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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

Από το πρακτικό της αριθ. 3/2014 συνεδρίασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος 

 

Αριθ. Απόφασης: 63/2014 

       Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

 

« Λήψη απόφασης για την κοπή δένδρων 

εντός κοινοχρήστων χώρων » 

 

 Στη Νέα Φιλαδέλφεια και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα επί της οδού Αχαρνών 

464 & Αγίων Αναργύρων, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής 

του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, σήµερα την 02 του µηνός Ιουλίου 2014, 

ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ µετά την υπ΄ αριθ. 11646/26-06-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Κουτσάκη Μιχαήλ, που επιδόθηκε 

νοµότυπα σε κάθε µέλος χωριστά και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρθ. 75 του Ν. 3852/2010, παρισταµένης ως 

γραµµατέα της τακτικής υπαλλήλου του ∆ήµου κας Μαραγκουδάκη Ειρήνης µε 

βαθµό ∆΄. 

Στη συνεδρίαση κλήθηκε να παρευρεθεί, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 

3852/2010, ο κος Τοµπούλογλου Ιωάννης, στη θέση του κου Γραµµένου 

Σπυρίδωνα, ο οποίος, σύµφωνα µε το υπ΄ αριθµ. 10249/05-06-2014 έγγραφο, 

ανεξαρτητοποιήθηκε από την παράταξη «ΚΑΛΗΜΕΡΑ ΟΜΟΡΦΗ ΠΟΛΗ». 

 



 Αφού διαπιστώθηκε η νόµιµη απαρτία, γιατί από τα εννέα (9) µέλη της 

Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν: 

 

           ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                              ΑΠΟΝΤΕΣ 

1) Κουτσάκης Μιχαήλ, Πρόεδρος                                1) Κόντος Σταύρος 

2) Καραβίας Γεώργιος                                                  2) Τιµπούλογλου Ιωάννης 

3) Χατζηδάκη Μαρία                                                    3) Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

4) Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη                     4) ΠαΊδας Αδαµάντιος                 

5) Τάφας Ηλίας 

 

      Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο κος Τσέπας Πέτρος, ιδιοκτήτης του 

καταστήµατος «CHILL OUT», ο οποίος κλήθηκε να δώσει διευκρινίσεις για το 

19
ο
 θέµα της Η.∆. 

 

 Κατά τη συνεδρίαση τα θέµατα συζητήθηκαν µε την εξής σειρά: 19
ο
, 1

ο
, 2

ο
, 

3
ο
, 4

ο
, 5

ο
, 6

ο
, 7

ο
, 8

ο
, 9

ο
, 19

ο
, 11

ο
, 12

ο
, 13

ο
, 14

ο
, 15

ο
, 16

ο
, 17

ο
, 18

ο
.  

 

 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής 

Ποιότητας Ζωής και εισηγούµενος το 18
ο
 θέµα ηµερήσιας διάταξης είπε: 

 

 Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 Η ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος και Πρασίνου µε το υπ΄ αριθµ.                    

10037/04-06-2014 έγγραφο της, µας διαβίβασε το υπ΄ αρ. 03/2014 Πρακτικό-Εκθεση 

της Επιτροπής εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων, 

προκειµένου να γνωµοδοτήσουµε σχετικά. 

Το υπ΄ αρ. 03/2014 Πρακτικό-Εκθεση της ανωτέρω Επιτροπής έχει ως εξής: 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑ: 3/06/14 

∆ΗΜΟΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-

ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  

  

 

ΠΡΑΚΤΙΚΟ 3/2014 

ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 

Σήµερα, 3 Ιουνίου 2014, ηµέρα Τρίτη και ώρα 11 π.µ., συνήλθε στα 

Γραφεία του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνας, η Επιτροπή εξέτασης 

αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων, 

1) Χατζηδάκη Μαρία, τακτικό µέλος, Πρόεδρος.  

2) Γκοντόρα Αγγελική, τακτικό µέλος. 

3) Ξυπνητού Καλλιόπη, τακτικό µέλος. 

που ορίσθηκαν µε την υπ’ αριθµ. 375/2013 απόφαση ∆ηµάρχου Φιλαδέλφειας 

– Χαλκηδόνας.  

 



Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα. Χατζηδάκη Μαρία κήρυξε την έναρξη της 

συνεδρίασης µε θέµα την αξιολόγηση των υποβληθέντων περιπτώσεων κοπής 

δέντρου. 

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κα. Χατζηδάκη Μαρία θέτει προς αξιολόγηση 

υπόψη της Επιτροπής τις κάτωθι αιτήσεις πολιτών και εισηγείται τη συζήτηση 

και λήψη απόφασης: 

 

1. την υπ΄αριθµ. 13539/7-10-13 αίτηση της κ. Ανδρονικίδου Αικατερίνης 

µε την οποία ζητά την κοπή δύο πλατανιών (Platanus) τα οποία 

φύονται επί του πεζοδροµίου της οδού Τρωάδος στον αριθµό 6, Ν. 

Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της οι ρίζες των 

δένδρων προκαλούν ζηµιά στα θεµέλια του παρακείµενου ακινήτου. 

2. την υπ΄αριθµ. 4527/17-3-14 αίτηση της κ. Μολδοβάνη Αθηνάς µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου ( Pinus ) που φύεται επί του 

πεζοδροµίου της οδού Σαράντα Εκκλησιών στον αριθµό 9, 

Ν.Φιλαδέλφεια, διότι ;όπως αναφέρει στην αίτησή της εκτιµά πως είναι 

επικίνδυνο λόγω µεγέθους. 

3. την υπ΄αριθµ. 4604/18-3-14 αίτηση του κ. Μπαλτά ∆ηµήτριου µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου ( Pinus ) το οποίο φύεται επί του 

πεζοδροµίου της οδού Ιασωνίδου στο αριθµό 12, Ν. Φιλαδέλφεια, 

διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του το δένδρο έχει σηµαντική κλίση 

προς το παρακείµενο ακίνητο. . 

4. την υπ΄αριθµ.10218/19-7-13 αίτηση του κ. Γιαννουκάκου 

Κωνσταντίνου, µε την οποία ζητά την κοπή ενός λιγούστρου ( 

Ligustrum ) το οποίος φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Σκρα στον 

αριθµό 22, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του, 

εµποδίζει την είσοδο και έξοδο των οχηµάτων στο συνεργείο του.  

5. την υπ΄αριθµ. 6151/8-4-14 του κ. Σιαµαντά Γεώργιου, µε την οποία 

ζητά την κοπή ενός βραχυχήτωνα ( Brachychiton ) o οποίος φύεται επί 

του πεζοδροµίου της οδού                    Μ. Μπότσαρη στον αριθµό 5, Ν. 

Φιλαδέλφεια, διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του οι ρίζες του 

δένδρου εισχωρούν στον υδροµετρητή της διπλανής οικοδοµής και του 

δηµιουργούν πρόβληµα στην γκαραζόπορτα. 

6. την υπ΄αριθµ. 6208/8-4-14 αίτηση της κ. Γκούνη Φωτεινής, µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου ( Pinus ) που φύεται επί του 

πεζοδροµίου της οδού Νίγδης 27 & Ιωαννίνων,           Ν. Φιλαδέλφεια 

διότι όπως αναφέρει στην αίτησή της το πεύκο δηµιουργεί έντονο 

πρόβληµα υγείας στην µητέρα της. 

7. την υπ΄αριθµ. 6800/16-4-14 αίτηση του κ. Καλογήρου Αθανασίου µε 

την οποία ζητά την κοπή µιας χαρουπιάς ( Ceratonia ), η οποία φύεται 

επί του πεζοδροµίου της οδού Μηδείας 21 & Πίνδου, Ν. Φιλαδέλφεια, 

διότι όπως αναφέρει στην αίτησή του το δένδρο είναι ξερό. 

8. την υπ΄αριθµ. 6939/17-4-14 αίτηση του κ. Μάσιαλα ∆ηµήτρη, µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός αϊλανθου ( Ailanthus ), ο οποίος φύεται επί 

του πεζοδροµίου της οδού Θεσσαλονίκης στον αριθµό 102, διότι όπως 

αναφέρει στην αίτησή του οι ρίζες του δένδρου αρχίζουν να προκαλούν 



ζηµιά στα ρολόγια του µετρητή της ΕΥ∆ΑΠ. 

Επί των ως άνω περιπτώσεων διενεργήθηκε αυτοψία και ελήφθησαν 

φωτογραφίες οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κοµµάτι του παρόντος 

πρακτικού. 

Η Επιτροπή, κατόπιν µελέτης των ως άνω αιτηµάτων, κρίνει ότι εµπίπτουν 

στο αντικείµενο των εργασιών της. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. την υπ΄αριθµ. 1/2003 ∆ασική Απαγορευτική ∆ιάταξη 

2. το υπ΄αριθµ.6549/1310/22-7-03 απαντητικό έγγραφο της ∆/νσης 

Πολεοδοµίας Νοµαρχίας Αθηνών 

3. τη διάταξη του άρθρου 40 παρ.2 του Ν. 1337/1983 

4. τα άρθρ4α 967-968 του Αστικού Κώδικα 

5. το άρθρο 19 του Ν. 1577/1985 ( ΓΟΚ ) 

6. το άρθρο 24 της Υ.Α. 3046/304/89 ΠΕΧΩ∆Ε 

7. το άρθρο 5 παρ. 2,3 του Ν.1979 του Κτιριοδοµικού Κανονισµού 

8. το άρθρο 24 του ∆ΚΚ 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Οµοφώνως Την έγκριση 

 

των αιτηµάτων περί κοπής δένδρων για τις κάτωθι περιπτώσεις: 

 

1. την υπ΄αριθµ. 4604/18-3-14 αίτηση του κ. Μπαλτά ∆ηµήτριου µε 

την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου ( Pinus ) το οποίο φύεται επί 

του πεζοδροµίου της οδού Ιασωνίδου στο αριθµό 12, Ν. 

Φιλαδέλφεια, διότι όπως προέκυψε και από την αυτοψία το πεύκο 

έχει πάρει σηµαντική κλίση προς το παρακείµενο ακίνητο, η δε 

ανάπτυξη του δένδρου δεν επιτρέπει να κλαδευτεί το δένδρο και να 

ελαφρύνει η κόµη του. Σηµειώνουµε πως έχει ζητηθεί εγγράφως από 

την υπηρεσία µας να µας καταθέσει απόφαση της γενικής 

συνέλευσης της πολυκατοικίας, την οποία έως σήµερα δεν έχει 

καταθέσει.  

2. την υπ΄αριθµ.10218/19-7-13 αίτηση του κ. Γιαννουκάκου 

Κωνσταντίνου, µε την οποία ζητά την κοπή ενός λιγούστρου ( 

Ligustrum ) το οποίος φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Σκρα 

στον αριθµό 22, Ν. Φιλαδέλφεια, διότι όπως προέκυψε από την 

αυτοψία και φαίνεται και στη συνηµµένη εγκεκριµένη κάτοψη 

ισογείου, πράγµατι το δενδρύλλιο εµποδίζει την είσοδο και έξοδο 

των οχηµάτων στο συνεργείο. 

3. την υπ΄αριθµ. 6800/16-4-14 αίτηση του κ. Καλογήρου Αθανασίου 

µε την οποία ζητά την κοπή µιας χαρουπιάς ( Ceratonia ), η οποία 

φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Μηδείας 21 & Πίνδου, Ν. 

Φιλαδέλφεια, διότι όπως προέκυψε και από την αυτοψία το δένδρο 

πράγµατι είναι ξερό.  

4. την υπ΄αριθµ. 6939/17-4-14 αίτηση του κ. Μάσιαλα ∆ηµήτρη, µε 



την οποία ζητά την κοπή ενός αΐλανθου ( Ailanthus ), ο οποίος 

φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Θεσσαλονίκης στον αριθµό 

102. Πρόκειται για αΐλανθο, δηλαδή ένα δένδρο άκρως επεκτατικό, 

το οποίο δηµιουργεί σοβαρά προβλήµατα σε υφιστάµενες 

κατασκευές, µπορεί να δηµιουργήσει σοβαρά προβλήµατα υγείας. 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Κατά πλειοψηφία ( 2 υπέρ- 1 κατά ) 

Την έγκριση 
 

1. της υπ΄αριθµ. 4527/17-3-14 αίτησης της κ. Μολδοβάνη Αθηνάς µε την 

οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου (Pinus) που φύεται επί του 

πεζοδροµίου της οδού Σαράντα Εκκλησιών στον αριθµό 9, 

Ν.Φιλαδέλφεια. Αναφέρουµε πως έχει ξαναγίνει αίτηση κοπής του εν 

λόγω πεύκου ( υπ΄αριθµ. πρωτ 5606/11-4-05 ), η οποία είχε εγκριθεί µε 

το υπ΄αριθµ. 1/2004 πρακτικό της Επιτροπής µε αντικείµενο τη µελέτη 

περιπτώσεων κοπής δένδρων. Το υπ΄αριθµ.1/2004 πρακτικό είχε 

εγκριθεί µε την υπ΄αριθµ. 89/2004 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου. Εν 

συνεχεία ο φάκελος εστάλη στην Πολεοδοµία Βορείου Τοµέα, η οποία 

και απέρριψε την κοπή του δένδρου, αναφέροντας πως δεν προκύπτει 

αναγκαιότητα κοπής του δένδρου.  

Η Πρόεδρος της Επιτροπής κ. Χατζηδάκη Μαρία (Αντιδήµαρχος) και το 

µέλος της Επιτροπής  

κ. Ξυπνητού Καλλιόπη (Πολιτικός Μηχανικός ΤΕ), συµφωνούν µε την 

κοπή του πεύκου, διότι κρίνουν πως είναι εν δυνάµει επικίνδυνο να πέσει. 

Το µέλος της Επιτροπής κ. Γκοντόρα Αγγελική (ΠΕ Γεωπόνος), δεν 

εγκρίνει την κοπή του πεύκου, διότι κατά την αυτοψία δεν προκύπτει 

κανένας λόγος να κοπεί το δένδρο. Πρόκειται για ένα πεύκο ύψους 

τουλάχιστον 12 µέτρων, ο κορµός του είναι ευθυτενής και δεν παρουσιάζει 

καµία αξιόλογη κλίση. Η κ. Γκοντόρα προτείνει το µερικό κλάδεµα του 

δένδρου προκειµένου να περιοριστεί ελαφρά η κόµη του. Η κοπή του εν 

λόγω πεύκου θα αλλοιώσει αισθητά τον περιβάλλοντα χώρο. 

 

 

ΕΙΣΗΓΕΙΤΑΙ 

Οµοφώνως Την απόρριψη 

 

1. της υπ΄αριθµ. 13539/7-10-13 αίτησης της κ. Ανδρονικίδου 

Αικατερίνης µε την οποία ζητά την κοπή δύο πλατανιών 

(Platanus) τα οποία φύονται επί του πεζοδροµίου της οδού 

Τρωάδος στον αριθµό 6, Ν. Φιλαδέλφεια. Ζητήθηκε εγγράφως 

από την αιτούσα να προσκοµίσει βεβαίωση από την ΕΥ∆ΑΠ, από 

την οποία να προκύπτει πως οι ρίζες των δένδρων δηµιουργούν 

αποφράξεις στο δίκτυό της, το οποίο όπως µας ενηµέρωσε η κ. 

Ανδρονικίδου δεν της το δίνουν. Από την αυτοψία προέκυψε πως 

πρόκειται για δύο πλατάνια ύψους περίπου 12 µέτρων, µε 



καλοσχηµατισµένη κόµη και είναι σε άριστη φυτοϋγειονοµική 

κατάσταση. Πρόκειται για δένδρα εξαιρετικής αισθητικής αξίας 

και δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν πως προξενούν 

κάποια βλάβη σε υφιστάµενες κατασκευές ή δίκτυα. Προτείνεται 

κλάδεµα των δένδρων, από το Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου, για 

περιορισµό της κόµης τους.  

2. της υπ΄αριθµ. 6151/8-4-14 αίτησης του κ. Σιαµαντά Γεώργιου, µε 

την οποία ζητά την κοπή ενός βραχυχήτωνα ( Brachychiton ) o 

οποίος φύεται επί του πεζοδροµίου της οδού Μ. Μπότσαρη στον 

αριθµό 5, Ν. Φιλαδέλφεια. Από την αυτοψία δεν προκύπτει λόγος 

κοπής του δένδρου, δεν παρουσιάζεται κάποιο πρόβληµα στην 

γκαραζόπορτα του ακινήτου. Ενώ φαίνεται να έχουν γίνει εργασίες 

αποκατάστασης στα ρολόγια της ΕΥ∆ΑΠ του παρακείµενου 

ακινήτου, οι ιδιοκτήτες δεν είναι σε θέση να προσκοµίσουν κάποιο 

έγγραφο που να πιστοποιεί πως η ζηµιά έχει προκληθεί από ρίζες. 

Πρόκειται για ένα δένδρο ιδιαίτερης αισθητικής αξίας που η κοπή 

του θα αλλοιώσει τον περιβάλλοντα χώρο. Προτείνεται να γίνει 

µερικό κλάδεµα αυτού από το Τµήµα συντήρησης πρασίνου 

προκειµένου να περιοριστεί η κόµη του.  

3. της υπ΄αριθµ. 6208/8-4-14 αίτησης της κ. Γκούνη Φωτεινής, µε 

την οποία ζητά την κοπή ενός πεύκου ( Pinus ) που φύεται επί του 

πεζοδροµίου της οδού Νίγδης 27 & Ιωαννίνων, διότι όπως 

προέκυψε από την αυτοψία πρόκειται για ένα πεύκο ύψους περίπου 

15 µέτρων και µε περίµετρο κορµού 0,80 µ, δεν παρουσιάζει καµία 

σηµαντική κλίση και είναι σε καλή φυτοϋγειονοµική κατάσταση. 

Προτείνεται να γίνει µερικό κλάδεµα αυτού από το Τµήµα 

Συντήρησης Πρασίνου προκειµένου να περιοριστεί η κόµη του. 

 

 

 

Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

  

  

 Γκοντόρα Αγγελική 

  

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ ΜΑΡΙΑ  

 Ξυπνητού Καλλιόπη 

 

 
  

Επισηµαίνεται ότι µε την υπ΄ αριθµ. 64/2014 απόφαση, η ∆ηµοτική 

Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας έχει αποφασίσει οµόφωνα, διατυπώνοντας           

α) σχετική θετική γνώµη εγκρίνοντας τις αιτήσεις των κ.κ. Μπαλτά ∆., 

Γιαννουκάκου Κ., Καλογήρου Α., Μασιάλα ∆.) και επί του συγκεκρικέµνου 

θέµατος. και β) σχετική αρνητική γνώµη απορρίπτοντας τις αιτήσεις των κ. κ. 

Μολδοβάνη Α., Ανδρονικίδου Α., Σιαµαντάς Γ., Γκούνη Φ.  



 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούµε για λήψη σχετικής απόφασης. 

 

Μετά την ανωτέρω ενηµέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των 

µελών της Ε.Π.Ζ.  

 

Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Ε.Π.Ζ. να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Ε.Π.Ζ., αφού έλαβε υπόψη της: 

 

- την εισήγηση του κου Προέδρου 

- το υπ΄ αριθµ. 03/2014 Πρακτικό-Εκθεση της Επιτροπής εξέτασης αιτηµάτων 

κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων µε τις επισυναπτόµενες φωτογραφίες 

- την υπ΄ αριθµ. 64/2014 απόφαση της ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας 

Φιλαδέλφειας 

- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010  

- τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

 

Εγκρίνει το υπ΄ αρ. 03/2014 Πρακτικό-Εκθεση της Επιτροπής εξέτασης 

αιτηµάτων κοπής δέντρων εντός κοινοχρήστων χώρων ως εισάγεται.  

Στη συνέχεια η Ε.Π.Ζ. όπως προβλέπεται από το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 

παραπέµπει το θέµα για συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου. 

 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 63/2014 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ     ΤΑ ΜΕΛΗ 

      (Ακολουθούν υπογραφές) 

 

           ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

                                Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.  

 

                               ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
 

           Εσωτερική διανοµή:  1) ∆.Τ.Υ. 

                                              2) Γραφείο ∆ηµάρχου 

                                              3) Γενική Γραµµατέα 

                                              4) Ε.Π.Ζ.      

                                              5) Επιτροπή εξέτασης αιτηµάτων κοπής δέντρων  

                                                  εντός κοινοχρήστων χώρων           

                                              6) Τοπικό Συµβούλιο ∆ηµοτικής Κοινότητας  

                                                       Νέας  Φιλαδέλφειας         


