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----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας

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

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 2/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 6/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διατύπωση γνώμης για τη μετονομασία
της διαδημοτικής οδού Άρτης στα
διοικητικά όρια του Δήμου
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος σε οδό
Υποπλοιάρχου Αναστασίου Τουλίτση.»
Σήμερα Τετάρτη 8-2-2017 , στο Δημοτικό Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας επί της οδού Τρωάδος και Μανδηλαρά 1 , 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.3015/8-2-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Δήμητρας
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 .
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
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,


Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , καλείται να
διατυπώσει σχετική γνώμη για τη μετονομασία της οδού Άρτης σε «Οδό
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥΛΙΤΣΗ, σύμφωνα με την αριθ.
πρωτ. 2900/7-2-2017 Εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου,
«Αξιότιμη Κύρια Πρόεδρε,
Στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου στις 24/2/2016 τηρήθηκε ενός λεπτού
σιγή σχετικά με τους τρεις αξιωματικούς που έχασαν της ζωή τους, στις 11/2/2016,
με ελικόπτερο του Πολεμικού Ναυτικού που κατέπεσε στη νησίδα Κίναρο στα
πλαίσια στρατιωτικής άσκησης.
Ο κυβερνήτης του ελικοπτέρου, ο υποπλοίαρχος Αναστάσιος Τουλίτσης αποφοίτησε
από σχολείο της πόλης μας και συγκεκριμένα από το 3ο Γ.Ε.Λ. Νέας Φιλαδέλφειας,
όπου και αποφοίτησε με άριστα και πέρασε στη Σχολή Ναυτικών Δοκίμων. Διέμενε
στην οδό Άρτης η οποία είναι διαδημοτική οδός και συνδέει το Δήμο Μεταμόρφωσης
με το Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Εισηγούμαι την μετονομασία της οδού Άρτης στα διοικητικά όρια του Δήμου μας σε
«ΟΔΟ ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥΛΙΤΣΗ» ως ελάχιστη απόδοση
τιμής του Υποπλοιάρχου Αναστασίου Τουλίτση που έχασε τη ζωή του εν ώρα
καθήκοντος για την πατρίδα».

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. 2/2017 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την αριθ. πρωτ. 2900/7-2-2017 Εισήγηση του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη για τη μετονομασία της διαδημοτικής οδού
Άρτης ,στα διοικητικά όρια του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σε οδό
ΥΠΟΠΛΟΙΑΡΧΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΤΟΥΛΙΤΣΗ, ως ελάχιστη απόδοση τιμής στον
Υποπλοιάρχο Αναστάσιο Τουλίτση που έχασε τη ζωή του εν ώρα καθήκοντος για
την πατρίδα.»
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 6/2017
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ

