ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7665/3-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :18 /2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ –
ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΒΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ –
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ &
ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ
& ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ –
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ
& ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» επί της οδού
Αναγεννήσεως 5, Νέα Φιλαδέλφεια
στην Εταιρεία ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ
Ο.Ε.»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Δήμητρας
Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και
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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
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 1ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )
προβλέπεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν
από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία
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εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερόμενου.
3. Το γεγονός ότι για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν
στις χρήσεις γης , στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος , καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωμία και
τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η Εταιρεία ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. κατέθεσε την αριθ. πρωτ.4023/22-2-2017
αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία , για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Εταιρεία ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. ,με αντικείμενο
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΒΑ ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ –
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» επί της οδού
Αναγεννήσεως 5, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμαστε λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.4737/6-3-2017έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο
αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του
φακέλου , όπως αποφασίσουμε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν λόγω
καταστήματος , έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του
φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη
άδεια για τη λειτουργία αυτού.
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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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.4737/6-3-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463
/06),
στ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ζ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
η) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ- ΚΑΒΑ
ΕΜΦΙΑΛΩΜΕΝΩΝ ΠΟΤΩΝ – ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΓΑΛΑΚΤΟΣ & ΕΙΔΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ- ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ & ΖΑΧΑΡΩΔΩΝ
ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ – ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑΝΤΟΠΟΙΪΑΣ &
ΤΥΡΟΚΟΜΙΑΣ» επί της οδού Αναγεννήσεως 5 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του
Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην Εταιρεία ΚΑΤΣΕΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.,
δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, έτσι ώστε στη
συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί
όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του
καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 18/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7671/3-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :19/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ
– ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της
οδού Λ. Δεκελείας 77 & Αννέων 2 ,
Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα της
κας Αρβανίτη Ευανθίας.»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 2ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )
προβλέπεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν
από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία
εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερόμενου.
3. Το γεγονός ότι για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν
στις χρήσεις γης , στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος , καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωμία και
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τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η κα Αρβανίτη Ευανθία κατέθεσε την αριθ. πρωτ.4717/6-3-2017 αίτηση,
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία , για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της κας Αρβανίτη Ευανθίας ,με αντικείμενο
«ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 77 &
Αννέων 2, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμαστε λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.5361/14-3-2017 έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο
αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του
φακέλου , όπως αποφασίσουμε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν λόγω
καταστήματος , έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του
φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη
άδεια για τη λειτουργία αυτού.
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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.5361/14-3-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
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Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463
/06),
στ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ζ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
η) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΚΑΦΕ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί
της οδού Λ. Δεκελείας 77 & Αννέων 2 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα της κας Αρβανίτη Ευανθίας, δεδομένου ότι
η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον
ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 19/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7693/3-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 20/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
επί της οδού Λ. Δεκελείας 120, Νέα
Φιλαδέλφεια στο όνομα της κας
Κάπαλου Ελένης.»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 3ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )
προβλέπεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν
από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία
εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερόμενου.
3. Το γεγονός ότι για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν
στις χρήσεις γης , στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος , καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωμία και
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τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η κα Κάπαλου Ελένη κατέθεσε την αριθ. πρωτ.5847/20-3-2017 αίτηση,
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία , για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα της κας Κάπαλου Ελένης ,με αντικείμενο
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 120, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας
του νέου Δήμου.
Καλούμαστε λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.6522/23-3-2017 έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο
αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του
φακέλου , όπως αποφασίσουμε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν λόγω
καταστήματος , έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του
φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη
άδεια για τη λειτουργία αυτού.
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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.6522/23-3-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
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Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463
/06),
στ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ζ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
η) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 120,
Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα
της κας Κάπαλου Ελένης, δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του
φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη
άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 20/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7694/3-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 21/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 88, Νέα Φιλαδέλφεια
στην υπό σύσταση Εταιρεία
THELMA & LOUISE Ο.Ε.»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 4ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )
προβλέπεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν
από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία
εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερόμενου.
3. Το γεγονός ότι για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν
στις χρήσεις γης , στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος , καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωμία και
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τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η υπό σύσταση Εταιρεία THELMA & LOUISE Ο.Ε. κατέθεσε την αριθ.
πρωτ.6153/21-3-2017 αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά
σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία , για τη χορήγηση προέγκρισης άδειας
ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην υπό σύσταση Εταιρεία
THELMA & LOUISE Ο.Ε. ,με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί
της οδού Λ. Δεκελείας 88, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμαστε λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.6581/23-3-2017 έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο
αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του
φακέλου , όπως αποφασίσουμε τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης του εν λόγω
καταστήματος , έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του
φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη
άδεια για τη λειτουργία αυτού.
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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.6581/23-3-2017 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
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Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463
/06),
στ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ζ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
η) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
(απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 88, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος,
στην υπό σύσταση Εταιρεία THELMA & LOUSE Ο.Ε. , δεδομένου ότι η αίτηση
πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις, έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον
ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν πληρωθεί όλες οι νόμιμες
προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη λειτουργία του καταστήματος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 21/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7757/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 22/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού
Σάρδεων 3, Νέα Φιλαδέλφεια, στο
όνομα του κ. Αργυρούδη
Κων/νου.»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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
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Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 5ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.



Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας περί αναβολής της χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου
μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ - ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Σάρδεων 3,
Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ. Αργυρούδη Κων/νου, δεδομένου ότι
υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ετέθη η αριθ. πρωτ.
9056/10-5-2016 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση Ενώπιον
Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Αρμόδιας Αρχής πενήντα πέντε
(55) κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Φιλαδέλφειας ,κι ως εκ
τούτου το Συμβούλιο έκρινε αναγκαία τη διερεύνησή της.

Ο κ. Αργυρούδης Κων/νος, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 1697/30-1-2017 Βεβαίωσης
Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε
Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 1967/30-12017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων στο όνομα του κ. Αργυρούδη Κων/νου, με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » επί της οδού Σάρδεων 3 , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου
Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.2894/7-2-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.
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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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 1697/30-1-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 1967/30-1-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.2894/7-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
κ) Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη μη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού Σάρδεων 3, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Αργυρούδη Κων/νου, καθώς
ελήφθησαν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος, καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,

δεδομένης και της αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016 Εξώδικης Διαμαρτυρίας – Δήλωσης
– Πρόσκλησης Ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Αρμόδιας Αρχής
πενήντα πέντε (55) κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Φιλαδέλφειας ,
αναφορικά σε θέματα όχλησης αυτών από τη χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων
από τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος επί του πεζόδρομου της οδού
Σάρδεων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 22/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7759/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 23/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ»
επί της οδού Λ. Δεκελείας 92-94,
Νέα Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία Γ.
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ –Α.
ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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
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Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 6ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.



Την αριθ. 12/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας περί αναβολής της χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου
μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 92-94 , Νέα
Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία Γ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ – Α. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ &
ΣΙΑ Ο.Ε, δεδομένου ότι υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
ετέθη η αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση –
Πρόσκληση Ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Αρμόδιας
Αρχής πενήντα πέντε (55) κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας της Νέας
Φιλαδέλφειας ,κι ως εκ τούτου το Συμβούλιο έκρινε αναγκαία τη διερεύνησή
της.

Η Εταιρεία Γ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ – Α. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, σε συνέχεια της
αριθ. πρωτ. 2196/31-1-2017 Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση
Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2196/31-1-2017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στην Εταιρεία Γ.
ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ – Α. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, με αντικείμενο
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » επί της οδού Λ. Δεκελείας 92-94 , Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.2894/7-2-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
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καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.

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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 2196/31-1-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 1967/30-1-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.2894/7-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
κ) Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 92-94 ,
Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην
Εταιρεία Γ. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ – Α. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, μέχρι τις 24.00 για τη
χειμερινή και θερινή περίοδο, δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του
προσφυγικού οικισμού, και με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η
μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να
παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας
των μουσικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 23/2017
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
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7762/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 24/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ
– ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Προύσσης 2 & Φαναρίου, Νέα
Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία
GIOMALERT ΜΟΝ.Ι.Κ.Ε»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 7ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.



Την αριθ. 13/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας περί αναβολής της χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου
μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
με αντικείμενο «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Προύσσης 2 & Φαναρίου, Νέα Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία GIOMALERT
MON. I.K.E., δεδομένου ότι υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας ετέθη η αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016 Εξώδικη Διαμαρτυρία –
Δήλωση – Πρόσκληση Ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης
Αρμόδιας Αρχής πενήντα πέντε (55) κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας της
Νέας Φιλαδέλφειας ,κι ως εκ τούτου το Συμβούλιο έκρινε αναγκαία τη
διερεύνησή της.

Η Εταιρεία GIOMALERT ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε. , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 2589/3-2-2017
Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων
σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 2589/32-2017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στην Εταιρεία GIOMALERT ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., με αντικείμενο
«ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » επί της οδού Προύσσης 2 & Φαναρίου ,
Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.2894/7-2-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
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καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.

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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 2589/3-2-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 2589/3-2-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.2894/7-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
κ) Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΕΙΟ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Προύσσης 2 & Φαναρίου , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στην Εταιρεία GIOMALERT ΜΟΝ. Ι.Κ.Ε., μέχρι τις 24.00 για τη
χειμερινή και θερινή περίοδο, δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του
προσφυγικού οικισμού, και με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η
μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να
παραμένουν κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας
των μουσικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 24/2017
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
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ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7765/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 25/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί
της οδού Λ. Δεκελείας 134 &
Κιλικίας , Νέα Φιλαδέλφεια, στην
Εταιρεία AGAVITA Ο.Ε»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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
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Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 8ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.



Την αριθ. 14/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας περί αναβολής της χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου
μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 134 & Κιλικίας,
Νέα Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία AGAVITA Ο.Ε., δεδομένου ότι υπόψη του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ετέθη η αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016
Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση Ενώπιον Παντός Αρμοδίου
Δικαστηρίου και Πάσης Αρμόδιας Αρχής πενήντα πέντε (55) κατοίκων της
Δημοτικής Ενότητας της Νέας Φιλαδέλφειας ,κι ως εκ τούτου το Συμβούλιο
έκρινε αναγκαία τη διερεύνησή της.

Η Εταιρεία AGAVITA Ο.Ε. , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 3003/8-2-2017 Βεβαίωσης
Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε
Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 3003/8-22017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων στην Εταιρεία AGAVITA Ο.Ε., με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ » επί της
οδού Λ. Δεκελείας 134 & Κιλικίας , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.3164/10-2-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.
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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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 3003/8-2-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 3003/8-2-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.3164/10-2-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
κ) Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 134 &
Κιλικίας , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ,
στην Εταιρεία AGAVITA Ο.Ε., μέχρι τις 24.00 για τη χειμερινή και θερινή περίοδο,
δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του προσφυγικού οικισμού και με
βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Α5/3010/85 ( ΦΕΚ
593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο
κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν κλειστές οι πόρτες
και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων».
.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 25/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7768/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 26/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 128 , Νέα Φιλαδέλφεια,
στο όνομα του κ. Ανανιάδη
Αβραάμ».
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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
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Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 9ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.



Την αριθ. 15/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας περί αναβολής της χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου
μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 128 , Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ. Ανανιάδη Αβράαμ
δεδομένου ότι υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ετέθη η
αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση
Ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Αρμόδιας Αρχής
πενήντα πέντε (55) κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας της Νέας
Φιλαδέλφειας ,κι ως εκ τούτου το Συμβούλιο έκρινε αναγκαία τη διερεύνησή
της.

Οκ. Ανανιάδης Αβραάμ , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 4028/22-2-2017 Βεβαίωσης
Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε
Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 4028/22-22017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων στο όνομα του κ. Ανανιάδη Αβραάμ, με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ » επί της οδού Λ. Δεκελείας 128 , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας
του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.4522/2-3-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.
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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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 4028/22-2-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 4028/22-2-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.4522/2-3-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
κ) Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ- ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 128 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Ανανιάδη Αβραάμ, μέχρι τις 24.00 για τη χειμερινή
και θερινή περίοδο, δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του προσφυγικού
οικισμού και με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη
ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν
κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών
οργάνων.
.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 26/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7775/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 27/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 136 & Κιλικίας , Νέα
Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ.
Σαράντου Στέφανου».
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 10ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.



Την αριθ. 16/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας περί αναβολής της χορήγησης ή μη παράτασης ωραρίου
μουσικής ή μουσικών οργάνων στο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος
με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ– ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Λ. Δεκελείας
136 & Κιλικίας, Νέα Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ. Σαράντου Στέφανου,
δεδομένου ότι υπόψη του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ετέθη η
αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση
Ενώπιον Παντός Αρμοδίου Δικαστηρίου και Πάσης Αρμόδιας Αρχής
πενήντα πέντε (55) κατοίκων της Δημοτικής Ενότητας της Νέας
Φιλαδέλφειας ,κι ως εκ τούτου το Συμβούλιο έκρινε αναγκαία τη διερεύνησή
της.

Ο κ. Σαράντου Στέφανος , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 4174/24-2-2017 Βεβαίωσης
Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε
Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 4174/24-22017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων στο όνομα του κ. Σαράντου Στέφανου, με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » επί της οδού Λ. Δεκελείας 136 & Κιλικίας , Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.3164/10-2-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
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καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.

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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 4174/24-2-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 4174/24-2-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.4522/2-3-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου
και
κ) Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 136 & Κιλικίας , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Σαράντου Στέφανου, μέχρι τις 24.00 για τη χειμερινή
και θερινή περίοδο, δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του προσφυγικού
οικισμού και με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της
Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη
ηχοστάθμη μέσα στο κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν
κλειστές οι πόρτες και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών
οργάνων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 27/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7778/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 28/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί
της οδού Αγ. Τριάδος 3, Νέα
Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία
ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ
Ι.Κ.Ε.»
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 11ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.

Η Εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., σε συνέχεια της αριθ. πρωτ.
4419/1-3-2017 Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή
Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’
αριθ. πρωτ. 4419/1-3-2017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση
μουσικής ή μουσικών οργάνων στην Εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε.,
με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ » επί της οδού Αγ. Τριάδος 3 , Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.5370/14-3-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.

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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
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δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 4419/1-3-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 4419/1-3-2019 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.5370/14-3-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη μη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων στο
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ» επί της οδού
Αγ. Τριάδος 3, Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στην Εταιρεία ΗΛΙΑΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ & ΣΙΑ Ι.Κ.Ε., καθώς
ελήφθησαν υπόψη τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος, καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων ,και μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας .

(η αριθ. 1020/16029/2υποβολή δικογραφίας).
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 28/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7779/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 29/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού
Σάρδεων 3 , Νέα Φιλαδέλφεια, στο
όνομα της κας Fatima Lahrazli».
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 12ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
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Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.

H κα Lahrazli Fatima , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 4557/2-3-2017 Βεβαίωσης
Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε
Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 4557/2-32017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών
οργάνων στο όνομα της κας Lahrazli Fatima, με αντικείμενο «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ » επί της οδού Σάρδεων 3 , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του
νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.5370/14-3-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.

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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
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δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 4557/2-3-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 4557/2-3-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.5370/14-3-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους ,σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ - ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού
Σάρδεων 3 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος ,
στο όνομα της κας Lahrazli Fatima, μέχρι τις 24.00 για τη χειμερινή και θερινή
περίοδο, δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του προσφυγικού οικισμού και
με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Α5/3010/85
( ΦΕΚ 593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο
κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν κλειστές οι πόρτες
και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 29/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7780/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 30/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση ή μη, παράτασης
ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ » επί της οδού
Προύσσης 15 , Νέα Φιλαδέλφεια,
στην Εταιρεία ΜΠΑΡΙΚΑΝΤΑ
ΣΥΝ. ΠΕ».
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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:
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Νικολάου Ηρώ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 13ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται
τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος και καθορίζονται οι όροι και οι
διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών.


Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η άδεια
λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος
χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.



Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016) περί Απλούστευσης Ρυθμίσεων για τη Χρήση Μουσικής και Χρήση
Μουσικών Οργάνων , όπου ορίζεται ρητά «Η χρήση μουσικής πέραν του
ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της παραγράφου 3 του άρθρου 3
της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις
χορήγησής της , η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.»



Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής
Διάταξης( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96) , όπου ορίζεται
ότι «Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο
και την 23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων , ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση
του κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους , για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα , με την προϋπόθεση ότι
δεν διαταράσσεται η ησυχία των περιοίκων.»
50



Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών , περί
εφαρμογής του Ν. 4442/2016 , όπου προβλέπεται ότι «Η άδεια παράτασης
ωραρίου χρήσης μουσικής εξακολουθεί να χορηγείται , δυνάμει των
διατάξεων του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 , από τα κατά νόμο αρμόδια
όργανα, κατόπιν υποβολής της σχετικής αίτησης και την προσκόμιση του
αποδεικτικού υποβολής γνωστοποίησης ( για όσα ΚΥΕ έχουν ήδη υποβάλλει
γνωστοποίηση) χωρίς να απαιτείται η καταβολή παραβόλου.»



Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και
παρατάσεων του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου «αναφορικά στην
άδεια χρήσης και λειτουργίας μουσικής και μουσικών οργάνων καθώς και περί της
παράτασης ωραρίου λειτουργίας αυτών στα όρια του Δήμου , βάσει της αριθ.
26/2016 Απόφασης – Εισήγησης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής», βάσει του οποίου
«το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου , εξετάζει ,
σύμφωνα και με το αριθ. πρωτ. 7617/14-3-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ- Δ.Δ.Α , τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι αφορά
στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής
ησυχίας , καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του
υποχρεώσεις στο Δήμο.

H Εταιρεία ΜΠΑΡΙΚΑΝΤΑ ΣΥΝ. ΠΕ , σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 5105/9-3-2017
Βεβαίωσης Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων
σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 5105/93-2017 αίτηση, , για τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή
μουσικών οργάνων στην Εταιρεία ΜΠΑΡΙΚΑΝΤΑ ΣΥΝ. ΠΕ., με αντικείμενο
«ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Προύσσης 15 , Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.5751/17-3-2017 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού εξετάσουμε τα πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το
κατάστημα του αιτούντος», καθώς και οτιδήποτε αφορά στον αιτούντα την παράταση κι
αφορά στην επιχειρηματική συμπεριφορά και λειτουργική του δράση , δικαιώματα
διαμαρτυριών των περιοίκων , παραβάσεων , μηνύσεων διατάραξης της κοινής ησυχίας ,
καθώς επίσης και τυχόν ασυνέπεια αυτού ως προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις στο
Δήμο , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση ή μη της εν λόγω παράτασης ωραρίου.

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. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 ),
γ) Την παρ. 1 Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»),
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δ) Τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 29 του Ν. 4442/2016 (ΦΕΚ 230/Α’ /7-122016),
ε) Τις διατάξεις της παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης
( Α.Δ 3/96 (1023/2/37-ια/8-1-1996)(ΦΕΚ 15/Β’/96),
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 22, - Περί των ωρών λειτουργίας της μουσικής και παρατάσεων
του ωραρίου λειτουργίας της μουσικής και της κοινής ησυχίας- της αριθ. 169/2016
Κανονιστικής Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου,
ζ) Την Εγκύκλιο 9 /5951/24-2-2017 του Υπουργείου Εσωτερικών,
η) την αριθ. πρωτ. 5105/9-3-2017 Βεβαίωση Υποβολής Γνωστοποίησης για Χρήση

Μουσικής ή Μουσικών Οργάνων σε Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
θ) την υπ’ αριθ. πρωτ. 5105/9-3-2017 αίτηση
ι) το αριθ. πρωτ.5751/17-3-2017 έγγραφο του Γραφείου Καταστημάτων του Δήμου.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( απέχει της ψηφοφορίας η κα Μπερδέση)
Τη χορήγηση παράτασης ωραρίου για χρήση μουσικής ή μουσικών οργάνων,
διάρκειας ενός (1) έτους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και το άρθρο 22 της
αριθ. 169/2016 Κανονιστικής Απόφασης , στο κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ - ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Προύσσης 15 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στην Εταιρεία ΜΠΑΡΙΚΑΝΤΑ ΣΥΝ.ΠΕ, μέχρι τις 24.00 για τη
χειμερινή και θερινή περίοδο, δεδομένου ότι το κατάστημα βρίσκεται εντός του
προσφυγικού οικισμού και με βασική προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι
προϋποθέσεις της Α5/3010/85
( ΦΕΚ 593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο
κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν κλειστές οι πόρτες
και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 30/2017
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
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 30-3-2017

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 7783/4-4-2017

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Καταστημάτων

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 5/2017 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 31/2017
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Σχέδιο Απόφασης για την χορήγηση
της παράτασης ωραρίου μουσικής ή
μουσικών οργάνων στα καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος στα όρια
της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας.».
Σήμερα Δευτέρα 27-3-2017 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου
Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς Ανδρέας Παπανδρέου»
(Π.Π.Ι.Ε.Δ.) , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε 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. 6584/23-3-2017 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
Νικολάου Ηρώ
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Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπερδέση Άννα
Καραντά Χριστίνα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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 14ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν. 3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
«Με την ψήφιση του νόμου 4422/2016 που καταργεί την διαδικασία αδειοδότησης
των ΚΥΕ, το κοινοτικό συμβούλιο καλείται να αποφασίζει για τη χορήγηση ή μη
παράτασης ωραρίου για τη χρήση μουσικής, λαμβάνοντας υπ’όψιν τα εξής:
Το άρθρο 29 του 4422/2016, παράγραφο 3
Η χρήση μουσικής πέραν του ωραρίου προϋποθέτει την έκδοση της άδειας της
παραγράφου 3 του άρθρου 3 της 3/1995 Αστυνομικής Διάταξης. Εφόσον πληρούνται
οι προϋποθέσεις χορήγησης της, η άδεια χορηγείται χωρίς την προσκόμιση άλλων
δικαιολογητικών πέραν του αποδεικτικού υποβολής της γνωστοποίησης.
Την αστυνομική διάταξη ΑΔ 3/96 3. άρθρο 3 παράγραφος 3
Η ανωτέρω άδεια χορηγείται μέχρι την 22.00 ώρα τη χειμερινή περίοδο και την
23.00 ώρα τη θερινή και μπορεί να παραταθεί ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων, ανάλογα με το είδος των μουσικών οργάνων και τη θέση του
κέντρου σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα που
λειτουργούν σε κλειστό χώρο μέχρι την 03.00 ώρα και για τα κέντρα που λειτουργούν
σε ανοικτό χώρο μέχρι την 02.00 ώρα, με την προϋπόθεση ότι δεν διαταράσσεται η
ησυχία των περιοίκων.
Την κανονιστική απόφαση του Δήμου 169/2016, άρθρο 22
ορίζεται ότι παράταση ωραρίου λειτουργίας μουσικής ύστερα από αίτηση των
ενδιαφερομένων θα χορηγείται ως εξής: για τα καταστήματα που δεν βρίσκονται
εντός του προσφυγικού οικισμού , για τη χειμερινή περίοδο μέχρι την 24.00΄ ώρα και
για τη θερινή περίοδο μέχρι την 1.00΄ ώρα, ενώ για τα καταστήματα που βρίσκονται
εντός του προσφυγικού οικισμού ή έστω και μία από τις όψεις τους βρίσκεται εντός
αυτού, για τη χειμερινή και τη θερινή περίοδο μέχρι την 24.00΄ ώρα.
Το Συμβούλιο της αντίστοιχης Δημοτικής Κοινότητας του Δήμου κατόπιν της
υποβολής αιτήματος από τον ενδιαφερόμενο για την παράταση ωραρίου, εξετάζει
σύμφωνα και με το υπ’ αριθμόν 7617/14-03-1996 έγγραφο του ΥΠΕΣ –Δ.Δ.Α. τα
πραγματικά δεδομένα της περιοχής όπου βρίσκεται και λειτουργεί το κατάστημα του
αιτούντος, [π.χ. εάν αυτό λειτουργεί εντός αμιγούς οικιστικής ή μη περιοχής,
πυκνοκατοικημένης ή μη, απομονωμένο ή μη κλπ.], το είδος και τη μορφή
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λειτουργίας καταστήματος [π.χ. κέντρο διασκέδασης, στεγασμένο ή ανοιχτό, με ή
χωρίς ηχεία, με μηχανικά μέσα και μουσικά όργανα με ηχεία κλπ.], όπως και το εάν
και 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, κλπ. καθώς και
αν είναι συνεπής προς τις οικονομικές του υποχρεώσεις Δήμο και αποφασίζει επί του
αιτήματος.
Ειδικά για την κοινότητα της Ν. Φιλαδέλφειας στη λήψη απόφασης πρέπει να
ληφθούν σοβαρά και τα εξής
1)Η διαφύλαξη της φυσιογνωμίας του παραδοσιακού οικισμού
2) Η υπερσυγκέντρωση ΚΥΕ εντός του παραδοσιακού οικισμού, και η επιβάρυνση
της ποιότητας ζωής των κατοίκων
3) Οι παραβάσεις που διαπιστώνονται διαχρονικά και τα δίκαια παράπονα των
πολιτών που πολλές φορές έχουν συζητηθεί και στο συμβούλιο μας.
Το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας, λαμβάνοντας υπόψη την
πιο πάνω Κανονιστική Απόφαση, εξετάζει τις αιτήσεις των ενδιαφερομένων κατά
περίπτωση και εκδίδει παρατάσεις ωραρίου μονοετούς ισχύος, επισημαίνοντας στους
καταστηματάρχες της πόλης ότι:
1. Υποχρεούνται να γνωρίζουν και να τηρούν τους όρους της Κανονιστικής
Απόφασης, καθώς και να σέβονται την κοινή ησυχία και την ποιότητα ζωής
των περιοίκων.
2. Τόσο κατά την χειμερινή όσο και κατά την θερινή περίοδο η μουσική θα
λειτουργεί μόνον εντός του καταστήματος με κλειστές πόρτες και παράθυρα
για την προστασία και περιφρούρηση της κοινής ησυχίας των περιοίκων.
3. Η χορήγηση παράτασης μουσικής ή μουσικών οργάνων θα είναι ετήσια.
Ως Συμβούλιο αιτούμαστε από τη Δημοτική Αστυνομία τις αρμόδιες Υγειονομικές
Υπηρεσίες της Περιφέρειας και την Αστυνομία να εντείνουν τους ελέγχους στο
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους για την τήρηση των παραπάνω όρων και των
απαιτήσεων της νομοθεσίας.
Στόχος μας είναι η αρμονική συμβίωση των επιχειρήσεων και των κατοίκων της
πόλης και είναι καθήκον όλων να περιφρουρήσουν τις παραπάνω αρχές.»
Μετά την ανωτέρω εισήγηση της Προέδρου , ακολούθησε διαλογική συζήτηση
μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία
ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 5/2017 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 εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) την αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016 Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση
γ) Την αριθ. 11/2017 Απόφαση του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας περί αναβολής της λήψης σχετικής απόφασης , δεδομένου ότι υπόψη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ετέθη η αριθ. πρωτ. 9056/10-5-2016
Εξώδικη Διαμαρτυρία – Δήλωση – Πρόσκληση Ενώπιον Παντός Αρμοδίου
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Δικαστηρίου και Πάσης Αρμόδιας Αρχής πενήντα πέντε (55) κατοίκων της
Δημοτικής Ενότητας της Νέας Φιλαδέλφειας ,κι ως εκ τούτου το Συμβούλιο έκρινε
αναγκαία τη διερεύνησή της.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( Απέχει η κα Μπερδέση)
Την έγκριση των ως άνω αναφερομένων ,ως εισάγονται.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 31/2017
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
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