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Πρακτικό της αριθ. 07/2015 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος στην οποία ψηφίστηκε το παρακάτω θέμα :
Θέμα : Λήψη απόφασης περί οριστικής αφαίρεσης ή μη άδειας λειτουργίας καταστήματος.
Στη Νέα Χαλκηδόνα και στο Πνευματικό Κέντρο Νέας Χαλκηδόνας που βρίσκεται επί της οδού
Αγ.Αναργύρων και Γρ.Λαμπράκη 8, συνήλθε σε συνεδρίαση, η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος, σήμερα την 11η Σεπτεμβρίου 2015, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00 μετά
την υπ΄ αριθ. 18007/08.09.2015 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου αυτής κου Καλαμπόκη Ιωάννη, που
επιδόθηκε νόμιμα σε κάθε μέλος χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του αρ.75 του Ν. 3852/2010.
Στη Συνεδρίαση παρέστη ως Γραμματέας της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, τηρώντας τα πρόχειρα πρακτικά
αυτής, η κα Γιαννούση Θεοδώρα, ΠΕ Περιφερειακής Ανάπτυξης, μόνιμη υπάλληλος του Δήμου
Φιλαδέλφειας - Χαλκηδόνος.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής ήταν παρόντα 5 τακτικά μέλη και 4 απόντες, ως ακολούθως :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Καλαμπόκης Ιωάννης, Πρόεδρος
1) Δούλος Ορέστης
2) Γαλαζούλα Αλίκη
2) Παπανικολάου Νικόλαος
3) Μανωλεδάκης Θεόδωρος
3) Γεωργαμλής Λύσανδρος
4) Ρόκου Χαρίκλεια
4) Κανταρέλης Δημήτριος
5) Ανδρέου Χριστίνα
Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και εισηγούμενος το
θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε:
Με την απόφασή μας με αριθμό 32/2015 αποφασίσαμε ομόφωνα τη συζήτηση του θέματος, περί της
οριστικής αφαίρεσης ή μη της υπ.αρ.65/08 άδειας του καταστήματος με χρήση «Ζαχαροπλαστείο χωρίς
εργαστήριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας Α.Μητρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ με την επωνυμία “STRAIGHT” που
βρίσκεται επί της οδού Δεκελείας 65 στην Νέα Φιλαδέλφεια, την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 στη
13:00.
Συγκεκριμένα αποφασίσαμε ότι : «Θα πρέπει έως την ανωτέρω ημερομηνία και πριν την συνεδρίαση να
τεθεί υπόψη της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής πλήρης εισήγηση του Τμήματος Δημοτικών Προσόδων που να
διευκρινίζει εάν υπάρχει απαντητικό έγγραφο προς τον ενδιαφερόμενο από τις υπηρεσίες για τη μη
χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής και να αναφέρει το ιστορικό και την εικόνα του καταστήματος,

όπως το κατά πόσο ο υπεύθυνος αυτού έχει δώσει στο παρελθόν με την επιχειρηματική του συμπεριφορά
και λειτουργική του δράση, δικαιώματα διαμαρτυριών των περιοίκων, παραβάσεων, μηνύσεων
διατάραξης της κοινής ησυχίας, μη εκπλήρωση υποχρεώσεων έναντι του Δήμου, κ.λ.π.»
Με το με αρ.πρ.18237/10.09.2015 το τμήμα δημοτικών προσόδων μας ενημερώνει για τα εξής :
Το εν λόγω κατάστημα είχε αδειοδοτηθεί αρχικά με την υπ’ αρ. 10/99 άδεια λειτουργίας ως
«Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο», καθώς υπήρχαν έγγραφες αντιρρήσεις των
ιδιοκτητών
διαμερισμάτων της πολυκατοικίας, οι οποίες και επισυνάπτονται, για να μη λειτουργήσει το κατάστημα ως
μπαρ, καφετέρια κλπ.
Στη συνέχεια εκδόθηκε νέα άδεια λειτουργίας καταστήματος, η υπ’αρ. 65/08, ως «Ζαχαροπλαστείο χωρίς
εργαστήριο» με προσθήκη τραπεζοκαθισμάτων στο χώρο του παταριού και χρήση του υπογείου ως
αποχωρητηρίων. Το διάστημα εκείνο προκειμένου να εκδοθεί η νέα άδεια, η εταιρεία ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ &
ΣΙΑ ΟΕ τακτοποίησε τις οφειλές της προς το Δήμο και παράλληλα εκδόθηκε η υπ’αρ. 65/07 Άδεια
Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων με ισχύ έως 31/12/2009. Η Άδεια Λειτουργίας Μουσικών Οργάνων δεν
ανανεώθηκε ποτέ εκ των υστέρων.
Στις 24/2/2014 κατατέθηκε στην υπηρεσία μας η υπ’ αριθμ. πρωτ. 2978/24-2-2014 αίτηση της εταιρείας
«Α. Μητρόπουλος & Σια Ο.Ε.» για χορήγηση άδειας μουσικών οργάνων η οποία διαβιβάστηκε στην
αρμόδια υγειονομική υπηρεσία για γνωμοδότηση και με το υπ’ αριθμ. πρωτ. 4069/72/11-4-2014 έγγραφο
του το Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου του Κεντρικού Τομέα της Περιφέρειας Αττικής
γνωμοδότησε υπέρ της χορήγησης στο αναφερόμενο κατάστημα άδειας λειτουργίας μουσικών οργάνων,
ήτοι στερεοφωνικού συγκροτήματος με ενισχυτή μικρής ισχύος.
Έκτοτε το Τμήμα μας έχει προβεί σε επανειλημμένες προσπάθειες επικοινωνίας τηλεφωνικώς αλλά και
εγγράφως, προκειμένου ο ενδιαφερόμενος να εξοφλήσει τις οφειλές του προς το Δήμο και να εκδοθεί η
Άδεια Μουσικών Οργάνων, όπως ορίζεται από το άρθρο 2 παρ. 7 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 και του
άρθ. 285 του Ν. 3463/06.
Στο σημείο αυτό να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα τηρούμενα αρχεία του Δήμου μας, η εν λόγω εταιρεία
έχει απλήρωτες οφειλές στο Δήμο από το έτος 2008 έως σήμερα.
Επιπλέον θα πρέπει να ληφθεί σοβαρά υπόψη το γεγονός ότι οι διαμαρτυρίες των περιοίκων για
διατάραξη της κοινής ησυχίας είναι έντονες, κατά το διάστημα όλων αυτών των ετών με αποκορύφωμα
την κατάθεση ΕΞΩΔΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ αναφερόμενη προς:
1. Το ΣΥΝΗΓΟΡΟ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ
2. ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
3. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ
4. ΔΟΥ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ και
5. ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
με Α.Π. 7148/23-4-14, στο οποίο το Τμήμα μας απάντησε σχετικά με το υπ’ αρ. 7148/11-6-15 έγγραφο, τα
οποία και σας επισυνάπτονται.
Εξάλλου από το έτος 2008 μέχρι και σήμερα η υπηρεσία μας έχει δεχθεί πλήθος βεβαιωμένων κλήσεωνπαραβάσεων για το συγκεκριμένο κατάστημα, 31 στο σύνολό τους, από το Α.Τ. Φιλαδέλφειας και από το
Τμήμα Υγειονομικού και Περιβαλλοντικού Ελέγχου.
Τέλος, αναφορικά με το ζήτημα εάν θα έπρεπε το τμήμα Δημοτικών Προσόδων να ζητήσει έγγραφο
απόψεων – αντιρρήσεων από τον ενδιαφερόμενο σας ενημερώνουμε ότι η κατ’ άρθρο 20 παρ. 2 του
Συντάγματος προηγούμενη ακρόαση προβλέπεται εφόσον καθίσταται οριστική η κρίση του αρμόδιου
οργάνου περί οριστικής αφαίρεσης της αδείας.
Αφού λάβετε σοβαρά υπόψη όλα τα ανωτέρω, παρακαλούμε για τις δικές σας νόμιμες ενέργειες.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ
1.
Η υπ’αρ. 10/99 Άδεια λειτουργίας
2.
Η υπ’αρ. 1046/26-1-99 Υπεύθυνη Δήλωση περιοίκων
3.
Ο υπ’αρ. Πρωτ. 4887/1-4-05 Υγειονομικός έλεγχος
4.
Η υπ’αρ Πρωτ. 7148/23-4-14 ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ και απάντηση
5.
Οι υπ’αρ. Πρωτ. 10060/19-5-15, 116/7-1-15 και 8771/29-4-15 γνωστοποιήσεις παραβάσεων και
προσκλήσεις ρύθμισης οφειλών με Αποδεικτικά Επιδόσεως

Στη συνεδρίαση παρέστη και ο κος Ιωάννης Μητρόπουλος, νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας, ο οποίος
ζήτησε να μην αποφασισθεί η οριστική αφαίρεση της άδειας του και ζήτησε μια παράταση τουλάχιστον 6
μηνών προκειμένου να ρυθμίσει τις οφειλές του και να προχωρήσει στην έκδοση άδειας λειτουργίας
μουσικών οργάνων.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση, ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής. Στη συνέχεια ο κος Πρόεδρος κάλεσε την Επιτροπή να αποφασίσει σχετικά.
Η Επιτροπή άκουσε την εισήγηση του Προέδρου, είδε όλα τα σχετικά έγγραφα και μετά από διαλογική
συζήτηση επί του θέματος, λαμβάνοντας υπόψη το άρθρο 2 παρ.2 του Π.Δ. 180/79,
όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 1 του Π.Δ. 457/90 σύμφωνα με το οποίο η άδεια λειτουργίας του
καταστήματος δύναται να αφαιρείται οριστικά,
Αποφασίζει ομόφωνα
Δεδομένης της δυσμενούς οικονομικής συγκυρίας αλλά και λόγω του ότι, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.4
ΠΔ 180/1979 «Σε πρόσωπο από το οποίο αφαιρείται οριστικά η άδεια λειτουργίας του καταστήματός του,
σύμφωνα με τις διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του παρόντος άρθρου, δεν επιτρέπεται η χορήγηση άδειας
λειτουργίας οποιουδήποτε καταστήματος από τα αναφερόμενα στην παρ. 2 πριν την πάροδο 3 ετών από
την οριστική αφαίρεση», δεν προχωρά σε οριστική αφαίρεση της υπ.αρ.65/08 άδειας του καταστήματος
με χρήση «Ζαχαροπλαστείο χωρίς εργαστήριο», ιδιοκτησίας της εταιρείας Α.Μητρόπουλος και ΣΙΑ ΟΕ με
την επωνυμία “STRAIGHT” που βρίσκεται επί της οδού Δεκελείας 65 στην Νέα Φιλαδέλφεια και χορηγεί
διορία έως τις 15.12.2015 προκειμένου να έχει προχωρήσει η εταιρεία σε διακανονισμό των οφειλών της
και να έχει εκδοθεί άδεια λειτουργίας μουσικής για το εν λόγω κατάστημα.
Για όσο διάστημα παραμένει χωρίς άδεια λειτουργίας μουσικής δεν θα πρέπει να κάνει χρήση κάθε είδους
μουσικών οργάνων καθώς και στερεοφωνικών μηχανημάτων και ηλεκτροφώνων καθώς θα είναι έκθετος
σε επόμενο έλεγχο.
Σε περίπτωση που δεν υπάρξει ανταπόκριση, το τμήμα δημοτικών προσόδων θα ενημερώσει την Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής ώστε να επανέλθουμε με νέα απόφαση.

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 35/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Καλαμπόκης Ιωάννης

ΤΑ ΜΕΛΗ
Γαλαζούλα Αλίκη
Μανωλεδάκης Θεόδωρος
Ρόκου Χαρίκλεια
Ανδρέου Χριστίνα

Κοινοποίηση : Α.Μητρόπουλος & ΣΙΑ ΟΕ, “STRAIGHT”, Δεκελείας 65, Νέα Φιλαδέλφεια (ενδιαφερόμενος)
Εσωτερική διανομή :

1) Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών -Τμήμα Δημοτικών Προσόδων
2) Αντιδήμαρχο κο Μιχάλη Λάλο
3) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου
4) Γενική Γραμματέα

