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Ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 

 

 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Οικονόμου Δημήτριος, Παρίση Χρύσα, Βεντουζά-Παπανικολάου Ειρήνη, Χατζής Μιχαήλ, Τσικρικώνη 

Άννα-Μαρία, Νικάκη Βικτωρία, Ρουφογάλη Δήμητρα, Σουρανή Αγλαΐα, Αρβανίτη Γεωργία, 

Τσουροπλής Γεώργιος, Μπουφούνου Βασιλική, Σιαμάνης Βασίλειος, Ζήκας Περικλής, Καραγιάννης 

Νικόλαος, Κεχρής Ιωάννης, Τούτουζας Δημήτριος, Φασούλη Αικατερίνη, Στάππας Νικόλαος, 

Ανυφαντής Γεώργιος,  

 

Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου: Δημάκου Μαρία 

Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Χολαργού: Γκούμα Αικατερίνη 

 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

 

Δεμέστιχας Παναγιώτης, Αθανασάκου–Μουντάκη Μαρία, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Δημητριάδου 

Μαρία, Σκουτέρης Ιωάννης, Τίγκας Κωνσταντίνος - Πολυχρόνης, Κουτάκης Νικόλαος, 

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

 

 

 

 

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

 

1. Επικύρωση του υπ’ αριθ. 08/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

2. Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) 

«Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών 

Υγείας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής 

Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο: 

«Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές 

υπηρεσίες» (α/α ΟΠΣ 2616). 

ΣΕΛ. 
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3. Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 315/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, 

αναφορικά με τον ορισμό αναπληρωτή εκπροσώπου τού Δήμου στην Πράξη 

«Κέντρα Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» και ορισμός υπευθύνου 

Κέντρου Κοινότητας. 

 

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

4. Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού 

Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης». 

5. Συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο πρόγραμμα «Επιταχυντής 

Δεξιοτήτων Mellon». 

 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

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

7. Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου 

τού Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2018. 

8. Έγκριση μετάβασης εκπροσώπου τού Δήμου για τη συμμετοχή του στη Διεθνή 

Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 

2018 έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης. 

9. Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και 

χώρων τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού». 

10. ’Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6X4 και ενός 

ημιρυμουλκούμενου με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου 

χωρητικότητας 55 κ.μ. τουλάχιστον, για τη συμπίεση και μεταφορά». 

11. Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού. 

12. ’Έγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης 

και ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού. 

13. Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους. 

14. Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος. 

 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

15. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: 

«Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης». 

16. Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τακτοποιητικού τού έργου: 

«Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, 

έτους 2017». 

17. Έγκριση της παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Αποκατάσταση 

τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης». 

 

v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

18. Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί της οδού: 

 Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

◦ Αριστοτέλους 9 
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vi. ΓΕΝΙΚΑ 

19. Έγκριση Δ' αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 

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

έτους 2018, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 125/2018 απόφαση του Διοικητικού 

Συμβουλίου του. 

20. Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για το έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους 

Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 126/2018 απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και 

Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.). 

21. Έγκριση αποστολής αιτήματος, για αρχική πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο 

πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής 

και Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ' 

αριθ. 127/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού 

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

22. Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού 

Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.ΠΑ.Π.), οικονομικού έτους 2018, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

23. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, 

Ισολογισμού χρήσης 2012, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 8ι Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 58/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

24. Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, 

Ισολογισμού χρήσης 2013, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός 

Πολιτισμού, Αθλητισμού 8ι Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 67/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του. 

25. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση 

σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής 

γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου. 

26. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση 

σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής 

γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ τον κύριο Τράκα να ελέγξει τις παρουσίες, για την απαρτία του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

ΤΡΑΚΑΣ (ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ): Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 

 Ο κύριος Οικονόμου: παρών. 

 Η κυρία Παρίση: απούσα. 

 Ο κύριος Δεμέστιχας: απών. 

 Η κυρία Αθανασάκου: απούσα. 

 Ο κύριος Αυγουρόπουλος: απών. 

 Η κυρία Βεντουζά: παρούσα. 

 Ο κύριος Χατζής: παρών. 

 Η κυρία Τσικρικώνη: παρούσα. 

 Η κυρία Νικάκη: παρούσα. 

 Η κυρία Ρουφογάλη: παρούσα. 

 Η κυρία Σουρανή: παρούσα. 
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 Η κυρία Αρβανίτη: παρούσα. 

 Ο κύριος Τσουροπλής: παρών. 

Η κυρία Δημητριάδου: απούσα. 

 Η κυρία Μπουφούνου: παρούσα. 

 Ο κύριος Τράκας: παρών. 

 Ο κύριος Σιαμάνης: παρών. 

 Ο κύριος Σκουτέρης: απών. 

 Ο κύριος Χαρακτινιώτης: παρών. 

 Ο κύριος Τίγκας: απών. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Τίγκας με ενημέρωσε ότι είναι εκτός Αττικής και είναι δικαιολογημένος. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Κουτάκης: απών. 

 Ο κύριος Ζήκας: παρών. 

 Ο κύριος Καραγιάννης: παρών. 

 Ο κύριος Κεχρής: παρών. 

 Ο κύριος Τούτουζας: παρών. 

 Η κυρία Φασούλη: παρούσα. 

 Ο κύριος Αποστολόπουλος: απών. 

Ο κύριος Στάππας: παρών. 

Η κυρία Μπρέμπου: απούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κυρία Μπρέμπου μου είπε ότι θα έρθει πιο αργά, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι 

να έρθει είναι απούσα. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Ανυφαντής: παρών. 

 Ο κύριος Ρεμούνδος: απών. 

 Η κυρία Πολυκαλά: απούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Πολυκαλά με ενημέρωσε ότι είναι εκτός Αθηνών και δεν θα παρευρεθεί 

σήμερα, οπότε είναι δικαιολογημένη. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσες είναι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Κοινοτήτων Χολαργού και Παπάγου: 

η κυρία Γκούμα και η κυρία Δημάκου. 

 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 

 Η ώρα είναι 19:20. Άρχεται η συνεδρίασις. 

 Προτού μπούμε στα θέματα προς συζήτηση, θα αναφερθώ στην ανείπωτη τραγωδία των 

Δήμων της Αττικής που επλήγησαν από την φονική πυρκαγιά και στα θύματα που θρηνούμε. Γνωστό 

είναι ότι η πυρκαγιά στο πρώτο λεπτό σβήνεται με ένα ποτήρι νερό, στο δεύτερο λεπτό με έναν 

κουβά, στο τρίτο λεπτό με μία δεξαμενή και από κει και πέρα είναι ανεξέλεγκτη και δεν μπορεί να 

σβηστεί. 

 Θα παρακαλέσω όλους τους συνάδελφους να τηρήσουμε ενός λεπτού σιγή για τα αθώα 

θύματα, για τους πυρόπληκτους που θρηνούμε. 

 

(Τήρηση ενός λεπτού σιγής εις μνήμην των θυμάτων της πυρκαγιάς) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αιωνία η μνήμη τους, και να ευχηθούμε ποτέ στο μέλλον να μην έχουμε όμοια 

περιστατικά. 

 Παρακαλώ για ανακοινώσεις τον κύριο Δήμαρχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα. 

 Κι εγώ, κύριε Πρόεδρε, θα ξεκινήσω εκφράζοντας τα θερμά μου συλλυπητήρια και τη βαθιά 

οδύνη για τις καταστροφές και τις απώλειες των περιουσιών που έγιναν, και βέβαια πάνω απ’ όλα για 

τα θύματα της εθνικής τραγωδίας, έναν μεγάλο αριθμό – δεν ξέρουμε, ειλικρινά ας ελπίσουμε να 

παραμείνει εκεί που βρίσκεται σήμερα, αλλά υπάρχουν φόβοι για αύξηση πολύ των θυμάτων. 

 Ήθελα να σας ενημερώσω ότι απ’ την πρώτη στιγμή ο Δήμος μας βρέθηκε κοντά και 
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επικοινώνησε με τους Αντιδημάρχους και με τους Δημάρχους των περιοχών, η Αντιδήμαρχος 

Πρόνοιας η κυρία Νικάκη μίλησε για να μπορέσουμε να βγάλουμε τις ανακοινώσεις για να 

συγκεντρώσουμε όλα αυτά τα είδη τα οποία χρειάζονται, και βάσει αυτών βγήκανε οι ανακοινώσεις 

για συγκέντρωση φαρμάκων, ειδών πρώτης ανάγκης, για να ενημερώσουμε τους δημότες μας για 

τον λογαριασμό ο οποίος έχει ανοιχτεί για τους ανθρώπους που έχουν υποφέρει. 

 Και βέβαια ήταν συγκινητική η προσπάθεια και η ανταπόκριση όλων των κατοίκων της πόλης 

μας, μέσα σε πολύ λίγες ώρες γεμίσανε δύο αίθουσες στο Δημαρχείο και σχεδόν όλος ο διάδρομος, 

και δείχνουμε έτσι ότι η ανθρωπιά μας και η αλληλεγγύη μας βρίσκεται σε πολύ υψηλά στάνταρ. Ήδη 

αντιπροσωπεία του Δήμου μαζί με τη ΔΑΠΑΧΟ πήγε και παρέδωσε τα φάρμακα, που είναι και το 

άμεσο το οποίο έχουν ζητήσει. Και βέβαια θα συνεχιστεί και τις επόμενες ημέρες, θα έχουμε μία 

επικοινωνία και θα δούμε πώς μπορούμε να συνεισφέρουμε κι εμείς. 

 Ήδη μας ζητήθηκε από τον γειτονικό Δήμο Ζωγράφου να στείλουμε αύριο ένα όχημα για να 

τους βοηθήσει στην κατασκήνωση που έχουν, γιατί έχουν αρκετά εκτεταμένες ζημιές στην 

κατασκήνωση την οποία έχουν, και έδωσα εντολή να μεταβεί ένα όχημα με αρπάγη, με παπαγάλο, 

για να μπορέσει να βοηθήσει στον χώρο της κατασκήνωσης που έχουν στον Άγιο Ανδρέα. 

 Δεν θα μιλήσω πολύ για το θέμα, γιατί νομίζω ότι είναι η ώρα για να μη λέμε πολλά λόγια, 

είναι η ώρα για να παρακολουθούμε τις εξελίξεις, να είμαστε κοντά και να βοηθάμε τους ανθρώπους 

μας που έχουν πραγματικά ανάγκη. Αλλά επειδή κάποιοι συνάδελφοι κάνουνε πολιτική πάνω στα 

αποκαΐδια και προσπαθούν να δημιουργήσουν εντυπώσεις, θέλω να διαβεβαιώσω ότι ο δημοτικός 

μηχανισμός του Δήμου μας είναι πανέτοιμος να ανταποκριθεί. Εύχομαι να μη χρειαστεί, αλλά θέλω 

να διαβεβαιώσω τους δημότες, τους κατοίκους και το Δημοτικό Συμβούλιο ότι είναι πανέτοιμος, και η 

ΔΑΠΑΧΟ βρίσκεται σε μία πολύ σωστή οργάνωση, έχει αρκετό κόσμο, από τον Δήμο έχουν γίνει όλες 

οι ενέργειες οι οποίες θα έπρεπε να ’χουν γίνει, και ό,τι άλλο λέγεται και ακούγεται είναι απλά θέματα 

μικροπολιτικής και θέματα που προσπαθούμε ν’ αντιμετωπίσουμε με... Εν πάση περιπτώσει, έρχονται 

και οι εκλογές σε 8-9 μήνες, οπότε, εντάξει, καταλαβαίνω ότι υπάρχει διάθεση... 

 Αλλά νομίζω ότι να πούμε ένα μεγάλο ευχαριστώ στους εθελοντές μας, σε αυτούς τους 

ανθρώπους που βρίσκονται νυχθημερόν στο βουνό, και όλα τ’ άλλα όποτε θέλετε –επειδή απουσιάζει 

και ο κύριος Τίγκας, ο οποίος έθεσε τις ερωτήσεις– θα τα πούμε όταν θα ’ρθει η ώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις γενικά; Και μετά να μπούμε στις ανακοινώσεις, στα 

θέματα. Ερώτηση ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Στάππας. Και μετά οι ανακοινώσεις, έτσι; 

 Ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο. 

ΚΕΧΡΗΣ: Ένα ερώτημα, αφορά έναν καινούριο σύλλογο, τον Σύλλογο Κλασικού Αθλητισμού. Απʼ 

ό,τι ξέρω, έχει πάνω από 100-150 αθλητές εγγεγραμμένους, ασχολείται αποκλειστικά και μόνο με τον 

στίβο, που σημαίνει ότι χρειάζεται στίβο με ταρτάν. Ο μοναδικός στίβος με ταρτάν πάνω από 300-

350 μέτρα είναι ο "Μαρκ Μαρσώ", που σημαίνει ότι πρέπει να δοθούν ώρες για προπόνηση στο 

"Μαρκ Μαρσώ". Ο Σύλλογος απασχολεί παιδιά τα οποία είναι στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο, στο 

Λύκειο, άρα πρέπει να δοθούν απογευματινές ώρες, δεν θα μπορούν αυτά τα παιδιά να 

χρησιμοποιήσουν πρωινές ώρες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κεχρή, να θυμίσω, είμαστε στις ερωτήσεις. Εάν θέλετε ανακοινώσεις, μετά. 

ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτηση. Αυτό, όχι, δεν είναι ανακοίνωση, ερώτηση είναι. 

 Απʼ ό,τι ξέρω –και πιστεύω θ’ αλλάξει η απόφαση, γιατί είναι παράλογη η απόφαση, είμαι 

σίγουρος ότι θ’ αλλάξει, θα το δείτε με διαφορετικό μάτι– δίνονται ώρες μόνο το πρωί στο "Μαρκ 

Μαρσώ". Υπό αυτές τις συνθήκες ο Σύλλογος δεν μπορεί να λειτουργήσει, δηλαδή ουσιαστικά είναι 

ισοδύναμο με κατάργηση του Συλλόγου. Θα πρέπει να δοθούν υποχρεωτικά, αναγκαστικά, δεν 

υπάρχει άλλη λύση, κάποιες ώρες το απόγευμα στο "Μαρκ Μαρσώ". Είναι απόλυτα λογικό το αίτημα 

του συγκεκριμένου συλλόγου. Ξέρω ότι υπάρχει και ο Γυμναστικός Αθλητικός Σύλλογος, που 

χρησιμοποιεί τον ίδιο [σύλλογο]. Θα μπορέσουν να τον χρησιμοποιήσουν και οι δύο, να μοιραστούν 

τον χώρο εν ανάγκη. Αλλά δεν μπορεί να αποκλείουμε ουσιαστικά έναν σύλλογο του Δήμου μας, που 

απασχολεί 100-150 παιδιά, ουσιαστικά από την υποδομή, τη μοναδική υποδομή, κατάλληλη υποδομή 
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που έχει ο σύλλογος. 

 Άρα το ερώτημα απευθύνεται στη δημοτική Αρχή και στον φίλο μου τον Πρόεδρο του 

ΔΟΠΑΠ, τον κύριο Οικονόμου, να το δούνε λίγο διαφορετικά. Είμαι δρομέας. Δεν υπάρχει άλλος 

τρόπος να λειτουργήσει ο Σύλλογος, να προπονηθούν τα παιδιά, παρά μόνο να χρησιμοποιείται το 

"Μαρκ Μαρσώ". Θα πρέπει λοιπόν να μοιραστούν τις ώρες με τον ΓΑΣ Χολαργού. Εν ανάγκη να 

χρησιμοποιήσουν τις ίδιες ώρες αν δεν υπάρχει λύση, ώσπου να δημιουργηθεί ο στίβος στο Νταμάρι. 

Αυτό είναι το ερώτημα. Πρόεδρε του ΔΟΠΑΠ, κύριε Οικονόμου, κι εσείς Δήμαρχε, να το ξαναδείτε 

λίγο το θέμα, αυτό το λογικό αίτημα, ώστε να λειτουργήσει ο Σύλλογος. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. 

 Και θα έλεγα ότι ας το συζητήσουμε αυτό, είναι επείγον υπό την έννοια ότι εάν δεν δοθούν οι 

ώρες, τον Σεπτέμβριο... Το επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο πιθανότατα να είναι τον-, δεν ξέρω αν να 

γίνει Δημοτικό Συμβούλιο τον Αύγουστο, Δήμαρχε και Πρόεδρε του Δημοτικού Συμβουλίου, οπότε 

είναι επείγον να συζητηθεί το θέμα και να ληφθεί κάποια απόφαση. Ή, αν δεν ληφθεί τώρα η 

απόφαση, πιστεύω ότι ο Δημήτρης ο Οικονόμου και εσείς, Δήμαρχε, θα το δείτε λίγο διαφορετικά. 

Γιατί είναι λανθασμένη απόφαση αυτή να δοθούν μόνο πρωινές ώρες. Το ένα αυτό. 

 Το δεύτερο... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα με συγχωρείτε. Στο πρώτο που είπατε, ερώτηση δεν υπήρχε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτηση είναι, αν θέλετε να το κάνω σαν ερώτηση... Αν το θέμα το συζητήσουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κάνατε μία τοποθέτηση, η οποία θεωρώ ότι δεν ήταν σωστό. Τώρα από κει και πέρα... 

ΚΕΧΡΗΣ: Να πω, να συγκεκριμενοποιήσω λοιπόν δύο ερωτήσεις: Το ένα ερώτημα είναι αν θα το 

συζητήσουμε εκτός Ημερησίας, αν μπορούμε –έστω και παράτυπα– να το συζητήσουμε εκτός 

Ημερησίας, επειδή είναι επείγον το θέμα. Και το δεύτερο θέμα: Αν δεν το συζητήσουμε εκτός 

Ημερησίας, αν μπορείτε ν’ αλλάξετε αυτή την απόφαση που ήδη έχετε πάρει, η οποία είναι 

λανθασμένη απόφαση. 

 Αυτές είναι οι δύο ερωτήσεις που αφορούν το συγκεκριμένο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 

 Ερώτηση από τον κύριο Στάππα. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Με αφορμή τα τραγικά γεγονότα των πυρκαγιών, θεωρώ ότι θα πρέπει να κάνουμε μία 

συζήτηση για θέματα πολιτικής προστασίας. Δηλαδή να γίνει μια ενημέρωση για το ποιοι κίνδυνοι 

έχουν εντοπιστεί, με ποιον τρόπο έγινε αυτός ο εντοπισμός και από ποιους, τι σχέδια υπάρχουν για 

τον κάθε κίνδυνο στην περιοχή μας, τι προσωπικό εμπλέκεται, τι ενημέρωση κοινού προβλέπεται και 

τι έχει γίνει. Αυτό είναι το ένα ερώτημα. Αν σκοπεύετε να γίνει κάποια τέτοια ενημέρωση. 

 Το άλλο θέμα είναι για το Νηπιαγωγείο στη Φειδίου. Υπήρχε αυτή η εκκρεμότητα με τα 

προβλήματα κατασκευής τα οποία είχαν εντοπιστεί. Αυτά έχουν διορθωθεί; παραλήφθηκε το 

Νηπιαγωγείο; 

 Και η τρίτη και τελευταία ερώτηση είναι αν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για να κάνουμε κάποια 

επέμβαση στην κοίτη του Ιλισού ώστε ν’ αποδοθεί στους δημότες τους δικούς μας αλλά και σε όλους 

τους πολίτες της Αττικής. Είχε ξεκινήσει ένα-, είχαν γίνει κάποιες συζητήσεις και κάποιες προτάσεις 

εδώ και χρόνια, αλλά δεν έχει προχωρήσει καθόλου αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Υπάρχουν άλλες ερωτήσεις; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κύριος Οικονόμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απάντηση από τον κύριο Οικονόμου; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι απάντηση. Ερώτηση [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση; 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Προ Ημερησίας [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, ωραία, αργότερα. 

 Άρα λοιπόν θα προχωρήσουμε σε ανακοινώσεις. Είναι ο κύριος Οικονόμου, ο κύριος Ζήκας, ο 

κύριος Καραγιάννης, ο κύριος Ανυφαντής και η κυρία Βεντουζά. 

 Λοιπόν, για ανακοινώσεις, τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 

ΖΗΚΑΣ: Θέλω να δηλώσω κι εγώ τα συλλυπητήρια για τα θύματα αυτών των καταστροφικών 
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πυρκαγιών, αλλά ταυτόχρονα θέλω να δηλώσω και την οργή μου γιʼ αυτή την εξέλιξη που πήρε αυτή 

η πυρκαγιά, με τον τρόπο που εξελίχθηκε δηλαδή, η οποία εξέλιξη δείχνει ακριβώς τον ρόλο και τη 

σημασία που έχει η πολιτική προστασία, και στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν λειτούργησε. Οι 

μηχανισμοί οι οποίοι προβλέπονται από τα σχέδια εκτάκτου ανάγκης, έτσι όπως έχουν σχεδιαστεί για 

να αντιμετωπίσουν τέτοιες έκτακτες καταστροφές, δεν λειτούργησαν στον χρόνο που έπρεπε να 

λειτουργήσουν και με τον τρόπο που έπρεπε να λειτουργήσουν. Δεν υπήρξε εκκένωση έγκαιρη των 

περιοχών, δεν υπήρχαν σχέδια εκκένωσης προφανώς, με αποτέλεσμα να παγιδευτούν εκατοντάδες 

άνθρωποι και να έχουμε αυτές τις καταστροφικές συνέπειες. 

 Θα διαφωνήσω εδώ λοιπόν με τον Δήμαρχο ότι δεν πρέπει να σιωπούμε σε αυτά τα 

πράγματα. Μπορεί να υπάρχει το πένθος, μπορεί να είναι τεράστια η καταστροφή, αλλά υπάρχουν 

τεράστιες ευθύνες, οι οποίες δεν μπορεί να συγκαλύπτονται μεταθέτοντας και σιωπώντας επί των 

ευθυνών σε μεταγενέστερο χρονικό διάστημα, που τα ζητήματα αυτά θα ξεχαστούν και θα τα 

ξαναθυμηθούμε όταν θα ξανάχουμε τέτοια περιστατικά. Τα ’χουμε βιώσει επανειλημμένα στο 

παρελθόν. Πρέπει να γίνουν τομές σε πολλά ζητήματα που αφορούν την πολιτική προστασία. 

 Ευτυχώς στον Δήμο μας υπάρχει μία πολύ καλή οργάνωση της πολιτικής προστασίας, η 

εθελοντική ομάδα έχει δράσει μέχρι τώρα υποδειγματικά, έχει παρέμβει έγκαιρα και έχει αποσοβήσει 

κάθε κρούσμα, κάθε περιστατικό που υπήρξε στη ζώνη της δικής μας περιοχής και στη ζώνη δικής 

της παρέμβασης, και αυτό πραγματικά είναι ένα στοιχείο ιδιαίτερα σημαντικό και χρήζουν τα 

συγχαρητήριά μας οι εθελοντές της εθελοντικής ομάδας. 

 Και βέβαια θα συμφωνήσω στο ότι δεν θα πρέπει η εθελοντική ομάδα να γίνεται αντικείμενο 

μικροπολιτικών εκμεταλλεύσεων και στο παιχνίδι των αντιπαραθέσεων των παραταξιακών οι οποίες 

υπάρχουν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην πόλη μας, θα πρέπει να μένει απέξω. Είναι κάτι το 

οποίο, ειδικά σε τέτοιες συνθήκες, είναι απαγορευτικό και ανεπίτρεπτο. 

 Τώρα όσον αφορά βέβαια τα επικοινωνιακά παιχνίδια τα οποία παρακολουθούμε από την 

πολιτική ηγεσία, πραγματικά είναι αποκρουστικά το λιγότερο. Θα μπορούσα να πω ότι δεν μιλάμε για 

πολιτική ηγεσία αλλά για πολιτικά σκουπίδια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα ’θελα να εκφράσω κι εγώ τα συλλυπητήριά μου στις οικογένειες των ανθρώπων που 

χάθηκαν στις πυρκαγιές, με αυτό τον ανατριχιαστικό τρόπο πραγματικά, γίναμε όλοι θεατές σκηνών 

και ειδήσεων που νομίζω ότι ούτε στη χειρότερη ταινία τρόμου δεν μπορούσε κάποιος να τις 

φανταστεί. Μακάρι να ξεκουραστούν οι ψυχές τους. 

 Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στους πυροσβέστες που με αυταπάρνηση και αυτοθυσία όλες 

αυτές τις ημέρες, όπως και όλα αυτά τα χρόνια, βρίσκονται εκεί και κάνουν το καθήκον τους, και 

ξεπερνάν και το καθήκον τους, κάνουν κάτι παραπάνω από το καθήκον τους, που πολλοί από μας 

δεν θα μπορούσαν καν να το σκεφτούμε και να το κάνουμε. Και επίσης να δώσω και τα 

συγχαρητήριά μου στους εθελοντές που βοηθάνε απ’ την πρώτη στιγμή, και εκεί πέρα αλλά και 

όλους τους εθελοντές απ’ όλη την Αθήνα και απ’ όλη την Ελλάδα, και από το εξωτερικό. 

 Δεν θα πω κάτι άλλο, το μόνο που έχω: έχω να βάλω δυο προτάσεις, ή δύο σκέψεις σχετικά 

με προτάσεις που θα ’θελα να δει η δημοτική Αρχή, ίσως μπορούμε να βοηθήσουμε. 

 Η πρώτη είναι λίγο-, δεν έχει συζητηθεί και θα ’θελα αν μπορεί ο Δήμαρχος σε συνεννόηση με 

τους άλλους Δημάρχους της χώρας, είτε μέσω της ΚΕΔΕ, να προσπαθήσουν να πείσουν τον Υπουργό 

Οικονομικών να ανοίξει έναν ειδικό λογαριασμό στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους ώστε να 

προσφέρουν και οι Δήμοι λεφτά και όχι μόνο οι ιδιώτες. Δηλαδή να μπορούν οι Δήμοι να 

προσφέρουν ένα σημαντικό ποσό ή κάποιοι Δήμοι οι οποίοι έχουν την οικονομική ευρωστία να 

δώσουν απευθείας λεφτά σ’ αυτό. Θα ’ταν μια καλή θεωρώ προσπάθεια, δεν ξέρω αν είναι εφικτή, 

αλλά θα μπορούσε, σε συνεννόηση με το Ελεγκτικό Συνέδριο να ανοιχτεί ειδικός λογαριασμός στο 

Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, ώστε να μπορέσουμε να συνεισφέρουμε. Δηλαδή να δώσουμε ένα 

χρηματικό ποσό, να πάρει το Δημοτικό Συμβούλιο μια απόφαση, όπου μπορούμε, όπου μας ζητηθεί. 
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Μπορεί να θέλουν ν’ αγοράσουν ένα όχημα, μπορεί να θέλουν να κάνουν μια-, οποιαδήποτε δαπάνη. 

Αν μπορούμε να συνεισφέρουμε σε αυτό, η πρώτη πρότασή μου. 

 Η δεύτερη πρότασή μου είναι: Οπουδήποτε ο Δήμος θεσμικά να μπορέσει, πια από δω και 

πέρα, να επιδιώκει εκδηλώσεις στις οποίες να μαζεύονται λεφτά γι’ αυτό τον σκοπό. Και προφανώς 

και να-, και γιατί όχι, επειδή είδαμε πολλούς επιτήδειους και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με 

λογαριασμούς τραπεζών, επειδή ο Δήμος είναι ένα πολύ σημαντικό θεσμικό όργανο, να ανοίξει ο 

ίδιος λογαριασμούς ώστε να καταθέτουν οι δημότες μας ή οι επιχειρηματίες της περιοχής μας εκεί 

λεφτά. Γιατί υπάρχουν πολλοί επιτήδειοι αυτό τον καιρό, όπως βλέπετε, που βγάζουν και λένε 

«βοηθήστε εκεί», χωρίς να γνωρίζουμε πού καταθέτουμε λεφτά, ενώ ο Δήμος θα μπορέσει να το 

κάνει. Το ’καναν νομίζω και κάποιοι άλλοι οργανισμοί. 

 Αυτό θα ’θελα να πω. Και πραγματικά, είναι μεγάλη η θλίψη και νομίζω δεν θα μπορέσει να 

ξεχαστεί εύκολα αυτό το γεγονός. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Οικονόμου, Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Κι εγώ να εκφράσω τη λύπη μου, γιατί σε τόσο μικρό διάστημα χάθηκαν τόσοι πολλοί αθώοι 

συμπολίτες μας. Δεν είμαι ειδικός για να γνωρίζω αν θα μπορούσαν να αποφευχθούν τα τόσα θύματα 

– βέβαια όλοι μας γνωρίζουμε την ποιότητα της ελληνικής δημόσιας διοίκησης, και σήμερα αλλά και 

διαχρονικά. Δεν είμαι με αυτούς που είμαι πολύ αισιόδοξος για τη συνέχεια, γιατί χρειάζεται και 

αλλαγή νοοτροπίας, αλλά χρειάζεται και πολύ βαθιές αλλαγές και τομές στη δημόσια διοίκηση της 

χώρας. 

 Νομίζω ότι ο Δήμος ξεκίνησε καλά με την προσπάθεια να συγκεντρώσει τα απαραίτητα 

πράγματα, αλλά θα πρέπει να ’χουμε συνέχεια. Νομίζω και οι προτάσεις του Γιώργου του Ανυφαντή 

έχουν ενδιαφέρον, αλλά νομίζω και η δημοτική Αρχή και άλλοι συνάδελφοι θα προσθέσουν σ’ αυτό, 

για να μη μείνουμε μόνο σε μία κίνηση. Χρειάζεται βοήθεια, αυτοί οι άνθρωποι θέλουν και πρέπει να 

στηριχθούν σε όλα τα επίπεδα, και εμείς μπορούμε σίγουρα να τους στηρίξουμε.  

 Ήθελα ν’ αναφερθώ, κύριε Πρόεδρε, σε κάποια στοιχεία για το Camp που οργανώνει κάθε 

χρόνο ο Οργανισμός μας, ο Δημοτικός Οργανισμός Αθλητισμού Πολιτισμού και Περιβάλλοντος. Είναι 

ένας θεσμός ο οποίος πολλά χρόνια λειτουργεί στον Δήμο μας, και στις δύο Κοινότητες, στον 

Παπάγο και στον Χολαργό, και απασχολεί το διάστημα μετά τις 15 Ιουνίου (που τελειώνουν τα 

Δημοτικά σχολεία), απασχολεί τα παιδιά των Δημοτικών σχολείων σε δράσεις γύρω από τον 

αθλητισμό, τον πολιτισμό και το περιβάλλον. 

 Φέτος για πρώτη χρονιά φτάσαμε στο να φιλοξενήσουμε, για την ακρίβεια «να 

εκπαιδεύσουμε» 480 παιδιά, έναντι 400 παιδιών το 2016 και ’17. 

 Αυτό που επίσης ήταν πάρα πολύ σημαντικό είναι ότι καταφέραμε ν’ αυξήσουμε σε σχέση με 

έσοδα-έξοδα, να φτάσουμε φέτος να έχουμε έσοδα-, έναν [θετικό] ισολογισμό έσοδα-έξοδα, να 

’χουμε δηλαδή συν 13.524 € (αύξηση 200% από πέρσι). Πέρσι είχαμε έσοδα-έξοδα-, 3.789 ήταν τα 

έσοδά μας. 

 Αλλά δεν είναι μόνο τα στοιχεία αυτά που δείχνουν ότι προσπαθούμε να νοικοκυρέψουμε όσο 

μπορούμε περισσότερο τον Οργανισμό, να έχουμε... Και μέσα απ’ τις δράσεις προσφοράς να έχουμε 

και έσοδα, γιατί πατάμε σε δύο επίπεδα: και να μπορούμε να ’χουμε προσφορά, να χαμηλώσουμε 

βασικά τα έξοδά μας, και να αυξήσουμε τα έσοδά μας. 

 Τα Camp είναι απ’ τα οικονομικότερα στην Αττική, στοιχίζει μόνο 100 € για κάθε παιδί. 

Νομίζω δεν θα βρει άλλος γονιός στην Αθήνα, στην Αττική και αλλού, αυτά τα ποσά. 

 Και είναι και σημαντικό ότι προσθέτουμε κάθε χρόνο νέες δράσεις, και νομίζω ότι-, και είναι η 

φιλοδοξία μας τον επόμενο χρόνο να καταφέρουμε να ανταποκριθούμε σε όλες τις αιτήσεις των 

παιδιών. Υπάρχει ήδη ένας καλός προγραμματισμός και ελπίζω ότι του χρόνου θα ανταποκριθούμε σε 

όλες τις αιτήσεις που έχουμε. 

 Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 

 Τον λόγο έχει η κυρία Βεντουζά. 

ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα ήθελα κι εγώ να συλλυπηθώ τις οικογένειες όλες που είχαν οι 

δικοί τους άνθρωποι έναν τραγικό θάνατο, και θα ήθελα να ενημερώσω ότι μέσα σ’ αυτές τις 

οικογένειες που χάσανε τις περιουσίες τους ήταν και πολλοί δημότες μας. 

 Επίσης ήθελα να ενημερώσω ότι, λόγω πένθους, με απόφαση του Δημάρχου, ακυρώθηκαν 

τρεις παραστάσεις: Την Τρίτη η παράσταση "Το κονσέρτο των δασών", σήμερα Τετάρτη "Τα ραδίκια 

ανάποδα" και αύριο μία εκδήλωση του Δήμου "Δύο ερμηνευτές, ένας συνθέτης". 

 Επίσης ήθελα να πω ότι η αναβληθείσα παράσταση "Ηλέκτρα", που λόγω των βροχών 

ανεβλήθη για την Κυριακή 29 του μηνός, σήμερα με ενημέρωσε ο κύριος Μουμουλίδης, ο παραγωγός 

της παράστασης αυτής, ότι όλα τα έσοδα θα προσφερθούν στους Δήμους αυτούς. Μετά από 

ενημέρωση, που έκανα μία ενημέρωση στον Δήμαρχο, αμέσως αντέδρασε, και τα δικά μας έσοδα 

από αυτή την παράσταση, σαν ενοίκιο του θεάτρου, να δοθούν και αυτά, μαζί με όλη την 

παράσταση, για τους πληγέντες στους διπλανούς Δήμους μας. 

 Σας ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βεντουζά. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Καραγιάννης. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, κι εγώ θα ήθελα να εκφράσω τα συλλυπητήριά μου γι’ αυτό που 

συνέβη κοντά μας, πολύ κοντά μας, και θα ήθελα να πω ότι ο Δήμος αυτή τη στιγμή πολύ καλά 

έκανε που ενήργησε έτσι, και πολύ γρήγορα μάλιστα, για να παράσχει κάτι σε αυτούς τους 

ανθρώπους οι οποίοι επλήγησαν από αυτή την κατάσταση. 

 Τώρα, το θέμα των ευθυνών, και τι φταίει και τι δεν φταίει, και το θέμα των-, ξέρω γω 

διαφόρων άλλων που μπορούν να βγούνε στη φόρα, και το θέμα του αν θα μπορούσε να ήταν 

λιγότερα τα θύματα ή όχι κλπ, όπως και όλων των πολιτικών που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα 

και έχουμε φτάσει σ’ αυτό το σημείο... Και το λέω αυτό γιατί εγώ θυμάμαι πήγαινα για μπάνιο 

κάποτε στο Μάτι, όταν ήμουνα δέκα χρονών, και υπήρχαν μόνο δυο-τρεις κατασκηνώσεις εκεί πέρα. 

Σήμερα, πρόσφατα είχα πάει πάλι, και ήταν γεμάτο, ένας οικισμός μέσα στα δέντρα. Λοιπόν, είναι 

πράγματα τα οποία δεν έπρεπε να γίνουν, διαχρονικά, πολλά χρόνια τώρα, και έχουν γίνει. 

 Παρ’ όλα αυτά, νομίζω ότι δεν είναι η ώρα που θα πρέπει να μιλήσουμε για ευθύνες αυτή τη 

στιγμή, θα πρέπει να καταλαγιάσει το πράγμα, να δούμε τι ακριβώς συνέβη, και από κει και πέρα 

πραγματικά να καθίσουμε και να τα βάλουμε κι εμείς ας πούμε στη σειρά τα πράγματα, και σαν 

Δήμος Χολαργού ακόμη να δούμε τι μπορεί να φταίει, και να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα για 

το τι μπορούμε να κάνουμε εμείς για να αποφύγουμε τέτοιες δυσάρεστες καταστάσεις στο προάστιό 

μας. 

 Γι’ αυτό τον λόγο βρίσκω πολύ σημαντική αυτή την πρόταση που έκανε ο κύριος Στάππας, 

και νομίζω ότι κάτι πρέπει να γίνει, ας το πούμε σε είδος σεμιναρίου(;) για την πολιτική προστασία, 

πώς πρέπει να λειτουργεί, τι οδηγίες πρέπει να δώσουμε στον κόσμο, και αυτές οι απόψεις που θα 

ακουστούν ή και οι αποφάσεις που θα παρθούν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο να γίνουν κτήμα όλων 

των δημοτών, όσο το δυνατόν περισσοτέρων δημοτών γίνεται. Διότι, όπως είδαμε, πολλά θύματα 

και πολλές άσχημες καταστάσεις δημιουργήθηκαν από το γεγονός ότι δεν ήξεραν οι άνθρωποι τι 

ακριβώς να κάνουν. 

 Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω προς το παρόν, και πάλι συλλυπητήρια στους ανθρώπους αυτούς 

που χάσαν τους δικούς τους, ακόμη και τις περιουσίες τους βέβαια, που είναι πολλοί, και που είναι 

πιθανόν και από μας εδώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 

 Θα ήθελα να παρακαλέσω τον κύριο Τράκα να διαβάσει δύο e-mails που έχουν αποσταλεί στη 

Γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου. Να μας αναφέρετε τον φορέα που προέρχονται και το 

κείμενο. Ευχαριστώ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Είναι δελτίο τύπου από τον Αθλητικό Σύλλογο ΣΚΑ Χολαργού: 

 «Κύριε Πρόεδρε, έχοντας πληροφορηθεί ότι σκοπεύετε να μας παραχωρήσετε μόνο 
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πρωινές ώρες στο δημοτικό στάδιο "Μαρκ Μαρσώ" και έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία που 

είχαμε επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι μας, ότι η τελική απόφαση για τον καταμερισμό των ορών 

κρίνεται από τα πολιτικά σας συμφέροντα και όχι απ’ τον θεσμοθετημένο ρόλο του Προέδρου 

του ΔΟΠΑΠ. Παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις σας για δίκαιη μεταχείριση, μας παραδίδετε 

πρόγραμμα που είναι καταδικαστικό για τον Σύλλογό μας, καταδικαστικό και για τους τρεις 

προπονητές, που τους ωθείτε στην ανεργία, καθώς και για τους 80 προεγγεγραμμένους 

αθλητές-δημότες, μεταξύ των οποίων και 60 παιδιά. Η συγκεκριμένη απόφαση παραβιάζει κάθε 

λογική, καθώς και τη συνταγματικώς κατοχυρωμένη αρχή της ισότητας. 

 Σας καλούμε στην αλλαγή του προγράμματος με δίκαιο και ισότιμο ορισμό, όπου θα 

καλύπτει τα δίκαια αιτήματά μας, αλλιώς σας δηλώνουμε ότι θα καταφύγουμε στη Δικαιοσύνη. 

Σας ενημερώνουμε επίσης ότι εφόσον μέχρι και την Τετάρτη 25/7 δεν έχουμε λάβει επίσημη 

ενημέρωση, το επισυναπτόμενο δελτίο τύπου θα διανεμηθεί σε όλους τους γονείς-μέλη του 

Συλλόγου καθώς και στα τοπικά, και όχι μόνο, ειδησεογραφικά site και εφημερίδες. 

 Με εκτίμηση, το Δ.Σ. Συλλόγου Κλασικού Αθλητισμού Χολαργού - Παπάγου». 

 Και η απάντηση είναι: 

 «Αξιότιμοι κύριοι, σε απάντηση του e-mail που μας αποστείλατε, σας ενημερώνουμε ότι οι 

μοναδικές ώρες που θα μπορούσαμε να σας διαθέσουμε το δημοτικό στάδιο "Μαρκ Μαρσώ" 

είναι από Δευτέρα έως Παρασκευή 9:00 με 13:00. Σας υπενθυμίζω βέβαια ότι κατά τις πρωινές 

ώρες πραγματοποιούνται και κάποιες εργασίες στο στάδιο, για τις οποίες θα έχετε νεότερη 

ενημέρωση. 

 Ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση. 

Επίσημο έγγραφο θα λάβετε αρχές Σεπτεμβρίου, μετά από σχετική συνεδρίαση του Δ.Σ. του 

ΔΟΠΑΠ. 

 Γραμματεία Προέδρου ΔΟΠΑΠ». 

 

 Έχω κι ένα νεότερο που ήρθε σήμερα στις 14:42, πάλι από τον Σύλλογο Κλασικού 

Αθλητισμού, το οποίο λέει: 

 «Αξιότιμο Δ.Σ. Δήμου Παπάγου - Χολαργού, είμαστε από τον νεοϊδρυθέντα Σύλλογο 

Κλασικού Αθλητισμού Χολαργού - Παπάγου με έδρα τον Χολαργό, όπου δραστηριοποιούμαστε 

στον Δήμο Παπάγου - Χολαργού. Οι κάτωθι 25 δημότες Παπάγου - Χολαργού ζητάμε: 

 1) Να συμπεριληφθεί στα θέματα Ημερησίας Διατάξεως το ζήτημα που έχει δημιουργηθεί 

με την απόφαση του ΔΟΠΑΠ για παραχώρηση στον Σύλλογό μας μη βιώσιμων πρωινών ωρών 

για προπονήσεις στο δημοτικό στάδιο "Μαρκ Μαρσώ" 

 2) Να συμπεριλάβετε και τον Σύλλογό μας ΣΚΑ Χολαργού - Παπάγου, με τους 150 

αθλητές-μέλη στο σημερινό θέμα των επιχορηγήσεων». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 

 Για το πρώτο θέμα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου μας είναι αναρμόδιο, και στο μόνο 

όργανο που μπορούν να απευθυνθούν οι 25 συνδημότες και να λάβουν απάντηση, είναι το 

Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ. 

 Για το δεύτερο που αναφέρεστε και επί της διαδικασίας, για να το συμπεριλάβουμε στο 

σημερινό Δημοτικό Συμβούλιο ως θέμα επιχορηγήσεων δεν προβλέπεται, γιατί στα θέματα της 

Ημερήσιας Διάταξης έχει προγραμματιστεί να συζητήσουμε για έναν αιτούντα Σύλλογο και όχι για το 

σύνολο των Συλλόγων του Δήμου μας. Θα συμπεριληφθεί όμως στο προβλεπόμενο Δημοτικό 

Συμβούλιο για τις επιχορηγήσεις στους συλλόγους, σύμφωνα με τις ισχύουσες προϋποθέσεις. 

 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω στις ερωτήσεις που γίνανε, κύριε Πρόεδρε, αφού τελειώσαμε με τις 

ανακοινώσεις. 

 Για την ερώτηση που έκανε ο κύριος Κεχρής. Ξέρετε πολύ καλά, κύριε Κεχρή –είστε παλιός 

Δημοτικός Σύμβουλος– ότι θέματα που αφορούν τον ΔΟΚΜΕΠΑ, τον ΔΟΠΑΠ, τα συζητάμε στα 

Διοικητικά Συμβούλια, τα οποία παίρνουν τις αποφάσεις. Θα συζητήσουμε κάτι στο Δημοτικό 
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Συμβούλιο εάν το Δημοτικό Συμβούλιο είναι αρμόδιο (να δώσει μια επιχορήγηση στον ΔΟΠΑΠ, να 

εγκρίνει τον ισολογισμό του, να εγκρίνει κάποιο προσωπικό που θέλει να πάρει). Νομίζω ότι όλοι μας 

έχουμε ψηφίσει τον Πρόεδρο και το Διοικητικό Συμβούλιο για να χειρίζονται και να λύνουν τα 

προβλήματα με τις ώρες και με ό,τι άλλο εν πάση περιπτώσει προκύπτει. Έχουμε μου φαίνεται-, 

τουλάχιστον προσωπικά εγώ έχω πλήρη εμπιστοσύνη ότι και ο Πρόεδρος και το Διοικητικό 

Συμβούλιο θα χειριστούν το θέμα με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Έτσι κι αλλιώς αύριο έχουμε μία 

συνάντηση με τον Πρόεδρο, θα το συζητήσουμε κι εμείς να δούμε αν μπορέσει να βρεθεί κάποια 

λύση στο συγκεκριμένο θέμα. 

 Γιατί ξέρετε, το να εμφανίζεται ένας νέος σύλλογος, δεν είναι κάτι απλό. Δηλαδή, η 

χωρητικότητα των σταδίων, των κλειστών γυμναστηρίων που έχουμε των ανοιχτών, είναι 

πεπερασμένη. Τι θα κάνουμε; Δηλαδή αν αύριο γίνει μια ομάδα μπάσκετ θα πάμε να βγάλουμε την 

ομάδα μπάσκετ που είναι τώρα μέσα στην Α1 και θα πούμε: «Α, ξέρετε, εμφανίστηκε ένας 

καινούριος σύλλογος, να του δώσουμε ώρες»; Παρ’ όλα αυτά όμως, επειδή κάνουμε δύο καινούρια 

στάδια, πιστεύω ότι θα υπάρξει λύση, απλά πρέπει και ο νέος σύλλογος να δείξει μία ανοχή σε αυτά 

τα οποία θα προταθούν από τον ΔΟΠΑΠ. Πάντως το θέμα θα συζητηθεί αύριο και νομίζω, επειδή μου 

’χουν ζητήσει συνάντηση και κάποιοι δημότες, νομίζω το θέμα-, τουλάχιστον θα υπάρξει μία οριστική 

απάντηση από εμάς. 

 Τώρα, στα τρία ερωτήματα του κυρίου Στάππα. Κύριε Στάππα, ενδεχομένως να μην το 

γνωρίζετε, θα σας πω όμως ότι από τότε τουλάχιστον που έχουμε αναλάβει τη δημοτική Αρχή –αλλά 

είμαι σίγουρος ότι γινόταν και πιο παλιά, απλά δεν το θυμάμαι, γι’ αυτό δεν το λέω– συνεδριάζουμε 

δυο φορές τον χρόνο σε τακτά χρονικά διαστήματα (με το που τελειώνει η αντιπυρική και λίγο πριν 

ξεκινήσει, δηλαδή Νοέμβριο και Μάρτη-Απρίλη) το τοπικό συντονιστικό όργανο Πολιτικής 

Προστασίας. Σε αυτό το όργανο έρχονται... Συμμετέχει και ο κύριος Ζήκας αν δεν κάνω λάθος από 

τη μειοψηφία, αλλά πολύ ευχαρίστως να συμμετέχουν όποιος θέλει από τη μειοψηφία. Είναι ανοιχτό 

το όργανο, δεν είναι κλειστό. Συμμετέχουν και εκπρόσωποι από την Πυροσβεστική, απ’ την 

Αστυνομία, απ’ την Περιφέρεια, υπάλληλοι του Δήμου, ο προϊστάμενος Πολιτικής Προστασίας, και 

καταστρώνουμε και συζητάμε όλα τα προβλήματα, όλες τις αποτιμήσεις που γίνονται, οπότε νομίζω 

ότι εκεί χαράσσεται εμμέσως και μία πολιτική την οποία θ’ ακολουθήσουμε. Ύστερα βγαίνει το τοπικό 

σχέδιο αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών και διάφορα πράγματα. Αν θέλετε να κάνουμε μία 

ενημέρωση, να την κάνουμε και στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά νομίζω ότι αφού κάθε έξι μήνες 

συνεδριάζει αυτό το όργανο που είναι αρμόδιο, νομίζω ότι είναι ό,τι καλύτερο. 

 Παρ’ όλα αυτά, στην ιστοσελίδα του Δήμου έχουμε βάλει σε δύο banner οδηγίες για το τι 

πρέπει να κάνεις σε περίπτωση που συμβεί κάποιο ακραίο καιρικό φαινόμενο. Υπάρχουν αυτή τη 

στιγμή μέσα στην ιστοσελίδα λοιπόν του Δήμου, κάτω-κάτω όταν θα πάτε στην ιστοσελίδα, που σου 

λέει τι να κάνεις στις φωτιές, τι να κάνεις στις πλημμύρες, τι να κάνεις σε σεισμό, τι να κάνεις σε... 

Και βέβαια αυτά δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, έχουμε 

μεταφέρει τη συγκεκριμένη σελίδα. 

 Για το θέμα που θέσατε για το 1ο Νηπιαγωγείο Χολαργού στην οδό Χίου. Το Νηπιαγωγείο 

εμείς ξέρετε ότι το παραλάβαμε από την ΚΤΥΠ που το κατασκεύασε. Η ΚΤΥΠ το κατασκεύασε βάσει 

των προδιαγραφών τις οποίες είχε, οι μελέτες ήταν δικές της, και το ’χουμε παραλάβει πριν δύο 

χρόνια περίπου, 18-20 μήνες για να ’μαι πιο ακριβής. Υπάρχουν κάποια προβλήματα. Τα προβλήματα 

αυτά τα αντιμετωπίζουμε εμείς τώρα στην εργολαβία που έχουμε. Και υπάρχουν προβλήματα βέβαια 

στα οποία δεν ευθύνεται εκατό τοις εκατό η ΚΤΥΠ, έτσι; Δεν έχω τον χρόνο τώρα να το αναλύσω, 

αλλά μάλλον ευθύνεται ότι το οικόπεδο δεν ήταν κατάλληλο. Δηλαδή ότι έχει μεγάλη κλίση και δεν 

φτάνει να γίνει ράμπα, φταίει το οικόπεδο, δεν φταίει η ΚΤΥΠ που το κατασκεύασε. Ότι πρέπει να 

έχεις 30% –είστε και μηχανικός, το ξέρετε καλύτερα από μένα– ότι πρέπει να έχεις πράσινο στον 

ακάλυπτο κατά 30%, και αυτό το πράσινο επειδή ποτιζόταν και ενοχλούσε, και δεν ήταν λειτουργικό 

να πούμε την αλήθεια, σιγά-σιγά το αφήσαμε να μην ποτίζεται ύστερα από οδηγίες της προϊσταμένης 

του Νηπιαγωγείου και σιγά-σιγά αυτό έχει καταστραφεί το πράσινο και θα πρέπει να βάλουμε 

πλαστικό τάπητα, δεν είναι ευθύνη της ΚΤΥΠ αυτό, έτσι; Τώρα, κάτι μικροπροβλήματα νομίζω ότι τα 
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’χουν διορθώσει. Πάντως, ό,τι είναι, πλέον από τη στιγμή που γίνεται και ανήκει στον Δήμο, πρέπει 

να τα αναλάβουμε και να τα κάνουμε εμείς. 

 Για το πολύ μεγάλο θέμα που λέγεται Ιλισός που θέσατε, πρόκειται για ένα πολύπλοκο έργο. 

Πρόκειται για ένα έργο το οποίο χρειάζεται εγκρίσεις από Δασαρχεία, χρειάζεται μία πολύ μεγάλη 

οργάνωση και πολύ χρόνο από τη δική μας πλευρά, την οποία-, αυτή τη στιγμή το προσωπικό του 

Δήμου δεν διαθέτει αυτή τη δυνατότητα να μπορέσει να τρέξει το συγκεκριμένο έργο. Το βάζουμε 

στον προϋπολογισμό, έχουμε πει να κάνουμε την τοπογραφική... Ούτε τοπογραφικό δεν έχουμε, να 

φανταστείτε. Να φανταστείτε ότι για όλη την κατάσταση εκεί, για όλη την περιοχή, δεν έχουμε ένα 

τοπογραφικό. Είναι στις σκέψεις μας να το προωθήσουμε, να το φτιάξουμε, το ’χαμε προτείνει και 

στον Αντιπεριφερειάρχη να χρηματοδοτήσει μέρος των μελετών και των κατασκευών που 

χρειάζονται, το είχε δει με θετικό μάτι, η αλήθεια είναι όμως ότι σήμερα είμαστε στάσιμοι στο 

συγκεκριμένο σημείο, δεν έχουμε κάποια εξέλιξη. 

 Για τα θέματα που έθεσε ο αγαπητός συνάδελφος ο κύριος Ανυφαντής, θέλω να τον 

ενημερώσω ότι η ΚΕΔΕ, επειδή είδα μια ενημέρωση που μου ήρθε πριν από λίγο, ότι συνεδρίασε το 

Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΕΔΕ εκτάκτως και πήρε μία απόφαση να δώσει 600 χιλιάρικα στους τρεις 

Δήμους που έχουν πληγεί από τις καταστροφές, 200 χιλιάρικα σε κάθε Δήμο. Άρα εμμέσως οι Δήμοι, 

μέσα από την ΚΕΔΕ, δίνουμε αυτά τα χρήματα. 

 Τώρα, για ν’ ανοίξει άλλος λογαριασμός και να επιτρέπεται... Γιατί το θέμα δεν είναι να ανοίξει 

ένας λογαριασμός και να μπορούμε εμείς στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το θέμα είναι να 

θεωρούν ότι είναι μία νόμιμη δαπάνη αυτή. Γιατί ξέρετε ότι οποιαδήποτε... Δηλαδή εγώ δεν θα 

διαφωνήσω, αν νομοθετήσουν και θεσμοθετήσουν ότι μπορούν Δήμοι να βοηθάνε γειτονικούς ή 

όμορους ή άλλους Δήμους στην Περιφέρειά τους με χρηματικά βοηθήματα, πολύ ευχαρίστως, αν 

τεθεί τέτοιο θέμα, να το συζητήσουμε και να μπορέσουμε να βοηθήσουμε. 

 Όσον αφορά τους λογαριασμούς, είπα ότι εμείς έχουμε ενημερώσει ποιος είναι ο επίσημος 

λογαριασμός του Δήμου Ραφήνας, από το επίσημο προφίλ του Δημάρχου, δεν νομίζω ότι πρέπει να 

προχωρήσουμε σε μία δημιουργία προσωπικού λογαριασμού για εμάς. Όποιοι μας ζητάνε, γιατί 

ειλικρινά, έχει επικοινωνήσει-, και είναι ευχάριστο ότι έχει επικοινωνήσει πολύς κόσμος και ζητάει και 

θέλει να βοηθήσει, του λέμε: «αυτός είναι ο λογαριασμός». Κι έχει ανοίξει λογαριασμό και η ΚΕΔΕ. 

Δηλαδή ξέρετε, φοβάμαι ότι ανοίγοντας πολλούς λογαριασμούς... Και μετά, η μεταφορά χρημάτων 

δεν είναι τόσο εύκολη. Ένας λογαριασμός του Δήμου, ειλικρινά, δεν ξέρω πόσο εύκολα μπορείς να 

σηκώσεις τα λεφτά μετά και να τα παραδώσεις, είναι λίγο πιο δύσκολο. 

 Πάντως είναι σωστές οι προτάσεις σας, νομίζω ότι όλοι είμαστε στην ίδια πλευρά στο 

συγκεκριμένο θέμα. 

 Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, τις απάντησα τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Αν έχω ξεχάσει κάτι, να 

επανέλθω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Επειδή το άφησε λίγο ανοιχτό [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όπως ξέρετε, δεν μπορεί να γίνει τώρα αυτό το πράγμα. Εντάξει, θα γίνει ούτως ή 

άλλως... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα το συζητήσουμε μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ούτως ή άλλως θα το συζητήσουμε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Να συμπληρώσω κάτι σε αυτά που [...], μια σειρά μόνο. Ότι 

σήμερα κάπου διάβασα [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν ανοίξετε και το μικρόφωνο, θα συμπεριληφθεί στα πρακτικά. Αν δεν το ανοίξετε... 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Με ανακοίνωση της ΚΕΔΕ, δεν χρειάζονται, λέει, πλέον φάρμακα και διάφορα είδη 

κλπ, χρειάζονται ανθρώπινα χέρια. Δεν ξέρω αν το διαβάσατε αυτό το πράγμα, αν το είδατε. 

Απλώς... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Γι’ αυτό [....] την ανακοίνωση, σταματήσαμε να παίρνουμε 

φάρμακα. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ:  Ωραία, εντάξει. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε όλους. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να προτάξουμε τα θέματα των ισολογισμών, για να μην έχουμε εδώ τους ορκωτούς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω το Σώμα να εγκρίνουμε ώστε να προταχθούν το 23ο και το 24ο θέμα, 

μιας και παρευρίσκονται οι ορκωτοί λογιστές. Θα παρακαλέσω να λάβετε θέση στο έδρανο, 

γνωρίζετε άλλωστε τις θέσεις σας από προηγούμενα συμβούλια. 

 Έχω την έγκριση του Σώματος; Ομόφωνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.  

 

 

vi. ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΘΕΜΑ 23ο 

 

Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, 

Ισολογισμού χρήσης 2012, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 58/2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συζητούμε το 23ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 23ου θέματος). 

 Με οικονομία χρόνου, θα παρακαλέσω τον Πρόεδρο του ΔΟΠΑΠ να εισηγηθεί το θέμα. 

 Παρακαλώ, ο κύριος Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Ευχαριστώ τον Πρόεδρο. 

 Νομίζω ότι είναι μια πολύ σημαντική ημέρα σήμερα για τον Οργανισμό μας, γιατί μετά τον 

ισολογισμό έναρξης του 2011 προχωράμε στο κλείσιμο του ισολογισμού του 2012 και του 2013. Δεν 

είναι κάτι που έγινε πολύ εύκολα, ο Οργανισμός είχε πολλά ζητήματα, πάρα πολλά προβλήματα, γι’ 

αυτό είμαστε στο 2018 και σήμερα έρχονται οι ισολογισμοί του 2012 και του 2013. 

 Η διοίκηση έχει συνέχεια, σίγουρα όμως τα πεπραγμένα αφορούν τη συγκεκριμένη, για να 

’μαστε σαφείς και ακριβείς, αφορούν τη συγκεκριμένη δημοτική Αρχή και το συγκεκριμένο Διοικητικό 

Συμβούλιο του ΔΟΠΑΠ. Αυτό να καταγραφεί παρακαλώ, γιατί είναι απαραίτητη νομίζω η διευκρίνιση. 

 Αφού πάρουν τον λόγο οι ειδικότεροι εμού, ήθελα πραγματικά να ευχαριστήσω την 

Οικονομική μας Υπηρεσία που καταβάλλει σοβαρές και σημαντικές προσπάθειες, είναι μια 

αναμορφωμένη, μια αναδιοργανωμένη Οικονομική Υπηρεσία, είναι στελεχωμένη πια με πολύ 

αξιόλογο προσωπικό, και με τον επικεφαλής, τον κύριο Γιωτόπουλο, που θέλω να τον ευχαριστήσω 

για την πολύ σοβαρή και σημαντική δουλειά που κάνει. Έχουμε την τύχη να συνεργαζόμαστε με ένα 

πολύ καλό λογιστικό γραφείο, με τον κύριο Καραγιλάνη, που μας υποστηρίζει και τον ευχαριστώ για 

όλη τη δουλειά που κάνει, που είναι σοβαρή, υπεύθυνη, και επίσης τον κύριο Παπακυρίλλου Γιώργο, 

τον ορκωτό, που κάνει και ο ίδιος σοβαρή συνεπέστατη δουλειά. Είμαστε πάρα πολύ τυχεροί που 

έχουμε ένα επιστημονικό δυναμικό υψηλού κύρους και επιπέδου. 

 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θα παρακαλέσω τον κύριο Καραγιλάνη να λάβει θέση στο έδρανο, να πείτε στο μικρόφωνο 

την ιδιότητά σας και το ονοματεπώνυμό σας. 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Καραγιλάνης. Είμαι ο συντάκτης των οικονομικών καταστάσεων του ΔΟΠΑΠ για τις 

χρήσεις 2012 και 2013. 

 Να σας πω ότι όλα τα νομικά πρόσωπα... Μάλλον, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου 

2362/95, όπως αυτός τροποποιήθηκε απ’ τις διατάξεις του Νόμου 3871/10, όλοι οι φορείς της 

Γενικής Κυβέρνησης είχαν την υποχρέωση από 1/1/2011 να εφαρμόσουν τη διπλογραφική μέθοδο. 

Οι ΟΤΑ και τα νομικά τους πρόσωπα ήταν υποχρεωμένοι να εφαρμόσουν τις διατάξεις-, τη 

διπλογραφική μέθοδο σύμφωνα με το κλαδικό λογιστικό σχέδιο που έχει δημιουργηθεί ειδικά για 

τους Δήμους στο Π.Δ. 315 του ’99. 

 Ως εκ τούτου, ο ΔΟΠΑΠ από τη σύστασή του, από 17/5/2011 δηλαδή, ήταν υποχρεωμένος 
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να εφαρμόσει τη διπλογραφική λογιστική μέθοδο. Σε προηγούμενη συνεδρίαση το Σώμα είχε εγκρίνει 

την απογραφή έναρξης και τον απολογισμό χρήσης 2011, ο οποίος επί της ουσίας ήταν μία εφτάμηνη 

χρήση (από 17/5 έως 31/12/11) και τώρα έρχεται ο πρώτος 12μηνος ισολογισμός της χρήσης του 

2012. 

 Πολύ συνοπτικά να σας αναφέρω κάποια ζητήματα. Πρώτα απ’ όλα να σας πω κάποια 

ζητήματα τα οποία αντιμετωπίσαμε αναφορικά με τον ισολογισμό. Πρώτα απ’ όλα, το θέμα το οποίο 

είχε συζητηθεί στο προηγούμενο Συμβούλιο ότι η οικονομική λειτουργία του ΔΟΠΑΠ ήταν 

χειρόγραφη και όχι μηχανογραφημένη. Απόρροια του γεγονότος αυτού ήταν ότι έπρεπε να 

διενεργηθούν πάνω από 4.500 εγγραφές, κάτι το οποίο δημιούργησε πολύ μεγάλα ζητήματα, κυρίως 

ζητήματα καθυστερήσεων – καταλαβαίνετε ότι είναι πολλαπλάσιος ο χρόνος ο οποίος απαιτήθηκε σε 

σχέση με το αν ο Οργανισμός ήταν μηχανογραφημένος. Η διπλογραφική μέθοδος εφαρμόστηκε μετά 

το πέρας σημαντικού χρονικού διαστήματος απ’ την πραγματοποίηση των οικονομικών πράξεων. Οι 

αρμόδιοι υπάλληλοι, υπάλληλοι οι οποίοι ήταν σε θέσεις ευθύνης κατά τη διάρκεια του 2012, 

απουσίαζαν κατά τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, για να μας δώσουν κάποιες πιο 

αναλυτικές πληροφορίες. Και ο Οργανισμός κατά τη διάρκεια του 2012 δεν είχε ενταχθεί στην Ενιαία 

Αρχή Πληρωμών. 

 Τώρα, όσον αφορά τις οικονομικές καταστάσεις. Να σας πω λοιπόν ότι σύμφωνα με τον 

ισολογισμό του 2012 η περιουσία του Οργανισμού, η πάγια περιουσία του Οργανισμού, ανέρχεται 

στο 1.393.000 ευρώ. Να σας πω ότι οι απαιτήσεις του Οργανισμού είναι περίπου στις 19.500 €, τα 

χρηματικά του διαθέσιμα είναι στις 167-, κοντά 168.000 €, και συνολικά η περιουσία του ανέρχεται 

στο 1.580.549 € περίπου. Αντίστοιχα, οι υποχρεώσεις του... Μάλλον, τα ίδια κεφάλαια του 

Οργανισμού είναι στο 1.098.000, έχουν σχηματιστεί προβλέψεις 105.000 € (αυτές οι προβλέψεις 

έρχονται από τον ισολογισμό του 2011 και επί της ουσίας από την απογραφή) και υπήρχαν 

υποχρεώσεις ύψους 376.000 € περίπου. 

 Φαίνεται ότι η ρευστότητα του Οργανισμού μειώνεται, το 2011 είχαμε ένα κυκλοφορούν 

ενεργητικό 341.000 και υποχρεώσεις 441.000, ενώ το 2012 έχουμε 187.000, δηλαδή έχουμε μία 

σημαντική μείωση του Ταμείου, χωρίς να έχουμε την αντίστοιχη μείωση των υποχρεώσεων. Δηλαδή 

το Ταμείο μας πέφτει γύρω στις 160.000 € (κάτι λιγότερο από 160.000 €), ενώ οι υποχρεώσεις 

υποχωρούν κατά περίπου κάτι λιγότερο από 70.000 €. 

 Απόρροια της οικονομικής λειτουργίας του Οργανισμού είναι αυτό που λέμε «το αποτέλεσμα 

χρήσης», το οποίο είναι αμιγώς λογιστικό, σύμφωνα με το οποίο ο Οργανισμός είχε ένα έλλειμμα –

επαναλαμβάνω, λογιστικό έλλειμμα χρήσης– 166.441,23 €. 

 Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιοδήποτε ζήτημα αναφορικά με τα στοιχεία του ισολογισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιλάνη. 

 Θα τοποθετηθείτε κι εσείς; Ωραία. Ο κύριος Παπακυρίλλου έχει τον λόγο. 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ: Να σας ευχαριστήσω πρώτα απ’ όλα που προτάξατε το θέμα. 

 Να ευχαριστήσω όσους συνεργαστήκαμε για να συντάξουμε τον ισολογισμό και στη συνέχεια 

να ελεγχθεί. Τα προβλήματα που αναφέρθηκαν ήδη από τον κύριο Καραγιλάνη τα ’χαμε πει και από 

την προηγούμενη φορά όταν κλείσαμε τη χρήση του 2011. Το ’14 θα είναι η επόμενη χρονιά που 

είναι πάλι χειρόγραφο, και μετά φαντάζομαι θα είναι πιο εύκολη ολωνών η δουλειά. 

 Η έκθεση ελέγχου είναι κάτω από τις οικονομικές καταστάσεις που έχουμε δώσει, υπάρχει και 

αναλυτική έκθεση. Η έκθεση ελέγχου είναι χωρίς κάποια επιφύλαξη, υπάρχει η αναλυτική έκθεση που 

έχει πιο πολλές επεξηγήσεις για οποιονδήποτε θέλει για κονδύλιο του ισολογισμού. 

 Είμαι στη διάθεσή σας άμα θέλετε για οποιαδήποτε ερώτηση επί της εκθέσεως που έχουμε 

δώσει. Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Παπακυρίλλου. 

 Διευκρινιστικές ερωτήσεις υπάρχουν; Ο κύριος Ζήκας. Άλλος; 

 Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση ή ερωτήσεις. 

ΖΗΚΑΣ: Τη συζήτηση αυτή την έχουμε ξανακάνει, οπότε είναι γνωστή η κατάσταση. 

 Το ερώτημα είναι αν υπάρχει πιθανότητα στο λογιστικό έλλειμμα, έτσι όπως αποτυπώνεται, 
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να έχει εισχωρήσει κάποιο λάθος κάποιων εγγραφών. Ή υπάρχει βεβαιότητα ότι δεν υπάρχει τέτοιο 

ζήτημα; 

 Και το δεύτερο: Για το λογιστικό αυτό έλλειμμα υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες αιτίες που 

μπορούμε να πούμε ότι οφείλεται εκεί; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Μια και δεν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις, τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν είμαι ειδικός, θ’ απαντήσουν οι ορκωτοί στην ερώτησή σου, αλλά ουσιαστικά 

τη χρήση του 2012 χαλάσαμε σαν ΔΟΠΑΠ περισσότερα χρήματα απ’ αυτά τα οποία εισπράξαμε. Από 

κει είναι το έλλειμμα, εγώ έτσι το καταλαβαίνω. Συν τις αποσβέσεις, συν όλα αυτά. Αν θέλουν να 

πουν κάτι, αλλά... Δηλαδή, μισθοδοσίες, έξοδα που κάνει ο ΔΟΠΑΠ, επισκευές, συντηρήσεις, όλα 

αυτά τα οποία κάνει, τα οποία αποτυπώνονται αναλυτικά, ήταν περισσότερα από τις επιχορηγήσεις 

του Δήμου συν τις εισπράξεις που έχει από ενοίκια και από τέτοια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος θα τοποθετηθεί; 

 Ο κύριος Καραγιλάνης. Ελάτε. 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. 

 Αναφορικά με την πρώτη σας ερώτηση να σας πω το εξής: Θεωρούμε ότι οι οικονομικές 

καταστάσεις είναι ορθές. Σε κάθε περίπτωση, θέλω να σας επαναλάβω ότι λόγω της χειρόγραφης 

λειτουργίας δημιουργήθηκαν –όπως προείπα– πάνω από 4.500 εγγραφές, οι οποίες καταχωρήθηκαν 

με το χέρι. Έχουν ελεγχθεί, διπλο- και τριπλοελεγχθεί. Εικάζω ότι δεν έχουμε κάποια απόκλιση, ή 

τουλάχιστον δεν έχουν κάποια σοβαρή απόκλιση όσον αφορά το ζήτημα αυτό. Όμως, 

επαναλαμβάνω, είναι τεράστιος ο όγκος της δουλειάς η οποία απαιτήθηκε. Μπορώ να σας πω ότι 

υπάρχει αρχείο, υπάρχουν excel τα οποία έχουν περισσότερες από 3.500 και 4.000 συνεχόμενες 

εγγραφές, οι οποίες αφού καταχωρήθηκαν εκεί, στη συνέχεια πέρασαν στο μηχανογραφικό σύστημα. 

Άρα είναι τεράστιος ο όγκος της δουλειάς που απαιτήθηκε. 

 Αναφορικά τώρα με το θέμα του ελλείμματος να σας πω το εξής: Στην έκθεση του 

ισολογισμού υπάρχει η εξέλιξη των εσόδων και των εξόδων. Θα δείτε λοιπόν ότι, αν κοιτάξουμε την 

εξέλιξη των εξόδων, θα δούμε ότι οι δαπάνες του 2012, από 682.000 το ’11 πάνε στο 1.209.000 το 

’12. Η μεγάλη αύξηση εκεί είναι οι μισθοδοσίες. Δηλαδή, από 534.000 € σε αμοιβές και έξοδα 

προσωπικού, πάμε στις 905.000 €. Δηλαδή έχουμε μια αύξηση της τάξης των 365.000. 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ: Αυτό δεν είναι τόσο-, δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμο, γιατί [...]. 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Δεν είναι απόλυτα συγκρίσιμα, αλλά σε κάθε περίπτωση οι μεγάλες διαφορές είναι 

εκεί. 

 Αυτό όμως είναι ένα ζήτημα το οποίο συνολικά αντιμετωπίζει ο ΔΟΠΑΠ. Αν δείτε και τον 

προϋπολογισμό του, η μεγάλη πλειοψηφία των δαπανών του, από έναν οποιονδήποτε 

προϋπολογισμό και να δείτε, θα δείτε ότι έγκειται σε αμοιβές και σε έξοδα προσωπικού. Είναι ένας 

οργανισμός δηλαδή ο οποίος δεν έχει μεγάλα περιθώρια, έχει πολύ μεγάλο κόστος προσωπικού, το 

οποίο είναι λογικό, για να μπορεί να ασκεί τις κοινωφελείς του δράσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιλάνη. 

 Ο κύριος Παπακυρίλλου έχει τον λόγο. 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ: Θα σας απαντήσω ότι περίπτωση λάθους-, δηλαδή αν υπάρχει λάθος θα είναι 

αμελητέο, δεν θα έχει καμία επίδραση επί της οικονομικές καταστάσεις. 

 Και όσο που ρωτήσατε πριν για τα έξοδα, είναι ακριβώς αυτό που είπε πριν και ο κύριος 

Δήμαρχος, ότι ουσιαστικά είναι 166 χιλιάρικα, αν αφαιρέσουμε τα 50 χιλιάρικα που είναι αποσβέσεις, 

δηλαδή έχουμε 116 χιλιάδες παραπάνω δαπάνες απʼ ό,τι τα έσοδά μας. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 

 Να προχωρήσουμε σε τοποθετήσεις. Ελπίζω να μην υπάρχουν! 

...... : Ο κύριος Ζήκας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλά το ξέρω, γι’ αυτό το λέω! Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος Ζήκας. Άλλος; Κλείνει ο 

κατάλογος. 
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 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 

ΖΗΚΑΣ: Ο Πρόεδρος έκανε προσπάθεια να με αποτρέψει! 

 Την έκανα την ερώτηση γιατί ακριβώς οι δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία είναι δαπάνες 

που μπορούν να προβλεφθούν, δεν είναι έκτακτες δαπάνες. Και ακριβώς γι’ αυτό τον λόγο, επειδή 

είναι δαπάνες που μπορούν να προβλεφθούν, θα ’πρεπε να έχουν ενταχθεί στη σταθερή 

επιχορήγηση που λαμβάνει το νομικό πρόσωπο απ’ τον Δήμο κάθε χρόνο. 

 Κι εδώ ήταν το ζήτημα το οποίο, από την ίδρυση των νομικών προσώπων ακόμα, η περικοπή 

των επιχορηγήσεων που χορηγούσε ο Δήμος πριν, οι δύο Δήμοι μάλλον, στα νομικά πρόσωπα πριν 

τη συγχώνευση, η οποία ήταν καταλυτική. Τα ποσά που εγκρίθηκαν τελικώς και καταγράφηκαν και 

στις συγκριτικές πράξεις ως σταθερές επιχορηγήσεις αποδείχθηκε ότι δεν ήταν επαρκή για να 

καλύπτουν τις ουσιαστικά πάγιες δαπάνες που αφορούν τη μισθοδοσία του νομικού προσώπου τη 

συγκεκριμένη. 

 Αν κάνω λάθος, πολύ ευχαρίστως να μου το διορθώσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Θα προχωρήσουμε σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); Κανείς. 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Ανυφαντής. 

 Συνεπώς, το 23ο θέμα, "Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή 

- λογιστή, Ισολογισμού χρήσης 2012, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 58/2018 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 24ο 

 

Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή - λογιστή, 

Ισολογισμού χρήσης 2013, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 24ο θέμα αφορά τον Ισολογισμό της χρήσης του 2013. 

 Παρακαλώ τον κύριο Καραγιλάνη να αναφερθεί. 

ΚΑΡΑΓΙΛΑΝΗΣ: Επί της ουσίας έχουμε τη δεύτερη ολοκληρωμένη χρήση το 2013, και την τρίτη 

επίσημα. 

 Η περιουσία του νομικού προσώπου ανέρχεται στο 1.340.000, οι απαιτήσεις είναι στις 11.000, 

έχουμε χρηματικά διαθέσιμα 132.000 €, και συνολικά μια περιουσία της τάξης του 1.484.000 € 

περίπου. Αντίστοιχα, έχουμε ίδια κεφάλαια 1.025.000 €, οι προβλέψεις που έχουν σχηματιστεί 

παραμένουν ίδιες, έχουμε μία υποχρέωση 67.000 € μακροπρόθεσμη υποχρέωση η οποία έγκειται σε 

μία επιχορήγηση που λάβαμε από το Υπουργείο Εσωτερικών για την αποπληρωμή ληξιπρόθεσμων 

οφειλών στην ΕΥΔΑΠ, και έχουμε και βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 286.000 € περίπου. 

 Η τελική εικόνα, το αποτέλεσμα της χρήσης του 2013 είναι επίσης ελλειμματικό κατά 28.446 

€ περίπου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιλάνη. 

 Θα τοποθετηθεί και ο κύριος Παπακυρίλλου; Ελάτε. 

ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ: Ουσιαστικά ό,τι είπαμε πριν και για τη χρήση του 2012. Η χρήση του 2013 είναι 

η πρώτη χρήση, [όπως έχετε] τον ισολογισμό, που είναι συγκρίσιμες μεταξύ τους. Η έκθεση ελέγχου 

που έχουμε δώσει είναι κάτω από τον ισολογισμό που σας έχουμε μοιράσει μαζί με την αναλυτική 

έκθεση. 

 Οτιδήποτε διευκρινίσεις θέλετε, είμαστε στη διάθεσή σας. Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Παπακυρίλλου. 

 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; Ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Ζήκας. 

 Συνεπώς, το 24ο θέμα, "Έγκριση ελεγμένων οικονομικών καταστάσεων από ορκωτό ελεγκτή 

- λογιστή, Ισολογισμού χρήσης 2013, του Νομικού Προσώπου «Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.Π.Α.Π.)», σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 67/2018 απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 1ο 

 

Επικύρωση του υπ’ αριθ. 08/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επανερχόμαστε λοιπόν στο 1ο θέμα, το οποίο είναι: (Εκφώνηση τίτλου 1ου θέματος).  

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Καραγιάννης και ο κύριος Ανυφαντής. Και ο 

κύριος Στάππας. 

 Άρα λοιπόν το 1ο θέμα, "Επικύρωση του υπ’ αριθ. 08/2018 πρακτικού συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

i. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΑΓΟΜΕΝΕΣ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΑΡΧΟ 

(Τμήμα Προγραμματισμού και Ανάπτυξης) 

 

ΘΕΜΑ 2ο 

 

Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Περιφερειακό 

Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) 

«Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο 

οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), 

σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση 

υποδομών στις οποίες παρέχονται κοινωνικές υπηρεσίες» (α/α ΟΠΣ 2616) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2ο θέμα. 

 Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο να το εισηγηθεί. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε λάβει την εισήγηση. Ουσιαστικά αφορά τη συμμετοχή μας και την υποβολή 

πρότασης χρηματοδότησης στον άξονα προτεραιότητας 10 «Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων 

Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό 

Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Και εισηγούμαστε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου μας στη 

συγκεκριμένη πρόσκληση και την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο για την υποβολή της 

αίτησης χρηματοδότησης, καθώς και τον ορισμό της ομάδας έργου και άλλης σχετικής ενέργειας που 

τυχόν απαιτηθεί για την υποβολή της πρότασης. 

 Η πρόταση αφορά για τους Παιδικούς Σταθμούς, για χρηματοδότηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
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 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ερώτηση απ’ τον κύριο Στάππα. Άλλος; 

 Ερώτηση από τον κύριο Στάππα. Παρακαλώ. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Θα έρθει αργότερα και πρόταση με συγκεκριμένα αιτήματα, ή αυτό είναι όλο κι όλο που 

θα εγκρίνουμε σαν Δημοτικό Συμβούλιο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εμείς καταθέτουμε την πρόταση τώρα. Από κει και πέρα, μετά θα γίνει μία μελέτη η 

οποία θα πάει, και θα δημοπρατηθεί το έργο, έτσι; 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Χωρίς παρεμβολή του Δημοτικού Συμβουλίου πλέον; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει κανέναν άλλον λόγο. Εμείς καταθέτουμε την 

πρόταση αυτή τη στιγμή, που μπορούμε να ζητήσουμε έως και 70.000 €, μιας και είμαστε σε 

πληθυσμό από 30 έως 60 χιλιάδες. 

 Αλλά σας λέω, επειδή έχει διάφορα πράγματα, όλα τα χρήματα θα τα ζητήσουμε για τον 

ΔΟΚΜΕΠΑ, για τους Παιδικούς Σταθμούς. Ενδεχομένως να μπει κάτι και για το ΚΑΠΗ, έπιπλα και 

κάποιον εξοπλισμό μού φαίνεται έχουνε ζητήσει. Αλλά αυτά όλα θα είναι μια μελέτη την οποία θα 

ετοιμάσει η κυρία Παρίση, σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 2ο θέμα, "Έγκριση συμμετοχής και υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο 

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ» 2014-2020, άξονας προτεραιότητας (10) 

«Ανάπτυξη - Αναβάθμιση Στοχευμένων Κοινωνικών Υποδομών και Υποδομών Υγείας», ο οποίος 

συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), σύμφωνα με την 

πρόσκληση με κωδικό ΑΤΤ068 και τίτλο: «Επέκταση - αναβάθμιση υποδομών στις οποίες παρέχονται 

κοινωνικές υπηρεσίες» (α/α ΟΠΣ 2616)", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 3ο 

 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 315/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου, αναφορικά 

με τον ορισμό αναπληρωτή εκπροσώπου τού Δήμου στην Πράξη «Κέντρα Δια Βίου 

Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» και ορισμός υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 

 Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο για την εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ουσιαστικά πρόκειται για μία αλλαγή, γιατί έχει φύγει από το συγκεκριμένο Τμήμα ο 

συγκεκριμένος υπάλληλος που είχαμε ορίσει με την απόφαση 315. 

 Ορίζουμε την καινούρια υπάλληλο η οποία έχει αναπληρώσει τη θέση του, την κυρία 

Αναστασία Καλπάκη, καθώς και την κυρία Μυρώ Πιλάτσιου, ως υπεύθυνη του Κέντρου Κοινότητας 

του Δήμου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα το 3ο θέμα, "Τροποποίηση της υπ’ αριθ. 315/2016 απόφασης του Δημοτικού 

Συμβουλίου, αναφορικά με τον ορισμό αναπληρωτή εκπροσώπου τού Δήμου στην Πράξη «Κέντρα 
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Δια Βίου Μάθησης (ΚΔΒΜ) - Νέα Φάση» και ορισμός υπευθύνου Κέντρου Κοινότητας" εγκρίνεται 

ομόφωνα. 

 

 

 

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 4ο 

 

Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του Νομικού Προσώπου 

«Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 4ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 4ου θέματος). 

 Θα παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βασικά δεν θα εισηγηθώ εγώ το θέμα, έχουμε την παραίτηση του κυρίου Ιωάννη 

Μπουζαμπαλίδη, ο Ιωάννης Μπουζαμπαλίδης είχε προταθεί από τη μειοψηφία. 

 «Αξιότιμα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, σας ενημερώνω ότι για προσωπικούς λόγους 

υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση του μέλους της Σχολικής Επιτροπής 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

 Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη που δείξατε στο πρόσωπό μου με την εκλογή μου». 

 Εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Μπουζαμπαλίδη για τη συμμετοχή του και για τη 

βοήθειά του όλο αυτό το διάστημα και περιμένουμε τη μειοψηφία να προτείνει ένα άτομο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επειδή, όπως ανέφερε, είναι θέση που είχε δοθεί σε εκπρόσωπο από την 

αντιπολίτευση, θα παρακαλέσω από τους μετέχοντες εδώ στην αντιπολίτευση να ορίσουν κάποιο 

άτομο, ή, αν δεν το έχουν τώρα έτοιμο, να με ενημερώσουν αύριο ή μεθαύριο το αργότερο, ώστε να 

μπει. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου)  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, ωραία, θα δώσει ένα όνομα... Θα επικοινωνήσετε και θα δώσετε ένα όνομα 

στον κύριο Πρόεδρο. Εντάξει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έτσι; Κάποιος από σας, σας παρακαλώ, να μας δώσετε κάποιο άτομο, προκειμένου να 

προχωρήσουμε. 

ΚΕΧΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε τώρα; Ωραία. 

ΚΕΧΡΗΣ: Υπάρχει μία πρόταση. Η κυρία Νατάσα Χαμηλοθώρη. Αυτή είναι η πρόταση που έχουμε 

συνεννοηθεί, έχουμε συζητήσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αποδεκτή η πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 

 Άρα λοιπόν προχωράμε σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ζήκας. 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 4ο θέμα, "Αντικατάσταση τακτικού μέλους στο Διοικητικό Συμβούλιο του 

Νομικού Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»", με το όνομα της κυρίας 

Χαμηλοθώρη, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 5ο 

 

Συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο πρόγραμμα «Επιταχυντής Δεξιοτήτων 

Mellon» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 5ου θέματος). 

 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Προτείνεται η συμμετοχή του Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο πρόγραμμα "Mellon". 

Το "Mellon" είναι μια κοινωνική πρωτοβουλία για την καταπολέμηση της ανεργίας. Ο Δήμος μας θα 

φιλοξενήσει στις υποδομές του στη βίλα Σαλίγκαρου και αίθουσα "Μελίνα Μερκούρη" μία σειρά 

εργαστηρίων, συνεδριών και εκπαιδεύσεων, κατά το διάστημα από 15 Σεπτεμβρίου 2018 έως τα τέλη 

Ιανουαρίου 2019. Στο παραπάνω διάστημα, μετά από πρόσκληση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού, 

οι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν 

σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και ατομικές συνεδρίες ενδυνάμωσης, με στόχο την ένταξή τους στην αγορά 

εργασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ερωτήσεις λοιπόν από τον κύριο Στάππα και τον κύριο Ανυφαντή. 

 Ερώτηση από τον κύριο Ανυφαντή. Ελάτε. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια γιʼ αυτή την Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση "KNOWL"; 

Τι είναι ακριβώς; Επειδή δεν τυγχάνει... Είναι τι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση από τον κύριο Στάππα. Ελάτε. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Ουσιαστικά κι εγώ το ίδιο θα ήθελα να ρωτήσω, κάποιες περισσότερες πληροφορίες για 

τον οργανισμό αυτό. Γιατί στην ιστοσελίδα τους είδα ότι παρουσιάζεται ο οργανισμός μεν, αλλά δεν 

παρουσιάζεται τι ακριβώς κάνουν. Παρουσιάζονται κριτικές διαφόρων ανθρώπων, αλλά το τι ακριβώς 

κάνουν δεν κατάφερα να το δω. Οπότε θα ήθελα να μάθω τι πρόκειται να κάνουν και με ποιον τρόπο 

θα συνεργαστούμε εμείς σαν Δήμος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος ερώτηση; 

 

 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και η κυρία Παρίση. 

 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το τι θα κάνουμε το λέει ξεκάθαρα η εισήγηση. Να σας τη διαβάσω, αν δεν την έχετε 

διαβάσει, κύριε Στάππα: «Ο Δήμος μας θα φιλοξενήσει στις υποδομές του μια σειρά εργαστηρίων, 

συνεδρίων και εκπαιδεύσεων κατά το διάστημα 15 Σεπτεμβρίου έως τέλη Ιανουαρίου. Στο παραπάνω 

διάστημα, μετά από πρόσκληση του Δήμου, οι άνεργοι που θα ενταχθούν στο πρόγραμμα θα έχουν 

την ευκαιρία να παρακολουθήσουν σεμινάρια, εκπαιδεύσεις και ατομικές συνεδρίες ενδυνάμωσης, με 

στόχο την ένταξή τους στην αγορά εργασίας». Δηλαδή πρόκειται ουσιαστικά για μία βοήθεια που θα 

παρέχουμε σε ανέργους, με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί όπως είδατε 

εμείς δεν πληρώνουμε τίποτα, το μόνο που θα κάνουμε είναι να παραχωρήσουμε τον χώρο, και 

ουσιαστικά θα έχουν έναν προσωπικό «μέντορα», επιτρέψτε μου να πω, ο οποίος θα τους βοηθήσει 

να επαναπροωθηθούν στην αγορά εργασίας. 

 Η εταιρεία δουλεύει αρκετά χρόνια με το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Εμείς είχαμε απευθυνθεί 

στο Ίδρυμα, και ουσιαστικά το Ίδρυμα είπε ότι «γι’ αυτά τα πράγματα έχουμε συνεργασία με την 

εταιρεία "KNOWL"». Ήδη έχει τρέξει πρόγραμμα σε αρκετούς Δήμους της χώρας, τελευταία στον 

Δήμο Κηφισιάς και στον Δήμο Βριλησσίων, και νομίζω ότι θα είναι ένα πρόγραμμα με πολύ μεγάλη 

επιτυχία και στον δικό μας Δήμο. 

 Τώρα συγκεκριμένα κάτι άλλο, δεν ξέρω να σας πω κύριε Ανυφαντή. Αν θέλετε δηλαδή το 

ποιοι είναι μέτοχοι και ποιοι διευθύνουν την εταιρεία, δεν ξέρω να σας πω κάτι. Γιατί εμάς μας ήρθε 

από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, όπως είπα. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τοποθετήσεις; Ανοίγει ο κατάλογος. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Καραγιάννης και ο κύριος 

Κεχρής. Κλείνει ο κατάλογος. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 

ΖΗΚΑΣ: Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τα στοιχεία ταυτότητας της συγκεκριμένης εταιρεία, καλό θα 

’ναι έστω και εκ των υστέρων να τα ζητήσουμε, για να έχουμε μία αναλυτική ενημέρωση να ξέρουμε. 

Μπορεί να το έχει εγκρίνει το Ίδρυμα Νιάρχος... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταστατικό δηλαδή εννοούμε; Για να καταλάβω. 

ΖΗΚΑΣ: Ναι, να ξέρουμε ποιοι βρίσκονται πίσω από αυτό τον τίτλο τον εταιρικό. Και ότι έχει επιλεγεί 

απ’ το "Σταύρος Νιάρχος" είναι με κριτήρια δικά τους προφανώς, αλλά καλό είναι να έχουμε κι εμείς 

μία πιο καλή γνώση τού τι αφορά. Με αυτή την έννοια ήθελα να τοποθετηθώ. 

 Τώρα, ως παροχή στήριξης στους ανέργους, προφανώς είναι ευπρόσδεκτη, τώρα η 

αποτελεσματικότητά της θα φανεί στην ολοκλήρωση του προγράμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Κεχρής. 

ΚΕΧΡΗΣ: Δεν θα ’παιρνα τον λόγο, αλλά επειδή είδα ότι διυλίζουμε τον κώνωπα. Πρόκειται για μία 

ενέργεια στην οποία θα εκπαιδεύσουμε, προφανώς εκπαιδεύονται κάποιοι άνεργοι να μπούνε στον 

χώρο εργασίας. Η ίδια η εισήγηση λέει ότι το 50% αυτών που είχαν εμπλακεί στο παρελθόν, τελικά 

εντάσσονται στον χώρο εργασίας, ο Δήμος δεν θα ξοδέψει ούτε 1 ευρώ. Γιατί το ψάχνουμε τόσο 

πολύ; Είναι κάτι στο οποίο πρέπει να συμμετάσχουμε, δεν έχουμε να χάσουμε τίποτα. Πραγματικά 

αναρωτιέμαι γιατί αναλωνόμαστε με τόσες ερωτήσεις: ποιος είναι πίσω από το εταιρικό πρόγραμμα, 

αν είναι ο Νιάρχος ή δεν είναι ο Νιάρχος... Κάποιος δίνει τα λεφτά του για να εκπαιδεύσει κάποιους 

ανέργους θα βρούνε δουλειά. Αναφέρει ότι το 50% βρίσκουνε δουλειά, αναρωτιέμαι γιατί το 

ψάχνουμε και το διυλίζουμε τόσο πολύ. Δηλαδή κι εγώ τώρα το διυλίζω, αλλά ένα πράγμα το οποίο 

πραγματικά έπρεπε όλοι να το συμφωνήσουμε, να το ψηφίσουμε και να τελειώνει η υπόθεση, θα το 

μιλάμε για μια ώρα, δεν ξέρω. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προβλέπεται. 

 Ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Όχι-όχι, ας τελειώσουν οι πρωτολογίες και μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, θέλετε να...; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Αντιπαράθεση [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα είναι αντιπαράθεση, όχι, δεν σας δίνω τον λόγο. 

 Ο κύριος Καραγιάννης έχει τον λόγο. Ελάτε. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Κι εγώ για τους ίδιους λόγους θέλω να μιλήσω που μίλησε και ο κύριος Κεχρής. 

Δηλαδή, υπάρχει κάτι που μας το προσφέρουν κι εμείς το αρνούμαστε γιατί πιθανόν θα υπάρχουν 

υποψίες ότι κάπου κάτι γίνεται και δεν ξέρω γω θα καταλήξουμε σε κανέναν υπαστυνόμο στο τέλος 

να μας βρει τι ακριβώς συμβαίνει! 

 Το θέμα είναι ότι, το μόνο που έχω –και είναι ερώτηση μάλλον περισσότερο παρά 

τοποθέτηση– είναι: πόσα άτομα θα μπορέσει ν’ απασχολήσει αυτό το πρόγραμμα. Αν έχει δοθεί 

κάποιος έτσι αριθμός και ένα πλαίσιο τέλος πάντων τι ακριβώς θα είναι αυτά τα μαθήματα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Καραγιάννη. 

 Πάντως μέσα στην εισήγηση δεν αναφέρεται ο πληθυσμός. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν τα θυμάμαι να σας τα πω. Η κυρία Αθανασάκου είναι που το χειρίζεται το θέμα, 

αλλά απουσιάζει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. Ελάτε. 

ΖΗΚΑΣ: Επειδή οι εποχές είναι πονηρές και επειδή υπάρχουν διάφοροι επιχειρηματίες με παράνομες 

δραστηριότητες που ξεπλένουν χρήμα, χαρακτηριστική περίπτωση η αλυσίδα φούρνων που ξέπλεναν 
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χρήματα πορνείας και κατά τα άλλα ήταν ευυπόληπτοι πολίτες, και επειδή υπάρχει ένα θέμα προς 

διερεύνηση... Υπάρχει, άμα θέλετε να σας στείλω τα δημοσιεύματα. Δυστυχώς, ή μάλλον και 

ευτυχώς, αλλά εν μέρει ευτυχώς γιατί καταδικάστηκαν πολύ χαλαρά για όλο αυτό το κύκλωμα το 

οποίο διατηρούσαν... Αλλά επειδή είναι ένα θέμα το οποίο το ψάχνω γιατί αφορά και την περιοχή 

μας και αφορά και επιχορηγήσεις και συνεργασίες με διάφορα πράγματα απ’ τον Δήμο μας, θα 

επανέλθω προσεχώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να σας διαβεβαιώσω, κύριε Ζήκα, για το συγκεκριμένο θέμα ότι είναι σίγουρο ότι η 

συγκεκριμένη εταιρεία, η "KNOWL", δεν έχει καμία σχέση με αυτά τα οποία αναφέρατε. Έτσι; 

ΖΗΚΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δεν είπα [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι, λέω. Καλά κάνετε και κάνετε ερωτήσεις, σωστό... 

ΖΗΚΑΣ: Λέω ότι οι εποχές είναι πονηρές και έχει σημασία να ξέρουμε ποιος είναι πίσω από κάθε τι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι-ναι, εντάξει, εγώ σας λέω... Και θα ζητήσουμε να μας στείλουν το καταστατικό, να 

σας το προωθήσουμε να το δείτε, δεν είναι κάτι... Έτσι; Αυτό έλειπε! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); Ο κύριος Ανυφαντής. 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 5ο θέμα, "Συμμετοχή τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού στο πρόγραμμα 

«Επιταχυντής Δεξιοτήτων Mellon»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΘΕΜΑ 6ο 

 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 6ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 6ου θέματος). 

 Έχετε λάβει τη συγκεκριμένη εισήγηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δύο εγγραφές είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αφορά δύο εγγραφές. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας και ο κύριος 

Καραγιάννης. 

 Άρα λοιπόν το 6ο θέμα, "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών 

Υπηρεσιών)" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 7ο 

 

Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ εξαμήνου τού 

Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2018 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 7ου θέματος). 
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 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το θέμα. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Κύριε Πρόεδρε, έχει αποσταλεί η εισήγηση και οι πίνακες, εγώ πήρα τον λόγο απλά 

για να πω για μία αλλαγή: 

 Στον πίνακα τον οποίο έχουμε στείλει, στη μεταφορά στο αποθεματικό των ποσών από τους 

κωδικούς εξόδων, στον κωδικό με αριθμό 3073.260015 στην εισήγηση που ’χαμε στείλει μηδενίζαμε 

τον συγκεκριμένο κωδικό ύψους 24.800 € που αφορούσε συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων 

Παπάγου - Χολαργού 2018, ενώ στον καινούριο πίνακα υφίσταται όπως ήταν η εγγραφή, 24.800 € 

παραμένουν για τη συντήρηση δημοτικών εγκαταστάσεων Παπάγου - Χολαργού 2018. Μετά από 

αυτή την τροποποίηση, το υπόλοιπο στο αποθεματικό μας τροποποιείται και ανέρχεται στις 

20.402,24 €. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Στάππας. 

 «Λευκό»; Ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Τούτουζας και ο κύριος Ανυφαντής. 

 Συνεπώς, το 7ο θέμα, "Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου και της στοχοθεσίας Α’ 

εξαμήνου τού Δήμου και των Νομικών Προσώπων, οικονομικού έτους 2018", εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 8ο 

 

Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων τού Δήμου για τη συμμετοχή τους στη Διεθνή Έκθεση 

Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 έως και 

την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 8ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 8ου θέματος). 

 Έχετε λάβει την εισήγηση. Προτείνεται λοιπόν όπως στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης να 

παρευρεθούν ως εκπρόσωποι του Δήμου ο κύριος Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Δημοτικού 

Συμβουλίου. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις στο θέμα; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Κεχρής. 

 Άρα λοιπόν το 8ο θέμα, "Έγκριση μετάβασης εκπροσώπων τού Δήμου για τη συμμετοχή τους 

στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θα πραγματοποιηθεί από το Σάββατο 08 Σεπτεμβρίου 2018 

έως και την Κυριακή 16 Σεπτεμβρίου 2018 και διάθεση σχετικής πίστωσης", εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 9ο 

 

Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσιών με 

τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τού Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. 

 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο κυρία Τσικρικώνη να εισηγηθεί το 9ο θέμα. Παρακαλώ. 



 ΠΡΑΚΤIΚΑ ΣΥΝΕΔΡIΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤIΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛIΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ - ΧΟΛΑΡΓΟΥ 
 

26 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Πρόκειται για την έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την 

παροχή υπηρεσιών με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων του 

Δήμου Παπάγου - Χολαργού». Ο Δήμος μας πρόκειται να προβεί στη διεξαγωγή αυτού του ανοιχτού 

ηλεκτρονικού διαγωνισμού. 

 Όλοι γνωρίζουμε ότι οι δημοτικές μας εγκαταστάσεις χρειάζονται φύλαξη, ο αριθμός τόσο 

των δημοτικών αστυνομικών όσο και των φυλάκων και σχολικών φυλάκων είναι πάρα πολύ μικρός 

προκειμένου να αντεπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις που και λόγω εγκληματικότητας έχουν 

δημιουργηθεί, χρειαζόμαστε τουλάχιστον άλλα 25 άτομα για να μπορέσουμε να είμαστε 

αποτελεσματικοί στη φύλαξη των κτιρίων μας, πράγμα το οποίο δεν είναι εφικτό λόγω της 

οικονομικής συγκυρίας. Οπότε, κατόπιν των ανωτέρω, θεωρούμε ότι είναι απαραίτητη η εκτέλεση 

της παροχής υπηρεσιών με τίτλο «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων 

του Δήμου Παπάγου - Χολαργού». 

 Η δαπάνη για την πιο πάνω υπηρεσία προϋπολογίζεται στο ποσό των 251.174,40 €, θα 

βαρύνει τους κωδικούς εξόδων προϋπολογισμού του Δήμου για το οικονομικό έτος 2019, ενώ θα 

προβλεφθεί και σχετική πίστωση σε αντίστοιχο κωδικό εξόδων του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Στάππας, ο κύριος Ανυφαντής. Άλλος; Ερώτηση ή ερωτήσεις 

από τον κύριο... Και ο κύριος Κεχρής; 

 Ο κύριος Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Πόσο είχε κατακυρωθεί ο διαγωνισμός το 2018 για τη φύλαξη; Πρώτη ερώτηση. 

 Και το δεύτερο είναι: Αν θυμάμαι καλά, τα σημεία που επιτηρεί το αυτοκίνητο είναι τα ίδια, 

δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με την περσινή. (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Έχει αλλάξει; Αν 

μπορείτε να μας τονίσετε ποια είναι ακριβώς. 

 Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάππας ερώτηση. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Έχω κάποιες ερωτήσεις που έχουν προκύψει από το διάβασμα της τεχνικής περιγραφής. 

 Λέει στη σελίδα 3 ότι: «Έχουμε βανδαλισμούς, επιθέσεις, βεβήλωση προτομών, αγαλμάτων 

κλπ. Το τελευταίο διάστημα τα κρούσματα έχουν ενταθεί». Αυτό ας πούμε έρχεται σε κάποια 

αντίθεση με τη λειτουργία που ήδη έχουμε αναθέσει. Έχουμε αναθέσει μια υπηρεσία για φύλαξη η 

οποία, έτσι όπως τα γράφει εδώ πέρα, δεν έχει καταφέρει να βελτιώσει την κατάσταση, αλλά για 

διάφορους λόγους έχουν ενταθεί. Αλλά όμως αυτή η ένταση, δεν γράφεται ούτε πόση είναι, ούτε για 

παράδειγμα τι είχε συμβεί το ’13, το ’14, το ’16. 

 Το άλλο σημείο είναι ότι: Αυτές οι βλάβες οι οποίες έχουν συμβεί στον Δήμο μας έχουν 

κάποια χρηματική αξία. Αυτά τα χρήματα τα οποία έχουν γίνει για βλάβες ας πούμε σε προτομές ή σε 

βανδαλισμούς, θα έπρεπε να υπάρχουν εδώ. Αφού η μελέτη υποτίθεται ότι στηρίζεται στην ανάγκη 

για να μη συνεχίσουμε να πληρώνουμε χρήματα για βανδαλισμούς, ένα, και δεύτερο σημείο είναι να 

δώσει κάποια περαιτέρω αίσθηση ασφάλειας στους δημότες μας, αποδεκτό σαφώς. 

 Ένα άλλο σημείο στο οποίο δημιουργείται απορία είναι ότι λέγεται ότι θα έχουμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στις ερωτήσεις. Ερωτήσεις. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Ερωτήσεις κάνω. 

 ...πρόσληψη τουλάχιστον 25 ακόμα φυλάκων. Αυτοί, αν τους κάναμε εμείς αυτή την 

πρόσληψη, τι θα φυλάγανε και πώς; Καλό θα ’ταν να είχε γραφτεί. Άμα γράφουμε ένα νούμερο θα 

πρέπει να το τεκμηριώνουμε, δεν είναι σωστό να γράψουμε έναν αριθμό χωρίς να τεκμηριώνουμε τι 

είναι. Από πού προέρχεται λοιπόν αυτό το 25; 

 Παρακάτω γράφει ότι: «Κυριολεκτικά είναι ανησυχητικά τα προβλήματα τα οποία έχουμε». 

Αναφέρει: «Τα περιστατικά ανθρωποκτονιών, διαρρήξεων, βανδαλισμών, πυρκαγιών που έχουν 

σημειωθεί στον Δήμο μας το τελευταίο διάστημα καθιστούν επιτακτική την ανάγκη ανάθεσης σε 

εξειδικευμένη εταιρεία». Φαίνονται υπερβολικές αυτές οι εκφράσεις. Πόσα τέτοια έχουν γίνει απ’ το 

καθένα ας πούμε; Πόσες διαρρήξεις, πόσοι βανδαλισμοί, πόσες πυρκαγιές; Άμα υπάρχουν πράγματι, 
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θα ’πρεπε να τα γράφει. Αλλιώς θα ’πρεπε να είχε άλλη μορφή η έκθεση τεκμηρίωσης του γιατί θα 

πάμε να κάνουμε την πρόταση. 

 Προχωράω παρακάτω, και αναρωτιέμαι: Στο Κοιμητήριο τι θα φυλάνε; Έχουμε πραγματική 

ανάγκη φύλαξης του Κοιμητηρίου; Για ποιο λόγο; 

 Νομίζω ότι υπάρχουν δυο-τρία σημεία ακόμα... Α, ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας. 

Έχει γίνει καμιά διερεύνηση πόσοι τέτοιοι φορείς τους οποίους καλούμε εδώ πέρα να μας κάνουν 

προσφορά υπάρχουν ώστε να έχουν κάνει ποσό 350.000 € αθροιστικά ας πούμε; Αν υπάρχουν 

αρκετοί που να έχουν όλα τα πιστοποιητικά ποιότητας που βλέπω εδώ πέρα ότι είναι 1, 2, 3, 4. Το 

άλλο σημείο είναι ότι: Υπάρχει ανάγκη να γίνεται περιοδεία με segway υποχρεωτικά; Θα καλέσουμε 

κάποιον ο οποίος έχει segway για να κάνει βόλτα στο πάρκο; Θα μπορούσε να είναι ας πούμε με ένα 

ηλεκτρικό πατίνι, ή με τα πόδια, ή με ένα ποδήλατο. Νομίζω ότι αυτές οι τελευταίες υποχρεώσεις της 

εταιρείας που έχουμε βάλει που ανέφερα, ουσιαστικά οδηγούν σε κάποιες συγκεκριμένες εταιρείες, 

και θα ’πρεπε αυτό κάπως να μας το τεκμηριώσετε ότι δεν συμβαίνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τελείωσαν οι ερωτήσεις; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το είπατε μόνος σας, κύριε Στάππα, ότι ουσιαστικά γίνεται μία τεχνική τεκμηρίωση για 

να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Είναι, αν δεν κάνω λάθος, η τέταρτη προσπάθεια που κάνουμε 

για μία ανάθεση σε εταιρεία φύλαξης. Εγώ θα περίμενα από εσάς να κάνετε ερώτηση γιατί βάζουμε 

τόσα λίγα. Δηλαδή, σε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο κάνατε ερωτήσεις «τι γίνεται με τις κλοπές, έχουν 

αυξηθεί οι κλοπές στον Παπάγο» ιδιαίτερα θυμάμαι... Εγώ περίμενα να πείτε να βάλουμε παραπάνω 

κιόλας άτομα δηλαδή, όχι να μας ρωτάτε γιατί βάζουμε... 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν σας είπα ότι δεν είναι σωστό... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι-ναι. Όχι, εντάξει, λέω τώρα. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν είπα ότι δεν είναι σωστό [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Στάππα, με συγχωρείτε. Απαντάει ο κύριος Δήμαρχος, κλείστε λίγο το 

μικρόφωνο... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τώρα, για το θέμα των 25 ατόμων, ε βέβαια, μακάρι να μας άφηναν να κάνουμε 

πρόσληψη φύλακες, να ’χαμε μόνιμους φύλακες και να βάζαμε στο νταμάρι, να βάζαμε στο 

Νεκροταφείο το βράδυ... Ξέρετε πόσες φορές έχουνε μπει μέσα κι έχουνε κλέψει όλα τα θυμιατά και 

όλα τα καντηλάκια; Ειδικά στου Χολαργού, που δεν είναι περιφραγμένο από πάνω, είναι πολύ εύκολο 

να μπεις. Δόξα τω Θεώ, από τότε που έχουμε βάλει τη φύλαξη έχουμε γλιτώσει αυτή τη... 

 Μετά. Προσθέσαμε –για ν’ απαντήσω και στον κύριο Ανυφαντή– προσθέσαμε μία καινούρια 

περιπολία. Δηλαδή βάζουμε ακριβώς, ύστερα από μία συζήτηση που είχαμε με τον Πρόεδρο του 

ΔΟΠΑΠ, τον κύριο Οικονόμου, πλέον στους νέους αθλητικούς χώρους οι οποίοι θα ετοιμαστούν στον 

στίβο του Παπάγου και στον στίβο του Χολαργού, θα πρέπει να υπάρχει μία φύλαξη, την οποία δεν 

είναι σε θέση ο Οργανισμός αυτή τη στιγμή να την παρέχει. Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν θα θέσουμε μία 

πεζή περιπολία 8ωρη, αποκλειστικά μόνο και μόνο για τον συγκεκριμένο χώρο. 

 Η προηγούμενη μελέτη, αν θυμάμαι καλά, ήταν περίπου στα 160 χιλιάρικα. Αλλά αυτό είναι 

πολύ εύκολο αύριο να το δούμε και να σας τη στείλουμε. Δεν το θυμάμαι ακριβώς, 160; 180; δεν 

είμαι σίγουρος. 

...... : Του ’18; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτή που τρέχει τώρα. Η σύμβαση τρέχει μέχρι και Μάρτη του ’19. Έτσι; Είναι για ένα 

χρόνο. 

 Τώρα για το segway που λέτε, δεν νομίζω ότι είναι με ποινή αποκλεισμού. Δηλαδή αν κάποιος 

μας προτείνει ποδήλατο ή κάτι άλλο... Τουλάχιστον έτσι θυμάμαι, δεν... 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Είχε φέρει [...]. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, είχε φέρει, το ξέρω ότι είχε φέρει, δεν είναι... Ο κύριος Στάππας λέει: γιατί βάζετε 

αυτό. Εντάξει, ακριβώς επειδή μας το ’χε προτείνει και το ’χαμε βάλει... Αλλά δεν νομίζω ότι είναι σε 
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ποινή αποκλεισμού το συγκεκριμένο θέμα, δηλαδή μπορεί κάποιος να πει εναλλακτικά: αντί γι’ αυτό, 

θα σας φέρω ηλεκτρικό ποδήλατο, ή θα σας φέρω κάποιο άλλο μηχανοκίνητο. 

 Εν πάση περιπτώσει, ξέρετε, και οι μελέτες, όταν σε γενικές γραμμές είμαστε ευχαριστημένοι 

και έχουμε ήδη στα χέρια μας μία μελέτη, την προχωράμε και την επόμενη χρονιά, έτσι; δεν 

καθόμαστε απ’ την αρχή να ξαναγράψει ο υπάλληλος τη μελέτη. Γιατί αυτά που διαβάσατε στην 

αρχή ήταν την πρώτη φορά που την κάναμε τη μελέτη. Είναι η τέταρτη μελέτη αυτή η οποία... 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Προφανώς είναι λάθος και πρέπει να διορθωθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

...... : Μια σύντομη τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχουμε τοποθετήσεις; Ωραία. Ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος 

Στάππας. 

 Τοποθέτηση από τον κύριο Κεχρή. Σύμφωνα με το άρθρο 4 του κανονισμού ο χρόνος θα 

συντμηθεί στα 3 λεπτά για τον κάθε επικεφαλής. Ελάτε. 

ΚΕΧΡΗΣ: Ήμουν από αυτούς που υποστήριζα ότι θα πρέπει να υπάρχει μία εταιρεία, συνεργασία με 

μία εταιρεία φύλαξης, ώστε να μειωθεί η εγκληματικότητα στον Δήμο μας. Αυτός είναι ο μοναδικός 

τρόπος που ο Δήμος μπορεί πραγματικά να μειώσει, να συμβάλει στη μείωση της εγκληματικότητος. 

Και συνεχίζω να υποστηρίζω ότι δεν υπάρχει άλλος τρόπος, δεν μπορεί η Δημοτική Αστυνομία 

ουσιαστικά να μειώσει τα περιστατικά εγκληματικότητος, άρα ο μόνος τρόπος είναι μία τέτοιου 

είδους συνεργασία. 

 Αυτό που θα ήθελα να γίνει –και αυτό κάνω αυτή την εισήγηση– είναι να γίνει ένας 

απολογισμός τής ως τώρα συμβολής της εταιρείας. Δηλαδή αναρωτιέμαι: Ήμουν αυτός ο οποίος 

έλεγε να γίνεται περιπολία με ένα αυτοκίνητο, το έλεγα ότι πρέπει να το κάνουμε. Το βλέπω τώρα το 

αυτοκίνητο να ’ρχεται με το alarm και αναρωτιέμαι... Κι έρχεται σε μία απόσταση 1 και 2 

χιλιομέτρων, και το βλέπεις. Και ο ίδιος ο οποίος υποστήριζα ότι πρέπει να υπάρχει κάτι τέτοιο, 

αναρωτιέμαι: Άραγε αυτή η εικόνα, εντάξει αυξάνει την αίσθηση ασφάλειας στους δημότες, αλλά 

πραγματικά μειώνει την εγκληματικότητα; Δηλαδή ένας κλέφτης, ένας ληστής, θα αποτραπεί από 

αυτή την εικόνα ενός αυτοκινήτου το οποίο έρχεται; Πρακτικά είναι σαν να του λες: «ξέρεις κάτι; 

έρχομαι, φύγε» ή «κρύψου». 

 Το αναφέρω σαν παράδειγμα υπό την έννοια ότι θα πρέπει να γίνει ένας απολογισμός τού τι 

έχει προσφέρει αυτή η συνεργασία, χωρίς να κάνω καμία κριτική αρνητική. Ναι, θα ψηφίσω την 

πρόταση, αλλά ας δούμε απολογιστικά τι έχει κάνει ως τώρα και αν αξίζουν τα λεφτά που δίνουμε ως 

Δήμος και αν πραγματικά συμβάλλει στον περιορισμό της εγκληματικότητος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κάθε ημέρα το πρωί λαμβάνουμε ένα e-mail από την εταιρεία, η οποία μας ενημερώνει 

ακριβώς για όλα τα συμβάντα και όλα τα περιστατικά τα οποία έπεσαν στην αντίληψη είτε των πεζών 

είτε των αυτοκινήτων που κυκλοφορούν. Όλα αυτά τα ’χουμε ομαδοποιήσει, και στο επόμενο Τοπικό 

Συμβούλιο παραβατικότητας που θα γίνει το φθινόπωρο θα τα παρουσιάσουμε. Θα σας καλέσουμε, 

κύριε Κεχρή, για να έχετε... Υπάρχει μία πολύ μεγάλη ανάλυση. 

 Τώρα να μη μακρηγορήσω, εγώ νομίζω ότι χρειάζεται να υπάρχει μία συνεργασία, σε 

πολλαπλά στάδια. Δεν είναι μόνο η αποτροπή την οποία θα κάνει από τους κλέφτες, θα σας πω ότι 

έχουμε φορτώσει πάρα πολλά πράγματα τα οποία τα κάνουν. Τις παιδικές χαρές, για παράδειγμα, τις 

ανοίγει και τις κλείνει η εταιρεία security. Έχουμε γλιτώσει-, δεν έχουμε εξαφανίσει τους 

βανδαλισμούς, αλλά έχουμε γλιτώσει... Για φανταστείτε να μην κλείνανε. Γιατί 10:00 η ώρα, 10:30 

το βράδυ δεν υπάρχει κάποιος υπάλληλος του Δήμου να πάει να τις κλείσει τις 13 παιδικές χαρές που 

έχουμε στον Δήμο, έτσι; 

 Νομίζω ότι υπάρχει μία παρακολούθηση. Ο κύριος Σιαμάνης, που είναι ο Δημοτικός 

Σύμβουλος εντεταλμένος για το συγκεκριμένο θέμα, σε καθημερινή βάση θα έλεγα ότι έχει μία 

επικοινωνία και παρακολούθηση. Είναι πάρα πολλές φορές που η ίδια η εταιρεία μάς παίρνει 
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τηλέφωνο και μας λέει: τρέχουνε νερά στον συγκεκριμένο δρόμο, είναι σβηστά τα φώτα εκεί. 

Δηλαδή υπάρχει μία γενικότερη ενημέρωση για πράγματα που συμβαίνουν στην πόλη μας. 

 Και νομίζω ότι... Εμείς ήμασταν από τους πρώτους Δήμους που το εφαρμόσανε και, κακά τα 

ψέματα, ξέρετε, σιγά-σιγά το κάνουν όλοι. Δηλαδή με την ίδια εταιρεία που συνεργαζόμαστε εμείς, 

θα σας πω ενδεικτικά ότι συνεργάζεται το Μαρούσι, τα Βριλήσσια, η Φιλοθέη-Ψυχικό, τώρα ξεκινάει 

η Μεταμόρφωση, δηλαδή υπάρχει έτσι μία γενικότερη εξειδίκευση στο συγκεκριμένο κομμάτι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Εμείς είχαμε προτείνει ότι ο Δήμος θα πρέπει να συμμετέχει σε μία προσπάθεια αύξησης 

της γνώσης του για την ασφάλεια μέσω της συμμετοχής σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα. 

 Πέρα απ’ αυτό, φαίνεται ότι το σύστημα των περιπολιών έχει κάποια περιορισμένη 

αποτελεσματικότητα και πρέπει να είναι αρκετά χρήσιμο, αλλά δεν υπάρχει σαφής τεκμηρίωση της 

αποτελεσματικότητας στην τεχνική περιγραφή. Και είναι σωστό όταν παίρνουμε αποφάσεις να είναι 

βάσει τεχνικών περιγραφών και εκθέσεων, αυτές θα πρέπει να ’ναι σωστές και να μην έχουν 

ανακρίβειες μέσα. Και αυτό το πράγμα δεν φαίνεται στην τεχνική περιγραφή που έχουμε. Έχουμε μία 

συλλογή ανακριβειών εδώ πέρα. 

 Επίσης, δεν απαντήθηκαν τα προβλήματα ως προς τις υποχρεώσεις της εταιρείας και τα 

αποδεικτικά συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού τα οποία αναφέραμε προηγουμένως. 

 Οπότε θεωρώ ότι έχει προβλήματα όλη αυτή η πρόσκληση, παρ’ όλο τον θετικό χαρακτήρα 

που έχουν σε κάποιο βαθμό οι περιπολίες, κι έτσι δεν θα μπορέσουμε να το ψηφίσουμε, θα 

ψηφίσουμε «λευκό». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 

 Εδώ το θέμα ξεφεύγει λίγο από μια απλή έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

τη φύλαξη των κτιρίων. Αυτό το θέμα κανονικά συνδέεται με την ελλιπή αστυνόμευση από την 

Ελληνική Αστυνομία. Το θέμα αυτό συνδέεται με τις ελλιπείς κινήσεις και δράσεις της δημοτικής 

Αρχής ως προς την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη για πίεση είτε για 

άνοιγμα νέου Αστυνομικού Τμήματος είτε για να φέρουν και να ενδυναμώσουν το τοπικό Τμήμα εδώ 

της περιοχής. 

 Αυτό εδώ το πράγμα, θα ήμουν θετικός αν μιλάγαμε μόνο για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων 

χωρίς κίνηση. Το ότι βλέπουμε ένα αυτοκίνητο να περιδιαβαίνει τους δρόμους της περιοχής ανά δύο 

ώρες ή ανά τρεις ώρες απ’ το ίδιο σημείο κάθε μέρα, εγώ πιστεύω ότι κανένα αίσθημα ασφάλειας δεν 

δίνει στον δημότη, δεν προστατεύει τίποτα. Και το είπε και ο ίδιος ο Δήμαρχος εξάλλου: κάνει μια 

καταγραφή κάποιων συμβάντων και στέλνει ένα e-mail. 

 Εγώ θεωρώ ότι πρέπει τώρα που είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο, θεωρώ ότι δεν έχει 

αρχίσει ακόμα αλλά θα ξεκινήσει (στην κεντρική πολιτική σκηνή, όχι στην Τοπική Αυτοδιοίκηση), θα 

πρέπει ο Δήμος μας και ο Δήμαρχος ν’ αναλάβει πρωτοβουλίες να ξαναφέρει το θέμα της 

πρόσληψης-, όχι της πρόσληψης αστυνομικών, της απόσπασης μέσω... Να βρει τρόπους και να 

πιέσει την ηγεσία της Ελληνικής Αστυνομίας να έρθουν να ενδυναμώσουν το τοπικό Τμήμα. Μόνο 

έτσι μπορούν οι πολίτες μας και οι δημότες μας να νιώθουν ασφαλείς και μόνο έτσι τα λεφτά, τα 250 

χιλιάρικα θα μπορέσουν να πιάσουν τόπο. 

 Θεωρώ ότι η δαπάνη είναι πολύ μεγάλη για τις υπηρεσίες που παρέχουν, θεωρώ ότι η απλή 

καταγραφή ή το mail που θα μας στέλνουν κάθε πρωί δεν δικαιολογούν αυτό το ύψος της δαπάνης –

δεν ξέρω αν η Επίτροπος περνάει κι αυτό το ύψος της δαπάνης του ’18 ή αν θα το περάσει–, και 

μετά από κάποιο σημείο θεωρώ ότι η αναγκαιότητα, σύμφωνα με την εισήγηση, εκτέλεσης παροχής 

υπηρεσίας για τη φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων και των εγκαταστάσεων δεν επαρκεί για μένα 

για το ύψος της δαπάνης των 250.000 €. 

 Κλείνοντας, θεωρώ ότι σε αυτές τις περιόδους κρίσης η παραβατικότητα έχει αυξηθεί, οι 

κλοπές και οι διαρρήξεις έχουν αυξηθεί, και η μόνη λύση είναι η πίεση στην κεντρική πολιτική σκηνή 
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και στους υπουργούς και, προεκλογικά είναι τώρα, να πετύχουμε να ενδυναμωθούν τα τοπικά 

Τμήματα. 

 Ευχαριστώ πάρα πολύ, εγώ θα το καταψηφίσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η σύμβαση που τρέχει είναι 218.814,20 με τον ΦΠΑ. Ένα τόσο μεγάλο ποσό εννοείται 

και περνάει έλεγχο από Επίτροπο, και η καινούρια σύμβαση θα περάσει και προσυμβατικό έλεγχο, 

αφού είναι 200-τόσα χιλιάρικα. 

 Εγώ έχω μία αντίθετη άποψη από αυτή του κυρίου Ανυφαντή, πιστεύω ότι μόνο θετικά έχει 

λειτουργήσει η συνεργασία με την ιδιωτική εταιρεία φύλαξης. Και βέβαια, μην ξεχνάμε ότι σήμερα 

έχουμε δύο δημοτικούς αστυνόμους. Στον Οργανισμό που δημιουργήσαμε και ψηφίσαμε στο 

προηγούμενο Δημοτικό Συμβούλιο, δημιουργήσαμε 8 έως 10 θέσεις καινούριες των δημοτικών 

αστυνόμων. Αν κάποια στιγμή επανδρωθεί και μας δοθεί η δυνατότητα, μέσω της κινητικότητας, να 

έρθει κάποιος δημοτικός αστυνόμος, ή μπορούμε να προκηρύξουμε θέση και έχουμε μία καλή και 

γενικότερα μία καλύτερη εποπτεία στον Δήμο μας, θα μπορέσουμε να μειώσουμε τη σύμβαση, να 

την κάνουμε σε άλλα σημεία... 

 Πάντως νομίζω ότι-, εγώ τουλάχιστον από τους δημότες έχω ακούσει θετικά σχόλια, νομίζω 

ότι κάνει αρκετά πράγματα η συνεργασία που έχουμε με την εταιρεία και, όπως είπα, μόνο θετικά 

έχει λειτουργήσει μέχρι τώρα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πω μόνο, ο κύριος Τούτουζας μου είχε ζητήσει τον λόγο πάνω στο θέμα. Ελάτε. 

ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Για να βοηθήσω λίγο τη συζήτηση, επειδή το κομμάτι του security το έχουμε και το 

είχαμε και το 2008-09 στον Δήμο Χολαργού. Το ποσό και τότε ήταν 50.000, το 2008, για να κοιτάει 

το Δημαρχείο, το άλσος και βάλαμε με πίεση και τον Αθλητικό Οργανισμό του Δήμου Χολαργού, 

πάνω τα γήπεδα. Νομίζω ότι τα ποσά τώρα για έναν ενιαίο Δήμο Παπάγου - Χολαργού, και εφόσον 

θα αυξηθούν και τα μέρη που θα εποπτεύουν, το ποσό νομίζω είναι καλό. 

 Όσον αφορά τώρα για αυτά που λέει ο κύριος Στάππας, εάν χρειάζεται παραπάνω 

πιστοποιητικά, αυτό βέβαια και πρέπει να το δείτε, νομίζω ότι χρειάζεται να έχει παραπάνω. Και 

εφόσον έχετε και εμπειρία από άλλους Δήμους που έχουν συνεργαστεί, σίγουρα θα είναι καλή 

επιλογή φαντάζομαι. 

 Αλλά τα ποσά, για να βοηθήσω, νομίζω ότι για τον ενιαίο Δήμο είναι σωστά, όταν δέκα 

χρόνια πριν για το 1/4 του Δήμου ήταν 50.000. 

 Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τούτουζα. 

 Τον τελικό λόγο έχει η εισηγήτρια του θέματος, η αντιδήμαρχος κυρία Τσικρικώνη. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, ωραία. 

 Άρα λοιπόν προχωράμε σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); Ο κύριος Ανυφαντής. 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Στάππας. 

 Άρα το 9ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή 

υπηρεσιών με τίτλο: «Φύλαξη και επιτήρηση των κτιρίων, εγκαταστάσεων και χώρων τού Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 10ο 

 

’Εγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια με 

τίτλο: «Προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6X4 και ενός ημιρυμουλκούμενου με 

αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55 κ.μ. τουλάχιστον, για 

τη συμπίεση και μεταφορά» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 10ο θέμα. 

 Θα παρακαλέσω την κυρία Τσικρικώνη, την Αντιδήμαρχο, να εισηγηθεί το θέμα. 
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ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Έχει αποσταλεί η εισήγηση, κύριε Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις;  

 Λοιπόν, ερώτηση από τον κύριο Στάππα. Ελάτε. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Με την ευκαιρία αυτής της προμήθειας του τράκτορα, αναρωτιέμαι τι έχει γίνει ο 

σχεδιασμός για την κομποστοποίηση στην Κανελλοπούλου και αν αυτός ο τράκτορας πρόκειται να 

εξυπηρετήσει και μία τέτοια προοπτική αν προχωρήσουμε. 

 Επίσης, η τεχνική έκθεση είναι μία επικεφαλίδα και δεν αναφέρει γιατί συμφέρει να δώσουμε 

270.000 για να μεταφέρουμε τα υλικά των κλαδεμάτων. 

 Θα ήθελα να διευκρινιστούν αυτά τα θέματα, αν είναι δυνατόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Άλλες ερωτήσεις; 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα εμείς σήμερα, ύστερα από εισήγηση της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος 

Καθαριότητας και Πρασίνου θέλουμε να διενεργήσουμε έναν διεθνή ανοιχτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό 

για την προμήθεια ενός τράκτορα μαζί με το κοντέινερ που μπαίνει από πίσω, το press-κοντέινερ, 

που πρεσάρει και μειώνει τον όγκο των απορριμμάτων. Το συγκεκριμένο θα το χρησιμοποιούμε όχι 

μόνο για κλαδιά, θα το χρησιμοποιούμε και για σκουπίδια, έτσι; 

 Το γιατί είναι πιο συμφέρον να πηγαίνει ένα όχημα μεγάλο, που έχεις πρεσάρει τα 

απορρίμματα από την Κανελλοπούλου στη Φυλή, αντί να πηγαίνουν 4 ή 5 αυτοκίνητα, νομίζω ότι 

είναι αυτονόητο, έτσι; Δεύτερον, τα παλιά που έχουμε είναι από το ’07 αγορασμένα, κύριε Στάππα. 

Σιγά-σιγά θα πρέπει να γίνεται και μία ανανέωση του εξοπλισμού. 

 Για το θέμα της κομποστοποίησης που είπατε, δεν έχει προχωρήσει κάτι. Έχουμε καταθέσει 

την πρόταση, περιμένουμε να μας απαντήσουν αν θα εγκριθεί ή δεν θα εγκριθεί η πρόταση, αλλά 

κάτι άλλο αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει σε εξέλιξη στο συγκεκριμένο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος Στάππας. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 

 Ο κύριος Στάππας για τοποθέτηση. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Ουσιαστικά δεν έχω καμιά αντίρρηση στη χρήση και στην αναγκαιότητα του τράκτορα, 

απλώς είναι γραμμένο μάλλον, απʼ ό,τι φαίνεται, λάθος σε σχέση με αυτά που μα είπατε. Λέμε: 

«Ζητάμε ένα αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου, χωρητικότητας 55 κυβικά μέτρα 

τουλάχιστον». Αυτή η έκφραση δίνει λάθος σκέψη για το τι πρόκειται να το κάνουμε. Εδώ πέρα μου 

είπατε ότι και απορρίμματα και κλαδέματα θα χρησιμοποιούμε. Και έτσι μου διευκρινίζετε ότι θα ’χει 

διαφορετική χρήση από αυτό που γράφει η επικεφαλίδα μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ ξέρω τι είπα, κι εσείς καλά είναι αυτά που είπατε. Σωστά λέτε κι εσείς, σωστά λέω 

κι εγώ. Αν το σκεφτείτε θα το καταλάβετε μόνος σας, δεν χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Είναι σε 

συγκεκριμένο κωδικό που αφορά πράσινο, άρα τι θα κάνουμε στη μελέτη; Καταλαβαίνετε ότι θα 

μεταφέρει κλαδιά. Απαγορεύεται... Ε, τι άλλο να σας πω; Άμα δεν καταλαβαίνετε, κύριε Στάππα, τι 

άλλο να σας πω, δηλαδή ειλικρινά, δεν είναι... Ξέρετε ότι ο κωδικός 20 είναι... 

(...) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για όσους δεν κατάλαβαν λοιπόν, προχωράμε... 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πάμε. Καταλάβανε νομίζω όλοι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής. 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Άσε και ένα να περάσει! 

 Συνεπώς το 10ο θέμα, "Έγκριση διενέργειας διεθνούς ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για 

την προμήθεια με τίτλο: «Προμήθεια ενός ρυμουλκού (τράκτορα) 6X4 και ενός ημιρυμουλκούμενου 
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με αυτόνομο σύστημα συμπίεσης προϊόντων κήπου χωρητικότητας 55 κ.μ. τουλάχιστον, για τη 

συμπίεση και μεταφορά»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 11ο 

 

Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 11ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 11ου θέματος). 

 Το θέμα θα το εισηγηθεί ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ουσιαστικά πρόκειται για την επιχορήγηση στην Αθλητική Ένωση Χολαργού με το 

ποσό των 70.000 €. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Μια ερώτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Καραγιάννης. 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Η Ένωση Χολαργού είναι [...]; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Α1. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν ανοίξετε το μικρόφωνο... 

ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ: Ναι. Αν είναι το μπάσκετ, αυτό ήθελα να διευκρινιστεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι το μπάσκετ, που ανέβηκε κατηγορία. 

...... : Η εισήγηση λέει 70.000; Ερώτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: 70.000. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες; 

 «Λευκό»; 

 Άρα το 11ο θέμα, "Οικονομική επιχορήγηση στους Αθλητικούς Συλλόγους τού Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού" εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 12ο 

 

’Εγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση δράσεων ενημέρωσης και 

ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 12ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 12ου θέματος). 

 Θα κάνετε εισήγηση η Αντιδήμαρχος κυρία Τσικρικώνη. Έχετε τον λόγο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Ανέρχεται στο ποσό των 15.000 € και αφορά τον σχεδιασμό και εκτύπωση 

ενημερωτικού φυλλαδίου για τους στόχους και τις πρωτοβουλίες του Δήμου όσον αφορά την 

υλοποίηση του Τοπικού Σχεδίου Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Απορριμμάτων, επανεκτύπωση του 

εντύπου Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Παπάγου - Χολαργού, σχεδιασμός και εκτύπωση αφισών 

και αυτοκόλλητων και σχεδιασμός και υλοποίηση ψηφιακής καμπάνιας στα κοινωνικά δίκτυα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
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 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής. 

 Άρα το 12ο θέμα, "’Εγκριση και διάθεση πίστωσης για την πραγματοποίηση δράσεων 

ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης για το Τοπικό Σχέδιο Αποκεντρωμένης Διαχείρισης Δήμου 

Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 13ο 

 

Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 13ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 13ου θέματος). 

 Η Αντιδήμαρχος κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Έχει αποσταλεί η εισήγηση, η πρώτη περίπτωση στο σύνολό της αφορά το ποσό 

των 360 €, η δεύτερη αφορά τις 2.896,62 €. Υπάρχει πλήρως αιτιολογημένο όλο το σκεπτικό και όλη 

η αναφορά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Τσικρικώνη. 

 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

...... : (Εκτός μικροφώνου) Συγγνώμη. Επειδή έχασα κάτι, είναι για τον Σταθόπουλο που [...]; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι-ναι, για τα ενοίκια. Τον διώξαμε... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είχε γίνει βίαια αποβολή, οπότε... 

 Άρα λοιπόν το 13ο θέμα, "Διαγραφή ποσών από βεβαιωτικούς καταλόγους" εγκρίνεται 

ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 14ο 

 

Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος 

 

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

 Η κυρία Τσικρικώνη έχει τον λόγο. 

ΤΣΙΚΡΙΚΩΝΗ: Αφορά για έναν τάφο, την πληρωμή μιας ταφής, η οποία είχε το ύψος του ποσού 

των 540 €, είχαν κατατεθεί στον Δήμο μας, ως εκ τούτου όμως προέκυψαν κάποιες δυσκολίες, έγινε 

η ταφή σε άλλον Δήμο, οπότε ζητάει να επιστραφεί το συγκεκριμένο ποσό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 14ο θέμα, "Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος", εγκρίνεται 

ομόφωνα. 
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iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

ΘΕΜΑ 15ο 

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου Πρωτοκόλλου 

Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση 

τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 15ο θέμα. 

 Έχουν αποσταλεί οι εισηγήσεις. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής. 

 Άρα λοιπόν το 15ο θέμα, "Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 1ου 

Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Αποκατάσταση 

τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 16ο 

 

Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τακτοποιητικού τού έργου: 

«Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 

2017» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 16ο θέμα. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; Ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Στάππας. 

 Άρα λοιπόν το 16ο θέμα, "Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - τακτοποιητικού 

τού έργου: «Κατασκευή - Ενίσχυση - Εκσυγχρονισμός Δικτύου Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού, έτους 

2017»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

ΘΕΜΑ 17ο 

 

Έγκριση της παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: «Αποκατάσταση τοιχίου στην 

πλατεία Ευρώπης» 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 17ο θέμα. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις στο συγκεκριμένο; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Στάππας. 

 Άρα λοιπόν το 17ο θέμα, "Έγκριση της παράτασης προθεσμίας εργασιών τού έργου: 

«Αποκατάσταση τοιχίου στην πλατεία Ευρώπης»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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v. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 

ΘΕΜΑ 18ο 

 

Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί της οδού: 

 Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

◦ Αριστοτέλους 9 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 18ο θέμα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχουν πάρει την εισήγηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η εισήγηση έχει σταλεί. 

 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Στα δέντρα είμαστε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, στο 18ο. 

...... : Στα δέντρα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ένα είναι, δεν είναι και πολλά, ένα είναι. 

...... : Ένα δέντρο στην Αριστοτέλους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, υπάρχουν ερωτήσεις; 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Τοποθέτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση; Ωραία. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις. Ανοίγει ο κατάλογος. Ο κύριος Στάππας. Άλλος; Κλείνει ο 

κατάλογος. 

 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Επειδή το πλάτος του πεζοδρομίου φαίνεται ότι είναι σχετικά περιορισμένο, αν κοπούν 

τα δέντρα πιστεύω ότι δεν θα ’πρεπε να ξαναφυτευτεί δέντρο εκεί. Αλλά επειδή κόβουμε δέντρα, θα 

πρέπει να έχουμε έναν τρόπο να κρατάμε ένα ισοζύγιο πρασίνου στον Δήμο μας. Οπότε επαναφέρω 

την πρόταση να καταγράφουμε τα δέντρα και να δημιουργήσουμε ισοζύγιο πρασίνου στον Δήμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε απόλυτα με τον κύριο Στάππα. 

(Διαλογικές συζητήσεις εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω στον απολογισμό που έχει κάνει και ο Αντιδήμαρχος κύριος Αυγουρόπουλος 

φαίνεται αυτό που αναφέρετε. 

 Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

ΚΕΧΡΗΣ: Εγώ διαφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Κατά» ο κύριος Κεχρής. 

 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Στάππας. Και ο κύριος Καραγιάννης. 

 Άρα λοιπόν το 18ο θέμα, "Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί της οδού: στη Δημοτική 

Κοινότητα Χολαργού, Αριστοτέλους 9", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 

 

 

vi. ΓΕΝΙΚΑ 

 

ΘΕΜΑ 19ο 

 

Έγκριση Δ' αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 

Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα 

με την υπ' αριθ. 125/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19ο θέμα. 

 Έχετε λάβει την εισήγηση. 
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 Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι; 

ΠΑΡΙΣΗ: Εάν υπάρχει κάποια ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 19ο θέμα, "Έγκριση Δ' αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού 

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

2018, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 125/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του", εγκρίνεται 

ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 20ό 

 

Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση μίσθωσης 

έργου για το έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 126/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού 

Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.) 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 20ό θέμα. 

 Θέλετε να πείτε κάτι; 

ΠΑΡΙΣΗ: Όχι. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα το 20ό θέμα, "Καθορισμός ειδικότητας για την πρόσληψη ενός (1) ατόμου, με σύμβαση 

μίσθωσης έργου για το έτος 2018-2019, με κάλυψη δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 126/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού 

Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 21ο 

 

Έγκριση αποστολής αιτήματος, για αρχική πρόσληψη εκτάκτου προσωπικού στο πλαίσιο 

υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 

127/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής 

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

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 21ο θέμα. 

Η Πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ κυρία Παρίση, έχει τον λόγο. 

ΠΑΡΙΣΗ: Πρόκειται για το καινούριο Τμήμα το οποίο θα δημιουργήσει ο ΔΟΚΜΕΠΑ, και ζητάμε τρία 

άτομα από το ΕΣΠΑ για να το στελεχώσουμε. Είναι ένα καινούριο Τμήμα, είναι αυτό το οποίο 

ψηφίσαμε προηγουμένως στο 19ο θέμα, όπου είναι κάποια χρήματα τα οποία μας δίνει η ΕΕΤΑΑ 

μέσω του Υπουργείο Κοινωνικής Πρόνοιας για να δημιουργήσουμε καινούρια βρεφικά τμήματα. Τα 

βρεφικά τμήματα χρειάζονται και προσωπικό. Και αυτό είναι για το προσωπικό, για να το 

στελεχώσουμε με προσωπικό. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παρίση. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Ανυφαντής. Άλλος; 

 Ο κύριος Ανυφαντής για ερώτηση. 

ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Αν δεν μας τα εγκρίνουν αυτά τα άτομα, το Τμήμα θα δημιουργηθεί ή όχι; 

ΠΑΡΙΣΗ: Τα άτομα αυτά θα μας τα εγκρίνουν οπωσδήποτε, γιατί το ΕΣΠ Α... 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώσατε την ερώτηση; Ωραία. 

 Η κυρία Παρίση έχει τον λόγο. 

ΠΑΡΙΣΗ: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θα μας τα εγκρίνουν, δεν υπάρχει περίπτωση να μη μας τα 

εγκρίνουν, όμως και στην περίπτωση που δεν μας τα εγκρίνουν θα τα καλύψουμε εμείς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παρίση. 

 Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα το 21ο θέμα, "Έγκριση αποστολής αιτήματος, για αρχική πρόσληψη εκτάκτου 

προσωπικού στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και 

Επαγγελματικής Ζωής» για το σχολικό έτος 2018-2019, σύμφωνα με την υπ' αριθ. 127/2018 

απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας και 

Προσχολικής Αγωγής (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 22ο 

 

Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού Οργανισμού Πολιτισμού, 

Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.ΠΑ.Π.), οικονομικού έτους 2018, σύμφωνα με την υπ’ 

αριθ. 62/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 22ο θέμα. 

 Θα εισηγηθείτε; Τον λόγο έχει ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ κύριος Οικονόμου. 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ: Αν έχουν λάβει οι συνάδελφοι την εισήγηση και υπάρχει κάποια ερώτηση, 

ευχαρίστως ν’ απαντήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Οικονόμου. 

 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 

 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; Ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Κεχρής. 

 Άρα λοιπόν το 22ο θέμα, "Έγκριση Γ’ αναμόρφωσης προϋπολογισμού τού Δημοτικού 

Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Περιβάλλοντος (Δ.Ο.ΠΑ.Π.), οικονομικού έτους 2018, 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του" εγκρίνεται κατά 

πλειοψηφία. 

 

ΘΕΜΑ 25ο 

 

Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων 

εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη 

Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 25ο θέμα. Έχετε την εισήγηση. 
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 Υπάρχουν ερωτήσεις; 

 Τοποθετήσεις; Ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Στάππας. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 

 Ο κύριος Στάππας έχει τον λόγο. 

ΣΤΑΠΠΑΣ: Απλώς ήθελα ν’ αναφέρω ότι στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είχα μια επιφύλαξη η οποία 

αφορούσε το ότι δεν μας έχει σταλεί κάποιο σχέδιο πού πρόκειται να μπουν. Όχι σε περιοχές 

γενικότερα, πού πρόκειται να μπουν στη συγκεκριμένη περιοχή. Και συνιστώ, όταν γίνεται κάποια 

τέτοια τοποθέτηση να υπάρχει έστω κι ένα πρόχειρο σχέδιο που να μας λέει πού θα το βάλουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Στάππα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] φόρτο εργασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προχωράμε λοιπόν σε ψηφοφορία. Στο συγκεκριμένο θέμα ψηφίζει και η Πρόεδρος της 

Κοινότητας Παπάγου. 

 Οι συμφωνούντες; 

 Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

 Άρα λοιπόν το 25ο θέμα, "Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη 

χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής 

γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 

ΘΕΜΑ 26ο 

 

Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη χωροθέτηση σημείων 

εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής γυμναστικής, στη 

Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 

 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και το 26ο θέμα. 

 Υπάρχουν ερωτήσεις στο 26ο; Τοποθετήσεις; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ο Νίκος [...]. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχει. 

 Σε ψηφοφορία το θέμα. Ψηφίζει και η Πρόεδρος της Κοινότητας Χολαργού. 

 Οι συμφωνούντες; 

Οι διαφωνούντες («κατά»); 

 «Λευκό»; 

Άρα λοιπόν το 26ο θέμα, "Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, σχετικά με τη 

χωροθέτηση σημείων εγκατάστασης υπαίθριων γυμναστηρίων και οργάνων καλλισθενικής 

γυμναστικής, στη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού", εγκρίνεται ομόφωνα. 

 

 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω όλους. 

 Καλό καλοκαίρι να ευχηθώ, καλή ξεκούραση, και σαν τους κινηματογράφους, ραντεβού τον 

Σεπτέμβρη. 

 Ώρα λήξης συνεδρίασης: 21:20 

 

 

 

ΛΗΞΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 

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

 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
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