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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 12-12-2013  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.17395 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών             ΠΡΟΣ 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων           τον Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας                

       ΚΟΙΝ.: 

Γραφείο Συμβουλίου      1) Γραφείο Δημάρχου  

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας  2) Γραφείο Γεν. Γραμματέα    

 ---------------------                                                          

    

 

Από το πρακτικό της αριθ. 17/2013 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

 

Αριθ. Απόφασης :81 /2013 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Διατύπωση σχετικής γνώμης για την 

ονομασία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου 

μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 

Χίου στο ΟΤ 291 στη Νέα Φιλαδέλφεια 

σε «Πλατεία Προσκόπων Αϊδινίου». 

 

 

Σήμερα Τετάρτη  11-12-2013 , 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 κατεπειγόντως η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 88 παρ. 3 του Ν. 3852/2010  προκειμένου να ασκήσει τις 

αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 83 παρ.1 εδάφιο γ’ του Ν. 

3852/2010  , μετά την αριθ. Πρωτ. 17325/ 11-12-2013 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.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Δερμανούτσου Δήμητρα 

Σιμιτζόγλου Μαρία 

Λουλάκη Στυλιανή 

Σκούπρα Μαρία 

Κόκορη – Αραβανή Μαρία 

Οικονόμου Μαριγώ 

Χλαπάνας Ιωάννης 

Μαυροειδής Πέτρος 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Φακίνου Αλεξάνδρα 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

 

Χατζή Βασιλική 

 

Η   οποία  δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε , ωστόσο δικαιολόγησε την 

απουσία της. 

 

Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενη το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης ,το οποίο 

ομόφωνα το συμβούλιο συμφώνησε να συζητηθεί ως κατεπείγον ,  είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι 

 

Σύμφωνα με,   

 

 Το άρθρο 8 του Ν. 3463/2006 η ονομασία συνοικιών , οδών και πλατειών 

γίνεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου , η οποία λαμβάνεται ύστερα 

από γνώμη του οικείου τοπικού συμβουλίου. 

 Την αριθ. Πρωτ. 13248/2-10-2013 αίτηση της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος με την οποία αιτείται , μετά από ομόφωνη 

απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου όπως η πλατεία, στην οποία 

βρίσκεται και η εστία των Παλαιών Προσκόπων Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, 

στις πολυκατοικίες «Βλάχου» ονομαστεί «Πλατεία Προσκόπων Αϊδινίου» 

προς τιμήν των πεσόντων προσκόπων στη Μικρασιατική Καταστροφή. 

 Το αριθ. Πρωτ. 14393/22-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών , 

με το οποίο αιτείται τη διατύπωση σχετικής γνώμης σχετικά με την ονομασία 

του κοινόχρηστου χώρου πρασίνου στο ΟΤ 291 μεταξύ των οδών Ελ. 

Βενιζέλου , Χίου , Ρόδου ( όπου στο συνημμένο τοπογραφικό αναγράφεται ως 

«Αγορά – Πλατεία») σε «Πλατεία Προσκόπων Αϊδινίου» προς τιμήν των 

πεσόντων Προσκόπων στη Μικρασιατική Καταστροφή και τη διαβίβαση 

αυτής στο Δημοτικό Συμβούλιο. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
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απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 17/2013 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)  Την αριθ.13248/2-10-2013 αίτηση της Ένωσης Παλαιών Προσκόπων 

Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος 

γ) Το αριθ. Πρωτ. 14393/22-10-2013 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών  και 

δ) την ισχύουσα νομοθεσία 

 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  κατά πλειοψηφία  

               (9 υπέρ , 1 κατά)  

Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη : 

για την ονομασία κοινόχρηστου χώρου πρασίνου μεταξύ των οδών Ελ. Βενιζέλου και 

Χίου στο ΟΤ 291 στη Νέα Φιλαδέλφεια σε «Πλατεία Προσκόπων Αϊδινίου». 

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) η κα Οικονόμου Μαριγώ δίοτι 

πιστεύει ότι το εν λόγω θέμα θα έπρεπε καταρχήν να αποτελέσει αντικείμενο 

διαβούλευσης των κατοίκων της περιοχής κι ως  εκ τούτου πρότεινε στην Πρόεδρο 

και τα μέλη του Συμβουλίου την επαναεισαγωγή του.       

 

                   Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 81/2013 

 

 

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 

 


