ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 14-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Αριθµ. Πρωτ. 14561/21-12-2011

----------------------------------------------∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) ∆/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
2) Γραφείο ∆ηµάρχου
3) Γραφείο Αντιδηµάρχων
4) Γενική Γραµµατέα

Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2011 Συνεδρίασης
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Αριθ. Απόφασης :38 /2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για παραχώρηση ή µη
θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων ,
επί της οδού Βρυούλων 33 για τις ώρες
07:00π.µ. έως 15:00µ.µ.»

Σήµερα ∆ευτέρα 12-12-2011 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου
Αντιδηµάρχων στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 Νέα
Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 ,
παρ. 1, του Ν.3852/2010 µετά την υπ΄αριθµ. πρωτ.13948/9-12-2011 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. ∆ήµητρας ∆ερµανούτσου, η οποία επιδόθηκε
νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) µέλη
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ερµανούτσου ∆ήµητρα , Πρόεδρος
2.Σιµιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος
3.Σκούπρα Μαρία
4.Λουλάκη Στυλιανή
5.Οικονόµου Μαριγώ
6.Φακίνου Αλεξάνδρα
7.Κοσσύφης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χλαπάνας Ιωάννης
2.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
3.Χατζή Βασιλική
4. Μαυροειδής Πέτρος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας και εισηγούµενη το 1ο θέµα ηµερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύµφωνα µε :
1. Tις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφιο ε΄ και ζ΄ του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) « Το συµβούλιο της ∆ηµοτικής Ενότητας εκφράζει γνώµες και
διατυπώνει προτάσεις είτε µε δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραποµπής , από
τα αρµόδια όργανα του ∆ήµου σχετικά µε την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της
περιοχής της δηµοτικής κοινότητας καθώς και αναφορικά στην προστασία του
φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος , την αναβάθµιση της αισθητικής περιοχών
καθώς και για την καθαριότητα αυτών»
2. Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 , του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το
Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας «προτείνει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
τους χώρους στάθµευσης οχηµάτων».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. γ, εδάφιο 4 του Ν. 3463/2006 , όπου ανήκει
στην αρµοδιότητα των δήµων και κοινοτήτων « η ρύθµιση της κυκλοφορίας , ο
καθορισµός πεζοδρόµων , µονοδροµήσεων και κατευθύνσεων της κυκλοφορίας ,
αποµάκρυνση εγκαταλελειµµένων οχηµάτων και γενικότερα η λήψη µέτρων για την
αποφυγή δυσµενών επιδράσεων στην ασφάλεια της κυκλοφορίας , σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία»
4. Την υπ’ αριθ. 1/85 , άρθρο 4 παρ. 26 απόφαση της Τροχαίας Αθηνών , όπου
αναφέρεται ρητά ότι υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων σε
όλο το µήκος της οδού Βρυούλων.

2

Η κα Γκουζούνα Ιωάννα κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 8664/ 22-07-2011 αίτηση,
προκειµένου να της παραχωρηθεί θέση για φορτοεκφόρτωση προϊόντων επί της οδού
Βρυούλων 33 για τις ώρες 07:00π.µ.- 15:00µ.µ
Καλούµεθα λοιπόν και µετά το αριθ. πρωτ. 12639/15-11-2011 έγγραφο της ∆/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µε το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής
απόφασης , κι αφού ελέγξουµε τα στοιχεία , όπως αποφασίσουµε την παραχώρηση ή
µη θέσης για φορτοεκφόρτωση προϊόντων επί της οδού Βρυούλων 33 για τις
συγκεκριµένες ώρες που αναφέρει η αιτούσα στην αίτησή της.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 14/2011 πρακτικό του Συµβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Tις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 2 εδάφιο ε΄ και ζ΄ του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» )
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 84 παρ. 2 , του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» )
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 75, παρ. γ, εδάφιο 4 του Ν. 3463/2006 .
ε) Την υπ’ αριθ. 1/85 , άρθρο 4 παρ. 26 απόφαση της Τροχαίας Αθηνών , όπου
αναφέρεται ρητά ότι υπάρχει απαγόρευση στάσης και στάθµευσης των οχηµάτων σε
όλο το µήκος της οδού Βρυούλων.
στ) Την υπ΄αριθ. πρωτ. 8664/22-7-2011 αίτηση της κας Γκουζούνα Ιωάννας
ζ) το υπ’ αριθ. πρωτ. 12639/15-11-2011 έγγραφο της ∆/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του
∆ήµου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Όπως µη παραχωρήσει θέση για φορτοεκφόρτωση προϊόντων , επί της οδού
Βρυούλων 33 Νέα Φιλαδέλφεια για τις ώρες 07:00π.µ. έως 15:00µ.µ. στην αιτούσα
Γκουζούνα Ιωάννα

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 38/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
∆ΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 14-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Αριθµ. Πρωτ. 14563/21-12-2011

----------------------------------------------∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου
2) Γραφείο ∆ηµάρχου

Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2011 Συνεδρίασης
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Αριθ. Απόφασης :39 /2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα
δηµοτικά τέλη λόγω αναπηρίας στο
όνοµα του κ. Καρακουλάκη Μιχαήλ.»

Σήµερα ∆ευτέρα 12-12-2011 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου
Αντιδηµάρχων στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 Νέα
Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 ,
παρ. 1, του Ν.3852/2010 µετά την υπ΄αριθµ. πρωτ.13948/9-12-2011 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. ∆ήµητρας ∆ερµανούτσου, η οποία επιδόθηκε
νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) µέλη
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ερµανούτσου ∆ήµητρα , Πρόεδρος
2.Σιµιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος
3.Σκούπρα Μαρία
4.Λουλάκη Στυλιανή
5.Οικονόµου Μαριγώ
6.Φακίνου Αλεξάνδρα
7.Κοσσύφης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χλαπάνας Ιωάννης
2.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
3.Χατζή Βασιλική
4. Μαυροειδής Πέτρος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας και εισηγούµενη το 2ο θέµα ηµερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύµφωνα µε
1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 , του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας της Νέας
Φιλαδέλφειας , ασκώντας και τις αρµοδιότητες των συµβουλίων των τοπικών
κοινοτήτων , µε αιτιολογηµένη απόφασή του , που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών του , εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , όταν ληφθεί από
αυτό σχετική απόφαση , για τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από
αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα .
2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006 όπου ορίζεται ότι : «Με
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του αριθµού των µελών του , είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι
το 50/% , ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους , τα άτοµα αναπηρίες και
πολύτεκνους , όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη
νοµοθεσία»
3. την υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2011 όπου αποφασίστηκε η
απαλλαγή στους καταλόγους της ∆ΕΗ των δηµοτικών τελών και του δηµοτικού
φόρου σε όλους τους κατοίκους ( ∆ηµότες ή µη ) που είναι άτοµα µε αναπηρίες ,
πολύτεκνοι ή άποροι , όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία
κι αφού προσκοµίσουν στο ∆ήµο συγκεκριµένα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Καλούµεθα λοιπόν και µετά την αριθ. πρωτ. 12927/23-11-2011 αίτηση του κ.
Καρακουλάκη Μιχαήλ , στην οποία επισυνάπτονται ο εν λόγω λογαριασµός της
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∆ΕΗ, καθώς και η υπ’ αριθ. 17612/29-7-2011 Απόφαση του ∆/τη του
Υποκαταστήµατος Συντάξεων Αθηνών του ΙΚΑ , καθώς και την υπ’ αριθ. 17613/
29-7-2011 Απόφαση του ∆/τη του Περιφερειακού Υποκαταστήµατος Συντάξεων
Αθηνών του ΙΚΑ , όπως αποφασίσουµε και εισηγηθούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο
την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη στο λογαριασµό της ∆ΕΗ του αιτούντα, λόγω
αναπηρίας.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 14/2011 πρακτικό του Συµβουλίου.
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) τη σχετική αίτηση του αιτούντα
γ) τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
(«Καλλικράτης»)
δ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006
ε) την υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2011
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Όπως αποφασίσει και εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη στο λογαριασµό της ∆ΕΗ επ’
ονόµατι του κ. Καρακουλάκη Μιχαήλ λόγω αναπηρίας .
Κατά της ανωτέρω απόφασης µειοψήφισε η κα Οικονόµου Μαριγώ , η οποία ψήφισε
λευκό , καθώς όπως ανέφερε δεν συµφωνεί µε την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη
χωρίς την προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας στα
δικαιολογητικά.
Οι κ.κ. Κοσσύφης και Φακίνου παρατήρησαν ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει
να λάβει υπόψη του για το έτος 2012 αναφορικά στην απαλλαγή από τα δηµοτικά
τέλη λόγω αναπηρίας , πολυτεκνίας κι απορίας την προσκόµιση εκκαθαριστικού
σηµειώµατος από την εφορία στα δικαιολογητικά .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 39/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
∆ΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 14-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Αριθµ. Πρωτ. 14565/21-12-2011

----------------------------------------------∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου
2) Γραφείο ∆ηµάρχου

Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2011 Συνεδρίασης
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Αριθ. Απόφασης :40 /2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα
δηµοτικά τέλη λόγω πολυτεκνίας στο
όνοµα του κ. Βρανά Πέτρου.»

Σήµερα ∆ευτέρα 12-12-2011 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου
Αντιδηµάρχων στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 Νέα
Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 ,
παρ. 1, του Ν.3852/2010 µετά την υπ΄αριθµ. πρωτ.13948/9-12-2011 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. ∆ήµητρας ∆ερµανούτσου, η οποία επιδόθηκε
νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) µέλη
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ερµανούτσου ∆ήµητρα , Πρόεδρος
2.Σιµιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος
3.Σκούπρα Μαρία
4.Λουλάκη Στυλιανή
5.Οικονόµου Μαριγώ
6.Φακίνου Αλεξάνδρα
7.Κοσσύφης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χλαπάνας Ιωάννης
2.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
3.Χατζή Βασιλική
4. Μαυροειδής Πέτρος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας και εισηγούµενη το 3ο θέµα ηµερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύµφωνα µε
1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 , του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας της Νέας
Φιλαδέλφειας , ασκώντας και τις αρµοδιότητες των συµβουλίων των τοπικών
κοινοτήτων , µε αιτιολογηµένη απόφασή του , που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών του , εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , όταν ληφθεί από
αυτό σχετική απόφαση , για τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από
αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα .
2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006 όπου ορίζεται ότι : «Με
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του αριθµού των µελών του , είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι
το 50/% , ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους , τα άτοµα αναπηρίες και
πολύτεκνους , όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη
νοµοθεσία»
3. την υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2011 όπου αποφασίστηκε η
απαλλαγή στους καταλόγους της ∆ΕΗ των δηµοτικών τελών και του δηµοτικού
φόρου σε όλους τους κατοίκους ( ∆ηµότες ή µη ) που είναι άτοµα µε αναπηρίες ,
πολύτεκνοι ή άποροι , όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία
κι αφού προσκοµίσουν στο ∆ήµο συγκεκριµένα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Καλούµεθα λοιπόν και µετά την αριθ. πρωτ. 12888/22-11-2011 αίτηση του κ. Βρανά
Πέτρου , στην οποία επισυνάπτονται ο εν λόγω λογαριασµός της ∆ΕΗ, καθώς και το
αριθ. πρωτ. 16973/18-11-2011 Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης εκδοθέν
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από το Τµήµα ∆ηµοτικής Κατάστασης του ∆ήµου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ,
όπως αποφασίσουµε και εισηγηθούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απαλλαγή από
τα δηµοτικά τέλη στο λογαριασµό της ∆ΕΗ του αιτούντα, λόγω πολυτεκνίας.
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 14/2011 πρακτικό του Συµβουλίου.
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) τη σχετική αίτηση του αιτούντα
γ) τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
(«Καλλικράτης»)
δ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006
ε) την υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2011
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Όπως αποφασίσει και εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη στο λογαριασµό της ∆ΕΗ επ’
ονόµατι του κ. Βρανά Πέτρου λόγω πολυτεκνίας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης µειοψήφισε η κα Οικονόµου Μαριγώ , η οποία ψήφισε
λευκό , καθώς όπως ανέφερε δεν συµφωνεί µε την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη
χωρίς την προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας στα
δικαιολογητικά.
Οι κ.κ. Κοσσύφης και Φακίνου παρατήρησαν ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει
να λάβει υπόψη του για το έτος 2012 αναφορικά στην απαλλαγή από τα δηµοτικά
τέλη λόγω αναπηρίας , πολυτεκνίας κι απορίας την προσκόµιση εκκαθαριστικού
σηµειώµατος από την εφορία στα δικαιολογητικά .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 40/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
∆ΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 14-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Αριθµ. Πρωτ. 14566/21-12-2011

----------------------------------------------∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) Πρόεδρο ∆ηµ. Συµβουλίου
2) Γραφείο ∆ηµάρχου

Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2011 Συνεδρίασης
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Αριθ. Απόφασης :41 /2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα
δηµοτικά τέλη λόγω αναπηρίας στο
όνοµα του κ. Λιάκου Αλέξανδρου.»

Σήµερα ∆ευτέρα 12-12-2011 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου
Αντιδηµάρχων στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 Νέα
Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 ,
παρ. 1, του Ν.3852/2010 µετά την υπ΄αριθµ. πρωτ.13948/9-12-2011 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. ∆ήµητρας ∆ερµανούτσου, η οποία επιδόθηκε
νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) µέλη
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ερµανούτσου ∆ήµητρα , Πρόεδρος
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2.Σιµιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος
3.Σκούπρα Μαρία
4.Λουλάκη Στυλιανή
5.Οικονόµου Μαριγώ
6.Φακίνου Αλεξάνδρα
7.Κοσσύφης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χλαπάνας Ιωάννης
2.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
3.Χατζή Βασιλική
4. Μαυροειδής Πέτρος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας και εισηγούµενη το 4ο θέµα ηµερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύµφωνα µε
1.Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 , του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ» ) το Συµβούλιο της ∆ηµοτικής Κοινότητας της Νέας
Φιλαδέλφειας , ασκώντας και τις αρµοδιότητες των συµβουλίων των τοπικών
κοινοτήτων , µε αιτιολογηµένη απόφασή του , που λαµβάνεται µε την απόλυτη
πλειοψηφία των µελών του , εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο , όταν ληφθεί από
αυτό σχετική απόφαση , για τη µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών ή απαλλαγή από
αυτούς για τα προβλεπόµενα από τις ισχύουσες διατάξεις πρόσωπα .
2.Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006 όπου ορίζεται ότι : «Με
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου , που λαµβάνεται µε την απόλυτη πλειοψηφία
του αριθµού των µελών του , είναι δυνατή η µείωση δηµοτικών φόρων ή τελών µέχρι
το 50/% , ή η απαλλαγή από αυτούς για τους άπορους , τα άτοµα αναπηρίες και
πολύτεκνους , όπως η ιδιότητά τους οριοθετείται αντίστοιχα από την κείµενη
νοµοθεσία»
3. την υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2011 όπου αποφασίστηκε η
απαλλαγή στους καταλόγους της ∆ΕΗ των δηµοτικών τελών και του δηµοτικού
φόρου σε όλους τους κατοίκους ( ∆ηµότες ή µη ) που είναι άτοµα µε αναπηρίες ,
πολύτεκνοι ή άποροι , όπως η ιδιότητα τους οριοθετείται από την κείµενη νοµοθεσία
κι αφού προσκοµίσουν στο ∆ήµο συγκεκριµένα απαιτούµενα δικαιολογητικά.
Καλούµεθα λοιπόν και µετά την αριθ. πρωτ. 12880/22-11-2011 αίτηση του κ. Λιάκου
Αλέξανδρου , στην οποία επισυνάπτονται ο εν λόγω λογαριασµός της ∆ΕΗ, καθώς
και η υπ’ αριθ. 13086/3-6-2011 Απόφαση του ∆/τη του Περιφερειακού
Υποκαταστήµατος Συντάξεων Αθηνών του ΙΚΑ , όπως αποφασίσουµε και
εισηγηθούµε στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη στο
λογαριασµό της ∆ΕΗ του αιτούντα, λόγω αναπηρίας.
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Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 14/2011 πρακτικό του Συµβουλίου.
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) τη σχετική αίτηση του αιτούντα
γ) τις διατάξεις των άρθρων 83 παρ. 4 και 84 παρ. 3 του Ν. 3852/2010
(«Καλλικράτης»)
δ) τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 202 του Ν. 3463 /2006
ε) την υπ’ αριθ. 32/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου περί καθορισµού των
τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισµού έτους 2011
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
Όπως αποφασίσει και εισηγηθεί στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη στο λογαριασµό της ∆ΕΗ επ’
ονόµατι του κ. Λιάκου Αλέξανδρου λόγω αναπηρίας.
Κατά της ανωτέρω απόφασης µειοψήφισε η κα Οικονόµου Μαριγώ , η οποία ψήφισε
λευκό , καθώς όπως ανέφερε δεν συµφωνεί µε την απαλλαγή από τα δηµοτικά τέλη
χωρίς την προσκόµιση του εκκαθαριστικού σηµειώµατος της εφορίας στα
δικαιολογητικά.
Οι κ.κ. Κοσσύφης και Φακίνου παρατήρησαν ότι το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα πρέπει
να λάβει υπόψη του για το έτος 2012 αναφορικά στην απαλλαγή από τα δηµοτικά
τέλη λόγω αναπηρίας , πολυτεκνίας κι απορίας την προσκόµιση εκκαθαριστικού
σηµειώµατος από την εφορία στα δικαιολογητικά .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 41/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ

∆ΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 14-12-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Αριθµ. Πρωτ. 14567/21-12-2011

----------------------------------------------∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) Γραφείο ∆ηµάρχου
2) Γραφείο Καταστηµάτων

Από το πρακτικό της αριθµ. 14/2011 Συνεδρίασης
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Αριθ. Απόφασης :42 /2011

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος
υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε
αντικείµενο ( ΨΙΛΙΚΑ) επί της οδού
Εφέσου 9 στο όνοµα του κ. Ντόχα
Νεοκλή.»

Σήµερα ∆ευτέρα 12-12-2011 , στην αίθουσα συνεδριάσεων του Γραφείου
Αντιδηµάρχων στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού ∆εκελείας 97 Νέα
Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η ∆ηµοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας
προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 ,
παρ. 1, του Ν.3852/2010 µετά την υπ΄ αριθµ. πρωτ.13948/9-12-2011 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. ∆ήµητρας ∆ερµανούτσου, η οποία επιδόθηκε
νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
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του ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δηµοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) µέλη
του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.∆ερµανούτσου ∆ήµητρα , Πρόεδρος
2.Σιµιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος
3.Σκούπρα Μαρία
4.Λουλάκη Στυλιανή
5.Οικονόµου Μαριγώ
6.Φακίνου Αλεξάνδρα
7.Κοσσύφης Αθανάσιος

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χλαπάνας Ιωάννης
2.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
3.Χατζή Βασιλική
4. Μαυροειδής Πέτρος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας και εισηγούµενη το 5ο θέµα ηµερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύµφωνα µε,
1. Το άρθρο 80 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )προβλέπεται ότι
για την ίδρυση και λειτουργία καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια η οποία χορηγείται από τον ∆ήµαρχο. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του
Συµβουλίου των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ.1 του Ν. 3852/2010(«Καλλικράτης»), µετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήµατος του ενδιαφερόµενου.
Για τον προέλεγχο λαµβάνονται υπόψη ζητήµατα που αφορούν στις χρήσεις γης ,
στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος ,
καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωµία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης ,
όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νοµοθεσία και τις κείµενες υγειονοµικές
διατάξεις.
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Η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία 15 ηµερών από
την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας
έναρξης επιτηδεύµατος από την αρµόδια ∆.Ο.Υ.
Ο κ. Ντόχας Νεοκλής κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 13531/5-12-2011 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση προέγκρισης
άδειας ιδρύσεως καταστήµατος υγειονοµικού ενδιαφέροντος µε όνοµα Ντόχας
Νεοκλής µε αντικείµενο «ΨΙΛΙΚΑ» επί της οδού Εφέσου 9 , περιφέρειας του νέου
∆ήµου.
Καλούµεθα λοιπόν και µετά το αριθ. πρωτ. 13606/6-12-2011 έγγραφο του Γραφείου
Καταστηµάτων του ∆ήµου µε το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού ελέγξουµε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουµε την προέγκριση
ίδρυσης του εν λόγω καταστήµατος , έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί
η συµπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόµιµες προϋποθέσεις , να
χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια για τη λειτουργία αυτού
Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών
του Συµβουλίου της ∆ηµ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 12/2011 πρακτικό του Συµβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της κας Προέδρου ,
β)το σχετικό φάκελο του καταστήµατος
γ)τις διατάξεις του άρθρου 80 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06),
δ)τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ε) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.∆.∆.Α.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήµατος υγειονοµικού
ενδιαφέροντος (ΨΙΛΙΚΑ ) επί της οδού Εφέσου 9, περιφέρειας του ∆ήµου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνοµα Ντόχας Νεοκλής , δεδοµένου ότι η αίτηση
πληροί όλες τις νόµιµες προϋποθέσεις , έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον
ολοκληρωθεί η συµπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόµιµες
προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούµενη άδεια για τη λειτουργία του καταστήµατος

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 42/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
∆ΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ
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