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ΘΕΜΑ: «Συζήτηση – Λήψη απόφασης επί των προτάσεων για την 
πρακτική αντιµετώπιση της οικονοµικής κρίσης και των 
προβληµάτων που αντιµετωπίζουν οι πολίτες του ∆ήµου». 
 
 
 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε ειδική δηµόσια 
Συνεδρίαση στnν αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου Ν. Φιλαδέλφειας 
(Νικ. Τρυπιά 45), σήµερα στις 9.11.2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 8.30 µ.µ., 
ύστερα από την αριθµ. Πρωτ. 12273/4-11-2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. 
Πρόσκλησης 21/2011) 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     

 
 
 
 
 

 
 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ «ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ» ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 222/ 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 12774/17.11.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες:  
Τηλ.: 213-2049034, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 
 
 
 
 
 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 9.11.2011 
Συνεδρίασης Νο. 22/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω 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 Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, τηρώντας τα 
πρόχειρα πρακτικά αυτού, ο κ. Πλέσσας Κων/νος, ΤΕ1 ∆ιοικητικού, µόνιµος 
υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
 
 ∆ΗΜΑΡΧΟΣ : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ  (ΑΠΟΥΣΑ ΛΟΓΩ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ) 
 

 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                 Κόντος Σταύρος 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                          Κοσµά Σταυρούλα     
Μπόβος Χαράλαµπος                 Γεωργαµλής Λύσανδρος        
Παπανίκα Αικατερίνη                                             Πλάτανος Ελευθέριος     
Κότσιρας Παύλος                                                    Βαλασσάς Βεργής     
Παϊδας Αδαµάντιος                       
Χωρινός Ζαχαρίας                                                        
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη           
Σιµιγδαλά Ειρήνη  
Νικολόπουλος Φώτης                                 
Παπαλουκά Ευτυχία      
Λαζαρίδης Πέτρος  
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
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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 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
   
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση ήταν παρούσα η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, ενώ απουσίαζε η 

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

Ναθαναήλ.  

 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

  

Ο Πρόεδρος, παρουσία  των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την έναρξη της σηµερινής 

ειδικής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στο µοναδικό  θέµα 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 στο µοναδικό θέµα της Η.∆.  

ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το µοναδικό  Θέµα Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης  
ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  
 
Κυρία ∆ήµαρχε, 
Κυρίες και Κύριοι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι , 
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      Με την οµόφωνη απόφασή του στη συνεδρίαση της 2ας Νοεµβρίου 2011, 
το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αποφάσισε την πραγµατοποίηση ειδικής συνεδρίασης 
την 9η Νοεµβρίου 2011, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 08.30 µ.µ. στο Πνευµατικό 
Κέντρο της Ν. Φιλαδέλφειας [ Ν. Τρυπιά αρ. 45 ] µε θέµα συζήτησης το εν 
επικεφαλίδι θέµα, προκειµένου να γίνει ευρεία συζήτηση και ληφθεί σχετική 
απόφαση επί όλων των προτάσεων που θα καταθέσουν η ∆ηµοτική Αρχή , οι 
∆ηµοτικές Παρατάξεις, οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι, οι Κοινωνικοί φορείς και οι 
Οµάδες Πολιτών του ∆ήµου µας, για να εξευρεθούν πρακτικοί τρόποι και 
µέθοδοι συµπαράστασης του ∆ήµου και στήριξης των πολιτών του ∆ήµου µας 
που εξ’ αιτίας των σκληρών οικονοµικών µέτρων και της ακολουθούµενης 
οικονοµικής πολιτικής της Κυβέρνησης , αντιµετωπίζουν σοβαρά οικονοµικά 
προβλήµατα αδυναµίας αυτών να ανταποκριθούν στις οικονοµικές 
υποχρεώσεις τους και στα ειδικότερα κοινωνικά και βιοποριστικά προβλήµατα 
των οικογενειών τους και της καθηµερινότητα τους  . 
 
     Στην ηλεκτρονική ∆ιεύθυνση του Προεδρείου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
(e-mail: pgretzelias@gmail.com, proedros-ds@neafiladelfeia.gr) κατατέθηκαν 
σχετικές προτάσεις, οι οποίες διανεµήθηκαν ηλεκτρονικά σε όλες τις 
ενδιαφερόµενες πλευρές για να λάβουν έγκαιρη γνώση άπαντες .  
 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών καθώς και ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι και πολίτες, οι οποίοι ανέπτυξαν τις 
απόψεις, τις αντιρρήσεις και τις προτάσεις τους. Ειδικότερα : 
 
Ο κ. Πρόεδρος ενηµέρωσε το Σώµα για τις κατατεθείσες προτάσεις από δηµοτικές 
παρατάξεις και οµάδες πολιτών. Όλες διανεµήθηκαν στα τοπικά µέσα ενηµέρωσης και 
σε πάντα ενδιαφερόµενο. Συνέστησε σε όσους δηµότες επιθυµούν να δώσουν το e-
mail τους στην Γραµµατεία του ∆.Σ.  
Ο Αντιδήµαρχος Οικονοµικών κ. Χ.Μπόβος ενηµέρωσε το Σώµα για την πρόταση της 
κας ∆ηµάρχου. Προτείνεται η σύσταση διαπαραταξιακής Επιτροπής για να 
καταγραφούν τα προβλήµατα των πολιτών που προέκυψαν από την επιβολή του 
ειδικού τέλους επί των ακινήτων (Ν. 4021/11), ώστε στη συνέχεια σε συνεργασία µε 
τον ∆ικηγορικό Σύλλογο Αθηνών και αφού η απόφαση ∆.Σ. εγκριθεί ως προς την 
νοµιµότητά της από την υπερκείµενη αρχή οι πολίτες που δεν µπορούν από επιλογή ή 
αδυναµία να καταβάλουν το ειδικό τέλος να προσκοµίσουν τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά ώστε να µην διακοπεί η ηλεκτροδότηση των οικιών τους. 
Ο κ. Χ.Τοµπούλογλου µίλησε για την απουσία της κας ∆ηµάρχου από τη Συνεδρίαση, 
θεωρεί ότι έπρεπε να έχει πάρει θέση για το θέµα και στη συνέχεια ο κ. Σ.Γραµµένος 
από την δηµοτική παράταξη «Καληµέρα όµορφη πόλη» ανέπτυξε την πρόταση της 
παράταξης που προβλέπει : 1) ενηµέρωση των δηµοτών για την µη καταβολή του 
ειδικού τέλους 2) ανάληψη ευθύνης από όλους, η λύση χρειάζεται πολιτικό θάρρος 
γιατί ενέχει νοµικούς κινδύνους. Στη συνέχεια ανέλυσε την προτεινόµενη διαδικασία 
µέσω των Α.Τ.Μ. των τραπεζών. Ο κ. Τοµπούλογλου συµπλήρωσε ότι υπάρχει 
απόφαση Σ.τ.Ε. που έχει κρίνει παράνοµη την είσπραξη φόρων από την ∆.Ε.Η. και 
την διακοπή του ρεύµατος. Αναφέρθηκε επίσης στις ενέργειες των παλαιών 
∆ηµάρχων Αθηνών και Ν.Φιλαδέλφειας Μ.Έβερτ (Ελεύθερη Ραδιοφωνία) και 
Σ.Σταµατιάδη αντιστοίχως. 
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Η κα ∆.Ε.Γκούµα µίλησε για το νοµικό ζήτηµα και τα αντιλαϊκά µέτρα. Χρειάζεται από 
όλους οργανωµένος αγώνας και υποστήριξε ότι δεν πρέπει να κοπεί το ρεύµα σε 
καµία λαϊκή οικογένεια. Προτείνουν ως παράταξη να υπάρξει συλλογική αντίδραση 
ώστε να αποτραπεί η διακοπή του ρεύµατος. 
Ο κ.Κ.Α.Μάλλιος αναφέρθηκε στην προηγούµενη απόφαση ∆.Σ. και σύστησε στην 
∆ήµαρχο να µην εκδίδει ανακοινώσεις αντίθετες µε το πνεύµα και το περιεχόµενο των 
αποφάσεων του ∆.Σ.. Στη συνέχεια ανέγνωσε  την πρόταση της παράταξης για το 
ειδικό τέλος της ∆.Ε.Η.. 
Ο κ. Ν.Παπανικολάου µίλησε για την πρωτοβουλία της ∆ηµάρχου και πρότεινε να 
παρασταθούν οι δικηγόροι του ∆ήµου στις 2/12 στο Σ.τ.Ε.. 
Στη συνέχεια τοποθετήθηκε ως εκπρόσωπος της Λαϊκής Συνέλευσης Φ.Χ. ο κ. 
Ά.Βασιλόπουλος. Ζήτησε όχι ελεηµοσύνη αλλά οργάνωση αλληλεγγύης. Τάχθηκε 
υπέρ συλλογικών κινητοποιήσεων και ζητούν 1) πολιτική κάλυψη από το ∆ήµο 2) 
νοµική προστασία 3) σύσταση γραφείου υποστήριξης των πολιτών και επιτροπής 4) 
τεχνική βοήθεια για την επανασύνδεση του ρεύµατος και µίλησε ακόµα για την 
οικονοµική δυσπραγία που έχουν προκαλέσει κυβέρνηση και τρόίκα. 
Ακολούθως η κα Α.Οικονόµου από την Οµάδα Κατοίκων Φιλ/φειας πήρε το λόγο 
υποστηρίζοντας ότι η κατάσταση της χώρας είναι στα χέρια ηγετών που επιβάλλουν 
αντιλαϊκούς νόµους και εξήρε το παράδειγµα του ∆ήµου Ν.Ιωνίας. και κάλεσε την 
∆ήµαρχο και τους υπόλοιπους αιρετούς να προσφέρουν εθελοντικά στους δηµότες 
χωρίς αντιµισθία. 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος ανέγνωσε την πρόταση της ‘∆ηµοκρατικής Συµµαχίας» 
(Ρ.Αποστολίδης). 
Μετά πήρε το λόγο ο κ. Β.Γερανάς από τον «ΣΥΡΙΖΑ», µιλώντας για ληστρική 
φοροεπιδροµή, το κόστος της κρίσης, το νέο χαράτσι, το µνηµόνιο που φέρνει 
ανεργία, φτώχεια, κλείσιµο επιχειρήσεων και χαρακτήρισε αντισυνταγµατικό το Ν. 
4021/11. Πρότεινε ενέργειες για πολιτική και νοµική κάλυψη των δηµοτών σε 
συντονισµό µε το διαρκώς εξαπλούµενο ανά την Ελλάδα αυτοδιοικητικό κίνηµα. 
Η κα Α.Παπανίκα θεωρεί υποχρέωση του ∆ήµου να συµπαρασταθεί πολιτικά και 
νοµικά στους πολίτες και την ανάγκη συγκρότησης διαπαραταξιακής επιτροπής για το 
ζήτηµα. Υπογράµµισε την ανάγκη λειτουργίας Κοιν. Παντοπωλείου και στη Ν.Φιλ/φεια 
και την υπολειτουργία του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι», Ζήτησε να µην 
φοβηθεί κανείς και αντίσταση από όλους. 
Η κα Β.Αγαγιώτου µίλησε για άδικα µέτρα που πλήττουν τα λαϊκά στρώµατα και για 
την ανάγκη συγκρότησης αυτοδιοικητικού κινήµατος, µακριά από στερεότυπα. Ως 
µέτρα πρότεινε τη σύσταση γραφείου στο ∆ήµο για τη στήριξη των πολιτών, τη 
λήψη αποφάσεων που αφορούν προβλήµατα καθηµερινότητας των κατοίκων, λήψη 
πρόνοιας για αστέγους (µέσω της υποδοµής του ΚΗΦΗ), τον συντονισµό των 
ενεργειών για το πρόβληµα των φαινοµένων ασιτίας παιδιών στα σχολεία, µείωση 
των δηµοτικών τελών και ανάπτυξη κοινωνικής αλληλεγγύης. 
Η κα Β.Μαυράκη υπογράµµισε την ανάγκη συγκεκριµένων δράσεων, µίλησε για το Ν. 
4021/11, θεωρεί νοµικώς αβάσιµη την λύση µέσω του Τ.Π.& ∆., ενώ υποστήριξε τη 
λύση µέσω των Α.Τ.Μ. και την εν συνεχεία αποστολή εξωδίκου προς την ∆.Ε.Η.. 
Θεωρεί ότι η ∆ήµαρχος και το ∆.Σ. πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη και πρότεινε την 
σύσταση γραφείου εξυπηρέτησης πολιτών, την παροχή νοµικών συµβουλών, την  
διασφάλιση των συµφερόντων δηµοτών και κατοίκων και την έκδοση οµόφωνου 
ψηφίσµατος εναντίο του ειδικού τέλους. 
Οκ. Σ.Κοσκολέτος καυτηρίασε την απουσία της ∆ηµάρχου, µίλησε για τον πόλεµο 
πουν υφίστανται οι πολίτες τα δύο τελευταία χρόνια, για τα προβλήµατα των 
συνανθρώπων µας, το χαράτσι, την εφεδρεία, τον φόρο κοινωνικής αλληλεγγύης, 
την ανάγκη ακραίας αντίδρασης, την επιτέλεση του καθήκοντος προς την κοινωνία 
και τη θέση της παράταξης. 
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Ο κ. ∆.Κανταρέλης για την ανάγκη βοήθειας της κοινωνίας αλλά και την ανάγκη 
κριτική στους κάθε λογής «σωτήρες». Έκανε επισκόπηση των προτάσεων που 
κατατέθηκαν. Θεωρεί ότι πρέπει να στηριχτούν όσοι αρνούνται να πληρώσουν και 
κυρίως όσοι αδυνατούν. Η νοµιµότητα των αποφάσεων θα κριθεί από άλλα όργανα. 
Η κα Ε.Παπαλουκά µίλησε για την ανάγκη συστράτευσης µε τον κόσµο, την 
αυτοδιοικητική πρωτοβουλία που αναπτύσσεται σε πολλούς ∆ήµους, την οικονοµική 
λεηλασία του πληθυσµού, την νοµική ευθύνη στη λήψη των κρίσιµων αποφάσεων, 
την ανάγκη στήριξης των οικονοµικά αδύναµων οικογενειών, τους ανθρώπους µε 
προβλήµατα υγείας, την ανάγκη δράσης χωρίς να υπολογισθεί το πολιτικό κόστος. 
Ο κ. Μ.Κουτσάκης για το γενικότερο κοινωνικό πρόβληµα (απολύσεις εργαζοµένων 
κλπ.). Για το δικαίωµα της ∆.Ε.Η. στην είσπραξη διαφόρων τελών και την πρόταση 
για διαπαραταξιακή επιτροπή. 
Ο κ. Ι.Τοµπούλογλου θεωρεί αναµενόµενη τη στάση της ∆ηµάρχου και κατώτερη των 
περιστάσεων. Μίλησε για την ανάγκη να τεθεί το ∆.Σ. στην υπηρεσία των δηµοτών, 
αναλαµβάνοντας την ευθύνη για τις απαραίτητες ενέργειες. Εξέφρασε αµφιβολίες για 
την υλοποίηση όποιας απόφασης ληφθεί. Υπογράµµισε την ανάγκη να 
δραστηριοποιηθούν οι δικηγόροι της περιοχής και να επωµισθεί το ∆.Σ. τα όποια 
έξοδα προκύψουν. 
Ο κ. Χ.∆ηµακόπουλος για την ανάγκη λήψης απόφασης υπέρ των δηµοτών, ώστε να 
δοθεί σκληρή απάντηση στα σκληρά µέτρα. Προτείνει πλαίσιο νοµικής αλλά και 
ουσιαστικής ασφάλισης των πολιτών. 
Ο κ. Ι.Καλόστος τοποθετήθηκε για την οικονοµική ανέχεια, την φτώχεια και την 
εξαθλίωση. Τάχθηκε υπέρ της πρότασης της ∆ηµάρχου και την µαζική αντίδραση 
στην απειλή για διακοπή της ηλεκτροδότησης από την ∆.Ε.Η.. 
Ο κ. Ν.Παπανικολάου υπογράµµισε την ανάγκη σύµπνοιας, την ανάπτυξη νοµικής 
οµπρέλας προστασίας, το άδικο των µέτρων, την κινητοποίηση για την αποτροπή της 
διακοπής ηλεκτροδότησης των οικιών, την ανάπτυξη οµάδων περιφρούρησης και τον 
διπλασιασµό του ποσού των χορηγούµενων βοηθηµάτων στους άπορους δηµότες. 
Ο κ. Π.Κότσιρας µίλησε για τη σοβαρότητα της κατάστασης, την ανάγκη σεβασµού 
των δικαιωµάτων αλλήλων, τα προβλήµατα στα σχολεία, την ανάγκη συνολικής 
αντιµετώπισης των κοινωνικών ζητηµάτων, το κλείσιµο καταστηµάτων και 
επιχειρήσεων. 
Η δηµότισσα κα Π.Παπαφράγκου υποστήριξε ότι το χαράτσι δεν είναι οικονοµικό 
αλλά εθνικό και πολιτικό, µίλησε για έλλειµµα δηµοκρατίας. 
Ο κ. Γ.Παπακώστας συµφωνεί για την συγκρότηση της επιτροπής, υποστηρίζει ότι η 
ακολουθητέα πολιτική να µην είναι λαϊκίστικη και τη σύσταση ταµείου κοινωνικής 
Αρωγής. 
Η δηµότισσα κα Ε.Παπαδοπούλου για τα προβλήµατα που αντιµετωπίζει και το 
γραφείο βοήθειας προς τους πολίτες που πρέπει να συσταθεί. 
Ο κ. Χ.Κοπελούσος για την κρισιµότητα του θέµατος και την ανάγκη λήψης 
απόφασης, έστω και ελεγχόµενης νοµιµότητας, αν αυτή είναι προς το συµφέρον των 
δηµοτών. 
 
 Στη συνέχεια πήρε το λόγο ο Πρόεδρος του ∆.Σ. που είπε ότι αιτία της κρίσης είναι η 
ανεπάρκεια του µέχρι τώρα πολιτικού προσωπικού της χώρας, µίλησε για την 
εξαθλίωση του λαού, για πληγωµένη και οργισµένη χώρα, για οριζόντια µέτρα χωρίς 
κριτήρια, την σηµασία του ∆ήµου ως πόλου αντίστασης, την απόφαση του Σ.Τ.Ε. που 
είχε µνηµονεύσει ο κ. Χ.Τοµπούλογλου, την ανάληψη κοινωνικών πρωτοβουλιών και 
πρότεινε ειδικότερα : την ανάπτυξη οµπρέλας προστασίας µε επεξεργασία όλων των 
προτάσεων από διαπαραταξιακή επιτροπή, αποτελούµενη από εκπροσώπους οµάδων, 
φορέων, πολιτών κλπ., τη σύσταση γραφείου κοινωνικής συµπαράστασης και 
στήριξης, στελεχωµένο από δικηγόρους, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους και 
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υπηρεσιακούς παράγοντες, σύγκληση δηµοτικής επιτροπής διαβούλευσης από την 
∆ήµαρχο για την ανάπτυξη και του εθελοντισµού, την µείωση των δηµοτικών τελών, 
την µέριµνα για τους αστέγους, ώστε να παύσει η σίτιση από την Κοινωφελή 
Επιχείρηση, την επανεξέταση των κριτηρίων για την εγγραφή των παιδιών στους 
Παιδικούς Σταθµούς του Ενιαίου Φορέα µε πιθανή θέσπιση τροφείων, τη λειτουργία 
Κοινωνικού Παντοπωλείου και στη Ν.Φιλ/φεια, την υποβολή πρότασης στο Υπ. 
Εσωτερικών για την κατάργηση µισθών και αντιµισθιών των αιρετών, την καταβολή 
του µισθού του Προέδρου ∆.Σ. στο Ταµείο Αρωγής, τασσόµενος κατά των ειδικών 
συµβούλων σε τοπικό και κεντρικό επίπεδο. 
 
Η κα Α.Καβακοπούλου διευκρίνισε ότι σαν µέλος του ∆.Σ. της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης δεν έχει λάβει καµία αποζηµίωση. 
Στη δευτερολογία του ο κ. Χ.Τοµπούλογλου είπε ότι δεν είναι αντίθετος στην 
σύσταση της επιτροπής, άσκησε κριτική στις θέσεις του Προέδρου του ∆.Σ., ζήτησε 
να µπει η πρόταση της παράταξης σε ψηφοφορία, ενώ ο κ. Κ.Α.Μάλλιος υποστήριξε 
την πρότασή του, θεωρώντας ότι η επιτροπή δεν έχει συγκεκριµένο έργο. 
Ο κ. Ν.Παπανικολάου επανέλαβε την ανάγκη άµεσης σύστασης στο ∆ήµο του 
γραφείου υποστήριξης πολιτών. 
Η κα Β.Αγαγιώτου δευτερολογώντας ζήτησε την πολιτική και νοµική κάλυψη των 
πολιτών για το χαράτσι και τη σύσταση της διαπαραταξιακής επιτροπής για όλα τα 
υπόλοιπα. 
Ο κ.Μ.Κουτσάκης διατύπωσε την τελική πρόταση για τη σύνθεση της επιτροπής, η 
οποία θα αποτελείται από δύο ∆ηµ. Συµβούλους της πλειοψηφίας, από τους οποίους 
ο ένας θα ορισθεί ως πρόεδρος της επιτροπής, από έναν ∆ηµ. Σύµβουλο από κάθε 
παράταξη της µειοψηφίας που επιθυµεί να συµµετάσχει στην επιτροπή, έναν 
εκπρόσωπο από την Λαϊκή Συνέλευση Φ.-Χ. και έναν εκπρόσωπο του σωµατείου 
εργαζοµένων του ∆ήµου. Αντικείµενο εργασίας της εν λόγω επιτροπής θα είναι η 
νοµική, τεχνική, πολιτική και κοινωνική στήριξη των πολιτών για το χαράτσι της 
∆.Ε.Η.. 
Η κα ∆.Ε.Γκούµα στη δευτερολογία της είπε ότι τάσσεται κατά των προτάσεων που 
τις θεωρεί προτάσεις για την διαχείριση της φτώχειας, υπέρ της µείωσης των 
δηµοτικών τελών έτους 2012, της διεκδίκησης των παρακρατηθέντων ποσών από την  
κρατική επιχορήγηση, λέει όχι στο χαράτσι, ναι στον συντονισµό των δράσεων σε 
όλες τις γειτονιές και τέλος τάσσεται υπέρ της αποδέσµευσης της χώρας από την Ε.Ε. 
και υπέρ της διαγραφής του χρέους. 
 

• Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν από την Συνεδρίαση η κα ∆.Ε.Γκούµα και ο κ. 
Σ.Πολίτης. 

 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα της σύστασης 
της διαπαραταξιακής επιτροπής και του αντικειµένου των εργασιών της σε 
ψηφοφορία ενώπιον του Σώµατος .   
 
 
Το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την υποβληθείσα εισήγηση, τις απόψεις των µελών 
του και των παρευρισκοµένων πολιτών, τις υποβληθείσες προτάσεις και : 
 

• Τις διατάξεις του άρθρου 65 παρ. 1 του Ν. 3852/10 («Καλλικράτης») 
 
και έπειτα από διαλογική συζήτηση 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Συστήνει στο ∆ήµο Φιλαδελφείας-Χαλκηδόνος διαπαραταξιακή επιτροπή, 
αποτελούµενη από : 
 
1. Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της πλειοψηφίας κ.κ. Μιχαήλ Κουτσάκη, ως 

Πρόεδρο και Νικόλαο Παπανικολάου. 
 
2. Τους ∆ηµοτικούς Συµβούλους της µειοψηφίας  α. Χαράλαµπο Τοµπούλογλου-

Λεωνιδόπουλο από την µείζονα µειοψηφία και β. Σταύρο Κόντο & γ. Κλεοµένη-
Αθανάσιο Μάλλιο από την ελάσσονα µειοψηφία. 

 
3.  Τον κ. Βασίλειο Παπακώστα, ως τακτικό εκπρόσωπο της Λαϊκής Συνέλευσης 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος και την κα Βασιλική Ματσουκά & τον κ. Γεράσιµο 
Χλουβάτο, ως αναπληρωµατικούς εκπροσώπους. 

 
4. Τον κ. Γεώργιο Ορταντζόγλου, ως εκπρόσωπο του Σωµατείου Εργαζοµένων του 

∆ήµου. 
 

 
Έργο της επιτροπής θα είναι ο συντονισµός των αναγκαίων δράσεων και ειδικότερα η 
σύσταση στο ∆ήµο Γραφείου Εξυπηρέτησης Πολιτών για την παροχή νοµικής, 
τεχνικής, κοινωνικής και πολιτικής στήριξης σε όσους πολίτες αρνούνται ή αδυνατούν 
να προβούν στην καταβολή του επιβληθέντος µέσω των λογαριασµών της ∆.Ε.Η. 
Εκτάκτου Ειδικού Τέλους Ηλεκτροδοτούµενων ∆οµηµένων Επιφανειών (Ε.Ε.Τ.Η.∆.Ε.) 
του άρθρου 53 του Ν. 4021/11. 
 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό   222/2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
Μπόβος Χαράλαµπος 
Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 
Παϊδας Αδαµάντιος 
Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 
Σιµιγδαλά Ειρήνη 
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Νικολόπουλος Φώτης 
Παπαλουκά Ευτυχία 
Λαζαρίδης Πέτρος 

∆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 
Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
Πολίτης Σταύρος 

Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 

 

 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 

 
 
 
Εσωτερική ∆ιανοµή :  

- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Γραφείο Γενικής Γραµµατέα 
- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών 
- Ορισθέντες αιρετούς 
- Σωµατείο Εργαζοµένων 
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