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ΘΕΜΑ: «Εισαγωγή ως θέµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αιτήµατος-επιστολής 82 
κατοίκων (Επιτροπή Αγώνα) της οδού Σάββα Σταµατιάδη στη Ν. Φιλαδέλφεια 
σχετικά µε το πρόβληµα της εκ περιτροπής λειτουργίας της Λαϊκής Αγοράς 
στη Ν. Φιλαδέλφεια και την άµεση υλοποίηση της υπ΄αριθµ. 53/2011 
Αποφάσεως του ∆.Σ.»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 17.05.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 19.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 5501/13.05.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 9/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     
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ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 
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∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 110 / 2011 
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Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
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Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 17.05.2011 
Συνεδρίασης Νο. 10/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 31 παρόντες 
και 2 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                      Βαλασσάς Βεργής              
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                               Παπανικολάου Νικόλαος                     
Μπόβος Χαράλαµπος                       
Παπανίκα Αικατερίνη 
Κότσιρας Παύλος                                                        
Παϊδας Αδαµάντιος               
Χωρινός Ζαχαρίας                      
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
Καραβίας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
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Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Γραµµένος Σπυρίδων 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

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

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Β. Βαλασσάς απουσίαζε χωρίς να ενηµερώσει το 

Προεδρείο. 

 

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

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

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

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

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

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

 

Προσελεύσεις :  

Μετά τη συζήτηση του µοναδικού θέµατος εκτός Η.∆. και πριν την έναρξη της συζήτησης 

των θεµάτων της τακτικής Η.∆. προσήλθε κ. Νικόλαος Παπανικολάου, ο οποίος 

παρέµεινε µέχρι την λήξη της σηµερινής Συνεδρίασης.  
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Αποχωρήσεις :  

1. Κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός.  

2. Κατά την έναρξη της συζήτησης του 4ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Κλεοµένης-Αθανάσιος Μάλλιος. 

3. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 6ου θέµατος της Η.∆. και πριν την ψηφοφορία 

αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κ. Σταυρούλα Κοσµά. 

4. Κατά την λήξη της συζήτησης και ψηφοφορίας του 7ου θέµατος της Η.∆. και πριν την 

έναρξη του 8ου θέµατος αποχώρησε η ∆ηµοτική Σύµβουλος κα Μαυράκη-Φίλου 

Παρασκευή. 

 

2o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 2Ο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 

βάσει τόσο το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5439/12.05.2011 έγγραφό του προς το ∆.Σ. όσο και 

την υπ΄αριθµ. πρωτ. 5111/09.05.2011 επιστολή-καταγγελία της Επιτροπής Αγώνα 

κατοίκων της οδού Σάββα Σταµατιάδη στη Ν. Φιλαδέλφεια που απηύθυναν προς τον 

Πρόεδρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την κα ∆ήµαρχο και τους ∆ηµοτικούς 

Συµβούλους, ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

Στις 09.05.2011 κατατέθηκε στον ∆ήµο µας υπόψη του Προέδρου του ∆.Σ. το 
παραπάνω σχετικό έγγραφο της «Επιτροπής Αγώνα κατοίκων οδού Σάββα 
Σταµατιάδη», το οποίο είναι υπογεγραµµένο ονοµαστικά από 82 κατοίκους που 
διαµένουν στη συγκεκριµένη οδό και οι οποίοι αναφέρονται στην υπ΄αριθµ. 53/2011 
Απόφασή µας σχετικά µε την εκ περιτροπής ανά εξάµηνο λειτουργία της Λαϊκής 
Αγοράς, αλλά και τα πρόσφατα προβλήµατα που παρουσιάστηκαν κατά την 
εφαρµογή της Απόφασης αυτής. 
Η Επιτροπή των Κατοίκων ζητά την άµεση σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µας 
προκειµένου η ∆ηµοτική Αρχή να τους ενηµερώσει σχετικώς. 
 
∆εδοµένων των ανωτέρω και σε εφαρµογή της παρ. 2 του 16ου άρθρου του 
ισχύοντος Κανονισµού Λειτουργίας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Φιλαδέλφειας-
Χαλκηδόνας (Απόφαση ∆.Σ. Νο 25/2011) όπου ρητά ορίζεται ότι «Το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο συζητά υποχρεωτικά προτάσεις που κατατίθενται γραπτά σ΄αυτό από 
τουλάχιστον είκοσι πέντε (25) άτοµα για την επίλυση ζητηµάτων αρµοδιότητας του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου. Η ∆ήµαρχος ενηµερώνει τους ενδιαφεροµένους για τη 
σχετική απόφαση που ελήφθη», εισάγω διά της παρούσης, το εν λόγω αίτηµα των 82 
κατοίκων της Επιτροπής Αγώνα της οδού Σάββα Σταµατιάδη, για συζήτηση του 
θέµατος από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Αναλυτικότερα, η επιστολή-καταγγελία της  Επιτροπής Αγώνα των κατοίκων της οδού 
Σάββα Σταµατιάδη σχετικά µε την Λαϊκή Αγορά, έχει ως εξής: 
                                                

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα παρακαλέσω κ. Γραµµατέα να διαβάσετε την επιστολή των 
κατοίκων. 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: 

9/5/2011 

Επιτροπή Αγώνα κατοίκων οδού Σάββα Σταµατιάδη 

Προς Πρόεδρο ∆ηµοτικού Συµβουλίου ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας 
αξιότιµο κ. Παντελή Γρετζελιά 

Κοινοποίηση ∆ήµαρχο Νέας Φιλαδέλφειας αξιότιµη κα Ευτυχία Γαϊτανά – 
Αποστολάκη, Αντιδήµαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών αξιότιµο κ. Ζαχαρία Χωρινό 

Υπόψη κ.κ. Τοµπούλογλου, Κόντου, Βαλασσά και Μάλλιου 

Εµείς, οι παρακάτω υπογράφοντες µετά τα τελευταία γεγονότα της Τρίτης 
3/5/2011 και την απίστευτη ταλαιπωρία στην οποία µας υποβάλλατε, 
εµπαίζοντάς µας ότι θα υλοποιηθεί η νόµιµη απόφαση No 53/2011 του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου και ενώ είχε ήδη υλοποιηθεί η σήµανση της νέας οδού 
υποδοχής της λαϊκής αγοράς για τους επόµενους 6 µήνες µε ταυτόχρονη 
αποξήλωση των αντίστοιχων σηµάνσεων του δρόµου µας και παρά τις 
υποσχέσεις σας για προστασία µας από τους υπαίθρους πωλητές, οι οποίοι 
τελικώς µας προπηλάκισαν και µας απείλησαν, αποστείλατε τη ∆ηµοτική 
Αστυνοµία µε σκοπό όχι την προστασία µας από τους µη συµµορφούµενους 
υπαίθριους πωλητές, αλλά την επιβολή λειτουργίας παράνοµα της λαϊκής στο 
δρόµο µας, εξαναγκάζοντάς µας στο να αποσύρουµε τα νοµίµως σταθµευµένα 
αυτοκίνητά µας. 

Μετά από αυτά τα γεγονότα αισθανόµενοι εντελώς απροστάτευτοι από τη 
∆ηµοτική µας Αρχή οργισµένοι για τον εµπαιγµό µας και αισθανόµενοι ότι τελικά 
προστασία µπορεί να παρασχεθεί µόνο σε ό,τι αποφέρει οικονοµικά οφέλη 
αδιαφορώντας για τη νοµιµότητα, για το κοινό περί ∆ικαίου αίσθηµα των 
κατοίκων της Σάββα Σταµατιάδη που βάναυσα καταπατήσατε και 
επιφυλασσόµενοι κάθε νόµιµου δικαιώµατός µας. 

Ζητάµε: 

1. Την άµεση και χωρίς άλλες προφάσεις υλοποίηση της νόµιµης και 
οριστικής απόφασης του ∆ηµοτικού µας Συµβουλίου για την εκ 
περιτροπής και ανά εξάµηνο λειτουργία της λαϊκής αγοράς και αρχής 
γενοµένης από την 3η Μαΐου τρέχοντος έτους στον οδό Επταλόφου 
όπως σα ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφασίσατε νοµίµως και όπως η νέα 
νοµοθεσία του σχεδίου "Καλλικράτης", ορίζει ότι εσείς είστε οι µοναδικοί 
υπεύθυνοι ορισµού του χώρου λειτουργίας της υπαίθριας λαϊκής αγοράς 
από τους κατόχους νόµιµης και µόνο άδειας για τον παραπάνω σκοπό. 

2. Την άµεση σύγκληση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου έτσι ώστε η ∆ηµοτική 
Αρχή να µας δώσει εξηγήσεις για τα παραπάνω.  

Εµείς όλοι οι παρακάτω και στις επόµενες συναπτόµενες σελίδες υπογράφοντες 
και πάντα επιφυλασσόµενοι να ασκήσουµε όλα τα νόµιµα δικαιώµατά µας». 

  Ακολουθούν υπογραφές τον αριθµό 80 ίσως να είναι και παραπάνω. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επίσης ήρθε σήµερα µια άλλη επιστολή από τον κ. Σπύρο Γραµµένο 
∆ηµοτικό σύµβουλο και Γενικό Γραµµατέα κ. Σχίζα ∆ηµήτριο.  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Και µία επιστολή από την Ένωση Επαγγελµατιών Βιοτεχνών 
Εµπόρων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, η οποία έχει ως ακολούθως . 

«Ζητάµε την άµεση αποµάκρυνση της λαϊκής αγοράς από τον πεζόδροµο της 
Σάρδεων διότι αυτή θίγει τα συµφέροντα των επαγγελµατιών που εδρεύουν επ’ 
αυτού και οι οποίοι έχουν επενδύσει πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ για την 
επιχείρησή τους και υποχρεώνονται για 54 ηµέρες το χρόνο να µην 
λειτουργούν, παρ' όλο που πληρώνουν µεγάλα ενοίκια αλλά και υψηλά 
δηµοτικά τέλη στο ∆ήµο Νέας Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας επί 365 ηµέρες για 
την ενοικίαση χώρου και για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισµάτων, τα οποία τις 
ηµέρες της λαϊκής δεν τα έχουν.  

Το πρόγραµµα γίνεται ακόµη δυσκολότερο σήµερα στην εποχή του Μνηµονίου 
και της οικονοµικής κρίσης που πλήττει τους  µικρούς επαγγελµατίες. 

Υ.Γ.: Οι επαγγελµατίες όταν συνάπτουν συµβόλαια µίσθωσης αυτά είναι το 
πολύ για 12 έτη, παρ' όλο που ξοδεύουν πολλές δεκάδες χιλιάδες ευρώ 
για τη διαµόρφωση του χώρου και τον εξοπλισµό του καταστήµατός 
τους, σε αντίθεση µε τους επαγγελµατίες της λαϊκής που δεν ξοδεύουν 
τίποτε και πληρώνουν ελάχιστα στο ∆ήµο. Για πόσα χρόνια ακόµη θα 
βρίσκονται παράνοµα στον πεζόδροµο της Σάρδεων;  

Ο Πρόεδρος       Ο Γενικός Γραµµατέας 

Γραµµένος Σπύρος     Σχίζας ∆ηµήτριος 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Επίσης ήρθε σήµερα ένα εξώδικο προς το ∆ήµο, κοινοποίηση προς το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, το Υπουργείο Περιφερειακής Ανάπτυξης  και 
Ανταγωνιστικότητας, τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών Αθηνών – Πειραιώς, την 
Περιφέρεια Αττικής και τον Συνήγορο του Πολίτη, που αναφέρεται πάλι στο θέµα της 
λαϊκής αγοράς από 32 άτοµα. 

 

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 

 

Στη συνέχεια ακολούθησε ευρύτατος διάλογος, στον οποίο συµµετείχαν η κα 
∆ήµαρχος, ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, νοµικοί Σύµβουλοι του ∆ήµου καθώς και πολίτες 
από το ακροατήριο. 

 

Αναλυτικότερα, ειπώθηκαν, µεταξύ άλλων, και τα ακόλουθα:  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Να ακούσουµε τη ∆ήµαρχο. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εµείς η ∆ηµοτική Αρχή της πόλης στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο που 
διεξήχθη 16/3/2011 εισηγηθήκαµε την επικαιροποίηση της παλαιότερης απόφασης 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της πόλης µας σύµφωνα µε την οποία η λαϊκή αγορά θα 
διεξάγεται εκ περιτροπής ανά εξάµηνο στις οδούς Σταµατιάδη πρώην Ραιδεστού και 
Επταλόφου.  

  Γεγονός, που αποδεικνύει ξεκάθαρα και απερίφραστα, δίχως να µπορεί 
να αµφισβητήσει κανείς τις ειλικρινείς προθέσεις µας ότι θέλουµε να αποφορτίσουµε 
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τους κατοίκους της οδού Σταµατιάδη έστω και 6 µήνες από την κοινωνική αδικία που 
υφίσταται τα τελευταία 40 χρόνια.  

  Όµως η συγκεκριµένη απόφαση για να είναι εκτελεστέα θα πρέπει η 
Περιφέρεια να γνωµοδοτήσει θετικά, έχοντας λάβει υπόψη της και τις αποφάσεις της 
Οµοσπονδίας Λαϊκών Αγορών και της Τροχαίας. ∆υστυχώς τη ∆ευτέρα 2 Μαΐου, µία 
µέρα πριν τη διεξαγωγή της λαϊκής αγοράς στην οδό Επταλόφου, κατέφτασε η 
αρνητική απάντηση της Οµοσπονδίας των Λαϊκών Αγορών. 

  Μετά από αυτές τις εξελίξεις συγκάλεσα έκτακτη Εκτελεστική Επιτροπή 
στις 9 και µισή το βράδυ της ∆ευτέρας µε σκοπό να συζητήσουµε το συγκεκριµένο 
θέµα και καταλήξαµε στο συµπέρασµα ότι είµαστε αναγκασµένοι µέχρι να βρούµε µια 
άµεση λύση, να εξακολουθεί η λαϊκή αγορά να διεξάγεται στην οδό Σταµατιάδη. 

  Οποιαδήποτε άλλη κίνηση από µεριάς µας θα ήταν παράνοµη. Γι' αυτό 
µπορεί να σας διαβεβαιώσει βέβαια και η Νοµική µας Υπηρεσία. Γνωρίζω την 
ταλαιπωρία που υφίστανται εδώ και 3 εβδοµάδες οι κάτοικοι της οδού Σταµατιάδη, 
µιας και εγώ η ίδια βρέθηκα µαζί τους το ίδιο βράδυ της ∆ευτέρας στις 2 Μαΐου και 
έχω συζητήσει αρκετές φορές µε τους εκπρόσωπους της. 

  Από το ζήλο µας να δώσουµε µια λύση να γίνει εκ περιτροπής η λαϊκή 
αγορά, αντιλαµβάνοµαι πως έγιναν λάθος χειρισµοί από εµάς και γι' αυτό θέλω να 
ζητήσω εδώ, στο χώρο του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, συγνώµη για όσα µέχρι στιγµής 
υπέστησαν.  

  Προσωπικά έχω αναλάβει τη διαβούλευση µε την Οµοσπονδία των 
λαϊκών αγορών και θέλω να πιστεύω πως το προσεχές διάστηµα θα έχουµε 
καταφέρει να δώσουµε λύση στα συγκεκριµένα θέµατα. Θέλουµε να λύσουµε το 
πρόβληµα γρήγορα, µε τον τρόπο που ορίζει η νοµοθεσία και δίχως να υπάρχει ο 
κίνδυνος να µην λειτουργήσει η λαϊκή αγορά στην πόλη µας.  

 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Ποιους λόγους αναφέρει η Οµοσπονδία των Λαϊκών Αγορών και 
δεν συµφωνεί; Ποιους λόγους αναφέρει ότι δεν µπορεί να λειτουργήσει στην 
Επταλόφου ή κάπου αλλού; Το «δεν συναινεί» είναι µια κουβέντα γενική. Αναφέρει 
επιχειρήµατα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ναι αναφέρει επιχειρήµατα. Ότι οι κάτοικοι δεν συµφωνούν µε την 
Επταλόφου, δεν τους βολεύει παίρνοντας και την Αγίας Τριάδος και θέλουν να 
πάρουν την Εθνικής Αντιστάσεως. 

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κατ' αρχήν κα ∆ήµαρχε θέλω να σας 
πω ότι σπάνια κάποιο πολιτικό πρόσωπο, γιατί είστε πολιτικό πρόσωπο γίνατε 
µάλλον, αποδέχεται τις ευθύνες του. Εγώ θέλω κατ' αρχήν να σας συγχαρώ γι' αυτό 
ότι λέτε ότι «κάναµε λάθος και ζητώ συγνώµη». Συγνώµη δεν έχω ακούσει από 
πολλούς εδώ µέσα. Εσείς την είπατε! Ξεκινώ λοιπόν από εκεί. 

Το δεύτερο επί της ουσίας. Ήµασταν η µόνη Παράταξη που σας είχε 
πει τότε ότι θα µπορούσαµε να διευκολύνουµε τα πράγµατα εάν η απόφασή σας δεν 
ήταν η Επταλόφου, αλλά η Εθνικής Αντιστάσεως. Κάτι, που τότε ο κ. Χωρινός το 
απέκρυπτε από το έγγραφο το οποίο διάβαζε ότι υπάρχει πρόταση του Ταµείου 
Λαϊκών Αγορών να γίνει µεταφορά της λαϊκής στην Εθνικής Αντιστάσεως. Και 
δυστυχώς τότε και οι υπόλοιποι συνάδελφοι της Αντιπολίτευσης αλλά και η 
Συµπολίτευση όλη, µόνο η δική µας Παράταξη διαφώνησε, ψηφίσατε να γίνει η 
µεταφορά στην Επταλόφου.  
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Εάν δεν το είχατε κάνει τότε, γιατί σας είχαµε επισηµάνει ότι υπάρχει 
παιδικός σταθµός που λειτουργεί, ότι υπάρχει το τρόλεϊ το οποίο περνάει από την 
Αγίας Τριάδος, ότι υπάρχει θέµα του εάν χωράνε ή όχι, δεν θα είχαµε σήµερα κανένα 
πρόβληµα. Και ξέρετε τι φοβάµαι κα ∆ήµαρχε; Φοβάµαι το εξής που το έχετε 
συζητήσει κι εσείς µε τους κατοίκους και εγώ το έχω συζητήσει και άλλοι συνάδελφοι 
ενδεχοµένως, φοβάµαι ότι το Ταµείο Λαϊκών Αγορών και εν προκειµένω η Β’ λαϊκή η 
οποία είναι σε εµάς, προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε την 1η Ιουλίου που η 
συγκεκριµένη αρµοδιότητα του που θα γίνεται η λαϊκή θα περάσει στην Περιφέρεια, 
εµείς θα µείνουµε πάλι απλοί θεατές και οι κάτοικοι της Ραιδεστού να την έχουν για 
όλο το χρόνο. 

Εµένα προσωπικά αυτός είναι ο φόβος µου και τον εκφράζω. Νοµίζω 
ότι πρέπει να κινηθούµε όσο  µπορούµε ταχύτερα. Πήρατε µια απόφαση, εµείς 
διαφωνήσαµε, αλλά από εκεί και πέρα δεν είναι δυνατό οι κάτοικοι της Ραιδεστού να 
συνεχίσουν να υφίστανται αυτό που 45 χρόνια υφίστανται. Και δεν ξέρω, γιατί το να 
παίρνουµε µια απόφαση στη συνέχεια µε πιο µεγάλη ωριµότητα, εάν δείτε ότι 
κινδυνεύει η µεταφορά αλλάξτε την απόφασή σας. Εγώ δεν το λέω για σήµερα αυτό, 
το λέω και σε περίπτωση που βλέπετε ότι δεν προχωράει το θέµα. Αυτά ήθελα να 
πω. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Να απαντήσω στον κ. Τοµπούλογλου. Φυσικά και θα πάρουµε µια 
καινούργια απόφαση. Ήδη έχω ζητήσει από τρεις ∆ήµους που έκαναν την ίδια 
ακριβώς µεταφορά λαϊκής, µου είπαν ακριβώς τη διαδικασία, θα κινηθούµε ακριβώς 
έτσι. Την Επταλόφου δεν τη δέχεται ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών, εµάς δεν µας 
ενδιαφέρει να πάει στην Επταλόφου, εµάς µας ενδιαφέρει να φύγει από τη 
Σταµατιάδη. Και αυτό θα γίνει και θα βρούµε την καλύτερη λύση και θα 
συνεργαστούµε γι' αυτό. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αν µου επιτρέπετε κ.  Πρόεδρε, αυτό 
που λέτε νοµίζω ότι δείχνει ότι δεν µπορούµε να µένουµε σε αποφάσεις, που 
ενδεχοµένως είναι λάθος. Μπορεί να κάνω λάθος εγώ αύριο, πρώτος. Αυτό νοµίζω ότι 
πρέπει να είναι το πρώτιστο. 

  ∆ηλαδή εάν δείτε ότι δεν προχωράει η µεταφορά στην Επταλόφου, να 
πάρουµε άλλη απόφαση το ταχύτερο. ∆ιότι τώρα τι έχει γίνει; Έχει γίνει και 
κατάληψη της Σάρδεων χωρίς να υπάρχει άδεια γι' αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Τώρα έχει γίνει η κατάληψη της Σάρδεων; Χρόνια πολλά. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τώρα το έχουν επισηµοποιήσει κιόλας. 

 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι το θέµα αυτό το οποίο είναι ιδιαίτερα σηµαντικό, 
έχει δυο πτυχές. Μία ουσιαστική, που σε αυτή πρέπει να σταθούµε και κατά τη 
γνώµη µου είναι πάλι ουσιαστικό το ότι υπάρχει µια οµοφωνία σχετικά, αν όχι 
οµοφωνία µια συντριπτική αντίληψη, ότι η οδός Σάββα Σταµατιάδη πρώην Ραιδεστού 
δεν µπορεί να επιβαρύνεται άλλα χρόνια, πέρα των 6 µηνών. Σε αυτό νοµίζω ότι 
υπάρχει µια συµφωνία σε όλους. 

Και αυτό που πρέπει να κάνουµε τώρα είναι να κάνουµε εκείνες τις 
ενέργειες που επιβάλλονται ώστε να βρεθεί ο κατάλληλος χώρος να µεταφερθεί για 6 
µήνες η λαϊκή της περιοχής µας σε άλλο δρόµο, εκτός της Σάββα Σταµατιάδη και σε 
άλλη γειτονιά πιθανό. 

Όµως για να πάµε ένα βήµα παραπέρα, πρέπει σήµερα να πούµε και το 
εξής: εναλλακτική λύση µπορεί να είναι η Επταλόφου, µπορεί η να είναι η Τρυπιά, 
µπορεί να είναι η Λαµπράκη, µπορεί να είναι ο παράδροµος της ∆εκελίας, µπορεί να 
είναι η Εθνικής Αντιστάσεως. ∆εν µπορεί να είναι όµως εναλλακτική λύση η 
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επαναφορά στη Σταµατιάδη. Αυτό πρέπει να το πούµε σήµερα. Ότι δεν να υπάρχει 
εναλλακτική λύση επαναφορά για ένα χρόνο στη Σταµατιάδη, αυτό που γίνεται 
σήµερα. 

∆ηλαδή ενώ συµφωνούµε και εµείς και το Ταµείο Λαϊκών Αγορών και η 
Τροχαία για 6 µήνες στη Σταµατιάδη, δεν υπάρχει συµφωνία για τους υπόλοιπους 6 
µήνες. Εάν δεν υπάρξει συµφωνία όµως, δεν γυρνάµε στη Σταµατιάδη και αυτό 
πρέπει να το πούµε αν θέλουµε να είµαστε συνεπείς απέναντι στους ανθρώπους της 
Σταµατιάδη. 

Τώρα για το τυπικό και θα επικαλεστώ πάλι τους συναδέλφους µου, 
πόσες φορές συνάδελφοι είπαµε σε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο σε αυτή την 
αίθουσα ή σε µια άλλη, ότι η απόφαση του ∆ήµου είναι γνωµοδοτική και όχι 
εκτελεστή; Πόσες φορές το είπαµε στο παρελθόν; Ότι ούτε εµείς µπορούµε να τους 
στείλουµε όπου θέλουµε, ούτε αυτοί µπορούν να πάνε όπου θέλουν, ούτε και οι δυο 
µπορούµε να πάµε εκεί που θέλουµε, χωρίς την Τροχαία. 

Πέστε µου σας παρακαλώ κ. Χωρινέ, κ. Κότσιρα, κ. Γρετζελιά, κ. 
Μπόβε πόσες φορές το είπαµε εδώ και δεχόµαστε επίθεση ότι το «∆ηµοτικό 
Συµβούλιο είναι κυρίαρχο όργανο και δεν µπορεί να επεµβαίνει κανένας και τι είναι 
αυτά που λέτε». Και έρχεται σήµερα η σηµερινή ∆ιοίκηση σωστά και λέει ότι «η 
απόφαση είναι γνωµοδοτική, δεν είναι εκτελεστή». Και όποιος παρέσυρε το ∆ήµο ότι 
µε την πάροδο της προθεσµίας έγινε εκτελεστή, έκανε πολύ µεγάλο λάθος. 

Και αναρωτιέµαι αυτό που είπε η κα ∆ήµαρχος ότι «ρωτήσαµε τους 
άλλους ∆ήµους» µα δεν µπορούσαµε να ρωτήσουµε τη νοµική σύµβουλο που σαφώς 
µας είχε ενηµερώσει και στο παρελθόν ότι «η απόφασή σας δεν είναι απόφαση 
εκτελεστή και είναι γνωµοδοτική»; Άρα έπρεπε να ξέρουµε αυτό το πράγµα γι' αυτό 
οδηγηθήκαµε σε µια περιπέτεια, χωρίς ουσία. 

Επαναλαµβάνω είµαστε υποχρεωµένοι να βρούµε συναίνεση µε το 
Ταµείο Λαϊκών Αγορών, αλλά αυτή τη φορά πρέπει να τους πούµε «Κύριοι, δεν 
µπορείτε να γυρίσετε και για όλους 6 µήνες στη Σταµατιάδη ή θα συναινέσετε κάπου, 
ή δεν υπάρχει τέτοια λύση». Μπορεί να είναι η Εθνικής Αντιστάσεως; Μπορεί να είναι 
κάποιος άλλος δρόµος; Θα το δούµε.  

Αυτό όµως που καταλήγουµε είναι ότι το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο έχει 
την πολιτική βούληση και τη γνωµοδότηση την οριστική, ότι δεν µπορεί το θέµα να 
λυθεί στο εξάµηνο αυτό µε επιστροφή στη Σταµατιάδη. Τι θα γίνει; Οτιδήποτε άλλο 
εκτός από αυτό. Ώστε και οι κάτοικοι να έχουν την ικανοποίηση ότι αυτή την 
παραχώρηση που κάνουν, γιατί για να πούµε την αλήθεια και το εξάµηνο που 
κάνουν, παραχώρηση είναι. Γιατί είναι 42 χρόνια τώρα εκεί και αν κάνουν 
ασφαλιστικά µέτρα … Πρέπει λοιπόν να δεσµευτούµε ότι δεν είναι εναλλακτική λύση 
η επιστροφή στη Σταµατιάδη. Οποιαδήποτε άλλη, µπορεί να είναι. 

Εγώ δέχοµαι αυτό που είπε η κα ∆ήµαρχος ότι έχει ανοίξει διάλογο µε 
τους ανθρώπους αυτούς, αλλά να κάνω µια σηµείωση. Εάν δεν πειστούν ότι ή κάπου 
αλλού ή όχι στη Σταµατιάδη, δεν θα υποχωρήσουν, αν έχουν την εύκολη λύση να 
πάνε πάλι εκεί γιατί τους βολεύει. Αλλά βολεύει αυτούς και δεν βολεύει τους 
κατοίκους. 

Εγώ νοµίζω κα ∆ήµαρχε πρέπει να ενεργήσετε όσο µπορείτε πιο 
επίµονα, πιο έντονα και να έρθετε σε επαφή µε τους ανθρώπους ώστε να βρεθεί. Η 
Εθνικής Αντιστάσεως είναι µια καλή προοπτική γιατί πιάνει και την Χαλκηδόνα, δεν 
υπήρχε στην προηγούµενη ∆ιοίκηση γιατί ήταν ∆ήµος Χαλκηδόνας. Τώρα υπάρχει. 
Και νοµίζω ότι είναι ένας πάρα πολύ µεγάλος δρόµος που µπορεί να εξυπηρετήσει και 
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να καταλάβουν και οι δηµότες όλης της πόλης ότι δεν µπορεί να επιβαρύνεται µόνο 
µια γειτονιά τα βάρη της λαϊκής. Σας ευχαριστώ. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ δεν επιµένω στην Επταλόφου, οπουδήποτε µπορεί να πάει η λαϊκή 
αρκεί να φύγει από την Σταµατιάδη. Ειλικρινά σας µιλάω ότι θα φύγει η λαϊκή από 
εκεί. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Ωραία. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και θα κάνω ό,τι καλύτερο µπορώ. Και ήδη το τρέχω. 

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

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω αν υπάρχει κάποιο χρονοδιάγραµµα. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Χρονοδιάγραµµα δεν µπορώ να σας 10 ή 20 µέρες. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Ναι αλλά οι άνθρωποι αυτοί θα συνεχίσουν να υφίστανται αυτή την 
ταλαιπωρία. Επειδή από την προηγούµενη συνεδρίαση … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Προκειµένου να αλλάξουµε τη λαϊκή από τη Σταµατιάδη και να την 
πάµε σε ένα άλλο δρόµο που αυτό είναι το επιθυµητό, θα κάνουµε όσο πιο γρήγορα 
µπορούµε και όσο πιο γρήγορα θα µας δώσει η Περιφέρεια την απάντηση. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Εγώ θα συνεχίσω αυτό που είπε ο κ. Κόντος: οι λαϊκατζήδες εδώ που 
ήρθαν και την άλλη φορά, επειδή κάπου βολεύονται εκεί στη Σταµατιάδη µε τα 
κόλπα που κάνουν και µάλιστα ο Πρόεδρος επειδή έκανα κουβέντα µαζί του έξω και 
λέει «µας βολεύει εµάς αυτή η ιστορία» αυτό, πρέπει να το λάβετε υπόψη σας. ∆εν 
µπορεί να µας εκβιάζουν αυτοί συνέχεια. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Όχι βέβαια, φυσικά και το έχουµε  υπόψη µας. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: ∆ηλαδή δεν µπορεί να απειλούν ότι «θα πάρουµε τη λαϊκή και θα 
φύγουµε»! 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: ∆εν το κάνουν αυτό, ούτε εµείς θέλουµε να φύγει η λαϊκή. Αν θέλουµε 
να φύγει η λαϊκή, ας το ψηφίσουµε αν µας συµφέρει. 

ΣΤ. ΠΟΛΙΤΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, πρέπει να µπει ένα χρονοδιάγραµµα, δεν γίνεται, οι 
άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρούνται. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Χρονοδιάγραµµα δεν µπορούµε  να βάλουµε, διότι θα πρέπει να 
αποφασίσει ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών, να πάει η Τροχαία και να πάει και στην 
Περιφέρεια. Μπορεί να κάνει 45 µέρες αυτό το πράγµα, δεν µπορώ να υποσχεθώ αν 
θα κάνει 45 ή αν θα κάνει 20 ή αν θα κάνει 2 µήνες. Γιατί αν σας πω εγώ 20 µέρες 
και δεν είναι έτσι, δεν θέλω να είµαι εκτός των ορίων. Εµένα µε ενδιαφέρει να φύγει 
η λαϊκή από εκεί. Αν θα κάνει 20 µέρες ή αν θα κάνει 50 ή αν θα κάνει ένα µήνα ή 
δυο, εµάς µας ενδιαφέρει να φύγει από εκεί. 40 χρόνια έκαναν υποµονή, για 2 µήνες 
νοµίζω ότι µπορούν να µας δώσουν λίγο περιθώριο. 

 

Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Γιαννακοπούλου Σεβαστή κάτοικος της Σάββα Σταµατιάδη 
από τότε που γεννήθηκα 46 χρόνια.  

Σ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ: Άρα καταλαβαίνετε ότι από 3 χρονών έχω ζήσει τη λαϊκή. 
Το ζητούµενο δεν είναι αν θα πάει στην Επταλόφου, στην Εθνικής Αντιστάσεως ή 
οπουδήποτε αλλού. Το ζητούµενο είναι από την επόµενη Τρίτη η λαϊκή να µην γίνει 
στη Σάββα Σταµατιάδη. Αυτό είναι το ζητούµενο από τους κατοίκους. Γίνεται 43 
χρόνια συνέχεια και δεν αντέχουµε άλλο, ούτε τις προσβολές, ούτε τις βρισιές, ούτε 
σαν παιδιά διάφορα πράγµατα που έχουµε ζήσει. Αυτό είναι το ζητούµενο από το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο.  
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  ∆εν µας ενδιαφέρει που θα πάει τους επόµενους 6 µήνες. Μετά από 6 
µήνες που θα συµπληρωθούν που δεν θα είναι σε εµάς, ας ξανάρθει. Αλλά για τους 
επόµενους 6 µήνες δεν µας ενδιαφέρει ούτε αν θα γίνει ούτε που θα πάει. Από την 
Τρίτη που έρχεται να µην ξαναγίνει στη Σάββα Σταµατιάδη. 

 

Ε. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ: Έχει απόλυτο δίκιο η κυρία που µόλις µίλησε, έχουν απόλυτο δίκιο 
οι κάτοικοι της Σάββα Σταµατιάδη διότι δεν γίνεται µετά από 42 χρόνια να τους λέµε 
«Καθίστε, περιµένετε και δεν έχουµε το χρονοδιάγραµµα και δεν ξέρουµε πότε θα 
µετακινηθεί η λαϊκή µπροστά από τα σπίτια και τα µαγαζιά σας» και πρέπει 
οπωσδήποτε αυτή η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία ακούστηκε κάτι 
περί νοµιµότητας, δεν είναι θέµα αν είναι νόµιµη ή παράνοµη, είναι νόµιµη απόφαση. 
Υπάρχει και γνωµοδότηση µάλιστα από το Σωµατείο των λαϊκατζήδων από το 2010, η 
οποία λέει ότι δεχόµαστε να πάµε στην Επταλόφου. Υπάρχει αυτή η απόφαση κ. 
Τοµπούλογλου. 

  Πάντως θεωρώ κι εγώ ως πολίτης σκεπτόµενη εάν ήµουν στη θέση 
αυτών των ανθρώπων δεν θα µπορούσα σε καµία περίπτωση να δεχτώ άλλη 
καθυστέρηση και εποµένως τασσόµαστε µαζί τους, είµαστε στο πλευρό τους και ας  
µην γίνει η λαϊκή µέχρι να βρεθεί άλλη λύση. Ας µην γίνει η λαϊκή. Να φύγει από εκεί, 
να µπορέσει η ∆ηµοτική Αρχή να επιβάλλει µια απόφαση η οποία είναι θεσµική και 
την έχει αποφασίσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο  να επιβληθεί και µετά εφόσον βρουν 
άλλη λύση, ας πάνε όπου αλλού θέλουν. 

 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ακούστηκε εδώ και από τη ∆ήµαρχο µάλιστα αν 
κατάλαβα καλά ένας εκβιασµός από την Οργάνωση Λαϊκών Αγορών. Άκουσα κάποιο 
εκβιασµό ότι µπορεί να σταµατήσουν. Πρέπει να δούµε εν τοιαύτη περιπτώσει από 
πού ξεκίνησε, ποια είναι η φιλοσοφία δηλαδή των λαϊκών αγορών, είναι οι παραγωγοί 
να πουλάνε τα προϊόντα τους µέσα στην πόλη έτσι ώστε αφ' ενός µεν να δίνουν αυτή 
την παραγωγή τους και ο κόσµος να παίρνει µε φτηνότερες τιµές τα προϊόντα τους. 
Αυτή είναι η γενική αρχή. 

  Μήπως θα πρέπει κανείς να ελέγξει αν πράγµατι όλοι αυτοί είναι 
παραγωγοί ή είναι οι ίδιοι έµποροι τελικά; Είναι ένα στοιχείο που εν πάση περιπτώσει 
ο ∆ήµος πρέπει να το δει και πάνω απ' όλα δεν µπορούν να εκβιάζουν. Άρα αν 
εκβιάζουν εκείνοι, θα εκβιάσουµε κι εµείς. 

  Ταυτόχρονα ήθελα να συγχαρώ τους κατοίκους και δεν είναι 
λαϊκισµός, της Σάββα Σταµατιάδη. Θα έπρεπε  να πουν: «Επιτέλους δεν θέλουµε 
ποτέ!», λένε κάθε 6 µήνες. Άρα είναι ένα στοιχείο που θα πρέπει να το πάρουµε 
σοβαρά υπόψη και σε σχέση µε όποιους άλλους συµπολίτες µπορεί να χρειαστεί να 
πάει.  

  Εγώ θα έλεγα αν είναι δυνατό δεν ξέρω αν συµφωνούν και οι άλλες 
Παρατάξεις επειδή πραγµατικά όλοι συµφωνούµε να µην γίνεται συνέχεια στη Σάββα 
Σταµατιάδη να βγει µια διαπαραταξιακή Επιτροπή να ελέγξει την Επταλόφου, την 
Εθνικής Αντίστασης, τη Γρηγορίου Λαµπράκη ή οτιδήποτε άλλο και να φέρει 
εµπεριστατωµένη έκθεση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο.  

  Βεβαίως συµφωνώ µε το ότι θα πρέπει  να σταµατήσει 6 µήνες να 
γίνεται στη Σάββα Σταµατιάδη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μάλιστα. Θα παρακαλέσω έναν εκπρόσωπο των κατοίκων της 
περιοχής. Παρακαλώ να µας το όνοµά σας για τα πρακτικά. 
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Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Λέγοµαι Τουλιάτος Γιώργος µένω στη Σάββα Σταµατιάδη και 
σήµερα δεν θα µιλήσω ως ένα άτοµο, αλλά ως ένα µέλος ενός Συλλόγου που ιδρύεται 
πλέον και θα αποτελείται από τουλάχιστον 82 άτοµα στο ξεκίνηµά του. 

Ζητήσατε να εξηγήσουµε λίγο παραπέρα αυτή την εξώδικη επιστολή. 
Με πολύ λίγα λόγια θα την εξηγήσουµε λέγοντας τα εξής και απευθύνοµαι στην κα 
∆ήµαρχο: στην απόφασή σας για την παύση του κ. Χωρινού από τα καθήκοντα του 
Αντιδηµάρχου υπάρχει παράγραφος που θα µπορούσε να αποτελεί και µέρος της 
αυτοκριτικής σας για τους χειρισµούς στην εφαρµογή της σαφώς δίκαιης απόφασής 
σας για την εκ περιτροπής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς, που επί 43 χρόνια έχει 
µετατρέψει την οδό Σάββα Σταµατιάδη σε έδρα εταιρείας. 

Η παράγραφος αυτή µας βρίσκει σύµφωνους όπως διατυπώθηκε σε 
τοπικά Μέσα Ενηµέρωσης και είναι η παρακάτω: «∆ηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα 
στην εύρυθµη λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της 
∆ηµοτικής Αρχής, θέτει δε εν αµφιβόλω ενώπιον της τοπικής κοινωνίας της πόλης µας 
τη σοβαρότητα και την υπευθυνότητα µε την οποία η ∆ηµοτική Αρχή χειρίζεται 
θέµατα µείζονος σηµασίας ως εν προκειµένω, τα οποία άπτονται των συµφερόντων 
και της ποιότητας ζωής των δηµοτών». 

Στην περιγραφή αυτή – αυτοκριτική θα έπρεπε όµως να προστεθούν κι 
άλλα δυο πράγµατα: Πρώτον, η διαφορετική θέση στην αντιµετώπιση του 
προβλήµατος από τον Αντιδήµαρχο κ. Χωρινό µε αυτή την κας ∆ηµάρχου και στο 
διάστηµα από 20 Απριλίου 2011 έως 29 Απριλίου του 2011, που στις 2 Μαΐου του 
2011 λειτούργησαν ακριβώς αντίστροφα, έως τα µεσάνυχτα της 2ας Μαΐου προς την 
3η , που πάλι ξανάρθε στην προηγούµενη κατάσταση. 

Όλη αυτή  πρακτική εξέθεσε σε κίνδυνο βλάβης την περιουσία και τη 
σωµατική ακεραιότητα πολιτών, δηλαδή κατοίκων της Σάββα Σταµατιάδη και 
εργαζοµένων στη λαϊκή αγορά λόγω κάποιων θερµόαιµων επί των επαγγελµατιών. Η 
ψυχραιµία των πολλών και όχι οι ενέργειές σας, κράτησαν σε πολιτισµένο επίπεδο και 
στην ουσιαστική της διάσταση την όλη κατάσταση. 

∆εύτερον. Την αναποτελεσµατικότητά σας, η λαϊκή παραµένει στη 
Σάββα Σταµατιάδη. Και σήµερα εκεί έγινε! 

Ζητάµε άµεση εφαρµογή της απόφασης 53/16-2-2011 για την 
αποµάκρυνση της  λαϊκής αγοράς από τη Σάββα Σταµατιάδη για 6 µήνες. Η απόφασή 
σας που επικαιρροποιεί τη βασισµένη στην πρόταση του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών 
µε αριθµό Πρωτοκόλλου 25481/22-12-2009 πάνω στο έγγραφο του Οργανισµού 
στηρίχθηκε η απόφαση της προηγούµενης ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε αριθµό 14/1-2-
2010. 

Από στήθους θέλω να πω και κάτι τώρα, δεν είναι καταγεγραµµένο. Ο 
Οργανισµός Λαϊκών Αγορών ποτέ δεν υπαναχώρησε, απλώς µας δουλεύει. Μόλις 
πάρθηκε απόφαση, εάν διαβάσει κανένας το 25481 µιλάει για την Επταλόφου, Σάββα 
Σταµατιάδη και Εθνικής Αντιστάσεως, Τρυπιά, 3 Επταλόφου κρίνονται ως 
κατάλληλες, την αυτοψία την έκαναν τρεις άνθρωποι που ηγούνται των Σωµατείων 
της λαϊκής αγοράς, ένας υπάλληλος του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών Ποταµιάς 
∆ηµήτριος αν θυµάµαι καλά το όνοµα αν θέλετε να το διαβάσω. Μόλις βγαίνει η 
απόφαση 14 τότε θυµούνται ότι η Επταλόφου, ενώ έχουν κάνει αυτοψία µετρήσεις 
και όλα αυτά είναι 120 µ. µικρότερη. Ψέµα. 

Η Επταλόφου µετά από επίσηµη µέτρηση είναι 64 µ. µεγαλύτερη. 
Παρακωλύεται, γιατί για µας αυτό είναι πρόσχηµα, η υλοποίηση της απόφασης 14 και 
µόλις φτάνουµε τώρα στην 53, τι βγαίνει; Πρώτον ότι οι λαϊκατζήδες ενώ είναι 353, 
ξαφνικά βγαίνουν 369. Πρέπει να έχουν πρόβληµα µε τα αριθµοµηχανάκια τους! Κάτι 
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συµβαίνει. Όταν µπαίνει θέµα µέτρησης το βρίσκουν σωστό και µόλις δεν τους 
βολεύει ή δεν ξέρω τι τους συµβαίνει µε την απόφαση που παίρνει η ∆ηµοτική Αρχή, 
τότε κάνει λάθος το µηχανάκι και βρίσκουν άλλα νούµερα. 

Τώρα θα πάω στο δεύτερο. Το δεύτερο που ζητάµε είναι την 
καταγγελία τουλάχιστον στον Γενικό Επιθεωρητή ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης τον κ. Λέανδρο 
Ρακιντζή του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών για τις λάθος µετρήσεις του. Λάθη, που 
διαιωνίζουν το πρόβληµα στη Σάββα Σταµατιάδη αλλά θίγουν, επειδή φοβάται ο 
∆ήµος να τους αντιµετωπίσει, την αξιοπιστία του ∆ήµου µας απέναντι στους πολίτες. 
Ας µην επαναλάβω την προηγούµενη παράγραφο που αφορούσε τον κ. Χωρινό. 

Τρίτον. Με σοβαρότητα και υπευθυνότητα η ∆ηµοτική Αρχή να ακούει, 
να κατανοεί και να δίνει λύσεις επί των θεµάτων και των προβληµάτων που 
αντιµετωπίζουν οι πολίτες. Αυτό είναι απότοκο της προηγούµενης παραγράφου που 
λέω.  

Τέταρτον. Τον έλεγχο όλων των αδειών των πωλητών µε 
αυτοπρόσωπη προσκόµισή τους από τους δικαιούχους από τη ∆ηµοτική Αρχή όπου 
ορίζει ο κανονισµός 852/2004 και είναι σηµειωµένος στο ΦΕΚ Α’ 87/8-4-2005. Με τη 
βεβαιότητα ότι η αυτοκριτική σας δεν σταµατά στα πλαίσια των διαπιστώσεων και 
µόνο, ζητάµε να προχωρήσετε άµεσα στη λύση του προβλήµατος. Αυτό είναι 
περιληπτικά η εξήγηση της εξώδικου επιστολής. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Του εξώδικου που στείλατε σήµερα; 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Τουλιάτο, καταλαβαίνω την αγανάκτησή σας και το θυµό σας 
που 42 χρόνια έχετε τη λαϊκή µπροστά σας. Ήµουν η πρώτη όταν ξεκίνησαν και 
ήθελαν να επικαιροποιήσουν την απόφαση και να υλοποιήσουν την εκ περιτροπής 
λαϊκή αγορά και είπα ναι.  

Στην πορεία είδαµε ότι δεν µπορούσαµε να το πράξουµε διότι δεν µας 
ήρθαν οι γνωµοδοτήσεις από την Περιφέρεια και από τον Οργανισµό. Εµείς αυτή τη 
στιγµή θέλουµε να το πραγµατοποιήσουµε, δώστε µου λίγο πίστωση χρόνου και θα 
δείτε ότι η λαϊκή αγορά θα αλλάξει δρόµο.  

∆εν µας ενδιαφέρει αν θα είναι η Επταλόφου, οποιαδήποτε οδό µας 
προτείνει ο Οργανισµός διότι µόνο έτσι θα αλλάξει, αυτό το ξέρουµε και από άλλους 
∆ήµους που ρώτησα που κράτησε και ένα χρόνο όλη η διαβούλευση µέχρι να 
αποφασίσει και να συµφωνήσει και ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών.  

Γιατί το αµφισβητείτε; Επειδή δεν πήγαν στην Επταλόφου; Μπορεί να πάνε σε ένα 
άλλο δρόµο. Εγώ σας λέω ότι η λαϊκή αγορά θα φύγει από µπροστά σας και θα το 
δείτε. Κύριε Τουλιάτο, από την άλλη πλευρά δεν κατάλαβα γιατί στείλατε το εξώδικο 
στο ∆ήµο. Νοµίζω ότι εφαρµόσαµε ό,τι ορίζει ο νόµος και τίποτε περισσότερο. ∆εν 
µπορούσαµε να πάµε την λαϊκή αγορά από τη στιγµή που νόµιµα δεν µπορούσαµε να 
το κάνουµε. Σας ζήτησα συγνώµη για όλη την ταλαιπωρία και εγώ σας υπόσχοµαι ότι 
από τη Σταµατιάδη θα φύγει. 

Και να σας δώσω και τη γνωµοδότηση των δικηγόρων που σας τη χρωστάω. 

Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Ακούστε, «… ∆ηµιουργεί τεράστιο πρόβληµα στην εύρυθµη 
λειτουργία των Υπηρεσιών του ∆ήµου, του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και της ∆ηµοτικής 
Αρχής. Θέτει δε εν αµφιβόλω ενώπιον της τοπικής κοινωνίας της πόλης µας τη 
σοβαρότητα και την υπευθυνότητα µε την οποία η ∆ηµοτική Αρχή χειρίζεται θέµατα 
µείζονος σηµασίας ως εν προκειµένω, τα οποία άπτονται των συµφερόντων και της 
ποιότητας ζωής των δηµοτών». 

  ∆εν είναι δικά µου λόγια, διότι έχει χάσει ο ∆ήµος την εµπιστοσύνη 
των πολιτών και πρέπει να έχουµε … 
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Έχουµε χάσει την εµπιστοσύνη στο ∆ήµο γιατί … 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Και εγώ σας είπα ότι καταλαβαίνω την αγανάκτηση και το θυµό σας. 

Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Υπάρχουν αντοχές να διαβαστούν αυτά που είναι σηµειώσεις κάθε 
µέρα το τι συνέβαινε; ∆εν έχω καµία αντίρρηση. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Το καταλαβαίνω και ζητώ συγνώµη για όλα αυτά. 

Γ. ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ: Και εµείς έπρεπε από κάπου σε αυτό που εσείς λέτε αναξιόπιστο, θα 
έπρεπε κι εµείς να έχουµε µια αρχή γιατί πιθανό να χρειαστεί να πάµε παραπέρα, να 
διεκδικήσουµε το δίκιο µας. Όχι να στραφούµε εναντίον του ∆ήµου. Εγώ σας είπα 
την οδό: τρέξτε τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών. Κάτι γίνεται. Πάρτε τους 
αριθµοµηχανάκια. ∆είτε την ιστορία και θα δείτε ότι αντί να φοβόµαστε και επειδή 
παίζουν πόκερ, παίξτε κι εσείς. 

 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Μια που είµαστε στο θέµα της λαϊκής θα ήθελα να πω στον κ. Χωρινό 
ότι λυπάµαι πάρα πολύ για τη στάση του, όπως ξεκίνησε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
∆υστυχώς δεν µπορείτε να καταλάβετε ότι η πρόταση µοµφής που κάνατε, δεν 
αφορά εµένα και αφορά εσάς. Αντί να ζητάτε συγνώµη από τους πολίτες και από το 
Συνδυασµό που σας επέλεξε και εγώ που σας εµπιστεύτηκα σαν Αντιδήµαρχο, έχετε 
το θράσος να κάνετε και πρόταση µοµφής.  

  Και παράλληλα θα ήθελα να µην ξαναναφερθείτε ποτέ στο όνοµα του 
Γιώργου Αποστολάκη, ο οποίος σας τίµησε και σας τίµησα κι εγώ. Τίποτε άλλο δεν 
έχω να πω. Εγώ ήρθα να υπηρετήσω το όραµα του Γιώργου Αποστολάκη και όχι τα 
συµφέροντα. Εσείς τα συµφέροντα ήρθατε να υπηρετήσετε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. 

 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Θα ήθελα να αναφερθώ στην οδό Σταµατιάδη που εδώ και χρόνια 
βασανίζεται και βασανίζονται οι κάτοικοι και ποτέ δεν δίνεται λύση και όλο 
αναβάλλεται και όλο έχουµε κάτι να πούµε και εµείς και οι προηγούµενοι και οι πιο 
προηγούµενοι. 

  Άµεσα πρέπει να λυθεί αυτό το θέµα και να καταφέρουµε να 
ξεπεράσουµε οποιαδήποτε προβλήµατα. Εµείς που είµαστε η ∆ηµοτική Παράταξη 
πρέπει να το αποφασίσουµε και να αγωνιστούµε γι' αυτό όσο γίνεται άµεσα. Και εγώ 
θα είχα να προτείνω κάτι άλλο: και γιατί να γίνεται εκ περιτροπής στην οδό 
Σταµατιάδη 6 µήνες; Να µην γίνει καθόλου εκεί. Να βρούµε κάτι άλλο. ∆εν το 
κατάλαβα. Να βρούµε άλλο δρόµο. Σας ευχαριστώ. 

 

Χ. ΜΠΟΒΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, αγαπητοί συµπολίτες δεν θα ήθελα ειλικρινά να 
µιλήσω. ∆εν ξέρω που απορρέει το δικαίωµα του καθενός µε το ύφος το οποίο έχει 
να εκφράζει κατά της ∆ηµοτικής Αρχής έτσι. Όταν η κα ∆ήµαρχος ζητάει συγνώµη 
γιατί έγινε και υπόσχεται ότι το καλύτερο δυνατό θα γίνει στο συντοµότερο χρονικό 
διάστηµα, για να µεταφερθεί η λαϊκή προς τι αυτός ο θόρυβος; Σώνει και καλά αύριο 
πρέπει να µετακινηθεί για να έχουµε το ίδιο αποτέλεσµα; 

Επαναλαµβάνω όταν η κα ∆ήµαρχος ζητάει συγνώµη και αυτή η υπόθεση αν µην το 
κρύψουµε δηµιούργησε τεράστια προβλήµατα µέσα στην Παράταξη, διότι θέλαµε να 
εξυπηρετήσουµε τη Σάββα Σταµατιάδη τους κατοίκους, έχουµε µπλέξει µε τους 
λαϊκατζήδες που ξέρετε περισσότερο από τον καθένα σας ότι δεν συναινούν αυτοί οι 
άνθρωποι. Επαναλαµβάνω και να τελειώσω. κάθε δυνατή προσπάθεια από αύριο το 
πρωί και είπε η κα ∆ήµαρχος έχετε επικοινωνήσει  

Μακάρι να κάνουµε ένα Συµβούλιο µετά από µία εβδοµάδα δέκα µέρες και να πάµε 
εκεί, θα κάνουµε όλες τις προεργασίες µε τους λαϊκατζήδες και µε την περιφέρεια να 
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έχουµε το επιθυµητό αποτέλεσµα πριν φτάσουµε στο ίδιο επίπεδο. Κριτικάρει ο 
καθένας έτσι ελεύθερα την απόφαση της ∆ηµάρχου, από πού κι ως που;  

 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Θα µας επιτρέψετε να κάνω µία 
πρόταση η οποία είναι ουσιαστική; Επιτρέψτε µας. Λοιπόν λίγο ησυχία, ακούστε αυτό 
που θα πω, νοµίζω ότι έχει σηµασία.  

Κατ΄ αρχήν δεν υπάρχει λόγος να υψώνουµε τους τόνους. Εγώ 
προτείνω το εξής, το είπε η ∆ήµαρχος προηγουµένως. Είπε ότι το Ταµείο Λαϊκών 
Αγορών αποδέχεται την οδό Εθνικής Αντιστάσεως. Από την ώρα που αποδέχεται την 
οδό Εθνικής Αντιστάσεως για να λυθεί το θέµα και να µην πάµε µετά τις 30 Ιουνίου 
εγώ σας προτείνω να κάνουµε έκτακτο ∆ηµοτικό Συµβούλιο αύριο-µεθαύριο 
αντιµεθαύριο. 

Αφού συνεννοηθεί η ∆ήµαρχος να πάρουµε απόφαση, το είχαµε πει 
εµείς από την αρχή και δεν µας άκουγε κανένας και δεν µας ενδιαφέρουν τα 
ενδοπαραταξιακά σας, αφορούν εσάς αυτά, εµάς δεν µας αφορούν αυτά, εµάς µας 
ενδιαφέρει η πόλη.  

Εµείς λοιπόν προτείνουµε να γίνει άµεσο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, αφού 
γίνει αύριο µία συνεννόηση και να µεταφερθεί η λαϊκή στην Εθνικής Αντιστάσεως που 
το προτείνει το Ταµείο Λαϊκών Αγορών. Αυτή είναι η λύση, διότι λέγαµε και δεν µας 
άκουγε κανένας, λέγαµε ότι η Επταλόφου δε θα γίνει δεκτή. ∆εν µας ακούσατε τότε, 
ακούστε µας τώρα τουλάχιστον.  

 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχος, κ. Πρόεδρε, αν θυµόσαστε καλά στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο που είχαµε το θέµα της λαϊκής είχα πει τα εξής.  

Ερχόµαστε να υλοποιήσουµε µια απόφαση της προηγούµενης 
∆ηµοτικής Αρχής, χωρίς καν να το συζητήσουµε και υλοποιήσαµε βεβιασµένα µια 
πρόταση της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής χωρίς να δούµε κάτι παραπέρα. 

Μάλιστα εκείνη την ηµέρα είχα πει το εξής, να δούµε και ποιους 
δρόµους άλλους θα πρέπει να δώσουµε και µας είπατε ότι φτάνει η Επταλόφου. 
Τώρα βλέπω ότι οι λαϊκατζήδες ζητάνε την Αγίας Τριάδος και την Προύσσης και τη 
ζητάνε εσκεµµένα για να µη γίνει ποτέ η λαϊκή.  

Η πρόταση τότε η δική µου ήταν ας πάµε σε αυτή τη φάση στην 
Επταλόφου και να δούµε και να δώσουµε λύσεις σε δύο και τρεις δρόµους. ∆εν ξέρω 
για ποιο λόγο δεν έγινε στην οδό Επταλόφου, αλλά αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ σαν 
∆ηµοτικός Σύµβουλος δεν ήξερα τι να απαντήσω στους κατοίκους εκείνες τις ηµέρες, 
δεν ήξερα τίποτε, γιατί λόγω της δουλειάς µου περπατώ τη Ραιδεστού εδώ και είκοσι 
χρόνια καθηµερινώς, µιλάω µε τους κατοίκους µε ρωτάγανε κάποια πράγµατα και δεν 
ήξερα τι να τους απαντήσω. 

Έρχεται τώρα µια πρόταση να πάµε στην Εθνικής Αντιστάσεως και θα 
σας απαντήσω το εξής: Οι κάτοικοι της οδού Ραιδεστού 10, 12, 15, 13 που την 
τρώνε στη µάπα αυτή τη στιγµή τη λαϊκή µαζί µε τους κατοίκους της Εθνικής 
Αντιστάσεως 107, 82, 84 και κάποιοι άλλοι θα την ξανατρώνε στη µάπα επί ένα 
χρόνο. 

Και έχω και προτάσεις που να πάει η λαϊκή. Σε περίπτωση που δε 
βρούµε λύση κάνω και µία άλλη πρόταση ακόµα πιο µπροστά, εφόσον είναι 
αναγκασµένοι αυτοί οι κάτοικοι να την τρώνε σαράντα και εκατό χρόνια τη λαϊκή στη 
µάπα, τουλάχιστον να τους δώσουµε κάποια κίνητρα, να µειώσουµε τα δηµοτικά 
τέλη.  
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Κ.-Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε, ειλικρινά δεν έχω καταλάβει γιατί έχουµε φτάσει 
σε τέτοια ένταση.  

  Εφόσον από ότι φαίνεται όλοι συµφωνούµε ότι πρέπει στη Σάββα 
Σταµατιάδη να γίνεται κάθε εξάµηνο. Από κει και πέρα πλέον θα πρέπει οπωσδήποτε 
να καθοριστεί, που προτάθηκε τώρα από το Χάρη Τοµπούλογλου η Εθνικής 
Αντιστάσεως, αλλά έχουµε την άδεια της Τροχαίας, έχουµε τη γνωµοδότηση της 
Τροχαίας;  

  Ένα παράδειγµα λέω, θέλω να πω ότι κι εγώ θα µπορούσα να 
πρότεινα να µην ξαναγίνει στη Σάββα Σταµατιάδη, να γίνεται έξι µήνες στην Εθνικής 
Αντιστάσεως κι έξι µήνες στην Επταλόφου. Επιτέλους, αρκετά έχει τόσα χρόνια που 
έχει υποστεί την ταλαιπωρία η Σάββα Σταµατιάδη, αλλά είναι µελετηµένη αυτή η 
πρόταση;  

Εποµένως εκείνο που δεν έχει έρθει απόψε είναι η πρόταση η 
εναλλακτική λύση και µια πρόταση υπάρχει από ότι είδα κι από τους κατοίκους κι εγώ 
τη βλέπω σωστή, ότι θα πρέπει να σταµατήσει να γίνεται πέραν του εξαµήνου στη 
Σάββα Σταµατιάδη έτσι ώστε όσοι συµµετέχουν σε αυτή τη διαδικασία να εκβιαστούν 
και από µας να δεχθούν µία λύση.  

Αυτό θα πρότεινα να πάρουµε λοιπόν απόφαση σήµερα, να 
σταµατήσει στο εξάµηνο να γίνεται στη Σάββα Σταµατιάδη.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ θα ήθελα να κάνω µία τοποθέτηση και σας παρακαλώ 
σεβαστείτε τον κόπο όλων και επί των εδράνων του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και του 
ακροατηρίου.  

Κυρίες και κύριοι, έχουµε πάρει µία απόφαση σαν ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µε τις όποιες πλειοψηφίες µειοψηφίες ή και οµοφωνίες σε αρκετές περιπτώσεις. Η 
συµπεριφορά του Ταµείου Λαϊκών Αγορών -πως λέγεται αυτός ο οργανισµός- είναι 
γνωστή ανά τις περιόδους και επί Σάββα Σταµατιάδη και επί δικιάς µου και επί 
Αδαµόπουλου και επί κ. Κόντου.  

Πάρθηκε το 2010 µια απόφαση κ. Κόντο, έτσι δεν είναι το 2010 δεν 
ήταν; Με εσάς, η οποία ορθά έβαλε το θέµα πρέπει να φύγει από δω να πάει στην 
Επταλόφου. Είχε βγει τότε µία Επιτροπή, ο κ. Καρακατσίδης αν θυµάµαι καλά και κάτι 
άλλοι εκπρόσωποι από αυτά τα σωµατεία και συλλόγους, που µετρήσανε εδώ εκεί κι 
εκεί και κατέληξαν σε τρεις δρόµους: Τη Ραιδεστού τη Νίκου Τρυπιά και την 
Επταλόφου.  

Είχε ζητηθεί παράλληλα πόσοι είναι οι πάγκοι, πόσα µέτρα 
καταλαµβάνουν µε έγγραφά τους. Και ξαφνικά δε δέχονται και δεν υλοποιείται µια 
απόφαση της προηγούµενης ∆ηµοτικής Αρχής. Ερχόµαστε εµείς παίρνουµε αυτή την 
απόφαση, επειδή ακούω πολλά και διαφορετικά σε αυτή την πόλη κι είναι µικρή η 
κοινωνία µας, καθ' όλα νόµιµη.  

Και δεν κάναµε εφαρµογή της παραγράφου 33 του άρθρου 94 
περίπτωση 2 που λέει ότι µπορούµε να κάνουµε και έλεγχο, αυτό που είπατε εσείς κ. 
Μάλλιο πάγκοι και ιστορίες, που µπορούµε να το κάνουµε. Πλην όµως στη συνέχεια 
παρατηρήθηκαν υστερήσεις, άρχισαν αυτοί να µην απαντάνε και µετά από ένα µήνα, 
ηµέρα Παρασκευή καταµεσήµερο κοντά δυόµισι τρεις η ώρα στέλνουν ένα χαρτί 
"βρέστε άλλο δρόµο". 

Κυρίες και κύριοι, ή θα δουλέψουµε θεσµικά πέρα από τις διαφορές 
στις πλειοψηφίες της όποιας πρόσφατης απόφασης και ειδικά όταν όλο το Σώµα και 
οι 33 και η ∆ήµαρχος 34 και τα Τοπικά Συµβούλια, 60-70 θεσµικοί παράγοντες αυτής 
της πόλης που οι πολίτες περιµένουν από µας λύσεις να πούµε εφόσον συµφωνούµε 
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να µη γίνει στη Σάββα Σταµατιάδη δε θα παίζουµε το παιχνίδι αυτών των ανθρώπων 
που τη µια εβδοµάδα είναι 300 µέτρα και την άλλη είναι 800. 

∆εν έχετε καταλάβει ότι το πακέτο είναι ο πεζόδροµος Σάρδεων; Αυτός 
ενδιαφέρει, το ξέρω. Για πάτε στη ∆ηµοτική Αστυνοµία ή τον υπάλληλο να γράφει και 
να ρίχνει προστίµατα, θα τους σφάξουνε. Λοιπόν είµαστε Αυτοδιοίκηση και δεν 
ακυρώνουµε τον εαυτό µας, πέρα από τις όποιες διαφωνίες µας και να δοθεί ο χρόνος 
στη ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω όπως σωστά είπε, έτσι ώστε να εξαναγκαστεί ο 
Περιφερειάρχης αυτά που κάνουν σε µας και κάνουν σε αυτόν να βγάλει την 
απόφαση που χρειάζεται. 

Ένας τρόπος υπάρχει, πέρασε ήδη ένας χρόνος από τότε που την 
έβγαλε ο Κόντος και παίζουµε τη γάτα µε το ποντίκι. Αν χρειαστεί µία-δύο εβδοµάδες 
να µη γίνει λαϊκή ούτε από δω ούτε από εκεί, αυτοί που κινδυνολογούν ότι η 
∆ήµαρχος θα κάνει παράδοση κατ΄ οίκον και τα λοιπά όταν έχει όλο το ∆ηµοτικό 
Σώµα µαζί της ότι δε θα ξαναπάει η λαϊκή εκεί και µε αυτό που έφερε ο Σπύρος το 
χαρτί σήµερα µε τους επαγγελµατίες, που είναι όλα βάσιµα και δίκαια, τι ζητάνε; Που 
θα πάµε σε δικαστήριο που δεν πάµε, που θα πει ότι εσείς αδικήσατε παρανοµήσατε 
και παραβήκατε διάταξη νόµου;  

Καλώ λοιπόν το Σώµα για να µην µπούµε σε απεραντοσύνη κι όσο η 
απόφασή µας θα είναι οµόφωνη τόσο ισχυροποιείται η θέση της ∆ηµοτικής Αρχής 
προς αυτούς που κατά παράβαση καθήκοντος δε βγάζουν. ∆ηλαδή αν δε βγάλει το 
Ταµείο Λαϊκών Αγορών να δώσει στον Περιφερειάρχη τη συναίνεσή του η Τροχαία, 
που διαπράττουν παράβαση καθήκοντος γιατί οφείλουν µέσα σε ένα µήνα όλες οι 
Αρχές σήµερα να εκτελούν να απαντούν και τα λοιπά, τι σηµαίνει δηλαδή; Αυτοί θα 
καταρρίπτουν τη βούληση των Αιρετών και εκλεγµένων;  

Μόνο και µόνο για να ενισχύσουµε το θεσµό µας θα πρέπει να τους 
στείλουµε ένα οµόφωνο µήνυµα να δοθεί πίστωση χρόνου στη ∆ήµαρχο και τα λοιπά 
έτσι ώστε δίνοντας και το µήνυµα στον αρµόδιο Περιφερειάρχη ότι αν δε βγει η 
απόφασή σου, γιατί έχω εγώ απόφαση που λέει εκ περιτροπής µε πολλές λαϊκές εκ 
περιτροπής εδώ εκ περιτροπής εκεί, δεν θα επιτρέψουν σε κανέναν δρόµο της πόλης 
µας να γίνει.  

Και να είστε σίγουροι όταν η Αυτοδιοίκηση διεκδικεί και απαιτεί το 
δίκιο της το πετυχαίνει.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κύριε Πρόεδρε θέλω το λόγο λίγο στον κ. Μενέλαο να δοθεί, θέλω να 
µου πει ο κ. Παπαδηµητρίου εάν µπορούµε να εκτελέσουµε απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου να γίνει η λαϊκή χωρίς τη γνωµοδότηση του Οργανισµού Λαϊκών Αγορών 
της Τροχαίας και της Περιφέρειας στο τέλος. Αν µπορεί δηλαδή να λειτουργήσει, η 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου αν µπορεί να είναι εκτελεστέα χωρίς όλα τα 
υπόλοιπα.  

Μ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ (νοµικός σύµβουλος ∆ήµου): Αξιότιµη κα ∆ήµαρχε, 
αξιότιµοι κ. Πρόεδρε και κυρίες και κύριοι Σύµβουλοι, πρέπει να περιγράψω το νοµικό 
καθεστώς πως αυτό κινείται, είτε είναι για ίδρυση λαϊκής αγοράς, είτε είναι για 
µετακίνηση λαϊκής αγοράς, είτε είναι και για κατάργηση λαϊκής αγοράς.  

Ο ∆ήµος που έχει τον πρώτο λόγο και ρόλο αν θα ιδρύσει αν θα 
µετακινήσει ή αν θα διαλύσει µία λαϊκή αγορά πρέπει να πάρει µία απόφαση. Η 
απόφαση αυτή έχει κατ΄ αρχήν, έχει γνωµοδοτικό χαρακτήρα, δεν είναι άµεσα 
εκτελεστή κατά τη γνώµη µου.  

Στη συνέχεια ο ∆ήµος για να περπατήσει το θέµα θα πρέπει να στείλει 
την απόφασή του στον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών, ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών θα 
πρέπει να ζητήσει και από την αρµόδια Τροχαία κατά τόπο τη δική της γνώµη και το 
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πακέτο της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου της Τροχαίας και της δικής της 
γνώµης ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών να τον αποστείλει στον Περιφερειάρχη.  

Αυτή τη στιγµή που µιλάµε είναι αρµοδιότητα του κρατικού 
Περιφερειάρχη και όχι του αιρετού. Κι επειδή άκουσα από 1η Ιουλίου τι θα γίνει, εκεί 
είναι ότι θα πάει η αρµοδιότητα στην Αιρετή Μητροπολιτική Περιφέρεια της Αττικής, 
αυτό που έχει ο σηµερινός Περιφερειάρχης την αρµοδιότητα ο κρατικός θα πάει από 
1/7 στον Μητροπολιτικό Περιφερειάρχη.  

Ο Περιφερειάρχης έχει αποφασιστική αρµοδιότητα ή να δεχθεί και να 
πει ναι µετακινώ τη λαϊκή αγορά από τη Σταµατιάδη στην Επταλόφου ή να την 
απορρίψει. Κινδυνεύουµε να είναι απορριπτική αν ο Οργανισµός Λαϊκής Αγοράς δε 
συµφωνεί µε τη δική µας θέση. Κινδυνεύουµε λέω, τώρα τι θα κάνει ο 
Περιφερειάρχης εγώ δεν µπορώ να σας το πω.  

Γι΄ αυτό και έπρεπε να πούµε το νοµικό καθεστώς πως αυτό κινείται 
και πως γίνεται, γιατί δεν µπορεί, εγώ πιστεύω κ. Πρόεδρε επιτρέψτε µου γιατί την 
είπα τη γνώµη µου, την είπα και σε 30 σελίδες γνωµοδότηση που έχει παραδοθεί 
στην κα ∆ήµαρχο, τη λέω και εδώ σε σας.  

Πιστεύω ότι δεν µπορεί να πάρει απόφαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
µη γίνει την ερχόµενη Τρίτη, δεν µπορεί γιατί η απόφαση που θα πάρει πάλι είναι 
γνωµοδοτικού χαρακτήρα. ∆εν µπορεί να το πει να µη γίνει την ερχόµενη Τρίτη, 
καταλάβατε; Αυτή είναι η θέση που τουλάχιστον εγώ τη λέω, εσείς βέβαια µπορεί να 
λέτε να πάρετε πολιτική απόφαση κι αυτό είναι άλλο θέµα.  

Μ. ΠΑΠΑ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ: Να προσθέσω ότι η απόφαση του Οργανισµού Λαϊκών 
Αγορών είναι κι αυτή γνωµοδοτική, µόνο του Περιφερειάρχη..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆ε λέει κανείς το αντίθετο, ίσως έγινε παρανόηση, διευκρινίζω και 
επισηµαίνω: Ποτέ το Ταµείο Λαϊκών Αγορών από αυτή τη συµπεριφορά των 
αντικρουόµενων εγγράφων που λίγο ως πολύ ξέρετε κι έχετε δει, δεν πρόκειται να 
υποταχθεί στη γνωµοδότηση του ∆ήµου γιατί θέλει να επιβάλει το δικό της.  

Έχουµε ένα δίκαιο αίτηµα των συµπολιτών µας, χρειάζεται κάποιος 
χρόνος, µη λέµε µια εβδοµάδα ή δέκα ή δεκαπέντε µέρες και το λέω για τους πολίτες. 
Να δοθεί ο χρόνος αυτός στη ∆ηµοτική Αρχή, αλλά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να 
εκφράσει προς τον αρµόδιο που θα πρέπει να βγάλει την τελική απόφαση ότι το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα λέει να φύγει από τη Σταµατιάδη.  

 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κυρία ∆ήµαρχος, κ. Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, στο θέµα της 
λαϊκής αγοράς το οποίο µας απασχολεί και σήµερα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, την 
πρόθεση της ∆ιοίκησης την είπε προηγουµένως η ∆ήµαρχος, είπαµε το Μάρτη όταν 
πήραµε την απόφαση για τη µετακίνησή της, το λέµε, το ξαναλέµε ότι η πρόθεσή µας 
είναι να απαλλάξουµε τη Ραιδεστού πλέον από την ταλαιπωρία 42 ετών.  

Από δω περάσανε ∆ήµαρχοι και ∆ήµαρχοι από τον Τρυπιά µέχρι τον 
Κόντο, δεν άλλαξε, σήµερα λοιπόν σε τέσσερις µήνες που εµείς έχουµε όλη τη 
διάθεση να κινηθούµε και να αλλάξουµε αυτό το άσχηµο κατεστηµένο το οποίο έχει 
γίνει στη Σταµατιάδη δεν µας δίνουν τον ελάχιστο χρόνο για να µπορέσουµε να 
κάνουµε όλες τις νόµιµες ενέργειες. 

Κατ΄ αρχήν να κάνουµε έκτακτο Συµβούλιο. Πρώτα πρέπει να 
καλεστεί το Συµβούλιο ∆ιαβούλευσης, δεύτερον να πάρουν απόφαση οι ∆ηµοτικές 
Κοινότητες, αυτά είναι υποχρεωτικά για να πάρουµε καινούρια απόφαση, δεν 
µπορούµε να παίρνουµε απόφαση χωρίς αυτή τη στιγµή να πηγαίνουµε σε σύννοµες 
αποφάσεις.  
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Στη συνέχεια το άρθρο 94 παράγραφος 32 λέει ξεκάθαρα ότι η 
απόφαση για τις λαϊκές αγορές ο ∆ήµος κάνει πρόταση, είναι συναρµόδιος φορέας και 
είναι ο ∆ήµος, η Οµοσπονδία Λαϊκών Αγορών, η Τροχαία και τα µέσα µαζικής 
µεταφοράς.  

Όταν αυτή τη στιγµή η Οµοσπονδία Λαϊκών Αγορών πρώτα δε συµφωνήσει, όλοι οι 
άλλοι εµείς συναρµόδιοι φορείς δεν µπορούµε να αποφασίσουµε. Γι΄ αυτό το λόγο 
εµείς θα κινηθούµε. Εάν εµείς θέλουµε πραγµατικά να αλλάξουµε σύντοµα τη 
Ραιδεστού και να πάµε οπουδήποτε αλλού..  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είναι ότι χειρότερο για το ∆ήµο µας αν κάνουµε τέτοια πράγµατα, τότε 
να δείτε τι θα µας κάνουν αυτοί.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Πρέπει να πάρουµε άµεση απόφαση εκεί που θα πάµε. Αν δε 
γίνουν αυτές οι ενέργειες δεν µπορεί να λέµε ότι θα αλλάξουµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆εν είπαµε να µην κάνουµε τις νόµιµες επόµενες ενέργειες.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Να τις κάνουµε λοιπόν.. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Είπα και επαναλαµβάνω ένα ψήφισµα προς τον Περιφερειάρχη να 
ακούσει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο κι αυτό είναι οµόφωνο..  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Αυτό το έχουµε αποφασίσει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αφήστε τις αποφάσεις, αυτό θα συνεγείρει και τα ώτα αυτών. ∆εν 
µπορεί το Ταµείο Λαϊκών να εκβιάζει τους ∆ήµους.  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Εγώ σας είπα γι΄ αυτό για να µη δηµιουργούµε εντυπώσεις εµείς 
είµαστε υπέρ αυτών που λέτε.  

 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, εκτός από όλα αυτά που λέµε εδώ, που όλα 
είναι σωστά και βεβαίως επαληθεύονται κι από τον κ. Παπαδηµητρίου που µας 
µίλησε, υπάρχει το περί κοινού δικαίου αίσθηµα.  

Αυτή τη στιγµή λοιπόν που συζητάµε 42 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι 
έχουν πάνω από το κεφάλι τους, κάτω µάλλον στα πόδια τους τη λαϊκή. Αυτό το 
πράγµα πρέπει να φύγει, ο νόµος δεν µας επιτρέπει να το κάνουµε αυτό το πράγµα 
χωρίς να συµφωνεί η λαϊκή, χωρίς να συµφωνούν οι λαϊκατζήδες.  

Εγώ θεωρώ όµως ότι πρέπει να ασκηθεί µία πίεση σε αυτούς τους 
ανθρώπους. Τους προτείνουµε µία λύση, δεν την αποδέχονται αυτή τη λύση, 
µπορούµε κάλλιστα να επισπεύσουµε τις διαδικασίες να γίνει ένα γρήγορο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο µε όλες τις συνθήκες που ανέφερε ο κ. Κουτσάκης, Τοπικά Συµβούλια, 
Επιτροπή ∆ιαβούλευσης. 

Να κάνουµε ένα ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να κάνουµε µία νέα πρόταση κι 
εάν δεν την αποδεχθούν κι αυτή την πρόταση κ. Πρόεδρε εγώ θεωρώ ότι πρέπει να 
σταµατήσει η λαϊκή να λειτουργεί, ούτως ή άλλως έρχεται καλοκαίρι µπροστά, να 
σταµατήσει να λειτουργεί για να πιεστούν αυτοί οι άνθρωποι να αποδεχτούν τη λύση 
που τους προτείνει ο ∆ήµος.  

Ας µη λειτουργήσει λοιπόν για τον ενάµισι δύο µήνες που είναι 
µπροστά, ας µη λειτουργήσει. Να πιεστούν κα ∆ήµαρχε, να πιεστούν.  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι, όταν πάρθηκε η απόφαση στις 16 Μαρτίου 
όλες αυτές τις διαδικασίες που λέτε τώρα εκ των υστέρων ότι πρέπει να γίνουν, γιατί 
δεν τις κάνατε τότε; Γιατί αφήσατε να περάσει ο χρόνος;  

  Στην κα ∆ήµαρχο απευθύνοµαι, που είπε ότι θέλει πίστωση χρόνου, 
ότι χρειάζονται κάποιες διαδικασίες, γιατί δεν τις κάνατε από τη στιγµή που πήρατε 
την απόφαση στις 16 Μαρτίου; Γιατί δηλαδή, αυτό δεν είναι ένα τρενάρισµα εις 
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βάρος µας; ∆εν ξέρατε ότι πρέπει να κάνετε αυτές τις διαδικασίες που τώρα θέλετε 
να κάνετε;  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Θα ρωτήσω τον κ. Χωρινό που ήταν υπεύθυνος.  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: Εσείς δεν ήσαστε υπεύθυνοι; Ο κ. Χωρινός µόνος του αποφασίζει; 
Είσαστε το κυρίαρχο όργανο, είσαστε η ∆ήµαρχος, ο κ. Χωρινός είναι Αντιδήµαρχος 
και πρέπει εσείς να είσαστε στη θέση σας.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κυρία µου µοιράζονται οι αρµοδιότητες και ο κ. Χωρινός είχε την 
αρµοδιότητα να τη φέρει εις πέρας κι όχι..  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: Είσαστε συνυπεύθυνη, δεν είναι µόνον ο κ. Χωρινός.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Κι όχι να µας το πει 28/4 ότι δε γίνεται.  

ΚΑΤΟΙΚΟΣ: Είσαστε συνυπεύθυνη κι εµάς ταλαιπωρείτε.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ την ευθύνη µου και τη συγνώµη µου τη ζήτησα, να τη ζητήσει και 
ο κ. Χωρινός.  

 

Λ. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ: Πραγµατικά ήθελα να πω αυτό που είπε η κυρία..  

Μισό λεπτό, ήθελα να πω αυτό που είπε η κυρία, αλλά πρέπει κάποια στιγµή να 
µιλήσει και ο κ. Χωρινός γιατί έγινε υπεύθυνος, ήταν ένας από τους υπεύθυνους του 
τι έγινε εκείνο το βράδυ και πιστεύω ότι αρµοδίως πρέπει να τον ακούσουµε, έτσι δεν 
είναι;  

 

Σ. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ: Θα ήθελα να κάνω µία ερώτηση και καλό θα ήταν να τη 
σκεφτούµε όλοι και θεωρώ το θέµα πολύ σοβαρό. Άκουσα εσάς να λέτε ότι αν πάει η 
∆ηµοτική Αστυνοµία στην οδό Σάρδεων θα τους σφάξουν. Άκουσα τους κατοίκους να 
λένε ότι κόντεψαν να έρθουν στα χέρια κι ότι έχουν δεχτεί πάρα πολύ άσχηµη και 
προκλητική συµπεριφορά..  

Ναι, θα ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το εξής. 

  Από τη στιγµή που σαν ∆ήµος δεν µπορούµε να κάνουµε τίποτα, γιατί 
προφανώς έτσι φαίνεται, δεν µπορούµε να συνεργαστούµε µε την Αστυνοµία και να 
προσπαθήσουµε εάν δε δέχονται τις λύσεις που τους προτείνουµε να τις επιβάλουµε 
και όσο το δυνατόν πιο γρήγορα γιατί από την 1η Ιουλίου και µετά δε θα έχουµε 
καµία αρµοδιότητα και θα το έχουµε χάσει το τρένο;  

Και αν µπορούµε µε την Αστυνοµία να συνεργαστούµε, γιατί δεν είναι 
καλό ούτε τους κατοίκους να κατεβάσουµε στο δρόµο γιατί θα διακινδυνεύσουµε τις 
σωµατικές ακεραιότητες ανθρώπων, να κοιτάξουµε να απευθυνθούµε στην 
Περιφέρεια πρώτοι.  

 

∆. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, µια και το θέµα είναι η συζήτηση επί του θέµατος 
της λαϊκής, εγώ θα ήθελα να βάλω στο Σώµα ένα πολιτικό ζήτηµα, το οποίο θεωρώ 
ότι θα πρέπει να µας απασχολήσει πολύ σοβαρά, διότι υπάρχουν φαινόµενα 
αντίστοιχα σε όλη την Ελλάδα.  

Και εξηγούµαι, είναι σαφές ότι αυτός ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών 
τέλος πάντων δε θέλει το συγκεκριµένο δρόµο ή θέλει κάποιον άλλον και λοιπά. Σε 
όλη την Ελλάδα και στη σύγχρονη ιστορία βλέπουµε ότι οµάδες επαγγελµατιών, 
συντεχνίες να το πούµε έτσι και µε τη βοήθεια των νόµων βέβαια, κρατάνε 
αιχµάλωτους ολόκληρες κοινωνίες. Είναι ένα µείζον πολιτικό ζήτηµα αυτό.  
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Και να πω και κάτι άλλο, σκεφθείτε αυτούς τους ανθρώπους που τους 
πήγε η χωµατερή στο ∆ήµο τους και δεν τη θέλουν φυσικά. Σήµερα σε οποιοδήποτε 
δρόµο, αν ρωτήσετε τους κατοίκους, δε θέλει κανένας τη λαϊκή. Αν ρωτάγαµε πριν 
40 χρόνια τους ανθρώπους της Σάββα Σταµατιάδη αν θέλανε τη λαϊκή, σίγουρα δε θα 
τη θέλαµε, άρα δε θα είχαµε λαϊκή.  

Θέλω να πω ότι θα πρέπει να µας προβληµατίσει το ότι σίγουρα 
κάποιες οµάδες κατοίκων, σίγουρα κάποιες οµάδες συµπαθών τέλος πάντων 
επαγγελµατιών έχουν κι αυτοί βέβαια το δίκιο τους κι έχουν τη γνώµη τους, αλλά δεν 
µπορεί όλα αυτά να κρατάνε δέσµιες ολόκληρες κοινωνίες.  

 

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είµαστε µπροστά σε ένα µεγάλο πρόβληµα και πραγµατικά σα 
∆ιοίκηση ζητήσαµε συγνώµη µέσω της κας ∆ηµάρχου για την ατυχή κατάληξη της 
παραπάνω Τρίτης και του θέµατος της µεταφοράς της λαϊκής.  

Όµως πιστεύω ότι όπως εξηγήθηκε και από τους Νοµικούς 
Συµβούλους του ∆ήµου ήταν µια απόφαση που δεν µπορούσαµε να την πάρουµε 
γιατί δεν είχε νοµιµοποιηθεί, άρα ήταν παράνοµη και δεν µπορεί ποτέ ο ∆ήµος να 
προχωρήσει σε µια παράνοµη απόφαση. Την απόφαση την είχαµε πάρει, αλλά η 
Περιφέρεια δεν την είχε νοµιµοποιήσει.  

Αυτή τη στιγµή είµαστε µπροστά σε ένα µεγάλο πρόβληµα, να 
µεταφερθεί η λαϊκή από τη Σάββα Σταµατιάδη. Ποια λύση υπάρχει; Επειδή ο κ. 
Πρόεδρος αναφέρει για λύσεις. Κατά τη γνώµη µου η µόνη λύση είναι άµεση 
συνεργασία µε το Ταµείο Λαϊκών Αγορών, τους πιέζουµε να δώσουν µια λύση τώρα 
και µόνο αν έχουµε µια κοινή απόφαση και πάει στην Περιφέρεια, µια κοινή απόφαση, 
αν αυτή λέγεται Εθνικής Αντιστάσεως ή οποιοσδήποτε άλλος δρόµος, αν η απόφαση 
µας είναι κοινή µε το Ταµείο Λαϊκών Αγορών νοµίζω ότι µπορεί να είναι άµεσα 
εκτελεστή.  

Είναι η µόνη απόφαση που µπορεί να µας βγάλει από το αδιέξοδο, 
µπορεί να αποσυµφορήσει το πρόβληµα των κατοίκων της Σταµατιάδη που 
καταλαβαίνω πόσο µεγάλο είναι, κυρίες και κύριοι όµως της οδού Σταµατιάδη είµαστε 
πέντε µήνες ∆ιοίκηση, σαράντα χρόνια έχουν περάσει και έξι-εφτά ∆ήµαρχοι και αυτή 
την πίεση που ασκείτε σήµερα και τις µοµφές που ρίχνετε στην κα ∆ήµαρχο δεν το 
έχετε κάνει ποτέ σας.  

Ναι, γι΄ αυτό λοιπόν λέω µόνο η κοινή απόφαση ∆ήµου και λαϊκών αγορών µπορεί να 
µας δώσει µία γρήγορη απόφαση, άµεσα εκτελεστή, για να λυθεί το θέµα.  

Κύριε Τουλιάτο, δεν ήµουνα στο Συµβούλιο της Φιλαδέλφειας, θέλω να σας ρωτήσω 
πόσες φορές απευθυνθήκατε µε αυτόν τον τόνο σε ∆ηµοτικό Συµβούλιο της 
Φιλαδέλφειας για το ίδιο θέµα σε προηγούµενους ∆ηµάρχους. Κάνω µία ερώτηση, 
πόσες φορές απευθυνθήκατε µε αυτόν τον τόνο;  

Αντέχω να πούµε όλες τις αλήθειες και αντέχω να πούµε τις αλήθειες ότι κάποιοι 
κάτοικοι έχουν πρόβληµα πραγµατικό και κάποιοι κάνουν πολιτική αντιπολίτευση. 
Λοιπόν η πρότασή µου είναι ξεκάθαρη, άµεση συναπόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
και λαϊκών αγορών για να φύγει άµεσα η λαϊκή.  

Και θέλω να αναφερθώ και σε µια φοβία εδώ πέρα που σπέρνεται ότι 
τι θα γίνει από την 1η Ιουλίου. Κυρίες και κύριοι, δε θα γίνει καµία αλλαγή στις 
αρµοδιότητες που έχει σήµερα, όπως είπε και ο Νοµικός Σύµβουλος που έχει ο δοτός, 
τέλος πάντων ο ορισµένος από το κράτος Περιφερειάρχης θα µεταφερθούν στον 
εκλεγµένο.  

∆εν αλλάζει κανένα καθεστώς, δεν παίρνει περισσότερες 
αρµοδιότητες, µη φοβάστε. Αλλά εγώ δε θέλω να φτάσουµε στην 1η Ιουλίου, θέλω 

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΓ-7



 22 

να δώσουµε στις επόµενες µέρες λύση και κατά τη γνώµη µου µόνο αν 
συµφωνήσουµε σε ένα δρόµο από κοινού µε τις λαϊκές αγορές. Ευχαριστώ.  

 

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Θέλω να απαντήσω, γιατί ετέθησαν ορισµένα ερωτήµατα και 
θέλουν ορισµένες απαντήσεις.  

Κατ΄ αρχήν νοµίζοντας ότι η επικυροποίηση της απόφασης του κ. Κόντου η  υπ΄ 
αριθµόν 14 είχε πάρει όλη τη νόµιµη διαδικασία..  

Η απόφαση η 17 του κ. Κόντου επειδή είχε παρθεί από τον τρίτο του 2010 νοµίζαµε 
ότι είχε ολοκληρωθεί η διαδικασία και γι΄ αυτό το λόγο µε την επικυροποίηση 
πιστεύαµε ότι θα είµαστε έτοιµοι και θα την εκτελέσουµε. ∆εν ήταν όµως έτσι και 
ήρθαµε σε αυτό που ήρθαµε.  

Κατ΄ αρχήν η οδός Σάρδεων µε νοµαρχιακή απόφαση περί λαϊκών 
αγορών και συγκεκριµένα αυτής της λαϊκής. Λέει ότι η οδός Ραιδεστού και όλοι οι 
παράδροµοί της ανήκουν στη λαϊκή κι είναι απόφαση του Νοµαρχιακού Συµβουλίου. 
Η Σάρδεων  δεν είναι παράνοµη, το λέει η νοµαρχιακή απόφαση.. 

Σας είπα, δεν άλλαξε όµως αυτό που έπρεπε να αλλάξει από την αρχή και να οριστεί 
λοιπόν κανονικά ποιοι δρόµοι θα αποτελούσαν τη λαϊκή. Μπορούσε να γίνει δηλαδή 
και στη Βρυούλων, γιατί έτσι λέει η απόφαση.  

 

Κ. ΠΛΕΥΡΗΣ: Γεια σας, λέγοµαι Πλεύρης Κώστας και έχω γεννηθεί και κατοικώ και 
κατοίκησα για πάρα πολλά χρόνια σε αυτή την περιοχή. Θα ήθελα να πω ότι πρώτα 
απ΄ όλα µιλάω ως εκπρόσωπος του εαυτού µου και κανενός άλλου, αν και έχω 
υπογράψει..  

Θα ήθελα να πω ότι σε καµία περίπτωση δεν κάνω δίκη προθέσεων, ούτε για την 
προηγούµενη ∆ηµοτική Αρχή για το Σταύρο Κόντο, ούτε και για την τωρινή, 
πιστεύοντας απόλυτα ότι πίσω απ΄ αυτές τις αποφάσεις και θυµάµαι πάρα πολύ καλά 
το κλείσιµο της οµιλίας του και την προσυπογραφή τη δικιά σας για τη µετακίνηση 
της λαϊκής αγοράς.  

Όπως λοιπόν εγώ δε θέλω να κάνω δίκη προσθέσεων, έτσι θα ήθελα 
να είσαστε κι εσείς απέναντι στους πολίτες, εµάς δηλαδή, λίγο πιο προσεκτικοί όταν 
µας απευθύνετε το λόγο και µας µαλώνετε. Θα έλεγα δηλαδή ότι προηγούµενα εάν 
κάποιοι από µας µπορεί να µη µιλάνε µε τον τρόπο που πρέπει ή να έχουν λίγο 
έντονη φωνή, αυτό δε σηµαίνει ότι από πίσω τους κρύβεται άλλη αντιπολίτευση ή 
οτιδήποτε. Εάν κατανοείτε το πρόβληµα θα πρέπει να κατανοήσετε και την 
αντίδραση και να µην στρέφετε την αντίδραση αυτή σε λάθος δρόµο.  

Εγώ λοιπόν επειδή δε θέλω να είµαι καταγγελτικός, θέλω να κάνω την 
εξής παρατήρηση: Με στεναχωρούν δύο πράγµατα, το ένα που µε στεναχωρεί αλλά 
το έχω συνηθίσει, να έχετε υπόψη σας ότι εµείς είχαµε µαγαζί εκεί, εγώ από πέντε 
χρονών τους σερβίρω καφέδες και τους έδινα την τουαλέτα του σπιτιού µου. Άρα 
λοιπόν ένα είναι το θέµα η αδικία κάποιοι να φορτώνονται, αυτό δεν µπορεί να το 
αρνηθεί κανείς από όλους, άρα είναι οµόφωνο διότι είναι σα να λέµε ότι τώρα είναι 
µέρα, που δεν είναι µέρα.  

Το δεύτερο όµως που µε στεναχωρεί επίσης το ίδιο είναι ότι δεν 
µπορεί µία προηγούµενη Αρχή και µία τωρινή να µπορέσει να περάσει τη θέση της, 
αυτό είναι ντροπή προς το θεσµό. Η διαφωνία µου µε την κα ∆ήµαρχο είναι η εξής. 

Εάν πηγαίνουµε πάντοτε µε το τι ο νόµος λέει και επιτρέπουµε σε 
κάποιους από αυτούς που συναποφασίζουν µε διάφορα τερτίπια να κρατάνε το άδικο 
της υπόθεσης για πάρα πολύ µεγάλο χρονικό διάστηµα δεν παίζουµε το ρόλο µας, 
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γιατί οι διαδικασίες και οι θεσµοί είναι δρόµος για να πετύχουµε το δίκαιο, δεν πρέπει 
να τους αναγορεύουµε στο άπαν.  

Κατά συνέπεια εγώ θέλω να πάω σε µια πρόταση που έγινε από το 
Σταύρο Κόντο, που έγινε από σας και από το Θανάση Μάλλιο και να τη διαµορφώσω 
αν µπορώ λίγο καλύτερα και λέω το εξής: Πρέπει να πάρουν το µήνυµα ότι δεν 
µπορεί άλλο αυτή η λαϊκή να γίνει εκεί. Καταλαβαίνω το νοµικό πρόβληµα και 
διαφωνώ τελείως µαζί σας ότι να κάτσουµε να τα βρούµε µε τους λαϊκατζήδες.  

Ένα χρόνο τα βρήκαµε, ένα χρόνο µπορεί να µην τα βρούµε και την 
τελευταία µέρα να κάνουν µία ένσταση. Λέω διαφωνώ χωρίς να καταλογίζω πρόθεση, 
είµαι σαφής, έτσι δεν είναι; Άρα λοιπόν λέω πρέπει να πάρουν ένα σαφές µήνυµα, ότι 
η λαϊκή δεν µπορεί να ξαναγίνει εκεί. Ένα σαφές µήνυµα όµως, που να µη βάζει 
χρονοδιάγραµµα δε λέει τίποτα.  

Θα πρέπει δηλαδή να πάρουν το µήνυµα οι άλλοι συναποφασίζοντες 
ότι µέσα σε ένα χρονικό διάστηµα  το οποίο θα το ορίσετε εσείς και το οποίο θα µας 
το ανακοινώσετε έτσι ώστε να καταλαγιάσετε την αµφιβολία και τις αντιρρήσεις και 
το θυµό όσων έχουµε, θα πρέπει να είναι θέλετε 30 µέρες; 30 µέρες. Θέλετε 40 
µέρες; Σαράντα. Αλλά τότε θα λήξει.  

Θα µου πείτε τι θα γίνει µε το σενάριο. Εάν δε λήξει, τότε θα πρέπει 
να είσαστε αρωγοί σε µία προσπάθεια δικιά µας που θα κάνουµε να φύγει η λαϊκή. Για 
παράδειγµα το ξέρετε κι εσείς και ο Σταύρος Κόντος κι όλοι οι παλαιότεροι, πόσοι 
αγώνες έχουν γίνει ενάντια σε νόµους, θυµόσαστε τα ενοικιαστήρια και τα λοιπά, µε 
τον κόσµο για να φύγουν αυτά. Άρα λοιπόν σας ζητάµε να ορίσετε το χρόνο.. 

Όχι µιλάω εδώ, για τοπικά µιλάω, µιλάω για το µνηµείο για το τρίγωνο. Άρα λοιπόν 
λέω το εξής, ορίστε το χρόνο που θα δώσετε το µήνυµα, πάρτε την απόφαση και 
µετά στηρίξτε να είσαστε µαζί µας στην όποια αντίδραση.  

 

ΑΙΚ. ΠΑΠΑΝΙΚΑ: Είναι ένα θέµα ηθικό, αφού είναι τόσο δύσκολο και τόσο 
εξειδικευµένο αυτό το θέµα της λαϊκής, που τόσα χρόνια σαν καυτή πατάτα την 
πετάει ο ένας στον άλλον και δε βρίσκουµε λύση κι από τη στιγµή που πήραµε 
απόφαση κι είµαστε συνυπεύθυνοι γι΄ αυτή την απόφαση, έρχεται ο κύριος 
συνάδελφος ο Αντιδήµαρχος Ζαχαρίας Χωρινός και αντιµετωπίζει και γίνεται 
εξιλαστήριο θύµα αυτής της απόφασης. Γιατί τον καταδικάζουµε τι έκανε ή τι δεν 
έκανε αφού βλέπουµε πόσο δύσκολο είναι να πετύχουµε αυτό που πραγµατικά όλοι 
µας θέλουµε;  

 

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Πρόεδρε, κα ∆ήµαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, το 
συµπέρασµά µου από τη σηµερινή συζήτηση αλλά και κατά τη διάρκεια αυτών των 
πέντε µηνών ∆ιοίκησης του ∆ήµου από την καινούρια ∆ηµοτική Αρχή είναι ότι αυτή 
εδώ η ∆ηµοτική Αρχή η καινούρια έχει χάσει µέσα σε πέντε µήνες την αξιοπιστία της. 
Αυτό που έχετε καταφέρει είναι άθλος.  

Συγκεκριµένα πράγµατα να πούµε για την απόφαση της λαϊκής; Τη 
φιλαρµονική που είχε δεσµευθεί η κα ∆ήµαρχος ότι θα τους πληρώσει; Τα καύσιµα; 
Το 1ο δηµοτικό; Τον προϋπολογισµό; Τον συµπαραστάτη του δηµότη; Τα δηµοτικά 
τέλη; Το δηµοτικό νεκροταφείο; Τις µετακινήσεις των υπαλλήλων; Ποια είναι η 
αξιοπιστία την οποία δείχνουµε απέναντι στους δηµότες σαν ∆ηµοτική Αρχή;  

Εγώ λοιπόν έχω να πω το εξής: Οι αποφάσεις και ο ∆ήµαρχος πρέπει να είναι 
µπροστάρης σε αυτά τα πράγµατα. Εµείς όταν ήµουνα µε τον κ. Αδαµόπουλο είχαµε 
µπει µπροστά και είχαµε βάλει απορριµµατοφόρο να µη µπει η µπουλντόζα να 

ΑΔΑ: 4ΑΘΧΩΗΓ-7



 24 

γκρεµιστεί το γήπεδο της ΑΕΚ και πήγαµε στο Συµβούλιο Επικρατείας και 
δικαιωθήκαµε.  

Έτσι λοιπόν έχουµε έτσι µε αυτόν τον τρόπο αντιληφθεί τον τρόπο ∆ιοίκησης και µε 
αυτόν τον τρόπο λοιπόν αγαπητέ κ. Παπανικολάου έχω να σας πω το εξής: Αν 
ήσασταν ανέτοιµοι για να πάρετε την απόφαση της λαϊκής, να µην τη φέρνατε. 
Υπεύθυνοι για το κατάντηµα..  

 

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Και εσείς τέσσερα χρόνια που διοικήσατε ήσασταν έτοιµοι; 
Γιατί δεν την µεταφέρατε κ. Τοµπούλογλου; Γιατί εδώ ακούµε όλους να µιλάνε για 42 
χρόνια κι εµείς είµαστε 4 µήνες.  

Τέσσερα χρόνια είσαστε κ. Τοµπούλογλου, τι κάνατε τέσσερα χρόνια;  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Υπεύθυνοι είσαστε εσείς και ο τρόπος ο οποίος διευθύνετε και 
διοικείτε το ∆ήµο. ∆εν είµαστε ούτε εµείς, ούτε οι δηµότες.  

Ν. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ: Εµείς θα κριθούµε σε 3,5 χρόνια, εσείς κριθήκατε.  

Ι. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Κύριε Παπανικολάου δεν είναι δυνατόν αντί να σκύβουµε το 
κεφάλι µπροστά στους δηµότες να σηκώνουµε το χέρι και να τους το ορθώνουµε και 
να τους κάνουµε µάθηµα αξιοπρέπειας. Εµείς είµαστε αυτοί οι οποίοι θα πρέπει να 
δίνουµε τον πρώτο λόγο και το πρώτο παράδειγµα, εµείς είµαστε αυτοί οι οποίοι θα 
πρέπει να είµαστε άξια παραδείγµατα για τους δηµότες και όχι µε τις ενέργειές µας να 
τους εκθέτουµε σε τέτοιες..  

 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Κατά τη γνώµη µου παρότι η συζήτηση ήταν δύσκολη έβγαλε 
αποτέλεσµα, έβγαλε συµπέρασµα από το διάλογο, αυτό το δύσκολο διάλογο. Κι αν µε 
προσοχή ακούσουµε νοµίζω έχουµε ένα δρόµο να οδηγηθούµε.  

Ο κ. Παπαδηµητρίου µας είπε τι ισχύει νοµικά και ποιοι είναι οι 
κανονισµοί και τι πρέπει να γίνει για να µεταφερθεί η λαϊκή αγορά ή να διακοπεί 
νοµίµως. Από ότι καταλαβαίνετε όµως µε τη στάση που έχει το Ταµείο Λαϊκών 
Αγορών είναι ευχή να γίνει αυτό που λέει η κα Αγαγιώτου, είναι αδύνατον να 
συµφωνήσουµε, σηµαίνει ότι µε βάση τη διαδικασία δύσκολα θα βρούµε λύση κι 
αυτό επιδιώξαµε κι εµείς προηγουµένως και αποτύχαµε.  

Είπε ο κ. Πλεύρης κάτι που απαιτεί πολιτική απόφαση. Οι αποφάσεις 
που θα πάρουµε εδώ δεν µπορεί να είναι εκτελεστές, τίποτα που να έχει σχέση µε το 
νοµικό πλαίσιο δεν µπορεί να είναι εκτελεστό κι από ότι φαίνεται δεν µπορεί να 
υπάρξει και συνεννόηση.  

Προτείνω λοιπόν µια πολιτική απόφαση η οποία θα καταλήγει στο 
συµπέρασµα ότι εάν κι εφόσον δεν υπάρχει συµφωνία σε τακτό χρονικό διάστηµα µε 
το Ταµείο Λαϊκών Αγορών, ο ∆ήµος και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πάρουν όλα εκείνα 
τα µέτρα που απαιτεί η τοπική κοινωνία, για να σταµατήσει η λαϊκή αγορά στην οδό 
Σταµατιάδη.  

Με την τοπική. Και λέω τι µπορεί να λέει αυτή η απόφαση και τι προτείνω;  

  Πρώτον έως 30/6 καλούµε το Ταµείο Λαϊκών Αγορών να καταλήξει 
οριστικά σε ποιο δρόµο µπορεί να τοποθετηθεί. ∆εύτερον εάν δεν το πράξει έως 
1/11/2011 που ξεκινάει το άλλο εξάµηνο, θα λάβει ο ∆ήµος όλα τα πολιτικά και όχι 
νοµικά µέσα ώστε να διακοπεί η λαϊκή αγορά κατά το διάστηµα αυτό. Αυτή είναι µια 
πολιτική απόφαση, δεν εδράζεται σε άρθρα παραγράφους και νόµους.  

Και λέω εγώ και ότι το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο και ο ∆ήµος µαζί µε 
τους κατοίκους θα συµπαρασταθεί, ώστε εν τη πράξη το Ταµείο Λαϊκών Αγορών να 
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αποχωρήσει από την οδό Σάββα Σταµατιάδου έως και την 1/11/2011. Και καλούµε 
την κα ∆ήµαρχο µε αυτό το όπλο να έρθει σε επικοινωνία µε το Ταµείο Λαϊκών 
Αγορών να τους ζητήσει επί των οδών Επταλόφου και Εθνικής Αντιστάσεως οριστική 
τοποθέτησή τους.  

Εάν όχι, θα υλοποιήσουµε τα υπόλοιπα δύο µέρη της απόφασής µας. 
Εάν συµφωνούµε λοιπόν, διότι για να πούµε και την αλήθεια αν για κάποιο λόγο, δε 
θέλαµε να επιτεθούµε στην κα ∆ήµαρχο, είναι γιατί ζήτησε συγνώµη, είναι βέβαιον 
όµως ότι αν είχε ρωτήσει τον Νοµικό Σύµβουλο όπως είχαµε ρωτήσει κι εµείς θα 
ήξερε ότι ό,τι γινόταν ήταν λάθος, διότι είχαµε πάρει απόφαση γνωµοδοτική.  

Αλλά επειδή ζήτησε συγνώµη και η συγνώµη είναι σεβαστό πράγµα, 
έστω και αν δεν µας απαλλάσσει από τις ευθύνες µας, δεν µπορούµε τώρα να 
επιτεθούµε. Από κει και πέρα το λόγο έχει ο κ. Χωρινός να υπερασπίσει τον εαυτό 
του.  

Εάν λοιπόν συµφωνείτε µε αυτή την πρόταση, που είναι 
επαναλαµβάνω πολιτική απόφαση, να την ψηφίσουµε να δώσουµε την προθεσµία 
στην κα ∆ήµαρχο να έχει ένα µήνα άνεση να µιλήσει µαζί τους, ει δυνατόν κι άλλα 
µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µπορεί να συµπαρασταθούν, ώστε το Ταµείο Λαϊκών 
Αγορών να υποχρεωθεί σε αυτό το οποίο επιθυµεί και η τοπική κοινωνία και οι 
κάτοικοι και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και νοµίζω ότι είναι µια πρόταση την οποία 
µπορούµε να την ψηφίσουµε οµόφωνα και να προχωρήσουµε.  

 

Κ.-Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Αναγορεύουµε σε υπέρτατο κριτή τον Οργανισµό Λαϊκής Αγοράς 
και δεν µπορώ να καταλάβω γιατί ξεχνάµε και µια άλλη υπηρεσία, την Τροχαία. 
Εποµένως δεν είναι µόνο ο Οργανισµός Λαϊκής Αγοράς, είναι και άλλος παράγοντας. 

Και θα πρέπει εν τω µεταξύ να δούµε τι µπορούµε να κάνουµε, εγώ 
συµφωνώ µε το ψήφισµα το σηµερινό, αλλά επαναφέρω την πρόταση που έκανα 
προηγουµένως, οτιδήποτε βγει από δω µέσα να είναι οµόφωνο, µε αυτή την έννοια 
προτείνω ∆ιαπαραταξιακή Επιτροπή να ασχοληθεί µε το όλο ζήτηµα.  

 

Χ. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ: Είµαι από τους τελευταίους που ζήτησα το λόγο. Ήταν σκόπιµο, 
γιατί ήθελα προσωπικά να ακούσω τη γνώµη του κάθε ενός και να σχηµατίσω τη δική 
µου τη γνώµη.  

Συνέβη αυτό, είναι γεγονός ότι από όσα άκουσα συµφωνώ θα έλεγα, 
γιατί όλοι µας λειτουργούµε µε συµφέροντα µε µόνο συµφέρον τον δηµότη µας για 
το θέµα της λαϊκής, δε θα έρθω επιµέρους τι πως και τι. Το ερωτηµατικό το οποίο 
έχω και το βάζω και το τονίζω. 

  ∆εν θέλω να δυναµιτίσω αυτή τη στιγµή το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο. 
Όµως το ερώτηµα που έχω είναι το εξής: στις 16.3 πήραµε µια απόφαση. Και θα 
έπρεπε από την 1η Μαΐου να µεταφερθεί από τη Σταµατιάδου στην Επταλόφου. 

  Την παραµονή ή την προπαραµονή µπήκαν οι πινακίδες που σήµερα 
είναι σκεπασµένες. Μπήκαν - ένα λεπτό κ. Πρόεδρε, είναι το ερωτηµατικό που έχω 
και θέλω απάντηση και από τη µια πλευρά και από τη ∆ιοίκηση. Και από τον κ. 
Χωρινό που θα απευθυνθώ και προς τη ∆ιοίκηση.  

  Λέω λοιπόν την παραµονή, την προπαραµονή µπήκαν οι πινακίδες. 
Μπήκαν και οι κόκκινες κορδέλες. ∆εν ξέρανε οι υπεύθυνοι, ο κ. Χωρινός 
συγκεκριµένα, ότι δεν µπορούσε να λειτουργήσει η λαϊκή την ηµέρα αυτή από τη 
στιγµή που δεν υπήρχε ούτε γνωµοδότηση της Τροχαίας και γενικότερα αυτά τα 
οποία ειπώθηκαν εδώ µέσα. 
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  Και λέω, δεν υπήρχε νοµική πλευρά να ενηµερώσουν; Γιατί αυτή τη 
στιγµή - και λέω δεν θέλω να δυναµιτίσω - ρίξαµε όλη την ευθύνη στον κ. Χωρινό. 
Και βλέπω  τον κ. Χωρινό να µη µιλά. Γιατί δεν απαντάει σε όλα αυτά τα ερωτήµατα 
τα οποία έχουν µπει.  

  Και επανέρχοµαι να πω. Η όλη η ευθύνη είναι του κ. Χωρινού; Εγώ 
λέω όχι; ∆ιότι και νοµική πλευρά υπάρχει και όλα αυτά που ειπώθηκαν στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο θα έπρεπε να είχαν γίνει πριν, πριν φτάσει ο κ. Χωρινός στο να σκεπάσει 
τις πινακίδες και να βάλει την κορδέλα. 

  Βλέπω, ξεκινώντας το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, τον κ. Χωρινό άδικα ή 
δίκαια, άδικα για µένα, µοµφή προς την κα ∆ήµαρχο. Βλέπω να απαντάει  η κα 
∆ήµαρχος µε τα λόγια τα οποία είπε. Και βλέπω τον κ. Χωρινό να κλείνει το θέµα και 
να µην απαντά. Γιατί κ. Χωρινέ; Απευθύνοµαι σε εσάς. Τίποτε άλλο.  

 

Γ. ΚΑΡΑΒΙΑΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δυο λόγια, δεν 
θα σας ταλαιπωρήσω πολύ. Κατ’ αρχήν θέλω να πω στους συµπολίτες µου ότι το 
θέµα της λαϊκής αγοράς το είδαµε ζεστά, ήταν προτεραιότητα, γι' αυτό το φέραµε και 
τόσο γρήγορα. 

  Ίσως να ήταν λάθος µας Πρόεδρε που το φέραµε τόσο γρήγορα. 
Έπρεπε να το ψάξουµε λίγο παραπάνω για να το φέρουµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για να αποφασίσουµε, για να µη ταλαιπωρούµαστε τώρα. 

  Και θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον κ. Πλεύρη για το ήθος και 
το ύφος έτσι όπως εξέφρασε τις απόψεις του. Θα πρέπει να µας δώσει µάθηµα εδώ 
µέσα σε πολλούς. Ευχαριστώ πολύ. 

  

∆-Ε. ΓΚΟΥΜΑ: Εµείς θέλουµε να βάλουµε ένα συγκεκριµένο θέµα, ότι το πρόβληµα 
αυτό αναδεικνύει σήµερα ένα βασικό στοιχείο του συστήµατος. Αναδεικνύει την 
αναρχία στην οικονοµία, σε αντίθεση µε τον κεντρικό σχεδιασµό που βάζουµε εµείς. 
∆εν θα πάρω πολύ χρόνο, µισό λεπτό θα κάνω να το εξηγήσω αυτό. Γιατί όπου 
αντικρούονται συµφέροντα, οικονοµικά και άλλα, δεν πάµε µε βάση τις ανάγκες, τις 
πραγµατικές ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν, αλλά µε το πώς να τα βολέψουµε 
όλα µαζί, να βρούµε µια µεσοβέζικη λύση. 

  Εµείς στο προηγούµενο Συµβούλιο όταν ήρθε αυτή η συζήτηση, η 
εισήγηση για την εκ περιτροπής, εµείς συµφωνούµε µε την εκ περιτροπής, για να µη 
βαραίνει µια γειτονιά συγκεκριµένα συνεχώς. Αλλά αν το δούµε το θέµα πιο 
συγκεκριµένα, µπορούµε να πούµε ότι σήµερα δεν είναι ο χώρος πλέον οι δρόµοι για 
να γίνονται λαϊκές αγορές και µάλιστα τέτοιας έκτασης στο κέντρο της Φιλαδέλφειας. 

  Θα µπορούσαν να γίνονται ή περιφερειακά µικρές λαϊκές που 
ενισχύουν τις γύρω περιοχές, όπως γίνεται στις εργατικές πολυκατοικίες και αλλού, 
που γίνονται µικρές και δεν ενοχλούν πολύ, ή να δηµιουργηθεί χώρος για υπαίθριες 
αγορές, αν θέλετε να εκσυγχρονιστούµε και τόσο πολύ όπως αναδείξατε και στο 
πρώτο θέµα.  

  Υπαίθριες αγορές. Χώροι συγκεκριµένοι, ένα οικόπεδο τεράστιο, 
πάρκινγκ, οποιοσδήποτε χώρος….. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι συνάδελφοι, να κλείνουµε το θέµα. Έγινε µια πρόταση. Σας 
παρακαλώ να κλείνουµε, είναι 11 η ώρα και είµαστε στο δεύτερο θέµα. Έκανα µια 
πρόταση εγώ, κάνατε µια πρόταση εσείς. Έκανε µια πρόταση ο κ. Πλεύρης, που 
νοµίζω όλοι µας συµφωνούµε, να φύγει η λαϊκή από τη Ραιδεστού - Σάββα 
Σταµατιάδη. Κάνω λάθος; Συµφωνούµε; Πρώτο σηµείο. 
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∆εύτερο σηµείο. Καλούµε το Ταµείο Λαϊκών Αγορών  

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆υο λεπτά, παρακαλώ. Σας παρακαλώ κ. Κουτσάκη, να κλείνουµε, να 
κλείνουµε. Καλούµε το Ταµείο Λαϊκών Αγορών, την Τροχαία, τον Περιφερειάρχη, 

ποιος είναι ο τελευταίος;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Παπανικολάου! Κύριε Τοµπούλογλου, να συγκεράνουµε δυο 
λεπτά. Όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο συµφωνεί. Η λαϊκή από τη Σάββα Σταµατιάδη - 
Ραιδεστού να φύγει και να λειτουργεί εκ περιτροπής ανά εξάµηνο µε άλλο δρόµο. 
Ένα.  

  Και καλεί το Ταµείο Λαϊκών Αγορών, την Τροχαία και ποιος άλλος 
είναι, όλους τους συναρµόδιους µέσα σε 20 µέρες να αποφασίσουν σχετικά για να 
δοθεί λύση. ∆ιαφορετικά το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, η ∆ήµαρχος, η ∆ηµοτική Αρχή και 
όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα λάβει κάθε µέτρο έτσι ώστε να µη ξαναλειτουργήσει 
στη Ραιδεστού. Συµφωνείτε σ’ αυτό; 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει πρώτα να κάνουµε εµείς την πρόταση. 

Π. ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ: Αν εκ περιτροπής είναι ένα εξάµηνο στην Ραιδεστού και ένα 
εξάµηνο στην Εθνικής Αντιστάσεως, δεν το ψηφίζω. Αν είναι ένα εξάµηνο στην 
Εθνικής Αντιστάσεως και κάπου αλλού εκτός της Ραιδεστού, να φύγει τελείως, το 
δέχοµαι.  

  Όχι όµως ένα εξάµηνο στη Ραιδεστού και ένα εξάµηνο στην Εθνικής 
Αντιστάσεως. Είναι ο ίδιος χώρος, το ίδιο πράγµα. 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ: Συµφωνώ µαζί σου. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Εµείς έχουµε βγάλει µια απόφαση. Προσέξτε. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Λαζαρίδη, ο κόσµος περιµένει λύση. Παρακαλώ. Τρελάθηκε. Να 
βγάλουµε µια απόφαση οµόφωνη και τα αρµόδια, συναρµόδια Όργανα να 
τελειώνουµε. Οι πολίτες θέλουν λύσεις. Μπορεί να διαφωνώ στο σκαλοπάτι, στο 
πλατύσκαλο, αλλά να δώσουµε λύση επιτέλους.  

  Αφού λοιπόν έχουµε πάρει µια απόφαση, αφού οι λαϊκατζήδες λένε 
άλφα, βήτα, γάµα δεν ξέρω τι λένε, αφού η Τροχαία λέει κάθετη, οριζόντια, 
απαγορεύεται, πράσινα, κόκκινα. Αυτοί όλοι µέσα σε 20 µέρες, ένα ορισµένο χρόνο, 
να δοθεί ο χρόνος και στη ∆ηµοτική Αρχή για τα περαιτέρω, να δώσουν οριστική 
λύση και να έρθουν εδώ  και να πούµε στους πολίτες µας ότι λύθηκε το πρόβληµα. 
Οµοφωνούντες όλοι ….  

Μ. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ: Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να κάνει το ∆ηµοτικό Συµβούλιο πρόταση. 
Να κάνει άµεση πρόταση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, άµεση πρόταση. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Συγνώµη Πρόεδρε, να διευκολύνω τη 
διαδικασία; Στην απόφαση αυτή που λέτε -κα ∆ήµαρχε προσέξτε µε λίγο- στην 
πρόταση αυτή που λέει ο Πρόεδρος να προσθέσουµε και κάτι άλλο. Είπε ο κ. 
Κουτσάκης προηγουµένως ότι έχει γίνει πρόταση στο Ταµείο Λαϊκών Αγορών η λαϊκή 
να γίνει στην Εθνικής Αντιστάσεως. 

  Λέω λοιπόν το εξής: για να µην επανερχόµαστε, στην πρόταση που 
διατυπώνει ο Πρόεδρος να βάλουµε ότι αποδεχόµαστε και την πρόταση του Ταµείου 
Λαϊκών Αγορών εφ' όσον είναι συγκεκριµένη, για να µην επανέλθουµε, να µη 
χάνουµε χρόνο. ∆εν ξέρω αν το βλέπετε σωστό.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ νοµίζω ότι πρέπει να βάλουµε και 
αυτό. Να µην επανερχόµαστε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο, να το βάλουµε και αυτό. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ακυρώνουµε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Με συγχωρείτε κ. Πρόεδρε, µε 
συγχωρείτε, υπάρχει πρόταση. Εάν δεν διαφωνεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο γιατί να µη 
πάρουµε την απόφαση από τώρα; ∆εν το καταλαβαίνω. Για ποιο λόγο να χάνουµε 
χρόνο;   

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Να πω κάτι κ. Πρόεδρε που λένε οι νοµικοί; Μπορώ να πω κάτι; Σας 
παρακαλώ. Σας παρακαλώ λίγο. Κύριε Πρόεδρε, να βοηθήσω.  

  Επειδή οι νοµικοί θέτουν ένα θέµα, ότι δεν µπορούµε να πάρουµε σαν 
∆ηµοτικό Συµβούλιο πριν απόφαση πριν βάλουµε τα τοπικά και τη διαβούλευση, λέµε 
ότι συµφωνούµε στην Εθνικής, πάµε σε αυτές τις διαδικασίες γρήγορα. Αν συµφωνεί 
και η λαϊκή, και ερχόµαστε να επικυρώσουµε. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία Αγαγιώτου, έχουν έρθει θέµατα 
στα τοπικά Συµβούλια εκ των υστέρων. Εγώ νοµίζω να µη χάνουµε χρόνο. Αν 
συµφωνούµε όλοι, να δεχθούµε τις προτάσεις του Προέδρου και να βάλουµε και 
αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κατ' αρχήν θα διαφωνήσω µε τους δικηγόρους ότι χρειάζεται το 
συµβούλιο διαβούλευσης. Είναι προαιρετικό. Των Τοπικών Συµβουλίων ναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Γιατί το άλλο θέλει και ένα µήνα να µαζευτεί. ∆υο λεπτά, 
επαναλαµβάνω. Να µείνει η πρόταση µας όπως διατυπώθηκε. Μόλις µας πουν αυτοί 
όλοι ΟΚ, ΟΚ, ΟΚ, το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κυρίες και κύριοι, µπαίνει πρώτο θέµα και 
ψηφίζεται σε 5 λεπτά. Εµείς τους δίνουµε προθεσµία…..  

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: ∆ιατυπώστε µε σαφήνεια τις προτάσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ:  

Πρώτον: το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα λέει ότι δεν δέχεται να λειτουργεί η λαϊκή 
αγορά στη Ραιδεστού - Σάββα Σταµατιάδη σταθερά όλο το έτος, αλλά εκ περιτροπής 
ανά εξάµηνο µε άλλο δρόµο.  

∆υο. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ωραία, σε ψηφοφορία. Οµόφωνα;  

 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Πρέπει να µιλήσω να µάθει ο κόσµος την αλήθεια.  

Και απευθύνοµαι στη ∆ήµαρχο.  

Έχετε ηθική υποχρέωση να µε ακούσετε.  

Θα µε ακούσει πρώτα το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και µετά θα βάλετε θέµα κ. Πρόεδρε. 
Και µη βιάζεστε. 

Γιατί ο πρώτος και ο καλύτερος που µε πίεσε είσαστε εσείς ως Πρόεδρος. Και 
ζητάγατε εφαρµογή της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Αλλιώς θα πήγαινα 
για παράβαση καθήκοντος. Εδώ είναι και η ∆ήµαρχος. Με βάση το άρθρο 58 του 
Νόµου 3852. Εσείς µε πιέσατε και µε απειλούσατε.  

Σας βλέπω στα µάτια και ∆ήµαρχε και σας καλώ δηµόσια, πέρα από τη συγνώµη που 
ζητήσατε και οφείλατε να ζητήσετε από τους πολίτες και ιδιαίτερα από τους 
κατοίκους της Σάββα Σταµατιάδη, να ζητήσετε προσωπικά και από µένα συγνώµη. 
∆ιότι ότι έχω κάνει ήταν σε γνώση σας. Αλλά όµως για να σας προστατεύσω να µην 
πάτε για παράβαση καθήκοντος έκανα αυτό που έκανα. Οι µεγάλες αποφάσεις θέλουν 
και γενναίους πολιτικούς. ∆εν είστε γενναία κα ∆ήµαρχε. ∆εν είστε γενναία και 
λυπάµαι πολύ γι' αυτό. 
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  Ακούστε κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, θα µάθετε την αλήθεια. Είµαι 
το θύµα της υπόθεσης. Βρήκαµε ένα εξιλαστήριο θύµα και τα φορτώνουµε. Και 
βλέπω και τον Πρόεδρο και λυπάµαι πολύ κ. Πρόεδρε. 

∆ιότι εσείς µε απειλούσατε ότι δεν εφαρµόσω απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
θα πάω για παράβαση καθήκοντος. 

Μάλιστα, εσείς. Έχετε έγγραφο -έχω κάνει όλες τις κινήσεις-στον Υπουργό 
Ανάπτυξης, στον Υφυπουργό Ανάπτυξης, στο Γενικό Γραµµατέα, στο ∆ιευθυντή του 
Ταµείου Λαϊκών Αγορών. Παίρνετε τα µηνύµατα. Αυτά που λέει ο κ. Μάλλιος είναι 
αλήθεια. Είµαι µόνος και παλεύω µόνος, αλλά δεν το έβαλα κάτω.  

  Ένα πράγµα υπόσχοµαι στους κατοίκους της Σάββα Σταµατιάδη, ότι 
όσο θα είµαι ζωντανός και δηµοτικός σύµβουλος θα είµαι µπροστά για να 
απαλλαγείτε οριστικά και αµετάκλητα από αυτό που σας βασανίζει 42 χρόνια. 

  Και επειδή µιλάµε για λαϊκή, εγώ ποτέ δεν έχω λαϊκίσει. Εγώ µιλάω µε 
την καρδιά µου και µε την ψυχή της αλήθειας. ∆εν είµαι δήθεν. Άλλοι λαϊκίζουν. Αν 
δεν εφαρµόσετε ακόµα στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 53 απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, σας υποβάλω κ. Πρόεδρε, κα ∆ήµαρχε, την παραίτηση µου αυτή τη 
στιγµή. Εγώ δεν κάνω πίσω.  

  Φανταστείτε να κάνουµε να λύσουµε ένα θέµα όπως στην Κερατέα. 
Εδώ θα γινόταν σφαγείο. Αυτές οι ανευθυνότητες. Εγώ δεν µπαίνω στην πρόταση 
του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Κάποιοι δεν θέλουν να πάνε στην Επταλόφου. Η οδός 
Επταλόφου πληροί όλες τις προϋποθέσεις. Είναι κατά 60 µέτρα πιο µακρύς και κατά 
10 εκατοστά πιο φαρδύς.  

  Πώς δηλαδή δεν πληροί τις προϋποθέσεις; Υπάρχει τεχνική έκθεση κ. 
Πρόεδρε που το αποδεικνύει αυτό. Για ποιο λόγο δεν µπορείτε να εφαρµόσετε 
απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου; Γιατί το θέλουν ορισµένοι τοπικοί παράγοντες για 
να προσβάλουν το ∆ηµοτικό Συµβούλιο στο σύνολο του και µιλάτε τώρα για Εθνικής 
Αντιστάσεως; 

  ∆εν αλλάζει τίποτα κ. Πρόεδρε η Εθνικής Αντιστάσεως. Εντάξει; 

Είναι µια πρόταση του κ. Τοµπούλογλου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Είναι µια πρόταση του Ταµείου 
Λαϊκών Αγορών που την αποκρύψατε κύριε. 

Την αποκρύψατε κύριε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: ∆εν διαβάσατε το έγγραφο κύριε. ∆εν διαβάσατε το έγγραφο. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ακούστε µε .Παίρνω το λόγο µου πίσω, σας ζήτησα συγνώµη και είπα 
δηµόσια ….. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όχι κύριε µου. Σας άκουσα µε ευλάβεια, προκλήθηκα από τον κ. 
Κοπελούζο ότι δεν µιλάω, αλλά όπως αντιλαµβάνεστε θα µιλήσω και θα πω αλήθειες. 
Και είστε υποχρεωµένοι όλοι σας να µε ακούσετε µε ευλάβεια και να αποφασίσετε. 
Κύριε Τοµπούλογλου .…  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν είναι πρόταση Τοµπούλογλου 
αυτή. Είναι του Ταµείου Λαϊκών Αγορών. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου, το Ταµείο Λαϊκών Αγορών φάσκει και 
αντιφάσκει και θα σας το αποδείξω.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η τελική πρόταση κύριε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Και θα σας το αποδείξω. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Αυτή είναι η τελική πρόταση. 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Θα σας πω. Όταν σας ζήτησα συγνώµη και ανέλαβα τις ευθύνες µου, 
ξέρετε ποια είναι η πρόταση του Ταµείου Λαϊκών Αγορών του κ. Γεωργακάκη µε την 
υπ' αριθµ. πρωτοκόλλου 25481;  

  Πρώτον, Σταµατιάδη, πρώην Ραιδεστού και Εθνικής Αντιστάσεως. 
∆εύτερον, «Τρυπά» και τρίτον Επταλόφου. Είναι τρεις οι προτάσεις κύριε, ορίστε. 
Είναι τρεις προτάσεις. ∆εν είναι 4 προτάσεις και η Επταλόφου. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και ανεκλήθη η Επταλόφου και το 
ξέρετε αυτό.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Γιατί ανεκλήθη;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ανεκλήθη κύριε. Με έγγραφο νεότερο 
ανεκλήθη.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Θα ακούσετε την αλήθεια όλη. Όλη την αλήθεια θα την ακούσετε. 

∆ιότι άκουσα µε ευλάβεια όλες τις πλευρές και βλέπω ότι πάει να κουκουλωθεί το 
θέµα και να γίνει κάτι που το θέλουν ορισµένοι.  

  Κύριοι συνάδελφοι, αυτές τις ηµέρες ξέρετε τι µου έρχεται στο µυαλό 
µου; Οι παλαιότεροι θα ενθυµείστε τη δήλωση του Κώστα Γράµαλη, που είπε κάποια 
στιγµή, µάλλον το ΄63 πρέπει να ήταν, «τελικά ποιος διοικεί αυτόν τον τόπο;» Και 
τους νεότερους, τον Μπαϊρακτάρη που είπε «οι νταβατζήδες µου».  

  Εγώ κύριοι, είµαι απέναντι στους νταβατζήδες. Θα αλλάξουν τα 
πράγµατα στη Νέα Φιλαδέλφεια όσο θα είµαι δηµοτικός σύµβουλος. Αν πάρετε άλλη 
απόφαση, αυτή τη στιγµή δηλώνω την παραίτηση µου. ∆εν έχω θέση σε αυτό το 
∆ηµοτικό Συµβούλιο, διότι δεν υφίσταται λόγος να αλλάξουµε την απόφαση µας.  

  Οι εκπρόσωποι των επαγγελµατιών στέλνουν ένα φαξ 29 του µήνα 
Παρασκευή στο γραφείο µου όπου ζήτησα µε έγγραφο µου, µε το υπ' αριθµ. 4060 
στις 19.4.2011, να µου αποστείλουν ονοµαστικά και άµεσα όλους τους επαγγελµατίες 
οι οποίοι λαµβάνουν χώρα, µέρος δηλαδή της Φιλαδέλφειας. 

  Η αντίδραση ήταν τεράστια. Από 253 ξέρετε πόσοι µου στείλανε; 369. 
Την Παρασκευή 9 η ώρα αρχίσανε να στέλνουν τα φαξ από ότι τα είχα εγώ στα χέρια 
µου µέχρι τις 3 παρά τέταρτο που γνωρίζουµε ότι εµείς Φιλαδέλφεια ξεκινάµε την 
διαδικασία της Πρωτοµαγιάς. Και ενηµερώνουµε και στο γραφείο ∆ηµάρχου 2 και 6 
λεπτά. Γνωρίζοντας οι εµείς είµαστε στη διαδικασία της Πρωτοµαγιάς.  

  Και λαµβάνω γνώση ∆ευτέρα πολύ αργά, είµαι µε τον κ. 
Παπαδηµητρίου Νοµική Υπηρεσία. Προσπαθώ να διαφυλάξω τη ∆ήµαρχο, αλλιώς θα 
πήγαινε για παράβαση καθήκοντος. Ήδη ήταν σε εφαρµογή το άρθρο 58 του Νόµου 
3852 του «Καλλικράτη» που πήγαινε για παράβαση καθήκοντος. 

  Αν θέλανε το Ταµείο Λαϊκών Αγορών να είναι εντάξει, να απαντούσανε 
σε όλα µου τα τηλεφωνήµατα. Του στείλαµε τα έγγραφα που έστειλα, αλλά υπήρχε 
σκοπιµότητα για να µην προλάβουµε. Και σωστή είναι η πρόταση του Προέδρου να 
πάρει θέση η Περιφέρεια, η οποία δήλωσε αναρµόδια και έβαλε το θέµα στο αρχείο. 
Η κα Τοµπούλογλου είναι εδώ, η Γραµµατέας, την επικαλούµαι.  

   Κύριοι συνάδελφοι, κάνω έκκληση. ∆εν πρέπει αποφάσεις του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου να καταρρακώνονται από τον οιονδήποτε, πρωτίστως και 
κύρια από το ∆ήµαρχο ή τη ∆ήµαρχο. Έχουµε ιερά υποχρέωση τις αποφάσεις µας να 
τις στηρίζουµε και τις στηρίζουµε τεκµηριωµένα. Οποιαδήποτε άλλη απόφαση κι αν 
πάρουµε, µας εκθέτει ανεπανόρθωτα στα µάτια της κοινωνίας της Φιλαδέλφειας.  

  Εγώ πιστεύω ότι αν πράγµατι δεν τεθεί σε εφαρµογή αυτή η 
απόφαση, δεν έχω θέση σε αυτό το ∆ηµοτικό Συµβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. 
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ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριοι Συνάδελφοι, στο πρώτο σηµείο συµφωνήσαµε.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο οµόφωνα λέει να λειτουργεί η λαϊκή αγορά 
εκ περιτροπής ανά εξάµηνο και να φύγει από την Σταµατιάδη. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Όταν θα επανέλθει η Σταµατιάδη … 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Να φύγει από τη …. Είναι κάτι που υποσχέθηκε η και ∆ήµαρχος χωρίς 
να έχει κανένα δικαίωµα στους εκπροσώπους των λαϊκών αγορών. Κατά παράβαση. 
Κυρία ∆ήµαρχε δεν έχετε το δικαίωµα και σας είπα ότι κάνετε λάθος, εγώ προσωπικά 
δεν το ψηφίζω.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε Χωρινέ. Το σηµείο που συµφωνούµε αν δεν κάνω λάθος είναι το 
εξής: Ανά εξάµηνο εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς από τη Σάββα 
Σταµατιάδη σε άλλο δρόµο. Έχουµε εκδώσει την υπ' αριθµόν τάδε απόφαση µας που 
έχει γνωµοδοτήσει το ∆ηµοτικό µας Συµβούλιο όπως έχει γνωµοδοτήσει και 
παρακαλούνται όλα τα συναρµόδια Όργανα να γνωµοδοτήσουν και µέσα σε ένα µήνα 
ο Περιφερειάρχης, ποιος είναι ο …. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Έχουµε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου ήδη ψηφισµένη.  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Στην οδό Επταλόφου κ. Πρόεδρε. Να 
εφαρµοστεί η απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.   

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Με συγχωρείτε. Έχουµε µια απόφαση ήδη παρµένη;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Τη γράφουν στα παλιά τους τα 
υποδήµατα ορισµένοι γιατί έτσι  τους βολεύει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Σας παρακαλώ, σταµατήστε πια τις εντάσεις. 12 η ώρα είναι, 
σταµατήστε τις εντάσεις.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: Είπαµε να πάµε σε προτάσεις συναινετικές για να λυθεί αργότερα, 
είπαν αυτό.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Θα µου επιτρέψεις αγαπητή Βάσω ως Πρόεδρος του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου, έχω την ευθύνη  της εφαρµογής των αποφάσεων.  

  ∆εν τις ακυρώνω, δεν αυτοακυρώνοµαι. Θα τις στείλουµε και αν 
διαφωνούν, αν διαφωνούν αιτιολογηµένα να µας πουν γιατί.  

Β. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ: ∆ηλαδή ποτέ δεν θα φύγει. Αυτό µου λέτε. Ποτέ δεν θα φύγει.  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Παρακαλώ. Κυρία ∆ήµαρχε. Τη δέσµια εξουσία της αυτοδιοίκησης δεν 
τη διαπραγµατεύοµαι µε κανένα σωµατείο λαϊκατζήδων. Είµαστε ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
µε κύρος, λέµε όλο το ∆ηµοτικό Συµβούλιο ότι δεν θέλουµε να λειτουργεί, βαρετό 
πια, στη Σάββα Σταµατιάδη. Συµφωνούµε όλοι; Μάλιστα. Έχουµε πάρει µια απόφαση 
όλοι;  

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Βέβαια την πεπονόφλουδα κα 
∆ήµαρχε την βλέπετε. Θέλουν να µη µετακινηθεί η λαϊκή.  

Τη βλέπετε την πεπονόφλουδα.  

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Οργανισµός έστειλε στις 2.5. που ζητούσαν …. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ – ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: ∆εν θέλουν να µετακινηθεί η λαϊκή. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Κύριε συνάδελφοι, το πρώτο σηµείο …. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο Οργανισµός Λαϊκών Αγορών έστειλε στις 2.05.2011 έγγραφο το 
οποίο ζητούσε να αλλάξουµε το µέρος που είχαµε προτείνει, την Επταλόφου. Και 
προτείνει την Εθνικής Αντιστάσεως. 
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Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κυρία ∆ήµαρχε, αν δεν θέλετε να 
µετακινηθεί η λαϊκή και να πέσετε στις Καλένδες, πάρτε απόφαση σήµερα. Και στο 
κάτω - κάτω οι απειλές δεν αφορούν κανέναν µας. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Εγώ σας είπα ότι θέλω να µετακινηθεί η λαϊκή και δεν µε ενδιαφέρει σε 
ποιο δρόµο θα µετακινηθεί. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Και να µας πει ο κ. Χωρινός, τον 
παρακαλώ πολύ, ποιους εννοεί όταν λέει νταβατζήδες. Να µας το πει στο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο. Να µας το πείτε κ. Χωρινέ! 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Να ρωτήσετε τον αρχηγό σας. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ποιον αρχηγό µου; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Τον κ. Κώστα Καραµανλή. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ο Καραµανλής την πλήρωσε γι' αυτό 
δεν είναι σήµερα Πρωθυπουργός. Εσείς όµως λέτε για νταβατζήδες. Να µας πείτε 
λοιπόν ποιοι είναι. 

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Οι τοπικοί νταβατζήδες ποιοι είναι; 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Να µας το πείτε τώρα! Όχι να λέτε 
απλώς κουβέντες µεγάλες, ποιοι είναι.  

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Να ρωτήσετε τον πρώην αρχηγό σας να σας πει. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Ακούστε, είπατε ότι σας απείλησαν. 
Σας απείλησε ο κ. Γρετζελιάς; Νόµιµη απειλή ή παράνοµη απειλή; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Πάλι ο Γρετζελιάς! 

Γ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ: Εκείνος το είπε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Τοµπούλογλου µην προσπαθείτε να εµπλέξετε τα πράγµατα. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εσείς τα είπατε κ. Χωρινέ, εγώ τα 
είπα; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Εγώ σας λέω το εξής: πήρα µια απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου και 
πρέπει να εφαρµοστεί µε ευλάβεια. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Κύριε Χωρινέ µια ευθεία ερώτηση… 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Ακούστε κύριε: που είναι αυτή τη στιγµή οι εκπρόσωποι των λαϊκών 
αγορών; Ξέρω ότι είναι µείζον το θέµα, που είναι οι εκπρόσωποι. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Εγώ σας κάνω µια απλή ερώτηση: εάν 
δεν συµφωνήσουν οι λαϊκές αγορές, θα µετακινηθούν ποτέ; 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Θα συµφωνήσουν. 

Χ. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ - ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ: Πως θα συµφωνήσουν; 

  

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι επειδή είµαστε εδώ και βλέπω ότι 
είµαστε Έλληνες διαφωνούµε, αλλά πρέπει κάποια στιγµή µετά από τρεις, τέσσερις, 
πέντε ώρες να κάνουµε και σύνθεση απόψεων. Γιατί ό,τι και να κάνουµε αν φύγουµε 
από εδώ και φύγουµε έτσι όπως είµαστε αυτή τη στιγµή ακόµη στη Σάββα 
Σταµατιάδη στη Ραιδεστού θα είναι η λαϊκή. 

  Προηγουµένως ακούσαµε και τον ακούσαµε µε πολύ προσοχή, είναι 
και οι τρεις νοµικοί εδώ, παρακαλώ να τους ακούσουµε γιατί εδώ δεν έχουµε εκλεγεί 
για να µην τηρούµε τους νόµους, έχουµε εκλεγεί για να τηρούµε τους νόµους. Θα 
ήθελα σε αυτά που λέµε σε αυτή την πρόταση που έχει ο κ. Κόντος, ο κ. 
Τοµπούλογλου, ο κ. Πρόεδρος … 
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Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Κότσιρα γιατί δεν ήσασταν εδώ στην περασµένη συνεδρίαση 
όταν παιρνόταν η απόφαση να πάρετε θέση. Γιατί λείπατε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Μπορούµε να σταµατήσουµε να τελειώνουµε; Κύριε Κότσιρα 
ολοκληρώστε. 

∆ΗΜΑΡΧΟΣ: Ο κ. Χήτος θέλω να διαβάσει τη γνωµοδότηση την τελική. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Για να τελειώσω λοιπόν µπορούµε να έχουµε τη γνωµοδότηση της 
Νοµικής Υπηρεσίας για να ξέρουµε τι ακριβώς κάνουµε; Να φύγουµε από εδώ µε µια 
απόφαση.  

κ. ΧΗΤΟΣ (νοµικός Σύµβουλος ∆ήµου): Κυρία ∆ήµαρχε, κύριε Πρόεδρε, κυρίες 
και κύριοι δηµοτικοί σύµβουλοι η Νοµική Υπηρεσία του ∆ήµου εκλήθη µετά υπ’ 
αριθµ. Πρωτοκόλλου 5017/5-5-2011 έγγραφα και 5135/9-5-2011 έγγραφα από τον 
Αντιδήµαρχο κ. Ζαχαρία Χωρινό και την κα ∆ήµαρχο να γνωµοδοτήσει για το επίµαχο 
θέµα της µετακίνησης της εκ περιτροπής λειτουργίας της λαϊκής αγοράς. 

Σε συνεργασία µε τους υπολοίπους συναδέλφους µε την Προϊσταµένη 
την κα ∆ρόσου και µε τον κ. Παπαδηµητρίου εγχειρήσαµε στην κα ∆ήµαρχο χτες την 
από 12/5/2011 γνωµοδότησή µας η οποία είναι στη διάθεσή σας. Εν περιλήψει στη 
γνωµοδότησή µας ενηµερώνουµε και λέµε ότι η επίµαχη απόφαση υπ’ αριθµ. 53/11 
δεν µπορεί να εκτελεί, πάσχει ακυρότητας. Ελήφθη µέσα στο 2011 και έπρεπε να 
ληφθούν υπόψη ό,τι προβλέπει ο "Καλλικράτης". 

Εµείς είµαστε εδώ να διασφαλίσουµε τα συµφέροντα του ∆ήµου 
σαφώς και την εύννοµη λειτουργία της Υπηρεσίας. Προτείνουµε σα Νοµική Υπηρεσία 
για να κλείσει το θέµα αυτό και να µην σας ταλαιπωρεί και εσάς και όλους τους 
δηµότες να ληφθεί υπόψη σοβαρά και η πρόταση του κ. Τοµπούλογλου αλλά και το 
έγγραφο το οποίο έθεσε υπόψη του Σώµατος ο κ. Κουτσάκης. 

Εάν το Σώµα για να µην ξαναγυρίζουµε στα ίδια και χρονοτριβούµε και 
θα γυρίζουµε ξανά πίσω και ποτέ δεν θα µετακινηθεί η λαϊκή αγορά, πρέπει η 
καινούργια απόφαση που θα ληφθεί, να ληφθεί έτσι όπως προβλέπει ο 
"Καλλικράτης", τουτέστιν µε τις γνωµοδοτήσεις των τοπικών, την πρόταση της 
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και στη συνέχεια να ληφθεί απόφαση από το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο πάλι γνωµοδοτικού χαρακτήρα, η οποία όµως εν προκειµένω θα δεσµεύει 
τον Οργανισµό Λαϊκής Αγοράς µε το έγγραφο το οποίο εστάλη.  

Εάν συµφωνείτε να µετακινηθεί η λαϊκή αγορά και να λειτουργήσει την 
οδό Εθνικής Αντιστάσεως, τότε δεν έχετε παρά να συγκαλέσετε έκτακτο ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο επικαλούµενοι το έγγραφο του Οργανισµού και επ’ αυτού να αποφασίσετε 
και να πείτε «συµφωνούµε µε την πρόταση του Οργανισµού και αποφασίζουµε την 
εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής αγοράς στην οδό τάδε που έχει προτείνει ο 
Οργανισµός». 

Έτσι λοιπόν  θα δεσµευτεί ο Οργανισµός και στην πρότασή του – 
αίτηση που θα υποβάλλει στον Περιφερειάρχη να είναι θετική η άποψή του. ∆ιότι αν 
τολµήσουν και είναι αρνητική ο Περιφερειάρχης δεν θα τη λάβει υπόψη και θα λάβει 
υπόψη την οµόφωνη απόφασή σας, βεβαίως και µε τη σύµφωνη γνώµη της Τροχαίας 
για να λυθεί σύννοµα απόφαση και να εκτελεστεί. 

Το γεγονός ότι ακούστηκε µια πρόταση µετά την 1η Ιουλίου τι µέλλει 
γενέσθαι δεν πρέπει κανείς να τροµάζει. Η διαδικασία είναι αυτή, απλώς την απόφαση 
αυτή θα την υπογράψει ο αιρετός Περιφερειάρχης και όχι ο διορισµένος. Αυτά από τη 
Νοµική Υπηρεσία να σας διευκολύνουµε και να µην ταλαιπωρείται ούτε το Σώµα, 
ούτε οι δηµότες. Σας ευχαριστούµε πολύ. 

Π. ΚΟΤΣΙΡΑΣ: Και επειδή ακούστηκε γιατί δεν ήµουν στο προηγούµενο Συµβούλιο, 
γιατί είχα πει ότι είναι άκαιρο να βάλουµε και να φέρουµε επαναφορά της απόφασης 
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αυτής, γιατί αυτή η απόφαση δεν είναι εκτελεστή και βγαίνω αληθινός. Τώρα 
τουλάχιστον ας το κάνουµε όπως το λέει η Νοµική Υπηρεσία όχι όπως το λέει κάποιος 
από εµάς. Όπως το λέει η Νοµική Υπηρεσία για να τελειώνουµε. 

Ζ. ΧΩΡΙΝΟΣ: Κύριε Πρόεδρε φεύγοντας δυο κουβέντες µόνο. Φεύγοντας, εγώ 
εµµένω στη θέση της απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Όλα τα άλλα που 
λέγονται είναι αβάσιµα. Ως Αντιδήµαρχος µέχρι την ηµέρα που µε έπαυσε η κα 
∆ήµαρχος, δικαίωµά της, της είπα όµως ότι «θα πρέπει η απόφασή σου να είναι 
τεκµηριωµένη» γι' αυτό και δίνω την απάντηση σήµερα. ∆εν είναι τεκµηριωµένη, 
είναι τελείως αντίστροφα από αυτά που έχει πει και µε κατηγορεί. 

  Φεύγω, υποβάλλω την παραίτησή µου, αλλά φεύγω όµως µε µια 
ικανοποίηση. Σήµερα έχω λύσει και το θέµα του Σπαθάρη κ. Πρόεδρε. Κυρία 
∆ήµαρχε, λύθηκε και του Σπαθάρη το θέµα σήµερα! Και αύριο θα σας στείλει και το 
έγγραφο. Για να δείτε τι Αντιδήµαρχο χάσατε! Και η λαϊκή θα γίνει εκ περιτροπής και 
το θέµα του Σπαθάρη λύνεται. Και να δηµοσιευτεί αύριο από το ίδιο σας το site του 
Οργανισµού Σχολικών Κτηρίων, για να δείτε πόσο σας στήριξε ο Αντιδήµαρχος και σε 
οδήγησαν κάποιοι … 

  Να σας πω και κάτι; ∆εν σας κρατάω κακία.  Ξέρω πολύ καλά ποιοι σας 
οδήγησαν σε αυτή την απόφαση. Οφείλατε όµως να µε σεβαστείτε. Ευχαριστώ πολύ. 

 

Κ. - Α. ΜΑΛΛΙΟΣ: Κύριε Πρόεδρε ακούσαµε προηγουµένως το Νοµικό Σύµβουλο 
του ∆ήµου, θεωρώ ότι έκανε ένα ατόπηµα. ∆εν στάθηκε στο νοµοτεχνικό θέµα του 
ζητήµατος που συζητάµε, έκανε και πρόταση. Που δεν έχει δικαίωµα να κάνει 
πρόταση. Μπήκε στην ουσία του θέµατος και όχι στο καθαρά νοµικό κοµµάτι. Αυτό 
δεν νοµίζω ότι θα έπρεπε να το δεχτούµε. 

  Μια πρόταση πρέπει να ελεγχθεί πάρα πολύ σωστά. Βέβαια έχει δίκιο 
όταν λέει ότι κατά τη γνώµη του τη νοµική, η απόφαση 53/2011 θα πρέπει να µην 
ληφθεί υπόψη ή να ανακαλεστεί και τα λοιπά. Είναι θέµα νοµικό. Με αυτή την έννοια 
θα µπορούσε µετά από µια απόφαση σηµερινή, την οποία προτείνει ο ίδιος πράγµα 
απαράδεκτο, να πει σε δεύτερο χρόνο ότι ανακαλέστε κι αυτή, γιατί κάποιος άλλος 
παραδείγµατος χάριν η Τροχαία δεν δέχεται γιατί από εκεί περνάει το λεωφορείο που 
πηγαίνει … Μια σειρά από τέτοια πράγµατα.  

  Άρα θέλω να διαβάσω το εξής: κληθήκαµε σήµερα να συζητήσουµε 
την επιστολή της Επιτροπής Αγώνα, η οποία λέει ότι θέλει κάθε 6 µήνες να έχει την 
λαϊκή αγορά στη Σταµατιάδη. Συµφωνούµε; Σε αυτό το κοµµάτι συµφωνούµε. Και 
προχωράµε σε ένα άλλο έλεγχο να δούµε που µπορεί να πάει τους άλλους 6 µήνες. 
Με αυτή την πρόταση εγώ ψηφίσω. 

 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: ∆υο λεπτά κ. Κόντο, όλοι µιλήσατε εκατό φορές, δυο λεπτά επειδή 
δέχτηκα και µια επίθεση. Ακούστε να δείτε, διαφωνώ κάθετα µε αυτά που είπε ο κ. 
Χήτος. Οι διαδικασίες είναι γνωστές εκ του νόµου αρκεί να εφαρµόζονται µετά τη 
λήψη των αποφάσεων των οργάνων. Όποια απόφαση και να πάρουµε θα θέλει τη 
γνωµοδότηση των λαϊκατζήδων. Όποια. Είτε εδώ, είτε εκεί, και τα λοιπά. Έχουµε 
πάρει µια απόφαση όπου και να την πάµε έχει την εµπειρία ο Κόντος ένα χρόνο, 
έχουµε την εµπειρία εµείς. Είναι γνωστό γιατί αυτοί οι άνθρωποι έτσι 
συµπεριφέρονται. 

  Θεωρώ υποτιµητικό για το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να υποκύπτουµε στις 
πιέσεις τέτοιων Σωµατείων που έχουν και δέκα άδειες ο καθένας. Επιτέλους να µπει 
σειρά σε αυτή τη χώρα! Μπορούµε; Το παλεύουµε, το διεκδικούµε πολιτικά έτσι ώστε 
να δοθεί η πίστωση χρόνου στη ∆ηµοτική Αρχή να ορίσουµε ένα χρονικό διάστηµα 
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ένα µήνα, να κινηθεί άνετα και συντεταγµένα µε τους δικηγόρους για να πειστούν οι 
µεν και οι δε να κάνουν την ολοκλήρωση των διαδικασιών. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Έκανε µια πρόταση ο κ. Πλεύρης η οποία µας βρήκε σύµφωνους ένα 
µήνα προθεσµία, πολιτική απόφαση διακοπή … Το είπε ο άνθρωπος. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Το δέχτηκα εγώ ευθύς εξ αρχής αυτό που είπε. 

ΣΤ. ΚΟΝΤΟΣ: Το ψηφίζουµε; 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε; Συµφωνούµε για να έχει τη δύναµη και η ∆ηµοτική Αρχή 
µιας οµόφωνης απόφασης πίεσης προς τα πάνω. Συµφωνεί όλο το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο για την εκ περιτροπής λειτουργία της λαϊκής και να φύγει το εξάµηνο από 
τη Σάββα Σταµατιάδη που επί 42 χρόνια λειτουργεί, ένα. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Ένα µήνα.  

∆εύτερον, δίνουµε το περιθώριο στις συναρµόδιες Υπηρεσίες που πρέπει να 
γνωµοδοτήσουν και να αποφασίσουν έτσι ώστε η ∆ήµαρχος να διαχειριστεί το θέµα 
και να βγουν οι προβλεπόµενες αποφάσεις. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Αν όχι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο και η ∆ηµοτική Αρχή µαζί µε τους 
κατοίκους θα δώσει λύση, όπως αυτό νοµίζει. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Συµφωνούµε κύριοι;  

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Λοιπόν ένας µήνας από σήµερα. Ποιοι ψηφίζουν; 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Όλοι οµόφωνα είναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα; ∆ιαφωνεί κανείς;  

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Οµόφωνα είναι. 

ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ: Οµόφωνα έτσι ώστε να διεκδικηθεί προς τα πάνω. 

 

   

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- το υπ΄αριθµ. πρωτ. 5111/09.05.2011 έγγραφο-επιστολή-καταγγελία της 

Επιτροπής Αγώνα κατοίκων της οδού Σάββα Σταµατιάδη για την αποµάκρυνση 
της Λαϊκής Αγοράς, 

- την υπ΄αρ. πρωτ. 5664/17.05.2011 επιστολή της Ένωσης Επαγγελµατιών-
Βιοτεχνών-Εµπόρων Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας,  

- την από 17.05.2011 κοινοποιούµενη εξώδικη όχληση-διαµαρτυρία-πρόσκληση 
κατοίκων της οδού Σάββα Σταµατιάδη, 

- την πρόταση που υποβλήθηκε από το Σώµα και οριστικοποιήθηκε από τον κ. 
Πρόεδρο του ∆.Σ., 

- την σχετική νοµοθεσία για την λειτουργία των Λαϊκών Αγορών 
 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010, 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ  

(32 ΥΠΕΡ, 1 ΑΠΩΝ)  
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1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την ακόλουθη πρόταση του κ. Προέδρου του ∆.Σ. σχετικά µε την εκ 
περιτροπής λειτουργία της Λαϊκής Αγοράς στην περιοχή της Ν. Φιλαδέλφειας: 
 
Την µη παραµονή της Λαϊκής Αγοράς σε ετήσια βάση στην οδό Σάββα Σταµατιάδη 
(πρώην Ραιδεστού), αλλά την εκ περιτροπής λειτουργία αυτής ανά εξάµηνο και σε 
άλλη οδό, όπως µε προηγούµενη απόφασή του (Α.∆.Σ. 53/2011) καθόρισε και καλεί 
και τον Οργανισµό Λαϊκών Αγορών να εξετάσει από την πλευρά του την εν λόγω 
πρόταση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου όπως και τον Γενικό Γραµµατέα της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης και αναθέτει στην ∆ήµαρχο να ενεργήσει µε όλους τους 
εµπλεκοµένους φορείς µέσα σε ένα (1) µήνα έτσι ώστε η Λαϊκή Αγορά να µην 
παραµείνει µονίµως στην οδό Σάββα Σταµατιάδη, αλλά να εξευρεθούν οι εναλλακτικοί 
οδοί δια την εκ περιτροπής λειτουργία της. 
 
2. Όλο το σώµα της παρούσας Απόφασης να αναρτηθεί στην «Εφηµερίδα της 
Υπηρεσίας» στην ιστοσελίδα του ∆ήµου καθώς στο Πρόγραµµα «∆ιαύγεια».  
 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 110/ 2011. 
 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 
           Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

            

           ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                         ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 

Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Χωρινός Ζχαρίας 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 
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∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Παπανικολάου Νικόλαος 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 
 

Ακριβές Αντίγραφο                                       
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως              Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ  
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                                   Παντελής Χρ. Γρετζελιάς 
                                                                    
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ  
 
 

 

Κοινοποίηση:  
1. Οργανισµός Λαϊκών Αγορών Αθήνας-Πειραιά (Ν.Π.∆.∆.), Τµήµα Λειτουργίας 

Λαϊκών Αγορών, Κάνιγγος 20, 101 81 Αθήνα (µε αποδεικτικό) 
 

 

Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Νοµική Υπηρεσία 
- Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 
- ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 
- ∆/νση ∆ηµοτικής Αστυνοµίας 
- Πρόεδρος Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας 
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