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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 16-9-2014  

                    
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 16043        
ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας               2) Γραφείο Καταστημάτων    

 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

 ---------------------                

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 80/2014 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ»  επί της 

οδού Αναξαγόρα 17 , Νέα 

Φιλαδέλφεια στο όνομα του κ. 

Κοζή Παναγιώτη». 

 

Σήμερα Δευτέρα 15-9-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και 

στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 15684/ 11-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Μάλλιου, 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: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Μάλλιος Ιωάννης 

Αθανασίου Δήμητρα  

Νικολάου Ηρώ 

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Καραντά Χριστίνα 

Σκουληκίδης Χρήστος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπακόλας Ηρακλής 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Τσάμης Αιμίλιος 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

                                                                                                                                                                                                                             

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενος το 1
ο
 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. 

 

Ο κ. Κοζής Παναγιώτης  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.15136/2-9-2014 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά , για τη χορήγηση  προέγκρισης 

άδειας ιδρύσεως καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ. Κοζή 

Παναγιώτη  με αντικείμενο «ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ» επί της οδού Αναξαγόρα 17,  Νέα 

Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 
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Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.15537/10-9-2014 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. 13/2014 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 του κ.  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 Αναξαγόρα 17  , Νέα 

Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ. 

Κοζή Παναγιώτη, 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 80/2014 

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                   ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

  

            

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 16-9-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ. 16044 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας               2) Γραφείο Καταστημάτων    

 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

 ---------------------                

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 81/2014 

 

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Λήψη απόφασης για χορήγηση 

προέγκρισης ίδρυσης 

καταστήματος υγειονομικού 

ενδιαφέροντος με αντικείμενο 

«ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  

επί της οδού Χρ. Σμύρνης 2  , 

Νέα Φιλαδέλφεια στο όνομα του 

κ. Παπαευαγγελίου Νικόλαου». 

 

Σήμερα Δευτέρα 15-9-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και 

στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 15684/ 11-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Μάλλιου, 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: 
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ΠΑΡΟΝΤΕΣ 

Μάλλιος Ιωάννης 

Αθανασίου Δήμητρα  

Νικολάου Ηρώ 

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Καραντά Χριστίνα 

Σκουληκίδης Χρήστος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπακόλας Ηρακλής 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Τσάμης Αιμίλιος 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

                                                                                                                                                                                                                            

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν, ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Ο κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενος το 2
ο
 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. Σύμφωνα με 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, 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 
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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. 

 

Με το αριθ. Πρωτ. 15805/15-9-2014 έγγραφο οι κ.κ Κοντογούρη Μαρία – Ελένη , 

Ζιώγα Σοφία , Μαύρος Νικόλαος και Δαουτάκος Πέτρος , οι ιδιοκτήτες των 

στεγαζομένων στο ίδιο κτίριο διαμερισμάτων  , στο οποίο θα εγκατασταθεί το εν 

λόγω κατάστημα , παραθέτουν  συνημμένα την αριθ. 8675 /2001 Πράξη Σύστασης 

Οριζόντιας Ιδιοκτησίας , όπου γίνεται αναφορά στα άρθρα 3 , 5 και 7 με τα οποία 

απαγορεύεται : 

 Άρθρο 3 , παρ. 7  

«..Απαγορεύεται απολύτως κάθε ενοχλητικός θόρυβος κατά τις ώρες της 

μεσημβρινής ανάπαυσης και τις προκεχωρημένες νυχτερινές ώρες» 

 Άρθρο 5 , παρ. 1  

«Απαγορεύεται η μουσική ….όχι μπαρ… όχι λέσχη χαρτοπαικτική …και 

εν γένει για χρήσεις συνεπαγόμενες την ομοίων δικαιωμάτων των λοιπών 

ιδιοκτητών , δεν παρενοχλεί ή διαταράσσει την ησυχία τους και δεν 

μειώνει την ασφάλεια και καλαισθησία της όψεως οικοδομής» 

 Άρθρο 5 , παρ. 6  

«…Απαγορεύεται οποιαδήποτε αλλαγή στην πρόσοψη και σε 

κοινόχρηστους χώρους ( π.χ. καμινάδες , εξαερισμός….κ.λ.π.)» 

 Άρθρο 7 , παρ. 2  

«…απαγορεύονται ..εύφλεκτα υλικά , δύσοσμα αντικείμενα , τοποθέτηση 

μηχανημάτων , εργαλείων ή αντικειμένων που δημιουργούν υπέρμετρο 

θόρυβο και ενοχλήσεις στους κατοίκους της πολυκατοικίας» 

 Άρθρο 7, παρ. 3  

«..βλάπτει την ησυχία των ενοίκων της πολυκατοικίας..» 

 

Ο κ. Παπαευαγγελίου Νικόλαος  κατέθεσε την  αριθ. πρωτ.15096/1-9-2014 αίτηση, 

επισυνάπτοντας όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με την ισχύουσα 

νομοθεσία , για τη χορήγηση  προέγκρισης άδειας ιδρύσεως καταστήματος 

υγειονομικού ενδιαφέροντος στο όνομα του κ. Παπαευαγγελίου Νικολάου  με 

αντικείμενο «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ ΚΑΦΕΝΕΙΟ» επί της οδού Χρ. Σμύρνης 2 ,  Νέα 

Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αρ. πρωτ.15621/10-9-2014 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. 13/2014 πρακτικό του Συμβουλίου. Στη 

συνέχεια ο κ. 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 του κ.  Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος  

γ) το αριθ. Πρωτ. 15805/15-9-2014 έγγραφο των ιδιοκτητών στεγαζομένων στο ίδιο 

κτίριο διαμερισμάτων  , στο οποίο θα εγκατασταθεί το εν λόγω κατάστημα  

δ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06), 

ε) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης») και  

στ) τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. 

ζ) το άρθρο 1 παρ. 2 της  ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013  

( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013)  όπου η  προέγκριση ίδρυσης χορηγείται από τα κατά 

νόμο αρμόδια όργανα σε αποκλειστική προθεσμία 15 ημερών από την κατάθεση της 

αίτησης. 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα  

Όπως παραπέμψει τον πλήρη φάκελο του αιτήματος για χορήγηση προέγκρισης 

ίδρυσης  καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος «ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΟ 

ΚΑΦΕΝΕΙΟ»  επί της οδού Χρ. Σμύρνης 2   , Νέα Φιλαδέλφεια, περιφέρειας του 

Δήμου Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στο όνομα του κ. Παπαευαγγελίου Νικολάου, διά 

του κ. Δημάρχου στο Τμήμα  Νομικής Υπηρεσίας προκειμένου να γνωμοδοτήσει  εάν  

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. 

 

Επισημαίνεται ότι η προβλεπόμενη αποκλειστική προθεσμία , η οποία προβλέπεται από  

το άρθρο 1 παρ. 2 της  ΚΥΑ ΔΙΑΔΠ /Φ.Α.2.1/31600/20-11-2013  

( ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013) ,παρατείνεται και άρχεται εκ νέου  από την ημερομηνία 

έκδοσης της γνωμοδότησης της Νομικής Υπηρεσίας επί του θέματος με ανάλογη 

ενημέρωση των ενδιαφερομένων. 

  

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 81/2014 

      Αφού συντάχθηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ακολουθεί: 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

           ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

             ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

  Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                   ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

  

            

           ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 16-9-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.16045 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας               2) Γραφείο Καταστημάτων    

 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

 ---------------------                

 

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 82/2014 

 

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών 

οργάνων καταστήματος για αόριστο 

χρονικό διάστημα και με παράταση 

ωραρίου μέχρι τις 02.00π.μ. με 

αντικείμενο « ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 

ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

 (ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) » επί της οδού 

Σάρδεων 10 , Νέα Φιλαδέλφεια, 

στην Εταιρεία  

Γ. ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – Κ. 

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ  Ο.Ε.» 

 

Σήμερα Δευτέρα  15-9-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και 

στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 15684/ 11-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Μάλλιου, 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 

Μάλλιος Ιωάννης 

Αθανασίου Δήμητρα  

Νικολάου Ηρώ 

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Καραντά Χριστίνα 

Σκουληκίδης Χρήστος 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπακόλας Ηρακλής 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Τσάμης Αιμίλιος 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

 

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Ο κ  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενος το 3
ο
 θέμα  Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με,   

Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 

διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 

Επίσης με την παρ. 1
 
Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η 

άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 

 

Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης, αριθ. 1023/2/2- ιη  

( ΦΕΚ Β΄621/6-8-1991) ορίζονται τα μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας 

καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο ( 1/4
ου

  έως 30/9
ου

) από 15.00 έως 17.30 και 

από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10
ου

 έως 31/3
ου

) από 15.30 έως 

17.30 και από 22.00 έως 07.30. Σύμφωνα με την εν λόγω αστυνομική διάταξη η άδεια 

μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί πέρα των προαναφερομένων ωρών κοινής 

ησυχίας , ανάλογα με τη θέση του κέντρου (καφενείο, ζαχαροπλαστείο , μπαρ, 

αναψυκτήριο κ.λ.π. )σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα 

που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους μέχρι της 03.00 ώρας και για τα κέντρα που 

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας. 

 

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013 

προβλέπεται ότι η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα , εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο, εντός 
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προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική 

υπηρεσία. 

 

Η Εταιρεία Γ. ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – Κ. ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε. κατέθεσε την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 14724/22-8-2014 αίτηση, επισυνάπτοντας τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, για 

τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για αόριστο χρονικό διάστημα και με 

παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην Εταιρεία Γ. ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – Κ. 

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε. με αντικείμενο «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ 

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ ( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) » επί της οδού Σάρδεων 10, Νέα 

Φιλαδέλφεια , περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Με το αριθ. Πρωτ.15313/4-9-2014 έγγραφο η Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών μας ενημέρωσε ότι συνηγορεί από υγειονομικής άποψης 

να χορηγηθεί στο κατάστημα άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων , «με βασική 

προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 

593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο 

κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν κλειστές οι πόρτες 

και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων». 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.15625/5-9-2014 έγγραφο του Γραφείου 

Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 

αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση της 

εν λόγω άδειας για αόριστο  χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 

02.00 π.μ. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 13/2014 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 του κ.  Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος , 

γ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06), 

δ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)  

ε) τις διατάξεις  της αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και  

στ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/2013 

 

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

 

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής , στο κατάστημα με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»  επί της οδού Σάρδεων 10 , περιφέρειας του Δήμου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Εταιρεία. Γ. ΠΡΙΝΟΠΟΥΛΟΥ – Κ. 

ΑΡΓΥΡΟΥΔΗΣ Ο.Ε. για αόριστο   χρονικό διάστημα και με παράταση ωραρίου 

μέχρι τις 02.00 π.μ., δεδομένου ότι  η αίτηση πληροί  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις . 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 82/2014 

 

    

 

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                            ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

 

                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 16-9-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.16047 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας               2) Γραφείο Καταστημάτων    

 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

 ---------------------                

 

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 83/2014 

 

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών 

οργάνων καταστήματος για ορισμένο 

χρονικό διάστημα (1 έτος) και με 

παράταση ωραρίου μέχρι τις 

02.00π.μ. με αντικείμενο  

« ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ 

ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  

ΓΕΥΜΑΤΟΣ(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ ) » 

επί της οδού Λ. Δεκελείας 92-94 , 

Νέα Φιλαδέλφεια, στην Εταιρεία  

ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ Γ. – 

ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Α.   Ο.Ε.» 

 

Σήμερα Δευτέρα  15-9-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και 

στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 15684/ 11-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Μάλλιου, 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 

Μάλλιος Ιωάννης 

Αθανασίου Δήμητρα  

Νικολάου Ηρώ 

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Καραντά Χριστίνα 

Σκουληκίδης Χρήστος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπακόλας Ηρακλής 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Τσάμης Αιμίλιος 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

 

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενος το 4
ο
 θέμα  Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

 

Σύμφωνα με,   

Με το άρθρο 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463/06 )ορίζονται τα 

καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος  και καθορίζονται οι όροι και οι 

διαδικασίες που απαιτούνται για την ίδρυση και λειτουργία αυτών. 

Επίσης με την παρ. 1
 
Β του Ν. 3852/2010 («ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ») προβλέπεται ότι η 

άδεια λειτουργίας μουσικής στα καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος 

χορηγείται από τα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. 

 

Επίσης με το άρθρο 4 της υπ’ αριθ. 1 Αστυνομικής διάταξης, αριθ. 1023/2/2- ιη  

( ΦΕΚ Β΄621/6-8-1991) ορίζονται τα μέτρα για την τήρηση της κοινής ησυχίας 

καθορίζονται κατά τη θερινή περίοδο ( 1/4
ου

  έως 30/9
ου

) από 15.00 έως 17.30 και 

από 23.00 έως 07.00 και κατά τη χειμερινή περίοδο (1/10
ου

 έως 31/3
ου

) από 15.30 έως 

17.30 και από 22.00 έως 07.30. Σύμφωνα με την εν λόγω αστυνομική διάταξη η άδεια 

μουσικών οργάνων μπορεί να παραταθεί πέρα των προαναφερομένων ωρών κοινής 

ησυχίας , ανάλογα με τη θέση του κέντρου (καφενείο, ζαχαροπλαστείο , μπαρ, 

αναψυκτήριο κ.λ.π. )σε σχέση με τους γύρω κατοικημένους χώρους, για τα κέντρα 

που λειτουργούν σε κλειστούς χώρους μέχρι της 03.00 ώρας και για τα κέντρα που 

λειτουργούν σε ανοιχτό χώρο μέχρι της 02.00 ώρας. 

 

Τέλος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/9-12-2013 

προβλέπεται ότι η άδεια εκδίδεται για αόριστο χρονικό διάστημα , εκτός αν ο 
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ενδιαφερόμενος δηλώσει ότι επιθυμεί την έκδοσή της για διάστημα ορισμένο, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την επιστροφή του φακέλου από την υγειονομική 

υπηρεσία. 

 

Η Εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ Γ. – ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Α.  Ο.Ε. κατέθεσε την υπ’ αριθ. 

πρωτ. 11587/25-6-2014 αίτηση, επισυνάπτοντας μερικώς  τα απαιτούμενα 

δικαιολογητικά, για τη χορήγηση άδειας χρήσης μουσικών οργάνων για ορισμένο 

χρονικό διάστημα ( 1 έτος ) και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 02.00 π.μ. στην 

Εταιρεία ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ Γ. – ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ Α. Ο.Ε. με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ  ΓΕΥΜΑΤΟΣ  

( ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ) » επί της οδού Λ. Δεκελείας 92-94, Νέα Φιλαδέλφεια , 

περιφέρειας του νέου Δήμου. 

 

Με το αριθ. Πρωτ. 14474/11-8-2014 έγγραφο η Δ/ση Υγειονομικού Ελέγχου 

Κεντρικού Τομέα Αθηνών μας ενημέρωσε ότι συνηγορεί από υγειονομικής άποψης 

να χορηγηθεί στο κατάστημα άδεια λειτουργίας μουσικών οργάνων , «με βασική 

προϋπόθεση να τηρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις της Α5/3010/85 ( ΦΕΚ 

593/τ.β’/85) σχετικής υγειονομικής διάταξης , η μέγιστη ηχοστάθμη μέσα στο 

κατάστημα να μην υπερβαίνει τα 80 dB (A) και να παραμένουν κλειστές οι πόρτες 

και τα παράθυρα αυτού κατά τις ώρες λειτουργίας των μουσικών οργάνων». 

 

Καλούμεθα λοιπόν και μετά το αριθ. πρωτ.15623/10-9-2014 έγγραφο του Γραφείου 

Καταστημάτων του Δήμου με το οποίο αιτείται τη λήψη της σχετικής απόφασης , κι 

αφού ελέγξουμε τα στοιχεία του φακέλου , όπως αποφασίσουμε για τη χορήγηση της 

εν λόγω άδειας για ορισμένο  χρονικό διάστημα (1 έτος)  και με παράταση ωραρίου 

μέχρι τις 02.00 π.μ. 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 

απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 13/2014 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 του κ.  Προέδρου , 

β) το σχετικό φάκελο του καταστήματος , 

γ) τις διατάξεις του άρθρου 80 του Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα ( Ν. 3463 /06), 

δ) τις διατάξεις του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 («Καλλικράτης»)  

ε) τις διατάξεις  της αριθ. 66174/29-11-2006 εγκυκλίου του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α. και  

στ) τις διατάξεις του άρθρου 5 του ΦΕΚ 3106/Β’/2013 

 

  Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

Εγκρίνει την χορήγηση άδειας λειτουργίας μουσικής , στο κατάστημα με αντικείμενο 

«ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΓΕΥΜΑΤΟΣ 

(ΑΝΑΨΥΚΤΗΡΙΟ)»  επί της οδού Λεωφ. Δεκελείας 92-94 , περιφέρειας του Δήμου 

Φιλαδέλφειας- Χαλκηδόνος, στην Εταιρεία. ΚΑΡΑΜΟΥΣΑΣ Γ. – ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ 

Α. Ο.Ε. για ορισμένο  χρονικό διάστημα ( 1 έτος)  και με παράταση ωραρίου μέχρι τις 

02.00 π.μ., δεδομένου ότι  η αίτηση πληροί  όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις . 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 83/2014 

 

    

 

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                            ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

 

                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 16-9-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.16048 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     Κοιν.: 1) Γραφείο Δημάρχου 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων  

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας             2) Γραφείο Γενικής Γραμματέως 

 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

 ---------------------                

 

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 84/2014 

 

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Διατύπωση σχετικής γνώμης για τη 

διάθεση κατάλληλου χώρου – 

Δημοτικού Γραφείου- και 

εξοπλισμού αυτού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 91του Ν. 

3852/2010 και την αριθ. 49/29-12-

2010 Εγκύκλιο του ΥΠΕΣ.» 

 

Σήμερα Δευτέρα  15-9-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και 

στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 15684/ 11-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Μάλλιου, 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 

Μάλλιος Ιωάννης 

Αθανασίου Δήμητρα  

Νικολάου Ηρώ 

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Καραντά Χριστίνα 

Σκουληκίδης Χρήστος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπακόλας Ηρακλής 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Τσάμης Αιμίλιος 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

 

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενος το 5
ο
 θέμα  Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Σύμφωνα με  

 Τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 3852/2010 «κάθε Δημοτική 

Κοινότητα διαθέτει Δημοτικό Γραφείο». 

 Τις διατάξεις του άρθρου 88 , παρ. 2 του Ν.3852/2010 , όπου 

προβλέπεται ότι η πρόσκληση σύγκλησης του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας  , στην οποία αναφέρονται τα θέματα 

Ημερήσιας Διάταξης , δημοσιεύεται στο Γραφείο της Δημοτικής 

Κοινότητας. 

 Τις διατάξεις του άρθρου 89 , παρ. 1 του Ν. 3852/2010 , όπου 

προβλέπεται ότι οι συνεδριάσεις του συμβουλίου της δημοτικής 

κοινότητας είναι δημόσιες και γίνονται στο γραφείο αυτής υπό την 

προεδρία του προέδρου του συμβουλίου. 

 Την αριθ. 49/74572/29-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.Α.&Η.Δ. , όπου 

αναφορικά στη δημοσίευση των  αποφάσεων  του Συμβουλίου της 

Δημοτικής Κοινότητας , προβλέπεται ότι τρεις (3) ημέρες μετά τη 

συνεδρίαση δημοσιεύεται πίνακας , ο οποίος αναρτάται στο γραφείο 

της Δημοτικής Κοινότητας. 

 Το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων του ΥΠ. 

ΕΣ.Α.&Η.Δ., όπου «με απόφαση του Δημάρχου , μετά από εισήγηση 

της Εκτελεστικής Επιτροπής …διατίθενται κατάλληλοι χώροι και 

εξοπλισμός για τις ανάγκες της Δημοτικής Κοινότητας.». 

 

Καλούμεθα λοιπόν, όπως διατυπώσουμε σχετική γνώμη για την αναγκαιότητα 

εύρεσης κατάλληλου χώρου ως Δημοτικό Γραφείο της Δημοτικής Κοινότητας Νέας 

Φιλαδέλφειας . 

 

Μετά την ανωτέρω ενημέρωση ακολούθησε διαλογική συζήτηση μεταξύ των μελών 

του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία ανταλλάχθηκαν διάφορες 
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απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 13/2014 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 του κ.  Προέδρου , 

β) Τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν. 3852/2010  

γ) Τις διατάξεις του άρθρου 88 , παρ. 2 του Ν.3852/2010 

δ) Τις διατάξεις του άρθρου 89 , παρ. 1 του Ν. 3852/2010 

ε) Την αριθ. 49/74572/29-12-2010 Εγκύκλιο του ΥΠ. ΕΣ.Α.&Η.Δ. 

στ) Το Σχέδιο Κανονισμού Λειτουργίας Δημοτικών Κοινοτήτων του ΥΠ. 

ΕΣ.Α.&Η.Δ., 

   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

 

Όπως διατυπώσει θετική σχετική γνώμη για την αναγκαιότητα άμεσης διάθεσης 

κατάλληλου χώρου – Δημοτικού Γραφείου- και εξοπλισμού αυτού σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 91του Ν. 3852/2010 και την αριθ. 49/29-12-2010 Εγκύκλιο του 

ΥΠΕΣ. 

Επιπροσθέτως το Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας υποδεικνύει ως δυνητικά 

κατάλληλο χώρο για τη δημιουργία Δημοτικού του Γραφείου έναν εκ των κενών 

χώρων που διαθέτει ο Δήμος επί της οδού Τρωάδος , κατόπιν αυτοψίας και σχετικής 

συνεννόησης. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 84/2014 

 

    

 

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                            ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

 

                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Νέα Φιλαδέλφεια 16-9-2014  

                    
 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ    Αριθμ. Πρωτ.16050 
        ΔΗΜΟΣ                
ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ – ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ               

-----------------------------------------------          
         Κοιν.: 

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών     1) Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου 

Τμήμα Υποστήριξης Πολιτικών Οργάνων        2) Ιδιαίτερο Γραφείο Δημάρχου 

του Δήμου και  Διοικητικής Μέριμνας    3) Γραφείο Γενικής Γραμματέως          

 

Γραφείο Συμβουλίου          

Δημοτικής Κοινότητας Ν. Φιλαδέλφειας     

 ---------------------                

 

Από το πρακτικό της αριθ. 13/2014 Συνεδρίασης  

      του Συμβουλίου Δημοτικής Κοινότητας Νέας Φιλαδέλφειας 

 

Αριθ. Απόφασης : 85/2014 

 

    Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

«Θεσμοθέτηση Ετήσιου 

Φεστιβάλ και  Έκθεσης Βιβλίου 

πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο: 

Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και 

Δημιουργίας» 

 

 

Σήμερα Δευτέρα  15-9-2014 , στην αίθουσα εκδηλώσεων του «Παγκόσμιου 

Πολιτιστικού Ιδρύματος Ελληνισμού της Διασποράς – Ανδρέας Παπανδρέου 

(Π.Π.Ι.Ε.Δ.)» επί της οδού Δεκελείας 152 & Ατταλείας 2,  Νέα Φιλαδέλφεια , 

συνεδρίασε η Δημοτική Κοινότητα της Νέας Φιλαδέλφειας , προκειμένου να ασκήσει 

τις αρμοδιότητες που ρητά προβλέπονται στο άρθρο 79 , παρ. 1, του Ν.3852/2010 και 

στο άρθρο 88 του Ν. 3852/2010 μετά την αριθ. Πρωτ. 15684/ 11-9-2014 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου αυτής κ. Ιωάννη Μάλλιου, 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 

Μάλλιος Ιωάννης 

Αθανασίου Δήμητρα  

Νικολάου Ηρώ 

Χατζημιχαήλ Εμμανουήλ 

Κοσσύφης Αθανάσιος 

Καραντά Χριστίνα 

Σκουληκίδης Χρήστος 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ 

Μπακόλας Ηρακλής 

Παρασκευά Σταυρούλα 

Τσάμης Αιμίλιος 

Αντωνόπουλος Αριστόδημος 

 

Οι  οποίοι δεν προσήλθαν, αν και νόμιμα κλητεύθηκαν , ωστόσο δικαιολόγησαν την 

απουσία τους. 

 

Ο κ.  Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Συμβουλίου της Δημοτικής 

Κοινότητας και εισηγούμενος το 6
ο
 θέμα  Ημερήσιας Διάταξης , είπε τα εξής : 

 

Κύριες και Κύριοι Συνάδελφοι, 

Με την εγκαθίδρυση της δικτατορίας του Μεταξά μία από τις πρώτες πράξεις της ήταν το 

κάψιμο των βιβλίων που κατασχέθηκαν από τα βιβλιοπωλεία, πρακτορεία και σπίτια 

συλληφθέντων.  

Σε εφημερίδες της 16ης Αυγούστου 1936 διαβάζουμε: 

"Η Εθνική Φοιτητική Νεολαία Πειραιώς προβαίνουσα εις την εξαφάνισιν δια πυράς ολοκλήρου 

σειράς κομμουνιστικών εντύπων την προσεχή Κυριακήν και ώραν 8μμ και εν τη πλατεία 

Πασαλιμανίου Πειραιώς προσκαλεί άπαντας τους εθνικόφρονας νέους, όπως προσέλθουν εν τη 

πλατεία Τερψιθέας 7μμ ίνα εν σώματι μεταβούν και συμμετέχουν εις την τελετήν. 

Τα βιβλία που κάηκαν σε δημόσιους χώρους από μέλη φασιστικών οργανώσεων, 

στελέχη του καθεστώτος και πληρωμένων ατόμων ήταν Ελλήνων και ξένων 

συγγραφέων. Έργα όπως των Στρατή Μυριβίλη, Παπαδιαμάντη, Καζαντζάκη, 

Καρκαβίτσα, Κορδάτου, Μαρξ, Ένγκελς, Λένιν, Πλεχάνωφ, των Γκόρκυ, 

Ντοστογιέφσκι, Τολστόι, Γκαίτε, Δαρβίνου, Φρόυντ, Ανατόλ Φράνς, Μπέρναρ Σω, και 

άλλων. 

 Στο κάψιμο των βιβλίων και στη δίωξη των ιδεών το καθεστώς της 4ης Αυγούστου 

αντέγραφε επακριβώς τα χιτλερικά πρότυπα. Ας μην ξεχνάμε ότι στη ναζιστική 

Γερμανία προάγγελος των διωγμών και των κρεματορίων ήταν η ποινικοποίηση κάθε 

αντίθετης άποψης ρίχνοντας συμβολικά στην πυρά τα βιβλία. 

Σε μία ιστορική περίοδο όπου στην Πόλη μας αλλά και σε ολόκληρη της Ελλάδα πλανάται το 

φάντασμα του νεοναζισμού, του φασισμού και του ρατσισμού,  μια πόλη με ζεστή την μνήμη 
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του πόνου της προσφυγιάς και του διωγμού οφείλει να την τιμά με δράσεις και έργα και όχι 

με λόγια. 

Με δεδομένη μάλιστα  την υψηλή πολιτιστική στάθμη και φιλομάθεια που επεδείκνυαν οι 

Έλληνες των Μικρασιατικών παραλίων ένα τέτοιο φεστιβάλ και έκθεση βιβλίου στο χώρο 

όπου ζουν και συνεχίζουν την παράδοση τους οι απόγονοι τους φαντάζει ως λογική συνέπεια. 

Αντίστοιχη εκδήλωση ιστορικής μνήμης του ολοκαυτώματος των βιβλίων στον Ελλαδικό 

χώρο δυστυχώς δεν υπάρχει. Κι όταν τα ιστορικά γεγονότα τα λησμονούμε καταδικάζουμε 

τον λαό μας να τα ξαναζήσει. 

 

Για τους παραπάνω λόγους προτείνω όπως εισηγηθούμε προς το Δημοτικό Συμβούλιο του 

Δήμου Φιλαδέλφειας –Χαλκηδόνος προς ψήφιση τα ακόλουθα: 

1) Τη θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και  Έκθεσης Βιβλίου Πανελλαδικής Εμβέλειας με 

τίτλο: «Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και Δημιουργίας» Προτεινόμενη διάρκεια 3 ημέρες και 

ημερομηνία πρώτης διεξαγωγής 3-4-5 Σεπτέμβρη 2015. Κάθε έτος η κεντρική εκδήλωση θα 

αφορά ένα εκ των βιβλίων που ενετάχθησαν στη λίστα του ολοκαυτώματος. 

2) Την παραχώρηση χώρου ικανού προκειμένου να διενεργηθεί η έκθεση καθώς και σχετικές 

εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στα βιβλία που κάηκαν. Προτεινόμενος χώρος ο δρόμος εντός 

του Δάσους (νοητή συνέχεια της οδού Τρωάδος)  που άρχεται από την Λεωφόρο Δεκελείας 

και μέχρι το τέλος αυτής επί της οδού Νίκου Μηλιώρη για το στήσιμο των πάγκων για 

βιβλία. Καθώς επίσης και του πλακόστρωτου χώρου πέριξ της Λίμνης του Δάσους για την 

διενέργεια σχετικών εκδηλώσεων.  

3) Την έγκριση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό του 2014-2015 του Δήμου μας ποσό της 

τάξεως των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) Ευρώ για τις ανάγκες του θεσμού (πανό, φυλλάδια κτλ ). 

4) Τη χρήση των αναγκαίων υλικών (εξέδρων, ηχοσυστημάτων, καθισμάτων κτλ) που 

διαθέτει ο Δήμος μας. 

5)Την  υποστήριξη με το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου μας κατά τις ημέρες λειτουργίας 

της εκθέσεως και των σχετικών εκδηλώσεων. 

6) Την ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των Συλλόγων 

Καθηγητών και Δασκάλων του Δήμου μας, με την σύμφωνη γνώμη, των οποίων θα 

μπορούσε να υπάρξει ανάλογη ενημέρωση προετοιμασία και συμμετοχή στις εκδηλώσεις των 

μαθητών των σχολείων της περιοχής μας. 

7) Την ενημέρωση όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και συλλογικοτήτων του 

Δήμου μας, οι οποίοι ενδεχομένως θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. 

8) Την ευθύνη για την διοργάνωση και ομαλή διεξαγωγή θα έχει η Δημοτική Κοινότητα Νέας 

Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. 
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Μετά την ανωτέρω εισήγηση του κ. Προέδρου ακολούθησε διαλογική συζήτηση 

μεταξύ των μελών του Συμβουλίου της Δημ. Κοινότητας , κατά την οποία 

ανταλλάχθηκαν διάφορες απόψεις που καταγράφονται στο αριθ. 13/2014 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  

την εισήγηση του κ.  Προέδρου , 

   

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ομόφωνα   

 

Όπως  εισηγηθεί  προς ψήφιση τη Θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και  Έκθεσης 

Βιβλίου πανελλαδικής εμβέλειας με τίτλο: Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και 

Δημιουργίας στο Δημοτικό Συμβούλιο Φιλαδέλφειας – Χαλκηδόνος και ειδικότερα: 

 

1) Τη θεσμοθέτηση Ετήσιου Φεστιβάλ και  Έκθεσης Βιβλίου Πανελλαδικής Εμβέλειας με 

τίτλο: «Φεστιβάλ Ελεύθερης Σκέψης και Δημιουργίας» Προτεινόμενη διάρκεια 3 ημέρες και 

ημερομηνία πρώτης διεξαγωγής 3-4-5 Σεπτέμβρη 2015. Κάθε έτος η κεντρική εκδήλωση θα 

αφορά ένα εκ των βιβλίων που ενετάχθησαν στη λίστα του ολοκαυτώματος. 

2) Την παραχώρηση χώρου ικανού προκειμένου να διενεργηθεί η έκθεση καθώς και σχετικές 

εκδηλώσεις τιμής και μνήμης στα βιβλία που κάηκαν. Προτεινόμενος χώρος ο δρόμος εντός 

του Δάσους (νοητή συνέχεια της οδού Τρωάδος)  που άρχεται από την Λεωφόρο Δεκελείας 

και μέχρι το τέλος αυτής επί της οδού Νίκου Μηλιώρη για το στήσιμο των πάγκων για 

βιβλία. Καθώς επίσης και του πλακόστρωτου χώρου πέριξ της Λίμνης του Δάσους για την 

διενέργεια σχετικών εκδηλώσεων.  

3) Την έγκριση και εγγραφή στον Προϋπολογισμό του 2014-2015 του Δήμου μας ποσό της 

τάξεως των 2.000,00 (δύο χιλιάδων) Ευρώ για τις ανάγκες του θεσμού (πανό, φυλλάδια κτλ ). 

4) Τη χρήση των αναγκαίων υλικών (εξέδρων, ηχοσυστημάτων, καθισμάτων κτλ) που 

διαθέτει ο Δήμος μας. 

5)Την  υποστήριξη με το αναγκαίο προσωπικό του Δήμου μας κατά τις ημέρες λειτουργίας 

της εκθέσεως και των σχετικών εκδηλώσεων. 

6) Την ενημέρωση των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων καθώς και των Συλλόγων 

Καθηγητών και Δασκάλων του Δήμου μας, με την σύμφωνη γνώμη, των οποίων θα 

μπορούσε να υπάρξει ανάλογη ενημέρωση προετοιμασία και συμμετοχή στις εκδηλώσεις των 

μαθητών των σχολείων της περιοχής μας. 

7) Την ενημέρωση όλων των κοινωνικών και πολιτιστικών φορέων και συλλογικοτήτων του 

Δήμου μας, οι οποίοι ενδεχομένως θα επιθυμούσαν να συμμετάσχουν. 

8) Την ευθύνη για την διοργάνωση και ομαλή διεξαγωγή θα έχει η Δημοτική Κοινότητα Νέας 

Φιλαδέλφειας σε συνεργασία με την Αντιδήμαρχο Πολιτισμού. 
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Η απόφαση αυτή πήρε τον αύξοντα αριθμό 85/2014 

 

    

 

  

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ 

             ( Ακολουθούν υπογραφές ) 

               ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ 

 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

                            ΔΗΜ. ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ 

 

 

                 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΛΛΙΟΣ 

 

 

 

 

 

 

 


