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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Οικονόμου Δημήτριος, Αθανασάκου–Μουντάκη Μαρία, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Βεντουζά-

Παπανικολάου Ειρήνη, Χατζής Μιχαήλ, Τσικρικώνη Άννα-Μαρία, Νικάκη Βικτωρία, Ρουφογάλη 

Δήμητρα, Σουρανή Αγλαΐα, Αρβανίτη Γεωργία, Τσουροπλής Γεώργιος, Δημητριάδου Μαρία, 

Μπουφούνου Βασιλική, Σιαμάνης Βασίλειος, Σκουτέρης Ιωάννης, Τίγκας Κωνσταντίνος-Πολυχρόνης, 

Ζήκας Περικλής, Καραγιάννης Νικόλαος, Κεχρής Ιωάννης, Τούτουζας Δημήτριος, Φασούλη Αικατερίνη, 

Στάππας Νικόλαος, Μπρέμπου Γεωργία, Ρεμούνδος Γεώργιος, Πολυκαλά Χριστίνα. 

 

Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου: Δημάκου Μαρία 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Παρίση Χρύσα, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Κουτάκης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Νικόλαος, Ανυφαντής 

Γεώργιος.  

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1. Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: 

 πρακτικό υπ’ αριθ. 05/2018 

 πρακτικό υπ’ αριθ. 06/2018 

2. Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. 

Μπουτάρη. 

3. Συζήτηση του υπ’ αριθ. 9973/08.05.2018 αιτήματος της παράταξης "Λαϊκή 

Συσπείρωση Παπάγου - Χολαργού", για την υποχρεωτική εφαρμογή τής 

δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής.  

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

(Νομική Υπηρεσία) 

4. Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί των: α) από 30.09.2014, β) από 10.09.2014 

και γ) από 20.09.2014 αγωγών του κ. Σωτηρίου Μπλέτσα κατά του Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού. 

ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5. Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών 

ΣΕΛΙΔΑ 
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Υπηρεσιών). 

6. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018. 

7. Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου 

- Χολαργού. 

8. Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

9. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Αυτόματων 

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) Τράπεζας και διενέργειας δημοπρασίας για 

την εκμίσθωσή τους. 

10. Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο κοιμητήριο Παπάγου κατόπιν διενέργειας 

δημοπρασίας. 

11. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Πρωτοβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής. 

12. Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Δευτεροβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής. 

13. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 

του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

14. Λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου στον Δήμο 

Παπάγου - Χολαργού. 

15. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης 

συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart 

cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού. 

16. Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού 

για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου, 

στις υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με 

εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού. 

17. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: 

«Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού 

Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017». 

18. Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση 

- Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017». 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

19. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

◦ Ελ. Βενιζέλου 86 

◦ Λοχ. Δεδούση 25 

◦ Μέτωνος 44 

◦ Πολυμνίας 27 

◦ Κω 12 

◦ Ασπασίας 63 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 

◦ Κοιμητήριο (Αρ. Τάφου: 571) 

◦ Αν. Ρωμυλίας 10. 
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v. ΓΕΝΙΚΑ 

20. Έγκριση Β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 

Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού 

έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 73/2018 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του. 

21. Έγκριση Β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 

2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41/2018 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του. 

22. Έγκριση διοργάνωσης αγοράς καταναλωτών - έγκριση κανονισμού λειτουργίας 

της συγκεκριμένης αγοράς. 

23. Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Καταστροφής Υλικών Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού. 

24. Έγκριση απολογισμών πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

 έτους 2016 

 έτους 2017 

25. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 

παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Τράκα για τον κατάλογο των παρουσιών. 

ΤΡΑΚΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 

 Ο κύριος Οικονόμου: απών. 

 Η κυρία Παρίση: απούσα. 

 Ο κύριος Δεμέστιχας: απών. 

 Η κυρία Αθανασάκου: απούσα. 

 Ο κύριος Αυγουρόπουλος: παρών. 

 Η κυρία Βεντουζά: παρούσα. 

 Ο κύριος Χατζής: απών. 

 Προσήλθε και η κυρία Μουντάκη. 

 Η κυρία Τσικρικώνη: απούσα. 

 Η κυρία Νικάκη: παρούσα. 

 Η κυρία Ρουφογάλη: παρούσα. 

 Η κυρία Σουρανή: παρούσα. 

 Η κυρία Αρβανίτη: παρούσα. 

 Ο κύριος Τσουροπλής: απών. 

Η κυρία Δημητριάδου: παρούσα. 

 Η κυρία Μπουφούνου: παρούσα. 

 Ο κύριος Τράκας: παρών. 

 Ο κύριος Σιαμάνης: παρών. 

 Ο κύριος Σκουτέρης: παρών. 

 Ο κύριος Χαρακτινιώτης: απών. 

 Ο κύριος Τίγκας: παρών. 

 Ο κύριος Κουτάκης: απών. 

 Ο κύριος Ζήκας: παρών. 

 Ο κύριος Καραγιάννης: παρών. 

 Ο κύριος Κεχρής: απών. 

 Ο κύριος Τούτουζας: απών. 

 Η κυρία Φασούλη: παρούσα. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

6 

 Ο κύριος Αποστολόπουλος: απών. 

Ο κύριος Στάππας: παρών. 

Η κυρία Μπρέμπου: παρούσα. Καλώς ήρθατε, κυρία Μπρέμπου. 

Ο κύριος Ανυφαντής: απών. 

 Ο κύριος Ρεμούνδος: παρών. 

 Η κυρία Πολυκαλά: παρούσα. 

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

 Κύριε Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 

 Ώρα έναρξης της συνεδρίασης: 19:18. 

 Θα ήθελα καταρχήν να καλωσορίσω την κυρία Μπρέμπου, που υπήρξε πρώην Δημοτικός 

Σύμβουλος, οπότε γνωρίζει και τα διαδικαστικά. Κατέλαβε τη θέση του κυρίου Κουγιουμτζόπουλου, ο 

οποίος παραιτήθηκε. 

 Να ενημερώσω ότι ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος παραμένει επικεφαλής της παράταξης των "8 

Προτάσεων", επικεφαλής όμως της δημοτικής παράταξης στο Δημοτικό Συμβούλιο όπως μας 

απεστάλει και εγγράφως, ορίστηκε ο κύριος Στάππας. 

 Να πούμε ότι, πέρα από τις όποιες αντιθέσεις και οτιδήποτε έχει γίνει, ο κύριος 

Κουγιουμτζόπουλος θεωρώ ότι είναι ένας άνθρωπος άκρως αυτοδιοικητικός και περιμένω από αυτόν, 

απ’ όπου και αν βρίσκεται, τουλάχιστον με τον τρόπο του να βοηθάει την Τοπική Αυτοδιοίκηση και 

τον Δήμο μας. 

 Ακόμα να αναφερθώ, βλέποντας γνώριμα πρόσωπα: Τον κύριο Ίσκο (πρώην Αντιδήμαρχο) – 

καλώς ήρθατε στο Συμβούλιό μας. Και από τις τοπικές εφημερίδες είναι ο κύριος Δεληγιάννης και η 

κυρία Γρινιεζάκη. Καλώς ήρθατε. 

 Προσήλθε και ο κύριος Τούτουζας. 

 Να προβούμε σε ανακοινώσεις. 

 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Να καλωσορίσω κι εγώ τη Γωγώ την Μπρέμπου στο Δημοτικό Συμβούλιο, στην αίθουσα του 

Δημοτικού Συμβουλίου, και να της ευχηθώ μία γόνιμη και καλή θητεία, πάντα με συμφέρον των 

κατοίκων της πόλης του Παπάγου και του Χολαργού. 

 Να ενημερώσω –αν και πιστεύω ότι οι περισσότεροι θα το ’χετε μάθει– ότι την προηγούμενη 

Παρασκευή πέθανε ο Νίκος ο Γανώσης. Ο Νίκος ο Γανώσης είχε υπηρετήσει και είχε υπερασπιστεί τα 

συμφέροντα του Δήμου από τη θέση του Προέδρου του Πνευματικού Κέντρου Χολαργού για αρκετά 

χρόνια, ήταν φίλος, συνεργάτης, σύμβουλος και του κυρίου Νικολάου αλλά και εμένα προσωπικά, και 

νομίζω ότι είναι πολύ μεγάλη η απώλειά μας. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. 

 Πριν από λίγες ώρες, το μεσημέρι στις 12:00 συγκεκριμένα, είχαμε προσκληθεί από τον 

Πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα –και παρευρεθήκαμε φυσικά– σε μία συνάντηση, σε μία σύσκεψη 

που έγινε στο Μέγαρο Μαξίμου, υπό την προεδρία του Πρωθυπουργού, υπό την παρουσία των 

Υπουργών: Εσωτερικών (ο κύριος Σκουρλέτης), ο Υφυπουργός Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ο 

κύριος Φάμελλος), ο κύριος Φλαμπουράρης, ο Δήμαρχος Αθηναίων ο κύριος Καμίνης, η Δήμαρχος 

Ζωγράφου η κυρία Καφατσάκη, ο Πρόεδρος της ΕΤΑΔ ο κύριος Πολύζος, ο Πρόεδρος του Πράσινου 

Ταμείου ο κύριος Πατρίκιος, οι δύο Γενικοί Γραμματείς του Υπουργείου Ενέργειας και Κλιματικής 

Αλλαγής, η Γενική Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών, σε μία σύσκεψη που αφορούσε το 

Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. 

 Είμαστε λοιπόν στην πολύ ευχάριστη θέση, θα έλεγα «μία ιστορική απόφαση», να 

ενεργοποιηθεί ο φορέας διαχείρισης του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή. Μέσα σ’ ένα 

χρονοδιάγραμμα των επόμενων τριών μηνών, ο Πρωθυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα υπάρχει έτοιμο 

νομοσχέδιο, το οποίο θα καθορίζει τις αρμοδιότητες, τον φορέα διαχείρισης και όλα αυτά τα οποία 

πρέπει να καθοριστούν, φυσικά τη χρηματοδότηση. Ήδη ο κύριος Φάμελλος ξεκινάει συναντήσεις και 

θα φτιάξει μία προπαρασκευαστική επιτροπή για να ετοιμάσει αυτό το νομοσχέδιο. 
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 Θέλω να πω ότι είναι μία πολύ σημαντική ημέρα για το προάστιό μας, καθώς πρώτα απ’ όλα 

μπαίνει τέρμα σε όλες τις προσπάθειες κατακερματισμού και αλλοίωσης του χαρακτήρα του 

Μητροπολιτικού Πάρκου, πάνω απ’ όλα προς όφελος των πολιτών και της πόλης μας. Ο Δήμος μας 

βγαίνει κερδισμένος από την υπόθεση αυτή, και βέβαια με την ευκαιρία αυτή θα ήθελα να 

ευχαριστήσω και όλα τα κινήματα πολιτών και τους απλούς πολίτες που στάθηκαν δίπλα, παρέα με 

τον Δήμο σε αυτό τον αγώνα, ενίσχυσαν τη θέση του και την προσπάθειά του, την οποία καταβάλαμε 

αταλάντευτα, με συνέπεια σε πολύ λίγο διάστημα να έχουμε την υλοποίηση του Μητροπολιτικού 

Πάρκου στο Γουδή. 

 Να ενημερώσουμε –αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι Δημοτικοί Σύμβουλοι θα πρέπει να να το 

έχετε μάθει, αλλά νομίζω ότι θα πρέπει να ενημερωθείτε– για την απόφαση του ΕΔΣΝΑ για την 

αύξηση των τελών ταφής στα απορρίμματα. Με απόφαση λοιπόν της Εκτελεστικής Επιτροπής του 

ΕΔΣΝΑ αποφασίστηκε: το τέλος ταφής στον ΧΥΤΑ της Φυλής, από 45 € τον τόνο, να πάει στα 49 € 

τον τόνο. Είναι λοιπόν μία αιφνιδιαστική απόφαση, η οποία προσωπικά πιστεύω ότι επιβεβαιώνει τον 

προβληματικό περιφερειακό σχεδιασμό για τα απορρίμματα, την ολιγωρία του κεντρικού Κράτους και 

την οπισθοδρόμηση σε έργα τα οποία θα έπρεπε να έχουν προχωρήσει, σε έργα τα οποία έχουν 

προτείνει οι Δήμοι –μέσα σε αυτούς τους Δήμους είναι και ο δικός μας ο Δήμος– να ενταχθούν στον 

περιφερειακό σχεδιασμό και να υλοποιηθούν. 

 Πιστεύω βέβαια ότι ο Δήμος μας, παρά τη μείωση τελών που έχουμε κάνει από την αρχή του 

χρόνου (όπως θα ξέρετε έχουμε μειώσει τα δημοτικά τέλη), ο Δήμος μας με λελογισμένες 

προσπάθειες θα καταφέρει να απορροφήσει αυτή την αύξηση, χωρίς να χρειαστεί να αυξήσει τα 

δημοτικά τέλη. Γιατί ουσιαστικά, αν θέλουμε να είμαστε σωστοί στον προϋπολογισμό μας, απ’ τη 

στιγμή που γίνεται μια αύξηση που δεν την έχουμε υπολογίσει, πρέπει κάτι να κάνουμε εμείς για να 

καταφέρουμε να απορροφήσουμε αυτή την αύξηση και να μη τη μεταφέρουμε στους δημότες, οι 

οποίοι δεν οφείλουν σε τίποτα τον κακό σχεδιασμό της Περιφέρειας και την οπισθοδρόμηση. 

 Αυτά, κύριε Πρόεδρε, για αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ο λόγος αρχικά στους επικεφαλής για ανακοινώσεις, και μετά στους υπολοίπους συμβούλους. 

Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Ζήκας, η κυρία Αθανασάκου... 

ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ερωτήσεις θα [...]; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί θα τις κάνουμε, ό,τι είναι. Και εσείς, ωραία. 

 Ο κύριος Τίγκας, παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν θέλω κι εγώ, με τη θεσμική μου ιδιότητα, να καλωσορίσω τη Γωγώ την 

Μπρέμπου στο Δημοτικό Συμβούλιο και να της ευχηθώ τα καλύτερα. 

 Όπως επίσης θέλω να αποχαιρετήσω και τον Χάρη τον Κουγιουμτζόπουλο, για τον οποίον 

θεωρώ ότι η φυσική παρουσία του και οι τοποθετήσεις του εδώ μέσα ήταν πάντοτε βαθιά 

διαβασμένες. Ανεξάρτητα αν κάποιος συμφωνούσε ή δεν συμφωνούσε με αυτά που έλεγε ο κύριος 

Κουγιουμτζόπουλος, το συμπέρασμα ήταν ότι ήταν πάντα διαβασμένος. 

 Και ήθελα πάνω σε αυτά τα δύο που έθιξε ο κύριος Δήμαρχος να κάνω κάνα-δυο ερωτήσεις: 

 Πρώτα-πρώτα γι’ αυτά που ελέχθησαν σήμερα στη σύσκεψη με τον κύριο Πρωθυπουργό. 

Επειδή, όπως ξέρετε πολύ καλά, το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το διάταγμα 

προστασίας του Υμηττού, το οποίο ξέρετε επίσης πολύ καλά-, το διάταγμα Μπιρμπίλη, το οποίο έχει 

καταπέσει. Σας έχει λοιπόν λεχθεί τίποτε σήμερα εάν θα προχωρήσει και το διάταγμα για την 

προστασία του Υμηττού; Γιατί, όπως καταλαβαίνετε, το να λέμε ότι θα γίνει το Μητροπολιτικό Πάρκο 

χωρίς να εξασφαλίζεται η προστασία του Υμηττού, δεν λέει και πολλά πράγματα. Αυτό είναι ερώτηση: 

αν έχει λεχθεί κάτι, όχι ότι η δημοτική Αρχή μπορεί να έχει καμία θέση πάνω σε αυτό. 

 Και το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω: Επειδή ομολογουμένως, από τα 44 σε 49 € που 

αυξήθηκε το κόστος για το κάθε κυβικό των απορριμμάτων, ήταν ένας αιφνιδιασμός από πλευράς του 

Διαδραστικού Συνδέσμου της Περιφέρειας, εμείς λοιπόν σαν Δήμος, κύριε Δήμαρχε, προτιθέμεθα να 

κάνουμε κάποια ένσταση και να πούμε ότι «δεν συμφωνούμε διότι μας αιφνιδιάσατε, διότι εμείς 

έχουμε προϋπολογίσει δημοτικά τέλη με άλλα χρήματα, και αν εσείς πέσατε έξω στους λογαριασμούς 
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σας είναι θέμα δικό σας, κόψτε τον σβέρκο σας»; Διότι οι πληροφορίες που έχω είναι ότι κάποιοι 

Δήμοι θα αντιδράσουν πάνω σε αυτό, όπως επίσης σας πληροφορώ ότι και η ΠΕΔΑ ήταν αρνητική 

πάνω στην αύξηση, την οποία βεβαίως και η ΠΕΔΑ εκ των υστέρων έμαθε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

 Να ενημερώσω ότι προσήλθαν η κυρία Τσικρικώνη και ο κύριος Κεχρής. 

 Μια συμπλήρωση από τον κύριο Δήμαρχο. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά το άφησα να γινόντουσαν κάποιες ερωτήσεις και να ξαναέπαιρνα τον λόγο, αλλά 

δεν πειράζει, ας την κάνουμε τώρα, να απαντήσω σύντομα στον κύριο Τίγκα και να πω μετά και 

κάποια άλλα πράγματα. 

 Γνωρίζουμε εδώ και πολύ καιρό, κύριε Τίγκα, ότι η περιβόητη ΣΜΠΕ (στρατηγική μελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων) για τον Υμηττό έχει κατατεθεί στο Υπουργείο. Και γνωρίζουμε πολύ 

καλά όλοι μας, και ο κύριος Ζήκας από πρώτο χέρι νομίζω αλλά και όσοι ασχολούμαστε κοντά με αυτό 

το θέμα, ότι την κρατάγανε στο συρτάρι μέχρι να πάρουν το πράσινο φως ότι δεν θα προχωρήσει το 

γήπεδο, για να μπορέσουν να την προχωρήσουν. Λοιπόν, στη συζήτηση σήμερα αναφέρθηκε και 

δόθηκε το πράσινο φως η περιβόητη ΣΜΠΕ, όπως είπα, να προχωρήσει. Άρα πολύ σύντομα πιστεύω 

ότι θα έχουμε τον καινούριο νόμο για την προστασία του Υμηττού. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι και στο 

ίδιο νομοσχέδιο που ετοιμάζουν, έτσι; Έτσι κι αλλιώς η απαγόρευση, η αναστολή των οικοδομικών 

αδειών είναι μέχρι τον Σεπτέμβριο, μέχρι αρχές Οκτωβρίου, κάπου εκεί, αν θυμάμαι. 

ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι ο πρώτος χρόνος [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι-ναι, αυτό. Λήγει, λέω, τότε. Οπότε έτσι κι αλλιώς μέχρι τότε είμαστε καλυμμένοι 

και δεν έχουμε έτσι κάποιο θέμα. 

 Για το θέμα των ενστάσεων, είναι κάτι το οποίο το μελετάμε, έτσι; Αυτό όπως ξέρετε... Για το 

θέμα της αύξησης. Αλλά σίγουρα νομίζω καλό είναι αυτά τα πράγματα να γίνονται και πιο μαζικά. 

Όπως είπατε, η ΠΕΔΑ, το συνδικαλιστικό όργανο όλων των Δήμων της Αττικής, νομίζω ότι πρέπει να 

πάρει μία πρωτοβουλία και να πει: «δεν είναι δυνατόν ξαφνικά, στη μέση της χρονιάς, να αποφασίζεις 

μία αυθαίρετη αύξηση», έτσι; Είναι κάτι όμως το οποίο το θα εξετάσουμε και με τη Νομική μας 

Υπηρεσία, αν έχει κάποιο νόημα να κάνουμε μόνοι μας ένσταση ή όχι. 

 Τώρα, να αναφερθώ σε μία πολύ σημαντική εκδήλωση η οποία έγινε την Κυριακή που μας 

πέρασε. Μάλιστα είχα τη χαρά, μετά από πολύ καιρό, να δω και μέλη της μειοψηφίας σε εκδηλώσεις 

που κάνει ο Δήμος, και αυτό ειλικρινά είναι κάτι το οποίο... Βέβαια, πηγαίνοντας προς τις εκλογές είναι 

σίγουρο ότι θα υπάρχει η παρουσία ολοένα και περισσοτέρων σε εκδηλώσεις, αλλά νομίζω ότι είναι 

κάτι πάρα πολύ σημαντικό το να έρχονται και άνθρωποι από τη μειοψηφία σε εκδηλώσεις τις οποίες 

πραγματοποιεί ο Δήμος. Μιλάω φυσικά για την "Ημέρα των Συλλόγων", η οποία έγινε στο Μεγάλο 

Πάρκο Παπάγου στον "Φοίβο", μία πρωτόγνωρη νομίζω εκδήλωση-διοργάνωση από πλευράς του 

Δήμου οργανωμένη, με τα καλύτερα σχόλια από τους 23 συλλόγους οι οποίοι συμμετείχαν – εύχομαι 

του χρόνου που θα πραγματοποιηθεί να είναι διπλάσιος ο αριθμός των συλλόγων. Και βέβαια αξίζουν 

θερμά συγχαρητήρια στην Αντιδήμαρχο –η οποία είχε την επιμέλεια όλης της διοργάνωσης– την 

κυρία Βίκη Νικάκη, καθώς και στο προσωπικό του Δήμου και σε όλα τα μέλη της διοίκησης τα οποία 

βοήθησαν από οποιαδήποτε θέση και αν είχαν, είτε είναι στην καθαριότητα, όπως ο κύριος 

Αυγουρόπουλος, είτε στον ηλεκτροφωτισμό και στους ηλεκτρολόγους, όπως είναι η κυρία Αρβανίτη, 

είτε η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού η κυρία Γκούμα, είτε η κυρία Σουρανή, είτε εν πάση 

περιπτώσει όποιοι βοήθησαν, τα ξέρει καλύτερα η κυρία Νικάκη, που είχε την επιμέλεια και οργάνωση 

της εκδήλωσης. Είναι κάτι νομίζω το οποίο είχε ένα πολύ θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία του Δήμου 

μας. 

 Είναι ωραίο να γίνονται και εκδηλώσεις εκτός των τυπικών χώρων που κάνουμε εκδηλώσεις. 

Δηλαδή, εκτός απ’ το Αμφιθέατρο Χολαργού εδώ πέρα που υπάρχει, και εκτός απ’ το Κηποθέατρο 

Παπάγου, νομίζω είναι πάρα πολύ θετικό να γίνονται εκδηλώσεις σε πλατείες, εκδηλώσεις σε πάρκα, 

έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχουν και άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συνηθίσει να πηγαίνουν στα 

κλειστά μέρη. 
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 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 

ΖΗΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, την ανοχή σας, γιατί έχω να πω πολλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας έχετε συνηθίσει. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν. Καταρχήν να καλωσορίσω την Γωγώ την Μπρέμπου. Ξαναήταν εδώ στα έδρανα, 

επανέρχεται για δεύτερη φορά. 

 Θα ξεκινήσω από αφορμή την αναφορά στην αύξηση του τέλους στον ΕΔΣΝΑ. Δεν είναι 

κεραυνός εν αιθρία. Δεν είναι κεραυνός εν αιθρία! Έχω πει εδώ σε αυτή την αίθουσα, εδώ και πάρα 

πολύ καιρό, ότι είναι συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης η μείωση των 

απορριμμάτων που πηγαίνουν για υγειονομική ταφή. Και υπάρχει οδηγία για αύξηση, για πρόστιμα, 

και είχα πει ότι το τέλος θα φτάσει τα 60 €, όχι μόνο τα 49 που έφτασε. Είναι κατεύθυνση αυτή. Και 

γι’ αυτό λέγαμε από τότε ότι πρέπει να ξεκινήσει η διαδικασία των τοπικών σχεδίων και της μείωσης 

του όγκου και όλα αυτά. 

 Πέρα απ’ όλο αυτό όμως, κάτι που έχει συμβεί πέρσι και έχει δημιουργήσει πανικό παγκοσμίως 

είναι η αναθεώρηση της πολιτικής της Κίνας για την εισαγωγή απορριμμάτων, τόσο σε όγκο όσο και 

σε ποιότητα. Μιλάμε για κολοσσιαία ανατροπή στη διαχείριση των απορριμμάτων παγκοσμίως. Αυτή 

τη στιγμή Αμερικάνοι, Ευρωπαίοι, βρίσκονται μπροστά σε αναθεώρηση συνολικά του σχεδιασμού 

τους, γιατί υπάρχουν τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων που συσσωρεύονται, επειδή ακριβώς η Κίνα 

απαγόρευσε πρακτικά τις εισαγωγές απορριμμάτων που έκανε τα προηγούμενα χρόνια, για να 

προστατεύσει το περιβάλλον της. Και εδώ ακριβώς φαίνεται και το πόσο ανόητοι ήταν αυτοί που και 

στην Ελλάδα προπαγάνδιζαν την εξαγωγή των απορριμμάτων μας στην Κίνα πριν από κάποιον καιρό, 

θεωρώντας ότι αυτή είναι η λύση. Η Κίνα λοιπόν, για να καταλάβετε, οι εξαγωγές ήταν της τάξης των 

300 εκατομμυρίων δολαρίων και πέσανε στα 7,5. Έτσι; Μιλάμε για κολοσσιαία διαφορά. Κι εδώ λοιπόν 

είναι που θα πρέπει να δούμε οι πάντες την αναθεώρηση και του δικού μας σχεδιασμού, που θα 

πρέπει να οδηγεί στα μηδενικά απόβλητα. Γιατί ακριβώς, τα 49 δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που 

θα ’ρθουν. 

 Αυτό όσον αφορά το κομμάτι το τελευταίο. 

 Τώρα, όσον αφορά την ανακοίνωση για το Μητροπολιτικό Πάρκο. Πραγματικά είναι μία θετική 

εξέλιξη. Είναι σαφές ότι ο πολιτικός απατεώνας που εξήγγειλε το γήπεδο στο Γουδή υποχρεώθηκε, 

κάτω από την πίεση των κινημάτων και των Δήμων των όμορων στο να μη γίνει το γήπεδο εκεί, 

υποχρεώθηκε να ανακαλέσει ουσιαστικά την απόφασή του, χωρίς να το ανακοινώσει όμως. Βλέπετε, 

εξήγγειλε τη δημιουργία του Μητροπολιτικού Πάρκου, δεν έκανε ανάκληση της εξαγγελίας για το 

γήπεδο, γιατί δεν το τολμάει βέβαια. 

 Η μελέτη για το Μητροπολιτικό Πάρκο είναι κατατεθειμένη από πέρσι στην Υπηρεσία του 

Υπουργείου. Την επόμενη μέρα που είχαμε κάνει τη συγκέντρωση διαμαρτυρίας έξω απ’ το 

Υπουργείο, η μελέτη παραδόθηκε στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Από τότε, και λόγω της εξαγγελίας 

του πολιτικού απατεώνα, η μελέτη κρατήθηκε παγωμένη στα συρτάρια του Υπουργείου. Και βγαίνει 

τώρα και κάνει κριτική, γιατί λέει υπήρξαν καθυστερήσεις στην υλοποίηση του Μητροπολιτικού 

Πάρκου. Την καθυστέρηση του ενός χρόνου τη δική του δεν τη μετρά. 

 Εν πάση περιπτώσει, δεν υπάρχει ζήτημα ότι είναι μια θετική εξέλιξη, μένει να δούμε το πώς 

θα υλοποιηθεί, γιατί υπάρχουν πολλά ζητήματα. Μένει να δούμε τι θα κάνουν οι φορείς που έχουν τις 

ιδιοκτησίες εκεί μέσα, τι απ’ όλα αυτά που υπάρχουν θα διατηρηθεί και τι θα παραχωρηθεί, τι θα 

διατηρηθεί, είναι πολύς ο δρόμος μπροστά μας, αλλά εν πάση περιπτώσει είναι μία θετική εξέλιξη. 

 Και βέβαια, υπήρξαν και οι πρόθυμοι και εδώ, οι οποίοι έσπευσαν να είναι βασιλικότεροι του 

βασιλέως και –όπως συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις πάντα– τους «άδειασε», όπως λέγεται η 

έκφραση, δυστυχώς γι’ αυτούς. Βγάζουν τα συμπεράσματά τους βέβαια οι πολίτες για όλους αυτούς. 

 Και επί τη ευκαιρία λοιπόν, μια που έχουμε ξανά τον κυβερνητικό εκπρόσωπο εδώ, στο 

Συμβούλιο της 19/4 που συζητάγαμε για τους πλειστηριασμούς, το ψήφισμα για τους 

πλειστηριασμούς, παρακολουθήσαμε το ταυτοτικό δίλημμα του κυβερνητικού εκπροσώπου, ο οποίος 
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ρωτούσε με ποια ιδιότητα να μιλήσει. Έτσι; Όταν έχεις αφήσει την κομματική, πολιτική και ιδεολογική 

σου ταυτότητα απέξω, βέβαια είναι εύλογο να ’χεις τέτοιου είδους ταυτοτικά διλήμματα με ποια 

ιδιότητα θα μιλήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 

ΖΗΚΑΣ: Βέβαια δεν κράτησε για πολύ αυτό, υπερίσχυσε ο ρόλος του κομματόσκυλου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, ολοκληρώσατε; 

ΖΗΚΑΣ: ...παπαγάλισε όλη την κυβερνητική προπαγάνδα γύρω από το ζήτημα, για να εμποδίσει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε. Αν δεν μου απαντήσετε, θα πρέπει να σας αφαιρέσω τον 

λόγο. Σας ρωτάω κάτι. Δηλαδή, από ευγένεια και μόνο... 

ΖΗΚΑΣ: Δεν σας άκουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω, ολοκληρώσατε; 

ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, πρέπει να ολοκληρώσετε. 

ΖΗΚΑΣ: Σε λίγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ελάτε. Θα σας δώσω 1 λεπτό ακόμα. 

ΖΗΚΑΣ: Και έτσι, παρά την προσπάθειά του, δυστυχώς έπεσε στο κενό, και για άλλη μια φορά 

εκτέθηκε. 

 Το επόμενο ζήτημα αφορά το τένις στο "Verde". Κάνοντας μια περιήγηση στο google earth, 

διαπίστωσα ότι στην ανατολική πλευρά του τένις του Παπάγου, έχει ανοιχτεί μία δίοδος περίπου 2,5 

μέτρα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο τένις είπατε; 

ΖΗΚΑΣ: Στο τένις του Παπάγου. Το είδα στο google earth, και μετά έκανα και επίσκεψη στον χώρο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπατε για το "Verde", γι’ αυτό. Μας μπερδέψατε. 

ΖΗΚΑΣ: Στο τένις του Παπάγου. 

...... : Είπες στην αρχή "Verde". 

ΖΗΚΑΣ: Α, συγγνώμη, στο τένις του Παπάγου. 

 Στην ανατολική πλευρά λοιπόν έχει ανοιχτεί μία δίοδος περίπου στα 250 μέτρα, πλάτους 2,5 

μέτρων, η οποία, ένα κομμάτι της έχει στρωθεί και με τάπητα, ένα άλλο κομμάτι μάλλον είτε θα 

τσιμεντωθεί είτε θα ασφαλτοστρωθεί, γιατί είδα ότι έχουν βάλει κι ένα σινάζι τσιμεντένιο, έχουν 

αφήσει την είσοδο για να μπορούν να μπαίνουν και αυτοκίνητα, έχουν βάλει και μία πόρτα διπλή σ’ 

εκείνο το κομμάτι. Δεν μπόρεσα να τα τυπώσω έγχρωμα, αν θέλετε μπορώ να σας τα δείξω ακριβώς. 

Δεν ξέρω τι ακριβώς γίνεται εκεί, αλλά υπάρχει ένα ζήτημα επίσης πώς συνεχίζονται τέτοιου είδους 

εργασίες και με τίνος άδεια γίνονται αυτά τα πράγματα. Μάλλον θα ακολουθήσει μήνυση και γι’ αυτό 

το ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Και θα μας τα πείτε και στη συνέχεια. 

ΖΗΚΑΣ: Και να διακόψω εδώ, για να μην παραβιάζω άλλο τον χρόνο. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας ευχαριστώ, να ’στε καλά. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Θέλω να κάνω κάποιες ερωτήσεις στον κύριο Δήμαρχο. 

 Το πρώτο θέμα είναι τα πεζοδρόμια στην Πάφου και στην Εθνικής Αμύνης. Γιατί φτιάχνετε 

πεζοδρόμια σε αυτή την περιοχή; μάλλον «ανακατασκευάζετε» πεζοδρόμια, τα οποία είναι είτε 

αδιάβατα είτε σε καλή κατάσταση; Είναι εκτός προδιαγραφών και τελείως άχρηστα για βάδισμα στην 

Πάφου. Με ποια κριτήρια επεμβαίνετε σε αυτά τα πεζοδρόμια και όχι σε άλλα, και αν έχετε 

ενημερώσει τους κατοίκους για την επέμβασή σας πριν προχωρήσετε σε αυτή την κατασκευή. 

 Το δεύτερο θέμα είναι ότι σε ένα προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο πριν από δύο-τρεις μήνες 

περίπου μας είχατε υποσχεθεί ότι θα στείλετε στους Δημοτικούς Συμβούλους την επιστολή του 

γραφείου Στάμου, με την οποία μας περιέγραφε τον τρόπο αποκλεισμού του από τη μελέτη 

διαμόρφωσης της οδού Νευροκοπίου. Αυτό δεν μας το έχετε ακόμα προωθήσει. Σκοπεύετε να μας το 

στείλετε αυτό το έγγραφο; 
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 Και επίσης ένα τρίτο ερώτημα αφορά γενικά τις μελέτες τις οποίες αναθέτει ο Δήμος και τώρα 

και παλιότερα, και θα το καταθέσω γραπτώς στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να το 

προωθήσει για απάντηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τελευταίο δεν το καταλάβαμε, κύριε Στάππα, για ξαναπέστε το. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Θα σας υποβάλω κι ένα γραπτό ερώτημα που έχει σχέση με τις αναθέσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το καταθέσετε στο Πρωτόκολλο. Εντάξει, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Στο συγκεκριμένο το οποίο λέτε, έχουμε αποστείλει e-mail. Επειδή είναι μεγάλος ο όγκος του 

συγκεκριμένου αρχείου και δεν μπορούσε να σταλεί, τουλάχιστον από το mail του Δημοτικού 

Συμβουλίου, είπαμε ότι όποιος από τους συνάδελφους το θέλει, μπορεί ή να ’ρθει να το πάρει από το 

Δημαρχείο ή να του το δώσουμε σε CD. Υπάρχουν αυτά τα e-mails. Τώρα, εάν θέλετε να το πάρετε, 

το ’χουμε και σε CD. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν θέλουμε να το δώσουμε. Και να σας το βρω το e-mail 

–βέβαια δεν είναι η Γραμματέας σήμερα– το οποίο έχει αποσταλεί σε όλους τους συνάδελφους. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Με αφορμή την ανακοίνωση του Δημάρχου ήθελα κι εγώ να ρωτήσω δυο πράγματα 

και να πω. 

 Καταρχήν, είναι γνωστό ότι από το Νόμο 4042 του 2012 προβλέπεται 35 € αύξηση –πρόστιμο 

στην ουσία– ανά τόνο, που θα φτάσει έως 60 € αύξηση το 2023, για τα σύμμεικτα που πάνε στον 

ΧΥΤΑ. Αυτό θα έπρεπε να εφαρμοστεί από 1/1/14 και αυτός είναι νόμος της Νέας Δημοκρατίας, του 

ΠΑΣΟΚ, είναι γνωστός σε όλους. Και μάλιστα η "Λαϊκή Συσπείρωση" σε όλους τους Δήμους, στις 

Περιφέρειες, είχε αντιδράσει, αντιδρά, ζητά να καταργηθεί. Και με 5 € αύξηση ανά χρόνο. 

 Έχει πάρει επανειλημμένα αναβολές τήρησής του αυτός ο νόμος, φαίνεται ότι για το ’18 δεν 

θα πάρει και θα ξεκινήσει να εφαρμόζεται –μιλάμε για επιπλέον αύξηση αυτών που συζητάμε–, γιατί 

την έχει προαναγγείλει ο κύριος Φάμελλος, ότι από το ’18 θα ξεκινήσει αυτό το πρόστιμο. Φαίνεται η 

ανεπάρκεια, όπως λέει ο Δήμαρχος, όλου του σχεδιασμού, και της Περιφέρειας και της Κυβέρνησης, 

για τη δραστική μείωση των σύμμεικτων απορριμμάτων. Εδώ και ο Δήμος μας συνεχίζει την ίδια 

τακτική, δεν έχει αποτέλεσμα, παρά τις μελέτες, παρά τα σχέδια, παρά τα... Δεν λέω ότι είναι 

αποκλειστική του ευθύνη, αλλά δεν έχει πιέσει και με όλη την ΚΕΔΕ σε όλους τους Δήμους να λυθεί 

αυτό το πρόβλημα, που θα κληθούν να χρυσοπληρώσουν οι δημότες. 

 Όσον αφορά το θέμα του Μητροπολιτικού Πάρκου Γουδή, εμείς δεν είμαστε καθόλου 

αισιόδοξοι ότι θα προκύψει κάτι καλό. Συνήθως οι τέτοιου μεγάλου τύπου αναπλάσεις, όπως στο 

Ελληνικό και αλλού, σχεδιάστηκαν, σχεδιάζονται και θα σχεδιαστούν για να εξυπηρετήσουν τα μεγάλα 

συμφέροντα, η πρόσβαση εκεί θα γίνεται πανάκριβα από τον πολίτη, και μπορεί να δώσουν και 

κάποιο-, να το πω έτσι, κάτι να υπάρχει. Το κύριο για μας είναι αυτό: διεκδικούμε και θα 

διεκδικήσουμε στην κατεύθυνση της απόδοσης του δημόσιου χώρου δωρεάν, με δημόσιες χρήσεις 

προς τους πολίτες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Η αύξηση, από 44 σε 49, του τόνου των απορριμμάτων βέβαια είναι κάτι πολύ 

σημαντικό και δυσάρεστο και για τον Δήμο. Άκουσα από τον Δήμαρχο ότι θα υπάρξει μία αντίδραση 

γενικότερη των Δήμων, θετικό είναι αυτό, δεν νομίζω ότι θα φέρει αποτέλεσμα, αυτές είναι 

αποφάσεις ειλημμένες. 

 Το μόνο που μπορώ να πω εδώ, κύριε Δήμαρχε, είναι ότι θα πρέπει να κάνουμε ακόμα 

μεγαλύτερη προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων που πάνε εκεί, δηλαδή ακόμα μια μεγαλύτερη 

προσπάθεια στο κομμάτι της ανακύκλωσης. Και σε αυτό θέλω να ρωτήσω αν έχει προχωρήσει αυτή η 

συνάντηση με τους Δημάρχους, με την Αγία Παρασκευή, για τα θέματα τα άλλα που έχουμε 

συζητήσει, να μας ενημερώσετε με αφορμή αυτό. Πάντως πρέπει εδώ να κάνουμε μια πολύ 

μεγαλύτερη προσπάθεια, ξαναλέω, για το κομμάτι της ανακύκλωσης, έτσι ώστε να μειώσουμε τα 

απορρίμματα που πρέπει να πηγαίνουν στους ΧΥΤΑ. 

 Το δεύτερο που θέλω να ρωτήσω –γιατί αυτό δεν είναι ερώτηση, είναι απλώς μια άποψη να 
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μου πείτε– είναι το εξής... Επειδή είναι και ο Πρόεδρος εδώ, όχι, μάλλον δεν είναι ο Πρόεδρος του 

ΔΟΠΑΠ. Ήθελα να ρωτήσω για τον κινηματογράφο, επειδή διάβασα ότι έκλεισε το θέμα. Είναι θέμα 

του ΔΟΠΑΠ βέβαια αυτό, αλλά είναι ένα ζήτημα που κάθε φορά έρχεται έτσι νομίζω με μεγάλη 

καθυστέρηση, δηλαδή φτάνουμε να είναι έτοιμος ο κινηματογράφος ν’ ανοίξει... Και κάποια πράγματα 

θα ήθελα να τα μάθω: Δηλαδή, αν ο προηγούμενος μισθωτής του χώρου είχε δώσει τα χρήματα που 

όφειλε να δώσει, γιατί νομίζω ότι υπήρχαν κάποιες αβαρίες που είχαν γίνει και ότι υπάρχει μία 

εκκρεμότητα σε σχέση με τις κάποιες ζημιές, εάν έχουν αποδοθεί τα χρήματα. Εάν έχει μπει μία ρήτρα 

έτσι ώστε να ξέρουμε ότι φέτος δεν θα γίνει το ίδιο – αν είναι το σωστό αυτό που λέω και η σωστή 

πληροφόρηση. Και επίσης, ξέρω ότι πάλι δεν έχει λυθεί το θέμα του κυλικείου. 

 Θα ’λεγα λοιπόν, σαν μία πρόταση που την κάνω αφού θα μου απαντήσετε έτσι κι αλλιώς σε 

αυτό που ρωτάω, αν μπορείτε, θα πρέπει το θέμα του κινηματογράφου του χρόνου να ξεκινήσει πολύ 

νωρίτερα, έτσι ώστε να δούμε την περίπτωση που θα μπορεί ο Δήμος να αναλάβει –όπως παλιά το 

Πνευματικό Κέντρο– τον κινηματογράφο, που, αν θυμάμαι καλά, τότε πραγματικά ο κινηματογράφος 

ανθούσε, οι ταινίες ήταν εξαιρετικές και νομίζω ότι όλο το σκηνικό ήταν πολύ καλύτερο. Όταν ο 

Δήμος το πάρει στα χέρια του, θα μπορεί ευκολότερα να κάνει αυτά που θέλει να κάνει, και το 

κυλικείο και οτιδήποτε άλλο. 

 Θα ’θελα λοιπόν, αν μπορείτε, να μου απαντήσετε στα θέματα αυτά τα οικονομικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 

 Να ενημερώσω ότι προσήλθε ο κύριος Χατζής. 

 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος, ο κύριος Αυγουρόπουλος. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καλησπέρα και από μένα. 

 Σήμερα είναι 5 Ιουνίου, είναι η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Τα Ηνωμένα Έθνη, 

γνωρίζοντας ότι η προστασία και η βελτίωση του περιβάλλοντος αποτελεί μείζον ζήτημα το οποίο 

επηρεάζει την ευημερία των λαών και την οικονομική ανάπτυξη σε ολόκληρο τον κόσμο, καθιέρωσαν 

την 5η Ιουνίου ως Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος. Ο εορτασμός αυτής της Ημέρας μάς δίνει την 

ευκαιρία να διευρύνουμε τις δράσεις μας για την ευαισθητοποίηση ατόμων, επιχειρήσεων και 

κοινοτήτων για τη διατήρηση και την ενίσχυση του περιβάλλοντος. Από τότε που ξεκίνησε, το 1974, 

έχει γίνει μια παγκόσμια πλατφόρμα δημόσιας εμβέλειας, που γιορτάζεται σε περισσότερες από 100 

χώρες. 

 Είναι γεγονός πως τα τελευταία χρόνια η χώρα μας έχει κάνει σημαντικά βήματα για την 

προστασία του περιβάλλοντος. Αναμφισβήτητα όμως όλοι μαζί μπορούμε να κάνουμε ακόμα 

περισσότερα. Κάθε μέρα ο καθένας μας μπορεί να βάζει ένα λιθαράκι για πιο καθαρό περιβάλλον. 

Είναι τόσο απλό αλλά και πολύ σημαντικό ν’ αλλάξουμε κάποιες καθημερινές συνήθειες, με το να 

συμμετέχουμε ενεργά στην ανακύκλωση, με το να εξοικονομούμε ενέργεια από τις ηλεκτρικές 

συσκευές στο σπίτι και στο γραφείο, να χρησιμοποιούμε τα μέσα μαζικής μεταφοράς, να οδηγούμε 

ξοδεύοντας λιγότερη βενζίνη, να περπατάμε περισσότερο, να μην πετάμε σκουπίδια στους δρόμους, 

κοινόχρηστους χώρους, παραλίες και δάση, να σεβόμαστε τις προστατευόμενες φυσικές περιοχές, τα 

δάση και τις ακτές και να προστατεύουμε την βιοποικιλότητα. 

 Η προστασία του περιβάλλοντος είναι υπόθεση όλων μας. Αλλάζοντας συνήθειες 

συμμετέχουμε ενεργά στην προσπάθεια για καθαρότερο περιβάλλον και για καλύτερη ποιότητα ζωής 

για εμάς και τα παιδιά μας. Όλοι εμείς που υπηρετούμε στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 

και Πρασίνου, όχι μόνο σήμερα αλλά και τις 365 ημέρες του χρόνου, καταβάλλουμε τη μέγιστη 

δυνατή προσπάθεια αφενός να προστατέψουμε το περιβάλλον και αφετέρου η πόλη μας να βρει τη 

δικιά της ταυτότητα και να γίνει η δικιά μας πανέμορφη κηπούπολη. 

 Επίσης θέλω να συμπληρώσω κάτι, επειδή λείπει η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας η 

κυρία Γκούμα, η οποία ήταν υπεύθυνη γιʼ αυτή τη δράση που θα σας πω δυο λόγια: 

 Το δικό τους μήνυμα ευαισθητοποίησης για την προστασία του περιβάλλοντος στέλνουν και οι 

μαθητές των σχολείων μας μέσα από τη συμμετοχή τους σε δράσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

Στην εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, η οποία έχει 

καθαρά εκπαιδευτικό χαρακτήρα, συμμετέχουν μαθητές της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
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Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, μαθητές των Δημοτικών σχολείων συμμετέχουν στη δράση "Green Step" 

με υπεύθυνη την Πρόεδρο της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κυρία Κατερίνα Γκούμα. Στο πλαίσιο 

της συγκεκριμένης δράσης επισκέφθηκαν τον Υμηττό και ενημερώθηκαν από το αρμόδιο Τμήμα 

Πρασίνου του Δήμου, και συγκεκριμένα από τον Προϊστάμενο Πρασίνου τον κύριο Βατικιώτη, για το 

αστικό, το περιαστικό πράσινο, τις δενδροφυτεύσεις, την ανακύκλωση κ. ά. 

 Η εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού δεν 

σταματά εδώ. Συνεχίζεται με συνεχόμενες δράσεις και... 

(Διακοπή ρεύματος) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμαστε στη συνεδρίαση. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Συνεχίζοντας, και κλείνω. Η εκστρατεία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης του 

Δήμου Παπάγου - Χολαργού δεν σταματά. Συνεχίζεται με συνεχόμενες δράσεις και ενημερώσεις σε 

όλα τα σχολεία του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, δράσεις στις οποίες συμμετέχει και η εθελοντική 

ομάδα Δασοπροστασία Παπάγου - Χολαργού, η γνωστή ΔΑΠΑΧΟ. Την Παρασκευή 8 Ιουνίου και ώρα 

9:00 το πρωί θα παρουσιαστούν οι εργασίες των 1ου και 2ου Δημοτικών σχολείων Παπάγου στο 

αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης" και θ’ ακολουθήσουν και άλλα σχολεία της πόλης μας. Επίσης 

σχετική δράση έχει κάνει και η Σχολική Επιτροπή –ο Πρόεδρος, ο κύριος Τράκας μπορεί να πει 

περισσότερα– σχετική περιβαλλοντική δράση. Θα μας πει περισσότερα στη συνέχεια. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 

 Σε συνέχεια αυτών που είπε ο κύριος Αυγουρόπουλος, για να υπάρχει μία συνέχεια λογική, τον 

λόγο έχει ο κύριος Τράκας. Ελάτε. 

ΤΡΑΚΑΣ: Εμείς σαν Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή διοργανώσαμε τη δράση "Τα σχολεία μας, 

Γυμνάσια και Λύκεια υιοθετούν τα μονοπάτια του Υμηττού". Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους 

διευθυντές των σχολείων γιατί αγκάλιασαν απ’ την πρώτη στιγμή αυτή τη δράση και συμμετείχαν με 

μεγάλη χαρά. Σε πρώτο στάδιο επισκεφθήκαμε τα μονοπάτια με τα σχολεία, περπατήσαμε τα 

μονοπάτια και τοποθετήσαμε πινακίδες με το όνομα του σχολείου. Στη συνέχεια, το κάθε σχολείο που 

έχει υιοθετήσει το μονοπάτι του, θα το επισκέπτεται, θα το φροντίζει, θα το καλλωπίζει και 

γενικότερα θα το προσέχει. Είναι μια προσπάθεια που κάνουμε να ευαισθητοποιήσουμε τα παιδιά μας 

να ανεβούν στον Υμηττό, ένα βουνό που το έχουμε τόσο κοντά μας και δίπλα, και νομίζω δεν το 

επισκεπτόμαστε όσο θα έπρεπε. 

 Αυτό, κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος, η κυρία Αθανασάκου-Μουντάκη. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Καλώς ήρθες, Γωγώ, στα έδρανα. 

 Στα πλαίσια της κοινωνικής πολιτικής του Δήμου μας και της προσφοράς κοινωνικών παροχών, 

έχω να σας ενημερώσω ότι έχει ξεκινήσει το πρόγραμμα των αιτήσεων για τις κατασκηνώσεις, μέχρι 7 

Ιουνίου είναι που λήγουν, για παιδιά 7 έως 14 ετών. 

 Σήμερα ξεκίνησε η Δημιουργική Απασχόληση, το πρόγραμμα, και οι αιτήσεις θα 

ολοκληρωθούν 13 Ιουνίου. 

 Τα μαθήματα, τα δωρεάν, πιστοποίησης του UNICERT συνεχίζονται, Αγαμέμνονος 3, όσοι 

επιθυμούν από τους νέους. Τα μαθήματα, τα δωρεάν, τα οποία είναι για τους αρχάριους τελειώνουν 

την άλλη βδομάδα, 14 Ιουνίου. 

 Και θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την κυρία Γκενάκου, η οποία καθηγήτρια έκανε ευγενική 

προσφορά στα τέσσερα τμήματα από 20 άτομα ενήλικες τα μαθήματα. Θέλω να ευχαριστήσω τους 

13 καθηγητές, που στο διάστημα ’17 - ’18 προσέφεραν εθελοντικά τις υπηρεσίες τους σε παιδιά, σε 

μαθητές... 

(Διακοπή ρεύματος) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Νικάκη. 
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ΝΙΚΑΚΗ: Πέρασε η ώρα του, απλά να συμπληρώσω κάποια στοιχεία για την "Ημέρα των Συλλόγων", 

που έγινε την Κυριακή στο γήπεδο "Φοίβο" στο Μεγάλο Πάρκο Παπάγου. 

 Θέλω να πω ότι είναι μια εκδήλωση η οποία από τη διοίκηση αυτή έγινε για πρώτη φορά. Κάτι 

σχετικό είχε γίνει και το 2013, μια πρώτη προσπάθεια είχε γίνει το 2013 από την προηγούμενη 

διοίκηση. Ήταν πάρα πολύ μεγάλη η ικανοποίησή μας, γιατί νομίζω πετύχαμε τον σκοπό αυτής της 

εκδήλωσης, αφενός από την ανταπόκριση των συλλόγων που είχαμε, οι οποίοι ήρθαν με πολύ μεγάλο 

μεράκι, έστησαν πραγματικά υπέροχα περίπτερα και μπόρεσαν να επικοινωνήσουν το σπουδαίο έργο 

που επιτελούν όλοι οι κοινωνικοί, αθλητικοί και πολιτιστικοί σύλλογοι του Δήμου μας που 

συμμετείχαν, στους συμπολίτες που παρευρέθηκαν. Σχεδόν 1.000 άτομα, από μικρά παιδιά μέχρι 

άτομα της τρίτης ηλικίας, ανταποκρίθηκαν σε αυτό το κάλεσμα του Δήμου. 

 Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους τους συλλόγους που συμμετείχαν, ευχαριστώ πάρα πολύ και 

εγώ η ίδια τους Αντιδημάρχους: Τεχνικών Έργων την κυρία Τζίνα Αρβανίτη και Περιβάλλοντος και 

Καθαριότητας τον κύριο Αυγουρόπουλο, καθώς και την Αντιδήμαρχο Οικονομικών κυρία Τσικρικώνη 

την Πρόεδρο της Κοινότητας Χολαργού κυρία Γκούμα, και τη συνάδελφο κυρία Σουρανή, γιατί –μαζί 

με τους υπόλοιπους συναδέλφους, που όλοι βοήθησαν– έδωσαν το κάτι παραπάνω, ώστε αυτό το 

μεγάλο πόνημα να μπορέσει να έχει μια επιτυχή εξέλιξη και να γίνει μία οργάνωση υψηλού επιπέδου 

θα έλεγα από τον Δήμο μας, και μάλιστα σε έναν χώρο που δοκιμάστηκε σε μια τέτοια εκδήλωση για 

πρώτη φορά και μπορέσαμε έτσι επιτυχώς να φέρουμε σε πέρας αυτό το εγχείρημα. 

 Και βέβαια να ευχαριστήσουμε και τρεις χορηγούς που συνέδραμαν αυτή την εκδήλωση, όπως 

η εταιρεία "Coca Cola 3Ε" που προσέφερε τους χυμούς και τα αναψυκτικά, η εταιρεία δημιουργικής 

απασχόλησης παιδιών "Happy Time" που απασχόλησε για όλες αυτές τις ώρες τα μικρά παιδιά με 

παιχνίδια και διάφορες άλλες δραστηριότητες, όπως face painting, κατασκευές, και είχε πάρα πολύ 

μεγάλη απήχηση στον κόσμο, και βέβαια τον Σύλλογο παραγωγών "Απευθείας" που προσέφεραν τα 

ποτά και τα εδέσματα δωρεάν στον κόσμο που ..παρευρέθηκε. 

 Πιστεύω ότι είναι σημαντικό ότι προσεγγίσαμε συμπολίτες μας και ηλικίες που δεν 

συνηθίζουμε να βλέπουμε και είναι ένα δύσκολο κοινό ως προς την ανταπόκρισή του σε ό,τι έχει να 

κάνει με Δήμο, Δημόσιο και δομές τέλος πάντων που είναι κάπως στερεότυπες στην αντίληψή τους. 

Και νομίζω ότι αυτό το άνοιγμα στην κοινωνία θα συνεχιστεί την επόμενη φορά με ακόμα μεγαλύτερη 

επιτυχία, καθώς επίσης και με άλλες τέτοιες δράσεις που διοργανώνουν όλα τα τμήματα και οι 

Υπηρεσίες του Δήμου. 

 Και βέβαια πολύ μεγάλο ευχαριστώ στο προσωπικό, στο προσωπικό της Πρόνοιας, στο 

προσωπικό της καθαριότητας, στους ηλεκτρολόγους, στον κύριο Σπαή που από έναν άλλο ρόλο παρ’ 

όλα αυτά συνέδραμε, παρόλο που δεν είναι σε αυτές τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες, σε όλους 

πραγματικά που υπερέβαλαν εαυτόν και κατάφεραν αυτό το αποτέλεσμα που είδατε όσοι 

ανταποκριθήκατε σε αυτό το κάλεσμα. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 

 Ως καθυστερήσας, ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο. Ελάτε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, που μου δίνετε καθυστερημένα –στο τέλος, πολύ σωστά– 

και σας ευχαριστώ για τη δυνατότητα που μου δίνετε να κάνω μία ανακοίνωση. 

 Πρώτα απ’ όλα να χαιρετήσω κι εγώ την κυρία Μπρέμπου. 

 Από κει και πέρα να πω κι εγώ ότι ήταν όντως μία επιτυχημένη εκδήλωση, εξαιρετικά 

επιτυχημένη θα έλεγα, η εκδήλωση των Συλλόγων, που είχε γίνει το 2013 και επαναλήφθηκε αυτή τη 

φορά. Δίνει τη δυνατότητα θα έλεγα –για να δώσω μια άλλη διάσταση– στους δημότες της περιοχής 

μας να γνωρίσουν τους συλλόγους και να συμμετάσχουν στα πολιτιστικά και άλλα δρώμενα της 

περιοχής μας. 

 Από κει και πέρα, επειδή ειπώθηκαν πολλά πράγματα για το Μητροπολιτικό Πάρκο και για το 

περιβάλλον, τέσσερα πράγματα να πω εγώ, σε ό,τι αφορά γενικότερα το περιβάλλον: 

 Πιστεύω ότι ο Δήμος μας, η δημοτική Αρχή, όλοι μας, θα πρέπει να κινηθούμε σε ό,τι αφορά 

το θέμα της καταπάτησης από την ΕΥΔΑΠ της περιοχής πάνω από τη Ναυαρίνου. Θέμα ΕΥΔΑΠ - Αγία 
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Ελεούσα. Είναι μία περιοχή η οποία έχει καταπατηθεί παρανόμως από την ΕΥΔΑΠ και θα πρέπει 

κάποια στιγμή ο Δήμος μας, η δημοτική Αρχή, να διεκδικήσει αυτή την καταπατημένη περιοχή. 

 Ένα δεύτερο θέμα στο οποίο θα πρέπει πιστεύω να κινηθούμε, και εντάσσεται στο 

Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, είναι το θέμα του ΚΤΕΟ. Θα πρέπει η περιοχή αυτή κάποια στιγμή να 

αποδοθεί στον Δήμο και να απομακρυνθεί το ΚΤΕΟ. 

 Ένα τρίτο θέμα, στο οποίο δεν έχει δοθεί ιδιαίτερη σημασία, είναι ότι το Μητροπολιτικό Πάρκο 

Γουδή είχε σαν μία από τις προβλέψεις του να απομακρυνθεί ένα κομμάτι απ’ το στρατόπεδο Φακίνου 

και να αποδοθεί στον Δήμο μας. Αυτό θα έδινε πραγματικά τη δυνατότητα να ενοποιηθούν τεράστιες 

μεγάλες περιοχές δημόσιου κοινόχρηστου χώρου πρασίνου (ένας χώρος που βρίσκεται πίσω από το 

στρατόπεδο Φακίνου, μεταξύ των νοσοκομείων Παπάγου, και ένας χώρος που βρίσκεται μπροστά από 

το στρατόπεδο Φακίνου, μεταξύ Πίνδου - Κατεχάκη) και όλη αυτή η περιοχή θα μπορούσε να 

ενοποιηθεί σαν ένα μεγάλο πάρκο, που θα ήταν επέκταση του Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Θα 

έπρεπε λοιπόν κι εμείς σε αυτό το πλαίσιο να διεκδικήσουμε αυτό που προβλέπει το Μητροπολιτικό 

Πάρκο Γουδή, την απομάκρυνση ενός κομματιού και την απόδοση ενός κομματιού από το 

στρατόπεδο Φακίνου στον Δήμο μας. 

 Και τέλος, σε ό,τι αφορά πάλι το περιβάλλον, θα πρέπει ως Δήμος να κάνουμε κάποιες 

ενέργειες σε ό,τι αφορά την τσιμεντόστρωση που αφορά το δημοτικό καφέ. Θεωρώ απαράδεκτη 

αυτή την ενέργεια που έκανε-, έχετε ήδη μιλήσει γι’ αυτό το θέμα, απαράδεκτη αυτή την ενέργεια 

που έγινε από τον ενοικιαστή του δημοτικού καφέ και θα πρέπει ο Δήμος μας –γιατί η περιοχή ανήκει 

στον Δήμο μας– να κινηθεί εναντίον αυτής της ενέργειας και εναντίον του ενοικιαστή που προχώρησε 

σε αυτό το σημείο. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Μπρέμπου, για ένα καλωσόρισμα. Το οφείλετε σε όλους μας. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Σας ευχαριστώ. Συγγνώμη που σηκώνομαι όρθια, αλλά δεν θ’ ακουστώ. 

 Σας ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε τον λόγο χωρίς να τον ζητήσω – το καλύτερο είναι όταν 

σου δίνουν κάτι χωρίς να το ζητάς. Λοιπόν, χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ, ευχαριστώ πολύ για το 

καλωσόρισμα, με τους περισσότερους γνωριζόμαστε από το 2010, και συγκινήθηκα πολύ που μπορώ 

να ξαναέρθω. Τα υπόλοιπα εδώ, επί κάθε θέματος, επί παντός επιστητού, όπως σε όλους τους 

Δήμους. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μπρέμπου. 

 Συμπληρωματικά ο κύριος Στάππας κάτι. Ελάτε. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν πήρα απάντηση για τα πεζοδρόμια στην Πάφου και Εθνικής Αμύνης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ξεκίνησαν οι απαντήσεις ακόμα, δεν ξεκίνησαν οι απαντήσεις, δεν έχει μιλήσει ο 

κύριος Δήμαρχος. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Καλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάτι άλλο έχετε; 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω λοιπόν τις απαντήσεις απ’ τον κύριο Στάππα, που έχει αγωνία για τις 

ερωτήσεις που έκανε. 

 Η μία ερώτηση, κύριε Στάππα, απαντήθηκε από τον Πρόεδρο, το έγγραφο έχει περάσει από 

τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, από τη Γραμματεία του, για να έρθει στους Δημοτικούς 

Συμβούλους. Σας είπε ότι έχει σταλθεί e-mail, όπως και να έχει τίποτα δεν είναι κρυφό, μπορείτε να 

περάσετε να το πάρετε από τη Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Όσον αφορά τα πεζοδρόμια που λέτε. Κάθε χρόνο, ή εν πάση περιπτώσει όποτε ο Δήμος 

αποφασίσει να κάνει πεζοδρόμια, πριν κάνει τα πεζοδρόμια είναι υποχρεωτικό να συνταχθεί μία 

μελέτη, όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά. Στη μελέτη λοιπόν, η οποία συντάσσεται από την Τεχνική 
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Υπηρεσία, περιγράφονται μέσα ποιοι δρόμοι- θα γίνει η ανάπλαση των πεζοδρομίων, σε ποιους 

δρόμους ακριβώς λοιπόν θα γίνουν τα πεζοδρόμια. Βεβαίως ενδεχομένως να υπάρξουν κάποιες 

τροποποιήσεις, κάτι να αλλάξει απ’ αυτά, γιατί μπορεί είτε να μη φτάσουν ακριβώς τα τετραγωνικά τα 

οποία είχαμε προϋπολογίσει, γιατί ξέρετε, σ’ ένα πεζοδρόμιο όταν ξεκινάς να φτιάχνεις βρίσκεις και 

απρόβλεπτα. 

 Στην Εθνική Άμυνα δεν φτιάχνονται τα πεζοδρόμια, φτιάχνεται μία γωνία μόνο στην Εθνική 

Άμυνα, δεν θα φτιαχτεί όλη η Εθνική Άμυνα. Μακάρι να μπορούσαμε να τη φτιάξουμε στο 

συγκεκριμένο πρόγραμμα, αλλά δεν μπορούμε. 

 Αν εσείς θεωρείτε ότι η οδός Πάφου δεν θα έπρεπε να φτιαχτεί, μπορείτε να μας κάνετε 

προτάσεις ποιους δρόμους πιστεύετε ότι είναι οι καταλληλότεροι για να φτιαχτούν. Η οδός Πάφου 

είναι ένας δρόμος ο οποίος ενώνει το Μεγάλο Πάρκο του Παπάγου, περνάει από την πλατεία 

Ελευθερίας και πιο πάνω συνδέεται με μια πράσινη γραμμή, πράσινη ζώνη, όπως θέλετε πείτε την, 

που υπάρχει στον Παπάγο, και τα πεζοδρόμια ήταν άθλια, όπως άθλια ήταν και σε άλλα σημεία. 

Τώρα, αν εσείς λέτε ότι δεν είναι πλέον-, ότι παρόλο που θα τα φτιάξουμε τα πεζοδρόμια δεν γίνονται 

προσβάσιμα... Απ’ την άλλη, υποθέτω δεν θα συμφωνείτε για να κόψουμε και δέντρα. Άρα, μαγικούς 

τρόπους να γίνουν χωρίς να κόψουμε τα δέντρα ή να μεγαλώσουμε το πεζοδρόμιο, να κόψουμε τον 

δρόμο, εγώ δεν ξέρω να κάνουμε. Πάντως θέλω να πω ότι, επειδή το θέμα των πεζοδρομίων αυτή τη 

στιγμή είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα στον Δήμο μας... Δυστυχώς, αν ο Δήμος μας έχει ένα 

πρόβλημα, το πιο σημαντικό είναι τα πεζοδρόμια, που η κατάστασή τους είναι πάρα πολύ κακή. 

 Από κει και πέρα, οποιαδήποτε πρόταση κάνετε είναι θεμιτή, η Τεχνική Υπηρεσία είναι πάντα 

στη διάθεση να σας ακούσει, και να μας προτείνετε κι εσείς κάποιον άλλον τρόπο, αν θέλετε, να 

επισκευάσουμε τα πεζοδρόμια στον Δήμο μας. 

 Σχετικά με τον κύριο Ζήκα και το τένις του Παπάγου που αναφέρθηκε, αν μιλάτε για μία 

διαδρομή η οποία είναι για προθέρμανση των αθλητών, αυτό είναι τουλάχιστον δυο χρόνια. Εγώ 

δηλαδή που έχω πάει στον χώρο, έχω πάει και το ’χω δει τουλάχιστον δυο χρόνια, δεν έχει γίνει τώρα 

πριν λίγους μήνες, έτσι; Δεύτερον. Ο συγκεκριμένος χώρος δεν ανήκει στην ιδιοκτησία του Δήμου, 

όπως θα γνωρίζετε πολύ καλά ανήκει στην ιδιοκτησία του ΑΟΑ, ο ΑΟΑ μισθώνει τον χώρο στο τένις. 

Οπότε νομίζω με ένα ερώτημα στον ΑΟΑ και στον σύλλογο που διαχειρίζεται το τένις, μπορούν 

κάλλιστα να σας πουν αν έχουν στο μυαλό τους να κάνουν κάτι, αν έχουν νοικιάσει τον χώρο, γιατί ο 

ΑΟΑ έχει δικαίωμα να νοικιάσει τον χώρο εκεί. Τώρα, τις χρήσεις, αν επιτρέπονται ή δεν επιτρέπονται, 

αρμόδιο είναι το Δασαρχείο να μας απαντήσει. 

 Πάντως σε καμία περίπτωση δεν έχουν επικοινωνήσει με τον Δήμο, σε καμία περίπτωση δεν 

έχουν πάρει καμία αδειοδότηση από τον Δήμο και δεν μπορούμε και να τους δώσουμε εμείς κάτι που 

μας ζητάνε, έτσι; Αλλά δεν έχουνε καμία-, εγώ δεν έχω καμία ενημέρωση για εργασίες. Και δεν 

νομίζω ότι γίνονται εργασίες στον συγκεκριμένο χώρο, νομίζω μάλλον κάτι άλλο... Πάντως εργασίες 

εγώ δεν ξέρω να γίνονται από κανέναν. 

 Για τα θέματα που ρώτησε ο κύριος Ρεμούνδος. Κύριε Ρεμούνδο, αυτός ο νόμος έχει ψηφιστεί, 

όπως είπατε, απ’ το ’12. Κάθε χρόνο παίρνουν μία αναστολή του νόμου. Αν κάποια στιγμή 

αποφασίσουν να τον εφαρμόσουν οι διοικούντες ή όχι, δεν είναι από εμένα να κάνω κάτι, έτσι; 

Δηλαδή ένας νόμος, το αν θα βάλουν τα 35 € ανά τόνο σε κάθε Δήμο να πληρώνει, αυτό είναι δική 

τους απόφαση. Και βεβαίως εμείς χαιρετίζουμε ότι το αναβάλουν και δεν το εφαρμόζουν. Γιατί, και να 

τα πάρουν τα χρήματα, πού θα τα πάνε; Θα κάνουν κάποιο έργο; θα κάνουν κάποια επένδυση; θα 

μας δώσουν στους Δήμους παραπάνω χρήματα; Εδώ έχουμε καταθέσει –για να έρθω και στην 

ερώτηση της κυρίας Πολυκαλά– έχουμε καταθέσει τρεις Δήμοι να κάνουμε μία συνεργασία και να μας 

δώσουν χρηματοδότηση, από χρήματα που υπάρχουν και λιμνάζουν από το ΕΣΠΑ, και δεν έχουν 

προχωρήσει ακόμα αυτή την αξιολόγηση. Τίποτα δεν βγήκε. Δώσανε στον Δήμο Αθηναίων και στο 

Αιγάλεω, δυο-τρεις Δήμοι έγινε το ΥΜΕΠΕΡΑΑ, το πρόγραμμα που έχει βγει. 

 Για τα θέματα που θέσατε, μιας και ήρθε ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ, μπορεί ενδεχομένως και 

στο διάλειμμα να σας απαντήσει σε κάποια που ενδεχομένως να μην σας καλύψω εγώ. Εγώ ξέρω ότι 

ο προηγούμενος ιδιοκτήτης δεν έχει κάποιες οφειλές προς τον ΔΟΠΑΠ, έχει πληρώσει τα μισθώματα, 
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το αντίτιμο που είχε συμφωνηθεί τότε με τον διαγωνισμό. 

 Το αν τώρα μπορεί να το λειτουργήσει ο ίδιος ο ΔΟΠΑΠ τον κινηματογράφο ή όχι, στη 

σημερινή εποχή για να το λειτουργήσει ο ΔΟΠΑΠ χρειάζεται διαδικασίες οι οποίες θεωρώ ότι δεν 

μπορούν να γίνουν –θα σας πω τι εννοώ– και βέβαια χρειάζεται και μια τεράστια επένδυση όσον 

αφορά τις ειδικές ψηφιακές μηχανές πλέον που παίζουν, όλες σχεδόν οι ταινίες οι καινούριες είναι με 

ψηφιακές μηχανές. Για ν’ αγοράσεις μια τέτοια μηχανή χρειάζεται ένα μεγάλο κόστος, το οποίο δεν 

ξέρω αν θα μπορεί ο ΔΟΠΑΠ να το κάνει απόσβεση. Ενδεχομένως άμα πούμε ότι θα το ’χουμε για 

δέκα χρόνια, να το κάνει απόσβεση. 

 Οι ταινίες προπληρώνονται. Δεν υπάρχει δυνατότητα από καμία δημοτική επιχείρηση, είτε 

λέγεται νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου, που είναι ο ΔΟΠΑΠ, είτε λέγεται Δήμος, να προπληρώνει 

εντάλματα, έτσι; Το μόνο που μπορεί να το θεωρήσουμε ότι είναι προπληρωμή είναι κάποια από την 

παγία, τα οποία είναι 150 € μόνο για μικροέξοδα τα οποία παίρνουμε. Δηλαδή, δεν μπορεί να πάει ο 

ΔΟΠΑΠ να βάζει 500 € για να πάρει μία ταινία. Έτσι γινόταν παλιά από το Πνευματικό Κέντρο 

Χολαργού. Είχαν ένα ταμείο όπου βάζανε τα χρήματα, τα παίρνανε και τα κλείνανε μετά. Εντάξει, 

είναι μία πρόταση πάντως, θα τη μελετήσουμε, εγώ δεν μπορώ να ’μαι εκατό τοις εκατό αρνητικός, 

θα αναθέσουμε και στον Πρόεδρο να μας κάνει μία μελέτη και να μας πει τι χρειάζεται και τι δεν 

χρειάζεται. Μετά, δεν ξέρω αν μπορεί να κάνει πρόσληψη κινηματογραφιστή. Δεν ξέρω, δεν υπάρχει 

στον ΔΟΠΑΠ κινηματογραφιστής. Ενδεχομένως... 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) Ας το δούμε, [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το δει. Όχι, εγώ το θέτω σοβαρά αυτό που λέτε και θα το κοιτάξει. 

 Για τα θέματα που έθεσε ο κύριος Κεχρής για το Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή. Νομίζω, κύριε 

Κεχρή, το μεγαλύτερο κομμάτι του στρατοπέδου Φακίνου, αν όχι όλο, είναι μέσα στο πάρκο. 

Τουλάχιστον σε μια μελέτη του ΟΡΣΑ εδώ, είναι μέσα στο πάρκο, άρα δεν τίθεται θέμα. Δηλαδή, αν 

το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας πει «ναι» και υπογράψει αυτό το μνημόνιο, που θα υπογράψουμε όλοι 

μας με την καινούρια νομοθεσία, νομίζω θα λυθεί αυτό το θέμα, οπότε θα παραχωρηθεί στον νέο 

φορέα το στρατόπεδο Φακίνου. Δεν ξέρω κάποιον νόμο ο οποίος να έλεγε ότι πρέπει να έχει έρθει 

στον Δήμο το στρατόπεδο, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι το οποίο έχουμε εμείς αδρανήσει και δεν 

έχουμε κινηθεί για το συγκεκριμένο. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ωραία, ωραία. 

 Για το θέμα της ΕΥΔΑΠ στην Αγία Ελεούσα, έχει οριστεί και μας έχει ενημερώσει η 

Πολεοδομία, ότι θα γίνει αυτοψία. Καταλαβαίνετε ότι μετά την αυτοψία ακριβώς θα υπάρχει και η 

συνέχεια, θα μπούνε πρόστιμα, θα βγει η κατεδάφιση... Η αυτοψία είχε οριστεί για πριν τέσσερις-

πέντε μήνες, αλλά έγινε μία απεργία, αν θυμάμαι καλά κυρία Βασσάλου, και δόθηκε ανανέωση 

περίπου για έναν χρόνο αργότερα, γιατί έτσι πάνε οι αυτοψίες. 

 Να αναφέρω και κάτι, το οποίο ξέχασα, κύριε Πρόεδρε, να το αναφέρω στις ανακοινώσεις 

στην αρχή, ότι πριν από λίγες μέρες ήμασταν στην ευχάριστη θέση να μας παραδοθεί η άδεια 

οικοδομής του Πολυϊατρείου ΚΑΠΗ στον Παπάγο, στην οδό Εθνικής Αμύνης, Λάρνακος και Αυλώνος, 

οπότε –όπως καταλαβαίνετε– μέχρι το καλοκαίρι ολοκληρώνονται τα τεύχη δημοπράτησης και η 

μελέτη εφαρμογής, και το φθινόπωρο θα είμαστε έτοιμοι να δημοπρατήσουμε το συγκεκριμένο έργο. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Οικονόμου. 

 Να προχωρήσουμε λοιπόν στα θέματα τα οποία έχουμε. 

 Θα ήθελα να παρακαλέσω το Σώμα για ένα εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα, είναι για τον 

εκσυγχρονισμό των αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού 

Κέντρου Παπάγου, είναι για μία αίτηση παράτασης της προθεσμίας για το συγκεκριμένο έργο για 20 

μέρες. Θα σας παρακαλέσω να το συζητήσουμε, αφού συμφωνήσετε κι εσείς, γιατί είναι οι 

ημερομηνίες που τρέχουν και θα πρέπει να το περάσουμε ως θέμα. 

 Οι συμφωνούντες για να μπει ως θέμα εκτός Ημερησίας; Ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 

 

Αίτηση παράτασης προθεσμίας για το έργο «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων 

και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην ψηφοφορία λοιπόν. Σας έχει αποσταλεί η εισήγηση. Η αίτηση παράτασης 

προθεσμίας για το έργο είναι για 20 ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 11η/7/2018. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 30 ζητάει ο..., 20 λένε οι Υπηρεσίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 30 ζητάει ο συγκεκριμένος εργολάβος που έχει αναλάβει το έργο, και 20 μέρες 

προτείνονται από την Τεχνική Υπηρεσία. 

 Εμείς θα ψηφίσουμε για τις 20 μέρες παράτασης, σύμφωνα με την εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. 

 Οι συμφωνούντες; 

ΖΗΚΑΣ: Μία ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω την Τεχνική Υπηρεσία: Δεν ήταν γνωστό...; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ρωτάτε την Τεχνική Υπηρεσία. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, μέσω του Προέδρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πείτε μας. 

ΖΗΚΑΣ: Δεν ήταν γνωστό στον ανάδοχο ότι υπήρχε ανάγκη 20 ημερών για τους διαλύτες, όπως η 

αιτία που επικαλείται όταν ανέλαβε το έργο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον... 

...... : «Για τους-»; 

ΖΗΚΑΣ: Είναι εξάτμιση των διαλυτών, λέει, απαιτούσαν 20 μέρες χρονικό διάστημα. Αυτό δεν ήταν 

γνωστό στον ανάδοχο όταν ανέλαβε το έργο; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] αλλά καθυστέρησε και κάποιες άλλες εργασίες, οπότε καθυστέρησε 

[...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, δεν γίνεται έτσι τώρα. Ή θα απαντήσετε να έρθετε στο έδρανο, ή θα 

απαντήσει η Αντιδήμαρχος. Για τα πρακτικά, η αρμόδια Αντιδήμαρχος κα Αρβανίτη. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Και για τα πρακτικά λοιπόν, η καθυστέρηση οφείλεται και σε καιρικές συνθήκες και σε 

καθυστέρηση των υπόλοιπων εργασιών. Οπότε πήγε πιο πέρα, και το θέμα είναι αυτή τη στιγμή να 

παραδοθεί μία σωστή εργασία επιτόπου. Και επειδή το έργο είναι σημαντικό και θέλουμε να 

υλοποιηθεί, θεωρούμε ότι πρέπει να του δώσουμε, από τις 30, τις 20 μέρες τις οποίες ζητά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 

 Το θέμα σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος. 

 Άρα λοιπόν το εκτός Ημερησίας Διάταξης θέμα για "Αίτηση παράτασης προθεσμίας για το έργο 

«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου 

Παπάγου»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου: 

 πρακτικό υπ’ αριθ. 05/2018 

 πρακτικό υπ’ αριθ. 06/2018 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάμε λοιπόν στο 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο είναι: (Εκφώνηση 

τίτλου 1ου θέματος).  
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 Σας έχουν αποσταλεί τα πρακτικά. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

...... : «Λευκό», γιατί δεν ήμουνα παρών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λευκό» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας, η κυρία Μπρέμπου και ο 

κύριος Καραγιάννης. Και ο κύριος Ρεμούνδος. Εντάξει; 

...... : Όχι πλήρως. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας, η κυρία Μπρέμπου, ο κύριος 

Ζήκας και ο κύριος Ρεμούνδος. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ «ναι» είπα [...], γι’ αυτό σήκωσα το χέρι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α! Ο κύριος Τίγκας «ναι», συμφωνεί. 

 Συνεπώς το 1ο θέμα, "Επικύρωση πρακτικών των συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, 

το υπ’ αριθ. 05/2018 και το υπ’ αριθ. 06/2018" εγκρίνονται κατά πλειοψηφία. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατόπιν πρότασης του κυρίου Τίγκα, ζήτησε να προτάξουμε το 14ο θέμα, μια και είναι 

και οι συνδημότες μας εδώ, για τη λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου. 

Θα το θέσω σε ψηφοφορία, να μην ταλαιπωρούμε και τους συνδημότες μας. 

 Οι συμφωνούντες για να προταχθεί το συγκεκριμένο θέμα;  

 Οι διαφωνούντες; 

 Ομόφωνα λοιπόν προτάσσεται το συγκεκριμένο θέμα. 

 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 14ο 

 

Λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου στον Δήμο Παπάγου - 

Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν το 14ο θέμα: (Εκφώνηση τίτλου 14ου θέματος).  

 Θα παρακαλέσω την κυρία Βασσάλου, την οποία την ευχαριστούμε, γιατί θα ’ρχόταν πιο αργά 

που ήταν τα θέματα της Τεχνικής Υπηρεσίας, αλλά με ένα τηλέφωνο ήρθε απευθείας. Θα σας 

παρακαλέσω με λίγα λόγια, κυρία Βασσάλου, να μας πείτε ακριβώς το σκεπτικό ως εισήγηση. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Θα σας διαβάσω την εισήγηση για ν’ ακουστεί, είναι σύντομη και δεν νομίζω ότι θα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου λοιπόν, η διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας έχει τον λόγο. 

Παρακαλώ. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Στα πλαίσια της μελέτης βιώσιμης αστικής κινητικότητας στον Δήμο Παπάγου - 

Χολαργού εξετάστηκε το θέμα της οδού Ναυαρίνου, όπως είχε μπει στο προηγούμενο Συμβούλιο από 

τον κύριο Δήμαρχο, να κάνουμε μία ειδική μελέτη πάνω σε αυτό το θέμα. 

 Κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου 19/4/18 ζητήθηκε περαιτέρω εξέταση της 

συγκεκριμένης οδού με παράγοντα υπό διερεύνηση τη μονοδρόμησή της με φορά προς Αγία 

Παρασκευή, ώστε να αποτραπεί η κίνηση των οχημάτων από τη συγκεκριμένη οδό προς την περιοχή 

του Δήμου μας. Τα σενάρια λύσης που προέκυψαν, σε συνέχεια όσων εξετάστηκαν και 

συμπεριλαμβάνονται στην εγκεκριμένη ήδη μελέτη είναι τα εξής: 

 Το σενάριο «Θ». Σύμφωνα με αυτό, προτείνεται μονοδρόμηση της Ναυαρίνου από τη 

συμβολή της με την Ανατολής έως και την Καραολή Δημητρίου. Ο κυκλοφοριακός φόρτος που 

κινείται σήμερα διαμέσου της Ναυαρίνου με κατεύθυνση προς Παπάγου μπορεί να ακολουθήσει δύο 

εναλλακτικές διαδρομές, που δεν θα εξυπηρετούν τη διαδρομή αυτή χωρίς μεγάλη περιπορεία (δεν θα 

έχουν δηλαδή μεγάλη περιπορεία τα αυτοκίνητα για να ακολουθήσουν αυτές τις εναλλακτικές). 

 Οι εναλλακτικές είναι οι ακόλουθες: Μέσω των οδών Καραολή-Δημητρίου - Μυκόνου - 

Γρεβενών, καταλήγοντας στον κόμβο Ναυαρίνου - Ανατολής. Μέσω των οδών Καραολή-Δημητρίου - 
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Μυκόνου - Κωνσταντινουπόλεως - Θεσσαλονίκης - Κανάρη, καταλήγοντας πάλι στον κόμβο 

Ναυαρίνου - Υμηττού. Και οι δύο εναλλακτικές διαδρομές είναι κατά 200 μέτρα μεγαλύτερες από την 

αρχική διαδρομή, αυτή δηλαδή που εκτελείται σήμερα, επομένως θεωρείται πολύ μικρή η αύξηση της 

διαδρομής και κατά συνέπεια θα ακολουθείται αυτή η κίνηση από τους εποχούμενους. Αυτή η λύση 

δεν θα είναι ικανή να αποτρέψει την κυκλοφορία που υπάρχει σήμερα στον Χολαργό, απλώς θα τη 

μετατοπίσει σε άλλο σημείο. 

 Η μετατόπιση της κυκλοφορίας από τη Ναυαρίνου, η οποία είναι μια βασική αρτηρία, έτσι είναι 

χαρακτηρισμένη και στο γενικό μας πολεοδομικό του Χολαργού, χωρίς παρόδια δόμηση (δηλαδή 

πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η Ναυαρίνου στη νότια πλευρά της είναι βουνό, δεν έχει σπίτια), 

στις εναλλακτικές διαδρομές που είπαμε προηγουμένως μπορεί να επιφέρει σημαντικά προβλήματα 

οδικής ασφάλειας αλλά και κυκλοφοριακό σε τοπικό δίκτυο, που συμπεριλαμβάνει και διαδρομές 

σχολείων, χωρίς όμως να λύνει και το πρόβλημα. 

 Ενδεικτικά αναφέρονται τα ακόλουθα μειονεκτήματα από τη συγκεκριμένη πρόταση: 

 Η Καραολή-Δημητρίου είναι μια οδός με περιορισμένο πλάτος, την ξέρουμε όλοι, είναι πάρα 

πολύ στενή, με ανύπαρκτα σχεδόν πεζοδρόμια, που καταλήγει στο 2ο Γυμνάσιο Χολαργού και το 

Λύκειο. Η αύξηση της κυκλοφορίας με περίπου 900 οχήματα ανά ώρα θα δημιουργήσει πάρα πολλά 

προβλήματα οδικής ασφάλειας σε ευπαθείς ομάδες πεζών, όπως είναι ο μαθητικός πληθυσμός που 

μετακινείται στην περιοχή καθημερινά. 

 Η συμβολή των οδών Μυκόνου - Δοϊράνης και 17ης Νοεμβρίου παρουσιάζει σημαντικά 

προβλήματα οδικής ασφάλειας (δηλαδή ο επόμενος κόμβος που θα συναντήσουμε σε αυτή τη 

διαδρομή), τα οποία θα επιβαρυνθούν με την αύξηση του κυκλοφοριακού φόρτου. 

 Η οδός Γρεβενών είναι περιορισμένου πλάτους με εκατέρωθεν στάθμευση και η οδός 

Θεσσαλονίκης έχει στάθμευση από τη μία πλευρά της οδού. Και οι δύο οδοί έχουν οικίες εκατέρωθεν. 

 Η συμβολή των οδών Κανάρη - Ναυαρίνου και Υμηττού παρουσιάζει πάρα πολλά προβλήματα 

ήδη σήμερα με τις κινήσεις που έχει, λόγω της συμβολής τριών προσβάσεων, που δυσχεραίνει τη 

ρύθμιση της προτεραιότητας. Παρ’ όλα αυτά, ο κύριος όγκος της κυκλοφορίας που προσεγγίζει τον 

κόμβο, επειδή έρχεται κυρίως από τη Ναυαρίνου, δεν έχουν παρατηρηθεί μέχρι σήμερα ιδιαίτερα 

δυστυχήματα. Όμως αν από αυτό τον κόμβο περάσουμε μεγαλύτερη κυκλοφορία, πραγματικά εκεί θα 

δημιουργηθούν πάρα πολλά προβλήματα και κίνδυνοι ατυχημάτων. 

 Συμπερασματικά, η μονοδρόμηση της Ναυαρίνου κρίνεται ότι θα έχει κάποιο σημαντικό 

όφελος, με αυτή την περιγραφή που κάναμε προηγουμένως, μόνο για τους κατοίκους της Ναυαρίνου, 

όχι για τους  κατοίκους της Υμηττού. Δηλαδή οι κάτοικοι της Υμηττού, του κομματιού αυτού της 

Υμηττού, θα εξακολουθήσουν να έχουν αυτό το πολύ σοβαρό πρόβλημα. Αντίθετα, με αυτού του 

είδους την πρόταση θα επιβαρύνουμε πάρα πολύ άλλα τμήματα του αστικού ιστού του Δήμου και 

προφανώς θα δημιουργήσουμε τεράστια προβλήματα. 

 Κατά συνέπεια, η λύση αυτή δεν προτείνεται από μας. Την αναλύσαμε, προσπαθήσαμε να 

βρούμε άλλες διόδους, δεν προτείνεται διότι πραγματικά δεν λύνει το πρόβλημα και δημιουργεί 

προβλήματα σε άλλες περιοχές του Δήμου, οι οποίες είναι και τώρα επιβαρημένες. 

 Ένα σενάριο, το σενάριο «1», που είναι η μονοδρόμηση της Ναυαρίνου από τη συμβολή της 

με την Ανατολής έως την Καραολή-Δημητρίου και η υλοποίηση υπογειοποιημένου άξονα από τα όρια 

του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στα σύνορα με την Αγία Παρασκευή μέχρι και την οδό Αναστάσεως, 

σε τμήμα νοτίως της Χατζηκωνσταντή, αυτό είναι ένα σενάριο το οποίο θεωρούμε ότι είναι υπό 

διερεύνηση. Δεν το προτείνουμε, είναι ένα θέμα το οποίο μπορούμε να το διερευνήσουμε. Αυτό έχει 

το εξής πρόβλημα: επειδή μπαίνει μέσα στην περιοχή του διατάγματος του Υμηττού, το οποίο τώρα 

είναι πάλι σε νέα ας πούμε ψήφιση, σε νέα φάση, προφανώς εκεί θα υπάρχουν πάρα πολλά 

προβλήματα για να μπορέσουμε εμείς να περάσουμε μία τέτοια λύση. Βέβαια χρειάζονται 

περιβαλλοντικές μελέτες πάρα πολύ σοβαρές για να μπορούμε να προτείνουμε προς τη διοίκηση ένα 

τέτοιο σενάριο. Παρ’ όλα αυτά είναι μία λύση η οποία βγάζει τελείως την κυκλοφορία έξω απ’ το 

προάστιο και δεν μας δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Διαφορετικά, το θέμα αυτό δεν λύνεται. 

Δηλαδή... 
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...... : Υπογειοποίηση; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Υπογειοποίηση. 

...... : Σε ποιο σημείο; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Από την Καραολή-Δημητρίου μέχρι την Αναστάσεως. Να ξεκινάει δηλαδή μάλλον από 

την παιδική χαρά της Ναυαρίνου ας πούμε και να φεύγει στην οδό Αναστάσεως μετά το τέλος του 

οικιστικού ιστού, έξω απ’ τη Χατζηκωνσταντή δηλαδή. 

 Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι κάτι το οποίο, εφόσον το Συμβούλιο το αποδεχθεί, θα 

ξεκινήσουμε τη διερεύνησή του. Δηλαδή θα κάνουμε κάποιες επαφές με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του 

ΥΠΕΚΑ, με τις Υπηρεσίες που συντάσσουν το νέο διάταγμα του Υμηττού, θα δούμε κατά πόσον 

μπορούμε να το προχωρήσουμε, και μετά θα πρέπει να προβούμε σε μελέτες περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων για να μπορέσουμε να στοιχειοθετήσουμε μια τέτοια σοβαρή πρόταση. 

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 

 Θ’ ακολουθήσουν ερωτήσεις και μετά τοποθετήσεις. Και από το κοινό από κάτω, όταν 

τελειώσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, θα μπορούν είτε να κάνουν ερωτήσεις ή και τοποθετήσεις μετά – 

θα πούμε πώς έχει η διαδικασία. 

 Λοιπόν, ερωτήσεις από εδώ. Ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Σκουτέρης, η κυρία Πολυκαλά. Και 

ο κύριος Στάππας και ο κύριος Κεχρής. Και ο κύριος Τίγκας, ξαφνικά όλοι. Εντάξει, εντάξει, ωραία, δεν 

είναι θέμα. 

 Ερώτηση λοιπόν ο κύριος Τίγκας. Ή ερωτήσεις. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Οι κάτοικοι θα τοποθετηθούν; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, όπως γνωρίζετε από τη διαδικασία, όταν τελειώνουμε εμείς υπάρχει μία 

8λεπτη διαδικασία, και το είπα και πριν, και ερωτήσεις αν θέλουν να κάνουν, και τοποθετήσεις. Είναι 

βάσει του κανονισμού. 

 Λοιπόν, ερώτηση ή ερωτήσεις απ’ τον κύριο Τίγκα. Ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, επειδή ομολογώ διαβάζοντας την εισήγηση ήταν κεραυνός εν αιθρία, απλά 

θα ήθελα να ρωτήσω –γιατί θα τοποθετηθώ μετά και θα πω τα δικά μου– εάν υπάρχει μια εκτίμηση 

χρόνου. Δηλαδή αυτό πόσο μπορούμε, σε δέκα χρόνια να το κάνουμε; σε πενήντα χρόνια να το 

κάνουμε; σε τρία χρόνια; Γιατί έχει τέτοιες παραμέτρους, περιβαλλοντικές, οικονομικές, που δύσκολα 

θα ξεπεραστούν. Λέω εάν υπάρχει κάποια τέτοια σκέψη, αυτό είναι το ερώτημα. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Καταγράψτε τις ερωτήσεις, ώστε να ’χουμε μετά τις 

απαντήσεις. 

 Ερώτηση από τον κύριο Κεχρή. 

ΚΕΧΡΗΣ: Δεν ξέρω αν θα μπορούσε, ουσιαστικά μιλάτε ότι... Ερώτημα είναι αυτό, αν θα μπορούσε 

να διερευνηθεί. Γιατί όντως η διαμπερής κυκλοφορία, από Αγία Παρασκευή προς Παπάγο, ουσιαστικά 

θα κινείται εντός του Χολαργού μέσω της Γρεβενών αν δεν κάνω λάθος, με αποτέλεσμα να 

δημιουργήσει σημαντικά προβλήματα τοπικής κυκλοφορίας σε μικρότερους δρόμους εντός του 

Χολαργού. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε θεωρητικά –κάτι που γίνεται στο Ψυχικό– απλά να 

παρεκτρέπεται όλη αυτή η κυκλοφορία μέσω της Μεσογείων. Δηλαδή Γρεβενών - 17 Νοέμβρη - 

Μεσογείων. Να μην είναι δυνατή δηλαδή η κίνηση στη Γρεβενών, να δημιουργείται κυκλική πορεία 

στη Γρεβενών... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ερώτηση κάντε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Αυτή είναι η ερώτηση, αναφέρω αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κατανοητή. 

ΚΕΧΡΗΣ: Κυκλική πορεία, δηλαδή κατά διαστήματα η Γρεβενών να μην έχει συνεχή πορεία, να 

μονοδρομείται κατά διαστήματα. Γίνεται αυτό στο Ψυχικό, με αποτέλεσμα να υποχρεώνεις ουσιαστικά 

κάποιον ο οποίος θα θέλει να πάει από την Αγία Παρασκευή στον Παπάγο ή να διαλέξει υποχρεωτικά 

την... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητή η ερώτησή σας και θα απαντηθεί. 

ΚΕΧΡΗΣ: ...είτε τη Μεσογείων. Γρεβενών - 17 Νοέμβρη - Μεσογείων. Να μην μπαίνει καθόλου αυτή 
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η διαμπερής κυκλοφορία εντός του Χολαργού. 

 Σημειωτέον, μία μόνο παρέμβαση, κάτι αντίστοιχο είχε γίνει στον Παπάγο όταν σταμάτησε η 

κυκλοφορία στην Πίνδου. Θεωρητικά δεν μπορούσες να μπεις σε αυτό το κομμάτι μες στον Παπάγο, 

γιατί αντιδρομείτο η Σαρανταπόρου, και η Υμηττού αν δεν κάνω λάθος. Αντιδρομείτο, δεν μπορούσες 

δηλαδή να μπεις μέσα σε αυτό το κομμάτι, αναγκαστικά έβγαινες εκτός αυτού του κομματιού. 

 Αυτό θα ήθελα να δω, αν θα μπορούσε να εξεταστεί μια τέτοια εναλλακτική λύση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 

 Ερώτηση ή ερωτήσεις από τον κύριο Στάππα. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα να μάθω αν έχουν εξεταστεί κάποιες από τις προτάσεις τις οποίες είχαν κάνει οι 

κάτοικοι της περιοχής, κάποιες από τις οποίες προβλέπουν και αντιδρόμηση της Ναυαρίνου, όπως είχε 

ζητηθεί από τον κύριο Δήμαρχο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Ερώτηση από τον κύριο Ρεμούνδο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να ρωτήσω το εξής: Πρώτον, η εισήγηση αυτή φαίνεται ότι είναι της Τεχνικής 

Υπηρεσίας. Έχουμε κάποιον σύμβουλο κινητικότητας. Ασχολήθηκε με αυτό; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Βεβαίως. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ωραία. Αν είναι η πρότασή του. Γιατί μας έρχεται σαν εισήγηση της Τεχνικής 

Υπηρεσίας, κάπως έτσι. 

 Δεύτερον. Τώρα εντάξει, δεν είμαστε μελετητές εδώ πέρα ν’ αναλύσουμε το θέμα, αλλά 

έχουμε εντοπίσει ότι αυτή η διαμπερής κίνηση προέρχεται μόνο από το...; Έγιναν έρευνες δηλαδή 

εκτός των ορίων του Δήμου ώστε να διαπιστωθεί αν αυτή προέρχεται από τα Μεσόγεια η διαμπερής 

κίνηση, από την Αγία Παρασκευή μόνο; 

 Δεύτερον. Εξετάστηκε το σενάριο γιατί δεν χρησιμοποιείται η Αττική οδός γιʼ αυτή την 

παράκαμψη του Δήμου μας και επιλέγουν αυτή τη διαδρομή; Είναι το θέμα των διοδίων; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] από πού; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Από τη Λαυρίου ή από την Αγία Παρασκευή ή από... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Από την Αγία Παρασκευή δεν πάει πέρα. [...] δεν πάει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Ερώτηση από την κυρία Πολυκαλά. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Κοιτάξτε, ομολογώ ότι η δεύτερη λύση μου ’κανε βαθύτατη εντύπωση πώς ήρθε εδώ 

ας πούμε, πώς σκέφτηκε ο κύριος που κάνει τη μελέτη αυτή ότι μπορεί να φέρει τέτοια πρόταση για 

δρόμο ο οποίος πάει στην 1η Ζώνη Υμηττού, πίσω, πάνω απ’ το τένις, ανοίγει δρόμο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Υπόγειο [...]. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Υπόγειο δρόμο απ’ το βουνό, και πέφτει πάλι βέβαια στην Αναστάσεως. Που σημαίνει 

ότι, πέφτοντας στην Αναστάσεως, κατεβαίνει πάλι την Αναστάσεως. Άρα για μια γειτονιά όπως είναι ο 

Παπάγος, το πρόβλημα δεν λύνεται. αφού πέφτουμε εδώ πέρα και μετά πάμε και περνάμε τον 

Παπάγο. 

 Άρα αυτό είναι δυνατόν να σκεφτεί κανείς ότι μπορεί κάποιο κράτος, κάποια Περιφέρεια να 

δώσει λεφτά να πάει να φάει το βουνό, να βάλει από κάτω τον δρόμο για να «σώσει», σε εισαγωγικά 

το λέω, ένα κομμάτι δρόμου, ο οποίος έχει σπίτια απ’ τη μια μεριά; Δηλαδή πώς το σκέφτηκαν αυτό 

το πράγμα ότι μπορεί να φέρουν τέτοια πρόταση; Σαν μία πρόταση η οποία δεν μπορεί να έχει 

πραγματική βάση το λέω εγώ. Εάν αυτή συνδεόταν με κατάργηση των διοδίων του Παπάγου, θα 

’λεγα ότι εντάξει, γλιτώνει και ο Παπάγος απ’ την κίνηση. Αλλά και πάλι, σε τέτοιες εποχές αυτό μου 

φαίνεται αδιανόητο να ’ρχεται σαν πρόταση και να μπαίνει στο να ψηφίσουμε εμείς κάτι τέτοιο. 

Δηλαδή τι να ψηφίσουμε; κάτι που δεν θα γίνει ποτέ; 

 Όσον αφορά την προηγούμενη, την πρώτη. Αυτό ρωτάω, δηλαδή το λέω κιόλας σαν 

τοποθέτηση, δεν είναι ακριβώς, αλλά και σαν ερώτηση, ότι πώς σκέφτεται κανείς ότι μπορεί να 

φτιάξει κάτι τέτοιο –και αν ας πούμε η κυρία Βασσάλου μπορεί να μου πει– και να ρίχνει την κίνηση, 

να γίνεται όλη αυτή η κατασκευή πάνω στο βουνό –που δεν θα ’πρεπε να το σκεφτούμε– μόνο και 

μόνο γι’ αυτό το κομμάτι, και μετά πάλι να ρίχνει την κίνηση στην Αναστάσεως. Με ποια λογική 
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δηλαδή ο συνάδελφός σας αυτός το πρότεινε; 

 Μετά, η πρώτη λύση, η οποία δεν εγκρίνεται κιόλας, το καταλαβαίνω, διότι η Ναυαρίνου είναι 

ένας δρόμος που απ’ τη μία μεριά είναι κατοικημένη περιοχή, απ’ την άλλη είναι το δάσος. Ενώ έτσι 

μεταφέρεται η κίνηση, κάνετε απλή μεταφορά της κίνησης σε έναν δρόμο που έχει κι απ’ τις δυο 

μεριές σπίτια. Πάλι μου φαίνεται ότι δεν είναι μία λύση που βοηθάει και δεν καταλαβαίνω ακριβώς και 

πού αυτή η κίνηση βγαίνει. Δηλαδή, αν θέλετε κυρία Βασσάλου, κατεβαίνει την Υμηττού βλέπω... 

Ποιος είναι αυτός ο δρόμος που στρίβει αριστερά; θέλετε να πείτε; 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Θα βγαίνει πάλι στη διασταύρωση Υμηττού - Ναυαρίνου - [...]. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Όχι-όχι, παρακάτω, εδώ. Γυρνάει και πάει πού; Δεν υπάρχει το όνομα του δρόμου. 

...... : Γρεβενών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, είναι σαν ερώτηση. Θα σας απαντηθεί, ωραία. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μισό λεπτό, αν μπορεί να μου πει για να τελειώσω, να μην σας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [Χάνει] την πλατεία, Χριστίνα. [Χάνουν] την πλατεία και ανεβαίνει 

Γρεβενών, αυτό [...]. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μιλάμε τώρα ότι έχουμε φτάσει στον Παπάγο. Ποιο Γρεβενών λέτε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] Ναυαρίνου - Υμηττού εκεί πέρα. Γρεβενών, ανηφόρα της 

Ναυαρίνου... 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Όχι-όχι, πάει Υμηττού και μετά στρίβει αριστερά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εθνικής Αμύνης, τι εκεί είναι; 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Όχι, δεν είναι εκεί. Αυτή είναι η Εθνικής Αμύνης; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βέβαια. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Εντάξει. Άρα πάει στην Εθνικής Αμύνης δηλαδή, εκεί. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ε, ναι. Πάλι στην Εθνικής Αμύνης. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Εντάξει, εντάξει, αυτό ήθελα, δεν το είδα γραμμένο. Εντάξει, να επιβεβαιωθώ ήθελα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε άλλη ερώτηση; 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Όχι-όχι, καμία ερώτηση. Αυτό, αν μπορεί να μου πει κάτι η κυρία... 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ενημερώσω ότι προσήλθε ο κύριος Χαρακτινιώτης. 

 

 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ξεκινήσω από την τελευταία ερώτηση της κυρίας Πολυκαλά. Το δεδομένο που 

δώσαμε ήταν η μονοδρόμηση της Ναυαρίνου. Άρα, αν σε έναν μελετητή τού δίνεις ότι πρέπει να 

μονοδρομήσει έναν δρόμο, εξετάζει τι εναλλακτικές έχει, έτσι; Γι’ αυτό γίνονται οι δύο προτάσεις. Η 

μία εναλλακτική είναι να φύγεις δεξιά, μέσα στην Καραολή και Δημητρίου... 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) [...] την απορρίπτει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, καλά. Να σας πω κάτι; Δεν σημαίνει ότι ό,τι ζητάμε, όταν βάζουμε εμείς όπως 

θέλουμε τα δεδομένα, θα βρεθεί και η βέλτιστη λύση στα πράγματα, έτσι; Γιατί, σας είπε κανένας ότι 

θεωρούμε...; 

 Άρα λοιπόν, εμείς δώσαμε σαν δεδομένο «κάντε μας μια πρόταση για να γίνει η μονοδρόμηση 

της Ναυαρίνου και να μην περνάνε από εκεί», το οποίο με πρώτη ματιά θεωρήσαμε ότι είναι κάτι το 

οποίο θα μπορούσε να μας γλιτώσει από τη διαμπερή κυκλοφορία. Βλέπουμε όμως ότι αν αυτή η 

κίνηση δεν συνδυαστεί –αυτό που είπε ο Γιάννης ο Κεχρής– με το να γυρίσουν ανάποδα όλοι σχεδόν 

οι 4-5 πρώτοι δρόμοι... Δηλαδή, για να έχει νόημα αυτή η κίνηση, πρέπει και η Γρεβενών να γυρίσει 

ανάποδα και ο τρίτος δρόμος μετά να γυρίσει ανάποδα, η Κανάρη να συνεχίσει να ’ναι προς τα κάτω 

μετά, να μην μπορεί ο άλλος να μπει δύο στενά μέσα και να γυρίσει κατευθείαν και να βρει εύκολη 

διέξοδο. 

 Για το θέμα που ρώτησε ο κύριος Τίγκας, το χρονοδιάγραμμα. Αυτή τη στιγμή αν 

αποφασίσουμε τη δεύτερη πρόταση, κύριε Τίγκα, θα ψάξουμε τη διερεύνηση του ζητήματος. Άρα δεν 

είναι σίγουρη η Τεχνική Υπηρεσία, ή ο μελετητής, ότι μπορεί αύριο να υλοποιηθεί αυτό το πράγμα. 

Οπότε τι χρονοδιάγραμμα να σας πούμε αν δεν ξέρουμε ότι μπορεί να γίνει ή όχι; 
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 Για τη Γρεβενών απάντησα. 

 Όλες οι προτάσεις που έχουν κατατεθεί, είτε απ’ τη διαβούλευση είτε από τους κατοίκους είτε 

από τον κύριο Τίγκα είτε από οποιονδήποτε άλλον έκανε πρόταση, δεν θυμάμαι τώρα όλους που 

συζητήσανε, ενημερώθηκε ο μελετητής, ήταν παρών, τις έχει ακούσει, έχει ενημερωθεί, και για όλα 

έχει δώσει απαντήσεις. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Να τελειώσουμε με τις ερωτήσεις. 

 Ο κύριος Σκουτέρης για ερώτηση ή ερωτήσεις. Παρακαλώ. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα διατυπώσω ένα-δυο ερωτήματα, περισσότερο 

διαδικαστικά. 

 Η κυρία Βασσάλου διατυπώνει, μάλλον αναφέρεται σε τρία σενάρια, τρεις εναλλακτικές λύσεις. 

Τις δύο τις απορρίπτει, απαντώντας τις απορρίπτει, καταλήγει στο τρίτο όσον αφορά την 

υπογειοποίηση της διαδρομής από Καραολή Δημητρίου έως Αναστάσεως. 

 Ερωτώ: Αν θυμάμαι καλά, ο μακαρίτης ο Τσούκης είχε κάνει κυκλοφοριακή μελέτη, εδώ και 

δέκα-δεκαπέντε χρόνια. Μέσα λοιπόν στη μελέτη του, αν θυμάμαι καλά, απέκλειε το βασικό οδικό 

δίκτυο. Η κυρία Βασσάλου είπε, αν δεν κάνω λάθος και πάλι, ότι πρόκειται για βασική αρτηρία. 

Επομένως μπορούμε, κυρία Βασσάλου –μέσω του κυρίου Προέδρου μιλάω– να συντάσσουμε 

κυκλοφοριακές μελέτες για τμήματα γης που αφορούν βασικό οδικό δίκτυο και που υπονοήσατε ότι 

θέλει μεγάλη πάρα πολύ διαδρομή για να καταλήξει στον πολεοδομικό σχεδιασμό κλπ.; 

 Το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι: Αφού η πράξη, η απόφαση που θα βγάλουμε –δεν 

λέγεται «απόφαση», λέγεται απλή γνωμοδότηση–, εάν δεχόμαστε τα αιτήματα των δημοτών και 

βγάζαμε τη γνωμοδότηση, που θα ήμαστε υποχρεωμένοι γιατί η τροποποίηση είναι εντοπισμένη και 

προϋποθέτει κοινοποίηση της γνωμοδότησης στους παροδίους, είτε λέγονται κάτοικοι της οδού 

Υμηττού είτε της Καραολή-Δημητρίου ή της Γρεβενών, τότε θα μπορούσαν να προτείνουν και να 

προβάλουν τις ενστάσεις τους εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο και εν συνεχεία θα μπορούσαμε εμείς να 

πάρουμε μια οριστική απόφαση. Γιατί κυρία Βασσάλου –μέσω του κυρίου Προέδρου– δεν τηρούμε 

αυτή την τακτική; 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να επαναλάβω, γιατί φοβάμαι ότι ενδεχομένως να μην έγινε κατανοητή η κυρία 

Βασσάλου. 

 Ξεκινάμε και λέμε ότι δώσαμε το δεδομένο στην κυρία Βασσάλου και στον σύμβουλο της 

βιώσιμης αστικής κινητικότητας να μας κάνει κάποια πρόταση για να προχωρήσουμε σε μονοδρόμηση 

της Ναυαρίνου. Όταν σταματάς έναν δρόμο, η πρόταση: θα πας ή δεξιά ή αριστερά, δεν μπορείς να 

πας κάπου αλλού. Ή θα πας υπόγεια, όπως προτείνει. Λοιπόν, έκανε αυτά τα δύο σενάρια. 

 Η κυρία Βασσάλου δεν πρότεινε κάποια από αυτά τα δύο σενάρια, είπε ότι: «κατά την άποψή 

μου το πρώτο σενάριο θα μας δημιουργήσει πολύ περισσότερα προβλήματα και με 200 μέτρα μόνο 

παράκαμψη θα ξαναβρίσκονται στο ίδιο σημείο, άρα και οι κάτοικοι δεν θα γλιτώσουν από αυτό το 

πρόβλημα της κίνησης που υπάρχει σήμερα. Και το δεύτερο σενάριο, αν πιστεύετε εσείς σαν 

Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι εφικτό, θα πρέπει να το διερευνήσουμε περαιτέρω, δεν μπορούμε 

σήμερα να σας πούμε ότι ναι, όντως μπορεί να γίνει». Έτσι; 

 Αυτά, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Θα παρακαλέσω από τους συνδημότες μας, υπάρχει κάποια ερώτηση; 

 Ελάτε εδώ επάνω στο έδρανο, αναφέρετε το ονοματεπώνυμό σας και την ιδιότητά σας και 

κάντε την ερώτηση. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ (ΚΑΤΟΙΚΟΣ): Ιωάννης Βροντινός ονομάζομαι. Καλησπέρα σας. 

 Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Με δεδομένο ότι η Κατεχάκη, όπως την παίρνουμε από τη 
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Μεσογείων, είναι ελεύθερη, ενώνεται κάποια στιγμή με την Αττική οδό, το πρόβλημα το οποίο σήμερα 

συζητάμε και είχε συζητηθεί και παλαιότερα, κι εγώ είχα μείνει με την ενημέρωση της κυρίας 

Βασσάλου ότι θα ανοιχθεί η Πίνδου... Αλλά τέλος πάντων, αυτό το θέμα της διέλευσης οχημάτων 

μέσα απ’ τους Δήμους απασχολεί βέβαια και θα απασχολήσει και στο μέλλον πολύ περισσότερο τον 

Δήμο μας. Διότι σκεφτείτε να ξεφύγουμε απ’ την οικονομική κρίση, αμέσως θα έχουμε αύξηση των 

αυτοκινήτων και αύξηση της κίνησης. Επομένως δεν είναι κάτι το οποίο αφορά αυτά τα συγκεκριμένα 

έτη, αλλά θα είναι εντονότερο τα επόμενα. Εγώ προτείνω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, τοποθέτηση θα κάνετε; Είμαστε σε ερωτήσεις. Μετά θα κάνουμε 

τοποθετήσεις. Την ερώτηση. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: Ναι-ναι, η ερώτησή μου είναι αυτή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: Εγώ σκέφτομαι ότι, εφόσον το κομμάτι που απασχολεί την Αγία Παρασκευή έχει μία 

είσοδο στην Αττική οδό, ο Χολαργός στον "Δημόκριτο" έχει μία είσοδο, και ο Παπάγος, όλα αυτά είναι 

πολύ περιορισμένο μήκος (δηλαδή δεν συζητάμε ας πούμε ότι κερδίζουν σημαντικά από την Αττική 

Οδό) και πέφτουν πάνω στην Κατεχάκη, αυτό το ελάχιστον λοιπόν ποσοστό θα έπρεπε –όπως έχει 

ανοιχτεί και σε άλλα μέρη κομμάτι της Αττικής Οδού– έπρεπε να πέσει εκεί και να [...] στον Δήμο για 

τα καλά. 

 Αυτό το ερώτημα λοιπόν που ετέθη, γιατί δεν έχει μελετηθεί αυτό από τον αρμόδιο τεχνικό; Ο 

οποίος πήρε και λεφτά, πήρε λεφτά για να βρει την καλύτερη λύση. Πληρώθηκε λοιπόν προφανώς 

αρκετά, μας έκανε προτάσεις τόσο καιρό, δεν προχώρησε τίποτα, και ο Δήμος ταλαιπωρείται. Θέλω 

να ρωτήσω γιατί δεν μελετάται το έξοδο, το οποίο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι κατανοητή η ερώτησή σας. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: Επειδή δεν είναι πολλά τα έσοδα, απ’ τον Παπάγο δηλαδή να πάει κάποιος μέχρι την... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Βροντινό. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: Παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απ’ τον "Δημόκριτο" δεν έχει σύνδεση για την Κατεχάκη η Αττική Οδός. (Παρέμβαση 

εκτός μικροφώνου). Μα δεν έχει... Άρα εννοείτε η Αττική Οδός να κάνει...; 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αφού [...] και υπόγεια, ας κάνετε μια συζήτηση [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία, εντάξει. Πάντως σήμερα δεν έχει, έτσι; Μη λέμε δηλαδή ότι άμα αφήσουν 

ελεύθερα τα διόδια γι’ αυτό το διάστημα... Δεν έχει να πάει πουθενά. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μιλάτε στο μικρόφωνο. Αφήστε να ολοκληρώσει και μετά θα πείτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα να διεκδικήσουμε να γίνει μία σύνδεση από τον "Δημόκριτο" στην Αττική οδό και 

ν’ ανοίξουν και τα διόδια δωρεάν. Αυτό λέτε να διεκδικήσουμε, έτσι; 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι. Και από την Αγία Παρασκευή [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό λέμε, από την Αγία Παρασκευή... 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, εντάξει. Στην Αγία Παρασκευή, αν ήσασταν στην προηγούμενη συνεδρίαση –ο 

κύριος Ρεμούνδος μάλλον δεν ήταν– υπήρξε εκτενής παρουσίαση ότι έχουν γίνει ενέργειες για να 

κλείσει η στροφή από τη Λαυρίου; 

...... : Από τη Λαυρίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί περίπου το 50% που καταλήγει στην Υμηττού έρχεται απ’ τη Λαυρίου περίπου, αν 

θυμάμαι καλά τα νούμερα έτσι χοντρικά. 

 Δεύτερον. Ο μελετητής, δεν του αναθέσαμε αυτό το κομμάτι, του αναθέσαμε 35.000 

πράγματα να κάνει, κύριε Βροντινέ, δεν του αναθέσαμε να πληρωθεί για να μας βρει λύση σ’ ένα 

πρόβλημα το οποίο εδώ και δεκαετίες είναι δύσκολο, έτσι; Και η Μεσογείων έχει πρόβλημα κίνησης σε 

κάποια σημεία. Υπάρχει λύση; Δεν είναι σίγουρο ότι υπάρχει λύση. 

 Λοιπόν, ας προχωρήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

26 

 Υπάρχει κάποιος άλλος για ερώτηση από τους...; Ελάτε. Πείτε το ονοματεπώνυμό σας και την 

ιδιότητά σας. 

 Μέχρι να έρθετε, ο κύριος Τούτουζας για ερώτηση. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεν θέλω να κάνω ερώτηση, θέλω διαδικαστικά. 

 Επειδή, απ’ όλους τους παριστάμενους νομίζω, μένω στη Ναυαρίνου και Καραολή και 

Δημητρίου, άρα είναι καθημερινό το φαινόμενο. Το να γίνει μια μονοδρόμηση στην Καραολή και 

Δημητρίου, που πάνε όλα τα παιδιά στα σχολεία (Γυμνάσιο, Λύκειο, Δημοτικό σχολείο από κάτω, 

Νηπιαγωγείο, προνήπια), αν κατεβάσουμε όλα τα αυτοκίνητα από κει, καταλαβαίνετε το πρωί τι θα 

γίνει. Δηλαδή, βάλτε το μυαλό σας να δουλέψει, να γίνει μονοδρόμηση αυτός ο δρόμος, ο οποίος να 

πέφτει στη 17ης Νοέμβρη, που είναι τέσσερα σχολικά συγκροτήματα, και ο τερματισμός του 

λεωφορείου. Εκεί δεν θα περνάμε ποτέ, θα πηγαίνουμε σε δύο ώρες. Δεν γίνεται. Έχει κίνηση, το 

πρόβλημα είναι εντονότατο, δεν υπάρχει στην παρούσα φάση λύση. Δεν μπορούμε ν’ ανοίξουμε 

σήραγγα στην Αττική οδό στον Υμηττό, ν’ ανοίξουμε σήραγγα που να φεύγει, και να ζητάμε να μας 

κάνει η Αττική οδός και τζάμπα, να πηγαίνουμε εμείς από τον Δημόκριτο τσάμπα στην Κατεχάκη, δεν 

γίνονται αυτά τα πράγματα. Πρέπει να δούμε λύσεις οι οποίες να ’ναι και βιώσιμες και λειτουργικές. 

Είναι δύσκολα τα πράγματα. Εκεί μένουμε όλοι, είναι δύσκολα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούτουζα. 

 Ελάτε. Το μικρόφωνο ανοίξτε, αναφέρετε ονοματεπώνυμο και ιδιότητα. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ (ΚΑΤΟΙΚΟΣ): Λέγομαι Τάσος Καρπούζης, πολιτικός μηχανικός. Είναι κάτοικος της 

οδού Υμηττού και ασχολήθηκα περίπου δυόμισι χρόνια με το θέμα, επειδή ήμουν πεπεισμένος χίλια τα 

εκατό ότι έχουν δίκιο όλοι οι κάτοικοι που μένουν στη Ναυαρίνου, Υμηττού και Εθνικής Αμύνης, γιατί 

δέχονται όλο αυτό τον κυκλοφοριακό φόρτο. 

 Αλλά η όλη ιστορία –επειδή μ’ αρέσει συνοπτικά να εκφράζομαι– μπορεί να μπει κάτω από την 

εξής ετικέτα: Όποιος δεν θέλει να ζυμώσει, δέκα χρόνια κοσκινίζει, όχι δέκα μέρες. Και αυτό συνέβη 

με την υπόθεση αυτή. Θα θυμίσω απλά, η μελέτη ανατέθηκε τον Ιανουάριο του 2016, και μετά από 

12 μήνες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καρπούζη, με συγχωρείτε, είμαστε στις ερωτήσεις. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Όχι, να ρωτήσω τότε το εξής: Γιατί μπήκε στο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, γιατί θα ’χετε μετά τοποθέτηση να κάνετε. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Δεν θα καθίσω άλλο, δεν θα χάσω άλλο τον χρόνο μου μαζί σας, είναι πολύ 

πολύτιμος... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, προς Θεού. Μην το λέτε, έτσι που το λέτε είναι προσβλητικό. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Όχι, ξέρετε κάτι; Θα σας το αποδείξω, θα σας το αποδείξω. Δυο λεπτά, θα σας το 

αποδείξω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, σας παρακαλώ. Εμείς έχουμε όλη την καλή θέληση ν’ ακούσουμε αυτά τα 

οποία λέτε. Μην το λέτε έτσι, δεν είναι σωστό... 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Εντάξει. Γιατί κάνατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κάντε την ερώτηση. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Γιατί κάνατε αυτές τις δύο προτάσεις, ενώ δεν περπατάνε, ούτε η πρώτη, ούτε η άλλη 

πρακτικά. Δηλαδή ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι. 

 Εγώ έχω την αίσθηση, επειδή είμαι και ρεαλιστής, ότι απ’ αυτό το Συμβούλιο και απ’ αυτή τη 

ζωή δεν πρόκειται να δικαιωθούμε, αλλά πιστεύω στη δευτέρα ζωή, κι εκεί φυσικά κάποιος άλλος θα 

μας αποδώσει το δίκιο, το οποίο εσείς δεν αποδίδετε. 

 Αλλά να σας πω και συγκεκριμένα, αυτά που λέω μπορώ να τα στοιχειοθετήσω με 

συγκεκριμένες θέσεις. Κάνατε δώδεκα μήνες για να μελετήσετε τον κυκλοφοριακό φόρτο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Αφήστε μου, δεν θα επανέλθω. Δώστε μου, έτσι κι αλλιώς... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] την ερώτηση. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Η ερώτηση: γιατί κάνατε την-, αφού δεν θα έβγαινε αποτέλεσμα; Για να χάνουμε τον 

χρόνο μας δηλαδή εδώ πέρα. Τίποτε άλλο. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε. Υπάρχει μια διαδικασία, η οποία, πρέπει να γίνουν 

πρώτα οι ερωτήσεις, να απαντηθούν... 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Εντάξει, εδώ δεν είμαι Δημοτικός Σύμβουλος, σας λέω τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, σας το εξηγώ, όμως δεν έχετε διάθεση ν’ ακούσετε. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ, δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Η ερώτηση είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μα σας παρακαλώ όλους. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Να μιλήσω, να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Να απαντήσω στον κύριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν προβλέπεται... Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] μια ερώτηση. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Η ερώτηση είναι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, κύριε Καρπούζη, κλείστε λίγο το μικρόφωνο, δεν μπορούμε ν’ 

ακουγόμαστε και οι δύο. 

 Λοιπόν, υπάρχει το στάδιο των ερωτήσεων. Θα ακολουθήσουν οι απαντήσεις, μετά θα έχει ο 

καθένας, όποιος θέλει και όσο χρόνο θέλει, για τις τοποθετήσεις. Και μετά θα πάμε στην ψηφοφορία. 

Δεν υπάρχει κάτι άλλο. 

 Λοιπόν, έχετε να κάνετε ερώτηση; 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Ναι, έχω να σας κάνω μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την ερώτησή σας. Ελάτε. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Η ερώτηση είναι η εξής: Γιατί μπήκατε στον κόπο να περιμένουμε ενάμιση-δύο μήνες 

για να κάνετε αυτές τις προτάσεις, αφού ούτε η μία πρόταση περπατάει ούτε η άλλη είναι εφικτή σε 

έναν λογικό χρόνο; Και λόγω κόστους και άλλων αδειοδοτήσεων και εγκρίσεων. Αυτή είναι η βασική 

ερώτηση. Τι νόημα έχει; Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. 

ΚΑΡΠΟΥΖΗΣ: Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ, το λόγο η κυρία Βασσάλου για απαντήσεις. 

ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Έχει απαντήσει ο Δήμαρχος, εγώ απλώς ήθελα να πω στον κύριο Ρεμούνδο ότι για τον 

κόμβο της Λαυρίου έχουμε ήδη κάνει έγγραφο. Το έχει αποδεχθεί η Περιφέρεια, έχουν συντάξει 

μελέτη για να κλείσει ο κόμβος, και βρισκόμαστε τώρα στη διαδικασία έγκρισης αυτής της μελέτης 

από τις Υπηρεσίες του Υπουργείου Υποδομών ώστε να το προχωρήσουμε. Αυτό λοιπόν το ’χουμε ήδη 

βάλει σε διαδικασία. Και το ’χουμε συζητήσει, το συζητήσαμε και στην προηγούμενη συζήτηση που 

εγκρίναμε τη μελέτη. Αυτό δηλαδή πρέπει να το πάρουμε υπόψη μας πραγματικά, διότι για μας θα 

μας δώσει ένα καινούριο μετρικό στοιχείο για το τι κίνηση θα έχουμε πλέον μετά από αυτό το πράγμα 

στη Ναυαρίνου - Υμηττού. 

 Και ήθελα να πω επίσης ότι, αυτό που είπε η κυρία Πολυκαλά... Με αυτή την πρόταση της 

υπογειοποίησης βγάζουμε την κίνηση στην Αναστάσεως. Με την άλλη πρόταση (να περάσουμε την 

κίνηση μέσω κάποιων δρομίσκων του Χολαργού και να τη βγάλουμε στη 17ης Νοέμβρη), την 

καταλήγουμε στη Μεσογείων μέσω όλης της διαδρομής της 17ης Νοέμβρη, που έχουμε κι εκεί 

σχολεία και τέτοια. Δηλαδή είμαστε σε αδιέξοδα. Όλα αυτά τα πράγματα είναι αδιέξοδα, δεν είναι 

λύσεις. 

 Γι’ αυτό λέμε ότι έγινε μία προσπάθεια, διότι αυτά μελετηθήκανε, στην προηγούμενη φάση 

της μελέτης μελετηθήκανε όλες αυτές οι εκδοχές. Αλλά παρ’ όλα αυτά, ο Δήμαρχος είπε: «θα κάνουμε 

μια εκ νέου προσπάθεια μήπως βρούμε λύση». Μα δεν υπάρχει άλλη λύση, δεν υπάρχει, δεν γίνεται. 

 Και η πρόταση που έγινε ν’ ανοίξει νέα σήραγγα στην Αττική Οδό είναι περίπου σαν αυτό που 

λέμε εμείς, ν’ ανοίξει υπόγεια... Δηλαδή μεταφέρουμε λίγο πιο πάνω - λίγο πιο κάτω μια πιθανή 

υπογειοποίηση. Αλλά αυτό είναι θέμα διερεύνησης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
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 Θα πάμε λοιπόν στις τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος 

Ζήκας, ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας, η κυρία Μπρέμπου, ο κύριος 

Ρεμούνδος και η κυρία Πολυκαλά. Μόνο, επειδή είναι πολλοί οι ομιλητές, θα παρακαλέσω: γι’ αυτό το 

θέμα, τα 5 λεπτά θα γίνουν 3 λεπτά, έτσι; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ε, εντάξει, τι να κάνουμε 

τώρα; 

 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, είναι γεγονός ότι τη σημερινή εισήγηση για το θέμα του 

κόμβου Ναυαρίνου - Υμηττού - Εθνικής Αμύνης την περιμέναμε πράγματι με αγωνία. Και η λογική μας 

ήταν ότι από το προ-προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, που είχε δεσμευτεί ο κύριος Δήμαρχος ότι θα 

έφερνε αυτοτελή εισήγηση για τον κόμβο αυτόν... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε λίγο ησυχία, σας παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μπορώ να μιλήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

ΤΙΓΚΑΣ: Επαναλαμβάνω, από την προ-προηγούμενη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου που ο 

κύριος Δήμαρχος είχε δεσμευτεί ότι θα φέρει αυτοτελή εισήγηση, περιμέναμε να ακούσουμε κάτι. Με 

πολλή ειλικρίνεια και με πολύ μεγάλη προσοχή θα πω ότι αυτό που ακούσαμε σήμερα ήταν κεραυνός 

εν αιθρία. Και το λέω ξέρετε γιατί; Όχι για λόγους εντυπώσεων ή οτιδήποτε άλλο, αλλά γιατί είναι μια 

λύση η οποία δεν θα γίνει ποτέ. Πρώτον. 

 Δεύτερον. Αυτή καθεαυτή η πρόταση, εάν υπήρχε έστω με μικρές, λίγες πιθανότητες σαν 

λύση, θα είχε ακουστεί και κάποτε στο παρελθόν, και θα πηγαίναμε να δούμε τη λιγότερο κακή λύση 

για να την υιοθετήσουμε. Αυτή η λύση δεν είχε ακουστεί ποτέ. 

 Κι εγώ ρωτάω: Εάν δοκιμάσουμε το πρώτο και απλούστερο και εφικτότερο... Με κάποιες 

προϋποθέσεις όμως, διότι και αυτό που τούτη τη στιγμή σάς λέω μπορεί να μην είναι το αποτέλεσμα, 

μπορεί να μην είναι η λύση. Και το λέω γιατί: διότι δεν έχω στοιχεία μετρήσεων. Παραδείγματος 

χάριν, παρακαλώ προσέξτε με: Εάν υποθέσουμε ότι κινούμενοι από του Παπάγου περνάμε την 

Αναστάσεως, μπαίνουμε στην Ανατολής και στρίβουμε αριστερά, απαγορευομένης της συνέχισης 

στην ευθεία της Ανατολής, στρίβουμε αριστερά την Υμηττού και αμέσως δεξιά τη Ναυαρίνου, και 

βεβαίως στο τριγωνάκι που υπάρχει Ναυαρίνου και Ανατολής αντιδρομούμε την κίνηση και την πάμε 

από πάνω. Αυτό έχει μία προϋπόθεση: για να έχει λογική και αποτελεσματικότητα η λύση αυτή, 

πιστεύω ότι θα πρέπει να έχουμε δύο μεγέθη. Ποια είναι αυτά: το ένα είναι τα αυτοκίνητα που 

έρχονται από τον Χολαργό, από την Ανατολής και φτάνουν στο ύψος της Υμηττού, να μετρήσουμε 

πόσα είναι αυτά τα οποία πηγαίνουν προς την Αναστάσεως. Και το δεύτερο μέγεθος με το οποίο 

πρέπει να το συγκρίνουμε είναι: να δούμε τα οχήματα που στρίβουν από Ανατολής, Υμηττού, 

Ναυαρίνου, εκεί Υμηττού και Ναυαρίνου πόσα είναι αυτά. Εάν τα αυτοκίνητα που γυρίζουν από 

Ναυαρίνου να πάνε προς τα πέρα είναι λιγότερα από αυτά που σήμερα περνούν, η λύση που σας 

προτείνω έχει προϋπόθεση να ευοδωθεί και να διευκολύνει ή να βελτιώσει σε κάποιο βαθμό το 

πρόβλημα. 

 Αυτό όμως, κυρίες και κύριοι, που ακούμε σήμερα, πιστεύω ότι είναι έξω από κάθε λογική, έχει 

τεράστια προβλήματα περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έχει τεράστια προβλήματα χρηματοδοτήσεων 

και εν πάση περιπτώσει σαν λύση δεν υπήρξε ποτέ προτεινόμενη στο παρελθόν. Αυτό σημαίνει ότι 

είναι ένα εφεύρημα για να κλείσουμε τα στόματα των κατοίκων, που επί δυόμισι χρόνια περιμένουν 

την περιβόητη λύση της εταιρείας με την οποία έχει συμβληθεί ο Δήμος, της εταιρείας "ΝΑΜΑ", που 

είναι μία από τις μεγαλύτερες που υπάρχουν στην πατρίδα μας, και αντ’ αυτού ακούμε τι: ότι θα 

υπογειοποιήσουμε δρόμο για να βγάζουμε την κίνηση από τον Χολαργό στην Αναστάσεως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 

ΤΙΓΚΑΣ: Τελειώνω, μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε. 

 Πιστεύω ότι με τη λύση αυτή, η οποία δεν πρόκειται ποτέ να υλοποιηθεί, δοκιμάζονται οι 

αντοχές των κατοίκων. 

 Και θα σας ρώταγα: Εάν εμείς σαν Δήμος τολμούσαμε και μονοδρομούσαμε τη Ναυαρίνου 

προς Αγία Παρασκευή, εφαρμόζοντας τη διαδικασία που εφαρμόστηκε στο Ψυχικό με τη μέθοδο της 
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περιαγωγής, τι θα μας έλεγε η Αγία Παρασκευή; «Μας κάνετε ζημιά»; Ας βρει λύση στο πρόβλημά 

της. Και αν το πρόβλημα αυτό προσκρούει σε κάποια άλλη δυσκολία, ας έρθει η Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση να μας το απορρίψει. Αλλά το απορρίπτουμε από μόνοι μας. Γιατί; 

 Με αυτή τη λογική, κύριε Πρόεδρε, βεβαίως και θα το καταψηφίσω, διότι θεωρώ ότι πρόκειται 

για μη σοβαρή πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. Δεν θα ζητήσετε, πιστεύω να μην είναι στο μυαλό σας 

να ζητήσετε δευτερολογία, έτσι; Εξαντλήσατε και 2 λεπτά παραπάνω. Ευχαριστώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Μη στεναχωριέστε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν έγινε η παρουσίαση της μελέτης από την Τεχνική Υπηρεσία και από τον 

σύμβουλο, προτάθηκαν τέσσερις εναλλακτικές για τον κόμβο Ναυαρίνου και Υμηττού. Ή τέσσερις ή 

πέντε. 

...... : Τέσσερις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτάθηκε και μία από τον κύριο Τίγκα, ενδεχομένως να προτάθηκε και από κάποιον 

άλλον και να μη τη θυμάμαι τώρα. 

 Εμείς είπαμε, και σύμφωνα με την εταιρεία, ότι η βέλτιστη λύση ήταν η τοποθέτηση 

φαναριού, με προτεραιότητα στο φανάρι, με προτεραιότητα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν... Και 

στη Μεσογείων έχει φανάρια. Φεύγεις όμως, γιατί το 90% είναι σε αυτούς που είναι στη Μεσογείων 

πάνω. Εν πάση περιπτώσει, οι κάτοικοι αυτό δεν το θέλουν, κι εγώ το σέβομαι. Λέω, αφού θεωρούν 

ότι θα ’ναι χειρότερα η ζωή τους με το φανάρι, είπα να μην το προχωρήσουμε και να μείνουμε... 

 Οπότε η βέλτιστη λύση ήταν να παραμείνει ως έχει, αυτό είναι το καλύτερο σενάριο αυτή τη 

στιγμή. Γιατί το να μεταφέρω το πρόβλημα ανοίγοντας την Πίνδου σε έναν στενό δρόμο, σε 

δεκαπέντε τετράγωνα... Για φανταστείτε, δηλαδή μεταφέρουμε το πρόβλημα, από τα δύο, τρία, 

τέσσερα τετράγωνα, σε δεκαπέντε. Σε έναν δρόμο ο οποίος είναι μισός απ’ την Εθνικής Αμύνης, με 

πόσες πιθανότητες σε ατυχήματα, ο οποίος καταλήγει στο τρίγωνο Ελλησπόντου - Αργυροκάστρου 

και Πίνδου. Ε, αν το θεωρούσατε αυτό λογική λύση να το κάνουμε, τι να σας πω; θα το προτείναμε. 

 Στην κουβέντα που κάναμε πάνω, λοιπόν, προτάθηκε: «γιατί δεν γυρνάμε τη Ναυαρίνου;» Και 

είπαμε: «Ωραία, να το εξετάσουμε, και στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο να έρθει πρόταση». Το 

αναθέσαμε στην Τεχνική Υπηρεσία, καθυστέρησε κιόλας γιατί το έψαχνε, δεν ήταν κάτι το οποίο... 

Και αυτοί, δεν τους κόλλαγε, δεν βρίσκανε λύση εφικτή. Λοιπόν, και κατέθεσαν δύο προτάσεις. Εμείς 

τις απορρίπτουμε. Είπαμε, εμείς την πρώτη πρόταση την απορρίπτουμε. Τη δεύτερη, θα υπάρξει 

διερεύνηση αν μπορεί να γίνει. Είτε μέσα από την Αττική οδό... Εντάξει, δεν ξέρω αν είναι εφικτό, 

εγώ δεν λέω ότι είναι εφικτό, αλλά εν πάση περιπτώσει μπορούμε να το διερευνήσουμε. 

 Αλλά δεν είναι κάτι, κύριε Τίγκα, το οποίο εμείς προτείνουμε αυτή τη στιγμή. Εμείς 

προτείνουμε για το συγκεκριμένο θέμα να παραμείνει ως έχει. Αυτή δυστυχώς είναι η βέλτιστη λύση 

αυτή τη στιγμή. Εντάξει; 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μου επιτρέπετε; Συγγνώμη, γιατί τώρα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μιλήσουν... Μη μονοπωλείτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Ένα δευτερόλεπτο δώστε μου, γιατί χάνουμε τον ειρμό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5 δευτερόλεπτα. Ελάτε. 

ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Δήμαρχε, εγώ θέλω να πω το εξής: Καταρχήν δεν μιλήσαμε καθόλου ούτε για 

άνοιγμα της Πίνδου ούτε για τίποτε, γιατί το έχουμε απορρίψει την προηγούμενη φορά. Έρχομαι 

όμως ακριβώς σε αυτό που είπατε. Όταν λέμε να αντιδρομήσουμε τη Ναυαρίνου εννοούμε να 

υπογειοποιήσουμε τον άλλο κλάδο; Δεν ελέχθη ποτέ αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Μονοδρόμηση» μιλάμε, δεν μιλάμε αντιδρόμηση. 

ΤΙΓΚΑΣ: Μονοδρόμηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Αντιδρόμηση» είναι: αλλάζω κατεύθυνση. 

ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, ουσιαστικά αλλάζουμε κατεύθυνση, πηγαίνουμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν αλλάζουμε. Πάει έτσι κι έτσι, και θα βγαίνει μόνο [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, ακουστήκατε, ωραία. 
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 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 

ΤΙΓΚΑΣ: Δηλαδή τώρα η Ναυαρίνου έρχεται έτσι, κι εμείς θα πηγαίνουμε πάλι έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Έχω δώσει τον λόγο στον κύριο Ζήκα. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Ναυαρίνου είναι διπλός δρόμος και θα τον κάνουμε μόνο προς τη μία κατεύθυνση. 

Άρα κάνουμε μονοδρόμηση, έτσι λέγεται, τα ελληνικά έτσι είναι τώρα, τι να κάνουμε; ν’ αλλάξουμε τα 

ελληνικά; 

ΤΙΓΚΑΣ: Άλλα είπαμε, κύριε Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Είναι φανερό πως η λύση της Αττικής Οδού αποτελεί ταμπού. Τουλάχιστον για κάποια 

μερίδα όσων συζητάνε αυτό το θέμα αποτελεί ταμπού. Είναι η μόνη λύση η οποία είναι εφικτή. Η 

Αττικής Οδός δεν είναι ιδιωτική οδός, είναι εθνικό δίκτυο, το οποίο έχει παραχωρηθεί για 

συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λήγει η σύμβαση πολύ σύντομα, σε μερικά χρόνια, από την Αττική 

Οδό, θα την αναλάβει κάποιος άλλος πιθανότατα. Είναι λοιπόν στην ευχέρεια της κυβέρνησης, 

οποιασδήποτε θα είναι πάνω, να βάλει τέτοιους όρους που να παραχωρεί αυτή τη διέλευση που 

θέλουμε. 

 Και εν πάση περιπτώσει, σίγουρα το να προστεθεί και μία ακόμη δίοδος στην Αττική Οδό 

κοστίζει λιγότερα από το να διανοιχτεί μία υπόγεια διαδρομή από κει μέχρι πέρα που προτείνετε. Και 

εν πάση περιπτώσει είναι μία λύση η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, έστω και όχι στο σύνολό 

της, μέχρι να γίνει η επόμενη δίοδος που απαιτείται, η πρόσθετη δίοδος. 

 Εγώ ειλικρινά, δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει αυτό το ταμπού. Και υπήρχε και από τον 

μελετητή. Γιατί κατέθεσα στην πρόταση αυτή στη διαβούλευση και δεν καταγράφηκε. Και χαίρομαι 

που ο κύριος Βροντινός την επανέφερε σήμερα, και αναφέρθηκε και ο συνάδελφος ο κύριος 

Ρεμούνδος. Λίγο-λίγο υπάρχουν περισσότεροι υποστηρικτές αυτής της προοπτικής. Γιατί είναι η μόνη 

λύση, πραγματικά η μόνη λύση με το μικρότερο κόστος, και είναι πραγματικά εφικτή. Γιατί μη 

φαντάζεστε ότι, και το κλείσιμο της στροφής από τα Γλυκά Νερά που πρόκειται να γίνει, δεν θα 

περιορίσει το πρόβλημα παρά ελάχιστα. Γιατί θα φτάνουν στον κόμβο, θα κάνουν αναστροφή και θα 

ξαναμπαίνουν. Η διαδρομή αυτή η επιπλέον είναι 500 μέτρα; Ούτε 500 μέτρα δεν είναι. Υπάρχει 

βασικός λόγος που οι άνθρωποι ακολουθούν αυτή τη διαδρομή: δεν μπορούν να διανύουν τη 

λεωφόρο Μεσογείων με τον φόρτο τον οποίο έχει. Άρα έχουν σοβαρό κίνητρο για να το κάνουν. Και, 

όπως το ’χω ξαναπεί, μαγικά να χαθούν τα αυτοκίνητα δεν γίνεται. Οποιεσδήποτε άλλες λύσεις 

εκτροπής, διάχυσης της κυκλοφορίας μέσα στην πόλη είναι απλώς επιβάρυνση μεγαλύτερου 

κομματιού της πόλης, αύξηση της επικινδυνότητας σε μεγαλύτερα κομμάτια της πόλης. 

 Πρέπει να πάψει να είναι ταμπού το θέμα της Αττικής Οδού και να προχωρήσει άμεσα η 

προσπάθεια σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν είναι λύσεις να δημιουργούμε ανταγωνισμούς ανάμεσα 

στους όμορους Δήμους, να κλείνουμε εμείς για να κλείσουν και οι άλλοι και να κάνουμε αυτά τα 

πράγματα. Αυτά δεν είναι λογικές της σύγχρονης κοινωνίας και των σημερινών αντιλήψεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. On time! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, μισή κουβέντα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισή κουβέντα απλά. 

 Κύριε Ζήκα, όπως συζητήθηκε στην προηγούμενη συνεδρίαση, αναθέσαμε σε μία υπάλληλο 

της Τεχνικής Υπηρεσίας να ετοιμάσει μία επιστολή, η οποία να ’ναι τεκμηριωμένη, για να τη στείλουμε 

στην Αττική Οδό. Είχα δεσμευτεί γι’ αυτό το πράγμα, περιμένω να μου ετοιμαστεί αυτή η επιστολή 

όπως καταλαβαίνετε, έτσι; Δεν έχει μέχρι σήμερα ετοιμαστεί. 

 Δεν υπάρχει κάποιο ταμπού από εμένα προσωπικά, αν φωτογραφίζετε εμένα, δεν έχω κανένα 

απολύτως πρόβλημα στην Αττική Οδό να κάνουμε αυτό το αίτημα το οποίο είπαμε. Αλλά δεν αρκεί 

μόνο το αίτημα, πλέον πρέπει να πούμε ν’ ανοίξει και ο δρόμος και να πηγαίνει προς τα κει. Γιατί 

σήμερα δεν υπάρχει λύση στον "Δημόκριτο". Γιατί μπαίνοντας στον "Δημόκριτο", πας μόνο προς 

αεροδρόμιο ή προς Ελευσίνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
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 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής, για 180 ολόκληρα δευτερόλεπτα. Ελάτε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Πρώτα απ’ όλα να ξεκαθαρίσω ότι-, σε απάντηση σε τελευταία αναφορά από τον κύριο 

Ζήκα. Αν θέλουμε πραγματικά, κάθε Δήμος θα πρέπει να αποτρέψει οποιοδήποτε είδος διαμπερούς 

κυκλοφορίας. Αυτό συμβαίνει γενικότερα. Δεν μπορεί να έχεις ένα χωριό, μία πόλη και να περνάει ο 

αυτοκινητόδρομος μέσα απ’ την πόλη. Άρα είναι θεμιτό με κάποιον τρόπο να μειώσεις τη διαμπερή 

σου κυκλοφορία. Το τοπικό σου δίκτυο θα πρέπει ουσιαστικά να εξυπηρετεί τους δημότες. 

Οποιαδήποτε κίνηση από Αγία Παρασκευή προς Κατεχάκη, διαμπερής κυκλοφορία, θα πρέπει –και 

έχουμε κάθε νόμιμο και ηθικό συμφέρον, νόμιμο δεν ξέρω αν το έχουμε, ηθικό όμως το έχουμε– να 

παρεμποδίσουμε αυτή την κυκλοφορία. Ουσιαστικά θα πρέπει με κάποιον τρόπο αυτή η κυκλοφορία 

να κινηθεί είτε από την Αττική Οδό –άρα πρέπει να διερευνήσουμε τη δυνατότητα, να πιέσουμε η 

Αττική Οδός να ανοίξει και να χρησιμοποιηθεί η Αττική Οδός– ή από τη Μεσογείων. Εμείς πρέπει να 

αντισταθούμε σε αυτό που λέγεται διαμπερής κυκλοφορία. Άρα είμαι κάθετα αντίθετος στο να 

παρεκτοπιστεί η διαμπερής κυκλοφορία μέσω των τοπικών δρόμων. 

 Η μοναδική ίσως λύση, η οποία πρέπει να διερευνηθεί είναι: Μονοδρόμηση Ναυαρίνου από την 

Καραολή-Δημητρίου και κίνηση από Καραολή-Δημητρίου - Μυκόνου - 17ης Νοέμβρη - Μεσογείων. 

Ουσιαστικά να εμποδίζουμε όλη αυτή την κυκλοφορία να μπει μέσα στον Δήμο μας. Με αυτό τον 

τρόπο ο σκοπός μας θα είναι να μειωθεί αυτή η διαμπερής κυκλοφορία, με καμία δύναμη δεν πρέπει 

να την ευοδώσουμε. Δεν πρέπει δηλαδή... Το να ανοίξεις την Πίνδου στο σημείο που είναι 

περιφραγμένη πρακτικά, ουσιαστικά ευοδώνεις αυτή τη διαμπερή κυκλοφορία, την αυξάνεις. Δεν είναι 

λύσεις αυτές. 

 Ο τρόπος είναι: Αττική οδός απ’ τη μια, Μεσογείων απ’ την άλλη. Με κάποιον τρόπο πρέπει να 

εμποδίσουμε αυτή την κίνηση μέσα απ’ την πόλη μας. Και νομίζω είναι και θεμιτό και ηθικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Ο γενικός άξονας νομίζω ότι έχει τεθεί. Πρέπει να επιδιώξουμε, τουλάχιστον ως 

μεσοπρόθεσμο στόχο, να μπορούμε να περάσει αυτή η κίνηση μέσω της Αττικής Οδού. Δυνατότητα 

φαίνεται ότι υπάρχει –όχι στον "Δημόκριτο", που λέτε ότι δεν υπάρχει– στην προηγούμενη έξοδο, 

στην περιοχή της οδού Γραβιάς στην Αγία Παρασκευή. 

 Αυτό όμως το οποίο πρέπει να γίνει, πρέπει να οργανωθεί αυτή η διαδικασία κάπως 

συστηματικά και γρήγορα. Δηλαδή πρέπει να κάνουμε μία κίνηση, πιθανόν και εμείς αλλά και ο Δήμος 

της Αγίας Παρασκευής ίσως, προς τον Υπουργό τον κύριο Σπίρτζη και να δούμε τι γίνεται σε αυτό τον 

τομέα. Νομίζω ότι η Αττική Οδός θα ανοίξει, θα αλλάξει μάλλον αυτός που... 

...... : Η εκμετάλλευσή της. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Η εκμετάλλευση της Αττικής Οδού, το πολύ στο ’22; ’23, κάτι τέτοιο δεν είναι; 

(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Το ’24. Οπότε υπάρχει ένα σημείο κάπως μακροχρόνιο στο οποίο 

πρέπει να γίνει, αλλά θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι ώστε να έχει γίνει αυτή η κίνηση. 

 Από την άλλη, πρέπει να γίνει κάτι, και άμεσα. Ένα πράγμα το οποίο έχει γίνει, που φαίνεται 

ότι πηγαίνει σχετικά καλά, είναι το σταμάτημα της κίνησης πέρα από την Αγία Παρασκευή. Πρέπει να 

κάνουμε και άλλα πράγματα στην περιοχή τη δική μας. 

 Και σε αυτή την κατεύθυνση υποθέτω ότι θα μπορούσε να βοηθήσει μία καλή εξέταση των 

εναλλακτικών τις οποίες έχουν θέσει οι κάτοικοι με το γράμμα τους 26 Μαΐου του 2017 προς τον 

Δήμο μας. Απʼ ό,τι λένε οι κάτοικοι, δεν τους έχουν δοθεί σαφείς απαντήσεις, και σε γενικό επίπεδο 

αλλά ούτε σε κάποια τεκμηρίωση από άποψη κυκλοφοριακή και κυκλοφοριακών φόρτων της κάθε 

λύσης. Αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το ζητήσουμε. 

 Αυτά θέλω να πω. Δηλαδή, έχουμε έναν μακροχρόνιο στόχο και πρέπει να βελτιώσουμε και 

την κατάσταση τοπικά. Πρέπει να εξεταστούν λεπτομερώς οι δυνατότητες που μας δίνει η 

τοπογραφία της περιοχής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κάθε φορά όλα τα ζητήματα που συζητάμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, για μας 
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καταρχήν είναι πολιτικά, και έχουν και μία επιστημονική αντιμετώπιση πώς μπορεί να βρεθεί καλύτερη 

λύση. 

 Όσον αφορά το πολιτικό κομμάτι, δυστυχώς για άλλη μια φορά επιβεβαιωνόμαστε πώς η 

λειτουργία του καπιταλισμού και ο νόμος του κέρδους δεν αφήνει, ακόμα και επιστήμονες που θέλουν 

να δώσουν λύσεις, να μπορέσουν να τις δώσουν, και να γίνουν τα έργα με τέτοιον τρόπο ώστε να 

υπάρχει πραγματικό αποτέλεσμα, αλλά στρεβλώνονται τελικά. Για παράδειγμα: Φάγαμε όλο τον 

Υμηττό, φτιάξαμε την Αττική Οδό, έναν περιφερειακό δρόμο που χρειαζόταν η πρωτεύουσα, λόγω 

των διοδίων όμως στα περισσότερα σημεία συνεχίζουν να χρησιμοποιούνται διάδρομοι, για να 

αποφύγει ο κόσμος τα διόδια, μέσα στον οικιστικό ιστό. Αυτό συμβαίνει με τη Ναυαρίνου. 

...... : Και όχι μόνο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και όχι μόνο. Αν δεν υπήρχαν τα διόδια, αυτοί που ερχόντουσαν απ’ τη Λαυρίου, 

αυτοί που ερχόντουσαν από την Αγία Παρασκευή αλλά και από τον Χολαργό, για να βγούνε Κατεχάκη 

θα κάνανε ένα πάνω και θα βγαίνανε κατευθείαν, χωρίς να ταλαιπωρούνται, μέσα στον οικιστικό ιστό. 

Επειδή, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν κάποιοι μεγάλοι ιδιώτες τους δρόμους και ό,τι άλλο 

υπάρχει στη ζωή μας, πρέπει να υπάρχουν τα διόδια για αυτούς, ενώ για την κατασκευή τους θα 

μπορούσε ένας ανεξάρτητος της χρήσης τους φόρος, δημιουργείται το στρεβλό φαινόμενο να μη 

χρησιμοποιούμε τον κύριο δρόμο, που είναι ελεύθερης κυκλοφορίας, και πολύ μεγάλο κομμάτι του 

πληθυσμού να χρησιμοποιεί δρόμους και παράδρομους, όπως μπορεί και όπως καταλαβαίνει. Ένα 

είναι αυτό. 

 Δεύτερον. Ο συνολικός σχεδιασμός της πρωτεύουσας δεν έχει λάβει υπόψη του, από τις 

θέσεις εργασίας και πού κατοικείς, από τα μέσα μαζικής μεταφοράς, από, από, από, από, βασικές 

παραμέτρους που θα ’πρεπε να λυθούν. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Να ρυθμιστούν, σωστά. Και 

γι’ αυτό γίνεται αυτή η άναρχη κατάσταση. 

 Στο διά ταύτα, υπάρχει λύση που θα έλυνε το πρόβλημα κατά 80%, και είναι αυτή: ελεύθερη 

πρόσβαση στην Αττική Οδό χωρίς διόδια. Απλά πράγματα. Το ότι αναγκαζόμαστε να πάρουμε 

προσωρινά μέτρα, που κι αυτά είναι στρεβλά, του τύπου «κλείνουμε την πρόσβαση από τη Λαυρίου», 

είναι ένα προσωρινό μέτρο. Που θα βελτιώσει λίγο την κατάσταση, αλλά θα βρεθεί τρόπος το 

αυτοκίνητο να έχει ξανά την πρόσβαση. 

 Αλλιώς θα έπρεπε εδώ και χρόνια –και αυτό θα ’ταν μια λύση– να γίνουμε Ψυχικό, δηλαδή να 

μην μπορεί να κυκλοφορήσεις διά μήκος του άξονα από τον Παπάγο μέχρι τον Χολαργό, να πρέπει να 

σου βγει το λάδι. Οπότε θ’ αναγκαζόσουν να πειθαρχήσεις, να πας στη Μεσογείων, να υποφέρεις με 

τις ώρες. 

ΚΕΧΡΗΣ: Και αυτή είναι λύση. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτή η λύση, για τον Παπάγο και τον Χολαργό σημαίνει ότι θα αποκλείσεις όλους 

τους δρόμους. Αυτό το καταλαβαίνει ο Δήμαρχος. Και αυτό έχει ένα τεράστιο κόστος οικονομικό. 

Δηλαδή να κάνεις όλους πεζόδρομους, ΜΕΖ, όλους τους δρόμους του Χολαργού, όπως είναι το 

Ψυχικό. Που δεν μπορείς να το διασχίσεις κατά μήκος παράλληλα της Μεσογείων. 

ΚΕΧΡΗΣ: Ακριβώς. Είναι μία λύση. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Στην παρούσα φάση όμως –να μη λέμε αστεία–, δεν γίνεται. Ενώ είναι πολύ πιο 

εύκολη και οικονομικά... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: ...να αξιοποιηθεί η ελεύθερη πρόσβαση στην Αττική Οδό. 

 Τώρα, αυτοί που θα πάρουν, οι καινούριοι, την Αττική Οδό, θα ’ναι χειρότεροι από τους 

σημερινούς. Ήδη ετοιμάζονται τα ηλεκτρονικά διόδια, που θα κοστίσουν καμιά 500αριά εκατομμύρια. 

Δηλαδή απλώς για να πληρώνουμε τα ίδια στην ουσία, τα ίδια και περισσότερα θα πληρώνουμε, θα 

δώσουμε και 500 εκατομμύρια σε αυτόν που θ’ αναλάβει να φτιάξει τα ηλεκτρονικά διόδια. Τέλος 

πάντων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το μόνο που ήθελα να πω, προσωρινά μπορεί να διευκολυνθεί κάπως, είπα, η είσοδος 

της Λαυρίου, αλλά και η διευκόλυνση τού να μην κολλάει η κίνηση στη διασταύρωση Υμηττού και 
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Εθνικής Αμύνης. Εκεί μπορεί να υπάρξει από τον μελετητή κάποια λύση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Κοιτάξτε, είπαν οι συνάδελφοι ότι αυτό που βασικά θα μπορούσε να λύσει το θέμα είναι 

η πρόσβαση από Αγία Παρασκευή και Χολαργό στην Αττική Οδό. Αυτό θα το έλυνε το πρόβλημα, 

νομίζω ότι σε αυτή την κατεύθυνση μπορεί να κινηθεί ο Δήμος, να συνδυαστεί και με τους άλλους 

Δήμους, και να λυθεί έτσι το πρόβλημα πραγματικά. Αλλιώς, όσο τα αυτοκίνητα κινούνται και 

αυξάνονται, λύση δεν θα βρίσκουμε. 

 Η λογική δυστυχώς η δικιά μας είναι ότι παίρνουμε το αυτοκίνητο για οποιαδήποτε κίνηση 

μέσα στον Δήμο ή εκτός Δήμου. Και σε αυτό φταίει η έλλειψη συγκοινωνίας. Όταν οι συγκοινωνίες 

είναι σε τέτοια τραγική κατάσταση που είναι, ποιος θα πάρει το λεωφορείο για να πάει να κάνει 

οποιαδήποτε δουλειά; Επομένως, το να έχουμε στον νου μας ότι πρέπει να βελτιωθούν οι 

συγκοινωνίες, αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό. Δεν συμβαίνει σε άλλους τόπους αυτή η κατάσταση 

που συμβαίνει σε μας, να περιμένουμε στον Παπάγο τουλάχιστον 20 λεπτά και μισή ώρα για να 

πάρουμε το λεωφορείο από το μετρό να πάμε στο σπίτι μας. Επομένως, η βελτίωση της συγκοινωνίας 

θα έδινε μία ώθηση σε ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να κυκλοφορήσουν, τουλάχιστον μέσα στο 

προάστιο ή στα γειτονικά, να μπορούν να πάρουν τα μέσα συγκοινωνίας. Αυτό δεν το έχουμε 

συζητήσει καθόλου, πώς μπορεί να επιμείνουμε, να συνεχίσουμε να στρεφόμαστε προς τους 

αρμόδιους, να διορθωθεί λίγο το θέμα της συγκοινωνίας. Εάν διορθωθεί, εγώ πιστεύω ότι σ’ έναν 

βαθμό πολλοί άνθρωποι θα χρησιμοποιούν τα μέσα μεταφοράς. 

 Αλλιώς, η κατεύθυνση πρέπει να είναι προς την Αττική Οδό. Εάν χρησιμοποιήσουμε-, γιατί 

είπα και εκεί που ήταν οι ερωτήσεις, αλλά και μίλησα, ότι αν μπορούσε να γίνει η λύση αυτή στο 

βουνό, που εγώ τη θεωρώ ανέφικτη, θα ’πρεπε να συνδυαστεί και με την κατάργηση των διοδίων 

στου Παπάγου. Γιατί αλλιώς, όλοι αυτοί που θα ’ρχονται, πάρα πολλοί, ελεύθεροι και ωραίοι, από 

πάνω και γρήγορα, θα πέφτουν πάνω στην Αναστάσεως. Από κει και πέρα θα γίνει μια κόλαση πάλι. 

 Άρα, και αυτό δεν λύνει το πρόβλημα, ακόμα και αν ήταν εφικτό. Που εγώ ήμουν και αντίθετη 

στο θέμα τού πώς θα πάμε στο βουνό ας πούμε. Πάμε να το σώσουμε, κι εμείς λέμε τώρα για να 

φτιάχνουμε δρόμους στο βουνό. 

 Αυτή είναι η πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Μπρέμπου. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Κι εγώ θα ήθελα να πω ότι πιστεύω ότι στο συγκεκριμένο θέμα θα ’πρεπε να 

επιδιώξουμε ως Δήμος μια προσέγγιση στη Αττική Οδό. Και αν είναι ανέφικτο αυτό που πρότεινε ο 

κύριος Ρεμούνδος, τα διόδια κάθε δρόμου να ανοίξουν τόσο εύκολα, εμείς μπορούμε, για να λύσουμε 

το πρόβλημά μας, να διεκδικήσουμε αυτό το κομμάτι το οποίο μας αφορά. Και σε καμία περίπτωση 

δεν πρέπει το δικό μας το πρόβλημα να το ρίξουμε σε κάποιον άλλο Δήμο. Μπορούμε να επιδιώξουμε 

λοιπόν με τον κύριο Σταθόπουλο (τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής) κάποιο ραντεβού, με τον κύριο 

Σπίρτζη κάποιο ραντεβού, ούτως ώστε να δρομολογηθεί ένα θέμα, το οποίο απʼ ό,τι κατάλαβα 

χρονίζει. 

 Αυτό. Ευχαριστώ. 

(...) 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: ...Δημοτικό Συμβούλιο που συζητήθηκε αυτό το θέμα, καταλήξαμε σε μία πρόταση 

που έκανε ο Δήμαρχος να εξετάσουμε τη μονοδρόμηση της Ναυαρίνου. Πράγματι, έγιναν όλες αυτές 

οι απαραίτητες ενέργειες, εξετάστηκε από τις Τεχνικές Υπηρεσίες, είδαμε όμως ότι πραγματικά είναι 

μία «μη λύση» αυτή. Και θα πω γιατί είναι μη λύση: Διότι όταν θα κάνουμε αυτό και θα 

προσπαθήσουμε μάλιστα να διοχετεύσουμε την κυκλοφορία μέσα από την Καραολή-Δημητρίου και τη 

Μυκόνου και 17ης Νοέμβρη κλπ, εκεί πραγματικά γίνεται τώρα ένας χαμός, φανταστείτε τι χαμός θα 

γίνει αν γίνει αυτό το πράγμα. Άρα λοιπόν, δικαίως οι Τεχνικές Υπηρεσίες κατέληξαν ότι αυτό δεν είναι 

μία πρόταση εφικτή. 

 Μας έφεραν όμως μία άλλη πρόταση, η οποία εξετάζεται, και εγώ θα έλεγα ότι εξετάζεται για 
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το μέλλον αυτή η πρόταση. Δεν είναι άσχημο να σκεφτόμαστε και μελλοντικά, δηλαδή και μετά από 

δέκα-είκοσι χρόνια, το πρόβλημα όμως είναι ότι το πρόβλημα για τους δημότες του Χολαργού αυτή 

τη στιγμή –που ανέβηκαν και μας μίλησαν κιόλας– υπάρχει σήμερα. Άρα λοιπόν θα πρέπει να βρούμε 

μία λύση, η οποία λύση θα πρέπει να λαμβάνει τον παράγοντα αυτόν υπόψη και να είναι η λύση 

μάλλον που προτείναμε και διάφοροι, προτάθηκε από πολλούς στο προηγούμενο Συμβούλιο, που 

ήταν η λύση αυτή που είπαν οι περισσότεροι: της Αττικής Οδού. Και μάλιστα τότε είχα κάνει και την 

ερώτηση στον Δήμαρχο ότι: πότε θα γίνουν οι ενέργειες αυτές να έρθουμε σε επαφή, για να 

μπορούμε πώς θα διεκδικήσουμε αυτό το θέμα. Και χαίρομαι ας πούμε που πραγματικά ο Δήμαρχος 

είπε ότι έχουν γίνει ήδη οι κατάλληλες ενέργειες που πρέπει να γίνουν για να προχωρήσει αυτό το 

θέμα. Πιστεύω λοιπόν ότι χωρίς αυτό δεν υπάρχει καμία λύση. 

 Και θα ήθελα να πω επίσης ότι πραγματικά δεν είναι σωστό να σκεφτόμαστε να λύσουμε το 

πρόβλημα το δικό μας και να το φορτώσουμε σε κάποιον άλλο Δήμο. Αυτό για μένα είναι 

απαράδεκτο. 

...... : Ή και σε άλλους δρόμους. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ή και σε άλλους δρόμους, ναι, ακριβώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 

 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Τσουροπλής. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν την ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, να επαναλάβω την πρόταση της δημοτικής 

Αρχής, ότι απορρίπτει το σενάριο «Θ», αν θυμάμαι καλά... 

...... : Ναι, ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απορρίπτει το σενάριο «Θ», και δίνει εντολή στην Τεχνική Υπηρεσία να διερευνήσει 

περαιτέρω τι χρειάζεται για να προχωρήσει είτε μέσω της Αττικής Οδού από τον "Δημόκριτο" και 

βεβαίως και στην επιστολή την οποία έχω αναφέρει, που πρέπει να γίνει προς την Αττική Οδό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Οι συμφωνούντες; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Το άλλο σενάριο [...] παίζει ή όχι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το «Ι»; Το «Ι» είναι αυτό, αυτό είπε ο κύριος Δήμαρχος, είναι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπε θα το διερευνήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παίρνουμε απόφαση για να το διερευνήσουμε περαιτέρω το σενάριο «Ι». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Διερεύνηση, δεν [...]. Τη διερεύνηση [...]. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το πρόβλημα είναι από την Αγία Παρασκευή [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Τον λόγο έχει ο κύριος Βροντινός, ελάτε. 

ΒΡΟΝΤΙΝΟΣ: Ήθελα να προσθέσω κάτι, ότι το οξύ πρόβλημα αυτή τη στιγμή είναι η κίνηση από την 

Αγία Παρασκευή προς την Κατεχάκη. Και επομένως, εάν διαφημιστεί ότι ανοίγει της Αγίας 

Παρασκευής –που υπάρχει πρόσβαση–, και η Αγία Παρασκευή θα γλιτώσει και εμείς. Του Παπάγου 

δεν είναι τόσο σημαντικό, γιατί κάποιος... Θα εξυπηρετούσε όμως τον Δήμο μας, άμα ανοίξει και 

αυτό. Γιατί και από κει έχει πρόσβαση για να πάει κάποιος Κατεχάκη. 

 Επομένως αυτά τα δύο, οι δύο προσβάσεις δηλαδή της Αγίας Παρασκευής και του Παπάγου, 

μπορεί να γίνουν άμεσα. Και αν τίθεται θέμα για την ελάχιστη κίνηση των αυτοκινήτων, γιατί είναι 

πολύ λίγα γι’ αυτή τη διαδρομή, ας επιβαρυνθεί ο Δήμος τη συντήρηση, μέρος της συντήρησης αυτής 

της διαδρομής, Αγίας Παρασκευής μέχρι... Και λήγει το θέμα των διοδίων. 

 Αυτό ήθελα να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταχωρήθηκε η άποψη του κυρίου Βροντινού, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες, όπως είπαμε. 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Μπορείτε να επαναλάβετε το τι ψηφίζουμε ακριβώς; 

...... : Την πρόταση. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απορρίπτουμε το σενάριο «Θ» και ζητούμε να διερευνηθεί το σενάριο «Ι» περαιτέρω 

από την Τεχνική Υπηρεσία. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, να διατυπώσω [...]; Εγώ έχω πρόταση [...]. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, δεν μπορούμε να μιλάμε όλοι. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] και την Αττική οδό. Και να προσθέσω, επειδή το άκουσα και 

[...] τον κύριο, ότι στην Αγία Παρασκευή από την οδό Λαυρίου υπάρχουν διόδια, που μπορείς να 

φύγεις από την Αγία Παρασκευή να βγεις στην Κατεχάκη. [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ωραία. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν έχει [...]. 

...... : Στη Γραβιάς λες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν «κατά»; «Κατά» λοιπόν ο κύριος Ρεμούνδος, η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος 

Στάππας, ο κύριος Ζήκας. 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν διατυπώθηκε σωστά πάντως. Το «κατά» [...]. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν έχει διατυπωθεί σωστά η πρόταση νομίζω [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επανέλαβε, Πρόεδρε, δεν το καταλάβανε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η πρόταση λοιπόν... Ε, δεν μπορούμε να είμαστε στην ψηφοφορία και να ξαναλέμε 

πάλι την πρόταση. 

 Λοιπόν, η πρόταση είναι ότι: Απορρίπτουμε το σενάριο «Θ»... Σύμφωνα με την εισήγηση, 

όπως ήταν με την ενημέρωση από την Τεχνική Υπηρεσία, τα έχετε μπροστά σας. Απορρίπτεται λοιπόν 

το σενάριο «Θ» και ζητάμε να διερευνηθεί περαιτέρω από την Τεχνική Υπηρεσία το σενάριο «Ι». Από 

αυτό που έχετε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και να γίνουν όλες οι ενέργειες με την Αττική οδό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και να γίνουν όλες οι ενέργειες με την Αττική οδό. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να διατυπώσουμε και την πρόταση [...]; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, δεν υπάρχει άλλη πρόταση, με συγχωρείτε. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Α, όχι, με συγχωρείτε. Το Σώμα για να ψηφίσει πρέπει να ξέρει όλες τις προτάσεις, 

κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το Σώμα για να ψηφίσει πρέπει να γνωρίζει τις προτάσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρεμούνδο, γιατί μιλάτε; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Για τη διαδικασία μιλάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν υπάρχει. Επί της διαδικασίας θα σας απαντήσω μετά. Τώρα έχουμε αυτή 

την πρόταση. Είστε τόσα χρόνια Δημοτικός Σύμβουλος και μου λέτε αυτό το πράγμα; Ήμαρτον! 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εντάξει, τα ίδια κάνετε κάθε φορά. Τα ίδια κάνετε κάθε φορά, τα ίδια κι εγώ θα 

απαντάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, παίξτε-παίξτε την κασέτα σας και [...] ότι κάθε φορά κάνουμε τα ίδια. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η κασέτα σας... Η κασέτα είναι δικιά σας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε απαράδεκτος. Είστε απαράδεκτος, κύριε Ρεμούνδο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η κασέτα είναι δικιά σας, κύριε Πρόεδρε. Κι εσείς είστε απαράδεκτος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε τουλάχιστον απαράδεκτος. Γιατί όπως γνωρίζετε... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το επιστρέφω. Δεν σας μίλησα έτσι... 

(...) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε λοιπόν. Δεν έχει καταγραφεί τίποτε απ’ όλα αυτά. 

 Πάμε λοιπόν... 

ΚΕΧΡΗΣ: Επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας ο κύριος Κεχρής. 

 Μη μου το πάτε τώρα στη διαδικασία, είμαστε στην ψηφοφορία. Τι δεν έχει γίνει κατανοητό; 

Ελάτε. 
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ΚΕΧΡΗΣ: Η τεχνική μελέτη, η τεχνική πρόταση μιλάει για κίνηση μέσω Γρεβενών και Θεμιστοκλέους. 

Δεν έχει διερευνηθεί η πιθανότητα, εγώ λέω να διερευνηθεί η πιθανότητα, η κίνηση αυτή να γίνεται 

17ης Νοέμβρη και Μεσογείων. Αυτή η πιθανότητα δεν έχει μελετηθεί. Εγώ συμφωνώ ότι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, είναι άλλη αυτή; Άλλη πρόταση; 

ΚΕΧΡΗΣ: Είναι άλλη πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη πρόταση, ωραία. Ωραία, περιμένετε μετά. Θα την κάνετε την πρότασή σας και θα 

ψηφιστεί. 

ΚΕΧΡΗΣ: Αυτό που λέω, συμφωνώ στο ότι η πρόταση «Θ» δεν μπορεί να σταθεί, δεν μπορεί να 

κινηθεί η κυκλοφορία, η κίνηση μέσω Θεμιστοκλέους, μέσω Γρεβενών, θα πρέπει όμως να 

διερευνηθεί η περίπτωση της 17ης Νοέμβρη - Μεσογείων. 

(...) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η μία πρόταση λοιπόν που έχουμε είναι της δημοτικής Αρχής, η οποία λέει: 

Απορρίπτουμε το σενάριο «Θ» και ζητάμε να διερευνηθεί περαιτέρω το σενάριο «Ι», κατόπιν 

συνεννόησης με την Αττική Οδό. 

 Λοιπόν, πάμε. Κύριε Κεχρή, εσείς ποια είναι η άλλη πρόταση; 

ΚΕΧΡΗΣ: Η άλλη πρόταση είναι η πρόταση όπως την είπε ο κύριος Ρεμούνδος, ο οποίος την 

απέρριψε, αλλά είναι μία πρόταση: να περιφραχθεί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς τη δικιά σας πείτε. Θα πάω μετά στον κύριο Ρεμούνδο. 

ΚΕΧΡΗΣ: Είναι πρόταση δική μου. Να περιφραχθεί ο Δήμος μας, με αντιδρόμηση Γρεβενών, με 

αντιδρόμηση Θεμιστοκλέους, με μονοδρόμηση 17ης Νοέμβρη, και να δούμε αν μπορούμε να 

μετατραπούμε σε Ψυχικό. Να η δική μου πρόταση, αυτή είναι η δική μου πρόταση: Να μετατραπούμε 

σε Ψυχικό. Να εμποδίσουμε οποιαδήποτε διαμπερή κυκλοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, για ν’ ακουστεί και η πρόταση του κυρίου Ρεμούνδου. 

 Κύριε Ρεμούνδο, παρακαλώ την πρότασή σας. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η πρόταση που έχω να καταθέσω είναι: Να διεκδικηθεί από τον Δήμο και να παρθούν 

και πρωτοβουλίες συμβολικές, σε συνεργασία και με την Αγία Παρασκευή, ανοίγματος των διοδίων και 

κατάργησή τους, τουλάχιστον στο τμήμα από Γραβιάς μέχρι Κατεχάκη. Για να λυθεί το πρόβλημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε λοιπόν σε ψηφοφορία. 

 Υπέρ της πρώτης πρότασης. 

 Οι συμφωνούντες; Ωραία. 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» λοιπόν ο κύριος Στάππας, η κυρία Μπρέμπου, ο κύριος 

Ζήκας, ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Ρεμούνδος και η κυρία Πολυκαλά. Και ο κύριος Τίγκας. Εντάξει 

αυτό; 

...... : Όχι... Ποια πρόταση; Τα λέτε πολύ γρήγορα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τα ονόματα; 

...... : Η πρόταση του κυρίου Κεχρή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, είναι η πρόταση της Αρχής. 

...... : Ωραία, αυτά τα έχω σημειώσει. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε, λοιπόν, στην πρόταση του κυρίου Κεχρή. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 Υπέρ, δηλαδή, της πρότασης του κυρίου Κεχρή είναι ο κύριος Κεχρής μόνο. Ωραία. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η τρίτη πρόταση, η οποία είναι του κυρίου Ρεμούνδου. 

 Οι συμφωνούντες;  Ο κύριος Ρεμούνδος, η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος Στάππας, ο κύριος 

Κεχρής και η κυρία... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Θα μπορούσα να [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού σηκώνετε το χέρι, τι θα μπορούσατε; 

 Και η κυρία Μπρέμπου. Ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Καραγιάννης. 
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 Συνεπώς, για το 14ο θέμα, "Λήψη απόφασης σχετικά με τη μονοδρόμηση της οδού Ναυαρίνου 

στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται η πρόταση της δημοτικής Αρχής, η οποία απορρίπτει το 

σενάριο «Θ», και ζητάμε να διερευνηθεί το σενάριο «Ι», κατόπιν συνεννόησης με την Αττική Οδό, 

κατά πλειοψηφία. 

 Συνεχίζουμε λοιπόν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προτάξουμε το 4, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα σας παρακαλούσα να προτάξουμε... Έχει γίνει μία ανωμαλία σήμερα επειδή έχουμε 

και κοινό κάτω. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί μιλάτε; Αν έχετε την καλοσύνη, θα παρακαλέσω... 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Μισό λεπτό, κάτι διαδικαστικά κύριε Πρόεδρε. Μισό λεπτό, γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας η κυρία Πολυκαλά. Παρακαλώ. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ναι. Μπήκαν σε αντιπαραβολή οι δύο προτάσεις. Το οποίο δεν σημαίνει... 

ΚΕΧΡΗΣ: Δεν είναι αναγκαστικό. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Δεν είναι αναγκαστικό αυτό. Δηλαδή, δεν είναι αναγκαστικό κάποιος ο οποίος ψήφισε 

ότι «να διερευνήσω την προηγούμενη πρόταση» ας πούμε, δεν συμφωνώ με το να διερευνήσω και να 

κοιτάξω να δω και τι θα κάνω με τα διόδια. Δεν έπρεπε να μπει σαν... Δηλαδή θα μπορούσαν να 

ψηφίσουν και τη δεύτερη πρόταση. Δηλαδή, κοιτάμε και εκείνο, κοιτάμε και το άλλο. Καταλάβατε; 

ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ακριβώς, [...], σας ευχαριστώ, κυρία Πολυκαλά. 

(...) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι θέλετε, πώς θέλετε να γίνει η συζήτηση; Αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, σας 

παρακαλώ όλους. 

 Σε αυτό που είπε η κυρία Πολυκαλά, νομίζω ότι δεν το είδε όπως έγινε στην ψηφοφορία, 

υπήρξαν συνάδελφοι οι οποίοι ψήφισαν δύο από τις τρεις. Άρα λοιπόν αυτό που λέτε αναιρείται. 

Δηλαδή ψήφισαν δύο προτάσεις «υπέρ». Δεν ήταν ότι όποιος ψήφισε τη μία δεν ψήφισε τις άλλες. 

Δεν αποκλείστηκε κανείς, όλοι είχαν το δικαίωμα να υπερψηφίσουν ή να καταψηφίσουν. Και υπήρξαν 

και άτομα, συνάδελφοι, που ψήφισαν δύο προτάσεις. Αυτό λέμε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, μισό λεπτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσαμε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Επειδή δεν με αφήσατε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλούσα λοιπόν να προτάξουμε το 4ο θέμα, του εξωδικαστικού συμβιβασμού, 

επειδή είναι εδώ και ώρα αυτοί οι οποίοι έχουν το θέμα, και ο κύριος Γεωργακόπουλος από τη Νομική 

Υπηρεσία. Παρακαλώ να ψηφίσουμε το θέμα για να προταχθεί. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 Ομόφωνα λοιπόν προτάσσεται το 4ο θέμα. 

 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

(Νομική Υπηρεσία) 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί των: α) από 30.09.2014, β) από 10.09.2014 και γ) από 

20.09.2014 αγωγών του κ. Σωτηρίου Μπλέτσα κατά του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκφώνηση τίτλου 4ου θέματος). 

 Θα παρακαλέσω τον κύριο Γεωργακόπουλο να πάρει τη «θέση του δημότη» στο έδρανο, να 

αναφέρει το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του και να μας κάνει την εισήγηση. Ελάτε. Ο κύριος 

Γεωργακόπουλος έχει τον λόγο. 
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ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): Ο κύριος Σωτήρης Μπλέτσας 

έχει καταθέσει τρεις αγωγές εναντίον του Δήμου. Οι αγωγές αυτές αφορούν διάφορα έργα που έγιναν 

στον ΔΑΟΧ και τον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, με εντολές που πήρε από αυτούς που ήταν αρμόδιοι 

τα χρονικά εκείνα διαστήματα. 

 Η πρώτη αγωγή αφορά ένα ποσό 142.214 δραχμές. Έχει σχέση με την κατασκευή κτιριακών 

εγκαταστάσεων κυλικείου, ιατρείου, γραφείων και αποθηκευτικού χώρου στο Αθλητικό Κέντρο 

Χολαργού, την κατασκευή κτιρίων αποδυτηρίων Αθλητικού Κέντρου Χολαργού και την κατασκευή 

βάσεων και τοιχίων αντιστήριξης εξοπλισμού σκυροδέματος και αθλητικών χώρων, και αθλητικές 

εγκαταστάσεις. Η εν λόγω αγωγή συζητείται στις 7/6/18, δηλαδή την Πέμπτη. 

 Η δεύτερη αγωγή, πάλι του κυρίου Μπλέτσα, εναντίον του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και 

του ΔΑΟΧ, σημερινού ΔΟΠΑΠ, είναι 64.762 ευρώ και αφορά μελέτες και επίβλεψη των έργων 

κατασκευής αποδυτηρίων, κυλικείου στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου Χολαργού και 

διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου. Επίσης, υπάρχει και ένα ποσό στην ίδια αγωγή 19.151 € για 

μελέτες και επίβλεψη των εν λόγω έργων. 

 Έχουμε και την τρίτη αγωγή, η οποία είναι για 42.182, 15 € για υπερσυμβατικές εργασίες του 

έργου «Εργαστήριο Προστατευόμενης Εργασίας δημιουργίας φυτωρίου». Αυτό έχει σχέση με κάποια 

έργα που γίνανε επί κύριου Σκούρτη, ο οποίος έδωσε εντολή να γίνουν σε συνεργασία με τον Δήμο 

Παλλήνης. 

 Η Νομική Υπηρεσία έκρινε σκόπιμο να απευθυνθεί στην Τεχνική Υπηρεσία, επειδή είναι καθαρά 

τεχνικό το θέμα, και η Τεχνική Υπηρεσία να κάνει μία έκθεση και να πει: σήμερα, αφαιρώντας τα 

χρήματα που έχει πάρει ο κύριος Μπλέτσας και αυτά που υπολείπονται, σύμφωνα με τα έργα που 

έχουν γίνει, ποιο είναι το ποσό που μπορεί να κοστολογηθεί, με το λιγότερο δυνατό τιμολόγιο. Το 

ποσό αυτό που η Τεχνική Υπηρεσία κατέληξε είναι οι 57.228 € συν ΦΠΑ. Αναλυτικά δεν λέω τι 

έφτιαξε, τα είπα προηγουμένως. 

 Οι αγωγές αυτές έρχονται με το αίτημα του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Μπορεί να 

επιδικαστεί ένα πολύ μεγαλύτερο ποσό από τα-, είδατε πόσα λεφτά ζητάει, να επιδικαστεί ένα ποσό 

που θα είναι πολύ μεγαλύτερο από τις 57.228 πλέον ΦΠΑ που λέει η Τεχνική Υπηρεσία. Ακόμα και 

57.000 να επιδικαστούν, θα έχουμε κι ένα επιπλέον 14.500 για τόκους. 

 Έκανε μία αίτηση ο κύριος Μπλέτσας και ζήτησε, κάνοντας εκπτώσεις για το εν λόγω ποσό, 

στα πλαίσια ενός εξωδικαστικού συμβιβασμού... Γιατί δεν θέλει να αντιδικήσει με τον Δήμο και να 

μπορεί με τον τρόπο αυτό να υπάρξει μια συμβιβαστική λύση, να λυθεί η υπόθεση συμβιβαστικά, έτσι 

ώστε να μην έχουμε τρεξίματα, αγωγές, εφέσεις κλπ, να στρέφεται εναντίον του Δήμου και να 

μπαίνουν και επιπλέον έξοδα. Οι συμβατικές εργασίες –εδώ αναλυτικά τα έχει η Τεχνική Υπηρεσία 

αλλά τα είπα εγώ συγκεντρωτικά, τα έχει αναλυτικά– είναι 17.000 για τις συμβατικές εργασίες, 

υπερσυμβατικές εργασίες 33.000 και για τις μελέτες του κτιρίου των 250 τετραγωνικών μέτρων είναι 

6.075 €. 

 Καθίσταται σαφές ότι ο εξώδικος αυτός συμβιβασμός είναι υπέρ των συμφερόντων του 

Δήμου, διότι υπάρχει μεγάλη βεβαιότητα πως μπορεί να επιδικαστεί ένα ποσό πάρα πολύ μεγαλύτερο 

από το ποσό αυτό που ζητείται σήμερα να κλείσει η εν λόγω υπόθεση, η εν λόγω εκκρεμότητα. Θα 

πρέπει να ληφθεί υπόψιν πως η εκκρεμότητα αυτή είναι από το 2000. 

...... : ’05. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Το ’05 άρχισε η καταβολή, αλλά τα έργα είχαν αρχίσει από το 2000-2001 

περίπου. 

 Είναι και εδώ ο κύριος Μπλέτσας, με τον δικηγόρο του. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Πόσα ζητάει τελικά; Δεν καταλάβαμε. 

ΜΠΛΕΤΣΑΣ: Να πω και το εξής, ότι είχε έρθει... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπλέτσα, με συγχωρείτε, να τελειώσει η εισήγηση και μετά θα σας δώσω τον 

λόγο. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] πείτε πόσα συμφωνήσατε. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στην πρόταση αυτή. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κύριε Γεωργακόπουλε; 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μου λέει εδώ... 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Δεν κατάλαβα εγώ κάτι. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μου λέει: «πόσα έχει συμφωνηθεί;» Εμείς, σύμφωνα με την Τεχνική 

Υπηρεσία, είναι 57-τόσο χιλιάδες. Ο κύριος Μπλέτσας ζητάει 120. Έχει υπάρξει μια συμφωνία γύρω 

στις 67.000 (γιατί είναι πλέον ΦΠΑ). Γύρω στις 67.000. Αυτή είναι η τελική συμφωνία, στην οποία ο 

κύριος Μπλέτσας δεν έχει αντίρρηση, τη δέχτηκε, και γι’ αυτό παρευρίσκεται εδώ, να το βεβαιώσει το 

Συμβούλιο, έτσι ώστε να προχωρήσει σε μία απόφαση, για να λυθεί αυτή η εκκρεμότητα που είναι 

είκοσι χρόνια για τον Δήμο. 

 Φυσικά το παρόν Συμβούλιο και ο Δήμαρχος δεν έχει καμία σχέση με τις οφειλές αυτές, είναι 

πολύ παλιές, αλλά η βάση, η νομική βάση είναι –αυτό το αναφέρει και η Τεχνική Υπηρεσία– πως 

υφίστανται τα κτίρια. Γι’ αυτό βάλαμε την Τεχνική Υπηρεσία να τα πει αυτά. Λειτουργούν, έχει 

ωφέλεια ο Δήμος. Γιατί σε σχέση με τον αδικαιολόγητο πλουτισμό, θα πρέπει να υφίσταται το έργο 

και να χρησιμοποιείται και να έχει ωφέλεια ο Δήμος. Αυτά υπάρχουν. Γι’ αυτό ακριβώς υπάρχει αυτός 

ο κίνδυνος να πληρώσει ο Δήμος ένα πάρα πολύ μεγαλύτερο ποσό απʼ ό,τι θα πληρώσει με τον 

συμβιβασμό αυτόν που προτείνεται σήμερα. 

 Δεν έχω κάτι άλλο να πω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Προϊστάμενο της Νομικής Υπηρεσίας τον κύριο Γεωργακόπουλο. 

 Θα προχωρήσουμε σε ερωτήσεις, μετά θα έχουμε τον λόγο. 

 Απλώς και μόνο να πω σε αυτό που είπε ο κύριος Γεωργακόπουλος, επειδή είμαι κι εγώ 

καμένος –όχι το επώνυμο, έτσι;– καμένος απ’ αυτή την ιστορία, και παρευρίσκεται και ο πατέρας μου 

εδώ, από το 1937 ταλαιπωρούμαστε από τον Δήμο Αθηναίων για ένα τέτοιο θέμα. Από το 1937! 

Είμαστε στα 85-και χρόνια, τόσο καμένοι είμαστε! Για να σκεφτείτε τι γίνεται σε κάποιους άλλους 

Δήμους και τι γίνεται σε μας. 

 Λοιπόν, παρακαλώ, ερωτήσεις. Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Στάππας, ο κύριος Ζήκας και ο 

κύριος Σκουτέρης. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος και θα πάμε μετά στις ερωτήσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα να πούμε ότι η πρόταση που γίνεται για τον συμβιβασμό είναι στις 

67.000 €. Βεβαίως, αφού αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο για τον εξωδικαστικό συμβιβασμό, το 

ένταλμα το οποίο θα κοπεί θα περάσει τον προληπτικό έλεγχο της Επιτρόπου, θα θεωρηθεί απ’ την 

Επίτροπο και μετά, αν θεωρηθεί βεβαίως, θα δοθούν τα χρήματα στον κύριο Μπλέτσα, με την 

ταυτόχρονη παραίτηση από όλες τις αγωγές... 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Απ’ όλες τις αγωγές και οποιαδήποτε εκκρεμότητα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. Οποιαδήποτε εκκρεμότητα έχει μέχρι την ημερομηνία τη σημερινή υποθέτω 

με τον Δήμο. 

 Από κει και πέρα, εγώ ήθελα να ρωτήσω τον νομικό σύμβουλο που έχουμε, τον Προϊστάμενο 

της Νομικής Υπηρεσίας, αν κρίνει από την υπόθεση, έτσι όπως την έχει μελετήσει και την έχει 

διαβάσει, αν αυτός ο εξώδικος συμβιβασμός είναι προς το συμφέρον του Δήμου, και αν μπορεί να μας 

το βεβαιώσει αυτό με κάποιο ποσοστό βεβαιότητας. Γιατί υποθέτω ότι τι θ’ αποφασίσει το δικαστήριο 

δεν μπορεί να το ξέρει, αλλά αν μπορεί εν πάση περιπτώσει, επειδή δεν έρχεστε και πολύ συχνά στα 

Δημοτικά Συμβούλια –βέβαια νομίζω είναι θετικό αυτή τη στιγμή που βρίσκεστε σήμερα εδώ– να 

φωτίσετε κάπως έτσι τους Δημοτικούς Συμβούλους. Και αν έχετε μία εικόνα των τόκων του ποσού 

των 200-τόσων χιλιάδων, αν έρθει νομιμοτόκως, πόσα χρήματα θα ’ναι αυτά, αν τελικά εκδικαστεί 

ένα μεγάλο ποσό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ερώτηση ο κύριος Τίγκας. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Να απαντήσω στον Δήμαρχο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσετε στο σύνολο... 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Ο κύριος Γεωργακόπουλος έχει τον λόγο. 
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ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ένα λεπτό. Να διαβάσω απλά, κύριε Δήμαρχε, το σημείωμα αυτό που έχω 

καταθέσει, την εισήγηση αυτή, η οποία λέει: «Ως εκ τούτου, καθίσταται σαφές ότι ο εξώδικος αυτός 

συμβιβασμός είναι υπέρ των συμφερόντων του Δήμου, καθώς πιθανολογείται με μεγάλη βεβαιότητα 

ότι θα υποχρεωθεί, σύμφωνα με τις διατάξεις περί αδικαιολόγητου πλουτισμού, να καταβάλει 

ενδεχομένως ένα πολύ μεγαλύτερο χρηματικό ποσό». Ήδη είναι στο συμπέρασμα αυτό ακριβώς στην 

εισήγηση, κύριε Δήμαρχε. Και σε αυτό επιμένω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Για να το διευκρινίσουμε, είναι ο συμβιβασμός στις 67.000 €. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Στις 67.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, για να τελειώνουμε. 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Όσον αφορά για το- φανταστείτε, 14 χιλιάδες είναι για τις 57. Φανταστείτε 

τώρα πόσο είναι για τις 200 χιλιάδες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, δεν ξέρουμε ο κάθε δικαστής τι θα αποφασίσει... 

ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. Όχι-όχι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 

 Είμαστε στις ερωτήσεις. Ο κύριος Τίγκας, παρακαλώ. 

ΤΙΓΚΑΣ: Παρακολούθησα πράγματι όλα τα μεγέθη αυτά τα οποία διάβασε ο κύριος Γεωργακόπουλος, 

κατάλαβα ότι περίπου 249.000 χρωστάει ο Δήμος διαχρονικά στον κύριο κατασκευαστή, στον κύριο 

Μπλέτσα. Άκουσα το νούμερο 67... Που θα μου πείτε: όλη η συζήτηση περιττεύει όταν έχουμε τον 

άνθρωπο με τον οποίο εξωδικαστικά πάμε να συμβιβαστούμε, ότι αυτά τα λεφτά ρωτάει, όπως και 

περιττεύει κατά την άποψή μου και το ερώτημα του Δημάρχου στον κύριο Γεωργακόπουλο. 

Σαφέστατα λιγότερα είναι τα λεφτά από αυτά που του χρωστάμε, άρα ο Δήμος έχει όφελος. Διότι δεν 

μπορεί να πει κανείς ότι περιμένουμε απ’ το δικαστήριο ενδεχόμενη απαλλαγή μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ερωτήσεις είμαστε, έτσι; 

ΤΙΓΚΑΣ: Άρα λοιπόν το ερώτημά μου είναι: Γιατί δεν το κάναμε τόσο καιρό αυτό το πράγμα, να 

λύσουμε ένα ζήτημα; Γιατί εγώ ακούω για υπερσυμβατικές εργασίες απ’ την εποχή του κυρίου 

Σκούρτη. Έλεος! 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν είναι θέμα της Νομικής Υπηρεσίας. Ο κύριος Μπλέτσας –βέβαια μπορεί να μας 

τα πει και ο ίδιος– η πρώτη μήνυση που έκανε (αγωγή, δεν ξέρω πώς τα λέτε νομικά) ήταν το 2014. 

Μέχρι τότε δεν είχε κινηθεί εναντίον του Δήμου. Το γιατί, εδώ είναι, μπορεί να μας το πει ο ίδιος, δεν 

μπορώ να σας το πω εγώ. Το ’14 ξεκίνησε η... Και εκδικάζεται η υπόθεση-, αύριο είναι το δικαστήριο 

αν δεν κάνω λάθος; 

...... : Την Πέμπτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Την Πέμπτη είναι το δικαστήριο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ερώτηση από τον κύριο Ζήκα. 

ΖΗΚΑΣ: Η μία ερώτηση είναι αυτή που υπέβαλε και ο κύριος Δήμαρχος. Ρωτάω, θα ήθελα να μάθω 

απ’ τον κύριο Μπλέτσα, γιατί εκκρεμότητες οικονομικές οι οποίες υπάρχουν από το 2001 –γιατί έτσι 

κατάλαβα, τουλάχιστον η μία σύμβαση είναι από τότε– εγείρονται μετά από τόσα χρόνια. 

 Το δεύτερο, επειδή διαβάζοντας την εισήγηση του κυρίου Γεωργακόπουλου, το τελικό που 

προτείνει είναι η εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, ως εξωδικαστικό συμβιβασμό. Δηλαδή το ποσό 

είναι το 57, όχι το 67. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συν το ΦΠΑ, 18% που υπήρχε τότε. 

...... : Προ ΣΥΡΙΖΑ, που είναι 24%. 

ΖΗΚΑΣ: Μάλιστα. Ωραία. 

 Το άλλο ερώτημα. Πραγματικά εκπλήσσομαι, δηλώνει η Τεχνική Υπηρεσία ότι δεν είχε καμία 

απολύτως οφειλή για το συγκεκριμένο έργο και δεν γνωρίζει τίποτα για το τρίτο.  Τη στιγμή που, στο 

παράρτημα 5, εκτός απ’ τη σύμβαση που υπογράφει ο πρώην Δήμαρχος, υπάρχει και ο λογαριασμός 
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πιστοποίησης, που τον υπογράφει ο κύριος Βηλαράς, που δίνει έγκριση για πληρωμή 3.182.000 

δραχμών. Πώς είναι δυνατόν να μη γνωρίζει η Τεχνική Υπηρεσία; Δηλαδή αυτά τα πράγματα... πέφτω 

απ’ τα σύννεφα. Όταν υπογράφει ο πρώην Διευθυντής της Τεχνικής Υπηρεσίας δηλώνετε σήμερα ότι 

δεν γνωρίζει η Τεχνική Υπηρεσία τι γινόταν τότε; Χώρια που είναι ένα έργο έτσι κι αλλιώς περίεργο, 

εγκατάσταση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Καλά, μπορεί να ’χει πληρωθεί [...]. 

ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι. Μου δημιουργεί τεράστια εντύπωση, γιατί είναι ένα έργο που γίνεται σε άλλο Δήμο, 

δεν είναι στον δικό μας Δήμο, ένα έργο το οποίο είναι υψηλότατου κόστους... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, είναι κατανοητή. Έχετε άλλη ερώτηση; 

ΖΗΚΑΣ: Έκανα την ερώτηση. Κάποιες εξηγήσεις θα ήθελα γι’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρέπει να γίνουν οι ερωτήσεις για να γίνουν οι απαντήσεις. Κάνατε τις ερωτήσεις; 

ΖΗΚΑΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απ’ αυτά που γνωρίζουμε, κύριε Ζήκα –γιατί όπως καταλαβαίνετε αυτά αφορούν 

υποθέσεις που εγώ τουλάχιστον δεν είχα ασχοληθεί καθόλου με τον Δήμο, και αφορούν κι άλλες 

περιόδους– υπήρχε ένα διαδημοτικό πρόγραμμα "HORIZON", δεν ξέρω κι εγώ το νούμερο μετά, 

"HORIZON" – δύο χιλιάδες-κάτι, δεν ξέρω ποιο ήταν, το οποίο διαχειριζόταν τότε το ΚΕΚ Χολαργού, ο 

Δήμος Χολαργού και ο Δήμος Παλλήνης, και αποφάσισαν να κάνουν ένα φυτώριο κάπου στην 

Παλλήνη. Πληρώθηκαν κάποια χρήματα από το πρόγραμμα, δεν είναι ότι δεν πληρώθηκε τίποτα, 

νομίζω ότι κάτι πληρώθηκε, και έμειναν κάποια υπόλοιπα τα οποία διεκδικεί ο κύριος Μπλέτσας. Για τα 

υπόλοιπα που διεκδικεί ο κύριος Μπλέτσας σάς λέει η Τεχνική Υπηρεσία ότι δεν γνωρίζει απολύτως 

τίποτα. Για το χαρτί της πιστοποίησης που υπογράφεται από τον κύριο Βηλαρά, ενδεχομένως να ’χει 

πληρωθεί, με παραστατικά κανονικά, με νόμιμες διαδικασίες, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ερώτηση από τον κύριο Στάππα. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Αυτό που δεν έχω καταλάβει είναι η μεγάλη διαφορά των 140.000 περίπου που ζητάει ο 

κύριος Μπλέτσας αρχικά, σε σχέση με αυτές τις 57.000 τις οποίες καταλογίζουν οι Τεχνικές μας 

Υπηρεσίες. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς υπάρχει τόσο μεγάλο εύρος στην κοστολόγηση. Και θα 

ήθελα να ακούσω κάτι γι’ αυτό. 

 Το άλλο θέμα είναι: Αναρωτιέμαι, έχει δυνατότητα ο Δήμος μας να αποδεχθεί έναν τέτοιο 

συμβιβασμό, ή υπάρχει μια υποχρέωση να πάμε ούτως ή άλλως στα δικαστήρια από ένα ποσό και 

πάνω; 

 Αυτά τα δύο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Ο κύριος Δήμαρχος με βοηθάει να ρωτήσω συμπληρωματικά... Όχι, ο Δήμαρχος θα ’χει 

διαβάσει τη γνωμοδότησή σας και είναι ενημερωμένος. Ζήτησε συμπληρωματικά όμως να μας πείτε 

πώς ακριβώς... Λέμε ότι έκανε μια αγωγή, ζήτησε 142, άλλη μια αγωγή 64, άλλη μια αγωγή 42. Αυτές 

οι αγωγές βγάζουν ένα σύνολον 267 χιλιάδες περίπου. Ρώτησαν οι συνάδελφοι ότι από το 2001, μετά 

από δεκατρία χρόνια, δεν είχαμε καμία όχληση. Αν υπάρχει πράγματι, και αναγνώριση, θα πρέπει είτε 

η Τεχνική Υπηρεσία είτε ο φίλος μου ο κύριος Γεωργακόπουλος, να μας πούνε ότι μες στα δεκατρία 

χρόνια υπήρχε κάποια όχληση ή κάποια αναγνώριση. Μάλιστα κύριε Πρόεδρε, για να σας βοηθήσω, 

και το Σώμα, κάπου αναφέρεται ότι ο Δήμος αναγνώρισε με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου 

αυτά τα χρέη. Ποια είναι η απόφαση; και για ποιο ποσόν; Και μπορούσε ο Δήμος ν’ αναγνωρίσει χρέος 

για τον ΔΑΟΧ; Νομίζω τίθεται ερωτηματικό. Προ ημερών... 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ερωτήσεις είμαστε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ερωτώ λοιπόν... Κύριε συνάδελφε, και μια φορά σταμάτα όταν μιλάω, σε παρακαλώ 

πολύ. Το ερώτημα: Ποια είναι η απόφαση; Ερώτημα σαφέστατο: Ποια απόφαση του Δημοτικού 
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Συμβουλίου αναφέρει ότι αναγνωρίσαμε το χρέος των 267 χιλιάδων, πότε έγινε; 

 Και επίσης, μου θυμίζει το θέμα που συζητούσαμε προ ημερών. Επί τρία χρόνια λέω ότι 

χωράει αναγνώριση του χρέους καθ’ οιονδήποτε τρόπο. Και χωρίς να ξέρουμε για τους εργολάβους 

εδώ που μας χρωστάγανε χρήματα, λέγαμε μονομερώς «διαγράφουμε τα χρέη». Για Όνομα του 

Θεού! Μπορούσε η αναγνώριση να γίνει την προηγούμενη μέρα στον Ταμία, όπως θα πει 

ενδεχομένως ο κύριος δανειστής ότι «πήγα κάτω στην Ταμειακή Υπηρεσία, στην Τεχνική Υπηρεσία, 

και μου ’παν: ναι, τα αναγνωρίζω τα θέματα, αλλά δεν έχω τώρα τα χρήματα να σας πληρώσω». 

 Και το τελευταίο. Κύριε Δήμαρχε, θα ήθελα να μας πούνε, αφού κάνει αγωγή 

αδικαιολογήτου... Αν θέλετε με προσέχετε. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] πλήρως. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερα να με προσέχετε, και αφήστε τα «πλήρως» και τα... Αφού 

λέμε ότι γίνεται αγωγή αδικαιολογήτου... Και όταν λέμε «αγωγή αδικαιολογήτου», για να σας 

ενημερώσω, είναι ότι ζητάει χρήματα επειδή ο Δήμος εισέπραττε από τότε μέχρι σήμερα οφέλη, 

ενοίκια. Ποια είναι; 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 

 Ερώτηση από τον κύριο Τούτουζα. Παρακαλώ. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Έχω τρεις ερωτήσεις. 

 Το έργο έχει γίνει πάνω, και όποιος πάει πάνω μπορεί να το δει και να το εκμεταλλευτεί, 

τουλάχιστον το εκμεταλλεύονται οι ομάδες του Χολαργού. Εμένα οι ερωτήσεις μου έχουν να κάνουν: 

 Αυτό το έργο είχε γίνει με κάποια ανάθεση; Γιατί απʼ όσο ξέρω, κάτι συμβάσεις... Υπάρχει 

σύμβαση του Δήμου Χολαργού, του ΔΑΟΧ με τον κύριο Μπλέτσα; Πρώτη ερώτηση. Για να ζητάει 

αυτά τα λεφτά ο κύριος Μπλέτσας. Γιατί 120.000 θυμάμαι κι εγώ από το 2006, που εκλέχθηκα 

Δημοτικός Σύμβουλος, αλλά δεν έχω δει κάποια σύμβαση, ούτε στον ΔΑΟΧ ούτε στον Δήμο. 

 Δεύτερη ερώτηση. Έχει πάρει ο κύριος Μπλέτσας λεφτά από τον ΔΑΟΧ έως το τέλος του 

2005; 

 Και τρίτον. Γιατί έγινε η...; Εφόσον από το 2005 έως το 2014 είναι εννέα χρόνια, αυτά έχουν 

παραγραφεί, ή μπορεί να τα διεκδικήσει ο κύριος Μπλέτσας; 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούτουζα. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εάν μου επιτρέπετε, μια μικρούλα ερώτηση [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία συμπληρωματική ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. Ελάτε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Υπάρχει και το άλλο, το οποίο δεν ακούστηκε. Υπάρχει μία αγωγή από τον κύριο 

Μπλέτσα για το φυτώριο της Παιανίας, που δημιούργησε προκειμένου να εξυπηρετηθούν τα ανάπηρα 

παιδάκια, ενώ η ανάθεση έχει γίνει σε μία Σοφία τάδε. Πώς γίνεται; Η ανάθεση έγινε, επί εποχής του 

κυρίου Σκούρτη, στην κυρία τάδε. Και κάνει ο κύριος Μπλέτσας –μπορεί να μας εξηγήσει– και ζητάει 

τις 42 χιλιάδες. Και πώς γίνεται από τις 267 να πάμε 57 χιλιάδες; Ευχαρίστως να τα δώσουμε, άμα 

[...], αλλά κάποια εξήγηση –όπως είπε και ο κύριος Δήμαρχος– να δοθεί. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω πρώτα απ’ όλα στον κύριο Στάππα, ότι στις αρμοδιότητες της 

Οικονομικής Επιτροπής είναι ο εξωδικαστικός συμβιβασμός ή η κατάργηση αγωγών μέχρι το ποσό των 

30.000 €, καθώς και η εισήγηση της Οικονομικής για ποσό άνω των 30.000 €. Οπότε σήμερα η 

Οικονομική Επιτροπή εισηγήθηκε, αφού το ποσό υπερβαίνει τις 30.000 €, να γίνει ο εξωδικαστικός 

συμβιβασμός από το Δημοτικό Συμβούλιο. Έτσι λέει ο... Πάντα βέβαια με εισήγηση της Οικονομικής 

Υπηρεσίας και να φαίνεται ότι είναι προς το συμφέρον του Δήμου. Αν δεν είναι προς το συμφέρον 

του Δήμου, δεν δέχεται. Έτσι; Οπότε η Οικονομική Επιτροπή παρέπεμψε το θέμα εδώ, και το θέμα το 

’χουμε στην Ημερήσια Διάταξη του Δημοτικού Συμβουλίου. 

 Για το θέμα που αναφέρθηκε, υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Μήπως την 
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έχετε, από περιέργεια, μαζί σας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου την παλιά, που σας είχαν 

βεβαιώσει το χρέος; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Όχι, δεν [... ...] έγγραφα του ΔΑΟΧ (του Δημοτικού Αθλητικού 

Οργανισμού). 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα. Εντάξει, εντάξει, άμα δεν έχετε αυτή... Όχι, επειδή ρώτησε ο συνάδελφος. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα εσείς πρέπει να ήσασταν και Δημοτικός Σύμβουλος τότε, κύριε συνάδελφε, γι’ αυτό 

λέω. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι εννοείτε; Πότε έγινε δηλαδή; Αφού... 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Όταν ήμουν εγώ τουλάχιστον... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί κυρίου Νικολάου Δημάρχου λέει ότι έχει γίνει αυτή η διαβεβαίωση. Έτσι λέει ο... 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Δεν γίνονται διαλογικές συζητήσεις, σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, όλα τα έργα που φαίνεται να έχει κάνει ο κύριος 

Μπλέτσας, ξεκίνησαν επί δημαρχίας κύριου Σκούρτη, με Πρόεδρο στον ΔΑΟΧ τον κύριο Αγγελάκη, και 

συνεχίστηκαν αρκετά έργα επί δημαρχίας κυρίου Νικολάου την πρώτη τετραετία. Εντάξει; 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Σε σχέση με αυτό που λέτε, μιλάμε, Δήμαρχε [... ...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ. Μα δεν έχετε τον λόγο, κύριε 

Σκουτέρη, σας παρακαλώ. Καταρχήν χαρακτηρισμοί «δεν έχετε αντιληφθεί» κλπ, δεν [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν λέω εγώ, κύριε Σκουτέρη, αυτό. Ο κύριος Μπλέτσας το λέει, δεν το λέω εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, μη μιλάτε. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ζητήσατε εξηγήσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρώτησα αν υπάρχει απόφαση που λέει. Εσείς αναφερθήκατε σε μια απόφαση. 

Αναφέρθηκα εγώ σε απόφαση; 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Το λένε τα χαρτιά μέσα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είδατε στην εισήγηση τη δική μου να λέω ότι υπάρχει απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου 

που αναγνωρίζει το χρέος; Είδατε να το πω εγώ; Όχι. Εσείς το αναφέρατε... 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς το αναφέρατε,  και επειδή το αναφέρατε ρώτησα τον κύριο Μπλέτσα αν υπάρχει 

αυτή η απόφαση. 

(...) 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μην ανησυχείτε, θα μιλήσετε όσο θέλετε, δεν υπάρχει θέμα. 

 Θα παρακαλέσω, απλώς να απαντηθούν οι ερωτήσεις και μετά θα ’χετε τον λόγο, όπως και 

όλοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν ξέρουμε εμείς ν’ απαντήσουμε στις ερωτήσεις αυτές [...]. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Εάν υπάρχει σύμβαση του Δήμου Χολαργού ή του ΔΑΟΧ. Νομίμως υπάρχει; Αυτό 

ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

 Θα παρακαλέσω λοιπόν, ή τον κύριο Μπλέτσα ή τον δικηγόρο που τον εκπροσωπεί, να λάβει 

θέση εδώ στο έδρανο, το ονοματεπώνυμό του και την ιδιότητά του, και να απαντήσει σε ό,τι από 

αυτά νομίζει, προκειμένου να διερευνηθεί καλύτερα η συγκεκριμένη υπόθεση. Ελάτε. 

ΚΑΝΑΚΗΣ (ΕΚΠΡ/ΠΟΣ κ. ΜΠΛΕΤΣΑ): Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Ονομάζομαι Γεώργιος Κανάκης, δικηγόρος Αθηνών με αριθμό μητρώου 19274 και εκπροσωπώ 

τον κύριο Μπλέτσα, ο οποίος είναι παρών. Παρίσταμαι, δηλαδή, μετά του κυρίου Μπλέτσα. 

 Καταρχήν, για να λύσω κάποιες απορίες, θα ξεκινήσω λέγοντας ότι δεν είναι η πρώτη φορά 

που ο κύριος Μπλέτσας έχει ασκήσει αγωγή εναντίον του Δήμου. Δηλαδή, οι αγωγές μεν που έχετε 

υπόψιν σας και είναι στην κρίση του Δημοτικού Συμβουλίου,  ασκήθηκαν το 2014, με νομική βάση 

αυτή του αδικαιολόγητου πλουτισμού. Όμως είχε προηγηθεί το 2005 η έγερση αγωγών ενώπιον του 
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Διοικητικού Εφετείου Αθηνών για τα ίδια ακριβώς θέματα και με τα ίδια ποσά, οι οποίες 

καθυστέρησαν πάρα πολύ να δικαστούν και φτάσαμε-, όταν έφτασαν τέλος πάντων να δικαστούν, να 

ξανασυζητήσουμε πάλι για έναν συμβιβασμό, ο οποίος όμως δεν τελεσφόρησε. Υπάρχει λοιπόν ένδικο 

μέσο που έχει ασκηθεί από τον κύριο Μπλέτσα ήδη από το 2005, για τα ίδια έργα, με τα ίδια ποσά. 

 Ο λόγος που είμαστε σήμερα εδώ είναι ότι... Μάλλον, ο λόγος που ασκήσαμε τις αγωγές μας 

λόγω του αδικαιολόγητου πλουτισμού είναι γιατί υπήρχαν ισχυρισμοί από πλευράς του Δήμου, που 

διατυπώθηκαν κατά τον χρόνο συζήτησης στο Διοικητικό Εφετείο, οι οποίες ανέφεραν ότι οι 

συμβάσεις οι συγκεκριμένες με τις οποίες είχαν ανατεθεί τα έργα, οι συμβάσεις εκείνες που είχαν 

ανατεθεί οι μελέτες, οι συμβάσεις λοιπόν εκείνες που είχαν ανατεθεί στον κύριο Μπλέτσα τα 

συγκεκριμένα έργα έπασχαν γιατί: γιατί δεν είχε τηρηθεί ο νόμιμος τύπος. Αυτός λοιπόν ακριβώς είναι 

και ο λόγος που ασκήθηκε η αγωγή του αδικαιολόγητου πλουτισμού, η οποία προϋπόθεση για να 

ασκηθεί έχει την έλλειψη έγκυρης σύμβασης, και πρέπει επίσης να αποδειχθεί το γεγονός της 

ωφέλειας, ότι παραμένει δηλαδή η ωφέλεια αυτή τη στιγμή στον Δήμο. Αυτό ακριβώς και έγινε με τις 

ένδικες αγωγές. 

 Τώρα, η διαφορά που υπάρχει στην αξία, μάλλον οι διαφορές που βλέπετε, γατί οι δικές μας οι 

αγωγές είναι σε πολύ μεγαλύτερα ποσά, η εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας είναι σε πολύ μικρότερο. 

Εδώ θα σας πω ότι υπάρχει διαφωνία, ακόμα και τώρα, από τη δική μας την πλευρά ως προς την 

εκτίμηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, η οποία, για παράδειγμα θα σας πω, για έργο το οποίο είχε 

εκτελεστεί –και η μία αγωγή έχει να κάνει για αγωγή επίβλεψης του κυρίου Μπλέτσα για το 

συγκεκριμένο έργο– δεν είχε θεωρήσει ότι του οφείλεται η οποιαδήποτε αμοιβή. Στις αμοιβές μελετών 

δηλαδή –γιατί η μία αγωγή έχει και αυτό εδώ το αντικείμενο, δηλαδή για μελέτες που εκπόνησε ο 

κύριος Μπλέτσας– γίνεται μια τεράστια περικοπή, ενώ υπάρχει έγγραφο του Τεχνικού Επιμελητηρίου 

Ελλάδος, επίσημο έγγραφο δηλαδή, που υπολογίζει σε πολύ μεγαλύτερα επίπεδα τις συγκεκριμένες 

αμοιβές. 

 Εν πάση περιπτώσει, η αντιπρόταση απ’ την πλευρά του κυρίου Μπλέτσα ήταν να καταβληθεί 

το συνολικό ποσό των 120.000 €. Αυτό ενόψει του ότι... Δεν ξέρω για απόφαση του Δημοτικού 

Συμβουλίου, όμως αυτό που υπάρχει –και υπάρχει και μέσα στον φάκελο– είναι έγγραφα του 

Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού Χολαργού του έτους 2005, για να απαντήσω και στον κύριο 

Τούτουζα, ο οποίος... Πράγματι, υπάρχουν έγγραφα του Δημοτικού Αθλητικού Οργανισμού του 2005, 

που προκύπτουν μία σειρά από καταβολές στον κύριο Μπλέτσα, τότε συνολικού ποσού 52.600 €, 

αναφέρουν όμως ότι υφίσταται υπόλοιπο 123.400 € για τη μία σύμβαση και 15.095 για την άλλη. 

Αυτός είναι κι ένας λόγος για τον οποίον δεν συμφωνούμε από την πλευρά μας με την έκθεση της 

Τεχνικής Υπηρεσίας. Γιατί: γιατί όταν το 2005 έρχεται ο ίδιος ο Δημοτικός Αθλητικός Οργανισμός 

Χολαργού και αναφέρει ότι-, αποδέχεται δηλαδή ότι οφείλει στον κύριο Μπλέτσα 123 συν 15 χιλιάδες 

€ και έρχεται σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία και υποβιβάζει αυτό το ποσό στις 57 χιλιάδες, το θεωρούμε 

ότι είναι αδικαιολόγητο. 

 Παρ’ όλα αυτά, επειδή ένας συμβιβασμός πάντα έχει αμοιβαίες υποχωρήσεις... Γιατί: γιατί ένα 

εύλογο ερώτημα που μπορεί να υπάρχει: Γιατί δέχεται ο κύριος Μπλέτσας, ενώ είχε αυτές εδώ τις 

αξιώσεις, να συμβιβαστεί στο ποσό των 68.000; Να σας πω γιατί: Γιατί ήδη σήμερα έχει περάσει ένα 

πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα περιμένοντας ας πούμε να δικαστεί η αγωγή του 2014, εν έτει 2018, 

με τέσσερα χρόνια καθυστέρηση, που ενδεχομένως, ενδεχομένως λέω, η απόφαση του δικαστηρίου 

μπορεί να είναι «πραγματογνωμοσύνη» και να καθυστερήσει ακόμη περισσότερο τα πράγματα. Επ’ 

ουδενί όμως δεν σημαίνει ότι δεν υφίσταται αυτή εδώ η αξίωση του κυρίου Μπλέτσα, και μάλιστα 

νομιμοτόκως, από το έτος 2014, από την οποία ασκήθηκε. 

 Ο λόγος λοιπόν επομένως που ερχόμαστε σήμερα εδώ για να δηλώσουμε ότι εμείς 

τουλάχιστον αποδεχόμεθα την πρόταση του κυρίου Δημάρχου για τον συμβιβασμό στις 67.000 €, 

είναι αυτός ακριβώς: δηλαδή, κάνοντας οικονομία χρόνου και μόνον, και υπό την προϋπόθεση βέβαια 

ότι θα καταβληθεί το συγκεκριμένο ποσό. Γιατί διαφορετικά, αν δεν καταβληθεί, όπως 

αντιλαμβάνεστε, θα αναβιώσει και η απαίτηση του κυρίου Μπλέτσα κατά του Δήμου στο σύνολό της. 

 Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι ειδικότερο να σας αναφέρω ειδικά για τις αγωγές που είχαν ασκηθεί 
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στο Διοικητικό Εφετείο το 2005, δυστυχώς δεν τις έχω μαζί μου όμως. Είχαν κοινοποιηθεί δηλαδή 

στον Δήμο και προφανώς υπάρχουν. Μπορώ να σας δώσω δηλαδή τους αριθμούς κατάθεσης, αν 

θέλετε κύριε Σκουτέρη. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, τις αποφάσεις [...]. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Δεν είχε ληφθεί απόφαση. Γιατί: γιατί και πάλι τότε ήμασταν σε μια διαδικασία 

συμβιβασμού με τον Δήμο, ο οποίος όμως δεν τελεσφόρησε. Ελπίζουμε αυτή τη φορά να 

τελεσφορήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με άλλη διοίκηση υποθέτω. Με άλλη διοίκηση θα αναφέρεστε. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Ναι-ναι, βέβαια. Πολύ παλιά, πολύ παλιά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Γιατί έτσι όπως το λέτε, δεν ξέρω, [...]. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Όχι-όχ-όχι, είναι πολύ παλιά, κύριε Δήμαρχε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Κανάκη. 

 Μακάρι κι εμείς να ερχόμασταν με τον Δήμο Αθηναίων σε μία τέτοια ιστορία. Είμαστε πάρα 

πολύ καμένοι, και το λέω με βαριά καρδιά. Μακάρι, ούτε αυτό. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Τον καημό σου βγάζεις [...]; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον καημό μου βγάζω, βεβαίως. Στο πρόσωπο του κυρίου Μπλέτσα βλέπω εμένα και 

τον πατέρα μου και όλη μου την οικογένεια, που ταλαιπωρούμαστε για 85 χρόνια από τον Δήμο 

Αθηναίων, για να μην πω άλλους χαρακτηρισμούς. 

 Κάτι ήθελε ο κύριος Τούτουζας περαιτέρω. Ελάτε. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Ρώτησα και πριν: Ο κύριος Μπλέτσας έχει πάρει με οποιονδήποτε τρόπο λεφτά απ’ τον 

ΔΑΟΧ έως το 2005; 

 Και δεύτερη ερώτηση, επειδή ήμουνα Πρόεδρος από το 2006 έως το 2010, δεν υπήρχε 

καμία... 

...... : ’07 ήσουνα. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: ’07, συγγνώμη. Από το ’07 έως το ’10. Δεν υπήρχε καμία όχληση προς το πρόσωπό 

μου για απαίτηση απ’ τον κύριο Μπλέτσα για τα λεφτά αυτά. Είπα και στην αρχή, όταν μίλησα 

προηγουμένως, ότι το κτίριο υπάρχει και χρησιμοποιείται κατά κόρον απ’ τα σωματεία του Χολαργού. 

Τα λεφτά όμως... Ρωτάω συγκεκριμένα: Έχει πάρει με οποιονδήποτε τρόπο λεφτά από τον Αθλητικό 

Οργανισμό έως το έτος 2005; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούτουζα. 

 Ο κύριος Κανάκης να απαντήσει. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Αν μπορώ να απαντήσω... Ναι, και μάλιστα το συνολικό ποσό το οποίο έχει λάβει ο 

κύριος Μπλέτσας είναι 52.600 €. Αν θέλετε, έχω και τις συγκεκριμένες ημερομηνίες στις οποίες 

κατεβλήθησαν τα ποσά αυτά, και ειδικότερα: 23/2/2005, 5.000 €. 4/3/2005, 3.000 €. 21/3/2005, 

5.000 €. 26/3/2005, 1.600 €. 6/4/05... Δεν ξέρω αν σας κουράζω, απλώς τα λέω, υπάρχουν ήδη και 

στα έγγραφα τα οποία έχουμε προσκομίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτά ούτως ή άλλως εμπεριέχονται στην αγωγή, έτσι δεν είναι, κύριε Κανάκη; Κύριε 

Κανάκη, εμπεριέχονται στην αγωγή ούτως ή άλλως αυτά, φαίνονται. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Βεβαίως. Εμπεριέχονται στην αγωγή, βεβαίως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Άρα λοιπόν είναι κατανοητή η απάντησή σας. 

 Πάμε λοιπόν σε τοποθετήσεις. Ο κύριος Ζήκας. 

ΖΗΚΑΣ: Έθεσα το ερώτημα στον κύριο Μπλέτσα: γιατί από τότε μέχρι το ’14 δεν υπήρξε 

ενημέρωση... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Απάντησε [...]. 

(Ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΖΗΚΑΣ: Συγγνώμη, οι αγωγές ήταν το 2005. Από το 2005, υπήρξε το 2010, το ’12, δηλαδή που είχε 

αλλάξει η διοίκηση. Γιατί το 2005 ήταν άλλη διοίκηση, το 2010 ήταν άλλη διοίκηση. Η διοίκηση του 

2010 γιατί δεν ενημερώθηκε ποτέ γι’ αυτό; 

...... : Το ’11 ήταν άλλη διοίκηση. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, μέχρι το ’11. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, μονολεκτικά απαντήστε, κύριε Κανάκη, για να πάμε σε τοποθετήσεις. Ελάτε. 

ΚΑΝΑΚΗΣ: Είχαμε πολύ μεγάλες καθυστερήσεις, γνωρίζουμε όλοι ότι στα διοικητικά δικαστήρια 

ειδικά υπάρχουν τεράστιες καθυστερήσεις. Οι αγωγές λοιπόν που ασκήθηκαν το 2005 έφτασαν –αν 

θυμάμαι κι εγώ καλά– να δικαστούν ή το ’10 ή το ’11, στο Διοικητικό Εφετείο, ότι και ματαιώθηκαν. 

Επιφυλάσσομαι όμως για τη συγκεκριμένη ημερομηνία, δεν θυμάμαι ακριβώς τον χρόνο συζήτησης. 

Έχω όμως στο αρχείο μου και μπορώ να τα προσκομίσω αν θέλετε, αν δεν βρίσκονται δηλαδή στο 

αρχείο του Δήμου, όλα τα δικόγραφα των αγωγών που είχαν κατατεθεί στο Διοικητικό Εφετείο. Άρα 

υπήρχε όχληση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κανάκη. 

 Το μόνο, για να διευκολύνουμε, τουλάχιστον όπως νομίζω εγώ, να διευκολύνω λίγο τη 

συζήτηση, θα κάνω μια ερώτηση στον κύριο Μπλέτσα, ή θ’ απαντήσετε εσείς ή ο νόμιμος 

εκπρόσωπός σας: Συμφωνούμε στο ποσό των 67.000 € για εξωδικαστικό διακανονισμό; Αλλά να είναι 

το τελικό ποσό, δηλαδή 67.000 οι οποίες θα είναι το πληρωτέο, με όλα μέσα. 

ΜΠΛΕΤΣΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, συμφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άρα λοιπόν έχουμε τη διαβεβαίωση του κυρίου Μπλέτσα ότι στις 67.000 κλείνει 

οριστικά το θέμα. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιʼ αυτή την απόφασή σας... 

 Θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες λοιπόν με τη συγκεκριμένη εισήγηση, αυτή των 67.000 τελικού ποσού στον 

κύριο Μπλέτσα; Ωραία. 

 Οι διαφωνούντες («κατά»);  «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος και η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος 

Ζήκας. 

...... : «Λευκό» εγώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά. Στο «κατά» είμαστε. 

 «Λευκό»; Ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Τούτουζας και η κυρία Φασούλη. 

Και ο κύριος Στάππας είναι «λευκό»; 

...... : Όχι, το ψηφίζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάππας όχι «λευκό». «Υπέρ». 

...... : Α, το ψηφίζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι-ναι. 

 Συνεπώς, το 4ο θέμα, "Εξωδικαστικός συμβιβασμός επί των: α) από 30.09.2014, β) από 

10.09.2014 και γ) από 20.09.2014 αγωγών του κ. Σωτηρίου Μπλέτσα κατά του Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 Ελπίζω να σας δώσαμε μία μικρή χαρά. Τη χαρά την πήρατε τουλάχιστον εσείς, γιατί η 

προσωπική μου οδύσσεια με τον Δήμο Αθηναίων συνεχίζεται για 85 ολόκληρα χρόνια. 

 Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ευχαριστούμε. 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης κ. Μπουτάρη 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε λοιπόν στο 2ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 2ου θέματος). 

 Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο. Είμαστε στο 2ο θέμα, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει ετοιμαστεί ένα ψήφισμα, σας έχει μοιραστεί, νομίζω... 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου – θόρυβος στην αίθουσα)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, υπάρχει λόγος να γίνεται έτσι; Δεν θέλετε ν’ ακούσετε τον κύριο 

Δήμαρχο; Λοιπόν, σας παρακαλώ πολύ. 

 Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το διαβάσω, κυρία Πολυκαλά, άμα δεν το ’χετε, κι άμα θέλετε να προσθέσουμε 

κάτι, πολύ ευχαρίστως. 

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση κατά 
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του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. 

 Σε μία ευνομούμενη πολιτεία οφείλουμε όλοι μας να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της 

γνώμης και της έκφρασης κάθε πολίτη, πόσω μάλλον του πρώτου πολίτη της δεύτερης 

μεγαλύτερης πόλης της χώρας μας, της Θεσσαλονίκης. 

 Ακόμα και αν διαφωνούμε με τις απόψεις κάποιου, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε σθεναρά 

το δικαίωμά του να τις εκφράζει. 

 Όσοι συστηματικά τα τελευταία χρόνια καλλιεργούν το μίσος και τα πολιτικά πάθη 

χωρίζοντας τους Έλληνες σε προδότες και πατριώτες, όσοι τα προηγούμενα χρόνια εύκολα 

εκστόμισαν εκφράσεις του τύπου «γερμανοτσολιάδες» και προπηλακίζουν Δημάρχους, 

πολιτικούς, αλλά και απλούς πολίτες, απλά επειδή δεν συμφωνούν με τις απόψεις τους, φέρουν 

ευθύνη για τέτοιου είδους γεγονότα. 

 Η δημοκρατία θεμελιώνεται στην αρχή της ελεύθερης βούλησης και έκφρασης και αυτή την 

αρχή οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας». 

 Προσωπικά να πω ότι νομίζω ήταν μία πολύ άσχημη στιγμή ο προπηλακισμός του Δημάρχου 

Θεσσαλονίκης, ήταν κάτι το οποίο οφείλουμε όλοι που ασχολούμαστε με την Τοπική Αυτοδιοίκηση να 

υπερασπίσουμε το δικαίωμα στην ελευθερία του λόγου, στην ελευθερία της έκφρασης και να 

καταδικάσουμε ξεκάθαρα τη βία η οποία έγινε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Νομίζω να πάμε κατευθείαν σε ψηφοφορία. Το να πούμε όλοι ότι... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] τοποθέτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ό,τι θέλετε, εντάξει. Και ερωτήσεις και τοποθετήσεις. 

 Να πάμε λοιπόν σε τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος 

Χαρακτινιώτης, η κυρία Μπρέμπου, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος 

Αυγουρόπουλος. Και ο κύριος Σκουτέρης. Τώρα το μπερδέψαμε λίγο αλλά εν πάση περιπτώσει. 

 Λοιπόν, ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο, παρακαλώ. Για 180 ολόκληρα δευτερόλεπτα. 

ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν να δηλώσω απερίφραστα ότι καταδικάζω την επίθεση που έγινε απέναντι στον 

Δήμαρχο της Θεσσαλονίκης, δεν το συζητάμε καθόλου, έτσι; 

 Η ένστασή μου αφορά την τέταρτη παράγραφο του ψηφίσματος, γιατί εδώ έχω σοβαρές 

διαφωνίες. Και έχω σοβαρές διαφωνίες γιατί μέσα από αυτή την παράγραφο αθωώνονται, ή 

επιχειρείται να αθωωθούν, πρακτικές οι οποίες σωστά καταδικάζονται και σωστά υπάρχουν και οι 

φραστικές έτσι καταδίκες ενάντια στους υπεύθυνους γι’ αυτές τις ενέργειες και γι’ αυτές τις 

αποφάσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι... 

 Τα πολιτικά πάθη καταρχήν υπήρχαν ανέκαθεν και δεν είναι πάντοτε καταδικαστέα. Με την 

έννοια ότι τα πολιτικά πάθη δεν υπάρχουν ξαφνικά επειδή σε κάποιους ήρθε στο κεφάλι ξαφνικά, έτσι 

τους την έδωσε κάτι, υπάρχουν γιατί υπάρχουν άλλα πάθη, υπάρχουν άλλες καταστάσεις οι οποίες 

είναι προβληματικές. Και επειδή ακριβώς υπάρχουν καταστάσεις που δημιουργούν αδικίες, επιφέρουν 

δυσμενείς επιπτώσεις και συνέπειες σε ολόκληρα κομμάτια πληθυσμού ή ομάδες, είναι επόμενο αυτές 

οι αδικίες που μεταφέρονται στο κεφάλι κάποιων, να οδηγούν αυτούς που είναι αδικημένοι να 

αγανακτούν και να αντιδρούν σε αυτές τις αδικίες. 

 Επίσης, το ότι υπήρχαν προδότες και πατριώτες είναι επίσης δεδομένο, δεν τους χωρίζουν 

κάποιοι. Υπάρχουν πράξεις οι οποίες έχουν καταγραφεί στην ιστορία ως προδοτικές και υπάρχουν και 

αυτοί οι οποίοι πραγματικά υπερασπίστηκαν τον λαό αυτόν, ή τις κοινωνίες, ή εν πάση περιπτώσει 

υπερασπίστηκαν δημοκρατικά δικαιώματα. Και υπάρχουν αυτοί οι οποίοι τα κατέλυσαν τα 

δημοκρατικά δικαιώματα, εφαρμόζοντας και εγκαθιστώντας δικτατορίες, εξυπηρετώντας συμφέροντα 

ξένων, όπως και τώρα συμβαίνει παραδείγματος χάρη, που υπηρετούν με τα μνημόνια συμφέροντα 

άλλων και εφαρμόζονται στην Ελλάδα. 

 Με αυτή την έννοια λοιπόν, αυτοί που καταδικάζουν αυτές τις συμπεριφορές δεν μπορεί να 

φέρουν την ευθύνη. 

 Συμφωνώ λοιπόν με όλο το υπόλοιπο ψήφισμα, πλην απ’ την τέταρτη παράγραφο, και θα 

ήθελα ν’ απαλειφθεί για να το ψηφίσω. Διαφορετικά δεν μπορώ να το ψηφίσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 

ΚΕΧΡΗΣ: Σαφέστατα κι εγώ καταδικάζω την προκλητική αυτή επίθεση εναντίον του Δημάρχου της 

Θεσσαλονίκης, είναι μία πρωτοφανής σε αγριότητα επίθεση. Είναι ένα πραγματικό χτύπημα εναντίον 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, της ελευθερίας και της δημοκρατίας. Θα έλεγα ότι βία και δημοκρατία δεν 

είναι συμβατές μεταξύ τους έννοιες. Άρα είμαι κάθετα αντίθετος σε οποιαδήποτε μορφή βίας η οποία 

εκφράζεται απέναντι σε πολιτικές θέσεις. 

 Εδώ να σημειώσουμε και κάτι επιπλέον, που κάνει ακόμα πιο παραπάνω αδικαιολόγητη αυτή 

την επίθεση. Γιατί πήγε ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης στη συγκεκριμένη συγκέντρωση; Κανείς δεν έχει 

μιλήσει γι’ αυτό το θέμα. Γιατί πήγε πραγματικά; Η εξήγηση είναι ένα twitter που έδωσε τρεις-

τέσσερις ώρες πριν την εκδήλωση. Στο twitter αυτό γράφει: «Με όλο τον ποντιακό ελληνισμό 

ενωμένο σήμερα, το απόγευμα της Αγίας Σοφίας διεκδικούμε τη δικαίωση των θυμάτων και την 

αναγνώριση της γενοκτονίας απ’ τη διεθνή κοινότητα». Κανείς δεν έχει πραγματικά... Πολλοί δεν 

έχουν συνειδητοποιήσει ότι πήγε για να υποστηρίξει ουσιαστικά το αίτημα των Ποντίων. Κάποιοι, για 

να δικαιολογήσουν την επίθεσή τους, συνέδεσαν τη συγκεκριμένη επίθεση με μία δήλωση που είχε 

κάνει έναν χρόνο πριν, μία απαράδεκτη δήλωση, μια απαράδεκτη δήλωση που έλεγε συγκεκριμένα για 

τον Κεμάλ Ατατούρκ: «I don’t give a shit if he has killed or not Greeks», κάπως έτσι το είχε αναφέρει. 

Αυτή λοιπόν η δήλωση είχε γίνει πριν έναν χρόνο, δεν είχε καμία σχέση με τη συγκεκριμένη 

εκδήλωση και σε κάθε περίπτωση μία πολιτική δήλωση –γιατί κι αυτή είναι μία πολιτική δήλωση– δεν 

δικαιολογεί τη βία. 

 Εκεί που θέλω να καταλήξω, παρευρέθηκε στην εκδήλωση ουσιαστικά για να υποστηρίξει την 

εκδήλωση και κακώς... 

...... : Προπηλακίζεται. 

ΚΕΧΡΗΣ: ...αδικαιολόγητα προπηλακίστηκε. 

 Από κει και πέρα, είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή βίας. Υπ’ αυτή την έννοια, θα έπρεπε να 

δείξουμε παρόμοια ευαισθησία και να βγάλουμε αντίστοιχα ψηφίσματα για την επίθεση που δέχθηκε 

στο παρελθόν ο Κουμουτσάκος και ο Χατζηδάκης. 

 Υπό αυτή την έννοια, επειδή είμαι αντίθετος σε κάθε μορφή βίας, θεωρώ απαράδεκτη και τη 

δήλωση που έκανε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος με αφορμή τη συγκεκριμένη επίθεση θεώρησε-, 

προσπάθησε να διαστείλει τη δράση των εντός εισαγωγικών «αγανακτισμένων», μία δράση που τη 

θεωρεί θεμιτή, από τη δράση των ακροδεξιών, που τη θεωρεί καταδικαστέα. Εγώ θεωρώ οποιαδήποτε 

μορφή βίας καταδικαστέα και οποιαδήποτε τέτοια δήλωση που χωρίζει τον κόσμο σε προδότες και 

γερμανοτσολιάδες απ’ τη μια και σε πατριώτες και αγανακτισμένους από την άλλη, απαράδεκτη 

δήλωση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 

 Κύριε Στάππα, έχετε ζητήσει τον λόγο; Όχι, ωραία. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. Παρακαλώ. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καταρχήν, η πρόταση η δικιά μας που θα καταθέσουμε στην ψηφοφορία –και το λέω 

εξαρχής– είναι να υπάρχει μια λακωνική δήλωση πλήρης περιεχομένου ότι «το Δημοτικό Συμβούλιο 

του Δήμου Παπάγου - Χολαργού καταδικάζει με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη 

επίθεση σε βάρος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη». Και αυτό θα καταθέσουμε για 

ψήφισμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] ομόφωνο όμως το συγκεκριμένο. Σβήσαμε δυο σειρούλες, 

συμφώνησε ο Περικλής, συμφώνησε... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ε, γι’ αυτό λέω, να είναι λακωνικό. 

 Γιατί, κοιτάχτε να δείτε, παρακολουθούμε όλο αυτό το διάστημα μια προσπάθεια, πέραν του 

καταδικαστέου γεγονότος, να οικειοποιηθούν ένθεν και ένθεν, από δω, από κει, να βγουν άλλα, ο 

καθένας με τα πολιτικά του συμπεράσματα. Κι εκεί δεν θα συμφωνήσουμε, τι να κάνουμε τώρα; Εμείς 

είμαστε ένας πολιτικός χώρος που διαφωνούμε όχι «κάθετα» με τις θέσεις του Δημάρχου 

Θεσσαλονίκης, σε σχέση με όλα τα ζητήματα που έχουν τεθεί είμαστε σε αντιπαράθεση, αλλά αυτό 
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δεν σημαίνει ότι το δικαίωμα της ελευθερίας της γνώμης ή του μη προπηλακισμού δεν το 

αναγνωρίζουμε και το απαιτούμε για τον οποιονδήποτε, και όλες οι άλλες πρακτικές είναι πραγματικά 

φασιστικές και απαράδεκτες. 

 Ας διαμορφωθεί κάπως έτσι το ψήφισμα, δεν έχουμε... Αλλά από κει και πέρα τώρα, να βγαίνει 

ο Πρωθυπουργός να τον υιοθετεί πολιτικά, να βγαίνει η Νέα Δημοκρατία να λέει στον ΣΥΡΙΖΑ –ή 

όπως προσπάθησε σήμερα με το ψήφισμα ο Δήμαρχος να πει– «ε, μα κι εσείς τα λέγατε, άρα 

τροφοδοτούσατε», εντάξει, δεν θα βγάλει πουθενά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Ο κύριος Αυγουρόπουλος έφυγε, προσωρινά δηλαδή. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 

ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Δεν έχω αντίρρηση για το ψήφισμα, αναφέρομαι όμως, επαναλαμβάνω τον κύριο Κεχρή στα 

δύο σημεία που τόνισε. Καταρχήν, η βία έχει χιλιοειπωθεί ότι απ’ όπου και να προέρχεται είναι 

καταδικαστέα, είτε αφορά πρόσωπο είτε υλικό, ή και αμφότερα. 

 Έχουν συμβεί πολλά στην Ελλάδα, και διεθνώς. Και δεν θα σταματήσουν να συμβαίνουν, από 

τη στιγμή που στην ανθρώπινη φύση μπορούν να βρουν στέγη η διαστροφή, η βία, το απόλυτο κακό. 

 Ο κύριος Μπουτάρης είναι ο πρώτος πολίτης της συμπρωτεύουσας και δεν θα έπρεπε να τύχει 

αυτής της βίαιης και βάναυσης συμπεριφοράς. Ένα «όμως» θα βάλω, αντί για το «αλλά» που είπε ο 

κύριος Κεχρής: Δεν μπορούμε να συμψηφίζουμε την απρεπή συμπεριφορά του κυρίου Μπουτάρη, η 

οποία έγινε εις βάρος των Ποντίων, αν δεν κάνω λάθος, και άλλης ιδιόρρυθμης συμπεριφοράς, αν δεν 

το ξέρετε. Όταν τον ρωτήσανε τι γνώμη έχει για το μεταρρυθμιστικό σχέδιο του "Κλεισθένους", 

απήντησε ότι «Με το νέο νομοσχέδιο θα αποκτήσουμε αρμοδιότητες», ανόητα, σε παρένθεση, αυτό 

δεν λέει τίποτα. Το τελευταίο που είπε: «Να γλιτώσω από το μπινελίκι του λαού, των δημοτών». 

 Όπως και να ’χει το πράγμα, συμψηφισμός δεν μπορεί να γίνει, οι πράξεις είναι καταδικαστέες. 

Όμως δεν μπορεί το Συμβούλιο της Επικρατείας να στραπατσάρεται, να απειλείται ο αστυνομικός, να 

θραύονται οι πύλες και τα πάντα, και να ’ρχεται ο [...] ο Πρωθυπουργός και να λέει: «εκεί είναι 

αγανακτισμένος λαός, είναι συγκεντρωμένος όχλος δικαιολογημένα διαμαρτυρόμενος», και απ’ την 

άλλη: «ξέρετε, είναι ακροδεξιά στοιχεία».  Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Χαρακτινιώτης, παρακαλώ. 

ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κοιτάξτε να δείτε, εδώ πέρα πάμε να κρίνουμε τώρα τα αυτονόητα. Είναι προφανές ότι 

οποιασδήποτε μορφής βία είναι καταδικαστέα και κατακριτέα. 

 Εγώ δεν θα ήθελα να προσωποποιήσουμε το παρόν ψήφισμα μόνο για την επίθεση που έγινε 

προς τον κύριο Μπουτάρη. Είναι δεδομένο ότι οι περισσότεροι από μας δεν συμφωνούμε με τις 

απόψεις του, με τις ιδέες του, πλην όμως δεν έπρεπε να υποστεί και όλο αυτό που υπέστη. 

Ενδεχομένως, επειδή πολύ φοβάμαι ότι η πόλωση που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο πολιτικό σκηνικό 

δυστυχώς θα οδηγήσει και σε άλλα φαινόμενα παρόμοιου τύπου, καλό θα ήταν να βγάλουμε ένα 

ψήφισμα πιο γενικό, να μην είναι τόσο προσωπικό προς τον κύριο Μπουτάρη. Διότι θα ερχόμαστε 

κάθε δεκαπέντε-είκοσι μέρες που θα ’χουμε Δημοτικό Συμβούλιο και θα βγάζουμε ψηφίσματα για 

κάποιον που έχει φάει ξύλο. Για τι: για τις απόψεις του. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Χαρακτινιώτη. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Μπρέμπου. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Δεν θα πάρω πολλή ώρα. 

 Βεβαίως και καταδικάζουμε αυτό που έγινε προς τον Γιάννη Μπουτάρη, ήταν αίσχος, ήταν μία 

από τις πολλές σοκαριστικές σκηνές που έχουμε δει τον τελευταίο καιρό στην Ελλάδα, πάρα πολύ 

καλά κάνουμε και βγάζουμε προς τα έξω εμείς ως Δήμος, γιατί οφείλουμε, αλλά θέλω να πω το εξής: 

Εμένα μ’ ενοχλεί μία φράση μόνο στο συγκεκριμένο κείμενο που συντάξαμε, η φράση 

«γερμανοτσολιάδες». 
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 Δεν θα ήθελα ποτέ σ’ ένα Δημοτικό Συμβούλιο στα πρακτικά του να γραφτεί επίσημα μια 

τέτοια φράση, όπως ούτε η φράση «κομμούνι», «προδότης», «δωσίλογος» κλπ. Ζούμε σε μια άλλη 

εποχή και πιστεύω ότι αν οι άλλοι που θέλουν να δείρουν δεν τιμάνε τους αιρετούς, εγώ τους τιμώ, 

και εισηγούμαι να βγουν αυτές οι ακραίες εκφράσεις από ένα επίσημο κρατικό έγγραφο. 

 Ευχαριστώ. 

...... : Πρακτικά καταδικάζει αυτές τις εκφράσεις δηλαδή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μπρέμπου. 

 Λοιπόν, συνοψίζοντας να πούμε, επειδή το έχετε μπροστά σας όλοι: Η πρώτη παράγραφος 

μένει ως έχει, η δεύτερη ως έχει, η τρίτη ως έχει... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Τα ξέρετε 

απέξω, δεν πειράζει. Στην τέταρτη παράγραφο το διαβάζω... 

 Θέλετε να το διαβάσω όλο; 

...... : Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. 

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού καταδικάζει απερίφραστα την επίθεση κατά 

του Δημάρχου Θεσσαλονίκης Γιάννη Μπουτάρη. 

 Σε μία ευνομούμενη πολιτεία οφείλουμε όλοι μας να υπερασπιζόμαστε το δικαίωμα της 

γνώμης και της έκφρασης κάθε πολίτη, πόσω μάλλον του πρώτου πολίτη της δεύτερης 

μεγαλύτερης πόλης της χώρας μας, της Θεσσαλονίκης. 

 Ακόμα και αν διαφωνούμε με τις απόψεις κάποιου, οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε σθεναρά 

το δικαίωμά του να τις εκφράζει». 

 Εδώ αλλάζει, σε αυτή την παράγραφο: 

 «Όσοι συστηματικά τα τελευταία χρόνια καλλιεργούν το μίσος και προπηλακίζουν 

Δημάρχους, πολιτικούς, αλλά και απλούς πολίτες, απλά επειδή δεν συμφωνούν με τις απόψεις 

τους, φέρουν ευθύνη για τέτοιου είδους γεγονότα. 

 Η δημοκρατία θεμελιώνεται στην αρχή της ελεύθερης βούλησης και έκφρασης και αυτή την 

αρχή οφείλουμε να υπερασπιζόμαστε όλοι οι πολίτες αυτής της χώρας». 

 Συμφωνούμε όλοι σε αυτό; Ωραία. 

 Άρα λοιπόν σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; Όλοι. 

 Οι διαφωνούντες; Κανείς. 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 2ο θέμα, "Έκδοση ψηφίσματος συμπαράστασης στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης 

κ. Μπουτάρη" εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να γίνει και ψηφοφορία και για την πρόταση τη δικιά μου όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ορίστε; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Να γίνει ψηφοφορία για την πρόθεση που κατέθεσα κι εγώ. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν συμφωνείτε; Νόμιζα ότι με την κυρία Πολυκαλά που... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] «διαφωνώ με τον Μπουτάρη». 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι. Αυτό δεν μου αρέσει εμένα, γιατί εγώ συμφωνώ. Κατάλαβες; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, θα το δούμε. Ναι, το ξέρω. Εντάξει, θα το δούμε πώς θα το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Ρεμούνδο να πει την πρότασή του. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Την επαναλαμβάνω: «Το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού καταδικάζει με 

τον πιο κατηγορηματικό τρόπο την απαράδεκτη επίθεση σε βάρος του Δημάρχου Θεσσαλονίκης 

Γιάννη Μπουτάρη». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, εκεί είναι η διαφορά σας. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αυτή είναι η πρότασή μου [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συμφωνεί η Αρχή λοιπόν. Άρα στην πρώτη πρόταση που κάναμε αντί του 

«απερίφραστα»... 

...... : Όχι, μόνο αυτό θέλει. 
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτό να είναι το ψήφισμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, μόνο αυτό; Εντάξει. 

 Άρα λοιπόν, σε ψηφοφορία η πρόταση του κυρίου Ρεμούνδου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα βγάλουμε δύο ψηφίσματα, ρε παιδιά, έλα τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, τι να κάνουμε; 

 Οι συμφωνούντες; «Υπέρ» ο κύριος Ρεμούνδος. 

 «Κατά»; Όλοι οι υπόλοιποι. 

 «Λευκό»; 

 «Υπέρ» και ο κύριος Ζήκας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν είναι διαδικασία [...], οι προτάσεις όλες μπαίνουν σε 

αντιπαραβολή, δεν μπορεί να ψηφίζουμε δεκαπέντε προτάσεις. Τι είναι αυτά τώρα; Δηλαδή θα 

βάλουμε [...] τρία ή τέσσερα ή πέντε, ή δεκαοχτώ; Να βγάλουμε δεκαοχτώ ψηφίσματα! Τι λέτε; 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ομόφωνα η τελική πρόταση, που θα επεξεργαστούμε με τους επικεφαλής αύριο, ώστε 

να υπάρξει ένα και μόνο ψήφισμα. 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Συζήτηση του υπ’ αριθ. 9973/08.05.2018 αιτήματος της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση 

Παπάγου - Χολαργού", για την υποχρεωτική εφαρμογή τής δίχρονης υποχρεωτικής 

προσχολικής αγωγής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε λοιπόν. 3ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 

 Παρακαλώ την εισήγηση από τον κύριο Ρεμούνδο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καταρχήν έχω στείλει απ’ το πρωί ένα e-mail, κύριε Πρόεδρε, και προσπάθησα να 

επικοινωνήσω –αλλά δεν τα κατάφερα– με την κυρία Μουντάκη και την κυρία Παρίση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού απάντησε η κυρία Παρίση. Δεν το είδατε το e-mail; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μέχρι τις 5:00-6:00 η ώρα δεν πρέπει να το ’χα λάβει. Να το δω έστω και αργότερα 

όμως, δεν έχω θέμα. Ή τέλος πάντων ενημερώστε με το Προεδρείο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ωραία, γι’ αυτό και δεν πρόλαβε φαίνεται ο Πρόεδρος να μου το κοινοποιήσει. 

 Λοιπόν, το θέμα που θέλουμε να βάλουμε από την εισήγηση, που την έχετε, είναι: η στάση 

του Δήμου και η διεκδίκησή του, της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και της εφαρμογής 

του, όπως πρέπει να είναι και στον Δήμο μας. Σε αντιπαράθεση και με τις προτάσεις της ΚΕΔΕ, η 

οποία δεν συμφωνεί με τη δίχρονη υποχρεωτική προσχολική αγωγή. 

 Η θέση μας, κι έχοντας παρακολουθήσει και επιστημονικά ημερίδες, συνέδρια, χρόνια 

αιτήματα του γονεϊκού κινήματος, των εκπαιδευτικών και των παιδαγωγών, είναι ότι θα είναι 

κατάκτηση να εφαρμοστεί η δίχρονη προσχολική αγωγή δημόσια, δωρεάν, ισότιμη για όλα τα παιδιά. 

Γιατί η παροχή υπηρεσιών του Βρεφονηπιακού Σταθμού, πρώτον δεν έχει ενιαίο πρόγραμμα, είναι 

διαφοροποιημένο ανά Δήμο, δεν είναι δωρεάν, δεν εξασφαλίζει αυτά που κεντρικά το κράτος θα 

έπρεπε να εξασφαλίζει με το δημόσιο σύστημα παιδείας και προσχολικής αγωγής. 

 Θα θέλαμε την τοποθέτηση και της δημοτικής Αρχής, και να πάρει απόφαση το Δημοτικό 

Συμβούλιο, και μέτρα ώστε να εξασφαλιστεί στον Δήμο μας αυτή η λειτουργία, που έχει να κάνει 

κυρίως με την εξασφάλιση άλλων τόσων περίπου χώρων Νηπιαγωγείων που θα στεγάσουν το 

προσωπικό και τα παιδιά που τα επόμενα χρόνια θα πρέπει να λειτουργήσουν αυτή τη δομή. 

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Ερωτήσεις και τοποθετήσεις εάν έχουμε. Θα ανοίξουμε κατάλογο. 

 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα σας διαβάσω το e-mail που έστειλε η κυρία Παρίση στις 4:15. 
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 «Αγαπητέ κύριε Ρεμούνδο, καλησπέρα σας. 

 Όσον αφορά στους Παιδικούς Σταθμούς, τη χρονιά που διανύουμε είναι εγγεγραμμένα 550 

παιδάκια. Από αυτά φεύγουν περίπου 250 παιδάκια»... 

...... : «Φεύγουν»; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φεύγουν, αποφοιτούν. Πάνε Νηπιαγωγείο, αυτό εννοεί. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Είναι προνήπια. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι τώρα προνήπια, άρα από του χρόνου θα είναι νήπια, άρα φεύγουν απ’ τον 

Παιδικό Σταθμό. 

 «Για προνήπια δεν μπορώ να σας πω ακριβώς, όμως με πολλή χαρά θα σας ενημερώσουμε 

αύριο για τους ακριβείς αριθμούς». 

 Εννοεί αυτούς που «θα» πάνε προνήπια, γιατί εσείς ζητάγατε δύο κατηγορίες, έτσι; 

 Καταλάβατε, ή να το ξαναπώ; Από τα 550 παιδιά που έχουν οι Παιδικοί Σταθμοί, στο τέλος της 

σχολικής περιόδου τα 250 θα πάνε στο Νηπιαγωγείο. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Άρα είναι προνήπιο, [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα αυτό. Ωραία. Οπότε σας απαντήσαμε γι’ αυτό το κομμάτι. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Και το άλλο [...], το δεύτερο, δεν ξέρει. 

...... : Το δεύτερο το έχω, Δήμαρχε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το δεύτερο είναι το πόσοι θα είναι προνήπια του χρόνου. Δύο ζητάτε. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Α, του χρόνου; Α, εντάξει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο ζητάτε. Δύο ηλικίες δεν ζητάτε; Αφού πλέον η υποχρεωτική παιδεία πάει να γίνει 

δύο χρόνια, δηλαδή και τεσσάρων ετών και πέντε ετών να πηγαίνουν το Νηπιαγωγείο, αυτό 

αποφάσισε το Κράτος... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το πέντε είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πέντε είναι ήδη. Και το κράτος αποφάσισε και το τέσσερα. Σας λέει η κυρία Παρίση 

λοιπόν: από τα 550 παιδιά που έχουν οι Παιδικοί Σταθμοί, τα 250 το καλοκαίρι φεύγουν, άρα είναι 

πέντε και πάνε στο Νηπιαγωγείο υποχρεωτικά, έτσι; Για τα άλλα δεν ήταν εύκαιρη να σας απαντήσει, 

για το τέσσερα. Μόλις το βρει αύριο, θα σας το απαντήσει. 

 Η άποψή μας –το ’χουμε πει εδώ, το ’χουμε συζητήσει το θέμα, δεν ξέρω, βγάλαμε 

ανακοινώσεις, κάναμε– είμαστε κάθετα αντίθετοι σε αυτή την απόφαση. Κάθετα αντίθετοι. 

...... : Γιατί; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί; Γιατί ακούμε την κοινωνία. Και η κοινωνία θέλει τους Παιδικούς Σταθμούς. Θέλει 

να πηγαίνει τα παιδιά στον Παιδικό Σταθμό και να τα παίρνει 4-παρά τέταρτο – 3:30 η μητέρα, θέλει 

εκεί στον Παιδικό Σταθμό να έχουν το φαγητό που τους προσφέρουμε, και τις φανταστικές 

εγκαταστάσεις που έχουμε. Ειλικρινά, κλαίνε μόλις φεύγουν απ’ τον Παιδικό Σταθμό και πάνε στο 

Νηπιαγωγείο. Κλαίνε ο κόσμος, έτσι; 

 Να πούμε για το προσωπικό, που αν γίνει αυτό το πράγμα, η υποχρεωτική εκπαίδευση, θ’ 

αναγκαστούμε να διώξουμε προσωπικό; Θα διώξουμε βεβαίως. Να πούμε ότι δεν έχουμε την 

κατάλληλη υποδομή σε Νηπιαγωγεία; Όχι μόνο εμείς· η πλειοψηφία των Δήμων της Αττικής, έτσι; 

Ξέρετε, ήρθαν εδώ, έγινε συνάντηση, νομίζω οι 50-τόσοι Δήμοι της Αττικής δεν δέχτηκαν να πάρουν 

δυο χρονιές... 

 Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε. Από κει και πέρα, κάθε άποψη είναι [θεμιτή]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ανοίγει κατάλογος ομιλητών λοιπόν. Ο κύριος Κεχρής. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μαζί, όποιος είναι. Άλλος; Ο κύριος Ζήκας. Και ερώτηση μόνο εσείς; Ωραία. Και η κυρία 

Πολυκαλά τοποθέτηση. 

 Ερώτηση ο κύριος Καραγιάννης. Ελάτε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Θέλω να ρωτήσω ότι, με βάση αυτό το άρθρο, το 33 που λέμε, του 2018 του 

νόμου τάδε, προβλέπεται –όπως είπατε– και η καθιέρωση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής 

αγωγής. Και στον ίδιο νόμο υπάρχει και η προτροπή για σύσταση-, όχι «προτροπή», η υποχρέωση 
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σύστασης τριμερών επιτροπών από Διευθυντές Εκπαίδευσης, απ’ τον Δήμαρχο και απ’ τον Σύλλογο 

των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για να αποφασίσουν αν μέσα στην τριετία αυτή-, 

ν’ αποφασίσουν να εφαρμόσουν τη δίχρονη αυτή προσχολική αγωγή μέσα στην επόμενη τριετία. 

 Εδώ σε μας, στον Δήμο Χολαργού –αυτό το ξέρει ο κύριος Δήμαρχος βέβαια– έχει γίνει κάποια 

τέτοια συνεδρίαση της τριμερούς αυτής επιτροπής; Δεν το άκουσα, γι’ αυτό ίσως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. Είναι «Παπάγου - Χολαργού», έτσι; 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι, «Παπάγου - Χολαργού». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλες οι επιτροπές ορίστηκαν απ’ το Υπουργείο, και βάλανε μάλιστα προέδρους των 

Επιτροπών τον κύριο Ανδρώνη σε μας, που είναι ο Προϊστάμενος της βόρειας Περιφερειακής 

Διεύθυνσης. Συνεδριάσαμε εδώ, και βεβαίως εμείς διατυπώσαμε τις απόψεις, όπως ακριβώς τις 

ανέφερα, έτσι; Ότι εμείς αυτή τη στιγμή για να παίρναμε όλα τα προνήπια χρειαζόμαστε 6 με 8 

αίθουσες ακόμα. Αίθουσες, όχι σχολεία. 6 με 8 αίθουσες από 25 παιδάκια, τόσο υπολογίσαμε ότι μας 

λείπουν. Οπότε αφού δεν τις έχουμε, είναι αυτονόητο... Και όλοι οι άλλοι λόγοι οι οποίοι 

αναφέρθηκαν βεβαίως, έτσι; 

 Ευχαριστούμε τον κύριο... 

ΚΕΧΡΗΣ: Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση κι εσείς; Ερώτηση ο κύριος Κεχρής. 

ΚΕΧΡΗΣ: Είναι συνδυαστική ερώτηση, απλά για να καταλάβουμε μερικά πράγματα. 

 Αυτή τη στιγμή, από ποια ηλικία και μετά επιτρέπεται να κάνει αίτηση ένας γονέας για να μπει 

το παιδί του στον Παιδικό Σταθμό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επαναλαμβάνετε λίγο την ερώτηση, κύριε Κεχρή; 

ΚΕΧΡΗΣ: Από ποια ηλικία και μετά... Για να το καταλάβουν όλοι. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΚΕΧΡΗΣ: Από δύο χρονών και μετά. Εντάξει. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε όλοι μαζί. 

 Τοποθέτηση λοιπόν από τον κύριο Ζήκα. Ο κύριος Ζήκας λοιπόν... 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση από τον κύριο Ζήκα, παρακαλώ. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Άμα δεν γίνεται ησυχία, δεν γίνεται να ξεκινήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Ζήκα. 

ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν το συγκεκριμένο ζήτημα είναι νόμος του Κράτους. Και χαίρομαι ιδιαίτερα που 

διαπιστώνω μία πρόοδο, ότι έχει πάψει σταδιακά οι νόμοι να αποτελούν φετίχ, έτσι όπως είχαν μάθει 

την κοινωνία τα προηγούμενα χρόνια, να είναι φετίχ οι νόμοι και δεν συζητιόνται. Λοιπόν, είναι μια 

εξέλιξη θετική αυτή, το ότι τόσο η ΚΕΔΕ όσο και εδώ η δημοτική Αρχή φέρει αντιρρήσεις πάνω σε 

έναν νόμο ο οποίος ψηφίστηκε. Έτσι θα ’πρεπε να ’ναι για όλους τους νόμους, όλοι οι νόμοι θα ’πρεπε 

να συζητιόνται, για να βγάζουμε τα συμπεράσματα, και όχι να τους υλοποιούμε τυφλά. Με αυτή την 

έννοια λοιπόν είναι θετικό. 

 Δεν σημαίνει όμως ότι αυτή η πρακτική πρέπει να εφαρμόζεται γενικώς και αδιακρίτως, 

ακριβώς κατόπιν συζήτησης πρέπει να καταλήγουμε στο αν πρέπει αυτός ο νόμος να εφαρμοστεί και 

πότε να εφαρμοστεί και αν είναι εφικτό να εφαρμοστεί σήμερα. Κι εδώ, απʼ ό,τι καταλαβαίνω από την 

απάντηση που έδωσε ο Δήμαρχος, απαιτούνται κάποιες προϋποθέσεις. Απαιτούνται άλλες 7-8 

αίθουσες για να μπορούμε να καλύψουμε αυτές τις ανάγκες. 

 Θα ήθελα λοιπόν ότι... Σαν σωστή τοποθέτηση, επειδή δεν μπορεί να έχουμε σε μία ενιαία 

Ελλάδα διαφορετικά συστήματα εκπαιδευτικά, πρέπει να εφαρμόζουμε το ίδιο εκπαιδευτικό σύστημα 

παντού, να έχουν τις ίδιες παροχές, τα ίδια δικαιώματα, τις ίδιες συνθήκες, ει δυνατόν πανελλαδικά, 

όλοι οι πολίτες και όλα τα παιδιά. Άρα δεν μπορεί να προωθούμε διαφορετικές ταχύτητες στα επίπεδα 
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της εκπαίδευσης. 

 Με αυτή την έννοια, έτσι θα ’πρεπε να μπει το ζήτημα, και θα ’πρεπε να μπει και απ’ την ΚΕΔΕ 

έτσι, θα ’πρεπε να μπει από όλα τα Δημοτικά Συμβούλια, ότι «εμείς ναι μεν συμφωνούμε, γιατί είναι 

αίτημα της εκπαιδευτικής κοινότητας από πάρα πολλά χρόνια, και άρα θα πρέπει να υλοποιηθεί, αλλά 

να υλοποιηθεί με τους όρους εκείνους που ακριβώς θα εξασφαλίζουν το επίπεδο το απαιτούμενο». 

Δεν χωράν μικροπολιτικά παιχνίδια σε τέτοια ζητήματα, όταν έχεις να κάνεις με παιδιά, και ιδιαίτερα 

παιδιά αυτής της ηλικίας, αλλά και γενικότερα με όλες τις ηλικίες. Δεν χωρούν μικροπολιτικά παιχνίδια. 

Τα ζητήματα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται με απόλυτη σοβαρότητα, πρέπει να δημιουργούνται οι 

συνθήκες οι αναγκαίες, έστω και αν κοστίζουν, όσο και αν κοστίζουν. Γιατί πληρώνονται αλλού 

πράγματα πανάκριβα, και ας μην αξίζει να τα πληρώσουν. 

 Δεν μπορεί λοιπόν εδώ, που έχουμε να κάνουμε με την εκπαίδευση των νέων ανθρώπων, να 

μην τους δίνουμε αυτές τις προϋποθέσεις. Και μπορεί να υπάρχει και σ’ έναν βαθμό δικαιολογημένη 

αντίδραση από κάποιους γονείς, το ότι οι Παιδικοί Σταθμοί είναι ένα περιβάλλον πιο ευχάριστο, πιο 

καλό, πιο ωραίο κλπ, ή πιο βολικό, αλλά δεν μπορεί να είναι αυτή η αντίληψη που θα κυριαρχεί, 

πρέπει να ’χουμε μια δημόσια εκπαίδευση η οποία να ’χει τέτοιες συνθήκες. Γιατί αλλιώς πάμε στις 

διαφορετικές ταχύτητες, αλλιώς πάμε στις διακρίσεις, πάμε στα πάθη. Για να μην έχουμε λοιπόν 

πολιτικά πάθη, θα πρέπει να ’χουμε άλλες συνθήκες, που να εξασφαλίζουν για όλους αυτά που 

χρειάζεται σε ένα επίπεδο αξιοπρεπές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. Ελάτε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση του κυρίου Ρεμούνδου. 

 Είχα την τύχη να είμαι Πρόεδρος των Παιδικών Σταθμών όταν πρωτοήρθε αυτό το θέμα. Και 

πραγματικά είχα απέναντί μου τα περισσότερα μέλη της ίδιας παράταξής μου, είχα απέναντί μου τους 

γονείς, τις δασκάλες, που όλοι πραγματικά επιθυμούσαν τα προνήπια να παραμείνουν στους 

Παιδικούς Σταθμούς. Το θέμα είναι ότι πρέπει επιστημονικά να δούμε τι πρέπει να γίνει. Ένα 

προνήπιο, για λόγους παιδαγωγικούς, ψυχοκινητικούς, πρέπει να ενταχθεί στο σύστημα εκπαίδευσης 

των νηπίων, του Νηπιαγωγείου. Αυτή είναι η επιστημονικά αποδεκτή, παιδαγωγικά αποδεκτή άποψη. 

Αυτό είναι επιστημονικά τεκμηριωμένο, και οποιαδήποτε άλλη άποψη αποσκοπεί και έχει άλλα οφέλη. 

 Γιατί οι γονείς επιδιώκουν να παραμείνουν τα παιδιά τους στους Παιδικούς Σταθμούς; Για έναν 

και μοναδικό λόγο: γιατί φεύγουν στις 4:00 η ώρα και γιατί κάποιοι τα ταΐζουν. Αυτό όμως 

παιδαγωγικά δεν συμβάλει στο να αναπτυχθούν ψυχοκινητικά. 

 Γιατί οι δασκάλες επιμένουν να διατηρηθούν τα παιδιά στους Παιδικούς Σταθμούς: Γιατί είναι 

καλύτερα να χειρίζεσαι και να φαίνεται το έργο σου, αυτό μου λέγανε τότε, «όταν χειρίζεσαι ένα 

προνήπιο θα κάνεις μία ωραία γιορτούλα, απʼ ό,τι όταν χειριστείς ένα βρέφος». 

 Γιατί ο Δήμος θέλει κάτι τέτοιο να γίνει: Γιατί υπάρχει ένας νόμος ο οποίος σου λέει ότι πάνω 

από δύο χρονών, κάθε 25 παιδιά απαιτούν 2 εργαζόμενους, ενώ κάτω από δύο χρονών αν δεν κάνω 

λάθος... 

...... : Δυόμισι. 

ΚΕΧΡΗΣ: Δυόμισι, ευχαριστώ. 12 βρέφη απαιτούν 3 εργαζόμενους, χρειάζεσαι έξι φορές παραπάνω 

προσωπικό, για λόγους ασφάλειας. Γι’ αυτό τον λόγο είναι πολύ πιο δαπανηρό για τον Δήμο, 

αντιπαραγωγικό οικονομικά θα το έλεγα, να φιλοξενεί μικρά βρέφη απʼ ό,τι να φιλοξενεί προνήπια. 

 Γι’ αυτό λοιπόν πάρα πολλοί είναι αντίθετοι σε αυτή τη σωστά παιδαγωγική κίνηση του 

Υπουργείου Παιδείας. 

 Εγώ δεν σας κρύβω, είχαμε τεράστιο πολιτικό κόστος, τότε ως Πρόεδρος των Παιδικών 

Σταθμών, αλλά είμαι απόλυτα πεπεισμένος ότι αν θέλουμε να πάμε μπροστά πρέπει να υποστηρίξουμε 

αυτή την πρόταση: τα προνήπια πρέπει να ενταχθούν στο σύστημα εκπαίδευσης του Νηπιαγωγείου, 

να έχουν ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σύστημα. Και από την άλλη, θα πρέπει ο Δήμος, αυτές τις θέσεις οι 

οποίες θα απορροφηθούν και θα κενωθούν, να φιλοξενήσει μικρότερης ηλικίας παιδιά. Αυτή τη στιγμή 

βγαίνουμε και λέμε ότι όλα τα παιδιά τα απορροφούμε, αλλά στην πράξη δεν απορροφούμε παιδιά 

ηλικίας κάτω από δύο ετών. Εγώ δεν σας κρύβω ότι όταν άνοιξαν οι Παιδικοί Σταθμοί, η ηλικία στην 
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οποία δεχόμαστε στους Παιδικούς Σταθμούς αρχικά ήταν οχτώ μήνες, επί δικής μου προεδρίας έγινε 

δώδεκα μήνες, και μετά έγιναν τα δύο χρόνια. Με αυτή τη δυνατότητα, δεν δεχόμαστε βρέφη, 

δημιουργώντας τεράστια προβλήματα στις μικρές ηλικίες, και από την άλλη δεχόμαστε προνήπια, τα 

οποία θα έπρεπε να πάνε στα Νηπιαγωγεία, να ενταχθούν σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 

κάτω απ’ την επιτήρηση, την εκπαίδευση του νηπιαγωγού –και όχι του βρεφονηπιοκόμου, του 

παιδαγωγού του Παιδικού Σταθμού–, που έχει τελείως διαφορετική εκπαίδευση και είναι τελείως 

διαφορετικό το περιβάλλον στο οποίο θα προάγει την ψυχοκινητική, την παιδαγωγική, την πνευματική 

ανάπτυξη αυτών των παιδιών. 

 Άρα εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με την πρόταση που θέτει ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος 

Ζήκας φαντάζομαι. 

 Και να σας κρύψω, να μη σας πω ότι, έχοντας συζητήσει εκτεταμένα με παιδαγωγούς –τότε με 

είχε υποστηρίξει η κυρία Λαμψάνα, με είχε υποστηρίξει ο κύριος Βλάχος, με είχε υποστηρίξει όλη η 

αντιπολίτευση, να το πω έτσι ξεκάθαρα–, για λόγους λαϊκιστικούς πολλά άτομα της τότε παράταξής 

μου μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο των Παιδικών Σταθμών, που ήταν η δική μου παράταξη, δεν 

υποστήριζε αυτή την πρόταση. Η οποία είναι απόλυτα σωστή. 

 Άρα θα υποστηρίξω, κύριε Ρεμούνδο, την πρότασή σας, και θα συμφωνήσω στο [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, ήσασταν κατατοπιστικότατος. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 

 Ο κύριος Ρεμούνδος είναι πολύ ανήσυχος σήμερα. Θα σας αλλάξω θέση! 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Εγώ πρέπει να ομολογήσω ότι δεν έχω ξεκάθαρη άποψη. Και γι’ αυτό δεν μπορώ να 

πω... Ερχόμενη εδώ, σκεφτόμουν ότι θα προτιμούσα τη λύση να μένουν τα προνήπια στους 

Παιδικούς Σταθμούς, θεωρώντας ότι εκεί και οι χώροι είναι πολύ καλύτεροι, και η φροντίδα των 

παιδιών είναι διαφορετική (έτσι το ’βλεπα ας πούμε, φροντίδα), και τα παιδιά μπορούν εκεί να μείνουν 

περισσότερο, να φάνε, οι άνθρωποι που είναι εκεί είναι ειδικευμένοι, μπορεί να μην είναι νηπιαγωγοί... 

Σκεφτόμουν απ’ την άλλη ότι μπορεί οι νηπαγωγοί να θέλουν να-, να είναι και συνδικαλιστικό λιγάκι 

το θέμα, δηλαδή να προσληφθούν πολλοί νηπιαγωγοί, να απολυθούν βέβαια κάποιοι άλλοι 

εργαζόμενοι... 

 Έχω πραγματικά, και το λέω, έχω μία σύγχυση στο θέμα. Ξέρω ότι στην Ευρώπη η 

υποχρεωτικότητα αυτή δεν υπάρχει, παρά μόνο σε δυο-τρεις χώρες, δηλαδή η υποχρεωτικότητα του 

να πάνε τα προνήπια στα Νηπιαγωγεία. Σε όλη την Ευρώπη δεν υπάρχει υποχρεωτικό. Και πραγματικά 

έτσι, δεν ξέρω, με αυτή την έννοια προσπαθώ να αιτιολογήσω τη λευκή ψήφο που θα δώσω. Και το 

λέω, και δεν το λέω έτσι σκέτα «λευκή», γιατί πραγματικά δεν έχω ξεκαθαρίσει το τι γίνεται. 

 Βεβαίως ακούω, και είναι σωστό, ότι τα παιδιά αυτά πρέπει να μπουν μέσα σε ένα πρόγραμμα 

του Νηπιαγωγείου, να είναι με τους ειδικούς κλπ. Δεν ξέρω όμως αν η ηλικία αυτή πραγματικά είναι 

ηλικία για εκεί, ή για να είναι σε χώρους με μικρότερα παιδιά και όχι με τα μεγαλύτερα. Και έτσι γι’ 

αυτό, με αυτές τις σκέψεις, οι οποίες δεν είναι ξεκάθαρες, αιτιολογώ και τη λευκή ψήφο που θα 

δώσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσω από το ότι υπάρχει αυτή τη στιγμή ένας νόμος ο οποίος 

προβλέπει την υποχρεωτική δίχρονη δημόσια εκπαίδευση, δίχρονη δημόσια αγωγή ας πούμε, και με 

βάση αυτό τον νόμο θα έπρεπε να κινηθεί και ο Δήμος πιστεύω μέχρι τώρα. Δεν νομίζω ότι τους 

νόμους τούς βγάζει ένα κράτος –οποιοδήποτε κράτος είναι αυτό– για να μπορούμε κάθε φορά ας 

πούμε να φέρνουμε αντιρρήσεις και να μην τους ακολουθούμε κλπ. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. 

 Από την άλλη, νομίζω –και συμφωνώ απόλυτα με τον κύριο Κεχρή εδώ– ότι... Κι επειδή έχω 

διαβάσει κι εγώ ορισμένες έτσι εξελίξεις επάνω σε αυτό το θέμα, και στην Ευρώπη, όπως είπε η κυρία 

Πολυκαλά, που σε πολλές χώρες τώρα ήδη έχει αρχίσει και εφαρμόζεται αυτό το σύστημα και για τα 

προνήπια. Και από την άποψη ότι η δημόσια εκπαίδευση είναι ένα κοινωνικό αγαθό και πρέπει να 

εξασφαλίζονται ίσως δυνατότητες για όλα τα παιδιά. 

 Προτείνω λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει μία θέση υπέρ αυτού του ψηφίσματος, και 
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συγκεκριμένα-, μάλλον σε αντιδιαστολή με την άποψη που έχει η πλειοψηφία της ΚΕΔΕ, η οποία 

βλέπω ότι έχει μία σαθρή και μία πλασματική έτσι επιχειρηματολογία (παράδειγμα: χάσιμο θέσεων 

εργασίας, διεθνή τάση ενοποίησης ξέρω γω της βρεφονηπιακής απασχόλησης και όχι της προνηπιακής 

και της νηπιακής), μία άποψη που ουσιαστικά αντικειμενικά, είτε το θέλουμε είτε όχι, είτε το 

επιδιώκουμε είτε όχι, οδηγεί στην ενίσχυση της ιδιωτικής εκπαίδευσης σε βάρος της δημόσιας 

εκπαίδευσης. Αυτό είναι για μένα το συμπέρασμα από τα λεγόμενα της ΚΕΔΕ. Και πιστεύω ότι δεν θα 

προχωρήσουμε κι εμείς σε μία τέτοια απόφαση. 

 Δεύτερον. Προτείνω ότι η δημοτική Αρχή –κι αυτό έχει το νόημα ας πούμε ότι υπάρχει μία 

τρίχρονη έτσι διάρκεια να εφαρμόσεις αυτό τον νόμο– θα πρέπει να γίνουν όλες οι απαραίτητες 

ενέργειες, αφού υπάρχει ο νόμος... Εκτός αν ελπίζουμε ότι θα φύγει ο νόμος αυτός μέσα σε ένα-δύο 

χρόνια, δεν ξέρω, ίσως ελπίζουμε κάτι άλλο ας πούμε. Που νομίζω ότι είναι σωστός. 

 Θα πρέπει λοιπόν να εξασφαλιστούν οι κτιριακές υποδομές για να μπορέσουν να στεγαστούν 

αυτά τα προνήπια και τα νήπια του Δήμου Χολαργού. Το ξέρω ότι είναι ένα πρόβλημα σημαντικό, και 

πρόβλημα οικονομικό και για τους Δήμους, και πρόβλημα εύρεσης χώρων κλπ. Και γι’ αυτό έγιναν 

ακριβώς αυτές οι τριμερείς επιτροπές. Απλώς θα υπήρχε μια απόφαση και θα ’λεγε «κάθε Δήμος 

υποχρεούται να κάνει αυτό κι αυτό». Φαντάζομαι ότι ο Δήμος έπρεπε να κινηθεί στο πλαίσιο ότι 

«ξέρετε, θα το κάνουμε, αλλά δεν είμαστε ακόμη έτοιμοι, και θα προσπαθήσουμε μες στην τριετία να 

το...». 

 Άρα θα ψηφίσω το... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 

 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Αθανασάκου-Μουντάκη. 

ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Έχω να σας ενημερώσω ότι από τα 9 Νηπιαγωγεία που υπάρχουν 

στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, και στις δύο Κοινότητες, έχουμε 91 προνήπια στα Νηπιαγωγεία 

μέσα. Για τους Βρεφονηπιακούς δεν ξέρω πόσα προνήπια είναι. 

 Μιλώντας με τον Διευθυντή της Β’ Αθήνας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, μου είπε ότι είναι 

προαιρετικό το αν ένα παιδί στον Βρεφονηπιακό θα συνεχίσει να μένει ή θα πάει στο Νηπιαγωγείο. 

Μέχρι πρότινος, δηλαδή πριν πέντε-έξι χρόνια, οι προσλήψεις –γιατί κι εγώ πέρασα από Πρόεδρος 

Βρεφονηπιακών Σταθμών–, γινόντουσαν οι συμβάσεις και με νηπιαγωγούς. Όπως ξέρετε, έχει ήδη 

καταργηθεί αυτό, είτε είναι σύμβαση είτε με πάγιες και διαρκείς ανάγκες θα μπορούσε να 

μονιμοποιηθεί κάποιος, Οι νηπιαγωγοί δηλαδή έχουν αποκλειστεί πλέον στους Βρεφονηπιακούς 

Σταθμούς στη σημερινή εποχή. Η αλήθεια είναι ότι είναι κατά βούληση των γονέων το πού θα πάνε. 

Θα μείνουν τα παιδιά στον Βρεφονηπιακό; Θα συνεχίσουν να πάνε στο Νηπιαγωγείο; 

 Απλώς, είχε στείλει ο κύριος Ρεμούνδος στον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου, και σας 

έδωσα, κύριε Ρεμούνδο, πόσα είναι τα προνήπια, από τη δική μου πλευρά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να προσθέσω γι’ αυτά που αναφέρθηκαν ότι μπορεί τη δεκαετία του 2000, που 

ήταν η χρυσή εποχή της Ελλάδος και ήταν παχιές οι αγελάδες, να γινόντουσαν συμβάσεις πολύ 

εύκολα, να μπορούσαμε να πάρουμε προσωπικό, σήμερα δεν μπορούμε να πάρουμε προσωπικό και 

το γνωρίζουμε. 

 Είμαστε τυχεροί, γιατί στην προηγούμενη θητεία του το Δημοτικό Συμβούλιο, με τον κύριο 

Ξύδη Δήμαρχο, εγκαινίασε ένα Νηπιαγωγείο στον Παπάγο, μετά από πολλά χρόνια. Και είμαστε και 

τυχεροί που κι εμείς εγκαινιάσαμε ένα καινούριο Νηπιαγωγείο στον Χολαργό. Χρειάζονται κι άλλα 

βέβαια. Και καλό είναι, μακάρι, εγώ θα ’λεγα: αν σε κάθε θητεία εγκαινιάζουμε ένα σχολείο, πρέπει να 

είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι, γιατί είναι πολύ δύσκολο, είναι πάρα πολύ δύσκολο. 

 Και ξέρετε, κύριε Καραγιάννη... Πού είναι η Πολιτεία; Η Πολιτεία δεν πρέπει να φτιάξει τα 

σχολεία; Δεν πρέπει να δώσει χρηματοδότηση; Ο κάθε Δήμος δηλαδή με το υστέρημα των δημοτών 

του θα πάρει να φτιάξει τα σχολεία; Όχι. Το Κράτος πρέπει να φτιάξει τα σχολεία. Εμείς έχουμε τα 

οικόπεδα. Πάμε στην ΚΤΥΠ, δεν βγάζεις άκρη σε τίποτα. Τίποτα, μιλάμε είναι αποκαρδιωτική η 

κατάσταση εκεί το τι γίνεται. Έχουν φύγει οι υπάλληλοι... Σε λίγο δηλαδή, ούτε φτερό δεν θα υπάρχει 

σε λίγο. Δεν θα μπορείς να μπεις μέσα, άμα συνεχιστεί αυτό το χάλι. 

 Εν πάση περιπτώσει, μένω σε αυτό το οποίο είπαμε, ότι η δημοτική Αρχή είναι αντίθετη στο 
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ψήφισμα το οποίο έχει προταθεί από τη "Λαϊκή Συσπείρωση". 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Ως εισηγητής ο κύριος Ρεμούνδος, έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κοιτάχτε να δείτε. Καταρχήν, όποιος ψάξει το θέμα... Ο κύριος Κεχρής είπε αρκετά 

πράγματα, γνωρίζει ότι όλοι οι επιστημονικοί φορείς οι σχετικοί, οι ευρωπαϊκοί, οι παγκόσμιοι κλπ, 

έχουν καταλήξει με έρευνες κλπ, κλπ, ότι από τα τέσσερα πρέπει να εντάσσεται στη σχολική αγωγή. 

Είναι αιτήματα που υπάρχουν χρόνια. Γι’ αυτό και αν θέλετε από πολύ παλιά, αρκετά χρόνια, το 

ΠΑΣΟΚ νομοθέτησε, οι υπόλοιποι το κρατήσανε, αλλά κανένας δεν το εφάρμοσε. 

 Και η σημερινή κυβέρνηση έρχεται να ξανα-επαναφέρει την υποχρεωτικότητα της δίχρονης 

προσχολικής αγωγής χωρίς να δώσει ούτε 1 ευρώ. Κι έχει δίκιο ο Δήμαρχος. Δεν γίνεται τον έναν 

χρόνο Νηπιαγωγείο να το κάνεις δύο και να μην δίνεις λεφτά να φτιαχτεί ένα Νηπιαγωγείο, να μην 

προσλαμβάνεις καθόλου προσωπικό, να μη φροντίζεις και για τα νήπια τη σίτισή τους. Γιατί σε αυτή 

την ηλικία πρέπει να υπάρχει και σίτιση, πρέπει να υπάρχουν χώροι ξεκούρασης, πρέπει να υπάρχουν 

αντίστοιχες υποδομές. 

 Αυτά εμείς λοιπόν –και παρά το ότι ο νόμος υπάρχει και δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, απʼ ό,τι 

φαίνεται, γιατί δεν δίνεται ούτε 1 ευρώ– εμείς τα διεκδικούμε, και θα έπρεπε να τα διεκδικούν και όλα 

τα Δημοτικά Συμβούλια. 

 Και ένα βασικό θέμα επίσης είναι ότι πρέπει αυτή η δομή να είναι ενιαία, ισότιμη, και όχι όπως 

οι Παιδικοί Σταθμοί, ανάλογα με τα κέφια του κάθε Δημάρχου της κάθε περιοχής, της οικονομικής της 

δυνατότητας ή όχι, συν τον διαφορετικό της ρόλο. 

 Εδώ όμως για μένα σήμερα, δυστυχώς, ειπώθηκαν κάποια πράγματα ή εννοήθηκαν απ’ τον 

Δήμαρχο που είναι σοβαρά – ο κύριος Κεχρής ξέρει. Οι Παιδικοί Σταθμοί ξεκίνησαν και ήταν Σταθμοί 

προνοιακής δομής. Γι’ αυτό και ο νόμος προβλέπει τα παιδιά από έξι μηνών και μετά να μπορούν να 

τα δεχθούν οι Παιδικοί Σταθμοί. Τι έκαναν οι Δήμαρχοι όλοι; Επειδή τα παιδιά έξι μηνών, τα μικρά, ή 

ενός χρόνου - ενάμιση, θέλαν πολύ προσωπικό, είχαν μεγάλο κόστος, δεν είχαν μεγάλη πελατεία, 

πήραν απόφαση –όπως και στον Δήμο μας– τα παιδιά μέχρι δυόμισι χρονών να μην μπορούν να 

γραφτούν στον Παιδικό Σταθμό παρά μόνο αν είναι από ΕΣΠΑ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κάτω από δύο, Γιώργο. Γιώργο, να τα λες [...]. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κάτω από δύο; Μπορεί να το ’χετε κάνει τώρα «από δύο». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αν θες, να το λες σωστά, μην [...]. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Μπράβο, μπορεί να τα ’χετε κάνει... Να με διορθώσετε, δεν έχω θέμα. Με 

αποτέλεσμα το 50-και% των Παιδικών Σταθμών να είναι προνήπια, αυτή τη στιγμή, με τα στοιχεία 

που δόθηκαν. Δηλαδή, από τα 550, τα 250 είναι προνήπια. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Τα δυόμισι είναι [...]. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εσείς μου δώσατε τα στοιχεία. Από τα 550, τα 250 είναι προνήπια. Έτσι, παιδιά ενός 

χρόνου, δύο χρονών... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν υπάρχει δύο χρονών. Από δύο και πάνω υπάρχει. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ο νόμος λέει όμως έξι, γιατί είναι προνοιακή δομή. Η μάνα μετά τους έξι μήνες χάνει 

την άδειά της. Κάπου πρέπει ν’ αφήσει τα παιδιά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε, κύριε Ρεμούνδο, ελάτε. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Συγγνώμη, ένα-δυο λεπτά. Η μάνα που εργάζεται, μετά από έξι μηνών, που έχει την 

άδειά της, πρέπει κάπου ν’ αφήσει τα παιδιά. Γι’ αυτό φτιάχτηκε αυτή η προνοιακή δομή. Ένα. 

 Δεύτερον. Είναι δομή που ο άλλος πληρώνει. Κι εμείς θέλουμε να διεκδικήσει ο Δήμος, να μην 

πληρώνει, να καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό και ο Παιδικός Σταθμός. 

 Τρίτον. Ο Παιδικός Σταθμός δεν έχει μόνιμο προσωπικό. Και πρέπει να απαιτήσουμε, μαζί με 

αυτό το θέμα [του Νηπιαγωγείου] να έχει μόνιμο προσωπικό, και όχι με voucher και ανανεούμενες 

11μηνες συμβάσεις. 

 Αυτά διεκδικούμε. Και όπως κατορθώσαμε στον αιώνα που πέρασε, οι γονείς, οι εργαζόμενοι, 

το εργατικό κίνημα, και διεκδίκησε και κατέκτησε δωρεάν, σε αυτή την κατάσταση, δημόσια παιδεία 

(Γυμνάσιο, Λύκειο, Δημοτικό), έτσι θα κατακτήσει και θα πιέσει... Και ο Δήμαρχος εδώ είναι αντίθετος, 
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και το Δημοτικό Συμβούλιο απʼ ό,τι φαίνεται είναι αντίθετο, κοιτάνε με τη δική τους λογική, αλλά 

τελικά ο κόσμος θα το κατακτήσει. Και δεν θα λέει ο γονιός «θα το πάω στον Παιδικό Σταθμό που θα 

πληρώνω, και εντάξει, ας μην είναι το Προνήπιο, που θα ’ναι πιο παιδαγωγικό, γιατί με κρατάει μέχρι 

τις 4:00 η ώρα». Μα είναι ολοήμερο και πρέπει να είναι ολοήμερο και το Νηπιαγωγείο. Πρέπει να ’χει 

σίτιση το Νηπιαγωγείο. 

 Αντί να διεκδικήσετε αυτά, κρατάτε την πελατεία των Παιδικών Σταθμών, αποκλείετε τα ενός, 

δυο χρονών και έξι μηνών, που έχετε υποχρέωση βάσει του νόμου να τα παίρνετε, αλλά φροντίζετε 

να μην τα παίρνετε και η κατάσταση συνεχίζεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ρεμούνδο, ευχαριστούμε. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Γι’ αυτό και διαφωνείτε με το ψήφισμα που καταθέτουμε. Και γι’ αυτό δεν φτιάχνετε 

τόσα χρόνια όλες οι διοικήσεις σας... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε τώρα, σας παρακαλώ. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δευτερόλεπτα. Δεν φτιάχνετε τα αντίστοιχα Νηπιαγωγεία, και γι’ αυτό οι  κυβερνήσεις 

που στηρίζετε δεν προσλαμβάνουν και στους Παιδικούς Σταθμούς μόνιμο προσωπικό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Αυτά τα πράγματα που λένε, για κάποιον ο οποίος είναι γνώστης, καταλαβαίνει 

ότι δεν έχουνε καμία σχέση με την πραγματικότητα. 

 Όταν φτιάχνεις ένα κτίριο... Εδώ είναι η κυρία Βασσάλου να μας το επιβεβαιώσει. Θα σου 

απαντήσω τώρα ότι λες πράγματα τα οποία είναι εντελώς άσχετα, με συγχωρείς για την έκφραση. 

Φτιάξαμε, εγκαινιάσαμε... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με συγχωρείς. Εσύ δεν καταλαβαίνεις, και θα στο πω τώρα. Εγκαινιάσαμε 

Βρεφονηπιακό Σταθμό Μπλέσσα... Βερσή και Αλευρά. Εγκαινιάσαμε, κυρία Βασσάλου, Βερσή και 

Αλευρά; Ωραία. Όταν το εγκαινιάσαμε, στην άδεια μέσα δεν έλεγε τον αριθμό των βρεφών και τον 

αριθμό των νηπίων που πρέπει να φοιτούνε στον Σταθμό; Έλεγε λοιπόν: 12 βρέφη και 25 νήπια. Είτε 

βάλω εγώ δύο ετών το ξεκίνημα, είτε το βάλω δεκαοχτώ μήνες είτε το βάλω έξι μήνες, 12 βρέφη θα 

πάρω. Να μη σου πω ότι παίρνουμε και 14, με το 10%. Πιστεύεις ότι δεν είναι γεμάτες οι τάξεις των 

βρεφών που έχουμε σε όλους τους Παιδικούς Σταθμούς; πιστεύεις ότι υπάρχει κενό; Κανένα κενό δεν 

υπάρχει, τα γεμίζουμε όλα τον Σεπτέμβριο. Όσες τάξεις υπάρχουν... Στην Μπλέσσα δεν υπάρχει 

τμήμα βρεφικό, γιατί ήταν έτσι το κτίριο που δεν είχε βρεφικό τμήμα. Στην Αναστάσεως –πήγαινε μια 

βόλτα να δεις αυτό τον Παιδικό Σταθμό– δεν υπάρχει βρεφικό τμήμα. Άρα και από έξι να πάρω, που 

μου λες εσύ, πού να τους βάλω όταν δεν έχω βρεφικό τμήμα; Γιατί οι εγκαταστάσεις όπως... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [... ...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, τώρα, τι μου λες; Έλα, ρε Γιώργο, τώρα. Άκου Γιώργο. Γιώργο, κοίταξε. Εμείς 

κάναμε κι έναν Παιδικό Σταθμό σε αυτή τη θητεία, έτσι; Ήδη ετοιμαζόμαστε να προκηρύξουμε άλλον 

έναν. Εντάξει, άσ’ το, θα μετρήσουμε μετά στο τέλος τι κάνει ο καθένας εδώ μέσα και τι γίνεται. 

 Αλλά στη Φανερωμένης, που έχει δύο-τρεις τάξεις, είναι γεμάτες με 15 παιδιά όλες οι τάξεις, 

δεν υπάρχει κενό. Και αν στο ξεκίνημα του Σεπτεμβρίου μείνουν κάποια κενά, μέχρι τέλος του 

χρόνου, που συμπληρώνουν τα δύο έτη, τα γεμίζουμε τα κενά. Δεν υπάρχει κανένα κενό. Πηγαίντε 

μια βόλτα στην κυρία Παρίση, που είναι η Πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ, πηγαίντε στη Διευθύντρια, να 

σας τα πει. 

 Τώρα, το αν θα πάρουμε δύο ετών ή δεκαοχτώ, τι θα αλλάξει; Εκεί που λέμε τώρα ότι έχουμε 

πληρότητα σχεδόν 100% των αιτήσεων, θα μένουνε κάποια απέξω γιατί δεν θα χωράνε. Πού να τα 

βάλουμε; Δεν χωράνε. Σου λέω, η κάλυψη είναι 100%, τι σημασία έχει αν ξεκινάμε από δύο ή αν 

ξεκινάμε από δεκαοχτώ ή αν θα ξεκινάγαμε από δώδεκα; 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 

 Λοιπόν, ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να συμπληρώσω κάτι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία συμπλήρωση η κυρία Βεντουζά. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα ήθελα να συμπληρώσω ότι στους Παιδικούς Σταθμούς που δεν 

παίρνουμε βρέφη, που είναι καθαρά Παιδικοί, το μεγαλύτερο ποσοστό των εργαζομένων είναι 

νηπιαγωγοί. Δεν είναι βρεφονηπιαγωγοί, είναι νηπιαγωγοί. Που πάει να πει ότι ακολουθούν το 

πρόγραμμα. Και παιδιά που έχουν πάει στο Νηπιαγωγείο, οι γονείς παρακαλούσαν, μακάρι να 

μπορούσαν να μείνουν στους Παιδικούς Σταθμούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε και την κυρία Βεντουζά. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. Δηλαδή άμα δεν σας τον έδινα τον 

λόγο τι θα μου λέγατε, κυρία Τσικρικώνη; 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Μα κοπιάζω, κύριε Πρόεδρε, κοπιάζω για να τον πάρω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Συγγνώμη που παίρνω τον λόγο, δεν ήμουν στους αρχικούς ομιλητές, αλλά η 

συζήτηση εξελίσσεται, και από αυτά που ακούμε χρειάζεται να πούμε κάποια πράγματα κι εμείς που... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Έτσι, ν’ ανάβουν τα πάθη. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Όχι, πάθη δεν θέλω ν’ ανάψουν, αλλά να μπουν τα πράγματα στη θέση τους.  

 Πρώτα απ’ όλα, άκουσα με έκπληξη απ’ τον αγαπημένο μου φίλο –και ξέρει ότι τον αγαπώ και 

ότι συμμερίζομαι πάρα πολλές φορές, γιατί είναι ένας άνθρωπος που πάντα τεκμηριώνει τις απόψεις 

μου και μου αρέσει αυτό το πράγμα– από τον φίλο μου τον Περικλή άκουσα ότι χαίρεται που βλέπει 

ότι ένας νόμος ο οποίος υπάρχει δεν εφαρμόζεται από τον Δήμο κλπ. και ότι έτσι πρέπει να γίνεται, οι 

νόμοι να μην εφαρμόζονται ή να κρίνονται. 

...... : Κάποιοι νόμοι. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σε μία ευνομούμενη πολιτεία λοιπόν οι νόμοι πρέπει να εφαρμόζονται, υπάρχει το 

επίσημο Κράτος το οποίο βγάζει τους νόμους, θεσμοθετεί, και από κει και πέρα πρέπει να 

εφαρμόζουμε τον νόμο. Και βεβαίως, εάν κάποιος νόμος δεν μας αρέσει, κάθε κυβέρνηση και όλοι 

αυτοί οι οποίοι βγάζουν τους νόμους κρίνονται, έρχεται η ώρα που ψηφίζουμε και αναλόγως 

πράττουμε. 

 Στην προκειμένη περίπτωση υπάρχει ένας νόμος ο οποίος μας αφήνει την ευχέρεια μιας 

τριετούς διάρκειας προκειμένου να εφαρμοστεί. Προσπαθούμε λοιπόν να εξαντλήσουμε αυτά τα 

περιθώρια, προκειμένου να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Διότι, πολύ υπεύθυνα σκεπτόμενοι, 

βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν οι υποδομές προκειμένου να εφαρμοστεί αυτός ο νόμος. Η Αυτοδιοίκηση 

είναι μία πραγματικότητα, ζει την πραγματικότητα κάθε μέρα. Μπορεί το επίσημο Κράτος να 

θεσμοθετεί και να βγάζει κάποιους νόμους, εμείς βλέπουμε τις ανάγκες καθημερινά και αναλόγως 

πράττουμε. Μας δίνει λοιπόν η Πολιτεία αυτό το δικαίωμα και πράττουμε ανάλογα. Βεβαίως και θα 

κοιτάξουμε να δούμε όταν πρέπει να τον εφαρμόσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτή τη στιγμή έχουμε 

όμως αυτή τη δυνατότητα, να έχουμε τον χρόνο να δούμε και να ερευνήσουμε. 

 Λοιπόν, δεν υπάρχουν οι υποδομές, ο Δήμαρχος τα είπα πάρα-πάρα πολύ σωστά όλα. Από κει 

και πέρα, το να λένε «να βρείτε, να κάνετε», θα το πάρουμε απ’ το σπίτι μας να το κατεβάσουμε, να 

το φέρουμε! Ε, δεν γίνεται, δεν μπορούμε να λέμε πράγματα τα οποία δεν μπορούμε να τα 

υποστηρίξουμε και να τα στηρίξουμε. Κι εγώ να βγω και να βγάλω τώρα εδώ πέρα λόγους και να λέω. 

Σημασία έχει αυτό που λέμε να μπορούμε να το υποστηρίξουμε και να μπορούμε να το στηρίξουμε, 

όχι να λέμε «βρέστε τρόπο». Να μας βρείτε εσείς τον τρόπο, να τον ακολουθήσουμε. Να κλείσουμε 

τους Δήμους; Να βγούμε έξω; Να φωξάνουμε; Πόσο καιρό; Για να χτιστεί ένα σχολείο, ένα 

Νηπιαγωγείο, πόσο καιρό θέλει; Το ξέρετε; έχετε καθίσει να το ψάξετε. 

 Εμείς καθημερινά ζούμε τα προβλήματα, και καθημερινά δίνουμε μάχη, και δεν 

εγκαταλείπουμε τα έδρανά μας, μένουμε εδώ, πιστοί στους πολίτες που μας ψήφισαν και 

προσπαθούμε καθημερινά, με οτιδήποτε αντιμετωπίζουμε να βρούμε λύση. Και προσπαθούμε. Θα 

κάνουμε και τα λάθη μας, αλλά προσπαθούμε, δεν βγάζουμε αφορισμούς. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη. 
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 Για λίγο τον λόγο... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Όχι, μην μου το κάνετε αυτό, θα τον 

δώσω στην κυρία Μπρέμπου, εσείς μιλάτε πολύ. 

 Λοιπόν, κυρία Μπρέμπου ελάτε. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Πάρα πολύ σύντομα. 

 Λοιπόν, απʼ όσο γνωρίζω, 184 Δήμοι έχουν μπει στην εφαρμογή αυτού του νόμου και δίνεται 

μία τριετής περίοδος μετάβασης, για έναν νόμο ο οποίος θα εφαρμοστεί ούτως ή άλλως. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι στην επαρχία κυρίως [...]. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ναι, εντάξει, ας είναι στην επαρχία. Όμως ξέρω ότι αυτός είναι ένας νόμος ο οποίος θα 

εφαρμοστεί. 

 Άρα εγώ θα πρότεινα, αναγνωρίζοντας πολύ καλά τα προβλήματα που λέτε που έχει ο δικός 

μας Δήμος –που πιστεύω ότι τα έχει αντιμετωπίσει πάρα πολύ καλά, έτσι; δεν είναι καθόλου λίγο να 

έχουν ιδρυθεί οι Παιδικοί Σταθμοί–, νομίζω ότι θα πρέπει όμως πραγματικά να μπούμε σε αυτό τον 

δρόμο και να προσαρμοστούμε κάνοντας μελέτες, βρίσκοντας πού θα γίνουν αυτές οι αίθουσες που 

μας λείπουν για να στεγάσουν τα παιδιά, γιατί είναι ένας νόμος –για να συμπληρώσω και την κυρία 

Τσικρικώνη– και ένας νόμος πρέπει να εφαρμόζεται. 

 Και επίσης έχω την εντύπωση ότι ίσως αυτός ο νόμος πάει να καλύψει κάτι το οποίο το δικό 

μας προάστιο δεν το γνωρίζουμε, έτσι; Επειδή έχουμε ένα υψηλό μορφωτικό επίπεδο και κοινωνικές 

παροχές πολύ καλές, δεν έχουμε δει φοβερά προβλήματα. Γνωρίζω όμως ότι υπάρχουν γονείς –όσο 

και αν σοκάρει σήμερα– που δεν αφήνουν τα παιδιά τους να πάνε σχολείο. Και ίσως αυτός ο νόμος 

θέλει να καλύψει αυτό το πάρα πολύ μεγάλο κενό. Έτσι; 

 Και εμείς νομίζω, εγώ προτείνω... Θα το ψηφίσω, γιατί είναι ένας νόμος ο οποίος θα 

εφαρμοστεί, και πιστεύω ότι θα πρέπει να μπούμε σιγά-σιγά στην εφαρμογή του αναγκαστικά, επειδή 

είναι νόμος, έτσι; Αναγνωρίζοντας ό,τι έχουμε κάνει ως Δήμος. 

 Αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μπρέμπου. 

 Λοιπόν, η συζήτηση έγινε. Θέλετε να βάλω σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θα παρακαλέσω τον κύριο Ρεμούνδο να κάνει την πρότασή του για την 

ψηφοφορία. Παρακαλώ ακούστε ποια είναι η πρόταση η οποία είναι για ψηφοφορία. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η πρότασή που θέλουμε να καταθέσουμε και να υιοθετηθεί από το Δημοτικό 

Συμβούλιο και από τη συζήτηση που ακολούθησε, λαμβάνοντας υπόψη και αυτά που είπε ο 

Δήμαρχος, είναι: Να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο υπέρ της καθιέρωσης της δίχρονης 

υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής και να απαιτήσει από την κυβέρνηση την πρόσληψη προσωπικού, 

την εξασφάλιση των Νηπιαγωγείων, για την υλοποίησή της. Και με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα να 

μας ενημερώνει πώς πάνε αυτές οι διαδικασίες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο, ακούστηκε η πρόταση. 

 Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να συμπεράνει, προκειμένου να προχωρήσουμε στην 

ψηφοφορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα –επειδή, έτσι όπως έγινε η όλη κουβέντα, κάπου μπερδεύτηκαν τα 

πράγματα– δεν αποφασίσαμε εμείς, άλλοι αποφασίσανε. Εμείς γνωμοδοτήσαμε και είπαμε την 

πραγματικότητα, είπαμε ότι δεν έχουμε αίθουσες πρώτα απ’ όλα. Αλλά άλλοι, κεντρικά πήραν την 

απόφαση και αποφασίσανε, έτσι; Λοιπόν, δεν ήταν δική μας απόφαση. Γιατί άμα ήταν απόφαση, θα 

ήταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν ήταν απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου λοιπόν, έτσι; Άρα... 

ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι-όχι, διαφωνώ, εγώ το ’χω πει, διαφωνώ κύριε Κεχρή. Εντάξει, δεν είναι θέμα, είναι 

θέμα ν’ ακούς και τι γίνεται. Σου λέω, εγώ σας είπα γιατί. Πηγαίντε μια βόλτα στους Παιδικούς 

Σταθμούς, κάντε μια βόλτα. Πηγαίντε στο προσωπικό των Παιδικών Σταθμών να δείτε τα άγχη τους, 

πηγαίντε να δείτε, κάντε μια βόλτα εκεί. 

 Λοιπόν, διαφωνεί η δημοτική Αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  
 

  61 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. Οι συμφωνούντες με την πρόταση του κυρίου 

Ρεμούνδου; 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Επί της διαδικασίας. [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Ο κύριος Καραγιάννης επί της διαδικασίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταλάβαμε, κύριε Καραγιάννη, τι πρόταση έκανε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίξτε το μικρόφωνο και πείτε. Επί της διαδικασίας είπατε, έτσι; 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το λέω επί της διαδικασίας. Εδώ ήρθε ένα ψήφισμα. Το ψήφισμα τι σημαίνει: ότι 

θα ψηφίσουμε για μια άποψη που έχει καταγραφεί εδώ σε μια κόλλα χαρτί. Αυτό. Τώρα, το δεύτερο 

που κάνει ο κύριος Ρεμούνδος είναι μια ξεχωριστή πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, με συγχωρείτε, κύριε Καραγιάννη, δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο. Μισό 

λεπτό. Κάνει μία πρόταση... 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Το προσθέτεις στο ίδιο; Αυτό λέω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Καραγιάννη, με ακούτε; θέλετε να μ’ ακούσετε; Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 

 Δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ επί της διαδικασίας μετά, γιατί αυτά τα πράγματα που γίνονται 

σήμερα εδώ εγώ δεν τα ’χω ξανακούσει όσο καιρό είμαι Δημοτικός Σύμβουλος και Δήμαρχος. Λοιπόν, 

να τα βάλουμε σε μια σειρά τα πράγματα γιατί δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, δεν υπάρχει πρώτο και δεύτερο, υπάρχει μία πρόταση η οποία τίθεται σε 

ψηφοφορία. Και τελειώσαμε, τίποτε άλλο. Του κυρίου Ρεμούνδου. Σας είπα να την παρακολουθήσετε, 

και σας το είπα και πριν, παρακολουθήστε ποια είναι η πρότασή του και θα προχωρήσουμε σε 

ψηφοφορία. 

 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, γίνεται μία διαλογική συζήτηση εδώ μέσα. Στο τέλος 

καταλήγουμε όλες οι παρατάξεις, ή οι ανεξάρτητοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, και καταθέτουμε μία 

πρόταση. Αυτές οι προτάσεις μπαίνουν για ψηφοφορία όλες μαζί, δεν μπορεί κάθε πρόταση να 

μπαίνει σε ψηφοφορία μόνη της. Γιατί τι νόημα έχει όταν ψηφίσουμε δύο προτάσεις, δηλαδή 

υπερψηφιστούν; Μπορείς εσύ να ψηφίσεις δέκα φορές προτάσεις; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σοβαρά μιλάς τώρα; Δηλαδή στο προηγούμενο θέμα που είπαμε να δώσουμε 67 

χιλιάρικα, εσύ θα ψήφιζες 67, ο άλλος θα έλεγε να δώσουμε 80... Έχεις δικαίωμα να ψηφίσεις δυο 

φορές και δεν το ξέρω; Πότε γίνεται αυτό το πράγμα; Όσες φορές θέλεις; Μία είναι η ψήφος, ρε 

Γιώργο. Τι λέτε τώρα; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Για κάθε πρόταση [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όλες οι προτάσεις μπαίνουν σε αντιπαραβολή, κύριοι συνάδελφοι, έτσι γίνεται όλα τα 

χρόνια στο Δημοτικό Συμβούλιο. Πρώτη φορά βλέπω αυτή τη στιγμή τώρα διαδικασία: σε κάθε 

πρόταση βάζουμε ξεχωριστά την πρόταση της δημοτικής Αρχής, ξεχωριστά την πρόταση τη δική σου, 

ξεχωριστά την πρόταση του άλλου. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν υπάρχει [...]; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, σε αντιπαραβολή γίνονται. Ή το ένα θ’ αποφασίσεις ή το άλλο, δεν μπορείς ν’ 

αποφασίσεις και τα δύο. Θ’ αποφασίσουμε και τα δύο; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτό θα προκύψει απ’ την ψηφοφορία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα τ’ αποφασίσουμε και τα δύο; Μα τι λες τώρα, γίνεται; Ωραία. Άρα ν’ αποφασίσουμε 

να δώσουμε 67 χιλιάρικα στον εξωδικαστικό συμβιβασμό και 80 χιλιάρικα, ε; Γίνεται; Δεν γίνεται. 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα μη κοιτάς σε αυτό το θέμα, σε οποιοδήποτε. Στην αναμόρφωση προϋπολογισμού 

πιο κάτω που έχουμε, θα πει κάποιος «ναι, να γίνει αυτή» και θα μπει μια πρόταση «όχι, εγώ δεν 

συμφωνώ με αυτό, να σβηστεί»; Μα τι λες τώρα; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]  τροποποίηση, βέβαια. 
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ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Δεν είναι έτσι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Παιδιά, δεν γίνεται, ψάξτε τα πρακτικά και άμα βρείτε ποτέ προτάσεις που να λέει 

έτσι... Λοιπόν, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Όλες οι προτάσεις μπαίνουν μαζί, και αυτή που πάρει 

τους περισσότερους ψήφους είναι η πλειοψηφούσα πρόταση και τελειώνει. Δεν μπορεί τώρα, σε κάθε 

θέμα θα ψηφίζουμε πρώτα την πρόταση τη δική μας, πρώτα την πρόταση του άλλου, πρώτα την 

πρόταση την άλλη; Ε, μα δεν γίνεται τώρα, τι λέτε; 

 Εκτός αν λες κάτι εντελώς διαφορετικό. Άμα λες κάτι διαφορετικό, είναι εκτός Ημερησίας 

θέμα, έπρεπε να το ’χεις θέσει κάπου αλλού, δεν μπορούμε στη συζήτηση του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Υπέρ της πρότασης του κυρίου Ρεμούνδου; Ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Τούτουζας, ο 

κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας, η κυρία Μπρέμπου, ο κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Ζήκας. 

 «Κατά»; Όλοι οι υπόλοιποι. 

 «Λευκό»; «Λευκό» η κυρία Πολυκαλά. 

 Συνεπώς το 3ο θέμα, "Συζήτηση (και τελικά απόφαση) του υπ’ αριθ. 9973/08.05.2018 

αιτήματος της παράταξης "Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου - Χολαργού", για την υποχρεωτική εφαρμογή 

τής δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής", απορρίπτεται κατά πλειοψηφία. 

 

ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 5ο 

 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 5ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 5ου θέματος).  

 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο κυρία Αρβανίτη, να εισηγηθεί το θέμα. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Έχουμε τρεις αλλαγές στο τεχνικό πρόγραμμα. 

 Η πρώτη αφορά στη λήψη της 21149/18-5-2018 απόφασης Υπουργού Εσωτερικών περί 

έγκρισης της ένταξης στο πρόγραμμα "Φιλόδημος" του έργου «Επισκευή και συντήρηση αύλειων 

χώρων σχολικών κτιρίων Παπάγου - Χολαργού», συνολικής δαπάνης 245.520 €. Απαιτείται η ένταξη 

στο τεχνικό πρόγραμμα του 2018. Ο κωδικός του έργου είναι 60.7331.001 και η χρηματοδότηση θα 

κατανεμηθεί ως εξής: 139.200 € για έτος 2018 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα "Φιλόδημος II", 

106.320 € για το έτος 2019 από ίδιους πόρους του Δήμου. 

 2) Ο κωδικός 30.7412.0002 που αφορά στο έργο «Λειτουργική αναβάθμιση της 25ης Μαρτίου 

για την προώθηση της βιώσιμης αστικής κινητικότητας», προϋπολογισμού 250.000 €, μειώνεται σε 

100 € για το έτος 2018 και το ποσό 249.900 μεταφέρεται στο 2019. Ο κωδικός 45.7336... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τις αλλαγές, τις διαφορές μόνο να πείτε. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Ναι, οκέι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το λέω αυτό, με συγχωρείτε, επειδή την εισήγηση την έχουν όλοι. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Λοιπόν, στο έργο «Λειτουργικές επεμβάσεις στα Κοιμητήρια Παπάγου - Χολαργού 

προϋπολογισμού 150.000 μειώνουμε τα 100 € για το έτος 2018 και ποσό 149.900 μεταφέρεται στο 

2019. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 

 Υπάρχουν τοποθετήσεις σε αυτό ή κάποιες ερωτήσεις μαζί; Ο κύριος Στάππας, η κυρία 

Μπρέμπου. Άλλοι; Κλείνει ο κατάλογος. 

 Ο κύριος Στάππας ερώτηση και τοποθέτηση μαζί. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω, είναι γνωστό τι θα κατασκευαστεί στην πρώτη φάση με το 

"Φιλόδημος" και τι θα κατασκευαστεί στη δεύτερη φάση από ιδίους πόρους; Και το άλλο είναι: 

Μήπως, αν αυτό το ποσό ήταν όλο μαζί, παίρναμε ψηλότερες εκπτώσεις απʼ ό,τι αν είναι ξεχωριστά; 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Απ’ τους εργολάβους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λυπάμαι δηλαδή, αλλά θ’ αρχίσουμε μαθήματα απ’ την αρχή τώρα να λέμε. 
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 Το ’χουμε ψηφίσει πρώτα απ’ όλα το θέμα σε άλλο Συμβούλιο. Και είναι ενιαίο, βεβαίως. Η 

μελέτη είναι μία, όλο το ποσό μαζί. Απλά λέμε σε ποιες χρονιές θα πληρωθούν τα χρήματα. Αυτό 

μόνο, δεν αλλάζουμε κάτι, έτσι; Η μελέτη για τους αύλειους χώρους είναι το συνολικό ποσό της 

συνολικής δαπάνης των 245.520. Άρα βεβαίως και θα κάνουμε έναν διαγωνισμό κα θα πάρουμε 

μεγαλύτερες εκπτώσεις, αφού είναι μεγαλύτερο το ποσό. Άρα νομίζω σας καλύπτει αυτό το πράγμα.

  

 Τα 139.000 είναι από το Υπουργείο Εσωτερικών, και αν χρειαστούν κι άλλα χρήματα, γιατί θα 

πάρουμε εκπτώσεις, θα μπουν από τον Δήμο. Λέμε ότι τα 139.000 θα είναι το ’18, και τα υπόλοιπα 

χρήματα του Δήμου θα είναι από το ’19. Εντάξει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Μία συμπλήρωση από την κυρία Αρβανίτη. 

ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Αποφασίστηκε, πέραν της χρηματοδότησης του Υπουργείου Εσωτερικών, να 

τακτοποιηθούν όλες οι εκκρεμείς υποθέσεις των αυλείων χώρων των σχολικών κτιρίων. Γι’ αυτό τον 

λόγο προβαίνουμε στην επιπλέον χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα κάνετε την τοποθέτησή σας τώρα ή τελειώσατε; Ωραία, η κυρία Μπρέμπου. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Όχι, την ίδια ερώτηση ήθελα να κάνω. Αυτό. Καλύφθηκα, ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τοποθετηθείτε σε κάτι; Όχι. 

 Οπότε σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες;  

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Συνεπώς, το 5ο θέμα, "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018", εγκρίνεται 

ομόφωνα. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω το Σώμα να προτάξουμε το 15ο και 16ο θέμα προς συζήτηση, γιατί 

είναι και ο κύριος Κωνστάντιος εδώ και τον έχουμε ταλαιπωρήσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 17 και 18, μαζί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και 17 και 18. Ζητώ από σας την ψήφο σας. Συναινείτε, πολύ ωραία. «Κατά»; Κανείς. 

Ομόφωνα λοιπόν. 

 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 15ο 

 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση 

ενέργειας στον Δήμο Παπάγου – Χολαργού 

 

ΘΕΜΑ 16ο 

 

Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου, στις υπηρεσίες 

ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο 

Παπάγου - Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα πηγαίνουμε στο 15ο θέμα. 

 Παρακαλώ τον κύριο Κωνστάντιο να πάρει θέση. Ονοματεπώνυμο για τα πρακτικά, και την 

εισήγηση, όσο το δυνατόν πιο σύντομα μπορεί. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ (ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜ. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
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ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): Κωνστάντιος Κωνσταντίνος, από την Τεχνική Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προϊστάμενος Τμήματος. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Ηλεκτρομηχανολογικών, Μελετών και Έργων. 

 Τα δύο θέματα... Το 16ο και 17ο είναι; δεν ξέρω... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 15ο και 16ο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Είναι η έγκριση διενέργειας ανοιχτού διαγωνισμού για τις υπηρεσίες ενεργειακής 

αναβάθμισης, αυτοματοποίησης των συστημάτων του ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, και παράλληλα 

άλλη μία δημοπρασία για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου για το πρώτο έργο. 

 Τώρα είναι η δεύτερη φορά που έρχεται το θέμα αυτό στο Δημοτικό Συμβούλιο. Την πρώτη 

εγκρίθηκε επί της ουσίας η λογική για την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού και η πρόσληψη 

συμβούλου για την υλοποίηση αυτή, και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος για τα περαιτέρω, να 

γραφτούν οι κατάλληλοι κωδικοί στον προϋπολογισμό –πέρασε αυτό– και να εκχωρηθούν κάποια- ένα 

ποσοστό των τελών καθαριότητας για την υλοποίηση αυτών των υπηρεσιών. 

 Στο χρονικό διάστημα που πέρασε, αποκτήσαμε περισσότερη εμπειρία ως προς το θέμα αυτό, 

από έργα τέτοια τα οποία είδαμε και σε άλλους Δήμους, βελτιώσαμε ορισμένα πράγματα στη μελέτη 

μας, θεωρούμε ότι είμαστε έτοιμοι για τη δημοπράτηση των δύο αυτών υπηρεσιών, και ζητούμε την 

έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως λέει ο νόμος, για να δημοπράτηση αυτών των δύο 

υπηρεσιών, δηλαδή την αναβάθμιση του ηλεκτροφωτισμού και την πρόσληψη συμβούλου. 

 Παράλληλα, καταθέτουμε και τη μελέτη, όπως έχει διαμορφωθεί σήμερα, για ενημέρωση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Το επόμενο στάδιο θα είναι η έγκριση των όρων διακήρυξης από την 

Οικονομική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνστάντιο. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Έκανα εισήγηση και τα δύο θέματα μαζί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, ένα-ένα θα ψηφιστεί ούτως ή άλλως, για το καθένα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε συνέχεια λοιπόν της συζήτησης που είχε γίνει και πριν από δυο-τρία Δημοτικά 

Συμβούλια, επιγραμματικά, για να μην κουράσω, θα σας θυμίσω ότι ο Δήμος μας από το 2015 

ξεκίνησε τις προπαρασκευαστικές ενέργειες για την καταγραφή των φωτιστικών σωμάτων και 

λαμπτήρων αλλά και της κατανάλωσης που έχουν αυτά, αναθέσαμε την τεχνικοοικονομική μελέτη για 

τον τρόπο υλοποίησης του έργου, εξετάσαμε τις τρεις εναλλακτικές που έχει... Απ’ τη στιγμή που 

πιστεύω ότι όλοι ξεκινάμε με το ότι έχουμε ένα παλιό σύστημα και θέλουμε να προχωρήσουμε στην 

αντικατάσταση με συστήματα νέας τεχνολογίας τύπου LED, έτσι; Τι δυνατότητες είχαμε; 

 Η πρώτη δυνατότητα, η πολύ απλή δυνατότητα: γίνεται μία έρευνα αγοράς, προκηρύσσουμε 

έναν διαγωνισμό, αυξάνουμε τα δημοτικά τέλη. Γιατί φυσικά όταν θα κάνεις έναν διαγωνισμό 3 

εκατομμυρίων περίπου, για να αντικαταστήσεις όλους τους λαμπτήρες LED, ξέρετε ότι αυτά είναι 

ανταποδοτικά, ο φωτισμός της πόλης, άρα θα έπρεπε για την πρώτη χρονιά, αφού θα το πληρώναμε 

με ίδια χρήματα, με χρήματα απ’ το Ταμείο μας... Γιατί κάποιος θα σου πει: «έχεις 9 εκατομμύρια 

στην άκρη, πλήρωσέ τα με αυτά τα χρήματα», έτσι; Άρα, θα πληρώναμε από αυτά τα χρήματα, και 

για να υπάρχει ισοσκέλιση των ανταποδοτικών θα έπρεπε να αυξήσουμε τα δημοτικά τέλη. Όχι «να τ’ 

αυξήσουμε», να τα αυξήσουμε 60% σχεδόν, έτσι; «Για μία χρονιά», θα μου πείτε, αλλά έστω για μία 

χρονιά, γιʼ αυτή τη χρονιά. Γιατί θα ’χαμε κατευθείαν 3 εκατομμύρια έξοδα τον πρώτο χρόνο. 

Ταυτόχρονα, θα χάναμε 3 εκατομμύρια απ’ το Ταμείο μας, που σημαίνει ότι θα μειώναμε το τεχνικό 

πρόγραμμα του Δήμου μας. Γιατί αν σήμερα έχουμε ένα τεχνικό πρόγραμμα προϋπολογισμού 7 

εκατομμυρίων περίπου, αν θυμάμαι καλά, τα 3 εκατομμύρια θα έφευγαν απ’ το Ταμείο, άρα θα είχαμε 

τον επόμενο χρόνο προϋπολογισμό 4 εκατομμυρίων. Άρα όλα αυτά τα έργα που γίνονται, ή θα γίνουν 

ή θα δημοπρατηθούν τις επόμενες μέρες, σίγουρα θα γινόντουσαν σε πολύ μειωμένο αποτέλεσμα. 

Την απορρίψαμε αυτή την πρόταση. 

 Πάμε στις δύο προτάσεις τις άλλες, τις οποίες εξέτασε και ο μελετητής, δηλαδή τη 

χρηματοδότηση με προϊόν δανεισμού από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και τη 

χρηματοδότηση της προμήθειας με τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω ΣΔΙΤ, με τη σύμβαση 
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ενεργειακής απόδοσης (το ΣΕΑ). Η μελέτη η οποία μας παρουσιάστηκε, ξεκάθαρα δηλώνει, και έχει 

απτά αποτελέσματα, ότι τον Δήμο μας τον συμφέρει να προχωρήσει στη χρηματοδότηση με ΣΔΙΤ, με 

τη σύμβαση ενεργειακής απόδοσης. 

 Είχε γίνει μια μεγάλη κουβέντα για τα ποσοστά που έδινε το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων. Όταν εμείς αναθέσαμε στον μελετητή, τα ποσοστά που είχε βάλει τότε στην αρχική μελέτη 

που μας έδωσε, ήταν τα ποσοστά τα οποία αναφερόντουσαν σε αποφάσεις που είχαν πάρει άλλοι 

Δήμοι –και τις έχουμε στη διάθεσή σας–, σε αποφάσεις του ίδιου του Ταμείου. Αυτά βέβαια στην 

πορεία αλλάξανε και ζητήσαμε από τον μελετητή κι έκανε τροποποίηση της μελέτης και έβαλε τα 

καινούρια επιτόκια, όπως τα ζητήσαμε από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και μας τα έστειλε, 

έτσι; Γιατί εμείς, έστειλα... Εκτός από την επίσκεψη, βεβαίως να σας πω, που έκανα ο ίδιος στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ζήτησα να μας στείλει γραπτά τα επιτόκια τα οποία ισχύουν 

σήμερα. Και αυτά τα επιτόκια τα δώσαμε στον μελετητή και τα έβαλε στο πινακάκι του, για να μας 

βγάλει πάλι τα αποτελέσματα, να δούμε μήπως κάτι αλλάζει. Δεν αλλάζει τίποτα αισθητά. 

 Οπότε εμείς ως δημοτική Αρχή μένουμε στην υιοθέτηση της τρίτης λύσης, μένουμε στον 

διαγωνισμό αυτόν τον οποίο θα πάρουμε σήμερα απόφαση για να κάνουμε. Θα ’λεγα ότι μένουμε και 

εντονότερα από πριν, καθώς σήμερα το πλαίσιο αυτό είναι ακόμα πιο ελκυστικό, ολοένα και 

περισσότεροι Δήμοι μπαίνουν σε αυτό το κομμάτι... 

 Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι, σήμερα που συζητάμε, ο Δήμος Σαρωνικού, ο Δήμος Μεσσήνης, ο 

Δήμος Ασπροπύργου, ο Δήμος Ζακύνθου, οι Δελφοί, η Βόλβη, η Χαλκηδόνα, είναι ένα μέρος από τους 

Δήμους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να προχωρήσουν σε συμβάσεις τέτοιου τύπου. Και θα αναφέρω 

και για τον διαγωνισμό που έγινε στη Μεσσήνη ποιοι συμμετείχαν, για να πάρουμε έτσι μια εικόνα 

ποια γκρουπ κατεβαίνουν σε αυτό τον διαγωνισμό, έτσι; Λοιπόν, στη Μεσσήνη κατέβηκε ο ΟΤΕ, 

κατέβηκε ο "Άκτορας", κατέβηκε η ίδια η ΔΕΗ με μια θυγατρική που έχει φτιάξει, κατέβηκε ο 

"Καυκάς", κατέβηκε η "Sirecled" (επιχείρηση του Δαυίδ που έχει την "Κόκα Κόλα"), κατέβηκε η "Ιόνιος 

Τεχνική", κατέβηκε η "ΤΟΛΗΣ ΑΤΕΕ" και μία εταιρεία που λέγεται "ΚΝΙΣΜΑ". 

 Εκτός όμως των αριθμών τους οποίους έχουμε παρατηρήσει, είναι και προσωπική μας θέση οι 

επενδύσεις στον Δήμο μας να μην είναι ένα προϊόν δανεισμού αλλά, απ’ τη στιγμή που είναι εφικτό να 

γίνει με μόχλευση πόρων απ’ τον ιδιωτικό τομέα, να γίνει απ’ τον ιδιωτικό τομέα. 

 Θεωρώ αδιανόητο να χρεώσουμε με τοκοχρεολύσια έναν υγιή οικονομικά Δήμο, και θα 

θυμίσω σε όλους σας ότι σήμερα εμείς όλοι, ο Δήμος μας, πληρώνει κάθε χρόνο 750.000 απ’ το 

ταμείο του για τοκοχρεολύσια όλων των προηγούμενων ετών από τότε που έγινε Δήμος. Ό,τι δάνεια 

είχαν πάρει οι προηγούμενοι, τα παρελθόντα έτη, πληρώνουμε σήμερα εμείς 750 χιλιάρικα. 

 Κατόπιν λοιπόν όλων αυτών, μένουμε στην προκήρυξη του διαγωνισμού, όπως αυτός 

περιγράφεται στην εισήγηση την οποία έχετε πάρει. 

 Και επειδή υπάρχουν και διάφορα δημοσιεύματα τα οποία αναφέρουν τη μία για 8,5, την άλλη 

για 11, αύριο μπορεί να πούνε για 12, για 13 εκατομμύρια, καλό είναι να πούμε την αλήθεια στον 

κόσμο και να καταλάβει τα μαθηματικά έτσι όπως τα καταλαβαίνουμε εμείς και έτσι όπως είναι στην 

πραγματικότητα. Και ποια είναι η πραγματικότητα; Για τα επόμενα δώδεκα χρόνια, αν δεν κάνουμε 

τίποτα, αν δεν αλλάξουμε τους λαμπτήρες, ο Δήμος μας θα πληρώσει, με τη φθορά που έχουν τη 

φυσιολογική, με τη φυσιολογική συντήρηση που κάνουμε κάθε χρόνο, 16 εκατομμύρια. Αυτό είναι το 

ποσό το οποίο υπολογίσαμε για τα επόμενα δώδεκα χρόνια. Με τον τρόπο με τον οποίο λέμε εμείς, 

και με την έκπτωση που υπολογίζουμε ότι θα πάρουμε... Γιατί αυτό που έχει σημασία να πούμε είναι 

ότι προχωράμε σε έναν διαγωνισμό, αλλά άμα ο διαγωνισμός δεν έχει τα αποτελέσματα που 

περιμένουμε, φυσικά και δεν θα τον προχωρήσουμε. Θέλουμε τουλάχιστον 25% έκπτωση, που από 

την εμπειρία που έχουμε από προηγούμενους διαγωνισμούς που έχουν γίνει, είμαστε σίγουροι ότι θα 

το πιάσουμε. Αλλά αν δεν πιάσουμε 25% έκπτωση, δεν θα προχωρήσει η ανάθεση αυτή η οποία 

συζητάμε σήμερα. Αν λοιπόν πιάσουμε αυτή την έκπτωση, θα έχουμε για δώδεκα χρόνια επιβάρυνση 

11,5 εκατομμύρια στον Δήμο μας. Άρα, απλά μαθηματικά: 16 εκατομμύρια μείον 11,5, σημαίνει ότι ο 

Δήμος μας θα κερδίσει περίπου 4,5 εκατομμύρια € σε βάθος δωδεκαετίας. Αυτά είναι τα μαθηματικά, 

είναι πολύ απλά, υπάρχει το πινακάκι το οποίο υπάρχει στη μελέτη, και όποιος θέλει μπορούμε να του 
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κάνουμε μια αναλυτική ενημέρωση. Και τώρα, τα δημοσιεύματα που λένε ότι εμείς χαρίζουμε 

χρήματα σε κάποιους, τους τα επιστρέφουμε βεβαίως, και δεν έχουν καμία σχέση με την 

πραγματικότητα, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να δημιουργούν έτσι κάποιες εντυπώσεις σε 

κάποιον κόσμο που δεν καταλαβαίνει, σε κάποιον κόσμο ο οποίος δεν θα το ψάξει το θέμα. 

 Και βεβαίως, αν είναι δυνατόν, ένα θέμα το οποίο θα περάσει από το Ελεγκτικό Συνέδριο, θα 

περάσει όλες τις εγκρίσεις που χρειάζονται οι διαγωνισμοί, αν είναι δυνατόν εμείς να μειώναμε και να 

μη θέλαμε το καλό του Δήμου μας. Εμείς κοιτάμε το καλό και είμαι περήφανος γι’ αυτές τις αποφάσεις 

που θα πάρουμε σήμερα, γιατί ακριβώς έχουν θετικό αντίκτυπο όλα τα επόμενα χρόνια και στα 

οικονομικά του Δήμου μας, αλλά κυρίως στην ποιότητα του φωτισμού και στην ποσότητα όλων των 

στοιχείων οδοφωτισμού που θα αλλαχθούν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό; 

 Για να μην γίνει καμία παρανόηση, το θέμα συζητήθηκε την προηγούμενη φορά. Μιλάμε για 

την έγκριση της διενέργειας ανοιχτού διεθνούς δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, έτσι; Μην το 

μπερδέψουμε και αρχίσουμε πάλι και λέμε γιατί να μπει το ένα, γιατί το άλλο... Είναι μόνο για την 

έγκριση. 

...... : Για τους όρους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι μόνο για την έγκριση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, τους όρους θα [...] η Οικονομική Επιτροπή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είναι για την έγκριση. Η Οικονομική Επιτροπή μετά θα θέσει τους όρους γι’ 

αυτό τον διαγωνισμό. 

 Πάνω σε αυτή τη βάση, παρακαλώ ερωτήσεις. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας, η κυρία 

Μπρέμπου. 

 Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση ή ερωτήσεις. 

ΖΗΚΑΣ: Στη σελίδα 5... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε ποιο από τα δύο μιλάτε; 

ΖΗΚΑΣ: Στη μελέτη. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] για τα δύο θέματα τώρα του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΖΗΚΑΣ: Είναι η μελέτη προϋπολογισμός 858.722. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μάλιστα, ωραία. Στη σελίδα 5 λοιπόν. 

ΖΗΚΑΣ: Στη σελίδα 5, ενότητα 7, αναφέρεται: «Στην περίπτωση που η επιτευχθείσα εξοικονόμηση 

είναι μεγαλύτερη της προσφερόμενης...» Δηλαδή, θα γίνει ο διαγωνισμός, θα δώσει το 25% πιθανόν 

έκπτωση, θα έχουμε λοιπόν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εξοικονόμηση ζητάμε τουλάχιστον 72%. Άστε την έκπτωση που είπα, μην τα 

μπερδεύουμε. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι-ναι. Θα δώσει μία... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό που έχουμε προϋπολογίσει είναι με 72% εξοικονόμηση. 

ΖΗΚΑΣ: Εδώ λέει 50% πάντως. Ως ελάχιστο αναφέρεται ότι θα είναι το 50%. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Για συνεχίστε. 

ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν. «...το προκύπτον οικονομικό όφελος θα προσδιορίζεται κατά τη διαδικασία έκδοσης 

του πιστοποιητικού τριμηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας και θα διαμοιράζεται στον ανάδοχο και στην 

αναθέτουσα αρχή. Ο διαμοιρασμός του οφέλους θα γίνεται αναλογικά, με βάση την προσφορά του 

αναδόχου και θα καλύπτεται απ’ τη ρήτρα αναθεώρησης». Τι σημαίνει «θα μοιράζεται αναλογικά»; 

50-50; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με την έκπτωση που θα δώσει, αυτό που σας είπα, το 25. 

ΖΗΚΑΣ: «Ο διαμοιρασμός του οφέλους». Θα είναι δηλαδή με βάση, αν υποθέσουμε ότι δώσει 

έκπτωση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάντε την ερώτηση και θα σας απαντήσει... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 8.800 είναι το όφελος, αυτό είναι. 

ΖΗΚΑΣ: Όχι... Αν είναι πάνω απ’ το προσφερόμενο. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  
 

  67 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάντε την ερώτηση και θα σας απαντηθεί. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, δεν είναι σαφές τι σημαίνει αυτό. Πώς ορίζεται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, μισό λεπτό. Κύριε Κωνστάντιε, παρακαλώ, δώστε μία απάντηση για να 

προχωρήσουμε. Ελάτε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Το ποσοστό έκπτωσης έστω ότι είναι το 30%. Αυτό το 30% πηγαίνει στα ταμεία 

του Δήμου. Το υπόλοιπο το παίρνει ο ανάδοχος. Το ποσοστό έκπτωσης επί της εξοικονόμησης 

ενέργειας, έτσι; Έστω ότι εξοικονομούμε οικονομικά ενέργεια... 

ΖΗΚΑΣ: Όχι, το υπερβάλλον του προσφερόμενου. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Το υπερβάλλον από αυτά, πάλι με το ίδιο ποσοστό θα διαμοιράζεται. Δηλαδή θα 

παίρνει το 30... Αν πετύχει πάνω από το προσφερόμενο, το 30% θα παίρνει πάλι ο Δήμος, και το 70% 

θα παίρνει πάλι ο ανάδοχος. Αν πετύχει κάτι καλύτερο. 

 Που θεωρείται δύσκολο, έτσι; Γιατί έχουμε πάει πάρα πολύ ψηλά σε εξοικονόμηση ενέργειας. 

Έχουμε υπολογίσει 72% θεωρητικά, και ελάχιστο 50% για να προσφέρει κανείς. Και η ελάχιστη 

έκπτωση 30%, όχι 25. Ελάχιστη 30%. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνστάντιο. 

 Κύριε Ζήκα, άλλη ερώτηση; 

ΖΗΚΑΣ: Όχι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

 Ο κύριος Στάππας για ερώτηση. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν είναι ερώτηση, είναι ουσιαστικά τοποθέτηση πάνω σε αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η κυρία Μπρέμπου για ερώτηση. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Εγώ θέλω να ρωτήσω ότι, πλην του οικονομικού οφέλους, που είναι πάρα πολύ 

μεγάλο, και του ενεργειακού, επειδή τα LED είναι μια σχετικά καινούρια τεχνολογία και θα 

χρησιμοποιηθούν όχι σ’ ένα γραφείο ή σε ένα [...] ή σε ένα θέατρο ή σε μία αίθουσα μικρή, αλλά σε 

δημόσιο χώρο, εμείς ως Δήμος έχουμε συγκεντρώσει αρκετές μελέτες ούτως ώστε να ’μαστε σίγουροι 

ότι για τη δημόσια υγεία η φωτορύπανση που προκύπτει απ’ τα LED είναι ασφαλής; Γιατί θυμάμαι ότι 

αυτό το θέμα, αντικατάστασης με LED είχε προκύψει στον Δήμο και το 2012 και το ’χαμε 

ξανασυζητήσει. Εγώ τότε είχα ψάξει και είχα βρει κάποια άρθρα τα οποία είχαν χρησιμοποιήσει πολλοί 

μεγάλοι Δήμοι της Ευρώπης ούτως ώστε να μην αντικαταστήσουν τα κεντρικά τους φώτα με αυτή 

την τεχνολογία. Από κει και πέρα εμείς έχουμε κάνει κάποια έρευνα ως Δήμος, έχουμε ζητήσει από 

αυτό το πρόγραμμα να μας δώσει κάτι αξιόπιστο; Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μπρέμπου. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα γίνουν φωτομετρήσεις γι’ αυτά τα πράγματα, είναι υποχρεωμένος ο ανάδοχος να 

κάνει φωτομετρήσεις, για να μπορέσει να απαντήσει σε αυτά που λέτε. 

 Σίγουρα μας έχει απασχολήσει και είναι σίγουρο ότι είναι στην υποχρέωσή του μέσα να τα 

κάνει αυτά τα πράγματα, δεν υπάρχει περίπτωση να βάλει κάποιο φως το οποίο θα μας τυφλώνει, να 

το πω έτσι. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Συγγνώμη που επεμβαίνω, δεν μιλάω για τις φωτομετρήσεις για ένα φως που 

τυφλώνει απλά, μιλάω για... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι άλλο τότε; 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: ...για ένα φως συχνότητας που έχει στο νευρικό σύστημα ακόμα αδιερεύνητα 

αποτελέσματα. Αυτό όμως που λέω εγώ αυτή τη στιγμή, με κάθε επιφύλαξη, δεν έχω φέρει τα 

σχετικά ας πούμε αποδεικτικά ούτως ώστε να μπορέσω να-, απλά εφιστώ στον Δήμο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, είναι όλα σύμφωνα με τη σύγχρονη τεχνολογία πάντως που υπάρχει. Εγώ θα σας 

πω ότι από τους λαμπτήρες που έχουμε, ίσα-ίσα, κάποιους σταδιακά πρέπει να τους αποσύρουμε, 

γιατί είναι... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου).. Ναι-ναι, τα οποία πρέπει να τα αποσύρουμε σιγά-σιγά. 

Άρα δεν υπάρχει τέτοιο θέμα, έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κωνστάντιος. Ελάτε. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Τα φωτιστικά που ’χουμε από πάνω μας είναι LED, τα φωτιστικά του αμφιθεάτρου 
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"Μίκης Θεοδωράκης" είναι LED, στα σιντριβάνια κλπ. Και επιπλέον, ό,τι φωτιστικό χαλάει στους 

δρόμους, το αλλάζουμε με LED, και παίρνουμε μόνο «ευχαριστώ» από τους δημότες, είναι πολύ 

καλύτερη η ποιότητα. 

 Επιπλέον, μαζεύουμε εμπειρία από άλλους Δήμους. Τώρα μίλησα με την κυρία Πολυκαλά, 

κατεβάζουμε τον βαθμό Kelvin των φωτιστικών που θα ζητήσουμε σε πιο φιλικό, δηλαδή πάμε στο 

πιο θερμό οπτικά. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι, δεν είχαμε τόση, μαζεύουμε εμπειρία και 

προσαρμόζουμε. Ας πούμε, ο Δήμος Ρόδου το ’κανε πρώτος, αλλά το άλλαξε κατά τη διάρκεια της 

δημοπράτησης. Τώρα εμείς θα το κάνουμε απ’ την αρχή. Πάμε στα 3 χιλιάδες, από τα 4-5 που είχαμε 

στην αρχή στο μυαλό μας. Αυτά είναι τα πρώτα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνστάντιο. 

 Πάμε σε τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας. Κλείνει ο 

κατάλογος. 

 Ο κύριος Ζήκας. Παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν να ξεκινήσω με το θέμα του δανεισμού. Πράγματι, υπάρχει κάποιο κόστος για τον 

δανεισμό. Το ζήτημα είναι αν από αυτό τον δανεισμό το όφελος που θα προκύψει για τον Δήμο είναι 

μεγαλύτερο απ’ το κόστος. Αν δηλαδή παίρνοντας το δάνειο και κάνοντας το έργο ως Δήμος και όχι 

δίνοντάς το σε μια ιδιωτική εταιρεία, το τελικό μας όφελος θα είναι μεγαλύτερο από το αν θα το 

δώσουμε σε μία ιδιωτική εταιρεία. Γιατί, όπως ξαναείπα, όφελος θα υπάρχει έτσι κι αλλιώς, είτε στη 

μία εκδοχή είτε στην άλλη. Το ζήτημα είναι ποιο όφελος είναι μεγαλύτερο. 

 Και εδώ υπάρχει μία κατάσταση η οποία είναι εξελισσόμενη τεχνολογικά. Πού ποντάρουν οι 

εταιρείες αυτές; Οι οποίες δεν βρίσκουν φθηνότερο χρήμα από μας, δηλαδή ο δανεισμός από το 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων δεν είναι φθηνότερος απ’ τον δανεισμό που έχουν αυτοί, ούτε 

έχουν ίδια κεφάλαια τέτοια που να τους επιτρέπουν να εγκαταστήσουν σε όλη την επικράτεια και να 

κάνουν έργα με ίδια κεφάλαια. Και αυτοί σε κάποιον δανεισμό θα καταλήξουν. 

 Συνεπώς, υπάρχουν τα εξής ζητήματα. Το ένα είναι που είχα πει και την άλλη φορά: Το 

κόστος συντήρησης του καινούριου συστήματος είναι σχεδόν μηδενικό. Το οποίο οι εταιρείες, ή εν 

πάση περιπτώσει για να μην λέω γενικώς, το υποβαθμίζουν ή το αποκρύπτουν. Γιατί ακριβώς είναι η 

τεχνολογία τέτοια που δεν απαιτεί ιδιαίτερη συντήρηση, έχει μεγάλο χρόνο ζωής, ο τηλεχειρισμός 

δίνει τη δυνατότητα ελέγχου των καταστάσεων και των προβλημάτων, η αντικατάσταση είναι πάρα 

πολύ απλή, είναι «plug and play», ακριβώς για να μειώνουν το κόστος εργασίας, δεν απαιτούν 

εξειδικευμένο προσωπικό, δηλαδή το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου θα μπορούσε να κάνει αυτή 

τη δουλειά, που τώρα κάνει πολλαπλάσιο με τις βλάβες και με τα παλιά συστήματα που υπάρχουν. 

Δηλαδή, η επιβάρυνση η παρούσα και των προηγούμενων ετών του προσωπικού του τεχνικού είναι 

πολλαπλάσια από αυτή που θα ’χει με το καινούριο σύστημα. Άρα δεν χρειάζεται, δεν θα ’χουμε 

κόστος ιδιαίτερο από συντήρηση. 

 Και υπάρχει και το τρίτο ζήτημα, το ότι η τεχνολογία των LED εξελίσσεται. Αν ψάξετε λίγο 

παραπίσω, στα πρώτα συστήματα που εγκαταστάθηκαν, ποιοι ήταν οι βαθμοί εξοικονόμησης και το 

κόστος των λαμπτήρων, θα δείτε ότι αυτό πέφτει συνέχεια. Ανεβαίνει το ποσοστό εξοικονόμησης, και 

το κόστος των λαμπτήρων πέφτει. Εκεί ποντάρουν οι εταιρείες, στο ότι όταν θα κλείσουν μία 

σύμβαση δώδεκα χρόνων, στην επόμενη περίοδο –που ο χρόνος ζωής των λαμπτήρων είναι πέντε-έξι 

χρόνια και θα πρέπει να τα αντικαταστήσουν– θα ’χει βγει καινούρια τεχνολογία, θα ’χουν εξελιχθεί τα 

συστήματα, που θα τους κοστίσουν λιγότερο και θα κερδίσουν περισσότερο. Και με αυτόν τον όρο 

που υπάρχει εδώ, που ο Δήμος θα κερδίζει το 30 και αυτοί το 70, αυτό είναι ακριβώς που 

πετυχαίνουν. Γι’ αυτό το ρώτησα. Γιατί εκεί ποντάρουν. 

 Κι εκεί είναι που εμείς θα χάσουμε αυτό που θα μπορούσαμε να κερδίσουμε. Αυτή είναι η 

δυνατότητα που μας δίνεται όταν εμείς οι ίδιοι έχουμε το έργο στα χέρια μας. Το όφελος από τη νέα 

τεχνολογία που εξελίσσεται, γιατί είναι ένας τομέας που εξελίσσεται ραγδαία, και δεν θα το ’χουμε 

εμείς, θα το ’χει ο ανάδοχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε; 

ΖΗΚΑΣ: Γι’ αυτό επιμένω στο ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε. Και το ρίσκο δεν είναι... Άντε να 
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δεχθώ ακόμα και να παίρναμε κι έναν σύμβουλο που θα μας κόστιζε τα 260 χιλιάρικα. Άντε να δεχθώ 

και αυτό, για να υπάρχει ασφάλεια στη δημοτική Αρχή ότι θα είχε έναν τεχνικό σύμβουλο από πίσω 

για να παρακολουθεί το έργο στην υλοποίησή του. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να το πούμε καλύτερα 20 χιλιάρικα τον χρόνο, γιατί τα 260 φαίνονται πολλά. 

ΖΗΚΑΣ: 20 χιλιάρικα τον χρόνο, ναι. Λοιπόν, άντε να δεχθώ ότι θα μπορούσαμε να κάνουμε κι αυτό, 

για να μην υπάρχει ανασφάλεια, τόσο για την Τεχνική Υπηρεσία, όσο και για τη δημοτική Αρχή. Που 

θεωρώ ότι είναι πλεονασμός και αυτό ακόμα, γιατί δεν θα χρειαζόταν να κάνουμε μία σύμβαση τόσων 

χρόνων, θα μπορούσαμε να κάνουμε μία σύμβαση για ένα-δυο χρόνια, που είναι η πρώτη φάση 

εγκατάστασης. Και θα γλιτώναμε και αυτό. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζήκα. 

 Ο κύριος Στάππας. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Πρέπει να πω ότι είμαστε απολύτως θετικοί και το ’χουμε ζητήσει εδώ και πάρα πολλά 

χρόνια να μπει αυτή η τεχνολογία φωτισμού στον Δήμο μας. Θα το καταψηφίσουμε όμως, γιατί δεν 

έχουμε πειστεί ότι είναι η οικονομικότερη δυνατότητα την οποία είχε ο Δήμος. 

 Βέβαια μας είπατε ότι η μελέτη που έχετε στα χέρια σας αυτή τη στιγμή είναι βελτιωμένη σε 

σχέση με αυτή που συζητήσαμε την προηγούμενη φορά. Οπότε θα θέλαμε να μας δώσετε και τη 

μελέτη. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει δοθεί, έχει αποσταλεί, απʼ ό,τι μας λέει ο κύριος Κωνστάντιος, η μελέτη. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας διαβάσω... Κύριε Στάππα, μου το δώσανε χθες οι συνεργάτες μου, να σας 

διαβάσω ένα άρθρο το οποίο ανέβηκε στο site myota.gr στις 27 Μαρτίου. Το άρθρο λέει: 

«Οδοφωτισμός, μετωπική για το 1 δις». Αφού λέει κάποια πράγματα λοιπόν στη μισή σελίδα, ξεκινάει 

και λέει: 

 «Το εργαλείο αλλαγής των φωτιστικών δρόμων των ΟΤΑ μέσω συμβάσεων ΣEA –αυτό που 

πάμε να κάνουμε εμείς δηλαδή–, αναμένεται να προσελκύσει αρκετά ελληνικά και ξένα 

κεφάλαια, καθώς η επένδυση αλλαγής του φωτισμού σε συνδυασμό με την 10-12ετή, 

συντήρηση πραγματοποιείται από 100% ιδιωτικά κεφάλαια. Έτσι οι OTA δεν επιβαρύνονται με 

δάνειο, δεν έχουν ρίσκο, μηδενίζουν τα έξοδα συντήρησης για τα επόμενα 10-12 χρόνια και 

απολαμβάνουν τα οφέλη χωρίς αρχικό κεφάλαιο και από το μερίδιο εξοικονόμησης ενέργειας 

που τους αναλογεί. 

 Οι OTA πιέζουν την Γενική γραμματεία ΣΔIT να αναδείξει αυτό το πολύ χρήσιμο εργαλείο 

και ως μοχλό ανάπτυξης των πόλεων και προσέλκυσης ξένων κεφαλαίων. Τα πρώτα 

επιτυχημένα βήματα ανοίγματος της αγοράς έχουν ήδη γίνει από τους Δήμους Kαλαμάτας, 

Σαρωνικού και Μεσσήνης». 

 Να αναφέρω, κύριε Ζήκα, σε αυτά τα οποία είπατε ότι το κυριότερο είναι ότι δεν βάζουμε την 

αστοχία μέσα, ενώ εδώ τώρα τη φορτώνουμε όλη στον ανάδοχο. Ό,τι δεν πάει καλά τα δώδεκα 

χρόνια, αν δεν πιάσει το 72% –πόσο το ’χουμε βάλει– της εξοικονόμησης, ευθύνεται αυτός, υπάρχουν 

ποινικές ρήτρες και δεν θα πληρώνεται. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις, κάνουμε εμείς έναν 

διαγωνισμό και παίρνουμε μια εγγύηση το πολύ πέντε-έξι χρόνια. Και θα ’πρεπε να τα ξανα-

αντικαταστήσουμε, όπως πολύ σωστά είπατε, γιατί περίπου τόσο αντέχει ο λαμπτήρας. 

 Εγώ είμαι πεπεισμένος γι’ αυτό το οποίο φέραμε, είμαι σίγουρος ότι είναι προς το όφελος του 

Δήμου, και εν πάση περιπτώσει εδώ είμαστε να δούμε και τ’ αποτελέσματα. Γιατί θεωρώ ότι το δικό 

μας έργο είναι ένα πάρα πολύ καλό έργο, είναι μαζεμένο, δεν είναι στην επαρχία ή στον Σαρωνικό, 

που έχει χιλιόμετρα να τρέξει, οπότε νιώθω ότι θα πάρουμε μια πολύ καλή έκπτωση. Και παρακαλώ 

να ψηφιστεί. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Και του βανδαλισμού, και τις πτώσεις τάσεων, είναι 

πολλά, μην τα λέμε τώρα, τα ’χουμε πει την προηγούμενη φορά. 

 Θέλει να προσθέσει κάτι ο κύριος Κωνστάντιος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μία συμπλήρωση ο κύριος Κωνστάντιος. Ελάτε. 
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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Το ότι θα βάλουμε φωτιστικά LED, δεν πάει να πει ότι έχουν, ό,τι και να βάλουμε, 

τη χρονική διάρκεια της καλής ποιότητας. Υπάρχουν στην αγορά διάφορες ποιότητες. Μπορεί να κάνει 

έναν χρόνο και να καεί. Εμάς μας διασφαλίζει η δωδεκάχρονη εγγύηση λειτουργίας και σέρβις που θα 

έχει ο ανάδοχος. Άρα λοιπόν, αν το κάναμε μόνοι μας, δεν θα ’ταν καθόλου σίγουρο ότι θα είχαμε 

εξοικονόμηση γιατί θα είχαμε πολύ λιγότερο κόστος για τη συντήρηση. Δεν ήταν σίγουρο αυτό, τώρα 

είναι σίγουρο. 

 Επίσης, ο σύμβουλος θα πληρωθεί από την εξοικονόμηση, δεν θα πληρωθεί απ’ τον Δήμο. 

Πάλι απ’ την εξοικονόμηση. 

 Και χρειάζεται κατά τη γνώμη μου, γιατί είναι ένα έργο στο οποίο δεν έχουμε εμπειρία, 

κανένας στην Ελλάδα δεν έχει εμπειρία. Χρειάζεται να έχουμε κάποια υποστήριξη, δηλαδή από 

κάποιον επαγγελματία του χώρου. 

ΖΗΚΑΣ: Γι’ αυτό είπα, να δεχθώ τον σύμβουλο να τον βάλουμε. Αλλά είναι 20 χιλιάρικα [...]. 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΟΣ: Να δεχθείτε, αλλά όχι και τόσο... 

 Νομίζω ότι πρέπει, είναι απαραίτητο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κωνστάντιο. 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. Είμαστε για το 15ο, έτσι; 

 Οι συμφωνούντες; Ωραία. 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας, ο κύριος Ρεμούνδος. 

 «Λευκό»; Δεν υπάρχει κανένας «λευκό». 

 Άρα το 15ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων 

ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον 

Δήμο Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε σε ψηφοφορία για το 16ο θέμα, που είναι για τον ειδικό σύμβουλο, έτσι; Το ίδιο  

που είπαμε προηγουμένως, που έγινε και από τον κύριο Κωνστάντιο. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας και ο κύριος 

Ρεμούνδος. 

 «Λευκό»; Κανείς. 

 Άρα το 16ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας ανοιχτού διεθνούς Δημόσιου ηλεκτρονικού 

διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης του Δήμου, στις 

υπηρεσίες ενεργειακής αναβάθμισης - αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στον Δήμο Παπάγου - 

Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 17ο 

 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή - 

Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 17ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 17ου θέματος). Την εισήγηση την έχετε. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτό; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»);  Κανείς. 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Στάππας και η κυρία Πολυκαλά. 

 Συνεπώς, το 17ο θέμα, "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Κατασκευή - 
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Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017»", εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: «Ναι» η Πολυκαλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α! Στο προηγούμενο θέμα, στο 17ο, και η κυρία Πολυκαλά «ναι». Διορθώστε το στο 

17ο. 

...... : Ψηφίζει και η κυρία Πολυκαλά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Υπέρ» η κυρία Πολυκαλά. 

 

ΘΕΜΑ 18ο 

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - 

Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 18ο θέμα. Έχετε την εισήγηση. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; Ωραία. 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»;  

 Συνεπώς το 18ο θέμα, "Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - 

Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017»", εγκρίνεται 

ομόφωνα. 

 

ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 6ο 

 

Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε λοιπόν στο 6ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 6ου θέματος).  

 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη, με λίγα λόγια, με τα συγκεντρωτικά ποσά 

μόνο, για τα πρακτικά. Ελάτε. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, όπως είπατε κι εσείς, έχουν αποσταλεί όλοι οι πίνακες. 

 Με την αναμόρφωση αυτή, το σύνολο των εσόδων ανέρχεται στις 799.094,27 €, το σύνολο 

των εξόδων σε 741.202 € και το υπόλοιπο στο αποθεματικό: 57.892,27 €. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

 Υπάρχουν σε αυτό ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το 6ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; Κανείς. 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ζήκας. Και ο κύριος Στάππας. 

 Συνεπώς το 6ο θέμα, "Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2018", εγκρίνεται 

κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 7ο 

 

Έγκριση δαπανών και διάθεσης πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7ο θέμα αποσύρεται. 

(Το θέμα 7 αποσύρεται) 
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ΘΕΜΑ 8ο 

 

Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8ο θέμα. Έχετε τις εισηγήσεις. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτό; Τοποθετήσεις; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 8. Στο 7 δεν έχουμε κάτι... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 7 αποσύρεται. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, δεν έχουμε κάτι, σου λέω, αποσύρθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν έχουμε, «γιατί έχετε;» Τώρα που δεν έχουμε... Μπράβο, πω-πω-πω! 

 Σε ψηφοφορία το 8ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; Κανείς. 

 «Λευκό»; 

 Συνεπώς το 8ο θέμα, "Διαγραφή ποσού από βεβαιωτικούς καταλόγους", εγκρίνεται ομόφωνα. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Να κάνω μια ερώτηση; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο μη μου πείτε στο 8ο! 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Αυτά τα οποία απαλλάσσουμε να πληρωθούν τώρα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάνε σε άλλους. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: ...πρέπει να πάνε σε άλλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ε, βέβαια. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Σε πόσο καιρό πηγαίνουν σε άλλους περίπου και έρχονται σε μας; Ξέρουμε κάτι γι’ αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν τα αντίστοιχα ΑΦΜ. Τουλάχιστον από προηγούμενη θητεία, μέσα στο 

δίμηνο-τρίμηνο, γινόταν αυτή η διασταύρωση και γινόταν η καινούρια χρέωση. Εντάξει; 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Αυτόματων 

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) Τράπεζας και διενέργειας δημοπρασίας για την 

εκμίσθωσή τους 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. Στο 9ο θέμα, σας ήρθε η εισήγηση, παρακαλώ, που είναι με την προσθήκη 

που έχει. Είναι τρεις οι χώροι των ATM. Θέλετε να τους πω; Είναι γνωστοί, έτσι; Υπάρχει ένας που 

είναι δίπλα στο... 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καλά, τις εισηγήσεις τις κάνετε εσείς, κύριε Πρόεδρε, ή η αρμόδια εισηγήτρια η 

Αντιδήμαρχος; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά σ’ τα λέει! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, καλά μου τα λέει! 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...] έχει πάρει φόρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε, κυρία Τσικρικώνη! Σας έδωσα και πριν τον λόγο. Έχετε απόλυτο δίκιο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σας παραχωρώ τη θέση μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι έτσι, έτσι τώρα δεν το δέχομαι ! 

 Λοιπόν, παρακαλώ η κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Επειδή είστε φίλος μου, σας αγαπώ, γι’ αυτό σας πειράζω. 

 Λοιπόν. Πρόκειται για τρεις θέσεις, η μία είναι στην οδό Αναστάσεως και Στρατηγού Παπάγου, 

πρόκειται για έναν χώρο εμβαδού 7,5 τετραγωνικών μέτρων. Το άλλο είναι στο μετρό "Εθνική 
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Άμυνα", στη λεωφόρο Μεσογείων 156, εμβαδού 4,5 τετραγωνικών μέτρων. Και υπάρχει κι άλλο ένα, 

με 4 τετραγωνικά μέτρα εμβαδόν, πλησίον της εισόδου-εξόδου του σταθμού μετρό "Εθνική Άμυνα" 

στην πλευρά της Περιφέρειας Αττικής - Διεύθυνση Μεταφορών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις για το συγκεκριμένο; 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Της EUROBANK το ATM, που υπάρχει στον Παπάγο. Έληξε η σύμβαση, πρέπει να το 

δημοπρατήσουμε πάλι. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Άρα το αφήνουμε εκεί που είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, αλλά πρέπει να... 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εκεί είναι, αλλά λήγει η σύμβαση και [...]. 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ποιο άλλο είναι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Της ALPHA BANK στο μετρό. Και άλλο ένα εκεί, θέλει να το πάρει η EUROBANK. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Που ήταν παλιά της ΚΥΠΡΟΥ, που ήταν ένα. Ακριβώς στις σκάλες του μετρό. Αλλά 

έχετε δίκιο να ρωτάτε, γιατί η κυρία Τσικρικώνη δεν το εισηγήθηκε σωστά! 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) Η ΕΘΝΙΚΗ θα πάει εκεί που [...]; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, ναι. Αυτό είναι άλλο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για αυτό είχαμε πάρει απόφαση στο προηγούμενο Συμβούλιο. 

 Λοιπόν. Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος. 

 Άρα το 9ο θέμα, "Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου για τοποθέτηση Αυτόματων 

Ταμειολογιστικών Μηχανών (ΑΤΜ) Τράπεζας και διενέργειας δημοπρασίας για την εκμίσθωσή τους", 

εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 10ο 

 

Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο κοιμητήριο Παπάγου κατόπιν διενέργειας 

δημοπρασίας 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10ο θέμα. Έχετε την εισήγηση. 

 Θα παρακαλέσω την εισηγήτρια, την κυρία Τσικρικώνη, αν έχει να συμπληρώσει κάτι στο 

συγκεκριμένο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, έχει σταλεί η εισήγηση, οπότε αν υπάρχουν απορίες... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Υπάρχουν ερωτήσεις στο συγκεκριμένο; 

ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Το 11 λέτε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο 10. Το ανθοπωλείο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ενιαίος ο χώρος, έτσι; Ενιαίος ο χώρος, ενιαίος. 

 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; Ωραία. 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Στάππας και η κυρία Μπρέμπου. 

 Συνεπώς, το 10ο θέμα, "Έγκριση εκμίσθωσης ακινήτου στο κοιμητήριο Παπάγου κατόπιν 

διενέργειας δημοπρασίας", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 11ο 

 

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 11ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 11ου θέματος). 

 Παρίσταται και ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής, ο κύριος Πετράκης. 

 Αν υπάρχουν ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. 

 Ερώτηση ο κύριος Στάππας. Παρακαλώ. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Αυτό ισχύει και για την επόμενη. Αυτά, οι απολογισμοί, έπρεπε να έχουν γίνει εδώ και 

πολλούς μήνες και γίνονται τώρα; Και για ποιον λόγο γίνεται αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 

 Παρακαλώ τον κύριο Πετράκη να απαντήσει. Ελάτε. 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ (ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ): Καλησπέρα. 

 Οι απολογισμοί έπρεπε να είχαν κατατεθεί μέχρι 31 Μαρτίου. Αλλά λόγω κάποιων 

προβλημάτων των μελών της Σχολικής Επιτροπής καθυστερήσαμε να κάνουμε το Συμβούλιο. Αυτά 

ήταν έτοιμα από 31 Γενάρη του 2018, ήταν έτοιμος ο απολογισμός. Αλλά τα μέλη της Σχολικής 

Επιτροπής είχαν κάποιο πρόβλημα και... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Πετράκη. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενδεικτικές είναι οι ημερομηνίες, κύριε Στάππα, δεν είναι δηλαδή ότι... Φανταστείτε ότι 

ο απολογισμός του Δήμου γίνεται τον Σεπτέμβριο. Δηλαδή το ίδιο πράγμα που λέει στη Σχολική 

Επιτροπή ότι έπρεπε να το κάνει μέχρι 31/3, στον Δήμο δίνει δικαίωμα μέχρι και τον Σεπτέμβριο. 

 Αλλά ας αναλογιστούμε ότι και οι Σχολικές Επιτροπές ουσιαστικά δεν έχουν υπαλλήλους. 

Δηλαδή οι ίδιοι οι Πρόεδροι, και με λογιστές εξωτερικούς που συνεργάζονται, προσπαθούν να κάνουν 

όλη αυτή τη δουλειά. Δεν έχουμε περιθώριο να τους έχουμε απ’ την Οικονομική Υπηρεσία προσωπικά 

στις δύο Σχολικές Επιτροπές, έτσι; 

 Αλλά νομίζω ότι, εντάξει, τυπικά μπορεί να υπήρξε μία καθυστέρηση, αλλά νομίζω ότι είναι 

υπερπλήρεις οι δύο απολογισμοί, έχουν έρθει με όλα τα στοιχεία από πίσω, στη διάθεσή σας για 

περαιτέρω ανάλυση. 

 Και βεβαίως να πούμε ότι οι απολογισμοί οι δικοί μας πάνε μετά και στο Ελεγκτικό Συνέδριο, 

έτσι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Θέλετε κάτι περαιτέρω, άλλη ερώτηση κύριε Στάππα; Ή τοποθέτηση θέλετε; 

 Λοιπόν, πάμε σε τοποθετήσεις... 

 Ερώτηση; Τοποθέτηση; Τι; 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση η κυρία Μπρέμπου. Παρακαλώ. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Διαβάζοντας στα τιμολόγια τα υλικά που κοστολογούνται, παρατήρησα δύο περίεργες 

κοστολογήσεις. Δεν έχει σημασία το ποσό, σημασία έχει το είδος. Κρέας... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι; 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Τιμολογήθηκε κρέας. Το πήρατε υπόψη σας; Όπως επίσης και δύο θερμαντικά σώματα 

καλοριφέρ, 3.000 €. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το κρέας κάτι άλλο θα [...]. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Το κρέας, είναι τυπογραφικό λάθος; 

 Μπορώ να κλείσω το μικρόφωνο; 

(...) 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Κρέας δεν αγοράστηκε από τη Σχολική Επιτροπή, δεν ξέρω τι εννοείτε, πού το 

διαβάσατε αυτό να μας πείτε. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Πήραμε ένα excel που έλεγε... 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, δεν γίνεται έτσι. Με συγχωρείτε, σας παρακαλώ. 

 Λοιπόν, κυρία Μπρέμπου, παρακαλώ, πείτε μας πού συγκεκριμένα είναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία Μπρέμπου, αυτή την εγγραφή που λέτε, δείξτε στον κύριο Πετράκη, να μας πει 

τι είναι, δεν... 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Δεν έχω μπροστά μου την εγγραφή, και αν δεν την έχετε κι εσείς δεν θα βρούμε... Γι’ 

αυτό είπα πριν να κλείσω το μικρόφωνο. Πήραμε ένα excel που είχε: «Αγορά και τοποθέτηση δύο 

κυκλοφορητών θέρμανσης στο σχολείο επί της Περικλέους 55, Χολαργός», 3.261 €. 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Κυκλοφορητές είπατε, ή θερμαντικά σώματα; 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ναι-ναι, κυκλοφορητών θέρμανσης. 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αλλάξαμε εδώ το σχολείο όλο το σύστημα των κυκλοφορητών του καλοριφέρ. Και είναι 

τα υλικά και η εργασία 3.000-τόσο περίπου. 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Εντάξει, ωραία. 

ΠΕΤΡΑΚΗ: Θερμαντικά σώματα, αν αναφέρεστε κάπου αλλού, είχαμε κάνει δύο στο καινούριο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] δεν το ρώτησε. 

ΠΕΤΡΑΚΗΣ: Αυτό είναι, εντάξει. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Το κρέας να [...]. Με ενδιαφέρει κι εμένα το κρέας, παρακαλώ να 

το ψάξουμε, γιατί... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως είναι καμιά εγγραφή «Κ.Ρ.» και είναι... 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Να σας πω κάτι; Κοιτάξτε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, το excel μπορεί να ’χει γράψει κάτι... 

ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Μπορεί να ’χει γράψει κάτι λάθος το excel, γι’ αυτό είπα να κλείσω το μικρόφωνο. 

Αλλά θα επανέλθω στο επόμενο Συμβούλιο, εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, και σε αυτό, αυτές τις μέρες, μέχρι να τελειώσει το Συμβούλιο, πριν βγάλουμε την 

απόφαση, να μπορέσετε να το... 

 Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας, η κυρία Μπρέμπου, η κυρία Πολυκαλά 

και ο κύριος Καραγιάννης. 

 Συνεπώς, το 11ο θέμα, "Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Πρωτοβάθμιας 

Σχολικής Επιτροπής", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 12ο 

 

Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Δευτεροβάθμιας Σχολικής Επιτροπής 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 12ο θέμα. 

 Ισχύουν τα ίδια πράγματα που είπε και ο κύριος Στάππας για τις ερωτήσεις. 

 Υπάρχει άλλη ερώτηση; Τοποθέτηση; 

 Σε ψηφοφορία λοιπόν το 12ο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 

 «Λευκό»; «Λευκό» η κυρία Πολυκαλά και ο κύριος Ζήκας. Ο κύριος Στάππας, η κυρία 

Μπρέμπου και ο κύριος Καραγιάννης. 

 Άρα το 12ο θέμα, "Έγκριση Οικονομικού Απολογισμού έτους 2017, Δευτεροβάθμιας Σχολικής 

Επιτροπής", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 13ο 

 

Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - 

Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 2017» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα αποσύρεται. 

(Το θέμα 13 αποσύρεται) 

 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΘΕΜΑ 19ο 

 

Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

◦ Ελ. Βενιζέλου 86 

◦ Λοχ. Δεδούση 25 

◦ Μέτωνος 44 

◦ Πολυμνίας 27 

◦ Κω 12 

◦ Ασπασίας 63 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 

◦ Κοιμητήριο (Αρ. Τάφου: 571) 

◦ Αν. Ρωμυλίας 10 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάμε στο 19ο θέμα. «Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών...». Ο 

Αντιδήμαρχος κύριος Αυγουρόπουλος. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όπως λέει η εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Σύμφωνα με τις εισηγήσεις, ό,τι λένε, εάν θα κοπούν τα δέντρα ή όχι... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μισό λεπτό... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] τα κανονικά λέμε, όχι τα έκτακτα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε έκτακτα; 

...... : Όχι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ωραία. Δεν έχω να πω... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μην τα μπερδεύουμε. Άρα λοιπόν, όπως είναι, σύμφωνα με την εισήγηση που σας 

έχει δοθεί. 

 Ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Αυγουρόπουλος έχει τον λόγο. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα: ό,τι λέει η εισήγηση για τα τακτικά θέματα, για την εισήγηση που έχουν 

πάρει οι συνάδελφοι. 

 Σήμερα η Τεχνική Υπηρεσία, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση ΠΕΚΑΠΡΑ, προέκυψε ένα θέμα... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αυγουρόπουλε, όχι, σας παρακαλώ. Δεν υπάρχει θέμα για το Δημοτικό Συμβούλιο 

από τη στιγμή που δεν το φέρνουμε. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο, γιατί είναι πολύ επείγον. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, γιατί θα τους μπερδέψουμε. Αν έρθει το θέμα αυτό με μία εισήγηση... 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ήρθε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι αν είναι... Να ψηφίσουμε αυτό το οποίο είναι για σήμερα. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι, δεν θα ψηφίσουμε, θα κάνω μια πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, δεν χρειάζεται. Θα το κάναμε στις ανακοινώσεις. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το ’χετε μοιράσει το θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχει ως εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Θα κάνουμε μια ανακοίνωση. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μια ανακοίνωση θα κάνει ο Δήμαρχος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ανακοίνωση λοιπόν. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί είναι σοβαρό το θέμα, γι’ αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Δήμαρχος μία ανακοίνωση στο συγκεκριμένο θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Η Τεχνική Υπηρεσία κάνει ανάπλαση πεζοδρομίων αυτή τη στιγμή στην οδό 

Χίου μεταξύ 17ης Νοέμβρη και Αρκαδίου, σε αυτό το-, και μας έκανε μία έκτακτη εισήγηση, η οποία 

ήρθε σήμερα στα χέρια μας, και μας ζητάει να κόψουμε 30 δέντρα. 

...... : Λόγω-; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για τους λόγους που φαντάζεστε, ότι έχουν πετάξει τα πεζοδρόμια και ότι δεν μένει 

επαρκής... 

 Λοιπόν. Επειδή, πρώτα απ’ όλα, σήμερα Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος, να αποφασίσουμε 

να κόψουμε, έτσι με ελαφριά την καρδιά, 30 δέντρα, είπαμε δεν υπάρχει περίπτωση. 

 Θέλω όμως, επειδή εγώ σέβομαι και την πρόταση που έκανε ο κύριος Στάππας, ότι πρέπει να 

φτιάχνουμε και πεζοδρόμια που να περπατιούνται, θέλω μία διαπαραταξιακή επιτροπή για το 

συγκεκριμένο θέμα, να πάει να το κοιτάξει, και άμεσα να το φέρουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο, ή αν 

μπορούμε να συμφωνήσουμε σε κάτι, να το περάσουμε κιόλας. Για λιγότερα δέντρα; Για καθόλου; 

Ό,τι είναι. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εγώ προτείνω: αν υπάρχει η θέληση από τα μέλη της 

πλειοψηφίας –γιατί δεν έχει σημασία να κάνω επιτροπή και να βάλω μέλη της διοίκησης, όπως 

καταλαβαίνετε μόνο, έτσι;– να πάμε να δούμε, από τα 30 δέντρα μπορούμε να γλιτώσουμε τα 20, τα 

25, τα 15; τι μπορούμε να κάνουμε, έτσι ώστε και να γίνει σωστή η ανάπλαση πεζοδρομίου... 

ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ: Δήμαρχε, συγγνώμη. Τα πεζοδρόμια δεν φτιάχνονται τώρα όμως; Δηλαδή θα 

φτιάξουν τα πεζοδρόμια και μετά θα ξαναξηλώνουν τα δέντρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Τσουροπλής για ερώτηση. Παρακαλώ. 

ΤΣΟΥΡΟΠΛΗΣ: Δήμαρχε... 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Άρχισαν από χθες, κάνουν τις εκσκαφές τώρα. Εκσκαφές κάνουν, από χθες 

αρχίσανε. 

...... : Προλαβαίνουν. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, θα προλάβουν, δεν είναι... Τι να κάνουμε, έχουμε Δημοτικό Συμβούλιο, σύντομα 

θα κάνουμε, μη νομίζεις. 

 Λοιπόν. Παρακαλώ, υπάρχει πρόταση; Ο κύριος Ζήκας θα συμμετέχει. Ή να μιλήσετε; 

ΖΗΚΑΣ: Θέλω να μιλήσω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να μιλήσετε, όχι σε μένα, στον Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε ερωτήσεις; Καμία. 

 Τοποθετήσεις. 

ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, τοποθέτηση δηλαδή, αυτό. Πώς αλλιώς θα σας δώσω τον λόγο; 

 Λοιπόν, τοποθέτηση ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν δεν έχω αντίρρηση στο να υπάρξει διαπαραταξιακή επιτροπή για να συζητήσουμε 

το ζήτημα. Αλλά θεωρώ ότι δεν πρέπει να συζητήσουμε μόνο αυτό το ζήτημα, πρέπει να 

συζητήσουμε συνολικά τέτοιου είδους ζητήματα, σε μία φόρμουλα η οποία θα πρέπει να 

ακολουθείται. Το να συζητήσουμε απλώς εκτάκτως αυτό, δεν λύνει το συνολικό πρόβλημα το οποίο 

δημιουργείται κάθε τρεις και λίγο. 

 Και βέβαια, εδώ μου δημιουργείται το εξής ερώτημα: Το έργο δεν ήταν γνωστό ότι γίνεται; 

Γιατί ήρθε τελευταία στιγμή η ενημέρωση; Το ότι θα ’πρεπε να κοπούν τα δέντρα διαπιστώθηκε χτες 

ή σήμερα; Γιατί αυτό το πράγμα; Δηλαδή είναι ένα έργο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρόβλημα δεν κατάλαβα πού είναι. 
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ΖΗΚΑΣ: Όχι... Γιατί δεν υπήρχε έγκαιρη ενημέρωση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί, είπαμε εμείς να [...]; 

ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι. Γιατί από την Τεχνική Υπηρεσία δεν ήρθε έγκαιρα η ενημέρωση ότι υπάρχει θέμα γι’ 

αυτό το έργο εκεί; Γιατί θα πρέπει να το φέρουν παραμονή της κατασκευής του; Για ποιον λόγο; 

Υποτίθεται ότι υπάρχει ένας σχεδιασμός, ξέρουν ότι θα φτιάξουν τα πεζοδρόμια αυτή την εβδομάδα 

αυτά, την άλλη βδομάδα εκείνα, την άλλη βδομάδα το άλλο. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Σημασία έχει τώρα η ουσία του θέματος, δεν έχει... Κι εδώ δεν 

είπα θα πάμε αύριο, [...]. 

(...) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, παρακαλώ, αν υπάρχουν μέλη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση ο κύριος Στάππας. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Ουσιαστικά ήθελα να πω πράγματα τα οποία είπε και ο κύριος Ζήκας με κάποιον τρόπο. 

 Έχουμε πει εδώ από την αρχή της θητείας ότι και για τα δέντρα... Ένα σημαντικό θέμα που 

έχουμε στον Δήμο μας για το περπάτημα, είναι τα δέντρα στα πεζοδρόμια. Έχουμε προτείνει ότι 

πρέπει να υπάρχει ένας γενικός σχεδιασμός, ο οποίος να μας καθορίζει τους τρόπους με τους οποίους 

θα το κάνουμε. Μετά από τέσσερα χρόνια ξαφνικά έρχεται αυτό το θέμα σαν επείγον. Πρέπει να το 

δούμε οπωσδήποτε κάπως γενικότερα το θέμα. 

 Επίσης, έχουμε μιλήσει και για το ισοζύγιο πρασίνου και για το πώς φτιάχνουμε τα πεζοδρόμια. 

Και έχουμε και τη μελέτη βιώσιμης κινητικότητας, η οποία έχουμε πει εδώ και τρία χρόνια ότι θα 

έπρεπε να περιλαμβάνει και αυτό το στοιχείο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είπε τώρα ο Στάππας; Δεν παρακολούθησα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, σας είναι εύκολο, επειδή υπήρξε μια ανωμαλία, να το ξαναπείτε με λίγα 

λόγια; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σύντομα, κύριε Στάππα. Είχα λίγο παρεμβολές. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. Θα χρεωθεί ότι σας δώσαμε διπλάσιο χρόνο, έτσι; Ελάτε. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Είπα ότι το θέμα αυτό το έχουμε θέσει από τότε που ξεκίνησε η θητεία μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιο θέμα; 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Το θέμα «πεζοδρόμια και δέντρα». Είναι ένα πάρα πολύ κοινό πρόβλημα στον Δήμο μας. 

Έχουμε πει λοιπόν ότι θα πρέπει να λυθεί και στα πλαίσια ενός γενικού κανονισμού της Υπηρεσίας 

Πρασίνου, το οποίο δεν έχει γίνει μέχρι τώρα... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Σειρά μου να μιλήσω τώρα. Και επίσης το έχουμε θέσει και σαν θέμα στη μελέτη 

βιώσιμης κινητικότητας. Η οποία τότε δεν θελήσατε να μπει μέσα σε αυτά τα οποία θα ’πρεπε να μας 

δώσει ο σύμβουλος. Και τώρα έρχεται σαν κάτι το ιδιαίτερα επείγον. Να δούμε πώς θα το 

αντιμετωπίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να λέμε ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και ότι... Σημασία έχει: έχουμε κάποια λύση να 

προτείνουμε; Αυτό λέω. Είναι τέσσερα τετράγωνα εκεί συγκεκριμένα, που μας λέει η Τεχνική 

Υπηρεσία να κόψουμε 30 δέντρα τα οποία είναι υγιέστατα αυτή τη στιγμή. Λέω, υπάρχει βούληση να 

πάμε να δούμε αν μπορούμε να γλιτώσουμε κάποια δέντρα; Αν δεν υπάρχει, θα δούμε κι εμείς, θα 

πάμε μόνοι μας, να δούμε εμείς τι θ’ αποφασίσουμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, αυτό λέω, δηλαδή 

έχετε διάθεση; Αυτό λέω. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Εγώ ενδιαφέρομαι να το δω. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ενδιαφέρεσαι να το δεις, ωραία. Εσύ, Περικλή; 

ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Εσύ θα ’ρθεις; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, Ρεμούνδος, Στάππας, Ζήκας, μαζί. Και η κυρία Μπρέμπου. 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 7η  5 ΙΟΥΝΙΟΥ 2018  
 

  79 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρεμούνδος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, δεν είναι απόφαση, δεν χρειάζεται να πάρουμε απόφαση, απλά να σημειώσετε, 

στην κυρία Αρβανίτη απλά, για να πάνε παρέα με την Τεχνική Υπηρεσία να κάνουν μία αυτοψία. 

Εντάξει; Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Απλώς για να συνοψίσουμε, επειδή έχετε μπροστά σας την εισήγηση για το 19ο θέμα: 

 Στην 1η παράγραφο, που αφορά το Ρωμυλίας 10, λέμε: «Παρακαλούμε το Δ.Σ. να εγκρίνει 

την κοπή της κουκουναριάς». Τελειώνει εκεί. 

 Στο δεύτερο θέμα, στη δεύτερη παράγραφο: «Δεν δικαιολογείται η κοπή των δύο δασικών και 

πανέμορφων δέντρων». 

 Στην τρίτη παράγραφο, ως έχει. «Η κοπή, λοιπόν, του ελαιοδέντρου». 

 Στην τέταρτη παράγραφο, «η κοπή του...», ακριβώς όπως το λέει. 

 Στην πέμπτη, για τη Μέτωνος, ως έχει. 

 Στην έκτη παράγραφο, «πρέπει να απομακρυνθεί». Έτσι; Το συγκεκριμένο, στην Ασπασίας 63. 

Και τελειώνει εκεί, «πρέπει να απομακρυνθεί». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Άρα συμφωνεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 7ο απλώς μία διόρθωση, εκεί που έχει γίνει, που λέει «και συνεπώς είναι ...», 

«παραίτηση» δεν είναι, «... είναι απαραίτητη η κοπή τους». Έτσι; 

 Και η όγδοη παράγραφος ως έχει. 

 Αυτή είναι η πρόταση. 

 Σε ψηφοφορία λοιπόν... 

 Ορίστε, τι θέλετε; 

ΖΗΚΑΣ: Τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση του κυρίου Ζήκα. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Παρατηρείται μία όλο και μεγαλύτερη ευκολία απ’ την πλευρά της Τεχνικής Υπηρεσίας στο 

να κόβονται δέντρα στα πεζοδρόμια. Εγώ αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχουν ζητήματα με τα ριζικά 

συστήματα, αλλά υπάρχει και μια αντίληψη η οποία περνάει με τον τρόπο που καταγράφεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε, είπατε «Τεχνικής Υπηρεσίας». Μάλλον άλλης Υπηρεσίας 

λέτε. Είναι «Πρασίνου». 

ΖΗΚΑΣ: Ε, της ΠΕΚΑΠΡΑ, ναι. 

(Ταυτόχρονες ομιλίες) 

ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, υπάρχει μια αντίληψη η οποία καταγράφεται. Παραδείγματος χάριν, τα κυπαρίσσια 

ήταν πριν από τον τάφο εκεί, ή ο τάφος ήταν πριν απ’ τα κυπαρίσσια; Γιατί προφανώς ο τάφος ήταν 

πριν απ’ τα κυπαρίσσια ή- ένα απ’ τα δύο, δεν γίνεται. Όταν λοιπόν η εισήγηση λέει «τα κυπαρίσσια 

είναι φυτεμένα πολύ κοντά σε αυτόν», σημαίνει ότι κάποιος τα φύτεψε κοντά στον τάφο που υπήρχε. 

Έτσι; Δηλαδή, φυτεύτηκαν στον τάφο που υπήρχε, τα κυπαρίσσια από κάποιον; αυτό συνέβη; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, με αυτό δεν σας κρατάω χρόνο... Όχι-όχι, μισό λεπτό, για να λήξει. 

Ευτυχώς έχουμε τον κύριο Πουρνάρα εδώ, ο οποίος μπορεί να μας πει. 

 Παρακαλώ, κύριε Πουρνάρα, πείτε μας για το συγκεκριμένο. Τον καλέσαμε ειδικά γι’ αυτό, για 

την ερώτησή σας. Ελάτε. 

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ: Καλησπέρα σας. 

 Όσον αφορά στον συγκεκριμένο τάφο, αλλά όχι μόνο σε αυτόν, και σε πολλούς άλλους, οι 

συγγενείς, οι ιδιοκτήτες εν πάση περιπτώσει (σε εισαγωγικά «οι ιδιοκτήτες») φυτεύουν διάφορα 

δέντρα, στις κορυφές των τάφων ή στα πόδια του τάφου, με αποτέλεσμα αυτά τα δέντρα κάποια 

στιγμή να μεγαλώνουν υπερβολικά και πολλές φορές να βγαίνουν και μέσα απ’ τον τάφο. Αυτό λοιπόν 

έχει γίνει από ιδιώτη. Ήταν πρώτα ο τάφος και μετά φύτρωσε το δέντρο. 

ΖΗΚΑΣ: Κι έρχεται μετά ο ιδιώτης και παραπονιέται γιατί...; 

ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ: Προφανέστατα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα καταφέρουμε να λύσουμε και το ή το αβγό την κότα ή η κότα το αβγό, θα είμαστε 

πανευτυχείς! 
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 Ελάτε, κύριε Ζήκα, συνεχίστε. 

ΖΗΚΑΣ: Και το δεύτερο. Λέει τώρα στο 5: «Η μουριά που υπάρχει στο πεζοδρόμιο είναι φυτεμένη 

σχεδόν μέσα στο φρεάτιο της ΕΥΔΑΠ». Δηλαδή πήγε κάποιος, υπήρχε το φρεάτιο και φύτεψε τη 

μουριά μες στο φρεάτιο; 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 

ΖΗΚΑΣ: Μα έχει σημασία πώς διατυπώνεται. Σημαίνει ότι κάποιος, που δεν στέκει σωστά τα μυαλά, 

πήγε και φύτεψε τη μουριά μέσα στο φρεάτιο. 

 Το λέω αυτό γιατί έχει σημασία πώς αποτυπώνεται κάποια κατάσταση, με ποια λογική 

αποτυπώνεται. Γιατί αν πραγματικά η μουριά υπήρχε και το φρεάτιο ήταν σε λάθος θέση, ή 

τοποθετήθηκε μετά σε λάθος θέση, πρέπει να ξέρουμε πώς δημιουργούνται τα προβλήματα, και εν 

πάση περιπτώσει να γίνονται και συστάσεις. Θα ’πρεπε δηλαδή, στην ΕΥΔΑΠ που εγκαθιστά έξω τους 

μετρητές, να υπάρχει μία σύσταση ή μία κατεύθυνση που να λέει ότι «κύριοι, δεν μπορεί να βάζετε 

μετρητή δίπλα απ’ το δέντρο και αύριο να ’ρχεστε να ζητάτε να κοπεί το δέντρο». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητός, ευχαριστούμε πάρα πολύ. 

 Σε ψηφοφορία, όπως ανέγνωσα πριν... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, κύριε Πρόεδρε, για το δεύτερο δεν παίρνει θέση η εισήγηση, πρέπει να πάρουμε 

εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Δεν δικαιολογεί την κοπή δύο δασικών και πανέμορφων δέντρων». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν παίρνει θέση. Τι λέει, για διάβασε, τι λέει; 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Έχει ξανασυζητηθεί αυτό το θέμα στο παρελθόν και έχει 

απορριφθεί. Έχει απορριφθεί, γι’ αυτό επανέρχεται. Και γι’ αυτό δεν παίρνει η Υπηρεσία θέση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, μισό λεπτό, ο Αντιδήμαρχος κύριος Αυγουρόπουλος για τη δεύτερη παράγραφο. 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Για το δεύτερο. Έχει ξανασυζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο, έχει έρθει 

εισήγηση αρνητική από την Υπηρεσία. Και επανέρχεται. Γι’ αυτό το αφήνει στην κρίση του Δημοτικού 

Συμβουλίου. Και αν εγκριθεί η κοπή, θα πάει στο Δασαρχείο. Γιατί είναι δασικό το δέντρο αυτό. 

...... : Τι εισηγείστε; 

ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Τι εισηγούμαι; Να μην κοπεί. Να μην κοπεί εγώ, ούτε αυτή τη φορά να μην 

κοπεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν για τη δεύτερη παράγραφο ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Αυγουρόπολος 

εισηγείται να μην κοπεί το δέντρο. Άρα τελειώσαμε με όλες τις περιπτώσεις. 

 Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»; 

 Συνεπώς, με τη διαμορφούμενη εισήγηση, το 19ο θέμα "Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων 

επί των οδών: Δημοτική Κοινότητα Χολαργού: Ελ. Βενιζέλου 86, Λοχ. Δεδούση 25, Μέτωνος 44, 

Πολυμνίας 27, Κω 12, Ασπασίας 63 και στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου: Κοιμητήριο (Αρ. Τάφου: 

571) και Αν. Ρωμυλίας 10», εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

v. ΓΕΝΙΚΑ 

ΘΕΜΑ 20ό 

 

Έγκριση Β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 

Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 73/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 20ό θέμα είναι για τον ΔΟΚΜΕΠΑ, για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού. Έχετε 

την εισήγηση. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 
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 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»; 

ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Διαφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 

 Άρα το 20ό θέμα, "Έγκριση Β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 

Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα 

με την υπ’ αριθ. 73/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 21ο 

 

Έγκριση Β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 41/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 21ο θέμα, λοιπόν. Αναμόρφωση προϋπολογισμού στον ΔΟΠΑΠ. 

 Θα πείτε κάτι, κύριε Πρόεδρε, θέλετε; 

 Έχετε την εισήγηση. 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν στο 21ο θέμα, "Έγκριση Β’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.), οικονομικού έτους 2018, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 41/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 22ο 

 

Έγκριση διοργάνωσης αγοράς καταναλωτών - έγκριση κανονισμού λειτουργίας της 

συγκεκριμένης αγοράς 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 22ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 22ου θέματος). 

 Ελάχιστα λόγια, από την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται για τον Σύλλογο Πωλητών - Καταναλωτών Χολαργού - Παπάγου, ο οποίος 

αποτελεί αναγνωρισμένο σωματείο, και με τη δική του αίτηση ζητάει όπως του παραχωρηθεί χώρος 

προκειμένου να μπορέσει να έχει τα προϊόντα του, να κάνει την αγορά τη συγκεκριμένη. 

 Εμείς προτείνουμε η συγκεκριμένη αγορά να λειτουργήσει εκεί που λειτουργούσαν παλιά η 

αγορά των «Χωρίς Μεσάζοντες», δηλαδή επί της οδού Ευριπίδου, στο τμήμα μεταξύ 25ης Μαρτίου 

και Βεντούρη, και τρεις φορές ετησίως να λειτουργεί επί της οδού Πεντέλης στον Παπάγο, στο τμήμα 

μεταξύ οδών Κορυτσάς και Στρατάρχου Παπάγου. 

 Ζητάμε λοιπόν από το Δημοτικό Συμβούλιο όπως εγκρίνει τη διενέργεια της συγκεκριμένης 

υπαίθριας αγοράς, την έγκριση του κανονισμού λειτουργίας της εν λόγω αγοράς, η οποία σας έχει 

αποσταλεί, ο κάθε ένας παραγωγός που θα συμμετέχει στην εν λόγω αγορά να διαθέτει συνολικά το 

3% του τζίρου του σε είδος προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, και να 

οριστεί ένας Δημοτικός Σύμβουλος και αναπληρωτής αυτού για να συμμετέχει στις διαδικασίες 

οργάνωσης της αγοράς. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, κυρία Τσικρικώνη. 

 Ερώτηση ή τοποθέτηση από τον κύριο Ζήκα. Τον φίλο σας τον κύριο Ζήκα! Παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω, υπάρχει αντίγραφο της έγκρισης του Σωματείου στον φάκελο; Γιατί δεν 
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μας έχει σταλεί. Θα ήθελα ένα αντίγραφο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι. Θα σας το στείλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντήθηκε; Ωραία. 

 Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Και να οριστεί ένας Δημοτικός Σύμβουλος και ο αναπληρωματικός... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στο 22ο θέμα, δεν υπάρχει εκεί κάτι τέτοιο. 

 Σε ψηφοφορία, λοιπόν, το 22ο θέμα.  

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»;  

 Άρα το 22ο θέμα, "Έγκριση διοργάνωσης αγοράς καταναλωτών - έγκριση κανονισμού 

λειτουργίας της συγκεκριμένης αγοράς", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 23ο 

 

Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Καταστροφής Υλικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 23ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 22ου θέματος). Έχετε την εισήγηση. 

 Συνεπώς, στη θέση... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να βάλετε τον κύριο Καραγιάννη, που δεν είναι πουθενά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Θέλει ο κύριος Καραγιάννης, επειδή δεν είναι σε καμία επιτροπή, να μπει σε 

αυτό; Εσείς, κύριε Ζήκα, που μου ’χατε πει, θέλετε ή δεν θέλετε; Επειδή μου ’χατε πει, γι’ αυτό, ότι 

δεν είστε κάπου. 

ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] αλλά δεν θα μπω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε; Για να το... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, μισό λεπτάκι, δεν είναι υποχρεωτικό να είναι αντιπολίτευση. Εμείς τη δίνουμε 

απλά για να έχουμε τη... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι για καταστροφή υλικών. Απλώς να είναι και κάποιος που γνωρίζει δυο-τρία 

πράγματα, αυτό λέω, μην πάει κάποιος άλλος που δεν γνωρίζει... 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εν πάση περιπτώσει, είναι κάποιος άλλος ο οποίος θέλει; Κύριε Στάππα εσείς; Κυρία 

Μπρέμπου; Ωραία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλα, Περικλή, μπες. Δυο φορές τον χρόνο είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα λοιπόν, θέλει - δεν θέλει, θα ψηφίσουμε υπέρ του κυρίου Ζήκα. Άρα λοιπόν στη 

θέση εκείνη προτείνεται ο κύριος Ζήκας. 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; Κανείς. 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 23ο θέμα, "Αντικατάσταση μέλους στην Επιτροπή Καταστροφής Υλικών Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού", με το όνομα του κυρίου Ζήκα, εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 24ο 

 

Έγκριση απολογισμών πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής: 

 έτους 2016 

 έτους 2017 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 24ο θέμα. «Έγκριση απολογισμών πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», πρώτα 

για το ’16, μετά για το ’17. 
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 Έχετε λάβει τις αντίστοιχες εισηγήσεις. 

 Υπάρχει κάποια ερώτηση πάνω σε αυτά; Τοποθέτηση; 

 Σε ψηφοφορία το 24ο θέμα για το ’16 και για το ’17, εκτός και υπάρχει κάποια αλλαγή. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 24ο θέμα, "Έγκριση απολογισμών πεπραγμένων Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, 

έτους 2016 και έτους 2017", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

ΘΕΜΑ 25ο 

 

Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την παραχώρηση θέσης 

στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 25ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 25ου θέματος). 

 Υπάρχει και η σύμφωνη γνώμη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 25ο θέμα, "Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 

παραχώρηση θέσης στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους γι’ αυτό το ωραίο κλίμα που είχαμε στη σημερινή 

συνεδρίασή μας. Ώρα λήξης συνεδρίασης: 12:29. Σας ευχαριστώ πολύ. 

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

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

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

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 
 
ΔΗΜΑΚΟΥ ΜΑΡΙΑ (Πρόεδρος) 

 

                   
 

ΤΗΡΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ - ΕΚΔΟΣΕΙΣ 
 

 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 21    15561 ΧΟΛΑΡΓΟΣ 

ΤΗΛ. 2106548568 - 2106548667 / FAX. 2106533534 

e-mail: hxografi@otenet.gr 
 

Ε.Π.Ε. 
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