοση, 

στον Δήμαρχο και στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, το χαρτί που τους στείλανε δεν 

κοινοποιείται στον Δήμαρχο. Βεβαίως αυτό δεν σημαίνει ότι δεν γνωρίζει το θέμα και δεν πρέπει να 

μας ενημερώσει. 

 Και το δεύτερο όμως, παρακαλώ προσέξτε το, στην απάντηση που μου έβγαλε ο κύριος 

Δήμαρχος, έλεγε ότι τιμωρήθηκαν διότι δεν ολοκλήρωσαν τον πειθαρχικό έλεγχο. Παρακαλώ 

ακούστε τι γράφει η απόφαση: «Τιμωρούνται για σοβαρή παράβαση καθήκοντος...» 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, με συγχωρείτε, κύριε Τίγκα. Είστε σίγουρος ότι πρέπει να το διαβάσετε; 

Επειδή είναι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να διαβάσετε όλο το κείμενο αν θέλετε, μη διαβάσετε ό,τι θέλετε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Να μην το διαβάσω; Να μην το διαβάσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλο. Όλο, όλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, επειδή είναι εμπιστευτικό το έγγραφο και δεν είναι σε σας... 

ΤΙΓΚΑΣ: Εντάξει. Πάντως διαβάζω άλλο πράγμα. Το σταματώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν θέλετε, διαβάστε το. Εάν δεν θέλετε είναι προσωπική σας απόφαση. 

ΤΙΓΚΑΣ: Διαβάζω άλλο πράγμα από αυτό που πήρα απάντηση. Και το σταματώ. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Είναι εμπιστευτικό [...]. 

ΤΙΓΚΑΣ: Να σας πω κάτι; Επειδή γίνεται ένα λάθος με το εμπιστευτικό. Δημόσια Διοίκηση ξέρουμε 

πολύ καλά. Ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης, οι επικεφαλής των παρατάξεων δεν είναι δεύτερης 

κατηγορίας βαθμού ασφαλείας. Μην επικαλείστε και μη διεκδικείτε μόνον το δικαίωμα ο Δήμαρχος να 

διαβάζει εμπιστευτικό και όλοι οι άλλοι Μαμελούκοι να μην έχουν δικαίωμα. Είμαι το ίδιο, και είναι το 

ίδιο όλοι οι επικεφαλής, με τον κύριο Δήμαρχο σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα να διαβάζουν 

διαβαθμισμένο έγγραφο. Μετά, αν θέλουμε να ξέρουμε, από τον κανονισμό επικοινωνίας των 

δημοσίων Υπηρεσιών, αναγράφεται μέσα ποιοι είναι οι βαθμοί και σε ποιους δεν επιτρέπεται να 

δημοσιοποιούνται. 

 Τίποτε άλλο, κύριε Πρόεδρε. Σέβομαι αυτό που είπατε, σταματώ, αλλά επαναλαμβάνω: 

διαβάζω άλλο σκεπτικό και όχι «δεν ολοκλήρωσαν τον πειθαρχικό έλεγχο». 

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Να διαβαστεί το έγγραφο, γιατί αφήνει αιχμές, αφήνει αιχμές ο κύριος Τίγκας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Αφήνει αιχμές [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό... 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταλαβαίνει. Οπότε να διαβαστεί το κείμενο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 

 Κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, θέλω να πω το εξής, ότι: Ο κύριος Αυγουρόπουλος, δεν 

ξέρω, μήπως έχει περάσει κάποια ηλικία που το μυαλό λίγο έτσι χαλαρώνει... 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σα δεν ντρέπεσαι, λέω εγώ. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Το έχει πει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο –τον έχω αφήσει, δεν 

του ’χω δώσει σημασία– για την υπόθεση της πλαστογραφίας. Ο κύριος Αυγουρόπουλος δεν θυμάται 

ότι εγώ είχα κατηγορηθεί, είχα μήνυση από μία ομάδα τέλος πάντων Δημοτικών Συμβούλων εδώ, για 

κάποια θέματα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο κύριος Αυγουρόπουλος, ως Πρόεδρος τότε, είχε κόψει 

τα πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου και είχε πάει κάποια απ’ όλη τη συζήτηση, που τον 

βολεύανε, έτσι ώστε να μπορέσω εγώ να ενοχοποιηθώ. 

 Στη συνέχεια, αυτή η υπόθεση αποσύρθηκε, συμφωνήθηκε τέλος πάντων να αποσυρθεί η 

κατηγορία, η μήνυση, και μέσα στο πακέτο της συμφωνίας ήταν ότι θα αποσύρω κι εγώ τη μήνυση 

που είχα κάνει στον κύριο Αυγουρόπουλο. Αυτή η υπόθεση δεν εκδικάστηκε ποτέ, ούτε έχω πάει 

ποτέ στο δικαστήριο εγώ με τον κύριο Αυγουρόπουλο και να έχει αθωωθεί όπως λέει, ούτε τίποτα 

απ’ αυτά. 

 Το αδίκημα το διέπραξε ο κύριος Αυγουρόπουλος, τα πρακτικά ήταν μισά αυτά που έδωσε 

στο δικαστήριο και όχι τα ολόκληρα, και από κει και πέρα δεν έχει ποτέ εκδικαστεί και ποτέ... Τώρα 

αν έχει παραγραφεί, είναι άλλη ιστορία. Αλλά επειδή το έχει επαναλάβει εδώ πάρα πολλές φορές, δεν 

συμβαίνει τίποτα τέτοιο από αυτά που λέει, έτσι; 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επί προσωπικού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού ο κύριος Αυγουρόπουλος, παρακαλώ. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, αυτό που με κατηγόρησε προηγουμένως 

για την ηλικία μου, μάλλον συμβαίνει σ’ αυτόν, εδώ υπάρχει μάρτυρας ο Δήμαρχος, ο μακαρίτης ο 

Γιάννης ο Ροκόφυλλος δεν υπάρχει, και υπάρχει και ο Χρήστος ο [Πουρνάρας], που ήρθαν και 

καταθέσανε την ημέρα εκείνη εκεί για τη μήνυση, την οποία την έχω εδώ, και να πω ακριβώς τι με 

κατηγόρησε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. Που δεν προήδρευα εγώ, προήδρευε ο αείμνηστος Γιάννης 

Ροκόφυλλος εκείνη την ημέρα. Με κατηγορεί και λέει: «Ο τέταρτος μηνυόμενος –υπάρχουν άλλοι 

τρεις– Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, το αδίκημα της παραποίησης εγγράφων και της βεβαίωσης 

παραποιημένων εγγράφων, της πλαστογραφίας, της παραβίασης του άρθρου» κλπ, κλπ, «σε ψευδή 

καταμήνυση και σε ψευδορκία μάρτυρος» κλπ. 

 Έγινε η μήνυση, να θυμηθεί πάρα πολύ καλά ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος και να πάει να τα 

βρει στα δικαστήρια κάτω, μάρτυρας ήταν ο Δήμαρχος και ο Χρήστος ο [Πουρνάρας], οι οποίοι είναι 

και οι δύο εν ζωή και ήρθαν και καταθέσανε. Ο τρίτος μάρτυρας, ο οποίος ήταν Αντιπρόεδρος, ο 

Γιάννης ο Ροκόφυλλος, δεν είναι εν ζωή, δεν μπορώ να τον επικαλεστώ. Ο μάρτυρας είναι ο κύριος 

Δήμαρχος. Και, κύριε Δήμαρχε, επικαλούμαι τη μαρτυρία σας. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι κατατέθηκαν όλες οι απόψεις, είναι κατανοητά όλα τα θέματα και οι θέσεις 

όλων των εμπλεκομένων. Από κει και πέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την κουβέντα η οποία 

έγινε και θα προχωρήσουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) προ Ημερησίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποια είναι προ Ημερησίας; Προ Ημερησίας ήταν αυτό. Συζητήθηκε. 

 Για τοποθετήσεις; 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Προ Ημερησίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα προ Ημερησίας; 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Έχω θέμα [...]. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προ Ημερησίας; Ωραία, εντάξει. Έχετε εσείς θέμα; Δεν ήμουνα ενήμερος γι’ αυτό που 

λέτε. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Μα σας ρώτησα προηγουμένως [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν το ήξερα. 

 Ο κύριος Κουτάκης έχει τον λόγο για να θέσει ένα θέμα προ Ημερησίας Διάταξης. Παρακαλώ. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Καταρχάς θα ’θελα να εκφράσω τη λύπη μου γι’ αυτό το reality που ζήσαμε εδώ και 

μιάμιση ώρα. Γιατί αυτό είναι απ’ τα χειρότερα reality που έχουμε δει στη χειρότερη τηλεόραση. Να 

με συγχωρείτε που το λέω, αλλά όποιος μας βλέπει απ’ τις κάμερες θα λυπάται για την κατάντια του 

Δημοτικού μας Συμβουλίου. Είναι λυπηρό αυτό το πράγμα που γίνεται, να βλέπει ο δημότης, που 

ήμασταν ένα όργανο το οποίο το σεβόταν και το βλέπει, να καταντάει έτσι. Απευθύνομαι προς όλες 

τις κατευθύνσεις και κρούω και τον κώδωνα του κινδύνου ότι, ενόψει των εκλογών, πολλά πράγματα 

χειρότερα θα γίνουν. Και θα ’θελα πάρα πολύ να επικρατήσει η ψυχραιμία, να κρατήσουμε ένα 

επίπεδο. Δεν αρμόζει στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού ένα τέτοιο χαμηλό επίπεδο, αρμόζουμε κάτι 

πολύ καλύτερο. 

 Και θα ’θελα να θυμίσω ότι πάνω απ’ όλα είναι η αξιοπρέπειά μας. Να σεβαστούμε λοιπόν ο 

καθένας με τον τρόπο του την αξιοπρέπεια τη δική του και των διπλανών του. Θα πρέπει να θυμίσω 

ότι οι σημερινοί αντίπαλοι αύριο μπορεί να ’ναι αυριανοί σύμμαχοι, διότι κι εγώ με τους συνάδελφους 

ήμουνα και στην ίδια παράταξη και σε αντίθετες παρατάξεις. Αύριο το πρωί δεν ξέρουμε κανένας, με 

τον καινούριο εκλογικό νόμο, τι θα μπορεί να γίνει. Γι’ αυτό παράκληση να είμαστε όλοι πάρα πολύ 

προσεκτικοί και πάρα πολύ τεκμηριωμένοι, διότι μέχρι στιγμής δεν το ’χουμε δει. Ένα θέμα είναι 

αυτό, το παράπονό μου, γιατί δεν μου δώσατε και τον λόγο προηγουμένως. Καλύπτω λοιπόν αυτό. 

 Θα ’θελα να ρωτήσω: Η Εθνικής Αμύνης, εκείνο το κομμάτι των 50 μέτρων - 100 μέτρων, 

πόσο είναι, έχει φάει δύο βδομάδες και ατέλειωτο είναι. Κι όχι μόνο ατέλειωτο είναι, έχω δει ότι 

γίνεται και κακοτεχνία, είναι και κακοτεχνία. Αυτό είναι αρμοδιότητα του Δήμου ή είναι της 

Περιφέρειας; Κι αν είναι του Δήμου, θα ’θελα, παρακαλώ πολύ, να δείξουμε λίγο βαρύτητα, διότι έχει 

κλείσει ένας κεντρικός άξονας δεκαπέντε μέρες, ταλαιπωρείται ο κόσμος, και τελικά βλέπω θα γίνει 

και χειρότερο απʼ ό,τι ήταν. 

 Επ’ ευκαιρία αυτού του έργου λοιπόν έχω να προσθέσω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτάκη, σας παρακαλώ, μισό λεπτό. 

 Θα παρακαλέσω όποιον από τους συνάδελφους θέλει να λύσει το οποιοδήποτε θέμα, σας 

παρακαλώ, πηγαίντε έξω, έχετε γραφεία, να σας δώσω το κλειδί του γραφείου μου, να πάτε έξω. 

Δεν είναι σωστή αυτή η εικόνα που δίνουμε. 

 Ελάτε, κύριε Κουτάκη. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Επί τη ευκαιρία λοιπόν του έργου αυτού, θα ’θελα να πω ότι υπάρχουν κι άλλοι 

κεντρικοί δρόμοι, και στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου και στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. Ένα 

παράδειγμα θα πω, η Αργυροκάστρου από Μπλέσσα μέχρι Καραντζά δεν περπατιέται, είναι σαν 

ναρκοπέδιο, υπάρχει η Λάρνακος, που είναι ναρκοπέδιο, υπάρχουν πολλοί δρόμοι που θα ’θελαν 

επισκευή. Παρακαλώ πολύ να το δείτε με θετικό μάτι, να βάλουμε μπροστά να φτιάξουμε και 

πολλούς δρόμους οι οποίοι είναι χάλια. 

 Επίσης θα ήθελα –μέσα στο προ Ημερησίας είναι αυτά– να πω ότι υπάρχουν πολλοί 

εργολάβοι που σκάβουν, αφήνουν μηχανήματα δεξιά-αριστερά, αφήνουν μπάζα δεξιά-αριστερά. Εκεί 

ο Δήμος θα μπορούσε να παρακολουθήσει και να τους βάλει λίγο «πάγο», εντός εισαγωγικών, διότι 

αφήνουν τα μηχανήματα, αφήνουν τα μπάζα, κλείνουν οπτικά πεδία, με αποτέλεσμα να ’χουμε 

κίνδυνο για ατυχήματα. Και αν θέλετε, μπορώ να σας πω και παραδείγματα, αλλά δεν νομίζω ότι 

είναι της παρούσης, η Τεχνική Υπηρεσία τα ξέρει. 

 Κι ένα τελευταίο που θα ’θελα να ρωτήσω επί τη ευκαιρία, αφού είναι και ο Πρόεδρος εδώ, 

σχετικά με τον στίβο Παπάγου. Στον στίβο βλέπω ότι γίνονται κάποια έργα, ταρτάν κλπ, αλλά 

κεντρικά –όπως είπα και στον Πρόεδρο– υπάρχουν κάτι μπετά. Στον στίβο μπετά δεν νομίζω να 

’χουν νόημα. Εάν είναι να σπάσουν, καλό είναι να σπάσουν και να γίνουν τα έργα τα προβλεπόμενα 

τώρα. Διότι αν γίνει το ταρτάν, δεν θα μπορεί να μπει βαρύ μηχάνημα μέσα να σπάσει τα μπετά, θα 
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είναι δώρον άδωρον, θα δώσουμε πάλι λεφτά. Καλό είναι λοιπόν να γίνει μια ολοκληρωμένη μελέτη, 

αν υπάρχει –που απʼ ό,τι πληροφορήθηκα δεν υπάρχει–, να γίνει και το εσωτερικό του στίβου και 

μετά να στρωθεί το ταρτάν. 

 Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 

 Πάντως θέμα για εκτός Ημερήσιας Διάταξης δεν θέσατε. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν το καταλάβατε, Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερωτήσεις έκανε, ν’ απαντήσω, δώστε μου τον λόγο. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Λοιπόν. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σχετικά με τις ασφαλτοστρώσεις, που μίλησε ο κύριος Κουτάκης, είναι ένα 

πρόγραμμα, ένας διαγωνισμός ο οποίος έτρεξε από πέρσι, ολοκληρώθηκε, έγινε προσυμβατικός 

έλεγχος και αφορά αρκετούς δρόμους στον Δήμο μας. Αν δεν κάνω λάθος, το ύψος του ποσού της 

σύμβασης είναι περίπου στα 430 χιλιάρικα, και αφορά αρκετούς δρόμους που θα γίνουν 

ασφαλτοστρώσεις. Ενδεικτικά αυτά που θυμάμαι απέξω να σας πω, κύριε Κουτάκη –γιατί δεν μπορώ 

να τα θυμάμαι και όλα απέξω– είναι το κομμάτι που είπατε το οποίο σήμερα νομίζω έχει 

ασφαλτοστρωθεί, έχει πέσει άσφαλτος σ’ εκείνο το κομμάτι και έχει ανοίξει, απλά το μόνο που μένει 

είναι να γίνει η διαγράμμιση, είναι η 25ης Μαρτίου, είναι η 17ης Νοεμβρίου, είναι ο δρόμος της 8ης 

Μεραρχίας, η Πεντέλης η παλιά, είναι στην Πίνδου ένα κομμάτι, στην παιδική χαρά που κάνει 

κούρμπα, είναι η Αρτέμιδος, είναι εν πάση περιπτώσει αρκετοί δρόμοι, δεν θυμάμαι τώρα να σας πω 

ακριβώς ποιοι είναι. Αλλά με ένα τηλέφωνο στην Τεχνική Υπηρεσία θα σας τα πούνε. Το έργο γίνεται 

από τον Δήμο και θα πληρωθεί από τον Δήμο. 

 Τώρα, όταν ξέρετε είναι να ρίξεις άσφαλτο, πρέπει να σε βοηθάει και ο καιρός. Όταν είναι 

άστατος και βρέχει και έχεις φρεζάρει, έχεις σκάψει δηλαδή για να ρίξεις άσφαλτο, φυσικά δεν 

μπορείς να τη ρίξεις. Και καλά κάνανε και δεν ρίξανε. Τι να κάνουμε, ταλαιπωρήθηκε ο κόσμος, 

λογικό είναι, και θα ταλαιπωρηθεί και στην πορεία. Γιατί είναι ένα πολύ σημαντικό έργο το οποίο 

πρέπει να γίνει. 

 Από κει και πέρα, για όλους αυτούς τους εργολάβους που κάνουνε έργα τηλεφωνίας, ΕΥΔΑΠ, 

ΟΤΕ, ΔΕΗ κυρίως, τι να σας πω, έχουμε βρει τον μπελά μας. Οι περισσότεροι δεν ενημερώνουν καν 

τον Δήμο, το περνάν ότι είναι ζημιά, ότι είναι έκτακτο. Ξέρετε, όταν είναι κάτι έκτακτο, δεν παίρνουν 

άδεια τομής από εμάς. Όπου μας στέλνουν και τους δίνουμε εμείς άδεια τομής, βεβαίως γνωρίζουμε 

ποιος είναι ο εργολάβος, γνωρίζουμε ποιος είναι ο πάροχος και κινούμαστε και τους 

παρακολουθούμε. Αλλά τα περισσότερα πλέον έχουν βρει μία τρίπλα, το θεωρούν ότι είναι έκτακτο, 

και πάνε και σκάβουν έτσι μόνοι τους. Οπότε πρέπει κάποιος να κάνει βόλτες και να βλέπει και να 

πηγαίνει από πάνω και να σημειώνει «από ποια εταιρεία είστε;» Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα, ανοίγουν 

τους λάκκους και τους αφήνουν δύο μήνες, τρεις μήνες, τέσσερις μήνες. Δυστυχώς βέβαια το 

πρόβλημα δεν είναι μόνο σε μας, είναι σε όλους τους Δήμους της Αττικής αυτό το πρόβλημα. 

Προσπαθούμε, γίνονται, από μας τουλάχιστον έχουμε πει στην Τεχνική Υπηρεσία και στέλνει 

επιστολές παντού, λέει ότι «θα βάλουμε πρόστιμα αν καθυστερήσετε από κάποιο διάστημα», νομίζω 

ότι τώρα είμαστε σ’ ένα καλύτερο επίπεδο. 

 Για το θέμα του στίβου που είπατε. Στο κέντρο του στίβου που φτιάχνουμε είναι μία πίσσα, 

έτσι ένα... 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Τσιμέντο είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εντάξει... 

...... : Πίσσα, πίσσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πίσσα εγώ νομίζω ότι είναι, εν πάση περιπτώσει πέστε το «τσιμέντο» εσείς. Δεν έχει 

προβλεφθεί να γίνει κάτι στο κέντρο αυτή τη στιγμή. Αλλά αν μεθαύριο αποφασίσουμε να κάνουμε 

κάτι στο κέντρο και το επιτρέπουν οι διαδικασίες για να το κάνουμε, πάνω στον στίβο μπαίνουν πολύ 

εύκολα λαμαρίνες, που μπορεί να περάσει οποιοδήποτε μηχάνημα. Αλλά αυτή τη στιγμή δεν έχουμε 

κάποια τέτοια πρόθεση, δηλαδή δεν είμαστε έτοιμοι αυτή τη στιγμή για να προχωρήσουμε κάτι άλλο 

να κάνουμε εκεί. Όταν θα είμαστε σίγουροι ότι μπορεί να γίνει κάτι και έχουμε την ωριμότητα, θα το 
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κάνουμε. Το έργο έγινε, το έργο έχει τελειώσει, δημοπρατήθηκε, είναι αυτό. Ο στίβος, ο περιβάλλων 

χώρος, τα φώτα που μπήκαν, η περίφραξη, αυτό είναι το έργο. Δεν μπορούμε ξαφνικά να πούμε 

«κάνε και αυτό, κάνε κι εκείνο, κάνε και το άλλο». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Θα παρακαλέσω το Σώμα να προτάξουμε το 2ο θέμα, μια και μπαίνουμε στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης, επειδή είναι και οι γονείς εδώ και οι εκπρόσωποι, και ταλαιπωρήθηκαν, 

προκειμένου να τελειώσουμε. 

 Έχω την έγκριση; 

ΖΗΚΑΣ: Διαδικαστικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί διαδικαστικού, ο κύριος Ζήκας, παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Επειδή έχουν περάσει ήδη δυόμιση ώρες από την έναρξη της συνεδρίασης και έχουμε 

πολλά θέματα και σοβαρά θέματα, μήπως να εξετάζατε, κάποια απ’ αυτά να τα μεταθέσουμε για την 

επόμενη συνεδρίαση, για να μπορέσουμε να τα συζητήσουμε ουσιαστικά και να μην τα περάσουμε 

στο έτσι; Το λέω να το λάβετε υπόψη σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μιάμιση ώρα εννοείτε. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα, στη συνέχεια της συζήτησης θα 

δούμε πώς πηγαίνει και θα γίνει αυτό το οποίο λέτε. 

 Ψηφοφορία για το συγκεκριμένο θέμα, να προτάξουμε το 2ο. 

 Οι συμφωνούντες; 

 «Κατά»; 

 Ωραία. Ομόφωνα, λοιπόν, θα έχουμε το 2ο θέμα προς συζήτηση. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού, για «δωρεάν» παιδεία στα σχολεία 

του Δήμου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκφώνηση τίτλου 2ου θέματος). 

 Θα παρακαλέσω κάποιον απ’ τους εκπροσώπους να καθίσει σε ένα έδρανο και να κάνει την 

εισήγηση. Αφού πείτε το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας, παρακαλώ να προχωρήσετε στην 

εισήγηση. 

ΞΑΝΘΑΚΗ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ): Καλησπέρα. Ονομάζομαι 

Ξανθάκη Μαργαρίτα και είμαι Πρόεδρος της Ένωσης Γονέων. Καταρχήν θεωρούμε σκόπιμο να 

αναγνώσουμε το ψήφισμα, με θέμα: «Η δωρεάν παιδεία είναι πολύ ακριβή». 

 «Τουλάχιστον 1.800 € ετησίως για ένα παιδί στο Δημοτικό. Τουλάχιστον 3.800 € ετησίως 

για ένα παιδί στο Γυμνάσιο ή στο Λύκειο. Αυτά είναι τα ποσά που χρειάζονται για να 

εξασφαλιστούν τα απολύτως απαραίτητα για τη σωστή εκπαίδευση των παιδιών μας. Αυτά είναι 

το ελάχιστο που κοστίζει το πλαίσιο της "δωρεάν" δημόσιας παιδείας, για την οποία 

πληρώνουμε μέσω της φορολόγησής μας ανά μαθητή. Ποσά που καλύπτουν αναλώσιμα, 

γραφική ύλη, βιβλία, ενδοσχολικές εκδρομές, φροντιστήρια, μία ξένη γλώσσα, μία αθλητική ή 

και μία καλλιτεχνική δραστηριότητα. Αυτά δηλαδή που θεωρούνται απαραίτητα για την 

επίτευξη του "νους υγιής εν σώματι υγιεί" σε κάθε πολιτισμένη κοινωνία. 

 Η αντιστοιχία των ποσών αυτών με τον βασικό μισθό είναι εξωπραγματική. Ο δε 

διπλασιασμός, τριπλασιασμός κ.ο.κ. των ποσών αυτών ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών σε 

κάθε οικογένεια σε σχέση με τη σημερινή οικονομική κατάσταση που επικρατεί στην κοινωνία 

μας, καταλήγει σε μία αδύνατη εξίσωση. Οι γονείς, σαν μάγοι, καταφέρνουν στην πλειοψηφία 

τους, και με πολλές θυσίες, να διαθέτουν αυτά τα ποσά. Στέλνουν τα παιδιά τους σε δημόσια 

σχολεία που στεγάζονται σε κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, με ελλείψεις στις υποδομές τους, 

θέτοντας έτσι σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών και σε κάποιες περιπτώσεις και τη σωματική 

τους ακεραιότητα. 
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 Εμείς, οι γονείς του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, διαπιστώνοντας ότι έχουμε φτάσει πλέον 

στα όρια των αντοχών μας, επιθυμούμε να αλλάξουμε την κατάσταση, ζητώντας καταρχήν την 

εφαρμογή των όσων προβλέπονται στο πλαίσιο της δωρεάν δημόσιας παιδείας, σταματώντας 

να πληρώνουμε για ό,τι δεν μας αναλογεί. 

 Απαιτούμε από τους αρμόδιους φορείς να αναλάβουν τις ευθύνες τους, το Κράτος να 

αυξήσει τις δαπάνες για την παιδεία, ο Δήμος άμεσα να καλύψει όλες τις ανάγκες των σχολείων 

και συγκεκριμένα: 

• Σεισμική θωράκιση και αντισεισμική προστασία σχολικών κτιρίων. 

• Υλοποίηση τεχνικής συντήρησης κτιρίων πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς. 

• Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. 

• Άμεση αναπλήρωση βοηθητικού προσωπικού (καθαριστών, τραπεζοκόμων) και δημιουργία 

πραγματικού και ουσιαστικού πλαισίου για τη λειτουργία του ολοήμερου και την άψογη καθαριότητα 

των σχολείων. 

• Εξοπλισμό εργαστηρίων και τάξεων με αναλώσιμα και γραφική ύλη. 

• Οργάνωση απογευματινών αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στους χώρους των 

σχολείων. 

Τα παιδιά μας είναι αυτά που μας δίνουν τη δύναμη. Αν δεν έχουν μέλλον τα παιδιά μας, δεν 

έχει μέλλον η χώρα μας». 

 Αυτό είναι το ψήφισμα της Ένωσής μας, ένα ψήφισμα που έτυχε θερμής υποδοχής στο 

συνέδριο της Ομοσπονδίας μας και υποδείχθηκε ως παράδειγμα προς μίμηση για να υιοθετηθεί και 

από τις υπόλοιπες Ενώσεις. Το ψήφισμα αυτό ξεκινά σήμερα από δω, από αυτή την αίθουσα, τη 

διαδρομή του, μέχρι στιγμής το συνοδεύουν πέραν των 700 υπογραφών, ενώ η διαδικασία συλλογής 

τους θα συνεχιστεί μέχρι και το τέλος της πορείας τους. 

 Θα μας επιτρέψετε, για να έχουμε μια καλή κατανόηση των όσων έχουν αναφερθεί μέσα στο 

ψήφισμα, να αναλύσουμε με σύντομο τρόπο τα διάφορα στοιχεία του. 

 Σε ό,τι αφορά στα ποσά τα οποία αναφέρονται, τα 1.800 και 3.800 για τα παιδιά της 

Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας αντίστοιχα, είναι πράγματι υπολογισμένα με έναν μέσο όρο 

των εξόδων που επωμίζεται η κάθε οικογένεια ανά παιδί, ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης στην 

οποία αυτό φοιτά. 

 Σε ό,τι αφορά τα κτιριακά, τα οποία αναφέρονται και ως αιτήματα, θα θέλαμε να θυμίσουμε 

ότι, επί δύο συνεχόμενα έτη (και φέτος τρία), η Ένωση Γονέων καταθέτει προς όλους τους 

αρμόδιους μία έκθεση υλικοτεχνικών, η οποία συντάσσεται από τη σχετική επιτροπή της Ένωσης. Η 

έκθεση αυτή είναι προϊόν συστηματικής εργασίας και είναι επακόλουθο της παρακολούθησης 

στοιχείων. Φανερώνει το μέτρο της σπουδαιότητας που εμείς οι γονείς αποδίδουμε στις κτιριακές 

ανάγκες των σχολείων μας... Θα μου δώσετε χρόνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας τον αφαίρεσε κανείς. 

ΞΑΝΘΑΚΗ: ...καθώς και το γεγονός ότι έχουμε γνώση των πραγματικών στοιχείων που αφορούν 

στα σχολεία. 

 Φέτος λοιπόν η έκθεση επιβεβαιώνει ότι τα σημαντικά προβλήματα παραμένουν. Τονίζει την 

ανάγκη για μελέτες, στατικές και αντισεισμικές, την ανάγκη για τη λήψη μέτρων ασφάλειας (μεταξύ 

άλλων, κιγκλιδώματα, φωτισμός και οι συναγερμοί), και την ανάγκη για την εξασφάλιση της 

ασφαλούς προσβασιμότητας των μαθητών στα σχολεία τους. Περιέχει φέτος η έκθεση την εκτίμηση 

ότι τα κονδύλια για τη συντήρηση δεν επαρκούν για την κάλυψη των αναγκών, με αποτέλεσμα τα 

προβλήματα να παραμένουν, να χρονίζουν, να διαιωνίζονται και τελικά να οδηγούν στην αύξηση του 

κόστους των επιθυμητών επισκευών. Και όταν μιλάμε για επιθυμητές επισκευές, αναφερόμαστε στα 

κυρίως κτίρια, τα σχολικά κτίρια, τους χώρους υγιεινής, στη θέρμανσή τους, στις ηλεκτρικές τους 

εγκαταστάσεις και στα προαύλιά τους. 

 Η έκθεση φέτος περιέχει την καταγραφή της κοινής παραδοχής, κοινής μεταξύ Δήμου και 

Ένωσης, της ανάγκης για ανέγερση νέων σχολικών κτιρίων. Παρ’ όλα αυτά είναι διαπίστωσή μας –μια 

διαπίστωση για την οποία έχουν συμφωνήσει όλες οι Ενώσεις και έχει γίνει αναφορά στο επίπεδο 
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Ομοσπονδίας– πως οι διαδικασίες που αφορούν στους διαγωνισμούς και τις εργολαβίες είναι 

χρονοβόρες, δεν είναι αποτελεσματικές και δεν επιτρέπουν την ευελιξία. Και αντί να λύνουν 

προβλήματα, δημιουργούν περισσότερα προβλήματα. 

 Σε σχέση με το ολοήμερο, αυτό που έχουμε να καταθέσουμε είναι ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 

ένα ελλιπές πλαίσιο, από το οποίο απουσιάζει, μεταξύ άλλων, η πρόβλεψη τραπεζοκόμων. Το ίδιο 

έλλειμμα υπάρχει και στον τομέα της καθαριότητας. Η ανάγκη για την παρουσία καθαριστών καθ’ 

όλη τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου είναι για μας τους γονείς αυτονόητη. Νομίζω ότι αν το 

εξετάσουμε όλοι λίγο καλύτερα, θα συμφωνήσουμε ότι τα σχολικά κτίρια είναι ίσως η μοναδική 

περίπτωση δημοσίων κτιρίων που δεν έχουν καθαριστεί την ώρα που χρησιμοποιούνται. 

 Σε ό,τι αφορά τα σχολικά εργαστήρια, είναι πεποίθησή μας και διαπίστωση παράλληλα, ότι 

αυτά δεν μπορούν να υπάρξουν μόνο κατ’ όνομα, για να λειτουργήσουν είναι απαραίτητο να 

εξοπλιστούν, είναι απαραίτητο να υπάρχουν αναλώσιμα και γραφική ύλη, η οποία είναι απαραίτητη 

όχι μόνο για τα εργαστήρια αλλά και για άλλους τομείς της εκπαίδευσης. 

 Σε ό,τι αφορά την απογευματινή χρήση των σχολείων μας, θεωρούμε ότι οι απογευματινές 

δραστηριότητες στους σχολικούς μας χώρους πρέπει να είναι ανοιχτές σε όλα τα παιδιά, χωρίς 

αποκλεισμούς και χωρίς κανενός είδους διάκριση. 

 Κλείνοντας την παρουσίασή μας, θεωρούμε ότι είναι ανάγκη να συμφωνήσουμε όλοι εδώ 

σήμερα ότι όσα περιλαμβάνονται στο ψήφισμα είναι απαραίτητα και δίκαια, στο πλαίσια του 

συνταγματικά καθιερωμένου δικαιώματος των παιδιών μας στη δημόσια και δωρεάν παιδεία. 

 Ζητούμε από εσάς να εκφράσετε τη συμφωνία σας, να στηρίξετε την προσπάθειά μας και να 

είστε και να παραμείνετε στο πλευρό μας στη διαδρομή που ξεκινά σήμερα, εδώ, από αυτή την 

αίθουσα, για να συνεχίσει, με όλες τις ενδιάμεσες στάσεις που αφορούν στις αρμόδιες δομές της 

Εκπαίδευσης. 

 Ζητούμε από τον Δήμο, τη δημοτική Αρχή, να δεσμευτεί στο μέτρο και τον τρόπο που του 

αναλογεί, στην αναζήτηση λύσεων. Ζητούμε από τον Δήμο να προβεί άμεσα σε όποια ενέργεια είναι 

απαραίτητη για την εξασφάλιση των όσων περιέχονται στο ψήφισμα. Ζητάμε από τον Δήμο να 

αναζητήσει συνεργασίες με άλλους Δήμους, με στόχο τη διεκδίκηση από την Πολιτεία των όσων είναι 

πραγματικά αναγκαίων για τη δωρεάν παιδεία, για την οποία είναι δωρεάν γιατί φορολογούμαστε 

όλοι γι’ αυτή. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Ξανθάκη. 

 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις, τώρα που είναι η κυρία Ξανθάκη; Και μετά θα ’χουμε τις 

τοποθετήσεις, έτσι; Είναι ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος, ο κύριος Δήμαρχος, η κυρία Πολυκαλά, ο 

κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Κουτάκης. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω την κυρία Ξανθάκη γιατί δεν μου έγινε... Κυρία Ξανθάκη, επειδή 

έτσι την ώρα που μιλάγατε μπορεί κάτι να έχασα, είπατε για κάποια μελέτη που κάνατε η επιτροπή η 

τεχνο... 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Μιλήσαμε για την έκθεση υλικοτεχνικών... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή η έκθεση έχει παραδοθεί στον Δήμο τώρα; 

ΞΑΝΘΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να κάνω δυο-τρεις... Κύριε Πρόεδρε, να κάνω συνολικά τις ερωτήσεις, γιατί δεν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, για το διαδικαστικό. Θα κάνει τις ερωτήσεις και μετά θ’ απαντήσετε. 

 Ελάτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λέω, επειδή αναφέρθηκε η κυρία Ξανθάκη σε μία έκθεση μιας επιτροπής, την οποία 

εγώ προσωπικά... Αν μιλάτε για τώρα, τωρινή έκθεση, δεν τη γνωρίζω, γωρίζω μία έκθεση που είχε 

γίνει πριν δυο χρόνια, αν θυμάμαι καλά. Αν δεν θυμάμαι, θα με διορθώσετε εσείς. Οπότε αυτό ήθελα 

να μου το ξεκαθαρίσετε αν έχει κατατεθεί στον Δήμο. 

 Δεύτερον και βασικότερο. Με όλα αυτά τα οποία λέτε, αν εξαιρέσουμε κάποιες παραγράφους 

μέσα στο ψήφισμα οι οποίες δεν με βρίσκουν σύμφωνο –και θα τις αναφέρω ποιες είναι– δεν 
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διαφωνούμε σε τίποτα από αυτά τα οποία αναφέρετε. Το κυριότερο είναι να πάρει το Δημοτικό 

Συμβούλιο μία απόφαση για ένα ψήφισμα για να το στείλουμε πού; Αν θέλετε να το στείλουμε στο 

Υπουργείο Παιδείας, στο Υπουργείο Εσωτερικών, στα πολιτικά κόμματα, νομίζω ότι θα μας βρείτε 

σύμφωνους. Αν θέλετε κάτι άλλο και δεν έγινε κατανοητό πάλι, δεν ξέρω αν το κατάλαβαν οι 

υπόλοιποι συνάδελφοι, εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι... Επειδή δεν λέει πού να απευθυνθεί το ψήφισμα. 

Και ένα ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου, ε, κάποιο νόημα έχει. 

 Τρίτο και κυριότερο. Οι Διευθυντές αυτή τη στιγμή, που έχουν αρχίσει οι εγγραφές, δίνουνε 

μάχη από ανθρώπους που εμφανίζονται και θέλουν να έρθουν στα σχολεία του Χολαργού και του 

Παπάγου και δεν μένουν στον Χολαργό και τον Παπάγο. Ε, πιστεύω ότι αν δεν ήταν καλά τα 

σχολεία, δεν θα ήθελαν να ’ρθουν εδώ στα δικά μας σχολεία άνθρωποι που μένουνε λίγο στην Αγία 

Παρασκευή, που μένουνε λίγο στο Ψυχικό, που μπορεί να μείνουνε και στου Ζωγράφου, που 

πηγαίνουνε και υπηρετούν στο Υπουργείο Εθνικής Άμυνας. Νομίζω ότι έχουμε πολύ καλά σχολεία σε 

σχέση με το μέσο επίπεδο των σχολείων της Αττικής, μην υποβαθμίζουμε την ποιότητα των 

σχολείων που έχουμε. Ότι καλό είναι κάθε χρόνο να βελτιώνουμε, καλό είναι, βεβαίως. Και μην 

ξεχνάμε τι έχει κάνει αυτή τη δημοτική Αρχή από τότε που ανέλαβε σε σχέση με τα σχολεία. Κάθε 

χρόνο προσθέτει, προσθέτει, προσθέτει πράγματα, κονδύλια και χρήματα, έτσι; 

 Αυτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος για ερώτηση. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Η πρώτη ερώτηση που θέλω να θέσω είναι: Το 1.800 είναι ετήσιο; Αυτά 

τα δύο ποσά που αναφέρονται, το 1.800 και το 3.800, είναι ετήσια; Το πρώτο. 

 Και το δεύτερο είναι: Κι εγώ δεν κατάλαβα, είναι και λίγο διατυπωμένο περίεργα και στην 

Ημερήσια Διάταξη: "Ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού για «δωρεάν» παιδεία στα 

σχολεία του Δήμου μας". Θα ’λεγε κάποιος, έτσι σε εισαγωγικά: λείπει το ρήμα. Τι θα το κάνουμε 

αυτό; Γιατί μου φαίνεται λίγο περίεργο να ζητάμε από την πλειοψηφία του Δήμου να καταδικάσει τον 

εαυτό της με ψήφισμα. Και γι’ αυτό λέω, ως τι το φέρατε εδώ αυτό το κείμενο; Αυτό ψηφίστηκε 

στην Ένωση Γονέων και πολύ καλά έκανε. Μπορεί να διαβαστεί ας πούμε από τον Πρόεδρο. Εδώ τι 

έχουμε να συζητήσουμε; Δεν έχω καταλάβει, θέλω λίγο μια διευκρίνιση. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 

 Ερώτηση από τον κύριο Ρεμούνδο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ ήθελα να ρωτήσω, πρώτον, αν έχει ενημερωθεί η Ένωση Γονέων από τον Δήμο 

ποια η αντισεισμική θωράκιση και η προστασία αναλυτικά των σχολείων που έχουμε. Και δεύτερον, 

αντίστοιχα απευθύνω προς τη διοίκηση την ερώτηση να μας απαντήσει –αν όχι σήμερα– τι έχει κάνει 

σε αυτό τον τομέα, μιας και το ψήφισμα το θέτει και την αφορά. Δεν αφορά κάναν τρίτο, τη 

δημοτική Αρχή αφορά αυτό το κομμάτι του ψηφίσματος. Τι έχει κάνει, να ξέρουμε κι εμείς σαν 

Δημοτικοί Σύμβουλοι ποια σχολεία έχουν προβλήματα, σε ποια φάση βρίσκεται η αντιμετώπισή τους, 

αν υπάρχει στο ορατό μέλλον, ποια είναι ελεγμένα και εντάξει με τους σύγχρονους αντισεισμικούς 

κανονισμούς, να ξέρουμε τι συμβαίνει, για τα παιδιά. 

 Το δεύτερο, αν υπάρχουν σύλλογοι μέλη της Ένωσής σας οι οποίοι καλούνται παρανόμως –

και όχι μόνο παρατύπως– από διευθυντές ή δασκάλους και καθηγητές να ενισχύσουν οικονομικά τις 

ανάγκες του σχολείου, με τον οβολό τους και απ’ το υστέρημά τους, για τις δραστηριότητες που το 

σχολείο κάνει και η Σχολική Επιτροπή του Δήμου είναι υποχρεωμένη να καλύπτει τα έξοδα. Δεν ξέρω 

να έγινα κατανοητός, νομίζω έγινα. Αυτά προς το παρόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Ερώτηση από την κυρία Πολυκαλά. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Γράφετε στο κείμενο εδώ ότι υπάρχουν «κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια και 

ελλείψεις στις υποδομές», σε βαθμό –έτσι όπως το λέτε– ώστε «να μπαίνει σε κίνδυνο η υγεία των 

παιδιών και σε κάποιες περιπτώσεις η σωματική τους ακεραιτότητα». Αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό 
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όπως το θέτετε, εφόσον υπάρχει και είναι γεγονός. Και αν είναι κάτι το οποίο ας πούμε έχει ειπωθεί 

και έχει γίνει γνωστό στις Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου και όμως παραμένει, όπως το λέτε. 

 Επίσης ήθελα να ρωτήσω, μιλάτε για ανέγερση νέων σχολικών μονάδων. Θα ήθελα να μου 

πείτε για ποια βαθμίδα μιλάτε και βάσει ποιας μελέτης κάνετε αυτή την πρόταση; Γιατί το να 

προτείνουμε να γίνει μια καινούρια σχολική μονάδα, θα πρέπει να ’χουμε συγκεντρώσει πολλά 

στοιχεία έτσι ώστε να μπορούμε να κάνουμε αυτή την πρόταση και να την θέλουμε να την κάνουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 

 Ερώτηση από τον κύριο Κουτάκη. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Θα με συγχωρήσετε αν δεν το άκουσα, κυρία Ξανθάκη, δεν είδα πουθενά αίθουσα 

μουσικής και μουσικής παιδείας. Για μένα είναι μεγάλο έλλειμμα στα σχολεία μας η αίθουσα 

μουσικής, να υπάρχει μία ντραμς, να υπάρχει ένας-, να μπορούν τα παιδιά να μαζευτούν να κάνουν 

ένα συγκρότημα, να βγάλουν τον θυμό τους οι έφηβοι ενδεχομένως, και ταυτόχρονα και τη 

μουσικότητά τους και να μάθουν και μουσική. Το θεωρώ μεγάλο έλλειμμα στα σχολεία μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 

 Πριν απαντήσει η κυρία Ξανθάκη, να πω ότι η κυρία Καραλή ζήτησε την άδεια και προσκόμισε 

την έκθεση αυτή «Αποτύπωση ηλεκτροτεχνικών προβλημάτων». Αυτό είναι προς ενημέρωση ή 

θέλετε να μπει στα πρακτικά; 

 Απαντήστε, κυρία Ξανθάκη, έχετε τον λόγο. 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Θα θέλαμε να επισυναφθεί, κύριε Πρόεδρε, η έκθεση στα πρακτικά. 

 Λοιπόν, θα ξεκινήσω να απαντάω στα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο σε αυτό, θα σας παρακαλέσω να μας το στείλετε και... 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Και ηλεκτρονικό. Θα σας το στείλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Σχετικά με το ερώτημα που τέθηκε για την κατάθεση της έκθεσης υλικοτεχνικών. Η 

έκθεση υλικοτεχνικών για δύο συνεχόμενες χρονιές, πέρσι και πρόπερσι, έχει κατατεθεί στις αρμόδιες 

Υπηρεσίες του Δήμου. Φέτος η έκθεση υλικοτεχνικών μόλις ολοκλήρωσε τον έλεγχό της και από τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, είναι έτοιμη, αλλά δεν έχει κατατεθεί ακόμα. Παρ’ όλα αυτά, 

επικαλεστήκαμε αυτά τα οποία καταγράφει. Και νομίζω ότι ενδιαφέρει να τα ακούσετε. 

 Σε ό,τι αφορά το ερώτημα που τέθηκε σχετικά με το τι ακριβώς ζητάμε και πώς ακριβώς 

θέλουμε τη συνδρομή σας για να προχωρήσει το ψήφισμα. Τα θέματα τα οποία αναφέρονται μέσα 

στο ψήφισμα νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο για όλους μας –τουλάχιστον για μας τους γονείς είναι– ότι 

δεν αφορούν όλα αρμοδιότητες της δημοτικής Αρχής και μόνο, κάποια απ’ αυτά αφορούν και 

αρμοδιότητες και αποφάσεις της Περιφέρειας, του Υπουργείου και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 

Κάτι που σημαίνει ότι εμείς ξεκινάμε από δω σήμερα, αλλά σαφέστατα όλα όσα περιέχονται έχουν 

πολλαπλούς αποδέκτες. Γι’ αυτό έγινε και επεξήγηση του τι ακριβώς ζητάμε συγκεκριμένα από τη 

δημοτική Αρχή. 

 Σε ό,τι αφορά το αν το 1.800 και το 3.800 που αναφέρονται είναι ποσά που αναφέρονται σε 

ετήσια βάση. Ναι, πράγματι, το γράφει το ίδιο το κείμενο, μάλλον δεν το διαβάσατε, κύριε 

Κουγιουμτζόπουλε, καλά. 

 Σε ό,τι αφορά το ερώτημα... Μάλλον λέχθηκε ότι δίνουν άνθρωποι από άλλες περιοχές αγώνα 

να ’ρθουν σε σχολεία του Δήμου μας. Σε ό,τι είμαι σε θέση να γνωρίζω και σε ό,τι είναι σε θέση η 

Ένωση να γνωρίζει, ναι, αυτό συμβαίνει. Για πολύ συγκεκριμένα σημεία του Δήμου δίνεται κυρίως 

αυτός ο αγώνας, και αυτό έχει να κάνει με τη διαθεσιμότητα που έχουν αυτά τα σχολεία, όχι μόνο σε 

δημότες, αλλά και σε ανθρώπους που εργάζονται σε συγκεκριμένους χώρους πλησίον του Δήμου 

μας. Είναι ένα προνόμιο που δίνεται. Ως επί το πλείστον λοιπόν, αυτοί είναι οι άνθρωποι οι παλεύουν, 

παρότι δεν είναι κάτοικοι-δημότες του Δήμου μας, να ’ρθουν στα σχολεία. 

 Από την άλλη, για να το κάνουμε πιο ξεκάθαρο, δεν λέμε ότι τα σχολεία μας, τουλάχιστον όχι 

όλα τα σχολεία μας... Γιατί υπάρχουν σχολεία στον Δήμο μας τα οποία έχουν πάρα πολύ σοβαρά 

προβλήματα, και το γνωρίζουμε, παράδειγμα το 1ο Λύκειο Χολαργού. Δεν λέμε ότι όλα τα σχολεία 

του Δήμου μας έχουν εξίσου σοβαρά προβλήματα, ούτε ότι όλα είναι ετοιμόρροπα. Αυτό όμως που 
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λέμε είναι ότι όλα τα σχολεία του Δήμου μας έχουν θέματα τα οποία ζητούν λύση. Η πλειονότητα 

των σχολείων του Δήμου μας είναι παλαιά κτίρια, και είναι φυσικό να χρήζουν συντήρησης κει 

επισκευών. Και αυτή η συντήρηση και η επισκευή πρέπει να γίνεται με προσοχή, με συνέπεια, όταν 

εκεί μέσα μπαίνουν παιδιά. 

 Είπατε πράγματι ότι η δημοτική Αρχή, αυτή η δημοτική Αρχή –το ’χουμε ξανακούσει αυτό με 

άλλες ευκαιρίες– έχει διαθέσει κάποια περισσότερα ποσά από προηγούμενες δημοτικές Αρχές και έχει 

κάνει κάποιες κινήσεις. Η Ένωση Γονέων δεν θα πει ποτέ, για πράγματα που έχουν γίνει, για εργασίες 

που έχουν γίνει και για κινήσεις που έχουν γίνει, ότι δεν έχουν γίνει. Απλά και μόνο θα πει πολύ 

ξεκάθαρα ότι το μέτρο των όσων έχουν γίνει δεν πλησιάζει καν το μέτρο των απολύτως αναγκαίων 

για τα σχολεία. 

 Υπάρχει μια ερώτηση, εάν υπάρχει ενημέρωση της Ένωσης από τον Δήμο σχετικά με τη 

σεισμική θωράκιση. Θα παρακαλέσω εδώ πέρα να ’χω τη βοήθεια του υπεύθυνου για την Επιτροπή 

υλικοτεχνικών, που είχε συλλέξει όλα τα στοιχεία, γιατί δεν γνωρίζω αν υπάρχει τέτοια ενημέρωση 

για φέτος. 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ (ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ): Για φέτος όχι, αλλά 

πέρσι είχε γίνει προσπάθεια να γίνει μία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω, να πείτε το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας, για τα 

πρακτικά. 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Μαργέτης Σωτήριος, είμαι ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού 

και υπεύθυνος για την Επιτροπή υλικοτεχνικών. 

 Φέτος δεν έχει γίνει καμία προσπάθεια. Πέρσι είχε γίνει προσπάθεια από την Τεχνική 

Υπηρεσία να βγει στο σύνολο των κτιρίων, των σχολικών κτιρίων, μία μελέτη από το Εθνικό 

Μετσόβιο Πολυτεχνείο, αν θυμάμαι καλά. Η οποία νομίζω κόπηκε –από την ενημέρωση που έχουμε– 

από την Επίτροπο. 

 Αυτό όμως πρέπει να τελειώσει το θέμα, γιατί τα σχολικά κτίρια ανήκουν στην κατηγορία 2 

και στεγάζουν πολύ κόσμο. Άρα οι στατικές μελέτες πρέπει να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια. Πράγμα 

που δεν έχει γίνει. Και αυτό είναι απαίτηση των γονέων. 

 Αυτά. 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Σε σχέση με το αν έχει γνώση η Ένωση Γονέων για το ότι κάποιοι σύλλογοι μέλη της 

καλούνται, παρανόμως και καταχρηστικώς, να πληρώσουν και να ενισχύσουν για έξοδα και θέματα 

που θα ’πρεπε τα κονδύλια να δίνονται από αλλού. Επισήμως μέχρι στιγμής η Ένωση Γονέων δεν έχει 

κάποια καταγγελία για κάποιο τέτοιο γεγονός. Όμως είναι ξεκάθαρο σε όλους εμάς οι οποίοι είμαστε 

μέλη Διοικητικών Συμβουλίων ή μέλη Συλλόγων Γονέων ότι ναι, αυτό είναι μία τακτική η οποία δεν 

είναι κάτι νέο, είναι μια τακτική χρόνων. Όταν τα χρήματα δεν επαρκούν για συγκεκριμένα θέματα 

που αφορούν στα σχολεία, οι διευθυντές των σχολείων θα σκύψουν προς τους Συλλόγους Γονέων 

και θα ζητήσουν χρήματα. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι αυτό γίνεται. 

 Σε ό,τι αφορά το ερώτημα για τα κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια και την έλλειψη σε 

υποδομές που –όπως πράγματι αναφέρεται μέσα την έκθεση και τη φετινή– μπορεί να 

δημιουργήσουν πρόβλημα και στην ασφάλεια παιδιών. Ναι, αυτό είναι σοβαρό. Αλλά υπάρχουν 

παραδείγματα ατυχημάτων εντός σχολείου, που οφείλονται ακριβώς σε κακοτεχνίες ή σε ελλείψεις ή 

σε κακή συντήρηση των κτιρίων. 

 Τέλος, στο ερώτημα που αφορά στην ανέγερση των σχολικών μονάδων και για ποια βαθμίδα 

μιλάμε. Σύμφωνα με ενημέρωση που έχουμε, το Δημοτικό σας Συμβούλιο έχει πάρει απόφαση για 

ίδρυση νέου σχολείου και, σύμφωνα πάλι με ενημέρωση που έχουμε, υπάρχει η πρόθεση για ν’ 

ανεγερθούν νέα σχολικά κτίρια. Αυτά, απʼ ό,τι γνωρίζουμε, αφορούν στην Πρωτοβάθμια. Παρ’ όλα 

αυτά, η Ένωση Γονέων διακρίνει –και δεν είναι η πρώτη φορά που το λέει, απλά και μόνο τώρα 

πλέον μπορούμε και να το στοιχειοθετήσουμε όχι με μια απλή πρόβλεψη– ότι τα παιδιά που φοιτούν 

στην Πρωτοβάθμια, και για τα οποία πράγματι χρειαζόμαστε νέα σχολεία, θα πάνε και στα Γυμνάσια 

και στα Λύκεια. Οπότε η Ένωση Γονέων νομίζει ότι ήδη καθυστερημένα θα σκεφτούμε την ίδρυση 

και σχολείου που να αφορά στη Δευτεροβάθμια. 
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 Έγινε και μια ερώτηση: «βάσει ποιας μελέτης». Σαν Ένωση Γονέων δεν έχουμε υπόψη μας 

κάποια συγκεκριμένη μελέτη που να έχει γίνει και να αφορά σε ανέγερση σχολείων. 

 Για την ερώτηση η οποία αφορά σε ύπαρξη ή όχι αιθουσών μουσικής παιδείας. Ναι, θα το 

δεχτούμε, αλλά αυτή τη στιγμή παλεύουμε για σωστές, ανθρώπινες και κατάλληλες για μαθητές 

αίθουσες διδασκαλίας για τα μαθήματα τα κύρια, θα το πω έτσι λαϊκά. Φυσικά τα παιδιά μας 

χρειάζονται και κατάλληλα κτίρια για να μπορούν να κάνουν γυμναστική όταν βρέχει και δεν 

μπορούν να βγουν στο προαύλιο, και κατάλληλα κτίρια για να κάνουν το μάθημα της μουσικής τους, 

κατάλληλα εργαστήρια για το μάθημα της Χημείας και της Βιολογίας στα Γυμνάσια και στα Λύκεια. 

Αντιλαμβάνεστε ότι όταν έχουμε μαρτυρήσει, έχουμε καταθέσει το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή 

έχουμε σχολεία τα οποία έχουν δημιουργηθεί για 12θέσια και λειτουργούν ως 18θέσια, άρα μιλάμε 

ότι έχουν πολύ περισσότερο αριθμό μαθητών από αυτόν που μπορούν στην ουσία να καλύψουν, ότι 

βάζουμε πρώτα ως όρο τις σχολικές αίθουσες, και φυσικά οπωσδήποτε απαραίτητα και όλα τ’ άλλα. 

Άρα αν δεν έχουμε αρκετές σχολικές αίθουσες, σίγουρα δεν έχουμε αίθουσες μουσικής, γυμναστικής, 

αυτό είναι βέβαιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κυρία Ξανθάκη; 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Μισό λεπτάκι θα μου δώστε και θα ολοκληρώσω αμέσως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συντομεύστε λίγο για να... 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Επειδή έγινε μια ερώτηση που αναφέρεται στο θέμα των μελετών. Οι μελέτες, απ’ ό,τι 

γνωρίζουμε, είναι απαραίτητες. Σε πρόσφατη συνάντηση που είχαμε με τον διευθύνοντα σύμβουλο 

της ΚΤΥΠ, και παρευρεθήκαμε μαζί με τον Δήμαρχο, την κυρία Βασσάλου, ο κύριος Μαργέτης κι εγώ 

από την Ένωση, μας ειπώθηκε και από κει. Η αρχή όλων είναι οι μελέτες. Χωρίς μελέτες δεν 

μπορούμε να προχωρήσουμε σε κανένα από τα σημεία στα οποία αναφέρουμε και που αφορούν τα 

κτιριακά μέσα στο ψήφισμά μας. Άρα, ναι, οι μελέτες είναι βασικές. Και εδώ πέρα έχουμε διακρίνει 

ότι δεν έχουμε μελέτες. 

 Τέλος, και για να κλείσουμε –νομίζω ότι απαντήσαμε σε όλες τις ερωτήσεις–, θα θέλαμε να 

επισημάνουμε ότι η Ένωση Γονέων είναι πάντοτε εδώ. Έχουμε στοιχεία που έχουν αποδειχθεί ότι 

είναι έγκυρα, γιατί τα δουλεύουμε πάρα-μα-πάρα πολύ, είμαστε πρόθυμοι για συνεργασία με τον 

καθέναν από σας, να σας βοηθήσουμε όλους σας να διαμορφώσετε άποψη και έγκυρη γνώμη για τις 

ανάγκες των σχολείων, γιατί η γνώμη της Ένωσης, η θέση της Ένωσης, προκύπτει μέσα από 

διαδικασίες που είναι δημοκρατικά φιλτραρισμένες και εκπροσωπεί τους γονείς, αν μη τι άλλο την 

πλειοψηφία των γονέων. Αυτά που σας καταθέτουμε, όσες ανάγκες, είναι οι ανάγκες που καταθέτουν 

οι γονείς του Δήμου μας. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Ξανθάκη. 

 Θα παρακαλέσω τους συνάδελφους, ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ποιοι θέλουν να 

τοποθετηθούν; Ποιοι δεν θέλουν εν πάση περιπτώσει, γιατί είναι λιγότεροι; Λοιπόν, έναν-έναν. 

ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Πρόεδρε, συγγνώμη, επί της διαδικασίας. Δεν μας απήντησε η 

κυρία Ξανθάκη για [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα τι λέτε, κύριε Κουτάκη; Θέλετε να μιλήσετε; Θα τοποθετηθείτε ή όχι; Λέω, για 

να σας βάλω στον κατάλογο. «Όχι». 

 Λοιπόν, ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Σκουτέρης, η κυρία Δημητριάδου, ο κύριος 

Κουγιουμτζόπουλος, η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Τράκας. 

 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο. Εάν ξεχάσω κάτι... 

 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω σε μερικά πράγματα που ακούστηκαν και να δώσουμε και τη δική μας 

άποψη στο θέμα, για να μπορούνε νομίζω να τοποθετηθούν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι. 

 Πρώτα απ’ όλα, το 1ο Λύκειο, που αναφέρθηκε, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

Το ότι έχουν εγκριθεί αρκετά χρήματα για να γίνουν εργασίες στο 1ο Λύκειο, είναι για να γίνουν 

εργασίες βελτίωσης, για να γίνουν εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του 1ου Λυκείου, για να 

φτιάξουμε τον αύλειο χώρο, για να κάνουμε-, εν πάση περιπτώσει να μεγαλώσουμε τα παράθυρα, να 
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βάλουμε καινούρια τζάμια διπλά και να μην ακούγεται ο θόρυβος. Δεν είναι ότι έχει κάποιο πρόβλημα 

σήμερα το 1ο Λύκειο και δεν μπορεί να λειτουργήσει και γι’ αυτό τον λόγο γίνονται οι εργασίες, έτσι; 

Οι εργασίες γίνονται από το παλιό "Εξοικονομώ" του Χολαργού που είχε ξεκινήσει, στο οποίο έχει 

δώσει αίμα και αγώνα η κυρία Βασσάλου και η Τεχνική Υπηρεσία για να καταφέρουμε να κάνουμε 

αυτό το έργο, έτσι; 

 Δεύτερον. Πήγαμε μαζί με την Ένωση σε μια «τραγική» εγώ θα την αναφέρω συνάντηση 

στην ΚΤΥΠ. Και όταν λέω «τραγική» συνάντηση, εννοώ γιατί είδαμε την κατάντια που επικρατεί 

στην ΚΤΥΠ, έναν διευθύνοντα σύμβουλο τον οποίο μάλλον πρέπει να τον λυπόμαστε, προσωπικό 

που έχει φύγει πλέον από την Υπηρεσία, γιατί μας είπε ότι σχεδόν όλοι οι μηχανικοί έχουν φύγει και 

έχουν πάει με μετατάξεις σε άλλες Υπηρεσίες. Κι εκεί λοιπόν μας είπε ότι για να υπάρχει μία 

ωριμότητα για ένα νέο σχολείο, υπάρχει κι ένας κατάλογος προαπαιτούμενων. Πολύ σωστά ανέφερε 

τη μελέτη η κυρία Ξανθάκη, ξέχασε όμως να πει ότι πριν τη μελέτη πρέπει να υπάρχει η ίδρυση νέας 

σχολικής μονάδας. Αν δεν κάνω λάθος, μαζί ήμασταν στη συνάντηση. Δηλαδή ένα από τα 

προαπαιτούμενα είναι, σου λέει: πρώτα θα έχετε, με σειρά, 1, 2, 3, 4, 5, 10. Και μάλιστα είπε θα μας 

στείλει κάτι, να σας ενημερώσω ότι δεν μας έχει στείλει τίποτα, θα πρέπει να τον πάρουμε τηλέφωνο 

και να του πούμε «δεν μας έστειλες εκείνο το e-mail που είπες». 

 Άρα είναι πολύ σημαντικό οι αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου που ζητάμε ιδρύσεις νέο 

Δημοτικό Χολαργού και νέο Δημοτικό Παπάγου, κάποια στιγμή να καταφέρουμε τον Υπουργό και να 

το περάσει σε ΦΕΚ και να ιδρύσει αυτά τα δυο σχολεία. Για να μπορέσουμε μετά να κάνουμε 

μελέτες, να κάνουμε όλα τ’ άλλα τα οποία χρειάζονται. Και αν μπορεί η ΚΤΥΠ να το χρηματοδοτήσει, 

έχει καλώς. Αν δεν μπορεί, μπορεί να ψάξουμε και να βρούμε και από αλλού χρηματοδοτήσεις. 

 Μην ξεχνάμε ότι... Θα μελετήσω την έκθεση που καταθέσατε σήμερα και θα τη μεταφέρουμε 

και στην Τεχνική Υπηρεσία, γιατί είμαι σίγουρος ότι θα βρούμε πολύ χρήσιμα στοιχεία, και θέλω εκ 

προοιμίου να σας ευχαριστήσω για τη δουλειά την οποία κάνατε. Μην ξεχνάμε ότι αυτή τη στιγμή ο 

Δήμος μας έτρεξε δύο διαγωνισμούς για επισκευή των σχολείων μας, συνολικού ποσού 1 

εκατομμυρίου €. Το ξαναλέω το νούμερο, για να μη νομίζουμε ότι δεν δίνουμε λεφτά στα σχολεία, ο 

προϋπολογισμός που βγάλαμε είναι 1 εκατομμύριο €. Οι υπολογιστές που περιμένουμε στα σχολεία, 

προχθές η Οικονομική Επιτροπή πέρασε το πρώτο πρακτικό και έχει εγκρίνει την εταιρεία που είναι ο 

προσωρινός ανάδοχος, για 260 χιλιάρικα περίπου, αν θυμάμαι, για υπολογιστές, για προτζέκτορες, 

για φωτοτυπικά μηχανήματα. Και όλα αυτά τα χρόνια σας έχουμε στείλει κατάλογο που λέγαμε τι 

χρήματα δίνουμε και τι σκοπεύουμε να δώσουμε, και όσο μπορούμε θα δίνουμε περισσότερα 

χρήματα. 

 Τώρα, επί του ψηφίσματος το οποίο καταθέσατε. Εγώ δεν έχω καμία διαφωνία, εκτός από 

την παράγραφο που λέει «Στέλνουν τα παιδιά τους σε δημόσια σχολεία που στεγάζονται σε 

κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια με ελλείψεις στις υποδομές τους, θέτοντας έτσι σε κίνδυνο των 

υγεία των παιδιών και σε κάποιες περιπτώσεις τη σωματική τους ακεραιότητα». Αυτή η παράγραφος 

από τη στιγμή που θα εξαλειφθεί από το ψήφισμα, και προσθέτοντας στις κουκκίδες που έχετε βάλει 

κάτω «Υλοποίηση τεχνικής συντήρησης σχολείων πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς  όπου αυτό 

γίνεται»... 

 Γιατί δεν εξαρτάται από μας μόνο. Το αν θα τελεσφορήσει ένας διαγωνισμός στην ώρα του ή 

όχι και αν θα προλάβει ο εργολάβος μέσα σε ενάμιση μήνα να κάνει όλες τις εργασίες που θέλουμε 

σε 14 κτίρια, δεν ξέρω, εξαρτάται πιστεύετε από μας αυτό το πράγμα; Δηλαδή, μέχρι 15 Ιουνίου τα 

σχολεία λειτουργούν τα Δημοτικά. Γιατί τα Γυμνάσια-Λύκεια αργούνε και λίγο περισσότερο, πάμε στα 

Δημοτικά. 15 Ιουνίου μπορούν να μας δώσουν το κλειδί. Να είμαστε τυχεροί να μπει κατευθείαν ο 

εργολάβος. Τον Αύγουστο στην Ελλάδα, ξέρετε, και να υπάρχουν εργαζόμενοι να δουλέψουνε, δεν 

υπάρχουν υλικά, δεν κυκλοφορούνε, δεν νομίζω ότι προλαβαίνουμε ποτέ όλα τα σχολεία να τα 

φτιάξουμε. Γι’ αυτό τον λόγο κάναμε τώρα και μακροχρόνιο πρόγραμμα, κάναμε διαγωνισμό για 18 

μήνες, για να έχουμε το περιθώριο να μπορούμε να επισκευάζουμε και σε άλλα χρονικά όρια. 

 Άρα συμφωνούμε για την «υλοποίηση πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς», αλλά βεβαίως 

πρέπει να προσθέσουμε «αναγνωρίζοντας το χρονοβόρο των διαγωνιστικών διαδικασιών». 
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 «Ανέγερση νέων σχολικών μονάδων, βάσει και της πρόσφατης συνάντησης που είχαμε με 

την ΚΤΥΠ». 

 Για το θέμα των «εργαστηρίων και τάξεων με αναλώσιμα και γραφική ύλη», γίνεται ήδη, δεν 

καταλαβαίνω γιατί θα πρέπει να το βάλουμε μέσα. 

 Η «οργάνωση απογευματινών αθλητικών και καλλιτεχνικών δραστηριοτήτων στους χώρους 

των σχολείων», δεν νομίζω ότι έχει αρνηθεί ποτέ είτε η Πρωτοβάθμια είτε η Δευτεροβάθμια είτε η 

ΔΕΠ είτε η δημοτική Αρχή το να γίνουν στα σχολεία κάποιες δραστηριότητες, τουλάχιστον δεν το 

γνωρίζω εγώ. Αν κάτι έχει γίνει, παρακαλώ πολύ να με διορθώσετε και να μου πείτε ότι «κύριε 

Δήμαρχε, εμείς ζητήσαμε να κάνετε αυτό το πράγμα κι εσείς αρνηθήκατε». 

 Και βεβαίως για την «αναπλήρωση του βοηθητικού προσωπικού και τη δημιουργία 

ουσιαστικού πλαισίου για τη λειτουργία του ολοήμερου και την άποψη καθαριότητα των σχολείων, 

στο πλαίσιο της ισχύουσας πάντα νομοθεσίας». 

 Αυτές είναι οι προσθέσεις, κύριε Πρόεδρε, που ως δημοτική Αρχή πιστεύουμε ότι πρέπει να 

διορθωθούν. Δεν μπορούμε να εμείς να ψηφίσουμε ένα ψήφισμα το οποίο λέει ότι τα σχολεία είναι 

κακοσυντηρημένα και ότι κινδυνεύει η σωματική τους ακεραιτότητα, έτσι; Αυτό νομίζω το 

καταλαβαίνουμε όλοι, και δεν υφίσταται φυσικά κάτι τέτοιο, έτσι; 

 Σχετικά με τη σεισμική θωράκιαη, κύριε Ρεμούνδο, δεν υπάρχει κάποιος που να μας έχει πει 

ότι χρειάζεται η σεισμική θωράκιση στο συγκεκριμένο σχολείο και δεν το κάνουμε εμείς. Αν μας πει 

κάποια Υπηρεσία ότι «παιδιά, ναι, πρέπει να φτιάξετε το 1ο Δημοτικό Χολαργού ή το 1ο Παπάγου», 

βεβαίως θα προχωρήσουμε στις απαραίτητες ενέργειες. Αλλά οπωσδήποτε δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. 

 Και βεβαίως το ψήφισμα, κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω... Γιατί ένα ψήφισμα έχει νόημα να 

το ψηφίσουμε και να το στείλουμε κάπου. Το ψήφισμα πρέπει να απευθύνεται Υπουργείο Παιδείας, 

Υπουργείο Εσωτερικών και στα πολιτικά κόμματα. 

 Αυτή είναι η πρόταση η οποία κατατίθεται εν πάση περιπτώσει από τη δημοτική Αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Για τοποθέτηση ο κύριος Τίγκας. Μόνο θα παρακαλέσω απ’ όλους να είμαστε εντός του 

χρονικού περιθωρίου, να μην ξεφύγουμε περαιτέρω, γιατί έχουμε και τ’ άλλα θέματα. 

 Ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε, χαίρομαι που η Ένωση Γονέων φέρνει μια συγκροτημένη 

πρόταση για τις ανάγκες των σχολείων. Θα ήθελα δύο πράγματα πολύ σύντομα να επισημάνω. 

 Το ψήφισμα, αρέσει - δεν αρέσει, έτσι συντάχθηκε από αυτούς που ενδιαφέρονται να βγει το 

ψήφισμα. Εάν η δημοτική Αρχή δεν επιθυμεί να μπει αυτή η παράγραφος, ας προσυπογράψει το 

ψήφισμα με την επιφύλαξη ότι «δεν συμφωνώ με την διατύπωση αυτή». Δεν είναι δυνατόν η 

δημοτική Αρχή να επιβάλει όπως της αρέσει το ψήφισμα στην Ένωση Γονέων. 

 Το δεύτερο που θέλω να πω. Χαίρομαι, επαναλαμβάνω και πάλι, και που ο κύριος Δήμαρχος 

είπε ότι με βάση αυτό τον κατάλογο, αυτή την έκθεση της Ένωσης Γονέων, θα προχωρήσουν οι 

εργασίες με όσο πιο γρήγορους ρυθμούς. Στέκομαι στο τελευταίο. Και θα χαιρόμουν εάν αυτό το 

πράγμα είναι ένα ευαγγέλιο των έργων που πρέπει να γίνουν και να έρθουμε μετά από έξι μήνες, 

αφού έχει ολοκληρωθεί και η θερινή περίοδος που μπορεί να γίνουν οι εργασίες, να τσεκάρουμε εδώ 

μέσα τι έγινε και τι υπολείπεται να γίνει. Μόνον έτσι θα μπορέσουμε να βρούμε άκρη. Διότι αλλιώς 

πώς, να είσαστε βέβαιες και βέβαιοι ότι και του χρόνου τέτοιον καιρό πάλι τα ίδια θα λέμε. Και 

κάποιοι θα λένε ότι δεν έγινε τίποτε, κάποιοι θα λένε ότι έγιναν πάρα πολλά. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Τίγκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή ο κύριος Τίγκας παραφράζει τα λόγια μου, εγώ δεν είπα ότι θα γίνει ό,τι λέει 

εδώ μέσα ο κατάλογος ποτέ. Είπα ότι σήμερα που κατατίθεται, ο διαγωνισμός έχει γίνει, οι εργασίες 

είναι ήδη προβλεπόμενες μέσα στην... Εγώ είπα ότι αυτό που μας καταθέσατε θα το δώσουμε στην 

Τεχνική Υπηρεσία, ευχαριστώ πάρα πολύ για την καλή δουλειά που κάνατε κι έχετε αναλυτικά κάνει, 
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και ό,τι μπορεί από αυτό το πράγμα να μπει στα απρόβλεπτα, άμα δεν έχει προβλεφθεί... Κάποια 

πράγματα έχουν ήδη γίνει, κάποια πράγματα ήδη έχουν γίνει. 

 Αλλά μην αφήσουμε στους γονείς που είναι από κάτω ότι εγώ είπα: «ναι, παιδιά, ό,τι γράψατε 

εδώ μέσα». Πρώτα απ’ όλα είναι κοστολογημένα; Μπορώ εγώ, έτσι χωρίς να είμαστε-, να πω αυτό 

το πράγμα, κύριε Τίγκα; Πώς μπορώ να το πω; Άμα δεν κοστολογήσουμε εδώ τις εργασίες που 

αναφέρονται 16 σελίδες; Δεν το κατάλαβα δηλαδή πώς είπατε ότι εγώ είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα ότι 

είναι μία-, πρέπει να είναι μία πολύ καλή δουλειά, θα τη δώσουμε στην Τεχνική Υπηρεσία, θα 

μελετήσει αυτό το πράγμα, θα μελετήσει το τι έχει δει ήδη, γιατί διαγωνισμοί έχουν ήδη... Κανονικά 

αυτό έπρεπε να ’χει έρθει τα Χριστούγεννα. Γιατί οι διαγωνισμοί ήδη βγήκανε, πάμε για σύμβαση, 

πάμε να υπογράψουμε σύμβαση σε λίγο. Άρα πώς θα προσθέσουμε κάτι το οποίο είναι αρκετά 

χρήματα, το οποίο δεν το γνωρίζουμε για παράδειγμα; Αν χωράει στα απρόβλεπτα. Έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Διευκρινιστικά κάτι, να τελειώσουμε, ελάτε. 

 Ο κύριος Τίγκας. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, ουσιαστικά το ίδιο πράγμα λέμε. Εγώ δεν είπα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΤΙΓΚΑΣ: Επιτρέψτε μου. Δεν είπα ότι δεσμεύεστε να κάνετε αυτό. Και θα ’ταν ουτοπία να το πούμε 

αυτή τη χρονική περίοδο. Είπα όμως ότι είναι ένα πολύτιμο εργαλείο στα χέρια των τεχνικών, και 

προφανώς δεν μπορεί να είναι όλα λάθος αυτά εδώ, κάποια θα γίνουν. Με αυτή τη λογική λέω 

λοιπόν να ’ρθούμε μετά από έξι μήνες: «τι έγινε από δω», για να ’χουμε έναν μπούσουλα. 

 Και να πω και κάτι άλλο; Και αν είναι και κάποια έργα που πρέπει –για κάποιον λόγο που δεν 

τον ξέρουμε–, να διαγραφούν, να διαγραφούν. 

 Ευχαριστώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] κάποια έχουν γίνει ήδη, απʼ ό,τι μου λένε οι συνεργάτες μου. 

ΤΙΓΚΑΣ: Συνεννοούμαστε, κύριε Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

 Τον λόγο για τοποθέτηση έχει ο κύριος Ζήκας, ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Να επισημάνω καταρχήν ότι η έκθεση αυτή εδώ –δεν ξέρω, το θέτω σαν ερώτημα κυρίως– 

θα μπορούσε να ήταν νωρίτερα έτοιμη; Γιατί σαν να υπάρχει ένα θέμα συντονισμού ενημέρωσης με 

τις διαδικασίες προκήρυξης των έργων έτσι ώστε να εντάσσονται έγκαιρα αυτές οι ανάγκες. Δεν 

ξέρω ποιος ευθύνεται, αν υπάρχει ευθύνη γι’ αυτό. Θα ήθελα μία αποσαφήνιση γιατί έρχεται τώρα, 

απ’ τη στιγμή που έχουν προκηρυχθεί τα έργα και τώρα θα ψάχνουμε να δούμε ποια απ’ αυτά θα 

μπορούν να ενταχθούν, αν θα μπορούν κλπ. Γιατί είναι χρήσιμο να γίνονται αυτές οι αποτυπώσεις, 

για να έχουμε όλοι μία σαφή εικόνα. 

 Το δεύτερο που θέλω να επισημάνω στο ψήφισμα είναι ότι ουσιαστικά έχει δύο σκέλη. Το 

ένα σκέλος αφορά τις διεκδικήσεις, τις απαιτήσεις που αφορούν την κεντρική διοίκηση. Το δεύτερο 

σκέλος αφορά τι αφορά το τοπικό επίπεδο, τον Δήμο. Με αυτή την έννοια λοιπόν νομίζω ότι θέλει 

κάποιες βελτιώσεις σε κάποιες διατυπώσεις, ώστε να είναι σαφές το πρώτο σκέλος με το δεύτερο. 

Θέλει μία βελτίωση σε κάποιες διατυπώσεις. 

 Το τρίτο ζήτημα που θέλω να θέσω είναι ότι το κράτος δεν είναι κάτι ουδέτερο. Δεν έχουμε 

δηλαδή ένα κακό κράτος γενικώς και αορίστως. Το κράτος υλοποιεί πολιτικές οι οποίες 

αποφασίζονται από αυτούς που αποφασίζονται. Οι πολιτικές λοιπόν είναι σε μία κατεύθυνση, σε β’, γ’, 

δ’ κατεύθυνση κλπ, και με βάση αυτές τις πολιτικές έχουμε και τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Άρα 

καλό θα είναι να μην διατυπώνουμε έτσι προτάσεις οι οποίες είναι ουδέτερες γενικώς και αορίστως, 

γιατί έτσι εμποδίζουμε στο να κατανέμονται και οι ευθύνες εκεί που πρέπει. Γιατί αυτοί οι οποίοι 

ψηφίζουν συγκεκριμένη νομοθεσία, κόβουν συγκεκριμένες παροχές, δεν δίνουν τις τάδε 

χρηματοδοτήσεις, ψηφίζουν τρίτο και τέταρτο μνημόνιο και πάει λέγοντας, έχουν ευθύνη. Και 

πρέπει, από αυτούς οι οποίοι αποφασίζουν αυτά και δεν αποφασίζουν κάποια άλλα, να υπάρχουν και 

οι αντίστοιχες απαιτήσεις και ταυτόχρονα και ο καταλογισμός των ευθυνών. Όχι σε ένα γενικώς και 

αορίστως κράτος. Έτσι; 
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 Λοιπόν, σωστά είναι τα αιτήματα και οι απαιτήσεις, και η μείωση των μισθών και το ότι δεν 

βγαίνουν οι άνθρωποι να πληρώνουν όλα αυτά, αλλά αυτά δεν έχουν προκύψει έτσι ξαφνικά, δεν 

προέκυψαν από κάποιο κράτος ουδέτερο, προέκυψαν από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές σταδιακά τα 

τελευταία οχτώ χρόνια. Κι έτσι έχουμε φτάσει σε αυτή την κατάσταση. Γιατί υπάρχει μία αντίληψη 

πίσω απ’ όλα αυτά τα πράγματα, τι πληρώνουμε και τι δεν πληρώνουμε, τι επιδοτούμε και τι δεν 

επιδοτούμε, τι βάζουμε προτεραιότητα και ποια δεν βάζουμε. 

 Λοιπόν, αυτά, η Ένωση Γονέων, τουλάχιστον σε επίπεδο κεντρικό –μάλλον όχι η Ένωση· η 

Ομοσπονδία Γονέων– θα ’πρεπε να τα βάζει. 

...... : Η Συνομοσπονδία. 

ΖΗΚΑΣ: Η Συνομοσπονδία. Λοιπόν, θα ’πρεπε να τα βάζει, και το ψήφισμα να βάζει συνολικά τέτοια 

ζητήματα. Γιατί αλλιώς, αν θεωρήσουμε απλώς ότι φταίει κάποιο κακό κράτος, δηλαδή κάποιοι κακοί 

υπάλληλοι... Περιέγραψε ο Δήμαρχος την κατάσταση στην ΚΤΥΠ, έτσι; Δεν φταίει ο διευθύνων 

σύμβουλος της ΚΤΥΠ γιατί υπάρχει αυτό το χάλι στην ΚΤΥΠ, προφανώς κάποιοι έχουν 

υποστελεχώσει εντελώς αυτή την Υπηρεσία, δεν υπάρχουν μηχανικοί, δεν μπορούν να γίνουν έργα, 

και έτσι φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά αυτό δεν προέκυψε επειδή είναι κάποιος κακός διευθύνων 

σύμβουλος ή προϊστάμενος ή διευθυντής εκεί μέσα. 

 Άρα λοιπόν, να βάζουμε τα ζητήματα στην πραγματική τους διάσταση και σε τοπικό και σε 

κεντρικό επίπεδο. Και θα πρέπει να βγαίνει κατά τη γνώμη μου από τέτοιου είδους ψηφίσματα που 

βάζουν τόσο γενικά τα ζητήματα. Και καλά κάνουν και τα βάζουν δηλαδή, γιατί έτσι πρέπει να 

μπαίνουν, να βλέπουμε τη συνολική εικόνα, αλλά να τη βλέπουμε καθαρά και ξάστερα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος. 

ΚΟΥΓΙΟΥΜΤΖΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν εγώ θα αμφισβητήσω λίγο τα νούμερα, γιατί παίζει μεγάλο 

ρόλο. Δεν είναι ούτε 1.800 ούτε 3.800. Τέλος πάντων, τα επιμέρους δεν μπορώ να τα βγάλω, 

προσπάθησα. Αυτό που έχω να σας πω μετά βεβαιότητος είναι ότι τα λεφτά που δίνουμε σε 

φορολογία ως Χολαργιώτες και Παπαγιώτες για τα σχολεία μας είναι 7.130 ετησίως. Κι αυτό γιατί 

παίζει μεγάλο ρόλο: Παίζει μεγάλο ρόλο γιατί όταν συγκρίνουμε σχολεία θα πρέπει να να δούμε και 

πόσα δίνει η κάθε τοπική κοινωνία για τα σχολεία της, έτσι; Λοιπόν, αν το δείτε, έτσι να μην σας 

πολυκουράζω, να ξέρετε ότι ξεκινάμε ότι από 43.000 μέσο όρο εισόδημα που δηλώνει ο κάτοικος 

Παπάγου - Χολαργού, μαζεύεται 1.290.000.000 ότι δίνουμε στην Εφορία. Από κει και πέρα να ξέρετε, 

γιατί δεν το ’χετε συνειδητοποιήσει, ότι το 50% της φορολογίας του εισοδήματός μας πηγαίνει στον 

Δήμο. Έτσι; αυτό δεν το ’χετε συνειδητοποιήσει. 

 Άλλο ένα παράδοξο που θέλω να σημειώσω είναι ότι μου φαίνεται λίγο από τη μία να λέτε 

«δωρεάν παιδεία», από την άλλη να ’ρχεστε εδώ πέρα και να ζητάτε επιβολή φόρου για τα σχολεία. 

Αυτό πρέπει να το δείτε λιγάκι, γιατί είναι λίγο αντιφατικό, έτσι; 

 Λοιπόν, αυτά τα οποία ειπώθηκαν εδώ πέρα εγώ νομίζω ότι έχουν ειπωθεί δεκάδες χιλιάδες 

φορές, και αυτά, και χειρότερα, και άλλα, και άλλα, κι όλα αυτά ας πούμε. Το ερώτημα είναι τι 

καταφέρατε. Εκεί είναι η μεγάλη διαφωνία. Δηλαδή, υποδομές, καθαριότητα, αναβάθμιση του 

σχολικού περιβάλλοντος, αναβάθμιση των προγραμμάτων και της ποιότητας, ας πούμε της 

παράπλευρης ποιότητας της εκπαίδευσης. Υπάρχει τίποτα από αυτά; Γιατί αυτό είναι μια μεγάλη αν 

θέλετε κόντρα, η οποία υπήρξε επί χρόνια μέσα στην Ένωση Γονέων και στους συλλόγους. Γιατί 

αυτό τελικά πρέπει να το δούμε. Η πιο δυνατή κοινότητα, η πιο οργανωμένη κοινότητα, η οποία 

παραμελείται, ή αγνοείται, ή αν θέλετε υποβαθμίζεται σε επίπεδο Δήμου... Γιατί είναι η πιο 

οργανωμένη και η πιο μεγάλη και η πιο δυνατή κοινότητα, κι όμως βλέπετε ότι άλλες κοινότητες 

μπορούν και τα καταφέρνουν καλύτερα. Και αυτό είναι ένα θέμα προβληματισμού. Τελικά ποια 

πρέπει να είναι η συμπεριφορά της Ένωσης Γονέων ή των συλλόγων ή των γονιών απέναντι σε ένα 

πάρα πολύ κρίσιμο ζήτημα, απέναντι σε αδιάφορες δημοτικές Αρχές που πάνε ισότιμα να τα 

βολέψουν όλα; Λοιπόν, μπορείτε να κάνετε μία μελέτη και να δείτε τι δίνουμε ή τι δίνετε, τι δίνουμε 

ως γονείς και τι παίρνουμε από αυτή την ιστορία. 
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 Εμείς λοιπόν θα επαναλαμβάνουμε μέχρι τέλους... Γιατί τώρα ανακαλύψατε και τις μελέτες 

είδα με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Μετά από τέσσερα χρόνια διοίκησης ανακαλύψαμε ότι πρέπει να 

γίνουν μελέτες. Εμάς ήταν η νούμερο 2 θέση αν θυμάστε, διότι από κει ξεκινάνε όλα, έτσι; Αλλά 

μετά από τέσσερα χρόνια ανακαλύψαμε ότι πρέπει να κάνουμε μελέτες. Αυτό είναι πάρα πολύ 

θετικό. Μετά από οχτώ χρόνια μπορεί να έχουμε και το δεύτερο βήμα, που είναι η χωροθέτηση. 

 Λοιπόν, δύο είναι τα στοιχεία που μπορούν ν’ αναβαθμίσουν το προάστιο: το ένα είναι η 

βιώσιμη κινητικότητα και το δεύτερο είναι τα σχολεία. Αυτό το ’χουμε πει. Δεν υπάρχει, ή 

τουλάχιστον εμείς δεν έχουμε σκεφτεί τίποτε άλλο που μπορεί να αναβαθμίσει το προάστιό μας. Και 

μάλιστα, ειδικά στο μέρος που απασχολεί τον Παπάγου, θα έλεγα ότι το μοναδικό πρόβλημα που 

υπάρχει εκεί πέρα είναι η τεράστια ψαλίδα μεταξύ βιοτικού επιπέδου και επιπέδου μορφής σχολείου. 

 Λοιπόν, το σχολείο για τέσσερις λόγους το ’χουμε βάλει εμείς, και το τονίζουμε απ’ την αρχή 

της θητείας μας: Δεν υπάρχει πιο αξιόλογη επένδυση να κάνει ένας Δήμος από τη νέα γενιά και το 

μέλλον και τα παιδιά και τους μαθητές, την έρευνα και τη μόρφωση. Είναι οργανωμένος χώρος, με 

τους Συλλόγους Γονέων, του μαθητές, τους δάσκαλους και τις δραστηριότητές τους, άρα είναι πολύ 

ευνοϊκό πεδίο. Στο παγκόσμιο real estate μετράει πάρα πολύ η αξία της γειτονιάς απ’ την αξία του 

σχολείου, είναι καθοριστικότατη. Και ειδικά στην περιοχή μας –κάτι που το χάσανε– είναι η 

Ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση, η οποία προβλέπεται από τον Οργανισμό του Ρυθμιστού Σχεδίου 

Αθήνας ότι είναι η περιοχή μας «περιοχή ανάπτυξης της εκπαίδευσης στην Αττική». Άρα τι σημαίνει; 

Σημαίνει ένα πολύ ευνοϊκό πεδίο με τα... 

 Μπορώ να συνεχίσω, Πρόεδρε, ή όχι; 

 ...ένα πολύ ευνοϊκό πεδίο για τις χρηματοδοτήσεις, στις οποίες εκεί πρέπει να καταλήξουμε. 

Γιατί –αυτό το φωνάζουμε απ’ την αρχή και πολύ λίγοι ίσως το ’χουν καταλάβει– το σχολείο που 

μπαίνει σε πρόγραμμα βγαίνει εκτός κανόνων. Το σύστημα είναι τρομερά ανταγωνιστικό. Ξέρετε τι 

έχει ας πούμε ο Υπουργός, ο Υφυπουργός, ο Γενικός Γραμματέας της Παιδείας; Έχει 100 Δημάρχους 

που ζητάνε ένα νέο σχολείο. Και μάλιστα θα μπορούσα να πω εμείς δεν είμαστε τεκμηριωμένοι, το 

’χουμε πει απ’ την αρχή, δεν έχουμε καμία τεκμηρίωση γιατί ζητάμε σχολείο, έτσι; Ζητάμε σχολείο 

γενικώς και αορίστως, έτσι; Αφού ζητάνε όλοι, ας ζητήσουμε κι εμείς. Λάθος τακτική, το ’χουμε πει, 

το ’χουμε τονίσει απ’ την αρχή της θητείας μας κι αυτό, ότι πρέπει να κάνεις τεκμηρίωση για να 

ζητήσεις σχολείο, να ζητήσεις μελέτη, να ζητήσεις χωροθέτηση, να ζητήσεις ανέγερση, 

χρηματοδότηση. Δεν υπάρχει τέτοιο πράγμα σε μας. Αλλά ακόμα και αν υπήρχε, θα ήταν πάρα πολύ 

δύσκολο να προκριθούμε απέναντι σε άλλες καταστάσεις που πραγματικά είναι πάρα πολύ άσχημες. 

Άρα τι κάνουμε; Βγαίνουμε εκτός πεδίου, εκτός ανταγωνισμού, το ’χουμε πει, και μπαίνουμε σε 

προγράμματα. Γιατί τα προγράμματα δικαιολογούν πια τα πάντα. 

 Δηλαδή, είχαμε ένα θέμα με την καθαριότητα πριν από λίγο. Άμα πας στον Υπουργό και του 

πεις ότι «κοίταξε να δεις κάτι, θέλω 8 καθαρίστριες γιατί δεν έχω», θα σου πει: «Εντάξει, εσύ κι 

άλλοι πενήντα άλλοι». Άμα του πεις όμως ότι «βρίσκομαι σε ένα ειδικό πρόγραμμα και φιλοξενώ 

Γάλλους» ας πούμε, γιατί έχουμε μιλήσει για τη δικτύωση, τότε το πράγμα αντιμετωπίζεται πολύ 

διαφορετικά, συν του ότι το ίδιο το πρόγραμμα προβλέπει ότι εξαιρείσαι από τους κανόνες των 

προσλήψεων. Αυτό και άλλα εκατόν πενήντα χιλιάδες πράγματα, τα οποία τα ’χουμε πει. Ότι όταν 

βρισκόμαστε σε πρόγραμμα, δηλαδή αποτελούμε μια πρωτοτυπία σχολείου, μια καινοτομία, κάτι 

άλλο απ’ όλα τα σχολεία της Ελλάδας, τότε αυτά προκρίνονται έναντι άλλων –αυτό λέει η πρακτική– 

για πάρα πολλά πράγματα. Είτε ενεργειακές αναβαθμίσεις, είτε αιολικές ενέργειες, είτε μπορεί να τα 

εντάξουμε στο πρόγραμμα τώρα που βγαίνει με την παροχή του ηλεκτρικού ρεύματος και όλα αυτά 

τα πράγματα. Και πολλά-πολλά, χιλιάδες άλλα. 

 Λοιπόν, να πω μόνο μια μικρή κριτική τελειώνοντας, ότι αυτό το κείμενο εμένα μου φαίνεται 

πάρα πολύ ξεπερασμένο. Δηλαδή με ποια έννοια: με την έννοια ότι αυτά τα ζητάγανε κάποτε, 

ερχόντουσαν στα Δημοτικά Συμβούλια κάποτε και γίνονταν αυτά. Τώρα πια έχουμε πάει αλλού. 

Τώρα το θέμα του να ξεχωρίσεις ή το θέμα τού να κατακτήσεις κάποια πράγματα γίνεται με πολύ 

διαφορετικούς τρόπους, όχι με τέτοιου είδους κείμενα που λέμε ας πούμε διαπιστώσεις και καλούμε 

και ιστορίες για αγρίους. Γιατί αυτά, θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, ένας Δήμαρχος σαφώς και 
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θέλει να έχει τα σχολεία του όσο γίνεται καλύτερα. Το θέμα είναι τι βάρος δίνει συγκριτικά απέναντι 

σε άλλες δαπάνες, το ένα, και το δεύτερο αν μπορεί να κάνει κάτι. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή πολλές φορές οι αριθμοί μάς μένουνε και μας αποτυπώνονται, καλό είναι να 

πούμε την πραγματικότητα. Γιατί πολλές φορές τον κύριο Κουγιουμτζόπουλο τον έχω διαψεύσει και 

του ’χω πει τα σωστά νούμερα ποια είναι, κι αυτός εξακολουθεί να λέει νούμερα τα οποία δεν ξέρω 

πού τα βρίσκει. 

 Λοιπόν, είπε κάτι για 7,5 εκατομμύρια, άκουσα καλά; 7,200; τι είπε, για φορολογίες και δεν 

ξέρω κι εγώ τι άλλο είπε. Συνολικά στον Δήμο μας το 2017 από τους ΚΑΠ ήρθαν 4.702.000. Με αυτά 

τα χρήματα, τα 4.702.000, ο Δήμος –εκτός από τις Υπηρεσίες της Καθαριότητας και του 

Ηλεκτροφωτισμού, που είναι ανταποδοτικές και πληρώνονται από άλλους κωδικούς– πρέπει να κάνει 

όλες τις άλλες αρμοδιότητες που έχει. Όλες τις άλλες. Τα σχολεία, τους Παιδικούς Σταθμούς, τις 

αθλητικές δραστηριότητες, τα Δημαρχεία εδώ μέσα, τις διοικητικές Υπηρεσίες, τα ΚΕΠ, και, και, και, 

όλες, όσες δραστηριότητες έχει ο Δήμος πρέπει να τις κάνει. Λοιπόν, για να λέμε τα νούμερα όπως 

ακριβώς αποτυπώνονται στην πραγματικότητα. 4.702.659,48 για το 2017. 

 Δεν κάναμε...; Κύριε Κουγιουμτζόπουλε, μην μας αδικείτε σε όλα τα πράγματα. Εντάξει, 

μπορεί να χρειαζόμαστε βελτίωση, μη μας λέτε ότι δεν κάνουμε τίποτα. Δεν έχουμε βάλει 

ανακύκλωση χαρτιού μέσα σε όλα τα σχολεία και τα παιδιά μαθαίνουν για το θέμα της ανακύκλωσης; 

Δεν τους κάναμε σύνδεση με τον Υμηττό, με το "Green Step", που κάναμε μία πετυχημένη 

εκδήλωση που μαζεύτηκαν 300 παιδιά; Δεν κάνουμε Ημέρες Νεολαίας, που φέρνουμε σε σύνδεση τα 

παιδιά με τεράστιους επιχειρηματίες; Που εγώ δεν ξέρω αν υπάρχει άλλος Δήμος που φέρνει 

τεράστια ονόματα σε αυτή την περιοχή να έρχονται σε επαφή με τους μαθητές και οι μαθητές να 

βλέπουν έναν επιχειρηματία ο οποίος έχει διατελέσει Πρόεδρος του ΣΕΒ, έχει κάνει... Να βγάλουν 

δική τους εφημερίδα; Να μιλήσουν σ’ έναν ιντερνετικό ραδιοφωνικό σταθμό, και ένα σωρό άλλες 

δράσεις τις οποίες κάναμε; Εντάξει, μη μας αδικείτε τελείως. Να κάνουμε κι άλλα, μαζί σας κι εγώ, και 

να βοηθήσουμε, και να ακούσουμε την Ένωση και να συνεργαζόμαστε περισσότερο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τοποθέτηση από τoν κύριο Ρεμούνδο, παρακαλώ. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, αν και το θέμα είναι μεγάλο, σοβαρό. 

 Πρώτον. Αν δεν έχετε άγνοια, κύρια Μουντάκη, που δεν νομίζω ότι έχετε, και έχω πλήρη 

εμπιστοσύνη, όπως και στον Δήμαρχο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρεμούνδο, με συγχωρείτε, αναγκάζομαι να πω. Δεν λέτε... 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Αναφέρεστε... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Όχι, λέω μήπως... Μήπως δεν το ξέρει λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Αναφέρεστε στον Πρόεδρο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, στον Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και δεν αναφέρεστε σε άλλους, γιατί προκύπτουν προσωπικά ζητήματα. Αφού τα 

ξέρετε, ελάτε. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Στείλτε λοιπόν ένα γράμμα στους διευθυντές, δασκάλους και καθηγητές των 

σχολείων του Δήμου μας, για να μην ξαναζητήσουν χρήματα από τους γονείς και τους Συλλόγους 

γονέων, γιατί αυτό συνεχίζει και γίνεται όλο και περισσότερο. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Πάνω σε τι; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αν δεν το γνωρίζετε, γι’ αυτό λέω... 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν ξέρω τι λέτε, [...]. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ άκουσα την απάντηση και της Ένωσης και της Προέδρου, που διακριτικά 

τοποθετήθηκε... 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Συγκεκριμένα πες μου. 
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ:  Να έρθουν αύριο το πρωί από τον Σύλλογο του 2ου Δημοτικού να σας 

καταγγείλουν, ή να σας πούνε, ή και από όλα τα σχολεία, ότι αυτό συμβαίνει κάθε βδομάδα. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Τι συμβαίνει δεν ξέρω. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ότι ζητάνε οι διευθυντές για λειτουργικά έξοδα, για γιορτές των σχολείων, για 

αναλώσιμα, για οτιδήποτε, χρήματα από τους γονείς και από τους συλλόγους, ενώ θα ’πρεπε να τα 

ζητάνε απ’ τη Σχολική Επιτροπή. Να στείλει λοιπόν ο Δήμος ένα γράμμα, για να τελειώσει αυτή η 

ιστορία. Αν δεν έχει πέσει στην αντίληψή σας, σας το λέμε, εγώ εδώ όσο καιρό είμαι, όσα χρόνια 

είμαι, σας το λένε διακριτικά, ευγενικά, συνεχώς οι γονείς, αν δεν το ’χετε πάρει χαμπάρι, και ο 

κύριος Πετράκης κάνει κι εκείνος ότι δεν το καταλαβαίνει, δεν το ακούει... Ε, λύστε το κάποτε όμως, 

να ξέρουμε και να ξέρετε τι γίνεται. Και να πείτε ότι «καλώς γίνεται, και να πληρώσουν οι γονείς». Ή 

ότι «όχι, κακώς γίνεται, και τέλος αυτό το πάρτι με τους διευθυντές, να παίρνει εκβιαστικά το Δ.Σ. 

κάθε συλλόγου και να του λένε "δεν θα γίνει η γιορτή σου αν δεν δώσετε 400 € για μια 

μικροφωνική"», ας πω ένα παράδειγμα, και πολλά άλλα που γίνονται συνεχώς. Εν τοιαύτη 

περιπτώσει, το ένα είναι αυτό. Γιατί τρώω τον χρόνο μου σε αυτονόητα θέματα, έτσι; Αν λοιπόν ο 

Δήμος θέλει να συμπαραταχθεί στο ψήφισμα και στην πρόθεση της Ένωσης, πρώτον να στείλει ένα 

τέτοιο γράμμα για να λήξουν οι πλάκες. Γιατί περί πλάκας, μας ακούν οι γονείς και θα λένε: μα πλάκα 

κάνουν τώρα, έτσι; 

 Δεύτερον. Και μάλλον πρώτο σε ιεράρχηση, όσον αφορά και το ΚΚΕ και τη "Λαϊκή 

Συσπείρωση" σαν δημοτική του παράταξη, και προσωπικά αν θέλετε σαν μηχανικός και γνώστης 

κάποιων πραγμάτων. Αντισεισμική θωράκιση. Κύριε Δήμαρχε, εμένα, και νομίζω και εσάς, έτσι θα 

έπρεπε, δεν πρέπει να σας ενδιαφέρει... Και αν θέλετε, και οι κοινωνίες προχωράνε μπροστά, δεν 

κοιτάνε μόνο τον νόμο και την υποχρέωση. Γι’ αυτό πάνε και μπροστά, όταν δεν το κοιτάνε μόνο 

αυτό. Το ποιο είναι το νομικό καθεστώς και σας υποχρεώνει να ’χετε κάνει νομική αντισεισμική 

θωράκιση στα σχολεία, να το δούμε. Λέω όμως ότι εμείς απαιτούμε, σαν πολιτική δύναμη εδώ και 

χρόνια το φωνάζουμε, τα βασικά δημόσια κτίρια στη χώρα είναι αθωράκιστα (σχολεία, νοσοκομεία). 

Πρέπει να ελεγχθούν, να υποστηριχθούν, να βελτιωθούν. Και δη όταν μιλάμε για παιδιά. 

 Γνωρίζω –δεν ξέρω αν δεν το θυμάστε γι’ αυτό δεν το αναφέρατε– ότι ο Δήμος προσπάθησε 

–ίσως μας βοηθήσει η κυρία Βασσάλου– μέσω μιας μελέτης του Ε.Μ.Π... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] μα το είπε πριν. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Α, δεν το... Όχι, δεν το άκουσα. 

 ...πριν κάποια χρόνια να κάνει κάποια μελέτη μέσω του ΕΜΠ. Νομίζω ότι αυτή κόλλησε στον 

Επίτροπο, δεν προχώρησε. Και εν τοιαύτη περιπτώσει, εμείς σαν Δήμος οφείλουμε να πούμε, 

απέναντι της Ένωσης και στους γονείς και στα παιδιά, τι κάναμε, πού κόλλησε και τι θα κάνουμε, 

μπας και λυθεί αυτό το θέμα. Αυτό πρέπει να το απαντήσουμε. Αν όχι σήμερα, σε μια βδομάδα, με 

την ενημέρωση και των Υπηρεσιών, και να συνεννοηθείτε κι εσείς τι μπορεί και πρέπει να γίνει. Εμείς 

αυτό απαιτούμε. 

 Τρίτον. Δεν έγινε κατανοητό απʼ ό,τι κατάλαβα –γιατί εγώ αυτό κατάλαβα– από το ψήφισμα 

των γονιών για τις απογευματινές δραστηριότητες. Ζητάνε οι γονείς και λένε: «Εμείς θέλουμε για τα 

παιδιά μας δημόσια δωρεάν αγωγή, παιδεία». Αυτό σημαίνει ότι θέλουμε ένα σχολείο το οποίο τα 

παρέχει αυτά ισότιμα για όλα τα παιδιά –είτε έχουν λίγα είτε έχουν πολλά οι γονείς τους– δωρεάν, 

και με μια ποιότητα και ένα περιεχόμενο. Αυτό σημαίνει ότι θα ’χω και καλλιτεχνικές δραστηριότητες 

και στις 4:00 η ώρα και στις 5:00 και στις 6:00, θα ’χω αθλητικές δραστηριότητες, θα ’χω 

καλλιτεχνικές και άλλες δραστηριότητες στον χώρο του σχολείου. Αν δεν έχει μπορέσει το Υπουργείο 

Παιδείας ενιαία να τις οργανώσει, ζητάω απ’ τους Δήμους να βάλουν πλάτη σε αυτή τη διαδικασία, 

χρηματοδοτώντας την, όχι μόνο στην αίθουσα, και να ζητήσουν και από Υπουργείο δαπάνες, αφού 

δεν τις οργανώνει εκείνο –που καλύτερα θα ήταν με μόνιμο προσωπικό κλπ.– προκειμένου να 

καλυφθούν αυτές οι ανάγκες. Αυτό είναι το αίτημα, που δεν μπορούν να λύσουν σήμερα οι γονείς. 

 Και κοιτάχτε τι γίνεται. Επειδή σήμερα το νομικό καθεστώς που υπάρχει –που λέμε για τους 

νόμους– απαγορεύει να κάνεις στο σχολείο το Δημόσιο δραστηριότητες με αντίτιμο, το απαγορεύει, 

υποχρεώνουμε τους Συλλόγους να υπογράφουν υπεύθυνες δηλώσεις ότι «όλα τα παιδιά μπορούν να 
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συμμετάσχουν, είναι ελεύθερες και χωρίς αντίτιμο», προκειμένου να κάποιοι που μπορούν, ή 

στριμώχνονται, ή από το υστέρημά τους, να δώσουν το 50άρικο, το 20άρικο, τα 10 € τον μήνα, τη 

βδομάδα, να καλύψουν αυτές τις δραστηριότητες. Αυτές είναι τεράστιες ανάγκες που πρέπει να 

καλυφθούν. 

 Σε αυτό αν υπάρχουν καθαρές απαντήσεις από τη διοίκηση καλό θα είναι να υπάρχουν και να 

υπάρξουν, και να διεκδικήσουμε όλοι μαζί, και προς τις  κυβερνήσεις και προς την Πολιτεία, λύση 

κάποιων θεμάτων. Έχουμε φτάσει στο 2020 μπαίνουμε, και δεν μπορούμε το στοιχειώδες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: ...και τελειώνω, να έχουμε καθαριότητα την ώρα λειτουργίας στη χέστρα του 

σχολείου του παιδιού. Δηλαδή, ήμαρτον! Ειδικά στα Δημοτικά, που έχουν πρόβλημα. Και δεν είναι-, 

βρομάνε οι τουαλέτες, τι να κάνουμε, δεν καθαρίζονται τις πρωινές ώρες, υπάρχει θέμα. Τώρα, είναι 

τεράστιο το θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βοηθήστε μας, κύριε Ρεμούνδο. Θα κάνετε και μια δευτερολογία, έχετε και 1 λεπτό 

μετά, αφήστε το. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κλείνω εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. Ελάτε. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Αυτή η προσπάθεια της Ένωσης Γονέων είναι πραγματικά έτσι πολύ σημαντική, και 

όπως τα ομαδοποίησε τα θέματα αλλά και όλη αυτή η προσπάθεια της μελέτης αυτής που έκανε για 

να αναπτύξει τα θέματα περισσότερο και να μπορέσουμε... Γιατί κι εγώ δεν θα ρώταγα αυτό που 

ρώτησα αν είχα διαβάσει αυτό, αν μου είχε έρθει αυτό και το ’χα διαβάσει για το ποια βαθμίδα 

σχολικών μονάδων θέλουμε να ανεγείρουμε. Αν και άλλο είναι αυτό που είχαμε πει τότε εμείς σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο, μπορεί η Ένωση Γονέων να μιλούσε και για κάποια άλλες βαθμίδες. 

 Εν πάση περιπτώσει, είναι πολύ καλή η προσπάθεια και νομίζω ότι αυτός ο συντονισμός και η 

συνεργασία με τον Δήμο και τις Τεχνικές Υπηρεσίες για να δούμε τις προτεραιότητες –μάλλον, έχουν 

μπει οι προτεραιότητες απ’ τη μεριά του Δήμου– να γίνουν κάποια έργα, και αν μπορούν να 

προστεθούν και κάποια άλλα που θεωρείτε κι εσείς σαν Ένωση Γονέων σημαντικά, θα είναι πάρα 

πολύ καλό, και να γίνονται στους χρόνους που πρέπει. Όλα αυτά που ειπώθηκαν τώρα, για να μην 

ξαναλέω τα ίδια, δηλαδή οι χρόνοι που πρέπει να γίνονται, οι προσπάθειες όλες αυτές, είναι γνωστά. 

 Το βασικό, εγώ όπως έχω ζήσει τα σχολεία, το βασικό που θεωρώ μάλλον καταρχήν βασικό, 

είναι το θέμα της καθαριότητας. Και κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε μάλλον, σε αυτό πρέπει να 

κάνουμε οποιαδήποτε προσπάθεια μπορεί ο Δήμος να κάνει. Καταλαβαίνω το νομικό πλαίσιο, 

καταλαβαίνω τις δυσκολίες, αλλά δεν είναι  δυνατόν να υπάρχουν αυτές οι συνθήκες καθαριότητας 

στα σχολεία. Δεν γίνεται, δεν μπορούν τα παιδιά να ζούνε και να πηγαίνουν σε τουαλέτες με αυτές 

τις συνθήκες. Πρέπει να υπάρχει καθαριότητα, καθαρίστρια όλη μέρα στο σχολείο. Θα μου 

απαντήσετε, όπως και την άλλη φορά, ότι αυτό είναι το πλαίσιο... Νομίζω ότι κάποια προσπάθεια, 

κάποιο παραθυράκι θα υπάρχει, ώστε να μπορέσει ο Δήμος να λύσει το θέμα αυτό. 

 Τώρα, τα σχολεία πάσχουν από χώρους άλλου είδους. Είπε ο κύριος Ζήκας: αίθουσες 

μουσικής. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορεί να ’ναι η πληροφορική το πρώτο που κάνουν τα 

παιδιά, αλλά η μουσική είναι πάρα πολύ σημαντικό παραδείγματος χάρη. Σε ελάχιστα σχολεία 

υπάρχουν τέτοιες αίθουσες. Όλα αυτά είναι πολύ αναγκαία. Τα σχολεία πρέπει να είναι ένας χώρος 

όπου τα παιδιά θα πηγαίνουν και με μεγαλύτερη ευχαρίστηση απʼ ό,τι πάνε. Δεν πάνε με 

ευχαρίστηση τα παιδιά στο σχολείο. Είναι το είδος των μαθημάτων... Τέλος πάντων να μην μπούμε 

σε αυτό το κομμάτι, το κομμάτι της μάθησης, αλλά παίζει ρόλο και το τι μπορούν να κάνουν από 

άλλες δραστηριότητες, και το πώς μπορεί να νιώθουν σ’ ένα σχολείο όταν πηγαίνουν το πρωί. Να 

μην είναι μόνο το σχολείο που θα τους κάνει τις 6-7 ώρες μάθημα, με ελάχιστη μουσική, με ελάχιστη 

ζωγραφική και χωρίς τίποτε άλλο. Η προσπάθεια αυτή βέβαια γίνεται από όλους τους φορείς. Απ’ 

τους γονείς, απ’ τους καθηγητές, απ’ τα παιδιά, από όλους, και από τον Δήμο, γιατί εδώ γι’ αυτό 

μιλάμε και γι’ αυτό έχει έρθει και η Ένωση σε μας. 
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 Άρα λοιπόν, αυτό το κείμενο που έχει έρθει τώρα, της Ένωσης Γονέων, θα ’λεγα ότι μπορεί 

λιγάκι να βελτιωθεί. Είναι ένα στεγνό κείμενο. Που βέβαια εντάξει, δεν μπορεί να γίνει ένα κείμενο 

που να ’ναι αναλυτικό, αλλά εν πάση περιπτώσει θα μπορούσε λίγο να βελτιωθεί σε κάποια σημεία. 

Εγώ επίσης –επειδή το ρώτησα κιόλας– δεν το κατάλαβα, μου είπατε ότι υπήρξε κάποτε ένα 

ατύχημα. Αλλά δεν μπορεί αυτό να μπαίνει γενικά για τα σχολεία του Δήμου ότι είναι 

κακοσυντηρημένα και επικίνδυνα, νομίζω ότι δεν είναι σωστό. Εκτός αν έχουμε πραγματικά στοιχεία 

τέτοια, που δεν τα άκουσα. Όμως από κει και πέρα είναι ένας μπούσουλας για να ξεκινήσει μία 

προσπάθεια και να είναι ευρύτερη και να απευθυνθούμε σε όλους τους φορείς που μπορούμε, και να 

δούμε τι μπορούν να βοηθήσουν. 

 Νομίζω ότι πρέπει η συνεργασία αυτή του Δήμου με την Ένωση να είναι συστηματική και 

μόνιμη, με κάθε καλή διάθεση και απ’ τις δυο μεριές, και να μπορέσουμε ό,τι μπορούμε να κάνουμε 

περισσότερο για τα παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αθανασάκου-Μουντάκη. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Κυρίες και κύριοι, έχω να σας πω, κύριε Πρόεδρε, ότι η συνεργασία 

μας με την Ένωση Γονέων, με τους Συλλόγους Γονέων και τους Διευθυντές των σχολείων είναι 

πραγματικά άψογη. Καθημερινά βρίσκομαι σε επικοινωνία, είτε τηλεφωνική είτε προσωπική, για 

οποιαδήποτε θέματα έχουν, και προσπαθώ πάντοτε να τα λύσω. 

 Κάθε τέλος του χρόνου στέλνω στους Διευθυντές σχολείων ότι: «Παρακαλώ, θέλω να μου 

κοινοποιήσετε μέχρι 31/12 τα θέματα τα τεχνικά που υπάρχουν και οι ανάγκες εις τα σχολεία και να 

στείλετε στην Τεχνική Υπηρεσία και στον αρμόδιο Αντιδήμαρχο ό,τι ακριβώς έχετε ανάγκες κάθε 

χρόνο». Κατόπιν αυτού, γίνεται μία συνεργασία με τις Σχολικές Επιτροπές και την Αντιδήμαρχο και 

τον Δήμαρχο, ποια θα προηγηθούν ετησίως από τα θέματα τα τεχνικά, για να μπορέσουν να γίνουν, 

και ποια θα πάρουν την πρώτη σειρά τους. Και μετά βέβαια, ότι κάθε χρόνο ο Δήμαρχος αποφασίζει, 

μαζί με όλους, ποια θα γίνουν και ποια θα έχουμε την επόμενη χρονιά. 

 Θέλω να σας πω ότι στο θέμα της εκπαίδευσης οι επισκέψεις που έχουν γίνει και οι 

ξεναγήσεις, των παιδιών στα σχολεία, στη διάρκεια της θητείας μου πιστεύω ότι δεν νομίζω σε άλλον 

Δήμο να έχει γίνει τόση δουλειά για τα παιδιά, και μάλιστα οι Διευθυντές είναι πάντοτε 

ευχαριστημένοι και μου στέλνουν επιστολές και με ευχαριστούν. Για ποιο να πω; Για την "Info 

Quest", που μας δέχτηκε ο Πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, ο κύριος Φέσσας, και 

έγινε εκπαιδευτική για τα θέματα πάνω στην Πληροφορική και στα συστήματα της τεχνολογίας; Για 

δωρεάν ξεναγήσεις στο Τεχνολογικό Πάρκο από ομάδα που γνωρίζω προσωπικά, χωρίς να πληρωθεί, 

5 € το κάθε παιδί; Γι’ αυτά τα οποία γίνονται συχνά επαγγελματικού προσανατολισμού, που έρχονται 

δωρεάν καθηγητές και έρχονται εδώ πέρα μέσα και γεμίζει το αμφιθέατρο; Όχι μόνο για τον 

επαγγελματικό προσανατολισμό αλλά και για όλα τα υπόλοιπα, τις υπόλοιπες εκδηλώσεις, 

καθημερινά, και ειδικά στις Ημέρες Νεολαίας, περάσανε σχεδόν να πω τα 3.500, τα 3.800 παιδιά εδώ, 

Δημοτικών - Γυμνασίων - Λυκείων; 

 Όσο γι’ αυτό που λέμε ότι «πάντοτε με τη συνεργασία των Σχολικών Επιτροπών», και ο 

κύριος Τράκας και ο κύριος Πετράκης είναι πάντοτε δίπλα στους Διευθυντές για οτιδήποτε συμβαίνει. 

Και βέβαια και η Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών πάντοτε προσπαθεί να λύσουν και οι τρεις μαζί 

οτιδήποτε συμβεί. 

 Εκείνο που έχω να πω είναι ότι για τα οικονομικά αδύνατα παιδιά μαθητές έχει γίνει επιτροπή 

και κάθε χρόνο κανονίζω και είναι, ανάλογα με το εκκαθαριστικό τους, και έχουμε το Κοινωνικό 

Φροντιστήριο, εκτός αυτό που είναι στην Καραϊσκάκη και γίνεται ετησίως, με καθηγητές οι οποίοι 

είναι 13 έως 18 καθηγητές εθελοντές. Στέλνουμε και έξω στα φροντιστήρια, στα οποία με εθελοντική 

προσφορά όλοι οι φροντιστές παίρνουν παιδιά που δεν μπορούν να πληρώσουν, είτε για τις 

Πανελλαδικές, είτε για ξένες γλώσσες, είτε για Πληροφορική. Πέρα απ’ αυτό, υπάρχουν άτομα και 

χορηγίες από εταιρείες οι οποίες προσφέρουν σε οικονομικά αδύνατους μαθητές και σε συνεργασία 

που έρχομαι σιωπηρά με τους Διευθυντές δίδονται δωροεπιταγές. Και σε πολλές οικογένειες. 
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 Νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να κάνω πολύ περισσότερα απ’ αυτά που γίνονται καθημερινώς, 

όταν βρίσκομαι από το πρωί μέχρι τις 4:30 η ώρα μπορώ να σας πω, και 4-και στον Δήμο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κυρία Μουντάκη. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: ...να εργάζομαι συνέχεια, τακτικά, χωρίς να σηκώνω κεφάλι, και να 

είναι για τη νεολαία και για τα σχολεία μας. Πιστεύω ότι οποιοσδήποτε σύλλογος έχει έρθει στο 

γραφείο μου έχει εξυπηρετηθεί, και για οποιοδήποτε πρόβλημα που έρχεται στην αντίληψή μου 

πάντοτε το λύνω. 

 Εάν υπάρχουν κάτι περαιτέρω που δεν τα γνωρίζω, όπως μου λέτε, αν έχω άγνοια ή δεν έχω, 

που λέτε κύριε Ρεμούνδο, είναι λάθος σας αυτό που λέτε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην απαντάτε, γιατί θα εγείρουν άλλα θέματα τώρα. Ελάτε. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Όχι, θέλω να πω, γιατί ξεκίνησε με μία «άγνοια» στην αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Δημητριάδου, Αντιπρόεδρος του ΔΟΠΑΠ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΟΥ: Είναι πολύ καλή η προσπάθεια της Ένωσης Γονέων πραγματικά να καταγράψει 

όλα τα προβλήματα των σχολείων και παράλληλα να επιμερίσει αυτά τα ποσά στους γονείς που 

ξοδεύονται για τα παιδιά τους. 

 Θεωρώ όμως, έτσι όπως τ’ άκουσα όλα μες στο ψήφισμα, ότι θίγει όλα τα θέματα της 

εκπαίδευσης, σχεδόν έτσι ακροθιγώς αναφέρεται σε σχεδόν όλα τα χρονίζοντα προβλήματα της 

εκπαίδευσης και των σχολείων, και εάν πρόκειται να λυθούν αυτά τα προβλήματα θα έπρεπε 

περισσότερο να απευθύνονται στην Πολιτεία και λιγότερο στον Δήμο. Με την έννοια την εξής: ότι 

για να μην επιβαρύνονται τόσο πολύ οι γονείς, θα πρέπει να αλλάξει άρδην όλη η δομή της 

εκπαίδευσης. Δηλαδή να μην πληρώνουν τα φροντιστήρια, να διδάσκονται τα αγγλικά μέσα στο 

σχολείο, να έχει το σχολείο ας πούμε αίθουσες ειδικές με μουσικά όργανα για να παίζουν τα παιδιά 

και ν’ απολαμβάνουν τη μουσική, ή ειδικές αίθουσες για να κάνουν ζωγραφική. Αυτά όμως είναι 

θέματα υποδομής, δεν είναι θέματα που μπορούνε τώρα να μπουν στα υπάρχοντα σχολεία, γιατί δεν 

υπάρχει και ο χώρος για να επεκταθούν τα σχολεία, θα ’πρεπε να προστεθούν δηλαδή αίθουσες για 

να γίνουν όλα αυτά τα πράγματα. Τα οποία πραγματικά είναι αίτημα της εκπαίδευσης από δεκαετίες, 

μπορεί να πω σαράντα-πενήντα χρόνια είναι αυτά τα αιτήματα τα οποία χρονίζουν. 

 Και θέλω από την άλλη πλευρά να τονίσω ότι αυτό που είπατε για καλλιτεχνικές... Για 

υλικοτεχνική υποδομή, είναι καλυμμένη εγώ πιστεύω. Για καλλιτεχνικές επισκέψεις μες στο σχολείο 

και τέτοια, δεν απαγορεύει το αντίτιμο απόλυτα. Άμα θέλει να ’ρθει ένας καλλιτέχνης στο σχολείο, 

παίρνει ειδική άδεια από τον προϊστάμενο και έρχονται και τα παιδιά. Και οι γονείς πληρώνουν 

ευχαρίστως μερικά ποσά γι’ αυτά, δεν είναι ότι πληρώνουν δηλαδή και συνέχεια, γιατί ο Δήμος έχει 

αναλάβει πάρα πολλά. Εδώ συνέχεια έρχονται παιδιά μέσα στον Δήμο για να παρακολουθήσουν 

κάποια πολιτιστική εκδήλωση, πολιτιστικά, πότε για τον Βενιζέλο, πότε μία ομιλία, πότε 

επαγγελματίες. Δηλαδή έχει ανοίξει –κατά την άποψή μου, γιατί έχω χρόνια στην Εκπαίδευση και 

αυτά ήταν αιτήματα παλιά–, έχει ανοίξει το σχολείο στη ζωή γενικά, επομένως ορισμένα από αυτά τα 

θέματα έχουν λυθεί. 

 Επιπλέον, πιστεύω ότι πάρα πολύ ο Δήμος βοηθάει, βοηθάει όσο το επιτρέπουν οι δυνάμεις 

του, στο να-, αυτές όλες οι ανάγκες των σχολείων μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς να 

καλύπτονται, τουλάχιστον οι μικροανάγκες, και η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κάθε χρόνο μάς 

διαβάζει εδώ πέρα κατεβατά ολόκληρα από το ποιες φθορές έχουν καλυφθεί και ποιες σωλήνες που 

έχουν σπάσει έχουν-, και τζάμια και το ένα και το άλλο. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία θέτουν οι 

διευθυντές, κατά 90 έως 100% επιλύονται. 

 Με αυτό δεν θέλω να πω ότι... Ο Δήμος είναι αρωγός, είναι δίπλα, είναι πολύ κοντά, και η 

Αντιδήμαρχος και ο Δήμος είναι πολύ κοντά στα σχολεία. Αλλά όλα τα προβλήματα των σχολείων 

βέβαια είναι αδύνατον να επιλυθούν από τον Δήμο, τη στιγμή που δεν έχει και τις ανάλογες 

πιστώσεις. Άρα περισσότερο νομίζω ότι ο Δήμος θα πρέπει, οι Δήμοι γενικότερα, θα πρέπει να 
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απευθυνθούν στην Πολιτεία, για να χορηγήσει τις ανάλογες πιστώσεις. Γιατί δεν είναι αρνητικός ο 

Δήμος στο να επιλύσει αυτά τα προβλήματα, απλά δεν έχει τις οικονομικές δυνατότητες. Αυτά. 

Πάντως είναι πολύ καλό που επισημαίνονται. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Δημητριάδου. 

 Τον λόγο έχει ο Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου και Πρόεδρος της Δευτεροβάθμιας 

Επιτροπής, κύριος Τράκας. 

ΤΡΑΚΑΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα συμφωνήσω με την Ένωση ότι ο στόχος μας είναι η βελτίωση των σχολείων μας, γιατί και 

στόχος δικός μας είναι ακριβώς ο ίδιος, το να βελτιώσουμε τα σχολεία μας και να παρέχουμε ό,τι 

μπορούμε περισσότερο. 

 Σε αυτή την προσπάθεια νομίζω, αυτή την προσπάθεια μάλλον μπορεί να την επιβεβαιώσουν 

οι Διευθυντές των σχολείων. Που οτιδήποτε μας έχουν ζητήσει, σε καθημερινή βάση, είτε αφορά το 

εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου είτε αφορά το κτιριακό μέρος του σχολείου, εμείς 

προσπαθούμε να είμαστε δίπλα τους και να τους προσφέρουμε αυτό που μας ζητάνε. Αυτό νομίζω –

για να μην το λέω εγώ και θεωρείτε ότι ευλογώ τα γένια μας– μπορείτε να το βεβαιώσετε με τους 

Διευθυντές, της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τουλάχιστον που συνεργάζομαι εγώ. 

 Δεν θα συμφωνήσω βέβαια με αυτή την παράγραφο που λέει ότι τα σχολεία μας 

«στεγάζονται σε κακοσυντηρημένα σχολικά κτίρια, με ελλείψεις στις υποδομές τους, θέτοντας έτσι 

σε κίνδυνο την υγεία των παιδιών και σε κάποιες περιπτώσεις τη σωματική τους ακεραιότητα». Και 

θα διαφωνήσω γιατί νομίζω ότι τα σχολεία μας είναι σε πάρα-πάρα πολύ καλό επίπεδο. Νομίζω ότι 

προσπαθούμε και τα μειώνουμε από μόνοι μας, δεν ξέρω τον λόγο που θέλουμε να τα 

υποβαθμίσουμε και να μην τους αποδώσουμε το επίπεδο που είναι. Γιατί πραγματικά εγώ νομίζω ότι 

πρέπει να ’μαστε περήφανοι για τα σχολεία που έχουμε. Αν συζητήσετε με άλλους Προέδρους 

Σχολικών Επιτροπών, Αντιδημάρχους Παιδείας, εκπαιδευτικούς από άλλους Δήμους, αυτομάτως θα 

καταλάβετε τη διαφορά που υπάρχει στον δικό μας Δήμο. Εμείς εδώ, αναλώσιμα, γραφική ύλη, τους 

παρέχουμε τα πάντα. 

 Καθαριότητα στις τουαλέτες σε ό,τι αφορά τη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή. Επειδή από 

το προηγούμενο θέμα που είχε γίνει με αφορμή το 5ο, επισκέπτομαι πολύ συχνά τα σχολεία και 

πηγαίνω και βλέπω τις τουαλέτες. Οι τουαλέτες είναι σε πάρα πολύ καλό επίπεδο. Έχουμε δεχθεί 

αιφνίδια επίσκεψη από το Υγειονομικό, που βρήκε τις τουαλέτες μας σε πάρα πολύ καλό επίπεδο, και 

γενικότερα την καθαριότητα του σχολείου μας. Δεν βρίσκω κάποιο λόγο να επανερχόμαστε εκεί, 

όταν είναι σ’ ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο. 

 Στις δραστηριότητες. Παραχωρούμε, οτιδήποτε δραστηριότητα (αθλητική, πολιτιστική, 

καλλιτεχνική) μας ζητηθεί στη Σχολική Επιτροπή, εμείς είμαστε αρωγοί και παραχωρούμε τον χώρο. 

Έχουμε βοηθήσει σε εργαστήρια, έχουμε αγοράσει Κιτ Ρομποτικής, το 2ο Γυμνάσιο ήρθε τρίτο στον 

διαγωνισμό της Αθήνας. 

 Πέρα από το υλικό και τεχνικό κομμάτι των σχολείων, βοηθάμε και στο εκπαιδευτικό κομμάτι, 

εγώ αυτό θέλω να... Και επίσης, κάποιες εργασίες από αυτές εδώ που είναι στην έκθεση της 

Επιτροπής υλικοτεχνικών –μιλάω για ό,τι αφορά τα Γυμνάσια και τα Λύκεια, το διευκρινίζω– κάποιες 

έχουν πραγματοποιηθεί και για κάποιες έχουμε έρθει ήδη σε συνεννόηση και έχουμε ζητήσει 

προσφορές για την αποκατάσταση των ζημιών. Και σίγουρα οι Διευθυντές θα ήταν οι πρώτοι που θα 

έπρεπε, ως οι αρμόδιοι, να μας υποδείξουν κάποια πράγματα που είναι όντως τόσο αναγκαία και 

επείγοντα για την ασφάλεια των παιδιών και τη λειτουργία του σχολείου. Εμάς δεν μας έχει έρθει 

κάποιο αίτημα από τους Διευθυντές για άμεση επισκευή ή κάτι άλλο σε κάποιο σχολείο. Μιλάω πάντα 

για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 

 Άρα εγώ νομίζω ότι –θέλω να κλείσω– θα συμφωνήσω ότι στόχος μας πρέπει να ’ναι πάντα η 

βελτίωση, αλλά τα σχολεία μας είναι σ’ ένα πάρα πολύ καλό επίπεδο και αυτό το αποδεικνύει η 

θέληση πολλών εκτός Δήμου να έρθουν τα παιδιά τους στα σχολεία του Δήμου μας. 
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 Και επί τη ευκαιρία, να ευχαριστήσω και την Τεχνική Υπηρεσία γιατί τις περισσότερες φορές 

τις βλάβες και ζημιές που προξενούνται τις λύνουμε με την Τεχνική Υπηρεσία και όταν δεν μπορούμε, 

με κάποιον εξωτερικό συνεργάτη. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Είμαι ο τυχερός, διότι προηγήθησαν τόσοι ομιλητές, είπαν αρκετά, οπότε το μερίδιο το δικό 

μου θα ’ναι μικρό και έτσι γλιτώνω και θα απαλλάξω και το Συμβούλιο για πολυλογία. 

 Βλέποντας αυτό το ψήφισμα, θα το προτιμούσα να μη λέγεται «ψήφισμα». Να ήταν ένα 

υπόμνημα με συγκεκριμένους ρόλους, στο θέμα της κατασκευής και ανέγερσης των κτιρίων, στο 

θέμα της καθαριότητος και στο θέμα το αντισεισμικό που ανέφερε ο κύριος Ρεμούνδος. 

 Προ ημερών «δαπανήσαμε», σε εισαγωγικά, δυο-τρεις ώρες για το θέμα της καθαριότητος. Ο 

κύριος Δήμαρχος ανέπτυξε τους λόγους, προσπάθησε να σας πείσει ότι δεν έχουμε την οικονομική 

δυνατότητα να βάλουμε μία παραπάνω καθαρίστρια, ούτε ακόμη να αναθέσουμε σε ένα τρίτο 

πρόσωπο. Που εγώ διαφωνώ, «έλα εδώ, κύριε τάδε, θα φτιάξεις αυτή τη δουλειά», αφού έχει 

προηγηθεί κι από πλευράς σας μία βεβαίωση από έναν αστίατρο –τι θα ’κανα εγώ στη θέση σας– και 

θα ’λεγε: «Μετέβην την τάδε του μηνός και διαπίστωσα αυτή την κατάσταση, η οποία χρήζει αμέσου 

ικανοποιήσεως». Και ας ερχόταν ο Επίτροπος ή το Υπουργείο Εσωτερικών να μην εγκρίνουν το 

ένταλμα πληρωμής αυτού του προσώπου. 

 Πάμε παρακάτω, για την ανέγερση σχολείων. Καταρχήν για τα παιδιά που λέτε –και 

συμφωνούμε απόλυτα–  ότι είναι το μέλλον και χωρίς παιδιά δεν θα ’χει μέλλον ούτε η πατρίδα μας. 

Τα παιδιά πράγματι είναι η αυγή της αυριανής κοινωνίας, είναι το βλαστάρι της αυριανής κοινωνίας 

και όλοι θέλουμε να τα προσέξουμε, να τα φροντίσουμε... 

 Αν θέλετε, τι γελάτε, κύριε; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Εσείς τι θέση έχετε; 

(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Όχι, είπα κι εγώ να πω δυο κουβέντες. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] χάνεις χρόνο. Κοίταξε, τρέχει ο χρόνος. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Αν, κύριε Πρόεδρε, δεν με προστατεύετε, να σταματήσω. Γελούνε. Περίμενα τρεις 

ώρες να πω μια κουβέντα. Θέλετε να σταματήσω; Σταματώ. Γιατί σιωπηρώς εγκρίνεται. 

 Λέω λοιπόν το τελευταίο – ας γελάσει ο συνάδελφος ή οιοσδήποτε θέλει. Προ ημερών θα 

ακούσατε τον κύριο Σκουρλέτη, τον Υπουργό Εσωτερικών προφανώς, στο κανάλι του ΑΝΤΕΝΝΑ, 

στον κύριο Παπαδάκη. Κι έλεγε: «Κύριε Παπαδάκη, από δω και πέρα, στο Χαλάνδρι που μένετε, εκεί 

χάμω, πλέον με το νομοσχέδιο το καινούριο, με το νομοσχέδιο το επίκαιρο, αυτό που είναι στα 

σκαριά, πλέον ο γείτονας, μάλλον οι κάτοικοι της γειτονιάς σου, θα αποφασίζουν για Δημοτικό 

σχολείο και για Γυμνάσιο, καθώς επίσης και για πλατεία». 

 Κύριε Πρόεδρε, μάλλον κυρία Πρόεδρε, διαμέσου του κυρίου Προέδρου, έχω να σας εξηγήσω 

και να σας ενημερώσω, αν δεν το ξέρετε, ότι προκειμένου-, δεν φτάνουν οι μελέτες που είπατε 

προηγουμένως, κάτι είναι, αλλά για να γίνει, να χαρακτηριστεί ο χώρος για πλατεία ή για σχολείο, 

θέλει μία διαδικασία. Για να τελειώσει όλη η απαλλοτρίωση, πέντε-έξι χρόνια περίπου, λίαν επιεικώς. 

Θέλει λοιπόν απόφαση πρώτα του Δημοτικού Συμβουλίου, το Δημοτικό Συμβούλιο όχι μόνο να το 

χαρακτηρίσει, στο κονδύλιο του προϋπολογισμού, στον προϋπολογισμό θα έχει προβλέψει και τον 

κονδύλιο. 

 Εν πάση περιπτώσει –τελειώνω κύριε Πρόεδρε– και εσείς κύριε Ρεμούνδο επίσης είστε τόσα 

χρόνια εδώ, δεν πρέπει να έχετε αξίωση απ’ τον Δήμο. Όλοι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, είτε 

Αντιδήμαρχοι είτε σκέτοι, ό,τι είναι, θα πρέπει να συνεισφέρουν πηγαίνοντας στην Τεχνική Υπηρεσία, 

στην Οικονομική Υπηρεσία, στα πάντα. Και να μην ψάχνετε μόνο τα 22 οικόπεδα που είχατε στο 

μυαλό σας τι γίνανε, αν γίναν σχολεία ή όχι, να πάτε στη Ναυαρίνου, που είναι 14.000 τετραγωνικά 

μέτρα, να πάτε στην Ευτέρπης, και σε τρία συγκροτήματα του Παπάγου, στα οποία δεν φαίνεται ότι 

είναι ιδιοκτήτης ο Δήμος, αλλά είναι του Δημοσίου. Παρά ταύτα, τα έχουμε και τα φέρουμε στα 

βιβλία του Δήμου ως ιδιοκτησία του Δήμου, χωρίς να ’χουμε κυριότητα. Ο κύριος Δήμαρχος στο 

παρελθόν είχε θίξει το θέμα. Κι εγώ θέλησα να βοηθήσω σ’ αυτό, αλλά κάπου έμπλεξε το πράγμα, 

στην-, ας μην πω πού, και έτσι παραμένουν εκκρεμή. Είναι απαρτία να μην αξιοποιήσουμε αυτά τα 

οικόπεδα και για σχολεία και για εκκλησίες και για πλατεία. 
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 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 

 Τον λόγο είχε ζητήσει ο κύριος Κουτάκης, αλλά απουσιάζει αυτή τη στιγμή. 

 Δύο λόγια και από την κυρία Βασσάλου, την Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εγώ ήθελα να πω μόνο για το θέμα της αντισεισμικής θωράκισης, που έβαλε ο κύριος 

Ρεμούνδος. 

 Γνωρίζετε ότι τη μελέτη που είχαμε αναθέσει στο Μετσόβιο μας την ανέτρεψε η κυρία 

Επίτροπος διότι δεν την πλήρωνε. Εκεί είχαμε βάλει μέσα όλα τα σχολεία που ήταν πριν το ’85, 

είχαμε βάλει αθλητικές εγκαταστάσεις, τέλος πάντων αυτό δεν ευδοκίμησε, και μας πήγε και πάρα 

πολύ πίσω σε χρόνο. 

 Μετά από αυτό, αναγκαστικά υποχρεωθήκαμε να προκηρύξουμε μελέτες για ένα-ένα κτίριο. 

Και όπως ξέρετε, ήδη για το κτίριο της Καραϊσκάκη τελειώνουν, έχει τελειώσει η μελέτη του πιο 

καινούριου κτιρίου και τώρα τελειώνει και –η αντισεισμική θωράκιση εννοώ– του κεντρικού 

κεραμοσκεπούς κτιρίου, και γι’ αυτό ακριβώς έχουμε καθυστερήσει και το έργο, ώστε να μπορέσουμε 

να εντάξουμε και αυτές τις αναβαθμίσεις μέσα στη γενικότερη αναβάθμιση του κτιριακού αυτού 

συγκροτήματος. Και βρισκόμαστε σε μία τελική ευθεία γιατί η άδεια έχει φτάσει στα μηχανολογικά. 

Επίσης, ξέρετε ότι έχουμε αναθέσει την αντισεισμική θωράκιση του Παιδικού Σταθμού της 17ης 

Νοέμβρη και έχουμε αναθέσει και την αντισεισμική θωράκιση του κλειστού γηπέδου του Παπάγου. 

 Δυστυχώς πρέπει να τα κάνουμε όλα, δηλαδή όλοι αυτοί οι τομείς θέλουν αυτή την 

προσπάθεια, διότι όλα θέλουν άδεια λειτουργίας. Εφόσον ολοκληρωθούν αυτά ή φτάσουν σε ένα 

σημείο, μπορούμε μετά να προχωρήσουμε και στα επόμενα σχολεία. Και μιλάω για τα παλιά σχολεία, 

αυτά που είναι πριν το ’85. Γιατί αυτά που είναι μετά το ’85 δεν έχουμε προβλήματα γενικά, έχουν 

τις μελέτες τους, είναι με νεότερους αντισεισμικούς, δεν έχουμε πρόβλημα. Μιλάμε για τα παλιά 

σχολεία, τα οποία δεν είναι και πάρα πολλά. Δηλαδή ήδη αντιμετωπίζεται το πιο βασικό, που είναι το 

σχολείο της Καραϊσκάκη. Δηλαδή δεν έχουμε σταματήσει να δουλεύουμε προς αυτή την κατεύθυνση. 

 Τώρα, όσον αφορά για τις εργασίες που προβλέπουμε κάθε φορά στις ετήσιες συντηρήσεις 

που κάνουμε στα σχολεία, και που κάθε χρόνο –όπως είπε και ο Δήμαρχος– αυξάνονται τα ποσά του 

προϋπολογισμού για τα σχολεία. Εμείς μαζεύουμε τα αιτήματα που μας φέρνουν οι Διευθυντές όλο 

τον χρόνο. Δηλαδή δεν σταματάνε να μας έρχονται τα δελτία από τις Διευθύνσεις των σχολείων και 

από τους κατά τόπους, κατά σχολείο Συλλόγους. Και όλα αυτά τα μαζεύουμε, και με βάση αυτά και 

με βάση τις δικές μας εκτιμήσεις, γιατί επισκεπτόμαστε τα σχολεία και ξέρουμε τι δεν έχει γίνει απ’ 

τις προηγούμενες χρονιές, κάνουμε τις ετήσιες συντηρήσεις. Και προσπαθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε 

τα πιο σοβαρά προβλήματα και να επιλύουμε και τα δευτερεύοντα, ήδη μπήκαν και οι αύλειοι χώροι. 

 Δηλαδή δεν εγκαταλείπεται το σχολείο, τα σχολεία μας όχι απλώς δεν εγκαταλείπονται, αλλά 

είναι μέσα σε προτεραιότητα, τουλάχιστον όσον αφορά και τη δουλειά τη δικιά μας και τον 

προϋπολογισμό. 

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 

 Ο κύριος Τίγκας που ζήτησε τον λόγο για λίγο, Και να παρακαλέσω, εάν είναι κάποιος από 

τους φορείς, ή δημότης ή κάτοικος ο οποίος θέλει τον λόγο, σε συνολικό χρόνο 8 λεπτών θα μπορεί 

να τοποθετηθεί, απλώς κανονίστε μεταξύ σας ποιοι θα μιλήσουν. 

 Ο κύριος Τίγκας ελάτε. Σύντομα. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, δι’ υμών θέλω να ρωτήσω, διότι άκουσα κάποια πράγματα τα οποία 

ομολογώ τα ήξερα αλλιώς. 

 Παραδείγματος χάριν, εγώ γνωρίζω ότι από το 2010, που ψηφίστηκε ο "Καλλικράτης", όλα τα 

δημόσια σχολεία, όλα τα κτίσματα, έχουν περιέλθει στην ιδιοκτησία του Δήμου. Και επομένως ο 

Δήμος δεν είναι ο χρήστης, είναι ο κάτοχος και υπεύθυνος για όλα. Εξάλλου δεν θα ’κανε και τη 

συντήρηση. Θέλω να μάθω εάν αυτό που λέω είναι σωστό. Διότι άκουσα προηγουμένως ότι δεν 

ανήκουν στον Δήμο. Και το δεύτερο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιος το είπε; Ποιος το είπε αυτό; 

ΤΙΓΚΑΣ: Ο κύριος Σκουτέρης δεν είπε ότι...; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Άλλο [...]. 

ΤΙΓΚΑΣ: Άλλο θα είπε; Αν θέλετε και το καταλάβατε, πέστε να το καταλάβω. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 6η  10 ΜΑΪΟΥ 2018  
 

  59 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Είπε κάτι άλλο. Ρωτήστε να σας το εξηγήσει ο ίδιος. Άλλο 

πράγμα [...]. 

ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία. 

 Και το δεύτερο το οποίο ήθελα να πω, ότι αυτή τη στιγμή έχουμε 245.000 που δεν 

ενεκρίθησαν από τον επίτροπο και νομίζω ότι αφορούσαν τη στατικότητα των κτιρίων. Δεν ξέρω αν 

εκεί μέσα, στη στατικότητα, προβλεπόταν και η αντισεισμική θωράκιση. Έχω την αίσθηση όμως ότι 

αυτό που γίνεται στο 1ο Λύκειο –και που είναι μία συγκροτημένη προσπάθεια– είναι και τα δύο: και 

στατικότητα και αντισεισμική προστασία. Άρα λοιπόν απλώς διευκρινιστικά, ότι η απόρριψη από την 

Επίτροπο αφορούσε τη στατικότητα και μόνο των κτιρίων. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα ν’ απαντήσουμε σε αυτό που λέει ο κύριος Τίγκας. Είχαμε κάνει μία 

προγραμματική σύμβαση με το Πολυτεχνείο για να ελέγξει 11 ή 12 δημοτικές εγκαταστάσεις και να 

μας βγάλει μία μελέτη, να μας πει: «η α’ εγκατάσταση είναι οκέι, δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα, η 

β’ εγκατάσταση πρέπει να κάνετε αυτό, αυτό, αυτό, αυτό, η γ’ εγκατάσταση πρέπει να κάνετε μόνο 

εκείνο». Λοιπόν, αυτό το πράγμα η Επίτροπος για δικό της-, μπορεί να ’χει και δίκιο η γυναίκα, δεν 

μας το προχώρησε, άρα δεν μπορούσε να γίνει. Σας είπε όμως η κυρία Βασσάλου ότι ήδη έχουν 

τρέξει τρεις διαγωνισμοί. Θα τρέξουν και οι υπόλοιποι διαγωνισμοί στην πορεία. 

 Τώρα να γυρίσουμε στο θέμα μας. Είναι... 

ΤΙΓΚΑΣ: Τα κτίσματα ανήκουν στον Δήμο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως και ανήκουν στον Δήμο τα κτίσματα, βεβαίως, πού ανήκουν; Ο κύριος 

Σκουτέρης ανέφερε ότι σε κάποια κτίσματα που... Και υποθέτω μιλάει για το κτίριο της Κλειούς, αυτό 

καταλαβαίνω. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: 1 στρέμμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ότι ο Δήμος κακώς έχει περάσει στα βιβλία του, στο Κτηματολόγιο, ότι το 

κτίριο της οδού Κλειούς του ανήκει. Ενώ δεν του ανήκει, είναι ακόμα στην ΚΤΥΠ αυτό το 

συγκεκριμένο. Μόνο γι’ αυτό, δεν μιλάμε για κάτι άλλο, έτσι; 

 Λοιπόν, να γυρίσουμε στο θέμα μας... 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ούτε στο Κτηματολόγιο, κύριε Δήμαρχε, επιτρέψτε μου [...]. 

Ούτε στο Κτηματολόγιο φαίνεται. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Κτηματολόγιο φαίνεται ο Δήμος δικαιούχος, έτσι; 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Φαίνεται ο Δήμος, αλλά δεν είναι ο Δήμος. Το Δημόσιο [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Δήμος είναι, και κανονικά ανήκει στην ΚΤΥΠ. 

 Λοιπόν, τώρα. Είναι απολύτως λογικό η Ένωση Γονέων, το συνδικαλιστικό όργανο όλων των 

συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου μας, να διεκδικεί, να ζητάει, να είναι μαχητική, όπως 

είναι, να μας φέρνει προτάσεις, να μας ζητάει όλο και περισσότερα πράγματα. Και αυτό έλειπε να μην 

είστε έτσι. Δηλαδή δεν θα μπορούσα να σκεφτώ κάτι άλλο. 

 Βεβαίως, επειδή η κυρία Βασσάλου είναι στην Τεχνική Υπηρεσία... Από πότε είστε στον Δήμο, 

κυρία Βασσάλου; Έτσι περίπου. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από το ’85. Λοιπόν, δεν θέλω να μας απαντήσει τώρα, μεθαύριο ρωτήστε την εσείς: 

«Υπήρχε ποτέ από το ’85 μέχρι σήμερα δημοτική Αρχή που αφιέρωνε τόσα χρήματα στα σχολεία;» 

Ρωτήστε την απέξω, δεν με ενδιαφέρει να ακουστεί εδώ η απάντηση. Πιάστε την εσείς, όλοι οι 

γονείς που είστε εδώ πέρα, και πηγαίντε στην Τεχνική Υπηρεσία και πέστε της: «Αυτός ο Δήμαρχος 

ενδιαφέρεται για τα σχολεία; σας ζητάει να κάνετε πράγματα; σας φέρνει μελέτες; αυξάνει τα ποσά 

που δίνετε στα σχολεία;» 

 Και εν πάση περιπτώσει κάποια στιγμή θα θέλαμε κι εμείς ν’ ακούσουμε ότι: «ναι, ρε 

Δήμαρχε, οι ανάγκες είναι πάρα πολλές, και καταλαβαίνουμε ότι κάτι δίνεις κι εσύ, προσπάθησε να 

δώσεις λίγο περισσότερα, προσπάθησε...» Αλλά τουλάχιστον να μας αναγνωρίσετε ότι έχουμε κάνει 

κάποια βήματα προόδου στο συγκεκριμένο θέμα που λέγεται παιδεία στον Δήμο μας. Γιατί δεν έχει 

καμία σχέση όπως ήταν το συγκεκριμένο θέμα, καμία σχέση, αγνώριστα είναι τα σχολεία. Και 

βεβαίως είναι παλιά, και βεβαίως η παλαιότητα παίζει σημασία, και κάθε χρόνο πρέπει να δίνουμε 
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περισσότερα χρήματα. Όποιος και να ’ταν Δήμαρχος, αυτό θα έκανε: κάθε χρόνο θα ’βαζε 

περισσότερα χρήματα. Αλλά μην ξεχνάμε και σε ποιο καθεστώς βρισκόμαστε. 

 Και εν πάση περιπτώσει, έχετε περίπου όλοι επαφές στους 26 Δήμου της Αττικής. Θα μας 

φέρετε ένα παράδειγμα ενός άλλου Δήμου που δίνει περισσότερα από εμάς; Του μεγέθους μας, ε; 

Να συγκρίνουμε έναν Δήμο με 44.000 στην απογραφή κατοίκους, που δίνει περισσότερα χρήματα 

στα σχολεία από εμάς, από αυτά που δίνουμε εμείς. Και φέρτε μου εδώ. Όλα στη "Διαύγεια" 

υπάρχουν πλέον, πλέον όλα είναι στη "Διαύγεια". Φέρτε μου ένα παράδειγμα: «Ρε Δήμαρχε, η Αγία 

Παρασκευή κάνει έργο με 2 εκατομμύρια, με 2,5, κάνει εκείνο, κάνει το άλλο». Εγώ είμαι εδώ να το 

δεχτώ, να το ψάξω. Όσο και να ψάξετε, είμαστε σίγουρα στο top-5 των Δήμων που δίνουμε 

περισσότερα χρήματα για την παιδεία. Αυτό δεν αρκεί βέβαια, δεν μπορεί να σταματήσουμε, πρέπει 

να συνεχίσουμε να δίνουμε και περισσότερα, γιατί τα κτίριά μας είναι παλιά. 

 Για να τελειώνουμε όμως με το θέμα, τουλάχιστον απ’ τη δική μας πλευρά, κύριε Πρόεδρε, 

εγώ πιστεύω ότι αν υιοθετηθεί από την Ένωση Γονέων το θέμα όπως ακριβώς το είπα, θα μπορεί η 

δημοτική μας παράταξη να το ψηφίσει. Αν θέλουν να επιμείνουν –και βεβαίως εγώ δεν μπορώ αυτό 

να το επιβάλω, αυτό είναι δική τους απόφαση–, αν θέλουν να επιμείνουν στο ψήφισμα όπως ακριβώς 

έχει έρθει, εννοείται ότι δεν μπορούμε εμείς να ψηφίσουμε ένα τέτοιο ψήφισμα. Απ’ τη στιγμή που 

θα αφαιρέσουμε την παράγραφο και θα προσθέσουμε τα τρία λόγια τα οποία ανέφερα, βεβαίως 

μπορούμε να προχωρήσουμε σε μία θετική ψηφοφορία και να το στείλουμε και αλλού το ψήφισμα 

της Ένωσης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Από πλευράς δημοτών, όποιος επιθυμεί να μιλήσει, να αναφέρει το ονοματεπώνυμό του και 

την ιδιότητά του. Ελάτε. 

ΜΑΡΓΕΤΗΣ: Επαναλαμβάνω, λέγομαι Σωτήρης Μαργέτης, είμαι Αντιπρόεδρος της Ένωσης και 

υπεύθυνος της υλικοτεχνικής υποδομής. 

 Έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές εδώ πέρα από σας τους ίδιους να λέτε ότι οι Διευθυντές 

συντάσσουν πίνακες με τις ανάγκες τι χρειάζονται τα σχολεία. Ορίζει κανένας ότι ο διευθυντής, ο 

γονέας, ή οποιοσδήποτε σε ένα σχολείο είναι υπεύθυνος και αρμόδιος να συντάξει τέτοιους πίνακες; 

Αυτό θα μπορούσε να το κάνει μόνο ένας τεχνικός ασφαλείας, που θα ελέγξει το κτίριο κανονικά, και 

κανένας άλλος. Ούτε ο διευθυντής, ούτε ο γονέας, ούτε ο φύλακας ούτε κανένας άλλος. Δεν έχει 

ούτε τις γνώσεις, ούτε τις αρμοδιότητες. 

 Δεύτερον. Οι πίνακες –για τον κύριο Ζήκα είναι αυτό– στέλνονται από τα σχολεία στην 

Τεχνική Υπηρεσία και η Ένωση μαζεύει από όλα τα σχολεία, τα ομαδοποιεί, τα κατηγοριοποιεί, να 

βοηθήσει την Τεχνική Υπηρεσία. Είμαστε εθελοντές, και αυτό που κάνουμε θα πρέπει να το 

σεβαστούν πάρα πολλοί εδώ μέσα, δεν είναι κανένας επαγγελματίας. Παρ’ όλα αυτά, διαθέτουμε τον 

χρόνο μας, τις γνώσεις μας γι’ αυτά τα πράγματα, για τα παιδιά μας. 

 Άκουσα πολλοί εδώ μέσα που μιλάγανε για αντισεισμική θωράκιση. Δεν είναι αντισεισμική 

θωράκιση, λέγεται «στατική επάρκεια». Τα κτίρια αυτά δεν έχουν στατική επάρκεια. Τα περισσότερα 

είναι πριν το 1985. Δεν έχουν καν σχέδια κατασκευής τους. Σε αυτά πάμε τα παιδιά μας! Όχι άλλα 

παιδιά, τα παιδιά μας. Είναι μεγάλο θέμα αυτό. Λέει ο νόμος που [...] –δεν θυμάμαι τώρα, δεν το έχω 

γραμμένο, θα μπορούσα να τον είχα όμως– ότι εφόσον γίνονται επισκευές στον οπλισμό ή στον 

φέροντα οργανισμό, απαιτείται στατική μελέτη αμέσως μετά. Πέστε μου εσείς κτίριο εδώ πέρα στο 

σχολείο που δεν έχει γίνει επισκευή στον φέροντα οργανισμό και στον οπλισμό. 

 Λοιπόν, άλλο θέμα που είχαμε. Για τις μελέτες, τις επισκευές κλπ. Μελέτες γίνονται από τον 

Δήμο πραγματικά, δεν μπορούμε να βγάλουμε εμείς κοστολόγια, αλλά ο τρόπος που μπαίνει στον 

προϋπολογισμό δεν βοηθάει καθόλου. Υπάρχουν πολλά πράγματα τα οποία βγαίνουν μετά τον 

προϋπολογισμό, μετά τις μελέτες, τα οποία είναι άμεσα αναγκαία, δεν προβλέπονται ή δεν 

καλύπτονται από τα απρόβλεπτα. Γιατί έχει ένα 10% νομίζω στα απρόβλεπτα, αν θυμάμαι καλά; 

10% είναι τ’ απρόβλεπτα. Δεν καλύπτονται, χρονίζουν, πάνε στην επόμενη χρονιά, με αποτέλεσμα το 

πρόβλημα να γίνεται μεγαλύτερο. Μην το ξεχνάμε αυτό. 

 Όσον αφορά τους χώρους, που είπε κάποιος, δεν θυμάμαι. Τα υπεράριθμα τμήματα (αυτή τη 

στιγμή υπάρχουν 10θέσιαξ που δουλεύουν 12θέσια, 16θέσια που δουλεύουν 18θέσια) στερούν 

θέσεις, δηλαδή αίθουσες από τα καλλιτεχνικά, από τη μουσική, από τέτοια πράγματα. 
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 Είπατε για το 1ο Λύκειο, κύριε Δήμαρχε, που δώσατε 2 εκατομμύρια €. Το πρώτο που 

ζητήσανε οι Τεχνικές Υπηρεσίες για να το αναλάβουν ήταν στατική μελέτη. Πήγαμε μαζί στην ΚΤΥΠ, 

που συζητήσαμε. Πραγματικά η ΚΤΥΠ ήταν μια Υπηρεσία υπό διάλυση. Παρ’ όλα αυτά, ο διευθύνων 

σύμβουλος που ήταν εκεί μέσα, ο κύριος Καραγιάννης, αν θυμάμαι καλά, ήταν πραγματικά γνώστης 

των πραγμάτων που γινόντουσαν στον Δήμο μας, τι ελλείψεις είχαμε σε μελέτες, χαρτιά και όλα 

αυτά, για τα θέματα των καινούριων κτιρίων που ζητάμε. Και είπαμε ότι τα σχολεία, τα νοσοκομεία, 

κάποιες εγκαταστάσεις οι οποίες παρέχουν ενέργεια και υποδομές που χρειάζονται, είναι στα κτίρια 

κατηγορίας 2. Τα κτίρια κατηγορίας 2 θα πρέπει να ελέγχονται κάθε πέντε χρόνια στατικά. Για να μην 

το ξεχνάμε από εδώ πέρα, νομικά κι αυτό. 

 Επιπλέον, είπατε για τους Δήμους «ποιος Δήμος έχει διεκδικήσει χρήματα». Ο Δήμος της 

Καισαριανής πήρε από την ΚΤΥΠ για συντήρηση των κτιρίων της 734.000 €. Ο Δήμος Καισαριανής με 

την Ένωση Γονέων Καισαριανής κατάφερε και πήρε από την ΚΤΥΠ 734.000 € για συντήρηση των 

κτιρίων. Αυτό ζητάμε και από σας. 

 Αυτά από μένα. Η κυρία Ξανθάκη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν είπα αυτό, κύριε Μαργέτη, δεν είπα τι διεκδίκησε και τι πήρε. Κι εμείς πήραμε 

1.800.000 από την Περιφέρεια δηλαδή. Θέλετε να συγκρίνουμε τα 700.000 με το 1.800.000; Εγώ 

είπα «πείτε μου τα χρήματα που δίνει ο Δήμος για επισκευή των σχολείων, αν υπάρχουν άλλοι Δήμοι 

που δίνουν αυτά τα χρήματα», αυτό είπα. Τώρα, αν η ΚΤΥΠ θεώρησε ότι η Καισαριανή είναι ένας 

Δήμος που πρέπει να τον βοηθήσει και να κάνει αυτή τις επισκευές και τα βαψίματα, γιατί επισκευές 

και βαψίματα κάνει εκεί –και δεν ξέρω το ποσό, είμαι σίγουρος ότι για να το αναφέρετε το ’χετε 

ελέγξει και είναι τόσο, αυτό που λέτε–, αλλά κι εμείς καταθέσαμε στην Περιφέρεια και μας έχει 

χρηματοδοτήσει τα χρήματα για το 1ο Λύκειο, είναι πολύ περισσότερα. Δεν νομίζω ότι... Εγώ είπα 

«πείτε μου, από τα έσοδα του Δήμου, απ’ τα ίδια έσοδα δίνει κάποιος παραπάνω;» Αυτό είπα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ως εισηγήτρια η κυρία Ξανθάκη, παρακαλώ να συμπεράνει. Και σε σχέση με αυτό που είπε και 

ο κύριος Δήμαρχος, να μπορέσουμε να έχουμε ένα κοινό ψήφισμα, εφόσον το επιθυμείτε. Ελάτε. 

ΞΑΝΘΑΚΗ: Απλά και μόνο στο τέλος, σε αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος τώρα τελευταία, να πω 

ότι δεν το έχουμε ελέγξει αυτό, θα το ελέγξουμε όμως και όταν θα βρούμε κάποιον Δήμο που θα 

δίνει παραπάνω χρήματα, θα σας ενημερώσουμε για να το ξέρετε, να δούμε τι δυνατότητες έχουμε 

κι εμείς. 

 Έγιναν αναφορές απ’ όλους σας και τις παρακολουθήσαμε με προσοχή. Εκεί που θα ήθελα να 

μείνω είναι στο ότι εμείς ως γονείς, και η Ένωση Γονέων αλλά και οι Σύλλογοι Γονέων, δεν είναι 

υποχρεωμένοι να φέρνουν έτοιμες λύσεις. Παρ’ όλα αυτά, τις περισσότερες φορές ερχόμαστε με 

λύσεις. Ερχόμαστε με λύσεις οι οποίες έχουν εφαρμοστεί σε όμορους Δήμους, μέσα από 

πληροφόρηση που έχουμε από άλλες Ενώσεις. Δεν είναι όμως υποχρέωσή μας, αυτό είναι 

υποχρέωση της δημοτικής Αρχής. 

 Επίσης δεν είναι υποχρέωσή μας να γνωρίζουμε ακριβώς τις διαδικασίες τις νομικές και τις 

καλές πρακτικές που μπορούν ν’ ακολουθηθούν. Παρότι δεν είναι υποχρέωσή μας, η ιστορία έχει 

αποδείξει ότι τις γνωρίζουμε, πολλές φορές καλύτερα απʼ ό,τι θα ’πρεπε να τις γνωρίζετε εσείς. 

 Το θέμα μας επίσης δεν είναι πώς και με ποια πορεία έχουν προκύψει όλα αυτά τα ζητήματα 

της οικονομικής στενότητας στην κοινωνία μας τα οποία δημιουργούν όλα αυτά τα θέματα που 

περιλαμβάνονται στο ψήφισμα. Το θέμα μας είναι ότι εμείς επιθυμούμε να τα ξεπεράσουμε. Και γι’ 

αυτό είμαστε εδώ. 

 Σήμερα ήρθαμε να καταθέσουμε ένα ψήφισμα, το οποίο προέκυψε μέσα απ’ τους κόλπους 

της Ένωσης και το οποίο έχει διακινηθεί και έχει ήδη συλλέξει πάνω από 700 υπογραφές. Αυτό το 

ψήφισμα δεν μπορεί να αλλάξει, είναι ευνόητο το γιατί. 

 Αυτό το ψήφισμα δεν ήρθε εδώ να αναγνωστεί για να δοθεί η αφορμή και η ευκαιρία να 

ακούσουμε πράγματα τα οποία έχουμε ακούσει και στο παρελθόν. Επειδή όμως τ’ ακούσαμε, 

θέλουμε να πούμε το εξής: Ότι είναι προφανές ότι, για να επανερχόμαστε με τα ίδια θέματα, 

σημαίνει ότι οι απαντήσεις που πήραμε δεν είναι ικανοποιητικές. Όχι για μας, για τα πρόσωπα που 

βλέπετε απέναντί σας εδώ σήμερα ή για κάποια άλλα που θα δείτε που θα εκπροσωπούν αύριο-

μεθαύριο την Ένωση· για τους γονείς. Η ανατροφοδότηση που έχουμε, γιατί ενημερώνουμε τους 
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γονείς για όλες μας τις επαφές, η ανατροφοδότηση που έχουμε είναι ότι οι απαντήσεις δεν είναι 

ικανοποιητικές. Και αυτά παραμένουν ως αιτήματα. Όχι δικά μας, των προσώπων –ξαναλέω– που 

βλέπετε εδώ σήμερα. Των γονέων. 

 Και εδώ αυτό συνδέεται... Παρότι δεν ήταν το θέμα μας εδώ το να κριθεί το έργο της 

Ένωσης σήμερα σε σχέση με το χθες, επειδή τέθηκε οφείλω να το απαντήσω. Συνδέεται με το τι 

έχουμε καταφέρει. Ως Ένωση λοιπόν, σε μια πορεία χρόνων –και το λέω αποδίδοντας τον σεβασμό 

σε όλους όσους έχουν ασχοληθεί με την Ένωση Γονέων Παπάγου - Χολαργού, κάτι που άλλοι δεν το 

κάνουν– έχουμε καταφέρει να ενημερώσουμε τους γονείς, έχουμε καταφέρει σήμερα ν’ ανοίξουμε 

διαύλους επικοινωνίας, έχουμε καταφέρει να έχουμε εικόνα και στοιχεία για τα σχολεία μας. 

 Και έχουμε καταφέρει να καταθέσουμε ένα κείμενο ψηφίσματος, που για κάποιους μπορεί να 

θεωρείται ξεπερασμένο, αλλά για τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού είναι η πρώτη φορά που 

κατατίθεται ένα τέτοιο κείμενο ψηφίσματος με αυτό το θέμα, και με τη δυναμική των υπογραφών, 

και με στόχο να φτάσει μέχρι το Υπουργείο. Με αποτέλεσμα να γίνει παράδειγμα, να το σηκώσει και 

η Ομοσπονδία μας και να κοιτάξει να δει πώς μπορεί να το προωθήσει και στις άλλες Ενώσεις. 

 Τέλος –και επιτρέψτε μου, διότι οπωσδήποτε πρέπει να το πω κι αυτό, δεν το φέραμε αλλά 

πρέπει να απαντηθεί–, και επειδή μάλλον φαίνεται κάποιοι ενημερώνονται από πολύ συγκεκριμένα 

site εδώ τοπικά, δημοσιογραφικά του Δήμου, η Ένωση Γονέων δεν ζήτησε ποτέ την επιβολή φόρου 

για το ΦΗΧ. Ποτέ. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Όποιος ισχυριστεί το αντίθετο, ας το αποδείξει, ή ας μην το 

ξαναπεί. 

 Από την άλλη, είναι ξεκάθαρο σε όλους μας ότι για το οτιδήποτε έχουμε δωρεάν, είτε είναι 

παιδεία είτε είναι υγεία, είναι επειδή πληρώνουμε φόρους. Αυτό λοιπόν μας επιτρέπει να ζητάμε τη 

δωρεάν παιδεία για τα παιδιά μας. Έχοντας αποδεχθεί –χωρίς να ’χουμε ζητήσει– έχοντας αποδεχθεί 

ότι ναι, θα φροντίσουμε να επωφεληθούν οι Σχολικές μας Επιτροπές από το ΦΗΧ, και θα 

φροντίσουμε να καταβάλλεται στην ώρα του. 

 Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Ξανθάκη. 

 Εφόσον λοιπόν παραμένει το ψήφισμα ως έχει από την Ένωση Γονέων, θα προβούμε σε 

ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Δευτερολογίες [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα δεν έχετε δίκιο, γιατί το λέτε αυτό; Θέλετε δευτερολογία, θέλετε να κάνετε; 

Πείτε μου. 

...... : Θα ξανασυζητήσουμε σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έτσι κι αλλιώς το συζητάμε. Δηλαδή, βδομάδα-παρά-βδομάδα για την παιδεία δεν 

συζητάμε; Οπότε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 

 Λοιπόν. Οι συμφωνούντες; (Με το ψήφισμα, έτσι;) 

«Υπέρ» οι κ.κ. Τίγκας, Ζήκας, Τούτουζας, Αποστολόπουλος Ν., Κουγιουμτζόπουλος, 

Ανυφαντής, Ρεμούνδος και Πολυκαλά. 

 Οι διαφωνούντες «κατά»; «Κατά» λοιπόν... Σηκώστε λίγο τα χέρια, σας παρακαλώ. Κατά του 

ψηφίσματος της Ένωσης: οι κ.κ. Βαλυράκης, Οικονόμου, Αθανασάκου - Μουντάκη, Αυγουρόπουλος, 

Βεντουζά - Παπανικολάου, Τσικρικώνη, Ρουφογάλη, Σουρανή, Τσουροπλής, Δημητριάδου, 

Μπουφούνου, Τράκας, Σιαμάνης, Σκουτέρης, Χαρακτινιώτης και Φασούλη. 

 

«Λευκό»; Η κυρία Νικάκη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

 Συνεπώς, το 2ο θέμα, ψήφισμα της Ένωσης Γονέων Παπάγου - Χολαργού για δωρεάν παιδεία 

σε σχολεία του Δήμου μας, δεν εγκρίνεται. 
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ΘΕΜΑ 1ο 

 

Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: «Μεταρρύθμιση του 

θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, Ενίσχυση 

της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 

(Πρόγραμμα ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I’) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 1ο. (Εκφώνηση τίτλου 1ου θέματος). 

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

(Η παρέμβαση που ακολουθεί αναφέρεται στο θέμα Ε.Η.Δ. που συζητήθηκε παραπάνω) 

 

ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; Πριν ξεκινήσουμε θέλω μία κουβέντα 

να πω [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ο κύριος Τίγκας, επί της διαδικασίας. 

ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, μισό λεπτό, με το ρολόι. 

 Καταρχήν, ζητώ συγγνώμη που ζητώ τώρα τον λόγο για το πρώτο θέμα, αλλά τώρα 

ολοκλήρωσα τη μελέτη της απόφασης. 

 Πραγματικά, νιώθουμε απόλυτα δικαιωμένοι διότι ζητάμε επίμονα, εδώ και τόσες μέρες την 

απόφαση. Η απόφαση λοιπόν δεν μιλάει για πλαστογραφία, η απόφαση μιλάει –και η επιβολή της 

ποινής– για βαριά αμέλεια και παράβαση καθήκοντος, με βάση βέβαια τις απολογίες των ανθρώπων 

που είχαν κληθεί. Αυτό, τελεία και παύλα. 

 Και επαναλαμβάνω και πάλι, εάν εδώ και δεκαπέντε μέρες παίρναμε αυτό το κείμενο, δεν θα 

γινόταν τίποτα απολύτως και θα σταματάγαμε. 

 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

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

(Συνεχίζει η συζήτηση του 1ου θέματος) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε λοιπόν. Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατατέθηκε λοιπόν ένα σχέδιο νόμου, το οποίο έχει 325 περίπου σελίδες, για όσους εν 

πάση περιπτώσει καταφέρανε και το μελετήσανε και το διαβάσανε. Για μένα αυτό που έχει σημασία 

είναι ότι ουσιαστικά πρόκειται για δύο διαφορετικά πράγματα: Πρόκειται απ’ τη μία μεριά η αλλαγή 

του εκλογικού νόμου, που θα μπορούσε να ’ταν και εκτός του σχεδίου νόμου, να ’φερναν δηλαδή 

έναν νόμο μόνο για το εκλογικό σύστημα. Και το δεύτερο αφορά όλα τα άλλα άρθρα, τα οποία 

ειλικρινά δεν βλέπω σε τι θα βοηθήσουν και τι θα είναι καλύτερα για την Αυτοδιοίκηση. 

 Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, και αναλογιζόμενοι και τα ψηφίσματα της ΚΕΔΕ (του Διοικητικού 

Συμβουλίου), έχουμε στείλει ένα ψήφισμα το οποίο καταλήγει –για να μην κουράσω, κύριε Πρόεδρε– 

ότι: 

 Αποφασίζουμε να απορρίψουμε το συγκεκριμένο σχέδιο νόμου, γιατί δεν προωθεί καμία 

αλλαγή στο μοντέλο λειτουργίας των ΟΤΑ, δεν λαμβάνει υπόψη τις θέσεις που έχουν εκφράσει 

και καταθέσει επίσημα οι ΟΤΑ μέσω των θεσμικών τους οργάνων, αλλά και δεν ανταποκρίνεται 

στις μεγάλες ανάγκες που έχει σήμερα ο θεσμός της Αυτοδιοίκησης για να επιτελέσει το έργο 

του προς όφελος των τοπικών μας κοινωνιών. 

 Να ζητήσουμε την απόσυρση του νομοσχεδίου –του σχεδίου νόμου μάλλον–, να 

ζητήσουμε την άμεση έναρξη ενός ουσιαστικού διαλόγου με την κυβέρνηση με συγκεκριμένο 

χρονοδιάγραμμα τουλάχιστον δύο μηνών, προκειμένου να υπάρξει ένα σχέδιο νόμου που θα 

προωθεί πραγματικά τη μεταρρύθμιση, και να ζητήσουμε να συσταθεί μία επιτροπή στην οποία 

θα συζητηθούν όλα τα ζητήματα που χρήζουν επίλυσης μέσω της συνταγματικής 

αναθεώρησης». 

 Σχετικά με την απλή αναλογική –επειδή πολλοί θα πούνε–, εμάς δεν μας ενδιαφέρει. Εγώ 

είμαι της άποψης: ό,τι σύστημα και να υπάρχει στις επόμενες εκλογές, ο Δήμαρχος εκλέγεται με το 

σύστημα που γνωρίζουμε, κι εν πάση περιπτώσει αυτοί που θέλουνε ν’ αλλάξουμε τα συστήματα 
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είναι αυτοί οι οποίοι δεν θα κερδίσουν τις εκλογές. Αυτούς αφορούν. Προσπαθούν να τα κάνουν έτσι 

όπως τους συμφέρει, να τα κάνουν από δω, από κει. 

 Προσωπικά πιστεύω ότι καλό είναι να υπάρξει ένα σύστημα που να είναι αναλογικότερο 

αυτουνού που υπάρχει σήμερα, να υπάρχει μια καλύτερη αντιπροσώπευση, αλλά βεβαίως πρέπει να 

εξασφαλιστεί η κυβερνησιμότητα των τοπικών αρχών. Δεν μπορεί δηλαδή να μιλάμε για ένα 

τερατούργημα αυτή τη στιγμή που προσπαθούνε να φτιάξουν. 

 Γι’ αυτό τον λόγο, κύριε Πρόεδρε, χωρίς να μακρηγορήσω, προτείνω αυτά τα οποία είπα στο 

ψήφισμα, με κύριο την απόσυρση του νομοσχεδίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; 

Δεν υπάρχουν ερωτήσεις. 

 Πάμε σε τοποθετήσεις λοιπόν. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος 

Σκουτέρης, ο κύριος Ρεμούνδος, η κυρία Πολυκαλά και ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος. 

 Παρακαλώ, τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή είναι ένα θέμα για το οποίο μπορούμε να μιλάμε μέρες και ώρες 

ατέλειωτες, εγώ δεν θα σας κουράσω, αλλά επειδή είναι βέβαιο ότι οι περισσότεροι από δω μέσα δεν 

μπορέσαμε να διαβάσουμε, γιατί ήταν πραγματικά τεράστιο, έχω κάνει ένα κείμενο 15 σημείων που 

νομίζω ότι είναι τα πλέον ενδιαφέροντα. Μόνον για λόγους ενημερωτικούς θέλω να το διαβάσω. 

 Το πρώτο λοιπόν που σημειώνω είναι η τετραετής πλέον θητεία των Δημοτικών Συμβούλων. 

 Το δεύτερο, οι δημοτικές εκλογές στις 13 Οκτωβρίου του ’19 –σύμφωνα με το κείμενο– και 

επαναληπτικές στις 20 Οκτωβρίου. 

 Το τρίτο είναι οι έξι κατηγορίες των Δήμων στους οποίους εντάσσονται. 

 Το τέταρτο σημείο είναι η εκλογή όλων των Δημοτικών Συμβούλων με την αναλογικότητα 

που αναφέρει ο νόμος από την πρώτη Κυριακή. Με απλά λόγια, σταματάει το bonus που εδίδετο 

στον πρωτεύσαντα συνδυασμό τη δεύτερη. 

 Οι υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορεί να είναι όσες είναι οι έδρες συν 10%. Δηλαδή για 

μας, 33+3,3, δηλαδή 36 υποψήφιοι. 

 Το επόμενο σημείο είναι ότι σε κάθε εκλογικό τμήμα υπάρχουν δύο κάλπες. Η μία αφορά το 

ψηφοδέλτιο του Δημάρχου και των Δημοτικών Συμβούλων, όπως ήταν και πριν δηλαδή, και η άλλη 

αφορά το Τοπικό Συμβούλιο. Εδώ στο Τοπικό Συμβούλιο έχει μία σημαντική διαφορά: δεν θα 

υπάρχουν ιδιαίτερα ψηφοδέλτια κάθε συνδυασμού, αλλά θα είναι ένα και ενιαίο. Και προσέξτε μία 

λεπτομέρεια: θα προεδρεύει αυτός που πλειοψηφεί στο Τοπικό Συμβούλιο, ανεξάρτητα αν ανήκει 

στην παράταξη του Δημάρχου ή όχι. Αυτό βέβαια τι σημαίνει στην πράξη: θα δημιουργεί μια συνεχή 

αντιπαλότητα με τον τοπικό Αντιδήμαρχο, που θα τον έχει διορίσει ο Δήμαρχος. Είναι ένα θέμα από 

τα πολλά. 

 Το επόμενο σημείο που ήθελα να επισημάνω είναι ότι δεν υπάρχει αναγκαιότητα να μαζέψει 

αυτός που θα εκλεγεί Δήμαρχος 17 Συμβούλους, όπως έπρεπε τώρα. Μπορεί να μαζέψει 

οσουσδήποτε και από κει και μετά είναι δικό του θέμα να μπορέσει, με την κατάλληλη 

διαπραγμάτευση, να προσεταιριστεί και τους υπόλοιπους. 

 Είναι δυνατός ο ορισμός και από την αντιπολίτευση των Αντιδημάρχων. 

 Ένα άλλο σημείο... (Κύριε Πρόεδρε, να βγάλω κι άλλα ντεσιμπέλ πρέπει για να καλύπτω). 

Ένα άλλο σημείο το οποίο έχει τη σημασία του και το οποίο νομίζω ότι είναι ολέθριο, είναι ότι οι 

ανεξαρτητοποιούμενοι Δημοτικοί Σύμβουλοι μπορεί να γίνουν Αντιδήμαρχοι. Δηλαδή, όπως 

αντιλαμβάνεστε, το αλισβερίσι μεγαλώνει. 

 Το επόμενο σημείο το οποίο έχω επισημάνει είναι ότι η εκλογή του Δημάρχου γίνεται τη 

δεύτερη Κυριακή, μεταξύ των δύο πρώτων, από αυτόν που θα πάρει το 50% και άνω. Και αν στην 

ακραία περίπτωση είναι δύο οι ισοβαθμούντες επικεφαλής συνδυασμών, μπορεί τη δεύτερη Κυριακή 

να πάμε με τρεις υποψήφιους για να βγει ο ένας. 
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 Όλα αυτά όμως τα οποία καταγράφει το νομοσχέδιο, το σχέδιο νόμου μάλλον, και σε σχέση 

με αυτά που ακούσαμε χθες στη Γενική Συνέλευση της ΠΕΔΑ και είναι βέβαιο αυτά που θα 

ακουστούν και αύριο στην ΚΕΔΕ, προφανώς και η θέση των μαζικών φορέων δεν είναι αυτή. 

 Και επομένως θα συμφωνήσω με την πρόταση του Δημάρχου για την απόσυρση του σχεδίου 

νόμου. Με μόνη επισήμανση, κύριε Δήμαρχε, ότι το κείμενο που μας στείλατε για ψήφισμα, 

προφανώς και δεν είναι το "Μαζί για την πόλη μας", είναι της δημοτικής Αρχής. Διότι αυτό λέει 

«Ψήφισμα του συνδυασμού μας "Μαζί για την πόλη μας"». Δεν είναι σωστό αυτό, είμαι βέβαιος. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το κατάλαβα. 

ΤΙΓΚΑΣ: Λέω... Να σας το πω πάλι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Η δημοτική Αρχή δεν το "Μαζί για την πόλη μας"; Η δημοτική 

μας παράταξη δεν είναι [...]; 

ΤΙΓΚΑΣ: Εσείς δηλαδή αυτή τη στιγμή εισηγείστε σαν δημοτική παράταξη; Σαν –συγγνώμη– 

συνδυασμός; Σαν δημοτική παράταξη εισηγείστε. Σαν συνδυασμός; Διότι αν είναι έτσι, έπρεπε να 

υποβάλει ο κάθε συνδυασμός κάτι. Έπρεπε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] αν είχατε κάτι άλλο, να το στέλνατε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Όχι-όχι, σας ερωτώ: Αυτό δεν είναι...; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Θέλετε να μη γράψουμε ότι είναι το ψήφισμα της [...]; 

ΤΙΓΚΑΣ: Να σας πω κάτι; Εγώ θα το ψηφίσω εάν είναι της δημοτικής Αρχής. Αν είναι το "Μαζί για 

την πόλη μας", δεν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ποια είναι η διαφορά; δεν κατάλαβα. Εγώ δεν καταλαβαίνω τη 

διαφορά. Εν πάση περιπτώσει, [...]. 

ΤΙΓΚΑΣ: Λοιπόν, συμφωνούμε. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Τίγκα. Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 

ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν νομίζω ότι γι’ αυτό το θέμα θα πρέπει να κάνουμε μία ειδική συνεδρίαση που να 

συζητήσουμε ολόκληρο τον προτεινόμενο νόμο. 

 Δεύτερο. Θέλω να επισημάνω ότι, επειδή το κείμενο του ψηφίσματος αντιγράφει το κείμενο 

τη ΚΕΔΕ, ότι υπάρχουν σοβαρές ανακρίβειες. Εσείς βέβαια τις αντιγράψατε από το... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] πέστε μου να το διορθώσουμε. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, θα πω το εξής: Τον Σεπτέμβριο –και μπορείτε να το δείτε, αλλά θα σας το στείλω 

κιόλας ηλεκτρονικά– το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης έκανε μία μελέτη για τα εκλογικά 

συστήματα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Είμαι μέλος του Ινστιτούτου, οπότε [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Πολύ ωραία λοιπόν. Εκεί λοιπόν αναφέρεται ότι: Αναλύουν 9 Δήμους, τα στοιχεία των 9 

Δήμων... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Της Ευρώπης. 

ΖΗΚΑΣ: Της Ευρώπης. Με κάποια κριτήρια που τους έχουν επιλέξει (σαν πιο χαρακτηριστικούς, 

αντιπροσωπευτικούς κλπ). Στους 9 Δήμους λοιπόν, οι 5 έχουν τέσσερα χρόνια θητεία. Άρα δεν ισχύει 

ότι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Η Ευρώπη έχει 27 κράτη, δεν έχει [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι-ναι. Δεν ισχύει όμως... Με βάση τη μελέτη, λέω, είναι αυτό. Υπάρχει και παλιότερη 

μελέτη του Συμβουλίου της Ευρώπης, που επίσης αναφέρει άλλα στοιχεία, αλλά αναφέρω αυτό το 

οποίο είναι πιο πρόσφατο. Λοιπόν, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 

 Επίσης, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα το ότι «για πρώτη φορά εφαρμόζεται η 

πρωτοτυπία των δύο εκλογικών συστημάτων». Ήδη... Και μάλιστα υπάρχουν χώρες που ισχύουν 

τρία εκλογικά συστήματα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Στην Ελλάδα [...]. 
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ΖΗΚΑΣ: Ναι, αλλά δεν... Θέλω να πω ότι δεν είναι πρωτοτυπία, έτσι; Το αναφέρει το ψήφισμα της 

ΚΕΔΕ, αλλά δεν πρόκειται για πρωτοτυπία. Αντιγράφουν απλώς εφαρμοσμένα συστήματα σε άλλες 

ευρωπαϊκές χώρες και έχουν μία λογική πίσω απ’ όλα αυτά. 

 Επίσης, η διαπίστωση ότι «καταλύεται η αυτονομία της Τοπικής Αυτοδιοίκησης» είναι 

ετεροχρονισμένη, με την έννοια ότι αυτή έχει συμβεί ήδη με τον "Καλλικράτη". Είναι κάτι το οποίο 

τότε ήμασταν από τη μειοψηφία που το χαρακτηρίζαμε και το λέγαμε, έρχεται τώρα και ο κύριος 

Πατούλης –χαίρομαι γι’ αυτό– και μιλάει για κατάλυση της αυτονομίας. Αν δείτε –θα σας το 

καταθέσω και στα πρακτικά και θα σας το στείλω και ηλεκτρονικά– τον Ευρωπαϊκό Χάρτη της 

Τοπικής Αυτονομίας, που είχε ψηφιστεί το 1985 και κυρώθηκε με νόμο το 1989 (Υπουργός 

Εσωτερικών Τσοχατζόπουλος), θα διαπιστώσετε ότι αυτό που ψηφίστηκε στη συνέχεια, το 2010 

("Καλλικράτης") καταλύει το μεγαλύτερο κομμάτι αυτής της Χάρτας. Και πολύ περισσότερο αυτό που 

συμβαίνει τώρα, με τον καινούριο νόμο, ουσιαστικά γίνεται ασφυκτικότερος ο έλεγχος που είχε 

εφαρμοστεί με τον "Καλλικράτη". Το λέω αυτό γιατί πραγματικά έχουν ενδιαφέρον πάρα πολλά 

άρθρα αυτού του Χάρτη, και δεν πρόκειται για κάποιο Χάρτη κάποιας Λαϊκής Δημοκρατίας, έτσι; είναι 

του Συμβουλίου της Ευρώπης, που έχει κυρωθεί από τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες. 

 Επίσης, εδώ –όπως λέει και ο κύριος Σκουτέρης στο άρθρο του, ότι θα ’πρεπε όλα αυτά να 

συζητηθούν και στο πλαίσιο της συνταγματικής αναθεώρησης–, εδώ πράγματι θα αναγνώριζα την 

ειλικρίνεια από τον κύριο Πατούλη αν είχε μεθοδεύσει όλη αυτή τη διαδικασία έγκαιρα (αυτά που λέει 

δηλαδή και εγκρίνει και τη μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης), να την είχε μεθοδεύσει ο 

ίδιος έγκαιρα και να... Λέει μεν ότι: δεν μπορεί να προχωράς τώρα στο εκλογικό σύστημα και να ’χεις 

αφήσει όλα τ’ άλλα πίσω. Πολύ ωραία. Γιατί δεν το είχε προχωρήσει όμως ως ΚΕΔΕ, ως επικεφαλής 

της ΚΕΔΕ, εδώ και χρόνια την όλη μελέτη, την ωρίμανση όλης της διαδικασίας και να προτείνει και το 

εκλογικό σύστημα, αφού μόνο αυτό είναι το ζήτημα; Δεν το ’χει κάνει. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Δηλαδή ο Πατούλης φταίει που δεν το ’κανε το Σκουρλέτης τόσο καιρό; 

ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, η ΚΕΔΕ ως ΚΕΔΕ. Γιατί ο Πατούλης επιχειρηματολογεί και λέει ότι «θα ’πρεπε να 

’χουν γίνει αυτά». Πολύ ωραία. Δεν τα ’κανε η κυβέρνηση. Εσύ τι κάνεις; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Πόσες φορές συγκρούστηκε [...]; 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, συγκρούστηκε, αλλά δεν συγκρούστηκε γι’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη χάνετε χρόνο, γιατί δεν θα έχετε άλλο χρόνο. 

ΖΗΚΑΣ: Και εν πάση περιπτώσει, επειδή ακριβώς είναι αποδεδειγμένο το ότι το κατά πλειοψηφία 

εφαρμοζόμενο σύστημα στην Ευρώπη είναι απλή αναλογική... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, τελειώσατε; 

ΖΗΚΑΣ: Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, άμα δεν τελειώσετε, θα πρέπει να σας αφαιρέσω τον λόγο. Σας παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Έχω να προσθέσω κι άλλα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε μετά στη δευτερολογία; Ή θέλετε να κάνετε τώρα και τη δευτερολογία και να 

τελειώνετε; 

ΖΗΚΑΣ: Καλώς, εντάξει. Οκέι, στη δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ να βοηθήσετε. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος. 

ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν.: Είναι σίγουρο ότι ο "Κλεισθένης" δεν επιλύει πολλά χρόνια προβλήματα 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ και Β’ βαθμού. Εισάγει όμως νέα δεδομένα, όπως ακούστηκε 

προηγουμένως και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας, όπως επί παραδείγματι είναι η 

κατηγοριοποίηση, όπου ενισχύει τους νησιωτικούς Δήμους, ενισχύει τους ηπειρωτικούς Δήμους, 

ενισχύει τους πιο αδύναμους Δήμους. 

 Επίσης, για μένα, που αγωνίζομαι χρόνια εδώ στον χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και 

μάλιστα είμαι από τα ιδρυτικά μέλη της ΑΚΙΠΟ (της Ανεξάρτητης Κίνησης Πολιτών του Χολαργού) 

όσοι ενθυμούνται, εισάγει –στο πνεύμα που όλοι θέλουμε– την ενδυνάμωση του Δημοτικού 

Συμβούλου. Ποιος δεν θέλει την ενδυνάμωση του Δημοτικού Συμβούλου στις αποφάσεις και λήψη 

αποφάσεων; Θέλουμε την αφωνία δηλαδή της εκάστοτε πλειοψηφίας, το δημαρχοκεντρικό σύστημα; 
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 Εισάγει αν θέλετε με αυτό τον τρόπο –που όλοι κοπτόμαστε κάθε φορά που αναλαμβάνουμε 

ως νέα δημοτική Αρχή τού να διαφεντεύουμε τις τύχες της τοπικής κοινωνίας– τη συνεννόηση και τη 

συνεργασία. Ποιος δεν τη θέλει αυτή; Κάθε φορά που ξεκινάμε στη νέα δημοτική Αρχή εδώ θεσμικά, 

συζητάμε για τη συνεννόηση, για τη συνεργασία. Και είδατε σήμερα τι έγινε εδώ πέρα. Δεν πρέπει 

κάποτε ν’ αποβάλουμε-, και αν θέλετε ν’ αποκτήσουμε την κουλτούρα της συνεργασίας και της 

συνεννόησης στις τοπικές κοινωνίες, την οποία θα την ωθήσουμε προς τα πάνω; Πώς θέλουμε 

δηλαδή η εκάστοτε κυβέρνηση να συνεννοείται με τα πολιτικά κόμματα και να συνεργάζεται, όταν 

εμείς εδώ παρουσιάζουμε τέτοιες εικόνες; 

 Τότε λοιπόν, από το ’98, η ΑΚΙΠΟ στον Χολαργό μιλούσε για αναλογικό σύστημα και 

ανεξάρτητη Τοπική Αυτοδιοίκηση, απεγκλωβισμό από τα κόμματα. Ιδού λοιπόν σήμερα η ευκαιρία να 

δείξουμε κι εμείς ότι είμαστε προοδευτικότεροι των προοδευτικών πάνω σε αυτά τα θέματα. 

 Εγώ μπορεί να μη συμφωνώ σε όλη την έκταση του "Κλεισθένη", γιατί δεν το ’χω διαβάσει 

και όλο και σίγουρα δεν λύνει προβλήματα, όμως σε βασικά ζητήματα που εισάγει εγώ συμφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αποστολόπουλο, και για τον χρόνο που κράτησε. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος, παρακαλώ. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμάς είναι γνωστή η τοποθέτησή μας και για τον "Κλεισθένη", όπως και για τους 

προηγούμενους νόμους για την τοπική κρατική διοίκηση. Έχουμε τοποθετηθεί αρνητικά, και σαν 

κόμμα ΚΚΕ και σαν παρατάξεις μας στους Δήμους. 

 Αφορά κάποιους εκσυγχρονισμούς που θέλει να κάνει σε επίπεδο διοικητικό, αλλά 

χειροτερεύοντας τα πράγματα σε πολλές περιπτώσεις. Για παράδειγμα, για μας ένα πολύ αρνητικό 

θέμα είναι ότι περνά το κόστος του πρασίνου στην ανταποδοτικότητα. Δηλαδή απεμπολεί το Κράτος 

την ευθύνη χρηματοδότησης μέσω των ΚΑΠ αυτού του τομέα, το φορτώνει στη λαϊκή κατευθείαν 

τσέπη, που πρέπει ο Δήμος να φορολογεί για το ποσό που δαπανά γι’ αυτήν. Ένα θέμα είναι αυτό. Η 

κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ λοιπόν αυτή τη φορομπηχτική αντιλαϊκή πολιτική των προηγούμενων 

κυβερνήσεων ΠΑΣΟΚ - Νέας Δημοκρατίας την εντείνει. 

 Επίσης διατηρεί όλο το καθεστώς ελέγχου, διοικητικών διώξεων... Ένα παράδειγμα είναι και 

το προηγούμενο, για παράδειγμα. Εμείς αρνούμαστε διορισμένα διοικητικά όργανα από την 

κυβέρνηση να επιβάλουν ποινές σε αιρετούς, ενώ όλοι οι υπόλοιποι το ’χουν αποδεχτεί και το 

αποδεχόντουσαν χρόνια τώρα. Και η Νέα Δημοκρατία και ο Πατούλης και οι παρατάξεις τους και 

όλοι. Μόνο η Δικαιοσύνη μπορεί σε αυτό το σύστημα να έχει ποινές απέναντι στους αιρετούς. Πώς 

δεχόμαστε εμείς, είτε για χθες στους συναδέλφους αυτούς είτε αύριο για άλλους, είτε ακόμα 

περισσότερο με τον "Κλεισθένη"... Που μπαίνει, λέει, μέχρι το δικαίωμα –που υπήρχε βέβαια σ’ έναν 

βαθμό, μπαίνει ακόμα πιο έντονα–, μέχρι μπορεί έναν Δήμαρχο, για σοβαρούς λόγους, που θα 

επικαλεστεί η κάθε διοίκηση, να τον παύσει απ’ τη θέση του. Έναν εκλεγμένο! Αδιανόητα πράγματα, 

έτσι; Τα οποία ίσχυαν σε έναν βαθμό και το προηγούμενο καθεστώς που είχε θεσπίσει ΠΑΣΟΚ και 

Νέα Δημοκρατία. Κι εδώ δεν μιλάμε για έναν άλλο θεσμό, για τη Δικαιοσύνη, για κάποια παράβαση ή 

οτιδήποτε, μιλάμε, ας πούμε για παράδειγμα, να: Δεν τιμώρησες εργαζόμενο ή δεν τον απήλλαξες; 

Θα τιμωρηθείς. Ανήκουστα, αδιανόητα! Αφού έτσι έκριναν. 

 Επίσης –και για να τελειώσω τώρα, είναι και η ώρα λίγο δύσκολη–, για μας διατηρείται όλη η 

αντιλαϊκή πολιτική (προσλήψεις, περιορισμοί, ελαστικές εργασιακές σχέσεις, υποχρηματοδότηση), 

που για μας αυτά είναι τα πραγματικά προβλήματα. Δεν είναι αν θα ’ναι τέσσερα χρόνια ο θεσμός της 

παράταξης ή πέντε τώρα, έτσι; μη γελιόμαστε. Δηλαδή αυτό είναι: έχουμε λύσει τα πάντα και 

ψάχνουμε να δούμε αν βολεύει το τέσσερα ή πέντε χρόνια. Όντως, το σύστημα και τα συμφέροντα 

τα ’χουν λύσει τα προβλήματά τους και τα ’χουν φορτώσει στην πλάτη του κοσμάκη, και το 

πρόβλημά τους είναι αν θα ’ναι τέσσερα ή πέντε χρόνια. 

 Όσον αφορά για το εκλογικό σύστημα, τώρα εντάξει, πάγια η θέση μας υπέρ της απλής 

αναλογικής, έτσι; Δεν μιλάμε για απλή αναλογική, απ’ τη στιγμή καταρχήν πρώτον που το σύστημα 

παραμένει δημαρχοκεντρικό. Το ότι οι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα εκλέγονται αναλογικά, είναι ένα 

θετικό βήμα, δεν είναι αρνητικό. Ούτε χάος θα προκαλέσει και ακυβερνησία στους Δήμους. Δεκάδες 
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ευρωπαϊκές και άλλες χώρες κυβερνιόντουσαν δεκαετίες με συστήματα απλής αναλογικής και μη 

δημαρχοκεντρικά ακόμα κιόλας. 

 Το ότι θα υπάρχουν διαδικασίες συναλλαγής κλπ, ε, αυτό στα αστικά κόμματα είναι σύνηθες 

και συμβαίνει και σήμερα. Με την έννοια αυτή που ισχύει τέλος πάντων: θα πάρεις Αντιδημαρχία, θα 

πάρεις το ένα, θα πάρεις... Είτε θεμιτής φιλοδοξίας, είτε και χειρότερων καταστάσεων, έτσι 

λειτουργούν. Για μας δεν-, δεν έχουμε τέτοιο θέμα. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα: πώς τοποθετούνται 

οι Δήμαρχοι, εκλεγμένοι –και ο δικός μας εδώ πέρα– υπέρ της ανισοτιμίας της ψήφου. Δεν γίνεται 

δηλαδή να τοποθετείσαι κατά της απλής αναλογικής, δεν γίνεται. Δεν γίνεται να λες ότι το 25% θα 

κυβερνά με πλειοψηφία του 51 και του 60%. Δεν γίνεται, δεν γίνεται! Και να θεωρείς επιχείρημα την 

κυβερνησιμότητα. Γιατί δηλαδή; Το υπόλοιπο 75%...; Ας φέρεις πρόταση στο Δημοτικό Συμβούλιο 

να μπορείς να το πάρεις. Πρέπει να ’χεις την πλειοψηφία, πώς θα το κάνουμε δηλαδή; Το 50+1 

τουλάχιστον. 

 Τώρα, εμείς δεν... Έχουμε καταθέσει δικό μας ψήφισμα, αυτό θα ψηφίσουμε, έτσι; «Κατά» 

του... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κύριε Ρεμούνδο; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, απλώς για να [...]. 

 Αυτό θα ψηφίσουμε, «κατά» του νόμου, με βάση το σκεπτικό όμως που κατεβάζουμε 

παντού. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Όσο μπόρεσα να διαβάσω και να έχω κάποια άποψη, εδώ βλέπουμε ότι η κριτική που 

γίνεται για την Τοπική Αυτοδιοίκηση, του νόμου αυτού της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εστιάζεται σε δύο 

σημεία: πρώτον στο προτεινόμενο σύστημα της απλής αναλογικής για την κατανομή των εδρών, και 

δεύτερον –αυτό που είδα δηλαδή στο ψήφισμα– στον εναγκαλισμό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

ουσιαστικά από το Κράτος. Και χρησιμοποιεί διάφορους ελεγκτικούς μηχανισμούς το Υπουργείο 

Εσωτερικών. Και εκεί γίνεται κυρίως η κριτική για τον καινούριο νόμο. 

 Το πρώτο θέμα της απλής αναλογικής. Αυτό είναι ένα παλιό ζήτημα, η άποψη η προσωπική 

μου, και στον χώρο που ανήκα, υποστηρίζαμε πάντα την απλή αναλογική. Μπορεί κανείς να σκεφτεί 

ότι η απλή αναλογική –όπως εδώ λένε– ότι μπορεί να δημιουργήσει ακυβερνησία; Υπάρχουν κάποιες 

μικρές δικλείδες που μπορούν να εφαρμοστούν έτσι ώστε να πούμε ότι δεν θα υπάρξει αυτό το 

πρόβλημα που θεωρείται ότι μπορεί να υπάρξει. Και επιτέλους πρέπει να μάθουμε να 

συνεργαζόμαστε κιόλας. Και είναι κάτι... 

...... : Λέτε θα μείνουμε ακυβέρνητοι; 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι, δηλαδή δεν γίνεται, πρέπει να μάθουμε να συνεργαζόμαστε και να μπορούμε να 

κυβερνήσουμε. 

 Τα Δημοτικά Συμβούλια είναι λογικό να είναι πιο αντιπροσωπευτικά από την κεντρική Βουλή 

ας πούμε και την κυβέρνηση. Σήμερα ο "Καλλικράτης" –και το ’χουμε πει κι άλλες φορές– 

καταστρατηγεί τελείως τη λογική αυτή, γιατί βάζει τη δεύτερη Κυριακή να παίρνει η πλειοψηφούσα 

παράταξη τα 3/5 των εδρών, ανεξάρτητα από το ποσοστό που έχει πάρει στην πρώτη Κυριακή. Εκεί 

λοιπόν υπάρχει μία δυνατότητα να υπάρξει ένας τρόπος –και υπάρχει μία πρόταση, δεν χρειάζεται να 

την πούμε τώρα– που να μπορεί το θέμα να λυθεί και να υπάρξει ουσιαστικά η απλή αναλογική και 

να μπορούν να εκπροσωπούνται οι περισσότερες παρατάξεις κλπ. 

 Επομένως σε αυτό το κομμάτι εγώ με το ψήφισμα, που λέει ότι η απλή αναλογική – χωρίς να 

λέει τίποτε άλλο– ότι θα προκαλέσει ακυβερνησία, με το ψήφισμα αυτό δεν συμφωνώ. 

 Το δεύτερο είναι η εποπτεία στους ΟΤΑ, δηλαδή πώς το Κράτος ας πούμε στραγγαλίζει έτσι 

πάλι τους ΟΤΑ. Τώρα θα σας διαβάσω κάποια πράγματα, δεν ξέρω πόσο χρόνο έχω, είναι 

συγκεκριμένες προτάσεις αυτές, συγκεκριμένες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 145 δευτερόλεπτα. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Πόσο; Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. 
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...... : (Εκτός μικροφώνου) Πες τα, μέχρι τέτοια ώρα κάτσαμε [...]. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι, ναι. Θα το διαβάσω: 

 «Οι μέχρι σήμερα αρμοδιότητες για τον έλεγχο νομιμότητας των Δήμων μεταφέρονται από 

τις Αποκεντρωμένες Διοικήσεις στους επόπτες ΟΤΑ». Αυτό απαιτεί μια αξιολόγηση του θεσμού της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Δεν επιτρέπεται να παρεμποδίζει την πρωτοβουλία και την ελεύθερη 

δράση των Δήμων αυτή η διαδικασία. 

 «Οι επόπτες ελέγχουν μόνο τη νομιμότητα των πράξεων. Οι επόπτες προβλέπεται να ’ναι 

βασικά δικηγόροι, όμως το μεγαλύτερο μέρος των ελέγχων αφορά σε έργα, σε υπηρεσίες και 

προμήθειες, που δεν είναι μόνο θέμα δικηγόρων. Πρέπει να υπάρχουν λοιπόν μηχανικοί με τα 

αντίστοιχα προσόντα». Δεν αναφέρεται, αναφέρεται μόνο σε νομικούς. 

 «Οι επόπτες των ΟΤΑ να είναι θέσεις που θα προκηρυχθούν». Και αυτό φαίνεται ότι 

επιτρέπεται. 

 «Στο προσωπικό της αυτοτελούς υπηρεσίας των ΟΤΑ να προκηρυχθούν νέες θέσεις και το 

50% να είναι νέοι μηχανικοί». Αυτό το λένε και-, που συζητάω και με μηχανικούς στους Δήμους, 

είναι αναγκαίο. Πρέπει να είναι τουλάχιστον μηχανικοί, να ξέρουν και μία ξένη γλώσσα, καλό είναι 

αυτό, και πρέπει οπωσδήποτε αυτό να το επιδιώξουμε. 

 Έχουμε βάλει... Εντάξει, είναι διάφορα άλλα. Η Επιτροπή Διαβούλευσης είναι θετική, είναι 

δυσλειτουργική όμως πολύ, θα μπορούσε ν’ αναβαθμιστεί αν υπήρχε ένας συντονιστής και μια πιο 

οργανωμένη γραμματεία. Υπάρχουν διάφορα τώρα... Τεχνικά προγράμματα... Δεν μπορώ, δεν έχω 

χρόνο, έτσι; δεν είναι; Προτάσεις διάφορες, εν πάση περιπτώσει. 

 Πάμε στα ανταποδοτικά τέλη, που είναι βασικό. «Προστίθεται το πράσινο στα ανταποδοτικά, 

αυτό μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση των ανταποδοτικών τελών». Αν και τι γίνεται εδώ: εδώ 

προβλέπεται μία κλιμάκωση των καταβαλλομένων τελών σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά του 

ακινήτου. Κι εδώ οι κατοικίες επιβαρύνονται λιγότερο απʼ ό,τι διάβασα. Επομένως αυτό είναι λίγο κάτι 

που πρέπει να το δούμε περισσότερο. 

 Καλά, είναι κι άλλα τώρα, δεν χρειάζεται... Πάντως υπάρχουν σημεία τα οποία... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να συμπληρώσετε στη δευτερολογία σας. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι, εντάξει, τι δευτερολογία; Να πω ότι εγώ δεν θα το ψηφίσω, γιατί υπάρχουν 

σημεία στα οποία διαφωνώ. 

 Και επιπλέον, επειδή έχει παραταθεί για δύο μήνες η διαβούλευση, μπορεί και η ΚΕΔΕ, 

βλέποντας στη διαβούλευση, και το Υπουργείο, να υπάρξει μια διαφοροποίηση σε αυτά τα θέματα, 

επομένως η τελική απόφαση να ’ναι αργότερα. Τώρα, να ψηφίσουμε εμείς από τώρα, νομίζω ότι είναι 

και λίγο πρόωρο. Θα μπορούσαμε να το μεταθέσουμε και λίγο αργότερα. 

 Πάντως εγώ δεν θα ψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα μιλούσα, αλλά επειδή ο κύριος Ρεμούνδος μάλλον δεν πρόσεξε αυτό που είπα. 

Είπα ότι είμαι υπέρ ότι πρέπει να υπάρξει ένα νέο εκλογικό σύστημα, το οποίο να είναι 

αναλογικότερο του υπάρχοντος, αλλά να δίνει και τη δυνατότητα να κυβερνήσει κάποιος. Δηλαδή, θα 

σας πω εγώ τη δική μου πρόταση για παράδειγμα: Εγώ πιστεύω ότι θα έπρεπε να υπήρχε ένα 

σύστημα που να δίνει μπόνους στον Δήμαρχο, ένα 20%. Πώς δίνουνε δηλαδή αυτή τη στιγμή στο 

πρώτο κόμμα 50 έδρες στη Βουλή, έτσι λοιπόν εγώ πιστεύω, αν θέλαμε, και αν θέλαμε σαν ΚΕΔΕ να 

κάναμε μία πρόταση, αυτό θα ήταν: να μοιράζει το 80% των εδρών με αναλογικότητα από την 

πρώτη Κυριακή, και όποιος βγει Δήμαρχος θα παίρνει το 20%. Άρα συνδυασμοί που πλησιάζουν το 

40%, να μπορούν να διοικήσουν και μόνοι τους, γιατί είναι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό στην πρώτη 

Κυριακή να πάρεις ένα 40%, έτσι; δεν είναι μικρό. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) Στην πρώτη Κυριακή να ’χει πάρει ένα [...] τοις εκατό, 

οπωσδήποτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέω, μα αυτό λέω. Άρα λέω: συνδυασμοί που πάρουν 35, 38, ή εν πάση 

περιπτώσει, να μπορούνε... Γιατί ελάτε στη δική μας περίπτωση. Αν εμείς είχαμε απλή αναλογική 
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αυτή τη στιγμή, θα ’πρεπε να συνεργαστούμε τέσσερις συνδυασμοί για να έχουμε 50+1: 17 

Συμβούλους. Νομίζω θα ’ταν πολύ δύσκολο. Θα ’χε ενδιαφέρον βέβαια, αλλά θα ’ταν πάρα πολύ 

δύσκολο να το καταφέρουμε. 

 Υπάρχουν πολλές στρεβλώσεις: Η Οικονομική Επιτροπή, η Ποιότητα Ζωής δεν εξασφαλίζει 

συμμετοχή από την αντιπολίτευση, όποιος διάβασε τον νόμο το κατάλαβε. Αντιδήμαρχοι μπορούν να 

ανεξαρτητοποιηθούν από την παράταξη την οποία είναι και να παραμείνουν, δεν λέει ότι 

υποχρεωτικά χάνουν τη θέση. Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δεν είναι ντε φάκτο αυτός 

που επέλεξε η πλειοψηφία. Λέει ότι προέρχεται από την πλειοψηφία, ότι στην πρώτη φάση 

αποφασίζει ποιος θα είναι από την πλειοψηφία, αλλά στη δεύτερη φάση, λέει, μπορεί η μειοψηφία να 

προτείνει άλλο πρόσωπο της πλειοψηφίας. Δηλαδή έχει πολύ ωραία πράγματα! 

 Λοιπόν, γι’ αυτό τον λόγο θα επιμείνουμε εμείς ότι το σχέδιο νόμου δεν διορθώνεται, είναι 

κακό... «Καταργείται», όπως έλεγαν για κάποιους άλλους νόμους παλιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Δηλαδή, Δήμαρχε, είστε υπέρ αναλογικότερου συστήματος από το υπάρχον. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] αυτό είπα: 80-20. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ναι. 

 Εγώ θέλω να ’μαι λίγο πρακτικός. Όσο μεγαλώνω, γίνομαι πιο πολύ... Όσο μεγαλώνω 

έρχονται πιο κοντά στην οδοντιατρική, που είναι και πρακτική. Δηλαδή, εδώ δεν θα μπορούσε να 

είναι Αντιδήμαρχος η κυρία Πολυκαλά, η προλαλήσασα; Εγώ θα ’μουνα χαρούμενος αν ήταν η κυρία 

Πολυκαλά Αντιδήμαρχος. Ή ο κύριος Ζήκας, που ’ναι και φίλος μου, και που ’ναι ικανός. (Όχι μόνο γι’ 

αυτούς). Δηλαδή στη συγκεκριμένη δημοτική περίοδο έχουμε δηλαδή τόσα ικανά στελέχη τα οποία 

θα μπορούσαν να προσφέρουν, και γι’ αυτό νομίζω ότι πραγματικά η απλή αναλογική αυτό το 

ζήτημα το λύνει. 

 Τι πάει να πει, εγώ δεν αντιλαμβάνομαι τη συναλλαγή. Δηλαδή συναλλαγή με τι; κάτι που δεν 

έχεις; Όταν παίρνουμε 20-25-30%, δεν έχουμε τίποτα. Οι πολίτες είπαν: Τίγκα 20%, Αυγουρόπουλε 

30%. Δεν έδωσε κανείς την απόλυτη πλειοψηφία. (Πάλι χάριν παραδείγματος). Οι συνθέσεις θα 

γίνουν με βάση την επιλογή των πολιτών. Έτσι εξεφράσθησαν οι πολίτες. Δηλαδή, για να καταλάβω 

και το εξής, και με συγχωρείτε, δηλαδή τι πάει να πει «μη κυβερνησιμότητα»; Δηλαδή θα ξαναγίνουν 

εκλογές; Λέει ο νόμος: τέσσερα χρόνια. Δεν πρόκειται να ξαναγίνουν εκλογές, οι εκλογές θα γίνουν 

μετά από τέσσερα χρόνια. 

 Σίγουρα κι εγώ όσο μπόρεσα –και πραγματικά μας βοήθησε και η κυρία Πολυκαλά με την 

ομιλία της– υπάρχουν μια σειρά από ζητήματα σε σχέση με τον έλεγχο της νομιμότητας, πάντα η 

Αυτοδιοίκηση είναι το μακρύ χέρι του Κράτους ιστορικά, είτε ήταν η δεξιά στην κυβέρνηση, ή ήταν 

ξέρω γω το κέντρο, ή η κεντροαριστερά. Ακόμα σήμερα, που είναι και η αριστερά. Υπάρχει πάντα 

εκεί ένα μεγάλο ζήτημα. Αλλά αυτό νομίζω είναι ένα ζήτημα γενικότερο, που έχει να κάνει με την 

ευρύτερη πρόοδο της χώρας και την κίνησή της προς τη Δύση. 

 Εγώ να σημειώσω κάποια στοιχεία που μ’ αρέσανε στον "Κλεισθένη". Η αυτονομία που 

δίνεται στις Κοινότητες. Το κύτταρο στην Αυτοδιοίκηση ιστορικά ήταν οι Κοινότητες, η μικρή 

Κοινότητα. Και που σήμερα έχει χαθεί. Δείτε σήμερα τι αρμοδιότητες έχει ο Πρόεδρος της Δημοτικής 

Κοινότητας Παπάγου. Καμία. 

 Εν πάση περιπτώσει, επειδή πιστεύω ότι η διαβούλευση θα συνεχιστεί και σίγουρα θα 

διορθωθούν πράγματα, και υπάρχει η δυνατότητα να βελτιωθούν, θα έλεγα ότι μας δίνεται η 

ευκαιρία με το ψήφισμα αυτό να κινηθούμε σε αυτή την κατεύθυνση. 

 Εγώ θα το υποστηρίξω, με βάση το ότι έρχεται από την παράταξη περισσότερο, γιατί έχω και 

συμφωνίες και διαφωνίες, αλλά στη βάση –για να είμαι σαφής, και αυτό θέλω να καταγραφεί– στη 

βάση ότι θα σημειωθούν επιμέρους βελτιώσεις. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 
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 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 

 Εδώ και δύο χρόνια περίπου, αν δεν κάνω λάθος 26 Οκτώβρη του 2006, τον Οκτώβριο εν 

πάση περιπτώσει, είχαν γίνει δύο-τρεις έκτακτες συνεδριάσεις στην ΚΕΔΕ, στον Βόλο, Θεσσαλονίκη 

και δεν ξέρω κάπου αλλού. Τότε είχα τη σκέψη, κατά την εικαζομένη βούληση του Δημάρχου, να 

φτιάξω κάποιες προτάσεις. Καλές-κακές, δεν έχει σημασία. Κοιτάζοντας αυτές, με αυτές τις 

προχθεσινές που κατέθεσα αλλά και με τις σκέψεις της ΚΕΔΕ, βλέπω ότι είναι ένα 90% περίπου αυτά 

που έλεγε η ΚΕΔΕ εδώ και δύο χρόνια, χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις ή βελτιώσεις. Και 

αναφέρομαι συγκεκριμένα: 

 Μιλούνε Υπουργοί και Δήμαρχοι για οικονομική αυτοτέλεια και διοικητική αυτονομία. Δεν θα 

μιλήσω για το σύστημα –αν μου επιτρέψει ο Πρόεδρος να ολοκληρώσω τη σκέψη μου– διότι το 

εκλογικό σύστημα που θέλει η κυβέρνηση (την απλή αναλογική) το θέλει προκειμένου να πληγωθεί 

λιγότερο από τη δεδομένη πληγή που βλέπει μπροστά της. 

 Δεν παραλείπω να πω ότι η απλή αναλογική είναι το δικαιότερο σύστημα που επεκράτησε και 

επικρατεί στην κοινωνία, αν αφαιρέσουμε την κλήρωση. Η πιο δίκαιη μέθοδος ήταν η κλήρωση που 

γινόταν στην αρχαία Ελλάδα, προκειμένου να μην έχει κανένας παράπονο, μεταξύ τουλάχιστον 

εκείνων που ήσαν ισομεγέθεις. 

 Το σημερινό γεγονός, μάλλον η συζήτηση που έγινε σήμερα μεταξύ συναδέλφων δεν ενισχύει 

την άποψη ότι σε μία πλειοψηφία έχουμε ευδόκιμη παραμονή ή λειτουργία του Δήμου. Μπορεί εγώ 

να είμαι πιο πικραμένος από όλους σας, κύριοι συνάδελφοι εδώ μέσα. Ποτέ δεν έφερα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο... Μπορούσατε μεταξύ σας, και μία συγγνώμη, την οποία δεν έχω ακούσει. Σπάνια εδώ 

μέσα, έχω υπηρετήσει 30 χρόνια, 32 ως αιρετός. Επανέρχομαι λοιπόν για να τελειώσω –αυτό ήταν 

μία παρένθεση, σβήστε την–, η συγγνώμη είναι θείο δώρον, αλλά να ξέρετε ότι η παρανόηση γίνεται 

αιτία για εγκλήματα πολλές φορές, λόγω παρεξηγήσεως. 

 Πάω στο ψητό. Τρία κατά τη γνώμη μου θέματα έπρεπε να έχει τονίσει η ΚΕΔΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη... 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Πρόεδρε, τελειώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Γιατί διέκοψα και τους άλλους λόγω κατάχρησης χρόνου, γι’ αυτό το λέω. Αν 

θέλετε, στη δευτερολογία σας να συμπληρώσετε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μπορεί, ναι, έχετε δίκιο, ανεχτείτε με 1 λεπτό, 1,5, δεν θα χάσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα υπάρχουν δευτερολογίες, θα έχετε χρόνο στη δευτερολογία να τοποθετηθείτε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ξέρετε, κύριε Πρόεδρε, έχετε τη δυνατότητα πάντοτε εσείς σαν Προεδρείο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριε [Τίγκα]. Επειδή διέκοψα –και λυπάμαι γι’ αυτό– διέκοψα και τους 

προηγούμενους. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ναι-ναι, τελειώνω, τελειώνω. Ναι, η διακοπή αν θέλετε κι απ’ τον χρόνο μου. Λέω 

λοιπόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, γι’ αυτό λέω. Αφήστε με να προχωρήσω σε δευτερολογίες και θα 

μιλήσετε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Λέω λοιπόν: Έχετε την ευχέρεια και το προνόμιο απ’ τον νόμο και απ’ τον Κώδικα να 

δίδετε χρόνο παραπάνω ανάλογα με το θέμα που θίγεται. Τρία πράγματα σας λέω, τα οποία δεν 

ακούστηκαν επί μία ώρα, δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας λέτε κάτι τώρα; Ρωτάω προς χάριν σας για να συνεχίσετε… 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Όχι, για το θέμα. 

 Δεν έχει θίξει δυστυχώς ούτε το Υπουργείο ούτε η ΚΕΔΕ τα τρία πράγματα στο νομοσχέδιο: 

Πρώτον, το θέμα των αρμοδιοτήτων, με εξειδίκευση παράδειγμα στην παιδεία, στον πολεοδομικό 

σχεδιασμό και στην υγεία. Αυτά τα τρία θέματα εάν γι’ αυτά έκανε μία πρόταση αναθεώρησης του 

Συντάγματος, τότε δεν θα είχαμε πρόβλημα εμείς να βασανιζόμαστε. Όχι εμείς, η Τοπική 

Αυτοδιοίκηση –ο Δήμαρχος κουνάει το κεφάλι, δεν πειράζει– η Τοπική Αυτοδιοίκηση να βασανίζεται, 

προκειμένου να χαρακτηριστεί ένας χώρος κοινόχρηστος για πλατεία επί μία πενταετία ή δεκαετία. Ο 

Δήμος περιορίζεται να ’χει αρμοδιότητα μόνο στον χαρακτηρισμό της πλατείας με γνωμοδοτική 
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απόφασή του, χωρίς ν’ αποφασίζει αν πρέπει να γίνει πλατεία στη γειτονιά του, στα [...] του. Έχει 

αρμοδιότητα ποιος; το Υπουργείο. 

 Δεύτερον, δεν έχει αρμοδιότητα –όπως ξέρετε– να διορίζει ούτε μία καθαρίστρια –για την 

οποίαν μιλούσαμε τρεις ώρες προχθές– σε ένα Δημοτικό σχολείο. Λοιπόν, δεν έχω χρόνο, αν μου 

δίνατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κύριε Σκουτέρη; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] μετά στη δευτερολογία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας δώσαμε... 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εάν όμως... Εάν μου κάνατε την τιμή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Σκουτέρη. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν ξέρω, ο κύριος [... ...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ, σας έδωσα και παραπάνω χρόνο. 

 Λοιπόν, θα παρακαλέσω, ο κύριος Τίγκας για δευτερολογία, 2 λεπτά. Ελάτε, σας παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, κύριε Πρόεδρε... 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα έχετε τον λόγο... 

ΤΙΓΚΑΣ: Περιμένω να σταματήσει ο κύριος Χαρακτινιώτης για να μπορέσω να μιλήσω. Τώρα τι 

γίνεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

 Ελάτε, κύριε Τίγκα. 

ΤΙΓΚΑΣ: Λέω λοιπόν ότι στη γενική λογικό ότι «πάρτε το νομοσχέδιο πίσω», ό,τι κι αν λέμε δεν έχει 

σημασία. Όμως, επειδή δεν πρέπει να χαρακτηριστούμε ότι το λέμε από δογματισμό, έχουμε 

συγκεκριμένα στοιχεία τα οποία θα ήθελα να επισημάνω, εν τάχει. 

 Αυτό που επισημάνθηκε από τον κύριο Οικονόμου, κύριε Πρόεδρε, για την ανάθεση στην 

αντιπολίτευση θέσεων Αντιδημάρχου είναι σωστό. Διότι απ’ τη μια μεριά δεν μπορεί να σου λέει 

«κύριε Δήμαρχε, βρες πλειοψηφία, βρες από την άλλη πλευρά ανθρώπους να ’ρθουν μαζί σου χωρίς 

να τους δώσεις τίποτε». Εκείνο που είναι ολέθριο όμως, και θα είναι εκβιαστικό, είναι: 

«ανεξαρτηροποιούμαι για να μου δώσεις». Αυτό είναι λάθος. 

 Το δεύτερο το οποίο θέλω να επισημάνω –το είπαν και άλλοι συνάδελφοι– είναι το τέλος 

πρασίνου. Το δόλιο κράτος τι κάνει; Λέει: «Δήμαρχοί μου, ζητάτε λεφτά για πράσινο, παιδικές χαρές 

και το ένα και το άλλο; Βάλτε τέλος στους πολίτες». Ολέθριο! (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). 

Σταμάτα, σταμάτα. 

 Το τρίτο που ήθελα να επισημάνω είναι: δεν μπορεί να πηγαίνουμε τη δεύτερη Κυριακή με το 

ψηφοδέλτιο της πρώτης. Δηλαδή, αν διαβάσατε μέσα, λέει: όλο το κατεβατό με τα ονόματα είναι και 

το ψηφοδέλτιο της δεύτερης. Δεν έχει νόημα αυτό. Κάποιος μπορεί να πει ότι είναι τυπική η αυτή, 

όπως θέλετε πέστε το, είναι ένα λάθος. Τα ονόματα των δύο υποψηφίων Δημάρχων είναι αυτά που 

χρειάζονται. 

 Το τέταρτο που θέλω να επισημάνω είναι: η καταστατική θέση των αιρετών. Είναι πολύ 

μεγάλη κουβέντα, την προβλέπει το άρθρο 102 του Συντάγματος. Δεν προστατεύονται οι Δήμαρχοι, 

οι περισσότεροι είναι στα δικαστήρια, για αστεία θέματα – δεν είναι κλέφτες οι Δήμαρχοι. Οι 

περισσότεροι όμως για κάποια παράβαση που κάποιος διαφορετικά... 

 Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να σας συγχαρώ για τον τρόπο που διευθύνετε. Αλλά θα μου 

επιτρέψετε να πω, παρακολουθώντας την κουβέντα, οι περισσότεροι που μιλάνε είναι όταν μιλάω 

εγώ. Δεν πειράζει όμως. Εσείς πάντως την κάνετε καλά τη δουλειά σας. 

 Λέω λοιπόν και πάλι ότι το άρθρο 102 δεν προστατεύει όπως πρέπει. Και εκείνο το οποίο 

ήθελα να επισημάνω είναι ο ελεγκτής νομιμότητας. Σήμερα, κυρίες και κύριοι, ξέρετε, ένα Δημοτικό 

Συμβούλιο, μια Οικονομική Επιτροπή αποφασίζει να γίνει ένα έργο, το ξεκινάμε το έργο, και όταν 

πάμε στον Επίτροπο δεν εγκρίνει. Και προσπαθούμε να το μπαλώσουμε μετά για να το περάσουμε. 

Ελεγκτής νομιμότητας σε ό,τι αφορά τα έργα, σημαίνει: απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου ή του 

κατάλληλου οργάνου να πάει στην Αποκεντρωμένη, να ελεγχθεί ότι είναι νόμιμο ή όχι και προχωράει, 
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και εν συνεχεία εκτέλεση, για να μην έχουμε άλλα προβλήματα. Αυτά και άλλα πολλά μπορούσε να 

πει κανείς. 

 Επομένως η άποψή μας είναι ότι πρέπει να αποσυρθεί. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

 Από δευτερολογίες ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Το νομοσχέδιο αυτό... Καταρχήν είμαι αντίθετος, παρότι συμφωνώ με την απλή αναλογική, 

είμαι αντίθετος. Και είμαι αντίθετος γιατί ουσιαστικά ενσωματώνει, επικαιροποιεί ή εκσυγχρονίζει (ό,τι 

θέλετε ή και τα τρία μαζί) το μνημονιακό πλαίσιο που ψηφίστηκε μετά τον "Καλλικράτη". Δεν θα 

μπορούσε η κυβέρνηση να μην βάλει και την απλή αναλογική για να δείχνει ότι κάτι κάνει, γιατί 

αλλιώς όλο το υπόλοιπο θα ’ταν εφαρμογή του μνημονιακού πλαισίου. 

 Απ’ την άλλη μεριά θα περίμενα-, αν ήταν πραγματική έτσι η αντίθεση, θα περίμενα και απ’ 

τον κύριο Πατούλη να λέει σε ποια από τα άρθρα τα υπόλοιπα διαφωνεί, που είναι μνημονιακό 

πλαίσιο και όχι μόνο να επικεντρώνει στην απλή αναλογική, γιατί έτσι παίζει πολύ ωραία το παιχνίδι 

που παίζει και η κυβέρνηση. 

 Λοιπόν, δημιουργείται ένα πεδίο αντίθεσης γύρω απ’ το εκλογικό σύστημα και όλο το 

υπόλοιπο, που εκεί είναι η αθλιότητα η μεγάλη, που είναι όλο το μνηνομιακό πλαίσιο που δυσχεραίνει 

τη λειτουργία της Αυτοδιοίκησης, που στοχεύει στο να αυξήσει τη σχέση άμεσων-έμμεσων φόρων 

στο 70%, –γι’ αυτό βάζουν το τέλος πρασίνου, τα ’χω ξαναπεί αυτά εδώ, γιατί αυτός είναι ο στόχος– 

περνάει στο ντούκου. Γιατί η συζήτηση εστιάζει εκεί και δεν γίνεται σε όλα τα υπόλοιπα. 

 Απλή αναλογική. Γι’ αυτό σας έδωσα τη Χάρτα, για την ισοτιμία της ψήφου, που έλεγε και ο 

κύριος Οικονόμου. Που αναφέρεται και στην μελέτη του Ινστιτούτου Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Που 

προσπαθούν οι μελετητές να βγάλουν ένα συμπέρασμα που να βολεύει το ζήτημα, αλλά δεν 

μπορούν να συγκαλύψουν το ότι η απλή αναλογική είναι το πιο αντιπροσωπευτικό σύστημα. 

Χαρακτηριστικό: ευρωεκλογές. Παντού, σε όλη την Ευρώπη, απλή αναλογική. Γιατί κανένα κράτος 

δεν θα δεχόταν να του κλέψουν από κάποιο άλλο κράτος τον εκπρόσωπό του, γι’ αυτό. Είναι το πιο 

ατράνταχτο από τα επιχειρήματα που εφαρμόζεται σε αυτή την Ευρώπη, έτσι όπως είναι. Λοιπόν, 

απλή αναλογική παντού. Το ότι υπάρχουν ζητήματα, βεβαίως και υπάρχουν ζητήματα, παντού 

υπάρχουν ζητήματα. Κι εδώ υπήρχαν ζητήματα, και με τα συστήματα τα πλειοψηφικά έτσι όπως 

ήταν όλα αυτά τα χρόνια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κύριε Ζήκα; 

ΖΗΚΑΣ: Χαρακτηριστικό, στην τωρινή θητεία: Τρεις Δήμαρχοι, τρία Δημοτικά Συμβούλια, με 

Δημάρχους ΣΥΡΙΖαίους, έχουν χάσει την πλειοψηφία: Βύρωνας, Χαλάνδρι. Έχουν χάσει την 

πλειοψηφία και όμως... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Την Αγία Παρασκευή [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Όχι στην Αγία Παρασκευή. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν έχει χάσει ο [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν. Έχουν χάσει την πλειοψηφία, κι όμως λειτουργούν. Και δεν είναι οι μόνοι, είναι κι 

άλλοι. Λοιπόν, λειτουργούν... 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Ζήκα. Κύριε Ζήκα, σας παρακαλώ, ελάτε, κάντε μου τη χάρη. 

ΖΗΚΑΣ: Εδώ υπάρχουν οι δικλείδες, που μπαίνουν μέσα εδώ, γι’ αυτά τα ζητήματα με τον 

προϋπολογισμό, υπάρχουν δικλείδες για τον προϋπολογισμό που ψηφίζεται τμηματικά, δεν ψηφίζεται 

στο σύνολό του, για να μπορούν να υπάρχουν οι διαφοροποιήσεις, τα οποία είναι σωστές λογικές. 

 Αλλά αυτά είναι τα δεύτερα ζητήματα, γι’ αυτό θέλω να συζητήσουμε τον νόμο χωριστά. Για 

να δούμε το κάθε σκέλος του, το κάθε άρθρο του χωριστά, κι εκεί να πάρουμε τις σωστές αποφάσεις 

και θέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζήκα. 

 Άλλος από δευτερολογία που είχε κάνει πρωτολογία; Ο κύριος Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Μία παρατήρηση εγώ θέλω να κάνω, κύριε Πρόεδρε. Όπως εισάγεται το θέμα 

«Λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου», εμείς δεν μπορούμε να πάρουμε απόφαση, παίρνει η 

Βουλή των Ελλήνων. Τι απόφαση να πάρουμε εμείς; Έχω σε αυτό μία ένσταση δηλαδή. 
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...... : Γνωμοδοτική είναι η απόφαση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Διαβούλευση είναι. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εντάξει, γιατί έτσι όπως εισάγεται... Δεν ξέρω, υπάρχουν και έγκριτοι νομικοί εδώ.

 Απλώς αυτή την παρατήρηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 

 Πάμε σε ψηφοφορία. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Πρόεδρε, [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Θέλω να πω ότι είχατε κάνει χρήση ήδη της δευτερολογίας σας, αλλά εν 

πάση περιπτώσει να μιλήσετε, για 1 λεπτό που λέτε. 

 Ελάτε, σας παρακαλώ, ελάτε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ. 

 Θα δώσω στα πρακτικά μία απόφαση του 1987. Θα δείτε ότι είναι χρήσιμα αυτά που σας λέω. 

Η 222 του 1987 του Δημοτικού Συμβουλίου επί Δημαρχίας Σκούρτη. Η απόφαση τι έλεγε αυτή: ότι 

ζητάμε από τη Νομαρχία να πάρουμε... (Είναι εδώ η κυρία Βασσάλου; Θα το ξέρει). Ζητάμε από τη 

Νομαρχία –τότε ζήτησαν– αρμοδιότητες όσον αφορά τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τροποποίηση 

σχεδίου πόλης κλπ. Εγκρίνεται από τη Νομαρχία το 1987 ο Δήμος να κάνει... (Αν θέλει ο Δήμαρχος 

το ακούει, δεν θα βλαφτεί). Εγκρίνεται από τη Νομαρχία ο Δήμος Χολαργού λοιπόν να φτιάχνει τις 

τροποποιήσεις, να φτιάχνει [...] μόνος του, χωρίς να έχει ανάγκη το Υπουργείο. 

 Περάσανε, κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, πόσα χρόνια από το ’87; Την καταθέτω. Αν 

θέλεις κυρία Μιμή, δίνεις στο Προεδρείο παρακάτω. Περάσανε από το ’87 (13+18) 31 χρόνια και δεν 

εφαρμόστηκε αυτή η απόφαση, διότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: ...διότι φαίνεται ότι κρίθηκε αντισυνταγματικός ο νόμος του Τρίτση 1337/83. Όμως 

είναι ενδιαφέρον η απόφαση αυτή. Καθόλου μα καθόλου σήμερα δεν ασχολούνται... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την καταθέτετε στα πρακτικά δηλαδή; 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Βεβαίως, για σας. Δέστε το. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σκουτέρη. 

 Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Έχετε αντίρρηση, κυρία Βασσάλου γι’ αυτό; Εδώ είναι η απόφαση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι συμφωνούντες λοιπόν; Ωραία. 

 Οι διαφωνούντες; «Κατά»: οι κ.κ. Ζήκας, Αποστολόπουλος Ν., Ρεμούνδος, Πολυκαλά. 

 «Λευκό»; «Λευκό» η κυρία Δημητριάδου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς το 1ο θέμα, "Συζήτηση και λήψη απόφασης επί του σχεδίου νόμου με τίτλο: 

«Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, Εμβάθυνση της Δημοκρατίας, 

Ενίσχυση της Συμμετοχής, Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ 

(Πρόγραμμα ‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ I’) και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ»", εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 
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(Η παρέμβαση που ακολουθεί αναφέρεται στο θέμα Ε.Η.Δ. που συζητήθηκε παραπάνω) 

 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, επί προσωπικού, για [...] που έκανε ο 

κύριος Τίγκας. Δεν ήθελα να διακόψω προηγουμένως, [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί προσωπικού ο κύριος Αυγουρόπουλος. Ελάτε. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λείπανε πριν... Λείπανε τρία άτομα, από αυτούς που ήταν θιχθέντες: Έλειπε η 

κυρία Τσικρικώνη, η κυρία Φασούλη και η κυρία Μπουφούνου. 

 Δεύτερον. Ο κύριος Τίγκας δεν ξεκαθάρισε σαφέστατα, δεν ανακάλεσε σαφέστατα τους 

χαρακτηρισμούς ότι εμείς δεν καταδικαστήκαμε για πλαστογραφία. 

 Τρίτον. Αυτά που είπε, είπε τα μισά. Είπε για την απόφαση, αλλά η απόφαση κάνει μια 

παραπομπή στις κλήσεις σε απολογία, που λέει ότι «Παραλείψατε να ολοκληρώσετε, ως οφείλατε, 

τον πειθαρχικό έλεγχο για τη δίωξη». Ενώ διάβασε, ναι, «από βαριά αμέλεια» το πειθαρχικό 

παράπτωμα, και λέει... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, δεν θέλω να απαντήσουμε, θέλω να το λήξουμε εδώ. Εμείς θέλουμε 

σαφέστατη δήλωση ότι αυτά τα οποία έγραψε ως τίτλος επάνω περί «πλαστογραφίας», δεν ισχύουν. 

 Τώρα, αν δικαιώθηκε ή δεν δικαιώθηκε, και αυτά που λέει για τον κύριο Δήμαρχο, για άλλα, 

εμάς δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ότι πρέπει να κάνει δήλωση ανάκλησης. Δεν 

θέλω να βάλει τη λέξη «συγγνώμη». «Ανακαλώ αυτά γιατί είχα ελλιπή πληροφόρηση». Αυτά τα 

οποία έγραφε στα δελτία τύπου και τα ερωτήματα που έκανε στον Δήμαρχο. Αυτά και μόνον. 

 Περί "aftodioikisi" και τέτοια, εμένα δεν με καλύπτουν αυτά. Απέδειξα ότι το δικό του ήταν 

προγενέστερο, πρωθύστερο από την "aftodioikisi". 

 Λοιπόν, αυτό θέλω, αυτή τη δήλωση θέλουμε, για να ξεκαθαρίσουμε απόψε. Θερμή 

παράκληση, να το κλείσουμε το θέμα εδώ, κάνω κι εγώ θερμή παράκληση προσωπικά στον ίδιον, να 

το κλείσει με μια ανάκληση γι’ αυτά που έγραψε. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ, κύριε Αυγουρόπουλε, εγώ δεν μπορώ κανέναν να τον υποχρεώσω να απαντήσει. 

Αν θέλει να απαντήσει, θα απαντήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] αν ήταν θα το ’κανε. Δεν το κάνει, προχώρα. Πάμε Ημερήσια 

Διάταξη. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην Ημερήσια Διάταξη λοιπόν, να διαβάσουμε τα θέματα τα οποία έχουμε και σε όσα 

συμφωνούμε να προχωρήσουμε κατευθείαν σε ψηφοφορία. Για να απαλλάξουμε και την κυρία 

Βασσάλου. 

 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο πρόγραμμα «Φιλόδημος II», του 

Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές και πολιτιστικές 

υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού 

για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχετε μπροστά σας όλοι την Ημερήσια Διάταξη, για να μην τα διαβάζω. 

 Στο 3ο θέμα. (Είναι για το "Φιλόδημος ΙΙ"). 

 Οι συμφωνούντες; 

 «Κατά»; 

...... : Ομόφωνα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν το 3ο θέμα, "Λήψη απόφασης για υποβολή αιτήματος ένταξης στο 

πρόγραμμα «Φιλόδημος II», του Υπουργείου Εσωτερικών, στον άξονα προτεραιότητας «Κοινωνικές 

και πολιτιστικές υποδομές και δραστηριότητες Δήμων», με τίτλο: «Προμήθεια - τοποθέτηση 

εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών των Δήμων της χώρας»", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του επικεφαλής εταίρου Δήμου Αμαρουσίου, της 

Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προκειμένου να συμμετάσχει στην 

πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική 

Συνδρομή» του Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο: 

«Αποκεντρωμένες προμήθειες τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές 

δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 2018-2019» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 4ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος. Να το παραλείψουμε; Επιμένετε στο «λευκό»; 

«Λευκό». 

 Άρα λοιπόν το 4ο θέμα, "Λήψη απόφασης για εξουσιοδότηση του επικεφαλής εταίρου Δήμου 

Αμαρουσίου, της Κοινωνικής Σύμπραξης Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, προκειμένου να συμμετάσχει 

στην πρόσκληση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Επισιτιστική και Βασική Υλική Συνδρομή» του 

Ταμείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας προς τους απόρους (ΤΕΒΑ) με τίτλο: «Αποκεντρωμένες προμήθειες 

τροφίμων και βασικής υλικής συνδρομής, διοικητικές δαπάνες και παροχή συνοδευτικών μέτρων 

2018-2019»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 5ο 

 

Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μόνιμου προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του 

άρθρου 134 του Ν. 4504/2017 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»; 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Για το 5ο λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 5ο. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μια παρατηρησούλα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Σκουτέρης μία παρατήρηση, παρακαλώ. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ. 

 Αν δεν κάνω λάθος, βλέπω εδώ μια εισήγηση πληρέστατη στο 5ο. Αφορά την αναπλήρωση 

μιας θέσεως, την αναπλήρωση ενός «διοριστέου» όπως το λέμε, ο οποίος είχε περάσει το 2009, το 

2008, δεν ξέρω, και ρωτάμε το ΑΣΕΠ εάν πρέπει στην περίπτωση –του «επιλαχόντος» είναι κύριε 

Αντιδήμαρχε; δεν ξέρω– είναι σωστή η αναπλήρωση, να βάλουμε δηλαδή κάποιον τεχνολόγο άλλον, 

διότι ο επιτυχών έχει δηλώσει προφορικά ότι θα παραιτηθεί. Να με διορθώσετε. 

...... : Δεν τον βρήκανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το αφήνουμε... 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

102 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Θα ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, μισό λεπτό, κύριε Σκουτέρη, αν θέλετε προτείνω να το συζητήσουμε. Να το 

κρατήσουμε το θέμα, αφού θέλετε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Όχι, να μη συζητηθεί. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, να μη συζητηθεί. Να απαντήσει η Αντιδήμαρχος να τελειώσει, έλα. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Η εισήγηση είναι πλήρης [...]. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όχι να... Τελειώνουμε, αν αφήσετε να ολοκληρώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ρωτάμε λοιπόν το ΑΣΕΠ εάν η επίδοση που κάναμε στον σύνοικο, αυτού του 

ενδιαφέρεται, είναι νόμιμος ή όχι. Επειδή πρόκειται –να χρησιμοποιήσω και λίγο τη μικρή μου πείρα, 

για προσωπική καθαρώς υπόθεση– για διορισμό, αντικατάσταση υπαλλήλου (ξέρετε τι, να δώσει ένας 

εξετάσεις, να περάσει, να ’ναι και στον πίνακα διοριστέων και να βάλουμε κάποιον άλλον)... Πήγε 

στο σπίτι του –απʼ ό,τι κατάλαβα– ο κλητήρας και δεν βρήκε τον ίδιο, βρήκε κάποιον άλλον. 

 Έχω τη γνώμη ότι δεν τιμά τον Δήμο να στέλνουμε στο ΑΣΕΠ να μας πει αν η επίδοση είναι 

σωστή ή όχι. Είμαστε δυο-τρεις νομικοί και δύο δικηγόροι μέσα: πέντε. Έχω τη γνώμη ότι θα πρέπει 

να επαναληφθεί η επίδοση, διότι έχουν περάσει δυο μήνες που τον περιμένουμε. Δεν είναι εύλογος ο 

χρόνος να τον αγνοήσουμε να βάλουμε κάποιον άλλον στη θέση του. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Εντάξει, αφού [...], έπρεπε να πάει μόνος του. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, ευχαριστούμε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Έγινα αντιληπτός; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πλήρως, πλήρως. 

 Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ. Από κει και πέρα... Δεν ξέρω αν με κατέλαβε και ο Γεωργάκος. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Δήμαρχε, είναι πλήρως [...], έχουν γίνει τα πάντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν προχωράμε σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Συγγνώμη. Δεν με πρόσεξε φαίνεται η κυρία Αντιδήμαρχος τι είπα. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Μια χαρά σας πρόσεξα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: «Πλήρως». Εγώ είπα τον πόνο μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν το 5ο θέμα, "Πλήρωση Πλήρωση μίας (1) κενής θέσης μόνιμου 

προσωπικού, σε εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 134 του Ν. 4504/2017", εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα. 

 Σε ψηφοφορία λοιπόν. 

 Οι συμφωνούντες; 

ΖΗΚΑΣ: Στο 6ο θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, το 6ο είπαμε. 

ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να μας πούνε δύο πράγματα τι [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κρατηθεί; Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και το 7 μαζί είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα το 6ο και το 7ο θέμα κρατούνται. 
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ΘΕΜΑ 8ο 

 

Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό Παντοπωλείο - 

Κοινωνικό Φαρμακείο 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 8ο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω τα ονόματα μόνο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ονόματα, λοιπόν, από τον κύριο Δήμαρχο για την Επιτροπή. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την πλειοψηφία προτείνεται η κυρία Σουρανή και η κυρία Βεντουζά. 

 Από τη μειοψηφία θέλω να μας δώσετε δύο ονόματα. Θυμίζω ότι ήταν ο κύριος Τίγκας και ο 

κύριος Στάππας. Θέλετε ν’ αφήσουμε τα ίδια ονόματα; θέλετε ν’ αλλάξουμε; Ορίστε, σας ακούω. 

ΤΙΓΚΑΣ: Εγώ για τον εαυτό μου λέω ναι. Τώρα για τους άλλους... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, θα τον αφήσουμε. Άμα συμφωνούν τα μέλη... 

ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εάν όμως είναι κάποιος από τους παρόντες της αντιπολίτευσης που 

θέλει να μπει, μια και [...]... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, θα το ’λεγαν άμα είναι, θα το ’λεγαν. 

 Λοιπόν, εντάξει, πάμε. Έλα, ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 8ο θέμα, "Ορισμός μελών επιτροπής διαχείρισης των δομών ΕΣΠΑ: Κοινωνικό 

Παντοπωλείο - Κοινωνικό Φαρμακείο", με τακτικά μέλη τις κ.κ. Σουρανή και Βεντουζά, και με 

αναπληρωματικά μέλη τους κ.κ. Τίγκα και Στάππα, εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την εκποίηση και εκμίσθωση 

κινητών και ακινήτων “πραγμάτων” του Δήμου, για το έτος 2018 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 9ου θέματος). 

 Τον λόγο έχει η αντιδήμαρχος κ. Τσικρικώνη. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Είναι οι κύριοι Χαρακτινιώτης και Τσουροπλής και αναπληρωματικοί οι κυρίες 

Μπουφούνου και Σουρανή. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Χαρακτινιώτης και Τσουροπλής; Μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 9ο θέμα, "Ορισμός μελών Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών, για την 

εκποίηση και εκμίσθωση κινητών και ακινήτων “πραγμάτων” του Δήμου, για το έτος 2018", με 

τακτικά μέλη τους κ.κ. Χαρακτινιώτη και Τσουροπλή και αναπληρωματικά τις κ.κ. Μπουφούνου και 

Σουρανή, εγκρίνεται ομόφωνα. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συνεχίσουμε να κάνουμε απευθείας αναθέσεις δηλαδή, αυτό; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κρατηθεί, ωραία. 

 

ΘΕΜΑ 11ο 

 

Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση κοινοχρήστου χώρου για 

τοποθέτηση Α.Τ.Μ. 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα, παρακαλώ. Δημοπρασία για τον κοινόχρηστο χώρο, για A.T.M. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος.  

 Συνεπώς το 11ο θέμα... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μία ερώτηση θέλω σ’ αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για Εθνική Τράπεζα είναι. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, επειδή... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την ερώτηση, αν και πήγαμε στην ψηφοφορία. Ελάτε. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Επειδή στην εισήγηση δεν προκύπτει, αλλά από τα συνοδευτικά έγγραφα προκύπτει 

ότι ζητάει η Εθνική Τράπεζα 9 τετραγωνικά. Το οποίο δεν αφορά μονάχα ένα μηχάνημα, ένα A.T.M. 

δεν είναι 9 τετραγωνικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ένα, ένα θα μπει. Εντάξει, είναι τα μπετά που βάζουνε πιο έξω, το σκαλάκι για ν’ 

ανέβουνε, αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η συνολική επιφάνεια, δεν είναι δωμάτιο. 

 Λοιπόν. Ισχύει όπως το είπαμε λοιπόν. 

 Άρα λοιπόν το 11ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας δημοπρασίας, για την εκμίσθωση 

κοινοχρήστου χώρου για τοποθέτηση Α.Τ.Μ.", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 12ο 

 

Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων Ισολογισμού 1ου 

Τριμήνου 2018 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να [...]; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ρεμούνδος έχει τον λόγο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είναι τεράστια –καλά δεν το θυμάμαι;– τεράστια η διαφορά εισπραχθέντων για το 

τρίμηνο και αυτά που ξοδεύτηκαν. Τόση μεγάλη αναντιστοιχία λόγω καθυστέρησης; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι το ταμείο, είναι το ταμείο που ξεκινάμε, γι’ αυτό. 9,5 εκατομμύρια ταμείο, πόσο 

ήταν, αυτό. Άμα τα υπολογίσετε, δεν είναι το ίδιο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ψηφοφορία για το 12ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. «Λευκό» και ο κύριος Τίγκας. 

 Άρα λοιπόν το 12ο θέμα, "Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού και στοιχείων 

Ισολογισμού 1ου Τριμήνου 2018", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, το 13ο θέμα σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε; Θέλετε να το κρατήσουμε, να το συζητήσουμε; Ωραία. 

 Κρατείται λοιπόν το 13ο θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 14ο 

 

Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής 

πίστωσης 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 14ο θέμα, "Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση 

σχετικής πίστωσης", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 15ο 

 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση «Ημέρα των Συλλόγων» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 15ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα το 15ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πίστωσης για την εκδήλωση «Ημέρα των 

Συλλόγων»", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 16ο 

 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση εκδηλώσεων στο 

πλαίσιο της «Δημιουργικής Απασχόλησης» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 16ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 16ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για την πραγματοποίηση 

εκδηλώσεων στο πλαίσιο της «Δημιουργικής Απασχόλησης»", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 17ο 

 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 17ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος. 
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 Συνεπώς το 17ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 18ο 

 

Έγκριση του από 23.04.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών 

Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 18ο θέμα. Τα ’χετε τα ονόματα, έτσι; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα το 18ο θέμα, "Έγκριση του από 23.04.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 

Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 19ο 

 

Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 19ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 Λευκό; «Λευκό» ο κύριος Τίγκας. 

 Άρα λοιπόν, το 19ο θέμα, "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018", εγκρίνεται 

κατά πλειοψηφία. 

 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ό θέμα. Που κρατήσαμε και την κυρία Βασσάλου, την ταλαιπωρήσαμε μέχρι 

τώρα. 

 Οι συμφωνούντες; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Κρατείται [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, δεν το άκουσα. 

 Κρατείται λοιπόν το 20ό θέμα. 

 

ΘΕΜΑ 21ο 

 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Σημειακές 

παρεμβάσεις πλακοστρώσεων, έτους 2015» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος Ρεμούνδος. 

 Άρα λοιπόν το 21ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού 

έργου: «Σημειακές παρεμβάσεις πλακοστρώσεων, έτους 2015»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

 

ΘΕΜΑ 22ο 

 

Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

◦ Π.Τσαλδάρη 3 

◦ Αρκαδίου 30 

◦ Υμηττού 110 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 

◦ Παπακωνσταντίνου 2, 4 & 6 

     

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν το 22ο θέμα, "Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών στη 

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: Τσαλδάρη 3, Αρκαδίου 30, Υμηττού 110 και στη Δημοτική Κοινότητα 

Παπάγου: Παπακωνσταντίνου 2, 4 & 6", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω το Σώμα να προτάξουμε το 20ό θέμα, για να μην κρατάμε και την 

κυρία Βασσάλου και την ταλαιπωρούμε άλλο. 

 Σε ψηφοφορία λοιπόν. 

 Συμφωνούμε όλοι; Ομόφωνα. 

 Άρα λοιπόν συζητείται το 20ό θέμα. 

 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 20ό 

 

Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης της Δημοτικής 

Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο» (Φ.Ε.Κ. 

132/ΑΑΠ/13.07.2016) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου, η Διευθύντρια της Οικονομικής Υπηρεσίας, θα εισηγηθεί το θέμα. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): Έχω κάνει μία μικρή εισήγηση στην αρχή, 

σαν ένα ιστορικό, για να θυμηθείτε κάποια πράγματα. 

 Όπως γνωρίζουμε, για τον Χολαργό ισχύουν δύο διατάγματα χρήσεων, το ένα είναι του ’92 

και το άλλο είναι του ’96. Το διάταγμα του ’96 αφορά το βασικό οδικό δίκτυο και το διάταγμα του 

’92 αφορά το μη βασικό οδικό δίκτυο. 

 Το 2016 εγκρίθηκε η αναθεώρηση του Γενικού Πολεοδομικού του Χολαργού του ’88. Έχουμε 

λοιπόν ένα νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο, το οποίο έχει κάποιες διαφοροποιήσεις σε σχέση με τα 

παλαιά διατάγματα χρήσεων όσον αφορά τις περιοχές χρήσεων γης. Το διάταγμα αυτό του Γενικού 

Πολεοδομικού, για να μπορέσει ν’ αρχίσει να ισχύει, θα πρέπει να γίνει η αντίστοιχη εναρμόνιση και 

στα διατάγματα χρήσεων. Αυτό λοιπόν καλούμεθα σήμερα να εγκρίνουμε. 

 Θέλω να πω το εξής: Ότι δεν μπορούμε να παρεκκλίνουμε από τις διατάξεις του Γενικού 

Πολεοδομικού Σχεδίου, μπορούμε όμως από τις καθοριζόμενες από το Γενικό Πολεοδομικό χρήσεις 

να κάνουμε αφαιρέσεις, να αφαιρέσουμε δηλαδή χρήσεις τις οποίες θεωρούμε οχλούσες. 
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 Στο τεύχος της μελέτης, το κεφάλαιο 4 είναι η πρόταση χρήσεων, ξεκινάει από τη σελίδα 30. 

Δηλαδή, αυτές οι προτάσεις που αφορούν τις νέες χρήσεις σε εφαρμογή του Γενικού Πολεοδομικού, 

αρχίζουν από τη σελίδα 30. 

 Θέλω να τονίσω ότι, σε γενικές γραμμές, οι χρήσεις οι οποίες έχουν τελείως αποκλειστεί είναι 

κυρίως τα ξενοδοχεία πάνω από 100 κλίνες, τα πρατήρια βενζίνης, εκτός των υφισταμένων (που 

στον Χολαργό είναι ένα, που είναι αυτό που είναι κάτω στην Αναστάσεως), τα συνεργεία 

αυτοκινήτων και δικύκλων, εκτός των υφισταμένων (που στην περίπτωση του Χολαργού είναι δύο 

συνεργεία που υπάρχουν στη Μεσογείων, που είναι του Λευκόπουλου οι δύο, που είναι για λάστιχα). 

...... : Βουλκανιζατέρ. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι. Επίσης αποκλείονται οι εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών εκτός του 

πολεοδομικού κέντρου της λεωφόρου Μεσογείων (που είναι το μετρό) και αποκλείονται και τα 

κέντρα διασκέδασης/αναψυχής, εκτός βέβαια από το γραμμικό πολεοδομικό κέντρο της λεωφόρου 

Μεσογείων. 

 Όσον αφορά τα επαγγελματικά εργαστήρια, επειδή υπήρχε μία μεγάλη σύγχυση σε σχέση με 

την προηγούμενη κατάσταση, έχουμε προτείνει να μπούνε τα επιτρεπόμενα επαγγελματικά 

εργαστήρια, ώστε να είναι πιο ξεκάθαρη η εικόνα στο τι επιτρέπουμε και τι όχι. 

 Όσον αφορά τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις, γίνεται μία μόνο διαφοροποίηση σε σχέση με το 

Γ.Π.Σ., και αυτή αφορά το Οικοδομικό Τετράγωνο 120, που είχαμε ψηφίσει σε περασμένο Δημοτικό 

Συμβούλιο για να γίνει τροποποίηση Σχεδίου. Και είχαμε πει, ενώ στο Γ.Π.Σ. προβλέπεται «πρόνοια», 

έχουμε προτείνει να γίνει «εκπαίδευση», ακριβώς επειδή πλέον λόγω της αλλαγής του νομικού 

πλαισίου και των ηλικιών που περνάνε τα παιδιά στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, απαιτούνται πλέον 

περισσότερα Νηπιαγωγεία, παρά Παιδικοί Σταθμοί. Οπότε γι’ αυτό τον λόγο κάνουμε αυτή την 

αλλαγή και πιστεύω ότι αυτό θα γίνει αποδεκτό και από την Περιφέρεια, στην οποία θα 

προωθήσουμε τον φάκελο για να κάνει την τελική εισήγηση στο ΣΥΠΟΘΑ. 

 Δίνω μια γενική περιγραφή. Υπάρχει ένα πολεοδομικό κέντρο που είναι στη Μεσογείων. Είναι 

το γραμμικό πολεοδομικό κέντρο της Μεσογείων. Υπάρχουν τα τοπικά κέντρα, που είναι ένα αυτό 

εδώ πέρα που είναι της πλατείας Δημοκρατίας, της πλατείας Φανερωμένης, το κάτω μέρος της 17ης 

Νοέμβρη που φτάνει μέχρι την πλατεία Κύπρου, κάποια οικοδομικά τετράγωνα που φτάνουν μέχρι τα 

σχολεία στη 17ης Νοέμβρη, το Κέντρο Γειτονιάς του Άνω Χολαργού και το Κέντρο Γειτονιάς της 25ης 

Μαρτίου. Αυτά είναι προβλεπόμενα απ’ το Γ.Π.Σ., δεν αλλάζουν, σε αυτά δεν μπορούμε ν’ αλλάξουμε 

τίποτα. 

 Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε και που προτείνεται, είναι να αφαιρέσουμε χρήσεις από 

αυτές τις περιοχές. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Δεν νομίζω ότι ακούει κανείς. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Εμείς οι τρεις, που είμαστε εδώ. Εμείς ήρθαμε εδώ, κατ’ ιδίαν. Δε μου λες, 

προσωπικώς φροντιστήριο κάνεις τώρα, ιδιαίτερα κάνεις τώρα! 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Λοιπόν, εντάξει. Καταγράφονται τέλος πάντων. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, τ’ ακούσατε αυτό που είπε; Τελείωσε. Εντάξει, πάμε σε 

ψηφοφορία... 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) Επί τα βελτίω δηλαδή ποια [...]; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Κοιτάξτε. Να πω γενικά στο πολεοδομικό κέντρου του Δήμου, που είναι στον άξονα της 

λεωφόρου Μεσογείων, τι επιτρέπουμε εκεί: Κατοικίες, ξενώνες κάτω από 100 κλίνες, εμπορικά 

καταστήματα και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, 

διοίκηση, εστιατόρια, αναψυκτήρια. Όχι κέντρα διασκέδασης... στη Μεσογείων επιτρέπονται τα 

κέντρα διασκέδασης. Χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια εκπαίδευσης, 

θρησκευτικοί χώροι, κτίρια κοινωνικής πρόνοιας, γήπεδα, στάθμευση, αθλητικές εγκαταστάσεις και 

εγκαταστάσεις μέσων μαζικών μεταφορών. Αυτά αφορούν τη Μεσογείων. 

 Έχουμε αποκλείσει από το πολεοδομικό κέντρο πρατήρια βενζίνης, εγκαταστάσεις εμπορικών 

εκθέσεων μεγάλες. Και τίποτε άλλο όσον αφορά τη Μεσογείων. Αν πάμε τώρα... 

 Δεν ξέρω, έχει ενδιαφέρον αυτό που κάνω τώρα; 
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(Ομιλίες εκτός μικροφώνου - θόρυβος) 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Θέλετε μήπως... Είναι μήπως πιο σωστό...; 

...... : Να το αναβάλουμε; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι να το αναβάλετε. Αν έχετε ερωτήματα, να απαντήσω στα ερωτήματα. Γιατί τα 

’χετε διαβάσει... 

ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι. Καταρχήν, σε όλες τις πολεοδομικές ενότητες υπάρχουν 

ξενοδοχεία, [...]. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε μεταξύ σας. Μετά θα κάνετε ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, κάντε λίγο ησυχία 

οι υπόλοιποι, σας παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Μα είπες ότι εξαιρούνται. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εξαιρούνται πάνω από 100 κλίνες. Επιτρέπεται κάτω από 100 κλίνες. 

ΖΗΚΑΣ: Άρα προστέθηκαν, δεν υπήρχαν πριν. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Αυτό προστέθηκε, ναι. Αλλά άλλα αφαιρέθηκαν. 

 Κοιτάξτε να δείτε, εμείς τώρα παίρνουμε σαν μπούσουλα το Γενικό Πολεοδομικό και 

αρχίζουμε και αφαιρούμε από το Γενικό Πολεοδομικό. Ό,τι νομίζετε ότι θα πρέπει να γίνει μία άλλη 

πρόταση... 

ΖΗΚΑΣ: Τα ξενοδοχεία γίνονται μπαίνουνε παντού σε σε όλες τις Ενότητες; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Τα ξενοδοχεία μπορούνε να μπούνε σύμφωνα με το Γ.Π.Σ., είναι μέσα τα ξενοδοχεία. 

Εμείς τώρα αφαιρούμε τα πάνω από 100 κλίνες. 

ΖΗΚΑΣ: Μισό λεπτό. Στο αρχικό, εδώ που υπήρχε, δεν υπάρχει πουθενά η αναφορά των 

ξενοδοχείων. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Δεν μιλάμε... Ακούστε να δείτε, μην το συγκρίνετε με το τι υπήρχε πριν, το 

συγκρίνουμε με τι υπάρχει τώρα στο Γ.Π.Σ. Από κει και πέρα αφαιρούμε χρήσεις. 

 Αν θέλετε ν’ αφαιρέσουμε... Αν υπάρξει πρόταση και μπει σε ψηφοφορία να αφαιρεθούν 

τελείως τα ξενοδοχεία από παντού, είναι άλλο θέμα. Εγώ σας λέω τι έχει από πλευράς μας προταθεί 

τέλος πάντων. Με την έννοια ότι οι μικρές εγκαταστάσεις, οι μικρές τουριστικές εγκαταστάσεις, θα 

μπορούσαν ίσως και να υπάρχουν, κατά τη γνώμη μας. Από κει και πέρα είναι θέμα του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΖΗΚΑΣ: Μα σε όλες τις Ενότητες να υπάρχουν ξενοδοχεία; Γιατί το «100 κλίνες»... 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Συγγνώμη, αυτό είναι θέμα συζήτησης τώρα. Εγώ λέω τι έχει προταθεί από τη μελέτη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βασσάλου, κάντε την εισήγηση, και από κει και πέρα μετά θα πάμε στις 

ερωτήσεις. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι. Στη συζήτηση είναι άλλο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε ή...; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Λοιπόν, στα τοπικά κέντρα. Η αμιγής κατοικία εξακολουθεί να υπάρχει εκεί που υπάρχει 

(στα δύο Οικοδομικά Τετράγωνα του λόφου Τσακού), το υπόλοιπο κομμάτι της περιοχής η γενική 

κατοικία (που είναι όλη η περιοχή αυτή που είναι με την άσπρη μορφή). Στη γενική κατοικία λοιπόν 

έχουν αφαιρεθεί τα πρατήρια βενζίνης μόνον, και επαγγελματικά εργαστήρια, όπως αυτά 

περιγράφονται αναλυτικά στις παρακάτω σελίδες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, να προχωρήσουμε σε ερωτήσεις και ό,τι άλλο είναι να πείτε; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Μισό λεπτό. Σε κάποια οικοδομικά τετράγωνα, που αναφέρονται συγκεκριμένα στη 

σελίδα 37, επειδή υπάρχουν κάποιες υφιστάμενες χρήσεις, και στο πρόσωπο αυτών των οικοδομικών 

τετραγώνων επιτρέπονται και οι χρήσεις αναψυκτηρίων και εστιατορίων, οι οποίες δεν επιτρέπονται 

σε όλη την υπόλοιπη περιοχή της γενικής κατοικίας. Στα υπόλοιπα ισχύει ό,τι λέει το Γ.Π.Σ., εκτός 

μόνο από την αλλαγή που κάναμε στην «εκπαίδευση» με τον «πρόνοια» στο 120 τετράγωνο. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Έχει δημοσιευτεί [...]; Αναρτήθηκε [...]; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι ακόμα, όχι ακόμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κυρία Βασσάλου; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι-ναι. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βασσάλου. 

 Διευκρινιστικές ερωτήσεις υπάρχουν; Εκτός του κυρίου Ζήκα άλλος; Και ο κύριος Ρεμούνδος. 

 Ο κύριος Ζήκας για ερωτήσεις, παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Με τα προηγούμενα Προεδρικά Διατάγματα δεν υπήρχε σε καμία ενότητα του Χολαργού ως 

επιτρεπόμενη χρήση τα ξενοδοχεία, είτε 100 είτε μικρότερα είτε μεγαλύτερα. Εδώ υπάρχει πρόταση 

σε όλες πλέον τις Ενότητες η χωροθέτηση ξενοδοχείων. Και επί της Μεσογείων μάλιστα και χωρίς 

περιορισμό μεγέθους. 

 Λοιπόν, από πού προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη για κάτι τέτοιο; Γιατί δεν είναι μία χρήση η 

οποία είναι χωρίς οχλήσεις, έτσι; Το να υπάρχει διάσπαρτη σε όλη την πόλη η δυνατότητα 

θεσμοθέτησης ξενοδοχειακών μονάδων, 100 κλίνες δεν είναι μικρή μονάδα, τα περισσότερα 

ξενοδοχεία στην Ελλάδα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να τα αφαιρέσουμε, κύριε Ζήκα, δεν [...]. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι, δεν είναι θέμα. 

ΖΗΚΑΣ: Όχι, ρωτάω γιατί... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το Γ.Π.Σ. το είχε μέσα. Εσείς μιλάτε για Προεδρικά Διατάγματα, 

αλλά εδώ [...] Γ.Π.Σ., δεν μιλάμε... 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, θέλω να πω: δεν υπήρχε πουθενά πριν, και ξαφνικά προτείνεται παντού. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να τ’ αφήσουμε μόνο στη Μεσογείων, ό,τι έχει πρόσοψη στη 

Μεσογείων να το αφήσουμε. Γιατί μπορεί μεθαύριο να [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Όχι, δεν έχω αντίρρηση εγώ, αλλά να υπάρχει μια μελέτη που να λέει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Κυρία Βασσάλου, υπάρχει κάποια αντίθετη άποψη; Να το αφαιρέσουμε από 

όλες τις κατοικίες και όλο τον χώρο, ν’ αφήσουμε μόνο... 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Να μείνει μόνο στο πολεοδομικό κέντρο της Μεσογείων. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μόνο στης Μεσογείων να το αφήσουμε, γιατί μπορεί σε δέκα χρόνια, είκοσι χρόνια, να 

γίνει ένα μεγάλο εκεί τετράγωνο και να γίνει ένα ξενοδοχείο. Και μακάρι να ’χαμε κι ένα ξενοδοχείο 

στην περιοχή, τουλάχιστον ένα, για να εξυπηρετούμε και κόσμο που θέλει να μείνει κοντά, ε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση έχετε, κύριε Ζήκα; 

ΖΗΚΑΣ: Επίσης... Καλά, συμφωνώ με τις κοινωνικές εξυπηρετήσεις, και για την εκπαίδευση και για 

την πρόνοια οι προτάσεις. Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι γιατί υπάρχει η διαφοροποίηση σε 

σχέση με το αρχικό σχέδιο, που ήταν στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο. Έχει αφαιρεθεί αν 

κατάλαβα καλά το Λύκειο που υπήρχε ως πρόβλεψη, τώρα εδώ δεν υπάρχει. 

...... : Ποιο Λύκειο; Πού; 

ΖΗΚΑΣ: Στους χώρους των σχολείων υπήρχε η πρόβλεψη για Λύκειο. 

...... : Στην Κλειούς; 

ΖΗΚΑΣ: Μισό λεπτό, να το βρω. «Χωροθέτηση Λυκείου». Ναι, Ευτέρπης και Κλειούς. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ούτως ή άλλως αυτό είναι «εκπαίδευση». Ό,τι θέλουμε το κάνουμε. Σαν χρήση 

«εκπαίδευσης» το κάνεις ό,τι θέλεις, ανάλογα τις ανάγκες. 

ΖΗΚΑΣ: Επίσης... Καλά, έχουν προστεθεί διάφορες στις ειδικές διατάξεις... Αυτή η διατύπωση «Σε 

όλη την έκταση της Δημοτικής Ενότητας Χολαργού επιτρέπεται η λειτουργία μόνο των 

επαγγελματικών εργαστηρίων που φαίνονται παρακάτω». Αυτό «σε όλη την έκταση», δεν έχετε...; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όπου λέμε ότι επιτρέπονται επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης εννοούμε 

αυτά τα συγκεκριμένα, όχι άλλα. Σε όποιες περιοχές επιτρέπονται επαγγελματικά εργαστήρια 

χαμηλής όχλησης είναι αυτά τα συγκεκριμένα. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, έτσι όπως είναι διατυπωμένο δεν είναι ακριβώς αυτή η έννοια. Δηλαδή «επιτρέπεται η 

λειτουργία μόνο των επαγγελματικών εργαστηρίων». 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Μόνο αυτών. 

ΖΗΚΑΣ: Ενώ θα ’πρεπε να ’ναι: «Όπου επιτρέπεται η λειτουργία επαγγελματικών εργαστηρίων, οι 

χρήσεις που επιτρέπονται είναι αυτές». 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, αλλά αυτό αναφέρεται... Κοιτάξτε, σε κάθε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν απαντάτε, ανοίξτε το μικρόφωνο τουλάχιστον, για ν’ ακούγεται. 
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ΖΗΚΑΣ: Γιατί το «σε όλη την έκταση» σημαίνει παντού. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όπου επιτρέπονται. 

ΖΗΚΑΣ: Δεν το λέει αυτό. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Μα το λέμε μέσα, όταν περιγράφουμε την... Στις κατηγορίες χρήσεων το λέμε. Ας 

πούμε στη Μεσογείων λέμε... 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, εκεί λέει. Αλλά αυτό σαν ειδική διάταξη... 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: ...«επαγγελματικά εργαστήρια χαμηλής όχλησης». Ποια είναι αυτά; Αυτά. Και τα λέμε 

στην [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Έτσι όπως αναφέρεται ως ειδική διάταξη όμως, που λέει «σε όλη την έκταση της Δημοτικής 

Ενότητας Χολαργού επιτρέπεται η λειτουργία μόνο», σημαίνει ότι παντού επιτρέπεται. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι. Στις περιοχές... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μπορεί να γίνει αυτό σε Δημοτικό Συμβούλιο. Σας παρακαλώ. Γίνεται μία ερώτηση, 

δίδεται μία απάντηση. Και τελειώνουμε και προχωράμε. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Μπορούμε λοιπόν να το διευκρινίσουμε αυτό και να πούμε: «στις περιοχές που 

επιτρέπεται». 

ΖΗΚΑΣ: «Που επιτρέπεται, επιτρέπονται αυτές», εντάξει. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ωραία. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Εγώ μπορώ να ρωτήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση έχετε, κύριε Ζήκα; 

ΖΗΚΑΣ: Επίσης, εδώ στην ενότητα στη γενική κατοικία. Επιπλέον των χρήσεων λέει: «επιτρέπεται η 

χρήση [...] στα παρακάτω οικοδομικά τετράγωνα και μόνο». 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι. 

ΖΗΚΑΣ: Γιατί υπάρχει αυτή η επέκταση; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Αυτό το είπα πριν. Είπα ότι επειδή σε κάποια από αυτά τα οικοδομικά τετράγωνα 

υπάρχουν ήδη κάποιες χρήσεις, τις οποίες θεωρούμε εμείς, σαν Τεχνική Υπηρεσία, ότι δεν θα ήταν 

σωστό, απ’ τη στιγμή που λειτουργούν τόσα χρόνια να τις καταργήσουμε, να επιτρέψουμε στο 

πρόσωπο αυτών των οικοδομικών τετραγώνων αυτή τη χρήση. Δηλαδή να μπορεί να την κάνει και ο 

διπλανός, παράδειγμα. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει στην οδό Ξανθίππου και Ερατούς μία 

πιτσαρία, το "Stromboli". Επιτρέπουμε λοιπόν σε αυτό το μέτωπο να μπορεί να γίνουν κι άλλες 

τέτοιες χρήσεις. Επίσης εδώ, στην 25ης Μαρτίου, σε αυτό το τετράγωνο υπάρχει ένα καφέ. 

Επιτρέπουμε λοιπόν στο πρόσωπο αυτό να μπορεί να γίνει κι άλλο καφέ. Δηλαδή εκεί που υπάρχουν 

δυο-τρεις εντοπισμένες χρήσεις είπαμε να επιτρέψουμε και στις διπλανές ιδιοκτησίες να μπορούν να 

κάνουν αντίστοιχες χρήσεις. Και μόνον εκεί όμως, όπως περιγράφονται, πουθενά αλλού. 

ΖΗΚΑΣ: Να ρωτήσω; Αυτές οι υφιστάμενες χρήσεις αν κλείσουν, μπορούν να ανανεώσουν την 

άδεια; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι, δεν μπορούν. 

ΖΗΚΑΣ: Άρα λοιπόν γιατί να προχωρήσουμε στο να το επεκτείνουμε; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Κοιτάξτε... 

...... : Αφού οι διπλανές θα μπορούνε, πώς θα σταματήσουν; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [... ....]; 

ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι. Λέω: Η λογική είναι ότι υπάρχουν κάποιες χρήσεις αυτή τη στιγμή υφιστάμενες. Αν 

αυτές κλείσουν οι χρήσεις, δεν μπορούν να ανανεώσουν την άδεια. Γιατί λοιπόν να επεκτείνουμε στα 

συγκεκριμένα τετράγωνα αυτού του είδους τις χρήσεις, που υπάρχουν ήδη πολλές; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άμα το ψηφίσουμε, θα μπορούνε. Στο συγκεκριμένο μαγαζί, δηλαδή για παράδειγμα 

το "Stromboli" που λέει, άμα φύγει το "Stromboli" δεν θα μπορεί ν’ ανοίξει άλλο μαγαζί εκεί με ίδιο 

αντικείμενο; Θα μπορεί. 

...... : Δεν νομίζω. 

ΖΗΚΑΣ: Όχι, αυτό ρώτησα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ έτσι κατάλαβα. 

ΖΗΚΑΣ: Άμα το ψηφίσουμε. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γι’ αυτό το ψηφίζουμε. Αν το ψηφίσουμε, θα μπορεί. Αν δεν το ψηφίσουμε, δεν θα 

μπορεί. 

ΖΗΚΑΣ: Αυτό ακριβώς λέω, ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ψηφίζουμε γι’ αυτό το πράγμα όμως. Γιατί οι άνθρωποι που έχουν χτίσει μαγαζιά 

πριν το ’85 τότε, κι έδωσαν άδειες νόμιμες τότε και υπάρχουν ακόμα, να μην τους πούμε ότι «ξέρετε 

κάτι, παντρευτήκατε τον ενοικιαστή, τώρα ό,τι κάνετε με αυτόν, αλλιώς δεν μπορείτε άλλον». Αυτό 

κάνουμε. Δεν προσθέτουμε καινούρια πράγματα, μόνο αυτά που υπάρχουν. 

ΖΗΚΑΣ: Προσθέτουμε στα διπλανά. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Εντάξεις, προσθέττεις [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Δεν στο ένα μπορούν να προστεθούν άλλα πέντε. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Όχι εις βάρος του λειτουργούντος, δεν μπορεί να γίνει. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου - θόρυβος) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται. Τουλάχιστον 

είναι ένας συνάδελφος ο οποίος έχει διαβάσει και κάνει ερωτήσεις. Όταν μιλάει δεν θέλω να 

ενοχλείτε. 

 Έχετε άλλες ερωτήσεις, κύριε Ζήκα; 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Συγγνώμη. Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να τη ρωτήσω, για να διευκρινίσουμε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Οικοδομικό Τετράγωνο, αυτό λέμε. Πόσα μαγαζιά υπάρχουν στο Οικοδομικό 

Τετράγωνο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην προηγούμενη ερώτηση του κυρίου Ζήκα, μία διευκρινιστική ερώτηση η κυρία 

Πολυκαλά. Ελάτε. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Είπατε ότι ας πούμε εκεί που είναι το "Stromboli", σε αυτό το Οικοδομικό Τετράγωνο, 

θα μπορεί και ο δίπλα... 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Στο πρόσωπο, ναι. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: ...εκεί να ανοίξει κι αυτός ένα άλλο "Stromboli". 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πόσα μαγαζιά είναι [...]; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Αυτό το προτείνουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, διευκρινίστηκε. Άλλη ερώτηση. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι, αυτό. Μπορεί να είναι άλλα δύο, δεν έχει σημασία. Αυτό ισχύει. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Κυρία Πολυκαλά, επειδή είναι αδύνατο να το απομονώσουμε, ή θα ’πρεπε να πούμε 

«καταργείται», ή παίρνουμε αυτό το μέτρο ώστε να μπορέσουμε να το διατηρήσουμε. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΖΗΚΑΣ: Η επιφάνεια του αναψυκτηρίου μέσα στην [...] μπορούμε να τη μειώσουμε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, έχετε άλλη ερώτηση ή να προχωρήσουμε; Γιατί περιμένουν κι άλλοι να κάνουν 

ερωτήσεις. Έχετε άλλη ερώτηση; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Για την επιφάνεια του αναψυκτηρίου με ρωτάει ο κύριος Ζήκας. Η επιφάνεια του 

αναψυκτηρίου έχουμε ζητήσει εμείς εδώ και χρόνια, μιλάμε δύο-τρεις δημαρχίες πριν, 200 

τετραγωνικά μέτρα. Έχουμε υποβάλει φάκελο τροποποίησης στο ΥΠΕΚΑ, το οποίο λιμνάζει, αλλά και 

στο Γενικό Πολεοδομικό έχει μπει το αναψυκτήριο των 200 τετραγωνικών, και εγώ θεωρώ ότι πρέπει 

να το περάσουμε και σε αυτή τη μελέτη, ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να το φτιάξουμε, εφόσον 

βέβαια και το Δασαρχείο μάς εγκρίνει τη διαχειριστική μελέτη, που έχουμε ήδη καταθέσει κι εκεί και 

το περιλαμβάνει. 

ΖΗΚΑΣ: Δηλαδή σε μικρότερη έκταση δεν μπορεί να γίνει; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Νομίζουμε ότι είναι, τουλάχιστον απ’ όσες μελέτες έχουμε κάνει τόσα χρόνια στην 

Τεχνική Υπηρεσία, ότι αυτά τα 200 τετραγωνικά καλύπτουν περίπου αυτή την επιφάνεια που 

καλύπτει σήμερα και ο εξωτερικός χώρος. Δηλαδή θα είναι ένα αναψυκτήριο που θα μπορεί να 

λειτουργήσει και τον χειμώνα. Αυτό είναι το σκεπτικό των 200 τετραγωνικών, να μπορεί να 
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λειτουργήσει και τον χειμώνα και όχι μόνο τώρα. Θα είναι ένα γυάλινο κτίριο με ξύλο και γυαλί, δεν 

θα είναι μπετά και... Θα είναι ισόγειο το κτίριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως περιγράφεται. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Αυτό περιγράφεται, ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 

ΖΗΚΑΣ: Όχι, δεν έχω άλλη ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Ερώτηση ο κύριος Ρεμούνδος. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τώρα είναι περασμένη η ώρα... 

 Αν έχω καταλάβει καλά, μιλάμε στην ουσία για την τροποποίηση του Γ.Π.Σ. Χολαργού που 

είχε γίνει από την περίοδο Δημαρχίας του κυρίου Νικολάου. 

...... : Ακριβώς. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Έτσι; Που έκανε τις τροποποιήσεις μετά, το ’98 που υπήρχαν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Που ψηφίστηκε το ’09, επικαιροποιήθηκε το ’13 [...], το ’12, πότε 

ήταν... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μπράβο. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Και το ’16 έγινε ΦΕΚ. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μπράβο, ναι. Και επ’ αυτής χρειάστηκε κάποια μελέτη που έκανε η Τεχνική 

Υπηρεσία, αυτή που συζητάμε σήμερα; Κάποια... 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Για να εφαρμοστεί το Γενικό Πολεοδομικό, πρέπει να κάνουμε αναθεώρηση και των 

διαταγμάτων χρήσεων. Γιατί στον Χολαργό, όπως είπα, έχουμε δύο διατάγματα χρήσεων, τα οποία, 

η κλίμακα των διαταγμάτων χρήσεων υπερισχύει του Γενικού Πολεοδομικού. Δηλαδή αυτή τη στιγμή 

έχουμε άλλο Γενικό Πολεοδομικό και άλλα διατάγματα χρήσεων. Πρέπει λοιπόν αυτά να 

εναρμονιστούν, εφόσον έχει βγει ένα καινούριο Γ.Π.Σ. 

 Εναρμονίζουμε λοιπόν τα προηγούμενα διατάγματα χρήσεων σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. του ’16, 

αυτό κάνουμε. Αλλά από τις προβλέψεις που κάνει το Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο εμείς μπορούμε, 

τηρώντας τις βασικές του δομές, να κάνουμε αφαιρέσεις χρήσεων. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και μία δεύτερη ερώτηση είναι η εξής... (Τώρα εντάξει, δεν είναι σωστό, αλλά τέλος 

πάντων). Η Υπηρεσία συμφωνεί με τις κοινόχρηστες και κοινωφελείς χρήσεις που προτείνονται ότι 

είναι επαρκείς; Και ιδιαίτερα όσον αφορά Νηπιαγωγεία - Παιδικούς Σταθμούς, όπως προτείνονται; 

 Ανοίγω ένα άλλο κεφάλαιο τώρα, και προς τη διοίκηση, που δεν είναι αυτού καθεαυτού, αλλά 

κάποια στιγμή πρέπει να δούμε –τώρα δεν είναι της ώρας, αλλά βάλτε το, προγραμματίστε το– για 

όλους τους χώρους που έχουμε πει να γίνουν Δημοτικά, Νηπιαγωγεία, Παιδικοί Σταθμοί (οικόπεδα να 

αγοραστούν ή είναι στην ιδιοκτησία μας), να γίνει ένα ξεκαθάρισμα και να ’χουμε μια πλήρη 

ενημέρωση και ενδεχομένως και αναδιάταξη κάποιων επιλογών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, αλλά εμείς έχουμε και τώρα να σας δώσουμε την πλήρη ενημέρωση, είναι 

περασμένη η ώρα όμως. Έχουμε κάτι φλου για την εκπαίδευση που λέει; Όλα ξεκάθαρα είναι. Τώρα, 

αν το έχουμε απαλλοτριώσει ή πρέπει να το απαλλοτριώσουμε, θα σας το πούμε κι αυτό. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Αυτό είναι η διαδικασία, [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο μικρόφωνο. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Τα οικόπεδα τα οποία πρέπει-, στα οποία θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτές τις χρήσεις, 

είναι ξεκάθαρα πάνω στον χάρτη αυτόν. Από κει και πέρα είναι διαδικασίες. Άλλα πρέπει να 

απαλλοτριώσουμε, άλλα υπάρχουν και πρέπει απλώς να κάνουμε τη διαδικασία μελετών και 

ανέγερσης, και άλλα πρέπει ακόμα να προωθήσουμε κάποιες διαδικασίες τροποποίησης, τις οποίες τις 

έχουμε ήδη ξεκινήσει, σε άλλα πρέπει να τις ξεκινήσουμε, όπως στο 120 Οικοδομικό Τετράγωνο. 

Αλλά η εικόνα είναι αυτή που φαίνεται εδώ, και η οποία ανταποκρίνεται στο Γενικό Πολεοδομικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Τελειώσατε; 

 Ερώτηση από την κυρία Πολυκαλά. 
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ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Θα ήθελα, αν μπορείτε, πολύ σύντομα, να μου πείτε ποιες είναι οι βελτιωτικές 

προτάσεις που έχετε κάνει σε σχέση με το προηγούμενο; Βασικές για το προάστιο, βασικές 

βελτιωτικές προτάσεις. 

...... : Σε σχέση με ποιο προηγούμενο; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Κοιτάξτε, ο Χολαργός, επειδή έχει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε τουλάχιστον ανοιχτό το μικρόφωνο. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Επειδή έχουμε διατάγματα χρήσεων από το ’92 και το ’96, σε γενικές γραμμές το 

προάστιο έχει προστατευθεί. Δηλαδή δεν έχουμε χρήσεις κλίμακας τέτοιας που να είναι οχληρές, 

διότι είχαμε τα διατάγματα χρήσεων τα οποία ήταν αρκετά αυστηρά. Αυτή τη στιγμή, με τη μελέτη 

αυτή, σχεδόν διατηρούμε αυτή την κατάσταση. Προσθέτουμε πολύ λίγα πράγματα. 

 Δηλαδή τι έκανε το Γενικό Πολεοδομικό: Πρόσθεσε μία πολεοδομική ενότητα εδώ, που 

έλειπαν τα διατάγματα χρήσεων, η οποία όμως υπήρχε στο παλιό Γενικό Πολεοδομικό, και άλλαξε 

τον ορισμό του γραμμικού κέντρου της Μεσογείων, το κάναμε πολεοδομικό κέντρο. Και αυτό 

θεωρήθηκε αναγκαίο, διότι ήδη η Μεσογείων έχει διαμορφωθεί σε μία τέτοια κλίμακα και νομίζουμε 

ότι εν πάση περιπτώσει εξυπηρετεί το να έχουμε εκεί όλες αυτές τις οχληρές χρήσεις και να μην τις 

έχουμε παραμέσα. Αυτό είναι το σκεπτικό. 

 Σε γενικές γραμμές, τις απαγορεύσεις των παλιών διαταγμάτων τις διατηρούμε, κάνοντας 

αυτές τις απαγορεύσεις που κάνουμε τώρα μέσα στη γενική κατοικία του προαστίου. Στα τοπικά 

κέντρα αφήνουμε κάποιες επιπλέον χρήσεις, αλλά μέσα στη βασική έκταση της Κοινότητας, που είναι 

η γενική κατοικία, έχουμε περίπου διατηρήσει τις παλιές απαγορεύσεις. 

 Θεωρώ δηλαδή ότι η εικόνα του προαστίου δεν πρόκειται να αλλάξει. Ούτε να επιβαρυνθεί, 

ούτε καν να αλλάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 

 Υπάρχουν τοποθετήσεις; Ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Ζήκας. 

 Μόνο θα σας παρακαλέσω, με απόφαση του Προέδρου σύμφωνα με το άρθρο 4, θα γίνει 

σύντμηση του χρόνου, σας παρακαλώ, κατά 2 λεπτά, έτσι; Ελάτε σας παρακαλώ, γιατί έχουμε 

ξεφύγει. 

 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. 

ΖΗΚΑΣ: Είχαμε ταχθεί ενάντια και στο Γενικό Πολεοδομικό, την αναθεώρηση που είχε γίνει τότε επί 

δημάρχου Νικολάου, γιατί προβλεπόντουσαν μια σειρά χρήσεις ή νομιμοποίηση αυθαιρεσιών, στις 

οποίες είχαμε αντιταχθεί. Η επέκταση παραδείγματος χάρη τώρα στην 25ης Μαρτίου στα Οικοδομικά 

Τετράγωνα αυτά που επεκτείνεται στην 17ης Νοέμβρη, στην Αναστάσεως κλπ, ακριβώς βρίσκεται 

στην ίδια λογική. Δηλαδή κάποιοι έχουν κατοχυρώσει ένα δικαίωμα έτσι όπως το κατοχύρωσαν τότε, 

τώρα δίνετε και στους διπλανούς, για να μην υπάρχει θέμα γι’ αυτούς. Οι οποίοι όμως το πήραν με 

τον τρόπο που το πήραν τότε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ισότητα στην παρανομία. 

ΖΗΚΑΣ: «Ισότητα στην παρανομία», που λέει και ο κύριος Σκουτέρης. 

 Λοιπόν, δεν νομίζω ότι θα πρέπει να υπάρχει αυτή η κατεύθυνση, γιατί ακριβώς είναι χρήσεις 

οι οποίες ήδη υπάρχουν στην πόλη μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, ολόκληρη η Μεσογείων είναι γεμάτη 

από τέτοιου είδους χρήσεις. Λοιπόν, το να μεταφέρουμε και σε άλλες περιοχές τον ίδιο χαρακτήρα, 

είναι ένα ζήτημα. 

 Όπως επίσης και για το θέμα του-, βασικό ζήτημα τα 200 τετραγωνικά μέσα στο άλσος. Το 

ότι θα νομιμοποιηθούν τα 200 τετραγωνικά... Και στο "Verde" 150 είχαν νομιμοποιηθεί και φτάσαν 

τα 450. Όπως και τώρα, τσιμεντοστρώθηκε μέσα η περιοχή μπροστά απ’ το καφέ, χωρίς να ρωτάει 

κανέναν ο ενοικιαστής για το αν μπορεί ή δεν μπορεί και τι οφείλει να κάνει εκεί μέσα. Ανοίγουμε 

λοιπόν μία προοπτική, τα 200 –και θα φανεί αυτό αν γίνουν– να γίνουν 400 σε πολύ σύντομο 

χρονικό διάστημα. Ανεξάρτητα από το αν η σημερινή δημοτική Αρχή το θέλει αυτό ή δεν το θέλει, το 

επιθυμεί ή δεν το επιθυμεί, εκεί θα φτάσουν τα πράγματα όταν ανοίγεις και στρώνεις το χαλί για να 

’ρθουν οι άλλοι από πάνω μετά να παίξουν την μπάλα έτσι όπως ξέρουν να την παίζουν, γιατί το 
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μόνο που τους ενδιαφέρει είναι να γεμίζουν την τσέπη τους. Και από την πλευρά τους καλά κάνουν, 

εμείς το θέμα είναι τι κάνουμε. 

 Αυτά τα πολύ σύντομα. 

 Α, ήταν και η νομιμοποίηση του "Ιασώ" επίσης άλλη αυθαιρεσία μεγάλη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εμείς, παρά αυτή την-, απ’ όσο έχω καταλάβει έχει κάνει κάποιες προσπάθειες και 

η Τεχνική Υπηρεσία να απαλύνει λίγο αυτές τις τροποποιήσεις επί της περιόδου Νικολάου –αν και, 

εντάξει, μπορεί και σ’ έναν βαθμό θα συμφωνούσε και τότε κατά την εκτίμησή της–, εμείς είχαμε 

διαφωνήσει και θεωρούμε ότι το παραπέρα άνοιγμα σε κάποιες χρήσεις μπορεί να μην φαίνεται 

άμεσα ορατό ότι θα δημιουργήσει ιδιαίτερα προβλήματα, όμως στο βάθος του χρόνου θα θέλαμε να 

διατηρηθεί σε μια πιο ήπια κατάσταση το προάστιο. 

 Όμως κυρίως εγώ δεν ήθελα να σταθώ σε αυτό, αλλά σε ας το πούμε «λάθη και 

παραλείψεις» εν τέλει μη εφαρμογής κάθε φορά του Γ.Π.Σ., των προβλέψεών του, και κυρίως των 

κοινωφελών και κοινόχρηστων χρήσεων. Γι’ αυτό ήθελα, και εν είδει ερωτήσεων ή και 

παρατηρήσεων, να θέσω κάποια πράγματα. 

 Για παράδειγμα, ο Δήμος έχει χάσει στο Οικοδομικό Τετράγωνο 157Β, Βάσω Κατράκη, μια 

χρήση πολιτισμού. Προβλεπόταν στο αρχικό Γ.Π.Σ., η οποία δομήθηκε τελικά. Το ίδιο και για την 

Εθνικής Αντιστάσεως και 17η Νοέμβρη, στο 111Α, που είχε χρήση Δημοτικό Σχολείο, προβλεπόταν 

στο αρχικό Γ.Π.Σ. Είναι ακόμα αδόμητο αλλά έχει χαθεί και δεν ξέρω για ποιο λόγο και τι έχει γίνει. 

Επίσης προβλεπόταν δεύτερη θέση ΚΑΠΗ στον Χολαργό, από το Γ.Π.Σ., όπως και χώρος στάθμευσης 

από την "Αττικό Μετρό" στο μετρό Χολαργού, που δεν έχουν υλοποιηθεί, ούτε ξέρω πού βρίσκονται. 

 Επίσης, σε σχέση με τις χρήσεις ιδιοκτησίας Δήμου, όπως στη Λέλα Καραγιάννη, Περικλέους 

και Ευτέρπης, στην Εθνικής Αντιστάσεως 40 και Βάσω Κατράκη, που είναι για Παιδικούς Σταθμούς 

και Νηπιαγωγεία, και Βελισσαρίου και Κωνσταντινουπόλεως. Δηλαδή τέσσερα οικόπεδα ιδιοκτησίας 

του Δήμου, με προβλεπόμενες χρήσεις Παιδικού Σταθμού και Νηπιαγωγείων. Έχω καταλάβει ότι 

διατηρούνται, τουλάχιστον στην πρόταση, έτσι; δεν πιστεύω τουλάχιστον σε κάποια από αυτά να 

έχει χαθεί η χρήση. 

 Και ένα ερώτημα είναι: τι κάνει ο Δήμος, αν εξαιρέσω το Λέλας Καραγιάννη, για τα υπόλοιπα, 

με βάση τις ανάγκες που υπάρχουν; Τουλάχιστον να δούμε να επιταχυνθούν. 

 Επίσης, για τα ιδιοκτησίας ΚΤΥΠ Κλειούς και Ευτέρπης. Τεράστιοι χώροι κι εκεί, 

εγκαταλελειμμένο σχολείο, εγκαταλελειμμένο μπάσκετ, 1 στρέμμα περίπου το καθένα (973 και 983), 

είναι ακόμα παρατημένα. Αντίστοιχα στου Παπάγου... Δεν θα συνεχίσω. 

 Και υπάρχουν και καμιά δεκαριά οικόπεδα ακόμα χαρακτηρισμένα, όπως αυτό Αριστοτέλους 

και Μενίππου, που είναι το 120 που λέτε, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κύριε Ρεμούνδο, σας παρακαλώ. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το οποίο τελικά το χαρακτηρίζετε χρήση εκπαίδευσης. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μπράβο. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Σύμφωνα με την απόφαση που είχαμε πάρει [...]. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ένα στρέμμα-και, το οποίο κι εκεί για Δημοτικό και Νηπιαγωγείο δεν έχει γίνει ποτέ 

τίποτα απ’ τον Δήμο. Και άλλες επτά-οκτώ περιπτώσεις, που τα περισσότερα από αυτά είναι σε 

εκκρεμότητες. 

 Και τελειώνω λέγοντας ότι: Αν ήθελε ο Δήμος, θα έπρεπε να έχει αξιοποιήσει τις κοινόχρηστες 

και κοινωφελείς χρήσεις, και να έχουμε σήμερα και καινούρια κτίρια σε σχολεία και ικανά να 

καλύψουν τις ανάγκες που υπάρχουν. Και να μην αρνείται, ας πούμε για παράδειγμα σήμερα, τη 

λειτουργία του δίχρονου υποχρεωτικού προγράμματος στα Νηπιαγωγεία, όπως δήλωσε ο Δήμαρχος 

ότι, στην Επιτροπή που συμμετέχει εκπρόσωπος του Δήμου, αυτή ήταν η άποψή του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
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 Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος, η κυρία Πολυκαλά και ο κύριος 

Ζήκας. 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 20ό θέμα, "Έγκριση της μελέτης: «Μελέτη εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων 

Γης της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού, σύμφωνα με το Νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο» (Φ.Ε.Κ. 

132/ΑΑΠ/13.07.2016)", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ 

 

ΘΕΜΑ 6ο 

 

Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Παντοπωλείου 

Δήμου Παπάγου - Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 6ο θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μαζί, 6-7 να τα συζητήσουμε μαζί, Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει. 

 (Εκφώνηση τίτλου 6ου θέματος). 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Ζήκας το έχει κρατήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα. 

ΝΙΚΑΚΗ: Ρωτήστε τι θέλετε. 

ΖΗΚΑΣ: Μία σύντομη έτσι ενημέρωση.. 

ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Τι σύντομη; [...]. 

ΖΗΚΑΣ: ...τι ακριβώς άλλαξε στον κανονισμό. Γιατί δεν πρόλαβα να διαβάσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα παρακαλέσουμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Νικάκη, να πει μόνο τις 

διαφορές που υπάρχουν. 

...... : Σύντομα. 

ΝΙΚΑΚΗ: Τι σύντομα, εγώ ούτε τ’ όνομά μου δεν θυμάμαι τέτοια ώρα τώρα. 

 Ξέρετε πολύ καλά ότι και Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί στον Δήμο τα τελευταία χρόνια, 

και το Φαρμακείο είχε ξεκινήσει πιλοτικά να λειτουργεί στα Δημοτικά Πολυϊατρεία, χωρίς 

χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα. 

 Επειδή μπήκαμε στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ και έγιναν πλέον δομές χρηματοδοτούμενες, για να 

εναρμονιστούν οι δύο αυτές Υπηρεσίες, υποδομές που είχαμε κοινωνικές, με τις δομές του ΕΣΠΑ, 

ψηφίζουμε πλέον τον κανονισμό, στον οποίον συμπεριλαμβάνουμε και κάποια από τα στοιχεία που 

έχει με τη λειτουργία ως δομή ΕΣΠΑ, δηλαδή το προσωπικό που πήραμε από το πρόγραμμα αυτό... 

Επί της ουσίας όμως τα οικονομικά κριτήρια παραμένουν σχεδόν τα ίδια, απλά λίγο προς τα πάνω τα 

αυξάνουμε, για να μπορέσουμε να καλύψουμε περισσότερους συνδημότες μας. 

 Η επιτροπή Διαχείρισης του Κοινωνικού Παντοπωλείου –όπως ψηφίσαμε πριν τα μέλη– 

γίνεται κοινή με το φαρμακείο, μία επιτροπή διαχείρισης, η οποία δεν προβλέπεται από το ΕΣΠΑ, το 

κάνουμε εμείς για να υπάρχει... Προβλέπεται από τον νόμο βέβαια για το Κοινωνικό Παντοπωλείο, και 

τη διατηρούμε κι εμείς, για να υπάρχει μία ας πούμε διαφάνεια και ένας έλεγχος τέλος πάντων σε 

κάποια θέματα ως προς τα ωφελούμενα μέλη που εντάσσονται. 

 Προβλέπεται ο χώρος στέγασης που είναι στη Βουτσινά, προβλέπεται παράρτημα στη 
Δημοτική Κοινότητα Παπάγου. Για το Κοινωνικό Παντοπωλείο λειτουργεί μες στο Δημοτικό 
Κατάστημα, για το Φαρμακείο προβλέπεται η δυνατότητα να υπάρξει. 
 Υπάρχει πρόβλεψη για άτομα με αναπηρία, αυξάνεται τέλος πάντων η κλίμακα δυνατότητας 
να ενταχθούν στο... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] η εισοδηματική κλίμακα. 
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ΝΙΚΑΚΗ: Ναι, η εισοδηματική κλίμακα. Προσπαθούμε να αποκλείσουμε άτομα που έχουν καταθέσεις 
υψηλές με τον έλεγχο των τόκων που κάνουμε, των επιτοκίων. 
 Τι άλλο; Λειτουργεί με συγκεκριμένο προσωπικό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αρκούν, αρκούν. Ήσασταν κατατοπιστικότατη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Οι πόροι είναι για το Παντοπωλείο από τον προϋπολογισμό του Δήμου και από δωρεές 
επιχειρήσεων και από διάφορες χορηγίες. 
 Στα πλαίσια αυτού του προγράμματος υπάρχουν και οι παράλληλες δράσεις 
ευαισθητοποίησης... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Τι αλλάζει είπαμε. Τα ’χουμε ψηφίσει [...]. 
ΝΙΚΑΚΗ: Είπα ότι προστίθενται και κάποια στοιχεία τα οποία έχουν να κάνουν με τις δομές του 
ΕΣΠΑ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Νικάκη. 
 Πάμε σε τοποθετήσεις. Υπάρχουν; Δεν υπάρχουν, πολύ ωραία. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 
 «Λευκό»; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ : «Κατά» για το Παντοπωλείο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και για το Παντοπωλείο; Θα σας κρίνει ο κόσμος, θα σας κρίνει ο κόσμος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε, Πρόεδρε, θέμα 10... 
 Άρα λοιπόν το 6ο θέμα, "Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής 
Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

ΘΕΜΑ 7ο 

 

Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου 

Παπάγου -Χολαργού 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε τοποθετήσεις. Υπάρχουν; Δεν υπάρχουν, πολύ ωραία. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 7ο θέμα, "Τροποποίηση εσωτερικού Κανονισμού Λειτουργίας Δομής 
Κοινωνικού Φαρμακείου Δήμου Παπάγου -Χολαργού" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
 
Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για τη σύναψη 
συμφωνίας πλαισίου διετούς διάρκειας για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-2020» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 10ου θέματος). 
 Την εισήγηση την έχετε. Υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτό; 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μια ερώτηση μόνο στα γρήγορα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Πολυκαλά. Άλλος ερώτηση; 
 Η κυρία Πολυκαλά, ερώτηση. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Είδα κάτι ποσά κλπ. Με τι στοιχεία έγινε αυτός ο προϋπολογισμός; Δηλαδή με το πώς 
τα πλοία... «Τα πλοία»! Ωραία, ταξιδεύουμε τώρα! Ο στόλος... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Να απαντήσω; Τα ποσά και η μελέτη έχει γίνει από το ΠΕΚΑΠΡΑ, την αρμόδια 
Υπηρεσία... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας απαντήσει η αρμόδια Αντιδήμαρχος, η κυρία Τσικρικώνη. 
 Παρακαλώ, κυρία Τσικρικώνη. 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: ...και είναι με βάση τα προηγούμενα έτη. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μάλιστα. Αυτό ήταν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Τσικρικώνη. 
 Ερώτηση; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τοποθέτηση κατευθείαν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, τοποθετήσεις. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος τοποθέτηση, παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η αρνητική μας ψήφος έχει να κάνει με το ότι άλλος ένας σημαντικός τομέας, 
δηλαδή όλη η συντήρηση, ανταλλακτικά των οχημάτων, των μηχανημάτων του Δήμου, περνάει ας 
το πούμε πιο συγκεντροποιημένα και ολοκληρωτικά στην ιδιωτικοποίηση. Όχι ότι μέχρι σήμερα δεν 
είχαμε φτάσει σε αυτό το σημείο, όχι ότι ακόμα και παλιότερα το καθεστώς που υπήρχε ήταν καλό, 
όμως το να έχει το δημόσιο μια βάση επισκευαστική για τα μηχανήματά του, τα αυτοκίνητά του, σε 
κλίμακα που θα καλύπτει έναν και δύο και τρεις Δήμους, αλλά και άλλες λειτουργίες, θα μπορούσε να 
υπάρχει, να είναι πιο οικονομικό και πιο αποδοτικό. Όπως και να κατασκευάζει τα οχήματά του, να 
χρησιμοποιεί εγχώριο παραγωγικό δυναμικό και με όλες τις συνέπειες που υπάρχουν. 
 Εν τοιαύτη περιπτώσει, άλλη η αντίληψή μας για την οικονομία, άλλη η αντίληψή σας, δεν 
έχετε κανένα πρόβλημα να ιδιωτικοποιήσετε τα πάντα. Και το κερί της εκκλησίας ας πούμε και δεν 
ξέρω γω τι άλλο. Ε, τι να κάνουμε τώρα, διαφωνούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παρόλο που είναι περασμένη η ώρα, απλά να πω ότι ακόμα και να είχαμε το 
προσωπικό, δεν θα είχαμε τα κατάλληλα μηχανήματα, δεν επιτρέπεται μέσα στην πόλη μας να 
έχουμε συνεργείο και να βάζουμε τη νταλίκα από κάτω και να κατεβάζουμε κινητήρα, ή να ’χουμε 
γερανούς, να ’χουμε αυτές τις οχλήσεις, δεν επιτρέπεται η χρήση γης πρώτα-πρώτα της περιοχής, 
έτσι; Φανταστείτε να ’χαμε ένα βαφείο ξέρω γω για παράδειγμα, για φανταστείτε λοιπόν. Εντάξει, 
ωραίο έτσι όπως το λέτε, αλλά μη μας κατηγορείτε για όλα. Εδώ πάμε να κάνουμε έναν διαγωνισμό 
δηλαδή, να σταματήσουμε τις απευθείας αναθέσεις που γίνονται τόσα χρόνια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Σας παρακαλώ, καθίστε λίγο, δεν έχουμε τελειώσει, σας παρακαλώ. 
 Άρα λοιπόν το 10ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, 
για τη σύναψη συμφωνίας πλαισίου διετούς διάρκειας για τη «Συντήρηση και επισκευή οχημάτων και 
μηχανημάτων Δήμου Παπάγου - Χολαργού 2018-2020»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

ΘΕΜΑ 13ο 
 
Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου (ποσών τιμολογίων) λόγω πενταετούς 
παραγραφής 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα, το οποίο έχει κρατήσει ο κύριος Σκουτέρης. Παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Για ένα δευτερόλεπτο, Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη δεσμεύεστε. Όσο χρόνο θέλετε! 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Για οικονομία χρόνου, καταθέτω στο Προεδρείο την αντίρρησή μου, διότι –όπως έχω 
πει τρία χρόνια πριν– αρμοδιότητα το Δημοτικό Συμβούλιο να διαγράφει αξιώσεις δημοτών έναντι 
του Δήμου δεν έχει. Αυτά που χρωστάει δηλαδή ο Δήμος, δεν μπορεί να ’ρχεται ο ίδιος ο Δήμος να 
τα διαγράφει. Πρόκειται για μισθούς υπαλλήλων, οι οποίοι υπάλληλοι δικαιώθηκαν από την 
Επιθεώρηση Εργασίας, και δεύτερον πρόκειται για έναν Γρατσώνη, δεν ξέρω ποιος είναι, στον οποίον 
χορηγήσαμε 5.000 € για οικονομική ενίσχυση. Και έρχεται ο Δήμος τώρα να διαγράψει εκείνα που 
χρωστάει. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι σε δικαστήριο [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, θα απαντήσετε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Καταθέτω λοιπόν τις προτάσεις μου, ν’ αναφερθούν στα πρακτικά, γιατί –σας το λέω– 
θα μας κρεμάσουνε, να έρθουμε μόνοι μας και να λέμε εμείς «πέρασε πενταετία». Την πενταετία την 
προβάλλεις κατ’ ένσταση στο δικαστήριο. Ο δε δικηγόρος μας δεν έχει πει να προβούμε εμείς στη 
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διαγραφή. Ο δικηγόρος είπε ότι: «κύριοι, εδώ δεν έχω κανένα στοιχείο, καμία αγωγή για τους 
ενδιαφερομένους». Επομένως δεν λέει ο δικηγόρος να διαγράφουμε εμείς εκείνα που χρωστάμε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Μόνο να σας ρωτήσω, τα έχετε σε ηλεκτρονική μορφή, να διευκολύνουμε; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] χειρόγραφα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει. 
 Η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη.. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Δεν έχω να απαντήσω, έχει απαντηθεί αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Διευκρινιστικές ερωτήσεις; 
ΖΗΚΑΣ: Ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή δεν μου είναι σαφές. Εδώ παραγράφουμε... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εκείνα που χρωστάμε. 
ΖΗΚΑΣ: Παρέλευση πενταετίας, την ίδια στιγμή που υπάρχουν δικαστικές διεκδικήσεις; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Όχι-όχι, να σας το εξηγήσω. Τα συνολικά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Τελειώσατε την ερώτηση; 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, γιατί εδώ διαπιστώνω... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Άσε με να σ’ το εξηγήσω, Περικλή. 
ΖΗΚΑΣ: Μισό λεπτό. Διαπιστώνω τα ίδια ποσά, τους ίδιους προμηθευτές να διεκδικούν, και 
ταυτόχρονα εμείς να τους διαγράφουμε ποσά. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εκείνα που χρωστάμε εμείς. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Όχι, δεν είναι έτσι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε με την ερώτηση; 
ΖΗΚΑΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Η Αντιδήμαρχος, η κυρία Τσικρικώνη, έχει τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Λέμε σαφώς ότι τα ποσά τα οποία πρέπει να παραγραφούν λόγω πενταετίας 
ανέρχονται στο ποσό των 95.558,73 €. Όμως για όσα εκκρεμούν δικαστικές αποφάσεις, αυτά δεν 
μπορούμε να τα διαγράψουμε. Άρα λοιπόν αφαιρούνται, και το συνολικό ποσό που διαγράφουμε 
αυτή τη στιγμή ανέρχεται στις 12.623,89 €. Κατάλαβες; 
ΖΗΚΑΣ: Άρα διαγράφουμε τη διαφορά δηλαδή μονάχα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. Συνολικά είναι 95.558, αυτά τα οποία εκκρεμούν (δικαστικές αποφάσεις) 
ανέρχονται στα 82.934, το ποσό το οποίο μένει (και είναι στα 12.623,89), αυτό είναι που 
διαγράφουμε. Εντάξει; Αυτά που είναι σε δικαστικά δεν τα διαγράφουμε, εκκρεμούν μέχρι να βγουν 
αυτά. 
ΖΗΚΑΣ: Μάλιστα. Κατάλαβα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
ΖΗΚΑΣ: «Παρών». 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Κι εγώ «παρούσα». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει «παρών». «Λευκό». 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: «Λευκό». 
ΖΗΚΑΣ: «Παρών». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρόντες είστε ούτως ή άλλως. Διαφορετικά άρνηση ψήφου. 
ΖΗΚΑΣ: «Παρών», «παρών». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν υπάρχει «παρών». «Λευκό» η κυρία Πολυκαλά. 
(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επομένως «κατά» ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Σκουτέρης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς, το 13ο θέμα, "Διαγραφή απαιτήσεων κατά του Δήμου (ποσών τιμολογίων) 
λόγω πενταετούς παραγραφής", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για το ωραίο κλίμα που είχαμε στη συνεδρίασή μας 

Δεν ξεπεράσαμε τις 6 ώρες. Λήξη συνεδρίασης 01:20. 

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

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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