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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 2-12-2014  

                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 21190 
ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

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

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας               2) Γραφείο Γεν. Γραμματέως 

 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

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

 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 17/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 104/2014 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Διεξαγωγή Λαϊκών 

Συνελεύσεων στις γειτονιές , στα 

όρια της Δημοτικής Ενότητας της 

Νέας Φιλαδέλφειας» 

 

Σήμερα Δευτέρα 1-12-2014 , 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 , 

προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , 

παρ. 1, του Ν.3852/2010 και στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 

20943/1-12-2014 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Δημήτρας 

Αθανάσιου , 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 . 

 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη 

του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Αθανασίου Δήμητρα  

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Μπακόλας Ηρακλής 

Τσάμης Αιμίλιος 

Σκουληκίδης Χρήστος 

Νικολάου Ηρώ 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μάλλιος Ιωάννης 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

Καραντά Χριστίνα 

  

                                                                                                                                                                                                                     

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Η Πρόεδρος ,  κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του 

Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1
ο
 θέμα Ημερήσιας 

Διάταξης  , είπε τα εξής :  

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση είναι ο θεσμός που αποτελεί πυλώνα άμεσης δημοκρατίας 

και συμμετοχής των πολιτών στη διοίκηση της πόλης. 

 

Με κύριο άξονα λοιπόν αυτό το σκεπτικό και κάνοντας πράξη το ρητό που λέει «τα 

παράπονα στο δήμαρχο» εισηγούμαι στο Συμβούλιο τη λήψη απόφασης για τη 

διεξαγωγή λαϊκών συνελεύσεων σε όλες τις γειτονιές της Δημοτικής Ενότητας της 

Νέας Φιλαδέλφειας σε τακτά χρονικά διαστήματα καθ’ όλη τη διάρκεια της θητείας 

της παρούσης  Δημοτικής αρχής  και όποτε ανακύπτουν έκτακτα ζητήματα. 

 

Στόχος των συνελεύσεων αυτών είναι η άμεση ενημέρωση των δημοτών για τα 

τεκτενόμενα στην πόλη, η συζήτηση των προβλημάτων, η κριτική και ο έλεγχος της 

διοίκησης καθώς και να αποτελέσουν ένα βήμα προτάσεων και διαλόγου για την 

αναβάθμιση της ζωής στην πόλη. 

 

Πιστεύω ότι η πρωτοβουλία της Δημοτικής  Κοινότητας να διοργανώσει και να 

εργαστεί για την προβολή, την ενημέρωση και την επιτυχή διοργάνωση τους 

αναβαθμίζει το ρόλο μας να αποτελέσουμε το δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στον 

πολίτη και τη δημοτική αρχή καθώς και να παρέμβουμε αποτελεσματικότερα στην 

ιεράρχηση και την επίλυση των προβλημάτων. 

 

Προτείνω λοιπόν Συνέλευση στις 7 Δεκεμβρίου Στο ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας για την 

περιοχή της Αγίας Μαρίνας, στις 14 Δεκεμβρίου στο καφενείο του κ. ΤΣΑΜΗ για τη 

Μάδυτο και σε συνεννόηση με το Δήμαρχο  στους Απόμαχους, τη Νησίδα, την 
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Ειρήνη το 2
ο
 και 4

ο
 Συγκρότημα στις Εργατικές Πολυκατοικίες (Πλατεία Κερκύρας) ,  

και την Κεντρική Φιλαδέλφεια   τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο.   

 
 

 

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. 17/2014 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 

 

Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του : 

α)  την εισήγηση της κας  Προέδρου , 

 

 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα 

 

 Όπως η  Δημοτική  Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας θεσπίσει  τη διεξαγωγή, 

την  προβολή, την ενημέρωση και την επιτυχή διοργάνωση των Λαϊκών 

Συνελεύσεων στις γειτονιές ,στα όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας 

Φιλαδέλφειας, καθώς, αφενός θα αναβαθμίσει το ρόλο της να αποτελέσει το 

δίαυλο επικοινωνίας ανάμεσα στον πολίτη και τη δημοτική αρχή αλλά και 

επειδή  θα δύναται να  παρέμβει  αποτελεσματικότερα στην ιεράρχηση και 

την επίλυση των προβλημάτων. 

 

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

       ( 7 υπέρ , 1 κατά) 

  

 Όπως διεξαχθούν άμεσα δύο  συνελεύσεις : 

 

- στις 7 Δεκεμβρίου Στο ΚΑΠΗ Αγίας Μαρίνας για την περιοχή της Αγίας 

Μαρίνας, και 

- στις 14 Δεκεμβρίου στο καφενείο του κ. ΤΣΑΜΗ για τη Μάδυτο  

 

ενώ σε συνεννόηση με το Δήμαρχο περαιτέρω  στους Απόμαχους, τη Νησίδα, 

την Ειρήνη το 2
ο
 και 4

ο
 Συγκρότημα στις Εργατικές Πολυκατοικίες (Πλατεία 

Κερκύρας) ,  και την Κεντρική Φιλαδέλφεια   τον Ιανουάριο και Φεβρουάριο.   

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε ( μειοψήφισε) ο κ. Σκουληκίδης Χρήστος , ο 

οποίος θεωρεί ότι οι εν λόγω συνελεύσεις θα έπρεπε να λάβουν χώρα στο προσεχές 

μέλλον , αλλά όχι άμεσα , ώστε να έχουν και απολογιστικό χαρακτήρα 

 

          

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 104/2014 

       

    Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 
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Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                             ΤΑ ΜΕΛΗ 

              

( Ακολουθούν υπογραφές ) 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

  

             Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                    ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

  

            

                  ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ 

 

 


