ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Νέα Φιλαδέλφεια 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11527/8-6-2015

----------------------------------------------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. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :32 /2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για ανάκληση
της αριθ. 48/2014 Απόφασης του
Συμβουλίου μας για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ ( ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ –
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ)» επί της
οδού Μυριοφύτου 4 , Νέα
Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ.
Γιαννίκη Άγγελου».
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , 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.11050/29-5-2015 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 .
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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
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Νικολάου Ηρώ
Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 1ο θέμα ΕΚΤΟΣ
Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν όπως
συζητηθεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010, είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. 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 αυτοδικαίως .»
2. Το αριθ. Πρωτ.11147/2-6-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το οποίο επισημαίνεται ότι
με την αριθ. 48/2014 προγενέστερη απόφασή μας χορηγήσαμε προέγκριση
στον κ. Γιαννίκη Άγγελο ,και δεδομένου ότι παρήλθε η καθορισμένη από το
νόμο προθεσμία, αιτείται όπως προβούμε σε ανάκληση της ανωτέρω
απόφασης για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού
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ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ – ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) »
επί της οδού Μυριοφύτου 4 στη Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. Γιαννίκη
Άγγελου, δεδομένου ότι έχει παρέλθει το πεντάμηνο χωρίς να έχει κατατεθεί
στο Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ουδέποτε αίτηση του ενδιαφερομένου
για Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας 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. 9/2015 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 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.11147/2-6-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Ανακαλεί την αριθ.48/2014 προγενέστερη απόφαση του για τους αναλυτικά
αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους αναφορικά με την χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ –
ΚΡΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ) » επί της οδού Μυριοφύτου 4 , Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Γιαννίκη
Άγγελου, δεδομένου ότι έχει παρέλθει το πεντάμηνο χωρίς να έχει κατατεθεί στο
Δήμο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος ουδέποτε αίτηση του ενδιαφερομένου για
Γνωστοποίηση Ίδρυσης και Λειτουργίας Καταστήματος κι ως εκ τούτου , σύμφωνα
με τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011) η αριθ. 48/2014 ανακαλείται αυτοδικαίως.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 32/2015
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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11528/8-6-2015

----------------------------------------------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. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 33/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για ανάκληση
της αριθ. 23/2015 Απόφασης του
Συμβουλίου μας για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΤΩΝ ( ΠΡΑΤΗΡΙΟ
ΑΡΤΟΥ)» επί της οδού
Μυριοφύτου 4 , Νέα
Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ.
Γιαννίκη Άγγελου».
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , 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.11050/29-5-2015 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.
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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
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Νικολάου Ηρώ
Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
Η Πρόεδρος , κα Αθανάσιου Δήμητρα κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του
Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας και εισηγούμενη το 2ο θέμα ΕΚΤΟΣ
Ημερήσιας Διάταξης, το οποίο ομόφωνα τα μέλη του Συμβουλίου συμφώνησαν όπως
συζητηθεί ως κατεπείγον, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 88 του Ν.
3852/2010, είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
1. Την αριθ. πρωτ. 10914/27-5-2015 Γνωστοποίηση Παράβασης του
Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας , η οποία αφορά στο κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος επί της οδού Μυριοφύτου 4 στη Νέα
Φιλαδέλφεια , ιδιοκτησίας του κ. Γιαννίκη Άγγελου του Δημητρίου , το οποίο
σε γενόμενο έλεγχο του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας την
21.00 ώρα της 20-5-2015 διαπιστώθηκε να λειτουργεί ως ΚΑΦΕ ΜΠΑΡ, να
έχει αναπτύξει τραπεζοκαθίσματα συνολικής επιφάνειας στο πεζοδρόμιο τρία
(3) μέτρα μήκος και ένα (1) μέτρο πλάτος , στερούμενος άδειας από την
αρμόδια αρχή , ενώ επιπροσθέτως ο κ. Γιαννίκης επέδειξε την αριθ. 23/2015
απόφαση της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας προέγκρισης
ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ
(ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)».
2. Τις διατάξεις του άρθρου 1 , παρ.2 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, όπου προβλέπεται ότι :«Σε
περίπτωση που η υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου κριθεί αναληθής,
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ανακαλείται η χορηγηθείσα προέγκριση καθώς και η τυχόν χορηγηθείσα άδεια
ίδρυσης και λειτουργίας του καταστήματος.»
3. Το αριθ. Πρωτ.11145/2-6-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το οποίο, αφενός μας
διαβιβάζεται η αριθ. 10914/27-5-2015 ανωτέρω εκτεθείσα Γνωστοποίηση
Παράβασης του Αστυνομικού Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας κι αφετέρου
αιτείται όπως, ανακαλέσουμε την αριθ. 23/2015 απόφασή μας , δεδομένου ότι
η αριθ. πρωτ. 7535/21-4-2015 Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση του Γιαννίκη
Άγγελου του Δημητρίου για χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΛΙΑΝΙΚΗΣ
ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ)» , επί της
οδού Μυριοφύτου 4 στη Νέα Φιλαδέλφεια, κρίνεται βάσει των ανωτέρω
αναληθής.
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. 9/2015 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) την αριθ. πρωτ. 10914/27-5-2015 Γνωστοποίηση Παράβασης του Αστυνομικού
Τμήματος Νέας Φιλαδέλφειας
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.11145/2-6-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος Εσόδων,
Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Ανακαλεί την αριθ.23/2015 προγενέστερη απόφαση του για τους αναλυτικά
αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους αναφορικά με την χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΛΙΑΝΙΚΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ (ΠΡΑΤΗΡΙΟ ΑΡΤΟΥ) » επί της
οδού Μυριοφύτου 4 , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στο όνομα του κ. Γιαννίκη Άγγελου.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 33 /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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11796/10-6-2015

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

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

Γραφείο Συμβουλίου
3) Γραφείο Γεν. Γραμματέως
Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
4) Τμήμα Εσόδων
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 34/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Εισήγηση στην Επιτροπή
Ποιότητας Ζωής για την έκδοση
τοπικής κανονιστικής απόφασης
αναφορικά στη διαδικασία που
ακολουθείται για την
αδειοδότηση των καταστημάτων
υγειονομικού ενδιαφέροντος ».
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , 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.11050/29-5-2015 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:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
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Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Νικολάου Ηρώ
Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
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 την από 3-6-2015 εισήγηση:
Στον ένα χρόνο λειτουργίας της Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας, διαπιστώνεται ότι το
μεγαλύτερο μέρος των αιτήσεων για προέγκριση που λαμβάνουμε αφορά στο κέντρο της πόλης.
Είναι εμφανής λοιπόν μια ανισομερής ανάπτυξη του κέντρου σε σχέση με την περιφέρεια και
αντίστοιχα μια ιδιαίτερη επιβάρυνση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του κέντρου.
Παράλληλα παρατηρούμε πληθώρα παραβιάσεων από την άδεια χρήσης στην άσκηση της
επιχειρηματικής δραστηριότητας και έναν μονομερή προσανατολισμό της επιχειρηματικότητας στην
πόλη σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος.
Θεωρώ λοιπόν ότι η αποφασιστική αρμοδιότητα που δίνει ο ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ στη Δημοτική
Κοινότητα να χορηγεί προεγκρίσεις για τα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος με μόνο
νομικό πλαίσιο τα δικαιολογητικά όπως τα προσδιορίζει το ΦΕΚ δεν αντιμετωπίζουν τα παραπάνω
προβλήματα και είναι αναγκαία η σύνταξη ενός τοπικού κανονισμού που να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1) Αριθμητικός προσδιορισμός ανά χρόνο (πλαφόν) στις προεγκρίσεις, ώστε να διασφαλίζεται
και η βιωσιμότητά τους και σταδιακά να αναπροσανατολιστεί η αγορά και σε άλλες
δραστηριότητες.
2) Ποσόστωση με βάση τις τρεις οικονομικές ζώνες όπως είναι ορισμένες από το τμήμα
ΕΣΟΔΩΝ του Δήμου, 15% για την Α, 30% για την Β, 55% για την Γ με σκοπό τη σταδιακή
αποσυμφόρηση του κέντρου και την ανάπτυξη της περιφέρειας.
3) Προτεραιότητα στην νεανική επιχειρηματικότητα και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις για
την αντιμετώπιση της ανεργίας, βάση και του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου.
4) Περιορισμός στον αριθμό προεγκρίσεων που μπορεί να λάβει ο ίδιος επιχειρηματίας στην
ίδια περιοχή με την ίδια χρήση, για λόγους υγιούς ανταγωνισμού.
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5) Τακτικοί έλεγχοι από αντίστοιχο μηχανισμό του δήμου ή την Αστυνομία.
6) Ηλεκτρονική αποτύπωση των καταστημάτων που λειτουργούν.»

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. 9/2015 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) την από 3-6-2015 εισήγηση
γ) την αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.2.1/31600 (ΦΕΚ 3106/Β’/2013) Απόφαση περί
«Απλούστευσης διαδικασίας έκδοσης άδειας ίδρυσης και λειτουργίας Καταστήματος
Υγειονομικού Ενδιαφέροντος , Θεάτρου και Κινηματογράφου»
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά πλειοψηφία
( 7 υπέρ,3 κατά)
Αναφορικά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης που να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1) Αριθμητικός προσδιορισμός ανά χρόνο (πλαφόν) στις προεγκρίσεις, ώστε να διασφαλίζεται
και η βιωσιμότητά τους και σταδιακά να αναπροσανατολιστεί η αγορά και σε άλλες
δραστηριότητες.
2) Ποσόστωση με βάση τις τρεις οικονομικές ζώνες όπως είναι ορισμένες από το τμήμα
ΕΣΟΔΩΝ του Δήμου, 15% για την Α, 30% για την Β, 55% για την Γ με σκοπό τη σταδιακή
αποσυμφόρηση του κέντρου και την ανάπτυξη της περιφέρειας.
3) Προτεραιότητα στην νεανική επιχειρηματικότητα και τις συνεταιριστικές επιχειρήσεις για
την αντιμετώπιση της ανεργίας, βάση και του επιχειρησιακού προγράμματος του δήμου.
4) Περιορισμός στον αριθμό προεγκρίσεων που μπορεί να λάβει ο ίδιος επιχειρηματίας στην
ίδια περιοχή με την ίδια χρήση, για λόγους υγιούς ανταγωνισμού.
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκαν (μειοψήφισαν) οι κ.κ. Α.Κοσσύφης ,Χρ. Καραντά , Α.
Μπερδέση, οι οποίοι είναι αντίθετοι με το σώμα της εισήγησης ως εισάγεται.
Ο κ. Α. Κοντογιώργης διαφωνεί με τον όρο που περιλαμβάνει την ποσόστωση με βάση τις τρεις
οικονομικές ζώνες όπως είναι ορισμένες από το τμήμα ΕΣΟΔΩΝ του Δήμου, 15% για την Α,
30% για την Β, 55% για την Γ με σκοπό τη σταδιακή αποσυμφόρηση του κέντρου και την
ανάπτυξη της περιφέρειας , ωστόσο τάσσεται υπέρ της έκδοσης κανονιστικής απόφασης διότι
θεωρεί ότι πρέπει να θεσπιστούν κανόνες .
και

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Αναφορικά στην έκδοση κανονιστικής απόφασης που να περιλαμβάνει τα κάτωθι:
1) Τακτικοί έλεγχοι από αντίστοιχο μηχανισμό του δήμου ή την Αστυνομία.
2) Ηλεκτρονική αποτύπωση των καταστημάτων που λειτουργούν.»
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 34 /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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθ. Πρωτ.11529/8-6-2015

----------------------------------------------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. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :35/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για ανάκληση
της αριθ. 103/2014 Απόφασης
του Συμβουλίου μας και εκ νέου
λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ
ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
ΓΕΥΜΑΤΟΣ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 130 & Φωκών , Νέα
Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία
AQUA DI PARADISO ΞΕΝΟΔ.
& ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝ.
ΕΠΕ».
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , 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.11050/29-5-2015 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 .
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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
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Νικολάου Ηρώ
Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
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,
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 αριθ. Πρωτ.10745/26-5-2015 διαβιβαστικό έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων, Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης με το οποίο
επισημαίνεται ότι με την αριθ. 103/2014 προγενέστερη απόφασή μας
χορηγήσαμε προέγκριση στην Εταιρεία AQUA DI PARADISO ΞΕΝΟΔ. &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ και δεδομένου ότι
παρήλθε η καθορισμένη από το νόμο προθεσμία, αιτείται όπως προβούμε σε
ανάκληση της ανωτέρω απόφασης και λήψη εκ νέου απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος με
αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ
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ΓΕΥΜΑΤΟΣ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 130 & Φωκών στη Νέα
Φιλαδέλφεια στην Εταιρεία AQUA DI PARADISO ΞΕΝΟΔ. &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ.
3. 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.
4. 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.
5. 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.
6. 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 AQUA DI PARADISO ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ κατέθεσε την αριθ. πρωτ.9759/15-5-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα
νομοθεσία , για την χορήγηση προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος
υγειονομικού ενδιαφέροντος στην Εταιρεία AQUA DI PARADISO ΞΕΝΟΔ. &
ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ με αντικείμενο ««ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ
ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» επί της οδού Λ. Δεκελείας 130 &
Φωκών , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.10745/26-5-2015 έγγραφο του Τμήματος
Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης του Δήμου με το οποίο
αιτείται τη λήψη εκ νέου της σχετικής απόφασης , κι αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του
φακέλου , όπως αποφασίσουμε την προέγκριση ίδρυσης του εν λόγω καταστήματος ,
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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. 9/2015 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 1 , παρ.3 της αριθ. ΔΙΑΔΠ/Φ.Α.3.1/21220 Απόφασης
(ΦΕΚ2496/Β΄/4-11-2011)
δ) Το αριθ. Πρωτ.10745/26-5-2015 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
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
Ανακαλεί την αριθ.103/2014 προγενέστερη απόφαση του για τους αναλυτικά
αναφερόμενους στο σκεπτικό της παρούσης λόγους και εγκρίνει εκ νέου την
χορήγηση προέγκρισης ίδρυσης καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΛΗΡΟΥΣ ΓΕΥΜΑΤΟΣ» επί της οδού Λ.
Δεκελείας 130 & Φωκών , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου ΦιλαδέλφειαςΧαλκηδόνος , στην Εταιρεία AQUA DI PARADISO ΞΕΝΟΔ. & ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΕΙΣ ΜΟΝ. ΕΠΕ , 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 35 /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 4-6-2015

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

Αριθ. Πρωτ.11530/8-6-2015

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. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης :36 /2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για χορήγηση
προέγκρισης ίδρυσης
καταστήματος υγειονομικού
ενδιαφέροντος με αντικείμενο
«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού
Χρ. Σμύρνης 2 , Νέα
Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ.
Δαουτάκου Σταύρου».
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , 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. 11050/29-5-2015 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
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Νικολάου Ηρώ
Κοσσύφης Αθανάσιος
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε, ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
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,
Σύμφωνα με,
1. Το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )προβλέπεται ότι
για την ίδρυση και λειτουργία καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος απαιτείται
άδεια η οποία χορηγείται από τον Δήμαρχο. Πριν από τη χορήγηση της εν λόγω
άδειας χορηγείται προέγκριση ίδρυσης η οποία εκδίδεται ύστερα από απόφαση του
Συμβουλίου των Δημοτικών Κοινοτήτων σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 83
παρ.1 του Ν. 3852/2010(«Καλλικράτης»), μετά από προέλεγχο του σχετικού
αιτήματος του ενδιαφερόμενου.
2.Για τον προέλεγχο λαμβάνονται υπόψη ζητήματα που αφορούν στις χρήσεις γης,
στην προστασία του φυσικού , πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού περιβάλλοντος ,
καθώς και στην αισθητική , φυσιογνωμία και τις εν γένει λειτουργίες της πόλης ,
όπως αυτά ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία και τις κείμενες υγειονομικές
διατάξεις.
3.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ. 2 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) η προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά νόμο
αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της
αίτησης και αποτελεί προϋπόθεση για την χορήγηση άδειας έναρξης επιτηδεύματος
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.
4. Το άρθρο 1 παρ. 1 της ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013
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( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) αναφορικά στη διαδικασία και τα δικαιολογητικά για την
προέγκριση ίδρυσης Καταστήματος Υγειονομικού Ενδιαφέροντος, όπου ο
ενδιαφερόμενος μεταξύ άλλων υποχρεούται να υποβάλλει , εφόσον το κατάστημα
στεγάζεται σε χώρο οριζόντιας ιδιοκτησίας , υπεύθυνη δήλωση του διαχειριστή της
πολυκατοικίας , ή , εν ελλείψει ή άρνησης αυτού, του ιδιοκτήτη του χώρου, στον
οποίο θα εγκατασταθεί το κατάστημα , στην οποία δηλώνεται ότι ο Κανονισμός της
Πολυκατοικίας ή εν ελλείψει , η πλειοψηφία των ιδιοκτητών των στεγαζομένων στο
ίδιο κτίριο διαμερισμάτων , μη συμπεριλαμβανομένων των λοιπών χώρων
( καταστημάτων , βοηθητικών χώρων κ.λ.π.) δεν απαγορεύει τη χρήση του χώρου
τούτου για τη λειτουργία του υπό ίδρυση καταστήματος.
Ο κ. Δαουτάκος Σταύρος κατέθεσε την αριθ. πρωτ.9450/11-5-2015 αίτηση,
επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση ή μη
προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα
του κ. Δαουτάκου Σταύρου με αντικείμενο «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Χρ.
Σμύρνης 2 , Νέα Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου.
Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.10147/20-5-2015 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. 9/2015 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 Χρ. Σμύρνης 2 , Νέα Φιλαδέλφεια,
περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ. Δαουτάκου
Σταύρου , 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 36/2015
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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11531/8-6-2015

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

ΠΡΟΣ
Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
ΚΟΙΝ.: 1) Δ/ση Περιβάλλοντος &
Πρασίνου
2) Επιτροπή Εξέτασης Κοπής
Δένδρων
3) Γραφείο Δημάρχου

--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 37/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση γνώμης σχετικά με
αιτήματα δημοτών ή κατοίκων
κοπής ή μη δένδρων , εντός
κοινόχρηστων χώρων ( σχετ. το
αριθ. πρωτ. 10849/27-5-2015
διαβιβαστικό έγγραφο της
Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.)
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2, Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.11050/ 29-5-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Αθανασίου, η οποία
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
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Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε , ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
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,







Το αριθ. Πρωτ. 10256/21-5-2015 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος &
Πρασίνου , με το οποίο μας διαβιβάζεται το αριθ. 2/2015 πρακτικό της
Επιτροπής Εξέτασης Κοπής Δένδρων Εντός Κοινόχρηστων Χώρων .
Την αριθ. Πρωτ. 14635/19-8-2014 αίτηση της κας Σούρτζη Αγγελικής , με
την οποία αιτείται της κοπής ενός ευκαλύπτου, ο οποίος φύεται επί του
πεζοδρομίου στην οδό Φωκών 3 , Νέα Φιλαδέλφεια επειδή , όπως αναφέρει
στην αίτησή της οι ρίζες του δένδρου προξενούν σοβαρές βλάβες στο δίκτυο
της αποχέτευσης ή το δίκτυο της ΕΥΔΑΠ. Συνημμένα στην αίτησή της έχει
κατατεθεί το αριθ. πρωτ. 10728/11-8-2014 έγγραφο της ΕΥΔΑΠ , στο οποίο
αναφέρεται ότι , κατόπιν ελέγχου , έχει εντοπιστεί σπάσιμο στο αποχετευτικό
δίκτυο του ακινήτου , ενώ στους σωλήνες έχουν εισχωρήσει ρίζες.
Την αριθ. Πρωτ. 4931/17-3-2015 αίτηση του κ. Αρβανίτη Παναγιώτη , με την
οποία αιτείται της κοπής μίας λεύκας , η οποία φύεται επί του πεζοδρομίου
στην οδό Κηφισού 36, Νέα Φιλαδέλφεια , επειδή ,όπως αναφέρει στην αίτησή
του το δένδρο είναι ξερό , διαπερνά τα καλώδια της ΔΕΗ κι έχει πάρει κλίση .
Το αριθ. 2/2015 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Κοπής Δένδρων σύμφωνα
με το οποίο η Επιτροπή προέβη στην αξιολόγηση των υποβληθέντων
αιτήσεων κοπής δένδρων και:
ομόφωνα εισηγήθηκε την έγκριση
των κατωτέρω αιτήσεων :
α) της κας Σούρτζη Αγγελικής , διότι το ριζικό σύστημα του ευκαλύπτου ,
μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο του
ακινήτου.
β) του κ. Αρβανίτη Παναγιώτη ,διότι κατά την αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή , πράγματι διαπιστώθηκε πως πρόκειται
για δένδρο με σημαντική κλίση προς το οδόστρωμα , ενώ παρατηρούνται στη
βάση του κορμού του σημάδια σαπίσματος.
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Τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 3 εδ. ζ του Ν. 3852/2010 , σύμφωνα με το
οποίο ,μεταξύ άλλων , αρμοδιότητα του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας είτε με δική του πρωτοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής από τα
αρμόδια όργανα του Δήμου, είναι να εκφράζει γνώμη και να διατυπώνει
προτάσεις για την «προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ,
την αναβάθμιση της αισθητικής των περιοχών καθώς και για την καθαριότητα
αυτών».
Το αριθ. Πρωτ. 10849/27-5-2015 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. 9/2015 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 αριθ. Πρωτ. 10256/21-5-2015 έγγραφο της Δ/σης Περιβάλλοντος & Πρασίνου
γ) Την αριθ. Πρωτ. 14635/19-8-2014 αίτηση της κας Σούρτζη Αγγελικής.
δ) Την αριθ. Πρωτ. 4931/17-3-2015 αίτηση του κ. Αρβανίτη Παναγιώτη
ε) Το αριθ. 2/2015 Πρακτικό της Επιτροπής Εξέτασης Κοπής Δένδρων
στ) Το αριθ. Πρωτ. 10849/27-5-2015 έγγραφο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.
ζ) την ισχύουσα νομοθεσία
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι ομόφωνα
Όπως διατυπώσει σχετική γνώμη και εισηγηθεί στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής:
την Έγκριση
των κατωτέρω αιτήσεων:
α) της κας Σούρτζη Αγγελικής , διότι το ριζικό σύστημα του ευκαλύπτου ,
μπορεί να δημιουργήσει εκ νέου προβλήματα στο αποχετευτικό δίκτυο του
ακινήτου.
β) του κ. Αρβανίτη Παναγιώτη ,διότι κατά την αυτοψία που
πραγματοποιήθηκε από την Επιτροπή , πράγματι διαπιστώθηκε πως πρόκειται
για δένδρο με σημαντική κλίση προς το οδόστρωμα , ενώ παρατηρούνται στη
βάση του κορμού του σημάδια σαπίσματος.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 37/2015
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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11813/10-6-2015

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

ΠΡΟΣ
1. Τμήμα Εσόδων , Περιουσίας &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών
3.Γραφείο Δημάρχου
4.Γραφείο Γεν. Γραμματέως

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 38/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση γνώμης για τον
καθορισμό θέσεων περιπτέρων
σύμφωνα με το αριθ. πρωτ.
10071/19-5-2015 έγγραφο του
Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας
και Τοπικής Οικονομικής
Ανάπτυξης.»
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2, Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.11050/ 29-5-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Αθανασίου, η οποία
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
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Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε , ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
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. 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.



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.
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Για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης απαιτείται γνώμη της οικείας
αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την καταλληλότητα του χώρου από
πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των οχημάτων, μη
επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση αρνητικής
γνώμης. Η γνώμη παρέχεται εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την
ημερομηνία παραλαβής του ερωτήματος του δήμου και παρερχομένης
άπρακτης αυτής, τεκμαίρεται η θετική γνώμη αυτής ως προς την
καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας.


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.»

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. 9/2015 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη
συνέχεια η κα Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
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Το Συμβούλιο της Δημ. Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας , αφού έλαβε υπόψη του :
α) την εισήγηση της κας Προέδρου ,
β) Το αριθ. πρωτ. 10071/19-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
γ) την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α’)
γ) το άρθρο 76 του Ν. 4257/14 (ΦΕΚ 93/14.04.2014 τεύχος Α’)
δ) την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014
ε) το γεγονός ότι δεν έχει ληφθεί σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί
διατήρησης των κενωθέντων περιπτέρων.
στ) το γεγονός ότι για την έκδοση της ανωτέρω απόφασης αναφορικά στις νέες θέσεις
περιπτέρων απαιτείται γνώμη της οικείας αστυνομικής αρχής, η οποία εξετάζει την
καταλληλότητα του χώρου από πλευράς ασφάλειας της κυκλοφορίας πεζών και των
οχημάτων, μη επιτρεπόμενου του καθορισμού θέσεων περιπτέρων σε περίπτωση
αρνητικής γνώμης.
ζ) το γεγονός ότι δεν υφίσταται μελέτη ή σχετική εισήγηση από αρμόδια υπηρεσία, με
την οποία να βεβαιώνεται ότι από την τοποθέτηση των νέων περιπτέρων δεν
επηρεάζεται η προστασία του φυσικού, πολιτιστικού και αρχιτεκτονικού
περιβάλλοντος, των δασικών περιοχών, των αρχαιολογικών και ιστορικών τόπων, της
δημόσιας κυκλοφορίας, η αισθητική και λειτουργική φυσιογνωμία του αστικού
περιβάλλοντος, καθώς και η εν γένει προστασία της κοινής χρήσης.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Όπως δεν εκφράσει σχετική γνώμη για τη χωροθέτηση των περιπτέρων στα όρια της
Δημοτικής Ενότητας της Νέας Φιλαδέλφειας για τους αναφερόμενους στο σκεπτικό
της παρούσης λόγους και αναπέμπει το θέμα στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου
(Τμήμα Εσόδων , Περιουσίας & Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης), προκειμένου να
συμπληρωθεί – διορθωθεί με τα απαραίτητα ελλείποντα στοιχεία, ώστε να
επανεισαχθεί ολοκληρωμένο σε επόμενη συνεδρίαση του Σώματος.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 38/2015
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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11810/10-6-2015

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

ΠΡΟΣ
1. Τμήμα Εσόδων , Περιουσίας &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
2. Αντιδήμαρχο Οικονομικών
3.Γραφείο Δημάρχου
4.Γραφείο Γεν. Γραμματέως

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 39/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Έκφραση γνώμης για τη
μετατόπιση – αποξήλωση
περιπτέρων σύμφωνα με το αριθ.
πρωτ. 10150/20-5-2015 έγγραφο
του Τμήματος Εσόδων ,
Περιουσίας και Τοπικής
Οικονομικής Ανάπτυξης.»
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2, Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.11050/ 29-5-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Αθανασίου, η οποία
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
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Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε , ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 6ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,




Το αριθ. πρωτ. 10150/20-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας
& Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης καλούμαστε όπως εκφράσουμε σχετική
γνώμη για τη μετατόπιση ή μη και την αποξήλωση 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



ΛΑΧΑΝΑ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ: αίτημα αποξήλωσης από Τεχνική Υπηρεσία Α.Π.
9495/11-5-15. (Δεν υπάρχουν στοιχεία ιδιοκτήτη στα αρχεία μας)



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
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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.



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
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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.»

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. 9/2015 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 αριθ. πρωτ. 10150/20-5-2015 έγγραφο του Τμήματος Εσόδων , Περιουσίας &
Τοπικής Οικονομικής Ανάπτυξης
γ) την περίπτ.3 της υποπαρ.ΣΤ.2. του άρθρου πρώτου του Ν.4093/12 (ΦΕΚ
222/12.11.2012 τεύχος Α’)
δ) την εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ. εγκ. 38/23463/06.06.2014 εδ. ζ.
ε) Τις διατάξεις του άρθρου 20 , παρ. 1 του Ν. 1044/1971 όπως τροποποιήθηκε με την
παρ. 1 του άρθρου 6 του Ν. 3648/2008 (ΦΕΚ 38/29.02.2008 τεύχος Α΄
στ) Την Απόφαση 3570/90 του ΣτΕ
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Όπως δεν εκφράσει σχετική γνώμη για τη μετατόπιση – αποξήλωση των περιπτέρων
στα όρια της Δημοτικής Ενότητας της Νέας Φιλαδέλφειας δεδομένου ότι κρίνει, ότι
πρέπει να προηγηθεί της εν λόγω εισήγησης ηλεκτρονική αποτύπωση των εν λόγω
υπαρχόντων θέσεων των περιπτέρων αλλά και αυτών στις οποίες θα μετατοπισθούν
από την Τεχνική Υπηρεσία ,γνωστοποίηση της σύμφωνης γνώμης της Τροχαίας για
τις ήδη υπάρχουσες θέσεις , ενώ τέλος, στην περίπτωση της αποξήλωσης , διαδικασία
που δεν προβλέπεται από καμία ισχύουσα νομοθεσία , επιπροσθέτως γνωστοποίηση
των στοιχείων των ιδιοκτητών των περιπτέρων που θα αποξηλωθούν ή σε περίπτωση
απώλειας αυτών, διαβίβαση του φακέλου του περιπτέρου .

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 39/2015
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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11793/10-6-2015

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

ΠΡΟΣ
1. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2 Γραφείο Δημάρχου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 40/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Διεξαγωγή Εθελοντικών
Δράσεων Καθαριότητας
«ΠΡΑΣΙΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.»
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2, Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.11050/ 29-5-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Αθανασίου, η οποία
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
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Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε , ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 7ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
Την αριθ. πρωτ. 11148/2-6-2015 εισήγηση μου, «Η καθημερινή μας εμπειρία και οι
συνελεύσεις των δημοτών στις γειτονιές της πόλης, ανέδειξαν την καθαριότητα το κυρίαρχο
και πιο οξυμένο πρόβλημα.
Με δεδομένες τις τεράστιες ελλείψεις σε προσωπικό στην καθαριότητα και στο πράσινο, και
το νέο σχεδιασμό της δημοτικής αρχής για την καθαριότητα και την αλλαγή της διαχείρισης
των απορριμμάτων αλλά και την διάθεση των πολιτών για εθελοντισμό σε αυτό το ζήτημα,
εισηγούμαι την οργάνωση από την Δημοτική Κοινότητα σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Καθαριότητας και το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου τις ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΚΥΡΙΑΚΕΣ,
που στόχο θα έχουν:
1) Την ευαισθητοποίηση όλων να διατηρείται η πόλη καθαρή. Ο σεβασμός στους
κοινόχρηστους χώρους από τη μεριά μας και η υποχρέωση του Δήμου στην απόκτηση
και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (καλάθια απορριμμάτων, ειδικοί κάδοι
για κλαδέματα).
2) Την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς,
με συμμετοχή στην ανακύκλωση και το διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή
τους. Η μαζική και ενεργή συμμετοχή όλων σε αυτό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με
την επιτυχή υλοποίηση της πολιτικής της αξιοποίησης των απορριμμάτων διαδημοτικά
προς όφελος των δημοτών.
3) Την ενημέρωση των πολιτών τόσο στα δικαιώματα όσο και στις υποχρεώσεις τους. Ο
σαφής καθορισμός των καθηκόντων των υπηρεσιών καθαριότητας και της ιδιωτικής
υποχρέωσης. (μπάζα, βαριά αντικείμενα, υπηρεσίες παροχής κατόπιν συνεννόησης και
πρόσθετης επιβάρυνσης.)
4) Τη διεκδίκηση ουσιαστικής ανταποδοτικότητας των τελών (προσλήψεις,
μηχανολογικός εξοπλισμός, εξορθολογισμός αυτής της σχέσης με τις ανάγκες της
πόλης) θεσμική κατοχύρωση της αναλογικότητας στα τέλη αναφορικά με το είδος και
την ποσότητα.
Η Δημοτική Κοινότητα στο σύνολο της πρέπει να εργαστεί δραστήρια στην
ενημέρωση για αυτές τις δράσεις με έκδοση και διανομή υλικού στους συλλόγους της
πόλης ,στα σχολεία, στις γειτονιές και να πρωτοστατήσει με την συμμετοχή της.»
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε σχετικά.
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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. 9/2015 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 αριθ. πρωτ. 11148/2-6-2015 εισήγηση της κας Προέδρου ,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ κατά πλειοψηφία
( 9 υπέρ , 1 κατά)
Όπως συμφωνήσει με το σώμα της ανωτέρω εισήγησης και σε συνεργασία με την Υπηρεσία
Καθαριότητας και το Σωματείο των Εργαζομένων του Δήμου οργανώσει τις ΠΡΑΣΙΝΕΣ
ΚΥΡΙΑΚΕΣ, που στόχο θα έχουν:
1) Την ευαισθητοποίηση όλων να διατηρείται η πόλη καθαρή. Ο σεβασμός στους
κοινόχρηστους χώρους από τη μεριά μας και η υποχρέωση του Δήμου στην απόκτηση
και τοποθέτηση του απαραίτητου εξοπλισμού (καλάθια απορριμμάτων, ειδικοί κάδοι
για κλαδέματα).
2) Την αλλαγή νοοτροπίας και την ανάπτυξη οικολογικής συνείδησης και συμπεριφοράς,
με συμμετοχή στην ανακύκλωση και το διαχωρισμό των απορριμμάτων στην πηγή
τους. Η μαζική και ενεργή συμμετοχή όλων σε αυτό είναι σε απόλυτη συνάρτηση με
την επιτυχή υλοποίηση της πολιτικής της αξιοποίησης των απορριμμάτων διαδημοτικά
προς όφελος των δημοτών.
3) Την ενημέρωση των πολιτών τόσο στα δικαιώματα όσο και στις υποχρεώσεις τους. Ο
σαφής καθορισμός των καθηκόντων των υπηρεσιών καθαριότητας και της ιδιωτικής
υποχρέωσης. (μπάζα, βαριά αντικείμενα, υπηρεσίες παροχής κατόπιν συνεννόησης και
πρόσθετης επιβάρυνσης.)
4) Τη διεκδίκηση ουσιαστικής ανταποδοτικότητας των τελών (προσλήψεις,
μηχανολογικός εξοπλισμός, εξορθολογισμός αυτής της σχέσης με τις ανάγκες της
πόλης) θεσμική κατοχύρωση της αναλογικότητας στα τέλη αναφορικά με το είδος και
την ποσότητα.
.
Κατά της ανωτέρω απόφασης τάχθηκε (μειοψήφισε) η κα Καραντά , η οποία
διαφωνεί με το θέμα ως εισάγεται.
Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 40/2015
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 4-6-2015

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ

Αριθμ. Πρωτ.11791/10-6-2015

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

ΠΡΟΣ
1. Επιτροπή Ποιότητας Ζωής
2 Γραφείο Δημάρχου
3. Γραφείο Γεν. Γραμματέως

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας
--------------------Από το πρακτικό της αριθ. 9/2015 Συνεδρίασης
του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας
Αριθ. Απόφασης : 41/2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Λήψη απόφασης για τη
διοργάνωση συνέλευσης –
συζήτησης σχετικά με το Άλσος
Νέας Φιλαδέλφειας αναφορικά
στο ΠΑΡΕΛΘΟΝ – ΠΑΡΟΝ ΜΕΛΛΟΝ.»
Σήμερα Τετάρτη 3-6-2015 , στο Δημοτικό Γραφείο επί της οδού Τρωάδος &
Μανδηλαρά 2, Νέα Φιλαδέλφεια , συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας
Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται
στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 μετά την αριθ. πρωτ.11050/ 29-5-2015
έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου αυτής κ. Δήμητρας Αθανασίου, η οποία
επιδόθηκε νομότυπα σε κάθε μέλος του Συμβουλίου χωριστά και δημοσιεύθηκε στην
ιστοσελίδα του Δήμου Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος , σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 88 παρ. 2 του ν.3852/2010 .
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία , διότι από τα ένδεκα ( 11) μέλη
του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ
Αθανασίου Δήμητρα
Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ
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Παρασκευά Σταυρούλα
Μπακόλας Ηρακλής
Καραντά Χριστίνα
Μπερδέση Άννα
Τσάμης Αιμίλιος
Κοντογιώργης Αναστάσιος
Κοσσύφης Αθανάσιος
Νικολάου Ηρώ
ΑΠΟΝΤΕΣ
Σκουληκίδης Χρήστος
Ο οποίος δεν προσήλθε, αν και νόμιμα κλητεύθηκε , ωστόσο δικαιολόγησε την
απουσία του.
Η κα Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής
Κοινότητας και εισηγούμενη το 8ο θέμα Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής :
Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με,
Την αριθ. πρωτ. 11150/2-6-2015 εισήγηση μου,
«Το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας αποτελεί σημείο αναφοράς για την πόλη μας αλλά και για τις
γύρω περιοχές.
Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε ένα κομβικό σημείο για τη διατήρηση και το μέλλον του.
Εδώ και πολλές δεκαετίες οι πολίτες της Νέας Φιλαδέλφειας μέσα από συλλογικότητες ή
ατομικά έχουμε αγωνιστεί για τη διατήρηση του δασικού του χαρακτήρα και τη διαφύλαξή του
από συμφέροντα που με προμετωπίδα έναν δήθεν εξωραϊσμό προσπάθησαν να το
τσιμεντοποιήσουν.
Οι προσπάθειες αυτές απέδωσαν την δικαστική αναγνώριση των αυθαιρεσιών που λαμβάνουν
χώρα στο Άλσος και το σταμάτημά τους.
Αυτή τη στιγμή λοιπόν που ο Δήμος πρέπει να προβεί στην υλοποίηση αυτής της απόφασης
με το γκρέμισμα όλων των αυθαίρετων κτισμάτων, και να ξεκινήσει την ανάπλαση του
Άλσους ώστε όλοι μας και σήμερα και αύριο να συνεχίσουμε να χαιρόμαστε το Άλσος, είναι
αναγκαίο να συζητήσουμε και να ενημερωθούμε για όσα διαδραματίζονται και
δρομολογούνται.
Ως εκ τούτου εισηγούμαι η Δημοτική Κοινότητα Νέας Φιλαδέλφειας να καλέσει όλους τους
φορείς της πόλης να συμμετέχουν σε συνέλευση - συζήτηση για όσα διαδραματίζονται και
δρομολογούνται σχετικά με το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.
Βάσει των ανωτέρω σας καλώ να αποφασίσουμε 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. 9/2015 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 αριθ. πρωτ. 11150/2-6-2015 εισήγηση της κας Προέδρου ,
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ομόφωνα
Όπως συμφωνήσει με το σώμα της ανωτέρω εισήγησης και καλέσει όλους τους
φορείς της πόλης να συμμετέχουν σε συνέλευση - συζήτηση για όσα
διαδραματίζονται και δρομολογούνται σχετικά με το Άλσος Νέας Φιλαδέλφειας.

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 41/2015
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
( Ακολουθούν υπογραφές )
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΑ
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