ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 14-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ.14785

----------------------------------------------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. 11/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :46/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού
Πίνδου 79 , Νέα Φιλαδέλφεια
στην Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΗ
Ο.Ε.».
Σήμερα Δευτέρα 13-7-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας επί της οδού Τρωάδος και Μανδηλαρά 1 , 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. 14319/8-7-2015 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
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

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 ΕΚΤΟΣ
Ημερήσιας Διάταξης , το οποίο ομόφωνα τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν όπως
συζητηθεί ως κατεπείγον , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. 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.
2.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.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) 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.
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4. 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 κ.λ.π.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου
τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) , σύμφωνα με το οποίο προβλέπεται ότι «στην αίτηση –
δήλωση δηλώνεται επίσης , το είδος του καταστήματος (κατηγορία στην οποία
εντάσσεται η επιχείρηση , υποκατηγορία αν υπάρχει και εντός παρενθέσεως η
δραστηριότητα της επιχείρησης ) περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου
οικήματος ή ακινήτου ( περιοχή – σπασμός, οδός , αριθμός ή οικοδομικό τετράγωνο)
και επισυνάπτεται διάγραμμα της περιοχής (σκαρίφημα ή αποτύπωση χάρτη) στο
οποίο σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης.»
6. Την αριθ. 43/2015 ,κατά πλειοψηφία , Απόφαση του Συμβουλίου μας , σύμφωνα
με την οποία δεν εγκρίθηκε η χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Πίνδου 79 , Νέα
Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Εταιρεία
ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΗ Ο.Ε (ΒΆΣΕΙ Της ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 10935
/28-5-2015 αίτησης) ,« δεδομένου ότι, αν και η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013 ( ΦΕΚ
3106/Β’/9-12-2013),ωστόσο δεν περιγράφεται πλήρως η τοποθεσία του αντίστοιχου
ακινήτου καθώς τα επισυναπτόμενα διαγράμματα της περιοχής (αποτύπωση χάρτη)
στα οποία σημειώνεται η ακριβής θέση της εγκατάστασης δεν καταδεικνύουν
επαρκώς τη θέση του ακινήτου.
Επιπροσθέτως δε , λόγω της πολεοδομικής ιδιαιτερότητας της περιοχής κρίνεται
αναγκαίο να υποβληθεί εκ νέου αίτηση της Εταιρείας για χορήγηση προέγκρισης,
προσκομίζοντας εκ νέου όλα τα σχετικά έγγραφα, ώστε να υποβληθεί ο φάκελος της
αίτησης στην Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, προκειμένου αφού προχωρήσει σε
αυτοψία και έλεγχο, να γνωμοδοτήσει για τη νομιμότητα ή όχι της ζητούμενης
χρήσης .»
7.Το αριθ. πρωτ. 12004/11-6-2015 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου στην
Υπηρεσία Δόμησης Ν. Ιωνίας με το οποίο τίθεται σχετικό ερώτημα για τη
νομιμότητα ή όχι της ζητούμενης χρήσης γης.
8. Το αριθ. πρωτ. 12877/23-6-2015 έγγραφο του Γραφείου της Δημοτικής
Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών , με το οποίο
υπέβαλε σχετικό ερώτημα, προκειμένου να της γνωστοποιηθεί εγγράφως, εάν δύναται
να προβεί στη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Πίνδου 79 στη Νέα
Φιλαδέλφεια σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία ,κι επειδή υφίσταται
αντικειμενική αδυναμία του συλλογικού οργάνου , να διαθέτει επαρκείς
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πολεοδομικές γνώσεις, δεδομένου ότι το σημείο που βρίσκεται το ακίνητο γειτνιάζει
με τα πρανή του Κηφισού Ποταμού .
8. Το αριθ. πρωτ. 13975/3-7-2015 έγγραφο του Δημοτικού μας Γραφείου στον κ. Ι.
Ουσταμπασίδη , ως νόμιμο εκπρόσωπο της ως άνω Εταιρείας σύμφωνα με το οποίο
κρίνεται αναγκαίο το αίτημά της Εταιρείας να επανεξεταστεί άμεσα , εφόσον
,ωστόσο γνωστοποιηθεί εγγράφως η δυνατότητα ή μη χορήγησης προέγκρισης για το
εν λόγω υγειονομικού ενδιαφέροντος κατάστημά επί της οδού Πίνδου 79 στη Νέα
Φιλαδέλφεια από τα αρμόδια γνωμοδοτικά όργανα.
Η Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΗ Ο.Ε. κατέθεσε εκ νέου την
αριθ. πρωτ.12700/2-6-2015 αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ,
για τη χορήγηση ή μη προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος στο όνομα της Εταιρείας ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΟΥΡΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ
ΚΟΥΡΗ Ο.Ε με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Πίνδου 7 , Νέα
Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν μετά :
• Το αριθ. πρωτ.13924/3-7-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας
& Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη
της σχετικής απόφασης
και
• τα αριθ. πρωτ. 14617/13-7-2015 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών και 6386/583/2015 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης,
αναφορικά στις επιτρεπόμενες χρήσεις γης στο γήπεδο που βρίσκεται στην
εκτός σχεδίου περιοχή της Δημοτικής Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας και
απεικονίζεται στο από τον Μαϊο 2015 Τοπογραφικό Διάγραμμα του
Πολιτικού Μηχανικού Ιωάννη Ουσταμπασίδη , σύμφωνα με τα οποία :
1. Διευκρινίζεται ότι η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως «ελεύθερος χώρος –
αστικό πράσινο» σύμφωνα με το Γ.Π.Σ. Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ,
όπως ισχύει σήμερα (ΦΕΚ 1254/Δ/92, ΦΕΚ527/Δ/89, ΦΕΚ 97/Δ/96 και
ΦΕΚ 158/Δ/03)
2. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του από 23-2-1987 Π.Δ/τος (ΦΕΚ 166/Δ/87) σε
συνδυασμό με τις διατάξεις του Ν. 4269/14 , στους ελεύθερους χώρους –
χώρους αστικού πρασίνου επιτρέπονται ,μεταξύ άλλων, τα αναψυκτήρια
3. Στην περιοχή δεν ισχύουν ειδικοί όροι δόμησης αλλά γενικοί όροι
σύμφωνα με τα α. Π.Δ. 24-5-85 ΦΕΚ 270/Δ/31-5-85 όπως ισχύει σήμερα
και β. Π.Δ. 6-10-78 ΦΕΚ 538/Δ/17-10-78 όπως ισχύει σήμερα
4. Για την έκδοση οικοδομικής άδειας απαιτείται έγκριση Δασαρχείου ,
καθώς και έγκριση από την αρμόδια Υπηρεσία ρεμάτων για τον Κηφισό
Ποταμό
κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε ή μη την
προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος.
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. 11/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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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 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ε) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
στ) 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.
ζ) Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013)
η) Την αριθ. 43/2015 Απόφαση Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέας
Φιλαδέλφειας
θ) Το αριθ. πρωτ. 12004/11-6-2015 έγγραφο του Ιδιαίτερου Γραφείου Δημάρχου
ι) Το αριθ. πρωτ. 12877/23-6-2015 έγγραφο του Γραφείου της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας στη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
κ) Το αριθ. πρωτ. 13975/3-7-2015 έγγραφο του Δημοτικού μας Γραφείου στον κ. Ι.
Ουσταμπασίδη , ως νόμιμο εκπρόσωπο της Εταιρείας
λ) τα αριθ. πρωτ. 14617/13-7-2015 απαντητικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών
Υπηρεσιών και 6386/583/2015 έγγραφο της Δ/σης Υπηρεσίας Δόμησης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως εγκρίνει τη χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Πίνδου 79 , Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Εταιρεία ΔΗΜΗΤΡΑ
ΚΟΥΡΗ & ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΟΥΡΗ 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 46 /2015
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 14-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ.14784

----------------------------------------------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. 11/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :47/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού
Αγ. Τριάδος 22 , Νέα
Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ.
Αράπη Λεωνίδα».
Σήμερα Δευτέρα 13-7-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας επί της οδού Τρωάδος και Μανδηλαρά 1 , 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. 14319/8-7-2015 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
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

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 ΕΚΤΟΣ
Ημερήσιας Διάταξης , το οποίο ομόφωνα τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν όπως
συζητηθεί ως κατεπείγον , σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. 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.
2.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.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) 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.
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4. 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 κ.λ.π.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου
τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
Ο κ. Αράπης Λεωνίδας κατέθεσε την αριθ. πρωτ.12605/19-6-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση ή μη
προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα
του κ. Αράπη Λεωνίδα με αντικείμενο «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ»
επί της οδού Αγ. Τριάδος 22 , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.13193/26-6-2015 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 ή μη την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω
καταστήματος.
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. 11/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα 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 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ε) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
στ) 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 ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕ – ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ - ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Αγ.
Τριάδος 22 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος,
στο όνομα του κ. Αράπη Λεωνίδα , 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.
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 47/2015
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 14-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ.14874/15-7-2015

----------------------------------------------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. 11/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :48/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού
Σερρών 29 , Νέα Φιλαδέλφεια
στο όνομα του κ. Περτσελάκη
Γρηγορίου.»
Σήμερα Δευτέρα 13-7-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας
Νέας Φιλαδέλφειας επί της οδού Τρωάδος και Μανδηλαρά 1 , 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. 14319/8-7-2015 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
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

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 , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. 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.
2.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.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) 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.
4. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
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( 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.
Ο κ. Περτσελάκης Γρηγόριος κατέθεσε την αριθ. πρωτ.11661/9-6-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση ή μη
προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα
του κ. Περτσελάκη Γρηγορίου με αντικείμενο «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»
επί της οδού Σερρών 29 , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.12133/15-6-2015 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 ή μη την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω
καταστήματος.
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. 11/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα 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 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
ε) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
στ) 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 ομόφωνα

Όπως εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΚΡΕΟΠΩΛΕΙΟ - ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Σερρών 29 , Νέα
Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ.
Περτσελάκη Γρηγορίου , 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.
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 48/2015
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 14-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.14876/15-7-2015

----------------------------------------------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. 11/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 49/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων καταστήματος για αόριστο
χρονικό διάστημα και με παράταση
ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με
αντικείμενο
« ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού
Δεκελείας 102 , Νέα Φιλαδέλφεια,
στην Εταιρεία ESPERIENZA DI
GUSTO Ο.Ε.»
Σήμερα Δευτέρα 13-7-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2 , 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.14319/8-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Αθανασίου Δήμητρας, 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
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενος το 2ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
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.
Επίσης με 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.
Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης, αριθ. 1023/2/2- ιη
( ΦΕΚ Β΄621/6-8-1991) ορίζονται τα μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας
καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο ( 1/4ου έως 30/9ου) από 15.00 έως 17.30 και
από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10ου έως 31/3ου) από 15.30 έως
17.30 και από 22.00 έως 07.30. Σύμφωνα με την εν λόγω αστυνομική διάταξη η άδεια
μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί πέρα των προαναφερομένων ωρών κοινής
ησυχίας , ανάλογα με τη θέση του κέντρου (καφενείο, ζαχαροπλαστείο , μπαρ,
αναψυκτήριο κ.λ.π. )σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους μέχρι της 03.00 ώρας και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας.
Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013
προβλέπεται ότι η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα , εκτός αν ο
ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική
υπηρεσία.
Η Εταιρεία ESPERIENZA DI GUSTO Ο.Ε. κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 9446/115-2015 αίτηση, επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη
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χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα και με
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία ESPERIENZA DI GUSTO
Ο.Ε.με αντικείμενο «ΑΝΑΨΥΚΤΉΡΙΟ» επί της οδού Δεκελείας 102, Νέα
Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Με το αριθ. Πρωτ.11671/9-6-2015 έγγραφο η Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου
Κεντρικού Τομέα Αθηνών μας ενημέρωσε ότι συνηγορεί από υγειονομικής άποψης
να χορηγηθεί στο κατάστημα άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων ,ήτοι :
στερεοφωνικού μηχανήματος , με ενισχυτή και ηχεία μικρής ισχύος , «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».
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.12469/18-6-2015 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση της
εν λόγω άδειας για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις
02.00 π.μ.
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. 11/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια ο 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 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)
ε) τις διατάξεις της αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και
στ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/2013
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής , στο κατάστημα με αντικείμενο
«ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ» επί της οδού Δεκελείας 102, περιφέρειας του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Εταιρεία ESERIENZA DI GUSTO Ο.Ε. για
αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ., δεδομένου
ότι η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 49/2015
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 14-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.14877/15-7-2015

----------------------------------------------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. 11/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 50/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων καταστήματος για αόριστο
χρονικό διάστημα και με παράταση
ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με
αντικείμενο
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ» επί της οδού
Βρυούλων 3 , Νέα Φιλαδέλφεια, στο
όνομα του κ. Χαριτάκη Βασίλειου.»
Σήμερα Δευτέρα 13-7-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2 , 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.14319/8-7-2015 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας
Αθανασίου Δήμητρας, 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
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενος το 3ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
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.
Επίσης με 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.
Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης, αριθ. 1023/2/2- ιη
( ΦΕΚ Β΄621/6-8-1991) ορίζονται τα μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας
καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο ( 1/4ου έως 30/9ου) από 15.00 έως 17.30 και
από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10ου έως 31/3ου) από 15.30 έως
17.30 και από 22.00 έως 07.30. Σύμφωνα με την εν λόγω αστυνομική διάταξη η άδεια
μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί πέρα των προαναφερομένων ωρών κοινής
ησυχίας , ανάλογα με τη θέση του κέντρου (καφενείο, ζαχαροπλαστείο , μπαρ,
αναψυκτήριο κ.λ.π. )σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα
που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους μέχρι της 03.00 ώρας και για τα κέντρα που
λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας.
Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013
προβλέπεται ότι η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα , εκτός αν ο
ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο, εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική
υπηρεσία.
Ο κ. Χαριτάκης Βασίλειος κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.12488/18-6-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας
χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου
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μέχρι τις 02.00 π.μ. στο όνομα του κ. Χαριτάκη Βασίλειου με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ » επί της οδού
Βρυούλων 3, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Με το αριθ. Πρωτ.13897/2-7-2015 έγγραφο η Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου
Κεντρικού Τομέα Αθηνών μας ενημέρωσε ότι συνηγορεί από υγειονομικής άποψης
να χορηγηθεί στο κατάστημα άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων ,ήτοι :
στερεοφωνικού μηχανήματος , με ενισχυτή και ηχεία μικρής ισχύος , «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».
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.14236/8-7-2015 έγγραφο του Γραφείου
Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι
αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση της
εν λόγω άδειας για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις
02.00 π.μ.
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. 11/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια ο 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 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06),
δ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)
ε) τις διατάξεις της αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και
στ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/2013
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής , στο κατάστημα με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ,
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» επί της οδού
Βρυούλων 3, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ.
Χαριτάκη Βασίλειου για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι
τις 02.00 π.μ., δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις .
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 50/2015
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 14-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.14878/15-7-2015

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

ΠΡΟΣ:1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
3) Γραφείο Δημάρχου
4) Γραφείο Γεν.Γραμματέως

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :51/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διατύπωση σχετικής γνώμης για
τοποθέτηση εμποδίων επί του
οδοστρώματος στην οδό
Μαιάνδρου 53 στη Νέα
Φιλαδέλφεια ( σχετ. η αριθ.
Πρωτ. 12875/23-6-2015 αίτηση
της κας Μαρκεσίνη –
Καραντούνη Γεωργίας ).
Σήμερα Δευτέρα 13-7-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2, 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 μετά την αριθ. πρωτ.14319/ 8-7-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Αθανασίου, 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 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
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Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 4ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
• Την αριθ. Πρωτ. 12875/23-6-2015 αίτηση της κας Μαρκεσίνη – Καραντούνη
Γεωργίας , η ενδιαφερόμενη αιτείται της τοποθέτησης επιπλέον εμποδίων
κατ’ εξαίρεση επί του οδοστρώματος στην οδό Μαιάνδρου 53, , καθώς
διερχόμενοι οδηγοί αγνοώντας τη σχετική σήμανση παρκάρουν τα οχήματά
τους έμπροσθεν του ιδιωτικού της χώρου στάθμευσης και δεν δύναται να
εισέλθει – εξέλθει αυτού.
• Το αριθ. Πρωτ. 13722/30-6-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με
το οποίο η υπηρεσία αιτείται , κατόπιν αυτοψίας, σχετικής λήψης απόφασης
για την τοποθέτηση ή μη εμποδίων ,σύμφωνα με την ως άνω αίτηση της κας
Μαρκεσίνη – Καραντούνη Γεωργίας.
• Τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 2696/99, όπως αυτός ισχύει
σήμερα , όπου αναφέρεται ότι «η κατακόρυφη και οριζόντια σήμανση των
οδών εκτελείται ….από τους ΟΤΑ που τις συντηρούν…»
• Τις διατάξεις του άρθρου 34 , παρ. 3 εδ. β του Ν. 2696/99 , όπου
απαγορέυεται η στάση και η στάθμευση «μπροστά από την είσοδο και έξοδο
οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν , όταν η οδός
είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος οχημάτων εξ αυτής»
• Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του π.δ. 410/1995, όπου προβλέπεται ότι
« το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες :α. Καθορίζονται όροι για τη χρήση και
τη λειτουργία …των πεζοδρομίων , των πλατειών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων»
• Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 , όπου « οι αρμοδιότητες των
δήμων και κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τομείς :…γ) Ποιότητας Ζωής
και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών , στον οποίο
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περιλαμβάνεται ιδίως :…13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την
απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».
• Την αριθ. 218/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου
Νέας Φιλαδέλφειας με την οποία εγκρίθηκε άδεια διέλευσης επί του
πεζοδρομίου επί της οδού Μαιάνδρου 53 , στη Νέα Φιλαδέλφεια ,
προκειμένου η αιτούσα να εισέρχεται και να εξέρχεται από τον ιδιωτικό της
χώρο στάθμευσης . Προς τούτο δε , επανατοποθετήθηκαν ρυθμιστικές
πινακίδες Ρ-39 επί στήλου , προκειμένου να συγκεκριμενοποιείται η
απόσταση των 5,00 μέτρων επί του πεζοδρομίου στην οδό Μαιάνδρου 53.
• Τις διατάξεις του άρθρου 83 , παρ 2 εδ.ε του Ν.3852/2010, όπου «το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει
προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής , από τα
αρμόδια όργανα του Δήμου , σχετικά και με το ακόλουθο θεμα :
ε) την κυκλοφορία και συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής ενότητας»
• Το αριθ. 14083/2-7-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με το οποίο η Επιτροπή μας διαβιβάζει το εισηγητικό έγγραφο της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και αιτείται όπως διατυπώσουμε σχετική γνώμη.
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. 11/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα 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. 12875/23-6-2015 αίτηση της κας Μαρκεσίνη – Καραντούνη Γεωργίας.
γ) το αριθ. Πρωτ. 13722/30-6-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
δ) τις διατάξεις του άρθρου 10 παρ. 2 του Ν. 2696/99.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 34 , παρ. 3 εδ. β του Ν. 2696/99
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του π.δ. 410/1995
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 ,
η) Την αριθ. 218/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του πρώην Δήμου Νέας
Φιλαδέλφειας
θ) τις διατάξεις του άρθρου 83 , παρ 2 εδ.ε του Ν.3852/2010.
ι) Το αριθ. 14083/6-7-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη για τοποθέτηση πλαστικών εμποδίων, επί
του οδοστρώματος στην οδό Μαιάνδρου 53 στη Νέα Φιλαδέλφεια , καθώς
συνάγεται αφενός ότι ανήκει στις αρμοδιότητες των Δήμων και Κοινοτήτων η λήψη
όλων των αναγκαίων μέτρων που θα εξασφαλίζουν καταρχήν ότι οι χώροι , οι οποίοι
καθορίσθηκαν ως οδοί θα διατίθενται αποκλειστικά για τις προβλεπόμενες νόμιμες
χρήσεις τους και ότι δεν θα χρησιμοποιούνται για αλλότριους σκοπούς που αναιρούν
τον κοινόχρηστο χαρακτήρα τους , αφετέρου δε οι όποιες διευθετήσεις ή προσωρινές
παραχωρήσεις επί των οδοστρωμάτων , οι οποίες είναι επιτρεπτές , κατ’ εξαίρεση του
γενικού κανόνα της απαγόρευσης της κατάληψης της επιφάνειάς τους , θα πρέπει, να
μην υπερβαίνουν , κατ΄εφαρμογή της αρχής της αναλογικότητας , το απολύτως
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αναγκαίο για την υλοποίηση του εξυπηρετούμενου σκοπού μέτρου και να είναι
τέτοιας μορφής , ώστε να μη δυσχεραίνουν την κατά προορισμό χρήση τους .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 51/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 14-7-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.14814

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών
Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
---------------------

ΠΡΟΣ:1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
3) Γραφείο Δημάρχου
4) Γραφείο Γεν.Γραμματέως

Από το πρακτικό της αριθ. 11/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :52/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διατύπωση σχετικής γνώμης για
αποξήλωση παρτεριού επί της
οδού Σάρδεων 3στη Νέα
Φιλαδέλφεια ( σχετ. η αριθ.
Πρωτ. 12207/15-6-2015 αίτηση
του κ. Κόλλια Ιωάννη).
Σήμερα Δευτέρα 13-7-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2, 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 μετά την αριθ. πρωτ.14319/ 8-7-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Αθανασίου, 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 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
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Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ

Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 5ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
• Την αριθ. Πρωτ. 12207/15-6-2015 αίτηση του κ. Κόλλια Ιωάννη , ο
ενδιαφερόμενος αιτείται της αποξήλωσης του παρτεριού που βρίσκεται
έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού
Σάρδεων 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια , καθώς το συγκεκριμένο παρτέρι
εμποδίζει την είσοδο – έξοδο οχήματος στη θέση στάθμευσης επί του
οικοπέδου του , όπως αυτό αποτυπώνεται στο συνημμένο σχέδιο κάτοψης της
αναθεώρησης της υπ’ αριθ. 25/14 αδείας.
Περαιτέρω ο αιτών , προτείνει την αποξήλωση μόνο του ενός παρτεριού κατά
ένα (1,00) μέτρο και την αποκατάσταση του χώρου μετά την αποξήλωση του
παρτεριού με δική του δαπάνη.
• Το αριθ. Πρωτ. 13800/1-7-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με
το οποίο η υπηρεσία αιτείται , κατόπιν αυτοψίας, σχετικής λήψης απόφασης
για την αποξήλωση ή μη του παρτεριού επί της οδού Σάρδεων 3 ,σύμφωνα
με την ως άνω αίτηση του κ. Κόλλια Ιωάννη.
• Τις διατάξεις του άρθρου 34 , παρ. 3 εδ. β του Ν. 2696/99 , όπου
απαγορέυεται η στάση και η στάθμευση «μπροστά από την είσοδο και έξοδο
οχημάτων παροδίου ιδιοκτησίας ως και απέναντι από αυτήν , όταν η οδός
είναι στενή και παρεμποδίζεται η είσοδος και η έξοδος οχημάτων εξ αυτής»
• Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του π.δ. 410/1995, όπου προβλέπεται ότι
« το Δημοτικό ή Κοινοτικό Συμβούλιο μπορεί να εκδίδει τοπικές
κανονιστικές αποφάσεις με τις οποίες :α. Καθορίζονται όροι για τη χρήση και
τη λειτουργία …των πεζοδρομίων , των πλατειών και των λοιπών
κοινόχρηστων χώρων»
• Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 , όπου « οι αρμοδιότητες των
δήμων και κοινοτήτων αφορούν κυρίως τους τομείς :…γ) Ποιότητας Ζωής
και Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών , στον οποίο
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περιλαμβάνεται ιδίως :…13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την
απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».

• Τις διατάξεις του άρθρου 83 , παρ 2 εδ.ε του Ν.3852/2010, όπου «το
Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει
προτάσεις είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής , από τα
αρμόδια όργανα του Δήμου , σχετικά και με το ακόλουθο θέμα :
« δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών , τη συντήρηση , καθαριότητα και
λειτουργία των πλατειών ,…..και γενικά όλων των κοινόχρηστων και
κοινωφελών χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.»
• Το αριθ. 14083/2-7-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής με το οποίο η Επιτροπή μας διαβιβάζει το εισηγητικό έγγραφο της
Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και αιτείται όπως διατυπώσουμε σχετική γνώμη.
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. 11/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα 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. 12207/15-6-2015 αίτηση του κ. Κόλλια Ιωάννη
γ) το αριθ. Πρωτ. 13800/1-7-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
δ) Τις διατάξεις του άρθρου 34 , παρ. 3 εδ. β του Ν. 2696/99
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του π.δ. 410/1995
στ) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006 ,
η) τις διατάξεις του άρθρου 83 , παρ 2 εδ. δ του Ν.3852/2010.
θ) Το αριθ. 14083/6-7-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
• Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη για την αποξήλωση του παρτεριού
που βρίσκεται έμπροσθεν του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος επί
της οδού Σάρδεων 3 στη Νέα Φιλαδέλφεια , καθώς το συγκεκριμένο παρτέρι
εμποδίζει την είσοδο – έξοδο οχήματος στη θέση στάθμευσης επί του
οικοπέδου του αιτούντα κ. Κόλλια Ιωάννη , όπως αυτό αποτυπώνεται στο
συνημμένο σχέδιο κάτοψης της αναθεώρησης της υπ’ αριθ. 25/14 αδείας.
Περαιτέρω αποδέχεται την πρόταση του αιτούντος αναφορικά με την
αποξήλωση μόνο του ενός παρτεριού κατά ένα (1,00) μέτρο και την
αποκατάσταση του χώρου μετά την αποξήλωση του παρτεριού με δική του
δαπάνη.
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 52/2015
Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

ΤΑ ΜΕΛΗ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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