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Ε.Η.Δ.  ΘΕΜΑ: «Λήψη απόφασης επί του αριθ. πρωτ. 18093/24-12-2013 
αιτήματος του αθλητικού συλλόγου Α.Ο.Ν.Φ. “Άτταλος” για την ανάθεση της 
διαχείρισης του γηπέδου επί των οδών Ν.Πλαστήρα & Λαχανά-Νέα 
Φιλαδέλφεια»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
15.1.2014, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
331/10-1-2014 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 1/2014) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

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

 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 1/2014 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 915/21-1-2014 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών 

Οργάνων του Δήμου και 
Διοικητικής Μέριμνας 

Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         
Ταχ. Δ/νση:   Δεκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Πλέσσας Κων/νος 
Τηλ.: 213-2049029-028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
E-mail: epitropes@neafiladelfeia.gr 
              papako-g@otenet.gr 
 

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 15.1.2014 
Συνεδρίασης Νο. 1/2014 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

mailto:epitropes@neafiladelfeia.gr
mailto:papako-g@otenet.gr
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 

1. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
2. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
3. ΠΑΪΔΑΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ 
4. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
5. ΤΑΦΑΣ ΗΛΙΑΣ 
6. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
7. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
8. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
9. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
10. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 
11. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙΔΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
 

12. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ 
ΙΩΑΝΝΗΣ 
13. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ 
ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
14. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ 
ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
15. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ 
ΧΡΗΣΤΟΣ 
16. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
17. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
18.ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ 
ΛΥΣΣΑΝΔΡΟΣ 
19. ΠΛΑΤΑΝΟΣ 
ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
20. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
21. ΓΚΟΥΜΑ ΔΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
22. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 

23. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 
24. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
25.ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
26. ΠΑΠΑΝΙΚΑ 
ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
27. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
28. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 
ΦΩΤΙΟΣ 
29. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 
30.  ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
31.ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ      
ΧΡΗΣΤΟΣ 
32. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
33. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 27 παρόντες 
και 6 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαμπος                                         Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος    
Κότσιρας Παύλος                                                Κόντος Σταύρος 
Παϊδας Αδαμάντιος                                             Βαλασσάς Βεργής 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           Κανταρέλης Δημήτριος 
                                                                             Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Τάφας Ηλίας                                                       Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             
Παπανικολάου Νικόλαος                                    
Παπακώστας Γεώργιος                                       
Καραβίας Γεώργιος                                             
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τομπούλογλου Ιωάννης                                      
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Κοσμά Σταυρούλα 
Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Γκούμα Δανάη-Εύα    
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Πολίτης Σταύρος     
Βασιλόπουλος Αριστείδης    
Γρετζελιάς Παντελής                                      
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Δημακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
     
    
Σημειώνεται ότι από την Συνεδρίαση ήταν παρούσες  τόσο η Πρόεδρος του Συμβουλίου 

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

Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα Αιμιλία 

Σταθούλια. 

 

 Τα θέματα της Η.Δ. συζητήθηκαν με την εξής σειρά: 4ο, 2ο , 3ο , 1ο , 5ο , 6ο , 7ο , 

8ο, 9ο και 10ο.  

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Η κα Μ.Χατζηδάκη απουσίαζε από την ψηφοφορία επί του μοναδικού Ε.Η.Δ. θέματος, 

ενώ ο κ. Ν.Παπανικολάου απουσίαζε από την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος της 

Η.Δ.. 

 Οι κ.κ. Σ.Κοσκολέτος, Σ.Κοσμά, Σ.Πολίτης, Π.Γρετζελιάς, Ζ.Χωρινός και Π.Λαζαρίδης 

αποχώρησαν από τη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης επί του 2ου θέματος 

της Η.Δ..  

 Η κα Β.Αγαγιώτου αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 3ου θέματος της Η.Δ.. 

 
Απουσίες :  

 

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

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

 

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

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



 4 

μοναδικό  θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), συμφώνησε να 

συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

Οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεμάτων της Η.Δ., με γραπτή δήλωση που τους μοίρασε ο Πρόεδρος του Δ.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.Δ.  

 

ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΘΕΜΑ   Ε.Η.Δ.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος ο ίδιος βάσει του άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης»), το μοναδικό  Θέμα Ε.Η.Δ. της σημερινής Συνεδρίασης και με βάση 
το αριθ. πρωτ. 18093/24-12-2013 αίτημα του Δ.Σ. του αθλητικού συλλόγου Α.Ο.Ν.Φ. 
“Άτταλος” ανέφερε προς το Σώμα, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Θέμα: Άμεση σύγκληση Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα απόφαση της Γεν. 
συνέλευσης του Συλλόγου για την ανάθεση της διαχείρισης του γηπέδου επί των 
οδών Ν.Πλαστήρα & Λαχανά στον Α.Ο.Ν.Φ. «Άτταλος». 
 
Κυρία Δήμαρχε, 
Κύριε Πρόεδρε, 
Κύριοι Επικεφαλής Δημ. Παρατάξεων 
Κυρίες και Κύριοι Δημοτικοί Σύμβουλοι , 
 
Σας στέλνουμε συνημμένα το ψήφισμα της Γεν. Συνέλευσης των μελών, Γονέων, 
Φίλων του Συλλόγου μας, σχετικά με το θέμα του γηπέδου. 
Παρακαλούμε για την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου για τη λήψη 
απόφασης, όσον αφορά την ανάθεση της διαχείρισης του γηπέδου στον Α.Ο.Ν.Φ. 
«Άτταλος», προκειμένου να υπάρχει σωστή λειτουργία στο πρόγραμμα προπονήσεων 
και αγώνων, τόσο για τον Α.Ο.Ν.Φ. «Άτταλος» και την αντρική ομάδα του 
Χαλκηδονικού, όσο και για, στο μέτρο πάντα του δυνατού, τυχόν άλλες 
φιλοξενούμενες ομάδες. 
Σας επισημαίνουμε ότι το εν λόγω γήπεδο, με τις μικρές χωροταξικές του 
δυνατότητες, δεν επαρκεί ούτε καν για την άθληση των 250 παιδιών του Αττάλου και 
της αντρικής ομάδας του Χαλκηδονικού. 
Με την ευαισθησία που διακρίνει όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου πάνω στα 
αθλητικά δρώμενα των παιδιών της πόλης μας, ευελπιστούμε στη λήψη της σωστής 
και δίκαιης απόφασης. 
 
Συν.: Ψήφισμα Γεν. Συνέλευσης 
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
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Ειδικότερα ειπώθηκαν τα εξής:  
 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται κατ' αρχήν το θέμα του ΑΤΤΑΛΟΥ να συζητηθεί εκτός 

ημερήσιας διάταξης; Ομόφωνα ή θα κάνουμε ψηφοφορία;   

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υπάρχει κάποιος που διαφωνεί; Ομόφωνα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγκρίνεται ομόφωνα.  Είναι εδώ ο Πρόεδρος ο οποίος μπορεί να μας 

ενημερώσει, αν και όλοι οι συνάδελφοι θα έχετε πάρει το αίτημά τους και το 

γνωρίζετε. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Είμαι ο Πρόεδρος του Αθλητικού Ομίλου Νέας Φιλαδέλφειας ΑΤΤΑΛΟΣ. 

Κατ' αρχάς καλησπέρα σας, εύχομαι κι εγώ σε όλους καλή χρονιά με υγεία και ό,τι 

επιθυμεί ο καθένας να γίνει πραγματικότητα. Το θέμα που θέσαμε εμείς προς 

συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και προκειμένου να ληφθεί απόφαση, αφορά το 

προπονητικό κέντρο στην περιοχή Καμινάδας δίπλα στο 4ο Δημοτικό σχολείο. 

Αυτός ο χώρος ο οποίος αναγκαστικά θα πρέπει να πω πολύ σύντομα 

κάποια πράγματα που αφορούν … 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Να διαβάσω το ψήφισμα της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης. 

«Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου παρουσία γονέων, αθλητών, 

δημοτικών συμβούλων, εκπρόσωπων Παρατάξεων και φορέων που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 εξέδωσε το παρακάτω 

ψήφισμα: 

1. Εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με έργα που χωρίς ο 

Σύλλογός μας να έχει πρώτα ενημερωθεί, γίνονται στο γήπεδο του 

ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ χρησιμοποιεί εδώ και 25 χρόνια και το οποίο με δικά 

του έξοδα έχει διαμορφώσει και συντηρεί. Έργα τα οποία πιθανό να 

θέτουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα διαχείρισης του εν λόγω 

γηπέδου, δικαίωμα που εκπορεύεται από την ιστορική του παρουσία 

και διαδρομή στο συγκεκριμένο χώρο. 

2. Ο χώρος αυτός είναι μικρός και δεν αρκεί ούτε για τα περίπου 250 

παιδιά των τμημάτων του ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ που προπονούνται εκεί. 

ωστόσο ο ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ κατανοώντας την έλλειψη αθλητικών 

χώρων αλλά και την ανάγκη άθλησης της Νεολαίας της πόλης, 

παραχωρεί κάθε χρόνο ώρες προπόνησης και σε άλλους Συλλόγους 
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όπως ο Χαλκηδονικός, δυσχεραίνοντας ακόμη και το πρόγραμμα 

προπονήσεων των τμημάτων του. 

3. Ζητάμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λήψη 

απόφασης με την οποία ο ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ θα έχει τη διαχείριση του 

γηπέδου και την ευθύνη εκπόνησης του προγράμματος προπονήσεων 

και διάθεσης ωρών στις φιλοξενούμενες ομάδες. Επίσης η όποια 

παρέμβαση στο χώρο και τις εγκαταστάσεις του να προϋποθέτει τη 

συνεργασία με το Σύλλογό μας». 

Η Γενική Συνέλευση του ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ 

 

  Αυτό ήταν το ψήφισμα. Αυτό το γήπεδο ήταν κάποτε στο παρελθόν 

ένας χώρος εγκαταλελειμμένος εντελώς, ένας χώρος περίπου σκουπιδότοπος. Κάποιοι 

άνθρωποι εκείνη την εποχή από την αγάπη τους για το ποδόσφαιρο, μπάζωσαν το 

χώρο, τον ίσιωσαν και άρχισε να χρησιμοποιείται από τα τμήματα του ΑΤΤΑΛΟΥ 

περίπου στις αρχές της δεκαετίας του ’80. 

Όλα αυτά τα χρόνια κανείς δεν είχε ενδιαφερθεί γι' αυτό το χώρο, ο 

οποίος σιγά - σιγά καθιερώθηκε στη συνείδηση όλων των κατοίκων της περιοχής ότι 

είναι ο χώρος που προπονείται ο ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ. Περνώντας τα χρόνια, το 2006 η 

Διοίκηση τότε πήρε την απόφαση να φτιάξει τον χώρο, να τον αναβαθμίσει ποιοτικά 

και δαπανώντας πάρα πολλά χρήματα που ξεπέρασαν τις 100.000 για τέτοια ποσά 

μιλάμε, έριξε τον τάπητα, έκανε την περίφραξη και με τη βοήθεια της τότε Δημοτικής 

Αρχής και της επόμενης. 

Όταν λέμε ότι διατέθηκαν χρήματα μιλάμε ότι κάποιοι άνθρωποι 

πραγματικά τότε μάτωσαν οικονομικά, διατέθηκαν χρήματα, δυσκολεύτηκαν 

οικογένειες. Επειδή τα ζούσα  και τα είδα σε όλες τις λεπτομέρειες μπορώ να πω το τι 

προσπάθεια έγινε τότε για να γίνει αυτό το γήπεδο να στρωθεί αυτό το γήπεδο με 

αυτό τον τάπητα και από εκεί και πέρα να χρησιμοποιείται από τα δικά μας τμήματα. 

Σοβαρές προσπάθειες, 24ωρου βάσεως κάποιοι άνθρωποι να δίνουν 

όλο τους τον εαυτό και τα χρήματά τους για να γίνει αυτό το πράγμα. Από εκεί και 

πέρα φτάσαμε σιγά - σιγά εμείς που ερχόμαστε σήμερα στο Δημοτικό Συμβούλιο και 

ζητάμε απλά να έχουμε την ευθύνη κατάρτισης του προγράμματος, εμείς να 

εκπονούμε το πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων του γηπέδου.  

Από εκεί και πέρα αφού καλυφθούν τα τμήματά μας τα οποία σας είπα 

είναι γύρω στα 250 παιδιά και φτιαχτεί το πρόγραμμα προπονήσεων εμείς δεν έχουμε 
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κανένα θέμα από εκεί και πέρα όποια ομάδα ενδιαφέρεται και θέλει να αγωνιστεί στο 

γήπεδο και εννοείται ότι εμείς φιλοξενούμε και δίνουμε ώρες και στην πρώτη ομάδα 

του Χαλκηδονικού όλα αυτά τα χρόνια και φέτος η πρώτη ομάδα του Χαλκηδονικού 

προπονείται στο γήπεδο.  

Αλλά και όποιος άλλος Σύλλογος ή παιδιά ενδιαφερθούν να έρθουν 

στο χώρο να προπονηθούν, με βάση το πρόγραμμα που έχει βγει για τα τμήματα των 

παιδιών του ΑΤΤΑΛΟΥ που είναι παιδιά της περιοχής, από εκεί και πέρα ό,τι 

περισσεύει εμείς το διαθέτουμε στις ομάδες που ενδιαφέρονται και δεν έχουμε 

κανένα πρόβλημα.  

Συνοψίζοντας το αίτημά μας είναι η διαχείριση του προγράμματος 

προπονήσεων και αγώνων του προπονητικού κέντρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μπορώ να ρωτήσω κάτι κ. Τζέλη; Είπατε ότι θέλετε τη διαχείριση και 

την ευθύνη του προγράμματος. Δεν την έχετε την ευθύνη του προγράμματος εσείς; 

Εσείς δεν λέτε σε όλους τους Συλλόγους και τα Σωματεία που θέλουν κάποιες ώρες 

τα κενά που έχετε και παίρνουν τις ώρες; 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Τα κενά τα δώσαμε φέτος εμείς με βάση κάποια συζήτηση που είχαμε 

κάνει και με εσάς και η δική σας η παραίνεση ήταν «Βρείτε κάποιες ώρες να …». 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε όλους τους Συλλόγους είπα αυτό «να βρείτε μεταξύ σας 

συνεργασία» και νομίζω ότι αυτό κάνετε. Διότι έχω τα πρωτόκολλα, τις ημερομηνίες 

και τα πάντα που έχετε δώσει τα κενά εσείς και τις ώρες στους Συλλόγους που είναι 

μέσα. Άρα τη διαχείριση την έχετε εσείς. Δεν ήρθε κάποιος Σύλλογος και απαίτησε 

ώρες δικές σας και τις πήρες. Εσείς τις δώσατε τις ώρες.  

  Άρα την ευθύνη και τη διαχείριση του προγράμματος την έχετε εσείς. 

Δεν ήρθε κάποιος Σύλλογος και καταπάτησε τις ώρες σας. Τα έχω εδώ, δικά σας είναι 

με πρωτόκολλα και υπογραφές. Ζητάτε κάτι άλλο εκτός από αυτό; Διότι αυτό το 

έχετε. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Το πρόγραμμα αυτό που έχετε μπροστά σας είναι το πρόγραμμα που 

φτιάξαμε εμείς μετά από παραίνεση δική σας να περισσέψουν κάποιες ώρες για να 

φιλοξενηθεί κάποιο τμήμα φέτος στο γήπεδό μας. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν ήταν παρέμβαση δική μου να περισσέψουν ώρες. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Παραίνεση είπα. 
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Προς όλους τους Συλλόγους είχα πει ότι πριν αρχίσει η σεζόν να 

καθίσετε όλοι γιατί πρέπει να συνεργαστείτε και όλα τα παιδιά πρέπει να αθλούνται. 

Άρα όποιες ώρες είναι κενές να δοθούν στους άλλους Συλλόγους. Και καθίσατε και 

βγάλατε το πρόγραμμα το δικό σας και αφήσατε τα κενά και δώσατε στους 

Συλλόγους ποια είναι τα κενά σας για να μπουν μέσα να αθληθούν. Δεν καταπάτησε 

κανένας το χώρο σας. Εσείς έχετε την ευθύνη της διαχείρισης εσείς το κάνατε αυτό. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Ναι, σας είπα ότι αυτό το φτιάξαμε αφού μας είπατε εσείς να αφήσουμε 

κάποιες ώρες.  

(Κλειστά Πρακτικά) 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Το πρόγραμμα λοιπόν βγήκε μετά από τη συζήτηση που είχαμε μαζί σας 

και μας ζητήσατε να αφήσουμε κάποιες ώρες να κάνουν προπόνηση κι άλλα 

τμήματα. Εμείς κάναμε προσπάθεια και είπαμε θα αφήσουμε κάποιες ώρες. Το 

πρόγραμμα εμείς που… στην ουσία δεν λέμε κάτι για να μην ξεφεύγουμε, εμείς 

ζητάμε απλά αυτό να κατοχυρωθεί από το Δημοτικό Συμβούλιο. Το δικαίωμα του 

Συλλόγου να καταρτίζουμε εμείς το πρόγραμμα. Δεν έχουμε καμία απόφαση εμείς 

εδώ που να μας δίνει αυτό το δικαίωμα και μπορεί ο οποιοσδήποτε να έρθει και να 

πει «δεν είναι δικό σας το γήπεδο και γιατί να βγάζετε εσείς το πρόγραμμα…» και τα 

λοιπά. Αυτό.  

  Εμείς θέλουμε να αποφύγουμε αυτό το πράγμα γι' αυτό ζητάμε από το 

Δημοτικό Συμβούλιο να μας κατοχυρώσει να μην έρθει κάποια ομάδα του χρόνου και 

πει «Ξέρετε κάτι; Δεν είναι δικό σας» που μπορεί να το λένε και φέτος κάποιοι εν 

πάση περιπτώσει. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δηλαδή για να καταλάβω τι ζητάτε. Ζητάτε το γήπεδο να είναι 

αποκλειστική χρήση δική σας κα να έχετε το πρόγραμμα αποκλειστικά δικό σας και 

να μην αθλείται κανένας άλλος. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Όχι δεν είπα εγώ αυτό.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι εννοείτε; Αφού εσείς το καταρτίζετε το πρόγραμμα. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Εγώ είπα να φτιάχνουμε το πρόγραμμα και ό,τι περισσεύει από εκεί και 

πέρα … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα εσείς αυτό κάνατε. Πρωτόκολλο 1833/1-7-2013, Πρωτόκολλο 

1588/20-6-2013 εσείς το κάνατε αυτό. Δεν το κάναμε εμείς. Τι ζητάτε ακριβώς; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πρόεδρε για να καταλήξουμε και να πάρουμε κι εμείς μια 

απόφαση. Ζητάτε να έχετε τη διαχείριση του γηπέδου, να κάνετε την κατανομή των 
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ωρών και τα λοιπά. Αυτό δεν ζητάτε; Για να μην πλατειάζουμε. Αυτό ζητάτε. Εντάξει 

κατανοητό.  

  Υπάρχουν κάποια ερωτήματα. Ο κ. Κοπελούσος έχει τον λόγο. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Θέλω να κάνω ένα ερώτημα προς τον εκπρόσωπο του ΑΤΤΑΛΟΥ. 

Θα ήθελα να γνωρίζω και να γνωρίζει το Δημοτικό Συμβούλιο και οι παριστάμενοι αν 

υπάρχει κάποιο συμφωνητικό μεταξύ ΑΤΤΑΛΟΥ και ΑΕΚ. Εάν υπάρχουν κάποιες 

υπογραφές ή τέλος πάντων ένα συμφωνητικό. Υπάρχει τέτοιο έγγραφο με υπογραφή 

της ΑΕΚ και του ΑΤΤΑΛΟΥ; 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Όχι κ. Κοπελούσο δεν υπάρχει. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Δεν υπάρχει, μάλιστα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θα ήθελα να σας ρωτήσω ποιοι δημοτικοί σύμβουλοι 

παρέστησαν στη Γενική σας Συνέλευση και με ποια κριτήρια εξαιρέσατε κάποιους; 

Και το σημαντικότερο είναι ότι ο χώρος αυτός ανήκει στον ΟΣΚ, σε εσάς ή στο Δήμο;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στον ΑΤΤΑΛΟ σίγουρα δεν ανήκει, κ. Μπόβο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Μήπως ανήκει στον ΟΣΚ κι εμείς φτάσουμε σε ένα σημείο να 

δημιουργήσουμε τεράστιο πρόβλημα και όλοι να βρεθούμε εκτός; Αντί να καθίσουν 

και να τα βρουν μόνοι τους; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να βοηθήσω τη διαδικασία σημειώστε τα ερωτήματα να 

απαντήσετε σε όλα μαζί.  

  Η κα Γκούμα έχει τον λόγο. 

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πιο πολύ για τη διευκόλυνση της συζήτησης. Μέχρι τώρα 

διαχειριζόσασταν εσείς αυτό το χώρο; Στο χώρο αυτό όταν κάνατε όλες τις εργασίες 

που κάνατε, είχατε ποτέ κάποια επιχορήγηση από το Δήμο ή από άλλη Δημοτική 

Υπηρεσία;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Τομπούλογλου έχει τον λόγο. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε άκουσα από κάποιους συνδημότες μας ότι έχει 

δημιουργηθεί περισσότερο αυτό το θέμα λόγω κάποιων εργασιών οι οποίες γίνονται 

πέριξ και εντός του γηπέδου. Αυτές τις εργασίες τις κάνει ο Σύλλογος ο ΑΤΤΑΛΟΣ ή 

κάποιο άλλο Σωματείο, ή κατόπιν συνεννοήσεως του ΑΤΤΑΛΟΥ με τα υπόλοιπα 

Σωματεία; 

  Επίσης θέλω να μου διευκρινίσετε το εξής: όπως είπε η κα Δήμαρχος 

έχει βγει ένα πρόγραμμα το οποίο –η κα Δήμαρχος λέει όχι, εσείς λέτε ότι με τη δική 
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της παραίνεση- μοιράστηκαν κάποιες ώρες. Αυτές οι ώρες και έτσι όπως είναι δοθεί 

το γήπεδο στη χρήση των εκάστοτε ομάδων έχει παρατηρηθεί ότι δεν τηρούνται, ότι 

ξεφεύγουν; Ότι ζητάνε περισσότερο ότι γίνεται κατάχρηση από κάποιες άλλες; Αν 

μπορείτε να μας ενημερώσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι καλή χρονιά εύχομαι σε όλους και 

εύχομαι αυτή η χρονιά πραγματικά να είναι … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ θέλετε να υποβάλλετε ερώτημα; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Απαγορεύονται οι ευχές; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι δεν μιλάω για τις ευχές … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ερώτημα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Για να μην κάνετε τοποθέτηση. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε μην είστε προκατειλημμένος.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί προηγούνται άλλοι συνάδελφοι που έχουν ζητήσει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Εύχομαι η χρονιά αυτή να είναι η απαρχή μιας νέας πορείας για να 

σταματήσει αυτή η λαίλαπα και η φτωχοποίηση του λαού προκειμένου να κάνουμε 

ένα βήμα μπροστά. 

  Σε ό,τι αφορά το θέμα. Απευθύνομαι στη Νομική Υπηρεσία γιατί είναι 

και θέμα νομικό. Να μας απαντήσει η Νομική Υπηρεσία ιδιοκτησιακά ο χώρος αυτός 

που ανήκει. Από ό,τι γνωρίζει στον ΟΣΚ. Και αν πράγματι είναι αληθές αυτό να μας 

απαντήσει η Νομική Υπηρεσία, με ποιο δικαίωμα η Δήμαρχος παρεμβαίνει σε ένα 

χώρο που δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει άλλο ερώτημα; Όχι.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριοι συνάδελφοι μη κάνετε διάλογο μεταξύ σας, θέλει 

να απαντήσει σε κάποια ερωτήματα η κα Δήμαρχος και μετά θα γίνουν οι 

τοποθετήσεις. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ζήτησα από τη Νομική Υπηρεσία κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αυτές τις μέρες παράνομα γίνονται οικοδομικές εργασίες στο 

συγκεκριμένο γήπεδο. Κύριε Αντιδήμαρχε έχετε άδεια κατασκευής του έργου; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί υπάρχει άδεια κατασκευής του γηπέδου; 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας παρακαλώ, απαντήστε μου να κάνω το ερώτημα. Δικηγόρος 

είμαι και ξέρω πολύ καλύτερα, έχετε άδεια κατασκευής τοιχίων στο συγκεκριμένο 

χώρο; Δεύτερον, ποιος έδωσε τα λεφτά και αν έχετε δεχτεί δωρεά από τρίτο και 

ποιος είναι αυτός. Και  με ποιο δικαίωμα κατασκευάζει τα έργα η σχολική Επιτροπή; 

Και ποιος εργολάβος ανέλαβε και με ποια διαδικασία ανέλαβε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ρωτήσω κάτι; Επί των ημερών σας όταν έγινε το γήπεδο είχατε 

πάρει άδεια κ. Γρετζελιά; Αφού ξέρουμε ότι είναι παράνομο έτσι κι αλλιώς. Δεν το 

ξέρουμε; Γιατί ανοίγουμε αυτή τη στιγμή ένα θέμα το οποίο είναι τόσο μεγάλο και 

υπάρχει ένα γήπεδο που φιλοξενεί 250 παιδιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε έκανα συγκεκριμένες ερωτήσεις. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγκεκριμένα κι εγώ σας απαντάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην διακόπτετε όμως κ. Γρετζελιά. Οι συγκεκριμένες ερωτήσεις που 

κάνατε θα απαντηθούν ή δεν θα απαντηθούν. Εγώ τι να σας πω; Εγώ δεν μπορώ να 

ξέρω τι θα κάνει η κα Δήμαρχος.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να απαντήσει και η Πρόεδρος της σχολικής Επιτροπής. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όποιοι είναι αρμόδιοι θα απαντήσουν. Στα ερωτήματα κάποια αφορούν 

τον Πρόεδρο του ΑΤΤΑΛΟΥ … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Εγώ ζήτησα τη γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ακούστηκε κ. Χωρινέ αυτό. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: θέλω απάντηση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η Νομική Υπηρεσία είναι εδώ, δεν ξέρω αν μπορεί να μας απαντήσει 

είναι. Μπορεί να μας δώσει τη γνωμοδότηση … Ο κ. Δημακόπουλος έχει τον λόγο. 

Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Θέλω να ρωτήσω αν υπήρξαν πιέσει από άλλες πλευρές για 

το πρόγραμμα των προπονήσεων και του αθλητικού χώρου και από ποιους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ ο κ. Τζέλης έχει τον λόγο. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Τώρα ποιανού είναι το γήπεδο, το γήπεδο μάλλον ήταν του ΟΣΚ τώρα 

από εκεί και πέρα η επίσημη άποψη… Το οικόπεδο, τον χώρο τον οποίο είπαμε ότι 

τον φτιάξαμε εμείς. Ήταν του ΟΣΚ το οποίο έχει κατά την άποψη της κας Δημάρχου 

είναι στη σχολική Επιτροπή με παραχωρητήριο από τον ΟΣΚ. Τώρα εγώ σας 

επαναλαμβάνω συμπληρώνοντας στο ερώτημα αυτό, ότι εμάς πέρα από το «σε ποιον 

ανήκει», εμάς μας ενδιαφέρει η διαχείριση του προγράμματος. 
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Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου σας παρακαλώ πάρα πολύ, υπάρχουν ερωτήματα. 

Στα ερωτήματα ποιος θα απαντήσει; Θέλετε να απαντήσετε εσείς κ. Παπανικολάου; 

Θέλετε εσείς κα Χατζηδάκη; Απαντήστε. Είναι Πρόεδρος του ΑΤΤΑΛΟΥ να μην 

απαντήσει; 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Σε άλλα ερωτήματα, ναι είχαμε βοήθεια από την τότε Δημοτική Αρχή 

και από την επόμενη, αλλά μικρά σε σχέση  με το κόστος των εργασιών. Είχαμε όμως 

βοήθεια. Δεν ξέρω για τα έργα δεν έχω γνώση, δεν έχουμε σχέση εμείς πάντως με τα 

έργα, ο ΑΤΤΑΛΟΣ. Οι ώρες κ. Τομπούλογλου κάτω από πίεση των δικών μας 

τμημάτων και εξ ορισμού το πρόγραμμα φτιάχτηκε πιέζοντας το δικό μας πρόγραμμα 

για να εξυπηρετήσουμε. Δηλαδή τα ρηγμένα τμήματα είναι τα δικά μας γιατί 

αναγκαζόμαστε κι έχουμε 40 παιδιά στον ίδιο χώρο την ίδια ώρα. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δεχτήκατε πίεση δηλαδή από ποιον; 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Και από τον Ενιαίο Φορέα στην αρχή ο κ. Κουτσάκης μας κάλεσε και μας 

είπε να βρούμε κάποιες ώρες να δώσουμε και μετά σε συζητήσεις με την κα Δήμαρχο 

επέμενε ότι πρέπει να βρούμε οπωσδήποτε κάποιες ώρες. Εμείς, σας είπα, δεν έχουμε 

πρόβλημα να βρίσκουμε ώρες, αλλά να μπορούν να εξυπηρετούνται πρώτα τα 

τμήματά μας. 

Στο σημείο αυτό προσήλθε η κα Παπαλουκά Ευτυχία 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Εμάς μας ενδιαφέρει να εξυπηρετούνται πρώτα τα τμήματά μας αφού 

φτιάχνουμε το πρόγραμμα και μετά ό,τι περισσεύει να το διαθέτουμε. Δεν έχουμε 

κανένα πρόβλημα σε αυτό, ούτως ή άλλως το γήπεδο για να αθλείται η Νεολαία της 

πόλης είναι, δεν είναι για να είναι εκεί και να υπάρχει. 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Δηλαδή με το υπάρχον πρόγραμμα δεν βγαίνετε εσείς; 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Είναι δυσλειτουργικό για τα δικά μας τμήματα, αλλά τώρα αφού το 

φτιάξαμε θα πάει έτσι. Τελειώνοντας να πω ότι εγώ επιμένω πάντως εμάς αυτό που 

μας ενδιαφέρει είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου που θα μας δίνει το 

δικαίωμα να διαχειριζόμαστε το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τη διαχείριση είναι κατανοητό. Ο κ. Παπανικολάου έχει τον λόγο. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τοποθέτηση θα κάνω. Ακούστε κ. Πρόεδρε και κύριοι 

συνάδελφοι έχει πραγματικά δημιουργηθεί ένα θέμα και πολλοί από εμάς που έχουμε 

σχέση με το Σωματείο γιατί είναι τα παιδιά μας, είναι πραγματικότητα αυτό που λέει 

ο Πρόεδρος. Εμένα συγκεκριμένα ο γιος μου είναι 40 πιτσιρίκια πραγματικά και 
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κάνουν μαζί στα jounior προπόνηση, βαράνε ένα σουτ κάθε μία ώρα διότι δεν 

περισσεύουν ώρες. Εγώ δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία πως έγινε η μοιρασιά, 

αλλά για να φτάνει ένα Σωματείο μετά από 25 χρόνια να φέρνει ένα θέμα στο 

Δημοτικό Συμβούλιο, κάτι έχει συμβεί. Δεν προκύπτει έτσι το θέμα και έρχεται στο 

Δημοτικό Συμβούλιο. Αν όλα πήγαιναν καλά, δεν θα υπήρχε ζήτημα. 

  Περιπλέκουμε κατά την γνώμη μου το θέμα, μπαίνουμε σε 

λεπτομέρειες που δεν έχουν ουσία. Οι άνθρωποι εδώ βλέπουν ότι δεν λειτουργεί 

σωστά η κατάσταση και έρχονται να τους λύσουμε εμείς ένα πρόβλημα, το οποίο δεν 

με πολυενδιαφέρει και πως δημιουργήθηκε. Κακώς. Όποιος έκανε παρεμβάσεις εμείς 

δεν είμαστε εδώ για να κάνουμε παρεμβάσεις στα αθλητικά Σωματεία, οι 

παρεμβάσεις μας πρέπει να περιορίζονται στο ότι συνεισφέρουμε να μπορέσει να 

λειτουργήσει αυτή τη κατάσταση. Γιατί τα ερασιτεχνικά Σωματεία είναι αυτά που 

προσφέρουν δουλειά στην πόλη. Αυτό κάνουν. Εάν θέλουμε να κάνουμε κάτι, να 

είμαστε αρωγοί όσο μπορούμε στα ερασιτεχνικά Σωματεία για να κάνουν τη δουλειά 

τους. 

  Από εκεί και πέρα οποιαδήποτε παρέμβαση παραίνεση και τα λοιπά, 

κακώς την κάνουμε. Παρ' όλα αυτά να προσθέσω και κάτι ακόμη επειδή κυκλοφορώ 

εκεί πηγαίνω δυο τρεις φορές την εβδομάδα που πηγαίνει το παιδί μου, εγώ δεν θα 

θέσω το ζήτημα το ποιος, πως κάνει τα έργα και τα λοιπά, ούτε θα το θέσω στο ότι 

κυκλοφορεί ότι άμα δημιουργηθεί θέμα θα δημιουργηθούν κι άλλα θέματα για το 

παρελθόν, εδώ πάμε να δώσουμε μια λύση. 

Είναι πραγματικά ένας κίνδυνος τα έργα που γίνονται γιατί πέφτουν 

βροχές και υπάρχει ζήτημα και της ασφάλεια των παιδιών και όχι μόνο των παιδιών 

που παίζουν εκεί, αλλά και των παιδιών που περνάνε για να πάνε στο σχολείο. Άρα 

όποιος κάνει τα έργα, δεν ξέρω ποιος τα κάνει, πρέπει να φροντίσει για την ασφάλεια 

αυτού που γίνεται εκεί, γιατί μπορεί αύριο να έχουμε ένα ατύχημα.  

Από εκεί και πέρα εγώ νομίζω ότι χωρίς να δίνουμε μεγαλύτερη έκταση 

στο θέμα να πούμε ως Δημοτικό Συμβούλιο ότι όπως τα 25 τελευταία χρόνια με 

σύνεση ο Σύλλογος διαχειρίστηκε τις ώρες και όπως λέει σήμερα έδωσε και κάποιες 

ώρες στον Χαλκηδονικό γιατί του περίσσευαν πραγματικά, έδωσε και κάποιες ώρες 

στην ΑΕΚ, δεν είναι θέμα Σωματείων είναι θέμα επί της ουσίας να λειτουργεί ο 

Σύλλογος του ΑΤΤΑΛΟΥ όπως λειτουργεί 25 χρόνια, να διαχειρίζεται τις ώρες και 

πιστεύω ότι όπως το έκανε μέχρι τώρα με σύνεση, θα συνεχίσει να το κάνει.  Δεν 

υπάρχει λόγος να δημιουργούμε θέμα.  
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Κακώς αναγκάσαμε ένα Σωματείο να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο να 

ζητάει το αυτονόητο.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κουτσάκης έχει τον λόγο. 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριοι συνάδελφοι το θέμα ήρθε σε εμένα ως Πρόεδρος του 

Ενιαίου Φορέα τον Ιούνιο μήνα για όλα τα γήπεδα τα οποία έχει ο Ενιαίος Φορέας και 

ανήκουν σε αυτόν, για να μπορέσουμε να δούμε πως θα γίνει η διαχείριση όλων των 

γηπέδων. Στείλαμε λοιπόν επιστολή προς όλα τα Σωματεία να φέρουν το πρόγραμμά 

τους ώστε να δούμε ποιες ώρες έχουν για το κάθε ένα γήπεδο, για να μπορέσουμε 

στη συνέχεια να δώσουμε… Γιατί αυτή τη στιγμή είναι και ο Αθλητικός Οργανισμός 

του Δήμου και είναι κι άλλα Σωματεία τα οποία πρέπει να αθληθούν σε αυτή την 

πόλη. Έτσι λοιπόν καλέσαμε και τον ΑΤΤΑΛΟ να φέρει το πρόγραμμά του όπως 

έκαναν κι όλα τα άλλα Σωματεία.  

  Κανένα άλλο Σωματείο δεν είπε ότι… Αυτό αν εννοείται παραίνεση ή 

παρέμβαση με αυτό το πράγμα, εγώ τέτοιου είδους παραινέσεις και παρεμβάσεις δεν 

έχω κάνει σε κανέναν. 

Ήρθαν λοιπόν στο γραφείο μου και είπα ότι το γήπεδο αυτό εδώ και 

25 χρόνια από ό,τι έμαθα, γιατί εγώ όταν δεν ξέρω, ρωτάω και ρωτάω το ιστορικό 

του γηπέδου και μου το εξήγησαν. Ανήκει στον ΑΤΤΑΛΟ ο οποίος με δικές του 

πρωτοβουλίες και με τους ανθρώπους του προσπάθησαν και το ρετάλι που έμεινε 

από το οικόπεδο του σχολείου, έγινε ένα γήπεδο με τη βοήθεια των προηγούμενων 

Διοικήσεων είτε ήταν ο κ. Γρετζελιάς, είτε ήταν ο κ. Αδαμόπουλος και ούτω καθ’ εξής. 

Ερχόμαστε αυτή τη στιγμή και ενώ το πρόγραμμα κάθε γηπέδου είναι 

από 8 έως 11 και λέμε στον ΑΤΤΑΟ «Κύριοι, μια ώρα την ημέρα ζητάει η ΑΕΚ». Μία 

ώρα την ημέρα! Δηλαδή από τις 8 ώρες ζητάμε τη μία ώρα για την ΑΕΚ. Εάν αυτό 

θεωρείται παρέμβαση και χαλάμε το πρόγραμμα του Σωματείου, ζητάω χίλια 

συγνώμη αλλά δεν το πήρα ποτέ έτσι γιατί ανέκαθεν σε αυτό το γήπεδο έμπαινε ο 

ΑΤΤΑΛΟΣ και στη συνέχεια έμπαινε και ο Χαλκηδονικός, έμπαινε και ο Απόλλωνας, 

έμπαιναν και διάφορες άλλες ομάδες. 

Τώρα γιατί δημιουργείται το θέμα, κατ' αρχήν θεωρώ εντελώς 

αντιδημοκρατικό όταν ένα Σωματείο που πρέπει να σέβεται θεσμούς και δημοκρατία 

κάνει Γενική Συνέλευση καλεί τους πάντες και όλους μαζί και δεν καλεί τα θεσμικά 

όργανα που είναι η Δήμαρχος και ο Πρόεδρος του Ενιαίου Φορέα που έχει την 

ευθύνη του γηπέδου και ερχόμαστε και φτάνουμε στο σημείο να πούμε τι; Ότι δεν 

έχετε αυτή τη στιγμή τη διαχείριση του προγράμματος; Μα εσείς την έχετε κύριε. 
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Εσείς την εκπονήσατε και στη συνέχεια εσείς συμπληρώσατε τους άλλους πύ πήρατε, 

γιατί πράγματι σας ανήκει γιατί πράγματι τα άτομα του ΑΤΤΑΛΟΥ ήταν αυτά που το 

ρετάλι το έκαναν γήπεδο μαζί με τη βοήθεια των άλλων. Ποιος σας έδωσε αυτό το 

δικαίωμα; Γιατί γίνεται αυτή τη στιγμή ο ντόρος; Που ωφελεί; Σας ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Αγαγιώτου έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε τέθηκαν κάποια ερωτήματα. Να απαντηθούν και μετά 

οι τοποθετήσεις. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νομίζω ο κ. Τζέλης απάντησε σε αυτά που ήταν να απαντήσει. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Έχω θέσει κι εγώ ένα ερώτημα, δεν απαντήθηκε. Είναι εδώ η Νομική 

Υπηρεσία … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Από τη Νομική Υπηρεσία δεν ξέρω εάν μπορούν αυτή τη στιγμή.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Δεν θα απαντήσει η κα Δήμαρχος, δεν είναι νομικός.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χήτο μπορείτε να μας ενημερώσετε; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Να επαναλάβω το ερώτημά μου; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχει απαντήσει η Νομική Υπηρεσία στην κα Δήμαρχο. Θέλει να σας 

διαβάσει κάτι κ. Χωρινέ, ακούστε λοιπόν. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Να απαντήσει για λογαριασμό της Νομικής Υπηρεσίας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν ήρθε το θέμα του ΑΤΤΑΛΟΥ που λέει για άμεση σύγκληση 

Δημοτικού Συμβουλίου για λήψη απόφασης όσον αφορά την ανάθεση διαχείρισης τ 

του γηπέδου, ζήτησα από τη Νομική Υπηρεσία να μου απαντήσει αν μπορεί ο 

Αθλητικός Οργανισμός Νέας Φιλαδέλφειας ΑΤΤΑΛΟΣ να έχει τη διαχείριση του 

γηπέδου. Η απάντηση της Νομικής Υπηρεσίας είναι ότι «…. Σωματεία, Σύλλογοι και 

τα λοιπά δεν δύναται να έχουν τη διαχείριση – εκμετάλλευση επί απαλλοτριωθέντος 

σε δημόσια ωφέλεια χώρου». 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Άλλο ρώτησα εγώ κα Δήμαρχε. Εγώ ρώτησα … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Αυτό απάντησε η Νομική Υπηρεσία. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Δεν μιλάω για διαχείριση. Εγώ λέω το εξής: με ποιο δικαίωμα εσείς ως 

Δήμαρχος δώσατε εντολή, την άλφα ή τη βήτα εντολή … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Που έδωσα εντολή; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Στο Σωματείο, στον ΑΤΤΑΛΟ ή κάπου αλλού. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι θα πει εντολή; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Προκειμένου να κάνει το πρόγραμμα;  
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Γ. ΦΟΡΤΕΣ: Φυσικά. Δεν πρέπει να εξυπηρετηθούν κι άλλοι Αθλητικοί Οργανισμοί; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Σε μια ιδιοκτησία που δεν ανήκει στο Δήμο μας.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μα δεν ανήκει σε κανέναν. Ούτε και στον ΑΤΤΑΛΟ ανήκει. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρία Δήμαρχε, τότε αφού δεν ανήκει σε κανέναν πως δίνετε εσείς … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τόσα χρόνια λειτουργεί κ. Χωρινέ. Σοβαρολογείτε; 25 χρόνια 

λειτουργεί αυτό το γήπεδο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Το ερώτημά μου είναι συγκεκριμένο: εγώ δέχομαι αυτά που λέτε. Πως 

αφού δεν είναι ιδιοκτησία του Δήμου εμπλέκεστε … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ δεν θα διακόπτετε συνέχεια, σας απάντησε τι λέει η 

Νομική Υπηρεσία. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ζήτησα από όλους ό,τι κενά έχουν να φιλοξενήσουν κι άλλα Σωματεία 

κ. Χωρινέ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ υποβάλλατε το ερώτημά σας, σας 

απάντησε τι λέει η Νομική Υπηρεσία σας διάβασε έγγραφο η κα Δήμαρχος. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Η Νομική Υπηρεσία μίλησε για τη διαχείριση, εγώ μιλάω για το 

ιδιοκτησιακό καθεστώς. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τη διαχείριση ζητάει ο ΑΤΤΑΛΟΣ.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μισό λεπτό κ. Κουτσάκη δεν υπάρχει θέμα διαδικαστικό. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Δεν υπάρχει θέμα … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Χωρινέ είπατε, τελειώσατε. Δεν θα μονοπωλήστε τη 

συζήτηση. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Το ερώτημά μου δεν απαντήθηκε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να σας πω εγώ τώρα. Έχει το δικαίωμα η Δήμαρχος να μην 

απαντήσει.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Θα σας πω στην πορεία γιατί δεν απαντήθηκε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα μην μας κάνετε και κριτική γι' αυτό.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Να ευχηθώ κι εγώ καλή χρονιά, ελπίζω η 

καινούργια χρονιά, που είναι και μια προεκλογική χρονιά να είναι ήρεμη, νηφάλια και 

ας παραχθεί όσο έργο μπορεί να παραχθεί μέσα από αυτό το Δημοτικό Συμβούλιο και 

από αυτή τη Διοίκηση. 
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Σήμερα νομίζω ότι εδώ παίζεται ένα θέατρο παραλόγου. Η κα 

Δήμαρχος και ο κ. Κουτσάκης μας εμφανίζουν ότι χωρίς λόγο ένας ολόκληρος 

Σύλλογος ξεσηκώθηκε για ποιο λόγο, κανείς δεν κατανοεί γιατί ο Αθλητικός Όμιλος 

Νέας Φιλαδέλφειας ο ΑΤΤΑΛΟΣ έρχεται και θέτει ένα θέμα στο Δημοτικό Συμβούλιο.  

Δεν νομίζω ότι αυτοί όλοι οι άνθρωποι δεν είχαν τίποτε άλλο να 

κάνουν. Σημαίνει ότι κάποιοι από τη Διοίκηση δημιουργούν προσκόμματα στο έργο 

τους και έρχονται να δοθεί μια λύση. Τώρα, κάποιοι ξαφνικά να λένε ότι δεν 

καταλαβαίνουν τι γίνεται, ελπίζω να μην το λένε πραγματικά, ελπίζω να 

καταλαβαίνουν τουλάχιστον τι γίνεται. 

Έχουμε το εξής: ένα Σύλλογο ο οποίος έχει για 25 χρόνια τη χρήση και 

τη διαχείριση ενός χώρου. Τώρα είναι υποκριτικό να καθίσουμε να μιλήσουμε σήμερα 

αν μπορεί ο ΑΤΤΑΛΟΣ να το διαχειριστεί ή αν δεν μπορεί ο ΑΤΤΑΛΟΣ να διαχειριστεί 

αυτό το χώρο. Οι άνθρωποι του ΑΤΤΑΛΟΥ 25 χρόνια έχουν ματώσει όπως είπαν, 

έφτιαξαν αυτό το χώρο, μάζεψαν παιδιά γιατί αυτό έχει σημασία. Δεν μιλάμε για ένα 

χώρο γενικά και αόριστα, μιλάμε για συγκεκριμένα 250 παιδιά που αθλούνται, 250 

παιδιά που αντί να γυρίζουν στους δρόμους είναι μέσα σε ένα αθλητικό Σύλλογο είναι 

μέσα σε ένα αθλητικό χώρο και προσπαθούν αυτοί οι άνθρωποι να τους διδάξουν 

κάποια πράγματα. 

Πρέπει να αφήσουμε ελεύθερους και χωρίς πιέσεις όλους αυτούς τους 

Συλλόγους και μακάρι το παράδειγμα του ΑΤΤΑΛΟΥ να το είχαν μιμηθεί κι άλλοι 

Σύλλογοι να τους βοηθήσουμε και παραπέρα ώστε να μπορέσουν όλο και 

περισσότερα παιδιά να αθληθούν και όχι να δημιουργούμε θέματα. 

Όπως είπα, το θέμα το ιδιοκτησιακό εγώ δεν το συζητώ καθόλου. 

Ήταν ό,τι ήταν, είναι ό,τι είναι. Το θέμα είναι ένα: η διαχείριση του γηπέδου, η 

διαχείριση του χρόνου και του προγράμματος. Πρέπει να πάρουμε μια ξεκάθαρη 

απόφαση σήμερα η οποία να λέει ότι αυτή τη διαχείριση θα την έχει ο ΑΟΝΦ 

ΑΤΤΑΛΟΣ χωρίς να υπάρχουν παρεμβάσεις από τη Διοίκηση του Δήμου. Νομίζω ότι οι 

αθλητικοί Σύλλογοι μεταξύ τους μπορούν να βρουν τη λύση γιατί όλοι έχουν ένα 

στόχο: την άθληση των παιδιών.  

Γι' αυτό δίνεται και χώρος στον Χαλκηδονικό και οι άνθρωποι στη 

Γενική Συνέλευση στην οποία παρέστην θέλω να πω κ. Μπόβο ότι ήμασταν δημοτικοί 

σύμβουλοι από όλες τις Παρατάξεις.  

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εμένα δεν με κάλεσαν. 
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Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ούτε κι εμένα με κάλεσαν. Ανακοίνωση έβγαλαν κ. Μπόβο, δεν μας 

έστειλαν στο σπίτι ειδική πρόσκληση σε εμάς και δεν έστειλαν σε εσάς. Όποιος 

ενδιαφερόταν, πήγε. Για να λέμε την αλήθεια λοιπόν ποια είναι; Κάποια στιγμή σε 

αυτό το χώρο κάποιος αρχίζει έργα τα οποία όπως λέει και ο κ. Παπανικολάου ο 

οποίος μέχρι τώρα ήταν υπεύθυνος Αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, δεν είχε ιδέα 

γι' αυτά τα έργα. Πως γίνονται; Ποιος τα κάνει τα έργα σε αυτό το Δήμο; Γίνονται 

έργα σε ένα γήπεδο και μου είπαν οι άνθρωποι με τις βροχές κινδύνευσε να φύγει 

ένα μέρος του γηπέδου. Πέρναγε κόσμος από εκεί. Αν δεν το ξέρει η Τεχνική 

Υπηρεσία, αν δεν το ήξερε ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος, ποιος παίρνει τις αποφάσεις για 

τα έργα;  

  Δηλαδή κάποιοι εδώ μέσα πιστεύουν -και το έχω ξαναπεί πολλές 

φορές και πρέπει κάποτε να τελειώνει- κάποιοι από τη Διοίκηση έχουν μια εκτίμηση 

ιδιοκτησιακή για το Δήμο. Νομίζουν ότι όλο αυτό που βλέπουν σα Δήμος είναι δική 

τους περιουσία και μπορούν να κάνουν ό,τι γουστάρουν. Δεν είναι έτσι. Αυτά 

γίνονται πάντα αν σέβεσαι ένα Σύλλογο σε συνεργασία με το Σύλλογο, γίνονται 

πάντα με τις Τεχνικές σου υπηρεσίες όταν έχουν εκπονήσει μελέτες για να μην 

κινδυνέψει κανείς και για να πούμε ότι αυτά τα έργα έχουν ένα στόχο. 

  Για να τελειώνω, για εμένα σημαντικό σήμερα είναι κατ' αρχήν να 

τελειώσουν αυτά τα έργα, να δοθούν πειστικές και ουσιαστικές απαντήσεις τι γίνεται 

με αυτά, ποιος τα έχει εκπονήσει. Αλλά η μεγαλύτερη ουσία είναι: η απόφαση είναι 

μία σήμερα του Δημοτικού Συμβουλίου. Ο χώρος αυτός, η διαχείρισή του ανήκει 

στον ΑΤΤΑΛΟ και μόνο ο ΑΤΤΑΛΟΣ θα έχει την ευθύνη για το πρόγραμμα. Τελεία και 

παύλα. Ευχαριστώ πολύ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Βασιλόπουλος έχει τον λόγο. 

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Δεν θέλω να μιλήσω, θέλω να κάνω δυο ερωτήματα. Το ένα 

προς τον κ. Τζέλη και το άλλο προς τη Δημοτική Αρχή. Το πρώτο είναι ότι γράφεται 

στο κείμενο επειδή παρευρέθηκα και στη Συνέλευση απρόσκλητος την είδα κι εγώ 

στο διαδίκτυο, γράφει μέσα στο σημείο 2 ότι «ο χώρος είναι μικρός και δεν αρκεί 

ούτε για τα περίπου 250 παιδιά τμημάτων του ΑΟΝΦ» ήμουν και στη Συνέλευση και 

θυμάμαι και την αγωνία όλων των ανθρώπων που ήταν εκεί. 

  Το ερώτημα που τίθεται είναι: αφού δεν αρκεί ο χώρος ούτε για τα 

250 παιδιά πως νοείται η λέξη «προτροπή και παραίνεση» όταν δεν αρκεί για τα 250 

παιδιά; Αυτή τη στιγμή μου φαίνεται πως ο χώρος δεν αρκεί για τα παιδιά τους 

Φιλαδελφιώτες του ΑΤΤΑΛΟΥ και αυτή τη στιγμή φιλοξενεί και τον Χαλκηδονικό, 
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αλλά κι άλλο ένα τμήμα ερασιτεχνικό. Αυτό το ερώτημα είναι και λίγο ρητορικό γιατί 

πάνε σας βγάλουν τρελούς κάποιοι εδώ μέσα ότι φέρνετε ένα θέμα εκ του μη όντως. 

  Δεύτερο ερώτημα. Δεν έγινε ερώτημα εδώ για το αν είναι νόμιμα τα 

έργα, την ιστορία την ξέρουμε μην την επαναλάβουμε. Την ιστορία ξέρουμε ότι 

ανήκει στον ΟΣΚ, ξέρουμε για τη διαχείριση και τα λοιπά. Το ζήτημα είναι ποιος κάνει 

τα έργα και εδώ δεν μπορεί να είμαστε δημοτικοί σύμβουλοι και να μην έχουμε 

απάντηση σε αυτό το θέμα. Και πρέπει καθώς τελειώνει η κουβέντα να βγούμε με μια 

απάντηση σε αυτό το θέμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κοσκολέτος έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Καλή χρονιά και από εμένα. Εγώ θα ήθελα μόνο να πω δυο λόγια 

για να μην καταναλώνουμε νομίζω άσκοπα το χρόνο. Η θέση των περισσότερων εδώ 

είναι συγκεκριμένη. Θα ήθελα όμως να βοηθήσω τη συζήτηση στο εξής: νομικά 

σαφώς και δεν μπορούμε να συζητήσουμε γι' αυτό το πράγμα. Ηθικά όμως ξέρουμε 

και ποιος δημιούργησε το συγκεκριμένο χώρο και ποιος τον συντηρεί όλα αυτά τα 

χρόνια. Γιατί εκτός από το ηθικό του θέματος είναι και οικονομικό και το θέμα της 

συντήρησης κακά τα ψέματα. 

  Δημιουργήθηκε πριν από 25 χρόνια αλλά για να βρίσκεται σε μια 

κατάσταση έτσι ώστε να αθλούνται τα παιδιά με ασφάλεια, κάποιος συνεχίζει να 

πληρώνει για το συγκεκριμένο χώρο, τον οποίο ναι, νομικά δεν μπορούμε να το 

διαθέσουμε αλλά στο αίτημα του να διαχειρίζεται ο ΑΤΤΑΛΟΣ το πρόγραμμα του 

γηπέδου, νομίζω ότι δεν θα μπορούσε κανένας να πει όχι. Είναι ένα Δίκαιο αίτημα το 

οποίο βάσει της ιστορίας και του δυναμικού των παιδιών που αθλούνται, νομίζω ότι 

δικαιωματικά του ανήκει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Κότσιρας έχει τον λόγο. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Επειδή τυγχάνει να έχω κι εγώ το παιδί μου οκτώ χρόνια εκεί και να 

το έχω παρακολουθήσει από πολύ κοντά, θέλω να επιστήσω την προσοχή μας σε 

δυο πράγματα. Μιλάμε και είμαστε εδώ χάριν νομιμότητας, τη νομιμότητα δεν την 

ξέρουμε όλοι και μην προσπαθούμε τώρα με τα παιδιά και με τους διοικητικούς 

παράγοντες του ΑΤΤΑΛΟΥ και τους γονείς, που τους πιο πολλούς τους ξέρω, να 

παίξουμε και να φτιάξουμε καταστάσεις.  

  Ξέρουμε όλοι οι Φιλαδελφιώτες και πολλοί Χαλκηδονιώτες τι ήταν πριν 

και τι είναι τώρα αυτός ο χώρος. Ήταν σκουπιδότοπος και έχει γίνει ένα γήπεδο που 

παίζουν κάποια παιδιά. Τα παιδιά αυτά 99% είναι της πόλης μας. Αυτός ο χώρος είναι 
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45x65 δεν είναι κανονικό γήπεδο. Το να υπάρχουν ανάγκες και από άλλα Σωματεία, 

το φύγουν 10 παιδιά από εδώ και να έρθουν 10 παιδιά από εκεί, είναι μηδενικό.  

  Δεύτερον. Αυτό για να γίνει σήμερα έτσι όπως το βλέπουμε κάποιοι 

έβαλαν λεφτά, κάποιοι έβαλαν κόπο, κάποιοι έκλεισαν σπίτια γιατί και σπίτια έχουν 

κλείσει για την τρέλα τους και περιουσίες έχουν χαθεί. Δεν μπορεί να έρθουμε τώρα 

και να πούμε εμείς ότι αυτό θα το πάρουμε δομημένο έτσι όπως είναι –μιλάμε για ένα 

σημερινό γήπεδο- ο ΟΣΚ, γιατί υπήρξα και Πρόεδρος στον Αθλητικό Οργανισμό το 

’07-’08 και το ψάξαμε αυτό ανήκει στον ΟΣΚ. Ο ΟΣΚ δεν είχε ένα δομημένο γήπεδο, 

κάποιοι το έκαναν δομημένο γήπεδο, κάποιοι το συντηρούσαν και το συντηρούν 

τόσα χρόνια για να είναι δομημένο γήπεδο. 

  Και ένα ερώτημα: αφήστε τα έργα που γίνονται, ας πούμε ότι δεν 

γίνονται είναι βράδυ κι αύριο το πρωί έγιναν, όπως γίνονται όλα τα έργα που είναι 

παράνομα. Νύχτα τελειώνουν. Ξεκινάνε Παρασκευή βράδυ και τη Δευτέρα είναι 

έτοιμα. Αυτά δεν ήταν έτοιμα τη Δευτέρα, αυτά θα είναι έτοιμα κάποια στιγμή. Αλλά 

λέω: αν αύριο σε αυτό το χώρο γίνει ένα ατύχημα μπορείτε να μου πείτε σας 

παρακαλώ, που είναι χώρος του ΟΣΚ, ποιος έχει την ευθύνη; Την έχει η σχολική 

Επιτροπή που ακούστηκε; Την έχει η Τεχνική Υπηρεσία που ακούστηκε; Την έχει το 

Δημοτικό Συμβούλιο που ακούστηκε; Την έχει η Δήμαρχος προσωπικά ή η Νομική 

Υπηρεσία που δεν ενημέρωσε τη Δήμαρχο; Την έχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ; Η ΑΕΚ; Ο 

Χαλκηδονικός; Η γειτονιά τριγύρω; Ποιος την έχει την ευθύνη;  Να σκεφτούμε και 

αυτό. 

  Εδώ το μόνο το οποίο μπορεί να γίνει είναι το εξής: ξέρουμε ότι ο ΟΣΚ 

είναι υπό διάλυση λύνεται όπου νά ‘ναι, δεν ξέρουμε πότε θά ‘ναι. Μπορεί να γίνει 

ένα αίτημα το οποίο εμείς στο Δημοτικό Συμβούλιο συνεπικουρώντας το αίτημα του 

ΑΤΤΑΛΟΥ ο χώρος αυτός να παραχωρηθεί στον ΑΤΤΑΛΟ από τον ΟΣΚ, με την 

προϋπόθεση ανάλογα τις ανάγκες και τις ελεύθερες ώρες που έχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ να 

παραχωρείται και σε άλλα Σωματεία της πόλης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Γκούμα έχει τον λόγο. 

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κατ' αρχήν να πω ότι το θέμα αναδεικνύει πάρα πολλά 

προβλήματα τόσο στην περιοχή όσο και ευρύτερα για τους αθλητικούς χώρους και 

το πόσο ελλιπείς είναι και πόσο μεγάλη ανάγκη υπάρχει για τον ερασιτεχνικό 

αθλητισμό. 



 21 

  Θέλω απλά να πω μόνο ότι αυτό που λέμε γήπεδο έχει διαστάσεις 

τέτοιες που μόνο προπονητικό κέντρο μπορεί να είναι, ή να παίζει 5x5. Δυστυχώς δεν 

έχουμε στην περιοχή μας ένα τέτοιο μεγάλο χώρο. 

  Τώρα όσον αφορά το θέμα που έχουμε πιο συγκεκριμένα δεν νομίζω 

ότι διεκδικείται εδώ η διαχείριση του γηπέδου, γιατί η διαχείριση έχει πολλά 

πράγματα μέσα της, ανεξάρτητα αν από πρωτοβουλίες συντηρείται κάπως και τα 

λοιπά. Αλλά αυτό που ζητάτε είναι η διαχείριση του προγράμματος. Και βέβαια είναι 

κάτι ήδη το είχατε και είναι κι ένα δικαίωμα που πάει μαζί με κάποιες υποχρεώσεις, 

δηλαδή και όσοι αθλητικοί Σύλλογοι και Σωματεία διαχειρίζονται τα ωράρια χώρων, 

εάν δεν είναι καλοί εάν διώχνουν άλλες ομάδες από εκεί, ακούγεται. Δεν είμαστε 

καμία αχανής περιοχή, ακούγεται, συμβαίνει, υπάρχουν διαμαρτυρίες και μέχρι τώρα 

δεν υπήρχαν κάποιες διαμαρτυρίες.  Οπότε νομίζω ότι είναι πολύ λογική η επικύρωση 

από το Δημοτικό Συμβούλιο της διαχείρισης του ωριαίου προγράμματος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Λαζαρίδης έχει τον λόγο. 

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Χρόνια πολλά και από εμένα, καλή χρονιά με υγεία. Εύχομαι ο 

καινούργιος χρόνος να είναι καλύτερος από τους προηγούμενους. Θα αναφερθώ σε 

ένα απλό γεγονός: είμαστε τρία χρόνια Δημοτική Αρχή και αντί να ψάξουμε κάτι 

άλλο, κάνουμε κάτι άλλο. Εδώ και τρία χρόνια το παράδειγμα που έκανε ο ΑΤΤΑΛΟΣ 

το να φτιάξει το προπονητήριο εκεί, δεν το έκανε η Δημοτική Αρχή σε κάποιους 

χώρους, που μπορούσε να κατασκευάσει γήπεδο. 

  Θα έπρεπε να είχαμε γήπεδο. Είμαστε από τους ελάχιστους Δήμους 

της Αττικής που δεν έχει γήπεδο για τα ερασιτεχνικά Σωματεία. Οι χώροι υπάρχουν. 

Αν θα πρέπει να τους καταπατήσουμε ή όχι, θα μπορούσαμε να το κάνουμε και αυτό. 

Όπως έγινε το θέμα του προπονητηρίου του ΑΤΤΑΛΟΥ θα μπορούσε να το κάνει και 

η Δημοτική Αρχή. Δεν στέκομαι σε αυτό, θα σταθώ στο εξής: αυτή τη στιγμή η 

Δήμαρχος λέει ότι τη διαχείριση την έχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ. Από ό,τι άκουσα από τον 

Πρόεδρο του Ενιαίου Φορέα είπε κάτι άλλο. Είπε, ότι φώναξε τον ΑΤΤΑΛΟ να τον 

ρωτήσει ποιες ώρες χρειάζεται ο ΑΤΤΑΛΟΣ για να το κάνει. Άρα τη διαχείριση δεν την 

έχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ την έχει ο Ενιαίος Φορέας. 

  Και γιατί το προπονητήριο αυτό έδωσε το ενδιαφέρον να το 

αναλάβουν κάποιοι άλλοι τώρα; Τόσα χρόνια που ήταν στα άθλια χάλια γιατί δεν το 

έκανε η Δημοτική Αρχή ένα προπονητήριο και το ζητάμε τώρα; Θα πρέπει να 

ξεκαθαρίσουμε ότι η διαχείριση θα είναι στον ΑΤΤΑΛΟ και αν υπάρχουν ώρες θα 

πρέπει να δώσει και σε άλλα Σωματεία. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Καραβίας έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Επειδή στη θέση του κ. 

Τζέλη έχω βρεθεί αρκετά χρόνια και καταλαβαίνω την αγωνία του, από την πλευρά 

σα Διοίκηση θα ήθελα να διαβεβαιώσω ότι δεν έχετε κανένα κίνδυνο να χάσετε 

κανένα γήπεδο. Όντως ο χώρος εκεί ανήκει στον ΑΤΤΑΛΟ και η πρώτη κίνηση που 

έγινε, από πλευράς της Διοίκησης, ήταν να φωνάξει τη Διοίκηση του ΑΤΤΑΛΟΥ και αν 

ρωτήσει να υπάρχουν ελεύθερες ώρες.  

  Επειδή έγινε ένα ερώτημα από τον κ. Κοπελούσο αν υπάρχει ένα 

ιδιωτικό συμφωνητικό ανάμεσα στην ΑΕΚ και στον ΑΤΤΑΛΟ. Δεν είναι ιδιωτικό 

συμφωνητικό, αλλά υπάρχει έγγραφο που έχει η Δήμαρχος που έχουν υπογράψει η 

ΑΕΚ και ο ΑΤΤΑΛΟΣ που ο ΑΤΤΑΛΟΣ παραχωρεί ώρες στην ΑΕΚ. Μπορούμε να το 

δούμε το έγγραφο; Είναι υπογεγραμμένο από τους δύο Συλλόγους.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Ακούστε με εγώ δεν είμαι εδώ για να χαϊδέψω κανέναν. Κανέναν 

απολύτως. Σαν Πρόεδρος του Χαλκηδονικού είχαμε άψογη συνεργασία με τον 

ΑΤΤΑΛΟ σε όλα τα θέματα. Ποτέ δεν ενόχλησα και από τη στιγμή που έγινα Διοίκηση 

σε αυτό το Δήμο, είτε Αντιδήμαρχος, τη Διοίκηση για τον Χαλκηδονικό. Είναι έτσι 

κύριοι ή δεν είναι; Εγώ σας ενόχλησα ποτέ για τον Χαλκηδονικό; Ποτέ.  

  Άρα με δεδομένο ότι ρωτηθήκατε ποιες ώρες περισσεύουν για να 

πάρει και η ΑΕΚ, παραδεχόμαστε κι εμείς σα Διοίκηση ότι όντως τη διαχείριση του 

γηπέδου την έχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ. Κανείς δεν αμφισβήτησε ποτέ αυτό το πράγμα. Ποτέ 

δεν επιβλήθηκε σε κανέναν από κανέναν από τη Διοίκηση. Ήρθαν μέσα στο γραφείο, 

είχε ζητήσει η ΑΕΚ Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή και τους είπατε … 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε να σταματήσω; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κ. Καραβία να συνεχίσετε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Απλά θέλω να βγουν κάποια πράγματα… μην λέμε ό,τι θέλουμε ότι η 

Διοίκηση έβαλε χέρι να μην μπαίνει και τα λοιπά. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα. 

Ρωτήθηκε ο ΑΤΤΑΛΟΣ «υπάρχουν κενές ώρες;» και το έγγραφο και με ημερομηνία 

πάνω πότε υπογράφηκε ότι αυτές οι ώρες είναι κύριοι της ΑΕΚ πάρτε να κάνετε 

προπόνηση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Από την εμπειρία που έχετε κ. Καραβία σε αυτό το μικρό χώρο 

μπήκε η ΑΕΚ έτσι ή επιβλήθηκε; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά γιατί διακόπτετε; 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Από ποιον κ. Γρετζελιά, πείτε μας.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Μου αφαιρείτε τον λόγο κ. Πρόεδρε; 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ μην ανοίγουμε τώρα θέματα ούτε για την ΑΕΚ, ο κ. 

Γεωργαμλής έχει τον λόγο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Πρόεδρε μου αφαιρέσατε τον λόγο; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Νόμιζα ότι τελειώσατε. Αν δεν τελειώσατε δεν έχει κανείς άλλος τον 

λόγο. Μην απαντάτε στους συμπολίτες κ. Καραβία, πέστε αυτό που θέλετε να πείτε. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Δεν απαντώ, γενικά μιλάω. Κλείνοντας ξαναλέω ότι κανένας ποτέ από 

τη Διοίκηση δεν αμφισβήτησε ότι ο ΑΤΤΑΛΟΣ έχει τον πρώτο λόγο. Ποτέ. Εάν η 

Νομική Υπηρεσία μας επιτρέψει, βεβαίως μπορείτε να το πάρετε. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βλέπετε ότι μπαίνετε σε διάλογο κ. Καραβία; Σας παρακαλώ κύριοι! 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Δεν είναι έτσι όπως τα παρουσίασα; Από ποιον; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί κάνετε διάλογο κ. Καραβία; Πέστε τις απόψεις σας. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Δεν βγαίνουν οι αλήθειες κ. Πρόεδρε γι' αυτό κάνω διάλογο. Δεν 

βγαίνουν οι αλήθειες που πρέπει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πέστε αυτά που ξέρετε και μην κάνετε διάλογο. 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Εγώ το ξεκαθάρισα ότι από τη Διοίκηση καμία παρέμβαση δεν 

υπήρχε. Ρωτηθήκατε, δώσατε τις ώρες στην ΑΕΚ και στον Χαλκηδονικό αντίστοιχα 

και τελείωσε το θέμα και σε συνέχεια σε αυτά που είπε ο κ. Κότσιρας καλό θα ήταν, 

επειδή ο ΟΣΚ είναι υπό διάλυση όντως, να κοιτάξουμε και το διπλανό χώρο και 

κάποιο άλλον ακόμη χώρο, να κάνουμε ένα μεγάλο γήπεδο να σωθούν και τα δύο 

Σωματεία. Αυτή είναι η συζήτηση όλη, κανένα άλλο θέμα. Μόνο αυτό είναι. Τώρα 

που ο ΟΣΚ είναι σε διάλυση, να πάρουμε το χώρο να κάνουμε ένα γήπεδο για τα 

Σωματεία μας. Ευχαριστώ. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Καλησπέρα σε όλους καλή χρονιά και χρόνια πολλά. Εγώ έχω την 

εντύπωση ότι λίγο έχω δικαίωμα να μιλήσω περισσότερο από άλλους 

παρευρισκόμενους εδώ γιατί ήμουν στην ομάδα και προπονητής τέσσερα χρόνια 



 24 

στον ΑΤΤΑΛΟ και έκανα προπόνηση σε χώμα όχι σε πλαστικό που είναι τώρα και οι 

συνθήκες ήταν άθλιες. 

Ο ΑΤΤΑΛΟΣ δεν είναι 25 χρόνια, ίσως είναι πολύ περισσότερο και έχει 

κάθε δικαίωμα να διεκδικεί αυτό το χώρο και να πάρει ένα χαρτί αποκλειστικότητα για 

να κάνει ό,τι θέλει. Απλά υπάρχουν ορισμένοι παράμετροι που πρέπει να τις δούμε, 

να τις εξετάσουμε και να είμαστε καθ' όλα νόμιμοι. 

Εγώ αν χρειαστεί να ψηφίσω και βέβαια θα ψηφίσω αυτό το χαρτί 

υπέρ του ΑΤΤΑΛΟΥ να κάνει τη διαχείριση αλλά να έχουν δικαίωμα όλα τα Σωματεία, 

γιατί όταν εμείς δεν είχαμε γήπεδο και παρακαλάγαμε κάποιους να μπούμε σε άλλους 

χώρους, δεν μας άφηναν δεν μας έδιναν το δικαίωμα να κάνουμε προπόνηση να 

αθληθούμε και είχαμε σοβαρό πρόβλημα. 

Αυτό που θέλω να πω είναι να υπογράψουμε αυτό το χαρτί, να 

δώσουμε ένα τέτοιο χαρτί στον ΑΤΤΑΛΟ αλλά να έχουν δικαίωμα όλα τα Σωματεία 

από τη Νέα Φιλαδέλφεια να μπαίνουν μέσα. Και θέλω να πω εδώ ότι η ΑΕΚ είναι ΑΕΚ 

Νέας Φιλαδέλφειας, δεν είναι ΑΕΚ Αθηνών. ΑΕΚ Φιλαδέλφειας είναι ερασιτεχνικό, 

αλλά ο Απόλλωνας που μπαίνει μέσα που δίνει ο ΑΤΤΑΛΟΣ το γήπεδο στον Απόλλωνα 

είναι ΑΠΟΛΛΩΝ Φιλαδέλφειας; 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Λύσανδρε δεν είναι το πρόβλημά μας αυτό. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Εγώ δεν λέω ότι είναι πρόβλημα … 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γεωργαμλή μην απευθύνεστε στο ακροατήριο, πέστε την άποψή 

σας. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Λέω αν η ΑΕΚ είναι Αθηνών ή Φιλαδέλφειας. Είναι ΑΕΚ 

Φιλαδέλφειας και αν υπάρχουν ώρες καλά κάνουμε και δίνουμε και στον Απόλλωνα.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Πέρσι που ήταν η ΑΕΚ Φιλαδέλφειας; 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν είχε γήπεδο γύριζε δεξιά … Το τμήμα έχω την εντύπωση ότι 

είναι τώρα, αλλά δεν είναι το θέμα μας αυτό. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ολοκληρώστε κ. Γεωργαμλή σας παρακαλώ. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Κάποιος άλλος ρώτησε για την ΑΕΚ, τι είναι η ΑΕΚ. Εγώ θα το 

ψηφίσω αυτό αλλά μόνο για αθλητικές εκδηλώσεις. Για τίποτε άλλο. Να μην δίνονται 

ώρες σε κανέναν άλλον, ούτε ερασιτεχνικά να παίζουν μέσα, ούτε να μπαίνουν μέσα 
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και να χαλάνε. Τη διαχείριση θα την έχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ για τα τμήματά του.  Εγώ αν 

χρειαστεί να ψηφίσουμε, τάσσομαι υπέρ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να πω κάτι πάνω σε αυτό που είπατε κ. Γεωργαλμή για την 

αποκλειστική χρήση του ΑΤΤΑΛΟΥq Kαι να ψηφίσετε, θα είναι  μια άτυπη ψήφος. 

Διότι τη διαχείριση δεν μπορούμε να τη δώσουμε εμείς μέσα από ένα Δημοτικό 

Συμβούλιο. Ο ΑΤΤΑΛΟΣ θα  μπορούσε τόσα χρόνια που εκμεταλλεύεται αυτό το 

χώρο, να έχει κάνει το αίτημά του στον ΟΣΚ όπως έκανε και δίπλα στο οικόπεδο ο 

κύριος που έχει τα φουσκωτά, του το παραχώρησε ο ΟΣΚ μέσα από το Διοικητικό 

Συμβούλιο και είναι αποκλειστικά δικό του. Αυτό θα μπορούσε να είχε κάνει και ο 

ΑΤΤΑΛΟΣ τόσο καιρό και να μην έρχεται στο Δημοτικό Συμβούλιο μετά από 25 

χρόνια, που δεν μπορώ να καταλάβω τον λόγο γιατί γίνεται τόσο θέμα, ενοχλεί τόσο 

πολύ η παρουσία της ΑΕΚ; Δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Παρακαλώ μην φωνάζετε! Ηρεμήστε, σας παρακαλώ δεν γίνεται με τις 

φωνές αυτό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σε όλα τα αθλητικά Σωματεία είμαστε δημοκρατικότατοι, δώσαμε σε 

όλους ώρες, πρέπει όλα τα παιδιά να αθλούνται και να γυμνάζονται … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Πως δώσατε ώρες αφού … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ μη διακόπτετε! Μα είναι δυνατό να 

μιλάει η Δήμαρχος να θέλει να πει αυτά που θέλει να πει και να τη διακόπτετε; Σας 

παρακαλώ κ. Γρετζελιά! Τελειώσατε κα Δήμαρχε; Αν τελειώσατε να δώσω τον λόγο, 

αν δεν τελειώσατε … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ είπα αυτά που είχα να πω, θα ξαναμιλήσω μετά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Γρετζελιάς έχει τον λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες πρέπει να βάλουμε τα 

πράγματα στη θέση τους όπως έχουν και όχι όπως τα φαντάζεται ή όπως θα τα θέλει 

ο καθένας. 

Το 1997 έγινε αναγκαστική απαλλοτρίωση εδώ είναι το ΦΕΚ έκτασης 

11.500 τ.μ. στο Ο.Τ. 250 όπου το 4ο Δημοτικό το 1ο και το 6ο Νηπιαγωγείο και 

παραπλεύρως αυτού το μικρό γήπεδο του ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΥ. Το 1998 γίνεται 

αναγκαστική απαλλοτρίωση για να γίνει το 3ο και το 4ο Γυμνάσιο και Λύκειο της 

Φιλαδέλφειας που είναι μέσα στα ΚΑΤΕΕ στο άλλο Ο.Τ. που ήταν δύο Οικοδομικά 
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Τετράγωνα στην άλλη καμινάδα εκεί που είναι το τσίρκο τώρα, που ετέμνετο περίπου 

στα 3/4 αυτής από την οδό Λαμίας. 13.135 τ.μ. και παράλληλα στη διάρκεια της 

θητείας μου έγινε και η τροποποίηση του σχεδίου, καταργήθηκε η οδός αυτή και η 

οδός Κιλκή που χωρίζει τα δύο Τετράγωνα χαρακτηρίστηκε ως πεζόδρομος, που 

δυστυχώς δεν έχει υλοποιηθεί. Αυτό είναι το σχέδιο, εδώ είναι τα ΦΕΚ που δυστυχώς 

δεν τα έχει ούτε στο περιουσιολόγιό της η Δημοτική Αρχή. Εξαφανίστηκαν. 

Πάμε παρακάτω. Δεν ήρθε τυχαία το θέμα του γηπέδου του ΑΤΤΑΛΟΥ 

σήμερα ούτε στη Γενική Συνέλευση που είχα την τιμή να με εκλέξουν τα μέλη και οι 

γονείς και να προεδρεύσω. Ήρθε, γιατί ξεκίνησε εκεί που ήταν δύο και μάλωναν σε 

ένα αχυρώνα, έγιναν τρεις τώρα. 

Από τη μια μεριά μας λέει η Δήμαρχος «δεν είμαι ιδιοκτήτης» και θα 

σας πω ποιος είναι ιδιοκτήτης, από την άλλη μεριά κάνει συμφωνία με την ΑΕΚ. Αφού 

δεν είστε ιδιοκτήτης πως υπογράφετε χαρτί; Για δώστε το να το δούμε. Αφήστε τις 

ώρες, το λιγότερο που με απασχολεί είναι οι ώρες. Αφού ο Δήμος δεν είναι ιδιοκτήτης 

και νόμιμος δικαιούχος, γιατί κάνετε το χαρτί ή γιατί σαν φορέας τους καλείτε και 

«βολευτείτε όλοι». Μικρό το σπίτι να μπουν καμία πεντακοσαριά! 

Έχει συμβεί το εξής: η ΑΕΚ Σάλας ήρθε σε συμφωνία με τη Δημοτική 

Αρχή και τη σχολική Επιτροπή αν δεν κάνω λάθος έδωσε και λεφτά για να γίνουν 

αυτά τα τοιχία χωρίς οικοδομική άδεια. Κύριοι σοβαρευτείτε γιατί σήμερα ήρθε στο 

Δήμο κλήση για μια σειρά από κάμποσους αιρετούς και υπαλλήλους που 

παραπέμπονται για ένα άλλο θέμα που σας το είχαμε πει και μας λέγατε για 

απαλλακτικά βουλεύματα, απαλλακτικές αποφάσεις. 

Τι θα πει στον τακτικό ανακριτή τώρα; Και είναι κάμποσοι. Γιατί έχετε 

μάθει αυτό που σας λέει η Βάσω Αγαγιώτου: ιδιοκτησία μου είναι κάνω ό,τι θέλω. Να 

σταματήσουν αμέσως αυτά τα έργα, να αποκατασταθεί ο χώρος του γηπέδου και να 

αφεθεί ο ΑΤΤΑΛΟΣ ΑΟΝΦ να κάνει τη δουλειά του με το πρόγραμμα που φτιάχνει με 

τον Χαλκηδονικό που φιλοξενεί. Δεν χωράει άλλος μέσα εκεί βρε παιδιά. Η ΑΕΚ στο 

γήπεδό της. Τελεία και παύλα. Στη φτωχογειτονιά βόρεια Φιλαδέλφεια είναι ο μόνος 

χώρος, δεν χωράει άλλος. Είναι σαν να μπούμε εδώ μέσα 5.000 κόσμος. Δεν χωράμε. 

Πάμε στο τι ιδιοκτησία υπάρχει. Όταν αναγκαστικά απαλλοτριώνεται 

μέσω ΟΣΚ τότε ένας χώρος για να γίνει σχολείο, αφού γίνει το σχολείο προσέξτε με 

γιατί έχουμε δυο τινά. Άλλο εκεί που είναι ελεύθερο και δεν έχει κατασκευαστεί το 3ο 

– 4ο Γυμνάσιο και Λύκειο το πολυκλαδικό δηλαδή να πάνε εκεί και είναι ελεύθερο και 

άλλο στο χώρο που έφτιαξε το κατασκεύασμα που λέγεται σχολείο ο ΟΣΚ. 
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Σύμφωνα με το άρθρο 5 του Νόμου 1894/1990 η κινητή και ακίνητη 

περιουσία των δημόσιων σχολείων, τα σχολικά κτήρια εφόσον υπάρχει οριστικό 

πρωτόκολλο παράδοσης με τα οικόπεδά του μεταβιβάζονται κατά κυριότητα στους 

ΟΤΑ. Ξέρετε πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που τα έφτιαξα, γιατί τα έφτιαξα 

εγώ στη θητεία μου αυτά; Και το γήπεδο στη  θητεία μου έγινε. Ο Γεωργαμλής 

μπήκε, γιατί το έφτιαξα εγώ και εκεί έγινε προπονητής. Θυμήθηκε μόνο το 

προπονητής, δεν ήξερε ποιος το έφτιαξε. Λαός χωρίς ιστορία δεν έχει μέλλον.  

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Και άδεια προπονητή από εμένα έβγαλες, Γεωργαμλή! Να τα λέμε, 

να τα μαθαίνει ο κόσμος. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Κύριε Γρετζελιά παρακαλώ στο θέμα μας. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σύμφωνα με αυτό το άρθρο του Νόμου 1894/1990 η ακίνητη και 

κινητή περιουσία μεταβιβάζεται στους ΟΤΑ. Το ίδιο λέει το άρθρο  3 παρ. 1 του 

Νόμου 2009/1992. Που σημαίνει εάν δια παραλείψεως και κατά παράβαση 

καθήκοντος δεν έχουν γίνει τα πρωτόκολλα παραλαβής και παράδοσης του σχολείου, 

φροντίστε χτες να τα κάνετε γιατί στη συνέχεια χρειάζεται διαπιστωτική πράξη του 

παλιού Νομάρχη, του γενικού Γραμματέας της Περιφέρειας αποκεντρωμένης 

Αυτοδιοίκησης. Που σημαίνει έχει περάσει ο χρόνος που κατά νόμο απαιτείται για την 

παραλαβή και την παράδοση, ο χώρος  είναι του Δήμου μας. Τελεία και παύλα. Ο 

χώρος είναι δημοτικός. 

Πάμε τώρα στην ουσία. Το σχολείο έχει μια συγκεκριμένη 

περιμάντρωση. Λέει ο νόμος ότι για να γίνει ένα σχολείο θέλει 4 στρέμματα περίπου, 

εδώ έχει και δυο Νηπιαγωγεία από τα 11,5 στρέμματα πήρε τα 9, έχει μείνει απ' έξω 

από τη μάντρα αυτά. Δεν έχει καμία δουλειά η σχολική Επιτροπή. Παράνομα κάνει. 

Κυρία Χατζηδάκη, με αγάπη σας το λέω μην τα συνεχίζετε, μην βρεθείτε όπως αυτοί 

που παραπέμπονται. Ήρθε κλήση σήμερα στο Δήμο πρέπει να τα ξέρετε γιατί αφορά 

και όλη την Εκτελεστική Επιτροπή. 

Θέλω να πω σταματήστε, η ΑΕΚ δεν έχει καμία σχέση εκεί και να 

πάρουμε την εξής συγκεκριμένη απόφαση με τα εξής σημεία η πρότασή μου:  

1. Να παραχωρηθεί η χρήση, η λειτουργία, η συντήρηση και η διαχείριση του ως 

άνω διαμορφωμένου από τον ΟΑΝΦ ΑΤΤΑΛΟ γήπεδο ποδοσφαίρου  μικρής 

κλίμακας (δεν είναι κανονικών διαστάσεων) στον ΟΑΝΦ ΑΤΤΑΛΟ προκειμένου 

με έξοδα και δαπάνες του να υπάρχει εύρυθμη λειτουργία του εν λόγω 

αθλητικού χώρου προς εξυπηρέτηση των αθλητικών αναγκών της Νεολαίας 
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του Δήμου μας. Την ευθύνη συντήρησής του και την ευθύνη αθλητικής 

λειτουργίας του με βάση πρόγραμμα, που θα εκπονεί ο ίδιος ο ως άνω 

αθλητικός Σύλλογος και στο οποίο πρόγραμμα θα εντάσσεται και η φιλοξενία 

της πρώτης ομάδας του Αθλητικού Συλλόγου Χαλκηδονικός. 

2. Η σχολική Επιτροπή της παρακείμενης σχολικής μονάδας δεν θα έχει καμία 

ανάμιξη στη χρήση, στην εκπόνηση του προγράμματος άθλησης και στην εν 

γένει συντήρηση και λειτουργία του εν λόγω γηπέδου, που είναι έξω από το 

μανδρότοιχο και την όλη λειτουργία της σχολικής μονάδας και δεν θα 

επιβαρύνεται με καμία δαπάνη συντήρησης του εν λόγω γηπέδου. 

Νομίζω ότι είναι πολύ προσεγμένο και θα πρέπει να σκύψει το 

Συμβούλιο να ξεκαθαρίσει αυτά και να αφήσουμε το Σύλλογο, αυτοί μεταξύ τους πως 

τα βρήκαν με τον Χαλκηδονικό, δεν ξέρω ποια ομάδα αν έχουν χρόνο, είναι θέμα δικό 

τους που μέχρι σήμερα τόσα χρόνια δεν είχαν προβλήματα. Και αυτό το πρόβλημα 

πρέπει να το λύσει το Δημοτικό Συμβούλιο και καλώ το Δημοτικό Συμβούλιο σε αυτά 

τα σημεία, αν θέλετε και κάτι ακόμη να προσθέσουμε πολύ ευχαρίστως έτσι ώστε να 

λήξει το θέμα και ο Δήμος από πλευράς του να ενεργήσει τα περαιτέρω. 

Παράλληλα εκεί που έχουμε το τσίρκο κ. Πρόεδρε, που ήδη είναι 

απαλλοτριωμένο από το 1998 –εδώ είναι τα ΦΕΚ όποιος δεν τα έχει- και ήδη έχει 

γίνει τροποποίηση και με το άλλο ΦΕΚ από τότε, να προχωρήσουμε με αίτημά μας –

και το κάνω πρόταση απόψε- στον ΟΣΚ για έξωση του συγκεκριμένου λούνα παρκ 

και να γίνουν δυο γήπεδα, παίρνει ένα μεγάλο από την πάνω μεριά προς Δεκελείας κι 

ένα κάτω από την καμινάδα μικρότερο, έτσι ώστε να βρεθούν περισσότεροι χώροι 

περισσότερες ώρες. 

Και τρίτον υπάρχει στο πέταλο της νησίδας δίπλα στο Δημοτικό 

σχολείο εκεί που κάνει τη στρογγυλάδα το πέταλο, τεράστιος χώρος όπου κι εκεί 

υπάρχουν νομικά προβλήματα γι' αυτούς που τα διαχειρίζονται που έχουν φτάσει και 

σε ποινικά Δικαστήρια τον άλλο μήνα, έτσι ώστε και δίπλα εκεί και μάλιστα είναι τα 

πρανή του σκεπαστού, να φτιαχτεί κι εκεί ένα μεγάλο γήπεδο ποδοσφαίρου έτσι 

ώστε να χωρέσουν όλα τα παιδιά της πόλης, μην σας πω και των Αγίων Αναργύρων 

που είναι κοντά από την άλλη μεριά. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Γρετζελιά θέλω να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε για τα σχολεία τα 

οποία έχουν έρθει στους ΟΤΑ αυτό το ξέρουμε.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας είπα τι λέει ο νόμος.  
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ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Να ρωτήσω κάτι. Το σχολείο το συγκεκριμένο που είναι δίπλα στο 

γήπεδο και είναι οικόπεδο αυτό είναι απαλλοτριωμένο από τον ΟΣΚ. Δεν ανήκει σε 

εμάς.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όποιος χώρος απαλλοτριώνεται … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Μη δημιουργείτε αυτή τη στιγμή ελπίδες στους ανθρώπους. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μη κάνετε κανένα λάθος και ζητάτε αυτό που άκουσα πριν και 

αποκτήσετε κληρονομία που λέμε εμείς οι δικηγόροι. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δίνετε ελπίδες ότι αυτή τη στιγμή το Δημοτικό Συμβούλιο θα πάρει μια 

απόφαση και είναι οριστική. Την απόφαση, για να έχει αποκλειστική χρήση ο 

ΑΤΤΑΛΟΣ … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κατ' αρχήν να σας πω κάτι; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συγνώμη μιλάω … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εσείς δεν ψηφίζετε, εμείς ψηφίζουμε. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σαι σας άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κόπτεστε για την ψήφο τη δική μας; Η ευθύνη είναι δική μας. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά μη διακόπτετε.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας άκουσα πολύ προσεκτικά, σας παρακαλώ πολύ! Ο ΑΤΤΑΛΟΣ για να 

έχει την πλήρη διαχείριση θα πρέπει να κάνει το αίτημά του στον ΟΣΚ και να του 

δώσει τη διαχείριση. Το καταλαβαίνουμε αυτό ή όχι; Δηλαδή εμείς αυτή τη στιγμή θα 

πάρουμε μια απόφαση που θα είναι άτυπη; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όχι εσείς. Δεν αποφασίζετε εσείς. Εσείς δικολάβος ή δικηγόρος 

υμών; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημιουργείτε αυτή τη στιγμή ελπίδες στον κόσμο ότι με την απόφαση 

του Δημοτικού Συμβουλίου αυτή που θα πάρετε, ότι θα έχουν την πλήρη διαχείριση;  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί δεν μπορούν να την έχουν. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Γιατί εσείς προβληματίζεστε; Τι πρόβλημα έχετε; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δημιουργείτε ελπίδες στον κόσμο … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ποιες ελπίδες κυρία μου; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Γιατί λέτε ψέματα. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ψέματα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Με την απόφασή μας θα λέμε ψέματα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν έχετε τον λόγο κ. Γρετζελιά σας παρακαλώ πολύ. Δεν είναι δυνατό 

να γίνεται αυτό το πράγμα.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Και κάτι άλλο να ρωτήσω τον κ. Τζέλη. Δεχτήκατε εσείς κ. Τζέλη 

πιέσεις από εμένα για να βάλετε την ΑΕΚ μέσα;  Πέντε ώρες δώσατε στην ΑΕΚ. 

Πέντε ώρες με δική σας υπογραφή και με δικά σας e-mail.  

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Γιατί αποπροσανατολίζετε την κουβέντα;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με δική σας υπογραφή δώσατε τα κενά που έχετε στην ΑΕΚ. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Το πρόγραμμα που έχετε στα χέρια σας γράφει κενό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Το πρόγραμμα το δικό σας είναι. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Γράφει κενό. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Εκεί που είναι τα κενά, τα στείλατε με e-mail στην ΑΕΚ επειδή 

υπάρχουν και τα e-mail εδώ .. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Που τα έστειλα; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Τι; Ψέματα είναι; Να τα δει όλος ο κόσμος. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Έστειλα εγώ e-mail στην ΑΕΚ; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Με e-mail σας απαντάει για τις ώρες και συμφωνείτε. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Ποιος; Η ΑΕΚ;  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Βεβαίως. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Μα τι λέτε τώρα; Σας παρακαλώ. 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Αυτό ρώτησα προηγουμένως και μου είπατε όχι αν υπάρχει 

συμφωνία. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Τι λέτε τώρα; Για φέρτε να το δω, σας παρακαλώ πολύ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κυρία Δήμαρχε η ΑΕΚ έδωσε λεφτά γι' αυτά που γίνονται; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε είναι πολύ σημαντικό. Έριξε λεφτά η ΑΕΚ εκεί στο 

χώρο αυτό;  
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα δεν είναι δυνατό!!! 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Σας ενοχλεί τόσο πολύ η παρουσία της ΑΕΚ; Αυτό είναι το θέμα; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άλλο ρωτάω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά σας παρακαλώ πολύ! Κατέθεσε κάποια έγγραφα η κα 

Δήμαρχος θα τα στείλω σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους… Ακούστε με λίγο κ. 

Γρετζελιά, μα δεν είναι δυνατό να μονοπωλείτε τη συζήτηση. Και σας είπα από την 

αρχή, δεν προσφέρεται το θέμα αυτό για ψηφοθηρική προεκλογική περίοδο. Δεν 

θέμα τέτοιο, είναι σοβαρό το θέμα κ. Γρετζελιά. Οι άνθρωποι ενδιαφέρονται να έχουν 

το χώρο τους που τον είχαν τόσα χρόνια και εμείς καθόμαστε τώρα και χαϊδεύουμε 

αυτιά, σας παρακαλώ πάρα πολύ. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Στα πρακτικά κατέθεσε η κα Δήμαρχος τα έγγραφα που ανέφερε και 

είπε ότι υπάρχουν αυτά τα e-mail οι επιστολές τα προγράμματα εν πάση περιπτώσει. 

Φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Πως ήρθε σε επικοινωνία κ. Πρόεδρε ο ΑΤΤΑΛΟΣ με την 

ΑΕΚ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Γιατί κ. Νικολόπουλε διακόπτετε; Αυτό δεν αφορά το Δημοτικό 

Συμβούλιο, αν ο ΑΤΤΑΛΟΣ με την ΑΕΚ ήρθαν σε συμφωνία και αντάλλαξαν ώρες 

τώρα δεν είναι θέμα του Δημοτικού Συμβουλίου.  

  Ο κ. Γεωργαμλής έχει τον λόγο. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πριν λίγο είπα ότι δεν πρέπει να γίνονται άλλες δραστηριότητες… 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπάρχει κάτι προσωπικό; 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Όχι κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αν δεν υπάρχει, μιλήσατε. Θέλετε να δευτερολογήσετε; Δεν μπορείτε. 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Δεν δευτερολογώ, ένα δευτερόλεπτο. Απλά είπα στον φίλο μου 

τον Γιάννη, με ρώτησε αν έχουν δικαίωμα οι γονείς να παίζουν. Και βέβαια έχουν 

δικαίωμα, αλλά να μην πληρώνουν.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Παΐδας έχει τον λόγο. 

Α. ΠΑΪΔΑΣ: Κυρίες και κύριοι καλή χρονιά, νομίζω ότι έχει πάρει τροπή λανθασμένη 

η συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο και φοβάμαι πολύ ότι με αυτή την τροπή που 

παίρνει το Δημοτικό Συμβούλιο, εγώ δεν βάζω ομάδες αν είναι ΑΤΤΑΛΟΣ – ΑΕΚ, αλλά 

θα κάνουμε εν αγνοία μας ίσως κακό στο γήπεδο, το ίδιο το γήπεδο. 
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  Ξέρουμε πολύ καλά και ειπώθηκε εδώ και ποια είναι η νομοθεσία και 

που ανήκει το οικόπεδο, στον ΟΣΚ κι όλα αυτά. Εδώ δεν ζητάμε τώρα να 

εξιχνιάσουμε όλη αυτή την υπόθεση, ζητάμε να παρθεί μια απόφαση η οποία είναι 

άτυπη στην ουσία, να δίνονται οι ώρες να τις διαχειρίζεται ο ΑΤΤΑΛΟΣ. 

  Και το σημαντικότερο και επόμενο βήμα αυτό πρέπει να συζητάμε, 

είναι το αν θα βρεθούν άλλοι χώροι όπως ακούστηκε, αλλά και να βοηθήσουμε τον 

ΑΤΤΑΛΟ για να βαδίσουμε και στη νομιμότητα, να πάρει και επίσημη άδεια από τον 

ΟΣΚ. Αυτές πρέπει να είναι στην ουσία οι ενέργειες που πρέπει να κάνουμε ως 

Δημοτικό Συμβούλιο. Νομίζω έτσι όπως πάει το θέμα δεν θα βγει πουθενά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να ενημερώσω το Σώμα, ήδη έχουμε περάσει κατά πολύ τον χρόνο 

που προβλέπεται για τη συζήτηση του θέματος. Τα εκτός ημερήσιας διάταξης είναι 

για μισή ώρα. Όσοι δεν μίλησαν, θα πάρουν τον λόγο πολύ σύντομα γιατί θα με 

αναγκάσετε να διακόψω. Μπορεί να μην μιλήσατε αλλά το λέει ρητά ο κανονισμός 

ότι τα εκτός ημερήσιας διάταξης ο χρόνος είναι μισή ώρα. Εμείς μιλάμε μιάμιση ώρα. 

Εγώ το αναφέρω, άφησα όμως τους συναδέλφους να πουν την άποψή τους γιατί 

είναι πολύ σοβαρό το θέμα.  

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: (Τοποθέτηση εκτός μικροφώνου)  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέει ο κανονισμός κ. Λαζαρίδη. Για τα εκτός ημερήσιας διάταξης 

έχουμε χρόνο, εξαντλούνται. Δεν είναι αόριστος ο χρόνος σε κανένα θέμα. Αν 

φαντάζεστε αυτό, κάνετε λάθος. 

  Ο κ. Νικολόπουλος έχει τον λόγο. 

φ. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι παρ' ότι καλύφθηκα από τους 

προηγούμενους συναδέλφους, το πρώτο θέμα είναι ότι πρέπει αυτή τη στιγμή που 

μιλάμε ο χώρος που είναι ο ΑΤΤΑΛΟΣ ανήκει στον ΟΣΚ. Επομένως δεν είχε καμία 

δικαιοδοσία ο Ενιαίος Φορέας να καλέσει τον ΑΤΤΑΛΟ και να του υποδείξει τι πρέπει 

να κάνει. Οι παρεμβάσεις αυτές είναι δυστυχώς που δημιουργούν την πόλωση και 

μεταξύ ημών και μεταξύ ΑΕΚ, ΘΕΑ, Χαλκηδονικός.  

  Γιατί έφτασαν κατά την ταπεινή μου γνώμη οι άνθρωποι αυτοί του 

Σωματείου -που είμαι μέλος και γι' αυτό παρευρεθήκαμε εκεί κ. Μπόβο- να είναι εδώ 

αυτή τη στιγμή και να ζητάνε απλώς τη διαχείριση; Ο φόβος του κάνει. Διότι εάν 

συνεχιστούν τα έργα, αποκτά η ΑΕΚ δικαιώματα και σα μικρότερο Σωματείο στην 

κοινωνία μας ο ΑΤΤΑΛΟΣ θα έχει την τύχη που θα έχει και η ΘΕΑ αύριο. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο κ. Μπόβος έχει τον λόγο. 
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Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε επειδή είχε πει κάτι η κα Δήμαρχος, στα χαρτιά αυτά δεν 

βρήκα τίποτε, καμία συμφωνία που να έχω υπογράψει εγώ. Το κοιτάξαμε, για να μην 

λέγονται πράγματα που δεν στέκουν και τα οποία είναι ανακριβή. Συμφωνία που να 

έχω υπογράψει εγώ και είμαι στη διάθεση του οποιουδήποτε θέλει αν το δει. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα τα πάρετε στα e-mail σας όλα αυτά. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Και το θέμα αυτό είναι συγκεκριμένο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλέσσα αύριο να στείλετε σε όλους τους δημοτικούς 

συμβούλους αυτά τα έγγραφα. 

Σ. ΤΖΕΛΗΣ: Εμείς συγκεκριμένο αίτημα θέλουμε τη διαχείριση του προγράμματος. 

Δεν έχουμε να κάνουμε ούτε με εχθρούς, ούτε μας πειράζει το ΑΕΚ Σάλας. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συμπολίτες πρέπει να ξέρετε όλοι σας ο 

ΑΤΤΑΛΟΣ ήταν Πυρσός. Ο Πυρσός έγινε ΑΟΝΦ και ο κ. Μπόβος που λέτε εσείς ότι 

δεν είναι μέλος σήμερα, υπήρξε από τα ιδρυτικά μέλη και σε πολλά Συμβούλια. Ήταν 

οι εποχές όμως που κάποιοι μας πέταξαν έξω για τους δικούς τους λόγους.  

  Ακούστε κύριοι συνάδελφοι να πούμε και μία αλήθεια. Δεν με 

ενδιαφέρει αν θα χειροκροτήσετε ή όχι … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε να εφαρμόσετε τον κανονισμό λειτουργίας. Επειδή 

παρακωλύει τη συνεδρίαση, παρακαλώ να τον αποβάλλετε από την αίθουσα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θέλω να φτάσω σε αυτό το σημείο κ. Χωρινέ, του το επισήμανα 

αλλά αν δεν αντιλαμβάνεται θα αναγκαστώ να τον εφαρμόσω. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κανένας μα κανένας δεν διαφωνεί ο ΑΤΤΑΛΟΣ να μην έχει τη 

διαχείριση. Οι εποχές όμως έχουν αλλάξει κύριοι συνάδελφοι και αγαπητοί 

συμπολίτες. Το ’78 που έγινε ο Πυρσός … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Μπόβο σας παρακαλώ δεν είναι προεκλογική, προς το Σώμα. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Εσείς κάνετε προεκλογικές φιέστες και αφήνετε το θέμα να κρατήσει 

τόσο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιοι εμείς κ. Μπόβο; Το επεσήμανα από την αρχή κ. Μπόβο. 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριε Τζέλη έχετε ηθική υποχρέωση να καλέσετε όλους και να τα 

βρείτε να λύσετε τη διαφορά. Όλοι πρέπει να αθλούνται. Διότι τότε ήταν ένα 

Σωματείο, σήμερα μπορεί να είναι δύο ή τρία. Κύριοι συνάδελφοι μην 

εκμεταλλευόμαστε, διότι παρεκτρεπόμεθα όλοι. Εγώ ό,τι ακούω σήμερα εδώ μέσα 

θλίβομαι, σας το λέω. Θλίβομαι. Ξέρετε ότι εκεί που είναι το γήπεδο ήταν μια κάβα 



 34 

και την διώξαμε τότε για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα που έγινε; Ας 

σεβαστούμε ορισμένα πράγματα.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Κύριε Πρόεδρε … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά δεν έχετε τον λόγο, σας παρακαλώ. Δεν είστε 

Προεδρείο κ. Γρετζελιά. Κύριε Γρετζελιά, ήρθατε πήρατε ένα έγγραφο, θα το 

διαβάσει ο Γραμματέας.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Μην το αποκρύπτετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν αποκρύπτουμε τίποτε κ. Γρετζελιά. Κύριε Γρετζελιά, δεν θα λέτε 

κουβέντες που δεν ισχύουν. Κύριε Γρετζελιά επιλεκτικά ακούτε; Όλα τα έγγραφα που 

κατέθεσε στα πρακτικά η κα Δήμαρχος, θα τα πάρουν οι δημοτικοί σύμβουλοι στα e-

mail τους. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Αύριο; Τώρα συζητάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τώρα αυτή τη στιγμή δεν μπορώ να σας τα στείλω.  

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τα έγγραφα που αφορούν τη διαδικασία διαβάζονται μέσα στη 

διαδικασία. 

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Πρέπει να διαβαστούν αυτά. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα το διαβάσει ο κ. Γραμματέας δεν έχω καμία αντίρρηση εγώ να 

διαβαστούν. Να τα πάρετε και στα e-mail σας κα Γκούμα, αυτό λέω.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ο ΑΟΝΦ Νέας Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας ένα πρόγραμμα … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άσε το πρόγραμμα, το άλλο διάβασε. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Γρετζελιά αφήστε με λιγάκι. Το ένα είναι το πρόγραμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά θέλετε να διευθύνετε τη διαδικασία; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Το ένα είναι το πρόγραμμα. Το δεύτερο: 

ΑΕΚ Αθλητική Ένωση Κωνσταντινουπόλεως  

Αθήνα 25/7/2013 

Προς τη Δήμαρχο Νέας Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας  

Κα Έφη Αποστολάκη 

Κοινοποίηση 

Πρόεδρο Οργανισμού Άθλησης Νέων Νέας Φιλαδέλφειας κ. Μιχάλη Κουτσάκη 

Συντονιστή Αθλητικών δραστηριοτήτων Οργανισμού Άθλησης κ. Δημήτριο Ζέτο 

ΘΕΜΑ: 
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«Χρήση ανοιχτού γηπέδου 9x9 θέση καμινάδα Νέα Φιλαδέλφεια» 

Κύριοι, σε συνέχεια της οριστικής μας συμφωνίας για την παραχώρηση προς 

χρήση του γηπέδου ποδοσφαίρου 9x9 στη θέση καμινάδα της Νέας 

Φιλαδέλφειας που βρίσκεται στην οδό Στρατηγού Νικολάου Πλαστήρα και 

Κιλκίς σας κοινοποιούμε τις ώρες χρήσης του γηπέδου για την περίοδο 

25/8/2013 έως 30/6/2014 οι οποίες αντιστοιχούν στο 30% των ωφέλιμων 

ωρών χρήσης εβδομαδιαίως του αθλητικού Κέντρου. 

Τρεις καθημερινές την εβδομάδα από την Ακαδημία ποδοσφαίρου Σάλας 5x5 

της ΑΕΚ Δευτέρα 19:00 έως 22:00, Τετάρτη 19:00 έως 22:00, Παρασκευή 

16:30 έως 18:30 και για τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου Σάββατο 09:30 έως 

15:30, Κυριακή 11:30 έως 16:30. Για τα τρία επόμενα έτη της χρήσης του 

αθλητικού κέντρου που εξ αδιαιρέτου ο επιμερισμός των ημερών και ωρών 

χρήσης του γηπέδου μεταξύ των δύο αθλητικών Σωματείων ΑΕΚ και ΑΤΤΑΛΟΥ 

Νέας Φιλαδέλφειας θα οριστικοποιείται έως τις 31/5 κάθε έτους και θα 

κοινοποιείται στη Δημοτική Αρχή της Νέας Φιλαδέλφειας και τον Οργανισμό 

Άθλησης του Δήμου ο οποίος είναι και ο κύριος διαχειριστής του αθλητικού 

κέντρου. 

Λόγω των επικείμενων αναγκαίων βελτιωτικών έργων και εργασιών σε όλους 

τους χώρους του αθλητικού κέντρου και της δημιουργίας απαραίτητων 

αποδυτηρίων με τουαλέτες και κλειστό χώρο υποδοχής για γονείς, συνοδούς 

προς αποκλειστική χρήση από την Ακαδημία ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, τα 

επικείμενα έξοδα των εργασιών αυτών επιβαρύνουν αποκλειστικά το Σωματείο 

της ΑΕΚ χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση από το έτερο συστεγαζόμενο 

Σωματείο ΑΤΤΑΛΟΣ Νέας Φιλαδέλφειας. 

Η καθαριότητα και συντήρηση των χώρων εντός του γηπέδου χρίζουν της 

ευθύνης της ομάδας της ΑΕΚ κατά τις αποκλειστικές ώρες και ημέρες χρήσης 

του από το Σωματείο μας». 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Άρα συμφωνία Δημάρχου και ΑΕΚ.  Όχι ΑΤΤΑΛΟΥ. 

Π. ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ: Ποια είναι η ημερομηνία; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: 25/7/2013. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ηρεμήστε! Κυρία Αγαγιώτου με τις φωνές θα λύσουμε το πρόβλημα; Ο 

καθένας άκουσε αυτό που διαβάστηκε και έβγαλε τα συμπεράσματά του, σας 

παρακαλώ. Τελειώσαμε, θα πάρουμε απόφαση. 
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(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: «Με εκτίμηση για την ΑΕΚ Σπύρος Παπαϊωάννου γενικός αρχηγός». 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κύριε Πρόεδρε συγνώμη μια διευκρίνιση. Αν δεν κάνω λάθος 

αναφέρεται ότι στα έργα θα γίνουν θα έχει αποκλειστική χρήση η ΑΕΚ.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είπε. Όλοι το ακούσαμε. Τι διευκρινίζετε; Εμείς δεν ακούσαμε; 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Κάποιοι μπορεί να μην άκουσα καλά κ. Πρόεδρε.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εγώ κ. Πρόεδρε επιμένω στους συναδέλφους δεν είναι 

σωματειακό το θέμα. Μην το θέτουμε σωματειακά το θέμα. Τα παιδιά των 9 ετών 

πηγαίνουν 9 η ώρα το βράδυ και κάνουν προπόνηση … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου πήρατε τον λόγο αυθαίρετα. Ο κ. Βασιλόπουλος 

έχει τον λόγο. 

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Ευχαριστώ κ. Πρόεδρε. Κατ' αρχάς μια παρατήρηση επί της 

διαδικασίας. Δεν είναι διαδικασία αυτή, δεν αφορά εσάς προσωπικά αλλά συζητάμε 

πάνω από μιάμιση ώρα για ένα θέμα που θα έπρεπε να το είχαμε λήξει και πρέπει να 

υπάρχει και όριο στο πόσο μιλάνε ο κάθε δημοτικός σύμβουλος. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Το ανέφερα κ. Βασιλόπουλε. 

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Κάνω υπομονή, είμαι νέος, σέβομαι τη διαδικασία, δεν έχω 

πάρει τον λόγο αυθαίρετα αλλά η υπομονή έχει τα όριά της. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Έχετε δίκιο, το ανέφερα κ. Βασιλόπουλε. 

Α. ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ: Τελειώνω, θα μιλήσω πολύ σύντομα. Ένα θέμα που δεν έχει 

θιχτεί εδώ μέσα ή θίχτηκε ελάχιστα είναι η έλλειψη αθλητικών χώρων. Αυτή τη 

στιγμή δυστυχώς όταν μιλάμε για αθλητισμό περισσότερο εννοούμε τον 

εμπορευματικό αθλητισμό, τον επαγγελματικό αθλητισμό και δεν υπάρχει καμία 

πρόνοια για το πώς θα αθληθούν τα παιδιά.  

  Ο ΑΤΤΑΛΟΣ στον οποίο παρευρέθηκα στη συνέλευσή του και δεν με 

κάλεσε κάποιος κ. Μπόβο και κ. Κουτσάκη, το είδα και ενδιαφέρθηκα να πάω, είδα 

εκεί  το μεράκι την αγωνία και την έγνοια των ανθρώπων και των γονέων και 

προπονητών και των παιδιών, του πως θα μπορέσουν τα παιδιά τους να βρουν 

διέξοδο στον αθλητισμό, σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ δύσκολη και με πάρα 

πολλούς κινδύνους για τα παιδιά. 

  Άρα νομίζω πως χρέος του Δήμου μας θα πρέπει να είναι το πώς θα 

φροντίσει και πως θα αναπτύξει αθλητικούς χώρους για να μπορέσει ακριβώς να 

δώσει μια διέξοδο σε αυτά τα παιδιά. Και το γεγονός ότι υπάρχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ αυτή τη 
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στιγμή ο οποίος έχει φτιαχτεί τα προηγούμενα χρόνια μέσα από το μεράκι και την 

κατάθεση ψυχής των ανθρώπων του, αυτό είναι ένα κόσμημα για την πόλη μας και 

πρέπει να το διατηρήσουμε. 

  Για να τελειώνω. Εδώ οι άνθρωποι δεν είναι τρελοί και αυτό 

αποδείχθηκε πριν από λίγο δεν θέλω να το αναπτύξω. Το γεγονός ότι υπάρχει μια 

ανησυχία, δεν έχει να κάνει επειδή δεν θέλουν την ΑΕΚ ή τον Χαλκηδονικό. Ίσα - ίσα 

υπήρξε μια πολύ καλή συνεργασία τόσα χρόνια με τον Χαλκηδονικό. 

  Το ζήτημα όμως είναι το εξής: ποιος έχει τη χρήση και την 

αρμοδιότητα στη διαχείριση προγράμματος ώστε να μπορεί να κατανείμει τις 

ελάχιστες ώρες που μπορεί να του περισσεύουν. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει εδώ 

αντίφαση μεταξύ του να μπορέσει να πάρει απόφαση το Δημοτικό Συμβούλιο και του 

αιτήματος διαχείρισης στον ΟΣΚ. Εγώ νομίζω ίσα - ίσα το να πάρει απόφαση το 

Δημοτικό Συμβούλιο, είναι υποβοηθητικό στο να μπορέσει να πάει μετά ο ΑΤΤΑΛΟΣ 

στον ΟΣΚ και να ζητήσει τη διαχείριση του χώρου επίσημα. Άρα πρώτο ζήτημα είναι 

αυτό, ότι σήμερα χρειάζεται να πάρουμε την απόφαση να στηρίξουμε το ίδιο το 

αίτημα του ΑΤΤΑΛΟΥ. 

  Ένα δεύτερο ζήτημα έχει να κάνει με το ποιος κάνει τα έργα αυτή τη 

στιγμή και το οποίο από ό,τι φαίνεται αποδείχθηκε πριν από λίγο. Δηλαδή υπάρχουν 

κάποια έργα φάντασμα, με κινδύνους όπως ειπώθηκε πιο πριν που αυτό το πράγμα 

είναι πάρα πολύ σοβαρό και χρειάζεται να δοθεί μια ξεκάθαρη απάντηση, γιατί εδώ 

δημιουργείται μια εικόνα που δεν πρέπει να περάσει. Δηλαδή ένας εμφύλιος μεταξύ 

Σωματείων, ο ΑΟΝΦ από τη μία ο Χαλκηδονικός ή και ΑΕΚ και εδώ δεν πρέπει να 

πάμε σε μια λογική όπως είπε και η κα Δήμαρχος ότι κάποιοι δεν θέλουν την ΑΕΚ.  

  Αυτό είναι προσβολή γιατί η ΑΕΚ θέλουμε να φτιάξει το γήπεδό της, 

θέλουμε να στεγαστούν τα τμήματά της αλλά την ίδια στιγμή και τα παιδιά τα οποία 

είναι σε αυτή τη γειτονιά και αθλούνται και οι γονείς οι οποίοι μπορούν και έχουν 

εμπιστοσύνη ότι τα παιδιά τους δεν πάνε σε ένα κακό δρόμο χρειάζεται να 

στηριχθούν. Άρα σε αυτή την κατεύθυνση πρέπει να κινηθούμε και να στηρίξουμε το 

αίτημά τους.  

  Και υπάρχει και η εκκρεμότητα του γηπέδου του Αχιλλέα, πίσω από το 

νεκροταφείο, το οποίο κάποια στιγμή ο Δήμος πρέπει να δει τι θα κάνει για να το 

διεκδικήσει. Ευχαριστώ. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Παπαλουκά έχει τον λόγο. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Αγαπητοί συμπολίτες είναι πολύ απλά τα πράγματα … 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά … 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θέλω να απευθυνθώ στους συμπολίτες μου. Είναι κακό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να με ακούσετε; Θα σας αφαιρέσω τον λόγο. Ή προς το Σώμα 

θα απευθυνθείτε ή… μην μιλάτε καθόλου.  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θέλω να μιλήσω και δεν με αφήνετε; Με φιμώνετε;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ελάτε πάνω και κάντε και προεκλογική ομιλία κα Παπαλουκά. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Σας παρακαλώ πολύ κ. Πρόεδρε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ σας παρακαλώ. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δικαιούμαι κάποια λεπτά χρόνου ομιλίας και δεν υπάρχει 

περίπτωση να μου τα στερήσετε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας αφαιρώ τον λόγο κα Παπαλουκά δεν έχετε τον λόγο. Ο κ. Χωρινός 

έχει τον λόγο. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Τι λέτε κ. Πρόεδρε; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι λέω; Ο κ. Βασιλόπουλος κάτι είπε πριν. Θα απευθυνθείτε προς το 

ακροατήριο κα Παπαλουκά; Σας παρακαλώ κα Παπαλουκά, σας παρακαλώ πολύ, θα 

απευθυνθείτε προς το Σώμα, δεν θα βγάλετε λόγο. Σας ακούν οι συμπολίτες μας 

εδώ, προς τα εδώ απευθύνεστε προς το Προεδρείο. Προς τον κόσμο απευθύνεστε; 

Που ακούστηκε αυτό;  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Απευθύνομαι προς το Σώμα λοιπόν και να με ακούν και οι 

συμπολίτες και να βλέπουν τι γίνεται εδώ πέρα. Έχω καταθέσει γραπτώς τις απόψεις 

μου σχετικά με το θέμα του ΑΤΤΑΛΟΥ … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Πιο ήρεμα όμως κα Παπαλουκά. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Πόσο πιο ήρεμα, δεν κατάλαβα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μην φωνάζετε κα Παπαλουκά. 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Όπως θέλει θα μιλάει … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε εσείς τι είστε απ' έξω; Συνήγορος; 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Εσύ τι είσαι; Ανακριτή; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εγώ τι είμαι; Είμαι θεσμός κύριε. Ο θεσμός που υπάρχει στο Συμβούλιο 

είμαι. Αυτό είμαι. Σας αρέσει δεν σας αρέσει, είμαι Πρόεδρος αυτή τη στιγμή κάνω 

μια διαδικασία που δεν έχετε το δικαίωμα ούτε να … 

ΟΜΙΛΗΤΗΣ: Να με ρωτάς τι είμαι; 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κύριε, μιλάει κάποιος δημοτικός σύμβουλος και 

παρεμβαίνετε …; 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Θα μου δώσετε τον χρόνο που δικαιούμαι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τρία λεπτά. Αυταρχικά κα Παπαλουκά δεν θα μιλάτε. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Μα είναι δυνατό τώρα να μου κόβετε τον λόγο επειδή 

απευθύνομαι στους συμπολίτες; Αυτό που ακούστηκε; Είναι δημόσια συνεδρίαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και …  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κυρία Παπαλουκά έχετε γνώση το τι σημαίνει ένα Δημοτικό Συμβούλιο;  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Και δικαιούμαι ό,τι θέλω και όπως θέλω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Όχι κάνετε λάθος. Υπάρχει κανονισμός κα Παπαλουκά. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Είναι δημόσια συνεδρίαση και δικαιούμαι να μιλάω όπως θέλω. Αν 

είναι δυνατό! Δεν έχω να πω πάρα πολλά εξάλλου, εδώ και πάρα πολύ ώρα 

προσπαθώ να πάρω τον λόγο δεν μου τον δίνετε, έχουν δευτερολογήσει άλλοι 

συνάδελφοι εγώ δεν έχω μιλήσει καθόλου, έχω να πω επί της ουσίας το εξής: 

  Ούτως ή άλλως έχετε διαβάσει όλοι τις απόψεις μου στο διαδίκτυο 

σχετικά με το θέμα του ΑΤΤΑΛΟΥ. Το γήπεδο αυτό είναι ένας σκουπιδότοπος, το 

πήρε ο ΑΤΤΑΛΟΣ με έξοδά του, με κόπο, με αίμα και έγινε αυτό που έγινε. Γυάλισε 

σε κάποιους και έχουν πάει τώρα και προσπαθούν να χρησιμοποιήσουν και 

συγκεκριμένα στη Δήμαρχο, η οποία πουλάει εις βάρος σας και εις βάρος των παιδιών 

σας ρουσφέτια και εξυπηρετήσεις δεν ξέρω κι εγώ που, προκειμένου να μπορέσει να 

κάνει τα δικά της προεκλογικά παιχνίδια. 

  Αυτό το οποίο θα πρέπει να γίνει σήμερα είναι να πάρουμε μια 

ξεκάθαρη απόφαση. Μπράβο σας που είστε σήμερα εδώ, μπράβο που στηρίζετε και 

συμμαθητές μου και μαθητές μου ακόμη είναι σήμερα εδώ, στηρίζετε τον ΑΤΤΑΛΟ, 

στηρίζετε το Σωματείο το οποίο είναι μέσα στη Φιλαδέλφεια είναι παιδιά 

Φιλαδελφιωτόπουλα τα οποία αγωνίζονται εκεί και δεν υπάρχει περίπτωση κανένας 

να πετάξει τον ΑΤΤΑΛΟ έξω από αυτό το γήπεδο.  

  Αυτό το οποίο σήμερα θα κάνουμε είναι πολύ απλό: θα πάρουμε μια 

απόφαση ούτε νομικίστικη αλλά πολιτική ότι σε αυτό το γήπεδο θα έχει τον πρώτο 

λόγο ο ΑΤΤΑΛΟΣ. Ο ΑΤΤΑΛΟΣ θα φτιάχνει το πρόγραμμα, ο ΑΤΤΑΛΟΣ θα κοιτάξει να 

στεγάζονται οι Ακαδημίες και με σωστό τρόπο όχι 40 και 50 παιδιά σε κάθε τμήμα… 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ: Συγνώμη κ. Πρόεδρε αυτό δεν λέμε όλοι; 

Δεν μπορώ να καταλάβω τι κάνει η κα Παπαλουκά τώρα. 
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Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ναι αυτό λέμε όλοι γι' αυτό ήρθαμε εδώ πέρα, γι' αυτό ο 

ΑΤΤΑΛΟΣ είναι σήμερα εδώ και έχει έρθει ο κόσμος και παρακαλάει για το 

αυτονόητο.  

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ: Έλεος κ. Πρόεδρε σας παρακαλώ.  

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Γι' αυτό ο κόσμος παρακαλάει για το αυτονόητο, γιατί λέμε όλοι το 

ίδιο. Ας μας πει λοιπόν κάποιος, ποιος έχει πάρει την απόφαση να γίνουν τα έργα 

αυτά τα οποία είναι και επικίνδυνα και έχει πάθει ήδη καθίζηση το γήπεδο. Να μας πει 

ποιος κάνει τα έγγραφα μεταξύ ΑΕΚ και Δήμου πίσω από την πλάτη των ανθρώπων 

του ΑΤΤΑΛΟΥ και να μας πει ποιος υπερασπίζεται τη Δήμαρχο σε αυτές τις 

πρωτοβουλίες.  

  Γιατί εγώ εδώ πέρα βλέπω ένα άδειασμα, βλέπω κάποιους δημοτικούς 

συμβούλους οι οποίοι μέχρι πρόσφατα ήταν Αντιδήμαρχοι και ξαφνικά να μην ξέρουν 

τίποτε και εν τέλει τι άλλο παίζουμε εδώ πέρα; Είναι το θέατρο του παραλόγου; Ένα 

θέατρο του παραλόγου είναι εδώ πέρα. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Τι εννοείται κα Παπαλουκά ότι ξέρουμε και δεν λέμε; Δεν 

ξέρουμε κα Παπαλουκά. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν ξέρω. 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Να μην αφήνετε υπονοούμενα λοιπόν! Να προσέχετε λίγο τη 

γλώσσα σας. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κακώς δεν ξέρετε, κακώς δεν υπάρχει ενημέρωση στη Διοίκηση 

του Δήμου. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Κακώς δεν έχει ενημερωθεί ο υπεύθυνος Αντιδήμαρχος και δεν 

ξέρω κι εγώ ποιος άλλος και ερχόμαστε σήμερα εδώ ο ΑΤΤΑΛΟΣ και διεκδικεί τα 

αυτονόητα τα οποία έχει απολέσει εδώ και τόσο καιρό. Σήμερα να πάρουμε οριστική 

απόφαση, η οποία θα ισχύσει στην πράξη και αν δεν ισχύσει θα μας βρουν απέναντι 

ούτως ώστε ο ΑΤΤΑΛΟΣ να ανακτήσει τα δικαιώματα που έχει εδώ και 25 χρόνια στο 

συγκεκριμένο χώρο. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ευχαριστούμε κα Παπαλουκά. Η κα Δήμαρχος έχει τον λόγο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: θέλω να μου απαντήσει η κα Παπαλουκά τι εννοεί ρουσφέτια. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Όταν κάνετε συνεννοήσεις και Δήμαρχε χωρίς να ενημερώνετε 

ούτε καν τους δημοτικούς σας συμβούλους που σας ακολουθούσαν μέχρι χτες, τους 
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Αντιδημάρχους σας, προφανώς αυτά γίνονται πίσω από την πλάτη και των 

υπευθύνων του ΑΤΤΑΛΟΥ και του Δημοτικού Συμβουλίου. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι ώρες που δίνονται στην ΑΕΚ … 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Δεν τα είχε συμφωνήσει αυτά ο ΑΤΤΑΛΟΣ με κάποιον άλλον. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι ώρες που δίνονται στον ΑΕΚ … 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Και συμφωνείτε πίσω από την πλάτη προκειμένου να 

εξυπηρετήσετε συμφέροντα όπως εσείς νομίζετε. Είναι πολύ απλά τα πράγματα. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Οι ώρες, που τις έχει δώσει ο ΑΤΤΑΛΟΣ δεν είναι ρουσφέτι. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τελειώσατε κα Παπαλουκά. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Απαντάω κ. Πρόεδρε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ρωτήσατε να σας απαντήσει η κα Παπαλουκά; 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι, να μου πει τι εννοεί ρουσφέτια. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Ρώτησε. Μπορώ να απαντήσω; Μιλάω και για τις ώρες, μιλάω και 

για τα έργα τα οποία γίνονται … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Ρουσφέτι εσείς θεωρείτε όταν δίνονται ώρες; 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Και οι ώρες και τα έργα τα οποία γίνονται προκειμένου η ΑΕΚ και 

δεν ξέρω εγώ ποιος άλλος και ο Χαλκηδονικός … 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Όταν δίνονται ώρες από τον ΑΤΤΑΛΟ στα κενά του στην ΑΕΚ… Κυρία 

Παπαλουκά λυπάμαι πάρα πολύ. 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Εγώ λυπάμαι για σας και εκτίθεστε μπροστά σε αυτό τον κόσμο. 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Δεν εκτίθεμαι πουθενά, εσείς εκτίθεστε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Λοιπόν εξαντλήθηκε το θέμα. Ο κ. Χωρινός έχει τον λόγο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, κυρία Δήμαρχε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι κατ' 

αρχήν νιώθω την ανάγκη να εκφράσω τη λύπη μου για τον τραγικό χαμό ενός 

ανθρώπου συμπολίτη μας, ο οποίος υπηρέτησε τον αθλητισμό, τον ΑΤΤΑΛΟ και 

έβαλε βαθιά το χέρι στην τσέπη προκειμένου να γίνει αυτός ο χώρος. 

Δεύτερον, αυτή τη στιγμή που μιλάμε το διαδίκτυο είμαι βέβαιος έχει 

πάρει φωτιά και έχουμε στοχοποιηθεί όλοι μας με ευθύνη της κας Δημάρχου. Κύριε 

γενικέ Γραμματέα στις 25 του μήνα έστειλε η ΑΕΚ κατ' αρχήν πρέπει να δηλώσω ότι 
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είμαι σταθερά προσηλωμένος στην ιδέα που λέγεται ΑΕΚ και κανείς δεν μπορεί να 

μου αφαιρέσει αυτό το δικαίωμα. Αυτό είναι ξεκάθαρο. 

Διαβάσατε ένα κείμενο συμφωνίας μεταξύ Δημάρχου και ΑΕΚ και έχει 

ημερομηνία 25 Ιουλίου, Δευτέρα 22 Ιουλίου -γιατί τώρα θεωρώ ότι θα πάρει άλλες 

διαστάσεις το θέμα- έκανε επερώτηση μετά από αίτημα της Διοίκησης του ΑΤΤΑΛΟΥ 

σχετικά με την παραχώρηση αυτή με το θέμα που συζητάμε όλοι απόψε εδώ και 

εκφράζουμε την άποψή μας. 

Θα μου επιτρέψετε κ. Πρόεδρε, είμαι υποχρεωμένος να διαβάσω αυτά 

που είπα στις 22 Ιουλίου στην κα Δήμαρχο, η οποία έχει απόλυτα την ευθύνη και 

εύχομαι επειδή πρόσφατα είχαμε την εορτή των Φώτων, το Άγιο Πνεύμα να τη 

φωτίσει και να πάμε σε εκλογές ήρεμα και ανθρώπινα. Και λέω πιο συγκεκριμένα:  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κυρία Δήμαρχε από ό,τι γνωρίζουμε στο Δήμο μας υπάρχουν δυο 

ερασιτεχνικά Σωματεία: ο ΑΤΤΑΛΟΣ και ο Χαλκηδονικός. Ο ΑΤΤΑΛΟΣ έχει μια 

διαδρομή από το 1986. Τελευταία μαθαίνω ότι έχει γίνει μια παρέμβαση από 

πλευράς Διοίκησης του Δήμου και ούτε λίγο ούτε πολύ τον ΑΤΤΑΛΟ τον 

γράφετε στα παλιά σας τα υποδήματα σε ένα χώρο που διαμόρφωσαν οι ίδιοι οι 

άνθρωποι του ΑΤΤΑΛΟΥ βάζοντας βαθιά το χέρι στην τσέπη τους. Και ερωτώ: 

με ποιο σκεπτικό και  κάτω από ποια λογική δημιουργείται πρόβλημα στην 

ομάδα αυτή και το πιο σοβαρό απ' όλα δημιουργείται πρόβλημα στη συνοχή 

της κοινωνίας που έχει να κάνει με την ΑΕΚ και τον ΑΤΤΑΛΟ. Διότι εδώ μέσα αν 

γυρίσετε και ψάξετε, σχεδόν όλοι είμαστε με την ΑΕΚ. Να έχετε υπόψη σας ότι 

η υπηρεσία του ΑΤΤΑΛΟΥ και εγώ προσωπικά έχουμε μεγαλώσει με την ΑΕΚ και 

κάποιοι επιτέλους να σοβαρευτούν και να δουν τα πράγματα πιο ψύχραιμα με 

γνώμονα το συμφέρον της πόλης και της ΑΕΚ. Και κατά συνέπεια του 

ΑΤΤΑΛΟΥ.  

Δεν το αμφισβητώ το θέμα του ΑΤΤΑΛΟΥ το έκανα επερώτηση 

παρουσία της Διοίκησης του ΑΤΤΑΛΟΥ το θυμάστε πολύ καλά όπου η κα Δήμαρχος 

με αποκαλούσε ψεύτη. Και να λοιπόν που σήμερα δυστυχώς δικαιώνομαι για άλλη 

μια φορά. Όλα τα άλλα τα θεωρώ μικροπολιτική και παρακαλώ αν είστε σε θέση να 

μας εξηγήσετε το σκεπτικό της παρέμβασής σας σε ένα χώρο που τον διαχειρίζεται ο 

ΑΤΤΑΛΟΣ 23 χρόνια. Άλλος είπε 25 εγώ λέω 23, δεν θα τα χαλάσουμε εκεί.  

Ήταν μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και παρακάλεσα να πάρουν 

τον λόγο, όπου θυμάστε πολύ καλά έγινε μια διαμάχη «όχι, λες ψέματα εσύ, λέω 

ψέματα εγώ» και να, τα αποτελέσματα. Σήμερα. Και μη νομίζετε ότι θα το 
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ξεπεράσουμε κα Δήμαρχε. Εύχομαι να το ξεπεράσουμε ανώδυνα. Λυπάμαι όμως γιατί 

πιστεύω το αντίθετο. Και αναγκάστηκα και βγαίνοντας από εδώ … 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Ολοκληρώστε κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε εγώ αναφέρομαι σε γεγονότα, εγώ δεν παπαγαλίζω 

αναφέρομαι σε γεγονότα. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Αναφέρεστε σε πράγματα που τα έχετε ήδη αναφέρει. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ναι όμως απόψε αυτά συζητάμε. 

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ: Γι' αυτό σας λέω επιγραμματικά πείτε μας. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Διότι αν εκείνο το βράδυ συζητάγαμε το θέμα, θα προλαβαίναμε 

πολλά πράγματα. Τώρα όμως έχουν γίνει παρεμβάσεις στο χώρο και πολύ φοβάμαι 

ότι θα έχουμε άλλα προβλήματα. Στοχοποιήθηκα αμέσως εκείνο το βράδυ κα 

Δήμαρχε αναρτήθηκα στο διαδίκτυο με στοχοποίησαν και απείλησαν τη σωματική 

μου ακεραιότητα. Και αναγκάστηκα στις 4 του Σεπτέμβρη να σας στείλω έγγραφο 

προσωπικό … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ σας παρακαλώ λέτε άλλα πράγματα τώρα. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Τελειώνω. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα τα έχετε επαναλάβει εκατό φορές. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Δεν τα έχω επαναλάβει, απλώς απόψε επιβεβαιώνομαι. Και το 

ερώτημά μου σε καμία περίπτωση δεν αφορούσε το θέμα των συμφερόντων της ΑΕΚ 

αλλά δυστυχώς τα λόγια μου σκοπίμως παρερμηνεύτηκαν και αναρτήθηκαν στο 

διαδίκτυο από τους γνωστούς κύκλους αγγίζοντας τα όρια του κανιβαλισμού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Χωρινέ. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Με σκοπό να με στοχοποιήσουν στον κόσμο της ΑΕΚ και να με 

βλάψουν αυτοδιοικητικά. Κυρία Δήμαρχε κλείνοντας θα ήθελα να σας παρακαλέσω 

να μην εμπλέξετε το θέμα της ΑΕΚ, τα συμφέροντα της ΑΕΚ με τον ΑΤΤΑΛΟ, είναι 

δυο ξεχωριστά πράγματα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εντάξει κ. Χωρινέ.  

ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Έλεος …! 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Έλεος να πείτε στον εαυτό σας. Για τα ψηφουλάκια … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ τελείωσε ο χρόνος σας. Ο κ. Πολίτης έχει τον λόγο. 

Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Κύριε Πρόεδρε βάζω κι εγώ το θέμα της διαδικασίας, δυο ώρες για το 

θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης. 
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ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πολίτη το επεσήμανα και είπα ότι έχει περάσει αρκετά ο χρόνος 

έπρεπε να σταματήσω τη διαδικασία. Θα δεχόσασταν να μην μιλήσετε κ. Πολίτη; 

Θέλω να μου απαντήσετε. 

Σ. ΠΟΛΙΤΗ: Να τηρείτε τους χρόνους. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Υπήρχε ο Οργανισμός, υπήρχε ο Πρόεδρος … 

Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Δεν μιλάω για τον Πρόεδρο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα ο άνθρωπος ήθελε να πει το πρόβλημα και σωστά το έβαλα και 

άφησα τον χρόνο να εξηγήσει κάποια πράγματα. Έγιναν ερωτήματα, μην μου λέτε 

τέτοια πράγματα, σας παρακαλώ κ. Πολίτη. 

Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Τέλος πάντων … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Βρήκαμε τώρα να λέμε τη διαδικασία.  

Δ. – Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Κύριε Παπακώστα θεσμός είστε, αν θέλατε να το είχατε φέρει 

εντός ημερήσιας διάταξης. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό κα Γκούμα έχετε δίκιο. Εγώ το έβαλα εντός ημερήσιας διάταξης, 

δεν είναι του χαρακτήρα μου να έρχομαι σε αντιπαράθεση με τη Δήμαρχο, σέβομαι 

κάποια πράγματα, το εξήγησα στην αρχή να μην ξαναμπούμε στα ίδια. 

  Συνεχίστε κ. Πολίτη. 

Σ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Να ξεκινήσω από το έγγραφο του Ιούλη του ’13. Αυτά ήταν όλα 

κρυφά, φαίνεται η φιέστα με την ΑΕΚ άρχισε από τότε. Το φέρατε και σήμερα 

προεκλογικά, τέλος πάντων. Ένα θέμα το οποίο έπρεπε να είχε λυθεί σε δέκα λεπτά 

διότι έπρεπε αμέσως το ψήφισμα του ΑΤΤΑΛΟΥ να το ψηφίσουμε χωρίς καν 

συζήτηση.  

  Απλά επειδή ακούστηκε εδώ για το οικόπεδο του ΟΣΚ θέλω να πω ότι 

όχι μόνο να το διεκδικήσουμε εμείς σα Δήμος το οικόπεδο και να μεγαλώσει το 

γήπεδο γιατί αυτό το γήπεδο δεν φτάνει και για τα 250 παιδιά και κάτι άλλο το οποίο 

θα πρέπει να το δει ο Δήμος, να επιχορηγηθεί ο ΑΤΤΑΛΟΣ ούτως ώστε να μην 

βάζουν ούτε οι γονείς χρήματα, ούτε ο Πρόεδρος ή ο Γραμματέας από την τσέπη του 

λεφτά και μην  μας πείτε ότι δεν έχετε λεφτά. Η Περιφέρεια αλλού κι αλλού τα δίνει 

τα εκατομμύρια, ας δώσει κι εδώ λίγα λεφτά.  

  Και ένα τελευταίο. Καλώ όλους τους συναδέλφους να ψηφίσουν υπέρ 

του ψηφίσματος του ΑΤΤΑΛΟΥ για να μπορεί ο ΑΤΤΑΛΟΣ όχι μόνο να διαχειρίζεται 

το χρόνο, αλλά και να έχει το γενικότερο κουμάντο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Καβακοπούλου έχει τον λόγο. 
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Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ: Επειδή κ. Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι 

έχουμε πλατειάσει αρκετά και στο τέλος δεν θα ξέρουμε τι θα ψηφίσουμε, εν 

κατακλείδι θέλω λίγο να το μαζέψω και να πω ότι ζητάει ο ΑΤΤΑΛΟΣ να έχει τη 

διαχείριση του προγράμματος που ήδη την έχει. Ζητάει να επικυρώσουμε αυτό το 

οποίο ήδη έχει. Έτσι δεν είναι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ναι. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Α. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ: Εγώ λέω ότι μας διάβασε ο Πρόεδρος ο κ. 

Τζελής. Να επικυρώσουμε αυτό που ήδη ισχύει, να έχει τη διαχείριση του 

προγράμματος. Αυτό καλούμαστε να ψηφίσουμε και όλα τα άλλα είναι εκ του 

περισσού. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η κα Κοσμά έχει τον λόγο. 

Σ. ΚΟΣΜΑ: Και εγώ θα ήθελα να πω δυο κουβέντες γιατί επί δημαρχίας Κόντου 

ενισχύσαμε οικονομικά τον ΑΤΤΑΛΟ επειδή ακριβώς έχει αυτή την προϊστορία ετών 

και πιστεύω τον πρώτο λόγο και τον πλήρη έλεγχο πρέπει να έχει ο ΑΤΤΑΛΟΣ. Από 

εκεί και πέρα το που θα το δώσει και πόσες ώρες θα το δώσει, θα πρέπει να το δει ο 

ίδιος. Διότι δικαιωματικά ξεκίνησε ο ΑΤΤΑΛΟΣ στην πόλη μας, με τα παιδιά της πόλης 

μας. Νομίζω ότι είναι λογικό και δεν πρέπει να το αμφισβητεί κανείς πια. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό είναι το αίτημά τους κα Κοσμά: διαχείριση του προγράμματος, να 

διαχειρίζεται το γήπεδο και να κανονίζει τις ώρες και τα λοιπά. Αυτό δεν είναι το 

αίτημά σας για να πάρουμε μια απόφαση; Αυτό κατάλαβα,  αυτό θα φέρω στο 

Συμβούλιο σύμφωνα με τα λεγόμενα και τα γραπτά σας.  

  Παρακαλώ το θέμα σε ψηφοφορία ως αίτημα που έχει υποβάλλει ο 

ΑΤΤΑΛΟΣ διαχείριση προγράμματος του γηπέδου.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Συμφωνούμε ομόφωνα την πρόταση;  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ελάτε κύριοι συνάδελφοι δεν έχουμε διάλειμμα.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά υπάρχει ένα αίτημα, σας παρακαλώ. Εξαντλήθηκε ο 

χρόνος… 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Του ΑΤΤΑΛΟΥ; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Του ΑΤΤΑΛΟΥ βεβαίως το οποίο είναι ξεκάθαρο. Τη διαχείριση του 

προγράμματος όπως το ζητάει ο ΑΤΤΑΛΟΣ να διαχειρίζεται τις ώρες, όλα ο ΑΤΤΑΛΟΣ. 

Όπως είχε και ίσχυε τόσα χρόνια, αυτό ζητάνε οι άνθρωποι. 
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(Διαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ρε Παπακώστα άκου και λίγο … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά σας ακούω συνέχεια! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Έκανα πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θέλετε να έχετε τον πρώτο και τον τελευταίο λόγο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δεν θέλω κανένα λόγο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ως η πρόταση η δική σας εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση να φέρω ότι το 

είπατε εσείς. Εδώ σε αυτό το Συμβούλιο βγαίνει ποιος θα πει κάτι! 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όλοι βρε παιδί μου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Η ουσία κ. Γρετζελιά που βγήκε … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Επειδή δημιουργήθηκε πρόβλημα με τη σχολική Επιτροπή, πρέπει 

να μπει παράγραφος μέσα ως έχει το ψήφισμα και να μπει η 2η παράγραφος αυτό 

που σας είπα ότι η σχολική Επιτροπή δεν θα έχει καμία ανάμιξη στη διαχείριση του 

χώρου. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μα όταν δίνουμε τη διαχείριση του προγράμματος αποκλειστικά στον 

ΑΤΤΑΛΟ χωράει κάποιος άλλος κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σας πειράζει αν γράψουμε κι αυτό; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Επειδή το λέτε εσείς δεν με πειράζει καθόλου. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το πρόβλημα δημιουργήθηκε από τη σχολική Επιτροπή.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Δεν θα μπορεί η σχολική Επιτροπή αφού εμείς παίρνουμε μια απόφαση 

που λέει ότι … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να το πει το Δημοτικό Συμβούλιο κ. Παπακώστα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Αυτό λέει να το πει. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Όπως είναι το ψήφισμα, συν τη 2η παράγραφο. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να μπει κ. Γρετζελιά. 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Μετά από διαδικασία 2,5 ώρες η ουσία είναι άλλη. Ότι η πόλη πάσχει 

από αθλητικούς χώρους, αυτό πρέπει να δούμε. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Σωστό. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εφόσον δεν υπάρχουν αθλητικοί χώροι θα υπάρχουν τα προβλήματα 

και στο μέλλον.  
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ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κύριε Γρετζελιά διαβάστε τη 2η παράγραφο. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να διαβάσω το σημείο … 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα με διακόπτετε συνέχεια κ. Γρετζελιά; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Δυο λεπτά να το διαβάσω.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ποιος σας το είπε; 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Εσείς.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας είπα να τελειώσω. Άλλος το ζήτησε, δεν το ζήτησα εγώ. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Ωραία λοιπόν να τελειώσετε.  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Να προστεθεί κι αυτό που είπατε εγώ δεν έχω αντίρρηση. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Να το διατυπώσω να το ακούσουν οι συνάδελφοι. Η σχολική 

Επιτροπή της παρακείμενης σχολικής μονάδας του 4ου, 1ου και 6ου Νηπιαγωγείου δεν 

θα έχει καμία ανάμιξη στη χρήση, στην εκπόνηση του προγράμματος και στην εν 

γένει διαχείριση του συγκεκριμένου αθλητικού χώρου; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Ομόφωνα όλοι; Συμφωνούμε όλοι; … 

(Διαλογικές συζητήσεις) 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Από τη σχολική Επιτροπή δημιουργήθηκε το πρόβλημα. Αν αύριο 

πάλι η σχολική Επιτροπή πει θα κάνουμε και το άλλο; Να το πούμε, να ξεκαθαρίσει 

το τοπίο αφού συμφωνεί όλο το Σώμα. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Γρετζελιά … 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βάλτε το σε ψηφοφορία. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Γρετζελιά. 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Βάλτε το σε ψηφοφορία, κάνω πρόταση. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Ο ΑΤΤΑΛΟΣ, είπα τι θέλουν και συμφώνησαν αυτό που ζητάνε αυτό 

βάζω σε ψηφοφορία. Θέλετε να προστεθεί και κάτι ακόμη τη στιγμή που παίρνουμε 

μια απόφαση, αυτή την απόφαση που παίρνουμε και ικανοποιούμε το αίτημα του 

ΑΤΤΑΛΟΥ είναι ξεκάθαρο το αίτημά τους διαχείριση προγράμματος. Αυτό λένε. Από 

πού θα μπει η σχολική Επιτροπή στη μέση; Εσείς λέτε ότι θα μπει, εντάξει να το 

προσθέσουμε. Θέλετε να προστεθεί κι αυτό; Να το προσθέσουμε. 

  Το αίτημα ήταν άλλο του ΑΤΤΑΛΟΥ δεν ήταν αυτό, ήταν διαχείριση 

προγράμματος ωρών και τα λοιπά. 
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Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Το ψήφισμα ως έχει, προστίθεται και αυτή η παράγραφος και 

τελειώνουμε.  

(Διαλογικές συζητήσεις) 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σας παρακαλώ κ. Πλάτανε το θέμα σε ψηφοφορία. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Υπάρχει καμία αντίρρηση ή θα κάνουμε ψηφοφορία; Συμφωνούμε 

ομόφωνα όλοι; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Κύριε Πλάτανε, θα κάνετε ψηφοφορία σας λέω. Ο κ. Δημακόπουλος 

έχει τον λόγο. 

Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Για τα έργα δεν έχουμε διευκρινίσει ακόμη τι στάση θα 

κρατήσουμε. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Είναι άλλο θέμα.  

Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Τι άλλο θέμα; Άμεσο θέμα είναι. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Θα απαντήσει η Δημοτική Αρχή, η Δήμαρχος απάντησε. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Να απαντήσει όμως. 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Τι να σας πω εγώ; Δεν μπορώ εγώ να σας απαντήσω. 

Χ. ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ: Μην αφήνουμε μετέωρα τα έργα γιατί υπάρχει κίνδυνος… 

Π. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ: Τα έργα σταματούν βεβαίως. Εννοώ θα κλείσει αλλά χωρίς τα 

περαιτέρω. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ποιος κάνει τα έργα; Θα μας απαντήσει κάποιος εδώ μέσα; 

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Σε εμένα απευθύνεστε, αλλά δια μέσου εμού στους αρμοδίους. 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Ποιος τα κάνει! Υπάρχει ένας υπεύθυνος εδώ μέσα ή όλοι είστε 

ανεύθυνοι;  

ΠΡΟΕΔΡΟΣ: Εξαντλήθηκε το θέμα σε όλες τις παραμέτρους. 

 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέμα ως εισάγεται 
με το αίτημα του αθλητικού συλλόγου Α.Ο.Ν.Φ.  «Άτταλος» με την προσθήκη που 
κατέθεσε ο ανεξάρτητος Δημ. Σύμβουλος κ. Π.Γρετζελιάς σε ψηφοφορία ενώπιον του 
Σώματος .   
 

 Κατά του θέματος δήλωσε ότι τάσσεται ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Μ.Κουτσάκης, μόνο ως προς την κατατεθείσα προσθήκη που αφορά την μη 
ανάμειξη της Σχ. Επιτροπής στη διαχείριση του γηπέδου. 

 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το υποβληθέν αίτημα του αθλητικού 
συλλόγου Α.Ο.Ν.Φ.  «Άτταλος», την κατατεθείσα προσθήκη, τα στοιχεία του 
σχετικού φακέλου και : 
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 Τις διατάξεις των άρθρων 65 παρ. 1 και 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 
(«Καλλικράτης») 
 

και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ    

ΟΜΟΦΩΝΑ ως προς το αίτημα του Συλλόγου 

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ (25 ΥΠΕΡ-1 ΚΑΤΑ) ως προς την κατατεθείσα προσθήκη 
 
 

Αποδέχεται το αριθ. πρωτ. 18093/24-12-2013 αίτημα του αθλητικού συλλόγου 
Α.Ο.Ν.Φ. “Άτταλος” και εγκρίνει την ανάθεση της διαχείρισης σε αυτόν του γηπέδου 
επί των οδών Ν.Πλαστήρα & Λαχανά-Νέα Φιλαδέλφεια, προκειμένου να υπάρχει 
σωστή λειτουργία στο πρόγραμμα προπονήσεων και αγώνων, τόσο για τον Α.Ο.Ν.Φ. 
«Άτταλος» και την αντρική ομάδα του Χαλκηδονικού, όσο και για, στο μέτρο του 
δυνατού, τυχόν άλλες φιλοξενούμενες ομάδες. Η όποια παρέμβαση στο χώρο και τις 
εγκαταστάσεις του προϋποθέτει τη συνεργασία με το Σύλλογο Α.Ο.Ν.Φ. “Άτταλος”. 
 
Αποφασίζει επίσης ότι η Σχολική Επιτροπή της παρακείμενης Σχολικής Μονάδας του 
4ου, 1ου και 6ου Νηπιαγωγείου δεν θα έχει καμία ανάμειξη στην χρήση, εκπόνηση του 
προγράμματος προπονήσεων και αγώνων και στην εν γένει διαχείριση του 
συγκεκριμένου αθλητικού χώρου. 
 
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   1/2014. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

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

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Μπόβος Χαράλαμπος 
Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαμάντιος 
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 

Τάφας Ηλίας 
Κουτσάκης Μιχαήλ 

Παπανικολάου Νικόλαος 
Καραβίας Γεώργιος 

Τομπούλογλου Ιωάννης 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Κοσμά Σταυρούλα 
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Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Γκούμα Δανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Βασιλόπουλος Αριστείδης 
Γρετζελιάς Παντελής 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

Δημακόπουλος Χρήστος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

 
 

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

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Νομικής Υπηρεσίας 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημοσίων Σχέσεων 
- Αυτοτελές Τμήμα Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
- Αντιδήμαρχο Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού & Αθλητισμού 
- Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- Ενιαίο Φορέα Δράσεων 

 
 
 
Συν.: - Ψήφισμα Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης του αθλητικού συλλόγου   

Α.Ο.Ν.Φ.«Ατταλος» της 18/12/2013. 
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                    ΨΗΦΙΣΜΑ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 
 
 

«Η Γενική Συνέλευση των μελών του Συλλόγου παρουσία γονέων, αθλητών, 

δημοτικών συμβούλων, εκπρόσωπων Παρατάξεων και φορέων που 

πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου 2013 εξέδωσε το παρακάτω 

ψήφισμα: 

 

1. Εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με έργα που χωρίς ο 

Σύλλογός μας να έχει πρώτα ενημερωθεί, γίνονται στο γήπεδο του 

ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ χρησιμοποιεί εδώ και 25 χρόνια και το οποίο με δικά 

του έξοδα έχει διαμορφώσει και συντηρεί. Έργα τα οποία πιθανό να 

θέτουν υπό αμφισβήτηση το δικαίωμα διαχείρισης του εν λόγω 

γηπέδου, δικαίωμα που εκπορεύεται από την ιστορική του παρουσία 

και διαδρομή στο συγκεκριμένο χώρο. 

2. Ο χώρος αυτός είναι μικρός και δεν αρκεί ούτε για τα περίπου 250 

παιδιά των τμημάτων του ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ που προπονούνται εκεί. 

ωστόσο ο ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ κατανοώντας την έλλειψη αθλητικών 

χώρων αλλά και την ανάγκη άθλησης της Νεολαίας της πόλης, 

παραχωρεί κάθε χρόνο ώρες προπόνησης και σε άλλους Συλλόγους 

όπως ο Χαλκηδονικός, δυσχεραίνοντας ακόμη και το πρόγραμμα 

προπονήσεων των τμημάτων του. 

3. Ζητάμε την άμεση σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου και τη λήψη 

απόφασης με την οποία ο ΑΟΝΦ ΑΤΤΑΛΟΣ θα έχει τη διαχείριση του 

γηπέδου και την ευθύνη εκπόνησης του προγράμματος προπονήσεων 

και διάθεσης ωρών στις φιλοξενούμενες ομάδες. Επίσης η όποια 

παρέμβαση στο χώρο και τις εγκαταστάσεις του να προϋποθέτει τη 

συνεργασία με το Σύλλογό μας». 

 

Η Γενική Συνέλευση του Α.Ο.Ν.Φ.  ΑΤΤΑΛΟΣ 

 
 
 


