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ΘΕΜΑ: «Λήψη Απόφασης σχετικά µε την δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση 
εκ µέρους του ∆ήµου διαφόρων ακινήτων του καθώς και δύο οχηµάτων του 
προς την Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την 
εξυπηρέτηση των αναγκών της, βάσει της υπ΄αριθµ. 14/2011 Αποφάσεως 
του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του εν λόγω Ν.Π.Ι.∆.»  
 

 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, συνήλθε σε τακτική δηµόσια 
Συνεδρίαση στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευµατικού Κέντρου της Νέας 
Φιλαδέλφειας «Ο Αθανάσιος ∆ιάκος» που στεγάζεται επί της οδού Ν. Τρυπιά αρ. 45, 
σήµερα στις 21.06.2011, ηµέρα Τρίτη και ώρα 20.00 µ.µ., ύστερα από την 
αριθµ. πρωτ. 7166/17.06.2011 έγγραφη πρόσκληση (Αρ. Πρόσκλησης 10/2011) του 
Προέδρου αυτού κ. Παντελή Χρ. Γρετζελιά, που δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του 
∆ήµου και επιδόθηκε νοµίµως µε αποδεικτικό σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, στην κα 
∆ήµαρχο και στις 2 Προέδρους των Συµβουλίων των δύο ∆ηµοτικών Κοινοτήτων, 
σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 («Πρόγραµµα Καλλικράτης»). 

 

Η ∆ήµαρχος : ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ   
Ο Πρόεδρος : ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
Ο Γραµµατέας : ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ     

 
 
 

 

 

  
ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 
«∆ΙΑΥΓΕΙΑ» ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α 
ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙ∆Α ΤΟΥ 
∆ΗΜΟΥ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ   ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ 

ΑΤΤΙΚΗΣ 
 

∆ΗΜΟΣ 
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 

 
 

   
Αρ. Απόφασης: 137 / 2011 
 
Αρ. Πρωτοκόλλου: 7636/ 30.06.2011 

∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
Γραφείο ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
                         
Ταχ. ∆/νση:   ∆εκελείας 97 
                     143 41 Ν. Φιλαδέλφεια 
Πληροφορίες: Π. Τοµπούλογλου 
Τηλ.: 213-2049028, 213-2049000  
FAX :  213-2049006 
Ε-mail: proedros-ds@neafiladelfeia.gr 
          pgretzelias@gmail.com 

  
 

 

 

 

 

 

 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από τα Πρακτικά της από 21.06.2011 
Συνεδρίασης Νο. 11/2011 του ∆.Σ. του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, στην οποία 
ψηφίστηκε το παρακάτω µοναδικό θέµα: 
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ΣΥΝΘΕΣΗ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

 
 

1. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 
2. ΚΑΝΤΑΡΕΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 
3. ΜΠΟΒΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 
4. ΠΑΠΑΝΙΚΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 
5. ΚΟΤΣΙΡΑΣ ΠΑΥΛΟΣ 
6. ΠΑΪ∆ΑΣ Α∆ΑΜΑΝΤΙΟΣ 
7. ΧΩΡΙΝΟΣ ΧΑΖΑΡΙΑΣ 
8. ΚΑΒΑΚΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΣΤΑΜΑΤΙΑ∆ΟΥ ΑΓΑΝΙΚΗ 
9. ΣΙΜΙΓ∆ΑΛΑ ΕΙΡΗΝΗ 
10. ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ 
11. ΠΑΠΑΛΟΥΚΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

 
12.  ΛΑΖΑΡΙ∆ΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 
13. ∆ΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
14. ΚΟΥΤΣΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
15. ΑΓΑΓΙΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
16. ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
17. ΜΑΥΡΑΚΗ-ΦΙΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
18. ΚΑΛΟΣΤΟΣ ΙΕΡΟΘΕΟΣ 
19. ΠΑΠΑΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
20. ΚΑΡΑΒΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
21. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ- 
ΛΕΩΝΙ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛ. 
22. ΤΟΜΠΟΥΛΟΓΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 
 

 
23. ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 
24. ΚΟΣΚΟΛΕΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 
25. ΚΟΠΕΛΟΥΣΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 
26. ΚΟΝΤΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
27. ΚΟΣΜΑ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ 
28. ΓΕΩΡΓΑΜΛΗΣ ΛΥΣΣΑΝ∆ΡΟΣ 
29. ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
30. ΒΑΛΑΣΣΑΣ ΒΕΡΓΗΣ 
31. ΓΚΟΥΜΑ ∆ΑΝΑΗ-ΕΥΑ 
32. ΠΟΛΙΤΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ 
33. ΜΑΛΛΙΟΣ ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ- 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

 
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Ειδική Γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, 
τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά αυτού, η κα Πετρούλα Π. Τοµπούλογλου, ΠΕ 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού, µόνιµη υπάλληλος του ∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος. 
 
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 
«Πρόγραµµα Καλλικράτης»), δεδοµένου ότι σε σύνολο 33 µελών ήταν 28 παρόντες 
και 5 απόντες, ως ακολούθως: 
           
           
          ∆ΗΜΑΡΧΟΣ :            ΕΥΤΥΧΙΑ ΓΑΪΤΑΝΑ-ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ 
 
          ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                          ΑΠΟΝΤΕΣ  
                                                             
Γρετζελιάς Παντελής                Χωρινός Ζαχαρίας                 
Κανταρέλης ∆ηµήτριος                                         Κότσιρας Παύλος  
Μπόβος Χαράλαµπος                Παπανικολάου Νικόλαος   
Παπανίκα Αικατερίνη                                            Καραβίας Γεώργιος 
Παϊδας Αδαµάντιος       Γραµµένος Σπυρίδων         
Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη          
Σιµιγδαλά Ειρήνη                                
Νικολόπουλος Φώτιος 
Παπαλουκά Ευτυχία     
Λαζαρίδης Πέτρος     
Κουτσάκης Μιχαήλ 
Αγαγιώτου Βασιλική 
Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 
Καλόστος Ιερόθεος 
Παπακώστας Γεώργιος 
∆ηµακόπουλος Χρήστος 
Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 
Τοµπούλογλου Ιωάννης 
 Κοσκολέτος Σωτήριος 
 Κοπελούσος Χρήστος 
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 Κόντος Σταύρος 
 Κοσµά Σταυρούλα 
 Γεωργαµλής Λύσσανδρος 
 Πλάτανος Ελευθέριος 
 Βαλασσάς Βεργής  
 Γκούµα ∆ανάη-Εύα 
 Πολίτης Σταύρος 
 Μάλλιος Κλεοµένης-Αθανάσιος 
  
    
Σηµειώνεται ότι στην Συνεδρίαση παρούσες ήταν τόσο η Πρόεδρος του Συµβουλίου της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, κα ∆ήµητρα ∆ερµανούτσου όσο και η 

Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, κα Κυριακή 

Ναθαναήλ. 

Οι απόντες παρότι προσκλήθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως δεν παρέστησαν στη 

σηµερινή συνεδρίαση. 

 

Απουσίες :  

1. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Νικόλαος Παπανικολάου απουσίαζε χωρίς να ενηµερώσει 

το Προεδρείο. 

2. Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός ενηµέρωσε τόσο εντύπως όσο και µε 

ηλεκτρονικό ταχυδροµείο ότι λόγω ανειληµµένης υποχρέωσής του δεν θα παρευρεθεί στο 

αποψινό ∆.Σ.  

 

Ο Πρόεδρος, παρουσία της κας ∆ηµάρχου και των προαναφεροµένων µελών, κήρυξε την 

έναρξη της σηµερινής δηµόσιας συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, στα 

συγκεκριµένα θέµατα της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 

Οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων όρισαν, πριν την έναρξη της συζήτησης των 

θεµάτων της Η.∆., µε γραπτή δήλωση που τους µοίρασε ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και την 

συµπλήρωσαν σχετικώς (βάσει της παρ.6 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010), τον εισηγητή 

και τους ειδικούς αγορητές που επιθυµούν να µιλήσουν σε κάθε θέµα της Η.∆.  

 

Προσελεύσεις :  

1. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας ∆ηµάρχου στην αρχή της συνεδρίασης 

και πρίν την συζήτηση των θεµάτων εκτός Η.∆., προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Σπυρίδων Γραµµένος. 
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2. Κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων της κας ∆ηµάρχου στην αρχή της συνεδρίασης 

και πρίν την συζήτηση των θεµάτων εκτός Η.∆., προσήλθε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 

Γεώργιος Καραβίας. 

3. Πρίν την έναρξη της συζητήσεως των εκτός Ηµερησίας ∆ιατάξεως Θεµάτων προσήλθε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Παύλος Κότσιρας. 

4. Στο τέλος της συζήτησης του 2ου Θέµατος της Ηµερησίας ∆ιατάξεως προσήλθε ο 

∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 

 

Αποχωρήσεις :  

1. Κατά το τέλος της συζήτησης του 11ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Αθανάσιος-Κλεοµένης Μάλλιος.  

2. Κατά το τέλος της συζήτησης του 14ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Γεώργιος Καραβίας. 

3. Κατά το τέλος της συζήτησης του 16ου θέµατος της Η.∆. αποχώρησε ο ∆ηµοτικός 

Σύµβουλος κ. Ζαχαρίας Χωρινός. 

 

 

12o ΘΕΜΑ Η.∆.  

 

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούµενος το 12Ο Θέµα της Η.∆. της σηµερινής Συνεδρίασης και µε 

βάσει τόσο το υπ΄αριθµ. πρωτ. 7225/20.06.2011 διαβιβαστικό έγγραφο του 

Προέδρου του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου 

Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος όσο και την υπ΄αριθµ. 14/2011 Απόφαση του ∆.Σ. αυτής, 

ανέφερε προς το Σώµα, µεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:  

 
Κυρίες και Κύριοι Συνάδελφοι, 
 

 

Σας διαβιβάζουµε την υπ’ αρ. 14/2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου 
της Κοινωφελής Επιχείρησης ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος που αφορά την 
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την παραχώρηση χρήσης από τον ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας  κινητών και ακινήτων προς χρήση στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας».  

 
Για την πληρέστερη ενηµέρωσή σας επί του θέµατος, σας γνωρίζουµε τα εξής : 
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Ο κ. Πρόεδρος Καραβίας Γεώργιος εισηγούµενος το 14ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 
199 και 185 του Ν. 3463/06, η Κοινωφελής Επιχείρηση χρησιµοποιεί για τις ανάγκες 
της λειτουργίας της ακίνητα και κινητά µέσα, τα οποία ανήκουν στο ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, τα οποία βρίσκονται εντός των ορίων του ∆ήµου και 
είναι τα εξής: 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
Σοφούλη 3, Φιλαδέλφεια, περιοχή Αποµάχων, χώρος ιδιόκτητος 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, χώρος ιδιόκτητος 
 

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να παραχωρηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, µε νέα απόφαση του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στη νέα κοινωφελή επιχείρηση που είναι καθολικός διάδοχος των πρώην 
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου των δύο ∆ήµων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας 
Χαλκηδόνος.  

 
Επίσης παρίσταται ανάγκη, λόγω των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,  να 

συνεχίσει ο ∆ήµος να διαθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 
3463/06, στην κοινωφελή επιχείρηση, τα δυο οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας KΗΙ 
9731 µάρκας HUNDAI και αρ. κυκλοφορίας KΗΙ 6019 µάρκας HUNDAI, MATRIX για 
την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων, όσο και για τούς ωφελούµενους της 
επιχείρησης. 

Καλείται το ∆ιοικητικό Συµβούλιο να ζητήσει από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο την 
παραχώρηση των παραπάνω χώρων καθώς και δυο οχηµάτων για τις ανάγκες 
λειτουργίας της κοινωφελής επιχείρησης. 
 

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αναφέρθηκε και στην 
υπ΄αριθµ. 14/2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς 
Επιχείρησης, η οποία έχει ως εξής: 
 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από το πρακτικό της υπ’ αριθ. 1 / 2011 Συνεδρίασης 
της Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας 

 
Αριθµός απόφασης : 14 / 2011  

                                                                                     Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 
«Συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση 
παραχώρηση χρήσης από τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας  κινητών και ακινήτων προς χρήση στην 
Κοινωφελή Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας – 
Χαλκηδόνας» 

 

Στη Φιλαδέλφεια – Χαλκηδόνα  και στην έδρα της επιχείρησης,  σήµερα στις 30 του 
µηνός Μαΐου του έτους 2011, ηµέρα ∆ευτέρα και ώρα 7.00 µ.µ. συνήλθε σε 
συνεδρίαση το ∆ιοικητικό Συµβούλιο της Κοινωφελούς Επιχείρησης ∆ήµου  
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνας, µετά από την υπ’ αρ. 1/1/24.05.11 έγγραφη πρόσκληση 
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του Προέδρου αυτής κ. Γεώργιο Καραβία που επιδόθηκε σε κάθε Σύµβουλο χωριστά, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 91, 94 και 108 του ∆ηµοτικού και Κοινοτικού 
Κώδικα (Π.∆. 410/95). 
          Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, γιατί η σύνθεση των µελών 
του Συµβουλίου είναι η εξής : 

1. Καραβίας Γεώργιος, Πρόεδρος 
2. Καβακοπούλου Αγανίκη, Αντιπρόεδρος  
3. Βαλλίδου Νίκη 
4. Λαζαρίδης Νικόλαος 
5. Καρόγλας Πολύβιος 
6. Γκάρα Αικατερίνη 
7. ∆ηµακόπουλος Χρήστος 
8. Κυριαζόπουλος Χρήστος 
9. Κόκορη Μαρία 
10. Πλάτανος Ελευθέριος 

 
Από το ανώτερο νόµιµο σύνολο των έντεκα µελών ήταν απόντες: 

1. Χλαπάνας Ιωάννης 
 
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόµιµα κλητεύθηκαν 

 
Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου και εισηγήθηκε το 17ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης σχετικά µε την 
συζήτηση και λήψη απόφασης για την αίτηση παραχώρηση χρήσης από τον ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος κινητών και ακινήτων προς χρήση στην Κοινωφελή 
Επιχείρηση ∆ήµου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος. 
 
 
Κύριοι, 

Ο κ. Πρόεδρος Καραβίας Γεώργιος  εισηγούµενος το 14ο θέµα της ηµερήσιας 
διάταξης ενηµερώνει το ∆ιοικητικό Συµβούλιο ότι µε βάση τις διατάξεις των άρθρων 
199 και 185 του Ν. 3463/06, η Κοινωφελής Επιχείρηση χρησιµοποιεί για τις ανάγκες 
της λειτουργίας της ακίνητα και κινητά µέσα, τα οποία ανήκουν στο ∆ήµο 
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, τα οποία βρίσκονται εντός ορίων του ∆ήµου και είναι τα 
εξής: 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
Σοφούλη 3, Φιλαδέλφεια, περιοχή Αποµάχων, χώρος ιδιόκτητος 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, χώρος ιδιόκτητος 
 

Οι χώροι αυτοί θα πρέπει να παραχωρηθούν, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
παρ. 2 του άρθρου 185 του Ν. 3463/06, µε νέα απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου στη νέα κοινωφελή επιχείρηση που είναι καθολικός διάδοχος των πρώην 
Νοµικών Προσώπων Ιδιωτικού ∆ικαίου των δύο ∆ήµων Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας 
Χαλκηδόνος.  

Επίσης παρίσταται ανάγκη, λόγω των δραστηριοτήτων της επιχείρησης,  να 
συνεχίσει να διαθέτει, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 
3463/06, στην Κοινωφελή Επιχείρηση τα δυο οχήµατα µε αρ. κυκλοφορίας KΗΙ 
9731 µάρκας HUNDAI και αρ. κυκλοφορίας KΗΙ 6019 µάρκας HUNDAI, MATRIX για 
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την εξυπηρέτηση τόσο των υπαλλήλων όσο και για τούς ωφελούµενους της 
επιχείρησης. 
 

Καλούµαστε όπως εγκρίνουµε τα ανωτέρω.           
Ακολουθεί διαλογική συζήτηση……………………………………………………….…. 

Στη συνέχεια το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση του κ. Προέδρου και 
τις τοποθετήσεις των µελών του, αποφάσισε οµόφωνα να εγκρίνει την αίτηση της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης προς τον ∆ήµο Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος για την δωρεάν 
παραχώρηση των δύο ακινήτων : α) στην οδό Σοφούλη 3, Ν. Φιλαδέλφεια και β) 
στην οδό Αγ. Αναργύρων11, Ν. Χαλκηδόνα καθώς και των δύο οχηµάτων µε αριθµό 
κυκλοφορίας KΗΙ 9731 µάρκας HUNDAI, GETS και αρ. κυκλοφορίας KΗΙ 6019 µάρκας 
HUNDAI. 
 
 

Καλείστε όπως αποφασίσετε σχετικά. 
 
Ακολούθως τον λόγο έλαβαν οι επικεφαλείς των ∆ηµοτικών Παρατάξεων και οι ειδικοί 
αγορητές αυτών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις απόψεις, τις προτάσεις αλλά και τις 
αντιρρήσεις τους. 
 
Μετά το τέλος της διαλογικής συζήτησης, ο κ. Πρόεδρος έθεσε το θέµα ως εισάγεται 
σε ψηφοφορία από το Σώµα.  
 
Στο σηµείο αυτό οι ακόλουθοι τρείς δηµοτικοί σύµβουλοι κ.κ. Βεργής Βαλασσάς, ∆.-
Ε. Γκούµα και Στ. Πολίτης, δήλωσαν ότι θα καταψηφίσουν το θέµα ως εισάγεται. 
Επίσης η Πρόεδρος του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας κα 
∆ήµητρα ∆ερµανούτσου, δήλωσε ότι θα καταψηφίσει το σκέλος της εισήγησης που 
αφορά την δωρεάν παραχώρηση του ιδιόκτητου ακινήτου του ∆ήµου που βρίσκεται 
στην Ν. Φιλαδέλφεια, περιοχή Αποµάχων, διότι δεν είχε λάβει έγκαιρη ενηµέρωση 
από πλευράς ∆ήµου προκειµένου να το εισάγει ως θέµα Ηµερήσιας ∆ιάταξης σε 
συνεδρίαση του Συµβουλίου της Κοινότητάς της και να λάβει την σχετική Απόφαση.  
    

Μετά ταύτα, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του: 
- όλα τα προαναφερόµενα στοιχεία, 
- την υπ΄αριθµ. πρωτ. 7225/20.06.2011 διαβιβασθείσα εισήγηση του Προέδρου 

του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης του ∆ήµου, 
- την υπ΄αριθµ. 14/2011 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της 

Κοινωφελούς Επιχείρησης,  
- τις ανάγκες της Κοινωφελούς Επιχείρησης, 
- τo άρθρο 185 του Ν. 3463/2006, 
- το άρθρο 199 του Ν. 3463/2006, παρ. 4  
- το άρθρο 272 του Ν. 3852/2010,  

 
και είδε τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 καθώς και των άρθρων 65, 67 
και 69 του Ν. 3852/2010, 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

( 28 ΥΠΕΡ και 1 ψήφος Υπέρ από την Πρόεδρο του Συµβουλίου της ∆ηµοτ. 

Κοινότητας Ν. Χαλκηδόνας, 3 ΚΑΤΑ, 2 ΑΠΟΝΤΕΣ)  
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1. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, των εξής δύο ακινήτων, ιδιοκτησίας του ∆ήµου 
Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για την εξυπηρέτηση των κοινωφελών σκοπών της και 
την προαγωγή των συµφερόντων της τοπικής κοινωνίας: 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ 
Σοφούλη 3, Φιλαδέλφεια, περιοχή Αποµάχων, χώρος ιδιόκτητος 
 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Αγ. Αναργύρων 11, Ν. Χαλκηδόνα, χώρος ιδιόκτητος 
 
 
2. Εγκρίνει, για τους εις το σκεπτικό της παρούσης εισηγήσεως προαναφεροµένους 
λόγους, την δωρεάν κατά χρήση παραχώρηση στην Κοινωφελή Επιχείρηση του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, των εξής δύο οχηµάτων Ι.Χ.Ε., ιδιοκτησίας του 
∆ήµου Φιλαδέλφειας-Χαλκηδόνος, για την εξυπηρέτηση τόσο των υπηρεσιακών 
αναγκών της όσο και την εκπλήρωση του σκοπού της που συνδέεται µε την 
προαγωγή και την εξυπηρέτηση των τοπικών συµφερόντων:  
 
α) το Ι.Χ.Ε. µε αριθµό κυκλοφορίας KΗΙ 9731, µάρκας HUNDAI, µοντέλο GETZ και  
β) το Ι.Χ.Ε. µε αριθµό κυκλοφορίας KΗΙ 6019 µάρκας HUNDAI, µοντέλο MATRIX  
 
 
3. Οι ως άνω αναφερθείσες παραχωρήσεις τόσο των δύο ακινήτων, όσο και των δύο 
οχηµάτων, δύναται να ανακληθούν µε όµοια απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 
 
 
4. Η παρούσα Απόφαση να αποσταλεί για έλεγχο νοµιµότητας και να αναρτηθεί τόσο 
στην Εφηµερίδα της Υπηρεσίας στην ιστοσελίδα του ∆ήµου όσο και στο Πρόγραµµα 
«∆ιαύγεια».  

 

 

Η απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθµό 137/ 2011. 

 

Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό, υπογράφεται όπως ακολουθεί. 

 
            

   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ.                             Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

   

ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ                           ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΣ 

 

 

ΤΑ ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ ∆.Σ. 

Κανταρέλης ∆ηµήτριος 
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Μπόβος Χαράλαµπος 

Παπανίκα Αικατερίνη 

Κότσιρας Παύλος 

Παϊδας Αδαµάντιος 

Χωρινός Ζαχαρίας 

Καβακοπούλου-Σταµατιάδου Αγανίκη 

Σιµιγδαλά Ειρήνη 

Νικολόπουλος Φώτιος 

Παπαλουκά Ευτυχία 

Λαζαρίδης Πέτρος 

∆ηµακόπουλος Χρήστος 

Κουτσάκης Μιχαήλ 

Αγαγιώτου Βασιλική 

Μαυράκη-Φίλου Παρασκευή 

Καλόστος Ιερόθεος 

Παπακώστας Γεώργιος 

Καραβίας Γεώργιος 

Τοµπούλογλου-Λεωνιδόπουλος Χαράλαµπος 

Τοµπούλογλου Ιωάννης 

Γραµµένος Σπυρίδων 

Κοσκολέτος Σωτήριος 

Κοπελούσος Χρήστος 

Κόντος Σταύρος 

Κοσµά Σταυρούλα 

Γεωργαµλής Λύσσανδρος 

Βαλασσάς Βεργής 

Γκούµα ∆ανάη-Εύα 

Πολίτης Σταύρος 

 

 

Ακριβές Αντίγραφο                     Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
                                                           ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ 
Η Υπεύθυνη ∆ιεκπ/σεως                      
Αρχείου-Πρωτοκόλλου                            ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΧΡ. ΓΡΕΤΖΕΛΙΑΣ 
   
ΕΛ. ΣΟΥΛΑ 
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Εσωτερική ∆ιανοµή :  
- Γραφείο ∆ηµάρχου 
- Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Φ.-Χ. 
- ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών, Γραφείο Περιουσίας 
- ∆/νση Καθαριότητας και Μηχανολογικού, Τµήµα Γκαράζ 
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