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Κουμαριανός Ευάγγελος, Καλαμπόκης Ιωάννης, Ανανιάδης Νικόλαος, Λάλος –
Αναγνώστου

Μιχαήλ,

Παπαλουκά

Ευτυχία,

Παπακώστας

Βασίλειος,

Πρελορέντζος Αρσένιος – Γεώργιος, Αντωναρόπουλος Χρήστος, Ρόκου
Χαρίκλεια, Γαλαζούλα Αλίκη, Χαραμαρά Γεωργία, Μανωλεδάκης Θεόδωρος,
Ανδρέου

Χριστίνα,

Κοπελούσος

Ανεμογιάννης

Χρήστος,

Κόντος

Γιώργος,

Γεωργαμλής

Απόστολος,

Ντάτσης

Λύσανδρος,
Κωνσταντίνος,

Κουτσάκης Μιχαήλ, Γαβριηλίδης Γαβριήλ, Καλύβης Γεώργιος.

ΑΠΟΝΤΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
Τομπούλογλου

Ιωάννης,

Αράπογλου

Γεώργιος,

Πλάτανος

Ελευθέριος,

Κανταρέλης Δημήτριος, Παπανικολάου Νικόλαος, Γαϊτανά – Αποστολάκη
Ευτυχία, Αγαγιώτου Βασιλική, Σιώρης Νικόλαος, Γκούμα Δανάη – Εύα,
Αναγνώστου – Καρκάνη, Δούλος Ορέστης.
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ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Υποβολή πρότασης στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Δ.& Κ. Κώδικα
για την μετονομασία της οδού Βρυούλων, Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας, σε «οδό Βουρλών», βάσει της αριθ. 63/2016
απόφασης - διατύπωσης γνώμης του Συμβουλίου Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας.

2.

Αποδοχή

χρηματοδότησης

του

Δήμου

από

το

Υπουργείο

Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πρόληψη και
αντιμετώπιση ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από
θεομηνίες.
3.

Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2016.

4.

Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης
με την Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο
«Επισκευή αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδελφείας Χαλκηδόνος».

5.

Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλέτριας του Δήμου.

6.

Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.

7.

Έγκριση μεταφοράς χρηματικού ποσού από λογαριασμό που τηρεί ο
Δήμος στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά στο Πρόγραμμα
Δημοσίων

Επενδύσεων

στο

λογαριασμό

του

στην

Τράπεζα

Πειραιώς.
8.

Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους
2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής
Επιτροπής.

9.

Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.
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10.

Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10.

11.

Α. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και
λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 και Β. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της
επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου έτους
2017.

12.

Έγκριση παραχώρησης χρήσης των στεγάστρων των στάσεων
αναμονής των αστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται στα όρια του
Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος με δημοπρασία με σκοπό τη
διενέργεια εμπορικής διαφήμισης.

13.

Έγκριση

4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του

έργου

“Αναβάθμιση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013).
14.

Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017
και ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως
μελών της Επιτροπής εκτίμησης και προσδιορισμού του σχετικού
τιμήματος.

15.

Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017.

16.

Ορισμός

Δημοτικών

Συμβούλων

ως

μελών

της

Επιτροπής

Διενέργειας Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των
πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους 2017.
17.

Ορισμός

Δημοτικών

Συμβούλων

ως

μελών

της

Επιτροπής

Παράδοσης και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2017.

ΘΕΜΑΤΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
1.

Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή
γηπέδου 5x5 Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» και έγκριση 1ης
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης.

2.

………
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι καλησπέρα σας. Παρακαλώ κα Γραμματεύς
να πάρουμε παρουσίες.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Καλησπέρα σας. Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος παρών, ο κ.
Καλαμπόκης Ιωάννης παρών, ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ απών, ο κ. Ανανιάδης
Νικόλαος παρών, ο κ. Λάλος – Αναγνώστου Μιχαήλ παρών, η κα Παπαλουκά
Ευτυχία παρούσα, ο κ. Παπακώστας Βασίλειος παρών, ο κ. Πρελορέντζος
Αρσένιος – Γεώργιος παρών, ο κ. Αντωναρόπουλος Χρήστος παρών, η κα
Ρόκου Χαρίκλεια παρούσα, ο κ. Πάνος Γεώργιος παρών, ο κ. Καλύβης
Γεώργιος απών, η κα Γαλαζούλα Αλίκη παρούσα, η κα Χαραμαρά Γεωργία
παρούσα, ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος παρών, η κα Ανδρέου Χριστίνα
παρούσα, ο κ. Ανεμογιάννης Γιώργος παρών, ο κ. Γεωργαμλής Λύσανδρος
παρών, ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης απών, ο κ. Κοπελούσος Χρήστος
παρών, ο κ. Αράπογλου Γεώργιος απών, ο κ. Πλάτανος Ελευθέριος απών, ο
κ. Κανταρέλης Δημήτριος απών, ο κ. Κόντος Απόστολος παρών, ο κ.
Παπανικολάου Νικόλαος απών, ο κ. Ντάτσης Κωνσταντίνος παρών, η κα
Γαϊτανά – Αποστολάκη Ευτυχία απούσα, ο κ. Κουτσάκης Μιχαήλ παρών, η κα
Αγαγιώτου Βασιλική απούσα, ο κ. Σιώρης Νικόλαος απών, η κα Γκούμα Δανάη
– Εύα απούσα, η κα Αναγνώστου – Καρκάνη Αντωνία απούσα, ο κ. Δούλος
Ορέστης απών.
Η κα Αθανασίου Δήμητρα του τοπικού απούσα και ο κ.
Κατερίνης παρών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα, χρόνια πολλά κατ' αρχάς σε όλους,
να έχετε υγεία με τις οικογένειές σας και ελπίσουμε ότι το νέο έτος θα φέρει
μια ελπίδα καλύτερη για μας, για τη χώρα. Δικαιολογημένοι είναι ο κ.
Τομπούλογλου, ο κ. Δούλος και η κα Αναγνώστου. Οι υπόλοιποι δεν έχουμε
ειδοποιηθεί θεωρούνται αδικαιολόγητοι.
Μια ανακοίνωση έχουμε:
«Ο

Σύνδεσμος

Μικρασιατών

Φιλαδέλφειας

-

Χαλκηδόνας

«Οι

αλησμόνητες πατρίδες» σας προσκαλεί στην κοπή της πρωτοχρονιάτικης
πίτας Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2017 στις 7 μ.μ. στο καφέ «Orient Express».
Επίσης να σας ενημερώσω ότι πραγματικά θα έπρεπε ήδη να
έχουμε κάποια θέρμανση εδώ, έχω προσπαθήσει, δεν τα καταφέραμε, οι
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συνθήκες είναι απαράδεκτες και για τους δημοτικούς συμβούλους και για τους
δημότες, τους λίγους που είναι δεν έχει σημασία, όμως θα λυθεί το θέμα. Έτσι
δεν είναι κ. Μανωλεδάκη;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μέχρι τις 10 Γενάρη …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολύ ωραία, να ξεπεράσουμε αυτό το απάνθρωπο που ζούμε,
διότι δεν μπορούμε να συνεδριάζουμε με 5 βαθμούς.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Θα μπορούσαμε όμως κ. Πρόεδρε να είχαμε δυο, τα οποία είναι
σταθερά να κάναμε τουλάχιστον τη συνεδρίαση με συνθήκες ανθρώπινες.
δηλαδή να περιμένουμε πότε θα λήξει αυτό; Άμα χιονίσει τι θα κάνουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει λήξει, θα μπει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Λέω αυτά τα θερμαινόμενα και να τα βάλουμε ένα εδώ κι ένα
εκεί, να συνεδριάζουμε, μέχρι να τελειώσει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κόντο ρώτησα εγώ, μου είπαν οι τεχνικοί ότι είναι…
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν ψάχνω για ευθύνες, λέμε τι μπορούμε να κάνουμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει λυθεί εν πάση περιπτώσει, τέλος.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχει λυθεί ως προς το ότι θα τελειώσει 15 Ιανουαρίου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι, μέχρι τέλος του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στην επόμενη συνεδρίαση θα είναι λυμένο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Τέλος πάντων αν δεν είναι, βλέπουμε κι αυτό που λες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, κ. Μανωλεδάκη σας παρακαλώ προσπαθήστε στο επόμενο
Συμβούλιο να έχει λυθεί αυτό το θέμα.
Πάμε στη διαδικασία. Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχω δυο θέματα. Το πρώτο, θέλω να ενημερώσω για τις
χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις του Δήμου τις οποίες υπήρξε μια μεγάλη
συζήτηση γύρω από αυτές, θέλω να ενημερώσω ότι συμμετείχαν πάρα
πολλοί δημότες, κάτοικοι και κυρίως παιδιά που πραγματικά χάρηκαν με
αυτές για εκδηλώσεις.
Κάποιοι άνθρωποι δυστυχώς και δημοτικοί σύμβουλοι ακόμη,
δεν βλέπω κάποιο παρόντα βέβαια άρα εξαιρώ τους παρόντες, γυρίζουν στην
πόλη και λένε ότι κόστισε αυτή η γιορτή πάνω από 60.000 €. Δεν είναι σήμερα
εδώ να τα ακούσουν, έχουν μάθει να κινούνται κυρίως στο σκοτάδι και να
5
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διαρρέουν μονίμως πράγματα συκοφαντικά, αλλά η ουσία είναι ότι το χάρηκε
και το χαίρεται ακόμη ο κόσμος.
Θέλω να ευχαριστήσω και προσωπικά και τον κ. Κόντο και τον
κ. Ντάτση, για την παρουσία τους στην υποδοχή παιδιών προσφυγόπουλων
το περασμένο Σάββατο, που ήταν μια μεγάλη γιορτή που τιμά το Δήμο μας,
τιμά την ιστορία του και ήταν εκεί. Δεν θέλω να πω περισσότερα, νομίζω πως
μερικά πράγματα γίνονται περισσότερο με μια διακριτικότητα και θα το θέλατε
κι εσείς αυτό το πράγμα, αλλά νιώθω αυτή την ανάγκη.
Το δεύτερο έχει να κάνει πάλι με κατάσταση που έχει
δημιουργηθεί τις τελευταίες τέσσερις μέρες στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής
με ομάδα αθίγγανων που έχει πάει στο χώρο. Πάλι περίμενα κάποιους
συγκεκριμένους δημοτικούς συμβούλους που διέδιδαν δεξιά και αριστερά ότι
«τους έχει βάλει ο Δήμαρχος, τους έχει εγκατεστημένους και θα έρθουμε να τα
πούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο», εγώ τους περίμενα με μεγάλη χαρά να
έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο να ακούσω τι ρατσιστικές μπούρδες θα
μπορούσαν να πουν.
Δηλαδή τι πρότειναν αυτοί οι άνθρωποι στο Δήμαρχο; Να πάει
με τα ΕΚΑΜ να διώξει γυναικόπαιδα; Γιατί εγώ με τον κ. Μανωλεδάκη από την
πρώτη στιγμή βρεθήκαμε εκεί και είδαμε κάποιους ανθρώπους οι οποίοι ήταν
κάποιοι βασισμένοι άνθρωποι οι οποίοι μας είπαν «θα μείνουμε για δυο τρεις
νύχτες και θα φύγουμε, γιατί έχουμε κάποιους ανθρώπους στο Νοσοκομείο»
και περί αυτού πρόκειται.
Τι ήθελαν κάποιοι, που επιμένω δεν είναι εδώ σήμερα να τα
πουν; Να εκκενωθεί βίαια ο χώρος απέναντι σε γυναικόπαιδα; Και γύρναγαν
και ξεσήκωναν τον κόσμο της Νέας Χαλκηδόνας; Όπως και νά ‘χει το θέμα
τελείωσε, αυτές οι οικογένειες έφυγαν, εγώ πέρασα και πριν από λίγο.
Είχαμε μια καθημερινή επαφή και παρακολουθούσαμε από
κοντά την κατάσταση, την ίδια στιγμή που κάποιοι γυρνούσαν στην πόλη και
διέδιδαν όλα αυτά που σας περιέγραψα πριν.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Γαβριηλίδης Γαβριήλ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου δεν είναι σήμερα εδώ, μίλησε τηλεφωνικά η
Γραμματέας μου μαζί του, οπότε δεν χρειάζεται να πω κάτι άλλο.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τους επικεφαλής θέλει κάποιος τον λόγο; Όχι, προχωράμε
στη διαδικασία.
Έχουμε δυο θέματα εκτός ημερήσιας διάταξης, τα έχετε
παραλάβει φαντάζομαι. Διαβάζω τον τίτλο, για να το εγκρίνουμε για εισαγωγή
«Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή
γηπέδου 5x5 Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» και έγκριση 1ης
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης». Ο κ. Μανωλεδάκης μπορεί
να μας πει το κατεπείγον;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Το φέραμε κατεπείγον διότι χτες είχαμε την 1η κοινή
σύσκεψη της Επιτροπής Παρακολούθησης με τους μηχανικούς της Γενικής
Γραμματείας Αθλητισμού, όπου ήταν αίτημα δικό τους διότι όπως μας είπαν
και χτες να τους πηγαίναμε τον Α.Π.Ε. (τον Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Ελέγχου)
των εργασιών που είχαν γίνει, αυτοί δεν προλάβαιναν να πληρώσουν μέχρι
τις 31 του Δεκέμβρη και επειδή ο Υπουργός τους έχει ορίσει μέχρι 31/12
ζητάνε οικονομικά τουλάχιστον την παράταση για μέχρι τις 31 Μαρτίου ώστε
να είναι σίγουροι ότι θα προλάβουν να πληρώσουν κανονικά τους
λογαριασμούς. Διότι δεν προλαβαίνουμε να έχουμε άλλη, αυτοί θα έφευγαν με
άδειες και τα λοιπά και μας είπαν όσο το δυνατό αυτή την εβδομάδα μόνο θα
ήταν εκεί. Εμείς δεν είχαμε άλλο Δημοτικό Συμβούλιο και αναγκαστήκαμε να
το περάσουμε κατεπείγον.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα μπαίνει κατεπείγον. Ομόφωνα εισάγεται.

1ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 2ης παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή
γηπέδου 5x5 Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» και έγκριση 1ης
τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Είναι αυτό που σας είπα, δεν έχει τίποτε άλλο. Το έργο
προχωράει ήρθε το υλικό, είναι τα γνωστά που αντιμετωπίσαμε και στο
γήπεδο της Χαλκηδόνας γι' αυτό άργησε να ξεκινήσει και είπαμε να μην
πάθουμε

ό,τι

είχαμε

πάθει

στην

Χαλκηδόνα

όπου

εξορίστηκε

ο

«Χαλκηδονικός», εδώ να μην εξορίσουμε τον Άτταλο. Μόλις εκτελωνίστηκε το
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υλικό, δηλαδή ο τάπητας αυτό είναι το βασικό υλικό, ξεκίνησε τις εργασίες και
οσονούπω τελειώνει.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν θέλω να κάνω ερωτήσεις, απλά να πω ότι
συμφωνούμε, δεν έχουμε κανένα πρόβλημα ούτε αντίρρηση για την
παράταση αφού είναι για καλό και των παιδιών, αλλά και της αθλητικής
οικογένειας του Άτταλου και όχι μόνο. Ψηφίζουμε θετικά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι ο κ. Μανωλεδάκης για να το τελειώνουμε αυτό,
έδωσε μια σαφέστατη απάντηση ότι έδωσε μια παράταση για την περαίωση
του έργου, που δεν ξέρω αν ολοκληρωθεί μέχρι 31/12 πιστεύω θα
ολοκληρωθεί γιατί είπε ακόμη και πιο μπροστά.
Νομίζω ότι η οικονομική διεκπεραίωση για να γίνει 31/3 και δεν
έχουμε καμία αντίρρηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κόντο, εάν δεν θέλει κάποιος άλλος τον
λόγο…;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε ήθελα να πω χρόνια πολλά σε όλους
και να είστε πάντα καλά, με υγεία πάνω απ' όλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ κ. Κόντο.
Το 1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 2ης
παράτασης χρόνου περαίωσης του έργου «Ανακατασκευή γηπέδου 5x5
Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας» και έγκριση 1ης τροποποίησης της
προγραμματικής σύμβασης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.
Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι ένα ψήφισμα,
το οποίο έχει να κάνει με τα επεισόδια τα οποία έγιναν έξω από τα
Δικαστήρια. Θεωρώ φυσικά γιατί το εισάγω ότι ούτως ή άλλως είναι
κατεπείγον, διότι επίκαιρα πρέπει να απαντήσουμε διότι έχει γίνει μεγάλη
διαστρέβλωση σε σχέση με τα γεγονότα. Αν δεν υπάρχει αντίρρηση το
περνάμε προς συζήτηση. Ομόφωνα εισάγεται.
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2ο ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάζω το ψήφισμα κατ' αρχάς
ΨΗΦΙΣΜΑ
Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου ομάδα τραμπούκων φερόμενων ως οπαδών
της ΑΕΚ επιτέθηκε και χτύπησε έξω από τα Δικαστήρια της πρώην
Σχολής Ευελπίδων μέλη της Δημοτικής Αρχής, δημοτικούς συμβούλους
και πρώην Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας.
Καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο τέτοιες πρακτικές, που
στρέφονται όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας αιρετών, αλλά
υποβαθμίζουν και την ίδια τη δημοκρατία και την ελευθερία της
έκφρασης.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας θα
υπερασπιστούμε τη δημοκρατία στην πόλη μας, με κάθε νόμιμο τρόπο
και δεν θα ανεχτούμε τέτοιες παρακρατικές μεθόδους.
Καλούμε την πολιτεία και τα επίσημα θεσμικά όργανα να πράξουν το
ίδιο»
Τα ξέρετε όλοι τα επεισόδια, θέλετε να σας κάνω μια περιγραφή
εφόσον δεν τα γνωρίζετε να σας την κάνω με ευχαρίστηση, ήμουν παρών.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Με πέντε κουβέντες κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμείς είμαστε μάρτυρες σε αυτό το Δικαστήριο, παρευρεθήκαμε,
υπήρχαν μικροεντάσεις εντός του χώρου, ούτε καν εντάσεις δεν τις λέω,
κάποια σχόλια, εμείς τα παραβλέπαμε. Εμείς ήμασταν ακριβώς μόνο οι
μάρτυρες, δεν φέραμε ούτε έναν άλλο άνθρωπο μαζί μας γιατί θεωρούμε ότι
πρέπει να υποβαθμίσουμε το ζήτημα, δεν είναι να συνεχίσουμε αυτές τις
ιστορίες.
Βγήκαμε έξω από την αίθουσα του Δικαστηρίου, πήρε αναβολή
18η η υπόθεση, έξω ήταν μαζεμένοι ακριβώς 27-28 άτομα γιατί μετρήθηκαν,
φώναξαν ένα σύνθημα και πάλι δεν τρέχει τίποτε και εμείς φύγαμε. Βγήκαμε
έξω από τα Δικαστήρια, κανά δυο συνάδελφοι ο ένας πήγε προς τα πάνω
άλλος πήγε προς τα κάτω, εμείς προσπαθήσαμε να περάσουμε απέναντι και
ακριβώς πάνω στο διάζωμα δεχτήκαμε επίθεση με κλωτσιές, μπουνιές,
9
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βρισίματα τα γνωστά που ξέρετε δεν χρειάζεται να τα επαναλάβω.
Περιληπτικά αυτά.
Εκείνο το οποίο έχω να σημειώσω είναι ότι τραμπουκίστηκαν
γυναίκες και ο πατήρ Λάλος ο οποίος είναι μάρτυρας κι αυτός από τα
προηγούμενα επεισόδια, ο οποίος είναι μιας ηλικίας από ό,τι γνωρίζετε και
ήταν ανεπίτρεπτο αυτό. Για όλους ανεπίτρεπτο, αλλά ιδιαίτερα ειδεχθές κατά
την άποψή

μου όταν υπάρχουν παρευρισκόμενες γυναίκες, μητέρες και

ηλικιωμένοι άνθρωποι. Η περιγραφή είναι πλήρης, επτά άτομα ήμασταν σας
λέω, δεν φέραμε ούτε ένα άλλο άτομο μαζί μας. Δυστυχώς; Ευτυχώς; Εγώ
λέω ευτυχώς.
Το ψήφισμα είναι σαφέστατο, αν θέλετε να κάνω και μια
τοποθέτηση δική μου. Εγώ εξ αυτού του βήματος και μετά από αυτή την
τρομοκρατική επίθεση θα την ονομάσω και εγκληματική, διότι νομικός δεν
είμαι αλλά νομίζω ότι οι εγκληματικές πράξεις έχουν μικρή απόσταση από το
έγκλημα. Σας λέω, δεν είμαι νομικός δεν ξέρω αν οι ορολογίες που
χρησιμοποιώ είναι σωστές, αλλά έτσι όπως τη διαισθάνομαι εγώ από την
πιάτσα και από το δρόμο, όταν κάποιος χτυπάει στο κεφάλι, εν δυνάμει
μπορεί να γίνει υπόθεση πάρα πολύ άσχημη.
Με αυτή την έννοια εγώ από αυτό το βήμα θέλω να δηλώσω ότι
μετά από αυτό το χτύπημα, το οποίο απέχει πάρα πολύ από το προηγούμενο
και έτσι όπως ήταν οργανωμένο -διότι ήταν οργανωμένο- ακολουθηθήκαμε
έξω από τα Δικαστήρια, η επίθεση ήταν οργανωμένη, εγώ προς πάσα
κατεύθυνση είμαι υποχρεωμένος να δηλώσω ότι φοβάμαι για την σωματική
ακεραιότητα, τη ζωή του Δημάρχου, τη δική μου και όλων των δημοτικών
συμβούλων. Αυτό θέλω να καταγραφεί, διότι είναι αδιανόητο έξω από
Δικαστήρια να γίνεται ο τραμπουκισμός 27 άτομα εναντίον 7, δυο γυναίκες και
κάποιοι κάποιας ηλικίας. Είναι απαράδεκτο.
Επίσης, θα το πω και αυτό, επειδή διάβασα την ανακοίνωση της
ΠΑΕ ως μη εγένετο –δεν έχει γίνει τίποτε μάλλον για την ΠΑΕ- έχω να κάνω
τα εξής ερωτήματα, δεν θέλω να τα απαντήσει κανένας αλλά εγώ πρέπει να
τα κάνω.
Η ΠΑΕ πως γνώριζε αν έγιναν επεισόδια ή όχι και έβγαλε
ανακοίνωση; Εμάς δεν τηλεφώνησε κανένας από την ΠΑΕ, να μας ρωτήσει
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«Χτυπηθήκατε; Δεν χτυπηθήκατε; Κάτι ακούσαμε…», έχει την άποψη ότι δεν
έγιναν και επεισόδια. Αυτή η άποψη εγώ τη θεωρώ ηθική αυτουργία κανονική
σε ό,τι συνέβη και σε ό,τι πρόκειται να συμβεί.
Διότι εφόσον δεν είναι κανένας από την ΠΑΕ παρών,
τουλάχιστον έπρεπε να εκφράσει την απορία της και να τελειώνει και όχι να
καλύπτει αυτούς τους ανθρώπους.
Και ερωτώ: ήμασταν επτά. Εάν ήταν ένας σε ένα σκοτεινό
δρόμο της Φιλαδέλφειας, τι θα έλεγε η ΠΑΕ; Σας ερωτώ, τι θα έλεγε; Ότι είναι
ένας τρελός, ψεύτης και τα λοιπά. Εγώ αυτό το συμπέρασμα βγάζω. Άρα
νομίζω ότι η ΠΑΕ έχει κάνει μεγάλο ατόπημα στηρίζοντας και αγνοώντας αυτό
τον ξυλοδαρμό. Αυτά ήθελα να πω, και παρακαλώ όποιος συνάδελφος θέλει
τον λόγο.
Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ ήθελα να τοποθετηθώ. Τις τελευταίες
μέρες έχω μια σιγουριά ότι αυτό το πράγμα που έρχεται στην πόλη μας δεν
έχει καμία σχέση με την ΑΕΚ. Εγώ είμαι άνθρωπος της οικογένειας της ΑΕΚ,
το έχω ξαναπεί πολλές φορές μέσα στο γήπεδο μεγάλωσα, αυτό το πράγμα
με τον αμερικάνικο αετό του κ. Μελισσανίδη που αντικατέστησε τον αετό της
ΑΕΚ, με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν κανένα σημείο
αναφοράς στην πόλη μας, δεν τους ξέρω. Δηλαδή από τους δέκα
κατηγορούμενους της δίκης, είναι ένας που δηλώνει κάτοικος Φιλαδέλφειας,
όλοι οι άλλοι είναι στη Νίκαια, στον Κορυδαλλό, δεν έχει καμία σχέση.
Εγώ φοβάμαι πάρα πολύ για το τι είναι αυτό το πράγμα το οποίο
επιχειρεί να εισβάλλει στην πόλη. Δεν είναι απλά ένα θέμα πολεοδομικό,
υποβαθμίζεται κανονικά ως πολεοδομικό το ζήτημα, το γήπεδο που θα είναι
έτσι ή θα είναι αλλιώς, το γήπεδο αυτό έχει αυτή την τερατώδη μορφή γιατί
είναι ενός ανθρώπου με τερατώδεις σκέψεις για την πόλη μας. Γι' αυτό είναι
έτσι το γήπεδο.
Εγώ θεωρώ ότι αυτό το πράγμα που θέλει να έρθει, ας το
πάρουν να το κάνουν σε οποιαδήποτε άλλη πόλη, δεν το θέλω εδώ. Δεν θέλω
να το δω ποτέ να γίνεται και δεν εννοώ το γήπεδο. Δεν θέλω να δω αυτούς
τους στρατούς να κυριεύουν την πόλη, να μπαίνουν μέσα στα σπίτια μας και
μέσα στα μαγαζιά μας.
11
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Στην επίθεση ήταν άνθρωποι καταδικασμένοι, με στενές σχέσεις
μα πολιτευόμενους στη Χρυσή Αυγή να μην πω κάποιο συγκεκριμένο. Ήταν
θρασύδειλοι, στην προσπάθειά μου να προστατεύσω τον πατέρα μου 72
χρονών άνθρωπο, τις γυναίκες, δέχτηκα –μπροστά ήσουν Γιώργο- αρκετές
κλωτσιές και μπουνιές και δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή αυτοί οι
άνθρωποι οι οποίοι ήρθαν εκεί και επιτέθηκαν, δεν είναι καν άνδρες. Δεν είναι!
Είναι κάποια ανδρείκελα τα οποία κάτω από οποιαδήποτε εντολή, μπορούν
να κάνουν το οποιοδήποτε πράγμα.
Και προβληματίζομαι πολύ και νομίζω ότι αυτό το πράγμα
πρέπει να το δει το Δημοτικό Συμβούλιο τι είναι αυτό που έρχεται στην πόλη
μας. Εμείς το έχουμε δει και το έχουμε δει και έξω από την πόλη τι είναι αυτό.
Δεν έχει αγαπητοί συνάδελφοι σχέση με την ΑΕΚ δεν έχει καμία επαφή με την
ΑΕΚ, καμία γείωση με την πραγματική ΑΕΚ. Αυτά προς σκέψη και
προβληματισμό.
Στο σημείο αυτό προσήλθε ο κ. Καλύβης Γεώργιος
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Λάλο, η κα Γαλαζούλα έχει τον λόγο.
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Εγώ ήθελα να κάνω δυο
διευκρινίσεις. Η μία διευκρίνιση είναι ότι δεν δεχτήκαμε προσωπική επίθεση,
δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν προσωπικά μαζί μας, η επίθεση είναι
καθαρά πολιτική και έχει να κάνει με την θέση μας και τη στάση μας και τις
ενστάσεις που έχουμε βάλει, σε σχέση με το συγκεκριμένο γήπεδο.
Επίσης το δεύτερο που θέλω να παρατηρήσω είναι γιατί
φαντάζομαι ότι όλοι θα καταδικάσουμε την βία, τα γεγονότα, το να
καταδικάζουμε τη βία γενικά από όπου κι αν προέρχεται, δεν λέει κάτι. Θα
πρέπει κι εμείς με τη στάση μας όλοι και την προσωπική και την πολιτική, να
απομονώνουμε αυτά τα στοιχεία τα φασιστοειδή θα έλεγα εγώ και όχι να τα
ανεχόμαστε, πόσο μάλλον να τα χαϊδεύουμε.
Διότι ακούμε πολλές φορές σε συζητήσεις σε καφενεία να
λέγεται «τα παιδιά δίκιο έχουν, απλά ήταν και λίγο τραβηγμένο…» και τα
λοιπά. Είναι απαράδεκτη αυτή η στάση και ήθελα να το παρατηρήσω.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επίσης κάτι που λησμόνησα γιατί το οφείλω: αμέσως μετά τα
επεισόδια οι μόνοι δημοτικοί σύμβουλοι που αναρωτήθηκαν και με πήραν
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τηλέφωνο για την κατάσταση των συναδέλφων ήταν ο κ. Κόντος και ο κ.
Ντάτσης.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πρόεδρε, να σημειώσουμε ότι συνοδεύονταν
από το δικηγόρο της ΑΕΚ αυτοί που μας επιτέθηκαν.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ήταν δικηγόρος της ΑΕΚ αυτός;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ο συγκεκριμένος δικηγόρος έχει παραστεί σε
δίκες της ΑΕΚ μαζί με τον κ. Αλεξίου σε προηγούμενες υποθέσεις.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το γνωρίζω κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Είναι αδελφός του ενός επιτιθέμενου που έχει
καταδικαστεί σε επεισόδια στο Αγρίνιο διότι έχει βγάλει το μάτι ενός
αναρχικού.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ανανιάδης έχει τον λόγο.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Σε συνέχεια αυτών που ειπώθηκαν. Σήμερα το πρωί
επισκέφθηκαν το χώρο της καθαριότητας δυο άνθρωποι, φίλαθλοι κινούμενοι
προς τα μέσα σα να τα βάζουν με τους εργαζόμενους του Δήμου «Φύγετε
από εδώ, θα τα γκρεμίσουμε όλα». Κρατήσαμε την ψυχραιμία μας, εγώ δεν
βγήκα από το γραφείο για να μην οξυνθεί η κατάσταση.
Και θέλω να πω ότι είναι πράγματα τα οποία είναι κοντινά και
έρχονται. Και θέλω να πω στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου ότι αν ένα
γρανάζι από την περιουσία του Δήμου καταστραφεί, δεν θα είμαι υπόλογος
εγώ ούτε ο Δήμαρχος, ούτε η Δημοτική Αρχή. Οι εγκαταστάσεις αυτές
κοστίζουν εκατομμύρια και το πότε θα φύγουν και αν θα φύγουν, πρέπει να
έρθει η επίσημη πολιτεία να το πει και να βοηθήσει το Δήμο.
Οι εγκαταστάσεις εκεί έχουν πληρωθεί από το φιλαδελφιώτικο
και το χαλκηδονιώτικο λαό. Δεν μπορεί να έρχεται ο καθένας να τραμπουκίζει
τους εργαζόμενους ή να απειλεί Θεούς και Δαίμονες, ενόψει της κατασκευής
του γηπέδου. Εγώ δεν φοβάμαι κανέναν προσωπικά και δεν πρέπει να
φοβηθεί κανένας, κανέναν τραμπούκο που θα τολμήσει να ακουμπήσει μία
βίδα από την περιουσία του Δήμου.
Είμαστε εδώ, είμαστε μπροστάρηδες, υπηρετούμε το δημόσιο
συμφέρον. Αλλά οφείλουμε όμως να προστατεύουμε και την ακεραιότητα τη
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δική μας και τα περιουσιακά στοιχεία του Δήμου και κυρίως τη ζωή και την
υπόληψη των εργαζομένων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Δήμαρχος έχει τον λόγο.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να κάνω δυο παρατηρήσεις. Πρώτον, θέλω να το
ανεξαρτητοποιήσω λίγο από τη συζήτηση για το θέμα του γηπέδου, γιατί
θεωρώ πως αγγίζει ένα βαθύτερο πυρήνα δημοκρατίας και της δυνατότητας
της ελευθερίας της έκφρασης στο αν μπορεί δηλαδή είτε κάποιος αιρετός, είτε
κάποιος απλός πολίτης να εκφράζει μια άλλη άποψη.
Γιατί μην ξεχνάμε αυτή η ιστορία τραμπουκισμούς δεν έχουμε
δεχτεί εμείς δηλαδή, έχουν δεχτεί και οι απλοί πολίτες, έχουν δεχτεί και
άνθρωποι παριστάμενοι αυτή τη στιγμή από το χώρο των ΜΜΕ στην αίθουσα
του Δημοτικού Συμβουλίου. Άρα είναι ευρύτερο το θέμα και θέλω να τονίσω
δυο ζητήματα σε σχέση με αυτό.
Πρώτον, υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί. Πέρα από τους γνωστούς
ανεγκέφαλους τους οποίους όλοι πολύ εύκολα τους λένε ανεγκέφαλους και
είναι πάρα πολύ βολικό να τα ρίχνει κανείς στους ανεγκέφαλους, υπάρχει ένα
ολόκληρο κλίμα το οποίο έχει δημιουργηθεί, έχει καλλιεργηθεί έντεχνα, έχει
δημιουργήσει φανατισμό και άρα μπορεί και οπλίζει είτε το χέρι, είτε κυρίως
την πράξη σε κάποιους ανθρώπους στο να μπορούν να προβαίνουν σε
τέτοιες βάρβαρες πράξεις. Και είναι συγκεκριμένοι οι ηθικοί αυτουργοί.
Είναι οι επίσημοι και αυτό το αποδεικνύει η ίδια η ανακοίνωση
που βγήκε αμέσως μετά, η οποία δεν μπήκε καν στον κόπο να πει αν
χτυπήθηκαν κάποιοι άνθρωποι ή όχι. Δεν μπήκε καν στον κόπο να ρωτήσει
αν χτυπήθηκαν κάποιοι άνθρωποι, ή σε τι κατάσταση είναι.
Και το παρουσιάζει λες και εγώ το κανόνισα με αυτούς να
χτυπηθούν δημοτικοί μας σύμβουλοι. Μιλάμε για σενάρια τώρα, που ένας
άνθρωπος με χαμηλό δείκτη νοημοσύνης καταλαβαίνει ότι είναι εντελώς έωλα.
Δηλαδή εγώ έβαλα να χτυπηθούν οι συνεργάτες και οι σύντροφοι για να κάνω
εγώ κάποια πολιτική καριέρα, ως τι. Αδιευκρίνιστο.
Απευθύνεται σε ένα κοινό πολύ περιορισμένο και χαμηλού
επιπέδου. Υπάρχουν ηθικοί αυτουργοί όμως και επιμένω και για ό,τι έχει γίνει
και για ό,τι γίνει. Ανεξαρτήτως οποιασδήποτε συζήτησης επαναλαμβάνω για
το γήπεδο.
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Δεύτερο θέμα. Υπάρχει συνενοχή και η σιωπή είναι συνενοχή
αγαπητοί φίλοι και συνάδελφοι εδώ. Γιατί; Γιατί όταν επιτρέπουμε και
ανεχόμαστε να τραμπουκίζουν άνθρωποι, έχουμε βρεθεί και αυτός εδώ ο
χώρος έχει βρεθεί πολλές φορές σε καταστάσεις που πολιτικοί αντίπαλοι
έχουν τραμπουκιστεί και χτυπηθεί. Και ως χώρος πάντα της Αριστεράς
παίρναμε τις αποστάσεις μας και καταδικάζαμε και βρισκόμενοι σε σκληρά
γεγονότα. Αλλά τα φαινόμενα βίας και προσωπικής κατά ανθρώπους με
τραμπούκικες και παρακρατικές μεθόδους, τα καταδικάζαμε πάντα σε όποια
θέση κι αν ήμασταν.
Με μεγάλη λύπη βλέπω ότι εδώ εθιζόμαστε σε αυτό το πράγμα.
Το χειρότερο είναι ο εθισμός. Δηλαδή να χτυπιούνται δημοτικοί σύμβουλοι και
την επόμενη μέρα η ζωή να συνεχίζεται σε αυτή την πόλη, σα να μη τρέχει
τίποτε και να θεωρούμε πως είναι μια καθημερινότητα αυτό το πράγμα.
Κοιτάξτε, αυτό πρέπει να τερματιστεί. Δεν μπορεί εμείς εδώ να
καλούμαστε να πάρουμε αποφάσεις γι' αυτή την πόλη, κάτω από
οποιοδήποτε καθεστώς βίας και αυτό να μην αφορά συνολικά την πόλη. Δεν
γίνεται αυτό το πράγμα. Έχουμε δείξει πως αυτό το πράγμα ούτως ή άλλως
δεν πρόκειται να μας κλονίσει, από εκεί και πέρα όμως αυτό και την ίδια την
υπόθεση όπως είπε και ο κ. Λάλος πριν, την υπόθεση δημιουργίας σταδίου
γηπέδου της ΑΕΚ στην πόλη μας, σε καμία περίπτωση δεν κάνει καλό.
Έρχεται δηλαδή και δημιουργεί ένα αρνητικό κλίμα, γιατί
φανταστείτε τους εαυτούς σας -γιατί είμαστε και άνθρωποι- τους ίδιους, τους
συνεργάτες σας να αντιμετωπίζουν ένα κλίμα φόβου και τρομοκρατίας και να
λες «εντάξει δεν τρέχει και τίποτε». Αυτό θα λέγατε; Δεν νομίζω ότι θα λέγατε
αυτό.
Αλλά αυτό που δεν θα λέγατε για τους συνεργάτες σας και θα
μας βρίσκατε κι εμάς μαζί, θέλουμε κι εμείς για να υπάρχει μια ειλικρίνεια
μεταξύ μας και ένας σεβασμός και πάνω απ' όλα για να περιφρουρήσουμε τη
δημοκρατία στην πόλη μας να το δείξετε έμπρακτα και ως δημοτικοί
σύμβουλοι και ως αντιπολίτευση. Γιατί θεωρώ ότι σε αυτό τουλάχιστον το
θέμα νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει ένα αρραγές μέτωπο.
Και να μην κρυβόμαστε. Και δεν το λέω για σας, λέω για
κάποιους που σήμερα επέλεξαν να κρυφτούν. Κα επέλεξαν να κρυφτούν, για
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συγκεκριμένους λόγους για να μην πάρουν θέση. Γιατί έχουν μάθει να είναι
και με τον αστυφύλακα και με τον χωροφύλακα σε όλα τα θέματα όχι μόνο σε
αυτό, σε όλα. Ούτε «ναι», ούτε «όχι», ούτε «ίσως», ούτε «κάπως»…
Κάποια στιγμή όμως πρέπει να πάρουμε θέση γιατί αυτό το
οποίο απειλείται είναι η δυνατότητα να μπορούμε να παίρνουμε ως αιρετοί
αποφάσεις μέσα από τα συλλογικά όργανα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Καλησπέρα σας και καλές γιορτές να έχουμε θα ήθελα την
ανοχή σας. Θεωρώ πως υποχρέωση όλων μας και των 34 είναι η φροντίδα
και η πρόληψη. Η φροντίδα των αναγκών και των συμφερόντων των
συνδημοτών μας και της πόλης, αλλά και η πρόληψη όσων συμβάντων
αρνητικών για την πόλη μπορεί να γίνουν, είτε από εμάς είτε από άλλους.
Στο θέμα μας. Την περασμένη εβδομάδα έγιναν τα γυρίσματα τ
του πρόσφατου τελευταίου επεισοδίου του σήριαλ ΑΕΚ, ή μάλλον φαινομένων
οπαδών της ΑΕΚ –δεν ξέρω αν είναι οπαδοί της ΑΕΚ- και Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας. Και αυτή τη φορά το επεισόδιο ήταν κατάλληλο για ηλικίες άνω
των 18.
Κύριοι φτάνει πια! Φτάνει η ευθυνοφοβία αλλά και η υποκρισία.
Ας μη χρησιμοποιεί ο καθένας το καπνογόνο γήπεδο της ΑΕΚ κατά το πώς
τον βολεύει. Έφτασε νομίζω –αν και καθυστερημένα- η ώρα να παρθούν
αποφάσεις για το συγκεκριμένο θέμα, που έχει καταντήσει καραμέλα και
εύκολη λάσπη προς το Δήμο από τα κιτρινόμαυρα Μέσα Μαζικής
Ενημέρωσης.
Κανείς δεν επικροτεί τα επεισόδια και τη βία φυσικά, αλλά όλα
αυτά είναι τρανή απόδειξη ότι έφτασε ο κόμπος στο χτένι για μια συνάντηση ή
απόφαση. Η Ελλάδα και όχι

μόνο η πόλη,

παρακολουθεί δυο μικρές

μειοψηφίες να δρουν είτε ανεξέλεγκτα, είτε στυγνά προμελετημένα.
Η μια μικρή μειοψηφία διατυμπανίζει και με πολύ θόρυβο και
μερικές φορές και λίγο τραμπούκικα, πως θέλει διακαώς το γήπεδο. Το θέλει;
Στο χέρι μας είναι να το αποδείξουν αν το θέλουν ή όχι. Στο δικό μας χέρι.
Στο χέρι μας είναι να μην τους δίνουμε τα πατήματα να μας
χρησιμοποιούν σαν άλλοθι. Η άλλη μικρή μειοψηφία συχνά εκμεταλλεύεται
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καταστάσεις ή θολά επιχειρήματα, με αποτέλεσμα την καθυστέρηση της
πορείας της κατασκευής του γηπέδου.
Αυτή η ομάδα δεν το θέλει το γήπεδο ή έτσι δείχνει; Είναι
κατανοητό πως η σημερινή Δημοτική Αρχή προσπαθεί να είναι συνεπής με τις
προεκλογικές της δεσμεύσεις. Μάλιστα όσοι παρακολουθούμε τα τοπικά
δρώμενα, η προσπάθεια της συνέπειας είναι εντονότερη και σοβαρότερη από
την αντίστοιχη των περισσότερων προηγούμενων Διοικήσεων.
Στις τελευταίες δημοτικές εκλογές όμως οι αριθμοί ήταν
αμείλικτοι. Η μεγάλη πλειοψηφία των συνδημοτών μας ψήφισε Παράταξη που
ήθελε γήπεδο. Και εσείς, η Παράταξη που σωστά, τίμια και δίκαια και νόμιμα
έχετε την πλειοψηφία, θέλατε με προϋποθέσεις γήπεδο.
Καμία Παράταξη δεν μπόρεσε μόνη της να αναλάβει τα ηνία της
πόλης. Η πρώτη Παράταξη χρειάστηκε δυναμωτική ένεση με υπερδιπλάσια
δόση του ποσοστού της. Δεν είναι κακό, αρκεί ο ασθενής να ζήσει.
Η σημασία της υπερδιπλάσιας ένεσης, είναι πως στην πορεία αν
δεν πάρεις κατά νου τους αριθμούς και προσπαθήσει να κάνεις μόνος σου ό,τι
σου κατέβει, θα κάνεις ζημιά και στην πόλη αλλά και στον ίδιο σου τον εαυτό.
Αυτό ίσως λέγεται: πολιτική αυτοχειρία. Και τους ψήφους των άλλων ήθελες
τη δεύτερη Κυριακή και το ξέχασες αμέσως.
Φιλαδέλφεια ίσον ΑΕΚ κι αυτό δεν θα αλλάξει με, ή χωρίς
γήπεδο. Όσο κι αν ο Δήμος εθελοτυφλεί. Εφόσον η Δημοτική Αρχή, η
Παράταξη που άρχει, θέλει και με τη βούλα να δηλώνει πως αντικατοπτρίζει
τους συμπολίτες, αρκεί για αρχή έστω και η προσπάθεια μιας συνάντησης
των Τεχνικών Υπηρεσιών και μιας χρυσής τομής με τη Δικέφαλος 1924, με
στόχο το τέλος των γνωστών παρατράγουδων, που και κουράζουν και
μερικούς τους πονάνε κιόλας, η βία. Και κυριολεκτώ στο «πονάνε».
Γιατί μια τέτοια συνάντηση είναι αμαρτωλή; Τι θα προδώσει; Δεν
είναι μεγαλύτερη προδοσία απέναντι στους δημότες να γίνει το γήπεδο
ερήμην μας, χωρίς να επηρεάσουμε σχετικά με τα συμφέροντα της πόλης;
Δεν φτάνουν οι 180 θέσεις parking;
Συμφωνούμε εμείς πρώτοι, εσείς συγκεκριμένα σαν Παράταξη
Διοίκησης οφείλετε να δράσετε συγκεκριμένα για να εξασφαλιστεί parking για
τους δημότες, για τις 365 μέρες, αφού έχουμε έλλειψη. Αν παράπλευρα αυτές
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οι θέσεις θα εξυπηρετούν και το γήπεδο 20 μέρες το χρόνο, είναι παράπλευρο
κέρδος.
Κυκλοφοριακά προβλήματα; Συμφωνούμε. Έρχεται η Διοίκηση,
προτείνετε ζητήστε αλλαγές και λύσεις. Κύριοι, αν μη τι άλλο όταν κάποιος
μας ζητάει ένα επίσημο ραντεβού, είναι αχαρακτήριστο να μην απαντούμε
ούτε θετικά, ούτε αρνητικά. Στο σχολείο όλοι διδαχτήκαμε φυσικοχημεία, τότε
όλοι οι κανόνες είχαν εφαρμογή σε κανονικές συνθήκες. Αυτές οι ρημάδες οι
συνθήκες όμως στην αληθινή ζωή ποτέ δεν είναι κανονικές.
Έτσι και με τις ιδέες μας. Αν στην πράξη δεν κάνουμε και ένα
πιο ευέλικτο βήμα παραπάνω, μπορεί με τις ιδεοληψίες μας να κάνουμε τελικά
ζημιά στην πόλη, που κομμάτι της είμαστε κι εμείς και τα παιδιά μας.
Δεν κατηγορείται κανείς από κανέναν. Δεν δαχτυλοδεικτείται
κανείς από κανέναν, όμως ας κάνουμε κάτι όλοι μαζί. Διεκδικείστε εδώ και
τώρα από παντού το τι θέλετε και μην επαναλαμβάνεστε διαρκώς με το τι δεν
θέλετε.
Δεν σας έχουμε εξουσιοδοτήσει τη δεύτερη Κυριακή γι' αυτό το
θέμα. Η λύση είναι στα χέρια σας και μόνο. Μην είστε κατώτεροι των
προσδοκιών και των ελπίδων των δημοτών μας, αλλά και της ιστορίας της
πόλης. Πάρτε τους χώρους στάθμευσης από την Περιφέρεια, διεκδικήστε τους
από εκεί. Πάρτε πίσω το άλσος από το Υπουργείο, διεκδικήστε το σταθμό
μεταφόρτωσης και το αμαξοστάσιο του Δήμου από την πολιτεία και
χρησιμοποιείστε σα μοχλό πίεσης ακόμη και την ΑΕΚ.
Όσες δράσεις, διεκδικήσεις αναφέρουμε πιο πάνω είναι
αναγκαίες για την πόλη μας πρώτα και η ΑΕΚ επίσης θα έχει όφελος όπως θα
έχουν και όλοι οι επαγγελματίες της πόλης. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Ντάτση, ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κατ' αρχήν να πω καλές γιορτές και να έχουμε μια καλή
χρονιά, που να λύσει πολλά προβλήματα τα οποία αυτή τη στιγμή πραγματικά
ταλανίζουν τον τόπο μας. Τη θέση μου την ξέρετε για την ΑΕΚ. Εδώ δεν
ήρθαμε να συζητήσουμε για το γήπεδο της ΑΕΚ, ήρθαμε να συζητήσουμε για
την θλιβερή επίθεση ενάντια σε οποιονδήποτε με τη βία από κάποιους δήθεν
οπαδούς της ΑΕΚ.
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Δεν ξέρω αν είναι προμελετημένα γιατί δεν ήμουν εκεί, θεωρώ
ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι θα έχουν το δικαίωμα να έχουν την άποψή τους
οποιαδήποτε κι αν είναι αυτή, είναι δικαίωμά τους είτε είναι υπέρ της ΑΕΚ είτε
είναι κατά της ΑΕΚ, αλλά κανείς δεν έχει το δικαίωμα να διακόψει τη δική τους
ιδέα και τη δική τους θέση με τη βία.
Καταδικάζω απερίφραστα όλα τα γεγονότα που έχουν συμβεί
είτε μεμονωμένα στον κ. Καμπούρη, είτε τώρα στους δημοτικούς συμβούλους
της πλειοψηφίας για την άποψη που έχουν, παρ' ότι εγώ έχω διαφορετική
άποψη. Εδώ είμαστε όλοι μαζί να προασπίσουμε τη δημοκρατία γιατί έχει
ανάγκη από προάσπιση.
Δεν μπορεί κανένα φασιστικό ή δεν ξέρω τι άλλο στοιχείο ή
αναρχικό ή οτιδήποτε, να έρχεται με τη βία να προσπαθήσει να αλλάξει
τοποθέτηση και γνώμη. Όλοι μαζί, το Δημοτικό Συμβούλιο είμαστε δίπλα σας
και κατά κάθε βίαιης ενέργειας εναντίον οποιουδήποτε δημοτικού συμβούλου
ή πολίτη αυτής της πόλης. Σας ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Κουτσάκη, ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πρώτα απ' όλα θέλω να πω χρόνια πολλά σε όλους,
καλές γιορτές να έχουμε και να έχετε και εσείς και οι οικογένειές σας.
Πρώτα απ' όλα θέλω να πω ότι θα ήταν προτιμότερο να
ήμασταν όλοι μαζί, θέλω να πω και η αντιπολίτευση και εσείς, να γίνει μια
συζήτηση εκτεταμένη αν είναι δυνατό να υπήρχε κάποιο θέμα συγκεκριμένο
ώστε να ερχόμασταν προετοιμασμένοι, παρ' όλα αυτά η Παράταξή μου και
εγώ προσωπικά έχουμε καταδικάσει πάρα πολλές φορές τέτοιες ενέργειες και
έτσι απλά το ίδιο θα κάνω και τώρα.
Κατ' αρχήν έχω την εντύπωση ότι κι εσείς δεν αισθάνεστε καλά
με αυτά που γίνονται, πραγματικά καταδικάζω ότι έγινε σε συναδέλφους
δημοτικούς συμβούλους και δεν μπορώ να τίποτε άλλο. Πραγματικά
καταδικάζω κάθε μορφή βίας αυτό που είπε πριν η συνάδελφος, εγώ έτσι
απλά μπορώ να το πω αλλά θέλω να κλείσω έτσι και να πω ότι θα είναι
προτιμότερο να γίνει μια κουβέντα γενικά.
Μπορεί να έχουμε διαφορετικές απόψεις όσον αφορά το γήπεδο
αλλά καταδικάζω αυτό που έγινε σε συναδέλφους δημοτικούς συμβούλους
προχθές.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Επίσης να ενημερώσω ότι η κα Γκούμα είναι
δικαιολογημένη απούσα. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θα συμφωνήσω απόλυτα με το ψήφισμα το οποίο καλά
έκανε ο Δήμαρχος και η Διοίκηση και το έφερε. Είναι γεγονός ότι οι πράξεις
αυτές, οι καταστάσεις αυτές δεν τιμούν κανέναν από εμάς, όχι μόνο τη
Διοίκηση αλλά κατά την ταπεινή μου γνώμη και ολόκληρη την αντιπολίτευση.
Είμαστε επτά δημοτικές Παρατάξεις εδώ μέσα. Η κάθε μία
Παράταξη έχει τις δικές της θέσεις, όποια κι αν είναι αυτή η θέση της κάθε
Παράταξης, πρέπει να είναι σεβαστή. Σήμερα η Δημοτική Αρχή είναι αυτή που
είναι, έχει τις δικές της απόψεις, νομίζω ότι προσπαθεί να κάνει ό,τι είναι το
καλύτερο για το θέμα του γηπέδου μιλάμε συγκεκριμένα και από εκεί και πέρα
θα κριθεί ο καθένας μας την ώρα που πρέπει.
Όμως δεν νομίζω ότι θα υπάρχει δημοτικός σύμβουλος μέσα στο
Συμβούλιο αυτό, να μην καταδικάζει τις ενέργειες αυτές. Δεν έχει κανείς το
δικαίωμα από όπου κι αν προέρχονται, δεν ξέρω ποιοι είναι αλλά θα πρέπει
να είμαστε αγαπητοί συνάδελφοι και λίγο προσεκτικοί. Γιατί μπορεί να έχουμε
τα δίκια μας, να έχει δίκιο ο καθένας αλλά επειδή αυτιά έχουν και οι τοίχοι ας
είμαστε προσεκτικοί σε αυτά τα οποία λέμε γι' αυτούς τους απαράδεκτους,
τους άνανδρους, όπως να τους χαρακτηρίσει κανείς, δεν ξέρω ποιοι είναι, να
φέρονται κατ’ αυτό τον τρόπο.
Όχι

καταδικάζω,

αποκεφαλίζω

αυτές

τις

ενέργειες

των

ανθρώπων αυτών και θα πρέπει επαναλαμβάνω να είμαστε κι εμείς
προσεκτικοί. Νομίζω ότι η Δημοτική Αρχή κ. Δήμαρχε θα πρέπει να δείτε το
θέμα πολύ συντομότερα από όσο κυλάει ο χρόνος γιατί πιστεύω με τα όσα
συμβαίνουν, με τα όσα ακούγονται, με τα όσα ο καθένας θέλει να μας
δημιουργήσει στη Νέα Φιλαδέλφεια στο Δημοτικό μας Συμβούλιο, πρέπει όσο
το γρηγορότερο να λυθεί αυτό το θέμα.
Είναι δικό σας θέμα νομίζω γνωρίζετε τι πρέπει να κάνετε κι
εσείς και το Συμβούλιό σας να τελειώσει το θέμα αυτό και κάνω μια ευχή, είμαι
επιφυλακτικός την κάνω όμως την ευχή, να μην ξανασυμβεί αυτό που συνέβη
προ ημερών στα Δικαστήρια. Και αυτά που ζήσαμε μέσα στο Δημοτικό
Συμβούλιο όλοι μαζί. Και επαναλαμβάνω και κλείνω, ότι δεν τιμά κανέναν μας,
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ούτε από τη συμπολίτευση ούτε από την αντιπολίτευση και επαναλαμβάνω
καταδικάζω από όλες τις πλευρές. Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, θα πρέπει να πούμε πέντε
πράγματα επί της ουσίας διότι τα ευχολόγια είναι πάρα πολύ εύκολα και πολύ
περισσότερο το να πούμε όλοι αυτά τα σωστά πράγματα που ακούστηκαν και
να καταδικάζουμε μόνο.
Εκείνο το οποίο θα ήθελα να πω είναι ότι ο Δήμαρχος είπε
προηγουμένως ότι εγώ δεν μπορώ να ξέρω κάποιος αν είναι δικαιολογημένος
ή αδικαιολόγητος, αλλά πολύ σωστά είπε ο κ. Γεωργαμλής ότι ένα τέτοιο
σοβαρό θέμα θα έπρεπε να είμαστε παρόντες όλοι. Διότι εδώ δεν μπορεί κάθε
φορά να αντιμετωπίζουμε μια κατάσταση η οποία να είναι μεμονωμένη για
συγκεκριμένα άτομα, γιατί πραγματικά και εσείς από την πλευρά της
Διοίκησης θέλετε θέσεις, οι οποίες να ξεκαθαρίζουν από την πλευρά μας τι
θέλουμε και τι ζητάμε με ένα ακανθώδες θέμα και ένα πολύ σημαντικό ζήτημα
όπως είναι το γήπεδο.
Εμείς σαν Παράταξη έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας και έχουμε
πει ότι το γήπεδο το θέλουμε. Όμως αυτό, δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να
μας διχάζει μεταξύ μας, να δημιουργηθεί μια διχαστική κατάσταση σε
απαράδεκτες ενέργειες τις οποίες τις λέμε, αλλά δυστυχώς δεν μπορούμε να
κάνουμε τίποτε ή να μην κάνουμε τίποτε περισσότερο από ευχολόγια, το
οποίο όμως εμείς δεν το νιώθουμε σαν ευχολόγιο, το νιώθουμε πραγματικά
και λέμε ότι είναι απαράδεκτες οι καταστάσεις οι οποίες ξεφεύγουν από
δημοκρατικές θέσεις, αντιλήψεις και πράξεις.
Από την άλλη όμως θα ήθελα να σας πω ότι έχουμε τονίσει κατ’
επανάληψη ότι κύριοι, πρέπει να βρούμε μια λύση, επιτέλους. Να μην
φτάνουμε να συγκρουόμαστε, να μην φτάνουμε σήμερα σε μια τέτοια δύσκολη
θέση, διότι θα ήθελα επαναλαμβάνω και είναι το πιο σημαντικό αυτό και πολύ
σωστά είπε ο κ. Λάλος, πολύ σωστά τοποθετήθηκε ο κ. Δήμαρχος το ίδιο και
ο Πρόεδρος και όλη η αντιπολίτευση η οποία πήρε θέση, ότι σε καμία
περίπτωση εμείς δεν μπορούμε να έρθουμε είναι αντιπαλότητα.
Ξέρετε τις θέσεις μας, ξέρουμε τις θέσεις σας. Σεβόμαστε την
προσπάθεια που κάνετε, αλλά κι εσείς να σεβαστείτε ότι κι εμείς το βλέπουμε
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και δεν λέω ότι δεν το σέβεστε, αλλά να το αντιληφθείτε για να μη διχαστούμε
περισσότερο. Η πόλη έχει διχαστεί, έχει φτάσει σε ένα σημείο άλλοι να θέλουν
το γήπεδο και άλλοι να μην το θέλουν. Τώρα, ποιοι είναι περισσότεροι και
ποιοι είναι λιγότεροι, δεν το γνωρίζουμε.
Αλλά όμως είναι καμία περίπτωση εμείς δεν φτάνουμε σε ένα
σημείο να πιστεύει κάποιος ότι υιοθετούμε αυτές τις καταστάσεις επειδή
θέλουμε το γήπεδο. Όχι μόνο δεν τις υιοθετούμε, τις καταδικάζουμε και
ανησυχούμε.
Και να σας πω και κάτι άλλο και το λέω πραγματικά με κάθε
ανδρισμό αυτό: σε καμία περίπτωση αν είμαι παρών εγώ θα βάλω κι εγώ με
όλες τις δυνάμεις αυτές που έχω, να μην ανεχθώ βία. Αν αυτός είναι ο Λάλος,
αν αυτός είναι ο Δήμαρχος, αν είναι ο οποιοσδήποτε αυτά δεν μπορώ να τα
ανεχτώ σαν ένα ελεύθερο άτομο και έτσι το βλέπω. Και πολύ περισσότερο
ήρθε κι ένας άνθρωπος της τοπικής ενημέρωσης, ο οποίος από ό,τι μάθαμε κι
αυτός αντιμετώπισε πολύ σοβαρά προβλήματα.
Η θέση μας όμως θα ήθελα να ήταν επαναλαμβάνω ότι θεωρώ
όλους τους απόντες δικαιολογημένους, διότι δεν ξέρω γιατί δεν ήρθαν, ούτε
μπορώ να πω για κάποιον ότι ήρθε αδικαιολόγητα. Θα ήθελα να είμαστε όλοι
εδώ. Η απόφαση σήμερα σε τέτοια θέματα δεν είναι μόνο μια απόφαση
Δημοτικού Συμβουλίου, είναι και απόφαση πολιτική. Δεν είναι μόνο μια
απόφαση πολιτική, είναι και μια απόφαση ανθρώπινη, πως το βλέπει ο
καθένας.
Και επαναλαμβάνω: Κύριοι, εγώ δεν βλέπω αντίπαλο κάποιον
που θέλει το γήπεδο ή κάποιον που δεν θέλει το γήπεδο. Είναι απόψεις, είναι
θέσεις, όπως τόνισε και ο κ. Κοπελούσος, όπως τόνισε ο κ. Γεωργαμλής αλλά
και πολύ περισσότερο έκανε μια πάρα πολύ σημαντική συζήτηση ο κ.
Ντάτσης.
Θα παρακαλούσα πάρα πολύ, θα ήθελα αυτή η συζήτηση να
βρεθούμε όλοι έστω και με μια συγκεκριμένη συνεδρίαση, στην οποία να
θέσουμε αυτά τα ερωτήματα μεταξύ μας και να είμαστε πλέον όχι
επαναλαμβάνω

σε

ευχολόγια.

Εγώ

πολύ

εύκολα

μπορώ

να

πω

«καταδικάζω». Είπαμε να βγάλουμε μια ανακοίνωση και έχουμε βγάλει 25
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ανακοινώσεις, είναι γνωστό «καταδικάζω τη βία προς κάθε κατεύθυνση» και
τα λοιπά, έτσι γράφουμε κάθε φορά όλοι. Αυτό έχει κουράσει πια.
Εμείς θέλουμε μια πραγματική σχέση. Δεν θέλετε το γήπεδο;
Οφείλουμε να το σεβαστούμε. Και εσείς να σεβαστείτε εμάς που θέλουμε το
γήπεδο. Είπε μερικά πράγματα ο Δήμαρχος δεν θέλω να το προσωποποιήσω
εγώ, διότι κι εκείνος αντιμετωπίζει τα προβλήματα τα οποία είναι προβλήματα
πολλές φορές και επιβίωσης και θεσμικά πρέπει όλοι να προστατέψουμε τον
Δήμαρχο. Τουλάχιστον θεσμικά, όχι μόνο θεσμικά, μετά πάμε σε δεύτερο
επίπεδο σε ανθρώπινο επίπεδο. Αλλά τουλάχιστον θεσμικά.
Και

λέει

ένα

πράγμα,

ότι

πολλοί

μιλάνε,

πολλοί

κουτσομπολεύουν, πολλοί λένε πράγματα τα οποία δεν είναι αλήθεια. Πάντως
από την πλευρά τη δική μας κ. Δήμαρχε, εγώ δεν παρακολουθώ κανέναν
εμείς όμως να ξέρετε ότι αυτό που λέμε, θα το πούμε εδώ. Μπορεί να είναι
λάθος, ή μπορεί να είναι σωστό, αλλά λέμε αυτό που νιώθουμε. Εμείς δεν
λέμε γιατί τα πιστεύω σας είναι αυτά. εμείς έχουμε τα συγκεκριμένα πιστεύω
και έτσι θα προχωρήσουμε.
Προχωρήστε όπως νομίζετε, προχωρήστε όπως θέλετε, εγώ
κάνω μόνο μία ευχή, αυτή την ευχή θέλω να κάνω: να μπορέσουμε να
καθίσουμε το τραπέζι και οι 34 και μαζί με την ΑΕΚ να δοθούν οι καλύτερες
λύσεις για την πόλη, γιατί μπορεί πιστεύω μέσα από αυτή την κατάσταση να
βρεθεί κερδισμένη και η πόλη, να βρεθούν και οι κάτοικοι και να μπορέσουμε
να δώσουμε τέτοιες λύσεις, οι οποίες να είναι ό,τι το καλύτερο. Σας ευχαριστώ
πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πολύ, ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Πολύ σύντομα έξι σημεία. Πρώτον, ειλικρινά αισθάνομαι
την ανάγκη να ευχαριστήσω τον κ. Κόντο και τον κ. Ντάτση για το άμεσο
ενδιαφέρον τους που έδειξαν για το τι γίνεται σε σχέση με τους συναδέλφους.
Επίσης να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμπαράσταση που
δήλωσαν με τις προηγούμενες τοποθετήσεις τους.
Σημείο δεύτερο. Νομίζω ότι έπρεπε να είναι αυτονόητο
απολύτως, αλλά επειδή στην εποχή μας θέλουν επικαιροποίηση και τα
αυτονόητα, θέλω να δηλώσω και σε αυτό νομίζω ότι εκφράζω το σύνολο της
Παράταξης και όχι μόνο την προσωπική μου άποψη, ότι μπορεί να
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διαφωνούμε και σε αυτό και σε πολλά άλλα θέματα με οποιονδήποτε από την
αντιπολίτευση. Τουλάχιστον στη δική μας Παράταξη τουλάχιστον στην
Αριστερά και ιδιαίτερα στο κομμάτι που με αφορά, θα υπερασπιστούμε μέχρι
θανάτου το δικαίωμά τους να εκφράζονται. Απαιτούμε το ίδιο από θεσμούς και
πρόσωπα. Γιατί αυτό σημαίνει δημοκρατία.
Τρίτον. Αυτό που συμβαίνει είναι μια συζήτηση για το αν θα γίνει
ή δεν θα γίνει το γήπεδο; Πόσα μέτρα θα είναι; Πόσο parking θα έχει; Είναι
κάτι πολύ μεγαλύτερο. Είναι ζήτημα δημοκρατίας. Αν αυτός ο λαός έχει
δικαίωμα να επιλέξει μια Διοίκηση και αν αυτή η Διοίκηση έχει δικαίωμα με τον
τρόπο που εκτιμά καλύτερα γι' αυτόν, να εφαρμόσει το πρόγραμμά της, να
υπερασπιστεί τα συμφέροντα του κόσμου και της πόλης και βεβαίως να κριθεί
στον εύλογο χρόνο που από τους Κανονισμούς είτε συμφωνείς είτε όχι
προβλέπεται.
Με αυτή την έννοια δεν είναι ζήτημα ένα γήπεδο. Είναι βαθύτατο
ζήτημα δημοκρατίας, η ανάγκη να υπάρχει ελεύθερη έκφραση ιδεών. Εάν
αυτό αμφισβητηθεί και στην τελευταία του παράγραφο και στο τελευταίο του
κόμμα, ανοίγει μια τεράστια πύλη για άλλα πράγματα, που δυστυχώς αυτός ο
λαός και αυτός ο τόπος έχει ζήσει και έχει δοκιμαστεί. Και εκεί πηγάζει η
ευθύνη όλων να πάρουν θέση σε αυτό ακριβώς το ζήτημα, όχι για το γήπεδο.
Είναι ένα ζήτημα που το έχουμε συζητήσει, είναι ένα ζήτημα που θα χρειαστεί
και θα το ξανασυζητήσουμε.
Με αυτή την έννοια είναι ζητήματα δημοκρατία και οι θέσεις
πρέπει να είναι συγκεκριμένες και θα προτείνω παρακάτω.
Παρά τις ευχαριστίες που επαναλαμβάνω σε όλους και ιδιαίτερα
στο κ. Ντάτση, θεωρώ ότι έκανε μια υπέρβαση στην τοποθέτησή του. Μας
είπε ότι αυτή η Διοίκηση είναι νόμιμα απολύτως δημοκρατικά εκλεγμένη, αλλά
δεν εκφράζει την πλειοψηφία του κόσμου. Νομίζω ότι υπάρχει μια
αντιφατικότητα και για να το κάνουμε πιο απλό, ίσως να παρεξηγηθεί για το
πώς.
Να το κάνουμε πολύ πιο απλό, με τα λόγια του ακριβώς. Είπε
ότι υπήρχαν έξι Παρατάξεις, πέντε, τέσσερις, δεν έχει σημασία που ήθελαν το
γήπεδο και μία που δεν το ήθελε. Κατ' αρχήν λάθος ότι δεν το ήθελε, είχε
συγκεκριμένη θέση. Η δική μας Παράταξη.
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Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι, εσείς το θέλετε. Το θέλετε με προϋποθέσεις.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Εντάξει. Να θυμίσω όμως τα αυτονόητα: στη δεύτερη
εκλογική αναμέτρηση υπήρχαν δυο Παρατάξεις που η μία πολύ ξεκάθαρα και
χωρίς προϋποθέσεις δήλωνε ότι είναι υπέρ της κατασκευής του γηπέδου και
μία που δήλωνε ότι είναι υπέρ με προϋποθέσεις και ο κόσμος επέλεξε αυτή
που ήταν υπέρ με προϋποθέσεις και αυτές τις προϋποθέσεις οφείλουμε,
επειδή πραγματικά πιστεύουμε στη δημοκρατία να τις υπερασπιστούμε.
Άρα νομίζω ότι οποιαδήποτε ερμηνεία ή δεν έχει υλική βάση,
όσον αφορά εσένα σίγουρα δεν υπάρχει, άλλους σκοπούς εξυπηρετεί.
Επίσης μας σύστησαν να δούμε τι θέλουμε, να είμαστε
ξεκάθαροι. Νομίζω ότι είμαστε πάρα πολύ ξεκάθαροι: θέλουμε δυο πράγματα,
εδώ νομίζω ότι εκφράζω την Παράταξη αλλά εν πάση περιπτώσει παίρνω
προσωπικά την ευθύνη και δεν δεσμεύει την Παράταξη σε αυτό. Εγώ
τουλάχιστον θέλω να υλοποιηθούν και να γίνουν πράξη οι έξι προϋποθέσεις
που πολύ συγκεκριμένα και μέσα από επιστημονική μελέτη έχει θέσει η
Διοίκηση και αυτή η Παράταξη, για την κατασκευή αυτού του γηπέδου.
Αυτό είναι μια πολύ συγκεκριμένη διεκδίκηση που τουλάχιστον
όσον με αφορά δεν υπάρχει περίπτωση να υπαναχωρήσω και νομίζω ότι και
η Παράταξη.
Το δεύτερο που δεν θέλουμε ασχέτως αυτής της πορείας και
εδώ νομίζω ότι είναι κοινός τόπος όλων μας, είτε γίνουν είτε δεν γίνουν
αποδεκτές, είτε γίνει είτε δεν γίνει, είτε με όποιο τρόπο και σε όποιο χρόνο
γίνει το γήπεδο, δεν θέλουμε να γίνει στη βάση εκφοβισμού, τραμπουκισμών,
φασιστικών ενεργειών και τα λοιπά.
Και θέλω να δηλώσω κάτι που είναι απολύτως προσωπικό και
δεν δεσμεύει την Παράταξη: χωρίς τις έξι προϋποθέσεις που ο Δήμος έχει
βάλει για την υπεράσπιση των συμφερόντων της πόλης η Διοίκηση, από
εμένα προσωπικά δεν είναι αποδεκτό αυτό το έργο στην πόλη χωρίς αυτές.
Κι αν αυτό σημαίνει μια φορά για τις προϋποθέσεις, δεν είναι
δέκα φορές αποδεκτό όταν οι συνθήκες με τις οποίες πάει να επιβληθεί, είναι
οι συγκεκριμένες που συζητάμε για πολλοστή φορά, οι τραμπουκισμοί, οι
φασιστικές ενέργειες, το κλίμα τρομοκρατίας και ο εκφοβισμός.

25

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ - ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Πέμπτο σημείο. Είμαστε Τοπική Αυτοδιοίκηση, είμαστε Διοίκηση
σε ένα Δήμο. Η Τοπική Αυτοδιοίκηση διέπεται και από Δευτεροβάθμια και
Τριτοβάθμια όργανα ασχέτως του ρόλου που παίζουν. Νομίζω είναι μια δομή
η οποία υπάρχει στις δημοκρατίες και με αυτή την έννοια νομίζω ότι η ΠΕΔΑ
και η ΚΕΔΕ δεν δικαιούνται να μην πάρουν θέση σε αυτό. Προτείνω να
προστεθεί στο ψήφισμα απαίτηση του συνόλου του Δημοτικού Συμβουλίου να
πάρουν

θέση

όχι

για

το

γήπεδο,

για

τα

ζητήματα

τρομοκρατίας,

τραμπουκισμών και φασισμού που πάνε να επιβληθούν απέναντι σε αιρετούς
και μη αιρετούς στην πόλη.
Προτείνω αυτή η παράγραφος να προστεθεί ως απαίτηση με
κεφαλαία γράμματα από το Δημοτικό μας Συμβούλιο προς τα Δευτεροβάθμια
και Τριτοβάθμια όργανα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.
Τέλος νομίζω ότι η απουσία της Παράταξης του κ. Αράπογλου
θεωρώ ότι είναι απολύτως συνειδητή, αφορά το συγκεκριμένο ζήτημα. Η
στάση σε όλες τις προηγούμενες περιόδους και σε όλα τα προηγούμενα
επεισόδια ήταν ουσιαστικά υποστηρικτική σε αυτές τις ενέργειες. Θυμάστε
όλοι τις τοποθετήσεις ότι τους προκαλούμε -όταν έχουμε άποψη προκαλούμε,
προφανώς- και βέβαια και η σημερινή απουσία νομίζω ότι σηματοδοτεί τη
θέση αυτής της Παράταξης. Θέλω να τονιστεί στα πρακτικά και οφείλει λόγο
απέναντι στα πιο στοιχειώδη δημοκρατικά αισθήματα του κόσμου της Νέας
Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας.
Τέλος υπεύθυνοι πραγματικά για τη σωματική ακεραιότητα και
τη δική μου και του Δημάρχου και των μελών, αλλά τη δική μου που με αφορά
είναι απολύτως η Κυβέρνηση που πρέπει να υπερασπίσει τη δημοκρατική
λειτουργία των θεσμών, είναι ο συγκεκριμένος επιχειρηματίας ο Δημήτρης
Μελισσανίδης, είναι οι θεσμοί που ανέφερα πριν μια οργανωμένης –όσο
μπορεί να είναι- πολιτείας και είναι επίσης όσοι αδιαφορούν και δεν παίρνουν
θέση απέναντι σε αυτή την κατάσταση και δεν αισθάνονται την ανάγκη να
υπερασπιστούν τα ζητήματα δημοκρατίας που έχουν προκύψει.
Τελειώνω με μια δήλωση: δεν υπάρχει καμία περίπτωση να μας
πτοήσουν

τραμπουκισμοί,

τέτοιες

ενέργειες,

εκφοβισμοί

για

να

εγκαταλείψουμε –ασχέτως αν είναι σωστό ή λάθος- αυτό που πιστεύουμε θα
το υπερασπιστούμε μέχρι τέλους, γιατί πιστεύουμε ότι αυτό εξυπηρετεί το
συμφέρον του πολίτη και γι' αυτό είμαστε εδώ.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Απλά μια σημείωση. Έχει μια σημαντική
διαφορά τα επεισόδια που έγιναν σε αυτό το Δικαστήριο που ήταν άσχετο με
την κατασκευή του γηπέδου και στο οποίο παρίσταμαι και ως εκπρόσωπος
του Δήμου και υπεύθυνος της περιουσίας του Δήμου την οποία κατέστρεψαν
σε εκείνα τα επεισόδια.
Η σημαντική διαφορά είναι ότι η ΑΕΚ πήρε θέση. Η ΠΑΕ ΑΕΚ
–μην μπερδεύουμε την ΑΕΚ με την ΠΑΕ ΑΕΚ- πήρε θέση και η θέση που
πήρε δεν την τιμά καθόλου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το αναφέραμε κ. Λάλο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, αλλά κάνω εγώ μια προσωπική δήλωση:
δεν την τιμά καθόλου η θέση που πήρε και όσο δεν παίρνει πίσω η ΠΑΕ ΑΕΚ
αυτό το επαίσχυντο κείμενο θεωρώ ότι είναι σκλαβωμένη και υποχείριο των
συμφερόντων του Δημήτρη Μελισσανίδη που είναι αλλότρια προς τα
συμφέροντα της ΑΕΚ. Ούτε τίτλους θα φέρει αυτός ο άνθρωπος στην ομάδα,
ούτε γήπεδο θα φτιάξει, κατά την προσωπική μου άποψη.
Και επίσης να ενημερώσουμε και τον κόσμο και τους δημοτικούς
συμβούλους ότι υπάρχουν πολλές καταγγελίες και για απειλές κατά
ανθρώπων που καλύπτουν αθλητικό ρεπορτάζ της ΑΕΚ από τους ίδιους
ανθρώπους οι οποίοι τραμπούκισαν εμάς και απειλούν εμάς. Έχει γενικευτεί
το κακό, κύριοι. Σταμάτησαν τη δημοσιογραφία άνθρωποι. Αυτά τα πράγματα
είναι πρωτόγνωρα, δεν τα ξέρω, ήμουν στην οικογένεια της ΑΕΚ, γνώριζα
ακόμη και τους οργανωμένους οπαδούς, δεν έχουν ξανασυμβεί. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καλαμπόκης έχει τον λόγο.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Έδωσε τις απαραίτητες διευκρινίσεις ο σύντροφος ο
Βασίλης, οπότε ξεκινάω κατ' ευθείαν την τοποθέτησή μου για το θέμα.
Κύριοι συνάδελφοι ο φασισμός δεν εμφανίζεται πάντα με τη
σβάστικα. Μπορεί κάποιες φορές να καλύπτεται κάτω από τη σημαία του
Δικέφαλου, του Τριφυλλιού, ή του Θρύλου. Παραμένει όμως πάντα φασισμός.
Γιατί η πρακτική είναι αυτή που δίνει τον χαρακτηρισμό.
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Αυτός που ανέχεται αυτές τις ενέργειες, αυτός που υποθάλπει,
αυτός που σιωπά τι είναι; Συνένοχος. Ή διαφορετικά, αυτός που εκκολάπτει
το αυγό του φιδιού;
Κάποιοι

αφιονισμένοι

τραμπούκοι

που

υπηρετούν

τα

συμφέροντα του αφεντικού τους, έχουν βαλθεί να μετατρέψουν τις γειτονιές
μας σε μια μαφιόζικη Ζώνη. Η μαφία, έτσι για να θυμίσω, είναι ένα είδος
οργανωμένου εγκλήματος, το οποίο όχι μόνο δραστηριοποιείται σε διάφορα
παράνομα πεδία, αλλά επίσης προσπαθεί να ασκήσει κυριαρχία. Βρείτε μου
διαφορές μεταξύ της μαφίας και των ενεργειών των τραμπούκων.
Κύριοι συνάδελφοι πρέπει να ξαναθυμηθούμε τις δημοκρατικές
παραδόσεις του Δήμου μας και να υπερασπιστούμε την πόλη μας. Πρέπει να
αποτρέψουμε πάση θυσία να κυριαρχήσει ο φόβος. Κάποιες φορές η σιωπή
δεν είναι χρυσός, η σιωπή είναι συνενοχή. Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε τον κ. Καλαμπόκη, δεν θυμάμαι κάποιον που να
έχει ζητήσει τον λόγο, ο κ. Ντάτσης μόνο για μισό λεπτό.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Το χειρότερο σενάριο απ' όλα γιατί η πολιτική έχει να κάνει και
με την πραγματικότητα ή οφείλει να έχει και την αληθινή ζωή, είναι να γίνει το
γήπεδο ερήμην μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεν θέλει κανείς άλλος να μιλήσει,
άρα πάμε σε ψήφιση. Είναι ομόφωνο ή να πάμε σε ψηφοφορία;
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να διαβάσω; Η μόνη προσθήκη είναι ότι θα μεταφερθεί το
κείμενο και ζητάμε την ψήφιση από την ΠΕΔΑ και την ΚΕΔΕ.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Να μας το διαβάσετε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το διάβασα το ψήφισμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ξανά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: (Διαβάζει):
ΨΗΦΙΣΜΑ
Την Πέμπτη 15 Δεκεμβρίου ομάδα τραμπούκων φερόμενων ως οπαδών
της ΑΕΚ επιτέθηκε και χτύπησε έξω από τα Δικαστήρια της πρώην
Σχολής Ευελπίδων μέλη της Δημοτικής Αρχής, δημοτικούς συμβούλους
και πρώην Δήμαρχο της Νέας Φιλαδέλφειας.
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Καταδικάζουμε με τον πιο απερίφραστο τρόπο τέτοιες πρακτικές, που
στρέφονται όχι μόνο κατά της σωματικής ακεραιότητας αιρετών, αλλά
υποβαθμίζουν και την ίδια τη δημοκρατία και την ελευθερία της
έκφρασης.
Ως Δημοτικό Συμβούλιο Νέας Φιλαδέλφειας – Νέας Χαλκηδόνας θα
υπερασπιστούμε τη δημοκρατία στην πόλη μας, με κάθε νόμιμο τρόπο
και δεν θα ανεχτούμε τέτοιες παρακρατικές μεθόδους.
Καλούμε την πολιτεία και τα επίσημα θεσμικά όργανα να πράξουν το
ίδιο»
Επισυνάπτεται μια παράγραφος από κάτω: «… Να διαβιβαστεί
προς ενημέρωση και ψήφιση στην ΠΕΔΑ και στην ΚΕΔΕ». Ο κ. Κόντος έχει
τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχω μια παρατήρηση. Εκεί που λέμε «οι φίλαθλοι της ΑΕΚ»…
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Οι «φερόμενοι» λέει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει με καλύπτει απόλυτα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα αν δεν είναι ομόφωνο να πάμε σε ψηφοφορία. Είναι
ομόφωνο; Η προσθήκη δεν λέει τίποτε, απλά να μεταβιβαστεί στην ΠΕΔΑ και
στην ΚΕΔΕ.
Το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης «» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

1ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Υποβολή πρότασης στην Επιτροπή του άρθρου 8 του Δ.& Κ. Κώδικα
για την μετονομασία της οδού Βρυούλων, Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας, σε «οδό Βουρλών», βάσει της αριθ. 63/2016 απόφασης διατύπωσης γνώμης του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε διαβάσει το θέμα, αν θέλει να κάνει κάποια προσθήκη η
κα Παπαλουκά.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Να πω για ένα λεπτό, ότι αυτό το οποίο ερχόμαστε να
κάνουμε είναι ουσιαστικά η αποκατάσταση ενός λάθους, το οποίο μπορώ να
σας πω και ιστορικά πως θεωρείται ότι προέκυψε. Υπήρχε εκτός από τα
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«Βουρλά» τα οποία βρίσκονται στην Ερυθραία μία από τις μεγαλύτερες και
σημαντικότερες πόλεις του Ελληνισμού της Μικράς Ασίας, υπήρχαν και τα
Βρύουλα. Τα Βρύουλα ήταν ένα μικρό χωριουδάκι το οποίο βρίσκεται
μακρύτερα από το Αϊδίνη, περίπου 180 χλμ από τα Βουρλά. Είναι εδώ και ο
Πρόεδρος της Ένωσης Βουρλιωτών Μικράς Ασίας, ο κ. Καραλής ο οποίος θα
ήθελα να πάρει κι εκείνος τον λόγο αν θέλει να πει κάτι σχετικά με αυτό.
Υπήρξαν κυρίως κατά το 19ο αιώνα διάφοροι λόγοι που
θεώρησαν ως τοπωνύμιο των Βουρλών και τη λέξη «Βρύουλα» και μάλιστα το
θεώρησαν ως πιο λίγο λαϊκό τοπωνύμιο και γι' αυτό τον λόγο καθιερώθηκε και
χρησιμοποιήθηκε σε διάφορα κείμενα, σε διάφορους βυζαντινούς συγγραφείς
και έμεινε έτσι κατά λάθος και από την πόλη Βουρλά της Ερυθραίας Μικράς
Ασίας.
Σε διάφορους Δήμους στη συνέχεια όπου βρέθηκαν πρόσφυγες
το τοπωνύμιο αυτό επίσης από λάθος ενώ όλοι οι δρόμοι αναφέρονταν στα
Βουρλά της Μικράς Ασίας ονομάζονταν Βρυούλων και ερχόμαστε σήμερα
εμείς να αποκαταστήσουμε ουσιαστικά αυτό το λάθος με το να γραφτεί στο
δρόμο αυτό, στις ταμπέλες του δρόμου αυτού της σημερινής οδού Βρυούλων
και η σήμανση με πεζά ψηφία «Οδός Βουρλών».
Εάν θα θέλατε πριν να πει και ο κ. Καραλής δυο λόγια, Κύριε
Πρόεδρε να προηγηθεί;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι, να προηγηθεί θα μας διαφωτίσει.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Παρ' ότι δεν είναι δημοτικός σύμβουλος για να μας πει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τι φέρνετε για ψήφιση;
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αυτό λέμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άλλο λέει.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Διόρθωση είναι …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μετονομασία λέει. Άλλο η μετονομασία άλλο το παράλληλο
όνομα.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Στο τοπικό Συμβούλιο υπήρξε η διατύπωση «μετονομασία»
θεωρούμε ότι δεν χρειάζεται να το πούμε «μετονομασία», ας το πούμε και τα
δύο ονόματα, δηλαδή διόρθωση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μου επιτρέπετε κ. Πρόεδρε γιατί έχει σημασία;
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να τα βάλουμε όλα στη σειρά. Να έρθει ο κ. Πρόεδρος να μας
πει δυο κουβέντες και μετά θα το βάλουμε πως πρέπει να διατυπωθεί.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Και να δούμε μετά ακριβώς πως θα διατυπωθεί και η
απόφαση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καράλης έχει τον λόγο.
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Καλησπέρα και χρόνια πολλά σε όλους σας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να είστε καλά.
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Δεν θα διαφωνήσω με τον κ. Κόντο αν είναι λάθος ή όχι τα
Βρύουλα τα είπαμε αυτά, εγώ συμφωνώ μαζί σας. Εμείς ζητάμε όχι τη
μετονομασία, αλλά την παράλληλη ονομασία αυτό ακριβώς που είπε η κα
Παπαλουκά. Δηλαδή οδός Βρυούλων και μέσα σε παρένθεση «Οδός
Βουρλών» με πεζά γράμματα. Τώρα, από εκεί και πέρα αν θέλετε να
μιλήσουμε για τα ιστορικά, θα σας ταλαιπωρήσω τσάμπα δεν νομίζω ότι
υπάρχει λόγος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έγινε σαφέστατο. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να κάνω μια ερώτηση στον κ. Κάραλη. Βλέπω ένα
έγγραφο δικό σας, μια πρότασή σας, δεν είναι πρόταση του τοπικού
Συμβουλίου είναι δική σας πρόταση. Και ερωτώ εγώ: επειδή τυχαίνει να είμαι
και μέλος του Συνδέσμου Μικρασιατών, έχετε ενημερώσει το Σύνδεσμο
Μικρασιατών, των Ποντίων; Υπάρχουν τρεις τέσσερις Σύλλογοι εδώ, που
εκπροσωπούνται

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο

και

από

το

Σύλλογο.

Ενημερώσατε; Στείλατε κανένα έγγραφο;
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Όχι, έχω ενημερώσει …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Πως πήρατε την πρωτοβουλία λοιπόν και μας φέρατε
αυτό το έγγραφο εδώ ως πρόταση;
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Έχω ενημερώσει την Ομοσπονδία προσφυγικών Σωματείων
Ελλάδας την ΟΠΣΕ και έχω πάρει την έγκριση από εκεί. Έχουμε υποβάλλει
αυτή την αναφορά όχι μόνο στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, αλλά και
στο Δήμο Αιγάλεω και στο Δήμο Καισαριανής. Ήδη έχουν βγει αποφάσεις
από άλλους Δήμους προ εξαμήνου περίπου και σήμερα έφτασε η συζήτηση
και εδώ.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άλλο ρωτώ κ. Πρόεδρε. Δεν ήσασταν υποχρεωμένος –και
το τονίζω το υπογραμμίζω- να ενημερώσετε και το Σύνδεσμο Μικρασιατών
εδώ, στην πόλη μας, που είναι ένας Σύνδεσμος με πολύ μεγάλη
δραστηριότητα και με 1.000 περίπου μέλη; Δεν έπρεπε να το κάνετε;
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Είναι μια άλλη συζήτηση στην οποία δεν θα σας απαντήσω.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Τι μια άλλη συζήτηση; Πέστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο παρακαλώ.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ρωτώ και πέστε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο παρακαλώ, κάνατε την ερώτησή σας,
απάντησε ο κύριος …
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Αν θέλετε να σας απαντήσω, θα σας απαντήσω δεν έχω
κανένα πρόβλημα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αλλά πήγατε στο Αιγάλω και στη Γλυφάδα.
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Ναι, πήγα στο Αιγάλεω και στη Γλυφάδα στο Δήμο …
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Παίρνετε κάποιου είδους πρωτοβουλίες τέτοιες …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο παρακαλώ μην παρεμβαίνετε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι για τη συγκεκριμένη, άλλες οι οποίες δεν τιμούν ούτε
εσάς ούτε εμάς σα Σύνδεσμο Μικρασιατών στην πόλη μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην παρεμβαίνετε κ. Κοπελούσο.
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Δεν θα μπω στη συζήτηση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κατ' αρχάς άκουσα με πολύ μεγάλη προσοχή όλα, δεν κάνουμε
τους παντογνώστες ότι γνωρίζουμε τα πάντα, απλούστατα μας ενδιαφέρει και
μας αρέσει να τρέχουμε να διαβάζουμε και να λέμε μερικά πράγματα. Κατ'
αρχάς μπράβο ότι προσπαθούν να αποκατασταθούν μερικές θέσεις σχετικά
με το όνομα. Πουθενά δεν τεκμηριώνεται ότι είναι λάθος η Βρυούλων,
πουθενά.
Τα Βρυούλα μπορεί να είναι μια μικρή αλλά όπου και να πας σε
παραπέμπει στα Βουρλά. Άρα πολύ σωστά είπε η κα Παπαλουκά και ο
Πρόεδρος να υπάρχει όχι αλλαγή του ονόματος, να

υπάρχει παράλληλο

όνομα. Διότι σας λέω μόνο λέγεται Βρύουλα με ένα «λ», με δύο «λ», με «υ»,
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Βουρλά ή Βρουλά αποκαλούνταν επί τουρκοκρατίας και Βουρλά το έλεγαν οι
Τούρκοι.
Το «Βρυούλων» είναι σωστό, απόλυτα σωστό. Διότι εάν πάτε,
τα Βουρλά λέγονταν και Βρύουλα. Δεν είναι αποδεδειγμένο ότι είναι αυτό που
λέμε ένα χωριό και μια κωμόπολη 180 χλμ., μπορεί να υπάρχει. Αθήνα,
μπορεί να πας να βρεις και στη Θεσσαλία, τη λέξη «Αθήνα», δεν πάει να πει
ότι είναι η Αθήνα.
Επειδή μιλάμε όμως για τη Βρυούλων και επειδή πολύ σωστά
έχει γράψει στην εισήγηση ο Πρόεδρος για παράλληλο όνομα και πολύ σωστά
η κα Παπαλουκά είπε να το προχωρήσουμε, πρέπει να μπει με πεζά
γράμματα. Οι πρώτοι που έβαλαν το δρόμο, τον έβαλαν με μια σκοπιμότητα
Βρυούλων, διότι τότε με κεφαλαία γράμματα, αν το έβαζε Βουρλών ή Βούρλα,
θα άφηνε άλλες σκέψεις πάνω στο όνομα.
Οπότε τώρα με πεζά γράμματα όπως έχει ζητήσει ο Σύνδεσμος
και είπε τώρα και η κα Παπαλουκά και επειδή θα είχαμε και προβλήματα αν το
διαφοροποιούσαμε με επαγγελματίες, με Εφορίες, με συμβόλαια με οτιδήποτε
άλλο, θα υπήρχε μεγάλη αναταραχή, δεν αλλάζει τώρα τίποτε με το να
βάλουμε με πεζά γράμματα και να τονίζεται που να λέγεται «Βουρλών». Αυτή
είναι η δική μας θέση, αλλά μην λέτε ότι είναι λάθος, δεν ήταν λάθος σε καμία
περίπτωση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Θέλουμε – δεν θέλουμε υπάρχουν δυο πόλεις: Βρύουλα 200
χλμ. μέσα και Βουρλά και οι δυο στη μητρόπολη Εφέσου. Η μία έχει
εξαφανιστεί δεν υπάρχει πλέον, νομίζω με αυτό τον τρόπο με άλλο σκεπτικό
με την ταμπέλα «Οδός Βρυούλων Βουρλά» θα τιμούμε και τις δυο πόλεις, εγώ
έτσι θέλω να το ερμηνεύσω. Γιατί αν το μάθει ο Τσακιτζής, θα μας… Ξέρετε
ποιος είναι; Ο Ρομπέν των Δασών της εποχής έκλεβε πλούσιους και πάντρευε
φτωχές κοπέλες και ήταν από τα Βρύουλα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ότι έχει γίνει σαφέστατο ότι μιλάμε παρά το πώς έχει
γραφτεί, πλέον μιλάμε για διπλή ονομασία με μικρά γράμματα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Με πεζή γραφή για να τονιστεί.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία. Συμφωνούμε κ. Καράλη;
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κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Βεβαίως.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά που είστε εισηγήτρια; Συμφωνούμε. Άρα να
διορθωθεί. Είναι η απόφασή μας ομόφωνη πλέον έτσι όπως διατυπώθηκε;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι δεν είναι ομόφωνη κ. Πρόεδρε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Συμφωνούμε με την εισήγηση του Συλλόγου κι όχι όπως είναι
γραμμένο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι μετονομασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς. Το είπα πριν ένα λεπτό.

Πάμε σε ψηφοφορία κ.

Γραμματέα.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Μόνο ο Χρήστος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Να παραμείνει ως έχει: Βρυούλων. Και θα συμφωνήσω
απόλυτα με αυτά που είπε ο κ. Κόντος. Συμφωνώ, για να μην πω τα ίδια
πράγματα.
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Να κάνω μία παρατήρηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ.
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Το θέμα το έχω συζητήσει και με το μητροπολίτη της Νέας
Ιωνίας και Νέας Φιλαδέλφειας και με τον αρχιμανδρίτη τον πατέρα
Παντελεήμονα της Βουρλιώτισσας, οι οποίοι έχουν συμφωνήσει και έχουν
συναινέσει στη μετονομασία και είναι και γνώστες.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν μας πειράζει εμάς με ποιον το έχετε συζητήσει.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εγώ σας ρώτησα για τον Σύνδεσμο Μικρασιατών.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Κοπελούσο μην επεμβαίνετε, χαλάει η συζήτηση.
κ.

ΚΑΡΑΛΗΣ:

Κύριε

Κοπελούσο,

θα

ήθελα

να

σας

παρακαλέσω

αναλαμβάνοντας την ευθύνη αυτών που έκανα και ζητώ συγνώμη αν σας
παρέλειψα, να ψηφίσετε κι εσείς να είναι ομόφωνη η απόφαση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Όχι αγαπητέ, δεν θα είναι ομόφωνη η απόφαση.
κ. ΚΑΡΑΛΗΣ: Εντάξει.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γιατί κάνετε αρκετά πράγματα που δεν πρέπει να κάνετε,
αλλά δεν είναι η ώρα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ, αυτά δεν αφορούν τη συζήτηση κ. Κοπελούσο

τώρα.
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Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Άλλη ώρα θα τα πούμε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πούμε άλλη ώρα, όχι σήμερα.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ξέρω τι λέω και ξέρετε τι λέω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Κοπελούσο δεν είναι ώρα γι' αυτό για το τι κάνει ο
κάθε Σύλλογος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Πρόεδρε, ζητώ συγνώμη από το Συμβούλιο.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ωραία, κατά πλειοψηφία εκτός του κ. Κοπελούσου.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε ονομαστική ψηφοφορία. Εφόσον ένας
διαφωνεί, πρέπει να κάνετε ονομαστική ψηφοφορία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν υπάρχει άλλος κ. Κουτσάκη.
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε αυτή είναι η διαδικασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, πάμε σε ψηφοφορία.
Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουμαριανός;
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλαμπόκης.
Ι. ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γαβριηλίδης;
Γ. ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανανιάδης;
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Λάλος;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά υπέρ. Ο κ. Παπακώστας;
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Υπέρ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Πρελορέντζος;
Α. – Γ. ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Αντωναρόπουλος;
Χ. ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ: Υπέρ.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ρόκου;
Χ. ΡΟΚΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Πάνος;
Γ. ΠΑΝΟΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Καλύβης;
Γ. ΚΑΛΥΒΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαλαζούλα;
Α. ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χαραμαρά;
Γ. ΧΑΡΑΜΑΡΑ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης;
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Ανδρέου;
Χ. ΑΝΔΡΕΟΥ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Ανεμογιάννης;
Γ. ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γεωργαμλής;
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Θα ψηφίσω υπέρ, αλλά με την παρατήρηση αν μου
επιτρέπετε ότι έπρεπε να ενημερωθούν τουλάχιστον και οι Σύλλογοι της
πόλης μας να συμμετείχαν σε αυτή τη διαδικασία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τομπούλογλου απών. Ο κ. Κοπελούσος;
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Να παραμείνει ως έχει. Κατά.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Ο κ. Αράπογλου, ο κ. Πλάτανος και ο κ. Κανταρέλης

απουσιάζουν. Ο κ. Κόντος;
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Επιμένω και νομίζω ότι είναι σύμφωνοι όλοι, με την παράλληλη
ονομασία.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αυτό ψηφίζουμε.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και το βάζω αυτό σα μια παρατήρηση καλό θα ήταν να είναι
γνώστες όλοι οι Σύλλογοι για να μπορέσουμε να έχουμε μια πιο
συγκεντρωμένη και μια πιο τεκμηριωμένη θέση και όλων των Συλλόγων.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου απουσιάζει. Ο κ. Ντάτσης;
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ, αλλά με μια μικρή παρατήρηση: επειδή αναφέρατε πριν
για μητροπολίτη και τον ιερέα από τη Βουρλιώτισσα όταν ένας παπάς πάει σε
μια άλλη Ενορία, σε μια άλλη μητρόπολη παίρνει άδεια από τον εκεί
μητροπολίτη. Τώρα θα το παραλληλίσω λίγο με αυτό που είπε ο κ.
Κοπελούσος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Παρακαλώ γίνεται ψηφοφορία, δεν θέλω στις ψηφοφορίες

συζητήσεις.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Υπέρ με την υποσημείωση.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Γαϊτανά απουσιάζει. Ο κ. Κουτσάκης;
Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Υπέρ.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Αγαγιώτου, ο κ. Σιώρης, η κα Γκούμα, η κα
Αναγνώστου – Καρκάνη και ο κ. Δούλος απουσιάζουν.
21 υπέρ, 1 κατά, κατά πλειοψηφία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 1ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Υποβολή πρότασης στην
Επιτροπή του άρθρου 8 του Δ.& Κ. Κώδικα για την μετονομασία της
οδού Βρυούλων, Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας, σε «οδό
Βουρλών», βάσει της αριθ. 63/2016 απόφασης - διατύπωσης γνώμης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας» εγκρίνεται
κατά ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ.

2ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Αποδοχή χρηματοδότησης του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών
και Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση
ζημιών και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το έχετε διαβάσει το θέμα, είναι απλούστατο. Ο κ. Κουμαριανός
έχει τον λόγο.
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Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Θα ήθελα να προσθέσω στο θέμα το αίτημα για έκδοση
απόφασης ανάληψη υποχρέωσης και ψήφισης πίστωσης του σχετικού
κωδικού, για την πληρωμή και να το καταθέσω.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το κατάλαβα κ. Κουμαριανέ, συγνώμη.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πίστωση για το ποσό αυτό.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Για να καταβάλλει ο Δήμος υπάρχει μια διαδικασία που
πρέπει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και λέω: το αίτημα της
Υπηρεσίας για έκδοση απόφασης ανάληψης υποχρέωσης και την ψήφιση της
πίστωσης του συγκεκριμένου κωδικού των συγκεκριμένων χρημάτων.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μάλιστα. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

2ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Αποδοχή

χρηματοδότησης του Δήμου από το Υπουργείο Εσωτερικών και
Διοικητικής Ανασυγκρότησης για πρόληψη και αντιμετώπιση ζημιών
και καταστροφών που προκαλούνται από θεομηνίες» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.
Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Κουτσάκης Εμμανουήλ

3ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση τρόπου εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού
Προγράμματος του Δήμου έτους 2016»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλουμε κάποια διευκρίνιση; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Μανωλεδάκη, νομίζω ότι είναι το θέμα αυτό το οποίο είχε
προκύψει με την ακύρωση και είχαμε ζητήσει τότε και την έγκριση κατά πόσο
είναι νόμιμη ή όχι.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Ναι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Συμφωνούμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια άλλη απορία; Παρακαλώ κα Γραμματεύς το
θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
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ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 3ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση τρόπου
εκτέλεσης έργων του εγκεκριμένου Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου
έτους 2016» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

4ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου με τον αναπληρωτή του στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την
Περιφέρεια Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Επισκευή
αύλειων χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδελφείας - Χαλκηδόνος»»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ χρειαζόμαστε δύο, έναν με τον αναπληρωματικό του.
Προτείνουμε τον κ. Καλαμπόκη ως τακτικό και τον κ. Ανεμογιάννη
αναπληρωματικό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε νομίζω ότι για θέμα ευθιξίας και ας έλεγε όχι η
αντιπολίτευση να βάζατε έναν της αντιπολίτευσης, σαν αναπληρωματικό.
Αλλά εγώ περίμενα να πείτε «η αντιπολίτευση ενδιαφέρεται να μπει;» έπρεπε
να το πείτε αυτό το πράγμα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Επειδή είναι ένας, και ο αναπληρωματικός του ένας,

αναγκαστικά συνήθως …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Πρέπει να είναι από τη Διοίκηση;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν πρέπει, σίγουρα δεν πρέπει.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Αλλά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς δεν τίθεται θέμα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν έχει σημασία.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εφόσον

είναι

ένας,

δεοντολογικά

κ.

Κόντο

πως

το

αντιλαμβάνομαι.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εγώ Πρόεδρε δεοντολογικά το είπα, δεν το είπα γιατί
ενδιαφέρεται να μπει κάποιος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είναι απαγορευτικό αυτό που λέτε, απλώς δεοντολογικά
νομίζω ότι είναι σωστό από την ίδια Παράταξη να αναπληρώνεται κάποιος.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 4ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός εκπροσώπου
του

Δήμου

με

τον

αναπληρωτή

του

στην

Κοινή

Επιτροπή

Παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με την Περιφέρεια
Αττικής για την εκτέλεση της μελέτης με τίτλο «Επισκευή αύλειων
χώρων σχολικών κτιρίων Δήμου Φιλαδελφείας

- Χαλκηδόνος»»

εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

5ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση διαγραφής χρεών οφειλέτριας του Δήμου»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια απορία; Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Δεν ξέρω αν μπορεί να μου το εξηγήσει κάποιος…
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βέβαια θα σας το εξηγήσουμε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Έχουν εκτυπωθεί, λέει 24/12/2016, τα παραστατικά αυτά
βεβαίωσης. Εάν δείτε, αλλά περισσότερο θέλω να μάθω πως έγινε αυτό, έχει
εκδοθεί ημερομηνία εκτύπωσης 24/12 ώρα 12:00 πως γίνεται αυτό;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: ’15 είναι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Εντάξει συνάδελφοι δεν φαίνεται καλά, δεν είναι τυπωμένο

καλά, δεν το είδε ο κ. Κόντος τελείωσε.
Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση διαγραφής
χρεών οφειλέτριας του Δήμου» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

6ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ
στο Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια ερώτηση ή τοποθέτηση; Ο κ. Κόντος έχει τον
λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Μόνο μια ερώτηση: υπάρχει οικονομικό κόστος; Δηλαδή από
πού πληρώνονται τα παιδιά αυτά;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από ό,τι γνωρίζω όχι, ο κ. Ανανιάδης να μας πει.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Στην πρακτική άσκηση συνήθως υπάρχει ένα μικρό ποσό το
οποίο δίνεται, το οποίο κυμαίνεται από 150 έως 300 € για τις πρακτικές
ασκήσεις που κάνουν οι φοιτητές. Εδώ έχουμε ένα αίτημα των παιδιών τα
οποία δεν προέρχονται από Ανώτερο ή Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα,
αλλά από ένα δημόσιο ΙΕΚ είναι φοιτητές με ειδίκευση στην προστασία των
δασικών οικοσυστημάτων.
Εμείς κάνουμε δεκτό το να έρθουν να κάνουν την πρακτική τους
άσκηση και λογικά σε επόμενη συνεδρίαση θα έχουμε και το ποσό της
δαπάνης που θα καλύπτεται. Συνήθως σας λέω και πάλι είναι πολύ χαμηλά τα
ποσά τα οποία δίνουν στις πρακτικές ασκήσεις, είναι σε επίπεδα
φιλοδωρήματος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Σε τι θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα παιδιά στο δάσος, για πέστε
μου ένα παράδειγμα σε μια δομή. Θέλω να το μάθω αυτό, για να ξέρω με
αυτή την έννοια το ρωτώ.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Είναι φοιτητές οι οποίοι χρειάζονται να κάνουν τυπικά ένα
χρονικό διάστημα μια πρακτική άσκηση σε ένα δημόσιο Οργανισμό για να
καταθέσουν τη διπλωματική τους για να πάρουν το πτυχίο τους.
Εμείς επειδή έχουμε τη διαχειριστική μελέτη του άλσους, η οποία
πηγαίνει για έγκριση προγραμματικής σύμβασης και επειδή δημοπρατούμε
την ανάπλαση του άλσους, θεωρούμε ότι οι γεωπόνοι και οι δασολόγοι του
Δήμου μπορούν να βάλουν τα παιδιά αυτά πάνω στη μελέτη αυτή, να πάρουν
στοιχεία να πάρουν γνώσεις να τις χρησιμοποιήσουν για τη διπλωματική τους
εργασία και να μάθουν κοντά στις Υπηρεσίες. Και γιατί όχι αργότερα, με το
καλό, να έρθουν στο Δήμο, προς Θεού.
(Διαλογικές συζητήσεις)
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Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κατ' αρχήν όλες οι διπλωματικές που γίνονται σε δημόσιους
Οργανισμούς κοσμούν και τους Δήμους ή τους Οργανισμούς για τους οποίους
έγινε η έρευνα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι, θα παίρναμε αυτή την απόφαση νομίζω έστω κι αν
δεν προσέφεραν τίποτε στο Δήμο για να βοηθήσουμε τα παιδιά μας να
πάρουν το πτυχίο τους. Αλλά όλα τα παιδιά ενδιαφέρονται να προσφέρουν
και το κάτι, για τα 150-200 ευρώ που θα πάρουν. Άρα δεν το συζητάμε,
νομίζω ότι είναι ομόφωνο.
Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Κύριε Αντιδήμαρχε, αφορά αυτές τις δυο αιτήσεις που
υπάρχουν στην εισήγησή σας;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι γι' αυτά είναι κ. Κοπελούσο.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Εντάξει, ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το

6ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

πραγματοποίησης πρακτικής άσκησης σπουδαστών ΙΕΚ στο Άλσος
Νέας Φιλαδέλφειας» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

7ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση μεταφοράς χρηματικού ποσού από λογαριασμό που τηρεί ο
Δήμος στην Τράπεζα της Ελλάδος και αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων στο λογαριασμό του στην Τράπεζα Πειραιώς»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Χρειάζεστε καμία διευκρίνιση; Ο κ. Λάλος έχει τον λόγο.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κάτι ασφαλιστικές εισφορές που κατά λάθος
μας είχαν δώσει από την Πειραιώς είναι και τα επιστρέφουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Και μας τα παίρνουν πίσω;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, αφού κατά λάθος μας τα έδωσαν. Λάθος
είχε γίνει δηλαδή. Ασφαλιστικές εισφορές ενός έργου είναι.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
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Α.

ΚΟΝΤΟΣ:

Ευχαριστώ

πολύ

κ.

Αντιπρόεδρε,

νόμιζα

ότι

ήταν

διπλοπληρωμή.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν έγινε διπλοπληρωμή, έγινε κατά λάθος σε
εμάς των ασφαλιστικών εισφορών από την Πειραιώς, έγινε ένα μπέρδεμα
τέτοιο.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάποιος άλλος συνάδελφος; Παρακαλώ κα Γραμματεύς το
θέμα σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση μεταφοράς
χρηματικού ποσού από λογαριασμό που τηρεί ο Δήμος στην Τράπεζα
της Ελλάδος και αφορά στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο
λογαριασμό του στην Τράπεζα Πειραιώς» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

8ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 9ης αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου
οικ. έτους 2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης
της Οικονομικής Επιτροπής»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Λάλο, αυτό από ό,τι καταλαβαίνω είναι τακτοποιητική
περισσότερο;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μάλιστα. Η αναμόρφωση αυτή είναι απλά για
να φέρουμε τα έσοδα του Δήμου …
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για να ισοσκελιστούν όλα;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι περίπου στο σημείο που έχουν φτάσει. Μα
είναι και άκυρο τώρα να βάλουμε να κάνουμε κάποιο έργο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι εντάξει απλά θέλαμε να το ξέρουμε.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Και απλά έχει μέσα και τον καταλογισμό που
μας ήρθε από το Ελεγκτικό.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Και τις εγγυητικές, εντάξει.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι.
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(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλος συνάδελφος; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Το 8ο

θέμα

ημερήσιας

διάταξης

«Έγκριση

9ης

αναμόρφωσης προϋπολογισμού του Δήμου οικ. έτους 2016, βάσει
σχετικής

απόφασης

-

εισήγησης

της

Οικονομικής

Επιτροπής»

εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

9ο – 10ο ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του Δήμου για το Β΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10»
«Λήψη απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και
εξόδων του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής
απόφασης - εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Εμείς δεν αμφισβητούμε τα νούμερα, μπορεί
να διαφωνούμε ως προς την οικονομική πολιτική αλλά σε καμία περίπτωση
δεν αμφισβητούμε τα νούμερα και τα ψηφίζουμε.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Άλλος συνάδελφος; Όχι. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα
σε ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 9ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη απόφασης επί
της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων του Δήμου για
το Β΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής απόφασης - εισήγησης της
Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 72
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παρ.1β του Ν. 3852/10» και το 10ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Λήψη
απόφασης επί της έκθεσης για την κατάσταση των εσόδων και εξόδων
του Δήμου για το Γ΄ τρίμηνο έτους 2016, βάσει σχετικής απόφασης εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 72 παρ.1β του Ν. 3852/10» εγκρίνονται ΟΜΟΦΩΝΑ.

11ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Α. Συγκρότηση επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών
και λοιπών εργασιών του Δήμου έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις
του Ν. 4412/16 και Β. Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών
της επιτροπής καταστροφής αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου
έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Υπάρχουν προτάσεις; Θα διεξαχθεί κλήρωση, από την
πλειοψηφία ένα τακτικό και ένα αναπληρωματικό.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Μανωλεδάκης Θεόδωρος. Και ένα αναπληρωματικό
από την πλειοψηφία πάλι.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Κουμαριανός Ευάγγελος. Και ένας από τη μειοψηφία.
Διεξάγεται κλήρωση
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Τομπούλογλου Ιωάννης ως τακτικό και ο κ. Ντάτσης
Κωνσταντίνος.
ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Το 11ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Α. Συγκρότηση
επιτροπών παραλαβής προμηθειών, μεταφορών και λοιπών εργασιών
του Δήμου έτους 2017, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/16 και Β.
Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της επιτροπής καταστροφής
αντικειμένων άνευ αξίας του Δήμου έτους 2017» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

12ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση παραχώρησης χρήσης των στεγάστρων των στάσεων
αναμονής των αστικών συγκοινωνιών που βρίσκονται στα όρια
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του Δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνος με δημοπρασία με σκοπό
τη διενέργεια εμπορικής διαφήμισης»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Αντιδήμαρχε, ήθελα να μου πείτε πόσο
περίπου υπολογίζουμε ότι θα έχουμε έσοδα από αυτή την κατάσταση;
Δηλαδή τι εκτίμηση εσόδων έχουμε κάνει ότι μπορούμε να πιάσουμε από εκεί;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Κύριε Κόντο, η αλήθεια είναι ότι αυτοί δεν είναι
οι όροι, αυτό είναι απλά η βούληση.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει το κατάλαβα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν το έχω κοιτάξει, πρέπει να κάνω μια
έρευνα.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Για τι έσοδο μιλάμε, περίπου.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Για να μη σας πω κάτι που δεν θα είναι σωστό,
δεν έχω κάνει ακόμη έρευνα τριγύρω στους Δήμους να δω τι γίνεται. Μια
πληροφορία θα σας δώσω μόνο: παλαιότερα στο Δήμο μας αυτά είχαν
δημοπρατηθεί σε πολύ υψηλές τιμές και ο Δήμος τα περισσότερα φέσια που
έχει, είναι από διαφημιστικές εταιρείες, να ξέρετε.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Τι έσοδα είχαμε το ’15;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δεν είχαμε τίποτε, τα δημοπρατούσαμε να
πάρουμε 200.000 και παίρναμε 0 ευρώ, ή 10.000 €.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Η τελευταία είσπραξη του Δήμου από αυτά τα πράγματα πόσο
ήταν;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Λίγα, πολύ λίγα. Δηλαδή να ήταν 10-20.000,
ενώ οι συμβάσεις ήταν για πολλά λεφτά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εντάξει, θα το μάθουμε στους όρους στην Οικονομική,
ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Ο κ. Ντάτσης έχει τον λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ήθελα να μάθω αν η πρόθεση είναι η δημοπρασία να γίνει για
όλες μαζί και εάν μείνουν κάποιες κενές ή τους βάλουμε τον όρο ανά δέκα να
βάζουν σε μία μηνύματα του Δήμου, να χρησιμοποιήσουμε κάποιες δικές μας
κοινωνικού χαρακτήρα όπως έχει να κάνει με το θηλασμό, με τα μέτρα
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προφύλαξης σεξουαλικά διαδιδομένων νοσημάτων, το αλκοόλ, το κάπνισμα.
Να δούμε μήπως μπορούμε να τα περάσουμε σα Δήμος αυτά.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Κύριε

Ντάτση,

ξαναπέστε

την

πρόταση

γιατί

είναι

ενδιαφέρουσα, μήπως την ενσωματώσουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Η πρόταση είναι η εξής: εάν τα δώσουμε όλα και τα πάρει
κάποιος, να του πούμε είναι 50 στάσεις; Το νούμερο υποθετικό. Τις 10 θα τις
χρησιμοποιήσουμε βάζοντας μηνύματα κοινωνικά προς τους δημότες, ως
Δήμος.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Συγνώμη, να ρωτήσω κάτι; Η εισήγηση είναι να
μην δημοπρατηθούν όλα τα πλαίσια και να κρατήσει ο Δήμος κάποια.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ναι, να επιλέξουμε κιόλας, ή να τα κάνουμε σε συνεργασία με
αυτούς.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Ή ακόμη καλύτερα να έχει υποχρέωση ο διαφημιστής να
φτιάξει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ναι αυτό είπα από την αρχή.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Να βάλει κάποια μηνύματα του Δήμου.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Ναι, αυτό είπα από την αρχή. Ανά δέκα στάσεις να μας
προβάλλει ένα μήνυμα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Θα σας πω κάτι, δυστυχώς θα το πω αυτό,
είναι το πιο λυπηρό πράγμα: εάν μέσα στους όρους βάλω ότι θα διαφημίζεται
και ο Δήμος …
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Όχι ο Δήμος, ο θηλασμός.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κοινωνικές δραστηριότητες.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εάν βάλω ότι οι δραστηριότητες του Δήμου θα
διαφημίζονται μέσα από σύμβαση με διαφημιστική εταιρεία, θα κοπεί όλη.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Δεν θα το πούμε εγγράφως.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, αλλά αυτό πως θα το κάνουμε.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Άστο να το κάνουμε εμείς, μην το κάνεις εσύ.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Μπορώ να μη τα δημοπρατήσω. Το πιο εύκολο
θα ήταν να πάρουμε μια απόφαση και να πούμε «έχουμε 40, δημοπρατούμε
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30» και τα εκμεταλλευτούμε εμείς. Γιατί άμα κάνω σύμβαση θα πάει στο
Ελεγκτικό και θα μου την κόψουν.
Ε. ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ: Νομίζω ότι υπάρχει διάκριση μεταξύ του διαφημίζω τον
Κουμαριανό να φωτογραφιστεί σαν Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, και διαφορετικό το να
βάλω κάποιο μήνυμα του Δήμου που να αφορά πρόληψη, υγεία, ενημέρωση
για κάποια ωράρια κάποιων Τμημάτων. Όχι;
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Δυστυχώς ο υπάλληλος του Ελεγκτικού δεν
βλέπει αν είναι… Ο κ. Πατούλης ας πούμε διαφημίζεται πολύ ωραία, παρ' όλα
αυτά δια μαγείας περνάνε όλα από το Ελεγκτικό, για να κάνουμε και λίγο
κριτική, όπως και πολλά άλλα πράγματα περνάνε του Προέδρου της ΚΕΔΕ.
Σε εμάς, όταν πάμε να ενημερώσουμε τον κόσμο γιατί θέλουμε να κάνουμε
μια δημοσίευση σε μια εφημερίδα, μας λέει «όχι, θεωρείται προβολή του
έργου του Δημάρχου» και ως εκ τούτου υπάρχει νομολογία που δεν
δικαιολογείται σα δαπάνη.
Εγώ τη λύση που μπορώ να βρω είναι να παρθεί μια απόφαση,
αν και η απόφαση που έχουν πάρει τα κοινοτικά, είναι να δημοπρατηθούν οι
στάσεις όλες, μπορεί να αλλάξει αυτό όμως δεν είναι νομίζω τόσο δύσκολο.
Να κρατηθούν κάποια πλαίσια τα οποία θα τα εκμεταλλεύεται ο Δήμος.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς αυτό ήθελα και νομίζω θα το κλείσουμε εκεί. Επειδή
υπάρχει περίπτωση να κοπεί από την Περιφέρεια, να δοθεί όπως είναι όμως
να ζητήσουμε απλώς να μην μπουν όλα στο διαγωνισμό και να τα αφήσουμε
ελεύθερα και από εκεί και πέρα μπορεί να γίνει μια συζήτηση μόνο για
κοινωνικά μηνύματα, για τίποτε άλλο, δεν έχουμε καμία πρόθεση να
διαφημίσουμε το Δήμο μέσα από αυτή τη διαδικασία.
Λέω να το περάσουμε έτσι, αλλά εμείς γνωρίζουμε ότι δεν θα
δοθούν όλα και θα υπάρξει μια συμφωνία για κοινωνικά μηνύματα.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Εγώ λέω το εξής: μπορούν τα Κοινοτικά μας
Συμβούλια και η Ποιότητα Ζωής προφανώς πρέπει να είναι αρμόδια, να
καθορίσουν πλαίσια στα οποία θα προβάλλονται τα μηνύματα αυτά που
αφορούν κοινωνικές παροχές και τα λοιπά.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Στους όρους μέσα να υπάρχει και το ποσοστό …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Όχι κ. Κόντο δεν θα το βάλουμε καθόλου, θα το
αποφασίσουμε μόνοι μας εμείς.
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Α. ΚΟΝΤΟΣ: Εμείς θα ξέρουμε ότι όταν θα έρθει στην Οικονομική Επιτροπή
από τα 50 …
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Ναι, ξέχωρα όμως από αυτό.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακριβώς, όπως το είπε ο κ. Κόντος και το κλείνουμε εκεί το
θέμα. Ο κ. Παπακώστας έχει τον λόγο.
Β. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ: Δεν έχω βασικά διαφωνία, επειδή συμφωνώ με τη λογική
που έβαλε ο κ. Ντάτσης και άλλοι συνάδελφοι και επειδή έχουμε λίγο χρόνο
όσον αφορά τους όρους γιατί αυτό θα πάει στους όρους, να διερευνηθεί η
δυνατότητα το εξασφαλίσουμε μέσα από τη σύμβαση και αν όχι, να
κρατήσουμε ποσοστό ικανό, να διαφημίσουμε κοινωνικά πράγματα.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή ψηφίζουμε και για να ξέρουμε τι ψηφίζουμε. Ως έχει το
θέμα, όμως όταν έρθει η δημοπράτηση όπως είπε ο κ. Κόντος δεν θα
δημοπρατηθούν όλα και θα προσπαθήσουμε με κάποιο τρόπο άλλο να
περνάμε και τα μηνύματά μας. Δεν μπορούμε να πούμε τίποτε άλλο εκ της
έδρας.
Μ. ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ: Πρόεδρε, για να το πούμε πιο απλά: να
καθορίσουμε τους χώρους προβολής αυτών των μηνυμάτων από το Δήμο. Να
σας πω κάτι πολύ απλό: μπορεί να είναι αυτά 40 κι εμείς να φτιάξουμε άλλα
10 και να προβάλλουμε τα μηνύματα μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είπαμε κ. Λάλο. Παρακαλώ κα Γραμματεύς το θέμα σε
ψηφοφορία.
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Εγκρίνετε κύριοι συνάδελφοι;
ΜΕΛΗ: Εγκρίνεται.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το 12ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση παραχώρησης
χρήσης των στεγάστρων των στάσεων αναμονής των αστικών
συγκοινωνιών που βρίσκονται στα όρια του Δήμου Φιλαδέλφειας
Χαλκηδόνος με δημοπρασία με σκοπό τη διενέργεια εμπορικής
διαφήμισης» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

13ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση 4ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου
“Αναβάθμιση – Διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013)»
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μανωλεδάκης έχει τον λόγο.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Απλά ενημερωτικά να πω ότι δικαίως αυτός ο
άνθρωπος ζητάει παράταση, διότι δεν πληρώθηκε από το Πράσινο Ταμείο τον
4ο και τον 5ο λογαριασμό, αναγκάστηκε να κάνει αίτηση διακοπής εργασιών
για κάποιες μέρες, εμείς δεν κάναμε αποδεκτή την αίτηση αυτή διότι δεν
είμαστε ο φορέας που πλήρωνε άρα δηλώσαμε αναρμόδιοι σε αυτό και ότι
δεν είμαστε

υπεύθυνοι εμείς. Το δέχτηκε και αυτός και έτσι τώρα έμεινε

κάποιες μέρες μέχρι να ξεκαθαρίσει αυτό το ζήτημα και ζητάει τώρα για να
ξαναρχίσει τις εργασίες την παράταση μέχρι το τέλος του χρόνου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε, ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Ευχαριστώ. Κύριε Αντιδήμαρχε θέλω μόνο μία ουσιαστική
νομίζω ερώτηση είναι ότι σήμερα έχουμε 21 όταν έγινε ήταν 14. Θα προλάβει
αυτός μέχρι τις 31; Είναι δέκα μέρες εκ των οποίων οι τέσσερις – πέντε είναι
εορτές, μήπως δηλαδή πάλι θα ξαναρθούμε για ένα δεκαπενθήμερο; Γιατί δεν
το βλέπω να προλαβαίνει εγώ και νομίζω ότι για να είμαστε εφόσον ούτως ή
άλλως είναι θέμα ημερών να τελειώσει, εδώ πρέπει να δώσουμε άλλη μια
εβδομάδα για να το κλείσουμε αυτό το θέμα.
Δεν θα προλάβει, είναι 21, αύριο είναι 22 έχουμε καιρό ο οποίος
δεν είναι κατάλληλος, δεν θα το προλάβει και θα ξανάρθουμε πάλι για
παράταση. Νομίζω ότι το προτιμότερο απ' όλα είναι σήμερα να πάρουμε την
απόφαση αυτή και νομίζω ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα γιατί δεν
υπάρχει κάτι ουσιαστικό …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω δεν γίνεται η παράταση, θα μας πει ο κ. Μανωλεδάκης.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Αλλάζει ο χρόνος γι' αυτό το έχουμε βάλει και έχει
δεσμευτεί αυτός ότι εφόσον πληρώθηκε, θα φέρει, δεν είναι μεγάλο το έργο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Είμαι σίγουρος ότι δεν θα το κάνει, μακάρι να τελειώσει.
Θ. ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ: Και εγώ δεν ξέρω να σου πω Απόστολε, αλλά έχουμε
πρόβλημα όπως είχαμε και με το προηγούμενο θέμα που είπαμε. Τελειώνει ο
χρόνος.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Έχει δεσμευτεί σαν εταιρεία ότι θα τελειώσει.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συνάδελφοι σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν υπάρχουν σοβαρά
και ασόβαρα θέματα, όλα έχουν τη σοβαρότητά τους. Ο κ. Ντάτσης έχει τον
λόγο.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: 4η παράταση. Το λάθος μας ήταν όταν του δώσαμε τη δεύτερη
παράταση που 11 Μαΐου μας είπε μέχρι 31 Μαΐου. Τότε, στη 2 η παράταση
αυτός ο συνετός κύριος ήταν εδώ. Ήταν εδώ, γιατί τότε κάτι διακινδύνευε.
Σήμερα δεν διακινδυνεύει τίποτε γι' αυτό δεν είναι εδώ. Βέβαια εύχομαι εκείνη
την φορά να ήμασταν όλοι χωρίς εξαίρεση άσχετοι και βραδύστροφοι και να
μην καταλάβαμε τίποτε, χωρίς καμία εξαίρεση.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε. Κατά τα άλλα πάμε ομόφωνα;
Το 13ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση 4ης παράτασης
προθεσμίας περαίωσης του έργου “Αναβάθμιση – Διαμόρφωση
κοινοχρήστων χώρων» (ΑΜ 43/2013)» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

14ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Έγκριση εκποίησης κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017
και ορισμός δύο (2) Δημ. Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως
μελών της Επιτροπής εκτίμησης και προσδιορισμού του σχετικού
τιμήματος»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άρα εμείς θα προτείνουμε ένα τακτικό και έναν αναπληρωματικό
και ζητάμε και από την αντιπολίτευση έναν τακτικό έναν αναπληρωματικό.
Από εμάς τακτικός ο κ. Πρελορέντζος και αναπληρωματικό μέλος η κα
Χαραμαρά. Ακούω τον κ. Κόντο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: Νομίζω ότι είναι μια ιδιάζουσα κατάσταση την οποία πρέπει να
την αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένα. Μιλάει για έναν άνθρωπο ο οποίος να
ξέρει φορολογικές διαφορές και να έχει κάποια σχέση. Διότι το να βάλουμε
κάποιον να μην έχει ιδέα, πρέπει να αποκτήσει.
Κ. ΝΤΑΤΣΗΣ: Τον κ. Παπανικολάου.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχουν νομίζω υπηρεσιακοί οι οποίοι φέρουν τις εκθέσεις.
Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Το προηγούμενο θέμα συζητάμε.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κανένα πρόβλημα. Στο 14ο θέμα ο κ. Γεωργαμλής έχει
τον λόγο.
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Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Για μια ακόμη φορά δεν είμαστε όλοι εδώ οπότε έχω την
εντύπωση ότι δεν μπορούμε να αποφασίσουμε μόνοι μας.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γεωργαμλή να σας βοηθήσω λίγο. Τα θέματα έχουν έρθει
εγκαίρως, αναφέρονται σαφέστατα τι πρέπει και τι δεν πρέπει. Οφείλατε ως
αντιπολίτευση να φέρετε τις προτάσεις σας. Ποιος λείπει, ποιος δεν λείπει εγώ
δεν μπορώ να κάνω αυτή τη δουλειά.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν μπορώ να …
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε καμία ευθύνη κ. Γεωργαμλή δεν σας λέω ότι έχετε
καμία απολύτως ευθύνη. Σας τιμά που είστε σχεδόν πάντα παρών κατ' αρχάς
και θα το αναφέρω. Από εκεί και πέρα όμως η διαδικασία πρέπει να
προχωράει άμεσα και γρήγορα. Εμείς ως οφείλουμε είπαμε δυο από εμάς,
δύο από εσάς. Άρα το βάρος θα το έχετε στην πλάτη σας να αναλάβετε εσείς
που είστε εδώ, δεν μπορείτε να ψάχνετε τους άλλους για να δείτε αν θα είναι
εδώ και αν θα αναλάβουν.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Γιατί κάθε φορά είναι παρόντες κάποιοι και απόντες. Την
επόμενη φορά είναι αντίστροφα, οπότε δεν πρόκειται και είναι και
συγκεκριμένοι άνθρωποι.
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Απλώς παίρνετε το βάρος της αντιπολίτευσης λίγοι άνθρωποι.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Να μας δώσετε χρόνο για να σας απαντήσουμε;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν υπάρχει χρόνος, εδώ είναι έτσι ψηφίζονται τέλος.
Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Τίποτε, μπορείτε να βάλετε εσείς όποιον θέλετε.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Λύσανδρε προτείνετε κι εσείς που είστε παρόντες. Αφού
δεν ήρθαν, τι να κάνουμε και δεν θα προτείνουμε εκείνους που λείπουν. Να
τελειώνουμε!
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάποια πρόταση από την αντιπολίτευση; Αν δεν
υπάρχει, να προχωρήσουμε. Απόντες δεν μπορούμε, παρόντες μόνο. Δεν
είστε έτοιμοι, εύχομαι την επόμενη φορά να είστε έτοιμοι.
Ν. ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)
(Διαλογικές συζητήσεις)
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Ωραία, ο κ. Κοπελούσος τακτικός και ο κ. Κόντος

αναπληρωματικός από την αντιπολίτευση.
Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλεις κ. Κόντο αντίστροφα;
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι, έκλεισε όπως είναι, δεν υπάρχει πρόβλημα κανένα.
Το 14ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Έγκριση εκποίησης
κινητών πραγμάτων του Δήμου για το έτος 2017 και ορισμός δύο (2)
Δημ. Συμβούλων με τους αναπληρωτές τους ως μελών της Επιτροπής
εκτίμησης και προσδιορισμού του σχετικού τιμήματος» εγκρίνεται
ΟΜΟΦΩΝΑ.

15ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Επίλυσης
Φορολογικών Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνουμε τον κ. Ανανιάδη τακτική και τον κ. Πρελορέντζο
αναπληρωματικό.
Το 15 θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών
Συμβούλων

ως

μελών

της

Επιτροπής

Επίλυσης

Φορολογικών

Διαφορών και Αμφισβητήσεων έτους 2017» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

16ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας
Διαγωνισμών για την Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και
ακινήτων του Δήμου έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εδώ προβλέπεται κλήρωση δύο και δύο. Οι δυο πρώτοι που θα
βγουν από το φάκελο και θα διαβάσει ο Αντιπρόεδρος, θα είναι οι τακτικοί.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο.
Α. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) Η εισήγηση δεν είναι σωστή,
λέει «Ορισμός δημοτικών συμβούλων….» «κατόπιν κληρώσεως». Όταν λέει
«Ορισμός δημοτικών συμβούλων…» σημαίνει ότι ορίζουμε τον τάδε και τον
τάδε.
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Έχετε δίκιο όσον αφορά τη διατύπωση της εισήγησης των

θεμάτων, μέσα αναγράφεται φυσικά. Άρα έχει τραβήξει ήδη ο κ. Αντιπρόεδρος
τον κ. Κουμαριανό ως τακτικός και η κα Παπαλουκά αναπληρωματική. Τώρα
από την αντιπολίτευση, τακτικός είναι ο κ. Αράπογλου και αναπληρωματικός ο
κ. Τομπούλογλου.
(Διαλογικές συζητήσεις)
ΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Το 16ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών

Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμών για την
Εκποίηση ή Εκμίσθωση των πραγμάτων και ακινήτων του Δήμου έτους
2017» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

17ο ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ
«Ορισμός Δημοτικών Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης
και Παραλαβής Ακινήτων έτους 2017»
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Προτείνουμε δύο και δύο. Εμείς θα προτείνουμε ως τακτικό την
κα Ανδρέου και ως αναπληρωματικό τον κ. Καλαμπόκη. Από την
αντιπολίτευση;

Ο

κ.

Γεωργαμλής

ως

τακτικός

και

ο

κ.

Ντάτσης

αναπληρωματικός.
Το 17ο θέμα ημερήσιας διάταξης «Ορισμός Δημοτικών
Συμβούλων ως μελών της Επιτροπής Παράδοσης και Παραλαβής
Ακινήτων έτους 2017» εγκρίνεται ΟΜΟΦΩΝΑ.

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος, λύεται η συνεδρίαση, σας
ευχαριστώ πολύ συνάδελφοι. Χρόνια πολλά σε όλους, καλές γιορτές και να
επιστρέφουμε με το καινούργιο έτος. Καλή σας νύχτα.

ΛΗΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
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ΠΑΝΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

ΚΑΛΑΜΠΟΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΑΝΤΩΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΡΟΚΟΥ ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ

ΚΑΛΥΒΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

ΓΑΛΑΖΟΥΛΑ ΑΛΙΚΗ

ΧΑΡΑΜΑΡΑ ΓΕΩΡΓΙΑ

ΜΑΝΩΛΕΔΑΚΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

ΑΝΔΡΕΟΥ ΧΡΙΣΤΙΝΑ

ΑΝΕΜΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΚΟΝΤΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΝΤΑΤΣΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΔΟΥΛΟΣ ΟΡΕΣΤΗΣ

ΛΑΛΟΣ – ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΓΑΒΡΙΗΛΙΔΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ

ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ

ΠΡΕΛΟΡΕΝΤΖΟΣ ΑΡΣΕΝΙΟΣ – ΓΕΩΡΓΙΟΣ
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