ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 2960/16-3-2012

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
-------------------------------------------------

Κοιν.: 1) Τμήμα Δημ. Νεκροταφείου
2) Γραφείο Δημάρχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 8/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Δωρεάν ταφή της άπορης
Γεωργακοπούλου Σοφίας».
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς - Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , συνεδρίασε η Δημοτική
Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που
ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την υπ΄ αριθ.
πρωτ.2647/9-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας
Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα ΕΚΤΟΣ ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη
λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου , προεγκρίνει την
κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες
ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών.
Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Κοιμητηρίου , ενδεείς δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας , ανεξαρτήτως δόγματος ,ενταφιάζονται δωρεάν με έγκριση , βάσει των
ανωτέρω διατάξεων , του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας , κατόπιν αιτήσεως
συγγενών ή ελλείψει τοιούτων , κατόπιν αιτήσεως προσφιλών του θανόντος
προσώπων , υπό τον όρο ότι ο θανών ήταν εγγεγραμμένος στην κατάσταση των
απόρων , την οποία εισηγείται η προς τούτο αρμόδια Επιτροπή κι εγκρίνει το τοπικό
συμβούλιο.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το με αριθ. πρωτ.2730/13-3-2012 έγγραφο του Πατέρα
Γεωργίου Σουλιώτη Δ/τη του Ιδρύματος «Καλός Σαμαρείτης» στη Νέα Φιλαδέλφεια,
με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται η απορία της θανούσας Γεωργακοπούλου
Σοφίας , η οποία κηδεύτηκε στις 15-3-2012 , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του
φακέλου , όπως αποφασίσουμε και εισηγηθούμε στο Δημοτικό Συμβούλιο την
δωρεάν ταφή της ανωτέρω άπορης.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του: α)
την εισήγηση της κας Προέδρου , β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 2863/15-3-2012 του τμήματος
του Δημοτικού Κοιμητηρίου , με το οποίο εισηγείται στην Πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας τη δωρεάν ταφή της άπορης Σίσκου Αλεξάνδρας γ)
το αριθ. Πρωτ. 2730/13-3-2012 έγγραφο του Πατέρα Γεωργίου Σουλιώτη Δ/τη του
Ιδρύματος «Καλός Σαμαρείτης» στη Νέα Φιλαδέλφεια με το οποίο πιστοποιείται και
βεβαιώνεται η απορία της Γεωργακοπούλου Σοφίας δ) τις διατάξεις του άρθρου 82
παρ. στ. του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») ε) την παρ. 5 του άρθρου 6 του
κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου του δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας.
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 6 υπέρ , 1 κατά)
Εγκρίνει τη δωρεάν ταφή της άπορης Γεωργακοπούλου Σοφίας, η οποία κηδεύτηκε
στις 15-3-2012 , δεδομένου ότι η θανούσα ήταν τρόφιμος από δεκαετίας του
Ιδρύματος , άπορη και χωρίς κανένα συγγενή.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 8/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

Αριθμ. Πρωτ. 2956/16-3-2012

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :9/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ ΚΑΦΕ» επί της οδού Πλ. Πατριάρχου 26
της Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. –
ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε.»
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια ,
συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να ασκήσει
τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010
μετά την αριθ. πρωτ.2647/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ.
Δήμητρας Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
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4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύμφωνα με,
1. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )προβλέπεται ότι
για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ.1 του Ν. 3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
2.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.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η Εταιρεία ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. – ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε. κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 2055
/23-2-2012 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη
χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
στο όνομα της Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. – ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε. με αντικείμενο
«ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ - ΚΑΦΕ» επί της οδού Πλ. Πατριάρχου 26, Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 2069/23-2-2012 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου 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.
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. 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 Δημοτικού 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.Δ.Δ.Α.
στ) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΚΟΠΤΕΙΟ -ΚΑΦΕ ) επί της οδού Πλ. Πατριάρχου 26 , Νέα
Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα της
Εταιρείας ΓΕΩΡΓΙΟΥ Μ. – ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ Γ. Ο.Ε. 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 9/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

Αριθμ. Πρωτ. 2961/16-3-2012

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :10/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ
ΜΠΑΡ» επί της οδού Αγ. Τριάδος 9 &
Επταλόφου στο όνομα της κας
Κρεμασμένου Μαρίας .»
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια ,
συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να ασκήσει
τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010
μετά την αριθ. πρωτ.2647/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ.
Δήμητρας Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
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4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύμφωνα με,
1. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )προβλέπεται ότι
για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ.1 του Ν. 3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
2.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.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η κα Κρεμασμένου Μαρία κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 2104 /24-2-2012 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση προέγκρισης
άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της κας
Κρεμασμένου Μαρίας με αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Αγ. Τριάδος 9 & Επταλόφου, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 2140/28-2-2012 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου 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.
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. 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 Δημοτικού 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.Δ.Δ.Α.
στ) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΚΑΦΕΝΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ) επί της οδού Αγ. Τριάδος 9 &
Επταλόφου. Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ,
στο όνομα της κας Κρεμασμένου Μαρίας 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 10/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

Αριθμ. Πρωτ. 2962/16-3-2012

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :11/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Πίνδου
47 στο όνομα της κας Σκουφή
Ιφιγένειας»
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια ,
συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να ασκήσει
τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010
μετά την αριθ. πρωτ.2647/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ.
Δήμητρας Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
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5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 3ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύμφωνα με,
1. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )προβλέπεται ότι
για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ.1 του Ν. 3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
2.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.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η κα Σκουφή Ιφιγένεια κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 2104 /24-2-2012 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση προέγκρισης
άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της κας
Σκουφή Ιφιγένειας με αντικείμενο «ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού
Πίνδου 47, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 2629/9-3-2012 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου 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.
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Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. 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 Δημοτικού 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.Δ.Δ.Α.
στ) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΜΑΓΕΙΡΕΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ) επί της οδού Πίνδου 47, Νέα
Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα της
κας Σκουφή Ιφιγένειας 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 11/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.2963/16-3-2012

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
-------------------------------------------------

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :12/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΜΕΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ» επί της οδού Πίνδου 61
της Εταιρείας ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΒΕΕ»
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2, Νέα Φιλαδέλφεια ,
συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να ασκήσει
τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010
μετά την αριθ. πρωτ.2647/9-3-2012 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ.
Δήμητρας Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του
Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 4ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι
Σύμφωνα με,
1. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )προβλέπεται ότι
για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ.1 του Ν. 3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
2.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.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
Η Εταιρεία ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΒΕΕ κατέθεσε την αριθ. πρωτ. 2589 /9-3-2012 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση προέγκρισης
άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της Εταιρείας
ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΒΕΕ με αντικείμενο «ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» επί της
οδού Πίνδου 61, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 2631/9-3-2012 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου 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 Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Συμβούλιο της Δημ. 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 Δημοτικού 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.Δ.Δ.Α.
στ) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.3.1/21220/1-11-2011
( ΦΕΚ 2496/Β’/4-11-2011) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος (ΜΙΚΤΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ) επί της οδού Πίνδου 61, Νέα
Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα της
Εταιρείας ΤΡΟΦΙΝΟ ΑΒΕΕ 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 12/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 2955/16-3-2012

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
-------------------------------------------------

Κοιν.: 1) τον Πρόεδρο του
Δημοτικού Συμβουλίου
2) το Τμήμα Δημοτικού
Νεκροταφείου
3) Γραφείο Δημάρχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 13/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Δωρεάν ταφή του εν ενεργεία
Δημοτικού Υπαλλήλου Ντούλα
Νικόλαου».
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς - Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , συνεδρίασε η Δημοτική
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.2647/9-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας
Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 5ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη
λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου , προεγκρίνει την
κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες
ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών.
Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Κοιμητηρίου , αναφέρεται ότι « με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου
αποβιώσαντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι και συνταξιούχοι του Δήμου
ενταφιάζονται σε τάφους Α’ κατηγορίας τριετούς χρήσης δωρεάν .
Ενώ αποβιώσαντες εργάτες και υπάλληλοι συνεργείων ή επί συμβάσει εργασίας
ιδιωτικού δικαίου , υπηρετούντες τουλάχιστον επί διετίας , ενταφιάζονται δωρεάν σε
τάφους Β’ κατηγορίας»
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ. 2657/12-3-2011 έγγραφο του Τμήματος
Δημοτικού Κοιμητηρίου του Δήμου με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται η εν
ενεργεία σχέση μόνιμης εργασίας με το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ως
εργάτης και υπάλληλος συνεργείου τοποθετημένος με απόφαση Δημάρχου στη Δ/ση
Τεχνικών Υπηρεσιών του θανόντα Ντούλα Νικολάου, ο οποίος κηδεύτηκε στις 24-22012 , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε την
δωρεάν ταφή του ανωτέρω δημοτικού υπαλλήλου.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του: α)
την εισήγηση της κας Προέδρου , β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 2657/12-3-2012 του τμήματος
του Δημοτικού Νεκροταφείου , με το οποίο εισηγείται τη δωρεάν ταφή του εν
ενεργεία δημοτικού υπαλλήλου Ντούλα Νικολάου γ) τις διατάξεις του άρθρου 82
παρ. στ. του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») ε) την παρ. 3 του άρθρου 6 του
κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου του δήμου Φιλαδέλφειας Χαλκηδόνας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
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Εγκρίνει και εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο τη δωρεάν ταφή του δημοτικού
υπαλλήλου Ντούλα Νικόλαου , ο οποίος κηδεύτηκε στις 24-2-2012, δεδομένου ότι ο
θανών ήταν εν ενεργεία δημοτικός υπάλληλος του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνος κλάδου ΔΕ ΤΕΧΝΙΤΩΝ.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 13/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
-------------------------------------------------

Αριθ. Πρωτ.2957/16-3-2012

Κοιν.: 1) Τμήμα Δημ. Νεκροταφείου
2) Γραφείο Δημάρχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 14/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Δωρεάν ταφή της άπορης Σίσκου
Αλεξάνδρας».
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς - Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , συνεδρίασε η Δημοτική
Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που
ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την υπ΄ αριθ.
πρωτ.2647/9-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας
Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος

19

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 6ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») η πρόεδρος της τοπικής κοινότητας μεριμνά για την εύρυθμη
λειτουργία , τη συντήρηση και την ευταξία του κοιμητηρίου , προεγκρίνει την
κατασκευή οικογενειακών τάφων και λοιπών ταφικών μνημείων και εκδίδει τις άδειες
ταφής , παράτασης ταφής και ανακομιδής οστών.
Επιπροσθέτως , σύμφωνα με το άρθρο 6 παρ. 5 του Κανονισμού Λειτουργίας του
Δημοτικού Κοιμητηρίου , ενδεείς δημότες ή κάτοικοι του Δήμου Φιλαδέλφειας –
Χαλκηδόνας , ανεξαρτήτως δόγματος ,ενταφιάζονται δωρεάν με έγκριση , βάσει των
ανωτέρω διατάξεων , του προέδρου της Δημοτικής Κοινότητας , κατόπιν αιτήσεως
συγγενών ή ελλείψει τοιούτων , κατόπιν αιτήσεως προσφιλών του θανόντος
προσώπων , υπό τον όρο ότι ο θανών ήταν εγγεγραμμένος στην κατάσταση των
απόρων , την οποία εισηγείται η προς τούτο αρμόδια Επιτροπή κι εγκρίνει το τοπικό
συμβούλιο.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το από 8-2-2012 έγγραφο του Τμήματος της Κοινωνικής
Υπηρεσίας του Δήμου με το οποίο βεβαιώνεται και πιστοποιείται η απορία της
θανούσας Σίσκου Αλεξάνδρας του Στεφάνου , η οποία κηδεύτηκε στις 9-2-2011 ,
κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε και εισηγηθούμε
στο Δημοτικό Συμβούλιο την δωρεάν ταφή της ανωτέρω άπορης.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του: α)
την εισήγηση της κας Προέδρου , β) το υπ’ αριθ. πρωτ. 1595/13-2-2012 του τμήματος
του Δημοτικού Κοιμητηρίου , με το οποίο εισηγείται στην Πρόεδρο της Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας τη δωρεάν ταφή της άπορης Σίσκου Αλεξάνδρας γ)
το από 8-2-2012 έγγραφο του τμήματος της Κοινωνικής Υπηρεσίας του Δήμου με το
οποίο πιστοποιείται και βεβαιώνεται η απορία της Σίσκου Αλεξάνδρας δ) τις
διατάξεις του άρθρου 82 παρ. στ. του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») ε) την παρ. 5
του άρθρου 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Νεκροταφείου του δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 6 υπέρ , 1 κατά)
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Εγκρίνει τη δωρεάν ταφή της άπορης Σίσκου Αλεξάνδρας του Στεφάνου , η οποία
κηδεύτηκε στις 9-2-2012, δεδομένου ότι η θανούσα ήταν άπορη και ήταν στη λίστα
απόρων του Δήμου μας
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 14/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 15-3-2012

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ. 2956/16-3-2012

----------------------------------------------Δ/νση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------------------------------------

Κοιν.: 1) Πρόεδρο Δημοτικού
Συμβουλίου
2) Γραφείο Δημάρχου

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθ. 3/2012 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 15/2012
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Αναβολή του 7ου Θέματος Ημερήσιας
Διάταξης σχετικά με τη « Λήψη
απόφασης για απαλλαγή από τα
δημοτικά τέλη λόγω αναπηρίας της
αιτούσας Τραχανατζή Γαρυφαλλιάς».
Σήμερα Τετάρτη 14-3-2012 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς - Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ. ) επί της οδού Δεκελείας 152 και Ατταλείας 2 , συνεδρίασε η Δημοτική
Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που
ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την υπ΄ αριθ.
πρωτ.2647/9-3-2012 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας
Δερμανούτσου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά
και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου 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 Δημοτικής Κοινότητας ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.Δερμανούτσου Δήμητρα , Πρόεδρος
2.Λουλάκη Στυλιανή
3.Φακίνου Αλεξάνδρα
4.Κόκορη – Αραβανή Μαρία
5.Χλαπάνας Ιωάννης
6.Σκούπρα Μαρία
7.Κοσσύφης Αθανάσιος
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ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Χατζή Βασιλική
2.Οικονόμου Μαριγώ
3.Σιμιτζόγλου Μαρία
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 Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 7ο θέμα ημερήσιας διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Προτείνεται στο Συμβούλιο η αναβολή του 7ου Θέματος Ημερήσιας Διάταξης σχετικά
με τη « λήψη απόφασης για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη λόγω αναπηρίας της
αιτούσας Τραχανατζή Γαρυφαλλιάς» καθώς ,σύμφωνα με την απόφαση 12/2012 του
Δημοτικού Συμβουλίου, δεν έχει οριστεί το ποσό του φορολογητέου εισοδήματος
πέραν του οποίου δεν θα δυνάμεθα να απαλλάξουμε του κατοίκους από την πληρωμή
των δημοτικών τελών.
Ως εκ τούτου και μέχρι να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις , προτείνεται η αναβολή
του ως άνω τεθέντος θέματος και η συζήτησή του σε ερχόμενη συνεδρίαση του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας.
Μετά την εισήγηση της Προέδρου ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των
μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν
διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 3/2012 πρακτικό του Συμβουλίου.
Στη συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του: α)
την εισήγηση της κας Προέδρου , και β) την απόφαση 12/21012 του Δημοτικού
Συμβουλίου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι Ομόφωνα
Όπως αναβληθεί το 7ο Θέμα Ημερήσιας Διάταξης σχετικά με τη «λήψη απόφασης
για απαλλαγή από τα δημοτικά τέλη λόγω αναπηρίας της αιτούσας Τραχανατζή
Γαρυφαλλιάς» μέχρι να δοθούν περαιτέρω διευκρινήσεις αναφορικά με τη ληφθείσα
απόφαση 12/2012 του Δημοτικού Συμβουλίου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 15/2012
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΔΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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