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8. Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
9. Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 

Κινητικότητας». 
10. Έγκριση δαπανών για δράσεις προώθησης του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ». 
11. Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & Στοιχείων Ισολογισμού 

2ου τριμήνου 2018. 
12. Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση 
σχετικής πίστωσης. 
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σύμφωνα με το άρθρο 189 παρ. 3 του Ν. 4412/2016. 

18. Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: 
«Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, κυρίες - κύριοι, αφού σας ευχηθώ καλό αποκαλόκαιρο, σας 
καλωσορίζω στη 10η συνεδρίασή μας του 2018. 
 Παρακαλώ τον κύριο Τράκα για τις παρουσίες. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ (ΤΡΑΚΑΣ): Ο κύριος Βαλυράκης: παρών. 
 Ο κύριος Οικονόμου: απών. 
 Η κυρία Παρίση: παρούσα. 
 Ο κύριος Δεμέστιχας: απών. 
 Η κυρία Αθανασάκου: παρούσα. 
 Ο κύριος Αυγουρόπουλος: παρών. 
 Η κυρία Βεντουζά: παρούσα. 
 Ο κύριος Χατζής: παρών. 
 Η κυρία Τσικρικώνη: απούσα. 
 Η κυρία Νικάκη: παρούσα. 
 Η κυρία Ρουφογάλη: παρούσα. 
 Η κυρία Σουρανή: παρούσα. 
 Η κυρία Αρβανίτη: απούσα. 
 Ο κύριος Τσουροπλής: απών. 

Η κυρία Δημητριάδου: παρούσα. 
 Η κυρία Μπουφούνου: παρούσα. 
 Ο κύριος Τράκας: παρών. 
 Ο κύριος Σιαμάνης: παρών. 
 Ο κύριος Σκουτέρης: παρών. 
 Ο κύριος Χαρακτινιώτης: απών. 
 Ο κύριος Τίγκας: απών. 
 Ο κύριος Κουτάκης: απών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κουτάκης, για λόγους υγείας δεν θα παρευρεθεί, είναι δικαιολογημένος. 

Ο κύριος Ζήκας: παρών. 
 Ο κύριος Καραγιάννης: απών. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Καραγιάννης είναι δικαιολογημένος, με ενημέρωσε, επιστρέφει αυτή τη στιγμή 
με το πλοίο, οπότε ενδεχομένως να προλάβει και το Συμβούλιό μας. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Κεχρής: παρών. 
 Ο κύριος Τούτουζας: απών. 
 Η κυρία Φασούλη: απούσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Φασούλη είναι δικαιολογημένη. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κύριος Αποστολόπουλος Νικόλαος: παρών. 

Ο κύριος Στάππας: παρών. 
Η κυρία Μπρέμπου: απούσα. 

 Ο κύριος Ανυφαντής: απών. 
 Ο κύριος Ρεμούνδος: απών. 
 Η κυρία Πολυκαλά: απούσα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Και η κυρία Πολυκαλά με ενημέρωσε, έχει ένα πρόβλημα, δεν θα παρευρίσκεται 
σήμερα. Είναι δικαιολογημένη. 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Παρούσες είναι και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Χολαργού κυρία Γκούμα 
και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου κυρία Δημάκου. 
 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία, μπορούμε να συνεχίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ώρα, λοιπόν, είναι 18:24. Έναρξη της 10ης συνεδρίασης. 
 Να καλωσορίσω ακόμα τον κύριο Δεληγιάννη από τον "Αντίλογο" και την κυρία Κούτρα από τη 
"Βόρεια Γειτονιά". Ακόμα μαζί μας είναι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου ο κύριος Τσοχαλής, ο 
Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ο κύριος Πετράκης και η Κοινοτική Σύμβουλος η κυρία 
Παπαγιάννη. 
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 Θα παρακαλέσω όσους έχουν ανακοινώσεις και ερωτήσεις, να τις θέσουν μαζί στον χρόνο που 
προβλέπεται. Η κυρία Παρίση. Άλλος; Ο κύριος Στάππας. Και η κυρία Βεντουζά. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλό φθινόπωρο. 
 Με ενημέρωσε πριν λίγο ο κύριος Τσοχαλής ότι ο κύριος Αποστολόπουλος είχε κάποια απώλεια 
ενός κοντινού του προσώπου. Να του ευχηθούμε συλλυπητήρια, να ζήσετε να τον θυμάστε. 
 Ήθελα να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο –αν και νομίζω ότι οι περισσότεροι το γνωρίζετε 
αλλά τουλάχιστον να αποτυπωθεί και στα πρακτικά– ότι με απόφασή μου, τέλη Αυγούστου, 
ορίστηκαν οι νέοι Αντιδήμαρχοι για το υπόλοιπο της θητείας της δημοτικής Αρχής, οι οποίοι είναι: 
– Ο Αθανάσιος Αυγουρόπουλος, Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων, Ποιότητας Ζωής και Προώθησης της 
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας. 
– Η κυρία Ειρήνη Βεντουζά-Παπανικολάου, Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Ανακύκλωσης. 
– Η κυρία Μαρία Αθανασάκου-Μουντάκη, Αντιδήμαρχος Παιδείας, Νεολαίας και Κοινωνικής Πολιτικής. 
– Η κυρία Βικτωρία Νικάκη, Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
και Επικοινωνίας. 
– Και η κυρία Δήμητρα Ρουφογάλη, Αντιδήμαρχος Πολιτισμού, Εθιμοτυπίας και Διεθνών Σχέσεων. 
 Θα ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την προσφορά τους και το έργο το οποίο έχουν κάνει 
όλο αυτό το διάστημα την κυρία Αρβανίτη και την κυρία Τσικρικώνη, οι οποίες άλλαξαν με την 
απόφασή μου από Αντιδήμαρχοι, και να ευχηθώ βεβαίως στους νέους Αντιδημάρχους, είτε σε αυτούς 
που άλλαξαν αρμοδιότητες και ρόλους, καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Είμαι σίγουρος ότι θα 
αντεπεξέλθουν όπως μπορούνε καλύτερα στα νέα τους καθήκοντα. Bεβαίως είναι σίγουρο ότι 
χρειάζονται τη στήριξη και τη βοήθεια όλων μας. 
 Θα ήθελα ακόμα, κύριε Πρόεδρε, να ενημερώσω το Δημοτικό Συμβούλιο ότι στις 20 
Οκτωβρίου έχει οριστεί να γίνει η ετήσια συνεδρίαση απολογισμού πεπραγμένων της δημοτικής Αρχής 
και των νομικών προσώπων και γενικώς όλων των αρμοδιοτήτων των οποίων έχουμε. Θα γίνει για 
πρώτη φορά σε μία συνεδρίαση στο αμφιθέατρο "Μίκης Θεοδωράκης", μία ανοιχτή συνεδρίαση, στην 
οποία βεβαίως μπορούν να τοποθετηθούν και δημότες και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 Επίσης να ενημερώσω για τα έργα τα οποία έχουμε σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή στην πόλη και 
τρέχουν από την Τεχνική Υπηρεσία κυρίως: 
– Συνεχίζεται το πρόγραμμα της ανάπλασης των πεζοδρομίων, συνεχίζονται οι ασφαλτοστρώσεις. 
– Σχεδόν ολοκληρώνεται ο στίβος στο Αθλητικό Κέντρο Παπάγου και πολύ σύντομα θα μπορέσουμε 
να το δώσουμε στο κοινό και να κάνουμε και τα εγκαίνιά του. 
– Τον επόμενο μήνα περιμένουμε την τοποθέτηση εργολάβου στον στίβο στο Αθλητικό Κέντρο 
Χολαργού στον Τσακό. 
– Καθώς και από στιγμή σε στιγμή μέσα στον Σεπτέμβρη θα εγκατασταθεί ο εργολάβος στην πλατεία 
Εθνικής Αντίστασης για να ξεκινήσει η ανάπλαση ολόκληρης της πλατείας, ένα έργο το οποίο –όπως 
όλοι θα θυμάστε– χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Αττικής. 
 Αυτά είναι τα μεγάλα έργα που συγκέντρωσα και τα οποία βρίσκονται αυτή τη στιγμή σε 
εξέλιξη, και βεβαίως υπάρχουν δεκάδες μικρότερα τα οποία καθημερινά οι άνθρωποι της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, τα νομικά πρόσωπα, προχωράνε και προσπαθούν να φέρουν εις πέρας. 
 Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Εύχομαι καλό φθινόπωρο σε όλους μας και καλή επιτυχία σε όλους τους Αντιδημάρχους. 
 Θέλω καταρχήν να κάνω μία πρόταση. Πιστεύω ότι πρέπει να μεταφέρουμε τη Δημοτική 
Βιβλιοθήκη στο κτίριο Σαλίγκαρου. Εκεί πέρα που βρίσκεται τώρα η Βιβλιοθήκη ουσιαστικά είναι 
απομονωμένη και υπολειτουργεί. Έχουμε έναν χώρο πολύ καλό, ο οποίος βρίσκεται δίπλα στα 
σχολεία, δίπλα στο Δημαρχείο, σε πολύ κεντρική περιοχή, τον οποίο τον χρησιμοποιούμε 
περιστασιακά για διάφορες, εκπαιδευτικές μάλλον, δραστηριότητες. Θεωρώ ότι η Βιβλιοθήκη πρέπει 
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να μπει στο κέντρο του Δήμου και να ενδυναμωθεί. Πέρα απ’ τους χώρους τους εσωτερικούς, μου 
φαίνεται πάρα πολύ ενδιαφέρον αν κάθεσαι έξω εκεί πέρα κάτω από το δέντρο και να διαβάζεις. 
Νομίζω ότι θα ’ναι ένα πάρα πολύ καλό παράδειγμα για τους δημότες και τα παιδιά που κυκλοφορούν 
εκεί. 
 Το δεύτερο πράγμα που θέλω να αναφέρω είναι ο χώρος που έχει μεταφερθεί η αφετηρία του 
λεωφορείου 418 στην Εθνική Άμυνα. Εκτός του ότι δεν έχει κάτι για να κάθονται οι άνθρωποι, ο 
χώρος που βρίσκεται πίσω, σε επαφή με τη στάση, είναι γεμάτος σκουπίδια και επίσης έχει ένα 
υπόλειμμα σιδερένιο από κάποια κατασκευή κάποιου δωματίου που υπήρχε εκεί. Ο κόσμος, επειδή δεν 
υπάρχει [κάτι] για να καθίσει, πηγαίνει και κάθεται σ’ αυτό το σιδερένιο κατασκεύασμα μέσα στα 
σκουπίδια. Άσχετα με το ποιος είναι ιδιοκτήτης, ο Δήμος οπωσδήποτε πρέπει να κάνει κάτι ώστε να 
τον φέρει σε μία καλή κατάσταση όλο αυτό τον χώρο. 
 Το τρίτο και τελευταίο θέμα που έχω να προτείνω είναι το θέμα με τις μεγάλες πρασιές που 
έχουμε στου Παπάγου. Στον κανονισμό καθαριότητας και πρασίνου είχαμε πει ότι θα πρέπει να 
αποδοθούν στο κοινό, για να μπορούμε να περπατάμε, και υπό σκιάν αν είναι δυνατόν, και προτείνω 
αυτό καταρχήν να γίνει στη θέση του ΚΕΠ Παπάγου. Πήγα χθες εκεί πέρα για κάποια προσωπική μου 
υπόθεση και το πράγμα έχει γίνει ένας λόγγος ο οποίος, όχι μόνο την πρασιά δεν μπορείς να 
χρησιμοποιήσεις για να περπατήσεις από κάτω, αλλά τα δέντρα τα κλαδιά τους έχουν φτάσει και στο 
πεζοδρόμιο και με δυσκολία περνάς. Πρέπει λοιπόν να το φτιάξουμε. Όλη η Ελλησπόντου έχει τη 
δυνατότητα να διαμορφωθεί, μόνο με κλάδεμα, σε έναν χώρο περπατήματος και προσέγγισης του 
ΚΕΠ και των άλλων χώρων που υπάρχουν εκεί πέρα, υπό σκιάν και ωραία. 
 Αυτές είναι οι προτάσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ερωτήσεις άλλες υπάρχουν; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Παρίση. 
ΠΑΡΙΣΗ: Όχι, ανακοίνωση, για να ενημερώσω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Πρόεδρος του ΔΟΚΜΕΠΑ, η κυρία Παρίση. Ελάτε. 
ΠΑΡΙΣΗ: Καλησπέρα σας και από μένα. 
 Καταρχήν να συγχαρώ τους νέους Αντιδημάρχους, να τους ευχηθώ να έχουν μια πάρα πολύ 
καλή και επιτυχημένη πορεία, αν και είμαι σίγουρη γι’ αυτό. Να ευχαριστήσω θερμά τις απερχόμενες 
Αντιδημάρχους, την κυρία Αρβανίτη και την κυρία Τσικρικώνη, και με τις δύο είχαμε μια εξαιρετική 
συνεργασία και μας βοηθήσανε στο έργο μας. Να ευχαριστήσω επίσης πάρα πολύ τον κύριο 
Αυγουρόπουλο, ο οποίος, στο πολύ μικρό διάστημα που έχει αναλάβει, είναι κοντά μας και μας 
στηρίζει και μας βοηθάει, και βεβαίως μόλις τον πήραμε τηλέφωνο ήρθε κατευθείαν εκεί πέρα για να 
μάθει, να ενημερωθεί και να προγραμματίσουμε αυτά τα οποία γίνονται στον ΔΟΚΜΕΠΑ. 
 Θα ήθελα να σας ενημερώσω για τις εγγραφές των παιδιών που φιλοξενούνται στον 
ΔΟΚΜΕΠΑ. Αυτή τη στιγμή λοιπόν όλοι οι Παιδικοί Σταθμοί έχουν 80 βρέφη και 473 νήπια, δηλαδή 
έχουμε 553 παιδιά. Οι επανεγγραφές είναι 266 παιδάκια. Με το ΕΣΠΑ έχουμε 72 νήπια και 20 παιδιά, 
όμως περιμένουμε τώρα τη δεύτερη κατανομή του ΕΣΠΑ προκειμένου να συμπληρωθεί το ποσόν. 
Πέρσι είχαμε γύρω στα 160, αν δεν απατώμαι. 
 Θα ήθελα εδώ να ενημερώσω το Σώμα ότι όλες οι εγκρίσεις των τοποθετήσεων των παιδιών 
γίνανε αυστηρά με τα κριτήρια τα οποία έχει θέσει το Κράτος, δηλαδή με μόρια, με μόρια σε 
φθίνουσα πορεία: όσο πιο οικονομικά ασθενείς ήταν οι γονείς, τόσο πιο πολλές πιθανότητες είχαν να 
μπουν στον Παιδικό Σταθμό. Δεν υπάρχει ούτε ένα παιδί το οποίο να έχει μπει με ρουσφέτι ή με 
οτιδήποτε. Αρκεί να σας πω ότι κι εγώ σε φίλους μου που με πλησίασαν είπα όχι. 
 Επίσης να σας ενημερώσω για διάφορα προγράμματα τα οποία τρέχουν στον ΔΟΚΜΕΠΑ. Αυτά 
γίνονται με την υποστήριξη του Δημάρχου, του κυρίου Αποστολόπουλου, και βεβαίως της Τεχνικής 
Υπηρεσίας: 
 Προετοιμαζόμαστε λοιπόν για υποβολή αίτησης για το έργο «Επιχορήγηση των Δήμων και των 
νομικών προσώπων αυτών για προσαρμογή λειτουργούντων δημοτικών Βρεφικών, Παιδικών και 
Βρεφονηπιακών Σταθμών στις προδιαγραφές του νέου θεσμικού πλαισίου αδειοδότησης», σύμφωνα 
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με τις διατάξεις του Προεδρικού Διατάγματος 99/2017 από το Υπουργείο Εσωτερικών. Αυτό λοιπόν 
αφορά 50.000 € ανά Παιδικό Σταθμό για το θέμα της αδειοδότησης. Όπως γνωρίζετε, οι περισσότεροι 
Σταθμοί λειτουργούσαν με ΦΕΚ σύστασης – σε όλη την Ελλάδα, όχι εδώ πέρα. 
 Το δεύτερο είναι το επιχειρησιακό πρόγραμμα "Αττική", Άξονας προτεραιότητος 10, 
«Ανάπτυξη, αναβάθμιση στοχευμένων κοινωνικών υποδομών και υποδομών υγείας, ΕΣΠΑ 2014-
2020» και έχουμε επιλέξει, μέσα στο πλαίσιο της αδειοδότησης, τρεις παιδικές χαρές σε Παιδικούς 
Σταθμούς (17ης Νοεμβρίου, Φανερωμένης και Γεννηματά) να τις αναβαθμίσουμε από την αρχή. Και 
σε αυτό έχουμε την υποστήριξη της Τεχνικής Υπηρεσίας. 
 Και βεβαίως έχουμε και ακόμα ένα, το πρόγραμμα χρηματοδότησης με σκοπό την ίδρυση 
νέων τμημάτων βρεφικής, παιδικής και βρεφονηπιακής φροντίδας, πρόγραμμα χρηματοδότησης από 
πόρους του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, κατόπιν 
σύμβασης του εν λόγω Υπουργείου με το Υπουργείο Εσωτερικών και την ΕΕΤΑΑ. Αυτό αφορά τη 
δημιουργία ενός καινούριου βρεφικού τμήματος στον Παιδικό Σταθμό της 17ης Νοεμβρίου. Να 
διευκρινίσω εδώ πέρα ότι θα είναι ένα ποσόν γύρω στα 50 χιλιάρικα κι αυτό. Σκεφτήκαμε πάρα πολύ, 
προβληματιστήκαμε πάρα πολύ, η αρχική μας σκέψη ήταν να γίνει στον σταθμό της Μπλέσσα στου 
Παπάγου, όμως επειδή ο Σταθμός αυτός είναι ενοικιαζόμενος και ήθελε πάρα πολλά χρήματα για να 
γίνει το επάνω μέρος του κτιρίου ώστε να φιλοξενηθούν τα βρέφη, γι’ αυτό επιλέξαμε να το κάνουμε 
στον Παιδικό Σταθμό της 17ης Νοεμβρίου, ούτως ώστε τα χρήματα αυτά να μείνουν στον Δήμο και 
να είναι ένα τμήμα το οποίο θα υπάρχει πάντα. 
 Σας ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Παρίση. 
 Κι εγώ με τη σειρά μου να ευχηθώ τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον συνάδελφο Νίκο 
Αποστολόπουλο – δεν το γνώριζα. 
 Να ενημερώσω ότι ο κύριος Τίγκας μόλις με πήρε τηλέφωνο και μου είπε ότι είναι άρρωστος 
σε εμπύρετη κατάσταση, οπότε θεωρείται δικαιολογημένος. 
 Η Αντιδήμαρχος η κυρία Βεντουζά έχει τον λόγο. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Καλησπέρα κι από μένα. Συλλυπητήρια στον Νίκο τον 
Αποστολόπουλο για το αγαπημένο του πρόσωπο που έχασε. 
 Ήθελα να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που στα τέσσερα χρόνια αυτά μου έδωσε άλλη μία θέση 
ευθύνης. Ελπίζω να τα βγάλω εις πέρας και απ’ αυτή τη θέση. Δήμαρχε, ευχαριστώ, είμαι στη διάθεση 
όλων ανά πάσα στιγμή και οποιαδήποτε ώρα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βεντουζά. 
 Μια και δεν υπάρχουν άλλες ανακοινώσεις και ερωτήσεις, τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
Παρακαλώ. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η κυρία Κούτρα θέλει να πει κάτι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, συνεννοήθηκα. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω στις ερωτήσεις του κυρίου Στάππα, στις προτάσεις που έκανε. 
 Εγώ θα πω ότι με προβληματίζει ο χώρος που βρίσκεται η Βιβλιοθήκη σήμερα. Σίγουρα, αν 
θέλετε να κρίνουμε –γιατί εκεί τη βρήκαμε τη Βιβλιοθήκη–, σίγουρα δεν είναι ο καταλληλότερος. Η 
Βιβλιοθήκη πρέπει να είναι κοντά στα σχολεία, εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας, η Βιβλιοθήκη θα πρέπει 
να βρίσκεται σ’ ένα κεντρικότερο σημείο. Βέβαια στο σημείο αυτό εξυπηρετεί ότι είναι κοντά το 
μετρό, δηλαδή κάποιοι άνθρωποι γυρνώντας απ’ τη δουλειά τους ενδεχομένως να τους βολεύει να 
πάνε εκεί. Η πρόταση για τη Σαλίγκαρου όμως δεν είναι κατάλληλη. Ή δεν έχετε μπει στη βίλα 
Σαλίγκαρου ή δεν έχετε σωστή εκτίμηση του μεγέθους της βίλας Σαλίγκαρου. Δυστυχώς-, δηλαδή 
ούτε η παιδική Βιβλιοθήκη δεν θα χώραγε μέσα στη βίλα Σαλίγκαρου, έτσι; Τώρα βέβαια να 
συζητήσω και να δεχθώ την πρόταση για μία αξιοποίηση μεγαλύτερη της βίλας Σαλίγκαρου, αυτό να 
το σκεφτώ, και να δούμε κι εμείς, και ενδεχομένως... Είχαμε κάνει αρκετές προτάσεις, είχαμε βάλει το 
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Κέντρο διά Βίου Μάθησης όμως εκεί, που τον τελευταίο ενάμιση χρόνο δεν λειτουργεί γιατί το Κράτος 
έχει αποφασίσει να μην το λειτουργεί, έτσι; Ας ελπίσουμε ότι το επόμενο διάστημα θα προχωρήσει. 
 Για το θέμα της στάσης του λεωφορείου, επειδή δεν άκουσα καλά τι είπατε, μιλάτε για τη 
στάση που είναι στην Εθνική Άμυνα, γι’ αυτό δεν λέτε; Που βγήκε από μέσα επειδή θα γίνει το 
πάρκινγκ εκεί, δημοπρατήθηκε, το ’χει πάρει αν δεν κάνω λάθος η "Polis Park" (αυτές οι εταιρείες που 
έχουν τα περισσότερα πάρκινγκ στην Αθήνα) και άμεσα θα ξεκινήσουν την κατασκευή εκεί πέρα του 
πάρκινγκ. Γι’ αυτό τον λόγο –φιλοξενούνταν μέσα– έχει βγει έξω. Έχουν γίνει τα αιτήματα από τον 
Δήμο να μπούνε κανονικά στέγαστρα και καθίσματα, και εν πάση περιπτώσει νομίζω μία επικοινωνία 
με την κυρία Βασσάλου και με τον κύριο Αυγουρόπουλο πλέον που ελέγχει τα ζητήματα της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, θα σας πουν πού βρισκόμαστε στα ζητήματα. Γιατί αυτή η αλλαγή έγινε τον Αύγουστο, 
έχουμε αλλάξει αρκετές επιστολές, δεν έχω κάποια ενημέρωση όμως αυτή τη στιγμή να σας πω αν θα 
μπει σε πέντε μέρες, αν θα μπει σε δέκα, ή αν θα μπει σε μεγαλύτερα. Τώρα, αν πρέπει να 
καθαρίζεται ο χώρος και να πεταχτούνε κάποια πράγματα, εννοείται ότι πρέπει να γίνεται. Και νομίζω 
ότι η κυρία Βεντουζά το σημείωσε και θα πάει εκεί να ελέγξει ακριβώς αν θέλει μία περιποίηση ο 
χώρος ή όχι. 
 Από κει και πέρα, για τις πρασιές που αναφέρατε, κυρίως στη Δημοτική Κοινότητα Παπάγου, 
υπάρχουν κάποιες δημοτικές πρασιές και κάποιες ιδιωτικές. Φυσικά για τις ιδιωτικές πρασιές 
καταλαβαίνετε ότι εμείς δεν μπορούμε να επέμβουμε και να κάνουμε κάτι. Για τις δημόσιες πρασιές –
γιατί σε αρκετά σημεία όπως η Ελλησπόντου, που φέρατε για παράδειγμα, υπάρχει μεγάλο κομμάτι 
δημοτικών πρασιών– βεβαίως πάλι πρέπει, αν δεν είναι περιποιημένες και δεν είναι έτσι όπως θα 
έπρεπε...  

Γιατί κακά τα ψέματα, κι εμάς οι υπάλληλοι που έχουμε, οι πολύ λίγοι υπάλληλοι που έχουμε 
στο Τμήμα Πρασίνου, κι αυτοί τον Αύγουστο πήραν και κάποια άδεια, όπως φαντάζεστε, έτσι; Είχαν 
να κάνουν αποψιλώσεις, γυρνώντας είχαν να περιποιηθούν τα σχολεία, τους κήπους των σχολείων, 
είχαν να περιποιηθούν εκκλησίες, είχαν να περιποιηθούν... Είμαι σίγουρος ότι το επόμενο διάστημα θα 
δείτε την οδό Ελλησπόντου σίγουρα με διαφορετική οπτική. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Να διευκρινίσω κάτι μια στιγμή για την Ελλησπόντου; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ανοίξει δηλαδή...  

Εάν μιλάτε τώρα να γίνει μία ειδική κατασκευή, θα πρέπει να είναι κάτι διαφορετικό, έτσι; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Είναι μία μακροχρόνια κατάσταση, και πρέπει να αποφασίσουμε να διαμορφώσουμε τον 
χώρο.  

Μόνο κλάδεμα βέβαια θέλει ουσιαστικά, καταρχήν μόνο κλάδεμα θέλει. Αλλά πρέπει να 
μπορούμε να... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία. Αν έχετε κάποια πρόταση για το συγκεκριμένο θέμα, εμείς δεν έχουμε καμία 
αντίθετη άποψη. Αρμόδια για το πράσινο, σήμερα που συζητάμε, είναι η Αντιδήμαρχος η κυρία 
Βεντουζά, πολύ ευχαρίστως –μένετε και οι δύο στον Παπάγο–  μπορείτε να κάνετε μια συνάντηση, 
μαζί με τον Προϊστάμενο Πρασίνου τον κύριο Αρτέμη Βατικιώτη, ή τον Διευθυντή αν θέλετε κιόλας 
της Υπηρεσίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας και Πρασίνου. Και βεβαίως δεν υπάρχει κάποια 
αντίθετη άποψη από μας, το να ανοίξουμε και να δώσουμε στο κοινό όσο περισσότερους ελεύθερους 
και κοινόχρηστους χώρους, νομίζω ότι σε αυτό συμφωνούμε όλοι μας, έτσι; 
 Αυτά, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Να εισέλθουμε λοιπόν στα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης. 
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ΘΕΜΑ 1ο 
 
Ανακήρυξη της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. Προκόπη Παυλόπουλου, 
σε «Επίτιμο Δημότη Παπάγου - Χολαργού» και απονομή τού «Βραβείου Περικλέους» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 1ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 1ου θέματος). 
 Παρακαλώ τον κύριο Δήμαρχο να εισηγηθεί το θέμα. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήδη εδώ και τρία χρόνια έχουμε ξεκινήσει τις «Ημέρες Περικλέους», έναν νέο θεσμό ο 
οποίος εγκαινιάστηκε από τη δική μας παράταξη, και νομίζω ότι μέχρι τώρα στις εκδηλώσεις που έχει 
κάνει, τα διήμερα, τα τριήμερα, νομίζω ότι έχει αφήσει καταπληκτικές εντυπώσεις και έχουμε ακούσει 
από όλους πάρα πολύ θετικά, για να μην πω «εγκώμια». 
 Αποφασίσαμε, και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι βεβαίως, που ο ανώτατος θεσμός πολιτειακός 
της χώρας, η Αυτού Εξοχότης ο Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας, ο κύριος Προκόπης 
Παυλόπουλος, αποδέχτηκε να γίνει Επίτιμος Δημότης του Δήμου μας Παπάγου - Χολαργού και να του 
απονείμουμε το βραβείο «Ημέρες Περικλέους». Όπως έχουμε πει, πρόκειται για την υπέρτατη τιμή 
του Δήμου μας. Θέλω να πω ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή τιμούμε τον θεσμό, τιμούμε τον Πρόεδρο 
της Δημοκρατίας και η εκδήλωση έχει προγραμματιστεί για 12-13 Οκτωβρίου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας. Άλλοι; 
 Ο κύριος Ζήκας για ερώτηση, παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν ξέρω, θα ήθελα να μου πείτε αν γνωρίζετε σε πόσους άλλους Δήμους ο κύριος 
Πρόεδρος έχει ανακηρυχθεί Επίτιμος Δημότης και αν σε αυτούς τους Δήμους υπάρχουν Δήμοι της 
Περιφέρειας Αττικής. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ο κύριος Στάππας για ερώτηση. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Ήθελα να μάθω ποιοι άλλοι έχουν γίνει Επίτιμοι Δημότες Παπάγου - Χολαργού.  Έχουμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την εμπειρία που έχω εγώ και απʼ ό,τι θυμάμαι σαν Δήμος Παπάγου - Χολαργού 
από το 2011 και μετά, δεν θυμάμαι να έχει γίνει κάποιος άλλος Επίτιμος Δημότης –και νομίζω να μην 
κάνω λάθος– σε αυτά τα οχτώ χρόνια που είμαστε. Τώρα, αν ο πρώην Δήμος Χολαργού και ο πρώην 
Δήμος Παπάγου είχαν κάνει Επίτιμους Δημότες, που σίγουρα είχανε κάνει... Δηλαδή ο Δήμος Παπάγου 
κάθε χρόνο είχε τα βραβεία ευποιίας "Αλέξανδρος Παπάγου", που ταυτόχρονα κάποιους τους κάνανε 
και Επίτιμους Δημότες. Ξέρω ότι έχουνε κάνει αρκετούς, αλλά δεν έχω τη λίστα πρόχειρη για να σας 
την πω, κύριε Στάππα. Δεν ξέρω αν ο Χολαργός είχε κάνει, μπορεί κάποιος παλιότερος να μας θυμίσει 
και να μας πει αν είχε γίνει. 
 Κοιτάω απλά την τελευταία χρονιά, κύριε Ζήκα, γιατί αυτό που λέτε μ’ έκανε κι εμένα να ψάξω 
να δω τι έχει γίνει. Θα σας πω λοιπόν ότι, ψάχνοντας στο διαδίκτυο, έχει γίνει πρόσφατα από τον 
Δήμο Κυθήρων, από τον Δήμο Σύρου - Ερμούπολης (ο Δήμος Σύρου - Ερμούπολης είναι ένας Δήμος 
με ιδιαίτερο πολιτισμό, με ιδιαίτερη ιστορία), από τις Κυκλάδες απ’ τον Δήμο Σικίνου και από τον Δήμο 
Σάμου (έναν Δήμο ο οποίος έχει τεράστια προβλήματα και με το μεταναστευτικό). Αυτά είναι 
πρόσφατα τα οποία έχω υπόψη μου. Και ξέρω ότι έγινε και μία τελετή πρόσφατα στον Δήμο του 
Νέου Ψυχικού - Φιλοθέης με τη γλυπτοθήκη που εγκαινιάστηκε και ήταν εκεί ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας. Και μένει κιόλας στην περιοχή αυτή, έτσι; είναι γείτονάς μας δηλαδή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις για το συγκεκριμένο θέμα; Ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Στάππας. Κλείνει ο 
κατάλογος. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν. Θα έχετε θα σας παρακαλέσω την ανοχή λίγο στον χρόνο, ίσως να μην με καλύψετε. 
 Να πω καταρχήν, επειδή έψαξα αρκετά το θέμα, ότι ο νυν Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει 
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ανακηρυχθεί σε 65 Δήμους. 
...... : 1 στους 5 δηλαδή. 
ΖΗΚΑΣ: Ένας και μοναδικός Δήμος είναι στην Περιφέρεια Αττικής. 
...... : Ποιος είναι; 
ΖΗΚΑΣ: Φυλής. 
 Ξεκίνησε να ανακηρύσσεται Επίτιμος Δημότης τρεις μέρες μετά την ανακήρυξή του σε 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας, από τον Δήμο Καλαμάτας, όπου ήταν και η καταγωγή του. Το ’15 εννιά 
Δήμοι τον ανακήρυξαν, το ’16 δεκαεφτά Δήμοι τον ανακήρυξαν, το ’17 είκοσι τρεις, και μέχρι τώρα 
δεκαέξι. Το λέω αυτό γιατί εδώ υπάρχει μια ολόκληρη –θα τη χαρακτήριζα– φάμπρικα, η οποία δεν 
αντιστοιχεί σε αυτό που χαρακτηρίζουμε και που εν πάση περιπτώσει έχει τη βαρύτητα που έχει όσον 
αφορά τον ποιον χαρακτηρίζουμε Επίτιμο Δημότη αλλά και όσον αφορά τον ρόλο και τη θέση του 
Προέδρου της Δημοκρατίας. Θεωρώ ότι από την πλευρά του Προέδρου της Δημοκρατίας γίνεται 
κατάχρηση των προσκλήσεων για ανακήρυξη. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι μία θέση-, ο θεσμικός ρόλος 
του Προέδρου έχει ιδιαίτερη βαρύτητα στο πολιτικό μας σύστημα, αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα 
πρέπει να κάνουμε Επίτιμους Δημότες όλους τους Προέδρους της Δημοκρατίας. Άλλο το ένα, άλλο το 
άλλο. 
 Ανακηρύσσουμε κάποιον Επίτιμο Δημότη όταν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη σύνδεση με τον 
τόπο που θα ανακηρυχθεί και ο λόγος για τον οποίο θα του αποδοθεί αυτή η τιμή. Είτε γιατί έχει 
καταγωγή απ’ τον τόπο είτε γιατί έχει προσφέρει ειδικά κάποια πράγματα στον τόπο αυτόν, είτε γιατί 
έχει κάτι ιδιαίτερα προσφέρει στη χώρα. Αλλιώς αδειάζουμε από νόημα την έννοια απόδοση τιμής, 
όταν αυτό γίνεται με αυτό τον τρόπο που έχει γίνει μέχρι τώρα, υποβαθμίζουμε την έννοια του τίτλου 
του Επίτιμου Δημότη, όλα αυτά ανάγονται σε δημόσιες σχέσεις και τελικά διαστρεβλώνεται όλο το 
πλαίσιο. Τι συνδέει τον νυν Πρόεδρο με τον Δήμο μας; Αν υπάρχει κάτι το οποίο τον συνδέει με τον 
Δήμο μας, πολύ ευχαρίστως να το ακούσω. Αν υπάρχει κάτι το οποίο έχει προσφέρει ιδιαίτερα στη 
χώρα μας ο νυν Πρόεδρος, επίσης να το ακούσω. 
 Δυστυχώς, αν ανατρέξουμε στο παρελθόν, την πολιτική σταδιοδρομία, την πολιτική καριέρα 
του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, δεν υπάρχουν πράγματα τα οποία να χαρακτηρίζονται και να 
μπορεί να αποδοθεί εύφημος μνεία. Το αντίθετο μάλιστα. Ως Υπουργός Εσωτερικών (όσο είχε τη 
θητεία του Υπουργού Εσωτερικών) έχει ευθύνες για πολλά και σοβαρότατα ζητήματα. Το 2005 
αποκαλύφθηκε ότι ο στενός του συνεργάτης, ο Θανάσης ο Χούπης, είχε προχωρήσει σε χιλιάδες 
παράνομες προσλήψεις. Κατηγορήθηκε και ο ίδιος ο Πρόεδρος γι’ αυτό. Είναι αξιοσημείωτη η δήλωση 
του νυν αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας, του κυρίου Κυριάκου Μητσοτάκη, όταν τέθηκε το θέμα της 
ψηφοφορίας για την ανάδειξή του σε Πρόεδρο της Δημοκρατίας (μετά την ψηφοφορία βέβαια) ότι 
δεν τον ψήφισε γιατί –ήταν ένας απ’ τους τρεις λόγους– δεν αντιστάθηκε στις σειρήνες του 
πελατειακού συστήματος. Το 2007, ως Υπουργός Εσωτερικών, επί τρεις μήνες η Ελλάδα καιγόταν απ’ 
άκρη σ’ άκρη, χιλιάδες στρέμματα, και με χειρότερη στιγμή τις πυρκαγιές στην Πελοπόννησο, που 
κάηκαν 63 άνθρωποι και χιλιάδες σπίτια. Το 2008, πάλι ως Υπουργός Εσωτερικών, ο ειδικός φρουρός 
ο Κορκονέας, δολοφόνησε τον δεκαπεντάχρονο μαθητή, τον Αλέξανδρο Γρηγορόπουλο. Το 2011... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, να σας παρακαλέσω για κάτι. Πέραν της ιστορικότητας αυτής που μας 
αναφέρετε, που είναι ενδιαφέρουσα, θα παρακαλέσω... Εάν σας δώσω παραπάνω χρόνο, θα πρέπει 
και όλοι οι άλλοι μετά να πάρουν παραπάνω χρόνο. Μιλήσατε ήδη 5 λεπτά. 
ΖΗΚΑΣ: Όχι, δεν θα μου δώσετε δευτερολογία. Παραιτούμαι της δευτερολογίας για να... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Η δευτερολογία είναι 2 λεπτά, θα σας παρακαλέσω να τηρήσετε αυτό το 
2λεπτο. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Το 2011, με πόρισμα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που αφορούσε τη ZIEMENS, 
στο πόρισμα της Βουλής τού καταλογίζεται ότι δεν διαχειρίστηκε με την πρέπουσα προσοχή τη 
δημόσια περιουσία, όσον αφορά την προμήθεια του C4I και τα παρελκόμενα ζητήματα. Τον 
Φεβρουάριο του ’12 ψήφισε το μνημόνιο-2, «ναι σε όλα». Ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας εκλέχθηκε 
με την παρασκηνιακή συμφωνία Τσίπρα και Καραμανλή. Τον Ιούλιο του ’15, σε πλήρη αντίθεση με το 
λαϊκό αίσθημα και το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος, στηρίζοντας την πολιτική εξαπάτηση του 
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Πρωθυπουργού Τσίπρα, έστειλε την επιστολή στον τότε Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, τον 
Τουσκ, μετατρέποντας και αυτός το «όχι» σε «ναι». Έχει υπογράψει και υπογράφει συνεχώς ως 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας όλους τους νόμους και όλα τα μέτρα αυτής της κυβέρνησης, με τα οποία 
εξαθλιώνεται ο λαός μας και εκποιείται η δημόσια περιουσία της χώρας μας. 
 Δεν θεωρώ ότι κάτι απ’ όλα αυτά περιποιεί τιμή. Δεν θα ήθελε ούτε ο ίδιος ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας να τα θυμάται αυτά τα πράγματα. 
 Νομίζω ότι το να αναγνωριστεί κάποιος ως Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα πρέπει από 
οποιοδήποτε Δημοτικό Συμβούλιο να γίνεται ομόφωνα, ακριβώς αναγνωρίζοντας τους λόγους για τους 
οποίους κάποιος απολαμβάνει και του αποδίδεται αυτή η τιμή, και δεν συντρέχει κάτι τέτοιο σε μας. 
Σκέφτομαι μάλιστα να στείλω προσωπικά επιστολή στον νυν Πρόεδρο και να τον αποτρέψω από το 
να δεχθεί αυτή την απόδοση τιμής. Διαφορετικά θα υποχρεωθώ να βγάλω δημόσια ανακοίνωση 
εξιστορώντας όλο αυτό το παρελθόν του. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 

Ο κύριος Στάππας έχει τον λόγο. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Θεωρώ ότι δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος να κάνουμε Επίτιμο Δημότη τον 
Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Είναι ήδη ένα πρόσωπο το οποίο αφενός το έχουν τιμήσει πάρα πολλοί 
πολίτες της Ελλάδας με πάρα πολλούς ψήφους, έχει αναλάβει πολύ υψηλές θέσεις, την υψηλότερη 
θέση της Δημοκρατίας μας μετά από συμφωνία των κομμάτων που τον εξέλεξαν, αλλά θεωρώ ότι δεν 
είναι κάποια εξαιρετική προσωπικότητα που θα άξιζε να την έχουμε σαν παράδειγμα και γι’ αυτό τον 
λόγο να τον κάνουμε Επίτιμο Δημότη. 
 Πραγματικά θεωρώ ότι αυτή η υπερπαραγωγή μού φαίνεται... Δεν μπορώ να καταλάβω 
μάλλον, να το πω αλλιώς, δεν μπορώ να καταλάβω πώς είναι δυνατόν ένα τόσο ψηλά ιστάμενο 
πρόσωπο να θέλει να πάρει έναν τίτλο ακόμα και πώς τόσοι Δήμοι προτείνουν αυτό το πράγμα σε 
έναν άνθρωπο ο οποίος είναι στην ψηλότερη θέση. Μου φαίνεται ότι δεν είναι σωστό ο Πρόεδρος της 
Δημοκρατίας να γίνεται Επίτιμος Δημότης. Πρέπει να συντρέχει κάτι το εξαιρετικά σημαντικό. Κι εδώ 
δεν βλέπω να υπάρχει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Η Αντιδήμαρχος κυρία Νικάκη έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΝΙΚΑΚΗ: Καλησπέρα και από μένα. 
 Καταρχήν, πριν τοποθετηθώ για το θέμα, με την ευκαιρία της ανάληψης των καινούριων 
αρμοδιοτήτων που μου ανατέθηκαν και μου εμπιστεύτηκε ο κύριος Δήμαρχος –και τον ευχαριστώ 
πολύ γι’ αυτό– θέλω να πω ότι θα προσπαθήσω από την πλευρά μου να κάνω το καλύτερο που είναι 
δυνατόν για να συνεχιστεί αυτό το έργο που έχει ξεκινήσει, στην κατεύθυνση της οικονομικής 
ευμάρειας με ένα αναπτυξιακό πνεύμα για τον Δήμο μας, στην αναβάθμιση των παρεχόμενων 
υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του δημότη και βέβαια στα ζητήματα επικοινωνίας προς την 
κοινωνία. Και θέλω να πω ότι νιώθω μια ασφάλεια η αλήθεια είναι, γιατί αναλαμβάνω από μία πάρα 
πολύ άξια συνάδελφο και επιτυχημένη Αντιδήμαρχο, την Άννα-Μαρία Τσικρικώνη, η οποία έχει κάνει 
σπουδαίο έργο, και η οποία με τη σειρά της έχει αναλάβει από έναν εξίσου επιτυχημένο Αντιδήμαρχο, 
τον κύριο Βαλυράκη. Οπότε αυτή η διαδοχή μού δημιουργεί μια ασφάλεια και ως προς τη δικιά μου 
συνδρομή σε όλο αυτό το εγχείρημα. 
 Αναφορικά με το θέμα, η άποψή μου είναι ότι στην προκειμένη περίπτωση παίρνουμε μία 
απόφαση να τιμήσουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, στην ουσία τιμούμε έναν θεσμό, δεν τιμούμε 
συγκεκριμένο πρόσωπο, παρόλο που στη συγκεκριμένη χρονική συγκυρία τον τίτλο αυτό τον φέρει ο 
Προκόπης Παυλόπουλος. Ανεξαρτήτως αν συμφωνούμε με την πορεία του προσώπου Προκόπη 
Παυλόπουλου, του πολιτικού Προκόπη Παυλόπουλου, δεν μπορούμε να εθελοτυφλούμε ότι ο θεσμός, 
με βάση την απόφαση του Κοινοβουλίου, εκπροσωπείται στη δεδομένη στιγμή –και μάλιστα με πολύ 
μεγάλη πλειοψηφία– από τον συγκεκριμένο πολίτη. 
 Θεωρώ παράλληλα ότι ο θεσμός «Ημέρες Περικλέους» είναι ένας πολύ σημαντικός θεσμός για 
τον Δήμο μας, που δυστυχώς ακόμα δεν έχει τύχει της αναγνώρισης και της προβολής που θα 
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μπορούσε από την κοινωνία. Οπότε θεωρώ ότι είναι μία σημαντική τιμή ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας 
να παρευρεθεί στα συγκεκριμένα βραβεία, θα δώσει την απαιτούμενη αν θέλετε αίγλη στον θεσμό, 
και παράλληλα θα μπορέσουμε εμείς να επικοινωνήσουμε την ουσία όλου αυτού του εγχειρήματος, 
που είναι η ιστορική καταβολή του Δήμου μας, αυτό που θα παρουσιάσουμε, το περιεχόμενο της 
εκδήλωσης όπως πολύ ωραία θα διοργανωθεί και διοργανώνεται ήδη από την αρμόδια Αντιδήμαρχο 
και την Επιτροπή τη συγκεκριμένη. Και νομίζω σε αυτό πρέπει να σταθούμε, γιατί είναι σημαντικό να 
μην κάνουμε μόνο σημαντικά πράγματα, αλλά να μπορούμε να τα επικοινωνούμε στην κοινωνία, και 
στην προκειμένη περίπτωση πανελληνίως. Γι’ αυτό τον λόγο θεωρώ ότι πρέπει να στηρίξουμε αυτή 
την προσπάθεια. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε ο Πρόεδρος του ΔΟΠΑΠ ο κύριος Οικονόμου. 
 Και να την ευχαριστήσω και προσωπικά για την αναγνώριση και στο πρόσωπό μου και σε 
όλους τους προκατόχους της κάθε θέσης. Και θεωρώ ότι όλοι μας, όπως και εκείνη, στο μικρό 
διάστημα που έλειψε από Αντιδημαρχία, κατόπιν ενημέρωσε και βοηθούσε όλους τους συνάδελφους 
οι οποίοι ανέλαβαν. Είναι σημαντικό αυτό για το καλό του Δήμου μας. 
 Παρακαλώ, ο κύριος Δήμαρχος έχει τον λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα είπε πολύ ωραία η κυρία Νικάκη, έδωσε κάποιες απαντήσεις και πρόλαβε 
ουσιαστικά, για να μην επαναλάβω κι εγώ τα ίδια πράγματα. 
 Κοιτάξτε, νομίζω ότι κοιτάτε λίγο το θέμα από κομματικής πλευράς και δυστυχώς... Εμείς δεν 
το κοιτάμε έτσι. Εμείς στα προηγούμενα βραβεία είχαμε τιμήσει τον κύριο Ζαχάρο, που προέρχεται 
απ’ το ΚΚΕ. Ουδέποτε κοιτάμε αν αυτός που θα τιμήσουμε είναι μπλε, πράσινος, κόκκινος, πορτοκαλί. 
Κάντε μας μία πρόταση να τιμήσουμε και κάποιον άλλον που δεν ανήκει στα... Πρώτα απ’ όλα μην 
ξεχνάμε ότι ο σημερινός Πρόεδρος της Δημοκρατίας έχει ψηφιστεί από τον ΣΥΡΙΖΑ, δεν έχει ψηφιστεί 
απ’ τη Νέα Δημοκρατία, μόνο τουλάχιστον. 
 Έχουμε διαφωνία για την προσφορά του στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, γιατί ακριβώς αυτός είναι 
ο κύριος λόγος που τον τιμούνε τόσοι Δήμοι, γιατί αν ψάξετε την ιστορία... Από τους Δημάρχους που 
τα λένε, όχι από εμένα, και εγώ έχω παράδειγμα τον κύριο Ξύδη και τον κύριο Νικολάου, που την 
περίοδο που ήταν Υπουργός Εσωτερικών ο κύριος Παυλόπουλος ήταν αυτοί Δήμαρχοι στους δύο 
Δήμους. Λένε ότι ήταν η χρυσή εποχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είναι η μόνη φορά που πήραμε 
χρήματα. Δηλαδή ψάξτε τα αρχεία σας να δείτε ότι, εκείνη την περίοδο που ήταν Υπουργός ο 
Παυλόπουλος, δόθηκαν τα περισσότερα χρήματα που έχουν δοθεί ποτέ στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. 
Τότε τα παρακρατηθέντα αποδοθήκανε, τότε έγιναν αναπτυξιακές, δοθήκανε δάνεια... Δηλαδή εγώ 
νομίζω κάπου λίγο δεν είχατε πιστεύω σωστή πληροφόρηση, κύριε Ζήκα, για το συγκεκριμένο θέμα. 
Αλλά εν πάση περιπτώσει, κάθε άποψη στο Δημοτικό μας Συμβούλιο είναι σεβαστή, καλό είναι να 
ακούγονται και αντίθετες απόψεις, καλό είναι να καταθέτονται αυτά στα πρακτικά του Δημοτικού 
Συμβουλίου. 
 Από κει και πέρα, η παράταξή μας έχει αποφασίσει ότι είναι πολύ σημαντικό να τιμηθεί ο 
Πρόεδρος της Δημοκρατίας, όπως είπαμε θα μείνει αυτό στην πόλη μας... Όπως έλεγα, τα δύο 
σοβαρά αγάλματα τα οποία έχουμε, τα πιο λαμπρά αγάλματα στην πόλη, έχουν εγκαινιαστεί από τους 
τότε Προέδρους της Δημοκρατίας. Τώρα λοιπόν Πρόεδρος είναι ο κύριος Παυλόπουλος, ο θεσμός 
«Ημέρες Περικλέους» θα πάρει μια δημοσιότητα και μία προβολή πολύ μεγαλύτερη. Και νομίζω αυτό 
δεν θέλουμε; Δεν θέλουμε η πόλη μας να έχει μία προβολή; Δεν θέλουμε η πόλη μας να βρίσκεται 
στις καθημερινές εφημερίδες και στα τηλεοπτικά δίκτυα; 
 Αυτό εγώ θα ήθελα, και θα ήθελα να παρακαλέσω τους δύο Συμβούλους, αν μη τι άλλο, να 
ανακαλέσουν αν μπορούνε ή να αναθεωρήσουν την άποψή τους. Ή, αν πιστεύουν ακόμα ότι είναι 
μέγα λάθος αυτό το οποίο κάνουμε, θα ήθελα να τους παρακαλέσω, για να είναι ομόφωνη η 
απόφαση, να απέχουν από την ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
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 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας. 
 «Λευκό»; 
 Μήπως θέλετε «λευκό» και όχι «κατά»; 
...... : (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
 Συνεπώς το 1ο θέμα, "Ανακήρυξη της Α.Ε. του Προέδρου της Ελληνικής Δημοκρατίας κ. 
Προκόπη Παυλόπουλου, σε «Επίτιμο Δημότη Παπάγου - Χολαργού» και απονομή τού «Βραβείου 
Περικλέους»", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 2ο 
 
Επικύρωση του υπ’ αριθ. 09/2018 πρακτικού συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 2ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 2ου θέματος). 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό». Να ρωτήσω, κύριε Στάππα, αν μου επιτρέπετε, ποια είναι η διαφωνία σας 
στα συγκεκριμένα πρακτικά; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Δεν έχω συγκεκριμένη διαφωνία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ. 
 Συνεπώς, το 2ο θέμα, "Επικύρωση του υπ’ αριθ. 09/2018 πρακτικού συνεδρίασης του 
Δημοτικού Συμβουλίου", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

i. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ii.  

ΘΕΜΑ 3ο 
 
Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου Ιδιωτικού 
Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τού Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για 
ένα (1) έτος  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 3ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 3ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την αρμόδια Αντιδήμαρχο, την κυρία Νικάκη. Είναι ένα τυπικό θέμα. 
ΝΙΚΑΚΗ: Είναι τυπικό, γνωρίζετε πολύ καλά για τη δομή που λειτουργεί μέσω ΕΣΠΑ, Κοινωνικό 
Παντοπωλείο, Κοινωνικό Φαρμακείο. Μέσα στα πλαίσια λοιπόν της σύμβασης αναφέρεται ότι είναι 
τριετής η λειτουργία αυτών των δομών και προβλέπεται ότι αρχικά η πρόσληψη γίνεται για ένα έτος, 
με δυνατότητα με τη λήξη της περιόδου αυτής να ανανεωθεί και να παραταθεί η σύμβαση έως τη 
λήξη του προγράμματος του επιδοτούμενου. 
 Για τις συγκεκριμένες δομές έχουν λήξει οι συμβάσεις του βοηθητικού προσωπικού (κυρίας 
Φωτιαδάκη Παναγιώτας), της φαρμακοποιού (κυρίας Ζώτου Μαριάννας) και της κοινωνικής 
λειτουργού που στηρίζει το Κοινωνικό Φαρμακείο (κυρίας Μαρτζακλή Πούλιας) και εισηγούμαστε την 
ανανέωση της σύμβασης, καθώς παρέχουν τις υπηρεσίες τους σύμφωνα με τη σύμβαση και δεν 
υπάρχει καμία αντίρρηση ως προς την παράταση αυτής της συνεργασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Νικάκη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
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 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 3ο θέμα, "Λήψη απόφασης για ανανέωση / παράταση σύμβασης μίας (1) υπαλλήλου 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τού Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Παπάγου - Χολαργού για 
ένα (1) έτος" εγκρίνεται ομόφωνα. 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Χαρακτινιώτης. 
 
 

ΘΕΜΑ 4ο 
 
Λήψη απόφασης για ανανεώσεις / παρατάσεις συμβάσεων τριών (3) υπαλλήλων 
Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τής Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού για ένα (1) έτος 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 4ο θέμα –είναι το ίδιο– τον λόγο έχει η Αντιδήμαρχος η κυρία Νικάκη. 
Παρακαλώ. 
ΝΙΚΑΚΗ: Αφορά την άλλη δομή, το Κέντρο Κοινότητας. Επειδή πάλι η μοναδική υπάλληλος... Γιατί 
είναι στελεχωμένη με τρία άτομα η συγκεκριμένη δομή, απλά επειδή υπήρξαν πολλοί που πέρασαν 
στον Δήμο μας και μετά προσλήφθηκαν σε άλλους Δήμους και υπήρξαν πάρα πολλές έτσι αλλαγές, γι’ 
αυτό ακριβώς έχει λήξει στην ουσία το έτος μόνο για το ένα άτομο από τα τρία, για την Μερόπη 
Λάτσιου. Και εισηγούμαστε πάλι να ανανεωθεί μέχρι το τέλος του προγράμματος, γιατί είναι πάρα 
πολύ καλή και αξιόλογη στην εργασία που της έχει ανατεθεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Συνεπώς το 4ο θέμα, "Λήψη απόφασης για ανανεώσεις / παρατάσεις συμβάσεων τριών (3) 
υπαλλήλων Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου τής Δομής Παροχής Βασικών Αγαθών: Κοινωνικό 
Παντοπωλείο και Κοινωνικό Φαρμακείο Δήμου Παπάγου - Χολαργού για ένα (1) έτος" εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

ii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 5ο 
 
Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 5ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 5ου θέματος). 
 Παρακαλώ τον Αντιδήμαρχο κύριο Αυγουρόπουλο να μας ενημερώσει. Ελάτε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Η τροποποίηση του τεχνικού προγράμματος του έτους 2018 αφορά την 
ενίσχυση του προϋπολογισμού του έργου "’Συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων έτους 2018" κατά 
1.325.000 €, δηλαδή σύνολο εγγραφής στον προϋπολογισμό 1.525.000. Η ανάγκη τροποποίησης 
προκύπτει λόγω αύξησης των εργασιών του συνολικού προϋπολογισμού του έργου σε 1.525.000 €. 
Συνεπώς πρέπει να γίνει αύξηση του κωδικού κατά 1.325.000 και θα κατανεμηθεί το ποσό ως εξής: 
Το 2018 100.000 €, το 2019 300.000 € και το 2020 1.125.200 €. 
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 Αυτή είναι η εισήγηση και ζητάμε να ψηφιστεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αυγουρόπουλο. 
 Ερωτήσεις; Ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας. 
 Ο κύριος Κεχρής για ερώτηση. Παρακαλώ. 
ΚΕΧΡΗΣ: Τι συγκεκριμένα έργα περιλαμβάνει αυτό το επιπλέον ποσό; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα απαντήσω εγώ. Άλλες ερωτήσεις; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάππας για ερώτηση. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχει κάποιο είδος προκαταρκτικής μελέτης που να αναφέρει τι 
είδους έργα προβλέπονται και μια χονδρική κοστολόγηση, σύμφωνα με την οποία προκύπτουν τα 
ποσά. Αυτή δεν υπάρχει, δεν μας έχει σταλεί κάτι τέτοιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ισχύει αυτό που λέει ο κύριος Στάππας, στο τεχνικό πρόγραμμα δεν πρέπει να 
υπάρχει κάποια μελέτη, στο τεχνικό πρόγραμμα γράφονται τα ποσά για τα έργα και τις μελέτες τις 
οποίες προτείνει η Τεχνική Υπηρεσία και η δημοτική Αρχή, και όποιες βέβαια προτείνετε η μειοψηφία 
και γίνονται δεκτές από τη δημοτική Αρχή, και στην πορεία, πριν δημοπρατηθούν βεβαίως, 
ανακοινώνονται οι μελέτες, περνάνε από την Οικονομική Επιτροπή και εγκρίνονται οι όροι διακήρυξης. 
 Ακόμα ετοιμάζεται. Δηλαδή η λεπτομέρεια... Ένα προσχέδιο υπάρχει, ένα προσχέδιο βεβαίως 
και υπάρχει, έτσι; Αφορά ουσιαστικά τη συντήρηση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων οι οποίες 
υπάρχουν στην περιοχή του Δήμου μας. Δηλαδή: Κλειστό μπάσκετ ΕΑΚ Παπάγου, μία μεγάλη 
ανακαίνιση μέσα στο κτίριο σε σοβαρά προβλήματα, τα οποία υπάρχουν χρόνια. Το κλειστό 
γυμναστήριο στο σχολείο του Λυκείου Παπάγου, ανακατασκευή, να βάλουμε ξύλινο παρκέ μέσα, να 
μπορούν να γίνονται αγώνες, γιατί τώρα δεν γίνονται εκεί επαγγελματικοί αγώνες. Το γήπεδο που 
βρίσκεται στην οδό Ναυαρίνου, το μπάσκετ το ανοιχτό, πλήρη ανακατασκευή. Στο κλειστό "Αντώνης 
Τρίτσης", εργασίες. Σε όλες τις αθλητικές εγκαταστάσεις, ό,τι έλειπε. Στα γυμναστήρια: Στο 
γυμναστήριο της οδού Σύρου αλλάζει η σκεπή, αλλάζουν μέσα διάφορα όργανα, διάφορα πατώματα 
που χρειάζονται. Δηλαδή ό,τι υπήρχε έλλειψη στις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου μας, 
αποφασίσαμε να τις βάλουμε σε μία μελέτη, σε έναν μεγάλο διαγωνισμό ο οποίος θα γίνει, έτσι ώστε 
να καλύψουμε και να προβλέψουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει να γίνουν. Στο στάδιο "Μαρκ Μαρσώ", 
σε όλες τις εγκαταστάσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και ο κύριος Τούτουζας – και ο κύριος Ανυφαντής. Και με την 
ευκαιρία να τον ευχαριστήσω, που ως πρόεδρος της ομάδας μπάσκετ Χολαργού, για τη χθεσινή 
εκδήλωση, η οποία ήταν πάρα πολύ συγκινητική και αφορούσε την άνοδο ομάδας του Δήμου μας 
στην Α1 κατηγορία. 
 Θέλετε κάτι, κύριε Στάππα; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Δευτερολογία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχουμε, είμαστε στις ερωτήσεις. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Α, εντάξει, ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλη ερώτηση; 
 Τοποθετήσεις; Ο κύριος Στάππας. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Στάππας έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Όπως μας είπε ο κύριος Δήμαρχος προηγουμένως... Υπάρχουν διάφορα θέματα, τα οποία 
μας τα ανέλυσε. Καλό θα ήταν αυτό το σχέδιο που υπάρχει να μας έχει δοθεί, να ξέρουμε τι αφορά 
και πώς έχουν προκύψει τα ποσά. Γιατί το ποσό είναι μεγάλο, είναι πολύ δύσκολο να πεις ότι δεν 
υπάρχει κάτι πίσω απ’ αυτό, ένα σκεπτικό πίσω από αυτό να μπει. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν το κατάλαβα. Τι σκεπτικό; Δηλαδή; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Αυτό το προσχέδιο που μας είπατε πιστεύω ότι θα έπρεπε να έχει δοθεί μαζί με την 
εισήγηση, για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται. Είναι μια μεγάλη κατανομή, το αναλύσατε κάπως, σε 
αρκετά επιμέρους τμήματα, και είναι καλό αυτά τα πράγματα να υπάρχουν. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Θα σας το στείλουμε. Μόλις [...] η μελέτη, θα το στείλουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» δεν έχουμε. 
 «Λευκό»; Ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Στάππας. 
 Ο κύριος Τούτουζας, τι θέλετε; 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: «Λευκό» ο κύριος Τούτουζας. Και ο κύριος Ανυφαντής. 
 Το 5ο θέμα, "Τροποποίηση τεχνικού προγράμματος έτους 2018 (Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών)" 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 6ο 
 
Αναμόρφωση του προϋπολογισμού τού Δήμου οικονομικού έτους 2018  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 6ο θέμα αποσύρεται. 
(Το θέμα 6 αποσύρθηκε) 
 
 

ΘΕΜΑ 7ο 
 
Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων (πρώην ΣΑΤΑ) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 7ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 7ου θέματος). 
 Παρακαλώ την Αντιδήμαρχο, την κυρία Νικάκη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΝΙΚΑΚΗ: Το συγκεκριμένο θέμα αφορά την κατανομή του ποσού για μικρές επενδύσεις, επισκευές 
και ανακατασκευές. Είναι ύψους (100.885,30 €). Μαζί με ένα υπόλοιπο 595 € φτάνει στο ποσό των 
(11.885,30 €), το οποίο, όπως μπορείτε να δείτε από τον σχετικό πίνακα, κυρίως το κατανέμουμε σε 
συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων, σε κατασκευή, ενίσχυση και εκσυγχρονισμό 
δικτύου δημοτικού ηλεκτροφωτισμού, καθώς επίσης και στον εκσυγχρονισμό των αθλητικών 
εγκαταστάσεων και την ανάπλαση του Αθλητικού Κέντρου Παπάγου, αυτό σε ποσοστό περίπου 1/3, 
και σε ένα μικρότερο ποσοστό για την αντικεραυνική προστασία των δημοτικών κτιρίων. Και μένει 
βέβαια και ένα υπόλοιπο 885 € αδιάθετο για επόμενη κατανομή όπου χρειαστεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Τοποθέτηση ο κύριος Στάππας. Άλλος; Κλείνει ο 
κατάλογος. 
 Τοποθέτηση από τον κύριο Στάππα. Παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Επειδή περιέχονται διαμορφώσεις πεζοδρομίων με τον τρόπο τον οποίο έχουμε πάρα 
πολλές φορές αναλύσει ότι δεν τον δεχόμαστε γιατί θεωρούμε ότι είναι εις βάρος των δημοτών μας, 
δεν θα το ψηφίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής. 
 Άρα το 7ο θέμα, "Έγκριση πιστώσεων εκτέλεσης έργων & επενδυτικών δραστηριοτήτων 
(πρώην ΣΑΤΑ)" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 8ο 
 
Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις τού Δήμου Παπάγου - Χολαργού  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 8ο θέμα αλλάζει ο τίτλος και γίνεται: "Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του 
Δήμου Παπάγου - Χολαργού". 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθαν ο κύριος Τσουροπλής και η κυρία Μπρέμπου. Τους 
καλωσορίζουμε κι αυτούς. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις στο συγκεκριμένο θέμα; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. Οι συμφωνούντες; 
 Θέλετε κάτι, κύριε Στάππα; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] εντάξει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Κεχρής. 
 Άρα το 8ο θέμα, "Εξειδίκευση πιστώσεων για εκδηλώσεις του Δήμου Παπάγου - Χολαργού" 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 9ο 
 
Έγκριση δαπανών για εκδηλώσεις στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας 
Κινητικότητας» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 9ο θέμα. Αλλάζει κι εδώ ο τίτλος: "Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις στο πλαίσιο 
της «Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Κινητικότητας»". 
 Θα παρακαλέσουμε την κυρία Γκούμα. Όχι. Με συγχωρείτε. Το 9ο θέμα, θα σας παρακαλέσω, 
επειδή βγήκε για λίγο έξω η κυρία Γκούμα, μόλις επανέλθει να το συζητήσουμε. Έτσι; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει, έχουμε πάρει την εισήγηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να το προχωρήσουμε; Υπάρχουν ερωτήσεις; (Ομιλίες εκτός μικροφώνου). 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πούμε ότι ο ποδηλατικός γύρος ο 5ος θα γίνει την Κυριακή στις 10:00 η ώρα και θα 
ξεκινήσει από την "Ομπρέλα" του Παπάγου, είναι περίπου 9 χιλιομέτρων και θα καταλήξει μπροστά 
από το Δημαρχείο. Στο Δημαρχείο, θα έχουμε κλείσει τον δρόμο έτσι ώστε να υπάρχουν διάφορες 
δράσεις οι οποίες θα γίνουν μπροστά στο Δημαρχείο, και όπως βλέπετε από την εισήγηση θέλουμε να 
μοιράσουμε κάποια καπέλα στους συμμετέχοντες, νερά, ισοτονικά, καθώς και κλήρωση ένα ποδήλατο 
σε κάποιον μαθητή που θα συμμετέχει στην εκδήλωση. 
 Βέβαια θα γίνουν και άλλες δράσεις για την Εβδομάδα Κινητικότητας, η οποία ξεκινάει από τις 
16 έως τις 22 Σεπτεμβρίου, με επίκεντρο κυρίως τα σχολεία μας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Δεν έχω αντίρρηση όσον αφορά όσα υπάρχουν ως πρόταση στην εισήγηση, θεωρώ όμως ότι 
υστερούν όσον αφορά το περιεχόμενο του στόχου. Απαντούν αν θέλετε στο «μετακινούμαι», δεν 
απαντούν στο «συνδυάζω». Κι αυτό πηγάζει ακριβώς επειδή δεν έχει υπάρξει μία μελέτη που να 
αφορά τις μετακινήσεις στον Δήμο μας ώστε να προκύπτει και ο συνδυασμός των μέσων, και να 
αποτελέσουν κι αυτές οι εκδηλώσεις έναν κρίκο στην επίτευξη αυτού του στόχου, στην προπαγάνδιση 
αυτού του στόχου. 
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 Εδώ ακριβώς είναι ένα από τα στοιχεία, τα ελλείμματα αν θέλετε της μελέτης για τη βιώσιμη 
αστική κινητικότητα η οποία συντάχθηκε, που δεν αποτελεί ολοκληρωμένο σχέδιο βιώσιμης αστικής 
κινητικότητας. Και θα ’πρεπε ακριβώς να προχωρήσουμε σε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, ώστε τέτοιου 
είδους ενέργειες να εντάσσονται σε αυτό το ολοκληρωμένο σχέδιο, να το υπηρετούν και να το 
προωθούν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Φαίνεται ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένος ο σκοπός και η δραστηριότητα για την 
Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας. Η Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας πρέπει να έχει μία 
πολλαπλότητα δράσεων οι οποίες να συνδυάζονται, και φυσικά –όπως είπε και ο προλαλήσας– θα 
πρέπει να συνδέονται με τον στόχο που κάθε χρόνο τίθεται. 
 Εδώ αυτό φυσικά δεν το έχουμε, αλλά δεν έχουμε προετοιμάσει και μία σωστή λειτουργία 
ώστε να έχουμε κάποιο αποτέλεσμα από αυτή τη γιορτή. Ουσιαστικά γίνεται μία γιορτή η οποία 
κρατάει μία μέρα και δεν μας δίνει κάτι με συνέχεια μέσα στον χρόνο. Αυτός είναι ο σκοπός των 
Εβδομάδων Κινητικότητας. Το ότι είναι τελείως πρόχειρη αυτή η εκδήλωση που προετοιμάζεται, είναι 
ότι έρχεται τρεις μέρες πριν υλοποιηθεί να εγκρίνουμε τα ποσά για την πραγματοποίησή της. 
 Θα την ψηφίσουμε φυσικά, γιατί όπως ξέρετε μας ενδιαφέρει αυτό το θέμα της βιώσιμης 
κινητικότητας ιδιαίτερα, αλλά δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε την προχειρότητα και την έλλειψη 
συνεχούς προσπάθειας σε αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Να ενημερώσω ότι προσήλθε και η κυρία Τσικρικώνη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν υπάρχει άλλος ομιλητής, υπάρχει; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτα απ’ όλα, το «συνδυάζω - μετακινούμαι», παίρνοντας ένα ποδήλατο μέσα στην 
πόλη και φτάνοντας μέχρι το μετρό, και παίρνοντας το μετρό ή παίρνοντας ένα λεωφορείο υπάρχει το 
«συνδυάζω και μετακινούμαι». 
 Εντάξει, εγώ δεν θα διαφωνήσω μαζί σας, δηλαδή σίγουρα θα μπορούσε να ’ναι κάτι 
καλύτερο. Δεν ακούσαμε κάτι όμως σήμερα, ούτε στείλατε μια πρόταση να πείτε... Από την 
Παρασκευή που πήρατε την Ημερήσια Διάταξη είδατε το θέμα αυτό και το ξέρετε ότι κάθε χρόνο 
γίνεται η Εβδομάδα Κινητικότητας. Ας υποθέσουμε ότι εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε αυτά που 
κάναμε και πέρσι, αυτά που κάναμε και πρόπερσι, αυτά που δεν γινόντουσαν παλιά τουλάχιστον και 
τα ξεκινήσαμε εμείς. Αλλά τα ξεκινήσαμε. Γιατί δεν γινόταν τα προηγούμενα χρόνια κάτι, έτσι; Ε, θα 
περίμενα ν’ ακούσω και μια πρόταση. Δηλαδή συγκεκριμένα: «να κάνουμε αυτό, να κάνουμε εκείνο». 
Καλό είναι, δηλαδή... 
 Και σας είπα, είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις, δεν είναι ότι... Δηλαδή αν καταθέσετε, κύριε 
Στάππα, εσείς που έχετε και στο αντικείμενο πολλά, και το γνωρίζετε το θέμα μιας και είστε και στον 
Σόλλογο "ΠΕΖΗ", αν θυμάμαι καλά, αν το λέω σωστά εν πάση περιπτώσει, εντάξει... Και ακόμα 
προλαβαίνουμε, δεν χρειάζεται να γραφτεί, να αποτυπωθεί στην απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου, έτσι; Έχουμε χρόνο, μια βδομάδα είναι, αν κάτι σκεφτείτε, να το εφαρμόσουμε και να το 
κάνουμε. Δεν έχουμε αγκυλώσεις δηλαδή επειδή είναι απ’ τη δική σας παράταξη ότι εμείς δεν θα το 
αποδεχτούμε. Όπως το ίδιο ισχύει και για τον κύριο Ζήκα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις. Ανοίγει ο κατάλογος. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Στάππας. Άλλος; Κλείνει ο 
κατάλογος. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Το ζήτημα δεν είναι να κατατεθούν προτάσεις από τον οποιονδήποτε Δημοτικό Σύμβουλο, 
αυτό σαφώς και μπορεί να γίνει. Το ζήτημα είναι να υπάρχει ένα σχέδιο συνολικό και οι προτάσεις 
αυτές να εντάσσονται σε αυτό το συνολικό σχέδιο και να πηγάζουν από αυτό το σχέδιο. Αυτό είναι 
κατά την άποψή μας το ζητούμενο. Το να ρίχνονται στο τραπέζι σκόρπιες προτάσεις, ωραία, μπορούν 
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να ριχτούν, και να υλοποιηθούν μάλιστα. Αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Γιατί αν αυτές 
οι προτάσεις δεν συνδυάζονται, δεν στοχεύουν στον ίδιο στόχο και δεν μεγεθύνουν την 
αποτελεσματικότητα με τον συνδυασμό τους στην επίτευξη του στόχου, είναι μείον. Αυτό μπορούμε 
να το αποφύγουμε όταν έχουμε μία μελέτη η οποία μας καθοδηγεί στο πώς πρέπει να κινηθούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Φυσικά δεν είναι μόνο θέμα της αντιπολίτευσης, είναι ένα θέμα του Δήμου το πώς 
χειρίζεται αυτό το ενδιαφέρον θέμα της βιώσιμης κινητικότητας. Ενώ έχουμε δηλώσεις από την αρχή 
της πενταετίας θα έλεγα, η οποία είναι μία πολύ μεγάλη περίοδος, τα πράγματα τα οποία έχουν γίνει 
είναι πολύ λίγα σαν αποτέλεσμα. 
 Έχουμε κάνει πάρα πολλές προτάσεις, έχουμε συναντηθεί πάρα πολλές φορές και με τον κύριο 
Δήμαρχο και με την κυρία Αντιδήμαρχο, και έχουμε κάνει και πάρα πολλές γραπτές προτάσεις, 
πολυσέλιδες μελέτες ουσιαστικά για το πώς θα έπρεπε να γίνει η διαδικασία της βιώσιμης 
κινητικότητας με τα θέματα τα οποία έχουμε. Πρόπερσι είχε φτιαχτεί μία επιτροπή για να 
προωθήσουμε θέματα βιώσιμης κινητικότητας. Είχε φτιαχτεί από τον Δήμο, είχε υποστηριχθεί για μία 
μικρή περίοδο δύο περίπου μηνών, και μετά σταμάτησε να λειτουργεί, σταμάτησε η γραμματειακή 
υποστήριξη. Δεν υπήρξε τίποτα, δεν υπήρξε συνέχεια. Συνεχίσαμε να κάνουμε με διάφορους τρόπους 
προτάσεις, τις οποίες φυσικά τις ακούτε και σε κάποιο βαθμό φαίνεται ότι τις αποδέχεστε. 
 Αλλά αυτό που μας ενδιαφέρει είναι η συνέχεια και το αποτέλεσμα. Οι Εβδομάδες Βιώσιμης 
Κινητικότητας πρέπει να έχουν ένα προσθετικό αποτέλεσμα κάθε χρόνο. Αυτό δεν το έχουμε δει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αλήθεια είναι ότι σε μία πόλη η οποία έχει σχεδιαστεί εδώ και αρκετές δεκαετίες να 
λειτουργεί με έναν βασικό άξονα και έχει ήδη χαρακτηρισμένους δρόμους, τα πεζοδρόμια, είμαστε μια 
οργανωμένη, έχουμε ένα πολύ καλό ρυμοτομικό και στον Χολαργό και στον Παπάγο, δυστυχώς όμως 
τότε που το φτιάχνανε δεν είχαν σκεφτεί τα ποδήλατα. Άρα δεν υπάρχουν τόσο πολλοί δρόμοι... 
Πολύ ωραία η οδός Περικλέους, θα μπορούσε όμως και στη μέση, αντί να ’χει αυτή τη νησίδα, σ’ ένα 
κομμάτι να έχει έναν ποδηλατόδρομο και να πηγαίνει. Ε, δεν το σκέφτηκαν τότε αυτοί που το 
φτιάχνανε. Τώρα δεν είναι τόσο εύκολο να γίνουν αυτά τα πράγματα. 
 Παρ’ όλα αυτά, στη μελέτη την οποία κάναμε και ψηφίστηκε απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο 
έχουμε χαρακτηρίσει την οδό Ευτέρπης οδό ήπιας κυκλοφορίας για ποδηλατόδρομο και την οδό 
Χατζηκωνσταντή, αν δεν κάνω λάθος, στην Κοινότητα του Παπάγου, έχουμε δημιουργήσει δύο 
καινούρια δρομολόγια της δημοτικής συγκοινωνίας, τα οποία δεν υπήρχαν, και εν πάση περιπτώσει 
έχουμε κάνει αυτά τα λίγα πράγματα – εγώ θα συμφωνήσω μαζί σας ότι αυτά που έχουμε κάνει είναι 
πάρα πολύ λίγα αν θέλουμε να έχουμε έναν μεγάλο τίτλο «βιώσιμης κινητικότητας», και πρέπει να 
προσπαθήσουμε να κάνουμε ακόμα περισσότερα. 
 Αλλά αν μη τι άλλο τουλάχιστον, ας συμμετέχουμε όλοι σε αυτή τη γιορτή, όσο το δυνατόν 
περισσότεροι. Νομίζω είναι σημαντικό για τα παιδιά να χαρούνε τουλάχιστον το ποδήλατο εκείνη την 
ημέρα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Καλή αρχή λοιπόν! 
 Άρα το 9ο θέμα, "Εξειδίκευση πίστωσης για εκδηλώσεις  στο πλαίσιο της «Ευρωπαϊκής 
Εβδομάδας Κινητικότητας»" εγκρίνεται ομόφωνα. 
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ΘΕΜΑ 10ο 
 
Έγκριση δαπανών για δράσεις προώθησης του «ΕΥ ΑΓΩΝΙΖΕΣΘΑΙ»  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 10ο θέμα αποσύρεται. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το 10ο θέμα αποσύρεται γιατί ακριβώς είναι εξειδικευμένη πίστωση και δεν χρειάζεται 
να γίνει απ’ το Δημοτικό Συμβούλιο, θα γίνει απευθείας απ’ την Υπηρεσία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
(Το θέμα 10 αποσύρθηκε) 
 
 

ΘΕΜΑ 11ο 
 
Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & Στοιχείων Ισολογισμού 2ου 
τριμήνου 2018  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 11ο θέμα. (Εκφώνηση τίτλου 11ου θέματος). 
 Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο, την κυρία Νικάκη, να εισηγηθεί το θέμα. 
ΝΙΚΑΚΗ: Το συγκεκριμένο θέμα αφορά την έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης του προϋπολογισμού 
μέχρι σήμερα. Επί της ουσίας είναι... Μάλλον, είναι για το δεύτερο τρίμηνο του ’18, αλλά μπορείτε 
από την έκθεση που σας έχει αποσταλεί να δείτε την εικόνα στην ουσία για το πρώτο εξάμηνο του 
2018. 
 Από τα αθροιστικά ποσά που προκύπτουν, τόσο στις δαπάνες όσο και στα έσοδα μπορούμε να 
πούμε ότι, σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα, τα ποσά που τελικά έχουν εισπραχθεί για τα έσοδα και 
έχουν πληρωθεί αντίστοιχα για τις δαπάνες είναι σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό, που αυτό 
αποδεικνύει ότι ο προϋπολογισμός υλοποιείται κανονικά, και αυτό αποδεικνύει ότι ήταν ένας 
ορθολογικός και σωστός προϋπολογισμός αυτός που έγινε. 
 Επίσης υπάρχει και η έκθεση που μας δείχνει τα στοιχεία του ισολογισμού για το πρώτο 
εξάμηνο του ’18, μπορείτε να δείτε τα στοιχεία του ενεργητικού και του παθητικού, πώς έχουν κινηθεί 
δηλαδή για το πρώτο εξάμηνο οι διάφορες απαιτήσεις, τα ταμειακά διαθέσιμα και αντίστοιχα οι 
υποχρεώσεις που έχουμε προς τρίτους, σε τράπεζες κλπ. 
 Δεν ξέρω αν έχετε κάποια ερώτηση, κάποια παρατήρηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Νικάκη. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; Τοποθέτηση ο κύριος Στάππας, ο κύριος Σκουτέρης. Κλείνει ο κατάλογος. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Φυσικά θα το ψηφίσουμε το θέμα, απλώς ενημερώνω ότι έχουμε ζητήσει να πάρουμε πιο 
αναλυτική την κατανομή των διαφόρων ποσών. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Υπάρχουν στο site, κύριε Στάππα, δεν χρειάζεται να την πάρετε. 
ΝΙΚΑΚΗ: (Εκτός μικροφώνου) Μιλάτε για τον ισολογισμό [...]; Τα στοιχεία του ισολογισμού θέλετε 
[...]; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά, να επαναλάβω λίγο, στη σελίδα του Δήμου μας υπάρχει κάπου που λέει 
«οικονομικά στοιχεία». Μπαίνοντας μέσα λοιπόν εκεί, κάθε μήνα ανεβαίνουν όλα τα στοιχεία, όλοι οι 
κωδικοί, στη μεγαλύτερη ανάλυση που υπάρχει, δηλαδή μέχρι το τελευταίο τεταρτοβάθμιο που 
υπάρχει. Οπότε εκεί μπορείτε να τα τσιμπήσετε σε ένα excel-άκι όλα και θα ’χετε τον προϋπολογισμό 
με τα απολογιστικά στοιχεία μέχρι τον τελευταίο μήνα που έχουμε περάσει. Τώρα πιστεύω ότι θα 
είναι περασμένος ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος. Μάλλον ο Ιούλιος θα είναι περασμένος. Οπότε, εδώ 
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μιλάμε για το πρώτο εξάμηνο, άρα υπάρχουν όλα ανεβασμένα εκεί. 
 Αλλά παρ’ όλα αυτά, κυρία Αντιδήμαρχε, μπορείτε να τα στείλετε και στον κύριο Στάππα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συγχαρητήρια στους νέους Αντιδημάρχους και τους 
ευχόμαστε και εις ανώτερα και καλή απόδοση. 
 Άκουσα προ εξαμήνου τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας, ο οποίος είπε μεταξύ άλλων ότι από 
τα 102 δισεκατομμύρια που οφείλουν οι πολίτες στις ΔΟΥ, τα 65 περίπου είναι ανείσπρακτα, δηλαδή 
δεν είναι δυνατόν να εισπραχθούν. Με αφορμή αυτό έγραψα ένα άρθρο στην "Εστία" και στο "Αττικό 
Βήμα" και τόνισα ιδιαίτερα ότι δεν υπάρχουν έσοδα μόνον ανείσπρακτα, αλλά ανεπίδεκτα είσπραξης. 
Και μπαίνω, κύριε Πρόεδρε... Αυτό το θεώρησα επιβεβλημένο να το πω, διότι έχει σημασία, γιατί ο 
Δήμος είναι ένα κομμάτι της δημόσιας διοίκησης. 
 Άκουσα την κυρία Αντιδήμαρχο –της οποίας ευχήθηκα και εις ανώτερα– ότι πρόκειται για τον 
προϋπολογισμό μας, ο οποίος είναι σωστός διότι εκτελείται σωστά. Πράγματι, τα νούμερα είναι 
σωστά. Και κάθε χρόνο ο προϋπολογισμός –ας μην κρυβόμαστε– αποτελεί μία αντιγραφή των 
προηγούμενων [κωδικών] κονδυλίων με μικρές διαφορές. Δυο-τρία πραγματάκια παρατήρησα: 
 Πρώτον, ότι από τα έκτακτα έσοδα έχουμε εισπράξει μόνο ένα 8,51%. 
 Δεύτερον, από τα ανταποδοτικά τέλη... Τα οποία ανταποδοτικά τέλη είναι κυρίως τα τέλη 
καθαριότητος, φωτισμού κλπ, είναι κάτι στάνταρ. Όταν λέω στάνταρ, η ΔΕΗ μας αποδίδει το μερίδιό 
μας αφού κρατήσει την προμήθειά της. 
 Και τρίτον, έχουμε ένα 4% –προσέξτε το, οι κύριοι συνάδελφοι θα τα ’χουν προσέξει– μόνο 
εισπράξει από τα χρέη που έχουν οι πολίτες, ή οι οφειλέτες, παρελθόντων οικονομικών ετών. Είναι 
πολύ απλό, να μην επαναλαμβάνουμε τα ποσά που μας χρωστάνε. Και υπάρχει σχετική διάταξη –την 
ξέρουν και οι συνάδελφοι κι εσείς κύριε Πρόεδρε–, η 250, που λέει: Αν παρέλθουν τρία χρόνια από τη 
στιγμή που το χρέος κατέστη... (Ήχος χρονομέτρου). Τελειώνω, δεν αργώ, τελειώνω. Γιατί αφού δεν 
μίλησε και κανένας... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν τελειώνετε, τελειώσατε. Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: ...υπέθεσα ότι μου παρέχεται η ευκαιρία. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να σας διευκολύνω, θα κάνετε χρήση και της δευτερολογίας σας; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Καμία αντίρρηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Άνετα, κύριε Πρόεδρε, όπως θέλετε. 
 Κάνοντας λοιπόν χρήση του άρθρου 240 –γιατί η κυρία Νικάκη είναι νομικός και οπωσδήποτε 
θα δώσει και μεγαλύτερη σημασία σε αυτό το τελευταίο που θα πω–, το 240 του Κώδικος λέει: Αφού 
παρέλθουν τρία χρόνια χωρίς αποτέλεσμα κατά την προσπάθειά μας να εισπράξουμε, τότε τι 
κάνουμε: εισάγουμε το θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο και λέμε ότι αυτά τα ποσά είναι «ανεπίδεκτα 
είσπραξης», όπως χρησιμοποίησα τον-, για κείνο και για κείνο τον λόγο. Παρά κάθε χρόνο να 
φέρνουμε και να λέμε κάπου 3 εκατομμύρια, αν δεν κάνω λάθος, 2.900.000 είναι, πως γι’ αυτά... Απ’ 
αυτά δεν μπορούμε να εισπράξουμε παραπάνω από 4%. 
 Σημειώνω δε –και αν θέλει ο κύριος Δήμαρχος ας με προσέξει, αν θέλει– ότι τα τρία χρόνια 
κλείσανε και ολοκληρώθησαν στη θητεία τη δικιά μας. Επομένως δεν είναι να αναζητήσουμε να πάμε 
δέκα χρόνια πίσω ή οχτώ, για να δούμε ότι αυτά δεν πρέπει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κύριε Σκουτέρη; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, δεν τελειώνετε. Τελειώσατε. Έχετε ξεπεράσει κατά πολύ και τον επιπλέον 
χρόνο. Λοιπόν, έχετε κάτι να μας πείτε σύντομα σε δευτερόλεπτα; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Άμα λέτε τελείωσα... Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ τον κύριο Σκουτέρη. 
 Θα προχωρήσουμε σε... 
 Δευτερολογία θα κάνετε, κύριε Στάππα; Θέλετε κάτι; 
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ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Αν θέλετε κύριε Σκουτέρη κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 
 Σε ψηφοφορία λοιπόν το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; Ο κύριος Ανυφαντής και ο κύριος Κεχρής. 
 Άρα λοιπόν το 11ο θέμα, "Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης Προϋπολογισμού & Στοιχείων 
Ισολογισμού 2ου τριμήνου 2018", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 12ο 
 
Κατανομή και απόδοση λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού και διάθεση σχετικής 
πίστωσης  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 12ο θέμα αλλάζει λίγο ο τίτλος: "Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού". 
 Κυρία Μουντάκη, θέλετε να πείτε κάτι σε αυτό; 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τα ποσά να πει, ν’ ακουστούν. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, για τα πρακτικά καλό είναι να ακουστούν τα ποσά. 
 Η Αντιδήμαρχος κυρία Μουντάκη έχει τον λόγο. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Θα πω το τελικό. 
 Πάνω απ’ όλα θέλω να ευχαριστήσω τον Δήμαρχο που μου δίνει την ευκαιρία να συνεχίσω το 
έργο μου, και μάλιστα να ευχαριστήσω όλους τους συνάδελφους, που έχω μια άριστη συνεργασία, 
είχα και θα έχω. 
 Το ποσό των 58.292,43 € θα κατανεμηθεί στις Σχολικές Επιτροπές ως εξής: Πρωτοβάθμια 
Σχολική Επιτροπή 35.558,38 €, στη Δευτεροβάθμια Σχολική Επιτροπή 22.734,05 €. Σύνολον είναι 
58.292,43 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Αντιδήμαρχο. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; 
 Τοποθετήσεις; Ο κύριος Στάππας. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. Παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Θέλω να συστήσω αυτό το οποίο έχουμε πολλές φορές ζητήσει, στην κατανομή να 
υπάρχουν και κάποιοι άλλοι συντελεστές. Δηλαδή να εισάγεται συντελεστής παλαιότητας κτιρίου, 
γιατί υπάρχουν κτίρια τα οποία έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες και τα καινούρια κτίρια δεν έχουν σχεδόν 
καθόλου ανάγκες, και το δεύτερο σημείο: να υπάρχει διαφορετική κατανομή ανάμεσα στην 
Πρωτοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Γιατί η (Πρωτοβάθμια) έχει πολύ περισσότερες 
ανάγκες από την Πρωτοβάθμια, ιδίως σε θέματα ασφάλειας των σχολείων και τέτοια θέματα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο συντελεστής που βάζουμε είναι ο συντελεστής που χρησιμοποιεί το Υπουργείο για να 
μοιράζει τα χρήματα σε όλα τα σχολεία. Δηλαδή το 70% μαθητές και 30% αίθουσες και κτίρια, αυτόν 
ακριβώς τον συντελεστή χρησιμοποιεί το Υπουργείο Εσωτερικών για να μας στείλει –σε συνεργασία 
με το Υπουργείο Παιδείας βέβαια– για να μας στείλει τα χρήματα που έρχονται στον Δήμο μας. 
 Η παλαιότητα που λέτε... Μιλάμε για λειτουργικές ανάγκες πρώτα απ’ όλα εδώ, δεν μιλάμε για 
κάποια σημαντική εργασία. Γιατί πολύ σημαντική εργασία και μεγάλη εργασία δεν μπορεί να γίνει από 
τη Σχολική Επιτροπή, αυτές γίνονται από τις μεγάλες εργολαβίες του Δήμου. 
 Εγώ θα σας πρότεινα, και το ’χα πει και την προηγούμενη φορά, καθίστε μόνος σας και 
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πειράξτε τα νούμερα, δηλαδή βάλτε κάποιους άλλους συντελεστές παλαιότητας που λέτε, θα δείτε ότι 
οι αλλαγές που γίνονται τελικά είναι μηδαμινές, είναι πολύ μικρό το ποσοστό το οποίο θα αλλάξετε 
βάζοντας κι έναν τρίτο συντελεστή. Δηλαδή, αντί να έχουμε 70% και 30% που λέτε, υποθέτω εσείς 
θα προτείνατε ξέρω γω να έχουμε 60% τους μαθητές, 20% τα κτιριακά και να έχουμε 20% την 
παλαιότητα. Κάντε στον υπολογιστή στο excel μία πράξη, θα δείτε ότι είναι πολύ μικρά τα ποσά τα 
οποία αλλάζουν. Γιατί εγώ το έκανα, γι’ αυτό σας το λέω. 
 Οπότε δεν έχει νόημα νομίζω να προσθέσουμε κάτι παραπάνω, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Στάππας και η κυρία Μπρέμπου. 
 Άρα λοιπόν το 12ο θέμα, "Κατανομή λειτουργικών δαπανών για τα σχολεία Πρωτοβάθμιας & 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Δήμου Παπάγου - Χολαργού", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 13ο 
 
Απόδοση και κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές τής αύξησης του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (αρ. 113 Ν.1892/1990) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 13ο θέμα. Αλλάζει κι εδώ λίγο ο τίτλος: "Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές τής 
αύξησης του Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων". 
 Η κυρία Μουντάκη, η Αντιδήμαρχος, έχει τον λόγο. 
ΑΘΑΝΑΣΑΚΟΥ-ΜΟΥΝΤΑΚΗ: Και πάλι εδώ, βάσει των μαθητών της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και 
βάσει των μαθητών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και των συνολικών χώρων που 
δραστηριοποιούνται και η Πρωτοβάθμια και η Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, έχουμε την κατανομή στις 
Σχολικές Επιτροπές. Η Πρωτοβάθμια Σχολική Επιτροπή: 21.193,68 € και η Δευτεροβάθμια Επιτροπή: 
13.550,06 €. Σύνολο δηλαδή 34.743,74 €. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μουντάκη. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά για να μη γίνει κάποια παρανόηση, θα θυμίσω ότι από 1/1/18 αυξήσαμε τον φόρο 
ηλεκτροδοτούμενων χώρων κατά 2 λεπτά ανά τετραγωνικό, άρα αυτή τη στιγμή εμείς μοιράζουμε για 
το πρώτο εξάμηνο του ’18, δεν είναι για όλο το έτος. Γιατί για να μοιράσουμε κάτι, πρέπει να το 
έχουμε ήδη εισπράξει. Άρα μοιράζουμε για το εξάμηνο και για τα χρήματα τα οποία εισπράξαμε, που 
είναι 30-τόσα χιλιάρικα, όσα ανέφερε η κυρία Μουντάκη, η Αντιδήμαρχος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Ερωτήσεις; Ο κύριος Ανυφαντής. Άλλος για ερώτηση; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, τοποθέτηση [...], όχι ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση ο κύριος Στάππας. 
 Ο κύριος Στάππας έχει τον λόγο για ερώτηση. Παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Αυτό το ποσό νομίζω ότι προέκυψε, ζητήθηκε μάλλον από τους γονείς για να καλυφθούν 
ανάγκες των σχολικών υλικών στα Δημοτικά και ίσως και τα ξενόγλωσσα στην Α’ Γυμνασίου. Έτσι δεν 
είναι; 
...... : Α’ Λυκείου. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Α’ Λυκείου. Αυτό το ποσό δεν θα έπρεπε να πάει σε αυτούς τους σκοπούς; Και 
προβλέπεται να το κάνετε με αυτό τον τρόπο, ή όχι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Τράκας. 
ΤΡΑΚΑΣ: Θέλω ν’ απαντήσω στον κύριο Στάππα για τα ξενόγλωσσα, ότι απ’ αυτά τα χρήματα θα 
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καλύψουμε την ανάγκη των ξενόγλωσσων βιβλίων στο Λύκειο. (Στο Γυμνάσιο τα παρέχει το 
Υπουργείο Παιδείας). Αν και ακόμα δεν έχει ξεκαθαρίσει αν θα τα καλύψει το Υπουργείο Παιδείας, ο 
κύριος Γαβρόγλου είχε πει ότι θα τα καλύψει το Υπουργείο Παιδείας. Εάν δεν τα καλύψει το 
Υπουργείο Παιδείας, θα τα καλύψει η Σχολική Επιτροπή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Τράκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. Παρακαλώ. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν θυμηθείτε την απόφαση που είχαμε ψηφίσει και βάσει του νόμου του οποίου 
αποφασίσαμε την αύξηση του ΦΗΧ, ο νόμος λέει ακριβώς ότι μπορείς να αυξήσεις τον ΦΗΧ μέχρι... 
...... : Μέχρι 23. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι 23; 
...... : 25. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μέχρι 25 εγώ θυμάμαι, αλλά εν πάση περιπτώσει. 
 Λοιπόν, εγώ θυμάμαι ότι ο νόμος λέει ότι μπορείς να τον αυξήσεις μέχρι 25% –εμείς τον 
αυξήσαμε 15% περίπου– και τα χρήματα αυτά να δοθούνε στις Σχολικές Επιτροπές. Δεν μας λέει για 
ποιον λόγο να τα δώσουμε στις Σχολικές Επιτροπές, ούτε βεβαίως αυτό έγινε απλά μόνο επειδή το 
ζήτησε ένα μέρος της Ένωσης νομίζω, ή ομόφωνα, δεν θυμάμαι, κύριε Πρόεδρε, εν πάση περιπτώσει. 
 Εμείς αποφασίσαμε λοιπόν να τα μοιράσουμε αυτά πάλι βάσει του συντελεστή που υπάρχει, 
δηλαδή την ποσότητα των μαθητών που έχουν οι δύο Σχολικές Επιτροπές, γιατί και οι δύο Σχολικές 
Επιτροπές το έχουμε πει ότι έχουν ανάγκες που δεν φτάνουν τα χρήματα που δίνει το Κράτος. Γι’ 
αυτό τον λόγο κιόλας εμείς κάνουμε και έκτακτες επιχορηγήσεις. Ήδη θα σας θυμίσω ότι έχουμε 
μοιράσει 50 χιλιάρικα στην αρχή του χρόνου στις δύο Σχολικές Επιτροπές έκτακτα από τα χρήματα 
που δίνει το Κράτος και γι’ αυτό τον λόγο... 
 Από κει και πέρα οι δύο Σχολικές Επιτροπές θα συνεδριάσουν στα Συμβούλιά τους και θα 
αποφασίσουν πού θα δαπανηθούνε τα χρήματα τα οποία παίρνουν τα παραπάνω, έτσι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος Ζήκας. Κλείνει ο 
κατάλογος. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ζήκας. 
ΖΗΚΑΣ: Απλώς για να αιτιολογήσω στην ψηφοφορία τη στάση μας. 
 Είχαμε αντιταχθεί στη θεσμοθέτηση αυτού του φόρου, είχαμε εξηγήσει στη σχετική συζήτηση 
τους λόγους, συνεπώς στη συγκεκριμένη ψηφοφορία θα ψηφίσω «λευκό». 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Επειδή έλειπα στην αρχή που ήταν οι ανακοινώσεις, να πω κι εγώ με τη σειρά μου, να 
εκφράσω τα συγχαρητήριά μου στους νέους Αντιδημάρχους, να τους ευχηθώ καλή επιτυχία στο έργο 
τους, παρόλο που θα ’ναι μόνο για εφτά-οχτώ μήνες, αλλά εύχομαι ό,τι το καλύτερο. 
 Αυτό εδώ το θέμα αποδεικνύει περίτρανα την αποτυχία της οικονομικής πολιτικής του Δήμου. 
Αυτό εδώ το θέμα. Για 34.000 €, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Ζήκας, εγώ θέλω να θυμίσω στο 
Σώμα ότι πήραμε και αυξήσαμε (ψήφισε η πλειοψηφία) την αύξηση, ή έναν νέο φόρο. Πάνω σε έναν 
φόρο ψηφίσαμε έναν ακόμα φόρο. Για 34.000 € στο εφτάμηνο, δηλαδή γύρω στα 50.000 € τον 
χρόνο. Για να τα αποδώσουμε στο σχολείο. Δηλαδή τι κάναμε; Ένας εύρωστος Δήμος, που καυχιέται 
η πλειοψηφία, αντί να δώσει τα 50.000 € στη Σχολική Επιτροπή, που θα είναι περίπου τον χρόνο, 
έπρεπε να βάλει έναν νέο φόρο πάνω στον φόρο για να τα δώσουμε μέσα από κει. 
 Αυτό αποδεικνύει την έλλειψη σχεδιασμού, την έλλειψη βούλησης, και θα αποτυπωθεί και 
στην επόμενη συζήτηση του προϋπολογισμού, όποτε έρθει η ώρα, να συζητήσουμε ακόμα 
περισσότερο πάνω σε αυτά τα θέματα. Απλώς είναι ένα θεματάκι πολύ απλό, δεν κάθεται πουθενά, 
δηλαδή κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τη σημασία αυτού, αλλά στην εποχή της κρίσης, της 
φτώχειας, της ανέχειας, στην εποχή που θα ’πρεπε ο Δήμος να είναι δίπλα σε κάθε έναν δημότη 
αυτού του Δήμου –απ’ τη στιγμή που έχει το ταμείο, δεν είναι ότι είναι χρεωμένος–, έρχεται και λέει: 
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βάζω έναν επιπλέον φόρο στους ήδη παρόντες φόρους. Αυτή είναι η ουσία αυτού του θέματος που 
ψηφίζουμε. 
 Εμείς θα το καταψηφίσουμε, εγώ θα το καταψηφίσω, γιατί –όπως είχε πει τότε, θυμάμαι πολύ 
καλά, ο φίλος μου ο Χάρης ο Κουγιουμτζόπουλος, όταν ήταν εδώ– υπάρχει έλλειψη σχεδιασμού 
οικονομικής πολιτικής. Δεν υπάρχει, απλά το κάναμε αυτό για να μην δώσουμε απ’ το ταμείο των 
50.000 €. Ποιος ο λόγος; δεν μπορώ να καταλάβω. Να έλεγα κι εγώ ότι ήταν ένα κονδύλι μεγάλο που 
δεν μπορούσε ο Δήμος να το διαθέσει... Μιλάμε τώρα για 35.000 € το εφτάμηνο. Και όμως βάλαμε 
έναν φόρο. 
 Εμείς θα το καταψηφίσουμε. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα να θυμίσω στον συνάδελφο τον κύριο Ανυφαντή ότι όταν εμείς 
αποφασίσαμε να αυξήσουμε κατά 3 λεπτά, επαναλαμβάνω, τον συγκεκριμένο φόρο, είχαμε πρώτα 
πάρει μια απόφαση να μειώσουμε κατά 20 λεπτά τα δημοτικά τέλη στον Παπάγο και κατά 9 λεπτά, αν 
δεν κάνω λάθος, τα τέλη στον Χολαργό. Άρα ουσιαστικά δεν επιβάλαμε κανέναν νέο φόρο, απλά 
κάπου η μείωση μπορεί να μην ήταν τόσο μεγάλη όσο θα ήταν βάσει αυτών τα οποία αποφασίσαμε 
στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Επίσης να του θυμίσω, αν δεν το γνωρίζει, ότι υπάρχει ένα πλαφόν στις επιχορηγήσεις που 
δίνουν οι Δήμοι στους αθλητικούς συλλόγους, στα πολιτιστικά, και αυτό το πλαφόν έχει να κάνει με 
το 1,5% των τακτικών εσόδων. Άρα αν εγώ θέλω αύριο να δώσω 200 χιλιάρικα στις Σχολικές 
Επιτροπές, δεν θα μου επιτρέψει κανένας να τα δώσω. Αλλά αυτά βέβαια πρέπει ν’ ασχοληθείς πολλή 
ώρα, να τα διαβάσεις, να τα βρίσκεις, να τα δεις γραμμένα, να παρακολουθήσεις. 
 Κι επειδή μιλάμε γενικά για οικονομική πολιτική του Δήμου, εγώ ειλικρινά, κύριε Ανυφαντή, το 
να είμαι σε μία διοίκηση τα τελευταία χρόνια που έχει εφτά χρόνια ισολογισμούς θετικούς, νιώθω 
ιδιαίτερα περήφανος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία το... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Δευτερολογία δεν [...]; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί είστε εριστικός, κύριε Ανυφαντή; 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Εγώ δεν είμαι. Αφού λέτε «πάμε σε ψηφοφορία». Δηλαδή δεν 
θα κάνουμε δευτερολογία [...]; Μιλάει ο Δήμαρχος και τελειώσαμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μου δίνετε το δικαίωμα άλλη φορά, στο οτιδήποτε θα κάνετε να σας κάνω κι  εγώ το 
ίδιο πράγμα. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, εγώ δεν το κάνω ποτέ, όχι, προς Θεού. Μην ανοίξουμε θέμα, ο σκοπός είναι να 
πάει ήρεμα. 
 Δευτερολογίες λοιπόν. Ο κύριος Ανυφαντής έχει τον λόγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Όπως πολύ σωστά είπατε, κύριε Δήμαρχε, αυτά τα πράγματα πρέπει κάποιος να 
καθίσει, να τα διαβάσει, να τα διαβάσει, λεπτομέρειες, παραλεπτομέρειες. Αυτό ακριβώς λέω. Ότι 
δυστυχώς στους ήδη υπάρχοντες φόρους βάλατε ακόμα έναν φόρο, ενώ μπορούσατε να τον είχατε 
αποφύγει. Θα μπορούσατε να το είχατε δώσει με άλλον τρόπο στη Σχολική Επιτροπή. Ακριβώς το ίδιο 
πράγμα λέμε, απλώς εσείς το βλέπετε το ποτήρι μισοάδειο, εγώ το βλέπω μισογεμάτο. Ακριβώς αυτό 
λέμε. 
 Δεύτερον. Όντως δεν είπε κανένας, κι εγώ ο ίδιος το είπα ότι είναι εύρωστος ο Δήμος, δεν 
είπα κάτι. Δεν δημιουργήθηκε όμως αυτή η ευρωστία λόγω της δική σας οικονομικής πολιτικής. Εσείς 
απλά τι κάνετε: τη διατηρείτε, διαχειρίζεστε. Δεν μειώθηκαν τα τροφεία. Και η μείωση των δημοτικών 
τελών ήρθε το ’18, δεν ήρθε απ’ το ’16 στο ’17. Και δεν έγινε και καμιά τρομακτική μείωση. Άλλοι 
Δήμοι με πολύ λιγότερο ταμείο κάναν πολύ μεγαλύτερη μείωση μέσα στην κρίση. Και δεν είμαστε σε 
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φυσιολογικές συνθήκες της οικονομικής ζωής της χώρας, του τόπου. Δεν είναι το 2008, όπως είπατε, 
παλιά, που ήταν πολύ καλή η ζωή των Ελλήνων. Αυτή τη στιγμή είμαστε στο 2018, μετά από οχτώ 
χρόνια κρίσης. Αν μη τι άλλο, δεν θα έπρεπε να καυχιέστε ότι [λήξατε] τα δημοτικά τέλη 8% τον 
τέταρτο χρόνο της διοίκησής σας. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα είμαι πολύ σύντομος. 
 Ξέρετε, είναι πάρα πολύ εύκολο να σχολιάζεις και να λες πράγματα. Και βέβαια όταν ένας 
άνθρωπος έχει έναν Δήμο ο οποίος έχει ένα μεγάλο ταμείο, τι πιο εύκολο παντού να ζητάνε χρήματα. 
Παντού! Είναι υπηρεσίες; είναι έργα τα οποία γίνονται; είναι οι δημότες; είναι οι σύλλογοι της πόλης; 
είναι οι φορείς που χρηματοδοτούνε και επιχορηγούνε και σου λένε: «έλα μωρέ, έρχεσαι και ζητάς 
λεφτά για επιχορηγήσεις ή για δωρεές εσύ που έχεις τόσο ταμείο;» Το δύσκολο είναι να διατηρήσεις 
το ταμείο, το δύσκολο είναι να διαχειριστείς, το δύσκολο είναι να μπορείς να κάνεις ταυτόχρονα έργα, 
να δίνεις στους δημότες σου παραπάνω πράγματα. 
 Και για άλλη μια φορά να λέμε την πραγματικότητα. Γιατί όταν ήταν η Βεντουζά Πρόεδρος 
στους Παιδικούς Σταθμούς, ξαναμειώθηκαν τα τραφεία, όταν είχαν μειωθεί επί δικής μου προεδρίας σ’ 
ένα μικρό ποσοστό, κάποια τροφεία η κυρία Βεντουζά τα ξαναμείωσε όταν ήταν πρόεδρος, δεν 
θυμάμαι αν ήταν η πρώτη της ή η δεύτερη χρονιά. Μπορεί να σας τη στείλει την απόφαση, για να 
δείτε αν μειωθήκανε κάποια, αν αύξησε το αφορολόγητο, αν αύξησε να πληρώνουνε μηδέν τροφεία, 
7.000 αν θυμάμαι καλά, από 5.000 που ήταν, έτσι; 
 Αλλά όλα αυτά δεν ξέρω γιατί δεν τα γνωρίζετε. Εκτός αν θέλετε να τα παρουσιάζετε 
διαφορετικά στον κόσμο που μας παρακολουθεί. Αλλά αυτά είναι γεγονότα καταγεγραμμένα, με 
αποφάσεις οι οποίες υπάρχουν. Οπότε θα παρακαλέσω... Θα το σημειώσω μάλλον εγώ, να σας το 
στείλω προσωπικά εγώ, τις μειώσεις στα τροφεία. 
 Και βέβαια, τα δημοτικά τέλη τα μειώσαμε όταν μπορούσαμε να τα μειώσουμε. Το ’18 
μπορέσαμε και τα μειώσαμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Σε ψηφοφορία... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Πρόεδρε, [...] για το θέμα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι, δεν γίνεται τώρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 Σε ψηφοφορία το θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Τούτουζας, ο κύριος Ζήκας και ο κύριος 
Ανυφαντής. 
 Άρα λοιπόν το 13ο θέμα, "Κατανομή στις Σχολικές Επιτροπές της αύξησης του Φόρου 
Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων (αρ. 113 Νόμου 1892/1990)", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

iii. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΘΕΜΑ 14ο 
 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «Συντηρήσεις, 
επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 14ο θέμα. Νομίζω είναι ένα τυπικό θέμα. Υπάρχουν κάποιες ερωτήσεις; 
 Να καλωσορίσω και τη Διευθύντρια της Τεχνικής Υπηρεσίας την κυρία Βασσάλου. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις στο 14ο θέμα; 
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 Θέλετε κύριε Αντιδήμαρχε να κάνετε εισήγηση στο θέμα; Είναι τυπικό. 
 Ωραία, ερώτηση ο κύριος Ζήκας. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Μελετώντας τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα διαπίστωσα –που προκύπτει και από την εισήγηση 
βέβαια, αλλά βλέποντας αναλυτικά τα ποσά– σημαντικές αποκλίσεις, και στην αύξηση και σε μείωση. 
 Και θα ήθελα να υπάρξει μία εξήγηση, γιατί είναι πράγματα τα οποία... Εντάξει, οι εκσκαφές 
μπορούν να έχουν αποκλίσεις, γιατί δεν μπορείς να ξέρεις τι θα βρεις όταν θα σκάψεις. Αλλά το να 
υπάρχει απόκλιση παραδείγματος χάρη για την εκρίζωση των δέντρων μού κάνει εντύπωση γιατί. 
Γιατί υποτίθεται ότι είναι πράγματα τα οποία μπορούν να καταμετρηθούν από τη μελέτη και να είναι 
πολύ συγκεκριμένα. Ή επίσης, δεν ξέρω αν το διαβάζω σωστά, «Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε 
πεζοδρόμια και νησίδες», έχουμε μία μείωση της τάξης των 3.680 €. Φτιάξαμε λιγότερες διαβάσεις; Τι 
ακριβώς συνέβη; 
 Επειδή στην εισήγηση δεν υπάρχει αναλυτική έτσι παρουσίαση, ούτε στην αιτιολογική έκθεση 
υπάρχει αναλυτική εξήγηση των διαφορών. Που θα ’πρεπε, γιατί εδώ γράφει «λόγοι που έκριναν 
αναγκαία τη σύνταξη» κλπ, θα ’πρεπε να υπάρχει μία πιο αναλυτική εξήγηση των διαφορών οι οποίες 
έχουν προκύψει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι. Πριν απαντήσει η Διευθύντρια, εγώ θα ήθελα απλά να σας πω ότι κάποιοι δρόμοι 
απ’ την αρχική μελέτη αλλάχτηκαν, δεν είναι αυτοί οι οποίοι είχαν αποφασιστεί από την αρχή, γιατί 
κάποιοι τελικά ήταν σε πολύ χειρότερη κατάσταση και προέκυψαν αυτοί, οπότε... Τα δέντρα δηλαδή 
για παράδειγμα είμαι σίγουρος ότι έχουν προκύψει απ’ αυτή τη διαφορά. 
 Για τα άλλα, νομίζω η κυρία Βασσάλου μπορεί να σας απαντήσει καλύτερα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ (ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ): Εγώ θέλω να σας πω το εξής: Πέραν 
αυτού που είπε ο κύριος Δήμαρχος, όταν φτιάχνουμε έναν δρόμο πολλές φορές μπαίνουμε και στους 
τέμνοντες δρόμους για να δημιουργήσουμε τη συρραφή ας πούμε του παλιού πεζοδρομίου, που δεν 
το αλλάζουμε, με το καινούριο. Πολλές φορές λοιπόν υπάρχει ανάγκη να εκριζώσουμε δέντρα και σε 
αυτές τις περιπτώσεις. Δηλαδή στη Χίου ας πούμε, μπαίνοντας στους τέμνοντες δρόμους, κάναμε 
πάρα πολλές εκριζώσεις και πάρα πολλά επιπλέον μέτρα πεζοδρομίου που δεν τα είχαμε υπολογίσει 
στην αρχική μελέτη. Γι’ αυτό υπάρχουν οι αυξομειώσεις των ποσοτήτων. Δηλαδή, χωρίς να 
αυξάνουμε το τελικό ποσό της σύμβασης, κάνουμε διάφορες μετατροπές μέσα στις ποσότητες και τα 
χαρακτηριστικά των ποσοτήτων, ώστε να μπορέσουμε να επιλύσουμε τέτοια θέματα. Προφανώς 
έχουμε περισσότερες εκριζώσεις όταν έχουμε περισσότερες, έχουμε μειώσεις σε διαβάσεις ΑμεΑ που 
χρειάστηκε να κάνουμε... 
 Και όσον αφορά την επεξήγηση, μέσα στον ανακεφαλαιωτικό πίνακα αναφέρονται όλες οι 
μειώσεις και όλες οι αυξήσεις. Δεν είναι δυνατόν μέσα στο Δημοτικό Συμβούλιο ή μέσα σε μια 
εισήγηση να κάνουμε επεξήγηση της επεξήγησης του ανακεφαλαιωτικού πίνακα, δηλαδή να πούμε ότι 
«στην οδό τάδε, σύμφωνα με τις επιμετρήσεις ήταν να γίνουν τόσα μέτρα, αλλά σύμφωνα με το τι 
έγινε τελικά γίναν τόσα μέτρα», αυτά είναι πολλή λεπτομέρεια, την οποία εμείς σαν Υπηρεσία την 
έχουμε, όποιος Δημοτικός Σύμβουλος θελήσει να έρθει μπορούμε να του τα επεξηγήσουμε διότι 
υπάρχουν τα επιμετρητικά σχέδια, αλλά δεν είναι δυνατόν αυτά να παρουσιάζονται σε μία εισήγηση, 
διότι δεν γίνονται κατανοητά αν δεν κάτσει ο άλλος να πάρει τη μελέτη και να δει δρόμο-δρόμο τι 
έγινε και τι δεν έγινε. 
 Αυτό έχω να πω εγώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Τοποθετήσεις; 
 Τι θέλετε, θέλετε κι άλλη ερώτηση; 
ΖΗΚΑΣ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στις τρεις δωρεάν η τέταρτη! Ελάτε, πείτε κι άλλη μία. 
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ΖΗΚΑΣ: Το «λιγότερες διαβάσεις ΑμεΑ» πώς εξηγείται; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Γιατί δεν χρειάστηκαν εκείνες που είχαμε υπολογίσει. Εάν τώρα πάμε στη δεύτερη 
φάση, που θα ξεκινήσει σε λίγο και που μπορεί σε κάποιους άλλους δρόμους να απαιτηθούν 
καινούριες διαβάσεις ΑμεΑ, ίσως το επαναφέρουμε. Αυτή τη στιγμή όμως ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας 
κλείνει με μία μείωση σε αυτό. Τώρα δεν θυμάμαι, πρέπει να ’ναι μικρή μείωση, δεν είναι μεγάλη, δεν 
θυμάμαι πόση είναι η μείωση, αλλά εφόσον είναι μείωση είναι μείωση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ. 
 Τοποθετήσεις; Ανοίγει και κλείνει ο κατάλογος. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ανυφαντής. Άλλος «κατά»; 
 «Λευκό»; Ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Ζήκας και ο κύριος Στάππας. 
 Το 14ο θέμα, "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: 
«Συντηρήσεις, επισκευές και ανακατασκευές πεζοδρομίων έτους 2017»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 15ο 
 
Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: «Ασφαλτοστρώσεις 
οδών έτους 2017»  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 15ο θέμα. Έχετε την εισήγηση. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Ανυφαντής. Και ο κύριος Στάππας. 
 Άρα το 15ο θέμα, "Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) για το έργο: 
«Ασφαλτοστρώσεις οδών έτους 2017»" εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 16ο 
 
Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου Πρωτοκόλλου 
Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Διαμόρφωση και 
ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας 
Τριάδος» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 16ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κύριος Ζήκας. Άλλος; 
 Ερώτηση από τον κύριο Ζήκα. 
ΖΗΚΑΣ: Επίσης εδώ υπάρχουν αποκλίσεις, σημαντικές αποκλίσεις, δεν αναφέρομαι στα μικρά ποσά. 
Και είναι και στοιχεία τα οποία πραγματικά... 
 Λέει παραδείγματος χάρη στα ηλεκτρομηχανολογικά: Ενώ έχουμε μείωση στα καλώδια 
τύπου... στη θέση 48 1.300 €, καλώδιο τύπου... στη θέση 50 μείωση 2.000 €, και αντίστοιχα αύξηση 
στη θέση 51, καλώδια άλλου τύπου, 7.000. Αυτά δεν είναι προδιαγεγραμμένα από τη μελέτη τι τύπο 
καλωδίων θα χρησιμοποιήσουμε; Ο εργολάβος δηλαδή ανάλογα με την πρόοδο του έργου αποφασίζει 
τι καλώδια θα χρησιμοποιήσει; 
 Πάμε παρακάτω. Μεταλλικές σχάρες δένδρων είναι μείον 8.750 €. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα 
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τοποθετηθούν οι σχάρες των δένδρων; Αυτό προβλεπόταν από τη μελέτη, μετά γιατί δεν...; 
 Επίσης, αναφέρεται στο 103 «Πλαστικά φρεάτια ηλεκτροβανών», μείον 1.000 €. Δεν θα 
τοποθετηθούν; Γιατί; 
 Παγκάκια δένδρου στρογγυλά, στο 112, μείον 2.960 €. Δεν θα τοποθετηθούν; 
 Ταινίες επιστρώσεων στη θέση 30, σκαπιτσαριστά από μάρμαρο, μείον 2.500 περίπου. Δεν θα 
τοποθετηθούν αυτές οι επιστρώσεις; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; Ωραία. Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εγώ θα επαναλάβω αυτό που είπα και πριν: Όταν γίνεται ένα έργο... Στη μελέτη έχεις 
προϋπολογίσει κάποια πράγματα. Όταν όμως γίνεται το έργο, σου προκύπτουν διαφορετικά πράγματα 
από τη φύση του έργου –αυτό ήταν μεγάλο έργο, έγινε πλήρης ανακατασκευή–, και όπως προχωράει 
το έργο βλέπεις τι σου χρειάζεται τελικά και τι δεν σου χρειάζεται να κρατήσεις. 
 Προφανώς τα καλώδια δεν τ’ αποφασίζει ο εργολάβος, αλλά στην πορεία βλέπουμε ότι αυτά 
που είχαμε προϋπολογίσει ήταν περισσότερα και κάποια άλλα που δεν είχαμε προϋπολογίσει πρέπει να 
αυξηθούν. Γι’ αυτό και κάνουμε τις αυξήσεις. Δεν τις κάνει ο εργολάβος, τις κάνει η Υπηρεσία τις 
αυξήσεις, ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. Το ίδιο ισχύει και για τις σχάρες και για τα φρεάτια και 
για τα παγκάκια. Παγκάκια θα τοποθετηθούνε όχι όσα είχαμε προϋπολογίσει, θα τοποθετηθούν 
λιγότερα, διότι βλέπουμε ότι δεν υπάρχει ανάγκη να τοποθετηθούν περισσότερα παγκάκια. Δηλαδή 
βλέπεις και πώς χρησιμοποιείται ο χώρος και αναλόγως βλέπεις πώς θα τα διαμορφώσεις. Και οι 
φλοίδες μαρμάρου, κι αυτές μειωθήκανε. 
 Δηλαδή αυτά νομίζω ότι είναι κάποιες μειώσεις που έχουνε γίνει σε εργασίες που είχαμε 
προβλέψει οι οποίες δεν ήταν τόσο μεγάλη ανάγκη να γίνουνε, και αντίστοιχα δώσαμε κάποιες 
περισσότερες ποσότητες σε πράγματα που θα ’πρεπε να γίνουν οπωσδήποτε και δεν είχαν 
προϋπολογιστεί, δηλαδή δεν... Σας λέω και πάλι ότι, εάν θέλετε τόσο μεγάλη λεπτομέρεια... 
 Άλλωστε αυτός ο ανακεφαλαιωτικός πίνακας εγκρίνεται και από το Κεντρικό Συμβούλιο 
Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας. Δηλαδή δεν τ’ αποφασίζουμε μόνοι μας αυτά, όταν έχουμε κάποιες 
αυξήσεις ή μειώσεις αντίστοιχα στις διάφορες κατηγορίες των εργασιών μάς το εγκρίνει και το 
Συμβούλιο Δημοσίων Έργων. Όλα αυτά λοιπόν, σύμφωνα με τον νόμο, ελέγχονται κάθε φορά και 
βλέπουμε τι δυνατότητες κίνησης έχουμε μέσα στο έργο, ώστε να αποδώσουμε ένα αποτέλεσμα το 
οποίο να είναι σωστό χωρίς να αυξήσουμε τον προϋπολογισμό. Δηλαδή να κινηθούμε εντός 
προϋπολογισμού αυξομειώνοντας τις εργασίες ανάλογα με τις ανάγκες του έργου. 
 Αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος ομιλητών. Ο κύριος Ζήκας. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος. 
 Ο κύριος Ζήκας για τοποθέτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Εντάξει, και η κυρία Βασσάλου επιβεβαίωσε αυτό το οποίο ουσιαστικά έβγαινε ως 
συμπέρασμα από τη μελέτη που είχα κάνει. 
 Πράγματι το Τεχνικό Συμβούλιο Δημοσίων Έργων εγκρίνει, μόνο που η αναφορά στην 
απόφαση αναφέρεται σε ομάδα εργασιών, αν καταργείται καμία ομάδα εργασιών ή όχι από την αρχική 
σύμβαση. Εδώ δεν προβλέπεται όμως, δεν πρόκειται για κατάργηση ομάδας εργασιών αλλά για 
τροποποίηση επιμέρους εργασιών. Δεν υπεισέρχεται δηλαδή και το Τεχνικό Συμβούλιο σε τέτοιου 
είδους λεπτομέρειες, προφανώς αφήνει το περιθώριο. 
 Το ζήτημα για μένα είναι όμως ότι το να υπάρχουν λιγότερα παγκάκια όταν η μελέτη τα είχε 
προβλέψει, σημαίνει ότι με κάποιο σκεπτικό τα είχε προβλέψει. Δεν μπορώ να σκεφτώ ότι όταν 
έκαναν αυτοί που έκαναν τη μελέτη βάλανε κουτουρού έτσι τον αριθμό τα παγκάκια και τη θέση 
τους. Λοιπόν, το να τα μειώνουμε μετά για να φέρουμε τα νούμερα να τα ισοσκελίσουμε ώστε να μην 
ξεπεράσουμε τον προϋπολογισμό του έργου, δεν νομίζω ότι είναι το επιθυμητό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
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 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ζήκας. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας και ο κύριος Τούτουζας. 
 Άρα το 16ο θέμα, "Έγκριση 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (ΑΠΕ) και 2ου 
Πρωτοκόλλου Κανονισμού Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (ΠΚΤΜΝΕ) τού έργου: «Διαμόρφωση και 
ανάπλαση ευρύτερης περιοχής Πλατείας Φανερωμένης - παρέμβαση στην Πλατεία Αγίας Τριάδος»" 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 17ο 
 
Οριστική παραλαβή των μελετών τού έργου: «Μελέτη στατικής επάρκειας και μελέτη 
στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου 1ου Λυκείου Χολαργού», σύμφωνα με το 
άρθρο 189 παρ. 3 του Ν. 4412/2016  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 17ο θέμα. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ερωτήσεις από τον κύριο Στάππα, την κυρία 
Μπρέμπου. Άλλος; 
 Ο κύριος Στάππας για ερώτηση. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Ουσιαστικά είναι ένα πολύ σημαντικό έργο, το οποίο το χρειαζόμαστε για την ασφάλεια 
των παιδιών. Αλλά θα ήθελα να μάθω, από τη στιγμή που παραλαμβάνουμε αυτή τη μελέτη, αν έχουν 
προβλεφθεί τα επόμενα βήματα, αν υπάρχουν συγκεκριμένα βήματα ως προς το χρονοδιάγραμμα. 
Δηλαδή: Θα γίνει κάποιος διαγωνισμός για να το υλοποιήσουμε; Πότε πιστεύουμε ότι θα έχουμε 
αποτελέσματα του διαγωνισμού και πότε θα γίνει το έργο; Ειδικά ως προς το θέμα της κεραμοσκεπής, 
η οποία πιθανότατα είναι ιδιαίτερα προβληματική. 
 Τι θα γίνει με τη λειτουργία του σχολείου; Προφταίνουμε να γίνουν το καλοκαίρια αυτά, ή θα 
πρέπει να κλείσει το σχολείο κάποια περίοδο; Με την ευκαιρία της παραλαβής θα ήθελα να μάθω αν 
υπάρχει κάποιος τέτοιος σχεδιασμός. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Ερώτηση από την κυρία Μπρέμπου. 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ήθελα κι εγώ να κινηθώ στο ίδιο κλίμα, να ρωτήσω πότε θ’ αρχίσουν αυτές οι 
εργασίες, αν αυτή η μελέτη καταδεικνύει ότι κάποιες εργασίες πρέπει να γίνουν. 
 Και με την ευκαιρία, να ρωτήσω αν στον Δήμο μας έχουμε να το πω ένα «όραμα» για ν’ 
αρχίσουμε να φτιάχνουμε... Όπως είπε ο κύριος Δήμαρχος πριν: «αυτές είναι οι μεγάλες εργολαβίες 
του Δήμου». Αν ο Δήμος μας προγραμματίζει, οραματίζεται να αναλάβει μεγάλες εργολαβίες 
προκειμένου να αποκαταστήσει κάποια σχολικά κτίρια. Από τα οποία έχουμε αποφοιτήσει κι εμείς, 
έτσι; 
 Αυτό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μπρέμπου. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ξεκινώντας από την τελευταία ερώτηση που έκανε η κυρία Μπρέμπου. Ξέρετε, οι 
εργασίες που γίνονται στα σχολικά κτίρια, δυστυχώς μπορεί να πραγματοποιηθούν μόνο το καλοκαίρι 
που είναι κλειστά, ή δυο βδομάδες το Πάσχα ή δυο βδομάδες... στο Λύκειο. Δεν μιλάω γι’ αυτό τώρα, 
μιλάω γενικότερα. Δηλαδή όλες οι... (Παρέμβαση εκτός μικροφώνου). Και Σαββατοκύριακα. Άρα δεν 
είναι και εύκολο να πούμε ότι πάμε σε μία ριζική ανανέωση όλων των παλιών κτιρίων, έτσι; 
Προσπαθούμε να τα συντηρήσουμε, να τα επισκευάσουμε, να τα φρεσκάρουμε. 
 Αλλά σίγουρα επειδή έχουμε κι ένα πρόβλημα στέγασης –το γνωρίζετε πιστεύω, τα σχολεία 
μας όλα είναι γεμάτα, όλες οι αίθουσες, δηλαδή σπάνια θα βρούμε σε σχολικό συγκρότημα να 
υπάρχει κενή αίθουσα–, καταλαβαίνετε ότι δεν είναι εύκολο να προγραμματίσουμε κάτι μεγαλύτερο 
και πιο... Θα μ’ άρεσε να πω, ξέρετε, να δώσω 2 εκατομμύρια να κάνουμε ένα σχολείο από την αρχή 
καινούριο, από τα χρήματα που... Αλλά δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί ακριβώς, πότε θα γίνει, πώς θα 
γίνει, την περίοδο που θα επισκευάζεται, πού θα πάμε τα παιδιά να τα βάλουμε; Δηλαδή έχουμε 
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τεράστια προβλήματα στο συγκεκριμένο θέμα. Βέβαια είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας απασχολήσει 
στο μέλλον, γιατί κάποια στιγμή θα πρέπει κι αυτό το πράγμα να γίνει. 
 Τώρα, στο συγκεκριμένο θέμα βέβαια έχουμε την παραλαβή μιας μελέτης. Το έργο το οποίο... 
Τη συνδέει ο κύριος Στάππας τη μελέτη με το έργο. Το έργο αυτή τη στιγμή, από την ενημέρωση που 
έχω από την κυρία Βασσάλου και τον Αντιδήμαρχο, βρίσκονται στην Πολεοδομία της Αγίας 
Παρασκευής, βρισκόμαστε στον φορολογικό έλεγχο της άδειας οικοδομής, άρα είναι θέμα ημερών, 
εβδομάδων, να πάρουμε την οικοδομική άδεια. Αφού πάρουμε λοιπόν την οικοδομική άδεια για το 1ο 
Λύκειο Χολαργού, θα την καταθέσουμε στην Περιφέρεια που έχει υποσχεθεί τη χρηματοδότηση για 
1.263.000, αν θυμάμαι καλά. Βεβαίως το έργο έχει φτάσει πλέον το 1.900.000-κάτι. Τα υπόλοιπα 
χρήματα είτε θα τα χρηματοδοτήσει ο Δήμος είτε θα μας ξαναχρηματοδοτήσει κι αυτά η Περιφέρεια. 
 Άρα, βγαίνει η οικοδομική άδεια, κατατίθεται στην Περιφέρεια, υπογράφεται προγραμματική 
σύμβαση, η οποία θα περάσει και απ’ αυτό το Συμβούλιο, και δημοπρατείται το έργο. Θέλουμε να 
πιστεύουμε ότι το καλοκαίρι, πολύ νωρίς το καλοκαίρι, θα μπει μέσα ο εργολάβος να κάνει τις 
δύσκολες δουλειές, έτσι ώστε οι υπόλοιπες, οι αύλειοι χώροι, οι χρωματισμοί, πράγματα τα οποία 
μπορούν να γίνονται και κατά τη διάρκεια Σαββατοκύριακα ή απογεύματα, να μπορεί να γίνει. Δεν 
βλέπω αυτή τη στιγμή να έχουμε κάποιο θέμα για τη μετεγκατάσταση κάποιων αιθουσών. Θα πρέπει 
να το κοιτάξουμε στην πορεία αυτό το πράγμα, έτσι; Αν προκύψει θα μας το πούνε και ο ανάδοχος 
και η Υπηρεσία η οποία χειρίζεται το συγκεκριμένο θέμα. 
 Πάντως μην το βάζετε στο θέμα ασφάλειας, δηλαδή δεν είναι ότι σήμερα είναι επικίνδυνο και 
θα πέσει η κεραμοσκεπή που λέτε, έτσι; Το κάνουμε γιατί γίνεται μία αναβάθμιση. Όταν μεγαλώνεις 
τα παράθυρα, όταν βάζεις πιο χοντρά παράθυρα, όταν βάζεις τζάμια διπλά, που δεν έχουν περιθώριο 
σε αίθουσες, εννοείται ότι βαραίνει ένα κτίριο το οποίο είναι παλιό. Άρα αφού βαραίνει, κάναμε αυτή 
τη μελέτη. Και χρειάζεται ενίσχυση σε κάποια σημεία, επειδή ακριβώς θα προβούμε σε όλες αυτές τις 
ενεργειακές αναβαθμίσεις του κτιρίου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τον λόγο έχει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Πέραν αυτών που είπε ο κύριος Δήμαρχος, θέλω να θυμίσω ότι το ’χουμε 
ξανασυζητήσει στο Δημοτικό Συμβούλιο γιατί έχουμε εγκρίνει τις διάφορες μελέτες. Αυτή η μελέτη 
που παραλαμβάνουμε σήμερα είναι η στατική επάρκεια του κεραμοσκεπούς. Πριν από κάποιους μήνες 
είχαμε παραλάβει τη στατική επάρκεια του υπόλοιπου κτιρίου, δηλαδή του πιο καινούριου. Εντάξει; 
 Τα συνδυάσαμε όλα αυτά και περιμέναμε, γι’ αυτό και δεν έχει προχωρήσει η ανακατασκευή 
αυτού του κτιρίου, την οποία την έχουμε στο πρόγραμμά μας εδώ και δύο χρόνια, γιατί περιμέναμε 
να γίνουν όλες οι μελέτες. Γιατί ήτανε κρίμα να κάνουμε μία μερική αναβάθμιση παράθυρα, αυλές 
κλπ, και μετά να τα ξηλώνουμε για να κάνουμε τις αναβαθμίσεις τις στατικές. Θα χρειαστούν 
εργασίες, που θα γίνουν και στα θεμέλια και στις κολόνες, παντού. Δεν είναι μεγάλης κλίμακας, αλλά 
να χρειαστούν. Έχουμε λοιπόν αυτή τη στιγμή κουμπώσει όλες τις μελέτες και εκδίδουμε την 
οικοδομική άδεια. Μετά θα γίνει αυτό που είπε ο κύριος Δήμαρχος: προγραμματική σύμβαση με την 
Περιφέρεια, γιατί θα μας το χρηματοδοτήσει, και θα ξεκινήσει το έργο. 
 Θέλω κι εγώ να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να κάνουμε κάποιες βασικές εργασίες που 
αφορούν τη θεμελίωση και τον στατικό φορέα του κτιρίου καλοκαιρινούς μήνες, ώστε να μη 
χρειαστεί να μεταστεγάσουμε μαθητές κλπ. Θα φροντίσουμε να γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό βέβαια 
θα το συζητήσουμε... Θα κάνουμε έτσι την προκήρυξη του έργου ώστε να έχουμε μεγάλο χρονικό 
περιθώριο ώστε να μπορεί ο εργολάβος να κινηθεί και Χριστούγεννα και Πάσχα και ίσως δεύτερο 
καλοκαίρι, ώστε να μην έχουμε προβλήματα μετεγκατάστασης του σχολείου. 
 Είναι όμως θέματα τα οποία θα τα λύσουμε όταν θα ’ρθει η ώρα τους. Για την ώρα, την 
παραλαμβάνουμε τη μελέτη. Εμείς την έχουμε ήδη καταθέσει στην Πολεοδομία, έχουμε περάσει 
στατικό έλεγχο και βρισκόμαστε στα φορολογικά, δηλαδή στο τέλος, της έκδοσης οικοδομικής άδειας, 
να ολοκληρώσουμε το έργο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Αντιδήμαρχος, ο κ. Αυγουρόπουλος. 
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ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δυο κουβέντες μόνο. Δεν έχει καθεαυτού με το έργο το συγκεκριμένο αυτό που 
θα πω, αλλά έχει σχέση με τη συντήρηση των σχολείων και το τι δαπανούμε από το 2014 και μετά. 
 Το 2014 ήταν 160 χιλιάδες για όλα τα σχολεία στον Δήμο μας, Παπάγου - Χολαργού. Το 2015, 
επί της σημερινής διοίκησης, πήγαμε στις 280. Το 2016 στις 340, το 2017 στις 360, το 2018 (το 
τρέχον έτος) 400 χιλιάδες, και έχουμε για τον προϋπολογισμό τον καινούριο 600 χιλιάδες. Δηλαδή 
τριπλασιάσαμε, τετραπλασιάσαμε περίπου, το ποσό το οποίο ξοδεύαμε για τις συντηρήσεις των 
σχολείων. 
 Γίνεται ένα σοβαρότατο έργο, εγώ –όχι τώρα επειδή ανέλαβα μια βδομάδα στα σχολεία– θα 
πω: είναι πολύ δύσκολο το έργο που γίνεται στα σχολεία. Σήμερα ήμασταν τρεις της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, ο Δήμαρχος κι εγώ. Στα δημοτικά σχολεία του Παπάγου, υπάρχουν πάρα πολλές 
δυσκολίες για να γίνει η συντήρηση των σχολείων όταν λειτουργούν τα σχολεία. Το καλοκαίρι δεν 
φτάνει ο χρόνος αυτός, τα Σαββατοκύριακα δεν φτάνουν. Αλλά οι ανάγκες τρέχουν όμως. Είναι παλιά 
τα κτίρια και έχουν πολύ μεγάλες ανάγκες. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Αντιδήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 17ο θέμα, "Οριστική παραλαβή των μελετών τού έργου: «Μελέτη στατικής επάρκειας 
και μελέτη στατικής ενίσχυσης κεραμοσκεπούς κτιρίου 1ου Λυκείου Χολαργού», σύμφωνα με το 
άρθρο 189 παρ. 3 του Ν. 4412/2016", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 18ο 
 
Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: «Οριστική 
μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 
4412/2012) 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 18ο θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; 
...... : Στο 18ο; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στο 18ο, ναι. Σας καλύπτω μέχρι να πάτε, είδατε εγώ! 
 Λοιπόν, ερώτηση από τον κύριο Ανυφαντή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε, και για την ανοχή σας. 
 Θα ’θελα να ρωτήσω: Η παράταση για την οποία μιλάμε, για τον επιπρόσθετο χρόνο, έχει ήδη 
δοθεί από την Τεχνική Υπηρεσία κι εμείς ερχόμαστε να την επικυρώσουμε, ή είναι η παράταση από 
δω και πέρα; Αυτή είναι η πρώτη μου ερώτηση. 
 Και η δεύτερη ερώτησή μου είναι: Γράφουμε ότι «η παράταση αφορά την καθυστέρηση στην 
επικοινωνία με τον ΑΟΑ και με το Στρατόπεδο Φακίνου». Η επικοινωνία εδώ, στα «έχοντας υπόψη», 
γράφει το έγγραφο ότι στον ΑΟΑ στάλθηκε 29/6, και το ίδιο στάλθηκε και στο Στρατόπεδο Φακίνου, 
29/6. Αυτό έγινε τουλάχιστον 8 με 9 μήνες αφότου εγκρίθηκαν τα πρακτικά που συντάχθηκαν από 
την επιτροπή διαγωνισμού. Άρα για ποια κωλυσιεργία μιλάμε από τον ΑΟΑ και το Φακίνου; 
 Και η τρίτη ερώτησή μου είναι ότι: Βάζετε στα «έχοντας υπόψη» στο 17ο σκέλος: «Ο 
επιπρόσθετος χρόνος περιλαμβάνει τις καθυστερήσεις για τις οποίες δεν ευθύνεται ο ανάδοχος, και 
αφορά ιδίως τις διαδικασίες ελέγχου και εγκρίσεως τμημάτων ή του συνόλου της μελέτης και τις 
απαραίτητες συναινέσεις και εγκρίσεις άλλων Υπηρεσιών». Τι εννοείτε; Εγώ δεν μπορώ να το 
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καταλάβω αυτό. Τι θέλει να πει η Υπηρεσία με αυτό; 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Λοιπόν. Αυτή η μελέτη, όπως βλέπετε στην ανάλυση που έχουμε κάνει στην εισήγηση, 
είναι μία μελέτη η οποία έχει ξεκινήσει και έχει διάρκεια μέχρι την ολοκλήρωσή της 14 μήνες. Μέσα 
στους οποίους έχουμε βάλει και 2 μήνες για τις πιθανές-, όχι τις πιθανές, τις εγκρίσεις που θα 
χρειαστούμε και τις άλλες επικοινωνίες που έχουμε με τις άλλες Υπηρεσίες. 
 Η μελέτη έχει τελειώσει. Όμως, επειδή η μελέτη προβλέπει να περάσουν αγωγοί κάτω από το 
Στρατόπεδο Φακίνου ή μέσα από δρόμους που προβλέπονται σε καταργημένα σχέδια πόλης σε 
περιοχές του ΑΟΑ, βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή σε μία διαπραγμάτευση –τώρα την κάνουμε τη 
διαπραγμάτευση προφανώς, γιατί τώρα ολοκληρώθηκε η μελέτη– και με το Στρατόπεδο και με τον 
ΑΟΑ, για να δούμε αν τελικά μπορούμε να περάσουμε τους αγωγούς όπως τους έχουμε μέχρι στιγμής 
μελετήσει ή πρέπει να κάνουμε αλλαγές. 
 Όσον αφορά τον ΑΟΑ, μάλλον θα τα καταφέρουμε. Όσον αφορά όμως το Στρατόπεδο 
Φακίνου μάλλον δεν θα τα καταφέρουμε, διότι απ’ τις επαφές που κάναμε διαπιστώσαμε ότι 
χρειάζονται πάρα πολλές εγκρίσεις (δικές τους εγκρίσεις δηλαδή, από δικά τους Συμβούλια κλπ), και 
το θεωρούμε πάρα πολύ δύσκολο, οπότε έχουμε καινούρια συνάντηση με τον μελετητή για να 
βρούμε άλλες διελεύσεις και να φύγουμε από το Στρατόπεδο Φακίνου για να μην έχουμε άλλες 
δυσκολίες στη μελέτη. 
 Τη μελέτη αυτή, εφόσον την οριστικοποιήσουμε εμείς σαν Δήμος και την παραλάβουμε σαν 
μελέτη συνολικά, θα πρέπει να τη διαβιβάσουμε στις αρμόδιες Υπηρεσίες της Περιφέρειας, για να μας 
εγκρίνουνε κι εκείνοι. Γιατί δεν μπορούμε να κατασκευάσουμε το έργο αν δεν έχουμε τις εγκρίσεις της 
Περιφέρειας. Αυτό εννοούμε, υπάρχουν εγκρίσεις πέραν των εγκρίσεων του Δήμου. Γι’ αυτό ζητάμε 
αυτή την ας το πούμε «αρκετά μεγάλη» παράταση της μελέτης, διότι αυτή για να ολοκληρωθεί θα 
μας χρειαστεί χρόνος. Ίσως δεν μας χρειαστεί τόσος χρόνος, αλλά εγώ θεώρησα σαν διευθύντρια ότι 
καλύτερα να πάρουμε περισσότερο χρόνο και να μην τον χρησιμοποιήσουμε, παρά να πάρουμε 
λιγότερο χρόνο και μετά να χρειαστεί να πάρουμε καινούρια παράταση. Αν και αυτό είναι στη 
διακριτική μας ευχέρεια, δεν είναι ότι θα ’χαμε πρόβλημα. 
 Είναι πάρα πολύ μεγάλη αυτή η μελέτη που κάνουμε, θα λύσει το πρόβλημα όλου του 
Παπάγου, δεν θα υπάρχει πλέον πρόβλημα απορροής ομβρίων σε όλη την περιοχή του Παπάγου, και 
έχουμε πάρα πολλές δυσκολίες, διότι περνάει από δύσκολες περιοχές. Και όλα αυτά τα πράγματα 
πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε όσο γίνεται στη μελέτη, για να μη συναντήσουμε προβλήματα στην 
κατασκευή. Ούτως ή άλλως θα συναντήσουμε, γιατί μιλάμε για αποχέτευση ομβρίων, δηλαδή 
σκάβουμε σε βάθη, αλλά τουλάχιστον στη μελέτη να προλάβουμε ό,τι μπορούμε να προλάβουμε. 
 Θεωρώ ότι την παράταση που ζητάμε πρέπει να μας τη δώσετε, για να μπορέσουμε να 
ολοκληρώσουμε τη μελέτη και να πάρουμε και τις απαραίτητες εγκρίσεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βασσάλου. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ήθελα απλά να θυμίσω στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η αρμοδιότητα για την κατασκευή 
των ομβρίων υδάτων ανήκει στην Περιφέρεια. Η Περιφέρεια είναι αυτή η οποία πρέπει να 
χρηματοδοτήσει και να κατασκευάσει τα όμβρια ύδατα, όπως ακριβώς έχει γίνει με την προηγούμενη 
μελέτη, που παραλάβαμε και την έχουμε ήδη καταθέσει, στην οδό Υγείας, Κύπρου, Στρατάρχου 
Παπάγου και όλοι οι κάθετοι σχεδόν δρόμοι, περίπου 4,5 εκατομμυρίων, την οποία έχει αποφασίσει να 
τη χρηματοδοτήσει η Περιφέρεια και περιμένουμε πολύ σύντομα τη δημοπράτησή της από την 
Περιφέρεια Αττικής. 
 Τώρα για το θέμα «γιατί έγινε η επικοινωνία τον Ιούλιο μήνα που είπατε, ή τον Ιούνιο, με τον 
ΑΟΑ και το Στρατόπεδο Φακίνου», ο μελετητής κατέληξε ότι πρέπει-, ο βέλτιστος τρόπος θα ήταν να 
περάσουμε μέσα απ’ αυτά. Όταν μας το είπε, πήγαμε κατευθείαν και επικοινωνήσαμε με τον ΑΟΑ και 
με το Στρατόπεδο. 
 Είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, με αρκετές εγκρίσεις –όπως είπε και η κυρία Βασσάλου– 
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από διάφορους οργανισμούς, και κυρίως πρέπει να δώσουμε μία λύση με τον ΑΟΑ και με το 
Στρατόπεδο Φακίνου. Γιατί αν δεν θέλει το Στρατόπεδο Φακίνου να μας βοηθήσει, πρέπει να βρούμε 
μία διαφορετική διέλευση. Και ξέρετε, δεν είναι τόσο εύκολο να στέλνεις αγωγούς όπου θέλεις, δεν 
είναι ένα καλώδιο ή παρακάμψεις. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να το πείτε μετά στις τοποθετήσεις; Ωραία, η κυρία Βασσάλου. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Μία συμπλήρωση σε ένα ερώτημα που είχε κάνει και ο κύριος Ανυφαντής. Το ποσό της 
σύμβασης είναι 49.800. Αυτή είναι η σύμβαση για τη μελέτη αυτή. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Δεν έκανα κάποιο ερώτημα. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι, νομίζω είχατε ζητήσει κάποια ενημέρωση... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) Είναι σε άλλο, τελείως άσχετο το ένα με το άλλο. Δεν ζήτησα 
[...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθετήσεις. Είμαστε στις τοποθετήσεις. Ανοίγει κατάλογος. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος 
Σκουτέρης. Άλλος; Κλείνει ο κατάλογος ομιλητών. 
 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Επειδή αντιλαμβάνομαι ότι έχει κολλήσει το πράγμα στη γραφειοκρατεία με το Στρατόπεδο 
Φακίνου, μήπως θα μπορούσε να παρακαμφθεί ή εν πάση περιπτώσει να επιταχυνθεί η διαδικασία αν 
υπήρχε απεύθυνση στην ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, ώστε να επέμβουν, να επιταχύνουν 
όλες τις διαδικασίες, για να μη χρειαστεί να αναζητήσουμε άλλες λύσεις οι οποίες ενδεχομένως να 
αυξήσουν και το κόστος. Να τεθεί το ζήτημα σε υψηλότερα κλιμάκια και όχι στα κλιμάκια τα οποία 
εμπλέκονται σε μία γραφειοκρατική αντίληψη της όλης υπόθεσης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Σκουτέρης. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Η κυρία Βασσάλου αναλυτικότατα μας είπε τις λεπτομέρειες και τις διαδικασίες που 
χρειάζονται για την έγκριση της μελέτης και την επικύρωση ας το πούμε από την Περιφέρεια. Καθώς 
επίσης και από τη συμπλήρωση που έκανε ο κύριος Δήμαρχος, καταλάβαμε πράγματι ότι υπάρχουν 
δυσκολίες σοβαρές. Όμως, ίσως στενοχωρήσω την κυρία Βασσάλου, τη φίλη μου, αναφερόμενος σε 
τρία σημεία της εισήγησης: 
 Στην τρίτη σελίδα εάν, κύριοι συνάδελφοι και κύριε Πρόεδρε, ρίξει κάποιος μια ματιά, θα δει 
τέσσερις φορές ότι ο ανάδοχος δεν έχει ευθύνη. Είναι μισή σελίδα πραγματικά, όχι ολόκληρη, «ο 
ανάδοχος δεν ευθύνεται» και «ο ανάδοχος δεν ευθύνεται». Ανεξάρτητα αν η Περιφέρεια ή η 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση, δεν ξέρω πού ακριβώς θα πάει, δεν θα ασχοληθεί και ούτε θα δώσει 
σημασία, όμως εμείς σαν Δημοτικό Συμβούλιο όταν συντάσσουμε μία έκθεση, μία εισήγηση με τρεις 
υπογραφές (Αντιδημάρχου, Διευθυντού και τοπογράφου) έχω τη γνώμη ότι πρέπει να τα 
προσέχουμε. Δεν έχει σημασία αν ψηφίσουμε, δεν υπάρχει λόγος να καταψηφίσουμε, για Όνομα του 
Θεού. Και εφόσον κυρία Βασσάλου, μέσω του κυρίου Προέδρου... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Συγγνώμη, συγγνώμη, κύριε Πρόεδρε, επί διαδικασίας. Δεν 
είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να κάνει [...] στη Διευθύντρια ο κύριος συνάδελφος. Υπογράφω εγώ, 
[...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, όχι-όχι, σας παρακαλώ, δεν έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ. Θα 
τελειώσει... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πέντε φορές έχει κάνει [...] στη Διευθύντρια αυτή τη στιγμή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 
 Κύριε Σκουτέρη, έχετε τον λόγο. Συνεχίστε, ελάτε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Τι είναι [...] δηλαδή αυτό το πράγμα, που αναφέρθηκε 
τέσσερις φορές; [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, σας παρακαλώ, είχαμε μια ωραία μέχρι στιγμής συνεδρίαση. Σας 
παρακαλώ. 
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ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δεν διακόπτω κανέναν. Πολύ δε περισσότερο [...] του ευχήθηκα και 
εις ανώτερα... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, ελάτε κύριε Σκουτέρη. Θα αποδοθούν ευθύνες μετά. Ελάτε, ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, επαναλαμβάνω. Η κυρία Διευθύντρια είναι φιλτάτη μου. Όμως... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, ελάτε. Βλέπετε, σταμάτησα τον χρόνο. Ελάτε, να μπούμε στο θέμα να 
προχωρήσετε. Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Στο θέμα. Αλλά οφείλω να απαντήσω σε αιχμές και κατηγορίες άσεμνες και άκομψες 
από τον συνάδελφο. 
 Τρία σημεία λοιπόν... Ο κύριος Δήμαρχος με προσέχει επιμελώς και προσεκτικώς. Τρία σημεία 
μέσα, κυρία Βασσάλου, στην εισήγηση δεν δικαιολογούν την παράταση 8 μηνών. Εμείς δεν υπάρχει 
περίπτωση να αρνηθούμε, θα την ψηφίσουμε. Πρώτον, λέει η εισήγηση, κύριε Πρόεδρε, ότι 
απαραίτητος προϋπόθεση ανάθεσης του έργου είναι η ομόφωνος απόφαση του ΑΟΑ, η οποία έπρεπε 
να υπάρχει προτού δημοπρατηθεί το έργο. Δεύτερον σημείο: Αναφέρεται ότι δίνουμε την παράταση, 
εγκρίνουμε, διότι έχει ακυρωθεί το ρυμοτομικό. Όλοι οι συνάδελφοι, που είμαστε 20, ποιο 
ρυμοτομικό; πότε και πώς; Τρεις λόγοι λοιπόν... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Σκουτέρη, σας ευχαριστούμε πολύ. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Τελειώνω, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πόσο χρόνο θέλετε; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν θέλω, κύριε Πρόεδρε. Καλή καρδιά μού φτάνει. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ρώτησα κάτι. Σας παρακαλώ. Πόσο χρόνο θέλετε ακόμα για να ολοκληρώσετε; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: 1 λεπτό. Μισό. Μισό λεπτάκι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Επομένως δεν μπορούμε να παίρνουμε απόφαση με μία εισήγηση η οποία εισήγηση 
αναφέρει τρεις λόγους που αναιρούν το διά ταύτα. 
 Απλούστατα το λέγω, μπορεί να συμπληρωθεί, δεν χάλασε ο κόσμος, δεν μπορούμε να λέμε 
σαν Δήμος... Την προηγούμενη φορά –και τελειώνω– σε παρόμοια περίπτωση είδα που έλεγε: «δεν 
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος ο ανάδοχος». Όταν λέμε –ακούνε  και νομικοί δυο-τρεις– «δεν είναι 
αποκλειστικά υπεύθυνος», είναι μερικά υπεύθυνος. Έπρεπε δηλαδή να καταλογίζουμε στον ανάδοχο 
και κάποια ποινή. 
 Ψηφίζω και υπερψηφίζω. Όμως θεώρησα επιβεβλημένο, γιατί είναι θέμα τάξεως, θέμα 
αιτιολογίας και [...], και ειδικά του Προεδρείου. Το οποίον προεδρείο εποπτεύει. Μπορεί να μην 
παίρνει θέση, αλλά σε κάθε έγγραφο που πάει στα χέρια του να εισηγηθεί να ρίχνει καμιά ματιά. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, κύριε Σκουτέρη. Η ουσία είναι ότι το υπερψηφίζετε. Γι’ αυτό περίμενα, 
να ’στε καλά. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε τώρα. Λίγο χιούμορ δεν βλάπτει. Λοιπόν, εντάξει. 
 Θα απαντήσει κάποιος; Όχι. 
 Λοιπόν, σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); Ο κύριος Ανυφαντής. 
 «Λευκό»; Ο κύριος Κεχρής. 
 Άρα το 18ο θέμα, "Έγκριση παράτασης του επιπρόσθετου χρόνου για τη σύνταξη της μελέτης: 
«Οριστική μελέτη με τεύχη δημοπράτησης κύριων αγωγών όμβριων υδάτων λεκάνης Αγίου Ιωάννου 
Θεολόγου, Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου», (σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4412/2012)", 
εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
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ΘΕΜΑ 19ο 
 
Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την προστασία και ανάδειξη 
του κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου» 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 19ο θέμα. Υπάρχουν ερωτήσεις; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Για ποιο είναι; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για το 19ο. 
 Ερώτηση ο κύριος Στάππας. Άλλος; Και ο κύριος Κεχρής. Και ο κύριος Ζήκας. 
 Ερώτηση απ’ τον κύριο Ζήκα. Άμα δεν θέλετε, μη σας πιέζουμε! 
ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν, επειδή δεν μας ήρθε η μελέτη η διαχειριστική, επικοινώνησα σήμερα με την κυρία 
Αντωνοπούλου, η οποία με ενημέρωσε ότι υπάρχουν δύο τεύχη: ένα τεύχος με την αρχική μελέτη και 
ένα τεύχος με τις παρατηρήσεις της μελέτης που συντάχθηκαν επάνω στο πρωτότυπο από το 
Δασαρχείο, και μόνο αν... Δεν μπορούσαν να μας το στείλουν το τελικό δηλαδή με τις παρατηρήσεις, 
γιατί είναι σε έντυπη μορφή. Δεκτό αυτό, ότι δεν θα μπορούσε να σταλεί λόγω και του όγκου και-, 
αλλά θεωρώ ότι θα μπορούσε να είχε σταλεί το αρχικό αρχείο το pdf, το οποίο κατατέθηκε και στο 
Δασαρχείο για έγκριση. Και μάλιστα θα μπορούσε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαστε στις ερωτήσεις τώρα. Ερωτήσεις. 
ΖΗΚΑΣ: Ναι-ναι. Ρωτάω λοιπόν γιατί δεν μας εστάλη η αρχική μελέτη, πριν τις παρατηρήσεις του 
Δασαρχείου, ώστε να έχουμε μία συνολική καταρχήν εικόνα του θέματος. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ο κύριος Κεχρής για ερώτηση. 
ΚΕΧΡΗΣ: Το Οικοδομικό Τετράγωνο 168 και 169, όπως είδα στην εισήγηση, είναι παράλληλα στην 
Κύπρου. Περιλαμβάνει το ποδόσφαιρο του Παπάγου, περιλαμβάνει το εργοτάξιο του Παπάγου, 
περιλαμβάνει την περιοχή που είχαν τοποθετηθεί τα δύο κοντέινερ της Αττικής Οδού και είχε κάποιο 
πρόστιμο ο Δήμος εξαιτίας αυτής της τοποθέτησης σε αυτή την περιοχή. Δηλαδή είναι αυτή η 
περιοχή; 
...... : Ναι. 
ΚΕΧΡΗΣ: Άρα περιλαμβάνει όλη αυτή την έκταση, γήπεδο Παπάγου, εργοτάξιο Παπάγου και χώρο... 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Και τα σχολεία [...]. 
ΚΕΧΡΗΣ: Και τα σχολεία, μάλιστα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Ερώτηση από τον κύριο Στάππα. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Έχουμε ζητήσει εδώ και πολλά χρόνια –και μερικές φορές έχει εφαρμοστεί– να μας 
στέλνετε τις μελέτες αρκετά νωρίς, ώστε να μπορούμε να τις δούμε, ιδίως τις μελέτες οι οποίες είναι 
κάπως σημαντικές. Στο αρχικό μας αίτημα ήταν να έρχονται οι μελέτες ένα μήνα νωρίτερα από το 
Δημοτικό Συμβούλιο ώστε να μπορεί να υπάρξει και κάποια συζήτηση αλλά και κάποια ωρίμανση των 
απόψεων. Να μη βρισκόμαστε στη θέση να εξετάσουμε μία μελέτη 100 σελίδων ας πούμε, ή 200 
σελίδων, με μερικές λέξεις και αντιπαράθεση μερικών προτάσεων στο Δημοτικό Συμβούλιο, χρειάζεται 
μία ζύμωση για να κάνουμε σωστότερες μελέτες και να πάρουμε και τις αποφάσεις. Το ερώτημά μου 
είναι λοιπόν γιατί δεν εφαρμόστηκε αυτό το πράγμα σε αυτή την περίπτωση. 
 Και το δεύτερο ερώτημα είναι ότι πρέπει να ενημερωθούμε για το περιεχόμενο της μελέτης και 
να μας πείτε τι προβλέπεται, πώς προβλέπει αυτή η μελέτη να διαμορφωθεί ο χώρος στον οποίον 
ζούμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
ΚΕΧΡΗΣ: Συμπληρωματικά στην ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μια συμπληρωματική ερώτηση απ’ τον κύριο Κεχρή. Ελάτε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Το εργοτάξιο του Παπάγου, αυτή η μελέτη περιλαμβάνει να απομακρυνθεί ή να παραμείνει 
εκεί ως έχει; Κανονικά, σύμφωνα με τον σχεδιασμό, γιατί εντάσσεται αυτή η περιοχή στο 
Μητροπολιτικό Πάρκο Γουδή, το εργοτάξιο πρέπει να φύγει. Τι περιλαμβάνει; Ακριβώς δηλαδή 
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συμπληρώνω σε σας την ερώτηση του κυρίου Στάππα: Εργοτάξιο Παπάγου, φεύγει; Τι γίνεται; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ. 
 Ερώτηση από τον κύριο Τούτουζα. 
ΤΟΥΤΟΥΖΑΣ: Επειδή δεν ήμουν απ’ την αρχή του θέματος. Γράφει μέσα, που έχει έρθει από την 
εισήγηση, ότι «αποφασίζουμε την απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών καθώς και των 
υποδομών των εγκαταστάσεων που δεν διαθέτουν τις απαραίτητες εγκρίσεις του άρθρου 3». Ποιες 
είναι αυτές, ποιες είναι οι αυθαίρετες κατασκευές εκεί; 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Το εργοτάξιο Παπάγου. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε με την ερώτηση; Τελειώσατε με τις ερωτήσεις; εντάξει; Κάνατε την 
ερώτηση; τελειώσατε; 
 Θέλω να ζήσω τη στιγμή πραγματικά –το λέω σε όλους– ο Αντιδήμαρχος ο κύριος 
Αυγουρόπουλος να είναι ταυτόχρονα και Πρόεδρος και από κάτω στα έδρανα. Θέλω να τη ζήσω αυτή 
τη στιγμή! 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου) 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτηση από τον κύριο Σκουτέρη. Ελάτε, γρήγορα. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: ...να μάθει ποια είναι αυτά τα αυθαίρετα που έχουν γίνει, ποιος θα πληρώσει πρόστιμα 
ή οιαδήποτε άλλη ποινή. Και δεύτερον, όταν λέμε «κοινόχρηστο πράσινο», εγώ δεν το 
πολυκαταλαβαίνω, αν και έχω ασχοληθεί πάρα πολύ. (Όχι με το τεχνικό κομμάτι, το θεωρητικό). Να 
μας εξηγήσει κάποιος τι είναι το κοινόχρηστο πράσινο. Ανήκει το πράσινο αυτό...; Το μυαλό μας πάει 
στη δασική μορφή. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα, κύριε Σκουτέρη, πραγματικά, θεωρείτε ότι η ερώτηση που κάνετε 
ανταποκρίνεται στο 19ο θέμα; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Δεν το ’χετε διαβάσει; Συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να διαβάσω; Δηλαδή έλεος! Είναι ερώτηση για το 19ο θέμα; 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Στην πρώτη σελίδα, σεβαστέ μου κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, εντάξει. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα απαντηθεί η ερώτησή σας. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Δήμαρχος. 
ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ενημερωθείτε πρώτα για να κάνετε και παρατηρήσεις. Στην πρώτη 
γραμμή λέει «Η μελέτη αφορά...» 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ να μη λέτε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν... Κλείστε το μικρόφωνο, 
κλείστε το μικρόφωνο, σας παρακαλώ. Μη γράφετε τίποτα, ο κύριος Σκουτέρης διαταράσσει την τάξη 
της σημερινής συνεδρίασης. 
 Κύριε Δήμαρχε, έχετε τον λόγο. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο λόγος ο οποίος ξεκινήσαμε να κάνουμε μία διαχειριστική 
μελέτη στα Οικοδομικά Τετράγωνο 168 και 169 του Παπάγου, δηλαδή τα τετράγωνα τα οποία 
ξεκινάνε από τη Μεσογείων, Κύπρου, Υγείας και φτάνουν μέχρι το σχολείο, ήταν κυρίως ο λόγος για 
να μπορέσουμε να αναβαθμίσουμε το γήπεδο της οδού Κύπρου, το οποίο είναι χωμάτινο, κι έχει 
εγκριθεί ένα κονδύλι απ’ την Περιφέρεια για να γίνει με πλαστικό τάπητα, γι’ αυτό τον λόγο κάναμε 
διαχειριστική. 
 Λοιπόν, μετά από ενάμιση χρόνο στο Δασαρχείο Πεντέλης (η διαχειριστική που παραδόθηκε σε 
μας από τον μελετητή, κατατέθηκε στο Δασαρχείο Πεντέλης, το οποίο το κράτησε ενάμιση χρόνο) 
έδωσε την έγκρισή του το Δασαρχείο Πεντέλης στη διαχειριστική την οποία κάναμε και πήγε στην 
Αποκεντρωμένη. Αφού το κράτησε και η Αποκεντρωμένη άλλους τέσσερις-πέντε μήνες, δεν θυμάμαι 
ακριβώς, μας έστειλε κι αυτή την έγκριση με κάποιες παρατηρήσεις, όπως αυτό που είπε ο κύριος 
Τούτουζας: «η απομάκρυνση όλων των αυθαίρετων κατασκευών να πραγματοποιηθεί κατά το πρώτο 
έτος διαχείρισης». Εμείς λέγαμε στη μελέτη μέσα ότι θα απομακρυνθούν, αλλά λέγαμε, αν θυμάμαι 
καλά, στο τρίτο έτος. Αυτοί μας είπανε: όχι στο τρίτο, στο πρώτο. 
 Ποιες είναι οι αυθαίρετες κατασκευές; Θεωρήθηκαν αυθαίρετες κατασκευές όλα τα κτιριάκια 
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που υπήρχαν στο εργοτάξιο. Ξέρετε, τα περισσότερα εργοτάξια στους Δήμους δεν έχουν γίνει με-, 
γίνανε σιγά-σιγά, τα φτιάχναμε... Και αυτά τα βρήκε εκεί ο Δήμος Παπάγου από τον ΑΟΑ. Αν έχω 
σωστή ενημέρωση, έτσι; Πάντως, εν πάση περιπτώσει, από κάποια Υπηρεσία Στρατού, Αεροπορίας, 
δεν ξέρω, βρήκε κάποια κτίρια, τα οποία βεβαίως ήταν χρήσιμα, γιατί στεγαζόντουσαν μέσα οι 
Υπηρεσίες και όλο το εργοτάξιο του Δήμου. Αυτά τα κτίρια εδώ και έναν χρόνο έχουν σφραγιστεί, 
είναι κλειστά, δεν τα χρησιμοποιούμε. Όλα τα κτίρια που βρίσκονται εκεί πέρα είναι σφραγισμένα, και 
γι’ αυτό τον λόγο κιόλας φυσικά δεν πληρώσαμε κανένα πρόστιμο. Απλά αυτά μας είπανε: κοιτάξτε να 
τα κατεδαφίσετε από το πρώτο έτος που θα ξεκινήσετε τη διαχειριστική μελέτη. Την υλοποίηση, 
συγγνώμη. 
 Λέει μετά ότι ο χώρος στάθμευσης των επισκεπτών να είναι εκτός του πρασίνου και η έγκριση 
των έργων να αναφέρονται στη συγκεκριμένη απόφαση. Λοιπόν, αυτό έχει να κάνει. 
 Τώρα, «γιατί δεν σας ήρθε η μελέτη», κύριε Στάππα, εντάξει, εδώ είναι η μελέτη, μπορείτε να 
την πάρετε, δεν ελέγχω εγώ για ποιο λόγο δεν σας μοιράστηκε. Αλλά να συζητήσουμε τώρα και να 
δεχτούμε παρατηρήσεις σας ενώ έχει εγκριθεί από το Δασαρχείο και έχει εγκριθεί από την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση; Δηλαδή τυπικό είναι το ότι το παραλαμβάνουμε, το παραλαμβάνουμε 
τυπικά για να μπορεί να πληρωθεί ο ανάδοχος, αυτό εγώ πιστεύω απ’ την Υπηρεσία. Δηλαδή, τη 
στείλαμε στο Δασαρχείο, ενάμιση χρόνο ήταν εκεί. Την ξεκοκαλίσανε, κάναν ό,τι παρατηρήσεις 
είχανε, την έψαξε και η Αποκεντωμένη, έκανε ό,τι παρατηρήσεις έχει. Το θέμα είναι να 
προχωρήσουμε, να κατασκευάσουμε το γήπεδο όσο μπορούμε πιο γρήγορα, αυτό νομίζω είναι, για να 
μην ταλαιπωρούνται άλλο οι δημότες και οι επισκέπτες εν πάση περιπτώσει του γηπέδου μέσα στο 
ξερό το οποίο παίζουν. 
 Αυτά, κύριε Πρόεδρε. 
 Και με συγχωρείτε, μόλις ψηφιστεί το θέμα θα πρέπει να αποχωρήσω, γιατί έχω μία 
υποχρέωση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Δήμαρχο. 
 Τοποθετήσεις. Ο κύριος Ζήκας. Και ο κύριος Στάππας. Κλείνει ο κατάλογος των ομιλητών. 
 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. 
ΖΗΚΑΣ: Εγώ αντιλαμβάνομαι το ότι στο στάδιο στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή η μελέτη οι 
παρεμβάσεις, εντός εισαγωγικών, «αποκλείονται» γιατί ενδεχομένως δεν θα γίνουν αποδεκτές, αλλά 
το ζήτημα δεν είναι να φτάνουμε σε αυτό το σημείο, γιατί τότε ουσιαστικά εμείς εδώ είμαστε 
διακοσμητικά στοιχεία. Θα ’πρεπε η μελέτη, πριν σταλεί για έγκριση στις αρμόδιες Υπηρεσίες, να 
στείλετε και σε μας, για να μπορούμε να συμβάλουμε –στον βαθμό που έχουμε τη δυνατότητα ή όσο 
μπορούμε εν πάση περιπτώσει– στην τελική διαμόρφωση που θα κατατεθεί για έγκριση. Αλλιώς ο 
ρόλος ο δικός μας εδώ στο Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει νόημα. Μας στερείται ουσιαστικά η 
δυνατότητα συμβολής κατάθεσης άποψης και εν πάση περιπτώσει, αν έχουμε και σωστές απόψεις, 
του να τροποποιηθεί η μελέτη σε μία καλύτερη έκδοση. Αυτό το πράγμα λοιπόν αποκλείεται γιατί: 
γιατί δρομολογείται μία διαδικασία που εμάς μας τη στερεί. Και μας το στερεί και σαν δικαίωμα 
δηλαδή, χώρια που και σαν ουσία ενδεχομένως θα ήταν ουσιαστικό. 
 Αυτό ζήτησα και σήμερα που μιλούσα με την αρμόδια μηχανικό, τουλάχιστον το pdf το οποίο 
είχε σταλεί στο Δασαρχείο, θα μπορούσε να μας είχε σταλεί. Να λάβουμε μια εικόνα κι εμείς του τι 
ακριβώς συζητήθηκε, τι προτάθηκε, τι πρόκειται να γίνει εκεί, και να μην μας έρχεται εδώ ένα κείμενο 
που να εγκρίνουμε ουσιαστικά εν λευκώ. Γιατί αυτό αυτή τη στιγμή μας ζητάτε: να εγκρίνουμε μία 
μελέτη εν λευκώ, χωρίς να ξέρουμε τι γίνεται. Και ούτε μπορούμε να πάρουμε γνώση με το να δούμε 
δύο φακέλους, ακόμα κι αν επισκεφθούμε δηλαδή το γραφείο του Προέδρου για να δούμε τους δύο 
φακέλους στο πόδι, μία ολόκληρη μελέτη που κάποιοι την έχουν μελετήσει ολόκληρους μήνες. Δεν 
μπορεί να στέκει αυτό σαν επιχείρημα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Η κυρία Βασσάλου έχει τον λόγο. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Να κάνω μία διευκρίνιση πριν φύγω. 
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 Νομίζω ότι όλες αυτές οι μελέτες είναι αναρτημένες στο site του Δήμου καταρχήν. Έτσι 
νομίζω. Τουλάχιστον εμείς τις δίνουμε. Εντάξει; 
 Πέραν αυτού, σήμερα σας τη στείλαμε. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν μας τη στείλατε. Τη ζητήσαμε [...]. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Όχι, εγώ ξέρω ότι σας τη στείλαμε. Τώρα, αν δεν... Επειδή είναι μεγάλο το αρχείο, δεν 
ξέρω πόση ώρα κράτησε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: 103 σελίδες είναι. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εντάξει; Εμείς τη στείλαμε. 
 Εν πάση περιπτώσει, αν δεν σας έχει έρθει, θα σας έρθει, γιατί έχει ξεκινήσει η αποστολή. 
Δέστε το βράδυ να δείτε τα... 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Τώρα ψηφίζουμε. 
ΒΑΣΣΑΛΟΥ: Εντάξει, τι να πω; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Στάππα... Κλείστε λίγο το μικρόφωνο. 
ΖΗΚΑΣ: Λοιπόν. Η μελέτη δεν είχε έρθει. Ζήτησα να σταλεί, έστω και στην αρχική μορφή που 
κατατέθηκε, έτσι όπως κατατέθηκε στο Δασαρχείο, πριν τις παρατηρήσεις που είναι στο χειρόγραφο. 
Αυτό ζητήθηκε. 
 Παραδείγματος χάρη, στάλθηκε η μελέτη για τα στατικά για το κτίριο στη Μελά, το οποίο είναι 
ένα κείμενο στην πλειονότητά του με ειδικό πρόγραμμα, που πρέπει να είσαι στατικός για να το 
μελετήσεις. Μας στάλθηκε με το wetransfer, παρ’ όλο το μέγεθός του. Θα μπορούσε λοιπόν αυτό, 
που δεν έγινε τέτοιου αντικειμένου ειδικού μελέτη, να μας είχε σταλεί. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Τουλάχιστον όσον αφορά το Γραφείο του Προέδρου, ό,τι μας έρχεται από εισήγηση την 
αποστέλλουμε άμεσα. 
 Ο κύριος Στάππας για ερώτηση. Ή τοποθέτηση θέλετε; Τοποθέτηση. Ελάτε, κύριε Στάππα. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Τώρα πια είναι τοποθέτηση, αλλά θέλω πρώτα-πρώτα να επισημάνω ότι δεν απαντήθηκε 
καν το δεύτερό μου ερώτημα. Ο κύριος Δήμαρχος έφυγε, η κυρία Βασσάλου έφυγε, δεν απαντήθηκε, 
δεν έχουμε κάποια ενημέρωση τι έχει προταθεί. Τι περιέχει αυτή η μελέτη; Ακούσαμε κάποια σημεία 
σαν-, κάποιες νύξεις για το «κάτι». Ότι είναι κάτι με τα κτίρια τα αυθαίρετα, ότι είναι για το γήπεδο... 
Μόνο αυτό είναι; Μόνο για το γήπεδο είναι; Είναι και η έξω περιοχή; Προβλέπεται κάτι για τα δέντρα; 
Κάτι τέλος πάντων. Εγώ νιώθω ότι είμαι σε πλήρη άγνοια για το τι περιέχει αυτή η μελέτη. Και θα 
επαναλάβω ότι πραγματικά θα ’πρεπε να είχε έρθει. 
 Και φυσικά αυτή είναι δύσκολη στιγμή να αποφασίσεις, άμα έχει περάσει τόσους ελέγχους, 
αλλά τουλάχιστον και σε αυτή τη στιγμή θα πρέπει να ξέραμε τι θα ψηφίσουμε. Προφανώς δεν θα 
την ψηφίσω, γιατί δεν ξέρω τι είναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] τον λόγο, και προέκυψε τώρα από τις απαντήσεις που 
έδωσε η κυρία Βασσάλου. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε, κύριε Ανυφαντή, ελάτε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
 Δεν είχα σκοπό να μιλήσω, γι’ αυτό δεν είχα ζητήσει τον λόγο, αλλά μετά και τις τοποθετήσεις 
του κυρίου Στάππα και του κυρίου Ζήκα υπάρχει ένα θέμα εδώ πέρα. Κι έχουνε δίκιο οι άνθρωποι. 
 Όλα αυτά τα χρόνια δυστυχώς, σε κρίσιμα ζητήματα, είμαστε εμείς στην αντιπολίτευση 
πλήρως ανενημέρωτοι. Δεν είναι δικαιολογία ότι μπορεί να υπάρχει κάτι στο site του Δήμου, ούτε ο 
κύριος Ζήκας δηλαδή θα ξυπνάει κάθε πρωί να μπαίνει στο site του Δήμου για να βλέπει μία τυχόν 
μελέτη. 
 Και το δεύτερο, δεν μπορεί η κυρία Προϊσταμένη να μας λέει ότι «την έστειλα σήμερα, δεν 
έχει έρθει ακόμα, ψηφίστε εσείς και θα σας έρθει το βράδυ». Δηλαδή με την ψήφο παίρνουμε δώρο 
και μια μελέτη! Δεν πάει έτσι. Αν μη τι άλλο, αυτό απαξιώνει τον θεσμό του Δημοτικού Συμβουλίου 
και τους ίδιους τους Δημοτικούς Συμβούλους. Αν εσείς της μειοψηφίας δεν το νιώθετε ότι 
απαξιώνεστε, αν τα ξέρετε και τα ’χετε συζητήσει ενδελεχώς, είτε στην παράταξή σας είτε στα 
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προσυμβούλιά σας, εντάξει, αυτό είναι δικό σας το θέμα. Δεν ψηφίζετε μόνο εσείς. Και όχι μόνο δεν 
ψηφίζετε εσείς, την ευθύνη την παίρνουμε όλοι. Γιατί αυτή η μελέτη αφορά κάτι το οποίο θα γίνει 
στην επόμενη δημοτική περίοδο. Και δεν ξέρει κανένας αν εσείς θα είστε στην επόμενη δημοτική 
περίοδο για να υλοποιήσετε αυτά τα αποτελέσματα της μελέτης. 
 Γι’ αυτό πρέπει να ’στε απολύτως προσεκτικοί πια, γιατί είμαστε και σε μια περίοδο που σε 
οχτώ μήνες θα ’χει δημοτικές εκλογές, ότι τουλάχιστον, αν μη τι άλλο, πρέπει να προσέχετε τον 
τρόπο με τον οποίο έρχονται τα θέματα. Δεν μπορεί να ’ρχονται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο το 
μεσημέρι και το απόγευμα, δηλαδή ερχόμαστε καθ’ οδόν στο Δημοτικό Συμβούλιο και έρχονται οι 
εισηγήσεις. Και δεν είναι μομφή προς το πρόσωπό σας, γιατί εσείς λάβατε θέση και είπατε ότι «ό,τι 
έρχεται στέλνεται». Αλλά, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά αυτό είναι μια απαξίωση, έχει δίκιο ο 
κύριος Στάππας. Δεν μπορεί να μην ξέρει ο άνθρωπος τι γίνεται. Δηλαδή θα ψηφίσουμε για κάτι εν 
λευκώ; Όχι, εν λευκώ δεν θα δώσουμε ποτέ. Αλλά και απ’ την άλλη δεν μπορεί να ξέρουμε, γιατί 
μπορεί η ψήφος, το «λευκό» ή το «κατά» ή το «υπέρ» να είναι κομβική γι’ αυτό το θέμα μεθαύριο. 
Και δυστυχώς με αυτό τον τρόπο απαξιώνετε τον ρόλο του Δημοτικού Συμβούλου και το Δημοτικό 
Συμβούλιο. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όχι εσείς προσωπικά κύριε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ανυφαντή. 
 Θεωρώ, και πιστεύω ότι είμαι και σίγουρος, ότι θέμα απαξίωσης δεν υπάρχει από κανέναν 
προς κανέναν, έτσι; Δεν είναι... Κάποια λειτουργικά θέματα που ενδεχομένως προκύπτουν πιστεύω 
ότι με καλή θέληση μπορούν να λυθούν. 
 Τον λόγο έχει ο Αντιδήμαρχος ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά απ’ τις παρατηρήσεις που έγιναν απ’ τους συνάδελφους της 
αντιπολίτευσης, ο κύριος Ανυφαντής σάς ξεχώρισε εσάς: «δεν είναι για το πρόσωπό σας». Φυσικά ως 
Προέδρου. Ως Δημοτικού Συμβούλου της πλειοψηφίας είναι και για σας. Και πρώτον είναι για μένα. 
Που αυτή τη στιγμή καλώς-κακώς είμαι υπεύθυνος, ας είμαι μια βδομάδα στην Τεχνική Υπηρεσία, 
είμαι υπεύθυνος εγώ. Λοιπόν, δηλώνω και κλείνω με αυτό: Ανεξάρτητα το τι θα ψηφίσετε, «όχι», 
«λευκό», οτιδήποτε ψηφίσετε, από αύριο το πρωί οποιοσδήποτε συνάδελφος θέλει, θα ’ρθει στην 
Τεχνική Υπηρεσία να ενημερωθεί. Και τα κλειδιά θα δώσω απ’ το γραφείο μου, ό,τι έχω μέσα, και τα 
κλειδιά απ’ το γραφείο της διευθύντριας και της επιβλέπουσας μηχανικού. Θα καθίσετε μέσα, δεν 
υπάρχει τίποτα κρυφό κάτω απ’ τον ήλιο. 
 Μην αφήνετε αιχμές, συνάδελφε Ανυφαντή, έχουμε θητεύσει μαζί στην ίδια παράταξη, 
τουλάχιστον αφήσατε αιχμές για το πρόσωπο το δικό μου που είμαι επικεφαλής αυτή τη στιγμή και... 
Δεν θα σας ζητήσω ν’ ανακαλέσετε, τουλάχιστον θα νιώθετε τύψεις γι’ αυτό που κάνατε. Λοιπόν, από 
αύριο το πρωί όποιος συνάδελφος θέλει, θα έρχεται στην Τεχνική Υπηρεσία, θα καθίσω 24 ώρες το 
24ωρο, θα κάθομαι απέξω και θα είναι όλα στη διάθεσή σας. Τίποτα κρυφό. Ξεκάθαρο από μένα. Σε 
μένα αιχμές δεν με αγγίζουν, δεν με ακουμπάνε. Να ξέρετε. Δεν έχω να κρύψω τίποτα, είμαι 35 
χρόνια, περπατάω στη μέση του δρόμου, δεν περπατάω τοίχο-τοίχο, ούτε το βράδυ. 
...... : (Εκτός μικροφώνου) Δεν [...]. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι αιχμή, ειδικά απ’ τον Γιώργο τον Ανυφαντή δεν το περίμενα αυτό το 
πράγμα. Είναι στο πρόσωπο το δικό μου. Και στην πλειοψηφία όλη, αλλά στο πρόσωπο το δικό μου 
και του Δημάρχου φυσικά. Λοιπόν, δεν θέλω ούτε ν’ ανακαλέσετε τίποτα, δεν θέλω. Από αύριο το 
πρωί... Δεν σας έχω δει ποτέ, μόνον σήμερα μου στείλατε κάποια ερωτήματα, θα πάρετε απάντηση. 
Και όχι στον μήνα που λέει ο νόμος, θα τα πάρετε σε δύο 24ωρα. Δεν μένει τίποτα κρυφό, απολύτως 
τίποτα κρυφό. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να αποφορτίσουμε λίγο την κατάσταση, γιατί μόνο εκεί μπορώ να πάρω μέρος, 
έχουμε... (Παρεμβάσεις εκτός μικροφώνου). Έχουμε λοιπόν τον κύριο Αυγουρόπουλο, που το ’χα 
φανταστεί ότι θα είναι και Πρόεδρος και στα έδρανα ταυτόχρονα, τώρα είναι και από τη θέση του 
Δημάρχου συγχρόνως, ζούμε μεγάλες στιγμές! Εντάξει, να ηρεμήσουμε λίγο. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να το συνεχίσουμε τώρα; Εντάξει, επί προσωπικού ο κύριος Ανυφαντής. Αν και 
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δεν νομίζω. Ελάτε, ελάτε, ο κύριος Ανυφαντής επί προσωπικού, να μας αναπτύξετε το θέμα. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ πάρα πολύ... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...] πάμε σε εκλογές, να τα κρύψουμε; Τι θα κρύψουμε, 
τα μυστικά [...] θα κρύψουμε; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ. 
 Θα μας αναπτύξετε το θέμα, βάσει του άρθρου 4, μέσα σε 1 λεπτό. Παρακαλώ, ελάτε. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, δυστυχώς θεωρώ ότι ο κύριος Αυγουρόπουλος καλό θα είναι να δει 
το βίντεο, αφού βγαίνουνε, να δει ότι δεν υπήρχε καμία μομφή, ούτε για συνδιαλλαγές, ούτε για 
τίποτα απολύτως. Και η μομφή δεν ήταν στο πρόσωπό του, πρώτον. 
 Δεύτερον. Δεν είχα καμία πρόθεση, κύριε Αυγουρόπουλε, να τα πάρετε προσωπικά. Ούτε σας 
κατηγόρησε κάποιος ονομαστικά, ούτε σας κατηγόρησε κάποιος απ’ τη θέση του Αντιδημάρχου, ούτε 
σας είπα τίποτα. Σας είπα ότι τα τελευταία τέσσερα χρόνια δυστυχώς –και θα ανοίξουμε τα mail μας 
αν θέλετε– ότι έρχονται οι εισηγήσεις των θεμάτων του Δημοτικού Συμβουλίου... Και όχι της Τεχνικής 
Υπηρεσίας, γι’ αυτό δεν είναι μομφή προσωπική σε σας. Ότι έρχονται τα θέματα, τα τελευταία 
τέσσερα χρόνια είπα –και δείτε το βίντεο– έρχονται τα θέματα καθ’ οδόν προς το Δημοτικό 
Συμβούλιο. Και αν θέλετε, μπορείτε να πάρουμε όλα τα mail και να τα δούμε και να δείτε ότι έχω 
αλήθεια. 
 Δεν άφησα καμία μομφή προσωπική σε σας, δεν άφησα καμία μομφή για συνδιαλλαγή κάτω 
απ’ το τραπέζι, και ποτέ μα ποτέ –είστε παλιός αυτοδιοικητικός, ξέρω ότι τώρα θέλετε να ρίξετε την 
μπάλα στην εξέδρα– δεν σας κατηγόρησα ποτέ. Δεν νιώθω ντροπή για καμία εδώ μέσα ομιλία μου ή 
τοποθέτησή μου, γιατί κανένας δεν μπορεί να με κατηγορήσει ότι θέλω να ρίξω μομφή προσωπική. 
Από κει και πέρα, αν εσείς νιώθετε έτσι, είναι δικό σας θέμα. Εγώ δεν σας κατηγόρησα, το ξαναλέω. 
Και δυστυχώς, για μένα έπρεπε ο κύριος Πρόεδρος να σας κόψει, γιατί δεν είπα τίποτα, ούτε για 
συνδιαλλαγές κάτω απ’ το τραπέζι ούτε τίποτα τέτοιο, με συγχωρείτε. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) Ποιος [...]; Αυτή τη στιγμή όποιος συνάδελφος άκουσε 
από μένα [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ! Μη γράφετε 
τίποτα. Μα σας παρακαλώ, δεν είμαστε στο σπίτι μας. Κύριε Αυγουρόπουλε, θέλω να σας 
παρακαλέσω πάρα πολύ, θέλω... 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Πρέπει να τον ανακαλέσετε στην τάξη τον Ανυφαντή. Είπα για συναλλαγή εγώ 
εδώ μέσα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μήπως θέλετε να βγείτε λίγο έξω να ηρεμήσετε, κύριε Αυγουρόπουλε; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: «Κάτω απ’ το τραπέζι» ακούστηκε από μένα; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν έχετε τον λόγο. Μα, κύριε Αυγουρόπουλε, δεν έχετε τον λόγο. Σας παρακαλώ 
πάρα πολύ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν τον διακόψατε όμως. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βγείτε λίγο έξω να ηρεμήσετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: (Εκτός μικροφώνου) [...]  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν διευθύνετε εσείς τη συζήτηση. Σας παρακαλώ, βγείτε λίγο έξω να ηρεμήσετε και 
ελάτε ξανά. 
 Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είναι απόλυτα κατανοητός ο κύριος Ανυφαντής. 
ΑΝΥΦΑΝΤΗΣ: Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα για συναλλαγές εγώ; Και είναι απόλυτα κατανοητός; Είπα για συναλλαγή 
εγώ; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακάλεσα κάτι. Από δω και πέρα δεν μπορώ να κάνω κάτι, δεν μπορώ να κάνω 
κάτι άλλο. 
(Ομιλίες εκτός μικροφώνου)  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, είμαστε σε ψηφοφορία, σας παρακαλώ, είμαστε στην ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες για το συγκεκριμένο θέμα; 
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 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ανυφαντής, ο κύριος Τούτουζας, ο κύριος 
Κεχρής και ο κύριος Στάππας. 
 «Λευκό»; «Λευκό» ο κύριος Ζήκας και η κυρία Μπρέμπου. 
 Άρα λοιπόν το 19ο θέμα, "Έγκριση παραλαβής της μελέτης: «Διαχειριστική μελέτη για την 
προστασία και ανάδειξη του κοινόχρηστου πρασίνου των Ο.Τ. 168 και 169 Παπάγου»" εγκρίνεται 
κατά πλειοψηφία. 
 
 

ΘΕΜΑ 20ό 
 
Έγκριση αλλαγής κατάταξης της αθλητικής εγκατάστασης «Κλειστό Γυμναστήριο 
Χολαργού Α. Τρίτσης», σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Τ.Α/2017)  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 20ό θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Όχι. Τοποθετήσεις; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Επιτέλους! 
 Το 20ό θέμα, "Έγκριση αλλαγής κατάταξης της αθλητικής εγκατάστασης «Κλειστό 
Γυμναστήριο Χολαργού Α. Τρίτσης», σύμφωνα με τον Ν. 4479/2017 (ΦΕΚ 94/Τ.Α/2017)", εγκρίνεται 
ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 21ο 
 
Έγκριση του από 23/07/2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, μελών Επιτροπών 
Παραλαβής Έργων του Δήμου 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 21ο θέμα. Είναι τυπικό το θέμα. 
 Υπάρχουν ερωτήσεις; Τοποθετήσεις; Είναι για κλήρωση υπαλλήλων. 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 21ο θέμα, "Έγκριση του από 23/07/2018 πρακτικού κλήρωσης υπαλλήλων, 
μελών Επιτροπών Παραλαβής Έργων του Δήμου", εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

iv. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΡΑΣΙΝΟΥ 
 

ΘΕΜΑ 22ο 
 
Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος  
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 22ο θέμα. 
 Υπάρχει κάποια ερώτηση στο 22ο; 
 Θέλετε να πείτε κάτι; 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, είναι τυπικό καθαρά [...]. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τοποθέτηση; 
 Άρα σε ψηφοφορία... 
ΚΕΧΡΗΣ: Το 22; 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι-ναι. Έχετε ερώτηση; τοποθέτηση; Τι θέλετε; 
ΚΕΧΡΗΣ: Ερώτηση. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Άλλος ερώτηση; 
 Ερώτηση από τον κύριο Κεχρή. Παρακαλώ. 
ΚΕΧΡΗΣ: Σε ό,τι αφορά τη Σύρου, είδα ότι πολλά δέντρα... 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Το 22 θέμα, για το 22 μιλάμε. 
ΚΕΧΡΗΣ: Α, όχι, συγγνώμη. Λάθος, συγγνώμη. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν πειράζει. 
 Υπάρχουν τοποθετήσεις στο συγκεκριμένο; 
 Σε ψηφοφορία. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); 
 «Λευκό»; 
 Άρα το 22ο θέμα, "Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης απορριμματοφόρου οχήματος" 
εγκρίνεται ομόφωνα. 
 
 

ΘΕΜΑ 23ο 
 
Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: 

• Δημοτική Κοινότητα Παπάγου 
◦ Χειμάρρας 57 
◦ Ζακυνθινού 33 
◦ Μιχαήλ Γρηγορίου 57 

• Δημοτική Κοινότητα Χολαργού 
◦ Σύρου 13 
◦ Σύρου 16 
◦ Σύρου 17 
◦ Σύρου 18 
◦ Σύρου 30 
◦ Σύρου 35 

 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 23ο θέμα. 
 Θέλετε να πείτε κάτι, κυρία Βεντουζά; 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Για το 23ο, όχι και πάλι, ως έχει η εισήγηση. Χειμάρρας 57, 
Ζακυνθινού 33 και Μιχαήλ Γρηγορίου 57 είναι πεύκα, και στην οδό Σύρου είναι που φτιάχνονται τα 
πεζοδρόμια, και τα δέντρα αυτά είναι άρρωστα που πρέπει να κοπούνε. Δεν είναι κάτι-, δεν κόβουμε 
λόγω των πεζοδρομίων, αλλά είναι άρρωστα τα δέντρα αυτά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την Αντιδήμαρχο κυρία Βεντουζά. 
 Ερωτήσεις; Άλλος ερώτηση; Κάντε λίγο υπομονή, σας παρακαλώ. 
 Ερώτηση από τον κύριο Ζήκα. Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Αναφέρεται στο τέλος της πρώτης σελίδας: «Η Υπηρεσία Πρασίνου και Περιβάλλοντος, 
κατόπιν εκτάκτου ειδοποιήσεως». «Κατόπιν εκτάκτου ειδοποιήσεως». Απ’ τη στιγμή που μιλάμε για 
ένα προγραμματισμένο έργο της ανακατασκευής των πεζοδρομίων, που υποτίθεται θα ’πρεπε να έχει 
γίνει σχετική μελέτη, γιατί υπάρχει ξανά έκτακτη ειδοποίηση; Την προηγούμενη φορά είχαμε στη 
Χίου. Τώρα ξανά έκτακτη ειδοποίηση για τη Σύρου; Θα ήθελα μία διευκρίνιση γιατί είναι έκτακτη πάλι 
ειδοποίηση. 
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 Όπως επίσης και το ότι στο 9) οδός Σύρου 35, «όπισθεν της εσοχής του κάδου υπάρχει 
βραχυχίτωνας». Δηλαδή ο βραχυχίτωνας τοποθετήθηκε μετά την τοποθέτηση του κάδου; Κάποιος 
έβαλε τον κάδο εκεί προφανώς όταν υπήρχε ο βραχυχίτωνας. Εκτός κι αν έγινε το ανάποδο. Που και 
πάλι θα πρέπει να υπάρχει μια εξήγηση είτε για το ένα είτε για το άλλο, γιατί μπήκε ο κάδος εκεί που 
ήταν ο βραχυχίτωνας ή γιατί φυτεύτηκε ο βραχυχίτωνας εκεί που ήταν ο κάδος και υπάρχει θέμα 
διέλευσης απ’ το πεζοδρόμιο. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρώ ότι υπάρχει μία σειρά εργασιών οι οποίες όταν γίνονται προκύπτουν και κάποια 
θέματα εκτάκτου ανάγκης, και γι’ αυτό τον λόγο προέκυψε το συγκεκριμένο και γι’ αυτό και μπαίνει 
και στο Δημοτικό Συμβούλιο. 
 Λοιπόν, τοποθετήσεις. Ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Κεχρής και ο κύριος Στάππας. 
 Ο κύριος Ζήκας έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Θα δεχόμουνα την απάντηση, κύριε Πρόεδρε, ότι προκύπτει κάτι έκτακτο αν επρόκειτο για 
ένα δέντρο. Αλλά δεν πρόκειται για ένα δέντρο, πρόκειται για σειρά δέντρων. Τα οποία, αν 
επισκεφθείτε τον χώρο ή αν τον ξέρετε, αν κοπούν όλα αυτά τα δέντρα, τα πεζοδρόμια μένουν χωρίς 
πράσινο εκεί. Το κομμάτι αυτό δηλαδή της Σύρου θα μείνει ουσιαστικά χωρίς πράσινο, ελάχιστα 
απομένουν. Και βέβαια... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε. 
 Θα παρακαλέσω να κάνουμε ησυχία και να σεβόμαστε τον οποιονδήποτε ομιλητή. Σας 
παρακαλώ, αν έχετε κάτι να συζητήσετε, πηγαίνετε έξω, συζητήστε το και μετά ελάτε. 
 Κύριε Ζήκα, με συγχωρείτε. Ελάτε. 
ΖΗΚΑΣ: Και βέβαια υπάρχει το ζήτημα της δυνατότητας διέλευσης των πεζών –το οποίο όμως είναι 
εδώ και χρόνια, δεν είναι τωρινό πρόβλημα–, αλλά το να λύσουμε το ζήτημα της διέλευσης 
κουρεύοντας όλα τα δέντρα που υπάρχουν εκεί και άρα να μην υπάρχει σκίαση, δηλαδή οι πεζοί να 
περπατάνε στον ήλιο, που αυτή τη στιγμή έχουνε και κάποια σκιά όταν διέρχονται από το 
συγκεκριμένο κομμάτι του δρόμου, δεν είναι αυτό νομίζω ο επιθυμητός στόχος. 
 Και επειδή, όπως έθεσα το ζήτημα και στις προτάσεις που καταθέσαμε για το τεχνικό 
πρόγραμμα, εδώ δρομολογείται μία διαδικασία και πάλι κοπής ενός μεγάλου αριθμού δέντρων χωρίς 
να προβλέπεται η αντικατάστασή τους στη συγκεκριμένη ζώνη. Λοιπόν, αν η επιλογή είναι να μην 
υπάρχουν δέντρα στα πεζοδρόμια τελικώς, ας δηλωθεί ότι αυτή είναι η επιλογή, να κόψουμε τα 
δέντρα από τα πεζοδρόμια όπου δεν είναι ικανοποιητικό το πλάτος. Αλλά να μην το φέρνουμε έτσι 
τμηματικά-τμηματικά-τμηματικά, να δηλωθεί ότι αυτή είναι η επιλογή. Γιατί ουσιαστικά με αυτή την 
πρακτική εκεί οδηγούμαστε. Ή αλλιώς, θα πρέπει να υπάρχει μία μελέτη με την οποία να δούμε πώς 
θα αντιμετωπιστεί συνολικά το ζήτημα των δέντρων στα πεζοδρόμια. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Κεχρής για τοποθέτηση. 
ΚΕΧΡΗΣ: Ειδικά για τη Σύρου μιλάμε για πάνω από δέκα δέντρα. Μόνο η Σύρου 13 είναι τέσσερα 
δέντρα, Σύρου 16 είναι τρία, είναι σχεδόν δεκαπέντε δέντρα. Ουσιαστικά διαλύουμε κάθε δέντρο που 
υπάρχει επί της Σύρου. 
 Είναι η απόλυτη πρόταση που είχε προταθεί κάποια εποχή επί εποχής Ξύδη: «Αν θέλουμε 
πεζοδρόμια, πρέπει να κόψουμε όλα τα δέντρα». Έτσι είχε πει ο κύριος Ξύδης – δεν την υιοθέτησε 
αυτή την πρόταση. Και κάποιοι άλλοι πιστεύουν ότι δεν πρέπει να υπάρχει δέντρο ώστε να υπάρχει 
πεζοδρόμιο. 
 Μιλάμε για ανακατασκευή πεζοδρομίων, ακολουθούμε πάλι την ίδια πάγια τακτική: ή δέντρο ή 
πεζοδρόμιο. Θα μπορούσε να υπάρχουν και τα δύο. Θα έπρεπε να υπάρχει μία πραγματικά μελέτη 
που να διατηρήσει αυτά τα δέντρα, ή τέλος πάντων να περισώσει κάποια απ’ αυτά, που πολλά απ’ 
αυτά είναι υγιή, δεν έχουν όλα πρόβλημα. Θα μπορούσε να διαπλατύνει παραδείγματος χάρη το ένα 
πεζοδρόμιο ώστε να εξασφαλιστεί η βαδισιμότητα, θα μπορούσε να μειώσει το οδόστρωμα του 
δρόμου, θα μπορούσε ίσως να επεκτείνει το ένα πεζοδρόμιο εις βάρος του άλλου, του αντίθετου 
πεζοδρομίου. Θα έπρεπε να υπάρχει μία πραγματική, ουσιαστική μελέτη που να εξασφαλίζει και τη 
βαδισιμότητα των πεζοδρομίων και τη διατήρηση της πυκνότητας του πρασίνου στη συγκεκριμένη 
περιοχή, στον συγκεκριμένο δρόμο. Θεωρώ ότι η ανακατασκευή πεζοδρομίων θα πρέπει να γίνεται με 
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τελείως διαφορετικό τρόπο: Ναι, εξασφαλίζουμε τη βαδισιμότητα, παράλληλα όμως εξασφαλίζουμε 
και το πράσινο. 
 Θα καταψηφίσω την πρόταση αυτή. Και θα επιστήσω στην καινούρια Αντιδήμαρχο, την κυρία 
Βεντουζά, ότι σε αυτή τη θέση οι παλαιότεροι Αντιδήμαρχοι παλιά, ο κύριος Πολύδωρας και ο 
Θανάσης ο Αυγουρόπουλος, είχανε μία ιδιαίτερη ευαισθησία –όσο μπορούσαν, γιατί πιέσεις υπάρχουν 
πάρα πολλές– στο να προσπαθούμε να διατηρήσουμε τα δέντρα. Η Σύρου, όπως παρουσιάζεται αυτή 
τη στιγμή, είναι παρέμβαση «βγήκε ο χάρος παγανιά», να το πούμε έτσι ξεκάθαρα, κόβουμε τα 
πάντα. Δεν ξέρω αν πραγματικά η αλλαγή των δύο Αντιδημάρχων έχει αυτή την επίπτωση, δεν το 
πιστεύω, γιατί η απόφαση έχει παρθεί από πολύ πιο πριν, άρα δεν έχω κανένα πρόβλημα απέναντί 
σας. Αλλά είναι λανθασμένη παρέμβαση. 
 Επαναλαμβάνω, διατήρηση απ’ τη μια της βαδισιμότητας, εξασφάλιση της βαδισιμότητας, 
αλλά εξασφάλιση και της πυκνότητας του αστικού πρασίνου. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός. Και 
πρέπει οι μελέτες να γίνονται λίγο διαφορετικά, όχι έτσι όπως γίνεται, απλά αλλάζουμε τις πλάκες στα 
πεζοδρόμια χωρίς να εξασφαλίζουμε ούτε βαδισιμότητα, ή όταν θέλουμε να εξασφαλίσουμε τη 
βαδισιμότητα κόβουμε τα δέντρα. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Όταν λέμε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πει και ο κύριος Στάππας, και μετά συνολικά ν’ απαντήσετε; 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι, ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κύριος Στάππας έχει τον λόγο. Παρακαλώ. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Λοιπόν. Ως προς τα δέντρα στου Παπάγου, φαίνεται τεκμηριωμένα ότι υπάρχει ανάγκη να 
κοπούν, κυρίως για λόγους ασφάλειας. 
 Στο θέμα βέβαια στον Χολαργό, στην οδό Σύρου, το πράγμα είναι εξωφρενικά απαράδεκτο. 
Είναι πρόβλημα το ότι δεν υπάρχουν μελέτες πριν από... Κάναμε κάποιο αίτημα και μας ήρθε σήμερα 
η μελέτη αυτή. Είναι εντυπωσιακό, πρόκειται για μισή σελίδα κείμενο η οποία αναφέρει: «Θα γίνουν 
εργασίες στην οδό Σύρου, Σαρανταπόρου –αναφέρω ενδεικτικά ας πούμε–, Χίου, και επίσης όπου 
αλλού χρειαστεί». Αυτό είναι η μελέτη. 
 Και μετά από κει, αρχίζουν οι προϋπολογισμοί. Βάζουμε κάποιους αριθμούς και βγάζουμε ένα 
ποσό. Φωνάζουμε κάποιον εργολάβο, του το αναθέτουμε, και μετά ασχολείται η Τεχνική Υπηρεσία να 
πηγαίνει εκεί στα πεζοδρόμια, να ξύνει το κεφάλι της και να λέει: «Α, στη Σύρου ας κάνουμε αυτό το 
κομμάτι, στη Σαρανταπόρου να κάνουμε εκείνο το κομμάτι. Μήπως όμως δεν είναι σωστό;» Βγαίνει, 
φαντάζομαι, κάποιος από κάποιο παράθυρο και τους φωνάζει: «να κάνετε κι αυτό». Και πηγαίνουνε 
και κάνουνε κι εκείνο. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Μα τώρα δεν είναι... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Έτσι εγώ καταλαβαίνω πως λειτουργεί, πως γίνεται η... 
 Πρέπει να υπάρχει μελέτη που να ’χει ένα σχέδιο, να λέει: θα επέμβουμε σε αυτή την περιοχή. 
Και όχι μόνο αυθαίρετα θα επέμβουμε, πρέπει να τεκμηριώνεται και το γιατί γίνεται αυτή η επέμβαση 
εκεί. 
 Το ίδιο πράγμα γινόταν και επί δημαρχίας Ξύδη. Ήταν ο λόγος για τον οποίο ασχολήθηκα για 
πρώτη φορά με τα πεζοδρόμια στου Παπάγου. Ο Δήμαρχος είχε πει ότι... Με κάλεσε την πρώτη μέρα 
που ανέλαβε τα καθήκοντα –τη δεύτερη, με συγχωρείτε, τη δεύτερη μέρα– και είπε ότι πραγματικά 
θεωρεί ότι είναι λάθος αυτή η τακτική και δεν θα συνεχιστεί. Τώρα βλέπουμε ότι έχει επεκταθεί. 
Είμαστε έξι μήνες τώρα, βρισκόμαστε προ απροόπτου συνέχεια. 
 Πάμε λοιπόν τώρα, ουσιαστικά είναι ένα θέμα κατασκευής πεζοδρομίων στα οποία κόβουμε τα 
δέντρα. Γιατί κόβουμε τα δέντρα στα πεζοδρόμια; Αφού στα πεζοδρόμια αυτά συνήθως δεν 
μπορούμε να περπατήσουμε. Η Σύρου είναι ένας δρόμος μικρού κυκλοφοριακού φόρτου. Πιθανότατα 
μέσα από τη μελέτη βιώσιμης κινητικότητας, άμα ήτανε σωστή, να είχε βγει ότι δεν χρειάζεται να-, θα 
την κάνουμε έναν δρόμο ήπιας κυκλοφορίας, θα διατηρήσουμε τα δέντρα, θα τα βάλουμε κάπου 
αλλού, θα κάνουμε κάποιες απ’ αυτές τις λύσεις που μας είπε προηγουμένως ο συνάδελφος δίπλα. 
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 Δεν υπάρχουν μελέτες, και γι’ αυτό βρισκόμαστε σε αυτή τη φοβερή ανάγκη να αποφασίζουμε 
τα απίστευτα, να πάμε να κόψουμε όλα τα δέντρα. Εδώ πέρα μιλάμε για κλιματική αλλαγή, μιλάμε για 
τη θερμική νησίδα στις πόλεις, κι εμείς πάμε και κόβουμε δέντρα χωρίς να το σκεφτούμε στη Σύρου. 
Μετά από λίγες μέρες θα ’χουμε το άλλο, στον επόμενο δρόμο που έχουνε βάλει, που έχουνε διαλέξει. 
Δεν ξέρω ποιος θα ’ναι, η Σαρανταπόρου; η Βυζαντίου; κάποιος δρόμος με κόμμα, κάποιος θα πάει να 
κοιτάξει να δει... 
 Γιατί φτιάχνουμε αυτά τα πεζοδρόμια; έξι μήνες τώρα γιατί φτιάχνουμε πεζοδρόμια; Επειδή 
έρχεται η προεκλογική περίοδος και πρέπει να δείξουμε κάποιο έργο; Ας το σταματήσουμε αυτό το 
πράγμα, ας αποφασίσουμε τι χρειάζεται, πού υπάρχει πρόβλημα ασφάλειας, πού κυκλοφορούνε 
πολλοί άνθρωποι. Εκεί πρέπει να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια, κι όχι σε κάθε γωνίτσα από ένα εργάκι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Η αρμόδια Αντιδήμαρχος κυρία Βεντουζά, έχει τον λόγο. 
ΒΕΝΤΟΥΖΑ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Θα διαφωνήσω με τους συνάδελφους, γιατί και ο κύριος Ξύδης είχε 
σεβαστεί το περιβάλλον, στου Παπάγου που ήταν αλλά και στον κύριο Χολαργό μετά, ήμουνα μαζί 
του από το 2002, και ουδέποτε κόβαμε τα δέντρα από τα πεζοδρόμια. Τώρα, αν το δέντρο αυτό 
ήτανε χαλασμένο ή οτιδήποτε άλλο, φυσικά και κοβότανε. 
 Από την άλλη, πρέπει να υπάρχουν και πεζοδρόμια να περνάει ο κόσμος. Η Σύρου δεν έχει 
πεζοδρόμια. Έχει αυτοκίνητα δεξιά-αριστερά, πεζοδρόμια δεν υπάρχουνε, τα βλέπετε άλλωστε στη 
φωτογραφία αυτή. Τι θα πρέπει να κάνουν, να σκοτωθούν αυτοί οι άνθρωποι; να μην περπατάνε; να 
μην μπορεί να περάσει ένα καρότσι; να μην μπορεί να περάσει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος; Αν 
πιστεύετε κάτι τέτοιο, μην το ψηφίσετε τότε. 
 Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Βεντουζά. 
 Τον λόγο έχει ο κύριος Αυγουρόπουλος. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Επειδή απ’ τους συνάδελφους μηδενίζουμε πολλά πράγματα, το ίδιο μηδενίσαμε 
τη Χίου. Η Χίου, επειδή την περπατούσα, είναι γειτονιά μου, δεν περπατιόταν πρώτα. Δύο φορές 
έπεσε η γυναίκα μου και δύο φορές βρέθηκε στο νοσοκομείο. Πηγαίντε τώρα να δείτε πώς είναι η 
Χίου. Αν πάμε από την πλευρά του Μπουγά, περνάνε και καρότσια, περνάνε και αυτοκίνητα και 
αμαξίδια αναπήρων ακόμα. Από την άλλη πλευρά, ήταν στενότερο το πεζοδρόμιο, εκεί είναι γεγονός 
ότι έγινε μια σχετική ανάπλαση, μια σχετική ανακατασκευή. 
 Ίσως μερικοί από δω μέσα δεν θα την έχουν περπατήσει καθόλου τη Σύρου. Άκουσα 
προηγουμένως απ’ τον συνάδελφο τον Νίκο τον Στάππα που είπε ότι είναι μικρής κυκλοφορίας πεζών. 
Συνδέει το κέντρο του... 
ΣΤΑΠΠΑΣ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, δεν είπα [...]. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Είπατε είναι μικρής... 
...... : «Κυκλοφορίας» γενικά. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Κυκλοφορίας. Και αυτοκινήτων είναι μεγάλης κίνησης κυκλοφορίας και πεζών. 
Συνδέει την περιοχή που συνορεύει με την Αγία Παρασκευή, με το εμπορικό κέντρο αυτό που είναι 
στη 17ης Νοέμβρη. Και περπατάνε πάρα-πάρα πολλοί. Πηγαίνετε τώρα να δείτε τα πεζοδρόμια. Δεν 
γίνανε τα ιδανικά πεζοδρόμια, γίναν όμως πάρα-πάρα πολύ καλύτερα και περπατιούνται τώρα. 
 Στη Σύρου... Η Σύρου ξεχνάμε ότι συνδέει το κέντρο της πόλης μας με το Αθλητικό Κέντρο. 
Είχε ξεκινήσει η ανάπλαση επί δημαρχίας Ξύδη και έφτασε μέχρι Φανερωμένης. Έπρεπε να γίνει και το 
άλλο κομμάτι μέχρι τη Θεμιστοκλέους και απομένει το κομμάτι μετά από Θεμιστοκλέους μέχρι το 
εργοτάξιο επάνω. Θα μπορούσαμε να μην κόψουμε τα δέντρα αυτά. Τα δέντρα όμως κόβονται γιατί 
το πεζοδρόμιο –μπορείτε να πάτε και μετά να δείτε– δεν έχει επαρκές μήκος. Δεν είμαι πρόχειρος να 
σας πω αν είναι 1,5, αν είναι 1,40 ή 1,70. Και τα περισσότερα δέντρα από αυτά ήταν προβληματικά, 
ασθενικά. 
 Όσο για τη σκίαση που άκουσα, απ’ τον Γιάννη τον Κεχρή νομίζω ή απ’ τον... Απ’ τον Περικλή 
άκουσα. Λοιπόν, παντού υπάρχουν πρασιές και υπάρχουν δέντρα από μέσα. Δόξα τω Θεώ, πράσινο 
έχουμε πάρα πολύ. Δεν σημαίνει αυτό ότι πρέπει ν’ αρχίσουμε και όποιον πάρει ο χάρος, ο χάρος 
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βγήκε παγανιά και να κόβουμε τα δέντρα. Αλλά το πεζοδρόμιο αυτό είναι τόσο. Όταν θ’ αφήσεις αυτό 
το δέντρο, δεν περπατάει. Και έχεις ένα ασθενικό δέντρο εκεί, το οποίο είναι προβληματικό, και δεν 
μπορεί να περπατήσει, δεν μπορεί να πάει καρότσι. 
 Τουλάχιστον την προηγούμενη φορά άκουσα κάποιες καλές κουβέντες εκεί και κάποιες καλές 
προτάσεις από τον κύριο Στάππα, και από σένα, για τη Χίου. Δεν πήγαμε στα 30, πήγαμε στα 9, από 
τα 30 που ήταν προβληματικά, και μπορούσε σε κάποια να γίνει φύτευση. Όσο για τις μουριές που 
προτείνατε στα δέκα χρόνια να τις κόβουμε και να φυτεύουμε άλλες, νομίζω αυτό, εγώ τουλάχιστον 
δεν το βρίσκω σωστό να γίνεται. Τότε δεν το βρήκε και το Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν σημαίνει τι 
βρίσκω σωστό εγώ ή όχι, κι εγώ μπορώ να πω «ναι» ή «όχι», ή στο προσυμβούλιο είτε εδώ μέσα. 
Αλλά πηγαίντε στη Σύρου να δείτε, το πεζοδρόμιο είναι μικρό. 
 Υπήρξε κι ένα άλλο πρόβλημα εκεί, ένα τοιχίο μέσα στη μέση του δρόμου. Είχαμε μια 
βδομάδα, μένει μια υπερήλικη γυναίκα μέσα, 94 χρονών, δεν μπορούσαμε να συνεννοηθούμε, τελικά 
ήρθανε απ’ τη γειτονιά, βρήκανε το τηλέφωνο των παιδιών της, επικοινωνήσαμε, και τώρα θα 
αποκατασταθεί αυτό, θα υπογράψουν ένα χαρτί. Γι’ αυτό έχουμε καθυστερήσει, θέλουμε ένα χαρτί –
γιατί αλλιώς θέλει πράξη αναλογισμού, καλύτερα τα ξέρει ο Νίκος ο Στάππας αυτά, κι εσύ Περικλή– 
και θα έπρεπε να ’χουμε την έγκρισή της, γιατί είναι αυθαίρετο και κλείνει το πεζοδρόμιο εντελώς. Θα 
το αφήσουμε αυτό έτσι; Δεν μπορούσαμε όμως να το γκρεμίσουμε. Mόνο «κατά λάθος εξεπίτηδες» 
θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό το πράγμα, με το [grader]. Κι ας έχει γραφτεί αυτό, το λέω. 
Αλλά δεν θέλαμε, πήγαμε με νόμιμο τρόπο. Ήδη βρήκαμε τον γιο της, δεν θα πω το όνομα εδώ, είναι 
στη διάθεσή σας να πω και το όνομα, και ποιοι ήρθαν από τη γειτονιά εκεί, και ήδη αυτές τις μέρες θα 
αποκατασταθεί αυτό το πράγμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε; 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, τελείωσα. 
 Αλλά όχι μηδενισμός όμως. Πράσινο υπάρχει. Αυτό θα το δεχόμουνα αν ήμασταν στην 
Κυψέλη, αν ήμασταν στο Παγκράτι. Υπάρχει στις πρασιές πράσινο. Και όπου χρειάζεται, ναι, να 
κόψουμε... Πεζοδρόμιο είναι, «πεζο-δρόμιο», για τους πεζούς είναι το πεζοδρόμιο. 
 Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είστε απόλυτα κατανοητός. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 
 Θέλετε και δευτερολογία, τι θέλετε; Λοιπόν, δευτερολογία ποιοι θα έχουν; Ο κύριος Ζήκας, ο 
κύριος Κεχρής πάλι και ο κύριος Στάππας. 
 Ο κύριος Ζήκας για δευτερολογία, παρακαλώ. 
ΖΗΚΑΣ: Το ζήτημα της σκίασης, δεν είναι από τα δέντρα που υπάρχουν στις πρασιές. Πρέπει να 
υπάρχει σκίαση στα πεζοδρόμια. Είμαστε σε μία χώρα που έχει πολύ μεγάλη διάρκεια καθ’ όλο τον 
χρόνο ηλιοφάνειας. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει σκίαση στα πεζοδρόμια. Αν κόψουμε τα δέντρα απ’ τα 
πεζοδρόμια, παύει να υπάρχει σκίαση. 
 Το πρόβλημα το να κοπούν τα δύο καχεκτικά που υπάρχουν, δεν είναι το ζήτημα εκεί, ας 
κοπούν τα δύο καχεκτικά, τα οποία έτσι κι αλλιώς δεν έχουν... Ωραία; δεν μπαίνει κανένα θέμα σ’ 
αυτό. Το να κοπούν όμως τα δέντρα τα οποία είναι υγιή, ακόμα και αν είναι ακατάλληλα για τα 
πεζοδρόμια, όπως το έχω αναγνωρίσει, και το έχουμε συζητήσει και την άλλη φορά εδώ, είναι θέμα 
μιας συνολικής μελέτης αναδιοργάνωσης όλου του πρασίνου στην πόλη. Δεν μπορεί να γίνεται 
αποσπασματικά αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να κόβονται τα δέντρα αυτά χωρίς να υπάρχει η πρόνοια 
να αντικατασταθούν και χωρίς να γίνει μία ουσιαστική μελέτη για την ανακατασκευή των 
πεζοδρομίων. Γιατί αυτή η ανακατασκευή στις ίδιες προδιαγραφές όπως είναι δεν είναι η ορθή λύση. 
ΑΥΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ: Στενό το πεζοδρόμιο, τόσο είναι. 
ΖΗΚΑΣ: Το καταλαβαίνω, το ξέρω. Ας φαρδύνουν λοιπόν το πεζοδρόμιο και ας στενέψουν το 
οδόστρωμα. Έτσι κι αλλιώς είναι μονής κατεύθυνσης, δεν είναι διπλής κατεύθυνσης. Μπορεί λοιπόν 
να φαρδύνει το πεζοδρόμιο και να μην κοπεί το δέντρο. Έτσι θα πρέπει να φτιάξουμε τα πεζοδρόμια, 
οι μελέτες έτσι πρέπει να γίνονται, σε αυτή τη λογική, σε αυτή την οπτική και με αυτή την προοπτική 
πρέπει να γίνονται. Γι’ αυτό απαιτούνται να γίνονται οι μελέτες και όχι αποσπασματικά έργα, γιατί έτσι 
αντιμετωπίζονται τα πράγματα σε ένα βάθος χρόνου και συνολικά. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Ζήκα. 
 Ο κύριος Κεχρής έχει τον λόγο. 
ΚΕΧΡΗΣ: Θεωρώ ότι... Μιλάμε για μελέτες, μιλάμε για βιώσιμη κινητικότητα, μιλάμε για βαδισιμότητα 
πεζοδρομίων, μιλάμε για αστικό πράσινο. Η Σύρου είναι ένας κλασικός, ένας χαρακτηριστικός δρόμος 
που μία μελέτη θα μπορούσε πραγματικά να εντάξει όλα αυτά. Η Σύρου ξεκινάει απ’ την Περικλέους, 
ξεκινάει απ’ το Δημαρχείο του Παπάγου, το Δημαρχείο Παπάγου - Χολαργού, το Δημαρχείο μας, απ’ 
τα σχολεία, και καταλήξει στο Αθλητικό Κέντρο Τσακού. Αν ήθελε κάποιος να μιλήσει για βιώσιμη 
κινητικότητα θα έλεγε με ποιον τρόπο θα μπορέσει κάποιος πεζός, κάποιος ποδηλάτης, να έχει μία 
συνεχή ροή, να μπορεί να περπατήσει ανεμπόδιστα απ’ το Δημαρχείο (που είναι ένα κεντρικό σημείο, 
το κέντρο της πόλης μας, κοντά στο άλσος) και να φτάσει στο Αθλητικό Κέντρο Τσακού, όπου 
υπάρχουν και πολλές άλλες εγκαταστάσεις. 
 Θα έπρεπε λοιπόν να υπάρχει μία μελέτη και να πει, πώς θέλω να διαμορφώσω αυτό τον 
δρόμο, εξασφαλίζοντας όλα αυτά που είπα: βαδισιμότητα, πράσινο και μια ενιαία πορεία που να δίνει 
τη δυνατότητα στον πεζό, γιατί όχι στον ποδηλάτη, να βαδίσει απ’ το Δημαρχείο του Παπάγου - 
Χολαργού ως το Αθλητικό Κέντρο Τσακού, συνδέοντας όλο το μήκος της πόλης μας. Και μια 
γενικότερη μελέτη, συνδέοντας την Περικλέους, χρησιμοποιώντας τη Σύρου, και φτάνοντας στην 
άλλη μεριά του Δήμου μας, στον Παπάγο. Εκεί λοιπόν, αυτό σημαίνει «μελέτη βιώσιμης 
κινητικότητας», και αυτό σημαίνει ουσιαστική ανακατασκευή πεζοδρομίων που εξασφαλίζει όλα αυτά. 
 Πρέπει λοιπόν, όσο καλή θέληση να έχουμε, να περάσουμε σ’ ένα επόμενο στάδιο σκέψης. 
Δεν μπορεί όταν μιλάμε για ανακατασκευή πεζοδρομίων, απλά ν’ αλλάζουμε τις πλάκες. 
 Ευχαριστώ. 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Κεχρή. 
 Παρακαλώ, η κυρία Μπρέμπου επί της διαδικασίας. 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Σέβομαι πολύ το τυπικό της τήρησης του διαλόγου και των τοποθετήσεων στο 
Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά θα ’θελα να πω ότι πολλές φορές προκύπτουν διάφορα θέματα από τις 
τοποθετήσεις, τα οποία είναι καίρια και προχωρούν το θέμα. Εγώ θα ήθελα να τοποθετηθώ αυτή τη 
στιγμή, και δεν μου έχει δοθεί ο λόγος μία φορά εδώ πέρα και τρεις ώρες. Θέλω να πω κάτι πάρα 
πολύ απλό, αν μου επιτρέπετε. Μας ενοχλούν τα δέντρα και δεν μας ενοχλεί το μέτωπο της 
Μεσογείων... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, δεν έχετε τον λόγο. Είπατε κάτι... 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ωραία, εντάξει, μην μου τον δώσετε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι-όχι... 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Εντάξει, τον ζήτησα επί της διαδικασίας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε, κυρία Μπρέμπου; 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον λόγο έχει ο κύριος Στάππας. Ελάτε. 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Πολύ ωραία. Να σημειωθεί. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Έχουμε ζητήσει να γίνεται μελέτη ολοκληρωμένης διαχείρισης πρασίνου σε συνδυασμό με 
τη βιώσιμη κινητικότητα και την οργάνωση των πεζοδρομίων. Η μελέτη βιώσιμης κινητικότητας δεν 
μας έδωσε κατευθύνσεις πώς θα κάνουμε τα πεζοδρόμιά μας, δεν μας έδωσε μία αξιολόγηση των 
δρόμων, και έτσι αναγκαζόμαστε να αυτοσχεδιάζουμε σε κάθε περίπτωση. 
 Και στην περίπτωση εδώ που οι μελέτες είναι τελείως ελλιπείς... Και αυτό το πράγμα των 
τελείως ελλιπών μελετών για τις μελέτες των πεζοδρομίων συνεχίζεται από την εποχή του κυρίου 
Ξύδη. Δηλαδή τα είδα, είχα τις μελέτες τότε, τότε ξεκίνησα ν’ ασχολούμαι, πήγα και βρήκα τον κύριο 
Ξύδη και του ανέφερα το πρόβλημα, και βλέπω τώρα να εμφανίζονται πάλι καρμπόν οι δήθεν αυτές 
μελέτες, που είναι μία σελίδα, απʼ ό,τι σας είπα. 
 Στη Σύρου θα μπορούσαμε-, είναι ένας δρόμος τον οποίο θα μπορούσαμε να τον έχουμε 
διαμορφώσει αν είχαμε τον τρόπο. Και να κρατάγαμε και κάποια δέντρα, ή να βάζαμε καινούρια 
δέντρα, θα γινόταν με έναν σωστό τρόπο. Τώρα πάμε να το κόψουμε επειγόντως. Είναι διαφορετική 
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κάπως απ’ την περίπτωση της Χίου, που σας κάναμε προτάσεις, επειδή μας καλέσατε είκοσι μέρες 
πριν, και γι’ αυτό είχατε κάποιες πιο σωστές προτάσεις μας. Αλλά αυτές οι προτάσεις δεν είναι δουλειά 
των Δημοτικών Συμβούλων, είναι δουλειά της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Υπηρεσίας Πρασίνου. 
 Η Τεχνική Υπηρεσία δεν το αντιμετωπίζει σωστά αυτό το πρόβλημα, κάνει μία αναπαραγωγή 
μιας παλαιότερης κατάστασης. Πιστεύω ότι η ευθύνη που έχει η δημοτική Αρχή είναι ότι δεν έχει 
οργανώσει κατάλληλα αυτό το θέμα και δεν το ’χει αντιληφθεί ίσως σαν πρόβλημα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κύριο Στάππα. 
 Στο προηγούμενο ερώτημα της κυρίας Μπρέμπου ως προς τη διαδικασία, τουλάχιστον για το 
αντίθετο, κυρία Μπρέμπου –διότι δεν ήσασταν εδώ το διάστημα που είμαι Πρόεδρος–, έχω 
κατηγορηθεί: ότι δίνω τον λόγο περισσότερο σε κάποιους. 
 Όπως γνωρίζετε, επί της διαδικασίας, όπως το θέσατε, κάποιος για να πάρει τον λόγο στη 
δευτερολογία πρέπει να ’χει κάνει πρωτολογία. Δεν νομίζω να ζητήσατε ποτέ τον λόγο και να μη σας 
τον δώσαμε. Αλλά εν πάση περιπτώσει, επειδή είναι ευαίσθητο το θέμα και επειδή λέτε-, στον 
Πρόεδρο αυτή τη στιγμή λέτε κάτι επί της διαδικασίας, που σημαίνει ότι δεν το κάνει σωστά, θεωρώ 
ότι έχετε άδικο, αλλά... 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Α, δεν θεωρείτε ότι έχετε άδικο. Ωραία, τι να σας πω; 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Όχι, θέλω να πω... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν, από κει και πέρα δεν υπάρχει κάτι το προσωπικό, αλλά φανταστείτε όμως να 
γίνεται αυτό το πράγμα. Γιατί υπάρχουν κι άλλοι συνάδελφοι... 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τελειώσω; Εγώ σας άφησα. 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ναι. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θεωρώ ότι κι άλλοι συνάδελφοι μπορεί να κάνουν το οποιοδήποτε παράπονο και να 
πούνε «γιατί αφήνεις την κυρία Μπρέμπου και δεν αφήνεις κάποιον άλλο;» Λοιπόν, προσπαθώ να 
είμαι... 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα αφήστε με να τελειώσω... 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: (Εκτός μικροφώνου) Μα ξέρετε κάτι; [...]. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν ξέρω, όχι κυρία Μπρέμπου, δεν ξέρω. Μισό λεπτό. 
 Γι’ αυτό τον λόγο λοιπόν, και επειδή είναι ευαίσθητο το θέμα, να σας ακούσουμε για 60 
δευτερόλεπτα. 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, δεν με ευχαριστείτε εμένα, είναι λόγω διάθεσης. Διάθεση καλή από μέρους μου 
υπάρχει, αλλά μη μου λέτε και «επί της διαδικασίας». 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Μα να σας πω κάτι; [...]. Και δεν μιλάω μόνο για τον εαυτό μου, μιλάω για όλους τους 
συνάδελφους, ότι πραγματικά προκύπτουν διάφορα θέματα τα οποία είναι γόνιμο να συζητηθούν. Δεν 
είπα εδώ πέρα να το κάνουμε χάβρα, απλά θα ήθελα να πω το εξής... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προβλέπεται όμως, κυρία Μπρέμπου, τι να κάνουμε; Ελάτε. 
ΜΠΡΕΜΠΟΥ: Εντάξει, σας ευχαριστώ. Ναι, το γνωρίζω ότι δεν προβλέπεται, μπορούμε... Εν πάση 
περιπτώσει, δεν είναι αυτό τώρα το θέμα, για να μην εκμεταλλευτώ άλλο τον χρόνο. Ξεκαθαρίζω ότι 
μιλάω όχι μόνο για μένα, αλλά και για όλους τους συνάδελφους, εμένα δεν με ενοχλεί κάποιος να 
δευτερολογεί, να τριτολογεί κλπ. 
 Εν πάση περιπτώσει, θα ’θελα να πω ότι, μας ενοχλούνε τα δέντρα και τα κόβουμε, συμφωνώ 
με τους προλαλήσαντες, και με τον κύριο Ζήκα και με τον κύριο Κεχρή και με τον κύριο Στάππα... Θα 
’θελα να πω ότι, μας ενοχλούν τα δέντρα στη Σύρου και δεν μας ενοχλεί το μέτωπο της Μεσογείων, 
το οποίο είναι απροσπέλαστο και για ηλικιωμένο και για κυρία με καροτσάκι! Εμένα εκεί πέρα είναι η 
γειτονιά μου, στην Αριστοφάνους, έχουμε εκχωρήσει στα μαγαζιά ένα τεράστιο μέρος του 
πεζοδρομίου, και μένει ένα πεζοδρόμιο τόσο. Εγώ θα επανέλθω στο συγκεκριμένο θέμα με 
συγκεκριμένη πρόταση. Και θα ήθελα να πω ότι εμένα αυτό με απασχολεί πολύ περισσότερο, γιατί 
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αυτός κι αν είναι δρόμος κινητικότητας, η Μεσογείων. Για μένα έχει προτεραιότητα βεβαίως οι 
ηλικιωμένοι, τα παιδιά, τα καροτσάκια κλπ, κλπ, αλλά όχι με αυτό τον τρόπο «πονάει κεφάλι, κόβει 
κεφάλι». 
 Αυτό θέλω να πω. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κυρία Μπρέμπου. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. 
 Οι συμφωνούντες; 
 Οι διαφωνούντες («κατά»); «Κατά» ο κύριος Ζήκας, ο κύριος Κεχρής, ο κύριος Στάππας και η 
κυρία Μπρέμπου. 
 «Λευκό»; 
 Άρα λοιπόν το 23ο θέμα, "Εξέταση αιτημάτων κοπής δέντρων επί των οδών: Δημοτική 
Κοινότητα Παπάγου: Χειμάρρας 57, Ζακυνθινού 33, Μιχαήλ Γρηγορίου 57, Δημοτική Κοινότητα 
Χολαργού: Σύρου 13, -16, -17, -18, -30 και 35", εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, μια διευκρίνιση θέλω να κάνω. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι διευκρίνιση; Μετά την ψηφοφορία; Σε ποιο θέμα; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Όπως είπα και στην πρωτομιλία μου, πιστεύουμε ότι πρέπει να κοπούν της Κοινότητας 
Παπάγου τα δέντρα, ενώ τα άλλα δεν γίνεται. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει γίνει η ψηφοφορία. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Όπως και στις άλλες φορές έχει συμβεί με τα δέντρα, αν τα φέρνουμε ένα-ένα θα 
μπορέσουμε να απαντάμε με «ναι» και «όχι». Αλλιώς... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το έχετε προσέξει στην πρόσκληση; Είναι γραμμένη όπως εσείς λέτε, άκρως 
αναλυτικά. Έχει γίνει ψηφοφορία. 
 Λοιπόν, θα ήθελα να σας ευχαριστήσω γιʼ αυτή τη γόνιμη συζήτηση που είχαμε. Σας  
ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 Ώρα λήξης συνεδρίασης: 21:28. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
--------------------------------------- 
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