ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18118/9-9-2015

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

Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου
2) Γραφείο Δημ. Συμβουλίου

Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :58 /2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση σχετικής γνώμης για το
αίτημα παράτασης προθεσμίας
δημόσιας διαβούλευσης επί της
Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για το
Κέντρο Αθλητισμού ,Μνήμης και
Πολιτισμού στη Νέα Φιλαδέλφεια
( σχετ. το αριθ. πρωτ. 17765/3-92015)».
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
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.17684/2-9-2015 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
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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,
 Το αριθ. πρωτ. οικ. 147932/21-7-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής ,
καλούμαστε όπως εκφράσουμε τη γνώμη μας επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου για το ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Νέα Φιλαδέλφεια.


Την αριθ. πρωτ. 147862/22-7-2015 Ανακοίνωσή της Περιφέρειας ,ότι
ξεκίνησε η διαδικασία δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου για το ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Νέα Φιλαδέλφεια και
ορίζεται ότι η ημερομηνία κατάθεσης απόψεων ώστε να ληφθούν υπόψη στην
συζήτηση που θα γίνει στο Περιφερειακό Συμβούλιο η 2/9/2015.

 Το αριθ. πρωτ.17765/ 03-09-2015 έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γραφείου
Δημάρχου προς το Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου , με το οποίο εισηγείται
την παράταση προθεσμίας δημόσιας διαβούλευσης επί της Μελέτης
Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (Μ.Π.Ε.) του έργου για το ΚΕΝΤΡΟ
ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Νέα Φιλαδέλφεια ,
αναφέροντας τα εξής:
«Πρόκειται για ένα θέμα που όλοι γνωρίζουμε ότι έχει απασχολήσει έντονα τα
τελευταία χρόνια τον Δήμο και την τοπική κοινωνία, έχει προκαλέσει μεγάλες
εντάσεις και συγκρούσεις και έχει πάρει πανελλαδική διάσταση. Είναι
ταυτόχρονα ένα θέμα καθοριστικό τόσο για την φυσιογνωμία όσο και για την
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λειτουργία της πόλης με κρίσιμες περιβαλλοντικές και αναπτυξιακές
παραμέτρους. Το προηγούμενο διάστημα η δημοτική αρχή απευθύνθηκε σε
ειδικούς και διακεκριμένους επιστήμονες, δύο εκ των οποίων είναι ο νυν και
πρώην δ/ντης του αθλητικού τμήματος της Διεθνούς Ένωσης Αρχιτεκτόνων.
Η έκθεση με τα συμπεράσματα που συνέταξαν έχουν γνωστοποιηθεί με δελτίο
τύπου και βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Δήμου μας. Με το
πόρισμα αυτό, το οποίο θεωρούμε ιδιαιτέρως αξιόλογο εγείρονται κρίσιμα
ερωτήματα και ζητήματα τα οποία δεν αποτυπώνονται στις υπάρχουσες
μελέτες και αναφέρονται σε ζητήματα :
· αρχιτεκτονικής και στατικής δομής του σταδίου
· επιπτώσεων στον αστικό ιστό
· περιβαλλοντικής και κοινωνικής αειφορίας
· κυκλοφορίας και ασφάλειας των θεατών και των κατοίκων της Ν.
Φιλαδέλφειας.
Ταυτόχρονα έχουμε απευθυνθεί στο Επιμελητήριο Περιβάλλοντος και
Βιωσιμότητας που στελεχώνεται από επιστήμονες, ακαδημαϊκούς, και
νομικούς, προκειμένου να έχουμε και τη δική τους συνδρομή στο έργο της
αποτίμησης της ΜΠΕ. Συνοπτικά προβλήματα που έχουν επισημανθεί από
κατοίκους και από τον Δήμο αφορούν:
τις δυσκολίες προσέλευσης και αποχώρησης των δεκάδων χιλιάδων θεατών
δεδομένων των χαρακτηριστικών των οδών και του πυκνοδομημένου ιστού
που περιβάλλει το γήπεδο και το Άλσος
την ανυπαρξία κατάλληλων μέσων μαζικής μεταφοράς (μετρό, τραμ)
την παντελή έλλειψη θέσεων στάθμευσης
την ακεραιότητα και την μελλοντική προστασία του Άλσους
την αλλοίωση της παραδοσιακής φυσιογνωμίας του εξαιρετικά σημαντικού
προστατευόμενου και διατηρητέου προσφυγικού οικισμού γύρω από το
γήπεδο, που χαρακτηρίζεται από χαμηλή δόμηση και συγκεκριμένη
αρχιτεκτονική –πολεοδομική μορφή.
την αδυναμία φιλοξενίας των τμημάτων της ερασιτεχνικής ΑΕΚ που είναι
πολυπληθή και ανταποκρίνονται στις ανάγκες άθλησης παιδιών, νέων και
ενηλίκων
την απουσία εναλλακτικών σεναρίων για λύσεις που θα μπορούσαν να
αμβλύνουν κάποιες από τις παραπάνω επιπτώσεις.
Σύμφωνα με τα παραπάνω:
Θεωρούμε ότι έχει μεγάλη σημασία η ευρύτερη δυνατή συμμετοχή και
ενημέρωση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων,
των κατοίκων, των φορέων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου. Ωστόσο η
δυνατότητα αυτή περιορίστηκε από το γεγονός ότι η περίοδος διαβούλευσης
συνέπεσε με την περίοδο των θερινών διακοπών του Αυγούστου αλλά και
κεντρικών πολιτικών εξελίξεων, ενώ παράλληλα η ΜΠΕ δεν αναρτάται
διαδίκτυο ώστε να διευκολύνεται η ενημέρωση του κοινού.
Θεωρούμε ότι δεδομένου ότι η ΜΠΕ είναι πολυσέλιδη και με σύνθετο τεχνικό
περιεχόμενο, χρειαζόμαστε επαρκή χρόνο ώστε τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου
όσο και εξειδικευμένοι συνεργάτες να την μελετήσουν, να αναζητήσουν
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ενδεχομένως πρόσθετες εξηγήσεις ή πληροφορίες
συμπεράσματα κρίσιμα για την αξιολόγησή της.

και

να

εξάγουν

Ήδη με επιστολή του Δημάρχου από τις 4/8/2015, επισημάνθηκε η αδυναμία
ουσιαστικής ενημέρωσης και τα ασφυκτικά περιθώρια στην προθεσμία
διαβούλευσης.
Με βάση τα παραπάνω,
Εισηγούμαι να αποφασίσουμε ότι αιτούμαστε την μέγιστη δυνατή παράταση
της διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ)
του έργου για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ,
ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Ν. ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑ, σύμφωνα με τον
ν.4014/2011 και τις ΚΥΑ με αριθ. οικ.1649/45/14-01-14 και
οικ.167563/ΕΥΠΕ/15-04-13.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον δεν μας δοθεί η αιτούμενη
παράταση, παρακαλούμε όπως εκλάβετε την θέση του Δήμου ως αρνητική επί
του θέματος.»
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.17765/ 03-09-2015 έγγραφο του
Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου με το οποίο εισηγείται την μέγιστη δυνατή
παράταση της διαδικασίας διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ και
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σύμφωνα με τον ν.4014/2011 και τις ΚΥΑ με
αριθ. οικ.1649/45/14-01-14 και οικ.167563/ΕΥΠΕ/15-04-13., όπως γνωμοδοτήσουμε
σχετικά.
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. 14/2015 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 αριθ. πρωτ. οικ. 147932/21-7-2015 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής
γ) Την αριθ. πρωτ. 147862/22-7-2015 Ανακοίνωσή της Περιφέρειας και
δ) Το αριθ. πρωτ.17765/ 03-09-2015 έγγραφο του Ιδιαιτέρου Γραφείου Δημάρχου
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως γνωμοδοτήσει θετικά ,αναφορικά στην αίτηση του Δήμου Φιλαδέλφειας
-Χαλκηδόνος να δοθεί η μέγιστη δυνατή παράταση στη διαδικασία
διαβούλευσης επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του
έργου για το ΚΕΝΤΡΟ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ, ΜΝΗΜΗΣ και ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ στη
Νέα Φιλαδέλφεια ,δεδομένου ότι έχει μεγάλη σημασία η ευρύτερη δυνατή
συμμετοχή και ενημέρωση για το περιεχόμενο της Μελέτης Περιβαλλοντικών
Επιπτώσεων, των κατοίκων, των φορέων και κάθε άλλου ενδιαφερόμενου,
ενώ περαιτέρω η ΜΠΕ είναι πολυσέλιδη και με σύνθετο τεχνικό περιεχόμενο,
και χρειάζεται επαρκής χρόνος, ώστε τόσο οι υπηρεσίες του Δήμου όσο και
εξειδικευμένοι συνεργάτες να την μελετήσουν, να αναζητήσουν ενδεχομένως
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πρόσθετες εξηγήσεις ή πληροφορίες και να εξάγουν συμπεράσματα κρίσιμα
για την αξιολόγησή της.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 58/2015
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 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.18138/9-9-2015

----------------------------------------------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. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 59/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων καταστήματος για
ορισμένο χρονικό διάστημα (1 έτος)
και με παράταση ωραρίου μέχρι τις
02.00π.μ. με αντικείμενο
« ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Β.
Αλεξάνδρου 54 , Νέα Φιλαδέλφεια,
στην Εταιρεία ΚΑΦΕ ΡΑΦΑΕΛ
ΙΚΕ»
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
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.17684/2-9-2015 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος

6

Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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,
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 κλπ. )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 ΚΑΦΕ ΡΑΦΑΕΛ ΙΚΕ κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 12710/22-6-2015
αίτηση, επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση
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άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για ορισμένο χρονικό διάστημα ( 1 έτος) και με
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία ΚΑΦΕ ΡΑΦΑΗΛ ΙΚΕ με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Β. Αλεξάνδρου 54, Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Με το αριθ. Πρωτ.16084/30-7-2015 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.17833/4-9-2015 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 ορισμένο χρονικό διάστημα (1 έτος) 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. 14/2015 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
«ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Β. Αλεξάνδρου 54, περιφέρειας του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Εταιρεία ΚΑΦΕ ΡΑΦΑΗΛ ΙΚΕ. για ορισμένο
χρονικό διάστημα ( 1 έτος) 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 59/2015
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 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18140/9-9-2015

----------------------------------------------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. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :60/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων καταστήματος για
ορισμένο χρονικό διάστημα (1 έτος)
και με παράταση ωραρίου μέχρι τις
02.00π.μ. με αντικείμενο
« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί
της οδού Δεκελείας 88, Νέα
Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ.
Βερώνη Δημητρίου»
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
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.17684/2-9-2015 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
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Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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 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,
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 κλπ. )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. Βερώνης Δημήτριος κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 11045/29-5-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας
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χρήσης μουσικών οργάνων για ορισμένο χρονικό διάστημα ( 1 έτος) και με
παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στο όνομα του κ. Βερώνη Δημητρίου με
αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της οδού Δεκελείας 88, Νέα
Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Με το αριθ. Πρωτ.13977/3-7-2015 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.17872/7-9-2015 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 ορισμένο χρονικό διάστημα (1 έτος) 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. 14/2015 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 ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της οδού Δεκελείας 88, περιφέρειας του Δήμου
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ. Βερώνη Δημητρίου για ορισμένο
χρονικό διάστημα ( 1 έτος) 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 60/2015
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 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ.18141/9-9-2015

----------------------------------------------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. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :61/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού
Πίνδου 14 , Νέα Φιλαδέλφεια
στο όνομα του κ. Δερμούση
Στέφανου».
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , 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. 17684/2-9-2015 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
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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.
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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 κλπ.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου
τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
Ο κ. Δερμούσης Στέφανος κατέθεσε την αριθ. πρωτ.15877/27-7-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση ή μη
προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα
του κ. Δερμούση Στέφανου με αντικείμενο «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Πίνδου
14, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.17367/27-8-2015 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. 14/2015 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 «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Πίνδου 14 , Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ. Δερμούση
Στέφανου, 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 61/2015
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 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18142/9-9-2015

----------------------------------------------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. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :62/2015
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 &
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της οδού
Δεκελείας 108 , Νέα Φιλαδέλφεια,
στην Εταιρεία KRINOS CAFÉ Ο.Ε.»
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
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.17684/2-9-2015 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.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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 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 κλπ. )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
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προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική
υπηρεσία.
Η Εταιρεία KRINOS CAFE Ο.Ε. κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ. 9831/15-5-2015
αίτηση, επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση
άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση
ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία KRINOS CAFE Ο.Ε. με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ
& ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της
οδού Δεκελείας 108, Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Με το αριθ. Πρωτ.15866/27-7-2015 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.16240/3-8-2015 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. 14/2015 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
& ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ – ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΝΑΨΥΧΗΣ» επί της
οδού Δεκελείας 108, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην
Εταιρεία KRINOS CAFÉ 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 .
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 62/2015
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 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18143/9-9-2015

----------------------------------------------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. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :63/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων καταστήματος για αόριστο
χρονικό διάστημα και με παράταση
ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με
αντικείμενο « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Πλ.
Κωνσταντινουπόλεως 1, Νέα
Φιλαδέλφεια, στο όνομα του κ.
Μπάδρα Άρη.»
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
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.17684/2-9-2015 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.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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 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 κλπ. )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
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προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική
υπηρεσία.
Οκ. Μπάδρας Άρης κατέθεσε την υπ’ αριθ. πρωτ.12707/22-6-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας
χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου
μέχρι τις 02.00 π.μ. στο όνομα του κ. Μπάδρα Άρη με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 , Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Με το αριθ. Πρωτ.15911/28-7-2015 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 ή μέχρι δύο (2)
έγχορδα μουσικά όργανα χωρίς μικρομεγαφωνικές εγκαταστάσεις , «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.16242/3-8-2015 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. 14/2015 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 ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ)» επί της οδού Πλ. Κωνσταντινουπόλεως
1, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ. Μπάδρα
Άρη για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ.,
δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις .
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 63/2015
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 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18145/9-9-2015

----------------------------------------------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. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 64/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών
οργάνων καταστήματος για αόριστο
χρονικό διάστημα και με παράταση
ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με
αντικείμενο « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
( ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού
Βρυούλων 1 & Σάρδεων 2 ,
Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ & ΣΙΑ
Ε.Ε..»
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
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.17684/2-9-2015 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.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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,
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 κλπ. )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
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προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική
υπηρεσία.
Η Εταιρεία ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. κατέθεσε την υπ’ αριθ.
πρωτ.10571/25-5-2015 αίτηση, επισυνάπτοντας μερικώς τα απαιτούμενα
δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο
χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία
ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ
( ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Βρυούλων 1 & Σάρδεων 2, Νέα Φιλαδέλφεια ,
περιφέρειας του νέου Δήμου.
Με το αριθ. Πρωτ.12916/24-6-2015 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.16251/3-8-2015 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. 14/2015 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 ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ & ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ)» επί της οδού Βρυούλων 1 & Σάρδεων
2 , περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Εταιρεία ΒΑΣΙΛΙΚΗ
ΓΕΩΡΓΑΜΛΗ & ΣΙΑ Ε.Ε. για αόριστο χρονικό διάστημα και με παράταση
ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ., δεδομένου ότι η αίτηση πληροί όλες τις νόμιμες
προϋποθέσεις .
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 64/2015
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 8-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 18146/9-9-2015

----------------------------------------------Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών

Κοιν.: 1) Γραφείο Προγραμματισμού
Ανάπτυξης & Οργάνωσης
2) Γραφείο Δημάρχου

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων
του Δήμου και Διοικητικής Μέριμνας
Γραφείο Συμβουλίου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 14/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 65/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διατύπωση σχετικής γνώμης για
την Ανάπτυξη Διαδημοτικού
Συστήματος Αποκεντρωμένης
Διαχείρισης των Απορριμμάτων
στους Δήμους Ηρακλείου ,
Μεταμόρφωσης , Νέας Ιωνίας &
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος
σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.
13113/25-6-2015 σχετικό έγγραφο
του Γραφείου Προγραμματισμού ,
Ανάπτυξης & Οργάνωσης
Σήμερα Δευτέρα 7-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
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.17684/2-9-2015 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.
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Παρασκευά Σταυρούλα
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπερδέση Άννα
Μπακόλας Ηρακλής
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,


Το αριθ. πρωτ. 13113/25-6-2015 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού ,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης καλούμαστε να γνωμοδοτήσουμε αναφορικά
στην Ανάπτυξη Διαδημοτικού Συστήματος Αποκεντρωμένης Διαχείρισης των
απορριμμάτων στους Δήμους Ηρακλείου , Μεταμόρφωσης , Νέας Ιωνίας και
Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος.
Ειδικότερα το ανωτέρω έγγραφο αναφέρει τα εξής:
«Τον περασμένο Οκτώβρη, με επιστολή της περιφέρειας προς τους Δήμους
της Αττικής, ζητήθηκε η εκπόνηση τοπικών σχεδίων διαχείρισης
απορριμμάτων με έμφαση στην μείωση των απορριμμάτων, στη διαλογή στην
πηγή και σε αποκεντρωμένες δράσεις. Η εκπόνηση αυτών των σχεδίων
προσδιορίστηκε ότι αναφέρεται σε Δήμους ή ομάδες Δήμων. Το σχέδιο αυτό
θα στηρίζεται στην συμμετοχή των πολιτών, στις αρχές της πρόληψης, της
επαναχρησιμοποίησης και της ανακύκλωσης, με στόχο την οικονομικά και
οικολογικά δίκαιη και βιώσιμη λύση.
Θα θέτει ως προτεραιότητα την δραστική μείωση των σύμμεικτων
απορριμμάτων
στους πράσινους κάδους και την εφαρμογή προγράμματος
διαλογής των υλικών στην πηγή στις γειτονιές, στους χώρους εργασίας, στα
σχολεία.
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Ο Δήμος μας, ξεκίνησε επαφές με όμορους Δήμους, την Περιφέρεια και τον
ΕΣΔΝΑ (Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Ν. Αττικής), προκειμένου να
διερευνήσει τις δυνατότητες συνεργασιών και ανάπτυξης κοινών υποδομών
που θα εξασφαλίζουν οικονομίες κλίμακας, πιο ορθολογική διαχείριση, αλλά
και ταυτόχρονα θα ενισχύουν και θα πολλαπλασιάζουν τη μεταφορά γνώσεων
και εμπειριών, την διάδοση της προσπάθειας και την ευαισθητοποίηση των
πολιτών. Αποτέλεσμα αυτών των διερευνήσεων είναι η κοινή απόφαση 4
όμορων Δήμων δηλαδή της Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, της Μεταμόρφωσης,
του Ηρακλείου και της Ν. Ιωνίας, να προχωρήσουν από κοινού στη σύνταξη
του Τοπικού Σχεδίου Διαχείρισης.
Στις 7/4/2015, με νέα επιστολή η περιφερειάρχης Αττικής απέστειλε Οδηγό
Σύνταξης Τοπικών Σχεδίων Διαχείρισης Απορριμμάτων που εγκρίθηκε
ομόφωνα από την Ε.Ε. του ΕΣΔΝΑ.
Σύμφωνα με τα παραπάνω τα Τοπικά Σχέδια αποκεντρωμένης διαχείρισης με
έμφαση στην προδιαλογή των υλικών, είναι μια στρατηγική επιλογή με πολλά
οφέλη:








Ανταποκρίνονται στις προτεραιότητες της εθνικής και κοινοτικής
νομοθεσίας για τη διαχείριση των απορριμμάτων.
Μπορούν να εφαρμοστούν ταχύτερα από οποιαδήποτε άλλη μέθοδο
διαχείρισης γιατί απαιτούν απλά μέσα και εγκαταστάσεις μικρής
κλίμακας.
Συμβάλλουν στη δημιουργία θέσεων εργασίας.
Έχουν το χαμηλό κόστος εγκατάστασης και λειτουργίας και συνεπάγονται
χαμηλότερα δημοτικά τέλη.
Είναι η φιλικότερη λύση για το περιβάλλον γιατί εξοικονομεί φυσικούς
πόρους και ενέργεια.
Κινητοποιούν τις τοπικές κοινωνίες και ευαισθητοποιούν τους πολίτες
αφού απαιτούν τη συμμετοχή τους. Έτσι επιτυγχάνονται ευρύτεροι στόχοι
περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης και συμμετοχής.
Εξασφαλίζουν πιο αποτελεσματικό κοινωνικό έλεγχο του κυκλώματος
διαχείρισης των απορριμμάτων.

Με βάση αυτά τα δεδομένα, προχωρήσαμε στην σύνταξη μιας τεχνικής &
οικονομικής προσέγγισης για την ανάπτυξη ενός διαδημοτικού σχεδίου
αποκεντρωμένης διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τους δήμους
Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνας, της Μεταμόρφωσης, του Ηρακλείου και της
Ν. Ιωνίας, την οποία και επισυνάπτουμε»
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. 14/2015 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 και
β) Το αριθ. πρωτ. 13113/25-6-2015 έγγραφο του Γραφείου Προγραμματισμού ,
Ανάπτυξης και Οργάνωσης
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως εκφράσει :
 σχετική θετική γνώμη αναφορικά στην Α΄ Φάση του Προγράμματος της
αποκεντρωμένης διαχείρισης , η οποία περιλαμβάνει τη διαλογή των υλικών
στην πηγή και αφορά δραστηριότητες σε επίπεδο Δήμου μέσω των οποίων
επιδιώκεται η εκτροπή του μεγαλύτερου μέρους των απορριμμάτων .
και
 σχετική θετική γνώμη αναφορικά στη Β΄ Φάση του Προγράμματος , η οποία
αφορά στην ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων της αποκεντρωμένης
ολοκληρωμένης διαχείρισης , που περιλαμβάνει την υποδοχή και επεξεργασία
των σύμμεικτων απορριμμάτων (πράσινοι κάδοι) , με σκοπό την περαιτέρω
ανάκτηση ανακυκλώσιμων και οργανικών , το διαχωρισμό αδρανών και τη
διάθεση του υπολείμματος , και με την παραίνεση να εξεταστούν σύγχρονες
μέθοδοι διαχείρισης των απορριμμάτων , όπως η αποξήρανση , δεδομένου ότι
το πρόγραμμα πρέπει να διακρίνεται από μακροπρόθεσμο σχεδιασμό.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 65/2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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