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ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Σ υ ν ε δ ρ ί α σ η  8η 
της 4ης Ιουλίου 2018 

Ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, Παρίση Χρύσα, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αθανασάκου–Μουντάκη Μαρία, 
Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Τσικρικώνη Άννα-Μαρία, Νικάκη Βικτωρία, Ρουφογάλη Δήμητρα, 
Σουρανή Αγλαΐα, Αρβανίτη Γεωργία, Τσουροπλής Γεώργιος, Δημητριάδου Μαρία, Μπουφούνου 
Βασιλική, Σιαμάνης Βασίλειος, Σκουτέρης Ιωάννης, Τίγκας Κωνσταντίνος - Πολυχρόνης, Κουτάκης 
Νικόλαος, Ζήκας Περικλής, Κεχρής Ιωάννης, Τούτουζας Δημήτριος, Φασούλη Αικατερίνη, Ανυφαντής 
Γεώργιος, Ρεμούνδος Γεώργιος, Πολυκαλά Χριστίνα. 
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου: Δημάκου Μαρία 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού: Γκούμα Αικατερίνη 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Βεντουζά-Παπανικολάου Ειρήνη, Χατζής Μιχαήλ, Καραγιάννης Νικόλαος, Αποστολόπουλος Νικόλαος, 
Στάππας Νικόλαος, Μπρέμπου Γεωργία, 
 

 
 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 07/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 

2. Συζήτηση του υπ’ αριθ. 12347/04.06.2018 αιτήματος δημοτών, με θέμα: 
«Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος υπέρ της Μακεδονίας». 

 
i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

3. Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού. 

4. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους. 

 
ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

5. Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 
κτίριο, ιδιοκτησίας τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας 

ΣΕΛ. 
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Γκανασούλη), στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & 
Ταχυδρομείων». 

6. Έγκριση επανάληψης μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας, για τη 
στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου. 

7. Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ.  Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Σχολικών Επιτροπών». 

8. Έγκριση διενέργειας διεθνών ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός εκσκαφέα - φορτωτή και ενός φορτηγού 
4X4 με αποσπώμενη εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα». 

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

10. Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων 
τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

 
iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

11. Έγκριση του από 26.06.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών 
Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 

12. Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 36/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του 
πρώην Δήμου Χολαργού, για την τροποποίηση σχεδίου στο λόφο Τσακού. 

13. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αναβάθμιση 
περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους». 

14. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: 
«Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2017». 

15. Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: 
«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος 
χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου». 

16. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες 
κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α». 

17. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις τής Ειδικής Υπηρεσίας - Αρχής Πιστοποίησης 
για έργα ΕΣΠΑ (ανάπλαση οδού Φανερωμένης)». 

18. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Συντηρήσεις οδών έτους 2015». 

19. Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016». 

20. Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού 
Κέντρου Παπάγου». 

21. Εκδίκαση ένστασης των κ.κ. Μασούρου κατά της υπ. αριθ. 136/2018 απόφασης 
Δ.Σ., περί εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης, σύμφωνα με το νέο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού. 

 
iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

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

◦ Χίου 28 
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◦ Χίου 39 
◦ Χίου 43 
◦ Χίου 49 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 
◦ Κοιμητήριο (Αρ. Τάφου: Μ 571) 
◦ Βλαχάβα 34 
◦ Ζακυνθινού 23 

 
v. ΓΕΝΙΚΑ 

23. Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Κοιμητήριο Παπάγου, για 
πώληση ανθέων. 

24. Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 
Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού 
έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 103/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του. 

25. Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με 
κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθ. 123/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.). 

26. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση του Διοικητικού 
Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & 
Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.). 

27. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση των 
προτεινόμενων σημείων τοποθέτησης Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρονικών 
Συσκευών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού. 

28. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αιτήματα 
δημοτών για παραχώρηση θέσεων Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα 
Χολαργού. 

29. Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για 
απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες, κύριοι, παρακαλώ να λάβουμε τις θέσεις μας για να 
ξεκινήσουμε. Ευχαριστώ πολύ. 
 Παρακαλώ τον κύριο Τράκα για τις παρουσίες. 
ΤΡΑΚΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 
 Ο κύριος Οικονόμου: απών. 
 Η κυρία Παρίση: απούσα. 
 Ο κύριος Δεμέστιχας: απών. 
 Η κυρία Αθανασάκου: παρούσα. 
 Ο κύριος Αυγουρόπουλος: παρών. 
 Η κυρία Βεντουζά: απούσα. 
 Ο κύριος Χατζής: απών. 
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 Η κυρία Τσικρικώνη: παρούσα. 
 Η κυρία Νικάκη: παρούσα. 
 Η κυρία Ρουφογάλη: παρούσα. 
 Η κυρία Σουρανή: παρούσα. 
 Η κυρία Αρβανίτη: παρούσα. 
 Ο κύριος Τσουροπλής: απών. 

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

Ο κύριος Στάππας: απών. 
Η κυρία Μπρέμπου... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κυρία Μπρέμπου είναι δικαιολογημένη. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Ανυφαντής: απών. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος: παρών. 
 Η κυρία Πολυκαλά: παρούσα. 
 Παρούσες είναι και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κυρία Γκούμα και η 
Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κυρία Δημάκου. 
 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Τράκα. 
 Η ώρα είναι 19:20. Άρχεται η συνεδρίασις. 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο να προβεί σε ανακοινώσεις. 
 Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις γενικά από κάποιον; Όχι. Ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν ξεκινήσουμε, όπως προτείνει ο κύριος Δήμαρχος, να κρατήσουμε ενός λεπτού 
σιγή για τον θάνατο του Θεόδωρου Τσιμπλάκου, ο οποίος διετέλεσε και Δημοτικός Σύμβουλος. 
Παρακαλώ. 
 
Τήρηση ενός λεπτού σιγής 
εις μνήμην του τ. Δημοτικού Συμβούλου Θεόδωρου Τσιμπλάκου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιωνία του η μνήμη. 
 Και συνεχίζουμε με το χαρμόσυνο γεγονός του νεογέννητου τέκνου της κ. Κούτρα. Να σας 
ζήσει ! 
...... : Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά. 
 Λοιπόν. Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο για ανακοινώσεις. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να εκφράσω λοιπόν κι εγώ τα συλλυπητήριά μου στην οικογένεια του Θ. Τσιμπλάκου, 
του Δημοτικού Σύμβουλου, ο οποίος ξαφνικά έφυγε απ’ τη ζωή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που τον 
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σκεπάζει και ας δώσει ο Θεός κουράγιο στην οικογένειά του. Νομίζω ότι πάντα οφείλουμε, 
ανθρώπους οι οποίοι έχουν προσφέρει μέσα από τα έδρανα του Δημοτικού Συμβουλίου να τους 
τιμούμε. 
...... : Και υπάλληλος ήταν. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και ήταν και υπάλληλος του Δήμου, ήταν και πρώην δημοτικός υπάλληλος. 
...... : Πολλά χρόνια. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι την προηγούμενη βδομάδα, και 
συγκεκριμένα την Τετάρτη 27 Ιουνίου, παραβρέθηκα σε μία συνάντηση, ύστερα από πρόσκληση του 
αναπληρωτή Υπουργού Προστασίας του Πολίτη κυρίου Τόσκα, μαζί με Δημάρχους από τον Βόρειο 
Τομέα της Αττικής, από τους 11-12 Δήμους που απαρτίζουν τον Βόρειο Τομέα. Παρών ήταν και ο 
Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου και βεβαίως ήταν αρκετοί εκπρόσωποι από την Αστυνομία, 
ήταν ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας, αρχηγοί Σωμάτων, ταξίαρχοι, αρκετοί δήμαρχοι, όπως 
ανέφερα, ή εκπρόσωποι (πρόεδροι Δημοτικών Συμβουλίων, Αντιδήμαρχοι). 
 Στη συνάντηση αυτή, αφού μας έγινε μία παρουσίαση και μία ενημέρωση για το πώς 
σκοπεύει να χειριστεί το επόμενο διάστημα η Ελληνική Αστυνομία όλα αυτά τα ζητήματα τα οποία 
έχουν προκύψει, και αφού βεβαίως μας δικαιολογήθηκαν ότι τα προβλήματα τα οποία υπάρχουν είναι 
απόρροια του μεταναστευτικού, επέκτασης των οικιστικών περιοχών, του ότι πολλά στελέχη της 
Ελληνικής Αστυνομίας βρίσκονται στη φύλαξη υψηλών προσώπων, και η γραφειοκρατία και τα 
προβλήματα τα οικονομικά, και το μνημόνιο, όλα αυτά μας δημιούργησαν έτσι ένα κλίμα για το τι 
συμβαίνει και για να είμαστε λίγο ρεαλιστικοί, από κει και πέρα απ’ τη δική μας πλευρά 
παρατηρήσαμε και ενημερώσαμε ότι δεν είμαστε καθόλου ευχαριστημένοι με το θέμα της 
συγχώνευσης των δύο Αστυνομικών Τμημάτων, θέμα στο οποίο από την αρχή ήμασταν αντίθετοι και 
είχαμε τονίσει ότι πρέπει να προσέξουν, τουλάχιστον τα άτομα τα οποία θα έρθουν από τα δύο 
πρώην Τμήματα να παραμείνουν στο νέο Τμήμα –κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί–, να υπάρξουν οι 
αυξημένες περιπολίες. Και βέβαια ο Αρχηγός της Ελληνικής Αστυνομίας μάς ενημέρωσε και 
δεσμεύτηκε μέχρι αρχές Αυγούστου να ξαναγίνει μία αναθεώρηση, ότι θα ενισχυθούν οι περιπολίες, 
ότι τουλάχιστον ένα περιπολικό για κάθε Τμήμα που υπάρχει σε κάθε Δήμο θα επιτηρεί, καθώς και 
για βραδινές πεζές περιπολίες. Είπαμε ότι θα ξανακάνουμε συνάντηση στις αρχές Αυγούστου, έτσι 
ώστε να δούμε αν αυτά τα οποία ειπώθηκαν θα υλοποιηθούν ή όχι. 
 Η αλήθεια είναι ότι το τελευταίο διάστημα έχει βελτιωθεί η κατάσταση, έχουν μειωθεί-, 
σύμφωνα με τα στοιχεία τα οποία μας ανακοίνωσε η Διευθύντρια του Αστυνομικού Τμήματος η 
μεγάλη έξαρση που υπήρχε τους μήνες Οκτώβριο - Νοέμβριο, μέχρι και τον Φεβρουάριο, έχει 
αποσυμφορηθεί αυτή τη στιγμή. Και βέβαια να τονίσουμε ότι έχουν γίνει και δύο-τρεις σημαντικές 
παρεμβάσεις από το Αστυνομικό Τμήμα αλλά και από την Ελληνική Αστυνομία γενικότερα, ότι έχουν 
πιάσει, αν θυμάστε –έχουν πάρει και το φως της δημοσιότητας–, ότι έχουν πιάσει κάποιους 
αλλοδαπούς, κάποιους Γεωργιανούς, κάποιους εν πάση περιπτώσει ανθρώπους οι οποίοι στην 
περιοχή μας και στην ευρύτερη περιοχή του Βόρειου Τομέα ήταν μπλεγμένοι σε ληστείες, σε κλοπές 
και σε άλλα αδικήματα. 
 Μία άλλη ανακοίνωση που ήθελα να κάνω και γνωστοποίηση στο Δημοτικό Συμβούλιο... Γιατί 
ωραίο είναι να χρησιμοποιούμε τα δελτία τύπου για να βγάζουμε και να ενημερώνουμε τους δημότες 
και τα τοπικά site –όποιοι ενημερώνονται από τα τοπικά site–, αλλά νομίζω ότι σημασία έχει πιο πολύ 
η προσωπική μας παρουσία και το τι κάνουμε με τον θεσμικό ρόλο τον οποίο έχουμε ο καθένας. Εγώ 
είμαι ο Δήμαρχος, εσείς είστε οι Δημοτικοί Σύμβουλοι, επικεφαλής παρατάξεων, έχετε εκλεγεί σε 
διάφορα όργανα του Δήμου, και καλό είναι η σοβαρότητα που αποδεικνύουμε ο καθένας σε όλα 
αυτά τα οποία γίνονται στον Δήμο να είναι με πράξεις και όχι μόνο με λόγια. 
 Και νομίζω, κύριε Τίγκα –γιατί αναφέρομαι σε σας προσωπικά–, σας επιστρέφω τη λέξη 
«εξαφανισμένος» που αναφέρετε στο πρόσωπό μου, που δεν καταλαβαίνω πού αναφέρεστε, και θα 
πω ότι αν κάποιος είναι εξαφανισμένος αυτός είστε εσείς, ο οποίος από τις συνεδριάσεις της 
Οικονομικής Επιτροπής το 2018, από τις 25 συνεδριάσεις έχετε παρευρεθεί σε 3. Λοιπόν, λείπετε 10 
συνεχόμενες αδικαιολόγητες απουσίες από την Οικονομική Επιτροπή, είναι η τελευταία φορά που σας 
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προειδοποιώ, γιατί είμαι ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, στο επόμενο Συμβούλιο αν δεν 
εμφανιστείτε και συνεχίσετε να απαξιώνετε με τη μη παρουσία σας τον ρόλο του Δημοτικού 
Συμβούλου και του μέλους της Οικονομικής Επιτροπής, εγώ θα ξεκινήσω τις διαδικασίες που 
προβλέπει ο κανονισμός και ο νόμος. Δεν είναι σοβαρότητα... 
 Στην αρχή είχατε πρόβλημα με την ώρα, όταν ήταν Πρόεδρος η κυρία Τσικρικώνη, αλλάξαμε 
την ώρα για να σας βολεύει, μας είπατε και συγχαρητήρια που κάνουμε νωρίς και σας εξυπηρετεί, 
δεν είστε τώρα Γενικός Γραμματέας για να τρέχετε στην Πεντέλη και να μας λέτε τις δικαιολογίες που 
λέγατε παλιά, δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο... Αν έχετε κάποιο πρόβλημα με την ώρα, πέστε μου 
να την ξαναλλάξω, να σας βολεύει. Αλλά το να μην εμφανίζεστε στην Οικονομική Επιτροπή νομίζω, 
αν μη τι άλλο, απαξιώνει εσάς, και –όπως ανέφερα– ο χαρακτηρισμός είναι όλος δικός σας. 
 Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ανακοινώσεις από τους υπόλοιπους επικεφαλής. Ο κύριος Τίγκας. 
 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Δεμέστιχας. 
 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, πριν μπω να ενημερώσω γι’ αυτά που θέλω να ενημερώσω, θα ήθελα να λύσω 
την απορία του Δημάρχου που ρώτησε τι σημαίνει «εξαφανισμένος». Κύριε Δήμαρχε, δεν το λέω εγώ 
το «εξαφανισμένος», το λένε οι πολίτες που δεν σας βλέπουν να γυρίζετε στις γειτονιές του 
Χολαργού και του Παπάγου για να δείτε τα προβλήματά τους. 
 Σε ό,τι αφορά το εάν εγώ είμαι εξαφανισμένος απ’ την Οικονομική Επιτροπή, θα σας πω μία 
κουβέντα: Με τη στάση σας απαξιώσατε τον ρόλο της Οικονομικής Επιτροπής. Πέστε μου πόσοι από 
την αντιπολίτευση παρίστανται. Και το κάνετε σκόπιμα. Εφεύρατε τη λύση της ανά εβδομάδα 
συνεδρίασης, όπου εκεί πρέπει να έχουμε ένα-δύο-πέντε θέματα, που δεν έχουν και βαθμό 
επείγοντος, απλώς και μόνο για να σημαίνετε την παρουσία σας. Δεν πειράζει. Εάν η Οικονομική 
Επιτροπή δεν αποκτήσει τη σοβαρότητα, θα σας κάνω το χατίρι να φύγω, για να ησυχάσετε. 
 Το δεύτερο το οποίο θα ήθελα να πω είναι σχετικά με αυτό που μας έλεγε ο κύριος Υπουργός 
Αναπληρωτής Προστασίας του Πολίτη, ο οποίος μας έλεγε όταν ενοποιήθηκαν τα Τμήματα: «Τι 
θέλετε να έχετε; Αστυνόμευση ή Αστυνομικό Τμήμα;» Φαντάζομαι, κύριε Δήμαρχε, προχθές να μην 
τόλμησε να σας πει αν έχουμε αστυνόμευση, γιατί απλώς θα πω το εξής: Όταν τον Ιούλιο του 2017 
ενοποιήθηκαν τα δύο Αστυνομικά Τμήματα, τότε είχαν δύναμη 41 στελεχών (τα ενοποιημένα 
Τμήματα), σήμερα έχουν 26 με 28-βία. Αυτό δίνει τα συμπεράσματα. 
 Το θέμα το πρώτο το οποίο θέλω, κύριε Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, να θίξω και να 
ρωτήσω είναι: Έγινε στις 25 Ιουνίου η εκδήλωση στο Μνημείο του εκστρατευτικού σώματος της 
Κορέας, όπου με λύπη μου δεν είδα άλλους Δημοτικούς Συμβούλους, εκτός από τον Δήμαρχο βέβαια, 
τον Δήμαρχο ναι, και την κυρία Ρουφογάλη, αν θυμάμαι καλά. Θέλω λοιπόν να ρωτήσω –μέσω υμών 
κύριε Πρόεδρε– τον Δήμαρχο: ποιοι καλούνε στην εκδήλωση αυτή; Γιατί εγώ είχα απευθύνει 
επιστολή στον Πρόεδρο του Συλλόγου των Κορεατών και περιμένω απάντηση, αλλά θα ήθελα να 
έχω και τη δική μας εικόνα. Διότι δεν μπορεί να γίνεται μια εκδήλωση, κατά την άποψή μου 
σημαντική, και να μην καλούνται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι. 
 Το τρίτο το οποίο ήθελα να πω –και θα σας το καταθέσω, κύριε Πρόεδρε, και εγγράφως– έχει 
να κάνει με ένα ζήτημα που υπάρχει στην οδό Χειμάρρας 17 στον Παπάγο. Εκεί λοιπόν υπάρχει μια 
πλατεία, μικρή πλατεία, δεν είναι σημαντική, αλλά έχει αρκετά δένδρα, και γύρω απ’ την πλατεία 
τέσσερα νούμερα (17, 19 ,21 23) επηρεάζονται διότι βγαίνουν από ένα δρομάκι που υπάρχει, 
ασφαλτοστρωμένο δρομάκι, για να λέμε την πραγματικότητα, στο οποίο όμως σε κάποιο σημείο οι 
ρίζες έχουν πεταχτεί στον δρόμο, και όπως αντιλαμβάνεστε δημιουργεί πρόβλημα. Θα σας το 
καταθέσω εγγράφως και θα παρακαλούσα να ερευνηθεί από τον Δήμο. 
 Σε ό,τι αφορά το τελευταίο ζήτημα, το οποίο είχα σκοπό να πω, αφορά το Μακεδονικό, αλλά 
θα τοποθετηθώ κατά τη διάρκεια της συζητήσεως. 
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 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Κάποιος άλλος για ανακοίνωση; 
 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε ο κύριος Ανυφαντής. 
 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω, αν δεν υπάρχει κανένας άλλος; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πολύ γρήγορα να πω ότι: Σίγουρα δεν πείθετε με αυτά τα οποία αναφέρατε για τη μη 
παρουσία σας στην Οικονομική Επιτροπή, αλλά το καλύτερο είναι ότι όλα αυτά τα οποία λέμε 
δημόσια, μας κρίνουν οι άνθρωποι με τις απαντήσεις τις οποίες δίνουμε και με αυτά τα οποία λέμε. 
 Την εκδήλωση την κάνει η Πρεσβεία της Κορέας. Δεν έχει καμία σχέση ο Δήμος μας στη 
συγκεκριμένη εκδήλωση, δεν είμαστε εμείς οι διοργανωτές, εμείς το μόνο που κάνουμε είναι να 
επιμεληθούμε την καθαριότητα, να τους καθαρίσουμε, να βάλουμε τα μικρόφωνα, να βάλουμε τα 
σημαιάκια. Και βεβαίως προσκαλούν εμένα και άλλο ένα άτομο, κυρίως ποιο είναι το εθιμοτυπικό 
στον Δήμο, ποιος έχει την αντιδημαρχία αυτή, ποιος είναι εντεταλμένος Σύμβουλος, έτσι συνηθίζεται. 
Παλιά ήταν η κυρία Παρίση, θυμάμαι κάποτε, τελευταία είναι η κυρία Ρουφογάλη που έχει αυτή την 
αρμοδιότητα. Και βεβαίως, απευθυνθείτε στην Πρεσβεία της Κορέας να στέλνουν προσκλήσεις όπου 
αλλού θέλουν, δεν είμαι εγώ ο αρμόδιος, διότι δεν την κάνω εγώ την εκδήλωση. Την εκδήλωση, 
επαναλαμβάνω, την κάνει η Πρεσβεία της Κορέας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Είστε σαφής, σας κατάλαβα, αλλά δεν μου απαντήσατε. Τον κύριο Ξύδη δεν τον καλεί 
κανένας; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τίγκα, σας παρακαλώ. Κάνατε μία ερώτηση, να απαντήσει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] δεν την είχα ολοκληρώσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει, εντάξει. 
 Ελάτε, κύριε Δήμαρχε. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Γιατί βλέπω [...] που δεν τον καλέσατε, που είναι αυτός που έκανε 
[...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επαναλαμβάνω ότι δεν διοργανώνω εγώ, εγώ είμαι καλεσμένος στην εκδήλωση. Να 
καλέσω εγώ κάποιον αν είμαι...; Εγώ παίρνω πρόσκληση για την εκδήλωση και μου λένε: 
«Παρακαλούμε πολύ να παρευρεθείτε για να καταθέσετε στεφάνι». Λοιπόν, νομίζω ότι πάλι γίναμε 
κατανοητοί. 
 Για τις ρίζες στην οδό Χειμάρρας που αναφέρετε, είναι κάτι το οποίο το έχουν ήδη καταθέσει 
με αίτημά τους οι πολίτες στον Δήμο και στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, και είναι κάτι το οποίο 
το χειρίζεται η Τεχνική Υπηρεσία. Ξέρετε, τα δημόσια έργα δεν γίνονται από τη μία στιγμή στην 
άλλη, ούτε έχουμε εμείς ειδικό μηχάνημα με τον έναν οικοδόμο που έχουμε στον Δήμο, να μπορέσει 
να πάει να χαλάσει την άσφαλτο, να καταστρέψει τις ρίζες και να την ξαναεπισκευάσει, έτσι; Θα 
πρέπει να γίνει με μία εργολαβία, η οποία κρατάει κάποιους μήνες μέχρι να ολοκληρωθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 

--------------  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πριν εισέλθουμε στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης, θα σας παρακαλέσω να 
συζητήσουμε ένα θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο είναι: «Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 
7/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού». Απλώς στην προηγούμενη 
απόφαση να προστεθεί μία λέξη, το «διαθέτει πίστωση». Ψηφοφορία. 
 Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί σε αυτό; Ωραία. 
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ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. 
 

Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - 
Χολαργού 
 
...... : Τι αφορά; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας έχει αποσταλεί. Ενημερώνω, λέω και πάλι: είναι συμπλήρωση, αναφέρει η 
εισληγηση: «Με την υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού 
εγκρίθηκε η επιστροφή ποσού 353,88 € στην κυρία Ιωάννα Σακκά-Παπαναστασίου του Αθανασίου ή 
στην κυρία Ειρήνη Παπαναστασίου του Σπυρίδωνος ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 
 Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε να συμπληρωθεί η ανωτέρω απόφαση ως κατωτέρω: 
(Λέει, αποσιωπητικά): «...στο όνομα των δικαιούχων –που είναι η προηγούμενη παράγραφος– 
διαθέτει πίστωση ποσού 353,88 € στον κωδικό αριθμό 0082.61.0001 του προϋπολογισμού του 
Δήμου, οικονομικού έτους 2018». 
 Υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτό; Ο κύριος Τίγκας. 
 
 Με συγχωρείτε, μόνο να πω ότι προσήλθε και η κυρία Μπουφούνου. 
 
 Ο κύριος Τίγκας έχει τον λόγο για ερώτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, όπως ξέρετε, το θέμα αυτό είναι παλαιό, υπήρξε παρέμβαση και του 
Συνηγόρου του Πολίτη, αλλά εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής: Η ταφή του συζύγου, του θανόντος 
συζύγου της κυρίας Παπαναστασίου έγινε στις 16 Ιανουαρίου του 2014. Τότε κατεβλήθη ένα ποσό 
600 € για τάφο τριετούς χρήσεως. Μετά από σαράντα μέρες, στις 26 Φεβρουαρίου του ’14, 
πληρώθηκαν 11.000 € για οικογενειακό τάφο. 
 Το ερώτημά μου είναι: Η απομείωση του ποσού από τα 600 € που κατέθεσε η οικογένεια, 
που πλήρωσε μάλλον η οικογένεια, για 36 μήνες, αν αφαιρέσουμε το αναλογούν μερίδιο για τις 
σαράντα μέρες, βγαίνει 353 €; Διότι εγώ κάνοντας την απλή διαίρεση είδα ότι έπρεπε να κρατήσετε 
από την οικογένεια μόλις και μετά βίας 22 € και κάτι ψιλά. Παρακαλώ, θα ήθελα να έχω μία ανάλυση 
αυτής της απομείωσης. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω, κύριε Τίγκα, αυτό είχε συζητηθεί και στη συγκεκριμένη συνεδρίαση... 
ΤΙΓΚΑΣ: Δεν δόθηκε απάντηση στον επιμερισμό της απομείωσης, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποτε μου επιτρέψετε, να συνεχίσω. 
ΤΙΓΚΑΣ: Συγγνώμην, με συγχωρείτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς λέω: Είχε συζητηθεί τότε το θέμα, είχαν ακουστεί όλες οι απόψεις, αλλά θεωρώ 
ότι είχε απαντηθεί και πάλι αυτό. Γιατί είχατε ξανακάνει την ίδια ερώτηση. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μου κάνει εντύπωση ο κύριος Τίγκας, που το αυτονόητο δεν το καταλαβαίνετε. Όταν 
έχεις έναν οικογενειακό τάφο και θέλεις να θάψεις κάποιον μέσα, πληρώνεις χρήματα για να θάψεις 
κάποιον, 240 €, αν θυμάμαι καλά. Άρα αν υποθέσουμε ότι η κυρία είχε από πριν αγοράσει... Που δεν 
είχε αγοράσει, έτσι; τον έβαλε σε τριετή. Αλλά αν υποθέσουμε ότι τον είχε αγοράσει τον 
οικογενειακό και πήγαινε να θάψει τον άνθρωπό της, θα έπρεπε να πλήρωνε στον Δήμο 240 €. Να 
της τα χαρίσουμε αυτά, να μην της τα κρατήσουμε; Τι λέτε εσείς; Άρα: κρατάμε τα 240, που θα 
πλήρωνε έτσι κι αλλιώς άμα είχε οικογενειακό τάφο, και της αφαιρούμε και για τις σαράντα μέρες την 
αναλογία. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει; Εγώ πάντως... Πήγες, έθαψες τον συγγενή σου σε τριετούς τάφο και ξαφνικά 
τον αγόρασες! 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ε, αυτό δεν [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ναι, σωστά, δεν μας αφορά εμάς. Δεν αφορά εμάς, σωστά, εντάξει. 
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ΤΙΓΚΑΣ: Άλλος ήταν Δήμαρχος τότε. Αν νομίζετε ότι αφορά εκείνον, πέστε το, μη μου το λέτε 
εμένα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, ναι, εντάξει. Εσείς το θεωρείτε ότι είναι σωστό αυτό που κάνει. 
 «210» είναι τα δικαιώματα, που σας είπα «230». Για να μην κάνουμε λάθος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Για να μπαίνουνε, κύριε Πρόεδρε, και λίγο τα πράγματα στη θέση τους, παρόλο που 
η εισήγηση ήταν της δημοτικής Αρχής και την οποία την έκανα εγώ πριν κάποιους μήνες σχετικά με 
την επιστροφή του συγκεκριμένου ποσού, θα ήθελα να πω και το εξής. Για να μπαίνουν και μερικά 
πράγματα στη θέση τους και να βλέπουμε και γιατί υπήρχε και η δυσκολία και η δυσφορία της 
Υπηρεσίας σε ό,τι αφορά την επιστροφή των χρημάτων αυτών. 
 Ο τάφος ο συγκεκριμένος δεν ενοικιαζόταν ούτε για σαράντα μέρες ούτε για είκοσι μέρες, 
ούτε για τριάντα, ούτε για ένα μήνα ούτε για έναν χρόνο. Η συμφωνία, ο συγκεκριμένος τάφος 
δίδεται, παραχωρείται για τρία χρόνια και πληρώνεις για τρία χρόνια. Για να σας δώσω ένα απλό 
παράδειγμα, όταν πας και νοικιάζεις ένα σπίτι και ο μόνος τρόπος για να το νοικιάσεις είναι με τον 
χρόνο, και προπληρώνει την πληρωμή αυτή, αλλά μετά στους τρεις-τέσσερις μήνες αποφασίζεις να 
το αγοράσεις, δεν σου επιστρέφονται τα χρήματα. Διότι δεν έγινε με τον μήνα η μίσθωση και απλά 
εσύ προκατέβαλες ενός χρόνου χρήματα. Έχεις κάνει την ενοικίαση με τον χρόνο. 
 Έτσι και η κυρία αυτή, της παραχωρήθηκε ο τάφος για τρία χρόνια. Μόνο για τρία χρόνια 
παραχωρείται ο τάφος. Και έδωσε τα χρήματα, δεν προκατέβαλε, -ήταν με τον μήνα ή με τις ημέρες 
αλλά αυτή έδωσε από πριν τα λεφτά, οπότε μετά, αφού αποφάσισε να το αγοράσει να της τα 
επιστρέψουμε. Δεν ήταν τέτοια περίπτωση, ήταν αυτή που σας λέω. Και οπότε, ο νοών νοείτο. 
Καταλαβαίνετε λοιπόν. 
 Αλλά προκειμένου να μην δημιουργούνται θέματα, εισηγηθήκαμε ως διοίκηση, και 
υπερβήκαμε και τις αντιρρήσεις της Υπηρεσίας, προκειμένου ο δημότης να μην έχει την αίσθηση ότι 
έχει αδικηθεί. Αλλά όχι από κει και πέρα να συνεχίζετε να τραβάτε το συγκεκριμένο θέμα. Έχουμε 
κάνει ό,τι καλύτερο μπορούσαμε για τη συγκεκριμένη υπόθεση. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. Να το τελειώνουμε όμως. Ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εάν αυτά που είπε η κυρία Αντιδήμαρχος είχαν βάση και υπόσταση, καλό 
θα ήταν... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Αφήστε, κυρία Τσικρικώνη... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν πειράζει, εγώ παραμιλάω, δεν [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Εάν παραμιλάτε, αλλού πρέπει να πάτε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, μη μιλάτε. Σας παρακαλώ, ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Λοιπόν, επαναλαμβάνω: Εάν αυτά που είπε η κυρία Αντιδήμαρχος είχαν βάση και 
υπόσταση, η απάντηση αυτή δεν έπρεπε να δοθεί εδώ, αλλά στον Συνήγορο του Πολίτη. Ο οποίος 
δύο φορές έκανε έγγραφο και έφτασε στο σημείο να σας πει επί λέξει ότι «δεν νοείται να 
πληρώνουμε δύο φορές την ίδια παροχή υπηρεσιών». Αυτό είναι καταγεγραμμένο στο κείμενο του 
Συνηγόρου του Πολίτη, εσείς το γράψατε στα παλιά σας τα παπούτσια, και την επόμενη φορά ήρθε 
ο Συνήγορος και σας είπε: «ξέρετε, ασκείτε κακή διοίκηση». Αυτά είναι γεγονότα γραμμένα, δεν τα 
λέω εγώ. Αυτά όμως τα οποία η κυρία Αντιδήμαρχος είπε, καλό ήταν να τα πουν στον Συνήγορο, όχι 
σε εμάς. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλό θα ήταν να μην μπούμε σε μία διαδικασία ερωταπαντήσεων. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...], είμαι Αντιδήμαρχος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Κύριε Αυγουρόπουλε, έχετε κάτι; Θέλετε να κάνετε ένσταση στο 
Προεδρείο; Μη μιλάτε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Άμα με προκαλέσει κάποιος [...]. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εγώ σας προκαλώ. Εσείς έχετε να πείτε κάτι για το Προεδρείο; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, πείτε μου, ανοίξτε το μικρόφωνο και πείτε. Παρακαλώ, πείτε μου. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δώσατε τον λόγο στον προηγούμενο ομιλητή χωρίς να ’χει το δικαίωμα να 
πάρει για τρίτη φορά τον λόγο. Ποιος εδώ μέσα παίρνει τον λόγο τρεις φορές προ Ημερησίας 
Διατάξεως; Αυτή είναι η ένστασή μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε καμία σχέση με την πραγματικότητα, το θέμα συζητείται... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας άκουσα. Το θέμα συζητείται και δεν είμαστε στα προ Ημερησίας Διάταξης. 
Έχετε χάσει ένα τέταρτο από τον χρόνο. Λοιπόν, σας παρακαλώ τουλάχιστον να ζητήσετε συγγνώμη 
επί της διαδικασίας, διαφορετικά άλλη φορά εάν ξαναμιλήσετε, θα με αναγκάσετε να κάνω κάτι άλλο. 
 Λοιπόν, κυρία Αντιδήμαρχε, κυρία Τσικρικώνη, έχετε τον λόγο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, απλά θέλω ν’ απαντήσω, διότι αφήνονται αιχμές ότι δεν έχουμε 
δώσει τις απαντήσεις έτσι όπως πρέπει. 
 Σας υπενθυμίζω –διότι αυτά ειπώθηκαν και στο προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, την 
προηγούμενη φορά που πήραμε την απόφαση– ότι ο Συνήγορος του Πολίτη και η άποψή του δεν 
είναι πανάκεια. Είναι ένα γνωμοδοτικό όργανο, δεν είναι ούτε αποφασιστικό, ούτε οι αποφάσεις του 
και η γνώμη του είναι τέτοια η οποία μας επιβάλλεται. Μπορούμε να τη λάβουμε ή όχι υπόψιν μας. 
Το λέει μόνο του ο τίτλος: «Συνήγορος του Πολίτη», πάντοτε η θέση του και η άποψή του είναι 
υπέρ του πολίτη. Αυτό δεν δεσμεύει τον οποιονδήποτε ν’ ακολουθήσει τη συγκεκριμένη άποψη. 
 Λοιπόν, η θέση μου ήταν αυτή, η τοποθέτηση της δημοτικής Αρχής ήταν αυτή, πράξαμε το 
καλύτερο που μπορούσαμε να πράξουμε, και όχι επειδή μας ανάγκασε ο Συνήγορος του Πολίτη, αλλά 
επειδή εμείς έτσι κρίναμε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Νομίζω ακούστηκαν όλες οι απόψεις. 
 Θέλετε κάτι σε αυτό; Ορίστε. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Προ Ημερησίας [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιο προ Ημερησίας, κύριε Κουτάκη; Έχουμε μπει στα θέματα. Είναι το συγκεκριμένο 
θέμα, συζητείται. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. Είπατε για ερωτήσεις, τοποθετήσεις, αλλά δεν είπατε για 
[...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, αν θέλει να βάλει θέμα προ Ημερησίας, έχει δικαίωμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε άλλο θέμα; 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Έχω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ε, μισό λεπτό να τελειώσει, να το ψηφίσουμε αυτό και μετά. Αυτό λέω. Δεν γίνεται 
στο ένα θέμα να ψηφίζουμε άλλο. 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Ανυφαντής. 
 Συνεπώς, το εκτός Ημερήσιας Διάταξης θέμα, "Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 7/2018 απόφασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

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

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Κουτάκη να θέσει θέμα εκτός Ημερησίας, για να δούμε αν θα το 
συζητήσουμε. Ελάτε. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Θα ’μαι πολύ γρήγορος, όπως πάντα, κύριε Πρόεδρε, και σας ευχαριστώ. 
 Θα ’θελα πρώτα απ’ όλα  να πω ότι, αφού αναφερόμαστε σε δρόμους και οδούς, θα ’θελα η 
Τεχνική Υπηρεσία να κοιτάξει επισταμένα τις κεντρικές μας αρτηρίες. Και συγκεκριμένα θα πω για την 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 8η  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  
 
  13 

Περικλέους, δεν ξέρω αν το ’χετε βάλει στο πρόγραμμα, γιατί έχει γίνει πλέον «Κάβο Ντόρο», όπως 
επίσης και η Αργυροκάστρου, είναι και αυτή «Κάβο Ντόρο». Αυτά τα δύο είναι κεντρικές... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Καλοκαιρινά το λέω! 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Θα φτιαχτεί τώρα [...]. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ωραία, γι’ αυτό λέω, επειδή αυτές είναι κεντρικές αρτηρίες, εξυπηρετούν πολύ κόσμο 
και ακούμε πάρα πολλά παράπονα. 
 Ένα άλλο που θα ζητήσω από την Τεχνική Υπηρεσία είναι να είναι σε εγρήγορση, γιατί 
παρουσιάζεται μια περίεργη κίνηση οικοδομική πλέον στον Δήμο μας, και στον Χολαργό... 
(Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι, είναι περίεργη, γιατί υπήρχε μια ύπνωση τόσα χρόνια και 
ξαφνικά γίνεται ένα περίεργο... Θα κλείσω το μικρόφωνο. (...) Μια ανοικοδόμηση περίεργη. Επειδή 
ξέρετε πολύ καλά ότι οι εργολάβοι, και ο κάθε εργολάβος κοιτάει το συμφέρον του, παρανομώντας 
και αυξάνοντας τον όγκο, θα ’θελα να ’χαμε λίγο τον νου μας προκειμένου σε καταγγελίες να 
παρεμβαίνει κι ο Δήμος όταν πρόκειται για υπερβάσεις δόμησης ή οποιαδήποτε άλλη υπέρβαση. Αυτό 
είναι κι άλλο ένα θέμα. 
 Κι ένα τρίτο θέμα, επειδή αναφερθήκαμε και στο Κοιμητήριο. Έχω ακούσει από δυο-τρεις 
πηγές ένα έντονο παράπονο, το οποίο το βρίσκω κάπως λογικό και θα ’θελα να το δείτε με τρόπο. 
Δεν υπάρχει μία αίθουσα να επισκέπτονται τον νεκρό, όπως είναι σε όλα τα νεκροταφεία, πριν την 
ταφή ή στο... Δεν υπάρχει μια αίθουσα να μπορεί κάποιος να πηγαίνει να επισκεφθεί. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Μπράβο. Θα ήθελα λοιπόν να δούμε αν μπορούμε από κοινού να το δούμε κι αυτό. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Η Αντιδήμαρχος κυρία Αρβανίτη έχει τον λόγο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Σε σχέση με αυτό που είπατε για τις νέες οικοδομές που ανεγείρονται στη Δημοτική 
Κοινότητα Παπάγου, έχω να σας πω... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Όχι... Στον Δήμο. 
ΑΡΒΑΝΙΤΗ: Και στον Δήμο. Α, και στον Χολαργό, ναι, έχουμε και στη Φανερωμένης. 
 Έχω να σας πω ότι η Τεχνική Υπηρεσία δεν είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της νομιμότητας 
των οικοδομικών αδειών και των νέων οικοδομών, η Τεχνική Υπηρεσία είναι υπεύθυνη για ό,τι 
συμβαίνει από τη ρυμοτομική γραμμή και έξω. Δεν έχουμε ακόμα Υπηρεσία Δόμησης, θα δείτε ότι 
στον νέο Οργανισμό προβλέπεται. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αρβανίτη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
 Με συγχωρείτε, κύριε Δήμαρχε, να προηγηθεί ο κύριος Σκουτέρης, για να ολοκληρώσετε 
εσείς το θέμα. 
 Ο κύριος Σκουτέρης έχει τον λόγο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού σας δίνω τον λόγο. Ελάτε, ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Είπα προ της συζήτησης να αναφερθώ σε κάποιους προβληματισμούς και 
παρατηρήσεις που έχω κάνει επάνω στον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Επ’ ευκαιρία λοιπόν –
λίγη υπομονή, ένα δευτερόλεπτο–, επ’ ευκαιρία που ο φίλος μου έθιξε το θέμα των αυθαιρέτων 
οικοδομών, έχω να σημειώσω ότι προτείνω για ίδρυση Τμήματος φορολογητέας ύλης, το οποίο 
τμήμα θα έχει αρμοδιότητα για να καλύψει και την περίπτωση του φίλου μου εδώ. Όχι ότι δεν είναι 
αρμόδιος –άκουσα από την κυρία Αντιδήμαρχο– η Τεχνική Υπηρεσία και ο Δήμος να ελέγξουν, τα 
τέλη καταλήψεως πεζοδρομίου με οικοδομικά υλικά είναι έσοδο του Δήμου που πρέπει να τα 
διαπιστώνει. Και δεν είναι μόνο τα τέλη καταλήψεως, είναι οι εκσκαφές και οι τομές των 
πεζοδρομίων. 
 Και το τελευταίο, κύριε Πρόεδρε –γιατί βιαστήκατε και οι τρεις να μου αφαιρέσετε τον λόγο– 
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είναι... Όχι εσείς, το προεδρείο, γενικά. Αστειεύομαι. Το τελευταίο λοιπόν και το σπουδαιότερο είναι 
ότι την άλλη εβδομάδα συζητείται το θέμα για την απλή αναλογική και αρμοδιότητες τέτοιες που 
αναλαμβάνει ο Δήμος με την Υπηρεσία Δόμησης –και η κυρία Βασσάλου μπορεί να με θεραπεύσει αν 
κάνω λάθος– και εκεί θα πρέπει επ’ ευκαιρία να κάνουμε κουβέντα –δεν ξέρω αν είναι ο μελετητής 
εδώ– από ποιους υπαλλήλους θα αποτελείται η Υπηρεσία Δόμησης, ποια κριτήρια πρόσληψης, και τις 
αρμοδιότητές τους. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Κουτάκη, το θέμα που λέτε μας έχει προβληματίσει κι εμάς, γιατί όταν υπάρχει 
μεγάλος όγκος κηδειών πάνω, καλό είναι να υπάρχει ένας θάλαμος που θα περιμένουν οι επόμενοι 
την κηδεία. Ενδεχομένως το παλιό κυλικείο να μπορούσε να μετατραπεί, έτσι; Το ’χω σκεφτεί, το 
’χουμε συζητήσει και με την κυρία Φασούλη και με τους άλλους που ασχολούνται πιο πολύ στο 
Κοιμητήριο, είναι στη σκέψη μας. Απλά αυτή τη στιγμή το ’χουμε αποθηκευτικό χώρο εκεί, πρέπει να 
δούμε πού θα βάλουμε όλα αυτά τα προϊόντα για να το κάνουμε. 
 Η κυρία Αρβανίτη είπε ότι ο Δήμος μας εκτός ρυμοτομικής γραμμής είναι υπεύθυνος και 
αρμόδιος για [...]. Άρα τα τέλη κατάληψης που ανέφερε ο συνάδελφος, πολύ σωστά, ο Δήμος μας 
μπορεί να τα κάνει, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 
 

ΘΕΜΑ 1ο 
 

Επικύρωση του υπ’ αριθ. 07/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εισερχόμεθα λοιπόν στο 1ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης: (Εκφώνηση τίτλου 1ου 
θέματος). 
 
 Προσήλθε και ο κύριος Χαρακτινιώτης. 
 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα; 
 Ωραία. Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος Ρεμούνδος 
και ο κύριος Ανυφαντής. 
 Συνεπώς το 1ο θέμα, "Επικύρωση του υπ’ αριθ. 07/2018 πρακτικού συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 

Συζήτηση του υπ’ αριθ. 12347/04.06.2018 αιτήματος δημοτών, με θέμα: «Συζήτηση και 
έκδοση ψηφίσματος υπέρ της Μακεδονίας» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 2ο. (Εκφώνηση τίτλου 2ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω τον κύριο Βραχιολίδη να καταλάβει ένα έδρανο –καθίστε εκεί, στη θέση του 
κυρίου Καραγιάννη–, για να έχετε μικρόφωνο. 
 Ο κύριος Βραχιολίδης έχει τον λόγο. 
ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ (ΕΚΠΡ/ΠΟΣ ΑΙΤΟΥΝΤΩΝ): Πρώτα απ’ όλα να πω κι εγώ τα συλλυπητήριά μου 
στην οικογένεια του Θόδωρου του Τσιμπλάκου. 
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 «Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, 
κυρίες και κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι, 
 Η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου προ ολίγων ημερών, κατά παράβαση του Συντάγματος, 
χωρίς δηλαδή να φέρει προς έγκριση στην εθνική αντιπροσωπεία το ζήτημα της ονομασίας των 
Σκοπίων προκειμένου αυτό να εγκριθεί από τα 2/3 της Βουλής, προχώρησε σε συμφωνία με 
την κυβέρνηση των Σκοπίων παραχωρώντας το όνομα της Μακεδονίας μας στο γειτονικό 
κρατίδιο. 
 Όπως προβλέπει η συμφωνία αυτή, η χώρα των Σκοπίων εφεξής θα ονομάζεται "Βόρεια 
Μακεδονία", ενώ το χειρότερο απ’ όλα είναι ότι η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου τούς 
παραχώρησε την ψευδεπίγραφη μακεδονική εθνότητα, μακεδονική ταυτότητα και μακεδονική 
γλώσσα. 
 Πρόκειται για πράξη εθνικής μειοδοσίας, από μία κυβέρνηση η οποία δεν έχει 
εξουσιοδοτηθεί ούτε από το Σώμα της Βουλής, ούτε πολύ περισσότερο από τον ελληνικό λαό, 
ο οποίος αγνοήθηκε προκλητικά από την κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου, παρά το ότι εκφράζει 
εδώ και πολύ καιρό την αντίθεσή του σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. Δεκάδες, εκατοντάδες 
συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις σε όλο τον πλανήτη πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να 
πραγματοποιούνται, με τον ελληνικό λαό...» 

 Δεν ξέρω, αν θέλει κάποιος να μη με ακούσει, τουλάχιστον να μου δώσει το δικαίωμα να 
μιλήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ακούμε προσεκτικά. Ελάτε. 

ΒΡΑΧΙΟΛΙΔΗΣ: «Δεκάδες, εκατοντάδες συλλαλητήρια και συγκεντρώσεις σε όλο τον 
πλανήτη πραγματοποιήθηκαν και συνεχίζουν να πραγματοποιούνται με τον ελληνικό λαό να 
χαρακτηρίζει πράξη εσχάτης προδοσίας την παράδοση του ονόματος της Μακεδονίας μας 
στους Σκοπιανούς. Και πρόκειται για εσχάτη προδοσία διότι ανοίγει ο δρόμος για τον 
ακρωτηριασμό της πατρίδος μας, μια και η "Βόρειος Μακεδονία" (σε εισαγωγικά), που πλέον με 
την έγκριση της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου αποτελεί κομμάτι μιας ευρύτερης Μακεδονίας, 
την οποία μελλοντικά θα μπορούν να διεκδικήσουν οι Σκοπιανοί. Και αυτό το δικαίωμα τους το 
παρέχει η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου από τη στιγμή που έδωσε στους Σκοπιανούς τον τίτλο 
της μακεδονικής εθνότητας, η οποία ομιλεί τη μακεδονική γλώσσα. 
 Κυρίες και κύριοι, συνιστά εθνικό έγκλημα για τη χώρα μας η υλοποίηση αυτού του 
σχεδίου, που αφορά στην αναγνώριση ενός τεχνητού κρατιδίου, το οποίο προέκυψε μετά τον 
διαμελισμό της Σερβίας από το ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Πρόκειται για ένα τεχνητό μόρφωμα, στο 
οποίο η κυβέρνηση Τσίπρα-Καμμένου παρέχει όλα τα προνόμια, όπως ακριβώς τα 
οραματίστηκαν ο Στάλιν και ο Τίτο. Και όπως προ ετών διαμελίστηκε η Σερβία, έτσι μετά από 
λίγα χρόνια θα ακρωτηριαστεί η πατρίδα μας. Διαμελισμός που θα επέλθει εξαιτίας αυτής της 
υπογραφής της κυβέρνησης Τσίπρα-Καμμένου στις Πρέσπες». 

 (Και αναφέρω συνέχεια το όνομα «Τσίπρα-Καμμένου», «Καμμένου» ειδικά, διότι ας μη 
γελιόμαστε, ο κύριος Καμμένος άνοιξε ουσιαστικά την πόρτα για να υπογραφεί η συμφωνία στις 
Πρέσπες. Και όλα αυτά τα οποία κάνει, συνεντεύξεις τύπου είναι για τα μάτια του κόσμου). 

 «Η εφημερίδα μας "Ανεξάρτητος και Διπλωματικός Παρατηρητής" ζητεί την άμεση έκδοση 
ψηφίσματος υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας, ψήφισμα το οποίον όφειλε να 
εκδώσει εδώ και πολύ καιρό το Σώμα του Δημοτικού Συμβουλίου Χολαργού - Παπάγου. Δεν 
είναι δυνατόν το παρόν Δημοτικό Συμβούλιο να σπεύδει να εκδώσει ψήφισμα συμπαράστασης 
στον Δήμαρχο Θεσσαλονίκης Μπουτάρη, ο οποίος επανειλημμένως έχει εκφραστεί 
περιφρονητικά για τη Μακεδονία μας και για τους Έλληνες του Πόντου, και να μην εκδίδει 
αντίστοιχο ψήφισμα υπέρ της ελληνικότητας της Μακεδονίας μας. 
 Κάλλιο αργά όμως παρά ποτέ, που λέει και ο θυμόσοφος λαός μας, και με αυτό το 
σκεπτικό καλούμε σήμερα το Δημοτικό Συμβούλιο Χολαργού - Παπάγου να προβεί στην 
έκδοση ψηφίσματος, το οποίο θα αποστείλει στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, το 
πρωθυπουργικό Γραφείο και στον Πρόεδρο της Βουλής. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να 
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κάνουμε ως τοπική κοινωνία για τη Μακεδονία μας». 
 Και κάτι τελευταίο, που δεν συμπεριλαμβάνεται εδώ. Ίσως είναι και μεγάλη ευκαιρία αυτή τη 
φορά να θέσω ακόμα ένα θέμα, το οποίο μπορεί αυτό να το θέσετε κι εσείς προς συζήτηση στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, το θέμα είτε της μετονομασίας της 17ης Νοεμβρίου σε "οδό Μεγάλου 
Αλεξάνδρου", είτε, εάν προκαλεί αυτό –γιατί ήταν δική μας πρόταση πριν από χρόνια και η οποία 
μπήκε στο συρτάρι– είτε εάν προκαλεί αυτό, να μετονομαστεί η πλατεία της Ευρώπης (αυτή η μικρή 
πλατειούλα που υπάρχει στο τέρμα της 17ης Νοεμβρίου) σε "πλατεία Μεγάλου Αλεξάνδρου" και να 
γίνει εκεί το πολυπόθητο άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Είναι το ελάχιστο που μπορούμε να 
κάνουμε για τη Μακεδονία μας. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
 Και συγγνώμη, θα αποχωρήσω αναγκαστικά, γιατί 8:15 πρέπει να βρίσκομαι στον χώρο μου, 
γιατί έχω διαδικτυακή εκπομπή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Βραχιολίδη. Καλή επιτυχία και στην εκπομπή του κιόλας, 
όπως γίνεται πάντα, κάθε εβδομάδα. 
 Νομίζω ερωτήσεις στο συγκεκριμένο δεν υπάρχουν. Τοποθετήσεις θα υπάρξουν απευθείας. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα βέβαια το είχαμε συζητήσει ξανά, αν δεν κάνω λάθος ήταν ο κύριος Κεχρής 
που είχε κάνει κάποια ερώτηση, αν θυμάμαι καλά εν πάση περιπτώσει. 
 Θεωρώ ότι το θέμα ξεπερνάει το Δημοτικό Συμβούλιο Παπάγου - Χολαργού, είναι ένα θέμα 
πάρα πολύ σημαντικό, ένα θέμα εξωτερικής πολιτικής, και γι’ αυτό τον λόγο ως δημοτική Αρχή εμείς 
πιστεύαμε ότι δεν χρειαζόταν να πάρουμε κάποιο ψήφισμα ως Δημοτικό Συμβούλιο για ένα τόσο 
σημαντικό θέμα, για ένα θέμα στο οποίο υπήρξε μία διαπραγμάτευση και περιμέναμε να δούμε πού 
θα καταλήξει. 
 Τοποθετήθηκα κι έχω κάνει μία δημόσια δήλωση –και την επαναλαμβάνω για να υπάρχει και 
στα πρακτικά του Δημοτικού μας Συμβουλίου–, ότι: 
 Αφού μελετήσαμε την πρόταση και διάβασα προσωπικά και αξιολόγησα όλα τα στοιχεία τα 
οποία δόθηκαν στη δημοσιότητα, δηλαδή το συνολικό κείμενο της συμφωνίας, και αφού νομίζω 
ξεπεράσω το θέμα της ονομασίας, όχι για τον λόγο ότι δεν είναι σημαντικό, αλλά ακριβώς γιατί έχει 
γίνει πάρα πολύς λόγος και υπάρχουν έτσι αρκετές απόψεις –προσωπικά εμένα δεν με καλύπτει και 
δεν συμφωνώ με το όνομα "Βόρεια Μακεδονία"– αλλά σημειώνω ότι για μένα τα πιο σημαντικά 
θέματα είναι: το άρθρο 1.3β που μιλάει για «ιθαγένεια μακεδονική», το άρθρο 1.3γ που μιλάει ότι 
«επίσημη γλώσσα θα είναι η μακεδονική γλώσσα», το άρθρο 2.1 που λέει ότι η Ελλάδα «να μην 
μπορεί να αντιταχθεί στην υποψηφιότητα ή την ένταξη του δεύτερου μέρους σε διεθνείς, πολυμερείς 
και περιφερειακούς οργανισμούς», το άρθρο 7 που μιλάει ότι «τα μέρη αναγνωρίζουν ότι η 
εκατέρωθεν αντίληψή τους ως προς τους όρους "Μακεδονία" και "Μακεδόνας" αναφέρεται σε 
διαφορετικό ιστορικό πλαίσιο και πολιτιστική κληρονομιά», το άρθρο 8.5 που μιλάει ότι «η επιτροπή 
θα εξετάσει και εφόσον θεωρήσει κατάλληλο θα αναθεωρήσει οιαδήποτε σχολικά εγχειρίδια», το 
άρθρο 29: «Οι διατάξεις της παρούσας συμφωνίας θα παραμείνουν σε ισχύ για αόριστο χρονικό 
διάστημα και είναι αμετάκλητες». 
 Και αξιολογώντας λοιπόν όλα τα παραπάνω, θεωρώ ότι πρόκειται για μία ετεροβαρή 
συμφωνία, με αμετάκλητο μάλιστα χαρακτήρα, η οποία επιχειρεί ουσιαστικά να ξαναγράψει την 
ιστορία μας. Η ιστορία της αρχαίας Ελλάδας και του ελληνικού έθνους, τα θεμέλια δηλαδή του 
δυτικού πολιτισμού, νομίζω ότι δεν επιτρέπουν ακροβατισμούς. Η αναφορά και μόνο στο άρθρο 7 
της συμφωνίας, που ουσιαστικά δίνει το δικαίωμα σε κάθε χώρα να έχει μια δική της θεώρηση για 
τους όρους "Μακεδονία" και "Μακεδόνας", αποδεικνύει κατά την άποψή μου το σαθρό και 
ανιστόρητο συνάμα χαρακτήρα της. 
 Ως Έλληνες οφείλουμε να κατανοήσουμε ότι δεν είναι δυνατόν να βάζουμε στην ίδια ζυγαριά 
την ιστορία μας και την εξυπηρέτηση συγκυριακών πολιτικο-οικονομικών συμφερόντων της διεθνούς 
πολιτικής σκηνής. Ο παγκόσμιος θαυμασμός και σεβασμός στο ελληνικό έθνος εδράζεται στην 
ιστορία μας και στη συμβολή του στην εξέλιξη του κόσμου. Πιστεύω ότι δεν αρμόζει στη γενιά μας 
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μία τέτοια συμφωνία. 
 Και καταλήγοντας λοιπόν, επειδή έρχεται για ψήφισμα κάτι εδώ, εμείς έχουμε ετοιμάσει δυο-
τρεις παραγράφους, κάτι πολύ σύντομο, το οποίο βεβαίως, αφού ακούσω και τη συζήτηση που θα 
γίνει στο Δημοτικό Συμβούλιο, θα σας το... στη δευτερολογία μου κύριε Πρόεδρε, μήπως 
προσαρμόσουμε και αλλάξουμε κάτι. Προσπαθώ να είναι όσο πιο ήπιο γίνεται, για να μπορέσει να 
ψηφιστεί από περισσότερα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ανοίγει κατάλογος ομιλητών. 
 Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ρεμούνδος, η κυρία Πολυκαλά, ο κύριος 
Ανυφαντής, ο κύριος Αυγουρόπουλος, η κυρία Τσικρικώνη. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Το πάω 
έτσι αριστερόστροφα. Και ο κύριος Σκουτέρης, ο κύριος Κουτάκης και η κυρία Αθανασάκου. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, καταρχήν για να θυμηθούμε πολύ σύντομα την ιστορία του θέματος μέσα 
σε αυτή την αίθουσα, διότι εμείς δεν είμαστε Επιτροπή εξωτερικών υποθέσεων της Βουλής ούτε 
Υπουργείο Εξωτερικών να πιάσουμε μία-μία από τις παραγράφους της συμφωνίας για να 
αντιταχθούμε, σαφέστατα και αντιτασσόμαστε σε όλο το κείμενο της συμφωνίας, δεν το συζητάμε. 
 Χρονικά λοιπόν θα ήθελα να πω ότι για πρώτη φορά το θέμα του ψηφίσματος ήρθε στις 30 
Ιανουαρίου του ’18, όταν με πρόταση του Γιάννη του Κεχρή –δεν πέρασε βέβαια από πλευράς 
δημοτικής Αρχής, προφανώς για τον λόγο που είπε προηγουμένως ο Δήμαρχος–, στη συνέχεια στις 4 
Ιουνίου έγινε η πρόταση του κυρίου Βραχιολίδη και του "Ανεξάρτητου Παρατηρητή" με τις 
υπογραφές των συμπολιτών μας, και βεβαίως στις 15 Ιουνίου ήταν η δική μας πρόταση, της 
"Ανεξάρτητης Ενωτικής Κίνησης", την οποία ο κύριος Δήμαρχος προφανώς, και από την απάντηση 
που μου έδωσε, ήθελε να μου πει ότι δεν θα μπει στο Συμβούλιο σήμερα, ενώ θα μπορούσε 
κάλλιστα –και να μη δημιουργηθεί κανένα θέμα– να πούμε ότι: «το 2ο θέμα, που αφορά την έκδοση 
ψηφίσματος, είναι πρόταση του "Ανεξάρτητου Παρατηρητή" και της "Ανεξάρτητης Ενωτικής 
Κίνησης". Μπορούσαμε να το πούμε, προφανώς δεν θέλαμε. 
 Από κει και μετά, οι δικολαβίστικες απαντήσεις που πήρα, ότι «δεν πήρε αριθμό 
πρωτοκόλλου» και τέτοια, νομίζω το όνομα "Μακεδονία" και η όλη πολιτιστική κληρονομιά της 
Μακεδονίας μας δεν ταιριάζει να της βάζουμε αριθμό πρωτοκόλλου ή να την τιμωρούμε επειδή δεν 
πήρε αριθμό πρωτοκόλλου. 
 Επί της ουσίας. Σαφέστατα και είμαστε αντίθετοι προς οποιαδήποτε συμφωνία έχει να κάνει 
με το ξεπούλημα της Μακεδονίας. Πρόκειται για ξεπούλημα, πρόκειται για αισχίστου είδους 
συναλλαγή, την οποία βεβαίως, το να φωνάζουμε εμείς δεν βγαίνει μόνον, σημασία έχει να τα ακούν 
αυτοί οι οποίοι υπογράφουν. Παρά ταύτα όμως, νομίζω ότι έχει ειδικό βάρος και το δικό μας 
Δημοτικό Συμβούλιο να βγάλει ένα σκληρό ψήφισμα και να λέει τα πράγματα με τ’ όνομά τους. 
Κάποτε να καταλάβουν αυτοί οι κύριοι ότι η Μακεδονία δεν είναι ανταλλάξιμη ούτε με τη μείωση του 
χρέους ούτε με οτιδήποτε άλλο. 
 Σας ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Σε ό,τι τουλάχιστον έχω μερίδιο ευθύνης εγώ, να αναφέρω δύο-τρία πράγματα. 
 Στις 4/6 ήρθε από την εφημερίδα "Ανεξάρτητος Παρατηρητής" το θέμα αυτό προς συζήτηση. 
7/6, που το είδα εγώ, συνεννοήθηκα να εισαχθεί στο προσεχές Δημοτικό Συμβούλιο, όποτε και αν 
γινόταν. Κατόπιν, στις 18 Ιουνίου, από την "Ανεξάρτητη Ενωτική Κίνηση Παπάγου - Χολαργού" 
έλαβα από το πρωτόκολλο το συγκεκριμένο αυτό θέμα για έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού 
Συμβουλίου για ελληνικότητα της Μακεδονίας. Εγώ το είδα το απόγευμα στις 20/6 το συγκεκριμένο. 
 21/6 λοιπόν επικοινώνησα μαζί σας και σας είπα ότι συμπεριλαμβάνεται ήδη αυτό το θέμα, 
έχει τεθεί από την εφημερίδα "Ανεξάρτητος Παρατηρητής" και θα συζητηθεί και σας πρότεινα να μη 
βάλουμε το ίδιο θέμα δύο φορές από δύο διαφορετικούς εισηγητές. Προς τιμή σας λοιπόν μου είπατε 
ότι: αφού είναι έτσι τα πράγματα, να μπει, αλλά στην ημερήσια διάταξη να φαίνεται ότι είναι και από 
την παράταξή σας το συγκεκριμένο. Επειδή εγώ δεν είχα επικοινωνήσει με τον κύριο Βραχιολίδη και 
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δεν ήξερα πώς θα πήγαινε αυτή η ιστορία, σας είπα και σας παρακάλεσα ότι να μπει αυτό το θέμα 
έτσι όπως είναι από τον κύριο Βραχιολίδη και εκεί λοιπόν μπροστά στο Δημοτικό Συμβούλιο θα 
ανακοινώσω ότι και εσείς έχετε κάνει αίτημα για το συγκεκριμένο. Και πάλι λοιπόν μου απαντήσατε 
ότι δεν έχετε κάποιο θέμα, είναι το θέμα της Μακεδονίας τόσο μεγάλο, το οποίο... Απλώς να 
ακουστεί ότι κι εσείς είχατε κάνει τη συγκεκριμένη αυτή αίτηση για να συζητηθεί. 
 Θεωρώ λοιπόν ότι από το Προεδρείο δεν υπήρχε κάτι, το θέμα συζητείται κανονικά στο 
πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο αφότου έγινε η αρχική αίτηση, και από κει και πέρα... Τουλάχιστον λέω 
όσον αφορά το Προεδρείο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το θέμα, όπως αναφέρθηκε και από τον Πρόεδρο, κατατέθηκε με 48 υπογραφές 
δημοτών και κατοίκων της πόλης μας, και ο κύριος Τίγκας, στον φάκελο που βρήκαμε πεταμένο στην 
είσοδο του Δημαρχείου... Γι’ αυτό σας κατηγορούμε, κύριε Τίγκα, ότι δεν στείλατε με e-mail –που 
μπορείτε να στείλετε– και δεν καταθέσατε στο πρωτόκολλο ο ίδιος έναν φάκελο. Και απλά, επειδή 
θέλατε να προλάβατε, δεν ξέρω τι θέλατε να προλάβετε, ήρθατε Σάββατο και το πετάξατε κάτω απ’ 
την πόρτα. Αυτό είπαμε. 
 Δηλαδή, αν εσείς θεωρείτε ότι αυτή η λειτουργία είναι σωστή σε μία σχέση που πρέπει να 
έχετε με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου... Γιατί όταν ζητάτε έκτακτη συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, δεν τη ζητάτε απ’ τον Δήμαρχο, δεν κανονίζω εγώ τις συνεδριάσεις. Εγώ 
μπορώ να πω στον Πρόεδρο όποτε θέλω εγώ να κάνει συνεδρίαση. Όποτε θέλετε εσείς, θα το 
ζητήσετε εσείς ο ίδιος στον Πρόεδρο. Αυτό σας είπα στην απάντησή μου, αυτό σας έγραψα, και εν 
πάση περιπτώσει δεν καταλαβαίνω γιατί προσπαθούμε τώρα να κάνουμε ο κάθε ένας τις δικές του 
κατευθύνσεις. 
 Είμαι σίγουρος ότι θα έχετε ετοιμάσει, μιας και ζητήσατε Συμβούλιο, ένα ωραιότατο ψήφισμα 
να μας το ανακοινώσετε, και να συμφωνήσουμε κι εμείς ενδεχομένως, έτσι; Γιατί να ζητάτε έκτακτο 
Δημοτικό Συμβούλιο και να ’ρχεστε σήμερα, μετά από τόσον καιρό που έχουμε αδρανήσει εμείς, που 
δεν έχουμε κάνει τίποτα, και να μην έχετε καν ψήφισμα, ε, πιστεύω ότι μας κοροϊδεύετε. Αυτό 
πιστεύω. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 
ΚΕΧΡΗΣ: Είμαι τελείως αντίθετος στη συμφωνία των Πρεσπών, γιατί περιλαμβάνει τρία σημεία: 
δίδει τον όρο "Μακεδονία", τη Μακεδονία στη γλώσσα, στην ιθαγένεια, και ταυτόχρονα δίνει τη 
δυνατότητα και απ’ τις δύο χώρες μιας διαφορετικής θεώρησης του τι σημαίνει «Μακεδονία» και 
«Μακεδόνας». 
 Σε ό,τι αφορά το πρώτο κομμάτι, τη γλώσσα, και οι δύο πλευρές συμφωνούν ότι η γλώσσα 
είναι νοτιοσλαβική. Αναρωτιέται λοιπόν κανείς για ποιον λόγο δεν θα είχε βρεθεί ένας καλύτερος 
προσδιορισμός από τον όρο "μακεδονική γλώσσα". 
 Ο δεύτερος λόγος που καθιστά τη συμφωνία αυτή απαράδεκτη: δίνει στους κάτοικους, στους 
Σκοπιανούς, τη μακεδονική ιθαγένεια. Ενώ το κράτος ονομάζεται "Βόρεια Μακεδονία", οι κάτοικοι θα 
ονομάζονται "Μακεδόνες". Κι εδώ αναρωτιέται κάποιος: Αν είναι κάτοικος της Νότιας Αφρικής, αντί 
να ονομάζεται "Νοτιοαφρικάνος" θα έπρεπε να ονομάζεται "Αφρικάνος". Δηλαδή είναι μία 
απαράδεκτη από μόνη της-, απαράδεκτος ο συνδυασμός του ονόματος "Βόρεια Μακεδονία" και της 
υπηκοότητας/ιθαγένειας σκέτο "Μακεδονία". 
 Γενικότερα αυτός ο συνδυασμός, το όνομα "Βόρεια Μακεδονία" με την ιθαγένεια "μακεδονική 
ιθαγένεια" και τη γλώσσα "μακεδονική γλώσσα", είναι τοξικός συνδυασμός. Δίνει ουσιαστικά τη 
δυνατότητα στο μέλλον στους Σκοπιανούς να θεωρήσουν ότι σε αυτό το κομμάτι της ευρύτερης 
Μακεδονίας ζουν κάποιοι Μακεδόνες που ανήκουν σε ένα έθνος Μακεδόνων, μιλούν μια μακεδονική 
γλώσσα, και στο υπόλοιπο κομμάτι της Μακεδονίας ζουν επίσης Μακεδόνες με την ίδια γλώσσα και 
την ίδια ιθαγένεια. Μπορούν αύριο να πούνε ότι «ζούνε αδελφοί μας κάτω από τον ελληνικό ζυγό». 
Είναι κάτι που ήδη έγινε, να μην υπάρχει καμία αμφιβολία: Το "Ουράνιο τόξο", ένα κόμμα που 
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κατέβηκε στις εθνικές εκλογές και εκπροσωπεί κάπου 4.000 σλαβόφωνους, ζήτησε ουσιαστικά, μετά 
τη συμφωνία αυτή, ζήτησε να αναγνωριστεί εθνική μακεδονική μειονότητα εντός της Ελλάδος. 
 Επιπλέον, υπάρχει το άρθρο 7, που ζητάει απ’ τις δύο πλευρές, δίνει τη δυνατότητα στις δύο 
πλευρές μιας διαφορετικής θεώρησης του τι εστί «Μακεδονία» και του τι εστί «Μακεδόνας». Αυτό το 
θέμα είναι ξεκαθαρισμένο, η ιστορία λέει ότι η Μακεδονία ταυτίζεται με την Ελλάδα και ο Μακεδόνας 
ταυτίζεται με τους Έλληνες. Δεν θα μπορούσε κανείς να δώσει αυτή τη δυνατότητα μιας 
διαφορετικής θεώρησης του τι είναι Μακεδονία. 
 Στο σύνολό της λοιπόν αυτή η συμφωνία είναι πραγματικά τοξική, δημιουργεί 
αλυτρωτισμούς. Είναι τελείως διαφορετικό να λέμε «ένα κράτος που λέγεται "Βόρεια Μακεδονία" στο 
οποίο κατοικούν Μακεδόνες και μιλούν τη γλώσσα μακεδονική», απ’ το να λέμε παραδείγματος χάρη 
ως μία συνθήκη, συμφωνία συμβιβασμού ότι «υπάρχει ένα κράτος, της Βόρειας Μακεδονίας , ζουν 
Βορειομακεδόνες, οι οποίοι δεν έχουν καμία σχέση με τους Μακεδόνες, οι οποίοι είναι Έλληνες, και 
μιλούν μια γλώσσα βορειομακεδονική, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τη μακεδονική γλώσσα, που 
είναι ελληνική». 
 Γι’ αυτούς τους λόγους θεωρώ απαράδεκτη τη συμφωνία και θα έπρεπε να λάβουμε ένα 
ψήφισμα, πιστεύω, που ακριβώς να επικεντρωνόμαστε σε αυτή τη συμφωνία, να θεωρούμε ότι είναι 
απαράδεκτη και να καλούμε την Ελληνική Βουλή να μην την επικυρώσει τη συγκεκριμένη συμφωνία. 
 Από κει και πέρα, θα ήθελα να επεκτείνω λίγο τη σκέψη μου και να πω ότι αυτοί που 
κατεβάσανε αυτό το ψήφισμα, οι περισσότεροι από αυτούς, μπορεί να έχουν μία διαφορετική 
προσέγγιση από άλλους, που επίσης δεν συμφωνούν σε αυτή τη συμφωνία. Υπάρχουν τρεις 
διαφορετικές θέσεις: 
 Η μία θέση είναι η θέση της κυβέρνησης, η θέση που μιλάει για τη συμφωνία των Πρεσπών, 
και μιλάει για "Βόρεια Μακεδονία", με υπηκοότητα/ιθαγένεια μακεδονική, γλώσσα μακεδονική. 
 Υπάρχει μία άλλη άποψη που δέχεται τη σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό προσδιορισμό, η 
οποία όμως θα συμβαίνει σε όλες τις χρήσεις. Δηλαδή δέχεται ότι ο όρος «σύνθετη ονομασία με 
γεωγραφικό προσδιορισμό» θα αφορά και την υπηκοότητα και τη γλώσσα, είναι μία διαφορετική 
άποψη. 
 Υπάρχει και μία τρίτη άποψη –κι εκεί θα ήθελα να καταλήξω– όπου κάποιοι δεν δέχονται 
καθόλου να υπάρχει σε μία σύνθετη ονομασία γεωγραφικού προσδιορισμού το όνομα "Μακεδονία". 
 Όσοι είμαστε απέναντι στη συμφωνία των Πρεσπών δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τη δεύτερη 
ή την τρίτη, δεν είναι ξεκάθαρο τι αποδεχόμαστε. 
 Εγώ θεωρώ την πρόταση που κατέβασε ο Δήμαρχος ως μία απ’ τις πιο τεκμηριωμένες 
απόψεις που έχω δει, τ’ ομολογώ, πρώτη φορά δέχομαι ότι πραγματικά κάποιος τεκμηριωμένα και 
εμπεριστατωμένα καταθέτει μία άποψη πραγματικά ενημερωμένη, με σοβαρή επιχειρηματολογία, και 
θα μπορούσα να την προσυπογράψω. Από κει και πέρα υπάρχουν και κάποιοι άλλοι που δεν δέχονται 
καθόλου μία σύνθετη ονομασία, ούτε καν σαν σκέψη. 
 Θα ήταν χρήσιμο πραγματικά, επειδή ζούμε εποχές λαϊκισμού και προσπαθούμε πραγματικά 
να χαϊδέψουμε όσο το δυνατόν περισσότερους συμπολίτες μας ψηφοφόρους, να ξεκαθαρίσει ο 
καθένας προσωπικά τι εννοεί όταν είναι απέναντι στη συμφωνία Πρεσπών. Τι θα γίνει αν αύριο 
αλλάξει αυτή η συμφωνία και κατεβάσει κάποιος μία σύνθετη ονομασία erga omnes και για την 
υπηκοότητα και για την εθνικότητα και για τη γλώσσα; Θα τη δεχθεί; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε, κύριε Κεχρή; 
ΚΕΧΡΗΣ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Κεχρή. 
 Ως προς το όνομα, νομίζω ότι η Μακεδονία μας, Macedonia (Μασεντόνια) –το λέω έτσι γιατί 
θ’ ακολουθήσει το άλλο– είναι μία και είναι ελληνική. Όλα τ’ άλλα είναι monkey - donia, αυτό που 
θέλουν να χρησιμοποιήσουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. Ελάτε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Με την ανοχή σας, θα ήθελα να πάρω και τα 2 λεπτά της 
δευτερολογίας μου, με την ανοχή σας, γιατί δεν θα μιλήσω σ’ αυτό καθόλου. 
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 Θα ’θελα να ξεκινήσω λέγοντας ότι συμφωνώ με το ψήφισμα, εννοείται ότι πρέπει να γίνει. 
 Πολλοί ιστορικοί αναφέρουν στα γραπτά τους κείμενα ότι η ιστορία και κάθε ιστορία είναι 
σύγχρονη. Αυτό σημαίνει ότι τα ιστορικά γεγονότα δεν βρίσκονται μόνο στο παρελθόν αλλά μπορούν 
να ερμηνεύσουν και ένα κομμάτι του σήμερα. Έτσι η ιστορία είναι η πνευματική τροφή που οδηγεί 
στην καλλιέργεια της πολιτικής συνείδησης. Γιατί η ζωή ενός λαού δεν είναι δυνατή χωρίς αντιλήψεις, 
χωρίς ιδανικά, χωρίς πολιτιστική κληρονομιά, χωρίς παράδοση, και πολλώ δε μάλλον χωρίς την 
ιστορία του. 
 Τώρα θα μου πείτε: «ήρθε εδώ ο Ανυφαντής και μας μιλάει για την ιστορία, ενώ πρέπει να 
μιλήσουμε για το μακεδονικό, για το ψήφισμα». Λάθος. Το ζήτημα δεν είναι μόνο το μακεδονικό. Το 
ζήτημα σήμερα είναι το μακεδονικό, αύριο θα ’ναι η Βόρεια Ήπειρος, μεθαύριο θα είναι το κυπριακό, 
παραμεθαύριο θα είναι το ισλαμικό και την άλλη βδομάδα θα είναι το μεταναστευτικό-προσφυγικό 
και ο τρόπος χειρισμού από την κυβέρνηση. Άρα, κατ’ εμέ, όποιος λαός αγνοεί την ιστορία του 
τιμωρείται σκληρά. 
 Και με τι σχετίζεται η ιστορία; Η ιστορία, κατ’ εμέ πάλι, σχετίζεται με την παιδεία κάποιου 
λαού. Και τι προσπαθούν τα τελευταία χρόνια να κάνουν κάποια κέντρα, και εσωτερικά και 
εξωτερικά; Προσπαθούν να διαστρεβλώσουν και να παραφράσουν αυτή την ιστορία. Προσπαθούν να 
παραποιήσουν μεγάλα ιστορικά γεγονότα του έθνους μας, να τα παρουσιάσουν διαφορετικά ή και 
κάποιες φορές να τα παρουσιάσουν και κεκαλυμμένα, περιληπτικά. Ενώ «οι γείτονές μας», μέσα σε 
εισαγωγικά, φροντίζουν πάντα να δηλητηριάζουν τη διεθνή κοινότητα με ψευδή στοιχεία και με 
αλυτρωτικά μηνύματα. Πώς το πέτυχαν αυτό όμως; Όλα αυτά τα τελευταία είκοσι χρόνια, το 
εκπαιδευτικό σύστημα της χώρας έχει απαξιωθεί και δεν μπορεί να ανταποκριθεί απέναντι στην 
εκπαίδευση που πρέπει να δοθεί στους νέους μας για να είναι ανταγωνιστικοί οι νέοι μας στη 
σύγχρονη αυτή κοινωνία. 
 Γιατί, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία, με την ευρύτερη έννοια του όρου, δεν 
αναφέρεται μόνο στο εκπαιδευτικό. Η παιδεία συνδέεται με έννοιες όπως είναι η μόρφωση, όπως 
είναι η αγωγή, η κουλτούρα, έννοιες οι οποίες εμπεριέχουν ένα πλήθος παραγόντων που επηρεάζουν 
την πνευματική ανάπτυξη, διαμορφώνοντας την κριτική σκέψη και τη συμπεριφορά. Τα οφέλη και η 
αξία της άρτιας παιδείας είναι πολλαπλά, αφού το άτομο αποκτά πλήθος γνώσεων που του 
επιτρέπουν να κατανοήσει το κοινωνικό, το πολιτικό και το ιστορικό γίγνεσθαι, έχοντας μια 
ολοκληρωμένη αντίληψη των παραγόντων που επηρεάζουν και κατευθύνουν τις εξελίξεις, τόσο εντός 
όσο και εκτός Ελλάδος. Και συμβάλλουν ακόμα στην ανάπτυξη και στη διαμόρφωση της πολιτικής 
συνείδησης του κάθε ατόμου. 
 Δυστυχώς όμως είναι πλέον σαφές στις μέρες μας ότι η παρατεταμένη οικονομική κρίση έχει 
οδηγήσει τους Έλληνες σε μια απάθεια, σε μια παρακμή, σ’ ένα τέλμα. Τους έχει οδηγήσει σε 
απαξίωση των πάντων. Παράλληλα με την κρίση, υπάρχουν και κάποιες πολιτικές των κυβερνώντων 
όλο αυτό τον καιρό που συντελούν σε αυτό. Οι δήθεν λεγόμενες μεταρρυθμίσεις στην παιδεία των 
Υπουργών, του Φίλη και του Γαβρόγλου, η δήθεν νέα νομοθεσία για την ιθαγένεια, η αλλαγή των 
βιβλίων της Ιστορίας, ελέω Λιάκου, η αντιθρησκευτική εκστρατεία, τα φληναφήματα του Φίλη περί 
μη γενοκτονίας των Ποντίων, πράγματα τα οποία έχουν οδηγήσει τους Έλληνες στα όρια του 
αντιπατριωτισμού. 
 Απότοκος όλων αυτών των εξελίξεων είναι, η χώρα μας να βιώνει μια απ’ τις μεγαλύτερες 
κρίσεις της ιστορίας, έχοντας καταρρίψει κάθε ίχνος πολιτιστικής δραστηριότητας. Η αγορά 
ελληνικών βιβλίων και δοκιμίων έχει κατεδαφιστεί, ο πνευματικός κόσμος της χώρας βρίσκεται σε 
έναν μόνιμο λήθαργο και οι λιγοστές φωνές σύνεσης και αυτοσυγκράτησης που ακούγονται δεν 
ακούγονται δυνατά πια. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι στα όρια της οικονομικής ένδειας και των συνεχών 
αλλαγών του εκπαιδευτικού συστήματος και έχουν χάσει τον βηματισμό και την όρεξή τους για 
διδασκαλία. Οι θρησκευτικοί ηγέτες έχουν αποπροσανατολιστεί απ’ το διαρκές κυνηγητό του κράτους 
απέναντί τους. Όλα αυτά, ένας λαός στοχοποιημένος να παρακολουθεί τις εξελίξεις που γίνονται γι’ 
αυτόν χωρίς αυτόν. Και δεν μπορεί να αξιολογήσει τι είναι σωστό ή τι είναι λάθος. 
 Και κάπως έτσι ξεφύτρωσε –και φτάνω στο προκείμενο– και το θέμα της Μακεδονίας. Όλοι οι 



ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗ 8η  4 ΙΟΥΛΙΟΥ 2018  
 
  21 

προηγούμενοι ομιλητές που μίλησαν εδώ και σε συζητήσεις που έγιναν στη Βουλή και σε διάφορα 
μέσα ηλεκτρονικής δικτύωσης λένε για τα θολά σημεία της συνθήκης, στα οποία συμφωνώ και ούτε 
είμαι ειδικός για να τα αναλύσω περαιτέρω. Εγώ θέλω να σταθώ και να θέσω δυο-τρία ιστορικά  
στοιχεία και να κλείσω λέγοντας ότι: 
 Οι Μακεδόνες δεν είναι, ούτε υπήρξαν κατά το παρελθόν, ιδιαίτερος εθνολογικός 
σχηματισμός. Ως «Μακεδόνες» ονομάζονταν οι κάτοικοι της ελληνικής Μακεδονίας στην αρχαιότητα, 
όπως αντίστοιχα ήταν και οι Θράκες και οι Θεσσαλοί, και δεν υπήρχε θρακική τότε εθνικότητα ή 
θεσσαλική εθνικότητα. Επομένως, Μακεδόνες κατά την εθνικότητα δεν υπάρχουν ούτε μπορούν να 
δημιουργηθούν στο πλαίσιο του συλλογικού αυτοπροσδιορισμού των κατοίκων της ευρύτερης 
περιοχής της Μακεδονίας. 
 Πριν το 1944 οι κάτοικοι της περιοχής των Σκοπίων δεν είχαν ούτε σερβική ούτε βουλγαρική 
ούτε πολύ περισσότερο μακεδονική εθνική συνείδηση. Αξίζει να σημειωθεί ότι μακεδονική εθνότητα 
δεν εμφανίζεται σε καμία από τις παλαιότερες απογραφές του σημερινού κράτους των Σκοπίων. Τη 
μακεδονική εθνική συνείδηση, να την αποκτήσουν τους έπεισε ο Τίτο, ώστε να τους αποκολλήσει απ’ 
το άρμα των Βουλγάρων, ονομάζοντας την περιοχή "Λαϊκή Δημοκρατία της Μακεδονίας", που μετά 
μετονομάστηκε σε "Σοσιαλιστική Δημοκρατία της Μακεδονίας". Και αυτό έχοντας ως απώτερο σκοπό 
τη σύσταση ενός ενιαίου μακεδονικού κράτους υπό σλαβικό μανδύα και την έξοδο της χώρας του 
στο Αιγαίο. 
 Το 1991 το κράτος των Σκοπίων, με τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, απέκτησε οντότητα, και 
διάφορες εθνικιστικές φωνές εντός Σκοπίων άρχισαν να καλλιεργούν την ιδέα του αλυτρωτισμού, 
δημιουργώντας παγκοσμίως εσφαλμένες εντυπώσεις περί υπάρξεως μακεδονικού έθνους, γλώσσας 
και συνείδησης. Τα οποία έτσι απλά έρχεται και τα επικυρώνει και τα παραχωρεί αυτή η συμφωνία 
των Πρεσπών, χωρίς καμία πολιτική νομιμοποίηση και προσπαθώντας να διαστρεβλώσει την ιστορία 
εκ των έσω. 
 Σε αυτό το κομβικό σημείο –και κλείνω– θεωρώ ότι –είναι δικιά μου η άποψη– ότι θα πρέπει 
να επιλέξουμε τον δρόμο που συνδέει την παράδοση και την ιστορία με μας. Για να γίνει αυτό, η 
παιδεία μας πρέπει να αναδειχθεί σε κύρια μέριμνα του ελληνικού κράτους. Γιατί μόνο μέσα από τη 
μορφωτική ανάπτυξη, με όχημα ένα σταθερό και ρεαλιστικό εκπαιδευτικό σύστημα δομημένο στα 
πλαίσια της ιστορίας και του πολιτισμού, μπορεί να προσφέρει στη χώρα ένα ποιοτικό δυναμικό με 
υψηλή πνευματική καλλιέργεια, κριτική σκέψη και υπευθυνότητα, που έχοντας ως βάση την εθνική 
ταυτότητα να συμβάλει το ίδιο στην παραγωγική και οικονομική ανασυγκρότηση της χώρας, 
ορθώνοντας ένα τείχος απέναντι σε όλους αυτούς που θέλουν να μηδενίσουν την ιστορία μας και το 
έθνος. 
 Άρα –κλείνω– λέω το εξής: Κάθε σπίτι πρέπει να είναι μία Μακεδονία, κάθε σχολείο πρέπει να 
είναι μία Μακεδονία, κάθε Δήμος πρέπει να ’να μια Μακεδονία, κάθε πόλη πρέπει να ’ναι μια 
Μακεδονία, κάθε εκκλησία πρέπει να ’ναι μια Μακεδονία. Γιατί όλοι μαζί μπορούμε να δηλώσουμε 
παγκοσμίως ότι η Ιστορία μάς ανήκει και δεν τη χαρίζουμε σε κανέναν. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 
 Να ενημερώσω ότι απ’ την αρχή του θέματος έχει προσέλθει ο κύριος Οικονόμου και μόλις 
τώρα η κυρία Παρίση. 
 
 Θα παρακαλέσω όλους και όλες, όταν μιλάει κάποιος, τουλάχιστον από ευγένεια και μόνο, να 
παρακολουθούμε αυτά τα οποία λέει. Είναι ένα σημαντικό θέμα αυτό το οποίο συζητάμε και ο 
καθένας μπορεί να πάρει τον λόγο και να τοποθετηθεί. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. Παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η τοποθέτηση η δική μας είναι σε τελείως άλλο μήκος κύματος, έτσι κι αλλιώς 
γνωρίζετε οι περισσότεροι νομίζω τις θέσεις του ΚΚΕ σε σχέση με το συγκεκριμένο θέμα, διαχρονικά 
και σήμερα. 
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 Και είμαστε σε τελείως αντίθετο μήκος κύματος γιατί θεωρούμε ότι οι κίνδυνοι και για την 
εθνική ακεραιότητα της χώρας, των συμφερόντων του λαού μας, ευρύτερα της περιοχής, 
προέρχονται από δύο αλληλοτροφοδοτούμενες συμπεριφορές, σκέψεις και πολιτικές: απ’ τη μια του 
εθνικισμού, δηλαδή των δυνάμεων για παράδειγμα που και στα Σκόπια αλλά και στην Ελλάδα ζητάνε 
να πάρουμε το Μοναστήρι, όπως επίσημα η Χρυσή Αυγή στη Βουλή αλλά και άλλες δυνάμεις γύρω 
απ’ αυτήν, το ίδιο κάνει και τμήμα Σκοπιανών και του πολιτικού τους συστήματος, που ζητάνε την 
έξοδο στη Θεσσαλονίκη με τα δικά τους επιχειρήματα. Και πάνω απ’ όλα, και απ’ αυτούς, οι μεγάλες 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δυνάμεις πίσω απ’ αυτές, που για 
άλλη μια φορά, την περίοδο σήμερα που ζούμε εδώ, δημιουργούν, τροφοδοτούν πολέμους στην 
ευρύτερη περιοχή (Συρία, Ουκρανία, Βόρεια Αφρική) και τα συμφέροντά τους συγκρούονται και 
στους δρόμους της ενέργειας που περνάνε απ’ την περιοχή μας. Κι εμείς ανησυχούμε ιδιαίτερα, 
προειδοποιούμε, και τον δικό μας λαό και τους γειτονικούς, ότι αυτοί είναι παράγοντες που μπορεί να 
φέρουν γενικευμένη πολεμική σύγκρουση και προβλήματα πολύ πιο σοβαρά στους λαούς των 
Βαλκανίων. 
 Έχουμε λοιπόν απ’ τη μια έναν εθνικισμό που τροφοδοτείται και από αυτές τις συμφωνίες που 
γίνονται, υποτίθεται για να λύσουν προβλήματα –αλλά δεν λύνουν, τα περιπλέκουν–, έχουμε όμως 
και πολιτικές, τις λεγόμενες εμείς τις χαρακτηρίζουμε «του κοσμοπολιτισμού», δηλαδή των 
διακαπιταλιστικών ενώσεων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που προσπαθώντας να 
εντάξουν, να εγκλωβίσουν χώρες στην επιρροή τους, παρακάμπτουν ή αντιμετωπίζουν προβλήματα, 
υπαρκτά ή ανύπαρκτα, μη λύνοντάς τα με ορθό τρόπο. 
 Δεν είναι τυχαίο ότι η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ έχει μετατρέψει –και διατίθεται όλο και 
περισσότερο– όλη την Ελλάδα σε μια απέραντη ΝΑΤΟϊκή βάση, με συνεχείς καινούριες βάσεις, έχει 
φέρει τον ΝΑΤΟϊκό στόλο στο Αιγαίο υποτίθεται για να μας προστατεύει απ’ τη ροή των προσφύγων, 
το μόνο που κάνει είναι για να αποκόπτει τους Ρώσους και αντίστοιχα άλλες δυνάμεις στην περιοχή, 
ελέγχοντας ακόμα περισσότερο την περιοχή για τα δικά του συμφέροντα, κάνει αυτή την 
απαράδεκτη συμφωνία με στόχο όχι να λυθεί το πρόβλημα, αλλά –όπως λέει το άρθρο 2 της 
συμφωνίας– να ενταχθούν τα Σκόπια στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή σε δύο 
θεσμούς οι οποίοι αυτή τη στιγμή κάτω στη Συρία εξόπλισαν τζιχαντιστές, ήρθαν μετά να τους 
κυνηγήσουνε, έχουν διαλύσει χώρες στο Ιράκ, στη Συρία, στο Αφγανιστάν, και θα τσακωθούνε τα 
επόμενα χρόνια –εμείς προβλέπουμε– ακόμα και αιματηρά, στην περιοχή του Αιγαίου και των 
Βαλκανίων για τα συμφέροντα και τις πολυεθνικές τής ενέργειας και άλλων κλάδων που εμπλέκονται. 
 Με αυτή την έννοια, εμείς ιεραρχούμε σαν νούμερο 1 ότι κάθε κυβέρνηση που θέλει να ’χει 
φιλολαϊκή πολιτική –και δυστυχώς τέτοιες δεν υπάρχουν ούτε στα Σκόπια ούτε στην Ελλάδα– πρέπει 
να απεγκλωβίσει τη χώρα από αυτούς τους πολεμικούς σχεδιασμούς, που είναι... Και τέτοιον 
θεωρούμε την ένταξη, άρα και τον εξοπλισμό, άρα τη διείσδυση ακόμα περισσότερο του ΝΑΤΟ και 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα Σκόπια. Και γι’ αυτό αντιμετωπίζουμε καταρχήν αρνητικά και 
καταψηφίζουμε τη συμφωνία αυτή. 
 Δεύτερον, γιατί αφήνει άλυτα και τα ζητήματα αλυτρωτισμού, θέτοντας το θέμα της ύπαρξης 
του ανύπαρκτου μακεδονικού έθνους, που δεν υπάρχει. Οι άνθρωποι έχουν μια ταυτότητα, έχουν 
ένα κράτος, έχουν το δικαίωμα να το έχουν, πρέπει να συμφωνήσουμε και στο Σύνταγμά τους –
όπως και στο δικό μας– ότι τα σύνορα είναι απαραβίαστα, αλλά όταν όλα αυτά γίνονται με μια 
πρεμούρα να ενταχθούν στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και άρα στους πολεμικούς του 
σχεδιασμούς, δεν υπάρχει περίπτωση, και δεν πρόκειται για μια συμφωνία που διασφαλίζει ούτε την 
ειρηνική συνύπαρξη των δύο λαών ούτε την ευημερία. Είναι μια συμφωνία που θα επιτείνει τις 
διαφορές, θα οξύνει τους εθνικισμούς ένθεν και ένθεν και θα συντείνει στην όλο και μεγαλύτερη 
εκμετάλλευση αυτών των δύο λαών, όπως και άλλων, των γειτονικών, από τις μεγάλες 
ιμπεριαλιστικές δυνάμεις στη μάχη που δίνουν για τα συμφέροντά τους. 
 Με αυτή την έννοια θα καταθέσουμε δικό μας ξεχωριστό ψήφισμα σε αυτό τον άξονα που 
ανέφερα, και θα το καταθέσουμε για τα πρακτικά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
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 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Κύριε Πρόεδρε, θα διαβάσω το κείμενο από μέσα, έτσι ώστε να είναι πιο σύντομα, 
γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος κυλάει. 
 Καταρχήν τοποθετούμαι εναντίον της συζήτησης αυτού του θέματος στο Δημοτικό 
Συμβούλιο. Θεωρώ ότι το έργο των ΟΤΑ πρέπει να ασκείται μέσα στα πλαίσια του νόμου, ώστε το 
Δημοτικό Συμβούλιο να μην μετατρέπεται σε αρένα πολιτικών αντιπαραθέσεων, που αφενός ανήκουν 
στον χώρο της κεντρικής πολιτικής σκηνής και επιπλέον δεν παράγουν πολιτικό αποτέλεσμα, δεν 
επηρεάζουν τις πολιτικές αποφάσεις. 
 Γιατί οι συνδημότες που κατέθεσαν το αίτημα συζήτησης δεν αναρωτιόνται ποιο νόημα, ποιο 
αποτέλεσμα θα είχε αν οι 325 Δήμοι της χώρας και οι 13 Περιφέρειες ψηφίσουν υπέρ ή κατά της 
λύσης που προωθείται; Δεν είναι φανερό ότι το αποτέλεσμα αυτής της ψηφοφορίας δεν ενδιαφέρει 
κανέναν, ότι δεν πρόκειται ν’ απασχολήσει τηλεοπτικά προγράμματα, ραδιοφωνικές εκπομπές, ότι 
δεν θα γραφεί ούτε μια λέξη στις εφημερίδες; Τι ουσιαστικό λοιπόν απομένει πέρα από την αίσθηση 
μιας νικηφόρας κινητοποίησης στο μικρό τοπικό μας επίπεδο; 
 Την όποια ενέργεια έχουμε μέσα μας ας την κατευθύνουμε σε προτάσεις, ιδέες που 
προωθούν λύσεις σε ανοιχτά πραγματικά προβλήματα, που δεν είναι όλα τους ζητήματα που 
αφορούν μόνο τη δημοτική Αρχή, αλλά και τη στάση του συνόλου των δημοτών. Αφορούν την 
ανακύκλωση, την κυκλοφοριακή αγωγή, την αξιοποίηση των σχολικών μονάδων, δημιουργία δομών 
για τους ασθενέστερους κλπ. Υπάρχουν στην Ελλάδα πόλεις με θαυμαστά αποτελέσματα σε αυτούς 
τους τομείς. Αυτά αξίζει να μιμηθούμε. 
 Αφού όμως το θέμα μπαίνει σε συζήτηση, οφείλω κι εγώ να τοποθετηθώ. 
 Η λύση που προτείνεται είναι συμβιβαστική. Δηλαδή μία λύση που εξυπηρετεί τα συμφέροντα 
και των δύο μερών. Δηλαδή καμία πλευρά δεν επιτυγχάνει το σύνολο των επιδιώξεών της. Θα 
μπορούσε να γίνει διαφορετικά; Όχι βέβαια. Αλλιώς θα ήταν μια λύση εκατό τα εκατό σύμφωνη με 
τις ελληνικές ας πούμε ανάγκες και επιδιώξεις, ισοπεδωτικά όμως για το άλλο μέρος, που γι’ αυτό τον 
λόγο και δεν θα την υπέγραφε. 
 Όσοι στρέφονται κατά της λύσης, γιατί δεν προτείνουν τι θα μπορούσε να δώσει η Ελλάδα, 
σε ποια σημεία θα μπορούσε να υποχωρήσει ώστε η άλλη πλευρά θα συμφωνούσε και θα υπέγραφε; 
Προφανώς σε κανένα. Όλα δικά μας λοιπόν, ο άλλος τίποτα. «Έτσι κι αλλιώς εκείνος ήταν ο 
επισπεύδων, εκείνος βρισκόταν σε ανάγκη, εκείνος ήθελε να μπει στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Εμείς γιατί να συμβιβαστούμε, γιατί να υποχωρήσουμε; Είμαστε εξάλλου πιο ισχυροί. 10,7 
εκατομμύρια κάτοικοι εμείς, έναντι 2,7 των άλλων. 190 δισεκατομμύρια ΑΕΠ, έναντι 10. 18.600 
δολάρια κατά κεφαλήν, έναντι 5.500. Ένοπλες δυνάμεις πολύ πιο ισχυρές από τις ανύπαρκτες σχεδόν 
των άλλων. Και επιπλέον, δικό μας είναι το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και η έξοδος στη θάλασσα». 
Έτσι όμως σκέφτονται οι εθνικιστές. Ξεχνούν τη διεθνή αναγνώριση, 149 χώρες αναγνωρίσανε το 
απλό όνομα "Μακεδονία". Μαζί τους και όλες οι μεγάλες χώρες. 
 Δεν βλέπουν τη μεγάλη Αλβανία που εκκολάπτεται. 2,9 εκατομμύρια Αλβανοί συν 1,7 
εκατομμύρια οι Κοσοβάροι, συν 0,5 πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, κάνουν 5 
εκατομμύρια κάτοικοι, νέοι κυρίως στην ηλικία, μουσουλμάνοι κατά πλειοψηφία, με όχι και τις 
καλύτερες σχέσεις με την Ελλάδα. Δεν βλέπουν τη διείσδυση της Τουρκίας στα Βαλκάνια: Βοσνία, 
Ερζεγοβίνη, Κόσοβο, Αλβανία, και πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας. Στρατιωτική 
συνεργασία, οικονομική διείσδυση, θρησκευτική επιρροή. Τις στοχεύσεις των ευρωπαϊκών εταίρων 
για σταθεροποίηση των Βαλκανίων μέσω εκσυγχρονισμού και μετέπειτα ένταξης, ούτε αυτό 
βλέπουν. 
 Τα 25 χρόνια που το πρόβλημα παραμένει άλυτο είναι πολλά. Αύριο θα είναι πάρα πολλά, 
ίσως να είναι αργά. Σήμερα η συγκυρία άλλαξε, πρέπει να επωφεληθούμε. Η πρώην Δημοκρατία της 
Γιουγκοσλαβίας είναι εν δυνάμει ζωτικός χώρος για τη χώρα. Μας ενώνουν πολύ περισσότερα απ’ 
όσα μας χωρίζουν. Κι εκεί καλούμαστε να παίξουμε ηγετικό ρόλο. Μόνο έτσι θα μειώσουμε τις 
διαφορές μας, θα ενισχύσουμε τα αμοιβαία συμφέροντα, θα εδραιώσουμε σχέσεις καλής γειτονίας 
και συνεργασίας. Καμιά όμορη με την πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας χώρα δεν 
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είναι σε θέση να παίξει αυτό τον ρόλο. 
 Ο ηγετικός όμως ρόλος δεν κατακτάται με την ποδηγεσία των άλλων. Απαιτείται ισοτιμία, 
κατανόηση, εμπιστοσύνη, συνεργασία, βοήθεια. Σήμερα διαφωνούμε ακόμη και στην επανεξέταση 
των βιβλίων των δύο χωρών. Μόνο όποιος δεν έχει επισκεφθεί τα απέραντα νεκροταφεία στο 
Βερντέν, στο Μετς, των νεκρών των πολέμων μεταξύ Γαλλίας και Γερμανίας δεν μπορεί να 
αντιληφθεί στην κολοσσιαία σημασία που έχει η συμφωνία των δύο χωρών να περάσουν πάνω από 
τις θάλασσες του αίματος που τις χωρίζουν και να διδάξουν στα παιδιά τους τη λύση, την ειρήνη και 
τη συνεργασία, μέσα από καινούρια βιβλία. Δημιουργούν έτσι νέες γενιές που θα ζήσουν μαζί πιο 
κοντά η μία με την άλλη, συμβάλλοντας στην κοινή και ενιαία πραγματικότητα. 
 Και ένα δικό μας παράδειγμα να πούμε: μόνο όποιος βυθίζεται σε άβυσσο άγνοιας ή 
εθνικιστικού μίσους δεν διακρίνει το μέγεθος της κίνησης του Ελευθέριου Βενιζέλου να συνάψει 
σύμφωνο φιλίας με την Τουρκία λίγα χρόνια μετά τη Μικρασιατική Καταστροφή και να προτείνει τον 
Ατατούρκ για το Νόμπελ Ειρήνης. Τι μας χωρίζει εμάς με τους Τούρκους γείτονες; Το αίμα που 
χύθηκε στους κοινούς απελευθερωτικούς αγώνες εναντίον των Τούρκων είναι αυτό που μας ενώνει 
με αυτούς που σήμερα εμείς δεν θέλουμε να ’χουμε σχέση. 
 Ας μην καταναλώσουμε τις προσωπικές επιδιώξεις, τις πολιτικές μικρότητες, τους συνεχείς και 
ανανεούμενους διχασμούς στις ευθύνες που αναμφίβολα φέρουν οι ένθεν κακείθεν πολιτικές 
δυνάμεις, στην άθλια παράδοση χωρίς μέτρο πολιτικών συγκρούσεων. Να μην λοιπόν εμείς 
καταναλώσουμε όλα αυτά και να δεχτούμε την προοπτική που ανοίγεται σήμερα. Αυτή είναι 
ασυγκρίτως σημαντικότερη. 
 Και εκτός κειμένου θα ήθελα να πω το εξής: Όποιοι έχετε πάει στα πομακοχώρια, θα έχετε 
δει πώς αυτοί οι άνθρωποι χάθηκαν από την επιρροή της Ελλάδας εξαιτίας της μικροψυχίας και της 
εθνικιστικής τάσης που είχαν οι Έλληνες, χρόνια πολλά η ελληνική πολιτεία και ελληνική διπλωματία, 
να στήνουν εκκλησίες στην είσοδο των μικρών χωριών των Πομάκων, που ήταν όλοι μουσουλμάνοι, 
να μην ασχολούνται με αυτούς, να ’χουν αλυσίδες και να κλείνουν την είσοδο στην πόλη και μόνο με 
διαβατήρια να περνάς, και να τους δίνουν χωραφάκια των 10 τετραγωνικών μέτρων για να βάλουν 
τα καπνά τους. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ήταν Έλληνες, τώρα έχουν στραμμένες τις κεραίες των 
τηλεοράσεων προς την Τουρκία. Και από κει παίρνουν ενισχύσεις και γίνονται βεβαίως μέρος της 
τουρκικής επικράτειας σιγά-σιγά. Αυτά τα λάθη να μην τα επαναλάβουμε. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
 Εγώ επομένως, βάσει αυτών που είπα, θα καταψηφίσω οποιοδήποτε ψήφισμα έρθει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην προτρέχετε, μπορεί και να συμφωνήσετε. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Όχι-όχι, δεν θα συμφωνήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Πολυκαλά. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αφού έκλεισε ο κύκλος με τους επικεφαλής των δημοτικών παρατάξεων, να διαβάσω 
το ψήφισμα το οποίο κατατίθεται από τη δημοτική Αρχή. 

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με το παρόν ψήφισμα εκφράζει 
την αντίθεσή του στη συμφωνία των Πρεσπών, καθώς αποδίδει στους πολίτες των Σκοπίων 
μακεδονική ιθαγένεια, αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα, ενώ παράλληλα, με το άρθρο 7, 
αναγνωρίζει πολλαπλές ερμηνείες για τους όρους "Μακεδόνας" και "Μακεδονία", 
παραχαράσσοντας βάναυσα την Ιστορία. 
 Επιπλέον, με τη συμφωνία των Πρεσπών αποδίδεται στη γείτονα χώρα η ονομασία "Βόρεια 
Μακεδονία", που τροφοδοτεί την αλυτρωτική στάση που το κράτος των Σκοπίων έχει εδώ και 
χρόνια απέναντι στην πατρίδα μας. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού καλεί όλους τους Έλληνες σε 
εγρήγορση για την υπεράσπιση της Μακεδονίας μας και αξιώνει από την Ελληνική Βουλή να 
καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών». 

 Αυτό, κύριε Πρόεδρε, είναι η πρόταση η δική μας η οποία κατατίθεται. Αν κάποιος θέλει να 
προσθέσει κάτι, πολύ ευχαρίστως. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Πριν προχωρήσουμε, απλώς επειδή βλέπω γνώριμα πρόσωπα και απόλυτα σεβαστά από την 
κοινωνία του Παπάγου και του Χολαργού, όπως είναι οι πρώην Αντιδήμαρχοι, ο κύριος Ίσκος και ο 
κύριος Λαζαρίδης, τους καλωσορίζω και με συγχωρείτε που δεν αναφέρθηκα προηγουμένως. Δεν 
έχετε αλλάξει καθόλου, απʼ ό,τι σας θυμάμαι, αυτό είναι πολύ ωραίο. (Παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου). Δεν πειράζει, καλό παιδί να ’ναι. 
 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Αναμφισβήτητα την εξωτερική πολιτική τη χαράζει και αποφασίζει η εκάστοτε κυβέρνηση. Τα 
Δημοτικά Συμβούλια δεν αποφασίζουν για εξωτερική πολιτική. Αλλά δεν απαγορεύεται να συζητάνε 
σε σοβαρότατα εθνικά θέματα, όπως είναι το σημερινό που συζητάμε. Ειδικά το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, αλλά και παλιότερα το Δημοτικό Συμβούλιο Χολαργού, έχει μια 
παράδοση και σε ψηφίσματα ήταν πάρα-πάρα πολύ φειδωλό, απ’ τα ελάχιστα ψηφίσματα, και πάντα 
ήταν για σοβαρά θέματα τα ψηφίσματα που έφερνε το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Χολαργού, 
και μετά του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
 Επειδή με κάλυψαν πλήρως οι εισηγήσεις, τοποθετήσεις, τόσο του Δημάρχου, δεύτερον του 
Γιάννη του Κεχρή και τρίτον του Γιώργου του Ανυφαντή, δεν θα πω απολύτως τίποτε άλλο σχετικά 
με αυτό το θέμα που συζητάμε, παρά μόνον διερωτώμαι: Σε κάθε συμφωνία δίνεις και παίρνεις. Εμείς 
δώσαμε όνομα, ιθαγένεια και γλώσσα. Τι πήραμε; 
...... : Επιμήκυνση. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν. Εγώ σε αυτό το ψήφισμα που διάβασε προηγουμένως ο Δήμαρχος –
και κλείνω– θα προσθέσω και μια δικιά μου προσωπική πρόταση: να βάλουμε μέσα να διεξαχθεί 
δημοψήφισμα να αποφασίσει ο ελληνικός λαός. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος κυρία Αθανασάκου. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, το μοναδικό ζήτημα είναι εθνικό θέμα υψίστης 
σημασίας. Ως τέτοιο θέμα έπρεπε ν’ αντιμετωπίζεται απ’ το πολιτικό σύστημα της χώρας, με κλίμα 
συναίνεσης, εθνικής συνεννόησης και με ενιαίες θέσεις. Δυστυχώς κάτι τέτοιο δεν έγινε και κατά την 
πρόσφατη περίοδο, με αποτέλεσμα η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού να αντιδρά 
δικαιολογημένα, διεκδικώντας το αυτονόητο: Απόδοση δικαιοσύνης με σεβασμό στην ιστορία μας, 
στην ψυχή του πολιτισμού των Μακεδόνων, δηλαδή των Ελλήνων. 
 Η αναγνώριση μακεδονικής γλώσσας και μακεδονικής ταυτότητας στη γειτονική χώρα δεν 
ανταποκρίνεται στις παραπάνω προϋποθέσεις και δεν εξαλείφει τις αλυτρωτικές τάσεις, ανεξάρτητα 
από τις όποιες άλλες προβλέψεις της συμφωνίας. Βεβαίως η εξωτερική πολιτική είναι αρμοδιότητα 
της Κυβέρνησης, όμως για ένα τέτοιο μείζον θέμα που απασχολεί το σύνολο του ελληνικού λαού 
πιστεύω ότι πρέπει να λάβουμε θέση. 
 Ως εκ τούτου, συμφωνώ με την έκδοση ψηφίσματος που θα εκφράζει την αντίθεσή μας σε 
θέματα που θέτουν σε αμφιβολία τον πολιτισμό μας, την ιστορία μας, την ελληνικότητα της 
Μακεδονίας και γενικότερα θέματα που θίγουν την εθνική μας αξιοπρέπεια. Συμφωνώ με το ψήφισμα 
αυτό που ανήγγειλε αυτή τη στιγμή ο Δήμαρχος. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αθανασάκου. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος κυρία Τσικρικώνη. Παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 
μας και οποιουδήποτε Δήμου δεν είναι αρμόδιο για να συζητήσει και να βγάλει ψηφίσματα για 
θέματα λεπτά που άπτονται της εξωτερικής πολιτικής της χώρας, για θέματα εθνικά. Σαν άτομα 
μπορεί ο καθένας από μας να έχει την άποψή του. Και τη δική μου την έχω κάνει ευρέως γνωστή και 
την έχω διατρανώσει με όλους τους τρόπους. Δεν εξουσιοδοτούμαστε όμως, σαν θεσμικό όργανο 
που είμαστε, να βγάζουμε τέτοιου είδους ψηφίσματα. Πρέπει ο καθένας μας να βρίσκεται εκεί εφ’ ο 
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ετάχθη και να ασκεί τις αρμοδιότητες που του έχουν ανατεθεί από τον νόμο και από τους δημότες. 
Θεωρώ λοιπόν, αν πρέπει να πάρω θέση στο αν πρέπει να εκδώσουμε ένα ψήφισμα ή όχι, είμαι 
αρνητική ως προς αυτό. 
 Σε ό,τι αφορά τώρα τη θέση μου για το εθνικό μας θέμα, εάν πρέπει να το κάνω γνωστό και 
εδώ και να τοποθετηθώ, αν και όλοι νομίζω ότι γνωρίζετε τις θέσεις μου, θα σας διαβάσω ένα 
απόσπασμα το οποίο λέει ότι: «Ο όγκος των σωζόμενων δημοσίων και ιδιωτικών επιγραφών που 
έχουν ανακαλυφθεί, δείχνουν πως δεν υπήρχε κάποια άλλη γραπτή γλώσσα στην αρχαία Μακεδονία, 
εκτός από τα ελληνικά. Και πως οι πρόσφατες επιγραφικές ανακαλύψεις, όπως ο κατάδεσμος της 
Πέλλας, κείμενο που ανακαλύφθηκε στην Πέλλα το 1986 και χρονολογείται στον 4ο αιώνα π.Χ., 
γραμμένο σε ιδιότυπη δωρική διάλεκτο, δείχνουν πως τα αρχαία Μακεδονικά ήταν μία από τις 
βορειοδυτικές αρχαίες ελληνικές διαλέκτους». Κι εμείς λοιπόν εδώ συμφωνήσαμε μεταξύ όλων των 
άλλων ότι μια σλαβικής προέλευσης γλώσσας θα ονομάζεται "μακεδονική". Αυτό τα λέει όλα. 
 Τοποθετούμαι λοιπόν και τάσσομαι υπέρ αυτών που είπαν οι περισσότεροι από τους 
συνάδελφους, ταυτίζομαι απόλυτα με αυτά που είπε ο Δήμαρχος σε ό,τι αφορά ότι βεβαίως την 
ονομασία "Βόρεια Μακεδονία" δεν την επικροτώ, αλλά εκείνο το οποίο πραγματικά είναι έξω από 
κάθε έννοια, από κάθε λογική, είναι το ότι παραχωρείται η ιθαγένεια και η γλώσσα. 
 Όμως εξακολουθώ να πιστεύω ότι πρέπει να προστατεύσουμε τον θεσμό του Δημοτικού μας 
Συμβουλίου και προκειμένου να μην είμαστε γραφικοί δεν θα έπρεπε-, δεν λέει πουθενά ότι 
μπορούμε εμείς να εκδίδουμε τέτοιου είδους ψηφίσματα, δεν θα ’πρεπε να εκδώσουμε ένα τέτοιο 
ψήφισμα αυτή τη στιγμή. 
 Αν όμως, επειδή ακολουθούμε δημοκρατικές διαδικασίες, από τη στιγμή που το Δημοτικό 
Συμβούλιο αποφασίσει να εκδώσει ψήφισμα, τάσσομαι και υπερψηφίζω το ψήφισμα που διάβασε ο 
Δήμαρχος. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη. 
 Προφανώς μιλάτε για το ψήφισμα και όχι για την είσοδό του προς συζήτηση. Γιατί το προς 
συζήτηση το έχουν ζητήσει σύμφωνα με το άρθρο 5 συνδημότες μας και είμαστε υποχρεωμένοι να 
το εισάγουμε προς συζήτηση. Τώρα το αν θα ψηφιστεί ή όχι... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ μιλάω για το ψήφισμα καθαρά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Αυτό το αναφέρω προς διευκρίνηση... 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι-ναι, για το ψήφισμα καθαρά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Τσουροπλής. 
 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Λέχθηκαν τόσα πολλά, που για μένα δεν υπάρχει 
περιθώριο πολύ. Θα περιοριστώ σε δυο-τρία πραγματάκια. 
 Καταρχήν η συμφωνία, η οποία πράγματι είναι κατάπτυστη, και δικαιολογημένα βγάζουμε το 
ψήφισμα, το οποίο μάλιστα είναι και καθυστερημένο. Από κει και πέρα δεν θα πρέπει να πάρουμε και 
δεδομένο ότι η συμφωνία αυτή είναι οριστική, καθόσον, όπως θα ξέρετε, τελεί υπό ορισμένες 
προϋποθέσεις. Πρώτον, να ψηφιστεί από τα εθνικά Συμβούλια, να γίνει αναθεώρησις στο Σύνταγμα 
των Σκοπίων, το οποίο Σύνταγμα αναγράφει την ονομασία των Σκοπίων, και μάλιστα μετά από 
συνυπογραφή ας πούμε 149 κρατών. Όμως εκείνο το οποίον κατά την άποψή μου είναι επώδυνο 
είναι ότι η Ελλάδα κάπου έχασε ένα βέτο, διότι τα Σκόπια άμεσα απέκτησαν το δικαίωμα να δεχθούν 
να κάνουν την πρόσκληση στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση προκειμένου να ενταχθούν. 
 Θα ήθελα ν’ αναφέρω επίσης άλλα δυο-τρία πραγματάκια, έτσι και λίγο για την ιστορία. Για ν’ 
αντιμετωπίσουμε κάποιον, θα πρέπει να πάμε στη θέση του, δηλαδή να πάμε στην πλευρά του 
αντιπάλου μας. Και σημειώνω: Σκοπιανοί αλλά και ξένοι, ιστορικοί ευτυχώς ελάχιστοι, και σλαβικής 
καταγωγής, προπαγανδίζουν περί της μη ελληνικότητος των Μακεδόνων. Κάνουν χρήση τον 
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Δημοσθένη, τον μεγαλύτερο και δεινότερο ρήτορα της αρχαιότητος, ο οποίος συνήρπαζε τα πλήθη 
με τις χειμαρρώδεις ομιλίες του στην Εκκλησία του Δήμου, καταφέρνοντας τελικά να στρέψει τους 
Αθηναίους κατά των Μακεδόνων. Εμφύλιος Ελλήνων εναντίον Ελλήνων. (Δεν με πειράζει, είναι 
συνηθισμένο το φαινόμενο). Η φιλοδοξία του ήταν να ξανακάνει την Αθήνα, όπως επί Περικλή, 
κυρίαρχη δύναμη του Ελληνισμού. Υποστηρίζουν, επαναλαμβάνω, οι παραπάνω Σκοπιανοί, ότι ο 
πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φίλιππος Β’, βασιλέας της Μακεδονίας, απεκλήθη από τον 
Δημοσθένη «βάρβαρος», δηλαδή: μη Έλληνας. 
 Τελειώνω, Πρόεδρε, δευτερόλεπτα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν νομίζω να σας είπα κάτι. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Τα χτυπήματα αυτά, δεν ξέρω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ηλεκτρονικό χρονόμετρο εννοείτε; Ο πύραυλος ενεργοποιήθηκε. Όταν μπαίνει το 
χρονόμετρο δεν μπορώ να το σταματήσω, γι’ αυτό. Ελάτε, ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Επαναλαμβάνω λοιπόν. Ο πατέρας του Μεγάλου Αλεξάνδρου, Φίλιππος, ο βασιλέας 
της Μακεδονίας, απεκλήθη από τον Δημοσθένη «βάρβαρος», δηλαδή: μη Έλληνας. Εάν παρά ταύτα 
συνέβη τούτο, έγινε για τον στιγματισμό της βίαιης δράσης του και της αγριότητος που 
μεταχειριζόταν απέναντι στους στρατιώτες και στους κατοίκους που καταλάμβανε. Ήταν όμως 
Έλληνας στην καταγωγή και στην ψυχή. Ουδέποτε όμως απεκάλεσε τους Μακεδόνες στρατηγούς ή 
στρατιώτες, καθόσον δεν ήθελε να μολύνει με τα φαρμακερά βέλη των λόγων του το σύνολο του 
μακεδονικού στρατού και των Μακεδόνων, για τους οποίους είχε άμεση αντίληψη ότι ήταν Έλληνες, 
και ο ίδιος είχε αποτελέσει μέλος δεκαμελούς αθηναϊκής πρεσβείας (αντιπροσωπείας δηλαδή), που 
μετέβη στη Μακεδονία για διαπραγμάτευση με τον Φίλιππο. 
 Εδώ θα ήθελα να κάνω και μια παρενθεσούλα μικρή, ότι ο Φίλιππος θέλησε να λάβει μέρος 
στους Ολυμπιακούς ελληνικούς Αγώνες. Και κάποιος προέβαλε αντιρρήσεις να τον αποκλείσουν. 
Όμως συγκροτήθηκε μια επιτροπή [ελλαδική], η οποία πράγματι απέδειξε ότι ήταν Έλληνες. Εάν 
πιστεύανε ότι οι Μακεδόνες δεν ήσαν Έλληνες, θα συνέτριβε το φιλομακεδονικό κόμμα που υπήρχε 
στην Αθήνα ως αποδεδειγμένα αντιπροσωπευτικό. Άλλωστε η επιδίωξη του Φιλίππου ήταν η ένωση 
όλων των Ελλήνων για τη διεξαγωγή πολέμου κατά του εχθρού, των Περσών, υπό την ηγεσία του, 
και όχι η υποταγή ελληνικών πόλεων στη Μακεδονία. 
 Ενόψει και των ανωτέρω, η συμφωνία των Πρεσπών τυγχάνει κατάπτυστη, με τα 
επακόλουθα, όχι παραχώρησης κατά την άποψή μου... 
 Γιατί γελάτε, κύριε Πρόεδρε; δεν καταλαβαίνω. Τόσο αστεία είναι; Για Όνομα του Θεού. 
 Δεν είναι λοιπόν παραχώρησις, είναι εκχώρησις. Η παραχώρησις δηλώνει προσωρινότητα ή 
[...]. Είναι εκχώρησις, δηλαδή δίνουμε το δικαίωμα της γλώσσης, εθνικότητος και ονόματος. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Απλώς θεωρώ, στα διάφορα πράγματα που λέγονται, πολλές φορές θεωρώ προτιμότερο να 
μη μιλήσω, για να μην υπάρχουν αντεγκλήσεις και υποβαθμίσουμε το επίπεδο της συζήτησης, αλλά 
και γιατί σέβομαι και τον πολύτιμο χρόνο που θα χάσουμε. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Κουτάκης. Παρακαλώ. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εγώ θα συμφωνήσω απόλυτα με το ψήφισμα, και απορώ με τις δύο συναδέλφους οι 
οποίοι δεν θα ’θελαν το ψήφισμα –και αναφέρομαι στην κυρία Πολυκαλά κυρίως και στην κυρία 
Τσικρικώνη– διότι εδώ έχουμε ψηφίσει θέματα του Υπουργείου Οικονομικών, όταν ήρθαν να μας 
δεσμεύσουν τα λεφτά, και το καταψηφίσαμε, έχουμε ψηφίσει του Υπουργείου Παιδείας, έχουμε... 
Γιατί εξαιρούμε δηλαδή το Υπουργείο Εξωτερικών; δεν κατάλαβα. Αυτό δεν αφορά το σπίτι μας κι 
εμάς; 
 Αλλά εκτός αυτού, θα ξεκινήσω πρώτα απ’ το πολιτειακό, και μετά θα φτάσω στο πολιτικό. 
Το πολιτειακό είναι: με ποια έγκριση, με ποιο δημοψήφισμα, στη Βουλή πότε πέρασε το θέμα να 
πάρει εξουσιοδότηση η Βουλή ή ο Πρωθυπουργός να υπογράψει; Αυτά καταδικάζουμε. Δηλαδή δεν 
μπορούμε να ισοπεδώνεται και το Σύνταγμα. Διότι αν δεν δούμε τη συγκεκριμένη συμφωνία και 
δούμε το Σύνταγμα σαν Σύνταγμα, ήδη είναι παρανομία. Άρα και αυτό έχουμε δικαίωμα σαν Έλληνες 
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πολίτες και σαν κομμάτι της διοίκησης αυτού του τόπου –διότι ο Δήμος είναι ένα κομμάτι της 
διοίκησης του τόπου– να καταδικάσουμε αυτή την κίνηση. Άρα το πρώτο που καταδικάζουμε με το 
ψήφισμα, κατά τη γνώμη μου, είναι ο τρόπος με τον οποίο το χειρίστηκε το θέμα, και το οποίο είναι 
παράνομο, κατ’ εμέ, και το δεύτερο είναι το αποτέλεσμα της συμφωνίας. 
 Και θα φτάσω και στο θέμα της συμφωνίας, που θα συμφωνήσω με τον κύριο 
Αυγουρόπουλο, που έλεγε: τι κερδίσαμε; Που για μένα δεν κερδίσαμε τίποτα. Διότι δεν είχαμε... Αν 
γυρίσει κάποιος και πει ότι κερδίσαμε μία μείωση του χρέους –που δεν την έχουμε δει ακόμα, 
εικάζεται– δεν έχουν καμία θέση τότε τα Σκόπια, είναι θέμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχουν 
καμία σχέση τα Σκόπια. Άρα δεν το κερδίσαμε με τα Σκόπια. Είμαστε οι παντελώς χαμένοι όσον 
αφορά τη συμφωνία, κατ’ εμέ. 
 Και το δεύτερο, η μεγαλύτερη ζημιά που έγινε απ’ όλη αυτή τη συμφωνία είναι ότι και σε 
περίπτωση που δεν περάσει από τη Βουλή... Ας υποθέσουμε ότι δεν περνάει απ’ τη Βουλή, δεν 
ψηφίζεται απ’ τη Βουλή και ακυρώνεται η συμφωνία. Ήδη όμως με τον Υπουργό Εξωτερικών και με 
τον Πρωθυπουργό έχουμε δώσει ένα άλλοθι στα Σκόπια να το ξαναζητήσουν στην επόμενη 
κυβέρνηση και να συνεχίσουν να το ζητάνε. Διότι θα λένε: «Αφού ήρθατε εσείς οι ίδιοι και μας 
αποκαλέσατε "Βόρειος Μακεδονία", τώρα θα το ανακαλέσετε;» Άρα τους έχουμε δώσει ένα βήμα, το 
οποίο δεν μπορούμε να κάνουμε πίσω, αυτή είναι η μεγάλη ζημιά που έχουμε πάθει, άσχετα αν 
περάσει απ’ τη Βουλή, αν επικυρωθεί η συμφωνία ή όχι. Έχουμε κάνει υπαναχώρηση λοιπόν 
τρομερή. 
 Και γι’ αυτό θα παρακαλέσω όλους τους συνάδελφους να βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα. Εδώ 
έχουμε βγάλει ψηφίσματα τα οποία ήτανε μηδαμινά μπροστά σ’ αυτό, στη σοβαρότητα αυτού, και τα 
’χουμε βγάλει. Και τώρα ερχόμαστε και λέμε ότι αυτό δεν είναι ένα θέμα που μας αφορά; Έλεος 
δηλαδή, έλεος. Και θα παρακαλέσω και τον κύριο Ρεμούνδο ακόμη, διότι το θεωρώ αυτό που κάνετε 
κύριε Ρεμούνδο, θα μου επιτρέψετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτάκη, με συγχωρείτε. Μην αναφέρεστε προσωπικά, σας παρακαλώ. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Όχι, καταθέτει ψήφισμα. Καταθέτει ψήφισμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, δεν θα λέτε για κάποιον άλλον, γιατί θ’ αρχίσουμε τα επί προσωπικού κλπ. Σας 
παρακαλώ, πείτε την άποψή σας. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Έχω δικαίωμα να τοποθετηθώ στο ψήφισμα που [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε δικαίωμα όμως να αναφερθείτε προσωπικά σε κάποιον. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Μα ο κύριος Ρεμούνδος... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μέσω του Προεδρείου μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε... Εντάξει, ωραία, συνεχίστε.. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ωραία κύριε Πρόεδρε. Αναφέρομαι λοιπόν στο ψήφισμα που θα καταθέσει ο κύριος 
Ρεμούνδος, και θα τον παρακαλέσω να το ανακαλέσει, διότι το θεωρώ έναν έμμεσο τρόπο στρίβειν 
διά του αρραβώνος. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ τον κύριο Κουτάκη. 
 Κατόπιν της παράκλησής του, παρακαλώ κι εγώ να βγει ένα ομόφωνο ψήφισμα, όπως το είπε 
και ο προλαλήσας Δημοτικός Σύμβουλος, ο κύριος Κουτάκης. 
 Θέλετε για την ψήφιση του συγκεκριμένου, για το ψήφισμα, να το αναγνώσω μία φορά; 

(Ταυτόχρονες ομιλίες) 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Καταρχάς αποφασίζουμε ότι θα κάνουμε ψήφισμα; 
...... : Δευτερολογίες έχουμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό. Επειδή κάποιοι συνάδελφοι είχαν πει ότι οι δευτερολογίες τους 
συμπεριλαμβάνονται στις πρωτολογίες τους, γι’ αυτό προχώρησα. Δεν έχει σημασία, θα πάμε και στη 
δευτερολογία, δεν υπάρχει θέμα, εκτός από αυτούς τους συνάδελφους. 
 Είναι κάποιοι λοιπόν που θέλουν δευτερολογία; Ο κύριος Κεχρής. Και ο κύριος Ρεμούνδος. 
...... : Οι πολίτες έχουν δικαίωμα να μιλήσουν; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ; 
...... : Οι πολίτες, λέω, πάνω στο συγκεκριμένο θέμα, έχουν δικαίωμα να μιλήσουν; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφού τελειώσουν οι Δημοτικοί Σύμβουλοι... Είστε μέσα σε αυτούς που έχουν 
υπογράψει; Όχι. Θα σας δοθεί στη συνέχεια ο λόγος.  
 Παρακαλώ, ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο. 
ΚΕΧΡΗΣ: Το ψήφισμα όπως το ανακοίνωσε ο Δήμαρχος, με καλύπτει εκατό τα εκατό, δεν θα 
πρόσθετα ούτε θα αφαιρούσα ούτε μια λέξη, με καλύπτει εκατό τα εκατό. Είναι ακριβώς αυτό που 
έθεσα κι εγώ: ιθαγένεια, γλώσσα, άρθρο 7. 
 Θα ήθελα να ζητήσω απ’ όλο το Δημοτικό Συμβούλιο να το ψηφίσει ομόφωνα. Και θα ήθελα 
ν’ αναφερθώ ειδικά στον κύριο Ρεμούνδο, όπου πιστεύω ότι αυτό το ψήφισμα τον καλύπτει. Αν 
κοιτάξουμε την ιστορία του ΚΚΕ –επιτρέψτε μου για ένα λεπτό–, πριν τους Βαλκανικούς Πολέμους, 
στο πλαίσιο της λεγόμενης «βαλκανικής κομμουνιστικής Ομοσπονδίας» μιλούσε για ενιαία και 
ανεξάρτητη Μακεδονία και Θράκη. Αυτή η θέση, μετά την ανταλλαγή πληθυσμών άλλαξε. Επανήλθε 
σε αυτή τη θέση, αν δεν κάνω λάθος, τον Ιανουάριο του 1949. Τότε, στην 5η Ολομέλεια της 
Κεντρικής Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος, ο Ζαχαριάδης ξαναμίλησε για ανεξάρτητη 
Μακεδονία και Θράκη. Η θέση αυτή όμως απ’ το ίδιο το ΚΚΕ θεωρήθηκε απολύτως εσφαλμένη και 
μετά από λίγους μήνες άλλαξε. Έκτοτε το Κομμουνιστικό Κόμμα δέχεται ότι δεν υπάρχει μακεδονικό 
έθνος, δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα, δεν υπάρχει πουθενά μακεδονική μειονότητα. 
 Το ψήφισμα λοιπόν αυτό, το οποίο μιλάει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να θέτουμε υποψίες, να 
δημιουργούμε τη δυνατότητα για αλυτρωτισμούς λέγοντας ότι η Μακεδονία δεν είναι ελληνική, 
καλύπτει απόλυτα τις θέσεις του Κομμουνιστικού Κόμματος τα τελευταία σαράντα-πενήντα χρόνια, 
και αναρωτιέμαι γιατί θέλετε –για λόγους τακτικής θα έλεγα– κάθε φορά να διαφοροποιείστε. Κάποια 
στιγμή πρέπει πραγματικά, στο πλαίσιο μιας κοινής απόφασης να συνεννοηθούμε. Και απ’ τη στιγμή 
που συμφωνούμε γι’ αυτό το θέμα και συμφωνούν όλες, κι εσείς, απορώ γιατί θέλετε, για ένα θέμα 
στο οποίο στα βασικά και αυτό το ψήφισμα σας καλύπτει, να διαφοροποιηθείτε. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Θέλετε δευτερολογία; Αν και είχατε πει ότι δεν θα κάνετε, αλλά δεν πειράζει. 
 Τον λόγο για δευτερολογία έχει ο κύριος Ρεμούνδος. Παρακαλώ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμείς δεν διαφοροποιούμαστε απλώς ούτε από το ψήφισμα που κατέθεσαν οι 
δημότες, του κυρίου Βραχιολίδη, του "Παρατηρητή", ούτε από της δημοτικής Αρχής. Είμαστε κάθετα 
αντίθετοι σε αυτά τα δύο ψηφίσματα. Και αν δεν έγινε κατανοητό... 
 Γιατί το μεν ένα εκφράζει τάσεις εθνικιστικές, όπως αντίστοιχα εκφράζονται και απ’ τα Σκόπια, 
και το δεύτερο ψήφισμα, του Δημάρχου, ιεραρχεί ως κύριο και μοναδικό το θέμα του χαρακτηρισμού 
–που συμφωνούμε– της μακεδονικής εθνότητας που δεν υπάρχει, όμως για μας το κύριο είναι ότι 
όλοι σας, και των δύο ψηφισμάτων το σκεπτικό, θεωρείτε ότι η κυριαρχία στην περιοχή του ΝΑΤΟ, 
μέσω της ένταξης και της χώρας αυτής εκεί, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και όλου του σχεδιασμού που 
αυτή τη συμφωνία χειροκρότησαν το State Department, το ΝΑΤΟ και υπό την πίεσή τους έγινε, θα 
οδηγήσει σε ειρηνικές εξελίξεις και οικονομική ευημερία των λαών. Εμείς θεωρούμε ότι η ένταξή τους 
στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ, όπως και η δική μας, είναι η μεγαλύτερη εκμετάλλευση και 
υποδούλωση των λαών μας, το χάσιμο δικαιωμάτων και ο κίνδυνος πολεμικής συμμετοχής και 
εμπλοκής, που και σήμερα έχει σ’ έναν βαθμό η χώρα στέλνοντας φαντάρους, πλοία εκτός συνόρων, 
και αύριο και με τους γείτονες, με την παρέμβαση ξένων δυνάμεων θα έχουμε προβλήματα. 
 Άρα όταν εσείς συμφωνείτε στην πορεία αυτή της ενδυνάμωσης του ΝΑΤΟ και της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ο κύριος Βραχιολίδης που κατέθεσε το ψήφισμα και δεν είπε κουβέντα γι’ 
αυτό, να τσακωθούμε με τα Σκόπια για ένα όνομα. Σωστά, λάθος έχουν, δεν το συζητάμε. Αλλά ο 
πόλεμος δεν θα γίνει γι’ αυτό. Όχημα θα είναι και για τις δύο πλευρές,, αλλά με την κυριαρχία των... 
 Δεν θέλω να συνεχίσω, μιας και τελείωσε ο χρόνος μου, απλώς θέλω 20 δευτερόλεπτα, που 
πρέπει να διαβαστεί το ψήφισμα, και ας το κάνω τώρα και όχι μετά στις προτάσεις; Όπως θέλετε, 
κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: 30 δευτερόλεπτα. 
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 Το ψήφισμα είναι το εξής: 
 «Η συμφωνία ανάμεσα στις κυβερνήσεις Ελλάδας και FYROM επιτεύχθηκε με την 
απροκάλυπτη παρέμβαση των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για να 
προχωρήσουν τα σχέδιά τους στα Βαλκάνια. Αυτός ο στόχος προκύπτει ξεκάθαρα απ’ το 
κείμενο της συμφωνίας (άρθρο 2) και δεν είναι τυχαίο ότι οι πρώτοι που έσπευσαν να 
χαιρετίσουν είναι το State Demartment, το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Γι’ αυτό τον λόγο 
άλλωστε η όλη διαδικασία επικεντρώθηκε στο όνομα της γειτονικής χώρας, ενώ μια σειρά 
κρίσιμα ζητήματα όπως η αντιμετώπιση αλυτρωτισμών, οι απαραίτητες αλλαγές στο Σύνταγμα, 
όχι μόνο παραπέμπονται στο αβέβαιο μέλλον, αλλά η κατάσταση περιπλέκεται με την αποδοχή 
από την ελληνική κυβέρνηση των θέσεων περί "μακεδόνα πολίτη", "μακεδονικής γλώσσας", 
που εμπεριέχουν το σπέρμα του αλυτρωτισμού. 
 Οι κυβερνητικοί ισχυρισμοί ότι δήθεν αυτή η συμφωνία θα διασφαλίσει την ειρήνη, τη 
συνεργασία και τη σταθερότητα στα Βαλκάνια, είναι πέρα για πέρα ψευδείς, παραπλανητικοί 
και ανιστόρητοι. Οι λαοί των Βαλκανίων έχουν γνωρίσει στο πετσί τους την πολιτική των 
ιμπεριαλιστών, Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ, τη διάλυση της Γιουγκοσλαβίας, την παρέμβασή 
τους στη Συρία, πολεμική και αλλού αυτά τα χρόνια. Αποσιωπάται ότι η πορεία της Ελλάδας, 
της Τουρκίας, της Αλβανίας, του Μαυροβουνίου, της Βουλγαρίας, της Ρουμανίας στο ΝΑΤΟ και 
η επέκταση του σχεδιασμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης συνυπάρχουν με αμφισβητήσεις 
συνόρων, παραβιάσεις κυριαρχικών δικαιωμάτων, ανακίνηση ακόμα και ανύπαρκτων 
μειονοτικών ζητημάτων. Οι ελληνοτουρκικές σχέσεις, η κατοχή της Κύπρου, αποτελούν το πιο 
χαρακτηριστικό παράδειγμα. 
 Η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ έχει εξελιχθεί στον καλύτερο σημαιοφόρο των σχεδιασμών 
του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, για χάρη τμημάτων και του ελληνικού 
κεφαλαίου, που διεκδικούν μεγαλύτερα κέρδη από το ξαναμοίρασμα της περιοχής, απ’ τη 
ληστεία και την εκμετάλλευση των λαών. Ο ΣΥΡΙΖΑ, καλλιεργώντας την ψευδαίσθηση ότι η 
διεύρυνση του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, των ιμπεριαλιστικών αυτών οργανισμών, 
κατοχυρώνει την ειρήνη και τη φιλία των λαών, γίνεται ο καλύτερος υπηρέτης των σχεδίων 
τους, των πολεμικών τους σχεδίων. 
 Η "Λαϊκή Συσπείρωση Παπάγου - Χολαργού" καλεί τον λαό μας να δυναμώσει την 
αλληλεγγύη του στους λαούς της περιοχής, στην κοινή πάλη κατά των πολεμικών σχεδιασμών, 
κατά του εθνικισμού, κατά του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ο πρώην Αντιδήμαρχος κύριος Λαζαρίδης. Από την ίδια θέση που τον θυμάμαι 
εκεί στα έδρανα. Γι’ αυτό του είπα να πάει και στη συγκεκριμένη θέση. Ελάτε. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ (τ. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ): Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, 
δεν θα τοποθετηθώ για οποιοδήποτε ψήφισμα, αλλά θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις: 
 Τόσο σοβαρά θέματα –και νομίζω ότι είναι ιδιαίτερα σοβαρό– δεν θα έπρεπε να είναι 
αντικείμενο συζήτησης μέσα σε τέσσερις τοίχους με δέκα παρευρισκόμενους. Όπως διαφημίζονται οι 
αθλητικές δραστηριότητες του βουνού, οι θεατρικές παραστάσεις στο Κηποθέατρο Παπάγου, θα 
μπορούσε κάλλιστα να αποτελέσει αντικείμενο αν θέλετε διευρυμένης συζήτησης στο αμφιθέατρο 
που υπάρχει σε αυτό το κτίριο. 
 Δεύτερον. Από πολλούς ακούστηκε η λέξη «μακεδονικό ζήτημα». Νομίζω ότι είναι ντροπή να 
ασχολιόμαστε και να λέμε «μακεδονικό ζήτημα», είναι σκοπιανό ζήτημα, διότι αλλιώς προσβάλουμε 
τον χώρο που όσοι, ακόμα και από εθνικιστική αντίληψη, μιλάνε για ελληνική Μακεδονία, τη βάζουνε 
στο θέμα για συζήτηση, διένεξης με τους γείτονες. 
 Ό,τι έχει σχέση όμως με τη γλώσσα και με την ιστορία και πώς πάει να αποξηλωθεί, να 
θυμίσω σε όλους τους παρευρισκόμενους ότι το 1996-97 η συνθήκη της Μπολόνια για την παιδεία 
έβαλε –όχι για την Ελλάδα, για όλες τις χώρες που θα αποτελέσουν μέρος της Ευρωπαϊκής Ένωσης– 
να διαγράφουν τμήματα της ιστορίας τους, στο ιδεώδες του 2050 να έχουμε ενιαία ευρωπαϊκή 
αντίληψη. Και γι’ αυτό διαγράφτηκε την τελευταία 25ετία από τα ελληνικά βιβλία της Ιστορίας η 
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συνέχεια και το ιστορικό γίγνεσθαι. Και, για να πάω και λίγο παλιότερα, ό,τι υπάρχει ιστορικό από το 
1923 μέχρι το 1966, που δεν εξυπηρετούσε την τάξη που κυβερνούσε τη χώρα, και πάλι είναι 
παραποιημένο και διαγεγραμμένο. 
 Ευχαριστώ που με ακούσατε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Λαζαρίδη. 
 Να προχωρήσουμε λοιπόν στο συγκεκριμένο ψήφισμα, είναι της δημοτικής Αρχής. Και το 
άλλο που έχει πει... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, [...] αναγνώσουμε το ψήφισμα, γιατί [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ευχαρίστως. 

 «Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, με το παρόν ψήφισμα εκφράζει 
την αντίθεσή του στη συμφωνία των Πρεσπών, καθώς αποδίδει στους πολίτες των Σκοπίων 
μακεδονική ιθαγένεια, αναγνωρίζει μακεδονική γλώσσα, ενώ παράλληλα, με το άρθρο 7, 
αναγνωρίζει πολλαπλές ερμηνείες για τους όρους "Μακεδόνας" και "Μακεδονία", 
παραχαράσσοντας βάναυσα την Ιστορία. 
 Επιπλέον, με τη συμφωνία των Πρεσπών αποδίδεται στη γείτονα χώρα η ονομασία "Βόρεια 
Μακεδονία", που τροφοδοτεί την αλυτρωτική στάση που το κράτος των Σκοπίων έχει εδώ και 
χρόνια απέναντι στην πατρίδα μας. 
 Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Παπάγου - Χολαργού καλεί όλους τους Έλληνες σε 
εγρήγορση για την υπεράσπιση της Μακεδονίας μας και αξιώνει από την Ελληνική Βουλή να 
καταψηφίσει τη συμφωνία των Πρεσπών». 

 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»);  «Κατά» η κυρία Πολυκαλά και ο κύριος Ρεμούνδος. 
 «Λευκό»; Κανείς. 
 Για το ψήφισμα του κυρίου Ρεμούνδου: 
 Οι συμφωνούντες;  Ο κύριος Ρεμούνδος. 
 «Λευκό»;  
 Άρα, στο ψήφισμα του κυρίου Ρεμούνδου μόνο ο κύριος Ρεμούνδος. 
 Συνεπώς, το 2ο θέμα, "Συζήτηση του υπ’ αριθ. 12347/04.06.2018 αιτήματος δημοτών, με 
θέμα: «Συζήτηση και έκδοση ψηφίσματος υπέρ της Μακεδονίας»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 3ο 
 

Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 3ο. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 
 Έχουμε τη χαρά και την ευτυχία να έχουμε κοντά μας τις διευθύντριες, του Διοικητικού την 
κυρία Παγώνη και της Τεχνικής Υπηρεσίας την κυρία Χριστίνα Βασσάλου –τη βλέπουμε πιο τακτικά–. 
 Η εισήγηση λοιπόν για το 3ο θέμα. Η κυρία Τσικρικώνη, η Αντιδήμαρχος, έχει τον λόγο. 
Παρακαλώ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Έχει αποσταλεί η εισήγηση και όλο το σχέδιο της τροποποίησης. 
 Θα ξεκινήσω και θα πω ότι η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου 
μας ήταν στα σχέδια της δημοτικής Αρχής, μέσα στα πλαίσια της ανανέωσης και της δημιουργίας 
ενός σύγχρονου τρόπου διάρθρωσης των Υπηρεσιών, που θα ανταποκρίνονται στις καινούριες 
εξειδικευμένες νέες ανάγκες. Ήταν ένα πάγιο αίτημα των Υπηρεσιών και είχε ενταχθεί στον 
γενικότερο επιχειρησιακό σχεδιασμό του Δήμου μας. Στη συνέχεια ήρθε και η προτροπή του 
Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης για επικαιροποίηση και ανανέωση των 
Οργανισμών Εσωτερικής Υπηρεσίας των Δήμων. 
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 Έγιναν πολλές συναντήσεις, ακούστηκαν πολλές προτάσεις, στηριζόμενες σε καινούριες 
πρακτικές και ανάγκες, υπήρξε συμμετοχή Υπηρεσιών, διοίκησης, εργαζομένων, σε επίπεδο 
προϊσταμένων, καθώς και του σωματείου των εργαζομένων. Ελήφθησαν υπόψιν όλες οι προτάσεις, 
άλλες έγιναν δεκτές, άλλες τροποποιήθηκαν, άλλες απορρίφθηκαν, μέσα όμως σ’ ένα πλαίσιο 
διαλόγου και συνεργασίας. 
 Έτσι, αγαπητοί συνάδελφοι, θεωρώ ότι δημιουργήθηκε ένας οργανισμός εσωτερικής 
Υπηρεσίας σύγχρονος, που κοιτάει στο μέλλον, με πραγματική απεικόνιση των Υπηρεσιών, ένας 
Οργανισμός ρεαλιστικός, ο οποίος έλαβε υπόψιν τις ανάγκες του Δήμου και της κοινωνίας. 
Φιλοδοξούμε με τον νέο Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας να φανούμε αποτελεσματικοί, αντάξιοι 
των προκλήσεων του μέλλοντος και χρήσιμοι στους δημότες και στους εργαζόμενους. 
 Να ευχαριστήσω σε αυτό το σημείο όλους όσους συνετέλεσαν στη δημιουργία αυτού του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, τους συνάδελφους, τους προϊσταμένους των Υπηρεσιών, και 
ιδιαίτερα τη Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών, που είχε και τον γενικό συντονισμό και την 
ευθύνη του όλου εγχειρήματος, την κυρία Παγώνη. 
 Όπως έχω πει, έχει αποσταλεί το σύνολο της τροποποίησης του σχεδίου Οργανισμού της 
Εσωτερικής Υπηρεσίας, απλά θα ήθελα... Είναι εδώ και η κυρία Παγώνη, προκειμένου να σας κάνει κι 
εκείνη υπηρεσιακά μία παρουσίαση και να απαντήσει στις τυχόν ερωτήσεις σας, απλά εγώ, για να 
γραφτούν στα πρακτικά, θα ήθελα να εντοπίσω και να καταγραφούν κάποιες αλλαγές οι οποίες 
έχουν γίνει: 
 Στη σελίδα 37, στις αρμοδιότητες του Τμήματος Εσόδων και Περιουσίας, στο σημείο ι) 
διαγράφονται οι λέξεις «και κινητής». Δεύτερον, στη σελίδα 41 στις αρμοδιότητες του Τμήματος 
Προμηθειών στο σημείο δ)... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, με συγχωρείτε λίγο. 
 Παρακαλώ τους Συμβούλους που έχουν μπροστά τους την εισήγηση, να σημειώνουν αυτά 
που λέει η κυρία Τσικρικώνη, ώστε μετά να έχουμε διαμορφωμένη την εισήγηση, για να ψηφιστεί το 
θέμα. Ευχαριστώ πολύ. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: ...στο σημείο δ) διαγράφεται η λέξη «εκμισθώσεων», καθώς και η φράση «για την 
εκμίσθωση ακινήτων του Δήμου, το Τμήμα συνεργάζεται με το τμήμα Εσόδων και Περιουσίας». 
 Επιπλέον, κάνουμε κάποιες προσθέσεις: Πρώτον, στο κεφάλαιο Β προστίθεται η Δημοτική 
Επιτροπή Παιδείας. Δεύτερον, στη σελίδα 74, άρθρο 58, στις αρμοδιότητες του Τμήματος Παιδείας, 
Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού, προστίθεται η λειτουργία του Δημοτικού Ελεύθερου 
Πανεπιστημίου. 
 Αυτά από μένα, σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Θα τοποθετηθεί η Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών; Μόνο αν υπάρξουν ερωτήσεις, 
έτσι; 
...... : Όχι, τώρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα; Ωραία, ελάτε. Ελάτε, σας παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό, για να πω κάτι. 
 Καθίστε κυρία Παγώνη. Θα αναφέρετε το ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, τα γνωρίζετε αυτά, και 
την εισήγηση, παρακαλώ. Να τελειώσει μόνο ο κύριος Σκουτέρης σας παρακαλώ, και μετά ό,τι... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν έχω αντίρρηση. Μήπως διευκολύνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αν δεν έχετε αντίρρηση, να κάνει την εισήγηση. Ωραία, ευχαριστούμε. Μετά 
λοιπόν έχει τον λόγο ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Έχετε στα χέρια σας κάποιες προτάσεις [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το αναφέρω, θα το αναφέρω, πρέπει να τελειώσει η εισήγηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, ήθελα να πω, πώς θα λάβουν θέση οι άνθρωποι αν δεν [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία. Τον λόγο έχει η κυρία Παγώνη. Ελάτε. 
ΠΑΓΩΝΗ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): Καλησπέρα. Βρίσκομαι εδώ γιατί κατά 
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κάποιον τρόπο διοικητικά είμαι καθ’ ύλην αρμόδια υπάλληλος για όλο αυτό τον συντονισμό του 
Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου. 
 Να ξεκινήσω και να σας πω ότι, την τελευταία φορά ήταν το ’13, είχαμε κάνει έναν 
Οργανισμό, σύμφωνα με τα πολύ στενά πλαίσια που είχε θέσει το Υπουργείο τότε. Από τότε μέχρι 
σήμερα έχουν παρέμβει διάφορα πράγματα που έχουν έρθει ως αρμοδιότητες, ως Τμήματα, ως 
επιταγές από το Υπουργείο, και έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να το εντάξουμε στη λειτουργία ενός 
οργανογράμματος. Αυτό, προκύπτει η αναγκαιότης να κάνουμε έναν Οργανισμό. 
 Γενικά, σαν αίτημα όλων των Υπηρεσιών, εμείς που ζούμε όλη αυτή την καθημερινότητα της 
εφαρμογής των θέσεων, των οργανικών μονάδων, της διάρθρωσης όλων των οργανικών Υπηρεσιών, 
ήταν ανάγκη να επικαιροποιηθεί ο τελευταίος Οργανισμός με την έννοια του πιο εκσυγχρονισμού. Το 
’χαμε συζητήσει εξάλλου αυτό από την αρχή της δημοτικής Αρχής, είχε συμφωνήσει, και γι’ αυτό το 
είχε εντάξει και η δημοτική Αρχή στις προτεραιότητες ενός επιχειρησιακού σχεδίου. 
 Ξεκινήσαμε λοιπόν να εντάξουμε όλα αυτά τα καινούρια πράγματα, αλλά και με ένα βλέμμα 
στο μέλλον, όπως είπε η Αντιδήμαρχος, με την έννοια ότι, αφού ξεκινάς ένα πράγμα απ’ την αρχή, 
πρέπει λιγάκι να το δεις και σαν εξελισσόμενο, και να μην έρχεται κάθε φορά έγκριση στο Δημοτικό 
Συμβούλιο ενός τέτοιου εγχειρήματος. Και είπαμε να το κάνουμε με μία έτσι πιο σοβαρότητα και με 
πιο ελευθερία, την οποία μας την έδωσε το Υπουργείο, ενώ πριν ήταν πολύ στενά τα πράγματα, γιατί 
ήταν τα πρώτα χρόνια της λιτότητας. Το ένα είναι αυτό. 
 Το δεύτερο που θέλω να σας πω είναι ότι, ενώ είχαμε ξεκινήσει να κάνουμε τον Οργανισμό, 
ήρθε και μας πρόλαβε το Υπουργείο, εμείς είχαμε ξεκινήσει πολύ πιο πριν αλλά μας πρόλαβε το 
Υπουργείο, και τώρα κατά κάποιο τρόπο επιτάσσει όλους τους Δήμους να κάνουν έναν νέο 
Οργανισμό. Αυτό γιατί: Θεωρεί αναγκαίο το Υπουργείο ότι για να συμμετάσχει ένας Δήμος σε μία 
κινητικότητα, ότι πρέπει να έχει καταρχήν έναν νέο Οργανισμό, ο οποίος θα συνοδεύεται με μία 
αξιολόγηση δομών, και με περιγράμματα θέσεων. Και αυτό είναι υποχρεωτικό, το βάζει σ’ ένα 
υποχρεωτικό κομμάτι. 
 Πέραν αυτού λοιπόν, να σας πω ότι αυτός ο Οργανισμός –και θα μου επιτρέψετε εδώ να 
καταθέσω την εμπειρία τόσων χρόνων– οφείλω να σας πω πολύ ειλικρινά ότι είναι ένας πάρα πολύ 
ολοκληρωμένος Οργανισμός. Με την έννοια ότι έχουν εισακουστεί οι ανάγκες των Υπηρεσιών, και 
των εργαζομένων θα τολμήσω να πω, γιατί –και μη σας φαίνεται παράξενο αυτό– είναι αυτοί οι 
οποίοι ζουν κατά κύριο λόγο στη βάση όλες τις ανάγκες, τις λειτουργίες, τις δυσκολίες του 
στησίματος όλων αυτών των οργανικών μονάδων. Οπότε δεν είναι κακό κάποια στιγμή να 
ακούγονται οι Υπηρεσίες και οι εργαζόμενοι. Άρα σε αυτή τη φάση λοιπόν, συνεργαζόμενοι με τη 
δημοτική Αρχή, έχουν συμμετάσχει και έχουνε βάλει όλο τους το σκεπτικό, το μεράκι, να το πω έτσι, 
όλοι οι εργαζόμενοι στο να στηθεί-, όλες οι Διευθύνσεις και όλες οι οργανικές μονάδες, και το σύνολο 
όλου αυτού του Οργανισμού. 
 Θεωρώ σαν Διευθύντρια Διοίκησης ότι είναι ένα οργανόγραμμα το οποίο πραγματικά είναι 
σύγχρονο, περιλαμβάνει πάρα πολλά πράγματα, στήνει οργανικές μονάδες σύμφωνα με τις 
πραγματικές ανάγκες –γιατί θα δείτε αν το διαβάσετε ότι έχουμε κάνει διάφορες αλλαγές– και βέβαια 
είναι και με μια προοπτική. Σταθμιζόμενο τις σημερινές ανάγκες αλλά κοιτάζοντας στο μέλλον, με την 
έννοια ότι με τα σημερινά δεδομένα και με τις σημερινές συνθήκες προβλέπουμε ίσως κάποιες 
ανάγκες μελλοντικές. 
 Θέλω να σας πω και να σας καταθέσω, και να μιλήσω εξ όλων των συναδέλφων μου, άλλων 
διευθυντών και προϊσταμένων, οι οποίοι έχουν συμμετάσχει ο καθένας στη Διεύθυνσή του να βάλει 
την πινελιά... Και βέβαια την τελική πινελιά την είχε ο Δήμαρχος, ο οποίος συνεργάστηκε μαζί μας και 
πραγματικά άκουσε τις Υπηρεσίες, και τον ευχαριστούμε πολύ γι’ αυτό, γιατί αυτό, αν θέλετε να πω 
την προσωπική μου άποψη, δεν θεωρείται και αυτονόητο, ή μέχρι τώρα δεν ήταν τόσο αυτονόητο. 
Κάποιες άλλες πολύ παλιές εποχές ήταν αυτονόητο, μεσολάβησαν κάποια χρονικά διαστήματα που εν 
πάση περιπτώσει οι Υπηρεσίες δεν εισακούοντο. Όμως είναι αυτές οι οποίες γνωρίζουν το τοπίο και 
γνωρίζουν πώς να στηθεί μία οργανική μονάδα. 
 Βρισκόμαστε σε ένα χρονικό σημείο, οφείλω να σας πω –γιατί μπορεί να μην έχετε 
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ενημερωθεί–, όπου μας έχουν ανεβάσει πάρα πολύ τον πήχη και τις απαιτήσεις όσον αφορά το 
στήσιμο όλου του Δήμου από διοικητικής πλευράς. Είμαστε αναγκασμένοι να κάνουμε πάρα πολλά 
πράγματα ταυτόχρονα, να ενημερώνουμε συνεχώς, να καταθέτουμε τις ανάγκες, τις τροποποιήσεις, 
είναι πάρα πολύ απαιτητικό πλέον το τοπίο. Η ύπαρξη ενός τέτοιου οργανισμού πραγματικά είναι 
πάρα πολύ αναγκαία. Ένα θα σας πω, ότι τη στιγμή που ακόμα δεν μας επιτρέπουν τις προσλήψεις, 
παρά μόνο κάτω από ειδικές εγκρίσεις και μάλιστα μέχρι τώρα ορισμένου χρόνου, όχι μόνιμο 
προσωπικό, είναι και ένα στάδιο ο Οργανισμός, εφόσον έτσι έχει αποφασίσει το Υπουργείο –κι εμείς 
πλέον είμαστε εκτελεστικά όργανα ως διοικητικά στελέχη–, να συμμετάσχουμε σε μία κινητικότητα, 
που κάθε τρεις-τέσσερις μήνες ισχύει απ’ το Υπουργείο, ώστε να δεχθούμε κάποιους καινούριους 
υπαλλήλους. 
 Γιατί οφείλω να σας πω ότι ο Δήμος, όσο και υψηλό επίπεδο εργαζομένων να έχει και να 
προσπαθεί να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, και με τα πρόσθετα αντικείμενα αλλά και με τις 
καινούριες απαιτήσεις και με τις καινούριες ανάγκες και με τους υπαλλήλους που φεύγουν, δεν 
διαθέτει διοικητικό προσωπικό, τεχνικό, εργατοτεχνικό, ώστε να φτάσει σ’ ένα σημείο και να μπορεί 
να κάνει το έργο του, η εκάστοτε δημοτική Αρχή όπως θα ’θελε. Είναι πάρα πολύ στενά. Άρα αυτό 
το οργανόγραμμα, και έτσι επιτακτικά όπως το ’χει βάλει το Υπουργείο πια –και θα συνεχίσει, 
οποιαδήποτε κυβέρνηση και να ’ναι, να είναι επιτακτικό, γιατί είναι μία μνημονιακή ανάγκη οφείλω να 
σας πω–, πέραν αυτού όμως, εμείς σαν Υπηρεσίες δεν το είδαμε έτσι επιτακτικά, ήταν πάγια η 
ανάγκη μας να γίνει ένα νέο οργανόγραμμα ανταποκρινόμενο πλέον στον μετά από πέντε χρόνια 
ψηφισθέντα Οργανισμό. Γιατί πριν από πέντε χρόνια ήταν ο τελευταίος. Μέσα τα πέντε χρόνια έχει 
αλλάξει πάρα πολύ το τοπίο και οι αρμοδιότητες για να ενταχθούν σε ένα νέο πλαίσιο. 
 Το άλλο που θέλω να σας πω –και αν σας αφορά δεν ξέρω, μπορείτε να μου κάνετε 
οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε– είναι το εξής: Δεν προσθέσαμε νέες θέσεις, διότι δεν μπορούμε. Εκεί 
υπάρχει εξίσου δέσμευση. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να πούμε «θα βάλουμε παραπάνω θέσεις», 
κινηθήκαμε στο πλαίσιο του προηγούμενου Οργανισμού. Το τι κενές θέσεις έχουμε, αυτές που 
είχαμε, αυτές που δεν είχαν καλυφθεί, τις κάναμε μία ανακατανομή ειδικοτήτων. Αυτή μόνο την 
ελευθερία είχαμε. Δηλαδή είχαμε 86 κενές, να σας πω από τον προηγούμενο Οργανισμό, 86 κενές και 
τώρα, απλά σύμφωνα με τις ανάγκες κάναμε με τον Δήμαρχο μία ανακατανομή των θέσεων ανά 
ειδικότητες. Παραδείγματος χάρη, θεωρούσαμε ότι δεν είχαμε επιστήμονες οικονομολόγους πριν. 
Τώρα έπρεπε να βάλουμε κάποιους πτυχιούχους οικονομολόγους, γιατί εκ των πραγμάτων το 
μεγαλύτερο κομμάτι της λειτουργίας ενός Δήμου είναι το οικονομικό κομμάτι. 
 Εγώ, κλείνοντας, θέλω να σας πω, αν μου επιτρέπετε, και υπερβαίνοντας λίγο τον ρόλο μου 
σαν διοικητικό στέλεχος, να σας πω το εξής: ο Οργανισμός είναι ένα εκπόνημα το οποίο κανονικά 
δεν θα ’πρεπε να διχάζει το Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα ’πρεπε να το ενώνει. Γιατί είναι το 
εργαλείο του εκάστοτε Δημάρχου, με τους υπαλλήλους και τους εργαζομένους του, για να εκτελέσει 
το έργο. Το οποίο, αν θέλετε, πέρα από τις πολιτικές διαφορές που μπορεί να έχετε, η ουσία της 
εργασίας είναι κοινή. Και όταν έχετε τη συνδρομή των εργαζομένων στο εκπόνημα... Γιατί θα μου 
επιτρέψετε πάλι να σας πω, με την πείρα τόσων χρόνων, ότι οι εργαζόμενοι ξέρουν πολύ 
περισσότερα πράγματα από τους εκλεγμένους, θα μου επιτρέψετε να σας πω, γιατί αυτοί είναι στην 
πιάτσα θέλετε(;) στο πεζοδρόμιο, στην εργασία την καθημερινή, στον πολίτη κάθε μέρα. Οπότε δεν 
είναι κακό να βάζουν την πινελιά τους και αυτοί. Από οποιαδήποτε γωνία και να είσαστε, είναι οι 
συνεργάτες σας και οι εκτελεστές σας του προγράμματός σας. Που σας λέω και πάλι, στα όρια του 
Δήμου δεν έχει χρώμα. Για μας τους εργαζομένους δεν παίζει ρόλο το πολιτικό χρώμα, η παράταξη, 
αυτό ίσως είναι στις προσωπικές μας επιλογές. Στην άσκηση όμως των καθηκόντων μας είμαστε τα 
εκτελεστικά όργανα και σεβόμαστε την οποιαδήποτε εκλεγμένη δημοτική Αρχή. 
 Άρα ένα τέτοιο εκπόνημα, το οποίο σας λένε κάποιες Υπηρεσίες ότι έχει μια σύγχρονη ματιά, 
έχει συμβολή των εργαζομένων, θα πρέπει –γιατί εμένα χαρακτηρίζει αυτή η γνώμη– θα πρέπει να 
σας ενώνει, και απλά ο κάθε ένας από την παράταξή του ίσως βάζει την πινελιά, που μπορεί κι εμείς 
να μη το σκεφτήκαμε. Ή μπορεί η δημοτική Αρχή να το έχει σύμφωνα με το δικό της πρόγραμμα, 
αλλά πιστέψτε με ότι υπάρχει πολλή ευελιξία ώστε να συμφωνήσετε σε ένα εργαλείο της δημοτικής 
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Αρχής. 
 Αυτά. Αν θέλετε κάτι να με ρωτήσετε, ευχαρίστως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Παγώνη. 
 Πριν μπούμε στις ερωτήσεις, και μετά στα διαδικαστικά, να ενημερώσω το Σώμα ότι οι 
παρατηρήσεις του Δημοτικού Συμβούλου κυρίου Σκουτέρη ήταν πάρα πολύ χρήσιμες και μπορούμε 
να πάμε στις ερωτήσεις. 
 Θέλετε να πείτε κάτι, κύριε Σκουτέρη; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να συμπληρώσω [...] για να διευκολύνω τη διαδικασία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει, τη διευκολύνω εγώ. 
 
 Αλλά να ενημερώσω προηγουμένως ότι έχει έρθει και ο κύριος Ζήκας από την αρχή του 
ζητήματος, απλώς ήταν η συζήτηση. 
 
 Παρακαλώ. Αν θέλετε στο μικρόφωνο πείτε, επί της διαδικασίας. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Έχω τη γνώμη ότι, αφού οι συνάδελφοι –απʼ ό,τι ρώτησα– δεν έχουνε λάβει γνώση 
των παρατηρήσεων, φτωχών, μικρών, λίγων, δεν έχει σημασία, καλό θα ήταν να ανακοινώσετε, για 
να μην το διαβάζω εγώ, ή ο φίλος μου ο Γραμματέας. Έτσι είναι νομίζω η διαδικασία η καλή και 
εύρυθμη λειτουργία. Να διαβαστεί λοιπόν, διότι απ’ όσους ρώτησα... Ίσως τεχνικά να μην είχατε τη 
δύναμη. Άλλες φορές η Γραμματέας τα στέλνει αμέσως σ’ όλους τους Συμβούλους. Και στον Νομικό 
Σύμβουλο και στον Συνήγορο του Δημότη κλπ. Δεν θα έβλαπταν. 
 Ή λοιπόν θα το διαβάσω εγώ, αλλά καλύτερα ο Γραμματέας, για να λάβουν γνώση οι 
συνάδελφοι. Αυτή είναι η άποψή μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ προείπα ότι οι παρατηρήσεις σας ήταν πάρα πολύ χρήσιμες... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ’στε καλά. Κι εγώ τις διάβασα... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] λάβει γνώση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όταν τελειώσετε, πείτε μου να μιλήσω κι εγώ. 
 Ωραία. Όταν κάποιος κάνει ένα έγγραφο, ιδίως όταν γνωρίζει κάποια θέματα και λέει: 
«Παρατηρήσεις Ιωάννου Σκουτέρη, Δημοτικού Συμβούλου» κλπ. «επί των προτάσεων της εταιρείας» 
και κάνει κοινοποίηση: «κύριο Δήμαρχο, Γενικό Γραμματέα, Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών...» 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποια εταιρεία; Δεν κατάλαβα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέει: «Επί των προτάσεων της εταιρείας DBC για τη βελτίωση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου». Εγώ αναφέρω τι λέει. 
 «Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, Διεύθυνση Διοικητικών 
Υπηρεσιών, όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους, Νομικό Σύμβουλο, Συμπαραστάτη του Δημότη και 
της Επιχείρησης, DBC Σύμβουλοι Επιχειρήσεων». 
 Όταν λοιπόν κάποιος κάνει κοινοποίηση, προβλέπεται και σημαίνει ότι ο ίδιος κάνει την 
κοινοποίηση. Εάν ήθελε ο οποιοσδήποτε Σύμβουλος να κοινοποιούσαμε αυτή την έκθεση που είχε 
κάνει και τις χρήσιμες παρατηρήσεις του, όφειλε να ανέφερε στο τέλος του εγγράφου ότι: 
«Παρακαλώ να κοινοποιηθούν και στους υπόλοιπους Δημοτικούς Συμβούλους». Άρα λοιπόν είναι 
προσωπική υπόθεση του καθενός εάν θέλει να τις μοιράσει ή να τις πει. Κατατέθηκε, εγώ το ανέφερα 
ότι ήταν χρήσιμες και ακολούθησα τυπικά αυτό που αναφέρει: «Με την παράκληση να ενημερωθεί ο 
μελετητής. Προτείνω να γίνει ανακοίνωση». 
 Λοιπόν, πάμε σε ερωτήσεις. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Τι ημερομηνία έχει [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 30 Ιουνίου του 2018. Βέβαια εμένα δεν μου ήρθε τότε, ήρθε πιο μετά. 
 Παρακαλώ, υπάρχουν ερωτήσεις; Ερωτήσεις λοιπόν ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Ζήκας, ο κύριος 
Σκουτέρης, ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ανυφαντής. 
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 Ερωτήσεις από τον κύριο Τίγκα. Παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν, χαίρομαι πράγματι που για μια ακόμη φορά άκουσα από τη Διευθύντρια 
Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου ότι υπάρχει αγαστή συνεργασία με τον Δήμαρχο –διότι έτσι 
πρέπει–, εν αντιθέσει με προηγούμενη περίοδο. 
 Ήθελα να ρωτήσω δυο-τρία πράγματα. Καταρχήν ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας, τον 
οποίο φέρνετε προς ψήφιση, ταυτίζεται αριθμητικά με αυτόν που ψηφίσαμε τον Ιούλιο πέρσι του 
’17; Δηλαδή, έχουμε διαφοροποιήσεις εννοώ αριθμητικές; Όχι θέσεων, μπορεί να πάρετε μια θέση 
από εδώ και να την κάνετε Οικονομικού ή αντίστροφα, αυτό μπορεί να γίνει. Σε ό,τι αφορά την 
οροφή του Δήμου έχουμε διαφοροποιήσεις; 
ΠΑΓΩΝΗ: Έχουμε. 
ΤΙΓΚΑΣ: «Έχουμε». 
 Το δεύτερο που ήθελα να ρωτήσω είναι: Η αξιολόγηση των δομών, τα περιγράμματα των 
θέσεων, τα οποία είναι βασική προϋπόθεση για να μας επιτρέψουν-, ΟΕΥ, αξιολόγηση δομών και 
περιγράμματα θέσεων, να μας επιτρέψουν να μπούμε στην κινητικότητα. Εμείς λοιπόν από αυτά 
έχουμε κάνει κάτι, ή περιμένουμε να ψηφιστεί ο ΟΕΥ και μετά θα πάμε για αξιολόγηση; Γιατί αν 
θυμάμαι καλά, τα περιγράμματα δομών ήταν μέχρι τέλους Μαΐου να υποβληθούν. 
ΠΑΓΩΝΗ: Θα σας απαντήσω. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ευχαριστώ πολύ, δεν έχω κάτι άλλο. 
 Και επειδή τα θεωρώ κρίσιμα, διότι η ουσία είναι –επιτρέψτε μου μισό λεπτό, κύριε Πρόεδρε– 
η ουσία είναι ότι κανένας από εμάς που είναι εκτός διοίκησης δεν μπορεί να προτείνει κάτι για τον 
ΟΕΥ. Υπάρχει μια διοίκηση, υπάρχει μια δομή προϊσταμένων Διευθύνσεων, προϊσταμένων Τμημάτων, 
που ζουν την καθημερινότητα. Αυτοί οι άνθρωποι ξέρουν καλύτερα τις απαιτήσεις. Το να πάμε να 
πούμε «βγάλε έναν από δω και βάλε έναν εκεί», θα είναι χωρίς σοβαρή επιχειρηματολογία. 
 Επομένως επί της ουσίας δεν έχω καμία διαφοροποίηση, θέλω όμως αυτά τα δύο-τρία 
πράγματα να μας τα πείτε. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Θα παρακαλέσω την κυρία Αντιδήμαρχο και την κυρία Διευθύντρια, να καταγράψουν τις 
ερωτήσεις και μετά αφού συγκεντρώσουμε δύο-τρεις, να απαντήσουν. 
ΠΑΓΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, θα παρακαλούσα να πούμε. Δεν είναι τίποτα, [...] στον κάθε 
ομιλητή, να κλείνουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, μισό λεπτό, να κάνουμε άλλη μία ερώτηση και μετά. 
 Ερώτηση ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 
ΠΑΓΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε... 

(...) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς θα απαντήσετε σ’ αυτό; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Σε ποιο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο συγκεκριμένο ερώτημα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Η κυρία Διευθύντρια είναι εδώ για να απαντήσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, αφού θεσμικά προηγείστε. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Όχι, όχι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε. 
 Ανοίξτε λίγο το μικρόφωνο, η κυρία Παγώνη να απαντήσει την ερώτηση. Ελάτε. 
ΠΑΓΩΝΗ: Εγώ επέμενα ν’ απαντήσω γιατί μπορεί να προλάβω κάποιον άλλον ο οποίος θα μπορεί να 
κάνει κάποια παρεμφερή ερώτηση. Γι’ αυτό λέω να λύνεται ένα-ένα ζήτημα. Συγγνώμη κιόλας, δεν 
υποδεικνύω. 
 Λοιπόν, ν’ απαντήσω στον κύριο Τίγκα. Εκ παραλλήλου γίνανε και τα τρία, κύριε Τίγκα. Διότι 
εμείς πρέπει να παρουσιάσουμε ολοκληρωμένα και τα τρία για να συμμετάσχουμε στην κινητικότητα. 
Δηλαδή εκ παραλλήλου γίνανε όλα. 
 Και οφείλω να σας πω και κάτι άλλο. Έχουμε πάει κι ένα βήμα παραπέρα, με την έννοια ότι, 
επειδή πάντα θα καταρτίζουμε ψηφιακό οργανόγραμμα... Αν θέλετε μπορώ να σας εξηγήσω: το 
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ψηφιακό οργανόγραμμα δεν έχει σχέση με τον ΟΕΥ, είναι ένα άλλο κομμάτι που είμαστε 
υποχρεωμένοι σαν διοίκηση να το κάνουμε κάθε έτος επικαιροποιημένο. Και τα περιγράμματα 
θέσεων. 11 Ιουλίου αρχίζει μία σειρά σεμιναρίων στελεχών της διοίκησης όπου το Υπουργείο θα τους 
επιμορφώνει πώς κάθε χρόνο θα κάνουν τα περιγράμματα θέσεων και ψηφιακών οργανογραμμάτων, 
και έτσι πλέον δεν θα έχουμε κανέναν εξωτερικό συνεργάτη ανάγκη. Τα ίδια μας τα στελέχη θα είναι 
ενήμερα πλέον και θα ξέρουν. Αλλά μέχρι τώρα, επειδή πάρα πολύ βίαια μας ήρθαν από το 
Υπουργείο, μας βρήκανε λιγάκι απροετοίμαστους, οπότε δεν μπορούσαμε να το κάνουμε, γι’ αυτό και 
συνεργαστήκαμε... Αλλά εκ παραλλήλου είναι έτοιμα και τα τρία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παγώνη. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ γι’ αυτό το είπα, αλλά εν πάση περιπτώσει. 
ΤΙΓΚΑΣ: Επιτρέψτε μου, κύριε Πρόεδρε. Διάθεση να χαλάσουμε την τάξη δεν υπάρχει. Αλλά όταν 
γίνεται με αυτό τον τρόπο ερώτηση-απάντηση, ανοίγουν κάποια ερωτήματα. Αν θέλετε να τα 
κρατήσουμε, δεν έχω αντίρρηση. Ό,τι θέλετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα με διευκολύνετε πολύ αν το κρατήσετε, για να πάμε και στον επόμενο. Γιατί είναι ο 
κάθε ομιλητής... 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εντάξει, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Έχω τρεις ερωτήσεις. 
 Η πρώτη ερώτηση έχει να κάνει με το γεγονός που διαπιστώνεται, ότι ο καινούριος 
Οργανισμός είναι προϊόν μιας επεξεργασίας πολύμηνης, κι εμείς λαμβάνουμε γνώση αυτού του 
Οργανισμού με ελάχιστο χρόνο για να τον μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε επ’ αυτού. Θεωρώ ότι 
για ένα τόσο σοβαρό ζήτημα θα ’πρεπε να υπάρχει εγκαιρότερη ενημέρωσή μας, εμπλοκή μας αν 
θέλετε θα ’λεγα κιόλας, και ρωτώ γιατί δεν. Το πρώτο ερώτημα είναι αυτό. 
 Το δεύτερο ερώτημα έχει να κάνει με το αν το υπό ψήφιση νομοσχέδιο "Κλεισθένης Ι", το 
οποίο κατατέθηκε στη Βουλή, επηρεάζει ή θα επηρεάσει κατά κάποιο τρόπο τη σύσταση του 
Οργανισμού έτσι όπως έχει σχεδιαστεί ή όχι, και τι θα γίνει στην περίπτωση που τον επηρεάζει. 
 Και το τρίτο ερώτημα είναι: Ήρθε ένα συνοδευτικό των εισηγήσεων για τον υπολογισμό 
κάλυψης κόστους μισθοδοσίας νέων οργανικών θέσεων. Αυτές είναι επιπλέον, ή καλύπτουν τα κενά 
που αναφέρατε πριν και εντάσσονται σε αυτά τα κενά; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχει γίνει η αξιολόγηση δομών, έχουν γίνει τα περιγράμματα εργασίας, επειδή μάλλον 
ο κύριος Τίγκας δεν πήρε αυτή την απάντηση, ενώ τα είπε η Διευθύντρια, να του το επιβεβαιώσω και 
εγώ. 
 Δεν έχει αλλάξει ο αριθμός των κενών θέσεων που είχαμε, δεν είχαμε προσθέσει γιατί δεν 
μπορούμε να προσθέσουμε. Δηλαδή, αν είχαμε 87 κενές θέσεις, δεν μπορούμε να τις κάνουμε εμείς 
150 σήμερα. Απλά αυτές τις 87 κενές θέσεις που υπάρχουν τις έχουμε ανακατανείμει σε άλλες 
ειδικότητες. Και ακριβώς επειδή αλλάζουμε τις ειδικότητες, προκύπτει ένα πρόσθετο κόστος. Γιατί 
έχουμε δύο Διευθύνσεις παραπάνω, άρα έχουμε δύο επιδόματα των διευθυντών παραπάνω, έχουμε 
κάποια Τμήματα περισσότερα, άρα έχουμε επιδόματα των προϊσταμένων των Τμημάτων. Από εκεί 
προκύπτουν οι αλλαγές στη μισθοδοσία που αναφέρατε, κύριε Ζήκα. Όπως βεβαίως και, όταν 
καταργήσαμε μία θέση ΔΕ και την κάναμε ΠΕ, έχει οπωσδήποτε μισθολογικά κάποια διαφορά. Αλλά 
όπως είδατε από την Οικονομική Υπηρεσία, είναι μακράν η δυνατότητα που έχει ο Δήμος να τις 
καλύψει, έτσι; Από τα 14-15 εκατομμύρια ζητάνε 1.800.000, αν βλέπω καλά εδώ πέρα. 
 Σας το δώσαμε 15 Ιουνίου. Ήταν είκοσι μέρες σχεδόν, δεν είναι ότι το πήρατε την 
Παρασκευή πριν τη συνεδρίαση. Εγώ θεωρώ ότι σε είκοσι μέρες, εντάξει, είχατε έναν χρόνο να το 
μελετήσετε και να κάνετε. Ξέρετε, επειδή ήταν ένα ζωντανό κύτταρο αυτό που συνέχεια 
ερχόντουσαν προτάσεις, το αναδιαμορφώναμε, από τον Μάρτη που μας το ’χουν παραδώσει 
καθόμασταν και το κοιτάζαμε και το φτιάχναμε, και συζητάγαμε τις Υπηρεσίες, και αλλάζαμε και 
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κάναμε, και πάλι μπροστά και πάλι πίσω, δηλαδή είναι μία τεράστια διαδικασία η οποία έγινε. 
 Για το θέμα του "Κλεισθένη", δεν νομίζω ότι μας επηρεάζει σε κάτι. Δεν έχω διαβάσει το τι 
κατατέθηκε, αλλά αυτά που είχαμε δει σαν σχέδιο πιο πριν, δεν είχε κάποια σημαντική διαφορά στο 
κομμάτι του Οργανισμού. Βεβαίως δεν ξέρω τι είναι αυτό που θα ψηφιστεί. Αλλά ξέρετε, ανά πάσα 
στιγμή ό,τι και να ψηφιστεί, εμείς θα προσαρμόζουμε και θ’ αλλάζουμε. Αν δούμε ότι κάτι γίνει 
ανάμεσα, θα ξαναέρθει για τροποποίηση. 
 Από κει και πέρα, μιας και μίλησα –για να μη μιλάω και συχνά–, εγώ θέλω να ευχαριστήσω 
όλους τους συνεργάτες μου, να ευχαριστήσω το προσωπικό του Δήμου, να ευχαριστήσω ιδιαίτερα 
την κυρία Παγώνη για την εξαιρετική δουλειά την οποία κάνανε. 
 Και βεβαίως να πούμε ότι την εισήγηση την κάνει η Εκτελεστική Επιτροπή σήμερα στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, έτσι; Αυτό το κείμενο το οποίο έχετε είναι απόφαση της Εκτελεστικής 
Επιτροπής του Δήμου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε αυτά που αναφέρθηκε ο κύριος Ζήκας...; Όχι-όχι, στην 
κυρία Παγώνη λέω. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι σε απάντηση στον κύριο Ζήκα; Ωραία. 
 Ελάτε, κύριε Τίγκα. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ήθελα απλώς να πω, γιατί νομίζω ότι δεν έγινε κατανοητό αυτό που είπα. Κύριε Δήμαρχε, 
όταν λέμε εάν τα περιγράμματα θέσεων ακολουθούν τον ΟΕΥ, εννοούμε το εξής: Ας υποθέσουμε 
λοιπόν ότι η οροφή του Δήμου είναι 300 άτομα (υποθετικά τα νούμερα σας παρακαλώ) κι εμείς 
έχουμε ένα έλλειμμα 70 ατόμων. Το 300 δεν μπορούμε να το πειράξουμε. Μπορούμε όμως, αντί να 
πούμε Διευθυντή Οικονομικών Υπηρεσιών, να πούμε κάτι άλλο το οποίο χρειάζεται. Άρα εάν δεν 
οριστικοποιήσουμε τη μορφή του ΟΕΥ, είναι δυνατόν πρωθύστερα να ’χουν βγει τα περιγράμματα 
θέσεως; Δηλαδή, να σας δώσω να καταλάβετε το εξής: Εάν σήμερα υπήρχε μια πρόταση και αντί 
«Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών», να σπάσει στα δύο και να ήταν: Διεύθυνση Τεχνικών Έργων και 
Διεύθυνση Περιβαλλοντικών Εφαρμογών παραδείγματος χάρη, θα αναγκαζόμαστε να μιλάμε για 
θέσεις διαφορετικές. Στον ίδιο πάντα αριθμό της οροφής. Άρα, πώς είναι δυνατόν να έχουν φτιαχτεί 
τα περιγράμματα θέσεων πριν οριστικοποιηθεί η μορφή του ΟΕΥ; 
 Αυτό ήταν το ερώτημά μου, κύριε Δήμαρχε. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος, παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοιτάξτε. Κύριε Τίγκα, εμείς την πλειοψηφία την έχουμε, δεν την έχουμε χάσει, έτσι; 
Είμαστε μέχρι τώρα, δόξα τω Θεώ, 20 Σύμβουλοι ανήκουν στην παράταξή μου. Άρα ξέρουμε τι θα 
ψηφιστεί. Το να κάνετε μία πρόταση καινούρια, πιστεύω ότι θα μας την είχατε στείλει τόσο καιρό 
που το ’χατε στα χέρια σας. 
 Αλλά ας υποθέσουμε ότι γίνεται μία εξαιρετική σήμερα πρόταση και την κάνουμε δεκτή. Σε τι 
μας πειράζει να φτιάξουμε άλλο ένα περίγραμμα εργασίας δηλαδή; Τι μας πειράζει; Δεν μας πειράζει. 
ΤΙΓΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς το φτιάχνουμε. Δηλαδή, θέλω να πω ότι τα περιγράμματα εργασίας γίνονται με 
απόφαση Δημάρχου, θ’ ανεβούν με την απόφαση του Δημάρχου, και θα περιγράφουν ακριβώς τα 
τυπικά προσόντα, τα ειδικά προσόντα, που πρέπει να έχει ο κάθε υποψήφιος για τη συγκεκριμένη 
θέση. Άρα και αυτό είναι ένα ζωντανό πράγμα, το οποίο ανά πάσα στιγμή μπορούμε να προσθέσουμε 
οποιοδήποτε περίγραμμα θέλουμε. Όπως λέτε, αν γίνει μία εξαιρετική πρόταση σήμερα και την 
κάνουμε αποδεκτή, αύριο θα φτιάξουμε ένα καινούριο περίγραμμα θέσεων εργασίας. 
 Δεν ξέρω αν θέλει να προσθέσει κάτι η κυρία Παγώνη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κυρία Παγώνη. Παρακαλώ. 
ΠΑΓΩΝΗ: Θα μου επιτρέψετε να σας πω κάτι, και ειλικρινά, μη με παρεξηγήσετε. Θα πρέπει να 
διαβάσετε τι σημαίνει «περίγραμμα θέσης». 
ΤΙΓΚΑΣ: Δηλαδή δεν μπορείτε να μας το πείτε να το καταλάβουμε; 
ΠΑΓΩΝΗ: Θα σας το πω, λίγο... 
ΤΙΓΚΑΣ: Να δω αν κατάλαβα τα ίδια που καταλάβατε εσείς. 
ΠΑΓΩΝΗ: Ναι. Περίγραμμα θέσης... 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω... Με συγχωρείτε, κυρία Διευθύντρια. Δεν αναφερόμαστε προσωπικά, 
ούτε κάνουμε διαλογικές συζητήσεις. Σας παρακαλώ πάρα πολύ να απαντάμε μόνο στις ερωτήσεις 
που γίνονται. Όπως και οι ερωτήσεις γίνονται μέσω του Προεδρείου. 
 Ελάτε. 
ΠΑΓΩΝΗ: Περίγραμμα θέσης σημαίνει, επιμένω, στις ήδη ειδικότητες που ήδη εργάζονται στον 
Δήμο να δώσουμε να καταλάβουμε το αντικείμενό τους και, αν θέλουμε να προχωρήσουμε και πιο 
κει, να περιγράψουμε και τον τίτλο σπουδών που έχουν. Οι ειδικότητες που δουλεύουν στον Δήμο 
είναι πολύ συγκεκριμένες, δεν υπάρχει... Αφ’ ης στιγμής φτιάχτηκε ο σκελετός ενός ΟΕΥ, ξέρουμε 
πάρα πολύ τις ειδικότητες που ασχολούνται σε έναν Δήμο: είναι οικονομολόγοι, είναι απόφοιτοι 
Λυκείου εξειδικευμένοι στο διοικητικό προσωπικό, είναι πολύ περιορισμένο, είναι ο εργάτης, είναι ο 
τεχνίτης... Για όλα αυτά λοιπόν έπρεπε να γίνουν περιγράμματα θέσεων. Ήταν όμως πολύ 
συγκεκριμένα. Δεν έχουμε να κάνουμε με μία έντονη αλλαγή ώστε δεν μπορούσε να γίνει το εκ 
παραλλήλου. Ένα αυτό. 
 Και δεύτερον, μαζί με τον ΟΕΥ δεν έχει έρθει εδώ ο τόμος των περιγραμμάτων θέσεων, κύριε 
Πρόεδρε; Βέβαια δεν ψηφίζεται, αλλά εντάξει, έπρεπε να το φέρετε να ενημερωθούν οι Σύμβουλοι. 
Να δούνε ότι δεν λέμε-, δεν ψευδόμαστε, ότι πραγματικά εκ παραλλήλου γίνανε κάποιες εργασίες. 
 Θέλω να πω λοιπόν ότι τα περιγράμματα θέσεων δεν είναι νέο. Νέο είναι όσον αφορά τη 
διαδικασία εργασίας, την αποτύπωση της ειδίκευσης του κάθε εργαζόμενου. Αυτό είναι το 
περίγραμμα θέσης, δεν είναι κάτι... Και μάλιστα μάς δίνει το περιθώριο, όταν κάποιος έχει μία 
γενικότητα στην ειδίκευσή του, μέσα απ’ το περίγραμμα θέσης να περιγράψουμε και την εξειδίκευσή 
του. Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παγώνη. 
 Ερώτηση, ή ερωτήσεις, ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Εγώ θα ’θελα να ρωτήσω το εξής, σε συνέχεια αυτών που είπε η κυρία Προϊσταμένη της 
Διεύθυνσης: Καταρχήν σήμερα ψηφίζουμε μόνο τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας; Αυτό 
ψηφίζουμε. Δεύτερον. Είναι τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας, ή είναι νέος 
Οργανισμός; έχει διαφορά. Είναι η πρώτη ερώτηση. 
 Δεύτερη ερώτηση. Αν είναι νέος, θα πρέπει να αλλάξει το θέμα. 
 Τρίτον. Επειδή άκουσα που αναφέρατε του κυρίου Σκουτέρη τις επισημάνσεις, υπάρχει 
μελετητής; Αν ναι, ποιος είναι; Αν ναι, πόσο μας κόστισε; Αν και, και σε άλλους Δήμους μπήκε 
μελετητής; Αυτή είναι η μια ερώτηση σε τέσσερα σκέλη. 
 Ανέφερε η κυρία Αντιδήμαρχος πριν, στην εισήγησή της, ότι έγιναν πολλές συναντήσεις. Δεν 
μας είπε ανάμεσα σε ποιους. Στον μελετητή και στη δημοτική Αρχή; Στον μελετητή και στους 
διευθυντές; Στον μελετητή και στους εργαζομένους; 
 Τα περιγράμματα θέσεων, που είναι κάτι τόσο απλό και δεν χρειάζεται να έρθει, εγώ έτσι 
αντιλαμβάνομαι, αφορούν μόνο τις ειδικότητες; Δεν έχει και κριτήρια- δεν έχει και τις δεξιότητες των 
υπαλλήλων; Αυτά τα περιγράμματα θέσεων δεν είναι μια περιγραφή εργασίας σύμφωνα με τα 
γαλλικά πρότυπα της Task Force που ήρθαν εδώ και τα επιβάλανε; Δεν έγινε για την κινητικότητα 
ώστε να υπάρχουν συγκεκριμένες δεξιότητες, συγκεκριμένα κριτήρια, συγκεκριμένο μορφωτικό 
επίπεδο ώστε να μπορεί ο άλλος –όταν λέω «ο άλλος», ο οποιοσδήποτε εργαζόμενος– να κάνει 
αίτηση; Δεν πρέπει να είναι τα ίδια και με άλλους Δήμους; 
 Άλλη ερώτηση. Αν εμείς εγκρίνουμε τον Οργανισμό, περνάει απ’ το ΣτΕ; Αυτό δεν το 
γνωρίζω. 
...... : Απ’ το ΣτΕ; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ναι, επειδή έχει υπολογισμό κόστους μισθοδοσίας, νέων οργανικών θέσεων. Το 
στέλουμε και στο ΣτΕ ή όχι; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Στο ΣτΕ, το Συμβούλιο της 
Επικρατείας. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ρωτάω, δεν το ξέρω, ερώτηση κάνω. 
 Και η τελευταία μου ερώτηση είναι η εξής: Μπορεί ο Δήμος, αν όντως μπήκε μελετητής, να 
δικαιολογήσει αυτή τη δαπάνη; 
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 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Το μόνο που έχω να πω σ’ αυτό, και το ’χω πει κι άλλη φορά, ότι κουτές ερωτήσεις δεν 
υπάρχουν, κουτές απαντήσεις υπάρχουν. Έτσι; Θα παρακαλέσω οποιοσδήποτε να ρωτάει ό,τι θέλει, 
προκειμένου να διασαφηνίσει άποψη και να ψηφίσει τελικά το οποιοδήποτε θέμα. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απ’ τη στιγμή που ο Δήμος μας έχει ήδη έναν Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας ο 
οποίος είναι ψηφισμένος και αυτή τη στιγμή λειτουργούμε βάσει αυτού του Οργανισμού, 
οποιαδήποτε αλλαγή και αν κάνουμε λέγεται τροποποίηση. Αν τον πάρω εγώ αυτόν και τον πετάξω 
και φτιάξω έναν καινούριο, αναγκαστικά τροποποίηση κάνω του κανονισμού, δεν κάνω κάτι άλλο, 
έτσι; Άρα εμείς σωστά θεωρούμε ότι το ’χουμε βάλει ως όρο «τροποποίηση του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας». 
 Δεύτερον. Μελετητής που αναφέρετε, κύριε Ανυφαντή, και εσείς αλλά και ο συνάδελφος ο 
κύριος Σκουτέρης, δεν υπάρχει κανένας μελετητής για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας. Έτσι; 
Για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας κανένας... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] κύριε Δήμαρχε, το έχει καταθέσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, αν διαφωνείτε σε κάτι που λέω, να πάρετε τον λόγο μετά και να 
μιλήσετε. Εγώ είμαι συγκεκριμένος σε αυτά τα οποία λέω. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Για να διευκολύνω [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διευκολύνετε έτσι, χειρότερα τα κάνετε. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Μελετητής για τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν [...]. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην μιλάτε, δεν έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Υπάρχουν συμβουλευτικές υπηρεσίες για την αξιολόγηση δομών και των 
οργανωτικών του αναγκών και την εκπόνηση των περιγραμμάτων θέσεως εργασίας. Εντάξει; Για να 
γίνουμε κατανοητοί. Γιατί ο κύριος Σκουτέρης το μπέρδεψε. Εκεί υπάρχει μία εταιρεία η οποία μας 
βοήθησε στο να κάνουμε την αξιολόγηση των δομών και να μας φτιάξει τα... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Γι’ αυτό μιλάμε [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι η τρίτη φορά που σας κάνω παρατήρηση για το ίδιο θέμα. Θα σας παρακαλέσω 
πάρα πολύ, κύριε Σκουτέρη, να βοηθήσετε να πάει ομαλά αυτή η συζήτηση. Είναι η τρίτη φορά. Σας 
παρακαλώ πάρα πολύ, σας θερμοπαρακαλώ. 
 Κύριε Δήμαρχε, ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για το θέμα του ΣτΕ που λέτε, πρώτη φορά ακούω ότι ο Οργανισμός... Σύμφωνα με 
τις γνώσεις που έχω εγώ, ο Οργανισμός μόλις ψηφιστεί από το Δημοτικό Συμβούλιο πάει στους 
υπαλλήλους... πώς το λέμε; 
...... : «Υπηρεσιακό». 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στο Υπηρεσιακό. Αφού εγκριθεί από το Υπηρεσιακό, πηγαίνει στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση, και αφού εγκριθεί από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση πάει για ΦΕΚ. Και τελειώνει. Έτσι; 
 Και βεβαίως, όπως είπα, τα θέματα του περιγράμματος εργασίας ανεβαίνουν με απόφαση 
Δημάρχου. Δεν είναι απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου να εγκρίνουμε εμείς εδώ τα περιγράμματα 
εργασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ο λόγος για ερώτηση, ή ερωτήσεις, στον κύριο Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Προς τη δημοτική Αρχή η πρώτη ερώτηση που ήθελα να κάνω είναι: αν είχε τη 
σύμφωνη γνώμη του –δεν είναι απαραίτητη, αλλά λέω αν το σκεφτήκατε– τη σύμφωνη γνώμη του 
σωματείου των Εργαζομένων πάνω σε αυτό τον Οργανισμό. 
 Όσον αφορά την κυρία Παγώνη, μιας και βρίσκεται εδώ πέρα, αν το σωματείο που ανήκει 
έχει κάνει Γενική Συνέλευση και τον έχει εγκρίνει. 
 Και η τρίτη ερώτηση που ’θελα να κάνω είναι: Πέρα από κάποιους εκσυγχρονισμούς, 
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διαχειριστικά, κάποια προβλήματα που είχατε και προφανώς προσπαθούν να επιλυθούν, αν υπάρχει 
κάτι συγκεκριμένο που λύνεται με αυτή την αλλαγή του Οργανισμού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Ερώτηση από τον κύριο Οικονόμου, τον Πρόεδρο του ΔΟΠΑΠ. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Εγώ να σημειώσω, κύριε Πρόεδρε, εν τάχει, για να μη μιλάω στη συνέχεια, να μη 
ζητήσω τον λόγο για ομιλία, ότι είμαι βέβαιος και για την κατάρτιση της κυρίας Παγώνη και των 
εργαζομένων, που είναι οι βασικοί συντελεστές αυτής της τροποποιήσεως, και οπωσδήποτε υπάρχει 
και μια αγαστή συνεργασία με τη διοίκηση, και αυτό είναι πάντα καλό. 
 Ήθελα να ρωτήσω το εξής: Αυτή η πρόσθεση των θέσεων, κυρία Παγώνη, αυτή η ανάπτυξη, 
μήπως εσάς απ’ την εμπειρία σας σάς δημιουργεί ερωτήματα ή αν θέλετε αγωνία σε σχέση με το να 
γίνει ένας Οργανισμός πιο γραφειοκρατικός; Αυτό ήθελα να ρωτήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 
 Ερώτηση, ή ερωτήσεις, από τον κύριο Σκουτέρη. Παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Είχα τη γνώμη ότι θα είναι –όχι ο μελετητής, διορθώνω λοιπόν– εκείνος που κατέθεσε τις 
προτάσεις και τις συμβουλές, προκειμένου το Δημοτικό Συμβούλιο να ψηφίσει τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας. Καλό θα ήταν να υπάρχει, για να μπορέσει και εκείνος... Φυσικά μου είπατε 
ότι στείλατε αυτή τη μικρή εργασία μου στον καταθέσαντα τις προτάσεις. 
 Οι προτάσεις, και μάλιστα η ονομασία «πρότυπο 2», δεν θυμάμαι πώς λέγονται... Βοηθήστε 
με, αν τις έχετε μπροστά σας της εταιρείας, «πρότυπο 2»; πώς το λέει; βοηθήστε με αν θέλετε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα επακολουθήσουν μετά οι τοποθετήσεις. Είμαστε στο στάδιο των ερωτήσεων. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να ρωτήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Το «πρότυπο 2», λοιπόν, όπως το χαρακτηρίζει η εταιρεία, δεν μπόρεσα να το 
διαβάσω όλο, γιατί ήταν κάπου 65 σελίδες, αλλά είδα ότι έχει γίνει πάρα πολύ καλή δουλειά, και αυτό 
οφείλεται κυρίως στους παράγοντες τους υπηρεσιακούς, πολύ αμφιβάλλω εάν η εταιρεία κατέθεσε 
ένα 5 ή 10%. 
 Και έρχομαι λοιπόν στις ερωτήσεις, ξεκινώντας από τον πρόλογο της εταιρείας, ότι: 
«εναρμονίζονται οι ειδικές ανάγκες του Δήμου από πλευράς μεγέθους και κουλτούρας και 
αξιοκρατικής επιλογής». Παρακαλώ, ένα παράδειγμα στον τομέα της διοίκησης, άλλο ένα στον τομέα 
της οικονομίας και άλλο ένα στο θέμα των Τεχνικών Υπηρεσιών, αν έχετε. 
 Να συνεχίσω. Δεύτερο ερώτημα. 
ΠΑΓΩΝΗ: Μπορείτε να μου πείτε το πρώτο, για να το θυμηθώ; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Το πρώτο είναι ότι, σκοπός... Δεν έχει σημασία αν το λέμε ανασκευή ή τροποποίηση ή 
διόρθωση, υπάρχει ο Οργανισμός, και επομένως, κύριε Ανυφαντή, δεν μπορούμε να ρωτάμε αν είναι 
καινούριο ή διόρθωση. Ένα παράδειγμα στον τομέα των τριών Διευθύνσεων: Οικονομικών 
Υπηρεσιών... Ότι αλλάζει κουλτούρα, ό,τι εναρμονίζεται, εναρμονίζονται οι ειδικές ανάγκες κλπ. Στο 
οικονομικό κομμάτι, στη Διεύθυνση Οικονομικού και [...]. 
 Δεύτερο ερώτημα. Δεν κρίνετε σκόπιμο ότι πρέπει να διαχωριστεί το Τμήμα Χωροταξίας 
Πολεοδομίας και Περιβάλλοντος ενόψει –κάποια παρατήρηση έκανε ο φίλος μου εδώ– του σχεδίου 
νόμου που ψηφίζεται την άλλη εβδομάδα και μιλάει για νεοσύστατη Υπηρεσία που τη λένε 
«Υπηρεσία Δόμησης»... 
ΠΑΓΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να το βάλουμε, συμπληρώνω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα σας παρακαλώ, αφήστε να κάνει τις ερωτήσεις, και μετά. Να τελειώνουμε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Μη βιάζεστε. ...να κάνουμε ένα Τμήμα Φορολογητέας Ύλης; 
 Τέταρτον. Δεν νομίζετε ότι προτού φτάσουμε σε αυτό το ωραιότατο έργο που έχετε κι εμείς 
καλούμεθα να ψηφίσουμε, να ληφθεί απόφαση γνωμοδότησης από τον Νομικό Σύμβουλο ή απ’ τον 
Γενικό Γραμματέα του Δήμου, ο οποίος, απʼ ό,τι διάβαζα, συντονίζει όλες τις Υπηρεσίες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ, περιοριστείτε στην ερώτηση. Σας παρακαλώ πάρα 
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πολύ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Βεβαίως. Ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα κάνετε ολόκληρη ομιλία. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν μπορεί να λέω «ο τάδε». Από τον Γενικό Γραμματέα... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Θέλετε κι εσείς να προεδρεύσετε; Προεδρεύετε. 
 Απ’ τον Γενικό Γραμματέα του Δήμου είτε απ’ τον Νομικό Σύμβουλο; Διότι, όπως είπε ο 
κύριος Δήμαρχος προηγουμένως, η απόφασή μας θα πάει στο Υπηρεσιακό Συμβούλιο. Και όπως 
ξέρετε πολύ καλά... Όπως κι εγώ υπήρξα, παρένθεση, 26 ετών Τμηματάρχης του μεγαλύτερου 
Δήμου της Ελλάδος. Όχι ότι ήμουνα έξυπνος, είχα δυο διπλώματα. Κλείνει η παρένθεση. 
 Τέταρτον. Δεν κρίνετε... Γιατί εις το σχέδιο και στις προτάσεις σας δεν αναφέρετε το είδος 
του προσωπικού που θα έχουμε στο Τμήμα Ελέγχου Εσωτερικού –δεν το ήξερα, το ’μαθα προχθές– 
Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου και Διαφάνειας; Τι είδους προσωπικό θα πάει και ποιος θα το διορίζει; 
ΠΑΓΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...] κύριε Σκουτέρη, αυτό που έχω κάνει. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ερώτηση. Δεν κατάλαβα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. Αφήστε τον ερωτώντα να κάνει τις ερωτήσεις του να τελειώνουμε, σας 
παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Άποψή μου είναι. Είναι υποχρεωμένη η διοίκηση, ο Δήμος... Δεν θα λέει «θα κάνω 
Τμήμα Διαφάνειας και Εσωτερικού Ελέγχου» χωρίς να προσδιορίσει. Διότι μετά τι θα γίνει: Μπορεί ο 
Δήμαρχος με κανονιστική πράξη να καθορίσει 5... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σας παρακαλώ. Περιοριστείτε στην ερώτηση. Μην αναπτύσσετε το 
θέμα. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ξέρετε, ενημερώνω για να μπορέσει ν’ απαντήσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Εγώ σας παρακαλώ γι’ αυτό. Περιοριστείτε στις ερωτήσεις. Σας παρακαλώ, 
ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Πέμπτον. Δεν νομίζετε, κυρία Διευθύντρια, και κυρία Αντιδήμαρχε κυρίως, ότι δεν 
πρέπει να δίνουμε δικαίωμα στον χωροφύλακα, όταν πάει να ελέγξει μια οικοδομή, να αφαιρεί την 
άδεια; Για Όνομα του Θεού, πρέπει να διαγραφεί. Δεν νομίζετε; Ερώτημα. 
 Πάμε παρακάτω. Υπηρεσία Δόμησης. Ακόμη δεν έχει θεσμοθετηθεί αυτή η Υπηρεσία. 
Μπορούμε να κάνουμε κουβέντα εμείς, αλλά αφού κάνουμε δεν θα πρέπει να προσδιορίσουμε; 
Επίσης –και ο κύριος Γενικός Γραμματέας ας το επαληθεύσει– θα πρέπει να προσδιορίσουμε το 
προσωπικό της Υπηρεσίας Δόμησης και τα προσόντα δυνάμει των οποίων μπορούν να διορίζονται. 
 Ευχαριστώ, και συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Κυρία Παγώνη, θ’ απαντήσετε; Επειδή ήταν πολλά τα ερωτήματα. Ελάτε. 
ΠΑΓΩΝΗ: Τα ’χω γράψει όλα. 
 Λοιπόν. Πρώτα απ’ όλα στον αγαπημένο μου τον κύριο Ρεμούνδο. Κύριε Ρεμούνδο, αν με 
ξέρατε λίγο καλύτερα –που με ξέρετε– θα ξέρετε ότι σε όλες τις διαδικασίες το Σωματείο είναι το 
πρώτο που συμμετέχει. Τουλάχιστον στον ΟΕΥ. Εξάλλου υπάρχει και νόμος που λέει ότι επιβάλλεται 
η συμμετοχή του Σωματείου. Πέραν αυτού όμως, θα ’πρεπε να ξέρετε ότι τουλάχιστον στον Δήμο 
Χολαργού - Παπάγου το Σωματείο έχει έναν πολύ ενεργό ρόλο. Άρα συμμετείχε παντού. 
 Τώρα, αν έχει κάνει Γενική Συνέλευση. Δεν έχει κάνει Γενική Συνέλευση, διότι είχαμε δύο 
καθοριστικούς παράγοντες που συμμετείχαν: τον Διευθυντή τους, ο οποίος συγκεντρώνει πάρα πολύ 
την πλειοψηφία των εργαζομένων στα αιτήματά τους, και είχαμε και τον Πρόεδρο του Σωματείου σε 
πάρα πολλές συναντήσεις με τη δημοτική Αρχή. Το ένα είναι αυτό. Το δεύτερο... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Άρα έχει συμφωνήσει ή δεν έχει συμφωνήσει; 
ΠΑΓΩΝΗ: Έχει συμφωνήσει. Αφού έχει συμβάλει στις προτάσεις, στη διαμόρφωση προτάσεων, είναι 
δυνατόν να μην έχει συμφωνήσει; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΑΓΩΝΗ: Έχει συμφωνήσει, φυσικά, και σας το λέω εν πλήρει τιμή. 
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 Τώρα, είπατε κάτι άλλο: τι νέο μπορεί να φέρνει αυτός ο Οργανισμός. Πάρα πολλά πράγματα. 
Πρώτα απ’ όλα διαχωρίζει, ήταν η ευκαιρία να διαχωριστούν οι αρμοδιότητες κάποιων Τμημάτων, 
Γραφείων, που ήταν μπερδεμένες οι αρμοδιότητες και μπορεί να έφερναν εμπλοκή στην άσκηση των 
καθηκόντων. Αυτό για μας τους εργαζομένους, ο καθορισμός των σαφών ορίων είναι πολύ σπουδαία 
υπόθεση. Ένα. 
 Δεύτερον. Θα πω ένα παράδειγμα. Ο χωρισμός της Διεύθυνσης της παλιάς Καθαριότητας σε 
δύο, όπως είναι το Περιβάλλον και η Καθαριότητα, αυτό δίνει πολύ μεγάλη ανάσα σε έναν άνθρωπο 
ο οποίος μπορεί να έχει επωμιστεί την ευθύνη δυο πολύ μεγάλων τομέων, οπότε θα είναι καλύτερη 
και η ανάπτυξη η μεγαλύτερη αυτών των δύο τομέων, όπως είναι η Καθαριότητα, που είναι απ’ τα 
πιο σπουδαία κομμάτια του Δήμου, και το Περιβάλλον. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Και είναι ένα απ’ τα αιτήματα του Σωματείου. 
ΠΑΓΩΝΗ: Και ήταν και αιτήματα του Σωματείου χρόνια τώρα αυτό. 
 Δεν θυμάμαι, με ρωτήσατε κάτι άλλο; Όχι, αυτά τα δύο. 
 Τώρα, στον κύριο Σκουτέρη. Κύριε Σκουτέρη, θα μου επιτρέψετε, με όλο τον σεβασμό, που 
σας ξέρω τόσα χρόνια, να σας πω το εξής: Όλα αυτά τα πράγματα που εκθέτετε εδώ δεν είναι 
υποχρέωση της σύστασης ενός Οργανισμού ή της τροποποίησής του. Δηλαδή, τα επιμέρους 
καθήκοντα κάποιων που θα στελεχώσουν τα τμήματα που προτείνονται στον ΟΕΥ, δεν είναι δουλειά 
του ΟΕΥ να τα αναλύσει. Το ένα είναι αυτό. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Όχι «άποψή μου». 
Έτσι είναι. Εγώ δεν κάνω ό,τι θέλω, έχω σαφή όρια και πλαίσια. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αναφέρω για μία ακόμη φορά ότι απαγορεύονται οι διαλογικές συζητήσεις. 
 Κυρία Διευθύντρια, έχετε τον λόγο. Ολοκληρώστε, να τελειώνουμε. 
ΠΑΓΩΝΗ: Λοιπόν. Την Υπηρεσία Δόμησης που είπατε, την έχουμε προβλέψει. Και μάλιστα η 
Διευθύντρια των Τεχνικών Υπηρεσιών ασχολήθηκε πάρα πολύ λεπτομερώς για να συσταθεί 
επιτέλους. Βέβαια, δεν το αναπτύξαμε τόσο πολύ, αυτό ήταν πρόθεση του Δημάρχου να το βάλει 
έτσι όπως το ’χει βάλει, σαν μία Υπηρεσία της Τεχνικής Υπηρεσίας. Το τι νομικό πλαίσιο θα 
πλαισιώσει όλη αυτή την Υπηρεσία, είναι δεδομένο, δεν θα το κάνουμε εμείς στον ΟΕΥ. Εδώ πέρα 
έχουν βγει νομοθετικές διατάξεις και... Δηλαδή όλοι αυτοί οι Δήμοι που ήδη έχουν την Υπηρεσία 
Δόμησής τους, υπάρχει ένα νομοθετικό πλαίσιο που τους περιβάλλει. Δεν ήμασταν εμείς 
υποχρεωμένοι να αναλύουμε όλους τους νόμους. Εξυπακούεται κάτι τέτοιο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΑΓΩΝΗ: Ο νόμος υπάρχει. Και αν διαβάσετε το προοίμιο του Οργανισμού, λέμε ότι είναι... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΑΓΩΝΗ: Κύριε Σκουτέρη... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάποιοι θορυβούν και δημιουργούν πρόβλημα στην εύρυθμη λειτουργία του Δημοτικού 
Συμβουλίου. Θα παρακαλέσω πάρα πολύ, είναι η τελευταία φορά που ασχολούμαι μαζί τους. Όποιος 
δημιουργεί πρόβλημα θα αποβάλλεται. 
 Κυρία Διευθύντρια, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ, ολοκληρώστε. 
ΠΑΓΩΝΗ: Και δύο τελευταία. Για τη σύσταση του ΟΕΥ δεν χρειαζόμαστε τις νομικές συμβουλές των 
Νομικών Συμβούλων. Ξέρετε γιατί, κύριε Σκουτέρη μου; Γιατί δεν κάνουμε κάτι παράνομο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΑΓΩΝΗ: Εσείς με ρωτήσατε. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Στον Πρόεδρο [...]. 
ΠΑΓΩΝΗ: Καλά. Κύριε Πρόεδρε, τότε, δεν είναι απαραίτητο, ούτε το λέει κανένας νόμος να 
χρειαζόμαστε τη νομική συμβουλή του Νομικού Τμήματος, διότι και τις νομοθετικές διατάξεις 
ξέρουμε που πρέπει να εφαρμόσουμε στον ΟΕΥ, και είναι συγκεκριμένες οι αρμοδιότητες που 
βάζουμε ότι στηρίζονται σε κάποιες νομοθετικές διατάξεις, και εν πάση περιπτώσει δεν θα 
υφιστάμεθα σαν οργανωτική μονάδα αν δεν ξέραμε και το νομοθετικό πλαίσιο. Τώρα, όσον αφορά, 
το Νομικό Τμήμα σαφώς και συμμετείχε στη σύσταση του δικού του Τμήματος για τη σύσταση του 
ΟΕΥ. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
44 

 Και όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας, κύριε Σκουτέρη, μας έχουν 
καθορίσει οι αστυνομικές διατάξεις. Έχουν ξεχωρίσει ποιες είναι του Αστυνομικού Τμήματος, και 
όπου ισχύει η Δημοτική Αστυνομία ποιες είναι. Και μάλιστα να σας πω και να σας πληροφορήσω ότι 
πάρα πολλές φορές οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας είναι κοινές με αυτές που έχει ο 
αστυνόμος του Αστυνομικού Τμήματος. 
 Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παγώνη. 
 Για ερώτηση ο κύριος Κουτάκης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] κύριε Πρόεδρε. 1 ευρώ αν οφείλει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, δεν έχετε τον λόγο. Όχι-όχι, δεν έχετε τον λόγο. Ο κύριος Κουτάκης 
παρακαλώ για ερώτηση. Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) 1 ευρώ αν χρωστάει, θα του αφαιρέσει την άδεια; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο, σας είπα. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εγώ θα θυμίσω στην κυρία Διευθύντρια τον τσακωμό που είχα με προηγούμενη 
δημοτική Αρχή για το συγκεκριμένο θέμα. Ότι είχα ζητήσει απ’ την προηγούμενη δημοτική Αρχή –
ήμουν και Αντιδήμαρχος τότε– να έχω την επίσημη γνώμη του Σωματείου Εργαζομένων. Μου είπατε 
ότι έχετε την ανεπίσημη, δεν έχετε κάποιο έγγραφο ή κάποια επικύρωση. Εγώ θα ήθελα... 
ΠΑΓΩΝΗ: Έγγραφο, δεν το λέει κανένας ότι πρέπει να συνοδεύεται [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. Κυρία Παγώνη, κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 
 Κάντε την ερώτηση, κύριε Κουτάκη. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ένα είναι αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, για ν’ ακούγεται ο κύριος Κουτάκης, γι’ αυτό. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Είπατε κάτι, ότι έχετε ξεχωρίσει, παράδειγμα, το Περιβάλλον με την Καθαριότητα. 
Υπάρχουν όμως πολλές αρμοδιότητες που είναι εμπλεκόμενες. Εκεί μήπως τελικά πάμε για κάτι καλό 
και δημιουργήσουμε μεγαλύτερο πρόβλημα; Τι θέλω να πω μ’ αυτό, επειδή έχω περάσει και απ’ αυτό 
το θέμα: Έρχεται το Περιβάλλον λοιπόν και λέει: «καθαρίζουμε το άλσος Χ και βγάζουμε στην άκρη 
τα χόρτα», και δεν έχει συνεννοηθεί, ή έχει κακοσυνεννοηθεί με την Καθαριότητα. Πώς γίνεται το 
πάντρεμα αυτό; Ενώ όταν είναι ενωμένο, θα μπορέσει να λειτουργήσει πιστεύω, γι’ αυτό και υπήρχε 
και στο προηγούμενο. Λέω ένα παράδειγμα. Μήπως κι άλλα παραδείγματα τέτοια τελικά φέρουν 
δυσλειτουργία και γραφειοκρατία αντί για καλύτερη λύση; 
 Και μία άλλη, τελευταία ερώτηση, για να μη μακρηγορήσω. Είπατε ότι υπάρχουν 78 κενές 
θέσεις; 
ΠΑΓΩΝΗ: 86. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: «86». Αυτές οι 86 κενές θέσεις επικαλύπτονται μερικώς ή ολικώς από κάποιον άλλον 
εργαζόμενο που κάνει κι άλλη δουλειά; Δηλαδή: Στο οργανόγραμμα φαίνονται δύο θέσεις. Μήπως 
ένας υπάλληλος κάνει και τα δύο αντικείμενα; Ή κάνει το ένα μόνο και μένουν οι 86; 
ΠΑΓΩΝΗ: Δεν κατάλαβα. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δηλαδή αν ένας... Να σας το κάνω λίγο πιο απλά. Εάν μπει κάποιος δημότης στο laptop 
του και κοιτάξει το οργανόγραμμα και δει ότι υπάρχει Υπηρεσία Περιπτέρων –λέω ένα τυχαίο, έτσι; 
επιτρέψτε μου– και θέλει να πει κάτι για τα περίπτερα, υπάρχει αντίστοιχος υπάλληλος που να 
καλύπτει αυτό; Ή απλώς φαίνεται; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε τις ερωτήσεις σας; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Όχι, δεν το ξέρω, γι’ αυτό ρωτάω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε τις ερωτήσεις; Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πριν από έναν χρόνο, με την υπ’ αριθμ. 679 απόφασή μου, συγκροτήθηκε μία ομάδα 
εργασίας για την εκπόνηση του νέου Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού. Στην ομάδα αυτή λοιπόν συμμετείχαν ο Γενικός Γραμματέας, η Αντιδήμαρχος Διοικητικών 
και Οικονομικών Υπηρεσιών, όλοι οι προϊστάμενοι των Διευθύνσεων, η κυρία Σταματάκη ως 
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Προϊσταμένη του Τμήματος Προγραμματισμού και Ανάπτυξης και ο κύριος Ανδριτσάκης ως Πρόεδρος 
του Συλλόγου των Εργαζομένων. Άρα στην ομάδα που έκατσε και δούλεψε, με αρκετές συναντήσεις, 
πολλές φορές, ήταν μέσα ο Πρόεδρος του Συλλόγου των Εργαζομένων. 
 Γι’ αυτά που ανέφερε ο κύριος Κουτάκης. Κοιτάξτε, η Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Καθαριότητος 
και Πρασίνου σήμερα είναι η πιο πολυπληθέστερη στον Δήμο μας, έχει περίπου 160-165 άτομα. Με 
αυτό το σκεπτικό αποφασίσαμε να κάνουμε δύο Διευθύνσεις, για να μην έχουν οι προϊστάμενοι... 
Δηλαδή φανταστείτε, υπάρχει προϊστάμενος σήμερα στην Καθαριότητα που έχει 100 άτομα. 
...... : 120. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 120. Θυμάται τα ονόματά τους; Εγώ έτσι απλά λέω. Λέω, θυμάται 120; Δεν ξέρω αν 
θυμάται. Γι’ αυτό προσπαθήσαμε να σπάσουμε λίγο τα κομμάτια, έτσι ώστε να έχουνε και μία 
καλύτερη διοίκηση και έναν καλύτερο έλεγχο. 
 Βεβαίως η συνεργασία πρέπει να υπάρχει. Η συνεργασία σε όλες τις Διευθύνσεις, σε όλα τα 
Τμήματα πρέπει να υπάρχει. Δεν νοείται... Δηλαδή πάει η Τεχνική Υπηρεσία να κάνει κάτι, πρέπει να 
συνεννοηθεί με το ΠΕΚΑΠΡΑ σήμερα. Πάει το Περιβάλλον, ο Αρτέμης με τους δικούς του, πρέπει να 
συνεννοηθεί με την Καθαριότητα. Δηλαδή κουρεύουνε, πρέπει μετά να περάσει από πίσω η 
Καθαριότητα να μαζέψει. Δηλαδή αν δεν υπάρχει συνεργασία... Αυτό που λες είναι πολύ σημαντικό. 
Αλλά εμείς κρίναμε ότι η πρόταση που φέραμε είναι η βέλτιστη για τα επόμενα χρόνια και η πιο 
ευέλικτη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Παγώνη, για να τελειώσει, ως προς τις απαντήσεις. 
ΠΑΓΩΝΗ: Με ρωτήσατε... Το πρώτο σας απάντησε ο Δήμαρχος. Κάτι μου είπατε για... Κάτι θέλατε 
να μου πείτε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για την επικάλυψη των θέσεων. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αν υπάρχει άτομο που να καλύπτει δύο οργανικές θέσεις, τρεις ή 
[...]. 
ΠΑΓΩΝΗ: Λοιπόν, να σας εξηγήσω τι σημαίνει 86 κενές... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Θα μου επιτρέψετε, κύριε Πρόεδρε, θα μου επιτρέψετε για ένα δευτερόλεπτο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Σας ρωτάω γιατί έρχονται πολλές φορές και μου λένε: «Υπηρεσία τάδε υπάρχει;» Και 
αν το ’χουνε δει στο οργανόγραμμα ότι υπάρχει, δεν ξέρω τι να τους πω, υπάρχει ή δεν υπάρχει; 
λειτουργεί ή δεν λειτουργεί; Με καταλάβατε πώς το λέω; 
ΠΑΓΩΝΗ: Λοιπόν, να σας εξηγήσω τι σημαίνει 86 κενές θέσεις. Φτιάχνουμε τον σκελετό όσον 
αφορά των οργανικών μονάδων και των επιμέρους Τμημάτων, ανάλογα με τα αντικείμενα. Βλέπουμε 
λοιπόν από την αξιολόγηση δομών πού υπάρχουν κενά. Και από την εμπειρία και από την 
καθημερινότητα. Ξέρουμε λοιπόν ποιο Τμήμα είναι επιφορτισμένο με πάρα πολύ μεγάλη-, 
αντικείμενα, αρμοδιότητες, δουλειές, και ποιο έχει προοπτική να έρθει. Ας πούμε στην Πρόνοια, 
έρχονται συνέχεια αρμοδιότητες και φορτώνουν. Άρα έχουμε έναν ορίζοντα ότι επειδή στην τριετία 
θα ακολουθήσουν και άλλες τέτοιες αρμοδιότητες που θα έρχονται, διότι είναι ένα πρόγραμμα που 
έχει εξέλιξη, εκεί λοιπόν, από τις 86 θέσεις κρίνουμε ότι τις 3 πρέπει να τις χρησιμοποιήσουμε για τα 
Κοινωνικά Κέντρα. 
 Μετά, ήρθε μία επιταγή του Υπουργείου και λέει: Όποιοι Δήμοι κάνουν καινούριους 
Οργανισμούς, πρέπει να βάλουν-, οπωσδήποτε δεσμεύονται, ΠΕ Κοινωνικών Λειτουργών, που δεν 
υπήρχαν. Γιατί τώρα: γιατί δεσμευτήκανε από τους πτυχιούχους των Ανωτάτων Ιδρυμάτων ότι θα 
φροντίσουν να διοχετεύσουν στην αγορά αυτή την ειδικότητα, που δεν υπήρχε. Θέλω να σας πω 
λοιπόν, υπάρχουν πάρα πολύ δεσμευτικά τέτοιου είδους θέματα, αλλά και οι ανάγκες αναδεικνύουν 
τι κατανομή θα κάνεις στις 86 θέσεις. Καταλάβατε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παγώνη. 
 Να πάμε στις τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο θέμα. 
 Να ανοίξει κατάλογος ομιλητών, και βάσει του άρθρου 4, επειδή έχει προχωρήσει πάρα πολύ 
η διαδικασία και έχει περάσει η ώρα, θα πάμε στη σύντμηση του χρόνου ομιλίας κατά 2 λεπτά. Θα 
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σας παρακαλέσω όλους να τοποθετηθείτε πάνω στα συγκεκριμένα, έχετε τον απαιτούμενο χρόνο και 
μπορείτε αυτά που θέλετε να τα πείτε με επιχειρήματα και να περάσουν. 
 Ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος 
Ρεμούνδος, ο κύριος Οικονόμου και ο κύριος Σκουτέρης. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τίγκας. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, εγώ θα σας βοηθήσω στη διαδικασία και θα πω ότι θεωρώ ότι είναι μια 
τεκμηριωμένη πρόταση, δεν έχω να διαφοροποιηθώ σε τίποτα και θα τη ψηφίσω. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επιτέλους. Ευχαριστούμε, κύριε Τίγκα. Όχι από σας, γενικά λέω... (Παρέμβαση εκτός 
μικροφώνου). Επιτέλους που βρέθηκε κάποιος ο οποίος θέλει να βοηθήσει. Ευχαριστούμε πάρα 
πολύ. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή δεν είμαι ούτε συνταξιούχος ούτε εισοδηματίας αλλά εργαζόμενος, ο χρόνος ο 
οποίος τέθηκε στη διάθεσή μας δεν ήταν αρκετός για να μπορέσω να μελετήσω ένα τόσο δύσκολο 
θέμα, πολυσέλιδο που –αν ήταν 20-30 σελίδες θα μπορούσα να το είχα μελετήσει– ξεπερνάει τις 90 
σελίδες. Και θα ’πρεπε να συνδυαστεί αυτό και με την αντιπαραβολή αν θέλετε, με τη σύγκριση με 
τον παλιό Οργανισμό, πράγμα το οποίο δεν μου επέτρεψε να έχω άποψη πάνω στο ζήτημα. 
 Να θυμίσω εδώ ότι παρ’ όλη τη σύγκρουση που είχα στην προηγούμενη δημοτική Αρχή για 
τον Οργανισμό Υπηρεσίας, μας είχε έρθει το προσχέδιο, μας ήρθε το τελικό, μας ήρθαν οι προτάσεις 
των προϊσταμένων των Διευθύνσεων και λάβαμε γνώση και καταλήξαμε μετά στο να τον ψηφίσουμε. 
Βέβαια τον καταψηφίσαμε γιατί είχε μία άλλη λογική, εντελώς δημαρχοκεντρική, αλλά όμως είχαμε 
άνετο περιθώριο χρόνου να μελετήσουμε και να τοποθετηθούμε πάνω στο ζήτημα. Οφείλω να το 
αναγνωρίσω, παρ’ όλες τις συγκρούσεις που είχα με τον πρώην Δήμαρχο, και να το θεωρήσω 
αρνητικό σημείο για την παρούσα δημοτική Αρχή, η οποία δεν το χειρίστηκε με τον τρόπο που 
θεωρώ ότι θα ’πρεπε να το χειριστεί. Δηλαδή, θα ’πρεπε να μας είχε σταλεί το εισηγητικό κείμενο απ’ 
τον Μάρτη που το είχε και η δημοτική Αρχή, και να μας σταλεί το τελικό όπως ήρθε τώρα, για να 
’χουμε όλο το περιθώριο να συμβάλουμε και να έχουμε ολοκληρωμένη άποψη. 
 Επειδή λοιπόν-, παρότι υπάρχουν σημεία, όπως παραδείγματος χάρη το σπάσιμο των δύο 
Υπηρεσιών, που το ’χαμε προτείνει και στον προηγούμενο Οργανισμό, είναι μεν ένα πράγμα στο 
οποίο συμφωνούμε, αλλά δεν μπορούμε να έχουμε μία ολοκληρωμένη άποψη, θα ψηφίσουμε 
«λευκό». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τοποθέτηση ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Αντιλαμβάνομαι τις αγωνιώδεις προσπάθειες της κυρίας Παγώνη να προσπαθήσει να πείσει ότι 
σε αυτό το πόνημα συνέβαλαν κατά 90 ή 95% οι εργαζόμενοι και όχι ο μελετητής. Εδώ έχουμε ένα 
ιδιαίτερο θέμα. Δηλαδή, έχουμε τον Οργανισμό έτοιμο στα mail μας απ’ τις 15 του μηνός, χωρίς να 
’χουμε την αξιολόγηση των δομών. Χωρίς να ’χει γίνει η αξιολόγηση των δομών, την οποία η 
Οικονομική Επιτροπή έχει ψηφίσει και την έχει δώσει, όχι «την έχει δώσει», με συγχωρείτε, μετά από 
διαγωνισμό έχει καταλήξει, και περιμένουμε αυτή την αξιολόγηση των δομών. Γιατί αν δεν έχεις την 
αξιολόγηση δεν μπορείς να προχωρήσεις στον Οργανισμό. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Τα ’χουμε [...]. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εσείς τα ’χετε, ακριβώς. Ναι, αυτό λέω. Δεν λέω για σας, για μένα μιλάω. 
 Άρα, δεν έχουμε την αξιολόγηση, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ζήκας, ερχόμαστε να 
δούμε έναν Οργανισμό, χωρίς την αξιολόγηση να δούμε τι πήγε στραβά ή τι δεν πήγε, να 
συνεισφέρουμε κι εμείς όπως είπε η κυρία Διευθύντρια, που ζητάει ένα ενωτικό κλίμα ώστε να 
υπάρχουν κοινές συνισταμένες, γιατί όντως βοηθάει αυτός ο Οργανισμός, όχι μόνο τους 
εργαζόμενους, και τη διοίκηση, την εκάστοτε διοίκηση, να προχωρήσει μπροστά σε αυτή τη 
σύγχρονη εποχή, και ερχόμαστε μετά και μας λέτε ότι «και τα περιγράμματα θέσεων θα τα δούμε 
εμείς, είναι απόφαση Δημάρχου και θα κάνει ο Δήμαρχος όποτε θέλει και θα τ’ αναρτήσει». Μπράβο, 
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σωστά! Κι έρχεστε και απαντάτε στον κύριο Τίγκα ότι « έχω ακόμα την πλειοψηφία και θα τα 
καταθέσω εγώ όποτε θέλω». Μπράβο! (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Για τα περιγράμματα είπατε 
ότι θα τα καταθέσετε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τα περιγράμματα είναι δική μου απόφαση, δεν [...]. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ακριβώς. Από κει και πέρα... Δεν σας διέκοψα, κύριε Δήμαρχε, με συγχωρείτε, αλλά 
δεν σας διέκοψα. 
 Από κει και πέρα, δεν μου απαντήσατε καθόλου αν κάποιος άλλος Δήμος έχει κάνει 
διαγωνισμό για να δώσει εκτός υπαλλήλων το θέμα της αξιολόγησης των δομών και το θέμα των 
θέσεων περιγραμμάτων εργασίας. 
ΠΑΓΩΝΗ: Όλοι οι Δήμοι. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Εγώ πάντως στη "Διαύγεια" που έψαξα δεν βρήκα κάπου. Αν θέλετε, αύριο το πρωί, 
σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να μου στείλετε... 
ΠΑΓΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Γιατί κανένας ακόμα δεν έχει [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας παρακαλέσω... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, αλλά αν είναι... Εγώ δεν διέκοψα κανέναν, 
πραγματικά δεν διέκοψα κανέναν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς μιλάτε. Ελάτε, ελάτε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν μιλάω εγώ, με συγχωρείτε. 
 Από κει και πέρα, για να κλείσω, γιατί φαίνεται ότι ενοχλούν αυτά που λέω, εγώ θα το 
καταψηφίσω. Πραγματικά, οποιαδήποτε διάθεση καλής διάθεσης συνεργασίας έχει κάποιος να δείξει, 
οποιοσδήποτε, ή να συνεισφέρει πάνω σε αυτό το θέμα, εκ προοιμίου καταργήθηκε με την 
τοποθέτηση του Δημάρχου. Από κει και πέρα, αύριο κατατίθεται ο "Κλεισθένης", αλλάζουν τα 
πράγματα στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, όποιος δεν το ’χει καταλάβει, καλό είναι να το καταλάβει. Γιατί 
αυτό το οποίο θέτει πια ο νομοθέτης, θέτει συνεργασία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση και ανάμεσα στις 
παρατάξεις. Και ο Οργανισμός αυτός ήταν ένα καλό πεδίο ώστε να υπάρχουν συγκλίσεις. Γιατί δεν 
ήρθαμε εδώ για να έχουμε αποκλίσεις πάνω σε αυτό το θέμα που αφορά τους εργαζόμενους και την 
επόμενη διοίκηση. 
 Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Ανυφαντή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Ανυφαντή, επειδή ψάχνετε στη "Διαύγεια" και υποθέτω ότι θα γκουγκλάρετε, 
γκουγκλάρετε «αξιολόγηση δομών» και θα βρείτε... Εγώ σας λέω. Αν δεν θέλετε... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Να το κάνω τώρα; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το γκουγκλάρω εγώ λοιπόν και θα το ψάξω αύριο και θα σας το στείλω. 
«Αξιολόγηση δομών», να σας πω πόσοι Δήμοι έχουν αναθέσεις σε εξωτερικές εταιρείες για την 
αξιολόγηση δομών. Αν εσείς ψάχνετε για Οργανισμούς Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν θα βρείτε καμία. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Όχι, για περιγράμματα θέσεων. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για αξιολόγηση δομών, υπάρχουν. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Για περιγράμματα θέσεων. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς έχουμε και αξιολόγηση δομών και περιγράμματα θέσεων. Λοιπόν, ψάξτε το και 
βρείτε το, και αν δεν το βρίσκετε εσείς θα σας το στείλουμε εμείς αύριο, να δείτε πόσες διαφορετικές 
εταιρείες έχουν σε διαφορετικούς Δήμους. 
 Τώρα. Όταν δεν υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες προτάσεις και όταν δεν μπορείς να 
καταθέσεις, λες πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Εγώ, ειλικρινά, 
θα περίμενα να έχετε μία πρόταση διαφορετική, να πείτε ν’ αλλάξουμε, να σπάσουμε μία Διεύθυνση, 
να μην τη σπάσουμε, να κάνουμε ένα καινούριο Τμήμα, να ’χετε πάρει μια εικόνα από Οργανισμούς 
Εσωτερικής Υπηρεσίας άλλων Δήμων, να είχατε ψάξει δηλαδή. Γιατί κι εμείς, για να καταλήξουμε σε 
αυτό, έχουμε δει δεκάδες Οργανισμούς άλλων Δήμων κι έχουμε πάρει ιδέες. Βέβαια, Δήμοι που 
ταιριάζουν στο δικό μας περιβάλλον, έτσι; δεν μιλάμε τώρα να πάμε να δούμε τον Δήμο 
Θεσσαλονίκης και τον Δήμο Αθηναίων. Αντίστοιχους Δήμους. 
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 Λοιπόν, θεωρούμε ότι ο συγκεκριμένος Οργανισμός είναι ό,τι καλύτερο υπάρχει, και γι’ αυτό 
τον λόγο είμαι σίγουρος ότι τα επόμενα χρόνια θα έχει ελάχιστες τροποποιήσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Για τοποθέτηση ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Η δικιά μας τοποθέτηση θεωρεί ως κύριο ότι ένας Οργανισμός από μόνος του δεν 
δίνει το αποτέλεσμα που ζητάς. Όχι ότι... Οι οποιεσδήποτε αλλαγές που γίνονται, και προφανώς με 
τη συμμετοχή και τη γνώση των εργαζομένων θα υπάρχουν προφανώς κάποιες αλλαγές που κάποια 
θέματα θα τα λύνουν, όμως το κύριο είναι ότι για να βελτιώσεις την απόδοση ενός Δήμου προς την 
εξυπηρέτηση των δημοτών, δεν μπορεί να το κάνεις με όλο και λιγότερο προσωπικό, δεν μπορεί να 
το κάνεις με όλο και περισσότερους ιδιώτες, εργολάβους, εξωτερικά συνεργεία, δεν μπορείς να το 
κάνεις με πεντάμηνα, με οχτάμηνα, με συμβασιούχους και με όλα αυτά που προωθούνται. Δεν 
μπορείς να το κάνεις με όλο και λιγότερα χρήματα. 
 Και δυστυχώς κάθε φορά ο Οργανισμός –λιγότερο καλύτερος, πετυχημένος, περισσότερο– 
έρχεται να υλοποιήσει ένα ευρύτερο δεδομένο πλαίσιο. Και στη συγκεκριμένη φάση των επόμενων 
χρόνων να λειτουργήσει και σαν ένας οδηγός-πλαίσιο λειτουργίας της αξιολόγησης και της 
κινητικότητας. Που αυτό για μας σημαίνει ότι θα υπάρχουν ακόμα μεγαλύτερες δυσκολίες και 
προβλήματα στους εργαζόμενους, όχι στη βελτίωση της καλύτερης προσφοράς του έργου τους, 
αλλά στην υποταγή τους, στους στόχους που μας βάζει να υλοποιούμε αναγκαστικά η κρατική 
διοίκηση. Ό,τι αφορά αυτό –και είχα κάνει μια σχετική ερώτηση στο προηγούμενο διάστημα– τι χρέη 
χρωστάνε οι ιδιώτες και αν έχουμε προχωρήσει σε αναγκαστικές κατασχέσεις για μέχρι 300 ή 500 €, 
τι υπάρχει σε σχέση με αυτό, για πολιτικές που, απʼ ό,τι φαίνεται, όλο και περισσότερο προωθούν 
αντιλαϊκές. 
 Για παράδειγμα, η μόνιμη σταθερή εργασία, που ο άλλος δεν θα είναι έρμαιο μιας σύμβασης 
ενός πεντάμηνου, ενός οχτάμηνου, δεν αντιμετωπίζεται. Οι κενές οργανικές θέσεις ή οι προσλήψεις 
που πρέπει να γίνουν δεν αντιμετωπίζονται, και από τη δημοτική Αρχή και τους αξιολογητές, 
ιδιωτικούς ή εσωτερικούς, δεν μπαίνουν καν στη διαδικασία αυτή. Δηλαδή εμείς θα θέλαμε σήμερα 
να ξέρουμε τι προσωπικό χρειάζεται ο Δήμος Χολαργού, και ανά ειδικότητα, για να λειτουργήσει 
πλήρως και ολοκληρωμένα στην κάλυψη των λαϊκών αναγκών. Αυτό δεν υπάρχει, ούτε φαίνεται 
πουθενά. Ούτε το αποτίμησε κανένας, ούτε θα το αποτιμήσει. Πόσους είχαμε, τι είχαμε, τι θα 
κάνουμε, με βάση τα δεδομένα και το πλαίσιο που υπάρχει, αδιάφορα με τις λαϊκές ανάγκες. 
Αδιάφορα αν το καλοκαίρι χρειάζεται να εξυπηρετηθούν 500 ή 600 παιδιά σε μια απασχόληση στο 
Camp κι εμείς έχουμε 100 ή 200 θέσεις και οι άλλοι μένουν απέξω ή προσπαθούν να βρούνε λύσεις. 
Αδιάφορο αν στους Παιδικούς Σταθμούς μεθαύριο... Δεν αφορά τη στενή δομή του Δήμου, μια 
παράλληλη δομή, αλλά αντίστοιχο συμβαίνει. Και με την Καθαριότητα και με το Πράσινο και με όλα. 
Νομίζω είναι σαφές το πνεύμα της τοποθέτησής μας. 
 Με αυτή τη λογική, επειδή υπηρετεί μια γενικότερη πολιτική στρατηγική, που τουλάχιστον 
ούτε στα λόγια δεν την αντιστρατεύεται η διοίκηση... Να μας πει: «στα πλαίσια αυτών των νόμων, 
των αντιδραστικών και αντιλαϊκών, έρχομαι και φέρνω αυτό, που είναι μια διαχείριση ό,τι μπορώ να 
κάνω. Αλλά διεκδικώ και δέκα πράγματα». Εφόσον δεν έρχεται έτσι, εμείς το καταψηφίζουμε και το 
θέτουμε... 
 Και ένα τελευταίο που ήθελα να θέσω είναι ότι δεν θεωρούμε ότι είναι δημοκρατική 
διαδικασία –όχι ότι είναι και το άπαν ή σώνει και καλά που πρέπει να ισχύει, αλλά για μας είναι 
σημαντικό– το ότι δεν υπήρχε τοποθέτηση της Γενικής Συνέλευσης των εργαζομένων σε ένα τόσο 
σοβαρό ζήτημα. Τώρα, αν έχουν μάγους, προέδρους, διευθυντές που τους εκπροσωπούν, είναι άλλο 
θέμα, είναι δικαίωμά τους να ’χουν ό,τι θέλουν. Εμείς λέμε τι θεωρούμε σωστό και αναγκαίο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Πολυκαλά. 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, για να δείτε δηλαδή ότι πάντα σας έχω στο μυαλό μου. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος κυρία Τσικρικώνη. 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εγώ σαν εισηγήτρια, σαν εκπρόσωπος της Εκτελεστικής που εισηγήθηκα το θέμα, θα 
ήθελα να πω ότι ίσως στενοχωρεί κάποιους και τους φέρνει σε δύσκολη θέση το ότι υπάρχει ένα 
τέτοιο μεγάλο πόνημα τόσης μεγάλης βαρύτητας, το οποίο, μετά από τριβή και μετά από σοβαρή 
ενασχόληση, έχει την ευρεία αποδοχή όλων των εμπλεκομένων φορέων. Είναι πραγματικά, η 
τροποποίηση αυτή του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δεν έγινε χωρίς κόπο, δεν έγινε χωρίς 
κάποιους προβληματισμούς, δεν έγινε χωρίς τριβή. Έγινε με πολύ μεγάλη-, το ανέφερε και η ίδια η 
κυρία Διευθύντρια των Διοικητικών Υπηρεσιών, έγινε με τη συμβολή των εργαζομένων, με απόψεις 
οι οποίες πολλές φορές ερχόντουσαν σε σύγκρουση, χρειάστηκαν πολλές φορές πολλά πράγματα να 
τροποποιηθούν, μέσα από μία διαβούλευση όλων των εμπλεκομένων φορέων, και τελικά βγήκε αυτό 
το πόνημα, το οποίο πραγματικά χαίρει της αποδοχής όλων. Αυτό μπορεί σε κάποιους να μην αρέσει, 
όμως είναι ένα γεγονός. 
 Και πραγματικά θα ήθελα να πω σε ό,τι αφορά την εταιρεία η οποία ανέλαβε να παράξει τις 
επιστημονικές της γνώσεις προκειμένου να συνταχθεί όλο αυτό το πράγμα, ότι: φαντάζομαι ότι δεν 
θεωρούν κάποιοι ότι είμαστε τόσο πολύ πρωτοπόροι ώστε ανακαλύψαμε την πυρίτιδα και ότι είμαστε 
οι μοναδικοί οι οποίοι τελικά βρήκαμε την εταιρεία η οποία μπορούσε να μας παράξει την 
οποιαδήποτε επιστημονική της βοήθεια. Χωρίς τη συμβολή των εργαζομένων και την αμέριστη 
συμπαράστασή τους και τις γνώσεις τους, δεν θα μπορούσε να έχει γίνει τίποτα απ’ όλα αυτά. Και 
τους ευχαριστούμε θερμά. Και για άλλη μία φορά ευχαριστώ και την κυρία Παγώνη, η οποία 
πραγματικά ήταν η ψυχή όλου αυτού του εγχειρήματος. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Οικονόμου. 
ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Η τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας είναι ένα βήμα θετικό, 
είναι ένα βήμα που εξελίσσει τα δεδομένα; Η πρόθεση νομίζω είναι αυτή. 
 Και θα έλεγα ότι στο δίπολο αυτό, εργαζόμενοι και διοίκηση, στη ζύμωση που έγινε για να 
υπάρξει αυτό το αποτέλεσμα, εγώ θέλω να εξάρω πάντα τη συμμετοχή των εργαζομένων. Εμείς οι 
αιρετοί, οι αυτοδιοικητικοί, δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ ότι ερχόμεθα και παρερχόμεθα. Και οι 
εργαζόμενοι είναι αυτοί που θα είναι εδώ και θα συνεχίζουν τα του Δήμου. Είναι πάρα πολύ 
σημαντικό κάποια στιγμή να αποκτήσουμε αυτή την κουλτούρα, αυτή την παιδεία της διοίκησης, της 
συνέχειας. Οι αιρετοί έρχονται, εκλέγονται και με τις πολιτικές τους θέσεις δίνουν τις βασικές 
κατευθύνσεις. Αλλά η διοίκηση πρέπει να ’χει πάντα μία συνέχεια και να ’χει ένα οργανόγραμμα για 
να μπορεί να λειτουργεί ένας σύγχρονος Δήμος, ένα σύγχρονο κράτος. 
 Εγώ πιστεύω ότι –όπως όλες οι καλές προθέσεις– όλες οι αλλαγές που γίνονται, κρίνονται από 
τη ζωή, κρίνονται από την πράξη. Σίγουρα... Θα μπορούσε να αποδειχθεί, αυτές οι αλλαγές, η 
τροποποίηση, γραφειοκρατικότερος; Πιο σύγχρονος; Ελπίζω να αποδειχθεί πιο σύγχρονος. 
 Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι θα χρειαστούμε, και χρειαζόμαστε, στην εξέλιξη για να 
δουλεύουμε πιο οργανωμένα και πιο σωστά, για να εμβαθύνουμε τελικά την εξυπηρέτηση των 
δημοτών, που είναι ο στόχος μας, και της δημοτικής Αρχής και όλων των Δημοτικών Συμβούλων και 
φυσικά και των εργαζομένων, είναι ότι πρέπει να εμπεδώσουμε τις νέες τεχνολογίες, την 
επιμόρφωση, τις νέες δεξιότητες, την αξιολόγηση, πυλώνες οι οποίοι θα μας οδηγήσουν σε καλύτερα 
αποτελέσματα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Συγχαίρω τους διευθυντές και διευθύντριες όλων των Υπηρεσιών, Οικονομικών, Διοικητικών 
και Τεχνικών Υπηρεσιών, για το έργο που έχουν κάνει. Λέγεται «πόνημα», άλλοι το λένε και 
«εκπόνημα», η ουσία είναι ότι είναι έργο σοβαρό. 
 Όσον αφορά για την εταιρεία, κατόρθωσε και τα συναρμολόγησε, και θα τη θέλαμε εδώ πέρα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
50 

να της πούμε ορισμένα πράγματα. Επειδή είχα την ατυχία –το πιστεύω– αυτό που κατέθεσα να μην 
έρθει σε γνώση των συναδέλφων, θα μου επιτρέψετε –και επιβάλλεται μάλλον– να διαβάσω αυτά τα 
θέματα, τα οποία έπρεπε να έχουν έρθει εις γνώση των συναδέλφων. Καλά ή κακά, είναι άλλη 
ιστορία. 
 Είναι αστείο να πει κανείς ότι μπορεί να διαβάσει 160 σελίδες όσον αφορά τον Οργανισμό 
Εσωτερικής Υπηρεσίας και του περιγράμματος για τις θέσεις, είναι κάπου 3 κιλά, δεν μπόρεσα να το 
ακουμπήσω το ένα κομμάτι. Δεν έχει και σημασία πολλή, όπως είπε ο Δήμαρχος, γιατί ο Οργανισμός 
αποτελείται από δύο κομματάκια, συναποτελείται από δύο κομμάτια: Το ένα είναι ουσιαστικότερο, 
που θα πάει στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση, θα περάσει και απ’ το Υπηρεσιακό Συμβούλιο –εκεί είναι 
πρόεδρος δικαστής νομίζω, δεν θα ’ναι έτσι αστεία να σηκώσουμε το χέρι–, και το άλλο είπαμε είναι 
κομμάτι της διοίκησης, όπως είπε ο Δήμαρχος, να μπορεί να τροποποιεί με κανονιστικές πράξεις, 
τουτέστιν του Δημάρχου ή του Δημοτικού Συμβουλίου, όποτε θέλει. 
 Και πάω λοιπόν στο ψητό κατευθείαν, να μπορέσω να αποκαταστήσω τη ζημιά, έτσι πιστεύω, 
αναφερόμενος συγκεκριμένα. 
 Δεν νοείται καταρχήν απόρριψη αυτού του Οργανισμού για κάποιον που δεν κάνει προτάσεις 
να υποδείξει κάτι άλλο. Άλλωστε τι να απορρίψουμε ή να πούμε «ναι», «παρών» ή «λευκό»; Το 
«λευκό» και το «παρών» είναι κάτι το απροσδιόριστο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σε αυτό νομίζω ότι απομακρύνεστε από το θέμα. Λοιπόν, θέλετε να 
διαβάσετε αυτό που μας έχετε στείλει; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Για σας δουλεύω, κύριε Πρόεδρε. Δουλεύω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λέω, θέλετε να το διαβάσετε; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Έρχομαι λοιπόν, το ψηφίζω και καταψηφίζω την καταψήφιση που κάνουν δι’ ενός 
«παρόντος» ή «λευκού». Λοιπόν, αυτό αν αντιλαμβανόσαστε, δεν θα με διακόπτατε, διότι αφαιρείτε 
χρόνο απ’ τις διακοπές. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποιο όργανο που μετράει την αντίληψη του καθενός εδώ πέρα; Λοιπόν, θα 
σας παρακαλέσω άλλη φορά, όταν τουλάχιστον απευθύνεστε σε μένα, δεν θα μου λέτε αν 
αντιλαμβάνομαι ή όχι. Εγώ ποτέ δεν έχω κάνει κάτι τέτοιο.  
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν κάνω τίποτα, εγώ δεν είπα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας παρακαλέσω λοιπόν να συνεχίσετε, να διαβάσετε αυτό που μας έχετε 
στείλει, ώστε και οι υπόλοιποι... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν είπα εγώ, δεν περιφρόνησα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά, κάντε μου τη χάρη και διαβάστε το κείμενο που μας έχετε στείλει. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ναι, επιβάλλεται να το διαβάσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αν επιβάλλεται είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, σας παρακαλώ να διαβάσετε αυτό 
που μας έχετε στείλει. Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Οι διακοπές χάνουν χρόνο. Πάω λοιπόν στο ψητό, σύμφωνα με τα λεγόμενά σας. 
 Σελίδα 12, παράγραφος 3. (Συγκεκριμένα πράγματα προσπαθώ να αποτυπώσω, από κει και 
πέρα το Σώμα θα κρίνει). Σελίδα 12, παράγραφος 3, περίπτωση 1 των προτάσεων μέσα σε 
παρένθεση «παραδοτέων 2», έτσι το χαρακτηρίζει η εταιρεία, αν την έχετε στα χέρια σας. Να 
διαχωριστεί το Γραφείο ως αυτοτελές που αφορά την Ποιότητα Ζωής, Χωροταξία, Πολεοδομία και 
Προστασία του Περιβάλλοντος. 
 Δεύτερον. Σελίδα 15, Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου, Ποιότητος και Διαφάνειας. Δεν 
αναφέρονται τα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, τα οποία πρέπει να έχουν οι δύο τουλάχιστον –έτσι 
διατυπώνεται– εσωτερικοί ελεγκτές, που παρέχουν υπηρεσίες τους ανεξάρτητα εάν η σχέση 
εργασίας τους –αφορά τον κύριο Δήμαρχο περισσότερο– είναι εξαρτημένη ή όχι. 
 Σελίς 17, παράγραφος 4. Ούτε διαλαμβάνεται στις υπό συζήτηση προτάσεις, σε εισαγωγικά, 
ποιο θα είναι το αρμόδιο όργανο του Δήμου το οποίο θα υπογράφει τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών 
ή οιαδήποτε άλλη διοικητική πράξη αναγκαία προς τούτο. 
 Σελίδα 17. Νομική Υπηρεσία. Να προστεθεί εις την παράγραφο 3, εδάφιον... (Να ’χαμε και 
κάναν δικηγόρο εδώ πέρα να τα πούμε). Να προστεθεί στην παράγραφο 3, εδάφιο 10, Υποστήριξη 
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Διευθύνσεων κλπ, υποεδάφιον δ1. «Οι δικηγόροι του Δήμου να υποβάλουν γνωματεύσεις –κύριε 
Δήμαρχε, ενδιαφέρει εσάς περισσότερο–, όταν ζητηθούν αρμοδίως, όταν πρόκειται να συζητηθούν 
θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο τα οποία πολλές φορές εμφανίζουν δυσκολίες, καθόσον οι νόμοι και 
οι εγκύκλιοι, όπως είναι γνωστόν, είναι αμφιλεγόμενο. Και ετούτο φυσικά εφόσον δεν παρίσταται 
ανάγκη παραστάσεως ενώπιον των δικαστηρίων διοικητικών Αρχών. Σημειούται δε, ότι η υποχρέωσή 
τους αυτή –υπογραμμίζεται– δεν αναιρείται εκ του γεγονότος ότι δεν υπόκεινται σε ωράριο, ούτε 
επειδή λαμβάνουν αμοιβή και όχι αποδοχές, όπως οι δημοτικοί υπάλληλοι». Οπότε φρονώ, με αυτή 
τη συνεργασία που εντάσσεται στα πλαίσια της χρηστής διοίκησης, εξυπηρετείται το συμφέρον του 
Δήμου –κύριε Αυγουρόπουλε να με συμπληρώσετε μετά– το συμφέρον του Δήμου καλύτερα και οι 
εκδισόμενες αποφάσεις θα είναι νομικά θεμελιωμένες, μη εξαιρουμένης και της προκειμένης περί 
τροποποιήσεως του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας. 
 Σελίδα 18. Τμήμα Δημοτικής Αστυνομίας. Σελίδα 19, παράγραφος 1, εδάφιον δ. Περί ελέγχου 
και τήρησης διατάξεων που αφορούν στο υπαίθριο εμπόριο και τις λαϊκές αγορές. Να συμπληρωθεί, 
πέραν των άλλων υποχρεώσεων, να συντάσσει σχετικό –όταν λέω «να συντάσσει», το Τμήμα αυτό, 
δηλαδή το προσωπικό– να συντάσσει σχετική έκθεση στην οποία να αναγράφεται ο χρόνος και ο 
τόπος –αυτό αφορά την κυρία Τσικρικώνη– και το είδος του εμπορεύματος με τον οποίον 
καταλαμβάνεται ο κοινόχρηστος χώρος –θα ακούσετε θέλετε δεν θέλετε–, το οδόστρωμα, 
πεζοδρόμιο, περιλαμβανομένων και των περιπτεριούχων, συνεργαζόμενη με υπάλληλο Υπηρεσίας 
Εσόδων. 
 Σελίδα 19 –και τελείωσα– παράγραφος 1, εδάφιον 10. Να συμπληρωθεί ως εξής: «Να 
συντάσσει παρόμοια ως άνω έκθεση –αυτό αφορά τον κύριο Ρεμούνδο– καταλήψεως κοινοχρήστου 
χώρου με υλικά και εργαλεία εργολάβων ΔΕΚΟ κλπ, χωρίς άδεια, και με στόχο και στις δύο αυτές 
περιπτώσεις τη βεβαίωση ίσως και δαπάνης –κυρία Βασσάλου– λόγω εκτομής ή εκσκαφής 
πεζοδρομίων, τη συλλογή φορολογητέας ύλης». 
 Σελίδα 20 –επαναλαμβάνω, τελειώνω– εδάφιον ιγ, της ιδίας ως άνω παραγράφου, Περί 
αφαίρεσης αδείας οικοδομής για οφειλόμενες εισφορές. Να διαγραφεί. Πήραμε την απάντηση ότι: 
ξέρετε, εφαρμόζουμε τις αστυνομικές διατάξεις και για τον αστυνόμο τον δικό μας που θα πάει. Μα 
δεν προσδιορίζουμε. 1 ευρώ άμα χρωστάει ο εργολάβος θα του αφαιρέσουμε την άδεια; Για Όνομα 
του Θεού. Φύγαμε. Να διαγραφεί αυτή η παράγραφος. 
 Σελίδα 31. (Δευτερόλεπτο). Τμήμα Τοπικής Ανάπτυξης και Αδειοδοτήσεων, σελίδα 33. Να 
προστεθεί: «Γραφείο Φορολογητέας Ύλης –νομίζω το σοβαρότερο– το προσωπικό του οποίου να 
έχει τις εξής αρμοδιότητες, συνεργαζόμενο εάν χρειαστεί με τη Δημοτική Αστυνομία: Ελέγχει για την 
εφαρμογή των χορηγουμένων αδειών λειτουργίας καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος, 
περιπτέρων, μικροπωλητών –υγειονομικού ενδιαφέροντος όλη η Μεσογείων σχεδόν– κλπ. Όσον 
αφορά την κατάληψη κοινοχρήστων χώρων, αυθαίρετα και τη σύνταξη σχετικής εκθέσεως προς 
επιβολή των προβλεπομένων κυρώσεων».  Επίσης, και το τελευταίο: «Την καταγραφή των χώρων 
πρασιών που ηλεκτροφωτίζεται –το σπουδαιότερο– των παραπάνω καταστημάτων, για τα οποία 
ενδεχομένως...» 
...... : Κύριε Πρόεδρε, δεν μπορεί να γίνει τώρα... 
...... : Έχει γίνει τραγέλαφος η κατάσταση. Επί της διαδικασίας [...]; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: «Στις αρμοδιότητες μπορούν...» Κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. 
 Για να πείτε κάτι επί της διαδικασίας, να τελειώσει πρώτα, και μετά πολύ ευχαρίστως. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ναι, να συμπληρώσει. Όχι, επί του θέματος να πει, όχι επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Σκουτέρη, ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Λοιπόν, τελείωσα. «Στις αρμοδιότητες αυτές μπορούν να προστεθούν ή να 
συνδυαστούν οι αρμοδιότητες της Δημοτικής Αστυνομίας που ανέφερα, σε συνεργασία με 
υπαλλήλους της Τεχνικής Υπηρεσίας, προς διαπίστωση καταλήψεως κοινοχρήστων χώρων –θα 
σταματήσω– με οικοδομικά υλικά χωρίς άδεια». 
 Και το κυριότερο –δεν τα διαβάζω– να γίνει... 
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...... : (Εκτός μικροφώνου) Να τα διαβάσετε [...]. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να τα διαβάσουμε; [...]. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορώ να προχωρήσω; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ. Λοιπόν, τα κυριότερα είναι πίσω. 
 «Ομοίως να ελέγχει...» (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). «Ομοίως να ελέγχει, 
συνεργαζόμενο με τις αρμόδιες Υπηρεσίες φορολογικής διοίκησης προς εξακρίβωσιν –το τελευταίο– 
των αυθαιρέτων κατασκευών, νομιμοποιημένες ή μη, τις οποίες δεν έχουν δηλώσει οι ιδιοκτήτες 
στον Δήμο, με αποτέλεσμα να φοροδιαφεύγουν και αυτά». 
 Ο κύριος Δήμαρχος τ’ ακούει. Δεν παρεμβαίνει να πει: «Τι γελάτε, κύριοι;» Αυτά θα τα 
εφαρμόσουμε αν πάρετε την απόφαση. 
 Δεν προχωρώ παρακάτω, γιατί λυπάμαι. Ευχαριστώ. Όχι «δεν μπορώ». Δεν έχω τη διάθεση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Να παρέμβει ο Δήμαρχος και να πει: «Κύριοι, εδώ ο άνθρωπος μας έχει στείλει...» 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποτε μου επιτρέψετε να μιλήσω, πολύ ευχαρίστως. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Έχει βγάλει η γλώσσα του μαλλί εδώ και τρία χρόνια. Και περιμένει τις αρμόδιες 
Υπηρεσίες να του κάνουν προτάσεις. Και ακόμα δεν του ’χουν κάνει. 
 Ευχαριστώ. Τίποτε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου επιτρέπετε να συνεχίσω; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εγώ τελείωσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Αν έχετε την καλοσύνη, κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: «Τελείωσα» εννοώ: δεν μου επιτρέπουν ορισμένοι του ακροατηρίου, συνάδελφοι. Και 
πώς τους επιτρέπετε να μην μου επιτρέπουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επί της διαδικασίας έχει ζητήσει τον λόγο ο κύριος Σιαμάνης. Παρακαλώ. 
ΣΙΑΜΑΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όποτε μιλάμε εδώ μέσα δεν υπάρχει στάνταρ χρόνος; Εδώ 
μηδενίστηκε το κοντέρ πέντε φορές. Τι γίνεται; (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ή κρατάμε 
διαδικασίες ή δεν κρατάμε. Άμα αρχίζουμε να μιλάμε σήμερα και τελειώσουμε αύριο, τα υπόλοιπα 
θέματα πότε θα τα συζητήσουμε; Σας παρακαλώ πολύ, βάλτε μία τάξη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ τον κύριο Σιαμάνη. 
 Όταν λέμε κάτι, θα πρέπει να γνωρίζουμε και τον κανονισμό. Δεν το λέω για σας, προς Θεού, 
για όλους το λέω. Όπως είδατε, ο χρόνος που αντιστοιχούσε, ο λόγος ο οποίος... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δήμαρχε, δεν μιλάτε; [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι να πω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
 Ο λόγος που αντιστοιχούσε στον κύριο Σκουτέρη... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. Εγώ δεν σας διέκοψα καθόλου. Μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
 Λοιπόν. Ο χρόνος ο οποίος ήταν για τον κύριο Σκουτέρη ήταν 120 δευτερόλεπτα, όπως ήταν 
και για τους υπόλοιπους. Ο κύριος Σκουτέρης ζήτησε να αναγνώσει ένα κείμενο το οποίο είχε, το 
οποίο τον άφησα να αναγνώσει το συγκεκριμένο κείμενο, μια και το είχε ζητήσει... Έφτασε στα 10 
λεπτά. 
 Εγώ άλλο θέλω να πω. Στο άρθρο 67 του "Καλλικράτη" περί σύγκλησης του Δημοτικού 
Συμβουλίου στην παράγραφο 6 αναφέρει: «Στις συνεδριάσεις των Δημοτικών Συμβουλίων 
λαμβάνουν τον λόγο, εκτός του Δημάρχου και του αρμόδιου Αντιδημάρχου, οι επικεφαλής των 
παρατάξεων και ειδικοί αγορητές ανά θέμα, που ορίζονται από τις παρατάξεις με σχετική γραπτή 
δήλωσή τους στο Προεδρείο πριν την έναρξη της συνεδρίασης. Με τον ίδιο τρόπο μπορούν να 
εγγραφούν ως ομιλητές και Δημοτικοί Σύμβουλοι που επιθυμούν να τοποθετηθούν ανά θέμα». 
 Για μια ακόμη φορά ο κύριος Σκουτέρης έδειξε ότι δεν γνωρίζει τον κανονισμό. Εγώ τον 
άφησα να εκτεθεί για μία ακόμη φορά. 
 Θα παρακαλέσω λοιπόν να πάμε σε... Υπάρχουν δευτερολογίες; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Ο κύριος Κουτάκης [...]. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, με συγχωρείτε. Ο κύριος Κουτάκης, λοιπόν, έχει τον λόγο. Κύριε Κουτάκη, έχετε τον 
λόγο. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] της Αποκεντρωμένης Διοίκησης. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δευτερολογία; Ωραία. 
 Λοιπόν, πάμε στις δευτερολογίες. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος 
Ρεμούνδος, που έχει μιλήσει και παραπάνω. 
 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Εγώ θα ήθελα να παρακαλέσω, έστω και κατόπιν εορτής, επειδή πραγματικά η αλλαγή στον 
Οργανισμό είναι ριζική θα έλεγα στην όλη δομή του και επειδή δεν υπάρχει κάποιος απολογισμός της 
προηγούμενης επιλογής του Οργανισμού έτσι όπως λειτούργησε, να υπάρξει ένα κείμενο το οποίο θα 
βγάζει τα συμπεράσματα από τη λειτουργία του προηγούμενου Οργανισμού, συμπεράσματα τα οποία 
οδήγησαν στη ριζική αλλαγή σε αυτό τον βαθμό και με τον τρόπο που γίνεται. Που να τεκμηριώνει 
δηλαδή γιατί από τη μία δομή η οποία ήταν με αυτό τον συγκεκριμένο τρόπο φτάσαμε σε μία άλλη 
δομή ριζικά διαφορετική, για ποιους λόγους και ποιες είναι οι στοχεύσεις. Έστω και κατόπιν εορτής, 
θεωρώ ότι είναι χρήσιμο, για να βγάλουμε τα συμπεράσματα όλοι μας, και να έχουμε μία εικόνα και 
για το μέλλον. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Θα ’μαι πάρα πολύ σύντομος. 
 Απλώς θα ’θελα, επειδή αναφέρθηκε κάτι περί στενοχώριας ή χαράς ή λύπης, δυστυχώς δεν 
είμαστε εδώ μέσα ούτε για να στενοχωριόμαστε ούτε να χαιρόμαστε ούτε να γελάμε. Είμαστε εδώ 
μέσα για να εκφράζουμε τις απόψεις μας, ο κάθε Δημοτικός Σύμβουλος είναι ελεύθερος να λέει ό,τι 
θέλει και να εκφράζεται –όπως λέει και πολύ σωστά ο κύριος Σκουτέρης– ανάλογα. 
 Εγώ θέλω να τονίσω ότι απλά υπάρχει διαφορά φιλοσοφίας. Δηλαδή, εσείς πιστεύετε σαν 
διοίκηση, διά της αρμόδιας Αντιδημάρχου που είπε ότι οι υπάλληλοι βοήθησαν πάρα πολύ σε αυτό 
και χαίρουν της εκτίμησης της δημοτικής Αρχής. Εγώ δεν είπα κάτι το αντίθετο. Εγώ απλώς ανέφερα 
–και καλύτερα, ευκαιρία μου δίνεται για να το τονίσω– θεωρώ ότι απαξιώνονται οι υπάλληλοι όταν 
δίνεται μέρος της δουλειάς τους σε κάποιον απέξω. Εγώ θεωρώ ότι είναι ένα κομμάτι το οποίο οι 
υπάλληλοι του Δήμου μας έχουν και την επάρκεια την εργασιακή και την εμπειρία και την ωριμότητα 
να ασκήσουν το καθήκον που τους δίνεται απ’ τον νόμο, να συμβάλουν και στα οργανογράμματα και 
στην αξιολόγηση των δομών, που οι ίδιοι εδώ μέσα –όπως πολύ σωστά ανέφερε η κυρία Παγώνη– οι 
ίδιοι ξέρουν. Όταν δίνεται –με διαγωνισμό πάλι, γιατί δεν μ’ αρέσει η λέξη «δίνεται»– εκτός, σε 
κάποια ιδιωτική εταιρεία, απαξιώνεται ο ρόλος τους. Συγχαρητήρια στους εργαζόμενους για το μέρος 
στο οποίο συνέβαλαν πάνω σε αυτό τον Οργανισμό. 
 Αυτό, ευχαριστώ πάρα πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Κι εγώ πολύ σύντομα, αν και το θέμα είναι τεράστιο τώρα. 
 Δεν θα ’θελα να σταθώ σε επιμέρους παρατηρήσεις, όπως για παράδειγμα μου έκανε 
εντύπωση –αλλά τώρα δεν είχαμε και τον χρόνο– έχει πάρα πολλές Διευθύνσεις στις οποίες 
προβλέπεται πολιτικός μηχανικός ή αρχιτέκτονας προϊστάμενος ή μηχανολόγος και δεν προβλέπεται 
τοπογράφος μηχανικός, να πω για παράδειγμα, πολυτεχνειακής εκπαίδευσης. Δεν ξέρω αυτό πώς 
έχει ξεφύγει. Το λέω, αλλά δεν είναι το κύριο της στάσης μας απέναντι στον [κανονισμό]. 
 Ένα δεύτερο που ήθελα να πω –και δεν έμεινα στην πρωτολογία μου– είναι ότι για μας η 
διοίκηση –και σ’ ένα άλλο πλαίσιο που θα ’χαμε εμείς, με συμμετοχή, συμβούλια λαϊκά κλπ.– κρίνει 
τις δομές και τις αξιολογεί. Εμείς βάλαμε μια ιδιωτική εταιρεία να αξιολογήσει τις δομές. 
 Και τελευταίο, ήθελα να πω ότι το καθοριστικό στη στάση μας απέναντι στον Οργανισμό είναι 
ότι από παντού, σε όλες τις διατάξεις, αφήνει τις τρύπες και τα παράθυρα, στην ουσία το έργο να 
εκτελείται από ιδιωτικές εταιρείες. Και ήδη αυτό το ’χει κάνει πράξη ο Δήμος με τον ηλεκτροφωτισμό 
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που προωθεί σε ιδιώτες, με τη χορτοκοπή, σε όλες τις Υπηρεσίες, στη φύλαξη με τους security, με τα 
πάντα, παντού προωθεί την ιδιωτικοποίηση, λόγω της μη πρόσληψης μόνιμου προσωπικού. 
 Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κλείνοντας λοιπόν την κουβέντα, πρώτα απ’ όλα αυτό που λέει ο κύριος Ρεμούνδος το 
τελευταίο δεν ισχύει. Δηλαδή στη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών στο Τμήμα Μελετών προΐσταται 
υπάλληλος διαφόρων κατηγοριών και ΠΕ Τοπογράφων Μηχανικών. Στο Πολεοδομικών και 
Τοπογραφικών Εφαρμογών πάλι μπορεί να μπει. Αλλά αυτά, να σας πω την αλήθεια, το προσωπικό 
το ίδιο τα κοίταξε και τα πρόσθεσε. 
 Λοιπόν, τελειώνοντας την κουβέντα, να πούμε ότι ο Οργανισμός ως έχει έρθει, όπως τον 
καταθέσαμε από την Εκτελεστική Επιτροπή, με τις παρατηρήσεις που έκανε η Αντιδήμαρχος με 
κάποιες τροποποιήσεις που είπε, που έγιναν δεκτές... Ενδεχομένως κάποια λεκτικά τα οποία μπορεί 
να μας έχουν φύγει, γιατί όπως καταλαβαίνετε είναι ένα κείμενο πολύ σοβαρό, το οποίο θα πάει και 
σε ΦΕΚ, θα πρέπει να προσέξουμε και τη λεπτομέρεια, έστω και ένα «και» ή ένα «κόμμα» αν μας 
έχει φύγει. 
 Οπότε παρακαλώ να ψηφιστεί ως έχει. 
 Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. Προχωράμε στην ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Ανυφαντής. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Ζήκας. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεπώς, το 3ο θέμα, "Τροποποίηση Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας τού Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 

-------------- 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω το Σώμα, μια και βρίσκονται συνδημότες μας, να προτάξουμε το 21ο 
θέμα, που είναι η εκδίκαση της ένστασης. 
 Υπάρχει κάποια διαφωνία στο συγκεκριμένο θέμα να το προτάξουμε; 
 Οι συμφωνούντες; 
 
ΠΟΛΥΚΑΛΑ: Ζητώ την άδεια να αποχωρήσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Πολυκαλά... Η πρώτη μέχρι τώρα, στη διάρκεια της θητείας μου, που όντως 
ζητάει τυπικά τον λόγο για να αποχωρήσει. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί οι άλλοι φεύγουν έτσι 
και δεν ενημερώνουν. 
 
 Άρα λοιπόν, αφού συμφωνούμε, προτάσσεται το 21ο θέμα. 
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iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 21ο 
 

Εκδίκαση ένστασης των κ.κ. Μασούρου κατά της υπ. αριθ. 136/2018 απόφασης Δ.Σ., περί 
εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης, σύμφωνα με το νέο Γενικό Πολεοδομικό Σχέδιο 
Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Εκφώνηση τίτλου 21ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την κυρία Βασσάλου να εισηγηθεί το συγκεκριμένο θέμα. Η κυρία Βασσάλου 
είναι η Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ): Πιστεύω ότι έχετε διαβάσει όλοι την 
εισήγηση της Υπηρεσίας. Εγώ θα πω δύο λόγια. 
 Μετά τη λήψη της 136 απόφασης, με την οποία εγκρίναμε την εναρμόνιση των διαταγμάτων 
χρήσεων με το Γενικό Πολεοδομικό, η απόφαση αυτή –όπως έπρεπε–  δημοσιεύτηκε στον Τύπο, και 
είχαμε ένα 15ήμερο από την τελευταία δημοσίευση ώστε να μπορέσουν να γίνουν οι σχετικές 
ενστάσεις από τους ενδιαφερόμενους. 
 Ο κύριος Μασούρος, η οικογένεια Μασούρου τέλος πάντων, ίσως δεν το είδαν αυτό να 
δημοσιεύεται στις εφημερίδες και κάνανε μία προσφυγή προς την Περιφέρεια. Μας ήρθε το χαρτί... 
Μέχρι δηλαδή που έληξε η προθεσμία, εμείς δεν είχαμε καμία ένσταση, μας ήρθε όμως το χαρτί από 
την Περιφέρεια ότι προσέφυγαν σε αυτήν κατά της απόφασης, με το σκεπτικό να μπει και η περιοχή 
της πλατείας Κωστή Παλαμά μέσα στις περιοχές των τοπικών κέντρων γειτονιάς, ώστε να 
επιτρέπονται κάποιες επιπλέον χρήσεις από αυτές που είχαμε βάλει στη γενική κατοικία. Εγώ 
απάντησα αμέσως στην Περιφέρεια, τους είπα ότι ούτως ή άλλως ήταν ανοιχτή μέχρι εκείνη τη 
στιγμή η διαδικασία ενστάσεων, οπότε την προσφυγή αυτή που κάνανε στην Περιφέρεια την 
εκλάβαμε ως ένσταση, γι’ αυτό και την προτείνουμε να εκδικαστεί σήμερα στο Συμβούλιο. 
 Εμείς σαν Υπηρεσία εισηγούμαστε να γίνει δεκτή η ένσταση και να περιληφθούν οι χρήσεις 
του τοπικού κέντρου γειτονιάς και στην πλατεία Κωστή Παλαμά, όμως συγκεκριμένα για τα 
οικοδομικά τετράγωνα 40, 41 και 43. Είναι τα οικοδομικά τετράγωνα στα οποία σε παλιότερες εποχές 
υπήρχαν κάποιες χρήσεις καφέ, εστιατορίων κλπ, είναι δηλαδή κάποια κομμάτια αυτών των 
οικοδομικών τετραγώνων που βλέπουν, έχουν πρόσωπο στην πλατεία Κωστή Παλαμά, και έχουνε 
μείνει κάποια καταστήματα κενά από τότε που οι χρήσεις αυτές για κάποιον λόγο σταμάτησαν να 
υπάρχουν. Μόνο αυτά τα συγκεκριμένα οικοδομικά τετράγωνα και για τα συγκεκριμένα οικόπεδα που 
έχουν πρόσωπο στην πλατεία Κωστή Παλαμά. Και στα οποία βέβαια βρίσκονται και η ιδιοκτησία της 
οικογένειας Μασούρου και οι ιδιοκτησίες του κυρίου... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Ναι. 
 Αυτά. Νομίζω ότι είναι ξεκάθαρη η άποψή μας, την εισηγούμαστε στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
εάν θέλετε να κάνετε κάποια ερώτηση, παρακαλώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ την κυρία Βασσάλου. 
 Σε ερωτήσεις είμαστε. Ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ρεμούνδος, ο κύριος Σκουτέρης και ο κύριος 
Κουτάκης. 
 Ερώτηση λοιπόν, ή ερωτήσεις, από τον κύριο Κεχρή. 
ΚΕΧΡΗΣ: Συνοπτικά απλά να μας πείτε ποια θα είναι η διαφορά μεταξύ της μιας και της άλλης, 
μεταξύ των δύο διαφορετικών τροποποιήσεων, δηλαδή τι επιπλέον χρήσεις θα επιτρέπει η καινούρια 
τροποποίηση. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι. Οι επιπλέον χρήσεις είναι χρήσεις εστιατορίων, αναψυκτηρίων... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απαντάει η κυρία Βασσάλου. Ελάτε. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: ...αναψυκτηρίων, καφέ κλπ. Αυτή είναι η κυρίως η χρήση η οποία θα επιτρέπεται 
επιπλέον στα... 
ΚΕΧΡΗΣ: Ήδη όμως, αν δεν κάνω λάθος, ήδη λειτουργούσαν στην πλατεία Καμεράτου ένα 
ζαχαροπλαστείο και δύο... 
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...... : Με παλιές άδειες. 
ΚΕΧΡΗΣ: Με παλιές άδειες. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Τώρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. 
ΚΕΧΡΗΣ: Α, και τώρα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Οπότε ουσιαστικά θέλουμε αυτές, τα δύο, 
ένα ζαχαροπλαστείο... –έχουν κλείσει και τα δύο τώρα–, να μπορούν να ξαναλειτουργήσουν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; Ωραία. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά να προσθέσω ότι το συγκεκριμένο κομμάτι μάς έφυγε, έτσι; Δεν είχαμε πρόθεση 
να το αφήσουμε έτσι όπως είναι τώρα, είχαμε απ’ την αρχή πρόθεση, και το ’χαμε συζητήσει με την 
κυρία Βασσάλου, απλά σε όλο το κομμάτι του Χολαργού που ελεγχθήκανε ήταν ένα κομμάτι το οποίο 
μας ξέφυγε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ερώτηση απ’ τον κύριο Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αν ο χαρακτηρισμός της φάτσας των Οικοδομικών Τετραγώνων επί της πλατείας, 
είχαμε χαρακτηρισμό πολεοδομικού κέντρου... 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Τοπικού. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: «Τοπικού». 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Για να περιλάβουμε και τις χρήσεις αυτές, αναψυκτήρια, εστιατόρια κλπ. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Όχι κέντρου γειτονιάς. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι, αυτό, τοπικό κέντρο είναι το τοπικό κέντρο γειτονιάς, έτσι λέγεται. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Όπως αντίστοιχα στην πλατεία Δημοκρατίας, λέω για παράδειγμα. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι. Η πλατεία Δημοκρατίας είναι [...]. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτό λέω. Σαν πολεοδομικό κέντρο τι...; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...] κέντρο είναι η Μεσογείων. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Και η πλατεία Δημοκρατίας. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Είναι τοπικό κέντρο. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Μισό λεπτάκι ν’ ανοίξω τον χάρτη [...]. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι, τώρα είναι χάος τα θέματα αλλά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση απ’ τον κύριο Σκουτέρη. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω... 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι, είναι πολεοδομικό κέντρο η πλατεία Δημοκρατίας. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτό λέω. Μήπως έπρεπε να είναι τέτοιο η πλατεία Καμαράτου και η φάτσα εκεί; Και 
τι παραπάνω χρήσεις θα είχαμε; Καμία νομίζω. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι, πολεοδομικό κέντρο δεν μπορούμε να το κάνουμε, γιατί έχει περισσότερες χρήσεις 
το πολεοδομικό κέντρο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ποια; Νομίζω δεν... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Η πλατεία Δημοκρατίας έχει εμπορικό κέντρο. Προφανώς δεν μπορείς να 
’χεις [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, παρακαλώ, κάντε την ερώτηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ήθελα να ρωτήσω, κυρία Βασσάλου, μετά την αποδοχή της ενστάσεως του κυρίου 
Μασούρου, ο οποίος βλέπω ότι από το 1964 έχει άδεια –και πολύ καλά κάνετε και εισηγείστε την 
αποδοχή–, για άλλα καταστήματα αν υπάρχουν και τα έχετε απαγορεύσει στο παρελθόν, δεν θα 
πρέπει να γίνει ειδική ρύθμιση για τα ήδη λειτουργούντα; Αν λειτουργούν. Και δεν είναι ανάγκη να 
’ναι στην πρόσοψη, όπως το λέτε, και να ’χουνε πρόσοψη δηλαδή στην πλατεία, μπορεί να ’ναι 
ενδιάμεσα στα στενά. Δεν θα πρέπει να γίνει ρύθμιση και γι’ αυτά; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
 Ερώτηση από τον κύριο Κουτάκη. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Κι εγώ την ίδια ερώτηση έχω. Τι χρήσεις προβλέπονται δηλαδή για το συγκεκριμένο, 
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που ζητάμε τροποποίηση, που ζητάμε έγκριση; Γιατί εδώ ακούμε: άλλο κέντρο το ένα, άλλο κέντρο 
το άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Λοιπόν. «Στα τοπικά κέντρα γειτονιών επιτρέπονται: κατοικία, εμπορικά καταστήματα 
και καταστήματα παροχής προσωπικών υπηρεσιών, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, κοινωφελείς 
οργανισμοί, διοίκηση επιπέδου γειτονιάς, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, 
πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, 
κτίρια κοινωνικής Πρόνοιας, κτίρια-γήπεδα στάθμευσης, αθλητικές εγκαταστάσεις και επαγγελματικά 
εργαστήρια χαμηλής όχλησης, όπως αυτά περιγράφονται στο συγκεκριμένο άρθρο». Αυτές είναι οι 
κατηγορίες των τοπικών κέντρων. 
 «Στο πολεοδομικό κέντρο επιτρέπονται: κατοικία, εμπορικά καταστήματα και καταστήματα 
παροχής προσωπικών υπηρεσιών, γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες και κοινωφελείς οργανισμοί, 
διοίκηση επιπέδου γειτονιάς, εστιατόρια, αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια 
και πολιτιστικές εγκαταστάσεις, κτίρια εκπαίδευσης, θρησκευτικοί χώροι, κοινωνική πρόνοια, 
στάθμευση, αθλητικές εγκαταστάσεις, εμπορικές εκθέσεις και επαγγελματικά εργαστήρια». 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Δεν βλέπω διαφορά... 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Η διαφορά... Μισό λεπτό. 
ΚΕΧΡΗΣ: Αθλητικές εγκαταστάσεις... 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Αθλητικές εγκαταστάσεις επιτρέπονται ούτως ή άλλως. 
ΚΕΧΡΗΣ: Και στα δύο, ε; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Και στα δύο, ναι. 
ΚΕΧΡΗΣ: Εκθεσιακά κέντρα; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Μισό λεπτάκι. Γραφεία, τράπεζες, ασφάλειες, γραφεία, διοίκηση-, εστιατόρια, 
αναψυκτήρια, χώροι συνάθροισης κοινού, πολιτιστικά κτίρια, κτίρια εκπαίδευσης... Ναι, είναι περίπου 
ίδιες χρήσεις. Ναι, είναι ίδιες χρήσεις. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Το λέω –συγγνώμη Πρόεδρε–, το λέω επειδή είναι ένα πολύ κεντρικό σημείο και οι 
χρήσεις δεν έχουν διαφορά. Δείτε το. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Η ερώτησή μου, Πρόεδρε, έχει να κάνει αν εμείς έχουμε ορίσει τις... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα για το οποίο συζητάμε είναι για την εκδίκαση της ένστασης. Δεν ξέρω αν με 
ακούτε... 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: ...έχει να κάνει ότι αν εμείς έχουμε ορίσει... 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι, αυτά ούτως ή άλλως τα ’χουμε ψηφίσει στο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτάκη, και οι λοιποί. Το θέμα που συζητάμε είναι η εκδίκαση της ένστασης. Σε 
αυτό θα πάρουμε απόφαση, για το συγκεκριμένο. 
 Ελάτε, κυρία Βασσάλου. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι, ξέρουμε. Τι να ξέρουμε; Οι συγκεκριμένες χρήσεις που επιτρέπονται, δεχόμενοι 
την ένταση των ενισταμένων, είναι αυτές που σας διάβασα. Αυτές είναι οι χρήσεις. 
ΚΕΧΡΗΣ: Κατοικία, δεν περιλαμβάνει [...]. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Η κατοικία περιλαμβάνεται, ούτως ή άλλως. Κατοικία περιλαμβάνεται, κατοικία είναι 
παντού, σε όλα. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι. Κατοικία περιλαμβάνει, [...] το αναψυκτήριο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Βασσάλου, τελειώσατε; Για να πάμε σε ψηφοφορία. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ναι-ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Θέλει να μιλήσει και κάποιος άλλος από τους συνδημότες μας; 
...... : Οι ενιστάμενοι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση πάντως είναι υπέρ των εναγόντων. Αν θέλετε να μιλήσετε, πολύ 
ευχαρίστως. 
 Ο κύριος Λαζαρίδης έχει τον λόγο. Ελάτε. Πού να μη συμφωνούσαμε κιόλας! Ελάτε. 
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ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ευχαριστώ, πρώην συνάδελφε. 
 Κύριε Δήμαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι Σύμβουλοι, καταρχήν εν μέρει συμφωνούμε 
με την εισήγηση της Υπηρεσίας ως προς το ότι αποδέχθηκε το δίκαιο του αιτήματος. Όμως θα ήθελα 
να βάλω επί τάπητος ένα ζήτημα: 
 Επειδή στο πρώτο θέμα για το Σκοπιανό συζητάγαμε για ιστορία, αναφορές, αναδρομές, λέω 
το εξής: Ποια ήταν τα δύο κέντρα της πόλης του Χολαργού; Ήταν η 5η στάση στη Μεσογείων, του 
Σταυρόπουλου τότε –τώρα είναι κάποιο άλλο καφέ–, που έκανε και τέρμα το λεωφορείο, και στη 
συνέχεια η πλατεία Καμαράτου. «Παλαμά» δεν τη γνώριζαν οι Χολαργιώτες. Αυτό λοιπόν ήταν το 
κέντρο. Και κεντροβαρικά, αν θέλετε και στο σχέδιο και πάνω στον χάρτη να το δείτε, είναι το 
κέντρο βάρους και του πρώην Δήμου Χολαργού, σήμερα Κοινότητας. 
 Παράλληλα, το Δημοτικό σχολείο εδώ, το τοπικό Δημοτικό σχολείο, χωρίς να γνωρίζει καν 
ενστάσεις, έκανε μια εκδήλωση στο αμφιθέατρο κάτω, όπου παρουσίασε τον Χολαργό που υπήρχε 
και τον Χολαργό που υπάρχει. Ποια είναι τα παλιότερα καταστήματα, αγορές κλπ. που υπάρχουν; 5η 
Στάση και Καμαράτου. 
 Και έρχομαι στο 1992, που τότε ο Δήμαρχος... Θα μου επιτρέψετε να ’χω λίγο περισσότερο 
χρόνο, γιατί μια που δεν έγινε διαβούλευση επί του... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας διέκοψε κανείς. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Επειδή ακούω το καμπανάκι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο πύραυλος έφυγε, το ’παμε. Ελάτε. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Επειδή δεν έγινε διαβούλευση σε ένα πολύ κρίσιμο ζήτημα για τον Χολαργό... Γυρνάω 
στο ’92, όπου ο κύριος Δήμαρχος βέβαια ήταν αρκετά μικρότερος, αλλά τότε, όταν στη δημοτική 
Αρχή στην πλειοψηφία παρευρισκόμουν και υπήρχε μία αντίδραση και αντίρρηση απ’ τον επικεφαλής 
της τότε παράταξης, τον Τάσο τον Αποστολόπουλο, έγινε δεκτό το αίτημα, αν θυμάσαι, αγαπητέ 
Θανάση, και διορθώθηκε σε εκείνη τη συνεδρίαση, μετά από αρκετές διαβουλεύσεις, η πρόταση της 
διοίκησης. 
 Εμείς ποια διόρθωση θέλουμε (γιατί δεν ζητάμε τοπικό κέντρο): Κάναμε ένσταση απέναντι 
στη συγκεκριμένη μορφή που είχε αναρτηθεί. Ζητάμε να γίνει πολεοδομικό κέντρο για τυπικούς 
καθαρά λόγους, που να δίνει τη συνέχεια της ουσίας ποιος ήταν ο Χολαργός, ποιος είναι, και 
συνεχίζει. Και έχει και τη δυνητική ικανότητα και ευχέρεια η Τεχνική Υπηρεσία, αν θεωρεί ότι μία από 
τις δεκαπέντε χρήσεις που προβλέπονται ότι ενδεχομένως βλάπτει, να την αφαιρέσει. Γιατί είναι στη 
διακριτική ευχέρεια του εισηγητή, και ιδιαίτερα του Δημοτικού Συμβουλίου που θα πάρει την 
απόφαση, να προχωρήσει εκεί. 
 Και μάλιστα, σε επιβεβαίωση αυτού του πράγματος λέω το εξής: Μπορεί η απάντηση της 
Υπηρεσίας να είναι 2 Ιουλίου, αλλά 29 Ιουνίου του 2018 υπάρχει το καινούριο Προεδρικό Διάταγμα, 
που θα είναι δεσμευτικό από δω και πέρα για τις χρήσεις γης, και ιδιαίτερα για τις περιπτώσεις που 
δεν έχει υπάρξει προηγούμενη απόφαση. Εμείς πού βρισκόμαστε; Στο ότι θα πάμε υποχρεωτικά με 
το νέο Προεδρικό Διάταγμα. Άρα ό,τι χρήσεις αποφασίσει απόψε το σεβαστό σας Συμβούλιο θα είναι 
δεσμευτικές στο διηνεκές, μέχρι όποτε αλλάξει το Γ.Π.Σ. ή οτιδήποτε άλλο. 
 Άρα, αποδεχόμενοι την εισήγηση της Υπηρεσίας στην αναγκαιότητα, ή αν θέλετε στην 
παράλειψη –που αναφέρθηκε και ο κύριος Δήμαρχος– του συγκεκριμένου σημείου, ζητάμε, αντί για 
τοπικό κέντρο γειτονιάς, πολεοδομικό κέντρο, έχοντας αναφορά στη συνέχεια της πόλης του 
Χολαργού. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Λαζαρίδη. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής: Καταρχήν εμείς έχουμε ένα ΦΕΚ με ένα Γενικό 
Πολεοδομικό που είναι δεσμευτικό, δεν μπορούμε να πάμε παραπάνω από το Γενικό Πολεοδομικό. 
Μπορούμε κάποιες χρήσεις που προβλέπει το Γενικό Πολεοδομικό να τις μειώσουμε. 
 Στην προκείμενη περίπτωση λοιπόν, στο Γενικό Πολεοδομικό η περιοχή αυτή είναι περιοχή 
γενικής κατοικίας. Δεν μπορούμε λοιπόν... Πολεοδομικό κέντρο πόλης είναι μόνον η Μεσογείων. Το 
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εμπορικό τμήμα του Χολαργού είναι πολεοδομικό κέντρο, όμως δεν είναι στο επίπεδο του 
πολεοδομικού κέντρου Δήμου, δηλαδή της Μεσογείων, έχει πολύ λιγότερες χρήσεις. 
 Εκείνο που μπορούμε να κάνουμε είναι: μέσα στη γενική κατοικία, όπως την έχει καθορίσει το 
Γενικό Πολεοδομικό, να βάλουμε κάποια... Στη γενική κατοικία εμείς είχαμε αφαιρέσει τις 
συγκεκριμένες χρήσεις αυτές: αναψυκτηρίου, εστιατορίου, χώροι συνάθροισης κοινού κλπ. Σε αυτή 
την περίπτωση λοιπόν έχουμε τη δυνατότητα να τις προσθέσουμε αυτές τις χρήσεις, δεν είναι εκτός 
των γενικών χρήσεων γενικής κατοικίας που έχει το Γ.Π.Σ., μπορούμε να το κάνουμε. Δεν μπορούμε 
όμως να ονομάσουμε αυτή την περιοχή «πολεοδομικό κέντρο Δήμου». Που αυτό δεν μας αφήνει να 
το κάνουμε το Γενικό Πολεοδομικό. 
 Άλλωστε οι χρήσεις οι οποίες επιτρέπονται στο πολεοδομικό κέντρο Δήμου, όπως είναι η 
Μεσογείων, να σας πω ποιες είναι: Είναι η κατοικία, ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις, τα οποία θυμόσαστε ότι όταν συζητάγαμε τη μελέτη τις αφαιρέσαμε. Δεν μπορούμε 
αυτές να τις προσθέσουμε στη γενική κατοικία, όπως έχουμε ορίσει και έχει ορίσει το Γενικό 
Πολεοδομικό την περιοχή αυτή. Μπορούμε όμως χρήσεις της γενικής κατοικίας να τις προσθέσουμε. 
Γιατί εμείς είχαμε αφαιρέσει χρήσεις απ’ τη γενική κατοικία στην προηγούμενη απόφαση που πήραμε, 
την 136. Απλώς τώρα τι κάνουμε: Τις χρήσεις που ’χαμε αφαιρέσει με την απόφαση 136, και που 
μπορούμε να τις προσθέσουμε γιατί τις προβλέπει η γενική κατοικία, αυτές προσθέτουμε κάνοντας 
δεκτή την ένσταση. Δεν μπορούμε όμως να αλλάξουμε τον γενικό χαρακτήρα και να τον κάνουμε 
«πολεοδομικό κέντρο Δήμου». Αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό, είναι εκτός 
Γενικού Πολεοδομικού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Ελάτε, κύριε Λαζαρίδη έχετε τον λόγο για μισό λεπτό, ελάτε, για να τελειώσουμε. 
ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Για μισό λεπτό. Θεωρώ-, συμπάθα με Χριστίνα, αλλά πολεοδομικό κέντρο αφαιρώντας 
τις δύο χρήσεις, των ξενοδοχείων, των ειδικών εργαστηρίων κλπ... Μπορούν να αφαιρεθούν 
φτιάχνοντας πολεοδομικό κέντρο 1, πολεοδομικό κέντρο 2. Και το λέω αυτό για ποιο λόγο: Η 
πλατεία Δημοκρατίας, ή εκεί που ήταν παλιά το Δημαρχείο, πολεοδομικό κέντρο είναι, μέσα στα 
πλαίσια της γενικής κατοικίας. Γενική κατοικία έχουμε λοιπόν και στο Καμαράτου ή «Κωστή 
Παλαμά», και σαν τέτοιο νομίζω ότι θα πρέπει να περάσει. 
 Και επικαλούμαι τη μαρτυρία των παλιών Χολαργιωτών, που τότε ήταν στην αντιπολίτευση, 
σήμερα είναι στη διοίκηση του Δήμου, ποιες είναι οι αποφάσεις, που με διαβούλευση βγήκαν, και είχε 
να κάνει και με τη λογική και τη συμπεριφορά της λειτουργίας του τότε Δημοτικού Συμβουλίου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Λαζαρίδη. Κλείστε λίγο το μικρόφωνο, αν έχετε την 
καλοσύνη. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Μπορώ να συμπληρώσω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν καταλαβαίνω την αναφορά και την εμμονή του κυρίου Λαζαρίδη για το 1992, που 
ήμουνα 16 ετών. Φυσικά και δεν κατανοώ σε τι αναφέρεται και δεν θυμάμαι και δεν νομίζω ότι ήταν 
κάποιο τόσο σημαντικό θέμα το οποίο θα έπρεπε να το θυμάμαι σε αυτή την ηλικία. 
 Ήταν ξεκάθαρη η κυρία Βασσάλου. Έχουμε ένα Γ.Π.Σ. το οποίο είναι ψηφισμένο σε ΦΕΚ, που 
ορίζει κάποια συγκεκριμένα πράγματα. Κι εμείς πάμε να ορίσουμε χρήσεις και μπορούμε να ορίσουμε 
κάτι λιγότερο απ’ αυτό το οποίο λέει το ΓΠΣ. Λοιπόν, νομίζω ότι με αυτό που κάνουμε σήμερα 
καλύπτουμε την περίπτωση, μπορεί να λειτουργήσει ξεκάθαρα οποιοδήποτε μαγαζί, εστιατόριο 
θέλετε να νοικιάσετε. Θέλετε να το κάνετε καφετέρια πάνω στην πλατεία; θα ανοίξει καφετέρια. 
Θέλετε να το κάνετε εστιατόριο; θα ανοίξει εστιατόριο. Σωστά, κυρία Βασσάλου, σε αυτά τα οποία 
λέω; Ωραία. 
 Λοιπόν, δεν μπορούμε να το κάνουμε κέντρο που θέλουμε. Αν μπορούμε, να το πει η κυρία 
Βασσάλου που είναι υπεύθυνη. Γιατί τώρα αυτή τη στιγμή δεν θα ρισκάρουμε όλες τις χρήσεις του 
Χολαργού για να δοκιμάσουμε κάτι. Θα πάει πίσω μία ιστορία, και μαγαζιά τα οποία περιμένουν να 
λειτουργήσουν εδώ και πάρα πολύ καιρό, και να ομαλοποιήσουμε μια κατάσταση, έτσι; 
 Λοιπόν, όπως στη γενική κατοικία εξαιρέσαμε κάποια Οικοδομικά Τετράγωνα, έτσι θα 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 
60 

εξαιρέσουμε και όσα οικόπεδα έχουν πρόσοψη στην πλατεία Καμαράτου. Αυτό δεν λέτε, κυρία 
Βασσάλου; Όπως είπαμε δηλαδή για κάποια μαγαζιά παλιά που υπήρχαν στην Ξανθίππου, στην 
Υμηττού αν θυμάμαι, και σε κάποιες άλλες περιοχές από τη γενική κατοικία να επιτρέπεται σε αυτά 
εστιατόρια και καφετέρια, γιατί ήδη υπάρχουν μαγαζιά εκεί, ακριβώς το ίδιο να κάνουμε και για την 
πλατεία Καμαράτου, που για λάθος δικό μας μας είχε φύγει απ’ την πρώτη φορά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Να διευκρινίσω το εξής: Ότι στην περίπτωση αυτή δεν θα επιτρέπονται (τι 
περισσότερο προβλέπει το πολεοδομικό κέντρο Δήμου): ξενώνες, ξενοδοχεία και λοιπές τουριστικές 
εγκαταστάσεις –που τα βγάλαμε την περασμένη φορά– και κέντρα διασκέδασης και αναψυχής, 
δηλαδή τα νυχτερινά κέντρα. Αυτά απαγορεύονται. Αυτά επιτρέπονται μόνο στη Μεσογείων. Αυτό 
δεν μπορούμε να το παραβλέψουμε. Αυτά τα δύο πράγματα είναι που δεν θα επιτρέπονται, 
ξενοδοχεία και νυχτερινά κέντρα. Θα επιτρέπονται εστιατόρια, θα επιτρέπονται αναψυκτήρια, θα 
επιτρέπονται καφέ. 
 Αυτό να το διευκρινίσουμε, για να ξέρουμε όλοι τι δεν θα επιτρέπεται να γίνει στην πλατεία 
Κωστή Παλαμά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απόλυτα κατανοητή. 
 Θα παρακαλέσω να πάμε σε ψηφοφορία. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Μία ερώτηση πολύ σύντομη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Όταν λέμε πλατεία Κωστή Παλαμά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι έτσι, ελάτε στα έδρανα, σας παρακαλώ. Να αναφέρετε στο μικρόφωνο το 
ονοματεπώνυμο και την ιδιότητα που έχετε και κάντε την ερώτηση. Ελάτε. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Είμαι ο Άρης ο Καμαράτος, με ξέρετε όλοι, έχω το βιβλιοπωλείο. Θέλω να ρωτήσω το 
εξής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για τα πρακτικά το λέω. Εγώ σας ξέρω, για τα πρακτικά το λέω. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Ναι-ναι. Επειδή η πλατεία έχει και δρόμους παράπλευρους που έχουν καταστήματα... 
Δηλαδή η Ουρανίας. Το Οικοδομικό Τετράγωνο 43 έχει φάτσα στην πλατεία αλλά έχει και ένα 
κατάστημα που είναι στην οδό Ουρανίας. Επειδή μιλάμε για καταστήματα που βλέπουν την πλατεία, 
αυτό που βλέπει Ουρανίας θα απαγορεύεται; Ή αυτό που βλέπει στην Τήνου, του κυρίου Μασούρου 
τα καταστήματα. Έχει καταστήματα που δεν βλέπουν την πλατεία, βλέπουν όμως επί της οδού 
Τήνου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Δεν μιλάμε γι’ αυτά, εγώ λέω μόνο για το πρόσωπο. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Μιλήσατε για Οικοδομικά Τετράγωνα 40, 41, 43. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: 40, 41 και 43. Είναι το παλιό καφέ που ήταν στο 43, που είναι μεταξύ Ουρανίας και 
Φανερωμένης, ένα αυτό... 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Ουρανίας. Αυτό... Ένα λεπτό. Αυτό δεν είχε πρόσοψη επί της Ουρανίας, είχε 
πρόσοψη επί της πλατείας. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Επί της πλατείας, αυτό λέω. Τα πρόσωπα επί της πλατείας. Ή τα δικά σας τα 
καταστήματα... 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Ναι. Το κατάστημα όμως της Pizza Hut που ήταν δίπλα; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Αυτό είναι... Ένα οικόπεδο είναι αυτό [...]. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Άρα θα επιτρέπεται. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Βέβαια. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Αυτό θέλω να διευκρινίσω. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι ένα οικόπεδο, μιλάμε για ένα οικόπεδο. Δεν μιλάμε για τα 
καταστήματα [...]. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Ωραία. Δεν τα ξεχωρίζουμε... Δεν ξεχωρίζουμε...  
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Ξεχωρίζουμε και συγκεκριμενοποιούμε τα οικόπεδα που έχουν πρόσωπο. Όχι τα 
καταστήματα. Τα οικόπεδα. Το δικό σας το οικόπεδο είναι ένα και έχει πρόσωπο εκεί. Το οικόπεδο 
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που ήταν παλιά η Pizza Hut και το καφέ, είναι ένα οικόπεδο. «Οικόπεδο». Κι έχει πολλά 
καταστήματα. Όλα αυτά θα επιτρέπεται να γίνουν. Το οικόπεδο των κυρίων Μασούρου είναι ένα 
οικόπεδο, με ό,τι καταστήματα περιλαμβάνει. Όλα θα επιτρέπονται. 
ΚΑΜΑΡΑΤΟΣ: Ωραία. Εντάξει, εντάξει, έγινε. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κλείστε λίγο τα μικρόφωνα, σας παρακαλώ. 
 Προχωράμε σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες;  
 Οι διαφωνούντες («κατά»); Κανείς. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κουτάκης. 
 Αμάν, κύριε Κουτάκη! Τώρα βρήκατε να πείτε το «λευκό»; 
 Λοιπόν. Το 21ο θέμα, "Εκδίκαση ένστασης των κ.κ. Μασούρου κατά της υπ. αριθ. 136/2018 
απόφασης Δ.Σ., περί εναρμόνισης Διαταγμάτων Χρήσεων Γης, σύμφωνα με το νέο Γενικό 
Πολεοδομικό Σχέδιο Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 

Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνεχίζουμε λοιπόν με το 4ο θέμα. 
 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο, την κυρία Τσικρικώνη, να τοποθετηθεί. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ποιο θέμα λέτε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζητούμε το 4ο. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται για ένα άτομο ΔΕ Τεχνιτών Ελαιοχρωματιστών, την έγκριση της θέσης 
αυτής με αυτή την ειδικότητα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. Αν δεν σας έδινα τον λόγο θα λέγατε γιατί δεν σας τον έδωσα, 
όπως την άλλη φορά που είπατε κάτι. 
 Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις σε αυτό; Καμία. Τοποθετήσεις σε αυτό; Όχι. Ωραία. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); Κανείς. 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 4ο θέμα, "Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση 
εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 
Πόρους", εγκρίνεται ομόφωνα. Καλή αρχή! 
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ii ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 5ο 
 

Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας αριθ. 60 κτίριο, 
ιδιοκτησίας τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), 
στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων»  

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέμα 5ο. 
 Παρακαλώ την κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ναι, εν τάχει, γιατί είναι και περασμένη η ώρα. 
 Πρόκειται για ένα ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο Μαρούσι Αττικής, επί της λεωφόρου 
Κηφισίας αριθμός 60 στον 6ο όροφο, και είναι συνολικής επιφάνειας 33 τετραγωνικών μέτρων. Το 
ανωτέρω κατάστημα στεγάζεται- αποτελείται μαζί με άλλες 22, είναι συνολικά 22 τέτοιες οριζόντιες 
ιδιοκτησίες, όπου εκεί στεγάζεται η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων. 
 Ζητάμε να γίνει... Έχει λήξει η σύμβαση των δύο ετών, μπορεί να γίνει αυτόματα ανανέωση 
της σύμβασης, χωρίς να χρειάζεται κάποιος διαγωνισμός ή οτιδήποτε, για άλλα δύο χρόνια. Το 
μίσθωμα, ζητάμε εμείς από το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρουμε την άδεια από το Δημοτικό 
Συμβούλιο, ώστε να προβούμε στην υπογραφή του συμφωνητικού μίσθωσης με το οποίο 
παρατείνεται η μίσθωση προς την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων για δύο έτη, 
από 1/7/2018 έως 30/6/2020 με μηνιαίο μίσθωμα 10,75 ανά τετραγωνικό, δηλαδή συνολικά 354,75 € 
και να εγκρίνει αναδρομικά την παράταση της προηγηθείσης διετίας (1/7/2016 - 30/6/2018), που δεν 
είχε δοθεί έγκριση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αντιδήμαρχο. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. Το ’χουμε εγκρίνει και πάλι στο παρελθόν. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 5ο θέμα, "Έγκριση παράτασης εκμίσθωσης ακίνητου στο επί της Λ. Κηφισίας 
αριθ. 60 κτίριο, ιδιοκτησίας τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού (κληροδότημα Πανωραίας Γκανασούλη), 
στην ανεξάρτητη αρχή «Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων»" εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 

Έγκριση επανάληψης μειοδοτικής φανερής προφορικής δημοπρασίας, για τη στέγαση 
του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 6ο θέμα. 
 Θα συμφωνήσετε, κυρία Τσικρικώνη, να πούμε ότι έχουμε δώσει την εισήγηση, έτσι; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, εγώ δεν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; 
ΖΗΚΑΣ: Εγώ έχω. Δεν είναι σαφές τι ακριβώς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι κακό, δεν είναι κακό, ωραία. Άλλος ερώτηση; 
 Ο κύριος Ζήκας ερώτηση. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Ο κύριος Τίγκας [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, με συγχωρείτε, κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε, έχει ζητήσει και ο κύριος Τίγκας. Κάντε 
μου τη χάρη. 
 Ο κύριος Τίγκας ερώτηση. 
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ΤΙΓΚΑΣ: Μιλάμε για το 6 τώρα, έτσι δεν είναι; 
 Το ερώτημα που βγαίνει είναι καταρχήν: Ενώ είχε λήξει κάποιο διάστημα πιο μπροστά η 
σύμβαση, τι γινόταν μέχρι τώρα. 
 Και το δεύτερο: Γιατί εμείς αυτή τη φορά, ενώ απʼ ό,τι κατάλαβα η ιδιοκτήτρια ήθελε, αντί να 
την πληρώνουμε ανά τρίμηνο, να την πληρώνουμε ανά μήνα... Κάτι το οποίο σε παλαιότερες 
περιπτώσεις σε κάποιον που είχαμε σύμβαση με τον Δήμο, που του ζητάγαμε όλα τα λεφτά να τα 
δίνει –αν θυμάμαι καλά– κάθε τρίμηνο μπροστά, του κάναμε τη διευκόλυνση. Ή το έτος 
ενδεχομένως, πάντως λεφτά του ζητάγαμε μπροστά και τον διευκολύναμε, και λογικά κάναμε, το 
ξαναλέω. Γιατί εδώ να μην πάμε στην ίδια λογική; Διότι μιλάμε για αστεία μεγέθη τώρα, εάν 1.200 €, 
αν θυμάμαι καλά, είναι το μίσθωμα. Και το πάμε 3Χ12=36 στο τέλος του τριμήνου ή 1.200 ανά μήνα. 
Εάν το άρθρο 4 της συμβάσεως, που λέμε ότι είναι ουσιώδης όρος εκεί στη σύμβαση που αλλάξαμε, 
και πληρώνει ανά μήνα –και σωστά, επαναλαμβάνω, κάνει–, δεν ήταν ουσιώδης όρος; Ερώτημα είναι 
αυτό. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Ερώτηση από τον κύριο Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Ουσιαστικά ξανα-επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία όλη, βγαίνουμε ξανά σε προκήρυξη, στην 
οποία θα ξανασυμμετάσχει πάλι και η κυρία η συγκεκριμένη, ή εξαιρείται από τη διαδικασία; 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Εάν θέλει να πληρώνει ανά τρίμηνο... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Ολοκληρώστε τις ερωτήσεις που έχετε. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι-ναι, αυτό ήθελα να καταλάβω. Γιατί αν η συγκεκριμένη κυρία ξανασυμμετάσχει, 
ουσιαστικά δηλαδή μας βάζει σε μία διαδικασία να ξανα-επαναλαμβάνουμε όλοι, φτου και απ’ την 
αρχή, τη στιγμή που θα συμφωνήσει σε κάτι το οποίο ήταν εξαρχής γνωστό. Αυτό είναι το ερώτημά 
μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση απ’ τον κύριο Κουτάκη. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Υπάρχει λόγος που στον διαγωνισμό βάζουμε τρίμηνη πληρωμή και όχι μηνιαία; Διότι 
εκεί κατάλαβα είναι το πρόβλημα. Το πρόβλημα δεν είναι πουθενά αλλού, θα είχε [...] το θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται γιατί δεν είχε τα σωστά χαρτιά που χρειαζόταν η 
κυρία που έχει το ακίνητο. Έτσι; Δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω, καταλαβαίνετε, για ευνόητους 
λόγους. 
 Δεύτερον. Το ότι βάζουμε το τρίμηνο που λέτε, ο νόμος λέει ότι πρέπει να βάλουμε-, τα 
σχολικά κτίρια να τα πληρώνουμε ανά τρεις μήνες. Αυτό λέει ο νόμος, τι να κάνουμε, να τ’ 
αλλάξουμε εμείς δηλαδή; 
 Αλλά δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, δεν είναι μόνο αυτό το πρόβλημα, έτσι; (Παρέμβαση 
εκτός μικροφώνου). Ε, άμα το ξέρετε, τότε τι συζητάμε; Δεν ξέρω πώς θα λυθεί και πώς θα 
ξεπεραστεί το πρόβλημα. Γιατί εμείς το θέλουμε αυτό το ακίνητο. 
 Αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε –επειδή κάνατε ερώτηση, κύριε Τίγκα– συνεχίζουμε σαν 
αποζημίωση χρήσης. Είμαστε μέσα και συνεχίζουμε σαν αποζημίωση χρήσης. Αλλά είμαστε 
υποχρεωμένοι να το ξαναπροκηρύξουμε. Όταν ζητάμε προκήρυξη όμως, ζητάμε συγκεκριμένα 
δικαιολογητικά να φέρει. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Τι; Έχουμε πρόβλημα; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν θα πω κάτι παραπάνω, κύριε Ρεμούνδο. Λέω ότι όταν κάποιος θέλει να κάνει μία 
σύμβαση με τον Δήμο, πρέπει να φέρει συγκεκριμένα δικαιολογητικά που ζητάμε. Αν δεν τα φέρει 
όλα αυτά τα δικαιολογητικά που ζητάμε, δεν μπορούμε να πάμε να υπογράψουμε σύμβαση. Δεν 
μπορώ να πω κάτι άλλο, νομίζω όλοι καταλαβαινόμαστε. Αν δεν καταλαβαινόμαστε, τι άλλο να πω 
δηλαδή; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Τσικρικώνη. Ελάτε. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Λοιπόν. Σε ό,τι αφορά αυτό που ρώτησε ο κύριος Τίγκας, στην περίπτωση την οποία 
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είχατε αναφέρει που έγινε η διευκόλυνση, η ειδοποιός διαφορά είναι ότι εκεί πλήρωνε ο 
συγκεκριμένος. Είχαμε μισθώσει εμείς σε κάποιον, και εκείνος μας πλήρωνε, και η συμφωνία είχε 
γίνει: κάθε 1η του έτους να πληρώνει για όλο τον χρόνο. Τον πρώτο καιρό το έκανε, μετά, για να 
διευκολυνθεί προκειμένου να μας πληρώνει εκείνος, κάναμε αυτή τη διευκόλυνση, να πληρώνει ανά 
μήνα. 
 Εδώ όμως, στην προκειμένη περίπτωση είναι να πληρώνεται... Η κυρία αυτή θέλει να 
πληρώνουμε το ενοίκιο εμείς σε εκείνη κάθε μήνα. Ενώ, σύμφωνα με τη νομοθεσία πλέον, ορίζεται 
ότι πρέπει να πληρώνουμε εμείς ανά τρίμηνο. Εκεί είναι. Δεν είναι ότι εισπράττουμε εμείς χρήματα, 
είναι ότι εμείς πληρώνουμε. Οπότε υπάρχει νομοθεσία η οποία το ορίζει και είναι σαφές. Έγιναν όλα 
αυτά τα οποία έπρεπε να γίνουν, προσκλήθηκε η συγκεκριμένη κυρία προκειμένου να υπογράψει και 
δεν ήρθε, διότι θεώρησε ότι αυτός ο όρος δεν τη συνέφερε. 
 Με δεδομένο αυτό, προχωράμε και προκηρύσσουμε καινούριο διαγωνισμό. Αυτό γίνεται. 
Τώρα, αν εκείνη θέλει να έρθει και να συμφωνεί με τον όρο αυτόν... Τον οποίον επισημαίνω ότι δεν 
τον ορίσαμε εμείς, είναι νόμος, ότι πρέπει ο Δήμος να πληρώνει ανά τρίμηνο, όχι ανά μήνα. Αν 
συμφωνήσει με αυτό τον νόμο και με αυτό τον όρο που υπάρχει, πολύ ευχαρίστως να 
ξανασυμμετάσχει και να πάρει, εμείς δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Αλλά προφανώς δεν συμφωνεί, 
γιατί δεν ήρθε να υπογράψει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 
 Ερώτηση από τον κύριο Τίγκα. Ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι... Κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω το εξής: Εφόσον το λέει ο νόμος ανά τρίμηνο, δεν 
παζαρεύεται, δεν το συζητάμε. 
 Εγώ το έβαλα αυτό διότι, από την εισήγηση που διάβασα, δεν κατάλαβα αυτή τη δέσμευση. 
Διότι τι παρουσιαζόμαστε: με δυο πρόσωπα. Απ’ τη μια μεριά όταν είναι να εισπράξουμε απ’ τον 
πολίτη τον διευκολύνουμε, αλλά απ’ την άλλη μεριά όταν είναι να δώσουμε στον πολίτη λέμε: όχι 
ανά μήνα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν είναι πολίτης, είναι κάποιος με τον οποίο [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ναι, που είμαστε [συμβεβλημένοι], εντάξει... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφήστε να... 
 Ολοκληρώστε την ερώτηση. 
ΤΙΓΚΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήθελα να πω. Από τη στιγμή όμως που υπάρχει η δέσμευση, πρέπει 
και λίγο να εφαρμόσουμε τον... Όχι «πρέπει», πρέπει να εφαρμόσουμε οπωσδήποτε τον νόμο. Και 
παράλληλα, επειδή λίγο-πολύ όλοι ξέρουμε τις δυσκολίες που υπήρξαν για να βρεθεί αυτό το κτίσμα, 
και τα προβλήματα που έχει αυτό το κτίσμα, έτσι; πρέπει να το προσέξουμε, μην τυχόν βρεθούμε σε 
δύσκολη θέση και θα ψάχνουμε χώρο. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τίγκα. 
 Αφού τελείωσαν λοιπόν οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις που δόθηκαν, να προχωρήσουμε σε 
τοποθετήσεις. Αν και δεν νομίζω, έγιναν. Εν πάση περιπτώσει, υπάρχουν τοποθετήσεις; Ωραία. 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Ωραία, κανείς. 
 Άρα λοιπόν το 6ο θέμα, "Έγκριση επανάληψης μειοδοτικής φανερής προφορικής 
δημοπρασίας, για τη στέγαση του 3ου Νηπιαγωγείου Παπάγου", εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 7ο 
 

Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, Ν.Π.Δ.Δ.  
Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Σχολικών Επιτροπών» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις για το 7ο θέμα; Ο κύριος Τίγκας. Άλλος; 
 Ερώτηση απ’ τον κύριο Τίγκα. Παρακαλώ. 
ΤΙΓΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω, για να μπορέσω να το καταλάβω καλύτερα: Εδώ όταν λέμε «οχήματα 
του Δήμου» εννοούμε και του ΔΟΠΑΠ, ας πούμε τα δύο που έχουμε εκεί πάνω της δασοπροστασίας; 
Διότι αυτά δεν φαίνεται, από πού ανεφοδιάζονται; 
...... : Γιατί, είναι του ΔΟΠΑΠ; 
ΤΙΓΚΑΣ: Όχι, αυτά δεν είναι του ΔΟΠΑΠ, αλλά η δασοπροστασία ανήκει στον ΔΟΠΑΠ. Η 
δασοπροστασία ανήκει, σαν Περιβάλλον, στον ΔΟΠΑΠ. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Τα οχήματα δεν ανήκουν [...]. 
ΤΙΓΚΑΣ: Τα οχήματα αυτά λοιπόν, τα οποία είναι νομίζω από τον ΣΠΑΥ δοσμένα, εάν συνεχίζουν και 
σήμερα να παίρνουμε πετρέλαιο και τα λιπαντικά από τον ΣΠΑΥ, θα ήθελα να το ακούσω. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ουδέποτε παίρναμε απ’ τον ΣΠΑΥ λιπαντικά και πετρέλαια και συντήρηση για τα 
συγκεκριμένα οχήματα, ουδέποτε. Τουλάχιστον εγώ όσο θυμάμαι, και όσα χρόνια συμμετέχω (από 
το ’11 και μετά) στη διοίκηση του ενιαίου Δήμου, τα δύο οχήματα που έχουμε, κάναμε μεταβίβαση 
το προηγούμενο έτος και ανήκουν στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού, δεν ανήκουν στον ΔΟΠΑΠ. Και 
βεβαίως και αυτά τα οχήματα θα είναι στον συγκεκριμένο διαγωνισμό και προμηθεύονται από τον 
Δήμο. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Η χρήση [...] στον ΔΟΠΑΠ και όχι η ιδιοκτησία. Η χρήση των 
συγκεκριμένων οχημάτων... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε παραχωρήσει κάτι στον ΔΟΠΑΠ για τα οχήματα. 
 Εντάξει, κύριε Πρόεδρε; Έγινε κατανοητό; Τα οχήματα ανήκουν στον Δήμο, το ξαναλέω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε κατατοπιστικότατος. 
 Μία... Ελάτε. 
ΤΙΓΚΑΣ: Απλώς ήθελα να πω στον κύριο Δήμαρχο, και βέβαια δεν επιμένω στο εκατό τα εκατό, 
αλλά θεωρώ ότι η κυρία Ευαγγελοπούλου, που ήταν Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ, το ξέρει το θέμα. Από 
εκεί υπήρξε αυτή η πληροφόρηση. Αν κάνει λάθος, κάνουμε λάθος. Λέγαμε ότι ανεφοδιαζόταν 
κάποιο διάστημα μέσω του ΣΠΑΥ. Αν είναι λάθος, είναι λάθος. 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συνάδελφοι. Είναι δυνατόν να γίνεται 
λογοκρισία στις ερωτήσεις; Κάθε συνάδελφος δικαιούται να κάνει ερώτηση. Του δίνεται η απάντηση 
και νομίζω ότι είναι η καλύτερη δημοκρατική διαδικασία. 
 Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι αλήθεια ότι κάποιοι Δήμοι, νομίζω η Καισαριανή ή ο Βύρωνας, ο ΣΠΑΥ τους 
προμηθεύει καύσιμα και λιπαντικά. Ίσως να ’χει μπερδευτεί η κυρία Ευαγγελοπούλου και νομίζει ότι ο 
Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι στο επίπεδο του Βύρωνα και της Καισαριανής. Που είναι τραγική η 
οικονομική τους κατάσταση εδώ και πολλά χρόνια, τραγική, έτσι; Και γι’ αυτό ο ΣΠΑΥ τους βοηθάει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
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 «Λευκό»; 
 Συνεπώς, το 7ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 
την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια Καυσίμων και Λιπαντικών Δήμου Παπάγου - Χολαργού, 
Ν.Π.Δ.Δ.  Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α και Σχολικών Επιτροπών»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 8ο 
 

Έγκριση διενέργειας διεθνών ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την προμήθεια με 
τίτλο: «Προμήθεια ενός εκσκαφέα - φορτωτή και ενός φορτηγού 4X4 με αποσπώμενη 
εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Κουτάκης. Άλλος; 
 Ερώτηση από τον κύριο Κουτάκη. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Ενώ συμφωνώ με όλο το θέμα, και θα το ψηφίσω, απορώ γιατί λέμε «εκσκαφέα - 
φορτωτή». Αν κατάλαβα καλά –και θέλω να μου το διευκρινίσετε αυτό– αυτός είναι ο εκσκαφέας - 
φορτωτής που έχουμε και στο νεκροταφείο; 
...... : Ναι. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Που έχει χαλάσει; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Πρέπει να πάρουμε έναν καινούριο [...]. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Το κατάλαβα, μα είδατε που είπα κύριε Δήμαρχε ότι ξέρω και ποιο είναι. Αλλά δεν θα 
το ’λεγα «εκσκαφέα - φορτωτή», γιατί είναι μεγάλο. Και αν θέλουμε να φορτώνει και να ξεφορτώνει 
και το φορτηγό το 4Χ4, δεν διευκολύνει. Γι’ αυτό λέω, μήπως ένα Bobcat, ένα μικρό, και δεν 
αναφέρουμε εκσκαφέα; Γιατί ο εκσκαφέας-, ήδη έχουμε δύο στον Δήμο, τα οποία είναι και σε άριστη 
κατάσταση. Γι’ αυτό λέω, μήπως θα ’πρεπε να το διορθώσουμε, να το δούμε σαν Bobcat, σαν αυτά 
τα μικρά, που είναι ταχείας εκφόρτωσης και ευέλικτα πολύ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κουτάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η Υπηρεσία έχει ζητήσει, κύριε Κουτάκη, εκσκαφέα - φορτωτή, τύπου JCB. Αυτό έχει 
ζητήσει, και το θέλει για το νεκροταφείο, γιατί ένα παλιό που έχουμε εκεί όλο χαλάει, όλο χαλάει, 
όλο κάνει... Λοιπόν, έχουνε ζητήσει αυτό τον συγκεκριμένο τύπο, δεν ζητήσανε ούτε Bobcat ούτε... 
Ξέρετε ότι είμαι και ειδικός γι’ αυτά, μπορώ να σας τα πω πολύ καλύτερα, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 8ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας διεθνών ανοικτών ηλεκτρονικών διαγωνισμών για την 
προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός εκσκαφέα - φορτωτή και ενός φορτηγού 4X4 με αποσπώμενη 
εκχιονιστική λεπίδα και αλατοδιανομέα»", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 

Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - 
Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 9ου θέματος). 
 Αν δεν υπάρχουν ερωτήσεις, να προχωρήσουμε. Ωραία. 
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 Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 9ο θέμα, "Έγκριση δαπανών και διάθεση πιστώσεων για εκδηλώσεις τού Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 10ο 
 

Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων τού 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10ο θέμα. 
 Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν το 10ο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 10ο θέμα, "Κατανομή και απόδοση δαπανών για επισκευή και συντήρηση 
σχολικών κτιρίων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής πίστωσης", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 

--------------  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω να προτάξουμε το 12ο θέμα, προκειμένου να αποδεσμεύσουμε την 
κυρία Βασσάλου. Έχω την έγκριση του Σώματος. 
...... : Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. 
 Ομόφωνα λοιπόν. 
 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 12ο 
 

Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 36/2010 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην 
Δήμου Χολαργού, για την τροποποίηση σχεδίου στο λόφο Τσακού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα το 12ο θέμα, "Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 36/2010... για την τροποποίηση 
σχεδίου στον λόφο Τσακού". 
 Υπάρχουν ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός του κυρίου Ρεμούνδου, άλλος; 
 Ο κύριος Ρεμούνδος, για ερώτηση ή ερωτήσεις. 
...... : Ο κύριος Ζήκας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε. 
 Ο κύριος Ζήκας λοιπόν, ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Ήθελα να ρωτήσω, η ιστορία αυτή της διένεξης με την Αγία Παρασκευή σε τι φάση 
βρίσκεται; Με την έννοια ότι, διαβάζω εδώ ότι συζητιέται στην Περιφέρεια το θέμα και είναι στη 
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φάση εκδίκασης και διευθέτησης. Έτσι, αν υπάρχει κάποια πιο αναλυτική πληροφόρηση γύρω απ’ 
αυτό, θα την ήθελα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν έχουμε κάποια αυτή τη στιγμή φάση στο συγκεκριμένο θέμα που λέτε, δεν 
υπάρχει κάτι. Υποθέτω ότι η Αγία Παρασκευή μένει στις απόψεις της, εμείς μένουμε στις απόψεις 
μας, από κει και πέρα δεν έχει προχωρήσει το θέμα να έχουμε κάποιον «διαιτητή», να το πω έτσι, ή 
κάπου να... Πολύ πιθανόν όταν καταθέσουμε εμείς να πάει στο ΣΥΠΟΘΑ, να ’ρθει η Αγία Παρασκευή 
και να λέει τα δικά της. 
 Δεν έχουμε κάποια προσέγγιση στο θέμα, έτσι; δεν υπάρχει δηλαδή κάποια... Να σας πω εγώ 
κάτι δηλαδή για την Αγία Παρασκευή, δεν μπορώ να σας πω. Εγώ θα σας πω ότι θα υπερασπιστούμε 
τα συμφέροντα του Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Να συμπληρώσω σε αυτά που είπε ο κύριος Δήμαρχος ότι η Αγία Παρασκευή εμμένει 
προφανώς, εμείς εμμένουμε, αλλά εκείνο στο οποίο έχουμε συμφωνήσει με την Περιφέρεια είναι ότι 
αυτοί θα πάρουνε μια απόφαση... Λέει ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού την πρότασή του, η Αγία 
Παρασκευή τη δική της, τελικά η Περιφέρεια θα εισηγηθεί στο ΣΥΠΟΘΑ μία άποψη, που θα είναι η 
άποψη της Περιφέρειας. 
 Προσανατολίζονται στο να δεχτούνε την πρότασή μας, αφαιρώντας μας ένα κομμάτι από την 
υφιστάμενη σήμερα κόκκινη γραμμή στον λόφο Τσακού, που είναι περίπου εκεί που είναι τώρα τα 
συνεργεία μας, οι εγκαταστάσεις των συνεργείων. Θα μας αφαιρέσουν από κει ένα κομμάτι και θα 
μας προσθέσουν το κομμάτι που θέλουμε για να εγκατασταθεί το κολυμβητήριο. 
 Και υπάρχει και η δυνατότητα, επειδή σε αυτό που λέει η Αγία Παρασκευή και ισχυρίζεται, ένα 
μικρό κομμάτι, μία μύτη της όλης περιοχής που εμείς θέλουμε να επεκτείνουμε την κόκκινη γραμμή 
για να μπει το κολυμβητήριο, ένα μικρό κομμάτι είναι μέσα στα υποτιθέμενα όρια που λέει η Αγία 
Παρασκευή, οπότε αυτό και να το αφαιρέσουμε, εμάς δεν μας επηρεάζει τον χώρο που θέλουμε να 
εγκαταστήσουμε το κολυμβητήριο. Γιατί ο χώρος που έχουμε ζητήσει να επεκταθεί η κόκκινη γραμμή 
είναι μεγαλύτερος από την επιφάνεια αυτή καθαυτή του κολυμβητηρίου, για να μπορέσουμε να 
εγκαταστήσουμε χώρους για στάθμευση και όλες αυτές τις απαιτούμενες εγκαταστάσεις. Άρα λοιπόν 
στην ακραία περίπτωση που θα δοθεί μια τέτοια λύση, δεν μας επηρεάζει. 
 Εμάς μας ενδιαφέρει ότι αυτή τη στιγμή η Περιφέρεια είναι πρόσφορη στη συζήτηση και 
έχουμε προχωρήσει αρκετά το θέμα. Και θεωρώ ότι θα έχουμε καλό αποτέλεσμα, απʼ ό,τι βλέπω στο 
πώς αντιμετωπίζεται το θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Ερώτηση από τον κύριο Ρεμούνδο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αν κατάλαβα καλά, εισηγείστε την αύξηση του ύψους από τα 10 στα 15 μέτρα... 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Για το "Τρίτσης". 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Αυτό αφορά μόνο το "Τρίτσης", να διευκρινιστεί, όχι τον υπόλοιπο χώρο του 
κολυμβητηρίου. Διαχωρίζεται αυτό στην υπόλοιπη κόκκινη γραμμή, ή σε όλη την κόκκινη γραμμή 
αναγκαστικά δίνουμε τα 15 μέτρα; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Σε όλη την κόκκινη γραμμή ζητάμε τα 15 μέτρα, γιατί δεν μπορούμε να πούμε μόνο για 
το συγκεκριμένο κτίριο. Αλλά αυτή τη στιγμή αυτό το κτίριο είναι που υπερβαίνει τα 10 μέτρα, το 
"Αντώνης Τρίτσης" είναι που τα υπερβαίνει. Και επειδή το νομιμοποιούμε με τον 4178, και βέβαια 
εφόσον επεκταθεί η κόκκινη γραμμή νομιμοποιείται πλέον, θα πρέπει να είναι και το ύψος του 
νόμιμο, δεν μπορούμε να το αφήσουμε... 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Καλά, νομιμοποιείται και χωρίς ν’ αυξήσουμε τα 15 μέτρα εμείς. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι-όχι, δεν νομιμοποιείται άμα δεν αυξήσουμε τα μέτρα, θα εξακολουθεί να είναι 
παράνομο αυτό το πράγμα. Νόμιμο σαν υφιστάμενη εγκατάσταση, αλλά σε μία μελλοντική 
προσπάθεια που θα κάνουμε να κάνουμε μια αναμόρφωσή του, μια οποιαδήποτε επισκευή του κλπ, 
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θα ’χουμε πρόβλημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, όλα καλά, θα φροντίσει η Περιφέρεια, ότι προσφέρεται κλπ. να μας 
δώσουν κάποιο κομμάτι. Αν θυμάμαι καλά, προ τριετίας η δημοτική Αρχή είχε συγκροτήσει επιτροπή 
συγκεκριμένη, με πρόεδρο και μέλη, προκειμένου να αποφανθεί όσον αφορά τα όρια του Δήμου 
Αγίας Παρασκευής – Χολαργού-Παπάγου (ή Παπάγου-Χολαργού. Ποια είναι τα αποτελέσματα αυτής 
της επιτροπής, για να μπορέσουμε να συζητάμε; 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Σκουτέρη. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ο κύριος Τσοχαλής νομίζω ήταν [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου για απάντηση. Παρακαλώ. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εμείς σαν Δήμος τότε είχαμε ζητήσει... Σαν Δήμος Χολαργού το είχαμε ζητήσει και 
συνεχίσαμε και το κινήσαμε το θέμα και σαν ενιαίος Δήμος πια στην Περιφέρεια, αλλά δεν 
προχώρησε, δεν έγινε καμία επιτροπή και δεν προχώρησε. Ο φάκελος... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εμείς είχαμε [...]. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εμείς μπορεί να συγκροτήσαμε, αλλά η Περιφέρεια δεν τη συνέχισε. Πρέπει να 
συγκροτηθεί μια συγκεκριμένη επιτροπή από την Περιφέρεια, στην οποία συμμετέχουν πάρα πολλοί 
μέσα, την οποία δεν την έχει προχωρήσει η Περιφέρεια. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Αυτό είναι ένα άλλο θέμα, το τι θα κάνουμε με τα όρια είναι ένα άλλο θέμα. Εμείς τώρα 
συζητάμε για το τι θα κάνουμε με το κολυμβητήριο. Το κολυμβητήριο... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Συναρτάται [...]. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Συναρτάται, αλλά δεν είναι αυτό το θέμα μας αυτή τη στιγμή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Υπάρχει κάποιος που επιθυμεί να κάνει τοποθέτηση; Τοποθετήσεις λοιπόν, ανοίγει ο 
κατάλογος. Ο κύριος Ρεμούνδος. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος έχει τον λόγο. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εμάς μας προβλημάτισε πολύ η πρόταση που γίνεται, με αφορμή τη νομιμοποίηση 
του "Τρίτσης", για αύξηση στην ουσία σε όλο τον λόφο Τσακού από τα 10 στα 15 μέτρα. Δηλαδή 
μιλάμε... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι σε όλο. Στο κομμάτι αυτό από κει, όχι και από δω. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: «Σε όλη την κόκκινη γραμμή», μου απάντησε η κυρία Βασσάλου. Μιλάμε για 
πενταώροφα, μιλάμε για 15 μέτρα. Μας προβληματίζει, λέω, σοβαρά. Ο ισχυρισμός τώρα ότι 
μελλοντικά στο "Τρίτσης" επισκευές... Αν είναι νομιμοποιημένο το κτίριο, μπορεί να γίνει. 
Νομιμοποιημένο δεν σημαίνει ότι αλλάζεις τους όρους δόμησης μιας περιοχής, η νομιμοποίηση... 
Είναι παράνομο, αλλά νομιμοποιημένο. 
 Με αυτή την έννοια, αν δεν υπάρξει κάποια επιχειρηματολογία, δεν θα το ψηφίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ρεμούνδο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ρεμούνδος. 
 «Λευκό»; Κανείς. 
 Άρα λοιπόν το 12ο θέμα, "Επικαιροποίηση της υπ’ αριθ. 36/2010 απόφασης Δημοτικού 
Συμβουλίου του πρώην Δήμου Χολαργού, για την τροποποίηση σχεδίου στο λόφο Τσακού", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 11ο 
 

Έγκριση του από 26.06.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως μελών Επιτροπών 
Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 11ο θέμα. Στην εισήγηση που έχετε συμπεριλαμβάνονται τα ονόματα. 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 11ο θέμα, "Έγκριση του από 26.06.2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, ως 
μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 13ο 
 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αναβάθμιση 
περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 13ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα λοιπόν το 13ο θέμα, "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αναβάθμιση 
περιβάλλοντα χώρου παιδικής χαράς Περικλέους»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 14ο 
 

Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αντικεραυνική 
προστασία Δημοτικών κτιρίων 2017» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14ο θέμα. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Εγώ ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ερωτήσεις, εκτός του κυρίου Ρεμούνδου; 
 Ερώτηση ο κύριος Ρεμούνδος. 
ΡΕΜΟΥΝΔΟΣ: Ήθελα να ρωτήσω, έχουμε ακόμα εκκρεμότητες σε κτίρια που δεν έχουνε ή 
χρειάζεται σοβαρή συντήρηση η αντικεραυνική τους προστασία; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή είναι το δεύτερο έργο που κάνουμε για αντικεραυνική προστασία, νομίζω κύριε 
Ρεμούνδο ότι είμαστε σχεδόν τακτοποιημένοι. 
 Και να θυμίσω βέβαια ότι όλα αυτά γίνανε γιατί μας τα ’χαν κλέψει, έτσι; Δηλαδή εμείς μόλις 
αναλάβαμε, στην πλειονότητα των κτιρίων είχαν αφαιρεθεί οι αντικεραυνικές προστασίες. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
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 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Ο κύριος Τίγκας και ο κύριος Κεχρής. 
 Συνεπώς, το 14ο θέμα, "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αντικεραυνική 
προστασία Δημοτικών κτιρίων 2017»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 15ο 
 

Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού έργου: «Εκσυγχρονισμός 
αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου 
Παπάγου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 15ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Ρεμούνδος. 
 Άρα λοιπόν το 15ο θέμα, "Έγκριση 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) τού 
έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού 
Κέντρου Παπάγου»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 16ο 
 
Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: «Εργασίες κατεδάφισης 
Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 16ο θέμα. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ρεμούνδος. 
 Άρα λοιπόν το 16ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής τού έργου: 
«Εργασίες κατεδάφισης Δημοτικών κτιρίων στα Ο.Τ. 188Ζ και 155Α»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 17ο 
 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συμμόρφωση 
στις παρατηρήσεις τής Ειδικής Υπηρεσίας - Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ 
(ανάπλαση οδού Φανερωμένης)» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 17ο θέμα. 
 Διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
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 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Ρεμούνδος. Και ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα το 17ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Συμμόρφωση στις παρατηρήσεις τής Ειδικής Υπηρεσίας - Αρχής Πιστοποίησης για έργα ΕΣΠΑ 
(ανάπλαση οδού Φανερωμένης)»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 18ο 
 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Συντηρήσεις 
οδών έτους 2015» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 18ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ρεμούνδος και ο κύριος Ζήκας. 
 Μου αργείτε σήμερα, κύριε Ζήκα! Για να σας πω με τη σειρά. 
 Το 18ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: 
«Συντηρήσεις οδών έτους 2015»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 19ο 
 

Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού έργου: «Αντικεραυνική 
προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 19ο θέμα. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Ρεμούνδος. 
 Άρα λοιπόν το 19ο θέμα, "Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής τού 
έργου: «Αντικεραυνική προστασία Δημοτικών κτιρίων 2016»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 20ό 
 
Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Εκσυγχρονισμός αθλητικών 
εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού Κέντρου Παπάγου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20ό θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Τίγκας, ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Ρεμούνδος. 
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 Συνεπώς, το 20ό θέμα, "Έγκριση 3ης παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: 
«Εκσυγχρονισμός αθλητικών εγκαταστάσεων και ανάπλαση περιβάλλοντος χώρου Αθλητικού 
Κέντρου Παπάγου»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 22ο 
 

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

◦ Χίου 28 
◦ Χίου 39 
◦ Χίου 43 
◦ Χίου 49 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 
◦ Κοιμητήριο (Αρ. Τάφου: 571) 
◦ Βλαχάβα 34 
◦ Ζακυνθινού 23 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα. Θα κάνετε την εισήγηση; 
 Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κύριο Αυγουρόπουλο να εισηγηθεί το θέμα. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν έχω να προσθέσω τίποτε άλλο εκτός απ’ αυτά που λέει η εισήγηση που 
έχουμε στείλει, μόνο θέλω να κάνω μια διευκρίνιση γιατί έρχεται για δεύτερη φορά το θέμα της 
κοπής για τα δύο κυπαρίσσια στο Κοιμητήριο. Ήταν ένα λάθος δικό μου στην προηγούμενη 
συνεδρίαση, δεν ήμουν πλήρως ενημερωμένος, γι’ αυτό είχα προτείνει τότε να μην κοπούν. Τα 
δέντρα αυτά πρέπει να κοπούν οπωσδήποτε, έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα, έρχονται 
για τρίτη ή τέταρτη φορά, και η απόφασή μας θα πάει και για έγκριση στο Δασαρχείο. Και θα 
φυτέψουμε κάποια άλλα δέντρα σε απόσταση η οποία δεν θα δημιουργούν τα δέντρα πρόβλημα, 
που δημιούργησαν αυτή τη φορά. Είναι υγιέστατα τα δέντρα αυτά. 
...... : Μες στο Κοιμητήριο δεν είναι; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μες στο Κοιμητήριο, ναι. 
...... : Πρόβλημα σε ποιον; Στους τάφους; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στους τάφους, ναι. Έχουν δημιουργήσει πολύ μεγάλο πρόβλημα στους 
τάφους. Ήταν ένα λάθος δικό μου την προηγούμενη φορά. 
 Και θέλω να προσθέσω επί τη ευκαιρία... Κύριε Πρόεδρε, θα μου δώσετε 3 λεπτά. Επειδή έχει 
αναφερθεί πάρα πολλές φορές ότι κόβουμε πάρα-πάρα πολλά δέντρα, και μάλιστα έχει γραφτεί 
ειδικά από την παράταξη –δεν είναι κανένας απόψε– των "8 Προτάσεων". Πριν από έναν χρόνο 
φταίγαμε εμείς που κόψαμε 1.200 σε δέκα χρόνια, δηλαδή 120 δέντρα τον χρόνο, που υπήρξε ο 
καύσωνας ο περσινός. Πριν από λίγες μέρες, ξανά πάλι η συγκεκριμένη δημοτική παράταξη ανήρτησε 
σχετική ανάρτηση, και τώρα τα 1.200 τα ’καναν 1.000, δηλαδή 100 τον χρόνο. 
 Επειδή ζήτησα από τον Διευθυντή (τον κύριο Σοφιανίδη) και από τον Προϊστάμενο Πρασίνου 
(τον κύριο Βατικιώτη) να ελέγξουν όλο το αρχείο, και του πρώην Δήμου Παπάγου, και Χολαργού, 
αλλά και από το ’11 και μετά τι αποφάσεις έχουν παρθεί για να κόψουμε δέντρα μες στο Δημοτικό 
Συμβούλιο, και έχω εδώ την απάντηση, θα μου επιτρέψετε να τη διαβάσω: 

 «Κύριε Αντιδήμαρχε, σας γνωρίζουμε ότι από 1/1/2008 μέχρι 31/12/2017 κόπηκαν και στις 
δύο Κοινότητες, Παπάγου και Χολαργού, με αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου, τα παρακάτω 
δέντρα: 2008, 9 δέντρα. 2009, 31 δέντρα συν 36 ξερά δέντρα από το Άλσος του Τιμίου 
Σταυρού. 2010, 21 δέντρα. 2011, 7 δέντρα. 2012, 20 δέντρα. 2013, 17 δέντρα. 2014, 35 
δέντρα. 2015, 32 δέντρα. 2016, 44 δέντρα. Και 2017, 44 δέντρα. Ήτοι, σύνολο 260 συν 36 τα 
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ξερά: 296. 
 Πρέπει να τονίσουμε –λένε ο Διευθυντής και ο Προϊστάμενος, γράφουν– ότι το μεγαλύτερο 
ποσοστό των δέντρων που απομακρύνονται αντικαθίστανται άμεσα, εφόσον πληρούνται οι 
προϋποθέσεις σχετικά με τις αποστάσεις φύτευσης, το διαθέσιμο πλάτος των πεζοδρομίων κλπ. 
 Επίσης πρέπει να ληφθεί υπόψιν ότι ο πραγματικός αριθμός των χλωρών και υγιών 
δέντρων που απομακρύνονται, με αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι πολύ 
μικρότερος, αφού στις εισηγήσεις περιλαμβάνονται και τα απονεκρωμένα δέντρα. 
 Και τέλος, σας ενημερώνουμε ότι σε ετήσια βάση ο αριθμός των νέων φυτεύσεων είναι 
πολλαπλάσιος των ειδών που αφαιρούνται, και ως εκ τούτου δεν τίθεται θέμα μείωσης του 
πρασίνου, αλλά απεναντίας εμπλουτισμού του». 

 Αυτά για αποκατάσταση της αλήθειας, γιατί μέχρι τώρα δεχόμασταν όλοι, οι Αντιδήμαρχοι 
Πρασίνου, μια επίθεση ότι εμείς είμαστε σφαγείς εδώ του πρασίνου. Αυτά είναι συγκεκριμένα 
στοιχεία, έχω εδώ τις αποφάσεις τις σχετικές, είναι στη διάθεση οποιουδήποτε αμφιβάλλει για το 
αληθές. Άλλο 260 δέντρα και άλλο 1.200 δέντρα. 
ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: 260 στα πόσα χρόνια. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στα δέκα χρόνια. Δηλαδή κατά μέσο όρο 26 δέντρα. Και άλλο κατά μέσο όρο 
120. Φέτος μας έκανε ο κύριος Κουγιουμτζόπουλος έκπτωση, μας τα έκανε 100 τον χρόνο. Τον 
χρόνο μπορεί να μας τα κάνει 80 και να φτάσει κάποτε στο 26 δέντρα, που είναι το πραγματικό 
στοιχείο. 
 Τίποτε άλλο δεν έχω να προσθέσω από αυτά τα οποία λέει η εισήγηση για το προηγούμενο. 
Αλλά απλώς για αποκατάσταση, γιατί μέχρι τώρα ένιωθα πολύ άσχημα, και μολονότι είχα πει πέρσι 
ότι δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο για την ενημέρωση. Η οποία πιστεύω θα ήταν 
καλό να είχε γίνει και στις ανακοινώσεις στην αρχή, να το παρακολουθήσει και πιο πολύς κόσμος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] που είναι σχετικό το θέμα. Δεν το ’κανα στην αρχή, 
για να [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά κάνατε, για να ξέρουν όλοι τι γίνεται. 
 Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις; Μισό λεπτό. Άλλος ερώτηση; 
 Η κυρία Φασούλη για ερώτηση. Παρακαλώ. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Θέλω να ρωτήσω: Στα πεζοδρόμια που κόβουμε τα δέντρα (γιατί ξεραίνονται, όχι γιατί 
είναι υγιή) και δεν αντικαθίστανται, τι μπορεί να γίνει; Είναι δηλαδή οι λάκκοι, υπάρχουν τα 
τετράγωνα, είναι ο κορμός μέχρι ένα σημείο κομμένο και είναι εκεί. Υπάρχει τρόπος αυτό...; Είναι 
δύσκολο, γιατί μπορεί να χαλάσει το πεζοδρόμιο. Είναι μόνο με κομπρεσέρ αν το τρυπήσει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Φασούλη. 
 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Αν το πλάτος του πεζοδρομίου επιτρέπει... 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Το επιτρέπει. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: ...πρέπει να φυτέψουμε εκεί. 
 Εκκρεμεί όμως μια εργολαβία, που δεν έχει γίνει η μελέτη ακόμη από την Τεχνική Υπηρεσία, 
να βγάλουμε τους κορμούς αυτούς από μέσα. Γιατί αυτή τη στιγμή, να βάλω εγώ τον μπουλντοζιέρη 
να πάει να το βγάλει, θα μου χαλάσει 20 τετραγωνικά και όχι 2 τετραγωνικά που είναι εκεί. Εκκρεμεί 
αυτό, έχουμε αυτή την εκκρεμότητα σαν Υπηρεσία. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) Μόνο με κομπρεσέρ [...]. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει ένα μηχάνημα, μας είπαν, που μπορείς να το κάνεις. Το ψάχνουμε να 
βρούμε να το πάρουμε, το οποίο επιτόπου μπορεί να το-, και να μη χαλάει το υπόλοιπο πεζοδρόμιο. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, είναι πάρα πολλά, είναι πάρα πολλά, έχετε δίκιο. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...] αυτά τα πεζοδρόμια που βάζουν φυτά... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Φασούλη συνεχίζει τις ερωτήσεις. Ελάτε. 
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ΦΑΣΟΥΛΗ: Συγγνώμη, ναι. Που βάζουν φυτά τα οποία καταλαμβάνουν το πεζοδρόμιο, δεν 
μπορούμε εμείς, ή να ζητήσουμε απ’ τους ιδιοκτήτες, ή εμείς, να τα κουρέψουμε; Μας αναγκάζουν 
δηλαδή να κατεβούμε στον δρόμο, δεν περνάς απ’ το πεζοδρόμιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Και σ’ αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Όπου οι ίδιοι το διαπιστώνουμε αυτό, τους 
κάνουμε παρατήρηση. Πάρα πολλοί έχουν συμμορφωθεί, πάρα πολλοί δεν συμμορφώνονται και 
πάμε εμείς, κλαδεύουμε κατά τέτοιον τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο. Πάρα πολλά τα έχει δώσει 
και ο Δήμαρχος εδώ, έχω δώσει εγώ, και πάρα πολλοί συνδημότες μας. Σχεδόν κάθε μέρα έχουμε 
τέτοιες περιπτώσεις, κυρία Φασούλη, και το ξέρετε πάρα πολύ καλά. Έχετε απόλυτο δίκιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον Αντιδήμαρχο κύριο Αυγουρόπουλο. 
 Τοποθετήσεις; 
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι, ένα λεπτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ανοίγει, λοιπόν, κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ζήκας. Άλλος; Κλείνει 
ο κατάλογος. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή στο προηγούμενο Συμβούλιο είχε οριστεί και μία επιτροπή για να δούμε το θέμα 
στην οδό Χίου, το οποίο αφορά το πρώτο κομμάτι της εισήγησης, και επειδή διαπιστώσαμε, ως 
επιτροπή που πήγαμε εκεί, μία κατάσταση την οποία την έχουμε δει κι άλλες φορές, δηλαδή δεν είναι 
η πρώτη φορά που τη βλέπουμε, απλώς για άλλη μία φορά διαπιστώσαμε ένα πρόβλημα το οποίο 
είναι διαχρονικό, και αν θέλετε θα επιδεινωθεί και στα επόμενα χρόνια. Και αυτό έχει να κάνει με το 
ότι έχουν φυτευθεί και ακατάλληλα είδη δέντρων στα πεζοδρόμια, και έχουν φυτευθεί και σε 
ακατάλληλες θέσεις στα πεζοδρόμια, και έχουν φυτευθεί και σε πεζοδρόμια που δεν έχουν ικανό 
πλάτος για να μπορούν να διέρχονται οι πεζοί. Έχουμε λοιπόν τρία ζητήματα, τα οποία θα τα ’χουμε 
να τα αντιμετωπίσουμε με μεγαλύτερη ένταση αν θέλετε. 
 Και παρακαλώ τον κύριο Αντιδήμαρχο, τη διαπίστωση αυτή, την καταμέτρηση, θα την ήθελα 
κι εγώ, γιατί είναι χρήσιμη να την έχουμε, αυτή που δώσαν οι Υπηρεσίες του Δήμου. 
 Αλλά επειδή οι απαιτήσεις και από τα έργα αναπλάσεων που γίνονται αλλά και από τις 
εξελίξεις της ανάπτυξης των δέντρων κλπ, θα ’χουμε διαρκώς εντεινόμενο το πρόβλημα, απαιτείται 
λοιπόν... Επειδή δεν είναι μόνο σε μας εδώ, αυτό είναι μία πανελλαδική, για να μην έλεγα και 
περαιτέρω κατάσταση. Έκανα μία έρευνα στο διαδίκτυο και είδα ότι τα ίδια προβλήματα 
αντιμετωπίζουν και στην Κύπρο. Και μάλιστα ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της Κύπρου έστειλε στον 
Υπουργό που είναι υπεύθυνος για τα δάση κλπ, να γνωμοδοτήσει για το ποια δέντρα πρέπει να 
φυτέψουν. 
 Απαιτείται λοιπόν να βάλουμε επί τάπητος το θέμα σε συζήτηση, και στις Υπηρεσίες αλλά και 
στο Δημοτικό Συμβούλιο, να δούμε ποιες είναι οι μελλοντικές-, να γίνει και μία μελέτη πρασίνου. 
Δηλαδή αυτή τη στιγμή –αν κάνω λάθος διορθώστε με– η πληροφόρηση που έχω εγώ είναι ότι 
έχουμε 5.000 βραχυχίτωνες φυτεμένους στον Δήμο μας. 5.000 βραχυχίτωνες, ή είναι λάθος το 
νούμερο; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εκεί [...]. 
ΖΗΚΑΣ: 5.000 βραχυχίτωνες. Αυτό από μόνο του είναι μία βόμβα εν εξελίξει. Αν δεν υπάρξει κάποιος 
σχεδιασμός για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος σε βάθος χρόνου, θα βρισκόμαστε να 
συζητάμε κάθε τρεις και λίγο τι να κοπεί και τι να μην κοπεί, παράπονα απ’ τους δημότες κλπ, 
Τεχνικές Υπηρεσίες, με τους εργολάβους συνέχεια. 
 Αυτά λοιπόν όλα πρέπει να τα βάλουμε σε μία σειρά, πρέπει να τα δούμε σ’ έναν σχεδιασμό 
μακροπρόθεσμο. Να εντοπίσουμε ποια είναι τα δέντρα που θα χρειαστεί να τα αντικαταστήσουμε, 
πώς θα μπορούμε να διατηρούμε το ισοζύγιο πρασίνου, να ενημερωθούν οι δημότες ότι θα μπουν σε 
ένα σχέδιο αντικατάστασης αυτών των δέντρων, όλα αυτά όμως πρέπει να γίνουν με έναν 
σχεδιασμό. Πρέπει να γίνει μία μελέτη, να κάνουμε μία συζήτηση εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο με 
ποιον τρόπο, τι θα επιλέξουμε, να ’χουμε τις Υπηρεσίες του Δήμου οι οποίες να μας δώσουνε την 
εμπειρία τους και τη γνώση τους γύρω από τα είδη των δέντρων, να ’χουμε ενδεχομένως και από 
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άλλους επιστήμονες τις προτάσεις τους για το τι πρέπει να φυτεύουμε, σε αποστάσεις πρέπει να τα 
φυτεύουμε. Να γίνει μία συνολική μελέτη και για τα πεζοδρόμια, όταν πρόκειται να γίνουν οι 
αναπλάσεις αυτές που γίνονται, πού μπορούμε και πού δεν μπορούμε να λύσουμε ζητήματα, για να 
μην βρισκόμαστε κάθε φορά να τρέχουμε πίσω απ’ τις εξελίξεις και απ’ τα γεγονότα και να μη 
λύνουμε ουσιαστικά τα ζητήματα. Γιατί κι αυτή τη στιγμή το έργο που γίνεται στη Χίου έχει πάρα 
πολλά ζητήματα να λύσει. Και βέβαια, και το αποτέλεσμα δεν θα είναι αυτό που θα θέλαμε να ’ναι. 
 Πρέπει να τα δούμε όλα αυτά λοιπόν με πιο οργανωμένο τρόπο και σε έναν σχεδιασμό 
μακροπρόθεσμο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Ζήκα. Δεν είναι άσχετα αυτά τα 
οποία λέει, αλλά το θέμα που συζητούμε είναι η εξέταση κοπής συγκεκριμένων δέντρων. Αυτό στο 
οποίο αναφέρεστε είναι για μία γενικότερη πολιτική. 
 Ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο. 
ΚΕΧΡΗΣ: Χωρίς να αμφισβητήσω, δέχομαι αυτά τα νούμερα που έθεσε ο κύριος Αυγουρόπουλος, να 
αναφέρω όμως ότι μόνο σε αυτή την εισήγηση θα πρέπει να κοπούν γύρω στα 10 δέντρα. Δηλαδή 
είναι: Χίου 4 περιοχές, και άλλες 3: 7, και νομίζω στη Χίου είναι δύο-τρία δέντρα μαζεμένα. Που 
σημαίνει ότι ήδη στη σημερινή συνεδρίαση μιλάμε για 10 δέντρα. Δεν ξέρω αυτά τα νούμερα 
συνταιριάζουν με το συνολικό νούμερο που σας κατέθεσε ο Διευθυντής της Υπηρεσίας 
Περιβάλλοντος ότι είναι γύρω στα 25 με 30 δέντρα τον χρόνο, αν δεν κάνω λάθος, όταν μόνο σε 
αυτή τη συνεδρίαση μιλάμε για 7 με 10 δέντρα. 
 Από κει και πέρα, το θέμα είναι ότι μόνο στη Χίου αυτή τη στιγμή υπάρχουν τέσσερις 
διαφορετικές περιοχές. Είδα τα δέντρα από τις φωτογραφίες, εντάξει, δημιουργούν τοπικά 
προβλήματα... Γεννάται και πάλι το ερώτημα ότι, δεν μπορούμε να παρεμβαίνουμε αποσπασματικά 
να τα κόβουμε χωρίς να έχουμε μία εναλλακτική λύση, εξασφαλίζοντας απ’ τη μια μεν τη 
βαδισιμότητα στο πεζοδρόμιο, από την άλλη το ισοζύγιο πρασίνου στη συγκεκριμένη περιοχή. 
 Αυτό δηλαδή που είπε ο κύριος Ζήκας το έχουν πει και οι "8 Προτάσεις" σε κάποιες 
προτάσεις, ότι θα πρέπει να υπάρχει μία πιο ολοκληρωμένη πρόταση για τετράγωνα, για 
συγκεκριμένους δρόμους. Μιλάμε για Χίου, για έναν δρόμο ο οποίος είναι αρκετά εκτεταμένος. Θα 
έπρεπε να δούμε πώς μπορούμε, σε αυτό τον δρόμο ειδικά, να εξασφαλίσουμε απ’ τη μια τη 
βαδισιμότητα, έστω σ’ ένα πεζοδρόμιο, και από την άλλη με ποιον τρόπο θα εξασφαλίσουμε ότι 
συνολικά δεν θα μειωθεί η πυκνότητα πρασίνου σε αυτό τον δρόμο. Δεν μπορούμε να ερχόμαστε 
αποσπασματικά και να κόβουμε κάθε φορά κάποιο δέντρο. 
 Το ίδιο αφορά και το Κοιμητήριο. Είδα εγώ δύο μεγάλα, υγιέστατα δέντρα, αφορούν κάποια 
ζημιά που κάνουν σε κάποιον τάφο. Δεν θα μιλήσω ειδικά γιʼ αυτή την περίπτωση, μιλάω γενικότερα. 
Εγώ είμαι αντίθετος στην κοπή αυτών των δέντρων, όπως διαχρονικά είμαι αντίθετος, έχω βάλει 
νερό στο κρασί μου πλέον, θα μπορούσαμε θεωρητικά να κόψουμε κάποια δέντρα, με την 
προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα γίνει αποσπασματικά, θα υπάρχει μια συνολική πρόταση, όπου θα 
εξασφαλίζει ότι σε κάθε τετράγωνο, σε κάθε δρόμο, θα εξασφαλίζεται απ’ τη μια η βαδισιμότητα, απ’ 
την άλλη η πυκνότητα πρασίνου ως έχει. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Καταρχήν, ασπάζομαι τις ανησυχίες και τις απόψεις και του κυρίου Ζήκα και 
του κυρίου Κεχρή. Αλλά να πούμε τι έχει γίνει στο παρελθόν και γιατί έχουμε φτάσει σε αυτό το 
σημείο. 
 1974 με 1982 φυτευτήκανε πάρα πολλές λεύκες, πρασίνισε ο Χολαργός τότε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αυγουρόπουλε, με συγχωρείτε για λίγο... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μισό λεπτό... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, λέω απλώς: το συγκεκριμένο μας θέμα... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Να δούμε γιατί φτάσαμε εκεί όμως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. Να το αντιμετωπίσουμε... (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). Σας παρακαλώ. Θα 
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πρότεινα να το αντιμετωπίσουμε γενικά σε ένα άλλο Συμβούλιο το θέμα αυτό. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, θα το κλείσω αμέσως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ελάτε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Το λάθος είναι, και με τις λεύκες και με τους βραχυχίτωνες, πρώτον σαν 
δέντρα που επιλέχθηκαν από τις τότε Υπηρεσίες Πρασίνου, από τις τότε διοικήσεις, ήταν πολύ 
μεγάλο λάθος. Και το δεύτερο λάθος ήταν ότι φυτέψανε ασυστόλως, ανεξαρτήτως του πλάτους του 
πεζοδρομίου. Κι εκεί που ήταν τόσο το πεζοδρόμιο, πήγαν και βάλανε βραχυχίτωνα, κι εκεί που ήταν 
τόσο το πεζοδρόμιο, ξαναβάλανε. Κι εκεί που ήταν 1,5 μέτρο και 2,5 μέτρα, βάλαν τα ίδια δέντρα. 
Εκεί ήταν το λάθος. Κι ερχόμαστε σήμερα εμείς και έχουμε φτάσει σ’ αυτό το αδιέξοδο. Ειλικρινά, 
τρέμω κάθε φορά που φέρνω θέμα κοπής δέντρου εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο. Μετά από 35 
χρόνια είμαι σε πολύ δύσκολη θέση. 
 Και μάλιστα, η Υπηρεσία Πρασίνου είχε ένα δέντρο παραπάνω να κόψει, μια αμυγδαλιά, και 
πρέπει να την είδατε, Δεδούση και Χίου, και επειδή και ο κύριος Στάππας και εσύ Περικλή είπατε ότι 
δεν πρέπει να κοπεί, την αφαίρεσαν κι αυτή να μην κοπεί. Να κόψουμε όσο... Από τα 30, τελικά 
καταλήξανε στα 7: 6 βραχυχίτωνες και 1 ελιά. Οι 4 βραχυχίτωνες είναι δίπλα στου Μπουγά που του 
’χει διαλύσει-, όχι μόνο το πεζοδρόμιο έχει διαλύσει, έχει διαλύσει την πρασιά, το αποχετευτικό 
σύστημα και τα ρολόγια. Και προτείνει η Υπηρεσία Πρασίνου τουλάχιστον να κοπούν αυτοί οι 4 
βραχυχίτωνες, απ’ τους 8 που είναι εκεί. Κοιτάξανε να πάνε όσο το δυνατόν λιγότερα, από τα 30 
φτάσαμε στα 7. 
 Τα άλλα, ναι, πρέπει να γίνει μια μελέτη, ολοκληρωμένη μελέτη, που πρέπει ν’ αρχίσουμε να 
κόβουμε... Όταν θα κάνουμε αναπλάσεις, να είμαστε πιο μπροστά, κι όχι την ημέρα που είναι ο 
εργολάβος εκεί να παίρνω εγώ υπηρεσιακό σημείωμα από την Τεχνική Υπηρεσία ότι πρέπει να πάω 
να κόψω 30 δέντρα. Και γι’ αυτό την προηγούμενη φορά, όποιος ήταν εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο, 
πρότεινε ο Δήμαρχος, έκανε αυτή την πρόταση για [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε απόλυτα κατανοητός. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Σεβαστές οι απόψεις σας όλες. Τίποτε άλλο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε απόλυτα κατανοητός, ευχαριστούμε. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Κεχρής. 
 «Λευκό»; Ο κύριος Ζήκας. 
 Άρα λοιπόν, το 22ο θέμα, "Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών, στη Δημοτική 
Κοινότητα Χολαργού: Χίου 28, 39, 43 και 49, και στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου: Κοιμητήριο (Αρ. 
Τάφου: Μ 571), Βλαχάβα 34 και Ζακυνθινού 23", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

v. ΓΕΝΙΚΑ 
 

ΘΕΜΑ 23ο 
 

Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Κοιμητήριο Παπάγου, για πώληση 
ανθέων 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 23ο θέμα. Έχετε λάβει την εισήγηση. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις πάνω σε αυτό το θέμα; Εκτός του κυρίου Σκουτέρη άλλος; 
 Ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. Παρακαλώ. 
 Κι εσείς; Α, κύριε Σκουτέρη, με συγχωρείτε. Ο κύριος Κεχρής. Σήκωσε μετά το χέρι του, γι’ 
αυτό. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν πειράζει. 
ΚΕΧΡΗΣ: Αφορά πρακτικά: Η παραχώρηση του κοινόχρηστου χώρου θα γίνει στον Σταθόπουλο, 
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στην εταιρεία που είχε ήδη το προηγούμενο ανθοπωλείο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε την ερώτηση; 
ΚΕΧΡΗΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Φυσικά όχι. 
ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Γιατί δεν ήταν ξεκάθαρο [...]. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα, μας χρωστάει 340 χιλιάρικα ο Σταθόπουλος. Θα του δώσουμε; 
ΚΕΧΡΗΣ: Αυτό λέω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα του δώσουμε; Και το λέω για ν’ ακουστεί. 340 χιλιάρικα [...]. Θα του δώσουμε 
δηλαδή κι άλλα; 
ΚΕΧΡΗΣ: Συμφωνώ, συμφωνώ. Επειδή διαβάζοντας την εισήγηση, μου μπήκε στο μυαλό μήπως, 
επειδή δεν υπήρχε κάποιος άλλος, επεκτείναμε... Εντάξει, συμφωνώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Ερώτηση από την κυρία Φασούλη. Παρακαλώ. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Θα δοθεί μόνο ο χώρος που είναι τώρα, ο μισός του ανθοπωλείου, ή θα δοθεί όπως 
ήταν παλιά, μέχρι και το άλλο κομμάτι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κοινόχρηστο χώρο θα δώσουμε 3 τετραγωνικών. Καμία σχέση με το ανθοπωλείο. Στο 
πεζοδρόμιο θα δώσουμε, απέναντι από το ανθοπωλείο, θα δώσουμε έναν χώρο 3 τετραγωνικών. 
ΦΑΣΟΥΛΗ: Α, στο πεζοδρόμιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. Παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ο κύριος εισηγητής αναφέρει τη 227 απόφαση του 2017. Δεν τον είδα για να τον 
ρωτήσω, για να μην απασχολήσω το Σώμα. 
 Εάν πράγματι, κύριε Γενικέ, η 227 λέγει ότι παραχωρείται, μάλλον μπορεί να καταληφθεί 
χώρος, στη συγκεκριμένη περίπτωση –όπως λέτε– 130 € το τετραγωνικό μέτρο, θα σας 
στενοχωρήσω λιγάκι. Τις άδειες... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την ερώτηση, την ερώτηση περιμένουμε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ερώτηση. Θέλετε να τοποθετηθώ, να τελειώνουμε; Δεν είναι το θέμα να ρωτήσω, 
Πρόεδρέ μου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, είμαστε στις ερωτήσεις. Θα κάνετε ερώτηση; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Και αποτελεί και διαδικαστικό θέμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κάντε αυτή την ερώτηση να τελειώνουμε, και μετά να πάμε στις τοποθετήσεις. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Το ρώτησα, τον ρώτησα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ δεν βλέπω ερωτηματικό στον λόγο σας... 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Επαναλαμβάνω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Εάν η 227... Πολύ απλά Πρόεδρε. Αν είχατε ενημερωθεί, δεν θα καθυστερούσα. Εάν 
η 227 λέγει ότι ο χώρος αυτός καταλαμβάνεται αντί 130 € το τετραγωνικό μέτρο, έχει κανένα νόημα 
το Δημοτικό Συμβούλιο; Τις άδειες τις χορηγεί ο Δήμαρχος –θα σας δείρει, δίπλα σας είναι– όχι το 
Δημοτικό Συμβούλιο. Και θα σας παρακαλέσω, 12:00 η ώρα μη μας στεναχωρείτε άλλο. Δεν έχει 
αρμοδιότητα φρονώ το Δημοτικό Συμβούλιο. Ναι ή όχι, κύριε Γενικέ; Τις άδειες... Ερώτημα είναι, δεν 
χρειάζεται [...]. Τις άδειες τις χορηγεί ο Δήμαρχος, ο Αποστολόπουλος Ηλίας του Αναστασίου. Ο κάθε 
Δήμαρχος. Δεν έχει καμία δουλειά το Δημοτικό Συμβούλιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Την κάνατε την ερώτηση; Τελειώσατε; Ωραία. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Λοιπόν. Πριν έρθουν τα θέματα εδώ, να τα κοιτάζετε, πριν εισαχθούν εδώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω, κλείστε λίγο το μικρόφωνο... 
 Θα παρακαλέσω λοιπόν, εάν δεν θέλετε, επειδή εγώ σέβομαι τους πάντες, και να λέω 
«Σκουτέρη» και όχι «κύριε Σκουτέρη», όταν αναφέρεστε στον Πρόεδρο θα λέτε «κύριε Πρόεδρε». Ή 
θα λέτε «Πρόεδρε, κύριε Βαλυράκη». Αυτό επιτάσσει η ευγένεια. 
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 Για τα υπόλοιπα που είπατε, ο ρόλος του Προέδρου δεν είναι να λογοκρίνει τις εισηγήσεις των 
θεμάτων και λυπάμαι για πολλοστή φορά που δημιουργείτε θέμα, εκεί που δεν υπάρχει. Μου δίνετε 
την εντύπωση ότι έχετε κάποια εμπάθεια. Από μέρους μου, σας σέβομαι για τον θεσμικό ρόλο που 
κατέχετε και θα προσπαθώ πάντα να υπάρχει ηρεμία στο Δημοτικό Συμβούλιο, ώστε να συζητούνται 
αρμονικά όλα τα θέματα που εισάγονται προς συζήτηση. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Κύριε Πρόεδρε, συγγνώμη, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο, δεν έχετε τον λόγο. 
 Κύριε Δήμαρχε, παρακαλώ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αν έσφαλα, συγγνώμη, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεκτό, δεκτό, ευχαριστώ. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν. Εμείς καθορίζουμε τον χώρο αυτή τη στιγμή. Πολύ σωστά είπατε, την 
ανάθεση την κάνω εγώ σε ποιον θα το δώσουμε, είναι απόφαση Δημάρχου. Εμείς καθορίζουμε τον 
χώρο για εξυπηρέτηση των επισκεπτών του Κοιμητηρίου, επειδή δεν υπάρχει πλέον ανθοπωλείο, και 
μέχρι να τελεσφορήσει ο διαγωνισμός που ξεκινήσαμε... Έχουμε ορίσει ημερομηνία 26 Ιουλίου, αν 
δεν κάνω λάθος, για τον διαγωνισμό για το ανθοπωλείο. 
 Άρα σήμερα με την απόφασή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο, επειδή στην απόφαση που 
αναφέρατε δεν υπήρχε αυτός ο χώρος, γι’ αυτό τον λόγο προσθέτουμε τα 3 τετραγωνικά στο 
Κοιμητήριο Παπάγου. Έγινε κατανοητό; 

(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν τοποθετήσεις; Μη μιλάτε. Υπάρχουν τοποθετήσεις; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα γιατί μιλάτε, κύριε Σκουτέρη; Κάνατε μια ερώτηση, ο κύριος Δήμαρχος σας έδωσε 
την απάντηση. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, μη μιλάτε, σας παρακαλώ. 
 Λοιπόν, σας παρακαλώ, τοποθετήσεις υπάρχουν; 
 Ωραία. Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Σκουτέρης. 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 23ο θέμα, "Έγκριση παραχώρησης κοινόχρηστου χώρου στο Κοιμητήριο 
Παπάγου, για πώληση ανθέων", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 24ο 
 

Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 
Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα 
με την υπ’ αριθ. 103/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 24ο θέμα. 
 Αφορά τον ΔΟΚΜΕΠΑ, είναι ομόφωνη η απόφαση του διοικητικού του συμβουλίου... Θέλετε 
να πείτε κάτι; 
ΠΑΡΙΣΗ: (Εκτός μικροφώνου) Ναι, είναι ομόφωνη απόφαση [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Λοιπόν. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Ωραία. Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
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 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 24ο θέμα, "Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού 
Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 
2018, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 103/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 25ο 
 

Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη δώδεκα (12) ατόμων με σχέση εργασίας 
ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κάλυψη 
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 123/2018 
απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας 
και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 25ο θέμα. Διορθώνοντας τον τίτλο αναφέρω ότι θα έχει ως εξής: «Καθορισμός 
ειδικοτήτων για την πρόσληψη πέντε (5) θέσεων», από «12» που ήταν αρχικά. Και εδώ λοιπόν 
ομόφωνα είχε εγκριθεί το συγκεκριμένο θέμα. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 25ο θέμα, "Καθορισμός ειδικοτήτων για την πρόσληψη πέντε (5) ατόμων με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κάλυψη 
δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 123/2018 απόφαση 
του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής 
Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 26ο 
 

Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με σχέση εργασίας ιδιωτικού 
δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού 
Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 26ο θέμα. Και εδώ στον ΔΟΠΑΠ είναι ομόφωνη η απόφαση. 
 Θέλετε να προσθέσετε κάτι, κύριε Πρόεδρε; 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 26ο θέμα, "Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου με 
σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς 
Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 57/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 
Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 27ο 
 

Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την έγκριση των 
προτεινόμενων σημείων τοποθέτησης Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρονικών 
Συσκευών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 27ο θέμα. 
 Υπάρχουν σε αυτό ερωτήσεις; Ερώτηση; Ωραία. Ερώτηση ο κύριος... 
 Κύριοι συνάδελφοι, αν έχετε την ευγενή καλοσύνη, καθίστε λίγο. 
 Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Καταρχήν, ο τίτλος του θέματος είναι για την έγκριση των σημείων, ενώ είναι και 
προμήθεια. Ή κάνω λάθος; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι είπατε; 
ΖΗΚΑΣ: Ο τίτλος του θέματος είναι μόνο για την έγκριση των σημείων, ή και προμήθεια; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την έγκριση των σημείων. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι... Γιατί υπάρχει και η μελέτη για την προμήθεια, γι’ αυτό λέω. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εμείς εγκρίνουμε τα σημεία σαν Δημοτικό Συμβούλιο, δεν 
εγκρίνουμε την προμήθεια σαν Δημοτικό Συμβούλιο. Θα πάει στην Οικονομική Επιτροπή. Ή σε 
απευθείας ανάθεση αν [...]. Κατάλαβες; 
ΖΗΚΑΣ: Όχι... Επειδή συνοδεύεται... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] και τη μελέτη για να δεις τη διαφορά. 
ΖΗΚΑΣ: Α! Επειδή υπάρχουν ζητήματα όμως σ’ αυτό, γι’ αυτό το λέω. Τα ζητήματα που θέλω να 
θίξω δηλαδή... Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω στην τοποθέτησή μου ή... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πάντως οι όροι και οι προϋποθέσεις θα καθοριστούν από την Οικονομική Επιτροπή, 
δεν έχει... 
 Εν πάση περιπτώσει, θέλετε να τοποθετηθείτε μετά; Η ερώτηση έγινε; 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, εντάξει, αφού είναι αυτό... Αλλά θέλω να πω κάποια πράγματα, ας τα λάβετε υπόψη 
σας. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έγκριση των σημείων είναι, έγκριση των σημείων. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι. Μα αυτό λέω, δεν είναι και η προμήθεια, απλώς επειδή υπάρχουν... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα σημεία εγκρίνουμε εμείς σήμερα. 
ΖΗΚΑΣ: Ωραία, ωραία. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν έχεις κάτι για το θέμα της προμήθειας, πες μας. Τι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση λοιπόν από τον κύριο Ζήκα. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν πειράζει... Εκτός τέτοιου, πες το. 
ΖΗΚΑΣ: Θέλω να πω καταρχήν για το ζήτημα του χρόνου που αναφέρεται σαν αναγγελία βλάβης και 
αποκατάσταση βλάβης των 10... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Αναφέρεται ως χρόνος 
αποκατάστασης της βλάβης, από την αναγγελία 10 ημέρες εργάσιμες. Τον οποίο τον θεωρώ 
υπερβολικό χρόνο. Από την αναγγελία της βλάβης, στην εταιρεία που θα τα εγκαταστήσει, να 
αποκαταστήσει τη βλάβη 10 εργάσιμες ημέρες, θεωρώ ότι είναι υπερβολικός χρόνος, δεν νομίζω ότι 
είναι εύλογο διάστημα. 
 Ένα δεύτερο ζήτημα το οποίο είναι επίσης σημαντικό: Ότι δεν υπάρχει... «Η συντήρηση –
λέει– του σταθμού θα εξαρτάται από τη συχνότητα χρήσης». Το οποίο είναι ασαφές. 
 Και βέβαια, η συντήρηση γενικότερα, το κόστος συντήρησης, είναι βασικός παράγοντας για 
την προμήθεια αυτών των συστημάτων. Και το λέω αυτό γιατί, αν πάτε μία βόλτα στο Φάληρο, κάτω 
εκεί που γίνεται η ανάπλαση τώρα, μπροστά απ’ το Ίδρυμα Νιάρχος, που έχουν εγκαταστήσει τα 
φωτιστικά που είναι με φωτοβολταϊκά, έχουν κλαπεί όλοι οι συσσωρευτές, και έχουν υποστεί ζημιές 
όλα τα φωτιστικά. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Αυτό δεν [...] όμως. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, μισό λεπτό. Το λέω με την έννοια ότι το κόστος επισκευής, η επέμβαση κλπ, είναι 
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ζητήματα καθοριστικά για το συνολικό κόστος αυτής της εγκατάστασης. 
 Όπως επίσης και η ασφάλεια, το 1,5 χιλιοστό που λέει, παραδείγματος χάρη, λαμαρίνα για το 
κουτί, δεν αποτελεί ικανοποιητικό παράγοντα ασφάλειας για την προστασία του συσσωρευτή που θα 
βρίσκεται μέσα. 
 Τα λέω αυτά γιατί θα πρέπει στις προδιαγραφές που θα μπουν να υπάρξει η πρόβλεψη 
μεγαλύτερης διασφάλισης ώστε να μην υπάρξει κλοπή... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να ζητάμε κάτι που υπάρχει όμως στο εμπόριο [...]. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι, αλλά επειδή έχει τύχει να δω την κατάσταση αυτή η οποία είναι κάτω, και για να μην 
τρέχουμε εκ των υστέρων, όπως τρέχει εκείνος ο Δήμος, και τα ’χει αφήσει να μη δουλεύουν πλέον 
γιατί ακριβώς υπάρχουν τα ζητήματα αυτά, το λέω για να υπάρξει... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] θα το δούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν, το 27ο θέμα, "Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με την 
έγκριση των προτεινόμενων σημείων τοποθέτησης Ηλιακών Σταθμών Φόρτισης Ηλεκτρονικών 
Συσκευών στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 28ο 
 

Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αιτήματα δημοτών για 
παραχώρηση θέσεων Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 28ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Ψηφίζει και η κυρία Γκούμα, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού. 

Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες; 
 Άρα λοιπόν το 28ο θέμα, "Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με 
αιτήματα δημοτών για παραχώρηση θέσεων Στάθμευσης Α.μ.Ε.Α. στη Δημοτική Κοινότητα 
Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 29ο 
 

Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη για 
απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 29ο θέμα. 
...... : Ομόφωνα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ψηφίζει και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας, η κυρία 
Γκούμα. Ομόφωνα λοιπόν το εικοστό ένατο... 
 Το 29ο θέμα, "Έγκριση απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με αίτημα δημότη 
για απαγόρευση στάθμευσης, σε οδικό τμήμα της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού" εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 

--------------  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους οι οποίοι κάθισαν μέχρι τώρα, να 
τους ενημερώσω ότι μάλλον θα κάνουμε ένα Δημοτικό Συμβούλιο ακόμα πριν το καλοκαίρι, και 
μάλλον θα είναι η Τετάρτη 1η Αυγούστου ή 25η Ιουλίου, μάλλον θα είναι εκεί, απλώς για να 
προγραμματίσετε. 
 00:10 λήξη της συνεδρίασης. 
 Σας ευχαριστώ. 
 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
------------------------------------------- 
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