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ΠΡΑΚΤΙΚΑ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ 

Συνεδρίαση 11η Ειδική 
της 27ης Σεπτεμβρίου 2018 

Ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΒΑΛΥΡΑΚΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΧΑΡΑΚΤΙΝΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΤΡΑΚΑΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Οικονόμου Δημήτριος, Αθανασάκου–Μουντάκη Μαρία, Αυγουρόπουλος Αθανάσιος, Βεντουζά-
Παπανικολάου Ειρήνη, Νικάκη Βικτωρία, Ρουφογάλη Δήμητρα, Σουρανή Αγλαΐα, Δημητριάδου Μαρία, 
Μπουφούνου Βασιλική, Σιαμάνης Βασίλειος, Τίγκας Κωνσταντίνος - Πολυχρόνης, Κουτάκης Νικόλαος, 
Ζήκας Περικλής, Φασούλη Αικατερίνη, Στάππας Νικόλαος, Μπρέμπου Γεωργία.  
 
Πρόεδρος Δημ. Κοιν. Παπάγου: Δημάκου Μαρία 
 
 

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 
 
Παρίση Χρύσα, Δεμέστιχας Παναγιώτης, Χατζής Μιχαήλ, Τσικρικώνη Άννα-Μαρία, Αρβανίτη Γεωργία, 
Τσουροπλής Γεώργιος, Σκουτέρης Ιωάννης, Καραγιάννης Νικόλαος, Κεχρής Ιωάννης, Τούτουζας 
Δημήτριος, Αποστολόπουλος Νικόλαος, Ανυφαντής Γεώργιος, Ρεμούνδος Γεώργιος, Πολυκαλά 
Χριστίνα. 
 
 
 
ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 
 
1. Έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου-Χολαργού οικονομικού έτους 2017. 
2. Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017 Δήμου Παπάγου - 

Χολαργού. 

ΣΕΛ. 
 

5 
 

8 
------------------ 

 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας καλωσορίζουμε στην 11η Ειδική Συνεδρίαση. Ο λόγος που περιμέναμε καταλάβατε 
ποιος ήταν, για να έχουμε απαρτία. Γνωρίζετε ότι στις Ειδικές Συνεδριάσεις δε γίνονται ανακοινώσεις 
ούτε ερωτήσεις, για να μην έχουμε κάποιες διαφωνίες στα θέματα της συζήτησης ούτε επί της 
διαδικασίας. 
 Θα παρακαλέσω τον κ. Τράκα να εκφωνήσει τον κατάλογο των παρουσιών. 
ΤΡΑΚΑΣ: Ο κ. Βαλυράκης παρών. 
Ο κ. Οικονόμου απών. 
Η κα Παρίση απούσα. 
Ο κ. Δεμέστιχας απών. 
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Η κα Αθανασάκου παρούσα. 
Ο κ. Αυγουρόπουλος παρών. 
Η κα Βεντουζά παρούσα. 
Ο κ. Χατζής απών, αλλά δικαιολογημένα. 
Η κα Τσικρικώνη απούσα, δικαιολογημένη. 
Η κα Νικάκη παρούσα. 
Η κα Ρουφογάλη παρούσα. 
Η κα Σουρανή παρούσα. 
Η κα Αρβανίτη απούσα. 
Ο κ. Τσουροπλής απών. 
Η κα Δημητριάδου παρούσα. 
Η κα Μπουφούνου παρούσα. 
Ο κ. Τράκας παρών. 
Ο κ. Σιαμάνης απών. 
Ο κ. Σκουτέρης απών, αλλά δικαιολογημένος. 
Ο κ. Χαρακτινιώτης παρών. 
Ο κ. Τίγκας παρών. 
Ο κ. Κουτάκης παρών. 
Ο κ. Ζήκας παρών. 
Ο κ. Καραγιάννης Νικόλαος απών, αλλά δικαιολογημένος. 
Ο κ. Κεχρής απών. 
Ο κ. Τούτουζας απών. 
Η κα Φασούλη παρούσα. 
Ο κ. Αποστολόπουλος απών. 
Ο κ. Στάππας παρών. 
Η κα Μπρέμπου παρούσα. 
Ο κ. Ανυφαντής απών. 
Ο κ. Ρεμούνδος απών. 
Η κα Πολυκαλά απούσα, αλλά δικαιολογημένη. 
 Παρούσα είναι και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Παπάγου η κυρία Δημάκου. 
 Πρόεδρε, διαπιστώνεται απαρτία. Μπορούμε να συνεχίσουμε. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Τράκα. 
 Ώρα έναρξης της συνεδρίασης 19:31.  
 Πριν ξεκινήσουμε, να αναφερθούμε σε δύο ατυχή γεγονότα. Για τον θάνατο του πατέρα της 
τέως Αντιδημάρχου κας Γεωργίας Αρβανίτη και για τον θάνατο του πατέρα της ειδικής γραμματέως 
κας Ειρήνης Πετροπούλου. 
 Να καλωσορίσω τον κ. Βρεττό Στέφανο Αντιδήμαρχο Κέας και να ενημερώσω ότι θα ήταν 
μαζί μας και ο Δήμαρχος Κέας ο κ. Ευαγγέλου, αλλά για ένα έκτακτο λόγο έφυγε. Να είστε καλά, 
ελπίζουμε να περάσετε ωραία κατά την παραμονή σας και να μεταφέρετε στο Δημοτικό σας 
Συμβούλιο τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μας και την αγάπη μας. 
 Από τους υπηρεσιακούς παράγοντες παρευρίσκονται για το σημερινό θέμα η κα Μπάμια και ο 
κ. Μανάτος, θα τους παρακαλέσω να πάρουν θέση επάνω δεξιά στα έδρανα, τη γνωστή θέση. 

Ο κ. Παπακυρίλλου Γεώργιος, ορκωτός λογιστής, μαζί και εκείνος. 
Ο Γενικός Γραμματέας κ. Τσοχαλής . 

 Από τα ΜΜΕ παρευρίσκονται η κα Κούτρα από τη βόρεια γειτονιά, η κα Γρινιεζάκη από την 
Παπάγου Πολιτεία.  
 Ο Πρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Επιτροπής ο κ. Πετράκης. 
 Και από τη Δημοτική Κοινότητα Χολαργού η κα Παπαγιάννη. 
 Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 
 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης.  
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ΘΕΜΑ 1ο 
 
Έγκριση Απολογισμού Δήμου  Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 2017. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα παρακαλέσω την Αντιδήμαρχο κα Νικάκη να κάνει μία μικρή εισήγηση ως προς το 
θέμα. Παρακαλώ. 
ΝΙΚΑΚΗ: Κύριε Πρόεδρε, πριν τοποθετηθώ επί της διαδικασίας, να θέσω και ένα θέμα που σας το 
έθεσα και off the record. Θα επιθυμούσα να γίνει για τα δύο θέματα μία ενιαία εισήγηση αν δεν 
έχουν αντίρρηση οι συνάδελφοι, γιατί είναι... μάλλον τις εισηγήσεις για τα επί μέρους θέματα τις 
έχετε, απλά θα κάνω εγώ αρχικά μία γενικότερη πολιτική τοποθέτηση επί των δύο θεμάτων. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε το λόγο, ελάτε. 
 Να καλωσορίσω και όλες τις κυρίες και κυρίους που έρχονται τώρα. Δε γνωρίζω αν είστε από 
κάποιο σύλλογο ή ομάδα. Χαρά μας είναι στις θέσεις του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουμε αρκετό 
κόσμο.  
 Ελάτε, κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και στο κοινό. Φέρεται προς έγκριση... 
Καλησπέρα σε όλους τους συναδέλφους και στους συμπολίτες μας. 
 Φέρεται προς έγκριση ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα χρήσης του 2017 για το Δήμο μας. 
Πρόκειται για μία χρήση κατά την οποία αρμόδια Αντιδήμαρχος ήταν η κα Αννα-Μαρία Τσικρικώνη, 
οπότε στην ουσία αυτό το έργο που παρουσιάζεται είναι δικό της πόνημα και οφείλω να το αναφέρω. 
Φέρεται λοιπόν προς έγκριση ο Ισολογισμός και τα αποτελέσματα της χρήσης του 2017, κατόπιν του 
προελέγχου που διενήργησε η Οικονομική Επιτροπή σύμφωνα με τη νομοθεσία. Καθώς επίσης και ο 
Απολογισμός εσόδων και εξόδων του Δήμου, που συνέταξε το Ταμείο και εγκρίθηκε και αυτό από 
την Οικονομική Επιτροπή. 
 Η περιουσιακή κατάσταση και η οικονομική κατάσταση του Δήμου όπως απεικονίζεται στον 
Ισολογισμό, είναι θετική και απόδειξη αφενός οικονομικής ευμάρειας και αφετέρου αποτελεσματικής 
λειτουργίας της Οικονομικής Υπηρεσίας και του εισπρακτικού μηχανισμού του Δήμου. 
 Τα εύσημα αυτής της εικόνας που δημιουργεί σίγουρα μία αίσθηση ασφάλειας και ανάπτυξης 
της οικονομικής κατάστασης του Δήμου και κατ'επέκταση επίτευξης του στρατηγικού σχεδίου που 
έχει καταρτιστεί, τα εύσημα αυτής της σημαντικής δουλειάς που έχει γίνει υπό την καθοδήγηση του 
Δημάρχου, ανήκουν στη μέχρι πρότινος Αντιδήμαρχο Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών κα 
Τσικρικώνη, καθώς επίσης και στη Διευθύντρια, τους Προϊσταμένους και όλο το προσωπικό της 
Οικονομικής Υπηρεσίας.  
 Για μια ακόμα χρονιά η χρήση κλείνει με πλεόνασμα και με ένα μεγάλο ταμειακό υπόλοιπο, 
σημαντικό προαπαιτούμενο για μία αναπτυξιακή πολιτική της Διοίκησης προς όφελος της πόλης μας, 
χωρίς την επικινδυνότητα παράλληλα οικονομικής αστάθειας και ελλειμμάτων.  
 Οι απαιτήσεις που έχουν βεβαιωθεί ή εισπραχθεί, έχουν αυξηθεί, αποδεικνύοντας την 
αποτελεσματικότητα του εισπρακτικού μηχανισμού, σε μια εποχή που η οικονομική κρίση έχει 
οδηγήσει στην αδυναμία πληρωμών. 
 Επιπλέον 9,5 εκατομμύρια ευρώ ταμειακό διαθέσιμο, είναι μία συνθήκη που πολλοί Δήμοι δε 
μπορούν καν να την προσεγγίσουν σε όλη τη χώρα μας.  
 Από την άλλη πλευρά οι υποχρεώσεις μας προς τρίτους τηρούνται κανονικά και πληρώνονται 
τόσο οι δόσεις των δανείων, όσο και οι προμηθευτές του Δήμου και μάλιστα πλέον σε εύλογο 
χρονικό διάστημα, με αποτέλεσμα ο Δήμος μας να μπορεί να προσελκύει προσφορές από πολλούς 
προμηθευτές και να κατεβάζει το κόστος των έργων και υπηρεσιών που παρέχει, που δέχεται, λόγω 
της αξιοπιστίας που έχει στην αγορά. 
 Αναφορικά με τον ταμειακό Απολογισμό εσόδων και εξόδων, αναδεικνύεται η αποτελεσματική 
λειτουργία της Υπηρεσίας τόσο ως προς τη βεβαίωση και την είσπραξη των εσόδων, όσο και ως προς 
την επένδυσή τους από τη Διοίκηση, για τη λειτουργία και την ανάπτυξη του Δήμου, χωρίς σπατάλες 
και δημιουργία χρεών και ελλείμματος. 
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 Η γενική κατάσταση έχει ως εξής:  
 Εσοδα τακτικά και έκτακτα 20.230.306,04 ευρώ. 
 Και χρηματικό υπόλοιπο έτους 2016 11.108.894,91 ευρώ. 
 Σύνολο λοιπόν εσόδων 31.339.200,95 ευρώ. 
 Και αντίστοιχα έξοδα, έχουμε πληρωμές ύψους 21.617.989,56 ευρώ. 
 Και χρηματικό υπόλοιπο έτους 2017 9.721.211,39 ευρώ. 
 Συνολικά λοιπόν αντίστοιχα 31.339.200,95 ευρώ. 
 Είναι σημαντικό ως προς τα έσοδα και δη τα τακτικά, τα οποία προέρχονται από μισθώματα, 
εκμετάλλευση και παραχώρηση κοινοχρήστων χώρων, ανταποδοτικά τέλη, φόρους, λοιπά 
δικαιώματα, να επισημάνουμε ότι βεβαιώθηκαν και εισπράχθηκαν σε απόλυτο σχεδόν βαθμό. 
Μάλιστα σε κάποιες περιπτώσεις ξεπέρασαν κατά πολύ τα προϋπολογισθέντα. 
 Σχεδόν διπλάσια ποσά βεβαιώθηκαν σε σχέση με τα προϋπολογισθέντα έσοδα παρελθόντων 
οικονομικών ετών. Αυτό αποδεικνύει περίτρανα ότι η Διοίκηση μέσω των Υπηρεσιών φρόντισε να 
λειτουργήσουν όλοι οι μηχανισμοί, ώστε να ενημερωθούν οι συμπολίτες μας για τις οφειλές τους, να 
λάβουν γνώση τυχόν ευνοϊκών ρυθμίσεων και να εξοφλήσουν οικειοθελώς τις ληξιπρόθεσμες 
οφειλές, ακόμα και πολύ παλιών ετών. 
 Η Διοίκηση δε χρειάστηκε να προβεί σε κατασταλτικά μέτρα, όπως δεσμεύσεις τραπεζικών 
λογαριασμών, μια πάγια τακτική πάρα πολλών Δήμων, αλλά εισέπραξε τις απαιτήσεις, 
εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την κοινωνική ειρήνη. 
 Τα έξοδα που έχουν ενταλθεί, ύψους 22 περίπου εκατομμυρίων ευρώ, έχουν διατεθεί προς 
όλους τους τομείς δράσης του Δήμου και κυρίως σε ποσοστό περίπου 360% στην Καθαριότητα, τον 
ηλεκτροφωτισμό και το Πράσινο. Σε ποσοστό περίπου 28% στον πολιτισμό, τον αθλητισμό, την 
κοινωνική πολιτική, συμπεριλαμβανομένων και των Νομικών Προσώπων. Ενώ ποσοστό ύψους 
περίπου 3,7% των εξόδων αφορούν πληρωμές για την εξυπηρέτηση δανείων που έχουνε ληφθεί από 
προηγούμενες Διοικήσεις.  
 Αυτή είναι η εικόνα της ευμάρειας που παρουσιάζει αυτή τη στιγμή ο Δήμος μας. Αναλυτικά 
μπορείτε να δείτε τις επί μέρους εισηγήσεις, λογιστικά και οικονομικά στοιχεία. Και ό,τι απορίες έχετε 
και ερωτήσεις, όσο μπορούμε και εμείς εκ μέρους της Διοίκησης, αλλά και ακόμα περισσότερο οι 
ειδικοί θα σας τις απαντήσουν. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Νικάκη. 
 Υπάρχουν διευκρινιστικές ερωτήσεις; Ο κ. Ζήκας, ο κ. Τίγκας, ο κ. Στάππας, ο κ. Κουτάκης. 
Άλλος για ερωτήσεις; 
 Ο κ. Τίγκας για ερωτήσεις. 
ΤΙΓΚΑΣ: Καταρχήν κ. Πρόεδρε θα ήθελα να σας παρακαλέσω να μου επιτρέψετε να συλλυπηθώ και 
εγώ τη Τζίνα την Αρβανίτη για την απώλεια του πατέρα της, αλλά και την κα Πετροπούλου την 
εκλεκτή υπάλληλο. 
 Οι ερωτήσεις τις οποίες έχω επισημάνει είναι οι εξής: 
 Κατ'αρχήν βλέπουμε ότι στα χρηματικά διαθέσιμα υπάρχει ένα υπόλοιπο ταμείου περίπου 
467,00 ευρώ, όχι περίπου, ακριβώς 467,00 ευρώ στο ταμείο. Και στις τράπεζες υπάρχουνε 9,511 
εκατομμύρια και κάτι ψιλά ευρώ. Λέει λοιπόν η έκθεση των ορκωτών ότι κατά τη διάρκεια του 
ελέγχου πραγματοποιήσαμε καταμέτρηση των χρηματικών διαθεσίμων -προφανώς μετρήθηκαν τα 
467,00 ευρώ- και ελέγχθη το υπόλοιπο. 
 Το ερώτημά μου είναι, έχουμε πάρει έγγραφη απάντηση για το υπόλοιπο ποσού που υπάρχει 
σε κάθε τράπεζα με την οποία συναλλάσσεται  ο Δήμος, για να βεβαιώσουμε την ύπαρξη αυτών των 
9,511 εκατομμυρίων; Αυτή είναι η πρώτη ερώτηση.  
 Η δεύτερη ερώτηση έχει να κάνει με τις απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. 
Εδώ αναφέρεται ότι 31/12/17 υπήρχε ένα υπόλοιπο μη εισπραχθέν... Συγγνώμη;  
 Κύριε Πρόεδρε... 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα που συζητούμε αφορά τον Απολογισμό, είναι μόνο για τον Απολογισμό. 
 Άλλη ερώτηση έχετε; 
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 Ο κ. Ζήκας για ερώτηση. 
...: (εκτός μικροφώνου)... να τα συζητήσουμε μαζί τα θέματα, να τα συζητήσουμε μαζί τα θέματα.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δε μπορούμε να τα συζητήσουμε μαζί όπως γνωρίζετε, γιατί πρέπει να ψηφιστεί 
ξεχωριστά το κάθε θέμα.  
 Για τον Απολογισμό έχετε ερώτηση;  
ΖΗΚΑΣ: Υπάρχει μια διαφορά και θα 'θελα μια διευκρίνιση. Το υπόλοιπο έτους 2017 στην εισήγηση 
αναφέρεται ως 9 εκατομμύρια και κάτι, 9,721 εκατομμύρια, ενώ στην έκθεση των ορκωτών 
αναφέρεται ότι το υπόλοιπο 31/12 είναι 12 εκατομμύρια.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλος για  ερώτηση; Ο κ. Στάππας για ερώτηση. Πριν κάνετε την ερώτηση. 
 Να πω ότι προσήλθαν: 
Ο κ. Οικονόμου 
και ο κ. Σιαμάνης. 
 Ελάτε κ. Στάππα. 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω αυτά τα 9 εκατομμύρια περίπου που έχουμε, γιατί δεν, γιατί δε 
χρησιμοποιούνται έτσι πιο παραγωγικά; Υπάρχει κάποιο σχέδιο το οποίο θα εφαρμοστεί στη 
συνέχεια; Γιατί δεν έγινε όμως μέσα σ'αυτά τα, στο χρόνο που είχαμε και κάποια καλύτερη χρήση;  
 Υπάρχουν ίσως κάποιες απαιτήσεις μεγαλύτερες και πρέπει να 'χουμε κάποιο σημαντικό 
απόθεμα ή είναι κάποιο άλλο θέμα που, που δεν το έχω σκεφτεί;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κουτάκη, θα κάνετε ερώτηση;  
 Ο κ. Κουτάκης για ερώτηση.  
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εν μέρει ήταν η ίδια ερώτηση που έκανε και ο κ. Ζήκας.  Βλέπω διαφορετικά ταμειακά 
υπόλοιπα μεταξύ ορκωτών και της Υπηρεσίας, αυτό απαντήθηκε. 
 Και ήθελα να πω και το εξής. Να κάνω και μια ερώτηση εισήγηση, για να κλείνω κιόλας. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μόνο ερώτηση θα σας παρακαλέσω. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Το να έχουμε κάποιο υπόλοιπο 9,5 εκατομμύρια, είναι θετικό σαφώς, αλλά το 9,5 
εκατομμύρια είναι και λίγο εικονικό, διότι υπάρχουν αυτή τη στιγμή σε εκκρεμότητα πάρα πολλά 
πράγματα τα οποία θα 'πρεπε να 'χουν προχωρήσει και δεν έχουν προχωρήσει. Και να σας πω ένα 
παράδειγμα, τα ΚΑΠΗ του Παπάγου, τα οποία καθυστερούν, 4 χρόνια τώρα δεν έχουν προχωρήσει 
και αφού έχουμε τέτοιο ταμειακό υπόλοιπο γιατί δεν προχωρούν; Αυτή είναι η ερώτησή μου. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτάκη. 
 Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Στην αρχή του χρόνου το ταμειακό μας υπόλοιπο ήτανε 11.108.894,00, το είδατε. 
Κλείσαμε τη χρονιά το '17 με 9,721. Δηλαδή μέσα στη χρήση αν θέλετε καταναλώσαμε από τα 
αποθεματικά τα οποία είχαμε, γύρω στο 1,5 εκατομμύριο χοντρικά. Για κάποιους μπορεί να 'ναι λίγο, 
για κάποιους μπορεί να 'ναι πολύ, ο καθένας είναι αναλόγως πώς το αντιλαμβάνεται.  
 Τα χρήματα τα οποία έχουμε στο ταμείο μας, τα χρησιμοποιούμε όταν φτιάχνουμε τον  
Προϋπολογισμό μας και κάνουμε τις αντίστοιχες δεσμεύσεις, τις αντίστοιχες πιστώσεις. Ξέρετε ότι για 
να γίνει ένα έργο χρειάζονται μελέτες, όπως λέτε το ΚΑΠΗ του Παπάγου. Μας παραδώσανε τη 
μελέτη το Σεπτέμβριο τώρα και δημοπρατείται το έργο τους επόμενους μήνες. Αρα έχουμε τα 
χρήματα στην άκρη για να το φτιάξουμε όταν θα έχουμε ανάδοχο, έτσι, καταλαβαίνετε. Τα 4 χρόνια 
που λέτε, μάλλον νομίζω υπερβάλλετε λίγο, έτσι; Γιατί ο διαγωνισμός για τη μελέτη ξεκίνησε το '16. 
 Τώρα για τη διαφορά του ταμειακού υπολοίπου δεν ξέρω αν μπορούν να απαντήσουνε η 
ορκωτός ή οι υπάλληλοι του Δήμου. Σίγουρα υπάρχει μια διαφορά 97.537... συγγνώμη, 97.184,61, 
που έρχεται από το ταμείο του Παπάγου από το 2001. Είναι η παλιά υπόθεση, την έχουμε συζητήσει 
αρκετές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, αλλά αυτό πρέπει να αποτυπώνεται. Φαίνεται βέβαια σαν 
διαφορά και γι'αυτό το λόγο αποτυπώνεται στη σελίδα 14 στην έκθεση του ορκωτού, στο 
λογαριασμό 18, χρεώστες διάφοροι. Δεν ξέρω αν μπορούνε κάτι άλλο να μας πούνε οι υπάλληλοι για 
τη, για τη διαφορά, αν αυτό καλύπτει δηλαδή το ποσό ή αν υπάρχει κάτι ακόμα. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. 
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 Έχετε κάτι σ'αυτό; Ο κ. Μανάτος έχει το λόγο.  
ΜΑΝΑΤΟΣ: Απλώς πρέπει να πούμε ότι η διαφορά που υπάρχει στον Απολογισμό στο ταμειακό 
κομμάτι όσον αφορά του Ισολογισμού, περιλαμβάνει και εγγραφές οι οποίες γίνονται, ας πούμε όπως 
είναι η μισθοδοσία του προσωπικού που πληρώνεται το Δεκέμβρη, ενώ η εντολή είναι το Δεκέμβρη, 
φεύγουν τα λεφτά το Δεκέμβρη από την τράπεζα, αλλά τα εντάλματα επειδή είναι του επόμενου 
χρόνου, προπληρώνεται ο μισθός, εξοφλούνται το Γενάρη. Οπότε αυτή η διαφορά στη γενική 
λογιστική πρέπει να εμφανιστεί, η οποία δεν είναι όμως στο ταμείο του Δεκεμβρίου. Αρα υπάρχουν 
κάποιες τέτοιου είδους εγγραφής, προσαρμογής που τις λέμε, για να συμπέσουνε ακριβώς όπως 
πρέπει τα ποσά, να εμφανιστούνε στη χρονιά που πρέπει και γι'αυτό δε μπορεί πάντα  να συμφωνεί. 
Αλλά συμφωνεί όπως γίνεται, όπως και να 'χει κάθε μήνα, γίνεται και τέλος του χρόνου. Οπωσδήποτε 
υπάρχουνε και βεβαιώσεις από τις τράπεζες, που 'χουν ζητήσει με επιστολές που υπάρχουν για τον 
έλεγχο των ορκωτών. Οπως και εμείς κάθε μήνα παίρνουμε τα εξτρέ και τα ελέγχουμε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Μανάτο. 
 Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά άμα δούμε και στο 2016, ίδια διαφορά υπάρχει και στο 2016. Ο Ισολογισμός λέει 
10.896.885,00 και το ταμείο είχε 11,108, δηλαδή υπάρχει μια διαφορά περίπου 250.000,00, που και 
το '16 και το '17 είναι ακριβώς η ίδια. Σας είπα τα 97 είναι από αυτό που σας είπα και τα άλλα είναι 
από τη μισθοδοσία που είπε ο κ.  Μανάτος.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. 
 Προχωρούμε σε τοποθετήσεις. Ανοίγει ο κατάλογος ομιλητών. Θέλει κάποιος το λόγο; Πολύ 
ωραία, κλείνει ο κατάλογος. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα. Οι συμφωνούντες; Διαφωνούντες; Κατά; Λευκό;  
 Λευκό: 
Ο κ. Τίγκας 
ο κ. Ζήκας 
ο κ. Στάππας 
η κα Μπρέμπου  
και ο κ. Κουτάκης. 
 Συνεπώς το 1ο θέμα, έγκριση Απολογισμού Δήμου Παπάγου - Χολαργού οικονομικού έτους 
2017, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 2ο θέμα.  
 
 
 ΘΕΜΑ 2ο 
 
Έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017 Δήμου Παπάγου - Χολαργού. 
 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάμε σε ερωτήσεις. Υπάρχουν ερωτήσεις; Ο κ. Ζήκας, ο κ. Τίγκας, ο κ. Στάππας. 
 Ερώτηση ο κ. Τίγκας, παρακαλώ.  
ΤΙΓΚΑΣ: Επειδή είχα ξεκινήσει να τη λέω και προηγουμένως, θα επαναλάβω  την πρώτη ερώτηση 
πολύ γρήγορα. 
 Στο ποσό το οποίο βρέθηκε στο ταμείο, τα 467,00 ευρώ καταμετρήθηκαν. Το υπόλοιπο ποσό 
το οποίο λέτε ότι υπάρχει στα ταμειακά, στα διαθέσιμα, είναι προϊόν το νούμερο αυτό επιβεβαίωσης 
με τις τράπεζες; Δηλαδή έχουμε απ'όλες τις τράπεζες πάρει έγγραφη απάντηση πόσο είναι σε κάθε 
μία και βγαίνει ότι είναι 9,511; 
 Το δεύτερο ερώτημα είναι με τις απαιτήσεις από πωλήσεις αγαθών και υπηρεσιών. Εδώ λέμε 
ότι στις 31/12/17 δεν εισπράχθηκαν 2,900 εκατομμύρια ευρώ και κάτι υπόλοιπα. Και πιο κάτω λέμε 
ότι από αυτά εκτιμάται, επειδή από προηγούμενες χρήσεις παραμένουν ανείσπρακτες 2,247 
εκατομμύρια ευρώ και κάτι ψιλά και δεν υπάρχει πρόβλεψη για τη μη είσπραξή τους. Οπως 
αντιλαμβάνεστε όλα αυτά δεν πρόκειται να εισπραχθούν ποτέ. 
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 Εκείνο το οποίο πρέπει σύμφωνα με τη λογιστική νομολογία, θα πρέπει να εκτιμηθεί ένα 
ποσό, ένα μέρος το οποίο θα απωλεστεί και αυτό είναι έργο των Οικονομικών και Νομικών 
Υπηρεσιών, αλλά και των Ορκωτών, να εκτιμήσουνε ποιο είναι αυτό το πιθανολογούμενο ποσό που 
κάποια στιγμή θα το εγγράψουν ως ζημία. 
 Το τρίτο το οποίο ήθελα... και θα υπάρξει επομένως και πρόβλεψη επισφάλειας. 
 Το τρίτο το οποίο ήθελα να επισημάνω, είναι εκεί με τις αγωγές που εκκρεμούν κατά του 
Δήμου και που το εκτιμώμενο ποσό που μπορεί να διεκδικηθεί είναι 840.000,00 ευρώ. Το ερώτημα 
είναι και εδώ γιατί δεν υπάρχει πρόβλεψη εκτίμησης πιθανού ποσού που θα μας επιδικαστεί να 
πληρώσουμε, έστω και με ένα εύρος. Δεν είναι υποχρεωτικό να πούμε εκτιμάμε ότι θα πληρώσουμε 
500.000,00 ευρώ απ'αυτά, μπορεί να εκτιμηθεί ότι θα πληρώσουμε 500 με 600, λέω παράδειγμα. 
 Και το τελευταίο που θέλω να ρωτήσω είναι ότι η φετεινή χρονιά, δηλαδή το 2017 για το 
οποίο αναφέρεται ο Ισολογισμός, έκλεισε με ζημιά, με έλλειμμα μάλλον 95.000,00. Εάν τη 
συγκρίνουμε με την προηγούμενη χρονιά το 2016, που έκλεισε με πλεόνασμα 462.000,00 ευρώ... Θα 
σας το... Οχι, όχι μισό λεπτό, να ολοκληρώσω λίγο κ. Δήμαρχε και μετά λέτε τα δικά σας. Βλέπουμε 
λοιπόν ότι υπάρχει μία μείωση εσόδων, αυτών των εσόδων που ο Δήμος από επιχορηγήσεις παίρνει, 
της τάξεως του 9%, τόσο φαίνεται εάν το βγάλουμε λογιστικά. Βλέπουμε όμως ότι υπάρχει και μία 
αύξηση των εξόδων κατά μέσο όρο 2%. 65 είναι οι αυξήσεις των αποδοχών και μεσοσταθμικά 2%. 
Το ερώτημά μου είναι γιατί αυτή η διαφορά; Δηλαδή απ'τη μία έχουμε μείωση των εισερχομένων, 
των εσόδων και απ'την άλλη αύξηση των εξόδων; Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο, γιατί ο κ. Ζήκας περιμένει για καταιγίδα ερωτήσεων. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Για την ερώτηση που είπατε, το αν οι λογιστές του Δήμου και το Σώμα Ορκωτών 
Λογιστών, ο ορκωτός λογιστής που ελέγχει, έχει ζητήσει χαρτιά από τις τράπεζες. Σας το απάντησε, 
αλλά δεν το ακούσατε ενδεχομένως. Το επιβεβαιώνω και εγώ, ότι κάθε τράπεζα στέλνει το  εξτρέ 
της με ημερομηνία 31/12/17. Μαζεύουμε όλα τα εξτρέ των τραπεζών και από 'κει βγαίνει το 
υπόλοιπο το οποίο σας παρουσιάζουμε.  
ΤΙΓΚΑΣ: (εκτός μικροφώνου)... 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω το λόγο κ. Πρόεδρε να συνεχίσω; Μάλιστα. 
 Λέω επειδή είχατε ρωτήσει από την προηγούμενη σειρά και πήρε το λόγο ο κ. Μανάτος και το 
είπε, ότι ναι βεβαίως έχουμε πάρει λέει τα χαρτιά. Το επαναλαμβάνω κι εγώ λοιπόν ότι να είστε 
σίγουρος ότι ό,τι αποτυπώνουμε στον Ισολογισμό, στην 7η χρήση πλέον του ενιαίου Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού, είναι σαφώς ύστερα από χαρτιά τα οποία έχουμε πάρει από τις τράπεζες και 
μας τα 'χουν επιβεβαιώσει.  
 Δεύτερον, να συζητήσουμε για το θέμα που θέσατε για τα χρήματα που χρωστάνε 
επιχειρήσεις, δημότες και κάτοικοι στο Δήμο από τη σύστασή του. Οπως βλέπετε και πολύ σωστά 
διαβάσατε στον Ισολογισμό, από τότε που ιδρύθηκε ο Δήμος Χολαργού, από τότε που ιδρύθηκε  ο 
Δήμος Παπάγου και βεβαίως αυτά μεταφέρονται σωρευτικά, έτσι, μας χρωστάνε περίπου 3 
εκατομμύρια όλοι, οι πάντες, επιχειρήσεις, ενοικιαστές κακοί που ήρθανε, κλήσεις που δεν έχει 
πληρώσει ο κόσμος, δημοτικά τέλη, όλα αυτά είναι περίπου 3 εκατομμύρια. Εμείς από αυτά στη 
χρήση του 2017 πόσα εισπράξαμε, έχετε δει; Για να δούμε αν κινήθηκε σωστά η Υπηρεσία και αν 
έκανε σωστά τη δουλειά της. Εισπράξαμε 531.000,00. Αρα δεν είναι σωστό αυτό που λέτε ότι αυτά 
δεν πρόκειται να εισπραχθούνε, γιατί με βεβαιωμένα στοιχεία σας λέω ότι στο 2017 εισπράξαμε 
531.000,00. Τώρα, θα εισπραχθούνε όλα; Οχι, δε θα εισπραχθούνε όλα, είναι σίγουρο, αλλά δε 
συνηθίζουμε, ψάξτε ένα Ισολογισμό ενός άλλου Δήμου, να μου πείτε ότι κάνει εγγραφή για 
επισφάλειες. Δεν κάνουνε οι Δήμοι προβλέψεις για επισφάλειες, δε συνηθίζεται να γίνει. Και μπορούν 
να σας το επιβεβαιώσουνε και οι ορκωτοί λογιστές, που εκτός απ'το δικό μας Δήμου δουλεύουνε και 
άλλους Δήμους. 
 Για το τρίτο θέμα που έθεσε ο αγαπητός κ. Τίγκας για το θέμα των αγωγών, οι προβλέψεις 
και η εκτίμηση που έχουνε οι δικηγόροι του Δήμου, είναι ότι οι αγωγές των 840.000,00 οι οποίες 
αναφέρουμε, δε δείχνει ότι θα έχουν κάποια εκτίμηση, δηλαδή δεν έχουμε κάποια πρόβλεψη ότι 
κάποια απ'αυτή θα τελεσφορήσει αρνητικά για το Δήμο και θα πρέπει να πληρώσουμε κάποια 
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απ'αυτά τα χρήματα, έτσι; Οπότε γι'αυτό το λόγο δε γίνεται καμία πρόβλεψη γι'αυτές τις αγωγές.  
 Και για τη μείωση των εσόδων που είπατε και την αύξηση των εξόδων, πάλι λίγο αδυνατώ να 
καταλάβω αυτό που είπατε. Να μας πείτε τι υπολογίζετε και βγάζετε αυτά τα νούμερα. Ναι, έχουμε 
μία αύξηση των εξόδων, θα συμφωνήσω μαζί σας, αλλά αυτή ήταν και η ερώτηση προηγουμένως. 
Δηλαδή λέτε, έχουμε πολύ μεγάλο ταμειακό υπόλοιπο και δεν το χρησιμοποιείτε και το αφήνετε εκεί. 
Αμα το χρησιμοποιήσουμε, δε θα αυξήσουμε τα έξοδα; Δε θα αυξήσουμε τις παροχές στους δημότες; 
Δε θα αυξήσουμε τα έργα; Δηλαδή είναι αντιφατικά, δε μπορεί ο ένας να λέει γιατί έχεις μεγάλο 
υπόλοιπο και ο άλλος να λέει γιατί έχεις αύξηση εξόδων, έτσι;  
 Και το δεύτερο είναι ότι σύμφωνα με τα δικά μου στοιχεία -επαναλαμβάνω δεν ξέρω τι 
βλέπετε- έχουμε αύξηση των εισπραχθέντων μέσα στο 2017. Στο 2017 τα εισπραχθέντα είναι 
20.230.306,00. Στο 2016 θα σας θυμίσω ότι είχαμε πάρει με το καλημέρα 5,5 εκατομμύρια από την 
Αττική Οδό. Αυτά ήταν ένα δώρο επιτρέψτε μου να πω, το οποίο ήρθε εκείνη τη στιγμή. Δεν είναι ότι 
δούλεψε καλά ο μηχανισμός του Δήμου και εισέπραξε τα χρήματα. Αρα αν από το ποσό αφαιρέσετε 
αυτά τα χρήματα, θα δείτε ότι το '16 είχαμε εισπράξει 18,327. Αρα από '16 προς '17 έχουμε σχεδόν 2 
εκατομμύρια παραπάνω εισπράξεις στο Δήμο. Αυτά λένε τα δικά μου τα νούμερα.  
 Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. 
 Μετά. Να τελειώσουμε τις ερωτήσεις, να κάνουν και οι άλλοι συνάδελφοι. Δε χάνουμε τίποτα, 
μην ανησυχείτε, ποτέ δεν τον έχουμε χάσει. 
 Ο κ. Ζήκας, για ερώτηση. 
ΖΗΚΑΣ: Παρατηρώ ότι εξακολουθεί να βρίσκεται σε εκκρεμότητα το θέμα των ακινήτων ιδιοκτησίας 
του Δήμου, που ήτανε, εκκρεμούσε από την προηγούμενη Δημοτική Αρχή ακόμα η διευθέτησή του.  
Λοιπόν, εξακολουθούνε δηλαδή να μην έχουνε καταχωρηθεί στο Κτηματολόγιο ακίνητα, εξακολουθεί 
να υπάρχει αμφισβήτηση. Μάλιστα το οικόπεδο στην Κλειούς & Βεντούρη, ενώ είναι καταχωρημένο 
στο Ε9, δεν είναι δηλωμένο στο Κτηματολόγιο, για ποιο λόγο συμβαίνει αυτό; Γιατί δεν έχουν 
καταχωρηθεί τα 3 σχολικά συγκροτήματα του Παπάγου; Τι, σε τι οφείλεται όλη αυτή η 
καθυστέρηση; Και πώς υπάρχει βεβαιότητα ότι με καινούργια, όπως από τη Νομική Υπηρεσία υπάρχει 
εκτίμηση ότι κάνοντας καινούργια αγωγή, θα πετύχουμε την κατοχύρωση του οικοπέδου υπέρ του 
Δήμου. Αυτό είναι η μία ενότητα των ερωτήσεων. 
 Η άλλη αφορά τη συγκριτική αντιπαράθεση δαπανών που αφορούν την Υδρευση, τον 
Ηλεκτροφωτισμό και την Καθαριότητα του '16 με το '17, από την έκθεση των ορκωτών, οι οποίες 
διαφορές είναι πολύ μεγάλες. Υπάρχει κάποια εξήγηση γι'αυτό; Γιατί ο ηλεκτροφωτισμός από τα 
671.000,00, πήγε στα 1,156 εκατομμύριο. Η ύδρευση παραγωγικής διαδικασίας απ'τα 42 πήγε στα 
112. Η ύδρευση δημοτικών κτηρίων από τα 83 στα 114.000. Και η καθαριότητα από τα 38 στα 64.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:  Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ τα θυμάμαι, αλλά νομίζω δεν τα θυμούνται αυτοί που μας... 
...: (εκτός μικροφώνου)...  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Με συγχωρείτε, με συγχωρείτε, δεν είναι διαδικασία αυτή. Ωραία, όχι, όχι, με 
συγχωρείτε, όχι, με συγχωρείτε. Θα γίνει, θα συνεχίσει η συνεδρίαση. Ελάτε, ελάτε από 'δω ή να 
σηκωθώ να μου πείτε τι ακριβώς θέλετε. Στη μέση του Δημοτικού Συμβουλίου... Όχι, όχι από 'κει, 
από 'δω, από 'δω ελάτε σας παρακαλώ.  
 Ο κ. Δήμαρχος έχει το λόγο. Ελάτε. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λοιπόν, έκατσα και για να θυμηθώ κιόλας κ. Ζήκα τι λέμε στους Ισολογισμούς και 
στους Απολογισμούς των προηγούμενων ετών, έκατσα τις προηγούμενες μέρες και διάβασα τα 
πρακτικά του '16, του '15, του '14, τουλάχιστον τα πρακτικά από τότε που είμαστε εμείς Διοίκηση. 
Το θέμα με τα ακίνητα το συζητάμε σε κάθε Ισολογισμό και σε κάθε συνεδρίαση τέτοιου είδους, 
ακριβώς γιατί γίνεται παρατήρηση από τον ορκωτό λογιστή και μας αναφέρει τα 3 σοβαρά 
προβλήματα αν θέλετε τα οποία υπάρχουνε.  
 Ποια είναι αυτά τα 3 προβλήματα; Εμφανίζεται ένα οικόπεδο 14.000 στρεμμάτων, -έτσι, το 
λέω καλά ή το λέω λάθος; Σωστά το λέω, έτσι;- στην οδό Ναυαρίνου, 14.485 τετραγωνικά, έτσι; 
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Λοιπόν, γήπεδα οδού Ναυαρίνου και περιβάλλοντας χώρος έκτασης 14.485 τετραγωνικά. Παλιά η 
εγγραφή δεν έλεγε γήπεδα οδού Ναυαρίνου, αν θυμάστε έλεγε δίκτυο αποχέτευσης. Και λέγαμε αν 
είναι δυνατόν να υπάρχει δίκτυο αποχέτευσης. Τελικά αφορά τις εγκαταστάσεις του τένις που 
βρίσκεται ο Ομιλος Αντισφαίρισης Χολαργού, αυτό το οικόπεδο αφορά αυτή την περίπτωση. Το 
οικόπεδο αυτό στο Κτηματολόγιο έχει καταγραφεί στο Ελληνικό Δημόσιο, δεν έχει καταγραφεί στο 
Δήμο Χολαργού και τώρα στο Δήμο Παπάγου - Χολαργού. Και η αλήθεια είναι ότι εμείς είχαμε 
παραχωρητήριο χρήσης, έτσι. Είναι μία διαδικασία όπως καταλαβαίνετε πολύπλοκη, δεν είναι κάτι 
πολύ απλό, να πάω να κάνω εγώ μία διόρθωση ή να πάει ο δικηγόρος να κάνει ένα χαρτί. Θέλει μια 
διαδικασία, είναι μία χρονοβόρα διαδικασία. Η Τεχνική Υπηρεσία ετοιμάζει ένα ολοκληρωμένο φάκελο 
με καινούργια τοπογραφικά, με καινούργια χαρτιά τα οποία χρειάζονται, έτσι ώστε να διεκδικήσουμε 
αυτή την υπόθεση, έτσι; Αλλά μέχρι να τελεσφορήσει, έτσι, εγώ σας λέω πώς έχει η περίπτωση για 
το συγκεκριμένο, το ένα ακίνητο. 
 Το δεύτερο ακίνητο που αναφέρεται στα βιβλία μας και έχει πρόβλημα, είναι το οικόπεδο 
Βεντούρη & Κλειούς, όπου σήμερα βρίσκεται το τένις, το ανοιχτό τένις το οποίο το έχουμε και 
ανοιχτό προς τον, προς τους δημότες μας. Αυτό ως γνωστόν είχε παραχωρηθεί από το Δήμο 
Χολαργού, για να στεγαστεί το Αστυνομικό Τμήμα Χολαργού. Το Αστυνομικό Τμήμα ουδέποτε 
δημοπράτησε, ουδέποτε έκανε ενέργειες για να εγκατασταθεί εκεί. Και ο Δήμος κάποια  στιγμή έκανε 
μία, ένα δικαστήριο για να το πάρει πίσω. Το δικαστήριο αυτό το έχασε. Εξακολουθεί ο Δήμος να το 
γράφει στο Ε9, ακριβώς για να μη χάσουμε κάποιο δικαίωμα, το οποίο πιστεύουμε ότι έχουμε και 
κακώς χάθηκε εκείνο το δικαστήριο. Και η Νομική Υπηρεσία προσπαθεί να επαναφέρει το θέμα, έτσι. 
 Το τρίτο θέμα που θέτουμε με ακίνητα που έχουμε, είναι τα σχολεία του Παπάγου, τα 3 
σχολικά συγκροτήματα που βρίσκονται στον Παπάγο, τα δύο Δημοτικά και το ενιαίο Γυμνάσιο-
Λύκειο, τα οποία όταν με την απόφαση της κυβέρνησης μεταφερθήκανε τα σχολικά κτήρια στους 
Δήμους, δεν έγιναν οι ενέργειες οι οποίες έπρεπε να γίνουνε για να τα πάρουμε στην κατοχή μας. Και 
γι'αυτό το λόγο, το λέει κιόλας πολύ σωστά και ορθά ο ορκωτός, ότι τα εμφανίζουμε ενδεικτικά με 
0,03 μόνο, δηλαδή απλά κάνουμε μία εγγραφή με 0,01 λεπτό, για να υπάρχουν σαν εγγραφές και να 
θυμίζουνε ότι είναι κάτι το οποίο πρέπει να τακτοποιηθεί. Εντάξει, είναι θέματα τα οποία δεν είναι 
απλά πάει ένας σε μια Υπηρεσία, καταθέτει δυο χαρτιά και λήγει. Και στην ουσία να σας πω κάτι, 
εντάξει, δε μας επηρεάζει και σε κάτι, δηλαδή τη λειτουργία μας την έχουμε, στην κυριότητά μας 
είναι. Δεν πάει κανένας να μας τα πάρει και να τα πουλήσει, έτσι; Τουλάχιστον αυτή την εικόνα 
έχουμε, δε νομίζω ότι τα σχολεία, έτσι. Εμείς τα συντηρούμε, εμείς πληρώνουμε τα ρεύματά τους, 
εμείς κάνουμε χρήση αυτών των σχολικών κτηρίων. Είναι κάτι βέβαια το οποίο πρέπει να 
τακτοποιηθεί, όπως πάρα πολλά πράγματα. Οπως ξέρετε καθημερινά προσπαθούμε να τακτοποιούμε 
εκκρεμότητες οι οποίες έρχονται από πάρα πολύ παλιά, οι οποίες έχουνε μείνει.  
 Σχετικά με τη ΔΕΗ που είπατε, θα σας πω ότι η ΔΕΗ στο Δήμο μας είχε να μετρήσει από το 
2014. Χρέωνε έναντι, κάθε χρόνο για όλους τους μετρητές που είχε ο Δήμος χρέωνε έναντι, άρα 
περίπου. Και το 2017 ήρθε και έκανε τον εκκαθαριστικό λογαριασμό που λέμε. Και εκεί βγήκανε 
βεβαίως πολύ μεγάλες διαφορές, γιατί πιάσανε 3 χρόνια φανταστείτε. Ολα αυτά πήγανε και πέσανε 
μέσα στη χρονιά του 2017. Δηλαδή είναι πλασματική αν θέλετε λίγο η αυξημένη κατανάλωση που 
φαίνεται στο '17, αλλά δεν είχε δυνατότητα να το κάνει διαφορετικά η Υπηρεσία, δηλαδή δε 
μπορούσε να γυρίσει και να χρεώσει σε άλλες χρήσεις.   
 Το ίδιο με την ΕΥΔΑΠ υπάρχουνε και προβλήματα. Και πάλι η ΕΥΔΑΠ ξέρετε δεν κάνει 
καταμέτρηση κάθε λίγο και λιγάκι. 
 Για την καθαριότητα, δε το θυμάμαι αυτό που είπατε το αυξημένο. Αν θέλετε να το δω και 
όταν θα απαντήσω σε άλλες ερωτήσεις, θα σας απαντήσω και για την καθαριότητα. Μπορείτε να μου 
πείτε σε ποια σελίδα είναι, για να με βοηθήσετε λίγο; Στην 22. Ποιος κωδικός λέτε; Δαπάνες 
καθαρισμού γραφείων; Ωραία, να σας απαντήσω γι'αυτό, είναι πάρα πολύ απλό. Παλιά δεν είχαμε 
ιδιωτικό συνεργείο ξέρετε, το βάλαμε, κάποια στιγμή το βάλαμε στη μέση της περιόδου, γι'αυτό το 
λόγο... Δηλαδή η πρώτη χρονιά που μπήκε το συνεργείο καθαρισμού, ήταν το '16, αλλά δεν έπιασε 
όλη τη χρονιά. Ο διαγωνισμός τελεσφόρησε και η σύμβαση υπογράφτηκε το  Μάιο αν δεν κάνω 
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λάθος, κάπου εκεί. Αρα είχε μισή χρονιά. Αρα την πρώτη χρονιά είχε ένα μόνο μικρό μέρος και το '17 
είχε όλη τη χρονιά. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. 
 Κύριε Στάππα, θέλετε να κάνετε ερώτηση; 
ΣΤΑΠΠΑΣ: Μάλλον έχουνε γίνει οι ερωτήσεις, τις έκανε ο κ. Τίγκας. Το ένα ήτανε για τις, πώς έχουν 
ελεγχθεί τα υπόλοιπα των τραπεζών. Και το άλλο ήτανε για τα, για τις απαιτήσεις τρίτων από το 
Δήμο.  
 Ως προς το θέμα όμως αυτό, τις προβλέψεις που έχουνε γίνει και τις 840.000,00, πιστεύω 
στην έκθεση έχει γραφτεί λάθος, γιατί δε μπορεί να λέει δε μπορεί να γίνει εκτίμηση, όταν μας είπατε 
ότι ουσιαστικά η εκτίμηση που έχει γίνει είναι ότι δεν πρόκειται να χάσουμε κάτι απ'αυτό, δηλαδή 
είναι μηδέν. Το ποσό που έχει γραφεί είναι σωστό, απλώς πρέπει να διορθωθεί, η εκτίμηση έκβασης 
της υπόθεσης να γραφτεί ότι προβλέπεται ότι δε θα δώσουμε τίποτα. Λέει, δε μπορεί να γίνει 
εκτίμηση, λέει δε μπορεί να γίνει εκτίμηση. Εχει γίνει εκτίμηση, σαφώς απ'ό,τι φαίνεται, έτσι το, έτσι 
το διαβάζω εγώ δηλαδή. Και γι'αυτό έγινε και η ερώτηση, επειδή δημιουργούσε αυτή την, την 
ασάφεια πιστεύω. 
 Ενα άλλο θέμα που θέλω να ρωτήσω είναι η καταγραφή της ακίνητης περιουσίας του Δήμου 
έχει γίνει; Νομίζω ότι είδα κάποιο σχόλιο μέσα στην έκθεση των ορκωτών λογιστών γι'αυτό. 
Μπορείτε να μας το διευκρινίσετε;  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Στάππα. 
 Κύριε Κουτάκη, για τις ερωτήσεις. 
ΚΟΥΤΑΚΗΣ: Εγώ θα ήθελα να, να σχολιάσω ότι τα σχολεία του Παπάγου πιστεύω ότι η 
καθυστέρηση, επειδή έτυχε και υπηρετούσα και εγώ τότε, δεν είχαν άδεια, όταν παραδόθησαν στο 
Δήμο Παπάγου τότε, δεν είχαν άδεια οικοδομής, ο ΟΣΚ τα είχε παραδώσει χωρίς άδεια οικοδομής. 
Και ένας από τους λόγους που μας καθυστερούσε σαν Δήμος και πιστεύω ο ίδιος θα 'ναι, δε λύνεται 
τόσο εύκολα, είναι ότι πρέπει να βγούνε άδειες οικοδομής προκειμένου να υπάρχει κτήριο. Και αυτή 
τη στιγμή δε φαίνονται σαν σχολεία, ναι μεν είναι σχολεία, αλλά δε φαίνονται σαν σχολεία. 
Διορθώστε με κ. Δήμαρχε αν λέω λάθος σε αυτό.  
 Ηθελα να ρωτήσω όμως και τους ορκωτούς και την Υπηρεσία, ξέρω ότι και στο Δημόσιο και 
παντού υπάρχει μια περίοδος 5, 10, 15, 20 ετών, δεν ξέρω πόσο, που σε κάποια δεδομένη στιγμή 
παραγράφονται τα χρέη είτε ωφελούμενου είτε οφειλέτη. Γιατί το λέω αυτό, γιατί βλέπουμε ένα 
ποσό 91.000 και μας ακολουθεί 20 χρόνια. Ναι, βλέπω δηλαδή, γι'αυτό λέω, αυτά τα 20 χρόνια είναι 
όταν χρωστάμε εμείς ή όταν χρωστάνε; Γιατί ξέρουμε ότι, γιατί ξέρω ότι υπάρχουν πολλές εταιρείες 
που 'χουν χρεοκοπήσει, είναι πάρα πολλές εταιρείες που 'χουνε κλείσει, είναι πάρα πολλοί που 'χουν 
αποβιώσει και αυτά τα τιμολόγια, τα εντάλματα που 'χανε βγει για να πληρωθούνε, τελικά δε θα 
'ρθουν ποτέ και το ξέρουμε ότι δε θα 'ρθουν ποτέ. Ασε αυτά που χρωστάει, εγώ μιλάω και γι'αυτά 
που χρωστάει, αυτά που χρωστάει ο Δήμος είναι πενταετία. Αυτά που μας χρωστάνε εικοσαετία. 
Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτάκη. 
 Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να απαντήσω στις ερωτήσεις που γίνανε. 
 Εγώ καταλαβαίνω ότι οι δικηγόροι του Δήμου, οι δικηγόροι του Δήμου δώσανε μία επιστολή 
με όλες τις δικαστικές αποφάσεις που είναι εκκρεμείς και κάνανε κάποιες προβλέψεις δίπλα, κάνανε 
κάποιες σημειώσεις δηλαδή στις δικαστικές αποφάσεις. Γι'αυτές που αναφέρονται εδώ, το ποσό των 
840.000,00, δε μπορεί να γίνει μία πρόβλεψη. Δηλαδή λέω ένα παράδειγμα, η πρώτη εγγραφή που 
λέει ότι είναι 150.000,00 από αυτοκινητιστικό ατύχημα. Αμα πιστεύανε ότι πρέπει να κάνουν κάποια 
εγγραφή, θα γράφανε 10.000,00, 20, 30, 50. Δεν καταλήγουν ότι τελικά μπορούνε να καταλήξουν σε 
κάποιο ποσό, γι'αυτό κιόλας δεν κάνουν καμία εγγραφή και γράφουνε μηδέν κ. Στάππα. 
 Για το θέμα της καταγραφής των ακινήτων, βεβαίως και υπάρχει. Πρώτα απ'όλα υπάρχει το 
Ε9, που αποτυπώνονται όλα τα ακίνητα τα οποία έχει στην κατοχή του ο Δήμος, έτσι.  
 Και σας το είπαμε αυτό κ. Κουτάκη ότι όταν κάποιος χρωστάεσι στο Δήμο, η παραγραφή 
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γίνεται σε 20 χρόνια. Οταν ο Δήμος χρωστάει σε κάποια επιχείρηση ή σε κάποια ατομική επιχείρηση, 
παραγράφονται σε 5 χρόνια, έτσι είναι μέχρι τώρα. 
 Για το θέμα των σχολείων που λέτε, δεν ξέρω αν ο λόγος που δεν έχει ολοκληρωθεί η 
μεταβίβαση είναι ότι όντως δε μας έχουνε δοθεί οικοδομικές άδειες, δεν το ξέρω να σας το πω, 
γιατί... ναι εγώ δεν το ξέρω, ότι δεν, έτσι. Λοιπόν, εγώ λέω, εγώ λέω ότι δε γνωρίζω αυτό, δε μπορώ 
να επιβεβαιώσω αυτό το οποίο αναφέρει ο κ. Κουτάκης. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Δήμαρχε. 
 Να περάσουμε σε τοποθετήσεις.  
 Θέλετε να κάνετε συμπλήρωση κ. Παπακυρίλλου; Έχετε το λόγο. 
ΠΑΠΑΚΥΡΙΛΛΟΥ: Καλησπέρα σας. Μια σύντομη αναφορά σε αυτά που έχουνε ακουστεί.  
 Για τις καταθέσεις όψεως, επαναλαμβάνω αυτό που είπε και ο Δήμαρχος και η Οικονομική 
Υπηρεσία. Εχουμε λάβει επιστολές απ'όλες τις τράπεζες, είναι βασική ελεγκτική διαδικασία 
πρωταρχική. Εχουνε συμφωνηθεί 100%, δεν υπάρχει καμιά διαφορά. Και αυτό που βλέπετε αυτό 
είναι το σωστό το ποσό. 
 Στις απαιτήσεις ο λόγος που δε γίνεται πρόβλεψη, είναι γιατί δεν προβλέπεται στους Δήμους 
να γίνεται πρόβλεψη. Και πέραν των όσων αναφέρθηκαν, ότι έχουν εισπραχθεί κάποια ποσά, πρέπει 
να σας αναφέρω κιόλας ότι με το νόμο τον 4483/17, τέλος του '17 ρυθμίστηκαν και απαιτήσεις του 
Δήμου από πολίτες γύρω στα 800.000,00. Οπότε επειδή, ένας λόγος είναι ότι είναι εικοσαετία, ένα 
ότι βγαίνει ξαφνικά κάποια ρύθμιση, έρχονται και κάνουν ρυθμίσεις, είναι πολύ δύσκολο να κάνεις 
μία ασφαλή πρόβλεψη το τι θα εισπραχθεί τελικά για να κάνεις μια πρόβλεψη για επισφάλεια.  
 Για τα σχολεία, για τους λόγους που, ένας λόγος που καθυστερεί είναι και ότι ο ΟΣΚ έχει μπει 
σε εκκαθάριση, γι'αυτό είναι λίγο δύσκολη η διαδικασία για να μεταγραφούν. Αλλά από τη στιγμή 
που χρησιμοποιούνται από το Δήμο, ήταν στο Δήμο Παπάγου, ο Δήμος Παπάγου - Χολαργού είναι 
καθολικός διάδοχος, δεν υπάρχει καμία περίπτωση να αμφισβητηθεί ότι είναι περιουσία του Δήμου. 
 Για τα δύο ακίνητα Ναυαρίνου και Βεντούρη και στα δύο η Νομική Υπηρεσία μας διαβεβαιώνει 
ότι δε θα υπάρχει κάποιο θέμα και θα διευθετηθεί υπέρ του Δήμου.  
 Και τελικό, αυτό με τις προβλέψεις. Η Νομική Υπηρεσία μας έγραψε ότι δε μπορεί να γίνει 
πρόβλεψη. Δηλαδή πέρυσι που μας έγραψε ότι έπρεπε να γίνει μία πρόβλεψη, αν δείτε στον 
Ισολογισμό επιβαρύναμε τα αποτελέσματα τα περσινά με 226.000,00, γιατί στην επιστολή που μας 
έδωσε μας είπε, είχαμε μία υπόθεση που μας έλεγε ότι θα  τελεσφορήσει υπέρ του αντιδίκου, δεν 
ξέρω πώς να το πω. Οπότε πέρυσι με την επιστολή της Νομικής Υπηρεσίας κάναμε πρόβλεψη και 
επιβαρύναμε τα αποτελέσματα. Δηλαδή αν είχαμε στην επιστολή κάτι που μας έλεγε ότι είναι βάσιμο 
ότι θα το πληρώσει ο Δήμος, θα το είχαμε κάνει πρόβλεψη. Οφείλουμε να το αναφέρουμε όμως, 
επειδή μας γράφει ότι δε μπορεί να γίνει εκτίμηση, για λόγους, να έχει γνώση οποιοσδήποτε διαβάζει 
οικονομικές καταστάσεις. 
 Δεν έχω να αναφέρω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν έγινε κάποια άλλη ερώτηση και δεν απάντησα, 
να μου το θυμίσετε. Ευχαριστώ πολύ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Παπακυρίλλου. 
 Να περάσουμε σε τοποθετήσεις. Να ανοίξουμε κατάλογο ομιλητών. Κανείς. Μάλιστα, ωραία. 
 Το λόγο έχει ο κ. Δήμαρχος. Και μετά η κα Νικάκη. 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ήθελα, θα ήθελα κλείνοντας και η 7η χρήση του Δήμου Παπάγου - Χολαργού με 
τον Ισολογισμό τον οποίο παρουσιάσαμε σήμερα, να ευχαριστήσω πρώτα απ'όλα την Αντιδήμαρχο 
που χειρίστηκε ουσιαστικά τη χρονιά, την κα Τσικρικώνη. Να ευχαριστήσω την Αντιδήμαρχο την 
καινούργια την κα Νικάκη, που μεγάλη όρεξη και πολλή υπομονή σε ένα καινούργιο ρόλο, μέσα σε 
ένα μήνα κατάφερε να μάθει αρκετά πράγματα και να έχει μία πολύ καλή συνεργασία με το 
προσωπικό. Και βεβαίως νομίζω ότι αξίζουν συγχαρητήρια τόσο στη Διευθύντρια, όσο στους 
προϊσταμένους, όσο και στα δύο άτομα του διπλογραφικού που είναι σήμερα κοντά μας εδώ, η κα 
Μπάμια και ο κ. Μανάτος, όπου τολμώ να το πω ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι ειλικρινά κάνουνε τη 
διαφορά στους δημόσιους υπαλλήλους και είναι άνθρωποι που με μεγάλη ευκολία θα τους έκανα 
πρόσληψη αν είχα ιδιωτική επιχείρηση.  
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 Τώρα, επί των θεμάτων μας. Ο Ισολογισμός είναι ένα πολύτιμο εργαλείο. Είναι ένα εργαλείο 
το οποίο μας δείχνει τη δυναμική και την προοπτική της κάθε εταιρείας. Εδώ έχουμε βεβαίως να 
κάνουμε με ένα Δήμο, δεν έχουμε να κάνουμε με εταιρεία. Αλλά θα ήθελα να δώσω 3, 4 στοιχεία, για 
να μην τα ξεχνάμε, τι ακριβώς γίνεται απ'αυτό το Δήμο μέσα στη χρονιά την οποία πέρασε.  
 Μέσα στο 2017 πληρώσαμε για δάνεια και τόκους, που έχουνε πάρει οι προηγούμενοι από 
εμάς και όταν λέω οι προηγούμενοι, δεν εννοώ ακριβώς η προηγούμενη θητεία, γιατί δεν πήρε 
κάποιο δάνειο. Μιλάω όσοι περάσανε ως Διοικήσεις από το Δήμο Χολαργού και από το Δήμο 
Παπάγου, έτσι. Λοιπόν, γι'αυτά τα δάνεια πληρώνουμε 754.000,00 το χρόνο. Δηλαδή από τον 
κουμπαρά αυτό που έχουμε με τα 9 εκατομμύρια και με τα έσοδα που μαζεύουμε, πληρώνουμε 
754.000,00 και μειώνουμε τις υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε. 
 Παρ'όλο που είμαστε Δήμος, πληρώνουμε 416.000,00 για φόρους στο κράτος. Σημειώστε το 
νούμερο, γιατί νομίζω ότι έχει σημασία. 
 Προμηθευτές, καταφέραμε μέσα στη χρονιά και μειώσαμε το υπόλοιπο το οποίο, τα χρήματα 
δηλαδή που χρωστάγαμε στους προμηθευτές. Και βεβαίως στους προμηθευτές χρωστάμε κυρίως 
γιατί είναι διαδικασίες λίγο χρονοβόρες για να τους πληρώσεις. Από 1,073 εκατομμύριο, το ρίξαμε 
στα 912.000,00.  
 Συνολικά τις υποχρεώσεις μας από 7,600 τις ρίξαμε στα 7 εκατομμύρια.  
 Εισπράξαμε όπως ανέφερα στον κ. Τίγκα, από προηγούμενα οικονομικά έτη 530.000,00.  
 Συνολικά και διαχρονικά οι υποχρεώσεις του Δήμου ξεκινώντας από το 2011, ήταν στα 10 
εκατομμύρια, το 2012 9,500, το 2013 8,100, το 2014 7,900, το 2015 7,901, το 2016 7,644 και το 
2017 7,026. Και κλείνουμε τη χρονιά βεβαίως με πλεόνασμα, γιατί αναφέρθηκε κάτι για έλλειμμα 
πριν και δεν ξέρω πού βγήκε το έλλειμμα, η χρονιά έχει πλεόνασμα 134.645,88. Και είμαι ιδιαίτερα 
χαρούμενος όπως ανέφερα, που για 7η συνεχή χρονιά ο Δήμος μας έχει πλεόνασμα. 
 Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.  
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Δήμαρχο. 
 Η εισηγήτρια του θέματος, η Αντιδήμαρχος η κα Νικάκη. 
ΝΙΚΑΚΗ: Αν και με κάλυψε εννοείται ο Δήμαρχος, δηλαδή περίπου στο ίδιο πνεύμα ήθελα να 
κινηθώ.  
 Εγώ απλά θέλω να πω ότι υπάρχουνε κάποια δεδομένα τα οποία δημιουργούν ασφάλεια και 
αισιοδοξία. Αφενός είναι η δυνατότητά μας και τα έσοδα της τρέχουσας κάθε φορά χρήσης, όπως 
αποδεικνύεται και από τη χρήση του 2017, να μπορούμε να τα, να τα βεβαιώνουμε και να τα 
εισπράττουμε σχεδόν σε απόλυτο βαθμό με αυτό που έχουμε προϋπολογίσει και αυτό είναι πάρα 
πολύ σημαντικό. Παράλληλα αποδεικνύεται ότι και παρελθόντα, οφειλές παρελθόντων ετών προς 
εμάς μπορέσαμε και τις εισπράξαμε. Αρα αναφορικά με αυτό που είχε αναφέρει ο κ. Τίγκας ότι 
υπάρχει ένας κίνδυνος να μην εισπράξουμε οφειλές παρελθόντων ετών, μάλλον μπορούμε να το 
αντιμετωπίσουμε. Φαίνεται ότι βεβαιώσαμε 2,300 περίπου εκατομμύρια, από το 1,800 εκατομμύριο 
που είχαμε προϋπολογίσει για οφειλές προηγούμενων ετών. Και βέβαια αντίστοιχα εισπράξαμε, 
βεβαιώσαμε μάλλον, εισπράξαμε 500.000,00 ευρώ από απαιτήσεις που είχανε βεβαιωθεί 
προηγουμένων ετών και είχανε βεβαιωθεί και σε προηγούμενες χρήσεις. Αφενός λοιπόν έχουμε το 
δεδομένο ότι εισπράττουμε και τα τρέχοντα, αλλά μπορούμε και από παρελθούσες χρονιές να 
εισπράξουμε.  
 Υπάρχει ένα πολύ ισχυρό αποθεματικό των 9 εκατομμυρίων ευρώ, μάλλον ταμειακό 
υπόλοιπο, το οποίο μας δημιουργεί μία ασφάλεια. 
 Από την άλλη είμαστε και εντάξει με τις υποχρεώσεις μας. Καλύπτουμε και τις 
μακροπρόθεσμες και τις βραχυπρόθεσμες. Δημιουργούμε λοιπόν μία καλή εικόνα, μία εικόνα 
αξιοπιστίας στην αγορά. Αυτό που μένουμε τώρα, είναι να μπορέσουμε αυτά τα χρήματα, τα οποία 
δεν είναι πλασματικά όπως ανέφερε αυτό το ταμειακό υπόλοιπο, ο κ. Κουτάκης, είναι υπαρκτό αυτό 
το ποσό, απλά αυτό το ποσό τι θα γίνει, θα επενδυθεί ή θα επιστραφεί στην κοινωνία, μέσα από 
αυτά τα έργα που αναφέρατε. Είναι υπαρκτό, δεν είναι πλασματικό, απλά θα επενδυθεί, που αυτό 
είναι και το ζητούμενο. Ναι, μιλάω για τη χρήση του '17, σήμερα είναι 8,5 εκατομμύρια.  
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 Οπότε με αυτά τα δεδομένα θα έρθουμε του χρόνου και ακόμα και αν τα έξοδα κ. Τίγκα είναι 
πολύ περισσότερα από τα έσοδα, θα πρέπει να χαρούμε, γιατί θα ξέρουμε ότι δεν είναι αυτό από 
κακή διαχείριση και από έλλειμμα του εισπρακτικού μηχανισμού, αλλά από πλέον επενδυτική 
απόλυτη πορεία που θα 'χει πάρει ο Δήμος και όλα αυτά τα χρήματα θα έχουν γίνει έργο ακόμα 
μεγαλύτερο προς τους συνδημότες. 
 Ευχαριστώ πολύ για την υποστήριξη από τις Υπηρεσίες, από τον κ. Μανάτο, την κα Μπάμια, 
από τον κ. Δήμαρχο. Και ελπίζω να έχουμε και στην πορεία καλή συνεργασία. Ευχαριστώ. 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε την κα Νικάκη. 
 Σε ψηφοφορία το συγκεκριμένο θέμα.  
 Οι συμφωνούντες; Διαφωνούντες; Κατά; Λευκό;  
 Λευκό: 
Ο κ. Τίγκας 
ο κ. Ζήκας 
ο κ. Στάππας 
και ο κ. Κουτάκης. 
 Αρα λοιπόν το 2ο θέμα, έγκριση Ισολογισμού και Αποτελεσμάτων Χρήσεως 2017 Δήμου 
Παπάγου - Χολαργού, εγκρίνεται κατά πλειοψηφία. 
 Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για τη σημερινή Ειδική Συνεδρίαση. Ορίζω τη λήξη της. Η ώρα 
είναι 20:20. Ευχαριστώ πολύ. 
 

------------------------------- 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λύεται η συνεδρίαση. 
------------------------------------------- 
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