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Ε.Η.Δ.  ΘΕΜΑ: «Έγκριση ψηφίσματος για το κλείσιμο της Ε.Ρ.Τ.»  
 
 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δημόσια 
Συνεδρίαση στnν κλειστή αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Ενιαίου Λυκείου Ν. 
Φιλαδέλφειας «Μίλτος Κουντουράς» (Θεσσαλονίκης και Λαχανά), σήμερα στις 
12.6.2013, ημέρα Τετάρτη και ώρα 7.30 μ.μ., ύστερα από την αριθ. πρωτ. 
7941/7-6-2013 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 16/2013) του Προέδρου 
αυτού κ. Γεωργίου Παπακώστα, που δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και 
επιδόθηκε νομίμως με αποδεικτικό σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στην κα Δήμαρχο και 
στις 2 Προέδρους των Συμβουλίων των δύο Δημοτικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραμμα Καλλικράτης»). 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

ΔΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 103/2013 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 8495/18-6-2013 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 
                         

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

  
 
 
 
 
 
 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
Από τα Πρακτικά της από 12.6.2013 τακτικής 
Συνεδρίασης Νο. 16/2013 του Δ.Σ. του 
Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα: 

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

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

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

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

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 Διοικητικού, μόνιμος 
υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραμμα Καλλικράτης»), δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών ήταν 25 παρόντες 
και 8 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
    
          ΔΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  
 

          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                  
Μπόβος Χαράλαμπος                                          Κότσιρας Παύλος                                                 
Παϊδας Αδαμάντιος                                             Τομπούλογλου Ιωάννης                                      
Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη           Κόντος Σταύρος 
Τάφας Ηλίας                                                        Κοσμά Σταυρούλα 
Κουτσάκης Μιχαήλ                                             Γεωργαμλής Λύσσανδρος 
Παπανικολάου Νικόλαος                                   Γκούμα Δανάη-Εύα    
Παπακώστας Γεώργιος                                      Δημακόπουλος Χρήστος 
Καραβίας Γεώργιος                                            Παπανίκα Αικατερίνη                                            
Χατζηδάκη Μαρία                                                
Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος    
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 
Πλάτανος Ελευθέριος 
Βαλασσάς Βεργής 
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Πολίτης Σταύρος   
Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος    
Γρετζελιάς Παντελής                                        
Κανταρέλης Δημήτριος 
Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή                                         
   
    
Σημειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα  η Πρόεδρος του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα  Δήμητρα Δερμανούτσου, ενώ ήταν 

απούσα η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας κα 

Αιμιλία Σταθούλια. 

 

Προσελεύσεις-Αποχωρήσεις : 

 

 Ο κ. Ν.Παπανικολάου αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης επί του 1ου θέματος Ε.Η.Δ. και επανήλθε μετά την διενεργηθείσα επ΄ 

αυτού ψηφοφορία. 

 Ο κ.  Η.Τάφας και  η κα Ε.Παπαλουκά προσήλθαν στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια 

της συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 1ου θέματος της Η.Δ. 

 Ο κ. Δ.Κανταρέλης προσήλθε στη Συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης και 

πριν από την ψηφοφορία επί του 3ου θέματος Ε.Η.Δ. 

 Ο κ. Σ.Κοσκολέτος αποχώρησε προσωρινά από την Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και 

ψηφοφορία επί του 5ου θέματος  της Η.Δ. και επανήλθε κατά τη διάρκεια της 

συζήτησης και πριν από την ψηφοφορία επί του 11ου θέματος αυτής. 

 Ο κ. Κ.Α.Μάλλιος  αποχώρησε από τη Συνεδρίαση μετά τη συζήτηση και ψηφοφορία 

επί του 6ου θέματος της Η.Δ. 

 

 

Απουσίες :  

 

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

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

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

1ο θέμα εκτός Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο εισήxθη, σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 67 παρ. 7 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης»), από την Δήμαρχο κα Ε.Γαϊτανά-

Αποστολάκη αφενός και από την δημοτική παράταξη της ελάσσονος μειοψηφίας 

«ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» και τον  επικεφαλής αυτής Δημ. Σύμβουλο  κ. Κ.Α.Μάλλιο 

αφετέρου, και το οποίο ομόφωνα το Δ.Σ., σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις συμφώνησε 

να συζητηθεί, ως κατεπείγον. 

 

ΘΕΜΑ  1ο  Ε.Η.Δ.  

 

Η Δήμαρχος κα Ευτυχία Γαϊτανά-Αποστολάκη ανέγνωσε ψήφισμα για την αναστολή 
λειτουργίας της Ε.Ρ.Τ., το οποίο έχει ως εξής : 
 
 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

Ο Δήμος Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος εκφράζει την θλίψη και την αντίθεσή του 

με την απόφαση της Κυβέρνησης για την αναστολή λειτουργίας της δημόσιας 

Ραδιοτηλεόρασης, καταδικάζει τον πρωτοφανή και προκλητικό τρόπο με τον οποίο 

επιλέχτηκε να γίνει αυτή η πράξη νομοθετικού περιεχομένου και  εκφράζει τη 

συμπαράστασή της στους εργαζόμενους της Ε.Ρ.Τ.  

 
 
Εν συνεχεία ο Δημ. Σύμβουλος και επικεφαλής της δημοτικής παράταξης της 

ελάσσονος μειοψηφίας «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Κλεομένης-Αθανάσιος Μάλλιος ανέγνωσε 

με τη σειρά του ψήφισμα για το κλείσιμο από την κυβέρνηση της Ε.Ρ.Τ., ζητώντας την 

υιοθέτησή του από το Δημ. Συμβούλιο, ψήφισμα το οποίο έχει ως εξής:  

 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας  

για την Ε.Ρ.Τ. 

 

 

           «Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 

θεωρεί απαράδεκτη και αντιδημοκρατική τη χθεσινή απόφαση της 

Κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ Α.Ε. Από χθες η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 
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της Ευρώπης χωρίς δημόσια τηλεόραση και ραδιόφωνο!!! Αυτό συνεπάγεται 

το άμεσο κλείσιμο από χθες το βράδυ των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

σταθμών της ΕΡΤ καθώς και την απόλυση πάνω από 2.500 χιλιάδων 

εργαζομένων της εταιρείας. 

Το κλείσιμο της ΕΡΤ, με πράξη μάλιστα νομοθετικού περιεχομένου, που 

αφορά χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους δεκάδων οργανισμών, συνιστά μία 

ακόμη σοβαρή πράξη στον αντιδημοκρατικό κατήφορο της 

κυβέρνησης, που δε μπορεί να κρυφτεί πίσω από επιχειρήματα περί δήθεν 

εξυγίανσης της ΕΡΤ. Συνιστά μία σοβαρή επίθεση στην πολυφωνία, στον 

πλουραλισμό, στο πολιτιστικό έργο που προήγαγε η δημόσια τηλεόραση 

τόσα χρόνια, και αποτελεί εν τέλει πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας καταδικάζει την 

απόφαση της Κυβέρνησης και απαιτεί να συνεχιστεί η λειτουργία 

της ΕΡΤ χωρίς καμία απόλυση εργαζομένου και να ακυρωθούν τα 

σχέδια ιδιωτικοποίησής της και περιορισμού του δικαιώματος της 

ενημέρωσης του ελληνικού λαού, να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί 

το πλούσιο ιστορικό αρχείο της. Ο Δήμος μας δεσμεύεται να σταθεί 

αρωγός σε όλες τις προσπάθειες που θα γίνουν για να ανατραπεί 

αυτή η απαράδεκτη και αντιδημοκρατική απόφαση. 

Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε αγωνιστική συμμετοχή στη 

γενική απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 

Το παρόν ψήφισμα θα αποσταλεί στα κόμματα, στον υπουργό Τύπου 

κ. Κεδίκογλου, στον ημερήσιο και τοπικό Τύπο. 
 

 

 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλής των Δημοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και Δημοτικοί Σύμβουλοι, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις 
αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. 
 

 Συμπληρώσεις στο κατατεθέν από την δημοτική παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ 
ΠΟΛΙΤΩΝ» ψήφισμα πρότεινε και έγιναν δεκτές ομόφωνα από το Σώμα ο 
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «ΛΑΪΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ Φ.-Χ.» κ. Βεργής 
Βαλασσάς. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το κατατεθέν από την 
δημοτική παράταξη «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» ψήφισμα με τις συμπληρώσεις που 
προτάθηκαν σε ψηφοφορία ενώπιον του Σώματος. 
 
 
Μετά ταύτα, το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη του το ανωτέρω κατατεθέν ψήφισμα, τις 
προταθείσες συμπληρώσεις και : 
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 Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
Εγκρίνει και υιοθετεί το κατατεθέν από τον Δημ. Σύμβουλο και επικεφαλής της 
δημοτικής παράταξης της ελάσσονος μειοψηφίας «ΔΥΝΑΜΗ ΠΟΛΙΤΩΝ» κ. Κλεομένη-
Αθανάσιο Μάλλιο ψήφισμα, το οποίο, μετά και τις συμπληρώσεις που έγιναν, έχει ως 
εξής :  
 
 

 
 

Ψήφισμα Δημοτικού Συμβουλίου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας  

για την Ε.Ρ.Τ. 

 

 

           «Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας 

θεωρεί απαράδεκτη και αντιδημοκρατική τη χθεσινή απόφαση της 

Κυβέρνησης να κλείσει την ΕΡΤ Α.Ε. Από χθες η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα 

της Ευρώπης χωρίς δημόσια τηλεόραση και ραδιόφωνο!!! Αυτό συνεπάγεται 

το άμεσο κλείσιμο από χθες το βράδυ των τηλεοπτικών και ραδιοφωνικών 

σταθμών της ΕΡΤ καθώς και την απόλυση πάνω από 2.500 χιλιάδων 

εργαζομένων της εταιρείας. 

Το κλείσιμο της ΕΡΤ, με πράξη μάλιστα νομοθετικού περιεχομένου, που 

αφορά χιλιάδες δημόσιους υπαλλήλους δεκάδων οργανισμών, συνιστά μία 

ακόμη σοβαρή πράξη στον αντιδημοκρατικό κατήφορο της 

κυβέρνησης, που δε μπορεί να κρυφτεί πίσω από επιχειρήματα περί δήθεν 

εξυγίανσης της ΕΡΤ. Συνιστά μία σοβαρή επίθεση στην πολυφωνία, στον 

πλουραλισμό, στο πολιτιστικό έργο που προήγαγε η δημόσια τηλεόραση 

τόσα χρόνια, και αποτελεί εν τέλει πλήγμα στην ίδια τη δημοκρατία. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας καταδικάζει την 

απόφαση της Κυβέρνησης και απαιτεί να συνεχιστεί η λειτουργία 

της ΕΡΤ χωρίς καμία απόλυση εργαζομένου και να ακυρωθούν τα 

σχέδια ιδιωτικοποίησής της και περιορισμού του δικαιώματος της 

ενημέρωσης του ελληνικού λαού, να διαφυλαχθεί και να αξιοποιηθεί 

το πλούσιο ιστορικό αρχείο της. Ο Δήμος μας δεσμεύεται να σταθεί 

αρωγός σε όλες τις προσπάθειες που θα γίνουν για να ανατραπεί 

αυτή η απαράδεκτη και αντιδημοκρατική απόφαση. 
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Καλούμε όλους τους εργαζόμενους σε αγωνιστική συμμετοχή στη 

γενική απεργία της ΓΣΕΕ-ΑΔΕΔΥ. 

Το παρόν ψήφισμα θα αποσταλεί στα κόμματα, στον υπουργό Τύπου 

κ. Κεδίκογλου, στον ημερήσιο και τοπικό Τύπο. 
 

 
 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό   103/2013. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

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

   

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ                                    ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Δ.Σ. 

Μπόβος Χαράλαμπος 
Παϊδας Αδαμάντιος 

Καβακοπούλου-Σταματιάδου Αγανίκη 
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Καραβίας Γεώργιος 
Χατζηδάκη Μαρία 

Τομπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαμπος 
Γραμμένος Σπυρίδων 
Κοσκολέτος Σωτήριος 
Κοπελούσος Χρήστος 

Βαλασσάς Βεργής 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεομένης-Αθανάσιος 
Γρετζελιάς Παντελής 

Χωρινός Ζαχαρίας 
Νικολόπουλος Φώτης 

Λαζαρίδης Πέτρος 
Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
 

 

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

- Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 
- Γραφείο Γεν. Γραμματέα 
- Αυτοτελές Γραφείο Επικοινωνίας & Δημ. Σχέσεων 
- Σωματείο Εργαζομένων Δήμου 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


