ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 25-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.23915

----------------------------------------------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. 20/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :81/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –
ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού
Δεκελείας 75 , Νέα Φιλαδέλφεια
στην Εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
ΙΩΣΗΦ Ι.Κ.Ε.».
Σήμερα Τετάρτη 18-11-2015 , 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. 22838/13-11-2015 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
Μπακόλας Ηρακλής
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
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. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220
Απόφασης (ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) περί Απλούστευσης διαδικασίας
έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος Υγειονομικού
Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου προβλέπεται ότι «για τη
χορήγηση της άδειας ίδρυσης και λειτουργίας ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει
στον οικείο Δήμο , εντός τριών μηνών από τη χορήγηση της προέγκρισης με
δυνατότητα παράτασης για δύο ακόμη μήνες , κατόπιν αίτησης γνωστοποίησης στο Δήμο , όλα τα δικαιολογητικά που απαιτούνται. Σε
διαφορετική περίπτωση η προέγκριση ανακαλείται .»
2. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )
προβλέπεται ότι για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού
ενδιαφέροντος απαιτείται άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν
από τη χορήγηση της εν λόγω άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία
εκδίδεται ύστερα από απόφαση του Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.
3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού αιτήματος του
ενδιαφερόμενου.
3. Το γεγονός ότι για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν
στις χρήσεις γης , στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και
αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος , καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωμία και
τις εν γένει λειτουργίες της πόλης , όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα
νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές διατάξεις.
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4. Το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) βάσει του οποίου η προέγκριση ίδρυσης
χορηγείται από τα κατά νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15
ημερών από την κατάθεση της αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την
χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
5. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά
για την προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος,
όπου ο ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το
κατάστημα στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση
του διαχειριστή της πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του
ιδιοκτήτη του χώρου, στον οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία
δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία
των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη
συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων ( καταστημάτων , βοηθητικών
χώρων κ.λ.π.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου τούτου για τη λειτουργία
του υπό ίδρυση καταστήματος.
Η Εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Ι.Κ.Ε. κατέθεσε την αριθ. πρωτ.22129/3-112015 αίτηση, επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την
ισχύουσα νομοθεσία , για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Εταιρεία ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Ι.Κ.Ε. με
αντικείμενο «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ – ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Δεκελείας 75 , Νέα
Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.22468/9-11-2015 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 την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος ,
έτσι ώστε στη συνέχεια κι εφόσον ολοκληρωθεί η συμπλήρωση του φακέλου κι έχουν
πληρωθεί όλες οι νόμιμες προϋποθέσεις , να χορηγηθεί η αιτούμενη άδεια για τη
λειτουργία αυτού.
Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών
του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες
απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 20/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κ. Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος
γ) Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.22468/9-11-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
ε) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463
/06),
στ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και
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ζ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.
η) το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) όπου η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά
νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Εγκρίνει την χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος «ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ –ΣΝΑΚ ΜΠΑΡ» επί της οδού Δεκελείας 75 , Νέα
Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στην εταιρεία
ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΙΩΣΗΦ Ι.Κ.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 81/2015
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 25-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.24681/2-12-2015

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

Κοιν.: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Συμβουλίου
3) Γραφείο Δημάρχου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
4) Γραφείο Γεν. Γραμματέως
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :82/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση σχετικής γνώμης
αναφορικά με την αριθ. πρωτ.
19152/23-9-2015 αίτηση της κας
Σταματοπούλου Αικ. και το αριθ.
πρωτ. 20111/7-10-2015 σχετικό
έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας
Ζωής ( ΕΠΑΝΑΕΙΣΑΓΩΓΗ)».
Σήμερα Τετάρτη 18-11-2015 , 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. 22838/13-11-2015 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
Μπακόλας Ηρακλής
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
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,
 Την αριθ. Πρωτ. 19152/23-9-2015 αίτηση της κας Αικατερίνης
Σταματοπούλου, η ενδιαφερόμενη αιτείται της τοποθέτησης δύο (2) όρθιων
στασιδίων με τέσσερεις (4) καρέκλες , προκειμένου να αντιμετωπίσει το
πρόβλημα που δημιουργείται έμπροσθεν του καταστήματος της με
αντικείμενο «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΑΜΙΓΩΣ ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ
ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» επί της οδού Δεκελείας 91 & Π. Χατζηγεωργίου 6 ,
Νέα Φιλαδέλφεια , εξαιτίας της παράνομης στάθμευσης.
 Το αριθ. Πρωτ. 19951/6-10-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών με
το οποίο η υπηρεσία εισηγείται , κατόπιν αυτοψίας, την τοποθέτηση ή μη
εμποδίων στις εισόδους του πεζόδρομου επί της οδού Π. Χατζηγεωργίου, ,ως
αντιμετώπιση του προβλήματος που αναφέρει στην αίτησή της η κα
Σταματοπούλου κι αιτείται τη λήψη σχετικής απόφασης .
 Το γεγονός ότι η οδός Π. Χατζηγεωργίου ( από Βρυούλων έως Δεκελείας )
έχει χαρακτηρισθεί ως πεζόδρομος βάσει Διατάγματος για την τροποποίηση
του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του Δήμου Νέας Φιλαδέλφειας και
ειδικότερα στον προσφυγικό οικισμό, που έχει χαρακτηρισθεί ως
παραδοσιακός με το από 11-6-2001 π.δ/γμα (Δ’ 467/2001). (ΦΕΚ 646/Δ’/256-2003)
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 Τις διατάξεις του Γραφείου Μελετών για άτομα με αναπηρίες του
Υπουργείου Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Κεφάλαιο 2
– Διαμόρφωση των Εξωτερικών Χώρων Κίνησης Πεζών- όπου ορίζεται ,
γενικά , «ως πεζόδρομος, ο διαμορφωμένος υπαίθριος κοινόχρηστος
ελεύθερος χώρος που εξυπηρετεί αποκλειστικά τη συνεχή, ασφαλή και χωρίς
εμπόδιο κυκλοφορία των πεζών και εμποδιζόμενων ατόμων και επιτρέπεται
να χρησιμοποιηθεί μόνο από τα οχήματα τροφοδοσίας και τα ειδικά οχήματα
( πυροσβεστικά , ασθενοφόρα , οχήματα καθαριότητας του Δήμου,
αστυνομικά, οχήματα Οργανισμών κοινής ωφέλειας για την αντιμετώπιση
επειγουσών αναγκών , οχημάτων που εκτελούν μετακομίσεις οικοσκευών ,
οχημάτων ατόμων με αναπηρίες κλπ) σύμφωνα πάντα με τις καθορισμένες
προϋποθέσεις .»
 Τις διατάξεις του άρθρου 34 , παρ. 3 εδ. ια του Ν. 2696/99 , όπου
«απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση οχήματος στις εισόδους – εξόδους
των πεζοδρόμων , ως και πάνω από αυτούς».
 Τις διατάξεις του άρθρου 20 , παρ.1 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ79/Α’/9-4-2012)Κατασκευές σε Δημόσιους Κοινόχρηστους Δρόμους – σύμφωνα με το οποίο :
«1.Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται
κατασκευές για:
Α. Τη διαμόρφωση του εδάφους…. για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία
ή/και εμποδιζόμενων ατόμων
Β. Τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την
ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού
των χώρων αυτών
Γ. Λυόμενες και προσωρινές κατασκευές
Δ. Για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο , από άλλους
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης».
 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
περιλαμβάνεται ιδίως :…13. Η μέριμνα και η λήψη μέτρων για την
απρόσκοπτη πρόσβαση στους κοινόχρηστους χώρους».
 Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 5 του Ν. 2696/99, όπου « απαγορεύεται η
κατάληψη επιφάνειας πεζοδρομίου ( άρα και η τοποθέτηση εμποδίων
οποιασδήποτε μορφής σε οποιοδήποτε σημείο του ) εφόσον με αυτήν
παρεμποδίζεται η κυκλοφορία των πεζών , συμπεριλαμβανομένων των
ατόμων με αναπηρίες.
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 Τις διατάξεις του άρθρου 367 του Π.Δ 27/1999 (Κώδικας Βασικής
Πολεοδομικής Νομοθεσίας) τα πεζοδρόμια των κοινόχρηστων χώρων
κατασκευάζονται , ανασκευάζονται, επισκευάζονται και συντηρούνται με
σκοπό να διασφαλίζεται η συνεχής , ασφαλής και χωρίς εμπόδια κυκλοφορία
των πεζών σε όλη την επιφάνειά τους και η χρήση τους από άτομα με ειδικές
ανάγκες , εφόσον επιτρέπεται από τη μορφολογία του εδάφους.
 Τη διάταξη 970 του Α.Κ. περί του ανεμπόδιστου της κοινής χρήσης ,
σύμφωνα με την οποία , τα κοινόχρηστα πράγματα δεν μπορούν να
παραχωρηθούν προς ιδιαίτερη χρήση, παρά μόνο εφόσον από την
παραχώρηση δεν παρεμποδίζεται κατά οποιοδήποτε τρόπο η κοινή χρήση του
πράγματος , ή άλλως , η παραχώρηση από τη διοίκηση , επί τη βάσει των
κατ’ ιδίαν διατάξεων , σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιαίτερων δικαιωμάτων
επί κοινοχρήστων , καθώς και η χορήγηση των αδειών που απαιτούνται από
το νόμο για την άσκηση των δικαιωμάτων αυτών , είναι νόμιμη , μόνο
εφόσον , μετά την παραχώρηση των ιδιαίτερων αυτών δικαιωμάτων ,
εξακολουθεί να εξυπηρετείται ή τουλάχιστον να μην αναιρείται , η κατά τον
προορισμό του πράγματος κοινή αυτού χρήση.
 Τις διατάξεις του άρθρου 6 - Αστικός Εξοπλισμός - της υπ’αριθ. 52907/2812-2009 Απόφασης ΥΠΕΚΑ ( ΦΕΚ 2621/Β’/31-12-2009) , όπου αναφέρεται
ότι : « ο εξοπλισμός των κοινόχρηστων χώρων που προορίζονται για την
κυκλοφορία πεζών όπως …προστατευτικά εμπόδια… τοποθετούνται
υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών» ενώ παρακάτω στο
ίδιο άρθρο « απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων , στύλων και πάσης
φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών ..(..) Η χρήση
προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των
πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία
με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80 μ. και
μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον
οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από
άτομα με προβλήματα όρασης.
 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 :
ε) την κυκλοφορία και συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής ενότητας»
 Το αριθ. Πρωτ. 20111/7-10- 2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής .
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. 20/2015 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. 19152/23-9-2015 αίτηση της κας Σταματοπούλου Αικατερίνης.
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γ) το αριθ. Πρωτ.19951/6-10-2015 έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
δ) τις διατάξεις του ΦΕΚ 646/Δ’/25-6-2003
ε) Τις διατάξεις του Γραφείου Μελετών για άτομα με αναπηρίες του Υπουργείου
Περιβάλλοντος Χωροταξίας και Δημοσίων Έργων - Κεφάλαιο 2 – Διαμόρφωση των
Εξωτερικών Χώρων Κίνησης Πεζών.
Στ) Τις διατάξεις του άρθρου 34 , παρ. 3 εδ. ια του Ν. 2696/99.
ζ) Τις διατάξεις του άρθρου 34 , παρ. 3 εδ. β του Ν. 2696/99
η) Τις διατάξεις του άρθρου 20 , παρ.1 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ79/Α’/9-4-2012)θ) Τις διατάξεις του άρθρου 37 παρ. 1 του π.δ. 410/1995
ι) Τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3463/2006
κ) Τις διατάξεις του άρθρου 367 του Π.Δ 27/1999 (Κώδικας Βασικής Πολεοδομικής
Νομοθεσίας)
λ) Τη διάταξη 970 του Α.Κ.
μ) Τις διατάξεις του άρθρου 6 - Αστικός Εξοπλισμός - της υπ’αριθ. 52907/28-122009 Απόφασης ΥΠΕΚΑ ( ΦΕΚ 2621/Β’/31-12-2009)
ν) τις διατάξεις του άρθρου 83 , παρ 2 εδ.ε του Ν.3852/2010.
ξ) Το αριθ.20111/7-10-2015 διαβιβαστικό έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως διατυπώσει :
Α) σχετική αρνητική γνώμη για τοποθέτηση εμποδίων, στις εισόδους – εξόδους του
πεζόδρομου , επί της οδού Δεκελείας 91 & Π. Χατζηγεωργίου 6 , 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 πεζόδρομοι 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 πεζόδρομων , 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 αναγκαίο για την υλοποίηση του εξυπηρετούμενου
σκοπού μέτρου και να είναι τέτοιας μορφής , ώστε να μη δυσχεραίνουν την κατά
προορισμό χρήση τους .
Β) σχετική αρνητική γνώμη για την τοποθέτηση, στασιδίων με καθίσματα
έμπροσθεν του καταστήματος με αντικείμενο «ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ – ΑΜΙΓΩΣ
ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗΣ» επί του πεζόδρομου στην οδό
Δεκελείας 91 & Π. Χατζηγεωργίου 6 ,, στη Νέα Φιλαδέλφεια , καθώς αυτό αντίκειται
στις διατάξεις του άρθρου 20 , παρ.1 του Ν.4067/2012 (ΦΕΚ79/Α’/9-4-2012)Κατασκευές σε Δημόσιους Κοινόχρηστους Δρόμους – σύμφωνα με το οποίο :
«1.Στους δημόσιους κοινόχρηστους χώρους του οικισμού επιτρέπονται κατασκευές
για:
Α. Τη διαμόρφωση του εδάφους…. για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία ή/και
εμποδιζόμενων ατόμων
Β. Τον εξωραϊσμό και την αισθητική τους αναβάθμιση, τον εξοπλισμό και την
ασφάλειά τους και γενικά κατασκευές για την εξυπηρέτηση του προορισμού των
χώρων αυτών
Γ. Λυόμενες και προσωρινές κατασκευές
Δ. Για τη λειτουργία και την εξυπηρέτηση των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς.
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Οι παραπάνω κατασκευές υλοποιούνται από τον οικείο Δήμο , από άλλους δημόσιους
και ιδιωτικούς φορείς ή νομικά πρόσωπα ή ιδιώτες, ύστερα από απόφαση του
Δημοτικού Συμβουλίου και άδεια της Υπηρεσίας Δόμησης».
Γ) Σχετική θετική γνώμη για την αντικατάσταση των καμένων λαμπών επί της εν
λόγω οδού, προς αποφυγή έκνομων ενεργειών λόγω έλλειψης φωτισμού.
Επισημαίνεται , τέλος ότι αρμόδια για την αντιμετώπιση της παράνομης στάθμευσης
επί του πεζόδρομου είναι η Δ/ση Τροχαίας Αττικής.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 82/2015
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 25-11-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ. 24683/2-12-2015

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

Κοιν.: 1) Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2) Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών

Γραφείο Συμβουλίου
3) Γραφείο Δημάρχου
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
4) Γραφείο Γεν. Γραμματέως
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 20/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 83/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Έκφραση εκ νέου σχετικής γνώμης ,για:
-Tον καθορισμό θέσεων περιπτέρων στα
όρια της Δημοτικής Ενότητας Νέας
Φιλαδέλφειας σύμφωνα με τα αριθ.
πρωτ. 10071/19-5-2015 και 14847/14-72015 έγγραφα του Τμήματος Εσόδων ,
Περιουσίας και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.
-Την μετατόπιση – αποξήλωση των
περιπτέρων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.
10150/20-5-2015 έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων , Περιουσίας και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.»
Σήμερα Τετάρτη 18-11-2015 , 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. 22838/13-11-2015 έγγραφη
πρόσκληση της Προέδρου αυτής κας Δήμητρας Αθανάσιου, η οποία επιδόθηκε
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νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα
του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88
παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Τα πρακτικά της συνεδρίασης κρατήθηκαν εγγράφως από τη δημοτική υπάλληλο
Μολακίδου Αλίκη.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Μπακόλας Ηρακλής
Μπερδέση Άννα
Νικολάου Ηρώ
Παρασκευά Σταυρούλα
Καραντά Χριστίνα
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Σκουληκίδης Χρήστος
Οι οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την
απουσία τους.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 3ο θέμα Ημερήσιας
Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Αναφορικά με -Tον καθορισμό θέσεων περιπτέρων στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας και
Λαμβάνοντας υπόψη,


Το αριθ. πρωτ. 10071/19-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας
& Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης καλούμαστε όπως γνωμοδοτήσουμε
σχετικά με τον καθορισμό (χωροθέτηση) του συνολικού αριθμού θέσεων
περιπτέρων , που αφορά τόσο σε δημιουργία νέων θέσεων όσο και στη
διατήρηση ή μη των ήδη υπαρχουσών θέσεων καθώς και στη λήψη απόφασης
για τη διατήρηση ή κατάργηση αυτών που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε
λόγο.
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Με την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.
4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των
περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα
αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την
τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος
του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση
εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας
και εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με
όμοια απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.



Το γεγονός ότι για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται
υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών
περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας
κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού
περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής
και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες»



Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 ,όπου επισημαίνεται ότι ο
καθορισμός (χωροθέτηση) των θέσεων περιπτέρων, αφορά τόσο σε νέες
θέσεις όσο και σε αυτές που έχουν κενωθεί για οποιονδήποτε λόγο.
Επιπλέον επισημαίνεται ότι εφεξής δεν νοείται η έννοια του "σχολάζοντος"
περιπτέρου αλλά του "κενωθέντος". Κατά την πρώτη διαδικασία καθορισμού
των θέσεων συνυπολογίζονται και τα κενωθέντα περίπτερα. Εφόσον κενωθεί,
για οποιονδήποτε λόγο, περίπτερο μετά τη διαδικασία αυτή, για την
παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης ακολουθείται η εξής διαδικασία:
Το δημοτικό συμβούλιο, με απόφαση η οποία εκδίδεται μετά από γνώμη της
οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και εισήγηση της Επιτροπής
Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται, αποφασίζει αν θα διατηρηθεί το
κενωθέν περίπτερο ή θα απομακρυνθεί. Αν αποφασιστεί η διατήρησή του,
εφαρμόζεται η ως άνω διαδικασία.»
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Το γεγονός ότι , η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας,
κα Αθανασίου και το μέλος αυτής κ. Μπακόλας, προέβησαν , κατόπιν
αυτοψίας, στις ακόλουθες διαπιστώσεις:

α/α

Α/Α

35
41
33
30
29
31
40
38
19
18
12
11
24
26
17
2
3
49

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

43
46
16
9
42
51

19
20
21
22
23
24

4

25

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΑΝΟΙΚΤΑ
Πλατεία προσκόπων ΑΪδινίου ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΡΟΔΟΥ
Σερίφου και Ηρακλείου
ΑΓ.ΜΑΡΙΝΑ
Πλαστήρα και Εμμανουηλίδου
Τρωάδος και Μανδηλαρά
Δεκελείας& Τρωάδος
ΣΤΑΣΗ ΚΟΜΠΑΡΣΙΤΑ
Πλατεία Χρ. Κασίμη
ΜΙΛΗΤΟΥ & ΙΑΣΟΥ
Θεμ. Σοφούλη 49 και Κρεσταίνης
Μιαούλη & Κρεσταίνης
ΠΛΑΤΕΙΑ ΜΙΑΟΥΛΗ
Φλαβιανων & Γ.Παπανδρεου - ΠΛ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ
Εφέσου & Τραπεζουντος - στη γωνία του Λυκείου
Σμύρνης και Φωκών Αγ.Τριάδα
Σμύρνης - Αγ. Τριάδος-Χρυσ. Σμύρνης
Κηφισού 34 & Μαραθώνος
Πλατεία Γ.ΓΕΝΝΗΜΑΤΑ
Δεκελείας 88 ( di verdi café bar)
Εφέσσου 2 (café Mikel)
Δεκελείας 83 έμπροσθεν ΚΥΕ «Κώστας»
Δεκελείας 85 έμπροσθεν ΚΥΕ «Εverest»
Δεκελείας 104 έμπροσθεν πρώην ΕΜΠΟΡΙΚΗ
Πλατ. Ελ. Βενιζέλου και Φαναρίου - έμπροσθεν ΚΥΕ
« Flokafe»
Δεκελείας 97 έμπροσθεν Δημαρχείου
Πατριάρχου Κων/νου και Λεύκης
Μαιάνδρου και Ανδριανού - Πλ. Αθ. Διάκου
Νεκροταφείο Είσοδος προαυλίου
Νεκροταφείο Εσωτερικό προαυλίου
Πλατ. Βενιζέλου 20 και ΣΑΡΔΕΩΝ - έμπροσθεν ΚΥΕ
« Hamam»

Δ ή Κ
ΘΕΣΕΩΝ
ANOIKTO

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση

ΑΝΟΙΚΤΟ

Διατήρηση
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ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΚΛΕΙΣΤΑ

Α/Α
1

Δ ή Κ

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ

Διατήρηση

2
3
4

Πίνδου 25 και Τυάννων
Δεκελείας 224
- ΕΝΑΝΤΙ ΣΑΙΤΗ
Πλαστήρα και Στρ.Παπάγου
Φλέμινγκ 2 και Θεσ/νικης

ΚΛΕΙΣΤΟ

Διατήρηση

ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ - ΣΧΕΤ.ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΡΟΧΑΙΑΣ Ν.ΙΩΝΙΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ

Διατήρηση

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΚΛΕΙΣΤΟ

Διατήρηση

5

Πίνδου 34 & Χάλκης

ΚΛΕΙΣΤΟ

Διατήρηση

ΚΛΕΙΣΤΟ

Διατήρηση

ΚΛΕΙΣΤΟ

Διατήρηση

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ λόγω χαμηλής αποδοτικότητας

ΚΛΕΙΣΤΟ

Κατάργηση

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΣΤΗ ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ & ΕΙΡΗΝΗΣ Ν.Χ.

Ν. Τρυπιά και Βρυούλων ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΠΑΝΑΓΙΤΣΑ
Ν. Τρυπιά 34 και Σαρδέων
Αγ. Τριάδος 1 και Πλατ.
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ
ΕΓΚΑΤΑΛΕΛΕΙΜΜΕΝΟ

6
7

8
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8

9

ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΧΩΡΙΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ
Ν.ΤΡΥΠΙΑ 31 & ΣΑΡΔΕΩΝ
ΣΜΥΡΝΗΣ 21 & ΠΡΟΥΣΗΣ
ΦΩΚΩΝ 1
ΦΩΚΩΝ 2
ΠΙΝΔΟΥ 37 - ΜΠΡΟΣΤΑ
ΑΣΤ.ΤΜΗΜΑ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 136 & ΚΙΛΙΚΕΙΑΣ
ΚΟΛΟΚΩΤΡΟΝΗ 26
ΠΛ.ΝΗΣΙΔΑΣ
ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 114 ΕΝΑΝΤΙ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ
Λαχανά και Πλαστήρα ΤΟ
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ ΕΙΝΑΙ
ΚΑΜΕΝΟ

1.ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗΣ ΣΤΗ Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΕΧΟΥΝ ΖΗΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ

Δ ή Κ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Κατάργηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Κατάργηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Κατάργηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Διατήρηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Κατάργηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Διατήρηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Διατήρηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Διατήρηση

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΕΙ

Κατάργηση

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΕΧΕΙ ΖΗΤΗΘΕΙ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΣΧΕΤ.ΕΓΓΡΑΦΟ 1ου ΕΠΑΛ.

Συνάγεται ότι :




Λειτουργούν είκοσι πέντε (25) περίπτερα
Είναι κλειστά οχτώ (8) περίπτερα
Είναι χωρίς κουβούκλιο εννέα (9) περίπτερα.

Και εισηγούμαι τα εξής:
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Να διατηρηθούν οι είκοσι πέντε (25) θέσεις περιπτέρων που σήμερα
υφίστανται στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας.
Να καταργηθεί η θέση του περιπτέρου επί της οδού Αγ. Τριάδος 1 και Πλ.
Ελ. Βενιζέλου, το οποίο αναφέρεται ως εγκαταλελειμμένο, και η θέση επί της
οδού Δεκελείας 224 , καθώς είναι κλειστό και έχει προηγηθεί έγγραφο της
Δ/σης Τροχαίας περί επικινδυνότητας της εν λόγω θέσης.

Να καταργηθούν θέσεις περιπτέρων , τα οποία δεν έχουν κουβούκλιο και
συγκεκριμένα επί των οδών :
 Ν. Τρυπιά & Σάρδεων , καθώς αφενός δεν υπάρχει ιδιοκτήτης κι
αφετέρου , διότι στη θέση του περιπτέρου υπάρχει παρτέρι του Δήμου.
 Σμύρνης 21 & Προύσης, καθώς δεν υπάρχει κουβούκλιο , δεν
υπάρχει χώρος για την επανατοποθέτησή του κι εφόσον προηγηθεί
συνεννόηση με την ιδιοκτήτρια αυτού κα Μούκα Αργυρώ.
 Φωκών 1 , καθώς δεν υπάρχει κουβούκλιο , δεν υπάρχει χώρος για
την επανατοποθέτησή του κι εφόσον προηγηθεί συνεννόηση με την
ιδιοκτήτρια αυτού κα Σπανού Ουρανία
 Πίνδου 37 , έμπροσθεν Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας,
καθώς έχει ήδη αποφασισθεί η κατάργησή του με την αριθ.36/2014
Απόφαση του Συμβουλίου μας.
 Λαχανά & Πλαστήρα, δεδομένου ότι το κουβούκλιο είναι καμένο ,
δεν υπάρχει ιδιοκτήτης , έχει προηγηθεί έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ , με το
οποίο αιτείται της κατάργησής του και πλέον κρίνεται ότι δεν
εξυπηρετεί τις καταναλωτικές ανάγκες.
Να δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις περιπτέρων , ως εξής:
 Επί της οδού Πίνδου , στο ύψος του Πάρκου Μικρασιατών ,
προκειμένου να εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες των πολιτών που
επισκέπτονται το πάρκο , την παιδική χαρά, τους κατοίκους της
περιοχής , αλλά και των διερχομένων, και κατόπιν σχετικής εισήγησης
από το Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων και Περιπτέρων της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 Επί της οδού Σμύρνης , μεταξύ των οδών Προύσης και Πανόρμου και
κατόπιν σχετικής εισήγησης από το Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων
και Περιπτέρων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 Επί της οδού Δεκελείας , στο ύψος της Πλ. Κερκύρας, καθώς στην
περιοχή δεν υπάρχουν περίπτερα, και κατόπιν σχετικής εισήγησης από
το Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων και Περιπτέρων της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 Επί της Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου , πλησίον του ήδη υπάρχοντος ,
έμπροσθεν του ΚΥΕ «EVEREST» καθώς κρίνεται αναγκαία η
μετατόπισή του υπάρχοντος κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών του
καταστήματος και σχετικής εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου.

Αναφορικά με -Την μετατόπιση των περιπτέρων σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.
10150/20-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης και
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Λαμβάνοντας υπόψη,


Το αριθ. πρωτ. 10150/20-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας
& Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης, με το οποίο καλούμαστε όπως
εκφράσουμε σχετική γνώμη για τη μετατόπιση ή μη των κατωτέρω θέσεων
περιπτέρων , σύμφωνα με τις συνημμένες στο έγγραφο αιτήσεις :



ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 224 & ΤΑΤΟΪΟΥ - ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΕΛΕΝΗ: Αίτημα μετατόπισης
Α.Π. 2931/16-2-15 και αίτημα αποξήλωσης από Τεχνική Υπηρεσία Α.Π. 9495/11-515



ΠΙΝΔΟΥ 34 & ΧΑΛΚΗΣ - ΚΟΛΑΪΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ: Αίτημα μετατόπισης
Α.Π. 4375/10-3-15 και αιτήσεις για αποξήλωση από περίοικους Α.Π. 18842/4-11-14
& 2578/19-2-14



ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 88 – ΓΡΗΓΟΡΟΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ: Αίτημα μετατόπισης
Α.Π. 13783/28-7-14



Ν. ΤΡΥΠΙΑ 34 & ΣΑΡΔΕΩΝ – ΠΑΣΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ: Αίτημα μετατόπισης
Α.Π. 3190/19-2-15



ΠΛ. ΕΛ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ & ΦΑΝΑΡΙΟΥ 2 – ΜΟΥΣΕΛΙΝΗ ΠΑΓΩΝΑ: Αίτημα
αποξήλωσης

από επιχειρηματία παρακείμενης επιχείρησης (FLOCAFE) Α.Π.

19404/12-11-14


ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΑΠΑΓΟΥ – ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ: Αίτημα μετατόπισης Α.Π.
4267/9-3-15



Την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α’), όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 76 του Ν.
4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’), ορίζονται τα εξής:
«3. Με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου καθορίζονται οι θέσεις των
περιπτέρων και αποτυπώνονται σε σχετικά τοπογραφικά διαγράμματα
αρμόζουσας κλίμακας, στα οποία απεικονίζονται ευκρινώς και με βάση την
τέχνη και την επιστήμη, το κουβούκλιο του περιπτέρου, ο περιβάλλον χώρος
του και ο ευρύτερος κοινόχρηστος, περιβάλλων χώρος. Η ανωτέρω απόφαση
εκδίδεται μετά από γνώμη της οικείας δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και
εισήγηση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής, όπου αυτή υφίσταται. Με όμοια
απόφαση, επιτρέπεται η μετατόπιση περιπτέρου, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 20 του ν.δ. 1044/1971.



Η μετατόπιση περιπτέρου γίνεται, είτε για λόγους ασφαλείας, κυκλοφορίας,
εξωραϊσμού του περιβάλλοντος είτε για εκτέλεση Δημοσίων, Δημοτικών,
Κοινοτικών ή Οργανικών Κοινής Ωφελείας έργων, είτε κατόπιν αιτήσεως του
δικαιούχου αυτού, με αιτιολογημένη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου,
ύστερα από εισηγήσεις του συμβουλίου δημοτικής ή τοπικής κοινότητας και
της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
Η μετατόπιση γίνεται σε μικρή απόσταση από την αρχική θέση, αφού ληφθεί
υπ' όψη η αποδοτικότητα της νέας θέσης και των γειτονικών περιπτέρων.
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Τις διατάξεις του άρθρου 20 , παρ. 1 του Ν. 1044/1971 σύμφωνα με το οποίο
η αυτεπάγγελτη μετατόπιση για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας σε
λιγότερο αποδοτική θέση δεν επιτρέπεται εάν οι λόγοι αυτοί μπορεί να
εκλείψουν με τη λήψη άλλων μέτρων, τα οποία δεν είναι βλαπτικά για το
δικαιούχο.
Την Απόφαση 3570/90 του ΣτΕ σύμφωνα με την οποία ,για την τοποθέτηση ή
τη μετατόπιση του περιπτέρου λαμβάνεται επίσης υπόψη η επιβάρυνση που
προκαλεί στους ενοίκους των κατοικιών που γειτνιάζουν άμεσα με αυτό
καθώς και η δυνατότητα τοποθέτησης ή μετατόπισης του περιπτέρου σε
σημείο, όπου δεν προκαλείται τέτοια επιβάρυνση.
Τις διατάξεις του άρθρου 20 παρ.2 ΝΔ 1044/71 όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄
σύμφωνα με την οποία , σε περίπτωση μετατοπίσεως περιπτέρου κατόπιν
αιτήσεως του δικαιούχου η δαπάνη βαρύνει αυτόν. Σε περίπτωση
αυτεπαγγέλτου μετατοπίσεως τούτου, η σχετική δαπάνη, η αποκατάσταση
λειτουργίας περιπτέρου, καθώς και οι τυχόν φθορές που οφείλονται στη
μετατόπιση βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η μετατόπιση. Σε
περίπτωση προσωρινής μετατοπίσεως το περίπτερο επαναφέρεται στην
αρχική του θέση μόλις εκλείψουν οι λόγοι που επέβαλαν τη μετατόπιση. Η
σχετική δαπάνη προσωρινής μετατοπίσεως του περιπτέρου, η επαναφορά του
και οι τυχόν φθορές βαρύνουν αυτόν επ' ωφελεία του οποίου γίνεται η
μετατόπιση.
Το γεγονός ότι για τον καθορισμό των θέσεων περιπτέρων λαμβάνονται
υπόψη οι εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις που αφορούν στην προστασία του
φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος, των δασικών
περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της δημόσιας
κυκλοφορίας, την αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού
περιβάλλοντος, καθώς και την εν γένει προστασία της κοινής χρήσης. Με
τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, καθορίζονται οι προδιαγραφές κατασκευής
και τοποθέτησης των κουβουκλίων, ανάλογα με τις τοπικές ιδιαιτερότητες»
Την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 εδ. Ζ. ,όπου επισημαίνεται
ότι «εξακολουθεί να ισχύει και εφαρμόζεται το άρθρο 20 του Ν. 1044/1971,
αναφορικά με τους λόγους και τις προϋποθέσεις μετατόπισης περιπτέρου.»
Εισηγούμαι αρνητικά, αναφορικά με τις αιτήσεις για μετατόπιση των :
ΚΟΛΑΪΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΙΝΔΟΥ 34 & ΧΑΛΚΗΣ -



ΓΡΗΓΟΡΟΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 88 –



ΠΑΣΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ν. ΤΡΥΠΙΑ 34 & ΣΑΡΔΕΩΝ –



ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΑΠΑΓΟΥ –

Διότι αιτούνται της μετατόπισης σε υφιστάμενες θέσεις κενωθέντων για λόγους χαμηλής
αποδοτικότητας , αιτία που δεν προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία .
Περαιτέρω ,εισηγούμαι επίσης αρνητικά, αναφορικά με την αίτηση μετατόπισης της
κας Αντωνίου από την ισχύουσα θέση στη Λ. Δεκελείας 224 & Λ. Τατοϊου σε νέα θέση
επί της οδού Αγ. Τριάδος , διότι γιατί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η αριθ. 37/2014
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προγενέστερη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας πάσχει
ακυρότητας .
Εισηγούμαι επίσης αρνητικά αναφορικά με τη νεότερη αίτηση της κας Αντωνιόυ καθώς
αιτείται της μετατόπισης σε κενωθέν περίπτερο στα όρια της Δημοτικής Ενότητας της
Νέας Χαλκηδόνας .

Τέλος αναφορικά με την αίτηση της κας ΜΟΥΣΕΛΙΝΗ ΠΑΓΩΝΑΣ– για
μετατόπιση της θέσης του περιπτέρου έμπροσθεν της παρακείμενης επιχείρησης
(FLOCAFE) , εισηγούμαι να επανεξεταστεί από το Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων
και Περιπτέρων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών .»

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. 20/2015 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 ισχύουσα νομοθεσία
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Αναφορικά με -Tον καθορισμό θέσεων περιπτέρων στα όρια της Δημοτικής
Ενότητας Νέας Φιλαδέλφειας σύμφωνα με τα αριθ. πρωτ. 10071/19-5-2015 και
14847/14-7-2015 έγγραφα του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης , όπως :


Διατηρηθούν οι είκοσι πέντε (25) θέσεις περιπτέρων που σήμερα
υφίστανται στα όρια της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας.



Καταργηθεί η θέση του περιπτέρου επί της οδού Αγ. Τριάδος 1 και Πλ. Ελ.
Βενιζέλου, το οποίο αναφέρεται ως εγκαταλελειμμένο, και



Καταργηθεί η θέση επί της οδού Δεκελείας 224 , καθώς είναι κλειστό και
έχει προηγηθεί έγγραφο της Δ/σης Τροχαίας περί επικινδυνότητας της εν
λόγω θέσης.



Καταργηθούν οι θέσεις περιπτέρων , τα οποία δεν έχουν κουβούκλιο και
συγκεκριμένα επί των οδών :
 Ν. Τρυπιά & Σάρδεων , καθώς αφενός δεν υπάρχει ιδιοκτήτης κι
αφετέρου , διότι στη θέση του περιπτέρου υπάρχει παρτέρι του Δήμου.
 Σμύρνης 21 & Προύσης, καθώς δεν υπάρχει κουβούκλιο , δεν
υπάρχει χώρος για την επανατοποθέτησή του κι εφόσον προηγηθεί
συνεννόηση με την ιδιοκτήτρια αυτού κα Μούκα Αργυρώ.
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 Φωκών 1 , καθώς δεν υπάρχει κουβούκλιο , δεν υπάρχει χώρος για
την επανατοποθέτησή του κι εφόσον προηγηθεί συνεννόηση με την
ιδιοκτήτρια αυτού κα Σπανού Ουρανία
 Πίνδου 37 , έμπροσθεν Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας,
καθώς έχει ήδη αποφασισθεί η κατάργησή του με την αριθ.36/2014
Απόφαση του Συμβουλίου μας.
 Λαχανά & Πλαστήρα, δεδομένου ότι το κουβούκλιο είναι καμένο ,
δεν υπάρχει ιδιοκτήτης , έχει προηγηθεί έγγραφο του 1ου ΕΠΑΛ , με το
οποίο αιτείται της κατάργησής του και πλέον κρίνεται ότι δεν
εξυπηρετεί τις καταναλωτικές ανάγκες.
Δημιουργηθούν τέσσερις (4) νέες θέσεις περιπτέρων , ως εξής:
 Επί της οδού Πίνδου , στο ύψος του Πάρκου Μικρασιατών ,
προκειμένου να εξυπηρετεί άμεσα τις ανάγκες των πολιτών που
επισκέπτονται το πάρκο , την παιδική χαρά, τους κατοίκους της
περιοχής , αλλά και των διερχομένων.
 Επί της οδού Σμύρνης , μεταξύ των οδών Προύσης και Φαναρίου και
κατόπιν σχετικής εισήγησης από το Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων
και Περιπτέρων της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου.
 Επί της οδού Δεκελείας , στο ύψος της Πλ. Κερκύρας, καθώς στην
περιοχή δεν υπάρχουν περίπτερα.
 Επί της Πλ. Ελευθερίου Βενιζέλου , πλησίον του ήδη υπάρχοντος ,
έμπροσθεν του ΚΥΕ «EVEREST» καθώς κρίνεται αναγκαία η ολική
μετατόπισή του υπάρχοντος κατόπιν αιτήσεως των ιδιοκτητών του
καταστήματος και σχετικής εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών
του Δήμου.

Αναφορικά με -Την μετατόπιση – αποξήλωση των περιπτέρων σύμφωνα με το
αριθ. πρωτ. 10150/20-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας και
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης , όπως:
 Διατυπώσει σχετική αρνητική γνώμη , αναφορικά με τις αιτήσεις για
μετατόπιση των :


ΚΟΛΑΪΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ - ΠΙΝΔΟΥ 34 & ΧΑΛΚΗΣ -



ΓΡΗΓΟΡΟΜΗΤΡΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ - ΔΕΚΕΛΕΙΑΣ 88 –



ΠΑΣΧΑΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ - Ν. ΤΡΥΠΙΑ 34 & ΣΑΡΔΕΩΝ –



ΚΑΤΣΑΡΟΥ ΑΝΝΑ - ΠΛΑΣΤΗΡΑ & ΠΑΠΑΓΟΥ –

Διότι αιτούνται της μετατόπισης σε υφιστάμενες θέσεις κενωθέντων για λόγους χαμηλής
αποδοτικότητας , αιτία που δεν προβλέπεται ρητά από την ισχύουσα νομοθεσία .
 Διατυπώσει σχετική αρνητική γνώμη , αναφορικά με την αίτηση μετατόπισης της
κας Αντωνίου από την ισχύουσα θέση στη Λ. Δεκελείας 224 & Λ. Τατοϊου σε νέα
θέση επί της οδού Αγ. Τριάδος , διότι γιατί βάσει της ισχύουσας νομοθεσίας η αριθ.
37/2014 προγενέστερη απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
πάσχει ακυρότητας .
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 Διατυπώσει σχετική αρνητική γνώμη αναφορικά με τη νεότερη αίτηση της κας
Αντωνιόυ καθώς αιτείται της μετατόπισης σε κενωθέν περίπτερο στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας της Νέας Χαλκηδόνας .

 Τεθεί προς επανεξέταση η αίτηση της κας ΜΟΥΣΕΛΙΝΗ ΠΑΓΩΝΑΣ– για

μετατόπιση της θέσης του περιπτέρου έμπροσθεν της παρακείμενης επιχείρησης
(FLOCAFE) , από το Γραφείο Ελέγχου Καταστημάτων και Περιπτέρων της Δ/σης
Τεχνικών Υπηρεσιών .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 83/2015
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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