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ΘΕΜΑ: «Έγκριση προµελέτης του έργου “Κατασκευή Νέου Γηπέδου Α.Ε.Κ.”»  
 
 
Το ∆ηµοτικό 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 
20.11.2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 7 µ.µ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
15765/15-11-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 31/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου και 
επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα ∆ήµαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
Ο Γραµµατέας :ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ (σε αντικατάσταση του 
απουσιάζοντος Γραµµατέα του ∆.Σ. Ελευθέριου Πλάτανου).      
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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 20.11.2013 
τακτικής Συνεδρίασης Νο. 30/2013 του ∆.Σ. 
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην 
οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΜΑΤΣΟΥΚΑ-
ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 22 παρόντες 
και 11 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαµπος                                         Κόντος Σταύρος 
Κότσιρας Παύλος                                               Κοσµά Σταυρούλα 
Παϊδας Αδαµάντιος                                            Πλάτανος Ελευθέριος 
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          Πολίτης Σταύρος    
Τάφας Ηλίας                                                      Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Χωρινός Ζαχαρίας 
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπαλουκά Ευτυχία 
                                                                            Λαζαρίδης Πέτρος 
Χατζηδάκη Μαρία                                              ∆ηµακόπουλος Χρήστος  
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος    
Τοµπούλογλου Ιωάννης                                   Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                        
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
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Βαλασσάς Βεργής 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα  
Ματσουκά-Κουµαριανού Βασιλική   
Γρετζελιάς Παντελής                                          
Νικολόπουλος Φώτης 
Αγαγιώτου Βασιλική 
   
   
    
Σηµειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου 

της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα  ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιµιλία 

Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

• Oι κ.κ. Β.Βαλασσάς, ∆.Ε.Γκούµα και Β.Ματσουκά-Κουµαριανού αποχώρησαν από τη 

Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 

µοναδικού θέµατος της Η.∆.. 

 

 
Απουσίες :  

 

Οι απόντες ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι που απουσίαζαν κατά την έναρξη της Συνεδρίασης, 

απουσίαζαν δικαιολογηµένα έχοντας ενηµερώσει σχετικά τον κ. Πρόεδρο του ∆.Σ. 

 

Ο κ. Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε 

την έναρξη της σηµερινής τακτικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο 

µοναδικό θέµα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

 

Οι επικεφαλής των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  
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ΜΟΝΑ∆ΙΚΟ ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και 
µε βάση τα υπ’ αριθ. εισ. πρωτ. 14939/31-10-13 και 15738/15-11-2013   έγγραφα 
της «∆ικέφαλος (1924) Α.Ε.  Κατασκευαστική Ανώνυµη Εταιρία», µε τα οποία 
κατατέθηκε η προµελέτη του έργου κατασκευής του νέου γηπέδου της Α.Ε.Κ. και 
ζητήθηκε η επίσπευση συζήτησης του θέµατος στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αντιστοίχως, 
ανέφερε προς το Σώµα τα ακόλουθα:  
 
 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το µοναδικό θέµα της σηµερινής συνεδρίασης είναι «Έγκριση 

προµελέτης του έργου “Κατασκευή νέου γηπέδου Α.Ε.Κ.”». Η κα ∆ήµαρχος έχει τον 

λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Καλησπέρα. Σας καλωσορίζω για άλλη µία φορά στη δεύτερη 

συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για το σηµαντικότατο θέµα που αφορά  την 

ανέγερση του γηπέδου της Α.Ε.Κ. Η αποψινή συνεδρίαση πραγµατοποιείται ύστερα 

από το αίτηµα της ∆ικέφαλος Α.Ε. για την παρουσίαση της τεχνικής έκθεσης σε ό,τι 

αφορά το γήπεδο. 

  Ως ∆ιοίκηση του ∆ήµου συνεχίζουµε τις ενέργειες που απαιτούνται για 

την υλοποίηση αυτού του οράµατος, όπως αξίζει στην ιστορία της µεγάλης οµάδας 

της Α.Ε.Κ. Όπως έχω πει πολλές φορές από την πρώτη στιγµή στεκόµαστε δίπλα 

στην Α.Ε.Κ., στην προσπάθεια πραγµατοποίησης αυτού του έργου αθλητισµού και 

πολιτισµού στην περιοχή µας. 

  Πρόκειται για ένα έργο που ενσαρκώνει τον προσφυγικό Ελληνισµό και 

ταυτίζεται ουσιαστικά µε την παράδοση και την ιστορία των κατοίκων της 

Φιλαδέλφειας. ∆εν θα σας απασχολήσω άλλο µε πολλές κουβέντες, θα ήθελα να 

προχωρήσουµε στην παρουσίαση των σχεδίων του γηπέδου και ελπίζω ότι όλοι µαζί 

να συµπορευτούµε θετικά, µε κοινό στόχο η Α.Ε.Κ. να επιστρέψει στη φυσική της 

έδρα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ανδριόπουλος έχει τον λόγο. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι καλησπέρα σας. Σε συνέχεια της 

προηγούµενης παρουσίασης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αν θυµάµαι καλά της 1ης ή 2ας 

Οκτωβρίου όπου ψηφίσατε επί της αρχής ένα έργο, θα ήθελα σήµερα να σας κάνω 

µια µικρή εισαγωγή για το τι συνέβη από τότε µέχρι τώρα, ποιο είναι το νόηµα της 

σηµερινής συζήτησης, να επαναλάβω ότι εµείς είµαστε τεχνικοί σύµβουλοι του έργου, 

δεν είµαστε ούτε η Α.Ε.Κ., ούτε το Ερασιτεχνικό Σωµατείο ούτε κάτι άλλο και θα 
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µπορούµε να σας απαντήσουµε σε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε, που αφορά το 

τεχνικό αντικείµενο της όλης παρέµβασης. 

  Το λέω αυτό γιατί κάποιος πολύ σωστά είπε γιατί δεν καλέστηκε όλο 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στην παρουσίαση του γηπέδου που έγινε στο Ίδρυµα Ωνάση. 

∆εν είµαστε εµείς αυτοί που οργανώνουµε τις προσκλήσεις. Ή κάποιος άλλος µε 

ρωτούσε αν έγινε κάποια διαδικασία µέσα στο ∆ήµο. ∆εν είµαστε µέλη του ∆ήµου. 

Εµείς θα κάνουµε µια καθαρά τεχνική συζήτηση µε σκοπό να σας απαντήσουµε 

οτιδήποτε απορία έχετε, ώστε να µπορείτε να ψηφίσετε όπως το λέει η συνείδησή 

σας, σε συνέχεια της προηγούµενης παρουσίασης. 

  Επί της αρχής είχατε ψηφίσει όλοι τότε, ότι θέλετε αυτό το έργο µε τα 

χαρακτηριστικά που σας είχαµε περιγράψει. Ποια ήταν τα χαρακτηριστικά; Η 

χωρητικότητα, περίπου πως θα είναι το γήπεδο και διάφορα άλλα στοιχεία. 

Στις 30 Οκτωβρίου καταθέσαµε ένα φάκελο στο ∆ήµο ο οποίος 

φάκελος περιέχει σχέδια κατόψεων, την τοµή για να µπορεί κανείς να ελέγξει το ύψος 

και ένα τεχνικό σηµείωµα που περιγράφει µέσα το έργο, περιγράφει ο νόµος και η 

ρύθµιση του 2003 που είχε ξεσηκώσεις αντιδράσεις τι προέβλεπε και τι τελικά 

υλοποιούµε. 

Να θυµίσω τι ίσχυε το 2003. Το 2003 µε ένα νόµο είχε πει τότε η 

πολιτεία ότι ο συντελεστής δόµησης σε αυτό το οικόπεδο είναι 2 και υλοποιούσε 1,4 

πάνω από το έδαφος και 0,6 σε εγκαταστάσεις κάτω από το έδαφος και αυτό ήταν 

µαζί µε τις εµπορικές χρήσεις η απαρχή της αντίδρασης που υπήρχε. 

Σήµερα αποδεικνύεται από τα σχέδια που σας καταθέσαµε και σε εσάς 

αλλά και στον Υπουργό Υ.Π.Ε.Κ.Α. τον κ. Μανιάτη πρόσφατα που θεσµικά 

επισκεφθήκαµε, υλοποιείται ένας συνολικός συντελεστής 0,85% όταν ο συντελεστής 

δόµησης της περιοχής είναι 1,40, υλοποιούµε συντελεστή 0,85% από τον οποίο 

συντελεστή 0,73% είναι τα τετραγωνικά µέτρα πάνω από το έδαφος και 0,11% 

εγκαταστάσεις που µετράνε στο συντελεστή και είναι κάτω από το έδαφος 

(αποδυτήρια και τα λοιπά) όπως ορίζουν τα γήπεδα. 

Άρα το καινούργιο σχέδιο και γήπεδο της Α.Ε.Κ. έρχεται και σέβεται 

και το ότι λέει και υποδεικνύει η περιοχή, αλλά επίσης πιστοποιεί και επαναλαµβάνει 

αυτά που σας παρουσιάστηκαν την 1η Οκτωβρίου. 
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Επιπλέον –και αυτό θέλω να σας το πω γιατί είναι σηµαντικό, γιατί 

σήµερα αυτό που εξακολουθεί να ισχύει είναι συντελεστής δόµησης 2% οι χρήσεις 

που είχαν προβλεφθεί τότε και ούτω καθ’ εξής.  

Στην καινούργια νοµοθετική ρύθµιση και θεσµική τακτοποίηση του 

έργου που επιµελείται το Υ.Π.Ε.Κ.Α., ζητήσαµε εµείς οι ίδιοι δηλαδή η Α.Ε.Κ. να 

καταργηθούν αυτοί οι παλαιοί όροι δόµησης, να µην µένουν σαν υπόλοιπο και να 

θεσµοθετηθούν οι καινούργιοι όροι, αυτοί που υλοποιείται το έργο και ισχύουν στην 

περιοχή και θα είναι περιεχόµενο της καινούργιας νοµοθετικής ρύθµισης που θα γίνει. 

Επίσης επειδή το προηγούµενο διάστηµα άκουσα διαφόρων ειδών 

ερωτήσεις, παραδείγµατος χάριν «και τι είµαστε εµείς το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 

εγκρίνουµε σχέδια», θέλω να ξεκαθαρίσω τι κάνει το σηµερινό ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

και επί ποίων θεµάτων τοποθετούνται οι δηµοτικοί σύµβουλοι. Το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο σήµερα καλείται να εγκρίνει το σχέδιο υλοποίησης του έργου, µε αυτόν 

τον συντελεστή δόµησης που σας είπα. ∆ηλαδή 0,85 σύνολο, 22,5 µ. ύψος του 

κτηρίου αντί για 27, ύψος πυλώνων ύψος στεγάστρου και τίποτε άλλο. 

Αυτό το εγκρίνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο διότι θα ακολουθήσει η 

εκπόνηση µιας καινούργιας µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων, µετά την ψήφιση 

του καινούργιου νόµου- για την οποία όπως ξέρετε ο ∆ήµος καλείται να πάρει θέση, 

βάσει της ισχύουσας νοµολογίας. 

Άρα αυτό που θα εγκρίνετε σήµερα, δεν είναι µια οιονεί οικοδοµική 

άδεια που θα έρθει η Α.Ε.Κ. να χτίσει, είναι ο σχεδιασµός του έργου, ο οποίος θα 

ακολουθήσει η εκπόνηση της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων επί της οποίας θα 

τοποθετηθεί ο ∆ήµος όπως επιτάσσει ο νόµος, θα εκδοθεί µια καινούργια οικοδοµική 

άδεια η οποία αν δεν είναι σύµφωνη µε αυτά που σήµερα ψηφίζετε, θα έχετε 

δικαίωµα να την προσβάλλετε και αφού γίνουν αυτές οι διαδικασίες που προβλέπει το 

Σύνταγµα και οι νόµοι και βγει µια οικοδοµική άδεια η οποία σέβεται όλες αυτές τις 

παραµέτρους θα αρχίσει η υλοποίηση του έργου. 

Εγώ αυτά είχα να σας πω σαν εισαγωγή, ελπίζω να έγινε κατανοητό 

ποιο είναι το αντικείµενο της σηµερινής συνάντησης και τι καλείται το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο να ψηφίσει ή να κρίνει. Θα είµαστε ανοιχτοί να  σας απαντήσουµε σε 

όποια ερώτηση θέλετε, επίσης θέλω να πω ότι το καινούργιο γήπεδο υλοποιείται 

µέσα στη συγκεκριµένη έκταση και το ρυµοτοµικό σχέδιο που είναι ψηφισµένο από 

το 2003.  
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Η υπογειοποίηση του δρόµου είναι ένα ξεχωριστό και διαφορετικό 

έργο, ο κ. Ζέκος παρίσταται εδώ για να απαντήσει σε θέµατα που έχουν να κάνουν 

µε την υπογειοποίηση, η οποία επίσης ως διαδικασία ακολουθεί τον ίδιο δρόµο. 

∆ηλαδή αυτή τη στιγµή υπάρχει µια πρόταση υπογειοποίησης του δρόµου, ώστε 

πάνω να δηµιουργηθεί πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος και όχι χώρος του γηπέδου. 

Για να προχωρήσει η υπογειοποίηση συντάσσεται µια µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων η οποία επίσης θα τύχει της έγκρισής σας ή όχι. ∆εν 

είναι ότι σήµερα λέτε «ναι» και αύριο θα πάει η Περιφέρεια να υπογειοποίησει το 

δρόµο, η Περιφέρεια δέχεται µελέτες που εκπονεί ο κ. Ζέκος, θα εκπονηθεί µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων θα υποβληθεί 

στο ∆ήµο, ο ∆ήµος θα τοποθετηθεί επ’ αυτής, εν τω µεταξύ θα εκπονηθούν κι άλλες 

µελέτες της ευρύτερης περιοχής και τότε θα καταλήξει η πολιτεία, ο ∆ήµος και οι 

θεσµοί αν θα γίνει και πως θα γίνει. 

Θέλω να είµαι ξεκάθαρος σε αυτό, για να µην δηµιουργούνται 

παρεξηγήσεις ότι ο ∆ήµος λειτουργεί σήµερα ως πολεοδοµικό γραφείο που εκδίδει ή 

απορρίπτει άδειες. Εγώ τελείωσα µε αυτά που ήθελα να σας πω εισαγωγικά και 

είµαστε έτοιµοι να απαντήσουµε στη διαδικασία όπως ισχύει των ερωτήσεων. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος σύµβουλος έχει ερώτηµα; Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

 Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κατ' αρχάς θέλω να ρωτήσω τον Πρόεδρο του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου ή την κα ∆ήµαρχο αν παρευρίσκεται η Τεχνική Υπηρεσία σήµερα στη 

συνεδρίαση και η Νοµική Υπηρεσία. Όχι; ∆εν παρευρίσκεται η Τεχνική Υπηρεσία; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η Νοµική είναι πάντα παρούσα. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Η Τεχνική Υπηρεσία παρευρίσκεται;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι. Γιατί να παρευρεθεί.  

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: ∆εν θα έπρεπε να έχει κάνει εισήγηση η Τεχνική Υπηρεσία επί του 

θέµατος «Έγκριση προµελέτης του έργου “Κατασκευή νέου γηπέδου Α.Ε.Κ.”;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Πως θα κάνει εισήγηση η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου, ό,τι δεν έχει 

προβεί σε σχέδιο και σε µελέτη. Θα κάνει εισήγηση; Τη εισήγηση την κάνει η εταιρεία 

που έχει ορίσει η ∆ικέφαλος Α.Ε.  ∆εν έχει κανένα λόγο η Τεχνική Υπηρεσία του 

∆ήµου να κάνει εισήγηση.  

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, η ∆ήµαρχος δεν εισαγάγει το θέµα; Εσείς 

συγκεκριµένα δεν εισαγάγετε το θέµα; 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµείς εισαγάγουµε το θέµα µετά από αίτηση από τη ∆ικέφαλος Α.Ε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει αίτηµα της Α.Ε.Κ. που ζητάει να συνεδριάσουµε και να µας 

ενηµερώσει. Κύριε Βαλασσά δεν είναι θέµα που το κάνει ο ∆ήµος. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Εντάξει θα τοποθετηθούµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να τοποθετηθείτε. Η κα Γκούµα έχει τον λόγο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πριν περάσω στις ερωτήσεις, κατ' αρχήν επί της διαδικασίας δεν 

µπορούµε να περάσουµε σε ψηφοφορία χωρίς τη γνωµοδότηση των αρµόδιων 

Υπηρεσιών.  

  Όσον αφορά τις ερωτήσεις προς τη µελετητική εταιρεία. Κατ' αρχήν 

εσείς είστε η µελετητική εταιρεία ορισµένη από τη ∆ικέφαλος Α.Ε. από την 

επιχείρηση; Να τις κάνω όλες µαζί τις ερωτήσεις ή θέλετε να απαντάτε µία – µία. Πως 

θέλετε; 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ό,τι προτιµάτε εσείς. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν έχω πρόβληµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να καταγράφετε τα ερωτήµατα και να απαντήσετε όλα µαζί. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Για να µην απαντάω µετά σε είκοσι ερωτήσεις, να σας τα λέω 

ένα - ένα;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς εκπροσωπούµε τη ∆ικέφαλος Α.Ε. και το Ερασιτεχνικό 

Σωµατείο. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μόνο στο τεχνικό κοµµάτι; 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σε ποιο άλλο δηλαδή εννοείτε; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα κάνω κάποιες ερωτήσεις και θα δούµε αν µπορείτε να µου τις 

απαντήσετε ή αν πρέπει να τις απαντήσει άλλος. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ακριβώς.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ποιο θα είναι το ιδιοκτησιακό καθεστώς του νέου γηπέδου στη 

Νέα Φιλαδέλφεια. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το ιδιοκτησιακό καθεστώς θα παραµείνει αυτό που είναι: 

δηλαδή το Ερασιτεχνικό Σωµατείο θα έχει την ιδιοκτησία… Μάλλον εάν µιλήσουµε µε 

νοµικούς όρους, το κράτος το 1934 παραχώρησε αυτή την έκταση στο Ερασιτεχνικό 

Σωµατείο για να εξυπηρετεί τους σκοπούς του. 
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  Το Ερασιτεχνικό Σωµατείο θα εξακολουθήσει να έχει τα δικαιώµατα 

της παραχώρησης του 1934. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆ηλαδή τη χρήση. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τη χρήση έχει και σήµερα, τη χρήση είχε και πρόπερσι 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Αυτό λέω. ∆εν είναι ιδιοκτησία, χρήση έχει. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Έχει τη χρήση από το κράτος. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ακριβώς, ευχαριστώ. Που θα αθλούνται τα τµήµατα της 

ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ., δεν προβλέπεται κάτι στα σχέδια της µελέτης, στην προµελέτη 

που έχουµε δει και ούτε και στις προηγούµενες παρουσιάσεις. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ! Σας το ξαναλέω: συνεδριάζει το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο, ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος θα πει την άποψή του. Μετά κάποιος που 

θέλει να πάρει τον λόγο για δυο λεπτά να πει την άποψή του, µπορεί να τοποθετηθεί. 

Μη διακόπτετε. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν προβλέπονται χώροι του Ερασιτεχνικού Σωµατείου όσον 

αφορά άλλα αθλήµατα, εκτός ίσως από µερικά, διότι έχει τέτοιους περιορισµούς το 

οικόπεδο που ούτε πριν υπήρχαν, ούτε µπορεί πάλι να προβλεφθούν. Το 

Ερασιτεχνικό Σωµατείο είναι σε επαφές και συζητήσεις µαζί µε τη ∆ικέφαλος ώστε να 

εξασφαλιστούν χώροι στην περιοχή, για όλα τα τµήµατα του Ερασιτεχνικού 

Σωµατείου. 

  Μπορώ να σας πω ότι υπάρχουν σκέψεις για συγκεκριµένους χώρους, 

αυτό το οικόπεδο δυστυχώς δεν είναι 60 ή 80 στρέµµατα για να γίνει µέσα στίβος, 

πυγµαχία, βόλεϊ και τα λοιπά, το σχέδιο του 2003 ήταν φαραωνικό και αυτά που 

προέβλεπε στο υπόγειο ήταν όνειρα κάποιου που δεν γίνονται τεχνικά και γι' αυτό 

δεν έγιναν και ποτέ και οι χώροι οι υπόλοιποι του Ερασιτεχνικού Σωµατείου θα είναι 

σε χώρο κατάλληλο της περιοχής. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Μας είπατε ότι µπορείτε να µας υποδείξετε κάποιους χώρους. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Να σας πω κάτι; Καλό θα είναι να προσέχετε ακριβώς τι λέω, 

για να µην παραποιείτε τα λόγια µου. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι – ναι βεβαίως. 
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∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ να σας υποδείξω χώρους στους δηµοτικούς συµβούλους, 

αποκλείεται.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είπατε πριν ότι υπάρχουν κάποιοι χώροι. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είπα εγώ θα σας υποδείξω χώρους, να ακριβολογούµε 

όλοι για να ξέρουµε τι λέµε. 

  Είπα ότι η ∆ικέφαλος είναι σε συζητήσεις µε το Ερασιτεχνικό Σωµατείο 

για να βρεθούν χώροι στην περιοχή, όπου θα εγκατασταθούν όλα τα τµήµατα του 

Ερασιτεχνικού Σωµατείου. Είναι αυτή τη στιγµή πρώιµο να πω ποιοι χώροι, αλλά όταν 

οι χώροι αυτοί αποφασιστούν και µπουν στη διαδικασία, θα ανακοινωθούν επίσηµα. 

Γίνονται όµως συζητήσεις σήµερα που σας µιλάω. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα µε συγχωρέστε, αλλά αυτή η τοποθέτησή σας µου 

δηµιούργησε µια ακόµη ερώτηση. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όσες θέλετε. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είπατε πριν ότι δεν στεγάζονταν τα Ερασιτεχνικά Σωµατεία στο 

χώρο; Εννοείτε στις άλλες µελέτες ή στην πραγµατικότητα; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Είπα στις προηγούµενες µελέτες πρόβλεψη για γήπεδο 

ποδοσφαίρου, βόλεϊ, πισίνες και τα λοιπά, οι οποίες µελέτες δεν ήταν µελέτες, ήταν 

ιδέες µη υλοποιήσιµες. Το παλιό έργο του 2003, το οποίο δεν είχε ποτέ µελετηθεί, 

απλά είχε ψηφιστεί από την πολιτεία τότε ένας νόµος, ήταν έργο προϋπολογισµού 

200 εκ. ευρώ, µε τιµές του 2003.  

  Σας λέω, γνωρίζοντας γιατί την ίδια εποχή η εταιρεία µας είχε 

αναµιχθεί µε δύο ακόµη έργα και το γήπεδο Καραϊσκάκη και το γήπεδο της Λάρισας 

και έχουµε αίσθηση τι γίνεται και τι δεν γίνεται, ότι ο σχεδιασµός αυτός και όχι η 

µελέτη γιατί δεν εκπονήθηκε ποτέ, ήταν ανέφικτη και χρηµατοοικονοµικά. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Η άλλη µου ερώτηση είναι σε ποιο νοµικό πλαίσιο στηριχθήκατε 

για την προµελέτη σας. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Για την προµελέτη µας στηριχθήκαµε στο νοµικό πλαίσιο, 

εννοείτε όσον αφορά τις πολεοδοµικές παραµέτρους; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι. Αναφέρατε το έτος 2003 σε ποιο νοµικό πλαίσιο. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εµείς βασιστήκαµε στο νοµικό πλαίσιο του µέσου συντελεστή 

δόµησης της περιοχής που είναι 1,40. Ο νόµος του 2003 προβλέπετε 2, εµείς 

υλοποιούµε 0,85 διότι η εντολή από την Α.Ε.Κ. και η επιθυµία του ∆ήµου όχι της 
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∆ηµοτικής Αρχής µόνο σύσσωµου του ∆ήµου, ήταν να µην υπερβούµε αυτό που 

συµβαίνει στην περιοχή. Μελετήσαµε λοιπόν την περιοχή, είδαµε ότι έχει µέσο 

συντελεστή 1,40 και κατορθώσαµε και αυτό που  υλοποιούµε και προσµετράται στο 

συντελεστή δόµησης είναι 0,85. Απάντησα την ερώτησή σας; 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Ναι. Θέλω να ρωτήσω ποιο είναι το ύψος των πυλώνων γιατί δεν 

γράφεται στις τοµές. ∆εν το είδα, συγνώµη. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Γράφονται όλα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν το είδα, δεν υπάρχει πρόβληµα. Το ύψος των κτηρίων είναι 

22,5 µ. αντί για 27 και το ύψος των πυλώνων είναι 40 µ., όπως συµβαίνει µε όλα τα 

γήπεδα σε όλη την Ελλάδα. Εδώ οι πυλώνες, οι τέσσερις που έχετε δει στο σχέδιο 

δεν είναι πυλώνες φωτισµού, είναι πυλώνες ανάρτησης του στεγάστρου, διότι ο 

φωτισµός θα µπει στο στέγαστρο. Αυτοί οι πυλώνες θα φτάσουν το µάξιµουµ 40 µ., 

όπως προβλέπεται και για όλα τα άλλα γήπεδα. Και το γράφει µέσα η τεχνική έκθεση. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Και τέλος, αφού δεν θα ψηφίσουµε για την υπογειοποίηση της 

µελέτης, γιατί υπάρχει στην προµελέτη; 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είπα αυτό.  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εδώ τι θα ψηφίσουµε; Τι είπατε; ∆ιευκρινίστε το. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Είπα το εξής: είπα ότι µαζί έχουµε υποβάλλει και την 

προµελέτη υπογειοποίησης του δρόµου, η οποία έχει υποβληθεί και στην Περιφέρεια. 

Είναι ξεχωριστό έργο και θα γίνει από την Περιφέρεια µε πόρους του ΕΣΠΑ. Καλείστε 

να ψηφίσετε για την υπογειοποίηση του δρόµου, όπως έχει υποβληθεί από το 

µελετητή κ. Ζέκο και είπα ότι το γεγονός ότι σήµερα θα ψηφίσετε αν θέλετε την 

υπογειοποίηση ή όχι, δεν σηµαίνει ότι αυτή θα υλοποιηθεί, διότι όπως προβλέπεται 

από τους νόµους θα πρέπει να εκπονηθεί µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και 

συµπληρωµατικές κυκλοφοριακές µελέτες, επί των οποίων και πάλι ως ∆ήµος θα 

τοποθετηθείτε.  

  Την υπογειοποίηση σήµερα του δρόµου την ψηφίζετε ή δεν την 

ψηφίζετε ως έργο, για να προχωρήσει στο επόµενο στάδιο που είναι η εκπόνηση 

µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων επί της οποίας θα τοποθετηθεί το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο καθώς επίσης και µελέτης που απαιτεί εκπόνηση ενός µήνα και µελετά 

όλους τους κόµβους και όλες τις κυκλοφοριακές επιπτώσεις στο ∆ήµο. Αυτό είπα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα Ματσουκά έχει τον λόγο. 
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Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Εγώ θέλω να ρωτήσω εάν υπάρχει 

γνωµοδότηση, εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου πάνω στην 

τεχνική µελέτη και της Νοµικής Υπηρεσίας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω ότι δεν υπάρχει γιατί δεν χρειάστηκε να υπάρχει και δεν 

χρειάζεται να υπάρχει. Έχετε µια εισήγηση από το ∆ικέφαλο µέσω της εταιρείας, µας 

παρουσιάζουν τη µελέτη τους και το σχέδιό τους και είναι εδώ για να απαντήσουν σε 

όλες τις ερωτήσεις. Η Τεχνική Υπηρεσία δεν συνέβαλλε πουθενά, ούτε σε σχέδιο ούτε 

σε µελέτη για να γνωµοδοτήσει.  

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Μου επιτρέπετε να πω κάτι παρ' ότι αυτό δεν αφορά εµένα; 

Σας λέω από την εµπειρία µου. Αυτό που σας καταθέσαµε, δεν είναι τίποτε άλλο από 

τα πολεοδοµικά µεγέθη. Η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου έστω κι αν ακολουθούνταν 

αυτή η διαδικασία και δεν παρεµβαίνω επ’ αυτού, δεν θα µπορούσε να πει τίποτε 

άλλο, διότι αυτά τα πολεοδοµικά µεγέθη, θα πιστοποιηθούν από την µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων που από το  νόµο θα σας υποβληθεί, καθώς επίσης και 

από την άδεια που θα εκδοθεί όπου αν δεν είναι 0,85 και είναι 1 θα µπορείτε να την 

προσβάλλετε και να πέσει.  

  Άρα απλά ήθελα να σας πω ότι σε αυτή τη φάση η Τεχνική Υπηρεσία 

του ∆ήµου άσχετα από τη διαδικασία που επαναλαµβάνω δεν παρεµβαίνω, δεν θα 

µπορούσε να πει τίποτε άλλο, εκτός από αυτό που διαβάζετε.  

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Συγνώµη, επειδή αυτή η τεχνική έκθεση την 

οποία πήραµε –στην κα ∆ήµαρχο απευθύνοµαι- είναι µιας επιχείρησης η οποία έχει 

µέσα τα πάντα, ό,τι αφορά το γήπεδο Α.Ε.Κ.: το κυκλοφοριακό ζήτηµα, την 

υπογειοποίηση, την κατασκευή του γηπέδου, τους συντελεστές δόµησης, τα πάντα 

νοµίζετε δηλαδή ότι όλοι εµείς οι δηµοτικοί σύµβουλοι µπορεί να εκφέρουµε γνώµη 

και εσείς η ίδια µπορείτε να εκφέρετε γνώµη και να αποφασίσετε πάνω σε αυτή τη 

µελέτη, εάν δεν υπάρχει εισήγηση της Τεχνικής και της Νοµικής Υπηρεσίας σε ένα 

ολόκληρο σχέδιο; Παίρνετε την ευθύνη κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι και κυρία 

∆ήµαρχε, αυτή τη στιγµή νοµίζετε ότι είστε νόµιµοι;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως είµαστε νόµιµοι. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Νοµίζετε ότι είστε νόµιµοι; Και οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι νοµίζουν ότι είναι νόµιµοι;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν νοµίζω ότι κάνουµε κάτι παράνοµο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Εδώ για ένα γκαράζ κα ∆ήµαρχε … 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν νοµίζω ότι κάνω κάτι παράνοµο. Ήρθε µια εισήγηση κι ένα σχέδιο, 

γιατί θα πρέπει η Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου αυτή τη στιγµή να έχει εισήγηση; ∆εν 

µπορώ να το καταλάβω.  

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: ∆εν µπορείτε; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι δεν µπορώ. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Τότε νοµίζω δεν ξέρετε τη δουλειά σας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να γνωµοδοτήσεις ένα έργο, να γνωµοδοτήσεις σε ένα σχέδιο το 

οποίο ούτε καν το έχει δουλέψει … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µη κάνετε διάλογο. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Κύριε Πρόεδρε ζητώ να τοποθετηθώ, γιατί δεν 

συµµετέχω στη διαδικασία αυτή.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Ματσουκά είπατε κάτι. Μπορώ να σας ρωτήσω σας παρακαλώ 

κάτι;  

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Ορίστε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν είµαστε νόµιµοι, είπατε. Μπορείτε να µας πείτε εσείς που δεν 

είµαστε νόµιµοι; Σας παρακαλώ, υποβάλλατε ένα ερώτηµα. Θέλω να τεκµηριώσετε 

και να µου πείτε που, σα δηµοτικός σύµβουλος είµαι παράνοµος. Αυτό θέλω να µου 

πείτε. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Να σας πω κ. Πρόεδρε τότε µια και είναι η 

δουλειά σας, σαν Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κατ' αρχήν έπρεπε να έχετε 

καλέσει Επιτροπή διαβούλευσης. Είναι ένα τεράστιο έργο … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Που προβλέπεται αυτό κα Ματσουκά; 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Που προβλέπεται; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Στο νόµο του "Καλλικράτη". 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σε µια ιδιοκτησία κα Ματσουκά; 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Όταν έρχεται ένα θέµα… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ! 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Ακούστε µε κ. Πρόεδρε και όλο το ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Όταν έρχεται ένα ζήτηµα µε ένα σχέδιο για ένα πεζόδροµο στο ∆ήµο µας, 
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για ένα γηπεδάκι, για ένα παρκάκι έχουµε εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας;  

Σας απαντώ για τη νοµιµότητα.  

  Όταν κ. Πρόεδρε γίνεται ∆ηµοτικό Συµβούλιο για ένα παρκάκι ή για 

ένα πεζόδροµο στη Νέα Φιλαδέλφεια και στη Νέα Χαλκηδόνα, υπάρχει µελέτη από 

την Τεχνική και τη Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Την κατασκευή την κάνει ο ∆ήµος, κα Ματσουκά. 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Για ένα τόσο µεγάλο έργο … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το γήπεδο δεν το κάνει ο ∆ήµος. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Είναι παραχώρηση χρήσης κ. Πρόεδρε. Η ιδιοκτησία είναι του ∆ήµου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αυτό που λέει η κα Ματσουκά είναι σωστό. Αλλά … 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι! Σας παρακαλώ µην φωνάζετε, είµαστε εδώ να 

αντιµετωπίσουµε τα πάντα, σας παρακαλώ. Εάν συνεχίσετε έτσι, θα αναγκαστώ να 

διακόψω, σας παρακαλώ πολύ. Έχει το δικαίωµα ο δηµοτικός σύµβουλος να εκφράσει 

τη γνώµη του. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε είπατε να υποβληθούν 

ερωτήµατα. Τα ερωτήµατα απαντώνται είτε από τον εκπρόσωπο της 

κατασκευαστικής εταιρείας, είτε από την κα ∆ήµαρχο. Νοµίζω ότι τα ερωτήµατα δεν 

έχουν τη θέση τοποθετήσεων. ∆ιαφορετικά θα έπρεπε να τοποθετηθώ πρώτος εγώ, 

σύµφωνα µε την τάξη που υπάρχει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Εάν οι συνάδελφοι 

θέλουν να κάνουν τοποθέτηση, θα επιφυλαχθούν την ώρα που πρέπει. Ερωτήµατα 

τίθενται και απαντώνται. Σας παρακαλώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα κ. Τοµπούλογλου. Άλλο ερώτηµα υπάρχει; 

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Να πω κάτι για να ησυχάσουν και λίγο τα 

πράγµατα. Κατ' αρχήν εµείς ψηφίσαµε «ναι» στο γήπεδο µε όλες τις προϋποθέσεις. 

Μετά όµως έρχεστε εδώ και µας φέρνετε τµηµατικά τα θέµατα, εµείς δεν γνωρίζουµε 

κάνουµε άλλα επαγγέλµατα, η κα Γκούµα είναι αρχιτέκτονας παρ' όλα αυτά εµείς τη 

µελέτη αυτή την τεχνική έκθεση τη µελετήσαµε και έχουµε ερωτήµατα. Όµως 
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προϋπόθεση για να θέσουµε ερωτήµατα, είναι αυτή που σας είπα: θέλουµε τη µελέτη 

της Νοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου και την πολιτική εισήγηση του ∆ήµου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι θέλω να µε ακούσετε γιατί ξέρετε πολύ καλά 

ποια είναι η θέση µου και είναι θετική υπέρ του γηπέδου, αλλά µε τη διαδικασία που 

ακολουθείται πάσχει ακυρότητας στον οποιονδήποτε πολίτη θα κάνει προσφυγή, θα 

την κερδίσει. Έστω κι αν είναι βλαξ. 

Κύριοι υπάρχουν κάποιοι νόµοι που µπορούµε να τους εφαρµόσουµε 

και να πάνε όλα καλά.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ κύριοι! Σας παρακαλώ, δεν θα µε φοβίσει η 

στεντόρεια φωνή κανενός. Θα πω ελεύθερα την άποψή µου γιατί αγαπάω να γίνει το 

γήπεδο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην κάνετε διάλογο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου συγκαλεί 

το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σύµφωνα µε το άρθρο 67 ύστερα από εισήγηση της 

∆ηµάρχου, ή της Οικονοµικής Επιτροπής, ή της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, ή του 1/3 

των µελών του συνόλου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

  Σήµερα έρχεται προς συζήτηση ένα τόσο κορυφαίο θέµα, που 

απασχολεί όλους, χωρίς καµία εισήγηση από κανένα θεσµικό όργανο και πάσχει 

ακυρότητας ό,τι απόφαση και να πάρουµε παρακάτω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε η ερώτηση ποια είναι, 

παρακαλώ. Τοποθετείται ο κ. Γρετζελιάς; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Η ερώτησή µου πάνω σε αυτό είναι γιατί δεν φέρατε εισήγηση που 

να λέτε «να πάρουµε απόφαση για εκείνο και για εκείνο», έτσι ώστε το Συµβούλιο να 

ξέρει παρακάτω. 

  ∆εύτερον, γιατί δεν χρεώθηκε ένα τόσο κορυφαίο θέµα στην Τεχνική 

Υπηρεσία για να µας πει για τους συντελεστές όλα αυτά που ζητάει η Α.Ε.Κ., που δεν 

µπαίνω σε αυτά και δεν αντίρρηση επί του γηπέδου. Να το στείλει οπωσδήποτε στην 

Επιτροπή Ποιότητας Ζωής είναι υποχρεωτικό και στη συνέχεια να έρθει ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο. Γιατί δεν έγιναν αυτές οι πράξεις; 
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  Και δεν το έστειλε ούτε στη Νοµική Υπηρεσία, προκειµένου να 

αποφανθεί. Με εισήγηση µιας επιχείρησης δεν µπορεί να συζητηθεί θέµα στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο και παρακαλώ να τοποθετηθεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πάνω σε 

αυτά τα θέµατα για να πάρουµε σωστές αποφάσεις. Αλλιώς θα έχουµε τα γνωστά 

προβλήµατα, που πρέπει πάση θυσία να αποφευχθούν. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να ρωτήσω κάτι; Στο πρώτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όταν µας 

ζήτησε η ∆ικέφαλος να κάνουµε εισήγηση και να συγκαλέσουµε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

για την κατασκευή του νέου γηπέδου, ψηφίσαµε όλοι επί της αρχής. Αυτή τη στιγµή 

παρουσιάζετε προβλήµατα αν θα γνωµοδοτήσει η Τεχνική  Υπηρεσία; Για ποιο λόγο 

να γνωµοδοτήσει η Τεχνική Υπηρεσία; Έκανε µελέτη; Τι γνωµοδότηση να δώσει η 

Νοµική Υπηρεσία σε ένα τόσο µεγάλο έργο το οποίο έχει ξεκινήσει από µια εταιρεία.  

  Το ότι εµείς να πούµε τη γνώµη µας όσον αφορά την κυκλοφοριακή 

µελέτη ή οτιδήποτε άλλο, είναι άλλο θέµα. Αλλά πάτε να βάλετε θέµατα όταν σε ένα 

∆ηµοτικό Συµβούλιο έχετε ψηφίσει επί της αρχής και τώρα δεν µπορώ να καταλάβω 

τον λόγο που δηµιουργείτε διάφορα ερωτήµατα, τα οποία δεν υπάρχουν για εµένα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι θα συµφωνήσω µε τους προλαλήσαντες. Κύριοι της 

τεχνικής µελέτης µπορείτε να πάτε στην ενότητα 9 να µου διευκρινίσετε κάτι; Εκεί 

που λέει τα «Κτηριακά µεγέθη» λέει: «… Το γήπεδο αξιοποιούν µικρό µέρος της 

επιτρεπόµενης δόµησης εκτιµάται ότι ο συντελεστής δόµησης του έργου θα είναι 

κάτω της µονάδας ακόµη κι αν ληφθεί υπόψη το οικόπεδο προ της παραχώρησης των 

3 στρεµµάτων». Σας παρακαλώ πάρα πολύ εξηγήστε µου τι εννοείτε. Θα πάρετε το 

ανατολικό µέρος αυτό που δεν χρειαζόταν; Τι εννοείτε µε αυτό το πράγµα; Από πού 

θα πάρετε τις 3.000 µ.; θα ψηφίσω εγώ για παραχώρηση αύριο το πρωί, που εγώ δεν 

έχω την δυνατότητα. ∆ιότι το άλσος δεν είναι στην κυριότητα του ∆ήµου, είναι στην 

χρήση.  

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Η απάντηση σε αυτό που ρωτάτε είναι σαφής. Κατ' αρχάς να 

πω κάτι, γιατί ακούγεται συνέχεια µια ιδιωτική εταιρεία, εµείς είµαστε µια ιδιωτική 

εταιρεία που είµαστε εξουσιοδοτηµένοι από το Ερασιτεχνικό Σωµατείο να κάνουµε 

αυτή τη δουλειά. ∆εν είµαστε µια ιδιωτική εταιρεία που είναι δικό µας το οικόπεδο και 

το γήπεδο. Άρα εκπροσωπούµε εδώ ένα Ερασιτεχνικό Σωµατείο. 
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  Το δεύτερο είναι ότι όπως σας είπα και πριν εµείς σεβόµαστε τη 

ρυµοτοµική και οικοδοµική γραµµή όπως αυτή ισχύει από το 2003 και δεν αιτείται το 

Ερασιτεχνικό Σωµατείο ή η ∆ικέφαλος οτιδήποτε περισσότερο. Άρα δεν σας ζητάει 

κανείς να εγκρίνετε καµία έξτρα παραχώρηση ή οτιδήποτε άλλο. 

  Το έργο υλοποιείται σε ό,τι ισχύει, είναι ψηφισµένο µε ΦΕΚ εδώ και 

µια δεκαετία. ∆εν υπάρχει τίποτε άλλο. Αυτή η µνεία γίνεται, διότι παλιά όπως 

θυµάστε που υπήρχαν 22.000 εµπορικές χρήσεις, είχε ανάγκη εκείνο το σχέδιο 

άντλησης συντελεστή από αυτή την έκταση. Αυτό δεν ισχύει πλέον. Το σηµερινό 

∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται να εγκρίνει ή να µην εγκρίνει παλαιούς όρους που είχαν 

συντελεστή δόµησης 2 και 200.000 µ. έργο, εάν αυτό θα είναι πλέον 0,76. Περί 

αυτού πρόκειται.  

  Αυτά που άκουσα πριν και κάνω µια προσπάθεια να βοηθήσω τη 

συζήτηση, εκτός από τα διαδικαστικά όταν λέτε για πεζόδροµους ή για παγκάκια αυτά 

είναι δηµόσιοι χώροι που ακολουθείται ό,τι διαδικασία ακολουθείται. Το γήπεδο αυτό 

δεν είναι ένας δηµόσιος χώρος, είναι ένας χώρος που έχει παραχωρηθεί στο 

Ερασιτεχνικό Σωµατείο για πάντα.  

  ναι φυσικό όταν συζητάτε για ένα πεζόδροµο ή για ένα παγκάκι, να 

παίρνετε εισηγήσεις από την Τεχνική Υπηρεσία να γίνονται µελέτες και τα λοιπά. Εδώ 

δεν έχει έρθει ένας ιδιώτης ή οποιοσδήποτε άλλος να κάνει κάτι. Το Ερασιτεχνικό 

Σωµατείο εκπονεί δια µέσου της ∆ικέφαλος, γιατί έτσι πρέπει να γίνει, µια µελέτη για 

το οικόπεδό του η οποία έρχεται και υλοποιεί το µισό συντελεστή από ό,τι ισχύει 

στην περιοχή. Επ’ αυτού καλείται το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να πάρει θέση. Όλα τα 

υπόλοιπα τα προβλέπουν οι νόµοι, θα γίνουν σύµφωνα µε τους ισχύοντες νόµους, µε 

το Σύνταγµα και όποιος αντίρρηση θα τα προσβάλλει αυτά. Και υπάρχει κι ένα 

Συµβούλιο της Επικρατείας και όποιος έχει το δικαίωµα να κάνει την προσβολή, θα 

πάει εκεί και το Συµβούλιο θα τα εξετάσει. ∆εν καλείστε να εγκρίνετε κάτι άλλο, το 

έργο ενός ιδιώτη. ∆εν είναι κανένας ιδιώτης.  

  Και σας λέω αυτό ότι και στα προηγούµενα ∆ηµοτικά Συµβούλια του 

∆ήµου Πειραιά, του ∆ήµου Λάρισας, του ∆ήµου Νέας Σµύρνης και του ∆ήµου της 

Αθήνας που είχα παρασταθεί ο ίδιος, πάλι µια ιδιωτική εταιρεία που εκπροσωπούσε 

ένα Σωµατείο, έκανε ακριβώς αυτή την εισήγηση. Πουθενά δεν υπήρξε Τεχνική 

Υπηρεσία που να εισηγηθεί, που να πει ναι ή όχι ή οτιδήποτε. Υπήρχε µια εισήγηση, 

είπε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο «µ’ αρέσει ή δεν µ' αρέσει» και µετά τα υπόλοιπα τα 

είπαν οι νόµοι και κανένας άλλος. Γιατί µε κοιτάτε ειρωνικά; Λέω κάτι περίεργο; 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µην µπούµε σε διάλογο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θέλετε συντελεστή, που συµφωνούµε;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είπατε κάτι και σας επαναλαµβάνουµε: ο συντελεστής που ζητάτε 

είναι προς τη θετική κατεύθυνση. Πλην όµως δεν τηρήθηκαν οι διαδικασίες που θα 

δώσουν το δικαίωµα στον οποιονδήποτε να κάνει αυτά που  ξέρει. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό δεν το ξέρω. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό σας λέµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Γρετζελιά δεν υπάρχει τέτοιο θέµα. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα εγώ για τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε; 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, σήµερα 

θεωρώ ότι συζητάµε ένα κορυφαίο ζήτηµα για την πόλη µας. Κορυφαίο ζήτηµα, γιατί 

πραγµατικά το γήπεδο της Α.Ε.Κ. είναι µια υπόθεση ζωής για τη Νέα Φιλαδέλφεια και 

τη Νέα Χαλκηδόνα. Νοµίζω ότι οι εντάσεις και οι αντιπαραθέσεις µόνο αυτή την 

προσπάθεια δεν βοηθούν.  

  Και φυσικά, επιτρέψτε µου να πω, ότι εγώ δεν µιλώ σήµερα για το 

γήπεδο, µίλησα και έχω δικαίωµα να τα πω αυτά τα πράγµατα όταν συµµετείχα 

στους 131 µαζί µε τον Γιάννη Τοµπούλογλου και τον Σπύρο Γραµµένο. Εµείς ήµασταν 

εκείνοι µαζί µε άλλους συµπολίτες µας, που αντιδράσαµε… Πως το είπατε; 

Φαραωνικό; Φαραωνικό και ανύπαρκτο ως υλοποιήσιµο σχέδιο, στο σχέδιο του κ. 

Γρανίτσα. Άλλοι που σήµερα έχουν ερωτήµατα, εύλογα υποτίθεται και σε εισαγωγικά, 

ήταν εκείνοι που πρωτοστάτησαν και στο γκρέµισµα του γηπέδου, αλλά παράλληλα 

ήταν εκείνοι οι οποίοι πρωτοστάτησαν στο σχέδιο Γρανίτσα, το οποίο δεν είχε καµία 

σχέση µε αυτό που εισηγείται σήµερα η Α.Ε.Κ. προς την πόλη µας. 

Έρχοµαι στα διαδικαστικά θέµατα τα οποία τέθηκαν. Σήµερα κυρίες 

και κύριοι συνάδελφοι τι συζητάµε; Την έγκριση της προµελέτης. ∆εν πρόκειται περί 

οριστικής µελέτης. Η οριστική µελέτη θα έρθει στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχουµε 
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το χρόνο όχι µόνο να γίνει διαβούλευση, που βεβαίως συµφωνώ µε αυτό, όχι µόνο 

να υπάρχει η εισήγηση της Τεχνικής και της Νοµικής Υπηρεσίας επί της οριστικής 

όµως µελέτης, αλλά και να γίνει και µια πλατιά συζήτηση στον λαό της Νέας 

Φιλαδέλφειας.  

Σήµερα τι ερχόµαστε να εγκρίνουµε; Το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα 

κινηθεί η διαδικασία για την έκδοση της άδειας και της οριστικής µελέτης. Τίποτε δεν 

είναι τελικό. Αυτό συζητάµε. Και φυσικά έχουµε δικαίωµα να πάρουµε απόφαση, όχι 

µόνο δικαίωµα αλλά και υποχρέωση για να προχωρήσει η διαδικασία. Τα άλλα όλα 

δεν αποτελούν ούτε νοµική προσέγγιση σοβαρή, ούτε πολεοδοµική προσέγγιση 

σοβαρή.  

Έρχοµαι στα συγκεκριµένα θέµατα. Τι λέει το ιστορικό της τεχνικής 

έκθεσης; Είχαµε ένα γήπεδο χωρητικότητας που το 1981 έφτασε σε 36.766 θεατές. 

Τι προτείνεται σήµερα; Ένα γήπεδο που ο πληθυσµός του θα είναι 32.000 θεατές.  

Τι άλλο προσέχουµε όσον αφορά την εισήγηση για την προµελέτη; Το 

αρχικό γήπεδο -γιατί αυτά πρέπει να διαλύονται οι µύθοι πρέπει να διαλύονται- είχε 

αναπτυχθεί σε έκταση 26.621 τ.µ. Αυτό κάλυπτε το οικοδόµηµα του γηπέδου. Τι 

προτείνεται σήµερα; Ότι το περίγραµµα του γηπέδου περιορίζεται σε 24.112 τ.µ. Άρα 

τι σηµαίνει αυτό; Ότι στην πόλη µας, γιατί όλοι ενδιαφερόµαστε για την πόλη µας 

πιστεύω, αποδίδεται ένας χώρος τουλάχιστον 2,5 στρεµµάτων που δεν τον είχαµε µε 

το προηγούµενο γήπεδο.  

Άρα αυτό που λέγεται ότι παίρνει το συγκεκριµένο σχέδιο έκταση από 

εκεί που δεν του ανήκει, είναι το εντελώς αντίθετο. Αποδίδονται στην ουσία 5.772 

τ.µ., που είναι ο περιβάλλων χώρος του γηπέδου, από τα 29 στρέµµατα που είναι. 

Άρα τι σηµαίνει αυτό; Ότι το ισοζύγιο είναι θετικό για την πόλη. Αφήστε την Α.Ε.Κ. 

στην άκρη, εδώ µιλάµε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας και Χαλκηδόνας. Είναι 

θετικό το ισοζύγιο και εκεί περίµενα να τοποθετηθούν οι συνάδελφοι δηµοτικοί 

σύµβουλοι. 

Τι άλλο έχουµε όσον αφορά το συγκεκριµένο θέµα; Κάποιοι 

επικαλούνται ότι οι νόµοι 2002 και 2003 είναι αντισυνταγµατικοί. Αυτό που 

προσέφυγα εγώ, ο Γιάννης Τοµπούλογλου, ο Σπύρος Γραµµένος και έτσι πραγµατικά 

βγήκε αντισυνταγµατική η διάταξη η διοικητική πράξη, αυτό µας λένε σήµερα ότι 

µπορεί να προσβληθεί. Βεβαίως. Εµείς δεν είµαστε ούτε ∆ικαστήριο, ούτε Συµβούλιο 
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της Επικρατείας. Εάν υπάρχει οποιοδήποτε πρόβληµα, αυτό θα προσβληθεί στα 

∆ικαστήρια της χώρας και εν προκειµένω στο Συµβούλιο της Επικρατείας. 

Εµείς δηλαδή εάν είχαµε τη γνωµοδότηση της Νοµικής Υπηρεσίας θα 

κάναµε εδώ λαϊκό ∆ικαστήριο και θα λέγαµε ότι «Ξέρετε, όχι είναι νόµιµο ή 

παράνοµο»; Όχι βέβαια. Εµείς γνώµη εκφράζουµε. Εάν κάποιοι έχουν δικαιολογηµένα 

νοµικά ερείσµατα για να πουν ότι η διαδικασία που ακολουθείται είναι παράνοµη, ας 

προσφύγουν στο Συµβούλιο της Επικρατείας, όταν θα βγουν οι διοικητικές πράξεις 

που έχουν το δικαίωµα να το πράξουν. 

Έρχοµαι και σε άλλα θέµατα τα οποία είναι νοµίζω άκρως σοβαρά. 

Ποιο είναι το ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος του κτηρίου µε τα σηµερινά δεδοµένα 

αλλά και µε το νοµοθετικό πλαίσιο του προ του 2002 του νοµοθετικού πλαισίου µε το 

Νόµο 1515/1984. Τι προβλέπεται λοιπόν; Προβλέπεται ύψος συγκεκριµένα λέει: 

«Ανώτερο επιτρεπόµενο ύψος 27 µ., υλοποιείται 22,3 µ. Ανώτατο επιτρεπόµενο ύψος 

µεταλλικών στεγάστρων 30 µ., υλοποιείται 27,3 µ. Μέγιστο επιτρεπόµενο ύψος 

πυλώνων στεγάστρων 40 µ., υλοποιείται 40 µ….» -δηλαδή όσον αφορά τους 

πυλώνες που αναρτούν τα στέγαστρα- «… κάλυψη κτηρίου η µέγιστη επιτρεπόµενη 

κάλυψη, ανέρχεται στο 60% της έκτασης, η υλοποιούµενη κάλυψη ανέρχεται …» -

υλοποιούµενη κάλυψη τι είναι; Ο χώρος που θα στεγάζει τις κερκίδες- «… είναι 

13.061,23 τ.µ., που διαµορφώνονται ως προς την οικοπεδική έκταση των 29.885 τ.µ. 

σε 43,7%. 

Νοµίζω ότι όταν ερχόµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και έχουµε 

µελετήσει κάποια πράγµατα, θα πρέπει να τοποθετούµαστε σε συγκεκριµένες 

προτάσεις. Εδώ έχω το σχεδιάγραµµα του γηπέδου το οποίο έχει τοποθετηθεί σε 

αεροφωτογραφία. Τι βλέπω εδώ; Ότι ένας χώρος γύρω από το γήπεδο που φτάνει τα 

5,5 στρέµµατα, αποδίδεται στο λαό της Φιλαδέλφειας και της Χαλκηδόνας ως 

κοινόχρηστος χώρος. Τι άλλο βλέπω; Βλέπω ότι στο πίσω µέρος του γηπέδου που 

είναι η Υπηρεσία καθαριότητας, το κοµµάτι αυτό µεταβάλλεται σε πράσινο. Άρα 

µεταβάλλει το ισοζύγιο πρασίνου, υπέρ του ∆ήµου υπέρ του πρασίνου. Τι άλλο 

βλέπω; Ότι αυτό το πράγµα το οποίο µας παρουσιάζετε σήµερα και αυτά τα σχέδια 

που αποτελούν όπως είπα και πάλι προµελέτη, δεν πρόκειται να υλοποιήσουν απλά 

ένα γήπεδο, αλλά ουσιαστικά να υλοποιήσουν αισθητικά ένα κτήριο το οποίο θα είναι 

για αθλητισµό, αλλά παράλληλα κάτι που δεν το λέµε, που θα παραπέµπει και στην 

ιστορία της πόλης µας, των γονιών µας και των παππούδων µας. 
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Επιτρέψτε µου να σας πω ότι θυµάται ο πατέρας µου, που έµενε 

απέναντι το γήπεδο αυτό µε ξύλινες εξέδρες. Αυτό το γήπεδο που γίνεται σήµερα και 

που δεν έχει σχέση µε αυτά που έχουµε δει άλλων οµάδων, αν ερχόταν κάποιος εδώ 

και µου έλεγε «θα κάνω ένα γήπεδο τύπου Καραϊσκάκη» -και δεν έχω τίποτε µε τον 

Ολυµπιακό- θα έλεγα ότι αυτό δεν είναι συµβατό µε την πόλη µας, µε την ιστορία 

µας, µε τον πολιτισµό µας. 

Θεωρώ ότι υπάρχουν δύο απόψεις στην ουσία. Όσοι πιστεύουµε στην 

ιδέα του γηπέδου, γιατί αυτό εξυπηρετεί την πόλη πρώτιστα την πόλη και µετά την 

Α.Ε.Κ. και όσοι δεν το πιστεύουµε. Εάν θέλουµε να βρούµε παράγοντες οι οποίοι είναι 

αρνητικοί, µπορούµε να τους βρούµε 1.000%. Σήµερα καλούµαστε να εγκρίνουµε 

την προµελέτη του έργου. Η προµελέτη δεν είναι ούτε οριστική απόφαση, ούτε 

οριστική πράξη. Είναι κατ' αρχήν έγκριση των πολεοδοµικών όρων.  

Αν υπάρχουν επ’ αυτών πραγµατικά άλλες απόψεις που είναι πολύ 

σεβαστές, να τοποθετηθούν. Από εκεί και πέρα όµως νοµίζω ότι θα πρέπει να µπούµε 

στην ουσία της συζήτησης και εµείς ως Παράταξη και ως άνθρωποι οι οποίοι έχουµε 

πολεµήσει για να µην γίνει έκτρωµα το γήπεδο, το δηλώνω και πάλι είµαστε υπέρ και 

ψηφίζουµε υπέρ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Ερχόµαστε µετά περίπου από ένα χρόνο που έχουµε ζητήσει σαν 

ΚΚΕ και "Λαϊκή Συσπείρωση" εδώ να ενηµερωθούµε για το γήπεδο. Λειψά βέβαια, 

γιατί όπως είπαµε ούτε απόφαση της εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας έχουµε, ούτε 

της Νοµικής Υπηρεσίας. Η απόφαση της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου που 

στηρίχθηκε από τις γνωστές Παρατάξεις στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να αποδεχτεί την 

παραχώρηση του χώρου του παλιού γηπέδου ποδοσφαίρου «Νίκος Γκούµας» και του 

γηπέδου µπάσκετ «Γεώργιος Μόσχος» της Ερασιτεχνικής Α.Ε.Κ. και να δώσει την 

έγκριση κατασκευής γηπέδου στην εταιρεία ∆ικέφαλος 1924 Κατασκευαστική Α.Ε., 

δεν µας βρίσκει εµάς σύµφωνους. 

Θεωρούµε –και το έχουµε δηλώσει και µε ανακοινώσεις µας στον Τύπο 

και µε τις θέσεις µας στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο- πως η εκµετάλλευση αθλητικών 

χώρων δεν µπορεί να ανήκει σε επιχειρηµατική εταιρεία, που θα ανοίγει και θα κλείνει 

τις πόρτες του σταδίου ανάλογα µε τα συµφέροντά της. Ο λαός της περιοχής και οι 

φίλοι της Α.Ε.Κ. να µην εµπιστευτούν άκριτα υποσχέσεις νέων σωτήρων και τους 
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πανηγυρισµούς της ∆ηµοτικής Αρχής και της πλειοψηφίας του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου. 

 (∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ αφήστε τον οµιλητή να ολοκληρώσει. Την άποψή του 

καταθέτει, έχει το δικαίωµα σα δηµοτικός σύµβουλος να καταθέσει την άποψή του. 

∆ικαίωµά σας να µην συµφωνείτε, σας παρακαλώ.  

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Η Παράταξη της "Λαϊκής Συσπείρωσης" του ΚΚΕ δηλαδή, που 

στηρίζεται από το Κόµµα της Εργατικής Τάξης αποχώρησε από την εκδήλωση που 

διοργάνωσε η ∆ηµοτική Αρχή στην πρώτη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

Γιατί δεν µπορούσε να παρευρεθεί και να ψηφίσει µια πρόταση, χωρίς να έχει δοθεί 

κανένα έγγραφο, ή σχέδιο του γηπέδου στα χέρια της. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ αφήστε τον οµιλητή να πει την άποψή του. ∆εν θα 

φιµώσουµε τους δηµοτικούς συµβούλους αν θέλουν να πουν την άποψή τους. 

Συνεχίστε κ. Βαλασσά. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Οι φίλοι της Α.Ε.Κ. έχουν τραγική εµπειρία από τη δράση των 

διαφόρων επιχειρηµατιών, επίδοξων σωτήρων που οδήγησαν στην κατεδάφιση του 

γηπέδου το 2003. Και για να θυµίσω στους παλιούς και να µαθαίνουν οι νεώτεροι, 

ήταν οι κοµµουνιστές που στάθηκαν µπροστά στις µπουλντόζες και στα ΜΑΤ να µην 

κατεδαφιστεί το γήπεδο. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι!  

Β. ΜΑΤΣΟΥΚΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑΝΟΥ: Να εκκενωθεί η αίθουσα! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι, θα κάνω διακοπή αν δεν σταµατήσετε. ∆εν θα 

κατευθύνετε εσείς πως θα µιλήσει ο δηµοτικός σύµβουλος, δεν θα υποδείξετε ούτε 

θα φιµώσετε ∆ηµοτικό σύµβουλο, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Τελευταία έκκληση 

κάνω, θα διακόψω εάν δεν σταµατήσετε.  

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Ο δε σύντρόφος µας ο Μάκης Γεωργούτης ήταν ο µόνος που 

καταψήφισε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο το σχέδιο Γρανίτσα και δικαιώθηκε.  

  Τα σχέδια των επίδοξων επιχειρηµατιών οδήγησαν την Α.Ε.Κ. σήµερα 

να παίζει στην Γ’ Εθνική. Σύµφωνα µε την παρουσίαση … 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Θα πούµε τη θέση µας. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να την πείτε κα Γκούµα. 

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν µας φιµώνει κανείς. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ποιος σας φιµώνει κα Γκούµα;  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εσείς µα κάνετε παρατήρηση. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εγώ σας φιµώνω κα ∆ανάη; Σοβαρά µιλάτε τώρα;  

∆. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: ∆εν είπα αυτό, είπα µας κάνετε παρατήρηση να… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να συντοµεύουµε λίγο.  

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Σύµφωνα µε την παρουσίαση των σχεδίων κατασκευής του γηπέδου 

πουθενά δεν αναφέρεται η στέγαση άλλων αθληµάτων, όπως είχε οριστεί από το 

παραχωρητήριο προς την Ερασιτεχνική Α.Ε.Κ.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι διακοπή πέντε λεπτών. 

∆ΙΑΚΟΠΗ 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι, µπορείτε να κάνετε λίγο ησυχία και να καθίσετε στις 

θέσεις σας;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις – Κλειστά Πρακτικά) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ καθίστε, αν θέλετε να µην πάρουµε απόφαση κάντε 

αυτό που κάνετε. Εάν το θέλετε, κάντε το. Εάν δεν καταλαβαίνετε και το κάνετε 

αυτό, είναι εις βάρος. Όποιος έχει λίγο µυαλό, το καταλαβαίνει. Σας παρακαλώ 

καθίστε. Κάποια γίνονται µε σκοπιµότητα, δεν καταλαβαίνετε ότι δεν πρέπει να 

κάνετε αυτά τα πράγµατα; Πως πρέπει να σας το πω; Σας παρακαλώ καθίστε κάτω ή 

όσοι δεν θέλουν, ας περάσουν έξω αν δεν θέλουν να ακούσουν. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να καθίσουν όλοι να ηρεµήσουν, να περάσουν κάποιοι θερµόαιµοι έξω 

και να συνεχίσουµε.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι θεωρώ αυτή την ενέργεια λίαν επιεικώς 

απαράδεκτη από ορισµένους. Είναι καταδικαστέα πράξη, την προσωπική µου άποψη 

εκφράζω, δεν επιτρέπεται … 
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(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ πολύ κύριοι! Είναι ∆ηµοτικό Συµβούλιο θέλετε να 

καταλάβετε; Εάν πιστεύετε ότι θα µας βάλετε το πιστόλι στον κρόταφο να 

ψηφίσουµε, θα φέρετε αρνητικό αποτέλεσµα. ∆εν καταλαβαίνετε; ∆εν θέλετε να 

καταλάβετε; Όποιος καταλαβαίνει, καταλαβαίνει. Όποιος δεν θέλει να καταλάβει, δεν 

θέλει να καταλάβει.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 

Ορθώς κάνετε έκκληση λέγοντας το αυτονόητο: σήµερα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

πρέπει να πάρει απόφαση. Οι εντάσεις µόνο προς την κατεύθυνση αυτή δεν 

λειτουργούν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το είπα κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα αυτοί οι οποίοι θέλουν να 

υπερασπίσουν αυτά που η πλειοψηφία του ∆ηµοτικού Συµβουλίου πιστεύει, δεν 

βοηθούν µε τις πράξεις αυτές. Νοµίζω ότι πρέπει να συνεχίσουµε, υπάρχει και η 

αντίθεση άποψη έτσι λειτουργούν οι ∆ηµοκρατίας αλλά εδώ υπάρχει µια εκφρασµένη 

πλειοψηφία. Άρα δεν βοηθούν ούτε οι αποδοκιµασίες, ούτε η λογική των 

προπηλακισµών,  δεν λειτουργεί αυτό το πράγµα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εντάξει κ. Τοµπούλογλου ευχαριστούµε. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Λυπάµαι και στενοχωριέµαι για όλο αυτό που συνέβη. Πραγµατικά 

σήµερα ήρθαµε να πάρουµε µια απόφαση. Θεωρώ ότι έχουν τοποθετηθεί όλοι στην 

άποψή τους, ο κ. Ανδριόπουλος και η εταιρεία µας εξήγησαν ακριβώς ότι αφορά το 

τεχνικό σχέδιο.   

  Πιστεύω ότι πρέπει να ‘ρθούµε σε ψηφοφορία και πιστεύω πως την 

πρώτη φορά που ήρθα επί της αρχής, δεν νοµίζω ότι έχουµε κανένα λόγο και καµία 

αντιπαράθεση αυτή τη στιγµή για να µην ξαναγυρίσει η Α.Ε.Κ. σπίτι της και να είναι 

βασίλισσα ξανά. Τέλος πρέπει γίνει ψηφοφορία πια και να τελειώνει η ιστορία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Βαλασσάς έχει τον λόγο. 

Β. ΒΑΛΑΣΣΑΣ: Εγώ θα ολοκληρώσω µε την θέση της Παράταξής µας. Η θέση του 

ΚΚΕ και της "Λαϊκής Συσπείρωσης", που υποστηρίξαµε και σε  προηγούµενα ∆ηµοτικά 

Συµβούλια είναι να κατασκευαστούν αθλητικές εγκαταστάσεις µε χρηµατοδότηση από 

το κράτος, που εκτός από το γήπεδο ποδοσφαίρου το οποίο θα είναι και η έδρα της 
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πρώτης οµάδας που εννοείται είναι η Α.Ε.Κ., θα φιλοξενούνται και άλλα αθλήµατα σε 

αρµονική συνύπαρξη µε το άλσος χωρίς να αλλοιωθεί ο χαρακτήρας του. 

  Επειδή λοιπόν εµείς κατεβάζουµε άλλη πρόταση αλλά θεωρούµε ότι 

σήµερα δεν µπορεί να γίνει ∆ηµοτικό Συµβούλιο γι’ αυτό µε αυτές τις συνθήκες εµείς 

αποχωρούµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, να πω λοιπόν και εγώ 

κάτι. Πριν αποχωρήσει ο κ. Βαλασσάς οφείλουµε να αποκαταστήσουµε µια αλήθεια. 

Θα το πει ο αδελφός µου, ο Γιάννης Τοµπούλογλου, πριν φύγετε σας παρακαλώ γιατί 

αναφερθήκατε… 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μισό λεπτό µην κάνουµε διάλογο, παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. Ο κ. 

Γιάννης Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία ∆ήµαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, επειδή 

ειπώθηκε από τον επικεφαλής της "Λαϊκής Συσπείρωσης" ότι µόνο το ΚΚΕ ήταν αυτό 

το οποίο αντιστάθηκε και έβαλε τα στήθια του µπροστά στο να µην γκρεµιστεί το 

γήπεδο, ίσως να έχει ασθενή µνήµη ή να µην έχει ενηµερωθεί καλά, αυτός ο οποίος 

έβαλε το απορριµµατοφόρο µπροστά για να µην µπει η µπουλντόζα και να γκρεµίσει 

… 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Λοιπόν, αυτός ο οποίος πήρε το απορριµµατοφόρο και το 

έβαλε µπροστά στην είσοδο και µετά… σας παρακαλώ κα Γκούµα, ήµουν εγώ, όπως 

επίσης αυτό που είπε ότι ο σύντροφος του κ. Βαλασσά ότι ήταν αυτός ο οποίος 

µόνος µειοψήφησε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο όσον αφορά την κατασκευή του 

γηπέδου Γρανίτσα, τι να πω;  

  Να πω ότι τότε ήµουν τότε δηµοτικός σύµβουλος και η πλειοψηφία 

µαζί µε τον τότε ∆ήµαρχο, τον κ. Αδαµόπουλο, όλοι µαζί είχαµε πει ότι εµείς δεν 

θέλουµε ένα τέτοιο γήπεδο όπως το φανταζόταν ο κ. Γρανίτσας και να που τώρα, 

µετά από 10 χρόνια δικαιωνόµαστε όταν έρχονται, όχι εγώ, γιατί εγώ δεν έχω τις 

τεχνικές γνώσεις, ο κ. Ανδριόπουλος και λέει ότι είναι φαραωνικού τύπου το γήπεδο. 

∆εν µπορούµε να καπηλευόµαστε πράγµατα που η ιστορία τα έχει καταγράψει και να 

τα χρεωνόµαστε όλοι µαζί. 
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Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι κ.κ. Βαλασσάς Βεργής, Γκούµα ∆ανάη – 

Εύα και Βάλλια Ματσουκά – Κουµαριανού 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πριν τοποθετηθώ θέλω να πω ότι βρίσκω απόλυτα δικαιολογηµένη 

την αποχώρηση των δυο συναδέλφων, άσχετα αν συµφωνεί ή διαφωνεί κανείς µε 

την άποψή τους και ότι αυτοί οι όροι κάτω από τους οποίους διεξάγεται αυτό το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο, είναι απαράδεκτοι.  

  Αν νοµίζουν κάποιοι, εδώ ένας κύριος πριν είπε ότι «µε την χούντα θα 

σας περάσουµε τα θέµατα», έχω να πω ότι όχι κύριοι, θα πει ο καθένας την άποψή 

του γιατί όπως εύστοχα είπε ο κ. Ανδριόπουλος είπε ότι παρουσιάζει µια τεχνική 

εισήγηση και στη συνέχεια ζητάει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να ψηφίσει κατά 

συνείδηση. Αυτά ήταν τα λόγια του  και  χαίροµαι  πολύ  γι' αυτό. Όλοι µας λοιπόν 

σήµερα οφείλουµε να τοποθετηθούµε κατά συνείδηση.  

  Στην πρώτη συνεδρίαση που έγινε για το γήπεδο της Α.Ε.Κ. 

τοποθετήθηκα θετικά και είπα ότι όχι απλώς πρέπει να γίνει, αλλά το γήπεδο θα 

βοηθήσει ευρύτερα την περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας και της Νέας Χαλκηδόνας. 

Είπα µάλιστα ότι είναι θετικό και ο χαµηλότερος συντελεστής δόµησης και το 

χαµηλότερο ύψος. 

  Λέω λοιπόν και σήµερα ότι ναι πρέπει να γίνει το γήπεδο, και όσον 

αφορά το γήπεδο και την τοποθέτηση επί των πολεοδοµικών όρων, σε ένα χώρο που 

δεν είναι ιδιοκτησία του ∆ήµου, αλλά είναι της Α.Ε.Κ., συµφωνώ και δεν έχω κανένα 

θέµα. ∆εν µπορεί όµως, και εγώ σήµερα θα ακολουθούσα τους συναδέλφους αν από 

κάποιους δεν θεωρούταν από κάποιους ότι υπεκφεύγω. ∆εν µπορώ όµως σήµερα να 

τοποθετηθώ επί θεµάτων και να πάρω απόφαση για την υπογειοποίηση ας πούµε της 

Πατριάρχου Κωνσταντίνου γιατί κύριε εγώ έχω τελειώσει στην Γεωπονική Σχολή δεν 

είµαι πολιτικός µηχανικός να πάρω να διαβάζω σχέδια.  

  Επιπλέον ο χώρος της Νέας Φιλαδέλφειας, οι δρόµοι της, η κίνηση που 

θα δηµιουργηθεί, όλα αυτά δεν είναι ιδιοκτησία µου, δεν είναι τσιφλίκι που τα βρήκα 

από τον πατέρα µου. Επί αυτών όλων των θεµάτων λοιπόν θέλω ολοκληρωµένη 

µελέτη, θέλω µελέτη περιβαλλοντολογική, θέλω την κυκλοφοριακή µελέτη, θέλω την 

εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου, θέλω την άποψη Νοµικής Υπηρεσίας.  
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  Θέλω να ψηφίσω ΝΑΙ, αλλά πρέπει όταν θα ψηφίζω να ξέρω τι 

ψηφίζω και να ψηφίζω µε το χέρι στην καρδιά και όχι για να παίρνω τα 

χειροκροτήµατα 100 ανθρώπων και σε κάθε παράγραφό µου να λέω για το µεγαλείο 

της Α.Ε.Κ. µόνο για να µε χειροκροτήσουν.  

  Επειδή θέλω πραγµατικά να γίνει το γήπεδο της Α.Ε.Κ., λέω λοιπόν ότι 

ναι µέσα στο γήπεδο της Α.Ε.Κ., να γίνει όπως προβλέπεται δεν πέφτει σε κανένα 

λόγο, αλλά για τα γύρω χρειάζεται και διαβούλευση, χρειάζονται και ολοκληρωµένες 

µελέτες και τότε µόνο µπορώ να πω µετά λόγου γνώσεως και µε τη συνείδηση 

καθαρή και όχι για να κάνω µικροπολιτική και για να µε χειροκροτήσετε, ότι ναι, θα 

συµφωνήσω γι’ αυτά. Ευχαριστώ πολύ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η κα ∆ήµαρχος έχει το λόγο. Μισό λεπτό κύριε, είναι ο κύριος 

Παπανικολάου, ο κύριος Γρετζελιάς, έχουν ζητήσει όλοι το λόγο. Όταν µιλάνε οι 

δηµοτικοί σύµβουλοι να µπείτε εσείς να µιλήσετε; Ο κ. Ανδριόπουλος έχει τον λόγο.  

Α. Α∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ:  Μπορώ να απαντήσω στην κυρία; Μπορώ να σας απαντήσω για 

το δεύτερο θέµα; Θέλετε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΑΣ: Ορίστε κύριε Αδριόπουλε. 

Α. Α∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ωραία. Για το δεύτερο θέµα της υπογειοποίησης, θέλω να σας 

πω πια είναι η διαδικασία. Σήµερα δεν ψηφίζετε την εκτέλεση και την αδειοδότηση 

του έργου. Οι διαδικασίες που προβλέπονται και ο κ. Ζέκος είναι εδώ να σας το 

επιβεβαιώσει είναι οι εξής: σήµερα θα πείτε για την υπογειοποίηση αν θέλετε να το 

πείτε, εάν συµφωνείτε επί της αρχής ή όχι να δηµιουργηθούν 15 στρέµµατα 

παραπάνω χώρος δηµόσιος γιατί θα περνάει ο δρόµος από κάτω.  

  Το επόµενο βήµα είναι η Περιφέρεια θα εκπονήσει τη µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και για την 

υπογειοποίηση και για το γήπεδο, θα υποβληθούν βάσει νόµου αρµοδίως στην 

Τεχνική Υπηρεσία του ∆ήµου. Και επί της µελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων η 

Τεχνική Υπηρεσία …. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Είναι η πέµπτη φορά που το λέτε. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι επανέρχεται το θέµα και θα το ξαναπώ. Κύριε Γεωργαµλή, 

η δουλειά µου είναι να το πω. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ας το ξαναπεί. Μπορεί κάποιοι να µην το κατάλαβαν. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε να σας πω. Όταν έρθει η µελέτη περιβαλλοντικών 

επιπτώσεων που περιγράφει όλες τις λεπτοµέρειες τότε ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα 

ψηφίσετε και για το ένα και για το άλλο. Έτσι είναι η διαδικασία. ∆εν αλλάζουµε 

τίποτε επί της διαδικασίας. ∆εν θα υλοποιηθεί το έργο, εάν δεν εγκρίνετε τη µελέτη  

περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Αυτό πρέπει να το αποστηθίσετε όλοι και να το 

καταλάβετε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Περιλαµβάνεται και η κυκλοφοριακή µέσα εκεί; 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Βεβαίως.  Στη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων που θα 

σας έρθει από την Περιφέρεια υπηρεσιακά και όχι ιδιωτικά, θα περιλαµβάνεται η 

µελέτη που εκπονεί ο κ. Ζέκος και αφορά τις επιπτώσεις της υπογειοποίησης σε όλους 

τους κόµβους του ∆ήµου σας. ∆ηλαδή ορισµένες φορές αναρωτιέµαι και σας το λέω 

τώρα αυτό µε καλοσύνη, δηλαδή οι αντίθετες απόψεις είναι πάντοτε κάτι εύλογο, 

αλλά σας το λέω αυτό δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο ένταση και τόσος 

τσακωµός και γιατί δεν θέλετε να δείτε ποιες είναι οι διαδικασίες και µε διαύγεια και 

ηρεµία να ψηφίζετε αυτό που θέλετε µε τη συνείδησή σας. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆εν µας επιτρέπουν κ. Ανδριόπουλε. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε µε να σας πω κάτι. Η πολιτεία, σας είπα και πάλι, θα 

σας φέρει τη µελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων και του γηπέδου και της 

υπογειοποίησης και τότε θα ψηφίσετε και θα µελετήσετε και θα σας εισηγηθούν οι 

Υπηρεσίες επί λεπτοµερειών. Αυτά, είναι απαραίτητα βήµατα. ∆εν εκδίδεται σήµερα 

οικοδοµική άδεια που θα πάµε να σκάψουµε αύριο. 

  Σας είπα και στην εισαγωγή µου για να µην υπάρχουν µετά 

παρεξηγήσεις και τσακωµοί, ότι θα περάσει νόµος από τη Βουλή, θα σας έρθει µελέτη 

περιβαλλοντικών επιπτώσεων, θα αποφανθείτε, θα βγει µια οικοδοµική άδεια.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μην τα επαναλαµβάνετε … 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Τα επαναλαµβάνω, γιατί επανέρχονται οι ερωτήσεις κύριε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Υποτιµάτε τη νοηµοσύνη όλων µας. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Όχι δεν υποτιµώ κανέναν. Και εσείς γιατί παρεµβαίνετε και 

υποτιµάτε εµένα; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά, παρακαλώ. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Ρώτησα την κυρία να της απαντήσω και µου είπε να της 

απαντήσω. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κατ' αρχήν δεν σας επιτρέπω το στιλ σας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Είπατε την άποψή σας, την απάντησή σας … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ µην παρεµβαίνετε.  

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου σας ρώτησα αν θέλετε να σας απαντήσω; 

Έχω κάποιο στιλ που σας ενοχλεί;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ! 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Στην κα Αγαγιώτου µιλάω, µιλάω ευγενικά και τη ρώτησα 

κυρία µου και δεν έχω κανένα στιλ. Είµαι άνθρωπος, απαντάω ανθρώπινα απαντάω 

τεχνικά και κάτι που θέλω να σας πω και διαφεύγει από όλους είναι το εξής: εκτός 

από το γήπεδο της Α.Ε.Κ. µε αυτές τις συνθήκες, θα φτιάξετε κι ένα γήπεδο που θα 

έρχεται και η Εθνική Ελλάδας να παίζει εδώ. Γιατί σήµερα το µοναδικό γήπεδο που 

υπάρχει είναι το Καραϊσκάκη και πηγαίνει επί δέκα χρόνια. ∆εν φτιάχνετε ένα γήπεδο 

µόνο για την Α.Ε.Κ.  Αυτή είναι η ουσία, ούτε στιλ υπάρχει ούτε τίποτε άλλο. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κατ' αρχάς θέλω να πω στα παιδιά που ήρθαν εδώ σήµερα 

γιατί θέλουν να στηρίξουν αυτή την υπόθεση της Α.Ε.Κ., µάλιστα µου φαίνεται είδα 

εκεί στο καροτσάκι Γιώργο µου φαίνεται τον λένε… Είναι στο Χαριλάου το παιδί πριν 

από 20 χρόνια; Αυτό ακριβώς σηµαίνει ότι εδώ δεν κρύβεται πίσω µια οµάδα, ούτε 

µια εταιρεία σήµερα που συζητάµε, κρύβεται µια ολόκληρη ιδέα αυτά που λέγαµε και 

στο προηγούµενο ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

Όσον αφορά το θέµα µας εγώ θέλω να πω ότι η "Νέα Προοπτική" της 

οποίας ήµουν υποψήφιος την προηγούµενη φορά στο πρόγραµµά της ρητά και 

κατηγορηµατικά είχε πει ότι είναι  υπέρ του γηπέδου. Αυτό το έκαναν κι άλλες 

Παρατάξεων ότι ήταν υπέρ του γηπέδου και µάλιστα θα µοιραστώ µαζί σας, οι 

συνάδελφοι που προέρχονται από την Χαλκηδόνα ίσως το ξέρουν, το όνειρο του 

αείµνηστου Γιώργου Αποστολάκη, ήταν να είναι ∆ήµαρχος και να κόβει την κορδέλα 

του γηπέδου αυτού, όταν θα εγκαινιαζόταν. 

Αυτά όλα όµως µέσα σε µια διαδικασία νοµιµότητας, όπως πιστεύω ότι 

σήµερα αυτή η διαδικασία έρχεται εδώ. 
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Εγώ αυτό που βλέπω δεν είναι ένα σχέδιο, το είπαµε και την 

περασµένη φορά είναι ένα όραµα που ξεκινάει από τον ∆ηµήτρη Μελισσανίδη και 

τους συνεργάτες του, ένα όραµα το οποίο είναι µέσα στα νόµιµα πλαίσια, προσφέρει 

ένα Μουσείο, προσφέρει πολιτισµό, προσφέρει 10-15 στρέµµατα ελεύθερο χώρο 

στην πόλη µας αξιοποιήσιµο, προσφέρει όλες αυτές τις συνθήκες για να µπορέσουµε 

να αποφασίσουµε σήµερα ότι ναι, προχωράµε στην υλοποίηση αυτού του σχεδίου. 

Το τόνισαν εδώ οι εκπρόσωποι της Α.Ε.Κ. γιατί ειπώθηκαν κάποια 

ερωτήµατα, βεβαίως και θα περάσει όταν θα έρθει η µελέτη περιβαλλοντική και η 

κυκλοφοριακή, από όλες τις Επιτροπές που προβλέπεται από το νόµο, είτε αυτό 

λέγεται Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, είτε τοπικό Συµβούλιο και θα έρθει στο ∆ηµοτικό 

Συµβούλιο για να πάρουµε ξανά απόφαση εµείς. 

Σήµερα αυτό που κάνουµε είναι ότι βοηθάµε να υλοποιηθεί αυτό το 

όραµα, διότι χρειάζονται και χρήµατα. Πρέπει να ενταχθούν κάποια από τα σχέδια 

που υπάρχουν µέσα στην προµελέτη αυτή σε ένα πρόγραµµα ΕΣΠΑ. Παίρνουµε µια 

απόφαση ότι συµφωνούµε κατ' αρχάς, ώστε να µπορέσουν να υποβληθούν οι 

φάκελοι στην Περιφέρεια, να µπορέσει να χρηµατοδοτηθεί το έργο εν µέρει.  

Εµείς δεν είµαστε ανταγωνιστές είτε µε την Α.Ε.Κ., είτε µε καµία 

εταιρεία, εµείς εδώ θέλουµε το καλό της πόλης και νοµίζω ότι αυτό που µας 

παρουσιάζεται σήµερα είναι για το καλό της πόλης µας. Σε αυτή τη βάση πρέπει να 

ψηφίσουµε και να αποφασίσουµε να προχωρήσει αυτό το έργο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι ξέρετε την πάγια και σταθερή θέση µου όσον 

αφορά την κατασκευή …. 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι!  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε αυτά χαρακτηρίζουν αυτούς που τα λένε, αλλά σε 

καµία περίπτωση δεν θα αλλάξουν την πάγια θέση µου, όσο κι αν κάποιοι φωνάζουν 

έτσι ή αλλιώς. Η θέση µας είναι να γίνει το γήπεδο. 

  ∆εύτερον, για µια ακόµη φορά θα πω ότι υπάρχει έλλειµµα ∆ιοίκησης 

και σοβαρότητας να το φέρει µε τις διαδικασίες που προβλέπει ο νόµος για να µην 

γίνουν αυτά τα οποία ακούµε, ή τις φωνασκίες ή τους προπηλακισµούς. Πέρα από 

αυτό συγκεκριµένα µε αυτό το σηµείωµα της προµελέτης, έρχονται οι όροι δόµησης 
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και όπου κάνω λάθος διορθώσετε µε. Έρχεται ο συντελεστής δόµησης που σας είναι 

απαραίτητα για να προχωρήστε την πορεία σας και τις ενέργειες που προβλέπονται 

από το νόµο όσον αφορά την κατασκευή του γηπέδου στο περίγραµµα Α, Β, Γ, ∆ της 

ιδιοκτησίας αυτού. 

  Σε αυτούς τους όρους και στο συντελεστή δόµησης αναµφισβήτητα 

και αναντίρρητα και στα ποιοτικά χαρακτηριστικά αυτά που έχει µέσα, συµφωνούµε 

απόλυτα. Ξεκάθαρα.  

  Όµως κύριοι αν παρενέβην πριν και σας είπα κάτι για τις διαδικασίες να 

ξέρουµε κάτι. Η πορεία στη χώρα µας των µεγάλων έργων από αυτές τις λογικές θα 

ψηφιστεί ένας νόµος, προβλέπονται περιβαλλοντικές, είχε τις αντιδράσεις που το 

ελληνικό δηµόσιο ειδικά στην οδοποιία µεγάλων έργων (Αττική Οδό, Εγνατία) τις 

πλήρωσε στο δεκαπλάσιο λόγω προσφυγών. 

  Λέω λοιπόν και επαναλαµβάνω: στους όρους δόµησης, ούτε στα 

υπόγεια ούτε στα κατώγια αυτά όταν θα τα ετοιµάσετε και µας τα παρουσιάσετε, θα 

έχουµε την ευκαιρία αλλά δεν νοµίζω ότι είναι παρόντος αυτά, δεν ανατέλλουν τις 

εργασίες ούτε µια στιγµή στο γήπεδο. Γι' αυτό αξιότιµε κύριε είπα την άλλη φορά 

δέστε καλά την φωτογραφία, γιατί θα χρειαστούν γενναίες αποφάσεις και οι γενναίες 

αποφάσεις δεν παίρνονται µε φωνές, ούτε στο πόδι ούτε χωρίς εισηγήσεις. 

  Χρειάζονται όλα εκείνα που είπατε για τις άλλες Υπηρεσίες και για το 

∆ήµο υπάρχουν συγκεκριµένες διαδικασίες που κανείς δεν µπορεί να τις παραβεί. 

Προχωράµε και λέµε: ναι στους οικοδοµικούς όρους, ναι στο συντελεστή δόµησης 

όπως αναλυτικά περιγράφονται και καταγράφονται σε αυτό το πράγµα, τίποτε άλλο 

έξω από το γήπεδο, που όταν µε το καλό έγκαιρα ετοιµαστεί η Α.Ε.Κ. και µας φέρει 

κοµµάτι – κοµµάτι εδώ θα είµαστε. Αλλά δεν χρειάζονται οι φωνές, διότι είναι 

εκλογές και κάποιοι πιστεύουν ότι δι' αυτού του τρόπου θα πάρουν τα αγκαλιάσµατα 

και την ψήφο. ∆εν είναι έτσι όµως.  

Είναι ένα µεγάλο έργο, είναι µια µεγάλη υπόθεση για την πόλη µας 

που όπως είπε ο Σεραφίδης θα δώσει και δουλειές στους ανέργους της πόλης. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συµπολίτες απευθύνοµαι προς εσάς της 

Α.Ε.Κ., µπορείτε να υιοθετήσετε ή όχι τον λόγο του άλλου. Αν θέλετε τον υιοθετείτε 

ή όχι. Εγώ δεν θα πρέπει να είµαι κατοχυρωµένος βγαίνοντας από τη θετική µου 
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ψήφο τι θα πω στην κοινωνία έξω. Τι έγινε κύριοι; Ψήφισες; Γιατί ψήφιζες; 

Τουλάχιστον να είµαι ενήµερος για τι ψήφισα. 

Ας πούµε όµως την αλήθεια. Όταν ερχόταν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, 

που ποτέ δεν ήρθε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο για απόφαση επί Γρανίτσα, απλά µας 

ενηµέρωνε και τον είχα ρωτήσει τότε πως θα γίνει η απόσβεση και η απάντηση ήταν 

ότι αυτό είναι θέµα δικό του. Γι' αυτό προχθές είπα «η οδυνηρή έκπληξη του 2003 

και ευχάριστη συγκυρία του 2013». Μεταφέρετε παρακαλώ στον Πρόεδρο τον κ. 

Μελισσανίδη ότι δεν έχει το δικαίωµα να στερήσει τον ενθουσιασµό από τους 

Α.Ε.Κ.τζήδες και από όλο το λαό της Φιλαδέλφειας. Λέω να µην στερήσει να 

υλοποιήσει αυτό που ξεκίνησε. Έχω όµως το δικαίωµα ως δηµοτικός σύµβουλος αυτό 

που είπα, να είµαι ενηµερωµένος να ψηφίζω. Εφόσον κύριοι µέσα στο οικόπεδό σας 

στο χώρο σας εσείς θέλετε να κάνετε αυτό που θέλετε να κάνετε, εγώ δεν έχω 

δικαίωµα να αρνηθώ. Αρκεί να τηρηθούν οι προϋποθέσεις. 

Όταν θα έρθει στην πορεία να ψηφίσουµε οτιδήποτε άλλο, τότε πάλι 

θα βρεθούµε εδώ να το συζητήσουµε. Θα ήθελα όµως, δεν το κρύβω γιατί προχθές 

ψηφίσαµε επί της αρχής και συµφωνήσαµε απόλυτα και το θέλω. ∆ιότι σας κρύβω το 

είπα και προχθές, έχω κα την πίεση των εγγονιών µου αν τολµήσω και πω όχι, γιατί 

κλαίνε αυτά όταν χάσει η Α.Ε.Κ.  

Λέω όµως το εξής πράγµα: θα το ήθελα δεν το κρύβω, σήµερα 

έρχεται η υπογειοποίηση και ο συντελεστής, συµφωνώ απόλυτα. Αύριο θα έρθει η 

περιβαλλοντική µελέτη. ∆εν έχω δικαίωµα να ρωτήσω κύριοι -δεν θέλω απάντηση για 

να µην µπούµε σε άλλη περιπέτεια- το εξής: τα αυτοκίνητα που θα πηγαίνουν προς 

τη Νέα Ιωνία από Σµύρνης και Χριστοστόµου θα κάνουν τον κύκλο της Εκκλησίας; 

Πως θα γίνει; ∆εν θα πρέπει αυτό να το ξέρω; ∆εν θα πρέπει να το µάθω;  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: ∆εν θέλω τώρα απάντηση κύριοι. Να σας πω κάτι; Εγώ αν δεν θέλω να 

πυροδοτήσω … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Μπόβο µην κάνετε διάλογο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εγώ δεν θέλω να πυροδοτήσω κανέναν. Από την αρχή είπα ότι 

συµφωνώ, αλλά θέλω όµως να ξέρω όταν µε ρωτήσει κάποιος Φιλαδελφιώτης «Γιατί 

ψήφισες κ. Μπόβο υπέρ της εισήγησης της Α.Ε.Κ.; 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μην µπαίνετε σε διάλογο κ. Μπόβο.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Να σας πω κάτι; Μην προσπαθεί κανένας να εκµαιεύσει την ψήφο του 

άλλου. Για το δηµόσιο άνδρα αυτό που ετάχθη να υπηρετήσει, ακόµη και το πάθος 

είναι αρετή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι όπως και στην προηγούµενη συνεδρίαση 

για την Α.Ε.Κ. είχα ψηφίσει υπέρ της αρχής ναι. Το ίδιο θα κάνω και τώρα. Γιατί οι 

όροι δόµησης και η υπογειοποίηση και οι µελέτες θα γίνουν µετά. ∆ηλαδή δεν µπορεί 

να µην γίνει κυκλοφοριακή µελέτη, δεν µπορεί να µην γίνουν παρεµβάσεις. 

Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, εγώ όσοι βρισκόµαστε στην 

αίθουσα του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όλοι θέλουµε να γίνει το γήπεδο της Α.Ε.Κ. 

Κανείς δεν είναι από εµάς που δεν θέλει να γίνει. Για να γίνει όµως το γήπεδο της 

Α.Ε.Κ. χρειάζονται διάφορες διαδικασίες. Θα παρακαλούσα τους φιλάθλους και 

οπαδούς της Α.Ε.Κ. να έχουν την υποµονή να ακούν όλες τις φωνές, ασχέτως αν 

συµφωνούν ή όχι γιατί έτσι επιβάλλει η δηµοκρατία και δεν είναι σωστό αυτή τη 

στιγµή να γίνεται οτιδήποτε άλλο, εκτός από το να περιµένετε την απόφαση.  

  Εδώ όσοι είµαστε θέλουµε να γίνει το γήπεδο της Α.Ε.Κ. οπωσδήποτε. 

Έρχεται το αίτηµα της Α.Ε.Κ. σήµερα, που τι ζητάει. Τη σύµφωνη γνώµη επί της 

αρχής. ∆εν ζητάει τίποτε άλλο για να µπορέσουµε να κάνουµε όλες τις άλλες 

διαδικασίες που ζητάνε κάποιοι συνάδελφοι. Ζητάνε να δώσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

τη σύµφωνη γνώµη για να µπορεί να γίνει η περιβαλλοντική µελέτη µαζί µε το 

γήπεδο. ∆εν ζητάει τίποτε άλλο.  

  Στη συνέχεια έχουµε να δούµε όλα τα άλλα που αφορούν και την 

περιβαλλοντική µελέτη και την υπογειοποίηση αλλά και το κτίσιµο του γηπέδου και 

εκεί θα είµαστε αυστηροί προς τους νόµους και θα ακολουθήσουµε ό,τι λέει αυτή τη 

στιγµή ο κάθε νόµος. ∆εν είναι αιτιολογία ότι δεν πέρασε διαβούλευση ή δεν ήρθε 

στην Τεχνική Υπηρεσία και ούτω καθ’ εξής. Αυτά δεν ισχύουν. Σήµερα καλούµαστε 

και πρέπει να κάνουµε αυτό που πρέπει, να πάρουµε απόφαση επί της αρχής για να 

µπορεί να γίνει η άδεια του γηπέδου και η περιβαλλοντική µελέτη. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Κουτσάκη. Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 
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Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι αυτή τη στιγµή δεν µε 

απασχολεί το παρελθόν µε ενδιαφέρει το µέλλον και µέλλον υπάρχει. Όταν 

δηµιουργείται ένα έργο πάντα υπάρχουν τα θετικά και τα αρνητικά. Τα βάζεις στη 

ζυγαριά και βλέπεις αν τα θετικά είναι πιο πολλά και προχωράς. 

Αυτή τη στιγµή µε αυτά που έχουµε ακούσει µέχρι σήµερα, η ζυγαριά 

είναι υπέρ µας. Υπέρ του ∆ήµου, υπέρ της Α.Ε.Κ. Κέρδος έχει ∆ήµος αυτή τη στιγµή. 

Ειπώθηκε ότι θα ανοίξουν δουλειές και επειδή αυτή τη στιγµή είµαι στη θέση του 

Αντιδηµάρχου Οικονοµικών του ∆ήµου µας καθηµερινά µε παίρνουν τηλέφωνο και 

µου λένε «Κύριε Καραβία µήπως έχεις υπόψη σου κανένα µαγαζί να νοικιάσουµε 

κοντά στο γήπεδο;». Καταλαβαίνετε ότι έχει ξεκινήσει ήδη η δραστηριότητα του 

κόσµου, που περιµένει πως και πως το γήπεδο. 

Με στη νοµιµότητα λοιπόν και επειδή έχουµε πολύ δρόµο µπροστά 

µας, πρέπει να βοηθήσουµε όλοι. Έχουµε κι άλλα ∆ηµοτικά Συµβούλια, το µήνυµα 

που ήταν στην επίσηµη παρουσίαση της Α.Ε.Κ. «Είµαι µέσα», να είµαστε όσο πιο 

γρήγορα γίνεται µέσα. Θέλει δουλειά όµως και ηρεµία. Να είστε καλά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Καραβία. Ο κ. Γεωργαµλής έχει τον λόγο. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους. Από το πρώτο λεπτό που βρίσκοµαι εδώ 

πρώτα απ' όλα ήξερα για τι ήρθα και τι πρέπει να ψηφίσω. Όποιος έχει φέρει 

αντίρρηση, έχω την εντύπωση ότι όχι µόνο δεν έχει καταλάβει, αλλά θέλει να µην 

καταλάβει γιατί πρέπει να ψηφίσει σήµερα και τι πρέπει να ψηφίσει. 

  Αυτά που έγιναν εδώ πραγµατικά δεν είναι ευχάριστα για κανένα µας, 

αυτό όµως που θέλω να σταθώ είναι ότι έχουµε όλοι εµείς µια πρώτης τάξεως 

ευκαιρία να συµµετέχουµε σε κάτι πολύ καλό που θα γίνει και για την πόλη µας αλλά 

και για την Α.Ε.Κ. Είµαστε τυχεροί που µε τη δική µας ψήφο βάζουµε ένα λιθαράκι σε 

αυτή την προσπάθεια που κάνουν οι άνθρωποι της Α.Ε.Κ. 

  Έχω την εντύπωση ότι µόλις τελειώσει αυτό που ξεκίνησε πριν ένα – 

δυο µήνες από τον κ. Μελισσανίδη και από τους συνεργάτες του, µε το που τελειώσει 

θα είµαστε όλοι υπερήφανοι και θα ξέρουµε κι εµείς και τα παιδιά µας και τα παιδιά 

των παιδιών µας ότι κάποια στιγµή βρεθήκαµε σε αυτή τη θέση και κάναµε κάτι 

παραπάνω από τον καθένα.  

  Ευχαριστώ πολύ, δεν είναι ανάγκη να πω ότι ψηφίζω θετικά, έχω την 

εντύπωση ότι το έχετε καταλάβει. Εύχοµαι να πάνε όλα καλά και να γίνουν όλα 

γρήγορα. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Γεωργαµλή. Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Αγαπητοί συνάδελφοι, φίλες και φίλοι ειλικρινά θα κρατήσω κάτι 

που είπε ο κ. Καραβίας να είµαστε µέσα. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Με τις τεχνικές 

γνώσεις που έχω πραγµατικά λυπάµαι που αποχώρησαν οι συνάδελφοι, όπως 

λυπάµαι και για τον λόγο που αποχώρησαν γιατί πραγµατικά το επίπεδο του κόσµου 

µας δεν είναι αυτό που φάνηκε σήµερα. 

Από εκεί και πέρα αυτό που θα ήθελα να κάνω ίσως πιο ευδιάκριτο στα 

µάτια µας και όχι βάσει ροµαντισµού, γιατί κάποιοι από εµάς εδώ και δέκα χρόνια 

περιµένουµε να γυρίσουµε πίσω να γυρίσουµε στο σπίτι µας σε αυτό που χάσαµε και 

που µας γκρέµισαν άδικα πριν από δέκα χρόνια.  

Τεχνικά αυτό που µε λυπεί που δεν είναι εδώ οι συνάδελφοι είναι για 

να καταλάβουν ίσως µε πιο απλά λόγια το εξής: όπως ξεκινήσαµε την προηγούµενη 

φορά και ψηφίσαµε επί της αρχής για το θέµα του γηπέδου ότι ναι συµφωνούµε 

γενικά, χωρίς να δούµε κάποιο προσχέδιο, έτσι αντίστοιχα σήµερα θα ξεκινούσαµε για 

την υπογειοποίηση και διορθώστε µε αν κάνω λάθος και για τα υπόλοιπα 

περιβαλλοντικά αλλά και κυκλοφοριακά θέµατα που αφορούν ένα τόσο µεγάλο έργο 

για τη Νέα Φιλαδέλφεια και τη Νέα Χαλκηδόνα. Γιατί εµείς εκτός από Α.Ε.Κ. είµαστε 

και Φιλαδελφιώτες και Χαλκηδονιώτες, µας νοιάζει η πόλη µας κυρίως και ο κόσµος 

της.  

Κλείνοντας θα ήθελα να πω απλά ότι από τη στιγµή που θα υπάρξουν 

διάφορα ∆ηµοτικά Συµβούλια τα οποία θα αφορούν τα συγκεκριµένα θέµατα, θα 

πρέπει να υπάρχει υποµονή και επιµονή έτσι ώστε να γίνουν όλα τα πράγµατα έτσι 

όπως πρέπει και να µην φτάνουµε σε τέτοιου είδους αντιδράσεις. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε κ. Κοσκολέτο. Η κα Καβακοπούλου έχει τον λόγο. 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Κυρίες και κύριοι, από τη στιγµή που 

έχουµε ψηφίσει επί της αρχής και επιθυµία όλων µας είναι να επιστρέψει το γήπεδο 

στη γειτονιά µας και να γίνει και πάλι το στολίδι της πόλης µας, είναι αναγκαίο 

σήµερα να κάνουµε ένα βήµα και να ψηφίσουµε το προσχέδιο που µας λέει ο κ. 

Ανδριόπουλος και τις δυο υπογειοποιήσεις που µας ζητάει να κάνουµε η Α.Ε.Κ. 

  Βέβαια αντιλαµβάνοµαι ότι θα γίνουν και κάποιες κυκλοφοριακές 

ρυθµίσεις – αλλαγές στην πόλη µας. Αυτές τις κυκλοφοριακές αλλαγές που πρόκειται 

να γίνουν, θα ήθελα να τις κουβεντιάσουµε πριν εφαρµοστούν και να έχουµε την 

άποψή µας. Ευχαριστώ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούµε την κα Καβακοπούλου. Ο κ. Γραµµένος έχει τον λόγο. 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Προεδρείο, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, φίλοι συµπολίτες, 

φίλαθλοι της Α.Ε.Κ. δέκα χρόνια µετά τα σχέδια για την κατασκευή του γηπέδου του 

Γρανίτσα, γι' αυτό το -θα χρησιµοποιήσω µια έκφραση του κ. Ανδριόπουλου- το 

φαραωνικό τερατούργηµα, το οποίο και φυσικά τελείωσε από τότε, ερχόµαστε την 

αποψινή βραδιά σήµερα να ψηφίσουµε για ένα θεϊκό αριστούργηµα, που είναι το 

γήπεδο της Α.Ε.Κ. 

Πράγµατι η Α.Ε.Κ. πρέπει να γυρίσει στην έδρα της, πρέπει να γυρίσει 

στο φυσικό της χώρο και βέβαια θα το αποκαλέσω ως βυζαντινο-ρωµαϊκό ανάκτορο. 

Ναι στο γήπεδο, ναι στην Αγία Σοφιά. Αυτά και νά ‘στε καλά. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει τον λόγο. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Θέλω να πω κάτι πρώτα απ' όλα στους φίλους της Α.Ε.Κ. Επειδή σαν 

αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα υπάρξουν κι άλλα, η ατµόσφαιρα την οποία πρέπει 

να έχουµε να έχετε µέσα στα ∆ηµοτικά Συµβούλια θα πρέπει να είναι η ατµόσφαιρα 

που έχουµε κάθε Κυριακή στο γήπεδο. Την επόµενη φορά να φέρουµε τα παιδιά µας, 

να χειροκροτάµε και να αφήσουµε ήρεµα για να δείξουµε ποια είναι η δύναµη της 

Α.Ε.Κ. Η δύναµη της Α.Ε.Κ. είναι ήρεµη δύναµη, είναι η ψαγµένη δύναµη.  

Αυτό το γήπεδο θα γίνει και θα γίνει γιατί οι περισσότεροι µέσα από το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο το θέλουν. Όλα τα υπόλοιπα είναι εκ του περισσού και πολλά 

µπορεί να είναι και εσκεµµένα. ∆εν το λέω για να µε χειροκροτήσετε, θέλω να απλώς 

να πω κάτι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι ως δηµοτικός σύµβουλος επειδή ξέρω τι 

µου γίνεται, αυτή τη στιγµή υπάρχει ένα προσχέδιο. Το προσχέδιο µέχρι να φτάσει 

να ψηφιστεί και να γίνει οριστικό, το είπε ο άνθρωπος αλλά δεν θέλει να τον ακούσει 

κανένας. Το είπε και το είπε πολιτισµένα. Όσοι ήθελαν να ακούσουν, τον άκουσαν.  

Μπορούµε να προχωρήσουµε µετά από την ψήφιση επί της αρχής, να 

προχωρήσουµε στην ψήφιση του προσχεδίου να προχωρήσουµε στο ναι στην 

υπογειοποίηση και σε όλα τα παρεπόµενα έργα για να γίνει αυτό το γήπεδο εκεί που 

πρέπει να γίνει στο φυσικό του χώρο και από εκεί και µετά όταν θα έρθει και θα έρθει 

κανονικά µε τις µελέτες του, µε τις άδειές του, µε όλα, τότε –απαντώ στους κυρίους 

που αποχώρησαν- θα πάρουµε και τη συνδροµή της Τεχνικής µας Υπηρεσίας, την 

οποία όµως µην την αναγάγουµε σε τίποτε επιστηµονικό. Κανένας από αυτούς δεν 

έχει χτίσει ούτε σπίτι! Ευχαριστώ. 
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ένα λεπτό, είναι καταρτισµένοι άνθρωποι και µπορούν να 

πουν την άποψή τους και να γνωµοδοτήσουν … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆ικολάβο δεν θέλει. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Σε παρακαλώ Παντελή! 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Είναι η δική µου άποψη. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ναι εντάξει αλλά πρέπει να υπερασπιστώ την Υπηρεσία. Η Υπηρεσία 

όπου έχει κληθεί, έχει δώσει τη γνωµοδότησή της σωστά µέχρι τώρα. ∆εν είναι ωραίο 

αυτό που κάνεις Παύλο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα δευτερολογήσουµε; 

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να δώσω τον λόγο στον κ. Τοµπούλογλου να τελειώσουν οι δηµοτικοί 

σύµβουλοι όλοι και µετά όσοι θέλετε από δυο λεπτά δυο τρεις άνθρωποι πείτε ό,τι 

θέλετε. Ο κ. Τοµπούλογλου έχει τον λόγο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι εγώ 

νοµίζω ότι µετά τη σηµερινή συνεδρίαση έχουµε χρέος να πείσουµε και αυτούς που 

έχουν επιφυλάξεις. Πιστεύω ότι αυτό που χρειάζεται και η πόλη αλλά και η Α.Ε.Κ. 

είναι µια οµοψυχία. Εγώ πιστεύω και θα το κάνω πράξη στο βαθµό που µου αναλογεί 

και µπορώ, να πείσω και τους δύσπιστους µε επιχειρήµατα, όπως σήµερα το πρωί 

έκανα επί µία ώρα µε την κυρία που ήταν ουσιαστικά επικεφαλής της προσπάθειας 

των 131 και νοµίζω ότι την έπεισα, για να πείσουµε και αυτούς που διαφωνούν να 

προσχωρήσουν στην άποψή µας µε δηµοκρατικό τρόπο και µε επιχειρήµατα. 

Γιατί; Η άποψή µας είναι πιο δυνατή επειδή ακριβώς εµείς έχουµε και 

το δίκιο µε το µέρος µας και επιχειρήµατα. Θα πω µόνο ένα σηµείο: το γήπεδο είναι 

σαφώς αυτό που προτείνεται πολύ πιο φιλικό στην πόλη όσον αφορά το ισοζύγιο του 

πρασίνου. Κάτι, που δεν είπαµε µέχρι τώρα και θέλω να το πω στη δευτερολογία 

µου. 

Η µόνη απαίτηση που έχει η Α.Ε.Κ. είναι να αποµακρυνθεί η Υπηρεσία 

Καθαριότητας του ∆ήµου που είναι εφαπτόµενη µε το γήπεδο, που παράνοµα 

εγκαταστάθηκε εκεί, που δεν είδα κανέναν από τους ενδιαφερόµενους για το 

περιβάλλον και για την οικολογική µας συνείδηση να διαµαρτύρεται, αυτό η 

αποµάκρυνση δηλαδή της Υπηρεσίας Καθαριότητας και η µετατροπή του 
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συγκεκριµένου χώρου σε χώρο πρασίνου, είναι προτεραιότητα για την πόλη. Όχι για 

την Α.Ε.Κ., για την πόλη είναι προτεραιότητα. 

Και εδώ κα ∆ήµαρχε πρέπει να προχωρήσουµε χτες. ∆εν υπάρχει 

δυστυχώς µέχρι σήµερα καµία πρόταση της ∆ηµοτικής Αρχής … 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Το έχουµε κάνει ήδη χτες κ. Τοµπούλογλου.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Όταν τελειώσω, µπορείτε να πείτε ό,τι 

θέλετε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ µη διακόπτετε. 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Συγνώµη. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν υπάρχει καµία πρόταση προς το 

∆ηµοτικό Συµβούλιο –και διορθώστε µε- δεν υπάρχει καµία πρόταση για τη 

µετακίνηση της Υπηρεσίας Καθαριότητας. Όλα αυτά θα σταµατήσουν, εάν δεν 

έχουµε πάρει απόφαση ως ∆ηµοτικό Συµβούλιο για το που θα µετακινηθεί η 

Υπηρεσία Καθαριότητας. Αν το έχετε κάνει χτες µπράβο σας, αλλά το ξέρετε εσείς. 

∆εν το ξέρει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 

  Από εκεί και πέρα θεωρώ ότι το ισοζύγιο για το πράσινο είναι θετικό 

για την πόλη. Εµείς έχουµε τοποθετηθεί και όσον αφορά τη µεταφορά των 

Υπηρεσιών Καθαριότητας και θέλω να πω ότι φυσικά στο διάστηµα που αποµένει και 

µέχρι την έγκριση της οριστικής µελέτης αλλά και των υπολοίπων διαδικασιών, 

βεβαίως και πρέπει να γίνει διαβούλευση, βεβαίως και πρέπει να έρθει την Επιτροπή 

Ποιότητας Ζωής, βεβαίως και οι Υπηρεσίες του ∆ήµου (Νοµική Υπηρεσία, Τεχνική 

Υπηρεσία) πρέπει να ασχοληθούν µε το θέµα συµβουλευτικά πάντα, αλλά όµως το 

πρωταρχικό είναι -και επιτρέψτε µου να κλείσω µε αυτό- όταν θα έρθει η ώρα να 

εγκαινιάσουµε το γήπεδο και να έρθει εδώ ο οικουµενικός πατριάρχης να το 

εγκαινιάσει, να είµαστε όλοι µαζί οι Φιλαδελφιώτες και οι Χαλκηδονιώτες.  

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Κύριε Πρόεδρε για ενηµέρωση για το Σώµα ενδιαφέρει και τον κ. 

Ανδριόπουλο αυτό γιατί το έχει πει επανειληµµένα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κάντε την ενηµέρωση σε αυτό που είπε ο κ. Τοµπούλογλου. 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Θέλω να ενηµερώσω το Σώµα και τους δηµότες ότι έχουν γίνει κινήσεις 

προ πολλού, η ∆ιοίκηση έχει βάλει κάτω και εξετάζει και τους χώρους που µπορεί να 

πάει και το θέµα βρίσκεται αυτή τη στιγµή στις Υπηρεσίες, στη Νοµική Υπηρεσία και 
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στην Τεχνική Υπηρεσία και πολύ σύντοµα θα έρθει εδώ να πάρουµε µια κοινή 

απόφαση γι' αυτό. ∆εν το έχουµε αµελήσει, αλλά καταλαβαίνετε ότι ένα τέτοιο … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Έχετε καταλήξει στο θέµα, έχετε 

καταλήξει σε πρόταση; 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Για τη µεταφορά του σταθµού που βρίσκεται µέσα στο γήπεδο. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Παΐδα αφού µας ενηµερώνετε 

και έχετε την καλοσύνη και επειδή είναι σηµαντικό θέµα, έχετε καταλήξει σε 

πρόταση; 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Υπάρχουν δυο τρεις προτάσεις … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Άρα δεν έχετε καταλήξει ακόµη. 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Υπάρχουν δυο προτάσεις. Θα έρθουν εδώ και από κοινού θα … 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Το συντοµότερο λοιπόν να φέρετε τις 

προτάσεις. 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τελειώσαµε. Παρακαλώ έχετε τον λόγο και στο µικρόφωνο πείτε το 

όνοµά σας για τα πρακτικά. 

Σ. ΣΕΡΑΦΙ∆ΗΣ: Εγώ δεν ζήτησα τον λόγο να µιλήσω, αλλά µια που µου τον δίνετε 

θα µιλήσω Α.Ε.Κ. τζήδικα όπως είµαστε όλοι. Έχουµε αγωνία και λίγο να 

δικαιολογήσουµε τα παιδιά που βράζει το αίµα τους, αλλά έχω να τους πω το εξής: 

πρέπει να σεβαστούµε τον κάθε οµιλούντα. Και εγώ να ήµουν που ξέρετε όλοι που 

κάνουµε αµάν για το γήπεδο, µε το πιστόλι στον κρόταφο δεν θα ψήφιζα. Μην 

κάνετε ζηµιά. Πολλές φορές από το πάθος σας και την αγάπη σας κάνετε κακό στην 

Α.Ε.Κ. Αφήστε να µιλήσουν οι άνθρωποι, εγώ βλέπω ότι όλοι έχουν διάθεση στο ναι. 

Γιατί δηµιουργούµε κατάσταση;  

  Ο λαός της Α.Ε.Κ. επιθυµεί να γυρίσει στο σπίτι του, είναι έργο πνοής 

και αναγέννησης για την Α.Ε.Κ. Αυτό προέχει. Να είστε καλά, και ευχαριστώ πολύ 

που µου δώσατε τον λόγο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε κ. Σεραφίδη να ‘στε καλά. Η κα Κανάκη έχει τον λόγο. 

Β. ΚΑΝΑΚΗ: Εκπροσωπώ τα καταστήµατα υγειονοµικού ενδιαφέροντος της Νέας 

Φιλαδέλφειας, οφείλω να πω ότι είµαι πολύ αγανακτισµένη σήµερα γιατί αυτούς τους 

κυρίους και τις κυρίες που ψηφίζουµε για την αναβάθµιση της πόλης µας, την έχουν 

καταρρακώσει. Έχει ερηµώσει, έχει ρηµάξει.  

ΑΔΑ: ΒΛ0ΧΩΗΓ-Α3Α



 40 

  Έχουν περάσει αυτοί οι κύριοι που αποχώρησαν από το δάσος να δουν 

πως έχει καταντήσει; 400 στρέµµατα, όχι τα 7 του γηπέδου και έχουν καταστραφεί 

όλα. Τα δέντρα είναι άρρωστα και φοβούνται µην πάρουµε 2 στρέµµατα από τον 

σκουπιδότοπο; Και δεν τα παίρνουµε κιόλας αλλά εν πάση περιπτώσει κι αν τα 

παίρναµε τι θα γινόταν. Γιατί αύριο – µεθαύριο µε τους περιβαλλοντικούς όρους θα 

έχουµε το ίδιο βαριετέ εδώ.  

  Σήµερα είδα µια επιθεώρηση εδώ, που ο καθένας έπαιζε το νούµερό 

του για διαφορετικούς λόγους. Εµείς όµως πονάµε, εµάς στέκεται η ζωή µας σε αυτό 

το γήπεδο. Γεννήθηκα δίπλα στο γήπεδο της Α.Ε.Κ. και ο παππούς µου ήταν µέσα σε 

αυτούς που έχτισαν τον µαντρότοιχο. Θέλετε να µας κάνετε να πάρουµε τις πέτρες 

και τα τούβλα να πάµε να επαναληφθεί η ιστορία, να το χτίσουµε µόνοι µας; Μα το 

γήπεδο πρέπει να γίνει. Αυτό να µην επαναληφθεί και τις άλλες φορές.  

  Εν πάση περιπτώσει κι αν κάτι είναι παράνοµο, ας µην γίνουν 

ενστάσεις αρκεί να προχωρήσει να πάρουµε τα χρήµατα από τη Νοµαρχία. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κυρία Κανάκη πρέπει να καταλάβετε ότι ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος 

έχει τη δυνατότητα και µπορεί να λέει ελεύθερα … 

Β. ΚΑΝΑΚΗ: Εκπροσωπεί εµάς κ. Πρόεδρε ο κάθε δηµοτικός σύµβουλος, 

εκπρόσωπος δικός µας είναι. Με την ψήφο µας έχει βγει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γι' αυτό υπάρχουν οι εκλογές και µετά ο καθένας κρίνει. Έχει το 

δικαίωµα ελεύθερα να εκφράζει την άποψή του.  

Β. ΚΑΝΑΚΗ: Ναι αλλά όµως κι εµείς έχουµε το δικαίωµα να … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηµοκρατικές διαδικασίες κα Κανάκη είναι αυτές. 

Β. ΚΑΝΑΚΗ: ∆ηµοκρατικότατες, αλλά κι εµείς πρέπει να φέρουµε τις αντιρρήσεις 

µας.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ελάτε, θέλετε να κάνετε ένα ερώτηµα; Παρακαλώ ο κύριος θέλει να 

ρωτήσει κάτι για την υπογειοποίηση. 

Σ. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ: Είµαι Φιλαδελφιώτης, και ένα πρόβληµα κατ' αρχήν που είχαµε µε 

το δρόµο τώρα µας είπε ότι θα φτιαχτεί. Με το θέµα της υπογειοποίησης µια 

ενηµέρωση περίπου πως θα γίνει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ο κ. Ανδριόπουλος έχει τον λόγο. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Επί των διαδικασιών σας τα είπα πριν. Η υπογειοποίηση θα 

είναι περίπου 200 µ. σε αυτό το χώρο από πάνω όπως είναι αυτονόητο θα δηµιουργεί 
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καινούργιος κοινόχρηστος χώρος. Το πώς θα δηµιουργηθεί, θα γίνουν σχέδια, θα 

κατατεθούν στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο και θα ψηφιστούν. 

 

  Υπάρχει ακρίβεια από πού έως που στο σχέδιο που έχουµε καταθέσει. 

Μπορώ να σας δώσω µόλις τελειώσει η διαδικασία ένα σχέδιο. Η υπογειοποίηση γιατί 

γίνεται. Γίνεται πρώτα απ' όλα για να µην υπάρχει κυκλοφορία στο ίδιο επίπεδο µε το 

δρόµο. ∆εν µπορεί να βγαίνεις από ένα γήπεδο και να πέφτεις πάνω στα αυτοκίνητα.  

  Το δεύτερο που γίνεται είναι για την οµάδα, για τους φιλοξενούµενους 

και για τους υπόλοιπους να µπαίνουν από τον υπόγειο χώρο κατ' ευθείαν στο χώρο 

του γηπέδου. Γίνεται για να προστεθούν 15 στρέµµατα παραπάνω χώρος δυνητικής 

πλατείας στο ∆ήµο. Γίνεται για να µπορείς µε τα πόδια από το τρένο να φτάνεις στο 

γήπεδο. Και γίνεται γιατί σε όλη την Ευρώπη ή σε όλο τον κόσµο διευκολύνει την 

κυκλοφορία.  

Σ. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ: Σωστό αυτό. Το ποτάµι δεν µπορεί να γίνει αξιοποίηση από το 

γήπεδο και καταλήγουµε στην Αχαρνών και Πατησίων και φεύγουµε; 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το ρέµα που συζητάτε δεν έχει σχέση µε την υπογειοποίηση. 

Σ. ΚΑΝΑΒΑΚΗΣ: Για τη διευκόλυνση για την έξοδο και είσοδο του γηπέδου, λέω. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτό είναι άλλο θέµα. Για την υπογειοποίηση σας είπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ πείτε µας. 

Π. ΟΣΤΡΙΑΣ: Θέλω να µιλήσω µόνο και να καταθέσω την άποψή µου για το 

πρόβληµα του κυκλοφοριακού φόρτου, που απασχολεί όλους µας. Εδώ να επισηµάνω 

ότι η όχληση του γηπέδου είναι δύο µέρες το µήνα. ∆εν είναι καθηµερινή όχληση. Και 

µάλιστα είναι κατά κανόνα Κυριακή, που Κυριακή οι Υπηρεσίες στην Ελλάδα δεν 

λειτουργούν.  

  Κατά συνέπεια δεν µιλάµε για καθηµερινή όχληση που είναι σίγουρα 

ένα µεγάλο ζήτηµα, µιλάµε για όχληση δυο µέρες το µήνα που είναι οι εντός έδρας 

αγώνες και µάλιστα µην µας φοβίζει η όχληση. ∆ιότι όχληση σηµαίνει προσελκύουµε 

πολίτες στην πόλη µας, που αυτοί φέρουν και κάποια χρήµατα στην πόλη µας.  Και 

αυτό ακριβώς πρέπει να το λάβουµε υπόψη µας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε πολύ. Η κα ∆ήµαρχος έχει τον λόγο και µετά µπαίνουµε 

σε ψηφοφορία. 
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∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Σας άκουσα όλους πάρα πολύ προσεκτικά και άκουσα τη γνώµη σας 

όσον αφορά τη διαβούλευση, όσον αφορά ό,τι προβλέπει ο νόµος, για την Τεχνική 

Υπηρεσία, τη Νοµική Υπηρεσία. Επί τρία χρόνια πραγµατικά έχω κάνει πάρα πολλές 

διαβουλεύσεις µέσα στα νόµιµα πλαίσια και έχω καλέσει κόσµο και δεν έχει έρθει 

κανείς.  

  Τη µεγαλύτερη διαβούλευση την περνάµε απόψε και βλέπω ότι όλοι 

θέλουν το γήπεδο της Α.Ε.Κ. να έρθει σπίτι της και η Α.Ε.Κ. να ξαναγίνει βασίλισσα 

στην πόλη της. Θέλω επίσης να πω ότι κάθε αλλαγή θέλει γενναίες αποφάσεις. Ποτέ 

καµία αλλαγή δεν πέρασε ούτε στο πόδι, ούτε µε φωνές. Πέρασε µε συζήτηση, µε 

σχέδιο. Πάντα συζητάµε και κάθε γενναία αλλαγή γίνεται στα µεγάλα έργα και όλοι τα 

χειροκροτάµε. Το γενναίο έργο και οι µεγάλες αποφάσεις γίνονται για το γήπεδο της 

Α.Ε.Κ.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ευχαριστούµε. Παρακαλώ το θέµα σε ψηφοφορία κ. Γραµµατέα. 

Ψηφίζουµε ό,τι λέει η ηµερήσια διάταξη «Έγκριση προµελέτης του έργου “Κατασκευή 

νέου γηπέδου Α.Ε.Κ.”», αυτό ψηφίζουµε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να γίνει η εξής 

διευκρίνιση: επειδή ο κ. Γρετζελιάς έθεσε θέµα µόνο του σχεδίου του γηπέδου και όχι 

την υπογειοποιήσεων, όπως σωστά το θέτετε η εισήγηση είναι συγκεκριµένη. Αν 

κάποιος θέλει να διαφοροποιηθεί να το πει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Βεβαίως. Εγώ λέω ό,τι λέει η εισήγηση.  

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
µετά τα υπ’ αριθ. εισ. πρωτ. 14939/31-10-13 και 15738/15-11-2013   έγγραφα της 
«∆ικέφαλος (1924) Α.Ε.  Κατασκευαστική Ανώνυµη Εταιρία» σε ψηφοφορία ενώπιον 
του Σώµατος.   

∆ιεξάγεται ονοµαστική ψηφοφορία 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο Μπόβος ναι. Ο κ. Παΐδας; 

Α.  ΠΑΪ∆ΑΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Καβακοπούλου; 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο  κ. Τάφας; 

Η. ΤΑΦΑΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κουτσάκης; 
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Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπανικολάου; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Παπακώστας υπέρ. Ο κ. Καραβίας; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Χατζηδάκη; 

Μ. ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ: Ναι στο γήπεδο. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Χάρης; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι στο σύνολο της εισήγησης. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Τοµπούλογλου Γιάννης; 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Γραµµένος; 

Σ. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοσκολέτος; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κοπελούσος; 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κόντος, η κα Κοσµά, απουσιάζουν. Ο κ. Γεωργαµλής; 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Βαλασσάς, η κα Γκούµα και η κα Ματσουκά αποχώρησαν. Ο κ. 

Γρετζελιάς; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εγκρίνω όλους τους όρους δόµησης και τους συντελεστές δόµησης 

του γηπέδου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Υπάρχει διαφοροποίηση κ. Πρόεδρε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν θα απαντάει ο κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Για να καταλάβουµε τι ψηφίζει ο 

συνάδελφος. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ό,τι έχει σχέση µε το γήπεδο της Α.Ε.Κ. το ψηφίζουµε. Που 

σηµαίνει όλους τους οικοδοµικούς όρους και τους συντελεστές που χρειάζονται οι 

άνθρωποι να προχωρήσουν. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τι δεν ψηφίζετε κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτό που είπα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Η ηµερήσια διάταξη λέει: «Έγκριση προµελέτης του έργου “Κατασκευή 

νέου γηπέδου Α.Ε.Κ.”», ναι ή όχι σε αυτό; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε όπως το λέτε, λέει αυτό που λέω εγώ. Οι 

υπογειοποιήσεις θα έρθουν αργότερα και θα τα δούµε ένα - ένα όπως είδαµε το 

γήπεδο σήµερα.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι µέσα όµως και η υπογειοποίηση στην προµελέτη. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ό,τι έχει σχέση µε το γήπεδο.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εκτός της υπογειοποίησης. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτή όταν θα έρθει έτοιµη και παρουσιαστεί θα … 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Άρα δεν ψηφίζετε την εισήγηση ως έχει.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Υπάρχει η ηµερήσια διάταξη µε θέµα «Έγκριση προµελέτης του έργου 

“Κατασκευή νέου γηπέδου Α.Ε.Κ.”» διαφοροποιείστε κ. Γρετζελιά έχετε το δικαίωµα. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε εισήγηση δεν φέραµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά εντάξει όπως το θέτω είναι. Άρα διαφοροποιείστε.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τι είπε τελικά ο κ. Γρετζελιάς; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπε µόνο στη δόµηση του γηπέδου, όχι την προµελέτη. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ψηφίζω ό,τι έχει σχέση µε το γήπεδο, ναι.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός µικροφώνου) 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συγνώµη κα Αγαγιώτου η ηµερήσια διάταξη είναι ξεκάθαρη. Θα µου 

την αλλάξει ο κ. Γρετζελιάς; Ας µην ψηφίσει την προµελέτη της υπογειοποίησης, 

αυτό λέει. Έχει δύο σκέλη η προµελέτη όµως. Το µισό σκέλος ψηφίζει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Προµελέτη δεν έχει έρθει για την υπογειοποίηση. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Καλά εντάξει. Κύριε Ανδριόπουλε έχει µέσα την υπογειοποίηση; 

∆ιευκρινίστε το σας παρακαλώ.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε επί της διαδικασίας. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μια διευκρίνιση γιατί υπάρχει θέµα κ. Γρετζελιά. Ορίστε κ. 

Ανδριόπουλε. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατατέθηκε … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εδώ, εδώ σήµερα. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Κατατέθηκε στο ∆ήµο η προµελέτη και οι όροι του γηπέδου, 

καθώς επίσης και η οριζοντιογραφία και προµελέτη της υπογειοποίησης όπως αυτή 

κατατέθηκε και στην Περιφέρεια. Εγώ αντιλαµβάνοµαι από αυτό που λέτε… Υπάρχει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: ∆εν µας δόθηκε. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ αντιλαµβάνοµαι ότι εσείς ψηφίζετε την προµελέτη του 

γηπέδου εκτός της υπογειοποίησης. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όταν θα τη φέρετε θα τη δούµε. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Σας είπα έχει κατατεθεί. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι µέσα στον φάκελο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Με συγχωρείτε πάρα πολύ δεν υπάρχει τίποτε στον φάκελο γιατί 

έβγαλα φωτοτυπίες όλα. 

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Στον φάκελο που καταθέσαµε, υπάρχει.  

(∆ιαλογικές συζητήσεις) 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Ανδριόπουλε σε αυτή την τεχνική έκθεση υπάρχει η προµελέτη 

µέσα;  

∆. ΑΝ∆ΡΙΟΠΟΥΛΟΣ: Το χαρτί που κρατάτε είναι η εισηγητική έκθεση. Η 

οριζοντιογραφία που έχει κατατεθεί, είναι σχέδιο του φακέλου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μελέτη έχετε κύριέ µου; Γιατί είπατε πριν ότι καταθέσατε. ∆εν 

υπάρχει. Αυτή είναι για το γήπεδο µόνο, η οποία το γήπεδο και την ψηφίζουµε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Πρόεδρε καταλαβαίνω γιατί το κάνεις αλλά τελείωνε πια! 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί κα Αγαγιώτου τι καταλαβαίνετε; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Καταλαβαίνω! 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ηλαδή θα ψηφίσουµε και θα λέµε ψηφίσαµε το µισό και το µισό δεν 

το ψηφίζουµε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Μα το λέµε ξεκάθαρα, δεν κρύψαµε τι ψηφίζουµε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συνεχίστε κ. Γραµµατέα.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο κ. Κανταρέλης, η κα Παπανίκα και ο κ. Χωρινός απουσιάζουν. Ο κ. 

Νικολόπουλος; 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Η κα Παπαλουκά απουσιάζει. Η κα Αγαγιώτου; 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ψηφίζω τους πολεοδοµικούς όρους για να προχωρήσει το γήπεδο, 

δεν ψηφίζω τίποτε  έξω από το γήπεδο. ∆εν ψηφίζω καµία άλλη πρόταση. Ό,τι 

αφορά το γήπεδο, το ψηφίζω. Για να προχωρήσουν στη µελέτη.  

 
• Υπέρ του θέµατος ως εισάγεται δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι 

κ.κ. Χ.Μπόβος, Π.Κότσιρας, Α.Παΐδας, Α.Καβακοπούλου, Η.Τάφας, 
Μ.Κουτσάκης, Ν.Παπανικολάου, Γ.Παπακώστας, Γ.Καραβίας, Μ.Χατζηδάκη, 
Χ.Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος, Ι.Τοµπούλογλου, Σ.Γραµµένος, 
Σ.Κοσκολέτος,Χ.Κοπελούσος, Λ.Γεωργαµλής και Φ.Νικολόπουλος (σύνολο 
17). 
 

• Υπέρ µόνο των όρων δόµησης και των συντελεστών δόµησης του γηπέδου  
          δήλωσαν ότι τάσσονται οι ∆ηµ. Σύµβουλοι κ.κ. Π.Γρετζελιάς και Β.Αγαγιώτου     

(σύνολο 2). 
 
Κατόπιν των ανωτέρω το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του τα υπ’ αριθ. εισ. πρωτ. 
14939/31-10-13 και 15738/15-11-2013   έγγραφα της «∆ικέφαλος (1924) Α.Ε.  
Κατασκευαστική Ανώνυµη Εταιρία», όσα ειπώθηκαν κατά τη συζήτηση επί του 
θέµατος, τα στοιχεία του σχετικού φακέλου και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

(17 ΥΠΕΡ ΣΕ ΟΛΑ-2 ΥΠΕΡ ΜΟΝΟ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ  
ΚΑΙ ΤΩΝ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ∆ΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕ∆ΟΥ) 

 
Εγκρίνει την προµελέτη του έργου “Κατασκευή Νέου Γηπέδου Α.Ε.Κ.” και της 
µερικής υπογειοποίησης της οδού Πατριάρχου Κωνσταντίνου, προκειµένου να 
επισπευσθούν τα υπόλοιπα βήµατα θεσµικής οργάνωσης του έργου, λόγω και του 
πιεστικού χρονοδιαγράµµατος αυτού. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   196/2013. 
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Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
    Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.            Ο ΕΚΤΕΛΕΣΑΣ ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ ΤΟΥ ∆.Σ. 

  

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                              ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΜΠΟΒΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Τάφας Ηλίας 

Κουτσάκης Μιχαήλ 
Παπανικολάου Νικόλαος 

Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
Γραµµένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
Γρετζελιάς Παντελής 
Νικολόπουλος Φώτης 
Αγαγιώτου Βασιλική 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
   
Αβραµίκου Αναστασία 
 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Ιδιαίτερο Γραφείο ∆ηµάρχου 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Ηλεκτροφωτισµού 
- ∆/νση Περιβάλλοντος και Πρασίνου 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας και ∆ηµοσίων Σχέσεων 
- Αυτοτελές Τµήµα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού 
- Γραφείο Γεν. Γραµµατέα 
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