ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 13-9-2011

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
∆ΗΜΟΣ
ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗ∆ΟΝΟΣ

Αριθµ. Πρωτ. 11077

----------------------------------------------∆/νση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών
Τµήµα ∆ιοικητικής Μέριµνας
Γραφείο Συµβουλίου
∆ηµοτικής Κοινότητας Ν.Φιλαδέλφειας

ΠΡΟΣ: Την ∆ήµαρχο
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
& Πρόεδρο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής
κα Έφη Γαϊτανά -Αποστολάκη

--------------------Ταχ. ∆/νση : ∆εκελείας 97
Ταχ. Κώδικας:143 41 Ν.Φιλαδέλφεια
Πληροφορίες : Μολακίδου Αλίκη
Τηλ.: 213-2049014

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αριθµ. 11/2011 Συνεδρίασης
του Συµβουλίου ∆ηµοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας

Αριθ. Απόφασης : 31/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση γνώµης επί του σχεδίου
τοπικής κανονιστικής απόφασης που
αφορά στην προέγκριση , έγκριση ,
εγκατάσταση , λειτουργία , χορήγηση ,
τον έλεγχο , την αφαίρεση και ανάκληση
, κ.λ.π. των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των
επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 75,79 και 80 του
Ν. 3463/2006 {Κ.∆.Κ} και τις διατάξεις
των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»)».

Σήµερα Πέµπτη 8-9-2011 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσµιου
Πολιτιστικού Ιδρύµατος Ελληνισµού της διασποράς -Ανδρέας Παπανδρέου
{Π.Π.Ι.Ε.∆.}» επί της οδού ∆εκελείας 152 & Ατταλέιας 2 , συνεδρίασε η ∆ηµοτική
Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας προκειµένου να ασκήσει τις αρµοδιότητες που
ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 µετά την υπ΄αριθµ.
πρωτ.10532/6-9-2011 έγγραφης πρόσκλησης της Προέδρου αυτής κ. ∆ήµητρας
∆ερµανούτσου, η οποία επιδόθηκε νοµότυπα σε κάθε µέλος του Συµβουλίου χωριστά
και δηµοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του ∆ήµου 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 ∆ηµοτικής Κοινότητας ήταν :
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

∆ερµανούτσου ∆ήµητρα , Πρόεδρος
Σιµιτζόγλου Μαρία , Αντιπρόεδρος
Κόκορη – Αραβανή Μαρία
Μαυροειδής Πέτρος
Σκούπρα Μαρία
Κοσσύφης Αθανάσιος
Οικονόµου Μαριγώ

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.
2.
3.
4.

Φακίνου Αλεξάνδρα
Χλαπάνας Ιωάννης
Χατζή Βασιλική
Λουλάκη Στυλιανή

Οι οποίοι δεν προσήλθαν , αν και νόµιµα κλητεύθηκαν , ωστόσο η απουσία τους είναι
δικαιολογηµένη.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συµβουλίου της ∆ηµοτικής
Κοινότητας και εισηγούµενη το 1ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι ,
Τίθεται υπόψη σας σχέδιο κανονιστικής απόφασης που αφορά στην προέγκριση ,
έγκριση , εγκατάσταση , λειτουργία , χορήγηση , τον έλεγχο , την αφαίρεση και
ανάκληση , κ.λ.π. των αδειών ίδρυσης και λειτουργίας των καταστηµάτων
υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων αρµοδιότητας του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τα άρθρα 75,79 και 80 του Ν. 3463/2006 {Κ.∆.Κ} και τις διατάξεις των
άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προκειµένου να
εκφράσουµε άποψη και να διατυπώσουµε προτάσεις επ΄αυτού για να διαβιβασθεί στη
συνέχεια στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής , η οποία θα διαµορφώσει , βάσει των

διατάξεων του άρθρου 73 του ως άνω Νόµου, την τελική της εισήγηση προς το
∆ηµοτικό Συµβούλιο.
Καλείσθε όπως αποφασίσετε σχετικά
Κατόπιν ακολούθησε διαλογική συζήτηση µεταξύ των µελών του Συµβουλίου της
∆ηµοτικής Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχτηκαν διάφορες απόψεις που
καταγράφονται στο αριθ. 11/2011 πρακτικό του συµβουλίου . Στη συνέχεια η
Πρόεδρος κάλεσε το Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συµβούλιο της ∆ηµ .Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη την
εισήγηση της κας Προέδρου , είδε το σχέδιο της τοπικής κανονιστικής απόφασης που
τέθηκε υπόψη του µε την αναφερόµενη σε αυτό νοµοθεσία , τις διατάξεις των άρθρων
83 και 89 του Ν. 3852/10 , αυτές της αρ. πρωτ. 74572/49/29-12-2010 εγκυκλίου του
ΥΠ.ΕΣ.Α.Η.∆., καθώς και τα άρθρα 75,79 & 80 του Ν. 3463/2006 του Κώδικα
∆ήµων και Κοινοτήτων,
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
( 5 υπέρ )
Εκφράζοντας τη γνώµη του για το σχέδιο της τοπικής κανονιστικής απόφασης που
τέθηκε υπόψη του και αφορά στην προέγκριση , έγκριση , εγκατάσταση , λειτουργία ,
χορήγηση , τον έλεγχο , την αφαίρεση και ανάκληση , κ.λ.π. των αδειών ίδρυσης και
λειτουργίας των καταστηµάτων υγειονοµικού ενδιαφέροντος και των επιχειρήσεων
αρµοδιότητας του ∆ήµου, σύµφωνα µε τα άρθρα 75,79 και 80 του Ν. 3463/2006
{Κ.∆.Κ} και τις διατάξεις των άρθρων 73 και 83 του Ν. 3852/2010
(«ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») και συµφωνεί µε το τεθέν υπόψη του σχέδιο σε όλα τα
επιµέρους σηµεία αυτού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (µειοψήφησαν):
• η κα Οικονόµου Μαριγώ, δεδοµένου ότι λόγω προβλήµατος µε τη λειτουργία
του e-mail δεν είχε προλάβει να ενηµερωθεί επαρκώς επί του θέµατος και
επιπρόσθετα συµφώνησε µε την ακόλουθη τοποθέτηση του κ. Κοσσύφη.
• και ο κ. Κοσσύφης Αθανάσιος, ο οποίος αναφέρθηκε στο άρθρο 69 παρ. 3&
4 της παρούσας τοπικής κανονιστικής Απόφασης και στην υπ’ αριθ.
109/2011 απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία κρίθηκε µη σύννοµη
από το Γενικό Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Αττικής διότι
πάρθηκε κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 67 , παρ. 8 του Ν.
3852/2010.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθµό 31/2011
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
∆ΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑ∆ΕΛΦΕΙΑΣ
∆ΕΡΜΑΝΟΥΤΣΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΑ

