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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 15.11.2012 
Συνεδρίασης Νο. 25/2012 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

 
Ε.Η.Δ.  ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί των καταγγελλομένων από τους δύο 
πρώην Αντ/χους για άσκηση σε αυτούς πιέσεων για ζητήματα ηθικής τάξης 
κατά την Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που αφορούσε την Ε.Δ.Ε. 
για τα έσοδα από τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2011»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
15.11.2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 8 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 13279/8-
11-2012 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 24/2012) του Προέδρου αυτού κ. 
Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και επιδόθηκε 
νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και στις 2 
Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το άρθρο 
67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

Η Δήμαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραμματέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
2. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
3. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
4. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
5. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
6. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
7. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
8. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
9. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
10. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
11. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

 

12. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
13. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
14. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
15. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
16. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
17. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
18. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
19. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
20. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
21. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 

22. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
23. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
24.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
25. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
26. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
27. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
28. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
29. ΜΑΛΛΙΟΣ 
ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 
30. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
31. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
32.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
33.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 

 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
                  
Κανταρέλης Δημήτριος                                      Βαλασσάς Βεργής 
Μπόβος Χαράλαμπος                                          Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Κότσιρας Παύλος                                                    
Παϊδας Αδαμάντιος                                                 
Χωρινός Ζαχαρίας                                                   
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           
Σιμιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Παπανικολάου Νικόλαος 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
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Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Λαζαρίδης Πέτρος  
Δημακόπουλος Χρήστος 
 
      
Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος αποχώρησε από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης 

επί του 3ου θέματος  Ε.Η.Δ.., η κα Ε.Παπαλουκά απεχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά 

την ψήφιση του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. και επανήλθε σε αυτήν κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης επί του 3ου θέματος Ε.Η.Δ., ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε πριν τη 

συζήτηση επί του 3ου θέματος Ε.Η.Δ. ,επανήλθε μετά την ψηφοφορία επ΄αυτού και 

απεχώρησε οριστικά μετά την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ., ο κ. 

Λ.Γεωργαμλής απεχώρησε πριν την έναρξη της συζήτησης επί των θεμάτων της Η.Δ., 

ο κ. Π.Γρετζελιάς απεχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 1ου θέματος της 

Η.Δ., ενώ οι κ.κ. Ζ.Χωρινός, Σ.Κοσμά και Δ.Κανταρέλης αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ.. 

 

• Ο κ. Π.Κότσιρας απεχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση και ήταν απών από την 

διενεργηθείσα επί του συγκεκριμένου θέματος ψηφοφορία. 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογημένα έχοντας ενημερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του Δ.Σ. 
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Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας Δημάρχου και των προαναφερομένων μελών, κήρυξε 

την έναρξη της σημερινής τακτικής δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, στο 

3ο θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο εισήγαγε, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), ο επικεφαλής της δημοτικής 

παράταξης «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ» κ. Χαράλαμπος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 

και το οποίο κατά πλειοψηφία  το Δ.Σ. με ψήφους 29 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ (μειοψηφούντος του 

κ.Ν.Παπανικολάου), σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις, συμφώνησε να συζητηθεί, ως 

κατεπείγον. 

 

ΘΕΜΑ  3ο  Ε.Η.Δ.  

 

Ο επικεφαλής της μείζονος Αντιπολίτευσης  κ. Χαράλαμπος Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος 

εισηγούμενος το 3ο  Θέμα Ε.Η.Δ. στη σημερινή Συνεδρίαση πρότεινε προς το Σώμα 

τη συζήτηση και λήψη απόφασης από το Δημ. Συμβούλιο σχετικά με τα 

καταγγελλόμενα από τους ανεξαρτητοποιηθέντες από την δημοτική παράταξη της 

πλειοψηφίας Δημοτικούς Συμβούλους και πρώην Αντιδημάρχους κ.κ. Δημήτριο 

Κανταρέλη και Φώτιο Νικολόπουλο, σχετικά με την άσκηση σε αυτούς πιέσεων για 

ζητήματα ηθικής τάξης κατά την Συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής που 

αφορούσε την Ε.Δ.Ε. για τα έσοδα από τον εορτασμό της Πρωτομαγιάς έτους 2011. 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων καθώς και 
Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις και τις προτάσεις τους. 
 
Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής : 
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θέλω να κάνω μια καταγγελία πριν την έναρξη των θεμάτων. 

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και εγώ σας έχω ζητήσει τον λόγο κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι κα Γκούμα θα περιμένετε κι εσείς. Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι κατ' αρχήν όσον αφορά το προηγούμενο δεν 

έχετε δικαίωμα και παραβιάζετε τον κανονισμό, διαβάστε τα άρθρα … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αναλαμβάνω την ευθύνη κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν με ενδιαφέρει η ευθύνη σας, με ενδιαφέρει τι λέει ο 

κανονισμός. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν λέει ο κανονισμός τέτοιο πράγμα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν δεν τον έχετε, να σας τον δώσω. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαβάστε τον! Φέρτε μου το άρθρο που το λέει.  Εγώ τον έχω εδώ, 

πέστε μου το άρθρο που το αναφέρω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να διαβάσω λοιπόν την καταγγελία και … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άρθρο να μου πείτε που το προβλέπει ο κανονισμός. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να διαβάσω την καταγγελία … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το άρθρο! Ότι συζητάμε ερωτήματα και απαντήσεις πριν τη 

συνεδρίαση που μπαίνουν. Πέστε μου που το γράφει ότι το συζητάμε και θα σας 

δώσω τον λόγο να το συζητήσουμε.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ο επικεφαλής κάθε Παράταξη πριν την έναρξη της συνεδρίασης 

έχει δικαίωμα να βάλει οποιοδήποτε θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός ημερήσιας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός ημερήσιας βεβαίως και έχει. Εγώ δεν είπα για εκτός.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό ζητήθηκε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιάς άλλο σας λέω, άλλο μου λέτε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ – παρακαλώ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα τεθεί θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης.   

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, πέστε αυτό που θέλετε να πείτε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι ως γνωστόν, κ. Πρόεδρε και απευθύνομαι 

προσωπικά σε εσάς διότι η Διοίκηση κωφεύει, ύστερα από μεγάλη χρονική 

καθυστέρηση και πολλές πιέσεις μελών του Δημοτικού Συμβουλίου έχει διενεργηθεί 

στο Δήμο μας Ένορκη Διοικητική Εξέταση ΕΔΕ, για το θέμα των οικονομικών 

ατασθαλιών που παρατηρήθηκαν κατά τη διεξαγωγή των εισπράξεων της 

Πρωτομαγιάς. 

  Καταγγέλλουμε και θέτουμε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου μας τα 

παρακάτω και ζητάμε την άμεση εφαρμογή της νομιμότητας: 

1. Σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα πρώτον οι ανακριτικοί 

υπάλληλοι –και αναφέρομαι σε αυτήν που έκανε την ΕΔΕ- οφείλουν να 

ανακοινώσουν χωρίς χρονοτριβή στον αρμόδιο Εισαγγελέα, οτιδήποτε 

πληροφορούνται με κάθε τρόπο για αξιόποινη πράξη που διώκεται 

αυτεπαγγέλτως. 
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2. Οι υπόλοιποι υπάλληλοι και αιρετοί καθώς και εκείνοι στους οποίους πάλι 

ανατέθηκε προσωρινά Δημόσια Διοίκηση έχουν την ίδια υποχρέωση για 

αξιόποινες πράξεις της παρ. 1 αν πληροφορήθηκαν γι' αυτές κατά την 

εκτέλεση των καθηκόντων τους. 

3. Η ανακοίνωση γίνεται γραπτώς και πρέπει να περιέχει όλα τα στοιχεία που 

υπάρχουν και αφορούν την αξιόποινη πράξη, τους δράστες και τις αποδείξεις.  

  Σύμφωνα με το άρθρο 107 παρ. 1 εδάφιο κα’ του 3528/2007 

Υπαλληλικού Κώδικα  

1. Η δίωξη πειθαρχικού αδικήματος διαπραχθέντος από υπάλληλο είναι 

υποχρεωτική, δεν είναι προαιρετική.  

2. Όποιος παραλείπει να ασκήσει την εν λόγω δίωξη, διαπράττει το ειδικό 

αυτοτελές αδίκημα, δηλαδή το δια παραλείψεως δίωξης και τιμωρίας 

αδικήματος. Σύμφωνα με το άρθρο 110 του 3528 του Υπαλληλικού Κώδικα, 

υπαίτιος αυτών των πράξεων είναι και ο πειθαρχικός Προϊστάμενος και 

συγκεκριμένα τα πολιτικά πρόσωπα που προΐστανται. 

3. Σε περίπτωση διεξαγωγής ΕΔΕ εάν η ΕΔΕ διαπιστώνει με το πόρισμά της τη 

διάπραξη πειθαρχικού αδικήματος, ο πειθαρχικός Προϊστάμενος υποχρεούται 

να ασκήσει πειθαρχική δίωξη δεν είναι προαιρετική, σύμφωνα με το άρθρο 

126 παρ. 4 του Υπαλληλικού Κώδικα. Απορώ που έχουμε Νομική υπηρεσία και 

δεν ζητήσατε τη γνωμοδότηση και έχει γίνει ένα απέραντο Δικαστήριο η 

Φιλαδέλφεια. 

4. Εάν η ΕΔΕ με το πόρισμά της διαπιστώνει συγχρόνως και ποινικό αδίκημα, ο 

υπάλληλος και ο πολιτικά Προϊστάμενός της υποχρεούται να το αναφέρει στον 

αρμόδιο Εισαγγελέα ανεξάρτητα από την πορεία της πειθαρχικής δίωξης, 

σύμφωνα με το άρθρο 37 παρ. 2 του Ποινικού Κώδικα.  

  Δεν έφταναν αυτά όμως κύριοι έγινε και το πρόσθετο που δημιουργεί 

άλλα αδικήματα: ασκήθηκε προσωπική και ψυχολογική βία σε αιρετούς και 

απευθύνομαι σε εσάς κ. Πρόεδρε και οφείλετε να προστατεύσετε το Σώμα, από 

τέτοιες πιέσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα ακούσετε. Και ειδικότερα εκ προθέσεως προέβη αιρετός 

Αντιδήμαρχος και η Δήμαρχος στην αξιόποινη πράξη της ηθικής αυτουργίας για 

παραγωγή και πρόκληση αποφάσεως σε άλλους, δηλαδή σε δυο Αντιδημάρχους που 

διαφωνούσαν και συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και το Πρωτοβάθμια 
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Πειθαρχικό όργανο του Δήμου, να διαπράξουν ορισμένες άδικες πράξεις, δηλαδή της 

συγκάλυψης όλων των πράξεων των προσώπων που το πόρισμα της ΕΔΕ παρέθεσε, 

για σωρεία συγκεκριμένων πειθαρχικών και ποινικών παραβάσεων και τη ζημία που 

προκλήθηκε στο Δήμο μας και που διαπίστωσε με αποτέλεσμα να εξαναγκαστούν να 

υποβάλλουν την παραίτησή τους από το αξίωμα που κατείχαν, για λόγους ηθικής 

τάξεως και απομένει στους ιδίους δημόσια να διευκρινίσουν, όπως σωστά ρωτάει και 

ο κ. Τομπούλογλου και ο κάθε εχέφρων άνθρωπος και λογικός, τους λόγους του 

εξαναγκασμού εις παραίτηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά έχετε ξεπεράσει κατά πολύ την ώρα σας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δυο λεπτά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρία λεπτά, πέντε λεπτά, έχετε περάσει δέκα λεπτά! Παρακαλώ 

συντομεύστε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλείστε κ. Πρόεδρε επειδή δεν υπάρχει το στοιχειώδες 

μυαλό στη Διοίκηση να ασκήσει και να εφαρμόσει τη νομιμότητα, σας καλώ να 

προστατεύσετε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου από τέτοιους ηθικούς 

εκβιασμούς στο όνομα κάποιου αξιώματος.  

  Και καλώ από το βήμα αυτό τη Δήμαρχο, τη διευθύντρια που 

διεξήγαγε την ΕΔΕ δεν απαλλάσσεται της ποινικής ευθύνης εις παράλειψη 

καθήκοντος, να κάνουν τα δέοντα. Δεν μπορεί να δικάζει ο καθένας στο γραφείο του 

υπαλλήλους και να τους σέρνει και καλώ επίσης το Πρωτοβάθμιο πειθαρχικό 

Συμβούλιο του Δήμου μας, αμελλητί να συνεδριάσει και να επιληφθεί της υπόθεσης 

και να κρίνει αυτό κατά τη δικαία κρίση τους. 

  Και να σταλεί κ. Πρόεδρε το πόρισμα της ΕΔΕ στον αρμόδιο 

Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών αμελλητί, στο Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης 

και στον Πρόεδρο του Ελεγκτικού Συνεδρίου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ, κύριοι συνάδελφοι … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ, έχετε ξεπεράσει κατά πολύ το χρόνο, 

δεν έχετε τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν σας ενδιαφέρει το θέμα κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πολλά με ενδιαφέρουν, αλλά μέσα στο χρόνο που προβλέπεται κ. 

Γρετζελιά. Δεν θα πλατειάζουμε. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κλείνω. Η αυτοκάθαρση κυρίες και κύριοι συνάδελφοι είναι και 

αναγκαία και επιβεβλημένη στους σημερινούς καιρούς. Η σιωπή είναι συνενοχή, η 

παράβαση καθήκοντος αποτελεί συνέργια και ενέχει το φόβο της ευθύνης και των 

συνεπειών του νόμου. Ας αναλάβει ο καθένας μας και από όποια όργανα συμμετέχει 

τις ευθύνες του απέναντι στην όποια οικονομική ατασθαλία του σήμερα.  

  Ας εμπιστευτούμε τη Δικαιοσύνη ειδικά σήμερα, πολύ δε περισσότερο 

εμείς δεν είμαστε οι αρμόδιοι να κρίνουμε τους υπαλλήλους, γιατί οι ευθύνες δεν 

είναι μόνο στους υπαλλήλους. Υπάρχουν ευθύνες, χρέος μας λοιπόν είναι να 

σταματήσουμε επιτέλους όλα αυτά τα απαξιωτικά που διαδραματίζονται στην πόλη 

μας.  

  Δεν έχει κανείς να φοβηθεί τίποτε από την εφαρμογή της νομιμότητας, 

εάν δεν έχει καμία ανάμιξη. Όποιος όμως έχει εμπλακεί, δεν μπορεί να θέλει την 

όποια κάλυψη κανενός και να μένει ατιμώρητος όποια θέση κι αν κατέχει. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γρετζελιά. Όσον αφορά εμένα κ. Γρετζελιά, όπως 

ξέρετε δεν συμμετέχω εγώ στην Εκτελεστική, ένα αυτό. Και δεύτερον ούτε στον 

Εισαγγελέα μπορώ να στείλω εγώ κάτι, γιατί δεν έχω αρμοδιότητες. Το γνωρίζετε, 

κακώς τα λέτε αυτά τα πράγματα και να μην λέμε πράγματα τα οποία δεν ισχύουν. 

  Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να τονίσω κάτι. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να μιλάμε για την 

ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς, όταν δεν έχει βγει μια απόφαση μέσα από τη διευρυμένη 

Εκτελεστική. Απαγορεύεται να πούμε το πόρισμα, πρέπει να πάρει απόφαση η 

διευρυμένη Εκτελεστική και μετά να συζητήσουμε ό,τι θέλετε.  

  Εγώ εύκολα θα ρωτούσα τον κ. Κανταρέλη και τον κ. Νικολόπουλο αν 

πιέστηκαν –έτσι όπως το ανέφερε ο κ. Γρετζελιάς- για να ομολογήσουν κάτι για μια 

συγκάλυψη από ό,τι κατάλαβα. Υπάρχει συγκάλυψη; Μπορείτε να μου απαντήσετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Δήμαρχε σας παρακαλώ μην βάζετε το θέμα σε συζήτηση. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι να μου απαντήσουν οι δυο συνάδελφοι γιατί παραιτήθηκαν και 

ποια ήταν η συγκάλυψη. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ, αν σας απαντήσουν ανοίγει το θέμα να μπει προς 

συζήτηση. Κυρία Δήμαρχε, θα το βάλουμε σε συζήτηση και δεν μπορεί να μπει. 

Θέματα αυτού του είδους δεν μπαίνουν σε συζήτηση. Γίνονται οι ανακοινώσεις, 

ερωτήματα, απαντήσεις, δεν μπαίνουν σε συζήτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ωραία δεν θα μπει σε συζήτηση, γιατί ακόμη δεν έχουμε πάρει 

απόφαση η διευρυμένη Εκτελεστική. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί δεν συνεδριάζει η Επιτροπή που 

τη συγκαλείτε εσείς κυρία μου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ μην διακόπτετε. Δεν έχετε τον 

λόγο! Παρακαλώ! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μα λέει δεν έχει συνεδριάσει. Ποιος 

ευθύνεται γι' αυτό; Η ίδια ευθύνεται. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τομπούλογλου, μπήκε ένα ερώτημα η κα Δήμαρχος 

οφείλει να απαντήσει, μπορούσε να μην απαντήσει και να απαντήσει σε άλλη 

συνεδρίαση.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου όταν μπαίνουν ερωτήματα απαντά η Διοίκηση και 

τα θέματα δεν μπαίνουν σε συζήτηση. Θέλετε να εφαρμοστεί ο κανονισμός; Έτσι 

είναι ο κανονισμός. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς. Θα θέσω λοιπόν θέμα όπως 

δικαιούμαι εκτός ημερήσιας διάταξης και το Σώμα χωρίς συζήτηση θα αποφασίσει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μας απειλείτε κ. Τομπούλογλου; Θέστε ό,τι θέλετε έχετε το δικαίωμα. 

Σας είπα εγώ όχι;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μπορώ … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο αυτή τη στιγμή, περιμένετε να τελειώσει η κα 

Δήμαρχος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει. Προφανώς προηγείται ο κ. 

Γρετζελιάς που είναι επικεφαλής Παράταξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν προηγείται ο κ. Γρετζελιάς. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιος προηγείται λοιπόν; Ο 

κανονισμός τι λέει κύριε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το Προεδρείο και η Διοίκηση.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε διαβάστε τον 

κανονισμό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τον έχω διαβάσει πολύ καλά κ. Τομπούλογλου, διαβάστε εσείς τον 

κανονισμό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κανονισμός επιβάλλει κατά τη σειρά 

της δύναμης των Παρατάξεων να ομιλούν οι επικεφαλής.  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ερώτημα είπε ο κ. Γρετζελιάς, δεν έβαλε θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς ούτε ερώτημα έχει 

δικαίωμα να θέσει. Προηγούνται πρώτα οι επικεφαλής των Παρατάξεων. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είπατε να θέσετε ερώτημα κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα, θα θέσω θέμα εκτός 

ημερήσιας διάταξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πρώτα είναι τα ερωτήματα και μετά τα θέματα. 

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εγώ θέλω να καταθέσω ερώτημα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα τι διαδικασία ακολουθείτε κ. 

Πρόεδρε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τη δείτε. Γιατί κάνετε συζήτηση τώρα; Η κα Δήμαρχος οφείλει να 

απαντήσει σε ερωτήματα που γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο.  Το γνωρίζετε αυτό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μετά από τα ερωτήματα δεν τίθενται 

τα θέματα της ημερήσιας διάταξης και τα εκτός; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία εντάξει, περιμένουμε λοιπόν. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ θα θέσω σα Διοίκηση δυο θέματα που είναι εκτός ημερήσιας 

διάταξης και εσείς μπορείτε να θέσετε ό,τι θέλετε εκτός ημερήσιας.  

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Πρόεδρε έχουμε ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άμα έχετε ερώτημα θα το υποβάλλετε κα Γκούμα. Τελειώσατε κα 

Δήμαρχε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Απλά θα ήθελα να πω ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να 

συζητήσουμε την ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς, όταν η διευρυμένη Εκτελεστική δεν έχει 

πάρει απόφαση. Το ξέρετε πολύ καλά ότι το πόρισμα κι όλα αυτά, είναι πάρα πολύ 

κλειστό  κομμάτι. Δεν επιτρέπεται αυτή τη στιγμή να κάνουμε συζήτηση για την ΕΔΕ 

της Πρωτομαγιάς. Όταν η διευρυμένη Εκτελεστική θα πάρει απόφαση τότε θα το 

συζητήσουμε. Το ξέρετε πολύ καλά, νομικά τουλάχιστον. 

 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε βάσει του Νόμου 3852 

και του σχετικού άρθρου θέτω στο Δημοτικό Συμβούλιο προς συζήτηση και λήψη 

απόφασης το θέμα των καταγγελλόμενων από τους δυο Αντιδημάρχους κ. Κανταρέλη 
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και κ. Νικολόπουλο, περί των πιέσεων που δέχτηκαν για ζητήματα ηθικής τάξεως που 

αφορούν την ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς και επ’ αυτού ζητώ την κρίση και την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου ώστε να καταδικαστούν αυτές οι ενέργειες από όπου 

προήλθαν. Παρακαλώ χωρίς συζήτηση να θέσετε το θέμα στο Σώμα εάν αποδέχεται 

τη συζήτηση του θέματος που θέτω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ εγκρίνει το Σώμα ομόφωνα το θέμα εκτός ημερήσιας 

διάταξης; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κ. Πρόεδρε επειδή … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε κ. Παπανικολάου χωρίς 

συζήτηση, ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο κ. Τομπούλογλου αν εγκρίνεται ή όχι. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Δεν πρέπει να δικαιολογήσω την ψήφο μου στην εισήγηση; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν προβλέπεται από τον κανονισμό 

και από το νόμο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εάν εγκρίνουμε σε πρώτη φάση να συζητηθεί το θέμα που έβαλε ο κ. 

Τομπούλογλου για την παραίτηση των Αντιδημάρχων και για το θέμα της ΕΔΕ. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφοφορία ναι ή όχι. 

Διεξάγεται ονομαστική ψηφοφορία 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κανταρέλης; 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Μπόβος; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κότσιρας; 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παΐδας; 

Α. ΠΑΪΔΑΣ: Υπέρ. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Χωρινός;  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Καβακοπούλου; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ: Υπέρ. 
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Σιμιγδαλά; 

Ε. ΣΙΜΙΓΔΑΛΑ: Υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαφωνεί κάποιος κύριοι συνάδελφοι; Ομόφωνα λοιπόν εγκρίνεται. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε εγώ διαφωνώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου διαφωνεί, κατά πλειοψηφία. Κύριε 

Τομπούλογλου κάντε την εισήγησή σας. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Επί του θέματος που πρότεινα. Κύριε 

Πρόεδρε, κυρία Δήμαρχε, κύριοι συνάδελφοι … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου σας παρακαλώ πολύ, συγνώμη που σας 

διακόπτω, να κρατήσουμε λίγο το χρόνο γιατί έχουμε ξεφύγει.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ προηγουμένως μίλησα μισό λεπτό 

και δεν μίλησε κανείς από την Παράταξή μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ξέρω, έχετε απόλυτο δίκιο συμφωνώ, το είδα.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Τομπούλογλου συγνώμη που σας διακόπτω, μπορώ να 

πάρω λίγο τον λόγο; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από εμένα παίρνετε τον λόγο; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Συγνώμη σε εσάς που σας διακόπτω. Κύριε Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μην κάνει την εισήγησή του ο κ. Τομπούλογλου; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι αλλά επειδή θα αποχωρήσω από το θέμα. Να πω γιατί 

αποχωρώ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι πρέπει πρώτα να με ακούσετε κ. 

Παπανικολάου και μετά θα αποχωρήσετε. Δεν μπορείτε να με αποχωρήσετε πριν με 

ακούσετε. Τι λογική είναι αυτή; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Τομπούλογλου … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω τον λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βεβαίως έχετε κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία, δεν σας επιτρέπω τη διακοπή 

κ. Παπανικολάου όσον αφορά το λόγο που έχει δώσει ο Πρόεδρος. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κ. Πρόεδρε αποχωρώ. 

Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Παπανικολάου Νικόλαος 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ο καθένας κάνει ό,τι νομίζει. Η κα 

Δήμαρχος αποχώρησε; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε δεν είναι λογικό η κα Δήμαρχος να είναι παρούσα για 

ένα τόσο σοβαρό θέμα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εμένα ρωτάτε κ. Χωρινέ; Να σας απαντήσω εγώ αν πρέπει ή όχι; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Καλέστε την κα Δήμαρχο. Εδώ δεν είναι θέατρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα κ. Χωρινέ εδώ δίνουμε παράσταση και μου λέτε για θέατρο; Για 

γυρίστε γύρω - γύρω αν δίνουμε παράσταση! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε έχω τον λογο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη κ. Τομπούλογλου έχετε τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Λοιπόν, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι 

εδώ και αρκετές ημέρες και θα έλεγα είναι γνωστό σε όλους υπάρχει στον 

ηλεκτρονικό κυρίως Τύπο υπάρχει μια φιλολογία σχετικά με την παραίτηση των δυο 

Αντιδημάρχων. Σήμερα όμως αυτή η φιλολογία πήρε σάρκα και οστά. Οι δυο 

Αντιδήμαρχοι δεν παραιτούνται μόνο από το αξίωμά τους, αλλά ανεξαρτητοποιούνται 

και από την Παράταξή τους.  

Και πρέπει να πω ότι όταν επικαλούνται λόγους ηθικής τάξης τους τιμά 

ιδιαίτερα το ότι αφήνουν ένα αξίωμα το οποίο είναι αμειβόμενο, τους τιμά ιδιαίτερα 

γιατί δεν φεύγουν απλώς από μια Παράταξη ως απλοί δημοτικοί σύμβουλοι, αλλά ως 

στελέχη της Διοίκησης. 

Εδώ υπάρχει ένα θέμα ουσίας. Στον ηλεκτρονικό Τύπο επίσης 

γράφτηκαν ορισμένα σημεία όπως ξέρετε όλοι της ΕΔΕ της οποίας γίναμε κοινωνοί 

όσοι μετέχουμε στο πειθαρχικό Συμβούλιο. Είναι γνωστό ότι η ΕΔΕ μπορεί να είναι 

μυστική και είναι, αλλά από εκεί και πέρα διαρροές υπάρχουν πάντα, ακόμη και σε 

δικαστικά έγγραφα και το βλέπουμε αυτό να συμβαίνει παρά το ότι αυτό δεν είναι 

δεοντολογικό και νόμιμο. 

Γράφτηκαν όμως ορισμένα στοιχεία της ΕΔΕ στα οποία δεν θα 

αναφερθώ γιατί σέβομαι το νόμο, αλλά από εκεί και πέρα η φιλολογία και θέτω τα 

ερωτήματα ευθέως στους δυο Αντιδημάρχους που υπάρχει, είναι ότι πιέστηκαν ή 

έστω κι αν δεν πιέστηκαν τους προτάθηκε από την κα Δήμαρχο και από τον κ. 

Κουτσάκη τον Αντιδήμαρχο Πρασίνου και Δημοτικής Αστυνομίας ή να συνηγορήσουν 

στην απαλλαγή των εμπλεκομένων στην ΕΔΕ, ή να αποχωρήσουν από την Παράταξή 

τους. 
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Θέλω λοιπόν να μου διευκρινίσουν αν αυτό έγινε, διότι όταν θέτουν 

θέμα ηθικής τάξεως πρέπει να μας πουν τι θέμα είναι αυτό και φυσικά αν έγινε, ζητώ 

από το Δημοτικό Συμβούλιο να καταδικάσει την πράξη, αλλά να αναζητήσει και τις 

ευθύνες, όλες τις ευθύνες που αναλογούν στα πρόσωπα που ενδεχομένως τους 

έκαναν αυτές τις προτάσεις.  

Αυτό είναι κ. Πρόεδρε το θέμα το οποίο θέτω και από εκεί και πέρα 

παρακαλώ να ακολουθήσει η σχετική συζήτηση.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όπως προανέφερα, το θέμα της ΕΔΕ δεν μπορεί να συζητηθεί από τη 

στιγμή που δεν έχουμε βγάλει εμείς αποτέλεσμα. Είπα λοιπόν ότι το θέμα της ΕΔΕ το 

οποίο είναι -όπως ξέρετε κι εσείς- ένα κομμάτι το οποίο είναι μεταξύ μας. Δεν έχει 

βγει ακόμη από εμάς καμία απόφαση, δεν έχουν με τίποτε ούτε ο κ. Νικολόπουλος 

ούτε ο κ. Κανταρέλης με το μαχαίρι εδώ για να πάρουν μια απόφαση. Αυτό οι ίδιοι 

δεν οφείλουν να το πουν στο Δημοτικό Συμβούλιο κ. Τομπούλογλου. Αυτό, είναι δικό 

μας θέμα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει να μας το πουν. Αν θεωρούν κι αν εγώ ανέφερα ποτέ 

συγκάλυψη, γιατί μόνο εσείς την αναφέρατε και φύγατε από την πρώτη συνεδρίαση 

που είχαμε … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί πήγατε να συγκαλύψετε τα 

πράγματα κυρία μου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συγκαλύψω τι;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να συγκαλύψετε αυτούς, οι οποίοι… 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να συγκαλύψω ΤΙ; Να μου πείτε τώρα κ. Τομπούλογλου! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Με ρωτάτε; Να απαντήσω; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι βεβαίως. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλετε λοιπόν να συγκαλύψετε 

αυτούς που ενέχονται στο πόρισμα … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ποιοι; Ποιο πόρισμα;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν υπάρχει πόρισμα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπα ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναφερθούμε ούτε στο 

πόρισμα ούτε πουθενά γιατί δεν έχουμε πάρει απόφαση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία μου συγνώμη επικοινωνείτε με 

την αίθουσα;  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εσείς επικοινωνείτε κ. Τομπούλογλου;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου γιατί κάνετε διάλογο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καταλαβαίνετε ότι αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να αναφερθούμε σε 

κανένα πόρισμα; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ έθεσα τα 

ερωτήματα στους δυο Αντιδημάρχους που παραιτήθηκαν, δεν θα μου απαντήσει σε 

αυτά ούτε η κα Δήμαρχος, ούτε άλλος. Εγώ δεν ρώτησα την κα Δήμαρχο, ρώτησα 

τους κ.κ. Αντιδημάρχους. Πιέστηκαν από την κα Δήμαρχο ή τους προτάθηκε από την 

κα Δήμαρχο και από τον κ. Κουτσάκη;  Εγώ θέλω απάντηση σε αυτό. Εάν λοιπόν 

πιέστηκαν, ή τους προτάθηκε να συγκαλύψουν την υπόθεση, υπάρχουν ευθύνες. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει το δικαίωμα η κα Δήμαρχος να πει την άποψή της. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως, αλλά εγώ περιμένω 

απάντηση από τους εμπλεκομένους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά ίσως να απαντήσουν οι εμπλεκόμενοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου όταν μιλάω θέλετε πάντα να πατάτε πάνω μου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μου ζητήσατε να κάνουμε διάλογο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας παρακαλώ πάρα πολύ! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν μου ζητήσατε να κάνουμε 

διάλογο; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν σας ζήτησα. Εσείς επιμένετε να κάνετε διάλογο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου αφήστε την να μιλήσει.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Τι να πω; Εντάξει, με συγχωρείτε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και μην κοιτάτε μέσα στο πλήθος για να σας δώσει το χειροκρότημα. 

Έλεος πια! Αυτές οι εντυπώσεις να τελειώσουν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ηρεμήστε κυρία μου, ηρεμήστε. Στο 

Δημοτικό Συμβούλιο βρίσκεστε, ηρεμήστε παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Καλά, εσείς ξέρετε ότι είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το 

σέβεστε ποτέ; Το ξέρετε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου γιατί παίρνετε αυθαίρετα τον λόγο, σας 

παρακαλώ.   
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Επί δύο χρόνια είστε στο Δημοτικό Συμβούλιο και δεν το σέβεστε. 

Λοιπόν, σας είπα ότι το θέμα της ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς δεν μπορεί απόψε να 

συζητηθεί από τη στιγμή που η διευρυμένη Εκτελεστική δεν έχει πάρει απόφαση. Και 

δεν μπορούμε, το ξέρετε πάρα πολύ καλά, όταν εσείς και ο κ. Κόντος πήρατε το 

φάκελο για να τον μελετήσετε, ήταν αποκλειστικά μόνο για σας.  

  Το αν διαρρέουν πράγματα, αυτό ξέρετε πάρα πολύ καλά επειδή 

ξέρετε και τη Νομική, ότι είναι ποινικό. Γελάστε όσο θέλετε δεν με ενδιαφέρει 

καθόλου, και εγώ γελάω με εσάς και σας το ανταποδίδω κιόλας γιατί έχετε δυο 

χρόνια τώρα, που γελάτε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Στα Συμβούλια δεν είστε εδώ εσείς, 

είστε απούσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Τομπούλογλου. Μιλάει η Δήμαρχος, δεν σέβεστε 

τίποτε. Λέει την άποψή της, σας παρακαλώ μην συμφωνείτε. Σας είπε κανείς να 

συμφωνήσετε σε αυτά που λέει; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν θα μπω σε αυτό το κομμάτι του θέματος. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μας απαγορεύσει να γελάμε;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σας απαγόρευσα να γελάτε.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μας υποδείξει συμπεριφορά η 

Δήμαρχος; Συμπεριφορά θα υποδείξετε στον εαυτό σας! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τομπούλογλου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν σας απαγόρευσα να γελάτε, σας  παρακάλεσα να είστε λίγο 

σοβαρός. Γιατί τα Δημοτικά Συμβούλια είναι σοβαρά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου προβλέπεται από τον κανονισμό ότι πρέπει να 

έχουμε σωστή συμπεριφορά. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, για σοβαρότητα μην μιλάτε 

εσείς κυρίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου συνέχεια διακόπτετε! Γιατί διακόπτετε κ. 

Τομπούλογλου; Αφήστε την κα Δήμαρχο να πει αυτά που θέλει, δικαίωμά σας να μην 

συμφωνείτε, να πείτε την άποψή σας ξανά, αλλά έλεος.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Από την στιγμή που η διευρυμένη Εκτελεστική δεν έχει πάρει 

απόφαση, δεν υπάρχει καμία κουβέντα και καμία απολογία. Όταν θα βγει αυτό, τότε 

θα μιλήσουμε και εν πάση περιπτώσει δεν είναι του παρόντος. Εδώ ήρθαμε απόψε με 
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αποκλειστικό θέμα για το σχολείο του Σπαθάρη που έχουμε κάνει τόσες προσπάθειες 

και οι προηγούμενες Διοικήσεις και εμείς. Τέλος.  

  Να τελειώνει αυτή η επικοινωνία να δείχνουμε κάτι σε κάποιους. Οι 

Αντιδήμαρχοι που παραιτήθηκαν έδωσαν τους λόγους τους, πήραν τις απαντήσεις 

τους και μετά από όλο αυτό όταν θα το ξανακάνουμε, θα το συζητήσουμε κ. 

Τομπούλογλου και αν θέλετε και με αποκλειστικό θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αποφασίσαμε να το συζητήσουμε το θέμα. Όχι 

βέβαια την ουσία του θέματος και το περιεχόμενο της ΕΔΕ, που πράγματι λόγοι και 

δεοντολογικοί αλλά και ουσιαστικοί πολιτικοί δεν μας το επιτρέπουν. Όμως το θέμα 

τέθηκε να συζητήσουμε τη διαδικασία που ακολουθήθηκε που από ένα διοικητικό 

πρόβλημα και ένα ζήτημα που τέθηκε, έχει μετατραπεί σε ένα μεγάλο πολιτικό 

ζήτημα. 

Σας θυμίζω ότι λίγες εβδομάδες μετά την Πρωτομαγιά του 2011 

επιστολή έκανα εγώ προς την κα Δήμαρχο, η οποία δημοσιεύτηκε στον Τύπο και 

έθετα το ερώτημα για τα χαμηλά έσοδα της Πρωτομαγιάς. Η κα Δήμαρχος μου 

απάντησε τότε από τον Ιούλιο αν δεν κάνω λάθος του 2011 ότι από έρευνα που 

έκανε δεν συντρέχει κανένας λόγος περαιτέρω διερεύνησης γιατί τότε στην επιστολή 

μου έλεγα ότι «αν είναι δυνατό να γίνει προκαταρτική έρευνα και όχι ΕΔΕ αν 

συντρέχουν λόγοι». Και με μια επιστολή αρκετά αιχμηρή εναντίον μου, μου είπε ότι 

δεν συντρέχουν λόγοι και ότι καμία έρευνα δεν μπορεί να γίνει διότι όλα έγιναν 

άψογα. Αυτή η επιστολή της κας Δημάρχου επίσης δημοσιεύτηκε στον Τύπο λίγες 

μέρες μετά, ίσως και μια δυο εβδομάδες. 

Όταν δημοσιεύτηκε η επιστολή αυτή και όταν η δική μου επιστολή 

βγήκε στον Τύπο σας υπενθυμίζω πως η ομάδα σας ήταν αρραγής 21 άτομα όπως 

ξεκινήσατε τη Διοίκησή σας. Επειδή μιλάμε και για υποκρισίες και για λόγια του αέρα. 

Ήσασταν αρραγείς, γνωρίζατε το θέμα όλοι. Και αυτοί που είναι μέσα και αυτοί που 

είναι έξω.  

Το ζήτημα είναι το εξής που εμείς σήμερα συζητάμε και τέθηκε το 

ερώτημα από τον κ. Τομπούλογλου. Γιατί αυτή η διαδικασία έρπει και δεν ξεκινάει να 

τελειώσει ώστε και οι άνθρωποι οι οποίοι πιθανό μπορεί να είναι εκτεθειμένοι στο 

δημόσιο λόγο να κατοχυρωθούν ή να παρθεί μια απόφαση; Είναι από τον Ιούνιο ή 

τον Ιούλιο του 2011. Πέρασαν μήνες για να γίνει η προκαταρτική εξέταση, μήνες για 

να γίνει η ΕΔΕ και τώρα περνάνε μήνες για να πάρουμε απόφαση για το περιεχόμενο 

της ΕΔΕ. 
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Αυτοί οι λόγοι της καθυστέρησης της τροχοπέδη που υπάρχει, 

δημιουργεί ερωτήματα και στο Δημοτικό Συμβούλιο και στην κοινωνία. Και αφήνουμε 

έκθετους όλους αυτούς οι οποίοι εμπλέκονται διότι κι εγώ διαβάζω μετά λύπης μου 

ότι δημοσιοποιούνται ονόματα και δημοσιοποιούνται κομμάτια της ΕΔΕ που κι εγώ 

μπορώ με μεγάλη υπευθυνότητα να πω ότι δεν το πήρα το κείμενο στα χέρια μου 

ολόκληρο, απλώς το διάβασα. Κείμενο στα χέρια μου δεν πήρα, δεν με ενδιέφερε, το 

διάβασα όμως. Μου το έδωσε δεν μου είπε ψέματα, εγώ δεν το κράτησα σε 

φωτοτυπίες, το διάβασα όμως έχω γνώση του κειμένου έχω κάνει σημειώσεις. 

Γιατί λοιπόν κύριοι συνάδελφοι της πλειοψηφίας από την αρχή όλοι 

μαζί κάνατε μια προσπάθεια να μην συζητηθεί το θέμα; Και οι 21; Και τώρα, μετά από 

τόσο καιρό δεν κλείνουμε το θέμα έτσι ή αλλιώς, να του δώσουμε μια οριστική λύση 

κατά συνείδηση, ώστε να μην έρπει στην Νέα Δημοκρατία. 

Γι' αυτό ελέγχεστε ως προς το ερώτημα. Ως προς το περιεχόμενο θα 

ελεγχθεί η Διοίκηση όταν θα βγει το περιεχόμενο όταν θα πάρουμε αποφάσεις, όταν 

θα πάει στα αρμόδια όργανα, όταν γίνει και αποφασίσουν αυτοί που πρέπει να 

αποφασίσουν.  

Η ουσία είναι ότι με τη δική σας πρακτική με τη δική σας τακτική, 

δημιουργείτε μόνοι σας ερωτήματα συγκάλυψης και θα έλεγα ότι η καταγγελία των 

συναδέλφων επιβεβαιώνουν με τον πιο απόλυτο τρόπο αυτή την αίσθηση που έχει 

όλη η Νέα Φιλαδέλφεια. 

Δεν παρακολουθείτε ότι όλη η Φιλαδέλφεια συζητάει με χλεύη αυτό το 

πράγμα; Δεν παρακολουθείτε ότι έχετε ρίξει κάποιους εργαζόμενους στην πυρά της 

Νέας Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνα; Δεν το βλέπετε; Ότι αυτοί οι άνθρωποι οι 

οποίοι εμπλέκεται το όνομά τους, σήμερα είναι σε ένα στόχο τέτοιο που δεν μπορούν 

προφανώς ούτε τον εαυτό τους να υπερασπίσουν, ούτε να βγουν έξω από το σπίτι 

τους. Γιατί δεν δίνετε ένα τέλος; Έχει τελειώσει η συνεδρίαση πριν δυο μήνες. Τι 

κάνετε δυο μήνες και δεν συνεδριάζει η Επιτροπή να βγάλει το αποτέλεσμά της;  

Γιατί δεν ρωτάτε τους δικηγόρους σας να σας πουν συγκεκριμένα τι 

πρέπει να κάνετε; Δηλαδή τι πρέπει να εννοήσουμε εμείς από αυτή την 

καθυστέρηση; Είναι μόνο αδράνεια; Καθυστέρηση; Αδυναμία; Όχι κύριοι συνάδελφοι. 

Τελικώς, μόνοι σας μας λέτε αυτό, που λένε και οι συνάδελφοί σας υπάρχουν πιέσεις, 

υπάρχει παρασκήνιο, υπάρχει φόβος.  

Πρέπει το θέμα να ολοκληρωθεί αμέσως. Καλώ την κα Δήμαρχο μέσα 

στην ερχόμενη εβδομάδα να συνεδριάσει αυτή η Επιτροπή και το θέμα να 

ξεκαθαρίσει έτσι ή αλλιώς. Σας ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έχετε απόλυτο δίκιο κ. Κόντο και εγώ θέλω να την ξεκαθαρίσω αυτή 

την υπόθεση πολύ πιο νωρίς… Όχι να περάσουν δυο μήνες, πριν από έξι μήνες. Δεν 

θεωρώ ότι υπάρχει συγκάλυψη. Όπως σας είπα και από την αρχή θεωρώ ότι το θέμα 

της ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς δεν μπορεί να ανοιχτεί σε ένα Δημοτικό Συμβούλιο όταν 

δεν έχει πάρει απόφαση η διευρυμένη Εκτελεστική. 

  Εκεί μπορούμε να τα πούμε όλα. Αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να 

ανοίξουμε το θέμα και το ζήτησα από την πρώτη στιγμή αυτό. Όλα αυτά που λέτε 

έχετε δίκιο, αλλά δεν θα ανοίξω το θέμα να πω πράγματα τα οποία εμείς σα 

διευρυμένη Εκτελεστική, δεν έχουμε αποφασίσει και δεν έχουμε πει κάτι. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Δήμαρχε μου επιτρέπετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν μπορεί να γίνει συζήτηση σήμερα για την ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κυρία Δήμαρχε, δεν σας ρωτάμε για το περιεχόμενο, για την 

καθυστέρηση σας ρωτάμε. Γιατί καθυστερήσατε πάνω από ενάμιση σχεδόν χρόνο να 

δώσετε οριστική λύση σε αυτό το ζήτημα. Πέστε μας την αιτία της μεγάλης 

καθυστέρησης και των μεγάλων διαστημάτων. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Η αιτία ήταν γιατί κανένας δεν ήθελε να αναλάβει την … Δώσαμε σε 

διάφορους υπαλλήλους να αναλάβουν την ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς και ο κάθε 

υπάλληλος μέσα σε ένα χρονικό διάστημα μας απαντούσε ότι δεν θέλει να το 

αναλάβει. Και πέρασε ο χρόνος μέσα από αυτό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είμαστε εκτός του 

θέματος που έθεσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου μπαίνουν ερωτήματα από συναδέλφους 

συγκεκριμένα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη κ. Τομπούλογλου απαντώ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου επί της διαδικασίας. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ δεν έθεσα θέμα να συζητηθεί η 

ΕΔΕ. Έθεσα άλλο θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συμφωνούμε κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε επί της 

διαδικασίας. Το θέμα που έθεσα φυσικά και δεν θα συζητηθεί η ΕΔΕ σήμερα, άλλο 
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θέμα έθεσα. Ετέθη από τους δυο Αντιδημάρχους το ζήτημα ότι δέχτηκαν προτροπές, 

πιέσεις ας το διευκρινίσουν εκείνοι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είναι άσχετο της Πρωτομαγιάς; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Σας παρακαλώ κυρία μου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι εγώ σας παρακαλώ, μιλούσα με τον κ. Κόντο και με διακόψατε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε κα Δήμαρχε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε σας παρακαλώ πάρα πολύ,  μιλούσα με τον κ. Κόντο 

και πετάχτηκε ο κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Καταλαβαίνω γιατί η Δήμαρχος, 

καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί το κάνει, ξέρω γιατί το κάνει η Δήμαρχος. Δεν θέλει να 

γίνει συζήτηση γιατί πίεσε προφανώς τους συνεργάτες της και παραιτήθηκαν. Αυτό 

δεν θέλει να ακουστεί.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου βγάζετε συμπεράσματα, θα μας απαντήσουν οι 

κύριοι συνάδελφοι, δεν θα απαντάτε εσείς γι' αυτούς.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα ούτε το θέμα που θέτει ο κ. 

Κόντος είναι το ζητούμενο σήμερα από εμένα και το Δημοτικό Συμβούλιο είχε την 

καλοσύνη να δεχτεί τη συζήτηση. Το θέμα που τίθεται ευθέως η ερώτηση: υπήρξε 

προς τους Αντιδημάρχους προτροπή, πίεση, παραίνεση να ψηφίσουν υπέρ της 

απαλλαγής των εμπλεκομένων;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα μας απαντήσουν κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εάν έγινε αυτό, από ποιους έγινε και 

να καταδικαστούν οι συγκεκριμένοι που το έκαναν, αν το έκαναν. Αυτό είναι το θέμα 

κύριε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κατανοητό κ. Τομπούλογλου το καταλάβαμε, μπήκε ερώτημα όμως για 

την ΕΔΕ από τον κ. Κόντο και απάντησε η Δήμαρχος. Έπρεπε να απαντήσει, μην 

οργίζεστε όμως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης και ο κ. Νικολόπουλος θα μας απαντήσουν, κύριοι 

συνάδελφοι θα δώσουμε τον λόγο. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μάλλιος έχει τον λόγο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Μάλλιο με συγχωρείτε πάρα πολύ, βάζει εκτός ημερήσιας και 

αφορά δυο πρόσωπα. Να τα ακούσουμε, για να τοποθετηθείτε.  
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Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Πρόεδρε, πρώην Πρόεδρε γιατί έχω και κάποια 

καλά λόγια να πω τώρα για σας. Ας το αφήσουμε, γιατί σε συνέχεια των δύο άλλων 

συναδέλφων παίρνω τον λόγο. Θα ήθελα όμως να πω το εξής: έχουμε πάρα πολλά 

σοβαρά ζητήματα, μιλήσαμε για ένα σοβαρό ζήτημα προηγουμένως που ήταν οι 

υπάλληλοι, έχουν στη σειρά θέματα όπως είναι τα τροφεία ή όπως είναι το 1ο 

Δημοτικό σχολείο και όμως καθόμαστε και κουβεντιάζουμε για πράγματα που 

αναρωτιέμαι αν είναι τόσο επείγοντα. Σοβαρά είναι, είναι επείγοντα;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ψηφίσαμε για επείγον κ. Μάλλιο.  

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Αυτό είναι λάθος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν ψηφίσατε κ. Μάλλιο; 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Είναι λάθος και δικό μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν σας καταλαβαίνω κ. Μάλλιο. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Ζητώ συγνώμη από τους ακροατές από τους συμπολίτες μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι αλλά αυτό τώρα δεν είναι συμπεριφορά υπεύθυνη και με 

συγχωρείτε που σας το λέω. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Με συγχωρείτε, είναι λάθος και δικό μου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έβαλε ένα θέμα, το ψηφίσαμε ομόφωνα και το 

συζητάμε. 

Κ. – Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Όμως θέλω να συνεχίσω διαμαρτύρομαι στο Δημοτικό 

Συμβούλιο που έχει πάρει απόφαση να γίνονται οι συνεδριάσεις την Τετάρτη. Από 

τότε που έχει γίνει Πρόεδρος ο κ. Παπακώστας συνεχώς κάνει μέρες άλλες. Δεν έχω 

να πω κάτι για τον κ. Γρετζελιά, αλλά συνεχώς κάνει άλλες μέρες. Με αυτή την έννοια 

επειδή εγώ έχω υποχρεώσεις σταμάτησα το ιατρείο μου για να έρθω γι' αυτό τον 

λόγο έχω σταματήσει να κάνω ιατρείο την Τετάρτη για να μπορώ να συμμετέχω στις 

διαδικασίες του Δημοτικού Συμβουλίου. Όμως δεν σέβεστε την απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου. Λυπάμαι, αλλά πρέπει να αποχωρήσω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλω να σας απαντήσω πριν αποχωρήσετε κ. Μάλλιο. Είναι η δεύτερη 

φορά που γίνεται σε ημέρα εκτός Τετάρτης και συνέτρεχαν λόγοι και χτες υπήρχε 

απεργία και καταλήψεις και δεν μπορούσαμε να συνεδριάσουμε και γι' αυτό κάναμε 

σήμερα συνεδρίαση. Και άλλη μια φορά συνέβη αυτό γιατί υπήρχε ανάγκη να γίνει 

άλλη μέρα, εκτός Τετάρτης κ. Μάλλιο. Με αδικείτε όταν λέτε ότι το κάνω συνέχεια. 

Είναι η δεύτερη φορά γιατί συνέτρεχαν λόγοι και έγινε.  
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Στο σημείο αυτό αποχώρησε ο κ. Μάλλιος Κλεομένης - Αθανάσιος και 

προσήλθε η κα Παπαλουκά Ευτυχία 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κανταρέλης έχει τον λόγο. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι μου κάνει εντύπωση κατ' αρχήν 

διότι νομίζω ότι στην αρχή, εκτός αν δεν με παρακολουθήσατε ή ήταν η ώρα που 

γινόταν φασαρία στο Συμβούλιο, ήμουν πολύ σαφής και είπα ακριβώς αυτό που 

έγινε, χωρίς να αναφερθώ βέβαια στο περιεχόμενο της ΕΔΕ που όπως πολύ σωστά 

λέει η κα Δήμαρχος δεν είναι ανακοινώσιμο. 

Είπα λοιπόν το εξής: ότι όταν μπήκαμε στην τελευταία Εκτελεστική 

Επιτροπή έχοντας τις απόψεις μας παγιωμένες και εσείς κύριοι συνάδελφοι της 

Αντιπολίτευσης το γνωρίζετε γιατί συμμετείχατε, ξεκίνησε κάποιος συνάδελφος ο κ. 

Κουτσάκης ο οποίος πιθανώς θέλοντας να προκαταλάβει κάποια απόφαση λέγοντας 

ότι εγώ είμαι εκτός Παράταξης κύριοι εάν περάσει το δικό σας –σας το λέω έτσι γιατί 

δεν μπορώ να αναφερθώ στο περιεχόμενο- εμείς ταχτήκαμε υπέρ του πορίσματος 

της ΕΔΕ ο κ. Κουτσάκης ήταν κατά του πορίσματος της ΕΔΕ. Δεν θέλω να μπω όμως 

σε αυτό γιατί είναι μη ανακοινώσιμο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Μπήκατε. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Όχι δεν μπήκα κ. Κουτσάκη, ούτε τα ονόματα ανέφερα ούτε τι 

λέει ούτε τι δεν λέει και σας παρακαλώ αφήστε επιτέλους κάποια στιγμή να πούμε 

αυτά που θέλουμε, όπως τα θέλουμε.  

  Στη συνέχεια της συνεδρίασης κυρίες και κύριοι συνάδελφοι η κα 

Δήμαρχος επέμενε στην ομοφωνία της απόφασης της Εκτελεστικής Επιτροπής. 

Πράγμα που σήμαινε ότι εγώ και ο συνάδελφος ο κ. Νικολόπουλος έπρεπε να 

αλλάξουμε τη στάση μας απέναντι σε αυτή τη διαδικασία και να ομοφωνήσουμε, να 

ομονοήσουμε σε μια απόφαση στην οποία εμείς είχαμε ταχτεί απέναντι. Θέτοντας 

μάλιστα θέμα παραταξιακής πειθαρχίας. Το όμως κύριοι συνάδελφοι, δεν ξέρω γιατί 

με ξαναρωτάτε.  

  Εκεί λοιπόν κυρίες και κύριοι συνάδελφοι … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν αναφερθήκατε σε πρόσωπα κύριε. 

Τώρα αναφέρεστε σε συγκεκριμένα πρόσωπα, τα οποία έχουν ευθύνη γι' αυτό που 

έκαναν. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εκεί κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θέλω να πω το εξής: μίλησα 

για θέμα συνειδησιακό ή θέμα ηθικής τάξης  και επειδή συμμετείχα σε ένα όργανο το 

οποίο έχει μια πάρα πολύ σοβαρή αποστολή, διότι μέσω αυτού του οργάνου πιθανό 
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να κρίνονται οι τύχες κάποιων ανθρώπων, καταλαβαίνετε ότι ήταν πάρα πολύ 

υπεύθυνη και η αντιμετώπισή μας από την αρχή, ήμασταν υποχρεωμένοι να δούμε 

και την τελευταία πτυχή αυτής της υπόθεσης διαβάζοντας όλη την ΕΔΕ και ήμασταν 

υποχρεωμένοι να πάρουμε μια απόφαση βάσει της συνείδησής μας και τίποτε 

περισσότερο. 

  Γι' αυτό λοιπόν μπήκε έτσι το θέμα κυρίες και κύριοι συνάδελφοι. 

Όταν λοιπόν τέθηκε θέμα παραταξιακής πειθαρχίας εγώ δεν μπορούσα να κάνω καμία 

έκπτωση στην αρχική μου στάση και έτσι φτάσαμε στο σήμερα με τις παραιτήσεις και 

τις ανεξαρτητοποιήσεις μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Θέλω να ρωτήσω τον κ. Κανταρέλη, δεν θα ρωτήσω τον κ. 

Νικολόπουλο γιατί μιλήσατε μόνο για τον εαυτό σας, ήταν τόσο πιεστικό το θέμα της 

κομματικής πειθαρχίας; Εσείς δηλαδή όταν έχουμε βρεθεί σε τουλάχιστον πάνω από 

πέντε φορές Εκτελεστική για το θέμα της ΕΔΕ σας έχει γίνει ποτέ τόσο πιεστικό ότι 

πρέπει να συγκαλύψουμε πράγματα;  

  Προτείνατε ποτέ τη λύση πως θα αντιμετωπίσουμε αυτή την 

κατάσταση; Εγώ θυμάμαι ότι τη συγκεκριμένη μέρα όταν πια έφτασα να πω «ρε 

παιδιά αυτό σημαίνει και κομματική πειθαρχία», που αναφέρομαι βέβαια και στην 

επιστολή μου προς εσάς την οποία πραγματικά θα τη δημοσιοποιήσω, γιατί πια δεν 

αντέχω να παίρνω όλη αυτή τη λέζα πάνω μου, πρέπει πλέον τα πράγματα όχι να 

λέμε ότι ο κ. Κανταρέλης  και ο κ. Νικολόπουλος πιέστηκαν για να πάρουν μια 

απόφαση. Δεν πιεστήκατε. Μαλώσατε μέσα στο γραφείο και είπα εγώ … 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Συγνώμη από αυτά που είπα πολύ προσεκτικά κα Δήμαρχε … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχήν κ. Κανταρέλη να σας πω κάτι: τα εν οίκω μη εν δήμω. Το τι 

ελέχθη μέσα εκεί έπρεπε να το εξετάσετε όλοι σας. Όταν εγώ στην επιστολή μου σας 

είπα ότι «επιτέλους πια πρέπει να πάμε σαν μια ομάδα ενωμένη και να βρούμε λύση 

για τους υπαλλήλους και σας είπα αυτό ρε παιδιά αποτελεί και μια κομματική 

πειθαρχία», εσείς το πήρατε αυτό το κάνατε σκηνικό στην πλάτη σας και το βγάλατε 

προς τα έξω, για να παραιτηθείτε.  

  Εγώ λοιπόν έχω μια άλλη άποψη: το κάνατε γιατί ήταν κάποιος λόγος 

για να παραιτηθείτε, ή ήταν πραγματικά αυτό που σας πείραξε, μια λέξη που ποτέ 

μας ποτέ οτιδήποτε και να κάνατε, ξέρετε πάρα πολύ καλά ότι δεν σας αποδόθηκαν 

ευθύνες. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εδώ είμαστε κα Δήμαρχε να μας αποδώσετε όποια … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε τον λόγο κ. Κανταρέλη; 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Βεβαίως θέλω τον λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ζητάτε τον λόγο όμως κ. Κανταρέλη. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Εδώ είμαστε κα Δήμαρχε να μας αποδώσετε όποια ευθύνη μας 

αναλογεί. Εγώ είμαι έτοιμος να επωμιστώ οποιαδήποτε ευθύνη μου αναλογεί, εδώ 

είμαι δεν πάω πουθενά και όποια ευθύνη θεωρείτε εσείς ότι πρέπει να επωμιστούμε, 

θα την επωμιστούμε και εγώ προσωπικά. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ θέλω όμως να μου απαντήσετε, αν προτείνατε μέσα σε όλες 

αυτές τις συγκεντρώσεις τη λύση για όλη αυτή την κατάσταση.  

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κατ' αρχήν να ξέρετε ότι δεν χρησιμοποίησα καθόλου τη λέξη 

συγκάλυψη. Αυτό το είπατε εσείς, δεν το είπα εγώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τη χρησιμοποιήσατε στην παραίτησή σας κ. Κανταρέλη και εμένα με 

έθιξε προσωπικά. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Η παραίτησή μου ήταν μια προσωπική επιστολή προς εσάς η 

οποία δεν έχει δημοσιοποιηθεί κα Δήμαρχε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εντάξει κι εμένα μια προσωπική επιστολή προς εσάς.  

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Δεν την έχω δημοσιοποιήσει, αν θέλετε να τις βγάλουμε τις 

επιστολές δεν έχω καμία αντίρρηση.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι προσωπικά είναι τώρα; Αφού τα προσωπικά τα λέτε!  

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ακούστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι δεν ήταν καθόλου 

πιεστική, τι θα πει δηλαδή παραταξιακή πειθαρχία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κατ' αρχήν δεν είπα παραταξιακή πειθαρχία. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Είπατε κομματική πειθαρχία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας είπα «επιτέλους βρε παιδιά, μια φορά ας σταθούμε ενωμένοι». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Δήμαρχε σας παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αν δεν καταλαβαίνετε ότι μια φορά πρέπει να σταθούμε ενωμένοι, 

τότε… εντάξει. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρία Δήμαρχε, υπάρχουν και ορισμένα ζητήματα αρχής. Τι θα 

πει δηλαδή πίεση; Δηλαδή δεν μπορώ σα μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής σαν 

Αντιδήμαρχος σα μέλος μιας Διοίκησης να λέω ελεύθερα τη γνώμη μου; Δεν το 

καταλαβαίνω αυτό. Αυτή είναι η βασική αρχή της δημοκρατίας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προτείνατε μια λύση την οποία εμείς θέλαμε να την απορρίψουμε; 
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Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Από την πρώτη μέρα που το συζητήσαμε, αυτή ήταν η άποψή 

μου κα Δήμαρχε, το ξέρατε και το είπαμε και σε επίπεδο προσωπικό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ Δημήτρη, πρότεινες μια λύση που εγώ την απέρριψα; Μέσα 

στο γραφείο μαλώνατε μεταξύ σας και δεν προτείνατε μια λύση. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Μια ήταν η λύση κα Δήμαρχε να προχωρήσουν αυτά που έλεγε η 

ΕΔΕ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Δήμαρχε σας παρακαλώ. Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι την Κυριακή ήμασταν παρέα με την κα 

Δήμαρχο πίναμε τα ουζάκια μας, δεν μας είπε ότι είχε θέμα κομματικής πειθαρχίας 

γιατί έτσι τέθηκε. Τη Δευτέρα το βράδυ από ό,τι έμαθα εκ των υστέρων ο κ. 

Κανταρέλης ήταν μαζί της παρέα. Δεν τέθηκε θέμα παραταξιακής πειθαρχίας. Την 

Τρίτη το πρωί είχαμε Εκτελεστική, συζητήσαμε κάποια άλλα θέμα ένα συγκεκριμένο 

και μπαίνουμε στο θέμα -λέει η κα Δήμαρχος, ακριβώς όπως το λέω ούτε ένα «και» 

ούτε ένα πλην ούτε ένα συν- της ΕΔΕ. 

  Σηκώνεται ο κ. Κουτσάκης παίρνει τον λόγο και λέει «εάν δεν είμαστε 

ομόφωνοι και οι επτά, εγώ παραιτούμαι από την Παράταξη». Καπάκι η κα Δήμαρχος 

λέει «και βέβαια όποιος δεν ακολουθήσει, θέτει τον εαυτό του εκτός Παράταξης». 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Α, τα είπε αυτά η κα Δήμαρχος…!!! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είπα εγώ τέτοιο πράγμα; 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Είσαι ανεπίτρεπτος!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ησυχία.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Λες ψέματα. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Σε παρακαλώ που θα μου πεις εμένα ότι λέω ψέματα. Σε 

παρακαλώ πάρα πολύ! Εδώ είναι, ας μιλήσουν.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ καθόμουν και σας άκουγα, σας παρακαλώ! 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα μας ρίξεις και ευθύνες; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Νικολόπουλε σας παρακαλώ.  

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Θα προχωρήσω κύριοι για να μαθαίνονται όλα. Όταν τέθηκε 

το θέμα αυτό επειδή την ίδια άποψη την είχε και ο κ. Μπόβος με εμάς, όταν τέθηκε 

το θέμα της κομματικής πειθαρχίας ο κ. Μπόβος έφυγε. Νόμιζα, ανθρώπινο είναι 

μπορεί να πήγε στην τουαλέτα. Περιμένω να έρθει, τίποτε. Άρα αυτό σημαίνει ότι 

ήταν σκηνοθετημένο.  
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Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Ποιο; Να φύγω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι εννοείτε κ. Νικολόπουλε; Τι σκηνοθετημένο; Εγώ δεν το κατάλαβα. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν βάλατε το θέμα της κομματικής πειθαρχίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν το κατάλαβα. Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι σε μια άτυπη Εκτελεστική που είθισται να 

κάνουμε, ούτε καν είχαμε Γραμματέα της Εκτελεστικής για να τη θεωρήσουμε 

Εκτελεστική, συζήτησε η Παράταξη διάφορα τρέχοντα θέματα που απασχολούν το 

Δήμο. Εκεί ήρθε και το θέμα της ΕΔΕ και ο καθένας από εμάς άτυπα είπε την άποψή 

του. Εγώ είπα τη δική μου άποψη. Εάν η άποψή μου λογοκρίνεται και δεν αρέσει 

όπως τη διατύπωσα, μπορεί να ήταν σωστή ή μπορεί να ήταν λάθος, αλλά εγώ την 

είπα μέσα σε ένα άτυπο όργανο μεταξύ συναδέλφων Αντιδημάρχων. Ούτε ήταν 

επίσημη Εκτελεστική ούτε τίποτε.  

  Και είπε η Δήμαρχος για κομματική πειθαρχία, χωρίς να πει «εκτός 

Παράταξης». Αυτό που λέτε το «εκτός Παράταξης» εγώ δεν το άκουσα ποτέ. Αν 

θέλουμε να σεβαστούμε τις άλλες δυο γνώμες εγώ τις σέβομαι, αλλά εγώ είπα τη 

δική μου και αν θέλουν και οι άλλοι τη σέβονται. Δεν έχω να πω τίποτε άλλο. Δεν 

πίεσα κανέναν. 

 

Στο σημείο αυτό προεδρεύει ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Κοπελούσος Χρήστος 

 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γιάννης Τομπούλογλου έχει τον λόγο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Σε μια εποχή που ζούμε που η περιρρέουσα ατμόσφαιρα είναι 

συνέχεια από περιπτώσεις διαφθοράς, να τίθεται θέμα κομματικής πειθαρχίας στην 

Εκτελεστική, αντί να υπάρχει η διάθεση από τη Διοίκηση αυτά τα πράγματα να 

διαλευκανθούν και να σταλούν εκεί που πρέπει να σταλούν, κρυβόμαστε πίσω από τα 

λόγια και πίσω από το δάχτυλό μας και βάζουμε θέματα κομματικής πειθαρχίας για να 

καλύψουμε καταστάσεις. 

  Αν λοιπόν κύριοι που πριν γελούσατε για το θέμα αυτό, φανταστείτε τι 

γίνεται στα υπόλοιπα θέματα. Αυτό είναι θέμα οικονομικό. Έχουν χαθεί χρήματα από 

την Πρωτομαγιά και κάθεστε και γελάτε επειδή τσακωνόμαστε και επειδή δυο 

δημοτικοί σύμβουλοι τόλμησαν να πουν «Όχι». 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Να πάνε στον Εισαγγελέα. 
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Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Θα πρέπει να πάνε! Και τους βάζει θέμα κομματικής 

πειθαρχίας να τους βγάλουν αθώους και γελάτε. Φταίτε κι εσείς για την κατάντια που 

είμαστε τώρα. Φταίτε κι εσείς γιατί ανέχεστε όλη αυτή την κατάσταση.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Από εδώ και πέρα λοιπόν είναι 

ξεκάθαρο πλέον ότι η Διοίκηση αυτό το οποίο επιδιώκει να κάνει στο θέμα της 

Πρωτομαγιάς, είναι να απαλλάξει τους υπαλλήλους και τους τυχόν πολιτικούς 

Προϊσταμένους από τυχόν ευθύνες και αντί να το κάνει άμεσα, κρύβεται πίσω από το 

δάχτυλό της και από τις γλώσσες. Τίποτε άλλο δεν να πω. Να τους χαίρεστε! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Διετέλεσα Αντιδήμαρχος … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να πούμε ναι στους κλέφτες δηλαδή! 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Τομπούλογλου έχετε βγάλει κιόλας απόφαση ότι υπάρχουν 

κλέφτες; Έχετε πάρει ήδη απόφαση; Είστε Δικαστήριο;  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εσύ γιατί δεν τη στέλνεις; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Η δική μου απόφαση είναι προσωπική και ό,τι κάνω ή ό,τι δεν 

κάνω, θα κριθώ. Εσύ κ. Τομπούλογλου δεν μπορεί να δικάζεις και να λες για ενόχους. 

Ένοχος ή όχι, θα πει το Δικαστήριο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Γιατί ζητάς συγκάλυψη; 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ούτε συγκάλυψη ούτε τίποτε. Αυτό είναι δικό σου.  

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Τελειώνετε! Υπάρχουν άνθρωποι εδώ! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κάτσε κάτω. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Όχι δεν θέλω να κάτσω κάτω, δεν ντρέπεστε λίγο; Το έχετε κάνει 

τσίρκο! 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Τσίρκο είστε εσείς. Το αποδείξατε, φαίνεται το τσίρκο. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ πολύ σεβαστείτε το Προεδρείο. Κύριε Χωρινέ έχετε 

τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι δημοτικοί σύμβουλοι διετέλεσα 

Αντιδήμαρχος για τέσσερις μήνες με τη σημερινή Διοίκηση. Είναι πάγια η τακτική της 

κας Δημάρχου, έχω προσωπική άποψη και το λέω αυτό διότι από τον 1ο μήνα της 

αντιδημαρχίας μου ήρθα σε σύγκρουση για τέτοιου είδους ζητήματα διότι 
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ανανεώθηκε παράνομο μισθωτήριο συμβόλαιο επί δημαρχίας κ. Κουτσάκη στη Νέα 

Χαλκηδόνα, όπου εκεί αντιστάθηκε η κα Δήμαρχος.  

  Θέλω να πω ότι δεν με ξενίζει το θέμα, θεωρώ ότι μόνη της η κα 

Δήμαρχος παραδέχτηκε ότι υπέπεσε σε ποινικό αδίκημα δίνοντας στοιχεία της ΕΔΕ η 

οποία είναι απόρρητη στους επικεφαλής Παρατάξεων. Το δήλωσε ευθέως και είναι 

καταγεγραμμένο στα πρακτικά στου Συμβουλίου. Αποτελεί ποινικό αδίκημα είπε η κα 

Δήμαρχος και … 

Π. ΜΑΥΡΑΚΗ – ΦΙΛΟΥ: Μόνο τη συζήτηση είπε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όχι να μην δώσει στοιχεία. Και έδωσε στοιχεία στους επικεφαλής των 

Παρατάξεων.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Στη διευρυμένη. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Άλλο η διευρυμένη κι άλλο να δώσει στοιχεία.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Σας παρακαλώ μην διακόπτετε κα Μαυράκη. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί προεδρίας κ. Γρετζελιά ήρθε ένα θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο μετά από εισήγηση δική μου περί διαφάνειας και απώλειας 

εσόδων. Αν θυμάστε οι πρώτοι που αντέδρασαν ήταν όλοι οι Αντιδήμαρχοι να 

αποχωρήσουν από τη συνεδρίαση, η αξιωματική αντιπολίτευση αποχώρησε από τη 

συνεδρίαση. 

  Και το θέμα τι ήταν; Μέσα σε όλα τα θέματα ήταν και το θέμα αυτό με 

στοιχεία να μιλήσω και έχω έγγραφη επιστολή η οποία λέει αυτά που επικαλείται ο κ. 

Κόντος, από τη Διοίκηση με υπογραφή του κ. Μπόβου αν δεν κάνω λάθος. Αν κάνω 

λάθος θα το πάρω πίσω, αν είναι η υπογραφή της κας Δημάρχου έχω στοιχεία τα 

οποία εμπλέκουν κάποια πράγματα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Χωρινέ ολοκληρώστε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Θέλω να πω κ. Πρόεδρε ότι το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό, πρέπει 

πραγματικά στην καταγγελία του κ. Γρετζελιά να υπάρξει συνέχεια. Δεν μπορεί 

επιτέλους σε αυτό τον τόπο να μην αναλαμβάνονται οι ευθύνες. Γι' αυτό είπα: η 

Δήμαρχος δεν πλήρη συναίσθηση της ευθύνης της, μάλλον δεν έχει καθόλου 

συναίσθηση, δεν γνωρίζει φαίνεται και η ίδια ότι είναι Δήμαρχος και έχει κάποιες 

θεσμικές ευθύνες.  

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν έχω την απαίτηση να κάνει αυτά που 

πρέπει να κάνει η Δήμαρχος ως εκ καθήκοντος, όχι γιατί είναι αφελής ή δεν 

καταλαβαίνει, υπάρχει λόγος που δεν θέλει να τα κάνει.  

  Έχω την απαίτηση από τους νεότερους που απέμειναν και από τους 

αρχαιότερους που είναι εκεί, να κάνουν το καθήκον τους για τον απλούστατο λόγο 

ότι ό,τι και να κάνουν, να το καθυστερήσουν, να το εμποδίσουν, να το φρακάρουν, 

διαπράττουν συνεχώς νέα αδικήματα. Τα ανέφερε και με συγκεκριμένες διατάξεις.  

  Και επειδή πολλές φορές μου λέτε ότι κάνω και το δικολάβο, αγνοήστε 

τις απόψεις τις δικές μου, πάρτε τα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά οι δικηγόροι και 

τα άρθρα και συμβουλεύστε όλους όσους πρέπει να κάνουν. Απευθύνθηκα επίσης και 

σε αυτήν που έκανε την ΕΔΕ, μην νομίζει και η ιδία ότι δεν διαπράττει ένα άλλο 

ποινικό αδίκημα όταν όφειλε αμελλητί από τη στιγμή που προκύπτουν ποινικές 

παραβάσεις, να σταλεί ο φάκελος εκεί.  

Στο σημείο αυτό προεδρεύει ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. 

Γιώργος Παπακώστας 

Α. ΠΑΪΔΑΣ: Δικάσαμε και την υπάλληλο τώρα! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παΐδα μην διακόπτετε.  

Α. ΠΑΪΔΑΣ: Εγώ αυτό κατάλαβα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άκουσε κ. Παΐδα νεότερε, κανένας υπάλληλος στο όνομα του 

υπαλλήλου … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά επί του θέματος. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Επί του θέματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν είστε επί του θέματος μιλάτε για την ΕΔΕ. Άλλο θέμα έβαλε ο κ. 

Τομπούλογλου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι αυτό.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου βάλατε θέμα ΕΔΕ; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ!  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη, σας ρωτάω βάλατε θέμα ΕΔΕ;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί με διακόπτετε συνέχεια κ. Πρόεδρε; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Να ολοκληρώσει. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γι' αυτό απευθύνθηκα και σε εσάς γιατί απόψε οι δυο Αντιδήμαρχοι 

συνομολόγησαν ότι από τον Αντιδήμαρχο Κουτσάκη και από τη Δήμαρχο κλήθηκαν 

προς συγκάλυψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Άλλο είναι αυτό που λέτε τώρα και άλλο αυτό που σας ρώτησα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό έβαλε απόψε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό έβαλε ο κ. Τομπούλογλου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εσείς μιλάτε για την ΕΔΕ, δεν μιλάτε γι' αυτό. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ δεν μιλάω τι λέει η ΕΔΕ … 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Γρετζελιά μην μας βάζετε λόγια. Είμαστε πολύ σαφείς σε 

αυτό που λέμε. Μην ερμηνεύετε. Είναι ακριβώς όπως το είπαμε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ! Πέστε με χαζό, αφήστε με να αντιλαμβάνομαι από τα 

λεγόμενά σας και από αυτά που μου είπατε κατ’ ιδίαν αν κατάλαβα καλά, ή αν 

κατάλαβε ο κόσμος πίσω.  

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ακριβώς το ίδιο που είπα εδώ, είπα και σε εσάς και στον 

οποιονδήποτε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Τα είπατε και κατ’ ιδίαν; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Συναντηθήκαμε και ρώτησα ευλόγως «τι συνέβη;» και μου είπε τι 

συνέβη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι μην επαναλάβουμε τα ίδια θέματα, παρακαλώ να κλείσουμε το 

θέμα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγώ λέω λοιπόν το εξής κύριοι και γι' αυτό απευθύνθηκα σε εσένα 

κ. Πρόεδρε οφείλεις να προστατεύσεις τους αιρετούς όχι στο όνομα του αξιώματος 

κάνεις αυτό που σου λέω, ειδάλλως σπίτι σου.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν κατάλαβα κ. Γρετζελιά τι είπατε.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν δικαιούστε πλέον να λέτε κι εσείς πια «δεν ξέρω». 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας ρωτάω ευθέως: έχω θεσμικό ρόλο … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Παρακαλώ, δεν θα δικάσουμε … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν με ακούτε κ. Γρετζελιά! Μου βάζετε ένα ερώτημα, έχω θεσμικό 

ρόλο που μπορώ να κάνω κάτι και δεν το κάνω; Να στείλω την ΕΔΕ στον Εισαγγελέα, 

μπορώ;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ως Πρόεδρος να πιάσεις τη Δήμαρχο … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είμαι στην Εκτελεστική για να την πιάσω; Είμαι; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να πιάσεις τη Δήμαρχο να ζητήσεις … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας ρωτάω κ. Γρετζελιά. Είμαι;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι άλλο σου λέω, δεν καταλαβαίνεις ή δεν θέλεις να καταλάβεις.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν καταλαβαίνω; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να ζητήσεις τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας τι πρέπει να 

κάνει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ξέρει η κα Δήμαρχος. Είναι η Διοίκηση και ξέρουν τι πρέπει να κάνουν. 

Δεν θα της υποδείξω εγώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν ήξερε, θα είχαν γίνει όλα τα της νομιμότητας προβλεπόμενα. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αν είναι κι αυτό κ. Κόντο τότε υπάρχει … Λοιπόν, να κλείνουμε 

πρέπει αυτό να τελειώνει γιατί δεν θα δικάζει ο καθένας την πόλη, ούτε τα έντυπα, 

ούτε τι γράφουν οι ιστοσελίδες και τα λοιπά. Πρέπει τα θεσμικά όργανα να 

αποφανθούν επ’ αυτού. Και απόψε καταλάβαμε πάρα πολλά γι' αυτό και η κυρία 

σηκώνεται και φεύγει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ευχαριστούμε κ. Γρετζελιά. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επί προσωπικού.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το θέμα εξαντλήθηκε. Επί προσωπικού κ. Κανταρέλη πέστε μας. 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι σας παρακαλώ τοποθετήθηκα, είπα 

ακριβώς τι συνέβη σε οποιονδήποτε στην πόλη με ρώτησε όπως και ο κ. Γρετζελιάς 

είπα ακριβώς τα ίδια πράγματα. Δεν θέλω να παραφράζονται αυτά που λέμε, ξέρουμε 

πολύ καλά την ελληνική και γνωρίζουμε τι λέμε. Όμως όπως και να έχει το θέμα κ. 

κύριοι συνάδελφοι νομίζω ότι αν μη τι άλλο θα πρέπει να αγωνιζόμαστε από 

οποιαδήποτε θέση τουλάχιστον για την ελευθερία της γνώμης και για να πράττουμε 

κατά συνείδηση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να δευτερολογήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να κλείσετε εσείς το θέμα κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι να το κλείσω εγώ, εγώ το έθεσα. 

Θέλω να κάνω λοιπόν την πρότασή μου και να τη θέσω προς ψήφιση στο Δημοτικό 

Συμβούλιο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αλλά αν υπάρχει κάποιος άλλος να μιλήσει πριν από εσάς. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ, αλίμονο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι δεν ήθελα να μιλήσω, αλλά αυτός ο καταγγελτικός 

λόγος η πλήρη απαξίωση σε πρόσωπα, είναι κάτι πρωτόγνωρο για το Δημοτικό 

Συμβούλιο της Φιλαδέλφειας.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Καταλάβατε κάτι τέτοιο από το Προεδρείο ότι υπάρχει τέτοια πρόθεση 

να κωλυσιεργώ; Το έχω ξαναπεί: εγώ τους συναδέλφους μου δεν θα τους φιμώσω, 

έχουν την ελευθερία να πουν την άποψή τους και τον ανάλογο χρόνο που τους 

αναλογεί.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εκτός ημερησίας είναι μισή ώρα, αλλά δεν σέβεστε. Σας παρακαλώ δεν 

κάνουμε διάλογο. Κύριε Μπόβο έχετε τον λόγο συνεχίστε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι … 

ΠΟΛΙΤΗΣ: Ασχοληθείτε με το Δήμο και με τα προβλήματα του Δήμου! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό κάνουμε. Κύριε Μπόβο συνεχίστε. Σας παρακαλώ μιλάει ο 

Αντιδήμαρχος, σεβαστείτε. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε σας παρακαλώ πάρα πολύ να σεβαστείτε το λόγο μου. Κύριοι 

συνάδελφοι ας πούμε την αλήθεια στον εαυτό μας: σηκώσαμε πολύ ψηλά το θέμα 

Πρωτομαγιά. Έχουν δηλώσει όλοι και οι πέντε Αντιδήμαρχοι και ο κ. Τομπούλογλου 

και ο κ. Κόντος ότι δεν υπάρχει δόλος. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κα Αγαγιώτου, μιλάει. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου γιατί εξάπτεστε; Ηρεμήστε.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Εσείς θα δικάσετε τώρα; 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εσείς δικάζετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κα Αγαγιώτου αφήστε τον να εκφραστεί.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι εγώ σέβομαι τον λόγο των κυρίων συναδέλφων 

που παραιτήθηκαν, δεν δέχομαι όμως ποτέ να πάρω εν θερμώ και εν ψυχρώ 

απόφαση και θα κριθώ τότε όταν έρθει στη διευρυμένη Επιτροπή και θα ψηφίσω το 

«Ναι» ή το «Όχι». Σήμερα ό,τι και να λέμε, είναι για να εντυπωσιάσουμε κάποιο 

κόσμο. Καλά κάνετε, εγώ το σέβομαι. Γιατί πουθενά στην πολιτική ζωή αν ένας 
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φεύγει όταν είναι σε μια Επιτροπή, φεύγει πριν ξεκινήσει και διαγράφεται από τον 

επικεφαλής. Δεν ζητήθηκε. Απλά ειπώθηκε «βρε παιδιά να πάμε όλοι μαζί», ας το 

αντιληφθεί ο καθένας όπως θέλει.  

  Κύριοι θέλω παρακαλώ πάρα πολύ να κριθώ εγώ τουλάχιστον από την 

ψήφο μου, που θα είναι τη δεδομένη στιγμή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι από τα πολιτικά πρόσωπα εδώ 

μέσα γίνεται μια προσπάθεια το θέμα να κατέβει ακριβώς γιατί δεν υπάρχουν –αν 

υπάρχουν, εγώ δεν ξέρω καν το πόρισμα και δεν θα συζητήσω γι' αυτό- δεν θα 

ζητήσω ευθύνες αλλά γίνεται προσπάθεια από πολιτικά πρόσωπα να μην πάνε οι 

ευθύνες από τους υπαλλήλους, προς αυτούς.  

  Και αυτή η προσπάθεια γίνεται και από την κα Δήμαρχο και έγινε τώρα 

και από τον κ. Μπόβο προσπαθώντας να μπει στο θέμα και να μας μιλήσει αν υπάρχει 

δόλος ή αν δεν υπάρχει. Γιατί στη συνέχεια το βασικό θέμα δεν είναι οι όποιοι 

υπάλληλοι σε αυτό το θέμα, είναι τα πολιτικά πρόσωπα που κάποια στιγμή πρέπει να 

έρθουν στο ύψος των περιστάσεων και να πάρουν αυτοί τις ευθύνες, αν υπάρχουν 

και όπου υπάρχουν και όχι να αφήνουν ένα θέμα να διαιωνίζεται και η πόλη να 

συζητάει για συγκεκριμένους υπαλλήλους.  

  Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι αυτή τη στιγμή στη 

Φιλαδέλφεια και στη Χαλκηδόνα συζητούνται συγκεκριμένα ονόματα. Λύση δεν 

δίνεται στο θέμα. Και υπάρχει ευθύνη γι' αυτό. Υπάρχει ευθύνη στη Δήμαρχο και στη 

διευρυμένη Εκτελεστική, που πρέπει να πάρει μια απόφαση. Πρέπει να την πάρει 

γρήγορα, γιατί το μόνο που κάνουν είναι να σέρνονται τα ονόματα των υπαλλήλων, 

χωρίς οι πολιτικά υπεύθυνοι να παίρνουν τις ευθύνες τους και εκεί είναι το μεγάλο 

ζήτημα σήμερα γι' αυτό το θέμα. 

  Και δεν μπορώ να ακούω κάποιους ανθρώπους στην πόλη να λένε ότι 

δεν μας ενδιαφέρουν αυτά τα θέματα. Κυρίες και κύριοι ξέρετε γιατί έφτασε η χώρα 

εκεί; Γιατί πρώτα έχουμε έκπτωση ηθικών αξιών, πρώτα από εκεί ξεκινάμε, γι' αυτό 

φτάσαμε σα χώρα εκεί. Δεν μπορούμε να λέμε σήμερα ότι δεν μας ενδιαφέρουν αυτά 

τα θέματα. Φυσικά και μας ενδιαφέρουν. 

  Έχω πάρα πολλές διαφωνίες, έχουμε συγκρουστεί πολλές φορές 

πολιτικά με τον συνάδελφο τον κ. Κανταρέλη και τον κ. Νικολόπουλο, δεν μπορώ 

όμως να περνάω έτσι σαν να μην συμβαίνει τίποτε όταν θέτουν θέμα ηθικής αξίας. 

Και λυπάμαι πάρα πολύ που αυτή τη στιγμή που συζητείται ένα τόσο σοβαρό ζήτημα, 
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η έδρα της Δημάρχου άδεια. Αυτό δείχνει πολύ λίγη είναι γι' αυτή τη θέση που είναι 

εκεί και λυπάμαι πάρα πολύ που έχω συμβάλλει κι εγώ στο να είναι εκεί. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε για να κλείσουμε το 

θέμα που το έθεσα άλλωστε, θέτω την πρότασή μου και παρακαλώ πολύ να τη 

θέσετε σε ψηφοφορία στο εξής: να καταδικαστούν οι ενέργειες –γιατί πλέον φάνηκε 

καθαρά ποια πρόσωπα ήταν αυτά- της κας Δημάρχου και του κ. Κουτσάκη, στο να 

παροτρύνουν θα έλεγα την πιο light εκδοχή τους συναδέλφους να ψηφίσουν την 

απαλλαγή των όσων περιγράφονται στην ΕΔΕ της Πρωτομαγιάς. Αυτές οι ενέργειες 

πρέπει να καταδικαστούν από το Δημοτικό Συμβούλιο της παρότρυνσης, της πίεσης 

ενδεχομένως, του ότι τέθηκε θέμα κομματικής ή παραταξιακής πειθαρχίας.  

  Θεωρώ ότι είναι απαράδεκτες ενέργειες εκ μέρους της κας Δημάρχου 

και εκ μέρους του κ. Κουτσάκη και παρακαλώ το Δημοτικό Συμβούλιο να πάρει θέση 

δι' υμών που θα θέσετε το θέμα σε ψηφοφορία για το συγκεκριμένα αυτό ζήτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Τομπούλογλου αυτό είναι παραταξιακό θέμα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε, έθεσα θέμα στο Δημοτικό 

Συμβούλιο σαφέστατα από την αρχή. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να δοθούν εξηγήσεις από τους δυο Αντιδημάρχους. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν είπα αυτό. Είπα ότι θέτω θέμα 

να διευκρινιστεί εάν υπήρχαν παροτρύνσεις, πιέσεις προς τους Αντιδημάρχους, από 

ποιους και αν υπάρχουν τέτοιες, να καταδικαστούν. Ήταν η αρχική τοποθέτηση του 

θέματος έτσι το έθεσα και ζητώ να ληφθεί απόφαση πάνω στο θέμα που το Δημοτικό 

Συμβούλιο αποφάσισε να συζητηθεί. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει τον λόγο. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Επειδή έχουμε φτάσει σε πολύ κατώτατα επίπεδα, γιατί μια άτυπη 

συζήτηση μεταξύ κάποιων ανθρώπων που έχουν κάποιες αρμοδιότητες -γιατί δεν 

κρατάγαμε πρακτικά- και ανταλλάχτηκαν απόψεις, μπορεί να οδήγησαν σε κάποιες 

πράξεις αλλά δεν νομίζω ότι το Δημοτικό Συμβούλιο στις συζητήσεις που μπορεί να 

κάνουν κάποιοι που έχουν κάποια ιδιότητα, είτε Αντιδημάρχου είτε Δημάρχου είτε 

δημοτικού συμβούλου, μπορεί να πάρει κάποια θέση και να ψηφίσει. Αν το θέσετε σε 

ψηφοφορία εγώ αποχωρώ.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Ψηφοφορία κ. Πρόεδρε, όπως είπαμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ το έθεσα το θέμα και είπα ότι είναι παραταξιακό θέμα. Ο κ. 

Τομπούλογλου επιμένει να … 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Τομπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Παρακαλώ είναι διαδικαστικό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Διαδικαστικό. Να πάρουμε μια απόφαση για να την πάρουμε; Δεν 

νομίζω ότι χρειάζεται.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Μα δεν ξεκινήσατε την ψηφοφορία; 

Δεν το είπατε ο ίδιος; Πριν δυο λεπτά το είπατε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το είπα κ. Τομπούλογλου, δεν υπάρχει ουσία να πάρουμε απόφαση γι' 

αυτό κ. Τομπούλογλου το είπα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ έκανα 

συγκεκριμένη πρόταση. Το θέμα το έθεσα συγκεκριμένα παρακαλώ πολύ το Δημοτικό 

Συμβούλιο να τοποθετηθεί. Ξεκινήσατε την ψηφοφορία, ολοκληρώστε την 

παρακαλώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Τομπούλογλου, σας έδωσα μια εξήγηση και σας είπα ότι 

είναι παραταξιακό θέμα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι προσωπική σας η εξήγηση. Το 

Σώμα θα αποφασίσει επί της πρότασης που θέτω, όχι εσείς κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει δικαίωμά σας, αλλά δεν έχει ουσία αυτή η απόφαση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εντάξει εσείς το εκτιμάτε έτσι, εμείς 

διαφορετικά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εάν ο κ. Κανταρέλης και ο κ. Νικολόπουλος εδώ ενώπιον όλου του 

Δημοτικού Συμβουλίου πουν ότι εγώ τους παρότρυνα ή τους πίεσα οπωσδήποτε 

εκτός από τη δική μου απόφαση που είναι δικαίωμά μου να την πάρω για τον εαυτό 

μου, τότε να γίνει ψήφισμα και να με καταδικάσετε όπως θέλετε και ό,τι θέλετε. Εάν 

όμως αυτή τη στιγμή δεν έχω το δικαίωμα να εκφράσω τη δική μου άποψη με όποιο 

τρόπο θέλω εγώ και όπως θέλω εγώ, δεν έχω το δικαίωμα θα προβώ σε κάθε νόμιμη 

ενέργεια. Σας το λέω υπεύθυνα.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπαν. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Τι είπαν; Σας λέω ευθέως: εγώ τοποθετήθηκα και είπα ότι «εάν 

καταδικαστούν οι υπάλληλοι εγώ θα φύγω από την Παράταξη», δεν είπα τίποτε άλλο. 

Εάν έχουν κάτι άλλο να πουν οι κύριοι και να μου προσάψουν, τότε εδώ είμαστε να 

τα πούμε.  
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Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ακριβώς αυτό είπα κ. Κουτσάκη, δεν είπα τίποτε περισσότερο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εδώ λένε … 

Δ. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Ας λένε ό,τι θέλουν. Κύριε Κουτσάκη, εγώ προσέχω τι λέω. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ζητάει ο κ. Τομπούλογλου να έρθει η λογοκρισία και να με 

λογοκρίνει γιατί είπα την άποψή μου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ ζητώ να μας πουν οι συνάδελφοί 

σας εάν παροτρύνθηκαν. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Το είπαν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Το είπαν, ότι σας παρότρυναν. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ δεν είχα καμία σχέση με αυτό το λέω ενώπιόν τους και 

ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μην κάνετε διάλογο. Κύριε Γρετζελιά θέλετε να πείτε κάτι; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Θα κάνω μια αντιπρόταση η οποία έχει ως εξής: το Δημοτικό 

Συμβούλιο καταδικάζει τις ενέργειες της Δημάρχου όσον αφορά τη στάση των μελών 

που συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή και καλεί την ιδία να καλέσει το 

πειθαρχικό όργανο άμεσα και να κάνει όλες τις λοιπές ενέργειες που ο νόμος 

προβλέπει για την εξέλιξη της υπόθεσης.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι δεύτερη πρόταση εκτός του κ. Τομπούλογλου, αυτή. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προσπαθώ … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Προσπαθεί να κάνει ένα συγκερασμό, 

κατάλαβα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Τομπούλογλου δεν θέλω να μην αφήσουμε ελεύθερο το 

πεδίο του Δημοτικού συμβούλου που συμμετέχει να ενεργήσει κατά συνείδηση μέσα 

στην Επιτροπή αυτή.  

  Το Δημοτικό Συμβούλιο καταδικάζει τις μέχρι σήμερα ενέργειες της 

Δημάρχου όσον αφορά την εξέλιξη και τη στάση μελών της Εκτελεστικής Επιτροπής 

που συμμετέχουν σε αυτό οι δημοτικοί σύμβουλοι που συμμετέχουν σε αυτήν είναι 

ελεύθεροι να κρίνουν κατά συνείδηση και την καλεί να συγκαλέσει άμεσα …. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό προβλέπεται κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όλα προβλέπονται! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Φιμώνει κανένας; Τι είναι τώρα αυτά που λέτε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ, δεν προβλέπεται; Προβλέπεται. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα πάρουμε απόφαση που προβλέπεται από τους κανονισμούς και τους 

νόμους; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άμα δεν το κάνει αγαπητέ μου Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να πάρουμε απόφαση για κάτι που προβλέπεται; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να της το πουν και οι 33 που να πάρει ο διάολος! 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Συγνώμη είναι πλεονασμός κ. Γρετζελιά. Να πάρω απόφαση για κάτι 

που προβλέπει ο κανονισμός και ο νόμος; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έχουμε το δικαίωμα να πάρουμε μια απόφαση;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να παίρνουμε για το θεαθήναι και για λόγους εντυπωσιασμού;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε μετά δεν θα μπορεί να μας πει πάλι δεν ήξερα και 

τα λοιπά.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά είστε έμπειρος και τα ξέρετε αυτά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αφήστε να κρίνει το Σώμα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε για την οικονομία της 

συζήτησης εγώ αποσύρω και δέχομαι την πρόταση που κάνει ο κ. Γρετζελιάς.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Βάλτε σε ψήφιση να τελειώνουμε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Λοιπόν, ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να αποφασίσουμε αυτά που προβλέπονται; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτά που προβλέπονται! 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μην υπαναχωρείτε σας 

παρακαλώ πολύ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κόντος έχει τον λόγο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς είπε τρία πράγματα. Τα κωδικοποιούμε: το ένα είναι 

ότι υπήρξαν πιέσεις τις οποίες καταδικάζουμε, δεύτερον να προχωρήσουμε στη 

διαδικασία να ολοκληρώσουμε, ώστε να κλείσει το θέμα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και να προβεί σε όλες τις προβλεπόμενες νόμιμες ενέργειες 

αμελλητί. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό; Μέσα στον εύλογο χρόνο. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε από τη συζήτηση απεδείχθησαν οι πιέσεις. Τις 

καταδικάζουμε και ζητούμε να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Τίποτε άλλο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ποιες κ. Κόντο για διευκρινίστε εδώ; Επειδή είπα την άποψή μου; 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Όχι κ. Κουτσάκη. 
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Σας παρακαλώ, επιτέλους πιστέψτε στη δημοκρατία και να 

πιστέψετε ότι έχει το δικαίωμα ο καθένας να πει την άποψή του. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Το έχεις. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτό είναι πίεση προς τους άλλους; Σας παρακαλώ, καμία πίεση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μπαίνουμε σε προσωπικά, σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Καμία πίεση δεν ασκήθηκε πουθενά.  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ας ψηφίσουμε.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Με τη δική μου άποψη. Δεν θα με εκβιάσει κανείς να αλλάξω 

καμία άποψη.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ κ. Πλάτανε σε ψηφοφορία η πρόταση όπως μπήκε. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως τελικώς 
εισήχθη με την πρόταση του Δημ. Συμβούλου κ. Π.Γρετζελιά για καταδίκη των 
ενεργειών της κ. Δημάρχου, όσον αφορά τη στάση των μελών που συμμετέχουν 
στην Εκτελεστική Επιτροπή, και άμεση σύγκληση του πειθαρχικού οργάνου καθώς και 
την πραγματοποίηση όλων των λοιπών ενεργειών που ο νόμος προβλέπει για την 
εξέλιξη της υπόθεσης, σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος .  
  

• Υπέρ του θέματος, ως τελικώς 
εισήχθη, δήλωσαν ότι τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Δ.Κανταρέλης, 
Ζ.Χωρινός, Φ.Νικολόπουλος, Ε.Παπαλουκά, Β.Αγαγιώτου, Π.Φίλου-Μαυράκη, 
Χ.Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τομπούλογλου, Σ.Γραμμένος, 
Σ.Κοσκολέτος, Χ.Κοπελούσος, Σ.Κόντος, Σ.Κοσμά, Λ.Γεωργαμλής, 
Ε.Πλάτανος, Δ.Ε.Γκούμα, Σ.Πολίτης, Π.Γρετζελιάς, Π.Λαζαρίδης και 
Χ.Δημακόπουλος (σύνολο 20). 

 
• Κατά του θέματος δήλωσαν ότι 

τάσσονται οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Χ.Μπόβος και Μ.Κουτσάκης (σύνολο 
2). 
 

• Απείχαν από την ψηφοφορία οι 
Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Ε.Σιμιγδαλά, 
Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας και Μ.Χατζηδάκη (σύνολο 6). 

 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 
67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») και του άρθρου 11 παρ. 19 & 20 του 
Κανονισμού Λειτουργίας του Δ.Σ., 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(20 ΥΠΕΡ-2 ΚΑΤΑ-6 ΑΠΟΧΕΣ) 
 

Καταδικάζει τις ενέργειες της κ. Δημάρχου, όσον αφορά τη στάση των μελών που 
συμμετέχουν στην Εκτελεστική Επιτροπή, και την καλεί να συγκαλέσει αμελλητί το 
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ανωτέρω πειθαρχικό όργανο καθώς και να προβεί σε όλες τις λοιπές ενέργειες που ο 
νόμος προβλέπει για την εξέλιξη της υπόθεσης. 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   186/2012. 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
    Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.                              Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ Δ.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Κανταρέλης Δημήτριος 
Μπόβος Χαράλαμπος 
Παϊδας Αδαμάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
Σιμιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κόντος Σταύρος 
Κοσμά Σταυρούλα 

Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Γρετζελιάς Παντελής 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
 
Ακριβές Αντίγραφο                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη Διεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                             ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραμίκου Αναστασία 
 
Εσωτερική Διανομή :  

- Γραφείο Δημάρχου & Προέδρου Εκτελεστικής Επιτροπής 
- Αντιδήμαρχο Διοικητικών Υπηρεσιών 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Τμήμα Προσωπικού 
- Νομική Υπηρεσία 
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