ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 18-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 19625/30-9-2015

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

Κοιν.: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Γραφείο Δημάρχου

Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :66 /2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διατύπωση σχετικής γνώμης για
την Τροποποίηση του Κανονισμού
Λειτουργίας του Δημοτικού
Κοιμητηρίου( σχετ. το αριθ. πρωτ.
17802/3-9-2015 εισηγητικό έγγραφο
του Τμήματος του Δημοτικού
Κοιμητηρίου)».
Σήμερα Δευτέρα 14-9-2015 , 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.18239/10-9-2015 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
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπακόλας Ηρακλής
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
Παρασκευά Σταυρούλα
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,
 Το αριθ. πρωτ. 17802/3-9-2015 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος του
Δημοτικού Κοιμητηρίου καλούμαστε ,όπως διατυπώσουμε σχετική γνώμη
αναφορικά στην τροποποίηση του ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του
Δημοτικού Κοιμητηρίου , σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 72, παρ. 1ια
του Ν. 3852/2010 και 79, παρ. 2 του Ν. 3463/2006.
Βάσει του ανωτέρω σχετικού οι βασικότερες αλλαγές σε σχέση με τον
ισχύοντα Κανονισμό είναι οι εξής:
1. Αλλάζει ο διαχωρισμός ανά κατηγορία των τετραγώνων των τάφων τριετούς
χρήσης, εντάσσοντας 400 τάφους της Β' κατηγορίας στην Α' κατηγορία.
Ειδικότερα, οι τάφοι που αλλάζουν κατηγορία είναι αυτοί που βρίσκονται
πλησιέστερα στους Τάφους της πολυτελούς κατηγορίας και κυρίως αυτοί που
η χωροταξικά είναι σε καλύτερη θέση έναντι αυτών της κατώτερης Β'
κατηγορίας.
2. Οι οικογενειακοί Τάφοι διαχωρίζονται πλέον σε δύο κατηγορίες (Πολυτελείας
και Α') αντί των τριών κατηγοριών που ίσχυαν μέχρι σήμερα (Πολυτελείας, Α'
και Β').
3. Αποβιούντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι μόνιμοι & αορίστου χρόνου
ως και πάσης φύσεως ειδικών θέσεων προσωπικό καθώς και συνταξιούχοι
πρώην υπάλληλοι του Δήμου ενταφιάζονται σε τάφους της ανώτερης
διαθέσιμης κατηγορίας, τριετούς χρήσης δωρεάν, ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε
ότι ενταφιάζονται σε τάφους Α' κατηγορίας.
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4. Εάν οι συγγενείς του νεκρού μετά την εκταφή επιθυμούν να παραλάβουν
κάποια διακοσμητικά αντικείμενα που υπάρχουν επί του τάφου οφείλουν να
το δηλώσουν εγγράφως στην Υπηρεσία του Νεκροταφείου εντός
προθεσμίας τριών (3) ημερών προ της εκταφής, διαφορετικά αυτά ανήκουν
στο Νεκροταφείο και αποτελούν περιουσία του Δήμου και εκποιούνται
σύμφωνα με τις νόμιμες διαδικασίες ή καταστρέφονται με ταυτόχρονη
αποκομιδή και μεταφορά στη χωματερή. Διευκρινίζεται ότι τα μάρμαρα
ανήκουν στο Δήμο και αποτελούν περιουσία αυτού. (Γίνεται ιδιαίτερη μνεία,
δεδομένου του γεγονότος ότι οι τάφοι καταστρέφονται κατά την εκταφή).
5. Για την υπό του Δήμου παροχή υπηρεσιών αφής κανδηλιών & περιποίησης
τάφων ανεξαρτήτως του εάν πρόκειται περί οικογενειακού τάφου ή τάφου
τριετούς χρήσεως ή τάφου πάσης άλλης κατηγορίας υπό την προϋπόθεση ότι
την επιθυμεί και το ζητήσει με έγγραφη δήλωσή του ο ενδιαφερόμενος,
παρέχεται με τον παρόντα Κανονισμό στον Δήμαρχο το δικαίωμα να
συγκροτεί κατά την κρίση του ειδική υπηρεσία στο Δημοτικό Νεκροταφείο με
συνεργείο, που θα συγκροτηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
καταστάσεως δημοτικών υπαλλήλων, (Νόμος 3584/2007) όπως ισχύει κάθε
φορά και εισπράττεται τέλος ή δικαίωμα που ορίζεται με τον παρόντα
Κανονισμό. Η χρέωση για την αφή κανδηλιών είναι μηνιαία. Δεν επιτρέπεται
η είσπραξη για διάστημα μικρότερο των τριών (3) μηνών. Η μη
εκπλήρωση των οικονομικών υποχρεώσεων πέραν του τριμήνου συνεπάγεται
την διακοπή της αφής κανδηλιών. (Προστίθεται η παράγραφος προκειμένου
να ενταχθεί εκ νέου η εν λόγω υπηρεσία).
6. Η είσοδος εις το Νεκροταφείο για το κοινό θα γίνεται από την κεντρική
θύρα του Κοιμητηρίου και απαγορεύεται απολύτως πριν από την ανατολή
και μετά τη δύση του ηλίου και όσες ώρες περαιτέρω ορίσει ο Δήμαρχος με
σχετική προς τούτο πράξη του. Η κεντρική θύρα του Νεκροταφείου κλείνει
ένα τέταρτο πριν από την καθοριζόμενη εκάστοτε ώρα και όλοι όσοι
βρίσκονται σε αυτό πρέπει να εξέλθουν αμέσως και χωρίς καμία καθυστέρηση
ή δικαιολογία, αφού προηγουμένως ειδοποιηθούν προς τούτο. Οι υπόλοιπες
θύρες του Κοιμητηρίου θα παραμένουν κλειστές και θα μπορούν να
ανοίγουν κατά περίπτωση και για όσες ώρες οι ανάγκες του Κοιμητηρίου το
επιβάλλουν κατά τη διάρκεια της ημέρας. (Επισημαίνεται ότι μόνο η κεντρική
θύρα θα παραμένει ανοιχτή και οι υπόλοιπες θα παραμένουν ανοιχτές
ανάλογα με τις ανάγκες του Κοιμητηρίου).
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. 15/2015 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. 17802/3-9-2015 εισηγητικό έγγραφο του Τμήματος του Δημοτικού
Κοιμητηρίου
γ) Την ισχύουσα νομοθεσία
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Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
-

Όπως διατυπώσει σχετική θετική γνώμη ,αναφορικά στην τροποποίηση του
ισχύοντος κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Κοιμητηρίου, σύμφωνα και
με το αριθ. πρωτ. 17802/3-9-2015 σχετικό εισηγητικό έγγραφο του αρμόδιου
Τμήματος , με τις εξής, ωστόσο, παρατηρήσεις:
I.
Στο άρθρο 6, ήτοι: Ταφές – Τιμής ένεκεν – Δωρεάν Δημάρχων –
Δημοτικών Συμβούλων – Υπαλλήλων – Εργατών – Απόρων – Νηπίων
– Αλλοθρήσκων, να προβλέπεται επίσης ο ενταφιασμός των αιρετών
εκλεγμένων στις Δημοτικές Κοινότητες Νέας Φιλαδέλφειας και Νέας
Χαλκηδόνας , εφόσον οι τελευταίοι , αλλά και οι ως άνω αναφέρονται
στο άρθρο 6 αιρετοί , έχουν διατελέσει θητεία δύο (2) πενταετιών .
II.
Στο άρθρο 6, ήτοι: Ταφές – Τιμής ένεκεν – Δωρεάν Δημάρχων –
Δημοτικών Συμβούλων – Υπαλλήλων – Εργατών – Απόρων – Νηπίων
– Αλλοθρήσκων, όπου «Αποβιούντες εν ενεργεία Δημοτικοί
υπάλληλοι μόνιμοι & αορίστου χρόνου ως και πάσης φύσεως ειδικών
θέσεων προσωπικό καθώς και συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του
Δήμου ενταφιάζονται σε τάφους της ανώτερης διαθέσιμης
κατηγορίας, τριετούς χρήσης δωρεάν, ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε ότι
ενταφιάζονται σε τάφους Α' κατηγορίας» , τροποποιούμενο ως εξής:
«Αποβιούντες εν ενεργεία Δημοτικοί υπάλληλοι μόνιμοι & αορίστου
χρόνου ως και πάσης φύσεως ειδικών θέσεων προσωπικό καθώς και
συνταξιούχοι πρώην υπάλληλοι του Δήμου ενταφιάζονται σε τάφους
της κατώτερης διαθέσιμης κατηγορίας, τριετούς χρήσης δωρεάν,
ενώ μέχρι σήμερα ίσχυε ότι ενταφιάζονται σε τάφους Α' κατηγορίας
III.
Στο άρθρο 8 -Εκταφές- , παρ.5 να διευκρινίζεται περαιτέρω, ότι εκτός
των διακοσμητικών αντικειμένων του τάφου θα πρέπει να
περιλαμβάνονται και τα μάρμαρα αυτού.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 66/2015
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 18-9-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ
-----------------------------------------------

Αριθμ. Πρωτ. 19626/30-9-2015

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

Κοιν.: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Γραφείο Δημάρχου

Από το πρακτικό της αριθ. 15/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :67 /2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διατύπωση σχετικής γνώμης για
τα προβλήματα των
παρακείμενων οδών επί της
Πλατείας Ελ. Βενιζέλου, για τα
καταστήματα υγειονομικού
ενδιαφέροντος στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας της Νέας
Φιλαδέλφειας , τις άδειες
λειτουργίας μουσικών οργάνων
σε αυτά κι άλλα σχετικά».
Σήμερα Δευτέρα 14-9-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 1 , Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας ,σε ανοιχτή συνεδρίαση παρουσία κατοίκων της περιοχής και
επιχειρηματιών , 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.18239/10-9-2015 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
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Τσάμης Αιμίλιος
Καραντά Χριστίνα
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Μπακόλας Ηρακλής
ΑΠΟΝΤΕΣ
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
Παρασκευά Σταυρούλα
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 2ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
 Τις αριθ. πρωτ. 9640/13-5-2015 , 11323/4-6-2015 και 11541/8-6-2015
επιστολές διαμαρτυρίας των κατοίκων κι εκπροσώπων αυτών της οδού
Σάρδεων , αναφορικά , μεταξύ άλλων , στην αυθαίρετη κατάληψη
κοινόχρηστου χώρου αλλά και του πεζόδρομου από τα καταστήματα , την
αυθαίρετη χρήση αδειών μουσικών οργάνων , την διαρκή όχληση και
ηχορρύπανση , τα σοβαρά θέματα ασφαλείας από τα παρκαρισμένα
αυτοκίνητα και μηχανάκια επί του πεζόδρομου ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια
της νύχτας , τη δύσκολη πρόσβαση και διέλευση στον πεζόδρομο κ.α ,
καλούμαστε όπως διατυπώσουμε σχετική γνώμη για την αντιμετώπιση των
ανωτέρω προβλημάτων αφενός επί της οδού Σάρδεων κι αφετέρου επί των
παρακείμενων οδών επί της Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου .
 Την αριθ. 91/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αναφορικά στη λήψη
τοπικής κανονιστικής απόφασης για τον καθορισμό των όρων και των
προϋποθέσεων χρήσης κοινόχρηστων χώρων για την τοποθέτηση
τραπεζοκαθισμάτων από ιδιοκτήτες παρακείμενων καταστημάτων.
 Το αριθ. πρωτ. 1414/18-6-2012 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του
Δήμου με το οποίο επισημαίνεται ότι, η οδός Σάρδεων χαρακτηρίστηκε
πεζόδρομος σύμφωνα με το ΦΕΚ 646/25-6-2003 «Τροποποίηση του
εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας», ενώ η
κατασκευή του πεζόδρομου και τα κολονάκια , τα οποία τοποθετήθηκαν σε
αυτόν, υλοποιήθηκαν κατ’ εφαρμογή της αριθ. 30/2004 μελέτης της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην δήμου Νέας Φιλαδέλφειας με τίτλο
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«Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις , πεζοδρομήσεις Ιστορικού Κέντρου Νέας
Φιλαδέλφειας – Παραδοσιακός Οικισμός – Α΄ Φάση», η οποία θεωρήθηκε
αρμοδίως με την αριθ. 31855/13-9-2002 γνωμοδότηση του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α και
χρηματοδοτήθηκε από τη Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Αττικής ,
σύμφωνα με τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Τις διατάξεις του Π.Δ. ( ΦΕΚ 467/Δ’/18-6-2001) - Χαρακτηρισμός ως
παραδοσιακού του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας ( Ν. Αττικής) και καθορισμός
ειδικών όρων και περιορισμών δόμησης αυτού, όπου προβλέπεται ρητά η
γενική χρήση γης επί του πεζόδρομου της οδού Σάρδεων αλλά και στις
παρακείμενες οδούς της Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου με την ρητή απαγόρευση
των μπαρ, και των μουσικών κέντρων με ζωντανή ηλεκτρονική μουσική και
με τις προϋποθέσεις ,ωστόσο, του άρθρου 4 του Π.Δ , στο οποίο
προβλέπονται η σύνθεση , η διάταξη των κτιρίων και τα μορφολογικά τους
στοιχεία.
Τις διατάξεις της παρ. 2 , εδ. δ, ζ , η ,ια του Ν. 3852/2010 σύμφωνα με τις
οποίες « το συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας εκφράζει γνώμες και
διατυπώνει προτάσεις , μεταξύ άλλων, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών……. και γενικά όλων των
κοινόχρηστων χώρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.»
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος , την
αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών , καθώς και την καθαριότητα αυτών.»
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστασία των κατοίκων από
την ηχορύπανση»
ια) τη μέριμνα για την υγεία…. ώστε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής
να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτηση των κατοίκων της».
Τις διατάξεις της παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006, όπου ορίζεται
μεταξύ άλλων ότι: «1.Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα
της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο
πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...γ) Προσδιορίζουν τους
όρους και τις ώρες λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα που λειτουργούν
στην πόλη, λαμβάνοντας υπόψη τις χρήσεις γης, τις ιδιαίτερες τοπικές
συνθήκες και την προστασία των κατοίκων από την ηχορύπανση.»
Τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ.Ιγ9 κ 79 ΔΚΚ ,όπου μία από τις
αρμοδιότητες των δημοτικών αρχών στον τομέα της Ποιότητας Ζωής και
Εύρυθμης Λειτουργίας των Πόλεων και των Οικισμών, είναι και ο
προσδιορισμός με τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, των όρων και των ωρών
λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη,
στο πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
Τις διατάξεις του Ν.3274/04, όπου η αρμοδιότητα του ελέγχου της τήρησης
των διατάξεων για τη λειτουργία της μουσικής ασκείται από τη δημοτική
αστυνομία εφόσον έχει αναλάβει την αρμοδιότητα αυτή.
Την υγειονομική διάταξη Α5/3010/1985 (ΦΕΚ 593/1985 τεύχος Β') , με την
οποία καθορίζονται τα Μέτρα Προστασίας της Δημόσιας Υγείας από
θορύβους μουσικής.
Τις διατάξεις της παρ.3 του άρθρου 1 της Αστυνομικής Διάταξης 3/96(ΦΕΚ
15/96 τεύχος Β'), με τις οποίες προβλέπεται ότι κατά τις ώρες της
μεσημβρινής και νυκτερινής ησυχίας απαγορεύονται η λειτουργία κάθε
μουσικού οργάνου ή συσκευής ραδιοφώνου, μαγνητοφώνου ή τηλεόρασης σε
υψηλή ένταση, οι φωνασκίες, οι θορυβώδεις χοροί και κάθε άλλη θορυβώδεις
εκδήλωση σε κατοικίες ή άλλους ιδιωτικούς χώρους και τα τραγούδια, οι
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φωνασκίες, η χρήση μουσικών οργάνων, η λειτουργία ραδιοφώνων,
μαγνητοφώνων και τηλεοράσεων στους δρόμους, πλατείες και δημόσιους
γενικά χώρους κατοικημένων περιοχών, καθώς και μέσα στα οχήματα
μεταφοράς του κοινού.
 Το γεγονός ότι η αρμοδιότητα για τη χορήγηση της άδειας μουσικής
περιλαμβάνεται μεταξύ των αποφασιστικών αρμοδιοτήτων των συμβουλίων
δημοτικής κοινότητας, όταν πρόκειται για κατάστημα ή επιχείρηση που
βρίσκεται εντός της χωρικής αρμοδιότητας της δημοτικής κοινότητας. Για
την ανάκληση της άδειας μουσικής, σε κάθε περίπτωση, η αρμοδιότητα
ανήκει στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, ανεξάρτητα από το όργανο που τη
χορήγησε
 Το γεγονός ότι, η μέχρι σήμερα ισχύουσα νομοθεσία για τη χορήγηση ή μη
αδειών σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος προβλέπει μεταξύ
άλλων την προϋπόθεση της αρμονικής συμβίωσης μεταξύ των κατοίκων και
των καταστηματαρχών.
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. 15/2015 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) Τις αριθ. πρωτ. 9640/13-5-2015 , 11323/4-6-2015 και 11541/8-6-2015 επιστολές
διαμαρτυρίας των κατοίκων κι εκπροσώπων αυτών της οδού Σάρδεων
γ) Την ισχύουσα νομοθεσία και
δ) Τις τοποθετήσεις των παριστάμενων
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
-

-

Όπως αναγνωρίσει το δίκαιο των αιτημάτων των κατοίκων αναφορικά στα
προβλήματα των παρακείμενων οδών επί της Πλατείας Ελ. Βενιζέλου και
ειδικότερα επί του πεζόδρομου της οδού Σάρδεων σύμφωνα και με τις αριθ.
πρωτ. 9640/13-5-2015 , 11323/4-6-2015 και 11541/8-6-2015 επιστολές
διαμαρτυρίας αυτών.
Όπως κοινοποιήσει τις ως άνω επιστολές στις αρμόδιες αρχές για την
εφαρμογή της ισχύουσας κανονιστικής απόφασης για τη χρήση των
κοινόχρηστων χώρων – κατάληψη τραπεζοκαθισμάτων σύμφωνα με την αριθ.
91/2015 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και την αριθ. πρωτ.33584/9-62015 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, περί νομιμότητας αυτής , ήτοι:
 Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών
 Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών
 Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
 Επιτροπή Ελέγχου , όπως αυτή ορίζεται σύμφωνα με τις διατάξεις της
παρ. 4 του άρθρου 81 του Ν. 4172/2015
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-

-

 Ελληνική Αστυνομία.
Να τεθεί το θέμα της χορήγησης αδειών μουσικής στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής και να ληφθεί ειδική κανονιστική απόφαση των όρων και των ωρών
λειτουργίας μουσικής σε καταστήματα, τα οποία λειτουργούν στην πόλη, στο
πλαίσιο των υγειονομικών και κανονιστικών διατάξεων της διοίκησης.
Να ενταθούν οι έλεγχοι των παραβάσεων από τη Δημοτική και την Ελληνική
Αστυνομία αλλά και τη Διοίκηση του Δήμου.
Να επανεξεταστεί σε συνεργασία με τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου
το θέμα της τοποθέτησης των εμποδίων επί του πεζόδρομου της οδού
Σάρδεων.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 67/2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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